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Lời Người Chép

“Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học
Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng,
nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học
Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau
sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể
xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững
chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách
đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.”

Trích Bước Đầu Học Phật
Thiền Sư Thích Thanh Từ

Thưa Quý Đạo hữu!

Xin mạn phép mượn lời của Thiền Sư Thích Thanh Từ như đã
trích trên, để nói lên sự tối quan trọng của những bước đầu tiên
trên con đường tầm và học đạo đối với mỗi chúng ta.

Với mong muốn tìm tòi và lựa chọn cho mình những tài liệu có
nội dung cơ bản, đúng đắn cho căn cơ, sở nguyện bước đầu tìm hiểu
Phật Giáo của bản thân. Tôi đã gặp gỡ quyển sách này – Đường
Vào Ánh Sáng Đạo Phật, một quyển sách với nội dung sơ khởi
nhất cho những Phật tử trên bước đường tiến tu. Tựa như bảng chữ
cái đầu đời trên bước đường học chữ, quyển sách cho ta những cái
nhìn, ý tưởng về các nền tảng căn bản của giáo lý nhà Phật.

Với nội dung đơn sơ, nhưng đại cương, quyển sách thực cần cho
mỗi Phật tử nói riêng, và tất cả mọi người nói chung, nhằm hiểu
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đúng nhất rồi từ đó dần hiểu đủ về Phật Giáo.

Do quyển sách đã chừng 60 tuổi, xuất bản từ 1959, tôi chỉ tìm
được bản sao chụp (scan) từ mạng toàn cầu, với chất lượng chỉ đủ
xem. Nên tôi đã mạo muội sao chép lại quyển sách nhỏ này. Với ý
thức giữ trọn nội dung và hình thức của quyển sách, tôi đã cố gắng
sử dụng hệ thống sắp chữ với kỹ năng hạn chế của mình, xây dựng
sự tương quan nhất về hình thức, và trọn vẹn nhất về nội dung câu
chữ trong từng trang của sách.

Bổ sung lần sửa đổi tháng 11/2015: Hình thức, bố cục của quyển
sách vốn được trình bày theo khuôn mẫu các sách thuộc những năm
50 của thế kỷ trước tại miền Nam Việt Nam. Nay tôi xin tái bố trí,
sử dụng bố cục như một quyển sách học thuật (academic) thuần
túy đương thời. Với sự thay đổi về trình bày, đánh số chương mục,
hòng mong tích cực nhất cho người đọc trong tiếp thu nội dung sách
muốn truyền tải.

Tuy nhiên, do một vài tiểu tiết, hình thức trình bày của quyển
sách cũng có chút thay đổi, nhưng không ảnh hưởng nhiều; về nội
dung, bản gốc có chứa các đoạn dịch, thuật ngữ bằng tiếng Pháp
của tác giả Tịnh Mặc, nhưng khi gõ lại tôi đã lược bỏ một vài chỗ,
một phần là do bản thân không rành tiếng Pháp, thứ nữa là bởi
bản sao chụp có chất lượng không được tốt, tôi theo dõi không có
được các đoạn tiếng Pháp này. Có thể về sau sẽ sửa đổi, bổ sung lại
sao cho toàn vẹn nhất. Đồng thời, mang chứa những nội dung sao
cho gần gũi hơn với người đương thời.

Ngoài ra, cũng có một vài thay đổi trong các câu chữ, do bản gốc
sử dụng phương ngữ miền Nam, nên tôi cố ý thay đổi một vài từ
với từ đồng nghĩa trong tiếng phổ thông. Cũng không ảnh hưởng về
mặt ngữ nghĩa, nội dung muốn truyền tải. Ấy là chủ quan tôi vậy.

Lần nữa xin gửi lời cảm tạ muộn đến công lao của tác giả Tịnh
Mặc – Đặng Trinh Kỳ khi xây dựng quyển sách nhỏ nhưng rất
căn bản này!

?

Ngoài quyển sách này, tôi cũng xin gửi lời mời đọc đến Quý Đạo
Hữu một vài quyển sách, hoặc các nguồn tài nguyên khác, với mục
đích và nội dung tương tự, nhưng mở rộng hơn có thể theo dõi sau
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khi đã đọc quyển sách nhỏ này. Kể ra như:

1)Bước Đầu Học Phật –Thiền Sư Thích Thanh Từ. Quyển
sách truyền tải những nội dung rộng hơn, giảng giải nhiều hơn,
nhưng cũng rất căn bản. Xin được trích đoạn lời nói đầu như trên.

2) Hoa Vô Ưu – Thiền Sư Thích Thanh Từ. Tuyển tập các
bài thuyết giảng của Thiền sư, giảng giải (luận) nhiều hơn về các
chủ đề trong giáo lý của Phật Đạo. Như một sự mở rộng, chi tiết
hơn của Bước Đầu Học Phật.

3) Bàn Về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân – Hòa Thượng
Thích Chơn Thiện. Quyển sách giảng nghĩa của tiểu thuyết Tây
Du Ký dưới góc nhìn Phật Giáo. Từ đó, cho người đọc nhìn nhận
được nhiều hơn về con đường tu tập của một Phật tử, cũng như
Thế Giới Quan, Nhân Sinh Quan của Phật giáo qua hành trình của
Ngài Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ về Tây Trúc thỉnh kinh. Về
tư tưởng xây dựng một xã hội bình đẳng, dân chủ, an vui, tiến bộ
của đời sống. (Tương tự có quyển Giải Mã Tây Du – Lê Anh
Dũng - NXB Tam Giáo Đồng Nguyên).

4) Trang mạng http://duylucthien.wordpress.com. Các bài
viết, bình luận về giáo lý Phật giáo theo góc nhìn Khoa học, và các
sự kiện đời thường. Các kiến giải cách vật trí tri mà nền khoa học
đương thời ngày càng phát minh. Đạo Hữu Truyền Bình xây dựng
và duy trì.

?

Các nội dung liên quan đến việc xây dựng, sao chép lại quyển
sách này được lưu trữ trực tuyến tại địa chỉ:

bitbucket.org/xuansamdinh/anh-sang-dao-phat

Quý vị có thể đóng góp các nội dung hoặc tải về bản đã hoàn
thành, xem hoặc in được tại đây.

Các góp ý, trao đổi nếu có vui lòng liên hệ:

xuansamdinh.n2i {at} gmail {dot} com

?

“Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu.
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Vượt lên mọi thần linh giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải
bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên đặt trên căn bản của
ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm trọng thể gồm mọi phương
diện trên. Trong cái nhất thể đầy ý nghĩa. Chỉ có Đạo Phật đáp ứng
đủ điều kiện đó.

Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được mọi nhu cầu của khoa
học hiện đại thì đó là Phật giáo.

Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa
với những khám phá mới của khoa học.

Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa
học vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học.

Tôi là một người không tôn giáo. Nhưng nếu có Tôn giáo thì Tôi
phải là một Phật tử. Vì những gì Tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn
năm qua Kinh Phật đã nói hết rồi.”

— Albert Einstein —

?

Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được
hồi hướng cho sự trường tồn của Phật Đạo, bánh xe Pháp
sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người
thấm nhuần chánh pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả
chóng viên thành!

— Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát —
Trích Lotus Production

Tâm Kiến Chánh

Mọi thiếu sót, nếu có,
là của người chép.
— xuansamdinh —
Tháng 11, 2015 —

bitbucket.org/xuansamdinh/anh-sang-dao-phat
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Mấy Lời Trần Thuyết

“Gần Đạo thời danh được tỏ rạng như
trên núi tuyết,

Xa Đạo thời tối tăm như bắn cung ban
đêm.”

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Viết những bài sau này, tôi chỉ nhằm một đích rất nhỏ là giúp
những người thân của tôi hiểu sơ qua về Đạo Phật, để rồi sẽ tự mình
học hỏi thêm. Học hỏi với thầy với bạn, học hỏi trong Kinh, trong
sách.

Vì theo Đạo Phật chẳng phải là thỉnh thoảng đi lễ chùa hoặc
hằng ngày ở nhà thắp hương trước bàn thờ Phật là đủ.

Đức Phật Thích Ca dạy: “Tin ta mà không hiểu ta, ấy là bài
báng ta”.

Những người thân yêu của tôi đều có lòng tin Phật, nhưng một
số, vì chưa có một ý niệm thô sơ về Đạo Phật cao cả, nên khi nghe
thuyết pháp hoặc lúc đọc Kinh thường khó hiểu. Hễ khó hiểu thì
hay chán, chán nên không siêng năng tu tập. Rốt cuộc không bao
giờ thấu hiểu Đạo, thi hành đúng Đạo và đạt được kết quả tốt đẹp
mầu nhiệm của Đạo.

Tập bài giản dị này dắt dẫn những người thân yêu của tôi đến
đầu con đường đầy ánh sáng của Đạo Phật. Khi đọc xong chỉ còn
một việc phải làm là mạnh dạn bước chân vào: dưới sự hướng dẫn
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đại từ bi của chư Phật, Bồ Tát và chư Tăng, biết bao nhiêu người
đang đi và đang chờ chúng ta cùng đi, cùng tiến đến cảnh yên vui
trong sạch, sung sướng hoàn toàn, chân thật là Niết Bàn.

Nam Mô Bổn Sư
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Phật tử
Tịnh Mặc ĐẶNG TRINH KỲ

Xuân Mậu Tuất (1958)
Phật lịch 2501
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Chương 1

ĐẠO PHẬT

“Tựa như nước của bể cả, chỉ thấm
nhuần một hương vị: hương vị của muối,
Đạo lý của ta cũng chỉ thấm nhuần
một hương vị: hương vị của sự GIẢI
THOÁT”.

LỜI PHẬT DẠY
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1.1 ĐẠO PHẬT LÀ GÌ

– Một nghĩa của chữ “Đạo” là đường đi.

Đạo Phật là con đường đi đến cảnh Phật, tức là con đường tinh
thần dẫn dắt chúng sinh đến chỗ yên vui, trong sạch, sáng suốt, và
thường còn của Phật.

– Cảnh này còn gọi là Niết Bàn.

Cảnh Niết Bàn là cảnh đầy đủ hạnh phúc chân thật, hoàn toàn,
vĩnh viễn. Đến đây, con người không còn buồn lo, bệnh tật, già yếu
và chết nữa. Khi ấy con người đã thoát khỏi đời sống tầm thường,
vất vả, tối tăm và chật hẹp của thế gian.

– Bởi vậy, người ta nói Đạo Phật là Đạo Giải Thoát.

– Và cũng là Đạo Giác Ngộ.

– Giác Ngộ nghĩa là hiểu biết đến cùng cực, ráo rốt.

– Đạo Phật dạy con người hiểu biết đến cùng cực nguyên nhân
tạo ra sống, chết, nguyên nhân tạo ra đau khổ.

Khi nào giác ngộ được những nguyên nhân ấy, con người sẽ tự
mình tránh được nó, không tạo ra nó nữa, và không còn sống trong
vòng mê tối, chật hẹp của thế gian, mà sống sung sướng trong cảnh
Niết Bàn của Phật.

1.1.1 Đạo Phật dạy những gì?

Giáo lý của Đức Phật mênh mông bát ngát như bể cả. Nhưng ta
có thể phân tách ra hai phần như sau đây để cho dễ giảng giải:

1/ Đạo lý, nghĩa là những điều mà Đức Phật dạy về những sự
thật trong vũ trụ, tức là những định luật chi phối vạn vật, mà
vì ngu dốt1, chúng sanh không tự mình nhận ra ngay được
minh bạch, rõ ràng.

1thuật ngữ là Vô Minh
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2/ Pháp lý, nghĩa là những phương pháp tu tập mà Đức Phật
dạy để chúng sanh thấu hiểu Đạo lý nói trên, rồi tự mình giác
ngộ và giải thoát.

Những phương pháp tu tập sẽ được đề cập đến trong chương sau.

Trong chương này chúng ta học sơ qua về Đạo lý của Phật giáo.

– Đức Phật giảng dạy rất nhiều Lẽ Thật (Chân Lý). Mỗi Lẽ
Thật là một định luật chi phối tất cả mọi vật lớn, bé, hữu hình và
vô hình trong vũ trụ.

Đã là Lẽ Thật thì ai ai cũng có thể nhận thấy được, chứ không
riêng gì Đức Phật. Các khoa học ngày nay, mỗi ngày một tiến, đều
là đi tìm Lẽ Thật và cũng đã phát minh được nhiều lẽ thật. Nhưng
những lẽ thật lẻ tẻ này mới chỉ là những giai đoạn đầu tiên, chưa
phải là Lẽ Thật ráo rốt, cùng cực (vérité ultime, vérité absolute, la
Vérité), vì trí óc của con người, dù có thêm dụng cụ tinh xảo giúp
đỡ vào, cũng vẫn còn rất tầm thường, chưa nhìn được hết, chưa nghe
được hết, chưa nhớ được hết, chưa suy nghĩ được hết,. . .

Đức Phật đã tu tập để làm cho trí tuệ nhỏ hẹp, hạn cuộc của
con người trở thành trí tuệ sáng suốt vô biên, vô tận, có thể trực
giác thấy (saisir intuitivement, directement) Lẽ Thật cùng cực, Lẽ
Thật tuyệt đối.

– Những Lẽ Thật ấy, Đức Phật đem giảng dạy cho người thế gian
hiểu.

Nhưng ta cũng nên biết rằng cái gì đã tuyệt đối thì tức là ở trên
sự đo lường, so sánh, nghĩa là ngoài sức diễn tả của lời nói, của chữ
nghĩa, là những dụng cụ, những phương tiện nhỏ hẹp, chữ nghĩa và
lời nói chỉ có thể cho ta biết một phần rất nhỏ của Lẽ Thật mà thôi.

– Muốn thấu suốt hết Lẽ Thật phải dùng trí tuệ sáng suốt vô
biên của Phật (trí tuệ Bát Nhã) mà Đức Phật dạy cho chúng ta
phương pháp tập luyện để đạt được.

Trong những chân lý rất nhiều mà Đức Phật đã giảng dạy, chúng
ta có thể trích giảng ba chân lý sau đây, để giúp bạn đọc có một ý
niệm đại cương thô sơ về triết lý của Đạo Phật:

1/ – LÝ NHÂN QUẢ
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2/ – LÝ VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ

3/ – LÝ CHÂN KHÔNG

1.2 LÝ NHÂN QUẢ

– Nhân nghĩa là hạt, tức là hạt giống sinh ra một vật hữu hình
(matériel), hay sức mạnh sinh ra một vật2 vô hình (immatériel).

– Quả là trái (fruit), tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của
một hạt đã gieo trồng.

Lý Nhân Quả là một Lẽ Thật mà ai ai cũng biết: khi gieo trồng
một hạt nhân thì sẽ thu nhận được trái quả.

Định luật hiển nhiên này, mọi người đều nhận thấy và đều đem
áp dụng trong đời sống, trong công việc làm ăn hằng ngày.

Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta chú ý và suy nghĩ đến những
góc cạnh, những điểm sâu xa sau đây.

1.2.1 Nhân nào sinh ra quả ấy

– Nhân nào sinh ra quả ấy, trong giới hữu hình, vật chất
(physique) hay trong giới vô hình, tinh thần (moral, mental) đều
như vậy cả, không sai, không khác.

Gieo hạt dưa tất sau này sẽ hái được quả dưa, chớ không hái
được quả xoài.

Gieo hạt cam tất nhiên sau này sẽ hái được những trái cam, chứ
không thể hái được những trái mít.

Gieo việc làm tốt, sau này sẽ thu được kết quả tốt. Như siêng
năng học hỏi sẽ giỏi giang và thi đậu. Siêng năng làm công việc buôn
bán, canh nông, kỹ nghệ,. . . sẽ thu được hoa lợi và tiền bạc.

Gieo việc làm xấu sẽ thu được kết quả xấu. Lười biếng sẽ dốt
nát, nghèo hèn; ăn trộm sẽ phải tù tội.

2hoặc “hiện tượng”
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– Quả và nhân bao giờ cũng cùng một giống, một loại.

1.2.2 Trong nhân đã có quả sẵn

– Trong nhân đã có quả sẵn, chỉ chờ cơ hội thuận lợi là quả
phát sinh và lớn lên.

– Trong quả cũng có nhân nằm sẵn, chỉ chờ dịp tốt là nhân
này mọc lên để sinh ra quả.

Vòng nhân quả, quả nhân cứ liên tiếp quay tròn như thế mãi,
nếu ta không diệt hết được quả và phá trừ được nhân để cắt đứt
vòng tròn ấy.

1.2.3 Nhân không thể tự một mình sinh ra quả

– Nhân không thể tự một mình sinh ra quả, nếu không có
sự giúp đỡ của nhiều nhân khác hỗ trợ thêm vào. Những nhân giúp
đỡ, trợ lực này gọi là Duyên.

Thí dụ như một hạt dưa (nhân), cần phải có sự giúp đỡ của đất,
hơi ẩm, ánh sáng mặt trời, phân bón (duyên) mới có thể mọc thành
cây và sinh ra quả được.

– Vậy duyên là những sức mạnh, những cơ hội thuận tiện giúp
cho nhân sinh sôi, nảy nở.

– Nhân nào cũng có đủ cả hai tính cách nhân và duyên, vì nó là
nhân để sinh ra quả của nó và đồng thời cũng là duyên để giúp đỡ
các nhân khác sinh ra những giống quả khác.

Thí dụ như ánh sáng mặt trời là nhân sinh ra hơi nóng, nhưng
đồng thời cũng là duyên để giúp cho hạt cây mọc, cho hoa lá có màu
sắc, cho mắt trông thấy cảnh, vật,. . .

Trong vũ trụ, mọi sự mọi vật đều chằng chịt, dính líu với nhau
vì luật nhân – duyên này. Không một vật nào, một sự gì sinh ra và
sinh trưởng mà không cần đến sự giúp đỡ của nhiều vật, nhiều sự
khác.
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1.2.4 Nhân hữu hình có thể sinh ra quả vô hình và
nhân vô hình có thể sinh ra quả hữu hình

– Nhân hữu hình có thể sinh ra quả vô hình

– Nhân vô hình có thể sinh ra quả hữu hình.

Giới hữu hình và vô hình không có gì ngăn ngại cả. Hai giới liên
quan mật thiết với nhau, tiếp tục, qua lại nhau và cũng chịu những
luật chi phối như nhau.

Thí dụ: nước hữu hình, khi duyên với sức nóng, biến thành hơi
ẩm vô hình tản mác trong không khí. Khi gặp sức lạnh, hơi ẩm vô
hình lại biến thành mây hữu hình.

Xác thân hữu hình và tâm linh vô hình cũng liên can và tiếp tục
nhau như thế.

Thí dụ: ý nghĩ oán hận (nhân vô hình) tạo ra ý nghĩ trả thù (quả
vô hình). Quả vô hình này làm nhân sinh ra hành động đánh người
hoặc đập phá đồ đạc, giết hại súc vật (quả hữu hình). Quả hữu hình
này sẽ làm nhân cho những hình phạt: tù tội, xiềng xích (quả hữu
hình). Tù tội, xiềng xích hữu hình lại làm nhân cho những quả vô
hình là buồn phiền, đau khổ. Và buồn phiền, đau khổ vô hình lại
sinh ra những quả hữu hình là thân gầy còm, ốm yếu hoặc chết.

Như thế nhân quả, quả nhân trong hai giới vô hình và hữu hình,
trong hai phần xác thịt và tâm linh đều duyên với nhau và sinh lẫn
nhau chẳng khác gì chỉ có một giới, một khối duy nhất mà thôi.

1.2.5 Hiện báo – Sinh báo – Hậu báo

– Có nhân sinh quả ngay trong đời này (hiện báo).

– Có nhân sinh quả trong đời sau (sinh báo)

– Có nhân sinh quả sau nhiều đời (hậu báo).

Tùy từng loại và cũng tùy theo những duyên, hoặc cản trở, hoặc
giúp đỡ thêm vào, mà những hạt giống đem gieo trồng này sẽ thành
cây và sinh ra quả mau hay chậm. Điều này ai ai cũng nhận thấy
cả.
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Nhưng Đức Phật dạy cho ta biết thêm rằng những quả chẳng
phải hạn cuộc, bó buộc sinh ra trong đời hiện tại mà thôi (hiện
báo). Có những quả sinh ra trong đời sau (sinh báo), và có những
những quả nhiều đời sau mới phát sinh (hậu báo).

Điều này không có gì là lạ nếu chúng ta mở trí óc thật rộng mà
suy nghĩ, như Đức Phật đã dạy ta.

Đối với đầu óc thiển cận của thế gian thì có năm, tháng, ngày,
giờ, đời này, kiếp nọ. Nhưng tất cả những thứ phân chia ấy chỉ là
những mốc (bornes) mà con người đặt ra, tưởng tượng ra, để chia
chẻ, ghi dấu một cái gì dài vô tận, không đầu không đuôi, không
hình không tướng là Thời Gian mà thôi.

Một năm của con muỗi chẳng phải là một năm của con bướm,
một năm đối với con bướm chẳng phải là một năm đối với con người,
và một năm của con người chẳng phải là một năm của con voi, vv. . .

Thời gian là con đường bằng phẳng, không tự nó chia ra từng
đoạn là đời, kiếp, năm, tháng của mỗi loài, mỗi vật.

Bởi vậy, một nhân gieo trồng, tức là một sức mạnh tạo tác, khi
nào đủ duyên thì chín, chứ nhân quả không hề biết đến những mốc
của con người, hoặc những vật khác.

