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

Nhu yếu hiểu và thương

Trong con người của mình có hai nhu yếu, và khi hai
nhu yếu đó được thỏa mãn thì mình có rất nhiều hỷ và
nhiều lạc. Cái nhu yếu thứ nhất là hiểu. Hiểu tức là tuệ.
Hạt giống tuệ ở trong mình đòi hỏi mình phải làm thỏa
mãn nó, mình khao khát hiểu biết (curiosity), bởi vì sự
sống là một mầu nhiệm. Chính cái thân của mình cũng
là một mầu nhiệm. Ngành khoa học Anatony, người ta
nghiên  cứu về  mắt,  về  mũi,  về  tất  cả  những cái  gì
thuộc về cơ thể của con người, nhưng người ta cũng
vẫn chưa hiểu được hết những mầu nhiệm đó. Cho nên
con  mắt  cần  một  cái  viện,  gọi  là  viện  mắt,  để  chỉ
nghiên cứu về con mắt mà thôi. Cái lỗ tai cần một cái
viện để mà nghiên cứu, gọi là viện tai; mũi cần một cái
viện để mà nghiên cứu, gọi là viện mũi,...  Có nhiều
viện lắm để nghiên cứu về những thành phần của cơ
thể. Chúng ta đã khám phá ra những mầu nhiệm của cơ
thể, nhưng khám phá đó là khám phá riêng của từng
vùng cơ thể. Toàn thể cơ thể đã phối hợp với nhau và
lưu chuyển như thế nào, đó cũng là cái mầu nhiệm rất
lớn, huống hồ là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta
cũng là những mầu nhiệm rất lớn. Đạo Bụt là một khoa
học nghiên cứu về tâm, gọi là tâm học. Chúng ta tu,
chúng ta cũng có cái nhu yếu muốn hiểu, muốn có cái
hiểu biết sâu sắc về thực tại. Chúng ta muốn hiểu biết
về năm uẩn của chúng ta, và sự hiểu biết về năm uẩn
đó sẽ đưa lại sự thỏa mãn, có thể làm tiêu tán những u
mê sai lầm của chúng ta về năm uẩn, những cái u mê
đã từng gây ra những khổ đau cho mình và cho người
khác. Vì vậy cho nên cái hiểu này không phải là cái
hiểu suông, cái hiểu này có tính cách chuyển hóa, giải
phóng, giải thoát, cái hiểu đó gọi là prajna (bát nhã), là
trí tuệ, đó là nhu yếu rất lớn. Ngày xưa Sĩ Đạt Ta đi tu
cũng vì khao khát muốn hiểu biết, mà hiểu biết này

không phải là hiểu biết của trí năng không, cái hiểu
biết có khả năng giải phóng, chuyển hóa và trị liệu.
Trong ta có cái nhu yếu lớn đó. Chúng ta phải để thì
giờ để mà thỏa mãn nhu yếu đó, chứ không để thì giờ
chạy theo cái nhu yếu khác không quan trọng bằng. Vì
những nhu yếu tầm thường như muốn có những tiện
nghi về vật chất, muốn có những tiện nghi về tình cảm,
mà chúng ta để hết thì giờ để thỏa mãn những nhu yếu
đó, thì chúng ta đâu còn thì giờ nào nữa để mà thỏa
mãn cái  nhu yếu  hiểu biết  lớn,  tiếng phạn là maha-
prajna.  Maha  là  lớn,  prajna  là  hiểu  biết.

