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Kính thưa quý độc giả,

Trong hai tuần lễ vừa qua, tòa soạn đã nhận được nhiều cuộc điện 
thoại và nhiều bức điện thư của quý độc giả và các vị thân hữu cả ở trong 
lẫn ngoài nước gửi đến chúc mừng về việc Văn Hóa Phật Giáo đã có được 
một Ban Bảo trợ. Như quý độc giả đã thấy, Ban Cố vấn của Ban Bảo trợ 
gồm nhiều vị Tôn túc lãnh đạo Giáo hội; Ban Bảo trợ cũng gồm nhiều vị 
Tôn túc giáo phẩm thuộc Thường trực Hội đồng Trị sự cùng các vị thiện 
tri thức hảo tâm. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị độc giả và thân hữu đã gửi 
lời chúc mừng.

Nay, chúng tôi chỉ biết hy vọng sớm nhận được những sự giúp đỡ thiết 
thực từ Ban Bảo trợ thông qua việc gia tăng số lượng báo phát hành, 
góp ý cho những hoạt động của Văn Hóa Phật Giáo và có thể tài trợ giúp 
chúng tôi dự phòng những khoản chi tiêu bất thường trong thời gian tới. 
Được như vậy, chúng tôi tin rằng Văn Hóa Phật Giáo sẽ ổn định và phát 

triển vững vàng.

Nhân đây, chúng tôi cũng không quên cảm ơn những 
độc giả đã đặt thêm báo trong mùa Vu-lan với số lượng 

đáng kể. Đây chính là sự lưu tâm giúp đỡ hết sức cụ thể 
của quý vị. Đáp lại thịnh tình đó của quý vị, Tạp chí 
sẽ cố gắng chăm chút cho tờ báo luôn phong phú về 

nội dung, trang nhã về hình thức và theo đúng tôn 
chỉ như xưa nay.

Nhân Trung thu sắp đến, xin kính chúc quý độc giả 
một mùa trăng thật đầm ấm, thật thân thiết trong sự 

sum họp gia đình.

Văn Hóa Phật Giáo 
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S Ư Ơ N G  M A I

Ly tham là an lạc,
Vượt các dục ở đời,
Ai nhiếp phục ngã mạn,
Ðây an lạc tối thượng. 
      (Kinh Phật tự thuyết, 
      phẩm Mukalinda)

Ảnh: Kim Sa
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V Ă N  H Ó A

Thiền sư Huyền Quang (玄光禪師) (1254-
1334) húy Lý Tái Đạo (李載道) [có chỗ ghi 
là Lý Đạo Tái  (李道載)], sinh năm Giáp Dần 
(1254) ở làng Văn Tái, thuộc lộ Bắc Giang. 
Thân phụ là cụ Huệ Tổ, thân mẫu là cụ bà Lê 

Thị, dưới thời vua Trần Thái Tông.
Lớn lên, Thiền sư thông minh xuất chúng, thi đỗ 

Tiến sĩ (Trạng nguyên) năm 21 tuổi, là  năm thuộc niên 
hiệu Bảo Phù thứ hai (1274), thời vua Trần Thánh Tông.

Sau đó, ngài được bổ làm quan Hàn lâm viện. Phụng 
mệnh nhà vua làm ngoại giao sứ giả 
đón tiếp các sứ thần Trung Hoa, qua 
sự đối đáp làm sứ thần Trung Hoa 
kính phục về tài văn chương trác 
tuyệt của ngài.

Một hôm, ngài tháp tùng vua Trần 
Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm 
huyện Phụng Nhơn, Bắc Giang nghe 
Điều Ngự Giác Hoàng giảng kinh 
Lăng-nghiêm. 

Qua thời pháp, ngài tỏ ngộ đạo 
lý, phát tâm xuất gia, bấy giờ là năm 
Hưng Long thứ 12 (1304). Ngài xuất 
gia với Bảo Phác Thiền sư và được 
thọ giới Sa-di. Đến năm Hưng Long 
thứ 13 (1305), ngài được Bảo Phác 

Thiền sư dẫn đến cầu pháp với Thiền sư Pháp Loa và 
thọ giới Tỳ-kheo, được ban pháp danh Huyền Quang.  

Năm Hưng Long thứ 17 (1309), ngài theo hầu Thiền 
sư Pháp Loa, y theo lời phú chúc của Điều Ngự. Năm 
Đại Khánh thứ 4 (1317), Thiền sư Huyền Quang được 
Thiền sư Pháp Loa truyền y pháp của Đức Điều Ngự và 
cử về trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. 

Trong thời gian trụ trì chùa Vân Yên (Hoa Yên), thiền 
sư có làm bài kệ có tựa là An Tử sơn am cư (安子山庵
居)[Ở am trên núi An Tử) như sau:

 
Nguyên văn chữ Hán: 

庵逼青霄冷，
門開雲上層。
已竿龍洞日，
猶尺虎溪冰。
抱拙無餘策，
扶衰有瘦藤。
竹林多宿鳥，
過半伴閒僧。

Phiên âm Hán Việt:  
Am bức thanh tiêu lãnh
Môn khai vân thượng tằng
Dĩ can Long Động nhật
Do xích Hổ Khê băng

Thiền sư Huyền Quang 
và những đóng góp cho Phật giáo đời Trần

T H Í C H  T H IỆN  N HƠN

Nguồn: wikipedia.org

Nguồn: baodulich.net.vn
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Bảo chuyết vô dư sách
Phù suy hữu sấu đằng
Trúc Lâm đa túc điểu
Quá bán bạn nhàn Tăng.

Tạm dịch:
Cao ngất am lạnh lẽo
Cửa mở tận rừng mây
Mặt trời soi Long Động
Tuyết đầy che Hổ Khê.
Vụng về không mưu lược
Nương gậy đổ thân gầy
Trúc Lâm nhiều chim ngủ
Quá nửa bạn với Thầy.

Rằm tháng Giêng năm Quý Mão (1315), vua Trần 
Anh Tông mời ngài về chùa Báo Ân, huyện Siêu Loại, 
Bắc Ninh giảng kinh Lăng-nghiêm. Sau đó Thiền sư xin 
về quê nhà thăm cha mẹ và xây dựng một ngôi chùa 
tại quê nhà (Văn Tái) lấy tên là Đại Bi. 

Năm 1311, Thiền sư Pháp Loa vâng lệnh vua Trần 
Anh Tông san định, khắc Đại tạng kinh đời Trần 5.000 
quyển, đến năm 1319 mới hoàn thành, do Thiền sư 
Huyền Quang hiệu đính. Do đó, nhà vua đã phê “Văn 
bản kinh nào qua tay Tôn giả Huyền Quang, thì khỏi cần 
xem lại, cứ khắc in không có gì nhầm lẫn”. Tiếc rằng bộ 
Đại tạng này đã bị giặc Minh thiêu hủy năm 1427.

Trong thời gian cùng Thiền sư Pháp Loa trụ tích 
tại Trung tâm Giáo hội Trúc Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm 
Bắc Giang xây dựng năm 1018 thời Lý Thái Tổ và Viện 
Quỳnh Lâm, Kinh Môn, đạo Hải Dương xây dựng năm 
1317; các bộ kinh lớn như Pháp hoa, Hoa nghiêm, Niết-
bàn, Bát-nhã, Duy-ma-cật, Lăng-nghiêm… đã được hai 
vị Thiền sư cùng phân công giảng dạy tại viện Quỳnh 
Lâm, đồng thời một số cơ sở chùa khác thuộc Thiền 
phái Trúc Lâm như Vĩnh Nghiêm, Báo Ân, Siêu Loại Bắc 
Ninh, chùa Vân Yên, chùa Thanh Mai, chùa Côn Sơn…

Đặc biệt, công tác đào tạo tại viện Quỳnh Lâm được 
chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu học Giáo lý, Thiền 
lý. Giai đoạn hai đưa lên Ngọa Vân am, núi Bảo Đài, 
Đông Triều, Hải Dương trực tiếp tu học cho đến khi thể 
nhập lý Thiền, tu Thiền định thật sự chứng đắc. Số còn 
lại được cử đi thuyết pháp khắp vùng đồng bằng, kể 
cả kinh thành Thăng Long… Kết quả, viện Quỳnh Lâm 
đã đào tạo được một số Thiền sư nổi tiếng như sau: 
Mật Tạng, Pháp Cổ, Pháp Tràng, Hương Tràng, Hương 
Sơn, Bảo Sát, Bảo Khê, Pháp Không, Huệ Nghiêm, Huệ 
Nhiên, Huệ Quán…

Về phần tác phẩm phiên dịch, theo đề nghị của 
Pháp Loa, Thiền sư đã dịch thuật, biên soạn một số tác 
phẩm để lại đời như sau: 

- Ngọc Tiên tập. 
- Chư phẩm kinh. 
- Công văn tập. 

- Phổ Tuệ ngữ lục. 
- Thích khoa giáo. 
- Vịnh Vân Yên phú.

Sách Bắc Ninh phong thổ tạp ký có ghi: Khi Tôn giả 
Huyền Quang còn hành đạo, có đi thăm các chùa thuộc 
Bắc Ninh. Trong đó có chùa Ninh Phúc - Bút Tháp. Ngài 
đã phát tâm trùng tu chùa Ninh Phúc và cúng dường 
đài Cửu phẩm Liên hoa theo mẫu Mật tông và chín đài 
sen theo Tịnh độ. Cứ quay một vòng (bông sen nhỏ) thì 
niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật. 

Trong thời gian trụ trì chùa Tư Phúc, Côn Sơn, Hải 
Dương, Thiền sư đã tôn tạo đài Cửu phẩm Liên hoa 
tương tự như chùa Ninh Phúc, Bắc Ninh. Như vậy, Thiền 
sư Huyền Quang đã thiết kế và lưu lại cho Phật giáo đời 
Trần cũng như ngày nay hai đài Cửu phẩm Liên hoa. 
Qua đó, cũng thấy rằng Mật giáo và Tịnh độ cũng đã 
ảnh hưởng sâu đậm trong hệ tư tưởng Phật giáo đời 
Trần, làm cơ sở cho sự phát triển Mật giáo và Tịnh độ ở 
các triều đại sau và cho tận đến ngày nay.  

Thiền sư Pháp Loa sau một thời gian lãnh đạo Giáo 
hội Trúc Lâm, cảm thấy ngày qui tịch đã gần, năm 1325 
đời vua Hiển Tông, ngài đã giao quyền lãnh đạo Giáo 
hội Trúc Lâm cho Tôn giả Huyền Quang và Tôn giả đã 
lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm suốt tám năm cho đến 
ngày viên tịch (1334). 

Trong thời gian trụ ở Côn Sơn, Hải Dương, Tôn giả có 
bài thơ sau khi nhậm chức lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm, 
có tựa là (Nhân sự đề Cứu Lan tự, 因事題究蘭寺) [Nhân 
có việc, đề ở chùa Cứu Lan] như sau:

Nguyên văn chữ Hán:  
德薄常慚繼祖燈，
空教寒拾起冤憎。
爭如逐伴歸山去，
疊嶂重山萬萬層。

Phiên âm Hán Việt:  
Đức bạc thường tàm kế tổ tông
Không giao Hàm Thập khởi oan tăng
Tranh sư trục bạn quy sơn khứ 
Điệp chướng trùng san vạn vạn tằng.

Tạm dịch:
Đức bạc thẹn mình nối Tổ tông
Học theo Hàn (Sơn) Thập (Đắc) dứt đa đoan
Hãy đi với bạn về non vắng
Rừng núi bao quanh mấy vạn từng.

 Sau hơn 80 năm trụ thế, ngày 23 tháng Giêng năm 
Giáp Tuất (1334), Thiền sư Huyền Quang viên tịch. Đệ 
tử là Quốc sư An Tâm cùng vua Trần Hiển Tông lo tang 
lễ và nhập tháp tại chùa Côn Sơn (chùa Tư Phúc) Hải 
Dương. Thái thượng hoàng Trần Minh Tông phong 
thụy là Trúc Lâm Thiền sư đệ tam đại, đặc phong Tư 
pháp Huyền Quang Tôn giả. 
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Tổ sư dạy chúng:
  
Tọa thiền tâm tánh đều buông
Không dính mắc, không vấn vương bụi hồng
Tâm như huyễn, lắng sạch trong
Tâm tịnh chấp tịnh lòng vòng ảo mơ
Vọng niệm che lấp lu mờ
Không vọng, không tưởng… kinh thơ hiển bày
Khởi tâm cầu tịnh, bệnh hoài
Vọng vốn vô trú, khứ lai bồng bềnh
Tịnh không hình tướng, tuổi tên
Công phu cầu tịnh, tự quên tánh mình
Kiến chấp, hỷ ái vô minh
Tự trói, tự buộc khổ tình lụy tâm.

Thiện tri thức! Người mê lầm
Thân tuy không động, mà nhầm cách tu
Không tự nhiếp phục công phu
Phải trái, tốt xấu lu bù thị phi
Phải trái, dài ngắn, hiệp ly…
Ảo giác, chướng ngại đến đi phù trầm.
Thiện tri thức! Hãy nhất tâm 

Tọa thiền là quyết không lầm hạnh tu
Một lòng thượng đỉnh công phu
Phàm tất cả chướng vẹt mù sương tan
Cảnh ngoài thiện ác rộn ràng
Tâm niệm không khởi tọa an là ngồi

Nay lòng bất động thảnh thơi
Là thiền, là định tuyệt vời tâm linh.

Thiện tri thức! Sao vô minh?
Ngoài lìa tướng, ấy thiền kinh nhiệm mầu
Trong không loạn, định thâm sâu
Ngoài nếu chấp tướng nối cầu loạn tâm
Ngoài lìa tướng tánh tỏa trầm
Tự tịnh, tự định… cao thâm đỉnh thiền
Chỉ vì thấy cảnh chấp duyên
Tư duy đẹp xấu đảo điên trong lòng
Thấy cảnh không vướng, không mong
Chơn chánh thường định, cội tòng thiền gia.

Thiện tri thức! Phật pháp tòa
Thiền ngoài lìa tướng… ấy nhà Như Lai
Định trong không loạn… hiền tài
Ngoài thiền, trong định liên đài tông phong
Thiền định trong lắng, ngoài thông
Kinh Bồ-tát giới dạy đồng thanh lương
“Ta xưa nay tự tánh thường
Chơn lạc thanh tịnh mười phương Niết-bàn”.

Người tu kiến lập đạo tràng
Trong từng mỗi niệm tự an tánh mình
Tự tu hành, tự hiển linh
Tự thành Phật đạo viên minh đảnh thiền
Nam-mô Bát-nhã nhiệm huyền. 

T RẦN  Q U Ê  HƯƠN G
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Vị Sa-môn Khất sĩ
T RẦN  T UẤN  MẪN

I. Khái quát
Sa-môn (Samana), Tỳ-kheo 

(Bhikkhu) hay Bí-sô (Bhiksu) là những 
danh xưng chỉ cho vị tu sĩ Phật giáo. 
Đối với một người theo đạo Phật, Đức 
Phật là vị Sa-môn đầu tiên, được gọi 
là vị Đại Sa-môn (Mahasamana). Hình 
ảnh Đức Thế Tôn thường được minh 
họa bằng tranh tượng với hình ảnh 
Ngài mang bình bát khất thực, mặc 
y hoại sắc, chân trần, rất đơn giản, 
rất nghiêm trang, thong dong, tự tại. 
Ngài khai sáng Phật giáo, lập Tăng 
đoàn Tỳ-kheo và đệ tử của Ngài được 
gọi là Sa-môn Thích tử (Sakyaputtaya 
Samana).

Thực ra, Sa-môn, Tỳ-kheo hay Bí-sô 
vốn có ý nghĩa giống nhau, nhằm chỉ 
những vị tu sĩ rời bỏ gia đình, sống 
nghèo nàn và khất thực qua ngày. 
Người ta tìm thấy hình ảnh những 
vị này thấp thoáng trong vài bộ Áo 
nghĩa thư (Upanisad) được soạn 
khoảng sáu, bảy thế kỷ trước Tây lịch. 
Đếm ra có được 17 bộ trong 108 bộ 
Upanisad có nói đến việc từ bỏ đời 
thường (Sannyasa), đó là những vị 
tu sĩ được gọi là Bhikkhu, Sanyasin, 
Avahate, Paramahamsa. Sukumar 
Dutt trong Buddhist Monks and 
Monasteries of India (London, 1962) 
nêu dẫn thêm: “Những người biết đến 
Phạm thiên, từ bỏ ham muốn về con 
cái, giàu sang, của cải và trở thành Khất sĩ 
(Bhisacaryam Caranti)”. 

Ông giải thích thêm một số từ trong 
Upanisad: Sannyasin là người loại bỏ 
mọi sự đời; Parivarajaka là người lang 
thang, không nhà cửa, không bà con 
thân thuộc; Bhiksu hay Bhikkhu (Bì-
sô, Tỳ-kheo) là những người không 

sở hữu, sống bằng khất thực. Vị ẩn 
sĩ, Khất sĩ còn được gọi là Sadhu 
(trong Ấn giáo), Sufi  (trong Hồi 
giáo). Tuy vậy, giáo lý Phệ-đà 
(Veda) hay Bà-la-môn thời ấy 
không hề nhắc đến lối tu hành 

khổ hạnh, từ bỏ vật chất, sống 
nghèo khổ, khất thực để được thể 
nhập với Đại ngã. Do đó, có người 
cho rằng số bộ Upanisad nêu trên 
có thể được viết sau thời Phật giáo. 
Mặt khác, trong thời Đức Phật 
cũng có nhiều vị Sa-môn, Ba-la-
môn không phải Phật giáo, được 
nổi tiếng như Pakadha Kaccayana, 
Sanjaya Belatthiputta, Nigantha 
Nathaputta (xem Trường bộ kinh, 

kinh Đại Bát Niết-bàn, số 16). 
Ở châu Âu thời Trung cổ, nhiều 

thầy dòng Thiên Chúa giáo nghĩ 
rằng Chúa Jesus giáng sinh trong 
máng cỏ, sống trong gia đình 
nghèo khổ, nên các vị ấy chủ 
trương sống nghèo khổ, từ chối 
của cải vật chất, sống gần gũi người 
nghèo, sống bằng khất thực. Rất 
nhiều dòng tu theo chủ trương này 
được thành lập: dòng Franciscain, 
dòng Camelite, dòng Dominicain, 
dòng Augustinian… Điển hình 
là Thánh François d’Assise (1182-

1226), thuộc gia đình đại phú, con 
của một đại thương gia, đã chọn lối 

sống nghèo khổ, cùng các vị đồng tu đi 
khất thực. Nói chung, đây là những thầy thuộc 

dòng Khất sĩ (Mendicants Friars)…
Trong khi đó, vị Sa-môn hay Tỳ-

kheo của Phật giáo có nhiều nét 
nổi bật về giáo lý, về giáo luật, về 
phương pháp tu hành mang nhiều 
ý nghĩa về ba lĩnh vực này.
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Nhất bát thiên gia phạn,
Cô thân vạn lý du,
Thanh mục đổ nhân thiểu,
Vấn lộ bạch vân đầu.

Nguyên văn chữ Hán: 
一钵千家饭，
孤身万里游。
睹人青眼在，
问路白云头.

Dịch nghĩa:
Một bát cơm ngàn nhà,
Đơn thân vạn dặm xa,
Mắt xanh người nhìn ít
Hỏi đường mây trắng qua.

Bài kệ thi vị và đầy thiền vị trên chỉ là sự minh họa 
về hình ảnh vị Sa-môn khất thực. Tuy nhiên, ý nghĩa 
bên trong của việc khất thực quan trọng hơn nhiều. 
Kinh Sa-môn quả (Trường bộ) ghi lời Đức Phật về một vị 
Sa-môn: “Cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia 
như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế 
ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y 
áo, hoan hỷ sống trong an tịnh”.

Kinh Pháp tập nêu lời dạy của Đức Phật khi Ngài đi 
khất thực:

1. Không tham đắm vị ngon, 
2. Phá trừ ngã mạn,
3. Từ bi, bình đẳng, gây lợi ích cho chúng sinh.

Không tham đắm vị ngon nghĩa là không tham ái, 
thích các món ăn ngon, và dĩ nhiên là không tham đắm 
vào những cảm thọ, vào “tôi và của tôi”; phá trừ ngã 
mạn là từ tốn, hiền hòa, không cho mình là giỏi là hay 
hơn người; từ bi, bình đẳng, gây lợi ích cho chúng sinh 
là đến với mọi người, mọi nhà, không phân biệt giàu 
nghèo, sang hèn, địa vị xã hội, đến để giảng pháp, để 
tạo điều kiện cho mọi người làm công đức, biết gạt bỏ 
bớt những gì là “tôi và của tôi”… 

Kinh Bảo ngũ nêu mười điều mà vị Sa-môn Bồ-tát 
phải ghi nhớ khi đi khất thực:

1. Nhiếp thụ các loài hữu tình,
2. Khất thực theo thứ lớp, không phân biệt giàu nghèo,
3. Không mệt mỏi, không nhàm chán việc khất thực,
4. Biết đủ, cụ thể là không khất thực thật nhiều, 

mong được món ngon hơn,
5. Phân chia thức ăn đã nhận được làm bốn phần: để 

ăn, để chia cho các vị đồng tu, cho người bần cùng, và 
cho chúng sinh trong đường ác,

6. Không tham luyến thức ăn,
7. Ăn vừa đủ để có sức khỏe,
8. Thể hiện các phẩm chất tốt,

II. Minh họa vị Sa-môn 
Khất sĩ của Phật giáo
Thực ra, như trên đã nói, Sa-môn nghĩa là Sa-môn 

Khất sĩ, nghèo nàn, giản dị, tách biệt với đời, lang 
thang đây đó. Phong thái nhẹ nhàng của vị Sa-môn 
hay Tỳ-kheo Khất sĩ đơn độc du hành được miêu tả qua 
bài kệ của vị Đại sư Trung Hoa, Bố Đại Hòa thượng (布
袋和尚):
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9. Phát triển thiện căn,
10. Lìa bỏ ngã chấp.

Kinh Đại bảo tích ghi lời Phật dạy Tôn giả Đại Ca-
diếp về việc khất thực của Tỳ-kheo, đại ý như sau: Vị 
Tỳ-kheo Khất sĩ phải giữ bốn thệ nguyện: không dua 
vạy, không yêu cầu được cho thức ăn, không nhờ Tăng 
chúng cho ăn, luôn giữ oai nghiêm. Khi khất thực, Tỳ-
kheo không quan tâm đến vị ngon hay dở, khất thực 
theo thứ tự từng nhà, không quan tâm đến người cúng 
dường và thức ăn cúng dường; nếu không khất thực 
được gì thì cũng không buồn phiền; vì bệnh mà không 
đi khất thực được thì nên nghĩ rằng mình sống cô độc, 
Chánh pháp là bạn, nên suy gẫm Chánh pháp và thực 
hành thiền định; mưa bão lũ lụt lâu ngày không đi khất 
thực được, phải chịu đói thì nên an trú trong từ tâm, 
nghĩ rằng các chúng sanh mang nghiệp ác phải sinh 
vào đường ác và phải chịu đói khổ hàng trăm năm chứ 
không chỉ đói vài ngày như mình.

Trong kinh Duy-ma-cật có đoạn: “Dù không ăn mà 
vẫn đi khất thực, dù phá tướng hòa hợp mà vẫn bốc 
cơm ăn, dù không muốn nhận mà vẫn nhận món ăn 
của người, dù nghĩ rằng không có làng xóm mà vẫn vào 
làng xóm, thấy sắc mà như người mù, nghe tiếng mà như 
nghe tiếng vang, ngửi mùi mà như gió thổi, nếm vị mà 
không phân biệt, xúc chạm vật mà như thể hiện trí tuệ, 
biết các pháp là huyễn ảo, vô tự tính, vô tha tính”. 

Ngài Duy-ma-cật còn nói: “Đối với cơm bình đẳng thì 
các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng”.

Kinh Tăng nhất A-hàm quyển 47 và sách Tỳ-ni thảo 
yếu quyển 6 ghi rằng khi đi khất thực, Tỳ-kheo phải đi 
dọc hai bên đường, tay trái ôm bát, theo thứ lớp mà 
khất thực, không để ý thức ăn ngon hay dở, chỉ nhằm 
nuôi dưỡng mạng sống, nuôi dưỡng khí lực.

Các kinh trên đã nêu khá đủ về thái độ, tác phong 
đạo đức của vị Tỳ-kheo Khất sĩ. Vị Tỳ-kheo còn nhắm 
đến lợi ích cho chúng sanh. Đó là: Tạo duyên cho người 
ta bố thí, quên  “ta và của ta”, được nhiễm gương sáng 
về phong cách đạo hạnh của vị Tỳ-kheo, được thấm 
nhuần Phật pháp, ưa thích đời sống giản dị, thanh bần.

Đi khất thực là một phương cách để tu dưỡng, để độ 
sinh. Để tránh bị hiểu lầm về phẩm hạnh của Sa-môn 
và để ngăn ngừa sự nhiễm ô đối với những vị còn sơ cơ 
trên bước đường tu, luận Hiển dương Thánh giáo nêu 
năm nơi mà vị Sa-môn không nên đến khất thực: nơi 
vui chơi ca hát, nơi mua bán dâm, nơi bán rượu, nơi 
cung đình và nơi giết hại, buôn bán súc vật.

III. Đôi lời bàn luận
Đã hơn 25 thế kỷ qua kể từ thời Đức Phật, hình 

ảnh vị Tỳ-kheo hàng ngày đi khất thực vẫn tồn tại ở 
nhiều quốc gia châu Á. Hoàn cảnh sinh hoạt của Phật 
giáo thay đổi theo thời gian. Thời đại mới của khoa 

học và kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến thể cách hành 
đạo nhưng tinh thần của truyền thống khất thực vẫn 
không mất đi, kể cả đối với Phật giáo Nguyên thủy 
và Phật giáo Đại thừa: Nhà chùa nói chung vẫn giữ 
nếp thanh bần và vị Tỳ-kheo vẫn giữ cốt cách giản dị, 
không lưu giữ tiền bạc, của cải. Các Tỳ-kheo của Phật 
giáo Đại thừa hoặc Nguyên thủy tuy đã hạn chế nhiều 
hoặc ngưng hẳn việc khất thực hàng ngày nhưng để 
giữ gìn ý nghĩa khất thực, mỗi Tỳ-kheo đều có y bát 
riêng, sử dụng trong các buổi trai phạn suốt ba tháng 
an cư kiết hạ mỗi năm.

