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đường Hội Ngàn Sao, xóm hạ, Làng Mai trong khóa
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Hai loại sự thật đều có thể ứng dụng 

Trên bình diện thế tục đế người cư sĩ cũng có thể học
được Tứ Đế tức khổ,  tập,  diệt,  đạo.  Nhưng bốn đế
khác nhau, khổ không phải là tập, tập không phải là
diệt, diệt không phải là đạo. Ta có một mục tiêu (diệt)
và  một  con  đường  (đạo)  để  tới  mục  tiêu,  mà  con
đường không phải là mục tiêu. Nhưng xuống tới bình
diện thắng nghĩa đế thì con đường và mục đích ta đi
tới không phải là hai cái khác nhau. Ta không thể lấy
đạo ra khỏi diệt hay lấy diệt ra khỏi đạo, không thể lấy
Niết bàn ra khỏi con đường hay lấy con đường ra khỏi
Niết bàn. Đó là thắng nghĩa đế. Tụng Tâm Kinh đã 30
năm nay thì chúng ta phải thấy được điều đó. Ta phải
hiểu  con đường và  mục  đích  không phải  là  hai,  ta
không thể lấy cái này ra khỏi cái kia cũng như không
thể tách mặt trái ra khỏi mặt phải của tờ giấy. Đó gọi
là tương tức.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thế tục đế sai.
Thế tục đế là những sự thật mà ta có thể ứng dụng vào
trong đời sống hằng ngày.  Đầu khóa tu chúng ta đã
được học rằng hiện nay người ta phân biệt ra hai nền
khoa  học:  khoa  học  cổ  điển,  mà  người  đại  diện  là
Newton và khoa học mới gọi là khoa học lượng tử.

Khoa học cổ điển đã đưa ra những định luật vật lý có
thể áp dụng trong kỹ thuật  và  trong đời  sống hằng
ngày. Nhưng khoa học lượng tử đã khám phá ra những
sự thật khác có vẻ như chống đối lại với những sự thật
của khoa học cổ điển. Trong khoa học cổ điển, bất cứ
vật nào cũng có vị trí chính xác của nó trong không
gian và thời gian. Nhưng trong khoa học mới thì một
vật có thể có mặt khắp nơi cùng một  lúc. Chúng ta
không thể nói điện tử nằm đúng ở chỗ đó hay trong
thời gian đó. Nó có thể có mặt một lúc trong hiện tại,
quá khứ, tương lai và có thể có mặt một lần ở khắp
nơi. Nó có tính cách phi cục bộ (non locality).  Chất
điểm (elementary particle) có khi là một hạt và có khi
là một đợt sóng. Hạt thì có một vị trí nhất định, còn
đợt sóng thì không có một vị trí nhất định nào. Một
điện tử, khi ta nhìn cách này thì nó có đặc tính của hạt
nhưng khi  ta nhìn cách khác thì  nó có đặc tính của
sóng. Trong khoa học mới có những quy luật mà ta có
thể áp dụng được,  tuy có vẻ như trái  chống lại  với
những quy luật của khoa học cũ.

Không có  con  đường  đi  đến  Niết  bàn,  Niết  bàn
chính là con đường 

Trong đạo Bụt cũng vậy, trong bình diện sự thật ước lệ
cũng có những sự thật có thể ứng dụng được. Nhưng
đi sâu vào tiếp xúc với sự thật tuyệt đối thì ta tìm ra
được những chân lý khác, và những chân lý khác đó ta
cũng có thể áp dụng được. Ví dụ như ta đang ngồi đây,
ta thấy chắc chắn là phía trên đầu ta là phía trên và
dưới chân ta là phía dưới. Ta sẽ không đồng ý nếu có
người nói ngược lại. Nhưng những người ngồi ở bên



kia bán cầu thì thấy ngược lại: phía trên của ta là phía
dưới của họ.  Sự thật  là không trên không dưới,  cái
dưới của anh là cái trên của tôi và cái dưới của tôi là
cái trên của anh.

