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heo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều nhóm
họp về một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi
Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau
những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh.

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo
truyền thống “tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba
tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh
hành trì tu học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải
ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà
nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại
Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ lại một
trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày.
Mười lăm kỳ An Cư Kiết Ðông của Giáo Hội trước đây được tổ chức
tại các tiểu bang khác nhau qua các tự viện thành viên của Giáo Hội
như sau: Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, 2 lần, (năm 2000 và 2007); Chùa
Linh Sơn, Melbourne, 2 lần (2002, và 2008); Tu Viện Vạn Hạnh , thủ đô
Canberra, 2 lần (2003 và 2012); Chùa Phổ Quang, Tây Úc, 1 lần năm
2005; Thiền Viện Minh Quang, Canley Vale, NWW, 2 lần (2010, 2013);
Tu Viện Quảng Ðức, Melbourne, Victoria, 3 lần, (2004, 2011, và 2014);
Ðặc biệt Chùa Pháp Bảo, tổ chức 3 lần trước đây là (2001, 2006, 2009,
và năm nay, Khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 16 của Giáo Hội được tổ chức tại
Chùa Pháp Bảo, thành phố St. Johns Park, tiểu bang New South Wales,
từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015.
Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận,
những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt
của Trường Hạ Pháp Bảo như một món quà
tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả
tham dự khóa tu và thân tặng các pháp hữu gần xa.
Dù hết sức cố gắng trong khả năng, tuy nhiên những
thiếu sót chắc chắn không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn
Ðức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý và bổ chính.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trân trọng,
Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ
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KHOÙA AN CÖ KIEÁT ÑOÂNG KYØ 16
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Hòa Thượng Hội Chủ,
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương cư sĩ Phật tử,

C

ứ hằng năm Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL đều không ngừng tổ
chức những sinh hoạt truyền thống Phật Giáo tại xứ người. Và đương
nhiên An Cư là trọng tâm trong sinh hoạt Phật sự, có nguồn gốc từ lịch sử
sinh hoạt của Tăng Già trong thời Phật còn tại thế. Do đó Giáo Hội càng gia tâm nỗ lực
duy trì củng cố.
Như vậy không kể truyền thống Phật Giáo xứ sở nào, mùa an cư đối với chúng đệ
tử xuất gia đều là thời điểm dừng lại trụ ở một nơi, để trước hết tạo được sự hòa hợp, sau
tự mỗi cá nhân tự hành, tự đắc.
Ngày hôm nay hoàn cảnh đã cách xa thời Phật hơn 2500 năm, mà hình thức hòa
hợp Tứ Chúng đồng tu vẫn được diễn ra đúng pháp, đó không phải là một việc dễ làm,
và không phải không có nhân duyên. Nhân duyên bắt nguồn từ lý tưởng giải thoát của
những người đồng tâm hướng đến giác ngộ và chứng đạo. Tuy nhiên cách sinh hoạt Phật
Giáo Bắc Truyền của Tăng Già Phật Giáo Việt Nam chúng ta hiện nay, việc hành đạo đầy
khó khăn biến động; dù vậy lý nhân duyên, duyên khởi vẫn còn, vẫn có thể nương tựa
niềm tin, nương tựa hình ảnh Tăng Già hòa hợp, và nhất là thường xuyên sách tấn đọc
tụng giới luật, nghiêm trì Chánh Pháp, thì sẽ có một ngày tự mỗi cá nhân Tăng Ni, cho
đến đoàn thể Tăng Già, trọn vẹn thừa hưởng an lạc pháp hành, an trụ giải thoát. Và quý
Phật tử cư sĩ nương vào một đoàn thể Tăng Già thực hành đúng theo Chánh Pháp, cũng
sẽ thừa hưởng pháp hành, an lạc thân tâm ngay đời sống này.
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, cùng quý cư sĩ Phật tử, hôm nay ngay giờ phút
này, nhân duyên tại đạo tràng Tự Viện Pháp Bảo đã đủ duyên thỉnh cầu, đã gần chu toàn
cung thỉnh sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, sự tham dự hộ trì của quý cư sĩ Phật
tử, để hòa hợp đúng nghi đúng pháp An Cư. Và điều chúng con, chúng tôi muốn thay mặt
Ban Tổ Chức kính thưa rằng, Tự Viện Pháp Bảo dù thật hoan hỷ tổ chức An Cư, hoan hỷ
cung nghinh chư Tôn Đức, hoan hỷ đón mời quý cư sĩ Phật tử, nhưng phương tiện và nhu
cầu sinh hoạt tại đạo tràng hiện nay, đã không thể tránh được sự làm phật lòng Chư Tôn
Đức và quý cư sĩ Phật tử. Do đó những giới hạn sinh hoạt hiện thời và suốt thời gian An
Cư nếu có vấn đề; Ban Tổ Chức chúng con, chúng tôi kính được nhận lời chỉ dạy và hoàn
toàn nhận khuyết điểm, kính mong quý Ngài, quý vị thùy từ lượng thứ.
Thành kính cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp gia bị cho đạo tràng
An Cư Kiết Đông PL 2559 tại Tự Viện Pháp Bảo được thuận duyên viên mãn, và Chư Tôn
Đức Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử an lành dưới niềm tin giải thoát.
Chúng con, chúng tôi xin được kính thỉnh chư Tôn Thiền Đức và Đại Chúng đồng
tuyên bố khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông PL 2559 ngay giờ phút này.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính chào chư quý liệt vị.
TK Thích Phổ Huân
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Hình ảnh các thời TỤNG KINH
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Hình ảnh các thời khai thị
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Hình ảnh các thời PHÁP THOẠI
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Hình ảnh LỚP HỌC TĂNG NI
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Hình ảnh CÔNG QUẢ TRƯỜNG HẠ
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Hương Thành Xông Hương Bát Nhã
HT Thích Bảo Lạc
Mỗi người hiện hữu ở thế gian là một đóa
hoa kết thành vườn hoa muôn màu sắc, làm
đẹp cuộc đời ở mặt ngoài, cùng phong thái đạo
đức. Hình dáng do trang điểm, chăm sóc làm
cho mỹ miều sắc sảo, tươi sáng, vì ngoại diện
dễ nhìn thấy; theo đó xác định được hầu thỏa
mãn các giác quan mỗi người. Việc khó là
lượng định thế nào để cân đo, đong
đếm…chuẩn xác nội tâm, đạo đức, tâm
linh…mới định vị được giá trị theo cái nhìn
thường nghiệm của chúng ta. Do vậy, con
người chỉ còn cách tự nguyện đem mình làm
vật thí nghiệm, như muốn biết vàng thật phải
cho vào lửa đỏ nung lên mức 360 độ C. Các vị
Bồ Tát, những bậc Đại sĩ đủ nội lực mới thể
hiện được, vì là nguyện lực không phải ai cũng
có thể làm được.
Đại Tạng kinh Đại Chánh Tân Tu Quyển 6,
kinh Đại Bát Nhã 600 quyển do Tam Tạng
pháp sư Huyền Trang (602-664) đời Đường
dịch chữ Phạn sang chữ Hán từ trang 1059 đến
trang 1073, phẩm 398 Bồ Tát Thường Đề có
nêu rõ Thánh danh Hương Thành hay Tầm
Hương Thành này; đối với những vị quan tâm
nghiên cứu Phật Giáo hẳn rất quen thuộc, vì
nơi đó Bồ Tát Pháp Dũng lập đạo tràng giảng
kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, qui tụ thính
chúng đủ mọi thành phần:Tỳ Kheo, Tỳ kheo
ni, Ưu bà Tắc, Ưu bà di, Bồ Tát tại gia-xuất
gia. Pháp tịch của Ngài rất hưng long, nên
được đông đảo các vị học sĩ tới dự nghe.
Không những người ở gần tới nghe giảng pháp
mà những người từ xa như Bồ Tát Thường Đề,
các vị thiên vương, trưởng giả nữ, bố mẹ của
cô cùng những người tùy tùng đều học được
pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa vi diệu giải thoát.
Bồ Tát Thường Đề tu hành nghiêm mật ở
nơi thanh tịnh vắng vẻ mà thuật ngữ Phật học
gọi là Lan nhã, một trong những hạnh đầu đà
(1) của người trí cầu học pháp xuất thế. Trong
lúc tọa thiền, Ngài bỗng nghe trên hư không có
tiếng vọng xuống bảo:

“Ta báo cho ngươi biết rằng, muốn mau
đắc đạo hãy đi về phía hướng Đông, gặp một
bảo thành bảy báu, nơi đó có vị Bồ Tát đang
giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Rồi âm
thanh chợt tắt biến. Bồ Tát suy nghĩ một lúc
hơi phân vân tự hỏi: Sao lúc nãy ta không hỏi
cho rõ ràng thành đó tên gì, cũng như tên của
Bồ Tát chủ trì giảng kinh và đi về hướng đông
cách đây bao xa? Trong lúc đang phân vân và
tự trách như vậy Ngài buồn lòng, nghĩ tới công
phu tu hành mình chưa trọn vẹn. Bồ Tát tỏ vẻ
buồn hầu như gần mất chánh niệm thì, bỗng
thấy hình Đức Phật hiện ra, đức tướng trang
nghiêm, thân vàng chói sáng, ân cần khuyên
bảo:
“Đại sĩ chớ có bi quan quá lắm như vậy.
Muốn đạo nghiệp chóng thành phải dũng
mãnh, tinh tấn, nhẫn nhục hơn nữa mới đạt tới
đích. Ta bảo cho ông biết, hãy đi về hướng
Đông cách đây 300 dặm sẽ gặp thành Tầm
Hương, nơi Bồ Tát Pháp Dũng đang giảng
kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Như đang lạc
đường lại có người chỉ dẫn, Thường Đề vô
cùng hăm hở phấn chấn tinh thần, định hỏi
thêm chi tiết thì Đức Phật liền biến mất. Lúc
ấy, Bồ Tát suy nghĩ rất nhiều: Đường đi tới
Hương Thành tuy không đơn giản, nhưng nếu
cố gắng ta cũng có thể tìm tới nơi ra mắt Bồ
Tát được. Việc khó là vì nghèo khó ta tìm đâu
cho có tiền bạc của báu đem dâng cúng dường
đại sư trong lễ nhập môn cho đủ lễ. Lần nầy,
Bồ Tát buồn tủi xót xa trong lòng, tâm thần trở
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nên rối rắm như cuộn chỉ nùi khó phăng ra
manh mối. Bỗng dưng Ngài nhớ lời khuyến
tấn của Đức Phật, liền nghĩ ra một cách: Đem
mình rao bán, hễ có người mua là tâm nguyện
được thành tựu. Việc rao bán như vậy trải qua
nhiều ngày mà vẫn chẳng thấy ai đoái hoài tới
cả. Một lần nữa, Ngài vô cùng bất lực, hướng
vọng lên không, kể lể như con trẻ. Do lòng bi
cảm, một vị Thần hiện ra hỏi han cho rõ mọi
sự. Bồ Tát bèn kể rõ chi tiết hoàn cảnh, cùng
tâm trạng của mình cho vị Thần nghe. Vị Thần
cảm thông đáp lại rằng: “Nơi đây ta chỉ thờ
cúng Thiên thần, đâu cần tới cái thân của Đại
sĩ mà chỉ cần 3 món để dâng cúng, nhưng e
rằng việc nầy rất khó, Ngài không thể nào đáp
ứng được đâu”. Bồ Tát hỏi: “Ba món đó là
những thứ gì?”
“Đó là huyết, tủy và tim của Đại sĩ”, Thần
đáp. Lặng thinh trong giây lát, rồi Bồ Tát tự
nghĩ: Ta đã phát lời thệ nguyện bố thí chẳng
cần cầu báo. Về ngoại tài như cơm áo, của cải,
vàng bạc, châu báu v.v…ta chẳng có gì để cho.
Giờ đây cơ duyên đến vừa đúng lúc cho ta
thực hiện bố thí nội tài. Nghĩ như thế, Bồ Tát
lấy đá rạch cánh tay trái trích máu, dùng mảnh
nhọn chẻ xương rút tủy, đoạn tới bụi cây mổ
ngực lôi quả tim ra. Xong xuôi Bồ Tát nâng
hai tay dâng trọn qua tay vị thần. Thần thật là
bất ngờ, và hối hận việc làm đáng trách của
mình, bèn xin sám hối Đại sĩ và nói:
“Tôi muốn thử hạnh bố thí Ba La Mật của
Bồ Tát đấy thôi, thật tôi đâu cần tới thân thể
của Ngài. Bây giờ tôi có thể hoàn phục thân
thể Ngài lại như cũ”. Bồ Tát tự nghĩ: Ta đâu
cần cái thân ô trược này làm gì nữa mà chỉ
muốn thành tựu hạnh bố thí Ba La Mật Đa,
mong Ngài đừng quá bận tâm. Vừa nghĩ vậy,
tự nhiên toàn thân Bồ Tát rúng động, và thân
hình hoàn phục lại như cũ. Chứng kiến cảnh
tượng dũng mãnh của Ngài, bây giờ vị Thần
mới hé lộ ông là trời Đế Thích đến hỗ trợ Bồ
Tát và chỉ cho Ngài tiếp tục đi tới bến đò bên
sông sẽ tìm được ánh sáng. Bồ Tát chia tay vị
thần, tìm tới bến đò. Tại đây Bồ Tát gặp được
trưởng giả nữ cùng đoàn tùy tùng định qua bờ
du ngoạn. Bồ Tát linh cảm biết rằng trưởng giả

