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Lời mở đầu
Chúc Tết
Huấn từ đầu ă của Ni Sư Triệt Như
Vă s hối
Đầu ă
ở cửa hạnh phúc
Đị h r th i độ khi dấn thân vào thiền
V
i hv l
sao để hết vô minh
B i thơ Chiếc lá hình trái tim
Các chứng minh của khoa học về thiền và não bộ
T
tro g Đạo Phật
Tánh phổ biến của Pháp hành
Vật lý Lượng tử và Phật pháp
Lời Ngưỡng Bạch
Đầu xu đọc Thơ Thầy
B i thơ Tạ ơ
Bài hát Bên Thầy
B i thơ T
Xu
B i thơ Kh g dí h
Phỏng vấ Ni Sư Triệt Như
Bài góp ý về Sự phát triển của thiền Tánh Không
Hình ảnh
Bài viết và hình ảnh được đóng góp từ
Tăng Ni trung ương và Thiền sinh Tánh Không
BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY

Ban Ấn phẩm Hội Thiền Tánh Không Ontario

Lời mở đầu,
Kính dâng Giác linh Thầy,
Kính thưa Tăng đoàn và toàn thể thiền sinh Tánh Không,
Tết năm nay là Tết đầu tiên vắng Thầy.
Hình ảnh Thầy trong tâm tưởng, pháp Thầy trong nhận thức.
Tập san tân niên năm nay khắc ghi tâm huyết của Thầy đã truyền dạy cho chúng con những
bí quyết trên con đường thiền.
Chân thành tri ân quí Tăng Ni và các đạo tràng Texas, Nam Cali, Hoa Thịnh Đốn,
Sacramento, Adelaide cùng tất cả thiền sinh Tánh Không đã đóng góp thực hiện tập san này.
Lời chúc lành đầu năm đến tất cả bạn đồng môn là hài hòa và nhất tâm giữ vững mái chèo
KHÔNG NÓI qua đến bờ giác.

Ban biên tập

Tết Canh Tý 2020

Lời ch c đầu ă :
Thân mến chúc tất cả thiề si h 19 đạo tràng
Thiền Tánh Không khắp ơi
a xuâ a lạc,
tu tập nhiều kết quả, tiến mãi trên con
đường tâm linh.
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như

Happy New Year 2020!
Kính lời vấn an sức khỏe toàn thể nhóm thiền
sinh Tánh Không Ontario và kính chúc qúi vị
v lượng an lạc, an khang.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tỳ Khưu Dha
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Thầ ra đi th o lẽ v thường, hư c
tr h i o h a của Thầy sẽ được lưu lại
mãi v i s hư ng dẫn của ă đo c
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ết cùng nhau tu tập của tất cả
chúng con.
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Như Huyền
Hội trưởng Hội Thiền Tánh Không Ontario
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Sinh hoạt

HUẤN TỪ ĐẦU NĂM 2020

của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như

tại Trung tâm sinh hoạt Thiền Tánh Không
Houston, Texas

hướng tới tâm linh tức là chúng ta trở nên có
nhận thức mới về chúng ta, về cuộ đời. Làm
sao để hài hòa với cuộc sống thực tế? Chúng
ta phải cần có trí tuệ để vượt lên những
hướng ngại, những chông gai ở trong thực tế
của cuộ đời.
Thật sự khi nhận ra tâm tình của tất cả chúng
ta, cô rất vui. Chúng ta đ ất h i h a, đo
kết, thông cảm cho nên cô có niề ti l ước
ua ă
ới chúng ta vẫn tiếp tụ đo kết,
h i h a để tiến tới t
o đường tâm linh.

Hôm nay là buổi gặp gỡ đầu ti
ă
ới
2020 và thân tình, Cô có vài lời hư hắn nhủ
tâm tình với tất cả chúng ta.
Ch g ta đa g ở Mỹ hư l T Phuo g. Nă
a l ă
ới đối với T Phươ g hư g đối
với Việt Nam th hưa ắt đầu ă
ới. Việt
Nam
h th ă
ới bắt đầu là mùa xuân
còn ở đ theo dươ g lịch thì
a đ g
hư g vẫ l ă
ới.
Trong không gian chào mừ g ă
ới của tất
cả mọi gười tại T phươ g, chúng ta sống ở
đ
ũ g theo hịp sống của nhữ g gười
hu g ua h h g ta. Ch g ta ũ g h a
đồng tâm của
hđ
ừng một ă
ới
hư gười dân ở đ . Khi i tới ă
ũ,
ă
ới là nói theo thế gian. Khi chúng ta
ướ v o đường tu tập thì Thầ đ d g từ
đ l
o đườ g t
li h ho
tu
h
sống trong cuộ đời hư g
h
hướng là

Chúng ta sẽ s t vai
hau để đi tiếp con
đườ g đời của mình với trí tuệ, với từ bi.
Trong chiều hướ g đ , o đườ g đi ha o
đường tu tập của mình, cô vẫn giữ nguyên
hư t u ền thống từ
ă
a . C ghĩa l
đường lối tu tập tiếp của chúng ta vẫn giữ
nguyên. Và hôm nay cô muốn khẳ g định lại
điều đ . Co đường tu tập của mình vẫ đặt
trên nền tảng vững chắc nhất là giáo pháp của
Đức Phật Th h Ca. V o đường ứng dụng
giáo pháp của Đức Phật Th h Ca hư Thầ đ
thường nhắc nhở, đ l kết hợp tinh ba của 3
hệ thiền Phật Giáo. Cả ba hệ thiền Phât giáo
đặt trên sự khai triển giáo lý của Đức Phật. Ba
hệ thiền Phật giáo lớn nhất đ l hệ thiền
The av da, hệ thiền Phát Triển và Thiền tông.
Đồng thời nhờ những phát minh mới của
khoa học về não bộ để giải thích ra rõ ràng
hơ gi t ị giáo pháp của Đức Phật. Đ l ội
dung và nền tảng của o đường tu tập của
chúng ta từ
ă
a . Cô vẫn giữ nguyên
truyền thố g đ .

Trong kỳ kỷ niệ
ă l đ h g ta ới
đạo tràng. Cho tới nă
a , th g tư
sắp tới Thầ u định là lễ kỷ niệ
ă
của Thiền Tánh Không, h g ta
đạo
tràng trên khắp thế giới. Đ l Cô chỉ tính
hữ g đạo t g đa g hoạt động liện tục. Có
ghĩa l tổ chứ
a điều hành rõ ràng và
có thời khóa sinh hoạt mỗi tháng. Cô không kể
tới nhữ g đạo tràng sinh hoạt không liên tuc.
Hiệ a e
hư Cô thông báo cho tất cả
chúng ta biết
đạo t g đa g hoạt động
trên khắp Mỹ, Âu Châu, Úc châu và Việt Nam..
Như vậy Cô muốn nói lên sự phát triển của
chúng ta tuy là chậ
hư g vững chắc. Mỗi
đạo t g kh g đ g gười hư ơ ước của
h. Như g ỗi đạo t g đều có những hạt
giống chắc. Và cho tới a e
hư
đạo
t g t ướ đ đi v o ề nếp, hoạt động rất
vững chắc. Mỗi
ă h g ta
ầu cử lại
1 lần theo lối bầu phiếu k để giữ ho được
t h kh h ua . C
đạo tràng mới Cô cần
quan tâm nhiều hơ v đ ũ g l lời dặn dò
của Thầy phải quan tâm nhiều hơ tới những
đạo tràng mới thành lập hưa
vững chắc.
Cho
t o g tươ g lai Cô sẽ để nhiều thì giờ
hơ ho đạo tràng mới.
đạo tràng mới
thành lập sau
đ l Perth ở Úc Châu,
Cairns ở Úc Châu, Canberra ở Úc Châu và mới
vừa ua l đạo tràng Việt Na . Đ l
đạo
tràng mới Cô sẽ quan tâm nhiều hơ . T o g
tươ g lai hữ g đạo t g o đ th h lập
l u ă ồi, thí dụ hư
ă ,
ă ,
ă
hữ g đạo t g đ e
hư đ đi v o
nề nếp thì có thể hường chút ít thời gian cho
đạo tràng mới. Quý vị đồng ý không?

Thường nhữ g đạo t g l u ă ồi có ban
giáo thọ thì quý vị vẫn tiếp tục vai trò của
mình tức là phục vụ ho đạo tràng của mình
nhiệt t
hơ ữa. Mà làm sao phục vụ cho
nhiệt tâm thì tự mình phải quan tâm tới chính
mình nhiều hơ ữa. Đ l lý tưởng của tất
cả nhữ g gười tu Phât là tự độ rồi mới độ
tha. Mình phải có một vốn liế g o đ
h
mới có thể gi p h ho gười kh đ g. Dĩ
hi
o đường tiến hóa tâm linh là một tiến
trình mà không ai có thể nói mình tới mứ độ
nào hết. Vô số mứ độ t
o đường tiến
hóa tâm linh của mình. Mà trong hai từ tâm
li h đ ý uố
i đến trí huệ và từ bi. Từ bi
mình tạ
i đ l đạo đức, nhân cách của
mình. Thật sự mình phân biệt ra chứ nó là
một. Người thật sự có trí tuệ th gười đ
phải từ bi. Người từ bi mà sáng suốt th gười
đ phải đặt trên trí tuệ. Cho nên dùng lời
diễ đạt a th
sai kh
hư g l
ột.
Khi Đức Phật đưa a o đường tu tập từ
ă
a t
gọn trong ba chữ giới,
định và huệ. Giới là nói về đạo đức nhân cách
l
gười của mình không thể nào thiếu sót
hư t o g
i ki h Đức Phật nói rất rõ.
Hồi thời Đức Phật niết bàn là trạng thái tâm
của các vị A La H . Cho
khi đạt dược
quả vị A La H đượ đị h ghĩa hư gười
sạch hết lậu hoặ ha l gười sạch hết lửa
tham sân si. Hay còn có vị tổ đị h ghĩa A La
H l gười sạch hết 10 kiết sử.
Như vậy tóm lại i g hướng ngại cho mình,
cái gì làm cho mình phải luân hồi sinh tử, cái
gì làm ho
h đau khổ, i g l
ho gười
kh đau khổ i đ t
gọn lại, đ l mớ l
ô nhiễm tâm của
h. T o g đ
hiều từ
diễn tả lắm. Trong hệ kinh Pàli gọi i đ l
lậu hoặc. Trong hệ kinh tiế g Sa sk it ha Đại
thừa thì gọi là tập khí. Rồi các vị tổ lại còn
phân tích chi li ra gọi là kiết sử. Có 10 kiết sử
Rồi các vị còn kể ra có tùy miên. Tất cả những
từ ngữ lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy miên hay
trong lời dạy của Phật gọi đ l
i tự ngã hay
là cái ngã. Tất cả mọi thuật ngữ
đều nói
chung có một sắ th i đ l l
ho i t

của mình vốn trong sạch bây giờ bị lu mờ, bây
giờ
đi đảo, bây giờ
hơ ẩ đi. Quả
vị A La H
e
hư đạt được trạng thái tâm
niết bàn khi còn sống. Là tâm hoàn toàn trong
sạch, không còn những pháp ô nhiễm trong
tâm.
T o g i Đại kinh Xóm Ngựa mà sau này cô
giả g ho
đạo tràng nói rất rõ. Bậc thánh
hiền là cái gì? Bậ A La H l hư thế nào?
Hay là bậ Sa M l hư thế nào?. Nói tóm
lại i ki h i đ l hững bậ đ a l a
pháp ác, các pháp bất thiệ . Ha l đ tẩy rửa
sạch khỏi tâm mình các pháp ác, các pháp bất
thiện.
Thành thử ra tóm gọn lại o đường tu tập chỉ
là tu rèn chuyển hóa tâm của mình cho nó trở
thành hoàn toàn trong sạch. Thành thử cô
muốn nói lên vai trò quan trọng của giới luật.
Giới luật là nền tảng của h
h o gười,
nền tả g để thoát ra khỏi biển khổ, nền tảng
để thanh tịnh tâm của mình, nền tả g để
mình biết gười đ l ậc thánh, và nó là nền
tảng của phát huy trí tuệ t
li h. Đối với
chúng ta là tu sĩ ha ư sĩ ũ g vậy, cái phần
quan trọng nhất của
h để chuyển hóa ra
khỏi biển khổ là phầ đạo đứ . Đạo đứ đưa
đến kết quả gì? Mình không tự mình tạo ra
nghiệp. Nghiệp thô nhất là nghiệp về thân
hành, nghiệp thứ nhì là nghiệp về lời nói và
cái nghiệp tiềm tàng nhất là nghiệp ý, phải
trong sạch từ trong ý, từ trong tâm.
Trong kinh Nikaya Phật dạy nhiều phươ g
thức từ ước rất l sơ ơ ho h g ta. T o g
bài kinh An Trú Tầm. Tầm là lời nói thầm có
ghĩa l
h hưa cần phải dừng niệm. Mình
vẫn
su ghĩ, vẫn còn có ý thứ để
phân biệt biết
i o đ g i o sai.
Nhữ g khi
h sơ s t lầm lỗi l
h hưa
được cái ý thức trong sạ h. Đ l
uốn
i đến cái vai trò quan trọng của những
ướ đầu ti sơ ơ để
h đi.
Từ cái ướ đầu thật vững chắc từ từ mình
mới tiến lên nhữ g ướ ao hơ th kh g
bao giờ mình bị thoái chuyển. Còn tại sao

mình tu tập
ă ,
ă
t
ủa mình
vẫ
hao đảo, tâm mình vẫn còn nhìn
thấy lỗi gười khác mà không thấy lỗi của
mình ? Còn những ước tu tập của đức Phật
đọc qua mình nghe tầ thườ g hư g
l
cái nền tảng. Giố g hư khi mình xây cất một
cái nhà, một cái thiền viện, cái nền là quan
trọng từ đ
ới xây cất lên cái nhà. Cái nền
vững chắc mới
được nhà lầu, còn không,
h đặt i sườn nhà lầu lên, gi đời thổi là
nó trốc lốc. Rồi mình cứ xây hoài. Công dã
tràng. Ít lâu nay cô nhận thấy tại sao mình tu
tập hoài mà mình vẫ lao đao ở chỗ tâm mình
hưa
dừ g đượ . T
h hưa dừng
được là tại mình còn khởi ý hoài. V
iđ
đức Phật nói là khởi ý muốn.
Trong bài kinh Cội Rễ Sự Vật, Đức Phật nói rất
là sắc bén. Cội rễ của tất cả mọi sự vật trên
đời là dục. Dục là muốn. Muốn là khởi ý, tác
ý. Bất kỳ tác ý cái gì là tâm mình phóng tới.
Phóng tới
ghĩa l hưa dừng. Phóng tới
ghĩa l
ụ ti u để mà phóng tới.
Khi mình số g t o g đời mà còn mục tiêu là
không bao giờ mình khách quan. Làm sao mà
đạt đượ t
Như ? Ch Như, quý vị nhớ lại
đị h ghĩa l kh h ua t h tu ệt đối của
tâm và của hiệ tượng thế gian.

Khi quý vị đi đ g khớp của o đường tâm
linh thì quý vị đe
p dụng vô chỗ o ũ g
rất là thích hợp. Còn khi quý vị có cái chủ

quan thì quý vị oa
đ đụng với cái này,
oa
kia đụng với cái khác. Đ l
h đi
lệ h đường,
h đi v o o đườ g đời, mình
đi a khỏi i v g t
thường vẽ trên
bảng. Sau này cô không vẽ nhiều vòng tròn
nữa, cô vẽ có 1 vòng tròn thôi và không có gì
t o gv gt
đ hết. Tạ
ượ
i đường
vẽ v g t
để cô chỉ cái mục tiêu cuối cùng
của mình là chỗ đ . Đi a khỏi cái giới hạn vô
hình của i v g t
đ l
h ơi v o i
biển khổ của cuộ đời, l
h u g đột với
gười
gười khác. Là tại vì sao? Vì trong
tâm của
h
u g đột trong chính tâm
của
h. M h hưa
h i h a được. Hài
hòa cái gì? Hài hòa cái trí tuệ của
h hưa
đi đ g ứ . Chưa
đi v o o đường
tâm linh.

vị biết o đường tâm linh là một tiến trình
phát huy hoài, phát huy hoài không có bao giờ
dừng. Chỉ có Phật Th h Ca l gười hoàn hảo
t
o đườ g đi
th i.
Thành thử khi
h h o đườ g đi l
ột
tiến trình, như ột dòng sông tuôn chảy
không ngừng, dòng sông có thể đổi hướng, có
thể xoay chiều khi gặp những gì trên con
đườ g đi, có thể thoái chuyển. Dòng sông tâm
của mình
lưu động chuyển hóa nhiều
hơ
i d g s g thực tế nữa quý vị à. Dòng
sông tâm của
h tha đổi từng sát na, cho
t
ướ đường tu tập của mình, không
có thể nào khẳ g đị h
h đa g ở cái khúc
s g o đ u. Thành ra tự mình tu tập, tự
mình biết - tự mình biết v khi
h đi tới
khúc sông nào tự mình biết, v khi
h đi
lệ h hướng, tự mình biết.
T o g i Đại kinh Xóm Ngựa, Đức Phật có
đưa a ột ướ tu đầu tiên rất là tuyệt diệu
là hạnh tu Tàm Quý. Tự mình nhận biết chính
mình và khi mình tự nhận biết h h
h đòi
hỏi điều gì? Mình phải chân thật với chính
h để mình iết xấu hổ, mắc cỡ khi mình
biết mình có sai lầ sơ s t.

Cô nói rút lại. Bướ đầu tiên của mình rất
thực tế đ l l
sao để đạt ho được cái biết
không lời. Biết rõ ràng mà hoàn toàn không
tác ý gì hết trong cái biết đ . V đ l
ục
tiêu yêu cầu của những khóa thiề ă ản từ
ă kh g tha đổi. Đ l
ục tiêu. Mình
đừ g
đ i hỏi t
hư. Đ l
ột con
đườ g d i thă thẳm.
Từ ưa tới giờ quý vị cứ nhìn lại trong lich sử
Thiền Tông đi. Như Tổ Huệ Nă g sau khi
được truyền y bát tứ l Ng i đ hận ra
đươ
i hỗ đ ồi hư g Ngài phải trải qua
ă ở trong rừ g để thực hành làm sao
cho vững chắc và trí tuệ tâm linh phát huy từ
từ t o g
ă Ng i ới đi a h h thức
giáo hóa. Như Ng i T iệu Ch u
ă
ới ra
giáo hóa. Quố sư Huệ T u g
ă t
o đừơ g tu tập mới ra làm quố sư. Th uý

Hôm nay cô muốn nhắc lại nhữ g ước tu,
h tưở g l đơ giản, hư g ỗi lời dạy
của đức Phật có một chiều sâu thă thẳm.
T
ă ơ ỗi gười mà nhận ra chiều sâu
đ tới đ u. C hững việc làm, lời nói, ý ghĩ
có thể không ai biết. Luật pháp không biết,
thầ
h ũ g kh g iết, bạ
h ũ g
không biết, gười đời ũ g kh g iết, hư g
chính cái tâm của mình nó biết và chính cái
t
đ
dẫ
h đi để lãnh nghiệp báo.
Thành ra mình không thể nào dối gạt chính
mình, quý vị ơi.
Và sự nghiệp tu tập của mình chỉ là vậy thôi.
Nhìn lại h h
h đi, xem mình lỗi lầm cái gì,
m h sơ s t i g . Nếu hư việc làm, ý ghĩ,
lời
i
h
đụng chạ , u g đột với
gười khác thì có cái hạnh là hạnh sám hối.
Còn có những việc làm rất là tinh vi, một ý
ghĩ
ấu, một ý ghĩ d
h , hụp ũ

gười khác, một ý ghĩ s hận, một ý ghĩ
tham lam, một ý ghĩ t cầu danh, tìm cầu
lợi g đ ,
khởi lên một thoáng thôi, gười
ngoài không biết,
hưa ả h hưởng tới
gười kh
hư g
ả h hưởng tới chính
o đường tâm linh của mình. Cho nên mình
phải tự xấu hổ mà phải ph t t
dũ g
h
diệt trừ tất cả những pháp ác ngay từ trong
tâm của
h đ uý vị. Chỉ có một điều kiện
đầu tiên là hạ h tu t
uý ũ g đưa uý vị
tới cuối o đường tâm linh, nếu mình thật sự
muố đi.
Bướ tu thứ hai Đức Phật đưa a l l
sao
cho thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp trong
sạ h th
ũ g l khai t iển ra thêm cái hạnh
tàm quý thôi. Tuy nói nhiều phươ g tiện khác
hau ũ g đưa tới mục tiêu làm sao cho tâm
của mình hoàn toàn trong sạch tức là nó dừng
lại, không khởi ý tham, không khởi ý sân hận,
không khởi ý làm hại gười khác, không khởi ý
cao ngạo vì cái bản ngã của mình. Cho nên
điều kiện thứ nhì là ý hành, khẩu hành và thân
hành trong sạ h ũ g
g ột mục tiêu với
điều kiện thứ nhất là hạnh tu tàm quý.
Bướ tu thứ
gì?

to g

i Đại kinh Xóm Ngựa là

Tiết chế ă uố g. Điều này cụ thể quá , Cô
khỏi khai triển.
Tới ướ thứ tư l g ? Chú tâm cảnh giác,
mình tạm dịch là mindfulness. Tới đ
hưa
cần phải
cái biết không lời. Như g ục
tiêu cuối cùng ủa mỗi ước thự h h đều
đưa tới chỗ ki h ghiệ cái biết không lời đ .
T o g i Đại kinh Xóm Ngựa, Đức Phật dạy
rất là rõ. Chú tâm cả h gi
ghĩa l l
o
ũ g ua t
tới cái gì? Tới chấm dứt tất cả
mọi pháp ác – chỉ vậy thôi. Chú tâm là nhiệt
tâm, nhiệt tâm chú ý tới. Trong phần chú tâm
cảnh giác vừa nói tới sự nhiệt tâm của mình,
vừa nói tới trong tất cả mọi lúc trong ngày,
s g, t ưa, hiều, tối, t ướ khi đi gủ, sau khi
thức dậy tất cả mọi l đều phải nhìn lại cái
tâm của mình làm sao vừa khởi lên một ý ác là

mình phải dập tắt liền. Mà dập tắt bằng cách
nào thì trong một bài kinh khác cô có nói là
kinh An Trú Tầ . Đ l
h dập tắt những ý
ghĩ đ khởi ra mà nó nằm trong tham sân và
si.
Như vậy cho tới đ vẫn còn dùng lời hư g
nếu quý vị nhiệt t
l
ũ g đưa tới ơi
là cái biết của mình bây giờ rất là vi tế. Mình
biết từ g ý ghĩ khởi ra trong tâm của mình,
khi i ý ghĩ khởi a đều tốt, đều thiện,
đều lành thì làm sao có lời nói bừa bãi làm
phiề l g gười khác, làm sao có những
h h động sai lầ , ho
h đi từ cái ý,
mình chuyển hóa cái tâm của mình từ cái ý.
L
o ũ g hận biết trong tâm của mình
khởi lên cái ý gì? Ý tốt thì mình phát triển ra
thành lời tốt, h h động tốt, ý ác thì phải
chấm dứt ngay tức khắc bằng nhiều cách.
Như vậ đi tới ước thứ ă kế tiếp trong bài
Đại Kinh Xóm Ngựa, bây giờ mới bắt đầu là
ước Chánh Niệm Tỉ h Gi th Đức Phật dạy:
Đi iết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm,
ngồi biết ngồi, co tay biết co tay, duỗi tay biết
duỗi tay .. Khi nói biết mình nói, khi ngừng
biết mình ngừ g . Bước chánh niệm tỉnh giác
này vẫn còn sử dụng trong 4 oai nghi, tức là
không bắt buộc mình phải đi v o i iết
không lời. Như g
h
i iết và bây giờ
tâm mình bắt đầu dừng rồi không còn khởi
lên những vọ g tưởng về những ý ghĩ , ất
thiện nữa. Thành thử ước chánh niệm tỉnh
giác tuy vẫn còn lời hư g t
ủa mình đ
trong sạch rồi, không còn những ý ghĩ
ấu
khởi lên. Mình chỉ khởi lên nhữ g ý ghĩ tốt,
thiệ , l h l
ho
h được an vui, làm
gười kh đượ a vui đưa đến sự hài hòa
trong sức khỏe của mình, trong tâm của mình.
Hài hòa với gia đ h, h i h a với cộ g đồng
của mình. Thành thử tới đ
ặc dầu mình
vẫn còn dùng ý thức phân biệt, vẫn còn dùng
su ghĩ, vẫ
d g t ă g sắc bén biện
luậ hư g t
đ l t
ậc thánh. Đ l
theo i Đại Kinh Xóm Ngựa.

Và ước thứ s u l đoạn trừ 5 triền cái, tức là
hướng ngại, đ l : tha , s , hôn trầm,
trạo hối v ghi. Đ l
hướng ngại trên con
đường tu. Tại sao
ướ
? Bước này
quan trọng lắm. Thực ra trong nhữ g ước
t ước, t
h đ hu ển hóa lần lần, nó trở
thành trong veo rồi, trở thành hiền lành, trở
thành tốt rồi. Đ
hỉ l ước mình nhận thức
rõ tâm mình bây giờ đ t o g sạch. Nếu mình
không nhận thức rõ thì mình vẫn còn mê mờ.
Thì cái nhận thứ
e
hư l t tuệ
của
h. Như vậy trong nhữ g ước t ướ ,
Cô giới thiệu từ nãy giờ, đều vẫn là những
ước thực hành trong 4 oai nghi, hưa
ắt
mình phải tọa thiề , hưa
ắt mình phải
dừng hẳn cái tâm bằng cái biết không lời.
Như g tới đ
h đ l ậ th h, đầ đủ
giới đứ , đầ đủ h
h o gười.
Ở ướ đoạn trừ 5 triền cái, chính mình phải
nhận ra một cách chân thật
h đ hấm
dứt những pháp ác rồi. Và từ đ kết quả là
gì? Mình sẽ
được niềm hỷ lạc. Đức Phật
to g
i Đại Kinh Xóm Ngựa nhấn mạnh
ước này. Niềm hỷ lạ đặt trên 6 chữ : l
dục, ly bất thiệ ph p
iềm hỷ lạc vô
biên thấm nhuần khắp toàn thân. Mà hỷ lạc
là gì quý vị? có còn khổ không? – Không.
Chấm dứt đau khổ mặc dầu hưa hấm dứt
lời nói thầm.
Bây giờ hoàn toàn hỷ lạ hư ột gười ra
khỏi một ơ ịnh nặng rồi, hay là một gười
tả o g
n nợ, hay ra khỏi cái ngục tù giam
cầm mình, hay là ra khỏi cảnh nô lệ của mình,
ha l đ đi tho t a khỏi bãi sa mạc rồi, bây
giờ đ tới ơi l g
a to . Đức Phật
đưa a v dụ. Nă
i v dụ này so sánh tu
tập được tới đ , gười
kh g
đau
khổ nữa và cái niềm hỷ lạc là kết quả tự nhiên,
kết quả tất nhiên. Cho nên niềm hỷ lạc này là
từ trong tâm của mình, từ trong cái trí tuệ của
mình biết rằng từ nay mình không còn ở trong
biển khổ nữa và mình sẽ đi tiếp trên con
đường thánh thiệ . Đ l iềm vui của gười
biết mình xa rời nhữ g ph p . Như vậy
không bao giờ gười này thoái chuyển trở lại

buồ đau, t ở lại lấn cấn trong tâm của mình,
trở lại làm phiề gười khác hay là có những
h h động lỗi lầm nữa.
Rồi sau đ tiếp tới 4 tầng thiền. Tầng thiền
thứ nhất đượ định nghĩa l gì? Luôn luôn
trong rất nhiều bài kinh khi nói tới 4 tầng
thiền chỉ i i đặ điểm của 4 tầng thiền rất
giống nhau.
Tầng thiền thứ nhất đ l t ạng thái hỷ lạc do
ly dục ly pháp bất thiện sinh ra, còn có tầm có
tứ. Như vậ sơ thiề đ l t
bậ th h, đ
là tâm cõi trời. Tâm hoàn toàn trong sạch rồi
l v đ t ải qua
ước tu tập t ước. Trong
tâm, không bao giờ có một ý ghĩ th gh t ai,
giận hờn ai, nói xấu ai, d
h ai. Đ uý vị
nên nhớ. Tâm hoàn toàn trong sạch khách
quan. Khi trong sạch khách quan thì không
còn thiên vị, không có chủ quan, không có cái
ta. Và khi ở trong tâm này không còn xung
đột với bất cứ một gười nào khác. Trong tâm
của mình không có lấn cấn gì những chuyện
nhỏ nhặt của mình với gười kh . Đ l t
cõi trời. Đ là trạng thái tâm ly dục ly pháp
bất thiện trong 4 oai nghi chứ không phải chỉ
trong khi ngồi bán già.