Chúng ta có thể áp dụng được cả hai loại sự thật. Nếu
không áp dụng sự thật có trên có dưới thì ta không thể
làm kiến trúc sư, vì ta phải xây tầng dưới trước rồi mới
xây  được  tầng  thứ  hai.  Nhưng  sự  thật  không  trên
không dưới cũng có thể ứng dụng được. Ta cứ nghĩ là
mình đi thẳng, thật ra là ta đi đường vòng rồi trở lại
chỗ ban đầu của mình vì quả địa cầu tròn. Có hai loại
sự thật  mà loại  nào ta cũng có thể ứng dụng được.
Trong khóa tu này chúng ta phải rất cẩn thận, nghe
một câu kinh hay một giáo lý ta phải có khả năng nhận
diện câu kinh đó hay giáo lý đó thuộc loại sự thật nào.

Trên bình diện của sự thật ước lệ thì có khổ đau và
hạnh phúc nhưng xuống bình diện của sự thật tuyệt
đối thì khổ đau và hạnh phúc không thể tách rời nhau
được. Cũng như ta không thể tách bùn ra khỏi hoa sen,
lấy bùn đi thì cũng không còn sen. Trên bình diện sự
thật  tương đối  ta  có thánh và phàm,  thánh thì  khác
phàm.  Có  người  muốn  thành  thánh  hoàn  toàn  nên
muốn tiêu diệt chất phàm còn dư lại. Đó là cách suy tư
và  hành  động  theo  tiêu  chuẩn  của  sự  thật  ước  lệ.
Nhưng xuống tới bình diện sự thật tuyệt  đối thì nếu
không có chất phàm thì ta không thể nào làm ra chất
thánh.  Ta  luôn luôn cần  chất  phàm để  làm ra  chất
thánh. Không bao giờ ta có thể có 100% chất thánh mà
không có chất phàm nào. Cũng như ta chỉ muốn có tay
phải mà không có tay trái, nhưng hễ có tay phải thì có
tay trái. Đó là luật tương tức, là cái thấy của bản môn:
còn  phàm  thì  còn  thánh,  hết  phàm  thì  thánh  cũng
không còn.

Trên bình diện sự thật ước lệ thì diệt và đạo khác nhau
nhưng xuống dưới bình diện sự thật tuyệt đối thì diệt
(chỗ đến) và đạo (con đường) không phải là hai cái
khác nhau. Ví dụ như chúng ta thường nói: There is no
way to peace, peace is the way. Không có con đường
đưa tới hòa bình, hòa bình chính là con đường. Ban
đầu ta nghĩ có hòa bình và có một con đường đưa tới
hòa bình, hòa bình khác với con đường. Đó là bình
diện của thế tục đế.  Xuống tới  bình diện của thắng
nghĩa đế thì  hòa bình chính là con đường.  Câu nói
“không có con đường đưa tới hòa bình, hòa bình chính
là con đường” rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng
được câu nói đó thì mới có hòa bình thật sự. Tại vì nếu
dùng những biện pháp bạo động,  bá đạo để có hòa
bình thì ta sẽ thất bại ngay từ trong trứng nước. Bất cứ

một tư tưởng, một lời nói hay một hành động nào ta sử
dụng cho hòa bình thì chính nó phải là hòa bình. Hòa
bình chính là tư tưởng, là lời nói, là hành động của ta.
Ta có hòa bình ngay trong giây phút hiện tại. Phương
tiện và cứu cánh là một, không thể lấy phương tiện ra
khỏi cứu cánh, cũng không thể lấy cứu cánh ra khỏi
phương tiện. Đời sống của ta chính là hòa bình.

