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Đầu tuần tháng tư năm 2003, chúng tôi vừa sang chùa Hoa Nghiêm, ở
Paris, nước Pháp, dự lễ trà tỳ của một vị cao tăng thạch trụ Phật giáo Việt
Nam trong và ngoài nước, đại lão Hòa Thượng Trung Quán. Trong dịp này
có rất nhiều chư tăng về tham dự đại lễ trà tỳ. Trong số huynh đệ chúng tôi,
có thầy Hằng Thật, hội trưởng Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, và thầy Hằng
Sơn từ bên California sang. Tình cờ có một bác Phật tử mới từ Việt Nam
sang, gặp Hằng Sơn ở phi trường Paris, rồi thỉnh mời chúng tôi vào bệnh
viện để thăm và khuyên nhủ cô con gái của bà ta, mới ba mươi tuổi xuân,
đang bị bệnh ung thư hoành hành khắp cơ thể. Sau đại lễ trà tỳ đại lão Hòa
Thượng Trung Quán, chúng tôi vào bệnh viện thăm và chỉ dẫn cô ta cách
niệm Phật để được vãng sanh. Vừa trở về Mỹ hai ngày sau thì chúng tôi
được tin cô ta đã qua đời. Từ đầu năm 2003 cho đến nay, chúng tôi đã tham
dự tang lễ và nghe tin nhiều vị qua đời như bác hội trưởng chùa Từ Ân, hòa
thượng Đức Niệm, v.v... Con quỷ vô thường không chừa một ai.
Thế mà ở trên đời, ít có ai chịu suy gẵm hay quán chiếu về sự vô thường của
thân mạng. Đa phần con người chỉ nghĩ rằng mình sẽ sống đời mãi mãi, để
rồi một khi quỷ vô thường đến lôi kéo, chúng ta bối rối hoảng sợ vì sẽ mất đi
tất cả; ngay cả thân thể cũng không giữ được huống hồ là tiền tài, vật chất,
danh vọng, địa vị, bà con quyến thuộc.
Ngày xưa, lúc còn nhỏ ở quê nhà, chúng tôi có xem bộ phim “Trẻ Mãi
Không Già” mà chưa hiểu được lý do tại sao họ đóng bộ phim đó khi mình
vẫn còn đang sống và khỏe mạnh. Dần dà chúng tôi mới hiểu rằng con người
vì sợ đối đầu với quỷ vô thường sanh già bệnh chết nên mơ ước được sống
“Trẻ Mãi Không Già”. Thế nhưng làm sao con người thoát khỏi bàn tay con

quỷ vô thường đó!
Tuy nhiên, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, ở miền bắc Ấn Độ, có một
vị thái tử, hiệu là Tất Đạt Đa, đã khám phá ra phương pháp sống lại với tánh
“Trẻ Mãi Không Già”, tức là tánh giác thanh tịnh sẵn có, ngay trong tấm
thân tứ đại huyễn hóa, sau tám năm tu khổ hạnh và bốn mươi chín ngày đêm
hành thiền quán dưới cội cây Bồ Đề nhờ quyết chí bỏ lại sau lưng cung vàng
điện ngọc, vợ đẹp con khôn, sau khi trực nhận cảnh sanh già bệnh chết của
thân thể già huyễn qua câu: “Ta thấy người khác mất, trong lòng thật xót xa.
Chẳng ái luyến kẻ mất, mà nghĩ đến phiên ta”, mà sau này Ngài được người
đời tôn xưng là đấng đại giác, hay Phật.
Sau đó, vì lòng từ bi không đành lòng ngồi nhìn chúng sanh bị quỷ vô
thường khống chế, và vì nhận thấy ai ai cũng có khả năng như mình, nên
ngài nhắc nhở và chỉ dẫn họ cách thức bước ra khỏi nanh vuốt của quỷ vô
thường và sống lại với tánh giác “Trẻ Mãi Không Già” qua câu “Ta là Phật
đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.
Chư Tổ Sư cũng đã từng sống lại hoàn toàn với tánh “Trẻ Mãi Không Già”
đó.
Năm 17 tuổi, ngài Ưu Ba Cúc Đa xin tổ Thương Na Hòa Tu cho xuất gia Tổ
hỏi:
-Ngươi được bao nhiêu tuổi?
Ngài Ưu Ba Cúc Đa thưa:
-Bạch Thầy! Con được 17 tuổi.
-Thân ngươi 17 tuổi, hay tánh ngươi 17 tuổi?

