Chương Trình
Hành Hương Chiêm Bái
bốn ñộng tâm và các thánh tích
tại

Ấn Độ và Nepal
Ngày
tháng
01-nov
Thứ năm
02-nov
Thứ sáu

03-nov
Thứ bảy
04-nov
Chủ nhật
05-nov
Thứ hai

06-nov
Thứ ba

07-nov
Thứ tư

08-nov
Thứ năm

09-nov
Thứ sáu

10-nov
Thứ bảy
11-nov
Chủ nhật
12-nov
Thứ hai
13-nov
Thứ ba

Chương trình
Paris CDG - New Delhi
Khởi hành ñi NEW DELHI trên chuyến bay trực
tiếp (non transit): AI 142 lúc 22:00.
New Delhi - Kushinagar
Đến New Delhi lúc 09g50; chuyển máy bay ñi
Gorakhpur (Kushinagar) 13g30-15g30.
Đi xe bus về Chùa Linh-Sơn Kushinagar. Nghỉ
tại Chùa Linh-Sơn Kushinagar.
Kushinagar (Câu Thi Na)
Lễ cung nghinh Phật Ngọc tại chùa Linh-Sơn
Kushinagar.
Kushinagar (Câu Thi Na)
Tham dự lễ khánh thành chánh ñiện Chùa LinhSơn Kushinagar.
Kushinagar (Câu Thi Na)
Câu-Thi-Na (Kushinagar) là nơi Đức Phật nhập
ñại Niết Bàn. Thăm chùa Mathakuar - nơi Đức
Phât dừng chân tại Câu-Thi-Na. Lễ bái tượng
Phật nhập ñại Niết-Bàn tại Chùa Đại Niết Bàn
(MahaPariNirvana). Tham quan Tháp Hỏa
Thiêu (Cremation-Ramabhar Stupa), Tháp Niết
Bàn (Nirvana Stupa).
Vaishali (Tỳ Xá Lỵ) – Patna
6g30 lên xe ñi Vaishali. Ăn trưa tại Chùa Kiều
Đàm Di. Viếng thăm Tháp Xá Lợi Phật (Relics
Stupa), trụ ñá Vua A Dục (Ashokan pillar),
Monkey’s Tank (Ramakunda), tháp Lichchhavi,
về thủ phủ Patna dùng tối và nghỉ tại Hotel.
Nalanda (Na-lan-ñà) – Bodhgaya (Bồ Đề Đạo
Tràng)
Ăn sáng, ñi thăm trường Đại học Na-Lan-Đà,
Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana vihar– Bamboo
grove), Núi Linh Thứu (Gridhrakuta Hill or Hill of
Vultures) - nơi Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa
và các Kinh Đại Thừa. Thăm Tháp Hoà Bình
(Shanti Stupa), hang Thất Diệp (Saptaparni
Cave), trại giam Vua Tần Bà Sa La (Bimbisara
Jail). Thăm thạch thất của tôn giả Mục-KiềnLiên, tôn giả Xá-Lợi-Phất và Ananda. Chiều về
Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), dùng tối và nghỉ
tại Hotel.
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Sáng, ñảnh lễ Phật và kim cang tòa tại tháp Đại
Giác. Chiêm bái cây Bồ Đề và tòa Bồ Đề - nơi
Đức Phật thành ñạo; Animesh Locahn chaitya
- nơi Đức Phật ngồi thiền quán chiếu duyên ñộ
sanh và tri ân; Chankramana nơi Phật ngồi
thiền tuần thứ ba trước khi giác ngộ;
Ratnagrarh - nơi Đức Phật ngồi thiền 1 tuần lễ
với hào quang tỏa chiếu toàn thân và tượng
Phật cao 80 feet. Tu tập tại Tháp. 11g30 về
Hotel dùng trưa, nghỉ trưa. 15g00 ñi thăm quan
các ngôi chùa tại BĐĐT.
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Ăn sáng xong, ñi thăm quan Khổ Hạnh Lâm
(Dungeshvari, Uruvilva-Kasyapa), làng và ñền
Sujata (Sujatakuti), sông Ni Liên Thiền
(Narajana), về Hotel dùng trưa. Chiều tu tập tại
tháp Đại Giác.

14-nov
Thứ tư

15-nov
Thứ năm
16-nov
Thứ sáu

17-nov
Thứ bảy

18-nov
Chủ nhật

19-nov
Thứ hai

20-nov
Thứ ba

21 - nov
Thứ tư

Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Tu tập tại BĐĐT
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Tu tập tại BĐĐT
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng)
Tu tập tại BĐĐT
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) – Varanasi (Bala-nại)
Sáng, ñi Varanasi (Ba-la-nại) thuộc tiểu bang
Uttar Pradesh, phố cổ khoảng 3000 năm trước
TL với các mặt hàng tơ lụa nổi tiếng. Đây là nơi
Đức Phật chuyển Pháp Luân lần ñầu với bài
Kinh Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều-TrầnNhư. Nhận phòng, dùng tối và nghỉ tại Hotel.
Varanasi (Ba-la-nại)
5g00 sáng thức, ñi thăm sông Hằng (Holy
Ganga River), phóng sanh, thả ñèn cầu
nguyện, thăm Lộc Uyển (Sarnath), tháp chuyển
Pháp Luân (Dhamek Stupa), trụ ñá vua A Dục
(Ashokan
Lion-Pillar),
viện
bảo
tàng
(Archaeological Museum), dùng tối và nghỉ tại
Hotel.
Varanasi (Ba-la-nại) ñi Sravasti (Thành Xá Vệ)
Sravasti (Thành Xá Vệ) - Lumbini (Lâm Tỳ Ni)
(Nepal)
Ăn sáng xong, tham quan Thành Xá-vệ
(khoảng 1km) kinh ñô của vương quốc cổ
Kosala (Kiều-tất-la); thăm Vườn Kỳ Thọ Cấp
Cô Ðộc (Jetvana Vihar), cây Bồ-ñề của tôn giả
Ananda, hương thất của ñức
Phật
(Gandhakuti), tháp của tôn giả Xá-lợi-phất,
Mục-kiền-liên, Vô Não, La-hầu-la; Seewali giếng và hồ Kỳ-viên, ñịa ñiểm ñức Phật ñộ
Angulimala và nền nhà biệt thực của Trưởng
giả Cấp-Cô-Độc. Tiếp tục lên xe ñi Lâm Tỳ Ni
(Lumbini), trên ñường sẽ ghé thăm thành Ca Tỳ
La Vệ (Kapilavastu) tại Ấn Độ. Dùng trưa xong,
lên xe qua biên giới Nepal về Lâm Tỳ Ni, nhận
phòng, dùng tối và nghỉ tại Hotel.
Lumbini (Lâm Tỳ Ni)
Ăn sáng xong, ñi tham quan thành Ca Tỳ La
Vệ, tham quan cổng Bắc và cổng Đông của
Vương Thành, cung ñiện của Thái tử Tất- ñạtña, thăm trường học và trung tâm mồ côi của
chùa Linh-Sơn, về Hotel dùng trưa. Chiều tham
quan và tu tập tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức
Phật Đản sanh, chùa Thánh Mẫu Ma-da
(Mayadevi). Về Hotel dùng tối và nghỉ.
Lumbini (Lâm Tỳ Ni)
Sáng dự lễ khánh thành Chùa Linh Sơn
Lumbini, Nepal. Chiều ñi Katmandou. Ăn tối và
nghỉ tại khách sạn.
Katmandou ñi New Delhi AI 214 /10:00 –
11:25
Chiều: Chiêm bái xá-lợi Phật tại viện bảo tàng
Quốc gia Delhi.
DELHI
Sáng, thăm viếng Raj Ghat - nơi tưởng niệm
Mahatma Gandhi; Khải Hoàn môn Ấn Độ
(Indian Gate). Tham quan tự do tại chợ Ham
lớn nhất tại thủ ñô Delhi (Palika Plaza) và chợ
Tay Tang (Janpath)
NEW DELHI – PARIS AI 143 / 13:10 – 18:50
Sáng tự do; 10g30 ra sân bay. Đến Paris
19g00.
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Fabrice Midal
Lời giới thiệu của người dịch :
Trong một quyển sách nhỏ « Phật Giáo Nhập
Môn » (ABC du Bouddhisme, nhà xuất bản Grancher,
2008), tác giả Fabrice Midal ñã dành riêng một
chương (chương 7, tr.123-137) ñể tóm lược thật ngắn
gọn một số các khái niệm căn bản giúp chúng ta ôn
lại những gì thật thiết yếu trong giáo lý nhà Phật.
Ngoài ra người ñọc cũng có thể xem các
chương 1 (Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây
Phương) và chương 4 (Tìm hiểu hình ảnh Đức Phật)
cũng ñã ñược chuyển ngữ và ñưa lên các trang nhà
Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức v.v...).

Hình bìa quyển sách « Phật Giáo nhập môn »
và tác giả Fabrice Midal
Các khái niệm chủ yếu trong Phật Giáo
Các khái niệm trong giáo lý Phật Giáo không
phải là những gì ñược soạn thảo một cách trí thức
nhằm vào mục ñích nghiên cứu, mà ñúng hơn là một
số phương tiện giúp chúng ta nhìn thấy chính xác
hơn sự hiện hữu của chính mình. Do ñó thiết nghĩ
cũng nên dành ra chút thì giờ ñể suy nghĩ về từng
khái niệm một hầu lắng nghe tiếng vang của chúng
trong tim ta và ñể cảm thấy sự thôi thúc của chúng
luôn nhắc nhở chúng ta nên cố gắng bằng cách nào
ñể thay ñổi cách nhìn của mình về những kinh
nghiệm cảm nhận của chính mình.
Cõi Luân Hồi - Samsara
Chữ samsara của Phật Giáo ñã ñạt ñược nhiều
thành quả thật bất ngờ trong thế giới Tây Phương.
Nhiều xí nghiệp ñã mượn chữ này ñể làm thương
hiệu và chữ này cũng ñã ñược dùng ñể ñặt tên cho
một loại nước hoa ñắt tiền. Tóm lại là chữ samsara
(cũng xin lưu ý là người Tây Phương không dịch chữ
samsara mà giữ nguyên gốc tiếng Phạn) ñược hiểu
như là những gì thật tích cực. Thế nhưng ñúng ra thì
chữ ấy lại có nghĩa là một cái vòng xoay vần bất tận
của khổ ñau nhằm trói buộc tất cả chúng ta. Cái bánh
xe của sự hiện hữu ấy buộc chặt chúng ta vào các xu
hướng của chính mình khiến chúng ta luôn phải gánh
chịu những gì xảy ra ngoài sự mong muốn của mình.
Chẳng hạn như chúng ta luôn bị xô ñẩy vào hết cảnh
huống này sang cảnh huống khác trước sự bất lực
của chính mình. Theo các kinh sách xưa thì cái bánh
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xe của sự hiện hữu ấy ñược phân chia thành sáu
cảnh giới, biểu trưng cho sáu loại ngục tù như sau :
* Địa ngục : trong cõi này thực phẩm vun bồi
cho chúng sinh là sự giận dữ và hận thù. Nếu rơi vào
cõi ñó thì chẳng những chúng ta luôn bị chi phối bởi
sự giận dữ mà bối cảnh chung quanh cũng luôn tạo
ra những mối ñe dọa khiến chúng ta không còn nhận
biết ñược là mình ñang giận dữ hay là ñang lo sợ.
* Thế giới của ma quỷ ñói khát (preta) : Trong
cõi này lan tràn một tình trạng ñói khát vô cùng nghiệt
ngã. Tất cả ñều chỉ là thèm khát và bất lực : thực
phẩm, của cải, tiền bạc, giao du..., tất cả những thứ
ấy không thể mang lại ñược một sự thỏa mãn nào.
Các loại ma quỷ ñói khát ñó (preta) là các chúng sinh
có một cuống họng teo nhỏ như một cái kim, thế
nhưng cái bụng thì lại to tướng, to ñến ñộ không có
bất cứ gì có thể làm giảm bớt ñi sự thèm khát bất tận.
Cũng không khác gì cách nói «con mắt to hơn cái
bụng», trong cái thế giới ñó chúng sinh luôn bị ñày
ñọa bởi sự bất toại nguyện.
* Thế giới của súc vật: ñấy là thế giới của sự
u mê xô ñẩy chúng ta rơi vào một cái hang thật sâu
khiến chúng ta không còn trông thấy gì cả. Chúng ta
cứ bước ñi thế nhưng lại không biết là mình ñang ñi
về ñâu. Sự hiện hữu ấy thật căng thẳng, một mặt thì
lo sợ sẽ bị nuốt sống, một mặt thì lại thèm khát muốn
ñược ăn. Thế giới ấy ngập tràn lo âu, thiếu mọi sự
nhận ñịnh sáng suốt, nói chung là một thế giới ñầy ñe
dọa.
* Thế giới của con người : ñấy là thế giới của
sự bất toại nguyện triền miên thúc ñẩy con người
thèm muốn ñủ mọi thứ, thế nhưng lại chẳng bao giờ
tìm thấy sự hài lòng. Chúng ta lúc nào cũng khao khát
muốn ñạt ñược một cái gì khác hơn, luôn tìm cách
cân nhắc và lựa chọn những gì hiển hiện ra với
chúng ta, khiến chúng ta luôn vướng mắc vào các
cảnh huống bất ñịnh gây ra bởi tình trạng xao lãng
của mình.
* Thế giới của các chúng sinh ñại ganh ghét
(asura) : thế giới này cũng chẳng khác gì với khu Wall
Street (khu vực sinh hoạt chứng khoán của thành phố
Nữu Ước)! Chúng sinh trong cái thế giới ñó lâm vào
một cuộc chiến bất tận. Đấy là cái thế giới bị chi phối
bởi sự ganh ghét, tranh dành và mọi thứ xu hướng,
tất cả luôn thúc ñẩy họ phải ganh ñua với nhau ñể
chứng tỏ mình là người giỏi nhất. Đấy là thế giới của
sự ganh ghét triền miên, và trong cái thế giới ấy chỉ
có hiệu quả là ñáng kể mà thôi.
* Thế giới của các vị trời (deva – thiên nhân):
thường ñược hiểu lầm là một thế giới ưu ñãi và cao
sang. Đặc tính tiêu biểu nhất của thế giới này là một
thể dạng cực lạc triền miên. Thế nhưng thật ra thì cái
thể dạng ấy thiếu hẳn chiều sâu. Chúng sinh trong
thế giới này thật giàu có, họ luôn chuyển từ sinh hoạt
này sang sinh hoạt khác, hết cách giải trí này sang
cách thụ hưởng khác, chẳng khác nào như ñang bị
giam hãm trong một khung cảnh ñầy tiện nghi, thế
nhưng những tiện nghi ấy lại không mang một ý
nghĩa nào cả (tác giả so sánh thật khéo léo cảnh

huống của những người giàu có và sang trọng trong
xã hội chúng ta, hay biết ñâu tác giả cũng ám chỉ một
cách thật tinh tế bản chất của thiên ñường hay cõi
cực lạc?).
Đấy cũng là cái vòng lẩn quẩn mà nơi ñó liên
tục xảy ra một sự chuyển ñổi từ hết thể dạng này
sang thể dạng khác. Sự chuyển ñổi ñó có thể xảy ra
giữa hai kiếp sống khác nhau, hoặc cũng có thể xảy
ra qua từng khoảnh khắc một trong một kiếp sống.
Sự xoay vần ñó không bao giờ ngưng nghỉ. Một số
thể dạng có vẻ như dễ chịu, một số khác thì lại mang
tính cách khổ ñau. Dù sao thì trên phương diện Đạo
Pháp (Dharma) cũng chẳng có gì khác biệt giữa các
thể dạng ấy (tất cả ñều là khổ ñau, sâu xa và kín ñáo
hay lộ liễu thế thôi). Dù có sơn các song cửa sắt của
một nhà tù bằng màu nào thì cũng không làm thay ñổi
ñược gì cả. Điều quan trọng hơn hết là phải thoát ra
khỏi cái cảnh ngục tù ấy.
Niết bàn - Nirvana
Niết bàn là một thể dạng mà tất cả mọi khổ ñau
ñều ñược loại bỏ. Thế nhưng thông thường thì kinh
sách lại không ñề cập nhiều ñến cái thể dạng ấy – lý
do là vì ñấy là một thể dạng không thể diễn tả ñược
bằng các thuật ngữ và các kinh nghiệm cảm nhận
thông thường. Điều thiết yếu là phải bước theo Con
Đường trước ñã. Ước mơ ñạt ñược niết bàn thật ra
chỉ là cách thúc ñẩy chúng ta nuôi dưỡng sự lầm lẫn
bất tận của mình mà thôi. Tóm lại là không nên nhắm
vào bất cứ một mục ñích nào mà chỉ nên cố gắng
luyện tập thiền ñịnh và học hỏi Đạo Pháp, có nghĩa là
những gì ñang thúc bách chúng ta tại nơi này và
trong từng giây phút này. Niết bàn là một thể dạng
của tâm thức khi mà nó không còn có gì ñể phải làm
nữa. Đấy là thể dạng không sinh, không tạo tác,
không còn bị trói buộc bởi bất cứ một ñiều kiện nào.
Không hư vô. Không hiện hữu. Vượt lên trên cả sự
an bình cũng như mọi hình thức xung ñột.
Vô-Ngã
Khái niệm về vô-ngã thường gây ra thật nhiều
ngộ nhận. Chúng ta thường thấy những người ñã
bước vào con ñường (tức các Phật Tử và các người
tu hành) trong khi hàn huyên với nhau thì hay nêu lên
các câu như «cái ngã của tôi», «cái ngã của anh»,
« phải buông bỏ cái ngã» v.v.., thật ra thì ñấy là
những sự lầm lẫn rất lớn, là một cách hiểu hoàn toàn
méo mó về những lời giáo huấn của Đức Phật.
Đấy chỉ là một cách củng cố thêm một cái gì ñó
(cái ngã) mà giáo lý Phật Giáo không hề chủ trương,
và ñồng thời cũng gián tiếp gợi lên ý niệm về một sức
mạnh tội lỗi không hề có trong Phật Giáo (nói lên cái
ngã của tôi, của anh... là gián tiếp che giấu phía sau
hậu ý của một sự sai lầm và tội lỗi và ñó là những gì
không phải là Phật Giáo. Nhận xét này của tác giả
thật hết sức tinh tế).
« Cái ngã » của chúng ta ñược hình dung
xuyên qua ba ñặc tính khác nhau nhằm ñể xác ñịnh
nó một cách dứt khoát. Cái ngã là vô thường, phải
gánh chịu mọi thứ khổ ñau và không hàm chứa bất
cứ một hình thức hiện hữu nào có thể xác nhận

ñược. Khi hiểu ñược cái ngã chính là như thế thì dần
dần chúng ta cũng sẽ quán nhận ñược ñấy cũng là
nền móng toàn bộ giáo huấn của Đức Phật. Đấy
cũng là những gì thật quan trọng mà chúng ta luôn
phải giữ lấy trong tâm.
Chúng ta rất thích người khác quan tâm ñến
mình hoặc giúp mình tìm hiểu chính mình, lý do là
chúng ta luôn bị tác ñộng bởi một thứ gì ñó tương tự
như một khoảng trống không, khiến cho chúng ta
luôn bị lo sợ : chúng ta không bao giờ có thể hiểu rõ
ñược thật sự mình là gì. Chúng ta luôn cảm thấy bị lệ
thuộc vào những cảnh huống ñang xảy xa và những
mối giao tiếp mà chúng ta ñang duy trì. Đấy cũng là
cách gián tiếp cho thấy sự vắng mặt của cái ngã (sở
dĩ chúng ta hiện hữu là nhờ vào các ñiều kiện và các
cơ duyên ñang xảy ra cũng như các mối giao du với
người khác mang lại cho chúng ta cái cảm tính là
chúng ta biệt lập với họ cũng như với cả bối cảnh
chung quanh, cái cảm tính ấy tạo ra ảo giác của một
cái tôi hay là «cái ngã»). Nếu thật sự mà chúng ta có
một cái ngã thì sớm muộn chúng ta cũng bắt buộc
phải nhận thấy nó. Thế nhưng vì là nó không có cho
nên các nhà tâm lý học tất sẽ còn nhiều việc phải làm
(mất thì giờ trong việc nghiên cứu và tìm hiểu một
«cái gì» ñó không hề có).
Nghề nghiệp, tuổi tác, vóc dáng, chiếc xe hơi
của mình, gian nhà của mình, bằng cấp, lương bổng
của mình, các phẩm tính cũng như các thứ khiếm
khuyết của mình..., tất cả ñều không ñủ ñể xác ñịnh
mình là gì. Có một cái gì ñó thật huyền bí từ nơi sâu
kín của mỗi con người : ñấy chính là cái vô-ngã.
Chẳng có bất cứ gì thuộc vào chúng ta lại có thể
mang tính cách dứt khoát và bất biến.
Khi nào nhận biết ñược là cái ngã chỉ là một
sản phẩm tưởng tượng ñã từng ñánh lừa ñược
chúng ta thì khi ñó chúng ta mới nhận ra một ñiều là
tất cả chúng ta ñều liên kết với người khác. Khi nào
nhận thức ñược là các bức tường mà chúng ta luôn
tìm cách xây lên cho thật cao thật ra chỉ là những
chiếc bóng không mang tính cách vững chắc nào cả
thì khi ấy chúng ta mới không còn tự tách rời mình
với thế giới chung quanh. Đồng thời chúng ta cũng sẽ
cảm nhận ñuợc cái thể dạng vô-ngã ấy như là một sự
hiện hữu thật tự nhiên, không cần phải xác nhận
thêm gì cả. Đấy mới chính là cái bản ngã ñích thật –
tức là con người của chính mình khi ñã lột bỏ ñược
cái ngã.
Các câu chuyện võ thuật trong thiền phái Zen
giúp tìm hiểu thật rõ ràng thế nào là vô-ngã. Thí dụ
như trường hợp một người chiến sĩ luôn bị bủa vây
bởi cái ngã của mình thì khó lòng tìm thấy ñược chiến
thắng, lý do là hắn quá quan tâm tìm ñủ mọi cách ñể
ñạt ñược chiến thắng và ñể bảo vệ lấy chính mình.
Cái ngã thật ra cũng chỉ là một sự giằng co giữa hy
vọng và sự sợ hãi, ñấy là hai tên cướp ñã tước ñoạt
mất sự cảm nhận của người chiến sĩ trước bối cảnh
hiện tại trong từng cảnh huống xảy ra (một cá thể
luôn bị chi phối bởi lo sợ và hy vọng khiến không còn
nhìn thấy ñược thực tại trong từng giây phút một).
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Nếu luôn bị ám ảnh bởi niềm hy vọng là mọi sự sẽ
mang lại tốt ñẹp, và e sợ những gì bất lợi có thể sẽ
xảy ra thì hắn sẽ không thể nào nhìn thấy ñược thực
tại ñúng với nó, và như thế hắn sẽ không sao tránh
khỏi thất bại.
Các câu chuyện ñại loại như trên ñây cho
chúng ta thấy rằng vô-ngã chính thật là không gian
của sự sống biểu trưng cho một thể dạng tự do, và
tuyệt nhiên không phải là một sự chiếm ñoạt nào cả.
Đấy là cả một không gian mở rộng giúp cho con
người trong mỗi chúng ta có thể phát triển một cách
trọn vẹn hơn, thoát khỏi mọi thứ gông cùm do cái tôi
tạo ra nhằm trói buộc chúng ta và khiến cho chúng ta
luôn phải sống trong lo sợ.
Chính vì thế mà Đạo Pháp là những gì thật triệt
ñể và hoàn toàn khác biệt với các phương pháp tiếp
cận tâm linh khác. Ngoài Đạo Pháp ra thì bất cứ một
phương tiện tiếp cận nào dù có giúp cho chúng ta trở
nên khá hơn ñi nữa cũng không thể nào mang lại cho
chúng ta một niềm hạnh phúc ñích thật ñược. Các
phương tiện ñó từ căn bản
không thể giải quyết ñược các
khó khăn. Bởi vì bất cứ nơi nào
vẫn còn có cái ngã thống trị thì
nơi ñó chúng ta cũng chỉ có thể
cảm nhận ñược sự bất hạnh mà
thôi.
Vô-Thường (hay là sự
chuyển ñộng tự nhiên của
các hiện tượng)
Thoạt nhìn thì khái niệm
này không có gì là khó hiểu lắm,
tuy thế chữ này vẫn chưa ñược
các quyển tự ñiển của chúng ta
(tức của người Tây Phương)
nhắc ñến. Vô-thường có nghĩa
là chẳng có gì trường tồn, bởi vì
tất cả mọi sự vật ñều phải gánh
chịu sự ñổi thay. Thời gian trôi
qua và chẳng có gì tồn tại. Bất cứ ai cũng ñều có thể
biết ñược ñiều ấy và cảm nhận ñược sự kiện ấy. Một
số học giả thường hay so sánh khái niệm này với
khái niệm của triết gia Hy Lạp Heraclite, và họ ñã tóm
lược quan ñiểm của triết gia này bằng một câu như
sau : « Người ta không bao giờ có thể tắm hai lần
trong cùng một dòng sông ». Nếu hiểu theo cung
cách ñó thì ý nghĩa ñích thật trong tư tưởng của
Heraclite cũng như của Đức Phật ñều bị xuyên tạc.
Tuy rằng giáo huấn của Đức Phật và của Heraclite
không hề gặp nhau ở bất cứ một ñiểm nào cả, thế
nhưng cả hai vị ấy nào có phát biểu một cách vô vị và
nông cạn ñến thế (hình ảnh trên ñây thật quá thô sơ
và không giải thích ñược thế nào là vô thường theo ý
nghĩa của Héraclite và theo giáo lý của Đức Phật).
Thuật ngữ vô-thường có vẻ phản ảnh khá trung
thực ý nghĩa của chữ anitya trong tiếng Phạn – chữ nitya có nghĩa là « thường hằng » và ñầu ngữ a- thì
có nghĩa là « không » tức phủ ñịnh cái thể dạng
thường hằng ấy.
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Thế nhưng nếu nhìn một hiện tượng dưới khía
cạnh của một sự tiếp nối liên tục giữa nguyên nhân
và hậu quả (causal concatenation) và xem nó như là
một hiện tượng vật lý thì ñấy cũng sẽ là một ñiều sai
lầm lớn : tương tự như khi nhìn tất cả các hiện tượng
ñều phát sinh từ nguyên nhân và ñiều kiện, và chúng
nhất thiết sẽ phải biến mất khi các nguyên nhân và
ñiều kiện tạo ra chúng không còn hội ñủ.
Những gì mà giáo huấn của Đức Phật muốn
chỉ ñích danh thì thật ra không liên hệ gì ñến các quy
luật vật lý chi phối sự hình thành của các hiện tượng,
mà ñúng hơn thì ñấy là niềm hy vọng ñiên rồ của
chúng ta cứ muốn cho mọi sự vật mà chúng ta hằng
bám víu sẽ trường tồn bất tận. Vô-thường chính là
khía cạnh tự do của thực tại (nói một cách khác là sự
vận hành tự nhiên của hiện thực) thách thức sức
mạnh bám víu của chúng ta. Giáo lý Phật Giáo liên
quan ñến sự kiện không-thường-hằng cũng là một
cách chứng minh cho thấy là thế giới này không hề
hàm chứa một cái ngã nào cả (ñã là vô-thường thì
không hàm chứa một thứ gì bất biến
ñể mà có thể gọi ñấy là một cái ngã).
Sự tương liên (hay phản ảnh
của hiện thực)
Chúng ta không hề là các
chúng sinh biệt lập. Tất cả mọi sự vật
ñều gây ra tác ñộng có ảnh hưởng
ñến chúng ta và ngược lại thì chúng
ta cũng tác ñộng và ảnh hưởng ñến
tất cả mọi thứ. Những gì mà chúng ta
thực thi ñều gây ra tác ñộng ảnh
hưởng ñến quá trình diễn tiến của
mọi sự vật.
Các lời giáo huấn trên ñây của
Phật Giáo chính là nhằm vào mục
ñích thôi thúc chúng ta nên sớm thay
ñổi cách nhìn của mình về thế giới
này, nghĩa là phải quan tâm ñến sự
kiện tất cả chúng sinh ñều hiện hữu
bằng cách tương liên với nhau và cả với toàn thể vũ
trụ, ñồng thời các hiện tượng tương tác thuộc vào cả
hai lãnh vực vật lý và tâm lý ñó cũng liên tục tác ñộng
ñến toàn thể mọi lãnh vực từ cá nhân, gia ñình, xã hội
cho ñến ñịa lý.
Chúng ta cứ luôn muốn là mình hiện hữu một
cách ñộc lập. Cái ảo giác ñó tất nhiên sẽ trấn an
chúng ta bởi vì nó tạo ra một thứ cảm tính nào ñó về
sức mạnh của chính mình, thế nhưng thật ra thì ñấy
lại là cái mang ñến cho chúng ta mọi thứ ñọa ñày.
Thuật ngữ « tương liên » (interdependence - từc có
nghĩa là phụ thuộc lẫn nhau) dù có phản ảnh trung
thực cách mấy ñi nữa ý nghĩa của từ tiếng Phạn
pratityasamudpada thì cũng vẫn cho thấy một cái gì
ñó không ñược suôn sẻ cho lắm. Khái niệm về sự
tương liên thật ra mang tính cách khá giới hạn. Thay
vì chỉ biết nhìn thấy bất cứ một vật thể nào cũng phải
lệ thuộc vào các vật thể khác thì chúng ta có nên suy
nghĩ sâu xa hơn như thế ñể quán thấy rằng tất cả mọi
vật thể ñều phụ thuộc lẫn nhau qua một sự tương liên

xuyên-cá-thể và xuyên-hiện-hữu hay không? (có
nghĩa là quy luật tương liên chẳng những vượt xa hơn
lãnh vực vận hành của sự hiện hữu mang tính cách
cá thể mà còn tương tác và liên hệ ñến các kiếp sống
trong quá khứ cũng như tương lai, và ñấy cũng là một
cách giải thích về sự vận hành của nghiệp và hiện
tượng tái sinh).
Tánh không
Tánh không là một trong các khái niệm then
chốt nhất trong giáo lý Phật Giáo. Long Thụ, một nhà
sư người Ấn sinh ra sau Đức Phật khoảng bảy hay
tám thế kỷ, là người ñầu tiên ñã triển khai khái niệm
này một cách toàn vẹn và mạch lạc nhất. Dựa vào
các phép lý luận lôgic (nguyên tắc hợp lý) Long Thụ
ñã chứng minh cho thấy rằng những gì mà chúng ta
cảm nhận ñược về thực tại ñều sai lầm.
Phật Giáo không hề xác ñịnh là không có gì cả,
mà chỉ nêu lên cho chúng ta thấy là những gì do
chúng ta tạo dựng ra nhằm áp ñặt cho thực tại mới là
những gì không hề hiện hữu. Mọi vật thể hoàn toàn
trống không về các khái niệm mà chúng ta áp ñặt cho
chúng. Sự trống không ñó không hàm chứa một thứ
gì cả, không ñược xác ñịnh bởi bất cứ một thứ gì cả,
và nhất là không hề biểu trưng cho một sự vắng mặt
nào hay một sự hiện diện nào cả.
Long Thụ từng nói như sau: «Khi ñề cập ñến
một sự hiện-hữu thì ñấy là quan ñiểm chủ trương sự
trường tồn, nếu ñề cập ñến một sự phi-hiện-hữu thì
ñấy là quan ñiểm chủ trương sự hủy diệt (hư vô). Vì
thế nên các vị hiền nhân không thường trú trong sự
hiện-hữu cũng không thường trú trong sự phi-hiệnhữu ». Tánh không có nghĩa là như thế: ñấy tức là
cách phủ ñịnh tất cả các quan ñiểm, phá bỏ tất cả mọi
luận ñề, không chấp nhận bất cứ gì ngoài sự mở
rộng ñối với các hiện tượng ñược nhận biết một cách
tự nhiên.
Lòng từ bi
Từ bi cũng là một khái niệm chủ yếu trong Phật
Giáo. Đấy là một thể dạng thật thanh cao của con tim,
là mối âu lo thiết tha mong cầu sao cho tất cả chúng
sinh ñều tránh khỏi khổ ñau.
Nếu muốn nắm vững khái niệm này thì nhất
thiết phải hiểu rằng ñấy không phải là một thứ bổn
phận cũng không phải là một sự tự nguyện. Chúng ta
không trở thành một người có lòng từ bi. Bởi vì từ bi
là một ñộng lực bộc phát từ con tim của mình trong
thể dạng nguyên sinh của nó. Quả thật không có gì
khổ sở hơn cho những ai mong muốn ñược trở thành
người từ bi. Họ chỉ có thể trở thành những con người
từ bi giả mạo vì mục tiêu của họ là muốn che ñậy một
sự hung hăng nào ñó. Lòng từ bi ñích thật phải là một
ñộng lực bùng lên và không thể ñè nén ñược, tương
tự như lòng thương xót của một người mẹ khi nhìn
thấy con mình ñang ốm ñau
Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của lòng từ bi
thì nơi ấy chúng ta sẽ không hề cảm thấy sợ hãi và
hoang mang, ñấy là một thể dạng vượt lên trên mọi
sự tính toán nhỏ mọn của cái ngã. Thật vậy, cái ngã
luôn tìm ñủ mọi cách ñể bảo vệ vòng ảnh hưởng của