Ngày nay, theo đà văn minh của nhân loại, nhiều vấn 
đề xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức, môi sinh… nổi lên. 
J.J. Rousseau có thể rất đúng khi viết cuốn sách Contrat 
Social (Khế ước Xã hội) rằng xã hội càng văn minh thì 
đạo đức và hạnh phúc của con người càng bị suy giảm. 
Do đó mà Phật giáo cần phát triển, hoằng pháp cần 
mở rộng cũng như nhiều tổ chức, nhiều tôn giáo khác 
nhằm giúp con người sống hạnh phúc, an bình. Do đó 
mà chùa chiền được xây dựng, trùng tu để quy tụ Phật 
tử, giúp họ đến với nếp sống hiền hòa của đạo Phật.

Đã có nhiều tự viện từ thời Đức Phật và càng lúc càng 
nhiều ở khắp nơi theo với thời gian. Điều này thật đáng 
mừng, đáng trân trọng. Nhưng cũng cần nhớ rằng đây 
là vì lòng mến mộ Phật giáo mà các thí chủ, gồm các vua 
chúa, hoàng gia, chính khách, đại gia… tự nguyện đứng 
ra thiết lập tự viện chứ các Tỳ-kheo không yêu cầu. Các 
thí chủ không vì mục đích chính trị hoặc kinh doanh, 
thu lợi nhuận bằng nhiều hình thức hoặc quảng cáo cho 
mình. Thỉnh thoảng người ta thấy có vị Tỳ-kheo kêu gọi 
chư tôn đức hay Phật tử xây chùa hay tu sửa chùa cho 
mình, hay đề nghị Phật tử mua sắm một số phương tiện 
sinh hoạt cho cá nhân mình. Điều này cũng như vị Sa-
môn Khất sĩ yêu cầu được cúng dường thức ăn, vật dụng 
cho mình. Như thế là phạm luật khất thực, phạm ý nghĩa 
thanh bần, điều mà Đức Phật ngăn cấm.

Mong sao. Tinh thần Sa-môn Khất sĩ vẫn được mãi 
mãi tồn tại trong Tăng-già tại các khắp tự viện Phật 
giáo trên thế giới. 
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đạo Phật, phatgiao.org.vn.
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Di sản văn hóa là những giá trị mang tính 
lịch sử, kết tinh từ đời sống cộng đồng. Di 
sản văn hóa có dạng vật thể, như Quần 
thể di tích cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, 
Phố cổ Hội An, Hoàng thành Thăng Long, 

phi vật thể, như: Nhã nhạc, Ca trù, Đờn ca Tài tử, Không 
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Thực hành nghi 
lễ tín ngưỡng thờ Mẫu; và thiên nhiên, như vịnh Hạ 
Long, Quảng Ninh, hang Sơn Đoòng, Quảng Bình… 
Đất nước ta có nhiều di sản văn hóa thế giới, cấp quốc 
gia, cùng hàng loạt dạng thức văn hóa, tín ngưỡng, 
công trình kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, ngôn ngữ, 
văn học nghệ thuật… Sự phong phú, đa dạng về di sản 
góp phần làm giàu cho văn hóa đất nước, đồng thời 
tạo tiền đề phát triển ngành du lịch.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, năm 
2018 Việt Nam đón khoảng 15,6 triệu khách quốc tế, 
80 triệu khách nội địa. Nhìn vào số liệu này cho thấy 
tiềm năng to lớn, cũng như kết quả đáng khích lệ của 
ngành du lịch. Song, con số lượt khách tham quan tự 
thân chưa thể nhảy múa, trình diễn màn nghệ thuật 
đong đầy chất lượng của ngành du lịch, nếu nhiều 
vấn đề then chốt, trọng yếu chưa được giải quyết, 
như tư duy làm du lịch, cách thức thiết kế sản phẩm, 
loại hình dịch vụ, nội hàm văn hóa, cùng công tác 
bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường 
nhân văn, nhất là yếu tố con người. Số liệu thống kê 
dừng lại ở phương pháp định lượng, làm thế nào xác 
định phẩm chất của hoạt động du lịch phải dựa vào 
phương pháp định tính, cùng các chỉ báo liên quan 
đến dịch vụ, cách thức khai thác chuyến du lịch (tour), 

giá trị văn hóa bên trong và bên ngoài sản phẩm, số 
lượng khách quốc tế trở lại Việt Nam…

Di sản văn hóa 
không đồng nhất với di tích hay phế tích 
Di sản văn hóa khác di tích hay phế tích ở chỗ, 

chúng là những thực thể sống động hiện hữu trong 
lòng cộng đồng. Nói cách khác, di sản biểu hiện bằng 
hình thái đa dạng thông qua các hoạt động văn hóa. 
Chẳng hạn đến với lễ hội Nguyên tiêu của cộng đồng 
người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh (địa bàn Chợ Lớn), 
ngoài hoạt động nghi lễ diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng, 
đền, miếu, chùa, đạo quán… du khách còn có dịp 
chứng kiến hoạt động biểu diễn âm nhạc tuần hành 
trên đường phố, các màn trình diễn lân, sư, rồng, biểu 
diễn Triều kịch (ca kịch của người Triều Châu), Quỳnh 
kịch (ca kịch của người Hải Nam), Việt kịch (ca kịch của 
người Quảng Đông) trong khuôn viên miếu Quan Đế, 
Thiên Hậu, thi vẽ thư pháp, tranh thủy mặc, đấu giá 
đèn lồng… Người Hoa là truyền nhân, trực tiếp kế thừa 
di sản văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện, phơi 
bày qua chuỗi sự kiện mang tính chất định kỳ, bảo lưu 
bằng tập quán văn hóa. Ở nhiều địa phương, sau khi cơ 
sở tín ngưỡng người Hoa giao cho Sở Văn hóa quản lý, 
chúng dần dần đánh mất vai trò truyền thừa, trở thành 
di tích, thậm chí phế tích. 

Đa dạng văn hóa là tài sản quý giá
Đất nước ta có 54 dân tộc cùng chung sống trải 

dài từ Bắc tới Nam, từ miền núi đến vùng duyên hải, 
đồng bằng mênh mông. Điều kiện địa lý, văn hóa, thổ 

Đường vào di sản

L Ê  HẢ I  ĐĂN G

Nguồn: nguoitieudung.vn
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nhưỡng góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên, văn 
hóa đa sắc. Đây vừa là đặc trưng, vừa là tài sản quý giá. 
Du lịch trên mảnh đất Việt Nam, du khách có thể đi 
qua nhiều xứ sở văn hóa, tộc người khác nhau về cảnh 
quan, môi trường, ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng, 
phong tục tập quán… 

Nhiều địa phương đã và đang có những dự án quy 
hoạch làng văn hóa dân tộc để phục vụ du khách. Điều 
này rất cần thiết, nhưng thông qua cách thức thực hiện 
cho thấy nhiều vấn đề. Thứ nhất, làng văn hóa dân tộc 
không phải những ngôi làng được phục dựng một 
cách giả tạo. Thứ hai, làng dân tộc không phải là làng 
Văn hóa thực hiện theo phong trào Xây dựng đời sống 
văn hóa mới. Chúng là những ngôi làng có bề dày lịch 
sử, văn hóa, gắn kết chặt chẽ với cuộc sống đồng bào 
dân tộc. Chúng ta không thể huy động nguồn lực để 
phục dựng làng Văn hóa Dân tộc. Cách làm này vừa tốn 
kém, vừa bất cập về tư duy văn hóa. Phục dựng nên áp 
dụng hạn chế cho những trường hợp bị mai một, biến 
mất khỏi đời sống, chứ không thể áp dụng đối với làng 
văn hóa dân tộc hiện hữu trong lòng cộng đồng. Chính 
quyền địa phương tránh thực hiện dự án quy hoạch, 
giải tỏa, di dời cư dân bản địa tới nơi tái định cư để tái 
cấu trúc làng văn hóa dân tộc từ thật thành giả. Cách 
làm này không chỉ tốn kém, lãng phí mà còn sai về tư 
duy phương pháp, gây hậu quả cho văn hóa và tạo nên 
ngộ nhận đối với du khách.    

Đưa di sản đến với du khách 
thay vì đưa du khách đến với di sản
Du lịch dựa trên nền tảng của sự dịch chuyển không 

gian, thời gian. Du khách chính là chủ thể trong hoạt 
động này. Theo chiều xuôi, hoạt động du lịch đưa du 
khách đến với di sản, theo chiều ngược lại, hoạt động 
du lịch đưa di sản đến với du khách qua hình thức giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm. Giữa hai chiều tương tác, tư 
duy đưa di sản đến với du khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ, 
rủi ro. Đưa di sản ra khỏi đời sống văn hóa, hệ sinh thái 
tự nhiên và nhân văn có khả năng dẫn tới biến dạng ý 
nghĩa văn hóa cùa di sản. Khi đưa du khách đến với di 
sản, các yếu tố tự nhiên, nhân văn sẽ cung cấp cho du 
khách đầy đủ dữ liệu, chỉ báo phong phú về đời sống. 
Trường hợp nhà dài Ê Đê lợp ngói, nhà rông Bana đúc 
bê-tông, bên trong thiết kế, trang trí nội thất giống như 
nhà truyền thống, hội trường… đều làm lu mờ, mất đi 
bản sắc văn hóa địa phương. Bản Đôn, thành phố Buôn 
Ma Thuột, xã Lát huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng… 
là những ngôi làng đang trong quá trình chuyển hóa 
cho thấy nhiều dấu hiệu làm sai lệch đặc trưng di sản. 
Nơi đây từng có đồng bào, cư dân bản địa cư trú tập 
trung lâu đời. Các dự án, công trình xây dựng làng Văn 
hóa mới đã làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên, nhân văn 
vốn có, từ đó biến làng Văn hóa Dân tộc thành bảo tàng 
kiến trúc lộ thiên, thiếu vắng sức sống. 

Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai 
Từ cuối thế kỷ XX, Liên Hợp Quốc đã phát đi thông 

điệp gìn giữ sự đa dạng của văn hóa. Theo đó, Nhà 
nước cho triển khai nhiều công trình bảo tồn, phát 
huy giá trị di sản. Sau mấy chục năm nhìn lại, nhiều 
di sản văn hóa đã được hồi sinh. Cùng với quá trình 
này, không thiếu những dạng thức văn hóa bị cách tân, 
làm méo mó, biến dạng. Yếu tố khác biệt giữa các vùng 
miền ngày càng trở nên mờ nhạt, thiếu bản sắc. Đồng 
bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương bị Kinh hóa 
một cách nhanh chóng, rõ rệt. Sự thiếu ăn khớp, phối 
hợp nhịp nhàng giữa trung ương và địa phương, người 
làm công tác bảo tồn di sản và cán bộ quản lý văn hóa, 
đặc biệt trên phương diện tư tưởng đã tạo nên độ lệch 
pha, ảnh hưởng tới hoạt động thực tiễn. 

Cách đây ít lâu, kênh truyền hình 24h từng đưa tin 
bộ đội biên phòng một địa phương giúp dân (người 
Chứt) làm nhà, canh tác (!). Người Thổ, Chứt, Mường… 
là những cộng đồng cư trú lâu đời tại địa phương đó, 
họ có chung cội nguồn lịch sử, văn hóa với người Kinh. 
Cộng đồng này giống như những nguyên mẫu cho 
chúng ta nhìn lại mình trong quá khứ, thông qua ngôn 
ngữ, tín ngưỡng, nét văn hóa sinh hoạt, hình thái cư 
trú… Thái độ nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết đã 
làm biến dạng văn hóa đồng bào. Chúng ta không thể 
làm cách mạng bằng nhiệt tình cách mạng. Nói như 
nhà nghiên cứu kinh tế học Trương Duy Nghinh, đa số 
hậu quả của con người đều do vô tri cộng với vô sỉ. Sự 
thiếu hiểu biết, thấy sai, nhưng vẫn làm chính là cội 
nguồn gây nên nhiều tổn hại trong đời sống văn hóa. 
Để khai thác tốt tiềm năng du lịch, di sản văn hóa phải 
trở thành đối tượng được gìn giữ, bảo tồn theo hướng 
tôn trọng đặc trưng văn hóa trong tổng thể sinh thái tự 
nhiên và nhân văn. Như vậy, ngành du lịch mới có cơ sở 
phát triển bền vững, đồng thời phát huy được giá trị di 
sản trên con đường hướng tới tương lai.  

Nguồn: traveloka.com
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P H Ậ T  P H Á P

Như lý khởi tư duy hay còn gọi là như lý 
tác ý (yoniso manasikàra)1 có nghĩa là chú 
tâm quán sát, suy tư chân chánh, khởi 
nghĩ hợp với Thánh đạo, tâm đặt đúng 
hướng, có khả năng đâm thủng vô minh, 

làm minh sanh khởi, đưa đến đoạn tận khổ đau2. Đó 
là phương pháp thực tập có công năng khiến cho bất 
thiện pháp giảm thiểu, đi đến tiêu trừ; các thiện pháp 
sinh khởi, đi đến tăng trưởng. Như lý khởi tư duy có 
nghĩa là tập trung vào một đối tượng và thẩm sát đối 
tượng ấy với một tâm thức hoàn toàn định tĩnh và sáng 
suốt, thấu rõ bản chất như thật (duyên sinh, vô thường, 
khổ, vô ngã) của đối tượng ấy khiến cho tâm rời bỏ các 
thói quen tham ái và chấp trước, đạt đến thanh tịnh và 
tỉnh thức. Đó là một hình thức Thiền quán về tính chất 
vô thường sanh diệt của các pháp hay các hiện tượng, 
theo đó tâm thức hướng đến nhàm chán, ly tham, giải 
thoát đối với mọi hiện hữu. Nói cách khác, đó là sự vận 
hành của Chánh kiến và Chánh tư duy trong đời sống 
người Phật tử, có công năng ngăn chặn, làm giảm 
thiểu và tiêu trừ ác pháp, làm sinh khởi và tăng trưởng 
thiện pháp.     

Trong kinh Tất cả lậu hoặc, Trung bộ, Đức Phật tuyên 
bố như sau về pháp môn như lý khởi tư duy hay như 
lý tác ý: 

“Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các Tỷ-kheo, 
do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các 
Tỷ-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không 
sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt”3.

Không như lý tác ý hay không như lý khởi tư duy 
nghĩa là khi một đối tượng đi vào giác quan, hoặc mắt 
thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, 
thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, thì tâm thức liền dao 
động, bị đối tượng ấy lôi cuốn, trói buộc, rơi vào thuận 
ứng hay nghịch ứng, tức yêu thích hay ghét bỏ đối 
tượng ấy khiến cho tham (abhijjhà) và ưu (domanassa) 
hay tham-sân-si sinh khởi, đi đến tăng trưởng, gọi là các 
lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được tăng trưởng. Trái lại, có như lý tác ý hay như 
lý khởi tư duy, nghĩa là có chú tâm nhận biết và suy tư 
về tính chất duyên sinh, vô thường, khổ, vô ngã của các 
đối tượng, thì tham và ưu, các bất thiện pháp không có 
cơ hội sinh khởi. Ví dụ, khi mắt thấy một sắc khả ái hoặc 
không khả ái, nếu một người không biết thế nào là như 

lý tác ý hay như lý khởi tư duy thì theo thói quen người 
đó sẽ thích thú đối với sắc khả ái và chán ghét đối với 
sắc không khả ái, khiến tham và ưu, các bất thiện pháp 
khởi lên, chi phối tâm tư người ấy. Trái lại, nếu có như lý 
tác ý hay như lý khởi tư duy, nghĩa là có chú tâm nhận 
rõ về bản chất duyên sinh, vô thường, khổ, vô ngã của 
sắc pháp, thì bấy giờ tâm thức không bị kích thích dao 
động, không rơi vào yêu thích hay ghét bỏ sắc pháp 
ấy, khiến tham và ưu, các bất thiện pháp không có cơ 
hội sinh khởi, gọi là các lậu hoặc chưa sanh không sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 

Về cách thức ứng dụng phương pháp như lý khởi 
tư duy nhằm ngăn chặn và dứt trừ các bất thiện pháp, 
làm sinh khởi và tăng trưởng các thiện pháp, bậc Giác 
ngộ gợi ý một số các đối tượng thực tập và nói rõ lợi ích 
của pháp môn này: 

“Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cần phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia. Thế nào là năm?

‘Ta phải bị già, không thoát khỏi già’ là sự kiện cần 
phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 

‘Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh’ là sự kiện cần 
phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 

‘Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết’ là sự kiện cần 
phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 

‘Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, 
sẽ phải biến diệt’, là sự kiện cần phải thường xuyên quán 
sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

‘Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy’ là sự kiện cần phải thường xuyên quán 
sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, ‘Ta phải 
bị già, không thoát khỏi già’, là sự kiện cần phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia?

Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, đang còn trẻ, 
kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên 
quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

Như lý khởi tư duy
HƯƠN G  HẢ I
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Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ‘Ta phải bị già, 
không thoát khỏi già’, cần phải thường xuyên quán sát 
như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất 
gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, ‘Ta 
phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh’ là sự kiện cần 
phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia?

Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các Tỷ-kheo, 
kiêu mạn trong khỏe mạnh. Do say đắm trong kiêu mạn 
ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường 
xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh 
trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được 
giảm thiểu.

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ‘Ta phải bị bệnh, 
không thoát khỏi bệnh’ cần phải thường xuyên quán sát 
như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất 
gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, ‘Ta 
phải bị chết, ta không thoát khỏi chết’, là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi 
tại gia hay xuất gia?

Có những loài hữu tình đang sống, này các Tỷ-kheo, 
kiêu mạn trong sự sống. Do say đắm trong kiêu mạn ấy, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường 
xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong 
sự sống được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ‘Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết’, cần phải thường xuyên quán sát 
như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất 
gia. Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, ‘Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt’ là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi 
nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia?

Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, có lòng tham 
dục đối với các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục 
ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ấy thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các vật 
khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu.

Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ‘Tất cả pháp khả 
ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt’ 
là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do duyên lợi 
ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, ‘Ta là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy’ là sự kiện 

cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia?

Có những loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được 
giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ‘Ta là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. 
Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy’ là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi 
nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, suy tư như sau: 
‘Không phải chỉ một mình ta bị già, không thoát khỏi già, 
nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, 
có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không 
thoát khỏi già’. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, 
con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, 
tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, 
tu tập, làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, 
các tùy miên được chấm dứt. 

‘Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải 
bị bệnh, không thoát khỏi bệnh’. Do vị ấy thường xuyên 
quán sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các 
kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

‘Không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi 
chết, nhưng phàm có những loài hữu tình nào, có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy phải bị chết, 
không thoát khỏi chết…’  … ‘Không phải chỉ có các pháp 
khả ái, khả ý của riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ 
phải biến diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của tất cả loài 
hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt…’. ‘Không 
phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa 
tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay 
ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Phàm có các loài hữu tình nào 
có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy 
là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. 
Phàm nghiệp nào họ sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự 
nghiệp ấy’. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, 
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đau của hiện hữu. Đây gọi là như lý tác ý hay như lý 
khởi tư duy, tức chú tâm nhận rõ chính mình, thấy 
rõ thực tại già, bệnh, chết, sự chia ly, sự trói buộc của 
nghiệp gắn liền với ngũ uẩn, với đời người. Theo kinh 
nghiệm của Đức Phật thì sự thấy biết nhờ như lý tác ý 
hay như lý khởi tư duy như vậy là hết sức quan trọng, 
ví nó có công năng làm thay đổi đời sống con người, 
chuyển hóa các lề thói sai lầm của con người, khuyến 
khích con người giảm thiểu điều ác, tăng trưởng điều 
lành; cụ thể là giúp con người xa lìa thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác, thực thi lối sống đạo đức hiền thiện; 
từ bỏ thói kiêu mạn về bản thân, thể hiện lối sống cung 
kính khiêm tốn; buông bỏ lòng tham dục đối với các 
thứ khả ái, chấp nhận đời sống thiểu dục tri túc, không 
còn vì lòng tham mà gây tạo ác nghiệp. Nói cách khác, 
khi thực trạng bất an và vô vọng của đời người được trí 
tuệ làm cho hiện rõ thì bấy giờ con người trở nên hiền 
thiện và chân thành hơn. 

Vua Pasenadi nước Kosala từng thổ lộ lòng mình sau 
câu hỏi gợi ý của Thế Tôn:  

“- Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta cáo 
cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết đang 
tiến đến chinh phục Đại vương. Khi Đại vương bị già chết 
chinh phục, Đại vương có thể làm được gì?

- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời 
con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống 
chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát-đế-
lỵ đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương 
quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an 
toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng 
lớn cùng các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, 
các trận chiến với tượng binh… các trận chiến với mã 
binh… các trận chiến với xa binh… các trận chiến với với 
bộ binh… các trận chiến chú thuật… các trận chiến tài 
chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho 
các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục.

Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thời 
con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống 
chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!”5.

Tài liệu Trưởng lão Ni kệ (Therìgàthà) thuật câu 
chuyện rằng Khemà, hoàng hậu yêu quý của vua 
Bimbisàra, rất kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Một 
hôm, theo gợi ý của nhà vua, nàng thực hiện một cuộc 
viếng thăm Đức Phật tại Trúc Lâm (Veluvana). Với uy 
lực thần thông, bậc Đạo sư để lộ cho nàng thấy tấm 
thân tiều tụy và bất tịnh của một cô gái kiều diễm lúc 
nàng trở về già và rơi vào bệnh hoạn. Ưu tư về số phận 
của chính mình, hoàng hậu Khemà quyết tâm xuất 
gia, dùng sự kiện già, bệnh, chết làm đề tài Thiền quán 
và nhanh chóng thoát ly các kiết sử, đoạn tận các lậu 
hoặc, chứng quả A-la-hán. Kinh Tăng chi bộ cho biết 
Đức Phật xác chứng Khemà là đệ nhất Thiền quán 
trong số các Tỷ-kheo-ni đệ tử của Ngài6.

nên con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn 
tận, các tùy miên được chấm dứt”4.

Lời Phật khuyên cho thấy rõ ý nghĩa và lợi ích của 
pháp môn như lý khởi tư duy hay như lý tác ý. Trước 
hết, như lý khởi tư duy có nghĩa là nhìn thẳng nhìn thật 
vào thực tại, chấp nhận thực tại, thực tại diễn tiến như 
thế nào thì nhìn nhận như thế ấy, không lẩn tránh thực 
tại, không cố công bóp méo thực tại bằng ý tưởng này 
hay toan tính khác. Các đối tượng như lý tác ý hay như 
lý khởi tư duy được đề xuất trong bài kinh là rất cụ thể, 
thiết thực, gắn liền với đời sống của con người. Các sự 
kiện già, bệnh, chết, sự biến hoại của các vật khả ái, 
nghiệp (hành động) và nghiệp quả (kết quả của hành 
động) là các thực tại đang diễn tiến chung quanh đời 
sống của con người và mỗi người. 

Tập trung vào các đối tượng ấy để quán sát, như lý 
khởi tư duy, thì bắt đầu thấy ra đời người thật mong 
manh, không an toàn, không chắc thật, không có chỗ 
nương tựa, chỉ là một vòng quay bất tận của nhân quả 
nghiệp báo. Nghĩ sâu xa hơn thì thấy hết thảy loài hữu 
tình đều chịu chung quy luật tương tự, nghĩa là chịu sự 
già, bệnh, chết, sự chia ly mọi thứ khả ái, sự tác động 
của nghiệp, không ai thoát khỏi sự thật phiền toái khổ 
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Nhìn chung, việc chú tâm quán sát hay như lý khởi 
tư duy về thực tại vô thường, khổ, vô ngã của hiện hữu 
nói chung, cụ thể là thực tại già, bệnh, chết của kiếp 
người đưa đến sự thay đổi căn bản và sâu sắc trong tư 
duy nhận thức và trong lối sống của con người, khiến 
cho đời người thành ra có ý nghĩa và giá trị lớn. Tùy 
thuộc vào mức độ hành trì mà pháp môn này đem lại 
những kết quả lợi lạc trong tiến trình tu tập làm giảm 
thiểu các bất thiện pháp và làm tăng trưởng các thiện 
pháp, hướng đến giải thoát tối hậu. 

Vua Pasenadi nước Kosala nghĩ đến sự kiện già chết 
không thể tránh của kiếp nhân sinh thì ngán ngẩm 
cảnh chiến tranh, không còn ham thích thực thi quyền 
lực hay thể hiện uy quyền, chỉ mong sống một cuộc 
đời khiêm tốn, chuyên tâm làm các hạnh lành, làm các 
việc công đức. Hoàng hậu Khemà thì dứt khoát hơn 
ngay sau khi nhận ra sự thật trớ trêu của hiện hữu. 
Buông bỏ mọi ham muốn thế gian, hoàng hậu quyết 
tâm xuất gia, dành trọn đời mình để tìm ra chân tướng 
của sanh, già, bệnh, chết. Nàng chuyên tâm hành sâu 
Thiền định, suy tư sâu sắc về sự thật sanh, già, bệnh, 
chết và ngộ ra rằng mọi toan tính ham muốn của thế 
nhân chỉ tiếp tục mời gọi sự khổ đau sanh, già, bệnh, 
chết. Với Tỷ-kheo-ni Khemà, như lý khởi tư duy được 
vận dụng thường xuyên và sâu sắc đến độ các bất 
thiện pháp hoàn toàn được tiêu trừ, các thiện pháp đi 
đến viên mãn, gọi là “Do vị ấy thường xuyên quán sát 
sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được 
đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt”7. Tài liệu Trưởng 
lão Ni kệ nói rằng một ngày kia, Tỷ-kheo-ni Khemà 
đang ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây thì Ác ma hiện 
lên dưới hình thức một thanh niên và cám dỗ nàng với 
lời ngon ngọt. 