Quý vị phải nhớ, trở lại ki h điể Nik a để
h đi ho đ g o đường của Đức Phật
Thích Ca. Khi
h đạt được tâm hỷ lạc hoàn
toàn, tâm không còn cái ngã, làm sao mình
thoái chuyển ? Cho nên thời Đức Phật khi các
vị A La Hán tự mình nhận thức tâm mình
trong sạch rồi, tự các ngài tuyên bố nhận biết
tâm mình trong sạch. Rồi sau đ Đức Phật
mới đồng ý chấp nhận vị đ l hứng quả vị A
La H . Như g thời Đức Phật qua rồi, về sau
cái phẩm chất tu tập k
đi ồi, cho nên về
sau này không ai dám tự ư g ha pho g ho
gười khác quả vị A La Hán nữa. Chỉ dám

khi
thôi.

hường tự nhận mình l t ưởng lão mà

V kh g ai d
i t i đ đạt được tầng
định nào. Tại vì sao? Cả vũ t ụ này, cả thế
gian này là một thế gia động – động. Tất cả
i g t
đời ũ g l hững tiến trình nó
đa g diễn tiến đa g diễn tiến. Tâm mình
tạm gọi là phi vật chất, tạm gọi hư
t ừu
tượng. Nó trừu tượng
hơ l gi ,
hơ l
,
hơ l ước chảy. Mây gió
ước không bao giờ dừng. Tâm mình nó còn
vi tế hơ . N lưu động, nó chuyển hóa không
bao giờ dừng, mà khi mình dùng lời nói là
d g t o g tươ g đối. Thành thử mình phải
nhận biết cuộ đời
to gt h
h tươ g
đối.
Cho nên khi quý vị quy y có 5 giới mà t o g đ
giới dễ sai phạm nhất là vọng ngữ. Hôm nay
cô muốn nhắc lại nhữ g điều muốn nói lâu
lắm rồi trong cái lỗi vọng ngữ có hai mứ độ:
-mứ độ tiểu vọng ngữ là mình nói không
đ g sự thật ha l
h i kh g đ g l ,
kh g đ g gười, hay là mình nói lời làm
gười khác buồn phiền đại vọng ngữ
hư Tổ giải thích là gì quý vị?
Đại vọng ngữ khi mình nói mình thấy Phật,
mình gặp Phật Di Lặc, gặp Phật Quan Âm là
đại vọng ngữ. Trong giới về đại vọng ngữ các
vị Tổ giải thích rõ lắ . Khi
h hưa hứng
đạt mà mình nói rằng mình chứ g đạt th đ
l đại vọng ngữ. Cô chỉ nhắc nhở quý vị hư
vậy thôi. Thành thử, cái nền tảng của chúng
ta l đi theo s t o đường của Đức Phật
Thích Ca thôi. Mà những lời dạy của ngài bây
giờ ghi lại trong kinh tạng ưa nhất là kinh
tạ g Nik ya.
Tuy trong kinh tạ g Nik ya có vài chỗ, vài ý
gười đời sau thêm vào là khi nói tới 4 tầng
thiền Yoga hay là 4 tầng thiền vô sắc và khi nói
tới tầng diệt thọ tưở g đi h tức là 5 tầ g định
đ l kh g phải của Phật Thích Ca dạy. Chỉ
vậy thôi. Tại vì có rất nhiều i ki h đức Phật
nói ngài chỉ trải qua 4 tầng thiền. Tới tầng
thiền thứ tư l ph t hu t tuệ tâm linh –

nhậ a đựơ a i h. Rất nhiều bài kinh
hư vậ ho
h ă ứ vào những bài
ki h đ để mình biết rằng 4 tầng thiền vô sắc
của Yoga và tầng diệt tậ đị h l gười đời
sau cuả Bà La Môn giáo thêm vào.
Vì có nhiều bài kinh nói rằ g Đức Phật có
theo 4 tầng thiền Yoga với 2 ông thầ Al ra
K la a v ddaka R aputta. Như g sau khi
đạt được 4 tầng thiền rồi Đức Phật đ hận
thấy 4 tầng thiề
đ kh g đưa đến ly
tha , đoạn diệt, thươ g t v iết bàn cho
Đức Phật từ bỏ 4 tầng thiề đ . Ta bỏ
đi v sau đ Ng i tu tập khổ hạnh. Vì có
nhữ g i ki h i
hư vậy cho nên mình
biết rằ g Ng i đ ỏ 4 tầng thiền Yoga rồi.
Và một chứng cớ thứ h l t o g ki h Đại Bát
Niết bàn có một đoạn nói so sánh tầng thiền
của Đức Phật với tầng thiền của
g Al a
K lama và kết cuộc trong bài kinh nói là xem
hư tầng thiền của g Al a K lama bị cuốn
theo l gi
ghĩa l
giờ vị đ kh g
còn tán thán hâm mộ tầng thiền vô sắc nữa
mà tán thán hâm mộ tầng thiền của Đức Phật.
Đ l t o g i ki h Đại Bát Niết Bàn. Cho
nên có rất nhiều cái chứ g i h để cho biết
rằng 4 tầng thiền Yoga không phải là những
ước tu tập
Đức Phật dạy lại đệ tử của
h. Như vậ g i đ t ải qua tất cả những
phươ g thức tu tập của thời đ hư g kh g
có kết quả. Cho nên khi Ngài dạ đệ tử con
đường thực hành, ghi lại trong hiều i ki h,
một bài tiêu biểu l Đại ki h
gựa .
Bây giờ Cô nói lại: o đườ g đi ủa mình
theo đ g ước chân của Phật v phươ g
thức thực hành của mình vẫ theo đ g o
đườ g hướng dẫn của Thầy từ ao hi u ă
nay. Tức là Thầ đ hủ t ươ g cái thế chân
vạc để l
o đườ g đi ủa mình. Thứ nhất
đặt trên nền tảng giáo lý của Đức Phật Thích
Ca. Đ l về phần gọi l th h g lượng, so
lại với lời dạy của Đức Phật gọi là thánh ngôn
lựợng. Nền tảng thứ hai l đối chiếu với khoa
hoc hiệ đại để giải thích cho rõ ràng cụ thể
về giá trị của gi o ph p Đức Phật. Phần khoa

học là phần phụ thuộc vì chúng ta biết rằng
khoa họ
đa g tiến, hưa đạt được cái
mức cuối cùng, trong khi giáo pháp của Đức
Phật là những chân lý tuyệt đối cuối cùng.
Còn khoa học có thể sau này lại phát minh ra
nhiều hơ ữa ho
h g ta đối chiếu
trong mứ độ tươ g đối, chứ chúng ta không
khẳ g định. Đ l
i h vạc và chân vạc
thứ ba là thự h h. V o đường thực hành
của
h ũ g kh g đi a go i gi o ph p
của Đức Phật.
Tinh ba của hệ The av da rút ra từ gi o ph p
ủa Đức Phật là kinh Tứ Niệm Xứ v ph p Như
Thật. Tứ Niệm Xứ v ph p Như Thật vẫn là
o đường thực hành của mình hư g Thầy
diễ đạt ra cách khác.
Thay vì nói chánh niệm, thay vì nói tuệ tri
Thầy diễ đạt a l
i Biết Không Lời để đi
tới i Nhận Thức Không Lời . Rồi trong giáo
pháp Thầ ũ g kết hợp với hệ Đại Thừa mà
bây giờ mình gọi là hệ Phát Triể . Đ là 3 chủ
đề Ch Như, Kh g v Hu ễn. Mục tiêu cuối
cùng của mình là làm sao nhậ a ho được
Ch Như. Tức là tâm hòan toàn dừng. Khi
tâm hoàn toàn dừng, có cái nhận thức rõ ràng
kh h ua . Như vậy mình nhậ a được cái
khách quan tánh của tâm mình và của hiện
tượng thế gia ho
e
hư Ch Như
Định là mục tiêu của
h hướng tới. Khi
mình hiểu đượ Ch Như th
h sẽ có trí
tuệ phát huy ra và mình sẽ nhậ a
gđ
ũ g h h l thể nhập Không và thể nhập
Huyễn. Thực ra khi mình nhận ra bản thể của
thế gian là trống không, bản thể của thế gian
hiện hữu t ước mắt l hư Hu ễn thì tâm của
mình mới thật sự dừng.
Tâm thật sự dừ g l Đị h. V Đị h ũ g l
một dòng sông, là một tiến trình, có thể khi
hư thế
, khi hư thế khác. Thì khi mà nó
chuyể hướ g, khi
tha đổi thì mình
phải có trí tuệ để
h vượt qua những cái
hướng ngại, nhữ g
i hướng duyên ở
t o g đời.

H
a ũ g u hiều thời gian rồi bây giờ
Cô muốn nói vài lời vắn tắt thôi.
Qua mấy ngày hôm nay Cô cảm thấy an lạc vì
Cô nhận biết tất cả chúng ta từ nay sẽ nhận
rõ, thật l
i v thường của cuộ đời.
Ngày hôm qua có C Như Phước xin Cô xuất
gia, Như Phước ở đạo tràng Michigan. Thật ra
Cô lên Michigan chỉ có một lầ để hướng dẫn
ă
ả th i th
u , sau đ đạo
t g kh g đủ du
để sinh hoạt hàng
tháng cho nên Cô không lên nữa. Nă
Cô không lên nữa mà C ũ g kh g kể tên
to g
đạo t g. C i đ ũ g l ..hơi hẫn
tâm một chút. Thì không ngờ. Không ngờ 3
đạo tràng tạ
oi hư là Cô nhẫn tâm mà Cô
bỏ. Cũ g l việc bất đắ dĩ - quá nhiều đạo
tràng C đ kh g l
ữa là đạo tràng
Flo ida, đạo trà g Mi higa v đạo tràng
North Carolina. Cô lên có một lần, hai lần thôi.
Tại vì không có sinh hoạt tiếp theo. Không
ngờ đạo tràng lại
gười đại diện về. Đạo
tràng Florida cô Minh Tị h l t ưởng ĐT có về.
Đạo tràng Michigan cô Tâm Châu có về, và cô
Như Phước với gười con gái ở Mi higa ũ g
xuố g. H
ua C Như Phước chính thức xin
Cô xuất gia t ướ h h điện ở Navasota. Cô
con gái rất dễ thươ g, khi Cô hỏi Mẹ xuất gia
th o
hư thế nào? Con có vui khô g?
Người con gái trả lời o ất vui . L đ Cô
ũ g ất hoan hỉ, Cô lấy micro thông báo liền.
L đ
H a Thượ g Th h Phước Tịnh
đa g gồi t
h h điệ v tă g i ũ g
nên cô thông báo liề
i ti vui l
Như
Phước xin xuất gia. Thành thử ra nhân dịp
này Cô thấ h g ta đo kết, hài hòa cùng
chung sức mà tu tập.
Điều đ ất l đ g. Ở trong kinh Đại Bát Niết
Bàn, pháp Bất Tho i
Đức Phật đ dạy cho
những tỳ kheo l
sao ho tă g đo
ủa
h ường thịnh, không bị suy giả . Có
một pháp trong nhiều pháp là các vị trong
tă g đo khi đế để hội họp sinh hoạt, đến
trong niệ đo kết, rồi làm Phật sự trong
niệ đo kết và chia tay ra về trong niệm

đo kết. Cô muốn nhắc quý vị chỉ một điều
kiện, một pháp mà mình mới e
hư tầm
thườ g hư g ếu l
đ g theo th tă g
đo
ủa mình không bao giờ suy giảm, sẽ
phát triển, sẽ ường thịnh . Để làm gì?
Mình không cầu danh, khộng cầu lợi. Thật sự
trong tâm C ũ g kh g o g ầu làm cái
thiền viện lớ đ u, ha l l
ho gu ga
tráng lệ. M h đo kết h i h a để làm gì? –
để tự mình tiế hơ t
o đường tu của
mình, và khi mình có cái thực nghiệm, có cái
kết quả thực sự trong chính bản thân của
h,
h đ hu ển hóa cái tâm của mình
không còn buồn khổ, không còn lấn cấn, cái
ngã của mình dẹp bớt đi,
h ới có thể
phục vụ ho đời. Chứ
h đe
it
đời
a, đe
ột chút kiêu mạn ra vì mình chứng
đắ đượ
ig,v
h ghĩ
h
i hức
vụ g th i đ l ộ mặt của cái ngã. Cái bộ
mặt đ khi
h tu tập chỉ hại chính mình thôi
khi
h đứng trên bục giảng thì cái lỗi
của
h
ũ g t g t g du
khởi đ
quý vị. Một lời nói của mình nói ra không có
trí tuệ thì trùng trùng duyên khởi không biết
đ u
lườ g được cái tội lỗi của mình.

Cô chỉ nhắc quý vị bấy nhiêu thôi. Còn khi
mình làm hay mình tu tập trong tâm chân
thành không cầu danh, không cầu lợi thì mình
mới thật sự giúp ích cho chính mình và thật sự
gi p h ho gười khác.
Một bí quyết của C l
sao để mình tỉnh
thứ , để mình tu tập. Bí quyết của cô. Quý vị
muố thu lượ th thu lượm, Cô nói thêm
chút nữa đượ kh g T
Như?.

Hôm nay không biết sao mà Cô tâm tình nhiều
u hư vậy.
Bí quyết của Cô : khi Thầy cho Cô ra bắt đầu
đi giảng dạy một mình từ ă
ho tới
a l
ă . L
a đầu C đi giảng dạy
xa, Thầy ở nhà
Thầy biết Cô nói gì, cô
giảng dạy gì. Là tại vì ở ngoại quốc, cứ bốc cái
điện thoại lên là trình Thầy thôi. Cô nói câu gì
sai là
gười bố điện thoại lên trình Thầy
thành ra dầu cho Thầy không có ở bên Cô
hư g
Thầy vẫn biết Cô nói gì, giảng cái gì,
sơ s t i g . N t o g suốt ười mấ ă
Cô phải nhận biết rằng Thầy luôn luôn ở bên
Cô. Thầy luôn luôn ở một bên Cô mặc dầu
cách xa núi non rừng thẳ
gười ta vẫn có
thể tường trình về Thầy là Cô hư thế nào.
Th đ l
h Cô tự tu rèn C . L
o ũ g
vậy, biết rằng có Thầy ở kế bên. Còn nói lúc
o ũ g
Phật kế bên, hư g
khi
h ghĩ Phật xa lắm. Phật không có rầy
h đượ hư g Thầy thì rầ được. Thầy
ũ g hỉ bố điện thoại lên là Thầy quở thôi.
Đ uý vị. Đ ũ g l
u ết của C đ V
bây giờ Cô vẫn còn giữ nhận thứ đ . L
o
ũ g
Thầy ở kế
. C i đ kh g phải là
tự kỷ ám thị. Không phải. Đ l Cô tự giữ gìn
C th i. L
o ũ g
Thầy ở kế
để
mình hành xử ho đ g.
Ng
ưa khi Cô mới ra lò, C
ươ g tựa
ơi Thầy. Tứ l ă
,
,
,
khi Cô làm gì, hay có việ g , điều hành trong
đạo t g
điều gì hơi tế nhị, hơi kh
là C đều hỏi Thầy hết. Xin ý kiến của Thầy.
Hồi đ C hưa tự tin, Cô cứ xin ý kiến của
Thầy. Ở trong tâm, miễn là Thầy nói làm sao
mình cứ y giáo phụ g h h. M h đ u
hịu
trách nhiệm. Hồi Cô mới ra hướ g dẫ , Cô
rất sợ bị làm kiếp chồn cho nên cái gì C ũ g
hỏi Thầy hết. Chuyện gì C ũ g i thưa Thầy
'Thầy dạ o đi' để Thầy chịu trách nhiệm. Có
một lần tại thiền thất Ch Như, Thầy nói với
C hư vầ : ếu Thầy không còn thì sao?
Thầy nói vậy, tại vì chuyện gì C ũ g hỏi riết
rồi Thầ ũ g hơi ực. Nếu Thầy không còn
thì sao o ? Đ . Rồi Thầy nói thêm một câu

bây giờ o đ l tướng ra trận rồi, con phải
quyết định mọi việc rồi cái nào quan trọng
con về trình lại Thầy sau. Thầy nói vậ đ .
Con phải quyết định. Nếu Thầy không còn thì
sao? Đ u phải l
o o ũ g hỏi được
đ u? . Rồi khi Cô ra giảng dạỵ, Thầ
ă
dặn 2, 3 lần một câu này mà C ũ g i a
cho quý vị nào làm giáo thọ. Thầy nói ít lắm
u o ũ g khiến cho mình suy ngẫm.
C h đ chụ ă
ồi khi Cô mới ra giảng
thôi, còn yếu lắ
hư g thầy dạy Cô vầy:
Co phải trả lời tất cả mọi câu hỏi của mọi
gười , Thầy dạy nhiều lần lắm – "con phải trả
lời tất cả mọi câu hỏi của mọi gười, không có
được tránh né". Mà Cô hiểu là vầy: có nhiều
câu hỏi cắc cớ lắ để thử sức mình. Cho nên
Thầy dạy con phải trả lời tất cả mọi câu hỏi.
Thì mình trả lời hư thế o đ t
ơi đối ơ,
t
ơi t tuệ của mình thôi. Mà phải trả lời
ho đ g.
Bữa nay C ũ g uốn chia xẻ tâm tình của
mình với tất cả quý vị ở đ
hững lời Thầy
ă dặn mà Cô còn nhớ hư i .

N i hu g đế đ , e
hư t o g thực tế
h ũ g ho
hững nghi thứ đối với
Thầy rồi. Còn trong tâm thì mỗi gười ũ g
đều có Thầy. Mà nhớ có Thầy là lúc nào? Cô
nhớ mấy câu hát của ông Không Giác. Bây giờ
cô hát lại:
"Dù có đi đ u, Thầy vẫn bên con.
Tâm con không lời, con ở bên Thầy"
Đ

uý vị. Nhớ hư vậy thôi.

Cô chấm dứt buổi gặp gỡ hôm nay. Mong
rằng sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp
nhau.
Quý vị nhớ hai chữ v thườ g .
Tu mau kẻo trễ.
Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ng y 5 th

g

ă

Thanh Ánh ghi lại.

, tại Houston, Texas.

Phật Pháp

VĂN SÁM HỐI
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng tại Toronto tháng 8 năm 2020
(Thiền sinh Như Quỳnh - đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ghi lại)

Chú g o đồ g đế trước Phật đ i,
T th h đảnh lễ ười phươ g Phật,
Tất cả Bồ - T t tro g a đời,
Tha h vă B h-chi chúng Hiền Thánh,
Đồ g đến chứng minh con phát lồ:
Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,
Ba nghiệp gây nên chẳ g ghĩ lường,
Nổi h lă lộn trong ba cõi,
Tội ác chiêu hoài không biết dừng,
Hôm nay tỉnh giác con sám hối,
Hổ thẹ ă ă
ọi lỗi lầm,
Cầu i hư Phật đồng chứng giám,
Bồ-Tát Thanh-Vă thảy hộ trì
Khiến con tội ũ hư sươ g tu ết,
Hiện tại đời o đa g số g đ ,
Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,
M đ g
ê lắm nghiệp khiên.
Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn.
Sân si tật đố hạnh tà mê,
Miệ g i điêu goa thê dối trá,
Gạt lường ác khẩu lời vu oan,
Sát sanh hại vật thân gây tạo,
Thươ g tổn sanh linh để lợi mình,
Tam Bảo chứng minh con sám hối.
Dứt t tươ g tục kể từ đ ,
Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,
Nguyện gìn ba nghiệp hư gi ă g,
Nguyệ đạt h t g gi o viê đốn,
Kiến tánh viên minh tâm nhất hư.
Vọng tình ngoại cả h dường mây khói,
Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

Liễu sanh thoát tử kh g gă gại,
Tam giới ra v o độ chúng sanh.
Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,
Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,
C g đức tu hành xin hồi hướng,
Tất cả hú g si h đều Niết -bàn
V o h hư Phật ngồi tòa báu,
Mặ o Như-Lai chứng Pháp thân,
Đồng phát Bồ- Đề tâm bất thối,
Đồng ngộ vô sanh pháp giới chân,
Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,
Đồng nhập h
hư thể s g… tr .
Chủ lễ xướng một

ì h (đại chúng lắng nghe)

Tánh tội vốn không do tâm tạo,
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong
Tội trong tâm diệt cả đều không,
Thế ấy mới l h s … hối.
(đại chú g đồng tụng theo)
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ… T t
Chú thích bài Văn Sám Hối
Ba đời: tâm qúa khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai
Thanh văn: Thanh là âm thanh. Văn là nghe. Qúi vị Thanh văn là những đệ tử của Đức Phật
nghe Đức Phật giảng pháp thì có tên là Thanh văn.
Phát lồ: nói ra lời, sám hối mà nói ra lời trước Đức Phật.
Bích-chi: là những vị giác ngộ nhờ thông suốt Lý Duyên Khởi có tên là Phật Duyên Giác hay
Bích-Chi Phật.
“Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp
Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường
Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi
Tội ác chiêu hoài không biết dừng
Hôm nay tỉnh giác con sám hối”

Đoạn này có nghĩa là mình sám hối chung, tổng quát. Trong những đời qúa khứ trước mình làm
các tội lỗi gì. Bây mình cũng sám hối hết mặc dầu mình không nhớ không biết. Nhưng mà mình
cũng sám hối.
Ba cõi: các vị Tổ chia ra ba cõi còn luân hồi sanh tử là:
○ Cõi Dục giới là cõi mình sống
○ Cõi Sắc giới là cõi Trời mà còn hình sắc. Ví dụ mấy vị tiên, lâu đài sáng chói....
○ Cõi Vô sắc giới dành cho mấy tầng thiền Yoga: Không Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ......
Tội cũ như sương tuyết: ý nói làm sao cho tội cũ của con cũng tan đi giống như là sương tuyết
vậy.
Nghiệp khiên: nghiệp ác, oan khiên.
Tật đố: ghen ghét. Mình ghét người ta vì người ta hơn mình
Điêu ngoa: nói không đúng sự thật, nói dối.
Gạt lường: lường gạt người ta
Lời vu oan: nói vu oan
Tâm tương tục: Tương tục là liên tiếp, liên tiếp kéo dài hoài. Ý nói tâm viên ý mã. Tâm viên ý
mã là nói đến ý thức. Cái Thức là cái biết tương tục. Cái này sinh ra, sinh ra rồi diệt đi. Đó là tâm
đời.
Nguyện gìn ba đời như gía băng: ý nói ba nghiệp ý, lời, thân trong sạch như giá băng.
Chân tông: ý muốn nói cái phương pháp tu đúng theo Đức Phật và giúp cho mình sáng đạo
nhanh, sáng đạo tròn đầy.
Viên đốn. Viên là tròn đầy. Đốn là tức thì (đốn ngộ)
Kiến tánh. Kiến là thấy. Kiến tánh là thấy tánh của mình hoặc là thấy tánh (bản thể) của vũ trũ,
của vạn vật.
○ Bản thể của mình thì gọi là Tánh giác hay Phật tánh
○ Bản thể của vũ trụ tức là Pháp tánh hay là tánh Không, tánh Huyễn, tánh Chân Như
Viên minh. Minh là sáng. Viên là tròn đầy, đầy đủ. Sáng suốt đầy đủ đó là tâm Như hay tâm
nhất như.
Vọng tình. Vọng là sai lầm, hư gỉa. Tình là tình cảm.
Ngoại cảnh là cảnh ở bên ngoài hay hiện tượng thế gian.
Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói: Tất cả tình cảm hư dối, dính mắc duyên theo ngoại
cảnh bây giờ nó cũng giống như mây khói nhẹ nhàng tan biến. Có nghĩa là mong rằng mình
không còn dính mắc vào hiện tượng thế gian để mà sinh ra tình cảm hư dối.
Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời. Vốn không là nói tới trống không, bản thể. Cái trí của
mình sáng ngời tức là có trí tuệ rồi thì nhận ra tất cả nghiệp thức bản thể cũng trống không. Đây
là nói về mặt bản thể. Vọng tình ngoại cảnh như là mây khói thôi mà nghiệp thức dẫu từ xưa tới
nay mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp nhưng mà nó vốn là trống không. Thì thấy tới đây là thấy
cái tâm mình nó nhẹ nhàng an lạc rồi.
Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại. Liễu là chấm dứt. Liễu sanh thoát tử là không còn tái
sanh, luân hồi nữa.

Thoát tử. Hễ không còn sinh thì làm sao có tử cho nên chấm dứt sinh tử mà theo cái ý muốn của
mình (không ngăn ngại)
Tam giới là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
Tam giới ra vào độ chúng sanh. Có nghĩa bây giờ dẫu cho mình có tái sanh mà là do cái ý
nguyện của mình chứ không phải là bị nghiệp thức nó cuốn lôi. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát
Đạo.
Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ. Từ là từ bi. Tại sao lại ví tới chiếc thuyền? Tại sao lại
nói tới chiếc thuyền? Nó là cái dòng đời, cái thế gian thì giống như sông như biển. Nghĩa của câu
là vị Bồ tát này độ chúng sanh tức là giống như cho chúng sanh đi lên cái thuyền để đưa người ta
qua bờ bên kia, bờ giác ngộ, hết khổ. Tức là để chèo chống để đưa người ta qua khỏi biển khổ
trần gian mà không bao giờ biết mệt, không dừng. Đó là hạnh nguyện của Bồ tát. Khi nói tới
thuyền bát nhã thì ý nghiã của nó là như thế nào? Thuyền bát nhã là thuyền trí tuệ nó như thế
nào? Có ai đọc truyện Tây Dy Ký có Tôn Ngộ Không đi chiếc thuyền không đáy không? Tại sao
là thuyền không có đáy? Cái thuyền không có đáy thì làm sao? Hình ảnh đó muốn nói lên cái gì?
- Phải buông bỏ tất cả đi lên bằng cái tâm trống không thì mới ngồi lên cái thuyền đó được. Mà
thuyền đó tên là thuyền bát nhã. Bát nhã là trí tuệ siêu vượt thì phải thông suốt cái gì? Thông
suốt bản thể trống không, bản thể như huyễn. Cho nên ai mà dùng thuyền bát nhã là cái thuyền
trí tuệ mà qua khỏi cái biển sanh tử thì đi bằng cái tâm trống không mới đi được chứ mang theo
cái ba lô thì rớt xuống biển. Ba lô gì vậy? - Ba lô nghiệp, lậu hoặc, cái ngã. Mang cái ngã theo
hay mang lậu hoặc theo thì chìm tại vì cái thuyền này không có đáy để mà đựng cái ngã, cái lậu
hoặc, thành ra phải đi với cái tâm trống không.
Giác ngạn là bờ giác. Trái với bờ giác là bờ mê. Bờ bên này là bờ mê. Bờ bên kia là bờ giác.
Công đức tu hành xin hồi hướng. Công đức tu hành của mình, mình hồi hướng là mình hồi
hướng cái tâm mình lúc đó như thế nào? - Tâm từ bi trải ra hết công đức cho tất cả chúng sanh.
Còn nếu mình không cho người ta thì làm sao? Mình ôm phước báu để mình hưởng. Còn ở đây
là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đó cũng là cái phương thức để mình tu tập cho tâm mình
bình đẳng.

Đầu năm mở cửa hạnh phúc
Thích Nữ Hằng Như

DẪN NHẬP
Hai tuần qua, mọi gười khắp ơi t
thế giới đ từng bừ g ă Tết Dươ g Lịch
. L gười Mỹ gốc Việt đị h ư ở Hoa Kỳ,
Canada, hay những quốc gia khác trên thế
giới, h g ta ũ g ằm trong số gười đ .
T h đến nay, nhiều gia đ h đ t ải qua ba,
bốn thế hệ. Ông bà, cha mẹ, con cái, dâu, rể,
cháu, chắt... Con cái chúng ta sinh ra và lớn
lên ở đất ước này, nên chúng ta cần học hỏi,
hoà nhập vào nề vă ho
hội ơi đ l
điều đươ g hi . Ri g thế hệ ông bà, cha
mẹ d đị h ư ở đ u ũ g kh g u phong
tục tập quán của mình, nhất là khi Xuân về
Tết đến, khiến cho chúng ta chạnh lòng nhớ
ray rứt nhữ g
a Xu đầy ấp kỷ niệm thân
thươ g ơi h
hao ắt rốn ở quê nhà. Cho

nên, hằ g ă ở đ , h g ta thườ g đ
tới hai cái Tết. Đ l Tết Dươ g lịch quen gọi
là Tết Tây và Tết Âm lịch là Tết Ta còn gọi là
Tết Ngu
Đ . Tết Ngu
Đ
ă
a
nhằm ngày 25 tháng Giêng 2020. Tính theo
thứ tự ười hai o gi p, ă
a l ă Kỷ
Hợi v ă tới l ă Ca h Tý.
Vào ba ngày Tết, các ngôi chùa khắp
ơi trên thế giới là tụ điểm quan trọng của
các Phật tử đưa g
ha ẹ o h u đến
chùa lễ Phật, cầu thọ, cầu phước, cầu lộc, cầu
bình an hạnh phúc cho bả th v gia đ h
suốt một ă d i. Ở quê nhà, ngày lễ Tết
ă
o ũ g ơi v o
a Xu . M a Xu
là mùa bắt đầu cho cuộc sống mới sinh sôi
nẩy nở. L
a
l đ
hồi, nẩy lộc,
hoa Xu
tươi thắ . N i đến mùa Xuân,
gười ta ghĩ tới sự mới mẻ vui vẻ t
đầy

sức số g. T ướ đ , h h đều được quét
dọn trong ngoài sạch sẽ. Trên bàn thờ Phật,
hay bàn thờ Tổ Ti đượ hư g
h
mứt hươ g hoa đầ đủ. Trong nhà bếp, các
bà nội trợ chuẫn bị nấu nhữ g
ă t u ền
thống nhiều hơ g thườ g để d h đ i
con cháu ở xa về, ha để mời khách, khi họ
tới nhà chúc Tết. Ngày mùng Một Tết, hầu
hết những gia đ h theo đạo Phật ha đạo
Ô g B đều không dùng mặ . Nghĩa l ả nhà
đều ă ha v ki g ử chuyện rầy rà, la
mắng lớn tiếng trong nhà.

Ba ngày Xuân, ở Việt Nam mọi gười đều
được nghỉ làm, trẻ o ũ g được nghỉ học ở
nhà vui Tết. Người lớn trẻ co đều vận quần
áo mới, ă uống thả gi , hơi đ a thoải mái.
Ở hải ngoại thì những ngày này không phải là
ngày lễ chánh của Quốc gia nên mọi gười
vẫ đi l . Đi l
th đi l , hư g go i giờ
làm việc, mọi gười ít nhiều ũ g d h thời
gia để đ Tết vui Xuân, dù ngày Tết Ta ở
đ lu
ơi v o
a Đ g lạnh lẽo.
Bề mặt th ai ai ũ g vui vẻ đ Xu
trong niềm hân hoan hạnh phúc. Trên khuôn
mặt gười o ũ g ở nụ ười ph t ươ g
sự tươi thắm trong mấ
g
đầu ă .
Như g ai iết được trong lòng họ đang buồn
rầu, lo lắng bất a . Cho
a Xu tu đ
đế
hư g ửa ngõ hạnh phúc trong lòng
nhiều gười bị khoá chặt, dù có cố gắng bao

nhiêu thì cánh cửa hạnh phúc vẫn không
h
h h. C
h o để mở cánh cửa
hạnh phúc cho tất cả mọi gười hay không?
HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?
Muốn mở cánh cửa hạ h ph . T ước
hết chúng ta thử tìm hiểu ý ghĩa ủa hai chữ
hạnh phúc là gì? Có nhiều cách giải thích về
hai chữ Hạnh Phúc:
- Hạnh phúc là một trạng thái tâm vui
vẻ, thích thú, thoả mãn của o gười về một
vấ đề gì.
- Hạnh phúc là trạng thái phúc lạc
trong tâm hồn và mãn nguyện với đời sống
trong hiện tại,
ghĩa l
đầ đủ những gì
mình mong muốn.
- Theo các nhà não bộ thì hạnh phúc
đến từ
t o g, do t
o gười quyết
định. Hạ h ph t ước hết là cảm giác của
một gười với nhiều ườ g độ khác nhau
hư: L g l g, phấn chấn, vui vẻ, sung
sướ g, u đời....
Nghiên cứu từ gố độ sinh học thì kết
quả của hạnh phúc là do sự phối hợp ă ý ủa
bốn chất sinh hoá học tiết ra trong não bộ.
Dó là: Dopamine, Endorphine, Serotonin,
Acetylcholine. Dopamine khiến ta cảm thấy
vui vẻ, hỷ lạc. Endorphine khiến ta cảm thấy
thầ ki h hư được xoa dịu, cảm thấy thoải
mái vì những sự đau hức trong thân tan
biế . Se oto i ua đuổi sự lo âu, trầm cảm,
nó giựt chúng ta ra khỏi sự lười biếng dã
dượi, giúp ta cảm thấy phấn chấn, vui thích
v hă g sa
u đời, u gười, yêu việc. Còn
Acetylcholine thì giúp cho ta cảm thấy khoẻ
khoắn, thân thể nhẹ h g, t
đầy sức
số g. Đ l ảm giác hạ h ph . Như g hạnh
phúc không tồn tại
i v ă g lượng vui vẻ
phấ kh h su g sướng... sẽ cạn dần và chấm
dứt. Điều quan trọng là làm sao kích thích

những chất
lu được tiết ra trong não
bộ o gười.
- Hiểu theo ý ghĩa h Phật thì Hạnh
l đức hạnh, sống không làm khổ mình hay
khổ gười. Khi ghĩ đế gười khác với tâm
từ i l đứ . H h động từ bi là hạnh. Còn
Ph l đầ đủ ph đứ ,
g đức. Nói
chung hạnh phúc là nền tảng đạo đức của
Phật giáo. Nếu đị h ghĩa theo tụ đế, hạnh
phúc là trạng thái tâm hoan hỷ hài lòng về
một vấ đề g , th ý ghĩa ủa hạnh phúc
trong nhà Phật có thể tạm hiểu là trạng thái
bình an thanh thả kh g vướng bụi trần vui
buồn khổ đau, tươ g đươ g với "trạng thái
Niết Bàn". Trạng thái Niết Bàn là trạng thái
Nhận Thức Biết t o g tĩ h lặng, bình yên, tuy
có hỷ lạ hư g kh g d h ắc với nó.
YẾU TỐ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC
Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu
đ
g ố gười hạ h ph l gười biết
đưa ta đ
hận những yếu tố làm cho họ
hạnh phúc.
Yếu tố đưa đến hạnh phúc của con
gười thường là tiền bạc, sức khoẻ, tiện nghi
đời số g, gia đ h vợ chồng con cái), bạn bè
v địa vị trong xã hội v.v...
- Co gười si h a đời, nhu cầu cần
thiết đầu tiên để số g l ơ ă , o ặc, nhà
ở. Khi đa g đ i
đượ dĩa ơ ă o
bụ g, th gười ta cảm thấy hạnh phúc. Có
một l ước uố g đỡ kh t, gười ta cảm thấy
hạnh phúc. Trời Đ g lạnh lẽo có quần áo ấm
mặ , gười ta cảm thấy hạnh phúc. Suốt ngày
đi l
uần quật, đ
về
ơi t
gụ,
gười ta cảm thấy hạnh phúc. Thiếu một
trong những nhu cầu
, gười ta cảm thấy
mình là kẻ bất hạnh, vì phải trải qua những
g th g đ i kh t, uầ o kh g đủ ấm
thân, sống lây lất đầu đường xó chợ, không

được mái nhà he ưa hắn gió, dù chỉ là
i h t a h v h đất... Muố
ơ ă ,
áo mặc, nhà ở thì phải có tiề . Cho
gười
ta nói tiền là yếu tố mang hạ h ph đến cho
o gười.
- Tiệ ghi đời sống thời đại ngày nay
khiế ho o gười ta không phải cực khổ.
Bước ra khỏi h
e hơi,
gười ta
không phải đổ mồ hôi, mỏi rả h v đi ộ
ha
g lư g đạp chiế e
ũ. M a H
to g h
điều hoà không khí mát
mẻ,
a Đ g ấm áp. Nhà bếp có tủ lạnh, có
máy rửa h , l điện lò gas, có máy nấu cà
phê, máy xay sinh tố, có máy giặt máy xấy
quần áo. Những tiệ ghi đời số g
ũ g
là một trong những yếu tố mang hạnh phúc
đế ho o gười.
- Một gia đ h vui vẻ, chồng hiền, vợ
đẹp, con ngoan. Ánh mắt u thươ g ử chỉ
dịu dàng chia sẻ trách nhiệm của gười phối
ngẫu hay tiế g ười g thơ goa go
của trẻ con là yếu tố tạo nên một gia đ h
đầm ấm, khiế ho o gười ta cảm thấy an
l g su g sướng.
- Bên cạnh cuộc số g gia đ h, ạn bè
thân thiết chia sẻ niềm vui nỗi buồn hay nâng
đỡ lẫn nhau trong công việ l
ă hằng
g , ũ g a g iềm hạ h ph đến cho
o gười.
- Địa vị tốt trong xã hội ũ g l
ột
yếu tố khiế o gười cảm thấy hạnh phúc.
Ngoài những yếu tố vật chất nhận
được từ
go i, a g đến hạnh phúc cho
o gười, còn có những quan niệm khác về
hạ h ph . Đ l hạ h ph kh g đến từ vật
chất bên ngoài, mà hạnh phúc do chính bản
thân mình tạo nên và ban phát ra cho mọi
gười xung quanh.
- Khi mang niềm vui hạ h ph đến
ho gười khác thì mình cảm thấy vui vẻ
hạnh phúc.

