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Kính thưa quý độc giả,

Chúng ta đang bước vào năm mới 2015. Mặc dù các nền văn hóa khác nhau 
vẫn có ngày Tết riêng theo lịch riêng, nhưng Tây lịch vẫn được sử dụng khắp thế 
giới và ngày Tết Tây lịch cũng mang tính thiêng liêng. Trong ý nghĩa đó, Tạp chí 
Văn Hóa Phật Giáo kính chúc toàn thể quý độc giả cùng với mọi người mọi nhà 
một năm mới an khang, thịnh vượng.  

Năm 2015 là năm đánh dấu mười năm góp mặt của Tạp chí VHPG trong lĩnh 
vực hoạt động truyền thông chuyên về văn hóa mang tính cách Phật giáo. Số báo 
đầu tiên của VHPG ra mắt độc giả vào tháng Hai năm 2005, đúng vào dịp Xuân 
Ất Dậu. Vì vậy, trong tháng Hai năm 2015 này, chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm mười 
năm ngày phát hành số báo đầu tiên; thời điểm tổ chức trùng với thời điểm phát 
hành số báo Xuân Ất Mùi 2015, theo dự kiến sẽ diễn ra tại Thiền viện Vạn Hạnh, số 
750 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Rất lấy làm tiếc là do những khó khăn về tài chánh, trong dịp này, chúng tôi 
cũng chỉ có thể đón tiếp một số độc giả dài hạn, các cộng tác viên, các ân nhân 
và thân hữu tại TP.HCM, để ôn lại những bước đường phát triển của tạp chí; mặc 
dù chúng tôi rất mong muốn có một buổi họp mặt rộng lớn, mời được cả những 
vị từ các tỉnh thành khác trên khắp đất nước. Chúng tôi mong rằng quý vị hoan 
hỷ thông cảm với hoàn cảnh của VHPG. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong một 
tương lai không xa, VHPG có thể có quà tặng đến tất cả mọi độc giả của báo, 
không phân biệt, được gửi kèm theo số báo mừng Xuân. 

Thành tâm nguyện cầu 
Tam bảo gia hộ Phật 

pháp trường tồn, thế 
giới hòa bình, chúng 
sanh an lạc. Kính 

chúc quý vị luôn đạt 
niềm vui tự nội.

          Văn Hóa Phật Giáo    

Thû toâa soaån
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S Ư Ơ N G  M A I

Không phải do sắc tướng
Biết rõ được con người
Không phải nhìn thoáng qua
Đặt được lòng tin cậy.
 (Kinh Tương ưng bộ - 
 Chương Tương ưng Kosala)

Ảnh: Nguyễn Thị Hường
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X Ã  H Ộ I

Từ “Vì tôi thấy nó êm”…  
Một vị giáo sư thạc sĩ triết học, một trong những 

người khai sáng chủ nghĩa hiện sinh, bỏ giày ra, bước 
hai chân trần trên cỏ bị cảnh sát Pháp giữ lại. Khi bị 
chất vấn tại sao ông lại đi lên cỏ, vi phạm lệnh cấm 
mà người ta đã ghi rất rõ, vị giáo sư từ tốn trả lời: “Vì 
tôi thấy nó êm”. Vị giáo sư ấy là Trần Đức Thảo, chắc là 
lúc ấy người còn đang thả hồn theo hiện tượng luận 
với Husserl, hay với những tư tưởng Hegel. Câu chuyên 
được thầy dạy triết lớp 12 của tôi ở Trường Pétrus 
Trương Vĩnh Ký ngày xưa – thầy Nguyễn Xuân Hoàng  – 
kể lại trong một tập tiểu luận của ông, tập “ Ý nghĩ trên 
cỏ” (Nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng, Sài Gòn, 1971).  

… đến văn hóa … “tự sướng”  
Hôm nay tình cờ đọc một đoạn phiếm luận trên 

báo Văn Hóa Thể Thao: “Những ngày qua, trên mạng 
xã hội xảy ra cuộc tranh luận gay gắt trước những bức 

ảnh bạn trẻ “tự sướng” ở Ðà Lạt. Sẽ không có gì đáng nói 
nếu những vườn cải trồng để lấy hạt giống và ép dầu của 
nông dân, đang ra hoa thụ phấn, [không] bị nát bét dưới 
những gót giày sành điệu của đám thanh niên thành 
phố” (Đừng chỉ vì câu “like”, Nguyễn Gia, VHTT ngày 
4/12/2014).

Có gì tương đồng và dị biệt với câu chuyện về vị 
giáo sư nổi tiếng kia không? 

Những băn khoăn còn lại…
Bàn về nguyên nhân gây nên cuộc tranh luận trên 

mạng nêu trên, tác giả bài viết nhận định rằng, “Câu 
chuyện không mới về ý thức và văn hóa sống của các bạn 
trẻ thành phố khi trào lưu dịch chuyển để khoe ảnh trên 
facebook lên cao”. Tác giả cho biết, “Ở phía Bắc, vào dịp 
tam giác mạch nở rộ, dân phượt lại rồng rắn kéo nhau từ 
phố lên rừng để được phiêu với gió, với mây, để hít thở bầu 
không khí trong lành. Nhưng song hành với chuyến đi ấy 

N G U Y Ê N  CẨN
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giữ bảo tồn môi trường và vưu vật của thiên nhiên. Tác 
giả bài phiếm luận nêu trên nhắn nhủ: “Đi để thấy đất 
nước mình rõ hơn. Nhữ ng chuyế n đi dù thế nào đề u tạ o 
ra sợ i dây gắ n bó  vô hì nh vớ i xứ sở, mả nh đấ t mì nh đi 
qua. Về miền Tây mùa nước nổi không chỉ thấy sự giàu có 
của quê hương, sự trù phú của đồng quê mà cả  cuộc sống 
lam lũ của người nông dân. Lên vùng Tây Bắc không chỉ 
thấy núi rừng hùng vĩ mà thấy cả những đứa trẻ nghèo 
đói, quần áo mong manh trong sương mù gió rét cắt da 
cắt thịt. Những người trẻ đã  dầ n bướ c chân ra để  nhì n 
cuộ c số ng bằ ng chí nh đôi mắ t củ a mì nh”. Đi để thấy để 
thương và yêu quý hơn đất nước và đồng bào mình. 

Phải mở ngoặc ở đây để nói thêm về một hiện tượng 
ngôn ngữ hiện nay đang thịnh hành trong giới trẻ mà tạp 
chí VHPG số 214 vừa qua  đã có bài viết “Theo nhau bầy 
đàn” của tác giả Phạm Lãng Yên để phê phán. Qua lời một 
người bạn, ông nhận xét “Chẳ ng biế t ai nghĩ  ra từ   ‘tự  sướ ng’ 
nà y, nhưng quả  thậ t là  quá  ư thô thiể n, nế u không muố n nó i 
là  dơ bẩ n khi sử  dụ ng cụ m từ  nà y để  dị ch từ  ‘selfi e’; thậ t ra đó  
chỉ  là   ‘ả nh tự  chụ p’ thôi…”.  Một đoạn khác, ông cũng phê 
phán từ  phượt và nhắn nhủ giới trẻ nên sử dụng Google 
tra từ nguyên của nó để nhận ra sự thô tục đến kinh tởm 
của nó. Tác giả cũng cho rằng những từ thường dùng 
trên facebook hiện nay như “chém gió, máu, ném đá…” 
là ngôn từ tanh hôi!  Chúng ta thông cảm cho giới trẻ vì 
các em được giáo dục trong một chương trình văn học 
quá nghèo nàn, học chỉ nhằm sao chép luận mẫu, trăm 
vạn học sinh rập khuôn với vài bài luận mẫu, đâu có chỗ 
cho sáng tạo hay tưởng tượng! Nhưng xem ra câu chuyện 
giẫm nát vườn cải không dừng lại ở chuyện ý thức kém 
cỏi của một bộ phận giới trẻ tưởng chỉ vì ham vui, a dua 
để chụp hình khoe sự “sành điệu” với cộng đồng người sử 
dụng Facebook.

Ở đây, chúng ta cũng phải ghi nhận những thành tích 
mà Facebook đã đạt được: ổn định, phát triển đều đặn, 
đang ngày càng chiếm được nhiều thị phần, khiến mọi 
người phải dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn. 
Hiện có hơn 800 triệu người sử dụng mạng xã hội này 
mỗi ngày. Thậm chí, nhiều cá nhân còn đang sử dụng 
Facebook như một công cụ để kết nối, giữ liên lạc với 
bạn bè và gia đình của họ. Một nghiên cứu về mức độ sử 
dụng điện thoại cho thấy thời gian dành cho Facebook 
của một người còn nhiều hơn tổng thời gian họ xem 
những website khác. Tuy nhiên điều này cũng đưa 
tới hệ quả hay hệ lụy là thông tin cá nhân không còn 
riêng tư: Facebook đang ngày càng hạn chế các quyền 
của người sử dụng để giữ thông tin riêng tư. Hiện tại, 
cách duy nhất để một người không thể nhìn thấy bất cứ 
thông tin gì của bạn là block (chặn) họ. Và một bất ngờ 
ghi nhận là một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi 
khoa Khoa học Hành vi tại Đại học Utah Valley cho thấy, 
Facebook khiến con người có cái nhìn tiêu cực với cuộc 
sống. Theo đó, khảo sát 400 sinh viên cho ra kết luận 
rằng: “Đa số người sử dụng Facebook đồng ý cho rằng 

là hình ảnh đạp lên hoa, phóng xe giữa ruộng, vứt rác bừa 
bãi… được một số dân phượt vô tư khoe trên mạng”.

Quả thật, việ c đi ra, nhì n thấ y và  nghe thấ y thế  giớ i 
cũ ng đá ng để các bạn trẻ trưởng thành hơn, vì  cuộ c số ng 
không chỉ  gó i gọ n trên mà n hì nh ipad  hay smart phone.

Nhưng như hiện nay, họ đi để có hình post lên 
facebook, khoe khoang về chuyến đi và trải nghiệm 
cá nhân mình mà người ta hay gọi nôm na là khoe 
mẽ. Vô hình trung một số người trẻ, hoặc trung niên 
cũng có, hầu như đã rơi vào tình trạng “ăn facebook  
ngủ facebook” và muốn được nhiều người thích, nhiều 
người nhấn vào chữ “like” bên cạnh nội dung khoe 
khoang. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại giá trị 
thật khi người ta phô bày cuộc sống cá nhân hay của 
gia đình mình qua Facebook. 

Tuổi trẻ hiểu sai về mục đích những chuyến đi, 
những khám phá mới của mình về địa lý, lịch sử và nhất 
là về phương diện nhân văn; không biết đến việc gìn 
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Xung quanh thác được bao bọc bởi một khu rừng 
nguyên sinh với tiếng ve rả rích suốt ngày đêm. Một 
con đường đất nhỏ hẹp uốn khúc chạy từ chân thác 
lên buôn làng, chiều chiều những nàng thiếu nữ dân 
tộc thường ra dòng thác Cam Ly lấy nước bằng những 
quả bầu. Khung cảnh xung quanh thác lúc đầu thật 
hoang sơ và huyền hoặc. Một chiếc cầu treo được bắc 
ngang để du khách có thể đi từ bên này sang bên kia. 
Một nhà dù lợp bằng tranh được dựng tạm để các cặp 
tình nhân có thể nghỉ chân, ngắm cảnh sương mờ mỗi 
lúc sáng sớm hoặc hoàng hôn. 

Từ năm 2000 đến nay, cùng với sự phát triển dân số 
và tốc độ “đô thị hóa” thiếu quy hoạch đến chóng mặt 
của Đà Lạt, người ta đã phá vỡ cảnh quan và làm cho 
thác Cam Ly ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Nguyên 
nhân là nước thải, rác, thuốc bảo vệ thực vật, xác động 
vật từ các khu dân cư dọc theo các con suối bị những 
người thiếu ý thức đổ hết xuống dòng suối chảy về thác, 
khiến con thác xinh đẹp ngày nào nay bốc mùi hôi thối. 
Du khách kêu ca, phàn nàn, công luận lên tiếng. 

Trước thực trạng đó, năm 2003 Ủy ban Nhân dân 
thành phố Đà Lạt đã cho triển khai dự án lên tới hàng 
trăm tỉ đồng nhằm giải tỏa, mở rộng lưu vực và cải tạo 
dòng chảy của các con suối đổ về thác Cam Ly bằng 
những đường suối được bê-tông hóa chạy qua các khu 
dân cư; đồng thời triển khai dự án nhà máy xử lý nước 
thải đặt tại đường Ngô Quyền. Ban Giám đốc Khu du 
lịch thác Cam Ly cho hay: Năm 2011 đã đầu tư 1,4 tỉ 
đồng dựng đập cao su để xử lý nguồn nước trước khi 
cho chảy xuống thác nhằm tránh ô nhiễm, nhưng rốt 
cuộc lại trở thành… đập chắn rác! Nước trước khi đổ 
về Cam Ly đã đi vòng vèo hơn 10km qua khu dân cư, 
mang theo một lượng lớn rác và nước thải sinh hoạt. 
Chỉ tính đoạn suối bắt đầu từ đập hồ Xuân Hương chảy 
về Cam Ly đã có hàng trăm miệng cống to nhỏ đổ 
nước thải ra đây. Hàng ngày, lòng hồ dưới chân thác 
phải chịu trận với bao bì, xác động vật chết, vỏ chai 
thuốc bảo vệ thực vật.

Theo số liệu quan trắc mới nhất của Sở Tài nguyên 
và Môi trường Lâm Đồng thì thác Cam Ly rơi vào tình 
trạng ô nhiễm hữu cơ và vi sinh với mức độ vượt chuẩn 
gấp nhiều lần, đáng quan tâm nhất là nguồn nước ở 
đây nhiễm phân gấp 16,5 lần quy định. Đây là lý do 
giải thích vì sao chưa vào khu du lịch đã “nghe” mùi của 
thác Cam Ly! 

Phải chăng “Đà Lạt ơi! Có nghe chăng Cam Ly khóc 
tình đầu dang dở!”.

Kênh Nhiêu Lộc 
Chúng ta ghi nhận nỗ lực của chính quyền và nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư rất nhiều tâm 
huyết và tài chính để cải tạo dòng kênh. Từ một dòng 
nước đen ngòm vắt ngang lòng thành phố, nay kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở nên sạch sẽ, nên thơ, là niềm 

những người khác đang hạnh phúc hơn mình và kết 
luận cuộc sống này không công bằng. Thậm chí, những 
người dành thời gian nhiều hơn trên Facebook mỗi tuần 
còn khẳng định những người khác đang hạnh phúc hơn 
và có cuộc sống tốt hơn họ”. Suy nghĩ trên được gọi là 
hiện tượng “So sánh xã hội” – để lại những suy nghĩ tiêu 
cực về cuộc sống của chính mình. Bạn nghĩ sao khi một 
người có hoàn cảnh bình thường hay khó khăn chút ít, 
bỗng nhiên đổi đời nhờ một dịp may không lấy gì đáng 
vinh dự, để rồi từ đó thường xuyên post những bức hình 
của những chuyến đi du lịch ở khu resorts của mình cho 
bạn bè, đồng nghiệp? Phải chăng đó là một hình thức 
phô trương gây khó chịu cho những người không có 
điều kiện, từ đó những người xem cảm thấy thất vọng 
hơn về cuộc sống?

Hệ quả của văn hóa “trục lợi” 
Những người có trách nhiệm ở đâu trong khi giới trẻ 

giẵm đạp hoa giống trên Đà Lạt, bứt trụi hoa ở đường 
hoa trong một lần tổ chức tại Hà Nội? Và quan trọng 
hơn, chua xót hơn, là những danh lam thắng cảnh ngày 
xưa, nay bao nhiêu “nhan sắc” đã tàn phai. Chúng ta có 
thể kể tên rất nhiều ví dụ về lăng tẩm, đền đài, chùa 
tháp… bị xâm hại nhưng chỉ xin nêu ra hai ví dụ gần gũi:

Thác Cam Ly
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 3km 

về phía Tây, nhận nước của suối Cam Ly bắt nguồn 
từ khu vực rừng Đarahoa (huyện Lạc Dương) chảy về 
hồ Xuân Hương và các nhánh suối nhỏ chảy qua các 
đường Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng… 

Vào những năm 1960, Cam Ly là một con thác xinh 
đẹp, trắng xóa, nõn nà được ví như một nàng sơn nữ 
nằm ngủ giữa lòng “thành phố hoa” làm say lòng biết 
bao du khách và trở thành nguồn cảm hứng bất tận 
cho các thi sĩ, nhạc sĩ: “Cam Ly đâu đây buông tiếng 
chuông ban chiều…”. 
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tự hào của người dân TP.HCM. Hai tuyến đường dọc 
theo kênh thông thoáng, giải tỏa áp lực chật chội của xe 
cộ mỗi giờ cao điểm, dọc theo bờ kênh cũng hình thành 
các công viên nhỏ để người dân tập thể dục mỗi sớm 
mai. Dưới kênh, dòng nước không còn đen ngòm, hôi 
thối mà sạch sẽ, từng đàn cá kéo về sinh sống.

Nhưng bất chấp cảnh báo của chính quyền, rất 
nhiều người  vẫn vô tư câu cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè, tạo hình ảnh rất phản cảm. Có người câu đến 
4-5kg cá/ngày.

Xây dựng văn hóa thưởng thức 
và ý thức môi trường 
Trình bày quan điểm của mình trước Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM 
đơn vị số 1 vào chiều 3-12-2014, cử tri cho biết họ rất 
lấy làm bất bình trước việc dòng kênh Nhiêu Lộc  - 
Thị Nghè đang bị “bức tử” khi vừa mới được hồi sinh.
Từ việc người dân “truy sát” đàn cá, cử tri nêu lên vấn 
đề văn hóa của “một bộ phận không nhỏ” thanh niên 
bây giờ đang xuống cấp trầm trọng. Ngoài sự thờ ơ, vô 
cảm, những kỹ năng mềm của một người trẻ để hình 
thành nên văn hóa cũng đang thiếu trầm trọng. Văn 
hóa giao thông, văn hóa ăn uống, giao tiếp… rất tệ hại. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu quan điểm: “Tôi 
tiếp thu ý kiến này của bà con cử tri để bàn lại với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Phải dạy làm người từ lớp nhỏ, 
nhà trẻ, mẫu giáo, vỡ lòng. Không dạy làm người dễ 
sinh chuyện. Thời gian dài vừa qua chúng ta không chú 
trọng đúng mức về đào tạo, xây dựng nhân cách”.

Đôi điều so sánh
Ở đây chúng ta cần nói nhiều hơn đến một thứ văn 

hóa, gọi là văn hóa thưởng thức hay hưởng thụ thiên 
nhiên. Vị giáo sư đi trên cỏ nhưng ông không đi giày; và 
ông dù có sai chút ít, ông chỉ muốn cảm nhận sự êm, sự 
mượt, muốn lắng lòng đón nhận thiên nhiên êm đềm 
quanh ông, dưới gót chân ông; điều mà Thiền sư Nhất 
Hạnh có lần gọi là Bà Mẹ Đất từ bi ôm tất chúng ta vào 
lòng yêu thương vô hạn. Ta nhìn hoa và hiểu ta đang 
sống, ta đang giao lưu với đất trời. Tâm ta thường lang 
thang vô định. Ngồi nơi đây mà tưởng nhớ nơi khác. 
Gặp hôm nay nhưng sợ mất ngày mai. Hãy tưởng tượng 
ta đang ngắm cỏ ngắm hoa hay mặt trời mọc với một số 
người. Trong khi những người khác đang thưởng thức 
khung cảnh đẹp đẽ ấy thì ta lại vương vấn với những tư 
duy lộn xộn trong đầu mình. Ta lo lắng cho những công 
việc ngày mai. Ta nghĩ về quá khứ với những kỷ niệm 
buồn vui không thực sự có mặt tại nơi ta đang hiện diện 
để tận hưởng cơ hội đó. Thay vì thưởng thức cảnh đẹp 
của thiên nhiên, hoa đồng cỏ nội vào buổi bình minh, ta 
lại để cho những khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua oan 
uổng. Thiền sư Nhất Hạnh khuyên chúng ta sống trong 
chánh niệm hay chánh định. Mỗi khi tâm ta đi lang 

thang thì ta kéo tâm về và tập trung tâm ý vào hơi thở 
vào - ra. Thực tập hơi thở ý thức giúp ta trở về với giây 
phút hiện tại. Thân tâm hợp nhất, ta sẽ có mặt trọn vẹn 
để ngắm nhìn, quán chiếu và thưởng thức khung cảnh 
đẹp đẽ ấy. Bằng cách trở về với hơi thở, ta lấy lại được sự 
mầu nhiệm của buổi bình minh. 

Ý thức về hơi thở là tinh yếu của chánh niệm. Theo 
lời Bụt dạy, chánh niệm là nguồn suối phát sinh hỷ lạc. 
Hạt giống chánh niệm có trong mỗi chúng ta nhưng 
thường thì ta quên tưới tẩm hạt giống đó. Nếu biết 
cách nương vào hơi thở, nương vào bước chân của 
mình, chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt 
giống an lành ấy và cho phép chúng biểu hiện. Và 
chúng ta luôn luôn an trú trong giây phút hiện tại, bây 
giờ và ở đây. Nhà Phật gọi là “Hiện pháp lạc trú”. 

Thực tập Chánh Niệm đưa đến Định và Định đưa đến 
Tuệ. Tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm 
có khả năng giải phóng chúng ta ra khỏi những tình 
trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích 
thực cho ta… Khi cầm bông hoa trong tay, chúng ta ý 
thức về bông hoa. Có mặt để thưởng thức vẻ đẹp của 
bông hoa, định lực sẽ trở thành nguồn suối phát sinh 
niềm vui trong ta. Hạnh phúc không phải nằm ở đích 
đến mà chính là con đường chúng ta đang đi. Chúng ta 
hưởng niềm vui ngay phút giây bước đi trên cỏ dù lòng 
có khi thoáng gợn băn khoăn như thi sĩ Đinh Hùng vào 
những ngày cuối đời khi ông gần mất, ông viết lên mặt 
sau của giấy thiếc trong bao thuốc lá trong buổi chiều 
ngồi ở bệnh viện nhìn ra vuông cỏ xanh:

Những cánh hoa này rất mỏng manh
Ngày mai cho gió cuốn xa cành 
Và ngày mai nữa em đi dạo
Sẽ gặp hồn anh trên cỏ xanh. 

(Ghi theo lời kể của một người bạn ông, thầy Nguyễn 
Trần Hoán). 

Mỗi bước chân, mỗi hơi thở có thể là một cơ hội 
đem đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Bản chất cuộc 
sống vốn đầy dẫy khổ đau. Nếu không đủ hạnh phúc, 
ta sẽ không chăm sóc được nỗi khổ đau và tuyệt vọng 
của mình. Chúng ta hãy thực tập chánh niệm với tinh 
thần thư thái, với tâm hồn rộng mở bao la và với một 
trái tim sẵn sàng lắng nghe. 

Tuổi trẻ nói riêng và con người nói chung phải được 
học lại những bài học đầu tiên về sự sống và việc tôn 
trọng sự sống, tôn trọng thiên nhiên; họ cần ý thức 
rằng bầu trời mặt đất con kênh dòng suối cụm cỏ luống 
hoa… tất cả đều là tặng vật của tạo hóa. Chúng ta 
không có quyền và không được phép hủy hoại, vùi giập. 
Phải làm được điều ấy trước khi chụp hình, phô trương 
hay thể hiện cái tôi Tiểu ngã bé nhỏ của mình, phải biết 
tôn trọng cái Đại ngã là vũ trụ quanh ta. Bắt đầu tập 
lắng nghe, tập đi như một chú tiểu trong chùa, huân 
tập những chủng tử “văn hóa” nảy mầm cho mai sau, để 
khỏi “dễ sinh chuyện” như thế hệ hôm nay. 
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V Ă N  H Ó A

1Chùa Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, 
quận Thanh Khê)

Thanh Khê là  mộ t là ng giá p biể n, hoạ t động 
kinh tế  cổ  truyề n chủ  yế u là  đá nh bắ t hả i sả n, nó i nôm 
na là  là m nghề  biể n. Cũ ng như nhiề u là ng ven biể n khá c, 
là ng Thanh Khê có  đủ  bộ  ba thiế t chế  tí n ngưỡ ng cổ  
truyề n phổ  biế n là  đì nh thờ  thầ n Thà nh hoà ng, lăng (hay 
dinh) Ông thờ  cá  voi và  chù a thờ  Phậ t.

Chù a là ng Thanh Khê đượ c xây dự ng từ  khi nà o là  câu 
hỏ i chưa dễ  trả  lờ i, tuy nhiên, dự a và o địa bạ củ a là ng lậ p 
năm Gia Long thứ  14 (1815), có  thể  giá n tiế p biế t đượ c 
muộ n nhấ t và o năm 1815, chù a là ng Thanh Khê đã  đượ c 

xây dự ng; vì lẽ trong tà i liệ u nà y, khi trì nh bà y tì nh hì nh 
ruộ ng đấ t củ a là ng, có  đoạ n nó i về  việ c là ng trưng thu 
ruộ ng đấ t để  lậ p vườ n chù a. Nộ i dung như sau: Một sở 
ruộng một mẫu (…) năm Tân Mùi bắt đầu trưng thu, bổn 
thôn kết lập làm vườn chùa. Phía Đông và phía Nam gần 
tư điền của Hồ Lễ Nghi, phía Tây gần tư điền đồng canh của 
bổn thôn ở xứ Xuân An (thuộc bổn thôn), phía Bắc gần đất 
cát xứ Thanh Khê của bổn thôn.

Rõ  rà ng, lú c bấ y giờ  chù a là ng Thanh Khê đã  có , nhưng 
có  lẽ  không gian chậ t hẹ p chưa thỏ a mã n mong muố n 
củ a ngườ i dân, nên là ng mớ i trưng thu thêm mộ t mẫ u 
ruộ ng để  mở  rộ ng khuôn viên chù a.

 dưới triề u Nguyễ n (thế kỷ XIX)

Trên tạ p chí  Văn Hóa Phật Giáo, số  214 ngày 1-12- 2014, chú ng tôi đã  có  bà i viế t trì nh bà y về  cá c ngôi chù a 
làng ở  Đà  Nẵ ng được xây dựng thờ i chú a Nguyễ n (thế  kỷ XVII - XVIII), gồ m chù a Linh Sơn, chù a Long Thủ , 
chù a là ng Đà  Sơn, chù a Nam Thọ , chù a Dương Lâm và  chù a Lỗ  Giá ng. Nay chú ng tôi xin trì nh bà y tiế p 
nhữ ng ngôi chù a làng ở  Đà  Nẵ ng xây dựng dướ i triề u Nguyễ n (thế  kỷ XIX), ngõ  hầ u cung cấ p cho bạ n đọ c 
cá i nhì n đầ y đủ  hơn về  mộ t khí a cạ nh củ a Phậ t giá o ở Đà  Nẵ ng dướ i thờ i phong kiế n.

Bài và ảnh: L Ê  X U Â N  T H Ô N G
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Theo bà i minh văn chuông chù a Thanh Khê hiệ n cò n, 
đế n năm Thiệ u Trị  thứ  4 (1844), ngà y 15 thá ng Giêng, 
chù a đượ c gầ n mộ t trăm đạ o hữ u trong là ng phụ ng 
cú ng mộ t quả  hồ ng chung. Qua sự  kiệ n nà y, chú ng tôi 
nghĩ  rấ t có  thể , chù a Thanh Khê đã  trả i qua mộ t đợ t trù ng 
tu tôn tạ o lớ n. Thờ i gian trù ng tu hoặ c là  vừ a mớ i xong và  
khá nh thà nh trong dị p nà y, hoặ c là  đã  diễ n ra trướ c đó , 
cũ ng có  thể  và i ba năm, hay năm bả y năm. Bở i lẽ , chúng 
ta biết rằ ng, những việc Phậ t sự  như thế trong dân gian - 
tứ c phụ ng cú ng hồ ng chung - vớ i việ c huy độ ng sự  đó ng 
gó p củ a đông đả o đạ o hữ u dân là ng, thườ ng chỉ  được 
thực hiện và o cùng lúc hoặc sau các dịp trọng đại liên 
quan đến công trình như chù a đượ c xây dự ng mớ i hoặ c 
đượ c đạ i trù ng tu tôn tạ o hoà n thà nh. Nó  xuấ t phá t từ  
mụ c đí ch là  mó n quà  dâng cú ng Tam bả o; hay là  để  tôn 
trí  cho chù a chiề n, tăng thêm sự  linh diệ u nơi cử a thiề n, 
đồ ng thờ i đá p ứ ng yêu cầ u lễ  nghi, cú ng viế ng củ a tí n 
hữ u, khi mà  nhữ ng lo toan đạ i sự  như việ c xây dự ng, tôn 
tạ o chù a chiề n đã  đượ c giả i quyế t. 

Truyề n khẩ u dân gian cho biế t, lúc bấy giờ, chùa có 
kiến trúc nhà gỗ cổ truyền, tường xây, mái lợp ngói âm 
dương. Sau, do cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp tàn 
phá nên đến năm Canh Tý đờ i Thà nh Thá i (1900), dân làng 
dựng lại ngôi chùa mới, cũng bằng gỗ, xây gạch, lợp ngói. 
Đồng thời, các tượng thần, Phật cũng được dâng cúng 
vào chùa. Sự kiện này được dân làng lưu lại trên tấm bia 
đá tạo cùng năm (1900) hiện vẫn còn đặt trước sân chùa. 
Đoạn mở đầu bà i ký văn bia viết: Ngày mồng Một tháng 
Sáu năm Canh Tý, triệt hạ chùa cũ. Ngày mồng 4 tháng đó 
làm lễ khởi công. Ngày 17 tháng Bảy làm lễ thượng lương 
(mất 1 chữ) theo nền cũ. Ngày mồng 7 tháng Chín đắp sửa 
tượng thần, Phật, việc xong thì làm lễ thỉnh vào chùa. Ngày 
15 tháng Mười Một làm lễ lạc thành. Ngày 17 bày đàn tu trai 
chẩn tế.

Điề u đặ c biệ t là  trong đợ t nà y, theo văn bia nói trên, số  
lượ ng dân là ng Thanh Khê tham gia công đứ c lo việ c Phậ t 
sự  rấ t đông đả o, bởi thế chỉ khắc tên vào bia đá những 
người phụng cúng có số tiền từ năm quan trở lên, số còn 
lại (những người phụng cúng dưới năm quan), tên tuổi 
đành phải “biệt lưu vào biên bản”, nghĩa là chỉ “nằm” trên 
giấy. Và chỉ riêng những người được vinh danh trên bia đá 
thôi cũng đã hơn trăm người, với đủ thành phần hào, lão, 
lý dịch, tịch dân, thuyền hộ, hương nhiêu…

Qua danh sách những tín hữu cúng dường được khắc 
ghi ở văn chuông và văn bia chùa Thanh Khê như đã nói 
ở trên cho thấy rằng, tín ngưỡng Phật giáo của dân làng 
Thanh Khê lúc bấy giờ phát triển rất mạnh, có sự lan tỏa 
lớn trong dân gian.

2Chùa Phúc Hải
Chù a Phú c Hả i hiệ n không cò n, đị a điể m xây 

dự ng chù a trướ c đây nay là  đì nh Hả i Châu, thuộ c 
phườ ng Hả i Châu 1, quậ n Hả i Châu. Nhữ ng gì  mà  chú ng 
ta biế t về  ngôi chù a nà y là  nhờ  và o mộ t số  di vậ t củ a chù a 

hiệ n được lưu giữ, như hoà nh phi, hồ ng chung; cùng với 
truyề n khẩ u dân gian và  mấ y dò ng ghi ché p trong cổ  sử . 

Di vậ t và  cũ ng là  nguồ n tà i liệ u sớ m nhấ t cho biế t 
thông tin về  chù a Phú c Hả i hiệ n cò n là  bứ c hoà nh phi 
treo trong đì nh Hả i Châu. Hoà nh phi bằ ng gỗ  dà i 1,2m, 
rộ ng 0,7m đượ c đó ng khung và  sơn son thế p và ng. Chí nh 
giữ a bứ c hoà nh là  ba chữ  Há n đạ i tự  “Phú c Hả i tự ”, hai bên 
có  hai hà ng chữ  Há n nhỏ , hà ng bên trá i ghi “sắ c tứ ”, nghĩ a 
là  Chù a đượ c vua ban tên, hà ng bên phả i ghi “Minh Mạ ng 
lụ c niên ngũ  nguyệ t cá t nhậ t tạ o”, nghĩ a là : Tạovà o ngà y 
tố t thá ng 5 năm Minh Mạ ng thứ  6 [1825]. Như vậ y, muộ n 
nhấ t là  và o năm 1825, là ng Hả i Châu đã  có  chù a, không 
nhữ ng thế , chù a cò n vinh dự  đượ c vua Minh Mạ ng ban 
tên. Thông tin nà y đượ c tá i khẳ ng đị nh trong minh văn 
chuông chù a Phú c Hả i và  nhữ ng ghi ché p trong sử  sá ch 
nhà  Nguyễ n. Ngoà i ra, cá c tà i liệ u trên cò n cho biế t thêm, 
trướ c đó  - năm 1824, chù a vừ a đượ c trù ng tu tôn tạ o, đế n 
năm sau (1825), vua Minh Mạ ng đã  xa giá  qua chù a rồ i 
mớ i sắ c ban biể n ngạ ch đặ t tên. Dướ i đây, xin dẫ n cá c tà i 
liệ u vừ a nêu để  minh chứ ng.

Chuông chù a Phú c Hả i đú c năm Minh Mạ ng thứ  13 
(1832) hiệ n lưu giữ  tạ i Bả o tà ng Đà  Nẵ ng. Chuông đượ c 
khắ c mộ t bà i minh ngắ n, mở  đầ u là : Năm Giáp Thân, Minh 
Mệnh thứ 5 (1824) trùng tu chùa bổn làng. Năm sau kính 
được ban sắc tứ tên là chùa Phúc Hải.

Sử  nhà  Nguyễ n là  Đại Nam thự c lụ c ché p rằ ng, mù a 
hạ , thá ng 5 năm Minh Mạ ng thứ  6 (1825), vua đi tuầ n du 
ở  Quả ng Nam. Ngà y Ấ t Mù i, khở i giá  tạ i kinh sư. Sau khi 
thăm thú  Ngũ  Hà nh Sơn và  dinh Quả ng Nam, ngà y Nhâm 
Dầ n vua đế n phố  Hộ i An rồ i “qua xã  Hả i Châu chí nh, cho 
chù a mớ i là m củ a dân ấ y đổ i tên là m chù a Phú c Hả i, sắ c 
cho dinh thầ n là m biể n ngạ ch cấ p cho”1. Một tài liệu 
khá c cũ ng củ a Quố c sử  quá n triề u Nguyễ n là  Đại Nam 
nhấ t thố ng chí  ché p: “Chùa Phúc Hải ở xã Hải Châu chính, 
huyện Hòa Vang, sửa lại năm Minh Mệnh thứ 5, năm thứ 
6 Thánh Tổ Nhân hoàng đế đi tuần du phương Nam, xa 
giá qua chùa, cho biển ngạch Phúc Hải tự và ban cho 100 
quan tiền”2. 

Qua trì nh bà y trên, chú ng tôi thấ y cầ n lưu ý  mộ t số  
điểm để  từ  đó  có  thể  gợ i lên nhữ ng suy luậ n tiế p tụ c. Thứ  
nhấ t, là  sự kiện chù a Phú c Hả i đượ c trù ng tu năm 1824. 
Điề u nà y cho phé p đi đế n khẳ ng đị nh chù a phả i đượ c xây 
dự ng từ  trướ c thờ i điể m năm 1824, hẳ n phả i là  trướ c thờ i 
Minh Mạ ng, vì  lẽ , hiế m có  mộ t công trì nh nà o củ a là ng 
xã  vừ a đượ c dự ng lên ba, bố n năm lạ i phả i trù ng tu. Đến 
đây, vấn đề tiếp tục được đặt ra: trước thời Minh Mạng là 
thời nào? Trong tình hình tư liệu hiếm hoi hiện nay, chúng 
tôi tạm thời chấp nhận theo truyền khẩu dân gian ở địa 
phương, rằng chùa Phúc Hải do dân làng Hải Châu xây 
dựng vào khoảng đầu đời Gia Long. Lúc bấy giờ, chùa 
chỉ được dựng bằng vật liệu đơn sơ sẵn có, kiến trúc đơn 
giản. Vì vậy, dân làng mới tiến hành trùng tu chùa vào 
năm Giáp Thân Minh Mạng thứ 5 (1824) như các tài liệu 
trên đã ghi chép.
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Thứ hai, là sự kiện vua Minh Mạng xa giá qua chùa, rồi 
thưởng tiền, ban sắc đặt tên. Chúng ta biết rằng, tất cả 
những ngôi chùa làng ở Đà Nẵng có lịch sử xây dựng và 
tồn tại cho đến cuối thế kỷ XIX, thì ngoài chùa Phúc Hải, 
tuyệt không có ngôi chùa thứ hai được nhận ân điển của 
triều đình. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ về hình 
ảnh ngôi chùa Phúc Hải lúc bấy giờ, có lẽ, đã được xây 
dựng to đẹp, khang trang, đồng thời có sức lan tỏa, ảnh 
hưởng lớn trong cộng đồng, không chỉ trong nội bộ Hải 
Châu chính xã mà cả khu vực lân cận. Suy luận này càng 
được củng cố nếu chú ý thêm một câu khác trong bài văn 
khắc chuông chùa Phúc Hải đã nói. Nội dung câu văn là: 
Dân trong làng và người thập phương tín cúng xây dựng, số 
tiền chi tiêu hơn 900 (quan). Ở câu vừa dẫn, vế thứ nhất cho 
biết đối tượng đóng góp công đức xây dựng chùa không 
chỉ trong phạm vi xã Hải Châu chính mà là tín hữu thập 
phương, nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ hạn hẹp của 
cộng đồng chủ thể. Và để tương xứng với tòa đại điện thờ 
Phật đã trở nên đẹp đẽ, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực 
hành nghi lễ của đông đảo tín hữu, năm 1832, dân làng 
đã đúc quả chuông “nặng hơn ba trăm năm mươi cân” - là 
quả chuông lớn nhất ở Đà Nẵng không chỉ lúc bấy giờ mà 
cho đến 1945 - để dâng cúng vào chùa.

Theo tài liệu dân gian, chùa Phú c Hải không chỉ thờ 
Phật mà còn có tượng thờ Quan Thánh Đế Quân. Nơi đây 
không chỉ là cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của người Việt mà 
còn có cả Hoa kiều đến phúng viếng khói hương, đảnh lễ 
cúng dường Tam bảo.

Cũ ng như cá c chù a Dương Lâm, Lỗ  Giá ng, đầu thế kỷ 
XX, khi nhân dân chuyển ngôi đình làng về tại vị trí chùa 
Phú c Hải thì cũng từ đó đến nay, ngôi chùa Phú c Hải đã 
mãi mãi mất vào quá khứ. Chùa Phú c Hải trở thành đình 
Hải Châu cho đến hôm nay.