Vị Thánh nữ đáp trả Ác ma như sau:
Với thân hôi thúi này, 
Bệnh hoạn và mỏng manh,
Ta nhàm chán ghét bỏ, 
Dục ái đã nhổ lên.
Dục ví như gươm giáo,  
Các uẩn, đoạn đầu đài,
Điều ngươi nói dục lạc,   
Nay Ta đã xa lìa.
Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn,  
Khối si ám tan tành.
Hãy biết vậy, ác Mahàpajàpati!  
Ngươi bị bại, Mahàpajàpati vương8.

Thông tin từ các tập Trưởng lão Tăng kệ (Theragàthà) 
và Trưởng lão Ni kệ (Therìgàthà) cho biết các Tỷ-kheo và 
Tỷ-kheo-ni thường vận dụng năng lực Thiền quán hay 
công lực Như lý khởi tư duy nhằm đối trị sự tấn công của 
tham dục hoặc các thế lực xấu ác muốn quấy rầy nếp 

sống an tịnh của người xuất gia. Chư vị hành sâu Thiền 
quán và vận dụng Như lý khởi tư duy trong đời sống 
hằng ngày nên công lực của pháp môn này rất lớn và 
sắc bén, đến độ chỉ tác ý đến đối tượng thì ngay lập tức 
tâm thức đi đến nhàm chán, ly tham, giải thoát. 

Chúng ta nghe câu chuyện Tỷ-kheo Sundara 
Samuda bị một kỹ nữ cám dỗ và vận dụng Như lý khởi 
tư duy đối trị sự tấn công của tham dục, chứng quả 
giải thoát: 

Trang sức mặc áo đẹp,
Đeo vòng hoa trang điểm,
Chân bôi sơn màu đỏ,
Một kỹ nữ đi dép.
Chân rút ra khỏi dép,
Chắp tay, hướng phía trước,
Nàng với giọng nhẹ dịu,
Mở đầu nói với Ta:
‘Chàng trẻ tuổi xuất gia,
Hãy dừng, lãnh vực em,
thọ hưởng năm dục vọng,
Em cho chàng phương tiện,
Em hứa chàng sự thật,
Em đem chàng lửa thề.
Khi chàng em đều già
Cả hai đều chống gậy,
Cả hai cùng xuất gia,
Hai phần được vận may’.
Thấy người kỹ nữ ấy,
Chắp tay, lời van xin,
Trang sức, mặc áo đẹp
Như thần chết gieo mồi.
Rồi Ta tự tác ý,
Như ý khởi tư duy,
Các hiểm nguy hiển lộ,
Nhàm chán Ta an trú.
Và tâm Ta giải thoát,
Thấy pháp nhĩ là vậy,
Ba minh chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong”9.  

Chú thích: 
1. Thuật ngữ Yoniso manasikàra có nghĩa là Như lý tác ý, 

đôi khi cũng được dịch là Như lý tư duy (xem kinh Đại bổn, 
Trường bộ; kinh Tất cả lậu hoặc, Trung bộ). 

2. Kinh Tâm đặt sai hướng, Tăng chi bộ. 
3. Kinh Tất cả lậu hoặc, Trung bộ. 
4. Kinh Sự kiện cần phải quán sát, Tăng chi bộ. 
5. Kinh Ví dụ hòn núi, Tương ưng bộ. 
6. Xem F.L. Woodward, The Book of the Gradual Sayings, tập 

I, tr.21. 
7. Kinh Sự kiện cần phải quán sát, Tăng chi bộ. 
8. Chuyện Tỷ-kheo-ni Khemà, Trưởng lão Ni kệ, Tiểu bộ. 
9. Chuyện Tỷ-kheo Sundara-Samuda, Trưởng lão Tăng kệ, 

Tiểu bộ. 
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H Ư Ơ N G  Đ Ạ O

Lời người dịch:
Trong mùa Phật đản Phật lịch 2563, nước ta long 

trọng tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Tam 
Chúc, Hà Nam, thì sau đó, cũng để kỷ niệm đại lễ này, 
tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, vị học giả Tỳ-kheo Bodhi 
đọc bài diễn văn về tình trạng khẩn cấp do biến đổi khí 
hậu trên toàn cầu. Tại đây, nhà sư đã phân tích cặn kẽ 
nguyên nhân và đề nghị giải pháp toàn diện với trí tuệ 
của một sứ giả Như Lai.

Tỳ-kheo Bodhi, thế danh là Jeff rey Block, sinh năm 
1944 tại Brooklyn, New York, tu theo truyền thống 
Theravada. Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật 
gíáo đã có sức thu hút mãnh liệt đối với Jeff rey. Năm 
1972, sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học tại Đại học 
Claremont Graduate School, người thanh niên này du 
hành đến Sri Lanka và thọ giới Sa-di. Năm 1973, sư thọ 
giới Tỳ-kheo với giới sư là ngài Ananda Maitreya, một vị 
sư học giả Phật giáo thuộc hàng lãnh đạo của Sri Lanka 
thời bấy giờ.

Năm 1984 Tỳ-kheo Bodhi được bổ nhiệm làm Chủ 
biên Hội Xuất bản Kinh sách Phật giáo ở Kandy, Sri 
Lanka, sau đó Sư được bầu làm chủ tịch hội này. Sư đã 
tu học và hành đạo tại Sri Lanka hơn 20 năm.

Năm 2002, Tỳ-kheo Bodhi trở về New York. Hiện nay 
ngài cư ngụ tại tu viện Chuang Yen (Trang Nghiêm tự), 
New York và giảng dạy Phật pháp tại đây và tại Bodhi 
Monastery ở New Jersey. Ngài cũng là Chủ tịch Ngân 
quỹ Ấn Thuận (Yin Shun Foundation) và Chủ tịch sáng 
lập Quỹ Phật giáo Cứu trợ Toàn cầu (Buddhist Global 
Relief ) đặt trụ sở tại New York, nhằm mục đích cứu trợ 
nạn đói và nạn thất học toàn cầu.

Tỳ-kheo Bodhi là người dịch các bộ kinh ra tiếng 
Anh, và cũng là tác giả, chủ biên nhiều tác phẩm Phật 
học rất có giá trị.

Dưới đây là bản dịch bài diễn văn của Tỳ-kheo Bodhi.

o0o

Đây là một vinh dự lớn đối với tôi khi tôi có thể nói 
vài lời trong dịp lễ kỷ niệm Vesak Liên Hợp Quốc. Đức 
Phật thường được ca ngợi là một vị Thầy của hòa bình, 
khoan dung, thiện chí và từ bi. Và trong khi Ngài tất 
nhiên minh họa và giảng dạy những phẩm chất này, 
những điều đó không bao giờ cạn trong toàn bộ nội 
dung thông điệp của Ngài. Đức Phật không chỉ là một 
nhà hiền triết nhân từ, mà Ngài đứng trên tất cả, và Ngài 

Tỳ-kheo Bodhi phát biểu trước Liên Hợp Quốc

 về biến đổi khí hậu
C A O  H U Y H Ó A  dịch
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còn là nhà phân tích sắc sảo về điều kiện con người, có 
lẽ là vô song trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ngài 
là một lương y chẩn đoán cấp tính về tình trạng con 
người và là một nhà phẫu thuật đã rứt ra những dấu 
chấm đau khổ lên trái tim con người. Kinh Phật mô tả 
Ngài là mula dasavi, người đã nhìn thấy nguồn gốc sâu 
xa và ẩn khuất nhất của khổ đau.

Ngài đã tóm tắt những tâm bệnh trong hai tật xấu 
là ngu dốt và tham dục, hoặc ba vết nhơ là tham, sân, 
si. Các bài giảng của Đức Phật về nguồn gốc nhân quả 
của đau khổ chủ yếu trong khuôn khổ của cuộc tìm 
kiếm giải thoát cá nhân. Chúng cho thấy những phiền 
não tinh thần làm hỏng cuộc sống cá nhân của chúng 
ta như thế nào. Chúng ta có thể tự giải phóng phiền não 
ngay từ hôm nay. Tuy nhiên, khi thế giới đã được tích 
hợp vào một trật tự toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau, chúng 
ta phải xem xét quá trình nhân quả này hoạt động ở cấp 
độ cộng đồng và sau đó dựa trên cuộc nghiên cứu này, 
chúng ta phải xác định loại thay đổi mà chúng ta phải 
thực hiện trong xã hội, trong các thể chế chính trị, trong 
các chính sách toàn cầu để tránh những nghịch cảnh 
mà chúng ta phải đối mặt như một cộng đồng quốc tế. 
Chúng ta có thể gọi đây là một ứng dụng toàn cầu của 
sati sampajañña (chánh niệm và trí huệ), của tỉnh thức 
và hiểu biết rõ ràng về tất cả những nguy hiểm chúng 
ta gặp phải ngày nay, ghê gớm nhất, toàn diện nhất và 
đe dọa nhất, đó là điều thường được gọi là biến đổi khí 
hậu, nhưng có lẽ có thể được gọi chính xác hơn là mất 
ổn định khí hậu hoặc rối loạn khí hậu.

Đây là một điều kiện rất gay go trong đó khí hậu ngày 
càng trở nên thất thường, không thể đoán trước và có 

tính hủy hoại. Hầu như mỗi tuần, một báo cáo mới được 
đưa ra về các ngưỡng mới bị vượt qua, các số liệu mới 
xuất hiện cho thấy mức độ nhanh chóng rơi vào hỗn 
loạn khí hậu. Tuy nhiên, các báo cáo này hầu như không 
nhận được bất kỳ sự chú ý trên các phương tiện truyền 
thông chính thống. Đó là triệu chứng về cách chúng ta 
có thể bịt kín từ chính mình, những hiểm họa thực sự 
nằm ngay trước chúng ta. Có một bài giảng nổi tiếng 
của Đức Phật, gọi là bài pháp về Lửa, bắt đầu với tuyên 
bố rằng mọi thứ đang bùng cháy. Mọi thứ đang ở trên 
lửa. Một kinh Đại thừa, kinh Pháp hoa, xây dựng trên chủ 
đề này với câu chuyện ngụ ngôn về một ngôi nhà đang 
cháy. Trong nhà, những đứa trẻ tiếp tục chơi với đồ chơi 
của chúng, không biết gì về ngọn lửa bao quanh ở mọi 
phía. Ngôi nhà trong câu chuyện ngụ ngôn này tượng 
trưng cho thế giới và những đứa trẻ dại dột tượng trưng 
cho con người, cho chính chúng ta, khi chúng ta đắm 
chìm trong những mối quan tâm hàng ngày, trong khi 
chúng ta bỏ qua ngọn lửa của tuổi già và cái chết thiêu 
rụi ngôi nhà của chúng ta.

Ngày nay, hình ảnh thế giới như một ngôi nhà đang 
cháy đang trở thành sự thật theo đúng nghĩa đen. Mỗi 
năm, các dấu hiệu của khí hậu bất ổn trở nên nghiêm 
trọng hơn, tàn phá hơn và nguy hiểm hơn. Tất cả những 
cơn bão và lốc xoáy mạnh mẽ, sóng biển dâng cao làm 
xói mòn bờ biển, lũ lụt dữ dội, cháy rừng khủng khiếp, 
tất cả đó là triệu chứng của khí hậu bị rối loạn, nhưng 
hậu quả tầm xa thậm chí còn nguy hiểm hơn. Trong 
tương lai, chúng ta có thể thấy trước rằng toàn bộ các 
khu vực trên hành tinh có thể trở nên không phù hợp 
với điều kiện sống của con người, dẫn đến hàng triệu 
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cái chết thương tâm và di cư hàng loạt trên quy mô chưa 
từng thấy. Nguồn cung cấp thực phẩm trên thế giới có 
thể bị giảm mạnh, làm tăng nhanh số người chết đói.

Chính nền tảng của cuộc sống văn minh có thể sụp 
đổ, khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng man rợ. 
Chúng ta biết những gì nằm đằng sau sự biến đổi khí 
hậu. Các nguyên nhân đã được xác định với độ chính 
xác khoa học. Đó là sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, 
những sự thực hiện giải phóng đất đai không khôn 
ngoan, các mô hình công nghiệp của nông nghiệp và 
một nền kinh tế hưng thịnh trên các chu kỳ chóng mặt 
của sản xuất và tiêu thụ không ngừng. Chẩn đoán của 
Đức Phật đưa chúng ta đi một bước sâu hơn và chỉ ra 
rằng những gì nằm dưới cuộc khủng hoảng khí hậu ở 
mức độ căn bản nhất, đó chính là những méo mó của 
tâm con người. Đó là sự tương tác của thèm muốn và 
ngu dốt, của tham lam và ảo tưởng. Nhiều thập niên 
trước những năm 1980, các tập đoàn nhiên liệu hóa 
thạch biết rằng việc đốt các sản phẩm của họ sẽ thay 
đổi khí hậu, nhưng họ che giấu bằng chứng khoa học 
và làm người ta hoài nghi về khoa học. Sự tham lam lợi 
nhuận chiếm ưu thế hơn sự tỉnh táo lành mạnh. Các 
nguyên tắc thành công của công ty chiến thắng trách 
nhiệm xã hội. Chính vì tâm si mê khiến chúng ta trôi 
theo một cách thỏa chí trên những lối mòn đã định sẵn 
của cuộc sống thay vì vươn lên thực hiện những hành 
động cần thiết. Và cứ thế, chính sự si mê hoặc ngu dốt 
khiến chúng ta phải nghĩ rằng trong việc này, một số 
người có thể thắng thế trong khi các hệ thống địa vật 
lý Trái đất sụp đổ.

Nếu chúng ta cứ rút lui vào sự phủ nhận trách 
nhiệm, cứ trôi dạt, tự mãn, chúng ta sẽ đạt đến một 
mốc thời gian để đến đó chúng ta phải thất vọng vì 
tình hình đã quá muộn. Nếu chúng ta muốn tránh 
điểm cuối đó, chúng ta phải hành động hiệu quả và 
hành động không chậm trễ. Trong một bài kinh, hay 
bài pháp, Đức Phật so sánh các đệ tử của mình với bốn 
loại ngựa, khác nhau về cách chúng phản ứng với vị trí 
roi của người chủ ngựa. Con ngựa tốt nhất phục tùng 
chủ ngay khi nhìn thấy cái bóng của roi. Con ngựa ngu 
nhất phải nhận một cú quất mạnh trước khi nó phục 

tùng. Nhiều thập niên trước, chúng ta đã thấy bóng 
của roi, những báo cáo khoa học về biến đổi khí hậu 
sắp xảy ra. Bây giờ chúng ta đang nhận những cú đánh 
sắc bén hơn, và để tránh những cú đánh tàn bạo nhất 
trong tương lai, chúng ta phải hành động một cách 
can đảm với nhận thức rõ ràng về những thay đổi cần 
thiết để tránh cuộc khủng hoảng này.

Nhất định chúng ta cần những thay đổi trong các hệ 
thống cộng đồng và cách sản sinh năng lượng trong 
các phương thức vận chuyển, v.v. Nhưng Đức Phật 
muốn nói rằng chúng ta cũng cần những thay đổi bên 
trong, thay đổi về giá trị và cách sống của chúng ta. 
Và hơn hết, trong các loại suy nghĩ, là các trạng thái 
tâm ẩn dưới cuộc khủng hoảng khí hậu leo thang. Trên 
tất cả, chúng ta phải quay lưng lại một hệ thống xã 
hội được thúc đẩy bởi lòng tham, bởi sự tìm kiếm lợi 
nhuận vô hạn, bởi sự cạnh tranh, bóc lột và bạo lực 
chống lại người khác và thế giới tự nhiên, bởi các hệ 
thống xã hội cho phép một số ít thịnh vượng trong khi 
hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người, sống trên bờ vực 
sinh tồn. Thay vào đó, chúng ta cần hình dung các hệ 
thống tập thể mới của hội nhập toàn cầu ưu tiên hợp 
tác và cộng tác, sống hòa hợp với nhau và hòa hợp với 
tự nhiên, các hệ thống cho phép mọi người cùng phát 
triển về kinh tế, xã hội và tinh thần.

Đức Phật đã xuất hiện trong thế giới này vì lòng bi 
mẫn, nhằm đem đến lợi ích tốt đẹp cho loài người. 
Ngày nay chúng ta có ý tưởng rõ ràng về những nguy 
hiểm cộng đồng mà chúng ta đang phải đối mặt và 
chúng ta có thể thấy trên đường chân trời một tia 
hy vọng cho một tương lai được chia sẻ tốt hơn. Bây 
giờ chúng ta phải đi trên con đường đưa chúng ta tới 
tương lai mà chúng ta hiện đang hy vọng. Chúng ta 
biết phương hướng phải di chuyển. Bây giờ, chúng ta 
phải bắt đầu di chuyển trước khi quá muộn.

Cảm ơn quý vị rất nhiều! 

Nguồn:
Watch Ven. Bhikkhu Bodhi deliver UN speech on climate 

change emergency (Video). Ghi lại bởi Rod Meade Sperry. 
Tạp chí Lion‘s Roar, 1/8/2019.
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Mọi tư tưởng, triết lý, quan điểm hay học 
thuyết của một đấng giáo chủ nào, sau 
khi trải qua những giai đoạn truyền 
thừa, đều có một vài sự thay đổi để 
thích ứng với các giai đoạn đó. Vì thế, 

cách chuyển tải nội dung tư tưởng hay cách lý giải 
về chúng đương nhiên sẽ có những sự thay đổi, phát 
triển, thậm chí có những điểm khác biệt với hình thức 
ban đầu khi chúng được đề xướng.

Nội dung lời dạy của Đức Phật về giáo lý, về giới 
luật trải qua những giai đoạn truyền thừa cũng không 
nằm ngoài quy luật ấy, trải qua thời gian dài ngắn, trải 
qua từng giai đoạn thăng trầm của lịch sử, cùng với 
những kiến giải khác nhau hay do hoàn cảnh, căn cơ 
khác nhau mà mỗi hành giả có một cách tiếp nhận và 
thực hành giáo lý của Đức Phật khác nhau. Từ đó, xảy ra 
sự bất đồng quan điểm trong đoàn thể Tăng-già. Cho 
nên, phát sinh hiện tượng phân chia bộ phái trong 
Phật giáo thành những truyền thống Phật giáo khác 
nhau. một bên theo truyền thống bảo thủ là Thượng 
Tọa bộ (Theravada) và một bên thay đổi để khế hợp 
với thời đại nên tách ra lập thành phái Đại Chúng bộ 
(Mahàsanghika).

Tựu trung, thời gian thực sự xảy ra việc phân chia bộ 
phái được xác định là khoảng hơn 100 năm kể từ sau 
khi Đức Phật nhập diệt, có hai nguyên nhân chính: 

1. Sự bất đồng về giới luật 
được thể hiện ở đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất 
Khoảng hơn 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết-

bàn, Tôn giả Da-xá (Yasa) là người ở phía Tây, đi du hóa 
đến thành Tỳ-xá-ly (Vesali) ở phía Đông. Thấy các Tỳ-
kheo ở phía Đông nhận tiền của bạch y, Da-xá không 
đồng tình, bèn nói việc nhận tiền này là trái với giới luật 
Đức Phật dạy. Chúng Tỳ-kheo tộc Bạt-kỳ ở thành Tỳ-xa-
ly buộc tội ngài Da-xá hủy báng Tăng-già nên yêu cầu 
Tôn giả Da-xá sám hối trước Tăng chúng. Trưởng lão 
Da-xá không chấp nhận điều đó là sai nên lánh về phía 
Tây, đi đến các địa phương như Mathùrà, Avanti… để 
cầu thỉnh những vị Trưởng lão nghiêm trì giới luật và 
tu khổ hạnh để huy động tập họp đại hội. Đại hội lần 
này gồm có 700 vị Tỳ-kheo, được tổ chức tại thành Tỳ-
xá-ly. Vì số lượng người tham dự đại hội quá đông, cho 
nên, trong 700 người tham dự đại hội thuộc cả hai phía 
Đông, Tây, mỗi bên cử ra bốn vị được Tăng chúng kính 
trọng. Tám vị này đại diện cho 700 người tham dự đại 
hội có trách nhiệm tập hợp, xem xét các ý kiến để đưa 
ra kết luận cuối cùng. Đây là đại hội thứ hai của Tăng 
đoàn Phật giáo sau khi Đức Phật nhập diệt, đại hội có 
tên Thất bách kết tập.

Nội dung kỳ đại hội này chủ yếu đưa ra mười việc 
mà các Tỳ-kheo tộc Bạt-kỳ (Vajji) hành trì để xem xét là 
đúng hay sai so với giới luật Phật chế. 

phân phái Phật giáo
T H Í C H  NỮ  LỆ  N H I Ê N



20                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 9 - 2019

để cho những ai hành trì sẽ được thanh tịnh, giới không 
phải là xiềng xích kìm hãm con đường tu tập của hành 
giả. Lịch sử cho thấy những bất đồng trong quan điểm 
giới luật đã nhen nhúm từ thời Đức Phật còn tại thế, cho 
đến thời điểm sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 
năm, đã thể hiện rõ nét bằng kỳ đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ hai. Theo Nam truyền, đây là nguyên nhân dẫn 
đến sự phân phái Phật giáo.

2. Bất đồng quan điểm tư tưởng giáo lý 
về năm việc Đại Thiên đề xướng 
Theo Phật giáo Bắc truyền, nguyên nhân dẫn đến sự 

phân phái Phật giáo là do năm việc mà ngài Đại Thiên 
(Mahàdeva) đề xướng. Có rất nhiều thuyết khác nhau 
nói về Đại Thiên và năm việc của ông. Đơn cử, luận Đại 
Tỳ-bà-sa nói Đại Thiên là một người xấu xa, phạm ba 
trọng tội: giết cha, giết mẹ và giết A-la-hán. Nhưng 
cũng trong bộ luận này nói Đại Thiên là người thông 
minh, chẳng bao lâu sau khi xuất gia đã thông Tam 
tạng Thánh điển, chứng A-la-hán, có tài biện luận vô 
ngại, được vua mời vào cung thuyết pháp. 

Một hôm, đến kỳ Bố-tát, Đại Thiên đứng ra giữa 
chúng nói bài kệ:

Dư sở dụ, vô tri,
Do dự, tha linh nhập,
Đạo n hân thanh cố khởi,
Thị danh chân Phật giáo2. 

Qua bài kệ này, ngài Đại Thiên đưa ra năm việc cho 
rằng quả vị A-la-hán không bằng quả vị Phật.

1. Dư sở dụ 
Theo Đại Thiên thì thân vật lý phải chịu sự chi phối của 

vật lý, không thể thần thánh hóa rằng ở người chứng 
quả A-la-hán thì còn không chịu sự chi phối của vật lý 
nữa. Đức Phật là bậc Toàn giác mà Ngài còn bị nhức đầu 
khi dòng Sakya bị sát hại, Ngài cũng cảm xúc khi đứng 
ở thành Tỳ-xá-ly nhìn về Ca-tỳ-la-vệ mà rơi ba giọt nước 
mắt; Đức Phật cũng phải ăn cơm, uống nước, nóng thì 
đổ mồ hôi, lạnh thì run rẩy… Phía Thượng Tọa bộ cho 
rằng người đã chứng quả vị A-la-hán thì thân thể không 
còn sự chi phối của vật lý, từ đó phát sanh sự tranh cãi.

2. Vô tri 
Đại Thiên quan niệm Vô tri có hai trường hợp:
Thứ nhất: nhiễm ô vô tri: bắt nguồn từ vô minh thì 

A-la-hán đã đoạn trừ. A-la-hán chỉ biết những việc liên 
quan đến giải thoát. Bậc chứng A-la-hán tuyên bố: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”3.

Thứ hai: bất nhiễm ô vô tri, tức vô tri do tập khí thì 
A-la-hán chưa đoạn trừ. Phía Thượng Tọa bộ cho rằng, 
A-la-hán thì không còn vô tri, vì theo họ nghĩ vô tri 
chính là vô minh. Nhưng, quan điểm của Đại Thiên cho 
rằng bất nhiễm ô vô tri là do tập khí nhiều đời nên A-la-
hán vẫn còn. Đức Phật thì khác, Ngài là bậc nhất thiết 

Mười việc đó là:
1. Được phép để dành muối trong đồ chứa làm 

bằng sừng.
2. Được phép ăn trong vòng hai chỉ tay sau thời gian 

quy định.
3. Được phép khất thực ở thôn khác.
4. Được phép cử hành Bố-tát tại hai nơi khác nhau 

cùng một khu vực.
5. Nếu dự đoán được sự đồng ý của chư vị Tỳ-kheo, 

số người có mặt tuy không đủ số lượng như quy định, 
vẫn được phép thực hiện phép Yết-ma.

6. Được phép tùy thuận theo thói quen thường 
ngày của Hòa thượng A-xà-lê.

7. Được phép ăn uống sữa chưa qua quấy trộn.
8. Được phép uống nước dừa chưa lên men.
9. Được phép may tọa cụ không có đường viền.
10. Được phép tiếp nhận tiền bạc1.
Đại hội lần này quyết định mười việc trên là phi 

pháp, không đúng lời Phật dạy. Thế nên, sau kỳ đại 
hội có nhiều vị Tỳ-kheo ở phía Đông không đồng tình 
với quyết định này; các ngài tập hợp khoảng 1.000 vị 
Tỳ-kheo, mở đại hội riêng, gọi là Đại kết tập hay Đại 
chúng kết tập. Vì nguyên nhân này giáo đoàn Phật giáo 
phân thành hai bộ, Đại Chúng bộ (Mahàsanghika) có 
tư tưởng cấp tiến; còn những vị phía Tây có tư tưởng 
bảo thủ thành lập Thượng Tọa bộ (Theravàda). 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, cuộc sống của chúng 
Tỳ-kheo chủ yếu là du hóa khắp nơi để truyền đạo, ngày 
đi khất thực để nuôi sống sắc thân, tối đến ngủ gốc 
cây… thì không cần chứa muối làm gì; lại nữa, với cuộc 
sống như vậy thì không cần phải nhận tiền bạc. Nhưng 
vào thời điểm sau khi Đức Phật nhập diệt trên 100 năm, 
cuộc sống của Tăng chúng đã khác, các ngài chung sống 
trong các tinh xá, nếu không có tiền thì sẽ không duy 
trì được đời sống tập thể ấy…. Cũng như hiện tại, nếu 
không giữ tiền thì không có để chi tiêu trong sinh hoạt 
hằng ngày; vì rõ ràng việc đi lại, học hành… đều cần 
phải có tiền. Thế nên, những giới nào không còn phù 
hợp với cuộc sống hiện tại và không giúp ích gì đến sự 
tu tập của người tu thì có thể thay đổi. Giới luật Phật chế 
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trí nên biết hết tất cả. Đức Phật tuyên bố: “Ta là Bậc 
nhất thiết trí, Bậc nhất thiết kiến, là Bậc tri đạo, Bậc khai 
đạo, Bậc thuyết đạo”4.