Nói cách khác, đối với nhân và quả, không có tháng, năm, ngày,
giờ, đời và kiếp, mà chỉ có một dòng thời gian duy nhất, bình đẳng
cho tất cả muôn loài, muôn vật, không có chia chẻ ra từng đoạn dài,
ngắn.

Vì thế mà những cái chết liên tiếp của con người (hay của vạn
vật) không ảnh hưởng gì đến những nhân đã gieo trồng. Những nhân
này vẫn cứ đeo đuổi sức sống của nó trên đường thời gian vô tận,
để khi nào đến lúc, gặp thời, sẽ sinh ra quả.

? Một thí dụ cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu:

Các báo Âu, Mỹ đã cho biết người ta mới đào thấy ở một nước
bên Âu Châu những hạt lúa mì đã được gặt từ hơn 1.000 năm nay,
và ở Trung Hoa những hạt sen đã hái từ hơn 2.000 năm. Những hạt
ấy đều bị ngâm kín trong một chất dầu hoặc mật ong. Đem gieo
những hạt lúa xuống đất, và những hạt sen xuống nước, các hạt ấy
đều nẩy mầm, mọc cây, rồi ít lâu sau, lúa sinh hạt và sen nẩy hoa.
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? Việc trên đây cho chúng ta hiểu biết ba điều:

1/ Dầu và mật ong là những duyên đã kìm hãm (chớ chưa diệt
trừ) sức mạnh sinh hoạt của những nhân là hạt lúa và hạt sen.

2/ Lúa và hạt sen nói trên, khi gặp đủ những cơ hội thuận tiện
(đất, nước, ánh sáng, . . . ), nghĩa là những trợ duyên giúp sức,
thì sinh ra hoa và quả.

3/ Đời sống của những hạt lúa hạt sen nói trên không liên quan
đến năm, tháng, ngày, giờ, kiếp này, kiếp nọ của con người và
vạn vật đã trôi qua. Trong thời gian vô tận, nó chỉ chờ duyên
để nảy nở mà thôi (nếu không gặp các duyên khác làm tiêu
diệt, phá hoại sức sống của nó).

1.2.6 Sự sinh hoạt của những nhân có thể cải biến,
thay đổi bằng những nhân khác

– Sự sinh hoạt của những nhân có thể cải biến, thay đổi
bằng những nhân khác.

Khi đã gieo trồng rồi, một nhân sẽ sống theo dòng sống của nó.
Nhưng con người có thể gieo nhiều thứ nhân. Nhân này duyên với
nhân kia, như chúng ta đã biết, để cản trở hoặc giúp đỡ sự tăng
trưởng và sinh hoa kết quả.

Một hạt mít, nếu bị đem phơi khô ngoài nắng, hoặc cất kỹ trong
hộp thật kín, sẽ không bao giờ mọc cây, nở hoa và ra trái được.

Bởi vậy, người ta có thể cải biến nhân này bằng những nhân
khác. Người ta có thể làm tăng trưởng, kìm hãm, hoặc trừ diệt hẳn
đời sống của một nhân, bằng cách tạo ra những nhân khác, tức là
tạo những duyên khác để giúp đỡ hoặc phá trừ.

1.2.7 Vì có dòng sống liên tiếp của nhân quả nên có
luân hồi

– Vì có dòng sống liên tiếp của nhân quả nên có luân
hồi.
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Những nhân và quả cứ theo đuổi nhau mà sống, chết mãi trên
con đường vô tận là Thời Gian, nên con người (và tất cả những vật
nào có sức tạo ra nhân) cũng theo những nhân và quả ấy mà chết
đi sống lại mãi. Dòng sống của nhân và quả kết hợp với nhau thành
một dòng sống duy nhất là dòng sống của con người (hoặc của các
vật) đã tạo ra nhân, quả3.

1.2.8 Luân Hồi

– Sự chết đi sống lại nối tiếp nhau từ kiếp này đến kiếp khác như
một cái vòng xe xoay tròn không bao giờ nghỉ. Bởi thế nên gọi là
Luân Hồi (Luân = bánh xe, xoay tròn; Hồi = trở lại).

Theo Đức Phật dạy, con người (và tất cả những vật có khả năng
tạo ra nhân duyên), tùy những hành động đã làm xấu hay tốt, lành
hay dữ (ác nghiệp, thiện nghiệp), mà khi chết đi sẽ luân hồi trong
sáu cõi khác nhau.

1.2.9 Lục Đạo

– Sáu Cõi hay sáu đường (Lục Đạo) ấy là:

1/ Trời (Thiên).

2/ Người (Nhân).

3/ A-tu-la (một loại thần
nóng nảy, dữ tợn).

4/ Súc vật (Súc sinh).

5/ Quỷ đói (Ngạ quỷ).

6/ Địa ngục.

1.3 LÝ VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ

– Vô Thường nghĩa là không giữ lâu bền một hình dạng, một
trạng thái nào, hay biến đổi luôn luôn (impermanent).

– Vô Ngã nghĩa là không có cái “ta” riêng biệt (le moi, le soi),
không có một tự thể, một chất cố định (entité, substance spécifique)
của mỗi vật để tạo ra cái “ta” riêng của vật ấy.

3Trong Phật học gọi dòng sống ấy là Tạng Thức, hoặc A-lại-gia Thức.
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Chân lý Vô-thường Vô-ngã cũng như chân lý Nhân-quả, là một
Lẽ Thật hiển nhiên trong vũ trụ mà Đức Phật không phát minh ra.
Nhưng Đức Phật là ông thầy sáng suốt đã đem lý ấy giảng dạy sâu
sắc, để chúng sinh hiểu rõ bộ mặt của tất cả các mọi sự, mọi vật.

1.3.1 Vạn vật đều Vô Thường

Vạn vật
đều

vô thường

Các khoa học, và ngay cả mắt
phàm phu chúng ta, đều nhận
thấy những thay đổi của vạn vật.

– Bất cứ vật nào cũng trải qua bốn kỳ: sinh ra, lớn lên, già
và chết (hoặc tan rã).

Từ những vật nhỏ li ti như con vi trùng đến những vật rất lớn
như trái núi, trái đất, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao đều phải chịu
định luật Vô Thường.

– Đã có sinh thì phải có diệt, có hình tướng thì có hủy hoại.
Tất cả các vật không thể tránh khỏi bốn thời kỳ biến đổi nói trên,
mà trong Phật giáo gọi là “Sinh, Trụ, Dị, Diệt”, hoặc “Thành,
Trụ, Hoại, Không”.

Chúng ta thường nhận xét và tưởng tượng bốn thời kỳ ấy dài,
lâu tương đối tùy theo mỗi vật.

Thí dụ như chúng ta vẫn nghĩ một bông hoa thường sống một
vài ngày, một con vật nhỏ từ một vài tháng cho đến một vài chục
năm, một cây cổ thụ vài trăm hoặc vài nghìn năm, một quả núi vài
triệu năm, một ngôi sao vài muôn nghìn triệu năm chẳng hạn. (Thời
kỳ biến đổi tương đối lâu dài ấy, trong Phật học gọi là “Nhất Kỳ
Vô Thường”).

– Nhưng Đức Phật, với mắt trí tuệ, trông thấy mọi vật đều biến
đổi liền liền.
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Ngài thấy bốn thời kỳ Sinh, Trụ, Dị, Diệt, dài lâu không đầy
một nháy mắt. Trong Phật học gọi sự biến đổi nhanh chóng ấy là
“Niệm niệm vô thường” hay “Sát na vô thường”.

(Niệm = thời gian rất ngắn, tỷ như một trí nhớ vừa thoảng qua
trong trí đã biến đi ngay. Sát-na = một phần chín mươi của một
niệm).

Tất cả vạn vật đều chết đi, sống lại (luân hồi), sống sống, chết
chết liền liền, nối tiếp nhau nhanh như một dòng nước chảy. Nước
ta trông thấy chảy hiện tại ở ngay trước mắt chẳng phải là nước ta
trông thấy chảy một nháy mắt trước, và nước chảy trong nháy mắt
sau đã không phải là nước hiện tại nữa rồi.

Ngày nay, khoa sinh lý học (Biologic) – tuy chưa có thể hiểu biết
đến chỗ ráo rốt – cũng cho chúng ta biết rằng trong hàn thể mỗi
người, mỗi giây đồng hồ, có hàng nghìn triệu tế bào chết đi và hàng
nghìn triệu tế bào khác sinh ra để thay thế.

Như vậy, thân ta và thân mọi vật luôn luôn đổi mới. Chúng ta
không phải chỉ có một thân, mà là vô số lượng thân nối tiếp nhau
không xen hở, thân trước làm nhân cho thân sau và thân sau là quả
của thân trước. (Phật Giáo cho biết trong thời gian một ngày 24
giờ, thân ta thay đổi, chết đi sống lại tới 6.400.099.980 lần).

Sở dĩ chúng ta chỉ trông thấy một thân cho mỗi người, mỗi vật,
là vì sự thay đổi quá nhanh cho sức phân biệt của con mắt phàm
phu.

Cũng như chúng ta xem chiếu bóng. Mỗi người, mỗi cảnh trên
màn bạc là do hàng triệu hình ảnh trong cuốn phim chiếu ra. Tuy
vậy chúng ta không thấy sự thay đổi ấy, mà chỉ nhìn thấy có một
hình ảnh, một cảnh vật liên tiếp hoạt động mà thôi.

Chúng ta sống trong vũ trụ cũng y như thế. Cảnh vật chung
quanh ta, và ngay cả ta nữa, là một cuốn phim vĩ đại, do vô số
lượng hình ảnh nối tiếp nhau diễn ra nhanh chóng mà chúng ta
không nhận ra.
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1.3.2 Vạn vật đều Vô Ngã

Vạn vật
đều

Vô ngã

Vạn vật đã biến đổi nhanh chóng,
lại không có một tự thể, một cái
“TA” chắc thật riêng cho mỗi vật
nữa.

– Thí dụ, hãy thử xét cái “TA” của con người là gì? Là xác thân
hay là tâm linh (linh hồn)? Hoặc là cả hai thứ hợp lại?

– Lấy xác thân (mà trong Phật học gọi là “Sắc”) làm “TA”,
thì xác thân là gì?

Phật dạy: xác thân chỉ là sự tạm hợp của bốn chất (Tứ
Đại):

1. – chất cứng (Địa) như thịt, xương;
2. – chất lỏng (Thủy) như máu, nước mắt, nước miếng, . . .
3. – chất nóng (Hỏa) tức là hơi ấm;
4. – chất hơi (Phong) là hơi thở, . . .

? Ta hãy suy nghĩ:

Khí trời đang ở bên ngoài thì gọi là cảnh vật, thoạt không đầy
một nháy mắt, hít vào trong lỗ mũi hoặc thấm qua làn da mỏng, đã
gọi là của ta. Những thán khí và các thứ hơi đang ở trong phổi hoặc
trong thịt, nói rằng là của ta. Nhưng mới thoạt thở ra khỏi mũi hay
mới thoát qua làn da đã là cảnh ngoài. Và nếu cây, cỏ hút lấy thán
khi ấy thì gọi là của cây cỏ rồi.

Những chất lỏng, nóng và cứng trong người cũng đều như vậy
cả: thoạt gọi là của ta, thoạt gọi là của cảnh, hay của vật. Vậy thật
sự nó là của ai? Tại sao lại nhất định nhận nó là của ta, và gọi nó
là cái “TA”.

Vả chăng, nếu bốn chất ấy rời nhau ra, mỗi thứ về mỗi loại của
nó trong vũ trụ, thì còn chất gì ở lại để gọi là TA nữa?
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– Nếu lấy tâm linh làm “TA” thì tâm linh là gì? Là những tình
cảm vui, buồn, giận, hờn, . . . những ý nghĩ, tưởng tượng, ghi nhớ,
những hành động, cử chỉ, phân biệt, hiểu biết, vv . . . (Phật giáo
phân tách những thứ ấy ra làm bốn loại gọi là: Thọ, Tưởng, Hành,
Thức4).

Trong bấy nhiêu món, lấy vui buồn, hay lấy giận hờn, lấy nghĩ,
hiểu biết, hay lấy hành động làm “TA”? Mỗi thứ này lại thay đổi
từng lúc, vậy lấy trạng thái lúc nào làm “TA”?

Hoặc giả phải tổng hợp, nghĩa là cộng bấy nhiêu thứ lại? Nhưng
có hợp thì có tan; khi tan, còn có thứ gì ở lại để làm “TA” nữa?

– Trong xác thân và tâm linh đều không có “TA”, vậy dẫu đem
hợp cả hai thứ, tức là: Sắc hợp với Thọ, Tưởng, Hành, Thức
(trong Phật học gọi là thân Ngũ Uẩn hay Ngũ Ấm5) thì thân
ấy, khi phân tách ra, vẫn không có chất “TA” nào riêng biệt cả.

? Như thế, cái “TA” riêng biệt cho mỗi vật là gì?

– Đức Phật dạy rằng các vật không có chất gì riêng biệt của nó,
để làm thành một cái TA riêng cho nó. Nó chỉ là những hợp tướng
tạm thời của nhiều phần tử duyên lại với nhau. Lúc nào duyên hết
thì hợp tướng phải tan. Đó là định luật Vô Thường và Lẽ Thật Vô
Ngã của tất cả mọi vật trong vũ trụ.

Bởi vậy, theo sự nhận xét sáng suốt của Đức Phật thì những hiện
tượng (phénonmènes, manifestations) – trong đó có con người – bày
ra và hoạt động trong vũ trụ đều là tạm thời và đều là giả (vọng).

Hiểu rõ như thế, con người sẽ không vì những cái giả và tạm
thời như xác thân, tiền tài, cảnh vật, danh vọng, vv . . . mà say mê,
luyến tiếc, ghen ghét và tham lam rồi tạo ra các tội lỗi, ác nghiệp,
là những nguyên nhân sinh ra đau khổ, quả báo và luân hồi.

– Nhưng chúng ta nên hiểu rõ nghĩa chữ giả để khỏi bị sai lạc
trong việc học giáo lý của Đức Phật.

4Tiếng Pháp dịch là: 1 – sensation; 2 – perception; 3 – tendance, activité
mentale; 4 – conscience.

5Thân ngũ uẩn hay ngũ ấm: ngũ = năm; uẩn = chứa nhóm; ấm == che lấp.
Thân này chứa nhóm tật, bệnh, già, chết, si mê, phiền não; nó che lấp Chân lý
làm cho con người không nhận rõ được Tâm thật, Tánh thật của mình.
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? Giả không phải là “không có”.

– Giả có ý nghĩa là: có, nhưng có một cách không thật, không
đúng và không vững bền mãi mãi.

Thí dụ như khi nói “vàng giả”. Không phải là không có chất gì
cả. Vẫn có một thứ gì rắn, màu vàng và bóng nhưng không thật là
vàng, không đúng là vàng, ít lâu nó sẽ mờ ám, nên gọi là “vàng giả”.

Những hiện tượng, những cảnh vật ở thế gian mà mắt phàm phu
chúng ta trông thấy đều không đúng với hình tướng của hiện tượng
thật, cảnh vật thật mà mắt sáng suốt của chư Phật trông thấy.

Bởi thế Đức Phật mới nói rằng đời của thế gian mà phàm phu
sống, vũ trụ mà mắt thịt chúng ta trông thấy đều là giả (vọng).

Cũng như chúng ta nằm chiêm bao. Trong giấc mộng chúng ta
trông thấy nhiều người, nhiều cảnh vật. Những hình ảnh ấy tuy hiện
ra nhưng không có thật, vì lúc ta tỉnh giấc thì nó biến mất, không
còn là gì nữa.

? Một thí dụ cụ thể khác làm cho chúng ta dễ hiểu hơn:

Trong căn nhà tối, một người trông thấy một con rắn to nằm
uốn khúc cuộn tròn. Người ấy hốt hoảng, vội vàng kêu la cầu cứu.
Nhưng đến khi thắp đèn lên thì con rắn to ghê sợ ấy chỉ là một cuộn
dây thừng. Té ra người ấy đã kinh hoảng, sợ hãi, vì đã không nhìn
thấy vật thật (cuộn dây), mà chỉ nhìn thấy vật giả và tưởng tượng
là con rắn.

Một phương ngôn bên Ấn Độ nói: “Khi thấy chó thì không thấy
đá; khi thấy đá thì không thấy chó”. Câu ấy cũng cùng một ý nghĩa
như trên. Trong lúc tối tăm, mê mờ, người ta trông thấy hình dáng
một con chó ngồi trong xó cửa sắp nhảy ra cắn mình; lúc sáng sủa,
nhận rõ ra là hòn đá thì con con chó ghê ghớm lúc trước tự nhiên
biến mất không còn nữa6.

– Chúng sanh là người ngủ mê, chỉ trông thấy hình dáng giả của
đời và của vũ trụ.

6Chứ không phải như người ta thường hiểu lầm là: Khi thấy cho sắp cắn
mình thì không có đá để mà ném, đến khi có đá để mà ném thì lại không có chó.
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– Phật là người thức tỉnh, nên Phật trông thấy hình dáng thật,
bộ mặt thật của đời và vạn vật vũ trụ.

– Bộ mặt thật tức là Lý Chân Không Diệu Hữu mà chúng ta
sẽ giảng sau đây.

1.4 LÝ CHÂN KHÔNG

Nói cho đủ là: Lý Chân Không Diệu Hữu

– Chân Không nghĩa là: Thật Không.

– Hữu là có. Diệu Hữu nghĩa là có một cách huyền diệu, nhiệm
màu, trí óc không thể tưởng tượng được.

Ở đoạn trên, chúng ta nói rằng, theo lời Phật dạy, những cảnh
vật, hiện tượng mà phàm phu chúng ta nhận thấy bằng trí tuệ hẹp
hòi và mê tối của thế gian đều là giả và tạm thời.

Nói như vậy tức là ngoài những cảnh vật, những hiện tượng giả
và tạm thời ấy, tất phải có một cảnh tượng thật và không tạm thời.
Vì khi nào nói giả thì phải có một đối tượng là thật để so sánh, khi
nào nói tạm thời phải có một trạng thái trái lại là vững bền, vĩnh
viễn.

– Cảnh tượng đúng, thật và vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi
từ ngàn xưa vô thủy (không có bắt đầu) đến nay, và từ nay đến vô
cùng tận, Phật giáo gọi cảnh ấy là Chân Không (Thật Không)
– cái Không “thật” duy nhất.

? Tại sao gọi là Thật Không?

– Không ở đây chẳng có nghĩa là không có gì (néant), như những
người không hiểu Đạo Phật tưởng lầm.

– Không có nghĩa là Tuyệt đối, chỉ có một mà không có cái thứ
hai để so sánh, và không thể dùng lời nói, chữ nghĩa, óc tưởng tượng
mà luận bàn được.

– Như vậy, Thật Không nghĩa là một “Cái gì” có thật và tuyệt
đối, một “Cái gì” chỉ có một ở trong vũ trụ mà không có cái thứ hai
để đối đãi, đo lường.
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“Cái gì” ấy vừa rộng lớn vô biên, bao trùm tất cả mười phương
thế giới, vừa lâu bền vô tận, dài khắp thời gian vô thủy vô chung
(không có gì hết), nên mắt người thường không thể so sánh với một
vật gì được, không thể nhận xét bằng trí hóc hẹp hòi được. Vì thế
tưởng rằng không có gì. Nhưng tưởng là không có gì mà thật ra vẫn
có, có thật sự, chắc chắn và hiển nhiên.

? Một thí dụ sẽ làm cho dễ hiểu:

Nếu tất cả vũ trụ đều hoàn toàn cùng một màu trắng, không có
một màu sắc gì khác, thì ta không thể nào nhận ra được màu trắng
nữa. Và cả cái tên “màu trắng” cũng không có, vì làm gì có màu
khác để so sánh mà đặt tên. Tuy vậy, không phải vì ta không nhận
ra được và không đặt được tên cho nó mà cái màu tạm gọi là trắng
ấy không có. Nó có thực sự, chắc chắn và rõ ràng.

Tất cả vạn vật trong vũ trụ mà ta trông thấy với trí óc tầm
thường chỉ là hiển hiện tạm thời của một “cái gì” không trông thấy
mà thôi.

Cái ấy nó lan tràn khắp mọi nơi, không chỗ nào không có nó,
không một sự vật gì ở ngoài nó. Nó không có hình tướng, nên nó
không có tên. Bởi thế mà gọi nó là “Chân Không”, hoặc tùy theo
trường hợp, muốn đặt cho nó nhiều tên khác cũng được.

– Bởi từ Chân Không duy nhất ấy mà sinh ra, hiện ra tất cả vạn
vật trong vũ trụ, cho nên nó là Bản Thể của mỗi vật, mỗi người
chúng ta. Nó là cái “TA THẬT” – (Chân Ngã), là Tâm Thật –
(Chân Tâm) của mọi người, mọi vật, mọi loài.

Con kiến, con người, con cá, con chim, cây hoa, ngọn cỏ, sông,
núi, mặt trăng, mặt trời, . . . tất cả cùng một Bản Thể ấy, cùng một
Chân Tâm ấy sinh ra. Trong con người nó không thêm, mà trong
con kiến bé nhỏ nó không bớt, vì Chân Tâm của mỗi người, mỗi vật
đều đồng như nhau, rộng lớn như nhau, bao la trùm khắp vũ trụ,
không bị hạn cuộc trong một xác thân nhỏ nhoi hay trong một hình
tướng to tát nào.