nữ là ân nhân như lời mách bảo, bèn kể rõ tâm
trạng của mình không có phương tiện đi Tầm
Hương thành tìm thầy học đạo. Nghe kể, cô ta
tự nghĩ thầm: Tâm sự của Đại sĩ như chuyện
thần tiên vừa bi tráng vừa dũng kiện, nên cô
sẵn sàng chia sẻ ngay với lời đề nghị chân thật:
“Nếu thấy không gì trở ngại, mời Đại sĩ theo
tôi về nhà, để tôi thưa cùng cha mẹ giúp Ngài
đạt thành sở nguyện”. Nghe vậy, Thường Đề
vô cùng phấn khởi, và hỏi lại cô gái: “Nếu cô
không ngại sự có mặt bất ngờ của tôi tại nhà
cô, tôi rất hoan hỷ sẵn sàng cùng đi”. Bồ Tát
theo họ về tới nhà, và đề nghị để Ngài đứng
đợi trước cửa, cô vào nhà trước trình bày rõ
mọi việc cho cha mẹ biết hạnh tu Ba La Mật
và nhu cầu hiện tại của Bồ Tát. Vừa nghe xong
câu chuyện, ông bà thích thú cho người ra
trước cổng mời Đại sĩ vào. Đôi bên chào hỏi
xong. Ông bảo ngay cô con gái: “Gia đình nhà
ta của ăn của để dư thừa với các kho lẫm như
con đã biết. Nếu nhu cầu của Bồ Tát cần dùng
tới kho nào, con cứ việc tự tiện lấy trao. Cô gái
vô cùng biết ơn cha mẹ về lòng nhân ái, nhân
cơ hội cô lấy quyết định ngay và xin phép ông
bà cho cô cùng đoàn tỳ nữ tháp tùng đến
Hương thành theo thầy học đạo. Không những
vui vẻ chấp thuận cho con lên đường học đạo;
ông bà còn muốn tiến xa hơn một bước, nên
sẵn sàng hoan hỷ cùng theo họ tìm tới thành
Tầm Hương ra mắt đại Bồ Tát Pháp Dũng.
Đoàn nguời đem theo nhiều vàng bạc, châu
báu chở trên 3 xe, còn dùng 3 xe khác chở
người. Một xe riêng cho Bồ Tát Thường Đề,
một xe cho cha mẹ và cô gái, còn một xe cho
đoàn hậu vệ. Mọi người hăng hái chở báu vật
và người lên đường chẳng bao lâu đã tới nơi
của Bồ Tát Pháp Dũng. Đoàn người dừng lại
trước cổng thành. Đây là chốn trang nghiêm
thanh tịnh như tỏa mùi hương giải thoát phảng
phất khắp gần xa. Cảnh trí đẹp mà vô cùng
thiền vị với đủ loại chim hót nói pháp hòa nhã,
có nhạc trời du dương hòa tấu suốt ngày đêm,
có cây báu bảy hàng ngay thẳng ngăn nắp, với
ao nước trong mát đủ tám thứ công đức (2),
chung quanh trồng chỉ một loại cỏ xanh mượt
mà như khiêu vũ trước từng cơn gió thổi. Thật
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là sạch đẹp tươi sáng, uyển chuyển của cảnh
vật chung quanh. Con người nơi đây sống
trong cõi Tịnh độ, tất cả đều thuần thiện với
tâm chân thật, hòa nhã với mọi người, mọi loài
và môi trường cuộc sống. Gương mặt họ luôn
tươi sáng, đầy đặn nét phúc hậu thuần thiện,
nên dễ kết thân với mọi người. Đoàn người
tiến lần vào bên trong qua một cánh cổng như
ma thuật, tự động mở đóng phát ra bản nhạc
thiều êm nhẹ làm cho những người mới tới đây
lần đầu say sưa đứng lại ngắm nhìn chăm chú.
Bồ Tát Pháp Dũng đang giảng pháp nơi đài
Bát Nhã cho thính chúng đông đảo ở đó. Mọi
người phải chờ đợi xong giờ giảng. Hồi
chuông vừa báo hiệu chấm dứt, thị giả lên
trình báo có Bồ Tát Thường Đề ở xa từ
phương Nam đến, cùng với số nam nữ cư sĩ
muốn ra mắt đảnh lễ, cúng dường Đại sư và
cũng muốn theo học đạo. Bồ Tát y phục chỉnh
tề rồi bước xuống pháp tòa, mời khách vào
ngồi tiếp chuyện. Bồ Tát Thường Đề đảnh lễ
Đại sĩ Pháp Dũng xong, đi nhiễu quanh 3 vòng
rồi dâng hương hoa lễ phẩm, báu vật, các món
cần dùng lên cúng dường Bồ Tát Pháp Dũng.
Bồ Tát Thường Đề đứng ra tác bạch:
“Ngưỡng bạch Đại sư, chúng đệ tử từng
nghe rằng:
Đệ tử của đức đại hiền
Ngày đêm tỉnh giác trú thiền niệm tâm
Đệ tử đức chuyển pháp luân
Ngày đêm tỉnh giác chuyên cần tấn tu
Niềm vui vô hại, vô thù
Nằm ngồi, ăn nói, công phu, thiền hành
Đệ tử của Đức Vô Sanh
Ngày đêm tỉnh giác trong lành hỷ an
Thân tâm chú niệm chu toàn
Vui đời thiền quán xứng hàng Sa Môn!
(Giới Đức dịch kinh Lời Vàng câu 298301)
Cúi xin Ngài từ bi chỉ giáo cho chúng đệ tử
được ân triêm công đức. Nghe bạch xong, Bồ
Tát Pháp Dũng đáp lời khuyến tấn rằng: “Lành
thay chư nhân giả! Giáo pháp của Phật rộng
sâu như đại hải, những thuyền bè muốn vượt
đại dương, người thủy thủ cần vững tay lái
chống chèo qua tới bờ bên kia. Người học đạo

cũng thế chẳng khác chi kẻ bơi thuyền ngược
dòng nước. Có bao nhiêu những bất trắc, tai
nạn hiểm nguy đang rình rập, ập đến mỗi khi
lơ là, giải đãi, thất niệm, buông lơi… để cướp
mạng hành giả. Do vậy, những mong chư nhân
giả hãy gia tâm chánh niệm, và xin khuyến
thỉnh mỗi người cần nên tinh tấn tu tập trong
mọi thời mọi khắc để tự độ và độ tha thoát
khỏi bến mê sớm về bờ giác. Cầu chúc các vị
chóng thành đại nguyện”.
Sau khi nghe lời dạy ân cần thực tiễn, sâu
sắc của Đại sư, Bồ Tát Thường Đề, ông bà
trưởng giả, trưởng giả nữ và gia nhân thành
tâm lạy ba lạy, rồi ngồi sang một bên dự pháp
hội giảng kinh Bát Nhã. E Bồ Tát Thường Đề
và những người mới dự nghe kinh chưa nắm
vững được yếu nghĩa của pháp Bát Nhã nên
Bồ Tát Pháp Dũng vì chúng hội giảng giải
nghĩa thú qua pháp thoại chuyên đề. Bồ Tát
nói: Thưa các vị, tất cả chư Phật, bậc Chánh
Đẳng Giác, Như Lai, bậc xứng đáng nhận của
ứng cúng, bậc Thiện Thệ…hạnh sáng viên
mãn, bậc Thiện Sĩ tỏ rõ thế gian, bậc trượng
phu cao cả, bậc Điều Ngự, thầy của trời người,
Đức Bạt Già Phạm. Phật với pháp thân thanh
tịnh không từ đâu đến cũng không đi về đâu.
Vì lẽ, thật tánh của vạn pháp đều là bất động.
Các pháp chân như, không đến cũng chẳng đi
nên không thể thiết đặt được. Chân Như ấy tức
là Như Lai, Ứng Cúng…Bạt Già Phạm vậy.
Các pháp, pháp giới (3) không đến không đi,
không thể thiết đặt. Như vậy, pháp giới tức là
Như Lai, Ứng Cúng…Bạt Già Phạm. Các pháp
pháp tánh không đến không đi không thể thiết
đặt. Như thế, pháp tánh tức là Như Lai, là Bạt
Già Phạm.
Tóm lại, các pháp đều tánh không, không
đến không đi, không thể thiết đặt. Mọi pháp
tánh không tức là Như Lai, Như Lai tức là các
pháp tánh không. Tất cả các Đức Như
Lai…chẳng phải là các pháp, cũng chẳng lìa
mọi pháp. Các pháp Chân Như tức Như Lai
Chân Như, một mà chẳng phải hai. Các pháp
Chân Như chẳng hiệp chẳng tan, duy chỉ một
tướng, và như vậy gọi vô tướng. Mọi pháp
Chân Như chẳng phải một, chẳng hai, ba,
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chẳng bốn, nói rộng hơn cho đến chẳng phải
trăm nghìn v.v…Bởi lẽ, pháp Chân Như không
thể dùng toán số tính được, vì chẳng phải hữu
tánh. Thí dụ: Một người đi dạo chơi giữa cánh
đồng trống vào một hôm trời nóng bức, miệng
khát nước nên thấy đằng xa có giọt nắng gợn,
anh lầm tưởng nước, cứ nghĩ giờ mình được
uống nước. Anh ta càng ra sức đi nhanh tới thì
bóng dợn càng xa dần. Người bộ hành tìm đủ
cách cho có nước uống cũng không có được.
“Quý vị nghĩ sao? Ở chỗ dợn sóng đó nước
từ núi non, khe suối, ao rạch…chảy ra, nay đi
đâu? Nước chảy ra biển Đông, Tây hay biển
Nam, biển Bắc?” Thường Đề đáp: “Trong chỗ
gợn sóng lăn tăn đó, nước còn chẳng có, huống
chi cho rằng có nước chảy ra và nơi đến.”
“Đúng vậy, Ngài nói rất đúng, như người
khát nước kia vì không biết, vì sự khát quá bức
bách nên không thấy dợn sóng lầm tưởng
nước. Nếu cho rằng Như Lai, bậc Chánh Đẳng
Giác có đến đi cũng giống như thế. Vì lẽ,
không nên lấy sắc tướng thấy Như Lai; Như
Lai tức là pháp thân. Pháp Thân Như Lai tức là
các pháp Chân Như pháp giới. Chân như pháp
giới không thể nói có đến đi; pháp thân Như
Lai cũng như thế, không đến không đi.
Lấy một thí dụ khác, như có nhà ảo thuật
và các đồ đệ tạo ra đủ loại nào quân tượng,
quân mã, quân xa, bộ binh, trâu dê…các thứ,
những thứ ấy trong chốc lát không còn trông
thấy nữa. Những thứ kia từ đâu đến và rồi đi
đâu? Cũng như có người cho rằng Như Lai có
đến đi, cũng giống như thế. Một thí dụ nữa:
Trong gương có hình trông thấy rõ, hình ảnh
đó tạm có rồi hoàn không. Hình ảnh trong
gương từ đâu đến và đi đâu?” Bồ Tát Pháp
Dũng hỏi. Thường Đề đáp: “Những hình ảnh
kia không thật thì làm sao nói có đến có đi.
Như Lai Chánh Đẳng Giác không thể dùng sắc
thân trông thấy được. Luận về Như Lai tức là
pháp thân; pháp thân Như Lai tức là mọi pháppháp giới Chân Như. Pháp giới Chân Như bất
khả thuyết, không đến đi. Pháp thân Như Lai
cũng như thế, không đến đi.” Hỏi: “Cũng như
thành Tầm Hương đây có nhiều quang cảnh lạ
biểu hiện đủ loại, nhưng những cảnh tượng ấy