Niết bàn và con đường đi tới Niết bàn cũng vậy, trên
bình diện thế tục đế ta thấy có Niết  bàn và có con
đường  đi  tới  Niết  bàn  nhưng  nhìn  kỹ  thì  Niết  bàn
chính  là  con  đường.  Nếu  ta  thật  sự  sống  theo  Bát
chánh đạo thì mỗi giây phút sống là Niết bàn. Ví dụ
như  từ  Bordeaux  đi  Paris,  nếu  ở  ga  Saint  Jean
(Bordeaux) ta lên đúng xe lửa đi Paris thì lúc ta bước
lên xe lửa đã là Paris rồi. Nhưng nếu lên nhầm xe lửa
đi Marseilles thì ta sẽ không bao giờ tới được Paris.
Paris nằm ở mọi điểm trên con đường Bordeaux-Paris,
Paris có trong mỗi  bước chân đi,  còn như nếu ta đi
ngược  lại  Paris-Bordeaux  thì  bước  nào  cũng  là
Bordeaux, Bordeaux hay Paris là tùy theo hướng của
ta  đi.  Từ  Bordeaux  ta  muốn  đi  Paris,  nếu  đi  đúng
hướng thì mỗi bước là Paris, còn nếu đi ngược hướng
thì mỗi bước là Bordeaux. Vì vậy con đường và nơi
đến là một. Nếu Bát chánh đạo được thực tập một cách
đúng đắn thì mỗi giây phút đều có Niết bàn, mỗi giây
phút đều có lắng dịu, thảnh thơi, an lạc, tự do. Chánh
kiến, chánh tư duy,  chánh ngữ, chánh nghiệp, v.v…
nếu thực tập đúng thì mỗi giây phút đều là an lạc, hạnh
phúc, tự do, lắng dịu. Đó là con đường, là Niết bàn.
Con đường chính là Niết bàn.

Không có sự vật khách quan nằm ngoài tâm thức 

Trên bình diện thế tục đế thì tâm và vật là hai cái khác
nhau. Vì vậy chúng ta có môn sinh học để nghiên cứu
về hình hài và môn tâm lý học để nghiên cứu về tâm.
Hai ngành khác nhau, một ngành nghiên cứu về thân
và một ngành nghiên cứu về tâm. Nhưng ở bình diện
thắng nghĩa đế thì ta không thể lấy tâm ra khỏi vật.
Trong Phật giáo Đại Thừa có hai hệ thống triết học:
pháp tướng và pháp tánh.

Theo pháp tánh không tuệ học, tâm không có tự tánh
riêng biệt,  tâm được làm bằng những yếu  tố không
phải tâm, có nghĩa là trong tâm có thân, lấy thân ra thì
không còn tâm. Thân cũng được làm bằng những yếu
tố không phải thân. Cả thân và tâm đều không có tự
tánh 自 性, svabhāva (own nature), tâm được làm bằng
những yếu tố không phải tâm và vật được làm bằng
những yếu tố không phải vật.
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Đám mây hay ngọn núi kia, ta cho nó là vật, không có
linh hồn. Ta suy nghĩ trên bình diện sự thật tương đối,
ta phân biệt vật chất khác với linh hồn. Nhưng đi sâu
xuống thì ta thấy khác.  Pháp tướng tông nói rất rõ:
Đám mây hay ngọn núi mà ta thấy đó, trước hết nó là
đối tượng của tâm ý ta. Theo đạo Bụt thì pháp là đối
tượng của tâm ý, pháp không có mặt độc lập ngoài tâm
ý.