Ngài Ưu Ba Cúc Đa hỏi lại:
-Đầu Thầy có tóc bạc, vậy tóc Thầy bạc hay tâm Thầy bạc?
Tổ đáp:
-Tóc Ta bạc, chứ tâm Ta chẳng bạc.
-Con cũng như thế. Thân con được 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuổi.
Như sự giác ngộ của đức Phật, trong những lời đối đáp này, chư Tổ Sư dạy
rằng đầu có bạc hay thân có tuổi tác, nhưng tánh giác vốn là “Vô Lượng
Thọ” hay “Trẽ Mãi Không Già”.
Lại nữa, Phật dạy rằng muốn sống lại với tánh giác “Trẽ Mãi Không Già”
đang ngự trị trong thân tứ đại, chỉ cần sống chánh niệm tỉnh giác, làm chủ
chính mình trong mọi sự động tĩnh thì tất cả phiền não khổ đau đều dứt bặt.
Những cách sống đó thật rất dễ dàng và thực tĩên, chứ không khó khăn hay
mơ hồ như nhiều ngừơi lầm tưởng.
Hai vị tăng nọ gặp nhau giữa đường rồi khoe với nhau rằng thầy của mình là
giỏi nhất. Vị tăng A kiêu hãnh nói với vị tăng B rằng “Nếu Thầy cầm tờ giấy
trắng đứng bên bờ sông này thì khi Sư Phụ tôi cầm bút, vẽ trong không trung
bên bờ sông kia thì hình vẽ sẽ hiện trong tấm giấy trắng của Thầy ở bên sông
này. Thế nên, Thầy thấy đó, Sư Phụ tôi thật giỏi bật nhất”.
Trầm ngâm một hồi lâu, vị tăng B nói với vị tăng A rằng “lúc Sư Phụ tôi ăn

cơm, mặc áo, đi đứng nằm ngồi, rửa chén bát, nói năng, động tĩnh, Ngài đều
giác biết cả. Vì vậy, Sư Phụ tôi giỏi bậc nhất”.
Nghe lời này, vị tăng A liền đến cầu pháp với Sư Phụ của vị tăng B.
Qua câu chuyện, chúng ta nhận thấy rằng đạo Phật trọng nơi sự tỉnh giác chứ
không trọng thần thông biến hóa, vì có sống với sự tĩnh giác hoàn toàn thì
mới làm chủ được chính mình và mới “Trẽ Mãi Không Già”.
Vua Trần Nhân Tông lúc còn ngồi trên ngôi vàng lãnh đạo dân tộc ba lần
xua đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi Việt Nam, có viết bài kệ:
“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề, khốn tắc nhiên
Gia trung hữu bảo, hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”.
Tam dịch:
“Sống đời vui đạo để tùy duyên
Lúc đói thì ăn, mệt ngủ khò
Của báu trong nhà thôi chớ tìm
Gặp cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”.
Nhà vua nhắc chúng ta rằng hãy tùy duyên mà vui với đời, sống với đạo,
bằng cách lúc đói thì nên ăn, còn lúc mệt thì nên ngủ.
Luật sư Nguyên đến hỏi thiền sư Huệ Hải:
-Hòa Thượng tu có dụng công chăng?

Thiền sư Huệ Hải đáp:
-Có dụng công.
-Dụng công như thế nào?
-Khi đói thì ăn, còn mệt thì ngủ.
-Tất cả mọi đều như vậy. Thế thì họ có đồng chỗ dụng công của Hòa
Thượng chăng?
-Chẳng đồng.
-Tại sao chẳng đồng?
-Khi ăn thì họ chẳng chịu ăn. Khi đói thì họ đòi trăm món thức ăn. Khi ngủ
họ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện. Do đó chẳng đồng.
Thực vậy, hầu hết chúng ta khi đói thì không chịu ăn vì tham cầu trăm món
thức ăn hợp khẩu vị. Điển hình, một số người khi ăn cơm thì họ cần phải có
ớt, bằng không thì họ nuốt cơm chẳng trôi. Lại nữa, lúc đang ăn, chúng ta
không tự làm chủ chính mình, cũng như không biết thưởng thức mùi vị thức
ăn mặn nồng ngon dở như thế nào, vì trong lúc miệng thì ăn uống, tay thì
cầm sách báo, mắt thì đọc nhìn tin tức, thân thì đi vội vàng. Ngoài ra, dù
suốt ngày làm việc mệt nhọc từ tinh thần lẫn thể xác, nhưng đến tối gối đầu
trên giường chúng ta lại không chịu ngủ nghỉ, mà lăn qua trở lại, suy nghĩ

