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LỜI GIỚI THIỆU

“Phật pháp trong đời sống” của cư sĩ Tâm Diệu là tuyển 
tập về mười hai chuyên đề Phật học gắn liền với đời sống của 
người tại gia. Tuyển tập các bài viết này gồm ba mục đích 
chính: (i) Xóa bỏ mê tín dị đoan và các tập tục hủ lậu, (ii) 
Giới thiệu Phật pháp căn bản, giúp người đọc hiểu rõ các giá 
trị thiết thực của đạo Phật, (iii) Đính chính các ngộ nhận về 
các khái niệm thầy tu, giải thoát, giá trị trị liệu của thiền và 
bản chất hạnh phúc trong hiện tại. 

Dầu được viết trong nhiều thời điểm khác nhau cho nhiều 
đối tượng độc giả, tác giả chú trọng đến việc giới thiệu về 
hình thái đạo Phật nguyên chất, xây dựng niềm tin bằng lý 
trí, giới thiệu đạo Phật từ góc độ ứng dụng trong đời sống, so 
sánh những điểm dị biệt và sự vượt trội của đạo Phật đối với 
các truyền thống và tín ngưỡng khác.

Phát xuất từ nhận thức đạo Phật không thể bị đồng hóa 
với những tôn giáo nhất thần và đa thần, tác giả giới thiệu các 
vấn đề Phật học căn bản dưới hình thức vấn đáp. Từ những 
câu hỏi liên hệ đến bản chất của đạo Phật, các học thuyết 
nền tảng của Phật giáo như tứ diệu đế, thiện và ác, nhân quả, 
nghiệp báo… cho đến các câu hỏi về sự tu học… đều được 
tác giả giới thiệu khái quát trong tác phẩm này.

Tác giả phê phán hủ tục đốt vàng mã, vừa mê tín dị 
đoan, vừa lãng phí và ô nhiễm, vốn có nguồn gốc từ tín 
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ngưỡng Trung Quốc, không nên tiếp tục tồn tại trong 
đạo Phật.

Do sợ hãi và cường điệu hóa vai trò của phong thủy, 
nhiều người đã bị lệ thuộc vào các hình thức bói toán và 
tử vi. Không chỉ tự rước về nỗi lo, người mê tín còn tốn kém 
nhiều tiền bạc một cách vô ích trong việc dâng sao giải hạn, cầu 
Thượng đế và thần linh gia hộ. Nhờ tiếp cận chánh tín, người tu 
học Phật giải phóng khỏi ách nô lệ về Thượng đế và thần linh.

Tụng kinh trong Phật giáo là phương pháp giúp cho tâm 
an và tăng trưởng trí tuệ nhờ hiểu thấu đáo lời Phật dạy. Hộ 
niệm cho người bệnh, cúng kiến và cầu siêu cho người quá 
cố là sự thể hiện quan tâm của thân quyến, nhằm giúp cho 
người bệnh được bình an, người quá vãng được siêu thoát.

Phân tích nhân quả qua tục ngữ, nhắc nhở những điều 
không nên làm trong dịp đầu xuân, phân biệt sự khác nhau 
giữa các khái niệm thầy tu, thầy chùa, thầy cúng, đánh giá 
về hôn nhân đồng tính… được tác giả giới thiệu từ cái nhìn 
Phật giáo, vừa mang tính khai phóng, vừa mang tinh thần 
định hướng chân chính cho người đọc trong việc xây dựng 
đời sống bình an.

Tác giả khéo phân tích sự khác nhau về quan điểm giải 
thoát trong Phật giáo và Bà-la-môn giáo, nhằm khẳng định 
Phật giáo không phải là tôn giáo tích hợp tín ngưỡng Bà-la-
môn giáo. Chân lý được Phật khám phá có khả năng soi sáng 
nhận thức, huấn luyện đạo đức và chuyển hóa nỗi khổ niềm 
đau. Phối hợp thiền trong thể dục, kể chuyện tái sinh thời 
hiện đại nhằm giáo dục đạo đức, giới thiệu mô hình sống 
hạnh phúc hiện tiền… được tác giả khái quát thiệu rất cô 
đọng, gợi mở, nhằm hướng đến lối sống lành mạnh và thanh 
cao theo tinh thần Phật dạy.
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Các bài viết trong tác phẩm này được phổ biến trên trang 
nhà “thư viện hoa sen” do chính tác giả thiết kế và chủ biên, 
nay được xuất bản trong tuyển tập này nhằm giúp người đọc 
có cái nhìn bao quát về những điều Phật giảng dạy, vốn rất 
khác và vượt lên trên các phong tục, tập quán, tín ngưỡng của 
các tôn giáo nhất thần và đa thần. 

Giá trị của tác phẩm ngoài việc giới thiệu một đạo Phật 
chánh tín, còn góp phần định hướng lối sống đạo đức, thiền 
định và trí tuệ của đạo Phật. Vì tính dẫn nhập bao quát về đạo 
Phật, tác phẩm này được xem là tuyển tập về các thông tin 
nhập môn về Phật giáo. 

Vì những thông tin bổ ích của tác phẩm, tôi trân trọng 
giới thiệu tác phẩm này đến quý độc giả và mong rằng người 
đọc không còn ngộ nhận và đồng hóa đạo Phật với những tín 
ngưỡng và tôn giáo khác.

                                Giác Ngộ, ngày 3-7-2014

                                     TT. Thích Nhật Từ
                      Tổng Biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay
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LỜI TỰA

Trong một bài giảng về chánh tín và mê tín trong 
đạo Phật, Hòa thượng, Thiền sư Thích Thanh Từ, 
một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện 

đại đã nói:

 “Mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác 
nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên 
sáng thì không kẹt trong tối. Ðạo Phật chủ trương chánh 
tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo 
không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào 
trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. 

Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ, làm sao 
dung nạp được mê tín. Nếu người ta thấy trong chùa chiền 
hiện nay còn những hiện tượng mê tín, vội phê bình đạo Phật 
mê tín. Ðây là những oan tình của đạo Phật. Tất cả những 
kinh Phật không có nói những việc mê tín ấy, chẳng qua một 
số người vì tùy tục, vì thiếu hiểu Phật pháp vẽ bày ấy thôi. 

Người học Phật chân chánh phải gan dạ loại bỏ những 
tập tục sai lầm ấy, phải can đảm dứt khoát đập tan mọi tệ 
đoan làm suy giảm giá trị Phật pháp. 

Có khi dẹp bỏ những điều đó, có thể thiệt thòi chút ít 
quyền lợi của mình. Song chúng ta cương quyết vì chánh 
pháp, chớ không vì lợi dưỡng, vì đưa người ra khỏi đường 
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mê, không vì sợ mất mát bản đạo. Ðược thế, chúng ta mới 
xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn là 
hàng Tăng bảo”.(1)

Ðể tránh tình trạng đạo Phật dạy một đàng, mà Phật tử 
làm một nẻo, khiến Phật giáo từng có những thời kỳ bị coi là 
một tôn giáo mê tín, không gì hơn là người học Phật hãy tìm 
hiểu và nghiên cứu những giáo lý của nó trên cơ sở chánh tín, 
hãy suy xét thấu đáo để hiểu rõ hơn về đạo Phật, mới hiểu 
được thế nào là chánh tín theo đúng tinh thần nhà Phật. 

Trong quyển sách nhỏ này chúng tôi giới thiệu những nét 
căn bản và cốt tủy của giáo lý nhà Phật qua dạng hỏi đáp, sau 
đó là một số bài nói lên tình trạng mê tín dị đoan đang hiện 
diện trong đời sống xã hội hiện nay để quý độc giả suy xét 
và cuối cùng là một vài bài ứng dụng Thiền trong đời sống 
hàng ngày. 

Với hoài bão Phật giáo không còn bị coi là một tôn giáo 
mê tín, ước mong “người học Phật chân chánh phải gan dạ 
loại bỏ những tập tục sai lầm, phải can đảm dứt khoát đập 
tan mọi tệ đoan làm suy giảm giá trị Phật pháp” như lời 
khuyên nhủ của Hòa thượng Thích Thanh Từ nói ở trên. 

Tâm Diệu

1. Bước Đầu Học Phật. 
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Ðạo Phật là gì?

Danh từ đạo Phật “Buddhism” là một danh từ của người 
phương Tây dùng để gọi một tôn giáo xây dựng trên nền tảng 
các lời dạy của đức Phật. Tuy nhiên, tại các quốc gia Nam Á 
và Đông Nam Á, danh từ thường dùng là “Buddha-Sasana”, 
có nghĩa là lời dạy của đức Phật, Phật pháp hay Phật giáo.

Từ Buddha được phiên âm ra tiếng Việt là Bụt hay Phật, 
không phải là tên riêng. Đó là một quả vị, có nghĩa là người 
Giác ngộ, người Tỉnh thức, hoặc là người Biết như thật, là 
người đã hoàn toàn giải thoát, không còn bị sinh tử luân hồi. 
Tên riêng của đức Phật là Sĩ Ðạt Đa Cồ Ðàm (Siddhattha 
Gotama). Tuy nhiên, ngày nay có rất ít người dùng tên gọi 
này. Chúng ta thường gọi Ngài là đức Phật.

Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ vào khoảng hai ngàn sáu 
trăm năm trước (từ thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch), khi Ngài 
Sĩ Ðạt Ða Cồ Ðàm, hay đức Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 
35 tuổi. Sau khi Ngài Niết-bàn gần hai trăm năm mươi năm 
thì Phật giáo trở thành tôn giáo mang tính thế giới, do công 
của vua A Dục đã lập những đoàn truyền giáo mang giáo lý 
Phật truyền sang Á châu và một số quốc gia châu Âu. 
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Ðạo Phật có phải là một Tôn giáo không?

Đối với nhiều người, Phật giáo không phải chỉ là một tôn 
giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hơn là 
“một lối sống” hay “một con đường”. Gọi Phật giáo là một triết 
học, vì danh từ “triết học – philosophy” - bắt nguồn từ hai chữ 
“philo” nghĩa là “tình thương (love)” và “sophia” nghĩa là “trí 
tuệ (wisdom)”. Do vậy - triết học, nói gọn là tình thương và trí 
tuê. Với ý nghĩa nầy, không thể không cho rằng Phật giáo là một 
triết học được vì Phật giáo là đạo từ bi và trí tuệ. Tuy nhiên, Phật 
giáo không thể hoàn toàn được xem như một triết học. Triết học 
liên quan chính yếu đến sự tìm hiểu biết và không chú trọng đến 
phần thực hành, trong khi đó Phật giáo đặc biệt quan tâm đến 
sự thực hành và chứng ngộ. Có nhiều người cho rằng Phật giáo 
siêu việt trên cả triết học và tôn giáo.

Nếu nói đạo Phật là một tôn giáo, vậy đạo Phật có gì 
khác biệt với các tôn giáo khác không?

Học giả Smith Huston, trong cuốn The Religions of Man 
trình bày những tôn giáo lớn của nhân loại, ông nêu ra sáu 
điểm khác biệt của Phật giáo là: (1) một tôn giáo không 
quyền lực, (2) một tôn giáo không nghi lễ, (3) một tôn giáo 
không tính toán, suy lường, (4) một tôn giáo không tập tục 
truyền thống, (5) một tôn giáo không có khái niệm về quyền 
tối thượng và ân điển của một đấng Thượng đế, (6) một tôn 
giáo không thần bí.

Ông cũng nhắc lại câu truyện một người hỏi Phật: “Ngài 
có phải là Thượng đế không?”. Ðức Phật trả lời: “Không”. 
“Là một bậc Thánh?”. “Không”. “Là một Thiên Thần?”. 
“Không”. “Vậy Ngài là người thế nào?”. Ðức Phật đáp: “Ta 
là người đã giác ngộ”. Câu trả lời của đức Phật đã trở thành 
danh hiệu của Ngài, bởi đây là điều đức Phật đã thuyết bày.
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Đức Phật là người Giác ngộ. Đạo Phật là đạo Giác 
Ngộ. Vậy đức Phật giác ngộ cái gì?

Sau bốn mươi chín ngày thiền định dưới cội bồ đề, đức 
Phật đã tự thân chứng nghiệm nguyên lý duyên khởi, thấu 
rõ mối quan hệ hỗ tương của mọi sự vật hiện tượng, thấy rõ 
bản thể của nhân sinh vũ trụ. Nguyên lý duyên khởi nói rằng, 
tất cả hiện hữu trong thế giới bao la mênh mông này, không 
một hiện hữu nào có thể tồn tại một cách độc lập mà không 
nương tựa vào nhau. Sự nương tựa và tùy thuộc nhau để hình 
thành và tồn tại v.v... là nguyên lý vận hành của vũ trụ nhân 
sinh này, tương tự như thế đối với hằng hà sa thế giới. 

Con người bình thường có thể giác ngộ như Ngài được 
không?

Đối với Phật giáo, con người có thể giải thoát khỏi khổ 
đau, sinh tử luân hồi bằng các nỗ lực tu tập tự thân: làm lành, 
tránh ác và tự thanh tịnh hóa tâm ý. Bốn chân lý nền tảng của 
Phật giáo cho rằng mọi khổ đau (Khổ đế) của chúng sinh đều 
có một hay nhiều nguyên nhân (Tập đế) gây nên, chúng có 
thể bị giải trừ (Diệt đế) và có con đường để giải trừ khổ đau 
đó (Đạo đế). Con đường đó chính là con đường giải thoát, 
là Bát Chánh Đạo trong giáo lý căn bản của nhà Phật. Giáo 
lý này được quy thành ba bộ môn: Giới, Định và Tuệ. Thực 
hành Giới và Định là đưa tới trí Tuệ, là giải thoát khỏi sự mê 
muội, lòng ích kỷ và khổ đau, là đạt tới cảnh giới Niết-bàn.

Vậy Niết-bàn là gì?

Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật, 
chỉ trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi vô minh phiền 
não, sự giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, sự đoạn diệt hoàn 
toàn mọi tham ái, sự dập tắt tham sân si. Trạng thái an tịnh 
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tuyệt đối không còn bị bốn tướng sanh lão bệnh tử chi phối, 
không còn chịu sự tác động của nghiệp và của quy luật nhân 
duyên sinh. 

Niết-bàn ở đâu?

Niết-bàn có thể chứng nghiệm được ngay trong xác thân 
này, trong thế giới này, trong cuộc sống hiện tại này, nghĩa 
là bất cứ trong giây phút nào con người không khởi tâm điên 
đảo, phân biệt chấp trước đối với cuộc sống, xa lìa được chấp 
ngã, không còn chấp cái tôi, cái của tôi và cắt đứt được cội 
nguồn tâm ý tham lam, sân hận và si mê là tâm hồn được 
thanh thản, tự do, tự tại, thì ngay giây phút đó là an lạc, giải 
thoát, là Niết-bàn.

Đức Phật đã dạy những gì?

Sau sáu năm khổ hạnh và bốn mươi chín ngày tịnh tọa 
dưới gốc cây bồ đề, Ngài bừng tỉnh, trở thành bậc Giác Ngộ. 
Từ sự giác ngộ này, Ngài thấu suốt nguyên nhân mọi nỗi 
thống khổ của kiếp người và phương pháp để chấm dứt nỗi 
thống khổ đó, đó là Tứ Diệu Đế, tức là bốn chân lý hay bốn 
sự thật nhiệm mầu. Bài giảng về bốn chân lý nhiệm mầu có 
thể xem như là những lời dạy của một vị y sĩ: định bệnh (Khổ 
đế), xác định nguyên nhân của bệnh (Tập đế), mô tả trạng 
thái khi lành bệnh (Diệt đế), và cách thức trị bệnh (Đạo đế). 
Bốn chân lý đó là:

Sự Thật Về Khổ: Đây là sự thật về khổ kinh qua các vấn 
đề của đời sống, qua sinh, già, bệnh, chết, mong ước mà 
không được toại nguyện, thương yêu nhau mà phải chia lìa 
nhau, ghét nhau mà cứ phải gặp nhau và thân tâm thay đổi 
bất thường. Dù chúng ta có chối bỏ đến đâu đi nữa, thân này 
rồi một ngày sẽ già nua, bệnh hoạn và chết đi. Dù ta có tìm 
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quên lãng trong những thú vui bao nhiêu đi chăng nữa, thì sự 
có mặt của tham luyến, giận hờn, thù ghét, lo âu, bối rối và 
căng thẳng vẫn còn tồn tại.

Sự Thật Về Tập: Còn gọi là nguyên nhân của khổ.Cái gì 
đã trói buộc chúng ta vào vòng bánh xe khổ lụy? Ðức Phật 
thấy rằng sự trói buộc ấy nằm ngay trong tâm của mỗi người 
chúng ta, chúng ta bị trói buộc vì lòng ái dục, cố chấp vào 
quan điểm và ý kiến của mình, mê tín tin rằng những lễ nghi, 
hình thức bên ngoài có khả năng diệt được khổ đau, và nhất 
là cố chấp vào một cái tôi thường hằng, bất biến. Chúng ta 
lăn theo bánh xe khổ đau vì ta đeo theo nó, và chúng ta đeo 
theo nó cũng chỉ vì vô minh của mình.

Sự Thật Về Dứt Khổ: Sự thật thứ ba là kết quả sau khi 
con người đã diệt trừ và chấm dứt được ái dục, nguồn gốc 
của mọi khổ đau. Đó gọi là sự thật về sự chấm dứt khổ, 
là Niết-bàn. Nếu ai giải thoát được mọi trói buộc đau khổ 
bằng cách không khởi tâm điên đảo, phân biệt chấp trước đối 
với cuộc sống, thì người đó sẽ đạt được Niết-bàn ngay trong 
cuộc sống này.

Sự Thật Về Con Đường Dứt Khổ: Sự thật thứ tư này là 
con đường trực tiếp đưa đến sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. 
Con đường này thường được diễn tả là Bát chính đạo, tức 
tám con đường chân chính hay còn gọi là tám bước nhiệm 
mầu dẫn đến an lạc hạnh phúc. Ðây không phải là con đường 
quá khích, sung sướng hay khổ hạnh, cũng không phải là 
con đường của sự chìm đắm trong sắc dục. Ðây chính là con 
đường trung đạo. Còn đường của sự tỉnh thức. Tám bước 
nhiệm mầu là lời đức Phật dạy về cách thức tu tập để Phật 
tử nương theo mà hành trì, ngõ hầu kết thúc được mọi nỗi 
thống khổ, đạt được trạng thái tâm an lạc. Gom chung tám 
bước này thành ba bộ môn tu tập, gọi là Tam Học, tức là ba 
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môn học chung cho mọi người tu Phật là: Giới học, gồm có: 
Chính ngữ, Chính nghiệp và Chính mệnh. Định học, gồm có: 
Chính tinh tấn, Chính niệm và Chính định. Tuệ học, gồm có: 
Chính kiến và Chính tư duy.

Nói tóm lại, Sự thật về khổ phải được ý thức rõ ràng. Sự 
thật về nguyên nhân của khổ phải được thấu hiểu. Chân lý về 
sự chấm dứt khổ phải được kinh nghiệm. Và con đường để 
chấm dứt khổ đau ấy phải được bước đi bởi mỗi người trong 
chúng ta. Đức Phật đã giác ngộ giải thoát và Ngài đã vẽ lại 
con đường đó để chúng ta đi theo. Ngài không giúp chúng ta 
hết khổ đau được, Ngài chỉ cho chúng ta thấy một con đường 
để đi tới. Không có một công thức huyền bí nào có thể đem 
ta ra khỏi những khổ đau này. Mỗi người chúng ta phải tự 
thanh lọc tâm mình, bởi vì chỉ có những ái dục trong tâm mới 
có khả năng trói buộc được ta mà thôi. Trong suốt 49 năm 
hoằng pháp đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đề tài, nhưng các 
điều căn bản trong Phật giáo có thể tóm tắt trong Tứ Diệu Đế 
và Bát Chánh Đạo như trên.

Tôi muốn đi theo con đường của đức Phật, vậy xin cho 
biết một cách tóm lược con đường tu tập của một người 
Phật tử?

Giáo lý của nhà Phật có thể tóm gọn trong ba mục tiêu tu 
hành như sau:

Thứ nhất là chấm dứt làm các việc xấu, ác.

Thứ hai là siêng năng làm các việc lành, thiện.

Thứ ba là nỗ lực thực hành các pháp môn tu tập để cho 
tâm thức được đạt tới cảnh giới thanh tịnh tịch tĩnh.

Chấm dứt làm các việc xấu ác và siêng làm các việc tốt 
lành là mục tiêu của các tôn giáo và luôn cả các nền giáo dục 
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của các quốc gia trên trên giới. Duy có sự phân biệt thế nào 
là xấu ác và thế nào là tốt lành thì các tôn giáo và các quốc 
gia trên thế giới lại có một số ý kiến khác nhau, tùy theo các 
nền văn hóa khác nhau, có những điều mà ở thời buổi này, 
tôn giáo này, xã hội này cho là điều lành thì ở thời buổi khác, 
tôn giáo khác và xã hội khác lại cho là điều xấu ác. Cho nên 
định nghĩa tốt xấu trong thế gian cũng chỉ là tương đối.

Theo quan điểm của nhà Phật thì nội dung của Năm Giới 
cấm đã phân biệt rõ ràng thế nào là tốt lành và xấu ác. Giữ 
gìn không vi phạm, sống một cuộc đời chân thật, không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bị mê muội vì 
các chất men say và cần sa, ma túy, không điêu ngoa dối trá, 
nói lời thêu dệt, nói lời thô tục, chửi mắng người khác, v.v… 
là đã tránh được vấn đề làm điều xấu ác.

Trong bản kinh ngắn khi đức Phật dạy các hoàng tử Kalama, 
Ngài đã định nghĩa rõ ràng về những điều gì là điều lành (thiện) 
và những điều gì là điều không lành (bất thiện), như sau:

“Hành động gì có hại cho mình, có hại cho người, có hại 
cho cả hai, bị người trí chỉ trích, nếu chấp nhận và thực hiện 
sẽ đem lại tâm khổ sở, tâm ưu phiền, hành động như vậy là 
hành động bất thiện, và chúng ta phải loại bỏ hành động ấy.

Hành động gì không có hại cho mình, không có hại cho người, 
không có hại cho cả hai, được người trí tán thán, nếu chấp nhận và 
thực hiện sẽ đem lại tâm an lạc, tâm hoan hỷ. Hành động như vậy 
là hành động thiện và chúng ta phải thực hành”. 

Như thế, đối với đạo Phật, có thể nói, tiêu chuẩn để xác 
định lành thiện hay xấu ác căn cứ vào hai yếu tố là hạnh phúc 
và khổ đau. Hành động đem lại hạnh phúc cho chúng sinh là 
lành thiện và hành động gây khổ đau cho chúng sinh là xấu 
ác. Việc làm nào có lợi ích cho mình và cho người là lành 
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thiện. Trái lại, nếu chỉ đem lại hạnh phúc cho cá nhân mình 
mà gây khổ đau cho chúng sinh khác là xấu ác.

Tu là chuyển nghiệp, chuyển từ những hành động xấu 
ác tạo ra nghiệp xấu sang qua hành động lành thiện tạo ra 
nghiệp lành. Giai đoạn tu hành này có mục tiêu đào tạo nên 
những con người tốt lành để cùng sống chung với mọi người 
trong gia đình, xã hội, ngõ hầu cùng nhau xây dựng nếp sống 
lành mạnh trong một thế giới an vui, hòa bình, ổn định của 
đời sống tương đối tại thế gian.

Con đường tu tập của đạo Phật không dừng lại ở đây. 
Điều cốt tủy mà đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta 
nằm ở giai đoạn thứ ba, giai đoạn “Tự tịnh kỳ ý”, tự mình 
thanh lọc tâm ý cho nó hoàn toàn tịch tịnh, trong sáng, vượt 
lên phạm trù đối đãi thiện ác, có không, vượt ra khỏi vòng 
luân hồi quanh co trong sáu nẻo nơi tam giới.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy chúng ta phải vượt lên 
phạm trù đối đãi thiện ác như:

  “Người sống ở đời này
  Không nhiễm cả thiện ác
  Không sầu, sạch không bụi
  Ta gọi [là] Bà-la-môn.”

  “Ai vượt qua thiện ác
  Chuyên sống đời Phạm Hạnh
  Sống thẩm sát ở đời
  Mới xứng danh Tỳ Kheo”. 

Tại sao phải vượt lên trên cả Thiện và Ác?

Tại vì hành động thiện tạo ra thiện nghiệp, hành động 
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ác tạo ra ác nghiệp, cả hai đều gây nhân tái sinh để hưởng 
phước báo tốt hoặc chịu quả báo xấu, cũng như sợi dây xích 
dù có bằng vàng thì cũng trói buộc chúng ta mà thôi. Còn 
có hành động, dù là hành động ác hay hành động thiện, thì 
vọng tâm còn bay nhảy, dòng suy nghĩ còn miên man không 
dừng, vòng luân hồi còn tùy theo nghiệp thiện ác mà trôi lăn 
miên viễn.

Cái gì là cốt tuỷ của đạo Phật?

Mục đích của đạo Phật là giúp chúng sinh giải thoát ra 
khỏi phiền não khổ đau để có cuộc sống an vui tự tại mà 
muốn đạt đến mục đích này thì chúng sinh phải biết buông 
xả. Vì thế trong kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya), đức Phật 
đã tóm gọn cốt tủy của đạo Phật trong một câu thật ngắn gọn 
cho những ai muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đó 
là “Không được bám víu vào bất cứ gì cả - Sabba dhamma 
nalam abhinivesaya”. Tiếng Anh là “Nothing whatsoever 
should be clung to” mà kinh Kim Cang gọi là “Ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm” nghĩa là một khi sáu căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) phát sinh sáu thức  (nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức) mà tâm không bám víu, không 
dính mắc, không chấp thủ, không khởi tâm phân biệt, tức 
là buông xả mọi vọng tưởng. Khi hết vọng tưởng, thì an trụ 
được tâm.

Vậy, tu tập như thế nào để đừng để dính mắc vào bất 
cứ gì cả?

Bởi vì dính mắc vào bất cứ gì đều là sự trói buộc và đem 
lại đau khổ. Đức Phật là người chẳng hề dính mắc vào bất cứ 
gì. Ngài chỉ dạy sự thực hành buông xả. Tăng đoàn của Ngài 
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từ thời xưa cho đến thời nay đều thực hành sự chẳng để dính 
mắc. Để thực hành điều này, Ngài chỉ dạy như sau:

“Khi mắt thấy một vật, chỉ thấy vật ấy. Khi tai nghe một 
tiếng, chỉ nghe tiếng ấy. Khi mũi ngửi một mùi, chỉ ngửi mùi 
ấy. Khi lưỡi nếm món gì, chỉ nếm món đó. Khi có cảm xúc 
trên da hay trên thân, chỉ biết đến cảm xúc ấy. Và khi một ý 
nghĩ, một đối tượng tâm linh, khởi lên trong tâm, như một tư 
tưởng xấu chẳng hạn, chỉ biết tư tưởng ấy”.

Điều này có nghĩa là không nên để cho tư tưởng phân biệt 
xấu, tốt, ưa thích hay ghét bỏ sanh khởi. Ưa thích cái gì có 
nghĩa là ham muốn cái ấy, không ưa thích cái gì có nghĩa là 
ghét bỏ cái ấy. Ham muốn hay ghét bỏ đều là ô nhiễm phát 
sinh từ tâm tham, sân và si. Không để các ô nhiễm này dấy 
lên trong tâm, tức là không dính mắc. Không khai sinh thêm 
(người, việc hay vật) “thương” hay “ghét” đấy là không dính 
mắc. Thực hành hoàn toàn được điều này sẽ mang lại an lạc 
và hạnh phúc. Hay ít nhất khi giảm thiểu được những sự bám 
víu hay dính mắc là ta tiến gần hơn đến sự giải thoát nội tại, 
là bản chất của thanh tịnh. Sự thanh tịnh thật sự chỉ có trong 
nội tâm. 

Khi Phật còn tại thế, có một người tìm đến cầu học, hai 
tay cầm hai bó hoa lớn để cúng dường. Khi thấy người ấy, 
Phật bảo: “Buông!” Ông ta buông tay trái, bó hoa rớt xuống 
đất. Phật lại bảo: “Buông!” Ông ta buông tay phải, bó hoa 
kia cũng rớt xuống đất. Phật lại bảo: “Buông!” Ông ta ngơ 
ngác, thưa: “Bạch Thế Tôn, con đã buông cả hai tay rồi. Còn 
gì nữa đâu mà buông?” Phật dạy: “Như Lai bảo ông buông 
lần thứ nhất là dạy ông buông sáu căn, lần thứ hai là dạy 
ông buông sáu trần, lần thứ ba là dạy ông buông sáu thức. 
Khi căn, trần, thức không còn vướng mắc thì tất cả 18 giới 
sẽ không tạo ra, lúc ấy ông được giải thoát”.
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Đây là một pháp hành rất gọn và thẳng tắp, được cho là 
tuyệt hảo. Nếu còn dính mắc, ngay cả vào điều lành, ngay cả 
vào ý niệm “đừng dính mắc” này là trong tâm sẽ dấy lên tư 
tưởng nhiễm ô và tâm liền trở nên bất tịnh. Dính mắc vào bất 
cứ gì là mang gánh nặng trên mình. Dù gánh bên vai hay đội 
trên đầu một bao vàng bạc kim cương đá quý thì cũng nặng 
y như đang vác một bao cát đá. Vậy, theo lời Phật dạy, đừng 
mang cát đá, cũng đừng mang vàng bạc. Hãy buông chúng 
xuống. Đừng để bất cứ vật gì dù nặng hay nhẹ trên đầu (đầu, 
ở đây, có nghĩa là tâm thức). Hãy vô sở trụ. Thanh tịnh hóa 
tâm ý cũng chính là nghĩa đó. Thứ nhứt tránh làm việc ác, 
thứ hai siêng làm việc lành, còn thứ ba là thanh tịnh hóa tâm 
ý, đó là lời dạy của chư Phật.

Làm sao để trở thành một Phật tử?

Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: “Ai nguyện nương 
tựa Phật, Pháp, Tăng, thì người ấy được gọi là Phật tử”. 
Nguyên văn lời nguyện thành một Phật tử là:

Buddham saranam gacchàmi, (Con nay đi theo Phật)

Dhammam saranam gacchàmi, (Con nay đi theo Pháp)

Sangham saranam gacchàmi, (Con nay đi theo Tăng)

(Saranam = sự che chở, chổ ẩn trú, ngôi nhà ở, nơi nương tựa)

Ði theo Phật là đi theo con đường mà Phật đã đi qua và đã 
giảng dạy lại cho đời. Ngài đã chứng kiến nỗi khổ của sinh, 
già, bịnh, chết và đã từ bỏ đời sống thế tục để tu tập và chứng 
ngộ sự thật của duyên khởi-vô ngã.

Ði theo Pháp hay thực hành Pháp là thực hành Bốn Chân 
Lý Nhiệm Mầu tức Tứ diệu đế, thực hành Giới, Ðịnh, Tuệ, là 
đi ra khỏi dục vọng hay đi vào sự ly dục để thoát khỏi khổ đau.
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Ði theo Tăng là đoàn thể sống theo tinh thần lục hòa (thân 
hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa 
đồng quân, giới hòa đồng tu và kiến hòa đồng giải) và đang 
tích cực thực hành Pháp ly dục.

Đó là lời dạy của đức Phật nhưng tôi muốn chính thức 
là một Phật tử, một Phật tử đúng nghĩa, thì tôi phải làm 
những việc gì?

Vì đạo Phật chủ yếu là tự nguyện chuyển tâm nên không 
có sự áp đặt và lôi kéo. Người từ đạo khác chuyển qua đạo 
Phật thường là do nghiên cứu kinh sách Phật giáo, hiểu được 
cái tinh hoa thâm thúy của đạo Phật mà quay về đường Giác.

Người Phật tử đúng nghĩa là người có tham dự một lễ 
truyền thọ Tam Quy là Quy y Phật, Quy y Pháp và Quy y 
Tăng, gọi là Quy y Tam bảo. Quy y nghĩa là trở về và nương 
tựa, nhưng chúng ta trở về đâu và nương tựa cái gì? Chúng ta 
trở về với Phật giáo và nương tựa vào Tam bảo, Phật, Pháp, 
và Tăng. Sau lễ quy y, người Phật tử được thầy truyền thọ 
Tam Quy đặt cho một pháp danh (Dharma name). Pháp danh 
này là biểu tượng chính thức của người Phật tử, nói lên sự 
chấp nhận nương tựa vào Tam bảo về mặt tinh thần.

Quy y như thế có nghĩa là hoan hỷ chấp nhận sự hướng 
dẫn của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là chư 
Phật, Pháp bảo là giáo pháp, cụ thể là Tam Tạng Kinh Điển, 
Tăng bảo là Tăng đoàn, đoàn thể của những người đã ly gia 
cắt ái, đang tu hành thanh tịnh, đại diện Chư Hiền Thánh 
Tăng cả ba thời để hướng dẫn Phật tử trên con đường đến bờ 
Giác. Khi quy y Tam bảo là chúng ta quy y Chư Phật, Chư 
Pháp và Chư Tăng. 

Thật ra, đức Phật không nói chúng ta quy y là phải quy 
y với Phật, mà Ngài dạy chúng ta quy y là quy y với tự tính 
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giác của mình. Giác là Phật bảo, Phật có nghĩa là giác ngộ, 
quy y Phật là quy y với bậc giác ngộ. Như thế quy y Tam 
Bảo chính là Quy Y Tự Tính Tam Bảo, tức là quay về tự tính 
giác ngộ sẵn có của chính mình: Phật tức là Giác, Pháp tức là 
Chánh, Tăng tức là Tịnh.

“Tự tâm quy y Giác thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri 
túc, hay lià tài sắc, gọi là Lưỡng Túc Tôn.

Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng 
tà kiến nên chẳng có nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp 
trước, gọi là Ly Dục Tôn.

Tự tâm quy y Tịnh, tự tính đối với tất cả cảnh giới trần lao 
ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là Chúng Trung Tôn…”

Quy y Phật bảo là quay lưng với trạng thái tâm vô minh và 
nương tựa vào tâm giác ngộ. Quy y Pháp bảo là quay lưng với 
trạng thái tâm tà kiến và nương tựa vào chính tri chính kiến, có 
nghĩa là nương tựa vào giáo nghĩa trong kinh điển để tự thực 
hành thanh tịnh hoá tâm ý, tức sửa đổi những hành vi thân, 
khẩu, ý sai lầm. Quy y Tăng bảo, tức là thoát ra khỏi tâm nhiễm 
ô và bất hòa để nương tựa vào tâm thanh tịnh và sáu hoà hợp 
của một đoàn thể Tăng. Vì thế, điều kiện cơ bản của người học 
Phật, là phải quay đầu với si mê tà kiến mà trở về nương tựa nơi 
Giác, Chánh và Tịnh. Đó chính là quy y với tự tánh Tam bảo.

Nơi nương tựa thực sự là Pháp, vì nhờ sự nhận thức về 
Pháp, người Phật tử sẽ trở nên tự do và được giải thoát khỏi 
đau khổ. Pháp gồm có sự chấm dứt đau khổ và con đường đi 
tới sự chấm dứt.

Đã được truyền thọ Tam Quy để trở thành Phật tử vậy 
có cần thiết phải thọ giới không?

Ngoài Quy y Tam bảo, mỗi người Phật tử cũng cần phải 
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biết và cố gắng tiến tới thọ từ một tới cả Năm giới của giới 
Phật tử tại gia, đó là: (1) không sát sinh, (2) không trộm cắp, 
(3) không tà dâm, (4) không nói dối, nói vu cáo, nói thêm bớt 
thêu dệt, nói lời xấu ác, (5) không dùng các chất say làm mê 
mờ trí tuệ.

Kinh Phật nói: “Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó 
sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như hòn 
ngọc sáng, hay phá mờ tăm tối. Giới như chiếc thuyền, hay 
đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm 
pháp thân”. Cho nên việc thọ giới là điều cần thiết. Nếu nhận 
thấy giữ được giới nào thị xin thọ giới đó. Tuy nhiên, vì đạo 
Phật là đạo tâm, hứa thọ giới thì phải giữ lời hứa. Cũng vì 
thế mà nhà Phật không áp đặt các em còn nhỏ tuổi phải quy 
y và thọ giới, vì các em chưa đủ trí khôn để nhận thức được 
tầm quan trọng của lời hứa, mà người thọ Giới phải trưởng 
thành, đã biết suy nghĩ chín chắn, thì mới có thể giữ Giới mà 
không vi phạm.

Đã được truyền thọ Tam Quy và Năm giới vậy có phải 
ăn chay không?

Người mới học Phật không nhất thiết là phải ăn chay. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho biết việc ăn uống có 
quan hệ và ảnh hưởng đến tâm vật lý con người. Họ cho rằng 
ăn chay rất tốt cho sức khoẻ cả thân thể lẫn tánh tình.

Đối với đạo Phật, ăn chay có ba lợi ích. Một là nuôi 
dưỡng tâm từ bi. Dù là một con vật, nó cũng có cha, có mẹ 
như chúng ta, sao ta có thể nỡ lòng cướp đi sự sống của nó 
mà nuôi dưỡng sự sống cho mình. Thứ hai là tránh quả báo 
do không tạo nhân giết hại chúng sinh vì nhân quả đều đi 
theo như bóng theo hình. Thứ ba là nuôi dưỡng tâm bình 
đẳng. Đức Phật dạy chúng ta không những không sát hại 
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mà còn khuyên chúng ta nên tôn trọng và bảo vệ loài vật vì 
chúng cũng đồng thể tánh, chúng cũng có quyền sống, có 
quyền được chia sẻ một phần môi sinh trên trái đất, nơi mà 
con người đang ở.

Trong một buổi giảng pháp, Hòa thượng Thích Trí Tịnh, 
khi được hỏi về vấn đề này đã giảng rất cụ thể rằng: “Đại chúng 
nên biết, nếu muốn có thịt để ăn, thì phải sát sanh. Không tự giết 
thì cũng bảo người giết, cho nên ăn thịt là nguyên nhân cho sự 
sát hại sanh mạng của các loài vật. Tất cả các thứ thịt, không 
luận là thịt gì, từ thịt heo, bò cho đến tôm ốc v.v... thuộc về loài 
thịt của chúng sanh đều không được ăn”.

Như vậy, người Phật tử đã quy y và thọ năm giới được 
khuyến khích là nên ăn chay. Nhưng nếu có gặp trở ngại 
trong gia đạo hay vì một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào 
đó mà không ăn chay trường được cũng nên tập ăn chay một 
tháng hai lần hoặc bốn lần. Thế nhưng, không được tự mình 
sát sinh hay là yêu cầu người khác sát sinh.

Xin cho biết tiến trình tu tập của người Phật tử?

Tất cả ngàn kinh muôn luận của nhà Phật đều cùng có 
một mục tiêu khuyên nhủ người đời: Không làm các điều ác. 
Siêng làm các điều lành. Tự thanh tịnh hoá tâm ý, chấm dứt 
sự chạy nhẩy liên miên của ý thức. (Chư ác mạc tác, Chúng 
thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý).

Không làm các điều ác và siêng làm các điều lành là mục 
tiêu chung của hầu hết các tôn giáo và các bài học công dân 
giáo dục của các nước trên thế giới. Duy có điều thứ ba, tự 
thanh tịnh hóa tâm ý, chấm dứt sự suy nghĩ miên man của ý 
thức, là cốt tủy của đạo Phật, là mục tiêu tối thượng của hành 
giả tu Phật. Đây là pháp hành trong đạo Phật.  Pháp hành này 
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bao gồm nhiều pháp môn tu tập, trong đó phải kể đến Thiền, 
Tịnh và Mật.