Tưởng 想 hay tri giác có hai phần: sở tri 所 知 và năng
tri   能 知.  Một tri giác xảy ra chỉ trong một sát na,
trong đó có chủ thể (năng tri) và đối tượng (sở tri). Khi
thấy một vật ta đừng nghĩ là vật đó có ở ngoài. Triết
học và khoa học đều đồng ý với nhau rằng: Rất khó có
được vật ngoài tâm. Khoa học và triết học đều không
chứng minh được có một sự vật khách quan nằm ngoài
tâm thức. Duy thức học nói:

Thị chư thức chuyển biến

Phân biệt sở phân biệt

Do thử bỉ giai vô

Cố nhất thiết duy thức

Phân biệt là năng tri, sở phân biệt là sở tri. Tâm thức
luôn luôn biểu hiện dưới hai mặt, năng tri (sujet) và sở
tri (objet), và hai mặt cùng có đồng thời. Tây phương
nói:  Conscience  est  toujours  conscience  de  quelque
chose (ý thức thì luôn luôn phải ý thức về một cái gì).
Có tâm thức là có đối tượng tâm thức. Vì vậy đám
mây mà ta thấy, ta đừng cho nó là vật chất không có
linh hồn, đám mây đó là tâm thức. Đó là cách nói của
duy biểu học.

Từ từ khoa học cũng đã khám phá ra  điều này.  Ta
đừng tưởng đám mây không có  cái  biết.  Đám mây
cũng có cái biết của nó, nó biết cách làm ra mưa, ra
tuyết, nó có thể làm ra sấm sét. Cho rằng đám mây là
vật chất vô tri là không đúng. Nhìn một hạt bắp ta thấy
nó là vật chất hay là tinh thần? Ta ươm một hạt bắp
trong 10 ngày thì hạt bắp bắt đầu nẩy mầm rồi làm ra
lá bắp, cây bắp, hoa bắp và trái bắp. Hạt bắp có cái
biết, vì vậy cho hạt bắp chỉ là vật chất thôi là không
đúng. Các loài thực vật như bông hoa, cây cỏ đều có
cái biết của nó. Cây kia biết làm ra bông hoa có màu
sắc hấp dẫn để thu hút loài bướm, loài ong. Nếu không
có bướm ong tới thăm thì nó không thể làm ra trái.
Bướm ong tới thăm, đem nhụy của hoa đực tới nhụy
của hoa cái để làm thành trái. Những loài hoa ăn thịt

phát ra mùi thơm để lôi kéo bọn ruồi muỗi. Ruồi muỗi
tới bị dính vào, hoa úp lại rồi từ từ tiêu hóa con mồi để
lấy chất bổ nuôi cây.  Không có gì là không có tâm
thức, vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận. Trên bình diện
sự thật tương đối thì ta phân biệt tâm và vật, khổ và
vui, mục đích và con đường. Nhưng dưới bình diện sự
thật tuyệt đối thì không có sự phân biệt. Tâm Kinh dạy
chúng ta vượt thoát cái thấy của thế tục đế và đi sâu
vào cái thấy của thắng nghĩa đế. Khoa học lượng tử
hiện nay tìm ra được rằng những điện tử cũng có cái
biết. Người ta gửi hai điện tử bạn đi hai hướng khác
nhau cách xa hàng chục ngàn cây số. Nhưng những gì
xảy ra cho điện tử này thì điện tử kia cũng cảm nhận
được. Vì vậy phân biệt vật chất khác với tinh thần là
một sai lầm.

Ngay đầu khóa tu chúng ta đã nói  có hai loại  khoa
học. Hai loại khoa học này đã tìm ra được hai loại sự
thật ứng dụng được vào đời sống. Trong khoa học hiện
nay người ta đang tìm con đường để nối hai loại khoa
học đó lại. Nhưng trong đạo Bụt thì đã có con đường,
đó là con đường tùy thuận trí,  dùng tuệ giác duyên
sinh, tương tức và trung đạo để từ từ đưa người ta từ
sự thật ước lệ tới sự thật tuyệt đối. 