– Cũng vì Chân Không, Bản Thể, cái “Ta thật” của mọi vật
bao la vô cùng tận, không hình không tướng như thế, nên mới gọi
cái “không có tướng” ấy là Thật Tướng – (Chân Tướng) của
muôn loài, muôn vật.
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– Bản thể ấy có từ thời gian vô thủy, không nhân nào sinh ra
Nó (tiếng Pháp dịch là: non né), nên Nó không có quả “diệt”, nghĩa
là không bao giờ hủy hoại (bất sinh bất diệt). Vì không có nhân
và quả nên luật Nhân quả, Vô thường, Vô ngã không còn áp dụng
cho Nó nữa. Nó lâu bền từ ngàn xưa đến vô cùng tận, không lúc
nào tăng giảm hoặc biến đổi, bao giờ cũng như như, vì vậy nên còn
gọi nó là Chân Như – (Thật Như) hay Như Lai (vẫn như thế từ
ngàn xưa đến nay), hoặc Bản Lai Diện Mục (bộ mặt của vạn vật
từ vô thủy đến bây giờ).

– Tánh của Bản Thể, Chân Không, là yên lặng (tịch), trong
sạch (tịnh), sáng suốt, không mê lầm (giác), linh diệu (linh),
dũng mãnh (hùng), tự do, tự tại (ngã), thương xót (từ bi), hy sinh
(xả), chân thật (chân), vui đẹp (mỹ), tốt lành (thiện), . . . Tất cả
những đức tánh ấy đều hoàn toàn, trọn vẹn, tròn đầy (viên mãn),
không một mảy may khiếm khuyết, tức là đều cao, rộng, sâu đến
mức tuyệt đối, đến mức “Không7”.

Chúng sanh, vạn vật, vì quên những đức tánh rộng lớn tuyệt đối
nói trên của Bản Thể, Chân Tâm mình, nên mới sống một đời sống
mê lầm, xấu xa, nhỏ hẹp và tù hãm, nên mới quay cuồng mãi mãi
trong vòng Nhân quả, Luân hồi và đau khổ.

Đức Phật Thích Ca và chư Phật đã tu tập trong nhiều đời, nhiều
kiếp, để làm cho những đức tánh nói trên, nó vẫn ẩn nấp trong mỗi
người, mỗi vật, rực rỡ hiển hiện đầy đủ trong thân tâm Phật.

– Chư Phật là hiện thân của những đức tánh ấy. Nói một cách
khác, chư Phật đã thể nhập (s’identifier) tức là đã nhập một với
Bản Thể của vũ trụ. Vì vậy nên còn gọi Bản Thể là Phật Tánh
(Tánh Phật). Phật tánh tức là Thật Tánh (Tánh Thật) hoặc
Tự Tánh (tánh sẵn có tự nhiên) của vạn vật vậy.

Khi nào con người làm cho hiển hiện đẩy đủ và hoàn toàn trong
thân tâm mình những đức tánh của chư Phật, khi ấy con người sẽ
ngang hàng với Phật, tức là sẽ thành Phật như chư Phật, không sai,
không khác.

7Vì thế mà không thể dùng giác quan cùng trí óc tầm thường để nhận xét và
luận bàn Chân Không, Niết Bàn được. Trên đây chỉ là tạm dùng lời nói để diễn
tả cái gì không thể tả, vẽ hình cái gì không có hình.
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Khi ấy, con người sẽ thể nhập với Bản Thể, với Chân Không. Con
người sẽ sung sướng hoàn toàn, vì không mê lầm, đau khổ, không
sinh tử luân hồi nữa. Ấy là cảnh yên vui, vắng lặng của Niết Bàn,
mà chữ phạn Nirvana có nghĩa là: không sinh không diệt.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông Thầy chỉ đường cho chúng
sanh tu tập để đi tới Niết Bàn, sống với Chân Không, với cái “TA”
thật, nghĩa là để chúng sanh quay đầu trở lại sống với Phật Tánh,
Thật Tánh của mình và để thành Phật.

18



Chương 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP
TU HÀNH

“Đối với cõi đời bị chìm đắm trong tối
tăm của vô minh ta sẽ mang lại ánh sáng
tươi đẹp của giáo lý tuyệt vời. Ta sẽ giải
thoát cho đời khỏi cái già, cái chết và hết
thảy mọi nỗi đau khổ”.

LỜI PHẬT DẠY
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2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH

– Thành Phật, nhập Niết Bàn yên vui, là kết quả cao nhất mà
người tu theo Đạo Phật có thể đạt được.

Nhưng chúng sanh trong thế gian nhiều vô lượng và tạo nghiệp
ác, lành cũng không giống nhau, trí hiểu biết không đồng nhau,
nên Đức Phật đã lập ra rất nhiều phương pháp (tám vạn bốn nghìn
pháp môn) để tùy từng căn cơ mỗi người, tùy từng trường hợp mà
áp dụng.

Trong Phật học, để giảng dạy cho dễ dàng, người ta chia các
pháp môn ấy ra làm năm loại, gọi là năm Thừa (thừa = cõi) hay
năm Thặng (thặng = cỗ xe). Mỗi thừa có thể coi như một đoạn
đường, đưa đến một kết quả. Người tu tập đủ sức, đủ trí, có thể đi
một mạch đến đích cuối cùng. Người ít sức thì đi dần dần; hết một
đoạn tức là thêm được sức để tiến lên một đoạn nữa.

2.1.1 Năm Thừa (Ngũ Thừa)

1/ NHÂN THỪA.

Kết quả của đoạn này là người tu tập, khi chết đi, sẽ sanh trở
lại cõi người, để hưởng hạnh phúc tương đối, do những nghiệp
lành đã tạo trong kiếp vừa rồi và những kiếp trước.

2/ THIÊN THỪA.

Kết quả của đoạn này là người tu tập sẽ được sinh lên cõi Trời,
sung sướng hơn cõi Người.

Hai Thừa vừa kể, nói gọn là Thế Gian Thừa, vì kết quả chưa
đưa con người ra khỏi luân hồi của thế gian. Trên cõi Trời, sinh
tử vẫn hãy còn; nếu không tu tập thêm nhân lành thì rồi sẽ
thoái sinh xuống cõi Người, theo định luật Nhân Quả và Vô
Thường.

Hạnh phúc trong hai cõi Người và Trời không vững bền, vĩnh
viễn, còn chứa đựng và còn sinh ra phiền não, cho nên trong
Phật học gọi là Hạnh Phúc Hữu Lậu (lậu = phiền não, rỏ

20



giọt, mất dần dần), trái với Hạnh phúc chân thật, không bao
giờ mất của cảnh Niết Bàn, gọi là Hạnh Phúc Vô Lậu.

3/ THANH VĂN THỪA.

Kết quả cùng tột của đoạn này là thành bậc A-La-Hán, không
còn sinh tử, thoát dứt luân hồi, vì đã hiểu thấu được Lý Vô
Ngã.

4/ DUYÊN GIÁC THỪA (hay Độc Giác Thừa).

Kết quả là thành bậc Duyên Giác (hay Bích Chi Phật), cũng
không luân hồi nữa, vì đã hiểu suốt Lý Nhân Duyên tạo ra
sinh tử cho nên không còn chấp cái ta giả (chấp Ngã).

5/ BỒ TÁT THỪA.

Kết quả là thành bậc Đại Bồ Tát, rồi thành Phật.

Ba thừa sau (Tam Thừa) thường gọi là Xuất Thế Gian Thừa
vì kết quả đạt được là người tu hành không còn sống đời sống phàm
phu tầm thường nữa, mà sống một đời sống cao siêu hơn thế gian,
ở ngoài vòng luân hồi của thế gian.

Tuy nhiên, ba thừa này cũng chỉ là những phương tiện tạm thời,
những giai đoạn của một thừa duy nhất là Phật Thừa, mà kết quả
là dắt dẫn con người tu học lên đến địa vị Phật.

Trong Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa (thường gọi gộp là
Nhị Thừa), kết quả đạt được tuy cao siêu, nhưng vẫn còn tương
đối hẹp hòi. Người tu hành chưa thấu suốt được Lý Chân Không,
nên chưa hoàn toàn nhập một với Bản Thể bao la của vũ trụ, không
nhận thấy rằng mình, người và vạn vật chỉ là Một.

Vì vậy, các bậc A-La-Hán và Duyên Giác, sau khi giải thoát còn
say đắm trong cảnh yên lặng của Niết Bàn mà không ra quả độ
chúng sanh. Nói một cách khác, các vị ấy tuy đã giải thoát khỏi
sinh tử luân hồi, nhưng chưa hành đạo rộng rãi để giác ngộ và giải
thoát cho nhiều người, nhiều vật khác.

Bởi lẽ ấy, Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa gọi là Tiểu
Thừa (tiểu = nhỏ). Hai cỗ xe này bé nhỏ, chỉ chở được ít người đến
chỗ giải thoát mà thôi, và cũng không được đến chỗ cùng cực của
Đạo lý.
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Còn Bồ Tát Thừa gọi là Đại Thừa (đại = lớn). Cỗ xe này lớn,
chở được vô số lượng chúng sanh đến chỗ giải thoát cùng cực, vì Bồ
Tát và Phật không những cứu độ cho mình mà còn cứu độ cho hết
thảy mọi loài, mọi vật trong vũ trụ ra khỏi mê lầm, đau khổ.

Khi Đức Phật Thích Ca tại thế, trong những năm đầu tiên thuyết
pháp, Ngài giảng về những pháp môn Tiểu Thừa để hợp với trình
độ hãy còn thấp kém của các đệ tử. Bởi vậy, Giáo lý Tiểu Thừa
được coi là Phật Giáo Nguyên Thủy (thỉ), nghĩa là Phật Pháp đem
giảng dạy lúc ban đầu.

Về sau, Đức Phật dần dần nâng cao trình độ giảng dạy, đưa các
Phật tử đến chỗ cao siêu tột bậc của Phật Pháp, tức là Đại Thừa
Giáo.

Như trên đã nói, Tiểu Thừa và Đại Thừa chỉ là hai giai đoạn
của một Phật Thừa mà thôi; nhưng chữ “tiểu” làm cho nhiều người
hiểu lầm, đem gán cho nó một ý nghĩa chê bai không đúng (tiểu
đối với đại). Để tránh sự ngộ nhận ấy, trong kỳ Hội Nghị Phật Giáo
Thế Giới họp tại Kathmandu (Népal) vào tháng 11 năm 1956, các vị
lãnh đạo Phật Giáo Thế Giới đã quyết định bỏ danh “Tiểu Thừa”,
và từ nay trở đi chỉ dùng danh từ “Phật Giáo nguyên thủy” để cho
đúng với ý nghĩa và lịch sử của Giáo Pháp.

2.2 NHÂN THỪA

Bước đầu tiên trên đường tu tập, muốn kiếp sau sanh trở lại làm
người, hưởng những phúc báo, kết quả của các việc lành đã làm
trong đời này, người tu cần phải làm hai việc:

1/ Quy y (Tam quy)

(Quy – trở về; Y – nương
tựa)

2/ Trì Giới (Ngũ Giới).

(Trì – giữ gìn; Giới – răn,
cấm)
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– Tam Quy Y (nói tắt: Tam Quy) là ba sự trở về để nương tựa
(chữ Pháp dịch là: chercher refuge; chữ Phạn là namo).

2.2.1 Tam Quy Y

1/ – Trở về nương tựa vào Phật

2/ – Trở về nương tựa vào Pháp

3/ – Trở về nương tựa vào Tăng

Con người, trước khi được nghe Phật Pháp, sống trong cảnh mê
lầm, như người lạc đường trong đêm tối. Muốn ra ngoài ánh sáng và
đi cho đúng đường, cần phải đổi hướng, quay đầu theo sự chỉ dẫn
của Đức Phật.

– Ấy là quy y Phật (nam mô Phật).

Đã quay về với ánh sáng của Phật thì phải tuân theo lời giảng
dạy của Phật, nghe Giáo lý của Phật.

– Ấy là quy y Pháp (nam mô Pháp).

Khi Đức Phật còn tại thế thì nghe lời giảng của Đức Phật; khi
Đức Phật đã tịch diệt thì nghe lời giảng của chư Tăng (Sư). Tăng là
những người đã xuất gia tu tập, hy sinh đời riêng để làm sứ mạng
giữ gìn Giáo Pháp và tuyên dương giảng dạy Giáo Lý cho người
khác.

– Ấy là quy y Tăng (nam mô Tăng).

Phật, Pháp, Tăng, là ba thứ tôn quý nhất của người Phật tử,
cho nên gọi là Tam Bảo (bảo = quý).

– Vậy công việc đầu tiên của người bước vào Đạo Phật là quy
y Tam Bảo, nghĩa là đến chùa, xin làm lễ được nhận vào hàng đệ
tử của Phật, và xin chư Tăng truyền giới cho.

– Việc thứ nhì, sau khi làm lễ quy y, là Giữ Giới, nghĩa là tuân
theo những lời răn cấm của Đức Phật dạy, mà chư Tăng đã truyền
giảng khi làm lễ quy y.
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2.2.2 Ngũ Giới

1/ Giới Sát (sát = giết). Không được giết hại người và sinh vật,
nghĩa là phải có lòng từ bi, thương hết mọi loài.

2/ Giới Đạo (đạo = trộm, cắp). Không được lấy trộm cắp tiền
tài, đồ vật của người khác, tức là đừng tham lam.

3/ Giới Dâm (dâm = thú vui của xác thịt). Không được say đắm,
trụy lạc trong thú vui xác thịt, tức là sống điều hòa và thanh
cao, không ham mê về vật chất. Người tại gia không được tà
dâm, lang chạ.

4/ Giới Ngữ (ngữ = lời nói). Không nói dối, hoặc nói những
điều độc ác, tức là chỉ nói những lời ngay thật và dịu dàng.

5/ Giới Tửu (tửu = rượu). Không uống rượu, là chất nóng, làm
cho người mất bình tĩnh, mất sáng suốt và không thể giữ được
bốn giới trên.

– Năm điều răn cấm này chỉ là những việc ăn ở đúng lẽ phải, mà
ai ai cũng phải cố gắng thực hiện mới thành được con người gọi là
có nhân cách.

2.3 THIÊN THỪA

Tiến lên một bước nữa, muốn kiếp sau được sinh lên cõi Trời,
yên vui, sung sướng hơn ở cõi Người, thì phải tu tập pháp “Mười
điều lành” (Thập Thiện Nghiệp).

Điều lành (thiện nghiệp), theo Phật giáo, là tất cả những việc
làm đúng với lẽ phải, hợp với Chân lý, tức là những việc vừa lợi cho
mình, vừa lợi ích cho người và vật khác.

– Con người làm những việc lành hay ác, hành động xấu hay tốt,
đều do thân, miệng và ý mà ra.

Pháp “Mười điều lành” dạy con người tu tập để cả ba thứ thân,
miệng và ý đều không làm việc ác, chỉ làm những điều lành.
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2.3.1 Thập Thiện Nghiệp

1/ Không giết hại chúng sinh: tức là giải phóng cho mọi
người, mọi vật; không ăn thịt và làm tổn hại đến đời sống của
vật khác, vì chúng là sinh vật hữu tình, cũng biết đau khổ như
con người.

2/ Không trộm, cắp: tức là không lấy, dấu diếm của người, mà
trái lại, lấy của mình đem bố thí cho những kẻ thiếu thốn.

3/ Không dâm đãng: tức là không trụy lạc trong thú vui của
xác thịt; hưởng những thú vui cao quý của tinh thần, đạo lý.

– Ba điều lành nói trên là thuộc về thân.

4/ Không nói dối. Có nói không, không nói có, tức là nói dối.
Chỉ nói đúng với điều đã làm, đúng với sự thật đã trông thấy,
nghe thấy mà thôi.

5/ Không nói thêu dệt: tức là không nói ngoa, không nói sai
lạc sự thật để người khác phải mê lầm. Chỉ nói những lời chân
thật, đúng chắc, không thêm, không bớt.

6/ Không nói độc ác: tức là không chửi rủa, không nói lời thô
bỉ, xấu xa, mà chỉ nói những lời dịu dàng, êm ái.

7/ Không nói hai lưỡi: tức là không nói lời phản gián, gặp bên
này nói xấu bên kia, gặp bên kia nói xấu bên này, để gây sự
ác cảm, bất hòa giữa hai người.

– Bốn việc thiện trên đây thuộc về miệng.

8/ Không tham lam (tham): tức là tự xét rằng mình đã có
đủ với những thứ mình có (tri túc); không thèm thuồng, cầu
mong những thứ quá với sức mình.

9/ Không giận hờn (sân): nghĩa là không nóng nảy, tức giận
khi gặp người hoặc cảnh vật trái với ý mình, lúc nào thân tâm
cũng bình tĩnh, vui vẻ.

10/ Không si mê (si): tức là không mê lầm, ngu tối; biết suy xét,
hành động theo lẽ phải. Không mê tín, dị đoan (như xin săm,
bói quẻ, dâng sao giải hạn, đốt vàng, mã, . . . ). Không ương
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ngạnh, cố giữ những ý kiến sai lầm khi đã được người khác
giảng lẽ thật.

– Ba điều thiện vừa nói trên thuộc về ý.

– Pháp “Mười điều lành” có hiệu lực làm cho thân tâm con người
trở nên tốt lành, trí tuệ trở nên sáng suốt, và mọi cảnh vật chung
quanh đều sống yên vui, hòa thuận.

Bởi thế, từ ngàn xưa, tất cả các vị Hiền, Thánh, Bồ Tát và chư
Phật đã thoát khỏi sinh tử, luân hồi, chứng được Niết Bàn, đều bắt
đầu lấy mười điều thiện làm căn bản tu hành.

Người Phật tử, muốn tiến lên những giai đoạn tu tập cao siêu về
sau, cũng phải bắt đầu thực hành pháp “Mười điều lành” này cho
siêng năng, thuần thục.

2.4 THANH VĂN THỪA

Trong giai đoạn này, người Phật tử tu học để thành một vị siêu
phàm, vĩnh viễn yên vui ở ngoài vòng sinh tử của thế gian.

Muốn đạt được kết quả ấy, trước hết người Phật tử phải thấu
hiểu tình trạng đời người, biết rõ căn bệnh của thế gian ra sao, để
rồi tìm thuốc trị bệnh.

– Vì thế Đức Phật giảng “Tứ Diệu Đế” để giải rõ tình trạng
đời người và dạy phương pháp thay đổi tinh trạng ấy (Đế = sự thật
chắc chắn; diệu = huyền diệu, mầu nhiệm).

? Tứ Đế – bốn Sự Thật, là:

1. – Khổ Đế
2. – Tập Đế

3. – Diệt Đế
4. – Đạo Đế
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2.4.1 Tứ Đế

Khổ Đế

– Sự Thật đầu tiên về tình trạng đời sống của chúng sanh trong
thế gian là đau khổ.

Thoạt mới lọt lòng mẹ ra, tiếp xúc với hoàn cảnh nóng, lạnh bên
ngoài, đã cảm thấy đau nên con người phải khóc. Rồi từ lúc bé đến
khi chết, nào bệnh tật, nào tai nạn, già yếu . . .

Tất cả những thứ ấy đều là khổ, nhưng mới là khổ về xác thân.
Còn bao nhiêu những khổ khác về tinh thần nữa: yêu mến mà phải
chia ly; oán ghét mà phải sum họp; cầu mong mà chẳng được thỏa
mãn; ngay thẳng, hiền lành, mà phải sỉ nhục, áp bức, vv . . .

Phật Giáo không phủ nhận rằng trong đời con người cũng có lúc
vui vẻ, sung sướng, vì thân tâm được thỏa mãn trong những điều
mong muốn. Những hạnh phúc ấy là quả tốt của những nghiệp lành
đã tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Đức Phật không dạy rằng
con người phải tránh những hạnh phúc ấy để nhận thấy và chịu
đựng những đau khổ mà thôi.

– Đức Phật không dạy như thế. Đức Phật dạy ta đừng say đắm,
mê mờ trong những hạnh phúc trên, và giảng cho ta trông thấy cuộc
đời sâu hơn, xa hơn, đúng với sự thật hơn.

– Trông sâu hơn và xa hơn, vì chúng ta nhận thấy những sung
sướng trong thế gian không vững bền, không vĩnh viễn. Khi nó mất
thì chúng ta buồn và đau khổ. Mà ngay khi nó còn, nó cũng gây cho
chúng ta biết bao bận rộn, lo nghĩ, ghét ghen, thù oán, . . .

– Trông đúng với sự thật hơn, vì trong khi ta đang say đắm trong
hạnh phúc, nếu ta không biết tu tập để giữ gìn và làm tăng trưởng
nhân duyên lành đã sinh ra hạnh phúc thì hạnh phúc đã bắt đầu
suy giảm theo luật Vô Thường rồi. Đau khổ đã dần dần đến thay
thế cho sung sướng rồi.

Bởi vậy tình trạng chung và đúng thật của thế gian là đau khổ.
Ấy là một Lẽ Thật chắc chắn, hiển nhiên.
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Tập Đế

(Tập = chồng chất; hội hợp với nhau; thói quen).

– Những đau khổ không phải tự nhiên mà có. Nó đều là quả của
nhiều nhân chồng chất từ nhiều đời tạo ra. Ấy là Sự Thật thứ hai
mà Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh, để biểu rõ nguyên do tình
trạng đau khổ của đời người.

– Phật học gọi những nguyên nhân tạo ra đau khổ là phiền não.
Những phiền não rất nhiều (có tám vạn bốn nghìn phiền não); nhưng
để cho dễ giảng dạy, Phật học tóm thâu tất cả mười loại chính sau
đây:

1/ Tham: tham lam; muốn có nhiều những thứ mình ưa thích.