Chúng ta cũng có một cái nhu yếu lớn khác nữa, đó là
thương yêu lớn.  Thương yêu lớn không phải  là tình
thương vị kỷ,  không phải là tình thương chỉ có một
người, hai người, ba người, hay chỉ có vợ chồng con
cái  mà thôi.  Tình thương lớn là  tình thương ôm ấp
được mọi loài. Trong mỗi chúng ta đều có hạt giống
thương yêu lớn, và khi nhu yếu này được chúng ta thỏa
mãn,  càng  thỏa  mãn  chừng  nào  thì  hạnh  phúc  của
chúng ta càng lớn chừng đó. Tình thương đem lại hạnh
phúc, càng thương nhiều càng hạnh phúc nhiều. Tình
thương này gọi là maha-maitri  (đại từ), maha-karuna
(đại  bi).  Còn cái  tình  thương một  hai  người  kia  thì
càng thương càng khổ,  càng thương càng bị  hệ lụy,
càng thương càng bị vướng mắc, càng thương càng bị
ray rức, càng thương càng bị lo sợ, đó là tình thương
nhỏ không cùng chất liệu với tình thương lớn, nó là
tình thương vị kỷ, là sự đam mê, kỳ thị. Trong khi đó
tình thương lớn, đối tượng của nó rất là rộng lớn không
có tính cách kỳ thị. Dầu cho mình chăm sóc mình đi
nữa thì cái đó không phải là kỳ thị, nếu mình chăm sóc
mình là mình chăm sóc người kia, mình có sức khỏe,
mình có sự thư thái thì cái đó rất là cần thiết cho người
mình thương. Bảo trọng thân thể của mình, bảo trọng
hạnh phúc của mình rất là quan trọng cho người mình
thương, cái đó nằm trong phạm vi của tình thương lớn.
Nó không phải  là vị  kỷ nữa tại  vì  mình làm cái  đó
không  phải  cho  mình  mà  cho  những  người  mình



thương. Khi mình lo cho những người khác tức là cũng
lo cho mình,  tại  vì những người khác bớt khổ, mỉm
cười được thì mình cũng có hạnh phúc. Tình thương
lớn không có tính cách kỳ thị, không có tính cách giới
hạn.  Trong khi  cái  tình đam mê vướng mắc  có tính
cách kỳ thị,  chỉ  có  người  này là  người  thương của
mình  thôi,  còn  người  khác  thì  không  phải.

Bậc Đại Giác Viên Mãn xuất hiện nơi cõi ta bà,     
Tấm  lòng  ôm  trọn  cả  thái  hư         

Tức là trái tim của Bụt chứa được hết cả vũ trụ, còn
trái tim mình nhỏ xíu chứa được có một người thôi mà
chưa chắc đã chứa dược, đó là sự kỳ thị. Chúng ta biết
được cái chân hạnh phúc, hạnh phúc chân thật là do
mỗi ngày mình có làm thỏa mãn được hai nhu yếu căn
bản đó của mình không, tức là nhu yếu hiểu và nhu
yếu thương, nhu yếu hiểu biết lớn và nhu yếu thương
yêu  lớn.                                        