3. Do dự hay còn gọi là Nghi, 
theo Đại Thiên thì nghi có hai trường hợp
Thứ nhất: xứ phi xứ nghi, là những điều không thuộc 

suy nghĩ của A-la-hán như khi đi đến một nơi xa lạ thì 
A-la-hán nghi ngờ không biết đường này có đúng 
không, vì nghi ngờ nên phải nhờ người chỉ dùm.

Thứ hai: tùy miên tánh nghi, nghi này thì bậc A-la-
hán đã đoạn. A-la-hán không còn hoài nghi về bổn 
phận và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, Thượng Tọa 
bộ cho rằng, đã chứng A-la-hán thì không còn do dự, 
từ đó xảy ra mâu thuẫn.

4. Tha linh nhập 
Đại Thiên cho rằng, có người đã chứng A-la-hán 

nhưng không biết mình đã chứng phải nhờ người khác 
chỉ mới biết mình chứng. Thượng Tọa bộ cho rằng, Đại 
Thiên là người ngu tối nên mới nói như vậy, từ đó mới 
xảy ra tranh cãi.

5. Đạo nhân thanh cố khởi 
Đại Thiên giải thích một cách rõ ràng, chặt chẽ, rành 

mạch bốn việc trên, nhưng Thượng Tọa bộ không chấp 
nhận bèn hỏi Đại Thiên, dựa vào cơ sở nào để nói bốn 
việc đó. Đại Thiên trả lời dựa vào kinh A-hàm truyền 
miệng mà trình bày. Thời đó, lời Phật dạy được ghi nhớ 
trong đầu rồi truyền miệng nên nhờ vào âm thanh này 
mà nhiều người chứng quả. Nhưng, trí nhớ con người có 
giới hạn nên phải ghi lại để khỏi bị sai lệch. Từ đó, những 
lời dạy của Đức Phật mới được ghi lại bằng chữ viết.

Qua cách lý giải của Đại Thiên, điều này chứng tỏ 
quả vị A-la-hán chưa bằng quả vị Phật, chỉ có quả vị 
Phật mới toàn hảo. Từ những bất đồng trong tư tưởng 
giáo nghĩa, quả vị tu chứng nên dẫn đến mâu thuẫn 
phát sanh. Theo Phật giáo Bắc truyền, đây chính là 
nguyên nhân dẫn đến sự phân phái trong Phật giáo. 

Như Dị Bộ tông nhận định: “Bấy giờ, Đại Tăng của 
Phật giáo bắt đầu phân hóa, sự thể là do bốn chúng bình 
nghị khác nhau về năm sự của Đại Thiên đưa ra mà chia 
thành hai bộ, là Đại Chúng bộ và Thượng Tọa bộ”5.

Qua phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng, nguyên 
nhân dẫn đến sự phân phái Phật giáo không phải bắt 
đầu khi Đại Thiên xuất hiện, mầm mống của sự phân 
phái Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế, khi Đề-
bà-đạt-đa xúi giục 500 Tỳ-kheo rời khỏi Giáo đoàn của 
Đức Phật để thành lập giáo đoàn riêng. Chính những 
mầm mống này âm ỉ kéo dài và được thể hiện rõ nét ở kỳ 
Đại hội Kiết tập Kinh điển lần thứ hai. Theo phái Thượng 
Tọa bộ, do bất đồng quan điểm về giới luật, còn theo 
Đại Chúng bộ thì do bất đồng tư tưởng giáo lý được thể 
hiện qua sự tranh cãi năm việc của Đại Thiên đưa ra. 

Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự phân phái của 
Phật giáo? Nếu theo quan điểm của Thượng Tọa bộ thì 

nguyên nhân phân phái là do bất đồng về giới luật. Thế 
thì tại sao sáu bộ luật còn lại: 

1. Mahàsanghika-vinaya (Luật của Đại Chúng bộ); 2. 
Mùlasarvastiràda-vinaya (Luật của Căn bản Nhất thiết 
hữu bộ); 3. Sarvastiràda-vinaya (Luật của Nhất thiết 
hữu bộ); 4. Mahìsaraka-vinaya (Bát thập tụng luật); 
5. Theravada-vinaya (Luật của Thượng Tọa bộ); và 6. 
Dharmaguptaka-vinaya (Luật của Pháp Tạng bộ) nội 
dung các giới trọng đều giống nhau, chỉ khác về số 
lượng giới pháp chúng học (là những giới liên quan 
đến việc ăn mặc, đi lại…).

Như thế, mười điều được đưa ra bàn luận ở Đại hội 
kiết tập kinh điển lần thứ hai có nên gọi là phi pháp hay 
không? Ví như, thời Đức Phật, muối là quý, viền tọa cụ là 
quý mà Đức Phật luôn dạy hàng đệ tử sống thiểu dục, 
tri túc nên Ngài cấm không cho chứa muối trong sừng, 
không cho may tọa cụ quá khổ quy định, là hợp với thời 
điểm đó. Nhưng đến thời bấy giờ, cuộc sống Tăng đoàn 
chủ yếu sống ở tự viện không còn đi du hóa, khất thực, 
ngủ dưới gốc cây như thời đó. Cho nên, cần phải chứa 
muối để sử dụng và muối không phải là quý đối với thời 
đại này nữa nên giới đó không còn phù hợp. Thế cho 
nên, giới luật của Phật không khác mà chỉ khác nhau ở tư 
tưởng, do sự tiếp cận, hiểu biết và thực hành lời Phật dạy 
khác nhau được thể hiện rõ qua năm việc Đại Thiên đề 
xướng là nguyên nhân dẫn đến sự phân phái Phật giáo.

Tóm lại, nguyên nhân chính và rõ ràng nhất dẫn 
đến sự phân phái trong Phật giáo là do bất đồng về tư 
tưởng giáo lý, thể hiện qua năm việc mà Đại Thiên đề 
xướng. Giáo lý của Đức Phật chỉ có một nhưng hàng 
đệ tử hiểu lời Phật dạy khác nhau, phương thức tu 
tập khác nhau, cách tiếp nhận lời Phật dạy khác nhau, 
quan điểm về quả vị tu chứng khác nhau nên xẩy ra sự 
bất đồng trong đoàn thể Tăng-già, từ đó dẫn đến sự 
phân phái trong Phật giáo. 
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Chúng ta biết rằng sự thịnh suy là quy luật 
tất yếu của cuộc sống; qua thời kỳ hưng 
thịnh thì đến giai đoạn suy vi; qua giai đoạn 
bình an sẽ đến chiến tranh loạn lạc. Phật 
giáo cũng không nằm ngoài quy luật đó. 

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ như một chứng tích điển hình 
trên con đường gập ghềnh của lịch sử Ấn Độ. Suốt một 
thời hưng thịnh, Phật giáo Ấn Độ đã để lại cho nhân 
loại rất nhiều thành tựu quý báu thể hiện trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Nhưng rồi, đến thế kỷ thứ XIII mọi 
dấu ấn của Phật giáo bắt đầu bị quên lãng trên chính 
miền đất khai sinh ra tôn giáo chủ trương từ bi và trí 
tuệ này.

Nếu như đại đế Asoka là người có công trong việc 
truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ đi các nước, để Phật giáo 

có thể phát triển ở nhiều nơi trên thế giới thì Anagarika 
Dharmapala, một người con của đảo quốc Tích Lan, là 
người có công phục hưng Phật giáo sau nhiều thế kỷ 
bị lãng quên tại chính nơi sinh ra Phật giáo. Ông đã 
tạo nên một niềm tin sống động ở đất nước nơi mà 
Phật giáo ra đời và tạo ra một nhận thức về Đức Phật 
và Phật pháp trên toàn thế giới, đồng thời có những 
phương thức phục hưng Phật giáo rất đặc biệt để đưa 
đến thành công . Có thể nói Anagarika Dharmapala 
như một vì sao chói sáng trong lịch sử Phật giáo bởi sự 
nhiệt tâm phục vụ cho Phật giáo và xã hội của ông ở 
Ấn Độ cũng như trên thế giới.

Vào thế kỉ XVII, cuộc cách mạng công nghiệp ra đời 
ở châu Âu (Anh, Pháp, Đức) đã làm thay đổi cục diện cả 
thế giới. Các nước châu Âu bắt đầu trở nên giàu có nhờ 

Anagarika Dharmapala
và phương thức phục hưng Phật giáo

T H Í C H  NỮ  N HƯ  BỔN
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kỹ thuật máy móc tối tân, hàng hóa sản xuất ra nhiều 
nhưng không có thị trường tiêu thụ, cho nên các nước 
châu Âu đã liên kết với thế lực Vatican đi tìm thuộc địa 
để tiêu thụ hàng hóa và truyền đạo Thiên Chúa, xóa bỏ 
nền văn minh bản địa, biến các nước trở thành thuộc 
địa của mình. Từ đó phong trào thực dân lan tràn khắp 
thế giới, các nước Nam Mỹ, châu Phi, châu Á đều lọt 
vào tay thực dân phương Tây, trong đó có Ấn Độ nơi 
Phật giáo ra đời và phát triển rất mạnh một thời.

Sự thống trị của thế lực phương Tây đã phá hủy 
nền văn hóa cổ truyền bản địa và những đoàn truyền 
giáo Thiên Chúa đã được dịp phát triển mau lẹ tại các 
quốc gia ở châu Á. Nhiều trường học Thiên Chúa đã 
được thành lập bởi các giáo hội Thiên Chúa. Số đông 
trẻ em bắt buộc phải đến học tại những trường này 
và các Phật tử không tránh khỏi bị ép buộc đi lễ nhà 
thờ. Dưới chế độ thực dân, các nước thuộc địa hầu như 
bị mất hết tự do, mất chủ quyền dân tộc, mạng sống 
người dân trở nên nhỏ bé, mong manh1. Vì vậy họ đã 
đứng lên đấu tranh đòi lại chủ quyền dân tộc, tự do 
tín ngưỡng và phục hưng nền văn hóa bản địa trong 
đó có phong trào phục hưng Phật giáo. Và một trong 
những ngọn cờ đầu của phong trào phục hưng Phật 
giáo đó là Anagarika Dharmapala.

Anagarika Dharmapala sinh ngày 17-9-1864 tại Sri 
Lanka trong một gia đình giàu có theo truyền thống 
Phật giáo. Ông chào đời với tên gọi là Don David. 
Cha ông là Mudliyar Don Carolis Hewawitharana, 
chủ một cửa hàng đồ gỗ, và mẹ là Srimathi Mallika 
Hewawitharana, con gái của một thương gia giàu có 
nhất nhì tại Tích Lan vào thời đó.

Vì sống vào thời đô hộ của Anh, thuở nhỏ ông phải 
vào học trường dòng của Thiên Chúa giáo. Hằng ngày 
phải đọc kinh cầu nguyện và nghe giảng kinh Thánh, 
nhưng Dharmapala vẫn chứng tỏ là con một gia đình 
Phật giáo thuần thành. Ông thường đem kinh sách 
Phật giáo vào lớp đọc và từng bị đuổi học. Thậm chí 
ông còn thường xuyên bị đòn vì nghỉ học để dự lễ Tam 
hợp hàng năm của Phật giáo2.

Năm 1873 diễn ra cuộc tranh luận giữa Phật giáo 
và Thiên Chúa giáo rất sôi nổi tại Panadura. Cuối cùng 
phần thắng thuộc về Phật giáo và cuộc tranh luận 
đã được ghi lại in thành sách phổ biến khắp thế giới. 
Chính cuộc tranh luận này đã ảnh hưởng đến quyết 
định sang Tích Lan tìm hiểu Phật giáo của hai nhà sáng 
lập Hội Thông Thiên học là đại tá Henry Steel Olcott 
và bà Blavatsky vào năm 1880. Hai vị học giả phương 
Tây đã tìm đến Tích Lan xin quy y với Hòa thượng 
Migettuwatte Gunananda trở thành những người 
Phật tử phương Tây đầu tiên và tham gia rất nhiều 
các hoạt động xã hội ở Tích Lan. Có thể nói, việc hai 
người phương Tây công khai thọ lĩnh Phật pháp đã 
ảnh hưởng và làm thay đổi cuộc đời chàng thanh niên 
Anagarika Dharmapala.

Năm 1883 diễn ra sự kiện xung đột giữa tín đồ 
Công giáo với tín đồ Phật giáo ở Kotahela, thân sinh 
của Dharmapala đã buộc ông phải dời Trường Đại học 
Thánh Thomas và chính thức đổi tên từ Don David 
thành Angarika Dharmapala. Sau đó ông vào làm thư 
ký ở Sở Giáo dục Tích Lan, tham gia nghiên cứu về các 
môn cổ học châu Âu ở Thư viện quốc gia Colombo, 
trau dồi tiếng Pali và nghiên cứu kinh điển Phật giáo 
cùng với bà Blavatsky ở Ấn Độ3.

Năm 1886 ông xin từ chức thư ký ở Sở Giáo dục 
để làm thông dịch viên cho đại tá Henry Steel Olcott. 
Từ đó ông trở thành trợ lý đắc lực cho đại tá H. Olcott 
trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo ở Tích Lan, bắt 
đầu bằng việc thành lập và hoạt động hiệu quả của 
các tờ báo Phật giáo như San-darasa (bằng tiếng 
Sinhalese) và The Buddhist (bằng tiếng Anh) do Đại đức 
Leadbeater làm chủ biên. Tạp chí này sau trở thành cơ 
quan ngôn luận của Hội Thanh niên Phật tử Colombo.

Cũng như một số học giả được tiếp xúc với tác phẩm 
“Ánh sáng Á châu” của Edwin Arnold, Dharmapalacùng 
với Đại đức Kozen Gunarathna, một vị Tăng của Nhật 
Bản, quyết định sang thăm Bồ-đề Đạo tràng vào năm 
1891. Chứng kiến tận mắt cảnh vật hoang phế chung 
quanh thánh địa, ông đã rất xót xa với những gì đang 
xảy ra cho Phật giáo. Ông đến đảnh lễ cây Bồ-đề nơi 
Đức Phật thành đạo, khi trán ông chạm xuống tòa Kim 
cang (nơi Đức Phật ngồi thiền), bất chợt có một sự thúc 
đẩy xuất hiện làm cho ông như được tiếp thêm năng 
lực, và ông đã phát nguyện sẽ sống phần đời còn lại 
của mình để phục hưng Phật giáo Ấn Độ4.

Mặc dù là người có tài lại rất am hiểu về Phật giáo; tuy 
nhiên trong công cuộc phục hưng Phật giáo cần phải 
có hình bóng của người tu sĩ. Vì vậy việc đầu tiên trong 
phương thức phục hưng Phật giáo của Dharmapala là 
trở về Sri Lanka thỉnh bốn thầy qua Ấn Độ, mua đất 
dựng chùa dưới sự hỗ trợ của các thầy Miến Điện tại 
Calcutta.

Để đẩy mạnh công cuộc chấn hưng Phật giáo, năm 
1891 Dharmapala đã thành lập Hội Maha Bodhi Society 
(Hội Đại Bồ-đề) và xuất bản tạp chí Maha Bodhi. Hiện 
nay tạp chí này vẫn còn hoạt động và trở thành một 
trong những tạp chí Phật giáo góp phần đắc lực trong 
việc truyền bá Chánh pháp của Đức Phật5.

Mục đích của Hội Maha Bodhi cũng như những chi 
nhánh của hội chủ yếu là truyền bá giáo lý Phật giáo 
và vận động mọi người trong xã hội thực hành lời 
Phật dạy, góp phần xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, tín 
ngưỡng hay sắc tộc, chú trọng các hoạt động giáo dục, 
từ thiện xã hội, nhất là đối với người nghèo và người 
tàn tật. Hội đã được một số danh nhân Ấn Độ đương 
thời như Narasimha Rao, J. Nehru… quan tâm ủng hộ. 
Do vậy, những hoạt động của hội đã thực sự gây tiếng 
vang không chỉ trong đất nước Ấn Độ mà còn lan rộng 
ở nhiều nước trên thế giới.
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trong cuộc đời Dharmapala. Trên đường dự đại hội trở 
về, ông đã gặp bà Mary Foster, một người phụ nữ giàu 
có ở Bắc Mỹ. Qua trao đổi hỏi thăm, Dharmapala đã 
chinh phục được bà Mary Foster bởi sự gần gũi thân 
thiện cũng như sự hiểu biết của mình về Phật giáo. Từ 
đó bà trở thành một đại thí chủ hỗ trợ cho Dharmapala 
trong sự nghiệp phục hưng Phật giáo và an sinh xã hội. 
Dưới sự hỗ trợ của bà Mary Foster, nhiều trường học, 
bệnh viện, đền thờ, tu viện và các cơ sở khác đã được 
thành lập ở Ấn Độ, Sri Lanka và thế giới.

Trong những năm 1893 và 1894, Dharmapala đã đi 
thuyết giảng rất nhiều nơi trên thế giới như London, 
New York, Nhật Bản, Trung Quốc, Rangoon, Bangkok, 
Colombo với mục đích để thế giới biết được tình hình 
của đền Boddha Gaya, đồng thời tìm kiếm sự đồng 
hành để khôi phục lại ngôi đền thiêng liêng của Phật 
giáo. Ông đã thuyết giảng nhiều bài về Phật giáo rất 
sống động. Trong khi thuyết giảng ông đã loại bỏ 
những phần thuộc về huyền sử, chỉ giữ lại những cái 
nào thích hợp với thời đại, điều đó giúp cho mọi người 
biết đến Phật giáo là một tôn giáo thiết thực, hiện đại. 

Tháng 4 năm 1894, Dharmapala đến Colombo kêu 
gọi gây quỹ Boddha Gaya ở Colombo, đồng thời tổ 
chức cho Phật tử Sri Lanka đến thăm Bồ-đề Đạo tràng 
và những nơi liên quan đến Phật giáo. 

Ngoài ra ông còn mua đất cất chùa ở Bồ-đề Đạo 
tràng, Sarnath, Calcutta và được các thầy Nhật Bản 
tặng cho một tượng Phật đem về thờ ở Bồ-đề Đạo 
tràng nhưng bị những người phục vụ cho ông Mahant 
cưỡng bức buộc phải dời đi nơi khác. Trước tình hình 
đó, Dharmapala đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý với 
những người Bà-la-môn để giành lại quyền lợi cho 
Phật giáo vào năm 1895. Đây là sự khởi đầu của cuộc 
chiến pháp lý tại Boddha Gaya được quốc tế biết đến. 
Cuối cùng theo lệnh của tòa án tối cao thì tượng Phật 
được đưa về thờ ở Calcutta7.

Năm 1901, Dharmapala viếng thăm Sarnath, chứng 
kiến cảnh khu vực thiêng liêng được sử dụng như là 
một khu chăn nuôi và gạch của tháp bị lấy đi để xây 
nhà. Ông đã bị sốc vì sự bỏ bê ở nơi thiêng liêng nhất 
của Phật giáo. Bởi vì đối với ông và những tín đồ Phật 
tử, Sarnath là nơi quan trọng linh thiêng giống như 
Jerusalem của Kitô giáo và Mecca của Hồi giáo. Vì vậy 
ông đã làm việc rất liên tục, quyết liệt không biết mệt 
mỏi để đòi lại công bằng cho Phật giáo.

Từ năm 1902 đến năm 1904, Anagarika Dharmapala 
đi diễn thuyết tại Nhật Bản, Mỹ, London, Hà Lan, Đan 
Mạch, Ý để thuyết giảng về Chánh pháp của Đức Phật 
và vận động kinh phí để phát triển Bồ-đề Đạo tràng, 
Sarnath cũng như các thánh địa Phật giáo khác. Ngoài 
ra, ông còn khởi xướng việc mở các lớp dạy tiếng Pali 
tại Đại học Calcutta. Đây là một bước quan trọng và 
là một phương thức để truyền bá Phật giáo hữu hiệu 
nhất đến với giới trẻ.

Năm 1891, Dharmapala bắt đầu đi thuyết giảng bằng 
tiếng Anh lần đầu tiên tại Calcutta Albert về mối liên hệ 
giữa Phật giáo và Hindu giáo. Đây được coi là một nỗ lực 
để liên kết hai tôn giáo lại với sự tham gia của rất nhiều 
trí thức như ông Norendranath Sen - Tổng Biên tập tờ 
Indian Mirror, một tờ báo có ảnh hưởng vào thời bấy giờ.

Để thu hút sự chú ý của thế giới đến những vấn đề 
tại đền Boddha Gaya (Bồ-đề Đạo tràng), Dharmapala 
đã triệu tập một hội nghị Phật giáo quốc tế tại Boddha 
Gaya. Tham dự có cả các nhà sư và lãnh đạo Phật giáo 
đến từ Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện và Chitagong 
ở Bangaladesh và Ấn Độ thời bấy giờ6. Ngoài ra, ông 
còn thành lập nhiều chi nhánh của Hội Maha Bodhi 
ở các thành phố lớn của Ấn Độ như Marat, Bangalo, 
Cancutta, Deli, Sarnath, Bombay… 

Năm 1893, ông đại diện cho Nam truyền Phật giáo 
đi dự Đại hội Tôn giáo Thế giới tổ chức ở Chicago với 
sự tham gia của đại biểu từ các châu lục mà phần lớn 
là tín đồ Thiên Chúa giáo. Tại đây Dharmapala đã trình 
bày một bài tham luận với tựa đề “Thế giới chịu ơn Phật 
giáo” (The World’s Debt To Buddha) đã gây ấn tượng với 
những người tham dự, đồng thời tạo nên tiếng vang 
lớn để mọi người biết về Phật giáo và những gì Phật 
giáo đóng góp cho nhân loại. Đây là một trong những 
sự kiện quan trọng của thế kỷ XIX và là một cột mốc 
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Tháng 5 năm 1906, Dharmapala đã đứng ra tổ chức 
lễ Phật đản tại Calcutta và thuyết giảng về tôn giáo và 
cộng đồng. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều học giả, 
các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng như các nhà sư Phật 
giáo đến từ các vùng khác nhau của Ấn Độ.

Năm 1907 đã có vài sự trở ngại trong vụ kiện của 
đền Bodh Gaya, nhưng Dharmapala vẫn kiên định với 
cuộc chiến pháp lý của mình bởi lòng can đảm và sự tự 
tin. Cảm động trước những việc làm của Dharmapala 
trong sự nghiệp phục hưng Phật giáo, bà Mary Forster 
đã mua một tòa nhà ở Calcutta để làm trụ sở cho Hội 
Maha Bodhi vào tháng 7 năm 1908.

Không chỉ bỏ thời gian hoạt động trên đất Ấn, 
Dharmapala cũng dành nhiều thời gian hoạt động ở 
Sri Lanka, đi khắp nơi trên quốc đảo nhằm truyền cảm 
hứng cho những Phật tử Sinhala. Ông xây dựng trường 
học, nhà thương, tổ chức hội thanh niên ở Sri Lanka. 
Trước những hoạt động rầm rộ của Dharmapala, chính 
quyền thực dân Anh ở Sri Lanka đã vu khống và bỏ tù 
em ông vì tội phản quốc nhằm mục đích phá hoại sức 
mạnh gia đình của ông, sau đó em ông bị chết ở trong 
tù. Trước tình hình đó, người dân Sri Lanka khuyên ông 
trở về Ấn Độ để tránh bị bắt giữ bởi các nhà cai trị Anh 
ở Sri Lanka. Tuy nhiên khi đặt chân đến Calcutta ông 
đã bị bắt và bị quản thúc tại gia trong 5 năm theo yêu 
cầu của chính quyền Anh ở Ấn Độ. Trong 5 năm đó ông 
không được đi ra khỏi Calcutta, nhưng nhờ thế mà ông 
đã mua đất gần trường Calcutta dựng chùa và đặt đầu 
não của Hội Maha Bodhi ở Calcutta8.

Từ năm 1925 đến năm 1927, Dharmapala đi diễn 
thuyết ở Anh, Mỹ, và Sri Lanka nhiều lần. Chính trong 
thời gian này Hội Sứ mệnh Phật giáo Luân Đôn cũng 
được thành lập. Tháng 7 năm 1926, trụ sở thường trực 
của Đoàn Phật giáo Luân Đôn được thành lập tại Foster 
House, London. Năm 1927 ông đã cử ba vị tu sĩ Phật 
giáo Tích Lan là các vị Parawahara Vajiragnana, Hegoda 
Nandasara và Dehigaspe Pantasara Theros đến London 
để tiếp tục thắp lên ở Anh ngọn đèn Chánh pháp.

Từ cuối năm 1927 đến năm 1931, Anagarika 
Dharmapala phải nằm trên giường bệnh bởi căn bệnh 
dạ dày và tim mạch nhưng ông vẫn không ngừng hoạt 
động cống hiến cho Phật giáo, hoạch định tương lai 
của Hội Maha Bodhi và công việc tại Sarnath.

Sau khi bà Mary Elizabeth Foster qua đời, ngày 13 
tháng 7 năm 1930, Dharmapala chính thưc xuất gia thọ 
giới Sa-di với Hòa thượng Baruggamu Rewatha, sau 
đó ông trở về Calcutta trong bộ y phục màu vàng và 
giảng Pháp cho những người bạn cũ và những người 
có thiện chí. Đến năm 1933, ông thọ giới Tỳ-kheo và 
mất trong năm này9.

Tóm lại, bằng các phương thức phục hưng Phật giáo 
như: tổ chức diễn thuyết, thành lập hội đoàn  và các 
tạp chí ở khắp nơi trên thế giới…, Dharmapala đã đánh 
động cho mọi tầng lớp biết về tình trạng của Phật giáo, 

đồng thời kêu gọi mọi người cần phải chung tay phục 
hồi, dựng lại những giá trị cao đẹp mà ngoại đạo đã 
cướp đi của Phật giáo. Nhờ vậy có rất nhiều người, nhất 
là tầng lớp trí thức phương Tây, biết đến Phật giáo và 
ủng hộ cho phong trào phục hưng của ông.

