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

Hạnh phúc tùy thuộc vào tâm

Chúng ta đã tìm ra liên hệ giữa lạc và lạc, giữa khổ và
lạc:  Có khi  ta đi  trong mưa lạnh nhưng ta  có hạnh
phúc; có khi ta ngồi trong ấm áp mà ta không có hạnh
phúc. Ví dụ chúng ta nghe một người thân đang bị tai
nạn, chúng ta không có cơ hội đi ra ngoài để tìm cách
cứu trợ người thân của chúng ta, thì chúng ta đau khổ
vô cùng, dù chúng ta đang ở trong chỗ ấm áp. Hạnh
phúc lúc đó là được cứu giúp người thân dù phải đi ra
chỗ mưa lạnh, hạnh phúc lúc đó không phải được ngồi
yên trong nhà ấm nữa, người đó sẽ đau khổ. Liên hệ
giữa lạc và khổ tương đối. Hạnh phúc nằm ở trong tâm
mà không phải ở hoàn cảnh. Thường thường mình hay
nghĩ tới  hạnh phúc trong cái  văn mạch của sự mua
sắm. Có cái xe hơi đó, có cái nhà đó, có cái bằng cấp
đó, thì có hạnh phúc; có được tiền để đi du lịch là có
hạnh phúc. Tất cả những cái mình nghĩ tới hạnh phúc
như là  một  điều  kiện  ngoại  tài,  điều  kiện  đi  tìm ở
ngoài,  trong  khi  hạnh  phúc  tùy  thuộc  vào  tâm của
mình rất nhiều.

Trở về trong giây phút hiện tại để nhận diện những
điều kiện hạnh phúc

Trong sự  thực  tập  của  Làng  Mai,  chúng ta  thường
nghe và được nhắc nhở rằng chúng ta có nhiều điều
kiện  hạnh  phúc  rồi,  nhiều  hơn  là  chúng  ta  tưởng.
Chúng ta chỉ cần trở về trong giây phút  hiện tại để
nhận diện những điều kiện hạnh phúc thì ta có hạnh
phúc liền. Người đời nghĩ rằng hạnh phúc không thể
có được trong giây phút hiện tại, cho nên họ mới đi
tìm thêm một số điều kiện chưa có, vì vậy họ phóng
tâm về tương lai. Còn chúng ta là người tu, chúng ta
không nên làm như họ, không được làm như họ. Giáo
lý Hiện Pháp Lạc Trú nói rất rõ ràng là hạnh phúc có
thể có được trong giây phút hiện tại, đó là một sự xác
quyết của đức Như Lai. Đức Như Lai nói rằng mình
có thể sống hạnh phúc được trong giây phút hiện tại.
Chúng ta cần những gì, những điều kiện nào để có thể
hạnh phúc ngay trong giây phúc hiện tại? Trở về với
giây phút hiện tại, tiếp xúc với những điều kiện hạnh
phúc đã có và đang có. Câu hỏi được trả lời liền, và
những điều kiện đó ta có thể nêu ra rất rõ ràng. Và
những điều kiện đó có mặt, nếu những điều kiện đó có
mặt mà ta không có hạnh phúc là tại vì ta mà thôi. Khi
ngồi ăn cơm thì mình ăn như thế nào để có hạnh phúc
trong  khi  ăn.  Khi  từ  liêu  xá  của  mình  đi  ra  thiền
đường, thì đi như thế nào để có hạnh phúc trong khi
đi. Buổi sáng thức dậy có được một giờ để ngồi thiền,
thì ngồi như thế nào để có hạnh phúc trong khi ngồi.
Buổi chiều có một giờ chấp tác, thì chấp tác thế nào để