3Chùa An Phước
Chùa An Phước thuộc phường An Hải Tây, quận 

Sơn Trà, phía hữu ngạn sông Hàn. Theo tấm bia đá 
khắc năm Quý Sửu (1853) nay còn dựng tại chùa thì chùa 
An Phước được dựng đồng thời cùng với các cơ sở tín 
ngưỡng khác trong làng như đình, đền miếu, tuy nhiên 
không nói rõ năm xây dựng. May mắn là trong danh 
sách những người phụng cúng có tên một nhân vật lịch 
sử nổi danh, một đại công thần triều Nguyễn, quê làng 
An Hải (Đà Nẵng) là Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại 
(1761-1829), giúp chúng ta xác định được thời điểm xây 
dựng chùa. Văn bia có đoạn: Xã An Hải, tổng An Lưu Hạ, 
huyện Diên Phước, phủ  Điệ n Bà n, tỉnh Quảng Nam, kính ghi 
nhớ những người trước đã có lòng thành phụng cúng, công 
đức vô lượng. Nay bổn xã dựng bia để lưu truyền mãi mãi. 
Những người phụng cúng kính xin khắc vào bên tả: 

 Quan Khâm sai Thống chế án giữ đồn Châu Đốc, lãnh ấn 
Bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc biên phòng trấn Hà Tiên 
Nguyễn Văn Thoại phụng cúng: chùa, đình, các miếu thờ: 
ngói, gạch, nhà kho các hạng, cùng cho bạc nhà binh 10 nén. 

Qua thân thế và sự nghiệp của Thoại Ngọc hầu, chúng 
ta biết được đó là lần ông về thăm quê năm 1827. Như 
vậy, chùa An Phước cũng như nhiều công trình đình miếu 
khác của làng được xây dựng năm 1827.

Ngoài Thoại Ngọc hầu, văn bia còn cung cấp một bản 
danh sách công đức của nhiều người dâng cúng nhiều 
ruộng đất và hàng trăm quan tiền. Điển hình như tín 
hữu Trần Thị Quy dâng cúng vào chùa đến hơn một mẫu 
ruộng và một trăm quan tiền. Điều đó cho phép hình 
dung về chùa An Phước chắc hẳn được xây dựng bề thế, 
chủ yếu bằng vật liệu gỗ và gạch vôi vữa. Là một ngôi 
chùa tọa lạc bên cạnh chợ Hà Thân (cũng do Thoại Ngọc 
hầu chỉ đạo lập nên trong dịp này) - trung tâm thương 
mại của bảy xã vùng hữu ngạn và cả các xã lân cận vùng 
tả ngạn sông Hàn, chùa An Phước luôn đón nhận tín hữu 
gần xa đến đây dâng hương bái Phật, công đức vào chùa, 
thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng của không chỉ nhân dân 
An Hải mà của cả một khu vực rộng lớn. Cũng bởi vậy, 
chùa luôn được chăm chút tôn tạo, tồn tại nghiêm trang 
giữa trung tâm đô hội. Một biểu hiện rõ ràng nhất là vào 
năm Duy Tân thứ ba (1909), chùa được trùng tu sửa chữa 
với sự góp sức của hàng trăm tín hữu trong vùng, bao 
gồm đủ loại thành phần xã hội, trong đó có đến hàng 
chục cựu chức sắc lý dịch của xã An Hải. Nó càng cho thấy 
vai trò của chùa An Phước đối với đời sống văn hóa tinh 
thần của nhân dân Đà Nẵng. Xin dẫ n một đoạn trong bài 
ký văn bia: Chú ng tôi là  hà o, lý, sĩ , trá ng lớ n nhỏ  ở  xã  An 
Hả i, nhượ ng đị a Đà Nẵng, nướ c Đạ i Nam chạ nh nghĩ  đế n 
ơn Phậ t, thành tâm phụng cúng tiề n bạ c để bà i trí  tượ ng 
Phậ t, tu bổ  khí  dụ ng thờ  tự  và  mua ruộ ng lưu tạ i chù a An 
Phước củ a bổ n xã . Năm nay, đế n dị p Thượng nguyên, một 
lòng phụng cúng để  bá o ân huệ  củ a Đứ c Phậ t. Nhữ ng ngườ i 
thà nh tâm phụ ng cú ng kí nh khắ c tên và o bia đá .

4Chùa Ba Sơn
Chùa tọa lạc tại khối phố Nam Ô 2, phường Hòa 

Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Theo dân gian, chùa 
được dựng vào thời vua Minh Mạng triều Nguyễn. Hiện 
nay, chùa vẫn còn lưu giữ bức hoành phi “Phước nguyên 
trường” tạo năm Minh Mạng thứ 12 (1831) do vị thơ lại 
Nguyễn Nguyên Tự phụng cúng vào chùa. Có lẽ đây là vật 
hiến cúng trong dịp khánh thành chùa, nếu vậy niên đại 
xây dựng được xác định là năm 1831.

Phải đến khoảng đầu thế kỷ XX, các sư tăng mới đến 
đây tiếp nhận trụ trì và hoằng dương Phật pháp. Tấm bia 
đá tại một ngôi bảo tháp ở chùa khắc: Trụ trì chùa Sắc tứ 
Từ Vân, đời 40 phái Lâm Tế chánh tông, khai sơn chùa Ba 
Sơn, húy Chân Bổn, tự Đạo Nguyên, hiệu Phước Khánh hò a 
thượ ng giác linh. Dòng thông tin trên cho chúng ta biết 
rằng, Hòa thượng Chân Bổn - Đạo Nguyên - Phước Khánh 
được truyền thừa theo bài kệ “Minh Thiệt Pháp Toàn 
Chương; Ấn Chân Như Thị Đồng…” của Minh Hải - Pháp 
Bảo, thuộc thế hệ thứ bảy của chi phái Lâm Tế Chúc Thánh. 
Như vậy, Hòa thượng Phước Khánh đồng hệ với các Thiền 
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sư Chân Đĩnh - Đạo Đạt - Phước Thông (1866-1951), Chân 
Pháp - Đạo Diệu - Phước Trí (1867-1932), Chân Phương 
- Đạo Cân - Thiên Trung (1883-1945) là những thiền sư 
trụ trì chùa Tam Thai thời kỳ hiện đại. Thứ hai, lúc bấy giờ, 
sư Phước Khánh đang trụ trì chùa Sắc tứ Từ Vân. Chùa Từ 
Vân đã bị tàn phá trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nay 
chỉ còn dấu tích địa điểm tại phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. May mắn thay các di 
vật của chùa gồm quả chuông đồng và hai tấm văn bia 
đều có niên đại thời Khải Định hiện vẫn được lưu giữ, đã 
cho biết niên đại xây dựng chùa. Nội dung các bài bi văn, 
minh văn đều thống nhất xác nhận chùa do hòa thượng 
Trang Quảng Hưng khai sơn vào đầu thập niên 20 của thế 
kỷ XX. Lúc bấy giờ, sư Trang Quảng Hưng đảm nhận luôn 
chức trụ trì chùa Từ Vân.

Vậy, Hòa thượng Phước Khánh đến tiếp nhận (chứ 
không phải khai sơn) chùa Ba Sơn và phải từ thập niên 20 
của thế kỷ XX trở đi.

Rõ ràng, chùa Ba Sơn là chùa dân gian, là một ngôi 
chùa làng đúng nghĩa. Thế nhưng, có tài liệu viết: “Chùa 
Ba Sơn đã được khai sơn từ thời nhà Nguyễn, dưới triều 
vua Minh Mạng năm thứ 12 (1832) do các vị hòa thượng 
truyền thừa thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh (…) thuộc 
các đời 40, đồng thời với các tổ đình Tam Thai (Non Nước), 
Từ Vân (thành phố Đà Nẵng), như vậy đến nay gần 200 
năm”3.  Đó hoàn toàn là không chính xác, đồng thời tự nó 
cũng có nhiều mâu thuẫn khó được chấp nhận.

Tương truyền, chùa được dân làng góp sức xây dựng 
tòa chính điện bằng gỗ, tường gạch mái ngói âm dương 
rất bền vững. Kiến trúc ban đầu gần giống với lối kiến 
trúc đình làng. Chính điện có tượng Phật Thích-ca Mâu-ni 
và Bồ-tát Quan Thế Âm. Gian nhà hậu xây dựng đơn sơ 
nối liền phía sau chính điện thờ tự những tín hữu thập 
phương gửi vào chùa. Ngày xưa, (và cả hôm nay) cứ đến 
những ngày sóc, vọng, những ngày vía Phật, các vị Bồ-tát, 
nhân dân trong làng đều đến làm lễ dâng hương, tụng 
kinh niệm Phật, mong được rửa sạch tội lỗi giữa đời sống 
phàm trần, thoát sinh nước Phật.

5Chùa An Sơn
Chùa thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Vị trí 

chùa An Sơn hiện nay, nguyên thủy là một công 
trình tín ngưỡng của người Chăm. Điều này được chứng 
minh rõ ràng bởi hàng loạt các di vật văn hóa Chăm được 
phát hiện tại đây như trụ cửa, linga, yoni và gạch vồ. Bên 
cạnh đó, trong khuôn viên chùa còn có một cá i giếng 
Chăm và ngôi miếu thờ thần Thiên Y A Na cùng nhiều vị 
thần khác trong tín ngưỡng cổ truyền của cư dân Chăm.

Về lịch sử xây dựng chùa, sách Lược sử Phật giáo thành 
phố Đà Nẵng của Nguyên Lam Chân Tuệ Định viết: “Chùa 
An Sơn cùng thời với các chùa cổ như chùa Long Thủ (An 
Long), chùa An Phước. Chùa An Sơn đã được xây dựng 
khoảng thế kỷ thứ XVII. Hiện nay các hoa văn, bia ký và 
cây gỗ đồng đông có ghi bằng chữ Hán. Năm Minh Mạng 

thứ 6 trùng tu chùa do hội trưởng Nguyễn Hữu Trung 
ghi”4. Có thể thấy đoạn văn ngắn trên chứa đựng quá 
nhiều sai sót về mặt lịch sử. Trước hết, như chúng tôi vừa 
trình bày ở trên, chùa An Phước chỉ được xây dựng vào 
đời vua Minh Mạng (1827) chứ không phải thế kỷ XVII, 
cùng thời với chùa Long Thủ. Còn về chùa An Sơn, đến 
nay hoàn toàn không có bất kỳ một cứ liệu lịch sử nào 
cho thấy nó được xây dựng vào thế kỷ XVII như khẳng 
định của tác giả Nguyên Lam Chân Tuệ Định; tác giả cũng 
không hề đưa ra được một căn cứ thuyết phục. Tại chùa 
cũng không có một tấm bia đá nào, đương nhiên cũng 
không có bia ký và càng không thể có “các hoa văn” mà 
“có ghi bằng chữ Hán” như diễn đạt của tác giả cuốn 
sách. “Năm Minh Mạng thứ 6 trùng tu chùa do hội trưởng 
Nguyễn Hữu Trung ghi” cũng là một điều mập mờ.

Sự thực, hiện nay chùa còn lưu lại một cây xà cò bằng 
gỗ, nguyên là một bộ phận kiến trúc của ngôi chùa cũ, 
có khắc chữ Hán như sau: Thiệu Trị năm thứ 2 (1842), sùng 
tu chùa mới. Giờ Sửu, ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân năm 
Nhâm Dần thượng lương. Bổn xã viên chức, hương mục 
chọn hội chủ bồi bái Nguyễn Hữu Trung.

Vậy là đã rõ, chùa được xây mới (chứ không phải trùng 
tu) vào năm 1842. Công việc đều do dân làng lo liệu. Bấy 
giờ, chùa được làm bằng khung nhà gỗ theo kiểu kiến 
trúc cổ truyền của nhà rường xứ Quảng, tường xây gạch, 
mái lợp ngói âm dương. Bởi thế, trải bao thời gian mưa 
nắng, ngôi chùa vẫn tồn tại bền vững, cho đến cuối thế kỷ 
XX, các tăng sư của chùa mới hạ giải và thay thế bằng một 
ngôi chùa mới hoàn toàn bằng vật liệu hiện đại (gạch, vữa 
xi-măng, cốt sắt), và vì vậy kiến trúc cũng hoàn toàn khác.

Chùa ngoài thờ Phật còn thờ các vị tiền bối hữu công, 
những tín hữu trong và ngoài làng ký thác vào chùa. 

Chú thích: 
1. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, 

tập 2, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, tr.428.
2. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam nhất thống 

chí, tập 2, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.420.
3. Nguyên Lam Chân Tuệ Định (2008), Lược sử Phật giáo 

thành phố Đà Nẵng, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, tr.59.
4. Nguyên Lam Chân Tuệ Định (2008), Sđd, tr.54.
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Ngày 2-12-2014, tỉnh Quảng Nam đã kỷ 
niệm 15 năm thánh địa Mỹ Sơn được 
công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999–
2014). Nhưng đó cũng là 15 năm gian nan 
đi tìm lời giải cho bài toán bí ẩn mang tên 

“quy trình xây dựng” và “vật liệu xây dựng” đền tháp 
Champa nhằm phục vụ công tác bảo tồn và trùng tu 
thánh địa Mỹ Sơn.

Vẫn chưa có kiến giải cuối cùng!
Xung quanh những bí ẩn của đền tháp Champa, 

ông Nguyễn Hữu Thông, nguyên Phân viện trưởng 
Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế cho 
biết: “Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm trải qua ba giai 
đoạn: Giai đoạn 1 (thế kỷ II–VI), tháp chỉ xây bằng gỗ 
và chỉ có tượng thờ. Giai đoạn 2, tháp xây theo cách 

tường gạch và mái gỗ và đã có hệ thống tượng thờ 
hoàn chỉnh; các tháp Phú Diên, Mỹ Khánh ở Huế thuộc 
giai đoạn này. Giai đoạn 3 (thế kỷ VI – XVII), tháp được 
xây dựng hoàn chỉnh có sự tham gia của đá sa thạch. 
Tuy nhiên, vấn đề kỹ thuật xây dựng đền tháp Champa 
ở giai đoạn đỉnh cao là một vấn đề hóc búa, với nhiều 
giả thuyết. Hiện có ba quan điểm về vấn đề này. Đầu 
tiên, có quan điểm cho rằng: người Chăm nung gạch, 
dùng chất kết dính và xây lên. Thứ nữa, có quan điểm 
cho rằng: Đất sét phơi khô và nung cả tháp. Quan điểm 
thứ ba lại cho rằng: Người Chăm xây tháp chừng nào 
nung chừng nấy rồi độn đất vào lòng tháp, như vậy 
vòm mới có thể xây dựng được. Tuy nhiên, do các quan 
điểm khác xa nhau nên tháp Chăm vẫn mãi là ẩn số. 
Từ thời khai phá các đền tháp Champa (cuối thế kỷ 
XIX) cho đến nay, các học giả Ý, Pháp, Ba Lan… và các 

Ai ñaõ xaây döïng
thaùnh ñòa Myõ Sôn?

Bài & ảnh:  N G U YỄN  VĂN  T O À N

Thánh địa Mỹ Sơn
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học giả Việt Nam vẫn chưa ai đưa ra được một kết luận 
cuối cùng. Bởi công tác khai quật khảo cổ và việc tìm 
ra chính xác thành phần kết dính vẫn còn đang được 
tiến hành.

Trong số những người tham gia giải mã những bí 
ẩn của gạch chăm, có ông Lê Văn Chỉnh ở huyện Núi 
Thành tỉnh Quảng Nam tự nghiên cứu nêu giải pháp 
và đã xây dựng được một số mô hình tháp Chăm ở Đà 
Nẵng. Trước thành tựu này, ông Nguyễn Hữu Thông 
nhận định: “Về kỹ thuật của ông Lê Văn Chỉnh, đó là 
kỹ thuật mài nhẵn hai viên gạch để tạo ra hỗn vị cho 
gạch. Hỗn vị này là bột gạch, chất kết dính hai viên 
gạch lại với nhau. Điều này có thể kiểm chứng tại các 
tháp ở Indonesia. Tuy nhiên, ông Lê Văn Chỉnh chỉ làm 
nên một mô hình tháp Chăm, tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều 
so với tỷ lệ thực. Cho nên khả năng chịu lực từng của 
viên gạch thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Do đó, mô 
hình tháp khó có thể bền vững qua hàng thế kỷ như 
tháp Chăm. “Bột gạch” chỉ là dừng lại ở vị thế những giả 
thuyết, nêu ra giải pháp nhưng lại chưa có kiểm chứng 
về tính chính xác cuối cùng”. 

Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết thêm, “Về việc 
nung toàn khối đúng là một truyền thống của người 
Chăm. Hiện nay lò gốm ở Bàu Trúc, Phan Rang của 
người Chăm được đánh giá là lạc hậu nhất thế giới, 
không có bàn xoay và chất củi đốt (không dùng than) 
nên nhiệt độ tạo ra chỉ 300 – 400 độ C. Tuy nhiên, nếu 
nung toàn khối tháp Chăm thì không thể thực hiện 
ngoài trời được. Vì nhiệt độ chỉ đạt 500–600 độ C. 
Trong khi gạch tháp Chăm hoàn chỉnh đã lên tới độ 
nung 1.000 độ C. Và nếu nung ở lò nung thì gạch cũng 
không thể “chín đều” như vậy được. Vì có chỗ gạch nằm 
ở lỗ thông hơi, có gạch nằm ở chỗ gần củi đang cháy. 
Có lẽ chỉ có lò ga hiện đại mới đạt độ hoàn chỉnh đến 
như vậy. Còn quan điểm cho rằng nung gạch sống 
nguyên khối thì lại càng khó. Vì nung gạch sống thì 
tạo sự đùn đẩy vì thông số co giãn mỗi viên gạch chắc 
chắn là không giống nhau. Kết luận khoa học, nhất là 
khoa học xây dựng, phải thông qua thực nghiệm và 
các thông số. Mọi kiến giải đều chỉ là giả thuyết và giả 
thuyết sai là chuyện bình thường”. 

Sau kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (tên 
thân mật là Kazik) đã tham gia công tác trùng tu đền 
tháp Mỹ Sơn vào những năm 80 của thế kỷ XX, có lẽ họa 
sĩ Nguyễn Thượng Hỷ là người này gắn bó với Mỹ Sơn 
lâu nhất, đến mức người ta gọi ông là “họa sĩ Chăm”. 
Ông cũng là phụ tá đắc lực của kiến trúc sư Kazik trong 
công việc; điều này được thực chứng qua những bức 
tường đền tháp Mỹ Sơn giả định vẽ chính xác đến từng 
chi tiết tại Bảo tàng Mỹ Sơn, là thành quả sau nhiều 
tháng năm lao động miệt mài bên cạnh đền tháp Mỹ 
Sơn của ông. Tại nơi đây, tỉnh Quảng Nam cũng đã cho 
trưng bày những hiện vật gốc của thánh địa Mỹ Sơn 
như bia ký, phù điêu, linga, yoni, gạch ngói… và những 

pa-nô giới thiệu tổng quan về lịch sử nghiên cứu đền 
tháp Mỹ Sơn cũng như thành quả trong công tác trùng 
tu. Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ hiện sinh sống và làm 
việc tại một ngôi nhà tranh vách đất nằm ở làng Mỹ 
Sơn, chỉ cách khu thánh địa vài trăm mét. Tại nơi đây, 
mỗi ngày ông đều đến với thánh địa Mỹ Sơn để tham 
gia công tác trùng tu với các chuyên gia nước ngoài. 

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ cũng nhận định: “Hai 
kỹ thuật mài chập và nung toàn khối không phải là 
kỹ thuật xây tháp của người Chăm xưa. Bởi lẽ nếu sử 
dụng kỹ thuật mài chập thì viên gạch sẽ đầu to, đầu 
nhỏ. Nung toàn khối càng không thể. Bởi gạch Chăm 
bình quân cao 6 phân, 10 viên cao 6 tấc, 100 viên cao 
6m. Trên thực tế nếu sắp 200 viên gạch không kết dính 
thì nhất định sẽ bị sụp đổ. Trong khi đó các tháp ở Mỹ 
Sơn lại cao đến 24m, gấp đôi giới hạn chịu đựng của 
các tầng gạch”.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ cũng cho biết các chuyên 
gia Italia khi trùng tu nhóm tháp A (Mỹ Sơn) đã phát 
hiện móng của các tháp Chăm sâu đến 1,7m. Lớp 
móng này được kết cấu rất đặc biệt. Đầu tiên lớp sỏi, 
sau đến lớp cát, rồi lớp sỏi lớn hơn, rồi lại đến lớp cát, 
tiếp đó là một lớp cuội, rồi đến lớp cát và dưới nữa là 
một lớp gạch có kích thước lớn, cuối cùng lại là một lớp 
cát. Với lớp móng như vậy thì tình trạng rút nước mưa 
của tháp Chăm sẽ rất dễ dàng vào mùa mưa. Đây có 
thể là nguyên nhân khiến các tháp Chăm đứng vững 
với thời gian và không bị sụt lún vì ngập lụt. Bên cạnh 
đó, đến mùa khô nắng, những viên gạch Chăm xốp 
nhẹ, hút nước nhanh sẽ dẫn nước từ móng lên để “nuôi 
sống” tháp. Vì vậy viên gạch Chăm, dù qua hàng thế kỷ 
vẫn giữ được sự tươi mới và liên kết bền vững.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ cho biết thêm, cũng liên 
quan đến gạch Chăm, các chuyên gia Đại học Milan 
hiện đang thẩm định về thuộc tính của các viên gạch 
Chăm ở Mỹ Sơn. Cuộc thẩm định bước đầu cho biết 
các viên gạch thông thường chỉ đạt được xấp xỉ ngang 
bằng 80% - 90% về độ nén, độ hút nước… của các viên 
gạch Chăm. 

“Phép thử” mới từ… Ấn Độ!
Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết: “Trong cuốn kỷ 

yếu mười năm thành lập Viện Văn hóa Nghệ thuật 
Việt Nam, tôi có viết một bài về chủ đề này. Tôi kiến 
giải rằng việc xây dựng tháp Chăm có sự tham gia của 
những nhà sư, thương nhân và thợ thủ công Ấn Độ 
trong đó. Như ngói lưu ly của nhà Nguyễn có sự tham 
gia của nghệ nhân Trung Quốc với vai trò thợ cả, và sau 
này, khi họ về nước thì các xưởng ngói triều Nguyễn 
cũng bị suy tàn. Như vậy, nếu muốn tạo ra một viên 
gạch chất lượng như gạch Chăm thì người Chăm phải 
có một truyền thống làm gạch. Nhưng qua khảo sát 
thì gạch lại không hề hiện diện trong đời sống của 
người Chăm. Kể cả công trình dân sinh và tín ngưỡng 
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rẻ tiền rất được giá và mua về Ấn Độ sừng tê giác, vàng 
bạc. Do đó, họ đã hào phóng “biếu” cho các ông vua 
Chăm của những tiểu quốc Champa những tòa tháp 
Chăm để lưu dấu vương quyền của các ông vua này”. 

“Về thợ xây tháp Chăm, các thương nhân Ấn Độ đã 
tập hợp các thợ xây Ấn Độ khá dễ dàng. Bởi Ấn Độ luôn 
loạn lạc, chia rẽ nên các thợ xây Ấn Độ, bậc thầy về sử 
dụng gạch để xây dựng công trình tôn giáo, đã vượt 
biển để tìm kiếm sự mưu sinh. Tôi đã nghiên cứu về 
gạch xây dựng của Ấn Độ rất kỹ và đã trích dẫn trong 
bài viết của tôi trong kỷ yếu. Tuy nhiên, quan điểm của 
tôi lại đụng chạm đến lòng tự tôn của dân tộc Chăm. 
Nhưng cho đến nay, ngoài những đả kích mang tính 
chính trị thì vẫn chưa có một học giả nào phản biện 
khoa học đối với quan điểm của tôi”, ông Nguyễn Hữu 
Thông chia sẻ thêm. 

Qua nhiều năm tham gia công tác tại thánh địa Mỹ 
Sơn, chứng kiến nhiều “phép thử” trong việc trùng tu, 
họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ cũng đồng tình với ông 
Nguyễn Hữu Thông: “Khác với Campuchia thuần nông, 
nước Champa xưa có đường bờ biển khá dài. Cho nên 
ngoài tầng lớp thống trị và nông dân, xã hội Champa 
còn tồn tại tầng lớp thương nhân giàu có. Các thương 
nhân này đi xa hơn người Việt. Họ đã đi đến cả Nhật 
Bản (hiện nay ở Nhật Bản vẫn có cây đàn Chăm). Người 
Chăm chỉ thua Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản 
về khoản đi biển ở phương Đông. Do đó, họ đã thuê 
người Ấn Độ về làm tư vấn, thiết kế công trình đền 
tháp Ấn Độ giáo với tư cách là chủ đầu tư. Bên cạnh đó, 
người Chăm xưa cũng đã làm đường để sang Lào buôn 
bán, các cửa khẩu hiện nay ở miền Trung đã có từ thời 
Champa. Có thể các thương nhân Chăm xây tháp ở Gia 
Lai là để bái vọng thần linh trên con đường buôn bán 
hai bên biên giới”.

Phát biểu trong một hội thảo về Champa gần đây 
được tổ chức tại Đà Nẵng (12/2012), ông J.C. Sharma, 
nguyên Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng cho rằng: 
“Những ảnh hưởng của Ấn Độ được thừa nhận rộng rãi 
lên nghệ thuật Champa bắt nguồn từ các trường phái 
nghệ thuật Amaravati, Gupta, Chalukya và Pallava. Dấu 
vết của các trường phái Pala hay Sena cũng được tìm 
thấy. Hợp lý khi cho rằng một số thợ thủ công, đặc biệt 
là các nhà điêu khắc, hẳn phải đến từ Ấn Độ. Họ hẳn 
đã giới thiệu trực tiếp đến đây một vài đặc điểm của 
nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc của quê hương họ. 
Sự ảnh hưởng gián tiếp từ Ấn Độ đến Champa còn qua 
sự tương tác của Champa với Camboge, Java, Siam và 
Sri Lanka”.

“Gạch, vật liệu xây dựng chính được sử dụng bởi các 
nghệ nhân Chăm, cũng đã được sử dụng tại Ấn Độ… 
Gần đây tôi đã đến thăm một ngôi đền vào thời Gupta 
ở Sirpur, Chhatisgarh. Ngôi đền gạch này có sự tương 
đồng rõ ràng với các ngôi đền gạch ở Champa” – Ông 
J.C. Sharma khẳng định. 

dân gian. Duy có thành lũy và tháp Chăm mới sử dụng 
gạch và lại là gạch đã ở đỉnh cao. Chỉ có một cách suy 
diễn: Thời đó các thương nhân và các nhà sư Ấn Độ 
đến Champa buôn bán, truyền đạo rất đông tại cả tiểu 
quốc Champa. Cuộc buôn bán đã diễn ra rất hời cho 
bên các thương nhân Ấn Độ. Họ bán các loại hàng hóa 

Gạch trang trí đền tháp Champa được trưng bày tại Bảo 
tàng Mỹ Sơn

Bia ký là một nguồn tư liệu thành văn để giải mã bí ẩn 
đền tháp Champa nhưng công tác nghiên cứu lĩnh vực 
này vẫn đang rất khó khăn
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P H Ậ T  P H Á P

Thất giác chi (satta-sambojjhangà) hay bảy 
chi phần (niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, định, xả) đưa đến giác ngộ là một 
trong số các pháp môn tu tập trọng yếu của 
đạo Phật nằm trong tổng số các nhóm giáo 

lý căn bản gồm 37 phẩm trợ đạo. 
Đây là pháp môn tu tập chủ yếu nhấn mạnh về 

Tăng thượng tâm (Adhicitta) và Tăng thượng trí tuệ 
(Adhipannà) đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc (àsavà), 
được mở đầu bằng Chánh niệm (Sammàditthi) hay 
phương pháp tùy quán (anupassanà) về thân (kàya), 
thọ (vedanà), tâm (citta), pháp (dhammà). Trong kinh 
Tương Ưng Bộ, Đức Thế Tôn cắt nghĩa và giảng giải cho 
một Tỳ-kheo về Thất giác chi:

“Giác chi, giác chi”, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là giác chi?”

“Này Tỳ-kheo, chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, chúng 
được gọi là các giác chi.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập niệm giác chi 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ… tu tập trạch pháp giác chi… tu 
tập tinh tấn giác chi… tu tập hỷ giác chi… tu tập khinh 
an giác chi… tu tập định giác chi… tu tập xả giác chi liên 
hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ.

Do vị ấy tu tập bảy giác chi này, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được 

giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên: ‘Ta đã được giải 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’”.1

Trong bài kinh Tất cả lậu hoặc thuộc tuyển tập 
Trung Bộ, Thất giác chi được xem là pháp môn tu tập 
(bhàvanà) đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc tàn hại, nhiệt 
não và được mô tả: 

“Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu 
tập được đoạn trừ? Này các Tỳ-kheo, ở đây, Tỳ-kheo như 
lý giác sát tu tập niệm giác chi, niệm giác chi này y viễn 
ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát 
tu tập trạch pháp giác chi… như lý giác sát tu tập tinh 
tấn giác chi… như lý giác sát tu tập hỷ giác chi… như lý 
giác sát tu tập khinh an giác chi… như lý giác sát tu tập 
định giác chi… như lý giác sát tu tập xả giác chi; xả giác 
chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 
Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu 
tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. Này các Tỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu 
hoặc phải do tu tập được đoạn trừ”2. 

Các đoạn kinh trên nói đến cách thức đoạn trừ các lậu 
hoặc (àsavà) - dục lậu (kàmàsava), hữu lậu (bhavàsava), 
vô minh lậu (avijjàsava), tức hết thảy các pháp ô nhiễm 
rò rỉ đưa đến phiền não khổ đau phát sinh do lòng ham 
muốn sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, cảm 

T H Ù Y D U N G

Tu taäp
Thaát giaùc chi
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Định (Samàdhi) là trạng thái tâm chuyên chú, đạt 
đến tĩnh lặng, nhất tâm, không phân tán, không dao 
động, phát sinh do duyên thân tâm an tịnh. 

Xả (Upekkhà) là trạng thái quân bình, hài hòa, sáng 
suốt của tâm phát sinh do sự phát triển của các yếu tố 
trước đó, một tâm thức trở nên bình thản, tự tại, không 
còn bị tác động bởi đối cảnh, không thuận ứng hay 
nghịch ứng, có sức mạnh buông bỏ, rời xa các tập quán 
tiêu cực (tham-sân-si) đeo bám lâu ngày trong nội tâm, 
khiến cho tâm thức không còn bị vướng mắc, trói buộc, 
được tự do, tự tại, giải thoát. Nó được cắt nghĩa là “khéo 
nhìn sự vật với ý niệm xả ly” (sàdhukam ajjhupekkhità),3 
sau khi thấy với trí tuệ (tam pannàya disvà). Nói cách 
khác, xả (upekkhà) chính là sự biểu lộ của trí tuệ (pannà) 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc (lậu tận trí), gốc rễ của 
phiền não khổ đau, được nói đến trong giáo lý đạo Phật, 
tức sức mạnh của tâm thức được tu tập và phát triển 
một cách đúng pháp đến độ đủ sáng suốt và sắc bén 
để chặt đứt tập quán tham-sân-si4, thoát khỏi dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu, đạt đến tự do, giải thoát, chấm dứt 
hoàn toàn mọi hệ lụy khổ đau. Do đó, trong trường hợp 
này, xả (upekkhà) chính là một cách gọi khác của như 
thật tri kiến  (yathàbhùtam pajànana/nàna), của Chánh 
trí (Sammà nàna) hay của trí tuệ (pannà) đưa đến giác 
ngộ, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Thất giác chi được tu tập và phát triển như thế nào? 
Trong bài kinh Nhập tức xuất tức niệm thuộc tuyển tập 
Trung Bộ, Đức Phật nêu rõ: 

“Này các Tỳ-kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, 
Tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời. Trong khi tùy quán thọ trên các cảm 
thọ… trong khi tùy quán tâm trên tâm… trong khi tùy 
quán pháp trên các pháp, Tỳ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi 
ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi 
niệm không hôn mê của vị ấy được an trú, này các Tỳ-
kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với 
Tỳ-kheo. Trong khi ấy Tỳ-kheo tu tập niệm giác chi. Trong 
khi ấy niệm giác chi được Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Này các Tỳ-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, 
Tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Này các 
Tỳ-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ-kheo với 
trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch 
pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với Tỳ-kheo. Trong khi 
ấy Tỳ-kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy trạch 
pháp giác chi được Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Này các Tỳ-kheo, trong khi Tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tinh tấn không 
thụ động bắt đầu khởi lên với Tỳ-kheo. Trong khi ấy Tỳ-
kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy tinh tấn giác 
chi được Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh 
tấn tinh cần. Này các Tỳ-kheo, trong khi hỷ không liên hệ 
đến vật chất khởi lên nơi Tỳ-kheo tinh tấn tinh cần. Trong 

xúc êm dịu hay sự khao khát thỏa mãn năm lạc thú thế 
gian: tài, sắc, danh, thực, thùy (dục lậu); do mê chấp hữu 
ngã, thích thú tái sanh hay mong muốn kéo dài sự hiện 
hữu (hữu lậu) và do không hiểu rõ về khổ, nguồn gốc 
của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ 
(vô minh lậu). Đó là sự tu tập Thất giác chi hay sự phát 
triển bảy chi phần đưa đến giác ngộ gồm niệm (sati), 
trạch pháp (dhammavicaya), tinh tấn (viriya), hỷ (pìti), 
khinh an (passaddhi), định (samàdhi), xả (upekkhà) gắn 
liền với tâm thức siêu thế hay ý chí mong muốn thoát 
khỏi mọi trói buộc của luân hồi khổ đau, đạt đến Niết-
bàn tịch tĩnh gọi là y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng 
đến từ bỏ. Trong các đoạn kinh trên, chữ bhàvanà được 
sử dụng để nói về sự tu tập, đào luyện hay phát huy 
bảy chi phần giác ngộ, vốn là các phẩm chất tự nội 
được đánh thức và phát triển dựa trên nền tảng Chánh 
niệm hay phương pháp quán niệm. Bhàvanà có nghĩa 
là luyện tập, phát huy, làm cho sanh khởi và lớn mạnh 
các phẩm chất tự nhiên; ở đây chỉ cho sự phát triển 
dòng tâm thức đưa đến giác ngộ vốn có sẵn trong mỗi 
người gồm bảy yếu tố là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, định, xả. Bảy yếu tố này tiêu biểu cho bảy 
năng lực tiến triển hết sức tự nhiên của tâm thức một 
khi dòng tâm thức ấy được thiết lập trên Chánh niệm 
hay được tu tập dựa trên pháp môn niệm xứ, tức tùy 
quán về thân, thọ, tâm, pháp.   

Niệm (Sati) tức là chú tâm theo dõi và nhận biết rõ 
ràng và như thật về các hoạt động của thân thể, các 
biểu hiện của cảm thọ, các biểu lộ của tâm thức, các 
sắc pháp và tâm pháp. 

Trạch pháp (Dhammavicaya) là năng lực tỉnh táo 
sáng suốt của tâm thức, có chức năng xem xét, thẩm sát 
và điều chỉnh hướng tiến triển đúng đắn của tâm thức. 

Tinh tấn (Viriya) là sức mạnh tinh cần, đóng vai trò 
giữ vững và duy trì hướng tiến triển của tâm thức. 

Hỷ (Pìti) là tâm hân hoan phấn khích phát sinh do 
duyên tinh cần tinh tấn trên đạo lộ tu tập. 

Khinh an (Passaddhi) là trạng thái thanh thản, thư 
thái, nhẹ nhàng, an tịnh của thân tâm phát sinh do tâm 
hoan hỷ hiện khởi trong quá trình tu tập. 
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khi ấy Tỳ-kheo tu tập hỷ giác chi. Trong khi ấy hỷ giác chi 
được Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ làm cho trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỳ-kheo, 
trong khi Tỳ-kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, 
được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi 
bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy Tỳ-kheo tu tập 
khinh an giác chi. Trong khi ấy khinh an giác chi được vị 
Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định 
tĩnh. Này các Tỳ-kheo, trong khi Tỳ-kheo có thân khinh 
an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác 
chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy Tỳ-kheo tu 
tập định giác chi. Trong khi ấy định giác chi được Tỳ-kheo 
tu tập đi đến viên mãn. 

Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với 
ý niệm xả ly. Này các Tỳ-kheo, trong khi Tỳ-kheo với tâm 
định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong 
khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi 
ấy Tỳ-kheo tu tập xả giác chi. Trong khi ấy xả giác chi 
được Tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn”5.

Trên đây là tiến trình phát triển tâm thức làm lớn 
mạnh tuệ giác giải thoát được thực hiện dựa trên sự 
phát huy Thất giác chi hay bảy yếu tố tâm thức hướng 
đến giác ngộ. Theo lời Phật thì đây chính là chuỗi vận 
hành của tâm thức được đặt đúng hướng, có khả năng 
đâm thủng vô minh, khiến minh sanh khởi, đưa đến 
chứng đắc Niết-bàn6. Ở đây tâm đặt đúng hướng tức là 
sự chú tâm theo dõi và nhận biết như thật về thực tại 
diễn biến của thân, thọ, tâm hay pháp theo đó bảy chi 
phần giác ngộ lần lượt được đánh thức và phát triển. 
Đức Phật cũng xác nhận rất rõ trong kinh Nhập tức xuất 
tức niệm rằng Thất giác chi được tu tập, được làm cho 
sung mãn, khiến cho minh và giải thoát (vijjàvimutti) 
được viên mãn. Minh (vijjà) ở đây chỉ cho lậu tận trí 
(asàvakhaya-nàna), tức trí tuệ đưa đến đoạn trừ các 
lậu hoặc, khiến cho tâm thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu gọi là giải thoát (vimutti). 

Như vậy, Thất giác chi là tiến trình tu tập đưa đến giải 
thoát, đưa đến giác ngộ, được thực hiện chủ yếu dựa 
vào pháp môn niệm xứ hay phương pháp quán niệm 
về thân, thọ, tâm, pháp. Khi vị hành giả thực hành phép 
quán niệm về các đối tượng thân, thọ, tâm hay pháp thì 
bấy giờ Thất giác chi lần lượt được đánh thức và phát 
triển. Đó chính là tiến trình khai sáng tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, được mở đầu bằng Chánh niệm và kết 
thúc bằng xả. Nói cách khác, đó là phương pháp tu 
tập Tăng thượng tâm (Adhicitta) và Tăng thượng trí tuệ 
(Adhipannà) đưa đến đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt 
hoàn toàn mọi phiền não khổ đau được thực hiện gắn 
liền với tâm thức siêu thế hay ý chí vượt thoát mọi trói 
buộc của luân hồi khổ đau, đạt đến Niết-bàn tịch tĩnh. 

Đáng chú ý rằng Thất giác chi hay bảy chi phần 
đưa đến giác ngộ được nói đến trong giáo lý đạo Phật 

không gì khác là bảy năng lực thuộc tâm thức được 
đánh thức và phát triển dựa trên nền tảng Chánh niệm. 
Chúng là các phẩm chất giác ngộ có sẵn trong mỗi 
người, chỉ cần theo đúng phương pháp khai mở thì cả 
bảy phẩm chất này sẽ tuần tự được đánh thức và phát 
triển. Khi bảy giác chi này được tu tập đi đến viên mãn 
thì minh (vijjà) và giải thoát (vimutti) được chứng đắc, 
được thành tựu; nghĩa là tâm được thoát khỏi dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu, đạt đến tự do, giải thoát, kết thúc 
sự kiện luân hồi khổ đau mà kinh Phật thường mô tả là 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.  