Hiện nay có những khóa tu niệm Phật và tu thiền kéo 
dài từ một tuần đến vài tuần dành cho Phật tử tại gia, những 
người thường bận rộn với đời sống hàng ngày có cơ hội tập 
cho quen dần với nếp sống của những người xuất gia, sống 
trong chính niệm, tỉnh thức, không để cho tâm đuổi theo tư 
tưởng lưu chuyển (vọng niệm). Trong các khóa tu này, bước 
đầu tiên là học và thực hành giới luật (cũng gọi là tu giới), 
tức gìn giữ tám điều không được: sát sanh, trộm cướp, nói 
láo, tà dâm, uống rượu, trang điểm, múa hát và xem múa 
hát, nằm giường cao và ăn quá giờ ngọ. Sự gìn giữ tám giới 
cấm này cốt để hỗ trợ cho tâm không dao động trong suốt 
tiến trình tu tập. Bước thứ hai là thực tập thiền sổ tức (đếm 
hơi thở) và tùy tức (theo dõi sự ra vào của hơi thở) nhằm tập 
trung tâm ý vào hơi thở. Sự thực hành này giúp cho việc phát 
triển khả năng kiềm chế tâm tán loạn, đạt được trạng thái 
tĩnh lặng. Và bước thứ ba đối với các khóa tu thiền quán là 
học cách làm thế nào để trau dồi trí tuệ, tức là hành trì thiền 
quán Vipassana: quán sát toàn bộ cơ cấu thân và tâm với trí 
tuệ sáng suốt. Riêng các khóa tu niệm Phật là thực hành niệm 
Phật miên mật để đạt đến nhất tâm bất loạn. Khóa tu chấm 
dứt với sự thực hành tâm từ bằng cách hồi hướng đến tất cả 
chúng sanh với ý nghiã sự thanh tịnh trong suốt khóa tu được 
chia sẻ với mọi chúng sanh.

Đó là tiến trình tu tập của một người Phật tử được diễn 
tả một cách tóm lược. Tuy nhiên, đứng về phương diện học 
thuật, giáo lý nhà Phật được phân chia thành năm con đường 
tu tập tuần tự như sau:

Thứ nhất - Nhân thừa: Là bước đầu, để chuyển hóa từ 
người xấu trở thành người tốt. Người tu Nhân thừa phải thọ 
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Tam Quy Y (là ba nơi nương tựa về tinh thần tức Phật, Pháp 
và Tăng), và giữ gìn Năm giới cấm. (1) Cấm sát sinh (2) 
Cấm trộm cắp (3) Cấm tà dâm (4) Cấm nói dối trá, cấm nói 
những lời độc ác (5) Cấm uống rượu và những chất làm cho 
say sưa, mất lý trí.

Thứ hai -Thiên thừa: Là bước tu tập cao hơn, phải thực 
hành mười điều thiện: (1) Không giết hại chúng sinh mà 
phóng sinh, đồng thời không ăn thịt để tránh gián tiếp làm 
cho chúng sinh phải chết. (2) Không trộm cắp mà còn đem 
của cải của mình bố thí cho người nghèo khốn. (3) Không 
dâm đãng, trụy lạc. (4) Không dối trá (5) Không thêu dệt, 
bịa chuyện, đặt điều, chỉ nói đúng những điều có thật. (6) 
Không nói những lời độc ác, thô tục, lăng mạ người khác. (7) 
Không thêu dệt để gây mâu thuẫn giữa những người khác. 
(8) Không tham lam mà sống trong sự tri túc (biết đủ) (9) 
Không giận dữ mà luôn luôn hòa nhã, bình tĩnh. (10) Không 
si mê mà hành động hợp đạo lý.

Hai giai đoạn tu theo Nhân thừa và Thiên thừa kể trên có 
mục đích chuyển hóa dòng nghiệp lực, sẽ được hưởng thiện 
báo trong thế giới tương đối.

Thứ ba -Thanh Văn thừa: Là những người thấu hiểu giáo 
lý nhà Phật qua sự lãnh hội được ý nghĩa của Tứ Diệu Ðế, 
nghĩa là Bốn Chân Lý Cao Quý, do đức Phật thuyết. Hành 
giả thành công trong giai đoạn tu tập này chứng được cảnh 
giới Niết-bàn tịch tĩnh.

Thứ tư - Duyên Giác thừa: Là hành giả tự tu theo phương 
pháp quán chiếu Thập Nhị Nhân Duyên, là mười hai giai 
đoạn liên hệ với nhau mà sinh khởi trong dòng sinh mệnh mà 
khởi đầu là Vô Minh. Do quán chiếu sâu xa, cuối cùng hành 
giả bừng tỉnh, Ngộ ra rằng tất cả thế giới hiện tượng này chỉ 
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tồn tại tương đối, do tương tác với nhau, bản chất của nó là 
Không, là Vô Ngã. Từ sự giác ngộ này, hành giả chấm dứt 
được những tư tưởng mê lầm về một thế giới tưởng như là có 
thật, buông xả được những dính mắc vào cái xưa nay vẫn cho 
là Tự Ngã, giải thoát khỏi tham sân và si, chứng được cảnh 
giới Niết-bàn tịch tĩnh.

Thứ năm - Bồ Tát thừa: Cũng là những người tu với mục 
đích giải thoát nhưng khác với Thanh Văn và Duyên Giác 
Thừa. Hành giả Thanh Văn và Duyên Giác thừa thì mục tiêu 
là đạt được cảnh giới tâm Niết-bàn tịch tĩnh. Hành giả Bồ Tát 
thừa có nhận thức rằng tất cả chúng sinh và bản thân mình 
vốn đồng Thể tánh, cho nên hành giả Bồ Tát thừa lập hạnh 
nguyện tu hành để mình giác ngộ, nhưng không an trú trong 
cảnh giới Niết-bàn tịch tĩnh, mà tiếp tục vì Nguyện lực mà 
trở lại thế gian để cứu độ tất cả chúng sinh, vốn đồng Thể 
với mình, gọi là Ðồng Thể Ðại Bi. Bồ Tát thừa đi trên con 
đường Lục Ðộ Ba La Mật, tiếng Phạn là paramita, nghĩa là 
rốt ráo, qua luôn. Tất cả những pháp môn tu như Bố thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ đều được 
người tu theo hạnh nguyện Bồ Tát hành trì với tâm nguyện 
Tam Luân Thể Không, có nghĩa làm xong là buông xả ngay, 
không còn vướng trong tâm, thí dụ Bố Thí Ba La Mật thì 
người bố thí không thấy rằng có mình đang bố thí (sợ sinh 
tâm kiêu ngạo), không thấy có vật bố thí là nhiều hay ít (sợ 
sinh tâm khoe khoang) và không thấy có người nhận của bố 
thí (sợ sinh tâm ơn nghĩa).

Tóm lại, nhà Phật có tới bốn vạn tám ngàn pháp môn 
tu, để tương ưng với rất nhiều tâm thức, căn cơ khác nhau. 
Không phải là tất cả mọi người đều có thể vào nơi vắng vẻ tu 
giải thoát. Trên con đường tu tập để đến đích, có những bước 
gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày hơn. Con đường 
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Bồ Tát Ðạo là cánh cửa để những người có tấm lòng vị tha 
hành đạo. Vua A Dục bên xứ Ấn hay các vị vua đời Lý, Trần 
của Việt Nam khi xưa trong khi vẫn đang làm vua bận rộn 
chính sự mà vẫn hành đạo tuyệt vời. Rất nhiều công trình hộ 
pháp của nhà vua còn được tuyên dương cho tới ngày nay. 
Vua Lương Võ Ðế, thái tử Lương Chiêu Minh bên Trung 
Hoa và các vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông của Việt 
Nam cũng là những bậc hộ pháp tận tụy và thâm hiểu kinh 
điển. Nhà Phật tin rằng có rất nhiều vị Bồ Tát đã chứng đạo, 
nhưng vì lập hạnh nguyện Ðại Bi, các vị ấy xuất hiện trong 
thế giới tương đối này, làm đủ mọi ngành nghề, hoặc sinh 
sống trong những môi trường khó khăn, để hóa độ và giúp 
đỡ chúng sinh.

Ðức Phật cũng có những kinh dạy Phật tử trong đời sống 
hằng ngày, vừa sinh sống trong gia đình với cha mẹ con cái, 
vừa thực hành giáo pháp. Do thực hành Bát Chánh Ðạo, 
người Phật tử làm ăn buôn bán chăm chỉ, có một đời sống 
lành mạnh sung túc, dành bớt tiền của ra làm những việc tốt 
đẹp như ấn tống kinh sách để hoằng truyền, hộ trì chánh pháp 
là pháp thí, cúng dường tam bảo, giúp đỡ mọi người là tài thí.

Một người đang theo tôn giáo khác, nếu muốn học Phật 
pháp thì có gì trở ngại hay không?

Bất cứ ai, dù đang theo tôn giáo nào hoặc không theo tôn 
giáo nào, mà muốn học Phật pháp, đều không có gì trở ngại 
cả. Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín, mà là một 
hệ thống giáo dục dựa trên quy luật nhân quả để chuyển hóa 
con người từ xấu thành tốt, “không làm điều xấu ác, siêng 
làm điều tốt lành”. Sau giai đoạn chuyển xấu thành tốt, con 
người trở nên hoàn thiện, thì sẽ có những thiện quả tạo thành 
duyên lành cho đương sự bước vào bước tu tập thứ ba là “tự 
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thanh tịnh tâm ý”, hoàn toàn rũ bỏ tham sân si, chuyển từ mê 
lầm sang giác ngộ, tỉnh thức, giải thoát khỏi vòng sinh tử, 
luân hồi.

Nhà Phật hoan hỷ đón chào bất cứ ai muốn tìm hiểu Phật 
pháp và nghiên cứu Tam Tạng kinh, luật, luận, trong kho 
tàng kinh điển của đạo Phật. Có nhiều học giả thâm hiểu giáo 
lý nhà Phật, - trong số đó có những người Tây phương, - viết 
sách luận giải về đạo Phật, là những người thuộc các tôn giáo 
khác, không phải là Phật tử. Nhiều kinh sách nhà Phật đã 
được dịch ra tiếng Anh bởi những học giả vốn là tín đồ các 
tôn giáo khác, đọc kinh sách Phật giáo vì tò mò muốn biết. 
Nhưng sau khi nghiên cứu sâu vào tư tưởng nhà Phật, họ cảm 
nhận được tinh thần khai phóng, từ bi, bình đẳng, nên trong 
lòng họ có sự chuyển hóa, tăng trưởng thiện cảm đối với đạo 
Phật và trở thành những tu sĩ đáng kính, có công lớn trong 
việc hoằng truyền Phật pháp tại các quốc gia Tây phương.

Muốn tu tập theo Phật giáo, có cần phải bỏ tôn giáo của 
mình, chuyển qua đạo Phật không?

Ðiểm son của đạo Phật là tinh thần tôn trọng đời sống 
nội tâm và sinh mệnh muôn loài. Tôn giáo, tín ngưỡng, là 
vấn đề rất tế nhị, có những ràng buộc tình cảm sâu xa đối với 
quá khứ và thân quyến của đương sự. Cho nên người Phật 
tử không thuyết phục người khác bỏ tôn giáo của họ để theo 
đạo Phật.

Ðức Phật là bậc Giác Ngộ. Ðạo Phật là đạo Giác Ngộ. 
Giác thì không mê, cho nên người Phật tử không muốn ai 
bước vào đạo Phật bằng con đường mê tín. Những người từ 
đạo khác chuyển qua đạo Phật, phần lớn là do họ nghiên cứu 
kinh điển thâm sâu, hiểu được phần cốt tủy, tự ý đi tìm các 
vị tu sĩ để làm thủ tục gia nhập cộng đồng Phật tử. Cũng có 
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những trường hợp không cần thủ tục gì cả, người muốn thực 
hiện những bước tu tập của đạo Phật cứ tự nhiên y theo lời 
dạy của đức Thế Tôn: “Không làm điều xấu ác, siêng làm 
điều thiện lành và tự thanh tịnh hóa tâm”, không để cho tâm 
bị dính mắc vào bất cứ một giáo điều, một hình ảnh nào cả, 
như thế cũng xứng đáng là một Phật tử đúng nghĩa rồi.

Nghiệp là gì? 

Nghiệp là hành động hay việc làm có chủ tâm hay cố ý (tác 
ý). Tất cả các hành động có tác ý, dù là hành động thiện hay 
không thiện, dù biểu hiện qua thân, miệng hay ý đều tạo Nghiệp.

Chúng ta gặt hái những gì chúng ta đã gieo trồng. Hành 
động lành cho chúng ta những quả tốt đẹp. Hành động ác 
khiến chúng ta chịu lấy quả khổ đau. Đó là luật Nhân quả. 
Dòng nhân quả diễn biến liên tục trong thời gian: quá khứ, 
hiện tại, và vị lai mà không bị giới hạn trong hiện tại. Do đó, 
có những quả báo đến ngay sau khi gây nhân, và cũng có 
những quả báo sẽ đến sau một thời gian, dài hay ngắn, tùy 
theo nghiệp nhân mạnh hay yếu.

Cận tử nghiệp là gì? 

Cận tử nghiệp là nghiệp vừa được tạo tác ra bằng tư tưởng 
trước lúc sắp chết. Ý nghiệp này rất mạnh và vô cùng quan 
trọng vì nó quyết định hướng tái sinh, dù là hướng thiện hay 
hướng ác. Thông thường, tập quán nghiệp nào mạnh nhất 
thì sẽ sống dậy mãnh liệt nhất trước lúc chết, do đó có nhân 
tố mạnh quyết định nơi đầu thai. Tuy nhiên, cũng có những 
trường hợp có sự can dự của cận tử nghiệp.

Thuyết nghiệp của nhà Phật có nói đến hai loại nghiệp có 
ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau mà quyết định hướng tái sinh, 
đến cõi lành hay cõi dữ. Hai nghiệp đó là cận tử nghiệp và tích 
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lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp chứa nhóm nhiều kiếp đến giờ. Cận 
tử nghiệp là nghiệp mới tạo tác vào giây phút lìa đời.

Kinh sách kể có người tích lũy nghiệp thiện từ nhiều kiếp 
đến nay, bất thần trong cơn mê muội vào giờ phút lâm chung, 
thấy có người xúi dục họ làm điều ác (cận tử nghiệp ác). Trong 
trường hợp này cận tử nghiệp không chi phối được hướng đi tái 
sinh mà là do quyết định của tập quán nghiệp tức tích lũy nghiệp 
lành của họ nhiều và mạnh đưa họ đến cõi lành.

Lại cũng có người làm nhiều điều ác, đáng lý phải đọa 
vào các cảnh giới xấu, nhưng gần chết họ làm lành, tâm 
họ luôn nghĩ tưởng đến điều lành, kể cả vào giây phút lâm 
chung, nên không bị đọa vào cảnh giới xấu. Cho nên nói làm 
ác khi chết nhất định đọa vào cảnh giới ác, làm thiện nhất 
định lên cõi trời, là không đúng hẳn. Vì tuy họ có làm ác 
nhưng lúc gần chết cận tử nghiệp thiện họ quá mạnh có thể 
đưa họ đến cõi thiện.

Còn có những trường hợp tuy làm nhiều điều thiện, nhưng 
khi gần chết họ nổi sân hung dữ, lúc đó cận tử nghiệp ác có 
thể hướng họ đến các cảnh giới xấu. Vì vậy, cận tử nghiệp 
cũng như tích lũy nghiệp đều rất quan trọng và kinh sách nhà 
Phật khuyên chúng ta không phải chỉ tu khi tuổi sắp già, đang 
già hay sắp chết, mà nên tu ở mọi giai đoạn của đời người, 
luôn luôn giữ thân, khẩu, ý lành, từ lúc còn trẻ trung mạnh 
khỏe cho đến tận cuối kiếp người.

Đức Phật với trí tuệ và lòng từ bi vô biên sao Ngài không 
cứu độ hết chúng sanh thoát khỏi các cảnh khổ, nỗi chết?

Đức Phật là bậc đại từ, đại bi thương hết thảy chúng sinh, 
không phân biệt màu da hay tôn giáo. Ngài xót thương nhân 
loại bằng sự bình đẳng tuyệt đối. Đức Phật không phải là 
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đấng toàn năng có khả năng ngăn chận các thiên tai như bão 
lụt, động đất, sóng thần v.v... hay đáp ứng tất cả lời cầu xin 
của mọi người để mọi người không khổ đau hay dùng thần 
thông đưa chúng sinh về cõi an lạc được. Phật là người đã 
giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, Ngài thấu rõ tất cả, toàn 
diện và vô bờ bến, thấu rõ mọi liên hệ nhân duyên và nhân 
quả ba đời của tất cả chúng sinh, nhưng chính ngài không thể 
làm những điều trái với luật thiên nhiên nhân quả được.

Đức Phật là bậc toàn giác, là vị Đạo sư đã tự mình tìm ra 
được con đường giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân, 
không có ai truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho 
Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân 
hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một người 
như chúng ta, nhưng chính nhờ tự lực cá nhân, tìm ra được 
con đường giải thoát. Sau khi chứng ngộ, Ngài đã giảng dạy 
giáo pháp cho mọi người, nếu ai có nhân duyên thực hành 
giáo pháp, kể từ vua chúa cho đến người gánh phân, kẻ khốn 
khó đều được chứng ngộ như Ngài. Cho nên Ngài đã nói: “Ta 
là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Ngài là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tu hành, 
Ngài không thể tu thay cho chúng sinh mà con người phải tự 
mình tu mới giải thoát được khỏi khổ đau phiền não do tham 
sân si trói buộc, mới ra khỏi sinh tử luân hồi được. Cho nên 
Ngài đã nói: “Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. 
Ngài khuyên chúng ta nên nương tựa vào chính chúng ta và 
đi theo con đường giải thoát bằng nỗ lực của chính chúng ta.

Phật không thể chuyển được nghiệp của chúng sinh, mà 
chỉ có thể từ bi chỉ dạy chúng sinh tự mình nỗ lực để thay 
đổi cuộc đời của mình. Lòng từ bi của Phật vô biên như ánh 
sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, căn cơ chúng sinh không 
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kể lớn hay nhỏ, thấp hay cao, ngu si hay đần độn đều được 
ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng khả năng tiếp thu vẫn khác 
biệt rất nhiều tuỳ theo nghiệp của mỗi chúng sinh. Có người 
vừa mới sinh ra đã mù cả hai mắt, tuy ở trong ánh sáng mặt 
trời mà không thấy được ánh sáng mặt trời như thế nào. Côn 
trùng sống dưới đất và những vi sinh vật ở nơi tối tăm, tuy 
cũng trực tiếp hay gián tiếp cảm nhận được ánh sáng mặt 
trời, nhưng chúng không thể biết được lợi ích của ánh sáng 
mặt trời là thế nào. Ngay cả khi Phật Thích Ca còn tại thế, 
tại những vùng được Ngài giáo hóa, cũng có rất nhiều người 
không biết Phật là ai. Các đức Phật ba đời, khi còn hành đạo 
Bồ Tát, đều phát lời nguyện “độ hết thảy chúng sinh”. Vậy 
mà các đức Phật tuy thành Phật rồi nhưng vẫn còn vô lượng 
chúng sinh chìm đắm trong biển khổ. Tại sao vậy? Tại vì lời 
phát nguyện “độ chúng sinh” của các ngài chỉ có nghĩa là 
đem ngọn đèn Trí Tuệ đi khuyên nhủ chúng sinh. Nếu chúng 
sinh không chịu vâng theo lời dạy mà tu hành, bản thân cứ 
tiếp tục làm chuyện ác, thì họ phải lãnh quả báo xấu, đúng 
theo quy luật nhân quả, chư Phật và chư Bồ Tát cũng không 
thể xóa bỏ nghiệp ác của họ được.

Chữ “độ” không có nghĩa là “cứu rỗi”, mà có nghĩa là giáo 
hóa, để cho chúng sinh biết được Chân Lý, mà tự tu, tự độ.

Khi Phật còn tại thế, ngoài điều Ngài nói không thể 
chuyển nghiệp của chúng sinh được, Ngài cũng nói là không 
thể độ thoát cho những chúng sinh mà Ngài không có duyên 
độ họ. Người không có duyên là người không tin Phật pháp, 
không tin nhân quả, không muốn được hóa độ. Vì vậy, khi 
Phật Thích Ca còn tại thế, tuy vua Lưu Ly xứ Kosana dấy 
binh tàn sát dòng họ Thích Ca, mà Ngài không thể nào dùng 
phép thần thông để ngăn chặn được vụ thảm sát. Nhưng đức 
Phật có thể dùng Phật pháp, tùy căn cơ cao thấp mà dìu dắt 
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chúng sinh, chúng sinh nào hiểu biết thì giảng cao, người mê 
mờ thì giảng thấp từ tu thiện, tu phúc, đến tự thanh tịnh tâm. 
Vì vậy nói là Phật độ chúng sinh nhưng thực ra là chúng sinh 
tự độ nếu không thì làm trái với quy luật nhân quả.

Nói tóm lại, đức Phật là một vị Thầy dẫn đường sáng suốt, 
một vị thầy thuốc tài giỏi, nhưng chúng sinh phải tự mình cất 
bước lên mà đi thì mới tới đích, có bệnh phải uống thuốc mới 
hết bệnh, tức là tự học, tự tu, tự độ. Đức Phật không thể làm 
trái luật Nhân Quả, không thể uống thuốc giùm khiến người 
đau hết bệnh, không thể ăn giùm khiến người đói được no. 
Đức Phật chỉ có thể khuyên bảo, truyền dạy chúng sinh bỏ ác 
làm thiện, từ loại thiện phiền não đến loại thiện không phiền 
não, tức là khởi đầu bằng việc đoạn trừ mọi ác nghiệp dẫn 
đến ba cõi khổ, rồi cố gắng làm mười việc lành để sinh cõi 
trời hay sinh làm người, đó là thiện phiền não. Rồi tu đạo Bồ 
Tát, đạo thành Phật, thành thiện không phiền não, thành trí 
tuệ Phật. Thế nên, trí tuệ là quan trọng bậc nhất của đạo Phật 
và bao trùm toàn diện mục đích phải có của các hàng Phật 
tử nếu muốn đi trên con đường giải thoát đến giác ngộ viên 
mãn. Trí tuệ này xuất hiện khi bản thân người Phật tử hành 
trì các pháp môn tu để thanh tịnh tâm và giữ gìn giới hạnh.

Tâm là chủ yếu vì tất cả các pháp đều do tâm tạo. Vậy 
làm thế nào để thanh tịnh tâm? Phật nói: “Không làm các 
điều ác, Nên làm các việc lành, Tự thanh tịnh Tâm, Đó là lời 
chư Phật dạy”. Ấy là quá trình tu tập của mỗi người chúng ta 
để tự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Xin cho biết địa ngục có thật không?

Từ quan điểm “nhất thiết duy tâm tạo” trong kinh Hoa 
Nghiêm, thiên đường và địa ngục dưới mắt người Phật tử 
chính là những cảnh giới tâm thức, mà mỗi người đều trải 
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qua hằng ngày. Nếu con người không chế ngự được ba thói 
xấu là tham lam, sân hận và si mê, để cho bản thân rong ruổi 
trong sự bon chen, tính toán lợi mình hại người, thì tâm hồn 
không được an lạc, mà phiền não triền miên, ăn không ngon, 
ngủ không yên, thường thấy ác mộng do những bực bội bất 
mãn gặp phải hằng ngày, đó cũng đã được coi là cảnh giới 
địa ngục của tâm thức rồi.

Trong kinh Ðịa Tạng, chúng ta cũng thấy nói đến những 
cảnh giới địa ngục. Vì “nhất thiết duy tâm tạo” nên những 
cảnh giới trong kinh Ðịa Tạng cũng là những cảnh giới tâm 
thức. Ðịa Tạng cũng có nghĩa là Tâm Ðịa, là Ðất Tâm. Nhà 
Thiền có câu “Ðất Tâm nếu trống không thì mặt trời Trí Tuệ 
tự chiếu”. Người nào có thể “thanh tịnh hóa tâm”, khiến cho 
Ðất Tâm trống không, thí Trí Tuệ Bình Ðẳng tự hiện, cũng có 
nghĩa là Bồ Tát Ðịa Tạng đã phá xong cửa ngục tâm thức cho 
người đó rồi. Còn như nếu Ðất Tâm mà ô nhiễm quá, thì vào giờ 
phút lâm chung, do nghiệp thiện hoặc ác trong quá khứ, mà thần 
thức người đó sẽ bị chiêu cảm vào cảnh giới tương ưng.

Quan điểm của nhà Phật về tất cả hiện hữu trên thế gian 
là vô thường. Tâm cũng vô thường, khi tâm chuyển thì tất cả 
mọi thứ do tâm tạo cũng chuyển theo tâm. Cho nên, đối với nhà 
Phật, không có cảnh giới địa ngục vĩnh viễn. Mỗi người đều có 
thể tự ra khỏi địa ngục bằng sự “thanh tịnh hóa tâm” của họ. Ðó 
là niềm hy vọng về giải thoát của tất cả mọi người.

Nhà Phật có câu: “Buông dao đồ tể là thành Phật” hoặc 
“Biển khổ mênh mông quay đầu là bến”. “Buông dao” và 
“quay đầu” ở đây có nghĩa là buông bỏ đời sống ô nhiễm, 
bước vào con đường thực hành các phương pháp để “thanh 
tịnh hóa tâm” như hành Thiền Quán Niệm Hơi Thở, Thiền 
Minh Sát Tuệ, Thiền Tổ Sư, Thiền Tông, Niệm Phật và còn 
nhiều pháp hành khác nữa.
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Xin cho biết tiêu chuẩn tìm Thầy học đạo? 

Ngày xưa muốn học đạo phải lặn lội đi tìm thầy, vì thầy 
là người không những có đức hạnh mà còn có đầy đủ kinh 
nghiệm tu trì và có khả năng truyền dạy lại cho người sau. 
Thời ấy muốn học đạo phải đến chùa vì chỉ nơi đây mới có 
đầy đủ kinh sách. Ngày nay, việc tìm kinh sách không khó, 
ngoài chùa ra, còn có trong các thư viện trường đại học, các 
nhà sách lớn và ở trên Internet, ai cũng có thể tìm đọc và tự 
nghiên cứu học hỏi. Do đó có người nói việc tìm thầy học đạo 
thời nay không cần thiết lắm. Tuy nhiên, quý độc giả cần lưu ý, 
ngay chuyện học ngoài đời, chúng ta vẫn phải có thầy dạy. Việc 
nghiên cứu trong sách vở là điều cần thiết nhưng vẫn cần phải 
có thầy hướng dẫn. Đó chỉ là học về kiến thức mà còn cần đến 
thầy dạy, huống chi cầu học đạo giác ngộ giải thoát?

Trong đạo Phật không phải chỉ học giáo lý suông mà còn 
phải thực hành nữa. Một vị thầy dạy chúng ta giáo lý không 
những qua việc thuyết giáo mà còn dạy chúng ta về giới đức 
qua hành động và cử chỉ hàng ngày của ông thầy mà thuật 
ngữ nhà Phật gọi là thân giáo. Chính thân giáo, tức hành 
động, nhân cách, giới phẩm và đức hạnh của vị thầy mới quan 
trọng, nó làm gương cho ta noi theo. Một trăm lần nghe không 
bằng một lần thấy. Một trăm lần tụng đọc về kinh Từ Bi không 
bằng một lần thấy hành động từ bi nơi vị thầy của mình.

Hiện nay có một số người tự xưng mình là Minh Sư, 
Đạo Sư, Vô Thượng Sư, Đại Sư, Thiền Sư, v.v… thường 
dùng một số giáo lý Phật giáo, lợi dụng uy tín của đức Phật 
để thuyết giảng hầu lôi cuốn quần chúng, nhưng thực chất bên 
trong những điều giảng đó lại chứa đựng những tư tưởng đối 
nghịch với tư tưởng nhà Phật. Cho nên, nếu chúng ta là những 
Phật tử quyết tâm tu hành theo giáo lý giải thoát, mà không hiểu 
rõ giáo lý căn bản của nhà Phật thì rất dễ bị đi lạc đường.
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Vậy làm thế nào biết được Thầy giỏi, Thầy hay, Thầy có 
đạo đức mà theo học?

Trước hết chúng ta nên lưu ý đặc biệt đối với những vị 
Thầy hay bất cứ một ai khi đến khuyên bảo chúng ta tu mà 
luôn luôn khoe khoang pháp môn của mình là hay nhất và 
ra sức chê bai hay chỉ trích pháp tu khác là sai đường, cho 
là không đúng, thì chúng ta phải xem xét lại những lời nói 
và hành động của họ, tức là tìm hiểu về thân giáo, tức hành 
động, nhân cách, giới phẩm và đức hạnh của vị ấy và động 
lực nào thúc đẩy ông ấy giảng dạy.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã dạy rằng: “Động lực giảng 
dạy của một vị Thầy phải trong sạch – không bao giờ vì một 
ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất… Trong thế giới, 
nếu không có một nhà lãnh đạo chân chính thì chúng ta không 
thể cải thiện xã hội được. Cũng vậy, trừ phi vị thầy có phẩm 
chất đúng đắn, thì mặc dù đức tin của bạn có mạnh mẽ đến đâu, 
việc theo học vị thầy có thể làm hại bạn nếu bạn được dẫn dắt 
theo một đường hướng sai lầm. Vì thế, trước khi thực sự coi ai 
là thầy, điều quan trọng là phải khảo xét họ…”. 

Nếu như vị đạo sư của bạn buộc bạn phải làm việc vô đạo 
đức hay nếu giáo lý của vị ấy mâu thuẫn với Phật pháp thì 
hành xử như thế nào? Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói tiếp: “Bạn 
nên trung thành với điều đạo đức và xa rời những gì không 
phù hợp với Pháp…”

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 1, phẩm 8 và Đại Trí Độ 
luận, quyển 9, đức Phật đã đưa ra 4 điều hướng dẫn liên hệ 
nhau gọi là “Tứ Y Pháp” tức là  “4 chỗ nương tựa”, nói đầy 
đủ là bốn điều nên và không nên nương tựa. 1) Dựa vào pháp 
không dựa vào người, 2) Dựa vào nghĩa không dựa vào lời, 
3) Dựa vào trí, không dựa vào thức, 4) Dựa vào ý nghĩa rốt 
ráo, không dựa vào ý nghĩa không rốt ráo. 
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Căn cứ vào 4 điều hướng dẫn trên, chúng ta có thể phân 
biệt dễ dàng ai là minh sư, ai không phải là minh sư, rồi dựa 
vào 4 điều đó mà quan sát thẩm tra minh sư mà mình mong 
gần gũi thì nói chung không thể có sự nhầm lẫn.

Y theo giáo pháp chẳng y theo người (y pháp bất y nhân) 
là một trong bốn tiêu chuẩn hướng dẫn chúng ta trên đường 
đi tìm thầy học đạo. Câu này có nghĩa là cứ y theo giáo pháp 
của Phật mà tu hành, người nói ra giáo pháp ấy dù có danh 
tiếng, địa vị cao, nếu nói pháp không đúng với giáo pháp 
của Phật cũng không nên tin theo. Dù người nói pháp đúng 
với giáo pháp của Phật nhưng không có địa vị cao, không có 
danh tiếng thì nên tin theo. Lẽ dĩ nhiên, y pháp bất y nhân 
không có nghĩa là được pháp rồi thì không cần biết gì đến 
thầy. Học đạo không giống như học các ngành học ở ngoài 
thế gian, học đạo phải có lòng tri ân tôn kính thầy nhưng 
không bám víu và thần tượng hóa thầy. 

Ngày nay một số trong chúng ta theo thầy không phải vì 
thực sự cầu pháp giải thoát mà vì tình cảm hay biên kiến, hay 
vì thầy là người nổi tiếng trên thế giới, đông đệ tử xuất gia 
lẫn tại gia có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có chùa to đất 
rộng, v.v...

Có nhiều Phật tử đặt câu hỏi: Sau khi quy y và tu học theo 
thầy một thời gian dài, cảm thấy không tiến bộ, tham sân si 
vẫn như cũ, chấp ngã gia tăng nhiều hơn, muốn đi chùa khác 
tìm thầy khác nhưng làm như thế có phải là phản thầy không. 
Chúng tôi xin thưa ngay là không có mang tội phản thầy. Khi 
làm lễ quy y là chúng ta quy y với ba ngôi Tam bảo: Phật, 
Pháp và Tăng, chứ không phải quy y với thầy. Thầy chỉ là vị 
đại diện Tăng đoàn làm lễ quy y cho chúng ta quay về nương 
tựa với Tam bảo. Trong buổi lễ chưa bao giờ chúng ta nói: 
Con xin quy y với thầy Thích Tâm A hay thầy Thích Tâm B. 
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Hơn nữa, ở ngoài đời, học xong bậc tiểu học, chúng ta phải 
lên trung học rồi lên đại học chứ đâu có thể học mãi một lớp 
hay một trường được.

Xưa kia lúc còn tìm đạo, Thái tử Sĩ Đạt Đa đến học với 
đạo sĩ Alara Kalama, sau khi chứng được thiền “Vô sở hữu 
xứ” và không học được gì thêm nữa thì ngài từ giã thầy. Kế 
tiếp ngài đến học đạo với Uddaka Ramaputta, sau khi chứng 
được thiền “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” và không học được 
gì hơn thì ngài cũng kiếu từ ra đi. Nếu Thái tử Sĩ Đạt Đa 
trung thành ở lại với đạo sĩ Kalama hay đạo sĩ Ramaputta 
thì chắc ngày nay chúng ta không có đức Phật và Phật pháp.

Là Phật tử, muốn có được đời sống an lạc, hạnh phúc, 
tiến bộ, chóng thành đạo quả giác ngộ thì phải hết sức cẩn 
trọng trong việc chọn thầy, chọn bạn, chọn pháp môn tu, chớ 
để tánh hiếu kỳ dẫn dắt, thì mới khỏi oan uổng công phu tu 
tập suốt cả một đời.

***



-2-
ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO 

Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói này 
thoạt nghe qua có vẻ hợp lý và là một ý tưởng hấp dẫn. Nếu 
hiểu theo một cách đơn giản, trong phạm trù luân lý đạo đức 
là đạo nào cũng dạy con người làm lành tránh dữ, thì câu này 
rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét và nhận định 
lại quan niệm đó qua lăng kính tôn giáo.

Trước hết có thể nói ngay rằng câu “đạo nào cũng là đạo” 
hay “đạo nào cũng tốt” chỉ là một câu nói xã giao thông thường 
hoặc để làm vừa lòng khách, vui lòng bạn hay có thể do sự thiếu 
thông tin về sự khác biệt giữa các tôn giáo.  Trong phạm vi bài 
này người viết thu gọn về sự khác biệt căn bản giữa hai tôn giáo 
lớn có đông đảo tín đồ tại Việt Nam là Kitô giáo(1) và Phật giáo 
để giúp cho những người đang đứng ở giữa ngã ba đường tầm 
Đạo với ấn tượng đạo nào cũng tốt để nhận thấy con đường nào 
phải lựa chọn. Việc chọn lựa là quyền của mỗi người. Dĩ nhiên 
mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

1. Kitô giáo bao gồm nhiều truyền thống tôn giáo với các dị biệt văn 
hóa cũng như hàng ngàn xác tín và giáo phái khác nhau. Trải qua hai 
thiên niên kỷ, Kitô giáo tự hình thành nên ba nhánh chính: Công giáo 
Roma, Chính Thống giáo Đông phương và Kháng Cách (Protestantism). 
Tính chung, đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 2,1 tỉ tín hữu (chiếm 
khoảng 34% dân số thế giới). (Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) 
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Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần ghi nhận rằng, Phật 
giáo là một tôn giáo hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo 
khác trên thế giới về mặt tư tưởng triết học. Phật giáo không 
chấp nhận giả thuyết có một vị Trời hay một vị Thượng đế 
sáng tạo, không có giáo điều, không có một linh hồn bất tử 
vĩnh hằng, và không có một đấng quyền năng sáng tạo nào 
ngự trị trong cái gọi là định mệnh hay số mệnh của mỗi con 
người. Vì thế, điểm then chốt trong việc phân biệt giữa Phật 
giáo với các truyền thống tín ngưỡng lớn trên thế giới là vấn 
đề có hay không một Đấng Sáng Tạo? Đối với Phật giáo, ý 
niệm về một “nguyên nhân đầu tiên” không hề được đặt ra để 
lý giải do bởi ý niệm về tánh không và duyên khởi.

Điểm khác biệt căn bản đầu tiên giữa hai đạo là Niềm tin 
Tôn giáo:

Đối với Kitô giáo, Đức tin là cốt lõi của đạo. Nếu không 
tin thì không thể trở thành một Kitô hữu được. Không tin 
thì không thể thực hành những gì mà đạo Kitô đòi hỏi được.  
Đức tin được ghi trong bản kinh Tin Kính của các Tông Đồ 
(Apostle’s Creed) thường gọi tắt là kinh Tin Kính. “Tôi tin 
kính Thiên chúa, là Cha toàn năng, là Đấng tạo thành trời 
đất, muôn vật hữu hình và vô hình”.(2)

Đối với Phật giáo, vị sáng lập tôn giáo này – Đức Phật 
Thích Ca – khuyên những người muốn theo Ngài chớ có tin 
một điều gì chỉ vì điều đó đã được một bậc đạo sư của mình 
nói ra, được phát xuất từ nơi có uy quyền, được kinh điển 
truyền tụng hay theo truyền thống từ xưa để lại; mà phải 

2. Kinh Tin Kính các Tông Đồ, cũng gọi là Biểu Tín các Tông Đồ, là kinh 
Tin Kính xưa nhất, có từ thế kỷ thứ II. Bản này tổng hợp các công thức đã có 
trước đó. Từ thế kỷ thứ VI, bản này có hình thức như ngày nay. Đây là bản 
tuyên xưng những tín điều chính yếu nhất khi chịu phép Rửa. 
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dùng lý trí và sự thông minh của mình để cứu xét và chỉ chấp 
nhận điều gì khi đã trải nghiệm được hạnh phúc an lạc. Ngài 
nói rằng “Ta không dạy ai đến để tin, nhưng đến để thấy và thực 
hành”. Điều này đã khuyến khích những người muốn đi theo 
Ngài hãy nghiên cứu kỹ càng những lời dạy của Ngài và để cho 
họ tự do quyết định là có nên chấp nhận những điều chỉ dạy đó 
không. Ngài không bảo ai đến và chấp nhận tôn giáo này nếu họ 
chưa hiểu những lời dạy của Ngài. [Kinh Kalama].(3)

Nói gọn lại Kitô giáo là tôn giáo của “đức tin” (faith) và 
Phật giáo không phải là tôn giáo của “đức tin” mà là tôn giáo 
của “lý trí”.(4)

Điểm khác biệt thứ hai giữa Kitô giáo và Phật giáo là 
quan niệm về giải thoát. 