- Khi tâm thanh thản bình yên tức
không phiền muộ lo u th o
gười ta
đa g hưởng hạnh phúc.
- Đức Phật thì dạy rằng: Nguồn hạnh
phúc chân thật cao cả nhất là trân quý tha
nhân. Ý nói khi chúng ta lo lắng cho phúc lạc
và hạnh phúc của gười khác một cách chân
thành thì lòng chúng ta trở nên nồng hậu,
ghĩa l t h ảm thắm thiết nồng nhiệt rộng
mở và gắ
t o g ta đối với gười xung
quanh. Thấ gười được hạ h ph , ta ũ g
cảm thấy một niềm hạnh phúc, một niềm
phúc lạc chân thật trong ta.
- Đứ Đạt Lai Lạt-Ma thứ
ũ g lặp
lại ý của Đức Phật: Hạnh phúc dựa vào nội
tâm an lạc, và nội tâm an lạc thì dựa vào lòng
nồng hậu. Nghĩa l ội tâm ta bình yên vui vẻ
th đ l hạnh phúc. Mà nội t
được an lạc
phát xuất từ lòng trân trọ g thươ g ến trân
quý tha nhân.

CÓ MẤY LOẠI HẠNH PHÚC ?
Theo hư đị h ghĩa t , h g ta
thể phân chia hạnh phúc làm hai loại.
1. Hạnh phúc thế gian: Là loại hạnh
ph tươ g đối của gười
h thường, khi
thoả
được những gì họ mong muốn. Thứ
hạ h ph
đến rồi đi nhanh chóng, bởi vì
lòng mong muốn của đa số o gười thường
là "được voi đ i tiê ". Ba đầu chỉ mong mỏi

ơ ă o ặc nhà ở. Khi được thoả mãn,
họ cảm thấy vui vẻ hạ h ph . Như g khi
ơ ă , o ặc, nhà ở thì nhu cầu đ i hỏi
ao hơ . Ă th phải ă go . Mặc thì phải
mặ đẹp. Bướ a đường phải
e đưa
ước. Chỗ ở phải sang trọng thì mới được coi
là hạnh phúc.
Khi đạt được những thứ này rồi, con
gười lại cảm thấ hưa ho
to
hạnh
phúc. Lúc bấy giờ tâm lý nảy sinh ra những
thứ cần thiết khác, chẳng hạ hư ần phải
đ p ứng nhu cầu tình cảm, sắ đẹp, tiền tài,
danh vọng v.v... Những ham muốn này phải
bỏ rất nhiều công sứ hư g kh g dễ g đạt
đượ . Kh g đạt được thì khổ. Nếu đạt được
rồi ũ g khổ vì phải lo giữ gìn. Và không may
vuột khỏi tầm tay thì lại càng khổ hơ .
Đ l
i về tiền tài vật chất. Bây giờ
nói về t h u gia đ h, về bạn bè, về sức
khoẻ. Thử hỏi những thứ này có bao giờ mãi
il
ho o gười được hài lòng? Ban
đầu thì bằng lòng với nhữ g g đa g .
Như g sau đ l g ham muốn dẫ o gười
đi a hơ . Ở đời có câu "Giàu đổi bạn sang
đổi vợ" ha gược lại . Khi
h t dư giả
tiền bạc rồi th tha l g đổi dạ không còn
cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với nhữ g gười
đ từng cùng mình chia ngọt xẻ bùi xây dựng
một gia đ h ấ
. N i hư thế không có
ghĩa l t
đời này thiếu gười thuỷ chung.
Cho nên chúng ta thấy trên thực tế
hạnh phúc chỉ ở lại, khi o gười ta chấm
dứt sự ham muốn tức lòng tham thái quá.
Như g đ l o gười, có ai mà không tham,
t khi o gười ta chịu dừng lại, chịu chấp
nhận bấ hi u đ l đủ!
2. Hạnh phúc vượt thế gian: Là thứ
hạnh phúc chân thật bền lâu, là trạng thái
hạnh phúc thầm lặng, thanh thản khác với
cảm giác vui thú bồng bột khi đạt đượ điều

mong muốn. Loại hạ h ph
kh g đến
từ những thành công vật chất, mà hạnh phúc
được do công phu tu tập phát huy trí
huệ tâm linh, phát huy lòng từ bi hỷ xả.
Người có hạ h ph
thường trú trong
Tâm Phật là Tâm Vô sanh, không sinh không
diệt nên không hạ h ph
ũ g kh g khổ
đau. T ạ g th i t
lu tĩ h lặng, thanh
thản, niềm hỷ lạc bao phủ khắp châu thân mà
tâm không hề dính mắ hưởng thụ. Vì không
hưởng thụ
kh g
g để mất. Hạnh
phúc này là thứ "hạnh phúc tâm linh". Hạnh
ph
kh g hưởng) hạnh phúc mới thực
sự là hạnh phúc tuyệt đối.

CHÌA KHOÁ MỞ CỬA HẠNH PHÚC
Ở đời mụ đ h để có hạnh phúc của mỗi
gười mỗi khác nhau. Cùng là thành viên
trong một gia đ h, t o g ột cộ g đồng, xã
hội, đỉ h điểm hạnh phúc của gười này
không giố g gười kia. Thí dụ t o g gia đ h,
gười chồ g gười cha có thể e địa vị, sự
nghiệp, tiền bạc và quyền lực là hạnh phúc
của họ. Người vợ gười mẹ, hạnh phúc của
họ có thể là tình yêu hôn nhân, tình yêu gia
đ h, t h thươ g o
i. Hạnh phúc của
nhữ g đứa o t o g gia đ h thể l được
số g t o g t h u thươ g ủa cha mẹ, có
đầy đủ ơ ă o ặ , được cắp s h đến

t ườ g, được thầ
u uý. Người Phật tử
cảm thấy hạnh phúc khi giữ t
được giới
hạnh của mình. Ở t ường học, hạnh phúc của
thầy giáo, cô giáo là thấy học trò mình học
hành có kết quả tốt thì họ cảm thấy hạnh
phúc. Hạnh phúc của kẻ trộm cắp là "chôm
chỉa" của cải, tiền bạc của thiên hạ về cho
mình nhiều chừng nào thì hạnh phúc nhiều
chừ g đ , họ không cần biết h h động của
h đ để lại sự buồn khổ cho nạn nhân bị
mất trộ
hư thế nào, và hậu quả đến với họ
sau này ra sao? Cho nên trạng thái hay mức
độ hạ h ph
ũ g hư ụ đ h để đạt
hạnh phúc của mỗi gười đều không giống
hau l hư vậy!
Trong nhà Phật thườ g đề cập đến
chữ "khổ" đối nghịch với chữ "lạc". Khổ tạm
hiểu là trạng thái không hài lòng, không vừa ý
hay là sự bất mãn của tâm.
Khổ là một đế trong tứ đế. Tứ Đế là
giáo lý Phật ph p ơ ả , l
i ph p đầu tiên
Đức Phật giảng dạ ho ă đệ tử đầu tiên,
v ă vị
đ đắc quả A-La-H . Đ l Khổ
đế, Tập đế, Diệt đế v Đạo đế. Đế ghĩa l
Chân lý. Gọi l Ch lý v đ l sự thật tự
nhiên, tất cả mọi gười không ai là không
khổ. Vấn nạn khổ xả a t ước thời Đức Phật
v sau khi Đức Phật nhập diệt hơ ,
ă
đến bây giờ o gười ta vẫn còn khổ. Giàu
ũ g khổ. Ngh o ũ g khổ. Đẹp ũ g khổ.
Xấu ũ g khổ. Làm Tổng thố g ũ g khổ. Làm
thườ g d
ũ g khổ. Trong kinh ghi nhận
o gười có 8 cái khổ. Đ l Si h, L o, Bệnh,
Tử, Cầu bất đắc, Ái biệt l , O tă g hội, chấp
Ngũ uẩn thì khổ (Sầu, Bi, Ưu, Khổ, Não).
Ai ũ g khổ hết, vậ l
sao để hết
khổ đ ? Đức Phật dạy muốn diệt Khổ phải
tìm ra nguyên nhân gây Khổ. Nguyên nhân
gây Khổ trong kinh gọi là Tập đế. T p đế ở
đ
h h l lậu hoặc, là tham ái, tham dục.
Tha
i g ? Đ l tha t i, sắc, danh, thực,

thuỳ. Trong kinh gọi chung là khát ái. Khát ái
là khao khát không bao giờ biết đủ để dừng
lại những ham muố , đa
.
Biết nguyên do gây Khổ rồi. Phươ g
thức tiếp theo là Diệt Khổ, trong kinh gọi là
Diệt Khổ đế hay Diệt đế. Muốn chứng ngộ
Diệt đế, phải đoạn trừ Tập đế. Diệt đế là
trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch, không
còn lậu hoặc, không còn khổ, trong kinh gọi là
Niết Bàn. Chúng ta tạm gọi là trạng thái Hạnh
Ph . Như g Hạnh Phúc này là Hạnh Phúc
tuyệt đối, Hạ h Ph
ao thượng tràn ngập
lòng từ bi hỷ xả, vượt lên trên cái Hạnh Phúc
tươ g đối của tâm đời vẫn còn nhiều dục
vọng, tham sân si.
Muốn chứng ngộ Diệt Đế hay Niết Bàn
phải thực tập miên mật Đạo đế. Đạo đế là
chìa khoá mở cánh cửa Hạnh phúc. Chính xác
hơ l o đường tu tập gồm 8 yếu tố: Chánh
Kiế , Ch h Tư Du , Ch h Ngữ, Chánh
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh
Niệ , Ch h Định. Gom chung lại là tu tập
theo Giới-Định-Huệ để chứng ngộ Diệt đế.

v ý ghĩa ho đời sống của chúng ta thêm
vui thêm hạnh phúc.
Tóm lại, Hạ h ph đ u phải chỉ đến
với chúng ta bằng tiền bạc vật chất vui hơi,
ă go , ặ đẹp. Có một phụ nữ chẳng may
bị u g thư v o thời kỳ cuối, khi được hỏi, nếu
thời gian quay lại thì chị mong muố điều gì
nhất? Chị này trả lời sẽ không ham mê làm
việ để kiếm nhiều tiền nữa, mặc dù có tiền
muố ti u i g ũ g đượ , hư g đ u phải
có tiề l
ua được tất cả, chẳng hạ hư
ă ệnh của chị, giờ đ
sĩ đ
ta
chịu thua. Hiện tại chị có nhiều tiền, nhiều
của, hư g hững thứ
đ kh g ứu
được mạng sống của chị. Hỏi chị có gì nhắn
nhủ với con cái hay bạn bè? Chị nói rằng mọi
gười làm việc vừa phải th i, để dành một
phần thời gia hưởng hạ h ph . Đ l uổi
sáng thức dậy mở cửa ra sân hít thở bầu
không khí trong lành, nghe tiếng chim hót,
nhìn thấy hoa nở lu g la t ước gió.

KẾT LUẬN
Cuối ă
h g ta
g hau kiểm
điểm lại nhữ g điều tốt xấu t o g ă
ua
để bắt đầu chỉnh sửa cho một ă
ới được
hanh thông tốt l h hơ . Điều
ai ũ g
quan tâm mong muốn nhất t o g ă
ới là
được hạnh phúc. Hạ h ph l điều chúng
ta muố vươ tới để có cuộc sống tốt đẹp.
Tuy nhiên sống ở đời h g ta ũ g đừng quá
ơ ộ g theo đuỗi một thứ hạnh phúc toàn
mỹ ngoài tầm tay với. Hãy sống thật với chính
o gười của mình, biết nâng niu trân quý
nhữ g g
h đa g , hiểu biết, cảm thông,
u thươ g v tha thứ... Những yếu tố này
chính là những nét chấ ph đơ giản của
gười hoạ sĩ v o ứ t a h đời tạo nét thi vị

Hạ h ph
hư hị này nói thật đơ
giả , đ u ần phải lên non xuống biển mới
t được. Nó ở ngay bên cạnh, chỉ cần chú
t
v o hơi thở, chỉ cần mở mắt nhìn, chỉ
cần lắng tai nghe với tâm bình yên không phê
phán khen chê thì chúng ta cảm thấy hạnh
phúc tràn ngập trong tâm mình. Câu chuyện
của vị phụ nữ này có thể e
hư l
ột
th g điệp gởi đến cho chúng ta. Nội dung

nói về kinh nghiệm sống của một đời gười
i đi tìm hạ h ph đến từ tiền bạc vật
chất, hư g tiền bạc vật chất đ ốt cuộc
ũ g kh g giữ được mạng sống của mình.
Trở lại câu hỏi l
sao du t
ă g
lượng hạ h ph
hư
h
o họ đ
nêu. Thiền Phật Giáo có câu trả lời là khi tâm
chúng ta bình yên, tín hiệu t động vào não
bộ tiết ra những chất sinh hoá học tốt hư
Dopamine,
Acetylcholine,
Endorphine,
Serotonin, Melatonin, Insuline... sẽ giúp cho
thân thể khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn
kh h, u đời, u gười, yêu cảnh, yêu
việc... Những cảm giác này chính là kết quả
tạo nên hạ h ph
hư
h
o họ đ
nghiên cứu v tường trình mà chúng ta vừa
đề cập ở trên.
Hạnh phúc tạm phân chia làm hai loại:
Hạ h ph tươ g đối và hạnh phúc tuyệt đối.
Hạ h ph tươ g đối là hạnh phúc thế gian
đến rồi đi. Hạ h ph đ l iềm vui vẻ, sự
phấ kh h, l g su g sướng khi thoả mãn
điều gì mình mong muố đạt đượ . Như g
đ
i hạnh phúc thế gia th
v thường
mong manh lắm. Muốn tạm thời giữ nó lại
bên mình chúng ta phải biết "sống thông
minh". Sống thông minh là sống có trí tuệ.
Khi giác quan của chúng ta tiếp xúc với trần
thế, tứ l khi h g ta đối diện với những
ham muố gũ dục phải tự biết "thiểu dục và
tri túc" ghĩa l ớt ham muốn và biết đủ, để
không chạy theo tham dục mà khổ thân tâm.
Hãy luôn nhớ lời cổ nhân dặn dò "biển kia dễ
lấp, túi tha kh đầy" để tự ă
h. C
i
kệ của một vị o đ , post t
fa e ook,
ũ g ằ t o g ý ghĩa
: "Biết đủ, coi là
đủ. Đợi bao giờ mới đủ? Biết nhàn, coi là
nhàn. Đợi nhàn bao giờ mới nhàn?".
Còn Hạnh phúc tuyệt đối là hạnh phúc
vượt ra ngoài thế gian tạm gọi là "hạnh phúc
tâm linh". Muốn mở cánh cửa hạnh phúc

này, chìa khoá tu tập là "Bát Chánh Đạo". Bát
Ch h Đạo l o đường chân chánh mở
cánh cửa t
li h ua đuổi mọi lo âu phiền
não ra khỏi cuộ đời,
Đức Phật đ dạy
chúng ta trong bài pháp Tứ Th h Đế. Khi
chứng ngộ được Diệt đế, hành giả tự mình
cảm thấy không còn dính mắc với bất cứ ham
muốn gì ở thế gian, lậu hoặ , đa
ghiền
nghiện không còn, ngay cả niềm vui nỗi buồn
vi tế ũ g không, ngoại trừ một trạng thái
rổ g a g tĩ h lặng, sáng ngời trí tuệ, tràn
ngập từ bi hỷ xả. Đ l t ạng thái tâm của
gười giác ngộ tuy còn sống ở thế gian này,
mà thực chất họ đ đứng bên ngoài vòng khổ
đau si h diệt.
Để đạt được hạ h ph
go i đời hay
t o g đạo, Đức Phật đ t ao ho h g ta hai
chiếc chìa khoá. Chúng ta chọn Hạnh phúc
o th t a đ g h a kho v o ửa ă h
Hạ h ph đ . T ước thề Nă Mới, chúng
tôi kính chúc tất cả quý thiền sinh Phật tử
khắp ơi được An Lành và Hạnh Phúc.
Nam Mô Bổ Sư Th h Ca M u Ni Phật.
THÍCH NỮ HẰNG NHƯ
January 08-2020
(Mừng Xuân Canh Tý)

đố

Thiền tập

gộ. Như g tu mãi

Thầy Thích Thông Triệt
(Trích trong Thiền luận Vấn Đáp 1 - Luận 4)
Kính thưa quí thiền sinh,
Tuy Thầy không còn bên cạnh dẫn dắt chỉ dạy
hàng ngày, nhưng lời Thầy đã để lại trong bài
viết này là kim chỉ nam xác định đường lối hướng
dẫn của Thầy cho chúng ta trên con đường thiền
từ đầu đến cuối.
Ban biên tập.
Bình thường hóa Thiền
Thiề không phải là ột phép màu, có hữ g
khả ă g siêu phàm, ứu độ tất ả chúng sanh,
thoát khỏi khổ đau, phiề não, vượt qua tai ạ ,
số g dưới sự che hở ủa hư Phật! Trái lại, đơ
giả , nó hỉ là dụ g ụ , ếu iết cách sử dụ g,
nó sẽ t ở thành dụ g ụ tốt, có lợi ích cho
chúng ta trên hiều ặt. Ðó là nó có khả ă g
giúp ta hu ể đổi hậ thứ , hu ể hóa ội
tâm, hu ể ghiệp, thân tâm hài hòa, số g an
vui, hạ h phúc, thoát khổ, giác gộ và giải thoát,
hoặ tầ thườ g hất là điều hỉ h hay gă
gừa, hay hữa dứt ột số ệ h ủa thân mà
không ầ dùng thuố , hư ệ h ất gủ kinh
niên, ệ h cao máu, ệ h hở van tim, ệ h
ất ký ứ , ệ h ă g thẳ g thầ kinh ệ h
stress), ệ h béo phì....
Siêu việt hóa Thiền
Có hiều gười ghĩ ằ g khi đế với Thiề , họ
hỉ ầ đượ dạ cách tu làm sao để họ đạt
đượ đố gộ , họ sẽ ằ g Phật. Cũ g có gười
ghĩ ằ g hỉ ầ họ cách kiế t h thôi, để
họ sẽ thành Phật. Rồi họ ôm ấp hữ g tư tưở g
đ . Họ đế với Thiề , tu để kiế tánh hay để

từ ă này sang ă khác, họ vẫ không
làm sao đố gộ, không làm sao kiế tánh...
Từ đ , kiế tánh và đố gộ t ở thành một
trong hai hủ đề kỳ bí và hấp dẫ trong
Thiề .
Ðế với Thiề mà mang tư tưở g đ trong
đầu thì ta không bao giờ giáp ặt Thiề
đượ . Bởi vì ả hai hủ đề đố
gộ và
kiế t h , đ i hỏi ta phải t ải qua hữ g
tiế trình tu họ và thự tập thứ lớp trong
thời gian dài, qua hiều hặ g, hớ không
phải không có thứ lớp hư hiều gười đ
ghĩ. Thái tử Siddhattha, sở dĩ thành vị Phật
là Ngài ũ g phải t ải qua ố tầ g Thiề ,
hứ g gộ hiều hặ g, hớ không phải
Ngài không qua thứ lớp. Chặ g uối cùng
ủa Ngài là t ạ g thái t
tath . Tâm
này ngoài lời. Nó dựa trên ba hành không
độ g . Sau đ , Ngài hứ g ghiệ Ba Minh,
Tứ Ðế, Lý Duyên Khởi và hậ ra hai tánh
quan t ọ g hất ủa hiệ tượ g thế gian là
hữu vi và vô vi , tứ là Ph p T h và
Ph p Giới T h .
Lý do
Ðể tránh gộ hậ về Thiề , nên ở đầu
các khóa Tu Họ , chúng tôi đều nêu lên
hủ đề Giá trị của Thiền đối với đời số g
con gười . Ðây là để đị h rõ thái độ ủa
chúng ta khi dấ thân đi vào Thiề . Chúng
ta khiêm tố , không nao ứ , không mong
ầu hữ g điều quá khả ă g ủa chúng ta
là thành Phật!

Khả năng kỳ diệu
Tuy nhiên, trên thự tế, ếu thự hành đú g
Pháp, đú g chiêu thứ , đú g kỹ thuật và đi
thẳ g v o ơ hế tánh giác, hớ không đi
lòng v g , Thiề có hữ g khả ă g kỳ
diệu. Ðó là:
– Giúp thân ta đượ cân ằ g hay hài hòa
với nhau bên trong chính nó gồ : ội
tạ g, khí hu ết, ơ ắp, ươ g da. Từ đau
ố
ệ h tật, ta có thể điều hỉ h hay
hữa dứt khỏi ột số ệ h thông thườ g
hư cao máu, tim ạ h, cao máu ỡ, hen
su ễ , dị ứ g, hạ đườ g trong máu hay
l
ho đườ g trong máu đượ quân
bình....
– Giúp tâm chúng ta hữa đượ
hữ g
hứ g ệ h ă g thẳ g thầ kinh (stress)
kinh niên, t ầ
ả , ất ký ứ , lo âu kinh
niên, ệ h dính ắ , ệ h tự cao, tự đại,
ệ h xem mình là số 1. Thuật gữ gọi là
ệ h hấp ngã, ệ h hấp kiế , ệ h hấp
pháp. Ta ộ g lượ g, bao dung, tha thứ,
và dễ dàng thông ả
gười khác. Ta
số g có trí tuệ và từ bi với muôn loài
chúng sinh.
– Giúp thân và tâm chúng ta hài hòa với
nhau. Qua đ , ta sẽ có kinh ghiệ hài
hòa với ọi gười chung quanh: từ trong
gia đì h đế bên ngoài xã hội, v
i
t ườ g thiên nhiên.
– Cao hơ ữa, Thiề có khả ă g giúp ta
phát huy trí tuệ tâm linh. Ðó là ta sẽ có
hữ g khả ă g sáng tạo, hữ g sáng kiế
ới về hữ g vấ đề phù hợp theo lãnh
vự chuyên môn ủa ta. Ngoài ra, ta ũ g
kinh ghiệ đượ ă g lự iệ t i v từ
t ườ g ủa t bi.
–
Xa hơ ữa, Thiề có khả ă g hướ g
dẫ ta cách kinh ghiệ nhân hứ g. Ðó là
t ướ khi từ giã cõi đời, ta có khả ă g làm
hủ ghiệp thứ để tự tại ra đi. Ta không để

ậ tử ghiệp ấu t ồi lê .
Ðây là hữ g khả ă g hợp lý, thiết thự mà
qua dụ g công đều đặ các pháp trong
Thiề , chúng ta sẽ kinh ghiệ . Trong đ
không có điều gì hu ề bí! P hép lạ ủa
Thiề hỉ là hữ g tiế t ì h Biết (Knowing)
hay Nhậ Biết (Awareness) từ thấp đế cao.
Mọi gười đều thự hành đượ .
Chúng ta không xây dự g hữ g tư tưở g
hão hu ề trong Thiề .
Tóm lại, đời số g con gười có ba phầ :
thân, tâm, trí tuệ tâm linh. Thự hành Thiề
đú g pháp, đú g chiêu thứ , đú g kỹ thuật
và đú g hứ ă g ơ hế tánh giác, ta sẽ
hậ ra giá t ị thự tiễ ủa Thiề đối với
đời số g con gười.
Nhữ g khả ă g nói trên dựa vào nguyên
lý tác độ g-tác dụ g . Trong Thiề ,
nguyên lý t
độ g- tác dụ g là ột
nguyên lý thự tiễ . Tác độ g là cách làm.
Tác dụ g là hiệu uả hay kết uả ủa cách
làm. Làm đú g hưở g uả tốt. Làm sai
hưở g uả ấu. Nguyên lý này ằ trong
phạ vi: Hồi đáp sinh họ trong Thiề .
Tứ là khi thự hành ất kỳ hủ đề nào
trong Thiề , hiệu uả ủa nó sẽ đưa đế ấu
hay tốt, lợi hay hại cho thân, tâm và trí tuệ
t li h ủa chúng ta.
HỒI ÐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN
Cơ thể chúng ta là ơ thể còn số g. Trong ơ
thể này, tu ế ội tiết và hệ thầ kinh, ội
tạ g, ơ ắp đều có các hất ướ hóa
họ . Chất này đượ gọi là hất sinh h a
(biochemical substances). Chúng là hữ g
ội tiết tố tứ hormones. Chúng có khả
ă g làm cho thân đau ệ h hay khỏe ạ h;
tâm an vui hay chán nãn; ký ứ
ất: quên
t ướ quên sau hay phụ hồi, hoặ hớ dai.
Thự hành Thiề

lâu

ă , chúng tôi đ

kinh ghiệ đượ điều này. Sai, đưa đế
ệ h. Ðúng, đưa đế khỏe ạ h.
THẾ NÀO LÀ ÐÚNG, THẾ NÀO LÀ SAI?
Ðúng là khi áp dụ g các pháp trong Thiề do
Phật hay Tổ dạ , ta không ố gắ g quá ứ ,
không ỗ lự tối đa, không tập trung tư
tưở g vào đối tượ g. Ta thự hành thong thả,
thư giãn, hư g đều đặ ; không ỏ sót thời
khóa, dụ g công trong ngày và ũ g không
chuyên ặ g về tư thế gồi với u ết chí đì
thân, đì tâm . Càng đì thân, đì tâm, ta sẽ
không tránh khỏi ệ h t
thể hư ao máu,
tiểu đườ g, béo phì.
Ta thự hành trong b ố tư thế: đi đứ g,
ằ , gồi gồi hơi hay gồi nghiêm hỉ h
ằ g hữ g phươ g tiệ do Phật dạ theo
trình độ ă ả . Ta áp dụ g hữ g cách: iết,
hỉ iết, iết rõ ràng đầy đủ (chánh iệ
tỉ h giác), iết hư thật trong b ố oai nghi.
Bằ g cách này, ta sẽ đi thẳ g v o một t o g
t h t o g ơ hế tánh giác. Ta không đi
lòng vòng. Không lấ đ đè ỏ. Không đì tâm,
không đì th . Qua hữ g
h thự hành hư
vậ ,
hất ướ hóa họ sẽ đượ tiết ra từ
đối giao ả thầ kinh, từ vùng Dưới Ðồi, từ
trong các tu ế
ội tiết, và từ trong uố g
não
hư
hất: serotonin, melatonin,
acetylcholine, endorphine, d opamine, insulin,
v.v...
Sai là áp dụ g các pháp trong Thiề do Phật
hay Tổ dạ mà chúng ta ố gắ g quá ứ , ỗ
lự dụ g công quá ứ , tập trung tư tưở g
quá ứ vào các hủ đề. Hoặ ta dùng ý thứ ,
ý ă hay trí ă g méo mó để dụ g công. Bằ g
cách này ta sẽ tác độ g vào giao ả thầ kinh
thườ g t ự , đưa đế các hất sinh hóa họ
ấu đượ tiết ra làm hại ơ thể chúng ta. Thí
dụ hư: norepinephrine, epinephrine, cortisol,
glucagon...
Tuy là ột môn thuộ về tâm linh, hư g
Thiề là ột môn khoa họ thự ghiệ . Vì
khi chúng ta thự hành, toàn ộ tế bào não,

các đị h khu võ não, hệ thố g viề não, hệ
thố g ký ứ , hệ thố g thầ kinh, hệ thố g
tu ế ội tiết đều ị tác độ g đồ g ộ theo
hai nguyên tắ phả ạ: phả ạ giác quan và
phả ạ thụ độ g. Bằ g giác quan để kích thích
các tánh trong ơ hế tánh giác gọi là phả ạ
giác ua , ằ g hậ thứ iết để kích thích
tánh hậ thứ trong vùng tam giác ủa ơ hế
tánh gi , gọi l phả ạ thụ độ g .
Phả ạ giác quan đưa đế gộ. Phả
độ g đưa đế hoàn toàn hứ g gộ.

ạ thụ

Từ uối ă 1997, khi hướ g dẫ thiề sinh
thự tập thẳ g vào ơ hế tánh giác chúng tôi
đ đưa ra hữ g nguyên tắ này.
Chúng tôi mong ằ g khi họ Thiề , quý vị ầ
ắ cho vữ g nguyên lý t độ g-tác dụ g
để t h thự hành sai lạ .

Thiền tập

Tuệ Chiếu - Hội Thiền Tánh Không Nam Cali

Vô minh là mắ
h đầu tiên của chuỗi 12 nhân duyên1.
Vô minh là một t o g độc2 theo hệ Phát Triển.
Vô minh là một t o g đại phiền não3 theo Vi Diệu Pháp.
Vô minh là một trong 10 kiết sử4 theo hệ Nguyên Thủy.
Vô Minh tiế g Pali l Avijja v Sa k it l Avid ā. V
i h
ghĩa l kh g th g hiểu hay
không nhận ra. Dựa vào tiế t h th h Đạo của Đức Phật khi Ngài chứng Ngộ ở tuần lễ thứ tư,
chúng ta thử tìm hiểu ghĩa đằng sau của 2 từ v
i h hằ
t a được cách thực hành rốt
ráo.
Theo hư t o g s h Tiến Trình Tu Chứng của Đức Phật ủa H a Thượng Thích Thông Triệt:
Bồ tát Gotama sau 4 tuần lễ ngày đê kh g gủ, với những nỗ lực làm chủ tâm ngôn, kiểm
soát cảm thọ, cuối cùng Bồ T t ơi v o t ạng thái tịnh tứ : hơi thở kh g động. Kinh gọi trạng
th i
l th h h kh g độ g. Bồ Tát nhận thứ
g
i t ường chung quanh. Vọng
tâm gồ ý ă , ý thứ , v t ă g đều yên lặng. Ngôn hành và ý hành hoàn toàn không còn
khởi lên. Kinh gọi trạ g th i
l t
ất độ g. Hoặ ũ g gọi l
a h h kh g độ g.
Tâm của Bồ Tát hoàn toàn khách quan và bất động. Kinh gọi trạ g th i i
l
hư vậ , tức
tathatā". C g l đ , nhận thức biết không lời của Bồ T t
gl
g
g hơ . Bồ Tát
duy trì trạng thái tâm bất động này trong nhiều g , đế đê
h t ủa tuần lễ thứ tư, với
trạng thái tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, dễ sai khiến, lầ lượt trải qua 3 canh, Bồ Tát giải a được
3 mối ghi vĩ đại mà Bồ T t đ khởi lên sau khi Ngài chứng kiến 3 cảnh già, bệnh, chết, lúc vừa
29 tuổi:
Canh thứ nhất, Bồ Tát nhận ra những tiền kiếp của chính mình, từ một kiếp đến vô số kiếp, Bồ
T t đ t ải qua những quả báo tốt xấu hư thế nào. Kinh gọi l T
ạ g i h.
Canh thứ hai, Bồ Tát nhận ra những tiền kiếp và những mối quan hệ của những chúng sinh khác
khi sống, lúc chết hư thế nào. Tất cả đều tùy thuộc vào 3 nghiệp của thân, lời, ý trong kiếp
sống vừa qua xây dựng nên những nhân duyên gặp gỡ nhau, lối số g ghèo hè , sa g gi u, địa
vị xã hội, giai cấp khác nhau. Kinh gọi l Thiê h
i h.
Canh thứ ba, Bồ Tát chứ g được trí biết rõ rằng rằ g Ng i đ dứt sạch hết 4 lớp lậu hoặc là: vô
minh lậu, dục lậu, hữu lậu, và kiến lậu. Đồng thời Ng i ũ g hận ra sâu sắc về Tứ Diệu Đế. Đế
thứ nhất là sự thực về những nổi Khổ trong thân-tâm của o gười. Đế thứ hai là những
gu ê h đưa đến Khổ. Đế thứ ba là cần chấm dứt nguyên nhân gây Khổ của o gười. Đ
là chấm dứt Kh t Ái. Đế thứ tư l phươ g ph p hướng dẫn cách chấm dứt toàn bộ lậu hoă ,
1

12 nhân duyên: Vô minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử.
Tam độc: Tham, Sân, Si (hoặc Vô Minh).
3
đại phiền não: Si, Phóng Dật, Giải Đải, Bất Tín, Hôn Trầm, Trạo cữ.
4
10 kiết sử: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Tà kiến.