Bên cạnh mục đích cứu cánh là đoạn tận khổ đau 
hay thực chứng Niết-bàn được chờ đợi, Thất giác chi 
còn được xem là phương pháp chữa trị thân bệnh rất 
hữu hiệu. Kinh Tương Ưng Bộ thuật sự kiện Đức Thế Tôn 
đến thăm bệnh Tôn giả Mahàkassapa và thuyết giảng 
về Thất giác chi khiến cho Tôn giả thoát khỏi trọng 
bệnh7. Một hôm, Tôn giả Mahàmoggallàna bị trọng 
bệnh và Thế Tôn cũng đến thăm và thuyết giảng Thất 
giác chi giúp cho Tôn giả mau chóng thoát khỏi bệnh 
tật8. Một dịp khác, chính Thế Tôn lâm trọng bệnh và 
Ngài bảo Tôn giả Mahàcunda nhắc lại cho Ngài nghe 
về Thất giác chi, sau đó Thế Tôn vượt qua cơn bệnh9. 

Nhìn chung, Thất giác chi hay bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ là pháp môn tu tập trọng yếu của đạo Phật. 
Đó là hướng phát triển lợi lạc của tâm thức, có công 
năng làm giảm nhẹ thân bệnh và tâm bệnh, đưa đến 
thân khỏe tâm an hay thân tâm an lạc, lần lượt đạt đến 
cứu cánh giải thoát, cứu cánh giác ngộ mà chư Phật đã 
từng tu tập, chứng ngộ và giảng dạy. Đó cũng chính 
là kinh nghiệm giải thoát an lạc tự nội được thành tựu 
nhờ thực tập Tăng thượng giới (Adhisìla), Tăng thượng 
tâm (Adhicitta), Tăng thượng trí tuệ (Adhipannà) hay 
nhờ tu tập và phát huy bảy năng lực tích cực của tâm 
thức trên dựa nền tảng giới đức thanh tịnh10 và Chánh 
niệm. Thất giác chi là các phẩm chất giác ngộ vốn có 
trong mỗi người, chỉ cần biết cách vận dụng thì con 
người sẽ tìm thấy an lạc ngay trong đời sống hiện tại, 
đồng thời cảm nghiệm được hướng phát triển lợi lạc 
của tâm thức trong đời sống tu học giáo pháp giác 
ngộ của Phật với mục đích chứng đắc tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát.  

Chú thích: 
1. Kinh Vị Tỳ-kheo, Tương Ưng Bộ. 
2. Kinh Tất cả lậu hoặc, Trung Bộ. 
3. Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Trung Bộ. 
4. Kinh Thể nhập, Tương Ưng Bộ. 
5. Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Trung Bộ. 
6. Kinh Tâm đặt sai hướng, Tăng Chi Bộ. 
7. Kinh Bệnh (1), Tương Ưng Bộ. 
8. Kinh Bệnh (2), Tương Ưng Bộ. 
9. Kinh Bệnh (3), Tương Ưng Bộ. 
10. Kinh Tuyết sơn, Tương Ưng Bộ. 
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L Ờ I  P H Ậ T  T R O N G  Đ Ờ I  S Ố N G

Bốn pháp giới là: 
Sự pháp giới: thế giới của sự vật như chúng ta vẫn thấy 

bằng giác quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp… Sự là 
sự vật, là tướng, là chân lý quy ước, tương đối. Đây là thế 
giới của hiện tượng.

Lý pháp giới: thế giới của tánh, hay tánh Không, pháp 
tánh, Phật tánh, Như Lai tạng tánh… Đây là thế giới của 
bản thể, của chân lý thuyệt đối, tối hậu.

Lý Sự vô ngại pháp giới: thế giới của sự đồng nhất, 
dung thông, tương tức tương nhập. tương dung tương 
nhiếp giữa tánh và tướng, giữa Không và sắc, giữa bản 
thể và hiện tượng.

Sự Sự vô ngại pháp giới: thế giới của sự tương tức 
tương nhập tương dung tương nhiếp giữa sự vật và sự 
vật, giữa tướng và tướng, giữa hiện tượng và hiện tượng.

Chữ “vô ngại” là một từ được nói đến nhiều trong kinh 
Hoa Nghiêm. Bốn pháp giới do Đại sư Đỗ Thuận (558-
640), tổ sáng lập ra Hoa Nghiêm tông, nêu lên. Ba pháp 
giới đầu thường thấy trong các luận giải về các kinh Đại 
thừa, dù bằng những thuật ngữ khác. Đặc biệt, từ ‘pháp 
giới sự sự vô ngại’ là một sáng tạo đặc biệt của Đại sư Đỗ 
Thuận, nói lên cảnh giới tột bực và đặc trưng của kinh 
Hoa Nghiêm.

Sự pháp giới thì người thường chúng ta đều kinh 
nghiệm. Đó là thế giới hiện bày cho mắt tai mũi lưỡi thân 
ý của chúng ta. Với cái nhìn của người thường, đây là thế 
giới của sự khác biệt, phần tử, hữu hạn, của không gian và 
thời gian. Như vậy đó cũng là thế giới của sanh tử, có sanh 
già bệnh chết, có khổ đau vô thường, có được có mất, có 
đến có đi… Tóm lại, sự pháp giới là cảnh giới của chúng 
sanh chúng ta.

 Đây là chân lý quy ước, tương đối (thế đế hay tục đế).
Lý pháp giới là thế giới của bản thể, bản tánh không 

sanh không diệt, không đến không đi, không dơ không 
sạch, không tăng không giảm… như hư không. Đây là 
chỗ hướng đến của mọi chúng sanh, của mọi triết học, 
mọi tôn giáo, mọi khoa học – đi tìm bản chất đầu tiên và 

cuối cùng của mọi sự, bản thể của mọi hiện tượng, và do 
đó thoát khỏi thế giới vô thường của sự vật và hiện tượng. 
Kinh Hoa Nghiêm, cũng như kinh Pháp Hoa, thường nói 
đến “thật tướng của tất cả các pháp”. Thật tướng là Lý, tất 
cả các pháp là Sự.

Trong Phật giáo, lý là tánh Không, Niết-bàn, Pháp 
thân, Như Lai tạng, Phật tánh, cái vô hạn, cái toàn thể, cái 
nền tảng của mọi sự. Mọi sự và chúng sanh từ đó xuất 
sanh, hiện hữu trong đó và tiêu tan trong đó. Lý là ba 
phương diện đã nói ở trước: tánh Không, quang minh, 
và như huyễn.

Lý là chân lý tuyệt đối và tối hậu. Đạt đến lý hoàn toàn, 
tánh Không hoàn toàn thì giải thoát. Đó là những vị A-la-
hán và những vị Bồ-tát ở đệ bát địa. Nhưng những vị Bồ-
tát ở đệ bát địa không nhập Niết-bàn tánh Không mà vì 
bổn nguyện đại bi nên vẫn tiếp tục cho đến quả vị Phật. 
Đó là điều kinh Đại Bát-nhã nói, “Học Không bất chứng”. 
Sở dĩ Bồ-tát làm được như vậy vì ngay từ đầu con đường 
với đại nguyện không bỏ chúng sanh, nghĩa là không bỏ 
sanh tử, Bồ-tát đã đi vào con đường trung đạo, hợp nhất 
sanh tử và Niết-bàn, hay “bản tánh của sanh tử là Niết-
bàn”. Do đó, Niết-bàn của Bồ-tát là Niết-bàn vô trụ xứ, vì 
đó là bản tánh hay thật tướng của tất cả các pháp. Sự hợp 
nhất sanh tử và Niết-bàn thành một vị này đã trở thành 
hiện thực ở địa thứ năm Nan thắng địa. Do đó, đến địa 
thứ tám, Bồ-tát có thể không nhập Niết-bàn như các vị 
Thanh văn, Độc giác.

Kinh Đại Bát-nhã nói: “Nên quán pháp Không, như 
huyễn, như mộng… mà chẳng chứng thật tế. Đó là tướng 
Bất thối chuyển” (Phẩm Xảo tiện, hội thứ Ba).

Lý Sự vô ngại pháp giới là sự hòa nhập, hợp nhất giữa 
sự và lý, giữa sắc và Không, giữa sanh tử và Niết-bàn. Điều 
này là đặc trưng của Đại thừa. Ngay khi phát Bồ-đề tâm 
là đã có sự hòa nhập ấy. “Nguyện đạt đến giác ngộ” nghĩa 
là nguyện đạt đến chân lý tuyệt đối là tánh Không. “Để 
cứu giúp tất cả chúng sanh” nghĩa là vẫn ở trong sanh tử, 
trong chân lý tương đối mà hoạt động.

N G U YỄN  T HẾ  ĐĂN G

Bốn pháp giớiBốn pháp giới
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Tâm kinh Bát-nhã nói: “Sắc chẳng khác Không, Không 
chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc”. Đây là 
sự hòa nhập vô ngại giữa sắc và Không, giữa tướng và tánh.

Trung luận, phẩm Quán Niết-bàn nói:
19.  Niết-bàn và thế gian

Không mảy may phân biệt
Thế gian và Niết-bàn
Không mảy may phân biệt.

20.  Thật tế của Niết-bàn 
Và thật tế thế gian
Cả hai thật tế ấy  
Không mảy may khác biệt.

Bồ-tát nhằm đạt đến trí huệ thấu suốt tánh Không, đây 
là con đường Lý; đồng thời vẫn không bỏ chúng sanh, 
đây là Đại bi, không từ bỏ Sự. Trí huệ vô ngại với Đại bi, 
chân lý tuyệt đối là tánh Không vô ngại với sự hoạt động 
trong chân lý tương đối là Đại bi. Chính sự vô ngại hay bất 
nhị này làm nên con đường Bồ-tát. Và cũng chính từ Vô 
ngại thường được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm, là một 
đức tính lớn của Bồ-tát.

Kinh Hoa Nghiêm nói về lý sự vô ngại này ở mức độ vi 
tế nhất, vi trần và sát-na hay niệm:

Như ở một vi trần 
Tất cả trần đều vậy
Mọi thế giới vào trong   
Bất tư nghì như vậy.
Trong mỗi trần đều có  
Sự mười phương, ba đời
Trong mỗi trần đều có  
Vô lượng những cõi Phật
…
Chư Phật và Bồ-tát    
Phật pháp, thế gian pháp  
Nếu thấy tánh chân thật  
Tất cả vô sai biệt.  
Pháp thân Như Lai tạng  
Vào khắp trong thế gian  
Mà không nhiễm thế pháp  
Ví như nước trong sạch.  
Ảnh tượng không đến, đi  
Pháp thân khắp thế gian  
Nên cũng biết như vậy.   
Lìa nhiễm trước như thế  
Thân, thế gian thanh tịnh  
Lặng dừng như hư không  
Tất cả không có sanh.  
Biết thân là vô tận    
Không sanh cũng không diệt  
Chẳng thường chẳng vô thường  
Thị hiện khắp thế gian.
…
Pháp tánh không đến đi   
Chẳng chấp ta, của ta
Thí như nhà huyễn thuật   

Huyễn hiện các sự vật
Sự không từ đâu đến    
Sự không đi về đâu.

(Phẩm Phổ Hiền hạnh, thứ 36)
Lý (Pháp thân) vô ngại với Sự (thế gian), tương tức tương 

nhập với thế gian, cho đến vào trong mỗi vi trần, mỗi sát-na 
của thế gian. Chính vì “pháp thân vào khắp thế gian” cho 
nên “thân, thế gian thanh tịnh, lặng dừng như hư không, tất 
cả không có sanh”. Pháp thân vào khắp trong thế gian, nên 
thế gian luôn luôn giải thoát, vì Pháp thân vốn giải thoát.

Lý nhập vào một sự thì một sự ấy có và là tất cả lý. Tại 
sao như thế? Bởi vì lý là cái tuyệt đối, và cái tuyệt đối thì 
không thể phân chia là một hay hai hay ba, là ít là nhiều. 
Cho nên lý nhập vào một sự thì sự ấy có và là tất cả lý, một 
sự ấy có và là toàn thể lý.

Lý nhập vào một sự thì một sự ấy nhiếp lấy lý. Nhập và 
nhiếp là một cách nói cụ thể của tính chất vô ngại. Một sự 
nhiếp lấy lý thì sự ấy có và là tất cả lý. Bởi vì lý là cái tuyệt 
đối, không thể phân chia, cho nên không thể nói một sự 
này nhiếp vài lý, nhiếp nhiều hay ít lý, mà một sự nhiếp lý 
là nhiếp tất cả lý, nhiếp toàn thể lý.

Lý sự tương tức tương nhập, tương dung tương nhiếp 
nên gọi đó là lý sự vô ngại.

Lý sự hòa nhập, dung thông với nhau, chúng ta có thể 
lấy vài ví dụ. Như nước của đại dương nhập vào một làn 
sóng. Làn sóng đó hoàn toàn không ngăn cách với nước 
đại dương, cho nên nói rằng làn sóng nhiếp tất cả nước đại 
dương. Ánh sáng trong suốt của tấm gương nhập vào một 
cái bóng trong gương. Một cái bóng ấy nhiếp ánh sáng 
trong suốt của tấm gương, nghĩa là nhiếp toàn bộ tấm 
gương. Hư không nhập vào một vi trần, vì hư không không 
thể bị chia cắt, nên khi ấy một vi trần nhiếp tất cả hư không. 
Vĩnh cửu, cái không có thời gian, nhập vào một niệm, khi 
ấy, một niệm nhiếp tất cả vĩnh cửu, cái không có thời gian. 

Chúng ta cần biết rằng chữ “vô ngại” trong kinh Hoa 
Nghiêm được hiểu ở mức độ vi tế nhất của tâm. Vô ngại 
không có nghĩa là hòa lẫn, hòa tan. Sự không phải hòa 
tan vào lý và đánh mất mình trong lý. Lý không trở thành 
sự để lý không còn là lý. Sự vô ngại với lý mà sự vẫn giữ 
nguyên tướng trạng và đặc tính. Lý vô ngại với sự mà lý 
không nhiễm ô bởi sự.

Nếu sự hòa tan vào lý, sanh tử hòa tan vào Niết-bàn, 
thì đây là sự giải thoát của thừa Thanh văn. Còn lý mà trở 
thành sự, Niết-bàn trở thành sanh tử thì đây là con đường 
của người thường, bị trói buộc trong sanh tử khổ đau. Bởi 
thế, kinh thường nói, “không tạp loạn”. Tất cả trở thành 
một vị mà sự nào vẫn là sự ấy, tướng nào vẫn là tướng ấy.

Lý sự vô ngại chính là giải thoát mà không hủy hoại 
tướng thế gian. Lý vốn không sanh không diệt, không 
đến không đi, không tăng không giảm, không dơ không 
sạch. Khi sự vô ngại với lý thì sự cũng không sanh không 
diệt, không đến không đi, không tăng không giảm, 
không dơ không sạch. Lý vốn là giải thoát nên sự cũng 
vốn tự giải thoát:
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Tất cả không có sanh 
Biết thân là vô tận    
Không sanh cũng không diệt  
Chẳng thường chẳng vô thường.  
Thị hiện các thế gian   
Trừ diệt các tà kiến    
Khai thị bày chánh kiến   
Pháp tánh không đến đi   
Chẳng chấp ta, của ta.   
Thí như nhà huyễn thuật   
Huyễn hiện các sự vật
Sự không từ đâu đến  
Sự không đi về đâu. 

Sự sự vô ngại pháp giới. Khi đã thấu đạt cùng tận lý tánh 
Không và cùng tận bản tánh của sự tướng, Khi tâm thanh 
tịnh ở mức độ vi tế nhất, thì lý sự vô ngại trở thành sự sự 
vô ngại. Pháp giới sự sự vô ngại được thấy rõ ràng từ địa 
thứ tám trở lên.

Tại sao sự vô ngại, tương nhập tương nhiếp với sự? Vì 
sự hay sắc thanh hương vị xúc pháp là vô biên, không có 
biên bờ, và vô lượng, không có hạn lượng.

“Sắc là vô biên. Tại sao thế? Sắc tiền tế, hậu tế, trung tế 
đều bất khả đắc. Sắc thọ tưởng hành thức là rộng lớn. Tại 
sao thế?  Sắc thọ tưởng hành thức tiền tế, hậu tế, trung tế 
đều bất khả đắc.

Vì sắc vô lượng nên Bát-nhã ba-la-mật vô lượng, vì 
sắc lượng bất khả đắc vậy. Như hư không lượng bất 
khả đắc, cũng vậy, sắc lượng bất khả đắc. Hư không vô 
lượng nên sắc vô lượng. Vì sắc vô lượng nên Bát-nhã 
ba-la-mật vô lượng.

Sắc vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát vô biên. 
Vì sao thế? Sắc tiền tế, hậu tế, trung tế đều bất khả đắc. Vì 
duyên tất cả các pháp vô biên nên Bát-nhã ba-la-mật vô 
biên” (Đại Bát-nhã, phẩm Tán hoa).

Sắc hay sự thì vô hạn vì không y tựa vào đâu cả. “Tánh 
sắc thường Không, chẳng y tựa trong, chẳng y tựa ngoài, 
chẳng y tựa khoảng giữa” (Đại Bát-nhã, phẩm Vô sanh).

Chính vì sắc - hay sự - vô biên, vô lượng, vô hạn cho 
nên chúng có thể nhập nhiếp lẫn nhau, vì chẳng có cái gì 
ngăn cản điều đó cả.

Sự sự vô ngại là sự này vô ngại với một và tất cả sự 
khác, mà không có sự nào đánh mất bản sắc mình hay 
làm tạp loạn sự khác.

Trong một vi trần nhiều biển cõi  
Chỗ nơi riêng khác đều nghiêm tịnh
Vô lượng như vậy vào một cõi  
Mỗi mỗi khác nhau không xen tạp.
Trong mỗi vi trần vô lượng Phật  
Tùy tâm chúng sanh khắp hiện tiền
Tất cả quốc độ đều vào khắp   
Phương tiện như vậy vô sai biệt.
Trong mỗi vi trần những thọ vương 
Nhiều thứ trang nghiêm đều thòng rủ
Mười phương quốc độ đều đồng hiện 

Tất cả như vậy vô sai biệt
…
Tất cả Như Lai trong ba đời  
Thần thông hiện khắp thế giới hải
Trong mỗi sự có tất cả Phật   
Các ngài hãy xem những trang nghiêm.
…
Vô lượng Phật trong tất cả sự  
Số đồng chúng sanh khắp thế gian
Vì khiến đều phục hiện thần thông  
Dùng đây trang nghiêm thế giới hải.

(Thế giới thành tựu, thứ 4)
Trong một vi trần có và chứa nhiều biển quốc độ, có và 

chứa vô lượng Phật, vô số đạo tràng, vậy mà một vi trần 
đó “không chật hẹp”, các sự tướng trong đó “không xen 
tạp, không tạp loạn” lẫn nhau. Tất cả đều “đồng hiện”. Đây 
là pháp giới sự sự vô ngại.

Sự sự vô ngại là một sự nhập và nhiếp tất cả các sự 
khác mà không có sự nào tạp loạn. Sự nhỏ nhất của 
không gian là vi trần, sự nhỏ nhất của thời gian là một sát-
na, một niệm. Một vi trần nhiếp nhập mọi vi trần, nhiếp 
nhập mọi niệm. Nhưng một cái nhỏ nhất còn nhập nhiếp 
những cái lớn nhất. Một vi trần nhập nhiếp vũ trụ, vũ trụ ở 
trong một vi trần. Một niệm nhiếp cả ba đời quá khứ hiện 
tại vị lai và ba đời nằm trong mỗi niệm. Mặt khác, một 
vi trần nhiếp nhập tất cả vĩnh cửu, vĩnh cửu nằm trong 
một vi trần. Một niệm nhiếp nhập tất cả vũ trụ, vũ trụ nằm 
trong một niệm.

Thế nên kinh nói: “Có quyển sách lớn bằng đại thiên 
thế giới mà hoàn toàn ở trong một vi trần. Tất cả vi trần 
cũng đều như vậy… Có một người thông minh, mắt sạch 
bèn thấy rõ, phá trần đem sách ra, lợi ích khắp chúng 
sanh. Trí Phật cũng như vậy, ở khắp tâm chúng sanh, 
nhưng vì vọng tưởng buộc ràng, mà chúng sanh chẳng 
hay chẳng biết” (Như Lai xuất hiện, thứ 37).

Sự nhập nhiếp vô ngại giữa tất cả các trần, tất cả các 
niệm với nhau, sự nhập nhiếp ấy chính là duyên khởi 
đồng thời và đồng hiện trùng trùng vô tận. Do đó kinh 
nói vũ trụ giống như lưới trời Đế-thích, tấm lưới bằng 
những hạt ngọc pha lê phản chiếu lẫn nhau trùng trùng 
vô tận mà hạt nào vẫn giữ nguyên hạt ấy, tất cả vẫn bất 
động, không cái nào đi đến với cái nào.

Sự vô ngại giữa lý và sự, giữa sự và sự là sự giải thoát 
và giác ngộ của kinh Hoa Nghiêm. Sự giải thoát của kinh 
Hoa Nghiêm không phải là phá hủy các sự tướng, cũng 
không phải đưa sự tướng trở về bản tánh. Sự giải thoát 
và giác ngộ rốt ráo là sự viên dung vô ngại của tất cả các 
sự tướng.

Giải thoát và giác ngộ là nhìn thấy cái toàn thể pháp 
giới vô ngại trùng trùng nhiếp nhập lẫn nhau. Khi người 
nào nhìn thấy cái toàn thể thì người ấy là cái toàn thể. Một 
bậc giác ngộ là thấy biết đồng thời cả mặt tánh vô ngại 
lẫn mặt tướng khác biệt nhau nhưng trùng trùng vô ngại 
với nhau.
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Pháp giới sự sự vô ngại Một vào Tất cả, Tất cả vào Một 
này được nói đến rất nhiều trong kinh Hoa Nghiêm và 
được xem là cảnh giới chứng ngộ cao nhất. Ở đây, chúng 
ta trích Mười thứ Phổ nhập, tức là Mười thứ Sự Sự vô ngại 
của Đại Bồ-tát để thấy rõ thêm về cái Toàn thể khắp cả 
(Phổ) ấy:

“Chư Phật tử! Đại Bồ-tát trụ trong mười trí này rồi 
thì được mười thứ phổ nhập:

Một là tất cả thế giới vào một lỗ lông, một lỗ lông 
vào tất cả thế giới.

Hai là tất cả thân chúng sanh vào một thân, một 
thân vào tất cả thân chúng sanh.

Ba là tất cả kiếp vào một niệm, một niệm vào tất 
cả kiếp.

Bốn là tất cả Phật pháp vào một pháp, một pháp 
vào tất cả Phật pháp.

Năm là bất khả thuyết xứ vào một xứ, một xứ vào 
bất khả thuyết xứ.

Sáu là bất khả thuyết căn vào một căn, một căn 
vào bất khả thuyết căn.

Bảy là tất cả căn vào chẳng phải căn, chẳng phải 
căn vào tất cả căn.

Tám là tất cả tưởng vào một tưởng, một tưởng 
vào tất cả tưởng.

Chín là tất cả ngôn âm vào một ngôn âm, một 
ngôn âm vào tất cả ngôn âm.

Mười là tất cả ba thời vào một thời, một thời vào 
tất cả ba thời”.

(Phổ Hiền hạnh, thứ 36)
Tóm lại, từ vi trần cho đến mười phương thế giới, từ 

một niệm cho đến tất cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, 
tất cả đều có Phật, đều là Phật; và Phật ấy thị hiện trùng 
trùng nhiếp nhập lẫn nhau vô tận. Tâm, Phật, chúng sanh, 
thế giới, tất cả không sai khác mà trùng trùng nhiếp nhập 
lẫn nhau: một là tất cả, tất cả là một.

Những cõi rộng lớn ở mười phương 
Đều hiện vào trong thế giới này
Dầu thấy mười phương hiện trong đây
Mà thật không vào cũng không đến.
Đem một cõi nước vào tất cả 
Tất cả vào một cũng không thừa
Thể tướng như cũ không dời đổi 
Không sánh, vô lượng đều cùng khắp.
Trong vi trần của tất cả cõi  
Đều thấy Như Lai hiện trong đó
Ngôn âm biển nguyện như sấm vang 
Tất cả chúng sanh đồng điều phục.
Phật thân cùng khắp tất cả cõi 
Vô số Bồ-tát đều đầy khắp
Như Lai tự tại không gì sánh 
Hóa độ tất cả các hàm thức.

(Hoa Tạng thế giới, thứ 5)
Làm sao để thấy như vậy? Bằng tâm và mắt thanh tịnh 

mà kinh điển nói là “con mắt pháp thanh tịnh”. Tâm và 

mắt thanh tịnh đến đâu thì pháp giới Hoa Nghiêm hiện 
ra đến đó. 

Để được tâm và mắt thanh tịnh, chúng ta thực hành 
tất cả pháp môn trong kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là tất cả 
Phật pháp. Thực hành được nhiều pháp chừng nào càng 
tốt chừng ấy.

Ở đây chỉ nói qua một pháp quán để thấy pháp giới 
Hoa Nghiêm. Trong phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm, 
kinh thường dùng  những chữ như “quan sát”, “xem thấy”, 
“được thấy”. Những bài kệ trong phẩm này đều để diễn tả 
cái thấy của các vị từ trời, thần, cho đến các Bồ-tát. Phẩm 
Thập định thứ 27, có Bồ-tát Phổ Nhãn. Phổ Nhãn, con mắt 
ở khắp cả, là con mắt thấy pháp giới Hoa Nghiêm. 

Để thấy pháp giới Hoa Nghiêm, chúng ta có ba cấp độ 
quán: 

- Quán thấy: đây là cấp độ của Bồ-tát cấp cao, xem thấy 
trực tiếp. 

- Quán sát: đây là cấp độ còn phải dụng công, chú ý, 
chánh niệm tỉnh giác vào sự xem thấy. 

- Quán tưởng: ở cấp độ người bình thường, chúng ta 
chưa thể quán sát, chưa thể quán thấy, xem thấy, nên cần 
phải quán tưởng, nghĩa là xem thấy bằng sự phân tích và 
tưởng tượng. Tưởng tượng không phải là tưởng tượng vu 
vơ, mà đó là sự thật nhưng chúng ta chưa thấy được, chưa 
chấp nhận được nên chúng ta cần làm quen với thật tế 
này, với cái thấy thật tế ấy bằng sức tưởng tượng.

Như hiện tại đây, thế giới sanh tử cũng chỉ là một 
quán tưởng sai lầm (vọng tưởng) nhưng đã quá quen 
mà thành ra đấy thôi. Chúng ta đã quá quen với sự quán 
tưởng sai lầm rằng sự vật của thế giới sanh tử là cứng đặc, 
bên trong tối tăm, có bản chất, có tự tánh, có thật và có 
ngăn ngại. Quán tưởng ngược lại sẽ cho ta thấy cái đúng: 
thế giới sanh tử là không cứng đặc, không tối tăm, không 
có tự tánh, vô ngại. Thế giới là vô ngại, từ lý sự vô ngại cho 
đến sự sự vô ngại, đúng như thật tướng của nó. Khi thấy 
đúng bèn có giải thoát, có an lạc.

Sự giải thoát của kinh Hoa Nghiêm không phải là phá 
hủy sự tướng, dù chỉ bằng cách quán tưởng; cũng không 
phải là đưa sự tướng trở về bản tánh tánh Không của 
chúng. Sự giải thoát, giác ngộ của kinh Hoa Nghiêm là 
thấy được sự viên dung vô ngại của tất cả sự tướng.

Khi thấy được thế giới sanh tử mà chúng ta vẫn tưởng là 
cứng đặc, có tự tánh, có ngăn ngại thật ra là thế giới sự sự vô 
ngại, chúng ta có tự do, tự do tối thượng và an lạc tối thượng. 

Một sắc, một sự là Không. Một sắc, một sự đã là tự do, 
vô ngại, mở rộng đến vô hạn. Vậy thì sự tương tác vô ngại 
của tất cả sắc, tất cả sự, là sự tương tác vô ngại của tất 
cả những tự do, những vô hạn. Tự do nhân với tự do, vô 
hạn nhân với vô hạn, an lạc nhân với an lạc. Có bao nhiêu 
sắc, bao nhiêu thanh, bao nhiêu hương, bao nhiêu pháp 
là có bấy nhiêu tự do, bấy nhiêu an lạc, trùng trùng tương 
nhập tương nhiếp nhau.

Đó là sự tự do trùng trùng, an lạc trùng trùng của pháp 
giới sự sự vô ngại. 
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Đầy ắp những câu hỏi, tại sao đời sống ngày 
được nâng lên lại quá nhiều vấn nạn xã 
hội nảy sinh. Điển hình như ngành y học 
đang phát triển tột bậc, con người vẫn 
mắc rất nhiều bệnh quái gở và bệnh viện 

mọc lên càng nhiều. Nói một cách đơn giản, là bởi con 
người ngày càng đánh mất nền tảng, gồm cả vật chất 
lẫn tinh thần. Trước hết, nền tảng đạo đức phải được gây 
dựng từ nhỏ, thậm chí cần giáo dục từ lúc còn thai nhi 
như cái nhìn sáng suốt của bậc thánh hiền xưa. Khoa 
học hiện đại phần nào phát hiện ra chân tướng này, cho 
thấy mỗi ngày trong bào thai bằng hàng chục triệu năm 
tiến hóa sinh vật và trọng lượng cơ thể biến đổi tăng lên 
hàng tỉ lần, để thấy một ngày giáo dục thai nhi bằng rất 
nhiều năm trời dạy dỗ đứa bé lúc sinh thành. Nền tảng 
đạo đức có từ thai nhi sẽ giúp sinh mệnh đó giữ được 

phẩm chất cốt tủy của đời người, luôn hướng đến hai 
chữ Hòa Bình từ nghĩa hẹp cho đến nghĩa rộng là đối 
lập với Chiến Tranh. Đức Đạt-lai Lạt-ma, bậc Thánh thời 
nay, với tư cách là người học trò thuần thiện của Đức 
Phật, từng ngày khuyên mọi người bỏ ác hành thiện, 
hướng đến một thế giới bình đẳng bao dung, đúng như 
thông điệp chư Đại đức từng dạy: “Chúng ta cùng là con 
người, không phân quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, đều 
phải bình đẳng thương yêu lẫn nhau”. Ngài cũng nhắc 
nhở: “Những gì ông cha (tức các bậc cổ đức, trong đó có 
Đức Phật) nói với chúng ta là hoàn toàn sự thật”. 

Một đứa trẻ, nền tảng dĩ nhiên phải là hiếu đễ. Chữ 
hiếu trong nhà Nho đã lớn, chữ Hiếu trong nhà Phật 
còn trang trọng sáng chói hơn. Kinh Địa Tạng, được gọi 
Hiếu kinh, kể về một thánh nữ nhất tâm niệm Phật nhờ 
đó xuống được địa ngục cứu mẹ; Kinh Vu-lan thì thuật 

N HỤY N G U Y Ê N

quaù khoå
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chuyện Đại đệ tử của Phật là Mục-kiền-liên nương vào 
pháp hội chư Tăng để cứu mẹ thoát cảnh hỏa đồ. Khi 
đứa con ra đời, toàn bộ tinh túy máu huyết của người 
mẹ tiết ra sữa nuôi lớn nó từng ngày; chừng đó thôi 
suốt đời ta đã không trả hết. Phật có lần thấy một vị 
Tỳ-kheo đến cúng dường mình bát cơm bèn hỏi: Mẹ 
ngươi ăn chưa?, vị Tỳ-kheo lắc đầu. Ngài bèn nói, hãy 
đưa bát cơm này về, vì mẹ ngươi xứng đáng ăn hơn 
ta. Trong Quán kinh Phật cũng dạy câu thiết yếu đầu 
tiên: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm 
bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Người Việt ta có thành 
ngữ: “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết 
thầy” là trên ý nghĩa này. Tiêu chuẩn làm người trước 
hết phải Hiếu (với cha mẹ); ngay sau đó là Nghĩa (với 
thầy). Ngày xưa trò đối với thầy cung kính hết mực, con 
đối với phụ mẫu nghĩa nặng ân sâu; anh em họ hàng 
bè bạn lấy chữ tín làm đầu, xã hội nhờ vậy an ổn. Trong 
triều đình, Bộ Học bao giờ cũng được xem trọng. Thế 
nên khi mọi người đặt kinh tế lên trên, hậu quả về một 
sự đổ vỡ trong gia đình kéo theo hệ lụy đến cộng đồng 
sẽ khó tránh khỏi. Ngay chữ giàu chúng ta đã hiểu sai. 
Giàu tình cảm, giàu sức khỏe, giàu bè bạn, giàu tinh 
thần v.v.; tiền tài chỉ là một phần nhỏ trong sự giàu. 
Hễ nhìn thấy ai có nhà lầu xe hơi liền phán họ giàu; cái 
nhìn ấy lệch lạc. Thật dễ hiểu khi vấn nạn người người 
đội cả mâm heo gà lên chùa, dúi tiền vào tay Phật “hối 
lộ” cầu may trong lúc không hiểu về giáo lý thâm sâu; 
đó là sự biến tướng, sự bóp méo lời Phật, dẫn đến “Thời 
Mạt Pháp”, mà thực chất Pháp bảo vẫn tinh ròng. 

Đạo Phật vốn là nền giáo dục uyên sâu. Phật là người 
chỉ ra chân tướng của vũ trụ nhân sinh (“chư pháp thật 
tướng”); trượt trên đà thực dụng, những gì khoa học 
chưa chạm đến người đời liền xem đó mê tín. Nhưng quá 
nhiều người trong ngành khoa học vẫn tụt hậu; không 
biết rằng Lượng tử lực học mở ánh nhìn ra ngoài thế 
giới, đã thật sự ngạc nhiên bởi những khám phá vĩ đại 
thực ra vô tình minh chứng lời Phật thuyết ba ngàn năm 
trước. Ở đây không bàn đến những triết lý siêu việt trong 
kinh điển, chỉ nói đến giáo dục nhân tâm thôi Đức Phật 
đã xứng danh Thầy Giáo vượt lên mọi thời đại. Nói vậy 
không vì thế mà bỏ qua Khổng học. Có vị cao tăng kiệt 
xuất thời nay xem đạo Nho là một trong những nền tảng 
của Phật học. Ví như Ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín; 
Đức Phật có cái nhìn thấu triệt hơn ở Ngũ giới: Không sát 
sanh (là Nhân), không tà dâm (là Lễ), không trộm cắp (là 
Nghĩa), không uống rượu (là Trí), không nói dối (là Tín). 
Đơn cử, nếu cha mẹ không sát sanh, và dạy con không 
làm hại bất cứ con vật nào kể cả muỗi kiến, dạy chúng 
yêu thương loài vật, lớn lên đứa trẻ đó dẫu lâm vào trạng 
huống như “vụ Cát Tường”, nó cũng không thể phạm lỗi 
tương tự. Cao thêm bậc nữa, Thập thiện là tiêu chuẩn của 
người con Phật. Bàn riêng cái miệng thôi (không vọng 
ngữ, không ác khẩu, không nói lời thêu dệt (ỷ ngữ) dụ 
dỗ nịnh bợ, không nói đôi chiều hai lưỡi), sẽ thấy chúng 

ta hễ rỗi rảnh ngồi với nhau là “phạm giới”, ngôn ngữ 
nhà Phật gọi tạp thoại. Một người lấy tiêu chuẩn của 
ngũ thường, ngũ giới, thập thiện làm khuôn khổ sống, 
có phải đáng quý đáng nể trọng lắm sao? Thời nay, chưa 
bàn đến giúp đỡ kẻ khác, ai không tranh giành, ganh tị, 
đoạt lợi, tự tư, nghĩa là không “tham, sân, si, mạn”, đã là 
người quá tốt rồi, góp phần cho sự an định của xã hội rồi.

Lạm bàn thêm chút về đạo Nho, chợt nhớ có người 
dịch bài viết của một học giả người Việt từ tiếng Pháp 
qua tiếng Việt đã làm lệch ý tối quan trọng ban đầu: “ý 
thức phong kiến” dịch thành “chế độ phong kiến”. Vài 
nhân vật được lấy làm điển hình cho xã hội, khi họ bại 
hoại, liền truy gốc rồi phán đạo Nho làm mục ruỗng 
xã hội, cần bài trừ tận gốc. Khi luồng tư tưởng Tây Âu 
tràn vào với bao mới lạ, như một người nông quê lần 
đầu tiên lên phố, không có nền tảng sẽ đặt sự hưởng 
thụ lên đầu, sớm chạy theo danh sắc. Lễ giáo gia đình 
là nấc cuối cùng trong hệ tư tưởng Nho gia; lúc Đạo bị 
“phá rào” bởi cái gọi là văn minh phương Tây, “cương 
vực” của nó bị thu hẹp, bị “cưỡng bức”, nhà Nho mới 
dùng Lễ làm “cương” để ghìm lại dục vọng người đời. 
Cũng như nguyên xưa đạo Phật khá “tự do trong khuôn 
khổ”, nhưng lúc hành giả lung lay trước “ngũ dục lục 
trần”, Phật mới chế giới. Thời nay giới cũng không nhất 
thiết đòi hỏi người tu chấp chặt, chấp trước. Ví như nếu 
phải tham dự một bữa tiệc, cư sĩ cũng có thể khai giới 
uống ly bia hòa đồng, không say sưa, không ảnh hưởng 
đến người khác và nhất là không vọng động tâm thức; 
ngược lại giới “không uống rượu” cũng được mở rộng 
ngăn ngừa bất cứ thứ gì liên quan đến nghiện ngập như 
thuốc lá, cần sa, ma túy… Thật ra giới là phạm vi giáo 
hóa của thánh nhân xưa, không theo tôn giáo mà âm 
thầm khiến bá tánh được tu hành mà tự họ không biết, 
chỉ có thế phiền não, vọng tưởng đảo điên mới được đè 
phục; nhân dân giữ Lễ thì trời đất “kết tinh” tốt đẹp, thiên 
hạ thái bình, nào có phải là trói cột hay ràng  buộc ai. 
Nếu có chính là do mình tự mua xiềng neo vào quả địa 
cầu mà thôi. Học Nho học Phật, nhiều học giả thực chất 
không bám được nền tảng, ấy là Đệ tử quy. Quy tắc của 
một người con, một người trò rành rẽ từng điều tưởng 
đơn giản một đứa trẻ lên ba cũng thuộc nhưng đến tóc 
bạc chưa chắc làm nổi. Cha say sưa rượu chè, mê game 
mê gái, ăn nói thô lỗ nóng giận, làm ở công sở mà tiếng 
xấu dội về đến nhà, làm sao dạy con?

Lý thuyết không thời gian, không suy niệm, không 
chủ đích của một thiền sư lỗi lạc xứ Ấn được kẻ trí cậy 
vào tài năng lại mù mờ về quy luật vũ trụ đòi phá bỏ 
mọi thứ để sáng tạo ra con đường riêng. Trong sự phá 
hủy họ hiểu bao gồm lời thánh hiền, và đương nhiên cả 
kinh điển nhà Phật. Chuyện chàng khỉ có 72 phép thần 
thông biến hóa cũng không ra khỏi bàn tay Phật, huống 
hồ phàm nhân lại muốn nhắm mắt bịt tai chế ra thế giới 
cho riêng mình! Lý tánh Không vi diệu tột cùng trôi qua 
tâm thì sáng chói, trôi qua trí thì lem nhem. 