Đối với Kitô giáo, thì sự giải thoát là sự “giải thoát khỏi 
tội lỗi qua một Đấng Cứu Rỗi”. Giáo lý giải thoát này được 
đặt trên căn bản một số tín điều mà các tín hữu Kitô giáo phải 
tin, và đức tin này là tuyệt đối, bất khả tranh cãi, bất khả luận 

3. Kinh Kalama (trong kinh Tăng Chi Bộ III.65) http://thuvienhoa-
sen.org/D_1-2_2-69_4-11426_5-50_6-1_17-78_14-1_15-1/kinh-kala-
ma-anh-viet-thanissaro-bhikkhu-thich-minh-chau.html 

4. Theo định nghĩa trong tự điển thì Faith hay Đức Tin là “sự tin 
chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực” 
(Firm belief in something for which there is no proof). Định nghĩa của 
Reason hay Lý Trí trong tự điển là “khả năng có những tư tưởng hợp lý, 
suy lý, hoặc phân biệt” (The capacity of rational thought, inference, or 
discrimination) hay “suy xét đúng, phán đoán hợp lý” (good judgment, 
sound sense). Theo những định nghĩa trên thì hiển nhiên là Đức Tin Kitô 
giáo và Lý Trí của Phật giáo là hai từ có nghĩa loại trừ hỗ tương (mutual 
exclusive), có cái này thì không có cái kia. Thật vậy, khi chúng ta dùng lý 
trí để xác định và chấp nhận một điều gì thì chúng ta không cần đến đức 
tin, và khi chúng ta tin vào điều gì mà không cần biết, không cần hiểu, thì 
lý trí trở nên thừa thải. 
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bàn. Vì thế muốn được giải thoát, tín hữu Kitô giáo phải tin 
vào nhiều tín điều được ghi trong kinh Tin Kính của các Tông 
đồ (Apostle’s Creed). Chúa Giê-su là nền tảng, là Tác giả và 
là Đấng duy nhất có quyền ban cho sự Cứu Rỗi (Rôma 3:24, 
25; 5:21; Công Vụ 4:12; Hêbơrơ 12:2). Những ai không tin 
nhận Chúa Giê-su sẽ không được tha thứ tội lỗi và sẽ chịu 
phạt nơi hỏa ngục.

Đối với Phật giáo, đạo Phật cho rằng cuộc đời này là giả 
tạm và chúng sinh cứ phải sống trong đau khổ vì lòng tham 
dục vô bờ bến, khiến con người tự mình trói buộc với những 
xung đột và khổ đau do không bao giờ thoả mãn, nên phải 
luân hồi triền miên trong vòng sinh tử. Do đó nếu muốn, con 
người có thể tự mình giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân 
hồi bằng các nỗ lực tu tập bản thân: làm lành, tránh ác và tự 
thanh tịnh hóa tâm ý. Bốn chân lý nền tảng của Phật giáo (Tứ 
Diệu Đế) cho rằng mọi khổ đau của chúng sinh đều có một 
hay nhiều nguyên nhân gây nên, chúng có thể bị giải trừ và 
có con đường để giải trừ khổ đau đó. Con đường đó chính là 
con đường giải thoát, là Bát Chánh Đạo trong giáo lý căn bản 
của nhà Phật. Giáo lý này được quy thành ba môn học: Giới, 
Định và Tuệ. Thực hành Giới và Định là đưa tới trí Tuệ, là 
giải thoát khỏi sự mê muội, lòng ích kỷ và khổ đau, là đạt tới 
cảnh giới Niết-bàn.

Đó là nét đại cương sự khác biệt giữa giải thoát trong 
Phật giáo và trong Kitô giáo. Cái căn bản khác biệt này là, 
một bên là tha lực tức nhờ sự cứu rỗi, bên kia là tự lực, tự 
mình thắp đưốc lên mà đi. Với Phật giáo, triết lý của đạo này 
là một triết lý sống, bởi vì nó là một chân lý giải thoát mà 
chỉ có ai thực hành nó mới đạt được nó, hiểu được nó trọn 
vẹn, người Phật tử phải tự mình tu tập để tiến tới giải thoát.  
Chính đức Phật dạy: “Không ai có thể cứu vớt chúng ta bằng 



  ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO 35

chính bản thân chúng ta”. Đức Phật chỉ là người dẫn đường. 
Ngài chỉ dạy cho chúng ta con đường tạo ra nguyên nhân 
và hậu quả. Số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta, 
không phải trong tay của Trời/Thượng đế cũng không phải 
trong tay của đức Phật. Với Kitô giáo, vì là một tôn giáo cứu 
rỗi, con người chỉ cần đặt tất cả vào một niềm tin duy nhất ở 
một đấng siêu nhiên để mong cầu được giải thoát cho mình: 
“Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy 
nhất (sic) của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị 
luận phạt, nhưng được sống đời đời”.(5)

Điểm khác biệt thứ ba giữa hai đạo là thuyết Sáng Tạo:

Kitô giáo tin có một Thiên Chúa duy nhất, và là Đấng 
Tạo Hóa toàn năng, đã dựng nên và điều khiển toàn thể vũ 
trụ hữu hình và vô hình.  Cuốn Genesis (Sách Sáng Thế), một 
trong những kinh Thánh Cựu Ước viết rằng Thiên Chúa tạo 
ra vũ trụ và muôn vật và loài người trong 7 ngày. Vì thế tín 
hữu Ki Tô giáo tin rằng mọi thứ trên đời đều có một nguyên 
nhân, từ đó, cứ truy tầm lên mãi sẽ phải có một nguyên nhân 
đầu tiên, và Chúa Trời của họ chính là nguyên nhân đầu tiên đó.

Đối với Phật giáo, tất cả mọi sự mọi vật đều do nhân 
duyên hòa hợp mà hiển hiện, biến đổi vô thường. Thế giới 
này, về bản chất, chỉ là một dòng biến ảo vô thường, không 
do một Đấng toàn năng nào sáng tạo. Sở dĩ vũ trụ vạn vật 
biến hóa vô thường chính là do vạn vật trong vũ trụ chịu sự chi 
phối của luật nhân quả. Cái nhân nhờ có duyên mà trở thành 
quả, quả lại là nhân mới, nhờ có duyên trợ giúp mà trở thành quả 
mới… Cứ như vậy, vạn vật trong thế giới cứ sinh hóa biến hiện 
không ngừng theo quá trình thành, trụ, hoại, không.

5. Crossing The Threshold of Hope, trang 76.  
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Điểm khác biệt thứ tư giữa hai đạo là vị sáng lập ra tôn giáo.

Đối với Kitô giáo, Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn 
năng, đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài.

Đối với Phật giáo, đức Phật Thích Ca là một nhân vật 
lịch sử có thật, có một tiểu sử rõ ràng được cả thế giới công 
nhận. Ngài đã thực sự sống trên thế giới này, Ngài không tự 
xưng mình hay các đệ tử của Ngài tôn xưng Ngài là đấng 
toàn năng, đấng tạo hóa hay là Thượng đế v.v... Ngài là người 
đã giác ngộ hoàn toàn và triệt để (toàn giác), là vị Đạo sư đã 
tự mình tìm ra được con đường giải thoát ngang qua kinh 
nghiệm bản thân, không có ai truyền dạy cho Ngài, không có 
ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không 
phải là hiện thân hay hóa thân của một đấng thần linh nào. 
Ngài là một người như mọi người khác, nhưng chính nhờ 
nỗ lực tu tập cá nhân, Ngài đã tìm ra được con đường giải 
thoát. Sau khi giác ngộ, Ngài đã giảng dạy giáo pháp cho mọi 
người, nếu ai có nhân duyên thực hành giáo pháp, kể từ vua 
quan cho đến thứ dân, kẻ khốn cùng đều được giác ngộ như 
Ngài. Cho nên Ngài đã nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh 
là Phật sẽ thành”. Ngài là người hướng đạo, chỉ dẫn đường 
lối cho những ai muốn tu tập, Ngài không thể tu tập thay cho 
chúng sinh mà con người phải tự mình tu tập mới giải thoát 
được khỏi khổ đau phiền não do tham sân si trói buộc, mới 
ra khỏi sinh tử luân hồi được. Cho nên Ngài đã nói: “Các 
người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngài khuyên hãy 
nên nương tựa vào chính mình và đi theo con đường giải 
thoát bằng nỗ lực của chính bản thân mình.

Nói tóm lại, điểm then chốt trong việc phân biệt giữa Phật 
giáo với Kitô giáo nói riêng, các truyền thống tín ngưỡng lớn 
khác trên thế giới nói chung là vấn đề có hay không một 
Đấng Sáng Tạo? Đối với Phật giáo, tất cả mọi sự mọi vật 



  ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO 37

đều do nhân duyên hòa hợp (duyên sinh), do đó không hề 
có một Đấng Sáng Tạo. Ngoài ra, với Kitô giáo, Thiên Chúa 
chính là Chân Lý, là hơi thở, là con đường giải thoát, bất cứ 
ai đến với Ngài, tin nơi Ngài sẽ được cứu rỗi. Với Phật giáo, 
đức Phật Thích Ca là bậc Đạo Sư đã tìm ra con đường giải 
thoát, hướng dẫn những ai muốn giải thoát khỏi đau khổ trầm 
luân, hãy đi theo con đường mà Ngài đã kinh qua. Ngài chỉ là 
người dẫn đường, còn người đi theo phải tự mình làm chủ, tự 
mình tu tập để đi đến giải thoát chứ không nương nhờ ở bất 
cứ đấng Thần quyền nào để được giải thoát.

***





-3-
ĐỐT VÀNG MÃ 

MỘT HỦ TỤC MÊ TÍN CẦN HỦY BỎ

Trong các ngày lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), 
lễ Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) và lễ Vu Lan (rằm tháng 
Bảy) hàng năm mọi người đua nhau mua sắm vàng mã to để 
đốt hầu lấy được nhiều tài lộc. Thậm chí, họ còn mua cả đồ 
mã kỹ thuật cao (hi-tech) như: điện thoại loại iPhone 5, máy 
tính bảng iPad Air gửi cho ông Công, ông Táo, và còn mua 
nhiều hơn nữa vào dịp Tết đến để gửi cho cha mẹ, ông bà. Theo 
GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo 
tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, hiện nay, nhiều người dân đốt 
vàng mã một cách vô cùng “lãng phí và sai lầm”.

GS. Thịnh nói, gia đình ông không bao giờ sắm hàng mã 
iPhone, iPad… gửi cho các cụ. Vì thời xưa, các cụ không 
biết iPhone, ô tô, tivi là gì. Do vậy, nếu các cụ có nhận được 
chăng nữa cũng không biết dùng. Trong cuộc trao đổi thông 
tin báo chí về lễ hội chùa Hương 2014 vừa diễn ra tại Hà 
Nội, Thượng tọa Thích Minh Hiền – Trụ trì chùa Hương cho 
rằng, người dân đang hiểu lầm, đốt nhiều tiền vàng âm phủ 
sẽ được nhiều tài lộc… Thượng tọa cho hay, tại chùa Hương, 
nhiều năm qua, vẫn còn hiện tượng đốt tiền âm phủ, nhưng 
chủ yếu là bà con kinh doanh buôn bán, Phật tử không mang 
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tiền vàng mã vào đốt. “Không có sự linh thiêng trong việc 
đốt vàng mã”, Thượng tọa Thích Minh Hiền khẳng định.

Cũng nên biết, theo sử sách của người Trung Hoa, tục 
đốt vàng mã xuất xứ từ thời nhà Hán. Nguyên do vì nhà vua 
muốn thực hành lời dạy của Đức Khổng Tử: “Sự tử như sự 
sinh, sự vong như sự tồn”, nghĩa là thờ người chết như thờ 
người sống, thờ người mất như thờ người còn và cho rằng 
người mất sống nơi cõi âm vẫn có những nhu cầu như kẻ còn 
sống như tiền bạc, nhà cửa, thực phẩm v.v... Nên khi nhà vua 
băng hà, phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu 
dùng. Sau đó quan bắt chước vua và rồi dân bắt chước quan.  
Ai cũng chôn tiền thật theo người chết. Bọn trộm cướp biết 
vậy nên đào trộm mồ những người giầu có, như mộ vua Hán 
Văn Đế bị quân trộm khai quật lấy hết vàng bạc châu báu.  
Về sau từ quan đến dân thấy việc chôn tiền bạc thật quá tốn 
kém nên mới nảy sinh ra dùng giấy cắt ra làm tiền giả, vàng 
giả để thay thế. Dần dà người dân bắt chước và trở thành tập 
tục. Đến năm Khai Nguyên thứ 26 (738 DL), đời Đường Huyền 
Tông, nhà vua ra sắc dụ cho phép dùng tiền giấy thay cho tiền 
thật trong việc cúng tế cầu siêu do quan tế tự Vương Du phụ 
trách. Việc sử dụng vàng mã chính thức bắt đầu từ đấy. 

Không bao lâu, dân chúng chán bỏ vì thấy việc đốt vàng 
mã không hiệu nghiệm, họ đốt đủ thứ cần dùng để người 
quá cố tiêu dùng mà không thấy được báo mộng hay có một 
hiện tượng gì chứng tỏ người chết được hưởng dụng, nhất là 
đối với những người nghèo không đủ tiền mua sắm đồ mã 
nên họ bảo nhau không đốt nữa, thế là nghề làm đồ mã bị ế 
ẩm. Sách Trực Ngôn Cảnh Giác của Trung Hoa kể lại rằng 
Vương Luân là dòng dõi của Vương Du, vì không muốn nghề 
nghiệp gia truyền làm vàng mã bị mai một, nên cố gắng hết 
sức để chấn hưng nghề làm đồ mã, bèn lập mưu với người 
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bạn thân, lên kế hoạch bí mật chết giả, bằng cách để người 
bạn thân đó giả vờ đau ốm cho mọi người biết, khoảng vài 
ngày sau Vương Luân loan tin người bạn thân đã qua đời, sau 
đó khâm liệm bỏ vào quan tài chờ ngày an táng. Nhưng sự 
thật thì người bạn của Vương Luân vẫn còn sống, tuy ở trong 
quan tài nhưng vẫn có lỗ trống ở dưới đáy để thở và đưa thức 
ăn vào. Đến ngày đưa đám tang, trong khi lễ nhạc linh đình, 
phúng điếu rộn rịp, Vương Luân đem giấy tiền vàng mã và 
những đồ dùng bằng giấy như nhà cửa, áo quần và hình nhân 
thế mạng, đích thân làm lễ cúng tế để cầu nguyện cho người 
bạn thân. Sau đó ông ta đốt hết giấy tiền vàng mã và hình 
nhân thế mạng. 

Khi đốt xong thì quan tài tự nhiên rung động, ai nấy đều 
mục kích rõ ràng, vội cùng nhau mở nắp quan tài ra. Người 
bạn thân của Vương Luân quả nhiên sống lại, đến trước mặt 
Vương Luân phủ phục xuống đất cảm tạ và thuật lại cho mọi 
người nghe rằng chư vị thần dưới cõi âm đã nhận được vàng 
mã và hình nhân thế mạng nên thả hồn ông ta trở về cõi trần, 
nên ông ta mới được sống lại. 

Mọi người đều tin là thật và tin tức được loan truyền rộng 
rãi trong dân gian, nên đồ mã của Vương Luân sau đó lại 
được hưng thịnh như xưa. Nhờ thế các nhà buôn đồ mã lại 
làm giàu một cách nhanh chóng và phổ biến sang các nước 
chư hầu để tiêu thụ, trong đó có Việt Nam. Sau này do sự 
cạnh tranh nghề nghiệp, nên người bạn thân đã tiết lộ mưu 
kế gian xảo của Vương Luân và vì thế ngày nay chúng ta mới 
biết lai lịch việc này.

Tục lệ đốt vàng mã này ảnh hưởng sâu đậm vào nước ta, 
từ vua chúa đến thứ dân. Vụ đốt vàng mã lớn nhất Việt Nam 
vào đầu thế kỷ XX là trong đám tang của Vua Khải Định, 
băng hà vào ngày 25 tháng 11 năm 1925, triều đình Huế đã 
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làm nguyên cả ngôi điện Kiến Trung bằng giấy thật lớn và 
nhiều loại đồ dùng của vua như ngự liễn, long xa, tàn kiệu, 
v.v... để đốt theo vua. 

Có thể từ đó người dân Việt trong bất cứ dịp lễ nào, từ 
ngày rằm, mùng một hàng tháng đến ngày Tết, ngày hóa 
vàng, ngày cúng giỗ tổ tiên ông bà hay dọn nhà, giải hạn, lập 
bàn thờ, bốc bát hương... đều phải có ít nhất vài bó vàng tiền 
để đốt như là một sự gửi gắm và chăm lo cho những người đã 
khuất có được một cuộc sống sung túc ở cõi âm, hoặc mong 
được thứ lỗi, hay có được sự thanh thản trong tâm hồn. Với 
suy nghĩ, càng mua nhiều đồ hàng mã càng tốt, đồ càng đắt 
tiền càng có nhiều lộc và càng được bình an, người ta không 
ngần ngại lấy tiền thật để đổi lấy tiền giả là những tờ giấy 
xanh đỏ hay những vật dụng bằng giấy màu. 

Ngày nay, dưới ánh sáng văn minh khoa học, ai cũng biết 
người chết không thể nào tiêu xài số tiền vàng và các thứ cần 
dùng chôn theo ấy. Như có người ở Hà Nội cúng người chết cả 
máy điện thoại iphone 5, máy tính bảng ipad cầm tay bằng giấy, 
Honda Dream bằng giấy và máy vi tính bằng giấy nữa.  Khi 
còn sống không hiểu người chết ấy có biết sử dụng máy vi tính, 
iphone, ipad hay xe Honda không? Một mẩu tin phóng sự kể lại: 

“Tại phố Hàng Mã, điểm “phân phối” hàng mã cho 
những người bán rong trên các đường phố luôn đông nghịt 
người mua sắm, bộ cúng thần linh rẻ nhất cũng 15.000 đồng, 
cúng chúng sinh giá tương tự. Chúng tôi chen chân hỏi mua 
đồ cúng với giá “bình dân” đã không được các chủ hàng 
bán. Tôi chứng kiến một phụ nữ trung niên cùng cô con gái 
đến mua nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động, tivi, xe máy, 
quần áo, tiền dollars Mỹ. Họ còn mua thêm một cô gái bằng 
giấy như búp bê, mang giày cao gót, mặc váy ngắn, áo lửng. 
Khi bà mẹ cầm “cô gái” trong tay thì cô con gái cầm ngay 
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chiếc kéo nhỏ đâm lia lịa vào mặt hình nhân thế mạng. Giải 
thích cho những người hiếu kỳ xung quanh về việc làm kỳ 
quặc của cô con gái, người phụ nữ trung niên nói: “Bố cháu 
làm tổng giám đốc, nay xuống dưới ấy cũng phải gửi cho ông 
ấy cô thư ký, nhưng phải làm cho nó xấu xí để khỏi trở thành 
bồ của bố cháu”. 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường 
trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì 
chùa Bái Đính (Ninh Bình) cho rằng: “Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam không chủ trương cho phép đốt vàng mã và trong 
tất cả các kinh sách của Phật, không có điều nào Phật dạy 
người dân đốt vàng mã”. Đúng là như vậy, hoàn toàn không 
có việc đốt vàng mã cúng tế người chết được ghi trong tam 
tạng kinh điển của nhà Phật. Đạo Phật hoàn toàn bác bỏ hủ 
tục mê tín này. Quan niệm sống chết đối với Phật giáo chỉ là 
hai mắt xích trong một chuỗi sinh tử dài vô tận, từ vô thủy, 
cho tới ngày giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Do đó, 
Phật giáo không có khái niệm về một nơi chốn dành riêng 
cho những người đã chết, mà dân gian thường hay gọi là 
cõi âm hay là âm phủ. Có thể đây là những từ ngữ của tín 
ngưỡng dân gian. 

Trước đây, trong một buổi khai thị cho một nhóm Phật tử 
khi đến tham học với Hòa thượng Thích Thanh Từ tại Thiền 
Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Đà Lạt (trong đó có người 
viết), Ngài cho biết “lỗi lầm mê tín đốt vàng mã này là do nơi 
quý Tăng ni không giáo dục quần chúng Phật tử”.

Cố Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, một vị cao Tăng 
thời cận đại, trong một bài giảng Phật pháp, nói rằng: “Rất 
đáng tiếc là hiện nay, đa số tăng ni cũng không hiểu đạo lý, 
thậm chí Phật tử ở Trung Hoa lục địa sang Đài Loan còn 
phát minh ra loại tiền giấy đặc biệt gọi là “tiền giấy vãng 
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sinh”, tức là trên một tờ giấy màu vàng, dùng mực đỏ in 
bài chú vãng sinh bằng chữ Phạn. Thực ra, công dụng tụng 
chú và tác dụng đốt tiền giấy là hai  chuyện căn bản khác 
nhau…”. Hơn nữa, các tăng ni tụng kinh, lễ sám, cầu đảo 
v.v… đều có viết sớ. Đọc sớ xong rồi đốt sớ đi. Đó là bắt 
chước đạo gia đọc sớ cho quỷ thần nghe, đó là mê tín, hoàn 
toàn không có căn cứ gì trong giáo lý đạo Phật cả. Trong 
mọi việc, Phật giáo đều chủ trương lấy tâm thành kính để có 
cảm ứng. Đã đạt tới chỗ tâm thành và cảm ứng rồi, là có linh 
nghiệm, chứ không cần phải đốt lá sớ.

Nếu cho rằng việc đốt vàng mã làm người sống cảm thấy 
trong lòng thanh thản hơn, an lạc hơn, thì chỉ là một cách nói, 
một cách đánh lừa tâm thức, nếu có chăng chỉ là an lạc tạm 
thời như người dùng thuốc phiện. Muốn tâm thảnh thơi an 
lạc, không có gì hay hơn là trong cuộc sống hàng ngày chúng 
ta thực hiện lời Phật dạy:

  Không làm điều xấu, ác
  Siêng làm điều thiện, lành
  Tự thanh tịnh tâm ý.

Còn chuyện hoang đường như đốt vàng mã, thì ngoài 
việc đã làm tổn hại tài nguyên, còn mâu thuẫn cả về mặt 
tâm tư. Trong khi chúng ta cầu nguyện cho người thân quá 
vãng được tái sanh vào cõi an lành, như sanh cõi trời hay cõi 
người hay về cảnh giới Tây phương cực lạc hay một cảnh 
giới thanh tịnh nào đó mà lại đi đốt giấy tiền vàng mã và 
đồ dùng bằng giấy xuống âm phủ cho người thân tiêu dùng 
trong các lễ tang, lễ giỗ, thì như vậy có phải chúng ta cầu cho 
người thân ở mãi cảnh giới âm u tối tăm đó để xài tiền ma, 
đồ dùng ma hay sao. Thậm chí có người, khi đốt xong còn lo 
lắng không biết người thân có nhận được không? 
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Có lẽ ai cũng biết rằng tử vi bói toán là một khoa giải 
đoán tương lai đời người về vận mạng, tình duyên, gia đạo, 
học hành thi cử, thời vận thịnh suy, tốt xấu và chọn hướng 
nhà đất thích hợp, bao gồm cả việc so đôi tuổi và hóa giải sự 
xung khắc vợ chồng, chọn ngày giờ tốt để khai trương, cưới 
hỏi, cùng là giải hạn xấu, dựa theo một vài yếu tố như ngày, 
giờ, tháng, năm sinh của người xin coi bói toán.

Trong thời đại ngày nay, vì lo lắng cho tương lai nhiều 
bất trắc, rất nhiều người muốn biết hậu vận nên việc xem tử 
vi bói toán ngày càng phổ biến. Giới làm ăn buôn bán cũng 
dựa vào chiêm tinh để quyết định công việc đầu tư và làm 
ăn. Những người khác từ việc mua nhà, đi xa, dựng vợ, gả 
chồng, cho đến việc tang ma... đều tìm đến những người coi 
bói toán để tham vấn, hầu dựa vào những lời khuyên đó mà 
làm theo. Tử vi, bói toán, đồng cốt đang lan rộng ra nhiều 
người, nhiều giới và nhiều nơi.

Khoa tâm lý học cho rằng, những người này thường là 
những người có “vấn đề” hoặc là về gia đạo, hay công danh 
sự nghiệp không như ý, hay cũng có thể đang lo toan một 
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điều gì không rõ nét. Họ cũng có thể là những người thường 
có tâm mong cầu và tâm sợ hãi, cùng là thiếu niềm tin nơi 
chính mình và lại hay tin vào việc bói toán hoặc tin vào một 
đấng thần linh, tin vào một định mệnh hay số mệnh đã an bài, 
và nếu là một Phật tử thì họ xem ông Phật như một vị thần 
linh tối cao có thể ban vui giáng họa.

Có nhiều hình thức bói toán, nhưng có ba loại phổ thông 
đối với người Á đông chúng ta. Đó là bói bài, xem lá số tử vi 
và lên đồng nhập cốt. Việc coi lá số tử vi là dựa trên sự tương 
tác của các ngôi sao vào lúc người đó chào đời, những ngôi 
sao này mang một số đặc tính nhất định do con người đặt ra, 
xem như là thần linh hoặc là các thần linh trấn giữ các ngôi 
sao đó. Bói bài là dựa vào việc giải đoán những dấu hiệu 
do con người vẽ ra nơi những con bài. Còn bói qua việc lên 
đồng là để một vong linh người chết nào đó nhập vào và làm 
trung gian truyền thông ban bảo các lời khuyên hoặc hướng 
dẫn những ai đang cần giúp đỡ.

Ngày nay ở Việt Nam cũng như ở các nước phương Tây, 
sách báo về khoa bói toán nhiều vô số. Hầu hết những lời 
tiên đoán đều có tính chất chung chung, vô thưởng vô phạt, 
nhưng những người tin thường có tâm lý suy đoán và áp 
dụng cho trường hợp riêng mình, cho nên đôi khi họ cảm 
thấy đúng.

Vấn đề cần nói là chính việc xem bói toán, tử vi hoặc trực 
tiếp đến với các nhà coi bói hoặc gián tiếp qua sách báo, thì 
người tham dự cũng đều trực tiếp và tự nguyện tham gia vào 
những sinh hoạt thuộc lĩnh vực tâm thần, và đó là một lời 
mời rõ ràng, một cách mở cửa cho những tư tưởng vui buồn 
lo sợ xâm nhập, dễ sinh ra các áp lực trong tâm trí và trong 
đời sống, khiến cho một ngày kia người đó có thể rơi vào tình 
trạng xáo trộn tâm lý như có những nỗi sợ hãi ám ảnh trong 
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cuộc sống và những nỗi buồn kinh niên. Ngay cả việc coi 
ngày tốt xấu cho việc quan hôn tang tế cũng có những hậu 
quả tiêu cực. Việc định ngày tốt xấu ghi trên lịch sách hoàn 
toàn không có cơ sở. Vì lợi ích kinh doanh, các nhà làm lịch 
sách đặt thêm phần coi ngày tốt xấu vào. Họ tự đặt ra ngày 
này nên làm việc này, ngày kia không nên làm việc nọ, rồi 
những người dễ tin tin theo. Việc tốt xấu là do nơi con người 
tạo tác. Một bằng chứng cụ thể là đa số người Tây phương 
không cần coi ngày tốt xấu khai trương cửa hàng, nhưng họ 
vẫn thịnh vượng phát đạt. Họ không có thờ thần tài, thờ ông 
địa, nhưng họ vẫn làm ăn buôn bán, phát tài như thường. Họ 
chỉ tính toán ngày giờ theo dự án, theo kế hoạch làm việc, 
theo khả năng chuyên môn nghề nghiệp.

Có thể khởi đầu chỉ là một chút tò mò muốn biết hậu vận 
mai này ra sao nhưng sau đó người đó sẽ bị tác động không 
chỉ về phương diện tâm lý mà bị chính quyền lực của sự u 
tối, của tà linh, của mê tín điều khiển, khiến cho người đó 
tưởng như không thể thoát ra khỏi số phận đã tiên đoán cho 
đời mình, rồi có thể hành động một cách vô ý thức, dẫn đến 
một kết thúc bi thảm. Như trường hợp một bà mẹ đã bắn chết 
đứa con của mình, vì ông thầy coi lá số tử vi của bà tiên đoán 
đứa con đang bị bệnh tâm thần của bà, sẽ không bao giờ lành 
mạnh, vì thế bà đã hạ sát con để cho nó khỏi khổ! Người đàn 
bà này đã bị bắt, bị kết án, trong khi nhà coi bói tiên đoán cho 
bà vẫn được tự do hành nghề.

Cũng có thể do sự tin tưởng mù quáng, khiến con người 
mất hết sức phán đoán và trí thông minh mà người ta thường 
gọi là mê tín. Mê tín đem lại những tai hại không thể lường 
trước được. Nó có thể làm hại cuộc đời con người, có thể 
làm tan nát cả gia đình, có thể làm suy sụp chuyện quốc gia 
đại sự. Như trường hợp một người vợ ghen bóng ghen gió, đi 
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xem bói tử vi. Thầy bói nói chồng có nhân tình, trong lá số 
có sao đào hoa chiếu mệnh bèn tin ngay, không cần suy xét, 
không chịu tìm hiểu hư thực thế nào, thế là bà tức giận, ghen 
bóng ghen gió với người tình không có thực của chồng. Thế 
là hai vợ chồng cãi vã nhau, đưa đến hậu quả là gia đình tan 
nát do việc mê tín coi bói của người vợ. Hoặc có trường hợp 
đôi trai gái yêu nhau thắm thiết song chỉ vì một lời của thầy 
mà hai gia đình kiên quyết không cho lấy bởi “Có lấy được 
thì cũng sớm tan vỡ thôi” cho nên ca dao Việt Nam có câu:

Tay cầm tiền của bo bo
Đi coi thầy bói mang lo vào người.

Vậy quan điểm của Phật giáo đối với các vấn đề bói toán 
tử vi như thế nào?

Xin trả lời là đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, là đạo 
chánh tín, không phải đạo mê tín. Việc coi bói toán tử vi, 
lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý nhà Phật. Cái 
mà mọi người thường gọi là số mạng tức là nghiệp lực trong 
Phật giáo. Nếu chúng ta tin có nghiệp lực thì tự nhiên là phải 
có số mạng, nhưng đức Phật dạy mọi sự đều do tâm tạo. Chỉ 
cần tâm an ổn thì chỗ nào cũng yên.

Trong kinh Chuyển Pháp Luân ngay sau khi Phật giác 
ngộ và kinh Di Giáo ngay trước khi Phật Niết-bàn, Ngài 
khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem 
quẻ, xem sao và xem tướng số. Trong năm môn học được 
giảng dạy ở các trường đại học Phật giáo trước đây ở Ấn Độ 
không có môn tướng số và bói toán tử vi, tuy có dạy các môn 
thế học như là Ngôn Ngữ học, Thủ Công Nghệ học, Y học 
và Luận Lý học.

Theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề tai họa hay sung 
sướng, khổ đau hay bất hạnh, giàu có hay nghèo khổ đều do 
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nhân thiện ác mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời sống trước 
rồi đời này hay đời sau chịu quả báo. Lại cộng thêm sự nỗ 
lực hay lười biếng trong đời sống hiện tại mà có thể thay đổi 
hoặc ảnh hưởng đến vận mạng của đời này hay đời sau. Do 
việc gieo nhân khác nhau trong đời trước mà tiếp nhận hoàn 
cảnh khác nhau trong đời này. Cái gọi là hoàn cảnh cũng bao 
gồm cả di truyền của cha mẹ, bối cảnh văn hóa, văn minh, 
nuôi dưỡng và giáo dục, anh em, họ hàng, thầy bạn và đồng 
nghiệp. Tất cả đều ảnh hưởng đến vận mạng của cả một cuộc 
đời. Dù cho nhân tạo ra ở đời trước là xấu, dẫn tới hoàn cảnh 
hiện tại nhưng nếu có sự tu tập về mặt nội tâm và luyện tập 
thân thể tốt, trau dồi thêm ý thức mở mang trí tuệ thì vận 
mạng cũng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt.

Phật giáo quan niệm, con người không phải do một đấng 
thần quyền nào đó tạo ra, có thể bị sai sử, bị thưởng phạt, cho 
sống hay cho chết. Người Phật giáo không tin vào cái gọi là 
“định mệnh” an bài. Phật giáo cho rằng, sự vận hành biến 
hóa của vũ trụ và sự lưu chuyển của sinh mạng, là do nghiệp 
lực của chúng sinh tạo nên. Tiến trình nhân và quả không do 
một nhân vật toàn năng nào điều khiển và định đoạt mà do 
hành động qua thân, khẩu và ý của chúng ta hằng ngày. Ðó là 
một định luật tự nhiên. Chúng ta trách nhiệm về những hành 
động chúng ta làm, thì chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm 
về hậu quả của những hành động ấy. Việc chấp nhận ở đây 
không có nghĩa là tự mãn hay cam chịu với cái gọi là “số mệnh” 
an bài, bởi vì chúng ta có quyền tự do làm thay đổi và khắc phục 
những sự việc hay kết quả mà chúng ta không ưa thích. Như 
chúng ta thi rớt, chúng ta phải cố gắng luyện thi lại, thế nào cũng 
đạt được. Chúng ta làm chủ tạo nhân, chính chúng ta làm chủ 
thọ quả. Chỉ cần sáng suốt khi tạo nhân, chịu khó chăm sóc tốt 
cho nhân tăng trưởng, thì quả chín ngon ngọt sẽ đến tay chúng 
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ta một cách dễ dàng. Ðó là lý nhân quả, nếu chúng ta tin sâu và 
tin chắc lý này, chắc chắn sẽ không còn mê tín mà đi coi bói toán 
tử vi hay đi xin xăm cầu đảo.

Một vị cao Tăng người Trung Hoa là Trí Khải Đại sư, 
trong bài tựa cuốn “Đồng Mông Chỉ Quán”, kể trường hợp 
chú Sa-di trẻ đệ tử của vị trụ trì đã chứng quả A-la-hán. Vị 
trụ trì biết trong vòng một tuần nữa đệ tử mình sẽ chết, không 
thể tránh khỏi, bèn lẳng lặng cho đệ tử mình về thăm nhà. 
Chú Sa-di trên đường về nhà thấy một ổ kiến lớn trên bờ đê 
đang bị một dòng nước xoáy đe dọa cuốn trôi đi. Chú Sa-di 
trẻ động lòng thương lũ kiến đang nháo nhác, bèn cởi quần 
áo nhảy xuống sông, ra sức đắp lại chỗ đê có thể bị vỡ để 
cứu ổ kiến. Cứu được ổ kiến, chú Sa-di tiếp tục lên đường về 
thăm nhà và sau một tuần trở lại chùa. Vị thầy trụ trì thấy đệ 
tử trở lại chùa bình an, khí sắc lại còn hồng hào hơn xưa, rất 
lấy làm lạ, bèn hỏi chú Sa-di, tuần lễ vừa qua đã làm những 
gì. Sau một hồi nhớ lại chú Sa-di đã tường thuật cặn kẽ đầu 
đuôi chuyện cứu một ổ kiến lớn thoát chết. Vị trụ trì kết luận 
là do chú Sa-di phát tâm từ bi rộng lớn cứu ổ kiến cho nên đã 
chuyển nghiệp, đáng lẽ phải chết trong vòng một tuần lại vẫn 
sống an toàn và còn tiếp tục sống thọ trong nhiều năm nữa.

Do câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng không có một 
cái gì là cố định, không có một cái gì là định pháp hay định 
mệnh, tâm thức chúng ta biến chuyển từng sát na và do đó 
nghiệp thức lẫn nghiệp quả cũng thay đổi từng sát na. Nếu 
các ông thầy bói toán tử vi tướng số nói những gì xảy ra 
trong tương lai mà chúng ta tin, tức là chúng ta tin rằng muôn 
sự muộn việc là thường chứ không phải là vô thường và là 
định pháp chứ không phải là bất định pháp, tức là chúng ta 
mù quáng mà phủ nhận định luật nhân quả và giáo pháp vô 
thường của Phật dạy.
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Tóm lại, đối với việc coi tử vi bói toán, cũng như việc xin 
xăm cầu đảo là những việc làm có tính cách mê tín, không có 
chỗ đứng trong Phật giáo. Người Phật tử được khuyên bảo 
cẩn trọng đừng để rơi vào hố sâu mê tín dị đoan khiến tâm 
bị rối loạn bởi sự sợ hãi không cần thiết. Một thời tọa thiền 
hay niệm Phật hằng ngày giúp ích rất nhiều để tự thanh lọc tư 
tưởng bất thiện trong tâm. Tâm được thanh lọc tự động dẫn 
đến một thân thể trong sạch và khỏe mạnh. Pháp Phật là liều 
thuốc chữa khỏi các loại tâm bệnh này. Một phút giây tâm 
được tịnh là ngưng tạo bao nhiêu nghiệp, ngưng gieo bao 
nhiêu nhân và xa bao nhiêu dặm khổ ải.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy:

  “Không trên trời, giữa biển,
  Không lánh vào động núi,
  Không chỗ nào trên đời,
  Trốn được quả ác nghiệp”. (127)

Nếu như con người hàng ngày không làm các việc lành 
thiện, chỉ lo tạo tội, tạo nghiệp, trong cuộc sống đấu tranh 
giành giựt, khi quả báo đến, không ai có thể tránh được, dù 
cho có lên non xuống biển hay trốn vào hang núi.

***
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Hằng năm, cứ vào dịp đầu năm Âm lịch, nhất là tuần lễ 
thứ hai trong tháng Giêng mà cao điểm là ngày Rằm, người 
Phật tử Việt Nam và Trung Hoa thường có lệ đi chùa dâng 
sớ cầu an cúng sao giải hạn. Vì là ngày Rằm đầu năm nên 
các chùa ở trong nước cũng như hải ngoại thường tổ chức 
lễ rất trọng thể nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng Phật 
tử. Hầu như chùa nào cũng có chương trình cầu an đầu năm.  
Tuy nhiên vẫn còn một số chùa nhận ghi danh Phật tử cúng 
sao giải hạn vào ngày Rằm tháng Giêng.

Đến thăm một ngôi chùa khá lớn và nổi tiếng tại Hà Nội 
vào dịp đầu năm vừa qua, chúng tôi cũng thấy chương trình 
cầu an đầu năm từ ngày mồng tám đến ngày Rằm, có cúng 
sao giải hạn. Lễ Phật xong, chúng tôi vào phòng khách thăm 
thầy trú trì. Trong phòng cũng khá đông Phật tử đến nhờ thầy 
xem tuổi, xem sao hạn và ghi danh vào danh sách cần cúng 
sao giải hạn. Chúng tôi nghe thầy nói với một Phật tử: “Phật 
tử năm nay sao Thái Bạch, vào hạn khánh tận, thái bạch là 
sạch cửa nhà, phải dùng tám ngọn đèn hay tám ngọn nến 
làm lễ hướng Tây, mỗi tháng cúng vào ngày Rằm, khấn đức 
Thái Bạch Tinh Quân”. Tới lượt Phật tử khác và cứ như thế, 
người vào người ra mang trong lòng nỗi buồn vui đầu năm 
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theo những vì sao đã an bài cho đời mình trong năm. 

Tôi rời chùa mà lòng như không vui, tự hỏi ai đã đem tập 
tục cúng sao giải hạn vào nơi già lam, biến chốn thiền môn 
nghiêm tịnh thành nơi thờ cúng Thần Tiên, cầu hên xui may 
rủi cho con người và cũng thương thay cho những ai đặt lòng 
tin không đúng chỗ, trao phận mình cho người khác sử lý qua 
việc khấn sao xin giải trừ hạn xấu. 

Thật ra, lễ Rằm tháng Giêng, còn gọi là lễ Thượng 
Nguyên là lễ hội dân gian ở Việt Nam, được du nhập từ nước 
láng giềng Trung Hoa phương Bắc. Gọi thượng nguyên là 
cách phân chia theo Âm lịch: thượng nguyên (Rằm tháng 
Giêng), trung nguyên (Rằm tháng Bảy) và hạ nguyên (Rằm 
tháng Mười) của hệ thống lịch tính theo mặt trăng.  Theo một 
số sách Trung Hoa, như Đường Thư Lịch Chí, quyển 18 thì 
có chín ngôi sao phát sáng trên trời. Có sách nói là bảy sao, 
rồi về sau có sách thêm vào hai sao La Hầu và Kế Đô. Chín 
vì sao đó là Nhật Diệu, Nguyệt Diệu, Hỏa Diệu, Thủy Diệu, 
Mộc Diệu, Kim Diệu, Thổ Diệu, La Hầu và Kế Đô. Có sách 
thêm sao Thái Bạch nữa thành mười sao. Chín vì sao này hay 
còn gọi là Cửu Diệu là các sao phối trí theo các phương, sắp 
xếp theo mười hai chi và ngũ hành. Theo sách này cho rằng 
thì hàng năm mỗi tuổi âm lịch chịu ảnh hưởng của một vì sao 
gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có 
năm gặp sao xấu. Hai sao La Hầu và Kế Đô là sao xấu, là loại 
ám hư tinh vì hai sao này chẳng thấy được mặt trời. 

