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佛誕 
曇花應現妙機緣 

清脫香玄普大千 

兜率護明完覺道 

毗尼悉達解塵顛 

五乘四諦因緣進 

六度二全一實圓 

佛日增輝真性顯 

法輪常轉濟無邊 
夢如平敬題 
 

PHẬT ĐẢN 
Đàm hoa ứng hiện diệu cơ duyên 

Thanh thoát hương huyền phổ đại thiên 
Đâu Suất Hộ Minh hoàn giác đạo 

Tỳ Ni Tất Đạt giải trần điên 
Ngũ thừa Tứ đế Nhân duyên tiến 

Lục độ Nhị toàn Nhất thật viên 
Phật nhật tăng huy chân tánh hiển 

Pháp luân thường chuyển tế vô biên 
Mộng Như Bình cảm đề 

 
Tạm dịch: 

Hoa Đàm hiện nở nhiệm mầu 
Chan hương trong sáng đâu đâu thấm 

nhuần 
Hộ Minh Đâu Suất xuống trần 

Thích Tỳ Ni Tất Đạt chỉ chân lý huyền 
Năm xe, Bốn đế nhân duyên 

Sáu Độ Phúc Trí nhị viên nhất thành 
Ngày Phật sáng suốt nên sanh 

Thật tâm giác pháp luân hành khắp nơi. 
 
 

RẰM THÁNG TƯ 
Tháng tư trong sáng trăng rằm 

Khắp nơi con Phật thành tâm hướng về 
Nguyện cầu khắp cả nước quê 

Thiện bình thịnh lạc Bồ Đề ngát hương 
Theo chân đại giác sáng gương 

Xa lìa danh lợi tìm phương cứu đời 
Chúng sanh bao kiếp chơi vơi 

Ham mê vọng nghiệp xa rời lý chân 
Vấn vương huyễn cảnh phù vân 

Sinh, già, bịnh, chết trầm luân biển sầu 
Người đi tìm đạo nhiệm mầu 

Trở về nối tiếp nhịp cầu tình thương 
Sáng soi đêm tối mộng trường 

Đưa người thoát khổ vô thường có không 
Dứt mê, tâm thật đại đồng 

Tùy duyên diệu dụng dung thông đẹp đời. 
Lưu niệm mùa Phật đản 2557. 

 T.M.K. 
 

 
Thông Báo 

TAM TH©I HŒ NiŒM PHÁP S¿  
tåi 

Tùng Lâm Linh-Sơn Limoges 
 (tØ ngày 25/07/2013 Ç‰n ngày 28/07/2013) 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  
Kính gºi Quš vÎ PhÆt tº, 

Nhân ngày Vía ñÙc BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm thành Çåo. Tại Tùng Lâm Linh-SÖn 
Limoges sẽ tổ chức Tam Thời Hệ Niệm Pháp 
Sự. Kính mời toàn thể chư liệt vị góp phần tham 
gia pháp hội. 

Chuy‰n hành hÜÖng së khªi hành tåi T¿ 
ViŒn Linh-SÖn vào lúc: 

7h00 sáng, thÙ năm ngày 25/07/2013  

Khởi hành trở về, từ Tùng Lâm Linh-SÖn 
vào lúc: 

14h00, Chû nhÆt ngày 28/07/2013  
Chi phí 200€ cho  phương tiện di chuy‹n, 

Äm th¿c, nghÌ ngÖi tåi Tùng Lâm Linh-SÖn . 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t xin liên låc về Tự Viện 

Linh Sơn v§i ThÀy Linh ƒn. Tél: 01.48.83.75.47. 
LÜu š:  
Xin Quš PhÆt tº tôn tr†ng theo gi© giÃc quy ÇÎnh. 
Ban t° chÙc së không chÎu trách nhiŒm ÇÓi v§i s¿ trÍ 
nãi cûa Quš vÎ.  

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát Ma Ha Tát  
     Kính báo 
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Kinh 16 Nghi Vấn  
tiếp theo và hết 

Nghi vấn 13: 
Ud-dha-ya* ra khỏi hàng 

Cung kính lễ Phật, nghiêm trang hỏi cầu 
Như Lai thiền định cao sâu 

Xin người chỉ dạy pháp mầu công phu 
Tinh cần quét sạch mây mù 

Vô minh tan hết thiên thu rạng ngời 
Vầng dương toàn hiện tuyệt vời 

Chiếu soi khắp cả thoát rời mộng du 
Đức Phật: 

Chúng sanh mê đắm ngục tù 
Tham Sân Si khiến âm u khổ sầu 
Luyến thương, giận ghét từ lâu 

Chập chùng duyên kết ngập sâu lụy phiền 
Xả bao dục vọng đảo điên 

Rời thương, ghét ấy đến miền chân nhiên 
Chánh niệm hiện chiếu thường xuyên 

Không còn mê ngủ triền miên mộng sầu. 
Ud-dha-ya:    

Thế gian duyên kết từ đâu? 
Pháp chi lưu chuyển tìm cầu diệt sinh 

Bỏ gì? vượt thoát vô minh 
Để luôn trống vắng Diệu Linh Niết Bàn? 

Đức Phật:  
Say mê kết tạo thế gian 

Kiếm tìm suy diễn dọc ngang hiện đời 
Vĩnh trừ dục vọng chơi vơi 

Niết Bàn trống lặng tức thời bình nhiên. 
Ud-dha-ya: 

Hỏi ai tâm ý định thiền 
Làm sao tâm lặng chẳng phiền động xao? 

Như Lai truyền pháp thế nào? 
Đường đi thẳng hướng tiến vào vô sanh. 

Đức Phật: 
Thế Tôn từ mẫn chỉ rành 

Chẳng mê cảm thọ sắc danh trong ngoài 
An nhiên giữa cõi trần ai 

Đến đi bất động đúng sai nghiệp đời 
Nghi vấn 14: 

Po Sa La* tiếp cất lời 
Tán dương đức Phật tuyệt vời trí minh  

Hiểu rõ quá khứ duyên sinh 
Hiện tại bất động, nghi tình sạch trong 

Đến bờ giác giải viên thông 
Pháp Vương tối thượng biệt đồng toàn tri 

Xin Như Lai mở từ bi 
Dạy cho đệ tử dứt nghi vấn nầy 

Rằng hành giả quán đó đây 
Trong ngoài Danh Sắc như vầy đều không 

Vô sở hữu định thành công 
Pháp chi khuyến tiến thoát vòng tử sinh? 

ĐỨC PHẬT: 
Thế Tôn chỉ rõ diễn trình 

Tâm hành giả ấy quang minh lạc thiền 
Vô sở hữu xứ an nhiên 

Xả ly dục vọng dứt phiền lậu xong 

Phạm hạnh đã trọn thành công 
Thoát ngoài sinh tử dứt vòng vô minh. 

Nghi vấn 15: 
Mo-ga-raj đến phiên mình 

Kính lễ Đức Phật thật tình thưa ra 
Lần nầy là lượt thứ ba 

Con đây mong muốn thiết tha tỏ bày 
Vấn đề mang nặng xưa nay 

Thưa lên xin đức Như Lai chỉ rành 
Nhân, Thiên, Đại phạm chúnh sanh 

Chẳng ai sánh đức Vô sanh Giác Hùng 
Thế Tôn Phúc Trí viên dung 

Xin Ngài chỉ dẫn thoát vùng mê si 
Tu hành nên quán pháp chi 

Giữa vòng thế giới đến đi tự lòng 
Tử thần chẳng kịp nhìn trông 

Bước chân giải thoát khỏi vòng diệt sanh? 
Đức Phật: 

Mo-ga-raj* hãy chí thành 
Quán xét thế giới Sắc Danh ấy là 

Duyên hợp KHÔNG có thật ta 
Cũng không sở hữu chánh tà pháp không 

Chánh niệm thường quán viên thông 
Tử thần chẳng kịp tung vòng lưới ra 

Hành giả quán xét thế là 
An nhiên thanh thoát ta bà tiêu giao. 

Nghi vấn 16: 
Pin-ghi-ya* đến lễ chào 

Cầu xin Đức Phật chỉ trao pháp mầu 
Thân già, bịnh yếu khổ sầu 

Mắt mờ, tai điếc biết đâu hướng về 
Bờ giải thoát khỏi sông mê 

Dứt già, bịnh, chết, Bồ Đề toàn chân? 
Đức Phật: 

Thế Tôn từ mẫn ân cần 
Bà la môn hỡi, Sắc thân vô thường 

Người người thương luyến chấp nương 
Tưởng rằng vĩnh cửu vấn vương chẳng rời 

Triền miên kiếp kiếp đời đời 
Nghiệp thành Danh Sắc chơi vơi biển sầu 

Thích ham chạy đuổi tìm cầu 
Trầm luân trôi nổi từ lâu đến giờ 

Sáu đường ba cõi luôn chờ 
Đến đi lên xuống mộng mơ kéo dài 

Dứt hết tham chấp đúng sai 
Thanh nhiên giải thoát ra ngoài diệt sanh 

Nghe Phật giảng giải chỉ rành 
Tất cả Phạm Chí tín thành ngộ khai 

Đồng cầu xin đức Như Lai 
Cho tu Khất Sĩ hiện bày Bát y* 
Vào Tăng đoàn Pháp hành trì 

Tiến tu giải thoát trần si đẹp đời. 
HT. Giác Hoàn dịch 

GHI CHÚ:   HẾT 
• Tên riêng vị tu sĩ Bà La Môn trong đoàn 16 vị. 
Phạm Chí: dịch nghĩa từ tu sĩ đạo Ba La Môn tìm cầu tinh tu 
Phạm hạnh. 

*Đức Phật cho phép xuất gia Ngài dạy rằng « Thiện lai 
Tỳ Kheo » thì những vị này râu tóc rụng hết, y bát có sẵn 
thành Tỳ Kheo đầy đủ giới pháp vào tăng đoàn. 
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Thích Thái Hòa 
Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng 

ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu 
Ni, Đức từ phụ của chúng ta. Ngày ra đời của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Diêm Phù Đề này 
có những ý nghĩa trọng đại và sâu xa. 

Kính thưa quí vị, 
Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng 

ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca 
Mâu Ni, Đức từ phụ của chúng ta. Ngày ra đời của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Diêm Phù Đề 
này có những ý nghĩa trọng đại và sâu xa như sau: 

Ý nghĩa thứ nhất: 
Đức Phật ra đời là để khơi mở tuệ giác cho hết 

thảy chúng sinh: - Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, 
tất cả chúng sinh đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ đã bị 
chôn vùi bởi hàng hàng, lớp lớp vô minh. 

Do đó, sự xuất hiện Đức Phật trong cõi đời này 
là để khơi mở trí tuệ cho chúng ta, cho hết thảy chúng 
sinh, phá trừ tất cả màn hắc ám vô minh đó, để cho 
hết thảy chúng ta nhận ra được Phật tính ở nơi chúng 
ta, nhận ra được trí tuệ ở nơi mỗi chúng ta. 

Tất cả chúng ta đều là dễ thương, hết thảy 
chúng sinh đều là dễ thương. Nhưng mà, chúng ta có 
thể làm cho chúng ta xấu đi, mọi người có thể làm 
cho chính họ xấu đi do tâm ích kỷ, tâm hờn giận. 

Tâm ích kỷ, tâm hờn giận làm cho chính chúng 
ta xấu đi, làm cho chúng ta không còn dễ thương 
nữa. Tâm ích kỷ, tâm hờn giận làm cho hết thảy 
chúng sinh không còn là chúng sinh dễ thương nữa. 

Do đó, sự ra đời của Đức Phật là khơi dậy tính 
dễ thương cho chúng ta, khơi dậy tính dễ thương cho 
tất cả chúng sinh, mà trong thuật ngữ Phật giáo, gọi 
sự ra đời của Đức Phật với chức năng là khai Phật tri 
kiến. 

Ý nghĩa thứ hai: 
Đức Phật ra đời là để chỉ bày cho chúng ta một 

con đường hạnh phúc. Đức Phật ra đời là chỉ bày cho 
chúng ta một con đường an lạc và nhận diện được 
đâu là con đường hạnh phúc, đâu là con đường khổ 
đau, đâu là giá trị cao quý, đâu là không có giá trị ở 
trong cuộc sống của chúng ta. 

Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, một 
đời sống có thể trở thành cao quý khi lời nói, hành 
động, việc làm của họ được phát xuất từ một tâm hồn 
cao quý. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta cũng như 
tất cả chúng sinh thấy rõ rằng, lời nói tầm thường, 
hành động tầm thường, việc làm tầm thường có gốc 
rễ từ nơi một tâm hồn tầm thường. 

Tâm hồn tầm thường là tâm hồn gì? Là tâm 
hồn ích kỷ, đầy dẫy tham lam, đầy dẫy sân si, đầy 
dẫy cố chấp, đầy dẫy kiêu ngạo. Lời nói nào phát 
xuất từ tâm hồn kiêu ngạo, từ tâm hồn ích kỷ, hẹp 
hòi... lẽ đương nhiên lời nói đó có khả năng tàn hoại 
hết thảy hạnh phúc, an lạc của chúng ta, có khả năng 
tàn phá hết đời sống cao quý của chúng ta. 

Muốn bảo toàn hạnh phúc, muốn bảo toàn an 
lạc, Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta rất rõ là phải 
nuôi dưỡng tâm hồn từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta muốn 
hạnh phúc, an lạc mà không biết nuôi dưỡng tâm hồn 
từ, bi, hỷ, xả thì hạnh phúc, an lạc không thể nào có 
được. 

Chúng ta muốn sống một đời sống cao thượng 
mà không biết nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn từ, 
bi, hỷ, xả thì chúng ta không thể nào có đời sống cao 
thượng được. 

Điều đó, Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta 
cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ. Và hai mươi lăm 
thế kỷ như vậy, những người nghe lời Đức Phật dạy, 
họ hành trì, họ thực tập và chính những người đó đã 
có hạnh phúc, an lạc, không những hạnh phúc, an lạc 
ở đời sau mà hạnh phúc, an lạc ngay trong đời này. 

Bởi vậy, trong Kinh nói rằng, Đức Phật ra đời là 
để “Thị Phật Tri Kiến” cho hết thảy chúng sinh. Thị 
Phật Tri Kiến là chỉ rõ bản chất giác ngộ cho hết thảy 
chúng sinh. Khi mà chúng sinh nhận ra, thấy rõ bản 
chất giác ngộ đó rồi, thì bắt đầu xây dựng đời sống 
hạnh phúc, an lạc cho mình và cho hết thảy mọi 
người. 

Ý nghĩa thứ ba: 
Đức Phật ra đời khiến cho chúng sinh, dạy cho 

chúng sinh thành tựu được giác ngộ ngay ở trong đời 
sống của chính mình. Ngoài đời sống của chính mình 
ra không có đời sống giác ngộ nào để cho chúng ta đi 
tìm kiếm. Chúng ta có thể tìm kiếm là tìm kiếm giác 
ngộ ngay ở thân và tâm của chúng ta. Chúng ta có 
thể đi tìm giác ngộ ngay trong đời sống của chúng ta, 
chúng ta không thể vứt bỏ cách đi, cách đứng, cách 
nằm, cách ngồi, cách tiếp xúc giao tiếp hằng ngày 
của chúng ta mà có sự giác ngộ. 

Do đó, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta rằng, 
đời sống của chúng ta, dù một kẻ tầm thường đến 
mức nào đi nữa cũng có khả năng giác ngộ. Một 
người đau khổ tột cùng cũng có thể vươn mình đi 
đến đời sống hạnh phúc, an lạc. Dù một kẻ rất tầm 
thường cũng có thể vươn mình đi đến đời sống thánh 
thiện, cao thượng. 

Điều đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta, cho 
hết thảy chúng sinh hơn hai mươi lăm thế kỷ. Trong 
lịch sử, cũng như trong đời sống thực tế, chúng ta đã 
thấy bao nhiêu kẻ trong đời sống tầm thường, họ 
không gặp Phật pháp, họ không nghe được lời giáo 
huấn cao quý của những Bậc phạm hạnh, nhưng khi 
họ gặp được thì họ có cơ duyên trở thành người cao 
quý. 

Bao nhiêu kẻ bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, 
nhưng khi gặp thầy hiền, bạn tốt, sống trong một 
khung cảnh dễ thương, họ trở thành một con người 
hiếu kính, một con người thuần thiện. Điều đó đã 
chứng tỏ rằng, chúng ta có thể giác ngộ được, nhận 
ra được cái tính chất cao thượng của chúng ta ngay 
trong đời sống của chúng ta. 

Ngày xưa, khi Vua A Dục chưa gặp Phật pháp 
là một vị Vua hết sức tàn ác, tàn ác đến nỗi giết cha, 
giết chín mươi chín người anh để đoạt ngôi. Thế mà 
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khi A Dục gặp được một vị Thánh tăng giáo hóa, thì 
bao nhiêu điều xấu ác của ông đã trở thành con 
người hoàn thiện. 

Nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng, 
cái ác, cái xấu ở giữa đời không đâu là không có và 
không lúc nào là không có. Vậy, chúng ta không sợ 
rằng chúng ta xấu, chúng ta không sợ rằng chúng ta 
ác, mà chỉ sợ rằng, chúng ta không nhận ra điều ác 
để tránh, không nhận ra được điều xấu để chúng ta 
từ bỏ. 

Chúng ta chỉ sợ rằng, chúng ta bị vô minh ám 
chướng, nhận thức sai lầm, để rồi bị đầu độc mà 
không nhận ra được giá trị cao quý trong đời sống 
của chúng ta, để chúng ta vươn mình đi tới cái cao 
quý, tốt đẹp. 

Ngày xưa, có một vị Tổ dạy rằng: 
“Bất úy tham sân khởi 
Duy khủng tự giác trì” 
Nghĩa là: 
“Không sợ hãi tham sân khởi dậy, 
Mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm”. 
Nếu mình hiểu được đạo, giác ngộ được đạo, 

thì bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu cái tầm thường ở 
trong đời sống của mình cũng được 
chuyển hóa thành cái cao thượng, có ý 
nghĩa. 

Bởi vậy, mà trong Kinh diễn tả 
rằng, Đức Phật ra đời với ý nghĩa là 
“Ngộ Phật Tri Kiến” cho hết thảy chúng 
sinh, nghĩa là làm cho hết thảy chúng 
sinh giác ngộ được những gì mà Đức 
Phật đã giác ngộ, hiểu rõ bản thân mình 
đúng như những gì mà tuệ giác đã nhận 
ra, chứ không phải hiểu bản thân mình 
bằng vô minh ái nghiệp. 

Ý nghĩa thứ tư: 
Đức Phật ra đời dạy dỗ, giáo hóa, 

dìu dắt, hướng dẫn khiến cho chúng ta 
và hết thảy chúng sinh đều sống cuộc 
đời như Đức Phật đã sống. Nghĩa là, 
Đức Phật đã sống như thế nào, Đức 
Phật biết như thế nào thì Ngài sống như 
thế đó, Ngài nói như thế nào, thì Ngài 
làm như thế đó. 

Ngài làm như thế nào, thì Ngài nói như thế đó. 
Ngài biết rằng tham là nguy hiểm, tham là mất nhân 
cách, tham là làm cho mình nghèo đi, Ngài biết như 
vậy cho nên ngài không tham. 

Còn ai thấy tham làm cho mình giàu, làm cho 
mình hạnh phúc thì người đó cứ tham. Nhưng càng 
tham lam thì lại càng đau khổ, càng tham thì lại càng 
mất nhân cách. 

Đức Phật nói, càng tham thì lại càng làm cho 
mình tầm thường, càng tham thì làm cho mình càng 
nhỏ nhoi; càng tham thì lại càng làm cho cha con xa 
nhau, càng tham thì lại càng làm cho vợ chồng xa 
nhau, anh em xa nhau, bạn bè xa nhau. 

Đức Phật đã nói điều đó hơn hai mươi lăm thế 
kỷ và những kẻ trí ở trong đời, họ đã đón nhận nó và 

đã sống. Những người nào sống trong đời sống với 
tâm ly tham thì người đó đầy đủ nhân cách, người đó 
thật sự hạnh phúc. 

Người đó sống trong gia đình họ hạnh phúc, 
người đó đi giữa họ hàng họ hạnh phúc, họ đi ra giữa 
xã hội họ hạnh phúc, họ đem được nhiều lợi ích cho 
bản thân, cho gia đình, cho xã hội và người đó không 
những hạnh phúc trong đời này, mà đời sau họ cũng 
hạnh phúc. 

Bởi vậy, Như Lai nói những gì Như Lai biết, 
Như Lai đã làm, Như Lai đã chứng nghiệm, Như Lai 
đã thấy rõ, Như Lai đã sống. 

Như vậy, Đức Phật ra đời với ý nghĩa thứ tư là 
những gì Ngài nói thì Ngài đã làm và những gì Ngài 
đã làm Ngài mới nói. Còn tất cả chúng ta chưa làm 
mà đã nói, chưa làm được việc nào tốt đẹp cả mà 
khoa trương, lắm lời về sự tốt đẹp. Tất cả chúng ta 
chỉ nói lên những lời tốt đẹp, mà không làm những 
điều tốt đẹp. Do đó, cái xấu, cái khổ, cái thất vọng vẫn 
luôn luôn theo đuổi chúng ta như bóng với hình. 

Với ý nghĩa thứ tư này, trong Kinh diễn tả mục 
đích của Phật ra đời là “Nhập Phật Tri Kiến” cho hết 
thảy chúng sinh. Nghĩa là, Đức Phật bước đi là bước 

đi bằng tuệ giác. Ngài đứng là cách 
đứng của tuệ giác. Ngài nằm là cách 
nằm của tuệ giác. Ngài ngồi là cách 
ngồi của tuệ giác. Ngài nhìn là cách 
nhìn của tuệ giác. Ngài nghe là cách 
nghe của tuệ giác. Ngài ngửi là cách 
ngửi của tuệ giác. Ngài thở là cách thở 
của tuệ giác. Bởi vì, tất cả những cái đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói, cười, tiếp xúc 
bằng năng lượng tuệ giác đó, nên trong 
đời sống của Đức Phật không còn mảy 
may sai lầm. 

Còn chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi 
bằng vọng niệm. Chúng ta nói, nhìn, 
nghe, ngửi, ăn bằng điên đảo tưởng. 
Chính cái điên đảo tưởng đó thúc đẩy 
chúng ta đi vào con đường khổ đau, 
con đường bất ổn. Bởi vậy, suốt hơn 
hai mươi lăm thế kỷ, bao nhiêu bậc 
Thánh trí ở trong đời sau khi nghe 
những lời Phật dạy, đem những lời 

Phật dạy đó vào trong đời sống của mình để thực tập, 
để sống và bao nhiêu bậc Thánh trí ở trong đời đã có 
hạnh phúc, đã có an lạc. 

Vua Trần Nhân Tông là một vị Vua anh minh 
của Việt Nam, đã cảm nhận được Phật pháp rất sâu 
xa. Cho nên, Vua đã phát biểu trước triều đình của 
nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ như thế này: “Cảm 
Đức từ bi muôn kiếp nguyện cho thân cận!” 

Sau khi Vua Trần Nhân Tông học Phật, tu Phật, 
thấy được cái cao quý của Phật, muốn mình trở 
thành như một vị Phật. Do đó, Vua đã chọn cho mình 
một Pháp hiệu là: Điều Ngự Giác Hoàng. Giác Hoàng 
tức là nhà Vua giác ngộ. Điều Ngự là một trong 
những phẩm tính của Phật. Phẩm tính đó có khả 
năng thuần hóa hết thảy chúng sinh. 



Ho¢ng Pháp 124 - Mùa PhÆt ñän Pl. 2557/ 7 

Vua Trần Nhân Tông chọn cho mình phẩm 
hiệu là Điều Ngự Giác hoàng. Nghĩa là, nhà Vua giác 
ngộ thuần hóa nhân dân Việt Nam trong tinh thần 
Phật giáo, trong tinh thần của đạo lý giác ngộ. 

Tại sao Vua Trần Nhân Tông phải chọn Phật 
giáo làm một nền tảng giáo dục dân chúng sống đúng 
tinh thần Phật giáo. Vì, chỉ có tinh thần Phật giáo là 
tinh thần bao dung, tinh thần hỷ xả. Chỉ có xây dựng 
theo tinh thần Phật giáo mới làm cho gia đình bình 
ổn, làm cho tâm hồn của mỗi con người bình ổn. Từ 
tâm hồn của mỗi con người được bình ổn sẽ đưa đến 
gia đình bình ổn, và mỗi gia đình bình ổn sẽ đưa đến 
họ hàng bình ổn. Mỗi gia đình bình ổn sẽ đưa đến 
xóm làng bình ổn. Xóm làng bình ổn sẽ đưa đến từng 
phường, xã bình ổn. Từng phường xã bình ổn sẽ 
đưa đến quận huyện bình ổn. Nhiều quận, huyện 
bình ổn sẽ đưa đến phố thị bình ổn, tỉnh thị bình ổn. 
Nhiều tỉnh thị bình ổn sẽ đưa đến quốc gia bình ổn. 
Nhiều quốc gia bình ổn sẽ đưa đến thế giới bình ổn. 
Mỗi thế giới bình ổn sẽ đưa đến toàn thể vũ trụ sống 
trong một quy luật trật tự, hạnh phúc. 

Như vậy, một trật tự lớn lao có thể bình ổn 
được khi tâm của mỗi chúng sinh bình ổn, nghĩa là 
phải khơi mở cho được Phật tính nơi họ. Mỗi người 
phải biết trở về sống với cái dễ thương nơi mình, cái 
dễ thương nơi mình chính là Phật tính, cái quý giá 
nhất nơi mình chính là Phật tính. Chúng ta trở về lại 
với cái cao đẹp nhất nơi chúng ta là Phật tính. 

Phật tính nằm ở đâu? Phật tính nằm trong tâm 
hồn của chúng ta. Chúng ta thấy rằng, Đức Phật ra 
đời để khơi mở, chỉ cho chúng ta rằng trong tâm 
chúng ta có Phật tính. Ngài chỉ trong tâm quý vị có 
Phật tính, quý vị đã thấy chưa? 

Ai thấy rồi thì ngộ, ai chưa thấy thì mê. Quý vị 
thấy trong tâm quý vị có Phật tính thì quý vị ngộ, quý 
vị sẽ đi trên con đường sáng. Quý vị không thấy trong 
tâm quý vị có Phật tính thì quý vị mê. Mê thì quý vị đi 
vào con đường tối tăm, mù mịt và dù có hai mắt mà 
vẫn tối thui, có hai chân mà vẫn què, có hai tay mà 
vẫn không nắm được gì, có mũi mà không ngửi 
được, có tai mà vẫn không nghe được. 

Nhưng, nếu ta thấy trong tâm ta có Phật tính, 
ngộ được Phật tính đó thì ta có cơ hội đi lên, có cơ 
hội đi tới với hạnh phúc, an lạc, với giải thoát, với 
chân trời mở rộng. 

Ý nghĩa thứ năm: 
Ngộ rồi chưa đủ, phải thể nhập với Phật tính đó 

và biểu hiện Phật tính đó trong đời sống hằng ngày 
của chúng ta. Như vậy ngộ rồi thì phải nhập, mà nhập 
rồi thì phải xuất, nhập mà không xuất thì nghĩa nhập 
đó không thành. Bởi vì, nhập mà không xuất thì bí, 
cho nên nhập là phải xuất. 

Trong vô lượng kiếp về trước, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã từng hành Bồ Tát đạo. Từ nơi Đức 
Phật Oai Âm Vương cách đây hàng tỉ tỉ kiếp, Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng học với Đức Phật Oai 
Âm Vương. Đức Phật Oai Âm Vương đã từng khai, 
thị, ngộ, nhập, tri, kiến cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Và 

sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập được Phật 
tri kiến rồi, Ngài bắt đầu xuất ở nơi thế giới Ta Bà này. 

Xuất ở nơi thế giới Ta Bà này, Ngài vui với cái 
vui của chúng ta, buồn với cái buồn của chúng ta, 
Ngài nằm gai nếm mật với chúng ta. Khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong mười phương thế 
giới, xuất hiện trong cõi Ta Bà này là Ngài bắt đầu đi 
con đường của Thánh đạo, con đường Bồ Tát để 
đưa mình và hết thảy chúng sinh đi về với con đường 
giác ngộ. 

Tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Tiền 
thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trong 
Kinh Pháp Hoa đã ghi lại chính là Bồ Tát Thường Bất 
Khinh. 

Bồ Tát Thường Bất Khinh là một vị Bồ Tát 
không dám khinh ai cả và là một vị Bồ Tát chuyên 
thực hành hạnh không dám khinh ai cả. 

Vì sao Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân 
của Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài không dám khinh 
ai cả? Bởi vì, Ngài thấy rõ chúng sinh dù tầm thường 
đến mức nào đi nữa, họ cũng có cái cao quý của họ. 

Sở dĩ họ tầm thường là vì họ không gặp được 
thầy, không gặp được bạn, không gặp được người 
cha, người mẹ, người anh, người chị dễ thương. 

Do đó, cái tầm thường mới lem ố ra trong đời 
sống của họ. Giá như những chúng sinh tầm thường 
đó mà gặp được thầy hiền, bạn tốt, gặp người cha dễ 
thương, người mẹ dễ thương, người anh, người chị 
dễ thương, thì nhất định sớm muộn gì họ cũng dễ 
thương thôi. 

Chúng sinh, tầm thường như vậy là vì họ sinh 
ra trong xã hội gặp vị vua, quan không dễ thương, 
cho nên, lâu ngày cái không dễ thương của ông vua, 
ông quan làm lấm lem họ. 

Nếu họ có phúc gặp được vị vua dễ thương, vị 
quan dễ thương, vị minh quân dễ thương, vị minh 
chúa... thì người dân đó lâu ngày cũng trở thành hiền 
thiện, quý báu. 

Bồ Tát Thường Bất Khinh thấy rõ như thế và 
yêu đời như thế. Cho nên, Bồ Tát Thường Bất Khinh 
thấy một người tầm thường, Ngài cũng không thất 
vọng. Ngài thấy một người tầm thường Ngài cũng 
đứng ở xa kính lễ và Ngài nói rằng: “Tôi không dám 
khinh các Người, tôi không dám khinh các Ngài, các 
Ngài sẽ đi trên con đường Thánh đạo, các Ngài sẽ đi 
trên con đường Bồ Tát đạo, các Ngài tương lai sẽ làm 
Phật”. 

Tôi không dám khinh các Ngài, lời nói cao đẹp 
đó dù bị đôi đá, dù bị nguyền rủa... Bồ Tát Thường 
Bất Khinh vẫn không hề nổi cơn giận dữ, vẫn không 
hề trễ nải nói lên những lời tốt đẹp đó. Quý vị có biết, 
Bồ Tát Thường Bất Khinh ở trong Kinh Pháp Hoa là 
ai không? Là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. 

Ngài thể nhập được Phật tính rồi thì bây giờ 
Ngài phải xuất Phật tính ra, phải thể hiện Phật tính ra 
cho mọi người. Mà thể hiện Phật tính đó là tính không 
giận dữ. Đứng trước một nghịch cảnh, mình đem lời 
chúc tụng cho người, thế mà người không nhận lại 
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còn thóa mạ, còn vác đá ném mình nữa, nhưng Ngài 
vẫn không giận dữ. 

Ngài vẫn thương người vác đá ném mình một 
cách chân tình: “Tôi không dám khinh Người đâu, 
Người chưa biết thì vác đá ném tôi như vậy đó, 
nhưng mai mốt Người biết rồi, thì Người hết ném tôi 
thôi. Tôi không dám khinh quý vị đâu, tôi không dám 
giận quý vị đâu. Mặc dầu hôm nay, tôi biết quý vị nói 
xấu tôi đó, tìm cách hại tôi đó, tìm cách nhục mạ tôi 
đó, nhưng tôi không dám khinh quý vị đâu, tôi không 
giận quý vị đâu, tôi rất thương quý vị. 

Bởi vì, quý vị chưa hiểu tôi thì quý vị nguyền rủa 
tôi là phải; quý vị chưa nhận ra tôi thì quý vị nguyền 
rủa tôi là phải, nhưng, mai mốt quý vị nhận ra được 
sự thật rồi, khi đó không ai bảo quý vị phải thương tôi, 
mà quý vị vẫn thương như thường”. 

Công trình tu học đó là công trình mà Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã thực hành trải dài hàng thế kỷ. 
Bây giờ đây chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni ra đời, có phải chúng ta làm lễ kỷ niệm 
suông không? Có phải chúng ta đến nơi lễ đài để lạy 
Phật, nhưng xong rồi chứng nào vẫn giữ tật nấy hay 
không? 

Nếu chúng ta đến nơi một lễ đài, để rồi chen 
nhau lạy, sau đó về nhà và chứng nào vẫn giữ tật 
nấy, xem người như rơm rác, thì thiết lập lễ đài để 
làm gì? 

Chúng ta phải thiết lập lễ đài ngay chính trong 
tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải xây dựng cho được 
lễ đài ngay trong đời sống của chúng ta, cái lễ đài đó 
mới thật sự quan trọng. Chúng ta đừng khờ khạo góp 
tiền hàng triệu bạc, hàng chục triệu bạc để rồi làm 
công việc dã tràng xe cát biển đông. 

Chúng ta đừng bỏ ra cả một đời người để làm 
một công việc như vậy. Chúng ta phải biến lễ đài 
thành lễ đài ngay chính trong tâm hồn chúng ta và lễ 
đài khi đã được thiết trí trong tâm hồn của chúng ta, 
thì lẽ đương nhiên chúng ta đi đâu, ở đâu, lúc nào, 
ngủ, thức đều có Phật cả. 

Thưa quý vị! Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, khi thực hành Bồ Tát đạo, Ngài làm được những 
việc đó? Bởi vì, Ngài ngộ được tri kiến Phật, Ngài 
nhập được tri kiến Phật. Và khi ngộ, nhập Phật tri 
kiến rồi, Ngài thương hết thảy chúng sinh. Cho nên, 
Ngài mới xuất hiện trong cõi Diêm Phù Đề này với 
chúng ta. Nhưng tại sao Ngài không xuất hiện trên 
loài hoa Sứ mà lại chọn hoa Sen để xuất hiện? 

Ngài xuất hiện trên hoa Sen có ý nghĩa gì? 
Nghĩa là khi một Đấng giác ngộ đã khơi mở được 
Phật tính nơi chính mình, đã thấy rõ được Phật tính 
nơi chính mình, đã giác ngộ được Phật tính nơi chính 
mình và đã thể nhập trọn vẹn được Phật tính nơi 
chính mình qua đời sống hằng ngày, thì vị đó sống 
giữa trần thế mà không bị ô nhiễm. 

Vị đó đi vào danh mà không bị danh làm cho ô 
nhiễm, đi vào trong lợi mà không bị lợi làm cho ô 
nhiễm. Vị đó đi vào trong danh mà không bị danh trói 
buộc, đi vào trong lợi mà không bị lợi trói buộc, đi vào 
trong cái mùi vị mà không bị cái ăn trói buộc, mặc áo 

mà không bị vải vóc, gấm lụa trói buộc, uống nước 
mà không bị rượu, bia, bò húc trói buộc. 

Tất cả những cái ô nhiễm, không bị trói buộc đó 
là biểu tượng cho hoa Sen. Hoa Sen ở trong bùn mà 
không bị ô nhiễm. Bởi vậy, Đức Phật xuất hiện trên 
cõi đời, Ngài đi trên bảy hoa Sen là vậy đó. Hoa Sen 
là vô nhiễm, là không còn mắc kẹt bởi nước, bởi bùn, 
mặc dù hoa Sen từ bùn, từ nước mà lớn lên và 
trưởng thành. 

Khi một Đấng tuệ giác mà thành tựu Phật tri 
kiến rồi, Phật tri kiến đó từ chúng sinh mà ra, nhưng 
khi đã thành tựu Phật tri kiến thì không còn mắc kẹt 
cái tầm thường của chúng sinh nữa. Bởi vậy, Đức 
Thích Ca Mâu Ni từ cung trời Đâu Suất đã hóa thân 
thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề này và nằm trong 
bụng Ma Ya phu nhân. 

Ngài không phải nằm trong bụng mẹ như 
những thai nhi khác, Ngài nằm nơi đó vì đại nguyện, 
đại trí, đại bi. Còn chúng ta vì vô minh ái nghiệp, vì u 
mê ám chướng mà vào nằm trong bụng mẹ. Bởi vậy 
trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Khi Bồ Tát Tất Đạt 
Đa nằm trong thai tạng hoàng hậu Ma Ya, Ngài đã 
thuyết pháp cho hàng Bồ Tát khắp cả mười phương 
thế giới”. 

Chúng ta đừng cho rằng đây là một ảo tưởng, 
mà đây là một tuệ giác, đây là một điều khoa học có 
thể chứng minh được. Đức Phật khi nằm trong thai 
tạng hoàng hậu Ma Ya, Ngài thuyết pháp bằng năng 
lượng của tuệ giác, thuyết pháp bằng ánh sáng của 
tuệ giác. 

Từ trong thai tạng mà tỏa ra vô số ánh sáng, 
giao tiếp với vô số Bồ Tát khắp cả mười phương. Và 
Bồ tát khắp cả mười phương vẫn ngồi ở thế giới của 
mình mà tiếp nhận ánh sáng tuệ giác đó mà nói 
chuyện với Bồ Tát Tất Đạt Đa, tức là hóa thân của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Điều này, trong vòng khoảng ba trăm năm nữa 
khoa học sẽ phát hiện được. Một thai phụ ở bên Mỹ, 
bằng tia laser ta có thể ngồi ở Việt Nam mà nhìn 
được thai nhi. Bây giờ khoa học mới tìm tòi, phát hiện 
được tính nam hay nữ của thai nhi từ 5 đến 6 tháng 
bằng siêu âm. 

Cho nên, những gì Phật nói, những gì Đức 
Phật dạy là những gì mới tinh của khoa học và khoa 
học là một học trò ấu trĩ của Phật giáo. Tôi nói khoa 
học là học trò ấu trĩ, ngây ngô của Phật giáo cho nên, 
quý vị Phật tử đừng có ảo tưởng là duy khoa học! Có 
đôi người mù quáng, tầm thường, thấy khoa học 
thành công một vài lãnh vực thì đã hô hào duy khoa 
học, nhưng cái duy khoa học chỉ là cái ấu trĩ của Phật 
giáo mà thôi! 