Con người là sự kết hợp hoàn hảo giữa vật chất/ thân 
xác và vật lý/ tinh thần. Phần vật chất do ăn uống sai 
lầm tức không tuân theo quy luật vận hành của vũ trụ 
vốn thống nhất trong sự tương hỗ hai mặt Âm - Dương. 
Đừng nghĩ ăn uống là tầm thường. Ăn uống chay tịnh 
đúng với trật tự vận hành của vũ trụ theo nguyên lý 

Möåt àöåc giaã : 50 cuöën/kyâ
Ö. Phaåm Vùn Nga : 44 cuöën/kyâ 
Ö. Vuä Chêìm, Vina Giêìy        : 45 cuöën/kyââ
Baâ Huyânh Kim Lûu        : 30 cuöën/kyâ
Nhaâ haâng Tib, Hai Baâ Trûng   : 25 cuöën/kyâ
PT  Chaánh An & Chún Hoâa : 14 cuöën/kyâ
Cư sĩ Lương Trung Hiếu : 12 cuốn/kỳ
Đđ. Thích Viên Anh + Đđ. Thích Viên Hải, 
Chuâa Baáo Ên : 12 cuốn/kỳ
Cö Nga : 10 cuöën/kyââ
PT. Têm Hiïìn, Têm Hoa (USA) : 10 cuöën/kyâ
Ö. Vùn Caát Tiïn : 10 cuöën/kyâ
Ö Huyânh Vùn Löåc, Q.BT : 10 cuöën/kyâ 
Taác giaã Miïn Ngoåc : 10 cuöën/kyâ
Nhaâ saách Thaái Haâ : 10 cuöën/kyâ
Baâ Lûúng Thõ Ngoåc Haånh, 
Q.5, PD: Diïåu Àûác : 10 cuöën/kyâ
Ö. Trêìn Quöëc Àõnh : 10 cuöën/kyâ
Phật tử  Diïåu Àõnh : 10 cuöën/kyâ
Baâ Lyá Thu Linh :   9 cuöën/kyâ
Phật tử â Nguyïîn Thõ Hoa :   7 cuöën/kyâ
Cö Cêím Haâ (USA) :   6 cuöën/kyâ
Höìng Phuác & Xuên An :   6 cuöën/kyâ
Ô. Võ Ngọc Khôi :   5 cuöën/kyâ
Baâ Tön Nûä Thõ Mai, Q.BT  :   5 cuöën/kyâ

Cûãa haâng Têm Thuêån :   5 cuöën/kyâ
Cö Tuá Oanh, Haâ Nöåi :   5 cuöën/kyâ
Ö/Baâ Nguyïîn Vùn Baãn, USA :   5 cuöën/kyâ
Phật tử Trûúng Troång Lúåi :   5 cuöën/kyâ
Ö. Lï Xuên Triïìu, Q.BT :   5 cuöën/kyâ
Cö Nguyïîn Kim Sún, Q.2 :   5 cuöën/kyâ
Cö Nguyïîn Thõ Ngoåc, Phan Thiïët :   5 cuöën/kyâ
Lakinh.com :   5 cuöën/kyâ
Cô Nguyên Hòa :   4 cuöën/kyâ
Cô Nguyễn Thị Ninh, USA :   4 cuöën/kyâ
Cô Huệ Hương :   4 cuöën/kyâ
Baâ Trêìn Thõ Bñch Trêm :   3 cuöën/kyâ
Baâ Lï Tûå Phûúng Thuáy :   3 cuöën/kyâ
Baâ Lï Thõ Thu Thanh :   3 cuöën/kyâ 
Bà Phaåm Thõ Kim Anh :   3 cuöën/kyâ
Chaáu Thiïn An :   3 cuöën/kyâ
Phêåt tûã Diïåu Ên :   2 cuöën/kyâ
BBT www.thuongchieu.net :   2 cuöën/kyâ 
Chõ Tuyïìn, 
CT TNHH Cú khñ Mï Linh :   2 cuöën/kyâ
Baâ Kim Anh, Q.2 :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Từ Minh :   2 cuöën/kyâ
BBT Viïån khongtu.com :   2 cuöën/kyâ
CT Nïën Haånh Phuác, Q.BT :   2 cuöën/kyâ
Cô Nguyễn Cao Nguyệt Ánh :   2 cuöën/kyâ

CTy TNHH Theáp Thiïn Têm :   2 cuöën/kyâ
Phêåt tûã Thiïån Thaânh, Q.6 :   2 cuöën/kyâ
Ö. Lï Hûng Khanh, Goâ Vêëp :   2 cuöën/kyâ
Nguyïîn Duäng :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Quảng Kính :   2 cuöën/kyâ
Bác sĩ Thanh, Q.3, TP.HCM :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Quảng Mỹ :   1 cuöën/kyâ
Cô Diệp Anh và Chị Ngành :   1 cuöën/kyâ
Cô Kim :   1 cuöën/kyâ
Phật tử Chánh Hiếu Trung :   1 cuöën/kyâ
Phật tử Buâi Quang Viïåt :   1 cuöën/kyâ
Thêìy Haånh Thöng, TCPH ÀN :   1 cuöën/kyâ
CTy Dûúåc phêím Phuác Thiïån :   1 cuöën/kyâ
Chõ Kiïìu Oanh :   1 cuöën/kyâ 
PT. Nguyen Thuan 
(namgiao1942@yahoo.com) :   1 cuöën/kyâ
Cö Chêu :   1 cuöën/kyâ
Töíng söë baáo tùång kyâ naây:             454 cuöën

Moåi thöng tin vïì chûúng trònh tùång baáo 
àïën caác chuâa, trûúâng, thû viïån, trung têm 
xaä höåi..., xin liïn laåc: Toâa soaån, Phoâng Phaát 
haânh VHPG : (08) 3 8484 335. 
Email: toasoanvhpg@gmail.com                      

                                                  Ban Biïn têåp

CAÁC ÀÚN VÕ, CAÁ NHÊN
TÙÅNG BAÁO VHPG NÙM 2014

Ban Biïn têåp Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àaä nhêån àûúåc möåt söë thû àïì nghõ tùång baáo, Toâa soaån àaä 
chuyïín àïì nghõ trïn àïën caác àún võ, caác doanh nhên Phêåt tûã vaâ thên hûäu; nùm múái 2014, caác 
caá nhên, àún võ hûúãng ûáng tùång baáo Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àïën caác chuâa, trûúâng Phêåt hoåc, trung 
têm xaä höåi troån nùm vúái danh saách nhû sau:
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triết học phương Đông có thể chuyển nghiệp lực và 
vận mạng. Bệnh tật chính yếu là do dư Âm (đường, sữa, 
trái cây, các thức ăn nhân tạo như mì tinh, bia rượu…), 
một phần khác do lệch Dương và nghịch Âm Dương. 
Mặt khác, con người ngày bị bủa vây bởi thông tin, hiện 
tượng nghiện lướt web đã khiến tinh thần bị nhiễm độc, 
trí phán đoán sụt kém; biến mình thành một dạng đài 
thu phát sóng những thông tin đa phần trái với Thập 
thiện, khiến thời không nhiễu loạn, xã hội thêm động 
loạn. Là điều mà các nhà khoa học lượng tử phát hiện 
và kêu gọi nhân loại hãy nghĩ thiện hành thiện để tránh 
thiên tai địch họa; đây là điều chưa phổ cập vì ngay cả 
trí giả thời thượng cũng chưa thể tin nổi, rằng sóng tư 
tưởng còn mạnh mẽ và lợi hại vạn lần những thứ sóng 
kiểu như internet, điện thoại kết nối toàn cầu. 

Phật pháp là nền giáo dục toàn vẹn hướng con người 
quy nẻo thiện. Mức giáo hóa thấp nhất có thể chỉnh 
lại những bất ổn trầm trọng trong xã hội. Một gia đình 
biết giáo dục con ngay trong bào thai, biết tìm hiểu quy 
luật Âm Dương để đảm bảo cho một cơ thể khỏe mạnh 
minh mẫn; đứa trẻ biết nói thì áp dụng Đệ tử quy; lớn 
thêm chút thì dạy Thập thiện; tránh tối đa tiếp xúc với 
thông tin mạng, rồi nếu có thể thì hành Thiền tĩnh tâm 
để phát huy trí tuệ, khơi nguồn linh giác vốn sẵn trong 
căn mạng. Đó có thể xem là “công thức” căn bản cho ra 
những thần đồng, những công dân mẫu mực mà cơn 
lốc tha hóa không thể cuốn họ đi được. 
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Phật giáo xuất phát từ Bắc Ấn vào thế kỷ thứ 
VI trước Tây lịch và nhanh chóng phát triển 
ra khỏi cương vực của tiểu lục địa Ấn Độ 
một cách hòa bình. Khi Con đường tơ lụa 
nối liền việc giao thương giữa Trung Quốc 

và La Mã bắt đầu vận hành thì Phật giáo cũng từ từ 
lan tỏa đến Trung Quốc, thông qua những dân tộc sinh 
sống trong vùng Trung Á. Ngay từ thế kỷ thứ II Tây lịch, 
các vị Tỳ-kheo Ấn Độ đã đến truyền giáo tại vùng East 
Turkestan (Đông Đột Quyết, 東突厥). Các ngài bắt đầu 
xây dựng tự viện và nhất là những tu viện trong hang 
động, nổi tiếng nhất là các tự viện thuộc Mạc Cao gần 
Đôn Hoàng.  

Cũng như nhiều thị trấn ốc đảo khác, Turpan 
(Thổ-lỗ-phiên, 吐魯番) ở rìa phía Bắc vùng sa mạc 
Taklamakan (Tháp-khắc-lạp-mã-can, 塔克拉瑪干) đã 
sớm là một trung tâm Phật giáo quan trọng. Nơi đây, 

nhiều phế tích cũa những đền đài và tự viện Phật giáo 
cổ xưa đã được hồi sinh, kể cả thành phố chết nổi tiếng 
Gaochang (Cao Xương, 高昌). Tuy nhiên, quan trọng 
hơn cả trong số những di tích này là động có ngàn 
tượng Phật Bezeklik Monastery (Bách-tư-khắc-lý thiên 
Phật động, 柏孜克里千佛洞).   

Bách-tư-khắc-lý bao gồm một chuỗi những hang 
động có niên đại từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ XIV 
nằm giữa hai thành phố ốc đảo Turpan (Thổ Lỗ Phiên, 
吐魯番) và Shanshan (Thiện Thiện,鄯善) trong  vùng sa 
mạc Taklamakan. Các hang động nằm trên cách vách 
đá cheo leo phía trên thung lũng  Mutou ((Mộc Đầu 
Câu, 木头沟), tạo thành bởi những hẻm núi trong dãy 
Flaming Mountains (Hỏa Diễm Sơn, 火焰山), ngày nay 
thuộc khu tự trị  Tân Cương Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc.  

Các nhà nghiên cứu cho rằng Tân Cương là nơi 
chứng kiến sớm nhất sự phát triển nghệ thuật hang 

Bách-tư-khắc-lý
H O À I  H IỆP tổng hợp

thieân Phaät ñoäng
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thì họ bị sáp nhập vào Mông Cổ. Về phương diện tôn 
giáo, người Duy Ngô Nhĩ theo Phật giáo từ sớm, nhưng 
đến khoảng 960 thì họ đã cải đạo và theo Hồi giáo. Các 
hiện vật khảo cổ cho biết từ thế kỷ thứ VII người Duy 
Ngô Nhĩ đã sử dụng văn tự Sogdian (Tức-đặc, 粟特), 
chủ yếu là để  chép kinh Phật, những kinh điển còn giữ 
được có thể kể đến kinh Kim Quang Minh, kinh Pháp 
Hoa, kinh Di-lặc hạ sinh, kinh Tôn thắng Đà-la-ni, kinh 
Thiên địa bát dương thần chú…  Căn cứ vào những lời 
bạt của các kinh, người ta biết rằng các kinh này phần 
nhiều được dịch lại từ tiếng Tây Tạng, tiếng Hán, tiếng 
Thổ Phồn chứ không dịch trực tiếp từ tiếng Phạn. Sử 
Trung Quốc có ghi nhận sự giao hảo giữa người Duy 
Ngô Nhĩ với người Trung Quốc là thuận thảo. Dưới thời 
nhà Đường (618-907), hai lần người Duy Ngô Nhĩ giúp 
các vua nhà Đường dẹp loạn An Lộc Sơn (757) và loạn 
Sử Tư Minh (762). Nhờ công trạng này, người Duy Ngô 
Nhĩ được các vua nhà Đường ban lụa và ký một hiệp ước 
trao đổi ngựa lấy lụa Trung Hoa. Theo các sử gia hiện đại 
thì trong sự trao đổi này, thực ra nhà Đường có lợi nhiều 
hơn. Người Duy Ngô Nhĩ cũng có khiếu về âm nhạc và 
kịch nghệ. Các sử gia hiện đại cho rằng trước khi bị hòa 
nhập vào Mông Cổ, văn hóa Duy Ngô Nhĩ có ảnh hưởng 
mạnh trong vùng Trung Á. 

Cũng theo các nghiên cứu mới đây thì ban đầu 
những hang động Bách-tư-khắc-lý này là những ngôi 
đền thờ Phật của hoàng gia Hồi Hột và dần dần được 
mở rộng và phục hồi theo thời gian. Những hang động 
được tạo dựng sớm nhất bắt đầu vào triều đại Khúc gia 
(麴嘉)ở nước Cao Xương (khoảng 449-640). Thời hoàng 
kim của việc tạo dựng các công trình hang động trong 
khu vực này được xác định là khi nhà nước Uyghur Ali 
(744-840) được thiết lập. Sau thế kỷ XIII, những hang 
động trở thành đối tượng của các cuộc tàn phá. Những 
hang động còn tồn tại hiện nay phần lớn đã được xây 
dựng hay phục hồi dười thời Hồi Cốt và vẫn được gìn 
giữ theo phong cách ban đầu. Ngày nay, người ta vẫn 
còn có thể thấy được dấu vết của những sân khấu biểu 
diễn nghệ thuật của vương triều Hồi Cốt ngày xưa mặc 
dù tất cả chỉ còn là phế tích. Tu viện Bách-tư-khắc-lý 
còn lại ngày nay bao gồm những hang động nối tiếp 
nhau suốt chiếu dài một cây số dọc theo những vách 
núi ở phía Tây của hẻm núi. Ngoại cảnh thật là hùng 
tráng, khoảng khoát; đáy hang là một con sông cuồn 
cuộn chảy. Bờ Đông là núi cao, phần lớn nham thạch 
bị phong hóa tạo thành những hình trạng quái dị. 
Núi mày đỏ nổi bật dưới bầu trời xanh thẫm. Bờ Tây 
là những vách đá cheo leo sừng sững. Quần thể hang 
động được đục mở tại chỗ vách đá cheo leo này.

Tất cả có 83 hang động còn được gìn giữ trong đó có 
40 hang động được trang trí với những bức bích họa 
với diện tích tổng cộng khoảng 1.200m2. Vào cuối thế 
kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, các nhà thám hiểm 
người Đức và người Nhật đã khám phá khá nhiều bức 

động Phật giáo ở Trung Quốc. Ngay sau khi Phật giáo 
lan tỏa đến khu vực này, Turpan đã trở thành một 
trung tâm Phật giáo trên Con đường tơ lụa nhờ vào vị 
trí địa lý thuận lợi của mình. Tuy nhiên, việc xây dựng 
các hang động thờ Phật Bách-tư-khắc-lý chỉ bắt đầu từ 
thế kỷ thứ V. Bấy giờ vùng đất này nằm trong khu vực 
ảnh hưởng của người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ, 维吾尔).

Duy Ngô Nhĩ là một giống người thuộc chủng tộc Thổ 
Nhĩ Kỳ mà sử Trung Hoa gọi chung là người Đột Quyết (
突厥), họ vẫn sống rải rác trong khắp vùng Trung Á và 
được coi là một trong những bộ tộc bản địa có phạm vi 
hoạt động rộng rãi, xuất hiện từ thế kỷ I trước Tây lịch. Tổ 
tiên người Duy Ngô Nhĩ đã được sử Trung Hoa ghi nhận 
dưới những danh xưng khác nhau như Đinh Linh, Cao 
Xa, Hồi Hột, Hồi Cốt, Thiết Lặc, Úy Ngột Nhi… Họ sống 
cuộc sống du mục và thường liên kết nhiều bộ tộc với 
nhau để hình thành những liên minh chính trị không 
ổn định. Từ sớm, người Duy Ngô Nhĩ đã thiết lập những 
triều đại riêng biệt dưới sự bảo trợ của các đế quốc Hung 
Nô hay Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ thứ V, họ đã 
bắt đầu sống định cư, xây dựng các thị trấn và thiết lập 
những nhà nước độc lập; có thể kể đến các nhà nước 
Cao Xương  (449-640), nhà nước Uyghur Ali (744-840), 
nhà nước Idiqut Ughur (605-1250) mà sử Trung Hoa gọi 
là Úy Ngột Nhi (畏兀兒) và Uyghur Qarakhan (thế kỷ X 
đến thế kỷ XIII)… Thời cực thịnh của họ là trong khoảng 
thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ IX. Sau năm 840, những 
tranh chấp nội bộ và các áp lực bên ngoài khiến tộc 
người Duy Ngô Nhĩ suy yếu dần, và đến thế kỷ thứ XIII, 
khi người Mông Cổ mạnh lên nhòm ngó vùng trung thổ 
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bích họa còn nguyên vẹn được chôn vùi dưới cát. Họ đã 
tìm cách lấy đi và một số những bức bích họa đó được 
phát tán trên khắp thế giới. Nhà khảo cổ học người 
Đức là Albert von Le Coq đã cắt đi khá nhiều các bức 
bích họa, vận chuyển bằng hàng trăm kiện hàng đưa 
về Berlin. Thế giới đã sửng sốt bởi tính thẩm mỹ của 
nghệ thuật Uyghurs. Bức bích họa lớn nhất thể hiện 
cảnh phát nguyện (pranidhi) đã được gắn chặt vào 
tường của Viện Bảo tàng Nhân chủng ở Berlin. Trong 
Thế chiến thứ II, khi Berlin bị oanh tạc, bức bích họa 
này đã bị hủy hoại nhưng những chi tiết của bức họa 
đã được lưu giữ và được các nhà nghiên cứu trên thế 
giới tìm cách phục chế. Các nhà nghiên cứu đã khảo 
sát kỹ về phong cách thể hiện của những bức bích họa 
này và những phân tích của họ cho thấy nghệ thuật 
Phật giáo là một đặc trưng quan trọng của văn hóa 
Duy Ngô Nhĩ. 

Trong năm 2002, một cuộc triển lãm bức tranh 
tường Pranidhi sau khi phục chế đã được tổ chức bởi 
Quỹ Bảo tồn Tự viện (Hoa Kỳ) mở cửa tại Bảo tàng Tự 
viện ở Saint Petersburg, Nga. Bức tranh này đã được 
phục chế hoàn toàn bởi Phòng thí nghiệm Phục hồi 
Tranh Kiệt tác của Bảo tàng Tự viện Nhà nước trong 
các năm từ 1991 đến 2001. Bảo tàng này có một bộ 
sưu tập những bức bích họa của vùng Đông Turkestan, 
nay là khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. 
Bức tranh Pranidhi có kích thước (310x240)cm, được 
xác định là xuất phát từ tự viện hoàng gia của vương 
triều Uyghur mà nhà nước này tồn tại từ thế kỷ VIII đến 
thế kỷ XII, nghĩa là xuất phát từ Bách-tư-khắc-lý thiên 
Phật động. Chủ đề của bức tranh được lấy trong nhiểu 
truyền thuyết ghi nhận trong bộ Jataka, mô tả những 
tiền kiếp của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Trung tâm của 
bố cục của bức tranh có nhiều hình ảnh này là hình ảnh 
Đức Phật ngự trên tòa sen. Hình ảnh mặt trời lên trong 
mái tóc của vị Phật và tư thế bàn tay phải của Ngài 
cho thấy đây là Đức Phật A-di-đà, vị Vô lượng quang, 
Vô lượng thọ và là giáo chủ của cõi Tịnh độ. Nhân vật 
trung tâm trong phần bên phải của bố cục bức tranh là 
một bé trai đứng dưới chân Đức Phật. Đứa bé trai nâng 
trên tay một cái khay đựng vật phẩm cúng dường. Mỗi 
phần của bức tranh đều có ý nghĩa riêng. Phần bên trái 
tượng trưng việc Đức Phật ban bố cho một lời cầu khẩn 
nêu lên bởi người đặt vẽ tranh, là thí chủ. Vị thí chủ này 
trở thành Phật bởi sự chuyển hóa sau chu kỳ luân hồi 
nhờ vào việc tuân thủ lời dạy của Phật. Phần bên phải 
thể hiện lòng mong ước về sự bảo trợ của Đức Phật đối 
với hậu duệ của người thí chủ, tượng trưng bởi đứa trẻ.

Bức tranh Pranidhi này được vẽ bằng cách sử dụng 
hình mẫu, là cách vẫn được áp dụng khi những bức 
tranh tường rộng lớn có nhiều hình ảnh phải thực hiện. 
Các hình mẫu có thể được đặt ở những xưởng nghệ 
thuật đặc biệt có sẵn tại vùng Đôn Hoàng từ thế kỷ thứ 
X; các nghệ sĩ cũng có thể đến thẳng nơi đó. Tuy nhiên 

điều đó không ngăn cản người họa sĩ sử dụng sự sáng 
tạo của chính bàn tay của mình. Bức tranh này đặc biệt 
ở chỗ có trình độ chuyên nghiệp rất cao, thể hiện màu 
sắc sáng, bố trì hình ảnh trong không gian một cách tài 
tình và sử dụng kỹ thuật đặc trưng của hội họa Trung Á 
các thế kỷ X và thế kỷ XI.

Ngoài những kiệt tác còn giữ được tại Bách-tư-khắc-
lý thiên Phật động, hiện nay, người ta cũng đã nhận 
biết nhiều tác phẩm khác còn được gìn giữ ở các bảo 
tàng trên khắp thế giới, cụ thể như Bảo tàng Saint 
Petersburg ở Nga, Bảo tàng Luân Đôn ở Anh và Bảo 
tàng Nhật Bản ở Tokyo, bên cạnh những bảo tàng quốc 
gia ở Đại Hàn và Ấn Độ.

Tiếp theo việc phục chế bức tranh Pranidhi, việc tái 
tạo các bức tranh khác của Bách-tư-khắc-lý thiên Phật 
động bằng kỹ thuật số cũng đã được nhiều cơ quan bảo 
tàng trên khắp thế giới đầu tư thực hiện để tái dựng quy 
mô của nghệ thuật hang động Trung Á thời trước. 

Tham khảo chính: 
Uyghurs and Uyghur Identity, Dolkun Kamberi, tài liệu của 

Sino-Platonic Papers.
Pranidhi: Wall Painting from Bezeklik Monastery, Hermitage 

Museum Foundation, US, Petersburgcity.com.
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Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Nguyễn Ánh tức 
vua Gia Long là một trong những nhân vật 
phức tạp, cũng giống như triều đại Nguyễn 
(1802-1945) do ông dựng nên, đã từng nhận 
nhiều sự đánh giá khác nhau của lớp hậu 

sinh, trở thành đề tài tranh luận kéo dài hơn nửa thế kỷ 
nay trong giới sử học, tính từ năm 1954 trở đi. Như thế, 
không phải bản thân vua Gia Long có gì phức tạp, mà 
vì sự nhận thức khác nhau làm cho vấn đề trở nên phức 
tạp, trong khi sự kiện, con người lịch sử trước sau vẫn chỉ 
bấy nhiêu đó mà thôi. Phức tạp, nhưng nếu trình bày hết 
ra một cách trung thực dựa trên cơ sở sử liệu khách quan 
và không để cho quan điểm chính trị nhất thời xen vào 
chi phối thì cái phức tạp kia cũng tức khắc trở thành đơn 
giản. Điều này có nghĩa, sự việc thế nào cứ để cho ra thế 
ấy, không nên để lúc vầy lúc khác tùy thuộc vào cặp kính 
màu ý thức hệ khiến người ta không còn giữ được thái 
độ khách quan, khoa học.

Thật vậy, trong khi vua Gia Long (gắn với triều Nguyễn) 
chỉ có một, và chung của dân tộc Việt Nam, nhưng sử 
viết ở một bộ phận tác giả miền Bắc trong thời kỳ 1945-
1975 lại khác với sử viết trong thời kỳ tương ứng của 
phía Quốc gia Việt Nam (1949-1954) và Việt Nam Cộng 
hòa (1955-1975) đối lập. Điều này cho thấy sự phức tạp 
rõ ràng khởi đầu từ nhu cầu, mục tiêu vận động chính 

trị của một bên nào đó chứ không xuất phát từ sự thật 
lịch sử khách quan. Do vậy, bên nào có thời gian để cho 
yếu tố chính trị chủ đạo xen vào nhiều hơn vì lý do vận 
động chính trị cho mục tiêu thắng lợi trước mắt thì bây 
giờ cần phải xem xét lại vấn đề nhiều hơn, cho những 
mục tiêu lâu dài. Đây cũng là lý do chính của những cuộc 
gọi là “hội thảo khoa học” đã được một số cơ quan đơn 
vị liên quan ngành sử học tổ chức ở nhiều lúc nhiều nơi 
để đánh giá lại “vấn đề” Gia Long cùng với triều Nguyễn, 
cũng như không ít nhân vật lịch sử khác có liên quan 
đến triều đại này như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Phan Thanh 
Giản… đã có lúc đều bị đánh giá bằng những quan điểm 
chính trị cực đoan một chiều. Đó là cách đánh giá đại 
khái, vì lý do cần đề cao vai trò của lực lượng nông dân 
trong chiến đấu, trong lịch sử hễ ai xuất thân nông dân 
áo vải hoặc chiến đấu liều chết tới cùng với quân giặc 
hay với phe mình cho là phản diện thì đều anh hùng và 
tốt cả, còn ai là thành phần quan lại triều Nguyễn có xu 
hướng chính trị chủ hòa, “đề huề”, hoặc theo đạo Công 
giáo (như Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký…) thì nói 
chung đều xấu tất (như có lúc người ta dẹp bỏ tượng 
Trương Vĩnh Ký, xóa tên trường trung học Phan Thanh 
Giản…). Như vậy, đối với những triều đại quá xa, như Lý, 
Trần, khi chưa có thực dân phương Tây xâm lược và chưa 
có Đảng Cộng sản hoạt động (từ 1930) chống lại thì việc 

Nguyễn Ánh
   và triều Nguyễn

T RẦN  VĂN  C H Á N H

Một quan điểm đánh giá về
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đánh giá nhân vật lịch sử lại may mắn chủ yếu được dựa 
trên sử liệu, truyền thuyết, nhiều hơn là dựa trên những 
nhu cầu tuyên truyền chính trị nhất thời, nên trong sử chỉ 
thấy đề cập những nhân vật bị “hạn chế” về mặt ý thức 
do thời đại quy định chứ chưa có mấy ai thật sự phản 
động cỡ như một số vua quan triều Nguyễn.

Trở lại nhân vật Nguyễn Ánh sáng lập triều Nguyễn. 
Vị vua này, trước nay dân chúng các nơi đều có lập miếu 
thờ phượng, hương khói trang trọng, thì không thể giản 
đơn gọi là một kẻ phản dân hại nước được, mặc dù có 
lúc trong tình thế kẹt quá ông phải mượn tay nước ngoài 
để đánh lại với kẻ thù trong nước của mình. Nhưng từ 
khá lâu, hay nói đúng hơn từ sau Cách mạng Tháng 
Tám 1945, cho đến năm 1975, 
trong thời kỳ chiến tranh, theo 
GS Phan Huy Lê (xem Báo cáo 
đề dẫn Hội thảo Chúa Nguyễn 
và vương triều Nguyễn tổ chức 
ngày 18-19.10.2008, in trong 
Huế triều Nguyễn, NXB Chính Trị 
Quốc Gia-Sự Thật, Hà Nội, 2014, 
tr. 84-86), công việc nghiên cứu 
về Gia Long nói chung có bị hạn 
chế, và có xu hướng phê phán 
đặc biệt gay gắt đối với vương 
triều Nguyễn thế kỷ XIX thể hiện 
tập trung trong một số luận văn 
đăng trên các tạp chí Văn Sử 
Địa, Đại Học Sư Phạm, Nghiên 
Cứu Lịch Sử và trong những bộ 
lịch sử dân tộc với những tên 
tuổi tác giả nổi bật trong giới 
sử học miền Bắc như Trần Huy 
Liệu, Trần Văn Giàu, Đào Duy 
Anh, Nguyễn Khánh Toàn, Phan 
Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh… Mỗi tác 
giả và tác phẩm tuy có mức độ khác nhau, nhưng tựu 
trung đều chung khuynh hướng chính thống thể hiện 
cả trong sách giáo khoa từ tiểu học đến đại học là phê 
phán vương triều Nguyễn mở đầu bằng hành động cầu 
viện tư bản Pháp, phong kiến Xiêm để tiến hành cuộc 
chiến tranh chống Tây Sơn và kết thúc bằng sự đầu hàng 
quân xâm lược Pháp. “Thái độ phê phán gay gắt trên 
có nguyên nhân sâu xa trong bối cảnh chính trị của đất 
nước thời bấy giờ và trong cách vận dụng phương pháp 
luận sử học của các nhà nghiên cứu” (tr. 86).

Phương pháp luận sử học mà GS Phan Huy Lê nêu 
ra trên đây chính là phương pháp luận sử học mác-xít 
thịnh hành một thời nhưng “đã phạm những sai lầm của 
chủ nghĩa giáo điều, công thức, máy móc” (Phan Huy Lê, 
tlđd., tr.86) với trung tâm của nó theo sự diễn giải của 
một số nhà sử học Việt Nam lúc bấy giờ là nguyên tắc bất 
di bất dịch về tính Đảng, tính khoa học và tính giai cấp. 

Cái phương pháp luận sử học mác-xít như đã nói đó, 

càng về sau tuy chưa ai công khai đứng ra phủ nhận trên 
những công trình xuất bản chính thức nhưng nó chẳng 
còn được mạnh dạn nhắc tới nữa như một thứ chân lý 
chắc nịch do chỉ đáng được tham khảo thôi chứ chẳng 
còn phù hợp lắm với thực tế nghiên cứu sử học hiện đại, 
vì nó chủ trương đơn giản rằng, phàm những gì thuộc 
phe địch, không thuộc phe ta, thì nếu không phản động 
cũng kém dở sai lầm lạc hậu cả, phải tìm mọi cách lật 
mặt nạ, tẩy chay, hoặc ít nhất chỉ ra cho được những khía 
cạnh còn hạn chế này khác của nó nếu nó có mặt tốt cơ 
bản nào mà được nhiều người không thuộc chung một 
hệ lý luận với mình công nhận. Và như có lần chúng tôi 
đã viết thẳng trên một bài luận văn khác, “Cách triển khai 

của loại phương pháp luận này 
là ‘tự viên kỳ thuyết’, tức trong 
khi giải thích các sự kiện-hiện 
tượng lịch sử nào đó, tìm cách 
vo tròn sao cho phù hợp với hệ 
quy chiếu lý luận đã định sẵn 
một cách xơ cứng, kết quả là 
cho ra những bài nghiên cứu 
của những tác giả khác nhau 
nhưng có luận điệu, cách diễn 
đạt và thậm chí cả câu chữ cũng 
gần gần giống nhau” (xem Trần 
Văn Chánh, “Tản mạn nhân 
vật lịch sử Trần Trọng Kim qua 
những trang hồi ký”, tạp chí 
Nghiên Cứu & Phát Triển, số 6-7 
(104-105) 2013, tr.141).

Mới đây chúng tôi được đọc 
một bài viết khá trung thực của 
cố GS Trần Quốc Vượng bàn về 
vấn đề vua Gia Long đăng trên 
tạp chí Xưa & Nay (số 448 tháng 

6.2014 và 450 tháng 8.2014). Đây là bài tác giả đã phát 
biểu trong cuộc hội thảo về vua Gia Long tổ chức tại Huế 
năm 1996. Vì nội dung “phức tạp” nên ông phải nói lòng 
vòng (sợ bị “chụp mũ”?), trong đó có đến bốn lần tác giả 
tự đính chính trước với người nghe rằng mình “không 
phải là một chuyên gia về lịch sử”, “không phải là một nhà 
sử học chính tông”, rồi ông mới đưa ra một số điều cảm 
nhận, vừa rửa oan vừa biểu dương những điểm tích cực 
của vị vua khai sáng triều Nguyễn, thay vì “phủ nhận sạch 
trơn” như nhiều nhà sử học khác. Có lẽ, nếu là “một nhà 
sử học chính tông”, ông Trần Quốc Vượng không thể bàn 
luận về Gia Long theo cách tiếp cận “cận nhân tình” được, 
trái lại buộc phải nói theo quan điểm lập trường giai cấp 
mà trong thâm tâm và bằng lương thức tự nhiên từ lâu 
ông đã cảm thấy nghi ngờ. Nói cách khác, nếu vẫn tiếp 
tục bám theo lập trường giai cấp và quan điểm “chính 
thống”, ông Trần Quốc Vượng không thể nói lên sự thật 
lịch sử. Ở đây, không có ý đề cao tính trung thực của riêng 
ông Vượng, vì thật ra một số nhà sử học quan phương 
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khác với tư cách người trí thức cũng có lương tri, thiện 
chí như ông, họ chỉ chờ cơ hội thuận tiện để phát biểu, 
viết lách đúng theo ý mình, mà không cần nói theo các 
bậc tiền bối “cây đa cây đề” cũng không còn sợ bị cấp trên 
khiển trách, cho hạ tầng công tác. Chẳng cần đợi như 
ông Vượng phải nhắc nhở: “Kính xin quý vị sử gia tạm / 
gượng gọi là ‘đồng nghiệp’ của tôi bơn bớt việc ‘chửi bới’ 
nhà Nguyễn… đi cho tôi và dân chúng nhờ. Và thái độ 
tốt nhất là xếp cả xứ Huế và Việt Nam khi ấy vào Bảo tàng 
Lịch sử và coi khi đó, không gian đó như một tất yếu tất 
nhiên của lịch sử Việt Nam!” (Xưa & Nay, số 450, tr.16).        

Vậy thực tế đã quá rõ, trong việc những năm gần đây 
người ta tổ chức nhiều cuộc hội thảo để đánh giá lại 
nhân vật Gia Long và triều Nguyễn. Thật ra, nói về công 
lao khai phá và xây dựng miền Nam, để cho đất nước Việt 
Nam có được hình dạng như ngày nay, không ai có công 
bằng chúa Nguyễn mà hậu duệ là Gia Long Nguyễn Ánh. 
Nhưng chỉ sau khi đủ điều kiện chín muồi hơn để vượt 
qua thời kỳ mông muội của chủ nghĩa giáo điều, vấn đề 
nhân vật Nguyễn Ánh và triều Nguyễn mới được đánh 
giá lại một cách khách quan khoa học hơn, chứ không 
như trước kia, cứ hễ Nguyễn Ánh, triều Nguyễn, quan lại 
triều Nguyễn thì đều hèn hạ phản dân hại nước tuốt.

Nói đánh giá lại có nghĩa thừa nhận trước đây đã từng 
đánh giá sai, hoặc thiếu khách quan, xuất phát từ những 
nhu cầu chính trị nhất thời. Trước khi có những nhu cầu 
chính trị này, đặc biệt xuất hiện từ khi có cuộc đối đầu 
Nam-Bắc trong chiến tranh Việt Nam, hình như ai cũng 
nhìn nhận sự đánh giá của Trần Trọng Kim trong Việt 
Nam sử lược về cơ bản là tương đối chính xác, hợp tình lý, 
dễ được mọi người chấp nhận: “Vua Thế Tổ là ông vua có 
tài trí, rất khôn ngoan, trong 25 năm trời, chống nhau với 
Tây Sơn, trải bao nhiêu lần hoạn nạn, thế mà không bao 
giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sự khôi phục. Ngài lại có cái 
đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái đức tính 
biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào kiệt ai 
cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không những 
là ngài khôi phục được nghiệp cũ, mà lại thống nhất được 
sơn hà, và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy 
giờ thành một nước cường đại, từ xưa đến nay, chưa bao 
giờ từng thấy.

“Công nghiệp của ngài thì to thật, tài trí của ngài thì 
cao thật, nhưng chỉ hiềm có một điều là khi công việc xong 
rồi, ngài không bảo toàn cho những công thần, mà lại lấy 
những chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công 
với ngài, khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy, 
cũng nhớ đến vua Hán Cao, và lại thở dài mà thương tiếc 
cho những người ham mê hai chữ công danh về đời áp chế 
ngày xưa”. 

Cho đến hiện nay, sau nhiều cuộc tranh luận, hầu hết 
các nhà sử học hoặc người có quan tâm lịch sử đều công 
nhận Nguyễn Ánh là vị vua có công khi thống nhất Việt 
Nam sau gần 300 năm chia cắt và chiến tranh kể từ thời 
Nam Bắc triều tới hết thời Tây Sơn (1533-1802). Riêng 

về thành quả khai khẩn mà Nguyễn Ánh đã làm được ở 
miền Nam Việt Nam, sử gia Trần Trọng Kim cũng từng có 
nhận định xác đáng: “Cách Nguyễn vương khai khẩn đất 
Gia Định thật là khôn khéo, khiến cho đất Nam Việt trước là 
một chỗ đất bỏ hoang, không có người ở, mà sau thành ra 
một nơi rất đông người và rất trù phú trong nước Nam ta. 
Ấy cũng là một cái công lớn của ông Nguyễn Phúc Ánh vậy”. 

Riêng vấn đề cầu viện nước ngoài, “cõng rắn cắn gà 
nhà”, qua việc cầu cứu Xiêm, cầu viện Pháp để diệt Tây 
Sơn, có lẽ là điểm khó biện hộ nhất cho Nguyễn Ánh. Tuy 
nhiên, nếu nhìn nhận vấn đề trên một quan điểm thực 
tế và cận nhân tình, người ta sẽ dễ dàng thấy đây cũng 
là một lẽ tất nhiên trong lịch sử khi có hai thế lực đối đầu 
nhau thì trước hết cần thủ thắng, rồi sau mới tính chuyện 
khắc phục hậu quả, không khác mấy với trường hợp miền 
Bắc Việt Nam có lúc phải nhờ vả Liên Xô, Trung Quốc để 
đánh Mỹ, mà riêng đối với Trung Quốc thì bây giờ ngày 
càng thấy rõ hơn những mối hệ lụy lịch sử mà dân tộc Việt 
Nam phải trả giá và cần phải tiếp tục khắc phục.   