2/ Sân: giận hờn, hung hăng, khi không vừa lòng, không được
thỏa thích như ý muốn.

3/ Si: ngu tối, không sáng suốt; không suy xét, hiểu biết đúng
Lẽ Phải, đúng Sự Thật.

4/ Mạn: kiêu ngạo, tự coi mình hơn người và khinh rẻ kẻ khác.

5/ Nghi: nghi ngờ Lẽ Phải, không tin Chân Lý.

6/ Thân kiến (kiến = trông thấy; nhìn, nhận thấy): nhìn nhận
rằng thân có thật và lâu bền, nên cố làm cho xác thân sung
sướng.

7/ Biên kiến (Biên = góc, cạnh): chỉ nhìn thấy một phía cạnh;
không trông thấy toàn diện mà lại cho rằng sự nhận xét nhỏ
hẹp, sai lầm ấy là đầy đủ.

8/ Tà kiến (Tà = sai lầm): mê tín, dị đoan, tin những điều không
đúng Chân Lý, không hợp với Lẽ Phải.

9/ Kiến thủ (Thủ = giữ lấy): giữ những nhận xét sai lầm, không
chịu thay đổi theo đúng Sự Thật và Lẽ Phải.

10/ Giới cấm thủ: tin và làm theo những điều răn cấm không
đúng với Chân Lý (thí dụ: tu lối ép xác, như ăn ớt, không ăn
cơm, ngồi phơi ngoài mưa, nắng, vv . . . )
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– Năm thứ phiền não sau cùng thường được gộp chung vào một
loại gọi là “ác kiến”, nghĩa là những nhận biết sai lầm (ác), không
đúng với Chân Lý.

Tất cả mười món phiền não nói trên là nguyên nhân chính của
đau khổ, luân hồi.

Diệt Đế

– Muốn hết đau khổ, luân hồi, phải diệt trừ nhân sinh ra đau
khổ, tức là phải phá những món phiền não chồng chất từ bao nhiêu
đời, nó trói buộc con người và sai khiến con người như một nô lệ.

– Khi phá trừ hết những phiền não rồi thì con người được tự do
hoàn toàn, yên vui, sáng suốt, và không còn nhân để tạo ra luân hồi
nữa.

Con người đã giải thoát khỏi sinh tử và đạt tới Niết Bàn (còn
gọi là cảnh Diệt).

Đạo Đế

– Đức Phật dạy cho chúng sanh một con đường chắc chắn để đi
đến Niết Bàn. Con đường ấy gọi là “Con đường tám điều chánh”
(Bát Chánh Đạo), nghĩa là con đường có tám điều chân chánh mà
người Phật tử phải làm.

2.4.2 Bát Chánh Đạo

? Bát Chánh Đạo – Tám điều chân chánh:

1/ Nhận xét chân chánh (Chánh Tri Kiến): nhận xét và
hiểu biết sự vật đúng với Sự Thật, hợp với Lẽ Phải.

2/ Suy nghĩ chân chánh (Chánh Tư Duy): suy nghĩ và xét
đoán sáng suốt, đúng với Chân Lý, không mê lầm.

3/ Nói chân chánh (Chánh Ngữ): nói đúng đắn, ôn hòa; nói
những lời hợp với Chân, Mỹ, Thiện.
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4/ Hành động chân chánh (Chánh Nghiệp): làm những việc
chân chánh, nghĩa là những việc vừa lợi ích cho mình vừa lợi
ích cho người và vật khác.

5/ Sống chân chánh (Chánh Mạng): sống trong sạch, hợp với
Chân Lý; không làm những nghề, những hoạt động dễ gây ra
ác nghiệp.

6/ Tinh tấn trong chân chánh (Chánh Tinh Tấn): siêng
năng, chăm chỉ tu tập những điều chân chánh để tiến trên con
đường đạo.

7/ Tưởng nhớ chân chánh (Chánh Niệm): nhớ những việc
chân chánh đã làm, quán tưởng những việc chân chánh hiện
tại và sẽ làm, để suy nghĩ và hành động cho hợp với Lẽ Phải,
để diệt trừ những ý tưởng sái quấy và phòng ngừa những việc
sai lầm.

8/ Định tâm chân chánh (Chánh Định).

Định (hoặc thiền định) là tập trung tinh thần để làm cho tâm
được yên lặng.

Chánh định là tu tập cho tâm trí vắng lặng và trong sạch,
không bị chao động bởi những cảnh bên ngoài và bên trong.
Nhờ thế mà trí tuệ sáng suốt sẽ phát sanh.

Trí tuệ sáng suốt ấy sẽ giúp người tu hành hiểu thấu Chân
Lý, biết rõ nguyên nhân của đau khổ; nó sẽ giúp người tu học
phá tan xiềng xích của phiền não và tối tăm của si mê.

2.4.3 Quả Vị Thanh Văn

Đạo Đế dắt dẫn con người ra khỏi sanh tử, luân hồi, tiến tới cảnh
yên vui vĩnh viễn của Niết Bàn. Người tu tập dần dần chứng được
bốn quả vị cao siêu của Thanh Văn Thừa là:

1/ – Tu-Đà-Hoàn.

2/ – Tư-Đà-Hàm.

3/ – A-Na-Hàm.

4/ – A-La-Hán (cao nhất).
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– Tu-Đà-Hoàn Quả vị tu hành mới phá trừ được sự thấy biết mê
lầm (Kiến hoặc), và còn sinh trở lại cõi Dục vài
kiếp nữa để tu tập.

– Tư-Đà-Hàm Quả vị còn sinh trở lại cõi Dục một lần nữa.

– A-Na-Hàm Quả vị không còn sinh trở lại cõi Dục, và sau chỉ
sinh lên cõi Sắc, cõi Vô Sắc mà thôi.

– A-La-Hán Quả vị không còn sinh trong ba cõi Dục giới, Sắc
giới và Vô Sắc giới nữa mà nhập Niết Bàn mãi
mãi.

2.5 DUYÊN GIÁC THỪA

– Tiến lên trong việc tu học, tìm hiểu Chân Lý, các bậc Duyên
Giác tu pháp quán “Mười hai nhân duyên” (Thập Nhị Nhân
Duyên).

Chúng ta nhớ lại rằng mỗi sự, mỗi vật trong vũ trụ đều đồng
thời là nhân và duyên để giúp những nhân khác tạo ra những quả
khác.

Thấu suốt lý Thập Nhị Nhân Duyên sẽ hiểu rõ người và vạn vật
do đâu mà sanh và vì sao phải luân hồi muôn đời nghìn kiếp.

2.5.1 Thập Nhị Nhân Duyên

1/ Vô Minh: Ngu dốt, mê lầm, tối tăm, không hiểu Chân Lý
của Vũ Trụ, không nhận thấy Bản Thể, Thật Tánh của người
và vạn vật.

2/ Hành: Hành động.

Vì ngu tối nên hành động sai lầm, làm những việc không đúng
với Chân Lý, không hợp với Thật Tánh, nghĩa là làm những
ác nghiệp.

3/ Thức: Hiểu biết, nhưng hiểu biết không sáng suốt, tưởng rằng
thân này là ta thật và cảnh chung quanh là cảnh thật, nên ham
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muốn sống mãi trong cảnh ấy. Lòng ham muốn tạo thành một
sức mạnh, một động lực sinh tử (Thần Thức) để đầu thai.

4/ Danh sắc: Danh nghĩa là tên gọi, chỉ cho tâm linh hay tinh
thần, vì tinh thần có tên gọi mà không có hình tướng để trông
thấy. Sắc tức là xác thân, chỉ cho vật chất.

Hành động và hiểu biết sai làm nên mới tạo ra nghiệp đầu
thai để tái sinh. Bào thai là vật do sự phối hợp của hai thứ
tinh thần và vật chất (thần thức và xác thân).

5/ Lục nhập: Lục là sáu, nhập là vào, tức là sáu căn hay sáu
giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (Sắc, Thanh, Hương, Vị,
Xúc, Ý ). Sáu căn này đem những cảm giác (đối với hoàn cảnh
bên ngoài) vào bên trong cho thai.

6/ Xúc: Là động chạm. Ở trong bụng mẹ hay lọt lòng ra ngoài,
thai đã tiếp xúc, động chạm với hoàn cảnh chung quanh.

7/ Thọ: Là lãnh lấy, nhận lấy.

Động chạm với hoàn cảnh tất sinh ra cảm giác. Sáu căn tiếp
nhận những cảm giác ấy.

8/ Ái: Là ưa, thích.

Khi nhận những cảm giác mà cho là hợp với mình thì ưa thích;
cho là không hợp với mình thì chán ghét.

9/ Thủ: Là dành, giữ lấy.

Ưa thích sự vật gì thì cố dành giữ lấy, tạo ra ác nghiệp.

10/ Hữu: (hậu hữu thân) Là có thân sau này.

Những nghiệp đã tạo là nhân để sinh ra thân đời sau, vì trong
nhân đã có quả nằm sẵn.

11/ Sinh: Là sinh ra.

Khi gặp đủ duyên thì thân sẽ sinh ra, nối tiếp cho thân hiện
tại.

12/ Lão, Tử: Là già và chết.
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Thân hiện tại già và chết. Thân sau sinh ra cũng sẽ lại già
và chết, để một thân sau nữa nối tiếp như thế không bao giờ
ngừng.

– Vòng sinh tử, tử sinh cứ quay tròn mãi.

– Người Phật tử quán sát lý Mười hai nhân duyên sẽ hiểu rằng
con người sinh tử luân hồi là do kết quả của những ác nghiệp. Và
sở dĩ tạo ra ác nghiệp là vì ngu tối, mê lầm (vô minh), không nhận
được Bản Thể sáng suốt, Chân Tâm trong sạch của mình.

– Người tu học sẽ dùng trí tuệ sắc bén để phá trừ tối tăm, cắt
đứt vòng tù hãm của mười hai nhân duyên và thoát ra ngoài sinh
tử. Kết quả sẽ là đạt được Niết Bàn, thành bậc Duyên Giác (Bích
Chi Phật).

2.6 BỒ TÁT THỪA

– Người Phật tử tu hạnh Bồ Tát, ngoài mười điều thiện, phải tu
tập pháp Lục Độ (Lục Ba-La-Mật).

– Lục là sáu; Độ là vượt qua; Ba-La-Mật (chữ Phạn: Paramita)
là: đến bờ bên kia.

– Lục Độ hay Lục Ba-La-Mật là sáu món tu tập để người Phật
tử từ bờ bên này, bờ Vô Minh của thế gian – ngu tối, đau khổ, luân
hồi, vượt sang bờ bên kia, bờ Giác Ngộ của chư Phật – sáng suốt,
an vui, không sanh diệt.

– Pháp Lục Độ Ba-La-Mật chung cho cả hai hạng Phật tử, xuất
gia và tại gia; người nào muốn tu hạnh Bồ Tát đều được.

– Con người sở dĩ phải đau khổ là vì đã tập từ nhiều đời, nhiều
kiếp sáu món “tệ”:

1/ tham lam, bỏn sẻn;

2/ phạm điều răn cấm;

3/ sân hận, giận dữ;

4/ lười biếng, trễ nải;

5/ tâm thần tán loạn;

6/ si mê, ngu tối.
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– Sáu món “tệ” này làm cho những đức tánh tốt đẹp vẫn sẵn có
trong mỗi người (Phật tánh) bị che lấp, giam hãm, không hiển hiện
và hoạt động được.

– Để chữa sáu “tệ” ấy, Đức Phật dạy sáu phương pháp tương
ứng, tức Lục Độ.

2.6.1 Lục Độ Ba La Mật

– Bố thí: Độ khỏi tham lam, bỏn sẻn.

– Trì giới: Độ khỏi hành động ác độc, sái quấy.

– Nhẫn nhục: Độ khỏi sân hận, giận dữ.

– Tinh tấn: Độ khỏi lười biếng, trễ nải.

– Thiền định: Độ khỏi tán loạn tâm thần.

– Trí tuệ: Độ khỏi si mê, ngu tối.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những nét sơ thị của sáu phương
pháp này.

1/ Bố thí Ba-La-Mật.

– Bố: nghĩa là (một cách) rộng rãi; thí : nghĩa là (đem) cho.

– Bố thí nghĩa là đem cho rộng khắp. Đem những gì của mình
ban phát rộng khắp cho mọi người, mọi vật.

– Có 3 loại bố thí:

a) Tài thí: lấy của cải, tiền bạc, đồ dùng vật chất đem cho
người thiếu thốn, cần giúp đỡ.

b) Vô úy thí: lấy lời nói, việc làm, giúp cho người đang sợ
hãi hết sợ, người đang bị khủng bố, lo âu được yên tâm,
vững chí.

c) Pháp thí: đem Chân Lý, Giáo Pháp của Phật, giảng
dạy cho người chưa biết Đạo.

34



– Tài thí và Vô úy thí chỉ là phương tiện cứu độ nhất thời.

– Pháp thí có hiệu quả lâu bền, vì giúp cho người hiểu được
Lẽ Thật, phá được Vô Minh và đạt đến Hạnh phúc chân thật.
Bởi vậy, thí Pháp là một hành động cao quý và có công năng
cứu độ, giải thoát hơn cả.

– Trong thế gian, thường ai cũng có dịp bố thí, nhưng đã cố
làm với ý cầu mong một kết quả tương lai cho mình, hoặc còn
để ý cân nhắc xem vật đem cho đáng giá nhiều hay ít, tốt hay
xấu, phân biệt kẻ thân người sơ, kẻ ưa người ghét. Như thế
gọi là bố thí trước tướng (bám víu lấy hình tướng).

– Người tu hạnh Bồ Tát làm bố thí vô tướng, nghĩa là trông
thấy đau khổ, thiếu thốn, sợ hãi, thì cứu giúp cho hết đau khổ,
hết thiếu thốn, hết sợ hãi, mà không để ý đến vật đem cho, dù
vật ấy rất quý như thân mạng, không phân biệt người mình
cứu là ai, thân hay sơ, thù hay bạn và cũng không tưởng nghĩ
rằng việc mình làm là một việc bố thí.

– Sự làm bố thí của Bồ Tát là một đức tánh phát ra tự nhiên
ở Chân Tâm, như khí nóng phát ra tự nhiên ở lửa vậy.

2/ Trì giới Ba-La-Mật.

– Giới là những điều răn cấm, những phương pháp mà Đức
Phật dạy cho người tu tập tuân theo để giữ cho thân, miệng
và ý được sáng suốt, trong sạch, nghĩa là thân không làm,
miệng không nói và ý không nghĩ đến những điều sai lầm, độc
ác nữa. Như thế sẽ trừ diệt được hết những nghiệp ác sinh ra
đau khổ, luân hồi.

– Người tu hạnh Bồ Tát cho đến mực thân, miệng và ý hoàn
toàn không ô nhiễm một chút mảy may gì sái quấy. Khi ấy
chẳng phải trì giới mà vẫn chẳng phạm giới nữa, ý như kẻ uống
thuốc chữa bệnh, lúc bệnh hết thì không cần uống thuốc. Như
thế gọi là trì giới Ba-La-Mật.

– Những giới Đức Phật dạy rất nhiều, tùy theo các hạng nam
hay nữ, xuất gia hay tại gia, nhưng đại cương gồm có ba loại:

a) Nhiếp luật nghi giới: giữ gìn thân, miệng, ý, không
làm, không nói, không nghĩ bất kỳ điều tà ác.
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b) Nhiếp thiện pháp giới: làm, nói, nghĩ tất thảy mọi
điều việc lành, lợi ích cho mình, lợi ích cho người và vật
khác.

c) Nhiêu ích hữu tình giới: cứu khổ toàn thể chúng sinh,
hóa độ khắp hết mọi loài, không sợ khó nhọc và tốn thời
giờ, không phân biệt chủng loại, loài.

3/ Nhẫn nhục Ba-La-Mật.

– Nhẫn là nhịn, nghĩa là dẫu ngoài thân hay trong tâm không
được yên vui, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng như không có gì.

– Nhục là điều làm cho xấu hổ, đau đớn trong lòng.

Thường người ta ai cũng có chút ít đức tính nhẫn nhục.

– Nhưng nhẫn nhục Ba-La-Mật là nhẫn nhục đến chỗ rốt ráo,
cùng cực, hoàn toàn, không còn nhận thấy cảnh nhục và thân
tâm mình bị nhục.

– Nhẫn như thế không phải vì sợ sệt, hèn nhát, nhưng vì người
tu tập đã nhận được Thật Tánh của con người là luôn luôn
yên lặng, bình đẳng đối với tất cả mọi sự, mọi việc, không hề
bị lay động bởi một cảnh vật gì, dù là thuận hay nghịch, hợp
với mình hay trái với mình (Tự Tại – người chép).

– Nhẫn nhục Ba-La-Mật gồm có ba thứ: nhẫn nhục về thân,
nhẫn nhục về miệng, và nhẫn nhục về ý.

a) Về thân thì dẫu gặp hoàn cảnh nào cũng không có thái
độ hung hăng, đe dọa hoặc đánh đập lại người; bao giờ
cũng giữ những cử chỉ ôn hòa, giáng điệu dịu dàng, bình
tĩnh.

b) Về miệng thì tuy gặp sự trái ý cũng không thốt ra những
lời thô bỉ, độc ác. Lời nói lúc nào cũng vẫn thanh nhã,
êm ái.

c) Về ý thì dẫu gặp cảnh nghịch, tâm trí vẫn bình thản,
nhẹ nhàng, không hề phát ra một tư tưởng giận hờn, thù
oán.

– Người xưa đã nói:
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“Nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận” nghĩa là:
thân nhẫn, miệng nhẫn, và ý nhẫn thì những đau khổ, oán thù
đều dứt hết.

– Nhẫn nhục Ba-La-Mật làm cho thân tâm được hoàn toàn
yên ổn và không còn tạo ác nghiệp nữa.

4/ Tinh tấn Ba-La-Mật.

– Tinh là thuần một thứ, chuyên một việc, không xen lẫn một
ý gì, một việc gì khác vào.

– Tấn là tiến lên mãi, không dừng nghỉ.

– Tinh Tấn nghĩa là chuyên cần, siêng năng tu tập để tiến
trên con đường Đạo.

Chúng ta nhớ trong pháp Bát Chánh Đạo cũng có hạnh tinh
tấn. Muốn tu tập và đạt tới một kết quả gì điều cần nhất là
phải chuyên cần, siêng năng, không để một việc nào khác xen
lấn, không cho một ý nghĩ gì khác làm lãng trí, nản lòng.

– Nhờ tinh tấn mà những đức tánh bố thí, trì giới, nhẫn nhục
có thể lên cao đến tột bậc.

– Tinh tấn Ba-La-Mật là tinh tấn đến mực hoàn toàn, tinh
tấn đến thành một đức tánh tự nhiên. Người tu tập không còn
cảm thấy có cố gắng, ép buộc nữa.

– Khi tu đến mực cùng cực thì Tinh tấn Ba-La-Mật không
còn, vì lúc ấy bệnh lười biếng đã hoàn toàn hết.

– Bốn điều mà người tu tập phải tinh tấn là:

a) Các điều ác chưa sanh, phải siêng năng làm cho nó đừng
sanh.

b) Các điều ác đã sanh, phải siêng năng làm cho mau diệt.

c) Các việc lành chưa sanh, làm cho phát sanh.

d) Các việc lành đã sanh, làm cho tăng trưởng.

5/ Thiền định Ba-La-Mật.
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– Hai chữ Thiền Định là do ghép chữ Phạn: Thiền na (Dhyana)
với chữ Hán: Định lự (Tịnh lự).

– Thiền na hay Định lự hoặc Thiền Định, là tập trung tư
tưởng, làm cho tâm trí yên lặng, không dính líu vào một việc
gì, một ý nghĩ gì của thế gian. Rồi dùng tâm trí vắng lặng ấy
mà suy xét, quan sát một vấn đề cho đến cùng cực, ráo rốt.

– Chúng ta nhớ trong pháp Bát Chánh Đạo cũng có Định,
và đã biết rằng trong sự suy tầm, nghiên cứu của các khoa
học cũng cần đến Định. Tâm có định thì trí mới sáng suốt để
suy nghĩ và tìm tòi được sâu xa.

– Nhưng Thiền định Ba-La-Mật lên cao đến mực xuất thế
gian. Tâm và ý lúc ấy tuyệt đối thanh tịnh, đến nỗi không còn
biết là thanh tịnh, không còn thấy tướng thanh tịnh nữa. Khi
ấy trí tuệ sáng suốt cùng cực mới phát sanh.

6/ Trí tuệ Ba-La-Mật.

– Trí tuệ (Trí huệ) của Bồ Tát khác xa với trí tuệ của thế
gian, tuy cũng một danh từ.

Con người hiểu biết được mọi sự, mọi vật trong vũ trụ là nhờ
trí tuệ.

– Để hiểu biết, trí tuệ dùng 2 phương pháp mà trong Phật học
gọi là: Hiện lượng và Tỷ lượng.

a) Hiện lượng (hiện: hiển hiện; lượng: đong, đo lường)
nghĩa là dùng sự nhận xét trực tiếp ngay với cảnh vật
mà hiểu biết được, không phải qua một trung gian hay
một suy luận nào khác (connaissance directe, intuitive).

b) Tỷ lượng (tỷ: so sánh) nghĩa là dùng một nhận xét đã có
sẵn, rồi suy luận thêm để hiểu biết cảnh vật khác, trạng
thái khác (connaissance indirecte, déductive).