Bởi vậy, Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này, 
Ngài đi trên bảy hoa Sen để chứng tỏ rằng, Ngài xuất 
hiện trên cõi đời này với tâm vô nhiễm, với trí vô 
nhiễm, với tuệ vô nhiễm. Ngài thương yêu mà vô 
nhiễm, còn chúng ta thương là nhiễm, chúng ta 
không thương thì thôi, còn thương là nhiễm, thương 
là kẹt. 
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Bồ Tát thương không kẹt, Phật thương không 
kẹt, cũng như hoa Sen sinh ra từ bùn mà không kẹt 
bùn, nó sinh ra từ nước mà nó không kẹt nước, nó 
sinh ra từ sự tanh hôi mà nó không kẹt bởi sự tanh 
hôi đó. Vì ý nghĩa này, mà Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, Ngài xuất hiện trên hoa sen, Ngài ngồi trên hoa 
Sen, Ngài đứng trên hoa Sen. 

Ý nghĩa thứ sáu: 
Tại sao Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, 

Ngài đi bảy bước trên hoa Sen? Một đặc điểm khác 
nữa của hoa Sen là hoa nở Sen hiện. Nghĩa là, Đức 
Phật, dạy giáo pháp của Ngài, nếu chúng ta quyết 
tâm hành trì, thì sẽ có an lạc ngay, đó là “Hoa nở Sen 
hiện”! 

Không tu thì thôi, tu là tức khắc có an lạc ngay! 
Cho nên, những ai tu tập mà không có an lạc thì phải 
coi chừng! Phải tu lại! 

Tôi tu một giờ là tôi có hạnh phúc một giờ, 
không có lý do gì mà tu một giờ mà không có hạnh 
phúc, an lạc một giờ. 

Nếu tu một giờ mà khổ đau thì đừng tu. Cho 
nên, tôi tu một giờ là tôi có hạnh phúc, an lạc một giờ, 
đó là hoa nở Sen hiện. 

Tu một giờ là có hạnh phúc, an lạc một giờ. Tu 
hai giờ là có hạnh phúc, an lạc hai giờ. Tu mười năm 
là có hạnh phúc, an lạc mười năm. Tu một trăm năm 
là có hạnh phúc, an lạc một trăm năm. Không có lý do 
gì tu mà khổ cả! 

Nhiều người Phật tử thường đi chùa, nhưng có 
những lời nói thiếu ý thức. Có người con muốn xuất 
gia nhưng cha mẹ không đồng ý, vì cho rằng, đi tu 
phải thức khuya, dậy sớm. 

Vậy thì ai thức khuya dậy sớm để bây giờ dạy 
đạo, giảng đạo cho mình? Quý vị nhìn lại về cách 
hiểu đạo, cách tu tập của mình! Chỉ có người không 
biết tu tập mới khổ mà thôi. Tôi nhắc lại với quý vị 
rằng, chỉ có người không tu tập mới khổ, còn chúng 
ta tu tập một ngày là hạnh phúc một ngày, tu hai ngày 
là hạnh phúc hai ngày, tu cả đời là hạnh phúc cả đời, 
tu hằng kiếp là hạnh phúc hằng kiếp. 

Tu là có hạnh phúc, đó là hoa nở Sen hiện. 
Vì vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài vui với 

cái vui rất trọn vẹn. Do vậy mà các nghệ sĩ đã điêu 
khắc tượng của Ngài chỉ cười mỉm thôi, cười nửa 
miệng thôi! Chỉ có cười mỉm là cái cười trọn vẹn. Tôi 
nhắc lại chỉ có cười mỉm mới là cái cười trọn vẹn. 
Cười mỉm là cái cười của trung đạo, còn cái cười toe 
toét như cái cười đi dự tiệc cưới là cái cười mang tính 
chất thất vọng, khổ đau sau đó! Và cũng không phải 
cái mặt méo mó như đi thăm đám ma! 

Đám cưới và đám ma là hai thái cực của cuộc 
sống. Chỉ có cười mỉm mới là cái cười độc đáo của 
cuộc sống. Chỉ khi nào có tuệ giác mới cười mỉm 
được. Thấy tiệc cưới cũng cười mỉm, thấy đám ma 
cũng cười mỉm, người ta khen mình cũng cười mỉm, 
người ta chê mình cũng cười mỉm. Như vậy cái cười 
mỉm là cái cười độc đáo nhất mà chỉ có Đức Phật mới 
cười nổi vậy! Vì sao chỉ có Đức Phật mới cười mỉm 
nổi? 

Vì chỉ có Đức Phật mới thể nhập được tuệ giác 
trong đời sống của chính Ngài. 

Ý nghĩa thứ bảy: 
Một đặc điểm nữa là, Đức Phật xuất hiện trên 

cõi đời này, trên hoa Sen là bởi vì, hoa Sen còn có 
một đặc điểm nữa là “hoa rụng Sen thành, hoa nở thì 
Sen hiện”. 

Sự xuất hiện của Đức Phật trên hoa Sen để nói 
cho chúng ta thấy rằng, cái chết là bắt đầu của cái 
sống, cái sống đây là bắt đầu của cái chết. Sự xuất 
hiện cũng có nghĩa là bắt đầu của một sự ẩn khuất. 
Ngài ẩn khuất ở nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng thì 
Ngài có mặt ngay nơi thế giới Ta Bà này. 

Rụng là rụng từ thế giới Liên Hoa Đài Tạng, mà 
thành là thành nơi thế giới Ta Bà. Cho nên, đối với cái 
sống, cái chết ở trong đạo Phật không còn là cái gì 
nữa để chúng ta sợ hãi, lo âu. 

Chúng ta vắng mặt ở nơi này thì chúng ta có 
mặt ở nơi kia, chúng ta vắng mặt ở nơi gia đình 
chúng ta thì chúng ta có mặt ở nơi chùa Phước 
Duyên, chúng ta vắng mặt ở chùa Phước Duyên thì 
chúng ta có mặt ở nơi gia đình chúng ta. 

“Hoa rụng Sen thành”, Bồ Tát Tất Đạt Đa vắng 
mặt ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng, thì Ngài có mặt ở 
nơi thế giới Ta Bà này. Đức Phật vắng mặt ở nơi cõi 
Ta Bà này, thì Ngài có mặt ở thế giới Liên Hoa Đài 
Tạng, Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, Ngài 
không đi trên hoa Sứ, Ngài không đi trên hoa Cúc. 
Mặc dù, hoa Cúc được xem là biểu tượng cho những 
nhà ẩn sĩ, đạo sĩ. 

Nhưng Đức Phật không xuất hiện trên hoa 
Cúc, mà Ngài chỉ xuất hiện trên hoa Sen thôi. Bởi vì, 
hoa Cúc không phải là vô nhiễm, hoa Cúc không phải 
là “hoa nở Cúc hiện, hoa rụng Cúc thành”, mà chỉ có 
hoa Sen mới có những đặc điểm như thế. Cho nên, 
Đức Phật mới xuất hiện trên hoa Sen và Ngài đi bảy 
bước. 

Tại sao Ngài đi bảy bước mà không đi tám 
bước hay một bước, mười bước? Bởi vì, sự cấu hợp 
của vũ trụ không ra ngoài con số bảy, sự có mặt của 
tất cả chúng ta không ra ngoài con số bảy: địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, tâm đại, thức 
đại. 

Toàn thể vũ trụ hay sự hình thành của chúng 
sinh không ra ngoài bảy yếu tố này. Sự có mặt của 
chúng ta là do sự có mặt của bảy yếu tố trên. Và sự 
có mặt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sự có mặt 
của bảy yếu tố đó. 

Chính từ bảy yếu tố đó, mà một vị thể nhập 
được cái “tri kiến Phật” thì sẽ thành tựu được bảy yếu 
tố giác ngộ, gọi là thất bồ đề phần. Bảy yếu tố: địa, 
thủy, hỏa, phong, không, tâm, thức tạo nên hình hài, 
tâm trạng, tinh thần của mỗi chúng sinh, thì bảy yếu 
tố là “thất bồ đề phần” tạo nên của Đấng Giác Ngộ. 

Cho nên bảy yếu tố tạo nên chúng sinh và bảy 
yếu tố tạo nên Đấng Giác Ngộ. Bởi vậy, Đức Phật 
xuất hiện trên cõi đời này, Ngài không đi tám bước 
mà Ngài đi bảy bước thôi! 

Ý nghĩa thứ tám: 
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Thế thì, ngày hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm 
Đức Phật ra đời, có phải rằng chúng ta chỉ biết nấu 
vài chén chè, vài đĩa xôi đặt lên bàn Phật không? 
Chúng ta có thể nấu vài đĩa xôi, vài chén chè đặt trên 
bàn Phật với tâm hồn nào? Chúng ta đặt trên bàn 
Phật với tâm trạng một lữ khách đang thực tập khai 
Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập 
Phật tri kiến thì chè, xôi đó cũng trở thành pháp lạc, 
cũng trở thành đề hồ. Trái lại, chúng ta đặt xôi, chè 
lên bàn Phật với u mê, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, tầm 
thường, hèn mạt, thì xôi, chè đó trở thành đất, đá. 

Thưa quý vị! 
Chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của 

Đức Phật, chúng ta phải làm thế nào đó để Đức Phật 
trong chúng ta phải ra đời mỗi ngày. Chúng ta làm lễ 
Đức Phật đản sinh, nghĩa là chúng ta có khả năng 
làm cho Đức Phật trong ta đản sinh mỗi ngày và 
chúng ta làm được như thế là chúng ta rất giàu! 

Chứ chúng ta không đợi 365 ngày mới đến 
chùa làm lễ đản Sinh, Phật tử đâu mà nghèo nàn đến 
như thế, tu hành đâu mà tội nghiệp như thế! 

Chúng ta phải làm như thế nào đó để Đức Phật 
trong chính chúng ta đản sinh mỗi ngày và mỗi ngày 
chúng ta phải thấy được Phật đản sinh. Còn ai mà 
không có khả năng làm cho Đức Phật của mình đản 
sinh hằng ngày, thì cứ đợi đi! 

Lo về chợ Đông Ba mà mua bán cho gắt, tới 
các cơ quan mà làm việc cho gắt, rồi đợi 365 ngày 
đến chùa Từ Đàm mà làm lễ, đến chùa Phước 
Duyên mà làm lễ, đến chùa Từ Hiếu mà làm lễ và 
nếu rủi ro, không gặp ngày chủ nhật, mình phải đi thi 
hoặc đi chấm thi... thì coi như Đức Phật tắt ngòi, hết 
ra đời luôn! Hết đản sinh luôn! 

Còn nếu chúng ta thông minh, chúng ta biết 
làm cho Đức Phật chúng ta đản sinh mỗi ngày, thì Ma 
vương phải khóc, quỷ thần phải khóc, những kẻ 
manh tâm phá hoại Phật giáo phải khóc, phải giong 
tay đầu hàng. 

Chúng ta có khả năng làm cho Đức Phật chúng 
ta ra đời mỗi ngày, thì chúng ta không cần phải xin 
phép ai để tổ chức đại lễ cả. Nhưng vì u mê, chúng ta 
không làm cho Đức Phật trong chúng ta đản sinh mỗi 
ngày, nên chúng ta phải xin phép tổ chức lễ Phật 
Đản. 

Cho nên, chúng tôi nói với tất cả quý vị là Phật 
tử thì chúng ta phải thông minh, làm cho Phật trong 
mỗi chúng ta đản sinh mỗi ngày và mỗi ngày chúng ta 
được đỉnh lễ Phật đản sinh của chúng ta. Đó mới thật 
sự là người đệ tử của Phật làm lễ kỷ niệm đản sinh 
một cách thông minh, một cách tài tình, một cách có 
trí tuệ và là một phương tiện thiện xảo. 

Ta mới có khả năng đi những bước vững chãi 
trên những hoa Sen, còn nếu không thì chỉ là hoa 
Sen vẽ trên giấy mà thôi. 

Trước khi dứt lời, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ 
cho tất cả quý vị sống một cuộc đời luôn luôn có Phật 
Đản Sinh. 
 
 

 
 
 
 

Chương II 
TIẾP XÚC VỚI QUÝ TĂNG – NI 

Thích Quảng Hướng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hi chào quý Thầy (quý Sư cô) thì phải chắp tay 
ngang ngực cúi đầu và cung kính. Không nên 
vừa đi vừa xá chào Thầy hoặc đứng trên cao 

còn Thầy ở dưới thấp. Không đội mũ nón, đeo kính 
đen, mặc quần ống cao, ống thấp lôi thôi mà chào 
Thầy. Không mặc áo quần hở hang đứng ngồi nói 
chuyện với Thầy. Không ngồi ngả nghiêng hoặc dựa 
vào tường vách. Không ngồi lắc lư, rung đùi, đong 
đưa hai chân hay nhịp chân. Nên ngồi trong tư thế 
ngay thẳng, an ổn và mắt hướng về Thầy. Khi rời 
khỏi chỗ ngồi, nhớ sắp xếp bàn ghế lại cho ngay 
ngắn và thật nhẹ nhàng. 

Không nên đi ngang qua gần trước mặt Thầy, 
trừ khi không còn lối đi nào khác. Không nên đi, đứng 
hoặc ngồi xoay lưng trước mặt Thầy, trừ khi có 
những lễ hội đông người và không còn chỗ ngồi nào 
khác. Khi nói chuyện với Thầy không chắp tay sau 
lưng, hút thuốc, đứng đối diện, chống nạnh hoặc 
cách Thầy quá xa, nên đứng dịch qua một bên và 
gần Thầy để thưa chuyện. 

Thầy đang nói chuyện với ai thì không xen vào 
ngắt lời. Khi gặp Thầy chỉ hỏi những vấn đề liên quan 
đến sự tu học hoặc việc quan trọng khác, không nên 
hỏi những chuyện vu vơ, linh tinh. 

Khi Thầy đang ăn cơm, tụng kinh, ngồi thiền, 
làm lễ… thì không đến thưa hỏi mà chỉ lặng lẽ xá 
chào và lui ra chờ đợi. Khi thấy Thầy đi đến chỗ mình 
thì nên đứng dậy chắp tay cung kính xá chào. 

Không nên bàn tán việc tốt xấu, đúng hay sai 
của quý Thầy khiến cho người khác mất tín tâm đối 
với Tam bảo. Nếu trông thấy một vị xuất gia nào đó 
không giữ gìn uy nghi giới luật thì nên đi đến chắp tay 
xá chào và thưa chuyện với thái độ cung kính, chân 
tình để biết rõ ràng về sự việc. Không nên vội vàng 
phê phán và đi loan truyền cho những người khác 
biết, trong khi đó mình chưa hiểu rõ được vấn đề. 
Nếu lỡ vị xuất gia ấy thực sự sai phạm luật nghi thì 
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cũng nhờ vào ngôn từ ái ngữ và thái độ cung kính 
của mình mà có thể giúp cho vị ấy điều chỉnh lại hành 
vi sai trái. 

Người Phật tử đi ra đường gặp các vị xuất gia 
thì nên chắp tay cung kính xá chào. Khi trông thấy 
người xuất gia ôm bình bát đi khất thực thì nên đem 
thực phẩm đến dâng cúng và chỉ bỏ vào bình bát vị 
ấy những loại thức ăn, chứ không nên cúng dường 
tiền bạc hoặc những vật quý giá khác vào bình bát. 
Nếu thấy các vị đi khất thực sau mười hai giờ trưa thì 
phải biết rằng, họ là những người giả dạng. Bởi 
người xuất gia chỉ đi khất thực từ sáng sớm cho đến 
trưa là trở về chùa để thọ trai, chứ không bao giờ đi 
sau giờ Ngọ. 

Đừng bao giờ trước mặt quý Thầy thì tỏ vẻ 
bằng lòng, nhưng sau lưng lại đem ra bàn luận 
chuyện phải trái, đúng sai. Nếu ta chưa thấu hiểu điều 
gì thì cứ thật lòng trình bày với Thầy, không nên biết 
rồi mà còn hỏi thử. Thầy có dạy bảo điều gì, nên chắp 
tay trang nghiêm và lắng lòng nghe. 

Phật tử đã phát tâm cúng dường cho chùa thì 
không yêu cầu hoặc đề nghị quý Thầy phải làm theo 
ý của mình. Vì yêu cầu quý Thầy làm theo ý mình thì 
sẽ suy giảm phước đức của sự cúng dường và tăng 
thêm lòng ngã mạn. 

Nếu muốn mua vật dụng cá nhân để cúng 
dường cho quý Thầy thì nên thưa hỏi trước, để thuận 
tiện cho sự tu học và phù hợp với sức khỏe của quý 
Thầy. Nếu muốn cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho quý 
Thầy thì nên bỏ vào phong bì kín đáo, trang trọng và 
với tâm thành kính. 

Nếu muốn cúng dường riêng cho một Thầy thì 
không nên kết nghĩa làm cha mẹ, anh, chị, em nuôi. 
Người xuất gia đã ra khỏi nhà thế tục, cắt bỏ những 
ân ái buộc ràng, để gia nhập vào Tăng đoàn xuất thế 
và là những người đại diện cho Tăng bảo. Vì vậy, 
không thể nhận người cư sĩ tại gia làm cha mẹ hay 
anh, chị, em nuôi. 

Trong các buổi lễ hay học giáo lý, bao giờ Phật 
tử cũng phải vào trước để ổn định trang nghiêm và 
chắp tay xá chào khi Thầy bước vào. Thầy giảng giải 
có điều gì chưa hiểu thì hãy suy nghĩ cho kỹ càng 
chứ không cho rằng, Thầy nói dở hoặc kinh nói sai. 
Bởi mình còn là phàm phu trí lực hạn hẹp chưa thể 
hiểu tới, do đó không nên tùy tiện nói năng bừa bãi 
mà tạo tội lỗi. Nếu Thầy có nói thiếu sót điều gì thì 
hãy đến gặp Thầy và trình bày với cái tâm chân thật. 

Nếu muốn tham vấn những gì bế tắc đang gặp 
phải trong đời sống hàng ngày thì nên thưa trước với 
Thầy, để Thầy tiện sắp xếp công việc và thời gian mà 
giảng dạy, chứ không nên tùy tiện lúc nào cũng hỏi. 
Nếu Thầy đã hoan hỷ đồng ý giảng giải và hẹn giờ 
gặp thì phải đến đúng giờ. Nếu có công việc đột xuất 
thì nên gọi điện thoại thưa cho Thầy biết. Tránh gọi 
điện thoại tới chùa vào những giờ chỉ tịnh (giờ nghỉ 
ngơi, tịnh niệm), trừ khi có công việc quan trọng. 

Nếu muốn đọc tụng kinh sách thì nên thưa 
thỉnh quý Thầy chỉ dẫn cho mình biết, cần phải đọc 
tụng những kinh sách gì cho phù hợp với căn cơ tu 

tập. Phải biết trân quý kinh sách như tôn kính đức 
Phật và nên giữ gìn cẩn thận, không tùy tiện bạ đâu 
để đó. Nếu thấy kinh sách dính bụi bặm thì lấy khăn 
lau chùi sạch sẽ, chứ không nên dùng miệng để thổi. 

Muốn thưa hỏi việc gì với Thầy, trước tiên nên 
nói câu: “Mô Phật bạch Thầy”. Khi Thầy hỏi hay dạy 
bảo điều gì thì nên dùng câu “Mô Phật” để trả lời, 
chứ không gật đầu hay làm thinh. Xưng hô với Thầy 
lúc nào cũng xưng Thầy với con, cho dù Phật tử lớn 
đến 100 tuổi. Không nên gọi Thầy ơi và gọi lớn tên 
của Thầy giữa khoảng cách xa mà phải đến gần bên 
Thầy rồi thưa hỏi. Quý Thầy là đại diện cho Tăng bảo, 
cho nên phải biết kính trọng quý Thầy như nhau, chứ 
không nên phân biệt tuổi tác, hạ lạp. 

Là người Phật tử khi đi đến chùa hoặc gặp mặt 
nhau ở những nơi khác cũng nên xưng hô bằng pháp 
danh, hạn chế sử dụng tên đời và chắp tay búp sen 
cung kính xá chào nhau. 

Phật tử tại gia không nên tùy tiện cạo tóc như 
người xuất gia. Nếu vì bị bệnh thì có thể cạo tóc, 
nhưng không nên mặc y phục thể hiện hình tướng 
như người xuất gia. Vì ăn mặc như thế khiến cho mọi 
người lầm tưởng là tu sĩ, nên họ cung kính xá chào 
thì phước đức của mình sẽ bị suy giảm và nghiệp 
chướng nặng nề thêm lên. 

 
 

Thực thể cộng đồng 
Người Việt-Nam Ở Nước Ngoài 

An-Tiêm MAI-LÝ-CANG 
 

ân số trong nước Việt-Nam hiện nay được 
cập nhật thống kê cho biết là đã có tới 
91.519.289 đầu người, và được xếp hạng 

xứ đông dân đứng thứ 13 trên thế giới. Còn ở 
nước ngoài, thì con số người Việt tăng lên rất 
nhanh và được ước tính gần tới khoảng bốn triệu 
người. Và hầu hết kiều bào hiện đang có mặt 
trong tất cả 103 quốc gia, đều đã được chính phủ 
bản địa cho phép cư ngụ, làm ăn sinh sống lâu dài 
dưới mọi hình thức khác nhau.     

Do vậy, cho nên nếu với cái nhìn thực tế suông 
thì người ta sẽ không thể nào có thể biết đoán được 
thế nào là bản sắc chung cùng sức sống sau nầy 
trong số phận của tập thể cộng đồng người Việt tha 
hương ở khắp nơi nơi, một khi thời gian kéo dài làm 
cho lâm vào cái cảnh tre già măng mọc. Tuy nhiên, 
dẫu sao cũng phải tùy theo điều kiện mưa thuận gió 
hòa hay cuồng phong bão tố mà nó sẽ cấu tạo ra 
được những hình hài tốt đẹp hay ngược lại làm giảm 
đi hình ảnh giá trị của hết thảy kiều bào. Chúng ta 
muốn nói đến sứ mệnh cao quý của thế hệ Việt-Nam 
tương lai ở nước ngoài đang đứng trước ngã đường 
giao thoa của lịch sử để làm nên lịch sử. 

Và bây giờ để đi tìm chân dung các thế hệ trẻ 
hầu trao trọn niềm tin, thì chúng ta đã phải biết chúng 
đang ở đâu? Làm gì? Và môi trường sống nào, sẽ có 
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ảnh hưởng trực tiếp lớn lao vào tương lai của chúng. 
Môi trường sống đó phải chăng, trước hết, vẫn là 
khung cảnh hạnh phúc ấm êm mà cha mẹ chúng đã 
tạo ra được dưới mái gia đình. Trong hình ảnh tốt 
đẹp, thì yếu tố tinh thần là một điều kiện cần thiết để 
gây sinh ra dưới bầu không khí gia tộc những động 
lực phấn khởi, lạc quan, hoặc hoàn toàn ngược lại. 
Và bây giờ, chúng ta thử cùng nhau đi tìm những 
trường hợp điển hình.  

Tại Úc, một lục địa mênh mông đất rộng người 
thưa, kiều bào di dân thuộc thành phần thế hệ cao 
tuổi của chúng ta sinh sống ở nơi đây gặp được cái 
may mắn đầu tiên, đó là mọi sự thích hợp quen thuộc 
về khí hậu miền nhiệt đới, có khác với Âu-Mỹ buốt giá 
nhiều hơn. Đọc những mẩu chuyện xưa của các nhà 
văn của đế quốc thuở một thời có mặt trời không bao 
giờ lặn (Anh-quốc), thì người ta nhận thấy rằng cách 
đây chỉ có non vài thế hệ, mà lịch sử đã đổi thay quá 
mau lẹ. Và ngay bây giờ, nước Úc trẻ trung nầy được 
coi như là một trong những quốc gia có biện pháp 
hạn chế khắc khe nhất trên thế giới về vấn đề chấp 
nhận di dân nhập cảnh. Chớ không phải như dưới 
thế kỷ mới hồi nào nước Úc còn được mệnh danh là 
một vùng Tân Biên-Cương xa xôi, mà ít ai (người ở 
châu Âu) có ý nghĩ muốn bén mảng tới một nơi có 
nhiều dấu tích lưu đày của những tên đầu trộm, đuôi 
cướp. Tuy nhiên, bước vào thời điểm hôm nay thì 
người ta có thể nói rằng, cộng đồng kiều bào của 
chúng ta đang sinh sống ở trên quốc gia nầy có rất 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi dễ dàng, để tạo thành 
những điều kiện thuần nhất về mặt tổ chức kết hợp 
đồng hương.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thương xá Tân Bến-Thành của người 

Việt Nam tại Cabramatta (Sydney) 
Không giống như những trường hợp ở tại Âu-

Mỹ, sống trên một quốc gia có nhiều yếu tố trẻ trung 
còn thừa tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác 
đúng mức, cộng đồng kiều bào của chúng ta ở tại 
đây đã mau lẹ hội nhập đóng góp tài năng của mình 
vào mọi lãnh vực xã hội, và rất sớm có mặt (dù là còn 
khiêm nhường) trong guồng máy hành chánh hạ tầng 
sở tại. Chính nhờ vậy, mà tiếng nói của tập thể cộng 
đồng người Việt ở tại địa phương nầy đã có được 
một trọng lượng đáng kể. Và được chính phủ cùng 
nhân dân bản địa lắng nghe. Đó là một ưu điểm mà 
hiện nay người ta được nhìn thấy rõ nét, giống như 
những trường hợp từng đã xảy ra ở tại Hoa-kỳ. Ngay 

cả về phương diện phát huy văn hóa cũng vậy, nhờ 
có sự kiên quyết vận động, đấu tranh của những vị 
đại diện uy tín của cộng đồng kiều bào, mà tiếng mẹ 
Việt-Nam đã được chính phủ địa phương chấp nhận, 
áp dụng giảng dạy vào các chương trình giáo dục, 
như ở trong trường hợp của một vài quốc gia từng có 
kiều bào của chúng ta cư ngụ.  

Tại Châu-Đại-Dương hiện nay được ước 
lượng có tất cả khoảng trên dưới 250.000 kiều bào, 
nhưng khoảng 95% di dân tị nạn sinh sống tại nước 
Úc. Còn lại, khoảng trên dưới một vạn người sống ở 
Tân-Tây-Lan, và gần năm ngàn người ở tại Tân-Đảo 
(Nouvelle-Calédonie) Nếu đem so sánh với khoảng 
trên dưới 1.800.000 Việt-kiều đang cư ngụ trên đất 
Hoa-Kỳ. Dẫu sao, sự có mặt khá đông của người 
Việt-Nam ở tại Châu-Đại-Dương hôm nay cũng được 
coi như là một phong trào di dân rầm rộ đi vào nước 
Úc ở vào thời kỳ hậu bán thế kỷ thứ 20. Còn trước đó 
ngày nào ở tại Tân-Đảo, nơi mà khi xưa dưới chế độ 
thuộc địa, thì thực dân Pháp đã áp dụng phương 
pháp kiểm tra, đặt số thay tên cho người cu-li làm phu 
cạo mủ trong các đồn điền cao su. Và hiện nay, vẫn 
còn có những kiều bào cao tuổi tình nguyện ở lại đây, 
để tiếp tục định cư vĩnh viễn. 

Tuy may mắn có dịp tiếp xúc với những thành 
phần kiều bào trên xứ lạ, nhưng chưa chỗ nào mà tác 
giả nhìn thấy được cái hình ảnh sống thực, đập vào 
mắt cho bằng một kỷ niệm mùa Đông thăm viếng 
nước Na-Uy ở địa đầu Bắc-cực. Một người bận bộ áo 
lù xù, trùm đầu chừa đôi mắt tiến bước về phía phái 
đoàn du lịch của chúng tôi lộ vẻ vui mừng, gật đầu 
thốt lên từ trong cổ họng khàn khàn ba tiếng ‘’Chào 
quý khách’’. Sau giây phút kinh ngạc, chúng tôi nhận 
hiểu ra ngay con người ‘’Esquimau’’ giả hiệu kia chính 
là một đồng hương cao tuổi của chúng ta đang định 
cư ở nơi nầy. Qua mấy lời tâm sự buồn bã, chúng tôi 
được hiểu rằng theo thứ tự thời gian lúc bấy giờ thì lại 
cũng có thêm từng đợt số ít gia đình kiều bào tị nạn 
được phép đến định cư trên ba xứ Bắc-Âu là Na-Uy, 
Thụy-Điển, Phần-Lan. Trong những ngày sinh sống 
trên vùng bao quanh tuyết giá (nhưng trong năm cũng 
vẫn có được những mùa hè nắng nóng đẹp trời), kiều 
bào của chúng ta thực sự mang nặng tâm hồn vọng 
về cố hương hơn bao giờ hết. Đành rằng trong hiện 
tại họ được thụ hưởng tương đối về những tiện nghi 
vật chất, nhưng điều kiện khí hậu lạnh lẽo triền miên 
ở nơi đây lại là một cực hình cho những vị cao niên. 
Bởi đây là xứ của ánh sáng và bóng tối, thời gian 
mùa nào thuộc về dương thì trời ngày giữa ban đêm, 
còn thời gian mùa nào thuộc về âm thì trời đêm giữa 
ban ngày. Và dù cho bất luận đêm ngày, thì tình trạng 
giao thông bảo đảm an toàn tánh mạng ở những xứ 
lạnh sương mù, là hệ thống xe hơi khi nổ máy thì sẽ 
có hệ thống tự động mở đèn lên cùng một lúc. 

Trở lại vấn đề chấp nhận cho phép di dân, thì 
người ta cũng cần phải hiểu thêm rằng, trong hoàn 
cảnh trật tự an sinh xã hội, chính trị và kinh tế thế giới 
đã đổi thay gần những thập niên trở lại đây, người ta 
nhận thấy có nhiều dấu hiệu không mấy sáng sủa 
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cho tình trạng di dân nhập cư vào các cường quốc 
khoa học, kỹ nghệ, công nghiệp tân tiến. Cho dù, 
hãng xưởng của nước họ luôn luôn bao giờ cũng có 
nhu cầu cần đến những bàn tay thợ thuyền từ nước 
ngoài đến đây làm việc. Chính vì vậy, mà sự có mặt 
đông đảo của lực lượng lao động của cộng đồng 
người Việt-Nam ở nước ngoài sẵn có ở đây từ trước, 
phải được coi như là một điều may mắn bất ngờ. Hay 
nói một cách chính xác hơn, vì nhờ tuyệt đại đa số 
kiều bào hiện nay đều đã nhập quốc tịch vào quốc gia 
bản địa mà họ đang cư ngụ. Cho nên, mọi vấn đề giải 
quyết nạn thất nghiệp, thì cộng đồng mình đương 
nhiên cũng được hưởng quyền lợi trong những điều 
kiện ưu tiên hơn.    

Nói về sự kiện thực tế, trong đa số thành viên 
của cộng đồng Việt-Nam hải ngoại, bây giờ đã trở 
thành công dân của các quốc gia bản địa. Người ta 
liền liên tưởng ngay đến trường hợp hình ảnh ngày 
xưa của những thành phần người Việt gốc Hoa hay 
gốc Ấn v.v..., họ đã từng cư ngụ từ bao thế hệ trên 
quê hương xứ sở của nước mình. Tuy nhiên, cả hai 
trường hợp nói trên mới nhìn thoáng qua thì thấy có 
phần giống nhau nhưng nếu phân tích kỹ ra, thì 
người ta mới có thể thấy được có một sự khác biệt 
rất nhiều.  

Ngày trước, nhất là đa số trong những thành 
phần người Hoa hay Ấn-kiều ở tại miền Nam Việt-
Nam đều là những sắc tộc di dân có nhiều thế lực tài 
phiệt. Các tổ chức bang hội của họ thường được 
thành lập tập họp sau lưng những nhà đại doanh 
nhân tầm cỡ uy tín lớn lao, có ảnh hưởng rất mạnh, 
và họ có thể dễ dàng xen vào lũng đoạn nền kinh tế 
nước nhà trên thương trường vào bất cứ lúc nào.  

Còn trường hợp của cộng đồng Người Việt-
Nam Ở Nước Ngoài của chúng ta hôm nay, phải 
thành thật mà nói thì (trừ một vài cá nhân thành viên 
có thành tích đặc biệt phi thường, từng được hầu hết 
mọi người vinh danh thán phục và đánh giá xem như 
là nguyên khí của quốc gia, đã làm vẻ vang trọng đại 
hình ảnh tinh thần cộng đồng dân tộc như trường hợp 
của Ngài Philipp Roesler là một người gốc Việt từng 
là Phó Thủ-Tướng của nước Đức. Và Giáo-sư Ngô-
Bảo-Châu từng đoạt giải thưởng Fields, một giải 
thưởng danh giá quốc tế từng được coi như là một 
giải thưởng Nobel về toán học), còn lại chỉ là những 
thành phần lực lượng lao động bình thường (bên 
cạnh một tỉ lệ nhỏ kiều bào trí thức) bền chí làm việc 
để góp phần vào mọi an sinh phúc lợi, phồn vinh cho 
quốc gia ngụ cư.  

Trở lại chuyện hy hữu, có một không hai ở trên 
đời, Ngài Philipp Roesler là một tài năng siêu việt 
người Đức gốc Việt nầy, thì trong lịch sử của cộng 
đồng Người Việt-Nam Ở Nước Ngoài, sau trường 
hợp của Hoàng-Tử Lý-Long-Tường thì người thứ nhì 
là hình ảnh của Ngài Philipp Roesler đã đem lại cho 
kiều bào một niềm hãnh diện vô cùng to lớn. Xuất 
thân là một cậu bé bơ vơ trong viện mồ côi ở Sóc-
Trăng vừa mới lên chín tháng tuổi, thì đã được sang 
định cư ở nước ngoài theo diện con nuôi. Nhờ có đầu 

óc thông minh xuất chúng, cho nên cậu sớm tốt 
nghiệp với mảnh bằng Tiến-sĩ Y-khoa và đường quan 
lại dễ dàng thăng tiến, hanh thông sự nghiệp, mau 
chóng từ chức vụ Bộ-Trưởng lên chức vụ Phó Thủ-
Tướng trong một quốc gia tân tiến, hùng cường ở địa 
cầu. Và Ngài cũng đã có dịp trở về Việt-Nam, tìm lại 
nguồn cội đất nước quê hương vào năm 2012.  

Do vậy, cho dù có muốn nói ra bao nhiêu ngôn 
từ văn chương bóng bẩy về sự công bằng, nhưng 
trên thực tế, người ta khó mà tìm ra được tính chất 
đồng đẳng của những chi tiết về nhiều vấn đề tế nhị 
cọ xát thường xuyên xảy ra trong xã hội. Sự kiện đau 
lòng nầy từ lâu đã thực sự ngấm ngầm ở trong tâm 
hồn của rất nhiều người nhưng họ chưa có dịp để nói 
ra, hay họ đành lòng cam nhận mà không muốn nói 
thẳng ra.  

Hơn thế nữa, ngày nay sau khi kiều bào chính 
thức đã trở thành người công dân bản địa rồi, thì tính 
chất tị nạn về chính trị hay di dịch kinh tế như lúc ban 
đầu hoàn toàn đã bị mai một. Và hiếm còn có dịp để 
cho người địa phương nhắc đến như xưa, vì những 
thành phần công dân mới nầy được họ kể chung vào 
như là trường hợp của những cộng đồng di dân hợp 
pháp. Tuy nhiên, với cái nhìn tinh tế hơn về hình ảnh 
màu da hiện đang sinh sống làm ăn trên đất nước 
của họ, thì quả thực người ta luôn luôn tìm thấy có 
một khoảng cách vô hình giữa người bản địa và thân 
phận của hết thảy các di dân mà nói riêng là kiều bào 
của chúng ta, ngay cả đối với những thành phần cao 
tuổi.     

Thực vậy, từng là chứng nhân cuộc chiến tranh 
kéo dài trên quê hương mấy chục năm trời, họ đã trải 
qua biết bao nhiêu thời kỳ nếm mùi đau khổ, để rồi 
cuối cùng có sự đau khổ nào cho bằng khi phải xa lìa 
ra khỏi mảnh đất tổ tiên gắn liền kỷ niệm gắn bó cả 
cuộc đời người. Và rồi thời gian qua mau, nay họ về 
hưu và đã trở thành những người già cả không còn 
sức khoẻ lao động như thuở nào. Bên cạnh họ, còn 
phải kể thêm còn có những người đau yếu bệnh tật 
thường xuyên hoặc từ lâu đã qua đời trên đất khách.    

Nói đến đời sống của những kiều bào cao tuổi 
của chúng ta hiện nay đang sống rải rác ở khắp mọi 
nơi trên thế giới, thì người ta không quên nói về tình 
trạng vô phước của những cụ già neo đơn với cuộc 
sống lặng lẽ âm thầm, thui thủi một mình trong nhiều 
trường hợp tương tợ như nhau. Có người an phận 
vào nhà dưỡng lão, có người sống ở tại nhà với gia 
đình mà dường như đã một sự cách ly được thể hiện 
ra ngoài. Và sách báo cộng đồng cũng đã từng lên 
tiếng báo động về những trường hợp điển hình, về 
hoàn cảnh xã hội phức tạp đến nỗi mà con cái đành 
bất lực bó tay khó có thể chu toàn bổn phận, để nuôi 
nấng mẹ cha trọn tình hiếu nghĩa. 