Bụt giáo hóa người cư sĩ bằng tuệ giác mà không
phải bằng sự tín mộ

Đứng về phương diện những mối quan tâm thì ngay từ
thời Bụt còn tại thế, Ngài đã cung cấp cho giới cư sĩ
những sự thực tập rất căn bản. Có người cho rằng đạo
Bụt là dành cho người xuất sĩ, còn cư sĩ thì chỉ cúng
dường, yểm trợ để làm phước và thực tập tín mộ mà
thôi.  Điều  này  không  đúng.  Tín  mộ  là  bhakti
(devotion). Đọc kinh Bụt dạy cho ông Cấp Cô Độc, ta
thấy rất rõ là người cư sĩ không chỉ thực tập tín mộ,
Bụt dạy tự giác rất nhiều, còn tín mộ thì phát sinh ra
sau này. Trong khóa tu này chúng ta sẽ học hai kinh
dành cho cư sĩ.  Hai kinh này là kinh Bụt giảng cho
ông Cấp Cô Độc: 

Kinh Người Áo Trắng 

Hôm đó doanh thương Cấp Cô Độc tới thăm Bụt đem
theo 500 nhà doanh thương. Ông tới thăm thầy Xá Lợi
Phất trước. Giữa ông Cấp Cô Độc và thầy Xá Lợi Phất
có một mối giao tình rất thân mật. Ngày ông từ trần
chính thầy Xá Lợi Phất đã ngồi bên giường bệnh giúp
cho ông ra đi một cách thoải mái, an lạc.

http://www.hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%A5
http://www.hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E7%9F%A5
http://www.hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%89%80
http://www.hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E6%83%B3


Ông  Cấp  Cô  Độc  lần  đầu  tiên  gặp  Bụt  trong  một
chuyến đi giao dịch từ Sravasti tới Rajagaha. Hôm đó,
Ông Cấp Cô Độc tới ở trọ nhà của người em dâu. Mỗi
khi ông tới thì người ta tiếp đón niềm nở nhưng hôm
đó thì người ta có vẻ lơ là với ông. Ông hỏi:

• Nhà có đám cưới  hay sao mà  sửa soạn đẹp
vậy? Sao tôi lại bị bỏ lơ vậy? 

Người em nói:

• Tụi em đang chuẩn bị để cúng dường Đức Thế
Tôn, cúng dường Phật. 

Nghe chữ Phật tự nhiên ông Cấp Cô Độc rúng động:

• Phật ở đâu, cho tôi đi thăm đi. 

Ông Cấp Cô Độc cũng có mối quan tâm tối hậu. Ông
đã giàu, đã thỏa mãn và ông muốn tìm một cái gì đẹp
hơn.

Người em nói:

• Ngày mai  Đức Thế Tôn và giáo đoàn sẽ tới
đây  anh sẽ được gặp. 

Nhưng tối đó ông Cấp Cô Độc không ngủ được, ông
thức dậy và tìm đường tới chỗ Bụt ở tức vườn Trúc
Lâm. Buổi sáng, khi còn sương mờ ông đã gặp được
Đức Thế Tôn đang đi thiền hành. Hai người đã nói
chuyện và ông đã trở thành một đệ tử rất thân thiết của
Bụt.  Chính ông đã mời  Đức Thế Tôn về thành phố
Sravasti và cúng dường sở đất mua được của thái tử
Kỳ Đà để Đức Thế Tôn làm tu viện.

Ông xin Bụt cho phép một người đi với ông về xứ sở
của ông để chuẩn bị cho Bụt tới viếng thăm và giáo
hóa đất nước của ông. Và Bụt đã cho thầy Xá Lợi Phất
đi tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến du hành giáo hóa
đầu tiên của Bụt tại thành phố Sravasti. Ông Cấp Cô
Độc và thầy Xá Lợi Phất đã đi với nhau mấy tuần lễ từ
thủ  đô  Rajagaha  về  thủ  đô  Sravasti  nên  họ  đã  nói
chuyện nhiều với nhau và trở nên thân thiết.