Ngoài ra, trong phương thức thuyết giảng, 
Dharmapala đã biết cách loại bỏ đi những phần thuộc 
về huyền sử, chỉ lấy những cái nào thích hợp với thời 
đại để diễn giảng. Điều đó làm cho Phật giáo trở 
nên gần gũi, thiết thực đối với cuộc sống. Đặc biệt, 
trong phương thức hoạt động phục hưng Phật giáo, 
Dharmapala đã bước đầu xây dựng được đội ngũ Tăng-
già là chính những người dân Ấn Độ. Mặc dù số lượng 
chưa nhiều, nhưng đã đánh dấu sự phát triển trở lại 
của Phật giáo trên chính quê hương của tôn giáo này. 

Công cuộc phục hưng Phật giáo không phải đến 
Dharmapala mới bắt đầu, thật ra trước ông đã có 
rất nhiều người có ý thức về việc phục hưng Phật 
giáo, tuy nhiên họ chưa tạo được cao trào, và chỉ đến 
Dharmapala mới thật sự gây được tiếng vang. Nhờ sự 
hoạt động không biết mệt mỏi của Dharmapala đã tạo 
được nguồn cảm hứng để phong trào phục hưng Phật 
giáo lan tỏa đến các nước châu Á. Vì vậy, Dharmapala 
được coi là người có công đầu thắp lên ngọn lửa phục 
hưng Phật giáo trên toàn thế giới. Và ông xứng đáng 
được xem như là Asoka thứ hai của Ấn Độ bởi những gì 
ông đóng góp cho Phật giáo và nhân loại. 
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Uẩn, thuật ngữ Pāli là  khandha  (Skt: skan-
dha) thường được dịch sang tiếng Anh 
là “aggregates”. Trước thời Phật, thuật 
ngữ  khandha  có ý nghĩa hết sức bình 
thường, đó là một đống, một bó, một 

cụm, một khối, một đống thô trọng, có vẻ rắn chắc bên 
ngoài, được phân thành năm “nhóm” (rāśi, tụ, đống, hay 
bó, một thứ kết tụ các mảnh vụn cộng thêm danh hiệu, 
một khối được hình thành từ năm phần tử khác biệt 
nhau).  Nó  cũ ng đượ c dị ch là  Ấ m vớ i ý  nghĩ a che đậ y, 
uẩn với nghĩa tập hợp, và  cũ ng dị ch là  trọ ng đở m vớ i ý  
nghĩ a gánh nặ ng. Năm uẩn được gọi như vậy vì chúng 
là sự cấu thành của năm thành phần tạo nên một tập 
hợp được gọi là con người đầy đủ hai thành phần danh 
và sắc (nama-rupa). Trong kinh Tương ưng bộ, Năm uẩn 
định nghĩa như sau: 

“Này các Tỷ-kheo, thế nào là Năm uẩn? Này các Tỷ-
kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây 
gọi là sắc uẩn. Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì… phàm 
có tưởng gì… phàm có các hành gì… Này các Tỷ-kheo, 
phàm có thức gì  quá khứ,  vị lai,  hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; đây gọi 
là  thức uẩn. Những cái này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là Năm uẩn”. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập III, thiên Uẩn, chương I 
Tương ưng uẩn, phẩm Tự mình làm hòn đảo, 

đoạn Các uẩn)

Theo Tỳ-kheo Bodhi, việ c quá n sá t về Năm uẩn là  
chủ đề chí nh trong thiên Tương ưng uẩn, nó hàm chứa 
một nội dung vô cùng quan trọng trong lời dạy của 
Đức Phật đối với ít nhất bốn lý do. Thứ nhất, ngũ uẩn là 
sự tham khảo cuối cùng của chân lý cao nhất đầu tiên, 
Khổ thánh đế, và vì cả bốn chân lý đều xoay quanh đau 
khổ, nên sự hiểu biết về Năm uẩn là điều cần thiết để 
hiểu một cách trọn vẹn về Tứ diệu đế. Thứ hai, Năm uẩn 
là đối tượng để chấp thủ gọi là ngũ thủ uẩn, như vậy 
nó liên quan trực tiếp đến nguyên nhân gây đau khổ 
trong tương lai, đó là tham ái và chấp thủ. Thứ ba, chấ p 
thủ  vào ngũ uẩn cầ n phải được loại bỏ để đạt được giải 
thoát. Và thứ tư, các loại trí tuệ cần thiết để loại bỏ chấp 
thủ về ngũ uẩn đó là minh sát tuệ, thấy biết chính xác 
rõ ràng về bản chất thực sự của các uẩn. Do vậy, liễu tri 
về Năm uẩn là một nội dung vô cùng quan trọng trong 
tiến trình tu tập, thành tựu tuệ giác.

Nội dung Năm uẩn
Năm uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc 

là sắc chất, bao gồm bốn đại chủng và sắc do bốn đại 
chủng tạo thành; hay nói cách khác sắ c uẩ n bao gồ m 
sắ c năng tạ o và  sắ c sở  tạ o.Thọ, là cảm thọ. Cảm thọ khổ, 
cảm thọ vui và cảm thọ không khổ không vui. Tưởng 
là sự nhận thức hay sự cảm nhận. Cảm nhận màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng. Hành là sự tạo tác, sự tích tụ. “Này các 
Tỷ-kheo, vì chúng tạo tác ra các pháp hữu vi, nên chúng 
được gọi là các hành” . Thứ c là sự nhận biết. Nó nhận 

Giáo lý Năm uẩn
 T H Í  C H  T R U N G  ĐỊ  N H
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biết chua, nó nhận biết đắng, nó nhận biết hăng, nhận 
biết nó ngọt, nó nhận biết sắc, nó nhận biết nhẹ, nó 
nhận biết mặn, nó nhận biết nhạt nhẽo. “Vì nó nhận 
biết, này các Tỷ-kheo, do đó nó được gọi là ý thức”.

Thứ  tự  và  mố i liên hệ  giữa cá c uẩ n
Về trình tự của các uẩn, câu hỏi được đặt ra là tại sao 

thứ tự đặc biệt này của các uẩn đã được áp dụng. Tại 
sao sắ c uẩ n được đặt đầu tiên; thọ  thứ hai, tưở ng thứ 
ba, hà nh thứ tư, và thứ năm là thứ c?

Trong việc giải thích thứ tự đặc biệt này, ngà i Phậ t 
Âm (Buddhaghosa) cho rằng rất có lý để sắp xếp như 
vậy. Đó là tùy theo mức độ nhận diện dễ hay khó để 
sắp xếp. Vì sắc dễ nhận diện nhất nên sắp xếp uẩn này 
lên đầu và thức là đối tượng khó nhận diện nên sắp xếp 
cuối. Ngài cho rằng con người tin rằng có một linh hồn 
thường tại trong Năm uẩn ấy, do đó họ thất bại trong 
việc nhận diện như thật về chúng. Đức Phật dạy việc 
sắp xếp sắ c uẩ n đầu tiên vì sắc là cơ sở  củ a căn và  trầ n. 
Sau đó Ngà i dạ y về  thọ  uẩ n để  cả m thọ sự  mong muốn 
và không mong muốn; niề m vui hay nỗ i buồ n. Sau đó, 
Ngài đã dạy về tưở ng uẩ n để hiểu được các khía cạnh 
trong lĩnh vực cảm giác vì “ta cảm nhận những gì người 
ta cảm thấy” (M. III, 293) và  sau đó  là  hà nh uẩ n được liệt 
kê đó  là  nhữ ng tâm hà nh đượ c kế t hợ p từ  tưở ng. Và 
cuối cùng Đức Phật dạy thứ c uẩn bởi vì nó cung cấp sự 
hỗ trợ và chi phối cả m thọ , tưở ng và  hà nh uẩn.

Học giả Yasomitra chấp nhận lời giải thích của ngài 
Phật Âm rằng đó là dựa trên sự hiể n nhiên và vi tế  của 
các uẩn khác nhau; ông lại tiếp tục đưa ra ba lý do khác 
nữa để lý giải về thứ tự của các uẩn. Thứ nhất, theo ông, 
thứ tự đặc biệt này nhằm giải thích một quá trình trong 
đó nói lên tâm trí của con người là ô uế. Nam giới và 
phụ nữ bị thu hút nhau bởi vì hình thể vật chất của 
họ được cấu tạo bằng sắc chất (rūpa). Rồi họ trở nên 
háo hức tìm được khoái lạc, đó là cảm giác (vedanā), từ 
nhau. Sự háo hức này là do sự kỳ diệu của tưởng 
(sañjñā) và sự kỳ quái này là do dục vọng (klesa) là hiệp 
lực (saṅkhāras) mà theo đó tâm (vijñāna) bị ô uế. Ngài 
minh hoạ thứ tự này bằng cách so sánh vấn đề với một 
con tàu (bhājana), cảm giác là thức ăn (bhojana), nhận 
thức là gia vị (vyañjana), hành uẩn như một người nấu 
ăn (paktṛ) và tâm trí (thức) là người ăn thịt. 

Tóm lại, chúng ta đã thảo luận về Năm 
uẩn  (khandhas)  riêng biệt, sự phân tích về Năm uẩn 
riêng biệt như vậy để thấy rõ về tính cách đặc thù của 
mỗi uẩn. Năm uẩn, thực tế không hoạt động độc lập, 
theo cách chúng ta mô tả chúng mà chúng hoạt động 
cùng nhau, phụ thuộc lẫn nhau và không thể nào tách 
rời chúng ra được.  Năm uẩn là một chỉnh thể thống 
nhất, bất khả phân ly như được mô tả một cách hợp 
lý trong kinh Na-tiên Tỷ-kheo (Milindapañha), nơi mà 
ngài Na-tiên (Nāga Sena) trả lời câu hỏi của vua Milinda 
và sử dụng hình ảnh của một tô súp. Năm uẩn được ví 

như một tô súp, chúng ta không thể tách các thành 
phần của súp, tương tự như vậy, ngũ uẩn tạo thành 
một con người hoàn hảo, chúng cấu thành nhân cách 
của con người, không thể tách rời nhau. 

Theo giả i thí ch củ a kinh Tương ưng bộ, bốn uẩn đầu 
gồm sắ c, thọ , tưở ng, hà nh là  nhà  củ a thứ c trú ngụ. 
Thứ c bị  lò ng tham đố i vớ i sắ c, thọ , tưở ng, hà nh tró i 
buộ c. (S. III. 9). Và  thứ c uẩ n có thể chỉ tồn tại trong mối 
quan hệ với bốn uẩn khác, nó không thể tồn tại độc 
lập vớ i chú ng.

Các trạng thái thể chất và tinh thần-tâm linh được 
xem như là một sự tương tác liên tục, chúng không phải 
là hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt. Như Winston King 
nói: “Trong bất kỳ thời điểm nào của kinh nghiệm, thân-
tâm thể hiện sự hiệp nhất hữu cơ thân mật. Mặc dù Phật 
giáo nhận ra một sự phân cực giữa các thành phần tinh 
thần và thể chất của chúng sinh, nhưng nó không bao giờ 
phân chia mà ngược lại nhấn mạnh đến mối quan hệ gần 
gũi của tất cả các trạng thái tinh thần và thể xác”. Nói cách 
khác, sắc và tâm không phải một nhưng cũng không 
phải khác. Bát-nhã Tâm kinh nói, sắc tức thị không, 
không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như 
vậy. Đó là giáo lý tương tức tương nhập của Phật giáo.

Nhữ ng vấ n đá p về  Năm uẩ n
Có  nhữ ng vấ n đá p về  Năm uẩ n; chẳ ng hạ n như 

nguồ n gốc củ a sự  chấ p thủ  Năm uẩ n, nguyên nhân và  
điề u kiệ n củ a Năm uẩ n, về  thân kiế n, vị  ngọ t, sự  nguy 
hiể m và  xuấ t ly đố i vớ i Năm uẩ n.

Đố i vớ i nguồ n gốc củ a sự  chấ p thủ  Năm uẩ n, Đứ c 
Phậ t giả i thí ch do bắ t nguồ n từ  tham dụ c nên dẫ n đế n 
sự  chấ p thủ  về  Năm uẩ n. “Có năm thủ uẩn này: tức là sắc 
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn. Này Tỷ-kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản”.

Về sự  khá c biệ t giữa uẩn và thủ uẩn đượ c phân đị nh 
như sau. Trước hết, uẩn được nói lên không phân biệt. 
Thủ uẩn là nói để phân biệt ra những uẩn bị chấp thủ 
và còn lậu hoặc. Đứ c Phậ t dạ y: “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
dạy các ông Năm uẩn và năm thủ uẩn. Hãy nghe kỹ… 
Này các Tỷ-kheo, gì là Năm uẩn? Phàm có sắc gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại… xa gần, đó là sắc uẩn. Phàm 
có thọ gì… phàm có tưởng gì… thức gì… xa hay gần, 
đó là thức uẩn. Gì là năm thủ uẩn? Phàm sắc nào, … xa 
hay gần, mà có lậu hoặc, bị chấp thủ, đây là sắc thủ uẩn. 
Phàm thọ nào, tưởng nào, hành nào… thức nào xa hay 
gần, mà còn lậu hoặc, bị chấp thủ, đấy gọi là thức thủ 
uẩn. Ðây, này các Tỷ-kheo, gọi là Năm uẩn bị chấp thủ, 
hay năm thủ uẩn”.

Về  nguyên nhân và  điề u kiệ n củ a Năm uẩ n, Đứ c Phậ t 
giả i thí ch: “Do nhân bốn đại, này Tỷ-kheo, do duyên bốn đại, 
được gọi là sắc uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là 
thọ uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là tưởng uẩn. 
Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là hành uẩn. Do nhân 
danh sắc, do duyên danh sắc, được gọi là thức uẩn”.
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Đố i vớ i sự  chấ p thủ  về  thân kiế n, Đứ c Phậ t giả i thí ch: 
“Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy 
rõ bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh; không thấy rõ các bậc 
Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự 
ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong 
tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc… thọ… tưởng… 
hành… quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là 
có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở 
trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là có thân kiến. Và  khi vị  
ấ y không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã 
như là có sắc, thọ , tưở ng, hà nh thứ c đề u như vậ y tứ c vị  ấ y 
không chấ p thủ  về  thân kiế n”.

Cá i gì  là  vị  ngọ t, sự  nguy hiể m và  xuấ t ly đố i vớ i Năm 
uẩ n? Đứ c Phậ t giả i thí ch, “Này Tỷ-kheo, do duyên sắc, 
khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, 
chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự 
nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với 
sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ… Do duyên 
tưởng… Do duyên các hành… Do duyên thức khởi lên 
lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thức. Sự vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại của thức, đó là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp 
phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thức, 
đó là sự xuất ly của thức”.

Năm vị  (vô ngã  tưở ng)
Đứ c Phậ t dạ y,  “Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này 

các Tỷ-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến 
bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: ‘Mong rằng 
sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng 
phải như thế này!’ Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do 
vậy sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: 
‘Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của 
tôi chẳng phải như thế này!’. Tương tự  như vậ y vớ i thọ , 
tưở ng, hà nh và  thứ c”.

Do vậ y đố i vớ i tất cả sắc, thọ , tưở ng, hà nh và  thứ c 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”.

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với 
tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do 
yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. 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”.

Vô thường, khổ, vô ngã 
Đức Phật dạy, “Năm uẩn là vô thường. Những gì vô 

thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Do đó cần liễu tri 
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rằng: cái này không phải là tôi, không phải của tôi và 
không phải tự ngã của tôi”.  

Tương ưng bộ  kinh tập III - thiên Uẩn, phẩ m Hoa, Đứ c 
Phậ t dạ y rằ ng, “Sắc ví với đống bọt, Thọ ví bong bóng 
nước, Tưởng ví ráng mặt trời, Hành ví với cây chuối, Thức 
ví với ảo thuật”. 

Sao gọ i là  sắ c ví với đống bọt?  Như một cục bọt 
không có lõi cố định, vì vậy hình tướng của cục bọt tơi 
xốp, trống rỗng và chúng không tồn tại lâu dài. Cục bọt 
là sự kết hợp từ nhiều bọt nước, do đó chúng có nhiều 
khe hở và nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật, chúng 
rất dễ tan vỡ, và hoại diệt một cách nhanh chóng. Đứ c 
Phậ t giả i thí ch: “Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này 
chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt 
nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy 
hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện 
rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cứng trong đống bọt nước được? Cũng vậy, này các Tỷ-
kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xa hay gần; vị Tỷ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán 
sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?”.

Thế  nà o gọ i là  cả m thọ ví bong bóng nước?  Một 
bong bóng nước là vô cùng yếu ớt và không thể nắm 
bắt được, nó sẽ dễ vỡ ra ngay sau khi mới thành hình. 
Do đó, cảm thọ thoáng hiện lên khi tiếp xúc với đối 
tượng, chúng không tồn tại cố định, lâu dài. Cũng như 
một bong bong nước phát sinh và chấm dứt trong một 
giọt nước là rất nhanh. Cảm xúc phát sinh và chấm dứt 
trong thời gian của một gảy móng tay. Như một bong 
bóng phát sinh trong sự phụ thuộc vào các điều kiện, 
đó là sự phụ thuộc vào căn, trần và xúc, khi xúc chạm 
một đối tượng cảm giác sinh khởi.

Sao gọ i  là tưởng ví ráng mặt trời?  Tưởng uẩn là 
giống như ráng nắng trên mặt đường. Ráng nắng hiện 
lên khi ánh nắng tiếp xúc với mặt đường, làm lóe con 
mắt khi nhìn thấy chúng. Ráng nắng là không thật, như 
ảo ảnh, do đó ta không thể nắm bắt chúng được. Vì vậy 
không có gì phải tham đắm vào tưởng đẹp, xấu, vui vẻ 
và trường tồn.

Vì  sao ví  chư hành tợ  như cây chuối? Như một thân 
cây chuối là một tập hợp của nhiều lớp vỏ, mỗi lớp cấu 
thành mỗi đặc trưng riêng của mình, do đó tổng hợp 
của các tâm hành là một tập hợp của nhiều hiện tượng, 
đều có đặc điểm riêng của nó.

Và  thế  nà o là  quá n thứ c như ả o tưở ng? Ý thức giống 
như một ảo ảnh huyền diệu, theo nghĩa nó là không 
sáng suốt và không thể nắm bắt. Ý thức thậm chí còn 
ngắn ngủi và tạm thời hơn một ảo ảnh huyền diệu. 
Vì nó cho ấn tượng rằng một người đi, đứng, nằm và 

ngồi, với cùng một tâm trí, nhưng tâm trí thì khác nhau 
trong mỗi hoạt động này. Ý thức lừa dối mọi người 
giống như một ảo ảnh huyền diệu.

Thanh tị nh đạ o giả i thí ch chi tiế t hơn: “Còn về pháp 
giới, thì thọ uẩn nên xem như mũi tên, như cọc nhọn, tưởng 
và hành uẩn như bệnh, vì liên hệ với mũi tên thọ uẩn. Hoặc, 
tưởng của phàm phu như nắm tay trống rỗng, vì nó phát 
sinh đau khổ do thất vọng (ước muốn bị trái ngang), hay 
như con nai rừng đối với người bù nhìn, bởi nó thấy tướng 
một cách sai lạc. Và hành uẩn như kẻ ném người ta vào hố 
than hừng, vì chúng ném người vào kiết sanh, hay như tên 
cướp bị quân lính theo đuổi, vì chúng bị các khổ sanh tử 
theo đuổi, hay như hột cây độc, vì nó làm nhân cho sự tiếp 
nối các uẩn, đem lại đủ thứ tai họa. Và sắc nên xem như 
bánh xe đao vì nó là dấu hiệu của các hiểm nguy”.

Như vậ y chí nh trong mỗ i uẩ n cũ ng không có  tự  ngã , 
thì  Năm uẩ n cấ u thà nh mộ t con ngườ i vớ i đầ y đủ  danh 
và  sắ c là  vô ngã , vô thườ ng và  khổ . Mộ t ngườ i do tà  kiế n 
cố  chấ p, tâm cò n mang nặ ng ngã  tí nh do vô minh và  
tham á i chi phố i, chấ p thân nà y là  ta, là  củ a ta như vậ y 
ngườ i đó  mang lấ y gá nh nặ ng Năm uẩ n nà y lên, chí nh 
là  khổ  ở  đờ i. Nhưng khi ngườ i ấ y liễ u tri, thắ ng tri đượ c 
Năm uẩ n là  vô ngã , ngườ i ấ y không cò n vị  vô minh và  
tham á i chi phố i, tứ c đã  đặ t gá nh nặ ng Năm uẩ n xuố ng 
rồ i không mang thêm gá nh nặ ng nà o nữ a, vị  ấ y đượ c 
giả i thoá t tị nh lạ c. Do vậ y cầ n liễ u tri, thắ ng tri vị  ngọ t và  
sự  nguy hiể m và  sự  xuấ t ly củ a Năm uẩ n là  vậ y.

Tóm lại, Năm uẩn là mảnh đất tốt cho tuệ tăng 
trưởng, hay nói cách khác, chỉ có trí tuệ mới thấy rõ 
bản chất như thật về Năm uẩn. Nhờ có tuệ mới thắng 
tri, liễu tri được Năm uẩn và Năm thủ uẩn. Nhờ có tuệ 
mới cắt đứt được vô minh và tham ái khởi lên chấp thủ 
uẩn. Nhờ có tuệ mới thấy Năm uẩn là vô thường, khổ, 
vô ngã. Và với trí tuệ, hà nh giả  thự c tậ p quá n chiế u về  
Năm uẩ n như vậ y tâm sẽ  khở i lên nhà m chá n, ly tham, 
đoạ n tậ n kiế t sử , lậ u hoặ c và  đạ t đượ c giả i thoá t, giải 
thoát tri kiến. Điề u nà y đượ c khẳ ng đị nh rõ  ở  Bá t-nhã   
Tâm kinh: “Khi Bồ -tá t Quá n Tự  Tạ i thự c hà nh Bá t-nhã  ba-
la-mậ t-đa thâm sâu, thấ y đượ c Năm uẩ n đề u không, liề n 
thoá t khỏ i hế t thả y khổ  á ch”. 
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Tánh Không (Śūnyatā) là một khái niệm cốt 
yếu trong các bộ kinh Đại thừa nói chung và 
kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật nói riêng để 
mô tả bản chất tối hậu của tất cả các pháp. 
Khái niệm này được coi là một trong những 

đóng góp quan trọng để phát triển hệ thống triết học 
Đại thừa vượt lên mọi học thuyết khác.

Về từ nguyên, theo từ điển Sanskrit-English (của N. 
Monier William, Apte và MacDonnell) thì śūnyatā là một 
danh từ có nguồn từ śūnyavà hậu tố tā. Trong đó, śūnya 
là một tính từ, xuất phát từ gốc śvi (hoặc śū) có nghĩa là 
gia tăng hoặc phồng lên. Gốc từ này ngụ ý bất cứ sự vật, 
hiện tượng nào phồng lên bên ngoài thì chúng lại trống 
rỗng về bản tánh ở bên trong. Cho nên, śūnyatā có nghĩa 
là không, trống rỗng, không thật, không có thực thể chắc 
chắn, không sở hữu, không hiện hữu… Khi dịch sang 
tiếng Anh là “emptiness” hoặc “voidness” có nghĩa trống 
rỗng, hư vô hoặc vô vi thì śūnyatā dễ dàng được coi là 
một học thuyết về chủ nghĩa hư vô. Tuy nhiên, śūnyatā 
không phải là một học thuyết về chủ nghĩa hư vô mà là 
một trạng thái thực nghiệm bản thể của các pháp. 

Để thấu triệt tánh Không trong kinh Kim cang thì 
xuyên suốt bản kinh có ba cách biểu thị tánh Không 
được Đức Phật thuyết giảng qua các nghi vấn của ngài 
Tu-bồ-đề.

 
Không chấp vào nhị nguyên
Trước tiên, trong bản thân tánh Không luôn bao 

hàm hai mặt đối lập hay hai thái cực của một vấn đề. 
Giả sử cho rằng tất cả mọi các pháp là vĩnh cửu, bất 
biến thì rơi vào chấp thường. Ngược lại, nếu cho rằng 
tất cả mọi hiện hữu không thật và hoại diệt lại thuộc 
về chấp đoạn. Nhiều cặp phạm trù đối lập khác như: 
sinh và diệt, có và không, nhiễm và tịnh, Phật và chúng 
sanh, luân hồi và niết-bàn… chỉ là hai mặt của một 
tổng thể. Nói cách khác, hai trạng thái đối lập chỉ là 
biểu hiện thật tánh của thực tại duy nhất, chúng luôn 
phụ thuộc vào nhau không thể tách rời, trong cực này 
đã tồn tại cực kia và ngược lại. Ví như các pháp sinh ra, 
trong sự sinh ấy đã tồn tại sự diệt và trong cái diệt đã 
bắt đầu cho việc tái sinh. Đức Phật khuyên các vị Bồ-tát 
không chấp vào bất cứ thái cực nào:

“Các vị Bồ-tát đại sĩ không nên sanh khởi ý niệm về 
pháp cũng như ý niệm về phi pháp. Các vị ấy không sanh 
khởi ý niệm cũng chẳng phải phi ý niệm”.

Nếu chúng ta nghĩ rằng pháp đó là pháp, pháp đó là 
phi pháp thì vô tình chính chúng ta đã rơi vào phân biệt 
làm cho sự bám víu, chấp trước len lỏi vào tâm thức.

“Các vị Bồ-tát đại sĩ sanh khởi ý niệm về pháp thì các 
vị đó sẽ chấp vào ngã, chấp vào chúng sanh, chấp vào 
sinh mạng, chấp vào sự hiện hữu. Nếu ý niệm về phi pháp 
sanh khởi thì các vị đó sẽ chấp vào ngã, chấp vào chúng 
sanh, chấp vào sinh mạng, chấp vào sự hiện hữu”.