nó, trong khi ấy thì lòng từ bi lại là một thể dạng hoàn
toàn mở rộng và thân thiện. Lòng từ bi giúp chúng ta
hiểu rằng không có một biên giới thật sự nào ngăn
cách giữa chúng ta với tất cả các chúng sinh khác.
Phật Giáo triển khai nhiều phép luyện tập giúp
phát huy lòng yêu thương sâu xa ñối với tất cả mọi
sinh linh.
Tại sao tánh không và lòng từ bi lại ñược
xem như không thể tách rời khỏi nhau?
Phần lớn các học phái Phật Giáo ñều quan
niệm rằng lòng từ bi ñối với chúng sinh không thể
tách rời khỏi sự hiểu biết prajna (bát nhã), và ñồng
thời thì ñấy cũng là khả năng tiên quyết nhất giúp
nhìn thấy ñược tánh không. Do ñó có thể so sánh
lòng từ bi như một con cá lội trong nước và nước thì
tượng trưng cho sự hiểu biết.
Người ta không thể tách rời hai thứ ấy ra khỏi
nhau. Lòng từ bi phải luôn kết hợp với sự hiểu biết.
Thật vậy không thể nào tách nó ra khỏi sự sáng suốt
nhằm giúp chúng ta nhìn thẳng vào những gì ñúng
như thế. Nếu không thực hiện ñược ñiều ấy thì lòng
từ bi cũng sẽ chỉ ñơn thuần là một sự dại dột. Thí dụ
như hành ñộng thật vô ý thức ñem cho trẻ con kẹo
bánh mỗi khi chúng vòi vĩnh. Chúng ta ñều hiểu rằng
ñấy không phải là một hành ñộng giúp ñỡ trẻ con mà
chỉ là cách làm hại chúng. Lòng từ bi thiếu trí thông
minh thì quả thật là thảm hại.
Tịch Thiên (Shantideva) một nhà sư sống vào
thế kỷ thứ VIII, ñã trước tác một tập thơ rất nổi tiếng
mang tựa ñề là « Con ñường của những vị Anh Hùng
hướng ñến Giác Ngộ » (Bồ-tát Đạo) mà các nhà sư
Tây Tạng ñều phải học thuộc lòng. Tập thơ nói lên sự
tương quan giữa tánh không và sự bùng dậy của một
con tim biết mở rộng (bodhicitta - bồ ñề tâm). Khi nào
hiểu ñược là cái tôi không hề hàm chứa một sự hiện
hữu cố ñịnh nào và cũng không thể nào xác ñịnh
ñược nó một cách minh bạch, vì thật ra thì ñấy chỉ là
những gì lệ thuộc vào các ñiều kiện ñang xảy ra với
chúng ta, thì khi ñó bản chất hẹp hòi của các thứ cảm
tính ích kỷ xem mình là trung tâm sẽ hiển hiện ra thật
rõ ràng như là một quan niệm sai lầm về thực tại.
Tịch Thiên ñã viết như sau:
«Nếu nhìn thấy hai chân hai tay,
Thì ta cũng có thể hình dung ra ñược ñấy là tứ
chi của một thân xác nào ñó.
Vậy khi nhìn thấy chúng sinh,
Thì tại sao ta lại không thể hình dung ra ñược
ñấy chính là những thành phần của sự sống?»
Cũng thế, nếu ta biết ñưa tay ñể xoa chỗ ñau
trên bàn chân của mình khi bị vấp ngã, thì tại sao ta
lại không ñủ sức hành ñộng tương tự như thế trước
những khổ ñau của người khác?
Tịch Thiên nhận thấy sự hẹp hòi ñó là ñã phát
sinh từ sự bám víu mang tính cách bản năng và sai
lầm của chúng ta vào ý nghĩ cho rằng chúng ta là
những con người biệt lập. Vì thế chỉ khi nào quán
nhận ñược bản chất ñích thật (của hiện thực) là như
thế, thì khi ñó chúng ta mới có thể khơi ñộng ñược
lòng từ bi trong lòng mình (khi nào hiểu rằng chúng ta
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không phải là những chúng sinh biệt lập mà hoàn
toàn tương liên với các chúng sinh khác thì khi ñó
chúng ta mới có thể mở rộng lòng từ bi của mình một
cách ñích thật ñược).
Dù cho cách lý luận ấy có tỏ ra sắc bén ñến
mấy ñi nữa thì quả cũng chưa ñủ. Không cần phải
giải thích dông dài, chúng ta cũng ñều hiểu rằng lòng
từ bi là một thứ gì thật tốt. Thế nhưng vấn ñề then
chốt hơn là phải làm thế nào ñể giúp cho nó ñược
bộc lộ. Có khi nào chúng ta cảm thấy con tim mình
khép lại quá kín hay chăng?
Người Phật Tử trong thế giới Tây Phương (thật
ra thì nếu ñã là một người Phật Tử thì dù ở phương
nào cũng thế) phải biết tìm hiểu xem lòng từ bi ñang
nấp ở cái xó nào ñể lấy ngón tay mà trỏ thẳng vào cái
chỗ nhạy cảm ấy, tức là vào cái chỗ thật xót xa và
bức xúc trong lòng mình, hầu giúp cho mình có thể
phát huy ñược nó. Lòng từ bi chính là cái vết thương
ấy, nó ñang rướm máu và ñang thôi thúc chúng ta
trước những khổ ñau của thế gian này. Nếu muốn
làm giảm ñi sự thôi thúc ấy thì phải hòa nhập vào tâm
ñiểm của sự ñau xót ñó, và ñấy cũng là cái ñiểm
mong manh nhất của trái tim nhân loại, ñể mà ñặt hết
niềm tin của mình vào ñấy.
Nghiệp – Karma
Thuật ngữ karma phát sinh từ chữ kr và chữ
này thì có nghĩa là « làm », và chữ này cũng làm phát
sinh ra chữ « créer » (« create » trong tiếng Anh, tức
có nghĩa là « tạo ra ») trong ngôn ngữ của chúng ta
(tức là tiếng Pháp). Do ñó thiết nghĩ chúng ta cũng
nên quan tâm ñến âm hưởng vọng lại từ các hành
ñộng của chính mình.
Quả thật khó có một khái niệm nào lại có thể
ñối nghịch một cách dứt khoát hơn với chủ nghĩa ñịnh
mệnh (determinism) bằng khái niệm về nghiệp trong
Phật Giáo, thế nhưng thật oái oăm là người ta lại
thường hiểu sai khái niệm này và cho rằng nghiệp là
một thứ ñịnh mệnh. Thí dụ như khi ốm ñau thì ta cho
ñấy là vì nghiệp của mình mà ra, và quả thật nếu hiểu
theo cách ñó thì không có gì khôi hài hơn. Quả ñúng
là ñiều ñó có thể giúp chúng ta liên kết nghiệp với cơn
bệnh của mình và không tự xem mình như là một nạn
nhân (phải gánh chịu bệnh tật phát sinh từ các
nguyên nhân bên ngoài), thế nhưng Đức Phật ñã
từng giảng rằng không phải bất cứ ai cũng có thể
nhìn thấy ñược nghiệp (karma) bởi vì tiềm năng tác
ñộng của nó thật hết sức phức tạp, vượt khỏi tầm
hiểu biết của con người (sự vận hành của nghiệp rất
phức tạp vì bị chi phối bởi trùng trùng ñiệp ñiệp các
nguyên nhân và ñiều kiện, trong khi ñó thì trí thông
minh của con người lại quá ñơn giản và thô thiển).
Tuy nhiên ñiều quan trọng không phải là ở ñấy.
Những gì mà chúng ta cần phải quan tâm hơn chính
là cách phải hành ñộng như thế nào ñể có thể tạo ra
các bối cảnh thuận lợi nhằm mang lại sự an vui cho
chúng sinh. Dầu sao thì cũng phải vượt xa hơn thế ñể
tìm hiểu xem nghiệp có nghĩa là gì. Nghiệp là một
tổng hợp các hành ñộng thực thi trong tình trạng tâm
thần lầm lẫn. Có thể so sánh nghiệp như là một mạng
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nhện ñược dệt và giăng ra trong cái khoảng không
gian tạo ra bởi dục vọng và sự thèm muốn, và cái
mạng lưới ñó sẽ lôi kéo theo với nó một sự chuyển
ñộng bất tận, một thứ phản ứng dây chuyền.
Bước theo vết chân của Đức Phật là cách làm
cho sự chuyển ñộng bất tận ấy phải chấm dứt. Đấy là
cách dừng lại, không ñể cho các tín ñiều sai lầm và
các thứ xúc cảm xung khắc ñưa ñẩy chúng ta từ
cảnh huống này sang cảnh huống khác. Hãy ñể cho
không gian (từ bi) và sự trong sáng (trí tuệ) tìm thấy
nhau trong con tim của mình, sự kết hợp ñó sẽ mở
rộng và làm tan biến ñi cái ảo giác của sự trường tồn
mà chúng ta luôn tìm cách ñể bảo vệ nó trong từng
giây phút một. Đấy là cách giúp cho các hành ñộng
ñúng ñắn và phù hợp với cái không gian rộng mở ñó
giúp cho các hành ñộng ấy có thể tự bộc phát một
cách tự nhiên. Mỗi một khoảnh khắc phải ñược chấm
dứt một cách trọn vẹn hầu giúp cho khoảnh khắc tiếp
theo sau có chỗ ñể hiển hiện ra. Đấy là cách hành
ñộng không tạo nghiệp vì ñấy chỉ là những gì ñột phát
một cách tự nhiên.
Sự tái sinh (không phải là ñầu thai)
Khái niệm về sự tái sinh không phải là một khái
niệm ñặc thù của Phật Giáo mà ñấy chỉ là một học
thuyết chủ trương sự « ñầu thai » (métempsychose /
metempsychosis, rebirth), Học thuyết này phát sinh từ
một chủ thuyết bí truyền (esotericism) thiếu hẳn sự
minh bạch và chủ xướng một linh hồn có thể trú ngụ
trong nhiều thân xác khác nhau. Đấy cũng chẳng
khác gì với các trò chơi ñiện tử mà người chơi phải
trải qua nhiều « kiếp sống » thì sau ñó mới thắng
ñược (tức ñội lốt một nhân vật nào ñó trong cuộc chơi
và phải chơi ñi chơi lại nhiều lần cho « quen tay » thì
mới thắng ñược). Quan ñiểm ấy mang tính cách tự
xem mình là trung tâm và vì thế là những gì hoàn
toàn trái ngược lại với giáo huấn của Đức Phật.
Hơn nữa như chúng ta ñã biết, Phật giáo phủ
nhận sự vĩnh cửu và ñặc tính bất biến của linh hồn.
Chẳng những linh hồn sẽ phải chết mà thật ra thì nó
cũng ñã chết khi phải chuyển ñổi từ khoảnh khắc này
sang khoảnh khắc khác. Chúng ta không còn giống
với những lúc còn ấu thơ nữa, và sự sống thật ra sẽ
còn tiếp tục biến chúng ta trở thành khác hơn với
những gì mà chúng ta hiện ñang có trong ngày hôm
nay.
Thuật ngữ «tái sinh» có vẻ phù hợp nhất với
giáo huấn của Đức Phật. Thuật ngữ này phản ảnh
thật trung thực với từ punarbhava trong tiếng Phạn
mà nghĩa từ chương là « sinh ra trở lại ». Khi cái chết
xảy ñến thì tất nhiên sẽ phải có một cái gì ñó mất ñi,
thế nhưng cũng không phải vì thế mà bắt buộc phải
có một cái gì khác còn giữ nguyên như cũ. Cũng thế,
nếu ñem ngọn lửa của một ngọn ñèn này ñể thắp cho
một ngọn ñèn khác thì nó có còn giữ ñược ñúng với
ngọn lửa trước kia, tức là sau khi ñã ñược chuyển từ
ngọn ñèn này sang ngọn ñèn khác hay không ?
Một người nào ñó sau khi tái sinh thì sẽ không
còn giống như trước nữa thế nhưng cũng không phải
là hoàn toàn khác hẳn.

Một mẫu ñàm thoại rất nổi tiếng giữa nhà Vua
Di-lan-ñà (Milinda) và một ñệ tử của Đức Phật là Natiên (Nâgasena) sẽ ñược trích dẫn dưới ñây nhằm
nêu lên tất cả sự khó khăn trong việc tìm hiểu về chủ
thuyết này.
« Nhà vua Di-lan-ñà hỏi nhà sư Na-tiên như
sau :
- Thế linh hồn có hiện hữu hay không ?
- Trong lãnh vực của sự thật tuyệt ñối thì
không ! (linh hồn chỉ là một khái niệm quy ước)
- Này tỳ kheo Na-tiên, phải chăng là có một con
người hoán chuyển từ thân xác này sang một thân
xác khác hay không?
- Không.
- Thế nhưng tại sao người thứ hai lại phải gánh
chịu các lỗi lầm ñã có từ trước (người tái sinh gánh
chịu nghiệp do người quá cố gây ra).
- Nếu giả sử không có sự tái sinh thì nhất ñịnh
là người ấy phải tiếp tục gánh chịu lỗi lầm từ trước.
Thế nhưng vì có sự tái sinh cho nên người ấy không
còn gánh chịu lỗi lầm nữa (có nghĩa là người tái sinh
– hay là người « thứ hai » – sẽ phải gánh chịu các lỗi
lầm từ trước. Khái niệm này tương ñối khó nắm bắt
bởi vì một mặt thì sự lý luận của chúng ta luôn bị chi
phối bởi sự trường tồn, tức bởi « cái tôi » hay « cái
ngã », và mặt khác thì chúng ta lại xem cái chết và sự
tái sinh tượng trưng cho những sự « gián ñoạn », và
mỗi kiếp sống thì mang tính cách « ñộc lập ». Nếu
muốn nắm vững khái niệm này thì có thể xem thêm «
Na-tiên Tỳ kheo Kinh », vì trong kinh này có nhiều
ñoạn giải thích khá rõ ràng về sự tiếp nối và biến ñổi
giữa các kiếp sống của một cá thể dưới sự chi phối
của nghiệp, hoặc cũng có thể xem thêm một bài viết
ngắn mang tựa ñề «Khái niệm về nghiệp trong Phật
Giáo» của người dịch ñã ñăng trên các trang
thuvienhoasen.org, hoặc quangduc.com..., hoặc cũng
có thể sử dụng phép thiền ñịnh ñể quán thấy sự biến
ñổi của thân xác và tâm thức mình trong từng khoảnh
khắc một và tiếp tục suy ra sự biến ñổi ấy qua những
kích thước sâu rộng hơn – ghi chú thêm của người
dịch).
Đối với một số người thì khái niệm tái sinh như
vừa ñược trình bày trên ñây thật minh bạch và dễ
hiểu. Âm hưởng của nó vang lên thật phù hợp với
kinh nghiệm mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận
ñược trong khi thiền ñịnh. Trong những lúc thiền ñịnh
ñó thì người ta sẽ nghiệm thấy ñược các sự gián
ñoạn làm phát sinh ra sự tiếp nối liên tục như thế nào.
Thế nhưng sẽ là một ñiều sai lầm lớn nếu cho rằng
khái niệm này giữ một vai trò chủ yếu trong việc xây
dựng ñạo ñức Phật Giáo : có nghĩa là các hành ñộng
hiện tại sẽ ñưa ñến các cảnh huống trong kiếp sống
tương lai, và vì thế mà chúng ta phải làm ñiều lành và
tránh ñiều dữ. Ngày nay sau những chỉ trích thật gay
gắt ñối với tôn giáo của Marx, Freud và Nietzsche thì
ñối với tôi thật hết sức khó ñể mà chống ñỡ cho quan
ñiểm trên ñây (tức xem sự tái sinh như một hình thức
hăm dọa ñể xây dựng ñạo ñức). Nếu luân lý phải cần
ñến một người cảnh sát ñể ñe dọa khiến cho chúng

ta phải khiếp sợ ñể mà áp ñặt nó cho chúng ta, thì cái
nền luân lý ấy tất không ñược chính ñáng lắm.
Mặc dù có nhiều người Phật Giáo ñưa ra
những ý kiến khác hơn, thế nhưng riêng tôi thì vẫn tin
rằng sự tái sinh quả thật không giúp ích gì cả cho việc
thiết ñặt ñạo ñức Phật Giáo. Không gian mở rộng do
thiền ñịnh mang lại, biết lắng nghe con tim mở rộng
và mong manh của mình cũng thừa ñủ ñể giúp một
người tu tập biết chọn cho mình một thái ñộ thích nghi
nhất trong từng hành ñộng của chính mình (ñối với
tác giả thì ñạo ñức Phật Giáo có thể phát ñộng một
cách tự nhiên và dễ dàng trong lòng mình, thế nhưng
ñối với một số người tu tập thuộc vào một cấp bậc
còn yếu thì sự răn ñe biết ñâu ñôi khi cũng cần thiết.
Dầu sao thì « quả báo » cũng chỉ là một cách hiểu ñã
ñược ñơn giản hóa về quy luật nguyên-nhân-hậu-quả
khiến người tu tập e sợ phải « ñầu thai » trong những
hoàn cảnh tệ hại mà không dám làm ñiều ác trong
kiếp sống này).
Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì tất cả
người dân Ấn ñều xem sự tái sinh như là một sự kiện
hiển nhiên (sự tái sinh không phải là một khái niệm
ñặc thù của Phật Giáo, hầu hết các tín ngưỡng khác
vào thời bấy giờ ñều chủ trương có sự tái sinh). Thế
nhưng ngày nay thì ñã khác hơn nhiều. Tuy nhiên
ñấy không phải là những gì hệ trọng ñể chúng ta phải
quan tâm. Trong từng khoảnh khắc một, chúng ta có
một chút gì ñó ñể chết ñi và ñồng thời cũng có một
chút gì khác ñể tái sinh trong một hoàn cảnh mới. Vậy
thì có cách nào giúp chúng ta tập buông xả những gì
mà chúng ta luôn tìm cách ñể bám víu hay không ?
Và làm thế nào ñể vượt thoát khỏi các chuẩn mực
giới hạn hành ñộng của chúng ta, hầu giúp chúng ta
trở nên cởi mở hơn ?
Tôi tin rằng ñấy mới ñích thật là những gì thiết
yếu trong những lời giáo huấn của Đức Phật. Trong
từng giây phút một chúng ta phải biết tự giải thoát cho
mình khỏi những gì ñang bóp ngạt và giam hãm
mình.
Phật Giáo và cái chết
Đối với Phật Giáo thì cái chết hiện hữu thường
xuyên trong mỗi chúng ta. Thế nhưng vì vô minh nên
chúng ta lại cứ xem nó như là ñiểm kết thúc cuối
cùng của ñời mình và không hề ý thức ñược là mình
ñang chết trong từng giây phút một. Thể dạng mà
chúng ta từng có trước ñây (trong quá khứ) dù vẫn
còn lưu lại một chút nào ñó trong chúng ta hôm nay
(hiện tại), thì chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục buông bỏ
nó ñể có thể trưởng thành (trong tương lai).
Tập luyện thiền ñịnh là một cách tuyệt vời nhất
ñể chuẩn bị cho cái chết, bởi vì ñấy là cách giúp
chúng ta hòa nhập với thực tại trong từng giây phút
một. Thiền ñịnh sẽ giúp chúng ta hiểu ñược rằng phải
buông xả tất cả mọi thứ bám víu. Chọn con ñường
thiền ñịnh là cách hòa nhập với cái thể dạng vô
thường của cái chết, ñể luôn nghĩ ñến nó và ñể
chuẩn bị cho nó.

Ho¢ng Pháp 122 - Mùa PhÆt ñän Pl. 2556 / 11

Theo quan ñiểm của Phật Giáo thì mỗi khi có
một người ñau ốm sắp phải ra ñi thì nên khuyên nhủ
người ấy hãy chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
Khi người hấp hối sắp ra ñi thì tốt hơn là người
thân không nên khóc lóc, bởi vì nước mắt sẽ tạo ra
một bầu không khí bất thuận lợi, khiến có thể làm
bùng lên những gì mà người hấp hối từng quyến
luyến, thí dụ như chúng ta chẳng hạn. Thế nhưng sự
vô cảm cũng có thể tạo ra cho người hấp hối một bầu
không khí ñầy lo âu và bất hạnh. Người sắp chết cần
ñược cảm thấy là mình không bị bỏ rơi. Vì thế tốt hơn
hết là nên nghĩ ñến người sắp ra ñi với tất cả lòng
thương cảm của mình.
Sự gia hộ của chư Phật
Nếu thu hẹp Phật Giáo ñể biến nó thành một
con ñường chỉ dựa vào sức cố gắng ñơn thuần của
con người thì quả thật là không có gì sai lầm hơn.
Thật thế, dù cho rất nhiều học phái xem việc tu tập
thiền ñịnh là quan trọng hơn hết (tức chủ trương dựa
vào sức cố gắng cá nhân của con người). Thế nhưng
trọng tâm của việc tu tập lại là một thể dạng buông xả
(tức có nghĩa là ngược lại với sự cố gắng).
Sự Giác Ngộ không thể nào ñạt ñược bằng
cách chỉ nhờ vào các hành ñộng ñạo ñức có tính
cách cá nhân và một ý chí ñơn thuần. Phải cần ñến
một cái gì khác nữa ñể bổ khuyết thêm. Chẳng hạn
như một số phép tu chủ trương người tu hành cần
phải mong cầu xin tiếp nhận ñược một sự thương xót
hay một sự thông hiểu nào ñó. Thế nhưng theo một
cách nhìn khác thì sự bổ khuyết ấy cũng không phát
xuất từ một nơi nào khác hơn là chính mình. Đồng
thời thì cái trí tuệ giúp nhận biết ñược vô-ngã lại hiển
hiện ra trong lòng mình như là một sự gia ân nào ñó,
một khả năng thiên phú thật hết sức bất ngờ và vô
cùng quý báu.
Bures-Sur-Yvette, 10.03.12
Hoang Phong chuyển ngữ

PhÆt ñän Sanh
PhÆt ñän sanh tìm ÇÜ©ng giäi thoát
Cõi Ta bà b‹ kh° trÀn gian
Dù vua chúa Ç‰n dân gian
Ai-ai cÛng chÎu træm ngàn Ç¡ng cay.
TrÈ thì lo tranh Çua trÀn th‰
ñ‰n lúc già bŒnh tÆt hoành hành
Bao nhiêu tiŠn cûa l®i danh
ñ‰n khi nh¡m m¡t cÛng Çành buông xuôi.
NgÜ©i cát bøi trª vŠ cát bøi
Lo tu hành theo lÓi PhÆt Çi
Hãy mau niŒm PhÆt TØ-bi
Báo thân này hoåi PhÆt thì Çón ngay.
Linh Phong
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Thích Trí Siêu
(ti‰p theo)

Buông xả gánh nặng
rong buổi thuyết trình về "Điều hòa sự căng
thẳng", một giáo sư cầm ly nước ñưa lên và
hỏi thính chúng: "Ly nước này nặng khoảng
bao nhiêu?"
Nhiều người trả lời khoảng từ 20g ñến 50g.
Giáo sư nói tiếp: "Nó nặng chính xác là bao nhiêu
không quan trọng. Vấn ñề ở chỗ quý vị có thể cầm
nó trong bao lâu?"
"Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có
vấn ñề gì. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một giờ thì
tay tôi sẽ bị ñau. Và nếu tôi cầm nó suốt một ngày thì
chắc quý vị phải gọi xe cứu thương tới!"
"Trong ba trường hợp trên, sức nặng của nó
vẫn y nguyên, nhưng nếu tôi cầm càng lâu thì nó
càng nặng". Giáo sư tiếp: "Đó chính là lý do vì sao
cần phải biết ñiều hòa sự căng thẳng. Nếu chúng ta
cứ vác trên vai suốt ngày những gánh nặng thì không
sớm thì muộn, những gánh nặng ñó sẽ trở thành
nặng hơn cho tới lúc vai chúng ta bị gãy".
"Trở lại với ly nước, tôi cần phải ñể nó xuống
một lúc cho ñỡ mỏi rồi mới cầm lên lại. Khi ñược
nghỉ ngơi, khỏe khoắn thì chúng ta dễ vác những
gánh nặng hơn".
"Vậy thì trước khi trở về nhà tối nay, quý vị hãy
ñể những gánh nặng của việc làm xuống. Đừng ñem
nó về nhà. Ngày mai trở lại sở hãy vác nó lên tiếp.
Bất cứ những ưu tư, lo lắng, phiền muộn nào mà quý
vị ñang mang trong người, hãy ñể nó xuống trong
giây lát. Dành trọn thì giờ ñể buông thả và quên nó
ñi. Đừng lo, chúng sẽ không chạy mất ñâu. Khi nào
nghỉ ngơi khỏe khoắn thì hãy vác chúng lên lại. Cuộc
ñời ngắn ngủi lắm! Đừng dại dột ôm giữ chúng hoài!"
Trong kinh "Nhất dạ hiền giả" (còn gọi là kinh
"Người biết sống một mình"), thuộc Trung Bộ Kinh,

T

ñức Phật có dạy ñừng tìm về quá khứ, vì quá khứ ñã
qua rồi, ñừng tìm về tương lai, vì tương lai chưa tới,
hãy an trú trong hiện tại. Các thiền sư cũng thường
dạy như vậy, nhưng Phật tử nào cũng ôm ñồm ñủ
thứ, nào là lo xây chùa, lập hội, tổ chức cơm xã hội
gây quỹ, lễ lược, v.v... Đi làm về nhà thì chưa quên
việc sở, bàn tán chuyện sở với bạn bè và vợ con.
Đến chùa thì chưa quên việc nhà, ñem chuyện chồng
con, gia ñình, họ hàng kể lể với bạn ñạo. Lời Phật
dạy hình như nghe quen quá thành nhàm. Câu
chuyện ly nước trên nhìn qua chẳng ăn nhập gì với
ñạo Phật, nhưng nếu biết nhìn với nhãn quan ñạo
Phật thì nó cũng là một bài pháp dạy cho ta buông xả,
xả những vọng tưởng, phiền não, lo lắng, ưu tư bất
tận của chúng ta.
Sống trong ñời, nhiều căng thẳng, bực dọc,
chúng ta tìm ñến chùa ñể mong tìm sự giải thoát,
nhưng vô tình không biết buông xả những gánh nặng
trong tâm. Trước khi bước vào cổng chùa, chúng ta
nhớ ñặt những gánh nặng thế gian (việc làm, gia
ñình, tình cảm, thế gian, ...) ở bên ngoài. Vào chùa là
ñể cho tâm nghỉ ngơi, lấy sức ñể khi ra về có sự khỏe
khoắn sáng suốt giải quyết vấn ñề.
Giới luật
Giới luật ñược ñặt ra ñể giúp hành giả tu tâm
sửa tánh, tránh những ñiều lầm lỗi ñưa ñến ñau khổ
cho mình và kẻ khác. Thọ giới nhiều là ñiều rất tốt
nhưng nhiều khi không nhớ hết ñể mà giữ.
Giới luật tuy nhiều nhưng ta có thể tóm tắt lại
trong một giới căn bản sau ñây:
"Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác".
Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác tức là tu
tâm và tu miệng.
Ở ñời ai cũng muốn hạnh phúc sung sướng,
nhưng sao cứ gặp khổ ñau? Ðó chỉ vì chúng ta
không chịu tu sửa tận gốc (tức là sửa tâm ý), mà chỉ
chú trọng những hình thức nghi lễ bề ngoài.
Trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu có nói:
"Tâm dẫn ñầu các pháp và làm chủ mọi hành ñộng.
Nếu nói hay làm với tâm ô nhiễm, khổ ñau sẽ theo
nghiệp kéo ñến như bánh xe lăn theo chân con vật
kéo".
Chúng ta muốn an vui hạnh phúc nhưng luôn
phạm lỗi lầm lớn nhất ñó là: nghĩ xấu và nói xấu kẻ
khác. Khi khởi một ý nghĩ xấu về ai thì ý nghĩ xấu ñó
nằm trong tâm của chính ta. Khi nói lời xấu ác thì lời
nói ñó nằm ngay nơi miệng của ta trước hết. Vì nghĩ
xấu kẻ khác nên ta nghi ngờ và xem họ là thù ñịch, rồi
ghét bỏ họ. Vì ta nói xấu kẻ khác nên họ thù ghét lại
ta. Từ nghĩ xấu và nói xấu sẽ ñưa ñến hành ñộng xấu
ác tức là tạo nghiệp. Do ñó nếu muốn tránh tạo ác
nghiệp thì ta phải tu ngay từ trong tâm, giữ tâm trong
sạch vắng lặng, trau dồi bốn ñức tính (từ, bi, hỷ, xả)
và giữ gìn cái miệng, ít nói chuyện thị phi, tốt xấu của
kẻ khác. Mỗi khi mở miệng thì chỉ nói lời ái ngữ và sự
thật, còn không thì nên im lặng. Giữ gìn ñược tâm và
miệng trong sạch thì chắc chắn hành ñộng sẽ tốt
lành. Chúng ta hay thích thọ giới nhiều, học kinh luận

cao siêu nhưng lại bỏ sót những ñiều căn bản và giản
dị.
Có người ñến hỏi ñạo thiền sư Ô Sào. Ngài
nói:
Đừng làm ñiều ác,
Gắng làm việc lành,
Giữ tâm trong sạch
Đó lời Phật dạy.
Người kia nói: "Cái này ai mà chả biết".
Thiền sư trả lời: "Con nít lên ba cũng biết,
nhưng ông già tám mươi làm cũng không xong".
Giới luật tuy nhiều nhưng ta hãy bắt ñầu bằng
giữ cho tâm và miệng trong sạch thì tất cả giới khác
sẽ tự nhiên trong sạch.
Thước ño người tu
Nhiều người tu lâu năm, thường ñi chùa, ăn
chay, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả,
theo học giáo lý với nhiều bậc thầy nổi tiếng, nhưng
những ñiều này có chứng minh là mình tu giỏi và tu
ñúng hay không?
Để tự xét mình tu ñúng hay không, chúng ta có
thể dựa vào bốn tiêu chuẩn tối thiểu sau ñây mà ño:
1. Tánh tham: ưa thích tài sản, danh lợi và sắc
dục.
2. Tánh sân: gặp cảnh trái ý, nghịch lòng thì dễ
nổi sân.
3. Tánh kiêu căng ngã mạn: thích khoe khoang,
xem mình tài giỏi hơn người khác.
4. Chấp ngã sở: cho thầy tôi hay pháp môn của
tôi là hay hơn hết.
Bốn ñiều trên ñương nhiên là ai cũng còn nếu
chưa chứng quả A la hán, nhưng nếu tu ñúng thì
càng ngày những tánh này phải yếu dần ñi.
Ngoài ra một người tu cần phải có, hoặc trau
dồi ít nhất những ñức tính sau ñây:
1. Biết làm phước, bố thí. Không keo kiệt, bỏn
sẻn, bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
2. Nói lời ái ngữ. Không chê bai, chỉ trích, vu
khống, phỉ báng kẻ khác.
3. Từ, bi, hỷ, xả. Bốn ñức tính căn bản của
người tu hành.
4. Khiêm cung và lễ ñộ. Càng tu thì cái ngã
nhỏ dần, biết cung kính tôn trọng kẻ khác.
Nếu tu ñúng thì những ñức tính này càng ngày
càng tăng trưởng.
Nguyên nhân khổ ñau 1
Trong Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), phần
Tập ñế thường nói nguyên nhân của ñau khổ là 10
phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân
kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nhiều
người học ñạo không nhớ nổi 10 danh từ trên, và dù
có nhớ ñi nữa cũng chưa chắc hiểu rõ ý nghĩa. Qua
kinh nghiệm cá nhân, tôi xin tóm tắt lại thành một thứ
cho dễ nhớ:
"Nguyên nhân của khổ ñau là muốn sự vật phải
theo ý mình".
Một câu ñơn giản trên bao gồm 10 phiền não
gốc.
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Khi tiếp xúc cảnh trần, tâm khởi lên ưa cái này,
muốn cái kia, như muốn có nhiều tiền, muốn giàu có,
muốn nổi danh, muốn vợ ñẹp, muốn quyền hành,
muốn cái này, muốn cái kia, tất cả những cái muốn
ñó ñều ñược thúc ñẩy bởi tâm tham. Khi cái muốn
ñược thỏa mãn thì lòng tham lại tăng trưởng, có một
thì muốn hai, có hai thì muốn mười, và có rồi thì sợ
mất, phải lo lắng ôm giữ, cất giấu.
Nhưng khi những cái muốn không ñược thỏa
mãn thì tâm sân nổi lên, giận người này, tức người
kia, ñổ lỗi người nọ. Trong tất cả phiền não thì tâm
sân là nguy hiểm nhất, vì nó ñưa ñến hành ñộng xấu
ác, mắng chửi, ñánh ñập, mưu hại người làm trái ý
mình.
Muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình là ngu si,
bởi vì sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân
quả. Đủ nhân và duyên thì cho ra quả, còn thiếu
nhân và duyên thì quả không trổ. Thí dụ những người
nghèo mà ham mua vé số, lô tô, ñánh ñề mong trúng
số làm giàu, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì không
có phước. Theo luật nhân quả, những người mà kiếp
này giàu có là nhờ ñời trước ñã từng bố thí, giúp ñỡ
kẻ nghèo khó, nhờ phước ñức ñó nên kiếp này làm
ăn dễ gặp may mắn, ñược quý nhân giúp ñỡ. Ngoài
ñời thường nói "thông minh bất năng ñịch nghiệp", dù
tài giỏi thông minh nhưng không có phước thì cũng
nghèo mạt rệp; hoặc "mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên", con người mưu mô tài giỏi thế nào ñi nữa,
nhưng thành công hay không là do trời xếp ñặt, trời ở
ñây chính là luật nhân quả. Điển hình như truyện
Tam Quốc xưa kia, Khổng Minh bao lần bày binh xếp
trận quyết giết cho ñược Tư Mã Ý, ñúng lúc Tư Mã Ý
sắp bị chết cháy thì trời nổi cơn mưa lớn dập tắt hết
lửa. Trong gia ñình, ai cũng muốn vợ chồng con cái
hạnh phúc, nhưng ñâu biết tất cả là oan gia hội tụ ñể
thanh toán nợ ân oán. Đã là oan gia tìm ñến ñòi nợ,
trả nợ thì làm sao muốn người khác phải thương yêu
và chiều ý mình ñược?
Muốn sự vật phải theo ý mình cũng chính là
ngã mạn, tự cho mình là quan trọng, muốn mọi người
phải tuân chiều ý mình. Trong gia ñình, vợ muốn
nhẫn hột xoàn mà chồng chỉ mua cho nhẫn vàng thì
buồn giận; chồng muốn ñi du lịch mà vợ chỉ thích ñi
mua sắm thì không vui. Ai cũng muốn người kia phải
theo ý của mình. Đi vào ñám ñông thì muốn mọi
người ñể ý tới mình, vào chùa thì ăn mặc sang trọng,
trang sức lộng lẫy ñể mọi người chú ý, thế là cảm
thấy vui sướng hãnh diện. Trong buổi ăn uống, nhậu
nhẹt thì lớn miệng dành nói, không cho người khác
nói, lỡ ai nói trái ý thì nổi sân chửi bới, ẩu ñả.
Khi sự vật không xảy ra theo ý mình thì tâm
nghi dễ phát sinh. Thí dụ người vợ muốn chồng phải
ñi làm về ñúng giờ, nhưng lỡ chồng ñi làm về trễ thì
vợ khởi tâm nghi là chồng ngoại tình. Hoặc vợ muốn
chồng phải ñưa ñi nghỉ mát, nhưng chồng bận việc
không ñi ñược thì vợ nghi là chồng hết thương mình,
v.v...
Muốn sự vật phải theo ý mình và mình ở ñây là
ai? Đó chẳng phải cái thân này là gì? Vì chấp cái
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thân này là Ta, là mình, (thân kiến), nên thân này
muốn cái gì thì phải chiều theo ý nó. Nó ñòi ăn thịt
uống rượu mà trong nhà chỉ có rau cải và nước lã thì
nổi sân lên, ñập bàn ñập ghế, la hét vợ con. Vì cho
cái thân này là Ta nên phải ñi sửa sắc ñẹp, không
muốn nó già.
Biên kiến là chấp vào cái thấy một chiều, còn
gọi là thành kiến. Khi muốn sự vật phải xảy ra theo ý
mình tức là không muốn sự vật xảy ra theo ý người
khác, ñó chính là biên kiến1.
Tà kiến là chấp chặt những quan niệm sai lầm,
trái với ñạo ñức, trái với luật nhân quả. Cứ muốn sự
vật phải xảy ra theo ý mình, ñó là không hiểu luật
nhân duyên, nhân quả như ñã nói ở trên, và như vậy
chính là một loại tà kiến.
Kiến thủ là chấp chặt ý kiến, quan niệm của
mình. Ai cũng có quyền có ý kiến và khi mình biết tôn
trọng ý kiến của người khác thì không phải là kiến
thủ. Kiến thủ ở ñây là khư khư bám chặt vào ý kiến
của mình là ñúng và ép buộc người khác phải theo.
Dù ý kiến của mình ñúng và hay nhưng ép buộc kẻ
khác tuân theo thì ñó là kiến thủ. Từ kiến thủ ñi tới
ñộc tài chẳng bao xa. Thí dụ những người tu Tịnh Độ
hoặc tu Thiền quá khích, muốn xiển dương pháp môn
của mình là hay, là ñúng, rồi dèm pha pháp môn
khác, muốn gia ñình bạn bè phải tu theo pháp môn
của mình, ñây cũng là một loại kiến thủ.
Giới cấm thủ là chấp vào những giới cấm kỳ lạ,
như không nhận sự tiếp máu khi bịnh hay giải phẫu,
không ñược cưới hỏi người ngoại ñạo, phải tiêu diệt
người ngoại ñạo, v.v... Bám chặt vào những giới luật
kỳ lạ như vậy mà còn bắt thân thuộc, bè bạn phải
theo lý của mình, có người hiểu biết khuyên răn thì
không nghe mà còn sinh ra oán giận.
Qua sự phân tách trên, nếu bạn muốn diệt trừ
phiền não khổ ñau thì cần nhớ nguyên nhân chính là
"muốn sự vật phải theo ý mình".
Có người sẽ thắc mắc, vậy thì không nên muốn
gì hết sao? Và như vậy thì làm sao sống? Làm sao
buôn bán, làm ăn, phát triển kinh tế, xã hội, v.v...?
Để dễ hiểu, tôi cần phải thêm vào là "nhất quyết
muốn sự vật phải theo ý mình" hoặc "cứ muốn sự vật
phải theo ý mình". Sống ở ñời, chúng ta cần phải suy
nghĩ tính toán, sắp xếp, dự tính trước những ñiều cần
làm trong tương lai, những kế hoạch làm ăn, buôn
bán, giao thiệp, v.v... Và có quyền mong ước mọi
việc xảy ra như mình mong ñợi, nhưng không nên
bám chặt vào ñó, nhất quyết muốn nó phải xảy ra
theo ý mình mới ñược. Nếu mọi việc hanh thông và
thành công thì không quá vui mừng, tự kiêu cho là
mình tài giỏi. Nếu mọi việc thất bại, không như ý
mình muốn thì nên hiểu rằng có thể do thiếu phước,
hoặc nhân duyên chưa ñủ và không buồn giận, ñổ lỗi
cho người khác. Xin nhắc lại một lần nữa, sự vật xảy
ra theo luật nhân duyên và nhân quả, và ý của mình
chỉ là một cái nhân nhỏ…..
(còn tiếp)
1

Ở ñây tôi miễn bàn ñến các danh từ chuyên môn như "thường
kiến", "ñoạn kiến".

