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Hạnh phúc là con đường
(Pháp thoại của Sư ông Làng Mai 09, 2003)

Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày 28 tháng 09 năm
2003 chúng ta đang ở tại Xóm thượng trong khóa mùa
Thu  

Thế nào là hạnh phúc?

Hôm thứ năm, chúng ta đã đặt ra câu hỏi: Nếu chúng
ta không biết cái gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc
ngay trong giây phút hiện tại, thì làm sao chúng ta biết
được cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc trong tương
lai? Câu hỏi đó rất là quan trọng. Câu hỏi đó có liên hệ
đến câu hỏi: Hạnh phúc trong hiện tại có thể có được
hay không? Chúng ta  có đủ những điều kiện để có
hạnh phúc trong hiện tại hay không? Trước hết, chúng
ta hãy thử định nghĩa thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc trước hết là một cảm thọ

Hạnh phúc trước hết là một cảm thọ, gọi là lạc thọ,
pleasant feeling. Nhưng lạc thọ chưa hẳn là hạnh phúc.
Khi nhìn các em bé đang nô đùa một cách rất vô tư,
không luyến tiếc quá khứ,  không lo lắng tương lai,

chúng ta thấy các em như là đang ở trong thiên đường.
Đó là hạnh phúc. Nhưng không biết các em có biết là
các em đang có hạnh phúc hay không? Đang nô đùa,
đang rong chơi, không lo lắng, chưa hẳn đó là hạnh
phúc. Mình không biết là mình đang có hạnh phúc, thì
cái hạnh phúc đó chưa hẳn là hạnh phúc chân thật. Có
nhiều  người  đang  sống  trong  những  điều  kiện  rất
thuận lợi, không có vấn đề, không có lo lắng, không
có sầu khổ,  đáng lý ra  là  những người  đó có hạnh
phúc. Cho nên sống trong những điều kiện thuận lợi
coi như chưa phải là hạnh phúc. Không thể định nghĩa
rằng hạnh phúc là một cảm thọ dễ chịu, một cái lạc
thọ. Chúng ta có thể định nghĩa hạnh phúc là ý thức
mình đang có về lạc thọ. Lạc thọ chưa phải là hạnh
phúc, mà ý thức rằng mình đang có lạc thọ thì mới thật
là hạnh phúc. Những em bé đang nô đùa trong thiên
đường,  các em không biết  là  các em đang có hạnh
phúc.  Chỉ  khi  nào các em lớn lên và mất  cái  thiên
đường đó rồi, các em mới biết rằng mình đã từng có
hạnh phúc.

Yếu tố chánh niệm là yếu tố căn bản

Nếu mình hạnh phúc mà không biết rằng mình đang
hạnh phúc thì cái đó chưa phải là hạnh phúc. Mình có
thể tạm đưa ra một định nghĩa về hạnh phúc, tức là ý