Trong trường hợp này, pháp có nghĩa là giáo lý Đức 
Phật và phi pháp là giáo lý ngoại đạo. Bất cứ ý niệm 
về pháp và phi pháp khởi sinh trong tâm trí đều dẫn 
đến sự chấp trước vào ngã, chúng sanh, sinh mạng, 
sự hiện hữu. Chỉ khi vượt lên những phân biệt nhị 
nguyên, chúng ta mới hiểu rõ các pháp chẳng phải cái 
này cũng chẳng phải cái kia. Do đó, ý nghĩa của tánh 
Không được xem như Trung đạo phá vỡ mọi khái niệm 
một bên và loại bỏ sự bám víu vào thiên kiến, tư tưởng 
bảo thủ.

Từ ý nghĩa trên, những việc làm của các vị Bồ-tát 
được đề cập trong kinh chẳng hạn như bố thí, nhẫn 
nhục, trang nghiêm cõi Phật, thuyết pháp, giáo hoá 
chúng sinh… đều phải trải qua ba bước: vị ấy nên giữ 
vững như thế nào; vị ấy nên thực hành như thế nào; vị 
ấy nên bảo hộ tâm như thế nào; và đây là ba câu hỏi 
mà ngài Tu-bồ-đề đã hỏi Đức Phật ở phần mở đầu kinh 
cho nên xuyên suốt bài kinh, tất cả hàm ý đều được an 
trụ hiểu thông qua ba bước này. 

Bước đầu tiên là giữ vững có nghĩa vị hành giả phát 
tâm dõng mãnh và tinh tấn cầu mong đạt được kết 
quả, đây cũng là tâm nguyện đầu tiên khi tiến vào Bồ-
tát hạnh; bước thứ hai là thực hành đem lại sự thành 
tựu. Hai giai đoạn này cũng được xem như hai trạng 
thái đối ngược, một bên là khởi đầu và một bên là kết 
quả. Bước cuối cùng là bảo hộ tâm mới là bước quan 
trọng quyết định, vị hành giả thoát khỏi hai trạng thái 
đó bằng cách giữ tâm vô chấp, không còn phân biệt 
cái này cái kia, cũng không thấy có tu hành hay có kết 
quả, có an lạc, có thanh tịnh… Giống như khi bắt đầu 
bố thí thì luôn thấy bản thân mình cần phải kiên trì và 
khi đã bố thí cho người khác những gì họ cần, vị hành 
giả không nên chấp vào người thí, người nhận, vật bố 
thí. Do đó, vị hành giả khi thực hiện bất cứ thiện pháp 
nào luôn vô trụ chấp và buông xả hết vọng niệm có 
thể dẫn đến chấp ngã, chấp pháp. Đây là quá trình tuệ 
quán và thực nghiệm tánh Không.

Ba cách biểu thị tánh Không 
trong kinh Kim Cang

ĐỨC  Â N
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Sự phủ định
Bất cứ những gì Đức Phật dạy không gì khác hơn là 

phương tiện (upāya). Đây là một chủ đề liên quan đến 
câu nói của Đức Phật:

 “Đối với những ai hiểu rõ giáo pháp giống như chiếc 
bè, thì giáo pháp chẳng khác gì phi giáo pháp, [cả hai] 
nên được từ bỏ”.

Câu nói này khiến các vị đệ tử trở nên bối rối. Họ tự 
hỏi những gì họ đã học, hành trì và đạt được là đúng 
hay sai. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Thật ra, chúng 
ta nương tựa những gì Đức Phật dạy và tin rằng đó là 
cứu cánh và giải thoát. Nhưng những lời Phật dạy chỉ 
là phương tiện mà Đức Phật dẫn dắt chúng sinh nhận 
ra chân lý bởi vì chân lý, giải thoát hay thực tại tự nó là 
không thể nói. Cho nên ngôn ngữ chỉ là phương tiện 
diễn tả để hình dung và tư duy (bởi vì bản thân ngôn 
ngữ không phải là chân lý. Giống như một món ăn, nếu 
chúng ta chỉ mô tả màu sắc và hương vị mà không ăn 
nó, thì sự mô tả đó chỉ là hình thức. Chỉ khi chúng ta ăn 
nó mới thực sự biết nó như thế nào).

Về cơ bản,tánh Không là không thể nói được vì nó 
vượt qua bốn mệnh đề (còn gọi là tứ cú) diễn tả mọi 
sự vật hiện tượng tương đối, tất cả tri kiến của nhân 
loại dù có bằng lý luận gì cũng không thể vượt khỏi 
bốn lập luận này đó là (1) có, (2) không, (3) cũng có 
cũng không, (4) chẳng có chẳng không. Đối với tục đế, 
tánh Không là tương đối vì duyên khởi; đối với chân 
đế, nó là chân như, pháp tánh, thực tướng, Niết-bàn, 
bản thể… không thể nói được vì siêu việt và không có 
phạm trù thỏa đáng để mô tả.

Để giúp các vị Bồ-tát loại bỏ những chấp thủ, Đức 
Phật đã phủ nhận hàng loạt vấn đề như:

- Ngay cả khi đã độ thoát tất cả vô số chúng sanh, 
(thực tế) không có chúng sanh nào được độ thoát.

- Không thể nhìn thấy Như Lai bằng sự sở hữu các 
tướng tốt. 

- Không có bất kỳ pháp nào giống như“sự giác ngộ viên 
mãn tối thượng”đã được giác ngộ bởi Như Lai. Không có 
bất kỳ pháp nào đã được giảng dạy bởi Như Lai.

- Này Tu-bồ-đề! “Giáo pháp, giáo pháp” cũng giống 
như phi giáo pháp đã được nói bởi Như Lai. 

- Vị ấy không đạt được pháp nào. Do đó, vị ấy được gọi 
là nhập lưu.

- Không có bất kỳ pháp nào mà Như Lai học từ Nhiên 
Đăng Như Lai, La-hán, đấng giác ngộ hoàn toàn.

Sự phủ định chỉ là phương tiện giúp các vị Bồ-tát có 
thể tiếp cận với chân lý tuyệt đối, đoạn trừ ngã chấp và 
pháp chấp. Đặc tính của phủ định là phủ định liên tiếp 
và phủ định luôn những gì bị phủ định. Sự phủ định 
tuyệt đối phô bày tự tánh Không của vạn pháp. 

Nói cách khác, sự phủ định hiển thị tánh Không 
chẳng phải pháp này hay pháp kia nên chúng ta không 
thể nắm bắt nó. Nếu bám chặt vào nó cho rằng không 
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có tu hành cũng chẳng có chứng đắc thì đồng nghĩa với 
việc chúng ta đang rơi vào “chấp không”. Nhưng tánh 
Không cũng không nằm ngoài pháp đó vì các pháp 
thường hữu mà hư vô, tuy hư vô nhưng thường hữu. 

Tương tự như thế, sau khi phủ nhận một pháp, Đức 
Phật lại khẳng định nó vì trạng thái “vốn như thật” của 
các pháp. Đây là điểm quan trọng thứ hai để quán 
chiếu và thấu triệt tánh Không. Giả dụ như: “Thế Tôn! 
không có bất kỳ pháp nào được gọi là A-la-hán. Do vậy, 
vị ấy được gọi là ‘A-la-hán’”. 

Thực tướng 
của mọi sự vật hiện tượng
Trong giáo lý Nguyên thủy, ngoài Duyên khởi, 

không có sự thật nào khác để giải thích quy luật hoạt 
động của chúng sinh và vạn vật. Mười hai mắt xích 
trong chuỗi nguyên nhân và kết quả liên kết với nhau. 
Về mặt hiện tượng thì nói rằng các pháp là duyên sanh 
nên bản chất của chúng là vô ngã. Đức Phật đã nói: “Ai 
nhìn thấy duyên khởi thì thấy pháp, ai nhìn thấy pháp thì 
nhìn thấy duyên khởi”.

Trong tuệ quán về tánh Không, lý thuyết Duyên 
khởi giúp chúng ta biết nguyên nhân và kết quả của 
thế giới hiện tượng. Sau khi chia chẻ nguyên nhân và 
kết quả của thế giới hiện tượng, những gì chúng ta đạt 
được không gì khác ngoài Không tánh. Đó là bản chất 
của tất cả các pháp hữu vi:  

 “Các pháp hữu vi giống như ngôi sao, mắt nhậm, 
ánh đèn, như ảo tưởng, giọt sương, bong bóng, như giấc 
mộng, tia chớp và đám mây, [các pháp] nên được quán 
chiếu như vậy”.

Do duyên sanh nên các pháp hiện hữu và chỉ cần 
một duyên thay đổi, pháp sẽ theo đó thay đổi. Tất cả 
các pháp được sinh ra và hoại diệt từ vô số mối quan 

hệ nhân và quả, cho nên chúng phụ thuộc lẫn nhau, 
không thể tách rời, không tồn tại độc lập, không thể 
tự hiện hữu. Từ đó các pháp là ảo tưởng, vô thường, 
không tự ngã, không có tự tánh, không có thực thể 
cố định. Đây là giáo nghĩa tánh Không mà chúng ta 
thường hay phân tích cũng chính là điểm cốt yếu để 
thấy rõ tự tánh của vạn pháp.

Cuộc đàm luận của Đức Phật và ngài Tu-bồ-đề trong 
kinh Kim cang chỉ nhằm hiển bày thực tướng tánh 
Không. Đức Phật có rất nhiều phương tiện giúp các vị 
Bồ-tát thể nhập tánh Không cho nên ba cách biểu thị 
về nó cùng một mục đích duy nhất. Nếu tánh Không 
được hiểu theo nghĩa của Trung đạo thì nó phá vỡ 
chấp ngã, chấp pháp, những thiên kiến, định kiến, tư 
tưởng bảo thủ dính mắc vào hai cực… 

Phật giáo Đại thừa phát triển tư tưởng tánh Không 
để lên đến đỉnh điểm, thâm sâu, khó nắm bắt. Đôi khi 
tánh Không lại trở thành một lý thuyết trừu tượng và 
dễ lầm tưởng vì cái “không” khiến cho chúng ta rơi vào 
chủ nghĩa không thật. Tánh Không trong ý nghĩa của 
chân đế không còn phân biệt nhị nguyên. Điều đó 
hướng dẫn mọi hành giả quán chiếu luôn giữ tâm vô 
chấp, không còn gì để bám víu, đạt được giải thoát, 
sống với tự tánh thanh tịnh. Tánh Không trong ý nghĩa 
tục đế cho thấy các pháp là duyên sanh, bởi duyên 
sanh nên các pháp vô thường, vô ngã. Nó khiến cho 
chúng ta quán xét và thể nghiệm bản chất thật của 
mọi sự hiện hữu trên thế gian. Sau cùng, tuy đã có 
rất nhiều sự giảng giải khác nhau về học thuyết tánh 
Không nhưng tự nó không phải là một lý thuyết sáo 
rỗng, mà nó là sự thật dẫn đến tuệ giác về bản chất của 
thế giới hiện tượng. Do vậy, tánh Không là hình thức 
của quán chiếu và thực nghiệm, không phải là một đối 
tượng của nghiên cứu hay tưởng tượng. 
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N G Ẫ M  N G H Ĩ

Cách đây nhiều năm chúng tôi đã có lần viết 
về “Hội chứng cửa kính vỡ”, dẫn lời Frédéric 
Bastiat, nhà kinh tế nổi tiếng người Pháp, 
khi ông nêu ra câu chuyện về một đứa trẻ 
thường ném đá vỡ kính cửa sổ, làm chủ nhà 

phải thuê thợ lắp kính khác. Người ta la rầy đứa trẻ ngỗ 
nghịch nhưng lại mừng vì nhờ vậy mà người thợ làm 
kính kiếm được tiền từ việc thay tấm kính vỡ. 

Câu chuyện khiến ta nhớ lại bộ phim “The Kid” của 
Charles Chaplin khi hai cha con sống bằng việc phân 
công: con “ném vỡ kính” và cha “thay kính”. Có nghĩa là 
chúng ta đạt được thành công trong một lãnh vực hay 
công việc nào đó nhưng lại phải trả giá bằng việc hy 
sinh cái gì đó có giá trị bằng hoặc đắt hơn cái chúng 
ta nhận. Chuyện này không còn riêng lẻ nữa mà đã trở 
thành hội chứng.

Phát triển nóng và hậu quả 
Hàng năm trong các hội nghị tổng kết sơ kết, chúng 

ta chỉ nghe báo cáo tốc độ phát triển GDP và hài lòng 

với những con số từ 6,2% đến 6,8%. Thậm chí có người 
còn tự hào về con số cao nhất khu vực (mà không xét 
đến quy mô nền kinh tế và nguyên nhân tăng trưởng, 
từ FDI hay doanh nghiệp trong nước?). Tuy vậy theo 
báo cáo “Các chỉ số Phát triển con người - cập nhật số liệu 
thống kê năm 2018 của Việt Nam” do UNDP thực hiện và 
công bố ngày 17/10/2018 cho thấy: Chỉ số phát triển 
con người (HDI) của Việt Nam tăng liên tục trong 27 
năm qua nhưng đang có chiều hướng chững lại. Về 
chỉ số HDI, Việt Nam hiện đang thuộc nhóm trung bình 
cao, với chỉ số 0,694 trong năm 2017, đứng thứ 116 
trên tổng số 189 quốc gia (tương tự với thứ bậc của 
năm 2016). 

Thử nhìn lại, chúng ta đã ném vỡ bao nhiêu kính và 
bây giờ đang phải lắp lại khi đạt những con số tăng 
trưởng như trên? 

Chỉ một cơn lũ, chúng ta phải làm lại bao nhiêu đê 
đập, cầu đường do việc thi công câu thả, kém chất 
lượng? Chúng ta có tính vào GDP những số tiền phải 
bỏ ra để khắc phục không? 

“Hội chứng cửa kính vỡ”

N G U Y Ê N  CẨN
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nhiệm của chủ đầu tư, thiết kế, thi công đều kém. Cho 
nên sự cố xảy ra tại một số đập mấy năm qua cho thấy 
những người chịu trách nhiệm của dự án không am hiểu 
kỹ thuật, làm rất ẩu, làm bừa, cứ tưởng làm thủy điện thì 
ai cũng làm được”.

Và hậu quả là thủy điện góp phần tăng nguy cơ “xả 
lũ” xuống hạ nguồn, nhấn chìm bao làng mạc như đã 
từng xảy ra ở nhiều nơi trong những năm qua. 

Cùng với thủy điện, những cánh rừng bị tàn phá 
cũng gây ảnh hưởng tai hại cho môi trường, cho đời 
sống người dân quanh đấy. Chiến dịch phủ xanh đồi 
trọc chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng qua báo chí 
chúng ta đọc những tin như “… hàng trăm cây thông ở 
Đà Lạt bị bức tử, hàng trăm hecta rừng phòng hộ bị chặt 
đốn, có những vụ xảy ra không xa trạm kiểm lâm nhưng 
không ai can thiệp!”. 

Một vài số liệu đáng lưu ý. Trước năm 1945, tỷ lệ 
che phủ rừng của Việt Nam trên 43%. Trong giai đoạn 
1945-1975, do chiến tranh, hơn 2 triệu ha rừng bị hủy 
hoại. Tỷ lệ che phủ chỉ còn 33,8%.

Theo Quyết định Công bố Hiện trạng Rừng năm 
2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tính đến ngày 31-12-2018, diện tích đất có rừng đủ tiêu 
chuẩn để tính tỉ lệ che phủ toàn quốc là 13.785.642 ha, 
tỉ lệ che phủ là 41,65% ( Báo Biên phòng 1/4/2019). 

Nhưng cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ 
NN&PTNT), chỉ hơn 5 năm (2012-2017), diện tích rừng 
tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng tại 
các dự án được duyệt chiếm 89% tổng diện tích rừng 
giảm; còn lại là do phá rừng trái pháp luật làm mất 
11%. Những vụ phá rừng nghiêm trọng ở các tỉnh Tây 
Nguyên, miền Trung từ Quảng Nam đến Nghệ An, Điện 
Biên được phát hiện chậm. Theo Bộ, chính việc xử lý 
thiếu kiên quyết, không nhất quán, thậm chí có biểu 
hiện né tránh trách nhiệm, làm ngơ, tiếp tay cho người 
phá rừng, gây thiệt hại lớn đối với tài nguyên rừng, gây 
bức xúc trong xã hội.

Một ví dụ như riêng trong tỉnh Điện Biên, tại huyện 
Mường Nhé, từ năm 2016 đến 9/2017 đã phát hiện 295 
vụ phá rừng trái pháp luật, thiệt hại 288 ha rừng.

Chúng ta biết lũ lụt, sạt lở ngày càng trầm trọng 
là do mất rừng, chưa nói đến nhiều loài vật bị tuyệt 
chủng và tệ hại nhất là làm mất cân bằng khí hậu vì 
khi rừng bị phá hại, lượng cacbon dioxide (CO2) không 
còn được cây rừng hấp thụ sẽ tăng cao dẫn đến hiệu 
ứng nhà kính.

Hãy nhớ rằng trong văn hóa truyền thống phương 
Đông, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên là 
thống nhất. Nhà Nho chủ trương cảnh giới Thiên Nhân 
hợp nhất; coi sự hài hòa của con người và thiên nhiên 
là cách hưởng thụ chân chánh của nhân sinh; coi sự tác 
động qua lại của con người và thiên nhiên là cảnh giới 
cao nhất của nhân sinh. 

Còn nhà Phật quan niệm “Loài vô tình có tính giác”, 

Chỉ một đợt lũ, Hà Giang hay Thanh Hóa tan hoang 
đồng ruộng, làng mạc, lại phải cứu trợ, phải gầy dựng 
lại khi bao nhiêu hoa màu, tôm cá đã trôi đi? Chúng ta 
tính vào thất thoát, thiệt hại hay đầu tư? 

Từ đó nghĩ về thủy điện. Không ai phủ nhận hiệu quả 
của thủy điện, ngay ở Na Uy, 9% tổng sản lượng điện 
là từ thủy điện. Trong điều kiện cần hạn chế các nguồn 
năng lượng phát ra từ dầu, than, người ta xây thủy điện 
nhỏ ở những vùng núi cao do địa thế hiểm trở. Ở nước 
ta thủy điện chiếm gần 30% tổng sản lượng điện quốc 
gia. Thế nhưng, sự cố thủy điện liên tục xảy ra. 

Giáo sư Phạm Hồng Giang nhấn mạnh: “Bản thân 
thủy điện chả có lỗi gì, lỗi ở con người. Việc làm thủy điện 
của ta còn thiếu trách nhiệm. Quản lý quy hoạch và quá 
trình đầu tư được phân cấp cho các địa phương, không 
có người am hiểu chuyên môn. Rồi ai cũng có thể làm chủ 
đầu tư. Xoay xở ra dự án rồi thì tìm cách vay ngân hàng 
để đầu tư. Chọn đơn vị thiết kế rẻ, thiếu kinh nghiệm cũng 
được. Thi công cũng thế. Như vậy trình độ, ý thức trách 
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yêu quý thiên nhiên; đây là tinh thần cơ bản của quan 
điểm về thiên nhiên của Phật giáo. Phật giáo Đại thừa 
xem tất cả vạn pháp là sự hiển thị của Phật tính, vạn 
pháp đều có Phật tính.

Nhưng khi chúng ta không tôn trọng thiên nhiên 
thì sao?

Chỉ tính những ngày đầu tháng 8 vừa qua, lũ ở Đà 
Lạt đã cuốn trôi hoa màu, nông trại của người dân. 
Nguyên nhân rất lớn là việc gia tăng ồ ạt diện tích sản 
xuất nông nghiệp trong nhà kính, nhất là vùng nông 
nghiệp dọc hai bên suối Cam Ly - con suối xương sống 
có vai trò dẫn nước và thoát nước cho khu vực Đà Lạt. 
Theo các số liệu mới nhất của Sở NN và PTNT tỉnh 
Lâm Đồng, tổng diện tích sản xuất rau hoa của Đà Lạt 
khoảng 18.000 ha nhưng có đến 10.000 ha nhà kính (tỉ 
lệ hơn 50%). 

Chúng ta cần lưu ý việc phá rừng trồng rau chưa tác 
hại bằng phá rừng để làm những khu nhà kính. Hậu 
quả xảy đến cho những nơi cách đó hàng chục, hàng 
trăm cây số. 

Từ rừng xuống biển và thành phố…
Các nhà môi trường hay các kiến trúc sư còn cho rằng 

việc Đảo Ngọc bị ngập do nhà đầu tư quá tham lam, 
“bê-tông hóa” quá mức, còn chính quyền thì thiếu tầm 
nhìn phát triển bền vững. Lần đầu tiên, người dân Phú 
Quốc đang phải sống chung với “đại hồng thủy” sau đợt 
mưa lớn và kéo dài nhất trong vòng 100 năm qua.

Hiện tượng “bê-tông hóa” không chỉ gây hại ở Phú 
Quốc, chúng ta biết thành phố Hồ Chí Minh cũng là 
một nạn nhân của “bê-tông hóa” khi cứ mưa là ngập vì 
người ta đã lấp tất cả những hồ Kỳ Hòa, Đầm Sen, bít 
dòng chảy của bao nhiêu kênh mương khác… Ngoài 
ra ở các thành phố biển khác, việc “bê-tông hóa” cũng 
đang diễn ra rất nhanh, rất đáng quan ngại. Để đạt 
sự phát triển du lịch, chúng ta đang làm tổn hại môi 
trường và không gian sống.

Chúng ta có đau lòng không khi xem truyền hình 
mỗi tối, thấy cảnh “màn trời chiếu nước” của cư dân 
Daklak, Dak Nông, Thanh Hóa… Số người chết ngày 
một tăng, nhiều nơi người ta phải đu dây qua suối! 

Cũng để phát triển kinh tế, chúng ta do dự không 
làm gắt, không truy xét tình trạng xử lý nước thải hay 
gây ô nhiễm của một số xí nghiệp, nhà máy. Theo tài 
liệu của Công ty Sapuwa, tình trạng quy hoạch các khu 
đô thị chưa gắn với vấn đề xử lý chất thải, nước thải 
nên ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, các khu 
công nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động. Trong 
tổng số 183 khu công nghiệp trên cả nước, có hơn 60% 
khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. Các đô thị chỉ có khoảng từ 60% đến 70% chất 
thải rắn được thu gom; lại thiếu cơ sở hạ tầng thoát 
nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường… Có nơi lượng nước 

thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra sông, hồ. Nguyên 
nhân của những sự việc trên chính là sự thiếu ý thức 
nghiêm trọng của nhiều người dân và nhất là của các 
cấp thẩm quyền, nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô 
nhiễm cũng không ảnh hưởng gì tới mình nhiều…

Về phía doanh nghiệp, họ đặt nặng mục tiêu tối đa 
hóa lợi nhuận, vi phạm quy trình khai thác và sản xuất, 
góp phần gây ô nhiễm môi trường. 

Tình trạng an toàn thực phẩm cũng vậy, chúng ta 
chấp nhận hàng gian, hàng kém chất lượng vào chợ, 
sau đó vào trong cơ thể chính chúng ta ảnh hưởng sức 
khỏe mai sau với những căn bệnh ngày một trẻ hóa 
như ung thư, tiểu đường… 

Về mặt giáo dục, chúng ta phải đào tạo lại bao 
nhiêu bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư… bao nhiêu cử nhân không 
đủ năng lực do chạy theo chỉ tiêu; tình trạng nhiều 
trường, công cũng như tư, cũng đào tạo chung một 
ngành nghề, điểm chuẩn đầu vào chênh lệch, lại cho 
liên thông cao đẳng-đại học, cấp văn bằng hai… Có 
vị lãnh đạo kêu lên phải khắc phục tình trạng có bằng 
cấp mà không biết làm việc. Rồi chi phí đào tạo lại do 
doanh nghiệp hay xã hội gánh chịu, chưa kể những tổn 
hại do những ông kỹ sư bác sĩ thiếu năng lực chuyên 
môn ấy gây ra. 

Chúng ta sẽ còn nhiều ví dụ nữa để minh họa cho 
hội chứng “làm vỡ kính” này mà thuật ngữ hay quán 
ngữ thậm chí là sáo ngữ “rút kinh nghiệm sâu sắc” e là 
khá muộn vì sợi dây kinh nghiệm ấy đã quá dài bao 
năm nay! Cần phải hành động ngay hôm nay và phải 
dừng lại, nếu cần, những dự án, những việc làm di hại 
cho mai sau, vì cần phải nhớ đến câu nói: “Nếu anh bắn 
vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh 
bằng đại bác” để rồi chúng ta phải đối diện với chu kỳ 
muôn thưở “Đói nghèo - làm kinh tế bất chấp hậu quả 
- suy thoái môi trường - tai họa - bệnh tật - đói nghèo - 
thất học - làm kinh tế bất chấp hậu quả…”.

Đức Phật dạy: “Cái này có nên cái kia có, cái này sinh 
nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này 
diệt nên cái kia diệt”. Mối quan hệ giữa con người với 
con người, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên 
đều ảnh hưởng lẫn nhau, một sự vật hưng thịnh thì 
tất cả đều hưng thịnh, một sự việc suy vong thì tất cả 
đều suy vong. Phá hoại thiên nhiên và đối lập với thiên 
nhiên thì nhất định khiến cho nhân loại tự chuốc lấy 
sự diệt vong.

Nâng cao ý thức toàn dân là việc phải làm; nhưng 
trước mắt, điều cần thiết là các cấp lãnh đạo phải 
hành động kiên quyết, có trách nhiệm vì một Việt 
Nam phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với 
môi trường. Đó cũng là ý nghĩa nhân duyên và nhân 
quả của nhà Phật. Muốn có quả ngọt mai sau thì phải 
gieo nhân lành cùng những điều kiện môi sinh thuận 
lợi (duyên). Điều này không mới nhưng cần phải làm 
ngay vì đã trễ! 
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Núi Yên Tử nằm trên cánh cung Đông Triều, 
ôm gọn vùng Đông Bắc Việt Nam, sườn 
Đông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, 
sườn Tây thuộc tỉnh Bắc Giang. Có điều lạ, 
bởi bên sườn Tây thuộc địa phận huyện 

Sơn Động (Bắc Giang) thường xuyên có mây mù bao 
phủ thì bên sườn Đông lại hiếm thấy hơn; và nếu du 
khách muốn ngắm mây luồn - một đặc sản ở Phù Vân 
Yên Tử - thì con đường phía Tây sẽ là lựa chọn tuyệt vời 
trên đường hành hương về đất Phật. Đây cũng là cung 
đường đầy mới mẻ và đầy thú vị đối với ai muốn chinh 
phục danh sơn Yên Tử. 

