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NGÃ TÂM LINH 

Thích Trí Siêu 

 

 

Có nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm một cái gì đó không liên 

quan đến việc tỉnh thức tâm linh. Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều, 

để cầu buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc xin xăm xin quẻ, nếu được 

quẻ tốt thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ về.  

Ðến chùa khấn vái xin xỏ như thế thì chùa có khác gì đình miếu. 

Nhưng khổ nỗi chính những hạng "Phật tử" như thế mới giúp cho chùa khá 

giả.  

Người Việt Nam hiểu Ðạo hơn nên "Tu" cũng khá hơn, đến chùa tụng 

kinh lễ Phật, học Ðạo nghe pháp, làm công quả.  

Tụng kinh nhiều thì cho là mình tu nhiều, tu khá, hết tụng kinh bổn đến 

tụng kinh bộ, hết bộ này đến bộ khác.  

Lạy Phật thì lạy xong ngũ bách danh, đến tam thiên rồi vạn Phật, cho 

rằng lạy nhiều chừng nào thì tiêu tội chừng nấy.  

Học Ðạo nghe pháp cốt để áp dụng tu tâm sửa tánh, nhưng không như 

thế mà lại dùng kiến thức để phân biệt Thầy này hay Thầy kia dở.  

Thay vì làm công quả để học hạnh xả thí, lại làm công quả để kiếm 

điểm với Thầy trụ trì. 

Khá hơn là những bậc xuất gia, từ bỏ nhà cửa vợ con đi tu.  

Nhưng một thời gian sau lại bám víu vào ngôi vị đạo đức của mình. 

Nói đến đây tôi nhớ lại chuyện của Tổ Huệ Khả. Trong 33 vị Tổ Thiền 

Tông, tôi thán phục nhất vị Tổ này, dám xả thí thân mạng, chặt tay cầu 

Ðạo. Là người kế thừa Tổ Ðạt Ma, sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ 

luôn chức Tổ, chức Hoà Thượng, lăn xả vào chợ, đi vào cuộc đời để tự thử 

thách mình, tự chứng nghiệm và độ một tầng lớp khác. Người tu không 

khéo thường hay mắc phải bệnh "ngã tâm linh" (égo spirituel).  

Mới biết tu một chút tự cho là mình đạo đức. Tu hành chăm chỉ, được 

bao nhiêu công đức đều bị cái ngã hốt hết.  

Tuy là một tu sĩ nhưng tôi không ưa chữ tu chút nào.  

Tôi đã một lần bày tỏ trong quyển Bố thí ba la mật.  
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Tu đâu phải là làm những điều hình thức bên ngoài, đâu phải tính năm 

cộng tháng vào chùa.  

Khoác áo cà sa mà không hiểu bài học thương yêu, giảng nói từ bi mà 

chỉ biết ích kỷ củng cố địa vị đạo đức của mình. Ngạn ngữ có câu: "Chiếc 

áo không làm nên Thầy tu" kia mà! Ðối với tôi, tu là tập sống với tâm linh. 

Chữ tâm linh (spirituel) khác với vật chất (matériel).  

Tâm linh là tánh linh thiêng của con người, có thể gọi đó là Thượng 

Ðế, Phật tánh hay Chân ngã...  

Nhưng điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng đầu tiên là ta có biết 

đến tâm linh của mình hay không?  

Biết sống thật với tình cảm, nội kết của mình hay không?  

Hay là chỉ thích đóng kịch, mượn danh nghĩa chữ tu để ngầm khoe 

khoang mình là người có tu, có đạo đức!  

Tôi tu vì tôi không phải là người đạo đức.  

Tôi tu vì tôi còn nhiều nội kết chưa được giải tỏa, còn nhiều bài học ở 

đời mà tôi chưa hiểu.  

Tôi tu vì tôi hãy còn phân biệt tốt xấu, ưa ghét.  

Hơn nữa bây giờ tôi không chắc là tôi còn tu theo ý nghĩa phổ thông 

nữa không, nhưng tôi biết là tôi muốn sống thật.  

Sống thật với chính mình, với cả tâm hồn và thể xác của mình.  

Tôi không muốn làm Thầy ai cả, nếu muốn thì chỉ làm Thầy chính 

mình mà thôi. 

