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Kính thưa quý độc giả!

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp Tăng Ni, Phật tử phải đón mùa Trung thu không 
trọn vẹn khi dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trong nước với làn sóng thứ tư. 

Vầng trăng Trung thu ấy vẫn là vầng trăng của ngày xưa, vẫn tỏa sáng tinh khôi, 
huyền diệu nhưng nay đã không nhiều người còn đủ bình tâm để thưởng trăng giữa 
vô vàn lo toan mùa dịch. Chính trong những ngày xáo động vì đại dịch, chỉ có tinh 
thần an nhiên, tự tại của Phật giáo mới giúp con người tìm lại bình yên, để thấy 
lòng mình vẫn sáng như trăng.

Trên tinh thần ấy, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo mang đến cho độc giả số báo 374 với 
chủ đề: “Trăng sáng như gương”. Thông qua những thấu cảm suy tư trong mùa 
dịch như: Vọng ước đêm trăng (Thích Tâm Như), Vầng trăng cho em (Thích Nữ 
Đồng Hòa), Biết người như xem trăng (Thích Nữ Huệ Quang), Đêm trăng sáng 
nhớ hạnh Anh nhi (Thích Nữ Quảng Hiếu) hy vọng độc giả có thể thấu hiểu trọn 
vẹn thông điệp của chủ đề.

Cùng với danh mục chủ đề, số báo 374 giới thiệu đến bạn đọc gần xa các 
bài viết nghiên cứu đặc sắc về: Từ lời dạy của Đức Phật với Rāhula 
- nghĩ về tuổi trẻ Phật giáo (Thích Nhuận Lạc), Giá trị văn hóa 
của chùa Viên Giác, tỉnh Bến Tre (Thích Nhuận Thiên), Đặc 
trưng tư tưởng cơ bản của Duy Thức Học Vô Vi Y Phật giáo 
Ấn Độ (kỳ 2) (NCS. Phạm Hoài Phong), Thiểu dục tri túc 
- Cách sống hạnh phúc giữa đời thường (Liên Diệu), Hải 
Triều Âm (Thích Nữ Chơn Ngọc)...

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo tiếp tục trích 
đăng các bài viết trong tác phẩm Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam: 40 năm hình thành và phát triển của Hòa thượng 
Thích Huệ Thông.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

T HƯ  T Ò A  S OẠN
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Vọng ước đêm

TT. Thích Tâm Như
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Năm nay không bận rộn, vội vã như mọi năm. 
Mọi thứ dường như chậm lại, lặng yên bên 
cánh cửa chùa đã khép kín, lắng nghe tiếng 

thì thầm trong gió của lũy tre già thân thương. Những 
ngày giãn cách để phòng chống đại dịch COVID-19, 
chúng tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà kho đã cũ của 
chùa. Nơi góc phòng bụi bặm, chúng tôi tìm thấy một 
chiếc đầu lân đã bạc phếch, nghiêng nghiêng gác lên 
chiếc trống nhỏ ngày xưa. Ngồi trên thềm chùa, 
lặng nghe ký ức vươn mình thức dậy, 
những kỷ niệm ngày thơ ấu, những 
ngày còn sư phụ, còn được kề cận 
bên huynh đệ vui ngày Trung thu 
bất chợt ùa về.

Trung thu của thế hệ chúng 
tôi là một cái gì đó thật 
diệu kỳ. Ngày ấy, chùa của 
chúng tôi chưa được khang 
trang như bây giờ mà chỉ là 
những gian nhà nhỏ, lọt thỏm 
giữa những cánh đồng lúa xanh 
mơn mởn. Chúng tôi là lứa đệ tử 
đông nhất của sư phụ. Một tay sư phụ 
đã nuôi nấng, dạy bảo gần ba mươi đứa 
trẻ nên người. Dù khó khăn là vậy, nhưng gần đến 
mùa Trung thu, sư phụ vẫn dành một khoản nhỏ để 
mua chiếc đầu lân cùng cái trống con cho huynh 
đệ chúng tôi được sống trong không khí rộn ràng. 
Chúng tôi đã lập được một đội lân gọi là “chú tiểu 

xóm chùa”, hăng say luyện tập ngay từ sau lễ Vu 
Lan, để rồi chỉ mới đầu tháng Tám thôi chúng tôi đã 
tung tăng đi múa khắp xóm làng. Ngày ấy, chúng tôi 
nào biết đến lồng đèn điện tử, cũng chẳng đủ điều 
kiện để mơ đến tấm giấy kính xanh xanh, đỏ đỏ. 
Lồng đèn của chúng tôi chỉ được tự tay làm bằng 
những thanh tre và tờ giấy vở học trò hay những cái 
vỏ lon đã cũ mà chúng tôi nhặt được. Mà lạ ở chỗ, 

năm nào cũng thế, cứ đến đúng đêm Trung thu 
sẽ có một trận mưa rào thật lớn. Lũ trẻ 

chúng tôi ù té chạy mà không quên 
cẩn thận che chắn cho những chiếc 

lồng đèn như là báu vật, chỉ sợ 
giấy ướt rồi mai lại chẳng có 
mà chơi. Ngày ấy, bánh kẹo, 
trái cây cũng chẳng đủ đầy, 
dư dả như bây giờ. Mâm cỗ 
đêm trăng của chúng tôi có 
khi chỉ đơn giản là những 

trái bưởi xanh đã héo mà sư 
phụ vừa hạ xuống hay ít đồng 

quà, tấm bánh các cô, chú Phật 
tử biếu cho. Nghe thì thật đơn sơ 

nhưng là cả một gia tài quý giá đối với 
những đứa trẻ như chúng tôi. Những ngày 

tháng ấy, cả chùa rộn rã tiếng trống lân, tiếng cười 
giòn tan. sư phụ cũng vui theo, phá lệ mà không la 
rầy, chống chiếc gậy tre đứng bên hiên chùa mỉm 
cười, nhìn chúng tôi đang hồn nhiên đùa giỡn. Cứ  
như thế, chúng tôi đã bước qua khoảng thời gian thơ 

Ánh trăng 
như dòng suối mát, bồng 

bềnh nhẹ chảy, tưới tắm cỏ 
cây, thanh lọc đất trời và xoa dịu 

luôn tâm hồn mỗi chúng ta. Nương 
theo dòng suối trăng, xin cho phép 

chúng tôi một lần trẻ lại, sống 
với tâm hồn trong trẻo, hạnh 

phúc của những đứa 
em thơ.
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ấu bằng những đêm Trung thu rực rỡ màu cổ tích.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chúng tôi đã xa 
những mùa Trung thu ấy hơn nửa đời người. Chúng 
tôi đi qua từng mùa, từng mùa Trung thu để rồi nhận 
ra, mọi thứ đều dần thay đổi. Ánh trăng cổ tích ngày 
xưa đã bị che mờ bởi những tòa nhà cao tầng, những 
ánh sáng từ các thiết bị điện tử đang thi nhau chớp 
nháy. Đoàn lân cây nhà, lá vườn của chúng tôi đã bị 
thay thế bởi những đoàn lân sư rồng chuyên nghiệp. 
Những chiếc lồng đèn lon, lồng đèn giấy của chúng 
tôi nay đã chuyển thành những chiếc lồng đèn điện 
tử có thể hát, múa đủ hình, đủ dạng. Những đêm 
rước đèn khắp làng trên, xóm dưới của chúng tôi 
nay đã trở thành những chương trình Trung thu được 
phát sóng trên tivi hay internet. Ngay cả chúng tôi 
cũng đổi thay, từ những đứa trẻ háo hức đợi Trung 
thu, giờ đã trở thành những người mang Trung thu 
đến với các em nhỏ. Thứ chúng tôi muốn mang đến 
cho các em là một không gian mở, nơi các em có thể 
buông xuống chiếc điện thoại mà tắm mình trong 
ánh trăng của thiên nhiên, xích gần hơn với bạn bè, 
trải nghiệm cái Trung thu chân thật nhất mà chúng 
tôi đã may mắn có được những ngày thơ ấu.

Đứng trên thềm chùa, nhìn ra khoảng sân tĩnh lặng. 
Trăng đã treo trên cành tre cao vút. Chợt nhận ra, đã 
bao lâu rồi ta mới thấy được vầng trăng vẹn nguyên 
đến vậy. Những ánh đèn thành phố đã thôi rực rỡ, 
không gian đã ngớt tiếng còi xe. Cả thành phố đêm 
nay như khép mình trong tấm màn nhung kỳ vĩ, lặng 
yên chờ đến một ngày bình minh lại rực rỡ phía biển 
xanh. Trung thu năm nay có lẽ là một mùa Trung 

thu buồn nhất mà chúng tôi từng trải qua. Dịch bệnh 
vẫn đang diễn biến phức tạp, ngăn bước chân chúng 
tôi mang đến cho các em thơ một đêm trăng cổ tích. 
Nhớ đến những ánh mắt vui tươi, hạnh phúc và tràn 
đầy mong đợi của các em, lòng chúng tôi trĩu nặng. 
Nhưng biết làm sao được, thời điểm này, sức khỏe 
cộng đồng vẫn là ưu tiên trên hết. 

Đêm nay, trăng vẫn là trăng của ngày xưa, vẫn thủy 
chung rót xuống trần gian thứ ánh sáng lung linh, 
huyền diệu. Ánh trăng như dòng suối mát, bồng 
bềnh nhẹ chảy, tưới tắm cỏ cây, thanh lọc đất trời 
và xoa dịu tâm hồn mỗi chúng ta. Nương theo dòng 
suối trăng, xin cho phép chúng tôi một lần trẻ lại, 
sống với tâm hồn trong trẻo, hạnh phúc của những 
đứa em thơ. Qua lăng kính ngây thơ ấy, chúng tôi 
thấy dường như cuộc đời hôm nay lại ngập tràn sức 
sống. Sự vô tư, hồn nhiên của các em lại vô tình 
trở thành nguồn năng lượng tích cực, mang lại sự 
lạc quan, điểm tô thêm màu sắc cho bức tranh cuộc 
sống đang toàn một màu xám vì dịch bệnh. Ngẩng 
đầu nhìn ông Trăng tròn vành vạnh, vô thức, chúng 
tôi thực sự như những đứa bé con mà chắp tay cầu 
nguyện. Bật cười khi thấy mình lại trở về những 
ngày xưa, thi nhau nói ra ước mơ trong khi chờ đến 
giờ phá cỗ. Cũng là mơ ước, nhưng nếu so với ngày 
xưa thì ước mơ của những em bé năm nay lại giản 
đơn: Ngày trước, chúng ta băn khoăn lựa chọn bánh 
dẻo hay bánh nướng, nhân thập cẩm hay đậu xanh. 
Hôm nay, các em chỉ ước có thể cầm một chiếc bánh 
Trung thu dù có là hương vị gì cũng được. Ngày 
trước, ước mơ của trẻ con là được ngồi phi thuyền 

Vậy mới thấy, đại dịch 
COVID-19 không chỉ ảnh 
hưởng đến cuộc sống của 
người trưởng thành mà trẻ em 
cũng là đối tượng bị tác động 
sâu sắc. Những điều tưởng 
chừng rất bình thường, chúng 
ta có thể thực hiện hằng ngày 
nay cũng đã trở thành niềm 
ước ao đối với các em.
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lên cung trăng dạo chơi cùng thỏ ngọc. Ngày nay, 
các em chỉ ước lại được ngồi sau yên xe bố mẹ, tung 
tăng đi khắp những con đường. Ngày trước, trẻ con 
mơ được gặp chị Hằng, chú Cuội. Hôm nay trẻ con 
chỉ mơ được gặp lại ông bà, thầy cô và bè bạn. Ngày 
trước, trẻ con mơ được cả ngày rong chơi, nhảy dây, 
đá cầu, bắt dế... Hôm nay, được đến trường đi học 
cũng đã trở thành niềm ao ước của các em…

Vậy mới thấy, đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người trưởng thành mà 
trẻ em cũng là đối tượng bị tác động, ảnh hưởng 
sâu sắc. Những điều tưởng chừng rất bình thường, 
chúng ta có thể thực hiện hằng ngày nay cũng đã 
trở thành niềm ước ao đối với các em. Đêm trăng 
tĩnh lặng, xin gửi tấm lòng thành, ước nguyện dịch 
bệnh sớm tiêu tan, cuộc sống bình yên lại trở về 
với mọi nhà, các em thơ lại được vui Trung thu 
trọn vẹn. Ánh trăng là dòng suối mát, bắt nguồn 
từ quá khứ, vắt ngang qua hiện tại và chảy về phía 
tương lai. Xin hãy để trăng mãi là chứng nhân 
cho sự đoàn viên, hạnh phúc. Xin hãy để ánh đèn 
lồng xanh, đỏ, tiếng trống múa lân rộn ràng vẽ lên 
những nét chấm phá rực rỡ trên nền trời bàng bạc 
ánh trăng thu.

Nếu có một điều ước cho riêng bản thân mình, tôi sẽ 
ước một lần được quay về những mùa Trung thu ấy, 
mùa Trung thu tôi còn sư phụ ở cạnh bên.

* Thượng tọa Thích Tâm Như - Phó Ban Hoằng pháp tỉnh 
Khánh Hòa.

Xin hãy để trăng 
mãi mãi là chứng 
nhân cho sự đoàn 
viên, hạnh phúc. 
Xin hãy để ánh 
đèn lồng xanh 
đỏ, tiếng trống 

múa lân rộn ràng 
vẽ lên những nét 
chấm phá rực rỡ 

trên nền trời bàng 
bạc ánh trăng thu.

Ngày ấy, chúng tôi nào biết đến 
lồng đèn điện tử, cũng chẳng đủ 
điều kiện để mơ đến tấm giấy kính 
xanh xanh, đỏ đỏ. (Ảnh: internet)



10       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 9 - 2021

TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG

Biết người 
như xem

SC. Thích Nữ Huệ Quang
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Chẳng biết tự bao giờ, ánh trăng xuất hiện 
trong thi ca như một biểu tượng nghệ thuật 
đẹp đẽ. Chỉ là một vầng trăng sáng ngang 

trời nhưng tùy theo cặp mắt của người thưởng trăng 
mà chúng lại biến hóa bất đồng. 

Đối với những kẻ tha hương cầu thực, trăng là hình 
ảnh gợi lên nỗi nhớ quê da diết như Lý Bạch trong 
bài thơ “Tĩnh dạ tứ”: 
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”. 

Với những người sống trong một 
xã hội khắc khổ, chứng kiến nhiều 
bất công trong cuộc sống nhưng 
không thể làm được gì, tâm trạng 
đầy ngao ngán, như Tản Đà, trăng 
lúc bấy giờ là biểu tượng cho sự tự 
do, thoát tục, là nơi trốn đời, bằng 
một tiếng lòng tha thiết gọi trăng: 
“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa
Cành đa xin chị nhắc lên chơi”.
 
Với các cặp đôi đang yêu nhau, trăng là nhân chứng 
của lời thề non, hẹn biển. Trong tâm hồn ngây thơ 
của lũ trẻ, trăng khuyết như một chiếc thuyền đang 

trôi trên sông, trăng tròn giống như một quả bóng 
đang lơ lửng giữa bầu trời. Còn đối với người nông 
dân chân lấm, tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, 
bán lưng cho trời, mặt trăng đơn giản chỉ như cái 
lưỡi liềm vẫn thường cắt lúa, hay ý vị hơn chút thì 
cũng chỉ như cái bánh Trung thu khổng lồ, vàng 
ươm mà chưa từng một lần được nếm. 

Trong sự quán sát của mỗi người, mỗi hoàn 
cảnh, mặt trăng là những biểu tượng 

khác nhau nhưng xoay quanh cũng 
không nằm ngoài tư tưởng chúng 
sanh nghiệp, tức là tùy chủ thể 
quan sát, tùy tâm trạng hiện hành 
mà thấy trăng như một kỳ quan 
đẹp đẽ hay chỉ là một hình ảnh 
gợi lên nỗi buồn cô quạnh. Đối 

với Đức Phật, một người đã giác 
ngộ, trên con đường hoằng pháp lợi 

sanh, Ngài đã không ít lần sử dụng mặt 
trăng để làm hình ảnh minh họa trong các 

bài thuyết pháp của mình. Ánh trăng chất chứa tâm 
trạng trong đôi mắt của kẻ phàm phu, qua tuệ giác 
của Đức Phật trở thành một phương tiện thiện xảo 
để giáo hóa chúng sanh. Trăng bấy giờ đại diện cho 
những gì thuộc về chân, thiện, mỹ và tâm thanh 
tịnh, trong sáng, tròn đầy của mỗi chúng sanh khi 
đã vén sạch những cụm mây vô minh, phiền não, 

Đối với Đức Phật, một Người đã giác ngộ, trên con đường 
hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã không ít lần sử dụng mặt trăng 
để làm hình ảnh minh họa trong các bài thuyết pháp của mình.

Ai dùng các hạnh lành
Làm xóa mờ nghiệp ác
Chói sáng rực đời này,

Như trăng thoát mây che. 
(Kinh Pháp cú 173,

HT. Thích Minh Châu dịch)
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cấu uế che khuất trong lòng, như Pháp cú 173:
“Ai dùng các hạnh lành
Làm xóa mờ nghiệp ác
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che.”

(HT. Thích Minh Châu dịch)

Trong một bài Pháp khác, Đức Phật đã từng dạy 
cách quan sát để nhận biết một người thiện hay bất 
thiện, giống như cách ngắm trăng. Khi Đức Phật 
còn tại thế, một ngày nọ, Đức Phật đang cư trú ở 
tịnh xá Kỳ Viên, có vị Bà-la-môn tên là Sanh Lậu 
đến chỗ Phật, sau khi trao đổi những lời thăm hỏi, 
vấn an sức khỏe Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên 
và bắt đầu thưa hỏi Đức Phật về việc làm thế nào để 
biết được một người là thiện hay bất thiện, cả hai 
câu hỏi của Bà-la-môn Sanh Lậu, Phật đều trả lời, 
hãy quan sát họ như nhìn ngắm mặt trăng. Lúc này 
vị Bà-la-môn xin Phật giải thích rõ hơn thế nào là 
người thiện và người bất thiện giống như trăng.

Đức Phật đã vì lợi ích của ông ta mà giải thích: “Này 
Bà-la-môn, giống như trăng cuối tháng, ngày đêm 
xoay vần, nó chỉ có giảm chứ không có đầy. Vì nó 
tổn giảm, hoặc có khi trăng không hiện nên không 
có ai thấy. Này Bà-la-môn, ở đây cũng vậy, như ác 
tri thức, trải qua ngày đêm, dần dần không có tín, 
không có giới, không có văn, không có thí, không có 
trí tuệ. Lúc đó ác tri thức kia thân hoại mạng chung, 

sanh vào trong địa ngục. Cho nên, Bà-la-môn, nay 
Ta nói người ác tri thức này giống như mặt trăng 
cuối tháng” [1].

Ở đây, Đức Phật ví những người bất thiện như mặt 
trăng cuối tháng. Chúng ta thấy mặt trăng trong và 
sáng nhất là vào những đêm Rằm, nhưng càng về 
những ngày cuối tháng, do sự di chuyển của mặt 
trăng, nó đi vào vùng bị khuất lấp ánh sáng của mặt 
trời nên ánh trăng ngày một gầy đi, khuyết dần và 
mất hẳn. Cũng vậy, những người bất thiện, mỗi ngày 
qua đi, đời sống đạo đức của họ bị suy giảm, niềm 
tin vào Tam bảo bị suy sụp, tâm hướng đến những 
điều chân chánh, thiện lành dần phai nhạt. Ngược 
lại, người đó có xu hướng buông lung, phóng dật 
với chính mình, không thích gần gũi các vị thiện 
hữu, ưa thích những ác pháp như: tham lam, sân 
giận, đố kỵ… Theo thời gian, họ bị nhấn chìm trong 
các pháp bất thiện, mỗi lời nói việc làm bấy giờ đều 
gây tổn hại đến mình, gây đau khổ cho người ở hiện 
tại và vị lai.

Cũng như trăng cuối tháng, không thể chiếu sáng 
nhân gian, không ai nhìn thấy sự tồn tại của nó, dù 
mặt trăng không bao giờ biến mất, người bất thiện 
tự xoay chuyển cuộc đời mình đi vào bóng tối, bị 
người trí quở trách, người đời chê cười. Một người 
mang trong lòng đầy sự bất thiện chỉ hiện hữu như 
một cái bóng mờ ảo, không ai muốn nhắc tới, không 

Đức Phật đã từng dạy cách 
quan sát để nhận biết một 
người thiện hay bất thiện giống 
như cách ngắm trăng.
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muốn thân cận, sau khi thân hoại mạng chung với 
những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ tái sanh vào cảnh giới 
đau khổ.

Ngược lại, mặt trăng đầu tháng được Đức Phật ví 
cho người hiền thiện: “Này Bà-la-môn, giống như 
mặt trăng đầu tháng, trải qua ngày đêm, ánh sáng 
dần tăng lên, từ từ tròn đầy,  cho đến ngày mười lăm 
là sung mãn đầy đủ, tất cả chúng sanh không ai là 
không thấy. Này Bà-la-môn, cũng vậy, như thiện tri 
thức, trải qua ngày đêm, tăng trưởng tín, giới, văn, 
thí, trí tuệ. Vì họ nhờ tăng trưởng tín, giới, văn, thí, 
trí tuệ, nên thiện tri thức lúc bấy giờ thân hoại mạng 
chung, sinh lên trời, cõi lành. Cho nên, Bà-la-môn, 
nay Ta nói chỗ hướng đến của người thiện tri thức 
này, giống như mặt trăng tròn đầy” [2].

Mặt trăng vào những ngày đầu tháng từ mờ đến tỏ, 
từ khuyết đến tròn, vào ngày rằm thì mặt trăng viên 
mãn, sáng tỏ nhất, ánh trăng tỏa chiếu khắp nhân 
gian. Những người thiện lành được Đức Phật ví như 
trăng đầu tháng vì mỗi ngày trôi qua là một ngày họ 
tiến gần hơn đến chân, thiện, mỹ. Họ sống một cuộc 
đời đạo đức và hướng thượng. Lòng tin Tam Bảo 
mỗi ngày thêm kiên cố, có chánh kiến, các pháp lành 
nơi người ấy mỗi ngày đều được tăng trưởng, mỗi 
lời nói, việc làm đều mang lại niềm vui và lợi ích cho 
mình, cho người. Những người thiện như vậy được 
mọi người yêu mến, ưa thích, thân cận để học hỏi, họ 
luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo, sau 
khi qua đời, với những thiện hạnh đã làm, họ được 
tái sanh vào cảnh giới an lành, tốt đẹp.

Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta biết cách quan 
sát để nhận rõ một người thiện hay bất thiện. Khi 
còn là hạng phàm phu, chưa đủ khả năng chuyển 
hóa những bất thiện trong lòng, chúng ta nên chọn 
gần gũi, thân cận với các bậc Thầy lành, bạn tốt, đó 
là những bậc thiện tri thức để ta có cơ hội học hỏi 
những điều tốt đẹp từ các vị ấy nhằm hoàn thiện 
bản thân mình từng ngày. Đức Phật dạy cách quan 
sát ấy không chỉ để chúng ta nhìn ra bên ngoài, biết 
điều thiện hay bất thiện ở người khác mà đó cũng là 
một pháp hành giúp mỗi người quay về quán chiếu 
tự thân, để biết mình đang là ánh trăng của những 
ngày đầu tháng hay vẫn còn là trăng cuối tháng, như 
lời Phật dạy: 
“Ai làm theo bốn pháp,
Tham, sân, sợ hãi, si,

Thì danh dự mất dần,
Như trăng về cuối tháng.
Người nào không làm ác,
Do tham, hận, sợ, si,
Thì danh dự càng thêm,
Như trăng hướng về Rằm.” [3]

Cũng vầng trăng đó, cũng bầu trời đó nhưng sự di 
chuyển của mặt trăng vào những ngày trong tháng, 
nó tự đưa mình vào vùng tối hoặc sáng, để làm cho 
nhân gian tối tăm hay soi sáng đêm rằm, tô điểm 
cho trần gian thêm đẹp. Cũng vậy, cũng một kiếp 
người sinh ra trên đời, nhưng có người tự biết làm 
cho mình ngày càng hoàn thiện tốt đẹp hơn như ánh 
trăng của những ngày đầu tháng, đến ngày rằm nhất 
định sẽ viên mãn quả lành, hay làm cho đời mình trở 
nên tăm tối hơn như trăng về cuối tháng là do mỗi 
người tự chọn.

Tham khảo:
[1], [2] Thích Đức Thắng (dịch) (2011), Kinh Tăng Nhất A- 
Hàm Tập 1, 17. Phẩm An-Ban, kinh số 8, Nxb Phương Đông, 
2011, tr.250.
[3] Sa môn Thích Tịnh Hạnh (dịch) (2000), Đại Tập 1 - Bộ 
A-Hàm I, Kinh Trường A Hàm tập 1, 16. Kinh Thiện Sinh, Nxb 
Taiwan, tr.331.

Những người thiện lành được Đức Phật ví như 
trăng đầu tháng vì mỗi ngày trôi qua là một 
ngày họ tiến gần hơn đến chân, thiện, mỹ.
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SC. Thích Nữ Quảng Hiếu

Trong Đạo đức kinh có câu: “Hàm đức chi 
hậu, bỉ vu xích tử”, nghĩa là: Người đức 
dày sống như một đứa trẻ, để miêu tả thế 

giới trẻ thơ - không ham muốn, không đấu tranh, 
thuần khiết và hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta tự 
hỏi, tự lúc nào ta đã mất đi niềm vui hồn nhiên 
đó? Đã từ khi nào bạn đánh mất đi tâm hồn thơ 
trẻ? Khi thơ bé tâm hồn Anh nhi luôn lương thiện, 
chân thành và thuần khiết nhất. Bởi lẽ “Nhân chi 
sơ, tánh bản thiện”. Điều thiện xuất phát từ nội 
tâm của con người, Đại thi hào Nguyễn Du đã 
từng viết rằng: “Thiện căn ở tại lòng ta” [1]. 
Theo dòng thời gian bất tận, giữa những xô bồ 
của cuộc sống, chúng ta lớn lên, trưởng thành, sâu 
sắc hơn trong suy nghĩ và có cả sự kiêu ngạo bởi 
sức mạnh của lý trí, nhưng ta nào có biết chính sự 
ngây thơ mới làm lòng ta giảm nhẹ đau thương, 
giảm nhẹ những rối ren và điều đen tối của cuộc 
đời. Nét hồn nhiên của Anh nhi là tài sản mà năm 
tháng ban tặng cho chúng ta, khi chúng ta càng 
trưởng thành, càng lớn lên, sẽ càng hoài niệm sự 
ngây thơ này. 

Đêm      sáng 
nhớ hạnh Anh nhi
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HẠNH ANH NHI TRONG KINH TẠNG
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn I, phẩm Anh nhi hạnh, 
Đức Phật đã cho ta thấy những đặc tính vô cùng tốt 
đẹp của Anh nhi: Hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ… mà 
đôi lúc giữa cuộc sống xô bồ, nhiều lo nghĩ chúng ta 
cần học những đức tính tốt đẹp này để vượt qua bao 
thăng trầm của cuộc sống.

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Anh nhi hạnh, 
Đức Phật đã ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của 
hạnh Anh nhi: “Anh nhi không khởi, không trụ, 
không đến, không đi, không nói chuyện. Như Lai 
không khởi, là Như Lai không khởi các pháp tướng...
Không nói, là Như Lai dầu vì tất cả chúng sinh diễn 
nói các pháp mà thật không có chỗ nói. Vì sao? Vì có 
chỗ nói, gọi là hữu vi. Như Lai Thế Tôn không phải 
hữu vi, cho nên không nói. Cũng không có ngôn từ. 
Như Anh nhi, ngôn từ chưa rõ. Tuy có ngôn từ mà 
thật là không ngôn từ. Như Lai cũng vậy. Ngôn từ 
chưa rõ chính là lời nói bí mật của Như Lai” [2].
Anh nhi hạnh là hạnh nết của trẻ hài nhi miệng còn 
thơm sữa. Hài nhi này không thể đứng dậy đi tới đi 

lui nói chuyện. Tâm hồn trẻ thơ như ánh nắng ban 
mai thuần khiết, soi sáng vạn vật sau đêm dài u tối, 
mang đến một năng lượng tích cực tràn trề sức sống, 
không tạp niệm so đo, không tính toán hơn thua, 
không chấp trước mà luôn rộng lòng từ bi, hỷ xả. 
Anh nhi ngôn từ chưa rõ chỉ có thể nói vài từ bập 
bẹ trên môi. Giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền 
dạy cho chúng ta cũng vậy: “Một hôm Đức Thế 
Tôn đang ở Kosambi trong một khu rừng toàn cây 
Simapa. Ngài nhặt một nắm lá Simsapa và cất lời 
hỏi các đệ tử như sau: “Này các Tỳ kheo, lá trong 
tay ta nhiều hơn hay ít hơn lá trong khu rừng này?”
Các Tỳ kheo đáp rằng: “Lá trong tay Thế Tôn quả 
là ít, lá trong khu rừng này nhiều hơn.”

Đức Phật cất lời: “Này các Tỳ kheo, cũng tương tự 
như thế, những gì mà ta trực tiếp cảm nhận được 
nhiều hơn gấp bội những gì mà ta đã thuyết giảng.””
Như Lai mượn nét hồn nhiên, ngây thơ không 
biết đắn đo, không có ý tham cầu lấy, bỏ, thân 
sơ, thương, ghét dùng để ví hạnh từ, bi, hỉ, xả ba 
la mật, bình đẳng tế độ chúng sanh qua nguồn giáo 

Phải chăng đã là con người thì ai cũng vậy, càng bước 
đến tuổi trung niên hay tuổi già sức yếu, thì sẽ càng 

giống như một đứa trẻ, sẽ đi đến đường biên thế giới của 
trẻ thơ mà mình đã quên mất từ lâu, lúc đó sẽ lại nghĩ vì 
sao ánh trăng có thể đi cùng con người, vì sao những vì 

tinh tú có thể tỏa sáng trên không trung.
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lý “Ưng vô sở trụ” của Đạo Phật. Dẫu dòng đời có 
tất bật giữa kiếp phù du thì Anh nhi vẫn hồn nhiên, 
vô tư, chẳng bị khổ, vui cuộc đời chi phối, chẳng 
ân oán, chẳng thị phi:“Anh nhi không biết khổ, vui, 
ngày, đêm, cha, mẹ. Anh nhi, không làm việc lớn, 
việc nhỏ. Hữu-tình-giác cũng lại như vậy, không 
tạo tác việc sinh tử, gọi là không làm. Việc lớn là 
ngũ nghịch. Hữu-tình-giác không tạo trọng tội ngũ 
nghịch” [3]. Người thực hành Anh nhi hạnh tức là 
không tạo nghiệp sanh tử, không tạo trọng tội ngũ 
nghịch mà phải thực hành tâm từ bi đối với chúng 
sanh. Lòng từ trong Đạo Phật không niệm so sánh, 
phân biệt, không vì “ta” và của “ta” mà luôn biết yêu 
thương, tha thứ, hy sinh đối với tất cả mọi loài. 

Con người khi càng lớn biết suy nghĩ nhiều hơn, 
càng không thể vô tư chơi đùa như một đứa trẻ. Phải 
chăng, đã là con người thì ai cũng vậy, càng bước đến 

tuổi trung niên hay tuổi già sức yếu, thì càng giống 
như một đứa trẻ, sẽ đi đến đường biên thế giới của 
trẻ thơ mà mình đã quên mất từ lâu, lúc đó sẽ lại 
nghĩ vì sao ánh trăng có thể đi cùng con người, vì 
sao những vì tinh tú có thể tỏa sáng trên không trung. 
Lòng từ bi cũng là một công hạnh của Bồ tát, nhập 
thế theo tinh thần Đại thừa của Kinh Pháp Hoa, là nơi 
trưởng dưỡng thiện pháp, nuôi lớn hạt giống trí tuệ, 
thành tựu đạo hạnh. Đức Phật dạy: “Này thiện nam 
tử, tất cả các Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chỗ 
có căn lành, lòng từ là cội gốc. Nếu có người hỏi gì 
là bản của pháp lành nên đáp đó chính là lòng từ. 
Bởi tâm từ là đạo vô thượng, là cảnh giới vô song, 
chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật”[4]. Lòng từ bi là 
một phương tiện thù thắng trong công cuộc hoằng 
pháp, nhập thế độ sanh. Tình thương đối với chúng 
sanh được ánh sáng trí tuệ Phật pháp chiếu sáng và 
nuôi dưỡng thì mới thành tựu. Nếu tình thương bị gói 

Khi thơ bé tâm hồn Anh nhi luôn lương thiện, chân thành và thuần khiết nhất. (Ảnh: internet)
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gọn trong vòng luẩn quẩn của tham ái, 
chấp thủ, si mê, ái dục thì chẳng khác 
nào ta chất thêm đá trên đôi vai kẻ lữ 
hành đang đi giữa sa mạc rộng lớn. 

Ngoài việc lớn là từ bỏ ngũ nghịch, thì 
Anh nhi còn phải làm việc nhỏ, ấy là 
phát tâm dõng mãnh hướng đến Phật 
thừa. Tấm lòng Anh nhi hạnh thật cao 
cả rộng lớn biết bao: “Việc nhỏ là tâm Nhị 
thừa. Hữu-tình-giác không thối tâm Bồ đề 
mà làm Thanh văn, Bích chi, Phật thừa”. Đức 
Phật dùng trí huệ phương tiện diễn nói để chúng 
sanh đạt đến chỗ Nhứt thiết trí. “Hạnh Anh nhi là, 
như khi Anh nhi kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương 
vàng dụ rằng: “Đừng khóc, đừng khóc ta cho con 
vàng.” Anh nhi thấy rồi tưởng là vàng thật nên liền 
ngừng khóc. Nhưng lá dương vàng thật không phải 
vàng. Trâu gỗ, ngựa gỗ, người gỗ, Anh nhi thấy rồi 
cũng tưởng là thật. Vì tưởng như thế nên nói Anh 
nhi. Như Lai cũng vậy. Nếu thấy chúng sinh muốn 
tạo ác nghiệp, Như Lai vì họ mà nói cõi trời Đao Lợi 
thường, lạc, ngã, tịnh, đoan chánh, tự tại… Chúng 
sinh nghe thấy, tâm liền tin thích mà dừng việc ác, 
chuyên làm việc thiện” [5]. Trẻ em với tâm tánh ngây 
thơ, vô tư luôn thích chạy theo ánh hào quang lấp 
lánh của thế giới bên ngoài vì thế nên dễ dàng bị dụ 
bởi những lá dương vàng, trâu gỗ, người gỗ…Đức 
Phật cũng vậy, Ngài biết rõ chúng sanh do bị vô minh 
vọng tưởng che lấp chân tánh nên lựa chọn 
những phương pháp thích hợp giảng 
giải khiến chúng sanh thấm nhuần 
chân lý giải thoát. Chúng sanh 
căn cơ nhiều chủng loại, trình độ 
tiếp nhận chánh pháp cũng khác 
nhau nên Đức Như Lai khéo 
dùng pháp phương tiện giáo hóa 
chúng sanh, từ bỏ việc ác, tu tập 
việc lành, ngõ hầu thành tựu trí 
huệ Phật “Như mây lớn kia mưa 
rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và 
các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ 
đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được 
sanh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng, một 
vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng 
diệt, rốt ráo đến bậc Nhất thiết chủng trí” [6]. Trong 
một số văn bản Kinh điển khác như Kinh Trung Bộ, 
Đức Phật cũng dùng hình ảnh ẩn dụ chiếc thuyền 
đưa người qua sông, ẩn dụ cho việc tu tập đạt đến 

giải thoát: “Ta thuyết pháp như chiếc bè để đưa vượt 
qua, không phải để nắm lấy. Chư Tỳ kheo, các ông 
cần hiểu ví dụ cái bè… Chánh pháp còn phải bỏ đi, 
huống gì phi pháp” [7].

Đức Phật thương xót chúng sinh như cha mẹ thương 
yêu con đỏ, những lời dạy của Ngài đều là phương 
tiện giúp chúng sanh trên lộ trình tu tập. Ngài nhấn 
mạnh Ta đã dùng phương tiện, để khai ngộ Phật tánh 
bên trong mỗi chúng sanh.“Anh nhi là, nếu có chúng 
sinh chán sinh, tử, khổ, Như Lai vì họ mà nói Nhị 
thừa. Song, thật không có cái thật Nhị thừa.Vì là Nhị 
thừa, nên biết cái lỗi sinh, tử và thấy cái vui Niết 
bàn” [8]. Cõi Ta Bà nhiều uế trược, khổ đau, chúng 

sanh cang cường khó giáo hóa, vì vậy lòng từ 
bi là phương tiện thiện xảo giáo hóa không 

gì hơn ở quốc độ khó kham nhẫn này. 
Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật 

dạy: “Hãy ra đi, các Tỳ kheo đem 
lại sự tốt đẹp cho nhiều người…Mỗi 
người hãy đi một ngã. Này hỡi các 
Tỳ kheo! Hãy hoằng dương chánh 
pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, 

toàn hảo cả hai tinh thần và văn tự” 
[9].  Giảng dạy giáo pháp là sứ mạng 

thiêng liêng cao cả đối với người xuất gia. 
Chiếc áo thoát tục được tô điểm bởi tâm từ, 

người xuất gia an nhiên giữa dòng đời vạn biến nhờ 
hương đạo hạnh. Từ đó, biết yêu thương trên tinh 
thần hiện trú lạc pháp, hướng về chúng sanh, hướng 
về cuộc đời bằng tất cả diệu dụng từ bi. 

Kinh nói: “Đối với chúng sinh mà tưởng chúng sinh 

Một mùa Trung 
thu nữa lại sắp về, chắc 

hẳn ai trong mỗi chúng ta 
đều ước mong được thưởng 

thức những chiếc bánh dẻo, bánh 
nướng; được phá cỗ đón trăng, 

ngắm lồng đèn cùng gia đình và 
bạn bè. Tự bao giờ niềm ước 
ao giản đơn ấy lại khó thực 

hiện đến như thế.
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thì không thể phá tướng chúng sinh. Ở nơi chúng sinh 
mà phá được tướng chúng sinh thì được Đại bát Niết 
bàn. Vì được Đại bát Niết bàn nên liền ngừng khóc. 
Đó gọi là Hạnh Anh nhi” [10]. Khi nhận thức được 
như vậy chúng ta hiểu rằng: “Cái này không phải của 
tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự 
ngã của tôi” [11]. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ 
dùng búa trí tuệ phá trừ ngã chấp, mở rộng trái tim yêu 
thương, để hiểu, khoan dung và tha thứ cho mọi người. 
Tham, sân, si là nguyên nhân đem đến khổ đau cho cá 
nhân và những bất an cho xã hội. Vậy nên, muốn đoạn 
trừ những khổ não ở hiện tại và vị lai, chúng ta cần diệt 
trừ tham sân si: “Đối với vị Tỳ kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc và tham, sân, si này đã được chặt tận gốc như 
thân cây Ta-la được chặt tận gốc, khiến chúng không 
thể tái sanh trong tương lai” [12].