Đó là theo tập tục dân gian vốn có từ thời xa xưa mông 
muội, khi mà con người cảm thấy quá bé nhỏ trước thiên 
nhiên, bị đủ loại bệnh hoạn mà chưa tìm ra thuốc chữa, cho 
là vì các vị Thần trừng phạt, nên sợ sệt trước đủ mọi loại 
Thần mà họ có thể tưởng tượng ra được, từ thần Sấm, thần 
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Sét, thần Cây Đa, cây Đề, thần Hổ, thần Rắn, thần Núi, thần 
Sông (Hà Bá) v.v… 

Nhưng căn cứ vào kinh sách liễu nghĩa của nhà Phật thì 
chúng tôi thấy không có ngôi sao nào chiếu vào con người 
mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa và cũng không có 
một nghi lễ nào gọi là cúng sao giải hạn cho Phật tử cả. Tuy 
vậy, vẫn có một số ít chùa, ở những vùng địa dư còn chịu 
nhiều ảnh hưởng truyền thống tín ngưỡng dân gian đa thần, 
thì các vị tu sĩ Phật giáo cũng đành phải, gọi là tùy duyên hóa 
độ, tùy theo niềm tin của đa số quần chúng sơ cơ học đạo 
giải thoát, mà tổ chức các buổi lễ lạc, bên cạnh những nghi 
thức thuần túy Phật giáo, mục tiêu cũng vẫn là dùng phương 
tiện để hóa độ chúng sinh, từ từ chuyển tâm họ quay về bờ 
Giác. Ngoài ra, cũng có một số chùa ở chốn thị thành, mặc 
dầu biết việc cúng sao giải hạn là không phù hợp với chánh 
pháp nhưng vẫn duy trì, hoặc do nhu cầu phát triển chùa cần 
sự trợ giúp của thí chủ, hoặc vì lo ngại Phật tử sẽ đi nơi khác 
hay theo thầy bùa, thầy cúng mà tội nghiệp cho họ phải xa 
dần Phật đạo.   

Tại sao chúng tôi nói là không có ngôi sao nào chiếu vào 
con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa và 
cũng không có một nghi lễ nào gọi là cúng sao giải hạn cho 
Phật tử cả. Bởi vì tất cả họa và phước mà con người có được 
đều là do nhân quả của chính người ấy làm nên. Bảy ngôi 
sao, chín ngôi sao hay mười ngôi sao nói ở trên là do chính 
con người đặt tên và vẽ cho mỗi ngôi sao mang một đặc tính, 
chứ đức Phật không hề nói về chúng. Ngài dạy chúng ta về 
nhân quả. Ngài dạy rằng không có quả nào từ trên trời rơi 
xuống, hoặc dưới đất hiện lên, mà đều do các hành động qua 
thân, khẩu và ý của con người tạo ra. Con người tạo nhân 
tốt lành thì quả tốt lành nhất định đến. Thí dụ như chúng ta 
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muốn có cam ngọt thì chúng ta phải chọn giống hay chiết 
cành từ cây cam ngọt. Thêm vào đó chúng ta phải chăm sóc, 
bón phân, tưới nước đúng thời kỳ, thì thế nào chúng ta cũng 
sẽ hái được cam ngọt.   

Tương tự như vậy,  mọi sự thành công hay thất bại trong 
đời của mỗi người không phải do ai ban phát cho, mà do 
những cái nhân chúng ta tạo nên từ trước, khi nhân duyên 
đầy đủ thì quả thành. Những nhân duyên xấu do chúng ta 
tạo tác sẽ trổ quả xấu, những nhân duyên tốt sẽ trổ qủa tốt. 
Nhà Phật có câu: “Muốn biết thời quá khứ chúng ta đã gieo 
nhân gì thì cứ nhìn cái quả mà chúng ta đang lãnh. Muốn 
biết tương lai chúng ta ra sao thì cứ nhìn cái nhân chúng ta 
đang gieo trồng trong hiện tại”; tuy nhiên, nhân quả không 
đơn thuần mà rất đa dạng, trùng trùng, chẳng phải chỉ do trực 
tiếp ở đời hiện tại mà lại có thể do ảnh hưởng từ nhiều đời 
trong quá khứ, ngoại trừ những người tu hành liễu đạo, tới 
được trạng thái “Tâm Không” thì: “Liễu tức nghiệp chướng 
bổn lai không” (Vĩnh Gia Huyền Giác).   

Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ 
hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến, mà không dừng tay tạo 
nhân xấu, sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng. Phật giáo 
dạy rằng bất luận việc gì xảy đến cho chúng ta, đều do một 
hay nhiều nguyên nhân, chớ không do ngẫu nhiên, thời vận 
hên xui hay số mạng an bài.  

Đối với Phật giáo, không có ngày nào xấu, mà cũng 
không có ngày nào tốt, mà cũng không có sao hạn xấu tốt. 
Nếu ta đi coi xăm, bói quẻ, coi sao, coi hạn, thầy nói ngày ấy 
tốt mà lại đi làm những chuyện không tốt lành, như ăn trộm, 
gây gỗ, đánh nhau, giết người, chắc chắn chúng ta sẽ bị pháp 
luật trừng trị và ngày tốt do ông thầy nói ấy trở thành ngày 
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xấu ngay. Như vậy ngày tốt, ngày xấu không có cơ sở, chỉ là 
do con người bày ra mà thôi. Lại thí dụ có hai đạo quân giao 
tranh, đều chọn ngày tốt và giờ hoàng đạo ra quân, vậy mà 
chỉ có một bên thắng, và cả hai bên, dù thắng dù thua, cũng 
đều có tử sĩ và thương binh. Chọn ngày tốt mà làm việc giết 
người thì quả trổ ra sẽ có chết chóc là vậy. 

Đối với sự cúng sao giải hạn, nếu chỉ mua sắm lễ vật 
mang lên chùa để xin thầy cúng sao La Hầu, Kế Đô hay Thái 
Bạch gì đó để giải hạn xấu giùm thì nghịch lại lý Nhân Qủa.  
Nếu vị thầy cầu xin đức Thái Bạch Tinh Quân, đức La Hầu 
Tinh Quân, … tha tội, giải hạn xấu nổi thì những người giầu 
có cứ tạo ác rồi sau đó xin thầy cúng sao giải hạn cho tai qua 
nạn khỏi, cho khỏi bị tù tội, tạo nhân ác mà hưởng được quả 
thiện, thì toàn bộ nền đạo lý xây dựng trên quan điểm về lý 
Nhân Quả mà nhà Phật rao giảng phải sụp đổ sao? 

Có người hỏi rằng, nếu chỉ tin vào quy luật Nhân Quả thì 
có nên cúng bái Cầu Siêu, Cầu An không? 

Xin thưa, cúng bái Cầu Siêu, Cầu An khác với cúng Sao 
giải hạn. 

Trường hợp Cầu Siêu, đó là một hình thức tưởng niệm 
người đã qua đời, với tâm thành ước mong thần thức người 
quá vãng được sanh về nơi tốt đẹp. Chuyện lời cầu có được 
đáp ứng hay không thì chưa ai chứng minh bằng khoa học 
được. Nhưng lòng thương nhớ mà thân nhân dành cho người 
quá vãng nếu được biểu lộ bằng những buổi lễ trang nghiêm, 
với niềm tin tưởng thành kính, chí tâm cầu nguyện cho người 
quá vãng, thì nếu như thần thức người quá vãng còn trong 
trạng thái thân trung ấm, sẽ có thể có cảm ứng tốt mà vơi 
đi nỗi buồn rầu, lo sợ, sân hận, có thể tạo được cơ hội cho 
nghiệp lành dẫn dắt mà tái sanh. 
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Ngay như những buổi cúng giỗ, nếu gia đình người quá 
vãng có thể thiết lễ trên chùa, cùng nhau vì người quá vãng 
mà tụng một thời kinh, dùng một bữa cơm chay tịnh, thì 
ngoài việc biểu tượng của lòng hiếu thảo từ con cái hướng 
lên cha mẹ, hoặc tình thương mến đối với người thân nhân đã 
qua đời, cũng còn là một duyên lành của những người tham 
dự với nhà Phật khởi lên từ kỷ niệm đối với người quá vãng. 

Còn trường hợp lễ Cầu An thì chúng tôi thiết nghĩ, nếu 
muốn có được kết quả tốt thì chính người bệnh phải cùng 
với thân nhân và những bạn đồng tu tham dự buổi lễ với tâm 
niệm chí thành. Người bệnh và tất cả thân nhân đều đồng 
tâm chí thành tụng niệm, thì ngay trong những giây phút chí 
thành đó, tâm họ đã thanh tịnh. Còn như chỉ đưa tiền cho vị 
thầy để nhờ thầy tụng niệm giùm, rồi xoa tay hoan hỉ về nhà 
chờ kết quả thì trái quy luật nhân quả. Vị thầy tụng niệm thì 
Tâm của thầy tịnh, người bệnh không được ảnh hưởng, ngoại 
trừ chút hy vọng. 

Nhà Phật quan niệm rằng tất cả Thân và Tâm đều vô 
thường, cho nên khi Tâm chuyển thì nghiệp chuyển, nghiệp 
chuyển thì bệnh chuyển. Bệnh là do Thân, Khẩu, Ý Nghiệp 
xấu tạo nên. 

Có câu: “Tâm được tịnh rồi, tội (nghiệp) liền tiêu”. 

Đức Phật là vị đạo sư, Ngài không làm chuyện bất công 
là ban phước hoặc giáng họa cho ai, đã dạy chúng ta rằng 
phải tạo nhân lành để hưởng quả tốt trong Nhân thừa. Rồi 
Ngài dạy chúng ta con đường để thăng tiến trong năm Thừa 
của nhà Phật, từ Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, 
Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, rồi đi tới giải thoát khỏi 
luân hồi sinh tử. 
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Quý vị tu sĩ trong đạo Phật là Trưởng tử Như Lai, hiển 
nhiên là phải nối tiếp bước chân của đức Phật mà soi chiếu 
Ánh Đạo Vàng cho Phật tử, dạy Phật tử những điều Phật dạy 
trong kinh. Quý vị tu sĩ Phật giáo không phải là những người 
môi giới giữa Thần Thánh và tín đồ như tu sĩ của một số tôn 
giáo khác, tự nhận là có thể cầu xin Thần Thánh ban ơn giáng 
họa được. Chúng ta cần dùng trí tuệ để hiểu rõ con đường 
Giải Thoát của nhà Phật. 

Trong kinh Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Kinh Trường Bộ/
Kinh số 2 Sa Môn Quả) đức Phật đã khuyên các thầy Tỳ 
Kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí 
Phật tử, không nên thực hành những tà hạnh như: “Chiêm 
tinh, chiêm tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, 
mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ, … sắp đặt ngày lành để 
đưa (rước) dâu hay rể về nhà, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, 
lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa 
ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp 
người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, 
dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng 
bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến 
người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi 
gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa 
phước, …”.   

Ngoài ra, cũng trong kinh Nguyên Thủy (Giải Thoát Kinh), 
đức Phật đã dạy về giáo pháp của chư Phật. Ngài dạy rằng: 

  “Ai hành trì chánh Pháp 
  Là cúng dường đức Phật 
  Bằng cách cao quý nhất 
  Trong các sự cúng dường…” 
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Pháp mà Ngài dạy có thể tóm lược trong ba điều, đã trở 
thành quen thuộc với mọi người Phật tử: 

  “Không làm các việc ác 
  Siêng làm các việc lành 
  Tự thanh tịnh tâm ý…” 

Như vậy, nếu mỗi Phật tử đều hành trì ba điều đức Phật 
dạy kể trên thì giờ nào, ngày nào, tháng nào hay năm nào 
cũng đều là giờ hoàng đạo, là ngày tốt, tháng tốt và năm tốt 
cả; đâu cần phải đi nhờ thầy cúng sao giải hạn nữa. Và hành 
trì như thế mới là cách cúng dường cao quý nhất trong các 
cách cúng dường đức Phật.

***
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Đạo Phật trên ý nghĩa thiết yếu là “biện chứng giải thoát” 
hay là con đường giải thoát. Giải thoát khỏi khổ đau, sinh 
tử luân hồi. Tuy cùng đi trên một con đường, nhưng vì con 
người có nhiều tâm tính, trình độ, khả năng và căn cơ khác 
nhau, lại vì tùy hoàn cảnh, tùy phong tục, tập quán, luật lệ 
thay đổi theo từng địa phương và tùy thời điểm, cho nên đức 
Phật đã đưa ra vô số phương tiện khác nhau, thường được 
tiêu biểu bằng con số 84 nghìn pháp môn, để hướng dẫn mọi 
người đạt đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát. Cầu nguyện và 
tụng kinh, tuy không phải là cứu cánh, nhưng cũng là một 
trong 84 nghìn pháp môn. 

CẦU NGUYỆN

Thời đức Phật tại thế, có chàng trai trẻ đến xin Phật làm 
lễ cầu siêu cho người cha vừa quá vãng. Biết rằng chàng trai 
trẻ tràn ngập nỗi đau khổ chắc khó có thể hiểu được những lý 
lẽ trong lúc này, nên đức Phật đã phải dùng phương tiện bằng 
hình ảnh cụ thể với những đặc tính đối lập, một hòn đá và 
một lon dầu, cả hai được ném xuống hồ, đá nặng chìm xuống 
và dầu nhẹ nổi lên. Đức Phật trả lời: “Như một hòn đá nặng 
được thả chìm xuống đáy hồ, cho dù với sức cầu nguyện của 
số đông, hòn đá vẫn không thể nổi lên mặt nước. Qua đó, đức 
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Phật khẳng định nếu con người tạo nghiệp xấu thì chịu quả 
báo xấu và tạo nghiệp tốt thì được hưởng quả báo tốt, cầu 
nguyện không thể làm thay đổi được nghiệp lực, nhất là khi 
nghiệp đã chín muồi. Rõ ràng, cầu nguyện để mong giải tội, 
xóa sạch ác nghiệp đã tạo, phó thác hoàn toàn vào tha lực 
như các Bà-la-môn hằng tin tưởng là một việc làm vô ích”.(1) 

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp khác, cũng trong 
kinh Pali, đức Phật cho thấy sự cầu nguyện có ảnh hưởng 
đến người khác và môi trường sống chung quanh. Điển hình 
là trường hợp Tỳ kheo Angulimāla (Vô Não), ông vốn là 
một tay cướp giết người nổi tiếng, nhưng Angulimāla được 
Phật hoá độ, trở thành Tỳ kheo. Một hôm, Angulimāla đi 
khất thực, gặp một người đàn bà sắp lâm bồn đang rên siết 
đau đớn bên đường. Không biết làm thế nào, Angulimāla trở 
về hỏi đức Phật. Ðức Phật khuyên Angulimāla đem lời sau 
đây nói với người đàn bà: “Này cô, từ ngày được sanh vào 
Thánh tộc (nghĩa là từ ngày tôi xuất gia), tôi chưa hề có ý 
tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, 
ước mong cô được vuông tròn và con của cô được bình an 
vô sự”.(2) Angulimāla học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, 
ngồi cách người phụ nữ một bức màn che, đọc lại với lòng 
chân thật. Người mẹ đau đớn liền sanh được dễ dàng. 

Đến nay bài kinh Angulimāla Paritta(3) này vẫn còn được 
lưu hành ở một số quốc gia Phật giáo Nam truyền. Điều này 
cho thấy năng lực nội tại (qua tâm từ và giữ giới) của hành 

1. HT. Thích Minh Châu, Kinh Tương Ưng Bộ Tập IV Thiên 6 xứ 
Ch.8, Đoạn 6. 

2. HT. Narada Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998, Đức 
Phật và Phật Pháp. 

3. HT. Thích Minh Châu, Kinh Trung Bộ, Angulimala Sutta, kinh thứ 86. 
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giả có thể có tác dụng đến ngoại giới, đến môi trường chung 
quanh và ảnh hưởng ấy lại được chuyển tải bởi ngôn ngữ (lời 
kinh). Sức mạnh của tâm từ và năng lực trì giới của Tôn giả 
Angulimāla đã chuyển hóa tai họa của sản phụ, khiến cho mẹ 
con được an lành. 

Cũng vào thời Phật, có một số Tỳ kheo sống trong rừng 
sâu bị rắn độc cắn bị thương nhiều có khi gây tổn hại đến 
sinh mệnh, nên Phật đã dạy các Tỳ kheo ấy hãy rải tâm từ 
đến các loài rắn độc thì sẽ tránh khỏi. Phật dạy bài kệ. Nội 
dung bài kệ không phải là những câu thần chú bí hiểm, mà 
chỉ là những lời ước nguyện, mong cho tâm từ của hành giả 
lan tỏa đến chúa tể các loài rắn độc, các sinh vật không chân, 
hai chân và bốn chân; ước nguyện chúng sinh các loại đều 
được an lành, không làm hại đến tỳ kheo. Văn ước nguyện 
này được gọi là “hộ chú” (parittam).(4)

Trong thời cận đại, một vị bác sĩ người Pháp qua Việt 
Nam làm các việc từ thiện ở những năm đầu thập niên thế kỷ 
XX cũng xác nhận rằng nhờ “tâm từ” mà ông đã thoát được 
nạn rắn độc. Đó là trường hợp bác sĩ Yersin: “Năm 1894 bác 
sĩ Yersin đi từ cao nguyên Lang Bian đến Darlac rồi từ Dar-
lac đến Attopeu, một bữa nọ bác sĩ đang đi trong rừng, mắt 
chăm chú nhìn lên các ngọn cây cao, thì bỗng nghe sau lưng 
có tiếng động. Quay lại thì ngó thấy một con rắn hổ mang to 
lớn đứng thẳng lên trên đuôi, phùng mang le nọc độc. Bác 
sĩ Yersin đứng yên, thái độ hoàn toàn bình thản. Rắn lắc lư 
chiếc đầu dẹp muốn nhảy đến chụp, nhưng lại trù trừ. Hồi 
lâu hạ mình xuống vụt phóng vào bụi rậm rồi đi mất. Nghe 
được câu chuyện, có người đến hỏi bác sĩ có phải nhờ thuật 

4. Suzuki - TT. Thích Tuệ Sỹ, Thiền và Bát Nhã, Viện CĐPH Hải 
Đức, 2004. 
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thôi miên mà thoát nạn chăng?” Bác sĩ cười đáp: “Rắn độc 
cũng như thú dữ, cắn người chỉ để tự vệ. Chúng đều có linh 
tính. Một khi nhận biết rằng mình không có ác tâm, ác ý đối 
với chúng thì không bao giờ chúng làm hại mình”.(5) 

Trên đây là một số trường hợp cầu an cứu hộ có tính 
cách cá nhân cho mình hoặc cho người, nương nhờ vào năng 
lực từ tâm và trì giới. Trong trường hợp số đông chúng sinh 
như các vùng bị thiên tai, bão lụt làm mất tích và chết nhiều 
người, dẫn đến các bệnh dịch tàn phá khác. Phật giáo, ngoài 
những nỗ lực cứu giúp bằng các phương tiện vật chất còn 
có biện pháp cứu hộ khác bằng năng lực cầu nguyện của số 
đông với tâm từ bi, với chánh tín và chánh kiến qua việc đọc 
tụng kinh Châu Báu(6) như tại các quốc gia theo truyền thống 
Phật giáo Nam truyền thường áp dụng. 

Như thế có thể nói rằng ngoài tự lực, trong Phật giáo còn 
có tha lực và cầu nguyện. Sự cầu nguyện có thể được giải 
thích như là một ý lực mạnh mẽ muốn chuyển hóa nghiệp 
lực đối với tự thân đồng thời hỗ trợ cho tha nhân chuyển hóa 
nghiệp lực của họ, mà chủ yếu là sức mạnh của tâm từ bi và 
giữ giới luật. Tuy nhiên, điều chánh yếu là việc cầu nguyện 
phải phù hợp với lý và pháp. Hòa thượng Tịnh Không, trong 
một bài giảng có nói rằng việc cầu nguyện sẽ được hiệu 
nghiệm nhưng phải là “Như lý như pháp mà cầu”. Như lý 
như pháp là phải vì mục đích hạnh phúc của số đông, của tất 
cả chúng sinh, không chỉ riêng cho mình.

5. Quách Tấn, Xứ Trầm hương. Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa 
tái bản 2003. 

6. HT. Thích Minh Châu, Kinh Tiểu Bộ Tập I, Kinh Tập, (I) Kinh 
Châu Báu (Ratana Sutta) (Sn 39). 
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TỤNG KINH

Tụng kinh là cách hành trì rất phổ biến của cả hai trường 
phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. 

Kinh có nghĩa là những lời Phật dạy, bao gồm những bài 
thuyết pháp của đức Phật từ buổi thuyết pháp đầu tiên tại Ba 
La Nại cho đến lúc Phật nhập Niết-bàn. 

Tụng kinh là để ôn lại những lời Phật dạy và để tự nhắc 
nhở mình ứng dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hằng 
ngày là không làm các việc ác, làm các việc lành và tự thanh 
lọc tâm ý. Khi tụng kinh, do chú tâm vào lời kinh nên cả ba 
nghiệp là thân, khẩu và ý không có cơ hội tạo tác. Do đó xa 
lìa được các gốc rễ của khổ đau như tham lam, sân hận, si 
mê, đem lại lợi lạc cho mình và người. 

Nhiều bài kinh quan trọng từ giáo lý căn bản của đức 
Phật được chọn ra từ các bộ kinh. Tên những bộ kinh nguyên 
thủy bằng chữ Pali được chọn ra là: Trường Bộ Kinh (Digha 
Nikaya), Trung Bộ Kinh (Majjiima Nikaya), Tương Ưng Bộ 
Kinh (Samyutta Nikaya), Tăng Chi Bộ Kinh, (Anguttara Ni-
kaya) và Tiểu Bộ Kinh (Khuđaka Nikaya). Các Kinh nguyên 
thủy bằng chữ Sanskrit gồm có các bộ A Hàm (Agamas) như 
Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A 
Hàm (tương đương với các bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ 
Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, và Tiểu Bộ 
Kinh thuộc văn hệ Pali). Ngoài ra còn có các kinh thuộc Phật 
giáo Bắc Truyền như: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát 
Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên 
Giác, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Kinh Duy Ma Cật, 
Kinh A Di Đà, và còn rất nhiều nữa. 

Những kinh mà người Phật tử tụng trong truyền thống Phật 
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giáo Nam truyền để cầu an là kinh Châu Báu và kinh Phật Lực. 
Cầu siêu là kinh Vô Ngã Tướng và kinh Hồi Hướng Vong Linh. 
Đối với Phật giáo Bắc truyền kinh Cầu an là kinh Phổ Môn, 
kinh Dược Sư và cầu siêu là kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng. 

“Cầu An” có nghĩa là ước nguyện cho chính chúng ta 
hay cho người khác tránh khỏi các hình thái của ma quỷ, bất 
hạnh, đau ốm, và ảnh hưởng xấu của những sự thay đổi môi 
trường sống trong hệ thống hành tinh cũng như để đặt tin 
tưởng nơi tự tâm bằng chính tâm từ bi, chánh tín, chánh kiến 
và năng lực giữ giới hạnh của chúng ta. Còn “Cầu Siêu” là 
nguyện cầu cho những người thân quá cố hoặc bạn bè quen 
hay không quen của chúng ta, nhưng vì tâm từ, vì họ mà làm 
những việc từ thiện để hồi hướng cho họ được nương vào 
phước lành đó mà vượt thoát khỏi ba đường ác. 

Việc tránh ác, làm thiện và giữ giới của mỗi cá nhân và 
của số đông, hợp với sức mạnh gia hộ của thanh tịnh đại hải 
chúng Bồ Tát, của chư Phật và các vị thiện thần có thể đem 
lại kết quả, đạt được mục đích cầu an như ý lực mong muốn. 
Sự gia hộ mà trong kinh sách thường nói đến như là một tha 
lực, là điều rất khó giải thích, chỉ có thể cảm nhận được bằng 
kinh nghiệm bản thân. 

***
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Về nghi thức cúng kiếng, cầu nguyện cho người qua đời 
thì tôn giáo nào cũng có. Không những thế, ngay cả từ thời 
kỳ mông muội, chưa có tôn giáo, cũng đã có những sự cầu 
nguyện các đấng mà họ nghĩ là linh thiêng, nhiều quyền 
phép nào đó, để che chở, cứu vớt người thân đã chết của họ. 
Họ làm vậy vì trước những tai họa xảy đến, con người cảm 
thấy quá bé nhỏ trước thiên nhiên, nên nảy sinh nỗi sợ hãi 
mênh mông đối với bóng tối, sấm chớp, núi cao, sông sâu, 
dịch bệnh, v.v... họ tưởng tượng ra nhiều loại thần, nhiều loại 
ma, và khi người thân chết đi, họ thương xót, thấy là từ nay 
không còn giúp đỡ, bảo vệ được người thân nữa, họ bèn nghĩ 
tới các Thánh Thần, đến những nhân vật được tưởng tượng 
ra từ biết bao nhiêu đời trước mà cho đến nay thì đã được tô 
đậm thành những hình ảnh huyền bí, đầy quyền năng nơi cõi 
u linh nào đó chưa ai biết tới, nhưng là nơi mà thân nhân họ 
có lẽ đang bơ vơ lạc lõng trong đó. 

Từ niềm thương xót người thân mà nay mình đã đành 
chịu bất lực, họ cầu cứu đến các đấng được gọi là khuất mày 
khuất mặt đầy bí mật, các đấng đã được những kẻ lợi dụng 
hình ảnh linh thiêng để hù dọa thân nhân người đã chết, khiến 
cho họ phải biện lễ hậu hĩnh đến xin xỏ Thần Thánh này.
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Ðạo Phật khi tới các vùng đất mới, thường uyển chuyển 
hội nhập, gọi là tùy duyên phương tiện, dùng bình của địa 
phương đựng nước Cam Lồ của nhà Phật, cho nên bên cạnh 
những nguyên tắc sống Từ Bi Hỷ Xả, tham thiền, nhập định, 
hành trì tu tập trong khuôn khổ của đạo Giác Ngộ, vẫn tham 
dự các nghi lễ vốn có từ ngàn xưa của địa phương, chỉ chuyển 
hóa từ từ. Cho nên, trên con đường Bắc truyền, một số hình 
thức lễ nghi của những vùng mà đạo Phật đi qua vẫn cùng 
với đạo Phật chung vai sát cánh ôn hòa. 

Một số quốc gia trong trường hợp này vốn sẵn có những 
nền đạo học rất uyên áo, sâu sắc, thí dụ Khổng giáo, Lão 
giáo, v.v.... Cúng kiếng là một lễ nghi quan trọng của Khổng 
giáo, coi như là một nguyên tắc sống của con người. Cúng 
giỗ là một hình thức báo hiếu. Không có con trai nối dõi tông 
đường để thờ cúng tổ tiên bị coi như là tội đại bất hiếu. Trong 
niềm tin ấy, đạo Phật muốn sống hài hòa với đời, tất nhiên là 
cũng tùy duyên mà áp dụng các nghi thức cúng bái, miễn sao 
không trở nên quá mê tín, vi phạm vào quy luật nhân quả là 
niềm tin cốt tủy của Phật tử trong thế giới hiện tượng tương 
đối mà thôi.

Vậy đạo Phật quan niệm thế nào về sự cúng kiếng cho 
người chết?

Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem đạo Phật quan niệm 
thế nào về sự Sinh và Tử, và theo đạo Phật thì có một linh 
hồn trường tồn sống mãi trong một cõi giới u linh nào đó để 
hằng năm trở về nhà con cháu ăn một bữa cơm không?  

Để trả lời câu hỏi này chúng tôi xin trích dẫn một bài 
pháp từ cuốn Ðức Phật và Phật Pháp do Hòa thượng Narada 
biên soạn theo kinh sách nhà Phật và do cư sĩ Phạm Kim 
Khánh dịch: 
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“Theo triết học Phật giáo (Vi Diệu Pháp), ba hiện tượng 
có thể xuất hiện cho con người thấy trong giai đoạn hấp 
hối là: Nghiệp, Hiện Tượng Của Nghiệp, và Biểu Hiện Lâm 
Chung.

Nghiệp là vài hành động tốt hay xấu trong đời sống hoặc 
ngay trước phút lâm chung. Nếu người hấp hối đã phạm một 
trong năm tội nặng là các tội giết cha, giết mẹ, giết một vị 
A-la-hán, làm tổn thương đức Phật và chia rẽ Tăng chúng, 
hoặc người ấy có một thiện nghiệp lớn như đã đắc một trong 
các tầng Thiền, thì sẽ chứng nghiệm Hiện tượng của Nghiệp 
trước khi chết. Những hành động thiện hay bất thiện đặc biệt 
ấy có năng lực thật mạnh, chen vào, áp đảo tất cả các hành 
động khác và biểu hiện thật rõ rệt trước mắt người hấp hối.

Nếu không có Nghiệp xấu hoặc tốt mạnh mẽ như vậy thì có 
thể tiến trình tư tưởng cuối cùng của người ấy sẽ tùy theo cái 
Nghiệp vừa tạo liền trước khi chết, gọi là Cận Tử Nghiệp. Cận 
Tử Nghiệp là hành vi cuối cùng hoặc hành vi nào mà luồng tư 
tưởng cuối cùng bất chợt nhớ ra ngay lúc lâm chung.

Nếu không phải Cận Tử Nghiệp thì có thể là Thường 
Nghiệp là những việc mà đương sự thường làm hằng ngày, 
hoặc thưòng nhớ đến và ưa thích hơn hết. Trong trường hợp 
này, nếu người hấp hối là một bác sĩ thì thấy đang săn sóc 
bệnh nhân, một nhà tu thì thấy đang thuyết pháp, một tên 
trộm thì thấy đang cạy cửa, khoét vách v.v...

Nếu ba trường hợp trên không xảy ra thì Nghiệp Tích 
Trữ xuất hiện. Nghiệp Tích Trữ gồm tất cả những trường hợp 
không kể trong ba loại Nghiệp trên, mà là những hành động 
tốt hoặc xấu thông thường.

Hiện Tượng của Nghiệp là những biểu tượng xuất hiện 
trong tâm thức của người hấp hối dưới hình thức sắc, thanh, 
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hương, vị, xúc hay pháp, tức là những hình sắc, âm thanh, 
mùi, vị hay tư tưởng mạnh mẽ, quen thuộc trong nếp sinh 
hoạt hằng ngày, thí dụ người đồ tể thì thấy con dao hay con 
thú chết, bác sĩ thì thấy bệnh nhân, người mộ đạo thì thấy 
các món lễ vật v.v…

Biểu Hiện Lâm Chung là vài dấu hiệu có liên quan đến 
cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sanh vào mà do đó, 
mặt người sắp lâm chung lộ vẻ vui sướng hoặc đau khổ. Khi 
triệu chứng phát sinh, nếu là xấu thì ta có thể sửa chữa kịp 
thời bằng cách giảng kinh hay nói pháp để tạo đối tượng tốt 
đẹp trong tư tưởng người sắp chết. Những Biểu Hiện Lâm 
Chung thường là lửa, rừng, vùng sơn cước, bào thai người 
mẹ, thiên cung v.v...

Dầu trong trường hợp bất đắc kỳ tử, tiến trình tư tưởng 
của người sắp chết vẫn diễn tiến và đối tượng của chập tư 
tưởng cuối cùng ấy là một trong ba hiện tượng: Nghiệp, Hiện 
Tượng của Nghiệp và Biểu Hiện Lâm Chung.

Thí dụ một người sắp lâm chung và sẽ tái sanh vào cảnh 
người thì đối tượng của chập tư tưởng cuối cùng là một vài 
nghiệp tốt.

Cái chết thật sự đến lúc Tử Tâm tức luồng tâm thức cuối 
cùng chấm dứt. Kể từ đó tâm và vật thực không còn tạo năng 
lực vật chất nữa. Chỉ còn một loại năng lực vật chất phát sanh 
do hơi nóng tiếp tục tồn tại đến khi cơ thể vật chất tan rã.

Sự diệt tắt của tâm trong kiếp vừa qua là cơ hội để cho 
một tâm mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên, không 
có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn đơn thuần, không biến đổi, 
được chuyển từ quá khứ sang hiện tại. Cũng như bánh xe lăn 
tròn trên đường, mỗi một lúc chỉ có một điểm của bánh xe 
chạm với đường. Nói một cánh chính xác, chúng ta chỉ sống 
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trong từng chập tư tưởng. Ta chỉ sống trong hiện tại và hiện 
tại nhất định phải trôi vào dĩ vãng.

Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, trong 
một khoảnh khắc, mỗi chập tư tưởng đều trải qua sanh, trụ, 
rồi diệt, và trong khi diệt, nó chuyển tất cả năng lực và cảm 
giác đã ghi nhận cho chập tư tưởng kế. Vậy mỗi chập tư 
tưởng mới gồm những năng lực tiềm tàng của chập trước và 
thêm vào đó chút gì khác. Ðến lúc chết, chập tư tưởng cuối 
cùng chấm dứt, để nhường chỗ cho chập tư tưởng kế phát 
sanh trong kiếp sống mới. Vậy, cái Thức mới gồm chứa tất cả 
những kinh nghiệm trong quá khứ, vì tất cả những cảm giác 
trong quá khứ đều được ghi nhận trong cái tâm biến đổi, và 
tất cả tiềm năng đều được chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác, 
mặc dầu phần vật chất tan rã. Vì lẽ ấy, đôi khi có người còn 
nhớ được kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc 
vào bộ não, tức nhiên không thể có người nhớ được tiền kiếp.

“Chúng sanh mới” là sự biển hiện của luồng nghiệp 
trong hiện tại, không giống hệt, không phải là một, nhưng 
cũng không hoàn toàn khác với chúng sanh trước kế đó.

“Những thành phần (ngũ uẩn) tạo nên chúng sanh ấy 
không giống hệt, không phải là một với thành phần (ngũ uẩn) 
đã tạo nên chúng sanh trước. Tuy nhiên, cũng không phải 
hoàn toàn là khác vì cả hai cùng nằm chung trong một luồng 
nghiệp, mặc dầu biểu hiện dưới hình thức mới, trong thế 
gian mà ngũ quan ta có thể thâu nhận, và ta cho là có một 
“chúng sanh mới”.

Theo Phật giáo, cái chết là sự chấm dứt của đời sống 
tâm-vật-lý của cá nhân. Chết là sự diệt tắt của sinh lực, tức 
là đời sống tâm linh và vật lý, cùng với hơi nóng và thức.

Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng 
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sanh, mặc dầu kiếp sống chấm dứt. Cái tiềm lực làm sống 
chúng sanh không bị tiêu diệt.

Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài mà 
ta có thể thấy của luồng điện vô hình, chúng ta là biểu hiện 
bề ngoài của luồng nghiệp vô hình. Bóng đèn có thể vỡ và 
ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn tồn tại, và ánh sáng 
có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một bóng đèn khác. 
Cũng như thế, sự tan rã của thể xác không làm xáo trộn luồng 
nghiệp lực, và sự chấm dứt của thức hiện tại dẫn đến sự phát 
sanh mới. Tuy nhiên, không có gì trường tồn bất biến, như một 
thực thể đơn thuần, “chuyển” từ hiện tại sang tương lai.

Trong trường hợp nêu trên, nếu người chết tái sanh trở 
lại vào cảnh người, chập tư tưởng cuối cùng tất nhiên là một 
loại tâm thiện. Thức-tái-sanh là từ tâm thiện ấy phát sanh, tự 
nhiên chuyển đến cái trứng và tinh trùng tương xứng trong 
cảnh người.

Như thế có nghĩa là cho đến lúc chết, luồng nghiệp lực 
vẫn luôn luôn trôi chảy, không có một điểm thời gian gián 
đoạn. Ngay lúc chết những chập tư tưởng vẫn liên tục kế tiếp 
như trong đời sống.

Hiện tượng chết và tái sanh diễn ra tức khắc, dầu ở bất 
cứ nơi nào, cũng như làn sóng điện phát ra trong không gian 
được thâu nhận tức khắc vào bộ máy thâu thanh. Luồng 
nghiệp lực trực tiếp chuyển từ cái chết ngay đến tái sanh, 
không trải qua một trạng thái chuyển tiếp nào. Phật giáo 
thuần túy không chủ trương có linh hồn người chết tạm trú 
ở một nơi nào, chờ đến khi tìm được một nơi thích hợp để 
đầu thai”. 

Trên đây là quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, hay 
còn gọi là Phật giáo Nam tông Theravada. 
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Về phía Phật giáo Bắc tông, hay còn gọi là Phật giáo 
Ðại thừa, thì quan niệm rằng không hẳn là tất cả mọi người 
sau khi chết đều tái sinh ngay lập tức. Trường phái này quan 
niệm rằng những người có nghiệp cực thiện thì ngay sau khi 
chết sẽ sanh vào các cõi Tịnh, thí dụ cõi Tây Phương Tịnh 
Ðộ, Ðông Phương Tịnh Ðộ, v.v... và những người có nghiệp 
cực ác thì sau khi chết sẽ sanh ngay vào các cảnh giới ác, 
như Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ hoặc tái sinh thành các loài súc sinh. 
Trường hợp đó gọi là chết đây sinh kia. Ngoài hai trường hợp 
đó, sau khi chết, người ta có thể còn lưu tâm thức lại một thời 
gian trong trạng thái gọi là Thân Trung Ấm, và mơ màng 
trong cảnh giới này từ  1 lần 7 ngày,  cho tới 7 lần 7 ngày,  là 
49 ngày. Trong thời gian đó, nhất là 21 ngày đầu, người đã 
qua đời vẫn còn có ấn tượng mạnh mẽ về kiếp sống vừa qua. 
Và chính từ niềm tin này, người ta coi trọng sự cầu nguyện 
để giúp chuyển hóa tâm trạng người chết khiến cho thần thức 
của họ hòa nhập được vào các cõi an lành.

Như vậy thì cả hai truyền thống Phật giáo, Bắc tông và 
Nam tông đều không nói đến những hình thức cúng kiếng 
cho người đã chết từ lâu, hàng năm trời, mà chỉ có thể giúp 
cho người mới chết qua những lời kinh tiếng kệ, qua lòng chí 
thành thanh tịnh của chư vị chân tu và thân nhân, hy vọng họ 
chuyển hóa các tâm niệm xấu mà thôi.

Tuy nhiên, theo truyền thống của người Việt Nam, việc 
cúng giỗ là điều rất tốt, nhưng nên được xem như là ngày 
tưởng niệm, ngày nhớ tưởng đến người đã khuất, trước là nói 
lên lòng thành kính tưởng nhớ, sau là nhắc nhở con cháu nên 
tiếp nối mỹ tục biết cảm ơn các bậc sinh thành, cũng như mỗi 
quốc gia đều có những ngày kỷ niệm Chiến Sĩ Trận Vong, 
để nói lên lòng nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ có công với đất 
nước vậy.
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Chúng ta có thể tổ chức cúng giỗ tại nhà, hoặc tại chùa 
với mục đích tưởng niệm, không thiết lễ cầu siêu dâng sớ 
và đốt vàng mã theo văn hóa Trung Hoa (vì tin chắc là ông 
bà hoặc đã lên các cõi Tịnh hay đã tái sanh làm người ngay 
từ lúc nhắm mắt lìa đời). Nếu đủ phương tiện có thể tổ chức 
cúng giỗ tại chùa thì tốt hơn. Trước nhất, đây là một duyên 
lành giữa thân nhân người chết đối với nhà Phật, có dịp cho 
con cháu, họ hàng tiếp cận với các vị Sư, nhân đó, họ có thể 
tìm hiểu để học hỏi thêm về Phật pháp. Thứ nữa là thân nhân 
người chết có thể tạo chút phước qua việc cúng dường Tam 
Bảo, để nhà chùa có thêm khả năng ấn tống kinh sách, phổ 
biến Phật pháp rộng rãi, thêm phương tiện để hoàn thành các 
Phật sự vì chúng sinh và cho chúng sinh. Các vị Sư là những 
Trưởng Tử Như Lai, là những Ðạo Sư, có nhiệm vụ thiêng 
liêng là hoằng dương Chánh Pháp song song với việc tu tập 
bản thân để giải thoát luân hồi. Phật tử tại gia cũng vậy, ngoài 
việc lo cho gia đình, xã hội cũng cần phải tu tập bản thân và 
giúp phương tiện cho các vị Ðạo Sư trong công cuộc hoằng 
truyền và bảo vệ sự trong sáng của đạo Phật.