Có nhiều người chỉ thích đóng vai Thầy và muốn học trò hay đệ tử 

đóng mãi vai học trò đệ tử.  

Nhưng Thầy nào trò nấy, cũng có người thích đi tìm một vị Thầy, một 

đấng tôn sư bên ngoài để thờ phụng tôn kính.  

Theo tôi, một vị Thầy thật (chân Sư) là người dạy cho đệ tử nhận ra 

ông Thầy của chính mình bên trong (le maître intérieur).  

Ðức Phật là một chân Sư, ngài thành Phật và dạy cho chúng ta khai 

triển Phật tánh của mình để thành Phật như ngài.  

Ðức Phật đâu có muốn bị đúc tượng ngồi yên trên bàn thờ cho chúng ta 

hì hụp lạy ở dưới ??? 
 

Đôi điều về việc đi chùa lễ Phật 
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Hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa của việc đi chùa lễ Phật góp phần 

nâng tầm văn hóa của các lễ hội. 

 

Vào mồng một, ngày rằm hàng tháng, vào những dịp lễ, Tết có rất 

nhiều người đi chùa lễ Phật. Đó là một phong tục đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh 

những người đến chùa với đúng nghĩa lễ Phật, học Chánh pháp, hành thiện 

tích đức thì cũng không ít người đến chốn cửa thiền làm những điều trái 

giáo lý nhà Phật, ngược với thuần phong mỹ tục. Sự thiếu hiểu biết về đạo 

Phật đang làm méo mó, biến dạng các lễ hội gắn với chùa chiền. Do vậy, 

để hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng với bản chất, góp phần tiết kiệm thời 

gian, tiền bạc, bài trừ mê tín dị đoan thì cần có cái nhìn đúng đắn về chùa 

chiền và giáo lý đạo Phật. 

 

Chùa chiền là cơ sở tu học và truyền bá giáo pháp. Ở một khía cạnh nào 

đó, có thể nói chùa là một ngôi trường dạy về đạo Phật, là nơi gìn giữ và 

truyền bá tư tưởng của Đức Phật thông qua hoạt động truyền pháp. 

 

Vậy đến chùa để làm gì?  

Thứ nhất, đối với những người có hiểu biết về Phật giáo, tự nguyện 

phát tâm hướng Phật, thì đến chùa trước hết là lễ Phật. Lễ Phật không vì 

van xin tha tội, không vì cầu mong ban ân, mà chỉ vì quý kính công đức, trí 

tuệ của Phật. Khi lễ Phật, người làm lễ cúi lạy Phật để thấy mình còn thấp 

kém, còn nhiều dục vọng, tham lam…  mà sửa đổi. Sau lễ Phật là tham gia 

tụng niệm, học hỏi Chánh pháp, tập tu đức hạnh. Phật giáo với tám vạn 

bốn nghìn pháp môn nên không thể một một sớm một chiều mà lĩnh hội 

được. Do vậy phải thường xuyên tới lui cửa thiền để học tập. Trong trường 

hợp này, hễ có thời gian thì người ta đi chùa, không cứ phải ngày lễ, ngày 

Tết.  

 

Thứ hai, những người không vì tĩnh tâm hay hỏi đạo mà vẫn đi chùa. 

Đây là trường hợp vì mưu sinh, đua chen trong cuộc sống thần kinh bị 

căng thẳng, nên tìm đến thiền môn. Khung cảnh tịch mịch của ngôi chùa 

khiến tâm hồn lắng xuống, thần kinh dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng 

màng học hỏi, chỉ cần ngắm cảnh thanh nhàn u tịch, hít căng lồng ngực 

không khí trong lành dịu nhẹ hương hoa hay ngồi đặt lưng tựa bên vách 
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chùa, cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái… những giây phút đó gánh 

nợ đời oằn oại đôi vai như vơi nhẹ đi. 

 

Đức Phật là một bậc Giác ngộ, một nhà tư tưởng, không phải là một vị 

thần có nhiều quyền năng để có thể ban phúc, hay giáng họa cho bất kỳ ai. 

Phật chỉ dạy chúng ta về nhân quả, nghĩa là các hành động qua thân, miệng 

và ý của con người tạo ra. Con người tạo nhân tốt lành thì quả tốt lành nhất 

định đến. 