Bây giờ chúng ta có ý niệm sâu hơn và rõ ràng hơn thế
nào là chân lạc, chân hạnh phúc. Chúng ta nghiên cứu
thêm liên hệ giữa lạc và Lạc. Chữ Lạc viết hoa không
phải là chữ lạc không hoa. Chúng ta biết rằng bốn đức
của Niết Bàn là Thường, Lạc, Ngã và Tịnh (đều viết
hoa), nó không phải là thường của vô thường, lạc của
khổ, ngã của vô ngã, và cái tịnh của bất tịnh. Thường
và vô thường là một cặp đối đãi, lạc và khổ là một cặp
đối đãi thứ hai, ngã và vô ngã là một cặp đối đãi thứ
ba, tịnh và bất tịnh là một cặp đối đãi thứ tư. Nhưng
Thường  không  phải  là  cái  thường  đối  đãi  với  vô
thường cho nên nó được viết hoa, Lạc không phải là
lạc đối đãi với khổ cho nên nó được viết hoa. Vậy thì
ta hãy xét coi thử có sự liên hệ giữa Lạc và lạc hay
không? Hai cái có hẳn là chống đối nhau hay không?
Cố nhiên khi nói tới bốn đức của Niết Bàn là Thường,
Lạc,  Ngã  và  Tịnh,  thì  chúng  ta  không  thể  nói  cái
Thường ở đây là cái thường đối với vô thường, tại vì
cái thường đối với vô thường là một tà kiến, là một
điên đão kiến, còn Thường của Niết Bàn không phải là
tà kiến, không phải là điên đão kiến. Chúng ta chưa
hiểu được văn mạch của Tích môn và Bản Môn, chúng
ta phải đem lại hình ảnh của sóng và nước để cho dễ
hiểu. Sóng có sinh có diệt, có lên có xuống, có thường
có  vô  thường.  Những  từ  ngữ  sinh  diệt,  cao  thấp,
thường vô thường, lên xuống là chỉ áp dụng cho sóng
thôi, phải như vậy không? Nó không áp dụng cho nước
được. Đứng về phương diện sóng thì có lên có xuống,
nhưng nước thì đâu có lên có xuống, nước chỉ có nước
thôi.  Sóng có thể nói 'tôi là sóng này anh sóng kia',
nhưng nước thì không thể nói 'tôi nước này, anh nước
kia.' Đứng về phương diện bản môn thì không có sinh

không có diệt, không có lên không có xuống, không có
cái  này,  không có cái  kia,  cho nên đứng về phương
diện bản môn ta  không thể dùng chữ thường và vô
thường để diễn tả bản môn cho được, cho nên ta dùng
chữ Thường viết hoa. Nhìn vào sóng thì ta thấy nước,
và ta thấy sóng cũng là nước, trong khi sóng bị điều
kiện hóa bởi thường hay vô thường, nhưng mà nước
thì không có bị điều kiện hóa, vì vậy trong nước có cái
gì giống như là thường (Thường), nhưng cái thường
của  nước  không  phải  là  cái  thường  đối  lại  với  vô
thường của sóng. Chữ Thường ở đây không có nghĩa là
có một cái gì trường cửu bất diệt, nó đối chọi với cái
mong manh, dễ tan vỡ. Khi nói tới sóng ta nói tới vô
thường để đối trị với cái quan niệm thường, đứng về
phương diện nước thì chúng ta phải vượt thoát ý niệm
thường và vô thường để đi tới  một  ý niệm cao hơn
vượt thoát hai ý niệm kia, đó là ý niệm Thường. Trong
khi  sóng  lên  xuống,  cao  thấp,  thì  nước  đâu  có  lên
xuống, cao thấp, vì vậy ta thấy tính Thường của nó ở
trong. Thường của Niết Bàn không phải là thường của
sinh tử, Thường của bản môn không phải là thường
của tích môn. Cũng như trên phương diện tích môn, có
hữu và có vô, đứng về phương diện hiện tượng, đứng
về phương diện các pháp thì mình nói tới có và không.
Khi đi vào chân như, đi vào phương diện bản môn, thì
tuy vượt thoát hữu và vô rồi mình vẫn thấy là có thể
dùng chữ diệu hữu và chân không. Diệu hữu và chân
không, hai cái là một. Tại vì diệu hữu không phải là
hữu,  chân  không  không  phải  là  không.  Thì  chữ
Thường đây ta gọi là chân thường, chữ Lạc đây ta gọi
là diệu lạc, còn cái Ngã đây ta gọi là chân ngã, true
self, còn cái Tịnh đây ta gọi là diệu tịnh, tạm mượn
chữ như vậy. Chư Tổ đã xài chữ như vậy, đã sử dụng
chữ nghĩa như vậy, thì ta có thể tiếp tục được chư Tổ.