Đc ĐT-LAI LT-MA
14. Lời khuyên những kẻ tù ñày và những
người nhốt họ vào tù
Trên nguyên tắc, những ai phạm vào tội ác
phải bị nhốt vào tù và bị khai trừ ra khỏi xã hội. Họ
bị người khác xem là những thành phần bất hảo
và tập thể xã hội không còn muốn nhìn thấy họ
nữa. Họ không còn một hy vọng nào ñể trở thành
tốt và sống một cuộc sống mới, họ lại tiếp tục cư
xử hung bạo với các người tù khác và hiếp ñáp
những kẻ yếu kém hơn. Trong bối cảnh như thế
sẽ không còn một dịp may nào nữa ñể cho họ tự
biến cải lấy số phận của mình.
Đôi khi tôi nghĩ ñến trường hợp những kẻ
cầm quân giết hại hàng ngàn người, những kẻ
như thế thì ñược gọi là anh hùng. Người ta xem
hành vi của những người ấy thật là tuyệt với, ñể
rồi ca hát và tán dương họ. Nhưng
nếu một người lâm vào cảnh túng
quẩn giết hại một kẻ khác, thì người
ta lại gọi hắn là một kẻ sát nhân, ñem
bỏ tù hắn và có thể ñem giết hắn
nữa. Nhiều người chiếm ñoạt những
số tiền khổng lồ thì không bị kết tội.
Có những kẻ chỉ phạm vào việc ăn
cắp vài tờ giấy bạc vì tuyệt vọng thì bị
còng tay và ñưa vào tù.
Thật ra thì tất cả chúng ta ñều
là những kẻ mang tiềm năng gian ác,
và những người mà chúng ta ñưa
vào tù, thì trong tận cùng của lòng họ,
chưa chắc họ ñã tệ hại hơn bất cứ ai trong số
chúng ta. Chỉ vì họ không cưỡng lại ñược trước
những u mê, tham vọng và hận thù mà thôi, tất cả
chúng ta thì cũng như họ, ñều mắc phải những
thứ bịnh ấy, chỉ có nặng nhẹ khác nhau. Bổn phận
của chúng ta là phải chữa chạy cho họ.
Trên cương vị của xã hội cũng thế, không
nên loại trừ những kẻ phạm vào sai lầm ñể kết tội
họ là gian ác. Trên bình diện tổng quát thì họ vẫn
là một con người, họ cũng là một thành phần của
xã hội giống như chúng ta, và họ cũng có quyền
ñược cải thiện như chúng ta. Nhất ñịnh chúng ta
có bổn phận phải mang ñến cho họ một niềm hy
vọng và mở ra cho họ một hướng ñi mới cho cuộc
ñời họ.
Tôi ñã từng viếng thăm nhà tù Delhi Tihar ở
Ấn ñộ, nơi này có một người nữ cảnh sát tên là
Kirian Tihar ñứng ra chăm sóc những người tù tội
với một tấm lòng nhân từ thật bao la. Bà ấy giảng
cho họ những lời khuyên tinh thần, dạy họ thiền
ñịnh, tìm cách in sâu trong lòng họ sự an bình nội
tâm giúp họ loại trừ những ý nghĩ tội lỗi. Những

người tù tội hết sức sung sướng khi thấy có người
yêu thương mình và chăm sóc cho mình. Sau một
thời gian, một số người trước cả hạn kỳ ñược thả
ñã tìm thấy sự an vui, tự tin nơi giá trị con người
và cảm thấy ñủ sức hoà mình với xã hội. Theo tôi
ñấy là một tấm gương cho chúng ta noi theo và
bắt chước những hành vi nhân ñạo như thế.
Tại Hoa kỳ tôi cũng ñã gặp những người
Phật giáo giao tiếp với những kẻ tù ñày và chăm
sóc cho họ. Tôi khuyến khích những người này và
bảo với họ là những hành vi như thế thật vô cùng
hữu ích.
Tình trạng của những tội phạm còn non dại
thì thật là thảm thương. Trước hết ñấy là tình
trạng mới chớm bước vào ñời ñã làm hỏng cả
tương lai. Sau ñó phải hiểu là tình trạng ñáng
thương ấy lại thường xảy ra cho những kẻ ít kinh
nghiệm, rơi vào những bối cảnh xã hội khó khăn,
thuộc vào một lứa tuổi chưa ñủ sức suy nghĩ phải
làm thế nào ñể ñứng vững một mình.
Lời khuyên chính yếu nhất của tôi cho
những tội phạm còn non dại và cho tất cả những
kẻ bị tù ñày là không bao giời thối chí, không bao
giờ ñánh mất niềm hy vọng ñược
trở thành tốt hơn. Nên luôn luôn tự
nhủ: «Tôi chịu nhận những sai lầm
của tôi, tôi sẽ cố cải thiên, tôi sẽ
hành ñộng tốt hơn, tôi sẽ trở thành
người hữu ích cho kẻ khác». Tất cả
chúng ta ñều ñủ sức ñể tự biến cải.
Tất cả chúng ta ñều có một bộ não
như nhau, một tiềm năng giống
nhau. Không bao giờ tự nhủ không
còn hy vọng gì nữa, trừ trường hợp
còn vướng mắc trong sự kiềm tỏa
của vô minh và những ý nghĩ nhất
thời.
Những người bị tù tội thật ñáng thương ! Họ
phạm vào lỗi lầm chỉ vì bổng dưng họ rơi vào sự
kiềm toả của những xúc cảm tiêu cực, ñể rồi xã
hội loại trừ họ và họ ñã ñánh mất tất cả, không
còn gì ñể hy vọng trong cuộc ñời này.
[Trích trong quyển : Nhng li khuyên tâm
huyt ca Đc Đt-Lai Lt-Ma (Conseils du
coeur), sách ñược thực hiện với sự hợp tác của
Ngài Mathieu RICARD, do Christian BRUYAT dịch
từ tiếng Tây Tạng, nhà xuất bản PRESSE DE LA
RENAISSANCE, Paris, 2001]
15. Lời khuyên những người ñồng tính
luyến ái
Rất nhiều người hỏi tôi nghĩ gì về những
người ñồng tính luyến ái. Đối với những ai theo
một tôn giáo, tốt nhất nên tự quyết ñịnh những gì
nên làm và những gì không nên làm, phù hợp với
tôn giáo của mình. Một số người Thiên chúa giáo
cho rằng ñồng tính luyến ái là một lỗi lầm trầm
trọng, một số người khác thì không cho như thế.
Một số người Phật giáo chấp nhận sự kiện này,
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một số khác nghĩ rằng làm như thế cũng giống
như từ bỏ Đạo Phật.
Theo các kinh sách căn bản của Phật giáo
thì có mười hành vi nguy hại phải tránh, trong số
này có một ñiều khoản liên quan ñến ñời sống tình
dục không ñúng ñắn (1). Điều khoản này cốt yếu
dùng ñể chỉ ñịnh trường hợp lấy người phối ngẫu
của kẻ khác, nhưng cũng gồm cả hành vi ñồng
tính luyến ái, giao cấu bằng miệng hay hậu môn
và thủ dâm. Nhưng thực hành những thứ ấy
không có nghĩa là bị loại ra khỏi Phật giáo. Ngoại
trừ những quan ñiểm sai lầm – chẳng hạn như
nghĩ rằng Đức Phật không có, hoặc quy luật
nguyên nhân và hậu quả không ñúng – thì chẳng
có ñiều nào trong mười hành vi nguy hại, kể cả sát
sinh, lại có tác dụng biến ta thành người không
Phật giáo. Một kẻ giết người ñương nhiên là phạm
vào một hành vi cực kỳ nguy hại. Nếu ñấy là một
nhà sư và người này lại tìm cách che dấu tội ác
của mình, thì ñấy là một hành ñộng chối bỏ vĩnh
viễn các lời nguyện và không còn thuộc vào tăng
ñoàn nữa. Tuy thế người này vẫn có thể tiếp tục tu
tập.
Nếu ta không theo một tôn giáo nào cả và
thích làm tình với một người cùng phái tính với sự
thỏa thuận chung, không phải là một hành vi hãm
hiếp hay lạm dụng nào cả, và nếu ta tìm thấy sự
thích thú không hung bạo, thì tôi không có gì ñể
nói thêm nữa. Tôi còn nghĩ rằng, và ñây cũng là
một ñiều quan trọng, thật hết sức bất công khi
thấy trường hợp những người ñồng tính luyến ái
ñôi khi bị xã hội loại trừ, hoặc bị trừng phạt, hoặc
mất việc làm. Người ta không có quyền xem họ
ngang hàng với những kẻ tội phạm.
Tôi nghĩ rằng theo Phật giáo và trên bình
diện tổng quát thì ñồng tính luyến ái chỉ là một lầm
lỗi ñối với một số giới luật nào ñó thì ñúng hơn,
nhưng tự nó thì ñồng tính luyến ái không phải là
một hành vi nguy hại, khác hẳn với trường hợp
hãm hiếp, hay sát sinh hay là những hành vi làm
cho kẻ khác phải ñau khổ. Thủ dâm cũng thuộc
vào trường hợp như vừa kể. Vì thế không có một
lý do nào ñể loại trừ hay có những thái ñộ kỳ thị
ñối với những người ñồng tính luyến ái.
Tôi cũng xin nói thêm rằng cũng không nên
chê bai một cách triệt ñể những tôn giáo bài trừ sự
luyến ái thiếu phẩm hạnh, chỉ vì lý do duy nhất là
sự luyến ái ấy không phù hợp với quan ñiểm của
mình hay là cách mà mình vẫn thường làm.
Hoang Phong dịch, 29.03.09
Ghi chú
1- Chín giới cấm khác là : sát sinh, trộm cắp, nhục mạ,
nói dối, nói lời làm tổn thương ñến kẻ khác, không nói huyên
thiên vô bổ, không tham lam, không sân hận, không si mê tà
kiến. (Ghi chú của người dịch).
[Trích trong quyển : Nhng li khuyên tâm huyt
ca Đc Đt-Lai Lt-Ma (Conseils du coeur), sách ñược
thực hiện với sự hợp tác của Ngài Mathieu RICARD, do
Christian BRUYAT dịch từ tiếng Tây Tạng, nhà xuất bản
PRESSE DE LA RENAISSANCE, Paris, 2001]
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***
Một Vị Thuyền Nhân Việt-Nam Đầu Tiên
Vượt Biên Sang Định Cư Ở Nước Ngoài Làm
Vẻ Vang Cộng Đồng Dân Tộc

Đền Lý Bát Đế
hân dung ñích thực từ những hình ảnh ñơn
phương cho ñến màu sắc ña dạng của
cộng ñồng người Việt-Nam ở nước ngoài,
hiện nay, ñã ñược nhìn thấy rõ nét bằng nhiều sự
quyết tâm cố gắng vượt trội, ñể rút ngắn con
ñường hội nhập vào với sinh hoạt xã hội của
người dân bản ñịa. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mặt
thành công về tương lai sự nghịệp, thì lại cũng
còn có những quá khứ thất bại ñau buồn. Và bên
cạnh hình ảnh của những ñứa con ngoan hiền học
giỏi, ñức hạnh, thì cũng phải kể ñến có những
thành phần thanh thiếu niên hư hỏng trước mọi sự
bất lực giáo dục con cái của gia ñình. Còn ngoài
sinh hoạt liên ñới cộng ñồng, thì người ta cũng
ñều thừa nhận là chưa tìm thấy ñược có một dấu
hiệu lạc quan, khởi sắc nào khả dĩ quy tụ ñược
lòng người về một mối. Do vậy, ñôi khi, có niềm
băn khoăn chung của hầu hết mọi người, là không
biết có phải nên phó mặc cho số mệnh của thế hệ
nào ra thế hệ nấy. Và sẽ không có vấn ñề liên kết
ràng buộc khắt khe, ñể áp ñặt cho thế hệ tương lai
phải có lối suy nghĩ và sống như phương cách của
thế hệ chúng ta?
Một lẽ dễ hiểu, vì chúng ta di cư ñi quá xa
tầm ảnh hưởng của dân tộc.
Thử lấy những thí dụ như trường hợp mô
hình của cộng ñồng người Trung-Quốc và DoThái. Họ ñã xa lìa quê hương, tổ quốc của họ từ
bao thế kỷ, vậy mà tâm hồn của họ lúc nào cũng
còn giữ ñược nhiều bản sắc của giống nòi.
Nguyên nhân là vì bước chân của họ ñi ñến ñâu,
thì cũng ñem theo văn hóa của ông bà ra ñể mà
ứng dụng một cách trung thành. Hay nói cho ñúng
hơn, là họ chỉ thoát ra ngoài lãnh thổ quê mẹ, ñể
xâm nhập vào các xã hội láng diềng liên hệ bằng
phương cách như hình ảnh của những vết dầu
loang. Chính nhờ vào ưu thế dính trết tương liên

C

ñó, mà họ ñã có những cơ vận hội may mắn sớm
tìm thấy ñựợc những viện bảo tàng căn cước duy
trì tinh thần ñồng chủng, ñể nhận thức trách nhiệm
liên ñới và củng cố tình ñồng hương một cách
tương ñối khá dễ dàng. Trái lại về phần người
Việt-Nam của chúng ta ngày xưa không có truyền
thống tha phương cầu thực. Và ñây là lần ñầu tiên
trong lịch sử lập quốc, một tập thể cả triệu người
do hậu quả biến ñộng của chiến tranh mà phải ñột
ngột bỏ xứ ra ñi ñến những vùng ñất ñai có núi
non xa lạ, khác nhau rất nhiều với thổ ngơi, văn
hóa của dân tộc mình. Và vì do yếu tố của hoàn
cảnh không gian bất lợi, cho nên ñành cam phải
sống rời rạc nhau, và khó có thể tổ chức kết hợp
thân hữu ñược kiến hiệu theo như ý của nhiều
người mong muốn. Hơn nữa, kiều bào của chúng
ta phải chịu lấy ảnh hưởng trực tiếp nặng nề vào
trật tự nếp sống của xã hội mới. Cho nên, có thể
phải mất khá nhiều thời gian tính bằng thế hệ ñời
người mới mong hoàn thiện ñược mọi nhu cầu kết
hợp. Do vậy, chuyện thực tế phức tạp trong ñời
sống cá nhân ñi làm xảy ra thường xuyên hằng
ngày lo giải quyết chưa xong, thì ai mà còn lòng
dạ nào ñể ý lưu tâm ñến mọi vấn ñề bên ngoài
song cửa. Nếu có bận tâm chăng, là vấn ñề mà họ
phải ráng cố gắng nuôi dưỡng tinh thần của con
em ñể chăm chỉ học hành giỏi giang, tìm ñược
việc làm bảo ñảm tương lai. Còn nếu muốn nói
ñến những tham vọng uốn rèn, tôi luyện ñưa
chúng vào khuôn khổ cuộc sống, giữ mãi tinh thần
văn hóa ñặc thù của dân tộc ở xứ người, thì ñó chỉ
là một công trình tranh thủ hết sức tế nhị, ñến ñâu
hay ñến ñó mà thôi. Tuy nhiên, trường hợp ñáng
ñược ca ngợi hơn hết là sự quyết chí ñể làm thế
nào có thể cổ võ, ñộng viên ñược tinh thần yêu
nước của con em trong ngày mai hậu. Làm thế
nào, ñể cảnh giác ñược con em phải có ý thức trở
về nguồn và biết hãnh diện về cội rễ của giống
nòi.
Đây là một tiền ñề ñược tìm thấy trong tình
huống khó khăn, ñã làm cho hầu hết mọi người
phải có trách nhiệm ý thức ñến hoàn cảnh phức
tạp của vấn ñề giáo dục con cái trong gia ñình
mình. Và ñiều làm cho người ta băn khoăn nhất
bây giờ, là rồi ñây ña số trẻ em trong các thế hệ
tương lai của cộng ñồng sẽ bị nạn mù chữ ViệtNam bên cạnh nền văn hóa Âu-Mỹ khai phóng
trực diện cá tính con người. Và rượt theo trình ñộ
ñiện toán của khoa học văn minh. Vì thế, nếu ngày
nào mà các trẻ em trong cộng ñồng người ViệtNam hải ngoại sau nầy lớn lên tự cảm thấy mình
hoặc bị có một thế ñứng quá xa ñối với tầm ảnh
hưởng dân tộc. Hoặc bị bó tay trước mọi sự bất
lực của thế hệ mình, thì tức là ngày ñó, kể như
tương lai phấn khởi của cộng ñồng kiều bào sẽ rơi
vào tình trạng không mấy chi tốt ñẹp.
Chính sự bi quan nầy cần phải ñược can
ñảm, ñể chấp nhận khi cần nhìn vào thực tế. Vì
yếu tố thời gian sẽ ñào thải rất nhanh các ảnh

hưởng của thế hệ cha anh ñi trước, vốn có tinh
thần hiểu biết nhiều về lịch sử dân tộc và còn
nhiều tình tự ñối với quê hương.
Trái lại, trường hợp của các con em sinh sau
ñẻ muộn và lớn lên trên ñất lạ, cây cối nở hoa tươi
tốt, sẽ tiếp tục ñược thụ hưởng sinh khí tự do,
giàu sang vật chất. Nhưng chúng lại không có dịp
ñể liên lạc, trao ñổi thông tin với quê hương, về
thăm mẫu quốc, thì làm sao mà có thể nói ñến
chuyện góp phần giao lưu văn hóa giống nòi. Hơn
thế nữa, tuổi trẻ là bồng bột, hiên ngang, lạc quan
và lý tưởng, trái tim chứa ñựng sức sống ñi vào
hành trình phụng sự cuộc ñời xã hội, non sông.
Vậy nếu bỏ lỡ qua cơ hội trở về nguồn khi còn trẻ,
có nghĩa là không thể biết nói, biết ñọc, biết viết
ñược chữ mẹ ñẻ, thì sau nầy càng ñến tuổi già lại
càng bị nặng mang gánh gia ñình, tinh thần chi
phối, sức khỏe hao mòn. Và lúc ñó, cho dù có
muốn ñóng góp gì chăng, thì cũng chỉ là những
hình thức dự phần có ý nghĩa tượng trưng cho
tấm lòng máu chảy về tim mà thôi.
Nhưng khi người ta nói ñến lý thuyết quá
nhiều, mà không có ñề cập ñến mọi ñiều thể hiện
tế nhị ñể sửa ñổi từ tác phong, tư cách, ñể tự cứu
cho chính bản thân mình hầu làm gương sáng cho
thế hệ con em, thì lại cũng chỉ hóa ra vô bổ. Do
vậy, những ngôn từ thốt ra vì sự khinh suất vô tình
hay cố ý có thể làm tan vỡ tình thân hữu cộng
ñồng ñể chuốc lấy lòng ganh tị oán hờn, sao cho
bằng, một nghĩa cử gây sinh tình ñoàn kết, hòa
giải lẫn nhau hầu ñể cùng nhau xây dựng nên một
mái nhà chung hạnh phúc. Người ta có lạc hậu
chăng mỗi khi nghĩ ñến tình ñồng bào trên ñất
khách, và thật tình người ta không nghĩ mình quá
tệ như vậy. Vả lại, nếu người ta từng nói theo
quan niệm của triết học văn minh tôn giáo xem tất
cả con người nhân thế như là những tế bào chung
của xã hội bao la, thì sá gì một chút lòng ñức ñộ,
vị tha của mình không chịu bỏ ra ñể hàn gắn cho
ñời. Nhất là cho những con người còn giữ ñược
tiếng nói của dân tộc, ñể nói ra những âm thanh
quen thuộc mà chúng ta có dịp ñược nghe. Lẽ ñó,
nếu người ta không chịu tôn trọng ý kiến, tư tưởng
của kẻ khác, thì tức là người ta ñã mặc nhiên vô
tình lại chà ñạp lên tính chất của tinh thần tự do
dân chủ, khai phóng theo như truyền thống của
nền luật pháp văn minh trong xã hội Âu-Mỹ. Một
hình thái cấu trúc xã hội lý tưởng, mà nhiều quốc
gia chậm tiến ñang mong muốn làm sao ñể có thể
thực hiện ñược. Và như vậy, nếu một khi ñôi ñiều
băn khoăn suy nghĩ như trên không còn lý do tồn
tại, thì lúc ñó, mọi người mới có thể hiểu ñược
mình và sẵn sàng bắt tay vào kỷ nguyên thuận
hòa trong tinh thần cộng ñồng mới.
Tóm lại, giờ ñây mỗi khi nói ñến sự thành
hình cộng ñồng người Việt-Nam ở nước ngoài, thì
người ta ñã phân tích ra gồm có nhiều thành phần
thế hệ di cư từ thuở vua Gia-Long trên ñường bôn
ba ñào tẩu ra nước ngoài mang theo hàng ngàn
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binh sĩ và gia ñình họ. Rồi nào là thành phần di cư
trước năm 1945. Kế tiếp, là thời kỳ thành phần thế
hệ lính tráng gốc Việt cùng gia ñình họ, theo chân
ñoàn quân viễn chinh Pháp hồi hương trong năm
1954. Các sinh viên ñi du học nhiều ñợt. Những
người có hoàn cảnh thuận tiện sang Âu-Mỹ làm
việc trong nhiều thời kỳ. Thế hệ sinh ñẻ và lớn lên
ở ngoại quốc. Thế hệ di tản và vượt biên từ năm
1975. Thế hệ con em của di dân sau năm 1975,
các công nhân xuất khẩu lao ñộng và các thành
viên trong diện hôn nhân mai mối. Tuy nhiên, xét
cho cùng thì chung quy còn lại chỉ có hai thành
phần ñáng ñược chú ý nhiều nhất. Đó là thành
phần những thế hệ ñịnh cư vĩnh viễn ở xứ người
nhưng luôn luôn vẫn tâm niệm rằng, ñây chỉ là
thời gian của giai ñoạn tha phương cầu thực trên
ñất khách. Và một thành phần thế hệ khác kể cả
những người chôn nhau cắt rún ở quê cha ñất mẹ
Việt-Nam, nhưng nay lạm nhận xem hải ngoại nơi
ñây chính lại là quê hương gắn bó của cuộc ñời
mình. Ngoại trừ, lớp thế hệ Việt-kiều sinh ñẻ tại
bản xứ thì dù muốn dù không, họ cũng phải xin
chọn nơi nầy làm quê hương ruột thịt ñầu tiên, và
ñó cũng là một sự ñương nhiên.
Phải phân tích rõ ràng như vậy thì người ta
mới có thể dễ dàng ñi sâu vào ñời sống tâm lý,
tình cảm cá nhân của những thành phần gốc Việt
cho dù là lai giống. Và cũng ñể có thể hình dung
ra ñược từ bản sắc văn hóa dân tộc cùng với sự
tác dụng của tinh thần hội nhập, hài hòa ở vào các
môi trường giao lưu với nền văn hóa bản ñịa.
Trong quá khứ, cộng ñồng người Việt-Nam ở
nước ngoài chỉ là những hình ảnh nhạt mờ không
hơn không kém vì số lượng ít ỏi, thiếu hẳn tính
chất sinh hoạt tập thể. Vào thời kỳ ñó, mọi người
tìm ñến với nhau như là một sự ngẫu nhiên, giao
thiệp cư xử với nhau bằng những hành ñộng riêng
rẻ, và cũng không có ñược nhiều cơ hội, phương
tiện ñể tổ chức các hội hè văn nghệ giải trí, tương
thân, tương trợ. Và cũng ñể cùng nhau có dịp hoạt
ñộng dễ dàng, ít nhất là về mặt tinh thần hầu vận
dụng ñược những ñặc tính cơ bản của bản sắc
dân tộc, ñể phát huy truyền thống tốt ñẹp của
người mình.
Ngày nay, với chiều hướng có phần thuận
lợi hơn về hoàn cảnh không gian xã hội, các bộ
phận của cộng ñồng người Việt-Nam ở nước
ngoài chỉ cần tiến thêm một bước nữa về ý thức
nội dung cơ bản, thế ñứng của mỗi cá nhân trước
trách nhiệm sống vì cộng ñồng. Và tương lai cho
cả thế hệ mai sau, ñể sốt sắng tham gia tích cực
ñóng góp tinh thần, vật chất vào cho tập thể. Với ý
nghĩa thời sự cấp bách ñó, nó ñòi hỏi thật nhiều
yếu tố thời gian và công sức của hầu hết mọi
người phải làm sao ñể cho có thể duy trì ñược
bản sắc văn hóa của dân tộc trong mọi tình huống,
mà trong trường hợp nào cũng phải chủ ñộng giải
quyết về mọi vấn ñề. Và còn hơn thế nữa, ngoài
xã hội cộng ñồng cũng như trong gia ñạo phải
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bằng mọi giá tìm phương tiện ñể gieo thêm tình
cảm về gắn bó với ñất nước quê nhà. Phải thông
cảm nỗi xót xa, ñau khổ của ñồng bào mỗi khi có
họa mất mùa, thiên tai dồn dập, ñời sống thiếu
thốn của công nhân, trẻ em bụi ñời v.v. Phải ý
thức cho con em của mình biết tự hào về lịch sử
quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Phải quan niệm
ñứng ñắn về những môi trường gặp gỡ thuần túy
Việt-Nam, bất luận dù ở trong lãnh vực nào ñều
cũng là những nhu cầu bức thiết ñể duy trì bản
sắc giống nòi trên xứ người và cần ñược tán
dương, tích cực tham gia triệt ñể.
Hiện tại, với tỉ lệ ñầu người theo ước tính
phỏng chừng gần bằng 3% của tổng số dân trong
nước. Cộng ñồng người Việt-Nam ở nước ngoài
ñã may mắn do hoàn cảnh ñào tạo ra ñược một
số nhân tài ñáng kể, khả dĩ có khả năng ñể len lỏi
vào các ngành nghề ñiện tử, hành chánh, kỹ thuật
v.v… của xã hội phương Tây.
Phải chăng ñó là những giấc mơ xưa của
hai nhà chí sĩ cách mạng tiền bối họ Phan, nay ñã
ñược có cơ may thành tựu?
Dẫu sao, ñây cũng quả là một nét ñẹp trong
quá trình hội nhập vào thế giới bên ngoài của dân
tộc Việt-Nam, và cũng phải nói một cách thực tế là
bắt ñầu từ năm 1975. Sau gần suốt cả một trăm
năm bị giam mình trong nô lệ, chịu nhiều tủì nhục
cho ñất nước, người Việt-Nam của chúng ta bây
giờ ñã thực sự có ñiều kiện ñể tạo ra chiều không
gian mở rộng, ñể tiếp cận với nền văn minh
phương Tây qua nhiều hình thức khác nhau mà
hình ảnh nếp sinh hoạt của cộng ñồng kiều bào
hôm nay ñã thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, trong
trường hợp nào ñi nữa thì người ta cũng dễ dàng
phân biệt ñược những ý nghĩa của giá trị thời gian
cùng khoảng cách không gian hoàn toàn có tính
cách khác nhau. Và nếu phong trào Đông-du, Tâydu thời tiền bán thế kỷ 20 ngày trước là nhằm mục
ñích tuyển chọn những thành phần thanh niên ưu
tú của ñất nước ñể gởi ñi du học, hầu ñể mai sau
nên phận nhân tài trở về góp phần vào công cuộc
giải phóng quê hương.
Còn bây giờ, thì nhân tài hiện diện sẵn có ở
khắp nơi mà người ta chỉ có thể gọi là tinh hoa
của cộng ñồng, chứ chưa phải ñược gọi là tài hoa
của ñất nước!
Với cái nhìn cay ñắng ñó, người ta thấy rõ
ràng cuộc sống thực tế ñã cột chặt vào quyền lợi
cá nhân và hạnh phúc gia ñình của cả những thế
hệ kiều bào sinh trưởng ở nước ngoài. Giờ ñây,
lớp thế hệ trẻ có nhiều lý do ñể không còn thiết tha
toàn vẹn cho tổ quốc quê hương. Đại ña số tuổi
trẻ ñầu xanh vừa mới lớn lên thực sự không còn
có những nhu cầu liên hệ tình cảm, gia tộc, xóm
làng như tâm hồn của cha anh họ nữa. Và ngay
cả những khái niệm về nguồn gốc tổ tiên, thì cũng
chỉ là những hình ảnh trừu tượng trong trí não của
chúng mà thôi. Rồi ñây, ñất nước quê hương sẽ
lần lần thiếu sự hiện diện trong tâm hồn của

những con người gốc gác Việt-Nam nầy qua cách
nói năng, ăn mặc, tập quán v.v nhất là sự vắng
bóng dần con số thành viên nhiệt tình tham gia
vào các buổi sinh hoạt tập thể cộng ñồng. Tình
trạng ấy sẽ kéo dài, và yếu tố của thời gian sẽ có
tác dụng làm xói mòn tình yêu nước, vì tuổi trẻ
mai sau sẽ có lối suy nghĩ cuộc ñời hoàn toàn
khác lại với trí óc, con tim của cha anh mà chúng
ñã có dịp nhìn thấy lâu ngày.
Đối với chúng, hình ảnh của cha anh kể từ
ngày cất bước ra ñi với não trạng bâng khuâng,
trăn trở nhớ nhung về ñất nước, thì chỉ có mang
theo ñược một ít mảng hồn văn hóa lưu vong bên
lề dân tộc, và gói ghém tích lũy nghèo nàn. Nhưng
chúng cũng ñã tỏ ra có ñầy ñủ trí óc sáng suốt
thông minh ñể nhận ñịnh thừa hiểu rằng, bất luận
những kẻ nào nếu muốn vượt qua khỏi ảnh
hưởng của cộng ñồng, thì phần ñông ñó là những
kẻ vốn có tâm hồn vong bản. Lẽ ñó, mặc dù hình
hài của ñất nước cha anh hôm nay thực sự ñã bị
ñắm chìm theo khoảng cách của không gian mờ
mịt. Nhưng cũng vẫn hãy còn có những người trẻ
ñã có ñược trình ñộ ý thức cao về nguồn gốc của
giống nòi, và biết hãnh diện về nét ñặc thù của
những công trình chứng tích của vóc dáng ñền
ñài, miếu tự ñơn sơ của tổ tiên ta từ trong nước.
Do vậy, mà họ ñã tỏ ra thông cảm cho cuộc
ñời của cha mẹ qua kiếp phù sinh ngắn ngủi của
con người. Tình yêu quê cha ñất tổ ñã ñánh ñộng
ñược con tim, và chuyển hóa ñựợc tinh thần hoài
cố quốc, làm cho họ bắt ñầu thích lăn xả vào
những phong trào gây sinh phúc lợi cộng ñồng
hướng về tầm xa hơn là dân tộc. Và làm ñẹp quê
hương hơn nữa, qua mọi hình thức nồng nàn
ñóng góp thiết thực khả năng sẵn có của mình.
Tuy nhiên, càng về lâu, về dài thì người ta càng
không thể tin rằng là những thế hệ tâm huyết ñó
còn giữ mãi ñược phong ñộ, ñể có thể còn hâm
nóng lại ñược những bầu máu nóng trong xã hội
phương Tây băng giá. Vì nơi ñây, sức sống tranh
ñua giữa con người chẳng khác nào như là hình
ảnh của những ñộng vật thường quen chiến ñấu ở
trong môi trường mánh mung, tiểu xảo.
Quả vậy, xã hội phương Tây trên thực tế
trong trường hợp nào thì cũng không thể gọi là có
tính cách hoàn toàn lành mạnh như nhiều người
quá ao ước nghĩ lầm! Hãy nhìn hình ảnh sống
ñộng trong phim trường mà quái kiệt Charlot ñang
chuyên làm nghề gắn kiếng cửa sổ, mà nếu muốn
có ñược những ổ bánh mì nhận ñầy bơ thịt hằng
ngày, thì lại phải cần ñến sự hợp tác của một
thằng nhóc bụi ñời lanh lợi ñi trổ tài ném ñá phá
bể kiếng nhà thiên hạ. Hay thực tế hơn với bao
nhiêu trường hợp trăm phần trăm, là người ta sẽ
có dịp khổ sở ra mặt mỗi khi phải ñưa chiếc xe hơi
vào các trạm sửa chữa, hay như biết bao nhiêu
những trường hợp tương tợ trong các ngành nghề
khác v.v. Bộ mặt của xã hội phương Tây cũng hãy

còn có nhiều khuôn mặt nạ trá hình tinh ma quỷ
quái, và cũng không phải chỉ dừng lại ở nơi ñó.
Ngoài ra, hiện tượng lệ thuộc quá nhiều vào
ñời sống kinh tế gia ñình vẫn có thể làm vẩn ñục
lòng yêu nước của nhiều người trí thức? Hay cũng
có thể làm xóa mờ ý niệm hoài hương của ñại ña
số thành phần bình dân? Hơn bao giờ hết, sự kiện
ấy ñược nhìn thấy rõ ràng không riêng gì cho kiều
bào của chúng ta, mà còn cho hầu hết bất cứ từng
lớp di dân tha phương cầu thực nào trên thế giới.
Nói chung, hiện nay hình ảnh tinh thần yêu dân
tộc, ñồng bào ở tại quê hương gốc gác của các
sắc tộc di dân trộn pha như ở Mỹ-Châu, Âu-Châu,
Úc-Châu v.v từ lâu ñã bị giảm dần ñi những mức
ñộ nồng nàn. Hay nói cách khác, là tâm hồn của
các thế hệ di dân quốc tế ngày nay ñã có những
biến chuyển thực tế hơn. Do vậy, mà sau khi tìm
ñược ñất lành chim ñậu hạnh phúc ấm no, thì họ
thường hay nghĩ ngay ñến tương lai của gia ñình
con cháu. Chính vì lẽ ñó mà người ta có thể nói
rằng, yếu tố ràng buộc vào kinh tế gia ñình ñã
quyết ñịnh cho sự lựa chọn quốc tịch, cho ña số
hoàn cảnh của các thế hệ di dân thuộc bất cứ
thành phần quốc gia nào.
Tuy nhiên, trở lại vấn ñề mà nếu người ta
còn có những ước vọng tạo ra nhiều thành quả ở
tương lai, thì người ta cũng không thể nào quên
ñược mọi nhu cầu quan trọng ñòi hỏi không thể
không có, ñể ứng dụng vào công việc giao tế xã
hội hằng ngày. Đó chính là những mối ưu tư về
trật tự của tổ chức tốt ñẹp, ñể kiều bào có thể
cùng nhau sinh sống trong một ñịnh chế cộng
ñồng hữu hiệu, hầu ñể lại cho con em sau nầy còn
có dịp kế thừa những di sản trọn vẹn của cha anh.
Do vậy, người ta phải cố gắng làm thế nào ñể tìm
cách ñộng viên, làm sao cho sống lại tính chất
hữu cơ trong tinh thần của hầu mọi người ViệtNam ñang chung sống ở tại nước ngoài. Nhưng
ñứng trước những trở ngại dị ñồng khó lòng khắc
phục ñược trong một sớm chiều, thì người ta cũng
không loại trừ ra ngoài ñược những yếu tố bi quan
lo ngại về tinh thần chơn chất bình dân ñịa
phương của những thành viên kiều bào. Và lẽ dĩ
nhiên, hình ảnh của một gia ñình trong trường hợp
ñiển hình ñó, nếu họ không có ñược những ý thức
trách nhiệm cần thiết ñối với tập thể, thì họ cũng
chẳng màng lưu tâm nhiều hơn về tương lai cuộc
sống của con cái mình. Và như vậy, hiện tượng sẽ
bị ñồng hóa vào xã hội bản ñịa chỉ còn là vấn ñề
sẽ ñược rút ngắn lại nhiều hơn ở thứ tự thời gian.
Tuy nhiên, thực thể của cộng ñồng người
Việt-Nam ở nước ngoài sẽ không bao giờ bị bức
tử, nếu một khi người người, nhà nhà và toàn thể
cộng ñồng kiều bào ở khắp mọi nơi lúc nào cũng
có lòng tưởng nhớ ñến quê hương, và thủy chung
không sao quên ñược tiếng nói của mẹ ñẻ. Chính
vì vậy, mà ngoài lý do phải ñi tìm bằng mọi cách
ñể làm sống lại tính chất hữu cơ trong sự chung
chạ cộng ñồng, người ta còn phải biết áp dụng
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những ñiều khái niệm cụ thể về tập quán của xã
hội phương Tây, ñể có thể sớm ñược dễ dàng hội
nhập vào mọi nhu cầu kết ước. Điều mà nhu cầu
có mối tương quan trói buộc cộng ñồng của chúng
ta vào luật lệ ñịa phương, và tình cảm liên hệ với
thế giới bên ngoài. Đó là hành trình của một bài
toán nan giải vừa ñã ñược tìm ra ñáp số ñể chữa
bệnh tận gốc, mà trách nhiệm của những nhà dìu
dắt hội ñoàn là phải biết ra công thi hành phương
thức ñể củng cố cho sự kết hợp và nuôi dưỡng
tinh thần ñó sống mãi trong mái nhà thân hữu
cộng ñồng. Còn nữa, màu sắc của yếu tố tôn giáo
dân tộc cũng ñã ñóng một vai trò ñặc biệt, làm
nhịp cầu hữu hiệu quy tụ ñược con số ñông kiều
bào có niềm tín ngưỡng thiêng liêng. Chính hình
thức tôn giáo là một phương tiện tâm linh chuyên
chở văn hóa hồn thiêng của dân tộc ra tận nước
ngoài, nhưng trong tập thể cộng ñồng người ta
cũng phải nên khéo léo tế nhị, ñể dung hòa tư
tưởng cùng nhau trong những vấn ñề nhạy cảm.
Hiện nay, hãy còn ña số gia ñình kiều bào nhất là những người cao tuổi - trong cộng ñồng
người Việt-Nam ở nước ngoài của chúng ta luôn
luôn có quan niệm cho rằng, mình trước sau cũng
chỉ là những kẻ ngụ cư chớ không phải là những
kẻ ñịnh cư lâu dài trên ñất khách. Lẽ ñó, cho nên
mọi sự liên hệ gắn bó tình tự với ñất nước xa xôi
dù xảy ra dưới bất cứ hình thức nào, thì ñó cũng
là những dịp ñể họ ñược trực tiếp góp phần tham
gia bày tỏ tấm lòng. Và từ lâu, họ cũng ñã từng
khẳng ñịnh lại quan niệm nầy nhiều lần, ñể họ tiếp
tục kiên trì giữ ñược tinh thần sốt sắng cụ thể là
phụ giúp khả năng tài chánh cho gia ñình ở cách
xa hơn nửa phần trái ñất, ñể thư từ về thăm viếng
cha mẹ, bà con ruột rà thân quyến, mồ mả tổ tiên
v.v. Sau cùng, là cũng ñể luôn luôn tỏ lòng tưởng
nhớ ñến non nước quê hương yêu dấu cách xa
nghìn dặm. Như vậy, ñứng trước nhiều quan niệm
trái ngược nhau về ý nghĩa tương lai cuộc sống
của từng hoàn cảnh, tùy thế hệ, liệu người ta thật
sự có ñủ khả năng bản lĩnh ñể ñứng lên cứu nguy
toàn vẹn cho hiện tượng băng hoại của cộng
ñồng! Hay ñành bất lực cứ ñể cho ñịnh mệnh nổi
trôi, cho ñến một lúc nào mà thực thể của cộng
ñồng nầy phải chịu ảnh hưởng của một sự hóa
thân biến lần bản sắc?
Chúng ta hãy mạnh dạn bỏ ñi những huyền
thoại dân gian trái với mọi nhận thức chiều sâu
của khoa học, thực tế của cuộc ñời, hầu ñể tận
dụng triển khai tinh thần chiến ñấu, ý chí sáng tạo,
tinh thần cầu tiến và bàn tay xây dựng của con
người. Và cũng không quên dặn dò trao lại gói
hành trang cho thế hệ con em, ñể chúng tiếp tục
vận hành con tàu viễn xứ kịp theo tốc ñộ của nhu
cầu thời ñại. Ngoài ra, chuyện trong gia ñình dạy
con cái nói tiếng Việt cũng vậy. Chuyện chính yếu
không phải là ở chỗ bắt buộc các con em phải làu
thông ngôn ngữ mẹ ñẻ, mà không trau dồi tiếng
nói bản ñịa, vốn có ảnh hưởng trực tiếp vào vận
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mệnh tương lai của chúng hơn bao giờ hết.
Nhưng mọi sự cố gắng quyết tâm ép buộc chúng
phải tham gia vào các tổ chức sinh hoạt trẻ em
cộng ñồng, áp dụng cho chúng biết thực hành
ñược một số ngôn ngữ mẹ ñẻ tối thiểu, thì tức là
còn giữ ñược cho chúng có cơ hội ñể mai sau dễ
dàng khi muốn có dịp tìm về bản sắc dân tộc, ñể
suy tư về nguồn gốc của giống nòi. Vả lại, mỗi khi
nhận ñịnh về nguồn cội sắc tộc của con người thì
người ta cũng cần nên phân tích kỹ ra tùy thuộc
vào hai yếu tố của thổ ngơi và thời ñiểm. Bởi vì khi
nói ñến quê cha ñất tổ, thì nghĩa là có tính cách ñể
cho người ta muốn nói ñến hoàn cảnh không gian
xa xưa của ông bà, và khi nói ñến nơi chôn nhau
cắt rún thì mới lại là một sự trái ngược.
Đó là một sự giải thích, phân tách hợp lý rõ
ràng trên cơ sở bình ñẳng nhân quyền mà người
ta không thể nào không nhìn thấy ñược những
hiện tượng phát triển tinh thần của tuổi thơ ñã
phải chịu ảnh hưởng nặng nề trong xã hội phương
Tây. Lý do là vì trẻ em sinh ra thuộc thế hệ ñàn
sau ở trong lòng ñất mới nầy ñã có dịp hội nhập
tức thời vào vạn vật, màu sắc cá biệt với quê
hương ruột thịt của cha mẹ mình. Rồi nào là chế
ñộ dinh dưỡng ăn uống bằng sản phẩm thực vật,
thảo mộc ñịa phương, còn lúc lớn lên thì bước vào
dưới mái học ñường và hấp thụ ngay mức văn
hóa trong trình ñộ văn minh của quốc gia cư ngụ.
Và ñiều nầy, sẽ làm cho chúng có một sợi
dây vô hình ràng buộc, do ñó, ñương nhiên chúng
phải bị lệ thuộc vào mọi ảnh hưởng sắc thái của
ñất nước bản ñịa.
Tuy nhiên, có bao giờ tuyệt ñại bộ phận
trong cộng ñồng người Việt-Nam ở nước ngoài
của chúng ta nghĩ ñến cho thế hệ của con em
mình. Sau nầy khi lớn lên thì ngoài quê hương
chôn nhau cắt rún của chúng, chúng vẫn còn phải
bị ràng buộc vào mối tình thiêng liêng quê cha ñất
tổ của ông bà nữa... như trường hợp của một ñại
gia ñình giòng họ Lý gốc Việt-Nam ở Hàn-quốc từ
bao thế kỷ ñã trôi qua?
Trong những thập niên dài gần ñây, không
riêng về trường hợp ñặc biệt của tác giả mà còn
phải kể cả những thành phần người Việt xa quê
về nước thăm nhà. Và ñã cùng nhau có dịp viếng
thăm tổ ñình của giòng họ Lý ở tại miền Bắc, ñể
nghĩ thế nào khi nhìn thấy ñược trên bàn thờ ‘’LýBát-Đế‘’* ở tại làng Đình-Bảng, thị xã Từ-Sơn,
Bắc-Ninh (tỉnh cũ là Hà-Bắc) cách Hà-Nội khoảng
20km về phía Bắc, hiện có một quyển sổ vàng
khắc ghi mấy dòng tâm huyết Việt-Hàn với bút tích
ñề ngày 18-5-1994 với nguyên văn như sau:
Kính thưa các vị Tiên-Vương,
Hôm nay con là Lý-Xương-Căn, hậu duệ của
các vị về ñây tưởng niệm công ñức của các quý
Tiên-Vương. Với nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi
cội nguồn, dòng giống, rồi ñây cháu chắt của quý
vị sẽ lại tìm về nơi ñây ñược vui mừng khấn vái
trước những anh linh của các quý Tiên-Vương.