trăm điều, để rồi sáng hôm sau thức dậy với thân thể và tinh thần mệt nhoài.
Chúng ta chưa tự chủ tâm mình nên để nó khống chế, làm bao nhiêu việc
trong cùng một lúc mà không có việc gì ra đâu cả.
Có những lúc chúng ta vừa lái xe vừa ăn uống, vừa trò chuyện với người
ngồi trong xe, hay vừa nói chuyện qua “Cellular phone” với người khác. Vì
vậy đôi khi chúng ta đi lạc đường, bị phạt vạ vì lái xe quá tốc độ mà không
để ý đến. Lúc đó, chúng ta cằn nhằn hay bực tức ông cảnh sát vì đã phạt vạ
mình, nhưng nào biết đâu, ông cảnh sát đó cũng có thể là “Bồ Tát” đã cứu
mạng sống của mình và những người trên xe bằng cách cho “ticket”, để nhắc
nhở chúng ta lái xe thận trọng và chánh niệm sống với hiện tại đang lái xe,
tức là sống với tánh giác “Trẽ Mãi Không Già”.
Một hôm vua nọ hỏi một vị thiền sư giải thích về thiền quán. Vị thiền sư đó
liền xin nhà vua cho phép làm một chuyện. Nhà vua đó vì muốn học thiền và
tin tưởng vị thiền sư, nên chấp nhận ngay. Vị thiền sư bèn xin nhà vua dẫn
một tên tử tội ra. Sau đó, vị thiền sư nói với tên tử tội rằng “Nếu ông làm
theo lời của Ta chỉ dẫn thì Ta sẽ xin nhà vua phóng thích ông”. Quá vui
mừng khi nghe rằng sẽ được phóng thích, nên tên tử tội liền gật đầu đồng ý.
Vị thiền sư liền bảo rằng “Nay Ta đưa cho ông cốc nước đầy. Ông hãy cẩn
thận bưng cốc nước nầy, đi từ bên cổng thành này sang cổng thành kia. Ta
sẽ nhờ một chú lính cầm gươm đi theo ông, và quan sát xem coi ông có làm
đổ một giọt nước nào ra khỏi cốc nước chăng. Nếu lúc ông đi qua cổng
thành bên kia mà không làm đổ một giọt nước nào thì Ta sẽ xin nhà vua
phóng thích ông ngay, còn ngược lại thì phải chịu tội tử hình như cũ”. Tên
tử tội nghe lời căn dặn của vị thiền sư đó rồi bèn dùng hết sức lực tâm trí,
chăm chú nhìn vào cốc nước đầy và đi từng bước chân cẩn thận từ bên cổng
thành này sang cổng thành kia mà không làm rơi một giọt nước nào. Đương

nhiên, thể theo lời thỉnh cầu của vị thiền sư, nhà vua phóng thích tên tử tội vì
học được bài học thiền quán sống với chánh niệm “Trẽ Mãi Không Già”
thiết thực.
Trong cuộc sống rộn ràng ở xứ Âu Mỹ với biết bao công việc bận bịu, chúng
ta thường đi đứng vội vàng hấp tấp, mà không có chút chánh niệm ngay cả
với hơi thở của mình.
Một hôm, Bá Trượng Hoài Hải đi hầu sau Mã Tổ Đạo Nhất. Thấy một bầy
vịt trời bay ngang qua đầu, Mã Tổ hỏi Bá Trượng:
-Đó là cái gì?
Bá Trượng thưa:
-Đàn vịt trời.
-Bay đi đâu?