***
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XÉT LẠI CÂU TỤC NGỮ 

“ĐỜI CHA ĂN MẶN ĐỜI CON KHÁT NƯỚC”
QUA LĂNG KÍNH ÐẠO PHẬT

Nếu toàn thể nhân loại kể từ đời thượng cổ cho đến ngày 
nay đều có cùng một thói quen sống “ai sao tôi vậy” hoặc 
“xưa sao nay vậy” thì giờ này chúng ta vẫn còn phải vác rìu 
bằng đá để đi săn thú đem về ăn sống nuốt tươi, chứ không 
thể có được nền văn minh điện toán như ngày nay.

Nền văn minh mà chúng ta đang thừa hưởng này không 
phải bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, hoặc là từ những bộ 
óc ù lì, nghị gật “ai sao tôi vậy” mà xây dựng nên. Ðó là nhờ 
công lao của những khối óc quả cảm, đầy sáng kiến, dám thí 
nghiệm những sáng kiến của mình, dám tranh đấu để những 
sáng kiến thành hiện thực dù cho đôi khi phải hy sinh tính mạng.

Sự tiến hóa cả về vật chất lẫn tinh thần có được là nhờ ở 
những con người biết suy nghĩ độc lập, can đảm nhận lãnh 
trách nhiệm, dám có ý kiến khác đương thời, “ai sao tôi 
không vậy” mới vùng lên lật đổ được ngoại xâm, không chịu 
cam tâm làm nô lệ.

Cho nên, là phần tử của đạo Giác Ngộ, chúng ta nên xét 
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lại một số thói quen xấu, như thói quen ỷ lại vào người khác 
“ai sao tôi vậy”.

Những “ai sao tôi vậy” nào mà hợp lý, có lợi cho mọi 
người thì theo. Cái nào có hại thì nên bỏ và nói người khác 
bỏ. Không nên mang nỗi sợ truyền kiếp với tiền nhân mà cứ 
cắm đầu tuân theo những thói quen lạc hậu như sợ “ra ngõ 
gặp gái thì xui xẻo”, “có con mèo lạc vào nhà thì sẽ nghèo”, 
“vợ chồng khắc tuổi thì sẽ sớm bỏ nhau”, v.v...

Trong tinh thần đó, chúng ta nên xét lại một số châm 
ngôn tục ngữ qua lăng kính của đạo Phật, thí dụ như câu: 
“Đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

Quan niệm về cái gọi là “đời cha ăn mặn đời con khát 
nước” cho rằng có một cái gì vô hình lưu truyền cái nhân 
xấu do đời cha tạo ra và chuyển giao cái quả xấu do nhân 
xấu mang lại cho con cái trong dòng họ huyết thống tổ tiên.

Có người cho rằng, đó là do ảnh hưởng huyết thống, mà 
khoa học ngày nay đã khám phá ra các “gene” di truyền và 
cũng có người cho rằng quan niệm này bắt nguồn từ thuyết 
nhân quả luân hồi của đạo Phật, điều này mới nghe ra thì 
tưởng như đúng vì cũng gieo nhân và cũng hái quả, nhưng 
hoàn toàn không đúng.

Thời đức Phật còn tại thế, có người hỏi Ngài:

“Bạch đức Thế Tôn, vì lý do nào mà trong đời người có 
người chết yểu và có người sống lâu; có người bệnh hoạn 
và có người khỏe mạnh; có người xấu và có người đẹp; có 
người làm gì cũng không có ai làm theo, nói gì cũng không ai 
nghe theo; có người nghèo khổ và người giàu sang, có người 
sanh trong gia đình bần tiện và có người sanh trong gia đình 
cao sang, có người ngu dốt và có người trí tuệ thông minh?”
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Ðức Phật trả lời như sau:

“Tất cả chúng sinh đều mang theo cái Nghiệp (Karma) của 
chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí 
thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái Nghiệp riêng của mỗi 
người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh”.(1)

Nghiệp (kamma, hay tiếng Sanscrit là karma) là quy luật 
nhân quả trên bình diện đạo đức. Nói một cách chính xác 
hơn, Nghiệp là tác ý hay ý muốn. Vì có ý muốn nên mới phát 
sinh hành động qua thân, khẩu, và ý. Tác ý có thể là thiện hay 
không thiện, tức lành hay dữ, cũng có thể không lành không 
dữ. Vì thế hành động là gieo nhân, mà nhân lành sẽ ra quả 
lành và nhân ác sẽ ra quả ác. Tiến trình hành động và phản 
hành động, tức tiến trình gieo nhân và gặt quả nối tiếp vô 
cùng tận. Nhân tạo quả, quả trở thành nhân mới.

Tiến trình của nhân và quả này là qui luật thiên nhiên, 
luôn luôn biến dịch, không có ai tạo ra nó và hủy diệt nó. Một 
năng lực ngoại tại hay một đấng thần linh nào đó có quyền 
ban phước cho những ai ăn hiền ở lành hay trừng phạt những 
ai làm điều ác, hay có quyền chuyển giao phước báu hoặc 
hình phạt từ người này qua người khác, hoàn toàn không có 
chỗ đứng trong Phật giáo. Người cha, dù có thương con cách 
mấy cũng không thể nào thay thế cho con ở tù khi đứa con 
phạm trọng tội giết người.

Trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều điển tích nói lên cái 
nhân quả do mình làm mình chịu, không ai có thể gánh thay 
cho mình được, như sự tích bà Mục Liên Thanh Ðề, thân mẫu 
ngài Mục Kiền Liên. Bà Thanh Ðề khi còn sống đã làm nhiều 

1. Majjhima Nikaya, Cullakammavibhanga Sutta no.35. Warren, 
Buddhism in Translation, p. 214. 
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điều độc ác, tham lam và ích kỷ, không bao giờ làm phước, bố 
thí hay giúp đỡ người nghèo khổ, nên khi mệnh chung bà phải 
đọa vào địa ngục A-tỳ, làm thân ngạ quỷ, đói khát cực khổ.

Ngài Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất 
của Phật, sau khi chứng được đạo quả, liền dùng huệ nhãn 
quan sát sáu nẻo luân hồi, thấy cha đang ở cõi trời hưởng 
phước báu an vui, còn mẹ là bà Thanh Ðề đang sống trong 
cảnh giới địa ngục thân hình tiều tụy, đói khát khổ sở.

Quá thương xót mẹ, ngài dùng thần thông đem bát cơm 
dâng mẹ. Bà Thanh Ðề, vì đói lâu ngày nên khi thấy bát cơm, 
thì lòng tham nổi lên sợ các quỷ đói khác dành ăn nên bà lấy 
tay trái che bát cơm, tay mặt bốc ăn, cơm liền biến thành than 
hồng. Ngài xót xa rơi lệ, biết mẹ mình nghiệp chướng quá 
nặng, sức mình không cứu nổi, bèn đi cầu cứu với Phật.

Vâng theo lời Phật dậy, ngài nhờ sức tâm của chư vị A-
la-hán, là những bậc tu hành đạt đạo, đã thanh lọc tất cả 
mọi tư tưởng ô nhiễm tham sân si, đã tháo gỡ mọi sự vướng 
mắc của tâm ý thức, chấm dứt được dòng luân hồi nghiệp 
báo, tâm thanh tịnh mênh mông như hư không, nên mới chuyển 
hóa được tâm bủn xỉn của bà Thanh Ðề. Chỉ cần một niệm tâm 
chuyển hóa, ngục tù tâm tạo của bà đã tự tan rã. Cho nên Lục Tổ 
nói: “Tự tánh khởi một niệm ác, liền diệt vạn kiếp thiện nhân, tự 
tánh khởi một niệm thiện, liền dứt hằng sa ác nghiệp”.(2)

Bao nhiêu đó chứng tỏ rằng người con đắc đạo, thần 
thông bậc nhất là do tu chứng của chính cá nhân mình không 
do nơi cha mẹ và bà mẹ cũng vậy, phải gánh chịu cái quả do 
việc làm của chính mình, ngay cả con bà đến cứu bà cũng 
không được. Thật là rõ ràng quan niệm phúc ấm truyền đời 

2. Pháp Bảo Ðàn Kinh. 
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hay cái gọi là “đời cha ăn mặn đời con khát nước” không có 
mặt trong đạo Phật.

Theo luật nhân quả, thì quả vui hay quả khổ của người 
đang thụ hưởng đều do những nhân tốt hay xấu do chính 
người ấy, chứ không phải do người khác đã gieo trồng, trong 
kiếp hiện tại hay trong những kiếp quá khứ. Với cái nhận 
thức và tầm nhìn giới hạn của chúng ta nên chúng ta chỉ thấy 
trước mặt cái quả đang trổ mà không thấy được tất cả các 
nguyên nhân vi tế đã sanh quả ấy, vì các nhân ấy không phải 
chỉ là những nhân đã gieo trồng trong kiếp này mà có thể là 
đã được gieo trải từ nhiều kiếp trong quá khứ. Nhà Phật gọi 
là nhân quả ba đời, (có nghĩa là bao gồm nhiều kiếp trong 
quá khứ, kiếp hiện tại và nhiều kiếp trong tương lai).

Sở dĩ chúng ta phải đem ánh sáng của đạo Giác Ngộ rọi 
vào những câu châm ngôn tục ngữ như câu: “Ðời cha ăn 
mặn đời con khát nước” vì câu này không đúng với luật nhân 
quả. “Người này ăn mặn mà người khác lại khát nước” !!! 
Chuyện đời nay rõ ràng, ai cố gắng học hành thì được ghi tên 
nơi bằng cấp, không có việc chuyển nhượng.

Quan niệm “Ðời cha ăn mặn đời con khát nước” cũng có 
thể là một lời hăm dọa phát nguồn từ thế lực cầm quyền trong xã 
hội cũ tại Việt Nam. Chế độ phong kiến thời xưa, vì quyền lợi, 
thường có thói quen tàn ác kéo cả gia đình phạm nhân vào một 
sự trừng phạt, thí dụ như án “tru di tam tộc”, giết cả ba họ kẻ có 
tội với triều đình, với mục đích khủng bố tinh thần dân chúng, 
để họ vì nghĩ đến thân nhân, thương xót không muốn thân nhân 
mắc họa, mà không giám chống đối lại triều đình.

Ở đây thì vì nghĩ đến con mà không giám làm điều gì 
mang họa cho con. Dọa dẫm mà có kết quả thì cũng có thể 
bỏ qua được. Nhưng không có nghĩa là lời dọa đó đúng với 
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chánh pháp. Cũng như giết ba họ của phạm nhân để người 
khác không giám phạm pháp thì chỉ là một sự trả thù tàn 
nhẫn và vô lý mà thôi.

Cái lợi của sự dọa dẫm này quá nhỏ so với cái hại: (1) 
Quan niệm “đời cha ăn mặn đời con khát nước” chỉ gây cho 
con cái, cái tinh thần ỷ lại vào phúc ấm tổ tiên. (2) Ðời sống 
đen tối thì oán trách, đổ thừa cho cha mẹ mà không tự nhận 
rằng vì cái nhân xấu mình đã gây ra trong quá khứ. (3) Con 
cái khá giả thì cha mẹ giành công, khoe khoang rằng phúc 
đức do mình tạo. Nếu trong đám lại có những đứa nghèo 
khổ thì chúng lại oán hận cha mẹ bất công, chia phúc cho 
con này không cho con khác. Cha mẹ nhận công như vậy đã 
gián tiếp không khuyến khích chính con cái làm điều thiện 
để tạo nhân tốt cho nghiệp quả của bản thân họ. (4) Không 
giải thích được những trường hợp một gia đình có nhiều anh 
chị em, trong đó có người giàu sang, kẻ nghèo khó nghiện 
ngập. Như vậy thì phước đức của tổ tiên cha mẹ đã được chia 
cho con cái theo công thức nào? (5) Không giải thích được 
trường hợp cha mẹ hiền đức như vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi 
phu nhân mà lại sinh ra người con độc ác là vua Lưu Ly, đang 
tay giết cả dòng họ Thích.

Là Phật tử của đạo Giác Ngộ, chúng ta không tin về cái 
gọi là “phúc ấm truyền thừa” hay “đời cha ăn mặn đời con 
khát nước”. Bà Mục Liên Thanh Ðề ăn mặn nhưng con của 
bà đâu có khát nước. Chúng ta phải tin sâu và hiểu thấu 
định luật nhân quả, phải tin tưởng mãnh liệt nơi chính mình, 
chính mình tạo nhân cũng chính mình gặt quả, phải tin vào 
khả năng và sự cố gắng của chính mình trong việc hóa giải 
những nhân xấu bằng những nhân tốt để cải thiện đời mình 
và không ngừng làm việc tốt để tạo an lạc cho chúng sinh, 
làm tốt cho cộng đồng.
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Cũng như người Việt trong nước, cứ vào mỗi dịp tết 
Nguyên Đán, người Việt hải ngoại, Phật tử cũng như không 
phải Phật tử thường hay đi chùa lễ Phật và hái lộc vào đêm 
giao thừa và những ngày đầu năm, để cầu phúc, cầu may, xin 
Trời Phật, Bồ Tát phù hộ cho bản thân và gia đình năm mới 
được mọi điều tốt lành, tai qua nạn khỏi, mọi sự hạnh thông 
như ý muốn. 

Vì hoàn cảnh nên đa số các chùa tại hải ngoại không có 
vườn rộng để trồng hoa màu và các cây ăn trái mà chỉ trồng 
một số cây cảnh, đủ để làm đẹp cảnh chùa. Do đó, những 
năm vừa qua, các chùa ở những nơi đông người Việt cư ngụ 
đã mua hàng nghìn trái cam quít trước tết đề làm quà phát lộc 
đầu năm cho Phật tử đến chùa lễ Phật, nhằm tránh cho những 
cây cảnh quanh chùa khỏi bị hư hại.  

Nhiều người đi chùa hái lộc đầu năm cứ nghĩ tưởng hễ 
đầu năm, hái được nhiều lộc thì quanh năm sẽ được hưởng 
nhiều lợi lộc, được lên lương, thăng quan tiến chức, buôn 
may bán đắt và trúng số vài chục triệu…. Thế nên vào đêm 
giao thừa người người đến chùa hái lộc bẻ cành, có người 
còn mang cả chậu hoa kiểng của chùa về nhà. Thật đáng 
thương thay! 
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Đầu năm đi chùa lễ Phật là một tập tục dễ thương của 
người Việt, là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, nhưng chỉ đi chùa lễ Phật thôi, xin đừng hái lộc, bẻ cành, 
ngắt hoa, và cầu xin đủ thứ, mà thay vào đó là tích cực gieo 
nhân trồng phước.  

Hễ muốn có lộc thì phải gieo nhân. Một khi nhân đã gieo 
trồng thì tương lai cảm quả sẽ không sai khác, trồng dưa 
được dưa, trồng đậu được đậu. Nhà Phật tin rằng tất cả mọi 
chuyện chúng ta đang thọ hưởng bây giờ, đều chỉ là hoa trái 
của những hành động của ta trong quá khứ, và hiện tại ta đang 
làm gì thì kết quả tương ứng sẽ xảy đến cho ta trong tương 
lai. Nếu muốn có cuộc sống an lạc hạnh phúc hay muốn được 
hưởng lộc nhiều, phước nhiều, cần phải gieo nhiều nhân 
lành. Thay vì hái lộc, thay vì cầu xin Trời Phật, chúng ta 
nên gieo nhân lành bằng cách nghĩ đến các điều thiện, nói 
các điều thiện và làm các việc thiện. Thế nào là việc thiện? 
Chính là những việc tốt, việc lành, những việc làm mang lại 
an lạc hạnh phúc cho mình, cho người và không làm tổn hại 
đến những chúng sinh khác. Một vài thí dụ cụ thể là ăn chay, 
không sát sinh, phóng sinh, giúp nuôi trẻ mồ côi, săn sóc 
người già, kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Nói chung là làm những 
công tác từ thiện xã hội. 

Gieo nhân lành, nhân thiện, không những sẽ được nhiều 
lộc trong tương lai mà còn được cả phước và thọ, tức là 
hưởng được nhiều điều may mắn tốt lành và có được mạng 
sống dài lâu, không bệnh tật. 

Con người ta trên thế gian, ai ai cũng mong muốn giầu 
sang phú quý, mạnh khỏe sống lâu và may mắn; mà hầu như 
ít ai để ý đến các loại nhân đã và đang gieo trồng: Quả giàu 
sang phú quý là nhân bố thí, quả mạnh khỏe sống lâu và may 
mắn là nhân không sát sanh, nhân phóng sinh và nhân giúp 
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đỡ người khác. Trong kho tàng truyện cổ Phật gfiáo có hai 
câu chuyện ngắn liên quan đến vấn đề gieo nhân hái quả này.  

Câu chuyện thứ nhất lên quan đến nhân bố thí và giúp đỡ 
người khác. Chuyện kể rằng: Công chúa Nhật Quang, con 
của vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ, có vẻ đẹp thùy mị, tính tình 
đoan trang, thông minh và đức hạnh. Tuy sanh trong hoàng 
tộc, sống cao sang, nhưng lúc nào vẫn giữ thái độ nhã nhặn 
khiêm tốn, nhất là đối với những kẻ nghèo khổ, tật nguyền, 
cô luôn luôn tìm cách giúp đỡ. Không những vua cha và 
hoàng hậu yêu quý mà các quan lớn nhỏ trong triều và dân 
chúng cũng quý mến công chúa không kém. 

Một hôm, trong lúc vui, vua cha nói với công chúa rằng: 
“Cả nước không ai đẹp, dễ thương và hạnh phúc bằng con, 
đời con được như thế là nhờ sức của cha mẹ vậy…”  Công 
chúa Nhật Quang trả lời vua: “Tâu phụ vương, công ơn sinh 
thành và dưỡng dục của phụ vương và mẫu hậu con không 
bao giờ dám quên. Nhưng đời con được hạnh phúc như thế 
này, con nghĩ cũng bởi ảnh hưởng của cha mẹ một phần nào, 
nhưng phần lớn là nhờ kiếp trước con đã tu nhân tích đức”. 

Vua Ba Tư Nặc bị chạm tự ái và muốn bảo thủ ý của 
mình là đúng nên nhờ một viên cận thần tìm một người con 
trai bằng tuổi thật nghèo để gả công chúa cho. Vua nói với 
công chúa: “Hôm kia con đã nói: “Hạnh phúc của con hiện 
tại là phần lớn do con đã tu nhân tích đức ngày trước. Nay 
ta muốn xem lời ấy ra sao, nên ta đã quyết định gả con cho 
một chàng thanh niên hành khất, nếu thật như lời con nói 
con cũng sẽ trở nên giàu có sung sướng. Con hãy sửa soạn 
ngày mai lên đường với chồng con…” 

Sáng ngày hôm sau, công chúa vào lạy tạ cha mẹ và từ 
biệt mọi người rồi bình tĩnh ra đi với chàng hành khất. Cả 
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nhà và các quan cận thần đều khóc lóc thương xót, nhưng 
không ai dám cản ngăn ý định của vua. 

Rời hoàng cung, hướng về miền quê, không biết đi về 
phương nào lập nghiệp, công chúa hỏi chàng hành khất quê 
quán ở đâu và vì sao mà phải đi hành khất. Chàng hành khất 
nói gia đình ngày xưa cũng khá giả, nhưng vì ham chơi nên 
khi cha mẹ qua đời phải bán hết cả ruộng vườn nhà cửa, nay 
chỉ còn một sở vườn hoang, nên phải đi hành khất. Một hôm 
đi lang thang thì gặp một vị quan hỏi gia thế rồi dẫn vào cung 
gặp vua. Tôi không biết vì sao vua lại đem công chúa gả cho 
một kẻ nghèo hèn như tôi.  

Nghe xong câu chuyện hai người quyết định về sở vườn 
hoang còn lại để tạm trú. Họ tìm cách dựng một cái chòi nhỏ 
nơi đây sinh sống. Không ngờ, đến khi đào đất dựng cột nhà 
thì bắt gặp ba cái chum lớn niêm khằn cẩn thận. Hai người 
mở ra thấy toàn là vàng bạc châu báu. Công chúa vui mừng 
đem bán một số vàng bạc rồi mướn nhân công tạo lập lâu đài 
vườn tược, trồng tỉa hoa quả. Vốn sẵn có lòng từ, công chúa 
tiếp tục bố thí tiền cho những người nghèo và giúp đỡ những 
người khác, nên kẻ ăn người ở trong nhà và dân làng đều yêu 
mến hai người và chẳng bao lâu sở vườn hoang biến thành 
lâu đài tráng lệ, mọi người vô ra tấp nập.  

Tin đồn công chúa về tới hoàng cung. Vua Ba Tư Nặc 
nhất mực không tin liền đến tận nơi dò xét thì quả đúng như 
vậy, nhưng vẫn thắc mắc không biết tiền kiếp công chúa đã 
gieo những nhân lành gì mà ngày nay lại gặt được nhiều 
phước báo như vậy.  Vua nghĩ ngợi không ra bèn tìm đến đức 
Phật xin Ngài khai thị. 

Sau khi nghe câu chuyện công chúa do vua tường trình, 
đức Phật bèn kể cho vua nghe câu chuyện từ thời đức Phật 
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Ca Diếp, có cặp vợ chồng thương buôn giàu có, người vợ 
hay làm các việc bố thí cúng dường, quy y Tam bảo, luôn 
giúp đỡ người, nhất là với kẻ tật nguyền, nghèo khó; Nàng 
cũng luôn luôn khuyên mọi người bỏ ác làm lành, quy y Tam 
bảo. Trong khi đó người chồng thì nghịch lại, mỗi khi thấy 
vợ bố thí thì tỏ ý không vừa lòng, tìm cách can ngăn… Một 
hôm nhân ngày lễ Tết, người vợ đi chùa lễ Phật cúng dường 
Tam bảo và bố thí kẻ nghèo trong ba ngày liên tiếp, người 
chồng không bằng lòng mà muốn dùng số tiền đó sắm sửa 
thêm nhà, thêm cửa. Người vợ khuyên chồng nên dùng một 
số tiền làm các việc phước thiện, giúp các người nghèo bởi 
vì theo kinh Phật dạy những người nghèo khổ hiện tại đều do 
đời trước tham lam ích kỷ, không bố thí giúp người… Nghe 
vợ giải thích, người chồng tỉnh ngộ, từ đó không ngăn cản vợ 
mà còn rất hăng hái làm việc phước thiện. 

Này đại vương, Phật nói -- Người vợ đó chính là công 
chúa Nhật Quang ngày nay và người chồng công chúa hiện 
tại cũng chính là người chồng thương buôn giàu có ngày 
trước. Ngày trước lúc chưa tỉnh ngộ, anh ta bỏn xẻn, ngăn 
cản việc làm phước thiện của vợ, nên ngày nay phải chịu đói 
rách một thời. Còn công chúa Nhật Quang, vì đời trước sốt 
sắng bố thí nên được quả báo giàu sang sung sướng, nhiều 
người mến phục và thường khuyên mọi người bỏ ác làm lành, 
quy y Tam bảo nên ngày nay được quả báo thông minh… 

Vua Ba Tư nặc nghe câu chuyện tiền kiếp của công chúa 
Nhật Quang bèn tỉnh ngộ và hiểu rõ lý nhân quả. Vua lạy tạ 
Phật và vui vẻ ra về. 

Câu chuyện thứ hai liên quan đến nhân không sát sanh 
và phóng sanh. Chuyện kể rằng tại một ngôi chùa nọ có một 
chú Sa-di được sư phụ cho phép trở về thăm cha mẹ, vì Sư 
có thần thông nên được biết trong vòng một tháng nữa là thọ 
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mạng của chú Sa-di sẽ chấm dứt. Trên đường đi về quê, chú 
Sa-di thấy một ổ kiến lớn đang sắp sửa bị trôi theo dòng nước 
lũ, chú vội vàng tìm cách cứu để ổ kiến khỏi bị chết. Chú về 
thăm nhà và sau đó trở lại chùa. Nhiều tháng trời trôi qua, 
chú vẫn tiếp tục tu hành niệm Phật ăn chay bên sư phụ. Sư 
phụ của chú rất thắc mắc, một hôm hỏi chú chuyện gì đã xảy 
ra khi chú về thăm cha mẹ. Chú kể rõ tự sự chuyến về thăm 
quê, kể cả chuyện chú cứu vớt một ổ kiến to. Sư phụ mới 
hiểu việc kéo dài thọ mạng chính là nhân cứu giúp chúng 
sinh và nhân không sát sinh. Trong kinh Phật cũng dạy nhân 
sát sinh có thể đưa đến địa ngục, làm loài bàng sinh, quả báo 
nhẹ là làm người với tuổi thọ ngắn và hay bệnh hoạn. 

Qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng công chúa 
Nhật Quang được quả báo giầu sang sung sướng là do nhân 
bố thí đời trước, được quả báo thông minh là do nhân khuyên 
người khác làm lành tránh ác, quả báo tướng mạo đoan trang 
đẹp đẽ là do nhân đời trước giúp đỡ kẻ tật nguyền. Còn chú 
Sa di trong câu chuyện thứ hai, do nhân cứu mạng sống của 
một ổ kiến to, nhân ăn chay không giết hại chúng sinh nên 
mạng sống được kéo dài, không bệnh tật.  

Hòa thượng Tịnh Không trong thời giảng kinh Lăng 
Nghiêm tại Úc châu cũng giảng rõ “tận tâm tận lực bố thí 
pháp, bố thí tiền, làm các việc lành là công đức vô lượng”.  
Ngài khuyên chúng ta nên tu hạnh bố thí, bố thí tài thì được 
giàu có, không bao giờ thiếu thốn, bố thí pháp được thông 
minh trí tuệ, trong bất cứ hoàn cảnh nào không thể bị mê 
hoặc điên đảo, bố thí vô uý, cứu sinh, cứu mạng được mạnh 
khỏe sống lâu…  

Nhân quả rõ ràng, khi chúng ta làm lợi ích cho tha nhân, 
chắc chắn về sau chúng ta sẽ thọ hưởng một hay nhiều niềm 
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an lạc hạnh phúc. Một nhân thiện sắp sẵn một quả lành ở 
tương lai. Càng gieo nhiều nhân thiện thì phước báo càng 
sâu dày. Phước được ví như tấm ngân phiếu bank check. Tiền 
deposit ngân hàng càng nhiều thì ngân phiếu càng có giá trị lớn. 
Do đó đầu năm đi lễ chùa không phải để hái lộc, hái hoa, bẻ 
cành và cầu xin đủ thứ mà là để gieo nhân tích lũy phước đức.

*** 
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Một ngày nọ có chàng trai trẻ vừa buồn vừa khóc, tìm 
đến Ðức Phật. Ðức Phật hỏi: “Cái gì sai trái đã làm nhà 
ngươi khóc?”

“Thưa ngài, cha con chết ngày hôm qua”.

“Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn 
khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại”.

“Vâng, thưa ngài, con hiểu điều đó; buồn khóc chẳng 
thể làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu 
xin ngài một điều: xin ngài hoan hỷ làm một điều gì đó cho 
người cha quá vãng của con!”

“Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con?”

“Thưa ngài, xin ngài làm một cái gì đó. Ngài là bậc A-
la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, là đấng toàn năng, chắc 
chắn ngài có thể làm được. Ngài hãy xem, các vị Bà-la-môn 
cúng tế, các thầy ấy phát giấy xá tội, đã cử hành những nghi 
thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Và nghi thức cúng 
tế cầu siêu nếu được tổ chức sớm ở đây, thì cánh cửa trên 
thiên giới sẽ được mở ra sớm và người quá cố sẽ được siêu 
thăng về nơi đó. Họ sẽ nhận được giấy nhập cảnh. Thưa ngài, 
ngài là đấng toàn năng, ngài có đầy đủ quyền lực! Nếu ngài 
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chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con, cha con không những 
nhận được giấy nhập cảnh nơi thiên quốc mà ông ấy sẽ được 
ở thường trú luôn. Thưa ngài, xin ngài hoan hỷ giúp cha con!”

Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ chắc khó 
có thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, nên đức 
Phật đã phải dùng một phương tiện khác giúp cho chàng ta 
hiểu. Vì thế Phật nói: “Nhà ngươi hãy ra chợ mua hai cái 
chậu đất nung”. Chàng trẻ tuổi lấy làm sung sướng, nghĩ 
rằng đức Phật đã nhận lời làm lễ cầu siêu cho cha hắn và đã 
tức tốc đi chợ mua hai cái chậu bằng đất nung.

“Ðược rồi”, Phật nói: “Đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, 
chậu thứ hai đầy bơ”. Chàng trẻ tuổi làm y như lời Phật dạy.

“Bây giờ bịt miệng cả hai chậu lại, xong bỏ xuống hồ 
nước”. Chàng trai trẻ làm xong, hai chậu chìm xuống dưới 
đáy hồ. Bây giờ Phật nói: “Đem cái gậy ra đây, chọc bể cả 
hai chậu”. Chàng trai trẻ rất lấy làm sung sướng, nghĩ rằng 
đức Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha hắn.

Theo tập quán cổ truyền cổ Ấn Ðộ, khi người cha chết, 
người con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, 
người con dùng cây gậy thọc và làm vỡ sọ đầu. Cũng theo 
niềm tin cổ truyền của họ, cho đến khi sọ đầu được mở ra nơi 
trần gian này thì cánh cửa thiên giới cũng được mở ra. Vì thế 
chàng trẻ tuổi tự nghĩ là, “Cha ta đã được thiêu đốt ngày hôm 
qua. Như là một biểu tượng, đức Phật muốn mình làm vỡ các 
chậu ngày hôm nay!” Chàng cảm thấy sung sướng nhiều với 
nghi thức này của đức Phật.

Chàng trai trẻ đã dùng cây gậy làm bể hai chậu. Lập tức, 
chậu đựng bơ bị vỡ, bơ nổi lênh láng trên mặt hồ nước. Chậu 
kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Rồi 
đức Phật nói: “Chàng trai trẻ, đó là những gì ta đã làm. Bây 
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giờ hãy mời các thầy cúng tế và nói với họ hãy tụng kinh và 
cầu nguyện: “Hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên! 
Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy cho chúng ta 
xem sự kiện xảy ra”.

“Thưa ngài, ngài nói đùa với con! Không thể nào như thế 
được, những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống 
đáy. Chúng chẳng thể bao giờ nổi lên được. Ðây là định luật 
tự nhiên! Và thưa ngài, bơ nhẹ hơn nước, chúng nổi lên mặt 
nước, chẳng bao giờ có thể chìm xuống được. Ðây là định 
luật tự nhiên”.

“Chàng trai trẻ, nhà ngươi biết nhiều về định luật tự 
nhiên, nhưng nhà ngươi đã không hiểu về định luật tự nhiên 
này. Nếu trong suốt cuộc đời của cha nhà ngươi mà ông ấy 
đã làm những điều nặng như những viên đá cuội,(1) cha nhà 
ngươi sẽ bị đọa, ai có thể giúp cha nhà ngươi siêu thoát lên trên 
được? Và nếu tất cả việc làm của cha ngươi nhẹ như bơ,(2) ông 

1. Những điều nặng như viên đá, được hiểu là trong cuộc đời đã tạo 
những nghiệp xấu, nghiệp ác. Theo bản dịch tiếng Anh của Bhikkhu Bo-
dhi là, “a person here who destroys life, takes what is not given, engages in 
sexual misconduct, speaks falsely, speaks divisively, speaks harshly, chatters 
idly, one who is covetous, full of ill will, and holds wrong view”.(“người nào 
sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến”). 

2. Những điều nhẹ như bơ, được hiểu là trong cuộc đời đã tạo những 
nghiệp tốt lành. Theo bản dịch Anh ngữ của Bhikkhu Bodhi là, “there is 
a person here who abstains from the destruction of life, from taking what 
is not given, from sexual misconduct, from false speech, from divisive 
speech, from harsh speech, from idle chatter, one who is not covetous, 
without ill will, who holds right view”. (“từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không 
có sân, theo chánh tri kiến”). 
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ấy sẽ được siêu thoát; ai có thể đè ông ta xuống được?”

Nếu chúng ta hiểu định luật tự nhiên(3) và sống theo luật 
tự nhiên này, chúng ta sẽ vượt thoát khỏi những khổ đau và 
bất hạnh của cuộc đời.

Lời Người dịch: Đức Phật trả lời, như những viên đá 
cuội nặng được thả chìm xuống đáy hồ, cho dù với sức cầu 
nguyện của số đông, những viên đá đó vẫn không thể nổi 
lên mặt nước. Qua đó, đức Phật dạy rằng nếu con người tạo 
nghiệp xấu thì chịu quả báo xấu và tạo nghiệp tốt thì được 
hưởng quả báo tốt, cầu nguyện không thể làm thay đổi được 
nghiệp lực, nhất là khi nghiệp đã chín muồi. Rõ ràng, cầu 
nguyện để mong giải tội, xóa sạch ác nghiệp đã tạo, phó thác 
hoàn toàn vào tha lực như các Bà-la-môn hằng tin tưởng là 
một việc làm vô ích.

***

3. Ðịnh luật tự nhiên (the law of nature). Luật nhân quả (kamma) là 
một trong năm định luật tự nhiên của vũ trụ vạn vật. “Ðịnh luật nhân quả 
cho rằng nhơn gieo thì quả trổ. Nhơn lành đem lại quả tốt. Nhơn ác đem 
lại quả xấu. Ðó là định luật tự nhiên, phải trổ sanh như vậy chớ không 
phải là một hình thức thưởng hay phạt...” (Ðức Phật và Phật Pháp, trang 
313, HT. Narada Thera, Phạm Kim Khánh Việt dịch). 
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Đa số tiểu bang của Hoa Kỳ, hôn nhân vẫn được định 
nghĩa theo hiến pháp quy định là sự kết hợp giữa một người 
nam và một người nữ. Tính cho đến tháng 5 năm 2012, chỉ có 
sáu tiểu bang (Connecticut, Iowa, Massachusetts, Vermont, 
New York và New Hampshire), và thủ đô Washington DC, 
đã chấp thuận hôn nhân đồng tính (giữa một người nam với 
một người nam hoặc giữa một người nữ với một người nữ).

Bao nhiêu năm nay, hôn nhân giữa hai người đồng tính 
vẫn là một trong những vấn đề chính trị nhạy cảm ở Hoa Kỳ, 
nhưng nay Tổng thống Barack Obama đã công khai ủng hộ 
việc hai người nữ hay hai người nam có thể kết hôn với nhau. 
Ông là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên ủng hộ việc hôn nhân 
đồng tính. Để giải thích việc này, ông cho rằng tư duy của ông 
đã “tiến hóa” và quan điểm (của ông) đã mở rộng theo thời gian.

Trước sự kiện quan trọng này, Đức Hồng y Timothy 
Dolan, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố 
chỉ trích lập trường của Tổng thống Barack Obama về hôn 
nhân đồng tính. 

Tuy nhiên, theo Catholic World News, ba nhà thần học 
hàng đầu của nước Mỹ, Paul Lakeland của trường đại học 
Fairfield University, Daniel Maguire của trường đại học 
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Marquette University tại, và Frank Parella của Đại học Santa 
Clara - đã lên án quan điểm về “hôn nhân đồng tính” của Đức 
Hồng Y Dolan và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (tức đồng 
thuận với quan điểm của Tổng thống Obama).(1)

Daniel Maguire, một cựu linh mục Dòng Tên, đã xuất tu để 
lập gia đình nói: “Hầu hết các nhà thần học Công giáo chấp 
nhận hôn nhân đồng tính và người Công giáo nói chung không 
có quan điểm khác biệt với những người khác về vấn đề này”. 
Trong khi đó, nhà thần học Parella cho biết ông thấy “không tìm 
thấy gì trong các sách Tin Mừng” là cơ sở hướng dẫn Giáo Hội 
phản đối “hôn nhân đồng tính”. Và nhà thần học Lakeland nói 
rằng “chẳng có cơ sở thần học nào biện minh cho lập trường 
của các giám mục Hoa Kỳ phản đối hôn nhân đồng tính”.

Tưởng cũng nên biết, theo các tài liệu chính thức của 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thì hôn nhân không xuất phát 
từ Giáo Hội hay nhà nước, nhưng từ Thiên Chúa. Do đó, cả 
Giáo Hội lẫn nhà nước đều không có quyền thay đổi ý nghĩa 
và cấu trúc cơ bản của hôn nhân, “Hôn nhân đã được thiết 
lập bởi Thiên Chúa, là một sự kết hiệp trung tín, độc quyền 
và suốt đời giữa một người nam và một người nữ được kết 
hiệp trong một cộng đoàn mật thiết của đời sống và tình 
yêu”.(2) Trong Cựu ước, Thượng đế nhấn mạnh đến một ước 
muốn sáng tạo của Ngài rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật 
nhiều…”(3) Theo Thánh kinh Cựu ước, việc truyền giống tạo 
ra kẻ nối dõi là việc làm có giá trị, cần được đề cao. Duy trì 
tình trạng không vợ chồng là điều đáng xấu hổ. 

1.ht tp: / /www.cathol iccul ture .org/news/headl ines/ index.
cfm?storyid=14278 

2. Sách Giáo Lý Công Giáo – số 1602-1605. 
3. Sáng thế ký 1.22. 
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Như thế, đối với đạo Thiên Chúa giáo La Mã, giới thẩm 
quyền giáo hội Hoa Kỳ đã chính thức lên án hôn nhân đồng 
tính. Riêng ba nhà thần học nổi tiếng đều cho rằng, “chẳng 
có cơ sở thần học nào biện minh cho lập trường của các 
giám mục Hoa Kỳ phản đối ‘hôn nhân đồng tính”.

Vậy còn Phật giáo đối với vấn đề này như thế nào? Phật 
giáo lên án hôn nhân đồng tính? Hoàn toàn không. Đối với 
Phật giáo, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, bình đẳng và không 
phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da và giới tính. Với 
nguyên tắc thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, Phật giáo 
không chủ trương xét xử, không chống đối hay chỉ trích (lên 
án) người khác, đơn thuần chỉ dựa trên tính chất của người 
đó, vì điều này được xem như là một sự phê phán thiên vị 
và không công bằng. Thật hết sức bất công khi thấy trường 
hợp những người đồng tính luyến ái bị xã hội loại trừ, hoặc 
bị trừng phạt, hoặc bị đuổi khỏi sở làm hay bị kỳ thị đối xử. 
Vì thế, xuyên qua những lời giảng dạy của đức Phật, chúng 
ta không thấy Ngài phê phán hay lên án những người đồng 
tính về phương diện đạo đức.

Trong đạo Phật, có hai giới Phật tử, Phật tử tại gia và Phật 
tử xuất gia. 

Đối với hàng Phật tử tại gia, hôn nhân và sinh con được 
xem là tích cực, nhằm xây dựng một đời sống hạnh phúc gia 
đình của đời này và đời sau, nhưng không có nghĩa là bắt 
buộc. Trong giới luật áp dụng cho hàng cư sĩ tại gia, không 
có điều luật hay lời khuyên nhủ nào về vấn đề kết hôn giữa 
những người cùng giới tính.