Sau khi dùng trí huệ quan sát và chọn được pháp 
môn chân chính để tu tập, hành giả cần phải luôn nỗ 
lực tinh tấn cả thân tâm, thực hành để đạt được mục 
đích giải thoát. “Trí tuệ thật sự là chiếc thuyền kiên 
cố vượt qua biển già, bệnh, chết cũng là ngọn đèn 
rất sáng phá tan bóng tối vô minh, là thuốc tốt của 
tất cả bệnh nhân, là búa sắt chặt cây phiền não” 
[13] .Muốn đạt được như vậy chúng ta cần phải tu 
tập Thiền định. Thiền định có công năng soi sáng, 
tẩy sạch những cấu uế còn tiềm ẩn trong tâm ta từ vô 
thỉ kiếp. Người có tu tập thiền định là người có nội 
lực mạnh mẽ, có đủ khả năng vượt qua những thăng 
trầm trong cuộc sống. Không còn bị sai sử và lung 
lạc bởi hoàn cảnh, nhìn thấy sự thật bản tính của nội 
tâm và thực tại đó chính là hiển tánh, tức đạt đến tuệ 
giác bằng sự sống, bằng công trình thắp sáng thiện 

Ta hãy cân bằng cuộc sống, hãy tập thực hành 
sống hạnh Anh nhi để yêu thương hơn, khoan dung 

hơn, vị tha hơn với mọi người xung quanh.
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hữu. Nhờ định mà trí tuệ phát sinh, tâm ý không bị 
tam nghiệp làm xao động, không bị ngoại ảnh xung 
quanh chi phối, khi tâm thường xuyên định tĩnh thì 
trí tuệ phát sinh: “Nhân giới sanh định, nhân định 
phát tuệ” [14]. Cũng như ngọn đèn trong nhà kín, 
không bị gió chao động thì phát ra ánh sáng thấy 
rõ sự vật. Khi tâm ta không bị tham ái, dục tình chi 
phối, không bị danh, lợi, tài, sắc buộc ràng thì mọi 
chấp trước, mọi gánh nặng tham ái được đặt xuống, 
khi đó cảm giác nhẹ nhàng, hoan hỷ xuất hiện, màn 
vô minh từ đó dần dần tan biến.

HẠNH ANH NHI NHƯ VẦNG TRĂNG SÁNG 
GIỮA MÙA DỊCH
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gieo 
rắc đau thương đến nhiều nơi. Chúng ta đau xót trước 
những mất mát của xã hội. Còn gì buồn hơn nữa khi 
nghe tin người thân ra đi, ngay cả cái nhìn lần cuối 
cũng không có cơ hội. Họ ra đi với linh cữu không 
người thân, đạo tỳ, không ai tiễn, không kèn, không 
trống và hỏa thiêu trong thầm lặng. Cũng trong lúc 
này, xuất hiện những vị Bồ tát giữa đời thực trong 
những bộ đồ bảo hộ màu trắng, màu xanh, trong đó 
có cả những màu áo nâu, áo lam ngày đêm dấn thân 
phụng sự, hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Từng phút, 
từng giây giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân từ 
tay tử thần. Tình người đã lớn lên từ trong đại dịch, 
sự hy sinh thầm lặng của những anh hùng áo trắng, 
áo xanh bao ngày qua căng mình ứng phó dịch bệnh 
đã tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân chiến 
thắng bệnh tật. Đôi khi chỉ là bó rau, quả trứng, hộp 
khẩu trang... san sẻ cho nhau những lúc khó khăn 
như vậy cũng chứa chan nghĩa tình. 

Bởi lẽ “Thêu hoa trên gấm không ai biết, giúp người 
hoạn nạn nghĩa tình sâu”. Dịch bệnh đã khiến 
chúng ta xích gần lại nhau hơn. Tinh thần đoàn kết 
“Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta được thể hiện 
qua những nghĩa cử cao đẹp từ những hộp cơm yêu 
thương, những chuyến xe nghĩa tình, tấm lòng vô 
úy của những thiên thần áo trắng, áo xanh, áo nâu, 
áo lam.

Việt Nam đã và đang cùng nhau nắm tay nhau đi 
qua những ngày khó khăn nhất bằng sức mạnh 
của niềm tin, ý chí và của tình thương. Ngay lúc 
này đây, chúng ta hãy tin vào điều tốt lành, tin 
vào nhân quả, vào một ngày mai Việt Nam sẽ sớm 
chiến thắng đại dịch. Điều cần thiết lúc dịch bệnh 

bùng phát, nếu chúng ta không thể xung phong 
gánh vác trách nhiệm nặng nề này thì việc tuân thủ 
các hướng dẫn, quy định phòng chống dịch bệnh 
của Chính phủ cũng là một cách để cùng nhau vượt 
qua đại dịch. Ta hãy cân bằng cuộc sống, hãy tập 
thực hành sống hạnh Anh nhi để yêu thương hơn, 
khoan dung hơn, vị tha hơn với mọi người xung 
quanh. Từ đó, mọi oán thù, sân hận sẽ tiêu tan, bởi 
lẽ chỉ có tình yêu thương mới đem lại sức mạnh 
hồi sinh. Đây cũng là dịp người con Phật thực hành 
hạnh nguyện Bồ tát nhập thế bằng cách dấn thân 
phụng sự nơi tâm dịch, cũng là dịp để chúng ta 
nhìn nhận lại, tu sửa thân tâm, hóa giải những oan 
khiên sân hận, thù oán bằng năng lượng từ bi, cầu 
nguyện cho thế giới bình an, cầu nguyện dịch bệnh 
COVID-19 sớm qua đi thật nhanh để giọt nước 
mắt tang thương thôi ngừng rơi trên những bờ mi 
vốn đã quá nhọc nhằn. 

Một mùa Trung thu nữa lại sắp về, chắc hẳn ai trong 
mỗi chúng ta đều ước mong được thưởng thức 
những chiếc bánh dẻo, bánh nướng; được phá cỗ 
đón trăng, ngắm lồng đèn cùng gia đình và bạn bè. 
Tự bao giờ, niềm ước ao giản đơn ấy lại khó thực 
hiện đến như thế. Chúng ta hy vọng rằng, dịch bệnh 
sẽ giảm thiểu để những thiên thần áo xanh, áo trắng 
được trở về với gia đình, nhà nhà được quây quần 
bên nhau. Việt Nam tôi ơi! Cố lên! Dịch bệnh sẽ 
sớm tiêu trừ thôi!
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[6] HT. Trí Tịnh (dịch) (2011), Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ Năm, Nxb Tôn Giáo, tr.190.
[7] HT.Minh Châu (dịch) (2012), Kinh Trung Bộ I, Kinh Ví Dụ 
Con Rắn, Nxb Tôn Giáo, tr.179
[9] Thích Minh Châu (dịch) (1996), Kinh Trường Bộ Tập I, 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, tr.126
[11] Thích Minh Châu (dịch) (1982), Kinh Tương Ưng Bộ Tập 
IV, Tủ Thư Phật Học Vạn Hạnh, tr.378
[12] Thích Minh Châu (dịch) (1992), Kinh Trung  Bộ Tập I,  
Đại Kinh Phương Quảng, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt 
Nam, tr.653
[13] HT. Nhật Chiếu (biên dịch) (2009), Giới Luật Thiết Yếu 
Hội Tập 2, Nxb Tôn Giáo, tr.130.
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Có những ngày tôi thấy mình thật lạ, ngồi ngẩn 
ngơ rồi lại nhớ về những ký ức xa xưa. Như 
hôm nay, tôi mơ về miền Trung thu tuổi thơ, 

ánh trăng Rằm gõ cửa, mắt tít cười, tay cầm chiếc 
đèn Ông sao.

Tôi chỉ ước mình cứ bé mãi như thuở nào. Thuở từng 
ngày đếm Trung thu đến với biết bao nhiêu niềm háo 
hức, ngây ngô, giản dị. Là những buổi trưa không ngủ, 
bên hiên nhà rộn ràng, tôi cùng đám bạn trong xóm làm 
lồng đèn. Nào là đèn Ông sao được làm bằng thanh tre 
chặt ngoài vườn cùng với tấm giấy bóng kính xanh đỏ. 
Nào là đèn kéo quân có âm thanh rộn rã phát ra vui tai 
từ những chiếc lon sữa bò đã hết. Nào là đèn hạt bưởi 
thơm lừng mùi tinh dầu xôn xao. Cầm trên tay thành 
phẩm của mình, tuy không được lung linh bằng đèn 
ngoài tiệm nhưng đó là cả niềm vui ngọt ngào, ướt 
đẫm cả một vùng trời ký ức.

Tôi thấy mình bé lại trong đêm trăng Rằm sáng rực. 
Trăng sáng lắm, soi sáng những khuôn mặt ngây thơ, 
dẫn lối niềm vui trên đường làng lạo xạo sỏi đá. Ánh 
trăng theo niềm vui cùng bạn bè tôi tỏa đi trăm ngả, 
cuối cùng đọng lại trên mâm cỗ tuổi thơ. Mâm cỗ 
không có bánh dẻo hay bánh nướng chỉ toàn là hoa, 
trái vườn nhà mọi người chung tay góp vui. Dưới ánh 
trăng tôi vẫn thấy những trái na mở mắt, những trái ổi 
sẻ be bé, nhỏ bằng cái chén uống trà phía trong ruột đỏ 
hồng, trái thị vàng ươm thơm nồng như muốn đọ sắc 
cùng trăng. 

Về miền Trung thu tuổi thơ tôi nghe tiếng trống thùng 
thình, đội múa lân nhộn nhịp bước qua như chưa bao 
giờ hào hùng hơn thế. “Đoàn binh lính” nhỏ rước đèn 
đi theo sau, cùng cất tiếng hát “rước đèn Ông sao”. 

“Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh…”, tôi khẽ hát, 
trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Tiếng trống giục 
giã, gieo vào lòng những thân thương, hòa quyện cùng 
tiếng nói cười xôn xao cả một khoảng trời quê bé nhỏ. 

Về miền Trung thu để tôi thấy muôn nẻo trở về, không 
nơi đâu bình yên hơn bóng mẹ. Những mùa Trung thu 
nghèo với bữa cơm ấm áp, giản dị. Thương mẹ hiền 
tần tảo sớm hôm, dù thiếu thốn nhưng vẫn chăm lo cho 
những đứa con đầy đủ. Tôi nhớ những mùa trăng gối 
đầu lên đùi mẹ ru ngủ. Tiếng ru hời đưa tôi vào những 
cơn mê. Tiếng ru hời nuôi nấng tôi từ một đứa trẻ bỡ 
ngỡ với chông chênh muôn vàn vấp ngã, rồi lớn lên 
với hành trang vững chãi. 

Tôi buộc ký ức của mình, neo đậu bến tuổi thơ cho 
hôm nay, tha thiết nhớ mãi mùa trăng thời thơ bé. Một 
ánh trăng, một mùi hương cũng làm tim tôi khe khẽ, 
ngân lên từng cảm xúc dịu êm. Tôi nhận ra, chẳng 
tìm đâu xa chốn bình yên trong lòng bằng những mùa 
trăng ngọt ngào lúc trẻ. Chợt chạnh lòng khi nghĩ về 
hiện thực hôm nay. Trung thu bỗng trở thành một nghi 
thức, ngày lễ câu nệ, những miếng bánh ngọt vị nhưng 
liệu rồi ai còn nhớ? Tôi mong rằng, hãy trả lại đúng 
Trung thu là mùa trăng của trẻ nhỏ, để các em vui với 
những niềm vui hồn nhiên…

Tháng năm tôi khôn lớn, bôn ba khắp chốn thị thành, 
trong lòng tôi vẫn thương một mùa Trung thu thơ dại. 
Kỷ niệm níu giữ những phút giây trong trẻo còn mãi, 
khoảnh khắc đó chẳng thể nào tôi quên. Rồi tôi tự hỏi, 
Trung thu năm nay người năm xưa có nhớ? Chốn bình 
yên quê nhà có còn tiếng trống thùng thình? Dẫu đã 
lớn, tôi vẫn tha thiết muốn được trở về ngày nhỏ, tay 
cầm đèn, miệng nhẩm hát bài “Tùng dinh dinh…”.

Về miền Trung thu tuổi thơ
TĂNG HOÀNG PHI

Ảnh: Internet
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Rằm tháng 8 là một trong những lễ tiết quan 
trọng của người Việt. Lễ cúng thường được 
thực hiện vào đêm Rằm hay còn gọi là Tết 

Trung thu, Tết Trông trăng. Tết Trung thu là một 
phong tục rất có ý nghĩa, gắn liền với tâm thức của 
người con Việt, là nét văn hoá đậm đà bản sắc dân 
tộc. Trung thu ngọt ngào và tràn đầy ý nghĩa không 
chỉ với những đêm Rước đèn, Phá cỗ, Múa lân, Nặn 
tò he,… mà còn là Tết Đoàn viên của mọi gia đình. 
Để tạo sân chơi hữu ích cho các bạn trẻ biết đến chùa 

“Vầng Trăng Cho Em” rất ấm áp tình người và vui nhộn sắp đến gần, nhưng năm nay do tình hình giãn 
cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 nên các bạn sẽ không được đến tập trung tại các ngôi chùa, 
Thiền viện, Tu viện, Tịnh thất, Tịnh Xá, Niệm Phật đường trong cả nước để cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và 
các vị Huynh trưởng làm lễ Tết Trung thu. Có lẽ năm nay, các bạn sẽ theo dõi các cơ sở nói trên làm lễ Tết 
Trung thu theo hình thức trực tuyến , chắc chắn sẽ mang lại những niềm vui, phấn khởi mới lạ cho các bạn 
nhân ngày tết Trung thu sắp cận kề.

Vầng
         cho em

NS. Thích Nữ Đồng Hòa*
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lễ Phật, hàng năm cứ vào đêm rằm tháng 8, chùa Tăng 
Phúc (Long Biên, Hà Nội) cùng các vị lãnh đạo địa 
phương tổ chức Tết Trung thu và các chương trình 
khuyến học cho các bạn trẻ tại chùa. Phần quà khuyến 
học (mỗi suất quà trị giá 200.000đ gồm: Vở, bút, 
bánh Trung thu và tiền mặt) được trao cho các bạn 
học sinh cấp I, cấp II trên địa bàn phường để động 
viên, khích lệ các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
bước vào năm học mới. Năm nay, do tình hình dịch 
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà chùa tổ chức 
lễ Tết Trung thu online. Quà, bánh chùa sẽ gửi đến 
Ban lãnh đạo địa phương để mang đến tận nhà tặng 
cho các bạn. 

CÁC BẠN TRẺ THÂN MẾN!
Từ thuở sơ khai, bản chất con người vốn chân chất, 
mộc mạc như một cánh rừng nguyên sinh, như 
dòng suối mát chưa từng bị ô nhiễm. Trong xã hội 
sơ khai đó, con người sống chưa có ý niệm tư hữu. 
Thế rồi, con người bắt đầu nảy sinh ý niệm chấp 
thủ và dần đánh mất đi sự hồn nhiên, vô tư, thuần 
khiết ban đầu. Đến thời hiện đại thì sự thuần khiết 
đó hình như đã vắng bóng. Xã hội hiện đại đã giúp 
con người văn minh hơn, tiện nghi và đầy đủ hơn, 
nhưng bên cạnh đó nhiều vấn nạn hãy còn chưa 
được giải quyết.

Con người vốn là một sinh thể có sự hiểu biết cao cấp, 
nhưng sự hiểu biết đó nếu không được gạn lọc thì sẽ 
trở thành mối hiểm họa khôn lường. Thông thường, 
khi nói đến mối quan hệ giữa con người với con 
người, chúng ta liên tưởng ngay đến thái độ cư xử và 
chính thái độ cư xử của mỗi người đã nói lên đức tính 
đạo đức của cá nhân người đó, còn mức độ cao thấp 
thế nào là tùy thuộc vào các mối quan hệ trong cộng 
đồng, xã hội của mỗi cá nhân. Do vậy, thông qua hành 
xử hiện tại, chúng ta có thể thấy được phần nào giá trị 
đạo đức của cá nhân và của cộng đồng tuổi trẻ. Hơn 
nữa, tuổi trẻ là nền tảng căn bản để xây dựng một xã 
hội lành mạnh, giàu đẹp, an vui và hướng đến sự phát 
triển tươi đẹp trong nhiều lĩnh vực đối với thế giới. 
Muốn xây dựng một thế giới an vui, một đất nước 
lành mạnh thì vấn đề cần chú ý là bồi dưỡng hiền tài, 
bồi dưỡng đạo đức cho lớp trẻ hiện tại.

Đạo đức là phạm trù thuộc lĩnh vực luân thường, đạo 
lý của con người. Nói đến đạo đức là nói đến lương 
tâm con người. Đạo đức gắn liền với văn hóa, tôn giáo 
và chủ nghĩa nhân văn. Đấy còn là tập hợp những 
quy tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của 
con người trong quan hệ với nhau, với xã hội, với tự 
nhiên. Chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, 
truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.   

Rằm tháng 8 là một trong những lễ tiết 
quan trọng của người Việt.
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Diễn tiến ý thức đạo đức của giới trẻ ngày nay dù 
theo hướng thiện hay không, không thể không nói 
đến trách nhiệm của những người đi trước, những 
bậc cha mẹ, những người làm giáo dục… bao gồm 
cả lĩnh vực tôn giáo. Đã đến lúc cần gióng lên tiếng 
chuông cảnh tỉnh con người sớm bước ra khỏi ngục 
tù sa đọa. Những bậc làm cha mẹ phải có bổn phận 
giáo dưỡng, bậc làm thầy phải có trách nhiệm đem 
đạo đức mà giáo hóa con trẻ, người có trách nhiệm 
phải bảo vệ lớp trẻ khỏi những loại văn hóa đồi trụy 
và tất cả cùng chung sức, chung lòng.

Con cái trong gia đình được nên người, thành danh 
căn bản nhờ vào sự giáo dục cũng như tình thương 
của cha mẹ. Trong một ngôi chùa, người đệ tử muốn 
trở thành người đủ tài, đức thì sự góp sức từ người 
thầy là không nhỏ. Trong xã hội, một người thành 
tựu nên được tài, đức hẳn có sự tương tác từ nhiều 
giai tầng xã hội. Nhưng trong mối quan hệ tương 
hỗ, người đệ tử cũng có thể góp phần mang lại sự 
thành công cho người thầy trong việc xiển dương 
Phật pháp hay mang lại sự hãnh diện cho gia đình 
nói riêng và cho đạo pháp dân tộc nói chung. Một 
người dù tài năng đến đâu, nếu không có được sự 
giúp sức của người khác thì vẫn gặp rất nhiều hạn 
chế trong công việc của mình.

KÍNH THƯA NHỮNG BẬC PHỤ HUYNH!
Có một lĩnh vực vô cùng quan trọng, nhưng có lẽ 
lớp trẻ đang thiếu, đó là đạo đức tâm linh. Tâm linh 
là tiếng lòng vô cùng mầu nhiệm và huyền bí. Tâm 
linh có thể chuyển hóa con người hướng thiện, khi 
họ thật sự hiểu được và hiểu đúng giá trị đích thực 
của cuộc sống. Hành trình tâm linh giúp con người 
từ phàm phu, tục tử trở nên thánh thiện. Hành trình 
tâm linh đi từ mảnh đất tâm và đích đến cũng là 
mảnh đất tâm. Đây là tiến trình để hoàn thiện phẩm 
hạnh đạo đức. Nó không phải là sản phẩm chỉ dành 
riêng cho tầng lớp xuất gia mà còn là cơ hội, nền 
tảng để mọi người cùng thể nghiệm. Con đường 
này dễ dàng thực tập đối với ai có chí hướng thiện, 
nhưng cũng vô cùng khó đối với ai xem thường giá 
trị đạo đức.

Trong Kinh Pháp Cú có một đoạn nêu lên lộ trình 
tâm linh, việc chuyển hóa tâm linh và tỏ rõ nguồn 
tâm linh bằng câu kệ:
“Lang thang vạn kiếp luân hồi,
Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này!
Ôi! Đời sống thật buồn thay,
Bèo mây bến cũ vần xoay lối về,
Hỡi này anh thợ nhà kia,
Rui, mè, kèo, cột gãy lìa nát tan,

Có một lĩnh vực vô cùng quan trọng, nhưng có lẽ lớp trẻ đang thiếu, đó 
là đạo đức tâm linh. Tâm linh là tiếng lòng vô cùng mầu nhiệm và huyền 
bí. Tâm linh có thể chuyển hóa con người hướng thiện, khi họ thật sự hiểu 
được và hiểu đúng giá trị đích thực của cuộc sống.
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TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG

Bao tham ái thảy tiêu tàn,
Tâm ta thắng đạt Niết-bàn thảnh thơi”. 

(Dhammapada)

Xã hội gồm nhiều tầng lớp và nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Mỗi lĩnh vực là một môn học mà ta có thể 
học hỏi và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Mỗi lĩnh 
vực đều có những điểm riêng, nhưng tựu trung 
đều hướng đến mục đích mang lại tri thức cho con 
người. Tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong hệ 
thống xã hội, giúp con người phát triển đạo đức và 
hoàn thiện nhân cách.

Sở dĩ, lớp trẻ ngày nay ở một số nơi, đánh mất đạo 
đức, sống thực dụng và buông thả, cũng bởi vì chưa 
nhận thấy giá trị của đạo đức tôn giáo. Đạo Phật sẽ 
làm gì đối với tình trạng đạo đức đang suy thoái của 
một bộ phận xã hội hiện nay? Việc giáo dục lớp trẻ 
vô cùng quan trọng. Một thế hệ tốt phải dựa trên nền 
tảng giáo dục đạo đức tốt. Do đó, giáo dục không 
chỉ là dạy và học mà trong đó không thể thiếu yếu 
tố đạo đức và nhân văn.

Giáo dục tuổi trẻ trong Phật giáo và thế gian có 
phần khác biệt, có thể xem hình ảnh La-hầu-la 
là biểu tượng giáo dục tiêu biểu trong Phật giáo. 
Theo Phật giáo, kinh nghiệm giáo dục tuổi trẻ và 
nghệ thuật giáo dục trẻ em là giúp chúng nhận 
diện được các hành vi xấu và dạy cách chuyển 
hóa những hành vi bất thiện ấy. Trong đời sống 
thiền môn, một người đệ tử nếu phạm phải sai lầm 
thì phải thành tâm sám hối. Sám hối có nghĩa là tự 
mình bày tỏ lỗi lầm trước Phật - Pháp - Tăng, tỏ 
rõ sự hổ thẹn và tự nguyện với lòng sẽ không sai 
phạm. Sám hối như vậy là biểu hiện phẩm hạnh 
đạo đức.

Phật giáo không thể không có trách nhiệm khi đạo 
đức của tuổi trẻ trong xã hội ngày càng sa sút. Đạo 
Phật có bổn phận chuyển mê, khai ngộ, hóa giải 
những bất trắc còn đọng trong tư tưởng của thế hệ 
trẻ, bằng cách tổ chức những lớp học mà nội dung 
chủ yếu là giảng dạy cho các em về giá trị đạo đức, 
dùng những lời Phật dạy khuyên răn và hướng các 
em đến một đời sống chân thiện.

Phật giáo nói riêng hay tôn giáo nói chung cần phải góp bàn tay nhân ái để xoa dịu, 
làm lắng đọng nỗi đau, giúp thế hệ trẻ vững bước trước những cám dỗ đời thường.
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J.Nehru từng viết: “Rõ ràng tôn giáo đã đáp ứng nhu 
cầu con người và đa số con người trên thế giới đều có 
một hệ thống tín ngưỡng nào đó… Tôn giáo đã đưa 
ra một loại giá trị cuộc sống cho con người mà dù 
một số chuẩn mực ngày nay không còn được áp dụng, 
nhưng những chuẩn mực ấy vẫn còn là cơ sở cho tinh 
thần và đạo đức”. Như vậy, có thể nói trong quá trình 
tồn tại xã hội, giữa hình thái ý thức tôn giáo và ý thức 
đạo đức luôn có quan hệ tương tác, đan xen và thâm 
nhập lẫn nhau. Sự tác động, biện chứng đó lại diễn ra 
trong chính quy định của điều kiện sinh hoạt vật chất 
xã hội. Vì vậy, nói bản thân tôn giáo chứa đựng những 
nội dung đạo đức là điều có thể hiểu được. Bất cứ tôn 
giáo nào cũng có một hệ thống chuẩn mực và giá trị 
đạo đức nhằm điều chỉnh ý thức và hành vi đạo đức 
của các tín đồ. Thực tế cho thấy, quan niệm đạo đức 
của các tôn giáo, ngoài những giá trị đặc thù bảo vệ 
niềm tin tôn giáo thiêng liêng, còn đề cập đến những 
chuẩn mực đạo đức mang tính nhân bản, như sống 
hiếu thảo với cha mẹ, trung thực, nhân ái, hướng tới 
cái thiện, tránh xa điều ác... Vì vậy, đương nhiên, một 
số nội dung của đạo đức trở thành bộ phận cấu thành 
nội dung của tôn giáo.

Vấn đề trọng tâm của Phật giáo là “ly khổ đắc lạc”, 
nghĩa là phải tận diệt những mầm mống đưa đến đau 
khổ để thành tựu đời sống an lạc giải thoát, chứng 
được Niết bàn. Muốn đạt được điều đó, con người 
không chỉ có niềm tin tôn giáo, mà còn cần cả sự 
phấn đấu, nỗ lực của bản thân bằng cách thực hành 
một đời sống đạo đức đúng nghĩa. Từ đó, Phật giáo 
đưa ra những chuẩn mực đạo đức rất cụ thể để con 
người tu tập, phấn đấu hướng đến con đường tâm 
linh. Trong đó, những chuẩn tắc phổ biến nhất là Ngũ 
giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uống rượu) và Thập thiện (ba 
điều thuộc về thân: Không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm; ba điều thuộc về ý thức: Không tham 
lam, không thù hận, không si mê; bốn điều thuộc về 
khẩu: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói 
hai chiều, không nói lời ác khẩu). Những chuẩn mực 
này, nếu lược bỏ màu sắc mang tính chất tôn giáo sẽ 
là những nguyên tắc ứng xử phù hợp giữa người với 
người, rất có ích cho việc duy trì đạo đức xã hội. Phải 
nói rằng, tôn giáo đã đề cập trực tiếp đến những vấn 
đề đạo đức cụ thể của cuộc sống thế tục và ít nhiều 
mang đến giá trị nhân văn. Trên thực tế, những giá trị, 
chuẩn mực đạo đức của các tôn giáo có ý nghĩa nhất 
định trong việc duy trì đạo đức xã hội.

Như vậy, có thể khẳng định đạo Phật hay bất cứ 
tôn giáo nào cũng đều có một mảng đạo đức vừa 
đặc thù, vừa giao thoa giữa những giá trị đạo đức 
xã hội và đạo đức tôn giáo. Đạo đức tôn giáo cũng 
có một số giá trị nhất định trong đời sống xã hội, là 
một trong những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
nền tảng đạo đức xã hội. Trong quá trình phát triển 
và phổ biến trên bình diện thế giới, Đạo Phật không 
chỉ đơn thuần chuyển tải niềm tin, mà còn có vai trò 
chuyển tải, hòa nhập văn hóa và văn minh, góp phần 
duy trì đạo đức xã hội nơi trần thế.

Đạo đức Phật giáo hướng con người đến những giá 
trị nhân văn, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện 
đạo đức cá nhân. Tinh thần “từ bi” trong Phật giáo 
không chỉ dành riêng cho con người, mà còn đến 
cả muôn vật. Phật giáo kêu gọi lòng nhân đạo, yêu 
thương và bảo vệ sự sống. Đặc biệt, trong quan hệ 
giữa con người với con người, Phật giáo muốn tình 
yêu thương ấy phải biến thành hành động, xoa dịu 
nỗi đau, cứu giúp những người đau khổ do thiên tai, 
dịch bệnh như hiện nay, hoặc đoàn kết giữ gìn hòa 
bình, bảo vệ đất nước. 

Có thể nói, ngày nay, thế giới đang biến động, con 
người sống trong lo sợ bởi bạo lực hoành hành. Đạo 
đức của lớp trẻ lại có phần suy thoái, Phật giáo là 
tôn giáo muốn giải thoát con người khỏi đau khổ và 
con người cần phải tự hoàn thiện đạo đức cá nhân, 
diệt trừ tham - sân - si, xóa bỏ vô minh, chặt đứt 
phiền não để vượt qua biển khổ luân hồi.

Tình yêu tha nhân trong Phật giáo hay các tôn giáo 
khác không đơn thuần là tình yêu trong tâm tưởng mà 
được cụ thể hóa, như kẻ đói được ăn, kẻ rách được mặc, 
chăm sóc người ốm đau, bệnh tật, khuyên can người 
lầm lỗi... Tóm lại, đây là những hành vi đạo đức rất cụ 
thể và thiết thực khi trong xã hội còn nhiều cảnh khổ 
cần được cứu vớt, giúp đỡ. Đây là điều mà bản thân 
Phật giáo nói riêng hay tôn giáo nói chung cần phải góp 
bàn tay nhân ái để xoa dịu, làm lắng đọng nỗi đau, giúp 
thế hệ trẻ vững bước trước những cám dỗ đời thường. 
Như thế chính là Phật giáo đã đóng góp giá trị văn hóa, 
đạo đức trong việc xây dựng nhân sinh, xây dựng lớp 
trẻ trong hiện tại cũng như tương lai được hoàn mỹ.

Chú thích:
* Ni sư Thích Nữ Đồng Hoà: Nghiên cứu sinh - Uỷ viên Thường 
trực Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.





Hướng đến kỷ  niệm

40 năm
THÀNH LẬP GHPGVN
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PHÁT HUY TRÍ TUỆ KỶ CƯƠNG 
HƯỚNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Kỳ cuối)

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Văn Hóa Phật 
Giáo trân trọng trích đăng các bài viết thuộc 
tác phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 
năm hình thành và phát triển của Hòa thượng 
Thích Huệ Thông. Các bài viết được sắp xếp 
và biên tập để cung cấp cho độc giả gần xa 
biết về những khó khăn, thách thức và nỗ lực 
không ngừng nghỉ của bao thế hệ chư Tôn 
đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong suốt 
nhiều năm, nhằm xây dựng, bảo vệ và phát 
triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Huệ Thông*
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Như chúng ta đã biết, Hội 
đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam ngay khi 

vừa ra đời đã hoạch định ngay một 
kế hoạch mang tính chiến lược 
ổn định lâu dài, đó chính là Hiến 
chương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, tiếp đó là việc kiện toàn tổ 
chức và ban hành các văn bản, quy 
phạm như: Quy chế, nội quy, quy 
định, điều luật để Giáo hội các cấp 
y cứ thừa hành nhằm tăng cường 
sự ổn định bền vững và làm nền 
tảng để từng bước phát triển. Như 
vậy, chiến lược ổn định là không 
có những thay đổi đáng kể trong 
cơ cấu nhân sự của toàn bộ hệ 
thống Giáo hội, chẳng hạn duy 
trì nguồn nhân sự đã suy cử, giữ 
nguyên khung sườn cơ cấu tổ chức 
của Giáo hội, giữ nguyên những 
điều, mục quan trọng cơ bản của 
Hiến chương Giáo hội và các nội 
dung cần thiết trong các quy chế, 
giữ nguyên hiệu lực của các quyết 
định đã ban hành trước đây…

Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam trước yêu cầu phát triển 
trong điều kiện đã gặt hái nhiều 
thành quả khả quan, cũng như đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
quý giá trong quá trình hoạt động 
Phật sự suốt 40 năm qua, chính 
vì vậy việc kế thừa và phát huy 
trí tuệ trong công tác hoạch định 
chiến lược cho toàn bộ hoạt động 
của Giáo hội sẽ là điều kiện tốt 
nhất để hiện thực hóa những mục 
tiêu mà Giáo hội đã đề ra. Theo 
đó, chiến lược phát triển bền 
vững là vừa tăng cường sự ổn 
định, vừa hướng đến sự phát triển 
trong tương lai, trong đó một số 
công tác quan trọng như đào tạo 
nguồn nhân sự kế thừa, cải cách 
các thủ tục hành chánh, cải cách 
phương thức làm việc khoa học 
hiện đại, cơ cấu nhân sự phù hợp 
với tình hình thực tế, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác 
Phật sự, tăng cường phối hợp với 
các cấp Giáo hội, các Ban, Viện 

để công tác Phật sự hanh thông 
và hiệu quả, ban hành các quy 
chế thích ứng với hoàn cảnh và 
xu hướng phát triển của Giáo hội.
Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự 
nghiệp, trí tuệ là yếu tố đầu tiên 
và căn bản cho mọi hành dụng 
của tu sĩ Phật giáo, trí tuệ phản 
ảnh tầm nhìn và khả năng quan 
sát cũng như tiên liệu trước mọi 
tình huống sắp xảy ra, quan 
trọng hơn, trí tuệ sẽ giúp chúng 
ta hoạch định một chương trình 
hoạt động đúng hướng, tránh bị 
sai sót, rủi ro cũng như đỡ tốn 
kém thời gian mà lại đạt hiệu 
quả chất lượng, chính vì vậy sự 
phát triển bền vững của Phật giáo 
rất cần đến yếu tố trí tuệ, nhất là 
trong bối cảnh toàn cầu hóa, trên 
tinh thần hòa nhập, chúng ta dùng 
trí tuệ của Phật giáo để vận dụng 
một cách linh động, sáng tạo sao 
cho phù hợp với công tác tổ chức, 
lãnh đạo, điều hành Phật sự, cũng 
như phục vụ mục đích tu học và 

Kỷ cương cũng là yếu tố quan trọng gắn liền với trí tuệ trong công tác hoạch 
định chiến lược phát triển bền vững của Giáo hội. Thật ra, một khi nói đến trí 
tuệ tức là đã có kỷ cương và ngược lại nói đến kỷ cương tức là đã có trí tuệ,...
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hoằng pháp, chắc chắn chúng ta 
sẽ có một nguồn năng lượng trí 
tuệ vừa khoa học, vừa giữ vững 
truyền thống tâm linh trong quá 
trình phụng sự chúng sanh và 
phát triển ngôi nhà Giáo hội một 
cách bền vững.

Mặt khác, kỷ cương cũng là yếu 
tố quan trọng gắn liền với trí tuệ 
trong công tác hoạch định chiến 
lược phát triển bền vững của Giáo 
hội. Thật ra, một khi nói đến trí tuệ 
tức là đã có kỷ cương và ngược lại 
nói đến kỷ cương tức là đã có trí 
tuệ, bởi trên thực tế, không có một 
vị Tăng hay vị Ni nào có trí tuệ 
mà không tuân thủ Hiến chương 
của Giáo hội hay không chấp hành 
những quy định của Pháp luật, 
cũng như một thành viên Giáo 

hội có giới luật, sống nề nếp kỷ 
cương thì bản thân vị này đã có trí 
tuệ. Chính vì vậy, hai yếu tố này 
tuy nói là hai nhưng thực chất là 
một và đây chính là nền tảng quan 
trọng để xây dựng một chiến lược 
phát triển bền vững của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, 
chúng ta đang sống trong thời đại 
mà sự văn minh, tiến bộ trong thời 
đại khoa học - kỹ thuật phát triển, 
nhất là sự phát triển tốc độ của hệ 
thống mạng xã hội, điều này đã 
phần nào làm thay đổi đời sống 
sinh hoạt của Tăng Ni, Phật tử. 
Trong xu thế toàn cầu hóa và trên 
tiến trình hội nhập của đất nước, 
đã buộc Phật giáo phải hòa nhập 
vào đời sống xã hội, chính vì vậy 
mà yếu tố trí tuệ kỷ cương càng trở 
nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Từ nhận định này và y cứ theo định 
hướng từ tầm nhìn trí tuệ của tập 
thể chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, 
đó là chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - 
Hội nhập - Phát triển” đã được Giáo 
hội khởi xướng tại Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2017-2022, cũng trên 
nền tảng Trí tuệ - kỷ cương, chúng 
tôi cũng mạo muội phát thảo một 
số mục tiêu bao quát và căn bản, 
cần triển khai thực hiện trong thời 
gian tới. Thông qua đó, chúng ta sẽ 
có cơ sở thiết lập một chương trình 
hoạt động Phật sự vì sự nghiệp 
phát triển về lâu, về dài. Từ cơ sở 
này, chúng tôi mong muốn Trung 
ương Giáo hội sẽ vận dụng trí tuệ 
vào công tác hoạch định một chiến 
lược phát triển vĩ mô để vững bước 
trên tiến trình hội nhập.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ 
kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tại chùa Việt Nam Quốc tự nhân dịp Lễ Phật đản (Ảnh: VGP).
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Các mục tiêu bao quát cho chiến 
lược phát triển bền vững của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
bao gồm:

1Xây dựng con người xuất gia 
vẹn toàn trí đức, trong đó có 

hai mục tiêu cụ thể: Một là thẩm 
tra, chắt lọc nguồn đầu vào cho 
Giáo hội (việc thâu nhận đệ tử 
xuất gia của các vị thầy Bổn sư); 
hai là nâng cao chất lượng nhân 
sự từ công tác giáo dục đào tạo 
Tăng tài.

2Xây dựng guồng máy, không 
ngừng kiện toàn tổ chức, 

trong đó có các mục tiêu cụ thể, 
đó là công tác quy hoạch cán bộ, 
công tác tổ chức phù hợp với 
tình hình thực tiễn.

3Xây dựng và hoàn thiện cơ 
chế đáp ứng yêu cầu phát triển 

thời hội nhập, trong đó có các 
mục tiêu cụ thể, đó là năng động, 
sáng tạo trong việc tu chỉnh, cải 
tiến, bổ sung các nội dung cần 
thiết, đáp ứng tình hình thực tế 
của Giáo hội.