-Bay ngang qua.
Mã Tổ bèn nắm lô mũi Bá Trượng kéo mạnh, khiến Bá Trượng kêu thất
thanh.
Mã Tổ bảo:
-Lại nói bay qua đi.

Ngay câu đó, Bá Trượng tỉnh ngộ.
Chúng ta không biết tổ Bá Trượng tỉnh ngộ điều gì sau khi bị Mã Tổ véo
mũi, nhưng có một điều dễ nhận biết là Mã Tổ muốn nhắc cho Bá Trượng
biết sống lại với từng hơi thở qua lỗ mũi của mình, chứ đừng hướng nhìn
đàn vịt trời bên ngoài. Hơi thở vốn là mạng sống của cơ thể, còn đàn vịt trời
bên ngoài có quan hệ chi! Giác biết từng hơi thở ra vào là phương pháp thực
tiễn nhất để giúp chúng ta sống tỉnh giác với thân tâm, vì hầu hết chúng ta
thường quan tâm nhiều đến việc ăn mặc của mình mà quên đi sự hệ trọng
của hơi thở. Vì thế, quán Sổ Tức, hay quán hơi thở, là phương pháp dễ nhất
cho người sơ cơ muốn tu thiền quán trong bất cứ truyền thống Phật Giáo
nào.
Ngày nọ, thiền sư Huệ Tạng cùng thiền sư Trí Tạng đi dạo chơi. Thiền sư
Huệ Tạng hỏi Trí Tạng:
-Sư đệ biết cách bắt hư không chăng?
Trí Tạng đáp:

-Biết.
-Làm sao bắt được?
Trí Tạng quơ tay chụp lấy hư không. Thiền sư Huệ Tạng bảo:
-Làm như thế ấy, đâu có thể bắt được hư không!

Trí Tạng hỏi:
-Sư Huynh làm sao bắt được?
Thiền sư Huệ Tạng liền nắm mũi Trí Tạng kéo mạnh. Trí Tạng đau quá, la
lên:
-Giết chết lổ mũi người ta! Buông ra ngay!
Thiền sư Huệ Tạng bảo:
-Phải làm như thế mới bắt được hư không.
Không khí là mạch sống của con người ngay trên đầu mũi, nên thiền sư Huệ
Tạng mới nhắc sư đệ mình sự quý giá của không khí bằng cách kéo ngay
đầu mũi để ông sư đệ tỉnh giác, sống lại với từng hơi thở ra vào đầy sinh khí
“Trẽ Mãi Không Già”.
Tính từ đầu tháng tư năm 2003, căn bệnh SARS bắt nguồn từ tỉnh Quảng
Đông, Trung Quốc, đã lan ra khắp 25 nước lân cận, cướp đi gần 500 mạng
người, khiến dân chúng trong những quốc gia đó khi ra đường phải bịt
miệng vì sợ truyền nhiễm. Cộng nghiệp này có lẽ đánh thức con người phải
nên trân quý và giữ chánh niệm về không khí mà mình đang dùng.
Nói tóm lại, nhân dịp mùa Phật Đản, nhìn từng bước chân tỉnh giác mà thái
tử Tất Đạt Đa bước đi vừa lúc sơ sanh, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta

cũng đi được những bước tỉnh giác như thế; chúng ta cũng có đủ khả năng
làm chủ nhân ông cuộc đời mình trong mọi sự động tĩnh bằng cách giữ
chánh niệm, như lúc hít thở hay đi đứng nằm ngồi thì biết rõ mình đang hít
thở hay đi đứng nằm ngồi, lúc làm việc ăn mặc nghỉ ngơi thì biết rõ mình
đang làm việc ăn mặc nghỉ ngơi. Nếu chúng ta chịu khó huân tập như thế thì
từ từ trong mọi tâm niệm và hành động cử chỉ, chúng ta đều tự chủ, sống với
tánh giác hay Phật tánh thanh tịnh hằng tri hằng giác “Vô Lượng Thọ” hay
“Trẻ Mãi Không Già” của mình, để rồi từng bước hoa sen giác ngộ nở rộ, và
ông Phật ngay trong thân tứ đại giả hợp này sẽ tự hiển hiện hoàn toàn.