tạm có rồi không. Như thế những cảnh ấy từ
đâu đến và đi về đâu?”
-Đáp: “Những cảnh tượng ấy chẳng thật
có, như vậy làm sao có thể nói chúng từ đâu
đến và đi đâu. “Đúng như vậy đấy! Thưa Ngài
Thường Đề. Người nào chấp những quang
cảnh nơi thành này có thật, nên biết kẻ ấy vô
trí. Nếu cho rằng Như Lai, bậc Chánh Giác có
đến đi, cũng giống như vậy. Tất cả các Đức
Như Lai, bậc Chánh Giác không do sắc thân
thấy được; luận về Như Lai tức là pháp thân.
Pháp thân Như Lai tức là các pháp Chân Như
pháp giới. Pháp giới Chân Như bất khả thuyết
không đến đi; pháp thân Như Lai cũng như
thế, không đến đi”.
Hỏi: “Như có người nằm mộng thấy các
Đức Phật hoặc một, hai, ba, mười, trăm hoặc
nghìn Đức Phật, cho đến vô số Phật. Lúc tỉnh
mộng người ấy biết rằng việc thấy đó đều
không có thật. Vậy thì, trong giấc mộng thấy
Phật đó từ đâu đến và đi đâu?”
Đáp: “Việc thấy trong mộng đều không
thật mà hư vọng cả, toàn là không thật có làm
sao có thể nói là có chỗ đến đi. Quả thật như
thế, người chấp việc trong giấc mơ có đến đi,
nên biết kẻ ấy vô trí. Nếu cho rằng Như Lai
bậc Chánh Giác có đến đi, cũng giống như thế.
Tất cả Như Lai Chánh Đẳng Giác dạy
rằng, hết thảy mọi pháp như cái thấy trong
mộng, như những sự biến hóa, như thành Tầm
Hương, như ảnh tượng, tiếng vang dội lại, việc
ảo, nắng dợn.. đều chẳng có thật. Nương
những việc như thế, chư Phật diễn nói pháp
mầu sâu rộng. Người không hiểu biết chấp
thân Như Lai là danh, là sắc, có đến có đi, nên
biết người ấy không hiểu biết pháp tánh là gì.
Kẻ vô trí ấy trôi lăn trong các cõi thọ khổ sanh
tử; xa lìa trí tuệ Bát Nhã lại cũng xa lìa Phật
Pháp. Nương những việc như thế, chư Phật
thuyết pháp sâu mầu. Hiểu đúng như thật
không chấp thân Phật là danh là sắc, cũng
chẳng nói Phật có đến đi, nên biết người ấy đối
với những lời Phật dạy hiểu rõ đúng, không
chấp các pháp có đến đi, có sanh diệt, có
nhiễm tịnh. Do không chấp nên tu hành Bát
Nhã Ba La Mật Đa, cũng thường luôn tinh tấn
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tu tập Phật Pháp thời được đáp ứng mong cầu
giác ngộ giải thoát, nên cũng gọi vị ấy là chân
Phật tử. Người như thế không phụ thọ nhận
của đất nước, dân chúng, hay của người cúng
thí; cũng trợ giúp làm nơi tạo ruộng phúc mới
thọ của thế gian, người và trời cúng dường.
Như loại đàn Không Hầu do đầy đủ các duyên
hợp mới phát lên thành tiếng. Tiếng đàn ấy
nhờ các duyên như dây căng, thân, bụng, cán,
phím đàn và người gãy đàn tạo thành. Tách
riêng mỗi thứ thì không thể nào phát ra thành
tiếng đàn mà phải hợp các thứ lại tiếng đàn
mới phát ra được. Âm thanh ấy phát không từ
đâu đến và lúc tiếng đàn dứt không đi đâu.
Thân chư Phật cũng như thế, nương nhờ các
duyên mà sanh. Thân do nhân duyên sanh nên
nói rằng có vô lượng phước đức, trí tuệ; hữu
tình chúng sanh do tu thấy căn lành Phật thuần
thục. Cũng thế, tách mỗi thứ riêng không thể
sanh ra thân mà cần hợp các duyên lại thân
mới thành. Thân hình thành không từ đâu
sanh, hoại diệt cũng không đi đâu. Thân Như
Lai bậc Chánh Đẳng Giác cũng thế không đến
đi. Nên biết rằng theo như lý luận, hết thảy
mọi pháp, tướng không đến đi, cũng phải biết
rõ như thế... Với Như Lai bậc Đẳng Chánh
Giác hay với hết thảy mọi pháp nên hiểu như
vầy: Không đến, không đi, không tăng, không
giảm, không sanh, không diệt, không nhiễm,
không tịnh. Người có quyết tâm tu tập trí tuệ
Bát Nhã thâm sâu với phương tiện khéo léo
hẳn đạt tới giải thoát giác ngộ.”
Pháp hội giảng kinh Bát Nhã của Bồ Tát
Pháp Dũng làm chấn động đến ba ngàn đại
thiên thế giới, làm cho mặt đất, núi non, biển
cả, và cả thiên cung đều chấn động. Bồ Tát
Thường Đề thấy hiện các tướng chưa từng
thấy, bèn hỏi đại sĩ Pháp Dũng do nhân duyên
gì mà có điềm lạ như thế? Pháp Dũng trả lời:
“Do tôi trả lời Ngài những câu hỏi tướng đến
đi của Như Lai bậc Chánh Đẳng Giác. Do vậy,
pháp hội này có 8000 người chứng quả vô
sanh, có vô số chúng sanh khác phát tâm cầu
đạo vô thượng Bồ Đề; còn có 84,000 chúng
sanh dứt trừ phiền não đạt chỗ thấy pháp. Do
nhân duyên như vậy, làm cho thế giới này cả

mặt đất, núi non, biển cả đều chấn động.” Sau
khi lãnh thọ pháp mầu sâu sắc, Bồ Tát Thường
Đề trong lòng phấn khởi nghĩ rằng, nay ta đạt
được những điều thiện lợi là nhờ hỏi pháp Bồ
Tát Pháp Dũng, khiến chúng hữu tình nghe
được pháp Bát Nhã thâm sâu. Nay đây nơi đạo
vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta không còn
nghi vấn gì nữa. Ta nguyện đời sau nhất định
sẽ thành Như Lai Chánh Đẳng Giác làm lợi lạc
vô số hữu tình. Nghĩ thế rồi Ngài nhấc bổng
lên không, nhưng vẫn phân vân: Ta nên dùng
những vật gì cúng dường Đại sư để đền đáp ân
đức Ngài đã nói pháp? Biết được tâm niệm của
Ngài, trời Đế Thích hóa hiện vô số hoa hương
tươi đẹp mang trao cho Bồ Tát Thường Đề và
nói rằng:
- “Đại sĩ, nay xin Ngài thương tưởng tôi
mà nhận những hoa nầy đem cúng dường Bồ
Tát Pháp Dũng. Mong Ngài hoan hỷ nhận của
cúng dường của chúng tôi, đây là tôi tán trợ
công đức của Đại sĩ. Vì nhờ Đại sĩ nên chúng
tôi đạt được nhiều lợi ích, và ắt hẳn đạt mong
cầu chứng vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề”.
Trời Đế Thích nói tiếp: “Đại sĩ nên biết, Ngài
vì hết thảy hữu tình mà trải qua vô số kiếp phải
chịu biết bao nhiêu cần khổ như Đại sĩ thật khó
có được. Vì thế mong Ngài thọ nhận của cúng
dường này”. Bằng sự ân cần với ý nghĩ chân
thật như thế, Bồ Tát Thường Đề hoan hỷ nhận
hoa của trời Đế Thích đem dâng cúng Đại Bồ
Tát Pháp Dũng xong, rồi từ trên không trung
xuống đảnh lễ dưới chân Đại sư, Ngài cung
kính chấp tay bạch rằng: “Chúng con từ nay
đem thân này dâng hiến hầu hạ Đại sư, ngưỡng
mong Ngài dũ lòng từ nạp thọ. Nhờ căn lành
này mong được pháp thù thắng như Tôn Giả
đã chứng, những mong đời sau luôn gần gũi
tôn giả, thường thân cận hầu hạ cúng dường
chư Phật cùng các đức Bồ Tát đồng tu phạm
hạnh”. Pháp hội chưa xong, nhưng đại Bồ Tát
Pháp Dũng cần nhập định trong bảy năm tịnh
tu nhất tâm bất loạn đạt được nhiều loại thần
thông tam ma địa. Học hạnh xả thí như Đại Sư,
giữa hội chúng Bồ Tát Thường Đề phát bảy
điều tâm nguyện:
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- Thứ nhất, không nằm, ngồi mà chỉ đi,
đứng; có nghĩa là hy sinh thân mạng cầu pháp,
không cần đoái tới những việc khác.
- Thứ hai, không cần ngủ nghỉ. Đây mới
quả là nguyện phi thường. Bình thường mỗi
ngày ta ngủ ít nhất từ 4 tới 6 tiếng mới giữ gìn
được sức khỏe.
- Thứ ba, không nghĩ tới ngày hay đêm.
Chỉ những hành giả lắng sâu trong chánh định
mới tìm an lạc trong thiền quán mà Bồ Tát
Thường Đề muốn dự vào.
- Thứ tư, không cảm thấy mệt mỏi. Sức
người thường có giới hạn, làm việc trong ngày
phải có giờ nghỉ ngơi, và cuối tuần cần nghỉ
dưỡng sức để tiếp tục công việc lâu dài.
- Thứ năm, không nghĩ tới việc ăn uống.
Người ta chỉ có thể nhịn ăn, mà không ai nhịn
uống tới vài ngày; huống chi nhịn ăn uống
trong dài hạn.
- Thứ sáu, không quan tâm tới sự nóng
lạnh.
- Thứ bảy, chẳng dính ngoại duyên hay
những việc bên trong.
Thời gian an trú trong định, Bồ Tát chỉ
niệm nghĩ: Chừng nào Đại Sư Pháp Dũng xuất
định cho ta có dịp hầu hạ cúng dường, học
pháp? Một hôm Bồ Tát đang tọa thiền, bỗng
nghe trên không trung có tiếng vọng xuống nói
rằng: “Sau đây 7 ngày Bồ Tát Pháp Dũng xuất
định”. Nghe xong Ngài liền xuất định trước, lo
thiết đặt pháp tòa cho Đại sư thuyết pháp.
Công việc gần xong, Ngài cần nước rưới quét
tòa ngồi, nhưng chúng ác ma ganh tỵ đem cất
dấu hết nước, trong và ngoài thành đều khô
cạn. Trong hoàn cảnh khó xử như thế, lại một
lần nữa Đại Bồ Tát phát tâm chích máu thay
nước để công việc được thành tựu. Thấy sự hy
sinh quá dũng mãnh của Bồ Tát, trưởng giả nữ
và những người thân thuộc cũng phát nguyện
làm theo. Vì thế, ác ma không thể phá được
hạnh tu bố thí Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát
Thường Đề; cũng như không dám tung hoành,
hó hé cản ngăn người tu thiện pháp. Bấy giờ
trời Đế Thích hết lời ca tụng hạnh tu hy hữu
của Thường Đề và đồ đệ; bèn dùng sức thần
thông biến máu ấy thành nước hương chiên

đàn rưới quét sạch pháp tòa và khắp chung
quanh.
Thệ nguyện hay nguyện lực có sức mạnh
phi thường, như mọi người còn nhớ, lúc thái tử
Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới cây Bồ Đề tại
Bồ Đề đạo tràng 49 ngày sau cùng, cũng phát
lời nguyện đanh thép như sau:
“Ta ngồi thiền quán dưới cội cây này, nếu
không thành đạo, dù thịt nát xương tan, ta nhất
quyết không rời khỏi nơi đây”. Cho tới ngày
cuối,Thái tử chứng được đạo quả, thành Phật
hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Noi gương hạnh
Phật, Bồ Tát Thường Đề không hề đoái tới
thân mạng, chỉ mong đạt thành chánh quả.
Ngài phát nguyện rằng: “Ta muốn nhổ sạch
gốc khổ não thân tâm của vô số chúng sanh
trong sanh tử luân hồi mà cầu vô thượng chánh
đẳng Bồ Đề. Nếu việc chưa thành, dù phải hy
sinh thân mạng, ta quyết đeo đuổi đến cùng
không hề thoái lui”
Các vị Bồ Tát thường trưởng dưỡng đạo
tâm dũng mãnh nên các Ngài luôn toát ra tâm
từ vô lượng, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả vô
lượng. Sự xả thí cao đẹp của Ngài Thường Đề,
lúc đầu ta ngây ngô tưởng là những chuyện
tầm thường như của chúng ta hằng ngày. Như
việc ăn uống, ngủ nghỉ, không ngồi, không
nằm, không nghỉ ngày đêm, không để thân tâm
mỏi mệt, không màng chuyện nóng lạnh,
không bị mọi duyên ràng buộc chi phối…Hẳn
ta nghĩ những việc ấy mình dư sức có gì đâu,
như chiếc xe lao nhanh an toàn trên xa lộ. Suy
nghĩ là một việc, tới khi bắt tay thực hiện lại là
một việc khác, cần phải sẵn sàng bằng tâm từ
bi quảng đại mới mong thực hiện được. Y như
lời thệ nguyện trên của Bồ Tát, đối với ta phát
lên như thế này” Ta muốn nhổ trừ khổ não
thân tâm của vô số chúng sanh trong sanh tử
luân hồi mà cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Nếu việc chưa thành, ta quyết chí đeo đuổi tới
cùng”. Nguyện như thế là trớt quớt rồi, đó
chưa phải lời thề son sắt, vì nó không có gì
ràng buộc người phát nguyện phải tuân thủ cả.
Câu nhấn mạnh quan trọng nhất “Dù phải hy
sinh thân mạng” hay câu thệ nguyện của Tất
Đạt Đa “Dù thịt nát xương tan”, đó chính là
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cốt tủy của vấn đề. Do nghiệp lực còn nặng, do
duyên nợ ba sinh đạo tâm chưa đủ sâu dày,
người thường cũng khó mà so sánh xứng với
các vị Bồ Tát, nhất là chỉ giới hạn trong việc
bố thí thôi. Việt Nam có câu giáo giới này:
“Lấy vải thưa che mắt thánh”, nên tâm phàm
việc gì cũng trớt lớt như nước đổ lá sen chẳng
bao giờ dính cả. Do vậy tâm nguyện của ta khó
thành hoặc không đạt được là lẽ đương nhiên,
không cần đổ thừa, quy kết cho ai cả. Nhân
đây người viết muốn dẫn lại một đoạn của thời
pháp thoại ngắn hầu quý vị đọc cho vui:
Nhân đề cập về nhà lãnh đạo cần có các
đức tính: Kỷ luật, liêm khiết, công tâm, và
ngoài ra còn có những đức tính khoan dung
rộng lượng, từ bi nhân hậu, thương yêu tha
thứ, nhẫn nhục nhu hòa hay bố thí, trì giới
kham nhẫn, tinh tấn, thiền định; phát tâm Bồ
Đề thương yêu hết thảy mọi loài hữu tình và
vô tình chúng sanh, không phân biệt màu da
chủng tộc, ngôn ngữ v.v…liệu ta có làm được?
Thế nhưng, nhà lãnh đạo một hiệp hội, tổ chức
giáo dục, chính phủ, quốc gia hay quốc tế còn
nặng gấp trăm ngàn lần hơn vai trò điều hành
đơn vị gia đình, ngôi chùa, học đường… như
vừa nêu trên. (Pháp thoại của H.T.Bảo Lạc
ngày 29-11-14 tại tu viện Đa Bảo, Sydney)
Bảy điểm Bồ Tát Thường Đề phát nguyện
đó chỉ mới bước khởi đầu, nuôi dưỡng tâm Bồ
Đề kiên cố qua những thử thách. Chính việc bố
thí cũng đâu có dễ thực hành, bởi do cái tâm ta
chưa dứt khoát nên còn sợ sệt, nghi ngờ. Bố thí
ngoại tài do công lao mình tạo đã khó, huống
chi bố thí nội tài các cơ phận nơi thân thể lại
càng khó gấp trăm lần hơn. Qua kinh nghiệm
cho thấy rằng Bồ Tát hy sinh dễ dàng như ánh