4Xây dựng chương trình hoạt 
động Phật sự bao quát, trong 

đó có các mục tiêu cụ thể, đó là 
xây dựng các bộ phận tổ chức 
nhân sự, tham mưu, giám sát 
cho Hội đồng Trị sự bằng nguồn 
lực nhân sự sẵn có từ Ban Tăng 
sự Trung ương, các Trưởng Ban 
Trị sự Giáo hội các tỉnh, thành, 
các Trưởng Ban, Viện trực thuộc 
Trung ương Giáo hội; xây dựng 
chương trình hoạt động Phật sự 

cho các Ban, ngành và Ban Trị sự 
các tỉnh thành, trong đó chú trọng 
ngành Thông tin Truyền thông; 
hình thành các mô hình phát 
triển kinh tế mang dấu ấn thời 
đại Công nghiệp 4.0; tăng cường 
công tác đối ngoại của Giáo hội; 
nâng cao hiệu quả hoạt động Phật 
sự của ngành Thông tin Truyền 
thông; cải cách và nâng cao chất 
lượng chương trình giáo dục và 
môi trường giáo dục đào tạo Tăng 
tài; chỉnh đốn hoạt động hoằng 
pháp (đúng chánh pháp) đáp ứng 
yêu cầu học Phật của quần chúng; 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của ngành Tăng sự… 

Trên tinh thần Trí tuệ - kỷ cương 
đúng như định hướng tại Đại hội 
Đại biểu Phật giáo lần thứ VIII 

Nhìn lại quá trình 40 năm hình thành, ổn định và phát triển của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vận dụng trí tuệ tập thể, chúng ta dễ dàng 
nhận thấy Phật giáo Việt Nam đã thật sự lớn mạnh trên nhiều phương diện,...
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HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM
40 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN

nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đề 
ra, 4 mục tiêu tổng thể này sẽ là 
cơ sở ban đầu để chúng ta thực 
hiện công tác hoạch định cho một 
chiến lược phát triển bền vững. 
Từ việc xác lập bốn mục tiêu 
tổng thể và khái quát các điểm 
chính của mục tiêu cụ thể, chúng 
tôi mong rằng Giáo hội sẽ vận 
dụng tinh hoa trí tuệ của tập thể 
Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự và sự đóng góp trí tuệ rộng 
rãi từ hệ thống bộ phận nhân sự, 
giám sát, tham mưu (Trưởng Ban 
Trị sự Giáo hội các tỉnh, thành) 
và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo 
đầu ngành trực thuộc Trung ương 
Giáo hội, để đề ra kế hoạch thực 
hiện các mục tiêu này bằng một 
chương trình hoạt động Phật sự 
mang tính đột phá trong bối cảnh 
thời hội nhập.

Tạm kết tác phẩm
Nhìn lại quá trình 40 năm hình 
thành, ổn định và phát triển của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, 
vận dụng trí tuệ tập thể, chúng 
ta dễ dàng nhận thấy Phật giáo 
Việt Nam đã thật sự lớn mạnh 
trên nhiều phương diện, đạt được 
kết quả khả quan trong các lĩnh 
vực Tăng sự, giáo dục, hoằng 
pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, 
ban hướng dẫn, nhất là trên mặt 
hoạt động đối ngoại và thông tin 
truyền thông trong thời gian gần 
đây, thông qua các Hội nghị, Hội 
thảo quốc tế, đã không ngừng 
nâng cao vị thế Phật giáo trong 
lòng dân tộc, trên trường quốc tế.

Từ nhiệm kỳ VIII trở đi, công 
tác lãnh đạo điều hành của tập 
thể chư Tôn đức Hội đồng Trị 
sự đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, nhất là sự năng động nhạy 
bén trong việc đưa ra những 

quyết sách đúng đắn kịp thời đã 
tạo nên sức sống mới của Giáo 
hội, góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác Phật sự, tạo đà cho sự 
phát triển mạnh mẽ hơn trong 
bối cảnh thời đại, điển hình như 
để chuẩn bị cho công tác Đại hội 
Đại biểu Phật giáo các cấp được 
đi vào nề nếp, ổn định, đáp ứng 
nhu cầu cho sự kế thừa của các 
cấp Giáo hội, Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự đã ký ban hành Chỉ thị về 
tổ chức Đại hội cấp tỉnh cũng như 
thành lập Ban Chỉ đạo công tác 
Đại hội. Có thể nói, đây là lần 
đầu tiên trong cơ chế điều hành, 
Giáo hội ban hành một Chỉ thị và 
thành lập Ban Chỉ đạo cho công 
tác Đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm 
kỳ này, Hiến chương Giáo hội đã 
được sửa đổi lần thứ VI, trong 
lần tu chỉnh này đã quy định rất 
cụ thể về các tiêu chuẩn trong 
Hội đồng Trị sự. Chẳng hạn như 
tại Chương 5 (Hội đồng Trị sự) 

Điều 21, quy định về tiêu chuẩn 
và thời hạn làm việc như: “Thành 
viên tham gia Hội đồng Trị sự 
không quá 80 tuổi; mỗi thành 
viên không kiêm nhiệm quá 02 
chức danh trong Ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự; mỗi chức danh 
không quá 3 nhiệm kỳ”… Hội 
đồng Trị sự Trung ương Giáo hội 
đã ban hành Nội quy Ban Tăng sự 
Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-
2022) gồm 15 Chương, 85 Điều 
rất sâu sát với sinh hoạt, tu học 
và công tác Phật sự đối với mọi 
thành viên trong ngôi nhà Giáo 
hội, không ngoài mục đích chấn 
chỉnh kỷ cương, tăng cường sự 
ổn định và làm nền tảng cho sự 
phát triển bền vững. Những nội 
dung được tu chỉnh, cải cách nêu 
trên đã nói lên tính quyết tâm rất 
cao của lãnh đạo Hội đồng Trị 
sự cho định hướng nhân sự có 
tính kế thừa trong hệ thống Giáo 
hội. Ngoài ra, nghị quyết Đại hội 
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sau cao hơn giai đoạn trước. Công 
tâm mà nói, khả năng hòa nhập 
để phát triển đúng với bản chất 
giác ngộ giải thoát của Phật giáo 
vẫn còn nhiều giới hạn, nhất là 
khả năng chế ngự của tu sĩ trước 
thế giới vật chất, ở giai đoạn sau 
thì lại thấp hơn giai đoạn trước. 
Đó là chưa nói đến sự tụt hậu và 
bất cập trong chương trình giáo 
dục các cấp của Phật giáo; công 
tác hoằng pháp mang tính tùy tiện 
tự phát, nội dung chưa đi sâu vào 
mục tiêu giác ngộ giải thoát của 
đạo Phật, một bộ phận tu sĩ khi 
thuyết giảng thường là khai thác 
tâm lý của người sơ cơ học đạo để 
được tán thưởng; nói cách khác 
là chưa có sự thống nhất đồng 
bộ trong nội dung hoằng pháp. 
Nhìn chung nguồn nhân sự của 
Phật giáo hiện nay vẫn chưa bắt 
kịp trước yêu cầu phát triển của 
xã hội, chính vì vậy mà qua mỗi 
nhiệm kỳ, Giáo hội một mặt phải 
nỗ lực đổi mới trên mọi phương 
diện, tăng cường công tác đào tạo 
nguồn nhân sự có năng lực và thể 
chất để phù hợp với yêu cầu thời 
đại; một mặt phải chấp nhận sống 
chung với những giới hạn nhất 
định và phải thuận theo trào lưu 
tiến hóa trong đời sống xã hội.

Từ thực tế này, Đại hội Phật giáo 
toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề 
“Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - 
Phát triển” và nhất là 9 nội dung 
trong chương trình hoạt động 
Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-
2022) đã mang một ý nghĩa cực 
kỳ quan trọng, đó là nghiêm túc 
nhận chân một cách khách quan 
và trung thực về những mặt tồn 
đọng, nhìn vào thực trạng, phân 
tích đặc điểm tình hình nhằm 
phấn đấu hoàn thiện công tác 
Phật sự; cũng trên nền tảng này, 
với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu 

trong việc hướng đến một chiến 
lược phát triển bền vững, Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam đã vận dụng 
nguồn năng lượng cống hiến từ trí 
tuệ chư Tôn đức giáo phẩm trong 
Hội đồng Trị sự và sự đóng góp 
trí tuệ rộng rãi của chư Tôn đức 
lãnh đạo Giáo hội các tỉnh, thành, 
các Ban Viện trực thuộc Trung 
ương Giáo hội để thực hiện 9 nội 
dung chương trình hoạt động Phật 
sự nhiệm kỳ VIII (2017- 2022).
Đồng thời, mọi thành viên trong 
ngôi nhà Giáo hội giữ vững kỷ 
cương trong sinh hoạt, tùy duyên 
bất biến trong mọi công tác Phật 
sự, luôn giữ vững bản chất giác 
ngộ giải thoát của đạo Phật trong 
quá trình hội nhập. Trên cơ sở 
này, chúng ta có quyền tin tưởng 
Giáo hội sẽ tạo nên bước đột phá 
mạnh mẽ trong tương lai và ở 
đó, bốn mục tiêu chúng tôi nêu 
trên, nếu được Trung ương Giáo 
hội quan tâm xây dựng kế hoạch, 
hoạch định và triển khai thực hiện 
chương trình, thì đây sẽ là một 
chiến lược lâu dài cho sự nghiệp 
phát triển bền vững của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trong thời 
gian tới. Chúng tôi kỳ vọng, tầm 
nhìn trí tuệ từ tám chữ vàng “Trí 
tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát 
triển”, cùng với việc hình thành 
chương trình hoạt động Phật sự 
được xây dựng trên cơ sở 4 mục 
tiêu tổng thể, sẽ là kim chỉ nam 
không chỉ cho Trung ương Giáo 
hội hay các cấp Giáo hội, mà là 
cho tất cả mọi thành viên trong 
ngôi nhà Giáo hội, không chỉ áp 
dụng trong nhiệm kỳ tới, mà sẽ là 
kim chỉ nam cho một chiến lược 
lâu dài nhằm hướng đến sự phát 
triển chất lượng và bền vững của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

* HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư 
ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đạo Phật 
lấy trí tuệ làm sự 
nghiệp, trí tuệ là 

yếu tố đầu tiên và 
căn bản cho mọi 
hành dụng của tu 

sĩ Phật giáo

nhiệm kỳ VIII (2017-2022) cũng 
đã rất chú trọng hoạt động thông 
tin truyền thông, xem đây là một 
trong những thế mạnh hoằng 
pháp. Theo đó, việc thành lập tổ 
Thông tin Tuyên truyền của Văn 
phòng II và sau đó thuộc Văn 
phòng Trung ương Giáo hội đã 
kịp thời cập nhật những thông tin 
quan trọng và giải quyết, xử lý 
một cách có hiệu quả trong thời 
kỳ Công nghiệp lần thứ 4. Triển 
khai hiệu quả Văn phòng Hành 
chánh điện tử cho 2 văn phòng, 
tiến tới xây dựng Văn phòng 
Hành chánh điện tử cho các Ban 
Trị sự để phục vụ cho công tác 
điều hành Giáo hội.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trên 
dòng chảy thời gian, cứ trong mỗi 
giai đoạn lịch sử, bên cạnh những 
thuận lợi mới, đều luôn phát sinh 
thêm những vấn nạn thời đại, 
cường độ thách thức giai đoạn 
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N gay trong khi Thế Tôn còn tại thế đã có 
những hàng Thánh đệ tử của Ngài biết 
sử dụng ngày, tháng, sức lực và tuổi trẻ 

để làm nên sự nghiệp giải thoát và giác ngộ, 
để rồi truyền trao sự nghiệp ấy lại cho chúng 
ta hiện tại. Trong những vị Thánh đệ tử ấy, Tôn 
giả Rāhula là một mẫu hình tiêu biểu cho công 
hạnh tu tập tinh tấn, đem cả tuổi trẻ và sức lực 
để cống hiến cho những giá trị siêu việt mang ý 
nghĩa nhân văn cao đẹp.

Từ lời dạy 
của Đức Phật 
với Rāhula -

ĐĐ. Thích Nhuận Lạc

nghĩ về tuổi trẻ Phật giáo
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THÂN THẾ NGÀI RĀHULA
Rāhula, Hán dịch là La-hầu-la 
hay La Vân, là một vị Thánh đệ 
tử của Đức Phật, đồng thời cũng 
là con trai của Thái tử Siddhatta 
và Công chúa Yasodharā, là 
người thừa kế ngai vàng của đức 
vua Suddhodana sau khi Thái tử 
Siddhatta xuất gia và sau đó là 
Hoàng tử Ananda. 

Về niên đại năm sinh của ngài 
Rāhula, có rất nhiều giả thiết xoay 
quanh năm Ngài ra đời. Theo 
Phật học Đại từ điển của Đinh 
Phúc Bảo cho rằng, Ngài sinh 
vào đêm Phật thành đạo. Theo 
Từ điển Phật học của Nguyễn 
Tường Bách, Ngài sinh ra được 
bảy ngày thì Thái tử Siddhatta 
xuất gia. Trong tác phẩm The 
Buddha and his Teaching của 
ngài Narada xác định Rāhula thọ 
Đại giới khi Đức Phật đã thành 
đạo 14 năm. Xét theo sử liệu 
Nam truyền, Đức Phật thành đạo 
sau 06 năm khổ hạnh. Như vậy 
tức 20 năm sau khi Phật xuất gia, 
khi ấy Rāhula 20 tuổi là hợp lý.

Về niên đại thị tịch của ngài 
Rāhula có hai giả thiết chính. 
Theo đa phần các nguồn sử liệu 
Nam truyền thì Ngài thị tịch 
trước khi Phật nhập diệt. Tuy 
nhiên, một số Kinh điển Bắc 
truyền khi nói về lúc Đức Phật 
nhập diệt lại cho rằng Ngài vẫn 
còn hiện diện nơi Kushinagara. 
Từ các Kinh tạng của hai truyền 
thống đều cho rằng Ngài nhập 
diệt lúc chưa đầy 50 tuổi. Tuy 
nhiên, đối với các bậc Thánh 
việc trụ thế dài ngắn không 
nói lên giá trị mà cốt yếu là ở 
đời sống và đóng góp các giá 
trị nhân văn cho đời sống con 
người mới là quan yếu.

Như vậy, tổng quan về năm sinh 
và năm viên tịch của ngài Rāhula 
đã được khái lược lại về những 
quan điểm xác thực với lịch sử, 
để có những nhìn nhận hiện thực 
về một con người lịch sử, một vị 
Thánh đệ tử từng có mặt trong 
Tăng đoàn thời Phật tại thế, chứ 
không phải là những sự huyễn dụ 
mang tính huyền thoại.

Như vậy theo sự chỉ dạy 
của Phật, Rāhula đảnh 
lễ Sāriputta làm Thầy 
và theo ngài Sāriputta tu 
học. Từ đây mở ra một 
chân trời cao rộng trong 
cuộc đời Rāhula.

Tranh thangka Rahula từ 
Tây Tạng. 
(Ảnh: mandalas.life)
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Ngài Rāhula được xem là một trong những vị chứng 
Thánh quả khi tuổi đời còn trẻ nhất. (Ảnh: internet)

TIỀN THÂN NGÀI RĀHULA
Không phải ngẫu nhiên mà cuộc 
đời ngài Rāhula diễn biến như vậy, 
ngay từ trong quá khứ, do nhiều 
nhân duyên thuở tiền kiếp nên 
nay mới biểu hiện ra như vậy. Từ 
nhiều tiền kiếp, Rāhula và Đức 
Phật đã có nhân duyên kết thành 
chí thân. Trong các truyện tiền 
thân như Mahāsuddassana (Ja.95), 
Sonaka (Ja.529), Mahājanaka 
(Ja.539), Vidhurapandita (Ja.545), 
Vessantara (Ja.547), tiền thân của 
Rāhula đều là Vương tử con của 
Quốc vương, vị Quốc vương bấy 
giờ là tiền thân của Đức Phật. Từ 
tiền kiếp, Rāhula đã phát nguyện 
nhiều đời làm con của Đức Phật 
là vậy.

Cũng vậy, ngay trong tiền kiếp, 
khi tiền thân Đức Phật muốn rời 
bỏ gia đình để tìm kiếm con đường 
đạo tốt đẹp thì tiền thân Rāhula 
cũng là những chướng ngại ngăn 
trở con đường xuất thế của bậc 
Đạo sư. Như chuyện tiền thân 

Bandhanāgāra (Ja.201) vị Bà-la-
môn là tiền thân của Đức Phật vì 
muốn vào rừng ẩn tu nhưng người 
vợ không đồng ý khi chưa có con, 
sau khi sinh được người con trai 
là tiền thân của Rāhula, người Bà-
la-môn quyết chí phải đi vào rừng 
nhưng người vợ lại tìm cách để có 
thêm con nhằm tạo thêm sự buộc 
ràng. Tuy nhiên, vị Bà-la-môn vẫn 
đi tu. Vì vậy, không phải ngẫu 
nhiên mà khi Rāhula vừa ra đời, 
vẫn còn đỏ hỏn, Thái tử Siddhatta 
đã vội ra đi tìm con đường vượt 
thoát khổ đau. Chính từ trong tiền 
kiếp đã có những nhân duyên như 
vậy nên không thể luận bàn Thái 
tử thiếu tình thương với con trẻ, bỏ 
lại Rāhula khi Ngài còn rất nhỏ.

Từ trong tiền kiếp, không những 
có thắng duyên là thân thuộc với 
Đức Phật, mà trên con đường 
học đạo, Rāhula lúc nào cũng 
có bậc Đạo sư chỉ dẫn là Đức 
Phật. Như trong truyện tiền thân 
Tipallatthamiga (Ja.16), tiền thân 

Phật là con Nai chúa, tiền thân 
Rāhula là con Nai cháu. Với sự 
chỉ dạy của Nai chúa, con Nai 
cháu đã vượt khỏi hiểm nguy. 

Trong cuộc đời tu hành của 
Rāhula, Đức Phật cũng chỉ dạy 
Ngài với những pháp hành đơn 
giản, sự tu tập của Rāhula cũng 
vậy, không luống uổng là thân 
thuộc của Phật, từ trong ngôn 
hành cũng như đời sống dung dị 
nhưng bản chất tôn quý vẫn không 
mất đi. Như trong truyện tiền thân 
Daddhara (Ja.172), tiền thân của 
Phật là Sư tử cha dạy cho Sư tử 
con là tiền thân của Rāhula phải 
biết rống lên tiếng gầm của Sư tử, 
bậc Vương giả chớ cất tiếng bần 
tiện của chó hoang. 

XUẤT GIA THEO PHẬT
Sau khi thành đạo ở Bodh Gaya 
và truyền đạo được 03 năm, Đức 
Phật nhận lời thỉnh cầu của đức 
vua Suddhodana và dân chúng 
thành Kapilavatthu trở về quê 
hương. Sau gần mười năm kể từ 
đêm trăng năm xưa, Ngài lặng lẽ 
vượt thành ra đi, nay trở lại đã là 
bậc Đạo sư, là Thầy của chư Thiên 
và loài người. Trong vương thành 
Kapilavatthu, “mẹ của Rāhula 
đã nói với Hoàng tử Rāhula điều 
này: - Này Rāhula, người kia là 
cha con. Hãy đi và cầu xin phần 
thừa kế. Khi ấy, Hoàng tử Rāhula 
đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đứng ở phía trước Đức 
Thế Tôn và nói: - Này vị Sa môn, 
bóng che của Ngài thật là an lạc.
Sau đó, Đức Thế Tôn đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và đi. Khi ấy, 
Hoàng tử Rāhula đã theo sát 
phía sau Đức Thế Tôn và nói: - 
Này vị Sa môn, hãy ban cho con 
phần thừa kế. Này vị Sa môn, hãy 
ban cho con phần thừa kế. Khi 
ấy Đức Thế Tôn đã bảo Đại đức 
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Sāriputta rằng: - Này Sāriputta, 
như thế thì người hãy cho Hoàng 
tử Rāhula xuất gia” [1].

Vậy là Rāhula đã xuất gia theo 
Phật với một nhân duyên như 
vậy. Rāhula trở thành vị Sa di đầu 
tiên trong Giáo đoàn của Phật, 
trở thành người thừa kế gia tài 
chánh pháp của Phật. Rāhula rất 
thích ở cùng với Phật. Có thể là 
do sự kính mến với bậc Thầy mô 
phạm. Vì sự kính tín và tình yêu 
thuần khiết đối với bậc Đạo sư, 
Rāhula có thể từ bỏ sự bảo bọc 
của đức vua Suddhodana, từ bỏ 
tình cảm thương yêu của mẹ là 
Yosadhara, từ bỏ ngôi vị mà cha 
mình là Siddhatta đã từng khước 
từ để cất bước theo Phật trở thành 
xuất sĩ khi mới mười tuổi. Theo 
sự chỉ dạy của Phật, Rāhula đảnh 
lễ Sāriputta làm Thầy và theo 
ngài Sāriputta tu học. Từ đây, mở 
ra một chân trời cao rộng trong 
cuộc đời Rāhula.

CON ĐƯỜNG TU HỌC CỦA 
NGÀI RĀHULA
Từ khi theo Đức Phật xuất gia, 
Rāhula đã là một vị Sa di mẫu 
mực. Luôn biết tôn kính các bậc 
Trưởng thượng và có hạnh tu 
nhẫn nhục, không bao giờ lên 
tiếng tranh cãi hay thanh minh 
mà chỉ im lặng làm phận sự của 
mình. Điều đó là do Đức Phật 
sớm đã dạy Rāhula về hạnh tu 
này. Người xuất sĩ chỉ cần pháp 
hành như vậy đã đủ giữ gìn phẩm 
hạnh của mình và thăng tiến trên 
con đường tu học. 

Một hôm, Đức Phật tìm Rāhula, 
sau khi Rāhula mang nước cho 
Phật rửa chân. Từ sự kiện thực 
tế đó, Phật hỏi Rāhula về việc sử 
dụng chiếc chậu kia. Sau khi đã 
dùng để rửa chân bị bẩn như vậy, 

có còn có thể đem đựng thức ăn 
không? Cho đến sau khi đã mang 
đi rửa sạch có thể mang đi đựng 
thức ăn không? Rāhula trả lời 
Phật những câu hỏi trên là không 
thể sử dụng được nữa. Từ đó Phật 
mới dạy Rāhula: “Cũng vậy, này 
Rāhula, đối với ai biết mà nói 
láo, không có tàm quý, thời Ta 
nói rằng người ấy không có việc 
ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rāhula, “Ta quyết không nói láo, 
dầu nói để mà chơi”, này Rahula, 
Ông phải học tập như vậy” [2]. 
Người trí phải biết sống một cách 
chân thực. Lời nói hay chính là lời 
nói thực. Rāhula đã giữ trọn lời 
dạy của Đức Phật và thực hành 
suốt cuộc đời của Ngài. Sự chân 
thật không hoa mỹ trong đời sống 
của một bậc Vương tôn là chất 
liệu quý báu nhất tạo nên phẩm 
hạnh của một bậc Thánh đệ tử. 
Từ bài Kinh này, một số sử truyện 
Phật giáo đã phóng tác nên việc 
Rāhula nói dối Phật ở Jetavana. 
Tuy nhiên trong khuôn khổ sử liệu 
Nam truyền không có đề cập đến 
việc này. Chúng ta cần phải nhìn 
nhận lại những sự phóng tác này 
để tránh diễn nói không đúng về 
cuộc đời một vị Thánh đệ tử của 
Đức Phật. Đó là phạm trù giáo dục 
về Giới học mà Phật đã dạy cho 
Rāhula từ buổi đầu mới xuất gia.

Cũng vậy, trong đời sống Sa di 
của Rāhula, Đức Phật dạy Ngài 
phải từ ái, học hạnh nhẫn nhục 
như đất, biết tiếp nhận tất cả. 
“Này Rāhula, ví như trên đất 
người ta quăng đồ tịnh, quăng 
đồ không tịnh, quăng phân uế, 
quăng nước tiểu, nhổ nước 
miếng, quăng mủ và quăng máu; 
tuy vậy, đất không lo âu, không 
dao động, hay không nhàm chán; 
cũng vậy, này Rāhula, hãy tu tập 
như đất. Này Rāhula, do tu tập 

sự tu tập như đất, các xúc khả 
ái, không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có 
tồn tại” [3]. Rāhula đã thực tập 
hạnh khiêm cung và nhẫn nhục 
ấy một cách chắc chắn như đất. 
Trung kiên và vững chãi như đất 
có thể tiếp nhận mọi điều thị phi 
mà không cần phải lên tiếng. Đó 
là phương thức giáo dục về Định 
học mà Đức Phật muốn hướng 
dẫn cho Rāhula. Cũng như nước, 
Rāhula uyển chuyển tùy duyên, 
như chính trong đời sống sau khi 
thọ Đại giới của Ngài. Khi có vị 
tín chủ cúng dường Tinh xá xong 
rồi có ý lấy lại để cúng dường cho 
vị khác, Rāhula vẫn im lặng rời 
đi không một lời phàn nàn hay 
than trách. Bởi vậy, Đức Phật 
mới từng khen hạnh kín của La 
Hầu, chỉ ta biết mà thôi. Để từ 
những chất liệu đó mới xây dựng 
nên một vị Thánh đệ tử được Đức 
Phật khen ngợi là người có Mật 
hạnh đệ nhất trong số các đệ tử 
của Thế Tôn.

Ngài Rāhula là một trong những 
vị chứng Thánh quả khi tuổi đời 
còn trẻ nhất. Bởi lẽ, khi thọ Đại 
giới xong, với công phu tu tập 
vững chắc, đức hạnh khiêm cung, 
nhẫn nhục của Ngài đã làm cho 
những thành tựu quả vị bậc Thánh 
sớm nảy nở ở nơi Tôn giả. Bên 
cạnh đó, Đức Phật từ những hành 
pháp mà tôn giả Rāhula đã thực 
tập trước đó mới chỉ dẫn trực tiếp 
phương pháp hành thiền và đề 
mục cho Rāhula: “Này Rāhula, 
vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với mắt, nhàm chán đối với 
các sắc, nhàm chán đối với nhãn 
thức, nhàm chán đối với nhãn 
xúc… Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi 
lên trí hiểu biết: “Ta đã được giải 
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thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Thế Tôn 
thuyết như vậy. Tôn giả Rāhula 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
Trong khi lời thuyết giảng này 
được nói lên, tâm Tôn giả Rāhula 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. Hàng nhiều 
ngàn chư Thiên khởi lên pháp 
nhãn ly trần vô cấu: “Phàm các 
pháp gì được sanh khởi, tất cả đều 
bị đoạn diệt” [4]. Đó là phương 
pháp tuệ quán mà Phật chỉ dạy trên 
hành trình giáo dục Rāhula.

Chính ngài Rāhula cũng nhận 
thức được các giá trị đó nên trong 
Trưởng lão Tăng kệ, chính Rāhula 
đã nói rằng:

“Nhờ ta được đầy đủ,
Hai đức tánh tốt đẹp,
Ðược bạn có trí gọi,
‘Rāhula may mắn’
Ta là con Đức Phật,
Ta lại được Pháp nhãn.
…
Ta vượt qua dục ấy,
Cắt đứt ma trói buộc,
Nhổ lên gốc khát ái,
Ta mát lạnh tịch tịnh” [5].

NHỮNG GIÁ TRỊ TU HỌC 
TỪ NGÀI RĀHULA
Thiết lập lộ trình tu học như lời 
dạy của Thế tôn với Rāhula
Đức Thế Tôn là một nhà giáo dục 
vĩ đại. Với những người trẻ trong 
giáo đoàn, mà tiêu biểu ở đây là 
Rāhula, Đức Thế Tôn đã có những 
phương pháp và lộ trình giáo dục 
hẳn hoi hợp lý cho Rāhula. Từ đó 
chúng ta có thể phân tích đường 
hướng để thiết lập một lộ trình tu 
tập cần thiết cho bản thân.

“Thế Tôn:

Thường chung sống người hiền,
Thầy có khinh miệt không?
Người cầm đuốc loài Người,
Ðược Thầy tôn trọng không?
Rāhula:
Thường chung sống người hiền,
Con không có khinh miệt.
Người cầm đuốc loài Người,
Thường được con tôn trọng.
Thế Tôn:
Bỏ năm dục trưởng dưỡng,
Khả ái và đẹp ý,
Với lòng tin xuất gia,
Hãy trở thành con người,
Làm chấm dứt khổ đau.
Thân cận với bạn lành,
Sống trú xứ xa vắng,
Viễn ly không ồn ào,
Hãy tiết độ ăn uống
Y áo, đồ khất thực,
Vật dụng và sàng tọa,
Chớ có tham ái chúng,
Chớ trở lui đời này.
Chế ngự trong giới bổn,
Phòng hộ trong năm căn,
Hãy tu tập niệm thân,
Sống với nhiều nhàm chán.
Hãy từ bỏ tịnh tướng,
Hệ lụy với tham ái,
Tu tập tâm bất tịnh,
Nhất tâm, khéo định tĩnh.
Hãy tu tập vô tướng,
Bỏ đi, mạn tùy miên,
Do nhiếp phục kiêu mạn,
Ngươi sẽ sống an tịnh.
Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới 
Tôn giả Rāhula với những bài kệ 
này” [6].

Tôn trọng và thân cận thiện tri thức 
là bài học đầu tiên. Chỉ có thân cận 
thiện tri thức mới làm cho đời sống 
tâm linh được phát triển khi có bạn 
lành chỉ dẫn. Do đó, sự thân cận , 
tôn trọng tuyệt đối là cần thiết để 
được thiện tri thức chỉ dạy điều 
hay. Như Rāhula với các vị Tỳ 
kheo luôn kính trọng để được dạy 
bảo. Không vì mình là thân quyến 

của Đức Phật mà có hành động 
bất kính với chư Tăng. Đặc biệt 
với Trưởng lão Sāriputta, Rāhula 
có một sự kính trọng đặc biệt nên 
được học hỏi từ Trưởng lão nhiều 
điều cũng như nhận được sự giáo 
giới kịp thời.

Xây dựng đời sống thiểu dục tri 
túc, đó là một điều cần thiết. Người 
xuất gia cần phải có đời sống thiểu 
dục tri túc, người tri túc là người 
giàu có. Chính Rāhula xuất thân là 
Vương tử, không có sự giàu có nào 
nơi thế gian đủ hấp dẫn Rāhula, do 
đó sự thiểu dục tri túc trong đời 
sống khất sĩ là một sự giàu có với 
Rāhula, vì nơi đó có gia tài của bậc 
Thánh mà Đức Thế Tôn để lại cho 
Rāhula. Do đó, ít muốn và biết đủ 
là một điều cần thiết với một vị tu 
sĩ để xây dựng một đời sống đầy 
đủ Thánh tài. 

Khép mình trong giới luật, phòng 
hộ căn môn là một yếu tố tiếp theo, 
giới luật là ngọn đèn soi đường, 
do đó không thể nào không chú 
trọng việc giữ giới. Thánh tài của 
Thế Tôn cũng có giới tài. Vì vậy, 
trì giới là điều cần thiết phải có với 
một tu sĩ. Từ đó thiết lập sự phòng 
hộ căn môn để tránh những điều 
kiện xâm thực giới hạnh của người 
tu sĩ.

Chân thực là tướng vô tướng. Vì 
chân thực là chất liệu quý báu 
mà như trong cuộc đời Rāhula 
chúng ta đã thấy. Chân thực là 
một sự tàm quý, như voi chúa 
biết tự bảo vệ vòi của mình. Chân 
thực là chất liệu giữ phẩm hạnh. 
Không gì đẹp bằng sự chân thực. 
Do đó, sự chân thực trong ngôn 
hành là tướng vô tướng. Là hình 
ảnh đẹp nhất không gì có thể 
sánh kịp và đó là một chất liệu 
mà một tu sĩ cần phải có.
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Học hạnh khiêm cung và nhẫn 
nhục
Rāhula là một Thánh đệ tử được 
xưng tụng là Mật hạnh đệ nhất. 
Cuộc đời Ngài là mẫu mực của 
sự kham nhẫn và khiêm cung. 
Vì cầu học mà phải có sự khiêm 
cung, không có sự khiêm cung thì 
không thể tiếp nhận điều hay, điều 
mới. Không có sự khiêm cung thì 
không trau dồi những điều tốt đẹp.

Đồng thời, với sự khiêm cung là 
hạnh nhẫn nhục, sự im lặng như 
pháp của Rāhula cho thấy pháp 
hành vững chãi của Ngài. Sự nhẫn 
nhục của Rāhula là một hình ảnh 
đẹp. Bởi lẽ kham nhẫn trước tiên 
là để chuyển hóa thân tâm, loại trừ 
các phiền não để đạt được những 
giá trị tu tập tự thân. Sau đó, sự 
kham nhẫn là để giáo hóa chúng 
sanh. Vì căn tánh chúng sanh mà 
phải có sự kham nhẫn cần thiết để 
tùy duyên hóa độ mặc cho những 

thị phi, điều tiếng. Đó là một bài 
học cần thiết với người tu sĩ vừa 
để chuyển hóa tâm thức bản thân 
đồng thời chuyển hóa tha nhân thì 
không thể thiếu sự kham nhẫn.

Xây dựng một con đường giáo 
dục giới trẻ
Trở lại việc Đức Thế Tôn chế 
giới cộng vị thọ trụ đồng thất túc. 
“Trong thành Kosambī, Đức Thế 
Tôn đã ngự tại tu viện Badarika. 
Các Tỳ kheo đã nói với Rāhula 
điều này: Này đệ Rāhula, điều 
học đã được Đức Thế Tôn quy 
định rằng, không được nằm 
chung chỗ ngủ với người chưa tu 
lên bậc trên. Này đệ Rāhula, hãy 
tìm chỗ ngủ. Khi ấy, khi không 
có được chỗ ngủ, Rāhula đã nằm 
ngủ ở nhà tiêu. Vào canh cuối 
của đêm, Đức Thế Tôn thức dậy 
và đã đi đến nhà tiêu, sau khi đi 
đến đã tằng hắng. Rāhula cũng 
đã tằng hắng lại. - Ai vậy đó? 

- Bạch Thế Tôn, con là Rāhula. 
- Này Rāhula sao con lại nằm ở 
đây? Khi ấy, Rāhula đã trình sự 
việc ấy lên Đức Thế Tôn” [7]. Sau 
khi đã trình bày với Đức Thế Tôn, 
vì sự kham nhẫn của Rāhula mà 
Đức Thế Tôn càng quan tâm hơn. 
Chính Rāhula là thân quyến của 
Phật mà còn bị đối xử như thế thì 
nếu Phật không quan tâm thì sau 
này người trẻ làm sao có thể sống 
trong Tăng đoàn và xây dựng một 
lý tưởng tu tập. Do đó, chính Đức 
Phật đã rất quan tâm đến đường 
hướng giáo dục giới trẻ.

Trên phương diện một nhà giáo 
dục chúng ta cần phải có sự mô 
phạm nhất định, phải có mục tiêu 
giáo dục cụ thể mà với chúng ta 
không đi ngoài Giới - Định - Tuệ. 
Vì vậy, đối với giới trẻ cần phải 
có một lộ trình rõ ràng phù hợp 
tâm, sinh lý mà có phương pháp 
cụ thể khế lý, khế cơ. Đầu tiên, 

Qua hình ảnh Rāhula, chúng ta thấy được 
nhiều giá trị đóng góp cho việc tu tập tự thân, 
chính Rāhula là một Vương tử đã từ bỏ tuổi 
trẻ, từ bỏ tình thương thế gian của người mẹ 
Yasodhara để đến với Phật giáo, đi trên con 
đường xuất gia vì một tình yêu cao đẹp với 
chân lí, với tình thương lớn dành cho vạn loài.
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với nhận thức trẻ em không nên 
giáo dục những điều quá sâu xa, 
chưa phù hợp nhận thức của trẻ, 
mà chỉ đơn giản là dạy đạo đức 
cơ bản. Nền tảng đạo đức học 
Phật giáo là giới học, do đó chỉ 
cần giữ giới là không vi phạm 
đạo đức thế gian cũng như trưởng 
dưỡng căn lành. Trên bước đường 
phát triển đó khi đến thời điểm 
thích hợp sẽ chỉ dẫn phương pháp 
thực tập phù hợp từng cá nhân đó 
là áp dụng Định học, để cho giới 
trẻ có thể phát triển theo tư duy cá 
nhân của họ. Cuối cùng mới phát 
triển Tuệ học.

Bên cạnh đó, giáo dục giới trẻ cần 
phải có sự kham nhẫn đồng thời 
phải có tình thương lớn để trao 
gửi cho các em như tình thương 
của Phật dành cho Rāhula. Bởi lẽ 
“lạt mềm buộc chặt”, tình thương 
là chất liệu để duy trì sự hấp dẫn 
giới trẻ đến với Phật giáo. Do đó, 
phải có một tình thương lớn trao 
gửi mới có thể giáo dục được.

Mặt khác như phương pháp Đức 
Phật giáo dục Rāhula là dựa trên 
những thí dụ trực quan sinh động, 
từ hình ảnh chiếc chậu, con voi 
hay chiếc gương soi đều gần gũi 
đời sống người trẻ, giúp cho dễ 
hình dung. Vậy nên, giáo dục giới 
trẻ không nên đem những hình 
ảnh trừu tượng mà cần phải thiết 
thực như vậy.

Giáo dục giới trẻ là một việc 
cần thiết của đạo Phật. Đạo Phật 
không phải chỉ riêng của người 
già và phụ nữ. Mà đó là một gia 
tài quý báu của tất cả mọi người. 
Đừng nên để quan niệm “trẻ 
vui nhà, già vui chùa” chi phối 
tư tưởng người tu sĩ, để từ đó 
“già hóa” Phật giáo. Vì vậy, con 
đường chúng ta cần đi là giáo dục 

giới trẻ. Đó là những gì cần phải 
hành động ngay trong lúc này. 
Trong thế kỷ trước, Bác sĩ Lê 
Đình Thám cũng đã nhận định: 
“Không một thành tựu bền vững 
nào mà không nhắm đến tầng 
lớp Thanh Thiếu niên, bởi vì họ 
là người kế thừa chúng ta trong 
mai hậu”.

Có thể nói, cuộc đời và đạo 
nghiệp của các Thánh đệ tử trôi 
qua như nhạn bay ngang trời. 
Với ngài Rāhula cũng vậy, cuộc 
đời của Ngài như nhạn qua trời 
không để lại dấu. Từ những câu 
chuyện mang yếu tố huyền sử 
của các Thánh đệ tử, trong đó 
có Rāhula, với những hình ảnh 
chú Sa di nghịch ngợm. Qua thời 
gian, những hình ảnh mang yếu 
tố huyền sử đó dẫn dắt chúng ta 
đi đến những sử liệu chính thống 
để tìm về hình ảnh chân thực của 
một nhân vật lịch sử đã từng sinh 
hoạt trong Tăng đoàn.

Qua hình ảnh Rāhula, chúng ta 
thấy được nhiều giá trị đóng góp 
cho việc tu tập tự thân, chính 
Rāhula là một vương tử đã từ bỏ 
tuổi trẻ, từ bỏ tình thương thế gian 
của người mẹ Yasodhara để đến 
với Phật giáo, đi trên con đường 
xuất gia vì một tình yêu cao đẹp 
với chân lí, với tình thương lớn 
dành cho vạn loài. Thấy được 
những hy sinh trong những năm 
tháng tuổi thơ để khép mình 
vào giới luật, xây dựng một đời 
sống Phạm hạnh với những pháp 
hành rõ rệt, chúng ta trân quý 
những gì mà ngài Rāhula để lại 
cho hàng đệ tử Phật nhiều thế hệ. 
Những giá trị phổ quát đó không 
những xây dựng nên một Rāhula 
trong quá khứ mà thực tiễn vẫn 
mang tầm vóc để xây dựng nên 
những Rāhula trong hiện tại chứ 

không phải là lý luận suông trên 
mặt giấy. Chính cuộc đời và con 
đường tu học của Ngài là một bài 
học và là một gia tài quý báu mà 
Ngài được thừa hưởng từ Đức 
Phật và dạy cho chúng ta.