Nỗi niềm tưởng vọng ñó cũng là ñạo lý ñương
nhiên ñối với tổ tiên, và hơn nữa, xin cầu nguyện
các Tiên-Vương phù hộ cho ñể quan hệ hữu hảo
giữa hai nước ñược sâu ñầy hơn nữa. Với tấm
lòng cảm ñộng, xúc ñộng không sao ngăn nổi,
hôm nay về thăm cháu chắt ñược cảm nhận lòng
vinh quang, vinh dự và cũng cảm thấy ấm lòng ñối
với cuộc hành hương lẻ loi nầy.
Cháu chắt xin thề, không bao giờ làm những
ñiều gì tổn thương ñến vong linh cao quý của các
Tiên-Vương bằng cả tinh thần và sứ mạng ñặc
biệt…
Trên ñây là bút tích của một người Hàn gốc
Việt ở trong phái ñoàn về thăm quê cha ñất tổ sau
gần tám trăm năm, mà các thế hệ gia ñình ông bà
của họ ñã có dịp vượt biên ra ñịnh cư sinh sống ở
nước ngoài. Trong quá trình lịch sử thành hình
nên bản sắc cộng ñồng người Việt-Nam hải ngoại,
thì trường hợp hoàn cảnh của gia ñình họ Lý nầy
phải nói rất thật là ñặc biệt ñối với cả tập thể kiều
bào và dân tộc. Cách ñây mấy năm, nhân dịp
tham dự buổi lễ mừng Tết Đinh-Hợi 2007 tại HàNội, người ta cũng có dịp gặp lại hình ảnh của
thành viên kiều bào nầy. Đó chính là Lý-XươngCăn (Lee-Chang-Can), một doanh nhân Hàn gốc
Việt hiện tại ñang lập nghiệp và sinh sống ở tại
miền Bắc Việt-Nam. Ông là cháu ñời thứ 26 của
hoàng tử Lý-Long-Tường, và là hậu duệ ñời thứ
31 của vua Lý-Thái-Tổ.
Đây là một phần sử liệu vô cùng quan trọng
ñối với tinh thần dân tộc, kéo dài từ ñó ñến giờ ñã
trải qua gần tám trăm năm. Thời gian cách ñây
khá lâu vào tháng 11 năm 1994, thì tại Hàn-quốc
cũng ñã có hệ thống của các ñài truyền hình, phát
thanh SBC tổ chức một chương trình ñặc biệt vinh
danh nói về ‘’Lễ hội kỷ niệm hoàng tử Việt-Nam
Lý-Long-Tường’’. Và cũng ñể thực hiện chương
trình văn hóa kỷ niệm Hoa-Sơn tướng quân nầy,
ñài SBC ñã sang tận Việt-Nam quay phim cảnh
làng Đình-Bảng vốn là quê hương của dòng họ
Lý-Hoa-Sơn với ñền ‘’Đô‘’ tức là ñền thờ tám vị
tiên vương nhà Lý.
Nguyên hoàng tử Lý-Long-Tường là con thứ
12 của vua Lý-Anh-Tông, vì ñi kiếm ñường tị nạn
chính trị mà phải tìm cách vượt biên trôi giạt ñến
vương quốc Koryo (Cao-Ly) vào năm 1226. Tại
ñây, Lý-Long-Tường ñã ñược hoàng ñế Kojons
của nước Koryo tiếp ñãi trọng hậu, và sau ñó
ñược tấn phong cho tước hiệu là Hoa-Sơn tướng
quân vì ông ñã có công giúp nhà Vua chiến thắng
ñược giặc Nguyên-Mông. Những tài liệu quý giá
nầy ñã ñược chính phủ hai quốc gia Việt-Hàn luôn
luôn chính thức quan tâm ñề cập ñến trong Hội
Hợp-Tác Phát-Triển Văn-Hóa Kinh-Tế và NghiênCứu Lịch-Sử Hàn-Việt ñã có dịp nối lại quan hệ
sau gần tám thế kỷ. Chính nhiều sử gia và học giả
Hàn-quốc cũng ñã từng ñề cao về hình ảnh của
hoàng tử Lý-Long-Tường như là một nhân vật kiệt
xuất, văn võ song toàn. Chiến công ñánh ñuổi

quân Nguyên-Mông và cứu nguy cho Hàn-quốc ñã
làm cho nhân dân nước nầy, hiện nay, một mực
luôn luôn tỏ lòng sùng kính Hoa-Sơn tướng công.
Họ tiếp tục nghiên cứu về cuộc ñời và sự nghiệp
của hoàng tử, và tổ chức hằng năm lễ kỷ niệm LýLong-Tường ở hai nơi là Séoul và trấn Hoa-Sơn.
Giờ ñây, toàn bộ gia phả của dòng họ Lý gốc
‘’Việt-Nam’’ ñã ñược các hậu duệ của Hoa-Sơn
tướng quân ghi chép và giữ gìn cẩn thận. Trong
ñó, có nói rõ ràng về nguồn gốc của vị tổ tiên mình
là Lý-Công-Uẩn sinh ra ở tại làng Đình-Bảng,
huyện Tiên-Sơn, ñất kinh Bắc tức là vùng tỉnh HàBắc của Việt-Nam ngày trước. Và rồi, do ý thức
trở về nguồn cội cho nên nhân dịp một buổi lễ do
Trung-Tâm Nghiên-Cứu Văn-Hóa Quốc-Tế tại HàNội tổ chức vào ngày 24-11-1994, thì vị cháu sau
cùng của dòng họ Lý gốc ‘’Việt-Nam’’ là LýXương-Căn** ñã trân trọng trao lại toàn bộ gia phả
vô giá nầy lại cho Việt-Nam sưu khảo, bảo tồn.
Ôi! Thật là cảm ñộng vô ngần, và xúc ñộng
biết bao!
Vì ñây là một thực thoại dân gian của xã hội
ñương thời gói trọn nghĩa tình cao quý, và sự kiện
lịch sử thành tâm vọng quốc của những gia ñình
hoàng tộc nhà Lý gốc ‘’Việt-Nam’’ lánh nạn TrầnThủ-Độ, chạy sang ñến ñất Cao-Ly trú ẩn dưới
triều ñại của hoàng ñế Kojong lúc bấy giờ là có
thực. Chính vì vậy, mà bây giờ mỗi khi nhắc ñến
hoàn cảnh của từng giai ñoạn ñặc biệt ñã ráp nối
nhau, tạo nên sự hình thành cho mảng cộng ñồng
thân yêu của chúng ta nơi hải ngoại hôm nay.
Chắc chắn ai nấy cũng sẽ không sao có thể tránh
khỏi ñược bao nỗi bùi ngùi, nghĩ lại từng dấu chân
dò dẫm của người xưa ñã bước ñi trong những
cuộc hành trình dặm ngàn gian khổ.
Và hình ảnh về sự nghiệp của Hoàng-Tử LýLong-Tường luôn luôn bao giờ cũng ñều ñược
hầu hết tất cả mọi người vinh danh thừa nhận, coi
như là một vị thủy tổ của thuyền nhân Việt-Nam
ñầu tiên trong lịch sử lập quốc, ñã vượt biên ra
ñịnh cư ở nước ngoài từng làm vẻ vang cho tập
thể cộng ñồng kiều bào của chúng ta.
An-Tiêm MAI-LÝ-CANG (Paris)
* - Tám vị Vua nhà Lý ngày xưa là: Lý-Thái-Tổ,
Lý-Thái-Tông, Lý-Thánh-Tông,Lý-Nhân-Tông, Lý-ThầnTông, Lý-Anh-Tông, Lý-Cao-Tông, Lý-Huệ-Tông.
** - Hiện nay ñồng hương Lý-Xương-Căn và gia
ñình ñã trở về lập nghiệp sinh sống tại Vịệt-Nam.
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Cảm Niệm Chân Đạo
Nguyễn Khương
TÂM THANH TỊNH LÀ CỬA GIẢI THOÁT
Duy thức nói: "Tam giới duy tâm, vạn pháp
duy thức".
Kinh Hoa Nghiêm nói: "Nhất nhiết duy tâm
tạo". Ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới ñều
là do tâm tạo, vạn pháp ñều do tâm biến.
Luân hồi cũng do tâm, giải thoát cũng do
tâm, ñịa ngục cũng do tâm, Niết bàn cũng do tâm,
chúng sinh cũng do tâm, Phật cũng do tâm, khổ
cũng do tâm, vui cũng do tâm v.v… Vậy nên, tu là
tu tâm, chứng là chứng tâm, ngộ cũng ngộ tâm,
ngoài ra không có gì ñể mà tu, mà chứng, mà ngộ
cả.
Sách nói: "Tâm chúng sanh là pháp Đại
Thừa". Pháp Đại Thừa lấy Tâm làm gốc. Thể cùa
nó là không, nhưng diệu dụng của nó thì không
thể nghĩ bàn. Tu là về lại với chính mình, nhận ra
tâm mình rồi bắt ñầu tu. Kẻ tu hành mà không biết
tâm mình thì tu ngàn kiếp cũng không thành.
Tâm là nguồn gốc, các Pháp là ngọn vậy.
Tâm loạn ñộng thì phiền não vọng tưởng khởi lên,
tạo nghiệp ñể thọ báo ñời sau. Tâm thanh tịnh thì
phiền não vọng tưởng lắng xuống, nghiệp nhân,
nghiệp quả không còn. Tu là ñể ñưa tâm về
ñường ngay lối thẳng, xa lìa vọng tâm, an trụ chơn
tâm, là ñể trở về với Phật-tâm, Phật-tánh của
mình.
Khi tâm thanh tịnh rồi thì núi không cao, biển
không sâu, ñường không xa, ngọc ngà châu báu
cũng không còn quý nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai
là một, một là tất cả, tất cả là một, tất cả ñều hiện
tại, hiện tiền. Khi tâm thanh tịnh rồi thì ñâu cũng là
nhà, cũng là quê hương xứ sở, ai ai cũng là ñồng
bào ruột thịt của mình, chết cũng là sống, sống
cũng là chết, xưa cũng là nay, nay cũng là xưa, xa
cũng là gần, gần cũng là xa, thời gian là không
gian, không gian là thời gian, Phật là chúng sanh,
chúng sanh là Phật, ñịa ngục là Niết Bàn, Niết Bàn
là ñịa ngục. Khi tâm thanh tịnh rồi thì ñâu cũng vui
hết, Việt Nam cũng ở ñây, Mỹ cũng ở ñây, Anh
cũng ở ñây, Ấn ñộ cũng ở ñây. Ngồi nơi ñây mà
biết khắp thế giới, không cần ñi du lịch ñâu xa. Khi
tâm thanh tịnh rồi thì ñâu ñâu cũng là Tịnh ñộ,
cũng là Niết Bàn. Khi Tâm thanh tịnh rồi thì không
còn tạo nghiệp ñể thọ báo nữa. Khi Tâm thanh
tịnh rồi thì giải thoát và thành Phật.
Tu Giới - Định - Tuệ là tu tâm, ngồi thiền,
tụng Kinh, niệm Phật là tu Tâm. Khi gió lặng thì
sóng trở về với nước, sóng với nước vốn là một
vậy. Khi tâm thanh tịnh rồi thì vọng tâm trở lại với
chơn tâm, vì cả hai vốn là một vậy. Khi tâm thanh
tịnh rồi thì chúng sinh trở về với Phật vì cả hai là
một vậy.
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Sách nói: "Vô tâm thị Đạo". Các Pháp môn
Phật dạy ñều ñưa ñến chỗ vô tâm, tức là trở về
với Đạo, với nguồn cội của mình. Chung qui chỉ có
vấn ñề là bỏ vọng tâm ñể trở về với chơn tâm, thì
ñược giải thoát. Sách nói: "Chúng sinh tâm nhược
tịnh, Bồ ñề ảnh hiện trung". Kinh Lăng Nghiêm nói:
"Tất cả chúng sanh sống chết tương tục ñều do
không biết chơn tâm thường trụ, tính vốn thanh
tịnh, Thể vốn sáng suốt.
Hai thế giới sự và lý
Ta ñang sống trong hai thế giới song song,
thế giới của Sự và thế giới của Lý - Tuy hai mà
một. Ta biết thế-giới của Sự mà chưa hề biết thế
giới của Lý, mặc dầu nó là Ta, Ta là nó!
Thế giới của Sự gọi là thế giới hiện tướng,
thế giới của Lý gọi là thế giới bản thể. Ở ñâu có
Tướng là có Tánh, ở ñâu có Tánh là có Tướng,
Tánh - Tướng chưa hề rời nhau mà tồn tại. Ta
thường biết thế giới của Tướng mà chưa bao giờ
biết thế giới của Tánh, mặc dầu nó là Ta? Thế giới
của Tướng có trăm sai ngàn biệt, thế giới của
Tánh chỉ có một mà thôi. Hễ có Tánh là có tướng,
hễ có Tướng là có Tánh, hai thế giới này quấn
quít lấy nhau, chưa hề rời nhau nữa bước. Thế
giới của Tướng có sanh, già, bệnh, tử, vô thường
biến ñổi trong từng Sát na, có tốt có xấu, có còn
có mất, có dại có khôn, có khổ có ñau. Thế giới
của Tánh thì thường trụ bất biến, thế giới giải
thoát, thế giới của Phật và Bồ Tát.
Chỉ không vọng chấp ñiên ñảo, không vọng
ngoại tìm cầu, không tham sân si và ái dục, v.v…
thì ngộ ñược thế giới bản thể. Thế giới bản thể có
nhiều tên: Chơn tâm, Tự tánh, Pháp thân, Chân
như, Lý v.v…
Hai thế giới Sự và Lý tương sức, tương
nhập, tương nhiếp, tương sinh. Kinh Hoa Nghiêm
nói: Tứ Pháp giới vô ngại, là thế. Lý do Sự mà
hiễn, Sự do Lý mà thành.
Muốn ngộ nhập thế giới của Lý thì phải sống
bình ñẳng nhất như, không vọng chấp pháp ngã
pháp, không vọng tưởng ñiên ñão, vô tâm, vô
niệm, vô cầu, vô chứng, vô ñắc, mới thoát khỏi
sanh tử luân hồi. Vì "Lý do Sự mà hiễn, Sự do Lý
mà thành", kẻ tu hành không bỏ Sự mà nhận Lý,
hay nhận Sự mà bỏ Lý, mà phải dung hòa cả hai.
Tuy sống trong thế giới hiện tướng mà không bị
dính mắc, tuy có tâm mà vô tâm.
Trong ta, trong một hạt bụi, một ngọn lá, một
ñóa hoa, trong cái tốt, cái xấu, cái uế, cái tịnh,
trong chúng sanh, trong Phật v.v… ñều có Lý. Lý
luôn luôn ở trong ta, trong hành ñộng, trong giọng
nói, trong tiếng cười, v.v… ñều có Lý, nghĩa là
ñều do Lý hoạt ñộng, không có Lý Tánh Chân Như
thì ta không tồn tại ñược, như chiếc xe không có
ñiện vậy, Lý là ta, ta là Lý, mà ta không tự biết. Kẻ
tu hành phải mau mau trở về với Lý thì mới thành
Đạo và giải thoát.

dịch giả Thích Giác Nghiên
(tiếp theo)
1.3 - TỘI CẢN TRỞ NGƯỜI XUẤT GIA
Công ñức của người xuất gia lớn như vậy
nên cản trở người xuất gia thì tội lỗi và quả báu
cũng vô lượng vô biên.
KINH XUẤT GIA CÔNG ĐỨC có nói: Nếu có
người nào dùng các hình thức như lưu giữ, cản
trở, ngăn che người xuất gia thì hạng người ñó tức
ñoạn giống Phật, cái ác ñầy người, lớn như ñại
hải, hiện tại thì mắc bệnh cơ thể thối rữa, sau khi
chết ñọa vào ñịa ngục tối tăm, không có kỳ hạn
nào mà ra khỏi ñược.
Thật là ñáng sợ! Có một số tín ñồ Phật tử
tham nhiễm, say ñắm ngũ dục thế gian không có
một chút mảy may nào tâm niệm cầu mong xuất
thế, mỗi khi nhìn thấy người muốn xuất gia liền nói
một số ñạo lý thế tục, nào là ở tại gia cũng có thể
tu hành, không nhất thiết phải xuất gia v.v... làm
ảnh hưởng ñến người có tâm chí xuất gia. Người
mà nói ra những lời nói nầy, sao không nghĩ mà
xem, bản thân mình vô tình ñã làm trở ngại người
xuất gia, sau này ắt chịu quả báo.
Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một ñoạn
trong KINH PHÓ PHÁP BẢO TẠNG, Đức Phật có
kể:
A-La-Hán - Xà Dạ Đa khi còn tại thế, một
hôm cùng với các vị ñệ tử ñi vào một tòa thành ñể
khất thực. Trên ñường ñi, Ngài nhìn thấy một con
chim ñậu trên cành cây. Xà Dạ Đa liền mỉm cười.
Các ñệ tử thấy vậy liền hỏi: - Vì nhân duyên gì
khiến Sư phụ khi nhìn thấy con chim kia lại mỉm
cười vậy?
Xà Dạ Đa liền nói:
- Ta nghĩ về thuở quá khứ chín mươi hai
kiếp trước, có một Đức Phật ra ñời, hiệu là Tỳ Bà
Thi Như Lai. Khi ñó, Ta sinh ra làm con của một
gia ñình kia, lớn lên Ta có chí nguyện xuất gia, hy
vọng rằng sau khi xuất gia tu hành sẽ chứng ñược
quả vị A La Hán giác ngộ, giải thoát. Nhưng cha
mẹ của Ta không ñồng ý, cưỡng ép Ta lấy vợ rồi
mới cho Ta xuất gia. Sau khi lấy vợ xong, Ta lại
yêu cầu cha mẹ cho xuất gia, nhưng cha mẹ Ta
vẫn không ñồng ý mà nói với Ta rằng: chỉ cần Ta
sinh cho họ một ñứa cháu trai thì họ sẽ cho Ta
xuất gia. Lúc ñó, Ta thật sự không còn cách nào,
ñành ñể vợ ta sinh con. Đợi ñến khi con ta sáu
tuổi, ta lại có ý nguyện xuất gia. Thật không ngờ
cha mẹ bảo với con Ta ôm chân ta, vừa ôm vừa
khóc mà nói rằng: Cha ơi! Nếu cha bỏ con mà
xuất gia thì ai là người nuôi nấng chăm sóc, dưỡng
dục con? Trừ khi cha hảy giết con rồi sau ñó hảy
xuất gia!

Nhìn thấy con mình than khóc như vậy, mối
thâm tình máu mủ ruột thịt cha con trào dâng trong
tim Ta, Ta liền nói với con rằng:
Thôi ñược! thôi ñược! Vì con thương yêu,
cha từ bỏ ý nguyện xuất gia.
Kết quả, người con trai của Ta từ khi ñó trải
qua chín mươi mốt kiếp luân hồi sáu ngả, sống ñi
chết lại. Hôm nay, Ta dùng thiên nhãn quán xét
con chim này, biết ñó chính là ñứa con trai của Ta
chín mươi mốt kiếp về trước. Lòng ta thương sót lũ
chúng sinh quá ngu si, chịu khổ triền miên trong
ñường sinh tử. Rất may bản thân Ta ñược xuất
gia, giải thoát khổ ñau phiền não, vì thế mà Ta mới
mỉm cười vậy.
Qua ñó, chúng ta có thể hiểu, nếu mà có
người nào làm trở ngại người xuất gia thì người
ñó phải chịu báo ứng mọi nỗi thống khổ trên các
nẻo ác, khó ngày ra khỏi, không biết lúc nào mới
ñược giải thoát. Đợi ñến khi chịu hết tội rồi, nếu
ñược sinh làm thân người thì khi mới sinh ra liền
bị mù mắt.
Vì thế mà người có trí tuệ nhìn thấy hay biết
ñược nào muốn xuất gia thì nên nỗ lực giúp ñỡ,
tác thành cho họ xuất gia, không nên cản trở, gây
mọi phiền hà khó khăn.
1.3.1 - ĐIỀU NGHI KHÓ THỨ NHẤT
Xuất gia tuy là có công ñức lớn như vậy
nhưng mà không phải tín ñồ Phật giáo nào cũng
ñều có tâm mong cầu chí hướng xuất gia, trừ một
bộ phận nhỏ có lý do chính ñáng không thể xuất
gia ñược còn phần nhiều là tham ñắm ngũ dục thế
gian, lục căn rong ruổi chạy theo thanh sắc như
con ngựa vậy. Hay còn một số người trong lòng
không dứt trừ ñược lòng thương vợ, yêu con, họ
bị ngũ dục thế gian nhấn chìm tâm xuất thế, chẳng
có mảy may chí hướng xuất trần giải thoát mọi
thống khổ, bức bách triền miên, chỉ ñành thuận
theo, phó mặc cho bánh xe luân hồi xoay chuyển,
trôi nỗi lặn ngụp trong biển sinh tử, lấy khổ làm
vui, nhô lên chìm xuống, không biết ngày nào ra
khỏi.
Nếu không như vậy, phần nhiều tín ñồ Phật
giáo không có tâm niệm muốn xuất thế gian thì
cũng là người không có chính tín Phật Pháp, lòng
chưa thâm nhập giáo lý Phật Đà, chẳng nhận biết
ñược cái khổ thế gian mà không biết rằng hết thảy
vạn pháp ñều là vô thường, khổ không vô ngã. Do
ñó, họ tự nhiên không có tâm cầu giải thoát.
Ngược lại, nếu là người chính tín Phật Pháp mà
không có tâm niệm xuất thế thì thật ñáng cười hay
sao? Kì quặc quá vậy!
Ngoại trừ các việc trên thì những việc có liên
quan ñến những ưu lo của người xuất gia ñều có
thể giải quyết ñược.
Ví dụ: Người thế gian phản ñối người xuất
gia. Họ nói: nếu mà mọi người ñều xuất gia, không
có ai cấy cày gặt hái, không có người buôn bán
lưu thông, vận chuyển hàng hóa thì trong ñời sống
sinh hoạt của chúng ta làm gì có những nhu cầu
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ñồ dùng, phẩm vật v.v... những thứ ñó từ ñâu mà
ñến ñược? Khi mới nghe thì thấy lời nói kia rất có
lý, kì thực thì nó không thể thành lý do chính ñáng
ñược.
Trong KINH CA DIẾP, Đức Phật có nói:
Này Đại Vương! Thái tử khi nghe ñược công
ñức thậm thâm của việc xuất gia liền khởi tâm
muốn xuất gia. Cùng lúc ñó, bốn châu thiên hạ
không có một chúng sinh nào là người tại gia, họ
ñều cùng nhau phát tâm nguyện cầu xuất gia. Tất
cả chúng sinh khi xuất gia ñều không cần cấy cày
mà trời tự nhiên sinh ra các loài ngũ cốc, cây cối,
tự nhiên sinh ra quần áo, tất cả chư thiên ñều
cung cấp cúng dường cho các thứ cần dùng.
Vật chất dùng cho con người, tuy là bần
cùng hay giàu có ñều do phúc báo của mỗi người
mà chiêu cảm. Công ñức của người xuất gia rộng
lớn thâm sâu là nhờ phúc ñức của người tại gia
cảm ứng thì tự nhiên người xuất gia ñầy ñủ các
thứ cần dùng, những nhu cầu của họ trong ñời
sống tu hành không hề thiếu thốn.
Trong KINH PHẬT TẠNG, Đúc Phật dặn dò
chúng ñệ tử xuất gia không nên lo sợ thiếu cơm
ăn áo mặc. Ngài nói: Các con nên nhất tâm làm
việc Đạo, tùy thuận theo các pháp mà làm, không
nên lo nghĩ về cơm ăn, áo mặc. Nếu thật sự các
con có nhu cầu thì trong tướng Bạch Hào của ñức
Như Lai sẽ hóa hiện ra hết thảy các
thứ cần dùng ñể cúng dường chúng
ñệ tử xuất gia ở ñời mạt pháp.
Vì thế, người có tâm xuất gia,
thực tế không cần lo lắng sau khi
xuất gia không có cái ăn, cái mặc,
chỉ cần một lòng hướng ñạo thì tự
nhiên có các Hộ Pháp gia trì ủng hộ
và bảo vệ người ñó. Lòng từ bi và
phúc ñức của Phật không bao giờ
từ bỏ chúng ñệ tử của mình.
1.3.2 - ĐIỀU NGHI KHÓ THỨ HAI
Lại nữa trong tín ñồ Phật giáo có lưu truyền
một số quan niệm tưởng là ñúng mà không biết
rằng ñó là những quan niệm sai trái vậy.
Ví dụ:
Nếu có một vị nào ñó muốn xuất gia thì có
người ñối với vị muốn xuất gia ñó mà nói rằng:
Xuất gia là rất tốt. Nhưng xuất gia phải tu hành,
nghiêm trì giới luật, không ñược phạm giới, không
ñược phá giới. Nếu không như thế thì của ñàn na
thí chủ bố thí cho ăn khó mà tiêu lắm! Người xưa
lại có câu : Đời nay không liễu ñạo, mặc lông ñội
sừng hoàn. Có nghĩa là : Đời nay xuất gia, mà
không ñược ñạo giải thoát thì kiếp sau phải ñầu
thai làm thân trâu ngựa mà ñền hoàn vậy. Lời nói
ñó nghe như muốn nói người xuất gia thật không
dễ dàng, ñơn giản chút nào. Xuất gia, nếu mà tu
hành không có thành tựu thì ñời sau ñọa vào ác
ñạo ñể mà trả nợ.
Kết quả của câu nói ñó là thế nào? Có người
tâm muốn xuất gia, khi nghe người nói như vậy,
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lòng tin liền sinh ra nghi hoặc, ý chí lung lay, tâm
do dự khởi lên, không tự mình quyết ñịnh ñược là
nên hay không nên xuất gia?
Kỳ thực, xuất gia thật ñáng sợ như vậy sao?
Lời nói trên phải chăng là nói phóng ñại
chăng? Bậc cổ ñức tuy nói rằng: Đời nay không
liễu ñạo, mặc lông ñội sừng hoàn nhưng ñó là
những lời lẽ khích lệ, ñộng viên người xuất gia
chăm chỉ tinh tiến tu hành, ñừng nên trễ nải. Đó
chỉ là những lời nói phương tiện, tuyệt ñối không
phải sự thật. Một số tín ñồ Phật Giáo không hiểu
dụng ý người xưa hay cố tình không hiểu, lấy lông
ngỗng làm tên bắn, tự lừa mình, lại ñi dối người
vậy?
Chúng ta nếu không ngại thì hãy trực tiếp lấy
trong Tạng Kinh ra mà xem, Đức Phật dạy chúng
ñệ tử của Ngài nên có cách nhìn ñối với người
xuất gia như thế nào?
Trong ĐẠI CHÍ ĐỘ LUẬN, Bồ Tát Long Thọ
có nói:
Người mà nương theo Phật Pháp ñể xuất gia
tuy phá giới cũng có khả năng ñọa lạc nhưng ñợi
tới khi tội báo chịu hết cuối cùng cũng ñều chứng
ñược quả vị giải thoát.
Câu chuyện sau ñây, ñủ ñể minh chứng ñiều
Đức Phật dạy:
Khi Đức Phật còn tại thế, trong chúng ñệ tử
của Phật có một vị Tỳ kheo ni tên Liên
Hoa Sắc chứng ñược sáu phép thần
thông trở thành bậc A La Hán giải thoát.
Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc thường ở trước
mặt người tại gia và các cư sĩ nữ tán
thán việc xuất gia. Thầy nói với các phụ
nữ rằng:
- Này các chị em! Mọi người có thể
ñến chỗ ta ñể xuất gia.
Các chị em liền nói rằng :
- Chúng tôi còn trẻ trung, hình
dáng ñoan trang, diễm lệ, xuất gia thì phải trì giới
mà chúng tôi không có khả năng trì giới, có thể
phạm giới, phá giới, làm sao mà dám xuất gia
ñược?
Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói rằng:
- Phá giới thì cứ phá, chỉ cần chị em xuất gia
không cần phải nghĩ nhiều.
Các chị em liền nói:
- Sao Thầy lại có thể nói như vậy? Nếu mà
phá giới thì phải ñọa xuống ñịa ngục chịu khổ. Vì
thế làm sao dám phá giới ñược?
Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói;
- Nếu ñọa ñịa ngục thì cứ ñể cho nó ñọa.
Các chị em liền ôm nhau cười nói rằng:
- Não của Thầy phải chăng là có vấn ñề? Nếu
ñọa ñịa ngục thì phải chịu sự khổ ñau cùng tột làm
sao chúng tôi dám ñọa vào ñịa ngục ñược? Chúng
tôi sợ lắm!
Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói:
- Ta nhớ về ñời quá khứ có một kiếp Ta từng
là người con gái xướng hát diễn kịch ñể kiếm sống

cho qua ngày. Tùy theo từng nhân vật của mỗi vai
diễn không giống nhau mà mặc các loại y phục
khác nhau. Ta cũng từng mặc qua y phục của Tỳ
kheo ni ñể diễn kịch. Do nhân duyên ñó, khi ta
ñược gặp ñức Phật Ca Diếp liền theo Phật xuất
gia, làm Tỳ Kheo ni. Nhưng lúc ñó, Ta tự cảm thấy
dung mạo của Ta so với người khác ñoan trang,
diễm lệ hơn nhiều, liền sinh lòng kiêu mạn, không
cẩn trọng tu rì giới luật, phá ñi giới căn bản của
người xuất gia. Kết quả là sau khi mệnh chung liền
bị ñọa vào ñịa ngục, chịu hết tất cả các hình thức
khổ cực. Đợi khi chịu hết tội báo trong ñịc ngục,
cho ñến ñời này sinh ra ñược làm thân người, khi
nhân duyên thành thục ñến chỗ ñức Phật Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni. Đó là vì do nhân duyên của Ta
ñã gieo trồng từ kiếp trước nên khi gặp Phật Ta
liền theo Phật, phát nguyện xuất gia, chứng ñược
quả vị vô lậu giải thoát trở thành A La Hán.
Vì thế, Ta mới nói với mọi người là nên xuất
gia, không phải lo sợ xuất gia mà phạm giới, phá
giới. Nếu không may phá ñi giới thể của người
xuất gia, tuy nhiên là phải ñọa lạc, chịu mọi nỗi
thống khổ nhưng các vị hãy xem, Ta chính là một
ví dụ ñể các vị coi vậy. Tuy là phá giới, bị ñọa lạc
nhưng một khi chịu hết tội khổ trong ñịa ngục
ñược sinh ra làm người vẫn có thể chứng ñược
quả vị A La Hán, giải thoát sinh tử, ñoạn trừ hết tất
cả phiền não, không còn bị luân hồi sáu ngả. Lúc
ñó nếu ta sợ xuất gia mà phạm giới, sợ ñọa lạc
vào nơi ác ñạo không dám xuất gia thì ñã chẳng
có ngày hôm nay trở thành một Tỳ Kheo ni Liên
Hoa Sắc chứng ñược quả vị vô lậu giải thoát.
Qua lời của Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc ñủ cho
chúng ta nhận biết ñược lợi ích của việc xuất gia
tu hành. Đối với người có tâm muốn xuất gia mà lo
lắng sau khi xuất gia tu hành tu không tốt, trì giới
không nghiêm, ñối với những người do dự, không
quyết ñịnh ñược nên hay không nên xuất gia thì
câu chuyện trên ñủ ñể cho cho họ nương theo học
hỏi.
Nhân ñây có thể nói rằng: Nếu hiểu một
cách sâu xa, không kể là sau khi xuất gia có thế
nào ñi nữa thì xuất gia vẫn có ích cho bản thân.
Như vậy thì chúng ta còn do dự gì nữa!
Đương nhiên cũng không thể nói, sau khi
xuất gia thì không cần lo lắng ñến việc sẽ phá giới
và có thể bị ñọa vào ñịa ngục mà nên hiểu rằng:
nếu chẳng may, sau khi xuất gia mà phạm giới, bị
ñọa vào ñịa ngục, chịu các nỗi thống khổ thì cái
công dụng của việc xuất gia vẫn còn tồn tại. Cũng
ví như Thầy Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc.
Công dụng của việc xuất gia lớn lao như vậy
nên không thể nói do phạm giới mà mất hết những
lợi ích. Cho nên, Đức Phật có nhiều phương tiện
tùy duyên cho người xuất gia.
Ví dụ:
Một hôm ñức Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn,
có một người Bà La Môn uống rượu say ñi ñến

chỗ Phật, ngườc mắt lờ ñờ nhìn Phật mà nói với
ñức Phật rằng:
- Con muốn xuất gia làm Tỳ Kheo.
Đức Phật liền gọi Ngài A Nan vì người Bà La
Môn say kia mà thế ñộ, lại cho mặc pháp phục của
người tu sĩ.
Trải qua mấy tiếng ñồng hồ, người Bà La
Môn tỉnh rượu, sờ lên thấy cái ñầu trọc của mình,
thân thì khoác pháp phục trở thành một người xuất
gia. Người Bà La Môn giật nẩy mình một cái, lập
tức cởi bỏ pháp phục chạy mất tăm.
Chúng ñệ tử của Phật liền sinh lòng nghi
ngờ và nói với nhau:
Đức Thế Tôn! Sao Ngài lại có thể làm việc
một cách vội vã như vậy? Một người uống rượu
say muốn xuất gia liền cho người ta lập tức xuất
gia. Sau khi anh ta tỉnh, liền chạy mất rồi! Chúng
ta phải ñi bạch Phật mới ñược.
Họ liền ñến thỉnh giáo ñức Phật và bạch
Phật rằng:
- Lạy ñức Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà
Ngài lại cho một Bà La Môn uống rượu say xuất
gia vậy?
Đức Phật liền nói rằng:
- Các con hảy lắng nghe: Người Bà La Môn
nầy trong vô lượng kiếp về ñời quá khứ chưa từng
có một chút mảy may tâm niệm xuất gia. Thật là
khó! Ngày hôm nay, khi anh ta uống rượu say liền
khởi tâm muốn xuất gia. Vì thế mà Ta lập tức thế
ñộ và giúp anh ta xuất gia, gieo trồng hạt nhân
xuất thế. Nhờ có nhân lành của lần xuất gia nầy
thì sau này, khi nhân duyên thành thục, anh ta lại
xuất gia cho ñến ngày chứng quả vị.
Mới nghe qua thì thấy việc làm của ñức Phật
có vẽ rất vội vàng, nhưng thực ra nó ẩn chứa
dụng ý sâu xa của Ngài. Chỉ cần một lần xuất gia
là trồng ñược hạt nhân giải thoát. Nếu không xuất
gia, không có tâm niệm xuất trần thì con ñường
giải thoát xa vời, không biết ñến ngày nào mới
thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Công ñức xuất gia thật là to lớn. Nếu có ý
chí giải thoát sự khổ, không muốn lưu lạc trong ba
cõi sáu ngả, lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi thì
làm sao lại không xuất gia? Còn do dự gì nữa?
(còn tiếp)

MØng PhÆt ñän Sanh
PhÆt ñän sanh trong cõi ÇÃt này
ñ‹ chÌ chúng sanh bi‰t nëo ngay
Xa lìa bi‹n kh° ta Çang l¶i
Sanh già bŒnh ch‰t ch£ng chØa ai
ñã có sanh ra là có tº
PhÆt chÌ ÇÜ©ng Çi giäi thoát tù
Không còn luân hÒi trong sanh tº
MuÓn vŠ cõi PhÆt phäi lo tu.
Linh Phong
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ức Thích-ca Mâu-ni là vị Phật lịch sử và
cách nay ñã lâu lắm, ñã khám phá ra một
Con Đường thật ñộc ñáo, ñấy là Con
Đường giúp chúng ta loại bỏ mọi khổ ñau và tìm
thấy một sự tự do ñích thật. Sau khi khám phá ra
Con Đường ñó thì Đức Phật, lúc ấy còn rất trẻ, ñã
hy sinh phần còn lại của kiếp nhân sinh cuối cùng
của mình ñể trỏ cho chúng ta trông thấy Con
Đường ấy bằng ngón tay của chính Ngài. Hôm
nay chúng ta là những người ñang tu tập bằng
cách hướng theo ngón tay của Ngài và bước theo
các vết chân của Ngài vẫn còn in ñậm trên Con
Đường ấy.
Chúng ta cũng không khác gì một ñoàn
người cùng bước ñi trên Con Đường, một ñoàn
người vô cùng phức tạp: khác biệt nhau về ñủ mọi
mặt, từ tuổi tác, sức khỏe, văn hóa ñến trình ñộ
hiểu biết... Có những người thanh thản và yên lặng
tiến bước; có những người bận rộn ngược xuôi
nhằm khuyến khích và dìu dắt người khác, thậm
chí ñưa cả lưng mình ñể cõng người yếu ñuối; lại
cũng có kẻ chỉ thích ñứng ở các trạm ñón xe và
chờ người ñến rước. Ấy là chưa nói ñến các cảnh
tượng chen lấn và móc túi, hoặc lường gạt và lợi
dụng nhau... Hơn nữa cũng có nhiều người không
nhìn theo hướng ngón tay ñể tiến bước mà chỉ lanh
quanh tìm kiếm của cải của người khác ñánh rơi
hoặc vứt bỏ lại, ñể rồi nào ôm, nào vác, nào ñội lên
ñầu ñể mà vừa ñi vừa vấp ngã. Không những thế,
trên ñường lại cũng có những ñoàn người ñi ngược
chiều và chúng ta phải nép sang một bên ñể tránh
không ñâm sầm vào họ. Nhìn sang hai bên vệ
ñường thì chúng ta cũng sẽ thấy nhiều cảnh tượng
thật huyên náo: nào chợ búa, cửa hàng, nhà hát,
sòng bài, kể cả những cảnh lường gạt, ñâm chém,
bắn giết, bom nổ, nhà cháy, cầu sập..., và cũng có
một số người dừng lại ñể mải mê nhìn và trong
lòng thì vẫn còn cứ muốn xông vào ñể tham gia.
Bài viết ngắn này phác họa lại bằng một vài
nét thật ñơn sơ hình ảnh của Con Đường ñó với
ñoàn người ñang lầm lũi bước ñi, hầu giúp cho mỗi
người trong chúng ta nhìn thấy chính mình trên
Con Đường ñó ñể chọn cho mình một cách tiến
bước tốt ñẹp nhất. Thật vậy khi còn tại thế Đức
Phật ñã từng giảng dạy về Con Đường cho mọi
người theo nhiều trình ñộ hiểu biết khác nhau. Ngài
ñã giải bày cho những người nông dân chất phác,
thế nhưng cũng từng ñưa lên một cánh hoa và
không nói lên một lời nào cả ñể giảng về Con
Đường ấy cho những người khác. Sự kiện ñó cho
thấy tuy Con Đường luôn là một, lúc nào cũng là
một, thế nhưng lại mang nhiều sắc thái khác nhau.
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Vì thế mà Vị Thầy cũng ñã phải sử dụng nhiều
phương pháp giảng dạy khác nhau. Sau khi Ngài
tịch diệt thì Con Đường thay Ngài làm Vị Thầy ñể
hướng dẫn chúng ta, và các ñệ tử ñã họp nhau lại
ñể cố giữ gìn cho Con Đường luôn ñược chỉnh
trang và quang ñãng. Họ quét dọn rác rưởi, thu dọn
chướng ngại và mở rộng thêm, mỗi lần như thế thì
lại gọi là một Đại Hội Kết Tập Đạo Pháp. Vì mục
ñích thích ứng với các trào lưu tư tưởng và các nét
ñặc thù văn hóa ñịa phương của từng thời ñại và
cũng do tánh khí khác biệt của các ñệ tử sau này
mà Con Đường ñã có ñôi chút biến dạng và cũng
ñã khoác thêm cho mình một vài trang trí mới khiến
quang cảnh có phần khác ñi phần nào. Ngoài
những người mặc áo màu nghệ ra thì người ta còn
trông thấy trên Con Đường có cả những người mặc
áo màu ñen, màu lam, màu ñỏ sậm, màu nâu...
Thật thế, ngay từ lần Kết Tập tổ chức vào thế
kỷ thứ III trước Tây Lịch, người ta cũng ñã thấy
xuất hiện hai tông phái khác nhau. Sau ñó ñến lần
Kết Tập vào thế kỷ thứ I sau Tây lịch thì hai tông
phái này ñã nhân lên gấp ñôi, và mỗi tông phái lại
gồm có nhiều học phái, tổng cộng là 18 học phái tất
cả. Thế nhưng hầu hết các học phái này ñã mai
một và chỉ còn lại một học phái tồn tại ñến nay dưới
một hình thức mới gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy
hay Theravada. Đồng thời cũng vào khoảng thế kỷ
thứ I, người ta cũng thấy xuất hiện trên Con Đường
một một khuynh hướng mới gọi là Đại Thừa. Đại
Thừa sau ñó lại chia ra thành nhiều tông phái, học
phái và chi phái khác nhau, chủ trương nhiều phép
tu tập khác nhau.
Tóm lại hiện nay trên Con Đường có hai
khuynh hướng hay hai chủ trương chính yếu là
Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada và Phật Giáo
Đại Thừa Mahayana. Sự khác biệt giữa hai khuynh
hướng này thuộc vào lãnh vực "thực hành" nhiều
hơn, trong khi ñó thì "cứu cánh" luôn chỉ là một.
Phật giáo Nguyên Thủy còn ñược gọi là Phật
Giáo "Nam Tông" hay "Tiểu Thừa". Sở dĩ gọi là
Nguyên Thủy bởi vì phần giáo lý căn bản hoàn toàn
ñược dựa vào các kinh sách gốc, tức các kinh sách
có nội dung cổ xưa và ñược xem là chính thống,
ñấy là Tam Tạng Kinh. Tuy nhiên cũng khó biết là
giữa kinh sách Nguyên Thủy và kinh sách Đại thừa
thì kinh sách nào xưa hơn, bởi vì tất cả kinh sách
bằng chữ viết ñều xuất hiện rất gần nhau vào
khoảng thế kỷ thứ I trước Tây Lịch.
Phật Giáo Nguyên Thủy còn ñược gọi là Phật
Giáo "Nam Tông" vì sau này ñược phát triển tại các
quốc gia thuộc vào phía ñông và phía nam của bán
lục ñịa Ấn Độ, gồm các quốc gia như Tích Lan,
Miến Điện, Thái Lan và Campuchia. Thế nhưng
trên thực tế thì cách gọi ñó cũng không ñược chính
xác lắm, bởi vì trước ñây hầu hết các quốc này như
Miến Điện (Myanmar), Thái Lan và Campuchia ñều
theo Phật Giáo Đại Thừa và chỉ sau ñó thì mới
chuyển sang Phật Giáo Nguyên Thủy do quyết ñịnh
của vương quyền thời bấy giờ.