Ngoại trừ con số đông kiều bào có dịp may 
mắn sống gần gũi với các gia đình đồng hương trong 
các quốc gia có nhiều người Việt, thì người ta còn 
phải kể tới con số thành phần kiều bào ít hơn sống tại 
các nước  Bắc-Âu giá lạnh quanh năm. Chẳng hạn 
như tại bến cảng thành phố Oslo vào những buổi 
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chiều Đông, có những kiều bào đi làm đứng đợi chờ 
chuyến tàu đưa khách trở về nhà như còn cách xa 
hướng về hải đảo. Nếu ai có dịp nhìn thấy cảnh tàu 
tách bến ra xa giữa sương mù băng giá, thì sẽ cảm 
thấy không gian biển cả như bỗng trở nên chìm lắng 
và liền kèm theo đó là cả một nỗi buồn. Có thể đó 
cũng là nỗi buồn chung của những thế hệ kiều bào 
không còn có được khả năng lao động. Đôi khi cảnh 
buồn cũng đã làm cho họ thối nản ý chí xây nghiệp ở 
tương lai. Rồi bỗng dưng nhớ lại mấy câu thơ ngày 
Xuân nhớ nhà sầu teo ruột hằng thập niên về trước, 
khi đoàn người di tản chiến tranh vừa mới đặt chân 
lên đất nước Hoa-Kỳ, thì người ta mới hết sức cảm 
thông cho hoàn cảnh của thế hệ người cao tuổi đã 
biết mình không còn sức khỏe lao động ở nơi miền 
tuyết giá. Thật là da diết, chán chường, vì trong khi 
đời sống ở xã hội phương Tây vốn đã ghẻ lạnh rồi, thì 
ở địa đầu trái đất ắt phải rét ướt hơn với những hình 
ảnh vắng teo, thui thủi một mình. Nếu lúc còn ở tại 
quê nhà, các vị cao niên đó đã từng là một trong 
những bậc trưởng thượng của gia đình, chòm xóm, 
thì bây giờ họ chính là những khách bàng quan mang 
tâm trạng u sầu của con người lữ thứ cô đơn, không 
còn có ảnh hưởng gì đến mọi khung cảnh sinh hoạt ở 
bên ngoài. Giờ đây, người ta có thể nói thế đứng của 
họ ngay cả trong gia đình cũng thật là mong manh, 
lỏng lẻo, và đôi khi, chính họ cũng còn có thêm mặc 
cảm vì tự cảm thấy mình bị dư thừa. Mỗi ngày con cái 
họ đi làm việc trong một môi trường, đôi khi, không 
mấy chi thích hợp. Các cháu thì bận tới trường với 
hành tung ngày hai buổi sớm chiều bị Âu-Mỹ hóa 
từng giờ, từng phút. Trong hoàn cảnh chua chát đó, 
họ chỉ còn có những suy tư là dựa vào yếu tố tâm lý 
của bản sắc văn hóa dân tộc, để mà tự tìm giải pháp 
thích hợp cho cuộc sống hằng ngày.    

Do đó, cho dù là hiện nay họ đang sinh sống ở 
tại Paris, California, Sydney, Toronto hay bất cứ nơi 
nào đi nữa, thì hình ảnh theo mô thức của cộng đồng 
khép kín kiểu người Hoa vẫn sẽ là một mẫu mực lý 
tưởng. Nếu họ không có phản ứng gì để làm khác 
hơn. Thế là canh me chua, cà pháo, mắm tôm, rau 
muống, giá sống v.v sẽ là những món ăn gợi tình dân 
tộc mà hiện nay có thể tìm kiếm được dễ dàng và sẽ 
làm cho họ càng có dịp tưởng nhớ đến cố hương. 
Rồi nhiều khi họ muốn hồi hương, nhưng nghĩ lại tình 
cảm ruột thịt của con cháu hiện còn ở xứ người, cho 
nên họ vẫn còn phân vân, lưỡng lự. Và sau cùng, 
nếu chào thua chấp nhận một cuộc sống phẳng lặng 
như tờ như vậy, thì từ đây họ cũng phải biết thức thời 
cảnh giác, để bổ sung vào tư tưởng nhiều quan niệm 
mới cho hòa hợp với bối cảnh tập quán xã hội bản 
địa.      

Nhưng đúng là người Việt-Nam của chúng ta 
hôm nay không những có được một mảng cộng đồng 
to lớn ở nước ngoài, mà còn có thêm dịp sống chung 
để làm dâu rể trong cộng đồng quốc tế. Qua những 
cuộc hôn phối có vợ chồng ngoại quốc, với tỉ lệ gả 
chồng nhiều hơn là cưới vợ. Tuy nhiên, còn có nhiều 
trường hợp ngược lại, chẳng hạn như là các chương 

trình hợp tác trao đổi văn hóa song phương, mà điển 
hình là hai quốc gia Pháp-Việt sau hội nghị thượng 
đỉnh Pháp thoại (La Francophonie) được tổ chức 
trọng thể tại Hà-Nội vào trung tuần tháng mười một 
năm 1997. Một số người Pháp sau khi làm việc, mãn 
hạn ký kết hợp đồng khế ước, đã mang về từ Việt-
Nam những người con gái dịu hiền và trở thành 
người vợ trong tương lai gia đình. Tình yêu không 
biên giới đó đã giúp cho cộng đồng người Việt-Nam ở 
nước ngoài có thêm được những thành viên, mang 
thêm tiếng nói của dân tộc đem ra trên đất khách. Tuy 
nhiên, nếu nói đến hình thức của những cuộc hôn 
nhân dị chủng và thử đi sâu vào màu sắc trộn pha 
nầy, thì thực ra vấn đề sống chung giữa các di dân 
cùng người bản xứ không phải đơn giản như nhiều 
người lầm tưởng.  

Ngược dòng thời gian lịch sử phiêu lưu, mạo 
hiểm của giống người phương Tây từ thuở Kha-
Luân-Bố (Christophe-Colomb) khám phá ra được lục 
địa Mỹ-Châu vào năm 1492, đến phong trào di dân từ 
Âu-Châu vào lục địa nầy về sau. Chúng ta đã thấy cái 
giá mà người dân da đỏ phải trả, để mong bảo vệ cho 
quê hương thiên nhiên núi rừng của họ thì thật là quá 
đắt! Sau người dân da đỏ, đến phiên nạn nhân da 
đen được đem buôn bán nô lệ di dân sang tận Mỹ-
Châu, mà đặc biệt là ở tại Hoa-Kỳ cũng đã phải chịu 
nhiều tổn thương về nhân phẩm. Vì rằng vào lúc bấy 
giờ đã có một sự bất công quá rõ rệt làm chênh lệch 
giá trị tinh thần, xã hội đối với người da đen kéo dài 
đến cả hằng thế kỷ. Đó là thời kỳ mà người da đen, 
họ còn chung đụng với những người da trắng cực 
đoan, quá khích, chủ trương kỳ thị cấm đoán cả 
người nô lệ da đen và loài chó xâm nhập vào những 
nơi công cộng.  

Tình trạng đó kéo dài, mãi cho tới khi Abraham-
Lincoln đắc cử chức vụ Tổng-Thống vào đầu năm 
1860, thì người dân da đen mới được thực sự được 
giải phóng nô lệ trên giấy tờ, và được công nhận 
quyền thừa hưởng mọi hình thức phúc lợi công dân 
cũng giống như bao nhiêu người dân da trắng khác. 
Đúng ra thì trước đó, nhất là sau những ngày dài 
chính thức tuyên bố lập quốc vào năm 1776 tại Mỹ, 
thì người ta đã có dấy lên rầm rộ một chính sách gọi 
là ‘’Melting-pot’’. Mục đích của chính sách nầy là để 
nhằm khuyến khích phong trào di dân từ Âu-Châu về 
vùng Tân Biên-Cương (tức Hoa-Kỳ nói riêng), để 
cùng nhau sống chung trong một môi trường sinh thái 
có đất đai bao la phì nhiêu, màu mỡ, có thể chế pháp 
trị và pha trộn trong dòng máu của các sắc dân, hầu 
để tạo thành một loại công dân duy nhất chỉ biết có 
Hiệp-Chủng-Quốc mà thôi. Thế nhưng trên thực tế đã 
cho phép người ta nhận thấy được rằng chính sách 
‘’Melting-pot’’ không những không thể kết hợp toàn 
vẹn được sự trộn pha dòng máu của các sắc dân, mà 
cũng không thể làm cho mọi người công dân Hoa-Kỳ 
sớm vội quên đi nguồn gốc của họ từ thuở ban đầu. 
Và phải chờ cho đến đầu nhị thập niên của thế kỷ 20, 
thì người ta mới có thể hiểu rõ hơn, là không phải bất 
luận những loại di dân nào cũng đều có thể dễ dàng 
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pha trộn với loại di dân khác. Hay nói cho đúng hơn, 
là khó có thể suôn sẻ để hội nhập vào cá tính của 
người dân bản địa.     

Chính vì vậy mà ngay từ thế kỷ thứ 19, đã có 
số đông người Mỹ da đen trí thức chủ trương tách rời 
ra khỏi cuộc sống chung với cộng đồng người da 
trắng, để tìm cách hợp quần lại với nhau. Rồi vào 
khoảng năm 1822, thì đã có sự hưởng ứng của một 
số khá đông của công dân Mỹ gốc da đen quyết định 
trở về Phi-Châu để tìm lại cội rễ của giống nòi, mà 
quốc gia Libéria ngày nay được coi như là nơi tái lập 
quốc do những người Mỹ da đen lựa chọn để tiếp tục 
hồi hương. Hiện nay, quốc gia nầy chỉ dùng và nói 
tiếng Anh, vì khi dân da đen từ Mỹ trở về họ không 
biết được mình chính xác thuộc về bản sắc của dân 
tộc nào. Hơn thế nữa, khi trở về nguồn cội, cọ xát 
trong môi trường xã hội da đen, thì họ cũng không thể 
nói được bất cứ những tiếng thổ âm nào và không 
hiểu được những thổ ngữ nào. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đàn voi thiên nhiên ở Libéria 
Khác với chủ trương của chính sách ‘’Melting-

pot’’. Phong trào ‘’Rainbow’’ sau đó cũng được phát 
sinh ra ở tại Hoa-Kỳ, nhằm mục đích kêu gọi ý thức 
tìm về bản sắc cội nguồn của dân tộc, để tự hợp 
quần và bảo vệ quyền lợi lấy nhau. Người da đen 
hưởng ứng nồng nhiệt phong trào nầy hơn những 
sắc dân khác, vì lý do họ chiếm đa số thứ nhì, mà 
cũng là công dân thuộc loại hạng hai đứng sau lưng 
người da trắng. Và một trong những trường hợp đã 
nói lên sự thành công của họ khi hưởng ứng phong 
trào nầy, chính là hình ảnh của thành phố Chicago. 
Nơi đây, người Mỹ da trắng đã phải nhượng bộ trước 
sự hợp quần gây sức mạnh về mặt xã hội, tạo ảnh 
hưởng có thế lực đè nặng về mặt chính trị của người 
da đen, để lùi dần xa ra cư ngụ ở quanh vùng ngoại 
ô. Nhưng chính những người da trắng lùi xa về vùng 
ngoại ô nầy, họ cũng cảm thấy được thoải mái hơn 
khi có dịp sống chung gần gũi với các sắc dân cùng 
một màu da như họ. 

Ngoài ra, phong trào ‘’Rainbow’’ còn đưa đến 
sự tập hợp của sắc dân Do-Thái ở New-York, người 
da đỏ ở Oklahoma, cộng đồng người da vàng ở 
California.Tại thành phố San-Francisco mỹ lệ có cầu 
vồng ‘’Golden-Gate‘’ nầy, người ta nhận thấy có khu 
thương mại của người Nhật-Bản, Đại-Hàn, đặc biệt là 
khu phố Tàu (China-Town) sầm uất của người Hoa. 
Và gần đây nhất, là khu thương mại ‘’Little Sài-Gòn’’ 

xuất hiện ở quận Orange (Nam Cali, khu vực nầy tập 
trung kiều bào nhiều nhất trên thế giới) cũng như ở tại 
vùng thung lũng hoa vàng San-Jose (Bắc Cali) của 
người Việt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trung tâm thương mại của người Việt-Nam 

ở California (Mỹ) 
Cái tuyệt diệu của phong trào ‘’Rainbow’’ nầy, 

là đã đưa lại cho các sắc dân thiểu số một niềm an ủi 
phi thường. Thí dụ như khi một người da đen tại Mỹ 
trong phút giây nào đó nghĩ lùi xa hơn về thời kỳ nô 
lệ, nhục nhã của cha ông. Vì quê hương gốc gác tổ 
tiên của họ, cũng có muôn ngàn vẻ đẹp sơ nguyên 
như của bất cứ quốc gia nào trên mặt đất lúc cùng ở 
chung vào thời kỳ, mà loài người thực sự còn mang 
tính chất đồng đẳng với nhau. Còn đối với cộng đồng 
Người Việt-Nam ở Nước Ngoài của chúng ta hôm 
nay, sự kiện kiều bào tha hương ở khắp bốn phương 
trời mà biết tìm cách đến sinh hoạt với nhau để duy trì 
bản sắc văn hóa hồn thiêng trên xứ lạ, thì đó chính là 
những dịp quý báu để kết nối tình liên đới giữa đồng 
hương, đồng bào. Và nếu chúng ta còn nhớ được 
thêm những kỷ niệm đầy gian khổ của dân tộc mình 
phải chịu đựng theo định mệnh của lịch sử, thì chúng 
ta lại càng phải nghĩ đến trách nhiệm của mình đối 
với tinh thần tập thể, cộng đồng đang sống ở xứ 
người. Và chắc chắn rồi đây, chúng ta sẽ rút ra được 
nhiều bài học hữu ích. Sau khi biết lấy tấm gương 
của người để làm kinh nghiệm cho mình, là chúng ta 
đã thực sự có ý thức trưởng thành với trách nhiệm 
trở về nguồn cội, để hân hoan cất lên những điệp 
khúc làm đẹp quê hương.  

Nhất định chúng ta sẽ có dịp thấy lại cái hay, 
cái đẹp của đất nước tổ tiên như trường hợp của 
những người da đen trí thức hiện nay đang sinh sống 
tại Hoa-Kỳ. 

Sau khi thấu hiểu được số phận của dân tộc 
mình tài trí thông minh, đảm lược có thừa mà phải 
mang chịu nhiều nỗi lênh đênh, vất vả. Chúng ta sẽ 
khám phá ra thêm, là vì sao ảnh hưởng của dân tộc 
chúng ta hôm nay đối với thế giới ở bên ngoài dẫu có 
suy mà chẳng mất bao giờ. Đó chính là nhờ ở trong 
tâm hồn của mỗi người dân Việt lúc nào cũng còn 
tiềm tàng, tích trữ tinh anh nòi giống trong những 
công trình sự nghiệp tinh thần thường hay xây đắp 
dở dang. Trái lại về phần cộng đồng Người Việt-Nam 
ở Nước Ngoài của chúng ta hôm nay, tuy bây giờ có 



16/ Ho¢ng Pháp 124 - Mùa PhÆt ñän Pl.2557 

ngỡ ngàng trước mọi dòng giao lưu văn hóa mới, 
nhưng bên cạnh sự hao mòn về bản sắc dân tộc, thì 
không ai có thể phủ nhận được sức bén nhạy vốn là 
bản tính của kiều bào chúng ta trên con đường hội 
nhập vào sắc thái của người dân bản địa. Chúng ta 
đã đốt cháy được thời gian bằng một quá trình vượt 
bậc, và cho dù cố ý hay vô tình đến đâu, thì người ta 
cũng nhận thấy kiều bào di dân Việt-Nam biết uyển 
chuyển khôn khéo để học hỏi tùy thời lúc. Đó là một 
trong những ưu điểm lớn còn sót lại của tập thể cộng 
đồng kiều bào của chúng ta.    

Nhưng bên cạnh đó, thì đại đa số người Việt lại 
không quen làm chuyện tranh thương. Vì thế, người 
ta rất lấy làm lo sợ là trong tương lai thì các trung tâm 
thương mại da vàng hiện nay sẽ được ngắm nghé 
bởi những cánh tay tài phiệt người Hoa nối dài từ 
vùng Đông-Nam-Á đến mua lại để chiếm lĩnh thị 
trường. Sự kiện rất nhiều nhà hàng của kiều bào ta ở 
Paris từ lâu sang lại cho người Hoa khai thác đã là 
một bằng chứng để cho người ta suy ngẫm. Nhược 
điểm làm kinh tế của kiều bào ta ở nước ngoài là ở 
chỗ đó. Ngoài ra, không có đức tính nhẫn nại, thiếu 
sự hợp quần sinh ra sức mạnh, lại thích hưởng thụ 
trong cuộc sống vật chất ở địa phương. Cho nên, 
chúng ta còn bị dễ dàng chia rẽ, chao đảo và tương 
tranh quyền lợi lẫn nhau. Do nguyên nhân nào và đổ 
lỗi cho ai thì đó là cả một vấn đề. Còn bây giờ thì 
chúng ta đang sống trong một cộng đồng, mà trên 
thực tế, vẫn chưa có được một sự phối hợp liên kết 
hoàn toàn đúng trong ý nghĩa của tình đồng bào, dân 
tộc ở phương xa.  

Vậy có phải chăng, vì trình độ ý thức của kiều 
bào chúng ta còn kém. Nó chưa thể thực hiện được 
những cái gì gọi là có tính cách đáp ứng cụ thể cho 
những nhu cầu thiết thực, nhằm đóng góp vào việc 
tương trợ phúc lợi tinh thần cho cộng đồng? 

Nếu câu trả lời tiếp theo sau đó được xếp vào 
thể phủ định, thì thử hỏi rằng những thành quả mà 
cộng đồng nầy đã đạt được từ hơn mấy chục năm 
qua! Nó sẽ còn lưu lại những giá trị cụ thể nào, khả dĩ 
bảo đảm được mọi sự sinh tồn cho bản sắc văn hóa 
dân tộc của chúng ta đang bị thui chột, lần mòn dưới 
ánh đèn màu điện tử ở phương Tây?   

Dĩ nhiên là không có một triệu chứng bảo đảm 
chắc chắn, tối thiểu nào được nhìn thấy rõ rệt, hầu để 
đặt vào niềm tin tưởng. Nhiều thành viên của cộng 
đồng chúng ta hôm nay được ví như là hình ảnh của 
một con ngựa đứt cương, nhảy vọt theo như ý muốn 
của mình, để phiêu lưu vào một chân trời mới. Họ đã 
bị bội thực văn hóa tại một vùng đất văn minh xa lạ 
đối với cá tính, phong tục, tập quán của dân tộc mình. 
Và rồi người ta lại nói đến hiện tượng tre kia thấy hãy 
còn xanh, nhưng thực ra nó đã có tuổi già khi măng 
non chưa mọc. Nhiều luồng tư tưởng bi quan có dịp 
tỏ lộ niềm ẩn ức, trốn chạy để mặc thế sự cho đàn 
sau gánh vác. Tuy nhiên, nói thì như vậy nhưng kỳ 
thực ra trong tâm hồn của mỗi người Việt-Nam tha 
phương nào cũng đều có được cấy vào ít nhiều tinh 

túy của tinh thần tự do, khai phóng vốn là những di 
sản của cha ông chúng ta thuở từ thời lập quốc.  

Và nếu nói theo sự ca tụng của một nhà văn 
lừng danh nào đó, thì sức tiến của dân ta chỉ có thể bị 
dừng chân ở trước ngưỡng cửa đại dương…  

Mô hình thực thể của cộng đồng Người Việt-
Nam ở Nước Ngoài của chúng ta, kể từ lúc tượng 
hình cho đến khi được thành hình, đều do hoàn cảnh 
khắc nghiệt của chiến tranh và định mệnh của lịch sử 
xếp đặt tất cả. Do vậy, tiếng nói của dân tộc ở trong 
môi trường đó đã được dịp biểu lộ ra từng cá tính tự 
nhiên của những con người có nhiều khuynh hướng 
thành kiến nhân văn tổng hợp khác nhau. Lẽ dĩ nhiên, 
chúng ta không bao giờ có niềm hi vọng hão huyền, 
để xác tín rằng mọi lực lượng kết hợp của kiều bào 
có thể tạo ra được ngay trong tức khắc một lãnh hải 
trách nhiệm tinh thần, một hậu cứ kinh tài có những 
khả năng hữu hiệu lúc nào cũng sẵn sàng chi viện 
mọi nhu cầu về lâu, về dài cho Tổ quốc.  

Nhưng thực tế quá khứ cũng như hiện tại, sức 
nặng của cán cân chi viện về cho quê mẹ có từ lâu 
đã được khách quan đánh giá coi như là một tiềm 
năng to lớn, mà mãi đề cập đến không phải là thừa. 
Giờ đây, đứng trước nghĩa tình dân tộc, máu chảy 
ruột mềm, vui buồn chia sẻ, người ta ước mong cái 
thực lực của con gà đẻ trứng vàng nầy sẽ vẫn còn là 
một hình ảnh đẹp có giá trị sống mãi với thời gian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gà đẻ trứng vàng? 
Theo thống kê tổng quát về tình trạng lịch sử di 

dân thế giới cho tới vào đầu thập niên của thiên niên 
kỷ thứ 3 của các báo chí tại Pháp, họ có đề cập đến 
con số gần hơn hai triệu rưởi người Việt-Nam hiện 
đang sinh sống trên gần chín mươi quốc gia lúc bấy 
giờ, thì đông nhất là ở Mỹ-Châu, kế tiếp là ở Âu-
Châu. Sau cùng, là ở Châu-Đại-Dương và quanh 
vùng Đông-Nam-Á. Một số nhỏ người Việt hiện đang 
ở Trung-Đông và Châu-Phi cũng lên tới con số ngàn. 
Riêng về một bộ phận trong cộng đồng kiều bào lao 
động ở Đông-Âu, ở Nga thì con số nầy tùy cơ tăng 
giảm. Và theo tài liệu thống kê của Ủy-Ban Việt-Kiều 
từ trong nước chỉ vào cái mốc đầu năm 2006 cho 
biết, thì lúc đó đã có tới khoảng 3.000.000 kiều bào 
sống trên chín mươi quốc gia trong thế giới và được 
chia ra tổng quát như sau: Hoa-kỳ 1.300.000, Nga, 
Đông-Âu 300.000, Pháp 250.000, Úc 240.000, 
Canada 200.000, Đài-Loan 110.000, Thái-Lan 
100.000, Đức 100.000, Anh 40.000, Bắc-Âu 30.000, 
Hà-Lan 15.000, Bỉ 12.000, Nhật 12.000, và những 
con số khác ở rải rác khắp mọi nơi.  
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Còn theo tài liệu của Wikipédia trong đầu năm 
2012, thì đỉnh cao của nguời Việt hải ngoại đã đạt tới 
con số là 3.800.000 người. Nhiều nhất là ở tại Hoa-Kỳ 
nay đã có tới 1.737.433 đầu người, kế đó là ở tại 
Campuchia với con số 600.000 người, Pháp 250.000 
người. Rồi kế tiếp theo thứ tự là Canada, Úc-Đại-Lợi, 
Lào, Đức, Hàn-quốc v.v là những nơi có đông người 
Việt đang định cư ở hải ngoại.  

Tuy nhiên, theo một bản phúc trình mới nhất 
mà cũng là đầu tiên của Tổ Chức Di Trú Quốc Tế  
‘’IOM’’ (International Organization for Migration) thì 
hiện nay con số Người Việt-Nam ở Nước Ngoài đã 
đạt tới đỉnh cao là bốn triệu người có mặt trên 103 
quốc gia. Nhiều nhất vẫn là tại lục địa Hoa-Kỳ nay đã 
vượt quá 1.600.000 người, với tỉ lệ tăng trưởng đạt 
mức 38% kể từ đầu thiên niên kỷ thứ 3 cho đến bây 
giờ. Trước đây, khi người Việt ở tại Mỹ lên tới con số 
là 1.132.031 thì người ta đã có thử làm một bản 
thống kê ước tính về trình độ văn hóa của những 
thành phần từ 25 tuổi trở lên, thì cho biết có độ 30,2%  
không có bằng trung học, 21.5% tốt nghiệp trung học 
hoặc tương đương, 16,8% có bằng cử nhân. Nhưng 
nay thì con số tốt nghiệp đại học có rất nhiều, đó là 
chưa kể đến những thành phần hậu tiến sĩ.   

Trở lại công trình nghiên cứu về kết quả của 
các dữ liệu về hiện trạng di dân Việt-Nam hiện nay ở 
khắp nơi của tổ chức ‘’IOM’’ vừa thực hiện xong vào 
giữa năm 2012, thì người ta có thể nói đó là một tài 
liệu có phần chính xác nhất. Lý do là vì ‘’IOM’’ đã 
không đơn phương hoạt động, mà ngược lại, tổ chức 
nầy đã có sự phối hợp liên hệ với chính phủ Việt-
Nam và với Liên-Hiệp-Quốc (LHQ cũng đã có đề 
xướng một chương trình với mục đích giúp ích an 
sinh xã hội Việt-Nam được phát triển lành mạnh). 
Theo đó, bức tranh toàn cảnh của thực trạng di dân 
trên thế giới, được nhật tu kể từ giữa năm 2012 đã 
được đánh dấu coi như là có phần tăng trưởng 
mạnh. Và nhất là, riêng Việt Nam do có nhu cầu hợp 
tác xuất khẩu lao động ra nước ngoài đạt mức kỷ lục 
cũng như vấn đề sinh viên du học, hoặc thành lập gia 
đình theo diện hôn nhân mai mối, hoặc bị tệ nạn buôn 
người xuyên qua biên giới làm gái mại dâm hay cho 
con nuôi v.v. Và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy và 
phân tích ra ngoài con số Người Việt-Nam ở Nước 
Ngoài đã có mặt từ lâu, thì lực lượng công nhân xuất 
khẩu lao động chính là con số đứng đầu trên cả hai 
diện sinh viên du học và diện hôn nhân dị chủng v.v... 

Hiện  nay, tại các quốc gia như Hoa-Kỳ, Úc, 
Anh, Trung-Quốc, Singapore là những nơi có con số 
sinh viên Việt-Nam du học nhiều hơn các xứ khác. 
Còn điểm đến của các công nhân lao động Việt-Nam 
ở nước ngoài, trước nay nhiều nhất vẫn là những 
quốc gia tân tiến ở quanh vùng Đông-Nam-Á, Trung-
Đông, Châu-Âu  rồi mới tới các quốc gia khác. Riêng 
về sự có mặt của những Người Việt-Nam ở Nước 
Ngoài theo diện hôn nhân kể từ cái mốc của năm 
2005 cho tới năm 2010, thì cũng đã có đến 133.000 
trường hợp đã chính thức đăng ký kết hôn. Và 
khuynh hướng mới bây giờ, là họ thích lấy người 

Hàn-quốc trước cả những người Đài-Loan và Trung-
Quốc. Và cũng trong quan niệm mới, ngày nay họ rất 
thực tế khách quan khi cho rằng di dân hợp pháp ra 
nước ngoài bất luận trong mọi trường hợp, hoàn 
cảnh nào cũng chỉ là một sự trao đổi cân bằng về 
kinh tế, giao lưu văn hóa xã hội nhằm thúc đẩy thăng 
tiến tạo ra sự phồn vinh và hạnh phúc cho cả hai bên. 
Hơn thế nữa, lại còn có nhiều cô dâu hết sức lấy làm 
hãnh diện, vì nhờ có dịp ra sống ở nước ngoài mà họ 
có phương tiện vật chất gởi về giúp đỡ cha mẹ già 
thực tế đang phải sống trong hoàn cảnh cơ cực tại 
quê nhà. Sự kiện không lạ lùng nầy càng khiến cho 
người ta từ lâu nhìn thấy, là  cũng đã có số thành viên 
không nhỏ trong gia đình của cộng đồng Người Việt-
Nam ở Nước Ngoài từng có thành kiến và không 
muốn cho con em mình có chồng là những thành 
phần người Việt vốn không có tương lai tươi sáng 
trên con đường sự nghiệp trên đất khách.    

Một lần nữa, nói riêng mặt khác nếu người ta 
từng đánh giá không sai về tiềm năng chi viện kinh tế 
của Người Việt-Nam ở Nước Ngoài gởi về trong 
nước, thì mới thấy được nguồn doanh thu về kiều hối 
thật là quan trọng. Và nếu người ta chịu khó theo dõi 
từng bước nhảy vọt về khối tiền tệ ở nước ngoài của 
người Việt tuôn về trong nước trong năm 1991 vỏn 
vẹn chỉ có 113 triệu đô la, thì năm 2006 được là 4 tỉ 
đô la, sang năm 2009 được 6,2 tỉ đô la qua những 
kênh chính thức. Tuy nhiên, sang đến trong năm 
2011 mặc dù nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái nhưng 
cũng đã được hơn 8 tỉ đô la tương đương với khoảng 
8% GDP cả nước. Đó là chưa kể tới những tặng vật 
có giá trị khác. 

Và bây giờ, xin trở lại trường hợp trái với hoàn 
cảnh lịch sử của kiều bào di tản chiến tranh tại 
phương Tây. Sự thành hình của mảng cộng đồng 
người Việt-Nam ở trên các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông-Âu bắt nguồn từ chủ trương xuất cảnh lao động 
của chính phủ trong nước, theo giống mô hình của 
các láng giềng như Phi-Luật-Tân, Thái-Lan v.v. Mặc 
dù từ trước cho tới nay con số công nhân lao động 
Việt-Nam luân phiên đi ra làm việc ở tại nước ngoài 
có thể tạm ước đoán lên tới trên dưới cả triệu người, 
nhưng cũng vì có sự thay đổi luân phiên thường 
xuyên đó, mà đôi khi sự cập nhật thống kê của các 
nhà báo không được chính xác. Tuy nhiên, để cho 
kiều bào cùng có một khái niệm ngược dòng thời 
gian, thì vào hồi đầu năm 1991 người ta có được 
những thông tin đáng tin cậy về số lượng công nhân 
lao động Việt-Nam làm việc ở tại nước ngoài và ghi 
nhận như sau: Nga-Sô (kể cả vùng Tây-Bá Lợi-Á) 
87.000 người, Đức 60.000 người, Tiệp-Khắc 37.000 
người, Bảo-Gia-Lợi 24.000 người, Hung-Gia-Lợi và 
Ba-Lan khoảng 12.000 người, I-Rắc được ước lượng 
bằng con số hàng trăm người v.v. Lúc bấy giờ phải 
nói rõ thêm là sau thời gian đó, thì đã có khoảng trên 
dưới 70.000 người công nhân lao động sau khi mãn 
khế ước hợp đồng vẫn tìm cách ở lại tại địa phương 
để tiếp tục sinh sống cho đến ngày hôm nay.  



18/ Ho¢ng Pháp 124 - Mùa PhÆt ñän Pl.2557 

Còn trước đó, họ là những tập thể công nhân 
lao động được tuyển chọn qua nhiều hình thức thủ 
tục ưu tiên tại Việt-Nam để gởi đi ra nước ngoài làm 
việc. Sau mỗi khi mãn hạn, họ được trả về lại Việt-
Nam, và lập tức có một đợt công nhân lao động khác 
được đổi sang thay thế. Lâu lâu, báo chí ở trong 
nước cũng có loan tin của chính phủ công bố về tình 
trạng xuất cảnh công nhân lao động đi ra làm việc ở 
xứ ngoài, chỉ mang nặng tính chất lao động thuần túy. 
Nhưng kể từ khi xảy ra biến cố bức tường Bá-Linh 
vào năm 1989, thì có kéo theo nhiều công nhân lao 
động từ bên Đông-Đức chạy sang qua bên Tây-Đức 
xin tị nạn di dân, làm cho vấn đề nầy chuyển sang 
qua một hình thức có phần phức tạp. Trong lúc đó thì 
ở tại Tiệp-Khắc, các băng đảng trọc đầu (Skinhead) 
cũng đã bắt đầu dấy lên những đợt khủng bố người 
Việt, bằng cách trấn lột, thanh toán và giết chết nhiều 
người. Thêm vào đó, hình ảnh của cộng đồng người 
Việt-Nam ở tại các nước Đông-Âu, Nga-Sô dạo ấy 
còn có sự hiện diện của các thực tập sinh và sinh 
viên du học. Trong số nầy, cũng đã có những người 
từng chiếm được cảm tình của người yêu nên tình 
nguyện ở lại lập gia đình, và chấp nhận làm dâu rể 
với xóm làng người dân bản địa, xin chọn nơi nầy làm 
quê hương.  

Khác hẳn với các trường hợp của kiều bào lính 
thợ, kiều bào phu đồn điền, kiều bào di tản chiến 
tranh, kiều bào du học, kiều bào công nhân lao động 
v.v. Hình ảnh của một số kiều bào gốc ở Lào và 
Cam-Bốt hiện đang góp mặt vào thành viên của cộng 
đồng tại các quốc gia ở phương Tây, thì bắt nguồn từ 
một hoàn cảnh đặc biệt tế nhị hơn. Vào thời kỳ còn 
chế độ thực dân Đông-Dương, thì do hoàn cảnh của 
địa lý lịch sử nhất là về mặt hành chánh mà có sự 
hiện diện của người Việt-Nam sinh sống tạo nghiệp 
dài theo quốc lộ 1 (nay là con đường xuyên Á 22A) từ 
Sài-Gòn đến Nam-Vang (Phnom-Penh). Kể từ vùng 
chiến khu Mỏ Vẹt ven biên giới, từ Gò-Dầu-Hạ bắt 
đầu từ cửa khẩu Mộc-Bài ngày nay trở đi lên miền 
Sà-Phu, Lò-Súc, Xvay-Riêng, Pray-Veng kéo đến tận 
thủ đô Nam-Vang, thì người ta nhìn thấy lác đác 
những khu mái nhà tranh của gia đình người Nam 
(tiếng gọi kiều bào ta của những người Cam-Bốt biết 
nói chút ít tiếng Việt lúc bấy giờ), cũng như khung 
cảnh Việt-kiều ở vùng ven biên Hà-Tiên, Châu-Đốc 
kéo qua biên giới Cam-Pôt, Ta-Keo, Cang-Đan của 
xứ Chùa-Tháp để lập nghiệp.  

Còn ở tại Lào, do đường dây thương mại từ 
trục Sài-Gòn - Hà-Nội kéo dài lên đến tận thủ đô 
Viêng-Chăn (Vientiane) qua vùng Xa-Văn-Na-Khet 
(Savannakhet), đã khiến cho một số tiểu thương Việt-
Nam lúc bấy giờ có quyết định lưu lại vĩnh viễn ở xứ 
Lào để tìm dịp sinh nhai. Hoàn cảnh đó, cũng giống 
như trường hợp của những công chức Pháp gốc 
Việt-Nam về sau ngày đình chiến 1954 thì tình 
nguyện sống ở lại trên quê hương nầy. Ở đây, người 
ta cũng không quên đề cập đến hoàn cảnh lịch sử 
đặc biệt khác, đã tạo nên thành phần của mảng cộng 
đồng Việt-kiều tiền phong là bắt nguồn ở tại Thái-Lan, 

kể từ lúc có nhóm tàn quân của họ cùng một số gia 
đình theo chân bước đường của vị vua lưu vong nhà 
Nguyễn. Thế hệ nầy, đích thực là những thế hệ tiền 
thân của hình ảnh người Việt-Nam vượt biên. Nhưng 
chứng tích sử liệu về đoàn người hậu duệ của đức 
vua nhà Lý dầm dãi nắng mưa sương gió, vượt sóng 
ra khơi trên đường lánh nạn, mới thực tế chính lại là 
những vị thủy tổ đầu tiên của tập thể cộng đồng 
người Việt-Nam ra định cư ở nước ngoài. 

Bản tính của người Việt-Nam chúng ta là hiếu 
khách, dễ dàng chung sống hòa bình, hòa hợp với 
bất cứ hình thức bản sắc của chủng tộc nào trên thế 
giới. Trường hợp có cả triệu người Hoa-Ấn v.v từng 
đã ăn đời ở kiếp từ bao thế kỷ qua với những sự 
nghiệp lớn lao tậu được trên đất nước Việt-Nam ta, 
mà họ không gặp một sự kỳ thị nào, há không phải đó 
là một bằng chứng rõ rệt nói về đức tính bao dung 
cao đẹp của dân tộc chúng ta hay sao?  

Chính cũng vì có bản chất tinh thần hòa đồng, 
hòa hợp và yêu chuộng tình hữu nghị láng diềng đó, 
mà đã có gần phân nửa triệu kiều bào chơn chất, ung 
dung có mặt sinh sống trên đất Chùa-Tháp và Lào. 
Và rồi, sau phong trào phát động thảm sát người Việt 
(cáp Duồn) khởi đầu từ Biển Hồ, thì hầu hết các nạn 
kiều của chúng ta đã phải trắng tay để bỏ chạy về 
mẫu quốc. Nhưng phải kể lại ngược dòng thời gian từ 
biến cố mùa Xuân 1975, thì mới đã bằng vào hình 
thức nầy hay trường hợp khác, mà họ đã được đưa 
sang tái định cư tại các quốc gia Âu-Mỹ. Đồng thời, 
cùng lúc đó thì cũng có hàng ngàn kiều bào rời bỏ 
Viêng-Chăn, Nong-Khai, Savannakhet để vượt sông 
Cửu-Long sang đất Thái-Lan trên đường đi tìm đất tị 
nạn chính trị, chiến tranh và xin định cư ở các quốc 
gia đệ tam, nhất là ở tại Pháp và Hoa-kỳ.   

Lần cuối cùng trong thế kỷ thứ 20, thì sau thời 
gian nước nhà thực sự được hoàn toàn độc lập, 
thống nhất, lại có phát sinh phong trào di dân sang 
đất Cam-Bốt và Lào để lập nghiệp kinh tế. Còn thời 
điểm bây giờ là thời kỳ toàn cầu hóa, mà ba nước 
thuộc địa Đông-Dương cũ đang cùng nhau bước 
chân trên cửa ngõ đi vào nền kinh tế thị trường. Cho 
nên, con số di dân qua lại có nhiều cơ hội tăng lên rất 
nhanh. Bên cạnh đó, số công nhân lao động làm việc 
quanh vùng Á-Đông như Nhật-Bản, Nam-Hàn, Đài-
Loan, Mã-Lai cũng được ghi nhận có chiều hướng 
tăng lên nhiều hơn sau mỗi đợt thống kê so với cùng 
kỳ năm ngoái. Chỉ cần nhìn lại tính riêng tại hòn đảo 
Đài-Loan vào giữa năm 2005, thì đã có tới gần 
182.000 kiều bào cư ngụ ở nơi đây dưới dạng công 
nhân lao động, và làm dâu cho các gia đình bản địa 
qua các cuộc hôn nhân mai mối (nhưng cuối năm thì 
số lượng đó lại giảm đi). Kế đó là tại Mã-Lai có 
khoảng 90.000 công nhân kiều bào, Nam-Hàn có 
khoảng 25.000 công nhân kiều bào v.v... 

Và bây giờ, nếu không đề cập tới trường hợp 
của đoàn người hậu duệ dưới thời nhà Lý đã vượt 
biên sang định cư ở tại Cao-Ly, thì người ta có thể 
nói rằng: Cộng đồng Người Việt-Nam ở Nước Ngoài 
được thành hình lần đầu tiên là từ ở khoảng cuối thế 
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kỷ thứ 17, khi có đoàn quân và những gia đình theo 
chân nhà Nguyễn bôn ba đào tẩu sang ẩn náu tại đất 
Xiêm-La (Thái-Lan).  