Từ đó, chúng ta minh định nên 
một con đường tu tập rõ ràng, biết 
tu tập tự thân trên nền tảng Giới - 
Định - Tuệ để từ đó có những tiến 
bộ cá nhân. Trên cơ sở đó, mới 
thiết lập được đường hướng đóng 
góp cho tha nhân. Trên hành trình 
đó chúng ta cũng không quên 
những giá trị tình thương và sự 
kham nhẫn là chất liệu quý báu 
để xây dựng nền tảng vững chắc 
cho một con đường giáo dục. Mà 
đặc biệt là giáo dục giới trẻ, hàng 
ngũ kế thừa gia tài chánh pháp 
của Đức Phật. Để từ đó, chúng 
ta có thể nuôi dưỡng những giá 
trị Rāhula trong chính Phật giáo 
thời hiện tại, để hình ảnh Rāhula 
không còn trong huyền sử mà đi 
vào lịch sử với một đời sống thực 
tại được biểu hiện đầy đủ những 
đức tính tốt đẹp ấy.
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Hôm qua có con trăng ngồi khóc 
Ướt nhèm lem nỗi nhớ quê
Dõi mắt hoài trông hiên gác vắng
Ly xứ bao năm chẳng trở về.

Đêm rót quạnh hiu, đêm khép lối
Thạch sùng tắc lưỡi mấy hơi suông
Vẳng tiếng đàn khuya đâu phím lạc
Nghe ra là khúc nỉ non hờn.

Hôm qua có con trăng tìm nhớ
Thẫn thờ theo áng mây trôi 
Lãng đãng sương giăng gành bãi cũ
Dò nguồn sông nhỏ nối bờ vui.

Người cũng như trăng buồn viễn xứ
Phố nhỏ mưa vây ướt lạnh nhàu
Ta gặp lại đây một đêm khuyết
Hai kẻ xa nhà nương bóng nhau.

CONCON

BUỒN LY XỨBUỒN LY XỨ
TRẦN THỊ HỒNG XUÂN

Tôi đi tìm ánh trăng thu
Từ trong câu hát bà ru thuở nào

Trăng còn chơi chốn trời cao
Bà tôi chống gậy lạc vào cõi mây.

Chỉ còn ký ức hao gầy
Chỉ còn tôi với heo may lạnh lùng

Chỉ còn nỗi nhớ mông lung
Chỉ còn lận đận tương phùng trong mơ.

Trăng thu khi tỏ khi mờ
Vạt nghiêng trước ngõ, vạt hờ trước sân

Đêm đêm vọng tiếng chuông ngân
Bà ru cháu ngủ ân cần ấp iu.

Tiếng tình ăm ắp chắt chiu
Tiếng yêu ấm áp bao nhiêu ngọt ngào

Tiếng từ cổ tích ca dao
Tiếng từ sương gió hanh hao giọt đời.

Trăng thu còn sáng trên trời
Còn nghe ấm áp những lời bà ru?

Quờ tay chạm ánh trăng thu
Chỉ còn câu hát mịt mù… xa xăm…

TÔI ĐI TÌM

ÁNH                 THU
NHƯ ĐÀ LINH MINH
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P hong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
vào thế kỷ XX nổi bật với sự ra đời và phát 
triển của các Hội Phật giáo trên khắp ba 

miền Tổ quốc. Bên cạnh các vị Tu sĩ, còn có sự 
nhiệt tâm tham gia và đóng góp của nhiều Cư sĩ 
trong các hoạt động của Hội Phật học, giúp các 
Hội đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Ba vị Cư sĩ 
trí thức lỗi lạc như: Tâm Minh - Lê Đình Thám ở 
Trung kỳ, Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha ở Bắc kỳ 
và Chánh Trí - Mai Thọ Truyền ở Nam kỳ đã chung 
tay cùng Phật học hội đào tạo Tăng tài và phá trừ 
mê tín, tạo nên một diện mạo mới cho Phật giáo 
Việt Nam thời hiện đại, góp phần bảo vệ hòa bình 
của dân tộc Việt Nam.

Vai trò của 
Lê Đình Thám và

Mai Thọ Truyền

ĐĐ. Thích Thiện Mãn*

trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo Việt Nam
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CUỘC ĐỜI VÀ HÀNH 
TRẠNG CỦA LÊ ĐÌNH 
THÁM VÀ MAI THỌ 
TRUYỀN 
Đối với Lê Đình Thám, trong 
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam thế 
kỷ XX của Thích Đồng Bổn ghi 
rằng: “Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình 
Thám sanh năm Đinh Dậu (1897) 
tại làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng 
Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam, nay là tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng. Ông xuất thân 
trong một gia đình quyền quý 
nhiều đời làm quan” [3, tr.951]. 
Thân phụ là cụ Lê Đỉnh (1840-
1933), từng giữ chức Đổng các 
điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ 
Thượng thư triều Tự Đức. Thân 
mẫu là bà Phan Thị Hiệu (người 
vợ thứ hai của ông Đỉnh) [1, tr.43]. 
Xuất thân từ gia đình Nho giáo, 
nhưng lớn lên Cụ theo học Tây 
học. Nhờ siêng năng và thông tuệ, 
Cụ đạt thủ khoa từ cấp tiểu học lên 
đến đại học. Năm 1916, sau khi tốt 
nghiệp Y sĩ Đông Dương (Hà Nội), 
Cụ về làm việc tại bệnh viện Hội 
An, Tuy Hòa, Quy Nhơn,… Năm 
1926, Cụ tình cờ đọc được bài kệ: 
“Bồ đề bổn vô thọ” của Lục Tổ 

trên vách chùa Tam Thai (Quảng 
Nam). Hai năm sau, Cụ đến chùa 
Trúc Lâm thỉnh Hòa thượng Giác 
Tiên (1879-1936) giải thích yếu 
nghĩa bài kệ và quy y Tam bảo với 
pháp danh là Tâm Minh.

Từ năm 1929 đến 1932, Cụ học 
Phật với Thiền sư Huệ Pháp (1871-
1927), Phước Huệ (1869-1945), 
Giác Tiên,… Năm 1932, sau khi 
thành lập Phật học hội tại Huế, Cụ 
đảm nhận chức Hội trưởng, Chủ 
nhiệm kiêm Chủ bút Tạp chí Viên 
Âm, thành lập và giảng dạy Phật 
học trường, thuyết giảng giáo lý và 
lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức 
Dục. Ngoài ra, Cụ từng là Chủ tịch 
Ủy ban Hành chính kháng chiến 
miền Nam Trung bộ (1947), Chủ 
tịch Phong trào bảo vệ hòa bình 
thế giới (1949). Cụ mất vào năm 
1969 tại Hà Nội, hưởng thọ 73 
tuổi. Những tác phẩm phiên dịch 
và trước tác của Cụ như: Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Luận Nhân minh, 
Luận Đại thừa khởi tín, Phật học 
thường thức, Bát Nhã Tâm Kinh, 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam,… tập 
hợp thành Tâm Minh - Lê Đình 
Thám tuyển tập [4, tr.2406].

Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám
(phatgiao.org.vn)

Tấm gương hộ pháp của Cư sĩ 
Tâm Minh - Lê Đình Thám đối 
với Hội An Nam Phật học và Cư 
sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền 
đối với Hội Phật học Nam Việt 
đã góp phần khơi dậy niềm tự 
hào về truyền thống “tốt đời, đẹp 
đạo” của người Phật tử nói riêng 
và Phật giáo Việt Nam nói chung. 
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Cụ Mai Thọ Truyền (1905-1973) 
sinh tại làng Phú Long, tổng Bảo 
Thành, quận Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre (về sau là làng Long 
Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre). Thân phụ là Mai Thành Cần 
đảm nhận hương chức Hội tề và 
Phó tổng; thân mẫu là bà Võ Thị 
Sô [15, tr.45]. Thuở nhỏ, Cụ theo 
học trường Sơ học Pháp-Việt (Bến 
Tre); trường Trung học Mỹ Tho, 
Chasseloup Laubat Saigon. Từ 
năm 1924 đến 1945, Cụ làm việc 
trong bộ máy chính quyền tỉnh Trà 
Vinh, Bến Tre, Sài Gòn,… Khi ở 
Sa Đéc (Đồng Tháp), Cụ đã đến 
tham vấn với Hòa thượng Hành 
Trụ (1904-1984), đồng thời xin 
quy y với pháp danh là Chánh Trí. 

Năm 1947, do thời cuộc, cụ Chánh 
Trí đảm nhiệm một số vị trí trong 
chính quyền cũ như Chánh Văn 
phòng Phủ Thủ tướng Nguyễn 

Văn Xuân, Chánh Văn phòng Bộ 
Kinh tế, Giám đốc hành chính sự 
vụ Bộ Ngoại giao, chính quyền 
Bửu Lộc,… Cụ đã thảo đơn cho 
việc thành lập Hội Phật học Nam 
Việt vào năm 1950. Với vai trò 
là Hội trưởng, Cụ phát triển các 
tỉnh hội và chi hội, xuất bản Tạp 
chí Từ Quang, tham gia vào giáo 
dục và hoằng pháp, kiến tạo ngôi 
Phật học Xá Lợi,… Năm 1973, cụ 
Chánh Trí mất, hưởng thọ 69 tuổi 
[3, tr.961]. Các tác phẩm Phật 
học của Cụ Chánh Trí để lại như: 
Tâm và tánh, Ý nghĩa Niết bàn, 
Phật giáo sử Đông Nam Á, Phật 
học dị giải, Phật giáo Việt Nam, 
Khảo cứu về Mật tông, Hải ngoại 
ký sự, Khảo cứu về Tịnh độ tông, 
Triết học tôn giáo Ấn Độ, Trình 
tự của Cư sĩ học Phật, Mười lăm 
ngày ở Nhật,… và tác phẩm kinh 
Thủ Lăng Nghiêm đang viết còn 
dang dở.

VAI TRÒ CỦA TÂM MINH 
ĐỐI VỚI HỘI AN NAM 
PHẬT HỌC 
Thứ nhất là tiên phong trong 
việc lập và lãnh đạo Hội An 
Nam Phật học
Được sự cố vấn và chứng minh 
của Thiền sư Giác Tiên, Phước 
Huệ, Tịnh Hạnh (1889-1933), 
Tịnh Khiết (1890-1973), cụ Tâm 
Minh đã vận động 18 vị đạo hữu 
gồm: Nguyễn Đình Hòe, Ưng 
Bàng, Nguyễn Khoa Tân, Trần 
Đăng Khoa,… thảo Điều lệ xin 
thành lập Hội An Nam Phật học. 
Hội đã đề cử Cụ làm Hội trưởng 
và đặt trụ sở tại chùa Từ Quang 
(Huế). Cụ đã khuyến tấn các 
hội viên cùng thực hiện tôn chỉ 
“Hoằng dương Phật pháp, lợi 
lạc hữu tình” bằng việc tham học 
Kinh điển, thẩm sát giáo lý, hành 
trì tu tập, hoằng pháp và giáo dục: 
“Đạo tâm của toàn thể được tăng 

Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền, một khuôn mặt Phật tử lớn đã cống hiến 
nhiều công lao trong việc chấn hưng và xây dựng Phật giáo phương Nam. 
(Ảnh: phatgiao.org.vn)
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trưởng, chí nguyện của toàn thể 
đã vững vàng thì sự liên lạc trong 
Hội càng ngày càng thêm khắn 
khít và toàn thể hội viên càng 
ngày càng thương yêu nhau, kính 
mến nhau, khuyên bảo nhau, giúp 
đỡ nhau đặng dắt dìu nhau lần 
lên con đường tự giác, giác tha 
của chư Phật” [10, tr.40-47]. 

Thứ hai là Chủ nhiệm và là linh 
hồn của Tạp chí Viên Âm
Cụ Tâm Minh nhận định rằng: 
“Hiện nay báo chương, Tạp chí, 
sách sử sản xuất, chất chứa, số kể 
nhiều đến bao nhiêu, mà giữa đời 
khổ còn thiếu một chữ tròn, thời 
tập Phật học nguyệt san này tưởng 
cũng không dư, xin độc giả lượng 
nghỉ” [7, tr.194-195]. Toàn quyền 
Pháp cấp phép xuất bản Tạp chí 
Viên Âm vào ngày 30/6/1933, với 
chức vụ là Hội trưởng, Cụ đảm 
nhận Chủ nhiệm kiêm Chủ bút 
Tòa soạn. Trong cuộc họp Đại 
Hội đồng vào cuối năm 1936, cụ 
Tâm Minh xin từ chức Chủ nhiệm 
và Chủ bút của Tạp chí, để tập 
trung vào việc trùng tu chùa Hội 
Quán. Đại Hội đồng đã xét duyệt 
và yêu cầu Ban Trị sự Hội sắp xếp 
vị khác thay thế; nhưng cũng nhờ 
Cụ đảm nhận xong Viên Âm số 24 
[16, tr.61]. Về sau, các Cụ như: 
Nguyễn Đình Hòe, Ưng Bàng,… 
đảm nhận Chủ nhiệm của Tạp chí 
Viên Âm.

Cụ đã viết hơn 70 bài viết với 
nhiều bút hiệu khác nhau như: Lê 
Đình Thám (09 bài), Tâm Minh 
(29 bài), Cửu Giới (11 bài), Châu 
Hải (10 bài), T.M (03 bài), Tâm 
Bình (03 bài), Tâm Lực (01 bài), 
Tâm Trực (05 bài), Tâm Liên (01 
bài), Tâm Văn (01 bài), T.V (01 
bài). Tác giả Thích Không Hạnh 
nhận định rằng: “Trong 11 bút 
hiệu của Tâm Minh thì 3 bút hiệu 

sau còn hồ nghi, nhưng chỉ có 03 
bài viết. Vậy ít nhất, ông có 68 bài 
chính thức trên 78 số Viên Âm (có 
những số đôi). Tuy nhiên, Tạp chí 
Viên Âm có 1099 bài viết thì có 
đến 487 bài không đề tên tác giả 
(chiếm một nửa). Nhiều khả năng 
số lượng bài viết khuyết danh ấy 
giai đoạn đầu phần nhiều là của 
Tâm Minh, giai đoạn sau là của 
Trí Quang” [5, tr.14]. 

Các bài viết của Cụ bao gồm cả 
tiếng Việt lẫn tiếng Pháp; xoay 
quanh vấn đề Phật pháp, việc 
của Hội, trả lời thư từ, thơ và tự 
truyện. Về Phật pháp, nhiều bài 
viết và bài giảng của Cụ được 
đăng trên Tạp chí Viên Âm như: 
Nhơn quả luân hồi (số 01), Thế 
gian thuyết (số 02), Nhơn thiên 
thừa (số 03), Pháp môn Tịnh độ 
(số 06), Ý nghĩa lễ Vu Lan bồn 
(số 32), Quelques généralités sur 
le Đại Đạo (số 33), Học Phật tức 
là báo ân Phật (số 37), Phật pháp 
đối với hiện đại trong xứ ta (số 
36),… Đối với Hội, Cụ đăng Tôn 
chỉ của Hội An Nam Phật học (số 
33), Phổ cáo chương trình Phật 
học trường (số 73),…Về trả lời 
thư từ, Cụ trích dẫn Kinh điển để 
lý giải thư cái hồn của Từ Bi Âm 
(số 13), Cư sĩ Thiện Chí (số 15), 
ông Xuân Thành (số 31),… Về 
thơ truyện, Cụ viết Biển ái sóng 
dồi (số 01 và 02), Đổng Mông ca: 
Tam bảo (số 01), Thưởng phạt (số 
04), Cửu Giới tự sát (số 05), Ba 
Rãm lập Hội (số 09),… 

Thứ ba là xây dựng trường Phật 
học theo hướng hiện đại
Như trường Ni tại chùa Từ Đàm 
(1932), trường Phật học An Nam 
tại chùa Vạn Phước (1933), 
trường Phật học Sơn môn tại 
chùa Trúc Lâm và chùa Tường 
Vân (1935). Với kiến thức Phật 

pháp uyên thâm, Cụ đã đảm nhận 
việc kiểm tra nội dung giáo lý và 
tham gia giảng dạy các cấp. Cụ 
luôn mặc áo tràng và xá chào chư 
Tăng trước khi bước lên pháp 
tòa để giảng dạy [8, tr.818]. Năm 
1937, Cụ hỗ trợ đạo hữu Trí Độ 
dạy lớp Tiểu học và từ chối dạy 
lớp Trung học ở chùa Tây Thiên 
vì đường xa và bận nhiều việc 
[12, tr.43]. 

Cụ nhấn mạnh đến việc thống 
nhất chương trình giảng dạy ở các 
trường để đạt kết quả viên mãn 
[17, tr.63-64]. Năm 1938, cụ Tâm 
Minh và Ban Kiểm duyệt Viên 
Âm đề xuất: “Chúng tôi soạn 
thảo lại bản chương trình lựa 
chọn những thứ Kinh ở Bắc đã 
sẵn bản và các thứ Kinh ở Trung 
kỳ và Nam kỳ thường học chương 
trình này. Chúng tôi lấy theo cách 
thức sắp đặt các Phật-học-đường 
ở Tàu và chăm chước dễ hơn, cho 
hiệp với sức học sanh xứ ta” [2, 
tr.54-55]. Sau đó, Cụ cùng Phật 
học hội nhận thấy đã đào tạo được 
một đội ngũ Tăng tài sau mười 
năm và Phật pháp phổ biến rộng 
khắp nên bèn rút ngắn lại chương 
trình học mỗi cấp xuống còn hai 
năm. Hội cũng tạo điều kiện cho 
các vị tốt nghiệp Cao đẳng tham 
gia giảng dạy và trở thành Đốc 
giáo của trường.

Thứ tư là khai sáng Đoàn Thanh 
niên Phật học Đức Dục
Nhận thấy tiềm năng của giới 
trẻ, năm 1940, cụ Tâm Minh 
đã vận động thanh niên trí thức 
tân học tại Huế thành lập Đoàn 
Thanh niên Phật học Đức Dục 
[8, tr.831]. Chính Cụ trực tiếp 
giảng dạy giáo lý cho các em theo 
hướng tân học. Đồng thời, Cụ 
còn thỉnh Tiến sĩ Đinh Văn Chấp 
giảng dạy Nho Lão cho Đoàn. Cụ 
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mong muốn: “Các em sẽ là các 
thiếu niên Phật tử chơn chánh, 
đúng theo ước vọng của các em, 
của cha mẹ các em và của tất cả 
mọi người” [18, tr.71]. Để thực 
hiện điều đó, Cụ đề ra chương 
trình học đối với lớp Đồng ấu 
phân thành bốn bậc: Tùy hỷ (01 
tháng), Tụng chúng (06 tháng), 
Dự bị (01 năm) và Sơ đẳng (01 
năm) [18, tr.72]. 

Cụ đã sáng tác ra bài hát chính 
thức cho Đoàn, biên soạn quyển 
Phật giáo sơ học vào năm 1942. 
Hội cũng quyết định hàng năm 
vào dịp Đại lễ Vesak, sẽ tổ chức 
Đại hội Ban đồng ấu [18, tr.71]. 
Nhận thấy các em sinh hoạt rất 
hiệu quả và nhằm tạo một môi 
trường cho các em phát triển nên 
cụ Tâm Minh đã giao phó cho 
Đoàn đảm nhận việc Biên tập và 
xuất bản Tạp chí Viên Âm từ số 
45 (05/1941).

VAI TRÒ CỦA CHÁNH TRÍ 
ĐỐI VỚI HỘI PHẬT HỌC 
NAM VIỆT 
Thứ nhất là thành lập và lãnh 
đạo Hội
Vào năm 1950, cụ Chánh Trí 
cùng với Bác sĩ Nguyễn Văn 
Khỏe đứng ra khởi xướng, với 
sự cộng tác đắc lực của Pháp 
sư Quảng Minh, Quảng Liên, 
Thiện Hòa,… cùng một số đạo 
hữu tín tâm thành lập Hội Phật 
học Nam Việt tại Sài Gòn. Am 
hiểu thủ tục pháp lý, cụ Truyền 
đã đảm trách soạn thảo bản Điều 
lệ và quy tắc hội. Theo Nghị định 
của Phủ Thủ Hiến Nam Việt số 
2134-CABDAA đã xét duyệt Hội 
thành lập từ ngày 19/09/1950. 
Mãi đến ngày 25/02/1951, Hội tổ 
chức lễ thành lập và đặt Hội quán 
tại chùa Khánh Hưng (nay ở số 
390/8, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, TP. Hồ Chí Minh). Về sau, 
Hội dời về chùa Phước Hòa (số 
491/14/5, đường Nguyễn Đình 
Chiểu, khu Bàn Cờ, quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh) [14, tr.119], cuối 
cùng chuyển về chùa Phật học 
Xá Lợi (số 89, đường Bà Huyện 
Thanh Quan, phường 7, quận 3, 
TP Hồ Chí Minh). Cơ cấu của 
Hội gồm có: Ban Chứng minh 
Đạo sư, Ban Quản trị, Ban Hoằng 
pháp,… Cụ đã hướng dẫn Hội 
Phật học Nam Việt kết hợp với 
các tổ chức Hội khác thành công 
trong hai lần cung nghinh Xá lợi 
của phái đoàn Phật giáo Tích Lan 
vào năm 1952 và 1953, tham gia 
vào phong trào năm 1963 của 
Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật 
giáo,… Cụ đẩy mạnh việc thành 
lập và vận hành các Tỉnh hội 
chung tay chấn hưng Phật giáo.

Thứ hai là xây dựng chùa Phật 
học Xá Lợi làm Hội quán hoằng 
pháp và giáo dục
Với cương vị là một công chức, cụ 
Chánh Trí đã nhanh chóng trình 
đơn xin cấp giấy phép lạc quyên. 
Theo Nghị định số 216-HCSV/
P2, ngày 19/01/1956 của Chính 
phủ tại Nam Việt, Hội được phép 
lạc quyên khắp 21 tỉnh có Tỉnh 
hội và Chi hội thuộc Hội Phật 
học Nam Việt. Hội khởi công xây 
dựng vào ngày 05/08/1956 [11, 
tr.201] và tổ chức lạc thành vào 
đầu tháng 05/1958. Hòa thượng 
Khánh Anh đã đặt tên cho chùa 
là chùa Xá Lợi.

Mỗi sáng chủ nhật, sau thời Tịnh 
độ, cụ Chánh Trí đều thuyết pháp. 
Bên cạnh đó, Cụ còn thỉnh Pháp 
sư Diễn Bồi, Đại đức Narada, 
Giáo sư Khantipalo, Hòa thượng 
Thiện Hòa và Thiện Hoa,… về 
diễn giảng. Ngày 10/02/1965, 
Viện Đại Học Vạn Hạnh khai 

giảng khóa học đầu tiên của phân 
khoa Văn học và Khoa học Nhân 
văn tạm đặt tại chùa Xá Lợi; còn 
phân khoa Phật học đặt tại chùa 
Pháp Hội. Lúc bấy giờ, cụ Chánh 
Trí đã đảm nhận làm giảng viên 
cho Viện. Sau đó, Cụ được đề cử 
làm Phụ tá Viện trưởng đặc trách 
Hành chánh và Tài chánh kiêm 
Tổng Thư ký từ năm 1967 đến 
năm 1968.

Thứ ba là Chủ nhiệm kiêm Chủ 
bút Tạp chí Từ Quang
Tờ đầu tiên được phát hành vào 
năm 1951. Cụ đảm nhận xuyên 
suốt chức Chủ nhiệm kiêm Chủ 
bút Tòa soạn cho đến khi mất 
(1973), xuất bản được 242 số. 
Bài viết của Cụ phê bình thẳng 
thắn tục đốt giấy vàng mã, mê tín 
dị đoan,… Tạp chí được giới độc 
giả ủng hộ với nhiều bài viết về 
sử học, triết học,… có tuổi thọ 
lâu dài.

Thứ tư là tham gia lãnh đạo Ủy 
ban Liên phái bảo vệ Phật giáo
Vào ngày 25/05/1963, Hòa 
thượng Tịnh Khiết triệu tập cuộc 
họp thành lập Ủy ban Liên phái 
Bảo vệ Phật giáo do Thượng 
tọa Tâm Châu làm Chủ tịch, cụ 
Chánh Trí làm Tổng Thư ký. Ủy 
ban đặt trụ sở tại chùa Phật học 
Xá Lợi. Hình ảnh Bồ tát Thích 
Quảng Đức tự thiêu cùng chư vị 
Thánh tử đạo như: Ni sư Diệu 
Huệ, Đại đức Nguyên Hương,… 
khiến chính quyền Diệm tấn công 
quyết liệt vào chùa Phật học Xá 
Lợi. Theo nhận định của Minh 
Chiếu cho rằng: “Chùa Phật 
học Xá Lợi, trụ sở của Hội Phật 
học Nam Việt trở nên hoang tàn, 
lạnh lẽo tối tăm” [6]. Chính điều 
này đã làm dấy lên làn sóng đấu 
tranh mạnh mẽ nhằm lật đổ chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 
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đình trung lưu Nho giáo nhưng 
về sau theo học Tây học và có sự 
nghiệp rạng rỡ; 2/ Quy y và tu học 
với bậc danh Tăng lỗi lạc; 3/ Tiên 
phong trong việc soạn thảo thủ tục 
và lãnh đạo Phật học hội; 4/ Xuất 
bản Tạp chí làm cơ quan ngôn 
luận cho hội; 5/ Tham gia giáo dục 
và hoằng pháp; 6/ Phát triển các 
Tỉnh hội và Chi hội; 7/ Trước tác 
và phiên dịch nhiều tác phẩm Phật 
học. Tuy nhiên, giữa hai Cụ cũng 
có một số điểm khác biệt như:

Thứ nhất về thời gian
Cụ Tâm Minh tham gia vận động 
thành lập và lãnh đạo Hội An Nam 
Phật học (Huế) vào giai đoạn nửa 
đầu thế kỷ XX (1932-1945); còn 
cụ Chánh Trí đối với Hội Phật 
Nam Việt (Sài Gòn) thì nửa sau 
thế kỷ XX (1950-1973).

Thứ hai về hội quán
Cụ Chánh Trí lúc đầu cũng mượn 
tạm chùa Khánh Hưng (1950-
1951) và chùa Phước Hòa (1951-
1958) làm Hội quán nhưng về xây 
cất chùa Phật học Xá Lợi mang 
kiến trúc Đông-Tây để làm Hội 
quán Trung ương (1959-nay). 
Tuy không xây dựng chùa mới 
làm Hội quán, nhưng Cụ và Hội 
An Nam Phật học tận dụng các cơ 
sở tự viện trang nghiêm rộng lớn 
để làm trụ sở như chùa Từ Quang 
(1932-1937), chùa Từ Đàm (1938-
1945),… 

Thứ ba về lãnh đạo hội
Hội Phật học Nam Việt chính 
thức hoạt động vào năm 1951 thì 
Cụ Chánh Trí đảm nhận chức vụ 
Tổng Thư ký; nhưng kể từ năm 
1955 cho đến khi mất (1973) thì 
Cụ giữ chức Hội trưởng xuyên 
suốt. Cụ Chánh Trí đã lãnh đạo 
Hội Phật học Nam Việt kết hợp 
các hội Phật giáo khác thành công 

Năm 1932, sau khi thành lập Phật học hội tại Huế, Cụ 
(Lê Đình Thám) đảm nhận chức Hội trưởng, Chủ nhiệm 
kiêm Chủ bút Tạp chí Viên Âm. (Ảnh: thuvienhoasen.
org)

Thứ năm là tham dự Đại hội 
Phật giáo năm 1964
Từ ngày 31/12/1963 đến ngày 
03/01/1964, Đại hội Phật giáo 
được tổ chức tại chùa Phật học 
Xá Lợi với sự tham dự của 11 tổ 
chức Phật giáo, tiến đến thành 
lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Cụ Chánh Trí đã 
tham gia vào Ủy ban soạn thảo 
Hiến chương Phật giáo đầu tiên 
với 11 chương và 32 điều. Hiến 
chương đó được Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống Nhất ban 
hành vào ngày 04/01/1964 [13, 
tr.818]. Nhưng theo nghiên cứu 
của Trần Hồng Liên trong tác 
phẩm Đạo Phật trong cộng 
đồng người Việt ở Nam Bộ (từ 
thế kỷ XVII đến 1975) thì cho 
rằng Hiến chương ban hành vào 
ngày 14/05/1964 [9, tr.107].
Trong cuộc họp, Đại hội đã suy 

tôn Hòa thượng Tịnh Khiết làm 
Tăng Thống lãnh đạo Viện Tăng 
Thống, bầu Thượng tọa Tâm Châu 
làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cụ 
Chánh Trí được bầu làm Phó Viện 
trưởng Viện Hóa đạo của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. 
Nhưng vì bất đồng ý kiến về mặt 
hệ thống tổ chức của Giáo hội, 
nên sau một thời gian ngắn, Cụ 
đã trình đơn từ chức và xin phép 
rút Hội Phật học Nam Việt ra 
khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống Nhất. 

NHẬN ĐỊNH VÀ SO SÁNH 
VỀ VAI TRÒ CỦA HAI VỊ 
CƯ SĨ ĐỐI VỚI VIỆC CHẤN 
HƯNG PHẬT GIÁO
Những điểm tương đồng của Cụ 
Tâm Minh và Cụ Chánh Trí trong 
việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
thế kỷ XX như: 1/ Xuất thân từ gia 
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trong hai lần cung nghinh Xá lợi 
của phái đoàn Phật giáo Tích Lan 
vào năm 1952 và 1953. Pháp nạn 
năm 1963, Cụ đã lãnh đạo Hội kết 
hợp với Ủy ban Liên phái Bảo vệ 
Phật giáo thực hiện phong trào đấu 
tranh bất bạo động nhằm yêu cầu 
chính quyền Diệm thực thi quyền 
bình đẳng tôn giáo. Ngược lại, đối 
với Cụ Tâm Minh, Nguyễn Lang 
từng nhận định rằng: “Trong bước 
đầu, Lê Đình Thám giữ chức vụ 
Hội trưởng, nhưng ông không ngồi 
mãi ở địa vị đó. Các vị khác như: 
Nguyễn Khoa Tân, Ưng Bàng,… 
cùng thay thế nhau làm Hội trưởng 
cho hội” [8, tr.818]. Trong Hội 
An Nam Phật học, cụ Tâm Minh 
từng đảm nhận các chức vụ: Hội 
trưởng (1932-1934 và 1943-1944), 
Hội phó (1936), Đệ nhất Kiểm sát 
(1937), Kiểm duyệt giáo lý (1938-
1943) đẩy mạnh công tác hoằng 
pháp và đào tạo Tăng tài, đồng thời 
tạo dựng niềm tin tu tập cho hàng 
Cư sĩ tại gia.

Thứ tư về quản lý tòa soạn Tạp 
chí Phật giáo
Từ khi xuất bản Tạp chí Từ Quang, 
Cụ Chánh Trí đảm nhận Chủ 
nhiệm kiêm Chủ bút suốt 23 năm 
(1951-1973). Ngược lại, cụ Tâm 
Minh chỉ đảm nhận Chủ nhiệm 
kiêm Chủ bút giai đoạn đầu và 
năm 1944, về sau thì Cụ chỉ đảm 
nhận Chủ bút; còn Chủ nhiệm thì 
do các vị Cư sĩ khác thay thế như: 
Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Khoa 
Toàn, Ưng Bàng,… 

Thứ năm về giáo dục Phật giáo
Cụ Tâm Minh ứng dụng mô hình 
Cụm trường của thực dân Pháp 
trong việc tổ chức Phật học trường 
đào tạo Tăng tài. Cụ đảm trách 
việc Kiểm duyệt giáo lý và giảng 
dạy Phật học cho chư Tăng ở chùa 
Từ Quang (Đại học), Tường Vân 

(Trung học), Tây Thiên (Tiểu học). 
Còn cụ Chánh Trí tập trung giáo 
dục gia giáo tại chùa; nhưng cũng 
tham gia giảng dạy và quản lý ở 
Viện Đại học Vạn Hạnh trong thời 
gian ngắn (1965-1968).

Thứ sáu
Cụ Tâm Minh có công trong việc 
khai sáng Đoàn Thanh niên Phật 
học Đức Dục (tiền thân của Gia 
đình Phật tử) với chương trình 
đào tạo cấp bậc; còn cụ Chánh Trí 
tiếp nối giáo dục Gia đình Phật 
tử tu học. Cụ Chánh Trí có công 
trong việc tham gia soạn thảo Hiến 
chương Phật giáo đầu tiên và dự 
Đại hội thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống Nhất vào 
đầu năm 1964, nhưng vì bất đồng 
đường lối tổ chức nên Cụ đã nhanh 
chóng rút Hội Phật hội Nam Việt 
ra khỏi Giáo hội. 

Tóm lại, tấm gương hộ pháp của 
Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 
đối với Hội An Nam Phật học 
và Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ 
Truyền đối với Hội Phật học Nam 
Việt đã góp phần khơi dậy niềm 
tự hào về truyền thống “tốt đời, 
đẹp đạo” của người Phật tử nói 
riêng và Phật giáo Việt Nam nói 
chung. Chính những hành động 
đầy nhiệt huyết của hai vị Cư sĩ 
kiện tướng trong việc lãnh đạo 
Hội, đẩy mạnh hoằng pháp và 
giáo dục đã tạo nguồn động lực 
và sức mạnh tinh thần cho các 
vị Cư sĩ hiện nay và mai sau tiếp 
bước dấn thân bảo vệ chánh pháp, 
phát triển đạo pháp, lan tỏa mãi 
trong lòng dân tộc Việt Nam.
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Trần Bảo Định

Ý thức về môi trường 
sinh thái qua ca dao, 
tục ngữ Nam Bộ

Ý thức về môi trường 
sinh thái qua ca dao, 
tục ngữ Nam Bộ

Thuận theo con nước hai buổi lớn ròng và biết lấy đó làm lợi cho cuộc 
sống cá nhân, không phạm kỵ nghịch ý tự nhiên. Đó là quan điểm vừa 
nước vừa cái - vừa người vừa mình không ép buộc ai, kể cả môi 
trường tự nhiên.
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ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI NAM BỘ VÀ NHẬN 
THỨC SINH THÁI QUA CA DAO TỤC NGỮ
Biến đổi về khí hậu, cuộc sống con người cũng biến 
đổi trên nhiều phương diện. Ắt hẳn có những biến 
đổi nao lòng, sự tiêu biến của đời sống sinh hoạt đậm 
đà tình nghĩa. Ruộng hoang hóa là đất hứa cho cỏ dại 
ngẩng cao đầu, còn bông lúa vàng rơm trĩu hạt cúi 
đầu chờ người gặt hái thì đã biệt tăm. Ví như, nông 
dân vùng nước nổi buồn bã bởi họ tiếc nuối cảnh 
chiều về đầm ấm bên nồi cá kho, canh chua bông 
điên điển… ngồi quay quần bên nhau uống chung 
rượu tình nghĩa, hò điệu hò xứ sở hoặc hát vài câu 
vọng cổ quê nhà sau một ngày giăng câu thả lưới 
bắt cá, tôm giữa trời quê hương nước tràn đồng, 
trắng ruộng. Mùa cá linh cũng chỉ còn là dư vị của trí 
nhớ, trở thành ký ức trong tâm hồn của nhiều người 
(hỏi những thanh niên xa quê, chẳng mấy người còn 
nhớ…). Những người còn bám trụ với đồng ruộng 
năm nào, vừa cực vừa khổ nay rơi vào cảnh ngộ 
“chẳng đặng đừng”. Mối liên hệ buộc ràng máu thịt 
với đồng ruộng xưa nay của họ tuột mối sút dây; dấu 
ấn “văn minh lúa nước” lần hồi nhạt phai trở thành 
ký ức. “Nước” trong đời sống tâm hồn, trong văn hóa 
dân gian Nam Bộ có nguy cơ mai một. 

“Thương hoài sông nước Tiền Giang
Thuyền trăng nhớ bến về nơi hẹn hò
Đêm dài thức với Mỹ Tho
Sông Tiền vọng lại tiếng hò quê hương”.

Nói rõ nhận thức của người bình dân Nam Bộ về tự 
nhiên, chi bằng nói đến sự hiểu biết của họ về con 
nước. Cuộc sống gắn liền với sông nước, kế sinh nhai 
cũng cần có nước, tự khắc phải nắm bắt quy luật vận 
động của nước mới mong sống nổi ở vùng đầm lầy 
nước đọng. Người dân Cà Mau (An Xuyên), cũng 
như mọi người dân Nam Bộ đều hiểu và biết rõ con 
nước quê mình. Có đôi vần ca dao như:

“Sông sâu nước chảy, mồng bảy kém rồi,
Tảo tần chi cho lắm, cái nồi cũng ra ơ”.

Hay:
“Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!
Mua bán chẳng lời, chèo chống mỏi mê”.

Nắm bắt con nước, họ gửi gắm tình ý hoặc “để 
dành” kinh nghiệm “sinh thái môi trường” ấy nhằm 
thuận tiện làm lụng canh tác. Chỉ cần bấm đốt ngón 
tay là họ có thể tính ra được thời khắc nước lớn, 
nước ròng Mùng mười nước chảy, Mười bảy nước 
rông [1]. Giả tỷ, có người cho rằng nông dân Nam 
Bộ còn hạn chế kỹ thuật canh tác nên lệ thuộc vào 
con nước mà không biết làm “thủy lợi”. Nhưng xét 
ra, cái ý làm thủy lợi kia có khi “lợi bất cập hại” và 
cũng có lúc đi ngược lại tự nhiên (chinh phục tự 
nhiên/xâm lược tự nhiên) bắt tự nhiên phục vụ lợi 
ích con người hay sao. Còn người bình dân, thuận 
theo con nước hai buổi lớn ròng và biết lấy đó làm 
lợi cho cuộc sống cá nhân, không phạm kỵ, nghịch 
ý tự nhiên. Đó là quan điểm vừa nước vừa cái - vừa 
người vừa mình không ép buộc ai, kể cả môi trường 
tự nhiên. Chính vì lẽ đó, khiến người bình dân Nam 
Bộ không “đành lòng” cũng không dám ngông 
cuồng, kiêu ngạo làm điều trái đạo với tạo vật trời 
đất. Vì mang ơn nên tôn trọng, trọng nên kính, kính 
nên sợ, biết sợ thành ra có kiêng cữ.

“Bốc mả kiêng ngày trùng tang
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc”.

Nhận thức vấn đề sinh thái, cho đến tái kết nối sinh 
thái, có thể nhắc lại chuyện một vài người thành phố 
nhớ quê xưa. Thèm một cơn gió sau vườn, nhớ con 
cá dưới sông, nhớ tiếng trâu “nghé ngọ” trên đồng, 
luyến tiếc mùa gặt lúa trĩu hạt vàng rơm rực nắng 
giữa trời quê… họ háo hức trở về chốn quê xưa và 
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không ngần ngại bỏ lại sau lưng thành phố nhộn 
nhịp, bộn bề. Phải vậy mới thấy, trong sâu thẳm mỗi 
con người, dù xa xứ bao nhiêu năm vẫn không quên 
được con nước phù sa trên mảnh đất chôn nhau, cắt 
rốn. Nhận thức sinh thái đó, thật bền thật chặt và rất 
sâu kín dù có thể ẩn tàng nhưng không mất đi. Du 
lịch sinh thái hiện nay ở khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long đã nói lên đầy đủ điều đó và vấn đề được 
nhận thức sâu sắc, mở rộng, phổ biến với sự kết nối 
đa chiều tạo thành một “hệ sinh thái du lịch”.