sáng, như hư không, khiến chư thiên nể phục,
ma quân khiếp vía kinh hồn; sau cùng Ngài
chứng quả giải thoát.
Hành trình tìm thầy học đạo của Bồ Tát vô
cùng gian nan hiểm trở, nhất là trong khi tu
hạnh Bồ Tát đã thể hiện rõ, đúng cách ban cho
hơn của đem cho là thế nào. Người ta cần máu
cho máu, cần tủy cho tủy, cần tim cho tim…là
những việc khó còn làm được, huống gì việc
nào khác lại không làm được. Người ta cần gì
cho nấy như cần xe cho xe, nhà cửa, vàng bạc,
ngọc ngà châu báu v.v…đều ban phát thảy.
Nếu có ai xin vợ cho vợ, xin con cho con
không một chút ngần ngại, không chần chừ
suy tính. Thực hành hạnh bố thí như thế mới
gọi là bố thí Ba La Mật. Bởi vì, giữa 3 điều:
Vật thí, người thí, kẻ nhận bố thí không ngăn
cách, không niệm phân biệt, không lui sụt tâm
Bồ Đề, chính là phương tiện hay đẹp của Bồ
Tát dũng mãnh vào đời thực hành hạnh xả, để
tuyên dương giáo pháp Phật Đà như trong quá
khứ, hiện tại đến tương lai các vị Bồ Tát đều
như thế.
Bố thí không tùy thuộc vào người
Vào vật hay đồng thời nơi đâu…
Bố thí của buông xả ban cho
Không lẫn tiếc, đắn đo suy tính
Tài thí gồm hai loại phân minh
Các cơ phận nội tài xác định
Tủy não, đầu, mũi, tai, mắt, thận
Cứu giúp người nguy khẩn cấp kỳ.
Vật ngoại tài kể chi của cải
Bạc vàng cũng ban rải thi ân
Về pháp thí là phần cao quí
Nghiền ngẫm câu chân lý nằm lòng
Nguyện học tu cải đổi thân tâm
Diệt phiền não mê lầm hận si
Phần tiếp sau là vô úy thí
Ban không sợ an nguy tự tại
Sống trong đời vô ngại thong dong
Trì giới phải chí quyết một lòng
Giữ tâm thanh mới mong thoát nạn
Bi- Trí- Dũng thành toàn mọi hướng
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Tạo quân bình tư tưởng chánh chân
Nhẫn nhục là không sân mọi lẽ
Ai khen chê mặc kệ lặng thinh
Học như đất bình tĩnh dửng dưng
Mọi sóng gió lắng ngưng chớp nhoáng.
Tinh tấn giúp thành toàn mọi việc
Đạt kết quả ưu việt nhẹ nhàng
Trợ giúp người rải ban hạnh phúc
Cũng giúp ta đắc lực xả buông.
Thiền định trợ giúp luôn an tịnh
Quán chiếu xem minh định rõ ràng
Đường chánh đạo thênh thang tiến bước
Theo dấu chân Bồ Tát Như Lai.
Trí huệ minh giồi mài trau luyện
Diệt não phiền cải thiện ngu si
Gương Bát Nhã chi li soi tỏ
Bộ mặt thật lầm lỡ xưa nay…
(Thi tập Trầm Hương của Sông Thu, chùa
Pháp Bảo ấn hành tại Sydney năm 2008)
Tấm gương hy sinh cầu pháp của Bồ Tát
Thường Đề vẫn luôn sáng tỏ trải qua không
gian và thời gian cho cổ kim soi chung. Công
hạnh bố thí dũng mãnh của Bồ Tát, tưởng
chừng việc vừa xảy ra trước mắt. Thật hùng
tráng, trí dũng cao thượng mà lực cảm hóa
chúng sanh vẫn còn mạnh mẽ qua lịch sử
truyền bá Phật Giáo suốt 2600 năm, khiến
người con Phật phải cúi đầu đảnh lễ, học hỏi
noi gương Bồ Tát.
Nam Mô Thường Đề Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sydney ngày 6 tháng 5 năm 2015.
Sa Môn Thích Bảo Lạc.
Chú thích:
(1) Hạnh đầu đà: Hay còn gọi là tu khổ hạnh; tu
hành để dứt trừ tham đắm ăn mặc, quần áo, ngủ nghỉ,
chỗ ở v.v…hầu điều phục tâm thanh tịnh. Hành giả tu
hạnh đầu đà phải tuân thủ 12 điều như sau:
1- Ở chỗ thanh vắng (lan nhã), yên tĩnh; xa lánh
nơi đông đảo
2- Thực hành hạnh khất thực mỗi ngày
3- Khất thực theo thứ tự từng nhà, không phân biệt
giàu nghèo.
4- Ngày chỉ ăn một bữa đúng ngọ.

5- Ăn đúng lượng trong bình bát, không ăn quá
nhiều.
6- Sau giờ ngọ trai không được uống nước trái cây.
7 Đắp Ca Sa chắp vá bằng những vải vụn.
8- Chỉ giữ 3 y: Y hạ khi làm việc, y trung khi giảng
pháp, y thượng khi lễ bái.
9- Ở nơi nghĩa địa hay bãi tha ma.
10- Ban đêm ngủ dưới gốc cây.
11- Ngồi chỗ đất trống.
12- Thường ngồi không nằm.
(2) Nước tám công đức: Kinh A Di Đà miêu tả cảnh
giới Cực Lạc có ao báu cực đẹp chứa đầy nước tám
công đức:
1- Trong lắng sạch sẽ.
2- Thanh tịnh mát mẽ.
3- Vị ngọt thơm tho.
4- Nhẹ nhàng mềm mại.
5- Nhuần vị mượt mà.
6- Yên ổn điều hòa.
7- Trừ được chứng đói khát.
8- Uống vào trưởng dưỡng các căn, thân tâm thư
thái.
(3) Pháp giới: Còn gọi là Pháp Tánh, Thật tướng.
Các pháp đều có tự thể, giới hạn riêng không giống
nhau. Nhưng nói chung, vạn pháp cũng chỉ từ một pháp
giới, đó là sự. Còn về lý là Pháp Tướng. Hoa Nghiêm
chủ trương lý tính chân như pháp giới hoặc chân như
pháp tánh. Trong Pháp Giới bao gồm hết thảy các pháp
hữu vi, vô vi, nên cũng gọi là nhân hay tính mà các
pháp nương tựa vào; vì các pháp cùng một tính cho nên
gọi là Pháp Giới.
Tài liệu tham khảo:
1- Đại Chánh tân tu đại tạng kinh quyển 6, kinh
Đại Bát Nhã 600 quyển, phẩm Thường Đề Bồ Tát 398,
từ tr.1059 đến tr.1073, Tam Tạng pháp sư Huyền Trang
dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán.
2- Từ điển Phật học Hán Việt do phân viện Phật
học Việt Nam, H.T Kim Cang Tử chủ biên, xuất bản
năm 1994 tại Hà Nội, Việt Nam.
3- Thi tập Trầm Hương của Sông Thu do Pháp Bảo,
Sydney ấn hành năm 2008 tại Australia.
4- Từ điển Phật Học Huệ Quang do H T Minh Cảnh
chủ trương, bản phổ biến nội bộ tại Sài gòn, Việt Nam
1994.
5- Pháp thoại của H.T Thích Bảo Lạc trình bày
ngày 29 tháng 11 năm 2014 tại tu viện Đa Bảo, Sydney,
Australia.
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Hương Sen Mùa Hạ
Lang thang mấy độ phong trần
Hôm nay về giữa trong ngần ánh trăng.
Thì ra vạn kiếp trôi lăn
Tỉnh ra chớp mắt bàng hoàng sát na.
Ta từ làm Phật làm ma
Gã cùng tử cũng chính là Như lai
Đông về lạnh buốt cành mai
Hạt châu vô giá đã cài áo xưa.
Tùng lâm đẫm ngát hương thừa
Cỏ cây lịm ngọt suối mùa Tào Khê
Đò chiều lãng đãng sông mê
Ba xe phương tiện quy về một tâm..
Bên sông con nước thì thầm
Cho tia nắng nhạt nảy mầm yêu thương
Thân an tâm lạc tỏ tường
Lắng nghe, dừng lại khói sương nửa chiều.
Mở lòng đón nhịp tin yêu.
Minh châu cài tóc ngàn điều gởi trao
Hương sen mùa Hạ ngọt ngào
Để ngàn năm mãi đẹp màu từ bi.

Viết tại Trường Hạ Pháp Bảo
sau thời Thọ Trì Kinh Pháp Hoa sáng 2/7/2015
TK Thích Minh Hiếu
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Truyền Thống An Cư
Của Phật Giáo Bắc Truyền
HT Thích Trường Sanh

Từ khi Đạo Phật có mặt tại Việt Nam,
người Tu sĩ theo truyền thống Bắc tông, sự
sinh hoạt và vấn đề tu học khác hẳn với Phật
giáo Nam tông. Phật giáo Nam tông ở các
nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện
v.v… Các vị Tu sĩ theo trường phái này từ
sáng sớm bưng bình bát đi khất thực, đến
khoảng 9 giờ về lại trụ xứ để thọ trai, nếu vị
nào không đi khất thực trong ngày thì có thí
chủ đem vật thực vào chùa cúng dường. Các
Tu viện ở Thái Lan, chư Tăng hàng trăm vị
đúng giờ đến trai đường thọ trai như nội quy
Tu viện đã ấn định. Và vấn đề An cư của
trường phái này chư Tăng đều quy tụ về một
nơi để tu tập, hành trì bái sám.
Các vị Tổ Sư Ấn Độ truyền Đạo Phật vào
Việt Nam đã trên hai ngàn năm, đất nước nầy
lúc bấy giờ đã có Khổng giáo, Lão giáo và các
đạo giáo khác nhau… Những vị Tu sĩ Phật
giáo theo trường phái Bắc tông phải tự túc về

nhiều lãnh vực, trong đó kinh tế tự túc là vấn
đề chính.
Phật giáo Nam tông phần đông các thí chủ
có tín tâm với Tam Bảo phát tâm xây dựng
chùa tháp, đúc chuông, tạo tượng và làm
những Phật sự quan trọng để chư tăng có thời
gian tu học. Phật giáo Bắc tông từ lúc ban đầu
cho đến suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Việt
Nam, từ trong nước và hành đạo ở các nước
hải ngoại, chư Tăng phải mất nhiều thời gian
mới có những ngôi Tu viện, Tự viện, Thiền
viện, Tịnh xá, Tịnh thất …
Chương trình An Cư Kiết Hạ theo truyền
thống Phật giáo Bắc tông tại Việt Nam mỗi
năm 3 tháng. Trước Đại lễ Phật đản, ngày 14
tháng 4 âm lịch, chư Tăng làm lễ “Bố Tát” thọ
An cư, và sau lễ Phật Đản, ngày 16 tháng 4 âm
lịch, tùy theo mỗi chùa, nếu số lượng chư Tăng
đông thì nơi đó kiết giới trường an cư, nếu số
lượng ít thì phải nhập chúng an cư vào nơi đầy
đủ chư Tăng. Và sau 3 tháng, đến ngày 14
tháng 7 âm lịch, toàn thể chư Tăng ở các nơi
trở về một địa điểm mà Đại Tăng đã ấn định để
làm lễ “Tự Tứ” trước ngày Đại lễ Vu lan rằm
tháng bảy. Đây là truyền thống an cư đã được
hành trì.
An Cư, là ở một nơi yên tịnh như ở dưới
gốc cây, hang động, chùa tháp, phòng ốc. Nơi
chốn ấy, Hành giả tự mình thanh tịnh thân
miệng ý, để: Tụng kinh- Hành thiền - Bái sám
và Tư duy về các pháp có liên quan đến đời
sống tu tập của tự chính mình, gác lại những
Phật sự và thực hành theo chương trình đã quy
định.
Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan hằng năm đều có
tổ chức khóa An cư. Năm nay, Ất Mùi-
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Kệ chứng đạo của
Trưỡng Lão Xá Lợi Phất

2015, chùa Pháp Bảo tại Sydney đứng ra đảm
nhiệm tổ chức khóa An Cư truyền thống, bắt
đầu từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015,
thời gian chỉ có 10 ngày. Tất cả các chùa trong
Giáo Hội, chư Tăng Ni sắp xếp mọi sinh hoạt
ở chùa mình để có thời gian về nhập chúng an
cư theo Thông tư mà Hòa thượng Tăng sự đã
đưa ra, nhưng có những cái khó ở xã hội
phương Tây mỗi lần tổ chức an cư:
- Thứ nhất: Cơ sở, phòng xá để có nơi
chư Tôn Đức Tăng Ni và các giới Phật tử lưu
trú.
- Thứ hai: Chư Tôn Đức Tăng Ni đảm
nhận các chức vụ trong thời gian an cư.
- Thứ ba: Trong thời gian an cư quý Thầy
Cô không có người trông chùa, nhiều vị đi dự
chỉ có 5 ngày hoặc 2-3 ngày. Chúng ta thường
nghe câu: “An Cư Lạc Nghiệp”, có nghĩa là:
Nơi chốn ăn ở nhẹ nhàng thoải mái; đối với
người Tu sĩ - Cư sĩ Phật tử, về đời sống tâm
linh cần có nơi yên tĩnh để chuyển hóa những
phiền não phát xuất từ nội tâm và mong được
an tịnh trong những tháng ngày an cư .
Trong Phật giáo có câu: “Tăng ly chúng
Tăng tàn, Hổ ly sơn Hổ bại”, có nghĩa là:
Người tu hành phải sống với nhau để học hỏi
xây dựng cho nhau những điều tốt đẹp, nếu
như tách rời chúng Tăng, sống không có Tăng
đoàn, kỷ cương giới luật… thì những vị ấy
không khác gì con cọp, con beo, khi chúng nó
rời khỏi núi rừng thì sẽ tan nát thịt xương.
Dù được ba tháng hay năm mười ngày
cũng nói lên được giá trị truyền thống Phật
giáo Việt Nam mà người tu sĩ Phật giáo Bắc
truyền phải phụng hành để cho giới đức của
mình được thanh tịnh trang nghiêm./.