Với tinh thần cởi mở hơn như vậy, một số học giả gần 
đây trong chiều hướng tiến bộ hơn cũng đã tìm lý lẽ biện 
hộ cho Gia Long, như ý kiến  rất đáng tham khảo sau đây 
của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Quang Trung Tiến: “Từ Nguyễn 
Ánh đến Gia Long - hai tên gọi của một con người - nhãn 
quan chính trị của ông đối với người Pháp có sự thay đổi rõ 
rệt. Trong hoàn cảnh mới của lịch sử, ở con người Gia Long 
chỉ có thái độ hòa dịu với người Pháp do phải biểu hiện sự 
hàm ơn một cách miễn cưỡng, chứ hoàn toàn không có 
sự thỏa hiệp và bán rẻ quyền lợi quốc gia cho ngoại bang. 
Gia Long còn là người hết sức cảnh giác trước mưu đồ 
thâm nhập Việt Nam của tư bản Pháp và Tây Âu là người 
quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lợi ích quốc gia - dân tộc trước 
sức ép của chủ nghĩa tư bản Pháp mà các chính sách của 
Minh Mạng là bằng chứng biện minh hết sức thuyết phục” 
(“Triều Nguyễn - cảm nhận đa chiều”, báo Đà Nẵng, dẫn 
lại theo mục từ “Gia Long” trong Bách khoa toàn thư mở 
Wikipedia). 

Trong cuốn 54 vị Hoàng đế Việt Nam (NXB Quân Đội 
Nhân Dân, Hà Nội, 2008), hai tác giả Đặng Việt Thủy-
Đặng Thành Trung đã có một phân tích khách quan và 
rõ ràng hơn, khi cho rằng: “Phương án cầu viện đối với nhà 
vua là con dao hai lưỡi, nhục nhã và vinh quang, Gia Long 
không phải không biết điều này (…). Nhà vua đã có thái độ 
khéo léo để giữ độc lập nhưng ý muốn của ông đã bị thực 
tế phũ phàng xóa bỏ. Tất nhiên nhìn rộng ra, lịch sử thế giới 
thời kỳ này là những cuộc chiến tranh giành thuộc địa của 
tư bản. Một điều tất yếu là những nước yếu sẽ bị thôn tính 
dầu có ai đó “cõng rắn” về hay không. Nhưng lịch sử đã đi 
theo con đường riêng của nó và dù vị vua khởi đầu triều 
Nguyễn có những công lao nhất định trong việc thống nhất 
quốc gia, xây dựng một chính quyền quân chủ hùng mạnh 
nhưng ông vẫn không thể xóa mờ vết đen trong sự nghiệp 
khi cầu viện ngoại bang” (dẫn lại theo mục từ “Gia Long” 
trong Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).
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Thật ra, không nên đặt vấn đề quan điểm giai cấp khi 
đánh giá về Gia Long hay triều Nguyễn, vì trong khuôn 
khổ của chế độ phong kiến, dù Nguyễn Ánh quý tộc hay 
anh em Tây Sơn nông dân áo vải thì ông nào cũng muốn 
tiêu diệt đối thủ để lên ngôi hoàng đế thống trị thiên 
hạ như nhau. Nếu bảo lực lượng hậu thuẫn của Tây Sơn 
Nguyễn Huệ là nông dân chính nghĩa thì chả lẽ lực lượng 
hậu thuẫn của phe Nguyễn Ánh lại là thành phần giai 
cấp khác phi nghĩa, vì Việt Nam lúc đó chưa có giai cấp 
công nhân, hay tầng lớp tiểu chủ công thương nghiệp. 
Do vậy, chúng tôi rất chia sẻ với ý kiến của cố GS Trần 
Quốc Vượng khi ông trưng dẫn cùng lúc hai câu ca dao 
nói lên lòng dân lúc đó, với một bên dân ủng hộ Nguyễn 
Huệ (Lạy trời cho cả gió lên/ Cho cờ vua Bình Định phất 
trên kinh thành), còn bên kia cũng là dân nhưng lại ủng 
hộ Nguyễn Ánh (Lạy trời cho cả gió Nồm / Cho thuyền 
chúa Nguyễn thắng buồm thẳng ra), rồi ông khuyến cáo 
rằng “Đừng nên chỉ suy diễn lòng dân (XVIII-XIX) theo 
chủ quan ‘bác học’ (XX), mà nhà làm sử rất nên tham 
khảo Folklore, nhất là Folklore cổ-cận-dân gian” (Xưa & 
Nay, số 450, tr.16).

Theo thiển ý của chúng tôi, nói phương pháp luận sử 
học hay gì gì đó thì cứ nói, bởi nếu không có phương 
pháp luận thì cũng không làm việc tốt được. Nhưng 
phương pháp luận đó nhất định phải “cận nhân tình” và 
không được thoát ly thực tế, theo hướng giáo điều chủ 
nghĩa, trong lĩnh vực sử học lại càng không được tách 
khỏi sự thật lịch sử dựa trên những tài liệu xác thực còn 
lưu giữ được. Còn nhà sử học, do phải lãnh trách nhiệm 
nặng nề trước cộng đồng, cũng không thể vì bất cứ lý do 
gì bóp méo sự thật hoặc nói trái lương tâm mình.

Còn nếu cố muốn nói đến phương pháp luận sử học 
này nọ thì cũng phải nói sao cho ổn, hợp với chính trị 
nhân tình, và với thực tế con người bằng xương bằng 
thịt, chứ không thể cứ tính Đảng hay tính nhân dân, lập 
trường giai cấp mà nói hoài được.

Có một vấn đề cũ mèm được nói nhiều nhất trong 
các giới nghiên cứu văn, sử, nhưng lại luôn bị áp dụng 
một cách lúng túng sai lạc do ảnh hưởng nặng nề của tệ 
giáo điều, đó là chủ nghĩa duy vật lịch sử mà về mặt áp 
dụng để nghiên cứu văn học-sử học thì quen gọi bằng 
cụm từ “quan điểm lịch sử cụ thể”. Mác nói rằng không 
ai được chọn thời để sinh ra cũng như không ai được 
quyền lựa chọn lực lượng sản xuất cho mình, nói nôm 
na là khi người ta sinh ra thì nhiều cái đã có trước, không 
tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của bất kỳ ai. Đó cũng 
là một khía cạnh quan trọng của cái gọi là bối cảnh hay 
hoàn cảnh lịch sử mà con người hầu như không thể thoát 
ra được. Ở một chỗ khác ông viết: “Quan điểm của tôi cho 
rằng sự phát triển của hình thái kinh tế của xã hội có thể 
coi như quá trình của tự nhiên và lịch sử của tự nhiên. Cho 
nên so với mọi quan điểm khác, quan điểm của tôi có thể ít 
quy trách nhiệm cho cá nhân hơn về những quan hệ mà xét 
theo nghĩa xã hội, cá nhân đó trước sau vẫn là sản vật, dù 

cho về mặt chủ quan cá nhân đó có thoát khỏi những quan 
hệ ấy như thế nào chăng nữa” (Về những quy luật kinh tế 
trong chủ nghĩa xã hội, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1975, tr.12). 
Mác cũng nhận định thật tài tình: “Lịch sử chẳng qua chỉ là 
hoạt động của con người theo đuổi mục đích của bản thân 
mình” (C.Mác và Ph. Ăngghen, Gia đình thần thánh hay là 
phê phán sự phê phán có tính chất phê phán, NXB Sự Thật, 
Hà Nội, 1971, tr.163). 

Nếu Quang Trung Nguyễn Huệ và Gia Long Nguyễn 
Ánh mỗi người đều không “theo đuổi mục đích của bản 
thân mình” khi tranh nhau ngôi hoàng đế để thống trị 
thiên hạ thì cũng chẳng có giai đoạn lịch sử thời kỳ cuối 
Lê đầu Nguyễn như nó đã diễn ra trên thực tế, mà nhiệm 
vụ đúng đắn của nhà viết sử chỉ là ghi chép, phản ảnh 
lại sao cho càng đầy đủ và càng đúng càng tốt, để các 
thế hệ cháu con về sau nhìn vào đó có thể tự phán đoán 
rút tỉa kinh nghiệm cho những việc làm trong hiện tại. 
Trong tinh thần đó, nhà viết sử căn cứ vào sử liệu đã được 
kiểm chứng có thể kể ra hết mọi chuyện làm tốt, xấu của 
từng nhân vật lịch sử, không cứ họ thuộc phe nào, và 
nếu cần thì đưa ra nhận định riêng nhưng chỉ có tính gợi 
ý, tuyệt đối không nên dùng lời lẽ mạt sát thiếu lễ độ đối 
với nhân vật mình tự gán cho thuộc về phía phản diện, 
điều đặc biệt cần tránh trong các sách giáo khoa dùng 
cho môn học lịch sử.  

Cho nên cũng phải khách quan nhìn nhận: Trong 
cuộc đụng đầu lịch sử và ở cái thế một mất một còn, việc 
đầu tiên và cấp bách Nguyễn Ánh cần làm lúc đó là diệt 
được quân Tây Sơn trước đã bằng bất kỳ phương tiện 
nào, bởi mối thù “chỉ non Tây thề chẳng đội trời chung”, 
chứ hoàn toàn không cố ý muốn cầu thân với Pháp. Diệt 
được Tây Sơn rồi mọi việc sẽ tính sau, đó là mục tiêu cấp 
thời mang tính sách lược tình huống của vị vua sáng lập 
triều Nguyễn. Bằng cớ là sang thời Minh Mạng (từ 1820), 
Thiệu Trị, các vị vua con vua cháu này do lời dặn của cha, 
ông, họ chẳng những không hợp tác với Tây mà còn thực 
hiện chính sách giết đạo tàn khốc để giải quyết cái di sản 
trớ trêu của lịch sử, và chỉ khoảng thời gian đó các nhà 
vua mới có thể dám làm như vậy (dù không phải việc 
đúng, tốt), do mối ân tình giữa vua cha vua ông (Nguyễn 
Ánh) với Bá Đa Lộc cùng một số tướng tá người Pháp coi 
như đã sạch nợ giang hồ. 

Nếu muốn nói đến quan điểm lịch sử cụ thể trong việc 
đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử, theo chúng tôi, nên 
diễn đạt vấn đề đơn giản như vừa trình bày trên đây thì 
mới sát với thực tế cuộc sống mà không rơi vào chủ nghĩa 
giáo điều là cái mà mọi xã hội văn minh hiện đại trên toàn 
thế giới đều muốn thoát ra. Tại Việt Nam, chúng ta đã có 
khá nhiều tiền lệ chứng tỏ mối nguy hại một thời của 
lối viết sử dựa trên những quan điểm gọi là chính thống 
nhưng giáo điều, đầy định kiến, dẫn đến việc đánh giá sai 
lầm nhiều nhân vật lịch sử mà nay phải đánh giá lại, như 
giới sử học gần đây đã cố gắng làm và đã làm khá thành 
công đối với nhân vật Gia Long và triều Nguyễn… 
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IHắn vừa chạy xe gắn máy đến một ngã tư thì đèn 
đỏ vừa bật lên. Hắn định vượt nhưng không kịp 
vì đã có những chiếc xe ở phía đèn xanh phóng 

qua còn nhanh hơn hắn. Hắn dừng xe và cũng không 
lấy làm khó chịu vì những người kia chạy trước khi 
đèn xanh bật lên. Hắn cũng thường làm như thế. Nếu 
họ chậm một chút thì bây giờ hắn đã qua khỏi đèn 
đỏ rồi. Thực ra hắn không có gì gấp, nhưng cứ có cơ 
hội thì chạy, chẳng có gì phải thắc mắc. Vượt đèn đỏ 
trong cái thành phố này là một chuyện bình thường, 
miễn tránh đừng để đụng người khác hoặc bị công 
an phạt thì thôi.

Phía bên trái của hắn là một người đàn bà còn trẻ 
chạy xe gắn máy chở đàng sau một bà lão tóc bạc phơ, 
có lẽ là mẹ của cô ta. Phía sau hai mẹ con là một chiếc 
xe buýt. Hắn nghĩ trong bụng, già thế mà còn ngồi 
sau xe gắn máy thật chẳng an toàn chút nào. Đang 
mải nhìn hai mẹ con thì đèn xanh bật lên. Hắn chưa 
kịp chạy thì tiếng còi xe buýt vang lên. Tiếng còi nghe 
chát chúa không đủ làm cho hắn khó chịu, nhưng đã 
làm cho người đàn bà chở mẹ luống cuống, chưa kịp 

chạy thì chiếc xe nghiêng qua một bên và hai mẹ con 
té xuống đường ngay trước mũi xe buýt. Người tài xế bị 
cản đường thò đầu ra cằn nhằn sau khi hét thêm một 
tiếng còi xe khủng khiếp để hối thúc. Tiếng còi càng 
làm cho hai mẹ con luống cuống hơn và làm cho bà lão 
không làm sao gượng dậy được.

Tuy là một tay chạy xe bất kể luật giao thông, nhưng 
hắn cũng không thể nào nhịn được thái độ của tài xế 
xe buýt. Hắn dựng xe lại, chỉ tay vào người tài xế và hét 
lớn: “Anh nhấn còi xe kiểu đó thì có ngày giết người mà 
không hay đấy”. Và hắn đến đỡ bà lão dậy, giúp hai mẹ 
con đẩy xe vào vệ đường. Chẳng thấy một ông công 
an nào. Sau khi ổn định cho hai mẹ con bà lão, hắn mới 
tiếp tục lên đường. Ngoài một vài tiếng còi xe gắn máy 
của những người phía xa xa đàng sau thì những người 
ngay sau hắn cũng không thấy phàn nàn gì vì bị chặn 
đường, thế có nghĩa là họ cũng là những người biết 
điều. Chuyện vừa qua thực ra xảy ra như cơm bữa, nên 
hắn cũng chẳng quan tâm làm gì.

Ngày nào trên tuyến đường của hắn từ nhà chạy đến 
chỗ làm việc, hễ ngang một ngã tư mà chậm một chút, 

Thoùi quen
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IIHôm nay thì hắn không chạy xe, mà lại ngồi trên 
một chiếc xe mười sáu chỗ của công ty du lịch 
đang chạy trên đường từ phi trường vào thành 

phố Bangkok của Thái Lan. Chưa vào đến trung tâm 
thành phố nên có những quãng đường tương đối ít 
xe cộ. Thỉnh thoảng cũng thấy có xe gắn máy. Đến 
một ngã tư đèn đỏ, xe của hắn dừng lại. Những chiếc 
xe gắn máy bên cạnh cũng dừng lại một cách thứ tự, 
nghĩa là người đi trước dừng trước thì người đi sau 
dừng sau, chẳng thấy có ai lách lên để ra trước. Đường 
vắng và không thấy người đi bộ nhiều. Như ở Việt Nam 
thì hắn sẽ vượt qua đèn đỏ một cách dễ dàng. Nhưng 
ở đây, hắn ngạc nhiên vì chẳng thấy có chiếc xe nào 
như trong trí hắn nghĩ cả. Mọi chiếc xe đều dừng lại 
chờ đèn, mặc dù chẳng có chiếc nào chạy ngang phía 
trước. Người đi bộ cũng đứng chờ đèn mặc dù không 
có xe mới là lạ nữa. Đèn xanh bật lên, xe hơi và xe gắn 
máy mới thong thả chạy và phía đèn đỏ, xe cộ dừng lại 
một cách nghiêm chỉnh, không như ở Việt Nam, đèn 
vừa đổi màu là xe đã phóng lên vun vút, nhất là phía 
đèn đỏ thì vài chiếc cố gắng tranh thủ một cách liều 
lĩnh. Quả thực hắn thấy quá ư là lạ và không hiểu dân 
chúng bên này chạy xe “nhát” như thế nào nữa.

Một lúc sau, đến gần trung tâm thành phố hơn, xe 
cộ càng nhiều. Hắn để ý thấy có những người đi xe gắn 
máy nhưng lại khoác một cái áo ngoài giống nhau. Hỏi 
ra mới biết đó là những người chạy xe ôm như ở Việt 
Nam vậy. Có điều khác nhau là không thấy có khách  
gọi, mà ở một vài ngã tư, người ta xếp hàng để chờ 
trên lề đường. Tài xế xe ôm đến chở ưu tiên người 
đứng trước. Người kế tiếp đứng một cách bình thản 
chờ chiếc xe đến sau. Hắn ngạc nhiên đến sững sờ. Cái 
xứ gì kỳ lạ, xe ôm mà cũng xếp hàng!!!

Đến một ngã tư ở trung tâm thành phố, chiếc xe 
của hắn lại dừng để chờ đèn. Khá nhiều xe gắn máy 
sắp dãy bên phải xe của hắn. Hắn nhủ thầm: “Lề đường 
chẳng có ai đi, sao họ chẳng lợi dụng vượt lên đỡ phải 
chờ lâu?”. Đèn xanh bật lên, nhưng có hai người đi 
bộ đang còn giữa đường nên xe vẫn chưa chạy. Hắn 
không ngạc nhiên về điều này, nhưng lại ngạc nhiên vì 
chẳng nghe một tiếng còi thúc nào. Hắn nhớ lại chiếc 
xe buýt mới hôm nào ở một ngã tư đường giữa thành 
phố Saigon đã làm cho hai mẹ con chở nhau đi xe gắn 
máy bị té. Hắn cũng sực nhớ lại từ lúc vào đến thành 
phố, xe cộ đông đúc nhưng chẳng nghe một tiếng còi 
nào. Quả thật đáng ngạc nhiên. Ở Việt Nam, nghe tiếng 
còi xe ngoài đường riết quen đến độ không nghe cũng 
thấy khó chịu. Như bây giờ chạy trong thành phố đầy 
xe cộ mà chẳng nghe một tiếng còi nào lại cũng thấy... 
khó chịu. Điều hắn lấy làm lạ là trong cái thành phố 
dân chúng đông đúc chẳng khác gì Saigon, nhưng 
chẳng thấy có ai gấp gáp như ở xứ mình cả. Người nào 
cũng có vẻ thong dong nhàn nhã, mặc dù có khi phải 
chờ đường khá lâu.

không qua được đèn thì đã thấy bị phí mất mấy phút. 
Thực ra hắn cũng không có gì phải gấp, nhưng trong 
cái dòng người chạy xe đó, chậm thì thiệt. Thiệt đây chỉ 
là đi chậm hơn người khác một chút. Không có một 
ngã tư nào mà không có người chạy trước đèn xanh 
hoặc sau đèn đỏ, lấn đường, lấn lề tranh thủ. Riết rồi 
ai cũng quen chuyện chạy ẩu và không bao giờ bị bất 
ngờ về chuyện đó để phải đụng nhau. Thậm chí nhiều 
người đi bộ băng qua đường cũng không cần chờ đèn 
hiệu, cứ vừa đi vừa đưa tay ra hiệu cho xe ngừng lại mà 
thôi. Có công an thì khá hơn một chút, không có công 
an thì khỏi nói, và nếu nhỡ như hệ thống đèn bị hỏng 
thì ôi thôi, hỗn loạn kẹt cứng. Cũng may là trên đường 
hắn đi, không có trường học, nhất là mẫu giáo hay tiểu 
học, nếu không thì chuyện kẹt xe vào những giờ học 
trò bãi học thì khỏi nói. Nhiều bậc cha mẹ dựng xe 
ngay giữa lòng đường để chờ đón con cái. Nhưng nếu 
gặp phải những trường hợp đó, hắn cũng chẳng có gì 
phải khó chịu, miễn chạy thế nào đừng để chậm hơn 
người khác thì thôi. Không phải tranh đua, mà chỉ là 
một thói quen rất bình thường.

H O À N G  T Á  T H Í C H
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vượt đèn, không thấy có tai nạn, không thấy có chuyện 
cướp giật và nhất là chẳng bao giờ thấy có anh công 
an nào xuất hiện cả, mà người ta vẫn tôn trọng luật đi 
đường, quả thật là những chuyện lạ mà lần đầu tiên 
trong đời được đi du lịch, hắn mới thấy. Đúng là xứ văn 
minh có khác.

IIISau mấy ngày ở Thái Lan, hôm nay hắn trở 
lại Việt Nam với cái xe gắn máy như cũ. Siêu 
thị nơi hắn làm việc cách nhà không xa, 

nhưng buổi sáng nào cũng phải mất đến mười phút 
mới đến chỗ làm. Đấy là những lúc không đến nỗi kẹt 
xe. Nếu chẳng may hôm nào không có công an đứng 
đường, hoặc một ngã tư bị đèn hỏng thì không biết 
chừng nào mới đến nơi. Vì vậy mà lúc nào cũng nên 
nhanh chân vượt lên lề đường, hay vụt đại qua lúc đèn 
xanh vừa hết để đề phòng những sự cố bất ngờ thì 
vẫn tốt hơn. Nhưng hôm nay hắn thấy chân tay hình 
như không được nhanh nhẹn trong những trường hợp 
muốn cướp đường để được nhanh hơn một chút. Có 
lẽ vì ảnh hưởng của những hình ảnh ở Bangkok trong 
những ngày du lịch vừa qua. Cứ mỗi lần hắn định lên 
còi khi có một chiếc gắn máy bất ngờ dừng trước mặt 
thì lại nghĩ đến cái thành phố ít nghe tiếng còi xe vừa 
qua, hắn dùn tay lại. Mỗi lần định vượt lên lề đường để 
tranh thủ thì hắn cứ ngập ngừng nhớ đến những chiếc 
xe gắn máy ở Bangkok. Thế là hắn lại thôi.

Phải đến ba bốn ngày sau hắn mới thấy quen thuộc 
lại với cái không khí bình thường hồi trước và không 
còn bị ám ảnh bởi những ký ức ở Bangkok, lắm lúc 
làm cho hắn trở nên rụt rè chậm chạp. Hắn đã quen 
lại cách chạy xe như cũ và đôi khi nghĩ lại giao thông ở 
Bangkok, hắn lại chắc lưỡi: “Ở đây mà chạy xe kiểu thế 
kia thì chẳng biết bao giờ mới đến nơi”. Và hắn trở lại 
với những thói quen cũ mà chẳng thấy ngượng ngập 
chút nào.

Tuy vậy, đồng thời hắn cũng nghĩ thầm: “Chỉ mới ba 
ngày thôi chứ nếu ở bên Bangkok một thời gian lâu 
hơn, có lẽ mình cũng sẽ chạy xe đàng hoàng chẳng 
khác gì mấy người Thái Lan bên đó cả”.

Hắn không nghĩ ra một điều: cái ảnh hưởng của 
môi trường chung quanh là một yếu tố quan trọng để 
biến đổi mình thành một người khác. Cho dù hắn có 
ở bên Thái Lan một thời gian dài, quen chạy xe một 
cách đàng hoàng đi nữa thì khi trở về Việt Nam, không 
dễ dàng gì để hắn có thể giữ cái thói quen đó trong 
cái hoàn cảnh giao thông hỗn độn ở đây được trừ phi 
trật tự giao thông ở đây cũng được như bên đó. Nhưng 
điều này không phải đơn giản vì trước hết dân trí phải 
được nâng cao và dân chúng cần được giáo dục để 
có văn hóa đi đường như các nước văn minh tiên tiến 
khác, không phải một sớm một chiều có thể làm được.

Trật tự đường phố là một điều vô cùng quan trọng 
mà nhiều người lại không nghĩ đến. 

Xe đỗ xuống một địa điểm giữa phố để đoàn của 
hắn xuống đi bộ tham quan. Theo người hướng dẫn, 
mọi người đi vào chợ. Mỗi lần đoàn người đi bộ băng 
qua đường, xe cộ hai phía đều dừng lại chờ, không 
bao giờ nghe một tiếng còi giục, nhất là không có một 
chiếc xe gắn máy nào lách qua đoàn người mà đi. Hai 
bên đường có những người buôn bán nhỏ với những 
sạp thức ăn. Khách bộ hành dừng lại mua thức ăn. 
Chung quanh chỗ bán hàng sạch bong, không có một 
cọng rác hay một vũng nước nào. Có người rút trong ví 
ra một miếng khăn giấy lau mồ hôi rồi chịu khó đi tìm 
một thùng rác bên lề đường để vứt vào. Không thấy có 
người nào vứt một cọng rác xuống đường. Họ đều chịu 
khó đến những nơi có thùng rác để sẵn. Những điều 
đó cũng làm cho hắn ngạc nhiên về “sự chịu khó” của 
người dân không kém. Ở Saigon, hắn còn thấy người 
ta vứt rác vào ngay cả những chỗ có bảng “Cấm đổ rác” 
một cách vô tư hoặc ngồi trên xe buýt thản nhiên vứt 
rác xuống đường là chuyện bình thường. Rất nhiều 
người dừng lại giữa đường nghe điện thoại một cách 
ung dung cũng làm hắn ngạc nhiên, vì như vậy có 
nghĩa là chẳng ai sợ bị giựt đồ như chuyện xẩy ra ngày 
bữa ở Việt Nam cả.

Ba ngày tham quan ở Bangkok tuy ngắn ngủi, nhưng 
hắn cũng cảm thấy đầy đủ. Cái mà hắn cảm thấy như 
một khám phá trong chuyến du lịch là những điều 
không thường thấy ở Việt Nam về chuyện giao thông 
giữa đường phố. Xe cộ, người đi đông như kiến, nhưng 
lúc nào cũng trong vòng trật tự và mọi người tôn trọng 
luật đi đường một cách nghiêm chỉnh. Đường phố 
không nghe tiếng còi xe, không có chuyện chạy ẩu, 
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Danh từ tiếng Việt xem ra không phân loại 
theo giống. Động từ, tính từ cũng không 
biến đổi theo giống theo số như ở vài 
ngôn ngữ khác. Nhưng cũng có những từ 
mặc nhiên có giới tính. 

  Người đàn ông lấy vợ mới, không gọi là đi bước nữa, 
mà là tục huyền. Coi như cái đàn đã một lần đứt dây, giờ 
nối lại. Tục huyền. Còn đi bước nữa là chỉ người đàn bà 
tái giá. Một lần chồng chết, chồng chê, chồng chạy, bây 
giờ đi lấy chồng khác. 

Ngày xưa, lấy chồng là chắc chắn ra khỏi nhà cha mẹ 
đẻ về nhà người, là đi một bước. Người đời gọi là ván 
đã đóng thuyền. Đi lấy chồng xa thì coi như đò đã sang 
sông, con sáo sang sông. 

Chiều chiều ra đứng bờ sông 
Muốn về quê mẹ mà không có đò. 

Gần hay xa thì cũng đã đi một bước. Vậy lấy chồng lần 
nữa được coi là đi thêm một bước. Đi bước nữa. Đàn bà 
đi bước nữa. Đàn ông tục huyền. Đàn ông lấy vợ không 
hề ra khỏi nhà mình, trừ trường hợp ở rể chó chui gầm 
chạn, cho nên đàn ông không bước một bước nào cả, 
càng không phải là đi bước nữa. Để chỉ tình trạng tái 
hôn của cả hai người, dân gian nói: rổ rá cạp lại. Cái rổ 
cái rá đã cũ, bị bung bị tuột, bây giờ người ta cạp lại, 
dùng lại.

Tập quán Ấn Độ, một cô gái phải có của hồi môn 
mang về nhà chồng. Không có hồi môn khó lấy chồng. 
Nhà trai có quyền thách cưới, tùy theo gia cảnh nhà trai, 
tùy theo trình độ của người con trai, ví dụ anh này gia 
đình khá giả, bằng cấp cao, công ăn việc làm tốt, thì càng 
có quyền thách cưới cao, phù hợp với địa vị. Như vậy là 
người con gái Ấn Độ phải cưới chồng. Còn tập quán Việt 
Nam hầu như đàn ông phải cưới vợ. Một cô gái Việt Nam 
mà phải cưới chồng, thì chắc là theo cách nói dân gian, 
phải các thêm vàng mới được người ta rước đi cho.

 Một người đàn ông đa tình, đưa đẩy, dền dứ, người 
ta gọi là trai lơ. Phụ nữ mà đong đưa như vậy, gọi là lẳng 
lơ. Cô Thị Mầu trong chèo Quan Âm Thị Kính hát: Thế mà 
Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ… Thành ra cứ thấy vướng 
mắc khi có người dùng chữ lẳng lơ để chỉ một người đàn 
ông. Cũng như có người viết vẫn cứ viết rằng nhân vật 
đàn ông nọ là người đanh đá, nanh nọc.

Trong quân ngũ, người lính khi đứng nghiêm dưới 
cờ thường được nhắc: quân dung tươi tỉnh. Dung mạo 

Lang thang trong chữ 

HỒ  A N H  T H Á I

trong hàng quân phải tươi tỉnh. Đám lính nghĩa vụ 
chúng tôi thời ấy đùa, đổi thành: dung nhan tươi tỉnh. 
Cứ như cả đám lính đã hóa thành nữ quân nhân hết lượt. 
Dung nhan. Nhan sắc cũng là từ để nói về phụ nữ, ai mà 
lại nói là chàng trai ấy có nhan sắc bao giờ. Còn nói về vẻ 
ngoài của đàn ông, từ ngữ cũng chẳng thiếu: dáng vẻ, 
dung mạo, dung tướng, tướng mạo.

Đi viếng một người vừa qua đời, người ta hay viết 
vào sổ tang hoặc băng tang trên vòng hoa: kính viếng 
hương hồn. Dùng mãi thành quen đến mức nhiều từ 
điển đã phải chấp nhận mà định nghĩa chữ hương hồn 
không phân biệt giới tính. Nói cho đúng, hương hồn là 
dành cho người phụ nữ quá cố. Người đàn ông mới lìa 
trần, người ta sẽ viết: kính viếng linh hồn, kính viếng 
vong hồn.

Dạo còn bé, tôi nghe một bà láng giềng kể chuyện: 
Cái hồi tôi còn con gái… Buồn cười mãi. Chẳng nhẽ bây 
giờ bà ấy đã thành con trai? Nhưng mà lớn lên mới hiểu 
dùng từ như thế là đúng. Thời còn con gái được hiểu là 
khi chưa lấy chồng. Người phụ nữ chưa chồng được gọi 
là con gái, lấy chồng rồi thì trở thành đàn bà. Tạm quy 
ước: một thiếu nữ chưa chồng, coi như còn trinh tiết thì 
không gọi là đàn bà, mà là con gái. Còn nghe phải câu: 
Cô này đã thành đàn bà rồi, thì có thể hiểu đang nói về 
tình trạng trinh tiết của cô ta đấy. Cũng như vậy là câu: 
chàng trai ấy đã trở thành đàn ông. 



36                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 1 - 2015

Sử học là bộ môn khoa học có khả năng làm 
sống lại quá khứ. Với ý nghĩa tái hiện những gì 
diễn ra trong lòng thời gian của dĩ vãng, trên 
thực tế đã có một dòng lịch sử được viết bởi 
căn cứ, từ đó dẫn tới sự lẫn lộn giữa căn cứ và 

sự thật. Và sự thật trở thành nỗi ám ánh cho những ai 
muốn đi tìm chân lý của lịch sử.

Ở ngành Nhân học có sự phân biệt giữa Chân lý và 
Sự thật. Xét về mặt nhận thức, chân lý chỉ có Một - là 
những gì đã diễn ra và đi vào quá khứ. Còn sự thật có 
vô vàn, bởi sự thật hình thành trên cơ sở nhận thức về 
chân lý. Chân lý thuộc đối tượng khách quan, mất đi 
trong thời gian. Sự thật hình thành bởi kết quả của quá 
trình nhận thức, mang tính chủ quan. Bởi vậy, đối với 
mỗi hiện tượng lịch sử chỉ có Một chân lý, nhưng lại có 
rất nhiều sự thật được phản ánh (theo quan niệm bao 
dung của ngành Nhân học). 

Chân lý bản thân không tự nói lên thành “sự thật”, 
mà phải thông qua lăng kính phản ánh của con người 
để viết nên nội dung đã mất. Sự thật được phản ánh 
trở thành bóng phản của chân lý theo chiều hướng đi 
tìm thời gian đã ra đi thông qua phương pháp tái hiện. 
Vì thế, điều khiến cho con người cứ phải đi tìm sự thật 
lần hồi theo dấu vết căn cứ vì thuộc tính đa chiều của 
chân lý được phản ánh, có lúc đòi hỏi huy động cả năng 
lực tưởng tượng để phác họa bức tranh sinh động mà 

thời gian đã cướp đi. Bằng cứ cho thấy, nỗ lực truy tìm 
dấu vết sự thật qua căn cứ tự thân phân mảnh thành 
nhiều mảnh ghép rời rạc, khác nhau cùng phản ánh 
về một sự kiện, có khi nhuốm màu sắc cổ tích. Ở nhiều 
trường hợp, sự thật giống như bóng trăng treo lơ lửng 
bên trời hiện thực trong giây phút mơ màng, bâng quơ 
rơi xuống đáy hồ nhận thức để cho người trên bờ cứ 
phải ngẩn ngơ! Đôi khi người nhìn ngỡ rằng ánh trăng 
đang ẩn hiện dưới lòng sông sâu là thật! Chân lý một 
khi đã biến mất sẽ để lại hàng loạt dấu tích ẩn hiện, 
biến ảo qua sự cộng hưởng của vật chứng. Trong muôn 
vàn sự vật được lấy làm căn cứ rốt cuộc căn cứ nào sẽ 
có khả năng cất lên tiếng nói đại diện cho chân lý? Rõ 
ràng, chẳng có sự thật nào đủ tư cách thay thế cho 
tiếng nói quyền uy có một không hai của Chân lý, mà 
chỉ tạo ra tiếng vọng cộng hưởng bởi vô vàn nhãn thức 
của nhân chứng. Xét đến cùng, chân lý đã kịp biến mất 
khỏi không gian hiện hữu và thời gian lịch sử. Sự thật 
trở thành “bóng phản”, phản ánh những trải nghiệm 
phong phú của con người. Bởi vậy, Chân lý luôn khắc 
khoải chờ mong tiếng nói của sự thật. 

Chân lý không mang giá trị ngoại tại, hiển nhiên, phơi 
bày giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần trang sức hay 
che đậy, mà hồn nhiên, tự tại. Khác hẳn với sự thật luôn 
được khoác lên tấm áo dệt nhiều lớp ngụy trang, khoe 
sắc, thiên hình vạn trạng... Qua mỗi lăng kính phản ánh, 

Caên cöù vaø söï thaät
L Ê  HẢ I  ĐĂN G
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chúng lại có nhiều tỷ giá khác chồng chéo lên nhau 
mà người trong cuộc phải hoán đổi sao cho quyền lợi 
của mỗi bên đều được thỏa mãn. Hành vi thỏa thuận 
ngầm ấy làm hình thành bản chất méo mó của dữ kiện. 
Chúng thể hiện độ chênh giữa căn cứ và sự thật. Từ đó, 
những hành vi trên tự làm thành tính phi căn cứ của sự 
thật và tính đa diện của mỗi dữ kiện. Sự thật trở thành 
thực thể bị rọc phách thành nhiều mảnh, mà người làm 
công tác giám sát phải chịu khó bóc tách nhằm ráp lại 
thành khối thống nhất, chí ít nhằm lý giải cho các hiện 
tượng được lấy làm chỉ báo hay căn cứ. 

Trong hợp đồng dân sự, để tiếp cận được với sự thật 
càng gian nan hơn, vì những gì phản ánh trên giấy trắng 
mực đen không phải bí ẩn được cất giấu trong đầu mỗi 
bên tham gia. Như việc ký khống giá tiền trên hợp đồng, 
chứng từ, kể cả những trường hợp ngây thơ như hợp 
đồng nghiên cứu khoa học, một lãnh địa tưởng chừng 
linh thiêng với những chuẩn mực đúng đắn, khoa học, 
khách quan, độc lập và đặc biệt thấm đẫm giá trị đạo 
đức. Người hoạt động thực tiễn từng phàn nàn về tình 
trạng kém cỏi về học thuật, nhưng chưa nguy hiểm 
bằng thói giả dối về Tâm thuật. Hành vi kê khống chứng 
từ, hóa đơn, ít sít ra nhiều, không báo có, thủ đoạn ma 
thuật, phù thủy trong quá trình nghiên cứu, nghiệm 
thu… và đặc biệt, chúng đều được hậu thuẫn bởi hàng 
loạt kết quả được lấy làm căn cứ chính thống. Và sự thật 
được biết đến vẫn nằm ngoài những gì lưu giữ trong ký 
ức. Tất cả căn cứ xác thực đều tạo khoảng trống mênh 
mông cho hành vi gian lận, giả dối nhảy múa. Ai là người 
có khả năng thẩm định tỷ lệ đúng đắn của những văn 
bản pháp quy? Cuộc đời vốn không đơn sắc như thể 
giấy trắng mực đen, nhưng vì bản chất vô sỉ của các dữ 
kiện mà chúng ta ngày càng phải chứng kiến tính phi 
căn cứ của sự thật thông qua tập quán văn hóa. 

Căn cứ không tự làm nên sự thật, mà hình thành bởi 
văn hóa, đặc biệt là những thói giả dối, ăn mòn theo 
năm tháng, biến sự thật ngày càng xa rời chân lý trở 
thành lớp vỏ biến tướng của hành vi đạo đức suy đồi. Từ 
đó, căn cứ có nguy cơ lâm vào cạm bẫy của tình trạng 
“vô thức tập thể”, đánh mất tiếng nói của sự thật. Hiểm 
họa của thói ăn thật làm dối, ăn không nói có, biến báo, 
bóp méo sự thật… đã và sẽ tiếp tục phải trả giá đắt 
bằng hiện trạng suy đồi đạo đức, cũng như lỗ hổng của 
sự thật bị tước mất giá trị nội tại nhằm tạo nên lỗi lầm 
tai hại. Độ chênh giữa hệ thống chuẩn mực pháp quy 
và yêu cầu thực tế tạo thành dư địa cho những hành 
vi ứng xử hai mặt phổ biến. Thói quen ứng xử tình thế, 
linh hoạt để thích nghi, tác động không nhỏ đến giá trị 
đạo đức, tạo thành các mối quan hệ rối rắm, gây nhiễu 
loạn thông tin, hiệu ứng mập mờ giữa những dữ kiện 
được lấy làm căn cứ cho sự thật. Quá trình tìm kiếm, 
theo đuổi giữa căn cứ và sự thật luôn giữ khoảng cách 
vô hình đủ để thói quen lẻn vào gây nên những bất ổn, 
chông chênh trong tập quán văn hóa. 

sự thật tiếp tục tạo dáng với nhiều vẻ lung linh, huyền 
ảo, bắt mắt và khởi đầu cho sự giả dối. Cùng một hiện 
tượng xảy ra đối với tất cả nhân chứng đều phản ánh tính 
chân thực không giống nhau. Vì vậy, trong muôn vàn cá 
nhân đi qua chiến tranh, vượt lên số phận đời mình vẫn 
chỉ có một Hemingway tỏa sáng. Đó là sự khác biệt trong 
cách thức trải nghiệm đối với thực tế cuộc sống. Trong 
trường hợp, đương sự nói tận kỳ lý về một hiện tượng thì 
sự thật ấy tự thân đã đạt tới tính chất đa diện của một dữ 
kiện. Còn chân lý nhằm chỉ hiện tượng đã đi qua, không 
còn khả năng ủy thác cho căn cứ lên tiếng. Sự thật lại có 
khuynh hướng quyền biến, thay đổi theo chiều hướng xa 
rời chân lý, thậm chí cố ý làm méo mó lịch sử. 