Lấy “chủ nghĩa nhân văn mới” như cách nói Tây 
phương, song theo lời ăn tiếng nói Nam Bộ thì ấy 
là hàn gắn vết thương lòng của mẹ quê và biết trả lại 
cho mẹ quê vẻ đẹp hồn hậu tự nhiên vốn có, cũng 
nhờ đó con người sống được bằng chính vẻ đẹp 
thuần khiết, chất phác của từng cây mận, cây quýt, 
cây ổi…, từng con cá, con chim, con gà, con vịt…, 
thấm đẫm tình quê, đong đầy nhung nhớ! Nhìn lu 
“mái vú”, lu da trơn đựng nước mưa, bất chợt thấy 
nhớ chái bếp sau hè; ngó giàn bầu, bí trổ bông bên bờ 
bỗng dưng thấy nhớ cầu ao mẹ tắm cho con những 
ngày trưa hè đầy hoa nắng... Người thành phố dẫn 
con trẻ về lại quê nhà, chỉ tay cho con biết cây ra hoa, 
kết trái như thế nào; dẫn con ra thăm cánh đồng để 
con trẻ ngó biết đồng ruộng Cửu Long; cho con tát 
nước để con trẻ cảm nhận được cái mát ngọt phù sa 
trong dòng nước sông quê... Những trải nghiệm đó, 
đánh thức sự biết, thấy của con trẻ và hơn nữa sẽ trở 
thành vốn liếng cho con mai này sống với nhân quần 
khắp cõi thế gian. Không những vậy, chính những 
người trưởng thành xa quê, luân lạc mưu sinh khắp 
các bờ bến cũng bỗng dưng chợt nhớ ra hình bóng tổ 
tiên, ông bà, cha mẹ với nhà cửa vườn tược thời thơ 
ấu, gắn kết lại phần tâm hồn tưởng đã bị bụi đường 
sinh nhai phủ mờ.

“Ở đâu rồi cũng nhớ nhà
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bà con xưa”.

(Trần Bảo Định)

Nhận thức sinh thái môi trường mà con người Nam 
Bộ đang gìn giữ (thông qua du lịch) thực chất mang 
ý nghĩa giáo dục. Mô hình này, vô hình trung cho 
thấy căn bản tâm hồn Nam Bộ vẫn còn đó lòng tôn 
trọng trân quý tự nhiên. Mỗi địa phương mang một 
phong cách, nét thú vị riêng và miền sông nước 
không chỉ có sông nước mà nó còn ẩn chứa nhiều 
điều bất ngờ, thú vị. Trở lại với thiên nhiên môi 

trường, con người bỗng ngỡ ngàng nhận ra và luống 
những mong muốn gầy dựng lại cuộc sống hài hòa 
trời đất mà trước đây người đời trước đã từng sống, 
từng chắt chiu, vun đắp với hoài bão để lại di sản 
thiên nhiên cho người đời sau. 

CÁC NGUYÊN TẮC SINH THÁI CỦA CON 
NGƯỜI NAM BỘ
Nguyên tắc biết ơn
Từ buổi khẩn hoang với trình độ canh tác hạn chế, 
việc lao động sản xuất của người Nam Bộ xưa còn 
rất nhiều lệ thuộc vào thiên nhiên. Việc này đưa lại 
bất lợi và gây không ít khó khăn nhất định. Cuộc 
sống con người lắm khó khăn, nhiều vất vả nên con 
người chẳng mong gì hơn là cuộc sống được thảnh 
thơi, no ấm. Do đó, họ cầu mong mưa thuận, gió 
hòa để công việc đồng áng thuận lợi, sản vật phong 
phú, tốt tươi, đủ ăn, đủ mặc.

“Nhờ trời mưa thuận gió hòa
Lúa vàng đầy ruộng, lời ca đầy đồng”.

Hay:
“Lia thia là lộc đất trời
Sinh sôi nảy nở nuôi người khai hoang”.

(Ca dao)

Trước sự hào phóng của thiên nhiên, con người cảm 
tức, sinh ra lòng biết ơn. Nên có những tục lệ cúng 
bái để lễ tạ trời đất, tổ tiên [2] (chẳng hạn tục cúng 
thần Nông ở Hưng Điền xưa). Ca dao có câu:

“Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
Công lên chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.”

Hoặc là:
“Cám ơn hạt lúa nàng co
Nợ nần trả hết, lại no tấm lòng.”

(Ca dao)

Thiên nhiên tạo vật mang lại cuộc sống cho con 
người. Trời đất nuôi người và ban cho món ăn, thức 
uống. Người đáp nghĩa lớn, đền công “dưỡng nhơn” 
bằng tấm lòng ghi ơn, gìn giữ. Người nhà quê suy 
nghĩ rất đơn giản “ăn cây nào, rào cây nấy”. Môi 
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trường tự nhiên ban tặng sản vật cho con người - đó 
là ơn. Con người bảo vệ tự nhiên môi trường - đó 
là nghĩa. Ơn nghĩa là nguyên tắc sinh thái mà người 
dân quê bấy lâu hằng gìn giữ, cho dù “vật đổi sao 
dời” đến giờ họ vẫn không hề đơn sai.

Nguyên tắc tôn trọng
Hay nói về con cọp/hổ với lòng tôn trọng. Cọp 
tượng trưng cho cái dữ, cái ác, cái hùng.

“Chèo ghe sợ sấu ăn chưn
Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma.”

(Ca dao)

Nói sợ, nhưng chẳng phải sợ. Người bỏ xứ đi khẩn 
hoang, lập điền nơi vùng hoang địa, thì đâu là kẻ 
nhát gan mà phải sợ cọp; cả đàn bà, con gái cũng 
biết cầm côn, mác, liềm hái… sẵn sàng chống cự 
với “ông ba mươi” [3]. Người Nam Bộ kính trọng/ 
tôn trọng cọp; điều này đồng nghĩa tôn kính tự 
nhiên. Rằng tự nhiên có cái linh tính vận hành với 
sức mạnh và quy luật riêng. Lưu dân đến đây, tức là 
khách - kẻ lạ - xâm nhập vào “lãnh địa” của “ông ba 
mươi”. Vậy nên, phải tôn trọng chúa sơn lâm, những 
mong được nhập địa, lập điền, gầy dựng cuộc sống. 
Đó cũng là nhận thức về lẽ phải, sống biết điều, sống 
có trước sau của người Nam Bộ. Phàm đã mang ơn 
tự nhiên thì phải ghi ơn, phải thờ phụng. Hơn nữa, 
hình ảnh hổ/cọp hay xuất hiện ở trước miếu mạo, 
đình chùa, những nơi thờ tự với vai trò hộ pháp [4]. 

Có lẽ, cũng xuất phát từ cảm thức con cọp là loài 
vật có sức mạnh (vừa có thể hại người cũng có thể 
cứu giúp người) và đứng đầu chuỗi thức ăn (lưới 
thức ăn) trong khu vực hệ sinh thái. Vai trò chẳng 
khác gì người “kiểm lâm” giữ cho cấu trúc sinh thái 
ổn định, cân bằng, có trật tự. Phải chăng, vì vậy 
mà hổ hiện diện như người giữ gìn an yên cho xóm 
làng, dần được thờ phụng. Chẳng hạn, Dinh Ông 
với cái am nhỏ thờ Cả Cọp bên bờ rạch Dinh ở xã 
An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; hay miếu 
thờ Ông Hổ ở Long Trung, Hội Xuân ở huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang. Có lẽ vậy, hễ ai phạm điều sai 
quấy thường bị người đời quở “hùm tha sấu bắt”.

Nguyên tắc hài hòa, phối ứng (thích nghi)
Không có gì ngạc nhiên hay lạ khi nói rằng, con 
người đã biết nhìn tự nhiên mà đặt để cách ăn, ở, 
sinh hoạt, lao động:
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng, đá mềm
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.

(Ca dao)

Người dân Nam Bộ vốn dĩ thấm nhuần hình ảnh 
ước từ buổi lọt lòng: Nước lớn, ròng ngày hai lượt 
ăn sâu vào tâm thức từ thuở nào. Nước là sự sống. 
Nước có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời người 
và điều quan trọng ấy không thể tách rời với quan 
niệm sinh thái của người Nam Bộ. Do vậy, họ nhất 

(Ảnh: sưu tầm)

“Ở đâu rồi cũng nhớ nhà 
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bà con xưa”

(Trần Bảo Định). 
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định sống, chết giữ gìn nước. Dấu ấn nước trong 
văn học dân gian (ca dao dân ca) cho thấy rất rõ về ý 
thức đó. Biết rằng, trời đất có cơ chế vận hành riêng. 
Cơ tạo có sắp đặt, có trật tự. “Ông trời ổng tính hết 
rồi”, nói vậy không có nghĩa “mê tín” phụ thuộc 
siêu nhiên mà không chủ động trong cuộc sống hay 
phó mặc cho trời. Chẳng phải vậy! Kỳ thực, đó là 
ý thức về cấu trúc và cơ chế sinh thái. Người dân 
Nam Bộ hiểu rằng phàm việc gì cũng có nguyên do. 
Từ biểu hiện thời tiết đến sinh quán cây cối, con vật 
cũng có nguyên do, nguyên lý của nó. Bởi vậy, một 
khi phạm kỵ hoặc phá vỡ lệ thường trời đất tạo vật 
cũng có nghĩa là phá vỡ cân bằng của nó. Con người 
biết vậy nên sống thuận theo quy luật tự nhiên, đó 
cũng là lẽ thường không mang ý định cưỡng bách, 
chinh phục, đi ngược lại mà biết sống nhu thuận 
mùa nào, thức nấy:
“Tháng Chạp là tháng trồng khoai
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà
Tháng Ba cày vỡ ruộng ra
Tháng Tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.”

(Ca dao)

Về sau này, các loại cây trồng, vật nuôi thường 
được con người lai tạo và phun thuốc kích ra hoa, 
đậu trái nghịch mùa. Trước mắt và tức thời có thể 
đạt được lợi ích dồi dào, nhưng trong lợi ích dồi 
dào đó có điều tàng ẩn hậu quả, ví như các loại 
thuốc kích thích ra hoa trái mùa, thuốc bảo vệ thực 
vật có thể ảnh hưởng đến sinh quyển, đến sức khỏe 
con người [5]. Những tác động tiêu cực đến thiên 
nhiên sẽ nhận phản hồi nghiệt ngã gấp bội lần và 
thế hệ tiếp nối sẽ là người nhận gánh chịu hệ quả. 
Ông bà xưa chẳng phải đã dạy con cháu “ăn theo 
thuở, ở theo thời”. “Thời - thuở” trong tự nhiên 
đặt để “thời - thuở” trong mối quan hệ xã hội. Hai 
thiết chế “tự nhiên” và “xã hội”, tưởng chừng cách 
biệt như hai sinh giới “hữu sinh” và “hữu tình”. 
Thế nhưng, hữu sinh và hữu tình không cách biệt 
mà ngược lại, chúng bao hàm lẫn nhau. Người 
bình dân ý thức được điều này, nên dựa trên “thời 
- thuở” trong tự nhiên, bày ra lễ tiết, tập tục trong 
xã hội. Hài hòa là đạo thường và biết sống phối 
ứng với tự nhiên chính là lẽ tự nhiên của sinh hiện 
con người.

Quả là tình người đáng trân quý trước vẻ hung 
hiểm của thiên nhiên trời đất. Người Việt cũng như 
người Khmer, đều biết sống chan hòa cùng nhau. 

Người Khmer quen sống trên đất gò; người Việt 
thích sống nơi đất sậy đế, lau lách, đầm lầy và nhất 
là cận sông, cuối rạch. Lợi ích không đụng chạm, 
hay qua lại, giúp đỡ, giao lưu. Tính mỗi người mỗi 
khác, song họ biết tôn trọng nhau để sống chan 
hòa, không ưa tranh đoạt. Với thiên nhiên cũng 
vậy, người Nam Bộ không đối đầu với tự nhiên. 
Quan sát và rút kết tập tính loài vật, để cả người và 
vật có phương cách chung sống. “Cọp chỉ ở rừng 
gừa ven sông; sấu không dám vô rạch nhỏ, nếu có 
thì chỉ bén mảng ngoài vàm. Cứ xốc một hàng cừ 
chận ngang lại là yên” [6]. Bà con có câu:
“U Minh, Rạch Giá thị quá sơn trường
Dưới sông sấu lội trên rừng cọp đua.”

(Ca dao)

Chẳng những vậy, người thời đó thường gọi cọp, 
sấu bằng biệt danh mấy ông gác rừng. Không riêng 
gì cọp, sấu, kể cả nạn hoành hành phá hoại ruộng 
lúa bởi chim chóc, chuột, khỉ, heo rừng… người 
Nam Bộ dựa trên tập quán giải trừ nạn phá hoại,  
không phải cái gì đi ngược lại lợi ích con người 
thì con người ra tay giết hại. Chuyện có người kể, 
nạn voi phá ruộng, dân muốn giữ đất, giữ huê lợi 
nên  nhờ người Khmer báo về Bảy Núi, Cần Vọt 
(Cần Bột - Kampot) và liền sau đó có thầy chuyên 
môn đến “rước” các ông Voi về nuôi [7]. Rõ ràng, 
từ chỗ biết tôn trọng, con người biết tìm cách 
chung sống. Điều này, trở thành nguyên tắc sống 
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và bảo vệ môi trường sinh thái lâu đời. Nhưng e 
rằng, đời sống kỹ nghệ và sự lây nhiễm chủ nghĩa 
vị kỷ dưới áp lực “phát triển, tích lũy vật chất” có 
thể đẩy con người hiện thời tàn phá và tận diệt môi 
trường sinh thái tự nhiên.

Nguyên tắc gìn giữ (để dành) và chia sẻ
Nhiều người vẫn nghĩ, cư dân Nam Bộ với sản vật 
thiên nhiên phong phú thường có tính “bạt mạng” 
ăn xài phung phí. Đó chỉ là cái nhìn bề ngoài, chớ 
kỳ thực cư dân Nam Bộ muốn có cái ăn thì họ phải 
“đổ mồ hôi, sôi nước mắt”:
Tháp Mười nước mặn, đồng chua
Nửa mùa nắng cháy, nửa mùa nước dâng.

(Ca dao)

Nhưng, cùng cảnh khổ, cùng phận người hạ bạc lênh 
đênh sông nước, sanh ra lòng tương trợ, “hụ hợ” 
nhau trong lúc tối lửa, tắt đèn. Đối diện thiên nhiên 
hoang sơ và còn cơ cực, con người trở nên nhỏ bé. 
Do vậy, phải đùm bọc, giúp đỡ, chia sẻ với nhau, 
chẳng phải vì người Nam Bộ quen lối “trọc phú” 
hay trời đất ưu đãi mà có tính rộng rãi. Sự rộng rãi 
ấy xuất phát từ tinh thần trượng nghĩa, từ tấm lòng 
chơn tình, nhơn hậu mà sinh ra lối sống khảng khái, 
phóng khoáng, hào sảng, cũng vì vậy, nó khác hẳn 
với lối sống chiều lòng, phong lưu, hào hoa. Thực 
ra, bản thân họ cũng nghèo, nhưng không vì nghèo 
mà họ không sẵn lòng cứu giúp người sa cơ. Điều 

gì đã thúc bách họ hành động như vậy? Có lẽ, điều 
đó bắt nguồn từ cuộc sống và ý nghĩ liền mạch với 
thiên nhiên: Được, mất, đầy, vơi… nên không đành 
lòng thấy người chết mà không cứu và không đành 
bụng thấy việc nghĩa mà không làm. Họ sợ làm điều 
quấy nhưng càng xấu hổ nếu từ chối việc nghĩa.

Về lẽ phải trong cách sống với con người, cư dân 
Nam Bộ học được trong cách sống với tự nhiên và từ 
đời này sang đời khác đúc kết thành ca dao, hò vè, tục 
ngữ, thành ngữ… truyền miệng khi chưa có chữ viết 
nhằm dạy dỗ, giáo huấn con người thành Người. Cư 
dân Nam Bộ, quan niệm: “Sống với người có nghĩa, 
thì sống với thiên nhiên tạo vật cũng có nghĩa”. Ăn 
biết để dành chứ không tận diệt. Ví như ăn bông, họ 
hái, lựa những bông đực và chỉ hái, tỉa vừa đủ ăn 
không hái trọc cả cây (bông điên điển, bông bí, bông 
so đũa, bông súng, …) cho tới ngắt đọt; tưởng ngắt 
đọt phá hoại cây trồng, kỳ thực để đánh thức bản 
năng sinh sôi của cây, ngắt đọt cây tức là tạo điều 
kiện cho cây đâm chồi tươi tốt thêm (đọt bầu, bí, rau 
lang, ngót, …). Bắt còng, bắt cua cho đến bắt các loài 
vật khác, dù biết là “vật dưỡng nhơn” nhưng không 
phải lạm sát, nhằm thỏa mãn “lỗ miệng” của người. 
Người miền Tây Nam Bộ biết rằng cái ăn để sống mà 
cũng là nguy cơ chết. Người xưa đã dạy: “Bệnh từ 
miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Biết tự răn mình 
và phải biết chừng mực với những gì không thuộc về 
mình. Bắt ong, lấy mật ong ở rừng U Minh Thượng 

Cám ơn hạt lúa nàng co 
Nợ nần trả hết, lại no tấm lòng 

(Ca dao) 
(Ảnh: sưu tầm)
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thì cũng biết trả nghĩa cho ong, để cho bầy, đàn còn 
có cơ may gầy dựng lại tổ. Nghề bắt ong, lấy mật ong 
của người dân U Minh Thượng là thái độ nghĩa tình 
với tạo vật. Chụp đìa, người nông dân biết chọn lưới 
phù hợp, kẽ lưới vừa phải để bắt những con cá đủ lớn, 
chừa lại cá con cho mùa sau. Biết ơn và tôn trọng, trở 
thành nguyên tắc sống của cư dân Nam Bộ trong việc 
bảo tồn, gìn giữ tự nhiên để đời mình hưởng và con 
cháu đời sau tiếp tục được hưởng.

Quê hương có thể ví như “gia tài sự sản” thế hệ 
trước để lại thế hệ sau. Nhưng con cháu chẳng biết 
gìn giữ, chỉ biết khai thác “mù quáng” thì “gia tài 
sự sản” có bằng núi cũng lở mòn, cạn kiệt và mai 
một. Mai kia, con cháu tiếp nối sẽ lấy gì để khai 
thác và ca dao, hò vè, tục ngữ, thành ngữ… mang 
vẻ đẹp tâm hồn của xứ sở làm sao còn chỗ tồn tại.

Ca dao, dân ca, tục ngữ, thành ngữ… cũng như 
truyện kể dân gian nói rộng ra là kho tàng tâm 
thức dân gian, ẩn chứa nhiều bài học quý giá của 
tiền nhân, đáng để hậu thế quan tâm, suy ngẫm. Ở 
đó, con người có cơ may kết nối lại tiếng mẹ và 
lòng mẹ. Mẹ quê cũng là mẹ tự nhiên. Người từ mẹ 
khai sinh, người được mẹ dung dưỡng,… “Một 
lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là 
đạo con”. Hiếu kính, thờ mẹ cho đến tôn trọng tự 
nhiên môi trường có lẽ cùng một bản chất. Bởi vì, 
thiên nhiên, trời đất dung chứa nuôi dưỡng con 
người có khác gì lòng mẹ. Chẳng phải, “Công 
cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong 
nguồn chảy ra” hay sao! Qua đây, chúng ta bỗng 

thấy đạo gia tiên của người Nam Bộ nói riêng và 
người Việt nói chung rất đáng để lập thành hành 
vi ứng xử sinh thái. Kết nối hai vấn đề này, khả dĩ 
tạo thành nền tảng đạo đức môi trường bền chặt. 
Ai ơi còn nhớ:
“Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa nguồn trôi nổi lắm nơi
Nước non là nước non trời
Ai chia đặng nước, ai dời đặng non!”

(Ca dao)
Như vậy thì:
“Con người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.”

(Ca dao)

Không tôn trọng tự nhiên thì có khác gì phản bội 
cội nguồn.

Chú thích:
[1] Nghê Văn Lương (192), Cà Mau xưa và An Xuyên nay, 
Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục ấn hành, Saigon, tr.210.
[2] Xem thêm:
- Trần Thị An (2015), Bản sắc Nam Bộ qua tục thờ Nữ thần - 
Nghiên cứu trường hợp tục thờ Bà Thủy, Tạp chí Khoa học Đại 
học Văn Hiến số 8 (8/2015), tr.23-32.
- Dương Hoàng Lộc (2010), “Tín ngưỡng thờ bà Thủy của cộng 
đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)”, Tạp chí 
Nguồn sáng dân gian, số 2.
- Ngô Thị Hồng Quế (2015), Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc 
lề của người Việt ở Tây Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Đại học Trà 
Vinh số 18 (6/2015), tr.46-51.
- Đỗ Thị Hà Thơ (2018), Tín ngưỡng thờ Thần ở đình làng 
Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Khoa học Xã 
hội Nhân văn và Giáo dục), Tập 54 số 4C (2018), tr.126-136.
[3] Sơn Nam (1959), Tìm hiểu đất Hậu Giang, Phù Sa ấn hành 
lần thứ nhất, Saigon, tr.84.
[4] Đơn cử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đình thường 
có bàn thờ Hổ hoặc miếu thờ Hổ trong khuôn viên đình. Khoảng 
32 đình ở Thành phố Hồ Chí Minh có thờ Hổ: Đình Tân Kiên 
(Bình Chánh), đình Bình Thọ (Thủ Đức), đình Hưng Phú (quận 
8), đình Tân An Hội (Củ Chi), đình Thới Hiệp (Nhà Bè), đình 
Thới Tam Thôn (Hóc Môn), ….
[5] Khuất Đăng Long (2013), Về sinh vật biến đổi gen, nhận 
thức về lợi ích, những nguy cơ và rủi ro của chúng, Tạp chí Sinh 
học 35 (4), tr.397-416.
Nhiều tác giả (biên tập, 2010), Quản lý thực phẩm biến đổi 
gen: kinh nghiệm của Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc 
- Tổng luận tháng 9/2010, Cục thông tin Khoa học và Công 
nghệ Quốc gia.
[6] Sơn Nam (1959), Tìm hiểu đất Hậu Giang, Phù Sa ấn hành 
lần thứ nhứt, Saigon, tr.82.
[7] Chuyện này được người dân lưu truyền và Sơn Nam ghi 
chép lại, có lẽ cũng nên tìm hiểu thêm. Sơn Nam (1959), Tìm 
hiểu đất Hậu Giang, Phù Sa ấn hành lần thứ nhất, Saigon, tr.84.

“Thương hoài sông nước Tiền Giang/ Thuyền trăng nhớ 
bến về nơi hẹn hò/ Đêm dài thức với Mỹ Tho/ Sông Tiền 
vọng lại tiếng hò quê hương”. (Ảnh: vnexpress.net)



58       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 9 - 2021

Về thăm Thành cổ ngày rằm
Chuông chùa đồng vọng ngân dăm bảy lần
Nơi đây dâng hiến tuổi xuân
Vì nền độc lập vì dân trọn đời

Đất này chiến trận một thời
Túi bom chảo lửa đất trời bão dông
Giặc đưa vũ khí lính đông
Ta dùng mưu lược đánh trong diệt ngoài

“ Cối xay thịt ” quả không sai
Trăm người ngã xuống trong vài ba giây
Máu hòa sông nước cỏ cây
Ngấm vào đất mẹ nơi đây thắm hồng

Sáng đài tưởng niệm chiến công
Hàng năm cầu nguyện, cầu mong an bình
Đêm trăng Thành cổ tâm linh
Dâng hương đồng đội trọn tình thủy chung

Thu xưa Nguyệt toả ánh vàng
Hằng Nga mơ mộng…dịu dàng dễ thương
Đàn em nhỏ khắp bốn phương
Rước đèn, vui hát trên đường múa lân

Đêm Thu ánh ngọc trong ngần
Trẻ, già phá cỗ ngoài sân tươi cười
Mùa trăng sáng đẹp tuyệt vời
Toả hồng mơ ước…đất trời bao la

Thu nay COVID tràn qua
Chị Hằng mắt lệ nhạt nhòa mưa bay
Phố buồn quạnh vắng ngủ say
Giật mình còi hú*…đắng cay cõi lòng

Trẻ thơ tan giấc mơ hồng
Không quà, không bánh, đèn lồng hát ca
Bé ngồi nhìn hạt mưa sa
Bóng trăng hun hút, cây đa khuất mờ

Bé chắp tay nguyện ước mơ…
Quê hương, đất nước bến bờ an vui
Xua tan dịch bệnh qua rồi
Đón mùa Thu đến bé cười rước trăng.

* ( tiếng còi xe cứu thương)

Đêm

thành cổ

Ánh thu buồn

NHẬT QUANG

LÊ BÁ CHƯƠNG
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ĐĐ. Thích Nhuận Thiên*

của chùa Viên Giác, 

  

tỉnh Bến
 Tre

Thuở xưa, đây là ngôi chùa của người 
Khmer được xây dựng năm 1870. Tại chùa, 

còn ba pho tượng đồng mang dấu ấn của 
Phật giáo Nam truyền. Do thời cuộc biến 

thiên, các vị sư người Khmer rời đi và chùa 
bị xuống cấp. Bấy giờ hương chức làng An 

Hội đã đứng ra quản lý và ngôi chùa Khmer 
từ đó đã trở thành chùa của làng An Hội. 

Năm 1900, HT. Tâm Quang được bổn đạo 
làng An Hội thỉnh về làm trụ trì chùa Viên 
Giác, Ngài đã làm nhiều Phật sự cho chùa, 
đáng kể nhất là công cuộc đại trùng tu chùa 

Viên Giác từ năm 1915-1924.

Giá trị v
ăn hóa
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Chùa Viên Giác 
không chỉ là một ngôi 
chùa có kiến trúc đẹp 
mà còn gắn liền với 
lịch sử của Bến Tre.
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VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CHÙA VIÊN GIÁC
Chùa Viên Giác không chỉ là một ngôi chùa có 
kiến trúc đẹp mà còn gắn liền với lịch sử của Bến 
Tre. Mặt tiền chùa theo hướng Đông Bắc, hướng 
ra con rạch, mặt hậu hướng Tây Nam là mặt tiền 
đường Hoàng Lam, cách đó chưa đầy trăm mét là 
con sông Bến Tre. Mặt trái hướng Đông Nam cách 
1km là chợ Bến Tre. Do vị thế như vậy nên chùa rất 
thuận lợi về đường bộ và cả đường sông, dễ giao 
thương cho người dân trong vùng cũng như khách 
thập phương. Hiện nay, có ba hướng có thể vào chùa 
Viên Giác. Hướng thứ nhất là đi từ Quốc lộ 60 đến 
đường Trương Định vào đường Hoàng Lam, hướng 
thứ 2 có thể đi từ Quốc lộ 60 vào chợ Bến Tre đến 
đường Hùng Vương, rẽ trái chạy đến đường Hoàng 
Lam và con đường thứ ba là đường thủy có thể đi 
từ sông Hàm Luông vào sông Bến Tre hoặc đi ngã 
ba Chẹt Sậy rẽ trái sông Bến Tre thì sẽ đến ngay sau 
chùa Viên Giác. 

Quá trình xây dựng và trùng tu chùa Viên Giác
Thuở xưa, đây là ngôi chùa của người Khmer được 

xây dựng năm 1870. Tại chùa còn ba pho tượng 
đồng mang dấu ấn của Phật giáo Nam truyền. Do 
thời cuộc biến thiên, các vị sư người Khmer rời đi 
và chùa bị xuống cấp. Bấy giờ hương chức làng An 
Hội đã đứng ra quản lý và ngôi chùa Khmer từ đó 
đã trở thành chùa của làng An Hội. Năm 1900, HT. 
Tâm Quang được bổn đạo làng An Hội thỉnh về làm 
trụ trì chùa Viên Giác, Ngài đã làm nhiều Phật sự 
cho chùa, đáng kể nhất là công cuộc đại trùng tu 
chùa Viên Giác từ năm 1915-1924. Bức hoành phi 
lạc thành được HT. Lê Khánh phụng cúng, đặt trang 
nghiêm trên chánh điện đã nói lên điều này.

Ngôi chùa được hoàn thiện qua nhiều thời kỳ. Phức 
hợp kiến trúc có giá trị văn hóa nhất của ngôi chùa 
chính là ba tòa nhà: Tiền điện, nhà Tổ và Giảng 
đường nằm chung một trục dọc. Kiến trúc của chùa 
là chữ “tam” (三). Theo các nhà nghiên cứu, cấu 
trúc này là sự tiếp biến từ cấu trúc “Nội công ngoại 
quốc” kế thừa từ kiến trúc chùa cổ ở miền Bắc, ở đây 
sườn nhà đã cho ta thấy sự kết hợp giữa nhà rường ở 
Bắc và sườn nhà đâm trích cột kê miền Trung.

Chùa Viên Giác trở thành 
nơi tụ hội quan trọng trong 
sự thăng hoa tâm linh của 
người dân Bến Tre.
(Ảnh: internet)
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DÒNG KỆ TRUYỀN THỪA VÀ CÁC THẾ 
HỆ TRỤ TRÌ
Từ năm 1630, Thiền phái Lâm Tế bắt đầu truyền 
vào nước ta với hai vị Thiền sư Viên Văn Chuyết 
Công và Minh Hành Tự Tại. Ở Đàng Trong, Tổ sư 
Nguyên Thiều được xem là vị Tổ thứ hai chính thức 
truyền thừa tông Lâm Tế. Tông phát triển mạnh 
mẽ thành: Lâm Tế Thiên Đồng, Lâm Tế Gia Phổ, 
Lâm Tế Liễu Quán, Lâm Tế Trí Tuệ, Lâm Tế Chúc 
Thánh. Trong cuốn sách “Góp phần tìm hiểu Phật 
giáo Nam bộ” của tác giả Trần Hồng Liên có bài 
“Vài đặc điểm của Phật giáo Đàng Trong thời chúa 
Nguyễn” [1] đề cập đến dòng truyền thừa Trí Huệ 
Thanh Trừng của Ngài Trí Thắng - Bích Dung.

Năm 1900, HT. Thích Tâm Quang (1877-1944) đã 
được bổn đạo và hương chức làng An Hội thỉnh về 

làm trụ trì chùa Viên Giác và Ngài được xem là Tổ 
khai sơn chùa Viên Giác. 

Năm 1944, sau khi HT. Thích Tâm Quang viên tịch 
thì HT. Chí An (1895-1960) kế nhiệm làm trụ trì 
chùa Viên Giác. Ngài thế danh là Lê Văn Đáng, xuất 
gia từ lúc nhỏ với HT. Tâm Quang, được đặt pháp 
danh là Chí An, húy là Nguyên Pháp. 

Ngài Chí An viên tịch năm 1960, HT. Giác Thanh 
(1924-1998) kế nhiệm. Thế danh của Ngài là 
Nguyễn Văn Chỉ, sinh trưởng trong một gia đình 
trung nông và xuất gia với HT. Chí An, được đặt 
pháp danh Giác Thanh, húy là Quảng Ngộ.

Năm 1998, HT. Giác Thanh viên tịch, TT. Huệ 
Đức kế nhiệm làm trụ trì chùa Viên Giác đến nay. 

Thuở xưa, đây là ngôi chùa của người Khmer được xây dựng năm 1870.
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Ngài tên Lục Vĩnh Phước, sinh trong một gia đình 
tiểu thương, xuất gia với HT. Giác Thanh và được 
đặt pháp danh là Huệ Đức, húy là Tục Lộc.

NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA CHÙA 
VIÊN GIÁC
Bài trí tượng thờ và nghệ thuật tạc tượng
Giá trị văn hóa của chùa Viên Giác thể hiện có 
nét đặc trưng vùng miền của tỉnh Bến Tre. Tại 
gian chánh điện, phía trong bài trí bàn thờ cao ba 
tầng: “Tầng trên cùng là bộ Di Đà Tam Tôn với 
Di Đà, Quan Âm, Thế Chí; tầng giữa là bộ Địa 
Tạng Vương Bồ tát; tầng dưới cùng là Thích Ca 
Đản Sanh, hai tượng Thiện Hữu, Ác Hữu. Hai 
gian bên đều phối thờ tôn tượng Thích Ca vốn có 
nguồn gốc từ chùa Linh Sơn (Sài Gòn) và được 
thỉnh về chùa Viên Giác dưới thời tổ Tâm Quang” 
[2]. Bàn thờ được đặt ở gian giữa của Tiền điện, 
bài trí tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, 
Quan Thánh và hai vị Thập điện Diêm Vương 
là: Diêm La Vương (ngũ điện) và Chuyển Luân 
Vương (thập điện). Các pho tượng được chạm 
khắc bằng gỗ, có kích thước khác nhau, hiện vật 
ở đây đều gắn liền với giai đoạn lịch sử của chùa.

Thiết kế nhà Tổ và Trai đường của chùa gồm tất 
cả 6 bàn thờ, trong đó có 3 bàn thờ như sau: Bàn 
chính diện thờ Lục Tổ Huệ Năng và tổ Bồ Đề Đạt 
Ma, bàn bên trái từ ngoài nhìn vào là chư vị Trụ 
trì, bàn thờ bên tay phải thờ chư vị Tu sĩ trong 
phong trào chấn hưng Phật giáo cũng như các chư 
Tăng. Một bàn thờ Chuẩn Đề Bồ tát để ngay giữa 
gian nhà Tổ, còn lại là bàn thờ chư vị hương linh 
Nam và Nữ. 

Chùa Viên Giác là ngôi cổ tự đã qua nhiều thế kỷ, 
đây cũng là nơi lưu giữ nhiều bài vị của Tăng sĩ, 
Phật tử. Bài vị là những mảnh gỗ, tạc chạm khắc 
thành nhiều dạng khác nhau, có chân đế, không 
có chân đế, dùng ghi tên người mất, năm sinh, 
năm mất để thờ tự. Đối với tu sĩ, thì còn cho biết 
tên dòng phái, tên húy, thế hệ truyền thừa, chức 
vụ (trụ trì) pháp danh, ngày, giờ, năm sinh và thị 
tịch (mất). Đó cũng là góp phần giới thiệu thêm 
mảng văn hóa Phật giáo, đặc biệt là phần thờ tự 
và nghi lễ.

Tháp Tổ Hòa thượng Tâm Quang
Tháp hình lục giác được thiết kế 4 tầng, cao 6,6m, 

có một hàng rào bao quanh. Tháp xây bằng gạch 
đá và xi măng, lối lên tháp tương đối rộng, có hai 
hàng tháp. Hàng rào trong thì có 6 cột trụ, trên trụ 
là búp sen được sơn màu vàng rực rỡ, hàng rào 
phía ngoài khối hình chữ nhật, trên mỗi đầu trụ là 
hình vuông có chóp.

Có hai tấm bia gắn liền vào tháp, cái phía dưới 
khắc chữ Quốc ngữ ghi lại quá trình kiến tạo tháp 
và người kiến tạo như sau: “Bửu tháp chùa Viên 
Giác đại lão Hòa thượng pháp hiệu Tâm Quang 
sanh năm Đinh Sửu (1876), hưởng thọ 69 tuổi, thị 
tịch ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thân (1947), kiến 
tạo năm Quý Tỵ (1935) Trưởng tử Chí An Hòa 
thượng hiệp cùng bổn đạo kỷ niệm” [3]. 

Đây là ngôi tháp được xem là Tổ khai sơn của 
chùa Viên Giác, tháp mang dáng dấp cổ kính, 
nhưng cũng có thể hiện nét mới, mang phong cách 
phương Tây qua các cột trụ vuông, hàng rào có 
chấn song, bệ và chân tháp dạng chân quỳ. Ngoài 
bình hồ lô, lục giác của tháp mang yếu tố màu sắc 
tháp Trung Hoa, dạng lục giác còn gợi lên yếu tố 
lục độ, lục căn, lục thức, lục trần… trong giáo lý 
Phật giáo. Hoa văn tháp được trang trí bằng chén, 
dĩa cổ, còn có bình tịnh thủy, rồng… Tuy vậy, 
tháp vẫn theo cách viết bia dạng cổ chữ Hán, có 
khắc thêm ngày, tháng, năm sinh và thị tịch. 

Tháp Tổ Hòa thượng Chí An
Tháp có hình trụ vuông, mỗi cạnh dài 2m, chiều 
cao 6m, được đặt trên bệ cao 1,50m. Tháp được 
xây theo phong cách văn hóa Khmer, là hình ảnh 
thu nhỏ và biến thể của tòa Stupa Ấn Độ, do chính 
HT. Chí An xây dựng trước khi Ngài thị tịch. Có 
hai tháp nhỏ mỗi tháp cao 1,20m, cạnh bên hai 
tháp nhỏ là hai tượng thần Reahu cao 1,50m. 
Thân tháp là khối hình vuông thon dần lên trên, ở 
trên có hình quả chuông úp, có trang trí hoa văn 
và có chữ Phật bằng chữ Hán. Trên quả chuông là 
các đĩa tròn nhỏ dần lên tới đỉnh. Trên đỉnh được 
trang trí đầu tượng thần Mahaprum bốn mặt, đầu 
đội mũ nhọn. 

Bên trong tháp được xây một tháp nhỏ, có gắn bia 
ghi lại năm, tháng kiến tạo lên bửu tháp viết bằng 
chữ Quốc ngữ như sau: “Bửu tháp thống Tăng 
trưởng chùa Viên Giác pháp và hiệu Lê Chí An, 
sanh năm Ất Mùi (1894 DL), thị tịch 1960, hưởng 
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thọ 60 tuổi, kiến tạo năm 1935, Ất và Mùi hiệp 
cùng bổn đạo Nam, Nữ đồng kỷ niệm bổn và sự”.

Tháp Tổ Hòa thượng Giác Thanh
Tháp hình lục giác, cao 6,24m gồm 3 tầng. Đây 
là tháp của tổ Giác Thanh, thuộc đời 42, phái 
Lâm Tế, dòng Trí Huệ. Kiến trúc theo phong 
cách Trung Hoa. Tháp Tổ Giác Thanh được xây 
dựng bằng gạch ống và xi măng, có hàng rào bao 
quanh. Mặt ngoài có trụ hình chữ nhật cao 1,50m. 
Đầu trụ cột dạng vuông. Bốn cột trụ thẳng hàng, 
trên đỉnh trụ có búp sen. Rào bao quanh tháp có 
trang trí hoa văn rồng, còn có bình đồ lục giác 
mang yếu tố Trung Hoa như tháp Tổ Hòa thượng 
Tâm Quang.