2

gồm 8 chi. Đế đ , Bồ Tát nhậ a sa h đ đoạn tận, Phạm hạ h đ t ọ th h, sau đời này,
Ngài không còn tái sinh trở lại ở bất cứ cõi nào. Kinh gọi trạng thái chứng ngộ qua 3 canh kể
trên của Bồ Tát là sự ho to
hứng ngộ, tứ a hisa a a.
Như vậ , v
i h
ghĩa l kh g th g hiểu Tứ Diệu Đế, không nhậ a đầu mối của luân hồi
sanh tử là lậu hoặc hay không nhận ra các quy luật của hiệ tượng thế gian. Tuy nhiên cái gì
kiến giải ra Tứ Diệu Đế? Cái gì nhậ a lậu hoặ l đầu mối luân hồi sanh tử? Đ h h l T h
nhận thức biết không lời. Đ
ới chính là Minh giải tho t. Đối nghịch với Minh chính là Vô
Mi h. Theo ghĩa h l , uốn hết vô minh là phải thông hiểu Tứ Đế, nhận ra lậu hoặc và các
quy luật v thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, với đị h ghĩa u ao u t
th ta kh
thể
t a được kỹ thuật thực hành nào giúp cho tâm bớt dao độ g t ướ đối tượng và làm cho
tánh giác hiển lộ thường trự được. Gốc rễ của Minh giải thoát chính là tánh nhận thức biết
không lời do đ v
i h h h l lời nói thầm và hầm sâu vô minh chính là vùng nói thầm trong
não. Từ đị h ghĩa
hd
, ta ới biết được những kỹ thuật nào khiến cho vùng nói thầm
yên lặng (hàng phục vọ g t
để dòng biết không lời được vững chắc (an trụ chân tâm) thì kỹ
thuật này mới có khả ă g gi p ta tho t khỏi vô minh. Ta có thể sử dụng kỹ thuật Kh g N i
của Thiề T h Kh g để thực hành. Kỹ thuật này sử dụ g đơ iệm biết ủa T ă g tỉnh
ngộ thành lập ký ức mã số Kh g N i để cất giữ vào các vùng của các Tánh Thấy, Nghe và Xúc
Chạm. Hành giả nếu thự h h đều đặn sẽ tự nhận biết trong não có lúc hoàn toàn không có lời
nói thầ
ũ g hư kh g
sự đối thoại o t o g đầu. Thuật ngữ Thiền gọi là Không Tầm
Không Tứ Định ha Thầm Nhận Biết Không Lời . Nếu tiếp tục thực hành thì sẽ tự nhận ra Tâm
càng lúc càng không dính mắc với
đối tượng nữa. Tâm trở nên khách quan và có khả ă g
thấy vật hư đa g l . Giai đoạ
được gọi l Ch h Niệm Tỉ h Gi
ha Thọ Biết mà không
dính. Nếu miên mật thự h h hư thế ho đến lúc tâm hoàn toàn yên lặ g thường trự được
xem là thành tựu bất độ g a h h kh g động); trí tuệ sẽ khởi sa h. Giai đoạ
được xem
l đ hết vô minh.
Kỹ thuật Kh
-

g N i được Thầy Thiền Chủ chia làm giai đoạn:

Giai đoạn 1 gồ
ước nhằm thành lập ký ức mã số và cất giữ tại các Tánh Thấy, Nghe
và Xúc Chạ . Giai đoạn này sử dụng phản xạ giác quan.
Giai đoạn 2 gồ
ướ . Bướ đầu nhằm cất giữ ký ức mã số vào tánh nhận thức biết;
hai ước sau phải kết hợp với tọa Thiề . Giai đoạn này sử dụng phản xạ thụ động.

Cả hai giai đoạn này gồm tất cả
ướ v được giảng dạy lý thuyết cùng với thực hành trong
các khóa chuyên tu Thiề Định. Thiền sinh sẽ tự chứng nghiệm ngay trên thân và tâm nhờ tác
dụng của hồi đ p si h học. Thầy Thiền Chủ đặt tên cho kỹ thuật
l
Bước An Trú Trong
T
Tathā .
Tóm lại, do nhậ a V Mi h h h l lời nói thầm trong não nên bằng kỹ thuật Kh g N i
ua ước, chúng ta có thể ra lệnh cho vùng nói thầm yên lặ g v đồng thời ũ g t độ g đến
vùng biết không lời ha t h gi . Nă g lực biết không lời càng lúc càng vững mạ h ho đến khi
ho to thường trự . L
,
ất thiện ý: tham dục, sân hậ , kh h động sẽ không
khởi lên; với các pháp ấ đượ đoạn trừ, tâm không còn hạn hẹp, trái lại trở th h v lượng,
khéo tu tập… . Đ l sự đoạn diệt và chấm dứt Vô Minh.
Nam Mô Bổ Sư Th h Ca M u Ni Phật.

CHIẾC LÁ HÌNH TRÁI TIM
Bước chân đi lặng lẽ
Tho ng nghe tiếng rất khẽ
Chao nghiêng rơi nhè nhẹ
Chiếc lá hình trái tim
Chiếc lá khô nằm im
Tâm lặng thinh không nói
Nhặt chiếc lá Bồ đề
Ép nhẹ vào trang Kinh
Đường tâm linh diụ êm
Thẳng ngay mà không dễ
Gập ghềnh khúc đá lở
L c mất quên lối về
Tĩnh tâm nhìn hoa nở
Lắng nghe gió vờn quanh
Nâng niu từng sợi cỏ
H t từ bi long lanh
Quay về ủ giọt nắng hanh
Chắt chiu từng chút mong manh cát vàng
Mây trời từng v t thênh thang
o hư huyễn mộng thế gian vơi đầy
Vần dương soi bóng h c gầy
C o thơm hương lấp vũng lầy bến mê
Âm hao chiếc lá Bồ đề
Chân Như thấp thoáng nẽo về gần xa
Uyên Nguyên (Uyển Như)

CÁC CHỨNG MINH MỚI CỦA KHOA HỌC
VỀ THIỀN VÀ NÃO BỘ
Như Lưu - Đạo tràng Adelaide, Úc Châu

Từ khoả g hơ 0 ă
a ,
hai hu ển biến lớn trong ngành sinh vật họ đ khiến các khoa
học gia thay đổi quan niệ
i t ường sống t động ra sao trên thân thể và sức khỏe o gười.
Hai chuyển biến này, là quan niệm bộ óc có khả ă g tha đổi ho đến tận cuối đời gười
(neuroplasticity), và thứ hai l
i t ường có khả ă g gă chặn không cho nhiều đặc tính di
truyền phát hiện ra (epigenetics).
T
phươ g diện khoa học não bô, qua điệm cổ điển của khoa thần kinh học là các tế bào óc
(neurons) của o gười chỉ được hình thành khi con người ở tuổi thơ ấu, v sau đ thì chết dần
đi. Như g g
a th
h khoa họ đ iết được rằng bộ óc có khả ă g tiếp tục tha đổi cho
tới tận cuối đời gười, hoặc bằng cách tạo ra tế bào mới, hoặc bằng cách tạo ra các khớp thần kinh
(synapse) mới giữa các tế o. C t ường hợp
gười bị tai nạn bị hỏng 80% não bộ, mà sau một
thời gian luyện tập có thể khôi phục lại hoàn toàn các khả ă g ị mất. Khả ă g tha đổi của não
bộ (neuroplasticity) dựa trên nguyên lý sau : khi chúng ta có những kinh nghiệm sống lập đi lập lại
nhiều lần, ví dụ hư gồi thiền 45 phút mỗi ngày trong vòng ba tháng, não bộ chúng ta sẽ tha đổi
để thích ứng với những kinh nghiệm thiền tập mới này.
Còn về phía khoa di truyền học (genetics), thì cho tới rất gầ đ
ua iệm chính thống là các
chủng tử (genes) quyết định sức khỏe và cá tính của o gười. Như g khoa học ngày a đ
khám phá ra là các chủng tử tuy có mặt ơi ỗi tế bào hư g thể không biểu lộ ra (expression)
tùy theo các yếu tố đến từ
i t ườ g hư l
h ă uống, thể dục, ha ă g thẳng thần kinh
st ess . Đ l ua iệm epigenetics tức là môn học về nhữ g g đứng bên trên (epi) các chủng
tử (genes).
Hai quan niệ
eu oplasti it v epige eti s đ đưa đến một sự nở rộ của các nghiên cứu về ảnh
hưởng của thiền trên thân thể và sức khỏe o gười. Trong bài viết
, hú g t i i lược qua
một số nghiên cứu chính trong lãnh vực vẫn còn rất phôi thai này.
Telomeres
Bà Elizabeth Blackburn là một nhà nghiên cứu sinh vật học (biology) gốc Úc làm việc tại Hoa Kỳ
chuyên nghiên cứu về các nhiễm sắc thể (chromosome) là các chuỗi DNA có mặt trong mỗi tế bào
và chứa đựng tất cả đặc tính di truyền của sinh vật. Phạm vi nghiên cứu của bà Blackburn là các
telomeres, là một khúc DNA ngắn được lập đi lập lại ở cuối các nhiễm sắc thể và có vai trò bảo vệ
sự toàn vẹn của nhiễm sắc thể. Khi một tế bào sinh ra một tế bào mới bằng cách tách ra làm hai thì
các nhiễm sắc thể của tế bào mẹ được sao ra và chuyển vào tế bào con, hư g cứ mỗi lần sao lại
hư thế thì lại mất đi ột hút telo e e. Đến khi không còn telomere nữa thì nhiễm sắc thể bị hư
hỏ g, do đ tế bào không còn si h a được tế bào khác nữa. Telo e es được e
hư dính liền
với tiế t h l o h a. T o g đời số g o gười thì các tế bào luôn luôn sinh ra tế bào mới để duy
trì chức ă g ủa mỗi bộ phận trong thân thể, hư g tiến trình này bị đ h hỉ khi nhiễm sắc thể
không còn telomere nữa, đưa đến bộ phận bị hư hỏng và sau cùng thì thân thể không còn hoạt

độ g được nữa.
B Bla k u được trao tặng giải Nobel về sinh lý họ ha
khoa ph siolog o edi i e ă
200 v
đ kh
al
ột diếu tố (enzyme) có khả ă g t i tạo các telomere bị mất đi, được
đặt tên là telomerase. Chất telomerase có khả ă g giúp ơ thể làm chậm lão hóa tùy theo các
điều kiệ t o g
i t ường. Các khoa họ gia ũ g kh
ph a ằng nhữ g gười có telomere
ngắn có rủi ro cao bị các bệnh tim mạch, tiểu đường, rỗ g ươ g, o ph , t ầm cả v thường
hay mất sớm.
Nă 2000, Bla k u gặp bà Elissa Eipel, một nhà nghiên cứu về bệnh tâm thần (psychiatry) tại
việ đại học California-Sa F a is o UCSF , đa g ghi
ứu về triệu chứng ăng thẳng thần kinh
kinh niên (chronic stress). Bà Eipel muốn tìm ra dấu vết của ă g thẳng thần kinh t
ơ thể và bà
tự hỏi có thể nào telomere chính là dấu vết
hă g?
Hai bà khoa họ gia đồng ý cộng tác với nhau, một sự việc hiếm hoi, vì các khoa họ gia thường chỉ
nghiên cứu t o g đú g l h vực của
h. T o g v g
ă t ời, họ kiên nhẫn tuyển lựa được 29
phụ nữ ở trong tình trạng ă g thẳng thần kinh ao độ vì họ phải trông nom một đứa con bị bệnh
kinh niên. Họ tuyển chọn một nhóm 29 bà mẹ khác không bị ă g thẳng thần kinh hư g
tuổi
tác và hoàn cảnh xã hội tươ g tự hư
ẹ bị ă g thẳng để so sánh. Kết quả là các bà mẹ bị
ă g thẳng rõ ràng là có telomeres ngắ hơ v lượng telomerase thấp hơ
ẹ không bị
1
ă g thẳng . Sư kh
iệt tươ g ứng với 0 ă tuổi thọ t o g
t ường hợp nặng nhất. Đ l
lầ đầu tiên khoa học có được bằng chứng rõ ràng là một bệnh tâm thần có liên hệ tới sự lão hóa
của ơ thể.
Tiếp theo sau cuộc nghiên cứu khai phóng của hai Eipel v Bla k u , đ có thật nhiều các cuộc
nghiên cứu khác cho thấy các điều kiện gây nên bệnh tâm thầ hư ă g thẳng tinh thần (stress),
bị hành hung khi còn nhỏ tuổi (childhood abuse), hay bị chấ thươ g t
lý psychological
t au a đều có ả h hưởng trên telomere. Đồng thời ũ g các nghiên cứu cho thấy là nếp sống
lành mạnh, tỷ dụ hư thứ ă trong lành, tập thể dụ đều đặ , được gười thân hỗ trợ, hay giảm
ă g thẳng bằng cách tập thiề ha oga đều có ả h hưởng tốt trên telomere.
Bà Blackburn ũ g đ cộng tác vào dự án Shamata (Shamata Project), là một dự
đồ sộ nhằm
nghiên cứu ả h hưởng của thiền trên thân thể. Nă 200 , 0 thiề si h được truyển chọ để
tham dự hai khóa nhập thất, mỗi kh a k o d i th g, t o g đ thiền sinh thiền 10 tiếng mỗi
g , ă ha v si h hoạt t o g v g . Phươ g ph p thiền phối hợp pháp thiền của hai truyền
thống Nguyên Thủ v Đại Thừa (Tây Tạ g đặt trọng tâm trên quán sát thân thể, hơi thở và chính
cái biết. Các thời thiền do ông Alan Wallace, một tác giả nổi tiếng về thiề , hướng dẫn. Phần
nghiên cứu khoa học do ông Clifford Saron thuộ đại học California- Davis UCDavis l h đạo. Các
thiề si h được thử máu và trả lời phiếu câu hỏi ở đầu, giữa và sau khóa nhập thất, và khi thiền thì
đeo
đo điệ
o đồ ele t oe ephalog a , EEG . Đồng thời một nhóm thiề si h t h độ
tươ g tự hư g kh g hập thất ũ g được thử nghiệ để
ă ản so sánh. Số lượng dữ kiện
đồ sộ hiện nay vẫn hưa phân tích xong, hư g kết quả công bố ă 20 02 về lượng telomerase
t o g u đ ho thấ l telo e ase đ tă g gia t u g h 0% sau a th g hập thất.
Một cuộc thí nghiệm khác ă 20 tại đại học California- Davis (UCDavis), ũ g được cấu trúc
tươ g tự, đ ho thấy là sau một tháng nhập thất, các thiền si h đ
telo e es d i hơ l
3
một nhóm thiề si h kh tươ g tự hư g kh g tha dự khóa nhập thất . Độ dài phụ trội của
telomere của các tham dự viên khóa nhập thất tươ g đươ g với ă tuổi thọ.
Thiền và não bộ
Bà Sara Lazar, một nhà nghiên cứu về khoa học não bội (neuroscience) tại Massachusetts General
Hospital and Harvard Medical School, là một trong nhữ g gười đầu ti d g phươ g ph p hụp

hình não bộ để nghiên cứu ả h hưởng của thiền trên não bộ.
Trong một cuộc nghiên cứu đầu v o ă 200 4, bà tuyển lựa 20 thiền gia ư sĩ tại địa phươ g
tu g
h
ă ki h ghiệm thực tập thiền và hiệ đa g thực tập trung bình 6 tiếng một tuần.
Pháp môn mà họ thực hành là thiền Minh Sát (Insight Meditation, hay là Vipassa a . B ũ g tu ển
lựa một nhóm 15 gười khác không có kinh nghiệm thiề , hư g giới tính, tuổi tác, sắc dân và
t h độ học vấ tươ g tự với nhóm thiền gia. Bà dùng máy MRI để chụp hình não bộ và dùng các
phươ g ph p hu
ghiệp để đo độ dầy của các phần não bộ.
Kết quả cho thấy là bộ óc của nhóm thiền gia có nhiều chất xám (gray matter) hơ l h
gười
thường ở các vùng não bộ liên hệ đến chú ý, xử lý tín hiệu từ giác quan, và xử lý tín hiệu từ nội
thân, các vùng này thuộc vùng tiền trán (prefrontal cortex) và vùng tiề th đảo bên phải (right
anterior insula). V g th đảo (insula) là một vùng nhỏ thuộc vỏ não (cortex), nằm trong một cái
khe giữa th t
f o tal lo e v th đỉ h pa ietal lo e được một số các nhà khoa học coi là
định khu của sự nhận biết a a e ess , v đặc biệt của sự tự nhận biết (self awareness) tức là
nhận biết cảm xúc từ tâm và cảm nhận từ thân để đưa đến sự nhận biết về giây phút hiện tại. Bà
Laza ũ g hú ý l
h thường thì vùng vỏ não của một gười từ từ teo lại với tuổi gi hư g
trong nhóm thiền gia thì có nhiều thiền gia 50 tuổi mà vùng tiền trán của họ đầ đặn giố g hư
gười 25 tuổi.
Để biết chắc là sự khác biệt ơi độ dày của vỏ não chính thực là do sự thực hành thiền, bà Lazar
tiến hành một cuộc thí nghiệm thứ hai v o ă 20 5. Lần này bà chọ
gười hưa từng biết
đến thiền và cho họ theo một hươ g t h MBSR Mi dful ess Based St ess Redu tio , giảm ă g
thẳng thần kinh bằng thiề u
đú g theo thủ tục do ông Jon Kabat-Zi đề ra, tức là gồm có:
một thời thư tập toàn nhóm 2 tiế g ưỡi mỗi tuần trong vòng 8 tuần, tuần thứ sáu kéo dài ra
thành 6 tiế g ưỡi, và tự thực tập ở nhà mỗi ngày 45 phút dùng một ă g thu
hướng dẫn.
Phươ g ph p thiền là nhận biết các sự việ đa g ảy ra trong giây phút hiện tại vớí sự chấp nhận
từ bi và không phê phán. Các tham dự viên phải ghi lại số giờ thực tập ở h , t o g t ường hợp
cuộc thí nghiệ
ă 20
ủa bà Lazar thì họ trung bình thực tập 27 phút mỗi g . Đồng thời bà
tuyển chọn một h
gười có thành phần tươ g tự hư nhóm tập thiề hư g h m này
không tham dự hươ g t h MBSR. B Laza d g
MRI để đo o ộ của hai h
t ước và
sau hươ g t h MBSR.
Kết quả l
Laza đ ua s t l
o ộ của nhóm học thiề đ d
đ , t o g khi h
kh g tập thiền thì không thấ
g tha đổi.

l

hơ ở những vùng sau

1. Vùng Hậu Hồi Đai poste io i gulate , đượ oi l ơi li hệ đến chứ ă g lượ g định một
việ
d h d g đến mình hay không (self relevance)
2. Vùng Hải M hippo a pus
t i, được coi là liên hệ đến trí nhớ, học hỏi, nhận thức
og itio v điều hòa xúc cảm.
3. Vùng tiếp giáp giữa hai Th Th i Dươ g v Th Đỉ h te po o pa ietal ju tio ha TPJ , được
coi là liên hệ đế ua điểm (perspective), sự cảm thông (empathy) và lòng từ bi (compassion).
4. Vùng Cầu Não (pons) thuộc Cuống Não (brain stem) là ơi điều khiển một số chứ ă g si h lý
tỷ dụ hư gủ thức.
Đặc biệt, vùng Hạnh Nhân (amygdala) nhỏ đi, v g
được coi là liên hệ đến ký ức xúc cảm,
phản ứng chiến đấu hay tháo chạy (fight or flight reaction), nói chung là liên hệ đến sự sợ hãi, lo
lắng (anxiety) và ă g thẳng thần kinh (stress).
Trong tiến trình thí nghiệm thì các tham dự vi
ũ g tự đ h gi là độ ă g thẳng thần kinh có
giả đi.
Vùng tiếp giáp giữa hai Th Th i Dươ g v Th Đỉnh (temporo parietal ju tio TPJ được các
nhà khoa họ đặc biệt chú ý. Một cuộc nghiên cứu 152 cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam bị hư

hao não bộ đ giúp
h khoa học não bộ nhận diệ v g
l định khu của thông minh xúc
cảm (emotional intelligence) tức là khả ă g hiểu được cảm xúc của gười khác và hành xử thích
nghi6. Phần phía sau bên tay trái của vùng này ũ g đ được Thầy Thiền Chủ chứng minh là vùng
của Tánh Giác.
Ngo i vai t điều chỉnh ngủ thức, vùng Cầu Não còn liên hệ đến sức khỏe tâm lý (Psychological
Well-Being) là một phươ g ph p thẩ định sức khỏe tâm lý của một gười bằ g
h đặt 54 câu
hỏi đ h gi
khía cạnh là: tự chấp nhận (self-acceptance), có quan hệ tốt với gười khác
(positive relations with others), làm chủ môi t ường sống (environmental mastery), chủ động
(autonomy), có lý lẽ để sống (purpose in life), và thăng tiến (personal growth)7.
Ngoài các công trình nghiên cứu của nhóm bà Sara Lazar còn có rất nhiều các cuộc nghiên cứu
khác nhằm tìm xem thiề tha đổi não bộ ra sao. Chúng tôi xin liệt k sau đ
ột số nghiên cứu
đ g hú ý.
Một cuộc nghiên cứu ă 20 2 tại việ Đại Học California-Los Angeles (UCLA)8 gồm 30 thiền gia
kinh nghiệ v 0 gười thuộc thành phầ tươ g tự hư g kh g tập thiền cho thấ l
đường
giây thần kinh thuộc Thể Chai (corpus callosum) nối liền bán cầu não trái và bán cầu não phải, ơi
nhóm thiề gia to hơ , hắ hơ v
hiều nh h hơ h
kh g tập thiền. Bán cầu não trái là
định khu của lý luận, sắp xếp thứ tự, ngôn ngữ, xem xét chi tiết trong khi bán cầu não phải có
những chứ ă g hư trực giác, nhìn tổng thể, sáng tạo, tưở g tượng, phi ngôn ngữ. Khả ă g
phối hợp nhanh chóng các chứ ă g ủa hai bán cầu giúp o gười hú ý
hơ , hậ định
h h
hơ v t
a hững giải đ p s g tạo hơ .
Một cuộc nghiên cứu khác của việ Đại Học California-Los A geles UCLA ă 200 9 gồm 44 thiền
gia kinh nghiệm và một h
tươ g tự hư g kh g tập thiền, cho thấy là nhóm thiền gia trung
bình có chất
d đặ hơ h
kh g thiền tại vùng tiề t
ph a dưới bên phải (right
orbito-frontal cortex) và vùng Hải Mã (hippocampus) bên phải. Hai vùng này liên hệ đến bệnh trầm
cảm (depression), và cuộc nghiên cứu này có khả ă g giải thích tại sao thiền có tác dụng điều
chỉnh bệnh trầm cảm. Một cuộc nghiên cứu của việ đại học Washington University School of
Medicine cho thấy là bệnh trầm cảm kéo dài khiến cho vùng Hải Mã phía phải bị teo lại10.
Một cuộc nghiên cứu khác của việ Đại Học California-Los A geles UCLA ă 20 211 gồm 100
thiền gia kinh nghiệm và một h
tươ g tự hư g kh g tập thiền cho thấy là não bộ của nhóm
thiền gia không nhữ g d hơ ở một số ơi, hư g lại th
đặc tính là có những nếp hă t
hơ . Những khác biệt giữa hai nhóm nhiều nhất là ở vùng tiề th đảo bên phải (right anterior
insula) mà chúng tôi đ đề cập ở trên, các vùng hồi đai g us v v g
u eus
phải.
Nghiên cứu này cho thấy là vùng tiề th đảo bên phải (right anterior insula) là một vùng có quan
hệ mấu chốt với việc thực hành thiền. Vùng này liên hệ đến chứ ă g hận biết và tự nhận biết.
Tóm kết
Những nghiên cứu của khoa học trong khoả g 0 ă vừa qua trong hai ngành neuroplasticity và
epige eti s đ hứng minh là thiề đe đến nhữ g tha đổi rõ rệt ơi o ộ o gười chỉ sau
một thời gian thực tập ngắ . C tha đổi
đe lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe con
gười hư điều chỉnh bệnh trầm cảm, bớt lo lắng sợ hãi, tinh thần được thoải
i hơ , gủ ngon
hơ , t hớ tốt hơ , su ghĩ s g suốt và sáng tạo hơn, đồng thời ơ thể trẻ t u g hơ , đưa đến
việ điều chỉnh các bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường và rỗ g ươ g.
Như Lưu
Đạo tràng Adelaide, Úc Châu
Ngày 22 Th g ă 2020

Tài liệu trích dẫn
1. Elissa S. Epel, Elizabeth H. Blackburn, Jue Lin, Firdaus S. Dhabhar, Nancy E. Adler, Jason D.
Morrow, Richard M. Cawthon, Accelerated telomere shortening in response to life stress,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 2004
December 7, 101 (49) 17312-17315
2. Jacobs TL, Epel ES, Lin J, Blackburn EH, Wolkowitz OM, Bridwell DA, Zanesco AP, Aichele
SR, Sahdra BK, MacLean KA, King BG, Shaver PR, Rosenberg EL, Ferrer E, Wallace BA, Saron CD,
Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators,
Psychoneuroendocrinology, 2011 Jun; 36(5):664-81, Epub 2010 Oct 29.
3. Quinn A.Conklina, Brandon G.Kinga, Anthony P.Zanesco, JueLin, Anahita B.Hamidi, Jennifer
J.Pokorny, María Jesús Álvarez-López, Marta Cosín-Tomás, Colin Huang, Perla Kalimana, Elissa
S.Epel, Clifford D.Saron, Insight meditation and telomere biology: The effects of intensive retreat
and the moderating role of personality, Brain, Behavior and Immunity, Vol 70, May 2018, Pages
233-245
4. Sara W. Lazar, Catherine E. Kerr, Rachel H. Wasserman, Jeremy R. Gray, Douglas N. Greve,
Michael T. Treadway, Metta McGarvey, Brian T. Quinn, Jeffery A. Dusek, Herbert Benson, Scott L.
Rauch, Christopher I. Moore, and Bruce Fischld, Meditation experience is associated with increased
cortical thickness, Neuroreport, 2005 Nov 28; 16(17): 1893–1897.
5. Britta K. Hölzel, James Carmody, Mark Vangel, Christina Congleton, Sita M. Yerramsetti, Tim
Gard, and Sara W. Lazar, Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter
density, Psychiatry Research: Neuroimaging, Volume 191, Issue 1, 30 January 2011, Pages 36-43
6. Barbey AK, Colom R, Grafman J., Distributed neural system for emotional intelligence revealed
by lesion mapping, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2014 Mar; 9(3):265-72, Epub 2012
Nov 19.
7. Omar Singleton, Britta K. Hölzel, Mark Vangel, Narayan Brach, James Carmody, and Sara W.
Lazar, Change in Brainstem Gray Matter Concentration Following a Mindfulness-Based
Intervention is Correlated with Improvement in Psychological Well-Being, Frontiers in Human
Neuroscience, 2014; 8: 33, Epub 2014 Feb 18.
8. Luders E, Phillips OR, Clark K, Kurth F, Toga AW, Narr KL., Bridging the hemispheres in
meditation: thicker callosal regions and enhanced fractional anisotropy (FA) in long-term
practitioners., Neuroimage Journal, 2012 May 15; 61(1):181-7, Epub 2012 Feb 21.
9. Luders E, Toga AW, Lepore N, Gaser C., The underlying anatomical correlates of long-term
meditation: larger hippocampal and frontal volumes of gray matter., Neuroimage Journal, 2009
Apr 15; 45(3):672-8.
10. Sheline YI1, Sanghavi M, Mintun MA, Gado MH., Depression duration but not age predicts
hippocampal volume loss in medically healthy women with recurrent major depression, Journal of
Neuroscience, 1999 Jun 15; 19(12):5034-43.
11. Eileen Luders, Florian Kurth, Emeran A. Mayer, Arthur W. Toga, Katherine L. Narr, and Christian
Gaser, The Unique Brain Anatomy of Meditation Practitioners: Alterations in Cortical Gyrification,
Frontiers in Human Neuroscience, 2012; 6: 34., Epub 2012 Feb 29.

Phật Pháp

TÂM TRONG ĐẠO PHẬT
Trích trong Bài đọc thêm "Tâm lý học Phật giáo" - Khóa tâm lý học Phật giáo cao cấp II
do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn

T ướ khi đi s u v o t
lý học Phật giáo, ta
cần có khái niệ ơ ản về thuật ngữ "Tâm"
t o g đạo Phật. Đ l lý do B i đọc thêm
được soạn ra.
SƠ LƯỢC KHÁI NIỆM TÂM
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, tâm là phần
tinh thần chủ động của o
gười. Tinh
thần này gồm 2 yếu tố ơ ản: phiền não và
trí tuệ. Đ l hai sắ th i ơ ả được biểu
lộ từ ơi t . Nếu tâm biểu lộ phiền não,
đ l vọ g t . T
được xếp là tâm vô
minh. Nó luôn luôn biểu lộ ý h hướng hạ,
tức ý chí mù quáng, không phân biệt được
chánh/tà, thiện/ác, phải/t i, đ g/sai. Nội
du g ơ ản của ý h hướng hạ là bao gồm
tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nếu tâm
biểu lộ trí tuệ, đ l h t . T
được xếp là tâm trong sáng. Nó luôn luôn
biểu lộ ý h hướ g thượng. Nó nhận thức
rõ chánh/tà, thiện/ác, và không dính mắc
v o hai
. T o g ý h hướ g thượng
không có chứa tham, sân, si, mạn, nghi, ác
kiến. Nó không có ngã si, ngã kiến, ngã ái,
ngã dục, ngã mạ . Đặc tính của vọng tâm
luôn luôn sinh diệt, biế đổi, không bao giờ
ngừng nghỉ. Đặc tính của chân tâm thì
thường hằng, bất biến. Chân tâm chỉ được
biểu lộ khi tự ngã không có mặt.
Phiền não có thể dứt sạch ngay trong kiếp
hiện tại bằng những tiế t h Qu , Định
và Huệ. Nếu đạt được dứt sạch phiền não,

tâm sẽ giải thoát (vimutti). Đ l t
kh g
còn bị 4 thứ lậu hoặ t động: vô minh lậu
avijjāsava , dục lậu kā āsava , hữu lậu
havāsava , và kiến lậu (diṭṭhāsava . Ta sẽ
đạt được giác ngộ và trí huệ tự phát. Vì vậy,
t
l đối tượng chính trong việc tu của
đạo Phật.
Tro g Tươ g Ư g ộ kinh I, kinh Thỉnh Cầu
(S. I, 136), tr. 302-306) mô tả khi Phật mới
th h đạo, Phật thấy pháp ngài vừa chứng
ngộ thật là sâu kín..., ngài không muố đi
giảng. Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu
Phật... Với Phật h , đức Phật thấy chúng
sanh nhiều bụi và chúng sanh ít bụi, và so
sánh họ hư se t o g hiều giai đoạn khác
nhau mọc từ đ hồ lên khỏi mặt ước mà
kh g d h ước bùn. Từ đ gi o lý ủa
Phật được lập thành dựa t
t h độ tiếp
thu của chúng sinh, gọi là đối ơ thu ết
pháp.
Trong Tă g Chi Bộ kinh I, trang 23-25, Phật
cho thí dụ về tâm ô nhiễm và tâm trong
sáng. Hồ ướ đục ví cho tâm mờ đục
āvila: turbid mind). Hồ ước trong sạch ví
cho tâm không bị khuấ đụ . Như g t ,
t
ă ản vốn là sáng chói, trong sạch, sở
dĩ
bị nhiễm ô là do các cấu uế từ ngoài
đưa v o. Phật nói:
"V hư,
Tỳ kheo, một hồ ước uế
nhớp, bị khuấ độ g, đục bùn. Tại đấy có
gười có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy
các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn
sỏi, các đ
ua lại, đứng yên. Vì cớ sao ?