Khi ông Cấp Cô Độc đem 500 doanh thương tới thì
vào thăm thầy Xá Lợi Phất trước, rồi  thầy mới  dẫn
mọi người vào gặp Bụt. Vì vậy trong kinh Người Áo
Trắng thay vì nói “này ông Cấp Cô Độc” thì Bụt nói
“này thầy Xá Lợi Phất”.  Ý của Bụt là thầy Xá Lợi

Phất phải giáo hóa người cư sĩ theo chiều hướng này
(Này Xá Lợi Phất,  thầy nên dạy giới cư sĩ thực tập
theo phương pháp này), tại vì thầy Xá Lợi Phất được
coi như cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Thầy tổ chức
sự tu học cho người cư sĩ và cho các thầy, các sư cô
trong giáo đoàn xuất sĩ. Trong kinh thay vì gọi thẳng
tên của nhà doanh thương thì Bụt gọi tên của thầy Xá
Lợi Phất. Bụt nói:

Những người áo trắng không cần phải đi tìm cầu hạnh
phúc trong tương lai. Họ có thể có hạnh phúc ngay
trong giây phút hiện tại nếu họ thực tập theo những
điều tôi chỉ dẫn. 

Vì vậy cụm từ "hiện pháp lạc trú”, sống hạnh phúc
trong  giây  phút  hiện  tại,  (drshtādharmasukhavihara)
xuất hiện sáu lần trong kinh. Ở thế kỷ của chúng ta,
nhà doanh thương đi  tìm hạnh phúc trong sự thành
công của mình. Bụt dạy nhà doanh thương phải làm
việc như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút
hiện  tại.  Bụt  muốn  gửi  gắm cho thầy Xá Lợi  Phất
phương pháp giáo hóa người cư sĩ, phải nói với họ là
họ không cần phải tìm hạnh phúc trong tương lai. Điều
này rất  quan trọng,  tại  vì  trong một  kinh ngắn như
kinh Người Áo Trắng mà cụm từ “hiện pháp lạc trú”
được lặp lại sáu lần. Trong nhiều chùa, người xuất sĩ
cũng như người  cư sĩ  đều  không được học giáo  lý
quan trọng đó mà  cứ đi  tìm Niết  bàn và giải  thoát
trong  tương  lai.  Người  ta  đi  tìm cái  đích,  còn  con
đường là một cái khác.

Bụt đưa ra hai phương pháp thực tập:

• Thực tập năm giới 
• Thực tập bốn phép tùy niệm 

Nếu một người áo trắng thực tập năm giới và bốn phép
tùy niệm thì người đó sẽ có hạnh phúc ngay trong giây
phút hiện tại. Trong kinh Đức Thế Tôn đã dùng danh
từ  thánh đệ tử  聖弟, tức vị đệ tử có chất thánh (the
aryan disciple). Không phải chỉ có người xuất gia mà
người cư sĩ cũng có chất liệu linh thiêng, thánh thiện
trong mình. Nếu ta thực tập theo năm giới và bốn phéo
tùy niệm thì ta có chất liệu thánh trong con người của
mình, ngay trong thời còn tại thế Bụt đã dạy như vậy
rồi.  Không phải  chỉ  có Đức giáo hoàng,  Đức Dalai
Lama hay các thầy các sư cô mới có chất thánh mà
người cư sĩ cũng có chất thánh nếu người cư sĩ biết
thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm, tại vì năm
giới bảo đảm sự tự do và an ninh của con người. Nếu
đã từng thọ năm giới và sống theo năm giới thì chúng
ta biết rằng năm giới bảo hộ cho ta và cho ta rất nhiều



tự do, hạnh phúc. Hạnh phúc và tự do đó ta không cần
phải đi tìm trong tương lai, nó có thể có ngay trong
giây phút hiện tại.