Nếu gọi Phật Giáo Nguyên Thủy là "Tiểu
Thừa" thì lại càng không ñúng hơn nữa, bởi vì chữ
"Tiểu Thừa" ñược nêu lên trong các kinh sách Đại
Thừa nhằm mục ñích phân biệt với chủ trương tu
tập mới của tông phái này, bởi vì theo Đại Thừa thì
việc tu tập không nhất thiết chỉ mong cầu tìm thấy
sự giác ngộ cho riêng mình còn phải giúp ñỡ tất cả
chúng sinh khác tìm thấy sự giải thoát. Tóm lại nếu
gọi Phật Giáo Nguyên Thủy là "Nam Tông" hay
"Tiểu Thừa" thì không ñược ñúng lắm, và nếu như
không muốn gọi là Nguyên Thủy thì cũng có thể gọi
tông phái Phật Giáo này là Theravâda, tiếng Pa-li
theravâda có nghĩa là con ñường xưa hay giáo lý
xưa. Vậy tóm lại có những gì khác biệt trên căn bản
giữa hai khuynh hướng Nguyên Thủy và Đại Thừa?
Sự khác biệt thứ nhất thuộc lãnh vực kinh sách, sự
khác biệt thứ hai là phép tu tập của Đại Thừa rộng
hơn và có phần nhập thế hơn.
Giáo lý căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy
ñược quy ñịnh bởi các kinh sách xưa hay chính
thống gọi là Tam Tạng
Kinh, trong khi ñó thì
kinh sách của Đại Thừa
gồm chung cả Tam
Tạng Kinh và cả các
kinh sách "xuất hiện
muộn", tức là các kinh
sách ñược trước tác từ
thế kỷ thứ I trước Tây
lịch ñến các thế kỷ thứ
V và thứ VI, kể cả các
kinh sách tan-tra xuất
hiện muộn hơn nữa tức
vào khoảng thế kỷ thứ
VIII ñến thứ X. Tuy
nhiên tất cả các tông
phái ñều cho rằng kinh sách thuộc tông phái của
mình ñều xuất phát từ thời kỳ của Đức Phật lịch sử,
bằng cách viện dẫn là Đức Phật thuyết giảng theo
nhiều trình ñộ khác nhau nhằm vào các ñối tác
khác nhau, các kinh sách liên hệ ñược cất giấu ñể
tránh khỏi bị mất mát vì chiến tranh cướp phá và
chỉ ñược tìm thấy khi cơ duyên hội ñủ. Thật thế
việc khám phá kinh sách giấu kín thường xảy ra
trong quá khứ ở Tây Tạng.
Tóm lại Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo
Đại Thừa không phải là hai "học phái" hay "tông
phái" khác nhau, mà ñúng ra chỉ là hai thái ñộ hay
hai chủ trương tu tập khác nhau, và cùng tiến
bước trên một Con Đường chung. Trên phương
diện áp dụng thì Phật Giáo Nguyên Thủy ñòi hỏi
người tu hành phải tách rời sự sinh hoạt của mình
ra khỏi ñời sống thế tục, phải tuân thủ thật nghiêm
túc giới luật, nhắc nhở mình luôn phải buông xả và
hướng vào thể dạng giải thoát của một vị A-la-hán.
Trong khi ñó thì Phật Giáo Đại Thừa nêu lên hình
ảnh lý tưởng của một người Bồ-tát nhất ñịnh chối
bỏ sự giác ngộ tối thượng của mình ñể lưu lại trong

thế giới Ta-bà hầu tiếp tục giúp ñỡ tất cả chúng
sinh.
Nếu muốn bước vào Đại Thừa một cách
vững chắc và dễ dàng thì cũng nên có một số hành
trang tối thiểu nào ñó về Phật Giáo Nguyên Thủy.
Nói như thế không có nghĩa là Phật Giáo Nguyên
Thủy chỉ mang tính cách giai ñoạn, mà thật ra tự nó
cũng là một tông phái ñầy ñủ và toàn vẹn. Phật
Giáo Đại Thừa trái lại dù mang một số khía cạnh và
thể dạng khá sâu sắc, thế nhưng các phương pháp
tu tập thì lại quá ña dạng. Dù sao ñi nữa nếu khởi
sự bước vào Con Đường với hành trang của Phật
Giáo Nguyên Thủy thì ñến một lúc nào ñó một sự
ñòi hỏi khác cũng có thể sẽ tự nhiên phát sinh thúc
ñẩy người tu tập nên chọn thêm cho mình cách
hành xử của Đại thừa. Thật ra thì ñấy cũng không
phải là cách loại bỏ Phật Giáo Nguyên Thủy khi ñã
bước ñược vào Đại Thừa, bởi vì sự chính xác và
tinh khiết của Phật Giáo Nguyên Thủy luôn luôn là
những gì thật cần thiết cho người tu tập. Tóm lại là
Phật Giáo Nguyên Thủy
cũng như Đại Thừa cả
hai ñều bổ khuyết cho
nhau.
Thoạt nhìn thì Phật
Giáo Đại Thừa vô cùng
phức tạp, ñến ñộ một số
người tu tập theo Phật
Giáo Nguyên Thủy có thể
cho rằng Phật Giáo Đại
Thừa ñi trệch ra ngoài
Con Đường. Thế nhưng
trên thực tế thì các hình
thức "biến ñổi" chỉ là một
sự tiến hóa giúp Con
Đường mở rộng thêm
vào thế giới thật ña dạng này của chúng ta và
mang lại cho Phật Giáo nói chung nhiều khía cạnh
mới mẻ và sâu sắc hơn. Phật Giáo Nguyên Thủy tự
cho mình là giữ ñúng theo giáo lý do Đức Phật
thuyết giảng, thế nhưng thật ra thì cũng ñã biến ñổi
không ít theo dòng thời gian, nhằm thích ứng với
các bối cảnh ñịa phương và các xu hướng khác
nhau. Một cách thật tổng quát thì có thể xem Phật
Giáo Nguyên Thủy mang ít nhiều tính cách "chính
thống" khá gò bó và luôn quan tâm giữ ñúng theo
những gì ñược ghi chép trong các kinh sách xưa,
trong khi ñó thì Phật Giáo Đại Thừa mang nhiều
khía cạnh "cởi mở" và mang ít nhiều khía cạnh
"nhập thế" hơn. Vậy Phật Giáo Đại Đại Thừa thật
sự là gì?
Nếu Phật Giáo Nguyên Thủy chủ trương hình
ảnh tinh khiết của một vị A-la-hán thì Phật giáo Đại
Thừa ñề cao trọng trách của một vị Bồ-tát. Trên
Con Đường, nếu tu tập theo Phật Giáo Nguyên
Thủy thì cứ nhìn vào vị A-la-hán trước mặt mà
bước theo, nếu tu tập theo Đại Thừa thì sẽ cùng
sánh vai với người Bồ-tát ñể hành ñộng như một
người Bồ-tát. Hơn nữa ngoài hình ảnh lý tưởng của
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người Bồ-tát ra thì Phật giáo Đại Thừa còn kết nạp
thêm ñủ mọi thứ thần linh ñịa phương, hiền hoà
cũng có mà hung tợn cũng có, và ñồng thời vô số
các vị Phật cũng xuất hiện thêm. Do ñó Con Đường
ñối với Đại Thừa cũng trở nên ñông ñảo và vui
nhộn hơn. Phật Giáo Đại Thừa gồm có ba tông
phái hay ba học phái lớn và chính yếu là Tịnh Độ,
Thiền học và Kim Cương Thừa.
Thuở xưa tại Ấn Độ có một vị vua giàu có và
rất thông minh xuất gia mang pháp danh là
Dharmakara và nguyện rằng sau khi thành Phật thì
nếu có bất cứ chúng sinh nào thành tâm cầu khẩn
thì Ngài sẽ tiếp dẫn vào cõi Cực Lạc. Sau nhiều
kiếp tu tập thì vị này ñạt ñược sự giải thoát toàn
vẹn và trở thành một vị Phật mang tên là A-di-ñà,
hội ñủ khả năng tiếp dẫn chúng sinh ñúng như lời
nguyện ước trước ñây của Ngài. Nếu chúng sinh
nào muốn ñược tiếp dẫn về cõi Cực Lạc sau khi
chết thì phải thành tâm kêu gọi ñến lòng từ tâm của
Ngài. Đấy là "pháp môn" Tịnh Độ. Thế nhưng cũng
cần phải hiểu là Đức Phật A-di-ñà còn nguyện rằng
"Cho ñến khi nào vẫn còn một chúng sinh chưa
ñược giải thoát thì mình vẫn chưa nhập vào cõi
Cực Lạc", và ñấy là những gì cho thấy một cấp bậc
cao hơn của Tịnh Độ, tức là sự liên kết chặt chẽ
giữa lòng Từ Bi và sự Giác Ngộ.
Căn bản giáo lý của Tịnh Độ ñược căn cứ
vào ba tập kinh là Vô Lượng Thọ Kinh, A-di-ñà Kinh
và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Pháp môn Tịnh Độ
chỉ chú trọng ñến ñức tin và sự cầu khẩn do ñó
thường ñược xem là một phép tu tương ñối "dễ
dàng". Dầu sao ñi nữa thì phép tu này cũng cho
thấy một số trở ngại nào ñó không thuận lợi lắm
cho việc tìm hiểu sâu xa giáo lý của Đức Phật lịch
sử là Đức Thích-ca Mâu-ni.
Thiền Tông hay Thiền Học còn gọi là Zen hay
T'chan. Thiền tông ñược một vị thầy người Ấn là
Bồ-ñề Đạt-ma hệ thống hóa tại Trung Quốc vào thế
kỷ thứ VI. Thế nhưng người ta thường có khuynh
hướng xem Thiền Tông phát xuất từ giai thoại gọi
là "niêm hoa vi tiếu" (cầm hoa mỉm cười) từ thời kỳ
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn tại thế. Trong một
buổi thuyết giảng, Đức Phật cầm một cành hoa ñưa
lên nhưng không nói một lời nào, ñại chúng ngơ
ngác, chỉ có một người ñệ tử là Ma-ha Ca-diếp mặt
bỗng bừng sáng và mỉm cười. Sự yên lặng của
Đức Phật và nụ cười của Ma-ha Ca-diếp biểu trưng
cho sự quán nhận hiện thực một cách trực tiếp,
vượt khỏi tính cách quy ước và nhị nguyên của
ngôn từ. Do ñó người ta xem Ma-ha Ca-diếp là vị
Tổ thứ nhất của Thiền Tông Ấn Độ và Bồ-ñề Đạtma là vị Tổ thứ 28 mang Thiền Tông vào Trung
Quốc.
Thiền Tông có thể xem như một phép tu bằng
"ñường tắt", và nếu ñã gọi là "ñường tắt" thì tất
nhiên cũng có nghĩa là một con ñường "ngắn" và
"khó", và ñương nhiên ñấy cũng là những gì ngược
hẳn lại với con ñường của Tịnh Độ trên ñây. Kinh
sách ñặc thù của Thiền học gần như không có gì
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ngoài một bộ kinh của Đại Thừa nói chung rất gần
với quan ñiểm Thiền Tông là bộ Nhập Lăng Già
Kinh, và một số các tập sách khác ghi chép các
"công án". Công án là các câu phát biểu hay các
mẫu chuyện ngắn mang tính cách "bất ngờ", "phi
lý" hoặc có thể là các câu trả lời "ngớ ngẩn" hay
"lạc ñề" nhằm mục ñích giúp người tu tập phá bỏ
các ngõ ngách của tư duy, vượt thoát khỏi mọi sự
lý luận căn cứ vào các thứ hiểu biết bằng quy ước
và khái niệm, hầu giúp cho người hành thiền tiếp
cận trực tiếp với bản chất ñích thật của mọi hiện
tượng. Sự quán thấy trực tiếp hiện thực ấy chính là
sự Giác Ngộ.
Học phái thứ ba của Đại Thừa là Kim Cương
Thừa còn ñược gọi là Phật Giáo Tan-tra, một thừa
Phật Giáo rất toàn vẹn, bao gồm toàn bộ căn bản
giáo lý của Phật Giáo nói chung từ Tam Tạng Kinh
ñến các kinh sách Đại Thừa và quan trọng nhất là
các kinh sách tan-tra. Người ta thường hiểu sai và
cho rằng Kim Cương Thừa là Phật Giáo của xứ
Tây Tạng. Thật ra thì ñấy là một tông phái rất lớn,
chính thức ñược hình thành và ñược hệ thống hóa
một cách chặt chẽ tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ
VIII, và sau ñó thì ñược ñưa vào các nước thuộc
phía bắc Ấn Độ như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung
Quốc, Nhật Bản..., và ñồng thời bành trướng sang
các quốc gia khác về phương nam như Miến Điện,
Thái Lan, Campuchia, Nam Dương (Indônêxia)...,
trước khi các quốc gia này chuyển sang Phật Giáo
Nguyên Thủy. Bằng chứng cụ thể về sự hiện diện
của Kim Cương Thừa trong toàn vùng này là di tích
ñồ sộ của Phật Giáo tan-tra tại cựu kinh ñô Pagan
của Miến Điện và ngôi ñền Phật Giáo tan-tra lớn
nhất thế giới là Borobudur tại ñảo Java của Nam
Dương.
Tan-tra có nghĩa là "những gì che chở cho
tâm thức" tức là giữ cho tâm thức vững vàng không
bị các thứ xúc cảm bấn loạn, hoang mang làm cho
nó bị phân tán. Những gì khác biệt giữa Tan-tra
Thừa và các tông phái khác chính là phép tu tập
ñộc ñáo của tông phái này: ñấy là cách lợi dụng tất
cả các sức mạnh của xung năng trong tâm thức ñể
biến chúng trở thành những sức mạnh tu tập
hướng vào sự giác ngộ. Thí dụ một gốc cây cho ra
những quả ñắng và ñộc hại, thì ñối với các tông
phái Phật Giáo khác thì phải nhổ bỏ tận gốc, chặt
bỏ tận rễ khiến cho nó không còn mọc lại ñược
nữa, thế nhưng ñối với Tan-tra Thừa thì người tu
tập phải "nuốt" những quả ñộc ñó ñể chuyển nó
thành nguồn sinh lực tinh túy và cực mạnh ñể giúp
mình hướng vào ñường tu tập. Tóm lại ñấy có
nghĩa là chuyển tất cả sức mạnh của mọi thứ xúc
cảm, kể cả những thứ xúc cảm bấn loạn nhất,
thành ra sức mạnh của sự hăng say và trí tuệ. Hơn
nữa phép tập luyện tan-tra còn dựa vào nhiều biểu
tượng và nghi lễ thật phức tạp (mạn-ñà-la, các câu
man-tra, v.v.) do ñó tu tập Tan-tra hay Kim Cương
Thừa phải cần ñến sự chỉ dẫn và giúp sức của các
vị thầy ñầy ñủ khả năng.

Trên ñây là một vài nét phác họa về Con
Đường. Phật Giáo Nguyên Thủy tượng trưng cho
những bước ñi thật chủ yếu và vững chắc, do ñó
rất tinh khiết. Tịnh Độ chủ trương những bước ñi
"nhẹ nhàng", vì thế cũng có thể sẽ phải cần ñến
một thời gian khá lâu dài ñể có thể nhìn thấy mức
ñến ở cuối Con Đường. Thiền Tông là một chủ
trương ngược lại và ñược xem là khá "khó", phải
chủ ñộng ñược sự vận hành của tâm thức và quán
nhận trực tiếp ñược hiện thực, và do ñó cũng có
thể ñòi hỏi người tu tập cần phải có một vài khía
cạnh ñặc biệt nào ñó phù hợp với phép tu tập này.
Sau hết thì Kim Cương Thừa tỏ ra toàn vẹn và tích
cực hơn cả, thế nhưng rất phức tạp và ña dạng,
cần phải có một lòng quyết tâm khác thường và sự
hướng dẫn của một vị thầy ñầy ñủ khả năng.
Trên Con Đường ñó lúc nào cũng có những
người tu tập vừa ñi vừa ngoảnh lại, hoặc vẫn còn
thích ngắm nhìn những cảnh tượng ñủ loại ở hai
bên ñường. Có những người khập khễnh phải
nương tựa vào nhau mà ñi, có những người ngồi
xuống ñể băng bó vết thương cho những người
vấp ngã, và cũng có những người ñi rất nhanh. Dù
sao thì tất cả mọi người trên Con Đường ñều có
thể bước vào giai ñoạn cuối cùng vào một ngày
nào ñó. Vậy cái giai ñoạn cuối cùng ấy sẽ như thế
nào?
Càng tiến bước thì Con Đường có vẻ ngày
càng trở nên rộng hơn, thênh thang và chan hòa
ánh sáng. Thế rồi vào một lúc nào ñó, bất chợt
người lữ hành sẽ cảm thấy Con Đường biến ñổi
hẳn ñi, tất cả các ñiểm chuẩn ñể ñịnh hướng hình
như ñều tan biến hết không còn xác ñịnh ñược ñâu
là phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, bên trên,
bên dưới..., vì thế dù có muốn thì người lữ hành
cũng không còn bước thêm ñược một bước nào
nữa, và cũng không thể thụt lùi lại ñược nữa.
Người ấy có cảm giác hình như không gian, thời
gian, Con Đường và cả chính mình ñã trở thành
một.
Dù có dùng tâm thức ñể "quay nhìn lại phía
sau" thì người ấy cũng sẽ chẳng thấy "Con Đường"
ở ñâu cả. Các tông phái trước ñây như Nguyên
Thủy, Tịnh Độ, Thiền Tông, Tan-tra... cũng biến
mất, hay ít ra cũng không còn ñủ sức thu hút nữa,
tương tự như các trò chơi bắn bi, ñánh ñáo hay
nhảy dây mà người ấy từng say mê ngày còn nhỏ.
Tất cả các hiện tượng ñều tan biến không còn tạo
ra một sự tương tác nào nữa, các nút thắt của quy
luật tương liên ñều ñược tháo gỡ, hiện tượng vô
thường và quy luật nguyên nhân và hậu quả không
còn gây ra một tác ñộng nào. Sự kiện ấy cho thấy
là người lữ hành ñang ñặt chân lên bước cuối cùng
trên Con Đường. Sau cái bước ấy thì chẳng có gì
ñể mà sinh ra và cũng chẳng có gì ñể mà hủy hoại,
tất cả ñều dừng lại và ñình chỉ. Câu chuyện một
cuộc phiêu lưu cũng chấm dứt ở ñấy.
Hoang Phong

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
(Catu Brahmavihàracitta)
(Cư sĩ Tuệ Lạc sưu tầm, dựa theo kinh ñiển Nam
truyền (Pàlì), và thuyết trình tại giảng ñường Học Viện
Linh Sơn, Vitry, ngày 5/12/2010)
Dàn bài:
I- Nguyên do và ñịnh nghĩa.
-Nguyên do: Đó là ph m tính tỏa ra từ tâm
(citta) của bậc «Đại Phạm Hạnh» (Mahà brahmana).
Mà bậc Đại Phạm Hạnh cũng là hiện thân của ñc
ñ thanh cao, hay «tịnh viện» (Vihàra). Đặc tính của
ñức ñộ nầy là vô lượng (Appamàna), nên ñược
tượng trưng bằng 4 mặt (cho cả 2 chiều, ñứng và
ngang), tức “tứ diện vô lượng”, gọi là TỨ VÔ
LƯỢNG TÂM.
-Định nghĩa tổng quát: Tứ Vô Lượng Tâm là 4
tâm vô lư ng, 4 tâm không ño lường ñược, 4 tâm
không lằn mức, 4 tâm không biên giới, 4 tâm vượt
phân biệt trong ngoài, vượt phân biệt trên dưới, 4 tâm
thường xuyên thanh tịnh và bình ñẳng.
II- Bốn tâm ñó là:
TỪ (Mettà), BI (Karunà), Hỷ (Mudità), và XẢ
(Upekkhà).
Truy nguyên ñiển ngữ:
1/ METTÀ (=TỪ) do căn ngữ chữ Phạn (hay
chữ Phạm) “Mitra” tức là thân thiện, lúc nào cũng xem
ñối tượng như ñồng hành với mình. (Căn “mitra” biến
thành 1 dạng khác “Mitta”, dịch là bạn). Vì ñức tính
thân thiện, xem như bạn ñồng hành ấy, nên lúc nào
cũng muốn cho ñối tượng ñược an vui. Nên TỪ có
nghĩa là BAN VUI.
2/ KARUNÀ (=BI) do căn ngữ chữ Phạn “KR”,
tức là chăm sóc, trắc ẩn. Khi thấy ñối tượng gặp khó
khăn, khổ sở, thì tội nghiệp, sẵn sàng giúp ñỡ. Vì ñức
tính ấy, nên BI có nghĩa CỨU KHỔ.
3/ MUDITÀ (=HỶ) do căn ngữ chữ Phạn
«Mudu» hay «MUD», có nghĩa là vui với cái vui của
người khác. Vì ñức tính ấy nên bậc phạm hạnh không
bao giờ biết ñố kỵ, so bì, khi thấy kẻ khác an lạc hơn
mình, Nên HỶ có nghĩa BAO DUNG.
4/ UPEKKHÀ (XẢ) do căn ngữ 2 chữ Phạn
hợp lại «UPA+IKS», tức là vượt lên trên mọi trạng
thái, mọi thực tại khác nhau, không lằn mức, không
phân biệt thân sơ, cao hạ, hay vô câu chấp. Vì ñức
tính cao thượng ấy, nên bậc Phạm Hạnh dù biết ñối
tượng thiệc ác, tội phước bất ñồng, nhưng Ngài vẫn
TỊNH XẢ, ñối xử bình ñẳng không thiên vị, không
ghét bỏ.
III- Hạng nào có TỨ VÔ LƯỢNG TÂM?
-Chỉ có bậc chân phạm hạnh là Thánh Nhân ñã
thoát khỏi tham sân si, mới có Tứ Vô Lượng Tâm
thực sự và ñầy ñủ. Thánh nhân ở ñây tiêu biểu như
Đức Phật chẳng hạn. (*)
Xin mô tả phẩm cách VÔ LƯỢNG ấy, tượng
trưng như sau:
-Giả sử có 2 người : Một người buổi sáng phỉ
báng Phật, buổi trưa phỉ báng Phật, buổi chiều phỉ
báng Phật. Còn người kia buổi sáng tán dương Phật,
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buổi trưa tán dương Phật, buổi chiều tán dương Phật.
Khi 2 người gặp nạn, cùng ở trong 1 hoàn cảnh bất
hạnh, thì Đức Phật sẽ ñối xử với cả 2 như nhau, tức
là Ngài ñối xử với ñầy ñủ TỪ (ban vui), BI (cứu khổ),
HỶ (bao dung), và XẢ (bình ñẳng, không phân biệt).
IV- Còn phàm nhân thì sao?
-Phàm nhân nếu phát ñại nguyện tu hành, noi
gương Phật có thể thực hiện 4 tâm nầy. Nhưng
không thể gọi ñó là «TỨ VÔ LƯỢNG TÂM», mà gọi
là «4 tâm ñại hạnh» (Mahaggatacitta) hay «4 tâm tịnh
hảo» (Sobhanacitta). Thầy Minh Châu còn dịch là «4
tịnh quang tâm». Tức là 4 tâm ñại thiện
(Mahàkusalacitta).
Vì sao không gọi là vô lượng?
-Vì khi chưa dứt tuyệt tham sân si, và chấp ta,
thì phàm nhân dù có công phu tu hành, cố gắng thực
hiện 4 hạnh từ, bi, hỷ, xả ấy ñi nữa, họ vẫn còn sự
phân biệt vi tế rất sâu trong tâm thức.
-Ngoài ra, Kinh sách cũng nói: Trong phàm
nhân, thì cha mẹ là hạng người có thể có «tứ vô
lượng tâm» ñối với con cái. Vì vậy, nếu con cái bất
hiếu, làm tổn hại ñến sinh mạng của cha mẹ, thì
phạm tội rất lớn (ñại tội).
V- Đề nghị vài nguồn suy nghĩ làm phát
khởi tâm ñại hạnh nơi phàm nhân.
a/ Nếu ai có ñức tin vào sự tái sinh, thì hãy suy
nghĩ về vòng luân hồi. Vì tư duy ñó sẽ giúp chúng ta
có thể thấy rằng «trong vô số kiếp luân hồi, hầu hết
chúng sinh chắc chắn ñã là thân nhân ruột thịt của
nhau». Do ñó chúng ta cần có tâm ñại hạnh từ bi hỷ
xả, ñối với chúng sinh, như với thân thuộc của mình.
b/ Nếu ai chưa có ñức tin vào sự tái sinh luân
hồi, thì hãy suy nghĩ về liên ñới hiện tại (Phật giáo gọi
là cộng nghiệp). Nghĩa là trên ñời, không ai có thể
hoàn toàn ñộc lập, không nương vào người khác hay
xã hội. Sự bình an của một cá nhân, vốn gián tiếp hay
trực tiếp, là sự bình an của tất cả. Con ñường dưới
chân chúng ta ñi, là kết quả của toàn dân ñóng góp,
trong ñó có chúng ta. Nếu ta ít phước, quá nghèo,
thất nghiệp, không ñóng thuế ñược, thì sự sống lành
mạnh của ta vẫn là một viên gạch, góp phần vào
guồng máy tiêu thụ các sản xuất, mà muôn vạn yếu
tố nhỏ hợp lại, mới chuyển vận tốt nền kinh tế, làm
ñiều hòa xã hội. Vì kinh tế là nguồn gốc của tất cả
phát triển tiện nghi trong ñời sống. Suy ra các
phương diện khác (chính trị, văn hóa, giáo dục, an
ninh) ñều cũng như thế !
VI- Ứng dụng vào thực tế.
-Khi bốn tâm ñại hạnh từ bi hỷ xả ñược sinh
khởi, thì ứng dụng vào các trường hợp sau :
-Thứ nhất, ứng dụng ñể biết chia xẻ lợi lộc của
mình ñến người khác. (tức là Bố thí, hay làm việc
thiện).
-Thứ hai, ứng dụng ñể giữ gìn 5 giới của người
tu tại gia (theo nhà Phật). Nhờ khởi 4 tâm từ bi hỷ xả,
mà ta không hiếu sát, không trộm cắp, không tà dâm,
không nói dối, và không say sưa (uống rượu). (Trì
giới).
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-Thứ ba, ứng dụng khi giữ ñược 5 giới thì tư
cách của hành giả trở nên hiền từ, thân thiện, nghiêm
túc, có tinh thần tự tin, cử chỉ bình tĩnh, rồi từ ñó họ
hướng tâm thức vào thiền pháp, an trụ và phát triển
xa hơn 4 hạnh từ bi hỷ xả. (Đó là tham thiền).
*Trong một xã hội mà có nhiều người thực
hành «tứ ñại hạnh tâm» (TỪ, BI, HỶ, XẢ), thì xã hội
ấy ñang có gương tốt, và bớt ñi rất nhiều xung ñột.
Tuổi trẻ nhờ ñó ñược hướng dẫn ñể có tâm thức bình
tĩnh, ít bồng bột, ôn hòa, thân thiện, bao dung, và biết
tương trợ trong kỷ luật. Tuổi trẻ ấy tự nhiên sẽ sáng
tạo, thông minh lẫn ñầy ñủ tích cực. Xã hội ngày mai
sẽ tốt ñẹp hơn.
VII- Đó là nguồn gốc của lạc quan chân thật.
Bốn tâm ñại hạnh TỪ BI HỶ XẢ, chính là
nguồn gốc của sự lạc quan chân thật.
*Giáo lý do ñức Phật ñể lại, thường bị hiểu lầm
là giáo lý «bi quan». Nhưng trong chiều sâu, giáo lý
ấy hằng làm cho con người «lạc quan». Lạc quan ở
ñây không phải là lạc quan vị kỷ, lý thuyết, mà lạc
quan vị tha, thực hành. Lạc quan qua phạm hạnh, ñể
có ñộng cơ ñối xử một cách xứng ñáng, trước mọi
ñối tượng trong cuộc ñời. Lạc quan ấy có khả năng
hóa giải tất cả những vui khổ, thuận nghịch, chắc
chắn sẽ xen kẽ xảy ra.
Còn ý nghĩa của «lạc quan theo thường tình»,
chỉ qui vào sự «tạm có» ñối với cá nhân, ñể hưởng
thụ một thời gian, tránh nhìn vào tính ngắn hạn, phù
du (tạm không), vốn chỉ là sự lạc quan, hay thỏa mãn,
gieo mầm cho bi quan sau ñó. Nghĩa là cái vui khi
chấm dứt, thì cái buồn tự ñến. Rồi sự chịu ñựng,
khao khát tiếp theo, bao giờ cũng sẽ mạnh hơn trước
rất nhiều.
Nói cách khác, người Phật tử không cực ñoan,
phủ nhận mọi niềm vui trước mặt. Họ cũng không tiêu
cực, chạy trốn những cái khổ của nghiệp tự nhiên
phải ñến. Họ không ñánh lạc hướng, hay không ngụy
trang chúng, ñể tự an ủi, tự gạt mình, mà họ tinh tấn
không mắc dính vào các «vui lẫn buồn» vốn vô
thường (ngắn hạn) ấy. Khi «cái vui» chấm dứt, thì họ
thản nhiên cho qua, và tỉnh thức, không ngại ñối diện
với thực tại dù chẳng thích hợp, bằng sự duy trì bốn
tâm từ bi hỷ xả!
*Về ý nghĩa sâu sắc, liên quan ñến TỪ BI HỶ
XẢ,
chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú nói :
Không làm mi ñiu ác. (Tức là TỪ)
Làm tt c ñiu lành. (Tức là BI)
Gi tâm trong sch. (Tức là HỶ và XẢ)
y là li Pht dy!
Còn theo hán Văn thì:
Chư ác mc tác. (Tức là T)
Chúng thin phng hành. (Tức là BI)
T tnh kỳ ý. (Tức là H và X)
Th chư Pht giáo!
Xin lược giải:
- Không làm mọi nghiệp ác bằng thân, khẩu và
ý, tức là BAN VUI CHO CHÚNG SANH
lẫn BAN VUI CHO MÌNH, hay T (METTÀ)

- Làm các nghiệp lành, không tạo oan trái, tức
là CỨU KHỔ CHO MÌNH, và CỨU KHỔ CHÚNG
SANH, hay BI (KARUNÀ).
- Hành thiền, chánh niệm và tỉnh thức, tức
là nuôi dưỡng NGUỒN VUI TƯƠI CHO MÌNH và
CHO CHÚNG SANH, hay H (MUDITÀ).
Bình ñẳng (Vô ngã chấp) tức là TỰ TẠI ĐỐI
VỚI MÌNH và CHÂN HÒA ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG
SANH, hay X (UPEKKHÀ).
(*) Thuở sinh tiền, ñức Phật nhờ tứ vô lượng
tâm, mà hằng ngày Ngài sống trong «an lạc giải
thoát». Ngài luôn luôn có ñôi mắt tỏa sáng nét từ bi,
và nụ cười ñầy hỷ xả trên môi, như các “hình tượng”
mà chúng ta thấy ngày nay, dù cho các hình hay
tượng ấy ñược hội họa, ñiêu khắc, hoặc nắn ñúc, theo
khuynh hướng nghệ thuật riêng, của bất cứ quốc gia
nào.

Minh Thiện & Diệu Xuân
(tiếp theo)
10- Hai thiện tín ñầu tiên2
au 49 ngày an vui thiền ñịnh, không ăn uống,
kể từ lúc ăn bát cháo sữa của hai cô Sujàtà,
hôm nay, trong lúc Đức Phật ngồi dưới cội cây
Ràjàyatana,có hai thương gia người Miến Điện tên
Tapussa và Bhallika từ Ukkala (hiện nay là Orissa)
ñến, ñi ngang qua gần ñó. Có một vị trời, vốn là bà
con kiếp trước với hai thương gia, ñến mách bảo
rằng :
– Này hai ông, ñức Thế
Tôn vừa ñắc quả Vô Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện
ñang ngồi dưới cội cây
Ràjàyatana ñàng kia. Hai ông
nên ñến ñó cúng dường bột
rang và mật ong3, sẽ ñược an
vui và hạnh phúc lâu dài.
Hai thương gia vui
mừng, sửa soạn bột rang và
mật ong rồi ñến trước Phật cung kính ñảnh lễ, cầu
Phật nhận lãnh hai món cúng dường khiêm tốn này
ñể hai ông ñược an vui hạnh phúc lâu dài. Đức Phật,
không còn bát khất thực nữa4, nghĩ rằng :
– Các ñấng Như Lai không bao giờ ñưa tay thọ
nhận vật thực. Làm sao ta nhận hai món bột rang và
mật ong này?
Lúc ấy bốn vị Thiên vương5 ñoán biết ý nghĩ
của Phật, liền từ bốn phương bay ñến dâng lên Đức

S

Phật bốn cái bát bằng vàng; Đức Phật không nhận.
Bốn vị liền dâng lên bốn cái bát bằng bạc; Đức Phật
không nhận. Bốn vị liền dâng lên bốn cái bát bằng
ngọc; Đức Phật cũng không nhận. Bốn vị sực nhớ
ñến chư Phật ñời trước thường dùng bát bằng ñá,
liền dâng lên bốn cái bát bằng ñá và ñồng thưa rằng:
– Bạch ñức Thế Tôn, xin ngài hãy nhận bột
rang và mật ong trong cái chén ñá này.
Để cho bốn vị Thiên vương ñều hài lòng, Đức
Phật ñể cái chén thứ nhất vào lòng bàn tay trái, tay
phải cầm cái chén thứ hai ñể chồng lên chén thứ nhất
rồi ấn xuống làm hai cái nhập lại làm một, rồi ñến cái
chén thứ ba và thứ tư cũng ñược nhập vào như thế.
Cuối cùng bốn cái chén ñá ñược nhập lại làm một
nhưng vẫn còn dấu vết của bốn miệng chén6. Đức
Phật ñưa chén ra nhận vật thực. Sau khi thọ thực
xong, ngài bảo hai vị thương gia Tapussa và Bhallika
như sau :
– Này hai ông, nếu hai ông muốn ñược phúc
báo lâu dài thì nên quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo
và thọ trì năm giới.
Hai vị thương gia liền quỳ xuống ñảnh lễ ngài
và bạch rằng :
– Bạch ñức Thế Tôn, xin ngài cho phép chúng
con ñược quy y Phật và quy y Pháp, thọ trì năm giới,
và xin ngài thu nhận chúng con vào hàng thiện tín
(Upàsaka) của ngài từ nay cho ñến hết cuộc ñời của
chúng con.
Đó là hai thiện tín ñầu tiên ñã quy y Nhị Bảo
(Phật và Pháp, chưa có Tăng). Sau khi ñã ñược Đức
Phật ban pháp quy y và truyền năm giới (không sát
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống
rượu, không nói dối), và
trước khi từ giã ngài ñể trở về
quê ở Miến Điện, hai vị
thương gia xin ngài ít vật lưu
niệm ñể luôn luôn tưởng nhớ
ñến ngài. Đức Phật tặng cho
hai vị một ít tóc và móng tay
và bảo rằng :
– Hằng ngày các ông
trông thấy những vật này
cũng như trông thấy Như Lai
vậy.
Hai vị cung kính nhận lãnh, lạy tạ rồi mang về
Miến Điện xây tháp thờ. Hiện nay bảo vật này vẫn
còn ñược giữ gìn cẩn thận trong bảo tháp của chùa
Swedagon tại thủ ñô Rangoon (Ngưỡng Quang).
F- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP LẦN ĐẦU TIÊN
Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của vị Phạm
Thiên Sahampati về việc truyền bá Giáo Pháp, Đức
Phật suy nghĩ :

2

Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 6; Tiểu Bộ, Trưởng Lão
Tăng Kệ, kinh 7 (Bhalliya); Đức Phật và Phật Pháp, tác giả
Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, trang 73-74.
3
Bột rang và mật ong là lương thực mà du khách Ấn thời bấy
giờ thường mang theo mình ñể ăn dọc ñường.
4
Bình bát của Phật ñã chìm xuống ñáy sông Neranjana lúc
Phật tắm lần cuối trước khi thành ñạo.
5
Tứ Thiên Vương = Càtum Mahà Ràjika.