V ước bị khuấ đục. Này các Tỳ kheo, ũ g
vậy, vị Tỳ kheo với tâm bị khuấ đục biết
được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích
của gười, hay biết được lợi ích cả hai, hay
sẽ chứng ngộ
ph p thượng nhân, tri
kiến thù thắng xứ g đ g ậc thánh; sự
kiệ hư vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì
rằng tâm bị khuấ đục..."
V hư ột hồ ước trong sáng, không bị
khuấ đụ ... gười có mắt đứng trên bờ có
thể thấy ốc, sò, sạn, sỏi,
đ
ua lại,
đứng yên...Vì sao ? Vì ước không bị khuấy
đụ ...Cũ g vậy, ...vị Tỳ kheo với tâm không
bị khuấ đục...chứng ngộ
ph p thượng
nhân, tri kiến thù thắng, xứ g đ g ậc
thánh...Vì tâm không bị khuấ đục...
Kết luận Phật cho biết là "không có một
pháp nào lại vận chuyển nhẹ nhàng hơ
t ...T
s g h i hư g ị ô nhiễm bởi
các cấu uế từ ngoài vào."
Trong bài pháp tiếp theo, Phật đề cập đến
tâm trong sạch là vị Tỳ kheo phải nghe
nhiều và tu tập theo lời dạy bậ Đạo sư.
Phật nói:
"Tâm này sáng chói, và tâm này bị ô nhiễm
bởi các cấu uế từ bên ngoài vào. Kẻ phàm
phu t ghe, kh g hư thật rõ biết tâm ấy.
Do vậy, ta nói kẻ phàm phu ít nghe, không
được tu tập...V t
được gột sạch các
cấu uế từ ngoài vào. Bậ Th h đệ tử nghe
nhiều, hư thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, ta
nói tâm bậ Th h đệ tử nghe nhiều, có
được tu tập."
Chú thích: - Về sau, trong các Bộ phái Phật
gi o,
Đại Chúng Bộ Mahāsāṅghika) đ
dùng thuật ngữ "tâm tính bản tịnh, khách
trần nhiễ
" để mô tả trạ g th i t
được
so s h hư hồ ước.
Điều
ghĩa bản tính của tâm thì
trong sạch (tâm tính bản tịnh). Tâm bị
nhiễm ô khi nó bị tiểu phiề
o upakleśalesser
afflictions)
và
khách
trần

āga tuka ajas-guest and dust) l
hơ
bẩ . Kh h l
gười kh h, gười lạ
=āga tuka: guest, stranger; đượ d g để
chỉ trạng thái tự sinh (adventitious) trong
tâm, tức là trạ g th i đ kh g sẵn trong
tâm. Trần = bụi = rajas = dust; d g để chỉ
phiền não hay xúc cảm (emotion, passions,
defilements) khởi lên trong tâm do tác nhân
từ bên ngoài.
Khách trầ = āga tuka ajas -guest and dust,
i.e. adventitious defilements. Thuật ngữ
d g để chỉ những xúc cảm hay những ô
nhiễm hoặc phiền não tự sinh trong tâm,
khi tâm tiếp
đối tượng từ bên ngoài,
được xem là "trần." Thuật ngữ khách trần
về sau xuất hiện trong kinh Kim Cang, kinh
Duy Ma Cật, và trong Luận Duy Thức thuộc
hệ thống Phát Triển.
KHÁI NIỆM TÂM TRONG ĐẠO PHẬT
T
Citta đượ e
hư l hỗ, ơ ua ,
khối (aggregate) của những chứ ă g t
ă g, hận thức, tri thức, ý chí, và những
hoạt động xúc cảm. Toàn thể tiến trình biểu
lộ của nó, những sự biế đổi hay sự dao
động (fluctuation) của nó bằng với sự suy
ghĩ, sự suy luận, và sự phân biệt. Qua
những dữ kiện trên, trong Luậ Thư,
nhà Phật giáo Nguyên Thủy, chia tâm làm 3
loại: T
Ci a ha it ,
a o , v thức
Viññāṇa). Cả ba loại
thườ g được gọi
chung là tâm, thuộc vọng tâm hay tâm biến
đổi (citta-vṛti). Tác dụng mỗi thứ đều khác
nhau. Thí dụ:
. Citta:
ghĩa tâm (mind) hay tư tưởng
(thought). Vì nó có nhiều th i độ khác nhau
khi
ă tiếp xúc 6 trầ đối tượng giác
quan). Nó có kiến thứ ñāṇa: knowledge)
đặc biệt về điều g được nhận thứ , được
l
ha được ghi nhớ. Tác dụng của nó là
l
tă g hạt giống nghiệp: thiện hay ác; tốt
hay xấu.

2. Ý: P: Mano; Skt: Manas: (thinking mind =
tư lự, su ghĩ , v sự đo được của nó về đối
tượ g gi
ua hư thế nào, từ đ
khởi
lên tác dụng su ghĩ, t h to đưa đến tạo
ra nghiệp thiện, nghiệp ác.
3. Thức: (ý thức: Skt: vijñā a; P: viññāṇa:
consciousness). Vì tánh phân biệt của nó,
đượ d g để chỉ chứ ă g iểu lộ
của
gi
ua . T o g t ường hợp này,
Citta đồ g ghĩa với ý thức (Skt: vijñā a; P:
viññā a , hư g
kh g
hỉ hoạt động
của thức mà là chỉ cho những yếu tố ơ ản
hay chất liệu của thức (the stuff of
o s ious ess để phân biệt, hiểu rõ (liễu
biệt điều gì khi tâm tiếp
đối tượng.
T
ă ản, phân biệt, hiểu rõ (liễu biệt) là
tác dụng của Thức. Sự phân biệt rõ này ám
chỉ chỉ có sự biện luận (discursiveness),
t o g khi đ
hiều hình thức phân biệt
khác mà không có biện luậ . Đ l sự phân
tích thẳng (direct analysis) của tánh giác.
Ý NGHĨA
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, tất cả ba
dụng ngữ T , v Thứ
i t
được
dùng xen kẽ lẫ hau để chỉ những sắc thái,
chứ ă g, v đặc tính của t
được biểu lộ
trong từ g t ường hợp khác nhau. Vì thế,
Tâm (Citta) thườ g đượ đặt ngang hàng
với Thứ v
N được Phật so s h hư
con khỉ khi đi lại trong rừng, hết nắm cành
đến nắm cành cây khác. Tươ g
Ư g II. Ki h Hạ g Người Ít Nghe, tr. 171).
Tuy nhiên, qua những mứ độ biểu hiện
khác nhau của tâm, nội dung chính của ba
dụng ngữ i t
đều không giống nhau.
Mỗi dụng ngữ biểu lộ một sắc thái riêng của
nó.
Trước hết là Ý (P: Mano, Mana (s); Skt:
Manas, Manaḥ: mind).
Trong tiến trình hoạt động của
, có
ghĩa su ghĩ, h h du g, v ý định mà có

lời nói thầ
u u . Đ l ý nhận thức
một đối tượng với sự kết hợp tâm ngôn
(mental murmur). Nó không phải là một
gi
ua hư gi
ua ủa o gười
l phươ g tiện của tri giác. Trong Luận
thư
ủa Phật giáo Nguyên Thủ ,
(mano/manas) đượ e
g ă g lực
với " Tâm- itta” v " Thức-viññāṇa." Nó là
chỗ của t ă g, su luậ lý t , v
t đo
hư g kh g Thức tham dự. T o g đ t
ă g đ g vai hủ động. Nó tiêu biểu
ep ese ts ho ă g lực lý trí (rational
faculty) của o gười và phản ánh thế giới
bên ngoài. Tuy nhiên, sự phản ánh này
không trung thực, vì trong nó tiềm tàng tính
chủ quan, thành kiến (prejudice), thiên kiến
ias , v định kiến (fixed opinion) do tự ngã
làm chủ thể. T o g t ường hợp này, nó
được xem là "tâm hiệ tượng." Nó là nguồn
hoạt động của tất cả hoạt động của tâm
gười phàm phu. — mặt vi tế,
ũ gl ơ
quan phân biệt đối tượ g, hư g kh g
nét bằng Thứ . N lu lu đứng sau Thức
vì Thức tiêu biểu cho lãnh vực hoạt động
của giác quan và phản ứng giác quan trực
tiếp. Như g đối lập với buddhi.
___________
* Ng i V T ước [Asaṅga, Ấ độ. Có hai
thuyết nói về ă t ụ thế của ngài Vô
T ước: 1) 375-430, A.D. và 2) c. 310-390].
Trong sách Pa ā asaṁg aha ī, tr. 234-235,
do ngài biên soạn, cho rằng buddhi là tuệ trí
bẩm sanh sahajā p ajñā: native insight). Nó
là "con mắt trí" (the "eye of insight"). Ngoài
a, t o g Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh
Mahā ā a-Sūt ālaṁkā a , g i V T ước
ũ g d g h h ảnh tấ gươ g hai ặt để
cho thí dụ về chứ ă g giữa buddhi và
manas. "Như
h ước bị bể không thể
thấy mặt t ă g phản h, ũ g hư
hđ
đối với gười ác, Phật không tự hiển lộ."

Buddhi là sự nhận biết gười Trung Hoa
dịch là "giác"). Sự nhận biết
được so
s h hư t
ph
iệt cao siêu (the
superior discriminating mind) của gười đ
tỉnh ngộ hay có kinh nghiệm biết không lời.
Đ l buddhi phân biệt rõ ràng mọi vật mà
không dính mắc hay không chấp thủ mọi
vật, ũ g kh g ố tình nắm giữ mọi vật, và
không phản ánh sai lầm mọi vật. Chứ ă g
của buddhi là thấ hư thật đối tượng mà
không có thành kiến chủ quan về đối tượng.
Nó tiêu biểu cho nhữ g ă g lực khác
thường (the supernormal faculties) mà con
gười phàm phu tuy có sở hữu hư g hưa
làm cho nó hiển lộ được. Trong nó không có
hình ả h ga h đua ha ph t ươ g với
gười khác về điều gì, còn trong Ý
(mano/manas) có hình ả h ga h đua
o petitive i ages v th h ph t ươ g
với gười khác về bất cứ điều gì khi nó thấy
cầ ga h đua v ph t ươ g. V thế, trong
nó có bất mãn, có bực bội.
Trong Pháp Cú, Phật nói:
dẫ đầu các pháp,
làm chủ ý tạo.
Nếu với ý ô nhiễm,
N i l ha h h động,
Khổ o ước theo sau
Như e, h vật k o. hư
dấu chân con bò kéo xe)

h e theo

T
th g thườ g đượ đị h ghĩa hư l
ý thức một đối tượng. Các nhà Phật giáo
Nguyên Thủy cố gắng lập ra một khu g định
ghĩa với 52 loại thuộc tính tâm hay 52
phầ đi theo t . Như g định ghĩa t
ũ g được chia ra làm nhiều phần: Thọ
veda ā T i thứ ñāṇā . H h saṅkhā a .
Thọ gồ ưa/kh g ưa v v ký. T i thức thì
gồ
tư tưở g v t ă g. H h th
ý
muốn hay ý chí.
Thứ hai là Thức (P: viññāṇa; Skt: vijñā a .

Thứ
ghĩa trạng thái phân biệt, phân
t h, t đo , so s h, v hận thức khi nó
tiếp
đối tượng.
Chứ ă g ủa nó là nhận thứ đối tượng
mà có lời phúc trình. Khi tâm biểu lộ sự
phân biệt hay so sánh hoặc chia chẽ vấ đề
gì ra nhiều phần chi tiết, đ l vai t ò của
Thứ . T o g t ường hợp này, tâm có tên là
"tâm nhị nguyên" hay "tâm phân biệt."
Như g Thức dựa v o đ u để phân biệt ? —
Thức dựa vào giác quan, phản ứng của giác
ua , v v o đối tượng. Không có giác quan
và sự phản ứng của giác quan, thức không
được thành lập. Tuy nhiên, dù có giác quan
và sự phản ứng của giác quan, nếu không có
đối tượng, Thứ ũ g kh g thể hiện hữu.
Khi đối diệ đối tượng trong hiện tại, phản
ứng của thân hay lời được khởi lên hay phát
ra ngay lúc hiện tại, hư g khi hững phản
ứng
đ ho th h, Thức liề đi v o
quá khứ. Lúc bấy giờ nó trở thành nhận
thức trong tâm. Chính vì thế
được xem
đồ g ghĩa với Ci a t
. thứ viññā a
đượ đị h ghĩa hư li
ua giữa chủ thể
āa
aṇika-subject) và khách thể
āa
aṇa-object). Trong sự liên quan này,
chủ thể có mặt được gọi là ă g du
và
đối tượng là sở duyên. T o g t ường hợp
, du
l vi v o ha ươ g v o. Nă g
duyên là cái chủ độ g ươ g v o i
ngoài. Cái bên ngoài, tức cả h được gọi là
sở du . Đối nghịch với ă g du
l sở
duyên.
Đối tượng của thức gồm 2 phần: cảm giác
v ý ghĩ.
Một: - Với cảm giác gồm 5 loại: sắc (sight),
thi h sou d , hươ g s ell , vị (taste, xúc
tou h . Nă loại
được gọi l Ngũ t ần,
tứ ă đối tượng pañ ā a
aṇa-fivefold
object).
Hai: - Với niệ
ũ g gồm 5 loại: 1) tâm
(citta -mind), 2) tâm sở (cetasika-mental
properties), 3) cảm giác và những phần vi tế
của thân pasāda, ūpa v sukhu a ūpa-

sensitive and subtle qualities of body), 4)
những khái niệm (paññati- name, idea,
notion, concept), và 5) niết bàn i ā a .
Những phầ
được gọi là Pháp trần
dha
āa
aṇa).
T o g Tươ g Ư g II. 9 , ả a T , v
Thứ đượ e đồ g ghĩa. Phật nói: "Cái
gọi là tâm, là ý, là thức cả đ
v g , i
này khởi lên (uppajjati: arises) khi cái khác
diệt đi (nirujjhati: perishes)."

Tâm này vùng vẫy mạnh.). Tuy nhiên, với
gười ph
phu,
ũ g ảm giác hoan hỷ
t o g ă loại cảm giác từ
đối tượng
go i gi
ua hư thấy, nghe, ngữi,
nếm và xúc chạ . Như g thật khó kiểm
soát nó. (Pháp cú. 35: Khó nắm giữ khinh
động, Theo các dục quây cuồng). Ngoài ra,
hư ảo illuso
v v thường nên khó
thấ được nó. (Pháp cú. 36: Tâm khó thấy,
tế nhị). Như g
hiều ă g lực dẫn dắt
thế gian hay l
đảo lộn thế gian.

Thứ ba là Tâm (P&Skt: Citta).
Trong Phật pháp, từ Citta
ghĩa ất rộng.
N ũ g
ghĩa thức (ý thứ . Đ i khi
đượ d g để chỉ cho cả hai tâm và ý thức,
hư g th g thườ g
ghĩa su ghĩ
và sáng tạo ra nhữ g điều kỳ lạ. Thí dụ, tâm
nghệ sĩ, t
đạo (religious mind), tâm khoa
học v.v...
Theo tâm lý học Phật giáo, Citta
thought/ i d l
ơi
tư tưởng
thoughts v ý i d t o g g v đ
được phát ra không dừng (incessantly).
Th g thường citta đượ đị h ghĩa iết và
kinh nghiệ đối tượng. Nó khởi lên hay
được làm ra là do duyên nhữ g đối tượng
go i t độ g. N được giác quan cảm
nhận. Thí dụ, t o g t ường hợp "thân bệnh
mà tâm không bị bệnh." Phật dạy một Gia
chủ (Householder): "Này Gia chủ, ai mang
cái thân này lại tự cho là không bệnh, dầu
chỉ trong một gi ph t; gười ấ l gười
ngu ! Do vậy, Gia chủ cần phải học tập hư
sau: 'Dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ
không bị bệnh.'...Gia chủ cần phải học tập."
Tươ g Ư g III. 1)
Trên nguyên tắ , t
di độ g thường trực
giữa giác quan và không bao giờ gư g. V
thế nó không bao giờ vững chắc. Nó nhảy
chuyề hư khỉ vượ , lă g ă g dao động
hư gựa. N đượ so s h hư h lửa
của ngọ đ ha hư o
ằ t
đất
liền, nó cứ vùng vẫy (quivers). (Pháp cú. 34:
Như
uă g l
ờ, Vất ra ngoài thủy giới,

Phật nói:
"Vật gì dẫn dắt đời?
Vật gì tự não hại ?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
Chính tâm (thoughts) dẫn dắt đời,
Chính tâm tự não hại,
Chính tâm là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc."
Tươ g Ư g I. 9
Thí dụ, t o g g
th g Ch , ă
,
h
gười cuồng tín do Osama Bin Laden
tổ chứ đ thực hiện kế hoạ h đ
a
vào hai tòa nhà chọc trời tại New York,
Tu g T
Thươ g ại Thế Giới v Ngũ
Gi Đ i l
ho hơ ,
gười mất tích.
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, ba dụng ngữ
citta, mano, và viññāṇa được dùng xen kẽ
lẫ hau để chỉ chứ ă g ủa Citta (tâm).
Thông qua tâm, chúng ta nhận biết thế giới
bên ngoài kể cả thân của chính chúng ta.
Cũ g th g ua t , thiệ v
được
chúng ta tạo ra.
T theo ua điểm nhậ định của mình,
các nhà Phật giáo Nguyên Thủy thuộc các
Bộ Ph i Thượng Tọa Bộ The avāda và Nhất
Thiết Hữu Bộ Sa vāstivāda và các nhà Phật
giáo Phát Triển thuộc Du Già Yogā ā a , mà
sau này là Duy Thức tông, cố gắng xếp tất cả
những sự vận hành (workings) của tâm ra

nhiều loại sự kiện chứ ă g t
lý kh
hau để biểu lộ các tác dụng của tâm trong
thế giới hiệ tượng, gọi là Tâm Sở (cetasika:
mental factors).
Tâm sở (P: cetasika; Skt: Caitasika; Caitta) là
thuật ngữ được dùng để chỉ các sắc thái
biểu hiện hay những tác dụng của tâm hay
những thành phầ đi theo t
e tal
concomitants), hoặc những sở hữu của tâm
e tal p ope ties . T
t o g t ường hợp
được các Luậ sư Ā hidha ikas định
da h l "t
vươ g" " " i d uler"). Thức
đượ e l
"t
vươ g." Những phầ đi
theo Thứ đượ e
hư đo t t g
vị "vua" sở hữu. Các phầ
được gọi là
"tâm sở." Do đ , t
sở chính là những
nhân tố tâm của Thức. Thí dụ, tham-sân-si
sở dĩ khởi lên là do sự phân biệt, so sánh,
chọn lựa, t đo
ủa Thức về đối tượng
tạo ra. Như vậy, tham-sân-si là tâm sở. Mỗi
loại tâm sở đượ ui định trong 3 nhóm:
thiện, bất thiện, và vô ký (mập mờ, không
rõ ràng).
Về cách phân chia loại tâm sở trong Phật
giáo, có nhiều thuyết khác nhau: Nguyên
Thủy chia 2 nhóm tâm sở: 89 và 121. Phát
Triển chia 44 và 51 loại tâm sở. Câu Xá luận
của ngài Thế Thân chia 52 loại. Vì vậy, tâm
sở ũ g được gọi l t
số. Những phần
này sẽ được trình bày tiếp trong mục Tâm
Sở, lớp Cao cấp 3.
Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn
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Cô giảng thêm về việc thực hành thiền. Lời
Phật dạy trong kinh có giá trị phổ biến nói
riêng về việc thực tập thiền. Nhữ g điều Phật
dạ hư hững qui luật, cốt lõi phổ biến cho
tất cả mọi phươ g thức.
Đức Phật không nói kỹ thuật hay chiêu thức gì
hết, nhữ g phươ g thứ đặc biệt Đức Phật
không nói ra. Thí dụ hư thư gi lưỡi, nghe
tiếng chuông, thở hai th , lưỡi chạ
h
ă g
cửa dưới... những cách này của Thầy khai triển
ra cụ thể để mình áp dụng cho dễ thực hành.
Trong kinh Phật không nêu ra nhữ g điều này
mà Phật chỉ i đến nguyên tắc phổ biến thôi.
Ngay cả bốn tầ g đị h, Đức Phật không hề nói
ứng dụ g ph p o để qua bốn tầng thiền. Cô
đọc trong kinh, hết ki h Nikā a, kh g
i
ki h o i Đức Phật làm ph p g để đi ua
hết bốn tầng thiền. Khi ưa học, thầy giảng
đ l ph p thở hư t o g uốn "Tiến Trình Tu
Chứng của Đức Phật", Thầy phân tích pháp
thở. Đức Phật qua tầng thiền thứ nhất, hai, ba,
tư ua ph p thở. Lúc đ
đ tìm trong kinh,

cho tới bây giờ ũ g vậy, họ ki h điển không
hề nói câu nào về Đức Phật qua pháp thở mà
đạt được bốn tầng thiền hết.
Khi diễn tả bốn tầng thiền, Phật diễn tả hư
thế nào? Luôn luôn diễn tả đặ điểm của mỗi
tầng thiền, giố g hư kết quả chứ không nói
bằ g phươ g thứ
o để đi v o bốn tầng
thiền. Ngay cả kinh nghiệm Ngài lúc 10 tuổi,
nhớ lại hồi ưa ũ g kh g hề nói tới chữ thở.
C đọc kỹ lắm vì cô muốn biết kinh nào nói
Đức Phật dùng pháp thở để đạt bốn tầng
thiền.
Thí dụ hư ki h Tứ Niệm Xứ về thân, thọ, tâm,
pháp. Về thân, mụ đầu tiên nói về pháp thở
thôi. Không nói qua pháp thở
ta đạt được
bốn tầng thiền.
Bốn tầng thiền Phật chỉ i đặ điểm thứ nhất
là hỷ lạc, thứ hai thêm chi tiết i đầu tiên có
tầm có tứ, tầng thứ nhì là không tầm không tứ.
Thứ nhất hỷ lạc do ly dục, ly pháp bất thiện,
tầng thứ hai hỷ lạ do định sanh, tầng thứ ba ly
hỉ trú xả là xả niệm lạc trú, tầng thứ tư l ả
niệm thanh tịnh. Vậy thôi ! Không nói gì tới
chữ thở hết. Bây giờ làm sao? Quí vị ghĩ l

sao? Có rất nhiều bài kinh nói về bốn tầng
thiền mà không hề có chữ thở t o g đ . Đ u
phải Ngài giữ bí mật. Đức Phật nói không có
giữ gì bí mât. Phật nói: "Ta là bậ đạo sư kh g
nắm giữ g t o g ta "
ghĩa l kh g
dấu nghề đ .
Bây giờ tới phươ g thức ở t o g i Đại Kinh
Xóm Ngựa ũ g vậy, chỉ o đường thực hành
của mình từ g ước từ g ước. Từ g ước
từ g ước mà mỗi ướ ũ g i i ốt lõi
phổ thông chứ không ra chi tiết hư
h thự
tập nghe tiế g hu g, thư gi lưỡi...
Những chân lý mà Phật dạy là chân lý phổ
biến. Phổ biến tức là dân tộ
o ũ g sử dụng
được, già trẻ lớn bé, khỏe mạnh hay không,
thời ưa thời nay. Tức là những chân lý mà
Phật dạy phổ biến khắp thế gian. Thành ra tới
việc thực tập thiề để phát huy trí tuệ và thoát
khổ ũ g l hững chân lý phổ biến mà khi nó
phổ biến là không thể
i i đặ t h, đặc
điể . Đặ điểm thì nó riêng biệt rồi. Cho nên
nhữ g điều Đức Phật nói phổ biến chứ không
biết nói chữ gì nữa. Phổ biế
thường hằng.
Thường hằng bất biến
ghĩa l từ ưa tới
giờ vẫ đi theo i đ được chứ không phải
thời Đức Phật 2 00 ă t ước khác với thời
bây giờ.
Bây giờ mình vẫn học, vẫn thự h h được
kinh của Đức Phật. Những chân lý phổ biến
mà ngay cả phươ g thức tu tập để đạt được
thoát khổ và phát huy trí tuệ ũ g l phổ biến
lu đ u vị. Thời ưa ũ g vậy, mà cả mấy
g
ă
vị tổ ũ g theo đ . M h
giờ
ũ g theo đ để mình tu. Cho tới việc thực
hành thiề ũ g phổ biến nữa.
Bây giờ Cô chứ g i h. Như C
i Đức Phật
có một ước là 'hộ t
ă ' ha l 'hộ trì sáu
ă '. Đức Phật kh g i
h thư gi lưỡi,
lưỡi đưa l ha uống gì hết. Hộ t
ă
mà nói luôn cả s u ă : ắt, tai, ũi, lưỡi,
thân và ý. Hộ trì là gìn giữ. Gìn giữ s u ă .
Khi mắt thấy sắc cái gì làm cho nó nẩy sinh ra
ưa th h ha gh t ỏ thì mình phải tìm hiểu
nguyên nhân của i đ v hấm dứt. Tức là
h đ đời o ũ g sử dụ g được hết. Tai
ũ g vậy nghe tiế g ha lưỡi nếm mùi vị ... Cái

g l
ho
h ưa th h ha kh g ưa th h
thì mình phải hiểu nguyên nhân và mình chấm
dứt chớ không bảo mình phải thở hai thì.
Nhữ g i đ l hữ g đặc biệt của mình sáng
tạo a để mình thực hành cho nó cụ thể thôi.
Chứ khi Đức Phật đưa a l Phật giảng chung
phổ biến.
Hễ l o gười th
s u ă
s u ă
khi tiếp xúc bên ngoài ứng với sáu trần. Làm
sao vừa ă vừa trần gặp nhau mà nó không
d h ă , kh g để trần cảnh lôi cuốn tâm
h đi. Chỉ vậ th i. Đ l
i định luật để
thự h h để cho hết khổ. Th h a đ
ũ g
là một nguyên tắc phổ biến. Đức Phật còn
thêm một câu là "khi tiếp xúc với hiệ tượng
thế gian không nắm giữ tướng chung, không
nắm giữ tướ g i g". Tướng chắc quý vị biết
rồi phải kh g? Tướng là dấu hiệu bề go i để
mình biết một vật
khác với một vật kia,
k u l tướng. Như vậ tướng có thể là qua
mắt thấ , ua tai ghe, ua lưỡi hay thân tức
là xúc chạm rồi qua ý nữa. Ý mình nắm bắt
được vật đ ũ g l tướng. Ý vi tế hơ , không
cụ thể, ý trừu tượng lắm. Thí dụ bây giờ nói:
"tôi mới xây cái thiền viện . Cái thiền viện khác
với cái nhà. Thiền viện khác với cây bông hồng.
Cái gì mà quí vị biết
kh th đ k u l
i
tướng là khái niệm ở trong tâm mình thôi. Mặc
dầu
h hưa iết nó lớn nhỏ đẹp xấu gì
không cần biết hư g
h iết liền cây bông
hồng khác với cái thiền việ . C i kh đ k u
l
i tướng mà nằm trong ý của mình.
Phật dạy không nắm giữ tướng gì hết, giống
hư ột quy luật. Để cho mình không bị dính
mắc vào hiệ tượng thế gian. Rồi mình thực
h h sao ho đú g khớp đ l đú g. Theo đ
Thầy mới đặt ra chú ý trống rỗng hay biết mà
kh g i th ũ g l iết trống rỗng. Thầy còn
i kh g d
h đối tượ g th ũ g l t ống
rỗng. Tại vì thật sự
đ u
t g đ u
nó trống rỗ g. N kh g t
do
h đặt
a. C i t l h lý ui ướ
h đặt ra. Thật
sự không vật nào có tên hết. Khi mình nhìn,
mình nhậ a
kh g t
ghĩa l t o g
đầu mình không nói tên. Như vậ ũ g khớp
vô <không nắm giữ tướng chung, không nắm
giữ tướng riêng.> Cho
đ l
ột quy luật
chung chứ không phải là một kỹ thuật riêng

biệt để thực hành. Rồi Thầy dạy thêm 'Không
Nói'. Khi mình nhìn mà không nói gì hết thì
làm sao? Thì thấy liền, đối tượ g a sao, biết y
hư vậy, nó vô khớp <không nắm giữ tướng
chung không nắm giữ tướng riêng.> Còn khi
mình nói nó mầu vàng là mình dính vô cái
tướng riêng rồi. M h i
ũ u ũ gl
d hv
i tướng của nó rồi. Thành ra khi mình
không nói thầm gì hết là mình vô khớp theo lời
dạy của Phật. Đ l đặ
h phổ biến ủa Ph p
h t o h ki h điể ..