trong giờ chấp tác đó mình có hạnh phúc. Buổi sáng
mình có hai phút để chải răng, trong hai phút để chải
răng thì chải như thế nào để có hạnh phúc, để có an và
có lạc. Mỗi ngày được đi cầu một lần hay hai lần, đi
cầu làm sao để trong khi đi mình có an, có lạc. Sự thực
tập rất rõ ràng. Làm được hay không làm được, cái đó
là do mình thôi.  Tại  vì  những điều kiện hạnh phúc
mình có rồi. Nếu trong khi đi cầu mình không có an
thì làm sao lạc được, trong khi chải răng mình không
có an thì làm sao có lạc được. Quý vị có thể tự biết
rằng trong khi chải răng mình có an hay là không. Cái
tập khí đi như bị ma đuổi, làm như bị ma đuổi, mình
có thể nhận diện và đối phó với nó được hay không?
Có thể an trú trong giây phút hiện tại không? Đó là
công phu hàng ngày của mình. Nếu mình giảng một
bài  giảng về hạnh phúc,  hay viết  một  cuốn sách về
hạnh phúc, thì mình phải nói những điều đó. Nếu đức
Thế Tôn nói hạnh phúc có thể có được trong giây phút
hiện tại, và sự thực tập của anh là phải có hạnh phúc,
thì là suốt ngày mình chỉ lo hạnh phúc mà thôi, đâu có
lo cái gì đâu mà than thở. Mình chỉ lo hạnh phúc của
mình thôi. Khi mình hạnh phúc là mình đóng góp cho
Tăng Thân, đóng góp cho cuộc đời. Nếu không có cái
đó thì mình có gì cống hiến cho đời đâu. Cho nên phải
chải răng làm sao để trong khi chải răng mình có hạnh
phúc, phải đi cầu làm sao để trong khi đi mình có hạnh
phúc, phải ngồi ăn cơm làm sao để trong khi ăn mình
có  hạnh  phúc,  chứ  vừa  ăn  vừa  khóc  thì  đâu  tốt.

Mười  năm  gối  hận  bên  giường      
Mười  năm nước  mắt  bữa thường thay canh       

Đó là thơ của Nguyễn Bính.                             

Bữa ăn nào cũng khóc, cũng lấy nước mắt  chan vô
cơm. Ôm những mối sầu đau của mình để ăn cơm thì
tội  quá đi,  tội  cho cơm quá đi.  Ăn cơm sao cho có
hạnh phúc, là mình tiếp nhận những lời chỉ bảo của
đức Thế Tôn. Đức Thế tôn dạy trong khi ăn phải duy
trì năm quán, phải ý thức về thức ăn, phải ý thức về
Tăng Thân, ngồi ăn như thế nào để có thảnh thơi, hạnh
phúc. Nếu trong khi ăn cơm mà không có hạnh phúc là
tại vì mình, chứ không phải tại vì đức Thế Tôn.

Ly sanh hỷ lạc                                 

Hỷ là niềm vui và Lạc là hạnh phúc. Đức Thế Tôn
muốn chúng ta có Hỷ và có Lạc trong đời sống hàng
ngày. Nếu không có Hỷ và có Lạc thì sự thực tập của
ta không được nuôi dưỡng và ta không có đi xa được.
Đức Thế Tôn nói là có những phương pháp thực tập
để giúp ta có Hỷ và có Lạc trong đời sống hàng ngày.

Trước hết là ly.  Ly tức là buông bỏ. Mình phải biết
buông bỏ thì mới có Hỷ và Lạc được. Buông bỏ cái gì
đây?  Có  những  cái  trong  tâm  cần  phải  buông  bỏ:
những  giận  hờn,  những  tiếc  nuối,  những  cố  chấp,
những thành kiến. Đó là những hành trang làm chiếc
thuyền của mình nặng và đi không được. Buông bỏ rất
là quan trọng. Thử hỏi  mình có hành trang nào cần
phải  buông bỏ? Trước hết mình có ý niệm về hạnh
phúc. Mình nghĩ rằng trong giây phút hiện tại mình
không có hạnh phúc, mình chỉ có thể có hạnh phúc khi
mình được như thế này, được như thế kia, được có cái
này, được có cái kia, thì đó là trở lực đầu tiên. Ví dụ
bây giờ tôi nghĩ rằng nếu được về Việt Nam thì tôi
mới có hạnh phúc, và nếu chánh quyền vẫn không cho
tôi về thì tôi không có hạnh phúc. Nếu tôi kẹt với ý
nghĩ đó thì ôi thôi hết rồi, sống đâu có vui vẻ gì nữa,
thành ra phải buông cái ý đó ra, không cần phải về
Việt Nam mới có hạnh phúc, ở đây cũng có hạnh phúc
chán.  Quý vị  đang muốn đi  đâu? Quý vị  nghĩ  rằng
phải  tới  chỗ nào đó mới  có hạnh phúc, quý vị  phải
buông cái suy nghĩ đó đi, thì cái đó là ly.                