Đối với hàng Phật tử xuất gia, những người đã từ bỏ nếp 
sống gia đình, phát nguyện sống đời sống độc thân, quyết 
chí tu hành giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nên bị ràng buộc 
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trong tổ chức Tăng đoàn qua bộ luật Tỳ Kheo. Theo bộ luật 
này, Dâm Dục là giới cấm đầu tiên trong bốn giới “Ba La Di” 
mà bất cứ vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào phạm phải giới này 
đều bị trục xuất hay bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi cộng đồng 
Tăng đoàn. Dâm Dục được định nghĩa là bất cứ loại hoạt 
động tình dục nào, cho dù đó là cùng giới tính hay khác giới 
tính, kể cả với loài vật. 

Có thể do nguy cơ gây xáo trộn đời sống thanh tịnh của 
Tăng đoàn, làm cản trở tiến trình tu tập của các thành viên, 
nên những người đồng tính luyến ái, trong đó bao gồm cả 
người ái nam ái nữ và cả loại người mà kinh điển Pali gọi là 
Pandakas, không được thọ giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, tức 
là không cho vào hàng ngũ Tăng đoàn. 

Tuy nhiên, đức Dalai Lama chỉ ra rằng, những giới cấm 
của Phật ứng dụng tùy vào thời gian, nền văn hóa và xã hội 
mà con người ở đó tuân hành. Chẳng hạn, các vị Tỳ kheo 
mặc áo hoại sắc bởi vì vào thời điểm đó, nó phù hợp với 
người nghèo Ấn Độ. 

Về vấn đề này Ngài kiến nghị: “Nếu đồng tính luyến ái là 
một phần trong các tiêu chuẩn được cộng đồng thừa nhận, 
thì điều đó cũng có thể được chấp nhận. Thế nhưng, không 
một cá nhân hay vị thầy nào có thể tự thay đổi giới luật. Tôi 
cũng không đủ thẩm quyền tái định nghĩa những giới điều 
đó bởi vì không ai có thể quyết định hay ban hành sắc lệnh”. 

Ngài kết luận: “Việc xác định lại như thế chỉ được quyết 
định trong một hội nghị Tăng già với sự có mặt của tất cả 
các trường phái Phật giáo. Điều này không phải chưa từng 
có trong lịch sử Phật giáo khi muốn xác định lại một vấn đề, 
nhưng nó phải được thực hiện ở cấp độ tập thể”. Ngài nói 
thêm, điều đó thật hữu ích để nghiên cứu sâu hơn nguồn gốc 
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của giới luật về đề tài tính dục.(4) 

LỜI GHI THÊM 

Đối với quần chúng Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong các cuộc 
thăm dò dư luận của viện Gallup(5) về vấn đề hôn nhân đồng 
tính cho biết đa số người Mỹ (53%) vào tháng 5 năm 2011 
tin rằng hôn nhân đồng tính được luật pháp công nhận là hợp 
lệ, với các quyền giống như cuộc hôn nhân truyền thống. Hai 
phần ba người Mỹ đã phản đối hợp pháp hóa hôn nhân đồng 
tính vào năm 1996, với 27% ủng hộ. Điều này cho thấy quan 
điểm của người dân Hoa Kỳ đã mở rộng theo thời gian.  

 Riêng đối với Phật giáo, những người tu theo đạo Phật 
tin rằng, mọi sự mọi vật trên thế gian là vô thường, cuộc 
sống nhân sinh cũng chuyển dịch biến hoá không ngừng và 
tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh, giới tính có thể thay đổi 
từ giới này sang giới khác như người nam trở thành người 
nữ hay ngược lại và chuyển dịch từ đời này sang đời khác.(6) 
Ngay cả hiện tại cũng đã có nhiều người hoặc tự mình thay 
đổi với sự trợ giúp của y khoa hay tự nhiên thay đổi giới tính. 
Dù thế nào cũng không ra ngoài nhân quả. Mỗi người đều 
mang trong mình cái nghiệp, nghiệp lành nghiệp dữ mình 
làm mình chịu, có gieo nhân tất có quả. Theo lý này, nếu 
một người thương yêu một người nào đó, dù cùng giới tính 

4. Damien Keown - Gia Quốc dịch. 
5. http://www.gallup.com/poll/147662/first-time-majority-ameri-

cans-favor-legal-gay-marriage.aspx 
6. Trong kinh Phật có kể lại mẫu chuyện ông Soreyya từ nam biến 

thành nữ và từ nữ biến thành nam, mỗi lần như vậy đều có gia đình và 
có con, sau đó xuất gia chứng đắc đạo quả. http://old.thuvienhoasen.org/
u-noitam-04.htm hay http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-119_4-
16158_5-50_6-1_17-27_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark 
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hay khác giới tính đều là có nhân duyên nợ nần với người đó 
ở quá khứ. Chính nhân duyên và nợ nần quá khứ thúc đẩy 
người ta tìm đến nhau và thương yêu trong hiện tại. Đó là 
quan hệ nhân quả bình thường. Nếu chúng ta tin tưởng vào 
nhân quả nghiệp báo thì chúng ta có thể chuyển đổi được 
nghiệp quả của mình từ xấu thành tốt, kể cả từ giới tính này 
sang giới tính khác bằng cách tu tập những điều mà giáo lý 
nhà Phật chỉ bảo, như “Làm tất cả việc lành, không làm các 
điều ác và tự thanh tịnh hoá tâm”. 

*** 
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Thuở còn nhỏ ở làng quê đất Bắc, chúng tôi không biết 
rõ là thầy ăn chay hay ăn mặn, có vợ, có con hay sống một 
mình. Chỉ biết thầy trông nom ngôi chùa và thỉnh thoảng 
chúng tôi thấy thầy đến nhà người dân cúng kiếng, tụng kinh 
gõ mõ. Lũ trẻ trong làng thường gọi thầy là Thầy Chùa vì 
thấy thầy ở trong chùa và trông coi ngôi chùa của làng, thấy 
thầy thỉnh thoảng đi cúng đám, nên có đứa gọi thầy là Thầy 
Cúng. Cho đến nay nhiều người vẫn lẫn lộn ba vị, Thầy Tu, 
Thầy Chùa và Thầy Cúng như chúng tôi hồi còn nhỏ không biết 
phân biệt, cứ nghĩ ba người cũng như một. Nay được biết thêm 
các từ Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng, Đạo sư và Thiền sư 
nữa. Vậy những chức danh này có gì khác nhau? Nếu muốn nói 
đến các vị sư ở chùa thì nên dùng từ nào cho chính xác? 

1. Thầy tu có nghĩa là một người sống nghiêm túc theo 
những giáo lý và luật lệ quy định của một tôn giáo (nào đó) 
như đạo Phật chẳng hạn. Họ sống và tu hành ở chùa hay 
trong tu viện hoặc thiền viện, chuyên tâm vào việc học và 
hành để đạt mục đích giác ngộ giải thoát, ra khỏi sinh tử luân 
hồi. Còn từ ngữ “thầy chùa” thì đó là tiếng gọi của giới bình 
dân. Từ ngữ này đã không chính xác lại thiếu tính cách tôn 
trọng bậc tu hành. Người Phật tử không nên dùng từ ngữ này. 
Người chuyên dạy các pháp môn tu luyện tâm gọi là Thiền 
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Sư, còn người chuyên dạy giáo lý Phật gọi là Sư (Phật tử 
Nam tông) hay là Thầy (Phật tử Bắc tông). 

2. Riêng từ “Thầy Cúng” Tự Điển Việt Nam của soạn giả 
Lê Ngọc Trụ giải thích là “tiếng gọi một cách mỉa mai những 
thầy chùa chuyên làm đám ăn tiền chứ không thiết gì đến 
kinh kệ, giáo lý nhà Phật”. Trong Phật giáo không hề có danh 
từ “Thầy Cúng”, nhưng do trong quá trình du nhập vào một 
vùng mới, vì tính từ bi, dung hòa, giản dị và nhất là vì “tùy 
duyên phương tiện độ chúng sinh”, và dù đạo Phật không 
chủ trương cúng bái, cầu xin; Phật giáo đã dễ dàng chấp nhận 
những hình thức cúng bái hình tượng và phong tục thờ cúng 
địa phương, vì thế những loại hình cúng bái do nhu cầu xã 
hội bắt đầu bén rễ. 

Từ đó thầy cúng đội lốt hình thức một tín ngưỡng bản 
địa, hay của một tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Các 
thầy cúng này từ xưa đến nay làm ăn khấm khá do nhu cầu 
của quần chúng, do đầu óc mê tín của người dân và càng 
ngày càng phát triển gây tác hại cho xã hội và làm mất uy tín 
cho đạo Phật. Không riêng gì Việt Nam mà ngay cả các nước 
khác như Trung Hoa, Hàn Quốc, Hồng Kông hay Singapore 
cũng có thầy cúng. Trong số thầy cúng ở nước ngoài này có 
người mặc những trang phục đắt tiền như lụa là gấm vóc, trụ 
trì chùa to, sở hữu chủ động sản và bất động sản nhiều triệu 
Mỹ Kim. Không khéo Việt Nam mai sau này cũng có một bộ 
phận trá hình Phật giáo chuyên làm thầy cúng tạo nên giới tư 
bản riêng, có cơ sở, có sức mạnh về tiền bạc và dĩ nhiên biết 
đâu có quyền lực trong xã hội.

Theo báo chí cho biết sự lạm dụng hình thức cũng như 
các hoạt động của thầy cúng hiện đã lên cao. Việc đi cúng 
được họ gọi là làm Phật sự hay Pháp sự và họ cho đó là một 
pháp hành trong muôn pháp của đạo Phật. Họ lợi dụng kinh 
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điển của Phật giáo là “Phật sự siêu độ người chết”. Tuy nhiên 
họ không biết những việc siêu độ vong linh này không phải 
của Phật giáo mà được du nhập từ Trung Quốc. Hòa thượng 
Tịnh Không, một vị cao tăng nổi tiếng đương thời, trong một 
buổi thuyết giảng tại Đài Bắc đã nói rõ Phật sự không phải là 
đi độ đám mà là giúp đỡ dạy dỗ tất cả chúng sinh phá mê khai 
ngộ, lìa khổ được vui. Ngài cũng cho biết những việc siêu 
độ vong linh người chết ở trong Phật giáo xuất hiện rất trễ. 
Thời xưa (Phật giáo) ở Ấn Ðộ không có. Khi Phật giáo được 
truyền đến Trung Quốc, lúc ban đầu cũng chẳng có. 

3. Còn các danh từ Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng 
đều là những từ tôn xưng, do người khác nêu lên để tỏ sự 
kính trọng đối với một vị tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là 
những từ dùng để tự xưng. Ngày nay, theo hiến chương giáo 
hội: (1) Đại đức: có tuổi đạo 4 năm và tuổi đời trên 20 tuổi, 
(2) Thượng tọa: Vị Đại đức có tuổi đạo ít nhất là 25 năm và 
tuổi đời trên 45 tuổi. (3) Hòa thượng: vị Thượng tọa có tuổi 
đạo ít nhất là 40 năm và tuổi đời trên 60 tuổi.

4. Đối với danh xưng Đạo sư trong Phật giáo thường ám 
chỉ vị trí của đức Phật. Ngài là một vị ‘Đạo sư’ hay là một 
vị ‘Lương y’. Trách nhiệm của bậc Đạo sư chỉ cho chúng ta 
con đường nào là con đường đi đến giác ngộ giải thoát và 
con đường nào là con đường dẫn đến khổ đau. Ngày nay 
danh từ Đạo sư bị lạm dụng, có tình trạng nhiều vị tự xưng là 
đạo sư hay vô thượng sư, tự xưng là người đã chứng ngộ này 
nọ. Thời Phật còn tại thế, Ngài cấm đệ tử tuyên bố cho công 
chúng biết những gì mà mình đã chứng ngộ được. Ðức Phật 
muốn đệ tử của Ngài khiêm tốn và chân thành.

Nói tóm lại danh từ thầy tu là để chỉ chung những vị tu 
hành chân chính. Trong đạo Phật chúng ta có thể gọi những 
vị này là Thầy hay Sư, nếu là Thầy hay Sư chuyên dạy pháp 
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hành Thiền thì gọi là Thiền sư. Không nên gọi là thầy chùa. 
Nếu như biết rõ phẩm vị của vị Thầy trong tổ chức giáo hội 
thì nên gọi bằng chính phẩm vị của vị thầy đó, như Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức… Còn danh từ Đạo sư, thiết 
tưởng không nên dùng vì cao to quá. Người viết được biết 
hiện nay Phật giáo Việt Nam chưa có ai được tôn là Đạo sư 
và Phật giáo thế giới cũng vậy, kể cả đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
14 cũng chưa có ai tôn ngài là Đạo sư và chính ngài cũng 
không tự nhận mình là Đạo sư. Ngài khiêm tốn và chân thành 
chỉ nói ngài là một thầy tu đơn giản. 

***
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CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
DÀNH CHO PHẬT TỬ VIỆT NAM 

TRÊN ĐỈNH DHARAMSALA

Thật là một hạnh phúc lớn lao và một duyên lành đặc 
biệt cho đoàn hành hương chiêm bái các thánh tích Phật giáo 
được vinh dự gặp đức Đạt Lai Lạt Ma và được ngài ban cho 
một bài pháp vô cùng tuyệt diệu. Hạnh phúc vì được nghe 
những lời pháp nhũ và có được duyên lành vì đoàn không 
hẹn trước mà lại được gặp ngài trong lúc ngài vô cùng bận 
rộn Phật sự lẫn chính sự.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngoài cương vị lãnh đạo tinh thần 
của Phật giáo Tây Tạng, ngài còn là người đứng đầu dân Tây 
Tạng di cư trên thế giới, nên muốn được vào tư dinh gặp 
ngài, khách phải trải qua thủ tục khám xét an ninh rất gắt gao 
của cảnh sát liên bang Cộng Hòa Ấn Độ và mất rất nhiều thời 
giờ chờ đợi.  Mặc dầu vậy, quý thầy cô áo vàng và cư sĩ Phật 
tử áo lam chúng tôi cũng rất hoan hỷ sắp hàng một để từng 
người bước qua các thủ tục an ninh, khám xét thân thể và các 
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vật dụng tùy thân như khi vào dinh nguyên thủ các quốc gia 
khác hay như đi qua các phi trường quốc tế ở Hoa Kỳ.

Khoảng 12 giờ trưa, ngài ra trước dinh đón gặp và tự tay 
trao tặng cho từng người, mỗi người một bức hình tôn tượng 
đức Phật thờ tại Đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó chụp hình 
chung lưu niệm với từng nhóm trong đoàn do đoàn quá đông, và 
cuối cùng ngài nói một bài pháp ngắn khoảng năm phút.

Sau lời chào mừng ngắn gọn với đoàn Phật tử Việt Nam, 
ngài nói ngay rằng: 

“Đức Phật không phải là đấng tạo hóa (Creator). Ngài 
là một con người bình thường, đã tu hành và đã giác ngộ 
viên mãn, và đối với đạo Phật, mọi sự mọi vật đều do nhân 
duyên sinh khởi, do tác động của định luật nhân quả: “Law 
of Cause and Effect.” 

Sau đó ngài nói tiếp “muốn đạt được hạnh phúc chân thật 
thì cần phải có một tinh thần an lạc, và muốn có tinh thần an lạc, 
cần phải có tình thương và lòng từ bi (love and compassion).

Ngài ngừng một lát và hỏi các Phật tử: “Làm sao để 
chúng ta phát triển được tình thương và lòng từ? 

Chỉ nghĩ đến cũng chưa đủ, chúng ta cần phải làm sao để 
chuyển hóa tâm niệm và hành động của mình trong đời sống 
hàng ngày. Chúng ta phải gieo hạt giống từ bi bằng thân khẩu 
ý. Chìa khóa cho một thế giới hòa bình, hạnh phúc và an lạc 
bản thân chính là phát triển tình thương và lòng từ bi”. 

Ngài cũng nhắc nhở “mỗi người chúng ta đều có Phật 
tánh và cần nỗ lực thực hành để trờ thành vị giác ngộ như 
Phật đã thành”. Ngài cũng không quên nhắc nhở Phật tử Việt 
Nam “nên đọc và thực hành kinh Đại Bát Nhã, nhất là những 
phẩm nói về Từ Bi, Trí Tuệ, Ba La Mật Đa (paramitas) và 
Tánh Không (emptiness)…”
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Người viết đã nhiều lần được nghe trực tiếp các buổi 
thuyết giảng dành cho Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, bao 
giờ ngài cũng mở đầu bằng cách khuyên nhủ Phật tử Việt 
Nam hãy giữ truyền thống tu tập sẵn có của mình mà không 
nên chạy theo một truyền thống khác, nhưng đặc biệt lần 
này ngài không nói như vậy mà ngài đã lập lại đến hai lần 
trong một bài pháp ngắn rằng: “Đức Phật không phải là một 
đấng tạo hóa (đấng thần linh, thần quyền)”. Có lẽ đây là một 
thông điệp quan trọng và ngài chỉ muốn nhắc nhở Phật tử 
Việt Nam đừng xem ông Phật như một đấng thần quyền đầy 
quyền năng sáng tạo, có quyền ban phước giá họa cho muôn 
loài. Đừng cầu xin van lạy Ngài (đức Phật) mà phải nỗ lực 
tinh tấn tự thân tu tập. 

Không biết đức Đạt Lai Lạt Ma có tha tâm thông không 
mà hình như ngài biết rõ tâm tư của người Phật tử Việt Nam, 
đa số đều đặt nặng lòng tin, sùng kính lễ lạy và bái sám cầu 
nguyện. Trong một bài pháp ngắn không soạn trước mà ngài 
đã lập lại ít nhất là hai lần về mỗi từ “Tạo Hóa”, từ “Nhân 
Quả”, từ “Thực Hành” và nhiều lần về từ “Từ Bi”, lại nhắc 
nhở Phật tử Việt Nam nên đọc và thực hành hạnh từ bi, trí 
tuệ, ba la mật đa và Tánh Không trong kinh Đại Bát Nhã.  

Đức Đạt Lai Lạt Ma không nói chi tiết nhưng qua nội 
dung bài pháp, dường như ngài muốn nhắc nhở người Phật tử 
Việt Nam ba điều: (1) Đừng xem đức Phật như là một đấng 
tạo hóa, có quyền năng ban phước giá họa. (2) Hãy tin sâu, 
tin bền và tin chắc về Phật tính, về mỗi người đều có giác 
tính, đều có khả năng thành Phật và về nhân quả. Chỉ có tinh 
tấn tu tập tự thân mới có thể chuyển hóa được nghiệp quả. (3) 
Nỗ lực thực hành Phật Pháp trong đời sống hàng ngày qua 
việc phát triển tình thương và lòng từ bi, qua việc thực hành 
Ba La Mật.
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Chỉ với năm phút ngắn mà ngài đã phác họa một lộ đồ tu tập 
(road map) cho người Phật tử, nhất là cho người Phật tử Việt 
Nam vốn đặt nặng lòng tin, sùng kính lễ bái và cầu nguyện.  

Sau khi dứt lời, ngài bắt tay từ giã một số Phật tử đứng 
gần ngài. Các cận vệ của ngài đưa ngài vào tư dinh, để lại 
cho đoàn một nuối tiếc. Chúng tôi, những người cuối cùng 
đi sau đoàn, lững thững bước từng bước trên con đường dốc 
soai soải ra cổng. Đồng hồ tay tôi chỉ 12 giờ 30 phút rưa 
ngày 11-3-2011. Đi một đoạn dường dài 500 cây số từ Delhi 
đến đây và mất hơn 4 tiếng đồng hồ chờ đợi chỉ để gặp ngài 
và nghe ngài nói trong năm phút quả là đặc biệt, khó có thể 
tưởng tượng nổi với một người bình thường. Nếu không thực 
hành hàng ngày những lời dạy của Ngài mà xem như cơn gió 
thoảng thì tiếc lắm thay.  

Hai bên dốc, hoa vàng, hoa đỏ đang đua sắc báo hiệu mùa 
Xuân đang trở về trên đỉnh Dharamsala. Mùa Xuân lặng lẽ 
trở về cùng với lễ hội Losar đón mừng năm mới của người 
Tây Tạng, trở về cùng với ngày kỷ niệm 52 năm xa xứ. Happy 
Losar những người bà con, những người anh em đang sống 
tha hương, đang mong chờ một ngày quy cố hương.

Tâm Diệu (viết từ Dharmasala 12-3-2011)
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QUAN NIỆM GIẢI THOÁT 

TRONG PHẬT GIÁO VÀ BÀ LA MÔN GIÁO

Có một số Phật tử cho rằng khi con người đạt tới giải 
thoát là lúc họ trở về với bản thể chân tâm tuyệt đối, hòa 
đồng vào bản thể của vũ trụ vô biên trong một trạng thái hằng 
hữu vĩnh cửu.

Nhận định trên đã được dẫn xuất từ nguồn tư tưởng Bà-
la-môn và từ những nhận xét sai lầm về Phật giáo. Cho nên, 
để có một cái nhìn rõ ràng hơn về đạo giải thoát của đức 
Phật, chúng tôi viết bài tiểu luận này nhằm nêu lên sự khác biệt 
giữa quan niệm giải thoát của Phật giáo và của Bà-la-môn giáo. 
Bài viết được dựa phần lớn vào những tư liệu hiện có, vào kinh 
điển của Phật giáo và Bà-la-môn giáo đang lưu truyền.

Chúng tôi cũng xin minh xác là bài tiểu luận này không 
nhằm mục tiêu so sánh giáo lý nhà Phật và tư tưởng Bà-la-môn 
để phân định đúng, sai, hay, dở. Chúng ta không thể nào so 
sánh, hay nói khác đi, lấy một nền giáo lý làm chuẩn để phê 
bình một giáo lý khác, vì từ nội dung giáo lý cho tới đường lối tu 
tập, tức các phương pháp thực hành, mỗi tôn giáo đều có những 
điểm cá biệt. Chúng tôi chỉ nêu ra sự khác nhau căn bản về mục 
tiêu của hai nền đạo học, Phật giáo và Bà-la-môn giáo mà thôi.
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Nhìn chung, cả hai nguồn tư tưởng đều cho rằng cuộc đời 
này là giả tạm và chúng sinh cứ phải sống trong đau khổ vì 
lòng tham dục vô bờ bến. Dục có nghĩa là thèm khát, ham 
muốn và đam mê, bắt nguồn từ vô minh, khiến con người 
tự mình trói buộc với những xung đột và khổ đau do không 
bao giờ thoả mãn, nên phải luân hồi triền miên trong vòng 
sinh tử. Nếu muốn, con người có thể tu tập để đi đến chỗ giải 
thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo, mà vào một nơi nào đó 
không sinh không diệt, đời đời không có đau khổ mà chỉ có 
an lạc. Nơi đó, Bà-la-môn giáo gọi là Brahman tức là Đại 
Ngã. Phật giáo tạm gọi là Niết-bàn, Chân Như.

Trước khi bàn về quan niệm giải thoát của Bà La Môn 
giáo và của Phật giáo, thiết tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu 
sơ qua về Bà-la-môn giáo.

Tư tưởng Bà-la-môn bắt nguồn từ kinh Vedas (Vệ Đà) và 
Upanishad (Áo Nghĩa Thư), mà chủ yếu là sự đồng nhất giữa 
linh hồn cá nhân Atman với linh hồn tối cao vũ trụ Brahman, 
tức quan niệm “vạn vật đồng nhất thể” hay còn gọi là Bất 
Nhị, tức là không có hai, có nghĩa là Tiểu Ngã (Atman) hay linh 
hồn của mỗi chúng sinh đều cùng chung một bản thể đồng nhất 
với linh hồn Đại Ngã (Brahman) hay linh hồn vũ trụ.

Brahman là linh hồn vũ trụ, là Bản Ngã tối cao, là thực 
thể tuyệt đối, duy nhất, đầu tiên và bất diệt, sáng tạo và chi 
phối vạn vật, tức là “cái bản chất sâu xa của mọi sự tồn tại, 
là nguồn gốc sinh ra mọi cái và mọi cái nhập vào, hoà vào 
khi chấm dứt sự tồn tại ở thế giới này”.(1)

Còn Atman (Tiểu Ngã hay Tự Ngã) là một thực thể nội 

1. Doãn Chính, Lịch sử Triết học Ấn Độ-Kinh Văn của các trường phái 
Triết học Ấn Độ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2002, tr. 588. 
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tại, là linh hồn trong mỗi cá nhân. Hơi thở con người là 
nguồn sống vật chất thì Atman là linh hồn, là nguồn sống 
tâm linh. Atman là thực thể làm cho con nguời vượt lên trên 
vạn vật. Có thể nói Atman là thành phần của Brahman trong 
con người. Brahman là cái ngã vũ trụ đại đồng, còn Atman 
là cái ngã cá nhân.

Để giải thoát cho linh hồn, khiến nó khỏi phải chịu sự 
đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác ở thế giới này, con người, 
theo tư tưởng Bà-la-môn, cần phải dốc lòng tu luyện, suy tư, 
thiền định Yoga và thực hành tế lễ để đưa linh hồn trở về với 
bản thể vũ trụ tuyệt đối, hoà nhập với “Linh hồn vũ trụ tối 
cao” Brahman.

Đối với Phật giáo, con người có thể giải thoát khỏi khổ 
đau, sinh tử luân hồi bằng các nỗ lực tu tập tự thân: làm lành, 
tránh ác và tự thanh tịnh hoá tâm ý. Bốn chân lý nền tảng của 
Phật giáo cho rằng mọi khổ đau (Khổ đế) của chúng sinh đều 
có một hay nhiều nguyên nhân (Tập đế) gây nên, chúng có 
thể bị giải trừ (Diệt đế) và có con đường để giải trừ khổ đau đó 
(Đạo đế). Con đường đó chính là con đường giải thoát, tức là 
Bát Chánh Đạo trong giáo lý căn bản của nhà Phật. Giáo lý này 
được quy thành ba bộ môn: Giới, Định và Tuệ. Thực hành Giới 
và Định là đưa tới trí Tuệ, là giải thoát khỏi sự mê muội, lòng 
ích kỷ và khổ đau, là đạt tới cảnh giới Niết-bàn.

Vậy Niết Bàn là gì?

Trong giáo pháp nguyên thủy, thì ý nghĩa của giải thoát 
là diệt trừ tham, sân, si; đoạn tận phiền não, để chấm dứt khổ 
đau như trong kinh Tạp A Hàm 38 nói rằng: “Sự tận diệt tánh 
tham, sự tận diệt tánh sân và sự tận diệt tánh si là Niết-bàn”.

Tận diệt Tham, tận diệt Sân, tận diệt Si là hoàn tất chu kỳ 
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tu hành để thực chứng Vô Ngã. Như thế, theo quan điểm của 
Phật giáo Nguyên thủy Theravada, “Vô ngã là Niết-bàn”. 

Bước qua Phật giáo Bắc tông hay còn gọi là Phật giáo 
Đại thừa, giáo pháp ấy không hoàn toàn bị phủ nhận. Nhưng 
theo lập trường của hệ tư tưởng Bát Nhã, thì khi hành giả 
thức tỉnh khỏi cơn mê vọng, sẽ thực chứng Tánh Không, là 
cảnh giới hoàn toàn giải thoát, linh động, cảnh giới của Chân 
Không Diệu Hữu. Cảnh giới này không thể dùng ngôn từ 
để xác định, chỉ có thể dùng lối phủ định, không nằm trong 
bốn phạm trù “Có, Không, Cũng Có Cũng Không, Chẳng 
Có Chẳng Không”, vượt ra ngoài mọi giới hạn của tư tưởng, 
ngôn ngữ trong thế giới hiện tượng tương đối này, không lệ 
thuộc vào bất cứ một hình thức, quan điểm nào, bất kể là Đại 
Ngã hay Tiểu Ngã.

Đây là điểm hệ trọng hoàn toàn khác biệt giữa Phật giáo 
và giáo lý Bà-la-môn, đó là Phật giáo phủ nhận cả Tiểu Ngã 
(cái tôi của mỗi người) và Đại Ngã. Sự phủ nhận đó được thể 
hiện trong chính câu nói của đức Thích Ca nói với các đệ tử 
của Ngài nhằm phản bác niềm tin về Ngã và Đại Ngã trong 
tư tưởng Bà-la-môn:

- “Hỡi các Tỳ Kheo, khi mà Ngã hay bất cứ cái gì thuộc 
về Ngã không có, thì quan điểm tư duy này: Vũ trụ là linh 
hồn, ta sẽ là linh hồn sau khi chết, sẽ trường cửu, tồn tại, vĩnh 
viễn bất biến, và ta sẽ hiện hữu như thế cho đến vô tận thời 
gian - quan điểm ấy có phải là hoàn toàn điên rồ chăng?”(2)

Ngoài ra, trong kinh Pháp Cú (Dhammapada) có ba câu 
vô cùng quan trọng và cốt yếu trong giáo lý đức Phật, đấy là 
những câu kệ số 277, 278, 279. Hai câu kệ đầu nói:

2. Thích Minh Châu, Kinh Trung Bộ. 
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- “Hết thảy các hành là vô thường và khổ đau”.

Câu thứ ba là:

“Hết thảy các Pháp là vô ngã”,(3)

Tất các Pháp là vô ngã, nghĩa là không có pháp nào là 
có bản thể độc lập, không đứng riêng lẻ một mình, mà là 
do nhân và duyên hợp lại. Chúng không có tự thể, mà cũng 
không do một đấng sáng tạo nào muốn tạo là có, muốn hủy 
là diệt. Cuộc đối thoại giữa Tỳ kheo Na Tiên và vua Milinda 
trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo(4) đã minh chứng điều này. Cái ta 
(ngã) là gì? Chỉ ra không được. Cái ta không phải năm căn, 
sáu thức, không phải đầu tóc, không phải bộ óc, không phải 
tim, gan, phổi phèo, không phải tư tưởng, không phải tâm 
ý, mà cũng không phải là những thứ gì ngoài năm căn, sáu 
thức, cũng không phải cái tên do cha mẹ đặt cho. Tất cả chỉ 
là những yếu tố vật chất và tinh thần hợp lại tạo thành một cái 
tạm gọi là cái “Ta”. Cái Ta này không thật, nó chỉ là giả hợp, 
vô thường, không thường hằng bất biến, vì khi thiếu những 
điều kiện để tạo thành thì cái Ta tan rã, không còn gì cả.

Cuộc sống là một dòng chảy vô tận. Tất cả mọi sự mọi vật 
đều biến chuyển như dòng thác đổ, không phút nào ngừng 
nghỉ. Không có một cái gì độc lập, cố định, đứng yên và vĩnh 
hằng, ngay cả trong ý niệm tự ngã. Mọi hiện tượng trong đời 
sống đều tương sinh, tương duyên với nhau.

Kinh A-hàm và Tăng Chi Bộ kinh nói các pháp do duyên hợp:

- “Cái này có nên cái kia có,

- Cái này sanh nên cái kia sanh,

3. Thích Minh Châu, Kinh Pháp Cú. 
4. Long Thọ Bồ Tát, Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, Cư sĩ Đoàn Trung Còn dịch. 
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- Cái này diệt nên cái kia diệt v.v…”(5)

đều là lý nhân duyên tương quan giữa cái này với cái kia.

Theo đó, đạo Phật cho rằng không có bất cứ một vật nào 
được tự tạo ra, hình thành độc lập và duy nhất, mà chúng 
phải nhờ vào cái khác để được tồn tại, không có cái gì mà 
từ một nguyên nhân ban đầu sinh ra cả, nó tồn tại với sự tồn 
tại của các cái khác (các pháp). Dù đức Phật có xuất hiện nơi 
đời hay không thì sự thực ấy vẫn luôn tồn tại. Nghĩa là đức Phật 
không tạo nên nó, làm ra nó, sinh ra nó v.v… Ngài chỉ là người 
nhận ra nó: “Pháp Duyên khởi ấy, dù Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, an trú là giới tính ấy, pháp quyết định tánh ấy. 
Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý ấy”.

Nói một cách khác. Tất cả vạn sự, vạn vật chỉ là sự kết 
hợp của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm uẩn này luôn 
luôn biến chuyển theo nhân duyên, nhân quả. Cái Ta (ngã) 
của con người cũng chỉ là một sự tổ hợp của ngũ ấm tứ đại, 
được hình thành từ các giác quan, do các duyên hòa hợp mà 
có, đủ điều kiện thì sinh, hết duyên thì diệt, có rồi không, 
không rồi có, luôn luôn thay đổi biến chuyển, vô thường, và 
vì thế, nó vô ngã. Cũng như cái mà người ta thường gọi là 
linh hồn cũng không có tính chất trường cửu bất diệt.

Như thế Phật giáo đã mặc nhiên phủ nhận thuyết nhất 
nguyên thần quyền, phủ nhận cái Ngã bất biến trường tồn, 
phủ nhận cái “duy nhất” và cái “có trước tiên” Brahman, 
mà chủ trương hết thảy đều do nhân duyên hòa hợp mà biến 
hiện. Đây là điểm khác biệt độc đáo giữa giáo lý Vô Ngã của 

5. Thích Minh Châu, Trong Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp, kinh số 
92, đức Phật giảng cho ông Cấp Cô Độc & Kinh Phật Tự Thuyết, Tiểu Bộ 
Kinh I, trang 291. 
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Phật, với giáo lý Ngã của kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Một 
đằng chủ trương Ngã, một đằng chủ trương hết thẩy các pháp 
là Vô Ngã, và cho rằng phải phá Chấp Ngã, vì chấp ngã là 
nguồn gốc sinh ra vô minh, mà vô minh là đầu mối của luân 
hồi sinh tử và khổ đau của con người.

Con người, theo Phật giáo, muốn được giải thoát cần phải 
phá Chấp Ngã bằng cách thực hành. Đạo Phật là con đường 
trí tuệ của nhận thức Vô Ngã và thực hành Vô Ngã. Thực 
hành bằng cách thiền định để chân không hoá ý thức. Trong 
kinh Trung Bộ (Majjihima Nikaya III) đức Phật dạy các đệ 
tử của Ngài cách thực hành phá Ngã bằng phương pháp chân 
không hoá ý thức một cách từ từ. Phải, đạo Phật là đạo thực 
hành, nếu con người muốn giải thoát ra khỏi luân hồi khổ 
đau, thì phải triệt để phá chấp, phá chấp Tiểu Ngã cũng như 
phá luôn cả thành trì cuối cùng mà Bà-la-môn giáo gọi là 
Đại Ngã, hay gọi là cái gì đi nữa và cuối cùng phải “phá luôn 
cả cái ý niệm phá” đó nữa. Hòa thượng Thích Minh Châu, 
trong một bài diễn giảng tại Viện Đại Học Vạn Hạnh cho 
rằng: “Khi đức Phật mở ra con đường giải thoát bằng việc 
phá chấp, phá bỏ tất cả mọi cố chấp và phá bỏ ngay việc cố 
chấp vào chính đạo Phật, đức Phật chỉ muốn cho con người 
ý thức tối hậu rằng chính Thực Tại hay Thực Thể cũng là 
biểu tượng cuối cùng mà con người phải phá huỷ, để được 
giải phóng toàn triệt”.(6)

Trong môi trường biện biệt phân tranh của xã hội Ấn ở 
những thế kỷ đầu Công nguyên, kẻ nói có, người nói không, 
kẻ nói vừa có lẫn vừa không, kẻ nói chẳng có lại chẳng 
không; riêng Bà-la-môn giáo đưa ra sáu mươi hai luận chấp 

6. Thích Minh Châu, Tôn giáo Phải Là Con Đường Giải Thoát Cho 
Việt Nam và Thế Giới, Tư Tưởng Vạn Hạnh, Số I (8-67), trang. 368 
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về Ngã và Ngã Sở nhằm bảo hộ Ngã Tính của mình. Bồ Tát 
Long Thọ đã tuyên bố: “Nhất thiết pháp Không” tức “Hết 
thảy các pháp là Không” bằng tám cái Không(7), nhằm phá 
huỷ tất cả kiến chấp sai lầm hay mọi định kiến về có, không, 
sinh, diệt v.v... “Không” ở đây không có nghĩa là “không có” 
theo sự hiểu biết thông thường bởi tâm thức và giác quan 
con người hay là “hư vô” theo cái gọi là hư vô chủ nghĩa, mà 
là “không có thật như ta đã nhận thức”. Không ở đây tượng 
trưng cho một cái gì không phải là có, cũng không phải là 
không. “Long Thọ và môn phái của ông đã xây dựng hệ thống 
Trung Quán Luận trên chân không (sunyata). Chân Không 
đây là Trung Đạo, nó không đưa tới có hay không, không 
đưa tới chấp nhận hay phủ nhận. Trung đạo ở đây không phải 
loại trung đạo theo nghĩa là ở ngoài hai cực đoan. Trung Đạo 
trong Trung Quán Luận là con đường không về đâu cả, một 
con đường không phải con đường, một con đường huỷ diệt 
mọi con đường”, via negativa”, con đường tự huỷ diệt...”(8)

Theo quan điểm Bát Nhã, Tánh Không là thể tánh của tất 
cả các pháp. Thể tánh của tất cả các pháp là không, do duyên 
hợp nên sanh ra muôn pháp. Vì vậy nói Tánh Không duyên 
khởi. Do đó, Vô Ngã cũng là duyên khởi (vô ngã là duyên 
khởi biểu thị ở mặt hiện tượng và duyên khởi là vô ngã biểu 
thị ở mặt thể tánh ví như sóng biển là hiện thân của nước và 
nước là thể tánh của sóng).

Điểm thiết yếu trong nền triết học Tánh Không của Bồ 

7. Long Thọ Bồ Tát, Hán dịch: Cưu Ma La Thập - Việt dịch TN. Chân 
Hiền, Trung Luận, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội 2003, ch. 1 tr 21: Tám 
Không là: (1) không sinh, (2) không diệt, (3) không thường, (4) không đoạn, 
(5) không một, (6) không khác, (7) không đến, và (8) không đi. 

8. Phạm Công Thiện, Hố Thẳm Tư Tưởng, An Tiêm Saigon tái bàn 
lần 2, tr. 167. 
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Tát Long Thọ là muốn minh giải về Bản Thể tuyệt đối, điều 
mà xưa kia Phật ít muốn giải bày. “Việc triển khai giáo lý 
của phái Đại thừa có lẽ cũng không trái với ý muốn của đức 
Thích Ca, vì ở thời đức Thích Ca, dân trí còn thấp kém, nên 
có lẽ đức Thích Ca đã không muốn lý giải những vấn đề siêu 
hình. Tới thế kỷ thứ nhất sau tây lịch, dân trí đã mở mang 
hơn, lại thêm các tông phái Bà La Môn đều nảy nở, nền giáo 
lý Phật cần phải triển khai mới có thể tồn tại được..”(9).

Ngoài ra, việc minh giải của Bồ Tát Long Thọ cũng 
không ngoài quan điểm chính thống của đức Phật Thích Ca 
từng nhấn mạnh về con đường trung đạo và nguyên lý Duyên 
Khởi. Ngài Long Thọ cho rằng tất cả các pháp trên thế gian này 
đều nương tựa lẫn vào nhau để mà sinh khởi. Ngài nói rằng:

- “Chính vì bản chất của các pháp là đều do duyên khởi, 
nên tôi nói là Không, là Giả Danh và cũng là Trung Đạo”(10).

Về Bản thể tuyệt đối, Bồ Tát Long Thọ nói rằng không 
thể lý giải theo những quan niệm của thế gian được vì nó là 
bất khả thuyết bởi ngôn ngữ. Nó ở ngoài phạm trù tứ cú(11) 
của thế gian, nên chỉ tạm gọi là Chân Không. Chân Không 
cũng còn được gọi là Niết-bàn, là Chân Như Phật Tánh, là 
Như Lai Tạng…

Trong khi Tiểu Ngã của Bà-la-môn giáo tìm cách giải 
thoát bằng cách hoà đồng vào vũ trụ vô biên của Đại Ngã, 

9. Nghiêm Xuân Hồng, Biện Chứng Giải Thoát trong Tư Tường Ấn 
Độ, Ấn Quán Hy Mã Lạp Sơn Saigon 1966. 

10. Long Thọ Bồ Tát, Hán dịch: Cưu Ma La Thập, Việt dịch: TN. 
Chân Hiền, Trung Luận, Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội 2003 tr. 263 
(chương 24 kệ tụng số 18). 