– Hiện lượng và Tỷ lượng của người thường rất dễ sai lầm,
vì giác quan cùng trí óc còn hẹp hòi và mê tối, những khí cụ
khoa học còn quá thô sơ đối với những bí hiểm của vũ trụ.

– Vì thế, hiện lượng và tỷ lượng của thế gian chỉ là tự hiện
lượng và tự tỷ lượng mà thôi, (tự: tương tự, chưa đúng), chứ
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không phải là chân hiện lượng và chân tỷ lượng của chư Phật.

– Nhờ tinh tấn tu tập, các vị Bồ Tát thiền định Ba-La-Mật
rồi do nơi thiền định này mà phát ra Trí tuệ Ba-La-Mật, hay
Trí Tuệ Bát Nhã, chữ Phạn: Prajna.

– Trí tuệ Ba-La-Mật sáng suốt cùng cực, nhận thấy rõ ràng
chân lý của vạn vật, vũ trụ. Với trí tuệ sắc bén ấy, các vị Bồ
Tát diệt trừ được vô minh và đạt đến đích cuối cùng là giải
thoát khỏi sinh tử.

2.6.2 Lục Thông

– Người tu pháp Lục Độ, khi tới đích, có đủ những phép nhiệm
mầu của các vị A-La-Hán, Duyên Giác và chư Phật, mà vẫn thường
gọi là sáu món thần thông (Lục Thông).

1/ Thiên nhãn thông: mắt trông thấy khắp vũ trụ, không một
vật gì có thể ngăn ngại được.

2/ Thiên nhĩ thông: tai nghe và hiểu hết các âm thanh, tiếng
nói của mọi loài, mọi vật trong vũ trụ.

3/ Tha tâm thông: xét thấy ý nghĩ thâm sâu, hiểu nỗi lòng
thầm kín của mọi người, mọi vật.

4/ Túc mạng thông: biết rõ muôn trùng đời trước của mình và
của chúng sinh khác.

5/ Thân túc thông: biến hóa khắp hết mọi nơi, chỗ nào cũng
đến được.

6/ Lậu tận thông: có sức diệt trừ hết ngu si, mê lầm, phiền
não.

Những thần thông chỉ là những giác quan (organes sensoriels) thần bí, chưa
khai mở, những quyền năng (pouvoirs) huyền diệu chưa thức tỉnh, vẫn ẩn tàng
trong mọi người. Khoa học đã khám phá và nhận thấy một phần bé nhỏ của
những thần thông ấy.

Hiện vẫn có những tu sĩ Đạo Phật và các Đạo khác đạt được với một mức
cao hay thấp, đủ cả hoặc một phần những thần thông nói trên. Tuy nhiên các
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vị ấy không đem ra khoe khoang vì những thần thông không phải là mục đích
cứu cánh của Đạo và của sự tu hành chân chánh. Đem nó ra phô trương tức là
còn Ngã chấp và còn ham thích trần cảnh, và tức là tự phá hoại công phu tu
tập của mình, tự làm cản trở sự tiến đến mực giải thoát.

2.6.3 Tứ Đại Nguyện

– Tu hạnh Bồ Tát vừa cần phải có ý chí mãnh liệt, vừa cần phải
có tâm rộng lớn, vì các vị Bồ Tát tu tập không những vì mình mà
còn vì người khác nữa.

Bởi vậy, người tu hạnh Bồ Tát trước hết tỏ lòng vị tha vô biên
của mình và làm bốn nguyện rộng lớn sau đây:

1/ Chúng sinh vô số lượng, nguyện đều độ khắp.

2/ Phiền não vô số kể, nguyện đều dứt sạch.

3/ Pháp môn không kể xiết, nguyện đều tu học.

4/ Phật Đạo không gì cao hơn, nguyện viên thành.

Tâm Bồ Đề, nghĩa là tâm sáng suốt của Phật tử, rộng lớn và cao
thượng biết chừng nào!

Ngoài năm loại pháp môn kể trên đây (Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn
Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa), Đức Phật còn dạy cho ta một pháp
môn nữa, rất dễ tu tập là Pháp môn Tịnh Độ.

Người chuyên cần tu pháp môn Tịnh Độ này, sau khi thác, sẽ được vãng
sanh sang một thế giới rất sung sướng, gọi là Thế giới Cực Lạc, trong ấy Đức
Phật A-Di-Đà đang thuyết pháp.

Pháp môn Tịnh Độ sẽ được đề cập đến trong chương thứ ba, khi dẫn giải sự
tích Đức Phật A-Di-Đà.
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Chương 3

ĐỨC PHẬT VÀ BỒ TÁT

“Chư Phật ra đời cốt để khai thị cho
chúng sanh đều chứng ngộ được Phật
tánh”.

LỜI PHẬT DẠY

“Ta không cầu một phúc báo nào, cả đến
phúc báo tái sanh ở một nơi Cực Lạc,
nhưng ta tìm sự lợi lạc cho loài người,
ta tìm cách làm cho những kẻ lạc đường
quay trở lại, soi đường cho những kẻ sống
trong tối tăm và lầm lẫn, làm cho đời hết
mọi phiền não và đau thương”.

LỜI PHẬT DẠY
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3.1 Phật Là Ai – Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni

– Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni là người giác ngộ đã giảng dạy
Đạo Phật cho thế gian chúng ta.

Đời sống của Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni như thế nào, nhiều
sách đã viết đầy đủ chi tiết (thí dụ: Đời sống của Đức Phật; Ánh
Đạo Vàng, vv. . . )

Người Phật tử nên đọc những sách ấy để suy nghĩ và có ý niệm
rõ rệt về đời sống cao cả của Ngài, hoàn toàn vì người, hoàn toàn
trong sáng, hoàn toàn nhập một với Chân Lý.

– Ở đây chúng ta chỉ nên nhắc qua rằng Đức Phật Thích-Ca
Mâu-Ni là một người có thật trong lịch sử, chứ không phải là một
vị Thần linh tưởng tượng trong trí óc.

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, trước khi thành Đạo, là Thái tử
Tất-Đạt-Đa, con vua một tiểu bang bên Ấn Độ (kinh đô là Ca-Tỳ-
La-Vệ) gần biên giới xứ Népal bây giờ.

Ngài giáng sinh vào ngày rằm tháng tư âm lịch, năm 623 trước
dương lịch (theo cổ truyền thì cho là vào ngày 8 tháng tư âm lịch).

Thái tử Tất-Đạt-Đa sống êm đềm trong cung điện của vua cha
Tịnh-Phạn, có vợ đẹp là công chúa Da-Du-Đà-La, và con trai là
La-Hầu-La.

Một hôm Thái tử ra chơi ngoài thành, trông thấy những cảnh
khổ sở, ốm đau, già, chết của dân chúng. Ngài cảm động và xót
thương vô hạn.

Ngài quyết chí bỏ đời sống sung sướng huy hoàng để đi tu học,
tìm phương thuốc chữa đau khổ cho chúng sanh. Năm ấy Ngài 19
tuổi.

Sau mười một năm học Đạo và tu khổ hạnh với nhiều thầy và
bạn, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn chưa tìm ra được phương thuốc gì.
Ngài bèn bỏ lối tu ép xác sai lầm ấy, rồi một mình ngồi thiền định
và quán sát dưới cội Bồ-Đề ở Trúc Lâm (Uruvela).

Sau 49 ngày thiền định, trong đêm trăng tròn tháng tư âm lịch
(theo cổ truyền của ta, vào đêm mồng tám tháng chạp), Ngài giác
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ngộ hoàn toàn Chân Lý, thấy rõ ràng trong trí tuệ sáng suốt của
Ngài nguyên nhân Đau Khổ, nguyên nhân của Sanh Tử, Luân Hồi.
Lúc ấy Ngài đã tìm ra được Đạo Giải Thoát.

Nhắc lại giờ phút cao cả này, Ngài nói rằng:

“Trong khi tôi phát minh những điều trên đây, tôi thấy
trong lòng đã giải thoát hết cả các tham, ái, si mê. Đạo
Giải Thoát phát giác trong tâm con người Giải Thoát.
Khi ấy tôi đã thành Phật”.

Ngài lấy danh hiệu là Thích-Ca Mâu-Ni Phật, và đem Đạo Giải
Thoát nhiệm mầu giảng dạy khắp nơi, cho hết thảy mọi người, từ
vua chúa đến kẻ trộm cướp, từ người phú quý đến kẻ hạ tiện, không
phân biệt một ai.

Ngài chuyển bánh xe Pháp (tức thuyết pháp, giảng Đạo) trong
49 năm ròng rã, giáo hóa và cứu độ không biết bao nhiêu người mà
kể.

Theo các sách của Phật Giáo Nguyên Thủy bên Tích Lan (Ceylan – Shri
Lanka) thì Thái tử Tất-Đạt-Đa lấy vợ năm 16 tuổi, xuất gia năm 29, tu học
trong 6 năm, thành đạo năm 35 tuổi và thuyết pháp trong 45 năm.

Rồi trong đêm trăng tròn tháng tư năm 543 trước dương lịch
(theo cổ truyền của ta là đêm rằm tháng hai), Ngài từ giã thế gian
và nhập Niết Bàn. Năm ấy, Ngài 80 tuổi. (Theo sự khảo cứu gần đây
thì Đức Phật Thích-Ca giáng sanh, xuất gia, thành Đạo và nhập
diệt cùng trong đêm trăng tròn tháng năm dương lịch, tức là vào
đêm rằm tháng tư âm lịch).

Từ khi ấy cho đến ngày nay, các đệ tử của Đức Phật nối tiếp
nhau truyền giảng Giáo lý của Ngài.

– Tuy nhiên, chính Đức Phật Thích Ca dạy cho chúng ta biết
rằng không phải Ngài đã lập ra Đạo Phật, và Đạo Phật vẫn có từ
ngàn xưa trong khắp mọi thế giới.

Ngay trong cõi Ta-Bà này – trong ấy có một ngàn triệu thế
giới1, mà thế giới của chúng ta là một – đã có sáu Đức Phật giáng

43



thế từ vô số lượng kiếp về trước (Đức Phật Tỳ-Bà-Thi, Thi-Khí,
Tỳ-Xà-Phù, Câu-Lưu-Tôn, Câu-Na-Hàm Mâu-Ni và Ca-Diếp). Đức
Thích-Ca Mâu-Ni là Đức Phật thứ bảy ứng hiện trong cõi Ta-Bà
của chúng ta2.

Mỗi thế giới là một thái dương hệ (Système solaire), có mặt trời, mặt trăng
và các hành tinh khác.

Ba Đức Phật Tỳ-Bà-Thi, Thi-Khí và Tỳ-Xà-Phù là ba cuối cùng Đức Phật
trong 1.000 Đức Phật đã giáng thế trong kiếp quá khứ (Kiếp Trang Nghiêm).

Bốn Đức Phật: Câu-Lưu-Tôn, Câu-Na-Hàm Mâu-Ni, Ca-Diếp và Thích-Ca
Mâu-Ni là bốn Đức Phật đầu tiên trong 1.000 Đức Phật giáng thế trong kiếp
hiện tại (Kiếp Nhân Hiền).

Vậy nói đã có bảy Đức Phật ra đời chỉ là một cách nói tượng trưng, để tỏ sự
liên tục giữa Quá Khứ và Hiện Tại.

3.2 Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành
Phật

Tất cả chúng sanh
đều có khả năng

thành Phật

Đức Phật Thích Ca còn giảng dạy
cho chúng ta biết rằng tất cả mọi
người, cũng như tất cả các loại
chúng sanh khác, đều có đầy đủ
khả năng thành Phật.

Ở trong chương thứ nhất, chúng ta đã giảng rằng chúng sinh và
chư Phật đều chung một Bản Thể sáng suốt, đều cùng một Chân
Tâm trong sạch, linh diệu, bất sinh bất diệt. Nhưng Bản Thể chúng
sinh đã bị nhơ bụi phủ kín, Chân Tâm của chúng sinh đã bị ngu tối
làm mê lầm, xấu xa.

Khi nào chúng sinh lau chùi hết nhơ bụi, diệt trừ hết vô minh,
phiền não, bấy giờ tự nhiên sẽ thành Phật, không khác gì Đức Phật
Thích-Ca Mâu-Ni và tất cả chư Phật mười phương thế giới.
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Hiện nay, sự khác biệt giữa chúng sinh và Phật không phải do
nơi Bản Thể, nơi Chân Tâm, mà do ở sự sai biệt giữa Giác ngộ sáng
suốt và Ngu tối mê lầm,. . .

Các Đức Phật là những chúng sinh đã giác ngộ hoàn toàn, còn
những chúng sinh, vì còn say đắm trong cảnh tham, giận, si mê, nên
chưa thành Phật.

Bởi vậy Đức Phật Thích-Ca dạy rằng:

“Ta là Phật đã thành; chúng sinh là Phật sẽ thành”.

Nếu chúng sinh kiên quyết tu tập theo giáo lý của Phật thì chắc
chắn thế nào cũng sẽ thành Phật.

Bởi vậy Đức Phật Thích-Ca coi tất cả mọi chúng sinh đều bình
đẳng như Ngài, và Đức Phật chỉ tự nhận là một người hướng đạo,
một vị chỉ đường mà thôi.

Chúng ta vẫn niệm “Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật”, ấy
là vì chúng ta chân thành cung kính, sùng bái Đức Phật Thích-Ca
là Ông Thầy (Sư : thầy dạy; bổn: gốc của ta; tự ta), chứ không phải
là một ông chúa tể, một vị Thượng Đế, có quyền năng định đoạt số
mệnh của chúng ta.

3.3 Đức Phật A-Di-Đà là ai?

– Tại sao chúng ta niệm Phật A-Di-Đà?

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni là người giảng dạy Đạo Phật cho
chúng ta, vậy tại sao hầu hết tất cả các Phật tử ở Việt Nam hàng
ngày đều niệm Đức Phật A-Di-Đà?

Chúng ta niệm như thế, chính là do lời giảng dạy của Đức Phật
Thích-Ca. Ngài thấy rằng chúng ta phần nhiều căn cơ đã kém cỏi
lại chật vật với đời sống cực nhọc trong thế gian nên sự tinh tấn tu
hành để thành Phật rất khó.

Đức Phật Thích-Ca mới dạy cho chúng sinh một pháp tu giản
dị. Kết quả là họ sẽ đạt tới một cảnh giới đầy đủ thuận tiện để rồi
có thể tu tập mau chóng đến quả vị Phật.
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– Thế Giới Cực Lạc:

Thế Giới Cực Lạc
hay

Tịnh Độ

Đức Phật Thích-Ca giảng cho ta
biết rằng: Ở về Phương Tây cõi
Ta-Bà này có một thế giới gọi là
thế giới Cực Lạc.

(cực lạc: sung sướng vô cùng).

Thế giới ấy còn gọi là Tịnh Độ, nghĩa là trái đất trong sạch
(Tịnh: trong sạch; Độ: đất).

Thế giới Cực Lạc ấy đã được tạo ra do công đức của Đức Phật
A-Di-Đà (tiếng Phạn: Amita, có nghĩa Sáng suốt vô cùng và Sống
lâu vô tận; chữ Hán: Vô lượng quang, Vô lượng thọ).

Trong thế giới ấy không có những nỗi khổ cực. Dân chúng hóa
sinh từ những bông hoa sen trong sạch. Họ không cần lo lắng về ăn
mặc, vì các thứ ấy đã có sẵn sàng tự nhiên. Cảnh vật đều là châu
báu. Những loài chim đẹp hót những tiếng hòa nhã như niệm Phật,
làm cho lòng người vui vẻ mà niệm theo. Gió dịu dàng thổi vào
những hàng cây ngọc và phát ra những điệu nhạc êm đềm, khuyến
khích người nghe học Đạo.

Trong thế giới Cực Lạc ấy có rất nhiều Bồ Tát và A-La-Hán
đang làm bạn với chúng sanh, cùng chúng sanh dạo chơi đàm luận
và cùng nhau nghe Đức Phật A-Di-Đà thuyết pháp.

Vì có nhiều thuận tiện như vậy nên ai được vãng sanh sang cõi
Tịnh Độ sẽ dễ dàng và chắc chắn tu tập chóng đến quả vị Niết Bàn.

Muốn được vãng sanh về Tịnh Độ thì Đức Phật Thích-Ca dạy
rằng hằng ngày cần niệm Đức Phật A-Di-Đà, hoặc khi sắp lâm
chung, niệm danh hiệu Ngài mười lần với hết tất cả tâm thần yên
lặng (Nhất Tâm Bất Loạn). Nếu ai niệm được như thế, Đức Phật
A-Di-Đà sẽ tiếp dẫn sang thế giới của Ngài.

Sở dĩ chúng ta có thể được Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn là do lời
nguyện rộng lớn của ngài khi còn tu hành. Trước khi thành Phật,
Ngài đã làm bốn mươi tám đại nguyện, trong đó điều nguyện thứ
18 nói rằng:
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“Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tín
mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, niệm mười (10) niệm,
nếu không được vãng sanh thời tôi không ở ngôi Chánh
Giác, trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch hoặc phỉ báng chánh
pháp”.

– Ngũ Nghịch là 5 đại tội:

1/ giết cha.
2/ giết mẹ.
3/ giết bậc A-La-Hán.
4/ phá sự hòa hợp của các Tăng.
5/ dùng ác tâm làm cho thân Phật chảy máu; hoặc ngày nay: phá hư, moi

khoét tượng Phật, hủy hoại kinh pháp.

Pháp tu Tịnh Độ là một pháp tu dễ dàng. Nhưng chúng ta nên
nhận ngay từ bây giờ là cần phải niệm Phật với một tấm lòng chí
thành, chí thiết. Tâm trí lúc bây giờ phải hoàn toàn yên lặng, gạt
bỏ hết những tư tưởng thế gian (tham, giận, oán ghét, mừng vui,
luyến tiếc, băn khoăn việc nhà, việc đời, vv. . . ) mà chỉ còn nghĩ đến
Đức Phật A-Di-Đà, chỉ còn thấy trước mắt và trong tâm mình Đức
Phật Vô cùng Sáng suốt, Vô cùng Sống lâu, với những công đức vô
số kể của Ngài.

Niệm được như thế là ta đã sửa soạn thân tâm đến mức có thể
hưởng thụ sự cảm ứng của Đức Phật A-Di-Đà, và đã gây đủ nhân
duyên để được tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc của Ngài.

3.4 Tại sao chúng ta niệm các vị Đại Bồ Tát?

Ngoài việc niệm chư Phật, các Phật tử thường còn niệm nhiều
vị Đại Bồ Tát như đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,
Địa Tạng Bồ Tát, vv. . .

Vì lẽ gì?

Trước hết chúng ta hãy hiểu biết thế nào là một vị Đại Bồ Tát.
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– Nguyện và hạnh rộng lớn của các Đại Bồ Tát:

Trong chương thứ hai, chúng ta đã biết qua rằng trong bước
đường tu hành để đạt đến quả vị Phật là quả vị không gì cao hơn
(vô thượng), các Đại Bồ Tát là những vị tu pháp Lục Độ, đã giác
ngộ rồi và đã đủ khả năng để nhập Niết Bàn.

Nhưng khi phát nguyện tu hành, các vị ấy đã làm bốn nguyện
rộng lớn:

1/ Chúng sinh vô số lượng, nguyện đều độ khắp.

2/ Phiền não vô số kể, nguyện đều dứt sạch.

3/ Pháp môn không kể xiết, nguyện đều tu học.

4/ Phật Đạo không gì cao hơn, nguyện viên thành.

Vì lời nguyện thứ nhất: độ hết chúng sinh vô lượng, không phân
biệt giống nào, loài nào, nên các vị Đại Bồ Tát tuy đã giác ngộ mà
vẫn chưa nhập Niết Bàn. Các ngài còn ứng hóa, qua lại khắp mọi
thế giới để cứu độ những chúng sinh cần đến các ngài cứu giúp.

Và vì lời nguyện thứ tư: Phật Đạo không gì cao hơn, nguyện
viên thành, nên các vị Đại Bồ Tát còn làm việc giác ngộ chúng
sinh cho đến khi nào công việc ấy đầy đủ, trọng vẹn.

Như thế các vị Đại Bồ Tát phát nguyện và thực hành đúng với
lời Phật dạy: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.

Vậy các vị Đại Bồ Tất là những vị tu hành đã giác ngộ đến mực
giải thoát, đang biến hóa, qua lại trong khắp mọi cõi, để tùy duyên
làm hạnh cứu độ khắp mọi loài.

Cho nên khi chúng ta niệm các vị Đại Bồ Tát, chúng ta nhắm
hai mục đích. Một là chúng ta nghĩ đến những đức lớn, những công
hạnh lớn của các Vị ấy, để chúng ta noi theo mà tu tập. Hai là chúng
ta cầu nguyện các Vị ấy cứu độ, nghĩa là giúp chúng ta có đủ khả
năng, sáng suốt và nghị lực, có đủ trợ duyên để giải quyết những
nỗi khó khăn, sợ hãi, để vượt qua những phiền não, đau khổ.

Khi chúng ta yên lặng tâm trí, chí thành, chí thiết niệm các vị
Đại Bồ Tát đến mức chỉ trông thấy các Vị ấy trước mắt hay trong
lòng, lúc ấy chúng ta sẽ thoạt nhiên nhận thấy Bản Thể sáng suốt
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của chúng ta. Bản thể ấy cùng với Bản Thể của các vị Đại Bồ Tát,
vẫn chan hòa trong vũ trụ, sẽ cảm ứng với nhau. Ấy là các vị Đại
Bồ Tát đã gặp duyên để cứu độ chúng ta vậy.