thức được rằng mình đang có một lạc thọ. Nhưng định
nghĩa đó chưa có tuyệt  đối,  tại vì có thể mình đang
không có lạc thọ, nhưng mình vẫn có hạnh phúc như
thường.  Ví  dụ  mình  đang khuân vác một  cái  gì  đó
nặng,  nhưng nghĩ  rằng khuân vác như  vậy đem lại
hạnh phúc cho tăng thân, cho người thương của mình,
thì trong khi đang khuân vác nặng nề như vậy mình
cũng có thể có hạnh phúc. Cảm thọ lúc đó không hẳn
là lạc thọ, nhưng vì ý thức được mình đang làm một
việc có ý nghĩa,  do tình thương xúc tác,  thì  lúc đó
trong tâm phát sinh một lạc thọ, lạc thọ đó có thể đi
đôi với khổ thọ (là mình đang chịu đựng về thân xác,
mình  đang  khuân  vác  cực  nhọc,  không  được  nghỉ
ngơi), thì đó cũng là hạnh phúc. Các vị Bồ Tát đang
lăn mình vào trong những hoàn cảnh khổ đau để cứu
vớt chúng sanh,  thì tuy là họ đang bị sức nóng của
chiến  tranh,  của  áp  bức,  của  nghèo  khổ  đè  nặng,
nhưng vì họ có tâm trí của đại bi, đại từ cho nên họ
không có khổ đau, và họ có hạnh phúc. Vì vậy hạnh
phúc không thể định nghĩa đơn thuần là lạc thọ mà
thôi. Trong tâm vị bồ tát có bình an và có tình thương,
thì dù có những khổ thọ vị bồ tát vẫn chịu đựng được
rất dễ dàng, tại vì vị bồ tát có hạnh phúc trong khi làm
công việc nặng nhọc như vậy. ở trong hoàn cảnh khó
khăn như vậy,  ý thức rằng mình đang làm cái đáng
làm, mình đang làm những việc cao quý có ý nghĩa, có
lợi ích cho cuộc đời, thì với cái ý thức đó nó sẽ đem
tới hạnh phúc. Định nghĩa 'hạnh phúc là một lạc thọ' là
một định nghĩa quá hẹp hòi, đơn giản. Tâm mình đóng
một vai trò rất quan trọng. Tâm mình không phải chỉ
là lạc thọ hay chỉ là cảm thọ thôi.

Lạc đi đôi với an

Trong văn học Phật giáo, chữ lạc thường đi đôi với
chữ an, an lạc. An có nghĩa là bình an, peace. Lạc có
nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thường đi đôi với cái
an, không có an thì chưa hẳn là có lạc. Dù mình đang
uống rượu, dù mình đang ăn thức ăn rất là ngon, dù
mình mới trúng số độc đắc, nhưng nếu tâm không có
an thì cái đó chưa hẳn là lạc. Có những người nghe tin
mình trúng số độc đắc thì ngất xỉu, tại vì họ chịu đựng
không nỗi cái tin mừng đó, tại vì trong tâm họ không
có an.  Cái  tin  đó  chỉ  là  một  chất  xúc  tác,  một  cái
exiting, một sự kích động. Nếu đó là sự kích động thì
trong đó không có cái an, nếu không có an thì trong đó
không thực sự là có lạc. Trong khi mình theo đuổi và
hưởng thụ ngũ dục, ví dụ khi mình đang ăn một cái gì
đó, đang uống một cái gì đó, đang có những liên hệ
xác thịt với một người nào đó, thì có thể trong khi ăn
cái đó, uống cái đó, có liên hệ xác thịt đó, thì mình cho
cái cảm giác lúc đó nó là lạc thọ. Nhưng trong cái lạc

thọ đó, mình hãy tự hỏi nó có cái an hay không? Nếu
không có an thì cái đó không phải là lạc, mà là mình
đang bị một ngọn lửa đốt cháy. Ngọn lửa đó là ngọn
lửa  của  dục.  Tham ăn,  bị  chìm đắm trong biển  Vị
mênh mông, đó là một cái dục. Thèm nghe hát nhạc
Rock, nhạc tình sầu đứt ruột, thì đắm chìm trong biển
Thanh mênh mông, đó là một cái dục. Trong khi mình
hưởng thụ những hương vị đó, những âm thanh đó, thì
trong người mình bị thiêu đốt, cái thiêu đốt bởi dục.
Nếu có ngọn lửa của sự đam mê đốt cháy thì tuy mình
có thể diễn tả cái đó là một lạc thọ, nhưng lạc thọ đó
không phải là hạnh phúc. Tại vì nó không có yếu tố an
ở trong đó, không có an thì không có lạc. Trong ngôn
từ đạo Bụt, luôn luôn là an đi đôi với lạc, an lạc - yên
vui. Không có yên thì không có vui. Cho nên mình có
thể nhận diện ra được cái chân hạnh phúc và cái không
phải là chân hạnh phúc. Người đời chỉ muốn có những
cảm giác lạc thọ mà ít khi để ý hay phán xét cái đó có
thật là lạc thọ, là hạnh phúc hay không. Cho dù trong
cái lạc thọ đó nó có ít yếu tố của sự bất an, của sự đốt
cháy, thì cái lạc thọ đó cũng không phải là hạnh phúc
chân thật. Giây phút của khoái lạc đó có thể kéo theo
giây phút của sự khổ đau. Ví dụ như khi mình buồn
quá, mình đi uống rượu. Trong khi uống rượu mình
thấy bớt buồn và mình nghĩ là có hạnh phúc. Nhưng
kỳ thực, sau khi uống rượu nhiều rồi thì lại chồng chất
thêm những cái khổ thọ khác lên, mà cơn buồn sẽ trở
lại khi mình tỉnh rượu. Sử dụng ma túy cũng vậy hay
là  đắm mình  trong  sắc  dục  cũng  vậy,  để  quên  bớt
những khổ đau, để quên bớt những cô đơn. Nhưng sau
những hưởng thụ dục lạc đó thì những khổ đau ban
đầu hiện hình ra rõ ràng hơn trước. Vì vậy những giây
phút đó không thể được định nghĩa là những giây phút
thực sự là hạnh phúc, tại vì nó là nền tảng, là nguyên
nhân của những giây phút khổ đau sau này, những cái
khổ thọ sau này.