Ly sanh hỷ lạc, tức là sự buông bỏ đưa tới Hỷ và Lạc.
Quý  vị  nghĩ  rằng  nếu  mình  không  được  người  đó
thương thì mình không có hạnh phúc, người đó phải
thương mình thì mình mới có hạnh phúc được. Điều
kiện  đó  chưa  có,  thành ra  mình  phải  đợi  người  đó
thương mình, rồi mình mới có hạnh phúc được, thì cái
đó là một cái kẹt, cái đó cần phải buông bỏ. Tại sao
phải có người đó thương mình mới có hạnh phúc? Tại
sao phải cột hạnh phúc của mình vào một điều kiện
mà  mình  chưa  có?  Tại  sao  hạnh  phúc  đang  tới  từ
muôn phương thì mình đóng cửa lại hết, mà mình chỉ
ngồi đó trông cầu một cái mình chưa có? Đó là phóng
tâm về tương lai,  đòi hỏi những cái khác, trong khi
điều kiện hạnh phúc mình có sẵn mà không biết thừa
hưởng. Đó là những cái phải buông bỏ. Có những cái
ta nghĩ rằng rất cần thiết cho hạnh phúc của ta, và ta
cứ tiếp tục nắm giữ. Có thể chính vì những cái ta đang
nắm giữ mà ta không có hạnh phúc. Có những người
thích đi 'chợ rệp'. Họ thấy người ta bày hàng rẽ quá đi,
một đô hay là hai đô một món thôi, tuy không cần xài
những thứ đó nhưng không mua thì uổng, cho nên họ
lấy tiền ra mua. Họ nghĩ rằng những cái đó sẽ làm cho
họ có hạnh phúc. Rốt cuộc, cái nhà của họ là một cái
kho, đi ra đi vô không có chỗ đi, không có chỗ thở, mà
buông ra thì tiếc. Trong khi đó, con đường mà họ phải
làm là gọi bạn tới 'nếu anh cần cái gì thì anh lấy đi, tôi
không cần món đồ nào hết, tôi cần một cái nhà thật là
trống, có không gian cho tôi thở, có khoảng trống để
tôi có thể đi ra đi vô cho thảnh thơi', và họ phải buông



hết. Khi người ta tới lấy những cái gì người ta thích
rồi, thì tự nhiên mình có một cái nhà rất là trống, đi ra
đi vô rất là sướng. Những cái đó thật sự không cần
thiết  nhưng  vì  mình  nghĩ  là  cần  thiết.            

Ví dụ trên chỉ là sự buông bỏ đồ đạc. Ở đây, không
phải là đồ đạc mà là những ý niệm, những tình cảm,
những vướng mắc của mình. Mình nghĩ không có cái
đó mình sống không được, không có hạnh phúc, ai dè
chính cái đó lại là những trở lực của mình, ngăn cản
mình hạnh phúc.  Thành ra  mỗi  người  phải  tự quán
chiếu để coi mình vướng vào những cái gì, mình muốn
nắm chặc những cái gì, khi buông ra thì mình sẽ có
hạnh phúc liền. Chữ ly có nghĩa là buông. Càng buông
càng có hạnh phúc, càng chất chứa thì càng đau khổ.
Đức Thế Tôn dạy phương pháp buông bỏ rất là hay,
phương pháp này ngược lại với cái lề thói thâu góp,
chứa chất,  chiếm đoạt.  Phương pháp này rất là mầu
nhiệm. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi mình biết
buông bỏ. Buông bỏ những tiếc nuối của mình, nhất là
buông bỏ những ý niệm của mình, những ý niệm về
mình và về người kia. Những ý niệm đó làm cho mình
khổ mà cũng làm cho người kia khổ. Mình có sự phán
xét về mình, mình có sự phán xét về người kia; mình
cho mình là cao, hoặc mình cho mình là thấp, mình
cho mình là đẹp, hoặc mình cho mình là xấu, mình
cho người kia là đẹp, người kia là xấu, người kia là tốt,
người  kia  là  khó chịu,  người  kia  là  dễ  chịu,  tất  cả
những ý niệm đó đều có thể làm cho mình khổ đau.
Thành ra buông bỏ những ý niệm đó rất là quan trọng,
không  có  tốn  một  đồng  nào  hết.  Buông  bỏ  là  một
phương pháp rất là mầu nhiệm, nó đem tới hạnh phúc
liền lập tức.  Chúng ta phải học và thực tập phương
pháp đó. 'Nếu không có cái đó chắc là tôi chết quá !'
Mình cứ nghĩ như vậy.  'Tôi làm sao sống được nếu
không có cái đó, hay người đó', khi kẹt vào ý niệm đó,
thì mình không còn tự do nữa. Ví dụ mà Làng Mai
thường đưa ra là những người sống ở thành phố lớn
như là Paris, hay là Los Angeles. Cuối tuần, vì muốn
thoát  khỏi  thành phố với  những bụi  bậm cũng như
tiếng ồn, họ lái xe ra khỏi thành phố. Chỉ cần một giờ
đồng hồ thôi thì ra khỏi thành phố, ra khỏi thành phố,
thì tiếp xúc được với núi đồi, biển cả, gió mát, bắt đầu
thấy trăng sao, thấy trời xanh mây trắng, thấy trong
lòng lâng lâng. Hạnh phúc đó là do bỏ cái thành phố
lại sau lưng, cái đó gọi là ly, là buông bỏ, là để lại sau
lưng. Mình phải bỏ lại sau lưng những cái  làm cho
mình kẹt thì mình mới có hạnh phúc. Cái đó gọi là ly
sinh hỷ lạc, nghĩa là Hỷ và Lạc được phát sinh ra từ
cái khả năng buông bỏ. Bây giờ nhiều người nghĩ rằng
có nhiều tiền thì có hạnh phúc, mua sắm nhiều mới có