 

Từ những vấn đề trên, chúng ta thấy các hành động như: chen chúc, 

giẫm đạp để giành giật nhau đồ lễ; cúng đồ lễ gồm quá nhiều tiền âm phủ, 

vàng mã, đồ ăn mặn; quăng tiền thật bừa bãi ở gốc cây, tượng Phật, thú đá; 

xếp hàng rồng rắn, sắm lễ vật tiền triệu để cầu an, giải hạn… thật chẳng 

mấy ý nghĩa và lãng phí vô cùng. 

 

Đến cửa chùa phải tâm lành, ý thiện. Cúi đầu lạy Phật là đã tự nhận 

mình còn nhiều tham, sân, si và có ý hối hận, muốn tu tỉnh. Vậy cầu tài, 

cầu lộc, cầu danh vọng phải chăng là những điều xa lạ trước thiền môn? 

 

Đất nước trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, mở cửa, hội nhập, mặt 

trái kinh tế thị trường không khỏi làm cho một bộ phận nhân dân bị ảnh 

hưởng. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Kỷ cương xã hội có lúc, có 

nơi bị buông lỏng. Tham nhũng, cửa quyền của một bộ phận cán bộ đang 

làm cho xã hội nhức nhối, bức xúc… Tuy nhiên không phải vì thế mà 

chúng ta đánh mất niềm tin vào thực tại, phải đổ xô tìm kiếm ở một thế 

giới ảo, siêu thực. 

 

Đến chùa không thể xin được sự bình an, hạnh phúc. Muốn bình an, 

chúng ta phải biết rõ giá trị cuộc sống, biết rõ vị trí của mình trong xã hội. 

Thường ngày sống, làm việc phải theo pháp luật, đúng đạo lý. Muốn ấm 

no, hạnh phúc không có gì khác ngoài việc phải làm việc, lao động chân 

chính. Mọi tư tưởng sống gấp, sống hưởng thụ, lười lao động, thiếu tu 

dưỡng đạo đức đều dẫn đến bất hạnh không cần phải do thần linh hay số 

phận an bài. 

Tự do tín ngưỡng là một quyền của công dân . Tuy nhiên người dân 

cũng cần phải trang bị cho mình kiến thức về tôn giáo mà mình tín 
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ngưỡng. Có như vậy mới không rơi vào mê tín dị đoan. Hiểu và trân trọng 

các giá trị văn hóa của việc đi chùa lễ Phật góp phần nâng tầm văn hóa, giá 

trị của các lễ hội gắn với chùa chiền. Đó cũng là cách mà mỗi người dân 

Việt Nam giữ gìn và phát huy nền văn hóa đặc sắc, đa dạng của mình trong 

xu thế hội nhập hiện nay.  

 

Bùi Trí Dung 

http://giacngo.vn/tuvansongdao/songdao/2012/12/03/1FC251/ 

 

Tiếng niệm Phật đỡ nâng 
 

Khi phải đơn độc chịu đau đớn, chịu sợ hãi, thì chỉ có tiếng niệm Phật 

cho họ nương vào. 

 

Tôi theo pháp tu Tịnh độ, thường xuyên niệm Nam-mô A Di Đà Phật, 

và hay khuyên mọi người nhớ niệm. Đi bộ tập thể dục, chạy Honda đi làm, 

hoặc ngồi chờ xe, chờ tàu, chờ đèn đỏ… đều là cơ hội quý giá để niệm 

Phật, hơn là nghĩ vẩn vơ hoặc bồn chồn, nôn nóng. Và tôi cũng đã có 

những cơ hội để trao tiếng niệm Phật cho người khác một cách ấm lòng. 

 

Một lần tôi chạy xe ngang con đường trong huyện Hóc Môn, thấy đám 

đông xúm đen xúm đỏ. Thì ra có một tai nạn giao thông. Tôi ngó nhanh 

qua, bắt gặp một manh chiếu đắp ngang một thân người chỉ còn lộ ra cánh 

tay có đeo một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh. Tôi đoán có lẽ là một phụ 

nữ trung niên. Trong lúc mọi người tò mò, ồn ào, thì tôi muốn rơi nước 

mắt và bảo con tôi chạy xe ra khỏi khu vực đông đúc ấy rồi chạy chậm lại 

một chút. Tôi khấn thầm trong bụng: “Cô ơi, tôi với cô không quen biết, 

nhưng tôi chạnh lòng quá. Thôi, sự việc đã xảy ra rồi, cô đừng tức giận 

buồn phiền, mà hãy nghe tôi niệm Phật, nương theo tiếng niệm Phật mà 

siêu thoát nghen cô. Hãy đi theo Đức Phật để vãng sanh, hoặc tái sanh vào 

một kiếp mới an lành. Nam-mô A Di Đà Phật. Nam-mô A Di Đà Phật. 