Khi ta vượt được cái thường và cái vô thường rồi thì ta
không có sự sợ hãi, không có sự sợ hãi thì tự nhiên ta
có niềm an vui. Khi chúng ta ca ngợi đức Quan Thế
Âm,  chúng  ta  hay  nói  rằng:               

Trí  tuệ  hoằng  thâm  đại  biện  tài               
Đoan  cư  ba  thượng  tuyệt  trần  ai              

Nghĩa là 'trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên
sóng sạch trần ai,'  tức là cái sóng của thường và vô
thường còn đó, nhưng bồ tát đứng yên không bị sóng
đó làm cho lên xuống, làm cho vùi dập, tại vì Ngài đã
vượt thoát thường và vô thường, đã đạt được cái chân
thường rồi. Chân thường cũng là chân vô thường, vô
thường này là một ý niệm, còn chân vô thường không
còn là một ý niệm nữa mà nó là một thực tại. Vì vậy ta



không còn sự sợ hãi nữa, và ta có Lạc. Lạc này là hạnh
phúc, hạnh phúc này hoàn toàn do vô úy, là sự không
sợ hãi sinh ra. Món quà lớn nhất đức Quan Thế Âm
tặng cho mình là cái vô úy, là sự không sợ hãi. Có ba
món quà mình có thể tặng cho người là Tài thí, Pháp
thí, và Vô Úy thí. Vô úy thí là món quà lớn nhất. Khi
nào đạt tới Bản Môn, Niết Bàn thì mới có Vô Úy thí
mà thôi.  Ngã là gì? Chân Ngã là gì? Ngã ở đây có
nghĩa là không còn là nạn nhân của sự lên xuống, của
thường, vô thường nữa. Ngã ở đây có nghĩa là tự do
lớn, Ngã ở đây có nghĩa là chủ quyền. Trong khi định
nghĩa về Ngã, các Tổ ngày xưa có nói về Ngã là có chủ
quyền.  Mình  có  chủ  quyền  hay  không?  Nếu  mình
không có tuệ giác và không có từ bi, thì làm gì mình có
chủ quyền được, mình chỉ là nạn nhân thôi, nạn nhân
của những gì xảy ra trong hàng ngày. Có được đại trí
và đại bi thì có chủ quyền, cái đó gọi là Ngã, tức là có
chủ quyền, lúc đó mình không còn là nạn nhân của sự
lên xuống của thế gian nữa. Thế gian chê, mình cũng
không có buồn; thế gian khen,  mình cũng không có
mừng, cái đó là chủ quyền, cái đó là Ngã. Bát phong
suy bất động, tám ngọn gió không làm cho mình động,
đó là chủ quyền,  cái đó gọi  là Ngã.  Ngã tức là chủ
quyền. Niết Bàn là chủ quyền. Ngã không phải là một
cái ta, một cái ego, hễ ai đụng tới thì ta nổi tam bành
lục tặc ra. Cái Ngã này có chủ quyền rất lớn, mà các vị
Bụt, các vị bồ tát và các bậc đại nhân có chủ quyền rất
lớn. Không còn làm nạn nhân của sự lên xuống, ra vào,
khen chê hay là đắc thất nữa, cái đó gọi là Ngã. Tịnh ở
đây không phải là cái tịnh do vô minh thấy. Vô minh
nhìn cái bất tịnh thì cho là tịnh. Tịnh ở đây vượt ra
khỏi ý niệm dơ và sạch. Khi có Thường, Lạc, Ngã rồi
thì có sự thanh tịnh lớn gọi là diệu tịnh. Diệu tịnh này
tức là sự không có vẩn đục, tâm mình không bị vẩn
đục bởi danh lợi tài sắc, đây là sự tinh khiết lớn nhất
mà mình có thể đạt được. Sự tinh khiết này chỉ có thể
đạt được khi mình thực chứng được niết Bàn. Bốn đức
của Niết Bàn là Thường, Lạc, Ngã và Tịnh phải được
hiểu như vậy thì mới có thể nói bốn cái đó không phải
là tà kiến điên đão, nếu không thì nó vẫn là tà kiến
điên  đão.  Nếu  không  hiểu  thì  nói  rằng  giáo  lý  về
Thường, Lạc, Ngã và Tịnh đi ngược lại giáo lý nguyên
thủy của  đứcThế  Tôn.  Tại  vì  Thường,  Lạc,  Ngã  và
Tịnh là bốn điên đão kiến, nhưng nếu hiểu theo văn
mạch của bản môn, tích môn, thì mình thấy Thường
đây là chân thường, vượt thoát ý niệm thường và vô
thường; Lạc đây là diệu lạc, vượt thoát ý niệm khổ và
lạc; Ngã đây là chân ngã, vượt thoát ý niệm ngã và vô
ngã; Tịnh đây tức là diệu tịnh, sự trong sáng hoàn toàn,
không dính líu gì đến tịnh và bất tịnh của tích môn.