- Cộng đồng Người Việt-Nam ở Nước Ngoài 
thành hình lần thứ nhì, được đánh dấu bằng những 
hình ảnh của hàng chục vạn người lính thợ Pháp 
sang tham chiến trong hai trận thế giới chiến, cũng 
như số đông cu-li được tuyển mộ sang làm phu cạo 
mủ cao su trong các đồn điền ở Tân-Đảo. Trở lại bối 
cảnh sau thế chiến thứ nhất bùng nổ, thì có số ít vài 
trăm sinh viên Việt-Nam, có phương tiện xuất dương 
du học tại Pháp. Sau hiệp định Genève ngày 20-7-
1954, thì trong đoàn quân viễn chinh của Pháp trở về 
cố quốc, cũng đã có mang theo con số hàng ngàn 
binh sĩ lính Tây và gia đình của họ gốc Việt-Nam, 
đem về định cư tại khu Sainte-Livrade (Bordeaux). Và 
cũng sau những ngày nầy, ảnh hưởng về chính trị 
của Hoa-kỳ đã bắt đầu bén rễ tại miền Nam Việt-
Nam, cho nên bắt đầu có phong trào du học sinh 
sang Mỹ. Còn nữa, trong thời gian chiến tranh tại 
miền Nam Việt-Nam bột phát, thì cũng có hàng ngàn 
người Việt đã tìm bằng mọi cách để được nhập cảnh 
vào xứ Pháp, rồi sau đó ở lại kiếm việc làm sinh nhai.  

- Cuối cùng, trong những hình ảnh của cộng 
đồng kiều bào xảy ra gần nhất từ năm 1975, hầu hết 
các Pháp-kiều gốc Việt và các con lai Pháp-Việt, con 
lai Mỹ-Việt hồi hương. Cộng thêm vào đó là cuộc di 
tản chiến tranh, các đợt thuyền nhân, các chương 
trình thỏa hiệp đoàn tụ gia đình, và các phong trào đi 
ra nước ngoài lập nghiệp kế tiếp sau nầy. Vả lại, nếu 
muốn nói thêm trở lại cho rõ ngọn ngành, thì người ta 
không quên là suốt thời kỳ thuộc địa Đông-Dương 
(Việt-Miên-Lào) khoảng từ đầu thế kỷ thứ 20, thì lần 
lần đã có dấu chân người Việt di dân sang đất Chùa-
Tháp để lập nghiệp trong điều kiện rất dễ dàng. Và 
cũng như tại Lào, số công chức Việt-Nam trong 
guồng máy cai trị của Pháp được phái sang làm việc 
tại Cam-Bốt cũng khá đông đảo.   

Tiếp nối cho sự thành hình của một bức tranh 
còn dang dở, sẽ là những hình ảnh của các phong 
trào sinh viên du học ngày càng đông hơn, những đợt 
xuất cảnh công nhân lao động từ nay đã được nối dài 
từ Á-Châu, Âu-Châu sang tận đến Mỹ-Châu, Phi-
Châu. 

 Đúng vào thời điểm không gian, mà Việt-Nam 
hoàn toàn mở cửa hội nhập giao lưu toàn cầu cùng 
với đại gia đình trên thế giới, thì đó cũng là lúc mà 
cuộc sống của tập thể kiều bào đã dần dần được đi 
vào trật tự của khuôn khổ luật pháp xã hội địa 
phương nơi họ đang cư ngụ.   

Tóm lại hiện nay, tất cả những người Việt 
chánh tông đã và đang có mặt ở khắp các nước 
ngoài, những Việt-kiều cư ngụ lâu đời ở tại Thái-Lan, 
hoặc vừa mới sang Lào hay Cam-Bốt. Và những 
người Việt có mang trong mình hai dòng máu chủng 
tộc được tập trung thành từng nhóm nhỏ đang ở trong 
thị thành hay sống rải rác ở làng mạc khắp nơi trên 
thế giới, đều được gọi chung là hình ảnh thực thể của 
cộng đồng Người Việt-Nam ở Nước Ngoài. 

 
 
 
 
 
 

dịch giả Thích Giác Nghiêm 
(tiếp theo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 - XUẤT GIA LÀ TÔN QUÝ 
gười xuất gia ở trong Phật giáo, trừ bản 
thân tu hạnh giác ngộ, gieo trồng hạt giống 
giải thoát còn có đủ công năng, tác dụng 

trụ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp mà 
cũng là một ngôi quý báu ở trong Tam Bảo: Phật - 
Pháp - Tăng. 

Người xuất gia làm Tăng, thân phận thật 
đáng tôn quý vậy. Trong giới luật của Phật, có quy 
định về người xuất gia là không được lễ bái quốc 
vương, phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, lại cũng 
không được kính lễ quỷ thần nơi miếu mạo. Đối 
với cư sĩ tại gia, người xuất gia nhất định không 
được lễ bái (muốn biết rộng hơn mời xem trong 
KINH PHẠM VÕNG, KINH NIẾT BÀN và LUẬT TỨ 
PHẬN). 

Vì sao Đức Phật lại chế luật người xuất gia 
không được kính lễ hàng bạch y (bạch y là chỉ 
người cư sĩ tại gia)? 

Đây tuyệt đối không phải là đặc quyền, hay 
làm hiển lộ thân phận của người xuất gia. Nếu 
dùng đến trí tuệ, lý tính của Đức Phật thì Ngài 
không có tạo tác mà chế ra như vậy. Bởi vì phúc 
đức của người xuất gia cao hơn người bạch y cư 
sĩ rất nhiều. Nếu để người xuất gia lễ kính thì sẽ 
làm tổn hại phúc thọ của người tại gia. 

Trong THUẬN CHÍNH LÝ LUẬN có nói: 
Chư thiên và chúng quỉ thần không dám 

mong cầu người thụ giới kính lễ, lại càng không 
dám mong cầu Tỳ kheo tác lễ vì sợ tổn phúc đức 
và thọ mệnh vậy. 

Chúng ta thử nghĩ, nếu xem phúc đức của 
thiên thần còn cao hơn con người chúng ta rất 
nhiều mà họ còn không dám đón nhận các vị Tỳ 
kheo đảnh lễ, cũng không dám nhận sự tác lễ của 
hàng cư sĩ tại gia đã thọ trì năm giới. 

N
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Kẻ phàm phu cư sĩ tại gia dù có phúc đức 
lớn bằng nhường nào đi nữa mà dám thụ nhận lễ 
bái của người xuất gia ư? 

Trong LUẬT TỨ PHẬN có ghi chép một câu 
chuyện: Tân Đầu Lư tôn giả là một vị A La Hán vô 
lậu giải thoát rất nổi tiếng. Ngài vốn là một vị đại 
thần của một quốc gia sau đó mới xuất gia, vượt 
ra ba cõi được người đời hết sức tôn sùng. Ưu 
điền Đại Vương là vị vua lúc đương thời. Mỗi khi 
vua ngự giá đến chùa lễ bái, thụ giáo học đạo nơi 
Ngài thì Tôn giả chỉ có ngồi, không đứng dậy 
nghinh tiếp quốc vương. 

Một lần, sau khi đến chùa lễ Phật hỏi đạo 
xong, trên đường ra về, có một vị đại thần tùy tùng 
theo quốc vương nhìn không vừa mắt liền tâu với 
quốc vương rằng: 

- Kính thưa bệ hạ, Thầy Tân Đầu Lư thật là 
không kính trọng ngài chút nào. Ví như… nói lên 
một loạt chuyện xấu cho quốc vưong nghe. Sau 
khi nghe xong, tâm quốc vương liền lay động, dự 
tính nếu lần sau đến chùa lễ Phật mà Thầy Tân 
Đầu Lư không đứng dậy nghênh đón, sẽ kết tội xử 
trảm. 

Lần sau, quốc Vương lại đến chùa lễ Phật 
hỏi đạo, khi vừa bước tới cổng lớn nhà vua nhìn 
thấy tôn giả Tân Đầu Lư. Ngay lúc đó, Tôn giả 
đứng dậy đi về phía trước nghênh tiếp, tổng cộng 
bước đi bảy bước. Quốc vương nhìn thấy vậy liền 
hết sức tức giận nói rằng: 

- Ngày trước mỗi khi ta đến, ngươi động 
cũng không động, hôm nay cớ sao lại xuống tòa 
nghênh tiếp ta? 

Tôn giả Tân Đầu Lư liền thưa với Quốc 
vương: 

- Ngày trước Quốc vương đến đây mang 
theo lòng thành hướng thiện vì thế mà tôi không 
cần ngồi dậy đón tiếp ngài. Còn hôm nay thì lại 
khác, ngài mang theo tâm niệm ác đến. Nếu tôi 
không đứng dậy đón tiếp quốc vương, sợ rằng sẽ 
bị ngài giết hại. 

Ưu Điền quốc vương nghe xong giật nảy 
mình mà than rằng: 

- Lành thay ! Đệ tử thật là ngu si, vì nghe 
người khác xiểm nịnh nên không biết được đâu là 
phàm phu, ai là hiền thánh, nhầm một chút là tạo 
thành tội lỗi. 

Tôn giả Tân Đầu Lư liền nói : 
- Quốc vương xin ngài phát lộ sám hối mới 

tránh được tội báo phải vào địa ngục chịu mọi 
thống khổ. Nhưng ngài cũng không tránh khỏi 
nghiệp báo. Bởi vì ta khởi thân đứng dậy nghênh 
đón quốc vương mà lại bước đi bảy bước nên 
phúc đức ngài sẽ giảm tổn. Bảy ngày sau, quốc 
vương sẽ mất ngôi báu, chịu đựng sự thống khổ 
hơn mười năm. 

Quả nhiên bảy ngày sau, nước láng giềng 
dẫn binh đến đánh úp, quốc vương Ưu Điền bị 
đánh bại và bắt sống ngay tại trận, đeo gông cùm 

là kẻ tội nhân, trải qua hơn mười năm sau mới 
được tự do. 

Từ câu chuyện này, phải chăng đem đến 
những khai thị cho một số tín đồ Phật giáo. Có 
những người cư sĩ tại gia khi đến chùa chiền, tịnh 
thất, tịnh xá, thiền viện thường để ý xem Sư phụ ở 
đó hay không, các thầy đối đãi với họ có tốt 
không? Có nhiệt tình mời mọc chiêu đãi họ 
không? Nếu tốt thì họ sẽ cúng dường bố thí v.v… 
Không đáp ứng được nhu cầu của họ thì lần sau 
họ sẽ không đến nữa và tự nghĩ bản thân họ rất 
tôn quý. người xuất gia là do họ bố thí cúng 
dường mới tồn tại, nếu không có họ thì người xuất 
gia lấy đâu mà sinh sống. 

Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cho quí vị 
nghe: 

- Ở một ngôi chùa nọ, sắp đến ngày giỗ tổ, 
tín đồ các nơi nô nức chuẩn bị về tham dự. Có một 
nữ tín đồ bình thường bán hàng nước ở vỉa hè để 
kiếm sống, lòng rất tin Phật, dành dụm được một 
chút tiền để chờ đến ngày đó đem lên cúng dường 
sư trụ trì. Lễ Phật xong, vị thí chủ đi tìm gặp sư trụ 
trì nhưng hôm đó rất đông người, ai cũng muốn 
gặp nên sư trụ trì không đủ thời gian để tiếp đón, 
chào hỏi, mà chỉ gật đầu mỉm cười. Bấy giờ vị nữ 
tín đồ đó thấy sư phụ không niềm nở tiếp đón, hỏi 
han mình, liền nghĩ bụng rằng thôi không cúng 
dường nữa, sau khi dùng cơm xong rồi đi về 
thẳng. 

Chúng ta thử nghĩ, vị nữ tín đồ đó đem tiền 
để mua lời nói, nụ cười của sư phụ, chứ không 
phải vì Phật, vì gieo trồng ruộng phúc, vì con 
đường giải thoát cho bản thân. Thật đáng để cho 
chúng ta suy xét. 

Đó là một niệm sai lầm, không những không 
được lợi ích của Phật Pháp mà ngược lại tự tổn 
hại đến phước đức của chính bản thân. Thật là 
người vô minh một cách cùng tột. 

1.5 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA KHÔNG THỂ 
SÁNH LƯỜNG 

      Ngoài ra, còn một số Phật tử cư sĩ tại gia 
có một số quan niệm sai lầm, họ nhận thấy người 
tu sĩ xả tục xuất gia theo đạo, có chí khí xuất trần 
cứu độ chúng sinh nhưng đó là việc làm của các 
vị. Nếu người xuất gia không đáng để cho ta tôn 
kính thì ta không tôn kính, còn người xứng đáng 
để ta tôn kính thì ta mới quy y theo thầy đó học 
đạo. 

Những ý nghĩ đó của họ thật không đúng, 
Người xuất gia trong Phật Pháp bất luận như thế 
nào đi nữa thì họ cũng đáng để cho chúng ta tôn 
kính, phụng sự cúng dường. Vì thế mà chúng ta 
phải kính trọng, không được để ý, xem xét, so đo 
những việc tu hành, hoằng pháp, giới đức của họ 
v.v… mà phải để ý đến thân phận của họ. Bởi cái 
thân phận này mà cuối cùng họ đạt được quả vị 
giác ngộ giải thoát. 

Trong KINH ĐẠI TẬP, Đức Phật nói rằng: 
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Hết thảy chúng sinh, trong đời hiện tại hay 
đời vị lai đều phải có lòng tin sâu rộng đối với 
Phật, Pháp, Tăng - Tam bảo. Bởi chúng sinh trong 
cõi nhân thiên thường được hưởng những quả báo 
thù thắng vi diệu. Nếu như có người theo đó cúng 
dường hay nương theo Thầy để xuất gia học đạo, 
hoặc như có người nương theo xuất gia mà không 
thụ giới hay cúng dường thì những người như thế 
đều được công đức cho đến thành Vô úy. 

Vì nhân duyên đó mà Như Lai mới nói: 
Nếu có người nào nương theo Như Lai để 

xuất gia, lại không trì cấm giới, tuy rằng cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà sa, người như vậy, nếu chúng ta 
làm các việc phi pháp, hại đến người đó thì cũng 
như phá hoại pháp thân-Báo thân của tam thế chư 
Phật, sau khi mất phải chịu báo ứng ở trong ba 
đường ác. 

Cho nên Đức Phật nói rằng: Nếu có chúng 
sinh nương theo Phật để xuất gia, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo cà sa mà không trì giới thì người đó cũng 
vì bản thân mình đạo Niết Bàn in một dấu ấn. Nếu 
dùng các việc phi pháp, não loạn chửi bới, hủy 
nhục, hay là dùng dao, gậy, trói buộc, chém giết, 
cướp giật y bát v.v… các đồ dùng hàng ngày của 
người xuất gia thì kẻ đó đã phá hoại Báo Thân 
chân thực của tam thế chư Phật, chạy ra khỏi con 
mắt của Trời, người, làm mất đi hạt giống chính 
Pháp của chư Phật, khiến cho Trời, người và hết 
thảy chúng sinh đều không được lợi ích, làm tăng 
thêm kẻ ác ở trong ba đường. 

Đoạn kinh văn này nói rất rõ hết thảy chúng 
sinh nương theo Phật Pháp xuất gia đều nên gần 
gũi cúng dường lễ kính. Nếu họ tuy có xuất gia lại 
không thụ giới, hay người phạm giới thì cũng như 
nhau vậy. Chúng ta nên nhất tâm không phân biệt, 
thân cận cúng dường lễ kính phụng sự. Vì họ có 
nhân duyên xuất gia, tuy rằng trước mắt có phạm 
sai lầm, tất phải  chịu quả báo, nhưng ở đời tương 
lai sẽ chứng được quả vị Niết Bàn, thành vị Đạo 
Sư của Trời, người. Về điểm này, người cư sĩ tại 
gia làm sao mà so bì được. 

Ngay cả người xuất gia mà không thọ giới, 
hay thọ giới rồi lại phạm phải cấm giới đều nên lễ 
kính, gần gũi cúng dường. Ngược lại nếu đối với 
những vị xuất gia nghiêm trì giới luật thì làm sao 
chúng ta lại không tôn kính? 

Vì thế ở quyển mười chín, trong PHÁP 
UYÊN CHÂU LÂM có nói: 

Người cư sĩ tại gia khi nhìn thấy các vị Tăng 
Ni thì không được cống cao kiêu mạn. Không như 
vậy thì e rằng họ sẽ làm tổn hại đến công đức của 
họ ở đời vị lai. 

Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp một số người, 
cho dù họ chỉ có một chút thân phận địa vị nhưng 
lại không sinh lòng tín ngưỡng, quy kính đối với 
Tăng Bảo, tâm cao ngạo mạn, lại dùng nhiều hình 
thức ô nhục chửi mắng Tăng ni. Kỳ thực đó là 
những hành vi làm bại hoại thiện căn một cách 
cùng tột, tự mình tạo nên nghiệp ác sâu dày. Nhân 

vô thập toàn. Người xuất gia cũng có lúc phạm 
phải sai lầm, phải dùng lý lẽ thuyết phục, chứ 
không được dùng các hình thức khác làm ô nhục. 

Người xuất gia và kẻ phàm phu cùng giống 
nhau là đều ở trong tam giới, nếu chưa nhập vào 
hàng Thánh, ai chẳng có sai lầm. Chỉ cần có 
người xuất gia, tuy rằng ngay đời hiện tại, họ 
không thực tu đạo hạnh nhưng vì hình dáng bên 
ngoài của họ biểu hiện hình tướng của người xuất 
gia, mang dáng xuất trần khiến cho người khác khi 
nhìn thấy cảm nhận được bóng dáng thanh tịnh 
thoát tục của người xuất gia, giúp cho họ sinh lòng 
cảm mến thì qua hình dung những hình dáng đó 
khiến cho người và Phật được kết duyên lành. 

Dù Tăng ni nào có phạm sai lầm phá hủy 
giới cấm nhưng người đó vẫn có thể thăng tòa 
thuyết Pháp, lợi ích quần sinh khiến cho nhiều 
người biết được Phật Pháp, luân chuyển giáo hóa, 
học hỏi tu tập, làm cho Phật pháp cửu trụ tại thế 
gian. Họ lại có thể khiến cho chúng sinh tu nhỏ thì 
được quả báo ở cõi nhân thiên, lớn thì chứng 
được ngôi cao giải thoát. Ví như một ngọn đèn 
mồi lửa cho trăm ngàn ngọn đèn làm ánh sáng 
quang minh của Phật Pháp không bao giờ đoạn 
diệt. Vậy chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, ánh sáng 
quang minh từ đâu mà đến? Nếu không thể nói đó 
là từ những vị Tăng ni phá giới mà đến. 

Nhân đó mà nói rằng, các vị Tăng ni tuy có 
phạm sai lầm nhưng chúng ta thử nghĩ một chút, 
họ lại có những hành vi cao đẹp làm lợi ích đến 
quảng đại vô biên chúng sinh. Công dụng và phúc 
đức của họ thì hàng phàm phu làm sao mà sánh 
kịp? Do đó chửi bới, nhục mạ Tăng ni thì không 
những không có lợi ích cho bản thân mà đối với 
mọi người cũng gây trồng nhân ác, làm tăng 
trưởng tội nghiệp cho chính mình, lại phải cảm thọ 
quả báo ở đời vị lai. 

Làm sao chúng ta có thể nói, các vị Tăng ni 
phạm giới, phá giới mà còn để cho chúng ta kính 
lễ tôn trọng, cúng dường hộ trì? 

Đoạn văn trên đã cho chúng ta hiểu rõ cũng 
không phải như người thế tục thường nói là bao 
che, luận biện… nhưng chúng ta phải nhìn đến 
những công dụng của các vị xuất gia đem lại lợi 
ích an lạc cho tất cả chúng sinh, nên đời vị lai họ 
có thể chứng được đạo quả giải thoát. 

Cho nên trong KINH TÁT THỨ NI KIÊN Đức 
Phật có nói: 

Nếu có vị Sa môn mặc áo cà sa hoặc trì giới 
hay là phá giới mà người nào dùng các hình thức 
đánh đập, trói buộc giam cầm tù ngục hay bắt 
hoàn tục, hoặc lấy thân mệnh thì người đó phạm 
phải các trọng tội căn bản, đến khi chết đọa vào 
trong địa ngục Vô gián chịu các thống khổ. 

Trong Kinh Đại Tập cũng có một đoạn ghi 
rằng. Có một vị trời tên là Đại Phạm Thiên Vương 
đến chỗ Phật và bạch Phật rằng : 

- Nếu có người nào nương theo Phật Pháp 
xuất gia, thân mặc áo cà sa, lại không thọ trì giới 
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luật của người xuất gia, hay là có thọ nhưng sau 
đó lại phạm vào các giới cấm, lúc đó quốc vương 
bèn đem người Sa môn phạm giới kia đánh mắng 
trị tội. Bạch Đức Thế Tôn Vị quốc vương kia có 
phạm tội hay không? Nếu nói có tội thì sau này 
phải chịu tội báo như thế nào? 

Đức Phật nói rằng: 
- Này Đại Phạm Thiên Vương! Trước tiên 

Như Lai dùng một ví dụ để giải đáp lời ông hỏi. Ví 
có người làm tổn thương đến vạn ức Đức Phật 
khiến cho thân Phật chảy máu thì ý ông nghĩ như 
thế nào? Tội lỗi của người kia có lớn hay không? 

Đại Phạm Thiên Vương liền bạch rằng: 
- Bạch Đức Thế Tôn! Chỉ cần có người làm 

thương hại đến thân thể của một Đức Phật làm 
cho thân Phật chảy máu thì người đó đã chịu vô 
lượng vô biên tội khổ không có con số nào có thể 
tính được cái tội khổ đó nặng là bao nhiêu. Sau khi 
chết bị đày vào A Tỳ đại địa ngục, chịu vô lượng 
vô biên thống khổ. Nếu quả thật có người làm tổn 
thương đến vạn vạn Đức Phật, làm thân chư Phật 
chảy máu, tội lớn như thế, thực ra, không có người 
nào có thể nói được tội nghiệp của người đó là 
bao nhiêu và cũng không thể nói rõ người đó phải 
chịu nghiệp báo như thế nào? Chỉ trừ khi đức Phật 
Như Lai vì chúng ta mà giải bày chỉ bảo. 

Đức Phật liền nói rằng:  
Này Đại Phạm Thiên Vưong! Nếu như có 

người đánh mắng, chửi rủa nhục mạ làm tổn 
thương đến người xuất gia nương theo Phật mặc 
áo cà sa, không biết là người đó có thụ giới hay 
không thụ giới, thụ giới xong rồi lại phạm giới thì 
người đó phải chịu tội báo còn nặng hơn người 
làm thương hại đến vạn ức thân Phật. 

Làm sao Như Lai lại nói như vậy? Bởi vì 
những vị Tăng ni xuất gia này không biết là họ có 
phạm tội lỗi gì nhưng mà họ vẫn còn vì hết thảy 
chúng sinh cõi Trời, cõi người mở bày thị hiện con 
đường dẫn đến đạo Niết Bàn giải thoát khiến cho 
chúng sinh cõi Trời, cõi người, đối với Tam Bảo 
sinh lòng quy kính. Công đức và diệu dụng còn thù 
thắng hơn cả chín năm đồ chúng ngoại đạo, thắng 
hơn hết thảy những người cư sĩ tại gia thế tục, trừ 
những người ở thế gian tu hành mà có thành tựu. 
Vì thế, hết thảy Trời người đều nên cung kính, 
cúng dường. 

Qua đó chúng ta đã thấy, những vị Tăng ni 
tuy có tội lỗi mà cái công đức diệu dụng của họ, 
còn đủ làm lợi ích cho chúng sinh trong cõi Trời, 
cõi người, thì chúng ta không được làm thương 
hại đến họ. Huống chi là các bậc chân chính tu 
hành đạo cao đức trọng, nghiêm trì giới luật, ba 
nghiệp thanh tịnh thì làm sao có thể làm thương 
hại đến họ được? 

Dù thân làm Quốc vương hay chúng quần 
thần, nếu nhìn thấy các vị xuất gia Tăng ni trong 
Phật giáo làm các tội nghiệp lớn, ví như sát sinh, 
trộm cắp, ô nhiễm phạm hạnh, đại vọng ngữ và 
các hành vi không lành mạnh khác thì chỉ có thể 

đuổi ra khỏi nước, không cho ở trong chùa sinh 
hoạt cùng chư Tăng, chứ không được đánh đập, 
chửi rủa, nhục mạ người xuất gia tu hành. Trái lại, 
những vị quốc vương, đại thần đó sẽ mất đi hạt 
giống giải thoát, tự mình gieo nhân ác trong ba 
đường, xa lìa hết thảy các con đường lành ở cõi 
nhân thiên, sau khi mệnh chung ắt phải đọa vào 
địa ngục A tỳ chịu các thống khổ không có kỳ hạn. 
Hơn nữa, nếu làm tổn thương đến người xuất gia 
chân tu thực học, nghiêm trì giới luật thì tội lỗi của 
người đó nặng biết nhường nào? 

Chúng ta cũng biết, tố chất căn cơ trình độ 
của người xuất gia không đồng đều. Vì thế trong 
Kinh, Đức Phật đem các vị Tăng ni phân chia 
thành nhiều hạng. 

Ví như trong quyển 2 của KINH ĐẠI THỪA 
BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN có ghi rằng: 

Đức Phật nói với chúng đệ tử: Tăng ni trong 
thế gian và xuất thế gian được chia làm ba loại: 

1.   Bồ Tát tăng. 
2.   Thanh Văn tăng. 
3.   Phàm phu tăng. 
Các ngài như Văn Thù, Di Lặc…là các vị Bồ 

Tát tăng. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên… 
là các vị Thanh Văn tăng. Hạng thứ ba là những 
Tăng ni tuy chưa chứng được đạo vô lậu giải thoát 
nhưng có đầy đủ chính tri kiến, lại có thể vì người 
mà diễn thuyết giải bày Phật pháp, làm lợi ích cho 
chúng sinh trong cõi Trời, người. Những vị đó 
được gọi là phàm phu tăng. 

Ngoài ba bậc Tăng nói trên, còn có Phúc 
Điền tăng. Đây là chỉ đại đa số chúng xuất gia tuy 
rằng biết về Phật Pháp không nhiều, lại cũng 
không thể thuyết pháp nhưng vì người đó có lòng 
tin Phật, nhân quả, nghiệp báo, tuy rằng có phạm 
giới nhưng biết sám hối. 

Đức Phật nói rằng: cúng dường các bậc 
Phúc Điền Tăng và cúng dường ba bậc Tăng đã 
nói trên công đức không khác nhau. 

Trong ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN có ghi rằng: 
Có bốn loại Tăng: 

1.   Đệ Nhất Nghĩa tăng. 
2.   Tịnh tăng. 
3.   Á Dương tăng. 
4.   Vô Tàm Quý tăng. 
Đệ Nhất Nghĩa tăng chỉ những vị như : 

Phật, Bồ Tát, các vị Thanh Văn tăng chứng quả 
thứ tư trở lên. 

Tịnh tăng là chỉ các vị nghiêm trì giới luật 
thanh tịnh. 

Vị xuất gia mà không biết mình phạm hay 
không phạm giới, không biết gần gũi, thân cận các 
bậc thiện tri thức, không rõ ràng minh bạch được 
nghĩa lý của Pháp gọi là Á Dương Tăng. 

Người mà không có động cơ chính đáng đến 
đầu Phật xuất gia, phạm vào giới luật, hoặc phá 
hòa hợp tăng cũng không sợ tội báo nhân quả đời 
sau, buông lung, phóng túng dâm dật, mê đắm 
ngủ dục, gọi Vô Tàm Quý tăng. 
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Nhưng dù các vị Tăng ni xuất gia có chênh 
lệch sai khác không đồng đều thì Đức Phật cũng 
không muốn người cư sĩ tại gia khởi tâm phân 
biệt. Ngài chỉ mong hãy nể mặt Đức Phật Như Lai, 
nể mặt Đại Đức chúng Tăng mà không làm tổn hại 
đến những vị ấy. 

Trong KINH ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN có ghi 
một đoạn Đức Phật nói với Đại Phạm Thiên 
Vương như sau:  

- Này Đại Phạm Thiên Vương! Nếu có người 
nương theo giáo pháp của ta mà xuất gia lại phạm 
giới, làm các việc ác, và mang tâm hủ bại, luôn bị 
các phiền não quấy nhiễu xâm hại v.v… các vị Tỳ 
kheo như thế tuy rằng phá cấm giới, làm các việc 
ác nhưng họ cũng vì hết thảy Trời, người, rồng, 
nhân, thiên làm thiện tri thức, chỉ bày đường đạo 
cho vô lượng hữu tình, công đức của những vị đó 
thật khôn lường không thể sánh bằng. 

Các vị Tỳ kheo như thế, tuy không phải là 
pháp khí, long tượng của đức Như Lai nhưng 
người đó đã cạo bỏ râu tóc, thân mặc cà sa, đi 
đứng oai nghi giống như hiền Thánh. Nhìn thấy 
các vị đó, thì các thiện căn của vô lượng hữu tình 
đều được sinh trưởng, huống chi họ lại có thể khai 
thị chỉ bày cho vô lượng chúng sinh hướng về 
đường lành sinh lên cõi trời và con đường chính 
dẫn đến Niết Bàn. 

Cho nên người nương theo giáo Pháp của ta 
mà xuất gia, nếu trì giới hoặc phá giới, thậm chí là 
không có giới, Như Lai cũng không đồng ý cho 
chuyển luân Thánh Vương. Quốc vương và các vị 
quan đại thần y theo pháp luật thế gian đánh đập, 
tra khảo thân thể người kia, hay dùng lao ngục 
giam cầm, hoặc dùng cực hình phân cắt cơ thể 
đoạn mất mệnh sống của người họ, huống nữa là 
dùng đến pháp thế gian để trị ư? 

- Này Đại Phạm Thiên Vương! Nếu các vị Tỳ 
kheo phá giới, làm các việc ác, tuy rằng ở trong 
pháp giới Tỳ Lại Gia của ta thì họ chỉ gọi là xác 
chết thôi nhưng những người xuất gia giới đức hơn 
người có thể làm lợi ích cho vô lượng vô biên hữu 
tình. 

Cho nên Đại Phạm Thiên Vương, các vị Tỳ 
kheo phá giới hành ác hạnh thì ta cũng khuyên hết 
thảy hàng bạch y, cư sĩ đều nên bảo hộ, cung kính 
cúng dường. Ta không đồng ý cho người tại gia 
đánh đập, tra khảo người xuất gia kia. Ta chỉ đồng 
ý cho chúng thanh tịnh đến ngày Bố Tát hoặc khi 
Tự Tứ thì làm phép đuổi ra khỏi chúng, hết thảy 
các vật mà thí chủ cúng dường chư Tăng như: ẩm 
thực, đồ dùng, vật dụng… đều không cho thụ 
dụng, tất cả các việc trong Tỳ Lại Gia, trong pháp 
Sa Môn đều xuất trừ, không được ở chung. Ta 
cũng không đồng ý cho đánh đập, trói buộc, lấy đi 
mạng sống của người xuất gia đó. 

Trong KINH ĐỊA TẠNG THẬP LUẬN, đức 
Phật vì sự việc này mà nói một câu chuyện: 

Trong kiếp quá khứ, có một vị Quốc vương 
tên là Phúc Đức. Trong nước của nhà vua nếu có 

ai phạm tội bị xử tử, thì dùng cách xử là đem vất 
vào chỗ voi say để tự voi say giẫm xéo, giày vò tội 
nhân cho đến chết. 

Một lần, có một vị Tỳ kheo xuất gia phạm 
phép nước, vua liền ra lệnh đem vị Tỳ kheo này 
quăng vào chỗ voi say. Khi đem vị Tỳ kheo vất 
vào, voi say liền xông lên chực giơ chân giẫm đạp. 
Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy trước mắt nó là một vị 
Tỳ kheo thân mặc áo vàng, voi liền lập tức rút 
chân lại không dám làm thương hại đến vị Tỳ 
kheo. Nó liền ngồi ngay trước mặt vị Tỳ kheo rồi 
dùng vòi liếm chân vị Tỳ kheo này, dáng vẻ hiền từ 
âu yếm. 

Đức Phật nói rằng: - Này chúng đệ tử! voi là 
loài súc sinh mà khi nhìn thấy một vị Tỳ kheo thân 
mặc áo vàng, nó còn có thể ngăn chặn tâm ác, 
không dám làm hại đến vị Tỳ kheo. Loài người 
chẳng lẽ lại không bằng loài súc sinh ư? Vì thế 
không kể là thời nay hay ở đời vị lai, cũng không 
kể là quốc vương hay bách tính, nếu có các vị 
Tăng ni nương theo Pháp của Ta mà xuất gia, 
không biết người đó tốt xấu như thế nào, chỉ cần 
làm tổn hại đến người đó thì ta nói người làm não 
hại tổn thương đến người xuất gia, sau khi mạng 
chung, ắt phải đọa vào địa ngục A Tỳ chịu khổ. 

Qua câu chuyện này, đối với một số người 
thích phán xét điều hay việc dở, nói cái đúng cái sai 
của người xuất gia, "bới lông tìm vết" đối với người 
xuất gia thì cũng đủ khiến họ cảnh tỉnh. Loài súc sinh 
khi nhìn thấy người xuất gia mà còn sinh khởi lòng từ 
bi, huống chi là con người đối với các vị Tăng ni xuất 
gia khởi lên lòng ác, dèm pha trách móc, nói chuyện 
phải trái ư? Bất luận là người xuất gia dù như thế 
nào, nếu lấy thân phận của người tại gia mà nói, dù 
nói phải, nói trái đều là không đúng. 

Trong KINH ĐẠI TẬP, Đức Phật nói kệ rằng: 
Cạo tóc mặc cà sa, trì giới và phá giới 
Trời, người nên cúng dường, thường khiến 

không thiếu thốn 
Nếu như cúng dường họ, ấy là cúng dường Ta vậy 
Nếu người luôn kính Pháp, quy y rồi cạo tóc 
Thân mặc áo cà sa, Ta nói là con ta 
Dù như phá cấm giới hay ở ngôi bất thoái 
Dùng côn gậy đánh người, ấy là đánh Ta vậy 
Nếu chửi mắng người kia như chửi Ta không 

khác. 
Do đó, nếu đã là tín đồ của Phật giáo nên tự 

mình cảnh tỉnh, xét đoán hành vi của mình đã 
cung kính Phật, Pháp, Tăng-Tam Bảo chưa? 
Đừng nên tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp, đó chính là 
điểm tu hành chân chính của chúng ta. 

Trong THẬP TỤNG LUẬT, Đức Phật cũng 
có bài kệ rằng: 

Nếu người không kính Phật hay đệ tử của Ngài 
Hiện tại người chửi mắng, chết đi đọa địa ngục 
Nếu người biết kính Phật cùng chúng đệ tử Ngài 
Hiện tại người tán thán, sau sẽ sinh lên Trời. 

(còn tiếp) 
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Thích Trí Siêu 
ó nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm 
một cái gì đó không liên quan đến việc tỉnh 
thức tâm linh. Người Tàu đến chùa cúng 

Phật rất nhiều, để cầu buôn may bán đắt, làm ăn 
phát đạt hoặc xin xăm xin quẻ, nếu được quẻ tốt 
thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì 
buồn bã bỏ về.  

Ðến chùa khấn vái xin xỏ như thế thì chùa 
có khác gì đình miếu. Nhưng khổ nỗi chính những 
hạng "Phật tử" như thế mới giúp cho chùa khá giả.  

Người Việt Nam hiểu Ðạo hơn nên "Tu" 
cũng khá hơn, đến chùa tụng kinh lễ Phật, học 
Ðạo nghe pháp, làm công quả.  

Tụng kinh nhiều thì cho là mình tu nhiều, tu 
khá, hết tụng kinh bổn đến tụng kinh bộ, hết bộ 
này đến bộ khác.  

Lạy Phật thì lạy xong ngũ bách danh, đến 
tam thiên rồi vạn Phật, cho rằng lạy nhiều chừng 
nào thì tiêu tội chừng nấy.  

Học Ðạo nghe pháp cốt để áp dụng tu tâm 
sửa tánh, nhưng không như thế mà lại dùng kiến 
thức để phân biệt Thầy này hay Thầy kia dở.  

Thay vì làm công quả để học hạnh xả thí, lại 
làm công quả để kiếm điểm với Thầy trụ trì. 

Khá hơn là những bậc xuất gia, từ bỏ nhà 
cửa vợ con đi tu.  

Nhưng một thời gian sau lại bám víu vào 
ngôi vị đạo đức của mình. Nói đến đây tôi nhớ lại 
chuyện của Tổ Huệ Khả. Trong 33 vị Tổ Thiền 
Tông, tôi thán phục nhất vị Tổ này, dám xả thí 
thân mạng, chặt tay cầu Ðạo. Là người kế thừa Tổ 
Ðạt Ma, sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ luôn 
chức Tổ, chức Hoà Thượng, lăn xả vào chợ, đi 
vào cuộc đời để tự thử thách mình, tự chứng 
nghiệm và độ một tầng lớp khác. Người tu không 
khéo thường hay mắc phải bệnh "ngã tâm linh" 
(égo spirituel).  

Mới biết tu một chút tự cho là mình đạo đức. 
Tu hành chăm chỉ, được bao nhiêu công đức đều 
bị cái ngã hốt hết. Tuy là một tu sĩ nhưng tôi không 
ưa chữ tu chút nào. Tôi đã một lần bày tỏ trong 
quyển Bố thí ba la mật. Tu đâu phải là làm những 
điều hình thức bên ngoài, đâu phải tính năm cộng 
tháng vào chùa.  

Khoác áo cà sa mà không hiểu bài học 
thương yêu, giảng nói từ bi mà chỉ biết ích kỷ củng 
cố địa vị đạo đức của mình. Ngạn ngữ có câu: 
"Chiếc áo không làm nên Thầy tu" kia mà! Ðối với 
tôi, tu là tập sống với tâm linh. Chữ tâm linh 
(spirituel) khác với vật chất (matériel). Tâm linh là 
tánh linh thiêng của con người, có thể gọi đó là 
Thượng Ðế, Phật tánh hay Chân ngã... Nhưng 
điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng đầu 
tiên là ta có biết đến tâm linh của mình hay 

không? Biết sống thật với tình cảm, nội kết của 
mình hay không? Hay là chỉ thích đóng kịch, 
mượn danh nghĩa chữ tu để ngầm khoe khoang 
mình là người có tu, có đạo đức!  