hạnh phúc.  Còn phương pháp của đức Thế Tôn thì
không cần một đồng nào hết.

Niệm sinh hỷ lạc

Niệm sinh hỷ lạc là một phương pháp khác. Niệm tức
là ý thức. Ví dụ khi mình uống một ly trà hay một ly
sữa đậu nành, nếu mình biết rằng mình đang có ly trà
hay một ly sữa đậu nành để uống trong giờ phút này
thì mình có hạnh phúc lớn,  đó là niệm.  Niệm là có
mặt, có mặt đích thực. Niệm tức là ý thức được cái gì
đang xảy ra. Trong khi có niệm thì mình nhận diện
được những điều kiện của hạnh phúc,  cái  đó gọi  là
niệm sinh hỷ lạc. Ý thức rằng mình đang có tuổi trẻ,
mình đang có cơ hội để tu học, mình đang ở trong tăng
thân, mình có những điều kiện để tu tập, thì cái ý thức
đó là niệm. Khi mà không biết, không có ý thức tức là
quên, là thất niệm. Niệm đưa lại hạnh phúc liền lập
tức.

Mình đang ở ngoài trời lạnh mà đi vào trong nhà ấm
thì có hạnh phúc, nhưng chỉ mười phút sau thì mình
quên là mình đang có hạnh phúc. Cơ thể và tâm mình
luôn luôn có khuynh hướng bình thường hóa, làm cho
soi  mòn những cảm thọ.  Niệm cho mình  biết  rằng:
'Trời  ơi!  Đang ở trong nhà ấm hạnh phúc quá!',  thì
niệm giúp mình phục hồi cái hạnh phúc trở lại. Nếu
bây giờ mình phải đi ra ngoài trời lạnh, thì ý thức rằng
mình đang được ở trong nhà ấm sẽ đưa lại hạnh phúc
liền lập tức, mau như là một tia chớp. Ý thức đó là
niệm. Ý thức rằng người thương của mình đang còn
đó, ngồi trước mặt mình, thì tự nhiên mình có hạnh
phúc. Ý thức rằng mình còn hai mắt sáng, mở mắt ra
thì thấy trời xanh mây trắng, đó là niệm. Ý thức rằng
mỗi ngày có cơ hội thực tập thiền đi là hạnh phúc. Có
vô số những điều kiện  hạnh phúc đang có  mặt  mà
mình chỉ cần thực tập chánh niệm là trở về được giây
phút hiện tại  và tiếp xúc với  những điều kiện hạnh
phúc. Niệm là một nguồn suối của hạnh phúc, niệm
sinh hỷ lạc. Từ niệm mà hỷ và lạc phát sanh. Mình rất
là giàu có. Mình thật sự là những đứa con rất giàu có
nhưng  mình  hành  xử  như  những  đứa  cùng  tử  than
nghèo. 'Trời ơi! Tại sao tôi không có hạnh phúc gì hết,
tôi chỉ có khổ đau mà thôi.'                           

Niệm sinh hỷ lạc có thể được khai thác phát triển ra
được, thế giới ngày hôm nay rất cần cái giáo lý này,
rất cần sự nhắc nhở này.

Định có nghĩa là chuyên chú, là tập trung tâm ý. Niệm
đã đem lại hỷ lạc rồi, còn định làm cho niềm vui và