Nếu Đông Yên Tử được xem là nơi Phật hoàng Trần 
Nhân Tông tu hành đắc đạo, thì Tây Yên Tử chính là 
con đường hoằng dương Phật pháp, truyền bá, mở 
mang đạo Phật của vị vua từng rũ bỏ vinh hoa phú 
quý, chuyên tâm tu hành và tạo dựng một dòng Thiền 
mang bản sắc dân tộc Việt. Trên hệ thống núi phía Tây 
này có nhiều thắng tích nổi tiếng gắn với Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử; đó là, chùa Vĩnh Nghiêm nơi Phật 
hoàng Trần Nhân Tông cùng hai vị đồ đệ là Pháp Loa 
và Huyền Quang đã từng trụ trì thuyết pháp, nơi lưu 
giữ Mộc bản được UNESCO công nhận là di sản ký ức 

châu Á-Thái Bình Dương; khu thắng tích Am Vãi, Suối 
Mỡ-Hồ Bấc, Hòn Tháp, Yên Mã… 

Hầu hết, những khu di tích đã có từ thời Lý - Trần 
(thế kỷ XI đến thế kỷ XIV). Các tài liệu đều nói, sau khi 
Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, Nhị tổ 
Thiền sư Pháp Loa và Tam tổ Thiền sư Huyền Quang 
cũng theo con đường phía Tây này thực hiện nhiệm 
vụ Phật sự của Trúc Lâm; các ngài cho mở mang, xây 
dựng chùa tháp, phát triển đạo Phật rộng khắp ở Bắc 
Giang, Hải Dương. Bởi thế phía sườn Tây núi Yên Tử còn 
đó trầm tích của hàng loạt các công trình di tích liên 
quan chặt chẽ đến quá trình hình thành và hưng thịnh 
của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, như chùa Vĩnh Nghiêm, 
chùa Khám Lạng, chùa Yên Mã, chùa Am Vãi, chùa Hồ 
Bấc, chùa Đám Trì, chùa Bình Long, chùa Sơn Tháp… 

Những nền móng kiến trúc do các nhà khảo cổ học 
khai quật được trước đây tại những di tích trên đều 
chứng minh được rằng các công trình ấy đều đã có từ 
thời Trần và có mối liên hệ mật thiết với Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử do Tam tổ Trúc Lâm (gồm Sơ tổ Điều Ngự 
Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa và Tam tổ 
Huyền Quang) sáng lập. 

So với mười năm về trước, đường lên Khu du lịch tâm 
linh sinh thái Tây Yên Tử giờ đây đã dễ đi hơn gấp cả trăm 

Trên đỉnh Phù Vân
P HẠM  T H Ị  N G O A N
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lần. Những con suối vắt vẻo với đầy rẫy sỏi đá lô nhô 
ngày nào đã được thay bằng những chiếc cầu kiên cố. 
Tuyến đường bê-tông 293 còn có tên gọi khác là đường 
“Tâm Linh” có chiều dài gần 100km từ thành phố Bắc 
Giang đến thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu đã nối gần 
hơn giữa đô thị và rẻo cao của cộng đồng người Dao 
Thanh y tại đây. Đứng ở Tuấn Mậu, có thể quan sát thấy 
chùa Đồng Yên Tử ẩn khuất trên đỉnh núi thiêng.

Chúng tôi đã có một hành trình đẹp như mơ bởi sức 
hút kỳ lạ  từ cánh rừng nguyên sinh với ngút ngàn mây 

trắng, núi non điệp trùng, mây giăng hư ảo. Điểm dừng 
chân đầu tiên của đoàn chúng tôi tại đỉnh đèo Bụt nơi 
giáp ranh giữa hai huyện Lục Nam và Sơn Động của tỉnh 
Bắc Giang. Con đèo ngoằn ngoèo, quanh năm mây trắng 
bao phủ. Người dân tại đây kể rằng hầu như đoàn nào lên 
Tây Yên Tử cũng đều dừng chân tại đèo Bụt để ngắm núi 
Phật Sơn. Chỉ nghe tên đèo, tên núi cũng đủ để biết nơi 
đây ẩn chứa những giá trị lâu đời của Phật giáo; và nghe 
đâu, cũng tại đèo Bụt này trong tương lai tỉnh Bắc Giang 
sẽ xây dựng một ngôi chùa Trình phục vụ du khách trước 
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khi hành hương vào sâu bên trong khu du lịch tâm linh 
sinh thái đang được đầu tư xây dựng và lên chùa Đồng. 

Bên sườn Tây hiện đã được xây dựng các công trình 
văn hóa tâm linh, đồng thời hệ thống cáp treo cũng 
đã vận hành. Tuy nhiên việc hành hương bộ qua các 
lối mòn vẫn là sự lựa chọn được nhiều du khách quan 
tâm. Du khách không chỉ toại tâm, toại ý được hành 
hương về một vùng văn hóa tâm linh huyền thoại, mà 
còn cảm nhận một miền thiên nhiên với núi non hùng 
vĩ, tươi đẹp. 

Đứng trên đỉnh thiêng Yên Tử, tôi nghe đâu đây như 
vẫn còn tiếng vọng thần kỳ của hồn thiêng sông núi, 
bỗng nhớ đến câu thơ của Điều Ngự Giác Hoàng (Vua 
Trần Nhân Tông) mấy trăm năm trước: 

Xã tắc bao phen chồn ngựa đá 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng. 

Mùa này, lượng khách hành hương vắng vẻ hơn 
nên đường đi lối lại cũng bị cỏ dại và cây trúc choán 
ra hai bên. Dốc khi thoai thoải, khi gấp khúc. Tiếng 
chim muông hòa cùng tiếng lá trúc kêu xào xạc càng 
tạo cho không gian thêm huyền ảo. Càng lên cao mây 
mù càng dày đặc, chúng tôi vén những lá trúc để đi và 
rồi cũng đến được đỉnh chùa Đồng, được ngắm nhìn 
giang sơn gấm vóc của Tổ quốc thật tuyệt vời, bao 
nhiêu mệt nhọc tan biến. 

Cách chùa Đồng khoảng 1km, chúng tôi gặp một 

“cụ” rùa đá đầu hướng về chùa Đồng. “Cụ” rùa đá nằm 
tại vị trí giáp ranh giữa đất của Quảng Ninh với Bắc 
Giang, ai cũng đều dừng lại chắp tay lạy và không 
quên lưu giữ vài bức hình thật kỳ lạ, độc đáo đó. Người 
dân vùng đất này còn âm vang mãi về một thuyền 
thuyết, rằng trong quá khứ “cụ ” rù a nà y đi từ  đấ t Bắ c 
Giang sang Quả ng Ninh, tớ i đây “cụ ” đuố i sứ c và đã  hó a 
thà nh đá  nên rấ t linh thiêng, từ  đó  tớ i nay mỗ i khi ai đi 
qua đây đề u cú i đầ u vá i lạy.

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc, chúng tôi vén 
những cành trúc để đi và rồi cũng đến được đỉ nh chùa 
Đồng. Rừng núi nơi này vẫn khá nguyên sơ, cây cỏ rậm 
rạp và ít người qua lại, tâm hồn ta như nhẹ nhàng hơn khi 
nghe chim chóc ríu rít gọi bầy, tiếng gió reo trong rừng 
trúc, cảnh sắc chốn thiền giữa rừng sâu, rất thích hợp 
những ai muốn tìm lại bản ngã. Bao thăng trầm đã qua 
đi, nhưng chỉ khi “sống chậm” giữa rừng sâu núi thẳm ấy 
lòng ta mới thấy nhẹ nhàng, bao nhiêu hỷ, nộ, ái, ố bỗng 
muốn rũ bỏ và cả những tham sân si cũng hết nặng nề. 

Có lẽ vậy mà hơn bảy thế kỷ trước Trần Nhân Tông 
đã đề thơ rằng: 

Véo von chim hót, liễu đầy hoa 
Thềm vẽ mây in bóng xế tà 
Khách đến chẳng bàn chi thế sự 
Lan can cùng tựa ngắm trời xa. 

(Xuân canh) 
* Ảnh của tác giả
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Cồn Dã Viên là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa 
sông Hương được cấu tạo bằng phù sa bồi 
lắng của dòng chảy con sông qua nhiều 
niên đại. Cồn dài gần 900m, đoạn rộng 
nhất là 185m, cách bờ Bắc con sông 230m 

và cách bờ Nam 50m. Theo sử sách, cồn Dã Viên cũng 
như cồn Hến đã đóng vai trò mang tính tâm linh trong 
kiến trúc cố đô; cồn Hến là “tả Thanh Long” và cồn Dã 
Viên là “hữu Bạch Hổ”, vì “hành Mộc ứng với màu xanh 
thuộc phương Đông bên trái, và hành Kim ứng với 
màu trắng thuộc phương Tây bên phải”.

Tài liệu lịch sử Đàng Trong đã ghi chép vào thời 
chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) có tổ chức một 
trận đấu giữa voi và cọp tại đây, nhưng tên gọi của nó 
mãi đến đời vua Tự Đức (1847-1883) mới có. Trước đó, 
người dân chỉ gọi chung là Cồn, nhưng đến đời Tự Đức, 
nhà vua đã đặt tên cho khu vườn này là Dữ Dã, tức Dữ 
Dã Viên lấy từ một điển tích trong sách Luận ngữ. Về 
sau, dân Huế gọi tắt đó là cồn Dã Viên.

Hiện nay, trên cồn vẫn còn tấm bia đá ghi lại sự tích 
khu vườn này. Tấm bia cao 70cm, rộng 40cm, dày 11cm. 

Ở giữa ghi ba chữ Dữ Dã Viên; hai bên ghi: 
“Tự Đức nhị thập nhất niên ngũ nguyệt cát nhật 

phụng sắc tạo”. 
(Vâng theo sắc lệnh vua ban, lập bia vào ngày 

tốt tháng 5 năm Tự Đức thứ 21).

Trong một bài nghiên cứu của mình đăng trên tập san 
Nghiên cứu Huế số 3-2002, nhà nghiên cứu Phan Thuận 
An cho biết: ngoài tấm bia đá đó, vua Tự Đức còn soạn 
bài Dữ Dã Viên ký in vào quyển 18 trong bộ Ngự chế văn 
nhị tập vào năm 1876. Trong bài ký này, vua đã ghi lại khá 
nhiều nội dung liên quan đến lịch sử và địa lý của cồn Dã 
Viên; lý do thiết lập khu vườn ở đây và diện mạo của nó. 
Toàn văn bài ký được dịch và phổ biến trên tập san trên. 

Nội dung chính của bài ký xin được trích lại như sau:
“Ở phía Tây nam Kinh thành thuộc vùng thượng lưu 

sông Hương có một cồn cát cuộn khúc như rồng thần 
xuất hiện trên sông, dài chừng một dặm, rộng ước một 
phần năm. Phía trước là sông nhỏ, phía sau là sông lớn, 
trên dưới hợp dòng, khiến bốn bề vây quanh đều là nước. 
Chẳng biết cồn đất này nổi lên từ lúc nào, ở giữa nhô lên, 
bốn phía thấp xuống, trông như cái gò. Nước trong mà 
sâu, cát trắng mà mịn, đất phì nhiêu mà thuần chất. Phía 
trước có vườn nhà của dân ở tản mác, gồm tất cả bảy cái. 

 và bài ký của vua Tự Đức
T Ô N  T HẤT  T HỌ

Muốn xem là nhỏ thì chia ra thành bảy, thật là chật hẹp 
xiêu vẹo. Muốn bảo là lớn thì hợp thành một, nhưng cũng 
không quá rộng. Ngoài ra, trên còn lại dâu gai, đậu lúa, 
dưa mướp trồng hỗn độn. Ở đây chưa thành thôn ấp gì 
cả, thật xơ xác bùn lầy, chẳng có gì đáng ngắm.

Ta vốn có tật trầm uất và thường khổ vì bị thấp 
nhiệt, há không có được cung quán riêng biệt để tránh 
nắng và hóng mát sao? Nếu chính sự có việc cần xét 
hỏi thì đâu có thể rời đi xa được? Nếu kiên nhẫn chịu 
đựng mãi, và sợ bệnh tật quá khó chữa mà gắng sức thì 
e là không thành thực.

Vì thế sắc cho quan Kinh doãn tìm chỗ khắp nơi thì 
có được chỗ này. Sau khi cho dò hỏi kỹ càng những 
người sống ở đó và bồi thường hậu hĩ cho họ để họ di 
dời không còn liên hệ với chỗ đất ấy, thì họ đều thuận 
tình. Ta cũng không ngờ là được như vậy.

Rồi theo hình thế mà chỉnh đốn, sửa sang phát dọn, 
xây cất. Rời rạc thì hợp lại, chật hẹp thì mở ra, cong thì làm 
thẳng, khuyết thì bồi thêm, hê hủng thì san lấp cho bằng 
phẳng, nạo vét để hẹp thành rộng, mở đường ngang dọc, 
trong làm hàng rào, ngoài đào hào, cửa thông Nam Bắc, 
tất cả đều trở thành có quy củ. Về hoa quả cây cối thì bỏ 
loại vô dụng mà tăng thêm loại hữu dụng.

Chính giữa đắp nền, trên dựng một ngôi nhà lầu, cho 
đặt tên là lầu Quan Phong. Giáp hai bên lầu có hai hành 
lang thông xuống đến cầu bắc ngang ở bến là nơi đỗ 
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thuyền buông câu. Gần đấy cho lập trường bắn và xây 
xạ quán. Tất cả đều dùng vật liệu tranh nứa, tre gỗ để 
làm một cách sơ sài, chẳng hề tốn phí một viên gạch 
viên đá nào cho nhà cửa đài tạ, thế mà số tiền tốn kém 
lên đến bạc vạn. Tất cả đều dùng tiền trong kho và cho 
thuê người làm, không nỡ động phiền đến cơ quan có 
chức năng, vì lúc này đang cần cho quân sĩ và tiền của 
lại thiếu thốn. Vả lại, bình sinh ta vốn đạm bạc chẳng cầu 
kỳ, may mắn đứng đầu một nước, không sợ không phú 
quí, chỉ lo tài đức không đủ để xứng đáng với địa vị mà 
thôi. Cho nên, không tự mãn về những điều đã có để 
thiếu sót những điều chưa có. Trong lòng thích ruộng 
đồng, ưa thói tục mộc mạc thời xưa. Vì thế, những lúc 
gần đây, khi có chút rảnh rỗi, hoặc khi bị u uất quá, thì 
ban lệnh đưa xa giá ra đi, chèo mấy mái là đã đến.

Lên lầu thư thả phóng mắt nhìn quanh:
Ở phía Nam, có núi đồi cao thấp, núi Ngự Bình che 

chắn, núi Thương Sơn đứng thẳng, và rất nhiều núi non 
chạy quanh co chập chùng kể không hết được. Ở các 
đàn miếu và lăng tẩm, các loại cây tùng, cây bá xanh 
tươi sầm uất, khiến thoáng gợi niềm kính nhớ. Cũng 
có ruộng núi để cày, nước khe để tưới, nhưng khô cằn 
cạn kiệt khiến thấy rõ công việc cày cấy thật gian nan.

Ở phía Bắc là từ đường bên ngoại và từ đường của 
chị khiến thấy được cội nguồn lành thiện sâu xa, để 
thấy cần phải răn chặn việc xa xỉ. Cũng có những nơi tụ 
hội với y phục lộng lẫy và âm nhạc lâm ly làm mê hoặc 

lòng người, tạo ra nỗi buồn khôn xiết cho đạo ta.
Ở phía Đông là Kinh thành và cung điện, trăm tượng 

ngàn tòa, sơn son rực rỡ, thành vàng ao nóng, bền bỉ 
ngàn năm, đủ để lo sợ lấy đó làm tấm gương soi là do 
ở Đức chứ không vì hiểm trở.

Ở phía Tây là chùa chiền tăng chúng còn nhiều 
hơn trường ốc, học xá để phải cảm khái về tai họa 
của dị đoan.

Còn lại là xóm làng chợ búa, nhà vườn san sát, gọi 
là lao xao như đàn ve, như đàn nai cũng chưa diễn tả 
hết được. Thuyền bè qua lại như thoi đưa, chài lưới bủa 
giăng như mây tỏa. Nông, thương, công, ngư ai làm 
nghề nấy để đem về lợi lạc

Lầu tuy thấp bé, nhưng cũng đủ nhìn qua được cảnh 
đẹp, biết rõ dân tình, gần gũi được dân, tránh khỏi xa 
rời, trăm nghe không bằng một thấy. Thế nên (lầu) được 
gọi là Quan Phong (nghĩa là xem xét phong tục của dân).

Lúc giao thời Xuân Hạ, lúc nắng gắt giữa trưa, cởi áo 
ngâm mình, nước trong vắt có thể soi bóng, tắm rửa kỳ 
cọ ghét bẩn mồ hôi, rồi bơi lội trong chốc lát. Lên lầu 
hóng gió, dựa lan can chải tóc, chợt sảng khoái khắp 
thân mình, như hớp được hơi sương, như uống được 
móc ngọt. Có thể tưởng tượng được việc tắm mát ở 
sông Nghi và hóng gió nơi đàn Vũ Vu. Đây cũng gọi là 
Dữ Dã được chăng?

Có lúc hóng mát trên bờ, ngồi cầu buông câu, dây 
dài cần cổ, lưỡi vàng mồi thơm. Khi câu được cá mè, cá 
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giếc, cá tự, cá lô, miệng lớn vảy bé, chọn con bé tươi 
đem về dâng mẹ. Hoặc nhân lúc trời chiều, lê hài kéo 
gậy, tản bộ dưới cây, xuyên qua hàng cam dãy quýt, 
vào chốn khóm tre vi vút, chim hót véo von, qua lối 
mòn phủ đầy bóng cây, chẳng cần nón mũ, tự chọn 
những hoa đẹp quả ngon, hái về đem dâng mẹ. Hoặc 
những lúc ăn khuya chưa tiêu, khi gân cốt chưa giãn, 
đến xạ trường phóng thương luyện võ, tới lui như sấm 
chớp, cờ bay trống dội, nếu không nôn nóng mong 
cho trúng đích, thì cũng đủ để hưng phấn khí lực nhằm 
chấn chỉnh việc võ bị thế thôi.

Lại như lúc đêm vắng canh dài, trăng sáng không 
trung, gió mát thoảng lại, thả chiếc thuyền con, đẩy mái 
chèo quế, lướt thuyền trên bóng sông ngân, nhấp nhô 
theo sóng nước. Tiếng hát dân chài vang vọng từ bến xa, 
khéo hòa nhịp với tiếng chuông chùa và tiếng tụng niệm 
nghe văng vẳng. Những âm thanh ấy vọng lại bên song, 
khiến chợt có những tưởng niệm cao xa. Trong không khí 
thoát trần đó, càng cảm thấy thanh tĩnh, vui không thể tả 
được. Rồi sợ sương xuống thấm ướt áo, buộc thuyền bên 
khóm tre, bấy giờ bóng trăng còn chưa xế.

Vả lại, ta vốn “vụ ở gốc”. Những cây cối ngày trước ở 
đó, lệnh cho tớ bộc vun tưới hàng ngày, trước mới cao 
chừng một thước, mà nay đã cao đến cả trượng, thân 
người vừa ôm, sum suê thành rừng. Mà những cây mới 
trồng lại nhiều gấp bội chẳng biết là bao nhiêu nữa. 
Nơi đây, không thích hợp cho bông hoa. Trên bùn dưới 

cát, chỉ thích hợp chẳng dâu thì gai, chẳng nếp thì lúa, 
chẳng rau thì dưa, không thứ gì là không trồng. Mà 
trồng như thế còn để nghiệm thời tiết trong năm có 
điều hòa không. Nếu như thời vụ chưa đến thì cũng có 
thể suy nghiệm được…”. 

(Nghiên cứu Huế, sđd, tr.179)

Qua nội dung bài ký, ta thấy cồn Dã Viên ban đầu 
là một cồn đất tự nhiên, sau đó được vua Tự Đức khai 
thác một cách hợp lý về phương diện văn hóa, và đã trở 
thành một nơi nổi tiếng một thời ở đất cố đô. Từ một bãi 
bồi giữa sông, nhà vua đã cho quy hoạch và xây dựng 
thành một khu vườn ngự với những công trình kiến trúc 
xinh xắn. Trong vườn trồng nhiều cây cối, hoa quả, suốt 
ngày chim chóc líu lo… tất cả đã hình thành nên một 
nơi nghỉ dưỡng thiên nhiên thật lý tưởng trên dòng 
sông thơ mộng, điều đó chứng tỏ Tự Đức là vị hoàng đế 
có tâm hồn rộng mở, đam mê văn học, đồng thời cũng 
là ngườirất yêu thích khung cảnh thiên nhiên. 

Nhân đây, chúng tôi cũng mong muốn chính quyền 
thành phố Huế nếu được thì cải tạo lại thật tốt cồn đất 
này để nó trở thành một địa điểm du lịch văn hóa trên 
sông Hương… 

Tài liệu tham khảo:
Tập san Nghiên cứu Huế số 3, Trung tâm Nghiên cứu Huế, 2002.
* Ảnh của tác giả
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T Ả N  V Ă N

Cách trung tâm thành phố  Phan Thiết ở 
Bình Thuận 98km, đi theo tuyến đường 
nhanh nhất cũng phải mất 2 giờ 20 phút 
mới đến được chùa Cổ Thạch hay còn gọi 
là chùa Hang thuộc xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nằm trên độ cao hơn sáu 
mươi bốn mét so với mặt nước biển, chùa Cổ Thạch 
thoắt ẩn, thoát hiện giữa làn sương mờ tạo nên cảm 
giác kỳ bí giữa không gian tâm linh và thanh tịnh của 
một ngôi chùa trên núi hướng ra biển.

1. Sự cuốn hút 
của chùa Cổ Thạch Phan Thiết - Bình Thuận 
Vào năm 1836, trên bước đường du hóa, Thiền sư 

Bảo Tạng đã đến xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận chấn tích khai lập chùa Cổ Thạch để tu 
hành và cứu độ chúng sinh nơi này trong thời loạn lạc. 

Theo thăng trầm thời gian, trải qua gần 180 năm từ 
khi có chùa, Cổ Thạch tự đã trở thành một trong những 
di tích thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng với cảnh quan 
tự nhiên và tâm linh huyền bí. Mặc dù chùa đã được 
trùng tu và sửa chữa nhiều lần, song vẫn giữ được nét 
trang nghiêm cổ kính và linh thiêng vốn có của ngôi 
cổ tự. Len lỏi giữa những tảng đá to lớn, những hang 

động sâu cạn, những am thất lớn, nhỏ được dựng lên 
trông rất trang nghiêm và linh thiêng đến lạ kỳ. Cũng 
chính vì vậy mà chùa Cổ Thạch luôn được xếp vào một 
trong những ngôi chùa nổi tiếng về sự linh thiêng và 
có cảnh quan đẹp nhất tỉnh Bình Thuận, thu hút nhiều 
du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm tâm linh 
mỗi ngày. 

Nằm ở sườn phía Đông bãi đá Cà Dược, một 
ngọn núi thoải hướng ra biển, chùa Cổ Thạch Phan 
Thiết khởi nguyên cũng chỉ là một am nhỏ lợp lá và 
vách ván, nằm cạnh biển Cổ Thạch ở Bình Thuận ngày 
đêm nghe sóng vỗ. Vì vậy mà Thiền sư Bảo Tạng đã 
chọn xứ bình yên nơi chùa Cổ Thạch làm nơi tu hành 
xưa kia. Ngày nay cũng vậy, chính sự yên bình đã 
mang lại cho mọi người ghé lại nơi đây không chỉ là 
chiêm nghiệm sự thanh thản bình an từ sự linh thiêng 
kỳ bí mà còn có sự tác động của kiến trúc của chùa và 
có thể chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên xung 
quanh ngôi chùa.

Mặc dù chịu bao biến động của lịch sử và thăng 
trầm của thời gian, ngôi chùa Cổ Thạch hiện nay vẫn 
đang giữ được nhiều di sản có giá trị lịch sử, văn hoá 
và nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao từ thời cổ xưa như 
“tinh hoa trên chạm khắc gỗ, các câu liễn, câu đối Niên 

Nét văn hóa đặc sắc 
chùa Cổ Thạch ở Bình Thuận

T H Í C H  Q UẢN G  L A I
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đại khảm bằng xà cừ, ghép mực sành”, một chất liệu rất 
được các nhà kiến trúc thế kỷ XVII đến XIX ưa thích. 
Những ai đã một lần đến thăm viếng chùa Cổ Thạch 
đều có chung một tâm trạng là ước muốn sẽ trở lại nơi 
đây vào một ngày không xa, trước những vẻ đẹp đầy 
tính nghệ thuật kiến trúc của các công trình chùa, lại 
vừa được cảm thụ tính hoang sơ và độc đáo của núi 
rừng, biển cả nơi đây.  

2. Nét độc đáo 
và thơ mộng của chùa Cổ Thạch
Chùa Cổ Thạch ở Bình Thuận không chỉ mang một 

nét đẹp hoang sơ và tâm linh huyền bí. Chùa đã thực 
sự thu hút nhiều Tăng, Ni, Phật tử và du khách thập 
phương về đây trong hành trình khám phá tâm linh và 
chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp có một không hai 
trong vùng. Dù đường lên đến chùa quanh co, khúc 
khủyu, gập ghềnh vẫn không làm nản lòng những ai 
đã đặt chân đến nơi, bởi tự nhiên nơi đây đã bù lại cho 
mọi người một cách xứng đáng bởi có được bóng cây 
che phủ rất mát ở hai bên đường nên có thể dừng chân 
nghỉ ngơi tạm thời bất cứ lúc nào họ muốn. Nơi đây 
còn được xem là một trong những quần thể kiến trúc 
mỹ thuật, sáng tạo độc đáo với bao gồm nhiều am thất, 
điện các, cốc hang, được xây dựng theo lối quần thể 
trên các đồi đá tự nhiên với diện tích khá rộng khoảng 
hơn bốn hecta. 