Ai tùy theo năng lực,
Có giới, tịnh, chánh niệm
Không phóng dật hành trì,
Sở hành đúng tư duy,
Thích hướng nội, khéo định,
Ðơn độc, biết tri túc,
Với sở hành như vậy,
Vị ấy gọi Tỷ-kheo.
Ăn đồ ướt hay khô,
Không ăn quá thỏa mãn,
Bụng trống, ăn tiết độ,
Tỷ-kheo trú chánh niệm.
Nhận lấy đồ hợp pháp,
Y áo đáp nhu cầu,
Thật đủ trú thoải mái,
Với Tỷ-kheo tinh cần.
Ai xem lạc là khổ,
Ai xem khổ như tên,
Ðứng chặng giữa cả hai,
Do đâu, đời nắm được?
Nghe nhiều, có hiền trí,
Khéo định tĩnh trong giới,
Chuyên chú an chỉ tâm,
Hãy đứng lên trên đầu.
Ai từ bỏ hý luận,
Thích đạo phi hý luận,
Ði đến được Niết-bàn,
Vô thượng, thoát khổ ách.
Ta hầu hạ Bổn Sư,
Lời Phật dạy làm xong,
Gánh nặng đã đặt xuống,
Gốc sanh hữu nhổ sạch.
Tinh cần, chớ phóng dật,
Ðây lời giáo huấn ta!
Ta sẽ nhập Niết-bàn,
Ta thoát mọi sanh y.
Trích Trưỡng Lão Tăng Kệ
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Mở trói
Càng vùng vẫy lại càng buộc trói
Siết vòng vây lòi tói Kim cô
Thập thò cũng muốn vô dọ xét
Thêm một vòng buộc chặt khó xô
Đời là thế xô bồ phức tạp
Nhữ bao người nghĩ tạp, ăn nhơ
Nâng lắm kẻ mặt trơ phốc phát
Kháo cùng nhau kiếm chát tỉnh bơ
Ai khôn, ai dại, những ai nhờ
Dại dại, khôn khôn đừng nghĩ tới
Khôn mưu sĩ, khôn nhà dại chợ
Dại hiền từ, dại chúng ước mơ
Kiếp con tằm bủa kén giăng tơ
Ráng sức dệt phạc phờ mệt nghỉ
Ra công đan tinh mỹ tổ mơ
Thu thúc mình nằm trơ hóa kiếp
Muốn mở chừ mở sao cho kịp
Dưới mồ phần chóng kíp bơ vơ
Thôi rồi mãnh hồn thơ chớm mộng
Mong chi vụt thoát cộng đường tơ !
Ngày 18 tháng 05 năm 2015
Sông Thu

Mắc lầm
Hài nhi vừa mới chào đời
Oa oa tiếng khóc thay lời phân bua
Mai này bé lận hơn thua
Ai người cho góp một vài tiếng than
Than thầm ? Than thỉ ? Kêu van
Than thân trách phận ? Dối gian ? Lọc lừa
Được khen cứ tưởng người ưa
Bị chê đâu phải ai ai tán đồng
Ngoài đời trong đạo cái vòng
Đeo mang mắc dính nào mong gở lìa
Thoát vòng nọ, dính vòng kia
Kim cô bám chặt mặt thìa lọ lem
Chừng trông hồ dễ đẹp xinh
Như hoa nở nhụy lụy hình bướm ong
Dính vào có nước đi đoong
Rồi đời hóa kiếp chốc mòng bỏ thây
Thôi thôi dừng lại nơi đây
Đừng xông xáo nữa họa vay khó lường
Luôn luôn mơ trong hảo tưởng
Tự cho rằng người tưởng thưởng khen mình
Chao ôi ! mỹ ngữ gợi hình
Lồng trong câu móc thẩy mình lên cao
Thế là dốc cạn công lao
Mười phương, tám hướng phả vào hư không…
Đa Bảo 18 tháng 05 năm 2015
Sông Thu
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Cúng dường Tối Thắng Tôn
Thích Như Điển
Khi Thầy Tuệ Sỹ còn nằm trong nhà tù của
Cộng sản sau năm 1975, có viết nhiều bài thơ
rất hay, trong đó có bài ngũ ngôn tứ tuyệt bằng
Hán văn như sau:
Phụng thử ngục tù phạn
Cúng dường Tối Thắng Tôn
Thế gian trường huyết hận
Bỉnh bát lệ vô ngôn.
Tạm dịch
Dâng bát cơm tù nầy
Cúng dường lên Đức Phật
Thế gian đầy oán hận
Bưng bát khóc, không lời .
Tôi tạm dịch như vậy, có lẽ không đúng ý
Ngài Tuệ Sỹ mấy, vì Ngài là một học giả về
ngôn ngữ, một Thiền sư, một thi sĩ v.v… nên ít
người qua khỏi được tri kiến của Ngài. Ở đây
tôi chỉ muốn đóng góp phần mình một bài viết
ngắn cho Kỷ Yếu của Khóa An Cư Kiết Đông
tại chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu năm
2015 nầy, nên mượn mấy câu thơ của Thầy để
dẫn nhập vậy.
Khi ở trong tù, dầu là tù ở thời nào và ở
đâu, hay dưới chế độ nào đi chăng nữa thì sự
tự do đã bị mất hẳn rồi. Chúng ta biết chắc
chắn một điều là trong tù sẽ không có bất cứ
một thứ cao lương mỹ vị nào cả, ngoại trừ cơm
và nước mắt. Khi con người mất tự do rồi thì
mới thấy sự tự do là quý và khi người ta già đi
rồi thì nhìn lại tuổi thơ là thời gian đẹp nhất.
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã gặp
không biết bao nhiêu là não phiền, khi ở trong
những nơi lao lý như vậy chắc chắn con người
còn tranh nhau cho sự sống nhiều hơn nữa, nên
mới có tranh đấu, cấu xé lẫn nhau…Thế nào
thì cuộc đời cũng đã vậy rồi, nên Thầy Tuệ Sỹ
an nhiên ngồi lặng lẽ hai tay cầm bát cơm tù
dâng lên để cúng dường Đức Phật trước khi
dùng đến. Hình ảnh nầy với tôi thật là có giá
trị tuyệt vời.
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, mỗi
ngày vào lúc sáng sớm tinh sương Ngài cùng

Tăng Chúng chia nhau ra thành từng đoàn
người đi vào thành để khất thực, khi đầy bình
bát rồi thì về lại Tịnh Xá trước giờ ngọ để thọ
trai. Nghi thức nầy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày
và trong kinh Nam Truyền như Trường Bộ,
Trung Bộ, Tạp A Hàm v.v…đều có kể lại rất tỉ
mỉ từng cử chỉ, từng cách độ người của Đức
Phật thuở ấy. Khi nào nhà vua hay các thí chủ
cúng dường Ngài và Chúng Tăng thì Ngài thân
hành đến những nơi như vậy để thọ thực, xong
xuôi đâu đó thì Ngài nói một bài pháp ngắn và
các vị thí chủ được bắt ghế ngồi bên cạnh Đức
Phật để lắng nghe về những câu chuyện đạo
đầy ý vị ấy. Đoạn Ngài trở về lại Tinh Xá. Còn
bây giờ chư Tăng Ni bên Bắc Tông không thực
hiện việc đi khất thực bên ngoài như chư Tăng
bên Nam Tông nữa; nhưng trong những mùa
An Cư Kiết Hạ, Kiết Đông hay Thọ Bát Quan
Trai v.v… vẫn cử hành nghi thức cúng dường
nầy vào mỗi buổi trưa. Đầu tiên tất cả mọi
người đều dâng bát cơm cao lên trán cúng
dường chư Phật và các vị Bồ Tát. Đây cũng là
hình ảnh mà Thầy Tuệ Sỹ đã thể hiện. Kế đó là
nghi cúng xuất sanh, Thị Giả tống thực cho
chim thú v.v… Việc kế tiếp là lưu phạn, phần
cơm nầy có ý để lại cho những người già, bịnh
không đi khất thực được. Và cuối cùng, sau
khi niệm tam đề ngũ quán, chư Tăng Ni và quý
Phật Tử mới dùng cơm trong tỉnh thức.
Như vậy dầu có đi khất thực bên ngoài hay
thực hiện nghi lễ nầy tại chùa hay các tự viện
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Mộng Vô Thường
Sắc không tụ tán vô thường
Ta về dệt mộng vô thường tháng năm
Còn em rũ cánh phong trần
Chẳng ham danh lợi, chẳng màng thế nhân
Ngoài kia lạc thú phù vân
Rêu phong che phủ dấu chân ta về
Em thương một cõi đi về
Buồn xưa hương lạnh bên lề tử sanh
Trường Tiền

đều mang một ý nghĩa trang trọng giống nhau.
Đó là: Bên trên cúng dường, với những loài
bên dưới, chúng ta dùng lòng từ bi để bố thí
cho chúng, người ngang ta không có điều kiện,
ta cũng giúp đỡ họ. Cuối cùng mới đến phần
mình. Đây là một nghi thức và một truyền
thống hay. Dầu cho là Nam hay Bắc Tông,
chúng ta cố gắng hành trì, thì hình ảnh của
Đức Phật và Tăng Đoàn lúc nào cũng hiện hữu
nơi cõi đời nầy vậy.
Năm nay kể từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7
năm 2015, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân
Tây Lan có tổ chức Khóa An Cư Kiết Đông tại
chùa Pháp Bảo, có hơn 50 Tăng Ni kiết giới an
cư và có hơn 100 Phật Tử các nơi về tùng Hạ
tu học thật là tinh tấn. Nhìn những hình ảnh
cúng quá đường, kinh hành nhiễu Phật hay lúc
tụng kinh hoặc khi nghe giảng pháp, những
người ở xa rất ngưỡng mộ, vì lẽ tất cả chúng ta
đều sống trong một xã hội phải chạy đua theo
với thời gian, nhưng quý Ngài và quý vị Phật
Tử đã thể hiện được sự cộng trú để cùng tu học
trong 10 ngày như vậy quả là điều đáng tán
thán biết bao!

_____________________________________________

Kinh Pháp Cú
Phẩm A La Hán
"Đích đã đến, không sầu,
Giải thoát ngoài tất cả,
Đoạn trừ mọi buộc ràng,
Vị ấy không nhiệt não."
"Người tâm ý an tịnh,
Lời an, nghiệp cũng an,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Tịnh lạc là vị ấy."
"Làng mạc hay rừng núi
Thung lũng hay đồi cao,
La Hán trú chỗ nào,
Đất ấy thật khả ái ".
"Tự sách tấn, chánh niệm,
Không thích cư xá nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Bỏ sau mọi trú ẩn."
"Ai lậu hoặc đoạn sạch,
Ăn uống không tham đắm,
Tự tại trong hành xứ,
"Không, vô tướng giải thoát.
Như chim giữa hư không,
Dấu chân thật khó tìm. " …

Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo – Sydney – 2015 – PL 2559 – trang 34

Ủy lạo nạn nhân động đất Nepal
Một chuyến đi đầy ý nghĩa thương yêu
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

Như truyền thông đại chúng đã loan tải vào
ngày 24 tháng 4/ 2015 một trận động đất xảy
ra tại đất nước Nepal đã làm thiệt mạng gần
9.000 nạn nhân, và làm sập hư trên 100.000
ngôi nhà, trong hiện tại có trên 200.000 người
không nhà cửa, và hàng ngàn trẻ em mồ côi
cha mẹ. Nhìn thấy cảnh đời bể dâu tang
thương đổ nát của người dân Nepal, Hòa
Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ đã ra thông
tư, cũng như tâm thư kêu gọi lòng từ tâm của
người con Phật. Sau gần 2 tháng kêu gọi, với
tấm lòng tùy tâm của đồng hương Phật tử xa
gần trong và ngoài nước Úc, cũng như 37 tự
viện thành viên của Giáo Hội đã đem đến kết
quả với số tiền cứu trợ là $ 304.900. Úc Kim.
Phái Đoàn Cứu Trợ Nepal thuộc Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại
Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan đã lên đường vào
tối ngày 8.6.2015 tại sân bay Melbourne.