Phong cách kiến trúc các tháp Tổ thể hiện sự hòa 
quyện văn hóa người Kinh, người Khmer, văn 
hóa Phật giáo Trung Hoa và điểm xuyết văn minh 
phương Tây hiện đại.

Hoành phi Hoành Kim Bảo Điện - “黃金寶殿”
Lạc khoản: 
龍飛啟定九年甲子吉日造. 仙靈寺和尚黎慶和
奉供.

Phiên âm: 
Hoàng Kim bửu điện. Long phi Khải Định cửu 
niên Giáp Tý cát nhật tạo. Tiên Linh tự Hòa 
thượng Lê Khánh Hòa phụng cúng.

Tạm dịch: 
Bửu điện Hoàng Kim. Hòa thượng Lê Khánh Hòa 

ở chùa Tiên Linh phụng cúng vào ngày tốt, năm 
Khải Định thứ 9, Giáp Tý (1924).

Hoành phi được treo tại án thờ Phật, cao 0,50m, 
dài 2,20m, bằng gỗ chạm lộng chủ đề “Tứ quý”. 
Hoành phi có nẹp viền quanh, nền viền đỏ, kỹ 
thuật tạo hoành bằng cách ghép gỗ và tra mộng, 
chạm lộng sử dụng nhát đục, nền là những ô 
vuông tạo thành bông hoa nổi thép vàng. Phần 
trên hoành có hình răng cưa, hai bên phải và trái 
hoành có phần lạc khoản gồm hai hàng chữ Hán 
màu đen [4]. Chính giữa ghi bốn chữ: “Hoàng 
Kim Bảo Điện”, bức hoành phi tạo tác năm 1924 
đây là năm lạc thành ngôi chánh điện thờ Phật. 
Như vậy, bức hoành này được treo vị trí trung 
tâm của Tam bảo, đánh dấu cho sự kiện lạc khoản 
của một ngôi cổ tự, còn một ý nghĩa kỷ niệm nữa 
đó là Hòa thượng Khánh Hòa là thành viên của 
phong trào chấn hưng Phật giáo lúc bấy giờ trao 
tặng. Qua đây cho chúng ta thấy mối quan hệ 
khăng khít giữa HT. Tâm Quang trụ trì chùa Viên 
giác và HT. Khánh Hòa trụ trì chùa Tiên Linh rất 
thân thiết.

Bao lam
Tại Chánh điện, nghệ thuật chạm khắc gỗ được 
thể hiện trên các bao lam bàn thờ, trên nền gỗ đỏ, 
bàn thờ được khắc chạm với nhiều đề tài phong 
phú về hoa, lá, thú vật, chim muông, linh vật… 
những bao lam còn vượt lên tính ước lệ nhưng 
cũng không quên trở về khuôn mẫu, với lề luật 
quy định. Đó là những con rồng, con phượng, con 
lân, con quy. Vì đây là nơi tôn nghiêm, cao quý 

Thiền Đường
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mới có rồng ngự. Nhà dân ít được chạm khắc, 
tuy là thân thuộc nhưng trang nghiêm, gần gũi 
nhưng tôn kính! Đấy là những gì được khắc họa 
trên bao lam thể hiện giai đoạn chuyển tiếp của 
phong cách chạm trổ, đồng thời cũng mang điều 
ước vọng của nghệ nhân truyền đạt đến những ai 
thưởng thức qua hơn nửa thế kỷ nay. Như vậy, 
bao lam ngoài trang trí cho Chánh điện được lộng 
lẫy, còn góp phần thể hiện sinh động giáo lý nhà 
Phật truyền đến với chúng sanh. Những biểu hiện 
cao siêu, tinh túy đã được nghệ nhân tiếp thu và 
thể hiện trên tác phẩm dưới bàn tay khéo léo và 
tấm lòng mộ đạo của người con Phật.

Liễn đối
Chùa Viên Giác là ngôi chùa cổ tại Bến Tre đã trải 
qua nhiều đời trụ trì, riêng thời HT. Tâm Quang 
đã dành cho chùa 24 câu liễn đối, bằng gỗ trang 
trí ở Chánh điện, nhà Tổ và Trai đường. Tuy rằng 
đã trải qua thời gian dài nhưng câu liễn vẫn đẹp 
và mang nét cổ kính cho ngôi chùa, tất cả câu liễn 
đối dù là làm bằng gỗ hay xi măng đa số là dùng 
chữ Hán, có một hay hai cặp là chữ Quốc ngữ do 
HT. Giác Thanh trùng tu và khắc thêm sau này. 
Nội dung các câu đối đều tán thán Đức Phật, các 
vị Bồ tát, chư vị Tổ sư và ca ngợi địa phương theo 
quan niệm “Địa linh nhân kiệt”, hay nói về công 
đức cúng dường của tín đồ Phật tử.

Chữ Hán: 
圓機超十地圓滿六通圓成十號 - 覺道越三祇
覺空五蘊覺了三乘

Phiên âm:
Viên cơ siêu thập địa, viên mãn lục thông, 
viên thành thập hiệu,
Giác đạo việt tam kỳ, giác không ngũ uẩn, giác liễu 
tam thừa.

Tạm dịch:
Căn tánh tròn đầy qua thập địa, viên mãn lục 
thông, vẹn thành thập hiệu,
Chánh giác đại đạo vượt tam kỳ, sạch không ngũ 
uẩn, thông hiểu tam thừa.

Đây là cặp liễn đối được trang trí trước chánh điện 
vô cùng lộng lẫy nổi bậc với bao lam chạm trổ 
đề tài Cửu long, còn cặp liễn đối chạm chữ Hán 
được sơn đen trên nền rồng mây rất công phu tuyệt 

mỹ. Đây là do hai nữ tín chủ giàu lòng mộ đạo ở 
Bến Tre là bà Lê Thị Ngỡi (pháp danh Diệu Lý) và 
bà Phạm Thị Quý (pháp danh Nguyên Phú) phụng 
cúng. Ý nghĩa hai câu đối này ví chùa Viên Giác 
như là đất Phật ngự, chư Tăng và Phật tử nương tựa 
vào đây tu học sẽ vượt thoát ra mười địa, chứng lục 
thông, thành Phật đầy đủ mười hiệu, ra khỏi Tam 
giới không còn vướng bận năm uẩn, thông hiểu 
Tam thừa, giác ngộ thành Phật, an lạc đời đời. 

Đồ thờ - pháp khí
Hiện tại trong chùa có 15 bàn thờ, có cái được tạo 
tác tại chùa, cũng có cái được Phật tử hiến cúng. 
Vào đầu thế kỷ XX, bàn thờ Phật được làm bằng 
gỗ đỏ và cây thao lao do gia đình cô Lê Thị Ngỡ 
(Nghĩa) cúng dường. Ngoài hai bàn thờ đại đồng 
của Nam và Nữ làm bằng xi măng không chạm 
hoa văn còn tất cả sạp, ghế trường kỷ và bàn thờ 
khác đều có chạm khắc hoa văn tinh tế, đẹp và 
trang nghiêm. Bố cục vẫn còn tuân thủ những 
nguyên tắc đăng đối, tuy vậy tác phẩm vẫn mang 
nét sinh động. Người nghệ nhân đã có sự quan 
sát tinh tế trong khi chạm khắc, để thể hiện nhiều 
chủ đề khác nhau như: Tứ linh, Tứ quý, tùng - 
lộc, mai - điểu, chim cò, hoa - lá, ngư long, chim 
phụng… tất cả đều nói lên ý nghĩa lịch sử của một 
ngôi chùa cổ tại miền Tây Nam bộ.

Hiện nay, chùa Viên Giác là ngôi cổ tự từ một 
thảo am nhỏ đơn sơ của người Khmer thành lập, 
qua nhiều lần trùng tu xây dựng, đã trở thành 
khang trang như hiện nay. Kiến trúc thờ phụng 
theo lối “tiền Phật, hậu Tổ”, cùng với những pho 
tượng gỗ sơn son thếp vàng trang nghiêm, được 
tô điểm thêm bằng hoành phi, liễn đối đã tăng lên 
nét thâm trầm cổ kính. Chùa trở thành nơi tụ hội 
quan trọng trong sự thăng hoa tâm linh của người 
dân nơi Bến Tre.

Chú thích: 
* Đại đức Thích Nhuận Thiên, Học viên Cao học Phật học 
khóa II tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
[1] Trần Hồng Liên (2000), Đạo Phật trong cộng đồng người 
Việt ở Nam Bộ-Việt Nam (từ thế kỷ XVII đến 1975) (tái bản 
lần thứ nhất), Nxb khoa học xã hội Hà Nội.
[2] Nguyễn Hữu Lộc (2017), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hòa 
Thượng Khánh Hòa chấn hưng Phật giáo Việt Nam và truyền 
thống Bến Tre, “Chùa Viên Giác ngôi cổ tự gắn với phong 
trào chấn hưng Phật giáo”, tr.291.
[3], [4] Tài liệu do TT. Huệ Đức - Trụ trì chùa Viên giác 
cung cấp.
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Chùa Thanh Lương
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Chùa Thanh Lương tọa lạc tại trung tâm thị trấn Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
Chùa được thành lập từ năm 1960 bằng cây lá. Năm 1992 Thượng tọa 

Thích Giác Tấn được Giáo hội tỉnh bổ nhiệm về làm trụ trì, qua nhiều lần 
trùng tu chùa Thanh Lương ngày nay là ngôi Già lam trang nghiêm thanh nhã. 
Tăng Ni, Phật tử về nương tựa, tu học rất đông. 

Chùa nằm trên Quốc lộ 80, tuyến đường Rạch Giá – Hà Tiên. Nhiều đoàn 
khách thập phương khi đi ngang qua cũng ghé vào chùa thắp hương chiêm bái. 
Nhờ thuận tiện về giao thông nên công tác Phật sự của chùa cũng hanh thông 
phát triển. Hằng năm chùa Thanh Lương được sự trợ duyên từ quý Phật tử gần 
xa trong công tác từ thiện, an sinh xã hội ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 
đạo tràng tu học Một ngày An lạc tại chùa vào ngày chủ nhật tuần thứ tư của 
mỗi tháng quy tụ hàng 
trăm Phật tử về sinh 
hoạt tu học. Chùa còn tổ 
chức cúng hội vào ngày 
15 và 30 mỗi tháng theo 
nghi thức hệ phái Khất 
sĩ. Những ngày lễ hội 
lớn như tết Nguyên Đán, 
Rằm tháng Giêng, Đại lễ 
Phật Đản, Lễ hội Vu Lan... 
Phật tử địa phương và các 
nơi về chùa rất đông.

Qua quá trình đọc và theo 
dõi ấn phẩm Tạp chí Văn 
Hóa Phật Giáo mỗi tháng 2 số phát hành, Thượng tọa trụ trì đã nhận báo biếu 
tặng cho quý Phật tử đến tham dự các khóa tu. Từ đó đã tạo nên sự lan tỏa 
mạnh và yêu thích Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo của đạo tràng Phật tử. Qua đây, 
đạo tràng đã chung tay cùng với chùa Thanh Lương cúng dường tịnh tài (7,5 
triệu đồng) cho mỗi số và cúng dường 10 số liên tiếp để hùn phước in Tạp 
chí gửi tặng đến chư Tôn đức Tăng, Ni và bạn đọc. Với nghĩa cử cao đẹp này, 
chùa Thanh Lương đã góp phần chuyển tải tư tưởng, chân lý Phật đà cùng với 
nét đẹp văn hóa Phật giáo đến rộng khắp tha nhân các giới, góp phần vào công 
cuộc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo nước nhà.

Chùa Thanh Lương
- Địa chỉ: QL 80,thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Trụ trì: TT. Thích Giác Tấn.
- Điện thoại: 0918316388
- Email: chuathanhluong1@yahoo.com.vn
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Tìm hiểu 
Nhã nhạc thập tam âm

DUYÊN KHỞI VỚI THẬP 
TAM ÂM
Đầu năm 2018, chúng tôi được 
Khoa Âm nhạc học Truyền 
thống, Trường Đại học Nghệ 
thuật Quốc lập Đài Bắc mời sang 
nói chuyện chuyên đề về di sản 
âm nhạc truyền thống, trong đó 
chủ yếu tập trung vào một số loại 
hình đã được UNESCO công 
nhận Di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện của nhân loại, đồng thời 
mở lớp (Master class) dạy về Đờn 
ca Tài tử. Biết chúng tôi đến từ 
Việt Nam, nhà nghiên cứu Lý 
Tịnh Huệ, Nguyên Trưởng khoa 
Âm nhạc học Truyền thống, kiêm 
Chủ tịch Hội nhạc sĩ Đài Loan 
cùng nhạc sĩ Y Văn vốn là một 
học trò cũ sống và làm việc ở 
thành phố Cao Hùng đã sắp xếp 
một cuộc hội ngộ, giao lưu giữa 
nghệ sĩ Việt Nam và nhóm nhạc 
Thập tam âm Dĩ Thành tại Văn 
miếu, thành phố Đài Nam. 

Trước tiên, chúng tôi phải di 
chuyển bằng tàu cao tốc từ thủ 
đô Đài Bắc xuống thành phố Đài 

Lê Hải Đăng

Văn miếu, thành phố Đài Nam
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Nam qua chặng đường dài hơn 
300km, sau đó chuyển sang tàu 
hỏa vốn là phương tiện dành cho 
khách tham quan mấy trạm ga cũ 
của thành phố Đài Nam. Thành 
phố này nằm ở cực nam đảo Đài 
Loan, từng là thủ phủ dưới thời 
cai trị của đế quốc Hà Lan, Trịnh 
Thành Công và nhà Thanh suốt 
hai thế kỷ (XVII-XIX). Đài Nam 
không giống như Đài Bắc, Cao 
Hùng với nhiều tòa nhà chọc trời 
mà ẩn mình, khiêm tốn như một 
thị trấn êm đềm. Người học trò 
cũ, nhạc sĩ Y Văn không ngừng 
giới thiệu về di sản của thành 
phố. Nó được ví như cố đô Kyoto 
của đất nước Nhật Bản.

Văn miếu Đài Nam tọa lạc ở số 
2, đường Nam Môn, khu Trung 
Tây, thành phố Đài Nam. Tôi 
từng tới Khổng miếu ở thành phố 
Khúc Phụ, quê hương Khổng 
Tử thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung 
Quốc, cũng như Khổng phủ (nơi 
phu tử dạy các học trò), Khổng 
lăng (khu lăng mộ an táng Khổng 
Tử cùng những thành viên thuộc 

dòng trực hệ nhà họ Khổng), 
nên thấy quang cảnh cổ kính 
của quần thể di tích Văn miếu 
Đài Loan khá quen thuộc. Đón 
tiếp chúng tôi có thầy Đỗ Khiết 
Minh, trưởng nhóm Thư viện Dĩ 
Thành, Cục nhạc Văn miếu. Ấn 
tượng đầu tiên về con người này 
trông giống như một đạo sĩ với 
dáng vẻ nho phong đạo cốt hơn 
là một nghệ sĩ. Cảm giác đó mách 
bảo tôi nên thận trọng. Vì, đạo sĩ 
không hề dễ tiếp cận. Họ thường 
có thái độ điềm tĩnh, thoát tục, 
không nhiệt tình, hồ hởi... Song, 
thầy Đỗ Khiết Minh vô cùng cởi 
mở, hiếu khách. Thầy dẫn chúng 
tôi đến tham quan phòng hòa 
nhạc. Nghe tiếng nhạc văng vẳng, 
du dương giữa không gian u tịch, 
cổ kính, trầm mặc không khỏi 
thấy xao xuyến, bồi hồi. Thấy 
chúng tôi, các thành viên khác 
đưa mắt chào trong khi vẫn thực 
hành âm nhạc. Biết ý, chúng tôi 
chỉ quan sát, lắng nghe, giữ trật tự 
để không ảnh hưởng tới buổi tập, 
đồng thời vẫn thưởng thức được 
vẻ đẹp thanh nhã, điềm tĩnh của 

nhạc Thập tam âm. Tôi từng nghe 
nhà nghiên cứu Lý Tịnh Huệ giới 
thiệu sơ qua về Thập tam âm trong 
lần giao lưu với Khoa Nhã nhạc, 
Học viện Âm nhạc Huế cách đây 
10 năm. Bấy giờ, chi tiết đáng 
ngờ khiến tôi tò mò, thắc mắc là 
hiện tượng tương đồng giữa hệ 
nhạc khí Thập tam âm và nhạc cổ 
truyền Việt Nam, như đàn tranh 
(thập lục), tam âm la... Tôi từng 
coi chúng là những sản phẩm chỉ 
còn bảo lưu ở Việt Nam! Sau lần 
điền dã tại Văn miếu Đài Loan tôi 
đã phải thay đổi quan niệm của 
mình. Vì, chính tại đây, tôi đã gặp 
lại những người bà con xa cách 
lâu ngày, nhưng vẫn kịp nhận 
ra nhau. Bằng chứng là, Thập 
tam âm còn đang sử dụng loại 
đàn thập lục (đàn tranh 16 dây), 
tam âm la (chỉ khác “chiếc áo” 
khoác bên ngoài được dùng làm 
đồ trang sức). Ngoài ra, hệ thống 
bài bản Thập tam âm cũng sử 
dụng chữ nhạc Hò, xự, xang (hay 
còn gọi là Công xích phổ). Đó là 
những điểm tương đồng với âm 
nhạc truyền thống Việt Nam, như 

Nhóm nhạc Dĩ Thành
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âm nhạc cung đình triều Nguyễn, 
Đờn ca Tài tử Nam Bộ… Bởi vậy, 
Thập tam âm đã thôi thúc tôi tìm 
hiểu nguồn gốc, lịch sử, hệ nhạc 
khí, bài bản… của nó. 

KHÁI QUÁT VỀ THẬP TAM 
ÂM 
Nhã nhạc Thập tam âm hay “Thập 
tam xoang” xuất hiện trong lễ 
Thích điện, nghi lễ tế tự Khổng 
Tử diễn ra vào hai ngày xuân 
phân và thu phân hàng năm tại 
Văn miếu, thành phố Đài Nam, 
Đài Loan. Trước và sau khi được 
đưa vào nghi thức tế tự Khổng Tử, 
Thập tam âm vốn là một loại hình 
âm nhạc dân gian phổ biến tại đảo 
Đài Loan. Nhìn vào hệ nhạc khí 
của nó cho thấy nhiều chủng loại 
tương đồng với Nhã nhạc cung 
đình triều Nguyễn, Việt Nam như 
cây đàn tranh sử dụng loại 16 dây, 
người Việt Nam từng gọi là đàn 
thập lục, người Đài Loan gọi là 
Tần tranh hay đàn tam, nhạc cụ 
gõ tam âm la (chiêng 3 âm)…

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc 
dân tộc Hứa Thường Huệ, ban 
đầu “Thập tam âm” gọi là “Thập 
tam xoang”, cũng không đính 
kèm “nhãn hiệu” Nhã nhạc. Nó 
chỉ là một chủng loại hòa tấu âm 
nhạc dân gian phổ biến. Theo 
tư liệu lịch sử viết về nhạc vũ 
Khổng Tử ở Đài Loan sớm nhất 
xuất hiện trong mục “Văn miếu 
- Điển tự chí, quyển 6, Đài Loan 
phủ chí” thời Khang Hy thứ 35 
(1696). Bấy giờ người ta chỉ ghi 
chép lễ nhạc Khổng miếu, tuyệt 
nhiên không đề cập tới loại hình 
Nhã nhạc Thập tam âm. Tới 
thời nhà Thanh có Lưu Lương 
Bích bắt đầu ghi chép tỉ mỉ về 
lễ tế Khổng Tử trong “Đài Loan 
phương chí”. Đời Càn Long năm 
thứ 7 (1743), Tiền Chu chỉnh sửa 

“Phước Kiến Đài Loan phủ chí”, 
trong đó quyển thứ 9, “Chú thích 
tế điển lễ nghi thức tiên sư chí 
thánh” có đề cập tới nhạc khí, 
nhạc vũ Đại thành, bài bản ca và 
múa… nhưng vẫn chưa thấy xuất 
hiện khái niệm “Nhã nhạc Thập 
tam âm”. 

Nhã nhạc Thập tam âm xuất 
hiện trong văn tự sớm nhất vào 
thời Nhật trị thứ 10 (1921) trong 
cuốn: “Đài Loan phong tục chí”. 
Trong đó, chương 1, tập 4 mang 
tên Âm nhạc Đài Loan với mục 
2: “Nhạc Thập tam xoang”. Theo 
đó, “Nhạc Thập tam xoang là loại 
hình âm nhạc nằm ngoài hệ thống 
Nam, Bắc quản, một hình thức 
hòa tấu khí nhạc với vài người sử 
dụng hai mươi mấy loại nhạc khí. 
Chủng loại âm nhạc này dành 
cho giới trí thức, thân sĩ, tầng lớp 
thương gia, trí thức. Họ lấy tên 
Hội hoặc Nhóm để định danh, rồi 
tổ hợp thành một đoàn thể thường 
cùng nhau hòa tấu âm nhạc nhằm 
mục đích tiêu khiển. Những nhóm 
nhạc này phổ biến khắp các địa 
phương trên đảo như: Cơ Long, 
Đài Bắc, Sĩ Lâm, Bản Kiều, Tân 
Trúc, Chương Hóa, Đài Nam. 
Ngày nay Đài Nam có hai nhóm 
Sĩ Lâm và Dĩ Thành” [1]. 

Theo ông Vĩnh Chấn, từng đảm 
nhận chức Lý sự những năm 
1980 ở Thư viện Dĩ Thành (nhóm 
nhạc Thập tam âm nổi tiếng nhất 
Đài Nam hiện nay): “Âm nhạc 
thập tam xoang bắt đầu từ Khổng 
miếu, Đài Nam rồi lan truyền 
sang các địa phương khác, như: 
Chương Hóa, Cao Hùng… Thập 
tam âm ban đầu do những người 
Đài Loan đi thi hay làm ăn ở Đại 
Lục đem về 13 loại nhạc khí kết 
hợp lại thành một chủng loại âm 
nhạc mới, tức Thập tam xoang. Ở 

Đại Lục không có tên gọi “Thập 
tam xoang này”.

Theo tổng kết của nhà nghiên cứu 
Hứa Thường Huệ:
Thập tam xoang hay Thập tam 
âm Đài Loan có thể bắt nguồn 
từ “Thập toàn xoang”, “Thập 
phiên xoang”, đặc biệt là “Thập 
phiên” hoặc “Thập ca” của Phước 
Kiến, nhưng ở Phước Kiến gọi 
là “Thập”, còn Đài Loan gọi là 
“Thập tam”.

- “Thập tam xoang” cũng gọi là 
“nhã nhạc” hoặc “thánh nhạc” 
xuất phát bởi nó được dùng làm 
thứ âm nhạc tiêu khiển sau khi 
nhã nhạc tế Khổng Tử kết thúc, 
tấu trước và sau “Chương nhạc 
Đại thành”. Vì, ban đầu nhạc 
sinh ở miếu Khổng Tử, Đài Nam 
tới Phúc Châu học tập Chương 
nhạc Đại thành tiện thể học luôn 
hòa tấu “Thập toàn” hay “Thập 
phiên”, rồi đem về Đài Loan gọi 
“Thập tam xoang” là nhã nhạc 
hoặc thánh nhạc nhằm chỉ tính 
chất nghiêm túc, thanh nhã về 
mặt phong cách chứ không phải 
Nhã nhạc trong nghi thức tế tự 
cung đình ngày trước.

- Mặc dù “Thập tam âm” sử dụng 
13 loại nhạc khí, nên mới có tên 
gọi như vậy, song trên thực tế cũng 
có chỗ không trùng khớp, huống 
hồ khi diễn tấu thực tế số lượng 
nhạc khí còn có thể lên tới hơn 20 
loại. Thực trạng trên giống như 
“Bát âm” của người Hẹ (Khách 
Gia), “Thập âm” của người Nam 
Mân (Phước Kiến), Đài Loan. Số 
lượng ấy chỉ có ý nghĩa nhiều, chứ 
không mang tính chất cố định.
- “Thập tam xoang” hay “Thập 
tam âm” du nhập Đài Loan 
khoảng năm Đạo Quang thứ 15 
(1835) sau khi Cục Lễ nhạc miếu 
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Khổng Tử (tiền thân của Thư 
viện Dĩ Thành) thành lập. Từ đó 
trở đi, “Thập tam xoang” nhanh 
chóng lan ra môi trường dân gian 
ở các địa phương khác, từ Cao 
Hùng tới Đài Bắc đều có những 
nhóm nhạc diễn tấu loại hình âm 
nhạc này. Tên gọi chủng loại âm 
nhạc cũng diễn ra sự thay đổi, 
như: “Thập tam không” (十三
箜), “Thập tam xoang”, “Thập 
toàn xoang”, “Thập toàn không”, 
“Nhã nhạc Thập tam âm”, “Tục 
nhạc Thập tam xoang”… rồi trải 
qua một thời gian, khu vực miền 
Trung, miền Bắc lại xuất hiện 
“Côn xoang”, (崑腔) hoặc (錕腔) 
(cũng đọc là Côn xoang), “Côn 
xoang trận” (崑腔陣), “Côn đội” 
(崑隊), “Khanh thương trận” (鏗
鏘陣). Có thể thấy, âm nhạc dân 
gian trong quá trình lưu truyền, 
ngoài sự thay đổi bản thân âm 
nhạc ra còn phổ biến hiện tượng 
dùng chữ “hài âm” nhằm thay thế 
(danh từ gốc) [2].

- “Thập tam xoang” thời kỳ đầu, 
tức khi mới truyền từ Phước Kiến 
sang Đài Loan vẫn bảo lưu phong 
cách ưu nhã, thanh cao mực 
thước, nên mới gọi là nhã nhạc 
hay thánh nhạc, nhưng sau khi từ 
Đài Nam truyền vào môi trường 
dân gian vùng miền Trung, miền 
Bắc Đài Loan, hấp thu Khúc bài 
trong Nam quản, Bắc quản tổ hợp 
thành Tản khúc và Liên khúc (
套曲), phong cách càng mang 
đậm sắc thái âm nhạc dân gian, 
trở thành một chủng loại âm nhạc 
thường xuyên xuất hiện trong 
môi trường lễ hội, cũng như quan 
hôn tang tế.

- “Thập tam xoang” là một chủng 
loại âm nhạc dân gian đại diện 
cho Đài Loan nằm ngoài hệ thống 
Nam - Bắc quản, nhưng trước đây 
những học giả nghiên cứu về nó 
rất ít. Mọi người chỉ để ý đến cổ 
nhạc Nam quản, Bắc quản hoặc 

Ca tử hí vốn nhận được sự yêu 
thích của người dân mà không 
ngó ngàng tới địa vị của “Thập 
tam xoang”. Hệ thống “Thập 
tam xoang” có thể phức tạp hơn 
những chủng loại âm nhạc kia, 
xét về nội dung. Nó có thể du 
nhập Đài Loan từ các vùng miền 
ở Trung Quốc với thời điểm khác 
nhau, rồi tái cấu trúc tại Đài Loan.
Trên đây là những nhận xét của 
nhà nghiên cứu Hứa Thường Huệ 
- một học giả nghiêm cẩn, uyên 
thâm trong giới nghiên cứu âm 
nhạc dân tộc ở Đài Loan.
 
HỆ NHẠC KHÍ VÀ BÀI BẢN 
TRONG THẬP TAM ÂM
Chủng loại nhạc khí
Như trên đã đề cập, Thập tam 
âm là một chủng loại hòa tấu khí 
nhạc (thiên về bộ phận ty trúc), 
nên sử dụng hỗn hợp nhiều nhạc 
khí. Thập tam (13) lại chỉ có 
nghĩa là “nhiều”, chứ không phải 
con số cố định, bởi thế, nhạc khí 

Biểu diễn Thập tam âm
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xuất hiện trong Thập tam âm khá 
phong phú, gồm:

1. Nhạc khí dây với hai chi: dây 
kéo và dây gảy. 
Chi dây kéo có đàn đề cầm, chung 
huyền, hòa huyền, cổ huyền, tứ 
huyền, đề hồ, miêu huyền. Chi 
dây gảy có đàn tam, đàn song 
thanh, đàn tần tranh. 

2. Nhạc khí hơi có địch, sênh, 
quản, tiêu.

3. Nhạc khí gõ có ngạc đạc, 
khiếu la, tam âm, đàn bản, bính 
cổ, song âm. 

Bài bản
Thập tam âm tuy xuất hiện trong 
lễ Thích điện, tế tự Khổng Tử tại 
Văn miếu, Đài Loan, song xét về 
thời gian, loại hình âm nhạc này 
diễn ra trước và sau nghi lễ chính 
kết thúc. Nói cách khác, suy xét sự 
kiện văn hóa tế tự Khổng Tử như 
một dạng lễ hội cộng đồng thì ở đó 
nghi lễ tế tự là phần lễ, còn hòa tấu 
nhạc Thập tam âm chỉ mang tính 
chất hội! Mặc dù người ta vẫn có 
đầy đủ lý do để xếp Thập tam âm 
vào phạm trù nhạc lễ với tính chất 
trình thức, đề cao nghi tiết trong 
quá trình diễn tấu. Ngoài ra, Thập 
tam âm cũng dùng cho lễ Ngũ đại 
tiên vương…

Về bài bản, theo ba tập nhạc phổ 
lưu giữ tại Thư viện Dĩ Thành, 
Cục nhạc Văn miếu Đài Nam, 
cuốn thứ nhất lấy tên “Đồng thanh 
tập” xuất bản năm Chiêu hòa thứ 
8 thời Nhật trị (1933). Cuốn này 
sử dụng chữ nhạc truyền thống 
(hò xự xang… hay Công xích 
phổ). Cuốn thứ hai và ba đều sử 
dụng giản phổ (hiểu là nhạc số) 
dưới dạng chép tay. Cuốn “Đồng 
thanh tập” lại chia thành ba bộ 

phận, bộ phận thứ nhất lấy tiêu đề 
“Đồng thanh tập” gồm 126 bài. 
Bộ phận thứ hai lấy tên “Tự Tiên 
Đạt từ phổ” có 4 bài. Bộ phận thứ 
ba “Tạp phổ” có 86 bài.

Thập tam âm tồn tại trong môi 
trường văn hóa dân gian, tác 
phẩm cổ nhạc đa phần thuộc 
loại khuyết danh, nên không thể 
tránh khỏi hiện tượng xâm nhập, 
ảnh hưởng qua lại giữa các loại 
hình âm nhạc khác, như trong 
phần “Tạp phổ” xuất hiện cả 
nhạc Nam quản, Bắc quản vốn 
là hai đại diện tiêu biểu trên đảo 
Đài Loan. 

VĨ THANH 
Cách đây 10 năm, khi nghệ 
sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng thế giới 
Vương Thế Vinh, người Đài 
Loan dẫn các học trò sang Việt 
Nam học tập cổ nhạc, ông từng 
ví công việc này như cuộc hành 
hương thỉnh kinh. Bấy giờ tôi 
đùa rằng, trong đó có cả mong 
muốn tìm thân nhân nữa phải 
không thầy? Nghệ sĩ Vương Thế 
Vinh chỉ cười đầy ngụ ý. Sau khi 
sang Đài Loan dạy học, tổ chức 
các buổi nói chuyện chuyên đề, 
biểu diễn giao lưu… tôi dần hiểu 
thêm nhiều di sản âm nhạc tại 
hòn đảo này, từ Nam quản, Bắc 
quản, Ca tử hý, Rối tay cho đến 
Thập tam âm… Đài Loan không 
chỉ tập trung nhiều người Việt 
đang sinh sống, làm việc, học 
tập mà còn có nhiều mối liên hệ 
văn hóa tới nước ta. Tham gia 
các chương trình giao lưu nghệ 
thuật, ban đầu tôi không hiểu 
tại sao nhiều nghệ sĩ Đài Loan 
thích chọn Việt Nam, như: học 
giả Ngô Vinh Thuận, Nguyên 
Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật 
Quốc lập Đài Bắc, Chủ nhiệm 
Trung tâm Hý khúc truyền thống 

Đài Loan, nghệ sĩ múa Trương 
Hiểu Hùng, Viện trưởng Viện 
múa thuộc Trường Nghệ thuật 
Quốc lập Đài Bắc, nhạc sĩ âm 
nhạc Đương đại Thái Lăng 
Huệ, Trưởng khoa Âm nhạc học 
Truyền thống… Họ luôn ủng hộ 
nhiệt tình cho các chương trình 
giao lưu văn hóa, nghệ thuật với 
Việt Nam, trong đó có những 
công việc quan trọng, như thiết 
kế ý tưởng, huy động nguồn 
lực, trực tiếp tham gia chỉ đạo 
nội dung chương trình... Được 
biết học giả Ngô Vinh Thuận 
vốn là đồng môn của nhà Âm 
nhạc học dân tộc Việt Nam nổi 
tiếng thế giới Trần Quang Hải 
(con trai trưởng nhà nghiên cứu 
Trần Văn Khê). Nghệ sĩ Trương 
Hiểu Hùng thuở nhỏ gắn bó thân 
thiết với khu người Hoa, Chợ 
Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông từng theo ngành sử học, 
sau chuyển sang làm nghệ thuật 
(biên đạo múa), nhưng vẫn đau 
đáu, ấp ủ ý tưởng viết cuốn sử về 
di dân người Hoa ra đi từ miền 
Nam, Việt Nam. Giáo sư Thái 
Lăng Huệ, nhà soạn nhạc Đương 
đại Đài Loan có bà ngoại sinh 
sống tại miền Nam, Việt Nam 
trước năm 1975… 

Xưa nay, giới nghiên cứu trong 
nước thường quan tâm nghiên 
cứu nhóm di dân từ nơi khác đến 
Việt Nam mà ít chú ý đến những 
di dân ra đi từ Việt Nam. Trong 
số họ có rất nhiều người đang 
âm thầm cống hiến cho đất nước 
mình, đồng thời trở thành nhịp 
cầu nối chúng ta với thế giới. 

Chú thích:
[1] 許常惠: “台灣的民間音樂十三腔”
雅樂十三音 台南孔廟樂局以成書院
出版 第9頁.
[2] Nhằm chỉ hiện tượng từ đồng âm, 
nhưng khác chữ.
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Phạm Hoài Phong (dịch) Nếu nhận thức được cảnh biểu hiện của Phân 
biệt hư vọng (năng, sở thủ) vốn chẳng phải 
thực có, thì sự chấp trước năng sở trong Phân 
biệt hư vọng không có tính thực tồn.

Đặc trưng tư tưởng cơ bản 
của Duy Thức Học Vô vi y 
Phật giáo Ấn Độ (kỳ 2)

Đặc trưng tư tưởng cơ bản 
của Duy Thức Học Vô vi y 
Phật giáo Ấn Độ (kỳ 2)
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2. TƯ TƯỞNG BẢN THỂ LUẬN CỦA DUY 
THỨC HỌC VÔ VI Y
Tư tưởng nền tảng nhất của bản thể luận Duy thức 
học Vô vi y là lấy Tâm tính làm căn bản sở y của 
tất cả các pháp (一切法之根本所依). Sự hình thành 
tư tưởng này ngoài nguyên nhân nội tại, còn có 
nguyên nhân ngoại tại. Ở phương diện nội tại, dựa 
vào nguyên tắc chung của học thuyết Du-già hành 
phái để chia thành hai nguyên tắc. Một là nguyên tắc 
Tâm tính (心性原则), tức xem Tâm tính là tâm sở 
nhiếp tất cả các pháp, hoặc thật tướng của các pháp 
mang đặc tính Duy tâm. Nói cách khác, pháp tính 
của tất cả pháp trong ý nghĩa tất cả các pháp mang 
đặc tính Duy tâm được giải thích là Tâm tính (心性). 
Hai là nguyên tắc “giả tất y thật” (假必依实原则). 
Trong Duy thức học Hữu vi y, nguyên tắc “giả tất y 
thật” được giải thích là sự an lập của tất cả pháp phải 
nương vào pháp thể Y tha khởi tính (依他起性法体) 
và trong Duy thức học Vô vi y thì được giải thích là 
sự kiến lập của tất cả pháp cuối cùng phải nương vào 
Tâm tính Viên thành thật tính (圆成实性心性). Ở 
phương diện ngoại tại, tư tưởng bản thể luận của Duy 
thức học Vô vi y là sự ảnh hưởng của tư tưởng Như 
Lai tạng Đại thừa như Tâm tính bản giác thuyết (心
性本觉说), Phật tính thuyết (佛性说), Như Lai tạng 
thuyết (如来藏说)... Nhưng căn cứ vào bản thể luận 
mà nói, trong khi nguyên nhân nội tại chỉ là nhân tố 
mang tính “khả năng”, thì nguyên nhân ngoại tại lại 
là nhân tố giúp hình thành nên bản thể luận của  Duy 
thức học Vô vi y. Thông qua tư tưởng Như Lai tạng 
thể hiện trong điển tịch Duy thức học, ở đây sẽ nói 
sơ lược về nền tảng xác lập nên bản thể luận của Duy 
thức học Vô vi y.

2.1. Mối quan hệ chủ và khách của Tâm tính chân 
như và Hư vọng phân biệt
Trong Biện Trung Biên Luận, Biện Pháp Pháp Tính 
Luận, luận giả đem pháp chia thành hai loại: Một 

là Hư vọng phân biệt (虚忘分别), hai là Tâm tính 
(Không tính, Chân như, Pháp giới). Phân biệt hư 
vọng là sự nắm bắt của tâm thức, nó thể hiện ở hai 
phương diện năng thủ và sở thủ, nhưng cả hai năng 
thủ và sở thủ này đều giống như lông rùa, sừng thỏ, 
tức là chúng không tồn tại, do đó Phân biệt hư vọng 
vốn là huyễn hóa, không thật, nó là một dạng biểu 
hiện mang tính điên đảo của tâm thức. Nếu nhận thức 
được cảnh biểu hiện của Phân biệt hư vọng (năng, sở 
thủ) vốn chẳng phải thực có, thì sự chấp trước năng 
sở trong Phân biệt hư vọng không có tính thực tồn, 
đây chính là tính không của nhị thủ phi hữu sở hiện, 
cũng tức là Chân như bất biến mang đặc tính bình 
đẳng của tất cả Hư vọng phân biệt, cũng tức là bản 
tính thanh tịnh bản lai của tất cả pháp [1], tiến một 
bước cũng tức là thực tính của tâm thức tiếp nhận 
tất cả các pháp hư vọng [2], tức Tâm tính. Lấy Phân 
biệt hư vọng và Tâm tính tiếp nhận tất cả pháp, tức 
đem tất cả pháp cho là tính tạp nhiễm của Phân biệt 
hư vọng sở nhiếp [3], cho đến tính thanh tịnh của 
Tâm tính sở nhiếp. Nhưng mối quan hệ giữa sự thanh 
tịnh và ô nhiễm chắc chắn không phải là mối quan hệ 
mang tính tương đãi. Chẳng hạn như nội dung đoạn 
trích dưới đây:
Tụng chép: "Tạp nhiễm, thanh tịnh này, do hữu cấu 
vô cấu, như thủy giới kim không, vì thanh tịnh nên 
thừa nhận là thanh tịnh. Giải thích: Nói một cách 
giản lược sự sai biệt của không tính có hai loại: 
Một là tạp nhiễm (samklistā), hai là thanh tịnh 
(viśuddhā). Nó bị xem là tạp nhiễm do phân biệt chỗ 
nhiễm tịnh khác nhau, nghĩa là khi ô nhiễm, thì gọi 
là tạp nhiễm, nhưng khi ra khỏi ô nhiễm thì gọi là 
thanh tịnh. Trước là tạp nhiễm sau thành thanh tịnh, 
nhưng đó không phải là sự chuyển biến thành sự mất 
đi mang tính vô thường (Anityā). Giống như sự thanh 
tịnh của nước, của hư không khi tách khỏi khách 
trần, bụi bặm (āgantuka - malā), vốn chẳng có tính 
(svabhāva) chuyển biến" [4].