Tôi tu vì tôi không phải là người đạo đức.  
Tôi tu vì tôi còn nhiều nội kết chưa được giải 

tỏa, còn nhiều bài học ở đời mà tôi chưa hiểu.  
Tôi tu vì tôi hãy còn phân biệt tốt xấu, ưa 

ghét.  
Hơn nữa bây giờ tôi không chắc là tôi còn tu 

theo ý nghĩa phổ thông nữa không, nhưng tôi biết 
là tôi muốn sống thật. Sống thật với chính mình, 
với cả tâm hồn và thể xác của mình. Tôi không 
muốn làm Thầy ai cả, nếu muốn thì chỉ làm Thầy 
chính mình mà thôi. Có nhiều người chỉ thích 
đóng vai Thầy và muốn học trò hay đệ tử đóng 
mãi vai học trò đệ tử. Nhưng Thầy nào trò nấy, 
cũng có người thích đi tìm một vị Thầy, một đấng 
tôn sư bên ngoài để thờ phụng tôn kính.  

Theo tôi, một vị Thầy thật (chân Sư) là người 
dạy cho đệ tử nhận ra ông Thầy của chính mình bên 
trong (le maître intérieur). Ðức Phật là một chân Sư, 
ngài thành Phật và dạy cho chúng ta khai triển Phật 
tánh của mình để thành Phật như ngài.  

Ðức Phật đâu có muốn bị đúc tượng ngồi 
yên trên bàn thờ cho chúng ta hì hụp lạy ở dưới? 

LÚC  NÀO  ĐƯỢC  TU 
 
 
 
 
 

Bậc tu cần hiểu đặng đường tu 
Hóa giải Vô Minh thoát khỏi mù 
Bằng giữ tín tâm chưa rõ lối 
Trăm năm vạn kiếp chịu thiên thu 
Gặp lúc được tu Ta chẳng tu 
Tâm hằng phân tách dại, khôn, ngu 
Đương nhiên dị biệt lòng đen tối 
Dù niệm phật hoài, chính chưa tu. 
Biết tu gặp cảnh trái ngang 
Lòng giữ an nhiên, chính mình đang tu. 
Dù gặp gai mắt, trái lời 
Tâm không oán ghét, tức thời đã tu 
Biết tu xem xét nghiệp mình 
Trước sau hối cải, chính mình đang tu 
Người tu, chớ vọng đâu xa 
Tại nơi gia cảnh biết thời mà tu 
Người ơi! Tu cốt lai hoàn 
Chớ nào phải để tâm mang giận hờn? 
Người ơi! Tu cốt tỏ Chân  
Chớ nào có phải tu cần Vinh hoa? 
Người ơi! Tu cốt Tâm hòa 
Tạo nền Đức  Trí mới là chính tông. 

TRÍ  ĐẮC sưu tầm 

C
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Hoang Phong 
ên gọi của Đức Phật là «Thích-ca Mâu-ni» có 
nghĩa là «Bậc Tịch tĩnh trong họ Thích-ca», 
«Trí giả trầm lặng trong họ Thích-ca », chữ 

Phạn mauni có nghĩa là yên lặng. Phật còn có tên 
là «Mahamuni»: Maha là lớn, «Mahamuni » là «Bậc 
yên lặng Lớn lao» hay vị «Đại Thánh nhân của Yên 
lặng». Thật vậy, Phật là một vị Tịch Tĩnh, một Trí 
giả trầm lặng và những lời Phật dạy đều nhắm vào 
mục đích dẫn dắt chúng sinh đến cõi an vui và êm 
ả, an bình và phẳng lặng. Tất cả mọi ngôn từ đều 
già nua và tan biến, đều sinh và tử, chỉ có yên lặng 
là trường tồn và sinh động: cái yên lặng của Phật 
từ hơn hai ngàn năm trăm  trước vẫn còn nguyên 
trong lòng chúng ta hôm nay, nếu chúng ta biết 
nhìn thấy nó và lắng nghe được dư âm của nó 
trong ta. 

Sự yên lặng đó được chứng minh qua cách 
sinh sống của Phật, hiển lộ trong từng hành vi của 
Phật, bàng bạc trong những lời giảng huấn của 
Phật. Sự yên lặng ấy mênh mông như không gian 
và vô tận như thời gian. Ta hãy thử cố gắng tìm 
hiểu một phần nào ý nghĩa của sự yên lặng lớn lao 
đó qua Đạo Pháp của Phật, vì biết đâu sự yên lặng 
vô biên ấy chính là sự giải thoát.  

Yên lặng trước những câu hỏi 
Có một số câu hỏi đã được nêu lên để hỏi 

Đức Phật, nhưng Ngài không trả lời vì đó là những 
câu hỏi đặt sai và vô ích. Bám víu vào những câu 
hỏi ấy bằng những biện luận thuần lý sẽ rơi vào 
cạm bẫy của sự hiểu biết quy ước, công thức và 
nhị nguyên. Cạm bẫy ấy sẽ đưa đến tranh luận vô 
tận và thắc mắc tiếp nối nhau, đánh lạc hướng sự 
tu tập. Nhiều vị thầy sống cùng thời với Đức Phật, 
tức là vào thế kỷ thứ VI trước Tây lịch, đã từng chủ 
xướng nhiều chủ thuyết trong lãnh vực triết học 
siêu hình. Nhưng Đức Phật đã che chở cho các đệ 
tử của Ngài tránh khỏi những cạm bẫy ấy, không 
phải bằng cách cấm đoán, bằng biện luận hay giải 
thích, nhưng bằng sự yên lặng. Có tất cả 14 câu 
hỏi đại loại như sau mà Phật không giải đáp : 

1-     Vũ trụ có trường tồn bất diệt hay không? 
2-     Vũ trụ không trường tồn bất diệt ? 
3-     Vũ trụ đồng thời vừa trường tồn bất diệt, 

vừa không-trường-tồn-bất-diệt ? 
4-     Vũ trụ đồng thời vừa không-trường-tồn-

bất-diệt cũng không phải là không-trường- tồn-bất-
diệt ? 

5-     Vũ trụ có biên giới hay không ? 
6-     Vũ trụ có vô biên hay không? 
7-     Vũ trụ đồng thời vừa có giới hạn lại vừa 

vô biên ? 
8-     Vũ trụ đồng thời không phải là có giới 

hạn, nhưng cũng không phải là không có giới hạn? 

9-     Sự sống và thân xác là một thứ như 
nhau? 

10- Sự sống và thân xác có phải là hai thứ 
khác nhau? 

11- Một sinh linh được giải thoát có hiện hữu 
sau khi chết hay không? 

12- Một sinh linh được giải thoát không còn 
hiện hữu sau khi chết? 

13- Một sinh linh được giải thoát hiện hữu 
nhưng đồng thời cũng không hiện hữu sau khi 
chết? 

14- Một sinh linh được giải thoát, đồng thời 
không hiện hữu cũng không phải là không-hiện-hữu 
sau khi chết? 

Trên đây là những gì Kinh Cula-Malunkya-
sutta đã ghi chép lại, bộ kinh này trình bày «Những 
câu hỏi vô ích» do một đệ tử của Phật tên là 
Malunkyaputta nêu lên để hỏi Đức Phật. Ngài 
không trả lời trực tiếp những câu hỏi ấy, nhưng 
hướng những thắc mắc của Malunkyaputta vào 
những gì thiết thực hơn: những khổ đau đang diễn 
ra trước mặt và những gì đang làm cho 
Malunkyaputta phải bấn loạn trong tâm thức: 

«Này Malunkyaputta, mặc dù có một quan 
điểm theo đó vũ trụ vô tận và có một quan điểm 
[khác] theo đó vũ trụ không vô tận, nhưng trước 
nhất phải hiểu rằng có sinh, có già, có chết, có khổ, 
có than khóc, có đớn đau, xót xa và tuyệt vọng.  
[Đối với] Ta, Ta [chỉ] giảng [cho con] về sự chấm 
dứt những thứ ấy trong thế giới này, trong chính sự 
sống này. Vì thế, này Malunkuyaputta, hãy giữ lấy 
trong tâm những gì Ta giảng, đúng như Ta đã 
giảng, và những gì Ta không giảng, đúng như Ta 
không giảng…» 

(trích kinh Cula-Malunkya-sutta, bản dịch 
tiếng Pháp của Mohan Wijayaratna) 

Kinh sách có chép câu chuyện như sau: một 
người bị tên tẩm thuốc độc, nhưng không chịu nhổ 
mũi tên và băng bó, chỉ thắc mắc về người bắn mũi 
tên và dây cung làm bằng loại gì, việc bào chế 
thuốc độc ra sao…, nếu tiếp tục thắc mắc như thế, 
người này sẽ chết trước khi tìm được giải đáp cho 
các thắc mắc ấy. Đức Phật không phải là một giáo 
chủ áp đặt những giáo điều, cũng không phải là 
một triết gia hay khoa học gia để đưa ra những lời 
giải thích về vụ trụ hay những biện luận siêu hình, 
Đức Phật là một vị Thầy tâm linh chỉ dẫn cho ta 
nhìn thấy bản chất sự hiện hữu của chính ta, đồng 
thời Đức Phật cũng là một vị Lương y chữa chạy 
cho ta thoát khỏi khổ đau để tìm thấy sự an vui đích 
thực và lâu bền. Sau đây là một đoạn khác trong 
kinh Cula-Malunkya-sutta nhắc lại tính cách vô bổ 
của những biện luận siêu hình và thuần lý: 

« Sự hiểu biết những thứ ấy không giúp cho 
sự thăng tiến trên đường tu tập, vì nó chẳng lợi ích 
gì cho sự an bình và giác ngộ. Những gì lợi ích cho 
sự an bình và giác ngộ mà Đức Phật thuyết giảng 
cho các đệ tử của Ngài là những điều sau đây: sự 

T
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thật về khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, sự loại bỏ 
khổ đau, con đường đưa đến sự loại bỏ khổ đau» 

(trích kinh Cula-Malunkya-sutta, bản dịch của 
Etienne Lamotte) 

Thay vì Đức Phật tham dự vào những biện 
luận vô tận của nhị nguyên và quy ước, Ngài đã lôi 
Malunkyaputta trở về thực tế để nhìn thẳng vào 
bản chất thực sự của thực tại. Phật đã trao cho 
người đồ đệ Malunkyaputta và cho cả chúng ta 
hôm nay một viên thuốc thật mầu nhiệm, nhưng 
Phật không hề đề cập gì đến kích thước của vũ trụ. 
Khi viên thuốc của Đạo Pháp đã ngấm vào tâm 
thức ta, làm tan biến những độc tố của vô minh, 
bản thể vũ trụ sẽ hiện ra với ta một cách minh 
bạch, không cần phải hỏi Phật cái vũ trụ đó có bất 
diệt hay không. 

Yên lặng là một cánh cửa mở rộng, là không 
gian vô tận, thắc mắc thuần lý là một hành vi khép 
lại, một thể dạng của nhị nguyên và trói buộc. Nếu 
suy ngẫm kỹ lưỡng ta sẽ nhận thấy đặc tính thật 
tinh tế trong cách trình bày cũng như các lời giảng 
của Phật trong kinh sách. Chẳng hạn như cách 
trình bày các câu hỏi trong kinh Cula-
Malunkyaputta-sutta trên đây, mỗi thắc mắc được 
nêu lên tuần tự bằng bốn câu hỏi: 

- vũ trụ bất diệt? 
- vũ trụ không bất diệt? 
- vũ trụ vừa bất diệt vừa không bất diệt? 
- vũ trụ vừa không bất diệt cũng không phải là 

không bất diệt? 
Nếu chỉ đặt một câu hỏi duy nhất: vũ trụ có 

bất diệt hay không? Câu hỏi sẽ «thiếu sót», tính 
cách phiến diện sẽ đưa đến sự tranh cãi triền miên. 
Phần thứ hai của câu hỏi; vũ trụ có phải là không 
bất diệt hay không? Hai cách trình bày của câu hỏi 
nêu lên tính cách đối nghịch của nhị nguyên: có và 
không. Phần thứ ba và thứ tư của câu hỏi: vũ trụ 
vừa bất diệt lại vừa không bất diệt, vừa không bất 
diệt cũng không phải là không bất diệt, là cách hoá 
giải toàn bộ cho câu hỏi, sự thắc mắc trở nên vô 
nghĩa. Tóm lại một câu hỏi nếu «đầy đủ» sẽ có sẵn 
câu trả lời là như vậy, sự yên lặng của Phật thật vô 
cùng sâu sắc. 

Ta hãy nhìn vấn đề trên đây dưới một khía 
cạnh khác. Khi hỏi Phật về vũ trụ có bất diệt hay 
không, thì chính Malunkyaputta đã vô tình vướng 
mắc vào các lầm lỗi như sau: 

- xem vũ trụ là một tổng thể rõ rệt, trong khi 
đó vũ trụ chỉ là một sự cấu hợp hỗn tạp. 

- xem vũ trụ đang hiện hữu một cách vững 
chắc, nhưng vũ trụ chỉ là sản phẩm của vô thường. 

- xem vũ trụ là một thực thể bên ngoài tâm 
thức, nhưng thật ra vũ trụ chỉ là một phóng ảnh của 
tâm thức. 

Những lỗi lầm thô thiển như thế cho thấy câu 
hỏi của Malunkyaputta là một câu hỏi đặt sai. Tuy 
nhiên, như vừa trình bày trên đây, phần thứ ba và 
thứ tư của câu hỏi liên quan đến thắc mắc về vũ trụ 
có phải vừa là bất diệt lại cũng vừa không bất diệt 

đã gián tiếp hoá giải có và không, hiện hữu và 
không hiện hữu, tức những lạm dụng của ngôn từ 
nhị nguyên.   

Câu hỏi của Malunkyaputta có vẻ như hữu lý, 
nhưng thật ra vô nghĩa, vô nghĩa vì dựa vào cách 
diễn đạt quy ước, công thức và đối nghịch. Cũng 
xin minh chứng thêm với các nhà khoa học và các 
triết gia là những người Phật giáo đi tìm sự thật 
tuyệt đối, một sự thật đúng thật của thực tại, thoát 
khỏi bản chất ảo giác, vô thường và biến động, sự 
thực ấy người Phật giáo gọi là sự thực tuyệt đối 
của hiện thực. Họ không đi tìm sự thực mang tính 
cách tương đối, xác định bởi sự quan sát, mô tả, đo 
đạt, những lập luận dựa trên toán học hay các giả 
thuyết của người làm khoa học, và đồng thời cũng 
không dựa vào những biện luận duy lý của các triết 
gia. 

Tóm lại sự yên lặng của Phật là một phương 
pháp cắt đứt quá trình tư duy thuần lý, phá bỏ tính 
cách quy ước và công thức của ngôn từ, kể cả sự 
hiểu biết tương đối của khoa học và sự hiểu biết 
thuần lý của các triết gia. Sự hiểu biết trong Phật 
giáo là một sự hiểu biết trực nhận bằng kinh 
nghiệm, phát hiện bằng tu tập và bằng cách biến 
cải tâm linh, một sự hiểu biết siêu nhiên, trong sáng 
và tuyệt đối. Sự hiểu biết ấy gọi là Trí tuệ. 

 Sự yên lặng của giác cảm 
 Có một khái niệm vô cùng quan trọng trong 

Phật giáo nhưng tương đối ít người chú ý tìm hiểu 
sâu xa : đó là khái niệm về lục căn (ayatana). Phật 
giáo xem não bộ là một giác quan như những giác 
quan khác, thí dụ tai thì nghe được tiếng động, não 
bộ thì cảm nhận được tư duy và xúc cảm. Vậy lục 
căn là gì: 

-  Nhãn căn: thị giác, mắt 
-  Nhĩ căn: thính giác, tai 
-  Tỹ căn:  khứu giác, mũi 
-  Thiệt căn: vị giác, lưỡi 
-  Thân căn: xúc giác, thân  
-   Ý căn: tư duy và xúc cảm, tri giác (não bộ). 
 Cách phân loại và định nghĩa trên đây là một 

đặc thù của Phật giáo. Khái niệm lục căn làm nòng 
cốt và đồng thời cũng là đối tượng cho việc tu tập 
vì chúng là nguồn gốc phát xuất tất cả mọi sai lầm 
và bấn loạn. Cách phân loại thông thường gồm có 
lục căn, nhưng nếu đi vào chi tiết sẽ thấy kinh sách 
phân biệt thành mười hai loại (dvadasa ayatana): 
một bên là sáu cơ quan cảm nhận và một bên là 
sáu loại vật thể hay đối tượng được cảm nhận, gọi 
chung là mười hai thế giới hay lãnh vực thuộc tri 
thức cảm nhận. 

Sáu cơ quan giác cảm được gọi là sáu nguồn 
gốc bên trong của sự nhận biết (grahaka), gồm có: 
nguồn gốc từ mắt (caksurayatana), nguồn gốc từ 
tai (srotrayatana), từ mũi (ghranayatana), từ lưỡi 
(jihvayatana), từ thân (kayavatana), từ tâm thần 
(mana-ayatana). Sáu đối tượng bên ngoài (grahya) 
của sự cảm nhận là: hình tướng (rupayatana), âm 
thanh (sabdayatana), mùi (gandhayatana), vị 
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(rasayatana), cấu trúc (cứng, mềm, nóng, lạnh…) 
(sprastavyayatana), tâm ý (dharmayatana). Sở dĩ 
gọi là nguốn gốc vì chúng giữ vai trò làm phát sinh 
ra sự phân biệt nhị nguyên « chủ thể - đối tượng » 
(grahya-grahaka), và làm trung gian giữa chủ thể 
bên trong và đối tượng bên ngoài. 

Tuy nhiên trên một phương diện khác, kinh 
sách lại phân loại sáu nguồn gốc bên trong và sáu 
nguồn gốc bên ngoài trên đây thành ba nhóm: 

-         nhóm thứ nhất gồm năm nguồn gốc 
bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

-         nhóm thứ hai gồm năm nguồn gốc bên 
ngoài: hình tướng (nhìn được bằng mắt), âm thanh, 
mùi, vị, vật thể sờ mó (nhận biết) được bằng sự 
đụng chạm. 

-         nhóm thứ ba là nguồn gốc tri thức bên 
trong và nguồn gốc các đối tượng của nó (tức 
những hiện tượng tâm thần). 

 Sự vận hành của não bộ và các đối tượng 
tâm thần mang những đặc tính khá đặc biệt và 
phức tạp, nên đã được kinh sách xếp vào một 
nhóm riêng như bảng phân loại trên đây. Những 
đối tượng của sinh hoạt não bộ thường được hiểu 
lầm là cái tôi, cái của tôi, cái ta, cái ngã (atman)... 
Sự sinh hoạt não bộ được nuôi dưỡng bởi các 
nguồn gốc thuộc hai nhóm thứ nhất và thứ hai 
(mắt, tai, mũi, lưỡi…, hình tướng, âm thanh, mùi, 
vị…)  

Kể lể dông dài như trên đây có phải là lạc đề 
hay chăng? Thưa không, vì mười hai nguồn gốc 
cảm nhận trên đây là mười hai nguồn gốc đem đến 
ô nhiễm, tức là những nhiễu âm, những tiếng ồn ào 
khuấy động tâm thức, đánh mất sự yên lặng của 
tâm thức. Hiểu rõ sự vận hành của lục căn sẽ quán 
nhận dễ dàng hơn ý nghĩa của sự yên lặng trong 
Đạo Pháp của Đức Phật. 

Ta hãy lấy thí dụ trường hợp của nhĩ căn (tai) 
và âm thanh. Âm thanh là đối tượng nhận thức của 
tai. Tai ghi nhận được âm thanh, tín hiệu phát xuất 
từ tai do âm thanh kích động truyền lên não bộ, não 
bộ cảm nhận được các tín hiệu ấy và nhận biết hay 
«hiểu» đó là «âm thanh». Âm thanh là những làn 
sóng gồm nhiều tần số từ thấp lên cao, tai chỉ cảm 
nhận được một giai tần nào đó của âm thanh mà 
thôi. Người lãng tai không nghe thấy những âm 
thanh quá yếu và người điếc thì không nhận biết 
được âm thanh, người điếc bẩm sinh thì hoàn toàn 
không có một kinh nghiệm gì về âm thanh. Người 
đang xao lãng, dù cho âm thanh kích động tai và tai 
truyền tín hiệu lên não hẳn hoi, nhưng ý căn không 
cảm nhận được vì bị sự xao lãng che lấp. 

Khi não bộ cảm nhận được tín hiệu từ tai và 
«hiểu» đó là âm thanh, thì sự hiểu biết ấy là sự 
diễn đạt sơ khởi nhất phát sinh từ ý căn hay tri 
giác. Sự diễn đạt của não bộ, hay tri giác, hay nói 
một cách tổng quát hơn là tâm thức, không dừng 
lại đó. Tại sao? Tại vì có những âm thanh thuần túy 
là tiếng động, có những âm thanh là tiếng chửi rủa, 
tiếng cười, tiếng kêu khóc, tiếng hát, tiếng đàn, 

tiếng ngợi khen, tiếng chê bai trách móc, tiếng êm 
ái dịu dàng, tiếng đâm chém, súng nổ, tiếng bom 
đạn…Sự nhận biết và ý nghĩa của những âm thanh 
ấy là do ý căn diễn đạt. Sự diễn đạt cũng không 
phải chỉ dừng ở các dạng thể hiểu biết vừa kể, vì tự 
động xúc cảm sẽ phát sinh liên đới với cách diễn 
đạt các tín hiệu : chẳng hạn như vui buồn, thích 
thú, sân hận, thèm muốn, hy vọng, lo âu, sợ hãi, 
kinh hoàng v.v…, những xúc cảm này lại tiếp tục 
gây ra ít hay nhiều bấn loạn trong tâm thức, kế tiếp 
là những bấn loạn hay giao động sẽ chuyển thành 
những phản ứng trên thân xác và sinh ra hành vi. 

Sự yên lặng của tâm thức hay ý căn là một 
thể dạng loại bỏ được tất cả các cấp bậc diễn đạt 
như vừa kể trên đây. Một tâm thức tiếp nhận thế 
giới bên ngoài xuyên qua lục căn nhưng không 
diễn đạt gì cả là một tâm thức an bình, phẳng lặng, 
một tâm thức hoàn toàn tịch tĩnh. Những xúc cảm 
do ý căn diễn đạt sẽ đưa đến bám víu hay ghét bỏ, 
từ bám víu hay ghét bỏ sẽ đưa đến ý đồ, từ ý đồ 
biến thành những hành vi duy ý. Tứ thập nhị 
chương kinh có ghi lại lời của Đức Phật Ca-Diếp 
(một vị Phật quá khứ) qua lời giảng của Đức Phật 
Thích-Ca như sau : 

Dục sanh ư nhữ ý 
Ý dĩ tư tưởng sanh 
Nhị tâm các tịch tĩnh 
Phi sắc diệt phi hành 
(trích trong Phật học Từ điển của cụ Đoàn 

Trung Còn) 
Tạm dịch nghĩa như sau: 
[Tham] dục (bám víu, ghét bỏ) sinh ra từ ý (ý 

đồ) 
Ý [đồ] phát sinh từ tư tưởng (sự diễn đạt) 
[Nếu] cả hai (ý và tư tưởng) [trở nên] phẳng 

lặng (yên lặng) 
[Sẽ] không có sắc (tham dục) cũng không có 

hành vi (duy ý) 
Các câu kệ trên đây tóm lược quá trình lôi 

kéo của sự diễn đạt phát sinh từ giác quan thứ sáu, 
tức là ý căn hay tâm thức. 

Sự yên lặng của Thiền định 
Một trong những mục đích của thiền là làm 

phát lộ một tâm thức phẳng lặng và an bình 
(samatha), vậy dạng thể an bình và phẳng lặng của 
tâm thức liên quan như thế nào với sự vận hành 
của lục căn? Tu thiền hay Zen là phương pháp 
luyện tập giúp «tâm thức lắng xuống» hoặc nói một 
cách khác là «không suy nghĩ », xin hiểu không suy 
nghĩ trong trường hợp này là không để tâm thức bị 
chi phối bởi mọi thứ tư duy và xúc cảm liên tiếp lôi 
kéo nhau để sinh khởi và hiển hiện. Vậy, thể dạng 
«tâm thức lắng xuống» và «không suy nghĩ» chính 
là sự «yên lặng». 

Sự yên lặng của tâm thức theo Thiền tông là 
một thể dạng «nguyên thủy» hay «tinh   khiết» 
trước khi bị khuấy động bởi tâm ý (ý đồ), bởi sự suy 
xét và các khái niệm, có nghĩa là mọi sự diễn đạt. 
Thể dạng tâm thức không bị khuấy động bởi bất cứ 
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một sự diễn đạt nào là một thể dạng thật thăng 
bằng, yên lặng và trong sáng. Thể dạng ấy biểu 
hiện cho «sự chận đứng» quá trình lôi kéo sau đây: 
cảm nhận – diễn đạt – tư duy – xúc cảm – ý đồ –  
ngôn từ và hành vi duy ý. Sự yên lặng của một tâm 
thức không bị khuấy động có thể thực hiện được 
nhờ « tư thế ngồi thiền » và các cách tu tập khác 
nhau tùy theo các học phái. Ngồi im, chỉ còn lại sự 
chuyển động duy nhất của hơi thở, sẽ giúp cho tâm 
thức lắng xuống. 

Ta thử lấy một thí dụ thực tiễn như sau. Ta 
đang ngồi im để thiền định, đang quan sát sự vận 
hành của tâm thức, cố gắng theo dõi và làm lắng 
xuống mọi tư duy và xúc cảm. Nhưng bỗng nhiên 
có một người nào đó ngoài cửa hay phòng bên 
cạnh xì xầm, nói xấu hay bình phẩm không tốt về 
ta. Ta chú tâm lắng nghe, mặt ta có thể bừng nóng 
và rất có thể ta sẽ đứng lên tìm người này để đối 
thoại, cải chính hoặc hơn thua. Hoặc khi đang ngồi 
thiền, ta nghe hai người hàng xóm cãi 
vã nhau trước sân nhà, càng lúc họ cãi 
nhau càng hăng, văng ra những lời thô 
tục, có vẻ như sắp đánh nhau hay đâm 
chém nhau. Trường hợp này tuy không 
liên quan gì đến ta, nhưng rất có thể ta 
cũng sẽ đứng lên để chạy ra xem. Tất 
cả những phản ứng trên đây, tức 
những hành vi duy ý, là do sự diễn đạt 
sinh ra. Âm thanh là làn sóng thuộc 
nguồn gốc bên ngoài kích động nguồn 
gốc bên trong tức là tai (nhĩ căn), từ tai 
sinh ra tín hiệu truyền lên não bộ, não 
bộ tiếp nhận, phối kiểm dựa vào trí nhớ 
tức sự hiểu biết và kinh nghiệm nhị 
nguyên, công thức và quy ước tích lũy từ trước, 
não bộ (ý căn) diễn đạt những tín hiệu ấy thành 
tiếng nói và tiếng gây gổ. Sự diễn đạt tiếp tục được 
đẩy xa hơn: tiếng nói là nói xấu ta, tiếng gây gổ cho 
thấy sắp đưa đến xung đột…, những diễn đạt ấy 
đưa đến xúc cảm: tức giận vì bị nói xấu, tò mò vì 
sắp được xem hai người choảng nhau. Những xúc 
cảm như tức giận, tò mò chuyển thành hành vi duy 
ý làm cho ta bỏ tư thế ngồi thiền và đứng bật dậy. 
Tại sao phải xác định rõ ràng hành vi trên đây là 
một hành vi duy ý, vì mọi hành vi duy ý sẽ tạo ra 
nghiệp, nghiệp (karma) có nghĩa là hành động. Có 
những hành vi không chủ tâm hay duy ý, chẳng 
hạn như tiêu hoá, ợ, khạc, khép mở mi mắt, duỗi 
tay chân… những hành vi này gọi là trung hoà. Tuy 
gọi là trung hoà nhưng thật ra vẫn kích động để tạo 
ra nghiệp, nhưng nghiệp phát sinh thật nhỏ gần 
như không đáng kể. Tất cả mọi chuyển động đều 
sinh ra hậu quả… chỉ trừ có sự yên lặng toàn diện, 
một thể dạng bất bạo động tuyệt đối từ thân xác 
đến tâm thức, mới không làm phát sinh ra nghiệp 
mà thôi.  

Vậy một người đang hành thiền phải làm thế 
nào để tránh không bị ngoại cảnh kích động và 
đứng lên? Họ phải chận đứng quá trình diễn đạt 

phát xuất từ ý căn. Ta không thể nào chận đứng 
các làn sóng âm thanh, cũng không thể cấm cản tai 
tiếp nhận những làn sóng đó, cũng không thể ngăn 
chận não bộ tiếp nhận các tín hiệu. Ta có thể ứng 
dụng thí dụ này đối với các giác quan khác như thị 
giác, khứu giác v.v… Tóm lại sự vận hành của lục 
căn liên đới với ngoại cảnh vẫn giữ nguyên trong 
tình trạng vận hành bình thường, nhưng sự diễn 
đạt không xảy ra, người hành thiền vẫn ý thức một 
cách minh bạch sự tiếp xúc của tâm thức với thế 
giới bên ngoài, nhưng xúc cảm và ý đồ không hiển 
hiện. 

 Khi đã ý thức và chủ động được lục căn, 
người hành thiền có thể giữ cho tâm thức thăng 
bằng và phẳng lặng bất cứ trong hoàn cảnh nào, 
trong khi sinh hoạt bình thường, tức không cần 
phải ngồi im. Người này có thể đang làm việc, đang 
đi giữa chợ, ngoài đường phố, giữa sự ồn ào và 
biến động của ngoại cảnh, nhưng tâm thức vẫn yên 

lặng, thanh thản, giống như đang làm 
việc hay đang bước đi trong một cảnh 
giới thật êm ả, thanh thoát, an bình và 
rạng rỡ. Cũng cần phải minh định là 
dạng thể ấy không phải là một dạng thể 
vô thức và tê liệt của giác cảm, trái lại 
là một dạng thể mở rộng và bén nhạy 
của lục căn, một trạng thái thật tỉnh 
thức, khác với tình trạng sao lãng, vô 
cảm, chẳng hạn như bị điếc, mù, hôn 
mê bất tỉnh… Hôn mê hay các giác 
quan bị tổn thương không ghi nhận 
được tín hiệu là một thể dạng yên lặng 
của cái chết không phải là sự yên lặng 
của một tâm linh tỉnh thức. 

Công án và sự yên lặng của Thiền tông         
Thiền là một phương pháp tu tập trong yên 

lặng, thực thi triệt để sự yên lặng, giới hạn tối đa 
ngôn từ quy ước và nhị nguyên. Ngoài số kinh điển 
căn bản của Phật giáo Đại thừa được sử dụng 
trong Thiền tông, các «kinh điển» (roku) đặc thù 
của học phái này chỉ gồm các giai thoại, các mẫu 
đối thoại ngắn (mondo) và nhất là những công án 
(koan). Gốc tiếng Hán của công án là gong’an, 
tiếng Triều tiên là kongan, tiếng Nhật là koan, 
nhưng chữ công án không thấy ghi chép trong kinh 
sách cổ điển bằng tiếng Phạn hay tiêng Pa-li. Công 
án là một ứng dụng mới mẻ về những lời Phật dạy 
khi Thiền tông phát triển rộng rãi ở Trung quốc, tức 
vào thế kỷ thứ VI, nhất là từ thế kỷ thứ X cho đến 
ngày nay. Công án gồm hàng ngàn mẫu chuyện 
hay câu phát biểu ngắn và những lời trích dẫn từ 
kinh sách, tất cả được gom lại trong nhiều tập như 
Bích nham lục, Vô môn quan, Thong dong lục, Lâm 
tế lục… Các kinh sách của Thiền tông ghi chép 
tổng cộng 1700 công án, ngày nay độ một phần ba 
trong số đó vẫn được thường xuyên sử dụng trong 
việc tu tập, mặt khác các vị thiền sư hiện đại vẫn 
tiếp tục sáng chế thêm các công án mới. Mỗi thiền 
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sinh khi quy y thường được người thầy ban cho 
một công án. Vậy công án là gì? 

Nghĩa từ chương của công án là một «án 
lịnh», một «tài liệu ghi nhận các sự kiện công khai». 
Đối với Thiền tông, công án là một phương thức 
dùng vào việc tu tập tâm linh. Vị thầy ban cho 
người đệ tử một công án và người đệ tử tự do tìm 
hiểu, suy tư và tự tìm lấy lời giải đáp. Có thể xem 
công án là một hình thức đối thoại giữa thầy và trò, 
nhưng thật ra chủ đích của công án không dùng để 
đối thoại vì ý nghĩa của công án thường mang tính 
cách phi lý, vô nghĩa, bất ngờ, ngớ ngẫn…nói 
chung là vượt ra khỏi mọi lý luận, mọi hiểu biết quy 
ước và quá trình suy luận thông thường. Công án 
cũng có thể đơn giản là sự yên lặng, có thể là một 
chữ duy nhất, một câu độc ác hay một cử chỉ rất 
thô bạo của người thầy, có thể là đánh đập, mục 
đích giúp cho người đệ tử thức tỉnh. Sau đây là vài 
thí dụ về công án: 

-         «Con chó có Phật tính hay không?» 
:công án của thiền sư Triệu Châu. 

-         «Tiếng vỗ của một bàn tay»: công án 
của thiền sự Bạch Ẩn. 

-         «Gương mặt nguyên thủy của anh như 
thế nào, trước khi anh được sinh ra trong kiếp sống 
này?»: công án của lục tổ Huệ Năng. 

-         «Phật là gì?» - «Ba cân hạt gai»: công 
án của thiền sư Động Sơn. 

-         «Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ» 
(phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ): công án 
của thiền sư Lâm Tế. 

Nếu có ai đặt bất cứ một câu hỏi nào với 
thiền sư Câu Chi, ông cũng chỉ đưa một ngón tay 
lên thay cho câu trả lời. Một hôm có một phật tử hỏi 
chú tiểu, đệ tử của sư, rằng sư đã dạy gì cho chú, 
chú đưa ngay một ngón tay lên để trả lời. Sư nghe 
được chuyện này liền cho gọi chú vào và bất thần 
chộp lấy bàn tay của chú rồi lấy dao chặt luôn ngón 
trỏ. Người đệ tử sợ quá ôm bàn tay đầy máu me 
mà chạy. Sư cầm dao đuổi theo, bất thần trợn mắt 
hét lên một tiếng, người đệ tử quay lại, sư đưa một 
ngón tay lên. Người đệ tử giật mình dù có muốn 
bắt chước cũng không còn ngón tay để đưa lên, 
liền bất thần đạt được giác ngộ. 

Tính cách bất ngờ, đột biến và phi lý của 
công án nhắm vào mục đích chận đứng sự diễn đạt 
quy ước của tâm thức. Tình trạng hoang mang và 
phi lý khi đối đầu với một công án sẽ đưa tâm thức 
rơi vào sự yên lặng, lọt ra khỏi mọi tiêu chuẩn bám 
víu. Nếu một thiền sinh cố tình tiếp tục bám vào sự 
suy diễn thuần lý hay cách lý luận công thức, thì 
công án sẽ chẳng có hiệu quả gì cả. Đới với Thiền 
tông, ngôn từ không có ý nghĩa, không thể dùng để 
giải đáp các công án, đại loại các câu hỏi như 
 « con chó có Phật tính hay không?», «tiếng vỗ của 
một bàn tay», «gương mặt nguyên thủy trước khi 
sinh»,… không có câu trả lời thích nghi. «Phật là 
gì ?» - «Ba cân hạt gai !», tính cách bất ngờ và phi 
lý giữa câu hỏi và câu trả lời  cắt đứt mọi phản ứng 

của lý trí, mọi chờ đợi mang tính cách thuần lý sẵn 
có trong tâm thức. Hỏi đáp như thế là một xảo thuật 
của ngôn từ giúp tâm thức trút bỏ mọi biện luận để 
trở lại sự an bình, bản thể nguyên thủy của tâm 
thức. Câu «gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ» của 
thiền sư Lâm Tế trong tập Vô Môn quan là một loại 
công án giúp thiền sinh hoảng sợ trút bỏ mọi bám 
víu, dù đó là Phật hay Đạo Pháp cũng thế.  

  Ngón tay của thiền sư Câu Chi đưa lên thay 
cho câu trả lời, ám chỉ sự dứt bỏ mọi ý niệm, mọi 
biện luận duy lý, vượt khỏi tính cách vô nghĩa của 
ngôn từ, đưa người hỏi trở lại sự yên lặng. Tuy 
nhiên ngón tay vẫn còn là một cách diễn đạt, một 
cơ sở để bám víu. Chú tiểu bị chặt mất ngón tay 
không còn gì để bám víu nữa, khi chú ngoảnh lại 
thấy thầy mình cầm dao đang đuổi theo và hét lên 
một tiếng đồng thời lại đưa một ngón tay lên, chú 
hoảng sợ, bất chợt chực nhận được sự vô nghĩa 
và trống không của mọi biện luận thuần lý và diễn 
đạt quy ước, giống như ngón tay của chú đã bị chặt 
mất. Cũng nên ghi thêm ra đây là chú tiểu sau này 
đã trở thành một thiền sư nổi tiếng. 

Ta hãy trở lại thí dụ một người đang hành 
thiền trong phân đoạn nêu lên trước đây, liên quan 
đến khái niệm chận đứng «sự suy nghĩ» quy ước, 
nhị nguyên và thuần lý, không cho phép ý căn 
« diễn đạt ». Nếu khái niệm về sự chận đứng mọi 
suy nghĩ mang tính cách khá lý thuyết, thì cách xử 
dụng công án nhất định là một phương pháp thực 
hành, giúp cho ý căn không diễn đạt, đưa ý căn hay 
tâm thức trở lại thể dạng tinh khiết, an bình và 
phẳng lặng. Hành giả đang ngồi thiền nêu lên trong 
thí dụ trước đây, tuy không bị những biến động bên 
ngoài, chẳng hạn như nghe người khác nói xấu 
mình hoặc nghe hai ngươì gây gổ, tạo ra xúc cảm 
bấn loạn để không đứng bật dậy, nhưng người này 
vẫn có thể phản ứng bằng hai thái độ khác nhau.  