6

Theo The Life of The Buddha của A. Foucher, trang 132-133
: Ngài Pháp Hiển, thế kỷ thứ 5, còn thấy cái bát ñặc biệt này
của Phật ñược thờ trong một ngôi chùa ở Pesawar; nhưng
khi ngài Huyền Trang, thế kỷ thứ 7, ñến Pesawar thì ngôi
chùa này ñã ñổ nát và cái bát của Phật cũng mất tích.
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– Ai là người ñầu tiên sẽ ñược thọ hưởng Giáo
Pháp? Ai là người có thể lãnh hội Giáo Pháp mau
chóng nhất? (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 10).
“Àlàra Kàlàma (vị ñạo sư ñầu tiên của thái tử
Siddhattha) là người có học vấn, thông minh, là bậc
thiện tri thức, ñã lâu rồi không còn bao nhiêu cát bụi
trong mắt. Hay là Như Lai sẽ truyền Giáo Pháp cho vị
này trước nhứt?
Một vị trời liền hiện ra trước mặt Đức Phật,
ñảnh lễ ngài và bạch rằng :
– Bạch ñức Thế Tôn, ñạo sư Àlàra Kàlàma ñã
từ trần một tuần nay rồi.
Đức Phật dùng thiên nhãn kiểm nhận ñiều này.
Rồi ngài nghĩ ñến vị ñạo sư thứ nhì của ngài là
Uddaka Ràmaputta. Vị trời lại xuất hiện bạch rằng
ñạo sư Uddaka Ràmaputta vừa mới qua ñời ñêm
hôm trước. Một lần nữa Đức Phật lại dùng thiên nhãn
kiểm nhận. Rồi ngài nghĩ ñến năm vị ñạo sĩ rất tinh
tấn, ñã từng tận tâm phục vụ ngài trong sáu năm dài
tu khổ hạnh. Ngài dùng thiên nhãn quan sát, nhận
thấy năm vị này là Kondanna, Bhaddiya, Vappa,
Mahànàma Kulika và Assaji hiện ñang ở tại Lộc Uyển
(Vườn Nai, Migadaya), trong làng Isipatana (hiện nay
là Sarnath), cách thành phố Benares (hiện nay là
Varanasi) 10km về phía bắc.
1- Lên ñường ñi Lộc Uyển7
Đức Phật ñịnh dùng con ñường lớn ñể ñi từ
thành phố Gayà ñến thành phố Benares. Trên ñoạn
ñường từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgayà) ñến thành
phố Gayà, có một ñạo sĩ khổ hạnh tên Upaka8 gặp
Phật, hỏi : – Này ñạo hữu, ngũ quan của ñạo hữu thật
thanh tịnh, nước da của ñạo hữu thật tươi sáng. Đạo
hữu xuất gia với ai ? Thầy của ñạo hữu là ai? Đạo
hữu truyền bá Giáo Pháp của ai?
Đức Phật ñáp bằng bài kệ :
“Như Lai ñã vượt qua tất cả, ñã thông suốt tất cả.
“Đã thoát ly tất cả mọi ràng buộc,
“Từ bỏ tất cả, không còn ái nhiễm,
“Tự mình thấu hiểu tất cả, còn gọi ai là thầy?
(Kinh Pháp Cú, bài 353)
“Như Lai không có thầy,
“Không ai bằng Như Lai.
“Trên thế gian và kể cả chư thiên,
“Không ai có thể sánh với Như Lai.
“Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này,
“Là một vô thượng sư;
“Tự mình thành bậc Toàn Giác,
“Tâm vắng lặng và thanh tịnh.
“Như Lai ñang trên ñường ñến xứ Kasi
“Để chuyển bánh xe Pháp;
“Và giữa thế giới người mù,
“Như Lai sẽ gióng trống Vô Sanh.9

7

Xem Đức Phật và Phật Pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm
Kim Khánh, trang 74-77.
8
Xem Buddhist Legends, quyển III trang 235; Tạng Luật, Đại
Phẩm, tập 1: 11; Trung Bộ 26, 85.
9
Xem Trung Bộ 26: kinh Ariapariyesana; Tiểu Bộ, Trưởng
Lão Ni Kệ, kinh 68: Càpà.
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– Này ñạo hữu, ñạo sĩ Upaka hỏi vặn, vậy phải
chăng ñạo hữu ñã tự nhận mình là A-la-hán, là bậc
quyền lực siêu phàm ?
– “Các bậc siêu phàm ñều giống Như Lai,
“Đều ñã tận diệt mọi ô nhiễm,
“Khắc phục tất cả những ñiều xấu xa tội lỗi.
“Thế nên, này Upaka, Như Lai là bậc siêu
phàm.
– Có thể như vậy ñược sao? Có thể như vậy
ñược sao? Upaka cúi ñầu lẩm bẩm, rồi ñi rẽ sang
ñường tắt ñến Vankahara trong khi ñức Phật tiếp tục
ñi về hướng bắc.
Đức Phật vẫn bình thản lên ñường ñi Gayà, rồi
ñi từ Gayà ñến Benares, từ Benares ñến Isipatana,
rồi tìm ñến Lộc Uyển (Migadaya).
Theo Trưởng Lão Ni Kệ (kinh 68: Càpà) thì
Upaka về sau cưới vợ là Càpà, ông rất thương yêu
vợ nhưng bị vợ tiêu hết gia sản rồi chế giễu chọc tức,
ông tìm ñến Phật xin xuất gia và ñược Phật ñộ, về
sau ñắc quả A na hàm.
2- Ông Kondanna và 4 người bạn xuất gia10
Đức Phật ñến Lộc Uyển, thuộc làng Isipatana
(hiện nay là Sarnath), vào ñầu tháng ba dương lịch
năm 589 trước tây lịch. Thấy Đức Phật ñang từ ñàng
xa ñi ñến, năm vị ñạo sĩ nhóm ông Kondanna bàn
tính với nhau sẽ không ñảnh lễ ngài với lòng tôn kính
như xưa. Các vị ấy hiểu lầm ngài khi ngài từ bỏ lối tu
khổ hạnh ñể thực hành lối tu trung ñạo. Các vị ấy nói
với nhau : – Này các ñạo hữu, sa môn Gotama ñang
ñi ñến chúng ta kia. Sa môn ấy ñã không bền chí cố
gắng tu khổ hạnh, ñã trở lại ñời sống lợi dưỡng xa
hoa. Sa môn ấy không ñáng cho chúng ta niềm nở
ñón tiếp và cung kính phục vụ. Ta không nên rước
bát và rửa chân y. Nhưng dầu sao ông ta cũng thuộc
dòng vua chúa, chúng ta cũng nên dọn một chỗ ngồi
ñể sẵn, nếu ông ta muốn ngồi thì cứ ngồi.
Tuy nhiên, khi Đức Phật ñến gần, vẻ trang
nghiêm và oai nghi của ngài tự nhiên cảm hóa năm vị
ñạo sĩ. Không ai bảo ai, người ñến rước bát, người
dọn chỗ ngồi, người ñi lấy nước cho ngài rửa chân,
và gọi ngài bằng "ñạo hữu" (avuso, hiền giả), lối xưng
hô thường dùng giữa những người bạn ñạo, hoặc ñể
người bề trên xưng hô với kẻ dưới. (Hiện nay có tháp
Chaukhandi kỷ niệm nơi ñức Phật gặp lại năm anh
em ông Kondanna. Tháp này là một ụ ñất lớn, trên
ñỉnh có một tháp canh xây bằng gạch).
Đức Phật mở lời khuyên dạy :
– Này các Tỳ kheo (Bhikkhu, Bhiksu), không
nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng “ñạo hữu”. Này
các Tỳ kheo, Như Lai là bậc Thế Tôn, là ñấng Toàn
Giác. Này các Tỳ kheo, hãy nghe ñây, Như Lai ñã
thành ñạo quả Vô Sanh Bất Diệt. Như Lai sẽ giảng
dạy Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát. Nếu thực hành
ñúng theo lời chỉ dạy của Như Lai thì chẳng bao lâu
các thầy cũng sẽ chứng ngộ do chính trí tuệ trực giác
10

Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 12; Trung Bộ 26; Tương
Ưng Bộ, chương 56, kinh 11.

của quý thầy, và trong kiếp sống này quý thầy sẽ ñạt
ñược một ñời sống vô cùng thiêng liêng cao cả. Chính
vì muốn ñi tìm ñời sống cao thượng ấy mà nhiều con
nhà quyền quý ñã rời bỏ gia ñình, sự nghiệp ñể sống
ñời không nhà cửa.
– Này ñạo hữu Gotama, trước kia, với bao
nhiêu kỷ luật nghiêm khắc và khổ hạnh mà ñạo hữu
còn chưa ñạt ñược kiến thức siêu phàm nào hoặc
chứng ngộ nào xứng ñáng với một vị Phật. Bây giờ
ñạo hữu ñã từ bỏ sự cố gắng, trở về ñời sống xa hoa
lợi dưỡng thì làm sao ñạt ñược một kiến thức ñặc biệt
siêu phàm hoặc một chứng ngộ xứng ñáng với một vị
Phật?
– Này các Tỳ kheo, Như Lai không hề xa hoa,
không hề ngưng cố gắng, và không hề trở lại ñời
sống lợi dưỡng. Như Lai là ñức Thế Tôn, là ñấng
Toàn Giác. Này các Tỳ kheo, hãy nghe ñây, Như Lai
ñã thành ñạt ñạo quả Vô Sanh Bất Diệt và sẽ giảng
dạy Giáo Pháp giác ngộ và giải thoát. Nếu thực hành
ñúng theo lời chỉ dạy của Như Lai thì chẳng bao lâu
các thầy cũng sẽ chứng ngộ do chính trí tuệ trực giác
của quý thầy, và trong kiếp sống này quý thầy sẽ ñạt
ñược một ñời sống vô cùng thiêng liêng cao cả.
Chính vì muốn ñi tìm ñời sống cao thượng ấy mà
nhiều con nhà quyền quý ñã rời bỏ gia ñình, sự
nghiệp ñể sống ñời không nhà cửa.
Lần thứ nhì năm ñạo sĩ vẫn giữ nguyên thành
kiến và tỏ ý thất vọng. Đến lần thứ ba, sau khi Đức
Phật lập lại lời xác nhận, năm ñạo sĩ vẫn giữ vững lập
trường, tỏ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại: – Này các Tỳ
kheo, Các thầy có biết một lần nào trước ñây Như Lai
ñã nói với các thầy như thế không?
– Quả thật không.
Đức Phật lập lại một lần nữa rằng ngài là ñấng
Toàn Giác, và chính năm ñạo sĩ cũng có thể chứng
ngộ nếu thực hành ñúng theo lời chỉ dạy của ngài.
Đó là những lời nói chân thành do chính Đức
Phật thốt ra. Năm vị ñạo sĩ là bậc thiện trí, mặc dù ñã
có thành kiến không tốt, khi nghe Đức Phật lập lại
nhiều lần như vậy, cũng ñã nhận ñịnh rằng Đức Phật
ñã thật sự thành tựu ñạo quả vô thượng và có ñầy ñủ
khả năng ñể hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ ñã
tin lời Đức Phật, bèn thỉnh Đức Phật ñến một nơi
thanh nhàn mát mẻ, trong vườn nai, cách nơi gặp gỡ
ñộ trên một cây số, ngồi xuống, yên lặng lắng nghe
Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma
cakka Pàvàttàna)11.
3- Đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp
Luân12 (năm -589)
Đến canh ba ñêm ñó, dưới ánh trăng rằm vằng
vặc, Đức Phật nói :
11

Hiện nay ở Sarnath có tháp Chaukhandi kỷ niệm nơi Phật
gặp lại 5 anh em ông Kiều Trần Như, tháp Dhamekh kỷ niệm
nơi Đức Phật thuyết pháp lần ñầu tiên, và ngôi chùa
Mulagandhakuti kỷ niệm nơi thành lập Tam Bảo và nhập hạ
lần ñầu.
12
Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 13,14,15; Lalitavistara;
Buddhacarita; Trung Bộ 26; Tương Ưng Bộ, chương 42, kinh
12: Rasiya; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 109, 112.

– Này các Tỳ kheo, có hai cực ñoan (antà) mà
hàng xuất gia (pabbajitena) phải tránh :
1- Sự xu hướng theo dục lạc các căn
(Kàmasukkhallikànuyoga), vì như thế là phàm tục,
thấp hèn, thô bỉ và tai hại;
2- Sự nghiêm khắc trong lối tu khổ hạnh
(Attakilamathànuyoga), vì như thế là ñau ñớn, không
xứng thánh hạnh và vô ích.
Như Lai ñã từ bỏ cả hai cực ñoan ấy, theo con
ñưng Trung ño (Majjhimà Patipadà) ñể phát triển
nhãn quan (cakkhu), tri kiến (nàna), và tiến ñến an
tịnh13 (vupasamàya), trí tuệ cao siêu (abhinnàya),
giác ngộ (sambodhàya), và niết bàn (nibbàna,
nirvana).
Này các Tỳ kheo, thế nào là con ñường Trung
ñạo mà Như Lai ñã áp dụng ñể phát triển nhãn quan,
tri kiến và tiến ñến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ
và niết bàn?
Đó là Bát Chánh Đo14, gồm có :
1- Chánh kin (sammà-ditthi, là thấy biết sự
vật ñúng theo thật tướng vô thường, thật thể vô ngã,
và thật tánh không của chúng; không lầm theo biên
kiến, tà kiến; người có Chánh kiến là người thông
hiểu Tứ Diệu Đế, biết ñời là khổ nên không tham
luyến, biết nguyên nhân của khổ ñể trừ nên không sợ
chìm ñắm trong sanh tử luân hồi, biết tâm tịch diệt
(Niết bàn) là an lạc thanh tịnh, biết Bát Chánh Đạo là
con ñường giải thoát ñưa ñến hạnh phúc chân thật
vĩnh cửu),
2- Chánh tư duy (sammà-sankappa, là suy
nghĩ ñúng theo Chánh Pháp, ñúng theo lý nhân
duyên, ñể có thể mang ñến an vui, hạnh phúc cho tất
cả mọi người),
3- Chánh ng (sammà-vaca, là nói lời hòa
nhã, chân chính, hợp ñạo lý, hữu ích cho người nghe,
hoằng pháp lợi sanh),
4- Chánh nghip (sammà-kammantà, là hành
ñộng chơn chánh về thân khẩu ý, lợi mình, lợi người,
giúp người hết khổ ñược vui),
5- Chánh mng (sammà-ajiva, là sinh sống
bằng nghề chơn chánh không xúc phạm ñến thân
mạng, tài sản kẻ khác),
6- Chánh tinh tn (sammà-vàyàma, là siêng
làm ñiều lành, năng tránh ñiều ác),
7- Chánh nim (sammà-sati, là luôn luôn nhớ
các ñiều lành nên làm, nhớ các ñiều ác nên tránh,
nhớ pháp môn tu tập; Chánh niệm tối cao là Vô
niệm),
8- Chánh ñnh (sammà-samàdhi, là luôn luôn
giữ tâm thanh tịnh, sáng suốt, không tán loạn).
Đến ñây Đức Phật giảng về T Diu Đ như
sau:
1- Này các Tỳ kheo, ñây là s tht v Kh
(dukkha ariya sacca, Khổ ñế)! Sanh là khổ, già là khổ,
bệnh là khổ, chết là khổ, không ưa thích mà gặp là
13

Không còn vọng tưởng và phiền não.
Xem Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 112. Tu Bát Chánh
Đạo là tu Giới Định Huệ.
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khổ, yêu thương mà phải xa lìa là khổ, mong cầu mà
không ñược là khổ. Tóm lại, bám víu vào thân ngũ
uẩn15 này là khổ.
2- Này các Tỳ kheo, ñây là s tht v Kh Tp
Khi (dukkha samudaya ariya sacca, Tập ñế). Chính
tham ái (tanhà) là tập khởi của khổ, là sanh khởi của
khổ, là nguyên nhân của tái sanh (ponobhavika), với
sự hợp tác của lòng thiết tha khao khát mong ñược
cái này, cái kia trong cuộc sống. Chính tâm tham cầu
dục lạc (kàmatanhà), tham cầu hiện sinh
(bhavatanhà) và tham cầu vô sinh (vibhavatanhà) là
nguyên nhân của tái sanh và ñau khổ.
3- Này các Tỳ kheo, ñây là s tht v Kh
Đon Dit (dukkha nirodha ariya sacca, Diệt ñế).
Chính là khi tâm ñã hoàn toàn xa lìa và tận diệt tham
ái, không còn ham muốn lợi danh, không còn chạy
theo dục vọng các căn. Đó là tâm rời bỏ, từ khước,
thoát ly và không luyến tiếc, không vướng mắc.
4- Này các Tỳ kheo, ñây là s tht v Con
Đưng Đưa Đn Ht Kh (dukkha nirodha gamini
patipada ariya sacca, Đạo ñế). Chính là Bát Chánh
Đạo, gồm có Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ,
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh
niệm và Chánh ñịnh.
Đến ñây ñức Phật bắt ñầu thực hiện Tam
Chuyển Pháp Luân16 như sau:
1.1- Đây là Khổ ñế (tức là sự thật về các phiền
não, ñau khổ trong vòng sanh tử luân hồi, như ñã giải
thích ở phần Sự Thật Về Khổ).
Này các Tỳ kheo, Khổ ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
1.2- Đây là Khổ ñế các thầy nên nhận biết
(parinneyya).
Này các Tỳ kheo, Khổ ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
1.3- Đây là Khổ ñế Như Lai ñã nhận biết
(parinnata).
Này các Tỳ kheo, Khổ ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
2.1- Đây là Tập ñế (tức là sự thật về sự sanh
khởi, về các nguyên nhân của phiền não, ñau khổ và
sanh tử luân hồi, như ñã giải thích ở phần Sự Thật
Về Khổ Tập Khởi).
Này các Tỳ kheo, Tập ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
2.2- Đây là Tập ñế các thầy nên tận diệt
(pahatabba).
Này các Tỳ kheo, Tập ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.

2.3- Đây là Tập ñế Như Lai ñã tận diệt
(pahinam).
Này các Tỳ kheo, Tập ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
3.1- Đây là Diệt17 ñế (tức là sự thật về khổ
chấm dứt, về niết bàn an lạc thanh tịnh, là chân hạnh
phúc, như ñã giải thích ở phần Sự Thật Về Khổ Đoạn
Diệt).
Này các Tỳ kheo, Diệt ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
3.2- Đây là Diệt ñế các thầy nên chứng ngộ
(sacchikatabba).
Này các Tỳ kheo, Diệt ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
3.3- Đây là Diệt ñế Như Lai ñã chứng ngộ
(sacchikatam).
Này các Tỳ kheo, Diệt ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
4.1- Đây là Đạo ñế (tức là Bát Chánh Đạo, như
ñã giảng ở phần ñầu kinh này).
Này các Tỳ kheo, Đạo ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
4.2- Đây là Đạo ñế các thầy nên thực hành
(bhavetabba).
Này các Tỳ kheo, Đạo ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
4.3- Đây là Đạo ñế Như Lai ñã thực hành
(bhavitam).
Này các Tỳ kheo, Đạo ñế này là pháp chưa
từng ñược nghe trước ñây. Chính Như Lai ñã thấy,
biết, hiểu, chứng nghiệm và sáng tỏ.
Rồi ñể kết thúc phần “Tam Chuyển Pháp
Luân”, Đức Phật nói:
– Này các Tỳ kheo, nếu Như Lai chưa hoàn
toàn thấu triệt Bốn Thánh Đế này về ba phương
diện18 và mười hai phương thức19 một cách hoàn
toàn sáng tỏ thì Như Lai ñã không xác nhận trước thế
gian này gồm cả chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên,
ñạo sĩ, giáo sĩ, trời và người rằng Như Lai ñã ñạt
ñược Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (Anuttara
Sammà Sambodhi).
“Này các Tỳ kheo, ñến khi Như Lai ñã hoàn
toàn thấu triệt Bốn Thánh Đế này về ba phương diện
và mười hai phương thức một cách hoàn toàn sáng
tỏ thì Như Lai mới xác nhận trước thế gian này gồm
cả chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, ñạo sĩ, giáo sĩ,

17

15

Năm uẩn là sắc (rùpa), thọ (vedanà), tưởng (sanna), hành
(samkhàrà), thức (vinnàna). Đó là năm yếu tố tâm lý và vật
chất cấu tạo nên con người.
16
Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 15,16.
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Chữ “Diệt” ở ñây có nghiã là khổ ñoạn diệt, khổ chấm dứt
như thế nào.
18
Ba phương diện là chính mình nhận biết, có kinh nghiệm
bản thân, biết chỉ dạy cho người khác.
19
Mỗi Thánh Đế có 3 phương diện, Bốn Thánh Đế có 12
phương thức.

trời và người rằng Như Lai ñã ñạt ñược Vô Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác.
“Và lúc ấy tri kiến và tuệ giác (nànadassana)
phát sanh: Tâm Như Lai ñư c gii thoát m t cách
vng chc, không còn lay chuyn. Đây là l n
giáng sanh cu!i cùng ca Như Lai, Như Lai s"
không bao gi tái sanh na.
Đức Phật giảng xong, năm vị Tỳ kheo vui
mừng tán dương lời dạy của ñức Thế Tôn. Ngài
Kondanna liền chứng ñược pháp nhãn thanh tịnh20
(dhammacakkhu) và ngài thấy rằng “Cái gì có sanh
tất phải có diệt”21.
Lúc Đức Phật chuyển Pháp Luân, chư thiên
trên quả ñịa cầu hoan hô: “Pháp Luân này quả thật
tuyệt diệu ! Không có ñạo sĩ, giáo sĩ, chư thiên, Ma
Vương hoặc Phạm Thiên nào trên thế gian có thể
giảng ñược như ñức Thế Tôn ñã giảng tại Lộc Uyển
trong làng Isipatana, gần Benares”.
Nghe như vậy, chư thiên ở các cung trời Tứ
Đại Thiên Vương (Càtum Mahà Ràjika), Đao Lợi
(Tàvatimsa), Dạ Ma (Yama), Đâu Suất Đà (Tusita),
Hóa Lạc (Nimmanarati), Tha Hóa Tự Tại
(Paranimmitavàsavatti), và chư Phạm Thiên ở các cõi
trời Phạm Chúng thiên (Brahmà
Parisajja), Phạm Phụ thiên
(Brahmà Purohita), Đại Phạm
thiên (Mahà Brahmà), Thiểu
Quang thiên (Parittabha), Vô
Lượng
Quang
thiên
(Appamanabha), Quang Âm thiên
(Abhassara), Thiểu Tịnh thiên
(Parittasubha), Vô Lượng Tịnh
thiên (Appamanasubha), Biến Tịnh
thiên (Subhakinha), Quảng Quả
thiên (Vehapphala), Vô Tưởng
thiên (Asanna), Vô Phiền thiên
(Aviha), Vô Nhiệt thiên (Atapa),
Thiện Kiến thiên (Sudassana),
Thiện Hiện thiên (Sudassa) và Sắc
Cứu Kính thiên (Akanittha) cũng ñồng thanh hoan hô.
Trong khoảnh khắc ấy tiếng hoan hô vang dội,
làm cho cả mười ngàn thế giới thuộc cõi Phạm Thiên
ñều rung chuyển mạnh mẽ. Một hào quang rực rỡ
chiếu sáng thế gian. Đức Thế Tôn liền nói:
“Kondanna quả ñã giác ngộ! Kondanna quả ñã giác
ngộ !”. Do ñó ngài Kondanna có tên là Anna
Kondanna (A Nhã Kiều Trần Như), có nghiã là
“Kondanna là người ñã giác ngộ”. (Tạng Luật, Đại
Phẩm, tập 1: 17).
Qua ngày hôm sau, lúc ñức Phật thuyết pháp
cho hai vị Tỳ kheo thì ba vị kia ñi khất thực, rồi ñến
giờ ngọ chia ra cho sáu người ăn. Ngày kế thay phiên
nhau, hai vị ñi khất thực, ba vị ngồi nghe Phật thuyết
pháp.
(còn tiếp)
20

Pháp nhãn thanh tịnh là một trong 3 quả vị ñầu tiên (Tu-ñàhoàn, Tư-ñà-hàm, A-na-hàm). Ngài Kondanna ñắc quả Tuñà-hoàn.
21
Pali: Yam kinci samudaya dhammam sabbam tam nirodha
dhammam. (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 16).

Trnh Khi
Ghi chú: ñây là bài nói chuyện ở Câu Lc
B Văn Hóa Paris do BS. Nguyễn Bá Hậu và Ô.
Đỗ Bình tổ chức với sự hiện diện của giới trí thức,
khoa bảng VN,.
Nhân năng ho$ng Đo, phi Đo ho$ng
Nhân
(Chỉ có Người sửa ñược Đạo, không có Đạo
nào sửa ñược Người - nếu người không muốn –
Đây là lời của các Cụ Việt Nam)
Tìm hiểu một ñại tác phẩm như truyện Kiều,
chúng ta nên phân chia ra 02 phần: hình thc và
n i dung. Về văn chuơng ñã quá nhiều danh
nhân khen tuyệt tác này, tôi xin miễn bàn.
Về Giá trị (*) nội dung, chúng ta có thể mạn
phép tìm hiểu các ñiểm: tâm lý – chính trị - nhân
sinh - ñạo ñức – tín nguỡng và tôn giáo v.v…
(*) Đạo Phật và Lão: Hình thức = Sắc (la
forme); Nội dung = Không (la
non-forme = vide)
Tu giác là Vô Sắc
nhưng lại có khả năng ñi tới
Giác Ng - giải thoát ra khỏi
vòng luân hồi.
Đạo Lão: Cái không (le
vide) của cái chai ñã ñem lại
«hu dng» cho cái vỏ ngoại
Sc (la forme).
Trong bài này chúng tôi
xin luận bàn về m t khía cạnh:
Tín ngu%ng và tôn giáo.
Thi
Nhà
Nguy&n :
Rước Tây vào VN ñể diệt Tây
Sơn Nguyễn Huệ và triều phục
Nhà Thanh ñể ñược phong vương: học chữ Hán,
thi chữ Hán và luật nhà Thanh (Hán tự). Vì Học,
Thi, Luật ñều chữ Hán nên Đạo Khổng ñã thống tri
giới trí thức, khoa bảng, quan lại và triều ñình
Đàng Trong (Huế)…. ñi ñến làm lu mờ Đạo Phật
rất còn thịnh hành ở Đàng ngoài (Bắc Việt) chưa
quên Vua Lê - Chúa Trịnh.
Truyn Kiu bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đạo
Khổng. Tinh thần Đạo Khổng ñược ñặt trong phần
«hình nhi thư ng hc» ñưa ñến quan niệm cực
ñoan về Trời «Thái Cực» (Trời …. Tạo (Kinh Dịch
và Lão Tử)) – Luật Trời (Thiên lý) - Đạo trời Đức Trời - Lẽ Trời – Mệnh Trời (Thiên mệnh) Số Trời …….. nên ñã bị lạm dụng ñi ñến vua là
Con Trời (Thiên tử).
Cùng thời Truyn Kiu lại thêm ảnh hưởng
ít nhiều bởi quan niệm Tri ca Pháp (Thiên
Chúa Giáo – Église Catholique). Vào thời này
Nhà Nguyễn nào "triu phc" Nhà Thanh, nào
cúi ñ u ph phc Pháp (Nhờ Pháp Gia Long mới
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có khả năng cực kỳ tàn bạo với phe ñảng của
Nguyễn Huệ) ñang truyền bá tín nguỡng Thiên
Chúa Giáo, tất cả ñều ñặt ở chữ tri (Thiên):
sanh ra = do tri ñnh (don de Dieu) ho'c Đc
tri; s!ng = tri quyt ñnh (volonté de Dieu);
kh s hon nn = tri mu!n (mission de Dieu)
ho'c mnh tri v.v... thành công dưới hạ thế
hoặc lên thiên ñàng = tri chn (élection de
Dieu). Khi nào không giải thích ñược thì lòng trời
không thể hiểu ñuợc = la volonté de Dieu est
impénétrable... nếu tỏ ý ñối kháng thì sợ bị
"nghiêm trị" (infideles, hérésie et hérétiques).
Cùng lúc Đo Pht bị hai "quyn lc"
trên ñè nặng nên ñã có suy thoái nhiều mặc dù sỹ
phu, trí thức.... Bắc Hà không phục nhà
Nguyễn ñã cõng rắn cắn gà nhà... cũng có thể Cụ
Nguyễn Du ñã bị ảnh hưởng hoặc chi phối vì
ñược giao phó nhim v chính tr (theo GS Vũ
Quốc Thúc) ñối với dân Bắc Hà. Trong Truyện
Kiều Cụ ñã dùng nhiều danh từ Đạo Phật (vì dân
Bắc Hà) nhưng li làm ñc gi hiu làm Đo
n y.
Một câu hỏi ñược ñặt ra: Có hậu ý hay
không? Ở trình ñộ kiến thức như Cụ ñâu có thể vô
tình hoặc không thấu triệt vấn ñề?. Đây cũng là
vấn ñề Văn Hóa và Chính Trị VN ngày nay mà
chúng ta ñương bàn. Cụ Nguyễn Du ñã pha trộn
Nước với Lửa: Triết lý cơ bản Đạo Phật là tất cả
ñều "tuơng ñ!i" (le relativisme) vì luật "vô
thưng"; hai "quyn lc" trên là "thiên mnh" (là
tuyt ñ!i) mọi người phải theo (thuyết tin ñnh =
le déterminisme thường gọi la prédestinée).
Le déterminisme (Tiền ñịnh): (*)
Khoa hc ñã ph nhn thuyt này: Năm
1986 trong buổi họp ở Royal Society và British
Academy, nhà vật lý học Sir James Lighthill ñã
thú nhận: «Chúng tôi ñồng thanh cáo lỗi cùng ñộc
giả trí thức vì ñã phổ biến thuyt tin ñnh của hệ
thống chuyển vận theo lý thuyết Newton. Quan
niệm này không còn giá trị nữa ñối với khoa học.
(*) Âu Tây thường hiểu lầm Đạo Phật là
theo thuyết déterminisme.
Chúng ta thử tìm hiểu vì lý do gì?
Cái lut thiên nhiên «Vô Thưng» khám
phá ra bởi Đức Phật cũng giống như ñịnh luật
trong Kinh Dịch – le Livre du Changement - (cả
Khổng và Lão ñều dùng ñể suy luận), cũng như la
loi de l’Attraction Universelle. …
Tất cả vạn vật ñều biến chuyển ñể ñi ñến
hủy diệt nên Đức Phật ñã nói: «Mi thành tu
phi ñi ñn tan rã» (Il n’est rien de formé qui ne
soit déjà en voie de dissolution, et que la Vérité
seule est éternelle).
Selon la philosophie indienne: «Si une
Vérité absolue existe, elle ne pourra jamais ne
plus exister; si elle n’a jamais existé elle ne
connaîtra jamais sa naissance».
Tất cả khoa học ngày nay ñều chấp nhận
quy luật «Vô Thưng» này vì vạn vật cho ñến tất
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cả vũ trụ ñều hình thành từ atomes du tableau de
Mendeleïev. Theo Physique Quantique
các
électrons của atome «Vô Thường» ñều chuyn
ñ ng vĩnh vi&n (mouvements perpétuels) không
bao giờ ngừng. Không có Atome nào hoàn toàn
như nhau (02 atomes identiques), phân tử
(molécules).... hợp chất v.v... tất cả mọi vật ñều
như thế.
Không có nguyên nhân (causes identiques)
hoàn toàn như nhau thì không bao giờ có kết quả
như nhau (effets identiques) thuyt tin ñnh ñã
mất giá trị tuyệt ñối, Ta nên cần hiểu luật «nhân
quả» Đạo Phật (Loi du Karma) cũng là tương ñối
mà thôi vì tu là chuyn nghip.
Đối với người thì «Sanh - Bnh- Lão - T* »
và sẽ ñi ñến trạng thái (theo Đạo Lão): hôi thối –
chương sình - vữa nát – tan biến (la puanteur – la
putréfaction – la décomposition – la disparition).
Mỗi giây phút cơ thể (1) và lý trí (cái Ngã)
của chúng ta ñều thay ñổi. Ta ch+ là sinh vt thay
ñi thưng xuyên nên gọi là «Vô Ngã».
(1) Cơ thể chỉ là một phối hợp tm mư n
của các thành phần «vô ñịnh» (phân tử... ñạm tố
v.v...), nó sẽ chuyển ñi nơi khác sau cái chết.
Vì «vô thung» Ngã Ta ngày nay không
gi!ng ngày qua và cũng ch-ng gi!ng ngày
mai. Ngã Ta lúc 5, …10…20…70 tuổi chẳng bao
giời giống nhau cả
Với thời gian mọi sự, mọi vật ñều biến ñổi kể
cả cái Ngã cho nên ta chỉ có thể nhận ñịnh ñược
giá tr tương ñ!i (Valeurs Relatives) không ñến
ñược giá tr tuyt ñ!i (mắt trần) (Valeurs
Absolues).
Ngũ giác chỉ nhận ñịnh ñược các trạng thái
vạn vật ñang biển ñổi, chúng ta cũng sống qua
trạng thái biến ñổi liên tục… nên chúng ta chỉ nhận
ra s tht tương ñ!i (irréalité des choses).
Kip sau Ngã Ta s" không phi Ngã Ta
kip n y... mà cũng không phi ngưi khác l.
Nhưng Truyện Kiều không hiểu theo vậy:
Nhẹ nhàng n trư.c ñền bồi duyên sau
2690 Kiếp sau Ta vẫn là TA (kiếp nầy) và sẽ có
khả năng ñể lựa chọn làm theo ý mình.
Kip này duyên ñã phụ duyên,
Dạ dài còn biết, sẽ ñền lai sinh.
Quả thật truyện Kiều ñã ñi ngược giáo lý
Đạo Phật. Khổng tử ñã nói: «Savoir qu‘on ne sait
pas, c’est savoir ».
2675
Làm cho sống ñọa thác ñầy
Đoạn trường cho ht kip này mới thôi.
Chữ «Kip» là một danh t/ ñ'c bit Đo
Pht dùng ñể giải thích về «luân h0i» (Samsara
ou la transmigration dans le temps cyclique*).
Theo Đạo Phật Nghip nợ là truyn kip chứ
không phải ở một kiếp.
(*) Luân hồi = chu kỳ (temps cyclique), trong
Thiên Chúa Giáo thời gian là ñường thẳng (le
temps est linéaire): ñây là sự khác biệt tuyệt ñối
quan trọng.