Hơn nữa, nếu người thánh đệ tử áo trắng thực tập bốn
phép tùy niệm tức niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và
niệm Giới thì sẽ làm tăng thêm chất thánh trong mình
và  người  đó  có  hạnh phúc ngay lập  tức.  Cách giải
thích của Bụt không có chút mê tín nào. Khi tâm ta
chuyên chú vào những đối  tượng cao đẹp như Bụt,
Pháp và Tăng thì tâm của ta sẽ nhẹ nhàng, thư thái,
hạnh phúc. Ta không suy nghĩ tới những chuyện tiêu
cực, khổ đau, đam mê, giận hờn. Bốn phép tùy niệm
tịnh hóa thân và tâm của mình.

Xin các thầy,  các sư cô, các Phật tử cư sĩ đọc kinh
Người áo Trắng cho biết phương pháp Bụt dùng để
giáo hóa người cư sĩ. Bụt giáo hóa người cư sĩ bằng
tuệ giác mà không phải bằng sự tín mộ. Một tôn giáo
làm sao lớn mạnh và sống còn nếu chỉ có người xuất
gia mà không có người cư sĩ? Người cư sĩ cũng có thể
thực tập một cách sâu sắc.

Kinh giáo hóa người bệnh 

Kinh kể lại giờ phút sắp chết của ông Cấp Cô Độc.
Trong kinh chúng ta thấy một điều rất hay:  Khi ông
Cấp Cô Độc sắp từ trần thì thầy Xá Lợi Phất và thầy A
Nan ngồi một bên. Thầy Xá Lợi Phất đã khôn ngoan
dạy cho ông Cấp Cô Độc một sự thật không nằm trên
bình diện của sự thật tương đối mà thuộc về bình diện
của thắng nghĩa đế. Đó là sự thật không sinh không
diệt,  không  tới  không  đi,  không  có  không  không,
không còn không mất. Chỉ với tuệ giác đó thì người
chết mới có thể ra đi nhẹ nhàng, thoải mái. Thầy Xá
Lợi Phất đã khôn khéo cung cấp cho ông Cấp Cô Độc
một bài thiền tập hướng dẫn. Trong vòng 30 phút ông
Cấp Cô Độc đã tiếp thu được và thực tập thành công.
Thầy Xá Lợi Phất đã hướng dẫn như thế nào để ông
Cấp Cô Độc mở lòng ra, thấy được tự tánh không sinh
không diệt, không có không không và ông được giải
thoát ngay trong giây phút đó. Nước mắt của ông chảy
ròng ròng. Thấy ông khóc thầy A Nan tưởng rằng ông
còn tiếc nuối điều gì nên hỏi:

- Cư sĩ, tại sao ông khóc, ông còn tiếc nuối gì không? 
-  Tôi  không  tiếc  nuối  gì  cả.
-  Ông  thực  tập  không  thành  công  sao?
-  Thưa  thầy,  tôi  thực  tập  rất  thành  công.
-  Vậy  tại  sao  ông  khóc?
-  Thưa thầy,  tôi  khóc tại  vì  tôi  cảm động quá.  Tôi

phụng sự đức Như Lai và tăng đoàn trên 30 năm nay
mà chưa bao giờ tôi được nghe giáo lý thâm diệu, mầu
nhiệm như vậy. Giáo lý không sinh không diệt, không
có không không,  không còn không mất  làm cho tôi
hoàn toàn không còn sợ hãi nữa.

Thầy A Nan ngây thơ nói: Cư sĩ, ông không biết chứ
giáo lý này chúng tôi nghe hầu như mỗi ngày.

Trong ba tháng của mùa An Cư, trong buổi giảng tôi
luôn luôn bắt đầu bằng những pháp môn thực tập trên
bình diện của thế tục đế, rồi còn thì giờ tôi mới từ từ đi
xuống bình diện của thắng nghĩa  đế.  Ngày xưa các
thầy cũng dạy cho cư sĩ những phép thực tập đáp lại
mối quan tâm thường nhật của họ. Nhưng đến khi họ
chết thì những phép thực tập đó không đủ để giúp cho
họ.