Trong hoạt động kinh tế, tương tác dân sự nói chung 
ngày càng xa rời sự thật. Hệ thống văn bản, pháp quy 
lấy làm căn cứ lại có khuynh hướng đóng nhiều vai. 
Tính chất ủy thác của căn cứ một mặt thể hiện vai trò 
quyền uy về mặt pháp luật, mặt khác lại không có khả 
năng phát biểu chính kiến của mình. Vì thế, thói quen 
làm méo mó sự thật nằm trong các công cụ được dùng 
làm căn cứ đã tạo ra rào cản cho sự thật tiếp cận chân 
lý. Ví dụ như trong giao dịch thương mại, chứng từ, hóa 
đơn vốn là những công cụ quyền uy phản ánh sự thật. 
Song, trên thực tế, có những sự thật hiển nhiên xảy ra 
bên ngoài căn cứ. Tỷ giá ngân hàng niêm yết lấy làm 
căn cứ cho các hoạt động giao dịch, nhưng đằng sau 
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Thế giới già đi một cách nhanh chóng lạ lùng, 
không chỉ ở các nước giàu mà ở cả các nước 
nghèo, nước đang phát triển cũng vậy! Ấy là 
nhờ cải thiện dinh dưỡng, vệ sinh, chăm sóc y 
tế… tốt hơn xưa! Nhưng dân số già đi thì đặt 

ra nhiều vấn đề xã hội! Các bệnh mạn tính kéo dài, chất 
lượng cuộc sống sa sút là những vấn đề đang được nhiều 
nước quan tâm. Ngày xưa, chăm sóc người già là chuyện 
của gia đình. Bây giờ là chuyện của xã hội! Cho nên hệ 
thống kinh doanh cũng chuyển hướng: đầu tư phục vụ 
người già, dụ dỗ người già bỏ tiền mua sắm, tiêu dùng... 
Hệ thống y tế cũng chuyển hướng: ngành lão khoa, 
tâm thần phát triển nhanh! Bệnh viện, dưỡng đường 
cho người già mọc lên ngày càng nhiều. Người già vốn 
hay lo nghĩ, sợ sệt, thích dùng thuốc, thích máy móc xét 
nghiệm, nghe đồn thuốc gì hay ở đâu cũng thử, cũng tìm 
và bày vẽ cho nhau! Vậy là hết ghế chữa bách bệnh lại 
đến giường chữa bá bệnh, máy chữa bệnh đa năng, báu 
vật thế giới… Rồi nước cá thần, niệu liệu pháp, khu vườn 
kỳ lạ, đến các thần y hoạt động nhộn nhịp…! 

Có lần tôi viết một bài về người già có tựa là: “Già sao cho 
sướng?”, không ít bạn bè vừa đọc cái tựa đã kêu lên: Quái, 
cái ông bác sĩ này bây giờ bày đặt viết chuyện “tục tĩu”!

Cái chữ “sướng” thiệt là tai hại, gây hiểu lầm nhiều quá!
Thiệt ra “sướng” tôi dùng đây là trái với “khổ”. Phật dạy 

“Sinh bệnh lão tử” là khổ, thương yêu mà xa cách là khổ 

(ái biệt ly), oán ghét mà gặp gỡ là khổ (oán tắng hội), 
mong muốn mà không đạt là khổ (cầu bất đắc); ngũ uẩn 
không điều hòa là khổ…    

Kể đủ thứ “khổ” như vậy thực ra không phải để bi 
quan, yếm thế, mà trái lại, khi đã nhận chân được sự 
thực thì sẽ có cách giải thoát khổ đau. Như người thầy 
thuốc phải chẩn đoán đúng bệnh, tìm ra được nguyên 
nhân thì mới có phương cách chữa trị hữu hiệu! 

Già là một cái “khổ” không chối cãi được. Ít có ai già 
mà khăng khăng bảo mình sướng lắm, sướng lắm chớ! 
Sướng sao nổi. Lực bất tòng tâm. Muốn mà không làm 
được, tức lắm chớ, buồn lắm chớ. Muốn bay nhảy như 
hồi thanh xuân đâu có dễ! Nhiều nỗi cay đắng ngậm 
ngùi không tiện nói ra, không biết bày tỏ cùng ai. Người 
già đôi khi như hổ nhớ rừng: 

“Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt 
Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…”.

           (Thế Lữ)
Đó là không kể già thì thường có bệnh. Bệnh thì 

không đơn giản. Đủ thứ bệnh ở lục phủ ngũ tạng, “ba 
cao một thấp”... Bệnh này kéo bệnh kia. Thuốc chữa 
được bệnh này thì sinh ra bệnh khác. Lòng vòng mãi 
không dứt.

Một người bạn ở nước ngoài về cho biết lúc này bạn bè 
có tuổi của mình bên đó bị bệnh “ba cao một thấp” nhiều 
lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi bệnh ba cao một thấp là bệnh 

Đo lường

ĐỖ  HỒN G  N GỌC

“chất lượng cuộc sống”
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gì? Đó là bệnh cao máu (tăng huyết áp), cao đường (tiểu 
đường) và cao mỡ (tăng acid béo, tăng cholesterol xấu). 
Còn một thấp là gì? tôi hỏi. Bạn nói một thấp là thấp khớp! 
Thì ra vậy! Nhưng đâu chỉ có ở nước ngoài, ở đây bây giờ 
ta cũng đầy “ba cao một thấp” đó thôi! Mấy năm trước, tỷ 
lệ tiểu đường (typ II) rất thấp, nay đã tăng gấp mấy lần. 
Bệnh tim mạch, huyết áp, thấp khớp, béo phì… đang tăng 
nhanh. Ra đường bây giờ thấy thanh niên trai tráng thì cà-
phê thuốc lá nhậu nhẹt tưng bừng còn người già thì cà lết 
cà nhắc tập đi bộ, huơ tay múa chân thiệt là náo nhiệt!

Có một nhà báo nằm mơ thấy mình gặp thượng đế, 
và xin được phỏng vấn ngài. Được, muốn hỏi gì thì hỏi. 
Thượng đế nói.

Nhà báo bèn thưa từ lúc tạo ra loài người đến giờ 
ngài có thắc mắc hay ngạc nhiên gì về họ không?

Nhiều lắm. Ta ngạc nhiên không hiểu sao con người 
lúc nhỏ thì mong cho mau lớn, lớn rồi thì mong cho nhỏ 
lại! Ngạc nhiên không hiểu sao con người lúc trẻ thì đem 
hết sức khỏe ra để kiếm thật nhiều tiền để rồi sau đó 
đem tiền ra phục hồi… sức khỏe! Lại nữa, ngạc nhiên 
thấy con người luôn sống trong tương lai hoặc trong dĩ 
vãng, mà tương lai thì chưa tới, dĩ vãng đã qua rồi, nên 
có thể nói con người chưa bao giờ… biết sống cả!

Sống trong hiện tại “ở đây và bây giờ” chính là cách 
sống tốt nhất! Nhưng, dĩ nhiên là  phải sống với tuệ giác, 
nếu không lại rơi vào “hiện sinh chủ nghĩa” thô thiển! 

Già là một vấn đề sinh học nhưng trước hết là một 
vấn đề văn hóa. Về sinh học, người ta có thể “đo già” 
bằng nhiều cách như đo mức tăng huyết áp, khả năng 
điều tiết của thủy tinh thể, khả năng nghe v.v. Ta biết 
mạch máu giống như cái ống dẫn nước bằng cao su, 
dùng càng lâu càng khô cứng, không dẻo dai như lúc 
mới, càng có tuổi, mạch máu càng căng giòn, huyết áp 
tăng dần lên và do đó cũng dễ vỡ. Thủy tinh thể ở mắt 
như một cái ống kính của máy hình nhưng co giãn được 
để điều tiết nhìn gần nhìn xa, khi có tuổi, độ co giãn 
không còn linh hoạt nữa, đơ cứng và vì thế phải mang 
“kính lão” để điều chỉnh mỗi khi cần đọc sách báo…

Nhưng, già trước hết là một vấn đề văn hóa. Có nền 
văn hóa ở đó người ta ham già, mong chóng già; có nền 
văn hóa người ta sợ già, trốn già!  Ở Đông phương ngày 
trước, với nền văn minh lúa nước: “kính lão đắc thọ”, “già 
làng”, “lão làng”, người ta thích già sớm, có khi phải sắm 
vai… già, ở Tây phương tôn trọng tuổi trẻ, sức mạnh, 
nhan sắc, nên người ta che giấu tuổi già, luôn sắm vai… 
trẻ. Cái gì quá cũng trở nên lố bịch. Chưa già mà làm 
bộ già đã khó coi mà quá già làm bộ trẻ càng khó coi! 
Tiếng Việt ta rất hay, có già cả, già khú, già khú đế, già 
dê, già dịch, già không nên nết…! Phim ảnh, tiểu thuyết, 
kịch nghệ, truyện cười bên Tây… hễ có một ông già thì 
thường là người biển lận, bủn xỉn, còn một bà già thì là 
mụ phù thủy độc ác. Ta thì khác. Ông Bụt, ông Tiên trong 
cổ tích luôn là một ông già phúc hậu nhân từ, bà Tiên thì 
hiền lành, xinh đẹp, hiện ra giúp đỡ mọi người!

Trong một thế giới “toàn cầu hoá” như hiện nay thì 
sự phân biệt già Tây già Ta không còn rạch ròi rõ nét 
như xưa. Người ta quan tâm đến Chất lượng cuộc sống 
(Quality of life) của người già nói chung. Chất lượng cuộc 
sống là “những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống 
của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà 
họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, 
tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ” (Tổ chức Sức 
khỏe Thế giới, WHO). 

Một bà cụ già “nhà quê” sống vui với cánh đồng lúa 
vàng, với dòng sông xanh mát, cá kho tộ, canh chua, 
bông bí chấm kho quẹt được con cái - nay là đại gia 
- hiếu thảo mang về thành phố nhét vào phòng máy 
lạnh, cho ăn uống toàn cao lương mỹ vị chắc chắn sẽ 
rất buồn khổ, chỉ mong tìm cách trốn thoát! 

Người già còn khỏe, có thể “tự lập” được nhưng con 
cháu… quá chiều chuộng, quá “hiếu thảo”, đút từng 
món ăn, nâng từng bước đi, bắt khám bệnh liên tục, bắt 
uống thuốc liên tục  sẽ… làm cho nhanh chóng kiệt quệ 
và trở nên lệ thuộc.   

Tổ chức Sức khỏe Thế giới đề ra một bảng chỉ số để đo 
đạc chất lượng cuộc sống  trong lãnh vực sức khỏe - yếu 
tố quan trọng bậc nhất của tuổi già - có thể ứng dụng để 
mỗi người tự đánh giá về mình mà tự điều chỉnh, cũng 
như có sự quan tâm và hỗ trợ của gia đình và xã hội. 
Bảng chỉ số đó gồm các yếu tố về thể chất, tâm lý, tính 
độc lập, quan hệ xã hội và môi trường sống.

Chẳng hạn có câu thì hỏi tổng quát, như trong hai 
tuần qua, bạn đánh giá chất lượng cuộc sống của bạn ở 
mức độ nào? Rất xấu? Xấu? Không tốt không xấu? Tốt? 
Rất tốt? 

Rồi những câu hỏi cụ thể hơn vào từng vấn đề nêu 
trên: Bạn có hài lòng về sức khỏe hiện nay của bạn 
không? ở mức độ nào? Bạn có bị đau nhức gì về thể chất 
không? Ở mức độ nào? Bạn có cần đến thuốc men gì 
không? ở mức độ nào? Bạn có cảm thấy vui sống? Có 
cảm thấy cuộc sống là có ý nghĩa không?

Bạn có chấp nhận ngoại hình (bề ngoài) của bạn hiện 
nay không? ở mức độ nào? Bạn có đủ tài chánh để đáp 
ứng nhu cầu hằng ngày không? Bạn có được vui chơi 
giải trí không? Bạn có đi lại thoải mái không? Bạn có hài 
lòng về giấc ngủ của bạn không? Bạn có hài lòng về mối 
quan hệ của bạn với những người chung quanh không? 
Bạn có thường cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, lo âu, 
trầm cảm…? Ở mức độ nào? Luôn luôn? Thường xuyên? 
Đôi khi? Không bao giờ?…

Đại khái đó là một ít câu hỏi trong hàng trăm câu 
hỏi được đặt ra để “đo lường” một cách tương đối chất 
lượng cuộc sống của ta.

 
Trên đây chỉ là chút gợi ý nhân mùa xuân về để  thỉnh 

thoảng ta nên… tự hỏi mình như vậy, và ngắm nghía lại 
mình xem sao? Đã có khi nào thấy giật mình: “Nhìn lại 
mình đời đã xanh rêu” (TCS) chưa nhỉ? 
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Thiền giúp gia tăng sự thông minh trên nhiều 
phương diện, từ việc làm cho hai bán cầu 
não hoạt động song song góp phần tăng trí 
nhớ, đến việc giúp não bộ lớn hơn và cảm 
xúc thông minh được hoàn thiện. Thiền làm 

gia tăng chất xám và chất trắng của não bộ. Chất xám 
có nhiệm vụ gạn lọc tin tức… Chất trắng ảnh hưởng 
đến kỹ năng truyền đạt.

Qua bài này, độc giả sẽ biết thêm tại sao, ngoài công 
dụng chữa trị bệnh tật, làm cho con người đẹp hơn, 
sống lâu và sống có hạnh phúc hơn…, thiền còn có 
những công dụng kỳ diệu là làm cho con người, nhất là 
các doanh gia, giám đốc, cấp lãnh đạo, giáo chức, học 
sinh, sinh viên… thông minh hơn. 

ADưới đây là sáu lý do khiến thiền làm tăng trí 
thông minh và cải tiến việc học

1. Thiền điều hướng não bộ 
Nhiều người không hề biết, thông thường, con 

người chỉ sử dụng nửa bộ não phía này nhiều hơn nửa 
bộ não phía kia, tạo tình trạng thiếu cân bằng trong 
não bộ. Thiền có khả năng giúp toàn thể bộ não vận 
hành cùng một lúc, nên khả năng giải quyết công việc 
nhanh và dễ hơn, óc sáng tạo tràn trề, sự tập trung chú 

ý tăng trưởng. Những người đạt được sự thành công 
lớn trong trường đời, một phần quan trọng là do bộ 
não hoạt động toàn diện nhờ thiền. Chúng ta cũng sẽ 
được như thế; tại sao không?

2. Thiền tăng dung lượng não
Nhiều nghiên cứu tại Đại học Wisconsin cho thấy 

thiền làm vùng chất xám trong bộ não dày hơn. Và do 
đó, con người sẽ thông minh và nhanh nhẹn hơn. 

Ý nghĩ từ rất nhiều năm trước là não bộ được định 
hình lúc con người mới sinh ra. Nhưng những thí 
nghiệm gần đây cho thấy, thiền có thể cải tiến sự vận 
hành của não bộ làm cho con người thông minh hơn. 
Khám phá này trùng hợp với lời dạy của Phật trong hai 
ngàn năm qua: “Tam vô lậu học” tức là Giới, Định, Tuệ. 
Giữ giới thì định tâm, tâm định thì trí tuệ phát sinh.

3. Thiền hạ sóng não đến tần số tốt nhất (alpha, theta, 
and delta) 

Thiền giúp óc sáng tạo cao, ý chí mạnh, nâng nhận 
thức, và trên hết là năng lực thông minh gia tăng. Thiền 
là con đường tốt và dễ, đem đến những lợi ích vượt bậc 
và chuyển hóa mọi lãnh vực của cuộc sống, cũng như 
giúp cho ta có chỉ số thông minh rất ấn tượng.

4.  Thiền mang đến sự hiểu biết nhạy bén, sâu sắc và 
giúp trực giác phát triển

HỒN G  Q U A N G

T Ạ P  B Ú T
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 Thiền còn làm gia tăng sự thông minh tiềm ẩn bên 
trong (inner intelligence). Đây là yếu tố quan trọng 
nhất cho sự thành công trong một thế giới thực. 

Nhiều doanh nhân thành công, trong đó có cả Steve 
Jobs, cho rằng phát biểu, thiền mang đến những ý tưởng 
nhạy bén, tuyệt diệu và mới mẻ từ trực giác thông minh 
tiềm tàng bên trong chứ không phải một thứ gì khác. 

5. Thiền gia tăng trí nhớ ngắn và dài hạn
 Chúng ta biết, phần lớn, trí nhớ là sự hợp thành của 

thông minh và chỉ số thông minh. Từ việc thi cử, học 
ngoại ngữ, nhớ tên (người, đồ vật…), trí nhớ đóng vai 
trò quan trọng hằng ngày. Não bộ có hai vùng liên hệ 
đến trí nhớ là vùng hải mã (hippocampus) và thùy não 
trước trán (frontal lobe). Lúc thiền, hai vùng này gia 
tăng họat động, trí nhớ phát triển. Nhờ thế, việc làm, 
việc học và đời sống hằng ngày dễ thành tựu. 

6. Thiền làm tăng thông minh cảm xúc 
Nhiều người không biết về bản chất của những cảm 

xúc tiêu cực của mình như lo lắng, sợ hãi hay giận hờn 
và vì thế không biết cách chuyển hóa chúng thành 
những cảm xúc tích cực. Thay vào đó, họ dùng những 
kích thích bên ngoài như ăn uống say sưa, dùng rượu 
hay ma túy để làm êm dịu những lo buồn, khổ đau trong 
lòng. Họ không thể kiểm soát được những tác động và 
hoàn cảnh chi phối, để biết cách tự chế các cảm xúc 
của mình. Thiền đều đặn sẽ giúp chúng ta có được sự 
thông minh cảm xúc (EQ hay emotional intelligence). 
Đó là khả năng dẫn đến và lắng nghe cảm xúc, tiếp 
đến là cảm nhân cảm xúc trong an lạc và ý nghĩa. Thêm 
nữa, thông minh cảm xúc giúp ta đọc được và đáp ứng 
một cách chính xác cảm xúc của người khác. Đây là sự 
thông minh khó mà đo lường nhưng rất quan trọng 
trong thế giới đầy dao động hiện nay. 

BCác nghiên cứu khoa học cũng cho thấy thân 
yên tâm lắng thì sức khỏe sẽ bền. Thiền là kỹ 
thuật làm cho thân yên tâm lắng; và riêng về 

não, thiền mang lại tám ích lợi
1. Trí tăng huệ phát
Thiền một thời gian dài làm tăng trưởng sự kết nối 

giữa các tế bào não, gia tăng các nếp cuốn trong não, 
phần liên hệ đến sự quyết định và chọn lọc tin tức một 
cách thông minh và nhanh chóng.

2. Thiền thay đổi cấu trúc não
Thí nghiệm khoa học gần đây cho thấy, thiền lâu, 

chất xám gia tăng. Chất này liên hệ đến nhận thức 
nhạy bén, ổn định cảm xúc, đối trị căng thẳng và làm 
cho con người thông minh hơn. Chất trắng giúp kỹ 
năng truyền đạt nhanh và hợp lý…

3. Thiền điều hướng cảm xúc
 Một nghiên cứu khác cho thấy, những người thực 

hành thiền chánh niệm (mindfulness meditation) lâu 
dài, sự hoạt động của hạch hạnh nhân bên phải giảm 
lúc bị căng thẳng. Cấu trúc của não đóng vai quan 

trọng trong tiến trình cảm xúc. Thiền làm cho các cảm 
xúc an tịnh thay vì quá bộc phát khó kiểm soát. 

4. Thiền giảm đau nhức 
Thiền làm chậm tiến trình quá nhạy cảm, nên giảm 

thiểu cảm giác đau nhức. 
5. Thiền đóng nhiều vai trò lợi lạc khác
 Giáo sư David Levy tại Đại học Washington viết, 

“Một số loại Thiền làm gia tăng khả năng tập trung, chú 
ý, làm giảm cảm xúc quá nhạy bén…nhưng đến nay 
các lợi ích ấy chưa được phổ biến rộng rãi trong các môi 
trường có quá nhiều căng thẳng”.

6. Thiền giảm béo phì
Thí nghiệm tại Đại học Y San Francisco Mỹ, Giáo sư 

Jennifer Daubenmier, MD, cho thấy, thiền liên hệ đến 
sự thay đổi nhận thức của cơ thể, giảm căng thẳng kinh 
niên và giảm mỡ bụng. Vì thiền huân tập sự nhận biết 
của tâm chứ không cho tự do phản ứng dựa vào thói 
quen. Thí dụ, không tự ý vươn tới lấy một thỏi kẹo để 
thỏa mãn sự ưa thích. Nếu nhận thức trước những điều 
ước mong, chúng ta sẽ có một quyết định thông minh và 
hợp lý”.

7. Thiền giảm cảm cúm 
Đại học Wisconsin Mỹ tổ chức làm thí nghiệm một 

nhóm người gần 60 tuổi. Kết quả cho thấy, thiền chánh 
niệm làm giảm 50% cơn bệnh, hoặc rút ngắn 50% thời 
gian bị cảm cúm. Lý do, thiền làm giảm căng thẳng, hệ 
miễn nhiễm gia tăng, tạo sức đề kháng cao, chống vi 
trùng và vi khuẩn cảm cúm.

8. Thiền giúp tập trung và chú ý tốt hơn 
Tiến sĩ Tâm lý Robert Youmans và đồng nghiệp tìm 

thấy, các thí sinh ngồi thiền trước lúc thi thì đạt được 
điểm cao hơn số thí sinh không thiền. Lý do? Vì Thiền 
giúp học sinh tập trung và chú ý tốt hơn.

CKết luận
Nếu trong một quốc gia mà người dân mang 

nhiều bệnh và kém thông minh thì quốc gia ấy 
khó đạt được tình trạng văn minh và phú cường.

Thông minh không do bẩm sinh và cố định. Thiền 
có thể tái tạo não bộ giúp con người thông minh hơn.

Khoa học đã cho thấy những lý do khiến thiền làm 
cho con người thông minh hơn cũng như những ích lợi 
mà thiền mang đến cho não bộ. 

Thiền là một trong những dưỡng chất quý báu, 
không thể thiếu cho nhân loại trong một thế giới đầy 
biến động, mà không tốn tiền và không cần tranh 
giành với ai.   

                                                          
Các thông tin trên đây có thể được kiểm chứng trên các 

trang mạng sau:
http://eocinstitute.org/meditation/increase -your-

intelligence-with-meditation/.
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/16/eight-

meditation-brain-benefi ts_n_3903855.html.
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Chợ là nơi tụ hội của kẻ bán, người mua. 
Hàng hóa của chợ, chủ yếu là lương thực, 
thực phẩm, gia súc, gia cầm, các hàng tiêu 
dùng như quần áo, vải vóc, giày dép, đồ gia 
dụng, đồ trang sức… Chợ còn là địa điểm 

của dịch vụ bình dân như ăn uống, làm đẹp, gội đầu… 
Chợ càng ngày càng thêm đa dạng với chợ phiên, họp 
theo định kỳ hàng tuần, thường thường là lộ thiên, 
trong không gian thoáng đãng của núi rừng hoặc một 
góc phố gần gũi với thiên nhiên, đối lập với siêu thị có 
máy lạnh, đầy ắp hàng hóa, phù hợp với văn minh đô 
thị; chợ cũng có thể thu gọn sản phẩm như chợ bán đồ 
cũ, chợ trái cây, chợ hoa dịp Tết. Về mặt quy mô, chợ 
lớn hay nhỏ là tùy quy hoạch kiến trúc thành phố, tùy 
sự thuận tiện về địa điểm lưu thông và phân phối, tùy 
mật độ dân cư… Chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn 
là địa chỉ văn hóa, kinh tế, du lịch. Trong các địa điểm 
tham quan và mua sắm của du khách, thì chợ là một 
nơi hấp dẫn, chính vì thế, chợ Bến Thành, chợ Đông Ba, 
và nhiều chợ lớn khác là điểm đến của các vị khách từ 
xa, trong nước cũng như ngoài nước.

Trong đời, ai mà không từng đến chợ, dầu không biết 
đến chợ lớn, chợ vừa vừa, thì cũng không xa lạ với chợ 
vùng quê, cũng như chợ bên đường, chợ cóc? Chợ nào 
khiến cho bạn thích thú? Mới đây, Sandra Haurant, một 
nhà báo nữ, đi đây đi đó nhiều nơi trên thế giới,  đã viết 
bài với nhan đề: “The best food markets around the world” 
(Những chợ thức ăn tốt nhất trên thế giới), đăng trên 
báo mạng The Guardian (Anh) ngày 26-8-2014. Chợ thì 
thiên hình vạn trạng, làm sao so sánh được chợ này với 
chợ khác, và best (tốt nhất) có nghĩa là gì? Nhà báo nữ 

gợi ý: “tốt” có nghĩa là thức ăn kỳ lạ và cảnh tượng ngoạn 
mục. Tất nhiên, ai cũng biết, không ai thuyết phục ai, 
mỗi người có cách chọn lựa và nhận định riêng.

Sandra Haurant đã chọn chợ thức ăn tốt nhất thuộc 
về ba nước: Tây Ban Nha, Morocco1 và Pháp. Ở Tây Ban 
Nha, bạn đã quá quen trên tivi với đội bóng đá Barcelona 
thuộc loại quán quân trên thế giới; lần này nhà báo nữ 
đưa bạn đến ngôi chợ La Boqueria ở Barcelona: “Quang 
cảnh chợ quá sức sống động với màu sắc, âm thanh và 
mùi vị. La Boqueria bày biện rau và trái cây tươi rực rỡ, 
cá tươi hả miệng, gia cầm mắt nhỏ và sáng… Cơ man 
trái cây khô và tẩm đường, những đống dược thảo, gia 
vị và từng chồng, từng chồng sô-cô-la đẹp hấp dẫn. Có 
những cửa hàng hải sản và những quán thức ăn đường 
phố đông khách, nước trái cây tươi mát và những quán 
với món ăn mặn Tây Ban Nha lôi cuốn ở khắp nơi”.

Trong khi Sandra trố mắt tham quan chợ La Boqueria, 
thì cô bạn đồng hành với Sandra tỏ ra không mấy 
thích thú, vì theo cô này, chợ ở Morocco hấp dẫn hơn. 
Morocco là nước mà dân cư phần đông theo Hồi giáo 
nên chợ Hồi giáo (gọi là souk) có bản sắc rất riêng. “Chợ 
Morocco bán sản phẩm bằng da và áo quần, nhưng 
khu vực chính của chợ dành để bán thức ăn… Phần 
lớn sản phẩm là tự nhiên, hữu cơ, tươi, được sản xuất tại 
địa phương, thứ mà chúng ta phải may mắn mới có ở 
Anh. Chợ Hồi giáo ở Marrakech trải dài hàng mấy dặm, 
người mua kẻ bán rộn ràng bên nhau. Những vại khổng 
lồ chứa trái ô-liu, và đồ gia vị với màu sắc sống động - ớt 
đỏ sáng, hạt giống thì là, củ nghệ vàng – được trình bày 
theo khối chóp lớn, đám gà con chạy loanh quanh (nếu 
bạn thích con nào, người ta sẵn sàng làm thịt con ấy 

Chôï xa, chôï gaàn
C A O  H U Y H Ó A

Ảnh: Thu Sang
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ngay tại chỗ), những con la kéo xe, cùng với đám đông 
người vừa rời khỏi công việc … Chợ có sức cuốn hút tự 
nhiên đối với khách du lịch đói bụng; và khách có cơ 
hội thưởng thức lối nấu ăn địa phương, phản ảnh một 
nền văn hóa và nếp sống của quốc gia này. Khách có thể 
thuê phòng gần gũi với sinh hoạt cư dân địa phương, để 
bạn có dịp may bập bẹ ngôn ngữ của họ và được cuốn 
hút bởi những bữa ăn tươi và rẻ”.

Còn ở Pháp, Sandra thích thú ngôi chợ tại Uzès, một 
thành phố nhỏ, là di sản văn hóa và địa chỉ du lịch của 
vùng Provence, phía Nam nước Pháp. “Chợ Uzès với sản 
phẩm địa phương tươi gồm cả pho-mát, thịt heo ướp 
(charcuterie) và bánh mì làm thủ công, thật là tuyệt vời. 
Trong mùa du lịch, khách đi nườm nượp trên những 
con đường nhỏ kiểu Provence xinh đẹp”.

Tác giả còn chọn ngôi chợ nào nữa trên thế giới? Đi 
đâu xa rồi tác giả cũng về lại chốn cũ thân thương của 
mình. “Chợ địa phương hiện nay của tôi ở vùng ngoại ô 
thành phố Toulouse, Tây nam nước Pháp, có thể không 
ngoạn mục như ở La Boqueria, cũng không đẹp như 
Uzès và những chợ tương tự của người Pháp sành điệu, 
nhưng hàng tuần những lối đi giữa những sạp bán 
hàng luôn đông đúc người mua ở địa phương. Hàng 
hóa thì nhập có nơi, nhưng bạn có thể dễ dàng chọn 
lựa mua thực phẩm từ những sạp hàng lưu động của 
chính những người trồng nó, và họ có thể kể cho bạn 
rằng những vết giập trên rau là do cơn mưa đá, rằng họ 
phải đuổi những con hươu đi xa trong tuần này để bảo 
vệ cải bắp. Có những người sản xuất ở địa phương lái 
xe tải nhỏ, chở những sản phẩm của nhà vườn như rau 
và trứng gà, đem bán ở chợ”.

Tác giả còn thích thú với pho-mát Pháp, từ loại mềm, 
to, tròn, thêm gia vị đến loại phô-mát dê bé nhỏ. Ở nơi 
khác, những người bán thịt địa phương bày ra những vỉ 
thịt nướng với hương vị xúc xích Toulouse để quyến rũ 
người mua. Một chi tiết nhỏ mà tác giả vẫn ghi nhận: 
Trong khi không phải người bán nào cũng nở nụ cười, 
thì nhiều người bán hàng vui đùa gọi người mua là “tu”2 
hơn là dùng từ chính thức bình thường là “vous”. Rau trái 
trong chợ cũng phản ảnh bốn mùa đổi thay: những trái 
cà chua nở mọng, trái bí xanh đầy đặn và cà tím béo trong 
lòng mùa hạ; cây nấm dại to tướng kéo đám đông đến 
xem khi thời tiết chuyển mát lạnh sang thu; cây tỏi mùa 
xuân và những trái dâu tây sớm gợi nhắc bạn mùa ấm áp 
đang trên đường về. Và thế là tác giả đúc kết: “Những chợ 
khác làm tôi ngạc nhiên bất ngờ khi đến thăm, nhưng 
chợ này là nơi mua hàng tốt nhất đối với tôi”.

o0o
Đọc đến câu đánh giá này của tác giả, tôi không 

khỏi liên tưởng đến cái chợ đang lao xao mua bán 
và ăn uống, trên con đường khoảng vài trăm mét, 
không đâu xa, trước mặt nhà tôi. Con đường đó thời 
trước đây khá xa là vắng vẻ, ít xe cộ, ban đêm le lói 
ánh đèn, nhưng từ hơn mười năm nay đã được nâng 

cấp, dân khá đông, tập trung vào xóm lao động một 
bên đường. Một ngày đẹp trời nào đó, có người tiên 
phong đặt gánh bán hàng bên đường, làm ăn được, 
kéo theo những người khác, thế là hàng quán như lây 
lan, và mảnh vườn nhà tôi, vốn được xem là xinh xinh, 
thì giờ đây, đàng trước nó, nào dù, nào bạt, nào tủ, bàn 
ghế nhựa xanh đỏ, soong chảo chén đĩa, nào giấy lau 
bay tả tơi… tạo nên một quang cảnh ô hợp, xe cộ ngổn 
ngang, chướng mắt. Một sự xâm lăng được báo trước 
mà đành chịu. Làm sao tôi mến chợ này được?

Ngày lại ngày, con đường đã được an bài, hàng quán 
đông đúc với bún bò, cháo lòng, bánh canh, bánh chuối, 
cơm hến, bún nghệ, phở, bánh mì, cà-phê, nước mía, 
kem, quán cơm bụi, quán lai rai… Con đường năm trăm 
mét cũng đã được lên đời, thể hiện thu nhỏ bộ mặt đô 
thị trong thời buổi kinh tế thị trường tự phát: trường 
học, khách sạn, công sở, internet, photocopy, game, vi 
tính, bán vé máy bay, nhà thuốc tây, tiệm Đông y, cửa 
hàng làm đẹp, thời trang, hớt tóc… và còn có cả chùa 
nữa chứ! Con đường đã có đời sống như vậy thì tôi cũng 
phải theo với nó, và giờ đây, tình làng nghĩa xóm còn 
bao hàm cả những người từ nơi khác đến, ban ngày 
làm ăn bên đường, đêm về không quên thắp hương âm 
thầm: đó là bà chủ cà-phê, chị bán đồ bành, chị cháo 
lòng, bún bò… Từ chỗ dị ứng với hàng quán trước nhà, 
nay thì bàn ghế, dù bạt, bảng hiệu, giá áo quần đã “xâm 
lăng” vào vườn nhà tôi, gọi là “cho em gởi tạm!”.

Nhưng trước sau tôi vẫn không ưa thích gì chợ, dầu là 
chợ Đông Ba hay chợ nhỏ trước nhà. Tuy nhiên, chuyện 
ưa thích của tôi chẳng là gì đối với bà chủ trong nhà. Mỗi 
buổi sáng, bà chỉ cần đi chợ như đi dạo trước nhà, người 
bán đon đả, người mua tươi cười, không mấy chốc việc 
đi chợ đã xong. Còn nghi ngờ gì nữa, chợ trước nhà là 
nhất, đối với bà chủ trong gia đình tôi. 

Chú thích:
1. Morocco là nước ở Bắc Phi, tên tiếng Pháp là Maroc, 

phiên âm tiếng Việt là Ma-rốc.
2. Tu (tiếng Pháp) là đại danh từ ngôi thứ hai chỉ người đối 

thoại một cách thân mật, thay cho vous, là người đối thoại 
chung chung.

Nguồn: giavicuocsong.blogspot.com
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Từ “nóc nhà” Đà Lạt, với độ cao 2.167m, trên 
đỉnh núi Bà có thể nhìn thấy biển Đông trong 
sương mờ mênh mang. Núi quê mẹ bao giờ 
cũng khát vọng về biển quê cha, được đặt 
bàn chân lên con sóng vỗ bờ cát dài, mà nghe 

thương nhớ xa xưa… Những đứa con núi đi loanh quanh 
đồi thung chập chùng, sao biết hết tiếng sóng quê cha 
nói gì, sao biết hết biển bạc giàu có tới đâu? Chỉ có thể 
xuống núi, về với biển, đem giọt nước mắt từ buổi “huyền 
thoại” ấy, so với biển mặn mới thấy hết nhớ thương mênh 
mông nhường nào!

Đúng 3 giờ 30 chiều ngày 26/11/2014, những đứa 
con núi được chào đón ở trạm Mỹ Ca, chiếc xe UAZ của 
Liên Xô cũ dẫn đường vào Nhà khách Vùng 4 Hải quân, 
đường cát bê-tông ngoằn ngoèo trên 10km. Tiếp đoàn 
văn nghệ sĩ tỉnh Lâm Đồng là lãnh đạo chỉ huy Đoàn M46 
Hải quân Việt Nam - Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa). Đêm 
nằm cạnh biển, nghe rì rào bờ cát hàng dương, như tiếng 
của Cha Lạc Long vỗ về những đứa con của Mẹ Âu Cơ tìm 
về với biển. Có thể những tâm sự ấy sẽ làm vơi bao nỗi 
nhớ thương, mà vì cách trở không tìm đến với nhau được, 
chỉ trong lúc này những đứa con của mẹ mới cảm thấy 
ấm áp hơn trong tình mặn bao la của biển. Sáng ra, đi dọc 
bờ dài, dưới chân là cát trắng mịn màng, trước mặt là điệp 
trùng con sóng bạc đầu vì thương nhớ. Và mặt trời lộ dần 

ra khỏi áng mây hồng, chiếu những tia sáng đẹp như ánh 
mắt nhìn vào tâm hồn lồng lộng gió xa khơi. Chợt nghe 
đâu đây, tiếng hải triều âm của hàng triệu năm xô bờ cát 
vọng về. Tôi cúi xuống lượm một con ốc biếc, con ốc lấp 
lánh vảy xà cừ ánh xạ tia nắng đầu tiên của ban mai biển 
Cam Ranh. Tôi đặt con ốc vào tai mình, và nghe sóng vỗ…

Tiếng sóng ấy khắc vào màu xanh của biển, khắc vào 
Hoàng Sa, Trường Sa, và khắc vào tâm khảm bao thế hệ 
khi nghe thấy tiếng biển rì rào. Chính tiếng rì rào của 
biển là tiếng nói của cha ông, tiếng nói chủ quyền, là tâm 
hồn của Tổ quốc chúng ta. Vì vậy, giữ gìn tiếng sóng biển 
chính là giữ gìn tâm hồn bao la của Tổ quốc!

   Chừng nào tiếng sóng còn lồng lộng, là vùng trời của 
Tổ quốc còn mênh mông. Ôi tiếng sóng biển linh thiêng 
trong vỏ ốc, khiến ta có thể nghe lời thề 16 chữ vàng: 
“chiến đấu anh dũng - đoàn kết chủ động - khắc phục khó 
khăn - giữ vững chủ quyền”. Vâng, giá trị của lời thề truyền 
thống nằm ngay trong chủ quyền được giữ vững. Chúng 
ta hiểu rằng, có thể mất mát trong quy luật vô thường của 
tạo hóa, nhưng đặc biệt chủ quyền không thể mất. Đó là 
tính nhất quán của dân tộc Việt, người sở hữu biển trời 
quê cha. Bây giờ và mãi mãi…

Những hải đội, tàu kiểm ngư, tàu chiến, tàu ngầm, 
tàu quân y; những đảo lớn, đảo nhỏ, đảo nổi, đảo chìm 
sẽ kể cho chúng ta nghe về nỗi gian khổ của Hoàng 

Tieáng soùng
    trong voû oác

N G U YỄN  T H Á N H  N G Ã
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Sa, Trường Sa. Và giọt máu của Gạc Ma đỏ như thế nào 
trong lòng biển Đông. Chúng ta nghe mà lòng không 
khỏi bừng lên tình yêu đất nước. Biển đảo trong cơ 
thể Việt Nam là không thể tách rời, nếu tách rời là nỗi 
đau của của hàng triệu triệu trái tim. Vì thế, huyện đảo 
Trường Sa được thành lập để giữ gìn khúc ruột quê 
hương. Những cái tên thị trấn Trường Sa, xã đảo Song 
Tử Tây, Trường Sa Lớn, Đá Tây, Đá Lát, An Bang, Thuyền 
Chài, Nam Yết v.v…nghe thân thương và mặn mà câu 
hát: “Không xa đâu Trường Sa…”.

   Thật vậy, biển đảo trong trái tim chúng ta không bao 
giờ xa. Đó là thứ tình cảm mặn mà như muối biển, ấm 
nồng như mặt trời, nhiều vô kể như cát trắng, gần gũi như 
da thịt. Ở đảo phải biết dành cho nhau từng giọt nước, ví 
như nắm cơm trong lúc ngặt nghèo. Người lính yêu dân 
như thuyền yêu biển, sẻ chia rau quả, xăng dầu, nước 
ngọt từng giây, từng phút. Bởi họ biết rằng, mỗi ngư dân 
bám biển là một cột mốc chủ quyền. Con người yêu thiên 
nhiên, yêu các sinh vật trên đảo, không ai có quyền đối xử 
tệ bạc với cây cỏ và sinh vật. Luật của đảo dạy thế là phải 
đạo sinh tồn. Chúng ta dựa vào thiên nhiên, dựa vào loài 
vật để cùng nhau giữ gìn cuộc sống tự do tươi đẹp, giữ 
gìn từng tấc đảo quê hương. Có thấy biển trời tươi đẹp, có 
đi trên con đường ven biển uốn lượn như cánh cung, mới 
cảm thấu được công lao to lớn của tiền nhân để lại cho 
cháu con một món quà không gì sánh nổi. Từ đó, lòng 
tự hào về đất nước ngàn năm sóng vỗ mới thiết tha, mới 
trào dâng nguồn xúc cảm…

   Những đứa con của núi đi tìm nguồn cảm xúc bất 
tuyệt đó…

   Trở lại cái cảm giác của cha ông được chỉ dụ vua ban, 
đi canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa ngày ấy, lòng chúng ta 
như trống giục. Và ngọn gió biển vịnh Cam Ranh thổi 
phừng phực kéo ta về thực tại, nhìn ngắm biển trời mây 
hình vảy cá mà nhớ câu ca xưa:

“Hoàng Sa trời nước mênh mông 
Người đi thì có mà không thấy về…”. 