Đứ Phật
dạy hiều giai đoạ tu tập ữa:
th dụ chú tâm cảnh giác, rồi ước nữa là
chánh niệm tỉnh giác. Chú tâm cảnh giác l để
t
h kh g ph g đi khi
h tiếp xúc với
đối tượ g
go i. Như g
tại sao phải
chú tâm cảnh giác? Vì cái ý thức dính mắc vô
rất nhiều đối tượng. Tại v
s u ă ho
lú
o
ũ g ở ra và nó dính mắc.
Cho nên Phật nói nó là con ngựa, con khỉ. Bây
giờ gom tâm lại vô một đối tượ g th i để tâm
không dính mắc với nhữ g i
go i. Đ l
chú tâm cảnh giác. Chú tâm vô tức là dùng ý
thức chú vô vì ý thứ lu lu
đối tượng.
Còn cả h gi l lú
o ũ g phải nhớ
ũ g
phải cố gắng kêu là cả h gi . Đ l ướ đầu
của mình. Hễ gười nào cứ còn vọ g tưởng thì
phải cố gắng, cố gắ g l
ơi ua
hú
tâm cảnh giác. Chứ nếu mình không chú tâm
cảnh giác thì mình sẽ khởi vọ g tưởng hoài.
Cho
ướ đầu phải cố gắng. Biết rõ mình
đa g thực hành thiề v
h
đối tượng.
Phải để t
v đối tượ g th
ơi v hỗ chú
tâm cảnh giác. Rồi sau đ khi i t
ủa mình
chỉ biết đối tượng thôi thì lần lần mình phải
buông – Bu g đối tượ g th
h đi ua i
biết. Mình chuyển qua từ từ cái biết thấy,

nghe, xúc chạ . Khi
h u g i đối tượng
không còn tập trung nữa thì bây giờ thấy nghe
chỗ này là trống rỗng, mới ứng vô cái không
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng
riêng thì mới đi v o thật l thư gi - Chánh
niệm tỉnh giác.
Còn chú tâm cả h gi
l
đối tượng,
còn phải dính mắ v đối tượng mà mình
không thể nào bỏ chú tâm cảnh giác sớm.
Mình bỏ sớm là vọ g tưởng cứ khởi lên hoài.
Tại sao mình thự h h ă
ua ă kia
mà vọ g tưởng cứ khởi lên? tại vì mình buông
cây gậy sớm quá. Cây gậy là chủ đề, l đối
tượng dụng công. Mình buông sớm quá là
khởi niệm lung tung. Thành ra mình phải tùy
ơi t
ủa
h
điều chỉnh làm sao cho
nó khéo khéo một chút. Hễ mình biết mình
còn vọ g tưởng thì ráng mà giữ chủ đề. Phải
ráng giữ chủ đề để cho không có vọ g tưởng
nào khác khởi lên. Cái tâm mình vô khớp rồi
mình mới từ từ buông chủ đề a để tâm mình
trống rỗ g v ho to thư gi th
ua
ước thứ hai là chánh niệm tỉ h gi . Đ l
hl
sao để hă o t u t
ủa mình.
C vị Tổ Trung Hoa so sánh con trâu với tâm
của
h. Mười bứ t a h hă t u đ uý vị.
Mấy bứ t a h đầu
oi để
đ h
t u l ước chú tâm cả h gi . N đi ă lúa
mạ gười ta. N đi t
đồ g u ă lúa ạ
ph ph h th đ u
đượ . Th h a gười
mụ đồ g l
h đ . M h tỉnh ngộ thì mình
phải
i oi đ h
ho
đừ g
đi ua
đ , đừ g
đi ua
kia. Đ l ước
chú tâm cảnh giác. Cho tới chừng con trâu
ngoan rồi,
đi ột mạch về h th đ u cần
dùng roi nữa, lú đ l thư gi . Ch h iệm
tỉnh giác buông chủ đề. Không cần phải hă
con trâu nữa mà bây giờ gười mụ đồng leo
l lư g t u a h t hơi để đi về h th i. Đ
là lúc không còn vọ g tưởng nữa. Lúc nào
ũ g thấy tâm hoàn toàn tĩ h lặng t ố g ỗ g.
Co đường thực hành có nhiều ước lắm mà
tùy theo mình, mỗi gười phải nhận biết cho
g để điều chỉnh cái tâm của mình. Thành
thử khi mình còn vọ g tưởng, thí dụ hư l
pháp thở mà vọ g tưởng khởi lên thì mình

ráng gom tâm v hơi thở. Hít vào biết, thở ra
biết thì làm sao có vọ g tưởng? Cứ biết hơi
thở. ơi thở mình bắt đầu hít vô là mình biết.
Cái biết bắt đầu kéo dài cho tới hết. Rồi khi thở
ra, lúc bắt đầu thở a
h ũ g iết. Mình thở
ra kéo dài cái biết. Thở ra rồi lại hít vô có bao
giờ mà mình ngừ g đ u? C i iết kéo dài từ
đầu tới cuối hơi thở, hư vậy làm hoài thì l
sao vọ g tưởng khởi lên? nó khởi lên vì mình
quên chủ đề. Mình phải chú ý vô chủ đề trong
ướ đầu để t
h kh g ph g đi đ u
hết mà tự mỗi gười phải biết thôi. Nếu mình
còn vọ g tưởng thì thụt lại ước dễ hơ . Rồi
tới lúc thuần rồi mở mắt nhìn mình nhận ra mà
không nói gì hết th lú đ kh g ần chủ đề gì
hết.
Thí dụ hư
giờ quí vị đa g h
ghe
giảng thì tắt hết niệ đi, khi tắt hết niệ đi,
quí vị nghe rất rõ ràng, nghe hiểu hết không
cần ghi. Nghe, tắt niệm là vẫn nghe bằng tánh
nghe. Mà nghe ho to tỉ h thứ , thì nó sẽ
đi v o t h hận thức. Cô giảng quí vị nghe
nắm bắt được liền, hiểu liền, ghi nhớ liền
không quên.
Cho nên thời Phật giảng, Phật không cho ghi
chép. Phật chỉ giả g v đệ tử ngồi lắng tai
nghe rồi sau đ hiểu. C khi đọc tụng lại để
nhớ rồi thực hành.
Trong những buổi giảng của Phật nhiều gười
NGỘ. Nhiều gười ngộ , nhậ a đượ hư
ă a h e Kiều Trần Như. Nghe giảng bài
Ki h V g tướng là cả ă
g đắc quả A La
Hán luôn. Tức là nghe bằ g i t h ghe đi
thẳng vào nhận thức. Tâm hoàn toàn dừng lại,
yên lặng rồi thì từ trong nhận thức không lời
kiến giải ra, nhận biết mình sạch hết lậu hoặc
rồi thì đắc quả A La Hán.
Đ l
ặc dầu nghe vẫn ở t o g định là vậ đ .
Tức là tâm không sử dụng ba chứ ă g ý thức
phân biệt so s h, ý ă hướng về quá khứ, trí
ă g hướng về tươ g lai,
khi kh g
a
t
đ th l
g
lậu hoặc khởi lên. Họ nghe
với tâm bậc thánh, cho nên khi nghe Phật
thuyết pháp, tín hiệu vào tánh nghe rồi đi
thẳng lên tánh nhận thức, chỗ này nhận thức
g đầ đủ trong không lời ho
đắc
quả A La Hán.

Như vậy Cô muốn nói gì? Cô muốn nói mỗi
gười tự biết mình hễ khi mình còn vọng
tưởng thì phải trở lui lại. Nắm chặt cái chủ đề.
Nắm chặt cái chủ đề thì làm gì vọ g tưởng khởi
lên? Mà nếu hư vẫn vọ g tưởng khởi lên thì
làm sao bây giờ quí vị? Thì biết là cái tâm của
h lă g ă g u , d h ắ , giao động quá,
ký ức của m h đầy ắp nên nó bung lên hoài .
M h hưa
hiến thắ g được thì tới chừng
đ phải có chiêu thứ kh . Đố quí vị chiêu
thức gì? Chiêu thức 'Cắ ă g d
hặt lưỡi lên
nóc họng' trong Kinh An trú tầm.
Dính mắc nhiều u th Đức Phật trị cách khác.
Trị bằ g đạo đức, bằng giới luật cho nên mới
nói Giới, Định, Huệ. Phải có giới luật đầu tiên
để l
hi? Để
h đừ g su ghĩ ậy, nói
bậ , h h động bậy. Mình làm lung tung ra rồi
hậu quả gười thươ g gười gh t, đủ thứ
chuyện thị phi làm cái tâm mình loạ động.
Giữ Giới là mỗi gười phải tự rèn luyện nhân
cách. Thí dụ khi mình quy y tam bảo mình có
ă giới. Phải l
ho đú g ă giới đ th
đạo đức mình mới tốt. Con trâu của mình
kh g l o t u đi
ữa. Bây giờ nó thuần
rồi. Nó thuần rồi mình cầm cái roi mình nhịp
nhịp th i l
đi gay hàng thẳng lối rồi. Chứ
đ u ần quay bên kia, ua
đ
u g đột
với gười kh . Khi u g đ t với nhiều gười là
tâm mình rối loạn, l
h đi đảo rồi. Thành
thử mình phải kềm giữ, mình phải hă s ,
mình phải chuyể h a t
h t ước nhất.
Cô muốn giảng cho quí vị nắm vữ g ước chú
tâm cả h gi
đối tượ g ũ g ua t ọng
lắ đối với gười cứ vọ g tưởng khởi lên hoài.
Đ i hỏi kiên nhẫn, phải
thời gian chuyển
hóa tâm của mình. Còn nếu trong phút chốc

thời gian ngắn, mình muố đạt định như g ồi
mình xả thiền, xả định ra mình dính mắc trở lại
cuộ đời. Gọi là thoái chuyển.
Còn nhữ g ướ đi ủa Đức Phật dạy vững
chắc lắm. Từ g ước từ g ước. Cái nền tảng
l đời sống của mình phải hài hòa tốt đẹp. Mà
sống làm sao tốt đẹp? Tâm của mình phải tốt
thì mình mới nói ra lời nói tốt, mình mới hành
động tốt thì chung quanh mình hài hòa. Nhất
l t o g gia đ h h i h a, ạn bè trong sở làm,
o ,
h đều hài hoà hết thì lấy gì tâm
mình loạ động? Tâm mình bình an rồi thì khi
ngồi thiề
g đ u mà khởi lên.
Thành thử , đạo đức nhân cách là nền tả g để
h đi v o hữ g ướ ao hơ t ên con
đường tâm linh. Không thể nào nhẩy ngang
vô, nhảy vọt v o được. Có nhiều bài kinh Phật
dạy kỹ lưỡng về giới đức của mình lắm.
Cô muốn nhắc lại cho quý vị biết nhữ g ước
mà Phật dạy là phổ biến cho tất cả mọi thời
đại, tất cả mọi phươ g thức tu tập.
Còn bốn tầ g định của Đức Phật theo cô hiểu,
tại sao Phật kh g i Ta đi v o ằng pháp
thở, cô hiểu th i, điều này cô hiểu chứ trong
kinh, trong sách không đề cập, phải nói rõ hư
vậy. Quí vị có thể hiểu khác cô. Tại v gười đời
sau dính mắc lắm. Nếu Phật
i ta đi ằng
pháp thở thì mấ g
ă
a gười ta chỉ
áp dụng pháp thở th i. Người ta sẽ d h ă
vô pháp thở thôi. Trong khi các vị Tổ phát triển
nói có 84,000 pháp môn. Môn là cái cửa. Cửa
pháp tức là từ cái cửa đ
h sẽ đi v o i
nhà. Cái nhà là kho báu trí tuệ tâm linh. Vô
lượng cửa để đi v o. Mấy vị Tổ phát triển khai
triể a hư vậy chớ không phải chỉ có pháp
thở. Cho nên Phật không hề nói rằng ta bằng
pháp thở đạt đượ bốn tầ g định mà Phật chỉ
nói pháp thở trong bài Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm
Xứ có bốn chủ đề: thân, thọ, tâm, pháp. Mà
th
ũ g
hiều cửa để đi lắm, thọ ũ g
vậ , t
ũ g vậ , ph p ũ g vậy chứ không
phải nói chỉ có một pháp thở. Ở trong Tứ Niệm
Xứ thí dụ hư i
h tuệ t i, đi iết đi, đứng
biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi thì cái
thân mình suốt ngày chỉ
tư thế đ th i.
Kh g đi th đứ g, kh g đứng thì nằm, không

nằm thì ngồi, đ u
kh
ữa đ u!! Qu vị có
thấ tư thế nào khác nữa không? Lúc nào
mình ở t o g tư thế nào mình biết vậ th i. Đ
ũ gl
ột cách tu biết trạng thái của thân.
Để l
hi? để quay về biết mình, không dính
mắc bên ngoài. Rồi còn cách nữa Đức Phật chi
li ra từng chút: co tay biết co tay, duỗi tay biết
duỗi tay, mặc áo biết mặc áo, rồi nói thì biết
nói, nín thì biết nín tứ l
i ũ g l đa g thực
hành thiền. Biết
h đa g i
kh g i
bừa bãi. Pháp thự h h đ th hi tiết từng
chút từ g hút để khi
o
h ũ g iết
những trạng thái của th
h. Để mình
không nhìn ra ngoài mình không bị dính mắc
cảnh bên ngoài. Rồi tới lúc nhìn thi thể ũ g
vậy, nhìn thi thể để l
g ? Để
h đừng bồi
dưỡng thân thể của
h,
h đừng quá ái
mộ thân thể của mình hay mình ái mộ thân thể
gười kh , đ l
ột
h để trừ cái ái, trừ
luyến ái.
Cho nên trong Tứ Niệm Xứ, có vô số con
đường thự h h để đi v o hỗ không dính
mắc cuộ đời. Đi v o ốt l i l hư vậy. Những
phươ g thức Phật dạy nói chung không ra
ngoài nhữ g điều này. Rồi cho tới bốn tầng
thiền, mình cứ nắm cốt l i Đức Phật dạy rồi
làm theo những kỹ thuật phù hợp với khả ă g
của mình, với sở thích của
h để
h đi. Đi
vào cái chỗ o ? Đi v o i hỗ biết không lời.
Biết không lời
ghĩa l iết tĩ h lặng, biết
trống rỗng, iết kh g ụ
u, không dính
mắc. Không dính mắc với cái gì hết mà vẫn
biết. Phải có cái biết, không có cái biết là sai.
Phải có cái biết mà cái biết đ ho to tĩ h
lặng: không nói gì hết, kh g t đo g hết
thì cái thấy của mình khách quan liền - không
thiên vị, không thiên lệch, không chủ quan.
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
Thanh Ánh ghi lại

VẬT LÝ LƯỢNG TỬ và PHẬT PHÁP
Hoàng Liên - Đạo tràng Adelaide, Úc Châu

Chúng tôi xin trình bày lại dưới đây một số quan niệm, lý thuyết của ngành vật lý lượng tử
(quantum physics) mà chúng tôi thấy chúng ta có thể đối chiếu với một số quan niệm Phật Giáo như
Không, Huyễn, nhân duyên, cõi trời, các cõi. Các thông tin này dựa trên cuốn sách, The Physics of
God, của ông Joseph Selbie.

Hiệ tượ g thế gia hiệ ra hư ột
vật ụ thể khi
gười th g i h
nhìn nó. C vật thể kh g thự
thể độ lập.
Đị h ghĩa Qua tu
theory, Qua tu
physics, Quantum mechanics: Thuyết Lượng
Tử là nền tảng lý thuyết của vật lý hiệ đại,
giải thích về bản chất và hành vi của vật chất
ă g lượng ở tầng mức các nguyên tử hay
các hạt nhỏ hơ gu
tử. Bản chất và hành
vi của vật chất
ă g lượng ở tầng mức này
ũ g được gọi là vật lý lượng tử (Quantum
ph si s ha
ơ lượng tử (quantum
mechanics)
Đị h ghĩa Quantum: lượng tử, là một lượng
ă g lượng rời rạ
ườ g độ tươ g ứng
với tần số bức xạ (radiation) mà nó biểu hiện
Một quang tử ánh sáng (photon) hay một hạt
vật chất (particle) có thể hiện hữu dưới hai
dạng; dạ g s g ă g lượng (waves) hay
dạng hạt vật chất cứng chắc (particle). Do đ
nó được gọi là giòng sóng năng lượng- hạt
vật chất (wave - particle).
Ánh sáng hay vật chất chỉ ư xử hư l hững
hạt vật chất cụ thể khi có một gười thông
minh (có cái biết) quan sát nó. Nhà vật lý
lượng tử Amit Goswami viết, "Không có một
vật thể trong không gian-thời gian nếu không
có một chủ thể ý thức nhìn nó."

Khoa học gia Niels Bohr (1865- 9
được coi
l ha đẻ của vật lý lượng tử, nổi tiếng chỉ
thua Einstein một chút, là một trong những
gười đầu tiên kết luận rằng các vật thể
không có một thực thể độc lập. Ông khẳng
định rằng các vật thể chỉ hiện ra khi chúng ta
h h g. Điều g i hưa ột khoa học
gia nào có thể chứng minh là sai.
Ông Albert Einstein nói thay cho các khoa học
gia khác rằng, "Tôi muốn tin rằng mặt t ă g
có mặt ở đ d l t i đa g kh g h
."
Như g đ g theo
uộc thí nghiệm hai
khe (double slit experiments), mặt t ă g
không có mặt ở đ khi kh g
ai h
.
Câu
g
ũ, "Nếu có một cây đổ xuống
trong rừng, mà không có ai có mặt, thì nó có
làm ra tiế g động hay không?" ngày nay có
câu trả lời mới. Nếu không ai có mặt ở đ , th
không có tiế g động, không có cây, không có
đất, không có gì hết. Trong cuộc thí nghiệm
hai khe, một hạt vật chất chỉ hiện ra là vật
chất cứ g đặc khi có máy đo nó. Khi không có
máy đo nó, nó cư xử giống nhưng một làn
sóng năng lượng mà ta không thấy được.
Cho tới khi có một chủ thể nhìn vào nó thì vật
chất tiềm ẩn chỉ hiện hữu hư l hững giòng
s g ă g lượng hiện hữu trong một cõi có
hai chiều kích. Cõi này không có không gian
hay khoảng cách, có tần số cao (high
frequency) và thâm nhập cõi hiệ tượng thế
gian của h g ta. Khi gi g s g ă g lượng
/ hay hạt vật chất bị ua s t,
ư ử hư
một hạt vật chất cứ g đặ . L gi g ă g
lượng cấu tạo thành hạt vật chất u g động ở
một tần só (frequency) thấp hơ trong thế

giới vật chất, thì ta có thể đo thấ được. Sự
tha đổi
kh g ĩ h iễn. Dù rằng giòng
s g ă g lượng-hạt vật chất có thể thoắt
một cái biến thành hạt vật chất có thể đo đạc
đượ ,
ũ g
thể thoắt một cái trở lại
th h gi g s g ă g lượng vô hình.

T
Biết ý thứ / t
consciousness tạo t
tượ g

thứ =
tất ả ọi hiệ

Ông Werner Heisenberg (1910-1976) từng
được trao giải thưởng Nobel, một nhà khoa
họ ĩ đại của ngành vật lý đầu thế kỷ , đề
nghị rằ g
dưới mọi vật chất là một cõi vô
hình, không chia cắt được. Ông gọi cõi này là
Potentia. Từ cõi này, vật thể hiện ra khi có
một chủ thể thông minh (có cái biết) nhìn vào
chúng.
Ông John von Neumann (1903- 9 , được
xem là một trong những nhà toán họ ĩ đại
nhất của thế kỷ ,
ũ gl
ột nhà khoa
học trong Dự Án Manhattan (Manhattan
Project), khẳ g định rằng ý thức / tâm thức
(consciousness) không nhữ g t động trên
thực tại; mà ý thức còn tạo tác ra thực tại.
Nghe thì thấy vô lý không tự nhiên, hư g
quan niệm này của o Neu a đượ đặt
trên nền tảng toán học nghiêm túc.
Nhà vật lý thi
ă ti pho g gười Anh Sir
Arthur Edddington (1882-1944) viết trong
cuốn sách, Bản Chất của Thế Giới Vật Chất,
"vật liệu của thế giới vật chất chính là vật liệu
của tâm." (The stuff of the world is mind
stuff). Ông viết thêm, "Chúng ta cần nhắc
nhở mình là tất cả những hiểu biết của chúng
ta về
i t ường chung quanh chúng ta, từ
những hiểu biết này chúng ta xây dựng lên
thế giới vật chất, những hiểu biết
đi o
tâm thức biết của chúng ta (seat of
o s ious ess
dưới dạng những những
thông tin truyề đi theo
gi thần kinh...
Rất khó cho các nhà vật lý gia chấp nhận
được rằng vật liệu của tất cả mọi sự vật là
tâm (The stuff of everything is mental
ha a te . Như g kh g ai
thể phủ nhận
rằ g t
đi đầu t
l điều chúng ta kinh
nghiệm trực tiếp nhất, và mọi i kh đều là
suy luận xa xôi."

Nhà vật lý Amit Goswami viết, "Mọi chuyện
(kể cả vật chất) hiện hữu vì ý thức/tâm thức
(consciousness) và bị tâm vận hành."
Từ đầu tới giữa thế kỷ 20, nhiều nhà vật lý đi
đến kết luận rằng ý thức / tâm thức biết
(consciousness) là bản thể nền tảng của thực
tại. Lý do đưa tới kết luận này là sự khám
phá ra nghịch lý của gười quan sát. Nghịch
lý này chứ g i h l gi g s g ă g lượng hạt vật chất sẽ kh g ư ử hư l ật chất
nếu không có một gười thông minh nhìn nó.
Điều này khiến cho nhiều nhà vật lý cao siêu
kết luận rằng vật chất không tạo ra tâm biết
(ý thức, consciousness) - chính tâm biết (ý
thức) tạo ra vật chất. Các nhà vật lý cảm thấy
cần phải có sự hiện diện của một tâm biết
thông minh và bao trùm khắp nơi (all
pervasive intelligent consciousness) thì mới
giải th h đượ đầ đủ và một cách khoa học
thực tại là gì.
Sir James Jeans, tác giả cuốn sách, Vũ Trụ Bí
Mật, viết rằ g: Vũ t ụ giố g hư l
ột ý
tưở g ĩ đại hơ l
ột i
ĩ đại. Tâm
không còn là kẻ xâm nhập vào cõi vật chất.
Ch g ta
tu
dươ g ằng tâm là kẻ tạo
t
điều hành cõi vật chất. Bạn cần phải
ượt ua hướng ngại này và chấp nhận kết
luận không chối i
đượ . Vũ t ụ này
không phải là vật chất mà là tâm và tâm linh.

T

Biết kh

g ầ tới

o ộ

Tâm có thể nhận trực tiếp tin tức dù là tâm
đa g ở ngoài thân thể. Người ta vẫ hưa
giải th h được bằng khoa học hiệ tượng
này.

Nh

duyê

hằ g hịt

Ông David Bohm (191701992), một nhà vật lý
được kính trọng và có nhiều ả h hưởng,
được vinh dự là Thành Viên của Hội Hoàng
Gia Anh, là một nhà khoa học trong Dự Án
Ma hatta
ũ g l
ột vị tiên phong
trong ngành Vật lý Lượng Tử, tin rằng mọi
thực tại đều có nhân duyên chằng chịt với
nhau. Trong cuốn sách Tổng Thể và Trật Tự
Tiềm Ẩn, (Wholeness và Implicate Order) của
g, g đ hứ g i h được bằng toán học

và thuyết phụ được mọi gười rằng không
có một vật gì có thể hiện hữu tách rời ra khỏi
mọi vật khác.
Trong các thí nghiệm dùng máy gia tốc
(accelerator experiments), các nhà vật lý tìm
ra các phân tử li ti được gọi nhiều t
hư
quarks, bosons, hadrons, fermions, photons,
gluons, mesons, baryons, leptons, muons,
pions, kaons v.v.. Không một phân tử nào có
thể hiện hữu tự một mình nó. Tất cả những
hạt li ti này chỉ có thể hiện hữu khi chúng nó
ở trong trạng thái quân bằ g li h động với
những hạt kh
ă g lực khác.

Huyễ . Hiệ tượ g thế gia l ă g
lượ g ru g độ g. V thườ g. Không.
Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, xúc
chạm như khi chúng ta cảm nhận sự cứng
chắc hay sức nặng của đồ vật, thật ra chỉ là
ă g lượng. Vật chất thật ra là một trò huyễn
ảo, một trò trình diễn ánh sáng. Huyễn không
ghĩa l
kh g ở đ . Hu ễ
ghĩa
là nó không phải l
ig
ta tưởng nó là.
Chúng ta biết phim ảnh là huyễn là giả,
hư g h g ta kh g i l nó đa g kh g
xảy ra. Nó không phải là thực tại. Nó không
phải là cái gì mà chúng ta lầ tưở g
đa g
là. Nếu chúng ta coi một cuốn phim trong rạp
chiếu bóng, ánh sáng phản chiếu lại từ màn
ảnh kích thích thị giác của chúng ta, tạo ra
hình ảnh. Sóng âm thanh k h th h
g hĩ
chúng ta tạo ra âm thanh. Chúng làm cho
chúng ta thấy một thế giới "thật" trong tâm
chúng ta hư g thế giới này là huyễn, giả.
Thế giới vật chất ũ g ậy. Chúng ta cảm thấy
nó thật hơ l phi ảnh bởi vì chúng ta cảm
nhậ
ua ă giác quan thay vì hai giác
ua
h , ghe hư khi oi phi . Như g
thế giới vật chất chỉ là màn trình diễn ánh
sáng huyễn ảo mà thôi.
Vật chất là một màn trình diễn ánh sáng
huyễn ảo tạo ra bởi ă g lượ g đa g u g
độ g. Ch g ta tưởng thế giới vật chất chung
quanh chúng ta là cứng chắc, có thể chất.
Thật ra nó là một màn trình diễn ánh sáng
huyễn ảo, được tổ chức một cách vô hình, là
một màn múa phức tạp của những giòng
ă g lượ g đa g u g động. Thực tại này rất

khác những gì giác quan chúng ta cho chúng
ta thấy biết. Nó không có thể chất cứng hư
chúng ta lầ tưở g,
o g a h hơ ất
nhiều.
Nếu tất cả khoảng trống không giữa nhân
(nucleus) của các nguyên tử và các điện tử
(electron) đa g oa
gt
uĩ đạo bị vứt
bỏ đi, th thể chúng ta sẽ teo nhỏ lại hơ
đầu cây đi h. Thân thể h g ta được cấu
tạo bởi 99.9999 phầ t ă l khoảng trống
không. Mỗi hạt vật chất li ti ũ g được cấu
tạo bởi 99.9999 phầ t ă l khoảng trống
không. Thực thể chính của vật chất là trống
không.
P oto
eut o được cấu tạo bằ g ă g
lượng di chuyển ở vận tốc của ánh sáng.
Nă
9 , h
học Eisntein trong bài
viết trình bày về Học Thuyết Tươ g Đối Đặc
Biệt của ông, tuyên bố rằng nhân của nguyên
tử (nucleus) thực ra là một dạ g ă g lượng
có tần số rất ao. Phươ g trình nổi tiếng của
ông, E=mc2 chứng minh rằng không có một
hạt li ti vật chật cứng chắc nào. Vật chất là
ă g lượng.
Đằng sau cái vỏ ngoài có vẻ là cứng chắc của
vật chất là một gi g ă g lượ g đa g hảy
múa. Vật chất là một sự sắp xếp ă g lượng
mà mắt ta không nhìn thấ được. Sự sắp xếp
này có thể tha đổi. Vật chất không bất biến.
Nó có thể tha đổi. Nó không phải là một vật
tồn tại ĩ h iễ . Ô g Hei z Pagels, t ước kia
là tổ g gi
đốc Viện Hàn Lâm Khoa Học
New York viết rằng, "Thế giới mà chúng ta
thấ được là một sự sắp xếp ă g lượng vô
hình mà chúng ta không nhìn thấy."

Không
Nguyên tử (atom) được cấu tạo bởi 99.9999
là khoảng trố g kh g. C điện tử (electron)
oa t
uĩ đạo và các hạt nhỏ hơ gu
tử cấu tạo thành nhân nguyên tử (nucleus)
ũ g l hữ g gi g ă g lượng chuyể động
không ngừng. Vật chất l ă g lượ g được
sắp xếp một cách thông minh và chuyển
động theo những mô hình nhỏ li ti với vận
tốc của ánh sáng.

C i trời
Vũ t ụ vật chất của chúng, dù là chúng ta thấy
nó thật l ĩ đại, thực ra chỉ là một phần vô
cùng nhỏ li ti của đại ũ t ụ. Nhiều thập niên
qua, các nhà vật lý đ đưa a lý thu ết là phải
có một cõi hai chiều kích thuầ t l ă g
lượ g. C i
ĩ đại to lớn không thể tưởng
tượ g được so với ũ t ụ vật chất của chúng
ta. V
i ă g lượng thuầ t
đ được
các bậc thánh và hiền triết thuộc mọi tôn
giáo gọi là cõi trời, ha thi đ g.
Vũ t ụ của chúng ta là một
i t ườ g ă g
lượ g được sắp xếp trong một trạng thái ổn
định. Nó giố g hư ột hạt bong bóng ă g
lượng nhỏ nhắ , được bao bọc, có ba chiều
kích. Hạt bong bóng này nằm trên một đại
dươ g hai hiều kích bao la vô tận mà ông
Joseph Selbie, tác giả cuốn Vật Lý của Thượng
Đế gọi l đại ũ t ụ ă g lượng.
Không phải chỉ có các nhà vật lý mới mô tả
một đại ũ t ụ ĩ đại hơ ất nhiều ũ t ụ vật
chất của chúng ta. Các bậc thánh, hiền triết
và nhữ g gười chết đi ngắn rồi sống lại
được ũ g
tả những cõi trời to l ă g
lượng: sáng rỡ, không phải là cõi vật chất. Nó
thấm nhập ũ t ụ vật chất của chúng ta.
Cuối thế kỷ 20, các nhà vật lý lượng tử ũ g
cho rằ g ũ t ụ này phải có sự hiện hữu của
một nề ă g lượng ở phía sau, không nhìn
thấ đượ hư g ĩ đại và luôn có mặt. Môi
t ườ g ă g lượ g lượng tử này mạnh mẽ y
hệt như nhau khắp ơi t o g ũ t ụ. Nó
không giống từ t ường (magnetic field) bị yếu
đi khi ở xa.
Khi có mặt vật chất, giố g hư t
địa cầu
của h g ta, h h
i t ườ g ă g lượng
lượng tử lu
ă g động này tạo ra vật chất
liên tục.
Thuyết Dây (string theory) bắt đầu vào giữa
thế kỷ 20 cho rằng có một i ĩ đại, không
nhìn thấ được, thấm nhuần khắp mọi ơi
toàn thể ũ t ụ vật chất của chúng ta. Cõi
không nhìn thấ đượ
đầy những khoen
d li ti t
đầ ă g lượng thuần túy,
u g động ở tần số rất cao đế độ chúng ta
không có dụng cụ o đo lườ g được. Nếu
nhân của hạt nguyên tử nhỏ hơ ất nhiều so

với thân thể o gười, thì giố g hư thế, các
khoe
d
ă g lượ g
ũ g hỏ hơ
nhân của hạt nguyên tử. Thuyết Dây cho rằng
mọi sự t o g ũ t ụ chúng ta phát xuất từ đại
dươ g hai chiều kích gồm những khoen và
d
ă g lượ g u g động li ti này. Chúng tạo
ra tất cả vật chất, tất cả ă g lượ g đo đạc
được, tất cả trọng lực và luôn cả không gian.
Vũ t ụ vật chất ba chiều kích của chúng ta, là
một o g
g ă g lượ g
ũ g l một
màn trình diễn ánh sáng huyễn ảo, được
nhào nắn, tạo t
u i dưỡng bởi đại ũ
trụ hai chiều kích nằ
dưới. Dù là giác
quan chúng ta không thấ được, các dụng cụ
khoa họ kh g đo đạ đượ , ă g lượng có
tần số cao của đại ũ t ụ hai chiều kích thấm
nhuầ ũ t ụ vật chất của chúng ta ở kháp
mọi ơi. C
h ật lý và lý thuyết gia Dây
(string theorists) cho rằng nếu
ă g
lượng tần số cao này không hiện hữu, ũ t ụ
chúng ta sẽ tan biến.
Điểm chính chúng ta cần nhớ là cuộc sống
trong thế giới hai chiều kích chỉ to l ă g
lượng thuần túy trong sáng. Các bậc thánh,
hiền triết, nhữ g gười chết đi ngắn và sống
lại được mô tả thế giới này giống như thế
giới vật chất của h g ta hư g
tha h
tao hơ , kh g
ật chất, và không bị hạn
chế bởi không gian, thời gian và vật chất.
Vũ t ụ của chúng ta giố g hư ột cái bong
g đầy không khí nằm trên một đại dươ g
ước. Vụ Nổ Lớn (Big Bang) l l
ũ trụ của
h g ta si h a đời và bắt đầu phồng ra với
không gian, thời gian và vật chất. Vũ t ụ của
chúng ta giố g hư ột màn trình diễn ánh
sáng. Nó giố g hư ột i o g
g ă g
lượ g t
đầy không gian, có ba chiều kích,
với ă g lượng có tần số thấp. Cái bong bóng
này nằm trên một đại dươ g ĩ đại t
đầy
ă g lượng có tần số cao.

Nhiều
i tầ số kh
đ g v địa gụ

hau: thiê

Thuyết Dây (string theory) so sánh đại ũ t ụ
hư ột ổ
h
sa d i h được cắt ra
từng lát. Mỗi lát là một ũ t ụ với một tần số
khác nhau. Tùy vào tần số, có những vũ trụ
đượ
t gi o oi l địa ngục hay thiên

đ g. Sau khi chết đi, h g ta đi o i o
có tần số u g động thích ứng với tần số hay
tâm thức của chúng ta khi chúng ta còn sống.