Trước đó, chiều Chủ Nhật, ngày 7.6.2015
một buổi họp báo được diễn ra tại Giảng
Đường Hoa Sen, Tu Viện Quảng Đức, có Ðạo
hữu Long Quân, Chủ bút Tuần Báo Nhân
Quyền; Ông bà Nguyễn Hồng Anh, Chủ bút
Tivi Tuần San; ông Nguyễn Ðông Trị, Chủ
biên Astco Tuần San, chị Ngọc Hân (VOA
phỏng vấn qua phone) và Chư Tôn Đức: HT
Quảng Ba, TT Nhật Tân, TT Tổng Vụ Trưởng
TVTT Thích Tâm Phương, TT Nguyên Tạng
và một số Phật tử. TT Thích Tâm Phương đã
báo cáo tổng số tiền hiện có là $297.651 Úc
Kim được mang đến Nepal ủy lạo. Tuy nhiên,
đến chiều thứ Hai đoàn cứu trợ họp trước giờ
lên đường thì tổng số tiền được tăng thêm là
$304.900 Úc Kim.
Đoàn Cứu Trợ gồm có Hòa Thượng Thích
Quảng Ba (Trưởng đoàn); TT Thích Tâm
Phương (Phó Đoàn); TT Thích Nhật Tân (Thư
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ký); TT Thích Nguyên Trực (Ủy Viên Giám
Sát); TT Thích Giác Tín (quay phim, nhiếp
ảnh); Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc (Thủ quỹ giữ
tiền cứu trợ); Phó thủ quỹ là Ni Sư Chân Kim
và Ni Sư Huệ Khiết; Sư Cô Thích Nữ Nguyên
Khai làm thủ quỹ riêng cho đoàn: Chi tiêu xe
cộ vận chuyển, lo lắng thức ăn cho đoàn...( xin
nói rõ mọi chi phí trong phái đoàn đều được
mỗi thành viên đóng góp, không sử dụng tiền
cứu trợ).
Với số tiền cứu trợ $304.900 Úc kim, Đoàn
chia cho TT Tâm Phương mang $104.900 Úc
Kim, HT Quảng Ba mang $100.000 Úc Kim
và TT Nhật Tân mang $100.000 Úc kim. Phái
đoàn rời Tu Viện Quảng Đức lúc 9 giờ đêm
ngày 8.6.15, ra phi trường check in hãng máy
bay Thai Airway, vào cổng Hải Quan, 3 vị
mang số tiền lớn $304.900 Úc Kim có khai
báo, được nhân viên Hải Quan hướng dẫn điền
form khai báo chi tiết nên mọi chuyện đều dễ
dàng, không có gì trắc trở. Sau hơn 8 giờ,
chuyến bay hạ cánh an toàn tại Bangkok vào
6g sáng hôm sau. Ðoàn phải ngồi tại phi
trường Bangkok gần 5 giờ chờ đợi để transfer
từ Bangkok đến Thủ Đô Kathmandu, Nepal,
nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng, giết chết
gần 9000 người.
Sau gần 3 giờ bay từ Bangkok, đoàn đã
đến nơi, Kathmandu đây rồi, phi trường chật
hẹp, nóng nực oi bức, điện đóm không đủ
sáng, nhìn thấy thương cho một đất nước
nghèo nàn chưa phát triển mà lại thêm bị thiên
tai lần này, không biết bao giờ mới tái thiết lại
như xưa. Thật vậy, Nepal còn nghèo lắm quý
vị ơi… nếu được chúng ta cần giúp đỡ hằng
năm cho vùng núi xa xôi nghèo khó. Thương
tâm lắm! Đất nước Nepal hiện có 27 triệu dân,
nhưng có khoảng từ 15-17 triệu dân sống trên
núi cao, chưa có đường giao thông đến, nếu có
thì đường đi cheo leo ngoằn nghèo khó khăn
lắm. Có ngày đoàn cứu trợ đi đến 6 tiếng đồng
hồ, đoạn đường núi cheo leo cao hơn 1500m,
vì đường vòng vo, gập ghềnh, lắc lư nên chiếc
xe Ford của đoàn chỉ chạy được 5km cho mỗi
giờ. Đoàn cứu trợ cũng có những chuyến phải
dùng máy bay trực thăng để đến nơi cứu trợ.

Có một ngày HT Quảng Ba và Ni Sư Huệ
Khiết cùng vài vị Sư Nepal dùng máy bay trực
thăng đi tặng quà cho 500 nạn nhân ở trên núi
cao bị nhà sập hết, nhưng khi lên đến đỉnh núi
cao vì sương quá mù nên máy bay phải vòng
tới vòng lui nhiều lần để tìm cách đáp nhưng
vẫn không được, cuối cùng máy bay phải quay
về vì sương mù và trời tối quá nguy hiểm. Ðó
là ngày chót của đoàn, đành phải giao tiền lại
cho các vị Sư người Nepal, Sư cho biết phải đi
xe và đường bộ mất cả 8 ngày đường mới phát
xong 500 phần quà cho những nạn nhân.
Chúng tôi chia sẻ như vậy để quý vị thấy
dân tộc Nepal còn nghèo khổ lắm, nhưng họ
rất dễ thương, thật thà chất phát, quà phát rồi,
phát lộn lần thứ 2 họ trả lại, không nhận thêm.
Người dân Nepal còn nghèo khó, nhưng đời
sống tâm linh đạo đức có chuẩn mực không
gian tham và sống lường gạt trên sự đau khổ
của người khác.
Trở lại ngay ngày đầu tiên, đoàn chúng tôi
làm thủ tục ra khỏi phi trường Kathmandu thì
có 2 vị Sư người Nepal đã chờ sẵn đón chúng
tôi đưa thẳng về Hotel để nghỉ. Chúng tôi tự
nấu mì gói được mang theo từ Úc để ăn lót
dạ… và hầu hết gần 7 ngày ở Nepal mì gói là
thức ăn chính của đoàn cứu trợ.
Sau 2 tiếng đồng hồ mọi chuyện của đoàn
tạm ổn định… Ngay buổi chiều hôm đó có một
buổi lễ cầu nguyện tại Chùa theo Phật Giáo
Nguyên Thủy, cũng tại đây đoàn có họp báo và
HT Quảng Ba đã thông báo cho chính khách
và truyền thông báo chí Nepal biết số tiền cứu
trợ là $304.900 và Giáo Hội Phật Giáo Úc
Châu sẽ tặng cho 4567 nạn nhân mà danh sách
đã được các vị Sư và Chính quyền Nepal cung
cấp. Sau 2 tiếng cầu nguyện và họp báo cũng
như nhận danh sách và từng địa điểm cứu trợ
của 5 ngày sắp tới, đoàn trở về khách sạn lo
thủ tục đổi tiền.
May mắn thay, HT Quảng Ba đã nhờ vị Sư
có tiếng tăm và uy tín tại Nepal, Ngài kêu đệ
tử của Ngài là nhân viên ngân hàng đem tiền
thẳng đến khách sạn để đổi. Số tiền tôi mang
$104.900. Úc Kim, được đoàn quyết định đổi
trước $100.000 và số tiền đổi được là bảy triệu
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sáu trăm ba chục ngàn đồng Rubi ($7,630,000
Rubi) và suốt đêm ngày 9.6.15 cả đoàn phải
đếm tiền bỏ vào bao thư, để sáng ngày mai lên
đường đi cứu trợ liền vì các nạn nhân đã được
lấy tên và danh sách sẵn rồi. Liên tục từ đi từ
sáng sớm đến nửa đêm mới về, ai nấy mệt lả
nhưng lòng vẫn vui vì nhìn thấy nạn nhân quá
khổ đã nhận được tiền tận tay của đoàn trao
cho mỗi gia đình là 5-6 ngàn Rubi Nepal tương
đương $70. Úc Kim. Cũng nên chia sẻ đến quý
vị, lương hằng tháng của nhân viên làm khách
sạn, nhân viên làm văn phòng, hay tài xế là từ
7-9 ngàn Rubi Nepal; gạo $47 Rubi 1kg, xăng
$51 Rubi 1lít, cho nên mình tặng mỗi nạn nhân
từ 5-6 ngàn Rubi là số tiền tương đương gần 1
tháng lương lao động tương đối lớn, mà cả đời
người dân miền núi khó có được. Chúng tôi
xin ghi vài chi tiết như vậy để quý vị hiểu qua
đời sống của dân Nepal.
Sau 2 ngày cứu trợ, phái đoàn tiếp tục đổi
thêm $100,000 lấy từ HT Quảng Ba $50,000
và TT Nhật Tân $50,000. Xin ghi nhận công
đức TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Giác
Tín, Ni Sư Tâm Lạc, Ni Sư Chân Kim, Ni Sư
Huệ Khiết, cả 6 vị này đều thức thâu đêm để

đếm tiền bỏ vào bao thư cho kịp để sáng sớm
đoàn lên đường… Xin chia sẻ đến quý vị,
đường đi cứu trợ có nhiều nguy hiểm, trắc trở,
khó khăn cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, gian
nan lắm nhưng cả đoàn ai cũng nhẫn nại vượt
qua... Xin quý vị xem qua khoảng 1000 tấm
hình ghi lại những ngày ủy lạo tại Nepal, bài
viết ngắn này không thể tường thuật đầy đủ chi
tiết được. Kính mời xem hình ảnh tại link:
http://quangduc.com/p222a55598/thong-tukeu-goi-cuu-tro-nepal
Ba ngày cứu trợ đã qua, $100.000 còn lại
do HT Quảng Ba và TT Nhật Tân giữ, cùng
$4900 Úc Kim của tôi còn lại giao hết cho HT
Quảng Ba cũng được đổi ra tiền Rubi. Đoàn
cũng thức thâu đêm đếm tiền bỏ vào bao thư
để kịp phát cho những nạn nhân. Chuyến cứu
trợ được tạm kết thúc và một buổi họp của
đoàn lúc 8 giờ tối ngày 14.6. 2015 tại khách
sạn Kathmandu, Hòa Thượng Quảng Ba và
Thủ quỹ báo báo một cách chi tiết rõ ràng có
giấy tờ trao quà từng điểm cho 4567 nạn nhân
... Và sáng ngày mai 15.6. 2015 đoàn còn cứu
trợ cho 100 gia đình nữa, mà số tiền đã bị thiếu
và cần thêm khoảng hơn $ 3000 Úc kim nữa
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mới đủ vì chúng ta đã hứa rồi. Lúc bấy giờ với
tiền cá nhân, HT Quảng Ba góp thêm $1300
Úc kim, Ni Sư Chân Kim $1000 Úc kim và
chúng tôi Thích Tâm Phương $1000 Úc kim,
TT Nhật Tân cũng xin góp $1000 Úc kim
nhưng đoàn nói đã tạm đủ rồi, nếu TT có phát
tâm xin Ngài giữ lại để cho người nghèo khi
Ngài vào thăm Bồ Đề Đạo Tràng vào vài ngày
tới.
Thay mặt Tổng Vụ Từ Thiện, chúng tôi
thành tâm tán thán công đức đóng góp của Chư
Tôn Ðức Tăng Ni và quý Ðồng Hương Phật tử
trong và ngoài Giáo Hội cho chuyến đi ủy lạo,
nhiều kỷ niệm, đầy ắp thương yêu, đến tận nơi,
trao tận tay người bị nạn Nepal, với số tiền
$304.900 Úc kim đã gởi về văn phòng Tổng
Vụ Từ Thiện Xã Hội tại Tu Viện Quảng Đức.
Một Đoàn Cứu Trợ lên đường gồm có 9 vị Tôn
Đức thuộc GHPGVNTNHN UĐL-TTLvà 8 vị
Sư người Nepal cũng như Chính Quyền Nepal,
giúp đỡ đoàn cứu trợ lấy danh sách những nạn
nhân bị nạn một cách chính xác và giúp đoàn
làm việc hữu hiệu trao quà tận tay đến 4567
gia đình nạn nhân. Và hầu hết trong đoàn 9 vị,
ai cũng đã lấy tiền cá nhân của mình cho thêm
những phần quà phát sinh hay những trẻ em,

nhất là Quý Ni Sư Chân Kim, Huệ Khiết, Tâm
Lạc và Sư Cô Nguyên Khai luôn làm việc đầy
nhân ái này.
Chắc chắn quý vị sẽ được đọc bài tường
thuật chi tiết, sống động của TT Thích Nhật
Tân, thư ký của đoàn cứu trợ hay bài của HT
Trưởng Phái Ðoàn Thích Quảng Ba, hay của
quý Thượng Tọa, quý Ni Sư trong đoàn... Kính
chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn
đồng hương Phật Tử vô lượng an lành trong
ánh hào quang của Đức Phật. Chúng tôi có hứa
là tháng 10 năm 2015 sẽ trở lại Kathmandu để
làm thêm từ thiện nhưng không biết phương
tiện tài chánh có cho phép không, tùy thuộc
vào nhân duyên và phước báo của người dân
Nepal.
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nay tường trình,
TT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội
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Ngồi thuyền Bát Nhã
TT Thích Nguyên Tạng

Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh
khuya có câu: “Xe Tam Thừa lộng lẫy, Thuyền
Bát Nhã thênh thang, Sáu Ðường dốc ngược
đèo ngang, Ba Cõi sông mê lặn hụp…”; trong
Ðại Bi Sám Pháp có câu: “Nam Mô Ðại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện con mau lên
Thuyền Bát Nhã” và bài thơ chúng ta hay
nghe trong các bài đạo từ của quý Hòa
Thượng:
Tay ta nâng bát cơm mùi Hương Tích
Cạn với nhau một tách nước Tào Khê
Dẫn quần sanh Bảo Thành sớm quay về
Thuyền Bát Nhã dong buồm lên bến Giác...
Thật vậy, trong sinh hoạt thường nhật ở
Chùa ai ai cũng từng nghe qua câu “Ăn cơm
Hương Tích, uống trà Tào Khê, ngồi thuyền
Bát Nhã, ngắm trăng Lăng Già “, do đó mà
nhiều người thắc mắc “Thuyền Bát Nhã” là
loại thuyền như thế nào? Bài viết này sẽ giải
đáp đôi điều về nghi vấn ấy.
Nói theo Thập Nhị Bộ Kinh, Thuyền Bát
Nhã là pháp dụ, tức lấy thí dụ trong thực tế đời
thường để hiển bày pháp bí yếu của Phật.
Thuyền là chỉ cho các loại thuyền, bè, ghe đi
lại trên sông, trên biển. Còn Bát Nhã là trí tuệ,
một loại trí tuệ thấu triệt cùng tận chân tướng
của vạn pháp trên thế gian là không thật có, là
huyền ảo không có thực thể, mà nói theo Ðại
Trí Ðộ Luận thì mọi thứ trên thế gian này như

bóng trong gương, như trăng dưới nước, như
mộng, như sóng nắng… để từ đó hành giả đi
đến sự giác ngộ giải thoát vì giác ngộ được
chân lý “Nhất thiết pháp vô ngã”. Do vậy,
Thuyền Bát Nhã chính là con thuyền trí tuệ có
thể chuyên chở chúng sanh vượt qua biển khổ
sanh tử để đến bến bờ Niết bàn giải thoát an
vui.
Là đệ tử Phật, ai ai cũng cảm thấy gần gũi
với bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường trì
tụng hằng ngày, không có thời kinh nào mà ta
không tụng bài kinh này, mở đầu thời kinh là
Chú Ðại Bi, biểu trưng cho lòng từ bi, cuối
thời kinh là Bát Nhã Tâm Kinh, biểu trưng cho
trí tuệ. Từ bi và trí tuệ giống như đôi cánh
không thể thiếu để giúp hành giả bay vào cõi
giới an lạc và giải thoát. Cuối bài kinh này có
câu thần chú “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la
tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, tạm dịch là “Đi
qua, đi qua, qua bờ kia, qua đến bờ kia, vui
thay”. Chính do cụm từ “ba la tăng yết đế”
(qua đến bờ kia) và từ “Ba La Mật Ða” là
“Ðáo Bỉ Ngạn”, có nghĩa là “qua đến bờ kia”.
Bờ kia là cõi giới Niết Bàn, an lạc và giải
thoát. Vì sông mê, biển ái làm ngăn cách giữa
đôi bờ đau khổ và an vui, muốn qua bờ kia,
hành giả phải bước lên thuyền Bát Nhã ngang
qua pháp tu Bát Nhã Ba La Mật Ða với ba giai
đoạn: Văn Tự Bát Nhã; Quán Chiếu Bát Nhã
và Thật Tướng Bát Nhã. Chính vì tinh thần
này mà chư Tổ Ðức đã nghĩ đến pháp dụ
Thuyền Bát Nhã để giúp cho hành giả dễ dàng
suy gẫm và áp dụng pháp tu Bát Nhã này vào
trong đời sống hằng ngày của mình để có an
lạc và hạnh phúc.
Bát Nhã Tâm Kinh viết cho đủ là Ma Ha
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh; Ma Ha là
lớn; Bát Nhã là trí tuệ; Ba La Mật Ða là rốt
ráo, cùng tận, cứu cánh, đến bờ kia; Tâm Kinh

Kỷ Yếu Trường Hạ Pháp Bảo – Sydney – 2015 – PL 2559 – trang 39

là kinh trọng tâm, kinh cốt lõi. Như vậy tựa đề
bản kinh này là: Kinh cốt lõi về trí tuệ lớn có
thể đưa hành giả qua bờ giác.
Bản Kinh ngắn này gồm có 260 chữ, cô
đọng lại từ 4.500.000 chữ, 25.000 câu của Bộ
Ðại Bát Nhã 600 quyển. Ðây là bản kinh Ðại
Bát Nhã khổng lồ trong kho tàng Kinh Ðiển
của Phật Giáo. Ðức Phật đã thuyết bản kinh
này nhiều lần gom lại khoảng 22 năm ở tại 4
địa điểm khác nhau như:1/Linh Thứu Sơn ở
Thành Vương Xá; 2. Tịnh Xá Kỳ Hoàn ở
Thành Xá Vệ; 3.Cung Trời Tha Hóa Tự Tại;
4.Tịnh Xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Ðà.
Bản Bát Nhã Tâm Kinh mà ta thường thọ
trì hằng ngày tại Việt Nam là do Pháp Sư
Huyền Trang dịch từ Phạn sang Hán. Như đã
nói, bản Kinh ngắn là cốt tủy của Bộ Ðại Bát
Nhã 600 quyển, bộ Kinh đã truyền đến VN vào
năm 1958 và được Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Trí Nghiêm (1911-2003) phát tâm dịch
sang tiếng Việt. Ôn Trí Nghiêm đã phiên dịch
bộ kinh này ròng rã suốt 8 năm, từ 1972 đến
1980 mới hoàn tất. Và theo lời Ôn Ðỗng Minh,
HT Trí Nghiêm đã dịch theo bản Biệt Hành,
gồm 24 tập, mỗi tập gần 1000 trang với 25
quyển nhỏ, và cũng đóng thành 24 tập như
nguyên bản chữ Hán. Người viết có duyên làm
thị giả cho Ôn Trí Nghiêm và Ôn Thiện Siêu
trong 3 mùa An Cư Kiết Hạ tại Chùa Hải Ðức,
Nha Trang từ 1981 đến 1983. Đầu năm 1998
người viết được bào huynh là Thượng Tọa
Thích Tâm Phương bảo lãnh sang Úc định cư,
khi nghe Ôn đau nặng nên đã về thăm Ôn đang
nằm bệnh tại Chùa Tỉnh Hội Long Sơn sau
mùa An Cư năm 2002 và đứng bên giường
bệnh của Ngài, người viết đã phát nguyện sẽ
đưa toàn bộ bản dịch của Ngài vào mạng lưới
điện toán toàn cầu qua trang nhà
quangduc.com, để cúng dường mười phương
Phật tử gần xa và cũng để hồi hướng công đức
cho Ôn. Sau khi về lại Úc, chúng tôi đã viết
một thông báo ngắn cần gấp 24 người phát tâm
đánh máy 24 tập Kinh Bát Nhã (bản in năm
1998) ngay lập tức có 24 Phật tử khắp nơi trên
thế giới từ Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam,
Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu phát tâm nhận

mỗi người một tập để đánh máy, và đây là bản
kinh Ðại Bát Nhã tiếng Việt đầu tiên đã online
trước lễ Tiểu Tường của Ôn Trí Nghiêm vào
ngày 13-01-2004, kính mời xem tại link:
http://quangduc.com/a3905/kinh-dai-batnha-ba-la-mat-da
Trang nhà Quảng Ðức sau đó tiếp tục phát
tâm đánh máy bộ Ðại Trí Ðộ Luận 5 tập, sớ
giải Kinh Ðại Bát Nhã, bản dịch của HT Thích
Thiện
Siêu,
xin
mời
xem:
http://quangduc.com/a2989/dai-tri-do-luan
Chúng con ghi lại những dòng này để
thành tâm tán thán công đức của nhị vị Trưởng
Lão Hòa Thượng đã có công phiên dịch Kinh
và Luận liên quan đến hệ tư tưởng Bát Nhã để
cống hiến cho Phật tử VN lần bước lên thuyền
Bát Nhã để sang bờ giác ngộ bên kia. Nhân
đây xin thành tâm tán thán công đức của quý
Phật tử trong ban đánh máy (có người đã qua
đời), đã làm việc cấp tốc để kịp đưa bản kinh
vào mạng để hồi hướng công đức đến Ôn Trí
Nghiêm. Quả thật là một công đức không thể
nghĩ bàn của quý vị.
Trở lại con thuyền Bát Nhã, ai muốn lên
thuyền Bát Nhã vượt qua sông mê biển ái phải
đi ngang qua ba tiến trình tu tập, đó là Văn tự
Bát-nhã, Quán chiếu Bát Nhã và Thật tướng
Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã cũng là phương tiện
Bát Nhã, là hành giả nương vào văn tự, chữ
nghĩa để nhận ra chân tướng mọi thứ đều giả
tạm và luôn thay đổi. Quán chiếu là xem xét,
soi thấu chân tướng của vạn pháp là không có
thực thể nhất định. Thật tướng Bát Nhã là nhờ
hành giả quán chiếu vạn pháp là vô tướng nên
phát sinh ra trí tuệ, nhờ trí tuệ này mà thấu rõ
được hết thảy tự tánh, thật tướng, vô tướng của
vạn pháp. Văn tự Bát Nhã có thể ví như chiếc
thuyền, Quán chiếu Bát Nhã được xem như
hành giả ra sức chèo, Thật tướng Bát Nhã xem
như hành giả qua đến bờ bên kia. Ðại Sư Thái
Hư (1889-1947), một người có công chấn
hưng Phật Pháp của Trung Hoa đầu thế kỷ thứ
20, từng dạy rằng: Hành giả tu đạo giải thoát
ví như người muốn qua sông, vị ấy bước lên
thuyền, nhưng vị ấy cứ ngồi đó chơi mà không
chịu chèo thuyền, thì mãi mãi không bao giờ
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thuyền qua đến bờ bên kia được. Ðây là sự
nhắc nhở khéo léo cho người tu học Phật ngày
nay, chỉ biết thích thú giai đoạn đầu là đào sâu,
nghiên cứu văn tự, ngữ ngôn của kinh điển rồi
ngủ quên luôn trong rừng chữ nghĩa đó mà
không tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía bờ
sông, để lên thuyền và chèo thuyền. Căn bệnh
này về sau chính Ðại Thi Hào Nguyễn Du
(1765-1820) của Việt Nam đã thố lộ rằng:
“Ngã độc Kim Cương thiên biến linh, kỳ trung
áo chỉ đa bất minh”, có nghĩa là: “Kim Cương
đọc đến ngàn lần, mà trong mờ ảo như gần như
xa”. Rõ ràng như thế, đối với chúng ta cả một
đời đọc tụng, thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh đến
hàng vạn lần, nhưng chưa một lần ngộ nhập
được lời khai thị mà Ðức Phật đã dạy trong
bản kinh này “Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán
chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy
năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ
đau ách nạn.”. Tất cả chúng ta đau khổ và trầm
luân trong sinh tử là do chúng ta bị dính kẹt
trong tấm thân ngũ uẩn này, muốn hết khổ
được vui, phải hạ quyết tâm một lần để trực
nhận hợp thể ngũ uẩn là không. Ðó là mục tiêu
tối hậu và không có con đường nào khác của
người tu học Phật.
“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không” là soi
thấy năm hợp thể ngũ uẩn đều là không. Toàn
bộ hệ tư tưởng kinh điển Bát Nhã chỉ nhắm
vào một chữ Không này để giúp cho hành giả
nhìn thấu tận cội nguồn của vạn pháp, tất cả
mọi thứ trên trần gian này đều ở trong trạng
thái là tự tánh Không, không có một tự thể sẵn
có, mà phải mượn các yếu tố giả duyên khác
để tạo thành.
Ngũ uẩn là năm yếu tố tạo thành con người
gồm có thân (sắc uẩn) và tâm (thọ, tưởng, hành
và thức uẩn).
1/ Sắc uẩn: Thuộc về thân, chỉ cho hình hài
của con người (mắt, mũi, tai, lưỡi, thân), sắc
còn chỉ cho vật chất thô phù bên ngoài như
đất, nước, núi sông, cây cỏ, đường xá, nhà
cửa…Ở đây, sắc uẩn là chỉ thân xác của chúng
ta, được kết hợp từ tinh cha huyết mẹ qua 4
yếu tố: Đất, nước, lửa, gió (địa, thủy, hỏa,
phong). Thân có được từ các chất cứng (địa)