Đứng giữa biển khơi thì trời nước là Tổ quốc, cánh 
buồm là quê hương. Vì vậy, đất liền luôn là nỗi nhớ da 
diết trong tâm sự người lính biển. Anh kể với chúng tôi 
rằng, lính đảo chia sẻ cho nhau từng giọt nước. Khi có 
người lên cơn sốt, nước ngọt là liều thuốc mát tuyệt diệu 
nhất, lau xong là vắt lấy vắt để dành dụm cho người khác. 
Lính đảo luôn thiếu rau xanh, nên họ được bổ sung các 
loại vitamin cần thiết. Vậy mà ngày ấy các anh lại để dành 
“thuốc bổ” gởi về đất liền biếu mẹ, biếu cha, biếu chị biếu 
em, biếu hàng xóm láng giềng v.v. Tâm hồn người Việt 
bao la và hồn hậu vậy đó, hỏi sao không thương, không 
nhớ cho được? Nói rồi mắt anh hướng về đất liền, thẳm 
sâu và trầm chất, trào dâng ánh chớp trùng khơi. Chúng 
tôi cùng các anh ra cầu cảng nhìn những con tàu thả neo. 
Cam Ranh là một bán đảo, nó bọc trong lòng hai vịnh 

Bình Ba và Cam Ranh, có độ lớn và đằm sâu, có sức chứa 
neo đậu các loại chiến hạm khổng lồ, tàu hộ tống, và tàu 
sân bay. Đặc biệt quân cảng này không chịu ảnh hưởng 
bởi thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nên nó là nơi trốn bão lý 
tưởng nhất Đông Nam Á. Vị thế chiến lược của Vịnh Cam 
Ranh được nâng lên qua các thời kỳ, Hải quân của Pháp, 
Mỹ và Liên Xô đã từng dùng Cam Ranh làm căn cứ hải 
quân quan trọng. Nơi đây cũng là nơi cho bộ đội và nhân 
dân đi Trường Sa không còn những cái nhìn vô vọng như 
câu hát trên đảo Lý Sơn xưa, mà cái nhìn tự hào có một 
Cam Ranh lớn mạnh về mọi mặt. Thị xã nay đã lên thành 
phố, sự trưởng thành từng ngày là một điều đáng mừng 
của chúng ta. Hội tụ nơi đây là con của vạn nhà, và Cam 
Ranh không còn là quê hương của riêng ai. Vẫn có một 
mái chùa nhìn ra biển, có một công viên tâm linh nhìn 
ra biển. Có lẽ những tiếng chuông của ngày rằm, mồng 
một thường lan tỏa trên sóng nước trùng khơi như một 
thông điệp hòa bình. Ngư dân luôn mong muốn có một 
cuộc sống trời yên, bể lặng hơn là bão tố phong ba. Vậy 
mà ngoài kia bóng giặc vẫn chập chờn…

   Ghé thăm ngôi chùa, chúng tôi không khỏi xúc động 
vì lính đảo vẫn thường tới lui chăm sóc cho ngôi cổ tự 
được xanh tươi. Những cây bồ-đề từ khắp nơi đem về 
trồng xanh mát sân chùa. Các anh thật thà kể về sự linh 
thiêng của chiếc chuông đồng, sự vi diệu của chiếc bàn 
đá đem về từ quê hương Bắc Ninh, nơi có ngôi chùa Bái 
Đính nổi tiếng. Chúng tôi vào chùa lễ Phật, chùa vắng 
lặng thinh không, chỉ có tiếng niệm Phật u nhã vang lên 
trong gió. Tất cả chúng tôi thành kính dâng lên lời nguyện 
cho Tổ quốc thanh bình, chúng sinh an lạc, biển đảo quê 
ta lại hùng hồn tiếng sóng chủ quyền vỗ vào bờ mỗi sáng 
tinh khôi. Tôi lại nghe tiếng sóng trong hồn mình vang 
lên từ chiếc vỏ ốc, tiếng sóng hòa theo khói hương quyện 
nhẹ lên mái chùa tĩnh lặng. Mùi hương thân quen mà linh 
thiêng cho cõi tưởng nhớ, hướng về các anh hùng liệt sĩ, 
nơi giá trị tinh thần dân tộc thuần khiết biết bao. 

Ai cũng nghĩ, dân tộc mình hiếu hòa, vậy mà bọn quỷ 
biển đã làm cho biển Đông dậy sóng, chắc rằng hồn 
dân Việt luôn thầm nhắc: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên 
mình…” trong tiếng sóng cuồn cuộn mênh mông…

Cam Ranh tươi đẹp quá, không ai nói được ngày trở 
lại. Đêm chia tay, ai cũng hát, cũng thơ. Tôi vẫn nghĩ đó là 
bình thường, nhưng bất ngờ hơn, lính đảo hát về đất liền, 
đất liền hát về biển đảo. Tự nhiên mà mênh mông. Gần 
gụi mà sâu thẳm “Những cánh thư về từ đảo xa”, “Tổ quốc 
gọi tên mình” vv…như những giọt nước mắt thầm lặng, 
hào hùng cho “Tổ quốc linh thiêng / Tổ quốc linh thiêng…”.

Thề rồi những bàn tay vẫy. Quân cảng khuất sau những 
con đường đầy gió mặn. Chúng tôi để lại dấu chân mình 
trên bình minh cát trắng, nơi không dễ gì gặp lại. Bất giác 
tiếng sóng biển lại vang lên, sâu thẳm, đâu đó… Tôi lắng 
nghe, và chợt nhận ra chính lỗ tai mình là chiếc vỏ ốc ẩn 
chứa bàng bạc ký ức.

   Tiếng sóng linh thiêng sẽ vang lên bằng ký ức…
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Cái lạnh dằng xé da thịt tôi mất thôi! Bởi vì 
giờ tôi đã mãi đánh rơi một thói quen của 
mình từ nhiều năm về trước, đó là dù lạnh 
mấy cha vẫn quàng lên tôi chiếc áo ấm 
ca-rô màu lính và đưa tôi đi khắp mọi nơi 

mà cha cho là niềm tự hào của xứ Huế này. Không đâu 
nhỉ?? Thói quen đó đã qua mất rồi, kể cả những lời yêu 
thương với cha khi xưa cũng bay theo tầm tay mất rồi. 
Tôi chỉ biết đổ lỗi cho số phận… và cái đời này đối với 
tôi thật vô thực vì nó quá bất công. 

Dừng chân… ghé vào quán bánh quen thuộc thường 
tụ tập với bạn, tôi muốn mua một ít mang về nhà. Có lẽ tôi 
nhớ mùi của quán xá, cảm giác ấm áp bên những chiếc 
lò không phải của mình. Tôi cầm chiếc dù đặt xuống ghế 
nhựa… Trời đã tối từ lâu rồi, lại đang mưa nữa thế mà 
nãy giờ tôi chẳng buồn căng dù ra… Cũng chỉ là đơn 
giản thôi, những hạt nước mưa nhỏ bé trên khóe mắt của 
tôi này, sẽ chẳng ai biết rằng nó là nước mắt. 

Tôi thật là một người quá suy nghĩ, đầu óc tôi chẳng 
bao giờ nghỉ ngơi kể từ khi trong tôi mang vết thương 
lòng, sự mất mát lớn nhất. Cha tôi cũng đi quá lâu, 
lâu lắm rồi mà... sao sự thân quen cứ níu lấy áo tôi. Nó 
khiến tôi khó chịu mỗi khi thở, và có cảm giác như nỗi 
buồn đan xen quá nhiều trong cuộc đời. Chắc bây giờ... 
tôi muốn có một người cha…

 Khi tôi tưởng tượng lại cảnh còn bé, ngủ dậy mà 
giật mình khi đôi tay cha tôi lạnh ngắt, tôi hững hờ… 
nước mắt chảy và có lẽ tôi đang điên, điên theo cảm 
xúc… Và từ đó mà bàn tay tôi cứng hơn, nó cầm cây 
viết thật chắc chắn… nó viết ra sự thật, viết ra những 
ý tưởng mà trước kia tôi chưa hề hình dung đến. Và 
cũng vì thế mà tôi đã ngẩng cao đầu hơn, không phải 
là kiêu ngạo tỏ vẻ thanh cao mà chỉ là tôi thấy mình 

xứng đáng, mình phải sống tiếp. Tôi bất chợt, có lẽ là 
tôi muốn quên mất tuổi thơ của mình, quên hết những 
gì vừa đánh mất sau lưng mình mà bước tiếp.

Ai đó đã nói rằng: “Chết là bắt đầu cuộc sống cao 
quý hơn”. Tôi cũng hiểu ý này dù nó khác người, nhưng 
đối với tôi thật đớn đau. Cha tôi chết… và cái chết ấy 
khắc trong tim tôi một vết sẹo sẽ chẳng ai có thể xóa 
được kể cả khi tôi tái sinh lần nữa. 

Những bước chân mà tôi đi, ai đó đang dần nâng 
nó lên mà không hề cho tôi cảm giác đụng chạm. Mù 
quáng quá, tôi hận kẻ nào đang nắm thóp số phận. Tôi 
hận cái cảm giác lạnh lẽo của những bia mồ… cái sợ hãi 
lấn tới tôi xô đẩy tôi từng ngày. Tôi sợ cả cuộc đời này, 
mình không còn cơ hội để gọi tiếng “cha”. Tôi sợ mình sẽ 
quên mất từ đó, sẽ quên cả cách phát âm và ý nghĩa… 
Vì đã có lúc trong giấc mơ, tôi mơ mình hóa thân thành 
một con bướm trắng. Tôi từng bay đến một nơi gọi là 
địa ngục, tôi từng đối diện với thiên thần gãy cánh. Và 
khi đó thiên thần kể cho thần thức của tôi nghe về cõi 
âm ti… dù thấy sợ nhưng tôi vẫn len bước vào đó. Và ở 
đó, tôi đã thấy cha tôi. Thấy một người mà tưởng chừng 
như chưa bao giờ tan biến. Tôi dụi mắt nhìn vào hình hài 
nguyên vẹn đó mà ngỡ rằng sự thật cha đã đi, vì đó chỉ 
là một giấc mơ. Nhưng không, tôi thét lên vì sống mũi 
quá cay… Ở đây, tôi sẽ chẳng bao giờ sống được. Cái 
thứ không khí nuôi người sống ở trần gian khác với nơi 
đây… toàn mùi hương tàn, bên cạnh những hình nhân 
nào kia đang cúi mình giải mã từng sợi vải trắng. Cái 
vô hư mà tôi từng biết đến vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều; 
nhưng ở nơi mà cha tôi đã đến… cái hư vô ấy đã nhai 
nghiến mất hạnh phúc của bao người.

Khi tôi nhìn mưa, hạt mưa nhỏ nhưng với một màn 
mưa dày đặc đến thế, tôi có cảm tưởng như thể cơn 

N G U YỄN  T RƯƠN G  K H Á N H  T H I

Chiều hôm ấy mưa to lắm…
Được cô cho nghỉ sớm, tôi rời lớp học thêm môn Vật lý và đi dạo cùng đứa bạn thân. Thấy lề đường ướt 

sũng mà trái tim tôi cũng ướt theo. Nhìn qua thấy đứa bạn đang nói chuyện điện thoại với cha của nó… 
thì ra, hơn nửa tuổi thơ này… tôi đã không có cha! Trời hôm nay thật lạnh nhưng chỉ lạnh bằng một góc 
nào thật nhỏ của tháng ngày trước, cái ngày mà cha tôi ra đi… nỡ để lại trước mắt đứa con gái bé nhỏ 
của ông một cái xác không hồn…



47  1 - 1 - 2015   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

mưa đang vuốt mờ sự sống. Con bướm trắng tưởng 
tượng ấy tôi đã từng thấy. Tôi thấy một con bướm 
trắng tinh không lâu sau những ý tưởng điên loạn này. 
Đó là khi tôi vô tình mở cửa sân phơi của nhà mới – sau 
khi nhà tôi vừa xây thêm tầng – tôi bắt gặp một con 
bướm trắng tinh, nó toát lên một sự thanh cao thật đặc 
biệt mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó. Và đó 
cũng là lần đầu tiên, tôi thấy một con bướm đang bò, 
hay đang đi với tướng cách của một con người. Không 
chỉ riêng tôi mà ngay cả chị bạn quen thân của tôi lúc 
đứng đó cũng thấy lạ. Con bướm trắng đó, một lúc lâu 
sau khi nó bò lui bò tới dưới nền thì cất cánh bay đi, 
tôi nhìn thật cao lên trời xem nó sẽ đi về hướng nào 
nhưng lối của nó là cửa sổ của tầng dưới. Tôi tính chạy 
xuống lầu, nhưng điều gì đó ngăn tôi lại, bắt tôi phải 
đi nơi khác. Tôi bỗng cảm thấy mệt mà lên giường nằm 
nghỉ. Tôi cũng lo nếu thấy chú bướm trắng đó lần nữa 
thì mình hay cả nó đều sẽ xao xuyến. Nó cũng giống 
chuyện trước đây, vì cứ hễ một thời gian là nhà tôi lại 
có một chú chim nhỏ quen thuộc bay vào.

Lang thang trên đường, tôi nghĩ mình là một chú mèo 
hoang đầy cảm xúc. Tôi tự thấy lạ cho mình, khi chính tôi 
khác với những đứa con gái khác???

Đó là một điều cha thường nói với tôi khi thấy tôi 
chơi mấy trò điện tử dành cho con trai, khi tôi chỉ vừa 

mới lên năm. Hạnh phúc cứ thoáng qua và gửi xuống 
tôi thật nhiều kỷ niệm ngày xưa ấy. Tôi nhớ nhất lúc tôi 
giận cha, nhăn mặt với cha, và bây giờ nhìn lại… tôi 
không có cha, tôi vẫn là một đứa trẻ không có cha… 
Với tôi, cha ở trong tim. Mỗi lúc ai hỏi tôi “cha cháu làm 
nghề gì?”, tôi đều trả lời họ về tên tuổi và nghề nghiệp 
của cha, chứ chẳng bao giờ nói rằng cha tôi đã mất. Có 
chăng cũng chỉ là trong suy nghĩ, họ lại thương hại tôi. 
Nhưng tôi vẫn còn ai đó trong trái tim, và sự thật này 
vẫn chưa hề bị đánh cắp.

Tại sao bây giờ tôi ít nhắc đến nhà, vì tôi nhói đau khi 
vừa bước vào cửa thì bị hiện tại làm thức tỉnh trước bức 
di ảnh của cha với nụ cười âu yếm, nụ cười ấy đã hóa 
đá từ lâu mất rồi… Và có lý do nào đó mà tôi luôn rất 
tự hào về gia đình? Vì bây giờ ở đó, tôi từng lớn lên và 
đã quá quen với từng bữa cơm của bà ngoại, tôi có một 
người anh trai tài giỏi, giàu tình cảm… và hơn bất kỳ ai, 
tôi có một người mẹ tuyệt vời nhất hành tinh.

 Tôi vẫn luôn có động lực để sống tốt, vì tôi vẫn 
giống một người theo cái nhìn của mọi người. Bờ môi 
cong và cặp mắt nhìn đời của tôi, nó buồn tự nhiên 
không ai nào thể tả…

Xách trên tay bịch bánh vừa mua ở quán, tay còn lại 
tôi nắm chặt tay đứa bạn thân của mình:

- Phải về nhà nhanh thôi, trời đã tối mất rồi! 
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Tít … Tít…!
Chuông báo có tin nhắn điện thoại réo lên 

từ chiếc máy đặt ở đầu giường. Dương cố mở 
cặp mắt còn ngái ngủ ra xem, thì thấy đó là 
số máy của Sơn, thằng bạn thân cùng lớp từ 

nhỏ. Dương vội mở tin để đọc: “Mày ra xem thử nước nhà 
mầy lên tới đâu rồi!”.  Bực mình vì bị quấy rầy, nó bấm 
máy trả lời: “Tao mới ra xem cách đây 10 phút rồi, còn ở tít 
ngoài sân, chưa gì hết…”.  Lại tít tít… “Mày ra xem lại đi, 
nước lên nhanh lắm, nhà tao gần vô tới trong nhà rồi nè”.

“Ừ!”.  Đáp xong tin nhắn, Dương uể oải rời khỏi tấm 
chăn bông ra ngoài hiên nhìn. Chợt thấy nước đã tràn 
lên hiên, nó hốt hoảng hét lên: “Mẹ ơi, mẹ… Nước 
ngập hết bếp nhà mình rồi!”. Thế là ba chân bốn cẳng, 
cả nhà nó nháo nhào bật dậy, bắt đầu dọn những thứ 
cần thiết nhất có thể dọn. Chỉ một thoáng, nước đã 
ngập hết nhà trên, rồi ngập lên đến đầu gối, nhanh 
thật! Hai chị em nó tự nhiên thấy mình khỏe hẳn lên, 
những thứ mà nó nghĩ chả bao giờ khuân nổi, bây giờ 
lại có thể nhấc lên một cách nhẹ tênh như được ai đó 
nâng đỡ. Khi mọi thứ đã được xếp dồn lên trên căn gác 
chật chội, thì nước trong nhà đã ngập tới cổ. Thay bộ 

đồ ướt mẹp, nó ngồi thu lu dưới gầm bàn thờ anh nó.
Mọi người thở ra. Nhà nó ở vùng thấp trũng nhất, nên 

khi nước chưa ngập tới đầu gối nhà người ta, thì nhà nó 
đã ngập tới bụng. Mệt lả người nhưng nó vẫn không ngủ 
được. Điện thoại reo lên dữ dội… Là của ba, ba nghe 
nước lớn nên gọi về. Nó sợ muốn khóc thét lên nhưng 
mẹ bảo đừng nói gì làm ba lo. Vậy là nó chỉ ợm ờ: “Dọn đồ 
xong hết rồi ba à! Mấy mẹ con ngồi hết trên gác. Để mai 
nước rút ba hãy về nghen, chứ hôm nay mưa to, nước cao 
ba đừng về…”. Ba nó nghe vậy đã an tâm hơn nhiều. Tự 
nhiên nó lại thấy lòng mình ấm áp lại, thấy mình lớn hơn 
hẳn, như đã tự mình chống chọi được với thiên tai.

Hồi bé, mỗi lần nước lũ lên là nó hí ha hí hửng đứng 
nhìn,  bày ra chơi đủ trò chơi nghịch nước. Vậy mà bây 
giờ lớn lên nó mới thấy ngán nước lũ vô cùng! Thằng 
Tí con chị Hai mới sinh được 28 ngày, chưa làm lễ cúng 
đầy tháng, thỉnh thoảng lại cất tiếng khóc “oe oe”. Chị 
dâu cứ ôm chặt thằng bé trong tay sợ nó bị lạnh. Gia 
đình anh Hai nó cả nhà bốn người, với mẹ và hai chị em 
nó cùng cả mớ đồ đạc chen nhau trên cái gác thờ chật 
chội, vừa ngủ gà ngủ gật vừa lâm râm cầu khấn cho 
nước mau rút xuống…

Côn luõ cuoái muøaCôn luõ cuoái muøa
ĐO À N  T H Ị  M I N H  H IỆP
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Sáng ra, nghe tiếng mọi người xôn xao: “Cơn lũ này 
lên cao thật, lại lên nhanh nữa. Cách đây gần chục 
năm, cơn lũ hai lẻ năm (2005) cũng lớn mà không bằng 
năm nay.” - “Mà nước vẫn không chịu rút, nhìn cái đà 
này chắc cũng phải ngâm hết ba ngày”… Bất chợt có 
cái gì đó trong lòng nó nhói lên. Nó định chui ra ngoài, 
vội vàng nên đầu đụng phải cái cạnh bàn đau điếng! 
Vậy là nó thụt vô, lại ngồi cúm rúm dưới bàn thờ anh 
nó. Mắt nó đỏ hoe, nhìn về những chiếc thuyền cứu 
hộ dạo qua dạo lại phía trước nhà. Rồi tiếng máy bay 
trực thăng quần đảo trên cao, mọi người đang với tay 
nhận nước đóng chai và mì tôm cứu trợ. Nó tiếc cho 
đám vịt xiêm mập mạp chuẩn bị xuất chuồng, cả chục 
vịt ta mà nó nuôi cũng đã được gần hai tháng, rồi, lại 
mấy con gà choai và một bầy gà mẹ con… Đó là “công 
trình” của nó, cố gắng kiếm thêm tiền để bù đắp việc 
học. Cả con heo nái của mẹ sắp sửa sinh con nữa. Mẹ 
nó tiếc của, xót xa: “Cơn lũ này quét sạch trơn hết thôi, 
mấy mẫu lúa ngoài đồng cũng đi tong rồi!”. Chị dâu và 
anh Hai an ủi: “Thôi mẹ, của đi thay người mà. Không ai 
bị sao là mừng rồi!”.

Nước ngâm ròng rã đến chiều ngày thứ hai. Bên 

ngoài vẫn đầy những tiếng xôn xao. Nó thấy mệt lả 
người. Chiều, mẹ nấu đỡ mấy hạt gạo ăn với nước mắm 
kho tỏi. Trời lạnh lại đói, cả nhà ăn mà thấy ấm bụng lạ 
thường. Thằng em nó giục: “Chị gọi cho ba đi chứ để ba 
lo, cả ngày nay chị chưa gọi đó” – “Ừ, vậy mà chị quên 
khuấy đi mất!”. Nó mở điện thoại, tới sáu cuộc gọi nhỡ 
của ba và tin nhắn hỏi thăm của thằng bạn. Bận bịu và 
sợ hãi làm nó quên khuấy cái điện thoại, chắc ba lo lắm 
đây. Nó gọi lại cho ba và trả lời tin nhắn với thằng bạn, 
tiện thể nó gọi cho chị Ba nó, đang đi học ở Huế, xem 
tình hình lũ lụt ở ngoài đó như thế nào. 

Xong việc nó lại chui xuống gầm tủ thờ của anh 
nó và ngủ thiếp đi. Có lẽ đó là nơi ấm áp, nơi lý tưởng 
nhất với nó. Thuở bé nó vẫn thích chui vào lòng anh Tư 
mà ngủ, thật dễ chịu. Bây giờ anh nó đã đi xa lắm rồi, 
nhưng nó vẫn cố giữ một làn hơi ấm mang tên anh từ 
khói hương trên bàn thờ anh nó tỏa xuống. Nó ngủ 
ngon lành trong tình thương trọn vẹn của anh.

“Mẹ ơi, mười hai giờ rồi hả mẹ?” – Nó chợt thức giấc khi 
mọi người vẫn đang ngủ say. Thấy mẹ loay hoay lấy giẻ 
lau và chặm những hàng nước rịn xuống từ mái nhà, chỗ 
thằng em và thằng cu Tí ngủ cho khỏi ướt. Nghe nó gọi 
mẹ lên tiếng: “Gần một giờ sáng rồi, con cứ ngủ một giấc 
nữa là tới sáng”. Nó ngó xuống dưới nhà, nước đã rút hơn 
một nửa, thấy cũng an tâm. Nó lại ngồi bên mẹ: “Mẹ nằm 
nghỉ xíu đi, để con lau cho, con không ngủ nữa”. Năn nỉ 
mãi mẹ mới chịu đi nằm. Được một lát nó giật mình nhớ 
ra: “Nay là ngày giỗ anh Tư con mà mẹ… Thôi chết, trông 
cho nước rút hết sáng ra mình con đi chợ mua đồ về cúng 
anh nữa chứ!”. Mẹ ngó lên bàn thờ anh nó thở dài: “Nước 
có rút thì cũng còn gì nữa đâu mà mua. Mẹ đã mua sẵn 
một lát cá ngừ, một lạng tôm, ướp sẵn để trong tủ đó, xíu 
con kho khô rồi cúng cho anh. Biết vậy nên hôm qua mẹ 
để dành, không kho cho mấy anh em ăn…”.

Thấy mắt mẹ đỏ hoe, rưng rưng nước, nó không hỏi 
nữa. Mẹ đã thiếp đi, nó đưa tay lau những giọt nước 
mắt bất chợt chảy ra khi nào không biết. Mắt nhìn trân 
trân vào khoảng không, nó nghĩ miên man về cơn lũ 
năm 2005. Dòng nước lũ năm ấy đã lấy đi một người 
quan trọng nhất với nó, bây giờ lại quét sạch mọi thứ 
một lần nữa. Nó tức tưởi, ấm ức với những con lũ! Giận 
cái nhà mình sao nghèo quá, bé tí tẹo, mưa to một buổi 
đã ngập tới gối rồi! Nó thấy thương và nhớ anh nó vô 
cùng. Nước lũ đã gây nên bao cuộc “sinh ly tử biệt”…

Đặt đĩa cá và mấy con tôm kho với tiêu lên bàn thờ 
anh, lòng nó thắt lại… Trời hửng sáng, nước cũng đã 
rút gần hết. Mắt nó ráo hoảnh, bây giờ phải dọn dẹp lại 
thôi. Lau chùi nhà cửa và sắp xếp đồ đạc nhanh để hai 
hôm nữa còn làm lễ tròn tháng cho thằng cháu. 

Mọi người thở phào, nhìn nhau ngao ngán: “Chắc 
đây là cơn lũ cuối mùa rồi. Ôi, ngán thật, giờ phải lo 
dọn dẹp thôi!”… Nó nhìn lớp bùn dày trên nền nhà lắc 
đầu thở dài: “Cũng mong đây là cơn lũ cuối mùa và… 
cuối cùng!”…
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T H Ơ

Mùa đông về phố
  T RẦN  N GỌC  MỸ

những chiếc xe nối đuôi nhau bỏ chạy
đường sót lại khoảng trống thênh thang
cậu bé bán bánh cất tiếng rao khản giọng
lá rùng mình
mùa đông kề má gần...
gió khe khít tràn qua khăn mỏng
phố thu mình trong chiếc áo xù lông
nỗi cô đơn cứa gạch ngang ô cửa
nóc nhà ai còn vương chút nắng hồng
hạt bụi đường co ro rét mướt
quán cà-phê hiu hắt chảy giọt buồn
ta ngồi ngắm mùa đông về phố
trăm khuôn mặt bơ vơ
trăm lạc lõng mảnh hồn
ta ngồi đây thấy mùa đông tràn vào góc phố
mới phân bua được vị nỗi buồn
mới rõ ràng ánh mắt cô đơn
mới hiển hiện những phận đời hư thực
ôi đứa trẻ mùa đông rét mướt
trái tim khát khao ngọn lửa, mái nhà
nếu cơn gió lạnh kia không ào ạt khua lối
chắc gì ta đã nhận ra...

Kiế p ngườ i
 T RƯƠN G  Đ Ì N H  P HƯỢN G

Thá ng ngà y xó  chợ  lề  đườ ng
Số ng nhờ  và o chú t tì nh thương ngườ i đờ i
“Khổ  quá  ông ơi bà  ơi”
Mệ t nhoà i ông thố t nhữ ng lờ i tá i tê
Không chân ông phả i ngồ i lê
Má i đầ u trầ n nhữ ng dầ m dề  mồ  hôi
Ai đi qua cũ ng bù i ngù i
Xó t xa thay mộ t kiế p ngườ i khổ  đau
Cử a nhà  con chá u ông đâu
Để  ông ngà y thá ng dã i dầ u nắ ng mưa!
Hay là  gia cả nh xá c xơ
Nên ông phả i số ng bơ vơ mộ t mì nh?
Thờ i gian cứ  thế  vô tì nh
Đờ i ông cứ  thế  lênh đênh ngậ m ngù i...
Chiề u qua mây xá m ngang trờ i
Ông nằ m chế t giữ a dò ng ngườ i ngượ c xuôi
Ruộ t gan mộ t đố ng tơi bờ i
Thế  là  xong mộ t mả nh đờ i lầ m than...
Phú t đâu con chá u đầ y đà n
Nghe tin ù a tớ i muôn và n xó t thương
Ôm cha con lệ  rò ng rò ng
Vợ  già  vậ t vã  khó c chồ ng ỉ  ôi!!!...
Vì  đâu lạ i thế  ông ơi
Hỏ i rằ ng cò n có  lẽ  trờ i nữ a không?
Dự a và o xương má u củ a ông
Bầ y con lũ  chá u thong dong thá ng ngà y
Rồ i đây ba lớ p đấ t dà y
Nguôi ngoai chăng nhữ ng đọ a đà y hỡ i ôi!!

Gởi con mùa khói
  L Ê  ĐỨC  ĐỒN G

Có thể con chưa bao giờ gặp khói
Khói trắng đồng, trắng cả giấc chiêm bao
Ngọn khói của ngàn xưa đọng lại
Gọi mưa về, nghe gió hát xôn xao.

Có thể con chưa gặp đồng lúa chín
Lúa gặt rồi còn gởi lại rơm thơm
Con chim én nhớ hoài đồng xưa ấy
Bay dập dờn, chao cánh mỏng trong sương…

Có thể con chưa thấy người cày cấy
Dãi nắng dầm mưa, con nước lớn ròng
Mồ hôi đổ giữa luống cày loang loáng
Thánh thót như mưa, đắng mặn nỗi lòng…

Và tất cả một ngày cuồn cuộn khói
Khói thơm bay mái lá tựa mây chiều
Khói cứ tỏa để hồn người phiêu lãng
Khói đồng quê lồng lộng những cánh diều…

Chén cơm mới thơm thơm mùi sữa lúa
Khói nhẹ bay bay, trắng xóa chân trời
Con có hiểu khói quê mình thơm thảo
Bởi tình người ăm ắp, chẳng hề vơi…

Hồn quê
 N G U YỄN  C Á T  C H U YỂN

Ta về mấy chục năm xa
Cái nghèo luẩn quẩn đã qua lâu rồi
Nhớ chi chuyện cũ người ơi!
Tình quê xin để nhường lời cho sông.

Ta về thổi ngọn lửa hồng
Cháy lên đốt hết cái không có gì
Theo dòng đổi mới ta đi
Bao điều khác lạ hiểu thì khát khao.

Ta về ủ chín ca dao
Chao nghiêng hạt nhớ chảy vào bờ môi
Hát lời bèo dạt mây trôi
Câu ca đằm thắm người ơi tình nồng.

Xa quê mấy chục năm ròng
Vẫn luôn ấp ủ trong lòng hồn quê.
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Phật về...
 N HẬT  T U Y Ê N

Phật về...
sáng cả trời thơ
đem trăng giác ngộ
soi bờ tịch nhiên
Uyên nguyên
lối tịnh đường thiền
chân tâm hiển hiện
rõ miền hương xưa!

Phật về...
mát dịu cơn mưa
cam-lồ pháp gội...
tam thừa viên thông!
Niềm vui
hé nụ môi hồng
chúng sinh sáu nẻo 
thoát dòng tử sinh

Phật về...
ba cõi thái bình
Trí-Bi dẫn lối...
hành trình hiểu thương!

Tự khúc mùa đông
   S Ô N G  HƯƠN G

Mùa đông về trên những cánh bấc
Thương gốc bàng trụi lá
Thèm một cơn gió nồm bên thềm hạ
Thèm một vạt trăng…
Dẫu là đêm hạ huyền

Mùa đông về trên hạt mưa nghiêng
Nhọc nhằn trôi theo triền dốc
Thương con đường xa đi học
Mưa giọt vào ấu thơ
Chiếc ba-lô nhấp nhô chở khát vọng theo từng nhịp xe quay

Mùa đông giăng ngang đám mây
Chiếc lá vàng vẫn ôm cành khẳng khiu cười với gió
Vài bông hoa nhỏ
Nhụy vàng rung nhịp thời gian
Ngày mai là mùa xuân

Mùa đông
Có thể là gió, là mưa, là những mảnh kí ức buồn…
Phía sau chòm mây mênh mông khoảng trời rực nắng
Ta gói suy tư gởi vào đêm vắng
Quờ tay hứng nụ sương mai.

Nỗi niềm
 P H A N  T H À N H  M I N H

Có người vợ trẻ tiễn chồng
Lạnh đông chen giữa má hồng và quê
Sóng duềnh lên để lắng nghe
Cái thương cái nhớ hẹn thề ngày sau

Vắt ngang qua tiếng còi tàu
Xôn xao cánh vỗ hải âu đưa chiều
Chạm lòng môi má tịch liêu
Chạnh thương năm tháng hắt hiu xuân thì

Đời muôn nghìn kiểu phân ly
Ngữ ngôn kẻ ở người đi là buồn
Dặm ngàn sông suối lạch luồng
Có hay từng giọt nước nguồn chắt chiu

Nói lời chân thật là yêu
Nên câu vàng đá từ điều ước mong
Thèm ôm trời đất vào lòng
Bình yên biển đảo mãi trong tim mình.

Quê ta mùa nước nổi
  H UỲN H  N GỌC  P HƯỚC

Mùa lũ về sông đầy cá linh non
Đường điên điển trổ hoa đôi bờ nước
Câu dân ca của người em áo trắng
Như vui cùng mùa lũ quê ta.
Đêm về đèn dầu giăng giăng sáng
Khói sương mờ trên mặt sóng mênh mông
Hỏi còn ai giữa khuya này bủa lưới
Để lục bình tha thiết tím trên sông?
Sương chưa tan người đã vội quay về
Giữa trời khuya bồng bềnh sóng vỗ
Xuồng mộc nặng tình xuôi mái nước?
Rượu thăng trầm dào dạt sóng phương Nam.
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T R U Y Ệ N  N G Ắ N

Bấy giờ tôi đang ở trong một tình cảnh khó 
xử: sự có mặt của tôi đã được đòi hỏi một 
cách khẩn cấp; một bệnh nhân nguy ngập 
đang chờ tôi tại một ngôi làng cách đây tới 
mười dặm trong lúc một cơn bão tuyết 

đang lấp đầy khoảng không gian ngăn cách hai nơi; tôi 
vẫn làm chủ một chiếc xe ngựa kéo hạng nhẹ có cặp 

bánh cao rất thích hợp với đường sá vùng này; khoác 
chiếc áo lông, cầm túi xách đựng y cụ trên tay, tôi đứng 
trước sân sẵn sàng lên đường; nhưng còn thiếu con 
ngựa; xe không có ngựa. Con ngựa tôi nuôi vừa chết 
đêm qua, chỉ vì nó đã quá sức trong mùa đông khắc 
nghiệt này; và bấy giờ Rosa, người hầu gái của tôi, 
đang chạy quanh xóm để tìm một con ngựa thay thế; 

Thaày lang vöôøn
Lời giới thiệu: Franz Kafka (1883-1924) là một nhà văn thuộc dòng văn học tiếng Đức, được giới phê 

bình coi là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng phương Tây thế kỷ XX. Ông là tác giả của vài truyện dài và 
một số truyện ngắn; trong đó, có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất và rất khó hiểu vì tính siêu thực của đời sống 
thực tế là Hóa thân (tiếng Đức: Die Verwandlung, tiếng Anh: The Metamorphosis).

Truyện ngắn dưới đây (tiếng Đức: Ein Landarzt, tiếng Anh: A Country Doctor) cũng mang tính siêu thực 
của thực tế ấy; những chi tiết của câu chuyện đều thông qua suy tưởng của nhân vật (hay của tác giả) chứ 
không chỉ là sự thật; điều tác giả muốn nói có lẽ là để trình bày thân phận con người trong một thời đại có 
quá nhiều biến chuyển và khi niềm tin đã sụp đổ.