Nam-mô A Di Đà Phật…”. Tôi bảo con cùng niệm để hồi hướng cho cô 

ấy. Hai mẹ con niệm Phật rất lâu, và chắc chắn vong linh của người bị nạn 

cũng nghe được dù xe tôi đã chạy đi xa. 

 

http://giacngo.vn/tuvansongdao/songdao/2012/12/03/1FC251/
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Tôi thật sự thương cảm cho những người bị tai nạn giao thông, vì lúc 

đó không có người thân nào bên cạnh họ, ắt họ rất cô đơn và đau đớn, lại 

bị đám đông tò mò vây quanh, vô cùng khó chịu. Mình lại không giúp gì 

cho họ được nữa, chỉ còn biết chờ mấy chú cảnh sát thông báo tìm gia đình 

giùm họ. Vậy nên mình chỉ còn một cách là trao tặng tiếng niệm Phật với 

cả lòng thương yêu, từ bi, mong họ được ấm áp trong những giây phút 

bàng hoàng nhất. Hy vọng tiếng niệm Phật và tấm lòng của mình như một 

bàn tay đưa ra kịp lúc, và họ sẽ kịp hướng tâm về Đức Phật mà cởi bỏ 

những oán khí sau tai nạn. Có cởi bỏ thì họ mới đi về một cõi khác an lành 

hơn. Nếu không, có thể sẽ quẩn quanh đâu đó… 

 

Lần niệm Phật đáng nhớ khác, là trong giây phút hấp hối của bà ngoại 

và má tôi. Cả gia đình anh chị em con cháu của tôi đều là Phật tử, đã bàn 

bạc nhau từ trước, cho nên khi bà và má lâm chung không ai khóc cả mà 

cùng đứng quanh giường niệm Phật rõ tiếng, niệm đến gần 1 giờ đồng hồ 

mới thôi. Có những giọt nước mắt chực lăn, nhưng đã kịp kiềm lại. Mãi 

đến khi tẩn liệm, đưa tang thì nước mắt mới rơi. Thật sự không thể không 

khóc khi người thân của mình ra đi vĩnh viễn, nhưng đã kiềm lại được 

trong phút lâm chung mà dành cho tiếng niệm Phật thì cũng đã có ích. Hy 

vọng bà ngoại và má tôi được an lành siêu thoát. Những đứa con, đứa cháu 

không biết có báo hiếu được chút gì khi bà và má còn sống, nhưng ít ra 

tiếng niệm Phật cuối cùng tiễn đưa cũng coi như báo hiếu. Người lâm 

chung không có ai đỡ nâng hỗ trợ gì được nữa khi phải đơn độc chịu đau 

đớn, chịu sợ hãi, thì chỉ có tiếng niệm Phật cho họ vịn vào. Chúng tôi đã 

từng dìu má đi trong bệnh viện với đôi chân già yếu ớt, thì bây giờ chúng 

tôi không dìu được nữa rồi, chỉ còn tiếng niệm Phật dìu má đi về cõi an 

lành… 

 

Diệu Kim 

Trích   

http://giacngo.vn/tuvansongdao/songdao/2012/12/17/1A505A/ 

 
 

Những cái cần gạt nước 
 

http://giacngo.vn/tuvansongdao/songdao/2012/12/17/1A505A/
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Bạn đã từng lái xe trong mưa, bạn có để ý đến cái cần gạt nước không? 

Trời mưa như trút nước, nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả đường đi. 

May mắn thay! chúng ta có những cái cần gạt nước: kiên trì và đều đặn, 

chúng gạt sạch nước mưa trên kính, giúp ta nhìn thấy đường để lái xe. Thật 

tiện dụng tuyệt vời! 

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những lo âu lất 

phất, những cơn giận vũ bão…; chúng như cơn mưa cản trở hành trình của 

chúng ta, làm chúng ta không thấy đường đi, mất phương hướng, hoặc 

chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có 

thấy lãng phí không?  

Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao 

bạn không thẳng tay gạt những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang 

một bên để tiếp tục đi, cho dù chậm thì cũng vẫn là đang tiến tới. Một u 

sầu gạt bỏ là bạn sẽ được nhìn rõ hơn và xa hơn một chút, tiến xa hơn một 

chút trên đường đi của mình. 

Dầu vậy, cũng có những niềm đau, những nỗi buồn như cơn mưa dai 

dẳng, khó có thể xóa nhòa trong chốc lát. Bạn phải đều đặn, đều đặn gạt bỏ 

chúng như… những cái cần gạt nước. 

Muốn vậy, bạn phải kiên trì, quyết tâm lập đi lập lại một động tác trong 

tư tưởng: đẩy sang phải, đẩy sang trái, cho những gì không vừa ý văng 

khỏi đời mình như những hạt mưa văng khỏi kính xe!  

Hãy chiến đấu cho tương lai phía trước! để rồi những lo âu rơi rớt, 

những cơn giận tung tóe, những phiền muộn đọng lại sẽ bị gạt bắn ra đằng 

sau từng phần, từng phần, và nhẹ dần đi cho tới khi mất hẳn.  

Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn, kiên trì.  

Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa.... 

Người tài xế cẩn thận, dù biết rõ công dụng của chiếc cần gạt nước, 

cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, 

xe không thể chạy nhanh được; bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được 

những điều tiêu cực, phật lòng, buồn đau, nhưng vẫn chịu những hậu quả 

tổn hại của chúng.  

Hãy tiến lên, nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý xem xét để 

được an toàn cho lần sau! Và nếu tránh được thì nên tránh từ đầu, như 

người lái xe khi xem thời tiết, biết trời mưa thì có thể khởi hành sớm hơn 

hoặc muộn đi, có thể lái xe đi vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi.  
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Đừng tự chuốc lấy những điều không vừa ý khi mình có thể tránh 

được! Cuộc đời còn có bao việc phải làm; nếu không thật cần thiết thì cũng 

chẳng nên lái xe trong mưa. 

Và nếu nhỡ ra phải đi trong mưa, bạn có để ý thêm không?  

Trên kính xe có tới 2 cái cần gạt nước.  

Chúng làm việc chung với nhau thật hợp «rơ», lui tới đều đặn, song 

song, hỗ trợ cho nhau, để đẩy nước mưa ra ngoài.  

Trong cuộc đời, có những nỗi buồn, những lo âu thật khó xóa với sức 

của một người. Hãy cùng chia sẻ với người thân, với bè bạn! 

Gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi sẽ bớt xa hơn, 

dễ đi hơn.  

Khi có sự đồng tâm hiệp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui 

cũng sẽ lớn hơn, đủ để đánh bại những nỗi buồn lớn. 

Và sau hết, bạn hãy là người lạc quan!  

Hãy nhìn những cái cần gạt nước không chịu nằm im, chúng chuyển 

động không ngừng, cố đẩy nước đến từ mọi phía!  

Nếu bạn chỉ ngồi một chỗ mà lo âu thì bạn thật là người đáng lo, nếu 

bạn chỉ biết cằn nhằn những phiền toái thì chúng vẫn còn đó, nếu bạn đắm 

mình trong u sầu thì u sầu sẽ nhận chìm bạn. 

Hãy suy nghĩ cho lạc quan và hành động tích cực! 

Đối với người lạc quan, sớm hay muộn thì vấn đề cũng sẽ có giải pháp, 

điều cần là phải vui sống, dù tạm thời chưa giải quyết chúng được. 

Xưa kia, có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa :  

- trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm, vì không ai mua 

dép rơm để đi mưa; 

- trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù, vì ai lại mua dù mùa nắng.  

Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: 

- trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, 

- còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán.  

Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ.  

Bạn biết không, đời sống vui hay buồn nhiều khi không phải do những 

việc bên ngoài, mà lại tùy thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta.  

Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu biết nhìn mặt tốt, có lẽ 

chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại?  
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Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa 

và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta cũng phải lái 

«chuyến xe cuộc đời».... 

Hãy vui vẻ, lạc quan khi nghĩ đến… " những cái cần gạt nước " ! 

Hoài Nam  
 

 