11. Tứ cú là bốn mệnh đề để xác định: hoặc là có, hoặc là không, hoặc 
là vừa có, vừa không, hoặc là vừa không có, vừa không không. 
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thì người Phật giáo giải thoát bằng cách thực hành thiền định 
vô niệm qua nhiều pháp phương tiện khác nhau, nhằm chân 
không hoá tất cả mọi ý niệm, mọi tư tưởng, bao gồm cả tư 
tưởng Chấp Ngã và đam mê, để đạt Chân Không, để tâm vô 
niệm, trong đó không còn có phân biệt chủ thể với khách thể, 
không còn có ý thức với vô thức, không còn có hữu hay vô, 
mà chỉ còn là tuyệt đối Chân Không.

Đối với Phật giáo, tất cả những ý niệm chủ-khách, sắc- 
không, niết bàn-sinh tử, hữu-vô, nhị nguyên-nhất nguyên, 
thường-đoạn, đều chỉ là những vọng chấp đối đãi. Trong sự giải 
thoát này ý niệm “hòa đồng” hay “hòa nhập” hoàn toàn vắng 
mặt vì muốn hòa đồng hay hòa nhập cần phải có sự hiện diện 
của hai hay nhiều hơn hai “cái gì đó”, ví dụ như là hai tư tưởng 
hay hai ngã thể. Nhưng trạng thái Chân Không hay Niết-bàn 
của Phật giáo lại chính là trạng thái trong đó mọi tư tưởng, mọi 
ý niệm bao gồm ý niệm về Chấp Ngã và ngã sở đều tịch diệt.

Thật ra, Bà-la-môn giáo gồm có nhiều tông phái và quan 
niệm giải thoát của họ cũng có nhiều dị biệt với nhau. Gần 
thời đại chúng ta, họ có sáu tông phái chính: nguyên tử luận, 
luân lý luận, số luận, nhị nguyên luận, nhất nguyên luận và 
phi nhị môn luận. Trong số đó có phái phi nhị môn luận Ve-
danta, một hệ phái được cho là chính thống hơn hết của Bà-
la-môn giáo. Phái này chủ trương không có hai (Adwaita), 
cũng hàm nghĩa vạn vật đồng nhất thể.

Đối với Phật giáo, giáo lý đạo Phật là một pháp môn 
phi nhất, phi dị, phi hữu, phi vô, phi sắc, phi không, phi nhị 
nguyên, phi nhất nguyên, phi đa nguyên, phi thiểu nguyên…
Nói như thế không có nghĩa là phủ định tất cả, mà theo Trung 
Quán Luận: “nói phủ định là nhằm khẳng định, khẳng định 
một “chân trời” không bao giờ hiện hữu trong tương quan 
đối đãi, mà con người hằng tưởng là nó ở ngay trong tương 
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quan đối đãi. Cũng như một kẻ khùng điên đứng trước mặt 
biển xanh của đại dương bao la mênh mông, y cứ tưởng rằng 
ở đằng xa xăm vô tận bên kia có một đường chân trời thật 
sự, và y hão huyền mơ mộng sẽ đạt đến bên cạnh chân trời. 
Mộng tưởng của y quả là điên dại, vì vĩnh viễn sẽ không 
bao giờ có cái đường chân trời ấy. Nó vốn vượt lên trên mọi 
cương tỏa trong tương quan nối kết của trần gian, như mặt 
trời trên đỉnh phù vân”.(12)

Đây là chỗ mà chư Tổ thường gọi là “ngôn ngữ đạo đoạn 
tâm hành xứ diệt”. Do đó, những ý niệm về Niết-bàn, về Bản 
Thể tuyệt đối, về Chân Như đều không phải là thật, chỉ là tên 
gọi, là giả danh và nó được gọi là “Không”.

Một số kinh sách Phật giáo thường hay dùng từ chứng 
đắc Niết-bàn để chỉ đến một kết quả tối hậu hay là chỗ đến 
cuối cùng của người tu hành. Vậy nghĩa đó như thế nào? 
Thật ra đối với Phật giáo, không có vấn đề chứng đắc Niết 
Bàn, hay thể nhập Niết-bàn. Bởi vì có chứng đắc hay thể 
nhập, là còn có đối đãi, còn trong vòng nhị nguyên tương 
đối, có nhập, có xuất. Niết-bàn hay Chân Như chỉ là tên tạm 
gọi nhằm ám chỉ một trạng thái tâm vắng bặt mọi tư tưởng 
kể cả ý niệm về Ngã, Tiểu Ngã lẫn Đại Ngã, ngay cả đến tư 
tưởng của Phật và giáo lý của Ngài giảng dạy cũng chỉ được 
xem như là phương tiện, như là ngón tay để chỉ mật trăng, 
như con đò đưa người qua sông. Khi đã đến được bến đò thì 
phải bỏ đò và người đưa đò, cả đến khái niệm về đức Phật 
cũng phải buông bỏ và không những thế, còn phải lìa bỏ luôn 
cả cái vọng chấp gọi là bến đò nữa mới có thể với tới cái mà 
sách vở tạm gọi là Niết-bàn, Chơn Như.

12. Thích Tâm Thiện, Lịch Sử Tư Tưởng và Triết Học Tánh không, 
NXB TP. HCM 1999, tr. 122. 
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Niết-bàn hay Chân Như siêu việt tất cả nên người ta nói 
Như Lai tịch diệt hay Như Lai Niết-bàn thế thôi. Niết-bàn 
chính là Chân Không và Chân Không chính là Niết-bàn.

Vậy thử hỏi “Niết-bàn và thế gian hay Phật và chúng 
sinh là hai hay một?” Hay theo như Bà-la-môn giáo thì “Tiểu 
Ngã và Đại Ngã là một hay là hai”.

Theo chủ thuyết Bất Nhị của Vệ Đà Vedanta thì không có 
hai: Tiểu Ngã hoà nhập với Đại Ngã thành một.

Nhưng đối với Phật giáo, Long Thọ Bồ Tát nói rằng: 
“Niết-bàn và thế gian không có gì sai biệt. Niết-bàn và thế 
gian chúng không hai, không khác”.(13)

Đây là một điểm khó hiểu và dễ gây ngộ nhận, nhưng 
Thiền sư Bạch Ẩn đã cho một ví dụ rất dễ hiểu về sự nhất 
tính giữa Phật và chúng sanh hay giữa Niết-bàn và thế gian. 
Ông viện dẫn “băng (ice), mà bản chất là nước. Ngoài nước 
không thể có băng, ngay một mảnh băng rất nhỏ cũng là 
nước. Và ngay nước là băng. Khi đông lạnh, đó là băng, khi 
tan chảy là nước. Nếu bạn tìm trong nước, bạn sẽ không thấy 
băng. Nhưng băng hình thành từ nước”.

Thiền sư Bạch Ẩn nói thêm:

“Có một điều khó hiểu. Nếu chúng ta nói băng và nước là 
hai vật giống nhau. Có phải vậy không? Nếu chúng ta đi mua 
băng (nước đá), chúng ta sẽ không nhận nước lã (water), do 
đó không phải tương đồng. Nhưng chúng ta không thể nói rằng 
băng và nước không giống nhau, bởi vì ngoài nước không có 
băng, cả hai không phải dị biệt. Băng và nước không phải đồng 

13. Thích Tâm Thiện, Lịch Sử Tư Tưởng và Triết Học Tánh không, 
NXB TP. HCM 1999, tr. 201 (Chương 25, kệ 19, 20 và 23 Trung Luận). 
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cũng không phải dị. Sự tương quan giữa Phật và chúng sinh 
(hay giữa Niết-bàn và thế gian cũng thế)”.(14)

Giải thoát là Niết-bàn, Vô ngã là Niết-bàn. Niết-bàn 
không ở dưới thấp, không ở trên cao, không ở trên Thiên 
đường và không phải chỉ có thể đạt được sau khi lìa đời, như 
Bà-la-môn giáo chủ trương (chỉ khi nào linh hồn con người 
hòa nhập với Đại-ngã của vũ trụ thì lúc ấy mới có giải thoát). 
Trái lại, Niết-bàn, theo Phật giáo có thể xúc chạm được, có 
thể chứng nghiệm được ngay ở giây phút sống trong hiện tại 
này, nghĩa là bất cứ trong giây phút nào ta xa lìa được Chấp 
Ngã, không còn chấp cái tôi, cái của tôi và cắt đứt được cội 
nguồn tâm ý tham lam, sân hận và si mê là tâm hồn được 
thanh thản, tự do, tự tại, thì ngay giây phút đó ta đã với tới 
cảnh giới an lạc, giải thoát chân thực rồi.

Nói tóm lại, cả hai tôn giáo Phật giáo và Bà-la-môn giáo 
đều có chung một quan niệm về nghiệp báo luân hồi và lý 
tưởng giải thoát khỏi nghiệp báo luân hồi có thể nói là lý 
tưởng chung của cả hai tôn giáo, nhưng quan niệm về giải 
thoát có sự khác biệt hoàn toàn, sâu xa. Giải thoát của Bà-
la-môn giáo là sự trở về, là hoà nhập vào Đại Ngã Brahman 
- nơi sinh ra vạn vật - là linh hồn cá nhân hợp nhất với linh 
hồn vũ trụ. Còn Phật giáo chủ trương hết thẩy các pháp là 
Không, là Vô Ngã, và cho rằng phải phá Chấp Ngã. Một 
khi đã triệt để phá Ngã là Niết Bàn tự hiện, là hoàn toàn giải 
thoát, khai phóng.

Như thế, học thuyết Vô Ngã là thuyết nền tảng và đặc thù 
của Phật giáo. Nói cách khác, giải thoát theo đạo Phật chính 
là sự quay về chuyển hóa nội tâm. Chuyển hóa những phiền 

14. Ama Kuki Sessan - Bạch Ẩn Thìền Định Ca, Việt dịch Bạch Hạc, 
Viên Chiếu 1988, tr. 67. 
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não tham, sân, si và xa lìa chấp ngã thì an lạc giải thoát, 
Niết-bàn hiển lộ, không còn ý niệm Niết-bàn hay không phải 
Niết-bàn nữa, mà thay vào đó là sự thể nhập thực tại của vạn 
pháp. Niết-bàn chỉ là tên tạm gọi, chỉ là một danh từ giả lập 
như kinh Lăng Già nói:

 “Niết-bàn chẳng thể lập,
 Chẳng có Niết-bàn Phật,
 Chẳng có Phật Niết-bàn,
 Lìa năng giác, sở giác.
 Hoặc có hoặc không có,
 Cả hai thảy đều lìa…”.(15)

***
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HAY KHÔNG THUYẾT PHÁP

Trong các thuật ngữ của đạo Phật, có lẽ không có từ ngữ 
nào mà người học Phật cần phải hiểu và cần phải phân biệt 
rõ ràng, nếu như muốn hiểu giáo lý thâm diệu của đạo Phật 
như hai thuật ngữ “Chân Đế” và “Tục Đế”.

Thật vậy, đức Phật, vì muốn độ chúng sinh thoát khỏi 
sinh tử luân hồi nên mới nương vào thế giới Tục đế mà nói 
pháp, nhằm chỉ bày cho chúng sinh thấy được cái bản chất 
chân thật tự nhiên của Tâm vốn sẵn có, để chúng sinh, tự nỗ 
lực tu hành giải thoát khỏi khổ đau sinh tử, lìa khỏi thế giới 
Tục đế, đến thế giới Chân đế.

Cũng vì thế mà Ngài Long Thọ Bồ tát nói rằng: “... Các 
Đức Phật vì chúng sinh, y vào Nhị đế mà nói pháp, thứ nhất 
là Thế tục đế và thứ hai là Đệ nhất nghĩa đế. Nếu người nào 
không nhận thức được hai chân lý này, thì đối với Phật pháp 
sâu xa, không thể hiểu được chân nghĩa. Nếu không nương 
tựa vào tục đế, thì không thể thấy được chân lý; nếu không 
thấy được chân lý, thì không thể ngộ được Niết-bàn...”(1)

1. Thích Tâm Thiện, Lịch Sử Tư Tưởng và Triết Học Tánh Không, 
Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999. 
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Tục đế là một hợp từ: “tục” nghĩa là thế tục, thế gian hay 
phàm tục, “đế” nghĩa là chân lý. Tục đế có nghĩa là những cái 
gì mà người thế tục đồng ý với nhau, gọi là chân lý quy ước 
hay còn gọi là chân lý tương đối, hoặc còn gọi là chân lý thế 
tục hoặc thực tại tương đối. Nó là tất cả những hiện tượng do 
duyên khởi tức là pháp sinh diệt trong thế gian nầy.

Còn Chân đế, cũng là một hợp từ, có nghĩa là chân lý 
chân thật không hư vọng, là chân lý tuyệt đối, là chân lý tối 
thượng, cũng còn gọi là Đệ nhất nghĩa đế, là chân tâm, là 
giác tánh, là chân như...

Chân lý tuyệt đối là gì? Không ai biết được ngoại trừ 
chính chư Phật và chư Tổ đã giác ngộ. Các Ngài cũng không 
thể nói cho chúng ta biết được. Toàn bộ giáo điển của chư 
Phật là pháp phương tiện, Ngài “dùng pháp thế gian, (tức thế 
tục đế) để giảng nói cho chúng sinh”(2), cốt để chúng sinh ngộ 
được cái chân lý tuyệt đối như Ngài vì Ngài thấy Tâm Phật 
và Tâm chúng sinh vốn không khác, vốn tự đầy đủ mênh 
mông khắp không gian và thời gian.

Thật vậy, xuyên qua lời dạy của Phật và chư Tổ, sở dĩ có 
sự sai khác là vì tâm chúng sinh bị mê mờ ô nhiễm. Cái Tâm 
bị bao vây bởi tham sân si, bởi vọng tưởng điên đảo, bởi 
tham nhiễm các pháp có không. Ngài Sogyal Rinpoche, một 
đại sư Tây tạng, ví Tâm chúng ta bị vây kín trong một cái 
bình mà “khoảng không trong bình cũng giống như khoảng 
không bên ngoài. Khi chúng ta giác ngộ, thì cũng như cái 
bình vỡ tan thành mảnh vụn... Ngay lúc đó và tại chỗ đó, 
chúng ta trực nhận được rằng chúng chưa từng bao giờ có 
sự ngăn cách hay sai khác...”(3)

2. Kinh Đại Bát Nhã, Cuốn 2, Trang 275. 
3. Sogyal Rinpoche -Thích Nữ Trí Hải dịch, Tinh Chất Cam Lồ, TP 
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Vì tâm sinh diệt của chúng sinh luôn luôn dính mắc vào 
các pháp “có không” nơi thế giới hiện tượng tức thế giới 
tục đế, nên đức Phật thấy thật là khó nói về cái mà Ngài đã 
chứng ngộ, chẳng hạn như nói về Phật tánh, chân tâm, vốn 
không hình tướng, không số lượng. Nếu nói chúng sinh có 
Phật tánh là chấp trước, nói không có Phật tánh là hư vọng, 
nói Phật tánh cũng có cũng không là nói trái ngược nhau, 
nói Phật tánh chẳng có chẳng không là hý luận. Nên Phật 
mới dùng các pháp thế gian phương tiện, “giả lập kệ pháp, 
giả lập danh tự, vốn chẳng phải Phật, nói với họ là Phật, 
vốn chẳng phải Bồ Đề, Niết-bàn, giải thoát, nói với họ là Bồ 
Đề, Niết-bàn, giải thoát, ... Biết họ gánh trăm tạ chẳng nổi, 
tạm cho họ gánh một lon, một chén, biết họ khó tin giáo liễu 
nghĩa, tạm nói với họ giáo bất liễu nghĩa, tạm được pháp 
lành lưu hành còn hơn là pháp ác...”(4).

Cũng chính vì chân lý tuyệt đối này rất khó hiểu, khó 
nhận, khó nói nên đôi khi Ngài phải dùng những thí dụ bằng 
lời nói, như trong kinh Pháp Hoa, Phật dùng bảy thí dụ, trong 
đó có hai thí dụ là cái nhà lửa và câu chuyện đứa con cùng 
tử mà ai cũng biết. Ngoài ra còn nhiều kinh khác như Bách 
Dụ Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Bồ Tát Bổn Sanh Kinh, ... Các thí 
dụ Ngài nói trong kinh thường dùng phương thức ngụ ngôn, 
hàm chứa những ý nghĩa thâm thúy, ám thị lý tuyệt đối mà 
chân lý tuyệt đối này không thể dùng lời trực tiếp mà giảng 
giải vì lời chỉ là khí cụ diễn đạt cái tư tưởng tương đối, cái có 
hình, có tướng trong thế giới nhị nguyên.

Chư Tổ chứng ngộ cũng vậy, không thể nói cho chúng 

HCM Việt Nam 1969. 
4. Bá Trượng Ngữ Lục, Thích Duy Lực, Từ ân Thiền Đường xuất bản, 

1999 trang 29-30. 



PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG126

ta biết được chân lý tuyệt đối là gì, mà quý Ngài chỉ dùng 
những câu chuyện ngụ ngôn, như câu chuyện con rùa và con 
cá để làm thí dụ mà thôi. Rằng con rùa từ dưới nước bò lên 
mặt đất, đi một vòng rồi trở về nước, bơi cạnh con cá, kể 
chuyện đất liền cho nó nghe. Nhưng con cá, vì chưa bao giờ 
rời khỏi nước, không thể tưởng tượng nổi lại có một môi 
trường có thể sống được mà không có nước, không bơi lội. 
Cho nên con rùa đành chịu mang tiếng là nói chuyện viển 
vông hoang đường, không có trong thực tế.(5)

Cảnh giới tuyệt đối, chân tâm, giác tánh, chân như, mà 
Phật đã giác ngộ không thể nói cho người chưa chứng ngộ 
biết được. Vì lẽ đó mà người đời đôi khi cũng phê bình: 
“Đạo Phật cao siêu quá, không có trong thực tế”. Nhưng 
chính đó mới là cốt tủy của Phật giáo.

Kinh Kim Cang là kinh liễu nghĩa, nói về cốt tủy của đạo 
Phật, về chân lý tuyệt đối, cho nên không có pháp gì để nói. 
Những lời Phật dạy trong kinh chỉ giúp chúng sinh phá bỏ 
những hiểu biết tương đối, phá bỏ những kiến chấp sai lầm 
cố hữu, những vướng mắc lâu đời vốn là nhân kiên cố của 
vòng xích luân hồi, đã lôi kéo chúng sinh vào vòng trầm luân 
muôn vạn kiếp. Ngài phá bỏ không còn một kiến chấp nào và 
Ngài cũng tuyên bố luôn là Ngài không thuyết pháp:

“- Tu Bồ Đề! Ông chớ cho Như Lai có nghĩ rằng: “Ta có 
nói pháp”. Ông chớ nghĩ như vậy. Bởi vì sao?

- Vì nếu người nào nói rằng: Như Lai có nói pháp, tức là 
chê Phật, không hiểu được lời của ta nói.

- Tu Bồ Đề! Nói pháp, là không có pháp gì nói được, ấy 

5. Narada Maha Thera, Đức Phật và Phật Pháp, Phạm Kim Khánh 
Việt dịch, Đại Nam xuất bản 1987, trang 458-459. 
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gọi là nói pháp”.(6)

Có nghĩa là Phật không nói về cái chân lý tuyệt đối, về 
cái chân tâm, Phật tánh, Chân Như, vì chân lý tuyệt đối vốn 
chẳng thể dùng ngôn ngữ tương đối thế tục để biểu thị. Ngài 
chỉ dùng ngôn ngữ thế gian tức chân lý thế tục để chỉ bảo 
chúng sinh, mà ngôn ngữ thế tục, là pháp tương đối thì không 
có tự tánh, chỉ do nhân duyên hòa hợp, và do nhân duyên hòa 
hợp nên không có thật.

Ðức Phật khi giảng pháp, Ngài luôn luôn nói sự thật. Có 
khi Ngài nói về sự thật tương đối và có khi Ngài nói về sự 
thật tuyệt đốị Nếu không hiểu điều đó, chúng ta thấy nhiều 
điều Ngài nói trái ngược nhau và sẽ làm cho chúng ta bối rối, 
hiểu mập mờ, hỗn độn (confuse). Thí dụ như trong kinh Ðại 
Bát Niết Bàn đức Phật nói:

  Chư hành vô thường,
  Thị sinh diệt pháp.
  Sinh diệt diệt dĩ,
  Tịch diệt vi lạc.

Tạm dịch là:

  Các hành vô thường
  Là pháp sinh diệt
  Sinh diệt hết rồi
  Tịch diệt là vui. 

Hai câu đầu có nghĩa là tất cả các pháp trong thế giới hiện 
tượng đều vô thường, chúng đều là những pháp sinh diệt. Hai 

6. Thích Huệ Hưng dịch, Kinh Kim Cang Giảng Lục, Phật Học Viện 
Quốc Tế xuất bản 1983, trang 82. 
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câu sau có nghĩa là khi sinh và diệt không còn sinh diệt nữa 
thì còn là niềm an lạc. Trong thế giới này, tức thế giới tương 
đối có sinh và có diệt, còn thế giới kia tức thế giới tuyệt đối 
thì không sinh không diệt. Nếu chúng ta không hiểu rõ tục 
đế và chân đế thì cho rằng đức Phật nói trái ngược nhau. Sự 
thật Ngài luôn luôn nói đúng sự thật. Hai câu đầu là tục đế 
tức thuộc thế giới hiện tượng tương đối, có sanh và có tử. 
Hai câu sau thuộc lãnh vực tuyệt đối tức chân đế, không có 
sinh và không có diệt, là thế giới của pháp tánh hay thế giới 
của bản thể.

Đến đây, chúng ta trở lại bài kệ của Bồ Tát Long Thọ đã 
nêu trên phần mở đầu. Bồ Tát dạy chúng ta rằng nếu chúng 
ta không phân biệt được chân lý tương đối và chân lý tuyệt 
đối, tức thế tục đế và chân đế, thì chúng ta không thể hiểu 
được đạo Phật. Do sự không hiểu và không phân biệt rõ này, 
chúng ta lại nhập nhằng đem lời đức Phật nói “Không thể nói 
pháp Tuyệt Đối”, mà cho là đức Phật nói “Không nói pháp 
Tương Đối” là chúng ta vô tình vướng mắc vào sự hủy báng 
kinh, chứa đựng những lời tâm huyết của đức Phật. Ngài đã 
dùng ngôn ngữ và chân lý thế tục để dạy người thế tục biết 
cách mà tiến dần trên con đường từ bỏ thế tục, trở về bản thể 
tuyệt đối. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó, mà tưởng 
rằng đức Phật không nói pháp, thì chúng ta sẽ mất niềm tin 
nơi kinh, sẽ mất cơ hội có bản đồ chính xác để tìm đường trở 
lại bản thể chân tâm tuyệt đối.

***
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TÂM CHÂN NHƯ VÀ TÂM SINH DIỆT

Chữ Tâm trong nhà Phật gồm hai phần là “Tâm Chân 
Như” và “Tâm Sinh Diệt”. Tâm Chân Như còn được gọi là 
Chân Tâm, Phật Tánh, Giác Tánh, Giác Tri Kiến, Tri Kiến 
Phật, Trí Tuệ Bát Nhã, Tánh Không, Niết Bàn, hay Bản Thể 
Tuyệt Ðối. Trong tiếng Anh Chân Tâm gọi là Buddha Nature, 
Buddha Mind, True Mind, The Truth. Còn Tâm Sinh Diệt 
được gọi là vọng tâm, vọng niệm, vọng thức, nghĩ tưởng, 
niệm tưởng, suy nghĩ, suy tưởng, tư tưởng, nhớ nghĩ, tưởng 
nhớ, tâm ngôn, tức là tất cả những gì chúng ta đã làm, đã 
sống qua thân khẩu ý đều được thu nhận và lưu trữ, ví như 
máy video ghi lại hình ảnh và âm thanh rồi lưu trữ vào bộ 
nhớ trong máy vi tính. Nói một cách khác tâm thức là một 
kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong Tâm Lý 
Học, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là Duy thức Học gọi là Tàng 
thức (là cái kho) hay A-lại-da thức. 

Nhà Phật quan niệm rằng tất cả các hiện tượng trên thế 
gian đều do Tâm thức biến hiện mà thành, cho nên gọi là 
Duy thức. Muốn thấu triệt quan điểm này thì phải nghiên 
cứu sâu vào Duy Thức Học. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể giới 
thiệu khái quát. Cũng như chúng tôi chỉ có thể giới thiệu 
với những người chưa bao giờ biết bánh chưng là gì, rằng: 
“Dùng lá dong hay lá chuối, gói gạo nếp, đậu xanh lại rồi 



PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG130

bỏ vào nồi nước luộc kỹ, khi chín sẽ thành bánh chưng”. Có 
khái niệm tổng quát rồi, ai muốn nấu sẽ phải nghiên cứu vào 
chi tiết, mới có thể thực hiện được.

Theo kinh Viên Giác của nhà Phật, thì “Tất cả chúng sinh 
vốn là Phật” cũng như vàng vốn sẵn là vàng ròng, nhưng 
là vàng quặng, pha lẫn tạp chất, nên phải gạn lọc, xả bỏ tạp 
chất cho sạch để trở về bản chất vàng, chứ không phải dùng 
chất khác mà làm thành vàng được. Tu hành cũng vậy, chỉ là 
xả bỏ chất độc hại là Tham Sân Si, chấm dứt vọng tâm điên 
đảo, thanh tịnh hóa Tâm, là trở về Bản Thể Phật Tánh, mà Sơ 
Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma dùng chữ của thế gian cho dễ hiểu, gọi là 
“Kiến Tánh thành Phật”.

Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng dòng sinh mệnh khởi đi do 
một niệm vô minh bất giác, bỗng nổi lên từ Biển Tâm mênh 
mông, cũng như người đang thức, chớp mắt đã lạc vào giấc 
ngủ. Trong mơ, thấy đủ thứ hiện ra, bị đánh cũng thấy đau, 
khóc cũng có nước mắt, sợ hãi cũng chạy trốn, v.v... Nhưng 
thời gian của giấc ngủ bình thường chỉ lâu có một đêm, sáng 
dậy bèn biết ngay rằng chuyện xảy ra trong đêm là ngủ mơ, 
không thật. Dòng sinh tử của con người kéo dài triền miên, 
như một giấc mơ dài từ cái niệm vô minh bất giác đó khởi 
đi, hết đời này tới kiếp khác, tạo nghiệp thiện, hoặc ác, tất 
cả đều chứa trong Tàng thức làm nhân cho những kiếp sau, 
tiếp tục trôi lăn trong mê vọng của sinh tử luân hồi, mãi đến 
khi nào thức tỉnh, trở lại được trạng thái Tâm Thanh Tịnh, 
thì mới hội nhập lại với Bản Thể Chân Tâm được, đó là Kiến 
Tánh thành Phật.

Phật có nghĩa là người giác ngộ, không phải thần linh. Vì 
vô minh khởi đi từ vô thủy, hiện hành Thức Tâm sinh diệt, 
vốn không có thật, nên nhà Phật không quan niệm rằng có 
một linh hồn trường tồn bất biến, kéo dài từ kiếp này qua 
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kiếp khác đến vô tận, mà chỉ coi dòng đời hiện ra do sự chi 
phối của nghiệp nhân thiện, hoặc ác, trong Tàng thức, khi 
Tâm trở lại trạng thái thanh tịnh, không còn nghiệp nhân làm 
chủng tử gây nên đời sau, thì dòng đời sẽ chấm dứt, hội nhập 
Bản Thể Chân Tâm.

Do quan niệm rằng cõi đời này là thế giới tương đối, là 
hư vọng, không phải là tuyệt đối chân thật, cho nên nếu có 
người khi tái sinh không nhớ được kiếp sống cũ, trong khi 
có người khác lại nhớ được, thì cũng là chuyện nằm trong 
quy luật tương đối. Tuy nhiên, nếu muốn có được khả năng 
nhớ lại tiền kiếp thì phải tu tập thiền định đến tầng mức thật 
sâu, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên (hypnotisme) 
người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều 
lắm là một vài kiếp trước như trường hợp của ông Edgar 
Cayce, một người đã có khả năng thần giao cách cảm, trong 
khi nhắm mắt ở trạng thái bị thôi miên, ông có thể thấy và 
chẩn bệnh, điều trị cho những bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu, dù 
cách xa hàng trăm dặm và dù ông không phải là y sĩ.

Câu chuyện về Edgar Cayce là một trong những đề tài 
khó hiểu đối với giới khoa học kỹ thuật. Nhưng sự thực hiển 
nhiên được phơi bày rõ ràng, đã tạo cảm hứng cho những nhà 
khoa học có tâm hồn khai phóng, bắt đầu nhìn thêm nhiều 
khía cạnh khác, về những hiện tượng trong đời sống tương 
đối này. Cũng vì vậy, đối với vấn đề Tâm Linh, càng ngày 
giới khoa học gia càng để tâm nghiên cứu. Theo bác sĩ Peter 
Fenwick giáo sư về tâm lý thần kinh học thì vào năm 1995, 
chỉ có ba lớp Tâm Linh Học được giảng dạy trong các trường 
Ðại Học Y Khoa Hoa Kỳ, qua năm 1998, tăng lên thành 40 
lớp, và tăng nhanh lên tới 100 lớp vào năm 2001. 

Ðể chứng tỏ sự quan tâm của các tầng lớp vốn ảnh hưởng 
nặng về khoa học kỹ thuật, nay đem công sức nghiên cứu về 



PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG132

các hiện tượng tâm linh, chúng tôi xin chép lại đây bài viết 
“Câu chuyện tái sinh của Jenny”, kể về một bà mẹ đi tìm 
những người con trong kiếp trước, do cư sĩ Tâm Diệu thuật 
lại theo tài liệu của chương trình 20/20, đài ABC, phát hình 
vào lúc 10 giờ đêm Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 1994 tại 
Hoa Kỳ, như sau:

CÂU CHUYỆN TÁI SINH CỦA JENNY
(Tài liệu của BBC Anh Quốc) 

Vào mùa xuân năm 1993, một bà mẹ người Anh 40 tuổi 
đang sinh sống với chồng và hai con ở thành phố Northamp-
tonshire Anh quốc đã đoàn tụ với năm người con của bà ở 
đời sống trước tại Malahide, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc 
nước Ái Nhĩ Lan. 

Mùa xuân năm nay 1994, Bob Brown và nhóm phóng 
viên truyền hình của chương trình 20/20 ABC Hoa Kỳ đã 
đến tận nơi đây làm phóng sự về sự tái sinh của bà mẹ này 
cùng hội họp với những người con của kiếp sống trước của 
bà. Ðây là câu chuyện tái sinh có thực đã xảy ra vào cuối 
thế kỷ thứ hai mươi này. Một câu chuyện đầy thương tâm và 
nước mắt, một câu chuyện đi tìm con vượt biên cương và trải 
dài qua nhiều kiếp người của một bà mẹ. 

 Bà tên là Jenny và lúc nào cũng biết và nhớ là mình đã có 
một đời sống ở kiếp trước nơi một ngôi làng nhỏ bên bờ biển 
xứ Ái Nhĩ Lan với tên là Mary. Mary, một người đàn bà trẻ, 
tầm vóc trung bình đã từ trần 21 năm trước khi Jenny được 
sinh ra ở Anh Cát Lợi.  

Một trong những giấc mơ và luôn luôn hiển hiện trong trí 
nhớ của Jenny là giây phút lìa đời của Mary trong nỗi đơn 



  TÂM CHÂN NHƯ VÀ TÂM SINH DIỆT 133

độc đau khổ của mình và lo âu về tương lai đầy bơ vơ của các 
con bà mà thằng lớn nhất mới có 13 tuổi. Nỗi lo âu và đau 
khổ này đã ám ảnh bà, đã hiển hiện thường trực trong tâm trí 
nàng từ lúc còn nhỏ. Nàng nghĩ rằng mình đã có lỗi khi phải 
từ bỏ các con bơ vơ nơi cõi trần và nàng quyết định phải đi 
tìm con cho bằng được. 

Ngay từ lúc còn rất nhỏ, khi mới bắt đầu cầm được cây 
viết, Jenny đã vẽ bản đồ làng với những con đường dẫn đến 
một căn nhà mái tranh nơi Mary ở, đến nhà thờ, ga xe lửa, 
các cửa hàng bách hóa... và sau này so sánh với bản đồ Ái 
Nhĩ Lan ở trường học, Jenny đã khám phá ra rằng bản đồ mà 
nàng đã vẽ từ trong trí nhớ, và trong những giấc mơ tiền kiếp 
đã thật giống với bản đồ một làng nhỏ nằm ở phía bắc thành 
phố Dublin Ái Nhĩ Lan, có tên gọi là Malahide.  

Theo năm tháng, Jenny lớn dần cùng với hình ảnh căn 
nhà mái tranh, với từng căn phòng, góc bếp, với hình ảnh 
nhà thờ quán chợ nơi thị trấn hiền hòa Malahide. Trong tâm 
tưởng, nàng vẫn cảm thấy có lỗi với các con khi bỏ chúng lại 
bơ vơ nơi cõi trần nên nàng quyết định đi tìm con.  

Jenny sắp đặt kế hoạch nhưng lại không đủ khả năng tài 
chánh cho chuyến đi qua xứ Ái Nhĩ Lan nên đành hoãn lại và 
tình nguyện làm một người thôi miên cho một thôi miên gia 
chuyên môn tìm hiểu quá khứ. Ông này đã giúp Jenny nhớ 
lại thật nhiều hình ảnh chi tiết của Mary và ngôi làng của cô 
ở vào năm 1919, cách thức ăn mặc, đi đứng nằm ngồi và nấu 
nướng của Mary hồi ấy. Qua thôi miên Jenny đã mô tả chi 
tiết căn nhà, từng bức hình treo trên tường, kể cả một tấm 
hình của Mary. Jenny cũng mô tả và vẽ ra hình nhà thờ. Tuy 
nhiên có một điều thất vọng là Jenny vẫn chưa nhớ ra được 
tên họ tức last name của Mary là gì, điều này đã gây ra rất 
nhiều trở ngại cho việc kiếm tìm các con của nàng sau này.  
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Cuối cùng Jenny đã dành đủ tiền để thực hiện một chuyến 
du hành qua Ái Nhĩ Lan đi tìm những dấu tích của căn nhà 
mái tranh, của những con đường xưa lối cũ. Ðến nơi đó, nàng 
đã đứng lặng trước một căn nhà mà bên kia là ngã ba đường 
dẫn về thành phố. Nàng thấy sao hình ảnh này quen thuộc 
quá, giống như trong trí tưởng, giống như bản đồ nàng đã 
vẽ. Nàng nhủ thầm rằng Malahide đây chính là chìa khóa mở 
cửa vén lên bức màn về sự thật của kiếp sống trước của nàng, 
là bước chân khởi đầu trên con đường tìm con.  

Sau chuyến đi, Jenny trở về Anh quốc và bắt đầu thực 
hiện kế hoạch tìm con. Nàng viết thư cho tất cả các báo ở 
Ái Nhĩ Lan, các tổ chức sử học, các văn phòng hộ tịch, các 
chủ phố, và dân làng Malahide để yêu cầu giúp đỡ về tin tức 
của một người đàn bà tên Mary chết vào năm 1930 cùng với 
những người con của bà này.  

Một thời gian lâu sau đó, Jenny nhận được thư của một 
chủ đất ở Malahide cho biết ở đó có một gia đình mà người 
mẹ tên là Mary đã chết sau một thời gian ngắn khi sanh đẻ đã 
để lại sáu đứa con còn sống. Last name của người đàn bà bất 
hạnh đó là Sutton và sau khi bà Sutton qua đời, các đứa con 
đã được gửi vào các cô nhi viện.  

Ðúng như trong trí tưởng và trong các giấc mơ về nỗi lo 
âu của Mary khi lìa đời, các con của bà đã thực sự bơ vơ đi 
vào các trại mồ côi. Jenny cảm thấy nỗi đau khổ trùng trùng. 
Nàng biên thư cho tất cả các viện mồ côi ở Ái Nhĩ Lan để dò 
hỏi tin tức và sung sướng thay, Jenny được tin tức từ một vị 
giáo sĩ ở một nhà thờ thành phố Dublin. Sau khi thư từ qua 
lại với các sở họ đạo và cả với bộ giáo dục Ái Nhĩ Lan, vị 
giáo sĩ này cho tên của tất cả sáu người con của bà và nói 
rằng sáu đứa trẻ này đã trở thành Ki Tô hữu tại nhà thờ Thiên 
Chúa giáo Saint Syvester ở Malahide. Lá thư của vị giáo sĩ 
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không dài lắm nhưng đã mang lại niềm tin và hy vọng lớn 
lao cho Jenny.  

Sau đó, qua niên giám điện thoại Jenny đã gửi thư đến 
tất cả những ai mang họ Sutton tại Ái Nhĩ Lan. Nàng cũng 
nhận được một bản sao giấy khai tử của Mary và hai bản sao 
giấy khai sinh của hai người con, nhưng vẫn không tìm ra 
tung tích. Một lần nữa Jenny lại gửi thư cho tất cả các báo 
ở Dublin và thư cho Giáo sư Tiến sĩ Stevenson một chuyên 
gia nghiên cứu về các hiện tượng ở đời sống quá khứ để nhờ 
giúp đỡ. Stevenson giới thiệu Jenny với Gitti Coast một nhà 
nghiên cứu thuộc cơ quan truyền thông Anh quốc BBC.  

Một thời gian khá lâu sau đó, Jenny nhận được điện thoại 
từ người con thứ hai ở Ái Nhĩ Lan. Cuộc nói chuyện hết sức 
khó khăn với nhiều tình cảm lẫn lộn nhưng nói chung có 
những dấu hiệu tốt đẹp. Jenny hứa sẽ gửi toàn bộ hồ sơ lưu 
trữ từ nhiều năm qua. Tư tưởng của nàng lúc này cũng lộn 
xộn. Mặc dầu biết là các con của Mary bây giờ đều đã ở vào 
lứa tuổi 50 và 60 nhưng Jenny vẫn có cảm giác mạnh mẽ về 
tình mẫu tử đối với các con của nàng, vẫn có cảm giác mạnh 
là mẹ của họ. 

Mary và các con của nàng hay là các con của Jenny ở 
kiếp sống trước đang dần dần trở nên một thực thể, tâm tư 
của nàng bây giờ thật xáo trộn: Nàng thuộc về đâu? thuộc về 
đời sống hiện tại hay thuộc về đời sống quá khứ với các con 
nàng tìm ra? Có lẽ không trông mong một điều gì là tốt hơn 
cả. Nàng nhủ thầm như vậy và hãy để thời gian trả lời.  

Jenny đang bước vào giai đoạn cuối cùng của công cuộc 
tìm kiếm, nàng thông báo đầy đủ diễn tiến mới cho Gitti 
Coast của đài BBC. Ðài BBC muốn dự án tìm con của Jenny 
trở thành một tài liệu sống của sở nghiên cứu của đài nên đã 
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thương lượng với Jenny. Phần Jenny, nàng chỉ yêu cầu có 
một điều duy nhất là đặt sự phúc lợi và niềm an bình hạnh 
phúc của gia đình lên trên hết.  