F R A N Z  K A F K A
T RƯƠN G  T HỨ  L A N G  dịch
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nhưng đó là điều vô vọng, tôi đã biết như vậy, và, vì 
tuyết tiếp tục rơi trên người tôi, tôi đứng ở đấy cứ như 
chôn chân tại chỗ, và càng lúc tôi càng nhận ra rằng 
đứng như vậy cũng chẳng được ích gì. Cô hầu gái đã 
xuất hiện trước cổng, một mình, vung vẩy chi ếc đèn 
lồng; đúng thôi, đào đâu ra người nào cho tôi mượn 
con ngựa vì một chuyến đi như vậy chứ? Tôi đi băng 
qua khoảnh sân một lần nữa; tôi chẳng thể thấy được 
một điều nào khả thi; bối rối, phiền muộn, tôi đá vào 
cửa chuồng heo đã nhiều năm rồi không sử dụng; chốt 
cửa long ra, cánh cửa đong đưa quanh những chiếc 
bản lề. Một làn không khí ấm áp và mùi ngựa phả ra. 
Một ngọn đèn lồng của chuồng heo le lói đu đưa trên 
một sợi dây. Một người đàn ông, lom khom trong cái 
chuồng ẩm thấp, thò ra gương mặt có đôi mắt xanh với 
nét mặt cởi mở. “Ông có muốn tôi mang chúng ra 
không?”, anh ta lên tiếng hỏi trong lúc lồm cồm bò 
bằng cả tay và đầu gối. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi 
người xuống để nhìn xem trong chuồng heo có thể 
còn có cái gì trong đó. Bên cạnh tôi đã là cô hầu gái. 
“Ông vẫn chẳng bao giờ biết được trong nhà mình có 
những gì”, cô ta lên tiếng, và với câu nói ấy, cả hai 
chúng tôi cùng cười. “Nào ông anh! Nào cô em!”, thằng 
cha bên trong chuồng heo kêu lên; và hai con ngựa, 
khỏe mạnh, hông chắc nịch, chen chúc nhau, đôi chân 
gập sát vào thân, hai cái đầu cân đối của chúng cúi 
xuống theo kiểu lạc đà, xoay xở để lách ra khỏi khung 
cửa không đủ rộng để lọt hai cái mông của chúng. 
Nhưng rồi, một khi đã thoát được hẳn ra ngoài, chúng 
lập tức duỗi thẳng thân chúng ra đến toàn bộ chiều 
cao, cho thấy những cặp chân dài và hai cơ thể rắn 
chắc bóng nhẫy. “Giúp anh ta đi!”, tôi nói, và tức thì, cô 
gái đầy thiện chí chạy đến đưa bộ yên cương cho người 
nài ngựa. Nhưng ngay khi cô gái đến gần thì anh chàng 
nài ngựa vươn cả hai tay ra ôm lấy cô gái, gương mặt 
hắn áp sát mặt cô. Cô ta thét lên rồi chạy ngược về phía 
tôi; có những dấu đỏ của hai hàm răng trên má cô gái. 
“Đồ súc vật!”, tôi giận dữ quát lên, “ngươi có muốn nếm 
cái roi của ta không?” nhưng ngay lập tức tôi trầm 
xuống, tự nhủ mình rằng tôi đang nói chuyện với một 
kẻ xa lạ, rằng tôi không biết thằng cha này từ đâu đến 
và hắn ta đã chấp nhận giúp đỡ tôi trong khi tất cả 
những người khác đều quay mặt. Như thể tên nài ngựa 
đọc được ý nghĩ ấy, hắn không thấy bị xúc phạm bởi 
cơn thịnh nộ của tôi, lẳng lặng sửa soạn cho cặp ngựa; 
chỉ một lần duy nhất hắn quay lại nhìn về hướng tôi 
đang đứng. Sau cùng, hắn ta nói, “Lên xe đi!”, và quả 
thật, mọi việc đã sẵn sàng. Tôi có thể thấy rằng trước đó 
tôi chưa bao giờ có được một cỗ xe ngựa bảnh bao đến 
như vậy, và tôi sung sướng leo lên xe. “Này, tôi sẽ cầm 
cương đấy nhé, vì anh không biết đường”, tôi nói. “Tất 
nhiên”, anh ta trả lời, “Vả lại, tôi sẽ không đi cùng với 
ông, tôi ở lại với Rosa”. “Không!”, Rosa thét lên, và chạy 
ngay vào nhà với một linh cảm về một số phận không 

thể tránh của mình; tôi nghe tiếng rột roạt của sợi xích 
trên cánh cửa khi cô hầu gái kéo sợi dây xích dọc theo 
cánh cửa; tôi nghe tiếng lách cách của ổ khóa; tôi thấy 
cô tắt đèn hành lang, rồi chạy sâu vào trong nhà, để 
cho tên nài ngựa không thể tìm thấy cô. “Anh hãy đi 
cùng với tôi”, tôi nói với tên nài ngựa, “hoặc là tôi sẽ 
chẳng đi đâu hết, mặc cho sứ mệnh của tôi là khẩn cấp 
tới mức nào. Sẽ không có chuyện là tôi phải trả giá cho 
chuyến đi của tôi bằng cô con gái ấy”. “Chạy nhanh 
nào!”, tên nài ngựa quát lên và vỗ hai bàn tay vào nhau; 
chiếc xe song mã loạng choạng lao đi như một khúc gỗ 
bị dòng nước lụt cuốn trôi; tôi còn có thể nghe được 
tiếng răng rắc của cánh cửa trước nhà tôi nứt ra trước 
sự tấn công của tên nài ngựa; thế rồi tai và mắt tôi ù đi 
với tiếng rú rít xuyên thấu hầu như che lấp mọi giác 
quan. Nhưng tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong một 
khoảnh khắc, và rồi, như thể cái sân nhà người bệnh ở 
ngay phía bên kia cổng nhà tôi, tôi đang có mặt tại đấy; 
cặp ngựa đứng yên; tuyết vừa ngừng rơi; ánh trăng 
chiếu tỏa mọi hướng; cha mẹ của bệnh nhân đang 
chạy ra khỏi nhà, một bé gái đi sát phía sau họ; hầu như 
tôi bị nhấc ra khỏi chiếc xe ngựa; tôi chẳng thể có một 
chút nhận thức nào về những tường trình lộn xộn của 
họ; không khí trong phòng bệnh nhân không thể nào 
thở được; chiếc bếp lò nhếch nhác đang tỏa khói; tôi 
muốn mở tung cánh cửa sổ; nhưng trước hết, tôi muốn 
thăm người bệnh của mình. Gầy gò, không sốt, cũng 
chẳng nóng chẳng lạnh, với đôi mắt vô hồn và không 
mặc áo ngoài, chú bé gượng ngồi dậy trên giường 
bệnh, choàng hai tay qua cổ tôi và thì thầm vào tai tôi, 
“Bác sĩ, cứ để cho cháu chết!”, tôi nhìn quanh, chẳng ai 
nghe tiếng thằng bé; bố mẹ nó đứng đó, nghiêng 
người về phía trước, lặng yên chờ nghe phán quyết của 
tôi; đứa bé gái, chị của thằng bé, vừa mang vào một cái 
ghế để tôi đặt túi đựng y cụ xuống đấy. Tôi mở túi y cụ 
và kiểm tra dụng cụ của mình; đứa bé vẫn ngồi trên 
giường bệnh hướng về phía tôi ra hiệu, ý muốn nhắc 
tôi về lời khẩn cầu của nó; tôi nhặt trong túi xách ra 
một chiếc kẹp, kiểm tra nó dưới ánh nến, rồi lại bỏ vào 
trong túi. “Được”, tôi suy nghĩ một cách hồ đồ, “chính 
trong những trường hợp như thế này mà thần linh đã 
mang lại sự giúp đỡ, họ cấp một con ngựa, bổ sung 
thêm một con nữa vì thời gian là gấp rút, lại còn đóng 
góp một tên nài ngựa –,” và lúc này tôi nhớ tới Rosa; tôi 
sẽ làm gì đây, làm thế nào để tôi cứu được cô ấy, làm 
sao mà tôi có thể đẩy cô vào tay tên nài ngựa ấy, cách 
xa cả mười dặm, với cặp ngựa không thể kiểm soát 
được đang kéo chiếc xe ngựa của tôi? Thật là đúng lúc, 
cặp ngựa dường như vừa được thả lỏng, từ bên ngoài 
đang húc để mở cánh cửa sổ ra bằng cách nào đó mà 
tôi chẳng biết; chúng thò đầu vào qua khung cửa sổ 
trống hoác, và, chẳng hề để ý tới những tiếng kêu thét 
của người trong nhà, lừ lừ nhìn kẻ đang bị bệnh. “Tôi sẽ 
trở lại ngay”, tôi nghĩ, như thể cặp ngựa vừa yêu cầu tôi 
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cho nó một cái để nó rời khỏi giường bệnh. Tôi làm 
thuê cho họ đạo, và tôi đã tận tụy với nhiệm vụ tới độ 
hầu như là quá nhiều đối với một người. Mặc dù được 
trả công rẻ mạt, tôi vẫn rộng lượng và giúp đỡ kẻ 
nghèo khó. Tôi muốn thấy Rosa được chu cấp, và đối 
với tôi thì thằng bé có thể có cá tính của nó, vả lại, 
chính tôi cũng còn muốn chết nữa là! Tôi còn làm được 
gì trong cái mùa đông bất tận này! Con ngựa tôi nuôi 
đã chết; và trong cái làng của tôi chẳng ai sẵn lòng cho 
tôi mượn ngựa của họ. Tôi phải kéo lê cỗ xe mới của 
mình từ cái chuồng lợn; nếu không có sẵn những con 
ngựa trong đó, hẳn là tôi đã phải buộc lợn vào để kéo 
xe, tôi cho là như vậy. Sự thể đúng là như vậy. Và tôi ra 
dấu chào cả nhà. Họ chẳng biết gì về điều đó cả. Và nếu 
họ biết, họ cũng chẳng tin. Đưa ra những đơn thuốc, 
việc đó quá dễ, nhưng làm cho người ta hiểu thì khó 
hơn nhiều. Thôi, chuyến thăm bệnh của tôi ở đây như 
thế là xong; một lần nữa, tôi đã bị gọi đến chẳng vì việc 
gì cả, tôi đã quen với chuyện này, cả cái họ đạo này vẫn 
sử dụng cái chuông đêm ở cửa nhà tôi để hành hạ tôi, 
nhưng sự thực là lần này tôi đã phải hy sinh cả Rosa, cô 
gái đáng yêu đã sống trong nhà tôi suốt bấy nhiêu 
năm, mà bấy lâu tôi vẫn chẳng chú ý tới vì sự ngờ 
nghệch của mình – cái mất mát này thực sự là quá lớn, 
và tôi phải thật cố gắng để chôn chặt nỗi đau đó trong 
đầu mình sao cho không đổ thừa chuyện ấy cho gia 
đình này, những kẻ dù cho có thiện chí đến đâu cũng 
không thể mang trả lại Rosa cho tôi. Nhưng khi tôi 
khóa cái túi của mình lại và vẫy gọi mang trả cho tôi 
chiếc áo khoác lông thú thì cả gia đình tập hợp lại, 
người bố nhấm nháp ly rượu mạnh đang cầm trên tay, 
người mẹ, có lẽ là đang bất mãn về tôi – nhưng đám 
người này trông đợi điều gì ở tôi cơ chứ? – cắn chặt đôi 
môi và nức nở, và cô chị thì vẫy vẫy chiếc khăn tay 
thấm máu, phần nào đó tôi sẵn sàng nhìn nhận là cuối 
cùng thì đứa bé thực sự có bệnh. Tôi tiến về phía nó, 
đứa bé mỉm cười với tôi, như thể tôi đang mang lại cho 
nó môt món cháo bổ nào đó – ôi trời, và thế là cả hai 
con ngựa bắt đầu hý vang; tôi giả định rằng tiếng động 
đã được đòi hỏi từ nơi nào đó trên cao, để làm cho việc 
khám bệnh dễ dàng hơn – và bây giờ tôi phát hiện: 
thằng bé đang bệnh. Bên sườn phải, ở khoảng ngang 
hông, thằng bé có một vết thương tươi rói to bằng bàn 
tay của tôi. Hồng, nhiều sắc độ, một nét đỏ tươi ở giữa, 
nhạt dần ở chung quanh, với những thớ hạt mềm 
mềm, máu ứa ra ở nhiều chỗ không đều nhau, và toàn 
bộ có thể đươc mô tả là toang hoác như một cái miệng 
lò khai thác khoáng sản. Đó là tất cả những gì được 
nhìn thấy từ một khoảng cách. Đến gần hơn, còn thấy 
phức tạp hơn. Ai trông thấy vậy mà có thể không xuýt 
xoa? Dòi, dài và mập như ngón tay út của tôi, hồng sẫm 
và được bọc bằng máu, đang lăn lộn dựa vào thành vết 
thương, với những cái đầu trăng trắng nho nhỏ và vô 
số những cẳng chân bé li ti. Chú nhỏ đáng thương, 

trở lại; nhưng tôi vẫn để  cho đứa bé gái, hẳn nghĩ rằng 
tôi đang ngột ngạt vì nóng bức, giúp tôi cởi chiếc áo 
khoác lông thú. Một tách rượu mạnh được rót ra để 
mời tôi, một người đàn ông lớn tuổi đập tay vào lưng 
tôi, việc cống hiến một món quà quý giá như thế cho 
phép ông ta có một cử chỉ thân tình. Tôi lắc đầu; tôi 
cảm thấy chán ngấy trong những phạm vi chật hẹp 
của những suy nghĩ của lão già; đó là lý do duy nhất 
khiến tôi từ chối ly rượu. Người mẹ đứng cạnh giường 
bệnh vẫy tôi đến phía bà; tôi bước tới, và trong lúc một 
con ngựa đang hý vang ở nơi nào đó ngay bên dưới 
trần nhà, tôi cúi đầu xuống sát ngực đứa bé; thằng bé 
run lên khi hàm râu ẩm ướt của tôi chạm vào người nó. 
Tôi vừa khẳng định điều mà tôi đã nghĩ: đứa bé hoàn 
toàn khỏe mạnh, mạch máu của nó có hơi chậm, bị 
bão hòa với cà-phê bởi bà mẹ sốt ruột, nhưng thật sự 
khỏe mạnh và chẳng cần điều gì khác ngoài việc đá 
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chẳng có cách nào giúp chú được. Tôi đã phát hiện vết 
thương lớn của chú; bông hoa bên cạnh sườn của chú 
đang kết thúc cuộc đời chú. Cả gia đình sung sướng, 
họ quan sát tôi đang tiến hành công việc của mình; 
người chị nói với người mẹ; người mẹ nói với người 
cha; người cha nói với những người khách đang kiễng 
chân lên nhìn qua cửa dưới ánh sáng của ánh trăng, tay 
dang ra để giữ thăng bằng. “Bác sĩ cứu cháu chứ?”, đứa 
bé thì thầm, sững sờ bởi sự sống bên trong vết thương 
của nó. Đó là cách cư xử của người ta trong cái họ đạo 
này. Luôn luôn đòi hỏi những điều không thể được ở 
người bác sĩ của họ. Họ đã đánh mất niềm tin ngày xưa 
của mình; vị tu sĩ ngồi quanh nhà, xé nát những tấm vải 
phủ bàn thờ ra từng mảnh một; nhưng vị bác sĩ lại 
được trông đợi mang tới phép mầu với những ngón 
tay giải phẫu tinh tế của ông ta. Nào, mặc mọi chuyện: 
tôi sẽ không bao giờ tự tiến cử; nếu họ sử dụng tôi cho 
những mục đích thiêng liêng, tôi cũng sẽ để cho điều 
đó xảy ra với tôi; tôi còn muốn gì hơn nữa, một anh 
thầy lang vườn, vừa bị cướp mất người hầu gái của 
mình! Và rồi họ kéo đến, cả gia đình cùng với đám bô 
lão trong làng, và họ bắt đầu lột quần áo tôi ra; một 
dàn đồng ca của nhà trường với một thầy giáo ở phía 
trước đứng bên ngoài ngôi nhà cất lên một giai điệu 
cực kỳ đơn giản với những lời ca: 

Lột áo nó ra, và nó sẽ chữa lành cho mi,
Nếu nó không chữa lành cho mi thì giết nó đi
Nó là bác sĩ, bác sĩ!

Thế rồi tôi bị lột trần ra, và, với cái đầu cúi xuống 
và những ngón tay vân vê bộ râu, tôi bình tĩnh nhìn 
thẳng vào những kẻ đang có mặt. Tôi gắng hết sức một 
cách hoàn hảo và là một đối thủ ngang sức với tất cả 
bọn họ và sẽ giữ mãi như thế, cho dù điều đó sẽ chẳng 
giúp gì cho tôi, vì bây giờ họ nắm lấy đầu tôi và chân 
tôi và khiêng tôi vào chiếc giường bệnh. Thế rồi mọi 
người rời căn phòng; cửa được khóa lại; tiếng hát nhạt 
dần; những đám mây kéo tới che khuất mặt trăng; tôi 
nằm trên tấm đệm giường ấm áp; đầu của những con 
ngựa lờ mờ đu đưa trong những ô cửa sổ mở toang. 
“Ông biết đó,” tôi nghe có giọng nói bên tai, “tôi có rất 
ít niềm tin nơi ông. Ông vừa mới bị tuyết phủ kín ở nơi 
nào đó, như thể ông không hề đến đây với sự cố gắng 
của mình. Thay vì giúp đỡ, ông đã xử sự chẳng ra gì vào 
giờ phút cuối của tôi. Tôi chỉ muốn móc mắt ông ra”. 
“Chú em nói đúng”, tôi trả lời, “đó là điều đáng hổ thẹn. 
Nhưng ngẫu nhiên mà tôi là bác sĩ. Tôi có nhiệm vụ 
phải làm gì chứ? Hãy tin tôi đi, điều đó chẳng dễ dàng 
cho tôi chút nào”. “Tôi phải bằng lòng với điều ông nói 
như một lời xin lỗi sao? Than ôi, tôi cho rằng đó phải là 
như vậy. Tôi luôn luôn phải nhận những gì mà người 
ta cho tôi. Tôi đã vào cuộc đời này với một vết thương 
thú vị; đó là tất cả những gì tôi được trang bị”. “Người 
bạn nhỏ”, tôi nói, “lỗi lầm của chú em là chú em không 

có một cái nhìn xa. Tôi, kẻ đã từng có mặt tại khắp 
các phòng bệnh ở mọi nơi, nói cho em biết rằng vết 
thương của em chẳng tệ hơn tất cả những vết thương 
nào khác. Hai nhát chém sượt qua bằng một cái rìu. 
Nhiều người để hở sườn và không hề nghe được tiếng 
rìu trong rừng, nói gì đến một thực tế là cái rìu đến gần 
với họ”. “Có phải đúng là như vậy không, hay ông chỉ 
lừa dối tôi trong lúc tôi lên cơn sốt?”. “Thực sự là vậy đó. 
Hãy nhận đây là lời danh dự của một bác sĩ”. Thằng bé 
nhận lời tôi và dần dịu lại. Nhưng bây giờ là lúc tôi nghĩ 
đến việc thoát thân của mình. Hai con ngựa vẫn trung 
thành đứng ở chỗ của chúng. Quần áo, áo khoác lông 
thú và cái túi đựng y cụ nhanh chóng được gom lại. Tôi 
không muốn mất thì giờ với việc mặc lại quần áo; nếu 
cặp ngựa cũng vội vã đi gấp như lúc chúng phóng tới 
đây thì đúng là tôi chỉ nhảy một phát từ chiếc giường 
bệnh này để đến chiếc giường của mình. Một con ngựa 
đã ngoan ngoãn rời xa ô cửa sổ; tôi quăng gói hành lý 
của mình lên chiếc xe ngựa; cái áo khoác bay quá xa, 
nhưng vẫn may mắn là có một ống tay áo còn vướng 
vào một cái móc. Vậy là tốt. Tôi nhảy lên lưng ngựa. Dây 
cương buông lỏng, hai con ngựa chỉ được thắng vào 
nhau một cách lỏng lẻo; chiếc xe ngựa loạng choạng ở 
phía sau; chiếc áo lông thú phất phơ cuối cùng. “Chạy 
nhanh nào”, tôi quát lên, nhưng chẳng có gì xảy ra như 
ý; chậm rãi như những ông già, chúng tôi lê lết xuyên 
qua con đường lầy lội vì tuyết tan; cả một lúc lâu, tiếng 
hát một lời hát mới lạc điệu của đám trẻ con tiếp tục 
đuổi theo chúng tôi:

Những người bệnh, hãy vui lên đi.
Bác sĩ đang nằm trên giường bệnh với lũ mi.

Tôi chẳng bao giờ về đến nhà với tốc độ này; việc 
hành nghề đang phát đạt của tôi không còn nữa; kẻ 
kế vị sẽ cướp mất của tôi, nhưng điều đó cũng chẳng 
mang lại gì nhiều cho anh ta vì anh ta chẳng bao giờ 
có thể thay thế tôi. Trong căn nhà của tôi, tên nài ngựa 
xấu xa đang hoành hành, Rosa là nạn nhân của hắn; tôi 
không muốn nghĩ ngợi về điều đó. Trần truồng, bị phơi 
ra trước cái giá lạnh của kỷ nguyên tệ hại nhất này, với 
một chiếc xe ngựa của thế gian nhưng được kéo bằng 
những con ngựa huyền ảo, tôi chỉ là một lão già trôi 
giạt. Cái áo lông thú của tôi phất phơ bay đằng sau 
chiếc xe ngựa nhưng tôi không thể nào với tới được, 
và không một kẻ nào trong đám du thủ du thực nhanh 
chân thuộc bọn bệnh nhân kia sẽ chịu khó nhấc một 
ngón tay lên để giúp tôi. Tôi đã bị lừa đảo! Lừa đảo! Một 
khi đã nghe theo sự báo động giả của tiếng chuông 
đêm sai lạc, không bao giờ có gì được bù đắp.   

Nguyên bản tiếng Đức Ein Landarzt, Franz Kakfa, xuất 
bản lần đầu năm 1919. Dịch ra Việt ngữ từ bản tiếng Anh 
A Country Doctor do Michael Hofmann thực hiện, London 
Review of Books 2012 phổ biến. 
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Tạm xa những ồn ào náo nhiệt, những tất bật 
lo toan của cuộc sống đời thường, chúng tôi 
đến tham quan ngôi chùa Di Đà (còn gọi là 
chùa Đăng Đừng, thuộc buôn Đăng Đừng, 
xã Đạ Tồn, Bảo Lâm, Lâm Đồng) nằm cách 

Bảo Lộc khoảng 35km. Từ trung tâm thành phố Bảo 
Lộc, chúng tôi đi vào hướng thác Đambri rồi rẽ phải 
vào Hoa viên Địa Tạng Vương, để đến chùa Di Đà cách 
đó khoảng 5km đường đất đỏ.  

Bước vào cổng chùa, chúng tôi thật sự sửng sốt bởi 
hiện ra trước mắt một quần thể kiến trúc rộng hơn 5 
héc-ta rõ ràng là nơi tu hành, song được kiến tạo theo 
phong cách trang nhã với những nếp nhà sàn được 
làm bằng gỗ kết hợp với nền bê-tông, trên các đầu 
đao nóc mái gắn phù điêu hoa văn theo mô-típ văn 
hóa Lạc Việt hoặc những nếp nhà thuộc đồng bào dân 
tộc Châu Mạ (vùng cao nguyên B’Lao). Đặc biệt là hồ 
nước rộng hơn 2.000m2, xung quanh có trồng nhiều 
cỏ hoa tươi tốt, gợi lên thi hứng hơn là cảm giác u tịch. 
Bản thân ngôi chính điện cũng được dựng theo lối nhà 
sàn vùng dân tộc thiểu số với cột gỗ, vì kèo, vách ván 
nhưng thoáng đãng giản dị, mái thấp và đơn sơ với 
vách gió lùa. Tượng Phật đặt chính giữa gian mà có 
cảm giác lộ thiên, như hòa thân bất hoại vào vũ trụ, tỏa 
tinh thần hỷ xả tới mọi tâm linh, để ngay sau khi dâng 
hương làm lễ, ta có cảm giác thân thuộc với từng góc 
nhà. Điều cảm khái hơn nữa, bao quanh các nếp nhà 
như chánh điện, nhà thờ Tổ, nhà Tăng, trai đường… là 
những nương chè xanh hay những vườn cây cà-phê 
tươi tốt. Rải rác phía sau dưới những tán cây xanh là 
những ngôi thiền thất bằng gỗ dành cho các Tăng lữ 
nghiêm mật tu trì. Thẳng vào bên trong là ngôi nhà sàn 
rộng hơn 1.000m2, nơi tiếp khách của chùa, cũng đôi 
khi được dùng làm chỗ lưu trú cho những đoàn khách 
hành hương từ phương xa đến… 

Viếng cảnh chùa Di Đà, chúng tôi như được mở ra 
cả không gian để khám phá nét hài hòa giữa vẻ đẹp 
thiên tạo và nhân tạo. Nhờ nhãn quan của một người 
am hiểu kiến trúc và mỹ thuật như Đại đức Thích Đồng 

Thân thuộc như những ngôi nhà sàn của vùng cao nguyên, gần gũi như những không gian sinh hoạt 
cộng đồng làng xã, chùa Di Đà tỏa ra tinh thần Phật giáo nhập thế, tu hành biệt lập mà không xa cách…

Bài và ảnh: G I A N G  P H O N G



Châu, theo thời gian chùa Di Đà dần hiện lên những 
công trình kiến trúc chuẩn mực. Dù mới được tạo dựng 
từ năm 2005 nhưng kiến trúc chùa Di Đà luôn mang vẻ 
gần gũi với lối sống địa phương. Đó là những nếp nhà 
sàn theo phong cách đồng bào dân tộc Tây Nguyên, 
những nương chè luôn phảng phất mùi hương của xứ 
trà (Bảo Lộc – Lâm Đồng)… tất cả đều hiện hữu ở một 
nơi tuy “thâm sơn” nhưng không “cùng cốc”.  

Phải chăng, khi xây dựng ngôi chùa này, vị thầy khai 
sáng muốn cho du khách thập phương cảm nhận sự 
bình an, tĩnh lặng khi đến chùa? Các pho tượng được tôn 
trí trong khuôn viên chùa hay những hình nhân thuộc 
người đồng bào Châu Mạ kính tín Phật pháp… hầu hết 
đều làm bằng xi-măng, mang một phong cách độc đáo. 
Qua những tác phẩm điêu khắc này ta có thể hiểu được 
cảnh sinh hoạt và đời sống của chư Tăng và Phật tử trong 
chùa, không khí trang nghiêm của ngôi thiền tự và nếp 
sống tu hành chân chính của ngôi chùa này. 

Chư Tăng trong chùa, ngoài vị thầy sáng lập là Đại 
đức Thích Đồng Châu, còn lại một vị Tỳ-kheo và năm 
chú Sa-di đều là người dân tộc Châu Mạ đã theo thầy 
xuất gia học đạo từ nhiều năm nay. Đại đức Đồng Châu  
– cũng là người trụ trì chùa Di Đà – cho biết: “Chùa Di 

Đà chỉ mới thành lập cách đây gần mười năm, trước 
kia là một tịnh thất nhỏ. Đến năm 2013 nhà chùa mới 
xây dựng lại các công trình để mở rộng việc thờ tự, lễ 
bái cũng như đón khách thập phương. Hầu hết Phật 
tử cũng như chư Tăng đều là người đồng bào Châu 
Mạ nên các tập tục sinh hoạt đạo pháp ở đây cũng tùy 
thuận vào văn hóa vùng miền…”. 

Một ngày ở chùa Di Đà là một ngày được sống trọn 
vẹn trong niềm an lạc của sự tĩnh lặng; một thế giới bình 
yên. Mọi sự nhiễu nhương của cuộc đời, cái giới hạn bởi 
không gian và thời gian dường như tan biến, để thay 
vào đó là sự thanh tịnh, yên bình. Về với chùa Di Đà là 
tìm về chính mình; nơi đây con người được yêu thương 
và sẻ chia, được sống cùng với thiên nhiên và nguồn cội. 

Khi vầng dương khuất dạng dưới những đồi chè 
xanh cũng là lúc chúng tôi kết thúc một ngày chiêm 
bái vườn thiền Di Đà và dạo bước bình an bên dòng 
suối mát Tam Hợp trong không gian chùa Di Đà. Tất 
cả hòa quyện tạo nên một không gian của tuệ giác. 
Tuệ giác là nguồn khai sáng và đạo diễn cho cuộc đời 
hướng về giá trị của an vui và hạnh phúc; nơi nào được 
thắp sáng bằng tuệ giác nơi đó có hạnh phúc, có tình 
thương và hòa bình… 
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hông thường mỗi buổi chiều hai vợ chồng em đều chia nhau đón con đi học về. Anh ấy đón 
đứa lớn 7 tuổi học lớp 2 tiểu học, còn em đón cháu bé mới bốn tuổi học lớp chồi mẫu giáo. 

Hôm thứ Tư 10-12-2014 vừa rồi, nhà em bận họp ở cơ quan, gọi điện thoại đến bảo em đón 
luôn cả hai đứa giùm anh ấy. Lần đầu tiên chở một lúc cả hai đứa nhỏ, em cũng hơi sợ. Yên sau chiếc xe 
của em hơi cao, em không dám để đứa lớn ngồi một mình, nên bảo cháu đứng ở tấm bửng sát em nó, đã 
được em nịt kỹ bằng một cái đai.

Về đến khu vực ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu là đã gần 5 giờ, xe cộ kẹt cứng vì học trò 
ở Trường Nguyễn Văn Bé đang giờ tan học, xe em chỉ có thể nhích từng chút một. Em cố đưa xe vào gần 
lề đường Lê Quang Định để tránh mọi bất trắc. Vậy mà cũng không xong. Đến gần sát ngã tư, do phải 
chống chân liên tục để giữ thăng bằng cho xe, khi có một chiếc xe tìm cách quẹo phải về phía Nguyễn Văn 
Đậu, chân em mỏi quá không kềm được cho nên lúc em phải quẹo tay lái về phía phải để tránh chiếc xe ấy 
thì chiếc xe bị nghiêng vào lề đường. Cũng may là cháu bé 7 tuổi đứng phía trước biết phản ứng; khi thấy 

xe nghiêng, cháu chống chân xuống đường nên không té nhưng người cháu đẩy cánh tay 
kềm tay lái của em làm chiếc xe hoàn toàn chao nghiêng, em luống cuống vì còn 

cháu bé 4 tuổi đang được nịt chặt vào người. 
Trong lúc em đang lúng túng ấy, có hai người thanh niên chạy đến 

giúp em ghị chiếc xe lại cho nó khỏi ngã hẳn xuống đường để em rảnh 
tay tháo cái đai đỡ đứa bé mẫu giáo đứng xuống. Một người đỡ lấy 
cháu bé còn người kia dắt chiếc xe của em vào một khoảng còn trống 

ở lề đường và dựng nó lên. Trong lúc dựng xe lên giao cho em 
thì người ấy nói: “Cô đi xe này mà chở một lúc cả hai 

đứa bé thì nguy hiểm quá; may mà xe cô đang ở 
tình trạng gần như không di chuyển chứ nếu 
xe chạy nhanh thì không biết thế nào!”. 

Nghe nói như vậy, trong lúc hoang mang, 
em chỉ biết im lặng. Trong lúc em sắp xếp lại 
“đội hình” để tiếp tục đưa con về nhà thì hai 
người thanh niên ấy cũng hòa vào dòng người 
đang đi lại trên đường. Bấy giờ, quãng đường 
đã trống, em thanh thản chạy xe về nhà, mới 

thấy mình vẫn còn thiếu một lời cảm ơn với hai 
vị “ân nhân”.

Em viết lại chuyện này để thể hiện lòng 
cảm ơn của em trước những tấm lòng biết nghĩ 
đến sự khó khăn của người khác vẫn thường 
xảy ra trong cuộc sống quanh em.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, quận Gò Vấp, TP.HCM

T



Hòa cùng niềm vui với 12 công nhân được giải 
cứu sau tai nạn sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng, 
đồng thời thể hiện tinh thần vì cộng đồng, cũng 

như chia sẽ, động viên tinh thần cho các công nhân 
sau vụ tai nạn, chiều ngày 21/12/2014, tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Hoa Sen cùng ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã đến 
thăm và trao quà trực tiếp cho 12 công nhân này, đồng 
thời, ông Lê Phước Vũ cũng đã trao tặng trực tiếp cho 
lực lượng chức năng đã có thành tích trong công tác 
cứu hộ cho các công nhân này. 

Cụ thể như sau:
- Trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng cứu hộ 

Công an tỉnh Lâm Đồng. 
- Trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng công binh. 
- Trao tặng cho 11 công nhân nam mỗi người 30 

triệu đồng và 1 công nhân nữ 50 triệu đồng, đồng thời 
tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho 12 công nhân 
này về quê sum họp gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Thông tin và một số hình ảnh của 
buổi trao tặng quà cho 12 công nhân vụ sập hầm 
tại Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Chị ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC sinh năm 1988 
nạn nhân nữ duy nhất quê ở tỉnh Nghệ An

Đại diện nhận hộ cho lực lượng công binh, ông TRẦN XUÂN VIỆT, 
Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động CA tỉnh Lâm Đồng

Đại tá LÊ HỒNG PHONG, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng 
nhận đại diện lữ đoàn 293 công binh Bộ Quốc phòng và lữ 
đoàn 25 công binh Quân khu 7

Đại tá LÊ HỒNG PHONG, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Nạn nhân lớn tuổi nhất: ông PHẠM XUÂN ĐĂNG 
sinh năm 1964 quê Vĩnh Phúc
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KÍNH MỜI ĐẶT MUA Tạp chí  VĂN HÓA PHẬT GIÁO - NĂM 2015
Trân trọng kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và bạn đọc gần xa 
hoan hỷ đặt mua tạp chí Văn Hóa Phật Giáo – năm 2015.

+ Quý khách có thể chọn đặt mua:
- 12 số đầu năm:        316.000đ 
- 12 số cuối năm:       316.000đ
- Trọn năm 2015:     604.000đ (ưu đãi: chiết khấu 5%)
(Ưu tiên quý khách đăng ký sớm sẽ được tặng lịch 2015).

+ Phương thức thanh toán:
Quý khách hoan hỷ trả tiền theo một trong những phương thức sau đây:

- Đóng trực tiếp tại tòa soạn – Ban Phát hành.
- Thanh toán tại địa chỉ độc giả đăng ký (chỉ áp dụng đối với quý độc giả lớn tuổi tại các quận nội thành 

TP.HCM).
- Thông qua đường bưu điện.
- Chuyển khoản: Tài khoản Tạp chí VHPG - Ban Văn hóa số 1487000000B Ngân hàng VP Bank

Quý khách hoan hỷ đăng ký với Ban Phát hành bằng điện thoại: (84-8) 3848 4335 hoặc điền chi tiết vào phiếu 
thông tin dưới đây và cắt gởi về: Ban Phát hành – Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, 
TP.HCM. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN ĐẶT MUA BÁO DÀI HẠN – 2015 Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…..……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………

Thời hạn đặt mua và phương thức thanh toán: ………………………………………...……………………………. ……

                                                                                                                                                  Ký tên 

Thông báo về giai phẩm

Xuân Ất Mùi - 2015
Giai phẩm Xuân Ất Mùi - 2015 của Tạp chí 

Văn Hóa Phật Giáo dự kiến phát hành trước ngày 
1-2-2015 (nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Giáp 
Ngọ). Với nội dung phong phú, hình ảnh đẹp, 
trình bày trang nhã và là món quà mang đậm nét 
văn hóa để tặng cho đồng đạo, bạn hữu, người 
thân nhân dịp xuân về.

Trân trọng kính mời chư tôn thiền đức Tăng 
Ni, quý Phật tử, các vị doanh nhân và quý độc 
giả xa gần tham gia: Đăng thiệp chúc Tết, quảng 
cáo sản phẩm và viết PR giới thiệu về hoạt động 
từ thiện và các hoạt động phục vụ của doanh 
nghiệp trong mùa xuân cũng như đăng ký mua 
giai phẩm Xuân ủng hộ nhiệt tình cho Tạp chí 
Văn Hóa Phật Giáo.

Giá bán giai phẩm Xuân: 44.000đ/cuốn.
Giá đăng quảng cáo: (bìa 2, bìa 3 và bìa 4 đã có 

khách đăng ký)
- Trang ruột: 1 tr:   5 triệu,
    1/2tr:   2.500.000đ,
    1/4 tr:  1.000.000đ,
    1/8 tr: thiệp chúc Tết: 500.000đ  

- Hạn chót nhận đăng ký báo Xuân (số lượng 
nhiều) và nhận fi le đăng quảng cáo – viết PR cho 
nhà hàng, doanh nghiệp: 15-1-2015.

- Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết: 
Anh Nguyễn Bồng, Trị sự kiêm Trưởng phòng QC
Email: bongnguyen.vhpg.gmail.com
ĐT: 0913 810082

  Tạp chí VĂN HÓA PHẬT GIÁO





Tạp chí của tất cả những ai   chấp nhận tư tưởng Phật giáo, quyết 
tâm xây dựng một xã hội lành mạnh, hiền hòa và bảo vệ, phát huy 
văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khung cảnh ấm cúng, thanh nhã và lịch sự
Với các món ăn chay tinh khiết, nấu theo lối Huế thuần túy

Chay
Vegetarian

Restaurant

 Đặc biệt: Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, 
cuốn diếp, cuốn rối, bánh ướt cuốn vạn hoa, gỏi 
vả trộn, gỏi mít trộn, cơm sen, bún Huế, cơm hến 
chay, bún hến chay…

Giờ mở cửa: Từ 6 giờ - 22 giờ 
Buổi sáng: Còn có điểm tâm, cà-phê 
         và nước uống

 Địa chỉ: 11 Trần Nhật Duật, P.Tân Định,    
Q.1, TP.HCM
 Điện thoại: (08) 384 82612 – 0909 023469 
hoan hỉ gặp anh Lãnh (quản lý) 
    

Trân trọng kính mời
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn
3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM. Tel: 0917171948 - 0938734035

“Chuyên giao-nhận hàng hóa, VHP và tranh tượng Phật giáo quốc tế”



Số mới: 411 Hoàng Sa – phường 8 – quận 3 – TP.HCM
(Số cũ: 60/116 Lý Chính Thắng – P.8 – Q.3 – TP.HCM) 

Tel: 08.38482028

CHI NHÁNH QUẬN 9
Nhà số 14, đường số 8, P.Phước Bình, quận 9, TP.HCM. ĐT: 728 0174 - DĐ: 0909.093.106

Nhà sách chúng tôi có dịch vụ chuyên tư vấn về xuất bản, in ấn, lo mọi thủ tục giấy phép và 
thực hiện chế bản các thể loại kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo bằng chữ Hán, Pàli và Sanskrit.

Trọn bộ 8 tập gần 10.000 trang được xuất bản và phát hành lần đầu tiên tại Việt 
Nam do NXB Phương Đông cấp phép và Nhà sách Văn Thành liên kết.
Đươc in bằng giấy đặc chủng bible Hà Lan chuyên dụng cho từ điển, bìa cứng 

được đựng trong thùng giấy carton dày.
Bộ Phật Quang Đại Từ Điển, hiện nay về tiếng Việt chưa có bộ từ điển Phật học 

nào đầy đủ và phong phú hơn bộ nầy.
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 Cung caáp nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát neán: Höông 
lieäu, daàu parafill, saùp, rau caâu, ly thuûy tinh, tem, tim ñeøn...
 Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi saùp neán thôm ngheä thuaät, neán ly cao 
caáp... Nhaän ñôn ñaët haøng theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch.
Ñaëc bieät: Coù giaù öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi quyù khaùch mua soá löôïng nhieàu.

Caàn tìm ñaïi lyù ôû caùc chuøa, tænh thaønh trong caû nöôùc
Nhaø xöôûng: 205B/28 AÂu Cô, P.5, Q.11, TP.HCM

Ñieän thoaïi: (08) 62738.228 - 38656.506 - Fax: (08) 3865.6506
Email: quangnghecandle@yahoo.com.vn 

Website: www.quangnghecandle.com

NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

Chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ sản phẩm 
Nến Quang Nghệ trong suốt thời gian qua

Giá: 20.000 đồng

P H Á T  H À N H  V À O  N G ÀY  1  V À  1 5  H À N G  T H Á N G

VĂN HÓA PHẬT GIÁO đã có mặt tại các phòng phát hành Kinh sách 
và các sạp báo trong thành phố.

LỚP HƯỚNG DẪN

Thư pháp theo phong cách Thiền Phật Giáo
 Khai giảng: ngày 1 và 15 mỗi tháng
 Tại chùa ĐẠI HẠNH: 
                                           107/4 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 Thời gian học: Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng thứ Hai 
                                  hoặc Chủ nhật hàng tuần
 Học phí: 200.000đ/1học viên/1 tháng
 Nhận tổ chức triển lãm Tâm thư pháp cho các đơn vị có nhu 
cầu (miễn phí)
 Liên hệ: Tại địa chỉ trên hoặc điện thoại 0909 660 825 
                                                                   (gặp Thầy Chính Trung) 

Bạn đọc có nhu cầu liên hệ: 
Tòa soạn Tạp chí VĂN HÓA PHẬT GIÁO 

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Đóng bộ Tập 1 năm 2014 
Từ số 192 đến số 203
Giá: 210.000đ/cuốn

Đang  phát hànhaĐaĐa

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo vừa đóng lại 
toàn tập (tập 1 + tập 2)

2008 (2 tập): 340.000VNĐ
2009 (2 tập): 360.000VNĐ
2010 (2 tập): 380.000VNĐ

2011 (2 tập): 420.000VNĐ
2012 (2 tập): 420.000VNĐ
2013 (2 tập): 420.000VNĐ





Tôn tượng Tứ Đại Thiên Vương, mỗi tượng cao: 2,1m - Sản xuất năm 2014

Chuyên sản xuất:
  Các tôn tượng Phật
  Linh vật phong thủy
  Trang trí nội thất

Với chất liệu sản phẩm bằng Polyresin có độ bền cao.

Liên hệ để biết thêm chi tiết: 
 Anh Minh, ĐT: 0908.381.867
  Web: www.hoatien.vn 
  Email: thongtin@hoatien.vn 

CÔNG TY TNHH-SXTM HOA TIÊN
D13/2 Trần Não, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM
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