Tri trong Đo Pht.
Với giá trị tuyệt ñối, không thể phủ nhận
ñược, của luật Vô Thưng thuyết “Tương Đ!i”
(le relativisme) của Đức Phật chỉ chấp nhn giá
tr tương ñ!i do con nguời (vng Ngã) suy ra,
nhưng luôn luôn tôn trong tuyệt ñối t do con
ngưi v.i trách nhim cá nhân. Cũng vì vậy
chúng ta nên ñặt nghi vn (le doute) vào mọi sự
việc, do ngũ quan chỉ cho ta nhìn thấy b ngoài
của vạn vật (l’apparence des apparences du
monde sensible).
Vì ñặc tính «vô thường» của mọi sự vật,
chúng ta khẳng ñịnh rằng: «tt c mi vt có
tht phi ñi ñn tan rã» (*).
(*) C’est sur ce caractère impermanent,
universel de toutes les formations que l’on
peut, avec les « vues justes » (1), affirmer
catégoriquement que ce, qui ne meurt pas ou
ne se désagrége pas, n’existe pas.
(1) Chính Kin trong Bát Chính Đạo của
Phật Đạo.
Qua luật “Nhân Qu” (loi du Karma), theo
Đức Phật không có Thánh - Th n - Tri - Pht
nào dính vào “sinh - s!ng - bnh - t*” của người
(Le Bouddha a dit: “l’homme naît seul, vit seul et
meurt seul”). Trái lại Truyện Kiu ñã kh-ng ñnh
mi s là ti Tri :
TR1I kia ñã bắt làm người có thân
Ngẫm hay muôn sự tại TR1I,
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới ñược phần thanh cao.
Blaise Pascal, a propos de l’Existence de
Dieu, a écrit:
S'il y a un Dieu, il est infiniment
incompréhensible (1), puisque, n'ayant ni parties
ni bornes (2), il n'a nul rapport à nous (3). Nous
sommes donc incapables de connaître ni ce
qu'il est, ni s'il est (4). Cela étant, qui osera
entreprendre de résoudre cette question? Ce n'est
pas nous, qui n'avons aucun rapport à lui (5).
(1)…..(5): Tất cả liên quan ñến Tri ñều do
con Người tưởng tượng mà ra; Phật ñã dùng danh
từ (gi hu) không phải chân thật.
Khả năng con người chỉ có giá tr tương
ñ!i (Valeurs Relatives du Domaine du
Conditionné), Trời (T=tương ñ!i) mà chúng ta ñề
ra, tưởng tượng ra... không có giá tr tuyt ñ!i
(Valeurs Absolues du Domaine de l’Inconditionné)
Do ñó Đức Phật không cho Trời Tương ñối này
là TR1I tht tuyt ñ!i (TTD) có nghĩa là Đo
Pht v2n tin có Tri (TTD) nhưng không tin
Tri (T=tương ñ!i). (*)
(*) Vì Giác Ng là tuyt ñ!i nên Trời Tương
Đối không ñem lại lợi ích gì cho những ai theo
Đạo Phật ñể mong (trong kiếp luân h0i) ñi ñến
Giác Ng - Nit Bàn… ñể trở thành Phật – giá tr
tuyt ñ!i.
F. Hegel a écrit (La Réalisation de l’Esprit
dans l’Histoire): «On peut se faire toutes sortes

de représentations du royaume de Dieu (Thiên
ñàng) (*), mais il s’agit toujours d’un royaume
de Dieu de l’Esprit (Tung tu ng) (*) qui doit se
réaliser dans l’homme et qui doit trouver en lui
ses conditions d’existence».
(*) Tất cả ñều là «gi hu»
Nói về «nhân qu » của Đo Pht, Truyện
Kiều ñã gây ra hiểu lầm nặng nề về tuơng phản
giữa 02 thuyết: Tiền Định và Tương Đối của Đạo
Phật:
Túc khiên (*) ñã rửa lâng lâng sạch rồi!”
2688
Khi nên tri cũng chiều nguời.
(*) Nghiệp
Chữ Nghip (Karma) gồm có ba loại : Ý
Nghip – Kh u Nghip – Thân Nghip nghĩa là
trong sự sống ñã có Nghip tin kip (*) và
Nghip hin kip (mỗi lúc ta lại tạo Nghiệp –
activités mentales, orales, physiques) vì vậy
Truyện Kiều ñã nói «nghiệp rửa sạch…» là m t
nhân ñnh sai. Kiều còn tạo thêm Nghiệp nặng –
trả thù tàn ác, dã man... - và ñặt ra cách hành hình
(Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Bạc
Bà): Máu rơi thịt nát tan tành, 2389
Ai ai trông thấy, hồn kinh phách rời.
Cho hay muôn sự tại Tri
(*) Freud: L’inconscient représente la
mémoire du passé oublié de cette vie. Đạo Phật :
Nghiệp tiền, hiện kiếp lúc nào cũng theo ta và
nằm trong l’inconscience.
Trong Đạo Phật chữ Nghip là Truyn Kip
sau cái cht nghiệp vẫn còn, Truyện Kiều ñã làm
ñọc giả hiểu lầm:
Làm cho sống ñọa thác ñầy,
Đoạn trường cho ht kip này m.i thôi
Đạo Phật cho con người hoàn toàn tự do vì
không có trời, thánh thần dính vào việc của nguời,
nếu hiểu ñuợc thì «Tu là chuyn Nghip» là ñổi
ñược «Nghip - Nhân - Qu».
Vào lúc kết Cụ Nguyễn Du ñã tỏ ra rất hiểu
Đạo Phật :
Đã mang cái Nghip vào thân,
Thì ñừng trách lẫn Tri gần Tri xa
Đi ngược lại triết lý Nhà Phật, Truyện Kiều
ñã xem nhân – duyên - qu ñều thuộc phúc tri,
ño tri… mà không do quyn t do và trách
nhim  ngưi (liberté et responsabilité
personnelles):
2694
Duyên ta mà cũng phúc tri chi
không
Sự rằng: Phúc ha ñạo TR1I,
Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Theo Đạo Phật vì tin ở Tri Tương ñ!i (gi
hu) tưởng tượng nên nhiều người tin vào: Thiên
lý - Đức Trời - Mệnh trời - Số Trời v.v... ñể giải
thích, tìm hạnh phúc của cuộc ñời (le catholicisme:
la réincarnation dans la résurrection ou le paradis)
sau cái chết (la vie après la vie):
Rỉ rằng: Nhân qu dở dang,
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Ðã toan trốn nợ ñoạn tràng ñược sao?
Số còn nặng nghip má ñào,
Người dù muốn quyết, TR1I nào ñã cho!
Kết luận.
Cụ Nguyễn Du dùng toàn danh từ Bắc Hà
và rất nhiều từ ngữ riêng biệt của Đạo Phật nhưng
Ông ñã lẫn lộn, sai lầm nặng giữa 02 nguyên lý
cơ bản: Tiền Định (le déterminisme) và Tương
Đối (le relativisme) của Đạo Phật do luật Vô
Thường.
Vì muốn tìm hiểu Đạo Phật qua Truyện Kiều,
học giả và trí thức ñã lầm to tát về triết lý này
ngoài ra còn bị ñưa vào con ñường tín ngư%ng d
ñoan (tối kỵ của Đạo Phật) qua nhân vật Đạm
Tiên:
Đạm Tiên thoắt ñã thấy nguời ngày xưa.
Rằng: "tôi ñã có lòng chờ"
Mất công mười mấy năm thừa ở ñây
Đọc giả không thấy ñâu là t/ bi :
Máu rơi thịt nát tan tành,
Ai ai trông thấy, hồn kinh phách rời
… cũng chỉ thấy tham, sân, si (mặc dù Từ
Hải ñã dầy vàng, bạc, châu báu…):
Lại riêng một lễ với nàng,
Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân
Độc giả cũng thắc mắc về thái ñộ của Sư sãi
Giác Duyên ñã ñể Kiều ñem các vt báu ăn cp
vào nơi tôn nghiêm thờ cúng Đức Phật.
Và các Cụ thường nhắc: «Tu là c i phúc,
tình là dây oan», cô Kiều chỉ biết chạy theo chữ
tình: Lại mang lấy mộy ch tình
2661
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong
Nếu chúng ta chỉ ñánh giá ph n hình
thc không thôi thì không khác gì chỉ nhìn trang trí
của một cái bánh mà không thiết ñến ph m cht
và kh u v. Tôi xin mạn phép ñưa ra ñiển hình của
bài thơ rất là văn nhã, từ ngữ rất sâu sắc (*)
nhưng nội dung ñặt nhiều câu hỏi (nói lái):
Cái kip tu hành n'ng ñá ñeo
Ch+ vì m t chút t3o tèo teo
Thuyn T/ cũng mu!n v Tây Trúc (**)
Trái gió cho nên phi l n lèo.
(*) Kip tu là cả Đời phải hành Đo –
Thuyn (kẻ tu) t/ do chữ T/ bi - Đối với VN Đức
Phật ñã xuất hiện ở phia Tây (Ấn-Độ) và ñã giảng
kinh ở rừng « Trúc Lâm ».
(**) Kẻ tu hành chỉ mong ñược về cõi Phật
(Tây Trúc).
Cũng với lý do trên một số học giả, trí thức
Bắc Hà ñã chỉ trích nặng nề nội dung của Truyện
Kiều :
Đàn ông ch. ñc Phan Tr n
Đàn bà ch. kể Thúy Vân Thúy Kiu.
Các Cụ còn nhắc nhở tầm quan trọng của
chữ Đc Dc: Đàn bà, con gái không ñược k (*)
chuyện Kiều cho nhau. N i dung Truyn Kiu ñã
làm cho các C ta khip s .
(*) K có 02 nghĩa chính: *ñáng ghi nhớ
(tenir compte comme exemple)
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* nhắc lại (raconter ou répéter).
Hai ñiu ñu phi tránh c
Quả nàng Kiều có nhiều ñiểm thật ñáng chê:
Hạ công chén ñã quá say,
Hồ công ñến lúc rạng ngày nhớ ra
Tỉnh rượu qua ñêm trụy lạc H0 Tôn Hin
mới hiểu sự ñời về giá trị Kiều:
Muời lăm năm ấy bao nhiêu lần
2643
Làm guơng cho khách hồng quần thử soi
Đúng là :
Chữ trinh ñáng giá ngàn vàng,
Từ anh chàng trước tới chàng là năm…
Là một tay Tướng lõi ñời (tham lam, mưu sĩ,
lừa ñảo… ) Hồ Tôn Hiến ñã phi khip s trước
sự phn b i v/a t0i bi v/a dã man ca Kiu,
mặc dù Từ Hải ñã lôi Kiều ra khỏi cống rãnh hôi
thối, rồi còn biến Nàng thành Mệnh Phụ Phu
Nhân:
Hai bên mười vị tướng quân
(2261)
Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu ñấu
Cung nga, thể nữ nối sau…..
Cuối cùng Tay quan này ñã thấu triệt về hậu
quả:
Nghĩ mình phương diện quốc gia,
Quan trên nhìn xuống, người ta trông vào
Và ñành phải ném cái giẻ rách dơ bẩn, thối
nát… lại như rn ñ c (ñâu thể nuôi ong tay áo)…
cho anh Thổ Quan. Nếu không Nàng cũng chẳng
nghĩ ñến sông Tiền Đường?!
Có vài trường hợp các Cụ còn chỉ trích nặng
nề hơn thập bội n i dung truyn này, tôi xin mạn
phép nhắc lại mấy câu ñối (rất hay) và văn chương
ñẹp tả nội dung (ít ñược nói ñến) truyện Kiều:
Kip trư.c h4n hò con ñĩ Đm
Duyên sau g'p g% b! cu T/,
Mưi lăm năm y ñà bao sư.ng
Oán trách làm chi ña bán tơ.
Đối chữ: 1.- Kip trư.c và Duyên sau là
những t/ ng ñ'c bit ca Đo Pht
2.- B! Cu và M4 Đĩ. Là danh từ ở chốn thôn
quê Bắc Việt thất học dùng trong văn chương ñể
nói ñến sự khinh bỉ:
Đm Tiên là con ñĩ và T/ Hi m t tư.ng
cư.p chỉ có lòng V K5 (*) nên ñã chiều lòng con
ñim Thúy Kiu thiếu lòng V Tha (*) chém giết
bừa bãi: Máu rơi thịt nát tan tành,
Ai ai trông thấy, hồn kinh phách rời.
Đúng là hoàn toàn ñi ngu c li giáo lý T/
Bi… ca Đo Pht.
Cuối cùng anh chàng họ T/ cũng là nạn
nhân vì mê gái (sân, si...) mà chết ñứng vì uất
hận: Khi thiên khí ñã về thần,
Nhân nhơn còn ñứng chôn chân giữa vòng.
Vì «sắc» mà thành «hữu dũng vô mưu»:
«thế công T/ mới trở ra thế hàng »
….. dù chết xuống «tuyền ñài» cái hận vẫn
chưa tan... ñâu có ti tri!!
Tướng tá, thuộc hạ, gia ñình….bao nhiêu kẽ
vô tội phải chết do sự b i phn ca nàng Kiu, vì

Hồ Tôn Hiến có 02 ñặc quyền (vào thời này): Tin
trm hu tu (giết không cần lịnh vua) – Chu di
tam t c ñược giết tất cả 03 h : họ Cha, họ Mẹ
và họ Thầy của các người tạo phản.
(*) Trước Thuyt Trung Dung Khổng Tử,
bên Trung Hoa ñã có 02 truờng phái:
1.- Tổ sư Thuyết V K5 ñã nói: «Dù nhổ 01
sợi lông chân ñể cho người sung sướng, Ta cũng
không làm »
2.- Tổ sư thuyết V Tha ñã nói: «Nếu có thể
làm cho thiên hạ sung sướng, dù phải ñi mòn chân
ñến ñấu gối, Ta cũng làm»
Quá khứ như tên ñã bắn ra, không còn cách
nào trở ngược lại, vì thế Giáo lý nhà Pht không
chấp nhận «hối hận» (la repentance), «chuộc
tội» (le rachat de la faute commise), « tha tội »
(l’absolution), « kẻ khác thế tội » (la rédemption)
ou le bouc émissaire …
Nghip ñã to thì ñịnh luật thiên nhiên
«Nhân - Qu» s" hành (*): Cả nước sông Tiền
Đường chỉ làm Nghip của cô Kiều nặng thêm vì
sự hèn nhát không chịu trả nợ Nghiệp… truyn
kip trước sau cũng phải trả.
(*) Tu là chuyn Nghip: Le Bouddhisme
rejette totalement l’effroyable fardeau de la
prédestination (le Déterminisme).
Tín Ngư%ng trong Truyn Kiu ñã không
ñ li hu th m t lý tưng nào c v Đo
Pht.
Phật ñã dạy: «Theo ta mà không chu hiu
ta ch+ là m t s6 nhc ñ!i v.i ta».

Danh sách cúng dÜ©ng Báo Hoằng Pháp
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20€, Bùi Tuy‰t PhÜÖng 10€, NguyÍn Ng†c DiŒp 20€,
NguyÍn Hoàng Vinh 20€, DiŒu An 20€, DiŒu PhÜ§c
20€, TrÜÖng ThÎ Thanh Thûy 30€, Løc ThÎ PhÜÖng Hi‰u
80€, QuyŠn Væn Phú Simon 50€, Lê Væn Sºu 15€, Võ
ThÎ Kim Lang 20€, LuyŒn Væn LuÆn 20€, ñoàn ThÎ MÏ
LŒ 50€, Sc Linh NguyŒn $50, NguyÍn Thúy Vy 20€, Võ
Væn Hoàng 20€, SC. ViŒt Liên 100€, Quách Kim Loan
20€, Anh Lafont 25€, Võ ThÎ ñính 15€, TrÀn Tuy‰t Hoa
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Làm thế nào cứu vãn
ñạo ñức xã hội?
Ngày nay, tuy ñi s!ng vt cht phong
phú nhưng li thiu kém v m't tinh th n, tâm
linh tr!ng r7ng, không nơi nương ta. Trong
khi thi xưa, ñi s!ng tinh th n li có ph n
sung túc hơn. Nguyên nhân do ñâu? Và làm
th nào ñ ci thin?
Giáo dục cổ
nhân
Ngạn ngữ Trung
Quốc có câu “nhân dữ
cầm thú cơ hy”, con
người là ñộng vật, cầm
thú cũng là ñộng vật.
Con người và cầm thú
khác biệt nhau chính ở
giáo dục, hay nói cách
khác, nếu con người
không ñược giáo dục, ñời sống sẽ không bằng
cầm thú. Không ít người ñã từng nghiệm chứng,
cảm thấy mình là người nhưng không an nhàn tự
tại.
Con người là vạn vật chí linh, ñiều ñáng quý
nhất là chúng ta có năng lực tiếp nhận sự giáo
dục, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, biết
cách sống hòa thuận với nhau và với những loài
ñộng vật khác, hòa mình cùng ñại tự nhiên. Nếu
không thông hiểu sẽ không thể ñem bổn phận con
người dấn thân một cách tốt ñẹp. Được như vậy,
cuộc sống mới có giá trị, có ý nghĩa; ñời sống tinh
thần mới ñược ñầy ñủ. Cách giáo dục của nhà
Nho, cụ thể là Khổng Lão phu tử, các khóa mục
cũng rất có thứ tự trong ñó “ñức hạnh” ñược xem
là mối quan tâm hàng ñầu.
Giáo dục ñức hạnh
Đức hạnh là yếu
tố cơ bản ñể làm người,
cũng chính là luân lý
ñạo ñức mà chúng ta
thường ñề cập. Nếu vứt
bỏ luân lý ñạo ñức, con
người sẽ không khác gì
loài ñộng vật, mà cổ
nhân thường ví von:
“cầm thú mặc quần áo”.
Thân tướng con người,
mặc y phục con người, ñội nón người,… nhưng
tâm hạnh lại chẳng khác gì các loại ñộng vật; ñối
với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không hề
biết một tí gì. Nhà Phật gọi hiện tượng ñó là “thọ
báo”, người không những bị thọ báo mà còn tạo
vô lượng vô biên tội nghiệp, quả khổ không thể
nào ước lượng ñược. Việc này chỉ cần tỉ mỉ quán
sát, chúng ta có thể nhận ra và khẳng ñịnh. Do ñó
“giáo dục ñức hạnh” là căn bản của giáo dục.
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Thời xưa, bậc tiểu học, từ một ñứa trẻ bảy
tuổi rời khỏi cha mẹ phải theo thầy, sống chung
với thầy. Thầy giáo không chỉ dạy học mà còn
giáo dục ngay trong ñời sống. “Học vi nhân sư,
hành vi thế phạm”, thầy giáo là tiêu chuẩn sống,
hình tượng sống. Học trò cùng sống với thầy phải
hướng ñến thầy ñể học tập. Học từ ñời sống của
thầy, học cách ñối nhân xử thế. Tiểu học chú trọng
ñến giáo dục ñời sống, dạy cách tưới nước quét
nhà, dạy tôn kính sư trưởng, hiếu thuận cha mẹ,
thương yêu anh em, dạy ñiều cơ bản của luân
thường, dạy về “trung hiếu tiết nghĩa”, “ngũ luân
bát ñức”.
Giáo dục học thuật
Ngoài giáo
dục ñời sống,
giáo dục học
thuật ñược chú
trọng song song.
Không
giảng
giải, thầy giáo
xem tư chất của
từng học trò. Ai
có tư chất cao,
mỗi ngày ñược
thầy truyền dạy bài học dài. Thiên tư kém hơn,
mỗi ngày ñược dạy bài học ngắn. Bài khóa thời
xưa không giống giáo trình của trường học ngày
nay. Sách ñọc ñều từ “tứ thư ngũ kinh” hay “thập
tam kinh”. Mỗi ngày lên lớp, học trò ñược yêu cầu
ngừng ngắt câu trong sách. Sau khi ñược thầy
chỉnh sửa lại, học trò ñược dạy ñọc ñi ñọc lại hàng
chục lần ñến thuộc lòng. Nếu không ñủ năng lực,
học trò sẽ chỉ ñược yêu cầu thuộc ít bài hơn.
Thiên tư bậc nhất một ngày có thể học thuộc
khoảng 700 chữ. Thiên chất trung bình có thể học
thuộc 400 chữ mỗi ngày. Sau khi ñã thuộc bài,
thầy giáo lại yêu cầu ñọc 100 lần, 200 lần cho ñến
thông thuộc làu làu. Vì sao cách giáo dục thời xưa
lại bắt ñọc nhiều biến ñến vậy?, tuổi thơ sức nhớ
rất tốt, sau khi ñọc như vậy sẽ ghi nhớ cả ñời. Do
ñó giai ñoạn tiểu học, các vị thầy lợi dụng năng
lực ghi nhớ thiên chất ñể buộc học trò phải ghi
nhớ những ñiều cần thiết. Điển tích văn chương
của Cổ Thánh Tiên Hiền cũng ñều dạy thuộc lòng
ở giai ñoạn tiểu học.
Khi giai ñoạn tiểu học hoàn tất, ngay lúc này,
nhất cử nhất ñộng của trò ñều phù hợp với lễ
phép. Người Trung Quốc thường gọi là tiểu ñại
nhân. Không giống tuổi trẻ ñược giáo dục ở
phương Tây ngày nay, hoạt bát, hồn nhiên,
phương Đông giáo dục trẻ thơ như người lớn, cử
chỉ ñoan chính, một chút cũng không dám tùy tiện.
Thế nên ñiều ñó dễ phát sinh trí tuệ, mười ba tuổi
vào thái học. Thái học thuộc giáo học Trung Quốc,
tương ñương ñại học hiện nay. Phương pháp dạy
thái học hoàn toàn là giảng giải, nghiên cứu, thảo
luận. Thầy giáo dạy học sinh ñi vào thực tiễn,
không cần sách vở. Vì sao? vì những ñiều giảng

40/ Ho¢ng Pháp 122 - Mùa PhÆt ñän Pl.2556

nói, học sinh ñều ñã thuộc lòng. Thầy giáo chỉ nêu
ra bộ sách nào, ví dụ “Lễ ký”, chương nào, dòng
nào, các học trò ñều có thể ñọc ra ñược. Thầy
giáo dạy học không cần mang giáo trình, học trò
nghe giảng cũng không cần ghi chép. Thầy trò có
thể cùng ñi du ngoạn, vừa ñi vừa nghiên cứu thảo
luận, sau ba tháng quay về thì môn học ñó cũng
ñã hoàn thành theo cách thức “ñọc vạn quyển
sách, ñi vạn dặm ñường”. Những vấn ñề khó hiểu
trong kinh ñiển ñược thầy giảng nghĩa. Nơi nào
ñược ñề cập trong kinh ñiển, thầy trò cùng ñi ñến
ñể tham quan, khảo sát thực tế, học vấn chân
thật.
Giáo dục ñối nhân xử thế
Ngày nay, trong cuộc sống thường nhật,
trong ñối nhân xử thế, chúng ta thực tiễn áp dụng
phương cách của người xưa, ñó gọi là chân trí
tuệ, chân học vấn. Lịch sử ñã có rất nhiều người
tuổi chưa tròn hai mươi ñã là ñồng tử, tiến sĩ, cử
nhân. Tiến sĩ, cử nhân năng lực thời bấy giờ ñược
phân bổ ñến ñịa phương, làm trưởng huyện thị,
quan phụ mẫu ñịa phương, ñưa ra những chính
sách tối ưu. Những năm ñầu dân quốc, chúng tôi
biết một vị ñệ tử của Phật môn, tên Trương Lân,
có lẽ bây giờ ông ñã tịch. Trương Lân làm huyện
trưởng khi tuổi vừa tròn 19.
Giáo học cổ xưa Trung quốc khác với
phương thức hiện tại ở chỗ chú trọng vào học vấn
thiết thực, khóa mục ñơn giản, dạy làm người, vì
dân phục vụ. “Học nhi ưu tắc sĩ”, quốc gia bồi
dưỡng nhân tài, tuyển chọn trưởng ñịa phương
với tiêu chuẩn “hiếu liêm”. Phương cách tuyển cử
thời xưa cũng không phải do toàn dân tuyển cử
mà do quan viên ñịa phương tuyển cử.
Triều ñại xưa ban thưởng rất cao cho các thị
trưởng ñịa phương nếu có thành tích tiến cử nhân
tài. Mão quan cũng biểu trưng cho khuynh hướng
này. Mão các quan thị trưởng ñịa phương không
giống như mão thông thường. Mão ñược thiết kế
dạng bậc thang, phía trước thấp hơn một tầng,
phía sau cao hơn một tầng, gọi là mão tiến hiền,
với niềm hy vọng ñời sau cao hơn ñời trước một
bậc. Mão Đế Vương có hình chuỗi ngọc, biểu thị
tâm bình ñẳng ñối với toàn dân.
Quan thị trưởng ñịa phương là người thay
quốc gia ñề bạt nhân tài. Họ phải ñi ñiều tra hiếu
liêm, hiếu tử, trung thần xuất thân từ người con
hiếu. Con người hiếu thuận cha mẹ nhất ñịnh sẽ
trung thành với quốc gia, quan tâm nhân dân, tận
tâm tận lực, liêm khiết không hề tham ô. Quốc gia
tuyển chọn nhân tài dựa trên hai tiêu chuẩn: tận
trung, gánh vác trách nhiệm; và liêm khiết, không
tham ô. Khi ñược tiến cử, những người con hiếu
thuận ấy lại ñược bồi dưỡng, giáo dục.
Vì thế ñời sống tinh thần người xưa khá dồi
dào dù ñời sống vật chất tuyệt nhiên không quan
trọng. Các quan lớn thậm chí ñến thừa tướng, khi
về già, ña số vẩy hai tay sạch không, không có thứ
gì. Họ trở về cuộc sống bần hàn, thanh cao, ñược

xã hội tôn kính. Họ làm quan nhiều năm, không
tham ô, mong cầu phú quý cho bản thân mà dốc
toàn tâm toàn lực vì quốc gia trăm họ. Cả cuộc ñời
sống ý nghĩa, có giá trị, vì vậy ñời sống tinh thần
của họ ñương nhiên ñầy ñủ, biểu hiện ngay trong
ñời sống “ý sách tình thơ”.
Con người trong hiện tại tuy phú quý, ñịa vị,
nhưng thực chất họ chẳng khác những cỗ máy,
không hưởng thụ, ngày ngày sống trong lo lắng
phiền não, sợ ñược sợ mất, khổ không nói ra. Do
ñó vạn nhất không nên hiểu lầm rằng nghèo là
khổ. Đôi khi giàu sang phú quý còn khổ hơn bội
phần. Giàu không vui, không bằng nghèo mà vui;
quý không an, không bằng nghèo mà an. Nghèo
có an lạc, trong khi người phú quý lại không có an
lạc. Nguyên nhân do ñâu? Đều do giáo dục. Nếu
nhận sự giáo dục truyền thống Trung Quốc, nhận
ñược sự dạy bảo của Phật pháp, thì bất luận là
người ở tầng lớp nào, phú quý hay bần tiện cũng
ñều có thể an lạc, ñều có thể ñạt ñời sống tinh
thần dồi dào phong phú.
Phương cách giáo dục thời nay
Cầu tiền của cho
bản thân không làm
chúng ta hạnh phúc,
ñịa vị cũng không làm
ta mỹ mãn nếu không
có nền tảng của giáo
dục luân lý, giáo dục
của Phật pháp.
Phật pháp là giáo
dục chánh giác, là giáo
dục ñại triệt ñại ngộ có thể giải quyết cơ bản vấn
ñề. Giáo dục luân lý nhà Nho có thể giải quyết vấn
ñề của ñời này, còn giáo dục của Phật pháp có
thể giải quyết vấn ñề của nhiều ñời nhiều kiếp. Ấn
tổ nói: “Thâm tín nhân quả, tín nguyện niệm Phật”,
nếu không niệm Phật, không ñem không gian ñời
sống của chúng ta mở rộng ra, thì chúng ta không
thể gặt hái quả lành. Nếu dùng ngôn ngữ hiện tại
ñể nói, thì thế giới Tây phương cực lạc chính là
ngoài Thái không. Chúng ta có thể sanh ñến ngoài
Thái không, cũng như chúng ta có thể sanh ñến
thế giới Tây phương cực lạc. Đó là tận hư không
khắp pháp giới, là khoa học ñạt ñến ñỉnh cao. Hay
nói cách khác, nơi ñó bao gồm tất cả thọ dụng tùy
tâm sở cầu. Muốn ăn thức ăn, thức ăn lập tức bày
ra trước mặt, ñây là kỹ thuật chân thật ñạt ñến
ñỉnh tối cao. Như chúng ta biết, khoa học cho rằng
vật chất do năng lượng biến hiện, nhưng khoa học
không lý giải ñược cách thức biến hiện. Thế giới
Tây phương cực lạc, ý niệm chuyển biến vật chất,
muốn ăn gì, năng lượng liền biến thành thứ ấy,
không muốn ăn nữa, cũng không cần dọn dẹp,
năng lượng tự ñộng làm vật chất biến mất. Hiện
tại chúng ta phải dùng phi cơ, hỏa tiễn,… làm
phương tiện di chuyển. Thế giới cực lạc du lịch
thái không, nghĩa là không dùng phương tiện, chỉ
nghĩ ñến ñâu, thân liền ñến nơi ñó. Tự tại ñến vậy.

Phát nguyện ñến tận hư không pháp giới cõi nước
chư Phật, chúng ta sẽ nỗ lực ñể thực hiện ñược.
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật Bồ Tát
khuyên chúng ta niệm Phật vãng sanh tịnh ñộ, ñến
thế giới Tây phương cực lạc, ñi khắp mười
phương thảy ñều không chướng ngại, ñến bất cứ
cõi nước nào cũng ñược hoan nghênh, chư Phật
Bồ Tát vừa nhìn thấy, ñặc biệt tiếp ñón. Đó mới là
chân thật ñại viên mãn. Được như vậy, chúng ta
cần thông suốt kinh Vô Lượng Thọ, ñọc kinh ñiển
ñại thừa, liễu ngộ rồi sinh khởi tín tâm mới biết
ñược cách làm như thế nào. Cho nên, học Phật
trước hết phải làm người tốt. Đừng ngồi hy vọng
trở thành Phật, Bồ tát mà phải hành thiện. Cụm từ
“Đốn luân tận phân” của ñại sư Ấn Quang có ý
nghĩa rất sâu sắc. Chúng tôi tạm giải nghĩa là
“chân thành, thanh tịnh, bình ñẳng, chánh giác, từ
bi”. Chúng ta có thể dùng tâm này ñể ñối nhân xử
thế tiếp vật, tất cả gọi là “ñốn luân”. Đem chức vị
công việc của mình dấn thân phục vụ chính là “tận
phân”.
Đức Phật dạy, bổn phận của người xuất gia
là “thọ trì, ñọc tụng, vì người diễn nói”. “Thọ trì” là
tuân thủ lời giáo huấn của Phật trong kinh ñiển, y
giáo phụng hành. “Đọc tụng”, là mỗi ngày ôn tập
lời giáo huấn ấy, không thể quên ñược. “Vì người
diễn nói” là biểu diễn, làm gương cho kẻ khác; vì
người khác giảng giải. “Tận phân”, chúng ta phải
dốc hết bổn phận, làm từ thiện, thức tỉnh chúng
sinh giác ngộ. Giúp ñỡ chúng sinh giác ngộ mới
thật là từ bi cứu giúp.
“Từ tế” có ý nghĩa rất sâu rộng, tặng một ít
lương thực, quần áo, ñó chỉ là tiểu từ tế. “Vì người
diễn nói” là ñại từ tế. Phật phổ ñộ chúng sinh chín
pháp giới, chúng ta thông hiểu ñạo lý phải biết nên
làm thế nào ñể tất cả chúng sinh ñều có thể giác
ngộ. Chúng sinh khi ñược giác ngộ, tất cả tai nạn
của thế gian ñều ñược hóa giải, ñược tiêu trừ.
Người giác ngộ khi ñó mới thật sự hạnh phúc.
Không giác ngộ thì dù ở ñịa vị cao, tài sản vật chất
ñủ ñầy nhưng họ không cảm thấy mỹ mãn. Cho
nên giáo dục của nhà Phật rất chú trọng hai chữ
“giác ngộ”.
Giác ngộ triệt ñể, viên mãn, cầu sanh thế
giới Tây phương cực lạc, cầu sanh tịnh ñộ, học
tập với ñức Phật A Di Đà, cũng có thể phát ñại
nguyện, giúp ñỡ tất cả chúng sinh khắp hư không
pháp giới với tâm lượng chân thành, thanh tịnh,
bình ñẳng, chánh giác, và từ bi. “Nói lời tốt, làm
việc tốt, làm người tốt” là mô phỏng chân chính
của Phật Bồ Tát. “Vì người diễn nói”, gương mẫu
cho xã hội ñại chúng nhìn vào. Chúng tôi ñi khắp
nơi giảng kinh ñề xướng bốn tốt: “Nói lời tốt, làm
việc tốt, làm người tốt, giữ tâm tốt”, “tâm tốt” chính
là: “chân thành, thanh tịnh, bình ñẳng, chánh giác,
từ bi”. Đấy mới thật là “học vi nhân sư, hành vi thế
phạm”, cứu ñộ chính mình cũng là cứu ñộ tất cả
chúng sinh.
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Vận mạng có thể thay ñổi không?
Một vấn ñề rất
nhiều vị ñồng tu quan
tâm, ñó là vấn ñề xã hội.
Nhiều người thường ñi
xem tướng, ñoán mạng.
Việc này có nên không?
Đáp án của chúng tôi là
nên.
Chúng ta cần hiểu
rõ chân tướng sự lý này
ñể biết ñược nó là thật
hay giả. Mạng có hay không? Có! Mạng từ ñâu
ra? Là trong ñời quá khứ chúng ta ñã tạo tác
nghiệp thiện ác mà hình thành. Trong ñời quá khứ
tạo nhiều việc thiện, thì mạng chúng ta tốt, tạo
nhiều nghiệp ác thì mạng không tốt. Mạng không
do người khác ñịnh, ngay ñến thiên ñịa quỷ thần,
Phật Bồ Tát, cùng thượng ñế cũng không liên hệ.
Kinh Phật cũng nói rất rõ ràng “tự làm tự chịu”.
Người chân thật thông hiểu sự lý này dù gặp tai
nạn to lớn ñến ñâu, họ cũng sẽ không oán trời
trách người. Dù hành thiện cả ñời, tận trung báo
quốc, nhưng cuối cùng lại gặp nhiều bất hạnh, họ
cũng hiểu rằng “sự thọ nhận ñời này là do ñời
trước tạo” nên hoan hỉ vui mừng mà tiếp nhận.
Nhân quả thông qua nhiều ñời, không chỉ một ñời.
Đời này làm, ñời này nhận gọi là “hiện báo”; ñời
này làm ñời sau nhận Phật pháp gọi là “sinh báo”;
ñời này làm, nhiều ñời sau nhận gọi là “hậu báo”.
Thời gian của hậu báo có lúc rất lâu dài. Cho nên
Phật pháp thừa nhận, mỗi chúng sinh ñều có vận
mạng, nhưng không gọi là “túc mạng”.
Cũng chính vì vận mạng có thể tùy thời thay
ñổi, vậy làm sao ñể thay ñổi. Nếu ñã giác ngộ,
chúng ta nhất ñịnh phải ñoạn ác tu thiện ñể làm
cho vận mạng ñược tốt hơn. Bằng không, mỗi
ngày vẫn giữ tâm hại người lợi mình, tạo tác tội
nghiệp, quả báo sẽ ngày càng xấu ñi, vận mạng
cũng xấu theo. Cho nên vận mạng có một biến số.
Người ta ñi ñoán mạng, xem tướng ñều có thể
xem ñược rất chuẩn là vì, vận mạng tuy là biến số
nhưng mức ñộ thay ñổi không lớn, cự ly tiêu
chuẩn lên xuống không ñáng kể, do ñó chúng ta
xem ñược tương ñối chuẩn. Nếu người ñó hành
ñại thiện hay ñại ác, biến số dao ñộng quá lớn, sẽ
không ñoán ñược. Vậy phải làm thế nào ñể thay
ñổi vận mạng? Hành thiện lánh dữ.
Phong thủy có thật không?
Có. Người hiện ñại nêu ra hai chữ “phong
thủy”, cho là rất thần bí, nhưng kỳ thực hai chữ
này lại rất bình thường. Hai chữ này có thể ñược
diễn giải chính là “hoàn cảnh cư trú cùng với sự tu
dưỡng của chính mình”, tâm tình ñều có quan hệ.
Mỗi người một ý thích, không tương ñồng, người
thích nước mà buộc lên núi ở, thì phong thủy của
người ñó không tốt, hoặc ngược lại, người thích
núi bị buộc sống cạnh nước, phong thủy cũng
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không tốt. Vậy phong thủy tốt là hoàn cảnh mà
chúng ta ở ñó, cảm thấy vừa lòng, thoải mái.
Không nên bị mắc lừa mà cho rằng tôi sống
nơi này không vừa ý, có rất nhiều bất trắc xảy
ñến. Bất trắc ñó chính là nghiệp báo liên hệ rất ít
với hoàn cảnh cư trú. Dù ít nhưng hoàn cảnh cư
trú cũng thường dẫn ñến phiền não. Một gian
phòng bài trí tao nhã tạo cảm giác thoải mái cho
người vừa bước vào. Gian phòng bừa bộn, dơ
bẩn làm cho người bước vào cảm thấy không vui.
Vậy thảy có ñược gọi là phong thủy? Những việc
này có thể thay ñổi, không cần người khác, lại
càng không cần mời thầy ñịa lý ñến ñể bố trí lại.
Thân mạng chúng ta bị người khác xếp ñặt,
chính mình không thể làm chủ, thử nghĩ xem ñáng
thương ñến chừng nào. Người trí biết làm chủ chính
mình. Trong bữa ăn, chúng tôi trân trọng nhưng sẽ
cảm thấy không thoải mái khi ñược ai ñó gắp thức ăn
cho mình. Được gắp thức ăn, chúng tôi ñã bị trói
trong sự xếp ñặt, bảo gì ăn nấy, không thể tùy theo
sở thích của mình. Tâm lý này khá phổ biến. Chúng
tôi thường khuyên người ñừng gắp thức ăn, chúng tôi
không chịu sự xếp ñặt của người khác, có vẻ rất khó
nghe. Nhưng nghe rồi liền giác ngộ, liền thông suốt.
Chúng ta thích món gì thì khi ăn mới ñạt tự tại. Tương
tự hoàn cảnh sinh hoạt của mình cũng không nên
nghe người khác xếp ñặt. Chúng ta tự chọn lựa, cân
nhắc, ñắn ño, như thế mới ñược gọi là hiểu phong
thủy.
Phong thủy tùy người mà thay ñổi, sự thật
này ít người thông hiểu. Anh A ở ñây thì phong
thủy rất tốt, gặp nhiều thuận lợi, gia ñình mỹ mãn,
sự nghiệp thăng hoa, nhưng anh B ñến ở thì chưa
chắc, thậm chí có thể gặp nhiều tai nạn. Trung
Quốc có câu “bát tự bất nhất dạng”. Vì vậy, ñiều
tiên quyết là sự phối hợp với tu dưỡng của cá
nhân. Thói quen sinh hoạt, tâm lý cá nhân, hoàn
cảnh vật chất cùng ñời sống tinh thần ñược phối
hợp tốt ñẹp, ñó chính là phong thủy tốt. Đạo lý vốn
như vậy, người hiểu rõ ñạo lý sẽ không chịu sự
xếp ñặt của người khác, chính mình hoàn toàn tự
chủ bản thân.
Đôi khi thầy xem phong thủy cũng có câu nói
qua loa thất trách: “ñất phước người phước ở”. Họ
xem phong thủy tốt, nhưng sau ñó, chúng ta lại
gặp ñiều không may, khi ấy họ dẫn câu trên ñể
phủi trách nhiệm, cho rằng ñất phước mà chúng ta
không có phước. Vì vậy phải thật thấu hiểu, hà tất
phải ñi xem phong thủy. Chúng ta chỉ cần chuyên
tu phước huệ. Có phước, không luận ñến nơi nào,
phong thủy sẽ tùy theo ta mà chuyển. Nhà Phật
nói “cảnh tùy tâm chuyển” cũng vì ñạo lý này. Tâm
thiện, hoàn cảnh cư trú không tốt cũng sẽ dần dần
biến tốt. Ngược lại, tâm bất thiện, hành vi bất thiện
thì dù cư trú nơi phong thủy thật tốt, chúng ta vẫn
gặp ñiều xấu. Vì vậy hãy giữ tâm tốt, hành việc tốt,
làm người tốt ñể ñược hanh thông trong cuộc ñời.
HT Tịnh Không
dịch CS Vọng Tây & Giác Minh Duyên

Vicki Machenzi
TN. Trí Hòa dịch
(tiếp theo)
hông gì có th‹ chuÄn bÎ Janine và Gérard
cho s¿ chào Ç©i cûa ÇÙa bé Ç¥c biŒt ch†n
h† làm cha mË. Janine Çã d¿ nhiŠu lÍ chào
Ç©i cûa khá nhiŠu em bé, con các bån khác. Cô
cäm tÜªng là nó Çang ÇiŠu khi‹n toàn b¶ m†i viŒc.
Khi Ç‰n ngày lâm bÒn, Janine và Gérard Çi nhà
thÜÖng, nhÜng cô mø chÜa Ç‰n và ngÜ©i phø tá không
thông cäm. T¿ nhiên cÖn Çau ngØng và Janine Çi vŠ
nhà. Hai ngày sau, cÖn chuy‹n bøng b¡t ÇÀu låi. M¥c
dù h† tÜªng có th‹ giÓng nhÜ lÀn trÜ§c, h† Çi nhà
thÜÖng lÀn n»a. Cô mø vÅn chÜa Ç‰n, cÖn Çau b¡t
ÇÀu låi và Çứa bé chào Ç©i.
ThÆt kÿ lå, Janine không Çau Ç§n, không khó
chÎu, không lo s®. Mà ngÜ®c låi. Bà cäm thÃy rÃt vui,
Ç‰n n°i phát ra tràng cÜ©i. Tôi nghÌ, ‘ tôi mong cho tÃt
cä phø n» tôi quen bi‰t ÇŠu sanh con nhÜ th‰ này’, bà
nói: Pierre Ç®i Çúng mÜ©i hai gi© khuya. CÆu ra Ç©i v§i
m¶t âm thanh nhÜ l©i ca. To Ç‰n n°i vÎ bác sï phía bên
kia phòng nghe ti‰ng. ‘Ti‰ng kêu, m¶t âm ÇiŒu kÿ lå.
NhÜ tØ bên kia th‰ gi§i’. Gérard nh§ låi, cÓ g¡ng phát
âm låi. ‘Tôi nh§ rÃt rõ. RÃt lå lùng, bà bi‰t không. M†i
ngÜ©i ÇŠu s® hãi. CÆu ra Ç©i, không khóc. Không
khóc chút nào. ChÌ v§i âm thanh vang d¶i. ThÆt lå
lùng nhÜng thâm thúy.
RÒi trong vài giây, tim cÆu ngØng ÇÆp. Nhân
viên nhà thÜÖng nói ÇØng lo, ÇiŠu này Çôi khi xäy ra.
K‰ Çó, Pierre khóc lên nhÜ các trÈ em khác. H† t¡m
cho cÆu và giao låi mË nó.
Vào lúc này, chuyŒn lå thÙ hai xäy ra. Khi bà
mø Ç¥t cÆu lên bøng Janine thì cÆu tréo hai chân låi
nhÜ lÓi ngÒi ki‰t già và ngÒi nhÜ th‰ không cÀn Çỡ.
Hai tay cÆu ª tÜ th‰ nhÜ b¡t Ãn, v§i mÜ©i ngón tay Çan
vào nhau và nhìn mË cÆu nhÜ m¶t ông già. CÆu ngÒi
nhÜ th‰ vài phút. Cänh này ÇÜ®c quay vào phim.
Gérard nhìn m¥t v®, thÃy s¿ hãi hùng.
‘ Tôi thÃy nhiŠu loåi chim và bi‰t chim con chào
Ç©i v§i ÇÀu rÛ xuÓng cùng thân y‰u ÇuÓi’, bà nói,
nhÜng Çây là ngÜ©i cùng tu°i tôi, nhìn th£ng vào m¡t
tôi, ngÒi Çó ngó chæm chæm vào tôi khoäng næm phút.
Tôi nghÌ tôi Çã sanh ra m¶t quái vÆt. Tôi s® hãi.
Gérard s® r¢ng tôi së không nhÆn ÇÙa bé.
Bác sï Ç‰n và không tin ª m¡t mình. Cô y tá,
không Ç‹ š nh»ng gì xäy ra, bu¶c miŒng, ‘ Ô! Nhìn
kìa! M¶t tu sï Tây Tång’.
Lúc bác sï bÒng cÆu bé lên, ông cho bi‰t m¡t
cÆu có th‹ nhìn theo và các ngón tay cÆu có th‹ n¡m,
và Çây là ÇiŠu lå thÜ©ng ÇÓi v§i m¶t ÇÙa bé m§i chào
Ç©i.