Chúng ta cũng như một cái máy thâu thanh (radio); khi muốn tiếp nhận
một làn sóng phát thanh nào (thỉ dụ cho Phật và Bồ Tát) thì việc cần thiết là
phải vặn máy thâu thanh đến mức độ (tần số) của làn sóng ấy.

Nhưng chúng ta cần nhắc lại một điều đã nói. Chư Phật và Bồ
Tát tiếp dẫn hoặc chỉ đường cho chúng ta vượt qua những nỗi khó
khăn, đau khổ nhất thời, chớ không làm phép nhiệm mầu, biến hóa
chúng ta thành Phật đâu.

Chính Đức Phật Thích-Ca đã dạy: “Ai ăn người ấy no, ai tu
người ấy chứng”, chớ không có cách nào để người khác tu hộ cho
mình thành Phật, thành Bồ Tát được cả.

Sự giác ngộ và giải thoát bao giờ cũng hoàn toàn do ở nơi ta, ở
sự siêng năng tu tập, sửa đổi tâm trí của ta. Các Đức Phật và Bồ
Tát chỉ là những vị dẫn đạo chúng ta đi vào con đường sáng sủa của
Chân Lý mà thôi. Chúng ta phải tự mình đi đến đích.
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Chương 4

THỜ PHẬT

“Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam,
tín nữ nào luôn luôn làm tròn phận sự,
biết ăn ở theo chính giáo, biết noi theo
đường Chân Lý, mới đang gọi là những
người biết tôn kính, thờ phụng, sùng
bái, cúng dường Như Lai bằng cách cao
thượng”.

LỜI PHẬT DẠY
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4.1 Niệm Phật

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca dạy:

“Các Đức Như Lai trong mười phương nhớ thương chúng
sinh như Mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh Mẹ thì cái nhớ
ấy cũng không ích gì. Nếu con nhớ Mẹ như Mẹ nhớ con
thì Mẹ và con trong đời này và trong các đời sau quyết
không xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật niệm Phật
thì trong hiện tại và ở tương lai nhất định thấy Phật và
cách Phật không xa”.

Như ta đã biết, các Đức Phật và Bồ Tát có lòng thương chúng
sinh vô hạn, luôn luôn sẵn sàng cứu độ chúng ta thoát khỏi nơi bể
khổ sông mê. Nhưng nếu chúng ta ương ngạnh, tránh các Đức Phật
và Bồ Tát, thì chẳng khác nào một người đi xuống phương Nam và
một người đi lên phương Bắc, càng ngày càng cách xa, không thể
nào gặp nhau được.

Nếu con nhớ Mẹ, dù đường xa muôn dặm, nhưng mỗi ngày đi
một tí, tất cũng sẽ có lúc đến nơi Mẹ. Huống chi Mẹ nghe thấy lời
kêu gọi thành thật và tha thiết của con, Mẹ vội tìm đến với con.
Như thế, Mẹ và con rất chóng gặp nhau.

Con nhất quyết tìm Mẹ, tức là con muốn tu học làm Phật và
phát tâm Bồ Đề. Con tưởng nhớ và thiết tha kêu cầu Mẹ, tức là con
niệm Phật và Bồ Tát.

Vậy niệm Phật và Bồ Tát là một phương pháp để tiến tới gần
chư Phật và Bồ Tát, để hưởng ánh sáng giác ngộ của Phật và Bồ
Tát.

4.1.1 Ý nghĩa của niệm Phật

– Niệm Phật, niệm Bồ Tát, có những ý nghĩa và mục đích sau
đây:

1/ Niệm Phật và Bồ Tát là đọc (tụng) những Kinh Phật, những
lời vàng ngọc của chư Phật và Bồ Tát dạy, các danh hiệu đầy
ý nghĩa cao cả của các Đức Phật và Bồ Tát.
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2/ Niệm Phật và Bồ Tát là nhớ tưởng đến chư Phật và Bồ Tát,
là suy nghĩ những đức hạnh rộng lớn vô biên: Từ, Bi, Hỷ,
Xả của các Ngài.

3/ Niệm Phật và Bồ Tát là, trước tấm gương trong sáng của Phật
và Bồ Tát, ăn năn (sám hối) những lỗi lầm, và nguyện quyết
tâm làm các việc lành, trừ bỏ các việc ác, tuân theo đúng lời
chư Phật và Bồ Tát dạy.

4/ Niệm Phật, niệm Bồ Tát là nghĩ tưởng đến tướng tốt đẹp của
chư Phật và Bồ Tát. Rồi suy nghĩ rằng tướng tốt đẹp ấy là
phản ảnh của Trí tuệ sáng suốt và kết quả của những đức
hạnh rộng lớn vô biên: Từ, Bi, Hỷ, Xả,. . .

5/ Niệm Phật, niệm Bồ Tát là cầu Đức Phật và chư Bồ Tát chỉ
đường, dắt dẫn cho qua khỏi lo sợ, buồn phiền, đau khổ.

4.1.2 Ích lợi của sự niệm Phật

– Khi niệm Phật, người Phật tử trước hết phải sửa soạn cho thân
được sạch sẽ và tâm trí được yên lặng.

– Niệm Phật, tưởng nhớ đến Phật, sẽ làm cho thân tâm không
nghĩ và không làm những điều mê lầm, sái quấy nữa.

Trong khi niệm Phật, thân không hành động những việc ác,
miệng không nói những lời xấu, tâm không nghĩ những điều giận
hờn, oán ghét. Như vậy là ta tránh được những ác nghiệp của thân,
khẩu, ý, tránh được những nguyên nhân sinh ra đau khổ.

Chúng ta nhớ lại rằng Bản Thể, Chân Tâm của ta chẳng khác
nào một tấm gương trong sáng. Gương trong sáng ấy ghi bóng của
tất cả những cảnh vật đi qua. Hình xấu thì ảnh trong gương xấu,
hình đẹp thì ảnh trong gương đẹp. Nếu ta không chiếu vào gương
những cảnh xấu, mà chỉ chiếu toàn những cảnh đẹp thì tất nhiên
gương sẽ phản ảnh ra toàn những hình đẹp.

Niệm Phật, ấy là ta chiếu vào Gương Lòng trong sáng của ta
(Chân Tâm) toàn những hình đẹp, cảnh vui. Thật thế, tướng của
Phật hoàn toàn đẹp, đức Từ, Bi của Phật hoàn toàn trọn vẹn, hạnh
Hỷ, Xả của Phật hoàn toàn đầy đủ,. . .

52



Đem bấy nhiêu thứ đẹp tuyệt đối chiếu vào Gương Lòng làm gì
mà tâm chúng ta không đẹp, không tốt, không vui?

Hằng ngày niệm Phật, chúng ta sẽ được thấm nhuần những đức
tánh của Phật, sẽ được cảm hóa, yên vui trong ánh sáng thanh tịnh
và dần dần chúng ta sẽ giác ngộ giải thoát.

4.1.3 Cách niệm Phật

– Niệm Phật có nhiều cách, tùy từng lúc, tùy từng trường hợp.
Sau đây là vài cách niệm Phật:

– Tụng Niệm: đứng trước bàn thờ Phật, thắp hương, niệm lớn
tiếng.

– Mật Niệm: niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Thí dụ như gặp chỗ
không có bàn thờ Phật, hoặc chỗ đông người,
hoặc trước khi ngủ, hoặc lúc tỉnh giấc dậy, niệm
nho nhỏ, đủ để một mình nghe.

– Khẩn Niệm: bất chợt gặp một tai nạn, đau khổ, niệm khẩn
thiết Đức Phật, đức Quán Thế Âm, đức Dược
sư,. . .

– Quán Niệm: trước tượng hoặc hình ảnh của Đức Phật, chiêm
ngưỡng tướng tốt đẹp của Phật, rồi tưởng tượng
Đức Phật ở trước mắt. Suy ngẫm và nhớ lại
rằng Đức Phật có tướng tốt đẹp như thế là vì
Đức Phật có những đức, hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả,
Thanh, Tịnh rộng lớn vô biên.

– Chuyên Niệm: đi, đứng, ngồi, nằm, bất cứ làm việc gì hoặc gặp
việc gì cũng nghĩ nhớ đến Phật, tưởng tượng
chư Phật và Bồ Tát luôn luôn ở gần bên để
chỉ dẫn cho ta hành động và suy xét đúng với
Chân Lý.

– Niệm Phật một niệm tức là tiến gần đến Phật một bước.

Niệm luôn như thế mãi, chúng ta sẽ thấy chúng ta gần Phật và
Phật đến với chúng ta. Rồi lâu dần, chúng ta sẽ thấy Phật ở ngay
trong lòng ta, sáng suốt, trong sạch và yên vui vô cùng.
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– Để có ý chí muốn niệm Phật, người Phật tử phải tự mình thực
hiện ba điều căn yếu:

1/ Điều thứ nhất là: lập đức Tin chắc chắn.

a) Tin chư Phật và Bồ Tát là những vị giác ngộ đầy lòng
từ bi, cứu khổ và soi sáng cho chúng sinh.

b) Tin giáo pháp của Đức Phật chắc chắn đưa chúng ta đến
chỗ giải thoát và hạnh phúc chân thật.

c) Tin mình có đủ khả năng tu tập thành Phật, thành Bồ
Tát, hoặc vãng sanh sang Cực Lạc Thế Giới.

2/ Điều thứ hai là: lập Nguyện vững vàng.

Người Phật tử phải quyết chí tu học Phật pháp, nguyện ăn ở,
hành động theo giáo lý của Đức Phật, để sẽ được vãng sanh
sang Tịnh Độ, hoặc sẽ thành Phật, thành Bồ Tát.

Khi đã lập chí vững vàng thì không bao giờ có thể thoái lui
nữa, dẫu gặp những cản trở, khó khăn đến đâu cũng vẫn tiến,
không hề chán nản.

3/ Điều thứ ba là: lập Hạnh.

Lập Hạnh tức là đem thực hành chí nguyện nói trên, đem
thực nghiệm những giáo pháp của Đức Phật dạy, trong đó có
phương pháp niệm Phật, niệm Bồ Tát.

Chúng ta phải thực hành chí nguyện một cách siêng năng,
kiên quyết, phải niệm Phật đến mức thuần thục, nghĩa là tâm
trí không tưởng nghĩ đến việc khác, chỉ tưởng nghĩ đến Phật
và Bồ Tát, chỉ trông thấy Phật và Bồ Tát mà thôi.

– Niệm thuần thục như thế, trong Kinh gọi là: “niệm Nhất Tâm
Bất Loạn”.

Vì vậy, người Phật tử khi sắp lâm chung, phải làm cho tâm thần
yên tĩnh, gạt bỏ hết trần duyên, thế sự, đừng luyến tiếc cơ nghiệp,
của cải, gia đình, quyền thế,. . . Thường chỉ vì lòng quyến luyến,
tham tiếc ấy mà người ta không thể thực hành niệm Phật được
nhất tâm bất loạn. Chẳng khác gì trong truyện ngụ ngôn: Con cò
muốn bay mà con ngao kẹp miệng kéo xuống. Cò vẫy cánh thật
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mạnh mà không thể bay bổng lên cao được. Càng vẫy nhiều càng
thêm đau khổ!

Vì lẽ ấy, khi ông bà, cha mẹ sắp mất, các con cháu hiếu thảo,
hiểu thâm sâu Đạo Phật, phải bình tâm, sửa soạn một khung cảnh
yên tịnh cho ông bà, cha mẹ dễ dàng việc định tâm, niệm Phật.

Ta chẳng nên vì lòng thương yêu sai lầm mà la khóc ầm ĩ, làm
cho ông bà, cha mẹ rối loạn tâm thần, luyến tiếc thế sự, không thể
yên ổn vãng sanh sang cõi Cực Lạc, mà cứ luẩn quẩn trong vòng
luân hồi của thế gian này mãi.

Lúc ấy, con cháu nên bình tĩnh tiếp sức với ông bà, cha mẹ, mà
khẩn thiết niệm Đức Phật A-Di-Đà từ bi, thương xót tiếp dẫn người
thân yêu sang quốc độ của Ngài.

Niệm
lần tràng

Lúc niệm Phật, thường khi hay
lần một chuỗi tràng, cho nên gọi
là niệm lần tràng.

Lần tràng hạt là một pháp môn do Phật dạy, để giúp chúng ta
niệm được dễ dàng và chóng đến mức thuần thục, nhất tâm bất
loạn.

Tràng hạt có nhiều thứ: bằng sắt, bằng đồng, bằng gỗ, bằng hạt
sen, hạt bồ đề, bằng thủy tinh, ngọc, kim cương, vv. . .

Theo kinh sách thì mỗi thứ có công hiệu nhiều, ít khác nhau,
nhưng tràng bằng hạt bồ đề và kim cương là hơn cả.

Tràng hạt có hạng dài, hạng ngắn: dùng hạng nào cũng được.
Có tràng một ngàn tám mươi hạt (1.080), có tràng một trăm linh
tám hạt (108), năm mươi bốn hạt (54), bốn mươi hai hạt (42), hai
mươi bảy hạt (27), hai mươi mốt hạt (21), mười bốn hạt (14).

(Xin xem: “Kinh Lần Tràng”, dịch giả: Thích Tâm Châu).

Ngoài ra, còn có thứ tràng mười tám (18) và ba mươi sáu (36)
hạt, dùng trong phái Thiền Tôn và Niệm Phật Tôn.

55



Mỗi hạt hàm một ý nghĩa riêng của Phật giáo. Hoặc nó tượng
trưng cho những phiền não (tham, sân, si,. . . ) mà chúng ta phải trừ
diệt, hoặc tượng trưng chư Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh, vv. . . Nó
cũng tượng trưng cho những đức tánh mà Phật tử muốn đạt được
hay những đức tánh mà người tu hành phải nương tựa vào để tinh
tấn đi đến Phật quả (đức Từ, Bi, Hỷ, Xả, Tinh Tấn, vv. . . )

Hạt ở chính giữa tiêu biểu Đức Phật A-Di-Đà.

Như vậy, mỗi khi lần một hạt tràng có ý nghĩa thâm sâu là thân,
miệng và ý của ta đang làm một điều lành: hoặc dứt bỏ những phiền
não, tham, giận, si mê,. . . nó trói buộc ta; hoặc nắm giữ lấy những
đức tánh giải thoát của chư Phật, Bồ Tát và Thánh, Hiền.

Trước khi lần tràng và niệm Phật, người Phật tử phải làm cho
thân thể, tay, chân, miệng, lưỡi, tâm trí, đều sạch sẽ và yên lặng.
Rồi tay cầm tràng, để trước ngực, ngang trái tim. Chuỗi tràng để
trên ngón tay giữa, đầu ngón tay cái và đầu ngón tay chỏ cầm vào
hạt tràng (hạt tràng ở đầu, áp với hạt tràng giữa). Mỗi một niệm
lần một hạt.

Khi lần đến hạt giáp hạt giữa thì lần trở lại: đừng lần qua hạt
giữa mà phạm tội “Việt Pháp” (Việt: vượt qua; Pháp tức là Phật,
tức A-Di-Đà).

– Chúng ta cần nhớ lại là khi lần tràng niệm Phật, phải chí
thành, tâm không được tán loạn, dính líu vào cảnh khác, chỉ tưởng
nghĩ đến Phật mà thôi.

– Niệm xong, người Phật tử bao giờ cũng phải nghĩ đến việc cứu
giúp, giác ngộ người khác, nên kết thúc bằng bốn câu hồi hướng:

“Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo”.
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4.2 Lễ (Lạy) Phật

Đã là Phật tử thì ai cũng lễ (lạy) Phật, nghĩa là đứng trước bàn
thờ Phật, trước tượng hoặc hình ảnh của Đức Phật, nghiêm trang
làm lễ, đầu sát tới đất.

4.2.1 Lễ Phật để làm gì?

Lễ Phật không có ý nghĩa là lễ một vị Thần linh hay thờ cúng
và lễ bái một bức tranh hoặc bức tượng (idolatrie). Làm như thế là
mê tín, trái với Giáo Lý của Đạo Phật bài trừ hết thảy mê tín.

Đức Phật đã dạy tất cả hình tướng, ngay cả xác thân của Ngài
khi còn tại thế, đều là giả dối, vô thường. Vậy Ngài không dạy chúng
ta phải lạy Ngài và lạy những tranh, tượng vẽ hình dáng của Ngài.

Nhưng chúng ta là những kẻ phàm phu, còn sống trong vòng thế
gian thông thường, còn phải tu hành, nên chúng ta còn cần phải có
một cái gì để tượng trưng trước mắt ta và trong trí ta những đức
tánh rộng lớn vô biên, từ, bi, hỷ xả, thanh tịnh, dũng mãnh, giác
ngộ, trí tuệ của Ngài, để nhắc nhở chúng ta.

Chúng ta lễ trước bức tượng, bức tranh Phật, không phải là
chúng ta lễ bức tranh hay bức tượng ấy, mà là chúng ta lễ, chúng
ta tỏ lòng cung kính những đức tính rộng lớn cùng cực, đời đời làm
gương mẫu cho ta.

Trước những đức tính cao cả vô biên ấy, chúng ta thấy chúng ta
còn biết bao nhiêu mê lầm, bao nhiêu khiếm khuyết, bao nhiêu tội
lỗi! Chúng ta cảm thấy chúng ta như một hạt bụi nhỏ nhen đối với
một trái núi ngất trời. Tự nhiên chúng ta phải sụp lạy để tôn kính
cái gì cao quý đang soi sáng cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta và
nâng nhân vị chúng ta lên đến cực điểm.

Như thế, lễ Phật không có ý nghĩa là mê tín, và cũng không có
ý nghĩa là làm hèn hạ thân mình phải cúi rạp đầu xuống đất.

Trái lại, cúi đầu sát đất là để ta bỏ cái tính ngã mạn, cái lòng
tự cao tự đại mê tối, ngu xuẩn của chúng ta. Mà chúng ta bỏ được
cái tín kiêu mạn, cái ngu tối, ấy là chúng ta biết nâng chúng ta dần
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dần lên đến những đức tính cao quý, sáng suốt và rộng lớn của chư
Phật.

– Nói tóm lại, chúng ta lễ Phật với ba ý nghĩa, với ba mục đích
sau đây:

1/ Một là với ý chí bỏ tính ngã mạn, tưởng rằng thân mình là
cao, là quý, nên đã làm bao nhiêu điều tham lam, mê lầm, sái
quấy.

2/ Hai là với ý nguyện theo gương Đức Phật, làm cho những đức
tính ẩn nấp trong thân tâm ta được sáng suốt, nẩy nở như
những đức tính cùng cực vô biên của Đức Phật.

3/ Ba là quyết chí đem đời chúng ta quy hướng theo Phật, tức là
quy hướng về điều thiện, hy sinh cho Chân Lý, chỉ làm những
điều chân chánh, vừa lợi ích cho mình, cho người và các vật
khác.
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Chương 5

ĐẠO PHẬT VÔ
THƯỢNG

“Các Đức Như Lai thấy hết thảy, chúng
sinh trong pháp giới đều đầy đủ trí tuệ
đức tướng Như Lai, vì ngu si, mê hoặc
nên không tự biết”.

“Ta nay sẽ dạy con đường thành Đạo
khiến người dứt sạch các vọng tưởng,
chấp trước, tự chứng được trí tuệ rộng
lớn của Như Lai, bằng bực với chư Phật,
không sai không khác”.

KINH HOA NGHIÊM
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5.1 Đạo Phật là Đạo của Lý trí sáng suốt và
thực tế

Đạo Phật
là Đạo của

Lý trí sáng suốt
và thực tế.

Đạo Phật là Đạo giác mê, ngộ
thật, làm thức tỉnh con người, dạy
người phương pháp dùng trí tuệ
để phá tan tối tăm, mê lầm, trông
thấy ánh sáng của sự thật, của
Chân Lý.

Bởi vậy trong giáo lý của Đạo Phật, lý trí con người được tu tập
đến mực sáng sủa và sắc bén cùng cực.

Ngay khi mới vào Đạo, người Phật tử đã phải dùng lý trí để thử
thách lòng tin của mình.

Trái hẳn với các tôn giáo khác, Phật giáo dạy những Phật tử
phải suy xét kỹ càng trước khi tin, không được mê tín, không được
tin tưởng mù quáng.

– Trong kinh Kalama, Đức Phật Thích Ca dạy:

“Đừng tin tưởng một điều gì chỉ vì nghe thấy đồn. Đừng
tin tưởng một điều gì chỉ vì là tập tục cổ truyền, dẫu
rằng tập tục ấy đã trải qua đời này sang đời khác.

Đừng tin tưởng một điều gì vì cớ điều ấy đã được nhiều
người nhắc đi nhắc lại.

Đừng tin tưởng điều gì, dù là bút tích của thánh nhân
để lại. Đừng tin tưởng điều gì chỉ vì thói quen từ lâu đã
làm cho ta nhận điều ấy là sự thật.

Đừng tin tưởng điều gì do trí tưởng tượng của ta đã tạo
ra mà nghĩ là do một vị Thần linh khai thị, chỉ giáo cho
ta.

Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vịn vào một uy
tín của các bậc phụ huynh hoặc các thầy dạy.

Chỉ những điều gì mà chính các người đã thực nghiệm
kỹ càng và suy xét sâu xa thấy đúng với Sự Thật; chỉ
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những điều gì đem lại hạnh phúc cho người và cho tất cả
những người khác; chỉ những điều ấy các ngươi mới hãy
tin nhận mà thôi. Rồi các ngươi sẽ cố gắng ăn ở, hành
động cho thật đúng với những điều ấy.”
(Xin không chép sau đây bản dịch đoạn Kinh trên bằng tiếp Pháp
mà trong nguyên bản sách đã dẫn.)