Thái độ thứ nhất là giữ tâm thức phẳng lặng 
và an bình mặc dù nghe thấy người khác nói xấu 
mình với ác ý và sai lầm, hoặc nghe hai người 
hàng xóm đang gây gổ với nhau. Nếu giữ được 
tâm thức trong sáng, phẳng lặng, ý căn cảm nhận 
âm thanh hay tiếng nói nhưng không diễn đạt, sự 
yên lặng trong tâm thức vẫn tuyệt đối và vô biên, ấy 
là «phản ứng» của một vị A-la-hán. Thái độ thứ hai 
là người hành thiền phát lộ lòng xót thương và từ bi 
vô biên đối với kẻ nói xấu mình với ác ý, thương họ 
đang vướng mắc vào nghiệp tiêu cực, đối với 
những người đang cãi nhau thì xót thương cho họ 
vì họ đang là con mồi của những xúc cảm bấn loạn, 
họ đang run lên vì sân hận và sẵn sàng đâm chém 
nhau. Những xúc cảm ấy tuy mang tính cách tích 
cực của lòng từ bi, nhưng bản chất vẫn là những 
xúc cảm và xúc cảm sẽ tiếp tục trói buộc người 
hành thiền trong thế giới luân hồi. Trường hợp phát 
lộ lòng từ bi như vừa kể là «phản ứng» của một vị 
Bồ-tát.  

«Không nói chính là lời nói của Phật » 
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«Nhập Lăng-già kinh» là một bộ kinh quan 
trọng của Đại thừa Phật giáo, trình bày về Phật tính 
và sự Giác ngộ vượt lên trên mọi khái niệm nhị 
nguyên của ngôn từ. Trong bộ kinh này có ghi thật 
minh bạch như sau: «Từ khi giác ngộ cho đến ngày 
tịch diệt, Đức Phật chưa hề nói một lời nào cả, và 
cũng sẽ không thốt lên một lời nào, bởi vì không nói 
chính là lời nói của Phật». Câu ấy có nghĩa là gì? 
Có nghĩa là tất cả Đạo Pháp mà Phật thuyết giảng 
đều dựa vào ngôn từ nhị nguyên và quy ước, bản 
chất tối hậu của hiện thực không thể nói lên hay mô 
tả bằng lời. Thế giới Ta-bà hay Niết-bàn cũng chỉ là 
những danh xưng, là một cách diễn đạt công thức, 
không hàm chứa một giá trị tuyệt đối nào. Nếu 
không có thế giới Niết-bàn làm đối nghịch thì thế 
giới Ta-bà hay luân hồi không có nghĩa gì cả, 
ngược lại nếu không có thế giới Ta-bà, chỉ toàn là 
Niết-bàn, thì Niết-bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. 
Trắng và đen, có và không, tốt và xấu, chủ thể và 
đối tượng… đối nghịch với nhau từng cặp, đó là 
đặc tính nhị nguyên của tất cả sự hiểu biết quy ước 
của chúng ta. Khi đem ngôn từ nhị nguyên để 
chuyên chở và diễn đạt sự hiểu biết thì sự hiểu biết 
đó không còn là sự hiểu biết nữa, vì nó không thể 
nào mô tả một cách thích đáng Chân như hay bản 
thể đích thực và tối thượng của hiện thực. Chỉ có tu 
tập, sự yên lặng của thiền định và trực giác tinh 
khiết của tâm linh, thoát khỏi vô minh mới có thể 
quán nhận được sự thực tuyệt đối hay bản thể đích 
thực của mọi hiện tượng, tức mọi vật thể và biến cố 
đang bị chi phối bởi quy luật nhân duyên và vô 
thường, chúng đang biến động không ngừng chung 
quanh ta. 

Trên đây là những gì tìm thấy trong Đạo 
Pháp của Phật, nhưng trên thực tế Đức Phật cũng 
đã từng thuyết pháp trực tiếp bằng sự yên lặng. 
Một lần trên núi Linh Thứu, trước cử tọa đông đảo 
đang yên lặng nhìn vào Đức Phật để chờ nghe 
giảng, nhưng Đức Phật chỉ cầm một cánh hoa đưa 
lên và không nói gì cả. Tất cả mọi người đều ngơ 
ngác, chỉ riêng có một người đệ tử là ngài Ma-ha 
Ca-diếp gương mặt bỗng nhiên bừng sáng và mỉm 
cười. Khi nhìn thấy cánh hoa và sự yên lặng của 
Phật, Ma-ha Ca-diếp bừng tỉnh và đạt được giác 
ngộ. Sau đó Đức Phật đã nói với Ma-ha Ca-diếp 
như sau: «Ta cất giữ Con mắt của Kho tàng Đạo 
Pháp, sự quán thấy tinh tế về Niết-bàn, sự thông 
suốt ấy chính là cánh cửa để quán thấy thế giới vô 
hình tướng, nó không còn lệ thuộc vào chữ viết 
cũng như ngôn từ, nó được truyền thụ bên trên mọi 
tín điều. Cái Kho tàng ấy, Ta trao lại cho Ma-ha Ca-
diếp». Sự tích trên đây gọi là « Niêm hoa vi tiếu » 
(cầm hoa mỉm cười) dùng để chỉ sự truyền Pháp 
vượt thoát mọi ngôn từ quy ước, trực tiếp từ tâm 
thức đến tâm thức (dĩ tâm truyền tâm). Cũng cần 
minh chứng Niết-bàn là một khái niệm trong Phật 
giáo được diễn đạt và định nghĩa khác nhau tùy 
theo trường hợp. Sau đây là định nghĩa Niết-bàn 
theo bản dịch sang tiếng Hán vào thời Đường của 

bộ kinh Lăng-già: «Niết-bàn có nghĩa là thấy suốt 
vào trú xứ của thực tính, đúng thật với thực tính». 
Đối với Thiền tông, thấy suốt vào trú xứ của thực 
tính chính là thể dạng của Trí tuệ Ba-la-mật. Cái Trí 
tuệ đó được Quán Thế Âm tiếp nhận trực tiếp từ sự 
yên lặng của Phật đang ngồi thiền định bên cạnh 
để giảng lại cho ngài Xá-lợi-Phất trong «Bát-nhã 
Ba-la Mật-đa Tâm kinh». 

Trong các phân đoạn trước, ta thấy rằng sự 
thật tuyệt đối của mọi hiện tượng, tức bản chất tối 
hậu của hiện thực chỉ có thể quán thấy bằng tu tập, 
bằng yên lặng và bằng trực giác của tâm linh, 
nhưng qua câu chuyện trên đây ta lại nhận ra thêm 
một khía cạnh khác nữa là bản chất tối hậu ấy của 
hiện thực chỉ có thể truyền thụ bằng sự yên lặng, 
giữa tâm thức với tâm thức, chẳng hạn như bằng 
sự tiếp nhận trực tiếp giữa tâm thức Giác ngộ của 
Phật và tâm thức tỉnh thức của Ma-ha Ca-diếp.      

Sau khi Phật nhập diệt, Ma-ha Ca-diếp được 
xem như người đứng đầu hướng dẫn Tăng đoàn 
và đồng thời cũng được xem là vị Tổ thứ nhất của 
Thiền tông Ấn độ. Sự truyền thụ y bát tiếp nối đến 
vị tổ thứ 28 là Bồ-đề Đạt-ma (470-573). Vào năm 
520, Bồ-đề Đạt-ma dùng đường biển đến Quảng 
Châu để truyền giáo tại Trung Quốc, sư yết kiến 
Lương Vũ đế tại thủ phủ Nam Kinh, nhưng không 
thuyết phục được vị đế vương này, sư lại dùng 
thuyền vượt sông Dương Tử đến Lạc Dương và ẩn 
cư trong chùa Thiếu Lâm trên dãy Tung Sơn. Sau 
chín năm yên lặng, không nói một lời nào, chỉ quay 
mặt vào tường để thiền định cho đến ngày Huệ 
Khả đến xin gặp sư và xin làm đệ tử. Bồ-đề Đạt-ma 
trở thành vị tổ thứ nhất của Thiền tông Trung Quốc, 
và sau này Huệ Khả được truyền thụ và trở thành 
vị tổ thứ hai.  

Sự yên lặng của Huệ Khả 
Trong thời gian truyền bá Phật Pháp tại 

Trung Quốc, Bồ-đề Đạt-ma có quay trở về Ấn độ 
một lần, và trước khi lên đường có gọi các đồ đệ lại 
để khảo sát kiến thức của họ. Mỗi người đứng lên 
trình bày những hiểu biết của mình về Đạo Pháp, 
và mỗi lần Bồ-đề Đạt-ma đều khen là người này đã 
«đạt được phần da, phần thịt hay phần xương của 
ông». Đến lượt Huệ Khả đứng lên, nhưng chỉ 
nghiêng mình rồi đứng yên, Bồ-đề Đạt-ma liền thốt 
lên: «Ngươi đã đạt được phần tủy của ta rồi». Thật 
vậy Đạo Pháp hay sự chứng ngộ không giải thích 
được bằng ngôn từ. 

Ngôn từ trong Đạo Pháp chỉ là một cách thích 
ứng với xu hướng, tánh khí, khả năng và trình độ 
hiểu biết của mỗi cá nhân, gián tiếp dùng để diễn 
đạt một cái gì cao thâm hơn, một khía cạnh nào đó 
của hiện thực, giúp mỗi cá nhân tránh khỏi thể 
dạng hoang mang, dầy đặc và u mê của tầm thần. 
Thể dạng vượt thoát mọi định kiến và công thức 
sẵn có là thể dạng «không bị nhốt» vào một khuôn 
phép có sẵn, không bị ràng buộc trong sư kiềm toả 
và thao túng của sự suy diễn và biện luận thuần lý. 
Quá trình suy diễn hay biện luận thuần lý nếu 
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hướng vào nội tâm sẽ đưa đến hoang mang và bế 
tắc, nếu hướng vào sự tranh biện bên ngoài sẽ đưa 
đến cãi vã vô bổ hoặc ăn nói ba hoa bất tận mà 
thôi. Nếu quán nhận được sự yên lặng của Phật, 
mọi lo âu, thắc mắc do sự hiểu biết thôi thúc sẽ tan 
biến hết. Chính cái ngã đã làm cho ta thèm khát, dù 
rằng đấy là sự thèm khát hiểu biết. Dù mang tính 
cách cao cả nhưng sự thèm khát hiểu biết vẫn đưa 
đến bám víu và sợ hãi, sợ hãi trước cái u mê của 
ta, một thứ sợ hãi đã làm cho Malunkyaputta 
ngưng thiền định để tìm Đức Phật mà hỏi: không 
biết vũ trụ có bất diệt hay không? Nếu quán nhận 
được ý nghĩa trong sự yên lặng của Phật, ta sẽ 
cảm thấy thật an tâm, hình như ta đang ngồi bên 
cạnh Phật, trong sự yên lặng của Phật. 

Sự kiện không diễn đạt của tâm thức không 
phải là một sự bế tắc, yên lặng không phải là một 
ngõ bí, nhưng đúng hơn là một cánh cửa mở ra 
một thế giới khác, một thế giới của nhất nguyên, 
không đối nghịch, không chủ thể và đối tượng. 
Trong thế giới đó không có biện luận, tranh cãi, 
không có nội tâm và ngoại cảnh. Trong thế giới đó 
ta có thể nói chuyện với hoa, nghe thấy tiếng côn 
trùng trong cỏ dại, tiếng cựa mình của một hạt cát 
trong sa mạc, cả tiếng trò chuyện giữa trăng sao. 
Ta sẽ quán nhận được quy luật tương liên trong 
dạng thể thâm sâu nhất: một cánh hoa, một vì sao 
trên trời hay một hạt cát trong sa mạc cũng không 
khác gì với ta, chúng ở trong ta và ta đang ở trong 
chúng, tất cả đều hội nhập và hài hoà với nhau. 

  Xin lược dịch một bài thơ trong tập «Mài 
bóng mặt trăng và kéo cày trên thửa ruộng mây » 
của Đạo Nguyên (1200-1253), một đại thiền sư 
Nhật Bản, như sau: 

Trong gió xuân hiền hoà, 
Những cánh hoa rơi rụng. 
Những lời ta vừa tụng, 
Có mấy ai ngờ được, 
Là tiếng hát của hoa? 
Sự yên lặng của một nhà sư Tây Tạng 
Trong một quyển sách mới nhất của học giả 

người Pháp Alain Grosrey, dầy hơn 900 trang, tựa 
là Quyển sách lớn về Phật giáo (Le Grand livre du 
Bouddhisme, nhà xuất bản Albin Michel), phát hành 
vào cuối năm 2007, có thuật lại một cuộc tranh biện 
giữa một thiền sư Hàn quốc và một đại sư Tây tạng 
như sau : 

Cuộc gặp gỡ được tổ chức vào thập niên 
1970 tại Hoa Kỳ giữa thiền sư Hàn quốc Seung 
Shan và nhà sư Tây Tạng Kalou Rinpoché. Các 
chuyên gia về Phật giáo và các Phật tử Hoa kỳ 
tham dự rất chú tâm và chờ đợi sự diễn biến của 
cuộc tranh luận giữa hai vị thầy uyên thâm về Phật 
giáo trên đây. Mỗi vị thầy đều được một số đông đệ 
tử của phe mình tháp tùng, hai bên trang phục 
đúng theo học phái của họ. Buổi họp bắt đầu rất 
trang nghiêm và trịnh trọng.  

 Thiền sư Hàn quốc khởi sự trước, có lẽ ông 
muốn dùng kỹ thuật hỏi đáp của thiền học để thử 

sức nhà sư Tây Tạng. Ông móc một quả cam cất 
sẵn trong tay áo rồi đưa lên hỏi nhà sư Kalou 
Rinpoché: «Cái này là cái gì?». Cử tọa nhìn vào 
quả cam rồi nhìn chầm chầm vào nhà sư Tây Tạng 
để chờ câu trả lời, nhưng nhà sư Kalou Rinpoché 
vẫn ngồi thật im trong tư thế thiền định, không nói 
một lời nào và cũng không tỏ lộ một dấu hiệu gì cả. 
Nhà sư Hàn quốc đứng lên dí quả cam vào mặt 
nhà sư Tây Tạng và nói thật to: «Cái này là cái 
gì ?». Nhà sư Tây Tạng vẫn yên lặng và một lúc 
sau mới từ tốn ghé vào tai người thông dịch ngồi 
bên cạnh, hai người to nhỏ vài lời. Nhà sư Tây 
Tạng lại tiếp tục ngồi im. Người thông dịch cất lời 
với cử tọa: «Ông Rinpoché nói rằng: thế thì vấn đề 
ở đâu? Trên đất Tây Tạng không có cam». 

Buổi gặp gỡ chấm dứt một cách đột ngột và 
bất ngờ như thế. Tác giả Alain Grosrey thuật lại câu 
chuyện trên đây để kết thúc một phân đoạn trình 
bày về các công án của Thiền tông. Đúng vậy, câu 
chuyện xứng đáng là một công án thật thâm thúy. 
Tuy nhiên ta có thể mở rộng sự tìm hiểu trên vài 
khía cạnh khác của câu chuyện: 

- Cuộc tranh biện tuy ngắn ngủi nhưng thật 
thâm sâu và phong phú. 

- Thiền tông và Phật giáo Tan-tra là hai học 
phái hoàn toàn khác nhau, phát triển ở hai vị trí địa 
lý khác nhau, nhưng đều gặp nhau trên mức độ tối 
hậu của Đạo Pháp. 

- Câu chuyện phản ảnh một phần nào sự tích 
«Niêm hoa vi tiếu», nhưng ồn ào hơn nhiều. Khi 
thiền sư Seung Shan đưa quả cam lên để hỏi. Tất 
cả mọi người đều hiểu là quả cam, vì đó là một sự 
hiểu biết quy ước sẵn có, tuy chờ câu trả lời nhưng 
câu trả lời họ cũng đã biết (quả cam), họ chờ đợi 
một cái gì lý thú hơn nữa đang kích động họ. 
Nhưng nhà sư Kalou Rinpoché lại không trả lời, 
nếu như ông trả lời là «quả cam» thì sự tranh biện 
sẽ tiếp tục, nếu ông trả lời là «quả chanh», thì sự 
tranh cãi sẽ nổi lên, không biết bao giờ mới chấm 
dứt. Kalou Rinpoché trả lời là trên đất Tây tạng 
không có cam, ý muốn nói là «quả cam» chỉ là một 
sự hiểu biết quy ước, không phải là tuyệt đối, 
không có giá trị gì cả, không đáng trả lời, một người 
Tây Tạng sống trên Hy-mã-lạp sơn không hề biết 
quả cam là gì, vậy chân lý ở đâu? Dụng ý thứ hai là 
cách trả lời bên cạnh câu hỏi, không liên quan trực 
tiếp đến câu hỏi, chính là cách cắt đứt sự suy diễn 
duy lý, chận đứng sự diễn đạt của ý căn. Ông đã 
dùng phương pháp của thiền để trả lời cho câu hỏi 
của một thiền sư. 

Sự yên lặng của Như Lai và cái ồn ào của 
thế tục 

Tam thân Phật là trú xứ của yên lặng, sự tĩnh 
mặc mênh mông ấy Phật đã đạt được khi Giác ngộ 
và Phật cũng đã trao lại cho chúng ta, nhưng chúng 
ta có nhìn thấy được sự yên lặng ấy hay không?  

Những dòng đầu tiên của kinh Kim Cương  
mô tả Đức Phật như một nhà sư thật đơn sơ, đi 
khất thực, ăn xong, giải khát rồi ngồi xuống dưới 
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một gốc cây, tâm thức thật an bình và phẳng lặng. 
Đúng như vậy, Phật đi chân đất, chỉ có hai chiếc áo 
cà-sa để thay đổi, khâu bằng những mảnh vải vụn, 
và một bình bát để khất thực. Cái đơn sơ và tĩnh 
mặc đó, Phật đã trả một giá rất đắt để đạt được, cái 
giá của sự Giác ngộ. Cũng không phải khó để nhìn 
thấy sự tương phản lớn lao giữa hai giai đoạn hiện 
sinh của Phật: trước và sau khi Giác ngộ. Cuộc 
sống của Phật trước khi Giác ngộ là một cuộc sống 
ồn ào và xa hoa trong cung điện, tiếp theo là một 
cuộc sống khổ hạnh đầy chịu đựng, tâm thức luôn 
luôn bị chấn động trước khổ đau của chúng sinh, 
trước màn vô minh dầy đặc đang bao trùm thế gian 
này. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn an bình và tĩnh 
mặc sau khi Phật đã Giác ngộ và đã nhìn thấy bản 
thể đích thực của hiện thực, cái bản chất trống 
không và yên lặng của mọi hiện tượng.  

Sau đó, trong bốn mươi chín năm hoằng 
pháp Phật đã thuyết giảng cho chúng ta con đường 
giải thoát khỏi khổ đau của thế gian này, con 
đường đưa ta từ sự bấn loạn đến an vui, từ ồn ào 
đến yên lặng, đồng thời Phật cũng đem chính cuộc 
sống của Ngài để làm gương cho chúng ta: cuộc 
sống ồn ào của cung điện đổi sang cuộc sống đơn 
sơ và bình lặng của một nhà sư khất thực. Cách 
sống yên lặng đó chính là phản ảnh của Chân như: 
sự yên lặng chính là Niết bàn, Niết bàn là yên lặng. 
Khi già yếu, trên đường hoằng Pháp, Phật dừng lại 
ở một khu rừng vắng vẻ, Phật gấp chiếc áo cà-sa 
làm tư để gối đầu và nằm xuống đất giữa hai gốc 
cây sa-la. Phật nằm nghiêng sang một bên, hai 
chân duỗi thằng, chân này gác lên chân kia. 

Một số người trong chúng ta tự xưng là Phật 
tử, nhưng chúng ta luôn luôn đi ngược với con 
đường của Phật đã đi, chúng ta hướng từ sự đơn 
sơ đến phức tạp, từ nghèo khổ đến giàu sang, từ 
bần hàn đến cung điện, từ yên lặng đến ồn ào, dù 
sự dấn thân đó được thực hiện trên thực tế hay chỉ 
bằng mơ tưởng và ảo giác. Chúng ta cần có sự ồn 
ào, ồn ào khi sinh ra đời, trong từng biến cố của sự 
sống, ồn ào khi nằm xuống. Dù đã nằm xuống, 
chúng ta vẫn còn cố hãnh diện với trống kèn, bông 
hoa, nhang khói, tiếng khóc thương, phúng điếu, 
tung niệm, cầu siêu…Chúng ta luôn luôn đi ngược 
hướng với Phật, phóng tầm mắt ra phía trước để 
nhìn vào ảo giác của một Niết bàn đang ở phía sau 
lưng.  

Trong chương năm của kinh Kim cương, 
Phật hỏi một đệ tử là Tu-bồ-đề rằng Như Lai có 
phải là 32 tướng tốt chính và 80 tướng tốt phụ hay 
không, Tu-bồ-đề trả lời là không. Phật lại nói tiếp 
như sau: «Này Tu-bồ-đề, chính là như thế, tất cả 
những gì là tướng đều mang tính cách lừa phỉnh. 
Tất cả những gì không phải là tướng sẽ không lừa 
phỉnh. Không phải nhờ vào tướng mà nhận ra Như 
Lai, tất cả những gì gọi là tướng chỉ là trống không, 
chẳng có gì cả ngoài những cái gọi là tướng». 
Ngoài những cái gọi là «tướng», Như Lai đích thực 
là trống không, vắng vẻ và yên lặng. Chúng ta đây, 

chẳng có một tướng tốt nào cả, nhưng lại cố tìm 
cách thêm đủ mọi «tướng» vào phía trước và phía 
sau cái tên gọi vô nghĩa do cha mẹ đặt ra: nào 
chức tước, bằng cấp, huân chương, trọng 
trách…Những cái «tướng» ấy trước hết chỉ dùng 
để nuôi nấng và củng cố cái ngã của ta, sau đó để 
loè bịp và lường gạt những chúng sinh chất phác 
khác mà thôi.  

Bằng Đạo Pháp, Phật mở ra cho ta một thế 
giới êm ả, an bình và hạnh phúc, thay vì bước vào 
ta lại bước ra. Cái cánh cửa của thế giới đó ta 
không thấy, ta bị thu hút bởi thế giới đối nghịch, ồn 
ào và biến động, đang làm cho ta chói mắt. Trong 
tập công án nổi tiếng mang tựa đề là Vô môn quan 
(Ải không cửa vào) của thiền sư Huệ Khai (1183-
1260) có viết như sau : 

Đại đạo vô môn, thiên sai hữu lộ 
Thấu đắc thử quan, càn khôn độc bộ 
Tạm dịch như sau: 
Con đường thênh thang [tuy] không cửa, 

[nhưng] có nghìn lối vào 
Qua được cổng ấy, vũ trụ [thong dong] riêng 

một bước 
Nhưng cái bước của ta lại là cái bước ngược 

chiều. Từ bản thể trong sáng của Phật tính ta bước 
vào thể dạng vô minh và bấn loạn của tâm thức, từ 
sự bình lặng và an vui của sự sống ta chen chân 
vào thế giới của mưu đồ và tính toán. Khi nhìn lên 
tượng Phật, ta không nhận ra cái sâu thẳm và yên 
lặng trên gương mặt của Phật, ta chỉ nghe thấy 
tiếng chuông mõ ồn ào và tiếng tụng niệm cầu an, 
và chú ý xem có đọc đúng tên của ta đã ghi trên tờ 
sớ hay chăng. 

Thay lời kết 
 Ngôn từ là nguồn gốc của tranh cãi, ồn ào là 

nguồn gốc của xao lãng và mê lầm, yên lặng là an 
bình và hạnh phúc. Ngôn từ mang tính cách giới 
hạn và chật hẹp, nhưng yên lặng thì vô biên, vượt 
khỏi những kích thước của thời gian và không gian. 
Yên lặng chính là cốt tủy của Đạo Pháp và Niết 
bàn, hiển lộ từ dạng thể bất bạo động tuyệt đối của 
thân xác và tâm thức, thể dạng đó phẳng lặng, yên 
vui và  an bình, đơn thuần và không đối nghịch, 
biểu hiện bằng sự tự do tuyệt đối.        

Xin trở lại sự tích «Niêm hoa vi tiếu» như một 
lời kết luận sau cùng. Khi Đức Phật cầm một cánh 
hoa đưa lên, Phật vẫn là một vị Phật, một đấngTịch 
tĩnh; cánh hoa vẫn là cánh hoa, không đẹp cũng 
chẳng xấu, vẫn yên lặng như một cánh hoa ; Ma-ha 
Ca-diếp vẫn là một đệ tử của Phật, nụ cười thoáng 
hiện và tắt đi trong yên lặng. Giữa sự Giác ngộ của 
Phật, cái yên lặng của một cánh hoa và tâm linh 
tỉnh thức của Ma-ha Ca-diếp, không có đối tượng 
cũng không có chủ thể: không có Phật, không có 
đệ tử, không có cánh hoa nào cả, không có người 
giảng, không có lời giảng, cũng không có người 
nghe, tất cả là nhất nguyên, chỉ có đám đông đang 
giao động, ngơ ngác và chờ đợi mà thôi. 
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Lời Khai Thị 
của 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Hoang Phong dịch 

 (tiếp theo) 
18. Lời khuyên những ai cảm thấy liên 

quan đến số phận của thế giới này 
ột nhóm nhỏ gồm các nhà trí thức, các 
người tu hành và một số thật đông khoa 
học gia ý thức được những vấn đề thật gai 

góc liên quan đến thế giới này: đó là môi sinh, 
chiến tranh, đói kém, sự khổ đau của nhiều dân 
tộc, vực sâu chia cách những quốc gia giàu có và 
những quốc gia nghèo đói. Vấn đề là nhóm người 
đó chỉ biết nêu lên quan điểm của mình và trao hết 
gánh nặng cho một số nhỏ các tổ chức phải gánh 
vác trên thực địa. 

Thật ra tất cả chúng ta đều liên quan và chịu 
chung trách nhiệm. Tôi nghĩ đấy cũng chính là  một 
hình thức dân chủ. Hãy hành động trong vị thế của 
mình, hợp táp với kẻ khác, thảo luận với nhau về 
các khó khăn, thúc đẩy những kẻ trách nhiệm phải 
hành động một cách tích cực hơn, phê phán những 
nhà chính trị quá tệ hại, kêu gọi sự giúp đỡ của 
Liên Hiệp Quốc và chính quyền. Như thế nhất định 
chúng ta sẽ tạo ra một tầm ảnh hưởng tích cực. 

Một số người xem tôi như một nhà tiên tri. 
Nhưng tôi chỉ phát biểu đơn giản dưới danh nghĩa 
của vô số con người đang khổ đau vì nghèo đói, vì 
chiến tranh, vì những bọn người buôn bán khí giới, 
họ không có phương tiện để nói lên một lời nào. Tôi 
chỉ là một phát ngôn viên. Tôi không hề có một chút 
tham vọng quyền lực nào cả, cũng chẳng có ý định 
đối đầu với phần còn lại của thế giới này. Tôi đâu 
có đủ can đảm như thế! (Ngài bật cười). 

Việc gánh vác một trách nhiệm mênh mông 
và lăn mình vào một cuộc chiến như thế đó đâu 
phải chỉ giao cho một người Tây Tạng đơn độc từ 
một xứ sở xa xôi đến đây. Chuyên ấy quả thật là 
điên rồ. Vào cái tuổi của tôi, phải giã biệt tất cả thì 
đúng hơn! Tôi chỉ cầu mong có nhiều thì giờ hơn 
để thiền định để mong đạt được những kinh 
nghiêm nội tâm sâu xa hơn.  

Tuy nhiên tôi vẫn giữ vững không có gì có thể 
lay chuyển được tôi trước những gì tôi đã tự 
nguyện cho đến ngày tôi chết, kể cả việc tôi phải đi 
dự hội nghị bằng xe lăn. 

19. Lời khuyên những nhà giáo 
Tôi tin rằng tình trạng tiến bộ hay suy đồi của 

nhân loại một phần lớn đặt trên vai những người có 
trọng trách giáo dục và các thầy cô, họ gánh vác 
một trách nhiệm thật nặng nề. 

Nếu ta là một nhà giáo, thì nên cố gắng nhiều 
hơn vì không phải trọng trách của mình chỉ  đơn 
giản là truyền đạt sự hiểu biết, hãy đánh thức tâm 

hồn trẻ nhỏ trước những phẩm tính căn bản của 
con người, chẳng hạn sự tốt bụng, lòng từ bi, khả 
năng tha thứ hay sự hoà thuận. Không nên đề cập 
đến các vấn đề ấy qua những chủ đề dành riêng 
cho luân lý cổ truyền hay tôn giáo. Hãy đơn giản chỉ 
cho chúng thấy những phẩm tính trên đây có thể 
mang đến hạnh phúc và góp phần vào sự tồn vong 
của thế giới này. 

Tập cho chúng biết trao đổi, giải quyết những 
tranh chấp không cần đến bạo lực; phải biết quan 
tâm xem kẻ khác nghĩ gì khi có một sự bất đồng nổi 
lên. Giảng dạy cho chúng biết nhìn mọi vật bằng 
một tầm nhìn rộng lớn; không nên chỉ biết nhìn vào 
tập thể của riêng chúng, quê hương của chúng, sắc 
tộc của chúng, nhưng phải ý thức rằng tất cả mọi 
con người đều có quyền hạn ngang nhau và những 
nhu cầu như nhau. Hãy khởi động trách nhiệm toàn 
cầu trong lòng chúng, hãy giúp cho chúng nhận 
thấy chẳng có gì là vô tội vạ cả, mà tất cả đều ảnh 
hưởng đến phần còn lại của thế giới này. 

Không phải chỉ giảng dạy bằng lời là đủ, hãy 
tự đem mình ra làm một tấm gương(1). Những đứa 
trẻ học trò sẽ ghi nhớ được nhiều hơn những gì 
được dạy bảo. 

Một cách ngắn gọn, tự mình nên tỏ ra là 
những người biết trách nhiệm dưới tất cả mọi khía 
cạnh trước tương lai của đám học trò mà mình dạy 
dỗ. 

Ghi chú: 
1- Người dịch thiết nghĩ nếu thầy cô muốn theo kịp 

những lời khuyên bảo của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thì có lẽ 
tự mình phải học thêm nhiều lắm, nhiều hơn đám trẻ thơ 
mà mình dạy dỗ, và phải nhìn lại xem mình có xứng 
đáng hay không khi đứng trước những đứa trẻ học trò 
nhìn mình với những cặp mắt yêu thương và kính phục?  

Có nên nhận quà cáp của chúng hay của cha mẹ 
chúng mang đến hay không? Nếu ta thản nhiên hay vui 
thích khi làm việc ấy tức là ta gián tiếp dạy cho chúng 
một thói xấu. Khi lớn lên và ra đi làm, chúng sẽ tiếp tục 
nhận quà cáp và coi đấy là một việc tự nhiên, và khi đó 
ta cũng đừng nên trách những kẻ tham nhũng và hối lộ 
làm gì. Ta có thể vin vào lý do là tất cả thầy cô trong 
trường đều làm như thế, nhưng ta cũng có thể tự hỏi ta 
có đủ sức và đủ can đảm đơn độc làm gương cho đồng 
nghiệp và đám trẻ nhỏ hay không? 

Sự liêm khiết và lương thiện sẽ mang đến hạnh 
phúc cho ta lúc tuổi già, hay là hộp bánh trung thu và 
chai rượu ngon ngày Tết do học trò biếu xén, không cần 
biết gia đình chúng khá giả hay nghèo đói, sẽ đem đến 
hãnh diện cho ta khi hồi tưởng lại những ngày còn đứng 
trên bục giảng? 

Những lời khuyên của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma sâu 
sắc và bao la, ghi chú của người dịch chỉ thu hẹp trong 
một bối cảnh nhỏ bé mà thôi.  

20. Lời khuyên những nhà khoa học 
Có những khám phá trong lãnh vực khoa học 

và kỹ thuật không mang đến những hậu quả lớn 
lao, nhưng trong một số lãnh vực như Di truyền học 
và Vật lý hạt nhân các khám phá có thể đưa đến 
những ứng dụng cực kỳ tốt hoặc cực kỳ nguy hại. 
Thật hết sức mong rằng trong các ngành học ấy 

M
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các nhà khoa học nên ý thức được trách nhiệm của 
mình khi nghiên cứu, và xin đừng nhắm mắt giả lơ 
trước những thảm họa có thể đưa đến do hậu quả 
của những công trình nghiên cứu của mình. 

Các chuyên gia thường có một tầm nhìn quá 
hạn hẹp. Họ không quan tâm đúng mức để đặt 
những công trình nghiên cứu của mình trong 
những bối cảnh bao quát hơn. Tôi không muốn nói 
họ có những ý đồ không tốt, mà chỉ muốn nêu lên 
rằng họ hoàn toàn dồn tất cả việc nghiên cứu vào 
một lãnh vực chuyên biệt mà không còn ngày giờ 
để suy tư về những hậu quả trong lâu dài phát sinh 
từ những khám phá của mình. Tôi khâm phục 
Einstein đã cảnh giác mọi người trước những nguy 
hiểm của việc nghiên cứu phân tách hạt nhân. 

Nguyên tắc không được làm hại phải luôn 
luôn hiện hữu trong tâm thức người làm khoa học. 
Nhất là tôi nghĩ đến việc nghiên cứu về Di truyền 
học có thể bị chệch hướng không kiểm soát được. 
Sự kiện người ta có thể một ngày nào đó nhân 
giống vô sinh (clonage - cloning) để tạo ra những 
con người với mục đích duy nhất sử dụng vào việc 
cung cấp các bộ phận thay thế cho những ai cần 
đến, sự kiện ấy làm cho tôi khiếp sợ vô cùng. Với 
tư cách của một người Phật giáo, tôi không thể nào 
không lên án việc sử dụng bào thai để nghiên cứu, 
hoặc việc giải phẫu sống hay bất cứ hình thức 
nghiên cứu nào mang tính cách ác độc đối với mọi 
sinh vật có giác cảm, kể cả lý do cần thiết phải thử 
nghiệm. Làm thế nào có thể khước từ quyền được 
tránh mọi khổ đau của cả một tập thể chúng sinh 
khi ta yêu sách một cách hùng hồn và mạnh mẽ cái 
quyền đó cho riêng mình. 

21. Lời khuyên những người đàn ông và 
đàn bà kinh doanh 

Tôi vẫn thường nói với những người đàn ông 
và đàn bà kinh doanh rằng tinh thần tranh đua 
không có gì xấu cả, nhưng phải biết nghĩ như thế 
này: «Tôi muốn đem ra thực hiện tất cả những gì 
tốt đẹp nhất trong tôi, tôi muốn đạt đến đỉnh cao 
nhất như tất cả kẻ khác». Ngược lại, sẽ không thể 
nào chấp nhận được khi nghĩ rằng muốn được cao 
nhất thì phải triệt hạ kẻ khác, không cho họ thành 
công, bằng cách sử dụng những phương tiện đê 
hèn nhất, như đánh lừa, vu khống và đôi khi còn 
thanh toán họ nữa. 

Hãy suy nghĩ rằng những người cạnh tranh 
với ta cũng là những con người, họ cũng có quyền 
hạn và nhu cầu như ta. Hãy nghĩ đến về vấn đề 
ganh tỵ mà chúng ta đã đề cập trước đây, và nên 
hiểu rằng những người cạnh tranh với ta cũng là 
những thành phần của xã hội. Càng tốt nếu như họ 
thành công. 

Chỉ có một thái độ đấu tranh duy nhất khả dĩ 
có thể chấp nhận được, ấy là việc ý thức được tài 
năng của chính mình để xăn tay áo với một lòng 
quyết tâm không lay chuyển, và đồng thời tự nhủ 
lấy mình: «Tôi cũng vậy, tôi sẽ đủ sức, dù chẳng có 
ai giúp đỡ, nhưng tôi sẽ thành công». 

Cảm Niệm Chân Đạo 
Vô tâm thị Đạo 

ó tạo nghiệp thì phải thọ báo tức là có sanh, 
có sanh thì có lão, có lão thì có bệnh, có 
bệnh thì có chết. Đó là cái chuỗi nhân quả, 

không tạo nghiệp thì không thọ sanh, không sanh 
thì không có lão, bệnh, tử. Nhưng tử rồi không 
phải là hết mà phải thọ sanh trở lại vì nghiệp vẫn 
còn! Cứ thế mà tiếp diễn mãi mãi trên cái vòng 
tròn không đầu, không đuôi, không có khoảng 
giữa. Còn nghiệp là còn khổ quả sanh tử. 

Vậy nên, muốn giải thoát thì đừng tạo 
nghiệp, nghiệp dữ cũng như nghiệp lành. Cái gì 
tạo nghiệp? Cái tâm. Tâm lành tạo nghiệp lành, 
tâm dữ tạo nghiệp dữ, vô tâm thì không tạo 
nghiệp. 

Vậy nên, tu là tu cho Tâm được không, 
nghĩa là thanh tịnh, trong sạch, lặng lẽ và nhiệm 
mầu. Có Tâm là vọng, vô tâm mới là chơn. Vô 
Tâm tức là Phật tâm, là Đạo, nên nói: ‘Vô Tâm thị 
Đạo’. 

Vô Tâm chính là chơn Tâm, Phật Tánh, 
Pháp Thân. Vô Tâm là Tâm thể, nghĩa là cái bản 
thể của Tâm là không. Nhưng cái không này nó 
tùy duyên hiện ra có thế giới, chúng sanh, sơn hà 
đại địa. 

Hiểu cách khác, thế giới chúng sanh, sơn 
hà, đại địa là hiện tướng, nó là bản thể.  

Tu là để chứng ngộ cái bản thể chơn không 
này, tức là chứng đạo vậy. 

Đạo là gì? 
Từ lúc ở trong thai mẹ cho đến khi từ giã cõi 

đời này, sống với Đạo mà không tự biết Đạo là gì? 
Đạo là nguồn cội của mình, là thể tánh của vũ trụ, 
vạn vật, mê đạo thì vào sanh ra tử, vất vả, lao 
đao, ngộ Đạo thì được giải thoát. 

Đạo tùy duyên hiện ra tất cả chúng sinh, vạn 
vật, nên trong anh, trong tôi, trong tất cả chúng 
sinh vạn vật đều có Đạo, Đạo ở trong ta, Đạo ở 
ngoài ta, Đạo ở trước mắt, Đạo ở khắp mọi nơi, 
mọi thời, khi ăn, khi chơi, khi ngủ nghỉ, khi làm 
việc gì, đều có Nó, vì nó là ta, ta là nó vậy. 