Có một ví dụ rất mầu nhiệm có thể cho mình thấy giáo
lý của Bụt như là phương tiện huyền xảo. Con người bị
kẹt  vào  ý  niệm  thường,  cho  nên  Bụt  mới  chế  ra
phương thuốc gọi là vô thường, để cho con người có
thể hóa giải được, bệnh thường chỉ có thuốc vô thường
mới trị được. Con người cho là lạc những cái không
phải là lạc, cho nên Bụt nói rằng cái đó không hẳn là
lạc, cái đó là khổ. Đó cũng là một phương tiện huyền
xảo. Chỉ là thang thuốc thôi,  nếu không có bệnh thì
thuốc đó đâu có xài được, đâu có cần phải xài. Con
người cho là có ngã riêng biệt, cho nên Bụt mới dạy vô
ngã. Vô ngã là thuốc để trị ngã. Con người tin vào tịnh
nên But mới dạy bất tịnh để cho con người đừng có
đam mê. Tất cả giáo lý về vô thường, vô ngã, khổ và
bất  tịnh là những phương tiện huyền xảo,  và những
phương tiện huyền xảo đó mình phải vượt luôn. Chớ
không có lý nói thuốc này quý quá, vất đi thì uổng,
nhưng  uống  vô  thì  nguy.  Không  có  bệnh  mà  uống
thuốc thì hơi nguy. ỀGiáo lý của ta là chiếc bè để đưa
qua sông, qua sông rồi các ngươi đừng đội chiếc bè mà
đi,  nên  để  chiếc  bè  ở  lạiỂ.  Bụt  dạy  như  vậy.

Như vậy mình  đã thấy cái  liên hệ giữa Lạc và lạc.
Mình thấy rằng cái lạc nào không viết hoa có khả năng
đưa tới Lạc viết hoa, thì cái lạc đó mình có thể sử dụng
được. Còn cái lạc nào không đưa tới Lạc viết hoa, cái
lạc  đó  không phải  là  chân lạc,  cái  đó là  khổ.  Kinh
Người Bắt Rắn có nói tới sự hiểu lầm này.  Bụt dạy
rằng chỉ có những cái lạc nào, thanh thoát, nhẹ nhàng,
nuôi  dưỡng,  đưa tới cái Lạc lớn (giáo lý Hiện Pháp
Lạc Trú), thì tất cả những cái lạc đó mình đều có thể
sử dụng được, trong khi thầy Arita hiểu lầm đức Thế
Tôn, thầy nghĩ rằng hành lạc là không có chướng ngại
cho  sự  tu  tập.                   