Liên hệ giữa khổ và lạc

Sau khi đã xét liên hệ giữa lạc (không có an) và Lạc
(có an), bây giờ chúng ta xét tới liên hệ giữa khổ và
lạc, tức là khổ đau và hạnh phúc. Khổ đóng một vai
trò rất là quan trọng để tạo ra lạc. Nếu không có khổ
thì không có lạc.  Ví dụ khi  chúng ta không có đói,
không biết đói là gì, thì chúng ta không được cái hạnh
phúc của sự ăn ngon. Khi chúng ta không biết lạnh là
gì, thì chúng ta không biết được hạnh phúc của sự ấm
áp. Hạnh phúc là cái gì chỉ có thể nhận diện được trên
bối cảnh của khổ đau mà thôi. Bối cảnh, tiếng Anh là
background. Cũng như khi chúng ta đang ở ngoài trời
lạnh buốt mà chúng ta mở cửa đi vào trong nhà, chúng
ta cảm thấy ấm quá, dễ chịu quá, hạnh phúc quá, thì



cái hạnh phúc khi bước vào nhà là do cái đau khổ bị
chịu lạnh ở ngoài trời. Nếu chúng ta ở trong nhà độ
chừng mười phút  hoặc mười lăm phút,  thì  chúng ta
quên đi cảm giác đó, chúng ta không thấy hạnh phúc
nữa. Chúng ta phải ra ngoài để thấy lạnh rồi đi vô mới
thấy hạnh phúc lại,  đó là  điều kiện của con người,
condition du man, là như vậy. Chúng ta phải nhờ có
khổ đau thì chúng ta mới nhận diện được hạnh phúc.
Đó là cái contrast, cái tương đãi, cũng như là ánh sáng
và bóng tối. Nếu không có đêm thì ta không thấy được
ngày là sáng. Có đêm, có ngày thì mình mới biết đêm
là quý, và ngày là quý. Tưởng tượng mình chỉ có ngày
thôi mà không có đêm thì buồn biết mấy, và mình sẽ
không biết được cái quý giá của ngày. Nếu chỉ có đêm
thôi mà không có ngày thì làm sao thấy được cái êm
đềm của đêm, mình sẽ thấy đêm dài đặc. Mình đã thấy
ngày rồi cho nên thấy đêm là hạnh phúc, mình đã sống
cả đêm rồi cho nên thấy ngày là hạnh phúc. Hạnh phúc
tùy thuộc ở khổ đau. Muốn loại trừ khổ đau ra để chỉ
có hạnh phúc thôi là một ý niệm rất là ngây thơ, khờ
dại. Khi có chiến tranh thì chúng ta mới biết hòa bình
là quý. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nên
duy trì chiến tranh, chiến tranh luôn luôn có, tại vì loài
người có quá nhiều tham, sân, si, cho nên chiến tranh
cứ tiếp tục hết nơi này đến nơi khác. Thành ra chúng
ta đâu cần phải tạo thêm chiến tranh để có điều kiện
nhận diện ra hòa bình. Chiến tranh luôn luôn có mặt:
nó có ở trong nội thân của chúng ta, nó có ở trong sự
liên  hệ  giữa  ta  và  người  ta  thương.  Chiến  tranh là
thường xuyên,  và nhờ chiến tranh cho nên chúng ta
mới nhận diện được hòa bình là quý. Hòa bình ở trong
bản thân, hòa bình giữa ta với người ta thương, hòa
bình giữa ta với đoàn thể chúng ta đang sống.