Nhưng ta không thấy nó là vì vô minh cố 
chấp. Bỏ cái vô minh cố chấp đi thì thấy được 
Đạo. Không gì không do Đạo sinh ra, không gì rồi 
không trở về với Đạo. 

Trở về với Đạo thì được trường cữu, trở về 
với Đạo thì không còn luân hồi sanh tử, trở về với 
Đạo thì được thanh tịnh, an vui, trở về với Đạo thì 
thành Bồ Tát, thành Phật. 

Đạo không sống không chết, không còn 
không mất, không thật không hư, không chơn, 
không vọng. Đạo không nhị nguyên phân biệt, Đạo 
là Đạo vậy thôi! Đạo là chơn không nhưng tùy 
duyên mà diệu dụng. 

Tu là trở về với Đạo, nhập làm một với Đạo, 
tức là giải thoát, Đạo có vô lượng hình tướng, vô 
lượng tên tuổi. Ta có thể nói rằng: cái gì cũng là 
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Đạo cả, chỉ không phân biệt vọng tưởng thì thấy 
nó. 

Lấy gì mà chứng, mà ngộ, mà thành Đạo?  
Lấy Tâm! Tâm mê thì vạn vật đều mê, Tâm 

ngộ thì vạn vật đều ngộ. Mê hay ngộ chỉ trong 
nháy mắt. Vạn vật đều có Thể, Tướng, Dụng. Thể 
là không, nhưng tướng dụng là bất không. Không 
chấp cái tướng, thì dụng khế hợp với thể, tức là 
hợp với Đạo vậy. 

Tu Thiền hay Tu Tịnh đều là mục đích trở về 
với Đạo. Trở về với Đạo thì được an vui, trở về 
với Đạo thì được trường cữu, trở về với Đạo thì 
được giải thoát. 

Tự tánh 
Tự tánh tùy duyên hiện. Tự tánh hiện ra 

chúng sinh và vạn vật. Chúng sinh và vạn vật thì 
khi còn khi mất, chớ Tự tánh thì không mất. Như 
mặt trời tùy cây mà hiện bóng, cây và bóng thì khi 
còn khi mất, nhưng mặt trời thì không mất. Mặt 
trời thường hiện hữu, trải qua bao nghìn kiếp nó 
vẫn còn đó. 

Ta tạo duyên gì thì nó hiện ra cái ấy không 
sai. Tự tánh cũng có tên là Pháp Giới Tánh, Chân 
như, Phật, Pháp thân v.v… Ngộ được Tự tánh thì 
được trường cửu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: 
"Muốn sống được Tự tánh của mình, thì trong tất 
cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm mình". 

Tâm còn phiền não thì không ngộ được Tự 
tánh. Tự tánh là không, nhưng tướng dụng thì bất 
không, nghĩa là tướng dụng phải khế hợp với Thể. 
Cái Thể không sống không chết, không đến, 
không đi, bao giờ cũng hiện tại, hiện tiền, nhưng 
ta không thấy nó là vì vô minh. Khi vô minh hết thì 
nó hiện. 

Tự tánh ở trước mặt ta hằng ngày, khi ăn, 
uống, ngủ nghỉ hay làm việc gì, đều có nó, nó là 
ta, ta là nó. Thân ta chết, nhưng cái bản thể thì 
không chết, bản thể siêu việt thời gian, không 
gian. 

Không gì không do Tự tánh tùy duyên hiện. 
Ta tạo chuyện gì thì nó hiện ra quả ấy không sai. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: "Then chốt nhân quả 
là Pháp Giới Tính (Tự Tánh), Trùng trùng duyên 
khởi hay "Chúng sinh mãi mãi phát khởi tâm niệm 
phân biệt thì Như Lai Tạng tính (Tự tánh) theo 
duyên ấy mà hiện ra có thế giới, chúng sinh, 
nghiệp quả. 

Mọi người, mọi vật, mọi chúng sinh đều có 
tự tánh. Như mặt trời là một mà chiếu rọi xuống 
muôn vật muôn loài, muôn vật muôn loài có sinh, 
có diệt, có còn có mất, nhưng mặt trời không mất 
mà luôn luôn hiện hữu. 

Tu là để ngộ tự tánh. Ngộ Tự tánh thì bất 
sinh bất diệt, thường trụ bất biến; Ngộ Tự tánh tức 
là Ngộ Đạo. Đạo ở đâu? Ở trong tâm của mình và 
ở khắp cả. Ngộ Tự tánh tức thành Phật 

Nguyễn Khương 
 
 

Sự Tích Đức Phật  
Thích Ca Mâu Ni 

Minh Thiện và Diệu Xuân 
(tiếp theo) 

2- Hạ thứ 2 tại Venuvana (năm-588) 
Phật độ vua Bimbisàra1 
ừ Gayàsìsa đức Phật đi Ràjagaha (Sanscrit: 
Ràjagriha, hiện nay là Rajgir, Vương Xá) để 
gặp lại vua Seniya Bimbisàra (Tần Bà Ta La, 

Bình Sa Vương) theo lời hứa trước khi ngài thành 
đạo. Đại đức Uruvelà Kassapa xin Phật cho cả giáo 
đoàn đi theo. Ông trình bày với Phật là sẽ không có 
trở ngại gì cho việc 1000 vị khất sĩ về tới kinh đô xứ 
Magadha (Ma Kiệt Đà). Gần thủ đô Ràjagaha có 
nhiều khu rừng để các vị khất sĩ cư trú. Họ có thể đi 
khất thực ở các vùng ngoại ô và ngay cả trong thủ 
đô để có dịp giáo hóa dân chúng miền này. Sau khi 
nghe Đại đức Uruvelà Kassapa trình bày, đức Phật 
bằng lòng cho tất cả 1003 vị khất sĩ (Tỳ kheo) đi theo 
người về thành Ràjagaha (Vương Xá). 

Ba anh em Kassapa tổ chức tăng đoàn rất 
nghiêm minh. Một ngàn vị khất sĩ được chia ra thành 
40 chúng, mỗi chúng gồm 25 vị trong đó có một vị 
làm chúng trưởng. Đạo phong của các vị khất sĩ nhờ 
khéo tổ chức nên càng ngày càng sáng rỡ, đầy đủ 
uy nghi. Từ Gayà đến Ràjagaha chỉ khoảng 52 km 
mà tăng đoàn phải đi đến 10 ngày. Vì mỗi buổi sáng 
các vị khất sĩ (Tỳ kheo) phải chia nhau ghé vào các 
thôn xóm để khất thực. Sau đó họ tập họp lại trong 
một khu rừng hoặc trên một bãi cỏ để thọ trai trong 
im lặng. Thọ ngọ trai xong, họ lại lên đường, đi thành 
từng chúng. Hình dáng các vị khất sĩ khoác áo cà-sa 
màu vàng đi trầm lặng trên đường lần hồi gây một 
ấn tượng sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng. 

Đến Ràjagaha, Đại đức Uruvelà Kassapa 
hướng dẫn đức Phật và tăng đoàn về tạm cư ở khu 
rừng Latthivana (Rừng Kè, Palm Grove), tại đền 
Suppatthita cách thủ đô Vương Xá độ 2 km về phía 
tây nam. Sáng hôm sau, giáo đoàn được phép ôm 
bát vào thành khất thực. Các vị khất sĩ chia ra thành 
từng chúng 25 người, đi thành hàng một, bước từng 
bước khoan thai và có ý thức, mắt nhìn thẳng xuống 
phía trước mặt, dáng điệu uy nghi và lặng lẽ. Theo 
lời Phật dạy, họ im lặng dừng lại trước mỗi nhà, 
không phân biệt giàu nghèo, khoảng năm phút, rồi 
tiến tới trước cổng nhà bên cạnh. Trong khi đứng im 
lặng chờ đợi được cúng dường thức ăn vào bát, họ 
theo dõi hơi thở và thực tập phép quán niệm mà đức 
Phật đã dạy. Khi được cúng dường, họ chỉ lặng lẽ 
nghiêng mình cám ơn mà không nói lời khen chê 
nào về thực phẩm được cúng dường. Người cúng 
dường sau khi sớt thức ăn vào bát vị khất sĩ, có thể 
đặt một vài câu hỏi. Các vị khất sĩ đã được lệnh ân 
cần trả lời về những câu hỏi đó. Đại ý, các vị cho 
biết là mình tu học trong Giáo Đoàn Khất Sĩ, dưới sự 
hướng dẫn của sa môn Gotama dòng Sàkya, 
                                                           
1 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 56-59. 
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thường được gọi là Phật; họ được thầy dạy về Bốn 
Sự Thật, Năm Giới và Tám Thánh Đạo. Tất cả các 
vị khất sĩ đều được lệnh trở về trú sở trước giờ ngọ 
để ăn trưa chung với nhau và sau đó nghe pháp 
thoại. Buổi chiều và buổi tối dành cho sự tu học và 
thiền tập. Vì vậy từ giữa trưa cho đến rạng sáng 
ngày hôm sau, không ai còn thấy bóng dáng một 
khất sĩ áo vàng nào trong thành phố nữa. 

Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân 
chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn 
khất sĩ do Phật lãnh đạo. Vào những buổi chiều khi 
trời đã mát, nhiều vị thí chủ tìm tới Latthivana (Rừng 
Kè) gặp Phật và tăng đoàn để học hỏi về đạo lý tỉnh 
thức. Đức Phật chưa kịp đi thăm vua Seniya 
Bimbisàra2 thì nhà vua đã được báo cáo về Phật và 
giáo đoàn khất sĩ đông đảo của người. Nhà vua 
được biết người lãnh đạo giáo đoàn này chính là vị 
sa môn trẻ tuổi mà mình đã gặp trước đây nơi đạo 
tràng của đạo sư Uddaka Ràmaputta. Một buổi 
chiều, nhà vua cùng với hoàng hậu Videhi và thái tử 
Ajàtasattu (A Xà Thế)3 ngồi xe tứ mã đến Latthivana 
(Rừng Kè) để thăm Phật. Nhà vua có mời đi theo 
mình một trăm hai mươi vị nhân sĩ, trí thức và lãnh 
đạo cao cấp trong giới Bà-la-môn. Đến ven rừng, 
nhà vua xuống xe đi bộ vào. Hoàng hậu Videhi cầm 
tay thái tử Ajàtasattu theo sau. Một trăm hai mươi vị 
tân khách Bà-la-môn cũng làm như thế. 

Nghe tin vua đến, đức Phật cùng Uruvelà 
Kassapa đi ra đón tiếp. Tất cả 1003 vị khất sĩ đều có 
mặt, ngồi vây quanh. Đức Phật mời vua, hoàng hậu, 
thái tử và các vị tân khách an tọa. Vua Seniya 
Bimbisàra bắt đầu giới thiệu các nhân sĩ Bà-la-môn 
với Phật. Trong số các vị tân khách này có nhiều 
người lảu thông kinh điển và giáo lý Vệ Đà. Họ thuộc 
đủ các khuynh hướng đạo học và tôn giáo trong 
vùng. 

Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh 
đạo sĩ Uruvelà Kassapa, và một số đã được gặp ông, 
nhưng ngoài quốc vương Bimbisàra chưa ai được 
gặp Phật lần nào. Thấy thái độ cung kính của Uruvelà 
Kassapa đối với Phật, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. 
Uruvelà Kassapa đã trên 100 tuổi trong lúc đức Phật 
chỉ mới 35 tuổi. Các quan khách thì thầm với nhau, 
không biết ai là thầy ai là đệ tử. Biết ý họ, đức Phật 
liền nói với đại đức Uruvelà Kassapa: 

– Này hiền giả Kassapa, hiền giả hãy nói cho 
Đại Vương và thính chúng biết vì sao hôm nay hiền 
giả có mặt nơi này. 

Đại đức Uruvelà Kassapa liền đứng dậy, đi tới 
trước mặt Phật, chắp tay nói chậm rãi rõ ràng từng 
tiếng: 

– Kính bạch đức Bổn Sư Gotama, bậc giác 
ngộ hoàn toàn, kính thưa Đại Vương, thưa quý vị, từ 
khi biết được Giáo Pháp vi diệu của đức Bổn Sư, tôi 
đã từ bỏ tế đàn ở Uruvelà, thực hành Chánh Pháp 

                                                           
2  Vua Bimbisàra được 30 tuổi, nhỏ hơn đức Phật 5 tuổi. 
3 Ajàtasattu vừa được 4 tuổi, nhỏ hơn Ràhula 2 tuổi.. 

và đạt được an lạc Niết-bàn, không còn chấp thủ lạc 
thú gì ở trần gian. 

Nói xong đại đức liền quỳ xuống đảnh lễ đức 
Phật và long trọng tuyên bố: 

– Con là Uruvelà Kassapa xin cung kính đảnh 
lễ đức Bổn Sư Gotama Thế Tôn. Con là Uruvelà 
Kassapa xin cung kính đảnh lễ đức Bổn Sư Gotama 
Thế Tôn. 

Đức Phật đỡ đại đức Kassapa dậy, bảo ông 
ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ tất cả cử 
tọa đều hoàn toàn im lặng. Đức Phật lên tiếng nói cho 
mọi người nghe kinh Mahà Narada Kassapa Jàtaka 
nói về Uruvelà Kassapa đã có nhân duyên làm đệ tử 
Phật từ nhiều kiếp trước. Kế đó đức Phật giảng về bố 
thí, giữ giới, các cõi trời, tai hại của các dục, ích lợi 
của xuất ly, Tứ Diệu Đế, tính vô thường, vô ngã và 
duyên sanh của con người và vạn vật, chỉ dạy cách 
diệt trừ mê lầm và đau khổ bằng cách thực hành đời 
sống tỉnh thức, giữ giới luật thanh tịnh, định tâm và 
quán chiếu. Rồi đức Phật kết luận bằng bài kệ: 

“Không nên làm điều ác. 
“Cố gắng làm việc lành. 
“Giữ tâm ý trong sạch. 
“Lời chư Phật dạy rành.4 
Giọng Phật trong sáng, vang xa như tiếng 

chuông đồng, ấm áp như nắng xuân, trầm hùng như 
tiếng hải triều. Hơn một ngàn người lắng tai nghe 
trong im lặng, ai nấy đều vui mừng được thấy tâm 
mình bừng sáng, đầy hy vọng an lạc. Bao nhiêu nghi 
vấn trong lòng dần dần được cởi mở. Khi đức Phật 
dứt lời, vua Bimbisàra, vừa đắc quả Tu-đà-hoàn, nở 
một nụ cười sung sướng, rạng rỡ. Ông đứng dậy 
chắp tay cung kính bạch Phật : 

– Thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ trẫm có năm 
điều ước nguyện. Bây giờ năm điều ước nguyện ấy 
đều đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là 
được làm lễ quán đảnh và lên ngôi vua; ước nguyện 
ấy đã thành. Ước nguyện thứ hai là được gặp một 
bậc đạo sư giác ngộ; ước nguyện ấy cũng đã thành. 
Ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc 
giác ngộ ấy; ước nguyện này cũng đã thành. Ước 
nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho trẫm 
con đường Chánh Pháp; ước nguyện này cũng đã 
thành. Ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được 
Giáo Pháp của bậc giác ngộ ấy; ước nguyện này 
vừa được thành tựu. Thưa Thế Tôn, trẫm đã bắt 
đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của ngài. Hôm 
nay, xin Thế Tôn hoan hỉ nhận trẫm làm đệ tử tại gia 
của ngài. 

Đức Phật mỉm cười im lặng chấp thuận. Nhà 
vua lại thỉnh cầu Phật và tất cả tăng đoàn đến thọ 
trai ở đền vua vào ngày trăng tròn sắp tới. Đức Phật 
cũng hoan hỉ nhận lời. 

                                                           
4 Bài kệ tiếng Pali: Sabbapapassa akaranam. Kusàlassa 
upasampada. Sacitta pariyodapanam. Etam buddhana 
sasanam. (Kinh Pháp Cú, kệ 183) 
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Phật giảng năm giới của người cư sĩ5 
Vua Seniya Bimbisàra có chủ ý tổ chức một 

cuộc đón rước Phật và tăng đoàn thật long trọng. 
Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến nghe Phật thuyết 
pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều 
được mời đến dự. Dân chúng được lệnh treo đèn 
kết hoa trên những con đường mà Phật và tăng 
đoàn sẽ đi qua. Trong lúc nhà vua đang chuẩn bị thì 
90 vị khất sĩ đã xuất gia theo Phật ở Lộc Uyển, 
Isipatana, đang đi hoằng hóa các nơi lần lượt tập 
họp về khu lâm viên Latthivana (Rừng Kè) gặp Phật 
để chuẩn bị nhập hạ sắp tới.  

Ngày trăng tròn đã tới. Khoảng mười giờ sáng, 
đức Phật cùng  trên một ngàn vị khất sĩ (Tỳ kheo) 
mặc áo cà-sa màu vàng, tay ôm bình bát, đi vào 
thành Ràjagaha (Vương Xá), đáp lại lời mời của vua 
Bimbisàra. Đoàn người trang nghiêm lặng lẽ đi qua 
các con đường đã được dân chúng treo cờ, kết hoa. 
Dân chúng đứng xem đông nghịt hai bên đường. 

Vua Seniya Bimbisàra cùng các triều thần và 
nhân sĩ ra tận ngọ môn đón Phật và tăng đoàn. Vào 
đến sân rộng lớn trước đền vua, đã được che rạp, 
trang trí, kết hoa lộng lẫy, đức Phật được mời ngồi 
vào ghế danh dự, một bên có vua Bimbisàra, bên 
kia có Tỳ kheo Uruvelà Kassapa. Thái tử Ajàtasattu 
mang nước và khăn ra cho Phật rửa chân tay. Tiếp 
theo, quân hầu cũng mang nước và khăn ra cho tất 
cả các vị khất sĩ rửa chân tay. Lễ tẩy tịnh đã xong, 
nhà vua đứng dậy long trọng chào mừng và giới 
thiệu quan khách, rồi cung kính sớt các thức ăn vào 
bát của Phật. Hoàng hậu Videhi cũng đứng lên chỉ 
dẫn quân hầu trong hoàng cung cúng dường thức 
ăn cho các vị khất sĩ và tiếp đãi quan khách. 

Đến giờ ngọ, đức Phật và giáo đoàn khất sĩ 
mặc niệm và chú nguyện trước khi ăn. Vua 
Bimbisàra và tất cả quan khách cũng đều giữ im 
lặng trong thời gian dùng bữa. Tất cả đều cảm nhận 
tính chất thanh tịnh và an lạc thoát ra từ nhân cách 
của đức Phật và của giáo đoàn khất sĩ. Sau khi đức 
Phật, tăng đoàn và quan khách đã thọ trai xong, 
bình bát của các vị khất sĩ được quân hầu đem rửa 
rồi giao trả lại cho mỗi vị. 

Vua Bimbisàra hướng về đức Phật, cung kính 
chấp tay. Đức Phật hiểu ý, lên tiếng giảng về năm 
giới của người Phật tử tại gia như là phương thức 
xây dựng, bảo vệ hòa bình và hạnh phúc cho quốc 
gia dân tộc; Năm giới cũng là nguyên tắc sống 
chung hòa bình và an lạc trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội: 

“Giới thứ nhất là không sát hại. Giữ giới này là 
để nuôi dưỡng lòng từ bi. Tất cả các loài sinh vật 
đều ham sống sợ chết. Ta biết quý sự sống của ta 
thì ta cũng phải quý trọng sự sống của những loài 
sinh vật khác. Nuôi dưỡng lòng từ bi, thương người, 
thương cả muôn vật làm cho cuộc đời bớt khổ và 
đẹp đẽ thêm lên. Nếu mọi người trong nước đều biết 
giữ giới không sát hại thì đất nước sẽ không bị loạn 
                                                           
5 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 60-63. 

lạc, dân chúng được yên ổn làm ăn. Khi mọi người 
thương nhau và đoàn kết với nhau thì dân giàu 
nước mạnh. 

“Giới thứ hai là không xâm phạm đến tài sản 
của kẻ khác. Mình muốn cho người khác tôn trọng 
tài sản của mình do công lao khó nhọc của mình làm 
ra, thì mình cũng phải tôn trọng tài sản của người 
khác. Không được trộm, cướp, lường gạt hoặc dùng 
quyền lực của mình để cưỡng chiếm tài sản của kẻ 
khác. Không được lợi dụng sự khờ dại hoặc hoàn 
cảnh khó khăn của kẻ khác để thủ lợi cho mình. Nếu 
dân chúng biết giữ giới này thì trong nước sẽ có 
công bằng xã hội, an cư lạc nghiệp. 

“Giới thứ ba là không xâm phạm tiết hạnh của 
kẻ khác. Giới này giúp cho vợ chồng tin tưởng nhau, 
gia đình được an vui, đầm ấm, cùng nhau xây dựng 
tương lai, hạnh phúc cho con cháu, xây dựng một 
xã hội lành mạnh. 

“Giới thứ tư là không nói dối, không nói những 
lời thô bỉ, không gây chia rẽ căm thù. Lời nói phải 
phù hợp với sự thật: có thì nói có, không thì nói 
không, không thêm bớt làm sai lệch sự thật. Lời nói 
chân thật tạo niềm tin và hạnh phúc. Lời nói thô bỉ và 
gây chia rẽ tạo sự thù nghịch, oán hận và chiến 
tranh. 

“Giới thứ năm là không uống rượu và không 
sử dụng các chất ma túy. Rượu và các chất ma túy 
làm cho con người mất tự chủ, mất sáng suốt, dễ 
làm những điều xằng bậy gây tai vạ cho bản thân, 
gia đình và xã hội. Nếu Đại vương và các quan trong 
triều đều gìn giữ giới này và khuyến cáo dân chúng 
gìn giữ giới này thì đó là một đại phước cho quốc 
gia. 

“Đại vương, bậc quốc vương đứng đầu một 
nước cần sống trong tỉnh thức, trong sự sáng suốt, 
để biết những gì đang xảy ra trong vương quốc 
mình. Nếu Đại vương làm cho trong triều và dân 
chúng hiểu sự ích lợi và thực hành năm giới thì 
vương quốc Magadha sẽ trở thành vương quốc 
cường thịnh nhất trong hoàn vũ. 

Đức Phật vừa dứt lời, vua Bimbisàra sung 
sướng tiến tới trước Phật đảnh lễ. Hoàng hậu Videhi 
cũng đứng lên cầm tay thái tử Ajàtasattu đi tới trước 
Phật, bà dạy thái tử chấp tay vái chào Phật. 

Phật kể chuyện cây bông sứ6 
Hoàng hậu Videhi đảnh lễ Phật, rồi nói: 
– Bạch Thế Tôn, hôm nay có thái tử 

Ajàtasattu, con của con, và nhiều trẻ em khác con 
của các vị vương tử, đại thần và quan khách. Các 
cháu đông có đến bốn trăm đứa. Xin đức Thế Tôn 
đem lòng thương xót chỉ bày cho thiếu nhi con 
đường của tình thương và sự tỉnh thức. 

Nói xong hoàng hậu sụp xuống lạy Phật. Thái 
tử Ajàtasattu cũng làm theo bà. Đức Phật mỉm cười 
đưa tay ra cầm tay thái tử. Hoàng hậu Videhi quay 
lại ra dấu cho các thiếu nhi đến tập họp trước mặt 

                                                           
6 Xem Đường Xưa Mây Trắng, trang 185-189; Tiểu Bộ, 
Jàtaka, kinh 38: Chuyện con cò (Baka). 
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Phật. Đây toàn là trẻ em nhà quyền quý nên em nào 
cũng được phục sức rất tươm tất. Trai cũng như gái 
đều có đeo vòng ở cổ tay và cổ chân. Các em gái 
mặc những chiếc áo sari lộng lẫy đủ màu, trông thật 
tươi mát. Tất cả đều ngồi xuống trước mặt Phật. 

Đức Phật nói: 
– Này các con, trước khi ta được làm người, 

ta đã từng làm đất, đá, cây cối, chim chóc và muông 
thú. Các con cũng vậy. Trong những kiếp xa xưa, 
các con cũng đã từng làm đất, đá, cây cối, chim 
chóc và muông thú. Ngày hôm nay ta được gặp các 
con cũng có thể là vì trong những kiếp trước ta và 
các con đã từng gặp nhau. Chúng ta đã có thể làm 
cho nhau sung sướng. Chúng ta cũng đã có thể làm 
cho nhau đau khổ. 

“Hôm nay ta muốn kể cho các con nghe một 
chuyện đã từng xảy ra từ hàng vạn kiếp trước. Đây 
là chuyện một con cò, một con cua, một cây bông 
sứ và rất nhiều tôm cá. Hồi đó ta là cây bông sứ7. Và 
trong số các con, có thể có đứa đã làm con cò, có 
đứa đã làm con cua, và nhiều đứa làm tôm cá. 

“Trong câu chuyện này, con cò là một đứa 
nham hiểm, có tính hay lường gạt. Nó đã làm cho 
biết bao nhiêu con khác chết chóc và đau khổ. Lúc 
đó ta là cây bông sứ, ta cũng đã đau khổ vì nó. 
Nhưng ta đã học được một bài học quý báu. Đó là: 
Khi mình lường gạt và làm kẻ khác đau khổ thì chính 
mình cũng sẽ bị lường gạt và bị đau khổ trở lại. 

“Lúc đó ta làm cây bông sứ bên cạnh một hồ 
sen vừa thơm vừa mát, nhưng không có cá. Gần đó 
có một cái ao nhỏ hẹp, dơ bẩn, nóng bức, nhưng lại 
có nhiều tôm cá. Một con cò đi ngang qua đó thấy 
tôm cá quá nhiều mới nảy sinh ra một mưu kế. Nó 
tới đứng bên bờ ao, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. 
Bọn cá thấy, hỏi: 

– Bác cò ơi, bác suy nghĩ gì đấy? 
– Ta đang suy nghĩ đến số phận của các 

cháu. Ở đây ao hẹp, nước ít lại nóng bức, dơ bẩn. 
Các cháu lại thiếu thức ăn. Đời sống của các cháu 
có vẻ khổ cực, ta thương lắm. 

– Vậy bác có cách gì giúp tụi cháu không, bác 
cò? 

– Nếu tụi bây để tao mang từng đứa tới bỏ 
xuống cái hồ sen đằng kia thì ở đó tụi bây được tha 
hồ bơi lội trong nước mát có vô số thức ăn. 

– Bác cò ơi, từ thuở cha mẹ sinh ra chúng 
cháu chưa bao giờ nghe nói loài cò mà lại có lòng tốt 
với loài tôm cá. Bác bày ra cách đó chẳng qua là để 
ăn thịt tụi này từng đứa, phải không? 

– Tụi bây đa nghi lắm. Tao là bác của tụi bây, 
không lý tao lại nói gạt tụi bây sao. Sự thật là đằng 
kia có một cái hồ sen rộng lắm, nước nhiều mà lại 
mát nữa. Nếu tụi bây không tin thì một đứa hãy theo 
tao qua đó xem. Rồi tao lại mang nó về đây kể lại 
cho tụi bây xem có đúng không. 

                                                           
7 Theo kinh Jàtaka 38 (Chuyện con Cò) thì lúc bấy giờ đức 
Phật là vị thần ngụ tại cây Vanara. 

“Bọn tôm cá châu đầu vào nhau bàn luận một 
hồi, rồi cử một con cá nhám đi với cò. Con cá nhám 
này đã già, thân thể rất cứng chắc. Nó bơi lội giỏi đã 
đành, mà còn có thể di chuyển dễ dàng trên đất cạn. 
Con cò cặp con cá nhám vào mỏ, bay đến hồ sen, 
thả con cá vào hồ cho nó bơi lội thỏa thích khắp nơi 
trong hồ, rồi lại mang con cá nhám trở về ao. Cá 
nhám thuật lại tất cả những gì nó đã thấy trong hồ 
sen. Bọn tôm cá nghe kể rất lấy làm vui sướng. 
Chúng tranh nhau yêu cầu con cò chở chúng sang 
hồ sen. Cò bằng lòng. Nó cắp con cá đầu tiên vào 
mỏ và bay đi. Nhưng thay vì thả cá xuống hồ sen, nó 
bay về phía cây bông sứ, đặt cá vào cháng ba của 
thân cây, dùng mỏ rỉa thịt cá ra ăn, rồi hất xương cá 
xuống gốc cây bông sứ. Ăn xong nó lại bay về ao để 
mang một con cá khác đến ăn, xương cá dưới gốc 
cây càng ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau. 

“Ta là cây bông sứ. Ta chứng kiến tất cả 
những điều này. Ta rất tức giận con cò nhưng ta 
không thể nào ngăn cản nó được. Các con biết 
không, cây bông sứ chỉ có thể đâm rễ sâu xuống 
đất, mọc cành, mọc lá, trổ hoa, nhưng không thể 
chạy đến ao để báo tin dữ cho bọn cá tôm được, 
cũng không thể vươn cành ra để ngăn cò ăn thịt cá. 
Nhựa cây chảy dồn dập trong thân, cây bông sứ 
rung rung như muốn khóc. Con cò không để ý tới. 
Ngày này sang ngày khác, nó cứ mang cá đến cây 
bông sứ để ăn thịt. Hết cá đến tôm. Ta rất đau lòng 
nên thầm nguyện sau này nếu được làm thú hay 
làm người ta sẽ ra sức bênh vực kẻ yếu và ngăn 
chận không cho kẻ hung bạo và gian xảo lừa gạt và 
tàn sát kẻ khác. 

“ Vài ngày sau, cá tôm dưới ao đã hết, chỉ còn 
lại một con cua kình khá lớn. Lúc đầu cò chê. Nhưng 
sau đói bụng quá, nó đến gần bờ nước nói với cua: 

– Này cháu, tất cả tôm cá mà ta chở đến hồ 
sen hiện đang vui sướng vẫy vùng bên đó. Cháu lại 
đây bác chở qua đó luôn cho. 

– Bác làm sao chở cháu được? Cháu là con 
cua, mình cứng, trơn và nặng. Lỡ bác đánh rơi thì 
cháu tan xác mất. 

– Đừng sợ, bác sẽ ngậm cháu thật chặt. 
“Con cua suy nghĩ: Có thể là cò đã thả tất cả 

tôm cá xuống hồ sen; cũng có thể cò đã ăn thịt tất cả 
họ hàng nhà tôm nhà cá. Ta phải cẩn thận đề 
phòng. Nó nói với cò: 

– Bác ơi, cháu sợ lắm. Nếu bác cho cháu bám 
hai càng vào cổ bác thì cháu mới đỡ sợ. 

“Cò bằng lòng để cua bám vào cổ nó rồi vỗ 
cánh bay đi. Nhưng thay vì bay thẳng xuống hồ, nó 
bay đến đậu trên cây bông sứ. Cua hỏi: 

– Bác ơi, sao bác không đưa cháu xuống hồ 
mà lại đậu trên cây cao thế này, cháu sợ lắm. 

– Ai dại dột gì mà đi chở mướn không công 
cho bọn bây. Tao cũng đâu phải là đầy tớ của bọn 
bây. Tao chỉ muốn chở tụi bây tới đây để ăn thịt từng 
đứa mà thôi. Hãy xem đống xương dưới gốc cây kia 
kìa. 
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– Bác cò độc ác ơi, bọn tôm cá dại dột quá 
mới bị bác lừa dối và ăn thịt. Nhưng với cháu thì bác 
đừng có hòng. Bác hãy mang cháu xuống hồ, nếu 
không cháu sẽ kẹp đứt cổ bác cho mà xem. 

"Nói xong, cua siết càng vào cổ cò. Cò đau 
quá kêu lên: 

– Thôi thôi, anh Hai ơi, anh Hai đừng kẹp tôi 
đau quá. Để tôi đưa anh Hai xuống hồ. 

“ Cò bay đáp xuống bờ hồ, đứng gần mé 
nước. Cua sợ buông cổ cò ra sẽ bị cò ăn thịt như 
bọn tôm cá trước. Nó nghiến răng kẹp hai cái càng 
lại thật mạnh khiến cho cổ cò đứt rời ra. Cò ngã lăn 
ra chết. Cua đi xuống nước. 

 “ Các con ơi, lúc đó ta là cây bông sứ. Ta 
chứng kiến tất cả tấn thảm kịch từ đầu đến cuối. Tuy 
ta không làm gì được, nhưng ta đã học được một 
bài học quý báu: Ở đời, ăn ở hiền lành sẽ được 
nhiều người giúp đỡ; ăn ở độc ác sớm muộn gì 
cũng sẽ lâm vào cảnh thảm thương. Ta nguyện đời 
đời sẽ làm việc lợi ích cho muôn loài. Nhờ phát 
nguyện như thế, ta đã được làm người trong hàng 
ngàn kiếp. Giờ đây, gặp các con, ta muốn truyền lại 
bài học quý báu đó cho các con.” 

 Tất cả các thiếu nhi có mặt chăm chú nghe 
đức Phật kể chuyện tiền thân của ngài. Đứa nào 
cũng thương cho cây bông sứ và cho tất cả những 
con tôm cá bị lừa gạt. Đứa nào cũng căm giận con 
cò nham hiểm độc ác, và khen con cua sáng trí và 
biết lo xa. 

Vua Bimbisàra đứng dậy, đến trước mặt Phật 
chấp tay đảnh lễ và nói: 

– Hôm nay đức Thế Tôn đã ban cho người lớn 
và trẻ em một bài học thật quý giá. Trẫm mong thái 
tử Ajàtasattu thấm nhuần được lời dạy của ngài. 
Vương quốc Magadha rất may mắn được ngài dừng 
chân hoằng hóa nơi đây. Trẫm có một món quà 
muốn dâng lên bậc Giác ngộ và tăng đoàn, không 
biết ngài có chịu cho trẫm cái hân hạnh được dâng 
cúng món quà ấy không? 

Đức Phật im lặng đưa mắt nhìn vua. 
Vua Bimbisàra cúng dường ngự uyển 

Venuvana8 
Vua Bimbisàra nói tiếp: – Về phía bắc thủ đô 

Ràjagaha chừng một dặm (1 km 6) có một vườn tre 
rất rộng, vừa yên tịnh vừa mát mẻ, trẫm gọi là 
Venuvana (Veluvana, Trúc Lâm). Trẫm muốn hiến 
dâng công viên ấy để Thế Tôn và tăng đoàn dùng 
làm tinh xá hành đạo và tu học. Được như vậy trẫm 
và dân chúng nơi đây sẽ có nhiều cơ hội đến thọ 
giáo với ngài. Mong đức Từ bi chấp nhận cho lòng 
thành của trẫm. 

Đức Phật nghĩ đến mùa an cư kiết hạ sắp 
đến, cần có nơi thuận tiện cho chư tăng tu học, ngài 
mỉm cười gật đầu ưng thuận. Vua Bimbisàra vô 
cùng mừng rỡ. Vua nghĩ rằng tinh xá Venuvana sắp 
được thành lập sẽ giữ được bậc Giác ngộ lâu dài 
trong vương quốc mình. Trong số các vị tân khách 
                                                           
8 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 63. 

có nhiều người thuộc giới lãnh đạo Bà-la-môn không 
mấy hoan hỉ về quyết định này của vua, nhưng họ 
giữ im lặng. 

 Vua truyền đem ra một bình nước bằng 
vàng. Ngài tự tay làm lễ rót nước trong bình lên bàn 
tay phải của Phật và trân trọng tuyên bố : 

– Bạch Thế Tôn, cũng như nước trong chiếc 
bình vàng này chảy vào tay ngài, khu vườn 
Venuvana đã được trẫm dâng tặng cho ngài và giáo 
đoàn do ngài lãnh đạo để làm tinh xá tu học cho chư 
Tăng. 

Lễ bàn giao đã xong. Lễ cúng dường trai phạn 
cũng đã hoàn mãn. Đức Phật và giáo đoàn khất sĩ 
từ giã hoàng cung trở về đền Suppatthita ở khu lâm 
viên Latthivana. 

Hai ông Sàriputta, Moggallàna và 155 
người bạn xuất gia9 

Trong thời gian Phật ngụ tại đền Suppatthita ở 
lâm viên Latthivana (Rừng Kè), cách thành 
Ràjagaha (hiện nay là Rajgir) khoảng 2 km về phía 
tây nam, thì 90 vị khất sĩ đã được Phật hóa độ trước 
kia ở Lộc Uyển (Migadaya) tại làng Isipatana 
(Sarnath) gồm nhóm ông Kondanna (5 người), 
nhóm ông Yasa (55 người) và nhóm ông Punna 
Mantàniputta (30 người) cũng lần lượt đến 
Latthivana nhập vào tăng đoàn để chuẩn bị kỳ nhập 
hạ thứ nhì như Phật đã dặn. 

Trong làng Upatissa còn gọi là Nàlaka (hiện 
nay là Kalapinaka hay Sarichak), thuộc quận 
Nàlandà, ở phía bắc thành Ràjagaha, có một thanh 
niên rất thông minh tên Sàriputta (Xá Lợi Phất), cha 
tên Vangantà10, mẹ tên Rùpa Sari. Sàriputta có một 
người anh là Upasena, 2 em trai là Revata và 
Cunda, và 3 em gái là Càlà, Upacàlà và Sìsùpacàlà. 
Vì Sàriputta nổi tiếng thông minh lại sanh trưởng 
trong gia đình quyền quý nhứt trong làng nên người 
trong vùng ấy gọi chàng là Upatissa. Sàriputta có 
một người bạn chí thân tên Moggallàna (Mục Kiền 
Liên), con bà Moggali (hay Moggallani, Thanh Đề), ở 
làng Kolita (hiện nay là Kulika), bên cạnh làng 
Upatissa. Moggallàna cũng rất thông minh và thuộc 
gia đình quyền quý nhứt trong làng nên có biệt danh 
là Kolita. Sàriputta và Moggallàna sanh ra cùng một 
ngày. Gia đình của cả hai người đều theo truyền 
thống Bà-la-môn giáo. Một hôm, cả hai rủ nhau đến 
dự lễ cúng tế long trọng nhiều ngày trên đỉnh núi gần 
thành Ràjagaha. Ngày đầu họ cùng vui chơi với mọi 
người, nhưng đến ngày thứ ba, đang ngồi nghỉ dưới 
bóng cây, bỗng Sàriputta nghĩ đến 100 năm sau tất 
cả mọi người đang nô đùa hỗn tạp nơi đây sẽ chết 
hết và cảnh vật nơi đây sẽ hoàn toàn thay đổi, vậy 
mà hiện nay ai nấy đều thản nhiên vui chơi trước 
cuộc đời vô thường. Ông buồn bã nói ý nghĩ của 
mình cho Moggallàna nghe, rồi hai người bạn rủ 
                                                           
9 Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 64-72; Tiểu Bộ, Trưởng 
Lão Tăng Kệ, kinh 259: Sàriputta; The Life of The Buddha của 
A. Foucher, trang 164-170. 
10 Theo The Buddha and his Teaching, trang 114; Tiểu Bộ, 
Trưởng Lão Tăng Kệ, kinh 238: Upasena. 
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nhau đi tìm thầy học đạo. Cả hai tìm đến xin thọ giáo 
với đạo sư Sanjaya Belatthiputta, lúc ấy có 250 đệ 
tử. Không bao lâu hai người đã lãnh hội tất cả giáo 
lý của thầy. Nhưng cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn 
dắt nhau tìm đến nhiều vị đạo sư Bà-la-môn nổi 
tiếng khác. Cuối cùng cũng thất vọng. Hai người bèn 
quyết định chia tay nhau đi xa hơn để tìm minh sư. 
Ông Sàriputta đi về phương nam, còn ông 
Moggallàna đi về phương bắc. Hẹn nhau khi gặp 
minh sư sẽ thông báo cho nhau biết để cùng đến 
học. 