Kh g
khoả g
h không gian
(không có ơi hố ), kh g
thời
gian ở i hai hiều kí h ủa thự tại.
Kh g
ơi hốn hay không có khoảng cách
không gian (nonlocal) là một từ các nhà vật lý
họ d g để chỉ một i
t o g đ khoảng
cách không gian không hiện hữu. Vũ trụ vật
chất
đượ được thâm nhập bởi một cõi
không có khoảng cách không gian.
David Bohm nhìn nhận sự kiện là có một cõi
kh g
ơi hốn (nonlocal), không có
khoảng cách không gian. Ví dụ như giữa hai
hạt ánh sáng sanh đ i không có khoảng cách
không gian nào cả. Ô g đi tới kết luận là toàn
thể ũ t ụ là một tổng thể liền lạc và kết nối
với nhau. Dù là kết luận này làm chúng ta
sững sờ kinh ngạ hư g
được dựa trên
nền tảng toán học của vật lý lượng tử. Bỏ qua
bên vẻ bên ngoài phiến diện, ông khám phá
ra rằng không có cái gì cắt chia với bất cứ cái
gì khác, bởi
ũ t ụ và tất cả mọi thứ trong
ũ t ụ đều nối kết với một cõi có hai chiều
kích và không có khoảng cách không gian.
Ông Bohm nói: "Chúng tôi nói rằng sự nối kết
không hia
h lượng tử của toàn thể ũ t ụ
là một thực tế cơ bản, và những hành vi có vẻ
độc lập tươ g đối chỉ là những hình dạ g đặc
biệt và tùy thuộc vào một số yếu tố ở trong
cái toàn thể này. Vũ trụ là một toàn thể
không chia cắt được luôn luôn thay đổi và di
động."
Định nghĩa Entanglement theory: Thuyết về
dính mắc trong ngành vật lý lượng tử: các hạt
dính mắc nhau (entangled particles) kết nối
với hau. Do đ t động trên một hạt ảnh
hưởng tới hạt kia, dù rằng hai hạt xa nhau
những khoảng cách rất lớn. Dính mắc có
nghĩa là chúng có mối liên hệ và tươ g tác
mật thiết với nhau ngay tức khắc dù là chúng
ở rất xa nhau.
Bohm gọi i i kh g ơi hốn (nonlocal)
nối kết tất cả mọi thứ với nhau là cõi tiềnkhông-gian(pre-space). Cõi tiền-không-gian
giố g hư t
ủa nó, không có không gian

theo ghĩa
h g ta hiểu. Theo Bohm,
những hạt h s g sa h đ i, khi được một
gười ua s t th g i h đo đạc, liền lập
tức rời bỏ cõi tiền không gian không-cókhông-gian để đi o một thế giới ba chiều
kích có-không-gian. Nghiên cứu của Bohm
cho thấy là nếu các hạt dính mắc xuất hiện
t o g ũ t ụ của chúng ta cách nhau cả tỉ ă
h s g, th ga t ước khi chúng xuất hiện,
chúng vẫn ở trong cõi tiền không gian khôngcó-không-gia . Như ậ ga l t ước khi
chúng xuất hiện, giữa chúng không có khoảng
cách không gian.
Bohm chứng minh bằng toán học rằ g ũ t ụ
và mọi thứ t o g đ , iểu hiện ra thành vật
chất đ g theo ột trật tự được ẩn giấu
(hidden order) hiện hữu trong cõi tiền không
gian. Ông gọi trật tự ẩn giấu này là trật tự
tiềm ẩn (implicate order). Ông so sánh tiến
trình vật chất hiện ra thành vật thể cụ thể
giố g hư ột cái gì dẹp hai chiều kích và bị
gấp a được mở ra thành ba chiều kích - gọi
là trật tự biểu hiện (explicate order).
Những tính chất ẩn giấu (hidden properties)
có thể hiện hữu t o g i kh g
ơi hốn
(nonlocal), có hai chiều kích. Trong cái trật tự
tiềm ẩn hay gấp lại (implicate or enfolded
order), không gian và thời gian không phải là
những yếu tố chủ yếu
định mối quan hệ
độc lập ha kh g độc lập giữa các yếu tố
kh
hau. Tha
o đ , giữa các yếu tố có
một mối nối kết ơ ản khác. Từ đ
ua
niệ th g thường của chúng ta về không
gian, thời gian, về các hạt vật chất hiện hữu
riêng rẽ hau được chiết a hư hững hình
dạng phát xuất từ một nguồn trật tự sâu xa
hơ . C
ua iệm này xuất hiện trong cái
trật tự gọi là "biểu hiện" (explicate order) hay
là "mở a" u folded o de . Đ l
ột hình
dạng cá biệt nằm ở trong cái tổng thể chung
của tất cả các trật tự tiềm ẩn (implicate
orders).
Bohm nhất quyết rằng các tính chất ẩn giấu
định các hình dạng của vật chất không
hiện hữu trong vũ trụ ba chiều kích của chúng
ta hư g h g
thể hiện hữu trong cõi
tiền không gian hai chiều kích, kh ng c nơi
chốn. Nghiên cứu của Bohm dựa trên toán
học cho thấy là thực tại đượ
định. Các

tính chất ẩn giấu, chớ không phải những
quan sát ngẫu nhiên, quyết định sự biểu hiện
mở ra của ũ t ụ.

Theo nhiều tôn giáo, c i hết l
ột sự
huyể đổi từ hậ iết về th thể vật
hất huyể sa g hậ iết về th thể
ă g lượ g.
Toàn thể ũ t ụ vật chất giố g hư ột
miếng xốp bọt biển (sponge) nhúng trong
ướ đầ ă g lượng ở tần số ao kh g đo
được mà ông Wheeler gọi là bọt lượng tử,
(quantum foam) hay Thuyết Dây gọi là khoen
hay dây li ti u g động.
Đị h ghĩa: Holog a l
ột h h hai hiều
k h. H h ả h ph g hiếu a "holog aphi
p oje tio " th
a hiều k h. H h ả h
đượ lưu giữ t o g dạ g hai hiều k h, dẹp
l p, t ướ khi
đượ ph g hiếu a.
Chúng ta có một hình hai chiều kích riêng của
h g ta được cấu tạo hoàn toàn bằ g ă g
lượng. Hình này mang trong nó những thông
tin cho phép thân thể vật chất của chúng ta
được phóng ra và hiện hữu bên ngoài. Theo
các tôn giáo, cơ thể ă g lượng hai chiều kích
riêng của chúng ta mang những tên khác

hau hư l thể vía, thể ánh sáng, thể
"etheric", thể tâm linh, thể tinh khiết - là bản
sao toàn kiện, sáng rỡ của thân thể vật chất
của chúng ta.
Thể ă g lượng của h g ta l
o ũ gở
h g ta. N điều khiển, đem lại sự sống,
và liên tục tạo rác ra thân thể vật chất của
chúng ta. Thân thể ă g lượng gồ
tư
tưởng, tình cả , ơ ước, kiến thức, ký ức và
những tính tình bền vững của chúng. Khi
chúng ta chết, những tính chất quan trọng
này của chúng ta tiếp tục hiện hữu trong thân
thể ă g lượ g kh g
ơi hốn của chúng
ta giố g hư t ước kia.
Theo nhiều tôn giáo, cái chết chỉ là một sự
tha đổi cái biết của giác quan về thân thể
vật chất chuyển sang cái biết hoàn hảo hơ ,
tha h i hơ ề thân thể ă g lượng luôn tồn
tại của chúng ta.
Thi đ g, i t ời l ơi h g ta tới sau khi
chết. N ũ g l hình dạng lý tưởng của thế
giới vật chất.

Hoàng Liên, 22 Jan 2020
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Của Hòa Th ợng THÍCH PH ỚC TỊNH
Thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Tánh Không
Trong Lễ Trà Tỳ
Hòa Th ợng THÍCH THÔNG TRIỆT
Tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu - Houston, Texas
Thứ bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020
Người ghi: Uyển Như

thiết; do vậy chúng con rất có lỗi đ không
th g o đế ho Chư T Đứ Tă g Ni, vì tình
Pháp lữ, đến hộ niệm cho Thầy chúng con một
thời Kinh. Tuy nhiên có một điều rất an ủi
hú g o , đ l sự có mặt của Chư T Đức
Tă g Ni, v thươ g tưởng Thầy chúng con, đ
đến ơi đ để hộ niệm một thời Kinh. Điều
này làm hú g o v v
ú động.

Kính bạch hiện tiề Chư T Đứ Tă g Ni,
K h thưa uý Thầ C t o g M
đồ Pháp
quyến,
K h thưa
ạn thiền sinh, quý Phật tử và
quý vị đồ g hươ g Phật tử,
Điều t ước tiên, đối t ước Chư T
Đức
Tă g Ni, hú g o i đại diệ ho
đồ
Pháp quyến có một lời sám hối t ước các vị, do
vì chúng con thiếu điều kiện gầ gũi th h phố
để mời và u g đ
uý Chư T Đứ Tă g Ni
đến tham dự buổi lễ Nhập Quan và những buổi
lễ Cầu Siêu của Thầy chúng con. Điều thứ hai,
chúng con sám hối là do vì bản chất của Thầy
chúng con - Ho Thượ g Thượng Thông Hạ
Triệt, Ngài rất khiêm tốn trong sinh hoạt hành
đạo ở ơi đ ; Ng i ghĩ ằng công việc hành
Pháp của Thiền Tánh Không đơ thuần rất bé
nhỏ, việ đế đi ủa một đời gười chỉ giống
hư ột cánh chim bay ngang qua bầu trời,
kh g
g đ g i, không có gì cần lưu lại
nhiều, không nỡ làm bận rộn Chư T Đứ Tă g
Ni. Điều thứ ba, Ngài có một điều đ truyề đạt
đế ho hú g o l , đời sống một gười, làm
g đượ ho Đạo mới là việc quan trọng, còn
việc tổ chức một Lễ Tang tráng lệ là không cần

Kính bạch hiện tiền Chư T Đứ Tă g Ni,
K h thưa quý Phật tử,
Thật ra, đời sống của Thầy chúng con, 90
ă t ê uộ đời này, đ là một cuộc đời hoạt
động hưa ngày nào ngừng nghỉ. Từ lúc còn
là một ư sĩ, Thầy hú g o đ từng học Pháp
với Ho Thượng Thích Thiện Hoa, tuy vậy nhờ
sự thấm nhuần Phật Pháp từ thời nào cho nên
Ngài mới ước là làm sao để được Thiền tập.
Ho Thượng Thiện Hoa mới nói rằ g Tôi chỉ có
thể dạy Niệm Phật thôi, nếu ông có thể học
Thiền thì nên đến với Thầy Thích Thanh Từ.
Do vậy, t ước ă
75, Thầy chúng con đ
đến với Hoà Thượng Thanh Từ, xuất gia và tu
học theo truyền thống của Hoà Thượng Thanh
Từ đ thiết định. Thế hư g duyên lành không
đủ d i ê đến sau th g
ă
, Thầy
hú g o đ bị đưa a đất Bắ để nhập thất
đến
ă .
Mười bốn ă , thưa Chư T Đứ Tă g Ni
và các Phật tử là, dườ g hư t o g
ă đầu,
hưa
ột ngày nào Thầy con không bị cùm
chân. Và có một điều rất kinh ngạc, đ l khi
chúng con tiếp xúc với Hoà Thượng Thanh Từ,
Ngài dạy rằng, N Phước Tịnh, hãy nhìn cái
lịch và nhữ g
đồ Thông Triệt cần yểm trợ
trong nhữ g g thă
u i ơi đất Bắ để
biết rằng o gười này kỳ vĩ hư thế o!
Thưa
vị, đ l hữ g điều trong nội bộ cho

ê hú g o được biết ít nhiều, tuy nhiên nó
ũ g kh g hiều lắm so với cái lị h thă
u i
của
si h đồ, một là cà phê, hai là trà, ba là
đường, mà dườ g hư kh g
thứ ă . Khi
hỏi ra mới biết, đ l nhữ g ă th g khi
Thầ hú g o đa g ở trong trại giam Ba Sao
Hà Nam Ninh. Ngài có suy nghiệm rằng, đời
của chúng ta không dài, mạng số g được tính
từng ngày, cho nên không có thì giờ để ngủ.
Ban ngày thì bị hành hạ, tối lại thì chỉ có thì giờ
để thiền toạ mà thôi. Cho nên Thầy chúng con
chỉ cần những thứ uố g để không bao giờ ngủ.
Và, thưa uý vị, Ngài đ kh g ghĩ ằng mình
có thể số g đến ngày mai cho nên còn một
ngày, còn một hơi thở là Ngài muốn cống hiến
cho công trình thiề định.
Thế rồi, qua nhữ g ă thiề định miệt
mài, Ng i đ kh
ph đượ o đường tâm
linh. Có rất nhiều gười bạn tù là nhữ g sĩ ua
g
ưa, thưa
vị, đ t ở th h đệ tử của
Ng i. Đ l
vị, hư húng ta biết: Thầy
Kh g Như – t ước kia là đại tá tỉ h t ưởng
Vĩ h Lo g, thầy Không Chiếu – là đại tá tỉnh
t ưởng tỉnh Phan Rang và rất nhiều rất nhiều
gười…
Ngoài c g t h t đượ Đạo, công trình
Khí công - Thiền tập của Thầy chúng con là để
giúp cho thể lực khoẻ mạ h, vượt ngang qua
nhữ g kh khă để có thể tồn tại được trong
trại giam.
Thưa uý Thầ C v Thưa
Phật tử,
ười bố ă , hữ g g đầu khi mới vô trại
gia t o g v g a th g đầu thôi, gười ta rất
kinh ngạc khi nhìn thấy Thầ ;
gười đ hỏi
Thầ
ă
a đ đượ
hưa? tức là sức
khoẻ của Thầy chúng con rất tàn tạ, ră g ụng,
tóc bạ , da hă heo… Thế hư g, khi đ
thấ đượ Đạo rồi, ũ g chỉ trong vòng ba
tháng, Thầy chúng con đ phục hồi được sức
khoẻ một
h
h thường, da hồng hào giống
hư h h ả h
hú g ta được thấ đ . Con
đườ g Kh
g l o đườ g đ giúp ho thể
lự ường tráng khoẻ mạ h vượt qua những tật
bệnh, có thể du t được tuổi thọ. Tuy nhiên,
nếu o đườ g đ hỉ đơ thuần tập trên thể
lực của Th , th thưa đại chúng, sẽ không thể
l
th h o đường hành Pháp, không thể
phổ biế được rất nhiều công trình đến với rất
nhiều thiền sinh từ khắp nhiều ơi.
Do công trình thấ đượ o đường tu, mở

s g được Tâm, thấu
được lý Sắc Không,
Thầy chúng con đ ắt đầu đi v o một con
đường, mở ra một chi nhánh Thiền gọi là Dòng
Thiền Tánh Không. Tuy nhiên, dù có ngàn dòng
sông chảy ra, không có một dòng sông nào là
kh g được bắt nguồn từ Đỉ h Li h Sơ ủa
Đức Thế Tôn dạy cả. Cho dù Thầy của chúng
con có khai triển một nhánh Thiền, thế hư g
vẫn là thừa kế Tông Lâm Tế, vẫ l ươ g theo
truyền thống Thiền Tứ Niệm Xứ từ Đức Thế
Tôn chỉ dạy. Do vậy, chúng con rất vui khi được
theo học với Thầy của hú g o . Điều tuyệt
vời hơ ữa là khi biết được Chư T Đứ Tă g
Ni với tình Li h Sơ Pháp lữ, dù đối với Lễ tiết
của chúng con rất sơ s i hư g uý Thầy quý
Cô, các Phật tử đ ua t
đến lần a đi uối
cùng của Thầy chúng con mà có mặt ơi đ ,
chúng con xin hết lòng Tri Ân và vô vàn Cảm
Niệ Â Đức của Chư T Đứ Tă g Ni.
Chú g o ghĩ ằng, thì giờ để tổ chức
Tang lễ không có nhiều, thì giờ rất hạn chế, do
vậy Nghi lễ của chúng con rất giản dị.
Cu g k h gưỡng bạch Chư T Đứ Tă g
Ni, i thươ g Thầy chúng con, tụng cho một
thời B t Nh , sau đ l Lễ Phất Trần và Di quan
đế ơi T Tỳ. Chỉ ngần ấy việc, chúng con
dám xin quý Chư T Đứ Tă g Ni v thương
Thầy chúng con mà hộ niệm.

Cuối cù g, hú g o gưỡng cầu thần lực
Tam Bảo gia hộ cho hiện tiề Chư T Đứ Tă g
Ni luôn luôn an lạc để hành hoạt đạo lý t ê đất
ước Hoa Kỳ rất rộng lớn này, để giúp cho mọi
gười đến với công trình Phật Pháp.
Ngưỡng cầu thần lực Tam Bảo gia hộ cho
hiện tiền quý Phật Tử luôn được sống an lạc
trong hào quang của Đức Thế Tôn.
Nam Mô Bổ Sư Th h Ca M u Ni Phật.
Hoà Thượng Thích Phước Tịnh

Đầu xuân đọc Thơ Thầy
Những bài thi kệ sau đây được trích từ tập Trung Tâm Thiền Tánh Không - Đặc san Xuân ,
ấn hành năm 1998. Lời Ban Biên Tập: Trong nhiều khóa day, Thầy Thiền Chủ thường làm thi kệ
để cô đọng bài học về chủ đề nào đ . Dưới đ y là một trong các bài nói trên.

CHÂN NHƯ NỘI TẠI
Khi đi vào ái không biết ,
Tôi không thấ tôi ở đ u.
Tôi không biết tôi là gì,
Tôi chẳng nói được một câu.
Nhìn trời xanh rỗng lặng,
Mây trắng không thấy bay.
Tôi vẫn trong không nói,
Thăm thẳng nhìn xa xôi.
Ý thức đ chìm sâu
Trong hố thẳm tư duy.
Tôi vẫ t o g không biết ,
Và bị chìm trong vực sâu.
Dưới đ y tâm tĩnh lặng,
Ngàn câu không nói được.
Nhưng nhận thức rõ ràng
Qua ánh sáng chân tâm.
Tôi mở choàng đ i mắt,
Thấy ánh sáng chói lòa.

Cái biết đ hiệ đến:
Trong không lời, không ta.
Tôi im lặng nhìn xa,
Xa, xa tận chân trời.
Nhận thức rõ khắp nơi,
Nhưng ý, lời đều bặt.
Bây giờ tôi mới thấy,
Khi tâm ngôn vắng bặt,
Chân Như hiện trò đầy,
Như trời xanh không mây.
Vầng dươ g chiếu sáng tỏ,
Vô Tướng chính là đ y.
Vô Nguyện không thể thấy,
Nhưng Không Tánh đủ đầy.
Chân Như đ nội tại
Trong nhận thức không lời.
Gió dừng, sóng hết vỗ,
Bát nhã, ta đến nơi.

HỒ Ý THỨC TĨNH LẶNG
Khi ý thức không còn dậy sóng,
Nội tâm ta liền vắng bóng tâm ngôn,
Ngay lúc ấy tâm hồn ta an lạc,
Chẳng đeo sầu, chẳng chua chát, khổ đau.

Cái Ta liền chẳng hống há h tự ca .
Chẳng khen mình rồi chê hết thiên hạ,
Như thế ấy niềm an lạc mới trọ đầy trong
ta.

Khi ý thức nằm yên, khô g ao động,
Mặt hồ tâm hết gợn sóng lăn tăn,
Trăng Trí Huệ in trò đầy đ y nước,
Xua bóng đen những chấp trước vô minh.

Khi ý thức chẳng phóng ra hướng ngoại,
Chẳng cầu thầ để độ thoát những nạn tai,
Chẳng dông dài những tư duy biện luận,
Tâm thiền gia liền thuần nhất, không hai.

Khi ý thức như mặt hồ tĩnh lặng,
Như trời xanh đ vắng bóng mây bay,
Trăng Chân Thường liền hiển bày khắp chỗ,
Hoa Giác Ngộ sẽ nở rộ trong tâm ta.

Sở tri chướng chẳng còn gây trở ngại,
Phiền não chướng cũng chẳng xuất hiện lai
rai,
Huệ giải thoát mới trở thành hiện thực,
Việc cần làm, ta mới thực sự làm xong.

Khi ý thức đ không còn bóng đen tự ngã,
Tâm thiền gia liền dứt bặt sóng ngữ ngôn.
Trong mọi chố , khi đứng, đi, ngồi, nghỉ,
Biết thường hằng luôn biểu lộ bốn oai nghi.
Khi ý thức thực sự rơi vào tịnh chỉ,
Số g t o g đời vẫn mất dạ g gã tư du .
Ngay khi đ liền hiện tiền Tri Kiến Phật,
Vật thế nào, ta biết như thật, không sai!
Khi ý thức không quay về quá khứ,
Mọi hận thù, mọi luyến tiếc, mọi ưu tư,
Mọi ghen tức, mọi cưu mang uất hận,
Chẳng còn khởi để gây hấ , đấu tranh.
Khi ý thức chẳng thì thầm so sánh,
Chẳng biện phân phải, trái, chánh, tà,
Ngay khi đ những loài a vọng tưởng
Chẳng nhiễu nhươ g, chẳng khởi dậy lăng
xăng.
Khi ý thức chẳng nói năng, biện bạch,

Khi duyên đủ ta sẽ thong dong đây, đó,
Mọi buồn, lo thôi bó chặt tâm ta,
Gặp duyên tới, ta sẽ tùy cơ giáo hóa,
Hết duyên rồi, ta lại thong thả ra đi.
Việc trần thế, ta không còn bận suy, bận nghĩ,
Việc tử sanh ta đ chuẩn bị hướng đi.
Nẻo Vô Sanh là con đường lý tưởng,
Mái Nhà Xưa ủa chư Phật mười phươ g!
Hồ tĩnh lặng của ý thứ là hướng đi quyết
định,
Nếu sai lầm liền rớt vào chỗ ị si h .
Kẻ bừng tỉnh không tìm cầu hướng ngoại,
Tịnh tâm này ta sẽ thấ Tánh Như Lai !
Nay ghi lậi những dòng thơ bất nhị,
Mượn kệ thi để nói ý không hai.
Thức tĩnh lặng là bài ca bất tuyệt,
Ai đến rồi mới thắm thiết nghĩa vô ngôn

ĐỐ AI BIẾT ĐƯỢC CÁCH ĐI
QUA DÒNG NƯỚC MÀ
CHÂN KHÔNG DÍNH NƯỚC?
1. Qua dòng nước mà bàn chân không dính
nước,
Đố mấy ai thực hành không dính được?
Như sen kia từ trong nước vươ lên,
Hoa sen thắm mà nước không hề đến được.
Dưới nắng hồng sen vẫn thướt tha,
Khoe hươ g sắc giữa bùn pha nước cặn.
2. Ta vào đời mà đời chẳng trong ta,
Nghe, thấy biết, từng sát na, ta chẳng dính.
Số g t o g đời, tâm ta vẫn hằng an tĩnh
không hai.
Dù phải, trái vẫn không lìa xa trên tánh biết,
Nên tuy biết mà ý căn vẫn cách biệt trong
ta.
Mọi tư duy, biện luận, phải, trái, chánh, tà,
Không thú đẩy lòng ta trong gang tấc.
3. Tỉnh thức biết là con đường chân thật,
Phá vô i h để làm bật tánh linh minh,
Cho tâm thức ta trở nên thuần tịnh,
Cho tư duy ta chẳng bám dí h theo đời.
Dù t o g đời, tâm ta vẫn luôn luôn phơi
phới,
Chẳng đeo sầu, chẳng nghĩ ngợi xa xưa.
Chẳng oán trách những tâ
gười khi
mưa , khi ắ g ,
Chẳng buồn phiền khi bị ắng, bị ưa
Của phàm tình vọng chất dây dưa,
Nay tố khổ, mai thưa, mốt dạ,
Biết đ u lần bản ngã của gười ta.

4. Dù phong trần nắng rám sắc da,
Trường an lạc vẫn luôn tỏa khắp tại những
nơi ta tới.
Đời cư sĩ như thế quả thật là thơ thới,
Số g t o g đời mà tì h đời chẳng núi kéo
t ái ti ta.
Qua dòng nước mà bàn chân ta không hề
dính nước,
Đố mấy ai tìm biết được cách đi.
5. Nay xin nói để mọi gười suy nghĩ:
Pháp nhiệm màu là phá đ m rối tư duy Phật dạy.
Tổ Đạt Ma đ kiến giải cách KHÔNG LỜI,
KHÔNG SUY NGHĨ là con đường thẳng tới.
Nếu đến nơi thì thấy Tánh sờ sờ,
Lời Phật, Tổ nào đ u phải giấc mơ.
Nếu không đi thì biết bao giờ nhận được.
Bước qua dòng, khô g ột giọt nước
dính chân?

Ý NGHĨA ĐỜI TU
Kỷ niệm Khóa Hạ thứ ba tại Corona,
năm 1997
Ta độc hà h độc bộ,
Không bạn cũng không kinh.
Ngà đêm sống một mình,
Thực tập biết vô ngôn,
Chốn chốn không lời biện.
Chứng kiế động sáu căn,
Nhưng hằng luôn tỉnh thức,
Vô ngôn biến thành lực,
Sức Định sẽ trọn thành,
Vô Sanh ta sẽ đạt.
Ba tháng không uổng phí,
Đời tu thật tế nhị:
Biết đường thì đi thẳng,
Không biết thì loanh quanh,
Suốt đời đ nh mai một,
Nhốt mình trong Bị Sanh!
Bị Sanh thì sanh mãi,
Khổ não cứ dằng dai,
Nghiệp chướng cứ kéo dài,
Bao giờ mới giải thoát,
Đạt được cái VÔ SANH?
Ta độc hà h, độc bộ,
Tỉnh thức biết vô ngôn.
Chốn chốn cùng muôn pháp,
Làm bạn qua sáu căn.
Tánh giác hằng chủ động:
Định, Huệ thể tươ g đồng,
Tâm không trong tâm không.

Đời tu thật số g động,
Đ đ y ta thong dong.
Thường sống trong CHÂN TÁNH,
Phật gọi cái VÔ SANH .
Tiên, thánh không thể bàn
Ngàn Phật không thể nghĩ,
Ai biết, hết lang thang!

AN LẠC TRONG TẦM TAY
Tứ, tầm nhập thể không,
Tự ngã liền vắng bóng,
Tơ lòng thôi hết dệt,
Nghĩ suy hết diễn biên.
Tâm ngôn liền khuất dạng,
Tâm Biết hiện hiên ngang,
Trí sáng sẽ hiển bày,
Trời xanh hết mây bay!
An lạc trong tầm tay,
Trong ngoài thường an tịnh,
Viễn xứ hết linh đinh,
An tĩnh ngồi nhà xưa.

ĐẾN ĐƯỢC CHỖ BUÔNG LỜI
Chỗ tinh yếu là giữ tâm ngôn cho thuần
tịnh,
Chỗ buông lời không một niệm dính hai
bên.
Đường Về Nhà là lối đến Không Tên,
Phải ghi nhớ, nếu quên thì lạc lối.
Đường Chân Như nhuần gội siêng năng,
Tuy trơn trợt nhưng gốc tiềm năng giác ngộ.
Phải gắng sứ để đến nơi không gắng sức,
Về Đến Nhà, ba bực cửa đồng sát na.
Búng cái chốc, không ta, không ngã,
Thành Niết Bàn xuất hiện trước mặt ta.
Ba tuổi đạo, thực xứng danh Thiền Lão,
Vô Tâm Thiền tín giáo nhận ra.
Đường Về Nhà không còn chi xa lạ,
Với quyết tâm ta sẽ trọn thành bài ca Vô
Nguyện.
Nhập Chân Như thì không còn tuyên thuyết
ngôn từ,
Huệ giải thoát sẽ từ từ hiện.
Chỗ buông lời ta nhớ nhuần gội, không
quên.

TA TRONG ĐỜI MÀ ĐỜI
KHÔNG TRONG TA
Trên dò g đời, muôn vạn nẻo chánh tà,
Pháp hiệm màu , Tỉnh Thức Biết, ta tùy
thân.
Lửa Vô Minh dù cho có đến gần,
Cũng khô g đốt được bản thân tánh linh
giác.
Đường trí huệ, nếu tâm thành ta muốn đạt,
Hãy tập thiền, Tỉnh Thức Biết vô ngôn,
Trong mọi chố , khi đứng, đi, ngồi, nghỉ,
Chỉ duy trì đơn niệm biết không hai.
Đ là biết, nhưng không luận bàn phải, trái,
Không thị phi, khộng hai mặt chánh tà.
Không chủ khách, không viện dẫn gần xa,
Chỉ có biết, nhưng không ta, khô g đối
tượng.
Đ y quả thực là con đường thẳng tiến,
Bốn oai nghi hằng thể hiện tâm không.
Trong tất cả môi trường ta đang sống:
Trong bạn bè, trong thân nhân, trong lao
động.
Với tỉnh thưa ta đ ng vai nhân chứng,
T o g đứng, đi, ngồi, nghỉ chẳng duyên
theo.
Các mô thức tri giác kéo theo lê
uầy
quậ ,
Ta vẫn nhìn mà không quên tánh thấy.
Ta vẫn nghe mà tánh nghe vẫn trò đầy,
Thân xúc chạm mà đ đ y tánh xúc hằng có
mặt.
Dòng niệm khởi tư duy liền bị cắt.

Ngã – tư duy im bặt ngôn từ.

KIẾN TÁNH

Tỉnh Thức Biết a hữ thật là mầu nhiệm,
Một mũi tên liền bắn ngã cả bầy nai:
Nai ý thứ , ai ý că , ai tự ngã ,
Đồng lật nhào trên biển thứ A Ma La .

Lời Ban Biên Tập: đ y là bài thơ ngắn nhất
trong 25 bài Thầy tặng các thiền sinh, bài
này Thầy tặng cô Thuần Minh.

Thức thứ chín quen gọi là Bạch Tị h ,
Ai đến rồi thì kinh nghiện cái VÔ SINH:
Đi vào đời mà bụi đời ta chẳng dính!
Ta t o g đời mà định, huệ chẳng rời ta!

NGỌN ĐUỐC CHƠN THIỀN
Ta tự mình thắp đuốc,
Ngọn đuốc của chơn Thiền.
Không đảo điên hư vọng,
Qua Không Tánh, Chân Như,
Qua tathā - Như vậ
Khơi dậy trí vô sư.
Bằng ngọn đuốc chơn thiền
Của như thật tri kiến,
Nhìn vạn pháp đang là.
Trong không ta, không ngã
Làm phát huy ba lực:
Bi, trí, dũng hiên ngang.
Ba Cửa Thành Niết Bàn,
Ta vào tâm rỗng rang.
An trụ trong vô tướng,
Phiền não hết nhiễu nhươ g,
Chướng duyên hết cản trở,
Giấc mơ sẽ trọn thành.
Bi, Huệ đồng phát sanh,
Đủ duyên ta thừa hành
Đời đời Bồ Tát Đạo,
Giáo hóa khắp quần sanh.

Như nước gặp nước,
Như cây trong rừng cùng với rừng,
Niệm biết hoàn toàn gặp chính nó.
Cả hai không khác:
Không dồng cũng không dị,
Khô g đến cũng không đi.
Như gười họa sĩ
Vẽ một bức tranh,
Đứng trong tranh
Ngắm nhìn
Tranh trong tranh.
Kiến tánh!

Thông Triệt
Như Lưu ghi lại

TẠ ƠN
Tạ n lần nữa vào đời
n dòng sinh diệt, n nôi Ta bà
n Thầy Tổ, n Mẹ Cha
Ân tình suối ngọt ấm ra tự nguồn
Quá giang bóng sắc làn hư ng
Gá thân tứ đại dặm buồn lang thang
Sáu căn sáu thức m màng
Trăm năm một thoáng bàng hoàng tử sinh
Níu nhau chút nghĩa chút tình
Niềm vui nỗi khổ vô minh bủa về
Ý căn ý thức u mê
Ba tâm gói lại não nề một thân
Lên non ngắm cuộc phù vân
Xuống non phiền não mấy tầng lao xao
Hỏi thăm mười ngón chiêm bao
Ngón mê ngón tỉnh ngón nào dấu trăng?
Bỏ sau lưng cuộc xoay vần
Tạ n ý ngọc giữa lòng hoa sen
Thâm sâu tạ mối nhân duyên
Đến để mà thấy nghĩa huyền vô sanh
Rỗng rang nhập cuộc hành trình
Thênh thang sóng dội Tâm kinh một hàng
Tạ n mấy tấm bồ đoàn
Tiếng săng đóng lại hân hoan lửa mồi
Tạ n sáu cõi ba đời
n bài huyễn hoá , n lời vô ngôn
Vô ưu bát ngát cõi lòng
Mốt mai xin mượn dấu không tìm về...
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TÂM XUÂN
Đã ngộ sự lý của đạo mầu
Ki p đờ
ng n
a
Sự nghiệp ng an n a
ng
Tợ mộng Nam Kha chớ lo sầu.
X nđ n a đ,v
ớ sầu
Cuộ đời phiêu bạ
ng
ng
ận dù xa cách
Xuân tâm hỷ lạc, mặc ở đ !
Xuân về hoa nở
n
Tâm lòng kh n nguyện một đ
N ớc non thịn v ợng, ng ời sung túc
Lãn đạo vì dân h t c nh sầu.
X n
n a g ng n t
Lữ khách lên thuyền, trú không lâu
Đ nđ
n ng ệp, sinh rồi diệt
V t ờng,
, Ngã - Pháp nhiệ
.
X n đ n X n đ X n ại về
Đ n X n ừng T t thật h t chê
C n đ p ng ời vui trời quang rạng
TH Y BI t ta,
ntn
!
Tuệ Vinh, Hội thiền Tánh Không Nam Cali.