hạnh phúc  sâu  sắc  hơn.  Trong niệm có  định.  Càng
thực tập niệm thì  định càng lớn.  Định này làm cho
mình tập trung được, làm cho mình chuyên chú được
vào đối  tượng,  và  đối  tượng đó  có  thể  đem lại  rất
nhiều  hạnh  phúc.  Ví  dụ  như  là  hơi  thở  của  mình.
Trong  khi  mình  ngồi  thở,  trong  khi  mình  đi  thiền,
trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình nấu cơm,
giặt áo, niệm về hơi thở đưa lại hạnh phúc, và định về
hơi thở làm cho hạnh phúc sâu sắc hơn. Định càng lớn
thì hạnh phúc càng lớn. Khi chúng ta có năng lượng
của niệm và định hùng hậu thì chúng ta sẽ có tuệ. Tuệ
tức là cái thấy, cái hiểu. Nhờ cái thấy này, cái hiểu này
mà đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Tuệ có khả năng
giải tỏa những hiểu lầm, những khổ đau, những kiến
chấp. Ngày xưa khi con mình bị sốt, tại mình không có
tuệ, cho nên mình mới nghĩ rằng con mình bị sốt là vì
ông thần nào đó phạt hay lúc đi ngang qua cây đa, nó
vạch quần đái, vì vậy nó bị ông thần của cây đa phạt...
Người mẹ cuống lên nghe người ta bảo phải đem một
mâm cơm ra cúng ngoài cây đa thì con mình mới hết
sốt.  Mình tin như vậy.  Hiện bây giờ cũng có nhiều
người tin như vậy. Có những ví dụ như là sấm sét hay
là mưa bão, tất cả những cái đó mình đều cho là sự
trừng phạt của thần linh. Cũng như các ông vua Ả Rập
hay là các ông vua Tàu ngày xưa, trước khi chết đi, họ
muốn sang thế giới bên kia cũng phải có người hầu
cận, cũng cần phải có nhiều lính, có bác sĩ, và vì vậy
khi người ta chôn vua người ta chôn luôn cả bác sĩ,
nàng hầu, cung nữ mà vua thích. Chôn sống hết! Cái
đó là do thiếu tuệ mà gây đau khổ cho mình và cho
người khác, cái đó là do chấp vào cái linh hồn bất diệt
(thường kiến). Ở bên Tàu, người ta đào xới ra và thấy
có quân lính nung bằng đất,  hàng trăm ngàn người
bằng đất. Tại vì ông vua nghĩ rằng sang thế giới bên
kia ông cũng rất  cần nhiều lính;  khi  chôn vua phải
chôn theo cái ấn của ông, cái ấn bằng ngọc, tại vì ông
sẽ phải ra lệnh; phải đem theo bác sĩ vì nếu có bệnh thì
có bác sĩ để chữa trị, cho nên chôn sống luôn cả bác
sĩ... Những cái đó là do u mê, vô minh mà ra. Khi có
niệm, có định, có tuệ thì mình thấy được sự thật, cho
nên mình giải tỏa được những thành kiến, những u mê,
và mình có hạnh phúc.  Ví  dụ giữa mình với  người
thương của mình có sự hiểu lầm. Người thương hiểu
lầm mình, và mình hiểu lầm người thương vì những tri
giác sai lầm. Nhờ niệm và tuệ mình thấy được sự thật,
nhờ vậy mình lấy đi sự hiểu lầm đó, thì tự nhiên giữa
mình và người mình thương có hạnh phúc thôi,  cho
nên tuệ sinh hỷ lạc. Trí tuệ là nguồn suối của hỷ và
lạc, cho nên người nào cũng phải thực tập. 

Giới tức là thực tập chánh niệm, mindfulness training.
Giới bảo hộ cho mình. Giới là do niệm sinh ra. Nhờ có
chánh niệm cho nên ta biết những đau khổ được sinh
ra vì ta không chịu giữ giới, cho nên giới tương đương
với niệm. Khi giữ giới, mình bảo hộ cho mình, và bảo
hộ cho người thương của mình, bảo hộ cho hoàn cảnh
gia đình, vì vậy cho nên hạnh phúc có được, niềm vui
có được. Giới cũng sanh ra hỷ và lạc.

(Con  tiêp)                                

Sinh hoạt quán niệm tháng 10 năm 2017

 Ngày quán niệm đầu tháng 10 năm 2017 của
tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chức vào thứ
Bảy 7  tháng 10 từ 9 giờ sáng đên 4 giờ chiêu
tại  UUCF,  2709 Hunter  Mill  Road,  Oakton,
VA 22124.  Kính 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/

 Một khóa tu cuôi tuân bằng Anh ngữ do anh
chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn sẽ
được tổ chức từ chiều thứ Sáu 13 tháng 10 tới
chiêu   chủ  nhât  15  tháng 10  năm 2017,  tại
trung tâm Claymont Court, Charlestown, WV.
Để  biết  thêm  chi  tiết,  xin  xem  trang:
http://mpcf.org/retreat_true_refuge_2017-
10.html.

 Sinh hoạt quán 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 ngày quán niêm vào thứ Bảy 28 tháng
10 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều.

Quỹ tu học:
Quỹ còn                                  $4701.34

http://crpcv.org/thuyentu/
http://www.mpcf.org/workshops.html
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