Trong Biện Trung Biên Luận, Biện 
Pháp Pháp Tính Luận, luận giả đem 
pháp chia thành hai loại: Một là Hư 
vọng phân biệt (虚忘分别), hai là Tâm 
tính (Không tính, Chân như, Pháp giới).
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Ở đây, Tâm tính (không tính) có hai đặc tính ô nhiễm 
và thanh tịnh, nếu do Phân biệt hư vọng mà tồn tại thì 
gọi là ô nhiễm, còn tiêu trừ Phân biệt hư vọng thì gọi 
là thanh tịnh. Nhưng sự thanh tịnh đó hoàn toàn không 
phải là kết quả chuyển biến từ ô nhiễm mà có, mà là 
sự Thanh tịnh bản hữu (本有清净), tức sự thanh tịnh 
vốn có của Tâm tính. Sự thanh tịnh mang tính đối đãi 
thì tương đối, vô thường, nhưng sự Thanh tịnh bản 
hữu là siêu việt đối đãi, là thể tính thường hằng đầy đủ 
xưa nay của Tâm tính [5]. Ý nghĩa này được nói đến 
một cách rõ ràng hơn ở đoạn trích dưới đây: 
Tụng chép: “Biết bản tính của pháp giới, thanh tịnh 
như hư không, nên ô nhiễm và thanh tịnh không có 
chủ thể, thấy biết như vậy là không điên đảo với 
khách trần. Luận giải: Bản tính của Pháp giới thanh 
tịnh (Prakrti - viśuddhatvāt) như hư không. Do đó nên 
biết, tướng sai biệt của hai thứ trước nhiễm sau tịnh, 
đều là khách (āgantukam) chẳng phải chủ. Nếu thấy 
biết như thật tướng khách đó, thì gọi là không điên 
đảo nơi khách” [6].

Nghĩa là: Tâm tính là Không tính, Pháp giới thì giống 
như hư không, bản tính của nó là thanh tịnh, là chủ, 
còn tướng tạp nhiễm và thanh tịnh mang tính đối đãi 
sai biệt giống như mây [7] đến đi trong hư không, đều 
là khách. Nói cách khác, tướng của Tâm tính thanh 
tịnh thường hằng đối với trần cấu Tạp nhiễm hư vọng 
[8] là chủ, hoặc nói tính nội tại (内在性); còn sự Phân 
biệt hư vọng mang tính sinh diệt bất định [9] là khách, 
hoặc nói tính ngoại tại (外在性). Thuyết “Tâm tính 
bản tịnh” trong ý nghĩa Duy tâm được thành lập như 
thế. Cho nên luận này nói: 
Kệ tụng: "Chẳng nhiễm chẳng bất nhiễm, chẳng 
tịnh chẳng bất tịnh, vì Tâm tính vốn thanh tịnh, do 
khách trần ô nhiễm. Luận chép: Vì sao chẳng phải 
nhiễm, chẳng phải không nhiễm? Vì y cứ v ào sự thanh 
tịnh vốn có của Tâm tính [10] (prabhāsvara - tvāc 
cittasya); vì sao chẳng phải tịnh chẳng phải bất tịnh? 
Vì khách trần ô nhiễm (kleśasya āgantukatvata)" [11].

Ở đây lấy tính Bản thể thanh tịnh sáng suốt 
(prahāsvaratva)  của tâm (citta) [12] làm tính thanh 
tịnh vốn có của tâm [13]. Tâm đó ở trong luận chính 
là Tâm tính (không tính). Trong Đại Thừa Trang 
Nghiêm Kinh Luận, tư tưởng này được nói đến và 
phát huy rất rõ: 
Tụng chép: “Đã nói Tâm tính thanh tịnh, nhưng 
khách trần ô nhiễm, ô nhiễm nhưng không rời xa Tâm 
chân như (dharmatā - citta, dịch trực tiếp là Pháp 

Tâm tính chân như như là căn bản sở y 
của tất cả các pháp

tính tâm), mà vẫn riêng có Tâm tính tịnh. Giải thích: 
Ví như tính của nước tự trong, nhưng bị cáu bẩn bên 
ngoài làm cho vẩn đục, Tâm tính cũng như thế, tự 
thanh tịnh nhưng bị khách trần làm cho ô nhiễm. Như 
thế nghĩa này đã được thành lập. Từ nghĩa đó mà nói, 
không thể lìa tính Chân như của tâm [14] mà riêng 
có tâm khác được, nghĩa là thông qua tướng Y tha mà 
nói Tự tính thanh tịnh. Trong đó nên biết, nói Tâm 
chân như (citta - tathatā, dịch trực tiếp là Tâm chân 
như), định danh nó là Tâm, tức là nói Tâm này là Tự 
tính thanh tịnh. Tâm này tức là A-ma-la thức [15].

Ở đây, tụng bản này giải thích thuật ngữ Tâm bản tính 
thanh tịnh (本性清净之心) trong tiếng Phạn là Pháp 
tính tâm (dharmatā - citta), trong khi trong Trường 
Hàng Thích Văn giải thích nó là Tâm chân như (citta 
- tathatā), nhưng trong bản Hán dịch, cả hai đều dịch 
là nó là Tâm chân như. Nhưng bất luận dịch là Pháp 
tính tâm hay Tâm chân như, thì chúng đều chỉ ra rằng 
Tâm bản tính thanh tịnh không phải là Tâm hữu vi 
sinh diệt (有为生灭之心), mà là Chân như Vô vi (无
为真如), Pháp tính (法性) trong ý nghĩa Duy tâm, tức 
Tâm tính. Điều đó cho thấy rõ rằng: “Tâm tính bản 
tịnh” (心性本净) là Bản tính (bản lai, tự tính) thanh 
tịnh (prakrti - prabhāsvara) của Tâm tính.

Tóm lại, “Tâm tính bản tịnh” thuyết trong Biện Trung 
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Biên Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận... đã 
giải thích quan hệ chủ - khách giữa tâm theo ý nghĩa 
Phật giáo Nguyên thủy và phiền não là quan hệ chủ - 
khách giữa Tâm tính theo nghĩa Duy tâm và Hư vọng 
phân biệt [16]. Điều này đặt nền tảng tư tưởng lý giải 
về Tâm tính trong ý nghĩa giải thoát luận và bản thể 
luận của tư tưởng Duy thức học Vô vi y.

2.2. Tâm tính chân như là bản thể sở y của Nhiễm 
tịnh chuyển y
Việc lý giải Bản lai thanh tịnh của Tâm tính chân như 
(心性真如本来清净) không chỉ liên quan đến trạng 
thái tạp nhiễm của tâm thức, mà còn liên quan đến 
trạng thái xa lìa trần cấu, tức là vấn đề chuyển biến 
tâm thức từ phàm sang thánh. Đây là ý nghĩa giải 
thoát luận nguyên bản của thuyết Tâm tính bản tịnh. 
Học thuyết này cho rằng, do pháp Phân biệt hư vọng 
che đậy và làm cho ô nhiễm nên gọi là phàm phu. 
Nhưng sự che đậy, ô nhiễm này mang tính vô thỉ. Nói 
cách khác, Tâm tính bị ô nhiễm từ vô thỉ tới nay, vì 
tính thanh tịnh của nó bị che mờ, không thể hiển lộ. 
Nhưng cả Tâm tính và Hư vọng phân biệt tạp nhiễm 
đều mang tính chủ - khách và Hư vọng phân biệt có 
thể được trừ bỏ. Vì thế, nếu trừ bỏ sự ô nhiễm do Hư 
vọng phân biệt tạo ra thì tính Bản lai thanh tịnh của 
Tâm tính chân như sẽ xuất hiện. Đó là Tịnh vị (净
位), tức là phương diện thanh tịnh của Tâm tính, hay 
còn gọi là Ly cấu vị (离垢位), Phật vị (佛位). Hiển 
nhiên, từ phương diện biểu hiện [17] mà nói, có sự 
phân biệt nhiễm tịnh khác nhau, nhưng thực tế Tâm 
tính của chúng chỉ là một, tức Bản lai thanh tịnh của 
chúng trước sau đều không thay đổi. Trong ý nghĩa 
này, sở y của các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh (hoặc 
gọi là luân hồi và giải thoát) đều là Tâm tính bản tịnh. 
Trong Biện Pháp Pháp Tính Luận, Tâm tính bản tịnh 
này được gọi là Bản thể sở y chuyển y sở y (转依所
依体):
Đạt đến thể tính đó, gọi là Chân như ly cấu (bản 
tiếng Tây Tạng dịch từ ly cấu là dri ma med par gyur 
pa), tất cả chỉ là Chân như (de bzhin nyid), hiển hiện 
(snang ba), là bỉ vị, chuyển sở y thành tựu. Do mười 
tướng chuyển y (chuyển y: gnas yongs gyur), ngộ 
nhập là vô thượng: Ngộ nhập tự thể vật, số thủ thú 
thù thắng, sở tác và sở y, tác ý và gia hạnh, quá hoạn 
và công đức. Trong đó, tự thể, ngộ nhập là ô nhiễm 
mang tính khách thể (glo bur ba yi dri ma), với Tính 
chân như, bất hiển hiện, là Chân như ly cấu... [18].

Trong đoạn dẫn trên, Chân như ly cấu là chuyển y. 

Nhưng trước và sau khi chuyển y, Chân như vẫn 
không thay đổi, chỉ là trước đó nó không hiển lộ và 
sau đó thì nó hiển lộ mà thôi. Do đó, Chân như là 
bản thể y cứ của chuyển y [19]. Trong bản luận được 
trích dẫn này, khái niệm chuyển y được nói đến ở 
mười phương di ện khác nhau, ở đây sẽ không nói rõ 
các phương diện này. Tuy vậy, có một điểm cần phải 
nhấn mạnh là, thể chuyển y nói ở đây là Chân như tự 
tính thanh tịnh [20], nó không giống với thể chuyển 
y là A-lại-da thức mang đặc tính Y tha khởi tính [21] 
mà Duy thức học Hữu vi y đã nói, đây là một trong 
những khác biệt chủ yếu của Duy thức học Hữu vi y 
và Duy thức học Vô vi y.

Thực tế, thể chuyển y trong ý nghĩa giải thoát luận nói 
rõ Tâm tính chân như là căn bản sở y của tất cả các 
pháp nhiễm tịnh, điều này giống với việc nhấn mạnh 
Tâm tính đối lập với tính chủ thể của Phân biệt hư 
vọng, còn gọi là tính nội tại. Trong ý nghĩa đó, nó đã 
thể hiện trọn vẹn hàm nghĩa của bản thể luận.

2.3.  Tâm tính chân như như là căn bản sở y của 
tất cả các pháp
Trong Kinh điển thuộc hệ thống Như Lai tạng thời kỳ 
đầu, Pháp tính chân như là Phật tính Như Lai tạng. 
Trên nền tảng cơ bản này, từ ý nghĩa Như Lai tạng 
phàm thánh bình đẳng (凡圣平等之如来藏) hàm 
chứa tất cả các tịnh pháp Như lai và bị phiền não làm 
cho ô nhiễm, suy ra rằng, Như Lai tạng là căn bản 
sở y của tất cả các pháp nhiễm, tịnh. Trong Thắng 
Man Kinh, ý nghĩa này được đề cập rất rõ: "Bạch 
Đức Thế Tôn, các hiện tượng sinh tử y cứ vào Như 
Lai tạng mà biểu hiện. Do Như Lai tạng mà nói bổn 
tế [22] không thể nắm bắt được. Bạch Đức Thế Tôn, 
vì có Như Lai tạng, nên nói có sinh tử, đây gọi là 
thiện thuyết. ... Như Lai tạng tách rời tướng hữu vi, 
Như Lai tạng thường trụ bất biến. Vì thế Như Lai 
tạng là nơi y cứ (niśraya), là chỗ nắm giữ (ādhāra), 
là nền tảng kiến lập (pratisthā). Bạch Đức Thế Tôn, 
Pháp do Phật thuyết bất ly, bất đoạn, bất thoát, bất 
dị, không thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn, pháp làm 
nơi y cứ, làm chỗ nắm giữ, là nền tảng kiến lập của 
các pháp Hữu vi đoạn diệt, giải thoát, sai khác đó 
chính là Như Lai tạng" [23].

Ở đây, từ phương diện sinh diệt của hữu tình mà nói, 
Như Lai tạng thường trụ bất biến, giống như đại địa 
kiên cố đối lập với cỏ cây vô thường, cho nên nói chỗ 
y cứ sinh tử của hữu tình là Như Lai tạng. Hơn nữa, 
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tất cả Phật pháp không thể nghĩ bàn, cho đến tất cả 
pháp Hữu vi vô thường sinh diệt, đều lấy Như Lai 
tạng làm chỗ y cứ, nắm giữ, kiến lập. Nói cách khác, 
Như Lai tạng này là bản thể sở y của tất cả các pháp. 
Điều này càng thấy rõ hơn trong tác phẩm Bảo Tính 
Luận của Du-già hành phái: Trong kinh có kệ rằng: 
“Vô thỉ thế lai tính (dhātu), là y chỉ (sama - āśraya) 
của các pháp, y tính có các cõi và quả chứng Niết-
bàn. Ở đây, bài kệ này nói lên điều gì? “Vô thỉ thế 
lai tính”, giống như Kinh điển nói, vì chư Phật, Như 
Lai nương vào Như Lai tạng nói rằng bản tế vô thủy 
của chúng sinh không thể thấy biết. Tính (dhātu), như 
Thắng Man nói trong Kinh Thắng Man, bạch Đức 
Thế Tôn, Như lai nói Như Lai tạng… [Tính] là y chỉ 
của các pháp”, giống như Thánh giả Thắng Man nói 
trong Kinh Thắng Man, bạch Đức Thế Tôn, cho nên 
Như Lai tạng là y cứ, là duy trì, là trú trì, là kiến 
lập. Ở đây nói lên điều gì? Ở đây cho rằng, Như Lai 
tạng cứu cánh Như lai pháp thân không sai biệt, thể 
tướng Chân như (tathatā), cứu cánh định Phật tính 
thể (gotra - svabhāva), trong tất cả thân chúng sinh 
ở mọi thời (sattva - dhātu), đều không thể biết được 
một cách rốt ráo [24].

Kệ dẫn ở đây lấy từ Kinh điển của Du-già hành phái 
là A-tì-đạt-ma Đại Thừa Kinh, Huyền Trang dịch là: 
“Vô thỉ thời lai giới, là đẳng y (chỗ y cứ bình đẳng) 
của tất cả các pháp, từ đó có các cõi và sự chứng đắc 
Niết-bàn” [25]. Chữ “Dhātu” trong tụng này thông 
thường được dịch là “giới”, trong đoạn dẫn này dịch 
là “tính”. Ý nghĩa của tụng là, “tính” có đủ tính bản 
lai, là sở y chung (共同所依), còn gọi là “đẳng y” 
(trong đó, “y”, “sở y”, “y chỉ” là āśraya) của tất 
cả các pháp, nương vào “tính” sở y đó, có thể lập 
nên tất cả các pháp nhiễm tịnh sở nhiếp luân hồi và 
giải thoát. Bảo Tính Luận giải thích Như Lai tạng 
của Kinh Thắng Man mà bản tụng này sử dụng là 
“Tự tính thanh tịnh tạng” mang đặc tính “là y, là 
trì, là kiến lập”. Như vậy, “tính” trong ý ngữ cảnh 
đó được dịch là Như Lai tạng, cũng chính là Chân 
như. Hơn nữa, do Chân như ở đây cũng là Phật tính, 
Tự tính thanh tịnh t âm, do đó, cũng đồng nhất với 
Chân như, Tự tính thanh tịnh tâm, Phật tính, Như 
Lai tạng và là sở y của tất cả các pháp. Sự đồng 
nhất này cũng chính là sự đồng nhất của Pháp tính 
chân như và Tự tính thanh tịnh tâm của tất cả các 
pháp mà Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận gọi là 
Pháp tính tâm trong ý nghĩa duy tâm đã nói trước 
đó. Trong Kinh Lăng-già, Không tính... là Như Lai 

tạng, chẳng hạn như: Đức Phật bảo Đại Tuệ rằng: 
Như Lai tạng mà Ta thuyết giảng không giống với 
học thuyết về “ngã” của ngoại đạo. Đại Tuệ, có khi 
Như Lai nói, không (空, śūnyatā, tức không tính), 
vô tướng, vô nguyện, như, thật tế, Pháp tính, Pháp 
thân, Niết-bàn, xa lìa tự tính, không sinh, không 
diệt, Thanh tịnh xưa nay, Tự tính Niết-bàn… Nếu 
chẳng phải như thế thì “tạng” mà Như Lai thuyết 
giảng chẳng khác gì “ngã” trong học thuyết về ngã 
của ngoại đạo. Do đó Đại Tuệ, muốn vượt ra ngoài 
sự thấy biết sai lầm về ngã của ngoại đạo, phải 
nương vào “tạng” mang đặc tính Như Lai vô ngã 
(tathāgata - nairātmya - garbha) [26]. 

Như Lai tạng không tính (空性如来藏) trong đoạn 
kinh vừa dẫn ở trên là thể tính kiến lập nên A-lại-da 
thức (阿赖耶识, ālaya - vijñāna, còn dịch là Thức 
tàng, Tàng thức), nó cũng chính là Tâm tính Như Lai 
tạng. Từ phương diện tập khí mà nói, Không tính bị 
tập khí từ vô thủy huân tập chính là A-lại-da thức 
(Tàng thức, Thức tàng), từ phương diện Không tính 
(Tâm tính) mà nói nó là Như Lai tạng. Do đó, trong 
Kinh Lăng-già, Như Lai tạng và A-lại-da thức được 
gọi chung là “Như Lai tạng tàng thức” (如来藏藏
识). Căn cứ vào mối quan hệ của Tâm tính Như Lai 
tạng và tất cả các pháp mà nói, vì Tâm tính Như Lai 
tạng tiếp nhận, nhiếp thủ tất cả tập khí của các pháp, 
do đó nó là sở y của tất cả các pháp. Như đoạn kinh 
dưới đây nói rõ:
Đức Phật bảo Đại Tuệ rằng: Tàng của Như Lai (如
来之藏) là nhân thiện và bất thiện (kuśala - akuśala 
- hetuka, còn gọi là cụ thiện-bất thiện nhân), có mặt 
ở khắp nơi và đưa tới tái sinh ở các cõi, giống như 
người kỹ nữ có thể vào nhiều vai diễn khác nhau, nó 
không có ngã và ngã sở cố định bất biến. Nhưng vì 
không hiểu được điều đó, tức các pháp do ba loại 
duyên hòa hợp phương tiện mà thành, ngoại đạo cho 
đó là ngã, là tác giả. Vì là nơi huân tập các tập khí 
hư vọng, bất thiện từ vô thỉ (anādikāla - vividha - 
prapañca - dausdulya - vāsanā - vāsitah) nên gọi nó 
là Thức tàng (识藏, ālaya - vijñāna, A-lại-da thức), nó 
cùng sinh khởi với vô minh và bảy thức (saptabhir - 
vijñānaih saha), giống như nước biển và sóng, tự tính 
của nó vô cấu, thanh tịnh rốt ráo, vượt thoát mọi tai 
họa do vô thường đưa tới và xa rời mọi hý luận về 
ngã [củ a ngoại đạo] [27].

Ở đây xem Như Lai tạng bị tập khí (vāsanā) huân tập 
(vāsita) làm Tàng thức (藏识, tức A-lại-da thức). Thức 
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[12] Nguyên văn: 心的明净性, tính Thanh tịnh sáng suốt của tâm, 
cũng tức là bản thể Thanh tịnh sáng suốt của tâm.
[13] Nguyên văn: 心的本来清净性, tính Thanh tịnh bản lai của 
tâm, tức là bản thể Thanh tịnh xưa nay vốn có của tâm.
[14] Nguyên văn: 心之真如, nghĩa là sự Thanh tịnh của tâm.
[15] Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Q.6, Phẩm Tùy Tu thứ 
14, Đại Chánh tạng, Tập 31. Tiếng Phạn ở đây dẫn từ: Dr. S. S. 
Limaye (biên tập), Mahāyānasūtrālamkāra, Delhi: Sri Satguru 
Publications, 1992, tr.253.
[16] Xem Duy tâm và Liễu biệt, tr.225-226.
[17] Nguyên văn là 显相, nghĩa là tướng trạng biểu hiện ra bên ngoài.
[18] Xem Duy tâm và Liễu biệt, tr.453. Tạng văn trích dẫn, xem 
Byams chos sde lang, Nxb Dân  tộc, 1991, tr.152.
[19] Nguyên văn: 转依之所依体, tức bản thể y cứ của chuyển y.
[20] Nguyên văn: 自性清净之真如.
[21] Nguyên văn: 依他起性之阿赖耶识.
[22] Nguyên văn: 本际, tức thực thể của các pháp.
[23] Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương 
Quảng Kinh, Đại Chánh tạng Tập 12.
[24] Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận, Quyển 4, Phẩm thứ 6 
Lượng Phiền Não Sở Triền, Đại Chánh tạng, Tập 31. Tiếng Phạn 
dẫn từ Thôn Đoan Long, Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận 
nghiên cứu, Nxb Hoa Vũ, 1988, tr.141-143.
[25] Nguyên văn: 无始时来界，一切法等依，由此有诸趣，
及涅槃证得。Xem Nhiếp Đại Thừa Luận Bản, Quyển thượng, 
Phẩm thứ hai Sở Tri Y, Đại Chánh tạng, Tập 31.
[26] Lăng-già A-bật-đa-la Bảo Kinh, Đại Chánh tạng16. Phần tiếng 
Phạn dẫn theo P. L. Vaidya (biên tập), Saddharma - lankāvatāra - 
sūtram, Darbhanga: The Mithila Institute, 1963, tr.33.
[27] Lăng-già A-bật-đa-la Bảo Kinh, Đại Chánh tạng, Tập 16. 
Tiếng Phạn dẫn từ: P. L. Vaidya (biên tập), Saddharma - lankāvatāra 
- sūtram, Darbhanga: The Mithila Institute, 1963, tr.90.
[28] Nguyên văn: 一切法最终之根本所依, tức sở y, nền tảng căn 
bản cuối cùng của tất cả các pháp.
[29] Xem Đại Thừa Nhập Lăng-già Kinh, Quyển 6, Phần đầu 
Phẩm Kệ Tụng 10; Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, Quyển Trung, 
Phẩm thứ 4 Hiển Thị Tự Tác, Đại Chánh tạng, Tập 16.
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Châu Quý Hoa, Duy tâm và Liễu biệt, Bắc Kinh: Nxb Khoa học Xã 
hội Trung Quốc, 2004.
Biện Trung Biên Luận, Đại Chánh Tạng, Tập 31.
G. M. Nagao (biên tập): Madhyāntavibhāga - bhāsya, Tokyo: 
Suzuki Research Foundation.
Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương 
Quảng Kinh, Đại Chánh tạng, Tập 12.
Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận, Quyển 4, Phẩm thứ 6 Lượng 
Phiền Não Sở Triền, Đại Chánh tạng, Tập 31. 
Thôn Đoan Long, Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận nghiên 
cứu, Nxb Hoa Vũ, 1988, tr.141-143. 
Nhiếp Đại Thừa Luận Bản, Quyển thượng, Phẩm thứ hai Sở Tri Y, 
Đại Chánh tạng, Tập 31.
Lăng-già A-bật-đa-la Bảo Kinh, Đại Chánh tạng, Tập 16. 
P. L. Vaidya (biên tập), Saddharma - lankāvatāra - sūtram, 
Darbhanga: The Mithila Institute, 1963.
Đại Thừa Nhập Lăng-già Kinh, Quyển 6, Phần đầu Phẩm Kệ Tụng 
10; Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, Quyển Trung, Phẩm thứ 4 Hiển 
Thị Tự Tác, Đại Chánh tạng, Tập 16.

Tư tưởng nền tảng nhất của bản thể luận Duy thức học Vô 
vi y là lấy Tâm tính làm căn bản sở y của tất cả các pháp

tàng này gắn liền với bảy thức còn lại, giống như biển 
và sóng biển. Nói cách khác, tập khí của bảy thức huân 
tập ở Tàng thức, hay che đậy Như Lai tạng. Do đó nói 
Như Lai tạng là nhân của tất cả các pháp thiện và bất 
thiện. Đó chính là lấy A-lại-da thức làm sở y trực tiếp 
(直接所依) của tất cả các pháp và lấy Như Lai tạng 
làm sở y căn bản cuối cùng của tất cả các pháp [28]. 
Cũng tức là xác lập Tâm tính Như Lai tạng là bản thể 
của tất cả các pháp. Ở phương diện này, thì Kinh Mật 
Nghiêm cũng có cùng quan điểm với Kinh Lăng-già 
A-bật-đa-la Bảo. Hơn nữa, thức thứ chín (第九识) , 
mà Kinh Lăng-già và Kinh Mật Nghiêm nói đến nên 
hiểu là tên gọi khác của Như Lai tạng [29].

Chú thích:
[1] Nguyên văn: 一切本来清净的本性.
[2] Nguyên văn: 摄一切虚妄分别之心识的实性.
[3] Nguyên văn: 虚妄分别所摄的杂染性.
[4] Biện Trung Biên Luận, Quyển Thượng, Phẩm thứ nhất Biện 
Tướng, Đại Chánh tạng, Tập 31. Tiếng Phạn dẫn từ: G. M. Nagao 
(biên tập): Madhyāntavibhāga - bhāsya, Tokyo: Suzuki Research 
Foundation, 1964, tr.24.
[5] Nguyên văn: 心性本来具有的恒常之性.
[6] Tiếng Phạn dẫn từ: G. M. Nagao (biên tập): Madhyāntavibhāga 
- bhāsya, Tokyo: Suzuki Research Foundation, 1964, tr.67.
[7] Nguyên văn: 鸟云, tức mây có hình thù như con chim.
[8] Nguyên văn: 恒常清净之心性相, tức tướng của Tâm tính 
mang đặc tính thường hằng bất biến, là sự thanh tịnh vốn có, không 
phải do duyên sinh.
[9] Nguyên văn: 起灭不定之虚妄分别.
[10] Nguyên văn: 心性本净, tức sự Thanh tịnh vốn có của tâm.
[11] Biện Trung Biên Luận, Quyển thượng, Phẩm thứ nhất Biện 
tướng, Đại Chính Tạng, Tập 31. Tiếng Phạn dẫn từ: G. M. Nagao 
(biên tập): Madhyaatavibhaga - bhasya, Tokyo: Suzuki Research 
Foundation, 1964, tr.27.
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Trong tình hình cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp ngày càng gay gắt như hiện nay, 
quản trị nguồn nhân lực là một khái niệm 

không còn mới đối với các doanh nghiệp, vì họ đã 
hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực với 
phát triển lâu dài cho công ty. Đứng trên góc độ 
quy trình kinh doanh, Cakar và Bititci (2001) cho 
rằng, những năm 1980 là thập niên của tự động 
hoá. Trong ngành sản xuất công nghiệp nặng, FMS, 
FAS, Robot, AGV’s,... đã trở nên quá quen thuộc. 
Thập niên 1990 dành cho con người, bằng chứng 
là việc đưa ra khái niệm “Quản lý chất lượng tổng 
hợp” (Total Quality Management - TQM) chú trọng 
tới phân công lao động, huy động sự tham gia, tăng 
cường tính sở hữu kết hợp với nhóm làm việc theo 
chức năng, xây dựng nhóm làm việc tự quản, v.v... 
“Mô hình kinh doanh đặc thù châu Âu” (European 
Business Excellence Model - EFQM) cùng với 
những sáng kiến khác như “Đầu tư vào con người” 
(Investor in People) của Anh Quốc đã đưa vai trò và 
tầm quan trọng của con người cũng như nhu cầu cần 
có những quy trình quản lý con người bền vững lên 
một mức cao hơn bao giờ hết.

Human Resource Management (HRM) hay còn gọi 
là People Management - Quản trị con người là một 
yếu tố đầu vào hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu quả 
kinh doanh. Theo mô hình EFQM, tiêu chí HRM đề 
cập đến các yếu tố như quy hoạch, quản lý và nâng 
cao năng lực nguồn nhân lực; xác định, phát triển, 
duy trì kiến thức và năng lực của người lao động; 
khuyến khích sự tham gia và trao quyền cho người 
lao động. Tất cả các yếu tố này đều có tác động tới 
kết quả kinh doanh bởi nhân lực là một loại tài sản 
cố định chính của doanh nghiệp. HRM có tác động 
đặc biệt to lớn trong hoạt động của các ngành sản 
xuất chế tạo. Sau đây sẽ là những tìm hiểu về khái 
niệm chiến lược quản trị nguồn nhân lực, sự kết hợp 
giữa chiến lược quản trị nguồn nhân lực với mục 
tiêu chung của doanh nghiệp và các phương pháp 
đo lường hiệu quả hoạt động. 

Hiện nay, với sự thay đổi đa dạng của nền kinh tế 
và môi trường xung quanh doanh nghiệp, sự thành 
công hay thất bại của doanh nghiệp có thể chỉ được 
quyết định trong tức khắc. Các doanh nghiệp có thể 
bị mất đi cơ hội với một đơn hàng lớn từ khách hàng 

Hiện nay, với sự thay đổi đa dạng của nền kinh tế và môi trường xung 
quanh doanh nghiệp, sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp có 
thể chỉ được quyết định trong tức khắc. (Ảnh: sưu tầm)
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hoặc bị lâm vào tình trạng hoạt động kém hiệu quả. 
Những vấn đề này đều xuất phát từ nguyên nhân 
doanh nghiệp chưa thật sự phản ứng đúng lúc với cơ 
hội hoặc thách thức xảy ra. Hơn nữa, doanh nghiệp 
cần phải có được nguồn tin chính xác và kịp thời về 
cung, cầu về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 
để sẵn sàng trong việc giải quyết những vấn đề liên 
quan đến thiếu hụt và dư thừa nguồn nhân lực trong 
công ty. Để làm được điều này, hoạch định chiến 
lược nguồn nhân lực là rất quan trọng. 

“Hoạch định nguồn nhân lực là một quá trình và 
một nhóm các kế hoạch. Nó liên quan đến việc 
doanh nghiệp sẽ đánh giá về nguồn cung và cầu về 
nguồn nhân lực tương lai như thế nào. Hơn thế nữa, 
một kế hoạch nguồn nhân lực được xem là có hiệu 
quả còn cung cấp thông tin để xóa bỏ khoảng cách 
tồn tại giữa cung và cầu nguồn nhân lực trong doanh 
nghiệp. Do đó, hoạch định nguồn nhân lực quyết 
định số lượng và loại nhân lực cần thiết được tuyển 
dụng vào doanh nghiệp hoặc số lượng cần được loại 
bỏ” (Ivancevich, 2010, tr.125).

Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược nguồn 
nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực tập trung vào 

kế hoạch số lượng (đầu người) và ngân quỹ cho 
nguồn nhân lực có sự hỗ trợ rất lớn đến việc tối đa 
hóa sự tận dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

1Kế hoạch rõ ràng về số lượng nguồn nhân lực cần 
thiết giúp cho doanh nghiệp tránh được tình trạng 

thừa hoặc thiếu nguồn nhân lực trong công ty. Reilly, 
P. (2003) cho rằng, nếu công ty đánh giá quá cao cho 
nhu cầu nguồn nhân lực mà thực tế công việc không 
cần nhiều như dự đoán thì có thể dẫn đến dư thừa và 
sử dụng không đúng mức nguồn nhân lực hiện tại. 
Kết quả là hiệu quả công việc không cao như mong 
đợi. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đánh giá quá thấp 
về nhu cầu nguồn nhân lực và dẫn đến tình trạng 
thiếu hụt nguồn nhân lực, sản phẩm hoặc dịch vụ 
không đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khách 
hàng về sản lượng và chất lượng. 

2Hoạch định số lượng nguồn nhân lực hiệu quả 
còn quan trọng trong việc giúp cho công ty giữ 

được người tài trong hoạt động kinh doanh. Đây có 
thể là vấn đề chưa thật sự quan trọng trước mắt, 
nhưng rất quan trọng đối với doanh nghiệp cần trong 
dài hạn. Do các doanh nghiệp ngày càng nhận thức 
được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự 
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phát triển nên các công ty đã không tiếc công sức để 
cạnh tranh trong việc tuyển dụng người tài. Hoạch 
định số lượng nguồn nhân lực không có nghĩa là 
tuyển dụng thêm nhân viên trong thời gian cần thiết 
và sa thải nhân viên khi hết mùa cao điểm do tình 
trạng thừa lao động. Điều này yêu cầu công ty phải 
có sự linh hoạt cần thiết trong việc sắp xếp nhân 
viên giữa các bộ phận khác nhau để đảm bảo nhân 
tài không bị thất thoát, đảm bảo hiệu quả công việc 
trong dài hạn (Reilly, 2003).

Ngày nay, do sự tham gia ngày càng nhiều của doanh 
nghiệp trong cùng một hoạt động kinh doanh, sự cạnh 
tranh diễn ra gay gắt hơn trên thị trường. Các doanh 
nghiệp cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng sản 
phẩm, chất lượng dịch vụ, ngoài những yếu tố đầu 
vào về tài chính, nguyên liệu, nguồn nhân lực đóng 
vai trò rất quan trọng để xây dựng thế mạnh riêng cho 
doanh nghiệp. Do đó, quản trị nguồn nhân lực hiện 
nay không còn là công việc quản lý thông thường mà 
được xem là chiến lược cho hoạt động, góp phần cho 
thành công của công ty. 

Sự liên kết giữa chiến lược chung của công ty và 
chiến lược liên quan đến nguồn nhân lực không còn 

mới trong kinh doanh hiện nay. Đặc biệt, khi sự 
cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên căng 
thẳng. Doanh nghiệp cần phản ứng nhanh hơn và 
chịu nhiều rủi ro hơn với thị trường trong và ngoài 
ngành đang hoạt động. Trong đó bao gồm những 
thay đổi về nền kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản 
lý thông tin và tuyển dụng lao động luôn là những 
vấn đề xoay quanh, yêu cầu doanh nghiệp cần có 
những giải pháp phù hợp. Tất cả những yếu tố này 
đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự phát triển nguồn 
lực có hiệu quả từ  chiến lược quản trị nguồn nhân 
lực phù hợp. Theo Briggs, S. & Keogh, W. (2001) 
sự kết hợp giữa chiến lược quản trị nguồn nhân lực 
và chiến lược chung của công ty có hiệu quả là nền 
tảng cho sự thành công của doanh nghiệp.

Theo Schuler and Walker (1990) chiến lược quản trị 
nguồn nhân lực được định nghĩa là một tập hợp các 
bước, hoạt động được chia sẻ bởi Giám đốc nguồn 
nhân lực và Giám đốc trực tiếp để giải quyết những 
vấn đề liên quan đến kinh doanh. Theo Huselid, 
Jackson, & Schuler (1997) chiến lược quản trị nguồn 
nhân lực được định nghĩa là sự thiết lập và thực hiện 
của một nhóm hoạt động phù hợp trong nội bộ nhằm 
đảo bảo nguồn nhân lực trong tổ chức góp phần vào 



84       VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 9 - 2021

PHẬT GIÁO
KHOA HỌC & TRIẾ T LÝ

sự đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Hiện nay, vẫn 
còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự kết hợp hiệu 
quả giữa chiến lược quản trị nguồn nhân lực và chiến 
lược chung của doanh nghiệp. 

Một kết quả khảo sát từ Harvard cho thấy 80% bộ 
phận nguồn nhân lực thiếu quá trình hoạch định 
chiến lược kết hợp với chiến lược chung của công 
ty (Norton, 2001). Quản trị nguồn nhân lực phải trở 
nên phụ thuộc lẫn nhau với các bộ phận còn lại của 
doanh nghiệp, phải có phương pháp tiếp cận toàn 
diện để gắn kết hoạt động của nó và chiến lược của 
toàn doanh nghiệp. Đó là điều rất cần thiết để điều 
chỉnh vấn đề về chiến lược quản trị nguồn nhân lực. 
Nó phải trở thành một phần trong phát triển chiến 
lược chung của công ty và phải được kết hợp chặt 
chẽ trong quá trình thực hiện (Fredman, 2004). Với 
sự kết hợp hiệu quả giữa chiến lược quản trị nguồn 
nhân lực và mục tiêu chiến lược chung của công ty 
đã mang lại nhiều thành công cho doanh nghiệp trên 
thị trường. Điều này được minh chứng bằng một số 
thành quả ở hai công ty sau:
Một công ty sản xuất thép của Mỹ - Nucor là một minh 
họa xuất sắc cho công ty đã kết hợp thành công chiến 
lược quản trị nguồn nhân lực với những chiến lược 

hoạt động khác để tạo ra khả năng không thể bắt chước 
từ đối thủ cạnh tranh và mang lại lợi thế cạnh tranh 
cho doanh nghiệp trong thời gian dài. Nucor đi theo 
mục tiêu chi phí thấp - cost leadership. Điều này đạt 
được là thông qua bốn yếu tố: Hiệu quả, chất lượng, 
sáng tạo, trách nhiệm và nhờ vào sự phối hợp tốt với 
chiến lược quản trị nguồn nhân lực. Nucor tuyển dụng 
những người có định hướng mục tiêu và tự chủ trong 
công việc, họ là những đối tượng có thể được khuyến 
khích bằng sự trả công bằng tiền tương ứng với sự 
phấn đấu để nâng cao kết quả hoạt động của họ. 

Do chất lượng sản xuất của thép phụ thuộc rất nhiều 
vào làm việc nhóm nên công nhân trong nhà máy 
sẽ nhận được phần thưởng đáng kể, căn cứ vào sản 
phẩm đầu ra từ nhóm của họ. Trong khi đó, người 
quản lý không chỉ nhận phần thưởng theo kết quả 
hoạt động của nhà máy mà còn căn cứ vào toàn 
công ty. Vì vậy, nó tạo nên động lực khuyến khích 
đóng góp sáng tạo và phương án tốt vào những phần 
trong công ty. 