Xem như thế, chính đối với Đức Phật, Ngài cũng không buộc
người Phật tử phải tin Ngài một cách mù quáng.

– Đức Phật Thích Ca đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với các đệ
tử:

“Các ngươi hãy coi ta như kẻ hướng dẫn các người trên
đường tu học”.

– Và còn dạy rằng:

“Tin ta mà không hiểu ta, ấy là bài báng ta”.

Đối với người Phật tử, các kinh điển của nhà Phật không có tính
cách độc đoán và bí hiểm như những tín điều trong các Đạo khác.

Kinh điển của nhà Phật chỉ là những lời giảng dạy của một người
như chúng ta, nhưng đã giác ngộ hoàn toàn. Người ấy đem những
từng trải, hiểu biết và kết quả tu tập được mà diễn giảng cho chúng
ta nghe để tự suy nghĩ.

Khi nào chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đã bắt đầu thí nghiệm chút
ít rồi, và đã nhận thấy những điều giảng dạy ấy đúng với Lẽ Thật,
vừa ích lợi cho ta, vừa ích lợi cho người khác, lúc ấy chúng ta sẽ tin
mà mới được tin.

Lòng tin bấy giờ mới thật là lòng tin sáng suốt, và đức tin ấy
mới là đức tin chân chánh, vững bền.

Như chúng ta đã biết, Phật giáo làm nẩy nở lý trí con người
đến cùng cực, nhưng cũng dạy con người dùng lý trí ấy vào những
việc thực tế, không để mất thời giờ vào những suy luận siêu hình
(métaphysique) viển vông, không ích lợi gì cho đời sống.

– Đức Phật Thích Ca dạy:

“Này các tỳ kheo, các ngươi đừng thắc mắc về vấn đề thế
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giới này là hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng.
Dù thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay
vô cùng, điều mà chúng ta nhận xét là thật có trong đời
vẫn là những khổ, đau, sinh, lão, bệnh, tử”.

– Đức Phật còn nhắc đi nhắc lại:

“Ta chỉ đem lại cho đời có một phương thuốc là phương
thuốc chữa bệnh đau khổ mà thôi”.

Bởi vậy người Phật tử phải dùng lý trí sáng suốt và tự do vào
công việc cốt yếu là chữa bệnh đau khổ và tạo hạnh phúc chân thật,
vĩnh viễn.

Những vấn đề siêu hình về vũ trụ không cần thiết, không quan
hệ. Nó không đem đến một giải quyết thiết thực cho đời sống đau
khổ, mà trái lại, còn gây thêm những thắc mắc đảo điên vô ích.

Đức Phật Thích Ca đã đi sâu vào rừng Chân Lý. Nhưng Ngài
chỉ lựa chọn một số ít Chân Lý căn bản, có lợi cho sự giải thoát, để
đem giảng dạy.

Một hôm Đức Thế Tôn đi từ một khu rừng trở về tịnh xá, trong
tay cầm một nắm lá cây. Ngài giơ nắm tay hỏi các đệ tử:

– “Này, các tỳ kheo, lá trong rừng hay lá trong tay ta
nhiều?”.

Một đệ tử cung kính đáp:

– “Bạch đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều, còn lá trong
tay Ngài ít”.

– “Cũng như thế, các đệ tử! Những gì ta biết thì vô tận
vô biên như lá trong rừng, tuy vậy, những điều ta đem
dạy các ngươi thì rất ít, như nắm lá trong tay. Những
điều này có lợi ích thiết thực cho sự giải thoát, diệt khổ
của các ngươi”.
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5.2 Đạo Phật là Đạo đại bình đẳng

Người Phật tử siêng năng tu tập nhân lành, thuần thục làm
những hạnh vị tha, chắc chắn sẽ thành Phật, chắc chắn sẽ chứng
Niết Bàn. Luật Nhân quả là một định luật không bao giờ sai.

Chư Phật trước kia là người như chúng ta, nhưng vì đã sớm biết
suy nghĩ đúng Chân Lý và tinh tấn tu hành, làm những hạnh lớn
cứu độ chúng sinh, nên đã sớm thành Phật. Nhân loại chúng ta hiện
nay chỉ vì chưa biết tỉnh ngộ và tu tập, nên bị nhiều mê lầm trói
buộc. Khi nào dứt bỏ được hết xiềng xích mê lầm ấy thì chúng ta
sẽ thành Phật như chư Phật.

Không một Đạo nào nâng giá trị con người lên bậc cao quý cùng
tột như vậy! Không một Đạo nào dắt dẫn con người lên địa vị ngang
hàng với đấng tôn thờ như thế!

Phật dạy không có một vị Chủ Tể nào đứng ngoài hoặc ở trên vũ trụ để tạo
ra vũ trụ và tự cầm quyền cai trị, thưởng phạt.

Con người, vũ trụ, vạn vật, theo Phật giáo, chỉ là những hiện
tượng tạm thời của một Bản Thể, mà Bản Thể sáng suốt ấy vẫn
có không biết từ bao giờ và cũng không bao giờ mất (Vô Thủy Vô
Chung).

Những hiện tượng, trong đó có con người, đều do nhiều nhân
duyên tạm hợp với nhau mà thành, rồi cũng vì nhiều nhân duyên
khác mà tan ra và luân hồi, hoặc trở về an trụ nơi Bản Thể bất sinh
bất diệt.

– Phật dạy:

“Hết thảy các pháp trong thế gian chỉ có nhân – quả,
chứ không do một người nào làm ra”.

Chư Phật là những người đầy đủ nhân duyên tốt lành để nhập
với Bản Thể. Chúng ta và tất cả chúng sinh khác đều có thể tu tập
để rồi cũng sẽ đầy đủ nhân duyên trở về sống yên vui trong Bản
Thể trong sạch, sáng suốt, như các Đức Phật.
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Quan niệm bình đẳng của Đạo Phật là bình đẳng tận gốc, tận
trong ruột, tận nơi Bản Thể duy nhất của tất cả muôn loài, muôn
vật.

Nó khác quan niệm bình đẳng của thế gian. Bình đẳng này là do
nơi phân biệt giữa các loài, các giống, các vật, các tầng lớp trong
xã hội mà tạo nên. Bình đẳng này giả tạo và hạn cuộc, vì phải cố ý
nâng người nay lên và hạ người kia xuống, nghĩa là phải san phẳng,
để tạm thời lập một cái gọi là “Bình đẳng”. Người phương Tây đã
nói rằng: “có đồng đẳng mới có bình đẳng”.

Trong cái mà người ta vẫn gọi là “Bình đẳng” ấy đã hàm chứa
sự cách biệt, sự phân chia, đã ngụ ý một bất bình đẳng (nội tại –
nc1) và đã gây ra hoặc đã duy trì sự bất bình đẳng rồi.

“Nếu tự tâm không bình đẳng thì dù bên ngoài có giảng
nói bình đẳng đến đâu, tham cầu bình đẳng đến đâu,
cũng không bao giờ ra khỏi phạm vi của cái bất bình
đẳng”.

– Thích Chỉnh Túc: Tinh thần bình đẳng của Đạo
Phật.

Chỉ khi nào quan niệm được muôn vật đều đồng một Bản Thể,
đồng một tánh (Phật Tánh), thì rồi mới quan niệm được muôn vật
đều y như nhau và đều có giá trị bằng nhau, chẳng cần phải thêm
bớt, san phẳng, mới tạo ra được Bình đẳng.

– Luận “Đại Thừa Khởi Tín” tóm tắt ý nghĩa bình đẳng của
Đạo Phật như sau:

“Tất cả các sự, vật từ ngàn xưa, đem lìa tướng do lời
nói, lìa tướng do chữ nghĩa, lìa tướng do sự hiểu biết
phàm phu gán cho nó, thì tất cả đều tuyệt đối bình đẳng,
không hề biến đổi, không thể phá hoại, đều chỉ có một
tâm (Chân Tâm) nên gọi là Chân Như (Thật y như)”.

1Người chép
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5.3 Đạo Phật là Đạo đại từ bi

Vì Đạo Phật quan niệm muôn loài, muôn vật bình đẳng như
nhau nên lòng từ bi của chư Phật bao trùm đều khắp muôn loài,
muôn vật, không phân biệt giống nòi, mầu sắc, cao hèn, đẹp xấu,
bẩn sạch,. . .

Chúng sinh đau khổ nhiều vô lượng thì từ bi của Phật rộng vô
biên. Từ bi của chư Phật và Bồ Tát không khác nào ánh sáng mặt
trời, đâu đâu cũng đồng đều sáng tỏ.

Từ là cho vui; Bi là thương xót. Chư Phật và Bồ Tát thương xót
chúng sinh đau khổ, nên cứu độ cho họ khỏi đau và ban vui cho họ.

Cái vui đây không phải là các vui tầm thường nhất thời của thế
gian mà thôi, mà còn là cái vui chân thật, vĩnh viễn, cái vui giải
thoát khỏi ngục tù của ngu tối và đau khổ, luân hồi nữa.

– Vì thế Từ Bi của Đạo Phật khác xa với Bác Ái.

– Bác Ái là yêu thương rộng rãi; nhưng bác ái chỉ chú trọng đến
đau khổ trong đời kiếp này mà thôi.

– Từ Bi của chư Phật (và Phật tử) không những chú trọng đến
quả khổ đời này, mà còn chú trọng đến nhân khổ nữa, nghĩa là đến
những quả khổ trong đời tương lai, đến đau khổ của luân hồi. Nhân
khổ có diệt hết thì các đau khổ trong đời sau mới hết.

– Xem vậy, Bác Ái như sông ngòi, mà Từ Bi như bể Đại Dương,
khó bề so sánh.

Vả chăng, với Bác Ái, tâm trí còn bị ràng buộc bởi phân biệt,
còn nhận biết người có lòng yêu và kẻ được cứu giúp. Đức Từ Bi
không hề phân biệt. Muôn loại, muôn vật đều cùng một Bản Thể,
mà chư Phật và Bồ Tát đã nhập một với Bản Thể, nên bất cứ một
vật nào đau, chư Phật và Bồ Tát cũng đều cảm ứng, cũng đều đau
thương như chính Phật và Bồ Tát đau vậy.

Bởi thế, người Phật tử bắt đầu có lòng Bác Ái, rồi tu tập dần
dần đến đức Từ Bi cao cả vô biên của Phật và Bồ Tát.
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5.4 Đạo Phật là Đạo đại dũng

Để thực hiện đức Từ Bi rộng lớn, Giáo lý Đạo Phật tu tập cho
người Phật tử một đức dũng cảm vô biên.

Đức Phật Thích Ca dạy:

“Ba cõi thế gian (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) như nhà
lửa”.

Chúng sinh quằn quại, đang bị thiêu đốt trong những ngọn lửa
thù giận, oán ghét, tham lam, mê tối,. . . Chư Phật và Bồ Tát luôn
luôn ra vào trong nhà lửa ấy để cứu độ chúng sinh.

– Chư Phật và Bồ Tát đã tu tập thế nào để ra vào trong nhà
lửa?

Trước khi cứu người phải cứu mình đã. Mình không bị cháy,
không bị những ngọn lửa tham, sân, si thiêu đốt, thì rồi mới có thể
ra vào tự do trong lửa để giải thoát người khác được.

Bởi thế, công việc đầu tiên mà chư Phật và Bồ Tát đã làm và
Phật tử phải tập làm, là chiến thắng mình, phá tan những xiềng
xích mê lầm, dập tắt những ngọn lửa tham, giận, thù oán đốt cháy
thân tâm. Ai cũng biết chiến công ấy là một chiến công khó khăn,
phải cần đến một lòng dũng cảm sắt đá, lớn lao, mới thực hiện được.

Đức Phật dạy:

“Chiến thắng một vạn quân không bằng tự thắng mình.
Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất!”.

– Người Phật tử, khi phát nguyện quy y, đã bắt đầu làm khởi
lòng dũng cảm ấy.

Rồi tinh tấn tu tập, đức dũng cảm dần dần tăng đến mức cao
siêu. Người Phật tử không còn thấy trở lực, nguy hiểm nào nữa, và
sẽ đi từ chiến thằng này đến chiến thắng khác, ra vào trong nhà
lửa mà không sợ hãi, vì đã có trên mình một áo giáp nhiệm mầu để
tránh những ngọn lửa đang thiêu đốt chung quanh.
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5.5 Đạo Phật là Đạo tích cực hoạt động

Vì Đạo Phật không những tập cho con người làm hiển hiện những
đức tính sáng suốt, bình đẳng, từ bi, dũng cảm, tinh tấn,. . . mà còn
luyện cho những đức tính ấy nẩy nở đến cùng tột, nên Đạo Phật là
một Đạo tích cực hoạt động.

Người Phật tử từ lúc bắt đầu vào Đạo đã phải hoạt động ngay,
hoạt động nhiều, để mở mang trí tuệ, chiến thắng tham, sân, si. Và
Phật tử phải tập chiến đấu với hoàn cảnh, xông pha trong xã hội
để cứu giúp người khác.

Theo gương chư Phật và Bồ Tát, Phật tử không sống riêng cho
mình, không giác ngộ và giải thoát riêng cho mình, mà còn phải
sống và giác ngộ, giải thoát cho kẻ khác.

Đời của Phật tử là một đời hoạt động không ngừng, đi từ chiến
công này đến chiến công khác, đem lòng từ bi và bình đẳng gieo rắc
nhân lành khắp mọi nơi, dưới mọi hình thức.

– Kinh Phật dạy:

“Trong hoạt động của người Phật tử, không một việc lành
nào mà không làm, không một vật gì mà không cứu độ”.

(Phật sự môn trung bất xả nhất pháp).

Để việc cứu độ ấy được đắc lực và rộng khắp, Đức Phật dạy
người Phật tử phải học và thực hành năm món sáng suốt (ngũ
minh), tức là năm điều kiện cần thiết cho sự tự giác giác tha.

– Ngũ minh là:

1/ Nội Minh: học hiểu sáng suốt giáo lý của Đức Phật.

2/ Nhân Minh: diễn giảng rành mạch, sáng suốt giáo lý nói
trên.

3/ Công Xảo Minh: tập cho khéo léo hoặc hiểu biết rõ ràng
những công, kỹ nghệ (tức là những nghề nghiệp và hoạt động
kinh tế, xã hội).

4/ Y Phương Minh: hiểu và dùng sáng suốt các phương thuốc
chữa bệnh về tâm và thân.
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5/ Thanh Minh: nghe hiểu, thông suốt tiếng nói của mọi người,
mọi loại.

Người Phật tử phải sáng suốt bấy nhiêu thứ để hoạt động, giúp
đỡ được thiết thực và rộng khắp.

Những người chưa vào Đạo Phật, hoặc chưa hiểu Đạo Phật,
thường nghĩ rất sai lầm, tưởng rằng Đạo Phật là một đạo chán đời,
làm cho con người trốn tránh trách nhiệm với xã hội và hèn yếu đối
với thân tâm mình.

Nghĩ như thế thật là trái ngược với giáo lý nhà Phật.

Không phải vì Đạo Phật vạch rõ cho con người biết bộ mặt giả
tạm của đời là những hiện tượng sinh tử, phiền não, đau khổ, mà
Đạo Phật thành một Đạo chán đời.

– Đạo Phật là một Đạo rất yêu đời, nhưng yêu cái đời sống thật,
yêu cái bộ mặt thật (Bản lai diện mục) đẹp đẽ, trong sạch, yên vui
của đời.

– Vì yêu bộ mặt thật của đời nên mới sinh ra lòng yêu người, yêu
tất cả mọi người bình đẳng, yêu tất cả mọi loài không phân biệt.

Lòng yêu bao la rộng khắp, trùm bọc hết thảy chúng sinh, vì
chúng sinh, dưới những hình tướng sai biệt, đều cùng có một bộ
mặt thật, đẹp đẽ, sáng sủa, rộng lớn như nhau, tuy rằng bộ mặt ấy
hiện nay còn bị nhơ bụi phủ đầy.

– Đời sống của Đức Phật Thích Ca là hiện thân hoàn
toàn của lòng yêu đời.

Vì yêu đời và yêu chúng sinh đau khổ nên Đức Phật mới rời cha
mẹ, vợ, con, ngôi báu, cung điện,. . . để tu tập, tìm phương thuốc
chữa khổ cho đời.

Vì yêu đời và yêu chúng sinh nên trong gần nửa thế kỷ, Đức
Phật đã xông pha, lăn lộn khắp đó đây, trong mọi tầng lớp xã hội
để giảng dạy cho mọi người tìm ra và nhận thấy bộ mặt thật của
đời mà sống. Bộ mặt ấy là Bản Thể, Thật Tánh, Niết Bàn.

Nhưng cũng như sóng, không thể lìa nước mà có, Bản Thể, Thật
Tánh, Niết Bàn không thể lìa đời, lìa người và vạn vật mà có. Cho
nên người Phật tử không lúc nào là không sống tích cực với mình
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và với đời; với mình để tu sửa mình, giác ngộ mình; với đời để thức
tỉnh người, cứu độ người.

Có thức tỉnh mình hoàn toàn và có cứu độ người đầy đủ mới có
thể đạt tới Niết Bàn.

Biết rõ như thế, chúng ta sẽ hiểu được một khía cạnh và một
phần nào câu kinh thâm thúy mới đọc tưởng như đầy mâu thuẫn:

“Niết Bàn tức là Sinh tử, Sinh tử tức là Niết
Bàn”.

Lúc mê thì là sinh tử, khi ngộ thì là Niết Bàn, hai cảnh sinh tử
và Niết Bàn không phải là hai nơi xa cách mà chỉ là một chỗ. Pháp
nhiệm mầu của Đạo Phật là dạy cho con người biết cách chuyển mê
thành ngộ, biến cải cảnh sinh tử đau khổ của thế gian thành cảnh
an lạc, Niết Bàn của chư Phật.

Và chúng ta cũng sẽ thấy đoạn sau đây trong kinh Phạm Võng
là một trả lời rõ rệt cho những ai tưởng rằng Đạo Phật làm cho con
người ta ghét đời và xa lánh xã hội:

“. . .Kẻ ngu si sợ hư không mà muốn di trốn, thì dù bỏ hư
không mà chạy cũng không thể nào thoát được hư không.
Kẻ đi tìm hư không, dù có chạy khắp Đông, Tây, Nam,
Bắc, cũng không tìm thấy hư không. Những kẻ ấy chỉ
biết cái Danh (tên) của hư không mà không biết được cái
Thực của hư không.

Nay có kẻ muốn tìm Niết Bàn, thường qua lại trong Niết
Bàn mà không biết đó là Niết Bàn, chỉ thấy toàn sinh
tử, phiền não. Kẻ ấy chỉ biết cái Danh (tên) của Niết
Bàn mà không biết cái Thực của Niết Bàn”.

Vậy ta đừng lầm rằng giải thoát là lìa bỏ hoặc chán ghét cõi đời
hiện tại. Giải thoát chính là sống hoạt động, yên vui, sung sướng, tự
do hoàn toàn ngay trong đời hiện tại, trước khi từ bỏ xác thân vô
thường này để nhập Niết Bàn, và rồi sẽ từ Niết Bàn mà ứng hóa ra
khắp mọi nơi để tiếp tục hoạt động cứu độ chúng sinh vô tận.

– Chư Phật và Bồ Tát đã sống và đang sống cái đời sống ấy.
Phật tử chúng ta tu tập để cũng sống cái đời sống của Đức Phật và
Bồ Tát.

69



Nếu Đức Phật chỉ giảng dạy cho chúng ta hai Đế: Khổ Đế và
Tập Đế mà thôi thì Đạo Phật quả là bi quan và chán đời. Nhưng
khi đã chỉ rõ cảnh khổ và nguyên nhân sinh ra đau khổ rồi, Đức
Phật còn chỉ cho ta một cảnh sung sướng hoàn toàn (cảnh Diệt
Đế; cảnh Niết Bàn) và dạy cho ta phương pháp (Đạo Đế) để đi
đến cảnh ấy. Bởi vậy Đạo Phật là một đạo lạc quan vô cùng, yêu
đời vô cùng, và cũng hoạt động vô cùng.

5.6 Đạo Phật là Đạo đại tự do

Một điểm đặc biệt nữa của Đạo Phật là quan niệm cao sâu cùng
cực về đức tính Tự Do của con người.

Cũng như những đức tính Sáng suốt, Từ bi, Bình đẳng, Dũng
cảm đã nói trên, đức tính Tự Do của Phật tử rộng rãi bao la không
bờ bến.

Sự tự do ấy chẳng ai cho ta, chẳng luật pháp nào tạo nên, và
cũng chẳng luật pháp nào có thể bảo vệ. Nó vẫn có trong thâm tâm
của ta và của mọi loài, mọi vật. Nhưng chúng ta chưa biết sử dụng
nó, chưa biết làm cho nó hiển hiện ra, cho nên chúng ta cảm thấy
luôn luôn thiếu tự do và khổ sở trong một đời sống chật hẹp.

Giáo lý của Đức Phật dạy con người phương pháp làm hiển hiện
đức tính Tự Do rộng lớn ấy.

Như chúng ta đã biết, bắt đầu vào Đạo, người Phật tử đã phải
tự mình dùng trí tuệ mà tự do suy nghĩ, tự do xét đoán mà không
tin mù quáng, không sợ sệt một thần quyền, không nghe theo một
thế lực nào ngoài tâm trí sáng suốt của mình.