như xương, thịt, răng, tóc, lông, móng…; thủy
(nước) là chất lỏng như máu, mồ hôi, nước
miếng…; phong (gió) là hơi thở ra vào; hỏa
(lửa) là hơi ấm. Nếu thiếu một trong bốn yếu
tố này ta sẽ chết và điều quan trọng là 4 yếu tố
này không có cái nào làm chủ cả, ta không sai
khiến được nó, nó ở ngoài tầm kiểm soát của
ta, thân ta là do giả duyên hợp lại mà thành,
không có tự thể nhất định, nên gọi đó là sắc
uẩn, sắc uẩn là không.
2/ Thọ uẩn: Thuộc về tâm, là cảm giác vui,
buồn, không vui không buồn. Bản thân của
cảm xúc cũng không thật có, nếu ta có vui, có
buồn, hoặc không vui không buồn phải đi
ngang qua sự tiếp xúc của lục căn với lục trần
như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thức phân biệt.
Chẳng hạn như tai ta nghe bản nhạc “Mừng
Phật Ðản Sanh”, ta cảm thấy vui, nhưng ta
buồn khi nghe bài “Tâm sự người cài hoa
trắng”, trong khi nghe bài hòa tấu Piano
“Sonata 32” của Beethoven, ta có cảm xúc
trung hòa, không vui, không buồn. Cái cảm
giác vui, buồn và không vui, không buồn này
không thật có mà phải mượn tiếng nhạc du
dương kia để nó xuất hiện trong tâm ta, nên
Phật dạy thọ uẩn là không.
3/ Tưởng uẩn: Thuộc về tâm, là tri giác,
nhận biết mọi âm thanh, sắc tướng xung
quanh, hồi tưởng về quá khứ, tưởng tượng hiện
tại và tương lai…Ví dụ như đêm tối ta nhìn
thấy cục đá bên lề đường mà tưởng đó là con
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chó. Bản thân tưởng uẩn là không thật có và
luôn sai lầm vì nó bị chi phối với ký ức của
quá khứ và vọng tưởng điên đảo của hiện tại
và tương lai, nên tưởng uẩn là không.
4/ Hành uẩn: Thuộc về tâm, những hoạt
động tâm lý sau khi có tưởng, có 2 nghĩa thiên
lưu và tạo tác. Thiên lưu là dòng chảy của suy
tư; tạo tác ra 51 tâm sở thiện, bất thiện và vô
ký, ví dụ như tâm ý vui thích, ghét bỏ, chú ý,
đánh giá, quyết tâm, tỉnh giác. Hành là đối
tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác. Hành do
tưởng mà có, và cũng tùy duyên mà dấy khởi,
chứ không thật có, nên hành uẩn là không.
5/ Thức uẩn: Thuộc về Tâm Vương (có 8),
là sự nhận thức phân biệt, như mắt thấy sắc,
phân biệt đẹp hay xấu, tai nghe tiếng, phân biệt
âm thanh lớn hay nhỏ, mũi ngửi mùi, phân biệt
mùi thơm hay hôi, lưỡi nếm vị, phân biệt vị
mặn hay lạt, thân xúc chạm, phân biệt lạnh hay
nóng. Thức tự bản thân không tự có, mà do sáu
căn tiếp xúc với sáu trần mới có phân biệt, nên
thức uẩn là không.
Qua sự phân tích của năm uẩn như trên ta
không thấy cái uẩn nào là của ta cả, và năm
uẩn đều không có thực thể riêng biệt, không có
chủ thể nhất định, vậy mà lâu nay ta lầm tưởng
ngũ uẩn này là thật có để rồi ta tự gây đau khổ
cho mình và cho người. Trong Kinh Kim Cang
Bát Nhã Ba La Mật, Ðức Phật cũng dạy
phương cách quán chiếu để giúp ta nhận ra các
pháp là tự tánh không rằng:
“ Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán “
Ý nghĩa hàm chứa:
Các pháp thế gian thuộc hữu vi
Như đêm đông giấc mộng đông thùy
Như đồ giả dối không bền chắc
Như bọt nước tan mất cấp kỳ.
Như bóng trong gương nào phải có
Như sương giọt nắng chẳng còn chi
Như luồng điện chớp làm gì có
Quán xét như vầy mới thật tri.
Quán xét được như thế để hành giả không
rơi vào đau khổ, lo âu, sợ hãi khi vô thường

đến. Đặc tính chung của ngũ uẩn là sinh diệt,
vô thường, vô ngã và khổ. Nên Kinh Bát Nhã
được Ðức Phật nói đi nói lại nhiều lần ở nhiều
nơi khác nhau chủ yếu để phá bỏ ngũ uẩn này,
ngày nào chúng sinh chưa phá bỏ được bức
tường thành kiên cố của ngũ uẩn này thì ngày
đó chúng sanh vẫn tiếp tục luân hồi đau khổ và
ngược lại, một khi thấu rõ bản chất của ngũ
uẩn là không thật có, hành giả sẽ tự tại giữa
đôi bờ sinh tử. Bản chất khổ, vô thường và vô
ngã của ngũ uẩn là một điểm then chốt mà
hành giả phải nhìn cho ra, vì sự đau khổ bắt
nguồn từ sự mỏng manh của ngũ uẩn, trong
khi ngũ uẩn là thành tố tạo ra con người với
những giả duyên mà đã là giả duyên nên
không có bất kỳ một cái "ta" nào thật sự đứng
đằng sau con người đó. Liễu đạt được tính vô
ngã của ngũ uẩn là hành giả đang ở trên
Thuyền Bát Nhã để tiến về bờ giải thoát.
Trong bài Kinh Bát Nhã phần còn lại theo
sau bức thông điệp “Quán Tự Tại Bồ Tát hành
thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ
uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách”, là sự
phá bỏ, phủ nhận tất cả những quy ước về con
người, về pháp môn tu tập, về các tầng bậc
chứng đắc. Với 7 chữ “Không”, 5 chữ “Bất”
và 14 chữ “Vô” của bản kinh này đã khẳng
định tất cả mọi thứ trên trần gian đều là
Không. “Không” ở đây không phải không đối
với cái “có” mà “không” ngay nơi cái đang có,
mắt có thể thấy, tay có thể xúc chạm nhưng
chủ thể của nó vẫn là Không, nó không cố
định, không thật có, nó có là do giả duyên hợp
lại mà có, dù có đó nhưng duyên tan thì lập tức
nó hoại diệt, nên Bát Nhã gọi là tự tánh
Không. Ví dụ như ta tự hỏi chiếc xe Toyota
Camry mà ta đang lái, cái gì là xe? Ai là chủ
thể của chiếc xe? Vô lăng là chủ thể? 4 bánh là
chủ thể của xe? Bình thùng là chủ thể của xe?
Hay kỹ sư cơ khí là chủ thể của xe?...Tất cả
đều không phải mà chiếc xe này là do nhiều
yếu tố, nhiều duyên tổng hợp lại để thành
chiếc xe, nếu thiếu một trong hằng trăm yếu tố
kia, chiếc xe không bao giờ thành. Con người
cũng vậy, cái gì là con người? Kỳ thực con
người cũng chỉ là da bọc xương, đầu, mình,
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tay, chân…cùng với những tình cảm, tư
tưởng… Do đó những cái mà chúng ta gọi là
chiếc xe, là con người, chỉ là giả danh, không
có thật, tức là “Không”. Cho nên Bồ Tát Long
Thọ mới khẳng định qua bài kệ:
"Chúng nhơn duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không
Diệc vi thị giả danh
Diệc thị trung đạo nghĩa
Vị tằng hữu nhất pháp
Bất tùng nhân duyên sanh
Thị cố nhất thiết pháp
Vô bất thị không giả"
Nghĩa là: “Pháp do nhơn duyên sanh. Cho
nên nói pháp là Không. Không cũng là giả
danh. Hiểu thế là trung đạo. Chưa từng có một
pháp nào, không từ nhơn duyên sanh. Thế nên
tất cả pháp, không pháp nào chẳng Không”.
Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm cũng dạy cách
để phá chấp ngũ uẩn rằng: Quán sắc như tụ
mạt, thọ như phù bào, tưởng như dã mã, hành
như ba tiêu, thức như huyễn pháp”, có nghĩa:
“quán sắc như như hột bọt, thọ như bong bóng
nước, tưởng như ngựa hoang, hành như cây
chuối và thức như trò ảo thuật”. Và Ðức Phật
dạy tiếp trong Kinh Bát Nhã “Thị chư pháp
không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất
tịnh…’’, nghĩa là tướng không của các pháp
không sanh, không diệt, không nhơ, không
sạch… Do không sanh, không diệt nên nó
thường còn, trước sau không bao giờ đổi thay.
Còn những gì sanh diệt là cái tạm có, có rồi tan
biến mất.
Muốn chận đứng dòng chảy của luân hồi
sinh tử, hành giả phải nhìn thấy vạn pháp là
không tướng, để ta không vướng nhiễm và khổ
đau. Xưa nay vì ta lầm chấp và vướng nhiễm
mọi thứ là thật có, nên mới mãi lặn hụp trong
ba cõi sáu đường, và khi ta bị dính kẹt trong
thân ngũ uẩn này thì bị nó chi phối và đọa đày,
chỉ có Chư Phật, chư Bồ Tát, Chư vị A La Hán
mới không bị ngũ uẩn ràng buộc và cột trói. Vì
vậy trong kinh Kim Cang Phật tuyên bố:
“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược
kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”,
nghĩa là: “Trong đời sống này những gì có

hình tướng đều là hư vọng mỏng manh. Nếu
thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy
được Như Lai”. Phi tướng hay không phải
tướng là chỉ cho các pháp do duyên hợp giả có,
chứ không thật có, đó là thấy được thật tướng
mà thấy được thật tướng là thấy được Ðức
Như Lai. Ðức Như Lai ở đây cũng là chỉ cho
bản giác của chính mình chứ không phải Ðức
Như Lai ở đâu xa xôi. Từ lời dạy này mà về
sau, Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác đã cất lên
lời ca tiếng hát khi nhận ra bên trong tấm thân
ngũ uẩn còn có chân tâm thường trú, thể tánh
tịnh minh, rằng:
“Pháp thân giác liễu vô nhất vật
Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai
Tam độc thủy bào hư xuất một”.
Nghĩa là:
Pháp thân giác rồi không một vật,
Bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật.
Năm ấm ảo hư: Mây lại qua,
Ba độc huyễn hoặc: Bọt còn mất. (Bản
dịch của Trúc Thiên)
Ðây là lời khai thị lạc quan khác để cho
hành giả an tâm lên thuyền Bát Nhã, vì một
khi có tia sáng của Bát Nhã Ba La Mật rồi thì
ta nhận ra được pháp thân thanh tịnh của chính
mình ở ngay trong tấm thân giả tạm này, khi
đó chỉ xem vạn pháp là giai không, duyên sanh
là như huyễn, xem ngũ uẩn chỉ là áng mây tụ
tán trên hư không và xem ba độc tham, sân, si
như bọt bóng trên mặt nước. Thi Hào Nguyễn
Du cũng nói lên tinh thần này như sau:
“Kiếp phù sinh như hình bào ảnh
Có câu rằng “Vạn cảnh giai không”
Ai ai lấy Phật làm lòng
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi …”
Còn một điểm then chốt nữa của Bát Nhã
Tâm Kinh là phá bỏ kiến chấp về pháp môn tu
tập và các tầng bậc chứng đắc của hành giả,
rằng “Vô khổ, tập, diệt, đạo.Vô trí diệc vô đắc,
dĩ vô sở đắc cố”. Theo Kinh Lăng Già Tâm Ấn
thì mỗi chúng sanh đều có một Như Lai Tạng
tánh, thường trụ thanh tịnh vắng lặng, bất sinh,
bất diệt, đó là Phật tánh chân như, nhưng do
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duyên khởi với 5 uẩn, với 12 xứ, với 18 giới
nên bị vô minh dẫn lối, đưa đường bởi tham,
sân, si, mạn, nghi, ác kiến, mà có luân hồi, đau
khổ. Bồ Tát Mã Minh đã ví biển cả, tánh của
nước là Như Lai Tạng, do vì có gió vô minh
nên tâm thức vọng đọng mới nỗi sóng ba đào;
một khi gió yên, sóng lặng thì biển cả mới
hoàn lại như cũ.
Tóm lại, do phiền não và vô minh che lấp
tâm tánh mà con người không nhận ra được tự
tánh của vạn pháp là giai không, nên vướng
nhiễm, chấp đắm và khổ đau. Chư Tổ Ðức dạy
chúng ta thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày
sáu thời là để giúp cho ta huân tập chủng tử
Bát Nhã, sống trong thế giới Bát Nhã, mà sống
trong thế giới Bát Nhã là sống trong chánh
niệm tỉnh giác với tâm rỗng rang, thanh tịnh,
rõ ràng thường tri, trực nhận mỗi phút giây của
đời sống này là quý báu và mầu nhiệm. Nhờ
ánh sáng của Bát Nhã Ba La Mật mà đời sống
của chúng ta khinh an trong từng sát na mới
mẻ hiện tiền, mỗi bước đi, mỗi hơi thở, ta
không rời xa chân như thật tướng, ta sống với
một tinh thần vô ngã vị tha, mang tình thương
đến cho người, làm vơi bớt khổ đau của người.
Nhờ ánh quang minh của Bát Nhã Ba La Mật
mà hành giả luôn an trụ trong “đương thể tức
không”, là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần
sanh ra sáu thức, ngay nơi đó ta nhận biết được
vạn pháp là không tướng, vô tướng, không
phải ngoại cảnh biến mất rồi mới là Không mà
ngay khi thấy sự vật còn hiện tiền đó vốn đã
Không rồi, nên hành giả luôn tỉnh giác chánh
niệm, mà chánh niệm là vô niệm, mà vô niệm
chính là cứu cánh Niết Bàn, đây là chỗ đến
cuối cùng của người đệ tử Phật. Thành tâm
chúc nguyện mọi hành giả mau lên thuyền Bát
Nhã để qua đến bờ kia thông suốt và an toàn./.
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
Ma Ha Tát.
Viết tại Trường Hạ Pháp Bảo, Mùa An Cư
Kiết Ðông, tháng 7 năm 2015
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

Trường Hạ
Pháp Bảo 16
An Cư thiết lập chân thành
Trường hạ Pháp Bảo tri hành tinh chuyên
Chư Tăng câu hội trang nghiêm
Phật tử tấn phát bảo khuyên tu trì
Mười ngày cẩn mật thiết thi
Sáu thời tế hạnh oai nghi hiễn bày
Rèn tâm lập nguyện cao dày
Luyện chí phụng hiến đẹp thay đạo vàng
Trên thời đền đáp Phật ân
Dưới thời chuyển hóa hàm linh muôn loài
Thuyền từ lướt sóng ra khơi
Cam lồ pháp nhũ độ đời bớt đau
Trăm năm cuộc lữ bao lâu
Sờ lên mái tóc úa màu pha sương
Ao khô cá cạn khôn lường
Mạng người hơi thở hết đường phù sinh
Mau mau thức tĩnh cứu mình
May ra còn chút chúng sanh được nhờ
Tôi xin ghi lại vần thơ
Phiêu du quán trọ trôi bờ sắc không
Kiết hạ lạnh buốt mùa đông
Nhưng không lạnh được tấm lòng Phật gia.
Mặc Giang - Thích Nhật Tân
Ngày 7/7/2015
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