Sau khi nghe thầy A Nan nói như vậy,  ông Cấp Cô
Độc nói:

Bạch thầy A Nan, xin thầy về thưa lại với Đức Thế
Tôn rằng những cư sĩ áo trắng như chúng con phần lớn
đều rất bận rộn, họ có những mối quan tâm rất thường
nhật. Nhưng cũng có một số chúng con có thể có khả
năng tiếp nhận và thực tập được giáo lý vi diệu này.
Sau khi thành công trong sự nghiệp chúng con cũng
muốn được học giáo lý mà các thầy đã học. Người cư
sĩ  chúng con cũng có mối  quan tâm tối  hậu,  tại  vì
chúng con rất cần nó trong lúc đi vào tình trạng sắp lìa
đời. Chúng con cũng muốn biết mình sẽ đi về đâu.

HÊT

Sinh hoạt quán niệm tron năm 2017

● Ngay quan niêm Thuyên Từ: 
• 7 thang 1
• 4 thang 2
• 4 thang 3
• 1 thang 4  tai chua Hoa Nghiêm vơi tăng

đoan Bich Nham
• 6 thang 5 tai chua Hoa Nghiêm
• 3 thang 6
• 1 thang 7
• 5 thang 8
• khoa tu thay thế ngay quan niêm thang 9
• 7 thang 10
• 4 thang 11
• 2 thang 12



● Khoa tu Thuyên Từ: 
• 13-16 thang 4, 2017 
• 1 – 4 thang 9, 2017 (Lễ Lao Đông)

● Tron ngay quan niêm MPCF: 
• 14 thang 1, 2017 
• 18 thang 2, 2017
• 18 thang 3, 2017
• 22 thang 4, 2017
• 13 thang 5, 2017

● Khoa tu MPCF: 
• 10-15 thang 3, 2017 (khoa tu 5 ngay)
• 13-15 thang 10, 2017 
• 8-13 thang 12, 2017 (khoa tu 5 ngay)

Sinh hoạt quán niệm tháng 1 năm 2017

 Ngày quán niệm đầu tháng 1 năm 2017 của
tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chức vào thứ
Bảy 7 thang 1 từ 12 giờ trưa tơi 4 giờ chiêu tai
Chapel  cua  Unitarian  Universalist
Congregation  of  Fairfax  (UUCF),  2709
Hunter  Mill  Road,  Oakton,  VA 22124.  Vào
cung ngay, môt buổi lễ truyên Năm Giơi theo
truyên thống chua Lang Mai dươi sự chu trì
của các vị Giáo Thọ và tăng thân Tiếp Hiện
vùng Hoa thịnh Đốn sẽ được tổ chức từ 9:00

giờ  sáng  đến  12:00  giờ  trưa  tại  Sanctuary.
Kinh mời  tât  cả  quý thiên  sinh  tham dự  lễ
truyên Năm Giơi để nâng đỡ cho cac vị giơi tư
vưng tiến trên con đường thực tâp. Kinh xin
quý vị đem theo thức ăn chay để ăn trưa chung
và mang y phục thoải mái để ngồi thiền.  Xin
vào trang nhà dưới đây để biết thêm chi tiết:
http://crpcv.org/thuyentu/

 Sinh hoat quan niêm vơi  tăng thân MPCF do
anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng
dẫn bằng Anh ngữ sẽ được tổ chức tại UUCF,
2709 Hunter Mill  Road, Oakton, VA 22124.
Xin  xem  trang  web:
http://www.mpcf.org/workshops.html

* Tron ngay quan niêm vao thứ Bảy 14 thang
1 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều.

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $ 4184.34 

Đong gop thang 12                      $130.00
Phươc sương MPCF        -$100.00
Quỹ còn                                  $4214.34
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	Mối quan tâm tối hậu (tiếp theo và hết)