Nucor là ví dụ cho công ty theo phương hướng kiểm 
soát chi phí thấp và đã thành công trong việc kết 
hợp chiến lược quản trị nguồn nhân lực và chiến 

Trong tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt như hiện nay, quản trị nguồn nhân lực là một 
khái niệm không còn mới đối với các doanh nghiệp vì họ đã hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực với phát 
triển lâu dài của công ty. (Ảnh: Sikov - stock.adobe.com)
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lược chung để đạt mục tiêu. Kiểm soát chi phí thấp 
thường bao gồm sự tập trung về số lượng và hiệu 
quả với quan điểm có thể lời nhiều hơn khi sản xuất 
nhiều hơn. Trong trường hợp này, hệ thống phần 
thưởng được thiết lập bằng cách liên kết lợi ích cá 
nhân của nhân viên với lợi ích chung của doanh 
nghiệp để khuyến khích hoạt động.

Nhưng đối với doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tạo 
sự khác biệt trong kinh doanh thì chiến lược quản 
trị nguồn nhân lực trở nên phức tạp hơn, đồng thời, 
đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn. Sự khác 
biệt phụ thuộc rất nhiều vào những giá trị được tạo 
ra từ nghiên cứu, phát triển, phát triển sản phẩm, 
cho đến việc tiếp thị trong giai đoạn cuối của chuỗi 
giá trị. Sự đo lường hiệu quả hoạt động diễn ra ở 
nhiều khía cạnh, nó trở nên thử thách hơn cho sự 
liên kết giữa nguồn nhân lực và mục tiêu của toàn 
doanh nghiệp (Fredman, 2003).

McKinsey and Company là một minh chứng tốt cho sự 
thành công trong việc theo đuổi mục tiêu sự khác biệt 
bằng liên kết hiệu quả với chiến lược quản trị nguồn 
nhân lực của công ty. Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn 
quản trị cao cấp cho khách hàng trên toàn cầu. Đây là 
trường hợp mà con người là giá trị cốt lõi trong kinh 
doanh. McKinsey đã thuê những người từ trường kinh 
doanh nổi tiếng cũng như từ kỹ thuật và những ngành 
khác. Để đảm bảo có được nguồn nhân lực hàng đầu, 
họ duy trì chính sách quản trị nguồn nhân lực “Up or 
out”, nghĩa là nhân viên phải đạt được thành quả tốt 
và không ngừng nâng cấp để được giữ lại trong công 
ty. Với chính sách này, nhân viên của công ty không 
những không cảm thấy khó chịu mà công ty còn nhận 
được những phản hồi tốt vì họ được rèn luyện thực sự, 
có năng lực trong lĩnh vực hoạt động. Đó là điều khiến 
McKinsey trở thành một trong những công ty thành 
công trên lĩnh vực tư vấn.

Từ những thành công đạt được trong các công ty trên, 
nó chứng minh rằng sự kết hợp giữa chiến lược quản 
trị nguồn nhân lực và mục tiêu chiến lược của công 
ty đóng vai trò then chốt cho phát triển và thành công 
trong kinh doanh. Các nhà quản trị cần phải đưa quản 
trị nguồn nhân lực vào quá trình thiết lập mục tiêu và 
chiến lược chung của công ty. Bên cạnh các yếu tố 
liên quan đến kinh tế, xã hội, chính trị,... những thay 
đổi và xu hướng mới về nguồn nhân lực cần phải 
được xem xét kỹ. Mục đích nhằm đảm bảo công ty 

có thay đổi phù hợp theo xu hướng đó để đạt lợi ích 
cao nhất, cũng như đảm bảo công ty có đầy đủ nguồn 
nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đạt mục tiêu 
chung của công ty. Để liên kết giữa chiến lược quản 
trị nguồn nhân lực và chiến lược chung của công ty 
các nhà quản trị cần phải đánh giá môi trường bên 
trong và bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp, từ 
đó thiết lập nên sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của 
công ty. Sau cùng, từ những mục tiêu đề ra, quản trị 
nguồn nhân lực sẽ đưa ra chiến lược riêng của mình 
để đạt được những mục tiêu chung đó. 

Có thể nói, từ những vấn đề được nêu phía trên, 
quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng 
cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong dài 
hạn. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực giúp 
cho doanh nghiệp biết được nhu cầu nguồn nhân 
lực cần thiết trong công ty, tiến hành tuyển dụng 
hoặc có những điều tiết phù hợp khác cho từng thời 
điểm miễn sao doanh nghiệp vẫn giữ được nguồn 
lực xuất sắc cho hoạt động tổ chức. Ngoài việc 
hoạch định nguồn nhân lực, sự đánh giá hiệu quả 
nguồn nhân lực cũng là một yếu tố quan trọng cho 
doanh nghiệp để giữ nguồn nhân lực tài năng trong 
công ty, tránh trường hợp chảy máu chất xám. Mặc 
dù doanh nghiệp có thể có được chính sách quản 
lý nguồn nhân lực hiệu quả, nhưng vẫn phải không 
ngừng điều chỉnh theo những thay đổi của môi 
trường xung quanh luôn biến động. 
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Thiểu dục Tri túc - 
Cách sống hạnh phúc 
giữa đời thường

Liên Diệu Ðể đối trị lòng tham, Đức Phật khuyên chúng ta phải thực 
hành hạnh “Thiểu dục và Tri túc”. Trong kinh Di Giáo có 
nói: “Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, 
bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý”.
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Ngồi lắng lòng lại để cảm 
nhận từng hơi thở trong 
ta, nghe những thanh âm 

của cuộc sống và nghĩ về cuộc 
đời của những người ngoài kia, 
phần nhiều họ khổ đau là do 
không đạt được những gì mình 
mong muốn. Mọi người phần 
nhiều thường đua chen, chạy 
theo vật chất, danh lợi không biết 
bao nhiêu cho vừa. Người thiếu 
thốn tham muốn đã đành, nhưng 
người dư giả, tiền bạc nhiều vô 
kể, thế mà vẫn còn tham muốn. 
Ðể đối trị lòng tham, Phật khuyên 
chúng ta phải thực hành hạnh 
“Thiểu dục và Tri túc”. Trong 
kinh Di Giáo có nói: “Tri túc chi 
nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi 
an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy 
xứ thiên đường diệt bất xưng ý”. 
Nghĩa là: Người biết đủ, dù nằm 
trên đất cũng vẫn thấy an lạc; trái 
lại, người không biết đủ, dù ở 
cung trời cũng không vừa ý. Vậy 
muốn có được một cuộc sống an 
vui, thanh thản, hạnh phúc chúng 
ta cần phải Thiểu dục và Tri túc.

Thiểu dục: Là ít muốn, Tri túc: 
Là biết đủ. “Thiểu dục Tri túc”, 
tức là ít ham muốn và biết đủ. 
Pháp này thuộc về lĩnh vực đạo 
đức, giới hạnh, được Đức Phật 
chứng nghiệm sau thời gian sáu 
năm khổ hạnh rừng già, bốn 
mươi chín ngày đêm thiền định, 
Ngài thấy được con đường trung 
đạo là từ bỏ hai trạng thái khổ 
hạnh thái quá và sung sướng thái 
quá. Hai cực đoan này không 
đem lại lợi ích. Vì vậy, Đức Phật 
không khuyên hàng đệ tử của 
mình phải tu khổ hạnh, ép xác 
hay sống một cách sung sướng, 
trụy lạc. Con đường đó không 
đưa đến sự giác ngộ.

Một lần, Đức Phật hỏi Tỳ kheo 
Sona đã từng chơi đàn trước khi 
ông xuất gia:

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 
Khi những sợi dây đàn tỳ bà của 
Thầy quá căng thẳng, trong khi 
ấy, đàn tỳ bà của Thầy có phát âm 
hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 
Khi những sợi dây đàn tỳ bà của 
Thầy quá chùng, trong khi ấy, 
đàn tỳ bà của Thầy có phát âm 
hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này Sona? Khi những 
sợi dây đàn tỳ bà của Thầy không 
quá căng thẳng, không quá chùng 
xuống, nhưng vặn đúng mức 
trung bình, trong khi ấy, đàn tỳ bà 
của Thầy có phát âm hay sử dụng 
được không? 

- Thưa được, bạch Thế Tôn.

Như vậy, Thiểu dục Tri túc trước 
hết không phải là một chủ trương 
mang tính khổ hạnh, ép xác như 
một số người lầm tưởng. Thiểu 
dục là đối với những cái chưa 
có, vì nhu cầu bản thân, vì lợi 
ích cho mình và nhiều người mà 
mong cho có, thì chúng ta nên 

Chớ lầm tưởng rằng một khi 
lòng tham muốn được thỏa 
mãn, là hết tham muốn. Ngạn 
ngữ có câu: “bể kia dễ lấp, túi 
tham khó đầy”.
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thọ dụng. Không vì tham vọng 
nung nấu trong lòng mà mong 
cầu cho nhiều. Tâm càng mong 
cầu càng thấy mình thiếu thốn, 
không thiếu món này thì thiếu 
món kia, cảm thấy khổ sở, khó 
chịu. Chớ lầm tưởng rằng một 
khi lòng tham muốn được thỏa 
mãn là hết tham muốn. Ngạn 
ngữ có câu: “Bể kia dễ lấp, túi 
tham khó đầy”, để chỉ ra rằng 
lòng tham con người là vô hạn, 
lòng ham muốn không chỉ gây 
hại cho con người về vật chất và 
tinh thần, có khi nó còn làm cho 
con người đánh mất cả nhân cách 
và lòng tự trọng của chính mình.

Đức Phật dạy “Thiểu dục” và 
“Tri túc” là cốt yếu ngăn ngừa 
con đường sai lầm, chặn đứng 
lòng tham lam, độc ác không bờ 
bến của chúng sinh đang sống 
trong cõi đời vật dục, chứ không 
phải chủ trương ngăn chặn sự tiến 
triển của con người trên đường 
lợi người, lợi vật, ích nước, ích 
dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của 

bệnh tham lam nên Đức Phật đưa 
ra phương thuốc rất công hiệu là 
“muốn ít” và “biết đủ” để điều trị 
căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương 
thuốc này sẽ làm yếu dần tâm 
tham lam, nên các mối dục vọng, 
tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn 
lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la 
mà thôi. 

Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận 
thấy nhiều người vì lòng tham vô 
độ mà phạm pháp, làm đau khổ 
chính mình và người khác. Người 
đời đa số thường bị năm thứ: Tài, 
sắc, danh, thực, thùy chi phối, trói 
buộc bản thân. Một khi đã tham 
muốn những thứ ấy thì dễ lao 
theo vòng xoáy mà bị chôn vùi 
trong sự ham muốn của mình, bị 
vật chất, danh lợi sai sử. 

Thực tế cho thấy, con người 
thường nghĩ khi nào được thỏa 
mãn cái họ ham muốn thì mới 
thấy hạnh phúc, chưa thỏa mãn 
thì vẫn cho là bất hạnh. Như 
vậy, hạnh phúc và bất hạnh trong 

trường hợp này nằm trong chữ 
ham muốn: Ham muốn nhiều thì 
chúng ta sẽ đau khổ nhiều, ham 
muốn ít thì sẽ đau khổ ít, không 
ham muốn thì sẽ không có đau 
khổ. Bớt một phần ham muốn là 
thêm một phần thảnh thơi, an vui.

Lòng ham muốn làm cho ta khổ 
bao nhiêu thì Thiểu dục Tri túc lại 
làm cho ta thanh thản, nhẹ nhàng 
bấy nhiêu vì ta ít bị vướng mắc 
bởi ngũ dục, lục trần. Khi nhu cầu 
giảm bớt và biết đủ, chúng ta sẽ 
không bị lòng tham điều khiển, 
dẫn dắt để thỏa mãn cái mong 
muốn cao xa ngoài khả năng của 
bản thân. Từ đó, chúng ta không 
cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với 
thực tại, với những gì chúng ta 
đang có. Người sống theo hạnh 
Thiểu dục Tri túc là người hạnh 
phúc nhất, bởi chúng ta được tự 
tại trong đời sống mà không bị 
điều gì gò bó, gán ép. Chúng ta 
sẽ tự chủ trong mọi thứ, dù có 
thất bại cũng không nản lòng hay 
tuyệt vọng. 

Thiểu dục Tri túc giúp chúng 
ta có cái nhìn bình đẳng đối 
với hạnh phúc. Vì hạnh phúc 
không phụ thuộc vào vật chất 
nhiều hay ít, giàu hay nghèo 
mà phụ thuộc vào thái độ và sự 
cảm nhận của chính chúng ta.
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Thiểu dục Tri túc giúp chúng ta 
có cái nhìn bình đẳng đối với 
hạnh phúc. Vì hạnh phúc không 
phụ thuộc vào vật chất nhiều hay 
ít, giàu hay nghèo mà phụ thuộc 
vào thái độ và sự cảm nhận của 
chính chúng ta. Một người nghèo 
nếu biết vận dụng giáo lý Thiểu 
dục Tri túc thì hạnh phúc hơn 
một người giàu không biết vận 
dụng giáo lý Thiểu dục Tri túc, vì 
người giàu vẫn thấy khổ với cái 
khổ không bao giờ biết đủ của họ. 

Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: 
“Này các Tỳ kheo! Nếu các ông 
muốn thoát khỏi sự khổ não, nên 
suy nghiệm hai chữ “Tri túc”. 
Hễ biết đủ thì ở cảnh nào cũng 
yên vui. Người không biết đủ, 
tuy giàu mà nghèo; người biết 
đủ tuy nghèo mà giàu. Người 
không biết đủ thường bị năm 
thứ ham muốn lôi kéo, làm 
người biết đủ thương hại”. Đó 
là những gì mà Đức Phật muốn 
gửi gắm chúng ta qua lời dạy về 
pháp Thiểu dục Tri túc để chúng 

ta hành trì tu tập đạt đến sự giác 
ngộ, giải thoát viên mãn.

Hạnh phúc chính yếu của chúng 
ta là tâm an lạc. Tâm an lạc này 
phát xuất từ tâm không mong cầu, 
không ham muốn. Thiểu dục Tri 
túc giúp con người đoạn trừ lòng 
tham, mưu sinh bất chính. Khi 
trong tâm bị câu thúc quá nhiều, 
quá mạnh bởi ham muốn, con 
người dễ bất chấp đạo lý thực 
hiện mọi mánh khóe, thủ đoạn 
để đạt cho bằng được cái điều 
ham muốn ấy. Do đó, khi một 
người biết đủ, ít ham muốn thì 
ngay những nhu cầu, khát vọng 
chính đáng cũng không thể làm 
vẩn đục cái tâm trong sáng, lành 
mạnh của người ấy thì làm sao 
có sự tham lam hiện hữu trong 
cái tâm ấy được. Tâm của con 
người như chính ngôi nhà của 
họ, khi đã chất đầy trong đó một 
thứ gì khác thì không còn chỗ để 
cất thêm thứ gì được nữa. Chất 
đầy trong đó sự mong cầu, tham 
lam, âu lo thì sẽ không còn chỗ 

cho thanh thản, hạnh phúc. Vậy 
mỗi chúng ta hãy tự nhìn nhận 
lại xem tâm của mình đang cất 
giữ những gì, nếu những điều đó 
không tốt ta cố gắng vứt bỏ từ 
từ, tin rằng khi ta làm như thế 
thì “ngôi nhà” của ta sẽ sạch sẽ, 
tươi mát hơn.

Hiểu được hạnh Thiểu dục Tri 
túc, mỗi người hãy biết khả năng 
của mình để có được những ước 
muốn tốt đẹp, phù hợp với năng 
lực của mình và chúng ta cũng 
nên tập cách sống giản dị trong 
cách ăn, mặc, ở,… Khi ấy, chúng 
ta sẽ ít bị ngũ dục chi phối, sai 
khiến làm cho chúng ta phải tất 
bật chạy theo để có được những 
thứ đó. Khi chúng ta ít muốn và 
biết đủ thì chắc chắn ta sẽ có 
được sự an lạc, thảnh thơi, vô lo, 
tự tại giữa cuộc sống tất bật đầy 
những cám dỗ của ngũ dục. Đó là 
những gì mà Đức Phật muốn gửi 
gắm và mong muốn chúng ta đạt 
được qua lời dạy về pháp Thiểu 
dục Tri túc.

Mỗi chúng ta hãy tự nhìn nhận 
lại xem tâm của mình đang cất 
giữ những gì, nếu những điều 
đó không tốt ta cố gắng vứt bỏ 
từ từ, tin rằng khi ta làm như 
thế thì “ngôi nhà” của ta sẽ 
sạch sẽ, tươi mát hơn.
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“Biển rộng mênh mông sóng ngập tràn
Tuyệt mù gió lộng khắp trùng khơi
Nào ai biết biển từ đâu đến
Lặng lẽ trào dâng mãi muôn đời”.

Nhắc đến biển, ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay 
đến mặt nước bao la với những con sóng dạt dào xô 
bờ, bãi cát vàng ươm với những con còng gió lướt 
nhanh để lại những dấu chân li ti trên cát… đẹp mắt 
và gần gũi. Tuy nhiên, biển còn nhiều điều đáng nói 
hơn thế, bởi:

“Như đại dương lòng biển cả lặng im
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn”.

Quả thật, biển cả bao la và huyền nhiệm vô cùng. Từ 
ngàn xưa đã mạnh mẽ trào dâng, mang âm ba vang 
vọng trên từng con sóng nhỏ, làm rung động tâm hồn 

bao thế hệ người đến rồi đi. Nhắc đến “Hải Triều 
Âm”, ta dễ dàng nhớ ngay đến một câu trong Kinh 
Phổ Môn: “Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải 
Triều Âm, thắng bỉ thế gian âm” [2, tr.26]. Như vậy, 
“Hải Triều Âm” được liệt vào một trong bốn âm 
thanh thù thắng, vượt hẳn thế gian. Thế thì, thanh 
âm của Hải Triều phải vi diệu và sâu xa như thế nào 
mới có năng lực siêu xuất thoát trần ấy? Hiểu được 
điều này, có lẽ phải tìm về cội nguồn của sóng. 

Đó chính là biển A Tu La Vương đã trình bày với 
Đức Phật về tám đặc tính của biển: 
“Biển có những bãi cát thoai thoải đưa ta đi từ từ 
xuống nước, tuần tự sâu dần, không có sâu thình 
lình như một vực thẳm. Biển luôn luôn ở một chỗ, 
khiến ai muốn ra biển thì biết ngay phải đi hướng 
nào. Biển không chấp nhận thây chết, khi có thây 
chết biển liền đẩy nó lên bờ. Biển chấp nhận nước 

SC. Thích Nữ Chơn Ngọc*



VĂN HÓA PHẬT GIÁO   15 - 9 - 2021       91

của các dòng sông dù đó là sông Ganga, Yamuna 
Acinavati, Sarabhu hay Mahi. Sông nào chảy ra 
biển đều bỏ tên riêng và hòa cùng biển. Tuy ngày 
đêm muôn sông liên tiếp đổ ra biển, biển không vì 
vậy mà có khi vơi khi đầy. Nước biển ở đâu cũng chỉ 
có một vị mặn. Biển chứa rất nhiều châu báu như: 
San hô, xa cừ, ngọc bích, mani và ngọc quý…Biển 
là nơi sinh sống thoải mái của vô số sinh vật, có loài 
lớn hơn voi, có loài nhỏ hơn sợi chỉ [1].

Do tám đặc tính này mà loài A Tu La rất thích sống 
dưới biển và cũng bởi tám đặc tính này mà người ta 
thường ví những gì to tát, lớn lao với biển. Chính 
những con sóng đã nhận lãnh vai trò là những sứ 
giả cừ khôi mang thông điệp từ lòng biển mẹ bao 
la truyền trao cho đời. Trên cuộc hành trình chưa 
từng biết mỏi, từng đợt sóng nhấp nhô xô bờ, sóng 
sau xô sóng trước, bền bỉ, tiếp nối không ngừng. 

“Hải Triều Âm” là tiếng chuông vang vọng, làm thức tỉnh 
bao kẻ mê mờ trong giấc ngủ say khi truyền tải tin tức từ 
biển Pháp mênh mông và biển tâm vô tận.

“Như đại dương lòng biển cả lặng im 
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn”
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Sóng mãnh liệt tuôn trào đẩy tất cả rác rưởi và tử thi 
ra khỏi biển, không cho xác chết chìm xuống đáy, 
làm nhơ uế sự thanh sạch của đại dương, Sóng ồ ạt 
tung bọt trắng xóa, ồn ào, ầm ĩ lấn át mọi âm thanh, 
chiếm lĩnh hoàn toàn không gian mà biển đang hiện 
hữu, như để khẳng định nội lực lớn lao vô cùng tận 
mà lòng đại dương đang ấp ủ. 

Hùng tráng là thế, bao la là thế nhưng biển trần 
gian vẫn bị hạn chế do sự ngăn trở của đất liền. Cho 
nên nếu chỉ mang thông điệp của biển, có lẽ “Hải 
Triều Âm” đã không được liệt vào hàng “Thắng bỉ 
thế gian âm”. Trên tất cả, “Hải Triều Âm” là tiếng 
chuông vang vọng, làm thức tỉnh bao kẻ mê mờ 
trong giấc ngủ say khi truyền tải tin tức từ biển Pháp 
mênh mông và biển tâm vô tận. 

Thật vậy, biển pháp bao la không ngằn mé, vượt 
hẳn sự suy lường của thế gian, trên mặt thể tính 
cũng có tám đặc trưng như biển: “Trong Pháp 
và Luật, các học pháp, các quả dị thục, các con 
đường đều tuần tự, không có sự thể nhập chánh 
trí thình lình. Khi các học pháp được Ta sửa soạn 
cho các đệ tử kỹ càng dù có chết cũng không vượt 
qua. Người nào ác giới, theo ác pháp, sở hành bất 
tịnh đáng ngờ, không phải Sa-môn cho là Sa-môn, 

không phạm hạnh cho là phạm hạnh… lập tức bị 
chúng Tăng đuổi ra khỏi Tăng chúng. Trong Pháp 
và Luật chỉ có một vị là vị giải thoát. Có 4 giai 
cấp: Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, khi từ 
bỏ nó để xuất gia thì bỏ họ tên ở đời và đều lấy họ 
Sa-môn Thích tử. Nếu có nhiều Tỷ-kheo nhập Niết-
bàn giới không có dư y. Niết-bàn giới không vì vậy 
có vơi đầy. Trong Pháp và Luật có ngũ căn, ngũ 
lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Pháp và Luật là 
Trú xứ lớn: Dự lưu, Dự lưu hướng, Nhất lai… Bất 
lai, Bất lai hướng… A-la-hán [2].
 
Vĩ đại thay là dòng biển pháp linh thiêng chảy từ 
nguồn xưa Linh Thứu, trải suốt mấy nghìn năm 
vẫn không ngừng len lỏi đến từng ngõ ngách tâm 
linh con người, xua tan bao bụi trần thế trược, lọc 
sạch mọi cặn bã vô minh. Ra đi từ dòng biển pháp 
miên viễn trường lưu ấy, những con sóng nhiệm 
mầu ồ ạt xô vào cửa sổ tâm linh, dạt dào thức tỉnh 
cõi chân nguyên bao la sâu thẳm trong cội nguồn 
bất diệt. Để rồi ầm ỉ như tiếng Hải Triều đưa tử 
thi ra khỏi biển, tiêu hủy tất cả tiếng nói do vọng 
tưởng hư minh dựng lập, triệt tiêu dòng hắc thủy 
cuồn cuộn trào dâng từ dòng biển tâm thức vẫn 
từng ngày, từng giờ xô đẩy thân tâm chao đảo theo 
từng con sóng thét gào, giận dữ.

Phải dũng cảm cuốn phăng tất cả các trở ngại trên con đường tìm về bảo sở để giúp thăng hoa cuộc sống tâm linh, thắp 
lên biển cả trầm luân ngọn hải đăng sáng chói, soi rọi bao bước chân lầm lạc của những kẻ cùng tử vạn kiếp lang thang. 
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Chính những vọng tưởng của chúng ta là những 
ngọn sóng xuất xứ từ biển tâm bấn loạn đầy bão 
dông, được bao bọc trong một bầu trời âm u với dày 
đặc những mây mù dục vọng, để rồi mãi mê mờ bồi 
đắp phù sa cho bến bờ sanh tử, nuôi lớn hạt mầm vô 
minh và trổ hoa cho quả khổ luân hồi.

Nếu một lần được đứng trước biển cả bao la, ta sẽ 
thấy mình trở nên nhỏ bé thật nhiều. Hãy lắng lòng 
nghe âm ba vang vọng của Hải Triều bằng cả châu 
thân để thấy rằng người con Phật chúng ta có bổn 
phận và trách nhiệm lớn lao như thế nào trong việc 
phát huy nội lực tự thân, dõng dạc truyền đạt pháp 
âm như tiếng sư tử rống, vượt hẳn các âm thanh 
khác của thế gian. Phải nỗ lực loại trừ các thói hư 
tật xấu, bài thải những mầm mống bất thiện, đẩy tất 
cả những tạp niệm mục nát, tanh hôi, ô nhiễm ra 
khỏi tư tưởng, phải tinh lọc từ thiên nhiên, vũ trụ 
những hạt giống thiện lành, không để những chất 
chết chìm sâu vào A Lại Da Thức. Giống như lòng 
biển mênh mông, thu nạp tất cả nhưng không bao 
giờ dung chứa tử thi, Tạng thức không nên chứa 
chấp những điều không chân thật hay nuôi dưỡng 
những quỷ tử luân hồi.

Chính trong lòng biển tuệ bao la, “Hải Triều Âm” 
được vang lên đầy đủ, trọn vẹn nhất. Những người 
con Phật, những sứ giả Như Lai phải là những con 
sóng sinh ra từ biển giác sáng ngời, mạnh mẽ xô 
vào bến bờ sanh tử, bào mòn đá sỏi vô minh, cuốn 
trôi mọi dấu chân trầm luân còn lưu lại trên cát, để 
rồi lại trở về với tánh biển thanh tịnh, uyên nguyên 
sẵn có. 

Ta không thể nào là những con sóng nhỏ, những con 
sóng rì rào, lăn tăn, mà phải là những đợt sóng cuồn 
cuộn, đầy nhiệt huyết và sự hi sinh dấn thân phụng 
sự nhất là trong cuộc đời đầy biến động do dịch 
bệnh COVID-19 hoành hành. Ngay thời điểm này 
chúng ta là một trong những nơi nương tựa, ngôi 
nhà tâm linh vững chắc, ban rải tinh thần từ bi với từ 
tâm bao la đem tình thương đến với mọi người bằng 
các hoạt động thiết thực như: Nấu cơm từ thiện, trao 
quà đến bà con trong khu cách ly, hỗ trợ các bệnh 
viện để phòng chống dịch với các dụng cụ y tế bảo 
hộ cần thiết … Phải dũng cảm cuốn phăng tất cả các 
trở ngại trên con đường tìm về bảo sở để giúp thăng 
hoa cuộc sống tâm linh, thắp lên giữa biển cả trầm 
luân ngọn hải đăng sáng chói, soi rọi bao bước chân 

“Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều 
Âm, thắng bỉ thế gian âm” [2, tr.26]. Như vậy, 
“Hải Triều Âm” được liệt vào một trong bốn âm 
thanh thù thắng, vượt hẳn thế gian.

lầm lạc của những kẻ cùng tử vạn kiếp lang thang.

Kính lạy Đức Thế Tôn đại trí, đại từ. Chúng sanh 
thời mạt pháp này đã thừa dư bóng tối, quá sức 
khiếp sợ, hãi hùng trong bao kiếp đọa đày sanh tử, 
với nghị lực nhỏ bé không thể kham nhẫn bao thế sự 
nhiễu nhương nơi cõi thế. Mong đợi làm sao là ánh 
sáng trí tuệ của Tam bảo chiếu soi, cần lắm những 
con sóng nhiệm mầu trào dâng nguồn pháp âm vô 
tận, để cho đời sạch biển trong, cho đạo mầu thanh 
tịnh, cho bao thế hệ chúng sanh còn đeo mang tục 
lụy được thừa nương, được gột rửa thân tâm và hòa 
mình vào dòng chảy mang thanh âm bất diệt với 
thời gian. 

Như chất liệu không thể thiếu cho sự sống thêm phì 
nhiêu và cuộc đời thêm tươi đẹp, sóng và biển vẫn 
mãi hiện hữu trên thế gian này, từ ngàn xưa cho đến 
ngàn sau vẫn không ngừng trào dâng, đem thanh 
âm hải triều vang vọng khắp cõi nhân sinh, là dòng 
pháp âm tuyệt vời, là tiếng chuông cảnh tỉnh bao 
kiếp người trầm luân hồi đầu về bến giác. Để mỗi 
lần nghe tiếng sóng rì rào, lòng người con Phật lại 
dâng lên bao niềm xúc cảm, bâng khuâng… Nguyện 
cầu Phật pháp trường lưu, Pháp âm đời đời vang 
vọng, dịch bệnh COVID-19 mau chấm dứt, cho tất 
cả chúng sanh được nhuận triêm lợi lạc.

Chú thích:
*SC. Thích Nữ Chơn Ngọc : Học viên Cao học khóa III tại Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
[1], [2] Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2009), Đức Phật 
Thích Ca đã xuất hiện như thế: 4. Lịch sử Đức Phật Thích Ca, 
Nxb. Văn Hóa Sài Gòn, tr.495-496.
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“Trăng vàng tháng Tám nhạc kèn khua,
Bữ a Tết Trung thu rạng rỡ  hùa”.

Đó chỉ là ký ức đẹ p giữ a mùa thu của nhữ ng năm về 
trướ c. Nhữ ng năm mà quê hương còn yên bì nh khi 
dịch bệnh COVID-19 chưa xuấ t hiệ n. Năm nay, tuy 
bối cả nh dị ch bệ nh căng thẳ ng nhưng thu cũng đã  
về  trên khắ p nẻo, mặc cho virus SARS-CoV-2 tung 
hoà nh. Sắc thu vẫ n dạt dà o, lóng lá nh, vẫ n đong đầ y 
nhữ ng cảm xú c yêu thương củ a mùa “gắn kết tì nh 
thân” - mộ t truyề n thố ng đẹ p có  từ lâu đờ i. 

Ai trong chú ng ta cũ ng đượ c trải qua mộ t thờ i tuổi 
thơ với nhiề u kỷ niệ m về  ngà y Lễ hội Trăng Rằm. 
Ngày mà trẻ em đượ c mặ c áo mớ i, rước đè n, ăn 
bá nh và múa hát. Ngày mà ngườ i lớn quây quần về 

bên nhau với bữ a tiệ c gia đì nh cùng trao nhau yêu 
thương, nghĩa tình bên chén trà chiế c bá nh. Ngày mà 
tụi con nít ngây thơ ở miền quê hẻo lá nh hoặ c ở xó m 
chùa thườ ng trông ngóng bóng dáng những vị tu sĩ  
mặc áo nâu sòng giản dị , á o lam thanh khiết, áo và ng 
giải thoát mang quà mở hộ i. Ngày mà nhữ ng ngườ i 
xuấ t gia đầ u Phậ t bậ n rộ n với công việ c, nào là nướ ng 
bá nh, làm lồng đè n, tất bậ t cho đi để  đổ i lấ y nụ cườ i 
của trẻ nhỏ, để  dướ i á nh trăng:
“Hồn nhiên trẻ nhỏ đè n lồng xách
Phấ n khởi em thơ bím tóc đùa”.

Vậ y là chỉ còn khoả ng hai tuầ n nữ a là  đến Tết Trung 
thu. Nhưng có lẽ mọi ngườ i chỉ tự thưở ng cho mì nh 
nhữ ng giây phú t bì nh yên trong thinh lặ ng. Bởi, 
dịch bệ nh chưa trả lạ i sự thanh bình cho cuộ c số ng, 

                  vàng có về 
giữa mùa COVID-19

không thu ơi?

SC. THÍCH NỮ DIỆU HOA
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nó vẫn cò n mang sầu khổ đau thương gieo rắc nhiề u 
nơi. Trung thu này đâu đó liệ u có  còn:
“Giữ a lú c đêm Rằm khơi lễ hộ i
Mơ mà ng ngắm cảnh kẻ ngườ i qua”.

Có  lẽ  Tế t Trung thu năm nay sẽ rất đặ c biệ t đố i vớ i 
tấ t cả  mọ i ngườ i. Chắc không ai cần quà, mà chỉ  
cần nhìn thấ y nhau bình an, khỏe mạ nh. Để  chiến 
thắ ng dị ch bệ nh, chúng ta cầ n phả i lạ c quan nên cứ  
tạ m gác mọi rầu lo, dà nh riêng cho mình khoảng 
lặ ng để  đó n một mùa Trung thu không bá nh, không 
trà, không lồng đè n giữ a đạ i dịch COVID-19, để 
vơi bớ t mệt mỏ i mà mấy tháng nay mọi người đã  
phả i đương đầ u chố ng chọ i. Đệ tử Phậ t thì  càng phải 
mạnh mẽ . Ngoài kia tang thương, buồ n bã, ảm đạ m 
vì COVID-19 quá rồi, nên chúng ta cầ n sống tỉ nh 
thứ c, an yên để  bên trong không có mầ m mố ng, hạt 
giố ng và bó ng dáng của phiề n nã o. Trướ c là để giúp 
tự thân mì nh thoá t khỏi muộn phiề n, sống trong 
chá nh niệ m, an yên từng giây hiệ n tạ i, sau là là m 
điểm tự a tinh thầ n cho ngườ i khá c. Hãy thư giã n 
để tâm hồn không mang nặng nhữ ng sầu bi vì thả m 
họ a. Nhiề u vị y, bác sĩ hiệ n giờ  đang chiến đấ u vớ i 
dị ch bệ nh, đang trong bộ đồ  bảo hộ và khẩ u trang 
kín mít, ngộ t ngạt chẳ ng đượ c thưởng thứ c gió Thu 
đang lồng lộ ng ngoà i trời. Nhiề u bệ nh nhân đang tự  
mình già nh giậ t lạ i sự số ng cho bản thân từ ng giây 
nên cũ ng không hay sắc Thu đã  ngậ p tràn khắ p ngõ. 
Nhiề u gia đì nh phả i đối diệ n với muôn vạn khổ sầu 
bở i sự  chia ly vì COVID-19 nên cũ ng không bậ n 
lò ng Trung thu có về hay không. Thương quá, biế t 
nói sao cho hết. 
Thôi:
“Nếu mệt thì buông ngồi lặng lẽ 
Nghe trờ i lộ ng gió  giữ a ngà y Thu”.

Nơi nơi phố  xá lặ ng im không bóng ngườ i, không 
tiếng xe. Nếu có thì chỉ là tiế ng xe cứu thương và  
nhó m ngườ i dọn thi thể nhiễ m COVID-19. Thời 
gian cứ trôi đề u đề u, đâu có vì ai mà  trôi chậm lạ i 
hoặ c nhanh hơn. Nhưng sao con có cả m giá c nó trôi 
mộ t cá ch nặ ng nề đế n khó tả. Bầu trờ i vẫ n bì nh yên, 
mặ t đấ t vẫn bình yên nhưng con lại thấy trời đấ t như 
quay cuồ ng. Không khó c mà sao nướ c mắ t cứ chả y, 
không ai là m con tổn thương mà sao tim lại nhói 
đau. Tuy có ảm đạ m nhưng Trung thu cũng không 
vì điề u đó  mà không về, bởi đây là  quy luậ t tự  nhiên. 
Ánh trăng và ng lộng lẫ y sẽ  tròn và soi sá ng khắp 
cả nhân gian để  xóa tan nhữ ng thá ng ngày tang 

thương, buồ n bã. 
Con rất đồ ng cảm và rất thương mọ i ngườ i, nên tự 
nhủ lò ng, muố n an ủi, độ ng viên ngườ i khá c thì bả n 
thân mì nh phải mạ nh mẽ  trước. Dị ch bệ nh bùng phá t 
thì ai cũ ng khổ tâm như ai thôi. Con đã  từng ăn cơm 
vớ i muố i ớ t, ăn cháo với muố i tiêu và uố ng nướ c 
trắng thay cơm trong nhữ ng ngà y đả o quố c xinh đẹ p 
nà y phong tỏa kéo dà i hơn dự đị nh để  phò ng, chố ng 
dị ch hồi năm ngoái. Dù vậ y, nhưng con vẫ n không 
ngừ ng trấn an bạ n đồ ng tu và nhữ ng ai cùng cảnh 
ngộ . Lạ c quan sẽ  thấy đờ i rất đẹ p và đạ o rất thiêng 
liêng. Đồ ng thờ i, lạ c quan cũ ng là liề u thuố c bổ , là 
đề  khá ng để  đẩy lùi COVID-19. 

Nế u ai đã  từ ng ngắm vầng nguyệ t giữ a đêm thanh, 
sẽ cả m nhậ n đượ c sự  bì nh yên và sẽ  thấ y rấ t nhiệ m 
mầu. Sẽ  vự c dậ y đượ c niề m tin và  hy vọ ng khi tâm 
trạ ng bấ t an đầ y rố i ren bế tắ c. Dù hoà n cả nh có như 
thế nà o, cuộ c số ng có ra là m sao cũ ng phả i áp dụ ng 
lờ i Phậ t dạ y và o đờ i số ng hằ ng ngà y để  chuyển hóa 
thân tâm, nhấ t là  giữa lú c dị ch giã nguy hiể m này 
không đượ c giãi đã i. Nên buông bỏ và hỷ xả, tha thứ  
và yêu thương, đoạ n dụ c và tĩnh lặ ng. 

Thôi thì hã y cù ng nhau quẳng gá nh lo âu xuố ng để:
“Yên nhìn lá rụng giữa trời thu
Cửa Phật chuông ngân vắng bụi mù
Tưởng nhớ lời kinh lòng chí thiện
Hoà vào tiếng mõ trí ưu du
Tâm hồn sảng khoái nào sân hận
Cảm xúc bình yên chẳng oán thù
Gửi những ưu phiền theo gió lộng
Yên nhìn lá rụng giữa trời thu”

(Trời thu)

Ngồ i mộ t mì nh lặ ng lẽ  nhìn vệt nắ ng Thu và ng 
ngoài hiên hiền hò a quyện và o làn gió  hiu hiu mát, 
hít thở  không khí  trong là nh cho tâm hồ n nhẹ bớt 
những u hoài khắ c khoả i. Trong hồ , những cá nh 
sen khiết bạ ch khoe sắc, vươn mình vớ i dáng vẻ 
thanh tao, tĩnh tại không dính hồng trầ n. Trên tà n 
cây cổ thụ, những chiếc lá  bồ đề  úa vàng vừa khẽ 
chao nghiêng buông mình với dáng vẻ dịu dà ng, 
trông nhẹ nhà ng thanh thoát lắm. Quang cả nh trời 
thu thật dễ chị u là m sao! Cửa thiền cũng yên ắng, 
Đứ c Phật vẫ n uy nghiêm trên chá nh điện. Mùi 
hương trầm thoang thoả ng, con chợ t thấy lòng ăm 
ắp sự bì nh yên. 

Sri Lanka sáng Thu 31/8/2021
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