Ý niệm về  Thiên  Đường  hay Tịnh Độ,  là  một  nơi
không có khổ đau là một ý niệm rất ngây thơ. 'Xá Lợi
Phất ! Tại sao cõi đó gọi là Cực Lạc? Tại vì nhân dân

ở cõi đó không biết khổ là gì, vì vậy cho nên cõi đó
gọi là Cực Lạc.' Câu kinh này ở trong kinh A Di Đà, là
một câu kinh không có liễu nghĩa. Câu này chỉ biểu lộ
lòng từ bi của Bụt mà thôi. Bụt thấy chúng sinh khổ
quá, ao ước trốn tránh khổ đau, cho nên Bụt mới nói
như vậy để cho hấp dẫn. Thật ra, nếu không có khổ
đau thì không thể nào có hạnh phúc được. Câu kinh
trong kinh A Di Đà là chứng tỏ cái hiểu của Bụt về
tâm trạng của chúng sanh là chỉ muốn trốn tránh đau
khổ để đi tìm hạnh phúc. Ngài đưa ra một cái bánh để
chúng sanh chạy theo. 'Xá Lợi Phất ! Tại sao cõi đó
gọi là Cực Lạc? Tại vì nhân dân ở cõi đó không biết
khổ là gì, vì vậy cho nên cõi đó gọi là Cực Lạc.' Sự
thật nếu ta không biết khổ đau là gì thì ta cũng không
biết hạnh phúc là gì. Thiên Đường cũng vậy. Chúng ta
không nên gởi con cháu của chúng ta tới những nơi
không có khổ đau, nếu con cháu chúng ta tới những
nơi không có khổ đau thì chúng nó sẽ không biết gì là
hạnh phúc. Không có khổ đau thì làm sao mình tập
hiểu và tập thương được ! Nếu không có chất liệu hiểu
và thương thì đố mà anh có hạnh phúc được. Chỉ khi
nào trong trái tim anh có chất liệu hiểu và thương thì
anh mới có hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, thì làm
sao anh biết hiểu và làm sao anh biết thương. Hiểu cái
gì? Thương cái gì? Do đó định nghĩa về Thiên Đường
hay Cực Lạc là chỗ không có khổ đau là một  định
nghĩa rất ngây thơ. Thế hệ của quý vị phải thấy cho rõ.
Chúng ta không phải là một bầy con nít mà bất cứ ai
nói cái gì thì chúng ta tin cái đó. Chúng ta phải quán
chiếu bằng trí tuệ của chúng ta. Hạnh phúc là một cái
gì chỉ nhận diện được khi có đau khổ. Hạnh phúc chỉ
nhận diện được trên cái  bối  cảnh khổ đau mà thôi.
Cũng như cái ấm được nhận diện trên bối cảnh của cái

lạnh; cái no được nhận diện trên bối cảnh của cái đói.
Chạy trốn khổ đau là một thái độ không phù hợp với
tinh thần của giáo lý đạo Bụt. Chúng ta phải đối diện



khổ đau, phải nhìn vào khổ đau, hành động đó giúp
chúng  ta  nhận  diện  được  thế  nào  là  hạnh  phúc.  