Đây là bài giảng cho chúng ta chuẩn bị đi vào Lâm Tế
Lục. Tại vì Lâm Tế Lục là thuốc rất là đắng, thuốc rất
là mạnh, nếu kẹt vào Lâm Tế Lục là chết luôn. Cũng
như quẹt que diêm là để có ngọn lửa.  Que diêm có
mục đích là tạo ra ngọn lửa. Giáo lý vô thường, vô ngã
có mục đích giúp cho mình có được tuệ giác về vô
thường, vô ngã. Que diêm tức là phương tiện huyền
xảo, phương tiện huyền xảo đó để làm phát sinh ra tuệ
giác về vô thường và vô ngã. Khi tuệ giác vô thường
và vô ngã được phát sinh thì nó thêu đốt que diêm. Vì
vậy que diêm là giáo lý vô thường, là giáo lý khổ, vô
ngã và bất  tịnh.  Giáo  lý  được đưa  ra  để làm thang
thuốc thôi, khi mà thang thuốc đã chữa được bệnh rồi,
thì thuốc đó không cần xài nữa. Giáo lý của Bụt như là
ngón tay chỉ mặt trăng, như là thuốc trị bệnh, là chiếc
bè đưa qua sông. Mục đích của giáo lý đó là làm phát
khởi ra tuệ giác, mà tuệ giác đó trong khi phát khởi nó



thiêu đốt cái giáo lý đó, làm cho chiếc bè đó không
còn, và mình không còn dính vào chiếc bè nữa. Chúng
ta phải có một thái độ rất là buông bỏ đối với giáo lý
thì  mới  được,  Lâm Tế Lục dạy mình như vậy.  Que
diêm rất là cần thiết để làm phát sinh ra ngọn lửa, nếu
không có que diêm làm sao có ngọn lửa,  thì  những
giáo lý của Bụt như là vô thường, vô ngã, bất tịnh rất
cần thiết để làm sinh ra tuệ giác, khi mà tuệ giác sinh
ra rồi thì nó đốt cháy cái giáo lý về vô thường, vô ngã,
bất tịnh. Khi nào vượt thoát được rồi thì mới đạt được
Niết Bàn. Cái thí dụ hộp diêm rất hay, giúp cho quý vị
thấy được những người có khuynh hướng giáo điều, bị
kẹt vào giáo điều, thì những người đó sẽ khổ, cũng như
là những người bắt rắn mà không biết bắt rắn thì rắn
trở lại cắn mình. Bụt cũng nói rõ ràng là 'Giáo lý của ta
nguy hiểm lắm, giáo lý của ta là rắn đó, nếu quý vị
không biết sử dụng thì nó sẽ cắn quý vị.' Không có một
vị đạo sư nào trên thế gian lại nói về giáo lý của chính
mình như vậy. 'Giáo lý của ta rất là cần thiết cho các
ngươi, nếu các ngươi không biết sử dụng thì các ngươi
sẽ chết về giáo lý của ta.' Đệ tử của Bụt chết về giáo lý
của Bụt cũng khá nhiều. Thầy Lâm Tế cũng nói như
vậy. Con cháu của Tổ Lâm Tế cũng chết vì giáo lý của
Tổ Lâm Tế rất nhiều, tại vì trong khi học hỏi họ kẹt
vào  chữ  nghĩa,  không  biết  rằng  những  giáo  lý  của
Ngài,  những cái  gậy của Ngài,  những tiếng hét  của
Ngài đều là những phương tiện cả, kẹt vào đó là chỉ có
chết thôi.

Sinh hoạt quán niệm tháng 11 năm 2017

 Ngày quán niệm đầu tháng 11 năm 2017 của
tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chức vào thứ

Bảy 4  tháng 11 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/

 Sinh hoat 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 25 tháng
11 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều.

 Môt  ngày thưc  tâp  chánh  niêm vơi  anh  chị
giáo tho Chân Ý và Chân Trí và hoc cách ăn
uông  dinh  dương  vơi  Denny  và  Susan
Waxman  ngảy  18  tháng  11,  2017  tai
International  House,  3701  Chestnut  St.
Philadelphia, PA.  Xin vào đây để biêt thêm
chi  tiêt:
http://mpcf.org/mindfulness_macrobiotics.htm
l

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $ 4701.34

Đong gop tháng 10                       $180.00
Phươc sương MPCF         -$100.00
Quỹ còn                                  $4781.34 
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