Nhờ trí tuệ tự do mà người Phật tử diệt trừ được ngu si, mê tối
nó giam hãm con người. Nhờ trí tuệ tự do mà người Phật tử phá
tan được những xiêng xích tham, giận, oán, ghét, nó trói buộc và
sai khiến thân tâm.

Thân tâm được giải phóng và tự do nên người Phật tử mới làm
được những hành động tự do, đúng với Chân Lý, lợi ích cho mình
và cho mọi người, mọi vật.

70



Những hành động, sáng suốt, đẹp đẽ ấy là những nhân lành để
sinh ra quả tốt trong kiếp này và những kiếp sau.

Như thể, người Phật tử hoàn toàn tự do tạo ra đời sống hạnh
phúc chân thật của mình, và cũng hoàn toàn tự do giúp các người
khác, vật khác, tạo đời sống hạnh phúc chân thật của họ. Sự thông
cảm giữa người Phật tử và các người khác, vật khác, không có gì
ngăn trở, chướng ngại, vì đều cùng là một Phật Tánh, đều cùng là
một Chân Tâm, Bản Thể.

Bởi vậy, Tự Do của Đạo Phật khác xa với Tự Do của thế gian
vẫn quan niệm.

– Tự Do của thế gian không giải phóng con người thoát
khỏi ngục tù đen tối của tham, giận, si mê.

Nó còn tạo thêm chung quanh cái tự do ấy những bức thành kiên
cố để ngăn cản sự xâm nhập của người khác và vật khác.

Đấy là những tự do cá nhân (libertés individualles), nó làm cách
biệt và đối lập người này với người khác, nó giam hãm con người
trong một khung cảnh nhỏ nhen, một khu vực chật hẹp. Nó lại là
nguyên nhân cho những cuộc xung đột, những oán giận, thù ghét
và đau khổ khi nào bị xâm phạm. Tự do ấy chỉ là một tự do tương
đối, làm ngòi cho sự mất tự do.

Chỉ có Tự Do mà Phật quan niệm và dạy cho chúng sinh phương
pháp đạt tới mới là Tự Do hoàn toàn và tuyệt đối.

– Nó là Tự Do thật, Tự Do giải thoát con người cả
thân lẫn tâm, Tự Do làm cho con người sống hòa đồng,
yên vui với toàn thể vạn vật trong vũ trụ.

Xem như trên, Đạo Phật nâng nhân vị con người, với tất cả
những đức tính tốt đẹp, lên mức cao vời tuyệt đối.

Thật quả Đạo Phật không còn gì cao hơn – Vô Thượng.
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Chương 6

VĂN – TƯ – TU

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”.

LỜI PHẬT DẠY

“Ngày nay cất bước quay đầu.
Mới hay đường cũ bấy lâu đi lầm”.

LỜI CỦA TỔ TỪ CHIẾU
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6.1 Tu Học

Hơn chín mươi phần trăm dân chúng Việt Nam sùng bái Đạo
Phật. Nhưng một số rất lớn chỉ biết lễ Phật, chớ chưa hiểu sơ qua
giáo lý của Đức Phật.

Những người ấy chưa đúng hẳn là Phật tử. Họ mới là những
người có nhiều thiện căn, sẵn sàng thành những Phật tử chân chánh,
nhưng hiện còn thiếu trợ duyên, thiếu sự chỉ dạy, dắt dẫn.

Trong gia đình, chẳng phải vì ông bà, cha mẹ theo Đạo Phật mà
các con, cháu tự nhiên thành Phật tử.

Cũng chẳng phải vì hằng ngày ở nhà thắp hương lễ Phật, hoặc
thỉnh thoảng đi lễ chùa mà thành Phật tử.

– Muốn thành Phật tử, phải có “chí muốn thành Phật” và “tự
nguyện sẽ thành Phật”, “tự tin mình sẽ thành Phật”, vì biết mình
có sẵn đủ Phật tánh.

Như vậy, trước hết phải hiểu biết Phật là Ai, và Đức Phật Thích
Ca đã làm những gì, đã dạy những gì, để rồi suy nghĩ mà làm theo,
nghĩa là phải Tu Học.

6.2 Nghĩa chữ TU

Chúng ta đừng nghe thấy nói TU mà vội hoảng sợ.

Tu chẳng phải là bó buộc lìa bỏ gia đình, đi ở chùa, để ngày đêm
chuyên tâm tụng kinh, gõ mõ. Tu chẳng phải là xa lánh xã hội, tìm
nơi vắng vẻ để ẩn nấp.

Không phải thế. Chúng ta vẫn nghe nói:

“Thứ nhất là tu tại gia,
thứ hai tu chợ,
thứ ba tu chùa”.

Như vậy ở nhà, ngoài xã hội, ở am, ở chùa, chỗ nào cũng là hoàn
cảnh để tu.
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Và chúng ta cũng nhớ lại rằng pháp Lục Độ, để tu thành Bồ
Tát và Phật, là chung cho cả hai phái xuất gia và tại gia tu tập.

6.2.1 Tu là gì?

– TU chỉ có nghĩa là sửa đổi.

Sửa đổi xấu thành đẹp, ác thành hiền, cong queo thành ngay
thẳng, tà thành chánh, tối tăm thành sáng suốt, giả dối thành chân
thật, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành Thánh, Hiền, chúng
sinh thành Phật, Sinh tử thành Niết Bàn.

6.3 Ai ai cũng tu được cả

Như vậy, bất cứ tại chỗ nào, địa vị nào, làm nghề gì, già hay trẻ,
ai ai cũng đều tư được và càng tu sớm càng hay.

Người làm chính trị, cai trị, làm công việc kỹ nghệ, buôn bán,
canh nông, lao động, các thanh thiếu niên còn đang đi học, kể giàu
sang hoặc nghèo hèn, người thông minh, kẻ dốt nát, đều tu được tất
cả y như nhau.

6.4 Muốn tu Đạo Phật, phải làm những gì?

Trước hết phải quy y đã đành. Rồi sau, “trong mọi sự và mọi
hoàn cảnh, hễ ăn ở, hành động đúng với giáo pháp của Đức Phật là
Phật tử” (dịch lời của bác sĩ André Migot).

6.5 Giáo pháp của Đức Phật dạy gì?

– Đức Phật dạy:

“Hãy sống đúng với Chân Lý, đúng với Chân Tâm, Thật
Tánh sáng suốt, rộng lớn, tự do và bình đẳng của mình”.
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Chỉ vì con người phàm phu, trải qua bao nhiêu nghìn kiếp, vẫn
còn mê tối, không nhận thấy Chân Tâm, Thật Tánh, nên vẫn cứ
triền miên đau khổ mãi, chẳng hưởng được hạnh phúc chân thật.

Con người phàm phu không khác gì kẻ đi trong bãi sa mạc, cứ cố
chạy theo một hình bóng tương tự suối nước ở đằng xa, mà không
nhận thấy rằng đó chỉ là một ảo ảnh (mirage). Ảo ảnh ấy đã chẳng
giải khát được cho mình, mà lại còn đưa đến chỗ chết sau khi đốt
cháy ruột gan.

Kẻ lầm đường lạc lối ấy nay may mắn được người sáng suốt chỉ
cho con đường đi đến chỗ có hồ nước thật, có cây cối mát mẻ thật,
để giải khát và nghỉ chân.

Vậy người ấy nên đổi hướng và quay đầu trở lại ngay, hay còn
nên tiếc rẻ sự mê lầm mà cố lạc lõng đi thêm một quãng đường nữa?

Đi thêm ngày nào tức là đi sâu thêm vào đau khổ ngày ấy.

Cho nên chúng ta hãy tự xét từ trước đến bây giờ, chúng ta đã
hưởng được hạnh phúc thật và yên vui thật chưa, hay đã lầm đường,
sai hướng, như người bộ hành trong bãi sa mạc.

Nếu chúng ta nhận thấy đã lầm đường thì phải đổi hướng ngay,
quay đầu trở lại ngay, mà nương theo Phật, theo giáo lý của Đức
Phật.

Có người nghĩ rằng bây giờ đang bận học, làm ăn, buôn bán,
hoặc bận lập công danh sự nghiệp và đang thành công, tiến phát,
vậy chưa cần phải tu học.

Nghĩ như thế là một sự lầm to. Chính vì ta đang thành công,
tiến phát trong mọi công việc, nên ta càng cần phải tu tập ngay để
rồi có thể được hưởng yên vui những kết quả tốt đẹp, tránh được
những kiêu mạn, ích kỷ và ác nghiệp nó phá hạnh phúc mà chúng
ta đang gây dựng.

Vả lại, điều trọng yếu và thực tế trong giáo lý của Đức Phật là
dạy con người diệt trừ ba nguồn độc phát sinh ra đau khổ, là tham,
giận và ngu tối. Chúng ta ai có thể tự hào rằng không bao giờ khởi
một tí lòng tham hay một chút giận hờn? Ai có thể tự phụ rằng đã
sáng suốt hoàn toàn, không một mảy may mê muội?
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Sở dĩ một số đông người, mãi đến khi sầy đầu, sứt trán với đời,
ruột gan tê tái vì thất vọng, hoặc đã nhàm chán với giàu sang, quyền
quý, mới quày về theo Đạo Phật, là vì trước kia họ bị nhiều si mê
che lấp, chưa nhận được sự thật, chưa gặp duyên may để nghe hiểu
được lời Phật.

Chúng ta nay may mắn được nghe Phật Pháp, vậy không còn
gì ngăn ngại chúng ta tu học để thành Phật, để hưởng hạnh phúc
chân thật của Niết Bàn nữa.

6.6 Học thế nào?

Chúng ta học ở đâu? Học trong Kinh, sách Phật. Học với Thầy
(Sư, Tăng) chân chánh, học với Bạn tốt (Thiện tri thức).

6.6.1 Học như thế nào?

– Muốn học, trước hết cần phải thực hành hai việc: một là nghe
(Văn); hai là suy nghĩ (Tư).

1/ Văn:

Nghe tức là nghe lời giảng của Thầy, của Bạn, nghe lời nói
chứa trong Kinh, sách của chư Phật, Bồ Tát và Thánh, Hiền.

Đọc Kinh, sách Phật và nghe thuyết pháp là công việc đầu
tiên để gom góp, tích trữ lương thực.

2/ Tư:

Khi đã gom góp, tích trữ được ít nhiều tài liệu rồi, chỉnh
thoảng ta ngồi nghỉ và thong thả, yên lặng, ta nghiền ngẫm,
suy nghĩ, chọn lọc lấy những món cần thiết, rút lấy những tinh
túy bổ ích.

Một nhà hiền triết Âu Tây đã viết rất chí lý như sau:

“Chúng ta đọc sách, lượm nhặt những chân lý lẻ tẻ và
tản mác khắp đó đây, chẳng khác gì con bò ăn cỏ ngoài
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đồng. Trong lúc đói lòng, bò chỉ có một việc: gặp cỏ là
nhai và nuốt cho đầy dạ dày đã.

Nhưng trưa đến, trở về chuồng hay dưới cội cây, bóng
mát, bò nằm nghỉ, bò biết ọc trở ra miệng những nắm cỏ
đã hấp tấp nuốt trong buổi mai, và chậm rãi dùng hai
hàm răng nghiến cho nhừ, rồi mới nuốt trở lại, đôi mắt
đứng tròng, như dồn hết tâm ý vào trong để tận hưởng
cái hương vị của cỏ.

Tại sao kẻ học giả chúng ta không biết hay không chịu
làm cái công việc nghiền ngẫm ấy?”

(Tạp chí Từ Quang năm 1953, số 17, Chánh Trí dịch).

Có nghiền ngẫm mới hiểu thâm sâu những lời dạy của chư Phật
và Thánh, Hiền, mới đạt được những ý ẩn nấp trong Kinh, sách. Có
thế mới thấu hiểu được giáo lý cao siêu của Đức Phật.

6.6.2 Học phải tu (hành)

– Khi đã hiểu giáo lý rồi, cần phải đem những điều hiểu ra thực
hành. Ấy là giai đoạn thứ ba trong việc tu học, giai đoạn tu – (văn,
tư, tu).

– Giai đoạn này mới là giai đoạn quan trọng, khó khăn nhưng vô
cùng thiết thực và ích lợi, vì nó đưa chúng ta đến chỗ giải thoát.

Đức Phật dạy chúng ta cần phải siêng năng, kiên nhẫn. Mỗi giờ,
mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta tu sửa một ít những mê
lầm, đen tối trong tâm chúng ta. Dần dần kết quả sẽ sáng sủa, đẹp
đẽ, chẳng khác nào như lau gương vậy. Không lau thì gương nhơ
bẩn và mỗi ngày lại nhơ bẩn thêm. Nếu mỗi giờ, mỗi buổi, chúng ta
chịu khó lau, thì sẽ có lúc gương hết bụi và trong sạch hoàn toàn.

6.6.3 Các Kinh điển

– Kinh là những sách ghi chép lời giảng dạy của Đức Phật Thích
Ca, hoặc của chư Bồ Tát và Sư Tổ.
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Khi tại thế, Đức Phật giảng dạy bằng lời nói chớ không viết sách.
Khi Ngài tịch diệt được vài tháng, các đệ tử nhóm họp lần đầu tiên
để đọc lại những giáo pháp của Ngài.

Sau đấy là một trăm năm, có cuộc hội họp thứ nhì để đọc lại
một lần nữa những giới luật, và vào khoảng 241/245 trước Dương
Lịch, có một cuộc hội họp thứ ba. Lần này chư Tăng chép giáo lý
của Đức Phật thành Kinh điển để truyền lại về sau cho khỏi thất
lạc.

– Những Kinh sách ấy được chia làm ba loại, gọi là Tam Tạng
(Tạng: kho chứa đựng):

– Tạng Kinh: ghi chép những lời giảng dạy về Đạo, về Chân Lý.

– Tạng Luật: ghi chép những ghi thức và giới luật mà Đức Phật
đã đặt ra để truyền bá và giữ gìn Đạo.

– Tạng Luận: ghi chép những luận bàn về giáo lý của Đức Phật,
phần nhiều do các đại đệ tử viết.

Đạo Phật là Đạo giảng dạy Chân Lý, mà Chân Lý cao siêu, mầu
nhiệm vô cùng, cho nên khi tại thế, Đức Phật tùy trường hợp, tùy
trình độ cao thấp của mỗi hạng người mà giảng, để họ có đủ sức
hiểu được phần nào Đạo lý và thực hành cho có ích lợi thiết thực.

Vì thế Đức Phật dùng rất nhiều phương pháp và rất nhiều thí dụ
cụ thể, có khi mới đọc tưởng như mâu thuẫn với nhau. Nhưng khi
suy nghĩ kỹ thì thấy trong những vỏ chữ khác nhau, trong những
chiếc áo khoác màu sắc trái nhau, chỉ chứa một cái gì không sai
khác là Chân Lý mà thôi. Bởi vậy, bất cứ đọc Kinh nào cũng đều ít
nhiều hiểu được một phần Chân Lý.

– Đại cương, người ta thường chia những Kinh Phật ra làm
Quyền giáo và Thật giáo.

– Quyền nghĩa là tạm dùng, trái với thật.

Để những người trình độ chưa được cao, dễ hiểu Chân Lý, Đức
Phật dùng quyền giáo.

Lối giảng này giống như lối kể truyện cổ tích, ngụ ngôn, hoặc
dạy bảo những việc phải làm mà không giảng lý ẩn sâu xa. Người
Phật tử nghe mãi những truyện ấy, hoặc làm mãi những việc ấy,
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tự nhiên lâu dần sẽ nhận ra được Lý. Chẳng khác một người, tuy
không biết vàng là gì, nhưng chịu khó đãi cát có vàng, cứ đãi mãi
rồi một ngày kia sẽ chỉ còn trông thấy trong rổ một chất sáng ngời
và đẹp là vàng mà thôi.

– Thật giáo giảng rõ Đạo lý cao siêu, phân tách tinh vi đời
sống giả tạm của vũ trụ, và giảng dạy phương pháp mầu nhiệm đạt
tới Thật Thể, Niết Bàn.

Tuy nhiên, trong lối giảng này, Phật vẫn theo căn cơ cao, thấp
của chúng sinh mà dạy. Bởi thế, có khi giảng tuần tự, theo thứ lớp,
đưa Phật tử dần dần đến chỗ ngộ nhập Chân Lý. Ấy là Tiêm giáo
(tiêm: từ từ, thong thả).

Có khi Phật giảng cấp tốc, đi nhanh chóng ngay tới Đích. Ấy là
Đốn giáo (đốn: cắt ngắn).

– Quyền giáo và Thật giáo chỉ là hai phương pháp giảng dạy
Chân Lý. Đức Phật có khi đồng thời dùng cả hai phương pháp ấy.
Bởi vậy trong một quyển Kinh có khi có cả Quyền giáo và Thật
giáo.

6.6.4 Cách đọc Kinh cho có ích

Dù là Kinh quyền giáo hay Kinh thật giáo, muốn hiểu rõ ý nghĩa
để rồi suy nghĩ và tu hành cho đúng, cần phải nhớ rằng Kinh nào
cũng dạy cho ta một phương pháp để đạt tới Chân Lý. Mà Chân
Lý thì tuyệt đối về đủ mọi phương diện, nên không thể nói và bàn,
hoặc tả ra hết được.

Những chữ, những lời nói, và ngay đến cả những phương pháp
của Đức Phật dạy, chỉ là những phương tiện, những khí cụ thô sơ,
nhỏ hẹp, tạm dùng để giúp chúng ta tự mình tìm hiểu và đạt đến
Chân Lý mà thôi.

Bởi vậy trí tuệ chúng ta phải vượt lên cao, đi xa những chữ trong
Kinh, và suy ngẫm cho thật sâu, chớ có đứng dừng lại ở câu chữ
nông cạn và nhỏ hẹp. Những chữ ấy chỉ là những mốc chỉ đường để
cho chúng ta khỏi lạc hướng, chớ không phải là Chân Lý mà chúng
ta tìm để đạt đến.
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– Một Tổ sư đã nói:

“Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự,
tức đồng ma thuyết”.

Cứ theo chặt nơi chữ trong Kinh mà giải nghĩa thì oan
gia cho chư Phật ba đời (quá khứ – đời trước; hiện tại
– đời này; và vị lai – đời sau). Nhưng bỏ một chữ trong
Kinh mà giảng thì chẳng khác gì ma nói.

– Chính Đức Phật Thích Ca đã dạy các Phật tử cách nghe giảng
pháp và cách đọc Kinh.

Đức Phật dạy rằng:

“Chân lý thí dụ như mặt trăng. Giáo lý của ta là ngón
tay chỉ mặt trăng. Vậy đừng lầm ngón tay là mặt trăng”.

Nếu Phật tử chỉ ngón tay mà không ngước mắt lên tít tận trời
cao thì làm sao trông thấy mặt trăng?

Không trông thấy trăng mà lại còn dại dột nghĩ rằng ngón tay
(Kinh, Giáo pháp) là mặt trăng, thì thật là mê lầm, đen tối vậy!

6.7 Sự cần thiết của ý chí và tự lực

Trong công việc tu học để đạt đến Chân Lý, Đức Phật Thích Ca
luôn luôn nhắc rằng Ngài chỉ là một người hướng dẫn.

– Công trình tu tập và kết quả đạt được hoàn toàn do người
Phật tử. Đừng bao giờ ỷ lại vào người khác và cũng đừng bao giờ ỷ
lại vào sức gia bị của chư Phật và Bồ Tát mà chẳng chịu tự mình
tu hành.

Đức Phật dạy các đệ tử:

“Các người phải cố gắng tu hành để tự giải thoát; ta chỉ
là người hướng dẫn mà thôi. Trong công việc chiến thắng
mọi trở lực trên đường tiến triển để đi đến Đích, chỉ có
các người là người có công hơn cả”.
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Chư Phật là Ánh Sáng. Chúng ta là hai con mắt. Nhờ Ánh Sáng
mắt mới nhìn thấy được vũ trụ, vạn vật. Nhưng có Ánh Sáng mà
không chịu mở mắt để nhìn thì cũng chẳng trông thấy gì.

Việc mở mắt, ý muốn mở mắt và ý chí muốn nhìn khi đã mở mắt
rồi, là việc của chúng ta, không Phật, Bồ Tát hay người nào khác
làm hộ chúng ta được.

Đức Phật dạy:

“Ta như thầy thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay
không uống, lỗi ấy không phải tại thầy.

Ta như vị chỉ đường, dạy con đường phải, nghe mà không
đi, lỗi ấy không phải tại người chỉ đường”.

– Kinh Di Giáo.

Vậy động cơ phát tâm tu học là do tự nơi ta có quyết chí muốn
đạt đến hạnh phúc chân thật hay không, có muốn được giải thoát
khỏi đau khổ luân hồi, và có muốn thành Phật hay không.

Nếu chúng ta quyết chí muốn được giải thoát thì chúng ta hãy
bắt đầu tu học ngay, đọc Kinh, sách Phật và nghe giảng pháp ngay.
Và hằng ngày chúng ta hãy cố gắng yên lặng tâm trí một lúc, nhất
tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tịnh Độ.

Ánh sáng của Phật bao giờ cũng đồng đều chiếu khắp mọi nơi,
cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cứ việc mở mắt và chịu khó nhìn
để tiến bước mà đi.

Niết Bàn yên vui, tươi sáng, đang chờ chúng ta. . .

Chúng ta mỗi ngày cố gắng đi một ít, chắc chắn thế nào chúng
ta cũng sẽ tới đích, chúng ta cũng sẽ Thành Công.
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NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
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