Sự thật thứ nhất là Khổ Đế, rất cần thiết để chúng ta
nhận diện được sự thật thứ ba. Sự thật thứ ba là sự
chấm dứt của khổ, có nghĩa là hạnh phúc. Sự thật thứ
nhất và sự thật thứ ba có liên hệ với nhau, nếu không
có sự thật thứ nhất làm gì có sự thật thứ ba, nếu không
có sự thật thứ ba làm gì có sự thật thứ nhất. Sự thật thứ
nhất là khổ đau, sự thật thứ ba là hạnh phúc. Sự thật
thứ hai là con đường đưa tới khổ đau. Sự thật thứ tư là
con đường đưa tới hạnh phúc. Có hai cặp chân lý. Cặp
đầu là đau khổ và con đường đưa đến đau khổ. Cặp
thứ hai là hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc.
Đó là giáo lý Tứ Diệu Đế. Hai cặp đó đi đôi với nhau,
nếu không có cặp này thì không có cặp kia.

Khi cầm cây bút thẳng đứng, thì chúng ta thấy rất rõ là
có trên có dưới. Hễ có trên thì thế nào cũng phải có
dưới, hễ có dưới thì thế nào cũng có trên. Làm sao chỉ
có trên mà không có dưới được, đó là chuyện vô lý.
Nếu chúng ta để cây bút nằm ngang, chúng ta thấy có
trái và có mặt. Nếu có trái thì phải có mặt, nếu có mặt
thì phải có trái.  Nếu mình thuộc về phe tả thì đừng
mong ước phe hữu không có mặt, tại vì nếu phe hữu
không có mặt thì phe tả cũng không có mặt, cái này
gọi là tương đãi. Mình phải hiểu hạnh phúc trong văn
mạch  đó  thì  mới  biết  hạnh  phúc  là  gì.  Hạnh  phúc
không thể nào được nhận diện nếu không có bối cảnh
của khổ đau. Mà khổ đau thì luôn luôn có đó, tham,
sân, si luôn luôn có đó, nhận diện được khổ đau thì ta
có thể nhận diện được hạnh phúc. (Con tiêp)

Sinh hoạt quán niệm tháng 9 năm 2017

 Ngày quán niệm đầu tháng 9 năm 2017 của
tăng thân Thuyền Từ sẽ được  thay thế băng
khoá tu mua Thu, được tổ chức nhân dịp lễ
Lao Đông từ tối thứ Sáu  1 tháng 9 tới chiều
thứ  Hai  4 tháng  9  tại  trung  tâm  Claymont
Court,  West  Virginia.   Môt  buổi  lễ  Giỗ  Tổ
Tiên  theo  truyền  thống  chùa  Làng  Mai  sẽ
được tổ chức trong khóa tu này.  Lệ phí cho
khóa tu là $220. Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ phải
trả nửa giá. Các em dưới 6 tuổi được miễn phí.
Xin liên lạc  với  chị  Chân Minh Đức tại  số
301- 585-2399 để ghi danh và biết thêm chi
tiết.

 Sinh hoạt quán niêm với  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 ngày quán niêm vào thứ Bảy 23 tháng
9 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều.

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $ 4092.34

Chua Hoa Nghiên cung dương                          $500.00

Đong gop tháng 7                       $209.00
Phước sương MPCF         -$100.00
Quỹ còn                                  $4701.34
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	Tháng 09

	Hạnh phúc là con đường
	Hôm thứ năm, chúng ta đã đặt ra câu hỏi: Nếu chúng ta không biết cái gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, thì làm sao chúng ta biết được cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc trong tương lai? Câu hỏi đó rất là quan trọng. Câu hỏi đó có liên hệ đến câu hỏi: Hạnh phúc trong hiện tại có thể có được hay không? Chúng ta có đủ những điều kiện để có hạnh phúc trong hiện tại hay không? Trước hết, chúng ta hãy thử định nghĩa thế nào là hạnh phúc.