Một hôm, đang đi trong thành Ràjagaha, ông 
Sàriputta bỗng nhìn thấy một tu sĩ y bát trang 
nghiêm, tướng đi từ tốn, mắt nhìn xuống độ vài 
thước trước chân, nét mặt trầm tĩnh thong dong, 
biểu lộ sự vắng lặng sâu xa bên trong. Vị Đại đức 
đáng tôn kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà 
khác để nhận lãnh chút ít vật thực tùy lòng quảng 
đại của thí chủ. Cốt cách siêu phàm của Đại đức 
Assaji làm cho ông Sàriputta chú ý11, ông yên lặng đi 
theo sau quan sát, không dám lên tiếng quấy rầy. 
Đại đức Assaji đi bát xong, tìm một nơi thích hợp để 
ngồi lại thọ thực. Khi đại đức Assaji thọ thực xong, 
ông Sàriputta bèn đến bên cạnh, rót nước vào chén 
dâng Đại đức rồi bạch rằng: – Kính bạch Đại đức, 
ngũ quan của ngài thật là trong sáng và thanh tịnh. 
Xin ngài hoan hỉ cho con biết vì sao ngài thoát ly thế 
tục? Ai là vị tôn sư của ngài? Ngài truyền bá Giáo 
Pháp của ai?  

– Này đạo hữu, Đại đức Assaji đáp, bần tăng 
chỉ là một tu sĩ sơ cơ, chưa đủ khả năng giảng giải 
Giáo Pháp đầy đủ và rành rẽ cho đạo hữu. 

– Kính bạch Đại đức, con là Sàriputta ở làng 
Upatissa, kính xin Đại đức tùy hỷ chỉ giáo ít nhiều, 
con sẽ cố gắng tự tìm hiểu được phần nào hay phần 
nấy. Xin ngài dạy cho con vài điểm thiết yếu, tóm 
lược cho con một vài ý quan trọng trong giáo lý mà 
ngài đã học được. 

– Đức bổn sư Gotama chỉ dạy rất nhiều, 
nhưng bần tăng chỉ thuộc được bốn câu kệ sau đây. 
Vậy bần tăng xin đọc cho đạo hữu nghe: 

“Ye dhamma hetuppabhava 
“tesam hetum tathagato. 
“Aha tesan ca yo nirodho 
“evam vadi mahà samano.  

(Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 65) 
Có nghĩa là: 
Các pháp đều do nhân sanh. 
Như Lai chỉ rõ các nhân ấy. 
Nhân diệt thì pháp diệt. 
Đại Sa môn dạy như thế12. 

                                                           
11 Theo kinh Lăng Nghiêm, quyển 5, thì ông Sàriputta và ông 
Moggallàna đang đi ngoài đường nghe ba anh em ông 
Uruvelà Kassapa bàn luận về lý nhân duyên của Phật giảng, 
hai ông liền ngộ đạo. 
12  Bài kệ bằng chữ Hán như sau:  
“Chư pháp tùng duyên sanh, 
“Diệc tùng nhân duyên diệt. 
“Ngã, Phật, Đại sa môn, 

Bốn câu kệ đó vừa tóm tắt lý nhân duyên về 
sự sanh diệt của các pháp (vạn vật vô thường) vừa 
chỉ cách tu tập giải thoát (diệt trừ tham ái = chấm dứt 
sanh tử luân hồi). Ông Sàriputta vốn rất thông minh, 
vừa nghe xong hai câu đầu liền bừng ngộ và đắc 
quả Tu-đà-hoàn (Sotàpatti), biết rằng cái gì có sanh 
thì có diệt. Từ đó về sau, để tỏ lòng biết ơn đối với 
Đại đức Assaji, mỗi khi nghe Đại đức Assaji ở nơi 
nào thì ông Sàriputta quay về hướng ấy chấp tay 
đảnh lễ, và lúc ngủ luôn luôn quay đầu về hướng ấy. 

Đúng theo lời cam kết, Sàriputta đi tìm 
Moggallàna báo tin và đọc lại bốn câu kệ trên. Nghe 
xong ông Moggallàna cũng đắc quả Tu-đà-hoàn. Hai 
ông liền đến thầy cũ là đạo sư Sanjaya Belatthiputta 
báo tin và mời thầy cùng đến thọ giáo với Phật. Đạo 
sư Sanjaya từ chối, nhưng có 155 đệ tử13 của ông 
cùng theo hai ông Sàriputta và Moggallàna đến 
Venuvana (Trúc Lâm) xin thọ giáo với Phật. Được 
tin này đạo sư Sanjaya tức đến ói máu. Đức Phật 
chấp nhận tất cả vào tăng đoàn với lời kêu “Hãy lại 
đây, các Tỳ kheo! Hãy sống đời thánh thiện theo 
Chánh Pháp để chắm dứt mọi đau khổ”. Một tuần lễ 
sau, lúc đang ở gần làng Kallavàla, Đại đức 
Moggallàna được Phật dạy quán Tứ Đại (đất, nước, 
gió, lửa), đắc quả A-la-hán. Đến tuần thứ hai, khi 
nghe đức Phật thuyết kinh Vedanà Pariggaha cho 
đạo sĩ Dìghanakha ở động Sùkarakhata, Đại đức 
Sàriputta đắc quả A-la-hán. Chiều ngày hôm ấy, đức 
Phật triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh ngài để tấn 
phong Đại đức Sàriputta làm đệ nhứt đệ tử, trí tuệ 
bậc nhứt, và Đại đức Moggallàna làm đệ nhị đệ tử, 
thần thông bậc nhứt. 

Kể từ đây số đệ tử Phật lên đến 1250 vị14, đều 
đắc quả A-la-hán (Arahattà). 

(còn tiếp) 
Vì số trang Hoằng Pháp có hạn, bài ‘Hóa 
Sanh vào Tây Phương’ của tác giả Vicki 
Machenzi sẽ không đăng tiếp vào tập san 
Hoằng Pháp. Xin quý độc giả vào trang mạng 
WWW.LinhSonPhapQuoc.org để xem.  

 
Giọt Nước Nhành Dương 

Cam Lồ rưới mát thế gian 
Nhành dương phủi sạch vô vàn chướng duyên 

Thuyền Từ Bát Nhã bình yên 
Thân tâm hoà quyện, thoát miền khổ đau 

Lìa nhân ngã, chỉ một câu 
Nam Mô, dẹp hết thảm sầu tham si. 

Quay về tự tánh Mâu Ni 
Tịch nhiên vắng lặng, trí tri vẹn toàn. 

TC. Minh Châu 
                                                                                                    
“Thường tác như thị thuyết. 
13 Theo Tạng Luật Pali thì toàn bộ 250 đệ tử của Sanjaya đều 
xuất  gia theo Phật. Nhưng phải kể là 155 mới đúng số hội 
chúng 1.250 tỳ kheo A la hán đệ tử Phật lúc bấy giờ. 
14 Theo bộ Trường A Hàm, quyển 1, phần 1, kinh Sơ Đại Bản 
Duyên thì đức Phật Thích Ca có 1 hội thuyết pháp với số đệ 
tử thường dự là 1250 người. 
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Dòng Đời Vô Tận 
Thích Trí Siêu 

Hạnh phúc xả ly 
 đời người ta thường cho hạnh phúc là có 
được cái này, cái kia: có nhà lầu, xe hơi, có vợ 
đẹp, con ngoan, có tài sản, quyền thế, v.v...  

Khi chưa có thì muốn có, làm đủ mọi cách để cho có.  
Có rồi thì sợ mất hoặc xem thường rồi lại muốn có cái 
khác.  Nếu có không được thì buồn phiền, bất mãn, 
khổ sở. 

Người biết tu thì thấy "không có" là một hạnh 
phúc.  Không có ở đây là do trí tuệ quán chiếu thấy 
mọi sự phiền toái đều do ham muốn mà ra.  Bởi thế 
người tu không muốn có, nếu đã có rồi thì tập xả ly.  
Vì những thứ "có" trên thế gian này đều là ràng buộc.  

Tuy nhiên đối với những người chưa có, chưa 
thỏa mãn được những mong ước, thèm khát, còn 
mãi mê chạy theo vật chất thì xả ly là một việc thật 
khó làm, vì họ chưa có thì lấy gì mà xả bỏ.  

Ðức Phật khi còn là thái tử đã có vợ con, vàng 
bạc, của cải, cung phi mỹ nữ, đầy đủ vật chất mà 
trong lòng vẫn nặng trĩu âu lo, không cảm thấy hạnh 
phúc. Do đó ngài mới xả bỏ ra đi tìm chân lý, tìm 
hạnh phúc chân thật.  Trong khi đó có những người 
tu lại chạy theo vật chất, của cải, tài sản, danh lợi bởi 
vì trong đời họ chưa được thỏa mãn, chưa cảm thấy 
có đầy đủ.  Chỉ khi nào có được rồi và trải qua kinh 
nghiệm thấy những thứ mà họ đã nhọc công tìm kiếm 
chỉ đem lại phiền toái và khổ đau thì lúc đó ý nghĩ xả 
ly mới xuất hiện.  

Trước hết có thân thì phải lo cho thân ăn, mặc, 
ở, sống.  Phải đi làm kiếm ăn, phải mua quần áo mặc, 
phải thuê nhà ở tránh mưa nắng.  Khi thân đau ốm 
phải lo thuốc men, chạy chữa.  Nếu có gia đình thì 
phải lo làm ăn buôn bán kiếm tiền nuôi vợ con.  Suốt 
ngày chỉ lo suy nghĩ và làm đủ mọi chuyện cho cái ta 
và những thứ của ta.  

Hạnh phúc xả ly tương đương với thiểu dục tri 
túc, có nghĩa là tâm không ham muốn, và luôn cảm 
thấy đầy đủ dù trong tay không có gì hết.  Với người 
tu, không có sở hữu gì thật là một hạnh phúc.  Nói 
như vậy có vẻ ngược đời, nhưng người tu là kẻ đi 
ngược dòng đời kia mà!  

Xả ly giống như người đang mang gánh nặng 
trên vai mà đi, nay bỏ được gánh nặng xuống thì cảm 
thấy nhẹ nhàng sung sướng vô cùng.  Người tu cần 
tập xả ly, vì xả nhiều chừng nào thì nhẹ chừng nấy.  
Xả ly không có nghĩa là phải vứt bỏ hết tài sản, của 
cải đang có. 

Xả ly trước hết là xả bỏ sự ham muốn và buồn 
giận trong tâm, kế đến là xả bỏ sự bám víu vật chất 
bên ngoài. Tuy sống giữa tài sản, vật chất, nhưng 
tâm không còn nhớ nghĩ những thứ đó là của ta, nếu 
có ai xin hoặc mất thì xem như nhẹ gánh nặng. 

Tập xả ly tới mức cùng cực thì khi chết, ta xem 
như trút hết gánh nặng, nhất là cái thân tứ đại già 
yếu, bệnh hoạn.  Ta đã phải mang nó trên vai suốt cả 

cuộc đời, nay bỏ được nó, há không phải là sung 
sướng lắm sao?  Vì thế các thiền sư đắc đạo, khi 
chết đều vui vẻ an nhiên tự tại ra đi. 

Khi đói thì ta thèm ăn, nhưng khi ăn thì đòi thứ 
này thứ kia rồi ăn cho cố, đau bụng, nặng bụng, khó 
thở.  Khi khát thì thèm uống, nhưng khi uống thì thích 
những thứ độc hại như rượu bia, rồi say mèm, ói 
mửa.  Nhiều khi sinh ra ung thư hay sưng gan. 

Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật, 
hạnh phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, 
dính mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này.  Như 
vậy hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý.  Và 
muốn có giải thoát thì phải tập xả ly.  Hãy nhìn vào tự 
tâm, xem mình còn bám víu, dính mắc, ưa ghét cái gì 
không?  Có người xả bỏ được vợ con nhưng lại dính 
mắc vào chùa chiền, xả bỏ được tài sản nhưng lại 
dính mắc vào danh lợi, địa vị.  Xả bỏ được cái này 
nhưng rồi lại dính mắc vào cái khác! 

Chất chứa 
Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng 

nên tìm đến hỏi đạo.  Đến nơi, anh thấy trong nhà 
của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một 
cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.  Anh ngạc 
nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ 
đạc gì cả?" 

Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?"  
Anh đáp: "Dạ có một va li". 
Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?" 
Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ". 
Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua 

cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều". 
Chúng ta thường quên mất mình chỉ là khách 

du lịch qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi 
nơi đây, nên tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ 
vật, tài sản.  Đàn bà thì chất chứa quần áo, vòng 
vàng, nữ trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, ti vi, 
máy điện tử. 

Tranh Chấp 
Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta 

thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác.  Sau 
đây là ba trường hợp: 

1. Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng 
và người kia lỗi 100%. 

2. Người bắt đầu học đạo, biết tu thì thấy cả hai 
bên đều có lỗi 50%. 

3. Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%. 
1/ Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng 

100%.  Do vô minh và chấp ngã quá lớn, cho mình là 
người quan trọng nhất, nghĩ cái gì cũng phải, cũng 
đúng, nên xảy ra chuyện gì trái ý cái ngã (cái Ta) thì 
tức giận bắt lỗi người khác.  Thí dụ một chuyện thật 
xảy ra ở Hoa Kỳ, có một bà già vào mua cà phê tại 
tiệm Starbucks, không biết vì lý do gì, bà uống ly cà 
phê bị phỏng miệng.  Thế là bà nổi giận làm đơn kiện 
tiệm này đã bán cho bà ly cà phê quá nóng khiến bà 
bị phỏng miệng và đòi bồi thường hai triệu đô la.  Bà 
ta không thấy lỗi mình là khi cầm ly cà phê lên, nếu 
thấy nóng thì phải biết thổi cho nó nguội rồi mới uống, 
đàng này có thể vì tham ăn, tham uống, thấy ly cà 

Ở



42/ Ho¢ng Pháp 124 - Mùa PhÆt ñän Pl.2557 

phê bốc mùi thơm phức, mờ mắt húp cái ực nên bị 
phỏng miệng. Trong khi đó biết bao nhiêu người khác 
uống đâu có bị phỏng?  Không những không biết lỗi 
mình mà còn đi kiện người ta! 

Một chuyện khác có thật cũng xảy ra tại Hoa 
Kỳ.  Một ông nọ đưa bộ đồ vét15 đến một tiệm giặt ủi.  
Khi lấy bộ đồ về thì nhận ra cái quần không phải của 
mình.  Ông đem trả lại tiệm và khiếu nại.  Khoảng một 
tuần sau, chủ tiệm đưa cho ông một quần khác, 
nhưng ông vẫn không công nhận là quần của ông.  
Thế rồi ông làm đơn kiện tiệm giặt ủi.  Chủ tiệm đề 
nghị bồi thường ông 12.000 đô la nhưng ông không 
chịu mà đòi 54 triệu.  Đương nhiên là quan tòa đã bác 
đơn của ông ta. 

 2/ Người bắt đầu học đạo và biết tu thì thấy cả 
hai bên đều có lỗi 50%.  Ở đây nói 50% là nói tượng 
trưng, vì có thể là 40% và 60%, hoặc 30% và 70%, 
hoặc 20% và 80%, v.v...  Khi xảy ra một sự tranh 
chấp, cãi nhau thì đương nhiên phải có một người bắt 
đầu.  Thí dụ như ông A và bà B cãi nhau.  Ông A là 
người bắt đầu, nhưng nếu bà B im lặng bỏ đi, không 
chửi lại thì ông A không thể đứng đó chửi mãi.  
Nhưng nếu ông A nói một câu và bà B nói lại hai câu 
thì ông A sẽ tức lên nói ba câu hoặc năm, sáu câu 
liên tiếp.  Và nếu bà B không biết ngừng thì cuộc cãi 
nhau sẽ leo thang.  Nếu bà B biết ngừng thì cuộc 
khẩu chiến sẽ chấm dứt.  Nhưng sau đó cả hai bên 
đều mang vết thương lòng và hận nhau.  Về nhà, nếu 
bà B là người hiểu đạo thì sẽ nhận ra mình cũng có 
lỗi trong chuyện cãi nhau, và nếu nhận ra mình có lỗi 
40% thì cơn giận của  bà sẽ giảm xuống 40%.  Nếu 
bà B nhận ra mình có lỗi 60% thì cơn giận của bà sẽ 
hạ xuống 60%. 

3/ Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%.  
Trong một cuộc tranh chấp mà thấy mình lỗi 100% thì 
coi bộ lỗ quá.  Nhưng nếu hiểu đạo, đạo ở đây là luật 
nhân quả và nhân duyên thì biết là không thể nào tự 
nhiên vô cớ mà người kia lại gây sự với mình.  Có thể 
mình đã nói hoặc đã làm điều gì tổn thương người ta 
mà mình không nhớ.  Và nếu xét cho kỹ mà vẫn 
không thấy mình làm gì sai quấy thì có thể đời trước, 
hay nhiều kiếp trước mình đã não hại người ta, nên 
bây giờ họ gặp lại mình thì gây sự, kiếm chuyện trả 
thù.   

Thấy mình lỗi đã là quý, nhưng nếu biết xin lỗi 
thì càng quý hơn vì có thể giải tỏa ân oán và oan gia.   
Chỉ vì một con gà 

Trong xóm nọ, có hai gia đình ở sát cạnh nhau.  
Gia đình anh Ba có một mảnh vườn nhỏ sau nhà 
chuyên trồng rau cải.  Còn gia đình anh Năm có vườn 
rộng hơn nhưng không trồng trọt mà nuôi gà.  Một 
hôm không biết làm sao mà một con gà của anh Năm 
lại nhảy qua được hàng rào vào vườn anh Ba mổ 
lung tung làm hư mấy bụi rau của chị Ba.  Chị Ba tức 
tối chạy qua mắng vốn chị Năm nuôi gà làm sao mà 
để cho nó chạy qua nhà hàng xóm phá hoại.  Nhưng 
chị Năm cũng không vừa, cãi lại ai biểu hàng rào nhà 
                                                           
15 veste, suit. 

chị Ba làm không kỹ nên gà mới nhảy qua được.  Hai 
chị lời qua tiếng lại, không ai nhận lỗi mình mà chỉ đổ 
lỗi cho người kia, nên thoáng chốc hai chị mắng chửi 
nhau thậm tệ.   

Đến chiều, anh Ba đi làm về, chị Ba kể lể 
chuyện hồi sáng và muốn chồng mình phải đi qua 
hàng xóm mắng vốn và bắt đền mấy bụi rau.  Anh Ba 
thương vợ nên đi qua nhà anh Năm mắng vốn.  
Trong khi đó bên kia, chị Năm cũng đang kể cho 
chồng nghe chuyện hồi sáng thì anh Ba sang tới nơi.  
Hai anh lời qua  tiếng lại, anh nào cũng bênh vợ của 
mình.  Đàn bà hay nói dai, còn đàn ông thì hay cộc 
nên chỉ vài câu là hai anh bắt đầu đấm đá nhau.  Anh 
Năm bị đấm trúng mặt té nhào xuống đất.  Lồm cồm 
bò dậy, liếc thấy con dao phay của vợ thường dùng 
cắt thịt gà để trên bàn, anh nhào tới nắm con dao và 
chém anh Ba tới tấp.  Trong cơn sân ngút trời, anh 
Năm đã chém chết anh Ba.   

Chỉ vì một con gà mà anh Ba mất mạng, anh 
Năm ngồi tù chung thân, chị Ba góa chồng, chị Năm 
cũng mất chồng, mấy đứa con của anh Ba trở thành 
mồ côi cha, mấy đứa con của anh Năm tuy còn cha 
nhưng cũng như không.  Xưa nay hai chị không đi 
làm, chỉ biết ở nhà làm nghề nội trợ, nay người thì 
chồng chết, người thì chồng ở tù, nên chị Ba phải đi 
bán bún riêu, còn chị Năm thì đi bán hủ tiếu kiếm tiền 
nuôi con. 

Qua câu chuyện trên, chắc bạn đọc sẽ đồng ý 
là chị Năm có lỗi, vì gà của chị chạy qua nhà hàng 
xóm quấy nhiễu.  Nếu chị Năm biết nhận lỗi và xin lỗi 
thì đâu có thảm cảnh xảy ra.  Tuy nhiên nếu chị Ba là 
người hiểu biết, có học thức, thì khi thấy chị Năm ăn 
nói ngược ngạo, xấc xược thì nên bỏ qua, không 
thèm tranh cãi, vì "tránh voi (điên) chẳng xấu mặt 
nào".  Đàng này chị Ba ban đầu tuy không có lỗi, 
nhưng khi ăn thua đủ với chị Năm là bắt đầu có lỗi 
trong đó rồi. 

Những kẻ phàm phu, vũ phu thường ra vẻ Ta 
đây ngon lành nên thích ăn thua đủ, dành phần phải 
về mình.  Còn bậc đại trượng phu thì luôn khiêm 
cung, hạ mình, biết nhận lỗi và xin lỗi.  Trường hợp 
mình không có lỗi mà vẫn nhận lỗi, xin lỗi thì chỉ có 
những bậc siêu nhân mới làm được.   
Thương ghét 

Ða số người thường, suốt ngày sống trong sự 
thương ghét.  Người nào vừa ý, hợp ý mình thì 
thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét.  Thương thì chăm 
lo, chiều chuộng, ôm giữ.  Ghét thì hất hủi, xa lánh, 
đẩy ra.  Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn 
cũng méo.  Thương thì thương cả đường đi, ghét thì 
ghét cả tông ti họ hàng.  Tất cả những nghiệp ân oán, 
oan gia đều do thương ghét mà ra, bởi vì thương là 
sự biểu lộ của tâm tham, và ghét là sự biểu lộ của 
tâm sân.  Do đó thương ghét càng nhiều thì tham, 
sân càng tăng và đương nhiên dẫn đến đau khổ và 
bất an. 

Khi bắt đầu biết đạo thì tập diệt trừ tánh tham 
và sân vì biết đó là nguyên nhân của đau khổ.  Nhờ 
từ bỏ tánh tham, sân nên tâm trở nên bình đẳng, 
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không thương người này ghét người kia.  Nhờ tâm 
bình đẳng nên bớt luyến ái gia đình, vợ chồng, con 
cái, cha mẹ, và bớt thù ghét người dưng nước lã, kẻ 
thù.  Nếu tiếp tục tu hành như vậy, từ bỏ tham, sân thì 
tâm càng trở nên bình an, vắng lặng.  Đến đây, nếu 
không khéo thì sẽ trở nên gỗ đá, cây khô, không còn 
tình người.  Do đó cần phải bước qua giai đoạn kế 
tiếp là quay lại nhìn chúng sinh. 

Khi tâm được bình an, vắng lặng, nhìn lại bà 
con thân thuộc thì thấy mọi người đều mải mê lặn 
hụp trong đau khổ, trong vòng lẩn quẩn của thương 
ghét, và từ đó khởi lên một tình thương mà đạo Phật 
gọi là từ bi.  Tình thương này không còn bóng dáng 
của tâm tham nên không có ái luyến, dính mắc.  Tính 
chất của nó hoàn toàn khác hẳn với cái thương (có 
tham) của phàm phu.  Đây là loại tình thương của bồ 
tát, người đã hiểu đạo và tu tập để thoát ra ngoài 
vòng thương ghét thường tình thế gian.  Vì thế sau 
khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương.  Thấy ai cũng là 
bà con thân thuộc của mình từ nhiều kiếp, và thấy ai 
cũng đáng thương hết.   
Tâm thích nếm mùi 

Tâm tuy vô hình chất, nhưng nó lại hay thích 
nếm mùi kinh nghiệm vật chất, nó thích nhìn ngắm 
các màu sắc xinh đẹp qua cửa con mắt, thích nghe 
những âm thanh êm dịu qua lỗ tai, thích ngửi mùi 
thơm qua lỗ mũi, thích nếm các vị ngon qua cái lưỡi, 
và thích xúc chạm khoái lạc qua thân thể.  Nói cách 
khác là tâm rất thích đi tìm cảm thọ qua năm giác 
quan.  Từ sự đi tìm cảm thọ mà tâm bị mắc kẹt, trói 
buộc vào vật chất. 

Theo kinh Khởi thế nhân bổn16, tổ tiên của loài 
người là chư thiên ở Quang Âm Thiên (Abhassara) 
tái sinh.  Ban đầu họ có thân bằng ánh sáng, phi hành 
trong không gian, tự nuôi sống bằng hỷ lạc, không 
cần ăn uống.  Lúc đó mặt đất có màu sắc giống như 
đề hồ17 và hương vị ngon ngọt như mật ong.  Trong 
số các chúng sinh này,  có người tò mò lấy ngón tay 
quẹt miếng đất và nếm thử.  Liền khi ấy, mùi vị của 
đất thấm vào thân và tham ái khởi lên.  Rồi các chúng 
sinh khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, lấy tay 
quẹt đất và nếm mùi vị.  Dần dần, vì tham ăn vỏ đất 
ngọt bùi, thân thể của họ trở nên trọng trược, và mất 
đi ánh sáng.  Ban đầu không cần ăn mà vẫn sống 
bằng ý hỷ, nhưng từ khi thưởng thức mùi vị của đất, 
khởi lòng tham ái, thân bị mất ánh sáng, họ bắt đầu 
lấy vỏ đất làm thức ăn trong một thời gian khá lâu, 
thân thể của họ trở thành cứng rắn, và sinh ra hình 
dáng sai biệt.  Những người có sắc đẹp thì khởi tâm 
kiêu ngạo về sắc đẹp của mình và khinh chê kẻ khác.  
Do sự kiêu ngạo của họ mà vỏ đất ngọt bùi biến mất, 
thay vào là một loại nấm đất hiện ra khắp nơi.  Loại 
nấm này có màu sắc như đề hồ, và hương vị như 
mật ong.  Các chúng sinh trên mặt đất khi ấy phải tự 
nuôi sống bằng thứ nấm đất này.  Càng ăn nấm đất 

                                                           
16 Trường Bộ Kinh số 27. 
17 Đề hồ là chất bổ dưỡng được làm từ sữa bò, có thể gọi là 
phó mát (fromage, cheese). 

thì thân thể của họ trở nên cứng rắn hơn và hình sắc 
lại càng sai biệt nhiều hơn.  Những người có sắc đẹp 
khinh chê người không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc 
đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta".  
Do kiêu ngạo và kiêu mạn về sắc đẹp của họ nên 
nấm đất biến mất.  Khi nấm đất biến mất thì có cỏ và 
cây leo hiện ra.  Loại cây leo này cũng có màu sắc, 
mùi vị như đề hồ, và chúng sinh khi ấy phải tự nuôi 
sống bằng cây leo trong một thời gian dài.   

Và cứ như thế, càng ăn đồ từ mặt đất thì thân 
thể của họ càng trở nên cứng rắn và hình dáng lại 
càng sai biệt.  Có sai biệt thì tâm phân biệt khởi lên so 
sánh đẹp xấu rồi sinh kiêu mạn, khinh chê kẻ khác 
nên cộng nghiệp xấu làm thức ăn ngon ngọt ban đầu 
biến mất và hiện ra các thức ăn sau nhỏ dần.  Sau 
một thời gian dài ăn cây leo và tạo nghiệp kiêu mạn 
thì cây leo biến mất và lúa mọc ra khắp nơi.  Lúa ban 
đầu không có vỏ cám, chỉ toàn mùi thơm và trơn láng.  
Chúng sinh chỉ việc nhổ lúa chín và ăn liền, không 
cần phải nấu nướng.  Nơi nào lúa được nhổ ăn ban 
sáng thì đến chiều đã mọc lại ngay, không cần phải 
cày bừa hay trồng trọt.  Càng ăn lúa thì thân thể càng 
trở nên cứng rắn hơn trước và hình dáng lại càng sai 
biệt.  Tới thời kỳ này thì hình sắc và tánh tình nam nữ 
thành hình sai biệt rõ ràng.  Do hình sắc nam nữ sai 
biệt như vậy, nên họ nhìn nhau lâu thì tình dục khởi 
lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu.    

Bản kinh còn dài, ở đây tôi không muốn lập lại, 
nếu cần biết thêm thì bạn có thể tìm chánh kinh tra 
cứu.  Điều chính yếu muốn nói lên ở đây là tiến trình 
biến đổi từ thân ánh sáng, cấu tạo bởi các nguyên tử 
thanh nhẹ, đến thân xác thịt thô kệch, cấu tạo bởi 
những nguyên tử nặng trọc, được khởi đầu chỉ vì tâm 
tham ái. 

Khi tâm thích nếm mùi, đi tìm cảm thọ vật chất 
(thỏa mãn các giác quan) thì đi theo chiều xuống 
(hướng hạ), từ nhẹ tới nặng, từ ánh sáng trở thành 
vật chất.  Khi tâm từ bỏ chạy theo cảm thọ vật chất thì 
sẽ đi ngược trở lên (hướng thượng), từ nặng tới nhẹ, 
từ vật chất trở về ánh sáng.   

Có những người tu Tịnh Độ, thường niệm danh 
hiệu đức Phật A Di Đà mà không biết từ bỏ dục lạc 
thế gian, ưa thích tài sản, vật chất, luyến ái gia đình 
vợ con thì khó hy vọng được Ngài tiếp dẫn.  Bởi vì 
đức Phật A Di Đà (Amitabha) có nghĩa là Vô Lượng 
Quang, nói cách khác Ngài chính là Ánh Sáng Vô 
Lượng.  Người còn nhiều tham dục, tâm u ám, đen 
tối, nặng trược làm sao tương ưng với ánh sáng 
trong nhẹ mà đi về cõi ánh sáng? 

(còn tiếp) 

Trăng Tròn Khuyết 
Trăng vẫn còn kia, sao đã lặn 
Vẫn còn vằng vặc, mặc lăn tăn 
Lăn tăn tại Hắn, không tại nước 
Khuyết tròn, tròn khuyết chỉ tại Anh. 

TC. Minh Châu 
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Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới 
TỰ-VIỆN LINH-SƠN 

9 Ave. Jean Jaures, 94340 Joinville-le-Pont, France. Tel:01 48 83 75 47 

THƯ  KÍNH  MỜI 
Đại  Lễ  Phật  Đản  PL. 2557 

Kính Gửi: Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử và Hội Viên  
Kính Thưa Toàn Thể Chư Liệt Vị: 

Ngày Trăng Tròn Tháng Vesak mỗi năm "Thức 
Tỉnh Lương Tri" con người với sự Thị Hiện Đản Sanh 
nơi trần thế của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Dù là 
người Phật giáo đồ hay không ai ai khắp hoàn vũ đều 
Long Trọng Cung Nghinh Chào Mừng Kỷ Niệm Ngày 
Giáng Trần Độ Thế của Thái Tử Tất Đạt Đa, năm nay 
2013 - Phật Lịch 2557, Tổ Đình Linh Sơn Sẽ Long 
Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản vào Chủ Nhật ngày 
26-05-2013 vào lúc 14g00. Để: 

• Cùng nhau thành kính đốt nén tâm hương cúng 
dường kỷ niệm công ơn hóa độ hoằng đại như trời cao 
bể cả; 

• Cùng nhau chân thành nhận thức sâu sắc tính 
nhân bản mà Đức Từ Phụ Thích Ca Như Lai suốt 45 
năm Giáo hoá đã tuyên thuyết. Đó là Phật giáo hình 
thành từ con người trần tục và nhằm trở lại phục vụ con 
người. Thái Tử Tất Đạt Đa từ con người phàm phu 
vương giả tu hành thành Phật và đem Nguồn Chân Lý 
Chứng Ngộ trở lại phục vụ con người. 

• Cùng nhau ghi nhớ lại Thái Tử dòng Gautama 
đã tu hành theo bản đồ nào để thành Phật? Trong 
những trang kinh xưa đã ghi đậm kim ngôn của Phật Tổ 
rằng: "Tất cả chúng sanh từ Vô Thủy đến nay Sanh Tử 
Nối Tiếp, đều do chẳng biết Chơn Tâm Thường Trú, 
Thể Tánh Trong Sạch Sáng Suốt, mà nhận các Vọng 
Tưởng, các tưởng này chẳng phải Chân Thật, nên bị 
Lưu Chuyển… 

Các người Tu Hành Không Thành được đạo Vô 
Thượng Bồ Đề… đều do chẳng biết Hai Món Căn Bản, 
TU TẬP SAI LẦM, NHƯ NẤU CÁT MÀ MUỐN THÀNH 
CƠM. Một là Căn Bản Sanh Tử dùng Tâm Phan Duyên 
làm Tự Tánh; hai là BỒ ĐỀ NIẾT BÀN NGUYÊN THỂ 
THANH TỊNH TỪ VÔ THỦY… Do chúng sanh bỏ quên 
Tánh Bản Minh này, nên trọn ngày trong động dụng mà 
chẳng tự biết, uổng trôi lăn trong các cõi…"; 

• Cùng nhau, Quý Phật Tử, Chư Liệt vị, Tổ Đình 
Linh Sơn, Trân Trọng Kính Mời, Toàn Thể Nhín Chút 
Thời Giờ Quý Báu Quang Lâm Tham Dự Đại Lễ Phật 
Đản Phật Lịch 2557; để góp phần Cầu Nguyện Thế 
Giới Hoà Bình Nhân Sinh An Lạc; để nhớ tìm về cội 
Nguồn Uyên Nguyên Hằng Hữu Giác Ngộ Tỉnh Thức 
Bổn Lai Cụ Túc Viên Mãn Nơi Ta; để mọi người khắp 
hoàn vũ biết tôn kính, hiểu biết, thương yêu lẫn nhau, 
không xâm hại bức não nhau! 

• Nguyện Cầu Hồng Ân Tam Bảo Gia Hộ Đồng 
Bào VN Năm Châu, Phúc Thọ Tăng Long, Bồ Đề Tâm 
Kiên Cố, Phúc Tuệ Trang Nghiêm, Tốc Thành Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác! 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát  
Ma Ha Tát 

Tổ Đình Linh Sơn, Pháp Quốc, 26-04-2013 
KT. TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG VIỆN CHỦ 

Phó Viện Chủ 
(Ấn Ký)                  

Thích Trí Liên 
 

Kính mừng đại lễ Phật Đản 
Thoại Hoa 

 
Xuân tới trăng tròn, Tất Đạt Đa 

Thái tử ra đời, họ Thích Ca 
Gia thế vốn dòng Sát Đế Lợi 

Phụ Hoàng, Tịnh Phạn, Mẫu, Ma Da. 
 

Lâm Tỳ Ny tỏa sáng hào quang 
Từ đất dâng lên đóa sen vàng 

Chim ca, hoa nở, hương thơm ngát 
Ngài thong dong bảy bước nhẹ nhàng. 

 
Bẩy đóa sen hồng dưới bước chân 

Một tay chỉ địa, tay chỉ thiên, 
Lời thốt đầu tiên cho nhân thế: 

«Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn!» 
 

Mười chín tuổi, Ngài xa hiền thê 
Cung vàng điện ngọc, chẳng say mê 

Sáu năm vào rừng tu khổ hạnh 
Ba mươi tuổi thành đạo Bồ Đề. 

 
Tứ Diệu Đế, Ngài chuyển Pháp Luân 

Bát Chánh Đạo, dạy dỗ ân cần 
Kinh viết thành ba tạng diệu pháp 

Đã ngàn người hưởng phước hồng ân. 
 

Hai đệ tử xuất sắc trung kiên 
Xá Lợi Phất cùng Mục Kiền Liên 

A Nan Đà, trí nhớ bậc nhất 
Ghi lời vàng hậu thế giáo truyền. 

 
Bốn mươi chín năm, dạy triền miên 

Linh Thứu Sơn, đại chúng ngàn người 
Ngài chỉ đưa một cành hoa sen 
Tôn giả Ca Diếp đã mỉm cười ! 

 
Gốc Sa La, biết ngày đã tới, 
Thầy A Nan lo lắng vấn an, 

Bảo hãy im, lắng nghe bài cuối 
 Rồi an nhiên, Người vào Niết Bàn. 

 
 

DANH SÁCH ỦNG HỘ BÁO HOẰNG PHÁP 
 
TT. Thích Trí Thuyên 100 €, Khui Thùng ủng hộ HP 250 
€, Bé Đăng Quang 10 €, Bé Pha Lê 10 €, SC TN Diệu 
Duyên 30€, Huỳnh Thị Nguyệt Thu (Diệu Xuân) 30 €, 
Ông Bà Quyên Văn Phú 100 €, T. Linh Phong 20 €, Lý 
Véronique 20 €, Phạm Lê Kim Hoa 100 €, Mme Hoàng 
Thị Nga 1000 €, Lý Thị Yến (Diệu Hiền) 30 €, Trần Thị 
Đảnh 20 €, Trương Thị Thanh Thủy 30 €, Diệu Thành 
20 €, Anh Tuấn Vương 50 €, Tea Tea Cheang 20 €, 
Ủng Hộ HP 1000 €, M. & Mme Hannoff J.M./Trần Bích 
20 €, Từ Tâm Nhân 50 €, Khui Thùng ủng hộ HP 
06/04/2013 450 €, Khui Thùng ủng hộ HP trên lầu 432 
€, Diệu Thành 20 €, Hàng Thị Tư 80 €, Đào Thị  Hương 
(Như Minh) 30 €, Lê Thị Thanh Tâm (Diệu Tâm) 30 €, 
Nguyên Hạnh 50 €...đến ngày 01/05/2013 (còn tiếp)... 