Không dính
Bạn ơi sao dính quá trời
Dính hình, dính tướng, dính lời, dính văn!
Bạn ơi, đừng có lăng xăng !
Thầy dạy Không Nói, siêng năng thực hành
Không Nói, tầm tứ lặng câm
Lậu hoặc, tập khí dần dần mờ phai !
Không Nói thì sẽ không hai
Không hờn, không trách, không vui, không buồn
Không Nói thực tập luôn luôn
Không làm ai giận ai buồn vì ta
Không Nói kết quả sâu xa
Ý Nghiệp không khởi sao ra nghiệp lời !
Nghiệp lời không có ai ơi
Nghiệp thân không tạo cuộc đời thăng hoa
Rong chơi khắp cõi ta bà
Tâm không dính mắc thật là an vui
Mong chi đốn ngộ ai ơi
Tà tà tịnh tiến tới nơi ai ngờ !!!
Diệu Nhân - Hội Thiền Tánh Không Sacramento
(Cảm hứng nhân làm bài Ngộ)

Sinh hoạt

PHỎNG VẤN

NI SƯ THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ
Hôm nay, Hội Thiền Tánh Không Ontario đủ
du
đượ Ni Sư ư g thuận cho chúng con
một buổi phỏng vấn.
- Hỏi : Thứ nhất k h i Ni Sư ho iết là Ni
Sư đ đi hoằ g h a đượ ao hi u ă ồi
ạ?
- Đáp: Từ khi theo học với Thầy. Khi Thầy
mở
đạo t g đầu ti , C ũ g đi theo
Thầy rồi. Ba đầu l đi theo để học, lần lần
Thầ ho C đ kết lại những bài giảng của
Thầy. Tới ă
th C
ới bắt đầu
đượ đi a hướng dẫ kh a ă ả , l đ
hướng dẫn với Thầy Không Chiếu. Đạo tràng
đầu ti
C hướng dẫ l ĐT To o to.
L đ
ở nhà Cô Minh Hải l t ưở g ĐT.
Sau đ C ắt đầu hướng dẫ
kh a ă
bản ở
ĐT kh . C thể là qua khoảng 2
ă sau, Thầ ho ph p C l hướng dẫn
Khóa trung cấp I Bát nhã, rồi ă sau ữa
thì lên lớp theo
ĐT, ghĩa l hướng dẫn
tiếp Trung cấp II Bát nhã, rồi
ă sau
nữa thì giảng trung cấp III, Trung cấp IV, rồi
sau đ th l giả g lu đến các Khóa Tâm
lý học Phật giáo.
- Hỏi: K h thưa Ni Sư, hư vậ l Ni Sư đ
đi hoằ g ph p đượ
ă , từ 2007 . Đạo t g đầu ti Ni Sư giảng khóa
ă ả l ĐT To o to. Thưa Ni Sư, ếu còn
nhớ lại cả tưởng lầ đầu tiên đi gi o h a,
i Ni Sư ho h g o iết.
- Đáp: Lâu quá rồi, làm sao mà nhớ! Tại vì
thiệt a th C đi theo
Thầ để phụ giúp

Thầy, vừa học vừa đ kết lại, th h a ũ g
quen với việ đứng lớp rồi. Cho nên những
bài giảng dạy của Thầy về các khóa học, Cô
đều họ đi học lại rất nhiều lần, có thể là
mấ
ươi lần học lớp ă
ản, rồi bao
nhiêu khóa Bát nhã Thầy dạ , C ũ g đều
học hết, thành ra tất cả bài vở đều nắm
được hết. Cho nên khi bắt đầu a hướng
dẫn một mình giố g hư l kh g
ig
khác lạ với nhữ g điều
h đ tu họ , đ
ghe đi ghe lại nhiều lầ . Đ l tất ả đ
trở thành nhận thức của mình rồi.
- Hỏi: K h thưa Ni Sư, ho đến nay tổng số
khóa họ Ni Sư dạy tại
Đạo t g trên
thế giới l ao hi u? Ni Sư
ghi lại hư
trong những báo cáo tổng kết trong ngày
truyền thống hằ g ă ủa Tánh Không?
- Đáp: Mấ ă sau
, C kh g
tổng
kết. Chỉ tổng kết h g ă để tường trình.
Khoảng 2 ă
a , đ giao t h hiệm
dạ Kh a ă ản về ho
ĐT ồi, cho nên
Cô không còn tính nữa. L t ước khi giao
ho a ĐT, C
t h số Kh a ă
ản
chính thức thì có thể khoảng 130 khóa. Còn
Kh a B t Nh th C kh g đế được
bao nhiêu khóa. Tại vì bây giờ t
ơi
ĐT thấy nhu cầu đa số thiền sinh cần các
cấp lớp o th
ĐT ời. Bây giờ quá
nhiều ĐT ồi, th h a C kh g đếm nữa.
- Hỏi: K h thưa Ni Sư, ă
a h g o
vừa được họ Kh a t h đặc biệt, qua
khóa học chúng con nhậ
t
v i điểm

h
đề
ũ
ă
du

h Ni Sư hấn mạnh trong Khóa tu và khi
cập đế hươ g t h kh a ă
ản,
g hư đường lối tu tập, th hư vậy Khóa
ản sắp tới được tổ chức tại ĐT, ội
g tha đổi g kh g thưa Ni Sư?

- Đáp: Qua thời gian dài tu học từ Thầy
Thiền chủ tính cho tới a l hơ
ă ,
theo những kinh nghiệ hướng dẫn, Cô
ũ g u ển chuyển tùy theo từ g ĐT, tức là
theo mứ độ tiếp thu của thiền sinh mà
hướng dẫn. Mứ độ tiếp thu của gười Việt
thì khác với gười ngoại quố . Người ngoại
quố thường là có tôn giáo khác cho nên
gười ta có nhữ g ua điể hơi kh với
Phật giáo. Cho nên C ũ g t theo từng
mứ độ, từ g ĐT để theo nguyên tắ đối ơ
thuyết pháp của Đức Phật. Nếu hư C thấy
hướng dẫn mà thiền sinh tiếp thu nhanh,
hiểu và thự h h được tốt thì Cô giảng sâu
hơ
ột chút hay rộ g hơ
ột chút. Còn
nếu hư C thấy thiề si h hưa tiếp thu
đượ , hưa hiểu đ g, hưa thực hành
đượ th C hướng dẫ đi hậm lại.
Thường thì chủ đề có những mứ độ từ
tổ g u t đến chi tiết khai triể s u hơ .
Những chủ đề chính thì vẫn theo truyền
thống, tuy nhiên mức độ sâu hay tổng quát
thì tùy theo từ g ĐT v sau
th h
trọ g đến việc thực tập.
Những phần giáo lý hay là phần lý thuyết
khoa học não bộ ũ g hư vậ , ghĩa l
xoáy vô trọng tâm làm sao cho thiền sinh
hiểu cái 'biết không lời' là cái gì, và khác với
'biết có lời' l hư thế nào. Khi thực hành
thì hai trạng thái 'biết không lời' và 'biết có
lời' kh
hau hư thế nào. Xoáy trọng tâm
vô chỗ đ , để cho thiền sinh thự h h đạt
được mục tiêu của lớp ă ản.

Đ l
ục tiêu phải nhận ra và phải kinh
nghiệm 'cái biết không lời' dù là trong 1
phút, 5 phút . Thành thử có những chủ đề
nghiêng về giáo lý thì có khi Cô không khai
triển ở lớp ă ản, nếu Cô nhận thấy mức
độ tiếp thu chậm.
Thí dụ hư i ki h "V Ng Tướng", khi
khai triển về Ngũ uẩn, có người thông hiểu
về Phật Pháp rồi thì dễ nắm vững về cốt lõi
của Ngũ uẩ để bổ túc cho việc thực tập
thiền, còn nếu hư C thấy nó quá phức tạp
thì Cô không giảng tới chủ đề Ngũ uẩn.
Có thể Cô chỉ khai triển sâu sắc về chủ đề
'V thường' với chủ đề 'Khổ'. Còn chủ đề
'Vô ngã', Cô ít khai triển.
N i hu g l t theo ă ơ ủa đa số thiền
sinh mà Cô uyển chuyển trong việ hướng
dẫn.
Thí dụ một chủ đề ũ g phức tạp là "Tiến
trình tu và chứng ngộ của Đức Phật". Chủ
đề
, thườ g thường Cô dạy trong mỗi
cấp lớp , từ Că ản lên các lớp Bát nhã,
mứ độ khái quát dành cho lớp ă ản,
còn mứ độ s u hơ
ột chút dành cho các
lớp bát nhã.
Đ l

ội dung của Kh a ă

ản.

Nói gọn lại, Cô vẫ theo đ g ội dung các
chủ đề của Kh a ă ản . Như g
giờ
tùy theo từ g ĐT
h o t ọng tâm
v để làm sao nắm thiệt rõ về 'cái biết
không lời' và thực tập để kinh nghiệm 'cái
biết không lời'. Mà muốn hiểu rõ 'cái biết
không lời' thì phải hiểu rõ 'cái biết có lời'. Và
tại sao t o g ướ đầu mình phải kinh
nghiệm ho được 'cái biết không lời', thì
phải giảng về cái tâm phàm phu tức là 'cái
biết có lời', mà tại sao là tâm phàm phu, thì
mình phải giả g l
dưới nó là cái ngã và

lậu hoặc. Và tại sao mình cần phải ước qua
'cái biết không lời' thì phải khai triển hậu
quả của cái ngã và lậu hoặ ,
t động
hư thế o đối với sức khỏe và tâm của
mình. Thành thử mình vẫn phải khai triển
về giáo lý, hệ thống giao cả v đối giao
cả
ũ g hư hệ thống tuyến nội tiết.
Những kiến thứ
để bổ túc cho trọng
tâm của khóa ă ản.
Trọng tâm của kh a ă ản là hiểu và thực
h h được 'cái biết không lời'. Như vậy vẫn
giữ đ g ục tiêu của kh a ă
ản từ
t ước cho tới bây giờ t o g
ă , kh g
tha đổi hư g t theo ứ độ tiếp thu
của thiền sinh mà mình khai triể hư thế
nào.
- Hỏi: Chúng con xin hỏi tiếp theo, ngoài
việ đi hoằ g ph p Ni Sư
t ọng trách
điều hành, phụ trách tài chính của Thiền
việ t u g ươ g, ũ g hư điều hành các
đạo tràng, thì khi bắt đầu hoằ g ph p, Ni Sư
ũ g iết t ước sẽ có những trách nhiệ đ
rồi ha l khi đi gi o h a
hững trách
nhiệ ph t si h a
Ni Sư phải đi theo.
- Đáp: Thiệt ra, khi bắt đầu đi v o o
đường tu tập thì mình chỉ
hướng tới là
làm sao tu tập để cho mình cảm thấ được
an lạ t o g đời số g
h thường. Rồi sau
khi xuất gia, cái mục tiêu của
h ũ g hỉ
vậy thôi, là muốn tiến bộ hơ t
o
đường tu tập cho nên quyết định xuất gia.
Sau đ ũ g l tiếp tụ theo đo
ủa Thầy
để đi khắp
ĐT. Do điều kiệ đ ho
phụ giúp về phầ
ĐT
g dường cho
thiền viện, rồi do i du
đ ho
thuận tiệ để quen biết tất cả
ĐT. T o g
suốt thời gian xuất gia l đượ đi theo Thầy
cho tới ă
th Thầy giao cho cái
trọ g t h l đi hướng dẫn một mình. Bắt
đầu l kh a Că ản, rồi từ từ hướng dẫn

các khóa Bát nhã, và lần lần Thầy bớt đi
khắp ơi, ho
C vẫn tiếp tục việc tiếp
xúc với
ĐT t ực tiếp. Cho đế ă
thì giố g hư l hợp thức hóa thôi khi Thầy
công bố là giao cho Cô trách nhiệ điều
h hl đ l
đạo tràng, cho tới bây giờ
là 18 ĐT ồi.
Công việ điều h h
ĐT thực ra không
phải là vất vả tại vì bây giờ đ ua
ă ,
nhữ g ĐT đ v ề nếp rồi. Nhữ g ĐT sau
này mới thành lập ũ g ước theo nề nếp
đ .
Th
đ , h g ta Tha h Qui để giữ gìn
nề nếp sinh hoạt tâm linh của mỗi ĐT, ho
nên thực sự mỗi ĐT
giờ đ đứng vững
rồi, thành lập a điều hành, tu học, giáo
thọ v. v... cho nên không có gì gọi là vất vả.
Thỉnh thoảng có những việc gì cần giải
quyết th a điều hành hội họp tự giải
quyết ha l
ă
ầu lại một lần ba điều
h h, đa số đều đượ lưu hiệm vì làm việc
tốt, được thiề si h ti tưởng. Thành thử
công việc của mỗi ĐT ũ g đi v o ề nếp
rồi.
- Hỏi: K h thưa Ni Sư, ếu có một gười
hỏi Ni Sư: "Co hiểu rõ Phật Ph p hư g
không sao thự h h được, vẫ h đắm
trong khổ và xin có một lời khuyên dạy".
- Đáp: Nói hiểu rõ rồi mà không thực hành
đượ
ghĩa l gười đ hưa hiểu, chứ
không phải l đ hiểu đ u. Tại vì hiểu là
sao? Vì hiểu ghĩa l
đ t ở thành nhận
thức của mình rồi,
khi đ t ở thành
nhận thức của mình thì nó chi phối ý ghĩ,
lời nói, việc làm, trở thành chánh kiến hay
chánh trí của mình. Từ những chánh trí,
chánh kiế đ
h
hữ g su tư, h h
độ g đ g. C
gười đ
i kh g thực
h h đượ
ghĩa l gười đ hưa hiểu.

Chưa hu ể đổi t
l hưa hiểu. Tại vì
chữ 'hiểu'
ghĩa l t tuệ rồi. Một khi
hưa l
đượ
ghĩa l t o g t
lấn cấ , hưa th g suốt.
- Hỏi: Chúng con biết l Ni Sư đ huẩn bị
cho nhữ g ước sắp tới l Ni Sư sẽ giảm
bớt những chuyế đi a để hoằng pháp, chỉ
hướng dẫ
kh a B t h đặc biệt và các
kh a Tĩ h tu ột tháng tại một số đạo
t g, go i a Ni Sư sẽ viết sách. Vậ thưa
Ni Sư
thể cho chúng con biết chủ đề của
những cuố s h đ được không ạ!
- Đáp: Dự định của Cô từ lâu rồi là muốn
bớt đi tới nhiều đạo tràng. Đ từ l u, một
th g đi , đạo tràng có rất nhiều chuyến
bay, trong một tháng Cô phải đi
- 4
chuyế a , th h a C ũ g ệt mỏi rồi.
Cho nên từ nhữ g ă t ướ C ũ g đ
muốn nhập chung lại
đạo tràng, thí dụ
hư ở Mỹ, nhập chung lại thành một khóa
tu thôi, thí dụ hư ở Âu Châu, bên Pháp 2
ĐT,
Đứ
ĐT , Thụy Sỹ, tất cả ĐT,
hư g hập chung lại kh g được, rồi bên
Ú ũ g vậy bây giờ
ĐT, kh g l
sao
nhập chung.
Thành thử ra Cô phải từ từ gom lại. Như
trong kế hoạ h ă
, C họn những
ơi o
ơ sở thuận tiện có thể có chỗ
cho một số gười từ
ĐT kh tới ă ở,
và Cô sẽ ở một th g tĩ h tu. C gọi là các
kh a Tĩ h tu.
Còn nếu ĐT o
hu ầu đặc biệt thì Cô
không dạ
kh a hư từ t ước tới giờ,
mà Cô chuyể th h kh a B t h đặc biệt.
Kh a t h đặc biệt có mục tiêu là Cô sẽ
ôn tập lại từ ướ đầu đế
ước cuối.
Thành thử những chủ đề Cô giảng dạy trong
những khóa này là những chủ đề tổng hợp
v đi hắm vào cốt lõi thôi. Cốt lõi của giáo

lý và cốt lõi của thực hành thiền. Cô nhắm
vào trọng tâm cốt lõi tinh ba, từ ướ ă
bả ho đế ước rốt ráo, tức là Cô sẽ đi từ
Tụ đế ho đế Ch đế t h . Đ l ội
dung của kh a t h đặc biệt.
Cô muốn tóm gọn lại hết t ước khi Cô
kh g đi giảng nữa. Nă
, C dự định
là Cô có khóa A Cư bên Úc tại
ơ sở,
Cairns và Sydney, mỗi ơi ột tháng, còn ở
Cali , Cô
khóa Tĩnh Tu một tháng tại tổ
đ h, e
hư C go lại từ từ.
Những ai thực sự có nhu cầu muốn dấn
th th t o g kh a Tĩ h tu
nhiều thời
gia ,
ơi tĩ h lặ g để mình thực hành và
có thể nếu cầ th C đ kết lại tinh ba cốt
lõi phần giáo lý. Trên khắp
ĐT, ếu ai
thực sự muốn thì có thể đế
kh a Tĩ h
tu để cùng tu chung với các bạn. Thời gian
của kh a Tĩ h tu l
ột tháng, nếu ai tham
dự 1, 2, 3 tuần tùy nhu cầu có thể đến tu
hu g. Đ l kế hoạch của Cô bớt đi đến 18
ĐT.
Mụ ti u hư vậy của C ũ g l để Cô có
thời gian ở một ơi th i, ả h a g để Cô có
thể chuyển qua viết s h. L t ước Cô có
trình với Thầy là Thầy viết sách cho những
đối tượ g l gười t ưởng thành, những vị
am hiểu Phật Pháp, Thầy viết có tính cách
hàn lâm.
C C th
ước vọ g hướng về giới trẻ,
tức là khoảng tuổi từ 18 - . Đ l ước
vọ g l t ước của C . Dĩ hi
ục tiêu là
đối tượng khác, cho nên nội dung trình bày
ũ g kh , ũ g hư giọ g vă ũ g kh .
Viết cho giới trẻ thì có thể l tho g hơ ,
viết ho gười t ưởng thành thì phải
nghiêm chỉ h hơ . C thể Cô vẫn giữ đối
tượng của Cô là giới trẻ. Tại v g
ưa C
dạy học trò trung họ ũ g thuộc về giới trẻ

từ 15 - 18 tuổi t o g
ă , ho
ước
vọng của Cô là viết cho giới trẻ để hướng
dẫn giới trẻ biết một chút về Thiền Phật
giáo, mụ đ h huẩn bị ho
e đi v o
cuộ đời với h h t a g l đạo đức nhân
cách v t tuệ của Thiền Phật giáo.

Trong cái nhìn chủ quan của
h th đ l
o đường tốt đẹp, tuy nhiên có những
gười có nhữ g phươ g thức giải quyết cho
những bế tắc ở t o g đời sống của mình
cách khác. Có những tôn giáo khác, pháp
môn khác.

- Hỏi: K h thưa Ni Sư, ếu thế thì cuốn
sách sẽ viết bằng tiếng Anh hay là sẽ được
dị h? v đa số giới trẻ Việt Nam ở ước
ngoài không biết tiếng Việt.

Cuộ đời đa dạng, tâm tình của o gười
ũ g
hiều sắc thái khác nhau, nhiều
cảm nhận vui khổ kh
hau,
khi i đ
là khổ mà mình lại thấy là vui, có khi mình
đa g sống trong vui mà mình lại nhìn thấy
khổ. Cái thấy của gười đời khác nhau lắm,
ai tì đượ o đườ g đi đ g th
h
cảm thấy hâm mộ, vui, đ hư l t
hỷ,
còn ai không nhìn thấ o đườ g đ g ứ
khổ hoài, dấ ướ v o o đường khổ mà
cứ tưởng là vui, thì mình chỉ phát tâm bi
mẫn là muốn giúp. Tuy nhiên nếu gười ta
tỉnh ngộ, gười ta cần mình giúp thì mình
mới gi p được, còn những việc ngoài tầm
tay của mình thì mình phải biết dừng thôi.
Mỗi gười có nghiệp hướng riêng.

- Đáp: Cô chỉ nói tiếng Việt, viết tiếng Việt
tuy nhiên trong thiề si h ũ g đ
v i vị
phát tâm dịch sang tiếng Anh giùm Cô rồi.
- Hỏi: Ch g o ghĩ uố s h đ sẽ được
lưu t u ền rộng rãi, không những là giới trẻ
mà phụ huynh của giới trẻ sẽ đ
hậ để
học hỏi, hỗ trợ việc giáo dục trẻ em trong
gia đ h.
K h thưa Ni Sư, h g con nhớ có một lần
Ni Sư i l 'từ khi Ni Sư uất gia, Ni Sư
được sự chuyển nghiệp', thế thì nhìn lại
cuộc sống từ khi hưa uất gia đến sau khi
xuất gia Ni Sư ghĩ điều gì sẽ giúp ích cho
giới phụ nữ hưa lập gia đ h, lập gia đ h,
đ
đổ vỡ, hưa xuất gia hướng về Phật
Ph p l
ơi ươ g tựa?
- Đáp: N i hu g d l gười trẻ ha gười
lớn tuổi, gười a ha gười nữ, nhìn
hu g hư i h
ủa Đức Phật thì tất cả
mọi gười đều giống nhau, tức là khi mình
còn sống trong cuộ đời thì tâm tình có thể
giố g hau th i, ghĩa l
hững cảm thọ
vui, có những cảm thọ khổ, mặc dù là
gu
h g hư g
i vui v
i khổ
mọi gười đều cảm nhận giống nhau, nếu
hư ai sớm tỉnh ngộ thì dấ ướ đi t
hỗ
giải thoát, tứ l t
ơi gi o ph p ủa Đức
Phật.

Cho nên khi mình tu tập mình hiểu khả ă g
của mình. Khả ă g ủa mình có giới hạn,
mình không thể can thiệp vào cái lậu hoặc,
cái nghiệp của gười khác, ngay cả Phật
ũ g vậ . Chư Tổ ũ g vậy. Việc mình
hướng dẫ gười kh khi gười ta có nhu
cầu, gười ta muố đượ
h gi p đỡ thì
h gi p đỡ.
Thành thử khi mình hiểu hư vậy là mình
hiểu tụ đế v h đế trong cuộ đời, và
khi hiểu
hư vậy thì mình mới thanh
thản, không bị khổ theo nỗi khổ của gười
khác. Tâm mình mới cân bằng hài hòa. Tâm
bi, tâm hỷ l t
đe a th h ứng với
cuộ đời, còn tâm xả l t
ao thượng
nhất vượt lên trên cuộ đời, là tâm thanh
thản.

Nói riêng về gười nữ, nếu gười ta
ă
lành từ đời t ướ th gười ta sẽ sớm tỉnh
ngộ để dấ ướ đi t
o đường tu tập
theo Đức Phật, còn nếu hư v hững ân
tình, ân oán của quá khứ
vươ g vấn ở
trong cuộ đời th đ l o đườ g đi của
gười ta thôi.
Tỉnh ngộ lúc nào quay về ươ g tựa ơi
Tam Bảo th đ l phước báu của mỗi
gười. Mình chỉ nhắc nhở những lời dạy của
Đức Phật, thuyết phụ , hướng dẫn vậy thôi.
Người ta nghe theo hay không là việc ngoài
tầm tay của mình.
Như t o g i ki h "Vươ g tử Bồ Đề", ông
Vươ g tử Bồ Đề hỏi Đức Phật là bây giờ có
Đức Phật hướng dẫn chỉ
g o đường
đi th tất cả đệ tử của Đức Phật
đi đến
kết quả cuối
g ha kh g, th Đức Phật
trả lời :<Ta l
sao được, Ta chỉ l gười chỉ
đường.> Thí dụ hư Đức Phật chỉ đường
hư g gười ấy quẹo đườ g kh , thì làm
sao đế ơi ho đượ . Cũ g hư gười giáo
thọ ph t t
hướng dẫn chỉ o đườ g đi
gười kh kh g ghe th đ l việc
riêng của gười đ . M h hỉ l
gười
hướng dẫn nhắc lại những lời dạy của Đức
Phật t o g ki h điể
th i. Đ l vai t
của mình. Còn kết quả a sao l t
ơi ă
ơ ủa mỗi gười.
- Hỏi: Dạ thưa Ni Sư, Ni Sư đ hỉ ra con
đường từ lời dạy của Đức Phật rất rõ ràng.
Con muốn hỏi là nhữ g gười phụ nữ có gia
đ h
hướng tới mụ đ h uất gia thì
ngoài việc tu tập theo o đườ g đ hỉ dạy
hư vậ th
g đặc biệt hơ t o g việc thu
xếp cuộc sống của
h để đạt được mục
tiêu không ạ?
- Đáp: Về t ường hợp nhữ g gười phụ nữ
đ
gia đ h
ph t t
uốn xuất gia,

thì thời ưa
hữ g điều kiện: phải có
gười bạ đời đồng ý, hay là cả gia đ h ha
mẹ o
i đều đồ g ý th được xuất gia, khi
đ uất gia là phải ở trong thiền viện, chùa,
tinh xá, không cho về h . V ho đến bây
giờ ũ g vậy.
Tại sao phải có sự đồng ý của gười bạn
đời? Vì khi mình xuất gia là một điều vui
mừng, thì tất cả mọi gười t o g gia đ h
phải vui mừng, phải chấp thuậ . Người xuất
gia vui thì trong tâm mới thanh thản tu tập
tốt. C
gược lại không có sự đồng ý thì
việc xuất gia của mình có sự trở ngại. Trong
tâm của mình có sự ă ă hối tiếc lại muốn
trở ra hoàn tục. Còn nếu hư
h kh g
hoàn tục và quyết ý xuất gia mà biết rằng có
gười kh g vui th t
hđ u
được
an lạc mà tu tập được.
Trong Thanh Qui, Thầy có ui đị h điều kiệ
là phải độc thân. Trong hoàn cảnh thực tế,
vì luật kh g ho ph p gười go i ước
Mỹ đến ở lu l u d i, th gười xuất gia
phải trở về ước mình, về nhà mình sống
chung trong một gia đ h
gười bạ đời
th l
sao được. Khi mình trở về xứ mình
m
h
ă h i g th được. Nếu
hư tại xứ khác có thiền viện thuộc môn
phái của
h để ở th đượ . Như g thực
tế, nếu trở về xứ mình ở với con thì tạm
được.
- Chúng con chân thành biết ơ Ni Sư đ
dành thời gian cho chúng con thực hiện
buổi vấn đ p thật đầ đủ ngày hôm nay.
Chúng con vô cùng hoan hỷ ghi nhận lời dạy
của Ni Sư. K h h Ni Sư sức khỏe và hoàn
thành những dự đị h t o g ă tới và cho
o đường hoằng pháp dài lâu.
Toro to, g y 6 th

g

ă

BÀI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRONG 10 NĂM SẮP TỚI

Kính bạ h Ni Sư Triệt Như,
Theo yêu cầu trong hươ g t h của 'Ngày truyền thống Tánh Không' ngày 5 th g ă
sắp đến,
đạo tràng cầ đ g g p về "Kế hoạ h
ă sắp tới" của Hội Thiền Tánh Không.
Với cái nhìn còn thiển cậ hưa thấu đ o, h g o i t h
:
Sự tồn tại và phát triển của tổ chứ đạo tràng/hội tùy thuộc:
1.
2.
3.
4.

Đườ g hướng hoạt động.
Thiền sinh, th h viê v
h điều hành của tổ chức.
Phươ g tiệ v đối tượng hoạt động.
Sự t độ g tươ g ua giữa ba yếu tố trên cần có sự li h động tùy thời, tùy chỗ để
cung và cầu có thể đ p ứng lẫn nhau.

Chúng con nhận thấy kế hoạch phát triển ngắ ha d i đều dựa trên nền tảng:
Đạo tràng/Hội là tổ chức sinh hoạt tâm linh có mụ đ h tự độ v độ tha, dựa trên giáo pháp
của Đức Phật Thích Ca hướ g đến 'thoát khổ, giác ngộ và giải thoát' với phươ g thức thực hành
thiền của Thầy Thiền Chủ là thực tập thẳ g v o ơ hế t h gi
đối chiếu với khoa học.
Khai triển tổng quát:
Chú trọng việc thực hành thiền nhiều hơ .
Chủ đề trong sinh hoạt và các khóa tu cho thiề si h v đại chúng là việc huấn luyện các chiêu
thức, kỹ thuật thiền chỉ, định, huệ.
Gi o lý theo phươ g ph p 'đối ơ thu ết ph p'. Gi o t h đơ giản với nội dung Thiền kết hợp
với ánh sáng của khoa học, và giới hạnh của gười ư sĩ/đạo đức, liên hệ thực tế, vấ đề cộng
đồng, tuổi t , t h độ kiến thức cho các lớp ngắn hạn.
Tạo mọi điều kiệ để tă g i đế địa phươ g gi o h a đều đặn.
Áp dụ g được giáo lý của Đức Phật v o đời sống hàng ngày cùng kết quả kinh nghiệm tánh giác
qua thực hành sẽ mang lại lợi lạc ho giai đoạn 'tự độ' v th đẩy thiền sinh tiếp tục sinh hoạt
tu học, từ đ niềm tin vào pháp môn sẽ thắt chặt.
Việc thu nhận thêm hội viên mới cần phải chủ động tích cự để cân bằng với số thiền sinh xa rời
sinh hoạt do sự thoái chuyển trong tu tập, đi vào phái môn khác, tuổi tác, bệnh hoạn.
Thườ g u ê ua t
đến nhu cầu của thiền sinh trong việc tổ chức sinh hoạt và các khóa
tu. Thiền sinh tu tập đ g ph p, thể nhập và thể hiện qua việc chuyể đổi nhận thức thì sinh
hoạt đạo tràng/hội sẽ hài hòa tiến triển.
Chuyên môn hóa việc hoạt động của a điều hành qua tham gia các khóa chuyên tu của trung
ươ g v tự học nhóm tại địa phươ g.

Tùy đối tượng mà sử dụ g phươ g tiện. Social media, webcast, facebook, Youtube đ v đa g
sử dụng trong sinh hoạt tu học của
địa phươ g. T o g tươ g lai sự mở rộng và tiến xa của
phươ g tiện truyền thông sẽ còn nhiều. Việc thu hút giới trẻ, trung niên đến với sinh hoạt
thiền ở giai đoạ đầu có thể khai thác dựa vào ứng dụng trên các mobile devices.
D sao hă g ữa thì yếu tố o gười không thể thiếu được trong việc thực hành huấn luyện
tâm và khai mở tâm linh. Điều cần thiết là phải có vị thầy khai ngộ. Sự đ o tạo tă g i gi o thọ
và trợ giảng là việ ưu tiê t o g
ă tới. Do đ , địa phươ g o
phươ g tiệ ơ sở đ p
ứng nhu cầu tu tập và giáo hóa của tập thể tă g đo sẽ ê được ủng hộ, hỗ trợ nhân lực và
tài chính từ
địa phươ g kh .
Kế hoạch hoạt độ g đượ đề a, hư g việc thực hiệ thườ g l tươ g đối tùy những yếu tố
khách quan. Nếu một khi việc phát triể theo hướng mở rộng để có thêm thiề si h, đạo tràng
không thuận hoặ đ tạ đủ thì chuyển sang việc phát triển vào chiều sâu, về chất lượng thực
hành thiền của thiền sinh, việ hu ê tu để giảng dạy của giáo thọ v tă g i, đ l điều chính
yếu duy trì sự tồn tại của pháp môn.
Tê đ
hỉ là cái nhìn tổng quát, kế hoạch chi tiết cụ thể ra sao phải theo hướng dẫn của ban
điều hành trung ươ g v tùy vào sự sáng tạo, khả ă g và nguồn nhân lực, tài chính của từng
địa phươ g.
Trong quá trình phát triể
ă ha a hơ ữa, giáo pháp của Đức Phật không tha đổi,
hư g phươ g thức thực hành thiền theo Thầy Thiền chủ đ đề ra có thể kh đi do cá nhân
lãnh hội và thực hành, sự biến hóa theo hiệ tượng thế gian khó tránh khỏi. Vì thế cần phải gìn
giữ tư liệu giảng dạy của vị thầy sáng lập từ thuở a đầu để có thể đối chiếu khi cần sau này.
Cuối
g, khi tă g đo đ g, vững mạ h đo kết, có trú xứ thanh tị h,
tă g i đều là
giáo thọ sư, thực hành thiề định thâm sâu tự chứng sẽ là cột trụ l h đạo thiề si h v đại
chúng trong sự phát triển của thiền Tánh Không trong tươ g lai.
Nam mô Bổ sư Th h Ca M u Ni Phật.
Như A h
Jan 19, 2020

Hình ảnh sinh hoạt 2019
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Nhập thất cuối tuần tại Chùa Cao Miên
th g 5, ă
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