Chờ mãi không thấy sự hồi âm của đứa con thứ hai mà 
Jenny đã nói chuyện qua điện thoại. Nàng quyết định liên lạc 
với Sonny, hiện đang ở thành phố Leeds Anh quốc. Sonny là 
người con đầu của Mary Sutton, khi Mary qua đời cậu mới 
13 tuổi và bây giờ vào ngày thứ ba 15 tháng 5 năm 1990 
Sonny đã 71 tuổi. Qua cuộc điện đàm Jenny mô tả cho Sonny 
biết về quá khứ của cậu, về hình ảnh căn nhà mái tranh, về 
tính nết của cậu, về những lời nói hay câu mắng của Mary 
với cậu hồi đó. Ði từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và 
khó có thể ngờ được người đầu dây bên kia lại chính là mẹ 
mình. Sonny ngỏ ý muốn được gặp Jenny ngay.  

Như đã thỏa hiệp với đài BBC, Jenny thông báo những biến 
chuyển mới. Ðài BBC muốn phỏng vấn Sonny trước và trong 
thời gian này hai người không được liên lạc với nhau. Họ muốn 
nghiên cứu tường tận về Sonny rồi phân tích và so sánh với 
những dữ kiện mà họ đã có về Jenny. Cũng trong thời gian này 
họ đã phỏng vấn thêm Jenny về những điểm chưa sáng tỏ.  

Cuộc điều tra của đài BBC kéo dài 4 tháng và cuối cùng 
Jenny đã đích thân lái xe đưa cả gia đình của nàng đến thành 
phố Leeds hội ngộ cùng Sonny. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra thật 
cảm động; Giấc mơ đi tìm con của Jenny đã trở thành sự 
thực, hai mẹ con, mẹ trẻ con già đã ôm nhau với những dòng 
nước mắt tuôn trào. Sonny cũng như Jenny đều đã nhận được 
bảng phân tích và so sánh dữ kiện của đài BBC trước đó. Các 
chuyên gia đài BBC đều không thể ngờ được một khái niệm 
về trí tưởng lại có thể đúng một cách chính xác với thực tế 
như vậy. Họ cũng không ngờ rằng có một đời sống sau khi 
chết đang hiển hiện rõ ràng.  
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Với sự giúp đỡ của Sonny, công cuộc kiếm tìm các con 
của Mary được tiếp tục suốt những năm tháng dài sau đó và 
cuối cùng vào năm 1993 Jenny đã hội ngộ đoàn tụ với tất cả 5 
người con còn sống. Hơn 60 năm từ khi mẹ chúng qua đời anh 
em mới được đoàn tụ với nhau và đặc biệt hơn cả là đoàn tụ với 
người mẹ trẻ đã tái sinh ra trong kiếp này để đi tìm chúng.  

Năm nay 1994 Bob Brown và nhóm phóng viên truyền 
hình chương trình 20/20 ABC Hoa Kỳ đã một lần nữa mang 
Jenny và 5 người con trở về thị trấn Malahide đoàn tụ với 
nhau nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 75 của Sonny. Trong dịp 
này Jenny đã được cậu con cả, nay đã 75 tuổi dẫn đến thăm 
mộ phần của nàng kiếp trước. Nàng đã nói trước ống kính 
thu hình và trước phần mộ nàng rằng: “Mộ phần này không 
có gì cả, không có ai ở đây bây giờ. Có thể còn trong đó là 
những nắm xương khô. Thực sự không có gì cả, phần năng 
lực tinh thần hiện đang ở trong tôi”.  

Lời Nhận Định của Người Biên Dịch:

Quả vậy, kiếp sống con người trùng trùng duyên khởi, 
không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Chúng ta đã 
bao nhiêu lần sanh ra và chết đi, đã bao nhiêu lần lặn ngụp 
trong biển sinh tử luân hồi, đã theo nghiệp sinh nơi này nơi 
khác. Trong dòng đời vô tận ấy, chúng ta đã liên hệ với biết 
bao nhiêu người, giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp và biết đâu 
họ chẳng là cha mẹ, là ông bà, là anh em, là những người 
thân của chúng ta và ngày nay nhờ có những máy điện toán 
tối tân, các nhà toán học và nhân chủng học đã cho chúng ta 
biết rằng mỗi chúng ta có tới 68 tỷ cha mẹ ông bà từ quá khứ 
đến hiện tại và tất cả nhân loại đều là anh em họ hàng của 
chúng ta. Nhận được sự liên hệ ấy, chúng ta cảm thấy dễ hiền 
hòa và dễ tha thứ cho nhau trong sự giao thiệp hàng ngày với 
mọi người.  
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ỨNG DỤNG THIỀN 

VÀO VIỆC TẬP LUYỆN THỂ DỤC

Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Đại học University 
of  Wisconsin, Madison ở Hoa Kỳ, người lớn ngồi thiền hoặc 
tập các bài tập thể dục thông thường như đi bộ nhanh, trong 
hai tháng sẽ ít bị bệnh cảm lạnh hơn so với những người 
không làm gì. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người 
ngồi thiền có số ngày nghỉ việc do bệnh ít hơn 76% trong 
khoảng thời gian 9 tháng từ tháng 9 đến tháng 5 so với những 
người không ngồi thiền. Những người chỉ tập thể dục nghỉ ít 
hơn 48% trong giai đoạn này. Ngoài ra, các nghiên cứu trước 
đó đã cho thấy thiền chánh niệm có thể làm giảm căng thẳng 
thần kinh trong cuộc sống, làm cho tâm được an lạc và tăng 
cường khả năng của hệ miễn dịch.

Việc nghiên cứu trên về hai phương diện ngồi thiền và 
tập thể dục liên hệ đến sức khỏe có tính cách độc lập. Riêng 
người viết đã ứng dụng đồng bộ hai phương thức này từ rất 
lâu (hơn 10 năm) và kết quả cho một sức khỏe vô cùng tốt 
là không cao mỡ, cao đường và cao máu và điều tuyệt diệu 
hơn nữa là trong suốt hơn 10 năm ở tuổi cao niên đã không 
hề chích ngừa cảm cúm mà cũng không hề bị cảm cúm, nhức 
đầu và sổ mũi gì cả. Mỗi năm chỉ đến phòng mạch bác sĩ 
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thuộc hệ thống y tế Kaiser Permanente một lần để thử máu 
và khám bệnh tổng quát theo đòi hỏi của họ.

Một cách đều đặn, mỗi sáng sớm sau khi ngồi thiền tại 
nhà người viết đến trung tâm tập thể dục (Fitness Center) 
gần nhà để tập thể dục trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nơi 
đây có đầy đủ các trang thiết bị để tập luyện theo những nhu 
cầu khác nhau, tập thể hình, vận dụng cơ bắp, luyện tập dẻo 
dai, tăng sức bền bỉ. Có đủ các máy như đi bộ, tập tay chân, 
vai và bụng… Có cả sân chơi bóng rổ và hồ bơi… Tất nhiên 
loại luyện tập thể dục, thể thao nào cũng tốt cho sức khỏe nếu 
môn đó thích hợp với người tập. 

Đối với người viết ở lứa tuổi cao niên ngoài 70 chỉ cần 
tập một số thiết bị cần thiết để gọi là bảo trì sức khỏe, chống 
lại sự lão hóa do sức đề kháng bị giảm theo năm tháng, và 
thường có nguy cơ cao nhiều chứng bệnh phát sinh. Theo 
thống kê của y khoa Mỹ, người cao niên thường bị các bệnh 
như bệnh về tim mạch, bệnh về hệ hô hấp, đường tiêu hóa, 
bệnh về hệ tiết niệu - sinh dục, bệnh về hệ xương khớp và hệ 
thần kinh trung ương.  

Các bác sĩ y khoa cũng như các chuyên gia huấn luyện 
thể dục thường khuyên người cao tuổi nên tập với các thiết bị 
hỗ trợ tim mạch như là chạy hoặc đi bộ trên máy treadmills, 
máy đạp xe (recumbent exercise bike), máy elliptical, máy 
chèo thuyền, máy lên cầu thang (step mill)... Các thiết bị này 
giúp cho hệ tim mạch và hệ hô hấp được tốt. Ngoài ra bơi 
lội, xông hơi và với một chế độ dinh dưỡng hợp lý như giảm 
chất béo, chất đường và muối đối với người cao tuổi là một 
phương pháp tích cực và hiệu lực chống lại sự lão hóa.

Để được hưởng lợi ích tối đa cho việc bảo trì sức khỏe, 
người viết đã ứng dụng thiền chánh niệm hơi thở trong mọi 
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động tác khi luyện tập thể dục. Nhiều người tập thể dục nhưng 
không biết phối hợp hơi thở trong các động tác tập luyện, để 
tâm suy nghĩ miên man nhiều chuyện, nói chuyện với bạn bè, 
hoặc xem truyền hình trong lúc tập. Điều này không mang lại 
kết quả tốt, có thể làm gia tăng việc tim đập nhanh quá đáng 
cũng như tâm thần không được thư giãn. Người viết tạm gọi 
lối thiền phối hợp với việc tập thể dục này là Thiền Thể Dục, 
vừa an trú tâm trong hơi thở vào ra cùng với các động tác của 
thân tức là liên kết thân và tâm làm một. Đây chính là một 
hình thức thiền trong động. 

Điều quan trọng trong việc ứng dụng thiền vào việc 
luyện tập thể dục này là thở phải đúng cách. Một sai lầm mà 
nhiều người mắc phải trong lúc tập luyện là thở nhanh và thở 
không sâu, nên không làm đầy hai lá phổi, khiến cơ bắp trở 
nên căng thẳng, giảm kết quả tập luyện. Cho nên phải luôn 
luôn thở đúng cách. Có nghĩa là hít vào bằng mũi và thở ra 
bằng miệng. Hít thở thật chậm và sâu xuống bụng, để tăng 
khối lượng oxy từ khí trời đưa vào và thải bỏ chất thán khí 
CO2 từ trong cơ thể ra ngoài.  Khi thở ra thì thì thóp bụng lại. 
Nhờ vậy chúng ta có thêm nhiều năng lượng không những 
để luyện tập mà còn có thể dùng cho cả ngày làm việc cũng 
như là để tiếp tục duy trì sự sống. 

Hít thở bình thường chúng ta chỉ dùng một phần ba hay 
một nửa thể tích của hai lá phổi. Một phần lớn phổi chưa 
được sử dụng và chứa đầy không khí cũ, có thể đó là nguyên 
nhân phát sinh cảm lạnh và các bệnh về hô hấp. Còn thở sâu 
là hít thở thật sâu xuống bụng, bụng phình ra từ từ, hoành 
cách mạc được đẩy xuống và xoa bóp ruột cùng các bộ phận 
khác trong bụng, rất tốt để làm các bộ phận đó khỏe mạnh. 
Thở sâu cũng chính là hít thở với trạng thái biết tỉnh thức 
hoàn toàn. Cùng với các động tác tập; hít vào, thấy bụng 
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phình ra; thở ra, thấy bụng xẹp lại. Và với tâm hân hoan, như 
đức Phật dạy trong kinh Anapanasati (Niệm Hơi Thở) đã cho 
thấy: “Với tâm hân hoan, tôi thở vào; với tâm hân hoan, tôi 
thở ra”, để như thế mà đi vào Thiền trong khi tập thể dục. 

Nói ra thì có vẻ dễ nhưng thật ra là không quá dễ, cũng 
không quá khó. Cứ tập từ từ theo thời gian sẽ có kết quả tốt. 
Trong lúc tập đôi khi tâm lại đi lang thang đâu đó, lại nghĩ 
hết chuyện này đến chuyện khác, vì thế chúng ta phải cố 
gắng tỉnh thức và đem tâm trở về an trú trên đối tượng thiền 
bằng cách theo dõi hơi thở vô ra và dán chặt tâm nơi điểm 
xúc chạm ở cửa mũi hay phồng xẹp ở bụng. Chú tâm vào hơi 
thở và không để tư tưởng nào khác tới. Nếu có ý niệm nào tới 
thì cứ phớt lờ nó, không giữ nó cũng như không đuổi nó, chỉ 
để tâm tập trung vào việc theo dõi hơi thở mà thôi.

Nét cơ bản chung trong Thiền Thể Dục là: (1) tư thế lưng 
phải thẳng, (2) hít vào bằng mũi thật sâu, (3) kế tiếp là thở ra 
từ từ bằng miệng theo các động tác tập luyện của cơ thể với 
nguyên tắc khi dùng lực (sức nặng) để thực hiện động tác thì 
thở ra. Hay nói cách khác nặng thì thở ra còn nhẹ thì hít vào. 
Thời gian cho một hơi thở tốt nên kéo dài khoảng từ 15 đến 
20 giây cho một lần hít vào, thở ra. Nếu ta thở gấp quá hoặc 
không được sâu thì thời gian hoán đổi khí quá ngắn, không 
sử dụng được hết lượng oxy ở trong máu đưa vào tế bào, 
cũng như không thải được thán khí ra khỏi cơ thể.

Một ví dụ cụ thể là khi tập máy lat pull down (máy tập 
cơ xô): (1) Hít vào thật sâu khoảng 10 giây thì kéo thanh tạ 
xuống trước ngực đồng thời thở ra từ từ khoảng 10 giây. (2) 
Đem thanh tạ về vị trí ban đầu đồng thời hít vào. Cứ thế tiếp 
tục bài tập. Nên nhớ là theo dõi hơi thở khi hít vào và khi thở 
ra cùng với động tác chuyển động lên xuống một cách thoải 
mái tự nhiên. Với thiết bị tập này, khi bắt đầu bài tập chúng 
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ta nên ngồi ở tư thế thẳng đứng. Khi kéo tạ xuống phía ngực, 
cho phép người nghiêng về phía sau một góc khoảng từ 30 
đến 45 độ so với sàn tập. Điều này sẽ tăng tác động cho cơ 
bắp và giúp tránh được chấn thương, đặc biệt là vùng vai. 

Khi chạy bộ ngoài công viên hay chạy trên máy đi bộ 
(treadmill) nên giữ dáng người lưng thẳng vì với dáng thẳng 
lưng này giúp giảm áp lực lên đầu gối. Và một điều quan 
trọng là phải chạy bằng đầu chân, dưới ngón chân, không 
dồn áp lực toàn thân xuống gót chân. Buông lỏng bàn chân 
trên nền máy hay trên đất và dậm chân lên sẽ gây ra sóng va 
chạm tới xương ống chân, đầu gối và lưng, có thể gây tổn 
thương về sau. Về cách thở, nên thở bằng mũi, không để tâm 
suy nghĩ linh tinh chuyện này chuyện khác và không xem 
truyền hình. Nhẹ nhàng tập trung vào hơi thở. Chú ý đến sự 
thở ra và hít vào. 

Khi bơi cũng thế, chú tâm đến sự ra vào của hơi thở. Khi 
ngoi lên khỏi mặt nước là hít thật nhanh và thật sâu bằng 
miệng và khi ở dưới nước ngậm miệng thở ra từ từ bằng mũi.

Nói tóm lại, tất cả các động tác tập luyện đều phải nhịp 
nhàng với hơi thở. Chú tâm vào hơi thở vào ra cùng với sự 
chuyển động của cơ thể là tập trung tâm ý vào một điểm, 
cũng là lôi kéo ta trở về với giây phút hiện tại tức khắc- 
không còn đắm mình trong dĩ vãng hay tương lai. Đó chính 
là ứng dụng Thiền trong việc luyện tập thể dục trong đời 
sống hàng ngày.

***
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CUỘC ĐỜI THÌ VÔ THƯỜNG, 

SỰ SỐNG CHỈ CÓ MẶT 
NGAY TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Nếu chúng ta nhìn kỹ lại bản thân thì sẽ thấy là dường 
như chúng ta ít khi thực sự sống ngay trong giây phút hiện 
tại, mà thường để tâm trí hồi tưởng về những việc trong quá 
khứ hoặc suy nghĩ, tính toán tới những chuyện sẽ xảy ra 
trong tương lai. 

Trong khi đó, đối diện với người và việc trước mặt, ngay 
trong hiện tại, thì lại lơ là, chứ chúng ta không chú tâm, 
không sống hết mình với giây phút hiện tại. Đôi khi người 
đối diện chúng ta nói, nhưng chúng ta thì lại còn đang mải 
nghĩ về những vấn đề nào đó của riêng mình đến nỗi chính 
người đối thoại phải hỏi: “Ủa, anh/chị đang nghĩ gì thế, có 
nghe tôi nói không vậy?”. Đó là tình trạng “sống say, chết 
mộng”, không “thực sự sống”.

Đức Phật là vị giác ngộ. Đạo Phật là đạo Giác Ngộ. Giác 
ngộ cái gì? Giác ngộ chính con người thật, bộ mặt thật từ 
ngàn đời trước khi chúng ta trôi lăn vào dòng sông sinh tử, bị 
làn sóng tâm ý thức lôi cuốn, nhận chìm vào vòng vô minh 
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tham ái sinh diệt, tạo ra cái thế giới hiện tượng tương đối này, 
nó vốn là cái gì?

Nhà Phật quan niệm rằng giác ngộ được nguồn gốc của 
kiếp nhân sinh rồi thì mình tự giải thoát ra khỏi được sự 
ràng buộc của mê vọng, của vòng luân hồi sinh tử. Muốn 
thế, người hành giả phải hoàn toàn thanh tịnh hóa được tâm 
mình, chấm dứt mọi suy nghĩ mông lung, tâm viên ý mã.

Mục tiêu tối hậu là giác ngộ giải thoát hoàn toàn, nhưng 
giáo lý nhà Phật đã chia con đường lớn ra thành từng đoạn 
đường ngắn hay còn gọi là những bước đi nhỏ để mọi người, 
tùy theo hoàn cảnh, cơ duyên, đều có thể tự mình đạt được 
từng bước giải thoát trong đời sống hằng ngày. Những bước 
giải thoát nho nhỏ này chính là sự thực tập trong ngày, dành 
đôi chút thì giờ để “sống trong giây phút hiện tại”. Đó chính 
là những giây phút mà tâm trí con người thoát ra khỏi sự o 
ép căng thẳng vì những sự suy nghĩ triền miên về quá khứ 
và tương lai.

Những nỗi thống khổ của kiếp người có thể chia đại 
cương ra thành hai nhóm, thân khổ và tâm khổ. Nghèo đói, 
bệnh tật, vân vân, là thân khổ. Buồn rầu ghen tức, tiếc nuối, 
lo sợ, vân vân, là tâm khổ. Nhưng thường thì hai loại khổ 
này đều có liên hệ mật thiết với nhau, thân khổ thì tâm cũng 
thấy khổ. Tuy nhiên, người mãi chạy theo mê vọng quá thì 
sẽ có thể bị những nỗi khổ mà lẽ ra không đáng bị khổ, thí 
dụ nghèo đói, thất nghiệp thì lo sợ ngày mai không có cơm 
ăn. Nhưng nếu không nghèo đói, mà lại vẫn quá lo sợ về một 
tương lai sẽ nghèo đói, rồi từ đó nẩy sinh ra những sự quá lố, 
keo kiệt, bon chen, bần tiện khiến cho tâm trí bị o ép, không 
được giải thoát ngay cả những khi có thể sống thanh thản thì 
thật là đáng tiếc.
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Nhà Phật theo con đường trung đạo. Mỗi Phật tử đều có 
thể áp dụng giáo lý nhà Phật vào hai giai đoạn tu tập, giai 
đoạn thứ nhất là ứng dụng giáo lý vào đời sống tương đối 
hàng ngày để đem lại niềm an lạc và giải thoát cho mình và 
cho xã hội và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tu tập để giác ngộ 
giải thoát triệt để.

Trong đời sống hàng ngày thì ứng dụng hai quy tắc 
“Không làm những điều xấu ác” và “Siêng làm những việc 
tốt lành”, thực hiện được những điều này, người Phật tử tin 
chắc sẽ được hưởng quả báo tốt lành. Nếu đã làm toàn những 
điều tốt lành mà vẫn gặp những điều xấu thì người Phật tử 
biết rằng họ đang phải trả những món nợ cũ, những ân oán 
trong quá khứ mà họ đã tạo.

Và một con đường thứ hai dành cho những người muốn 
hoàn toàn giác ngộ, giải thoát, thì bản thân người hành giả 
phải tự mình thanh tịnh hóa tâm, chấm dứt dòng suy nghĩ 
miên man che mờ Chân Tâm, để Trí Tuệ Bát Nhã, cũng còn 
gọi là Phật Tánh, hoặc Chân Tâm, hiển lộ.

Đối với nhà Phật thì “quá khứ qua rồi, tương lai chưa 
đến”, sự sống của chúng ta chính ở ngay giây phút hiện tại 
này. Nhà Phật đã ví sự sống của mỗi sinh vật tiếp giáp với 
cuộc đời cũng như cái bánh xe lăn trên mặt đất, nó chỉ tiếp 
cận ngay tại khúc cong ngắn ngủi của cái bánh xe đúng vào 
lúc lăn trên đất mà thôi. Cũng như mỗi sinh vật đều chỉ “sống 
thật” ngay lúc đang hít vào và thở ra, hơi thở trước thì đã 
chấm dứt, hơi thở sau thì chưa xuất hiện - và có thể sẽ không 
bao giờ xuất hiện, nếu đương sự thở ra mà không hít vào nữa, 
thì cuộc đời đã chấm dứt rồi. Cho nên chỉ có giây phút hiện 
tại là quan trọng mà thôi.

Do đó, đức Phật dạy rất nhiều pháp môn để cho đệ tử nhà 
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Phật tu tập, ngõ hầu đạt được khả năng nhận biết được khi 
tâm ý thức của mình hoạt động miên man, lăng xăng, nhảy 
nhót từ chuyện này qua chuyện khác, từ quá khứ chạy qua 
tương lai, như con vượn chuyền cành, như con ngựa lồng 
phi nước đại. Nhận biết được để mà lập tức chấm dứt dòng 
thường lưu suy tưởng, đem tâm trở về hiện tại, đó là những 
pháp môn tu như Quán Niệm Hơi Thở, Tứ Niệm Xứ, Thiền 
Tông, Thiền Minh Sát Tuệ, Niệm Phật, v.v...

Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, đức Phật dạy:

  Quá khứ không truy tìm   
  Tương lai không ước vọng. 
  Quá khứ đã đoạn tận,   
  Tương lai lại chưa đến,   
  Chỉ có pháp hiện tại 
  Tuệ quán chính ở đây. 
  Không động, không rung chuyển 
  Biết vậy, nên tu tập,   
  Hôm nay nhiệt tâm làm,   
  Ai biết chết ngày mai? 
  Không ai điều đình được,   
  Với đại quân thần chết,   
  Trú như vậy nhiệt tâm,   
  Đêm ngày không mệt mỏi,   
  Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,   
  Bậc an tịnh, trầm lặng.

****

Mải mê với quá khứ và tương lai, chúng ta quên mất hiện 
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tại. Cũng như câu chuyện ẩn dụ về một người bị cọp đuổi, 
anh ta phóng mình chạy, không kịp coi trước coi sau, lọt 
ngay xuống một cái giếng khô bỏ hoang. May thay, anh quơ 
tay chụp vội được cái rễ cây cổ thụ thòng xuống thành giếng. 
Bám chặt rễ cây, anh nhìn lên miệng giếng, thất kinh hồn vía 
khi thấy hai con chuột trắng và đen đang gặm rễ cây. Trong 
lúc tuyệt vọng, anh nhìn thấy một chùm nho đong đưa trước 
mặt. Vừa đói vừa khát, chùm nho đối với anh bây giờ chính 
là nguồn tiếp nối sự sống, anh vươn cổ tới gặm một trái, ôi 
mới ngon ngọt mát mẻ làm sao!

Có nhiều lối giải thích câu chuyện, nhưng nếu giải thích 
theo tinh thần bài này: “Cuộc đời thì vô thường, đầy bất trắc, 
sự sống chỉ có mặt ngay trong giây phút hiện tại” thì rõ ràng 
đối với anh chàng này, nghĩ về quá khứ giàu sang hoặc tương 
lai huy hoàng đều không ích lợi gì nữa, chỉ có quả nho trong 
hiện tại là giúp cho anh sống còn mà thôi. Cọp rượt dụ cho 
những bươn chải trong cuộc đời, lọt xuống giếng dụ cho 
những hiểm nguy mà con người thường gặp, chuột trắng và 
đen dụ cho ngày và đêm cứ lẳng lặng gặm mòn dần đời sống 
của kiếp người và cái rễ cây sẽ bị gặm đứt bất cứ lúc nào là 
dụ cho vô thường đến bất chợt, không ai có thể biết trước. 

****

Trong đời sống tương đối, không có cái gì vĩnh cửu, tất 
cả đều trong vòng “sinh, trụ, dị, diệt”, có nghĩa là mỗi sự vật 
đều xuất hiện, có mặt một thời gian, biến đổi dần, rồi chấm 
dứt, hoặc là chết, hoặc là tan vỡ. Đôi khi, có những sự vật 
không kịp đi đủ chu kỳ, sự chết hoặc tan vỡ đến bất thình 
lình, quá mau, khiến cho không ai biết trước được thời điểm 
biến mất của nó. Vậy mà chúng ta lãng quên đi, cứ tưởng 
rằng những người thân kia sẽ hiện hữu mãi mãi với chúng ta, 
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cho nên chúng ta không tiếc những phút giây hiện tại, có thể 
là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mà họ và chúng 
ta có nhau. Chúng ta lơ là, không “sống thực sự” với họ trong 
lúc còn có thể, để rồi đây nếu chẳng may vô thường ập đến, 
thì lúc đó chúng ta có tiếc nuối cũng đã quá muộn màng.

Ngày 26 tháng 12 năm 2004, trong khi cuộc sống của 
mọi người thế giới đang trôi chảy, một ngày như mọi ngày, 
người nào việc nấy, thì bỗng nhiên thiên tai giáng xuống, 
trong vòng giây lát, một cơn sóng lớn như trái núi bằng 
nước ầm ầm đánh ập vào một miền bờ biển Á châu, đập 
tan cả một vùng nhà cửa mênh mông vốn là vùng nghỉ mát 
trù phú, giết chết trên hai trăm ngàn người. Tai nạn xảy ra 
chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa bằng thời gian uống 
một chén trà. 

Một phóng viên nhà báo có kể lại như sau:

“…Vào cái ngày định mạng đó, Tilly Smith – một cháu 
bé gái 10 tuổi người Anh – đang đứng trên bờ biển Maikhao 
thuộc tỉnh Phuket, Thái Lan. Cả gia đình cháu đang vui vẻ 
thưởng thức cảnh sóng ngoài khơi cuồn cuồn đập vào bờ ra. 
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Những người lớn thấy lạ thì chăm chú nhìn một cách tò mò. 
Nhưng cháu Tilly thì khiếp sợ, hét lên thất thanh:

- Chúng ta phải chạy ra khỏi bờ biển ngay lập tức, mẹ ơi, 
con sợ rằng đây sẽ là tsunami!

Đám người lớn ngẩn ra tỏ vẻ không hiểu cho đến khi Tilly 
hét thêm một từ ngữ thần diệu ngắn gọn:

- Một cơn sóng lớn khủng khiếp!

Lời cảnh báo của em được truyền đi như lửa cháy rừng. 
Trong giây phút, cả bãi biển bỗng vắng ngắt. Nhờ thế, vùng 
Maikhao trở thành một trong số rất ít nơi thoát được cảnh 
người chết hoặc thương tích nặng nề.

Mẹ cô bé kể lại: “Nghe con tôi la thất thanh, tôi chạy vội 
vàng ra khỏi bãi biển về khách sạn, phóng vội lên lầu vì nghĩ 
rằng nơi đó an toàn. Mấy phút sau, sóng biển đánh thốc vào 
ngay cái bãi biển đó và xóa tan tất cả mọi thứ trên đường 
sóng thần lướt qua. Thật là một quang cảnh kinh hoàng và 
tôi rất hãnh diện rằng con gái tôi đã biết để mà báo nguy cho 
mọi người.

Cũng là tình cờ may mắn mà Tilly có dịp biết được đó là 
tsunami. Vì cháu vừa mới được học về động đất ngay trước 
khi đi du lịch, kiến thức còn nóng hổi trong đầu, em đã cứu 
được biết bao nhiêu người”…

Trên đây là một trong số hiếm hoi những người chạy thoát 
lưỡi hái của tử thần. Ngoài ra, những hoàn cảnh thương tâm 
làm đau xót lòng người thì đầy dẫy, xuất hiện ngay trong buổi 
sáng ngày hôm sau, 27 tháng 12 năm 2004, khi ánh mặt trời ló 
dạng thì cũng là lúc sự thật kinh hoàng phơi bày trước mắt.

Đó đây, những người mẹ thất thần đi tìm con, lật lên từng 
cái xác, từng cái xác mà khi dòng nước rút lui đã bỏ lại trên 
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bãi cát. Tiếng những người mẹ khóc gào thảm thiết, đó đây 
còn văng vẳng: - Con ơi, con ơi, con đâu rồi, con ơi, ...

Và những gương mặt tuyệt vọng của những người cha 
nhẫn nại mò mẫm trong những đống xác đã trương phình, 
mùi hôi xông lên nồng nặc để tìm đứa con thân yêu bé nhỏ từ 
nay xa cách ngàn đời. Không ai dám nhìn vào đôi mắt bi thương 
tuyệt vọng của những người mẹ, những người cha tội nghiệp.

Trong một ngôi chùa ở Batapola, Tích Lan, cháu Sujeewa 
Samarasingha, một cháu bé có cha mẹ, gia đình khá giả, có 
nhà cao cửa rộng, có quần áo đẹp đẽ, bỗng nhiên một buổi 
sớm mai, cháu mất tất cả, trở thành một trẻ mồ côi, được các 
nhà sư Phật giáo đem về sống tạm trong chùa, được nuôi 
bằng lòng hảo tâm của các thí chủ bố thí vật thực. Cháu kể 
lại: Tất cả gia đình cháu đều biến mất hết, nhà cửa bị phá sập, 
quần áo bị cuốn đi…

****

Trong đời sống tương đối này, không có gì là vĩnh cửu, 
thường hằng, tất cả đều trong vòng “thành, trụ hoại, không”, 
có nghĩa là mỗi sự vật đều xuất hiện, có mặt một thời gian, 
biến đổi dần, rồi chấm dứt, hoặc là chết, hoặc là tan vỡ. Nên 
nhà Phật có lời khuyên như sau: 

  Ngày hôm nay đã qua đi 
  Mạng sống đã thu ngắn lại 
  Như cá trong chậu thủy tinh 
  Dưới đáy có một lỗ nhỏ 
  Mỗi ngày rơi một giọt nước 
  Sống tối đa một trăm năm 
  Nhưng vô thường bỗng đến thăm   
  Cái chậu vỡ thành từng mảnh 
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  Con cá giẫy giụa dưới đất 
  Rồi mắt nhắm lại, im lìm.

Đại chúng,

  Hãy nhớ đời người lâu nhất 
  Cũng chỉ một trăm năm thôi 
  Nhưng nếu vô thường đến gấp 
  Thì cuộc đời chấm dứt ngay 
  Cơ duyên gặp được Phật pháp 
  Hãy nên tu tập đêm ngày 
  Như lửa cháy đầu, tinh tấn 
  Một đời giải thoát mới hay.

***





-19-
SỐNG TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày đề tài “Cuộc 
đời thì vô thường, đầy bất trắc, sự sống chỉ có mặt ngay 
trong giây phút hiện tại”. Hôm nay chúng tôi xin khai triển 
rộng thêm về đề tài này, vì đối với nhà Phật, “giác ngộ lý vô 
thường” và “sống trong giây phút hiện tại” là hai vấn đề căn 
bản của con đường tu tập để được an vui giải thoát trong đời 
sống hằng ngày, đồng thời cũng là những bước khởi đầu của 
con đường tiến tu để hội nhập lại Bản Thể Chân Tâm Phật Tánh.

Đạo Phật là con đường đưa chúng sinh giải thoát khỏi mê 
lộ để đi tới giác ngộ. Ngay lúc đang đi trên đường, người Phật 
tử đã nếm được mùi vị của giải thoát, với điều kiện là người 
đó phải thực hành những lời dạy của đức Phật và chư Tổ. Có 
thể ví những lời dạy của đức Phật và chư Tổ như là những 
cuốn sách dạy cách nấu món ăn. Người đọc sách nấu ăn hoài 
mà không bao giờ thực hành, không nấu, không ăn, thì cơ thể 
vẫn đói, không bổ ích gì cả. Vì thế, điều quan trọng, người 
học Phật phải thực hành những điều đã học. Đạo Phật là đạo 
thực hành, không phải là để nghiên cứu những đề tài triết học 
để bàn luận suông. Kinh sách nhà Phật là ngón tay để chỉ lên 
mặt trăng chân lý, mặt trăng thực tại. Nương theo ngón tay, 
thấy được mặt trăng rồi thì phải hành trì tu tập để đạt tới giác 
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ngộ giải thoát, không phải là để tích lũy sự hiểu biết về cái 
ngón tay. Một trong những pháp môn hành trì đó là “Thiền”. 

Vậy mục tiêu của Thiền là gì?
Đức Phật dạy tất cả chúng sanh ngụp lặn trong biển luân 

hồi sanh tử là do nghiệp dẫn (thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp). Trong ba nghiệp thì ý nghiệp là chủ. Nếu ý nghĩ tốt 
thì lời nói tốt, thân làm tốt; ý nghĩ xấu thì lời nói xấu, thân 
làm xấu. Nên ý là chủ động, ý dẫn đầu các pháp. Nếu ý lặng 
thì nghiệp cũng theo đó mà dứt. Vì thế mục đích của người 
tu thiền là phải làm thế nào để ý lặng. Khi những niệm trong 
tâm không còn dấy động thì ngay lúc đó hết sanh tử.

Thiền đích thực ở ngay trong tâm người, không phải ở 
ngoại cảnh, nơi này hoặc chỗ kia. Nếu hiểu được mục tiêu của 
thiền thì không chỉ khi ngồi mới là hành thiền mà bất cứ nơi nào 
và khi nào, dù vắng vẻ hay ồn ào náo nhiệt cũng có thể hành 
Thiền được. Thiền như thế mới là thiền trong đời sống. 

Lẽ dĩ nhiên những người mới hành thiền nên tập thói 
quen mỗi ngày dành ít thời gian cho riêng mình trong yên 
lặng, hơn là lúc nào cũng bên cạnh người khác dù là người 
thân, bạn bè hoặc bên máy truyền thanh, truyền hình hay 
Iphone, Ipad bởi vì nếu như thế chúng ta rất dễ bị động tâm, 
bị vướng vào các hoạt động và những câu chuyện không bổ 
ích. Tuy nhiên, ở nơi yên tĩnh, chỉ có một mình, đôi khi trong 
tâm vẫn dấy lên đủ thứ niệm tưởng (kỷ niệm quá khứ, kế 
hoạch tương lai, hình ảnh xấu đẹp hay nỗi buồn vui lẫn lộn).  

Vì thế bước khởi đầu cho tất cả các pháp hành thiền trong 
đạo Phật là pháp định tâm, tức là dùng phương pháp đếm hơi 
thở và theo dõi hơi thở để tâm được an định. 

Bắt đầu tu tập hành giả sẽ làm quen với hơi thở, một 
phương tiện sẵn có rất là gần gũi và tiện lợi để có thể thực tập 
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bất cứ khi nào và ở đâu. Pháp hành này được thực tập từng 
bước một: đầu tiên là đếm hơi thở (sổ tức) cho đến khi không 
còn tạp niệm xen vào thì bắt đầu theo dõi sự ra vào của hơi 
thở (tùy tức) để có thể đạt được sự lắng dịu của ý niệm và 
đạt được trạng thái tĩnh lặng (chỉ) rồi dùng năng lực tĩnh 
lặng này để nhìn thấu các pháp (quán - vipassana) tức nhìn 
thật sâu sắc vào các pháp để thấy như thật về tính chất duyên 
sinh của chúng. Vạn pháp do duyên sinh nên vô thường và 
do duyên khởi nên vô ngã. Phàm đã vô thường, vô ngã thì 
vạn sự vạn vật tuy có đó nhưng chỉ là giả có, không chắc 
thật, tất cả thế gian này đều như bóng, như vang nên tốt nhất 
là không bám víu, không dính mắc. Chủ đích của pháp hành 
này không nhằm xua đuổi hay lưu giữ niệm tưởng mà chỉ 
là quán sát quá trình xuất hiện và biến mất của niệm tưởng. 
Chúng không phải là mình và cũng không phải là của mình. 
Chúng chỉ là duyên hợp không thật.

Chúng ta cũng có thể áp dụng pháp hành Thiền này khi 
đang ngồi hay đứng chờ xe bus, xe lửa, máy bay ở bến xe 
hay nhà ga hàng không hay đi bộ trong công viên. Tuy nhiên, 
hành thiền không chỉ là khi ngồi, khi đứng hay khi đi mà nên 
áp dụng cho mọi thời, mọi việc và mọi nơi. Thiền trong trong 
giây phút hiện tại, không nghĩ tưởng về quá khứ vì quá khứ 
đã qua, không nghĩ tưởng đến tương lai vì tương lai chưa tới; 
chỉ biết sống với hiện tại và ở đây. Khi làm việc lao động 
chân tay như làm vườn, làm ruộng, ráp máy, sửa máy, chạy 
máy và may mặc thì làm việc gì, chuyên tâm vào việc đó 
ngay lúc đó. Ngay cả những việc làm văn phòng như đánh 
máy vi tính thì tay đánh máy, mắt nhìn chữ, không nghĩ cái gì 
khác. Với các nhân viên quản lý nhân sự hay giao tiếp khách 
hàng cũng thế, chỉ biết công việc đang làm với đối tác, đang 
lắng nghe họ nói và chăm chú vào sự việc, không nghĩ đến 
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thứ khác như chuyện gia đình hay lo lắng sắp bị nghỉ việc, 
nhớ việc lầm lỗi đã qua v.v...

Thiền sư Thích Thanh Từ cho biết: “Tu như vậy là tu 
ngay trong cái động. Nghĩa là mình đang làm việc mà mình 
tu mình không hay. Bởi vì ngồi thiền một giờ đồng hồ là cốt 
lặng vọng tưởng. Còn bây giờ mình ngồi hàng giờ nhìn cái 
máy chạy. Mình không có cho vọng tưởng chen vào. Mình 
chăm chú vào đó, chú tâm vào đó, không có vọng tưởng xen 
vào thì cũng như ngồi thiền và tâm được an định”.

Nói tóm lại, trong bất cứ hoạt động nào, làm việc, lái xe, 
đi bộ chúng ta không nghĩ gì đến chuyện đã qua, không nghĩ 
đến thành công hay thất bại trong cuộc đời, không nghĩ đến 
những vui buồn của thuở thiếu thời, kể cả bất cứ điều gì vừa 
xảy ra. Chúng ta không cho phép quá khứ tác động vào tâm 
chúng ta. Hãy để quá khư trôi đi. Còn về tương lai, các kế 
hoạch dài hạn và ngắn hạn, chúng ta cứ để đó, không nghĩ 
đến. Khi nào đến hạn, mở hồ sơ ra xem để thực hiện thế thôi. 
Chúng ta luôn giữ sự chú tâm vào việc đang làm, đang hay 
biết vào giây phút hiện tại. Chúng ta ở tại đây, giây phút này 
và đang tỉnh thức. Đó là Thiền trong đời sống, là giai đoạn 
đầu của pháp hành thiền, sự tỉnh thức được nuôi dưỡng trong 
giây phút hiện tại. Trong ba thời: quá khứ hiện tại và tương 
lai. Quá khứ là thời gian đã qua, vị lai là thời gian chưa đến, 
hiện tại là thời gian con người đang sống và đang làm việc 
và cũng đang dần trôi qua. Nếu như đã có quá khứ thì phải 
có hiện tại, hiện tại đã có thì phải có tương lai. Tương lai đó 
như thế nào đều tùy thuộc vào hiện tại. Do vậy, chúng ta cần 
phải biết trân quý giây phút hiện tại, sống thực với giây phút 
hiện tại, xem đó như là hạt mầm cho tương lai.

***
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