K

CÆu vŠ nhà và là ÇÙa bé gÜÖng mÅu. Khi cÆu
b¡t ÇÀu bày tÕ š mình, m¶t âm thanh phát ra giÓng
nhÜ m¶t bài chú. ‘TrÜ§c khi Çi ngû, cÆu lÃy ngón tay
cái và lÀn lÀn , giÓng nhÜ vÎ tu sï Ç†c thÀn chú’, Gérard
nh§ låi. Janine và tôi lén nghe tØ sau cºa. M†i viŒc
ÇŠu tÓt ÇËp. CÆu là Çứa bé dÍ, không bao gi© Çau
y‰u, bŒnh hoån, không bao gi© khóc. Ai thÃy cÆu ÇŠu
vui. S¿ phát tri‹n luôn luôn trÜ§c tu°i.
Vào bu°i ÇÀu hÖi bÃt thÜ©ng. Janine và Gérard
luôn luôn muÓn cho cu¶c sÓng cÆu càng bình thÜ©ng
càng tÓt. Không phäi là s¿ n°i ti‰ng cûa m¶t hóa thân
ÇÜ®c công nhÆn nhÜ Lama Osel. Pierre Çi h†c nÖi
không ai chú š t§i cÆu, Çây là cách cha mË cÆu muÓn.
‘Ngày mà Pierre nói v§i tôi, ‘ ñ©i con không phäi
nhÜ vÆy, con có m¶t viŒc phäi làm’, thì tôi së Ç‹ cÆu
tùy š’, Janine nói. ‘ NhÜng tôi së không gây änh
hÜªng nào cho cÆu cä - cÆu có Çû trong cÆu. N‰u
trong tâm cÆu có š, cÆu së phát ra’. Tôi t¿ hÕi, n‰u có
th‹ xäy ra không cÀn Ç‰n s¿ huÃn luyŒn Ç¥c biŒt nào
dành cho các hóa thân. RÒi tôi nh§ Ç‰n Jatsumma,
ngÜ©i Çàn bà ª MÏ Çã phát tri‹n trí huŒ phi thÜ©ng và
lòng tØ bi hoàn toàn nh© vào t¿ l¿c mình.
Không phäi Janine và Gérard nghi ng© nh»ng
gì Lama Sakya Trinzin cho h† bi‰t - r¢ng con h† là
hóa thân cûa Zina. CÛng không phäi h† có thành ki‰n
vŠ PhÆt giáo Tây Tång. Trái låi. M¥c dù không là PhÆt
tº, Janine Çã phát sanh lòng kính tr†ng ÇÓi v§i Lama
Zopa và cho bi‰t bà hoàn toàn cªi mª ÇÓi v§i tri‰t lš
tôn giáo. Bà vui vÈ treo trong phòng ngû cûa Pièrre
bÙc tranh mà Lama Zopa gªi cho cÆu. Khi tôi g¥p
Gérard, ông Çang liên hŒ v§i t° chÙc lo cu¶c vi‰ng
thæm Paris cûa ÇÙc Dalai Lama. H† cho bi‰t, h† nói,
chÌ ÇÖn giän ÇŠ phòng và bäo vŒ con h† không muÓn
cÆu có nh»ng s¿ chú š không cÀn thi‰t. ñó là, tôi
nghĩ, lÓi xº trí cûa ngÜ©i Âu châu. Trong lúc ñó, h†
ch© Ç®i và trông chØng.
H† Ç‹ š nhiŠu viŒc làm h† lo l¡ng. ‘ CÆu có m¶t
quan tâm dÎ thÜ©ng Ç‰n v§i ngÜ©i’, Janine báo cáo, ‘
lúc ba tu°i, thí dø, cÆu Çang chÖi v§i chúng bån bỗng
lo l¡ng cho cô bé tháo giày ra vì s® cô bÎ lånh hay bÎ
thÜÖng. Tôi bi‰t Çây không phäi thái Ç¶ bình thÜ©ng
cho ÇÙa bé tu°i cÆu. CÆu lo cho tôi vì tôi hút thuÓc lá
và bäo tôi bÕ. CÆu không thích chúng tôi nói xÃu ai.
CÆu bi‰t rõ gi»a phäi và trái. Tôi h†c nÖi cÆu. CÆu
luôn luôn chÌ bäo tôi’.
H† cho bi‰t cÆu h†c sách rÃt nhanh và có trí
nh§ Ç¥c biŒt. ‘Tôi có th‹ Ç†c chuyŒn cho cÆu, và m¶t
tuÀn sau n‰u tôi Ç†c låi, cÆu së bi‰t n‰u tôi bÕ m¶t
trang. CÆu cÛng có th‹ nh§ tên ngÜ©i nào Çó næm sau
hay lâu hÖn n‰u cÆu nghe qua - rÃt lâu sau khi tôi Çã
quên mÃt’, mË cÆu nói.
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Ÿ trÜ©ng cÆu là ngÜ©i lãnh Çåo t¿ nhiên, giÓng
nhÜ Lama Osel, có m¶t næng l¿c månh thÆt vï Çåi. ‘
CÆu muÓn làm m†i viŒc cùng lúc. Tôi phäi thÆt cÜÖng
quy‰t, không làm nh»ng gì cÆu không thích. GiÓng
th‰, cÆu không thích ngû. ThÆt Çiên khùng. Tôi luôn
luôn thuy‰t phøc cÆu Çi ngû. CÆu có th‹ ngû trễ,
nhÜng hôm sau vÅn không mŒt. CÆu Çi ngû lúc 8:30
và hai ti‰ng sau thÜ©ng thÙc giÃc’, Janine nói.
CÆu cÛng thích trách nhiŒm. CÆu thích nÃu
Çi‹m tâm và æn m¶t mình. CÆu thích làm viŒc v§i máy
móc. CÆu cÛng Ç‹ š Ç‰n nh»ng viŒc nguy hi‹m. CÆu
rÃt ghét Çánh l¶n và không khi nào dÃn thân vào nguy
hi‹m.
‘ CÆu không bao gi© chåy ra trÜ§c cºa nhà xe,
hay lÜ®m nh»ng chai l† trong nhà t¡m. Tôi nhÆn thÃy
cá tánh này khác h£n v§i Zina. Có lë cÆu chuy‹n Ç°i’,
Janine trä l©i.
ñ¥c biŒt nhÃt là cách cÆu nói chuyŒn. Y nhÜ
ngÜ©i l§n, dùng khái niŒm phÙc tåp và danh tØ r¡c rÓi
Çúng lúc. M†i ngÜ©i ÇŠu nhÆn thÃy. ‘CÆu nói chuyŒn
giÓng nhÜ bà và tôi’. Bån h»u nói Çây là cách cÆu
khác v§i chúng ta. Tôi thÃy m†i viŒc, nhÜng tØ lúc ÇÀu
không quy‰t ÇÎnh không Ç‹ š l¡m trÜ§c m¥t cÆu. Tôi
không muÓn làm hÜ cÆu’, bà thêm.
M¶t thí nghiŒm khác sau khi Lama Sakya
Trinzin Çã công nhÆn Pierre. Lama m©i cÆu cùng v§i
cha mË Çi Kopan. N‰u cÆu là hoá thân cûa Zina, thì
Çây là viŒc trª vŠ nhà, vì Kopan là nÖi Zina tu tÆp lúc
ÇÀu. Kopan Çã thay Çổi nhiŠu.
Ngay sau khi Ç‰n, Pierre thay Ç°i hoàn toàn.
CÆu Ç‰n m¶t h¶p và lÃy ra pháp khí cùng y áo. Cha
mË cÆu ngæn låi, nhÜng Lama Zopa cÜ©i và nói cÆu
chÌ t¿ làm nh»ng viŒc tu tÆp cûa cÆu, và cho bi‰t cÆu
có næng l¿c y nhÜ Zina. CÆu cÛng ÇÜ®c ÇÜa Çi vi‰ng
các tháp và cÆu kh£ng ÇÎnh Çó là nhà cÆu. Sau Çó
m‡i lÀn Çi ngang qua cÆu ÇŠu bäo là nhà cÆu. Sau Çó,
cha mË cÆu m§i bi‰t tháp hiŒn tåi ÇÜ®c xây tåi ch‡ lúc
trÜ§c kia Zina Çã sÓng.
DÎp khác, h† vi‰ng thæm ngôi chùa n°i ti‰ng ª
Swayambuth. Bỗng nhiên Gérard và Janine thÃy sao
v¡ng l¥ng. Pierre Çi Çâu mÃt. H† liŠn chåy Çi tìm, và
thÃy cÆu m¶t mình lÍ låy trÜ§c tÜ®ng PhÆt. Khi thÃy có
ngÜ©i cÆu n°i cáu - chuyŒn bí mÆt Çã bÎ l¶! CÆu chÌ
m§i hai tu°i rÜªi vào lúc Çó.
CÆu không nhÆn khæn chúc phúc, mänh khæn
tr¡ng ( Katag ) mà ngÜ©i ta t¥ng cÆu. CÆu không ngÒi
bên Lama Zopa. BÃt cÙ ÇiŠu gì các tu sï bäo cÆu làm,
cÆu nói, ‘ không’, rÃt månh và to. CuÓi cùng h† g†i
cÆu là ‘Mr. No’’.
ñiŠu lå là, m¥c dù cÆu không muÓn dính líu gì
v§i các Tæng sï, cÆu rÃt quan tâm v§i h†. CÆu g†i h†
là bån.
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Trong lúc cÆu ª Kopan, có m¶t s¿ nhÆn diŒn
chánh thÙc t° chÙc khoäng 300 ngÜ©i ÇÜ®c m©i. Y
cûa Lama Osel ÇÜ®c Çem ra cho cÆu, nhÜng cÆu tØ
chÓi không m¥c. Bỗng nhiên cÆu thay Ç°i š. CÆu nói, ‘
OK’. Và cÆu thay ñ°i h£n. Cách cÆu m¥c y, cách cÆu
Çi ÇÙng - thÆt là tuyŒt. Bỗng dÜng tôi thÃy con tôi hoàn
toàn’, Janine nói.
NhÜng m¥c dù Janine sanh lòng kính m‰n
Lama Zopa và m¶t vài ngÜ©i ª Kopan, bà muÓn ÇÎa vÎ
bà ÇÜ®c rõ. ‘Tôi nói v§i Lama Zopa r¢ng khi nào
Pierre t¿ mình nói nó muÓn, thì cÆu có th‹ ª v§i ông.
Cho t§i lúc Çó, tôi muÓn con tôi có m¶t cu¶c sÓng
bình thÜ©ng v§i chúng tôi ª Pháp’.
Lama Zopa ÇÒng š. ‘CÆu là con bà, tôi không
muÓn b¡t cÆu xa bà. ChÌ chæm sóc cho cÆu, cÄn thÆn
v§i nh»ng ai mà cÆu làm bån và hoàn cänh bà cho
cÆu sÓng’.
V§i nh»ng ngÜ©i không sÓng trong hoàn cänh
Çåo pháp, mà có con là m¶t hoá thân là m¶t thº thách
cho Janine và Gérard. TØ lúc chào Ç©i cûa cÆu con,
h† cÓ g¡ng hi‹u hóa thân là gì và š nghïa gì.
‘Tôi tin ch¡c r¢ng Pierre có m¶t tí gì Çó cùa
Zina’, Janine nói. ‘Tôi bi‰t do c» chÌ cÆu, nhÜng tôi
không tin Zina trª thành Pierre. Tôi rÃt ghét khi ngÜ©i
ta thÃy cÆu rÒi nói, ‘Ô! Zina’. CÆu trª thành m¶t vÆt tò
mò. Lama Zopa nói cÆu ÇÀy sinh l¿c nhÜ Zina, nhÜng
tôi chÜa bao gi© g¥p Zina nên khó nói’.
Gérard, v§i tâm hÒn luÆt sÜ luôn luôn tìm hi‹u š
nghĩa tái sanh trong hŒ thÓng hóa thân cûa Tây Tång
và vÆt lš hiŒn Çåi. Ông rÃt thích thú gi»a s¿ g¥p gỡ
cûa hai dòng tÜ tÜªng và theo dõi rÃt kÏ. Ông nghĩ rÃt
quan tr†ng Ç‹ bi‰t chính xác con ông là ai. K‰t quä
ông có khái niŒm cá biŒt vŠ ÇŠ tài.
‘Hoá thân không phäi ngÜ©i này sÓng trong
thân th‹ cûa ngÜ©i kia. Không phäi vÆy. ñó là quan
Çi‹m Tây phÜÖng, khái niŒm CÖ ñÓc Giáo cho r¢ng
có m¶t thân vÆt lš và m¶t linh hÒn sÓng trong thân Çó.
Không Çúng. Tâm thÙc phû trùm kh¡p thân, và m†i
nÖi. Không phäi ÇÖn giän nhÜ d†n nhà vào ª Çó’.
‘Khi m†i ngÜ©i b¡t ÇÀu nói, ‘Ô! Çây là Zina’, tôi
nghĩ b°n phÆn tôi phäi bi‰t chuyŒn gì xäy ra Ç‹ hi‹u
và bäo vŒ Pierre. Tôi Ç†c rÃt nhiŠu sách, và tìm hi‹u
vŠ Tây Tång’.
K‰t cu¶c ông chÎu thua vŠ s¿ bao la cûa vÛ trø
mà ông g¥p phäi: ‘Th¿c s¿, dòng tâm thÙc liên tøc là
m¶t cái gì hoàn toàn ngoài s¿ hiÍu bi‰t cûa chúng tôi’.
Không th‹ phän änh ÇÜ®c, ông nói.
Trong các cu¶c tranh luÆn, con trai ông là máu
mû cûa ông, và Gérard là ngÜ©i ÇÀu tiên thØa nhÆn,
kinh nghiŒm t¿ thân ông v§i Pierre không tìm ÇÜ®c
trong sách vª. H† có m¶t liên hŒ mÆt thi‰t và sôi
Ç¶ng.

‘TØ lúc hai tháng tu°i, cÆu nhìn tôi m¶t cách
thân quen. CÆu không h£n tÕ lòng kính tr†ng, nhÜng
có m¶t thái Ç¶ bi‰t Ön. HiŒn trong m¡t cÆu, ‘ Tôi là
Pierre và tôi cám Ön ông’. Tôi thÃy thÜ©ng l¡m, trÜ§c
khi cÆu bi‰t nói. M¶t niŠm tin Ç¥t vào cha mË. Và tôi
nghĩ Zina thÆt s¿ Çã thành công trong viŒc trª låi.
TrÜ§c khi ra Ç©i tôi có cäm giác vŠ Zina. ThÃy s¿ hiŒn
diŒn cûa cô. TØ lúc Janine n¢m mÖ, hình änh này
bi‰n mÃt. Và rÒi Pierre sanh và chÌ có th‹ nói ÇÜ®c
b¢ng ánh m¡t. Tôi tìm thÃy cùng hình änh, cùng cäm
giác qua cÆu’.
NhÜng còn m¶t câu hÕi chÜa ÇÜ®c giäi Çáp. Tåi
sao Zina tái sanh låi v§i thân nam?
Ÿ trong th‰ gi§i t¶c trÜªng PhÆt giáo Tây Tång
thÆt cÀn thi‰t Ç‹ có m¶t hình bóng n» phái Ç‹ tôn kính
và nÜÖng theo. Trª thành nam phái dÜ©ng nhÜ là m¶t
phø båc kinh khûng vŠ gi§i tánh cûa cô.
‘N‰u bån Ç†c kinh sách v§i tÀm nhìn mê tín, së
thÃy r¢ng có m¶t cam k‰t cho n» tu trª thành Tæng sï
trong Ç©i sau. Riêng cá nhân, tôi cho r¢ng Çó chÌ là
cÃp bÆc sanh l¿c, không phäi thân vÆt lš’, Gérard nói.
‘NhÜng trong xã h¶i Tây Tång vÅn có các n» tu
cao cÃp tái sanh ª ÇÎa vÎ cao. M†i ngÜ©i có sª thích
riêng.
NhÜng còn tÜÖng lai? ChÃp nhÆn con mình là
hóa thân là m¶t chuyŒn, còn vÃn ÇŠ h†c vÃn thì sao?
M¶t ÇÙa bé nhÜ Pierre Ç¥t vào con ÇÜ©ng h†c vÃn
Çúng ch‡ là m¶t b°n phÆn n¥ng nŠ hÖn bÃt cÙ cha
mË nào, Janine và Gérard có quyŠn nghĩ Ç‰n Pierre
së làm gì khi l§n lên.
Janine không có khái niŒm gì. ‘BÃt cÙ viŒc gì có
th‹ xäy ra. Tôi không lo. Tôi ch© coi’. Bà nói. Gérard,
dù sao, Çã ÇÜ®c l©i khuyên nên làm gì v§i trách nhiŒm
n¥ng nŠ hiŒn gi© ông g¥p phäi.
‘Tôi có hÕi rÃt nhiŠu vÎ Lamas, Pierre phäi ch†n
ÇÜ©ng nào, và tôi phäi làm gì. Tôi bàn luÆn vài ti‰ng
v§i Lama Zopa, thÆt thích thú, nhÜng câu trä l©i vÅn:
‘ch© xem’. M¶t vÎ Lama cao nói, vì Pierre là hóa thân,
n‰u không chæm sóc, cÆu có th‹ ‘ tÄu hÕa nhÆp ma’.
NgÜ©i khác nói, Pierre së giúp l®i låc nhiŠu ngÜ©i. TÃt
cä ÇŠu nói së rõ khi cÆu bäy tu°i hay tám, cÆu së cho
bi‰t’.
ThÌnh thoäng, dù sao, Pierre së cho š ki‰n ngæn
Gérard låi. ‘ Ngày kia, bà n¶i hÕi tôi Çâu. CÆu nói tôi
Çang ª væn phòng, cÆu bi‰t rÃt rõ. Bà hÕi ti‰p, ‘ Ÿ
Çâu?’, cÆu trä l©i, ‘ Kathmandu’. ThÌnh thoäng cÆu hÕi
tôi khi nào trª låi Kopan. ‘ không ai bi‰t ÇÜ®c’, ông nói,
và cÜ©i.
Trong lúc Çó, Janine và Gérard, nhÜ các cha
mË khác, chæm sóc chu Çáo cho cÆu. ‘Tôi cÓ g¡ng
h†c càng nhiŠu càng tÓt vŠ PhÆt giáo Tây Tång, Ç‹
chÌ cÆu, n‰u cÀn. Kinh nghiŒm tôi ÇÓi v§i truyŠn thÓng

xưa cÛ này giÓng nhÜ nhu Çåo, và hiŒn gi© Çåo PhÆt
cho tôi bi‰t th‰ nào là quan tr†ng Ç‹ hi‹u bi‰t tåi sao
chúng ta có m¥t ª Çây, làm gì, chúng ta là ai. Và sau
Çó, bån h†c cách Ç‹ giúp ích m†i ngÜ©i.
‘Không có s¿ cæng th£ng. Không cÀn th‰’. ChÌ
có viŒc cÀn là s¿ h†c vÃn, gi§i hån phäi làm, h†c
cách’ cám Ön’.
‘M†i viŒc së xäy ra - nhÜng không phäi m¶t vài
tháng. Ÿ Kopan, cÆu cho bi‰t cÆu không liên hŒ gì v§i
Tæng sï, cÆu không thích ngÒi trên bøc cao, không
muÓn m¥c y.
Trong tÜÖng lai cÆu së t¿ quy‰t ÇÎnh phäi làm
gì. Câu hÕi là không phäi viŒc làm, hay cách sÓng. Mà
câu hÕi là ki‰n thÙc. Theo cách này, tôi nghĩ viŒc cûa
tôi là cho cÆu cÖ h¶i Ç‹ Çåt møc tiêu mà cÆu muÓn bÃt cÙ viŒc gì’, Gérard nói.
Và tÃt cä chúng ta còn låi, ngÜ©i mà bi‰t vŠ cô
Zina phi thÜ©ng Çó, chÌ còn phäi ch© xem.
(còn tiếp)

Chân Pháp Ấn
Cư sĩ Thoại Hoa
Thanh tịnh
Đêm khuya vắng lặng ngồi tụng kinh,
Lắng nghe hơi thở nói với mình
Ngọn gió vi vu ngoài sân trước
Con hạc kêu sương tiếng vô tình.
Không sắc
Cuộc ñời mộng uyển ñi về ñâu?
Rung rinh theo gió ngọn ñèn dầu
Cảnh vật chung quanh ñều không sắc
Dế nào rên rỉ trong ñêm thâu?
Được cứu khổ
Kiếp khổ lang thang ñến rồi ñi
Thân tâm thanh tịnh tợ lưu ly
Bồ tát thị hiện ñời cứu khổ
Ấn chứng cho người ñức từ bi.
Hết luân hồi
Chấm dứt kiếp này hết tái sanh
Quay về cung bái ñất Phật Lành
Tham ái vinh quang ñều tịch diệt
Tâm thần thư thái tựa trăng thanh.
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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. Fax: (01) 48 83 77 59

THƯ KÍNH MỜI
Đại Lễ Phật Đản PL. 2556
Kính Gửi: Chư Tôn Đức Tăng Già, Quý Phật tử và
Hội viên
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện
Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
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 ñồ hay không ai
ai khắp hoàn vũ ñều Long Trọng Cung Nghinh
Chào Mừng Kỷ Niệm Ngày Giáng Trần Độ Thế
của Thái Tử Tất Đạt Đa, năm nay 2012 – Phật
Lịch 2556, Tổ Đình Linh Sơn sẽ Long Trọng Tổ
Chức Đại-Lễ Phật Đản vào Chủ Nhật ngày 06-52012 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 Chánh Nhận Thức Sâu
Sắc Tính Nhân Bản mà Đức Từ Phụ Như Lai suốt
45 năm Giáo Hóa ñã 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
ñem Nguồn Chân Lý Chứng Ngộ ñược trở lại
Phục Vụ Con Người;
Cùng Nhau Ghi Nhớ Lại Thái Tử dòng
Gautama ñã Tu Hành Theo Bản Đồ Nào ñể Thành
Phật? Trong những trang Kinh xưa ñã ghi ñậm
Kim Ngôn của Phật Tổ rằng: “Tất Cả Chúng Sanh
từ Vô Thủy Đến Nay, Sanh-Tử Tiếp Nối, 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 Luân 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 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 Thì Giờ Quý Báu Quang Lâm Tham Dự
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556, ñể góp phần Cầu
Nguyện Thế Giới Hòa Bình Nhân Sinh An Lạc; ñể
nhớ tìm về Cội Nguồn Uyên Nguyên Hằng Hữu
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Giác Ngộ Tỉnh Thức Bổn Lai Cụ Túc Viên Mãn
Nơi Ta; ñể 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 Khắp Năm Châu, Phúc Thọ Tăng
Long, Bồ Đề Tâm Kiên Cố, Trí Tánh Thường
Minh, Vạn Sự May Lành!
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

Tổ-Đình Linh-Sơn ngày 10 tháng 4 năm 2012
KT. Trưởng-Lão Hòa-Thượng Viện-Chủ
Phó Viện Chủ
(Ấn Ký)
Thích Trí-Liên
Chương Trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2556
I
Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng 4 Nhâm Thìn,
tức 04-5-2012
• 17g00
Lễ Tắm Phật
II. Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng 4 Nhâm Thìn, tức
05-5-2012
• 06g00
Rước Vía Phật Đản Sanh
• 11g00
Cúng Ngọ
• 18g00
Thí Thực Cô Hồn
III.
Chủ Nhật, Ngày 16 Tháng 4 Nhâm
Thìn, tức 06-5-2012
• 14g00
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556
• 15g30
Văn Nghệ Mừng Phật Đản Nhâm
Thìn – 2012
IV.
Chương Trình Tấn Đàn Truyền Thọ
Tam Quy Ngũ Giới, Bồ Tát Giới, Thập Giới, TU GIEO
DUYÊN XUẤT GIA vào Thứ Bẩy, Chủ Nhật, Ngày 02
& 03-06-12, (Chương Trình Riêng)
V.
Lễ An Cư Kiết Hạ Nhâm Thìn PL.
2556, Thứ Hai, Ngày 04-6-2012.
VI.
Chú ý: Kính xin Quý Phật tử gửi Danh-Sách
Cúng Cầu An, Cầu Siêu về Ban Hương-Đăng Tự-Viện
Linh-sơn càng sớm càng tốt.
(Chương Trình có thể Tùy Nghi thay ñổi)

KINH 16 NGHI VẤN
HT. Thích Giác Hoàn dịch
(tiếp theo)
Kặp pạ(*) dứt sạch nghi tình
Cầu xin ñc Pht cho mình xuất gia
Theo gương giải thoát Ta Bà
Tinh tu hoá ñộ trần sa mê tình
Sá Tụ Kăn Ni(*) tiếp trình
Cầu Như Lai ñấng quang minh vô cùng
Thế Tôn phúc trí viên dung
Vĩnh trừ dục vọng thoát vùng tử sinh
Chỉ cho biết hướng thanh bình
Là chân pháp chẳng diệt sinh vô thường.
Bà La Môn xét tỏ tường
Xả ly hành thoát khỏi vương mộng phiền
Nên trừ dục vọng ñảo ñiên
Buông rời vướng mắc mọi triền phược si
Quá khứ khát vọng trừ ñi
Tương lai chẳng muốn ham gì nghiệp chi
Hiện thời không dính mắc gì

Thực hành như thế ñến ñi an bình
Bà La Môn! bởi vô minh
Ái dục xoay chuyển chu trình tử sinh
Biết tu trong sạch tâm mình
Chẳng ham danh sắc hương thinh vị trần
Sinh già bịnh chết phù vân
Không còn chi phối tâm chân mặt trời
Như Lai vừa dạy dứt lời
Bà La Môn tỉnh rạng ngời tâm tư
Xin theo ñấng Thiên Nhân Sư
Tu hành giải thoát rải Từ Bi duyên
Bhát Dhá Rá Vút (*) tiếp liền
Cầu xin ñấng dứt não phiền sạch trong
Sáng chan như ánh dương hồng
Thanh nhiên bất ñộng hư không vô cùng
Toàn tri Trí Đức viên dung
Vượt siêu thoát khổ mộng trùng tử sanh
Xin Ngài chỉ dạy ñành rành
Pháp chi an lạc tịnh thanh chân thường?
Ngài là Vô Thượng pháp vương
Dạy cho sanh chúng biết ñường lìa mê.
Bà La Môn hỡi! hướng về
Tâm chân hiển lộ Bồ Đề thuần chan
Tâm vọng hướng ngoại trừ tan
Dứt sạch ham muốn, Niết Bàn vô vi
Chẳng còn vương luyến pháp chi
Thượng, Trung, Hạ ấy hữu vi vô thường
Bóng nước bọt ñiển chớp sương
Sinh thành huyễn diệt mộng trường có không
Những ai chấp mắc trong vòng
Tử thần xoay chuyển khó mong thoát sầu
Học tu chánh niệm làm ñầu
Thị phi vạn pháp không cầu luyến vương
Nhìn bao sanh chúng sầu thương
Đảo ñiên sinh tử vô thường chấp mang.
(còn tiếp)
(*) Tên riêng các vị tu sĩ Bà La Môn.

Niềm tin của nàng Ambapàli

A

mbapàli (Am-ba-bà-lị) nguyên là một kỹ nữ
hạng sang sống tại thành Tỳ-xá-li. Nàng sở
hữu nhiều tài sản, trong ñó có một khu
vườn xoài nổi tiếng xinh ñẹp nhất thành phô và
cũng là trung tâm giải trí lớn nhất của tầng lớp
thượng lưu.
Một lần nọ, Ambapàli nghe tin Đức Phật
cùng các ñệ tử du hành ñến thành Tỳ-xá-li và nghỉ
lại dưới những gốc cây xoài, nàng liền sửa soạn
xe báu ñi ñến ñảnh lễ Thế Tôn. Khi gần ñến nơi,
từ xa nàng ñã thấy Đức Thế Tôn diện mạo ñoan
chánh, các căn ñặc biệt khác thường, tướng tốt
ñầy ñủ, như mặt trăng ở giữa những vì sao. Nàng
rất hoan hỷ, xuống xe ñi bộ lần tới chỗ Phật, cúi
ñầu ñảnh lễ, ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp, khai
giải, giáo huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ. Nghe

Phật thuyết pháp xong, Ambapàli phát tâm vui
mừng, quỳ trước Đức Thế Tôn phát nguyện trọn
ñời quy y Tam bảo và giữ gìn năm giới. Sau ñó,
nàng thỉnh cầu Đức Phật cùng các Tỳ kheo ở lại
khu vườn nổi tiếng của mình và dự lễ trai tăng vào
ngày mai. Sự thỉnh cầu ấy ñược Phật hứa khả.
Quá xúc ñộng và sung sướng trước tấm lòng từ bi
thương tưởng của Thế Tôn, nàng dong xe nhanh
chóng trở về nhà ñể chuẩn bị cho buổi lễ cúng
dường trai tăng sáng hôm sau. Do chạy xe quá
nhanh nên nàng ñã gây va quẹt với ñoàn xe của
năm trăm công tử Lệ-xa, cũng ñang trên ñường
ñến ñảnh lễ Đức Phật. Các công tử Lệ-xa bắt
nàng lại và hỏi vì lý do gì mà chạy xe nhanh thế,
thì ñược biết nàng phải về nhà gấp ñể chuẩn bị lễ
cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. Các công
tử Lệ-xa liền ñề nghị nàng nhường cho họ ñược
cúng dường Phật trước và họ sẽ trả cho nàng một
trăm ngàn lượng vàng. Ambapàli không ñồng ý.
Các công tử Lệ-xa ra giá cao hơn, gấp mười sáu
lần trăm ngàn lượng vàng, cho ñến số tài bảo gia
trị bằng một nửa vương quốc. Nhưng nàng
Ambapàli ñã thẳng thừng tuyên bố: “Giả sử ñem
tài sản và bảo vật của cả nước cấp cho tôi, tôi
cũng không nhận. Vì sao? Vì Phật hiện ở tại vườn
xoài của tôi, Ngài ñã nhận lời tôi thỉnh trước. Việc
ấy ñã xong, không thể nhường ñược”.
Thật quá bất ngờ cho năm trăm công tử Lệxa, và cho cả chúng ta!
Xuất thân thấp hèn, ñối với xã hội thời Đức
Phật, và cả xã hội ngày nay, trong mắt mọi người,
Ambapàli chỉ là một kỹ nữ, không hơn không kém.
Cho dù một số ít người ñã coi kỹ nữ cũng là một
cái nghề, nhưng cái nghề ñó không ñược xã hội
ñồng tình, nếu không muốn nói là bị nhiều người
lên án, chỉ trích, mạ lị (nguyên văn trong kinh nói
nàng là một dâm nữ-Pàli: kàmesu micchàcàro,
hành vi tà vạy trong các dục lạc). Với nhiều người,
Ambapàli có một lý lịch xuất thân không ñàng
hoàng, là người bỏ ñi, là hạng người thấp hèn,
nhơ nhuốc, ñáng bị người ñời khinh khi, phỉ nhổ.
Thế nhưng, chỉ sau một lần diện kiến Đức Thế
Tôn, Ambapàli ñã trở thành một con người khác,
khác hoàn toàn. Nàng ñã rủ bỏ tập khí ñã gây tạo
từ trước, tiêu trừ những cấu uế và làm một con
người mơi. Đây là sự mầu nhiệm của Phật pháp,
nhưng cũng là sự mầu nhiệm của khả năng tự
chuyển hóa nơi mỗi con người. Không ai có quyền
lựa chọn ñiều kiện hay hoàn cảnh xuất thân của
mình, nhưng mình hoàn toàn có quyền lựa chọn
cách sống, lối sống cho chính mình, ñể ñời sống
của mình thăng hoa hay chìm xuống tận ñáy của
xã hội.
Ambapàli trở thành một kỹ nữ có lẽ vì hoàn
cảnh gia ñình, cũng có thể là vì xã hội ñẩy ñưa.
Có cả trăm ngàn lý do. Va có biết bao nhiêu người
lâm vào hoàn cảnh giống như nàng, tưởng chừng
như không còn lối thoát. Ấy vậy mà nàng
Ambapàli ñã thoát ñược, chỉ sau một lần ñi lễ
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Phật! Vậy thì những người khác, có hoàn cảnh
như nàng hay tương tự nàng, tại sao lại ñánh mất
niềm hy vọng trong khi cửa chùa ñang rộng mở?
Chúng ta phải có niềm tin.
Chính niềm tin ñã ñánh thức tâm linh của
Ambapàli, thức dậy niềm tịnh tín vào Tam bảo,
ngay lần ñầu tiên diện kiến Thế Tôn. Chỉ một lần
ñể cơn mưa pháp tưới những hạt cam lồ vào tâm
thức thì bông hoa hạnh phúc ñã ñâm chồi nảy lộc
trong trái tim người kỹ nữ. Và niềm hạnh phúc ñó,
giờ ñây ñối với nàng là không có gì so sánh ñược,
không có gì có thể mua ñược, không có gì ñánh
ñổi ñược, dù là tài bảo của cả vương quốc. Nàng
ñã thành tựu tín căn kiên cố, hay nàng ñã thành
tựu ñược bốn niềm tin bất hoại (tứ bất hoại tín).
Bấy giờ, ai còn dám khinh khi người kỹ nư ấy?
Nàng ñã vào ñịa vị bất thối!
Mỗi chúng ta ñều hơn một lần tự hào và
nhân danh Phật tử, tự cảm thấy hãnh diện rằng
mình xuất thân trong gia ñình nề nếp, có ñịa vị xã
hội, có giáo dục trường lớp… Nhưng so với người
kỹ nữ kia, niềm tin của chúng ta ñối với Tam bảo
như thế nào? Và thái ñộ của chúng ta ñối với tiền
tài danh vọng ra sao? Ambapàli, vốn là một kỹ nữ,
người mà chúng ta hơn một lần không ñể mắt tới,
hoặc ñể mắt tới với thái ñộ khinh miệt, vậy mà chỉ
sau một lần ñi lễ Phật, nghe pháp, dù ñược trao
ñổi giá trị tài sản của cả giang sơn, nàng cũng
không nhường cái quyền phụng sự, cúng dường
Tam bảo cho người khác. Trong khi ñó, có biết
bao nhiêu người nhân danh này nọ lại có thể sẵn
sàng ñánh ñổi lý tưởng, ñánh mất niềm tin của
mình chỉ vì một chút hư danh, một chút tàn dư bả
lợi. Điều này tưởng cũng cần suy gẫm lắm thay!
THÍCH NGUYÊN HÙNG

Association Culturelle Bouddhique

Tùng Lâm Linh-Sơn International
18 Les Bosnages, 87290 Rancon. Tél: 05 55 60 21 60

Visite des sites religieux en Inde et au Népal
à partir du 01/11/12 jusqu'au 21/11/12
Namo Bouddha Sakyamuni
Dans le Sutra du Mahaparinirvana, les hommes
et femmes vertueux qui souhaitent rendre hommage
et prier avec dévotion pourront se rendre en quatre
lieux saints: l'endroit où le Bouddha est né, l'endroit
où le Bouddha a réalisé l'Eveil Suprême, l'endroit où
il a tourné la roue du Dharma, l'endroit où il est entré
en Parinirvana. Ainsi, ils gagneront de grands mérites
et pourront renaître dans les Cieux.
Selon la parole du Bouddha, bien que nous
soyons très occupés par le Dharma, chaque fois que
cela est possible, nous essayons d'organiser un
pélerinage pour visiter ces quatre lieux Saints
principaux et d'autres sites en Inde et au Népal, au
bénéfice des hommes et des femmes vertueux.
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Conditions de pélerinage:
- Départ de Paris le 01/11/12 et retour le
21/11/12 (21 jours)
- Coût par personne: 2,490 € Incluant : Billet
aller/retour (Paris / New Delhi - Katmandou / New
Delhi / Paris) , le visa en Inde et au Népal, une
assurance santé - voyage, des bus climatisés, des
chambres d'hôtel de 2 personnes, et de la nourriture,
etc.) Lorsque le groupe restera au temple, les repas
seront végétariens. A l'hôtel ou au restaurant, vous
pourrez demander des plats non végétariens en le
signalant lors de votre inscription.
- Coût: 2,390 € (réduction de 100 €) si vous
vous inscrivez avant le 06/10/12.
- Coût: 1,500 € si vous vous rendez par vos
propres moyens à New Delhi. Rendez-vous à 9h00 le
02/11/2012. Acompte de 500 € lors de l'inscription
pour les frais d'organisation (vols et hôtels), le restant
sera payé à l'aéroport de New Delhi.
- Le coût ne comprend pas les boissons,
dépenses personnelles, surpoids de bagages,
pourboires et dons libres aux temples.
Formulaires d'inscription:
- Veuillez vous inscrire auprès du Vénérable
Linh An ou du Vénérable Tri Thuyen
Tél : 01 48 83 75 47 (Paris) / 05 55 60 21 60
(Limoges) / 06 50 97 14 95 (portable)
ou par Email : thichtrithuyen@yahoo.co.uk
- A Marseille inscription auprès de Loc Thanh
(AIR Platinium): 61, boulevard de Plombières, 13000
Marseille. Tél: 04 91 02 01 29 / Portable: 06 16 90
21 90 / Email: ltophu@gmail.com.
- A Toulouse: inscription auprès de Dieu Tri
(Centre Commercial Paris Store, Asian Dragons
Tours): 1, impasse Marestan 31 000 Toulouse.
Tél: 05 61 40 61 39 / Portable: 06 23 78 23 33 /
Email: marestan@asiandragonstours.com
- Les personnes qui partent de Paris sont priées
de verser un acompte de 890€, le reste peut être réglé
en trois versements de 500 € avant le 01/10/12, sinon
votre inscription ne sera pas prise en compte.
- Pour tous les participants, il faut vous munir
de 4 photos pour les visas et d'un passeport dont la
validité doit expirer minimum 6 mois après la date du
départ.
Tung Lam Linh Son, le 05 mai 2012.
Grand Vénérable Témoin Thich Giac Hoan
Vénérable organisateur Thich Tri Thuyen
Remarque: En cas de force majeure, les organisateurs
peuvent changer le programme pour améliorer
l'organisation du pèlerinage. Pour plus d'informations et
des questions particulières, veuillez vous adresser à
l'organisation.