Khuôn viên chính của chùa Cổ Thạch được thiết kế 
theo lối kiến trúc rất cổ xưa theo kiểu chữ I từ cổng tam 
quan vào đến hậu đường, hai bên có lầu chuông và 
gác trống, chánh điện thờ Phật, nhà Tổ v.v. tất cả các 
công trình đều được chạm trổ tinh xảo và điêu khắc 
một cách tinh tế cuốn hút lòng người. Ngôi chùa Cổ 
Thạch hiện lên ngay giữa núi đồi mênh mông theo 
phong cách hình tượng tứ linh “Long, Lân, Quy, Phụng”. 
Đặc biệt chùa Cổ Thạch ở Bình Thuận có rất nhiều hang 
động chứa đựng những huyền thoại kỳ bí, mang màu 
sắc huyền hoặc. Mỗi hang động đều mang một dáng 
vẻ và nét đẹp, tạo nên một nét rất riêng, trầm lắng suy 
tư đến khó hiểu mà bất cứ một ai khi đã bước vào đều 
có cảm giác linh thiêng, huyền bí đó. Trong các hang 
động tùy theo độ sâu cạn, rộng hẹp mà bố trí thờ các 
vị Phật, Bồ-tát, hoặc nhà sư đã viên tịch một cách phù 
hợp để Tăng Ni, Phật tử và khách tham quan đến chiêm 
ngưỡng và lễ bái. 

Dưới chân núi là biển rộng mênh mông, sóng vỗ rì 
rào rất yên tĩnh. Xung quanh chùa là bãi đá Cà Dược, 
nhìn xa xa về phía Tây nam là hai bãi biển hoang sơ, 
hầu như chưa có ai khai phá. Đứng trước biển cả và 
thiên nhiên, con người bỗng trở nên nhỏ bé và trầm 
lặng đến lạ thường. Đến chùa Cổ Thạch ở Bình Thuận, 
ngoài việc tham quan và lễ bái, du khách còn có thể 
ngắm cảnh, chiêm nghiệm về cuộc đời, thanh lọc lại 
tâm hồn một cách tự nhiên và an lạc.

Thật dễ hiểu khi chùa Cổ Thạch trở thành tâm điểm 
du lịch tâm linh của Bình Thuận được nhiều du khách 
trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm từ vị trí cho đến 
tên gọi cũng như kiến trúc, mỹ thuật và cảnh quan của 
chùa như thế. Thời vua Thiệu Trị, chùa Cổ Thạch được 
xây dựng một cách khá hoàn thiện gồm chính điện, 
khu tam quan ngoại, cùng nhiều công trình phụ khác 
được bố trí một cách khoa học và rất nghệ thuật phù 
hợp với quang cảnh thiên nhiên trên diện tích khoảng 
1.200m2. Từ đó, chùa trở thành một công trình tôn giáo 
đặc sắc, là điểm dừng chân cầu an vãn cảnh của bao 
lữ khách mỗi khi có dịp ghé đến vùng biển Cổ Thạch. 
Cho đến ngày nay, công trình vẫn còn giữ được khá 
nguyên vẹn về kiến trúc, cộng thêm một số công trình 
phụ khác được bổ sung như các tượng Phật Bà Quan 
Âm nằm rải rác dọc theo bờ biển, làm cho quang cảnh 
thêm phần thi vị hấp dẫn du khách nhiều hơn.

Chỉ khi nào đã một lần ghé về chùa Cổ Thạch ở xã Bình 
Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; đứng từ trên 
đỉnh núi nhìn xuống chùa, rồi từ từ nhìn xuống tận biển Cổ 
Thạch xanh biếc với những con sóng lăn tăn nhè nhẹ, lúc 
này ta như được hòa mình vào vạn vận hữu linh cho đến 
khi như thể tất cả ngưng đọng lại bao gồm cả không gian 
và thời gian nhằm xóa sạch mọi nỗi ưu tư phiền muộn của 
con người trong trần thế thì bấy giờ khách thập phương 
mới hiểu được giá trị thật của cuộc đời. Để tưởng nhớ công 
lao to lớn của vị Thiền sư Bảo Tạng, chùa Cổ Thạch Bình 
Thuận đã lấy ngày 25/05 âm lịch hằng năm làm ngày giỗ 
Tổ. Sau năm năm hoằng truyền Phật pháp tại đây, ngài đã 
giao lại cho các đệ tử và tiếp tục chuyến hoằng pháp đi về 
phía Nam để thực hiện chí nguyện độ sinh. 

Chùa Cổ Thạch ở Bình Thuận đã tồn tại qua rất nhiều 
thế hệ, là minh chứng hùng hồn cho lịch sử của dân 
tộc, là cầu nối giữa nét văn hoá Phật giáo cổ xưa và 
hiện đại. Nơi đây vẫn được coi là một trong những nơi 
tâm linh kỳ bí nhất của tỉnh Bình Thuận.  

* Ảnh của tác giả
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Trong một tổng quan vào năm 2013, các nhà 
y dược học ghi nhận trong 41 thử nghiệm 
lâm sàng thử thuốc mới trị bệnh Parkinson, 
có đến 8,8% các trường hợp người tình 
nguyện dùng placebo (giả dược hay thuốc 

vờ) bị tác dụng phụ có hại của thuốc. Tức là, trong 100 
người dùng placebo không phải thuốc thật, thế mà có 
đến 8-9 người bị các tác dụng phụ của thuốc trị bệnh 
Parkinson hành hạ: khô miệng, táo bón, buồn nôn, 
nôn, chóng mặt, mất ngủ, ảo giác, rối loạn trương lực 
cơ, tăng vận động. Đến độ 8-9 người này chịu không 
nổi phải bỏ dở cuộc thử nghiệm. 

Hiện tượng bị tác dụng phụ có hại của placebo 
được gọi lả hiệu ứng nocebo xảy ra từ lâu, gần như 
đồng thời với việc phát hiện placebo. Từ “nocebo” do 
tác giả Walter Kennedy đưa ra vào năm 1961. Nocebo 
cũng xuất phát từ tiếng La-tinh có nghĩa “Tôi gây hại” 
đối nghịch với placebo là “Tôi làm vui lòng”.

Khi làm thí nghiệm với placebo, trong khi chờ đợi hiệu 
ứng placebo thì người ta lại có hiện tượng mà Kennedy 
gọi là phản ứng nocebo (nocebo reaction). Đối với một 

chất trơ không phải là thuốc, nếu người bệnh nghĩ đó là 
thuốc thì có thể bị các tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng 
phụ của placebo được gọi là nocebo có thể là những gì 
khó chịu đối với cơ thể một cách tổng quát như mệt mỏi, 
nhưng cũng có thể có tính đặc hiệu, như người dùng 
placebo đinh ninh đó là thuốc quinine trị sốt rét sẽ bị ù 
tai, nghe thấy tiếng chuông reo trong lỗ tai (tác dụng phụ 
của thuốc quinine thật) ở mức chịu không nổi.

“Placebo” xuất phát từ tiếng La-tinh có nghĩa là “Tôi 
làm vui lòng” ý nói bác sĩ sẽ tác động đến tâm lý của 
người bệnh, tạo cho họ sự phấn khởi, tin tưởng để mau 
hết bệnh. Trong quá trình điều trị bệnh, thầy thuốc 
thường khai thác tối đa yếu tố tâm lý để giúp quá trình 
bệnh diễn tiến tốt.

Trong quá trình điều trị bệnh, bác sĩ điều trị có thể 
cho một thứ thuốc để khai thác hiệu năng placebo. Thí 
dụ, bệnh nhân bị rối loạn không cần dùng đến thuốc, 
nhưng lại có tâm lý không thể cưỡng là phải được 
dùng thuốc, bác sĩ có thể cho dùng vitamin để khai 
thác tác dụng tích cực của yếu tố tâm lý. Và thuốc trong 
trường hợp này là chất không có tác dụng chữa bệnh 

Nocebo là gì?
N G U YỄN  HỮU  ĐỨC
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thật sự, được gọi là placebo. Người bệnh dùng placebo 
tin tưởng đó là thuốc chữa bệnh thật sự và vì thế có 
thể khỏi bệnh.

 Thực tế ghi nhận, bác sĩ có mối quan hệ tốt với bệnh 
nhân, cung cách khám chữa bệnh đúng mực, nói năng 
nhẹ nhàng, thân tình giải thích rõ ràng cặn kẽ, sẽ giúp 
bệnh nhân ổn định về mặt tâm lý và giúp việc điều trị 
bằng thuốc hoặc bằng phương thức trị liệu nào đó sẽ 
nhanh và tốt hơn. Không hiếm trường hợp đã xảy ra 
chỉ vì một lời nói của bác sĩ mà làm cho bệnh của bệnh 
nhân thêm nặng hơn hoặc giảm đi rõ rệt. 

Vì vậy, placebo có nguyên nghĩa là “Tôi làm vui lòng” 
cũng có ý cho rằng lời nói, thái độ của bác sĩ có tác 
động tích cực đến tâm lý của người bệnh, tạo cho họ 
sự phấn khởi, tin tưởng để mau hết bệnh. 

Cũng thế, nocebo với nguyên nghĩa “Tôi gây hại” cũng 
dùng để chỉ lời nói, thái độ của bác sĩ không tốt, gieo sự 
nghi ngờ sẽ làm bệnh của người bệnh nặng thêm. 

Trong một nghiên cứu lâm sàng thực hiện vào năm 
1980, một số bệnh nhân sau cuộc mổ (hậu phẫu) 
được dùng thuốc giảm đau theo yêu cầu (tức có đau 
mới dùng thuốc). Các bệnh nhân này được chia làm 
ba nhóm cho dùng thuốc giảm đau theo yêu cầu là 
placebo (tức không có tác dụng giảm đau nào hết) 
trong ba ngày, đặc biệt trước khi cho dùng thuốc bác 
sĩ dặn dò với ba kiểu nói. 

- Nhóm một, bác sĩ không nói gì cả. 
- Nhóm hai, bác sĩ nói với người bệnh: “Thuốc giảm 

đau được cho dùng có thể là thuốc thật nhưng cũng có 
thể là placebo”. 

- Nhóm ba, bác sĩ nói với giọng quyết liệt: “Thuốc 
giảm đau cho dùng là thuốc cực kỳ tốt”. 

Kết quả là ở nhóm một có số người bệnh yêu cầu được 
dùng thuốc giảm đau nhiều hơn cả, nhóm thứ hai có 
số người bệnh yêu cầu dùng thuốc giảm đau giảm 
hơn nhóm một là 20,8%, còn ở nhóm ba có số 
người bệnh yêu cầu dùng thuốc giảm đau 
giảm hơn nhóm một đến 33,8%. Tức lời nói 
của bác sĩ theo kiểu nào có thể làm bệnh 
nhân giảm bệnh hay bệnh nặng thêm.

Yếu tố tâm lý của con người đã tạo 
nên hiệu ứng placebo và nocebo. Ngày 
nay, khoa học đã chứng minh hiệu ứng 
placebo và nocebo có ảnh hưởng đến não bộ, tức 
chúng không chỉ tác động về mặt tâm lý mà còn cả về 
mặt sinh lý.

Người ta đã chứng minh, đối với đau đớn của người 
bệnh, placebo gây giảm đau hay nocebo làm đau nhiều 
hơn (hyperalgesia) là do đã tác động làm thay đổi hoạt 
động chất sinh học có tên cholecystokinin và thụ thể 
của nó trong não bộ mà các thứ này liên quan đến sự 
dẫn truyền tín hiệu đau trong cơ thể. Đặc biệt, hiện 
nay lý thuyết về cơ sở vật chất của hiệu ứng placebo, 
nocebo được thừa nhận nhiều hơn cả là lý thuyết mô 

tả hệ thống opioid nội sinh hay còn gọi các endorphin 
có trong cơ thể con người. Lý thuyết này được tóm tắt 
như sau.

Khi đưa thuốc giảm đau gây nghiện, cũng là ma túy 
nếu dùng ngoài mục đích trị liệu, là morphin vô trong 
cơ thể, thuốc sẽ gây nhiều tác dụng khác nhau như 
làm giảm đau rất tốt, ức chế hô hấp, kích thích tim, liệt 
nhu động ruột, gây khoái cảm… nhờ gắn vào các thụ 
thể có trong cơ thể (nhiều nhất ở não, tủy sống) gọi 
là thụ thể opioid (opioid receptor). Có thể ví các thụ 
thể là ổ khóa, morphin hay các opioid nào khác là chìa 
khóa, chìa tra vô ổ làm khóa mở, tức là gây nên các 
tác dụng mà tác dụng con người rất ưa thích là đê mê 
sảng khoái. 

Từ năm 1975, người ta tìm thấy hai chất sinh học 
có trong cơ thể có tác dụng giống như morphin gắn 
vào các thụ thể opioid. Đó là Met-enkephalin và Leu-
enkephalin và hai chất sinh học này mở đầu cho việc 
tìm kiếm các chất được sản sinh trong chính cơ thể có 
tác dụng như morphin gọi là endorphin (morphin nội 
sinh hay opioid nội sinh). Như vậy, ta thấy trong cơ thể 
ta cũng có ma túy nhưng loại ma túy này hoàn toàn 
vô hại do chính cơ thể ta sản xuất ra, không thừa và 
chính nhờ chúng mà cuộc sống ta mới thoải mái hay 
nói rộng hơn là cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có các 
endorphin, đáng lý đau chút ít sẽ thành đau rất nhiều, 
cảm hấy cuộc đời khổ sở. Cơ sở của placebo, nocebo 
chính là các endorphin và các thụ thể của nó. Hiệu ứng 
placebo tác động làm endorphin sinh ra nhiều hơn và 
gắn vào thụ thể opioid tốt hơn, và nocebo thì tác động 
ngược lại, endorphin không sinh ra nhiều hơn và nếu 
có thì không gắn được vào thụ thể opioid 

Trong giáo lý Phật giáo có hai loại tâm: tâm thiện tức 
chân tâm và tâm bất thiện tức vọng tâm. 

Khi người Phật tử nói “ Sống phải có tâm”, “có 
tâm” ở đây chính là có chân tâm, thiện tâm, tâm 

từ bi… Còn khi nói: “Phải sống vô tâm” thì vô 
tâm, không có nghĩa là không có tâm 

gì cả, như cỏ cây sỏi đá, mà vô tâm ở 
đây có nghĩa là không có tâm chấp 
trước vào các sự vật hiện tượng 

có hại như tâm gian dối, tâm ghen 
ghét, tâm hận thù, tâm tham lam, tâm 

không xem trọng sức khỏe và mạng sống của người 
khác… Hay vô tâm chính là dứt bặt vọng tâm.

Chân tâm, vọng tâm là những vấn đề được nêu ra từ 
thời có Đức Phật mà theo người viết, rõ ràng có sự liên 
hệ với những vấn đề cốt tủy của lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe của thời hôm nay, trong đó có placebo và nocebo.

Rất mong các thầy thuốc có “tâm” luôn toàn tâm 
toàn ý trong công việc chuyên môn, tu dưỡng rèn 
luyện liên tục kiến thức và kỹ năng của mình, vận dụng 
rất tốt placebo để đừng bao giờ biến nó thành nocebo 
gây hại bệnh nhân. 
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T háng Bảy âm lịch nhiều người không dám đầu 
tư vào dự án mới. Nhà xây xong rồi cũng chần 
chừ không thèm về, để tháng Tám về cho lành. 
Đây là tháng xui, tháng cô hồn mà! Họ nói thế 
và họ chỉ ăn chơi, làm cầm chừng…

Xét về lý, nếu làm quần quật sáu tháng đầu năm rồi, 
tháng Bảy nghỉ, làm lai rai cũng phù hợp với qui luật, 
cũng như làm cả sáu ngày trong tuần, thì Chủ nhật phải 
nghỉ. Vậy là Chủ nhật đâu phải ngày xui, tháng Bảy cũng 
vậy, tháng mà nghỉ ăn chơi, phải gọi là tháng hên chứ!

Truyền thuyết nói rằng Ngưu lang, Chức nữ một 
năm mới gặp một lần nên trời tháng Bảy mưa ngâu. 
Tự nhiên tháng Bảy này, gặp được nhiều người xưa: 
bạn hồi nhỏ, bạn học chữ, học nghề, cô gái nhà bên, 
người hồi xưa yêu… Có cảm giác chừng ấy thời gian 
dài đằng đẵng ấy họ và ta sống cạnh đời nhau, chung 
một thành phố, một quận, có khi cùng một phường 
xã mà không biết. Đến khi gặp lại mới: À! 20, 30, 40 
năm không gặp… Quá lâu! Nếu kể tháng Bảy nào cũng 
đếm từng hạt mưa ngâu rơi, nay chắc đã thành con số 
tỉ tỉ rồi. Chỉ tiếc, con mắt lúng liếng ấy, vành nón che 
nghiêng ngày ấy xa rồi, ngày ấy xa rồi…

So với Ngưu lang, xem ra ta bất hạnh hơn nhiều vì 
mấy mươi năm mới gặp lại, còn chàng trăn trâu ấy mỗi 
năm gặp được nàng một lần. Hóa ra ta còn xui hơn 
Ngưu lang.

* * *
Một cô gái chạy xe gắn máy đâm đầu vào một xe 

tải đang đậu, dẫn đến tử vong. Người ta bàn tán lúc cô 
chạy xe không chú ý, lơ đễnh nên sinh ra chuyện. Có 
người nói là do cô hồn giục, nên cô đâm đầu vào xe.

Có người bạn quen, khẳng định, có một lần anh đến 
ngã tư, đã dừng lại nhưng nghe một tiếng nói trong 
đầu bảo: Băng qua, băng qua! Lúc ấy trong đầu cũng 
có một suy nghĩ: Tại sao phải băng qua? Trong khi anh 
suy nghĩ chưa quyết định, thì một chiếc xe tải băng 
qua trước mặt với tốc độ nhanh. Như vậy thoáng chốc 
qua, nếu anh nghe theo tiếng nói gì đó trong đầu, chắc 
là đã bị xe đụng!

Xưa đọc truyện tranh phương Tây, vẫn có cảnh nhân 
vật trước khi quyết định chuyện gì thường có hai vị 
thiện thần và ác thần xuất hiện. Thiện thần và ác thần 
cùng có khuôn mặt như nhau, nhưng thiện thần thì 
mặt vui vẻ, còn ác thần thì mặt đen xì hoặc đỏ, cau 
có… Thiện thần bảo đừng làm điều ác, ác thần thì xúi 
làm đi chẳng có sao đâu!

Ở phương Đông, cũng có niềm tin tâm linh trong 
một con người luôn tồn tại hai vị thần, một hướng 
người ta đến việc thiện, một còn lại hướng đến việc 
ác. Một cách giải thích khác, thường được nhắc đến là 
trong con người, có hai phần, phần con đầy thú tính và 
phần người đúng bản chất người thiện lương.

Không chỉ ác thần, cô hồn xúi người ta đâm đầu vào 
xe tải, mà còn xúi chuyện làm xấu, làm ác với người 
khác, với cộng đồng. Từ tội cướp giật, đến làm ăn gian 
dối, đầu độc thực phẩm, môi trường đến việc tham 
nhũng, cướp đất của dân…

Nhớ hồi nhỏ có trò chơi “Thiên đàng, địa ngục”. Trò 
chơi vui và cũng đi vào tiềm thức một cách nhẹ nhàng 
nhắc nhở trẻ, phải làm điều thiện, giữ linh hồn, không 
bán mình cho quỷ dữ.

Thiên đàng, địa ngục hai bên 
Ai khôn thì lại, ai dại thì sa.

Thaùng Baûy xui hay heân?
N G U Y Ê N  A N
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… Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi mình chết được lên thiên đàng.

Theo kinh điển Phật giáo, một người khi thân, khẩu 
và ý bao gồm hành động, nói năng và suy nghĩ thiện 
thì được gọi là đang tạo ra nghiệp thiện và một người 
khi hành động, nói năng và suy nghĩ những điều xấu 
ác thì đang tạo ra nghiệp ác. Nghiệp thiện sẽ đưa đến 
sự an lạc, hạnh phúc; và nghiệp ác sẽ đưa đến sự đau 
khổ, bất an. Nói cách khác, theo kiểu dân gian, nếu ta 
đã tạo ra những nghiệp thiện ta sẽ gặp hên và ngược 
lại nếu ta tạo ra nghiệp ác, ta sẽ gặp xui. 

Nhiều người nói tháng Bảy là tháng cô hồn, tháng 
Diêm vương xá tội vong nhân, cho các cô hồn về địa 
giới, hết tháng rồi quay trở lại địa ngục. Cũng có nhiều 
người nói: Nói tháng cô hồn là bậy bạ. Tháng này là 
tháng Vu-lan báo hiếu! Tui đồng ý hết, chẳng cãi vì… 
cãi chi bắt mệt, hè! Tất nhiên, chuyện nhơn quả, hên 
xui không phải đơn giản như vậy, nhưng đến đây ta có 
thể nói tháng Bảy hên với người có nghiệp thiện, xui 
với người có nghiệp ác. 

* * *
Ngày 28-8-2017 (cũng nằm trong tháng 7 âm lịch) tỷ 

phú, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã chia 
sẻ tâm sự trên trang cá nhân khi con gái thứ hai Max 
của ông chào đời. 

Mark Zuckerberg, người đàn ông nổi tiếng này đã 
khẳng định: Trong khi tin tức thường tập trung vào 
những điều tiêu cực, thực tế, thế giới này vẫn đang trở 
nên tốt đẹp hơn. 

Bọn khủng bố, nỗi đe dọa bom hạt nhân, chiến 
tranh, đói nghèo, bệnh tật, ma túy, thất nghiệp, tham 
nhũng, trộm cướp… là những tin tức có thể đọc hàng 
ngày trên trên các phương tiện truyền thông khắp thế 
giới và nỗi lo ấy đè nặng lên tâm trí những người yêu 
chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. Nhiều người đã 
nhìn thế giới này một màu đen u tối, như thể sắp tận 
thế đến nơi, nhưng Mark vẫn khẳng định: “Thế giới này 
vẫn đang trở nên tốt đẹp hơn! Sức khỏe được cải thiện. 
Nghèo đói đã giảm đi. Kiến thức được nhân rộng. Con 
người được kết nối. Công nghệ luôn phát triển. Những 
điều đó đảm bảo rằng cuộc sống của con sẽ tốt hơn rất 
nhiều so với cuộc sống của chúng ta hôm nay”. 

Mark đã có một cái nhìn khác với nhiều người, một 
cái nhìn tích cực đầy màu xanh hy vọng với cuộc đời, 
với thế giới này. Mark đã nói đến một thế giới mai sau 
với những con người sống lâu, sống khỏe; sử dụng 
năng lượng sạch và bảo vệ môi trường; xây dựng những 
doanh nghiệp sẵn sàng chung tay xử lý những thách 
thức đối với hòa bình và thịnh vượng của nhân loại… 

“Chúng ta sẽ làm phần việc của mình để thế giới này 
tiếp tục tốt đẹp hơn, không phải chỉ bởi chúng ta yêu con, 
mà còn bởi chúng ta có trách nhiệm đối với tất cả trẻ em 
của thế hệ tiếp theo. Hy vọng của chúng ta đặt vào thế 

hệ của con tập trung vào hai điều quan trọng: Phát triển 
tiềm năng con người và thúc đẩy sự công bằng, bình 
đẳng… Chúng ta phải đầu tư dài hạn trong vòng 25, 50 
hoặc thậm chí 100 năm. Những thử thách lớn lao nhất 
đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và không thể giải quyết bằng 
những toan tính ngắn hạn. Chúng ta phải mạo hiểm 
hôm nay để học được những bài học cho ngày mai”. 

Mark đã không lạc quan tếu không cơ sở, mà khẳng 
định phải do con người đầu tư hôm nay, để mai sau thế 
hệ con cháu hưởng. Mark đã tin tưởng vào tương lai: 
“Đó là một thế giới nơi chúng ta có thể phát triển những 
tiềm năng của con người và thúc đẩy sự bình đẳng - bằng 
những việc hữu ích như chữa trị bệnh tật, chuyên biệt hóa 
việc học, sản xuất năng lượng sạch, kết nối con người, xây 
dựng cộng đồng gắn kết, giảm thiểu nghèo đói, đưa lại 
công bằng luật pháp và đem tới sự thấu hiểu giữa các 
dân tộc. Chúng tôi đang tận tâm thực hiện phần việc nhỏ 
bé của mình để giúp tạo nên một thế giới lý tưởng như 
vậy cho tất cả trẻ em. Chúng tôi sẽ hiến tặng 99% cổ phần 
Facebook của mình - hiện tại có trị giá vào khoảng 45 tỉ 
đô la - để trong suốt cuộc đời mình, chúng tôi sẽ cùng 
tham gia với những người khác cải thiện thế giới này cho 
thế hệ tiếp theo”.

Đáng quý thay, tâm sự của một người cha đối với 
đứa con vừa chào đời và quyết tâm góp phần mình 
bằng tài sản, bằng trí tuệ và cả lòng thương yêu… vào 
sự cải cách giúp thế giới ngày càng tốt đẹp hơn cho 
con của Mark và những đứa trẻ khác trên thế giới. 

Thế giới này vẫn tốt đẹp và chúng ta hãy chung tay 
giúp thế giới này tốt đẹp hơn như Mark đã kỳ vọng. 

* * * 
Đến đây, chắc mọi người đã biết tháng Bảy hên hay 

xui rồi! 
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T H Ơ

Về ngang 
 miền tháng Tám
  T RẦN  T HƯƠN G  T Í N H

 
  
Về ngang một thoáng thu xưa
Nhặt lên nỗi nhớ như vừa hôm qua
Con đường xanh bóng cỏ hoa
Có bàn chân nhỏ vừa xa mái trường.

Về ngang tháng Tám yêu thương
Trống ngân từng nhịp vấn vương thuở nào?
Em thơ cười nói xôn xao
Ê a con chữ ngọt ngào tháng Năm.

Về miền ký ức xa xăm
Nghe trong hương ổi lặng thầm ngày xưa
Cánh cò cõng giấc mơ trưa
Ta về chạm ngõ cơn mưa lở bồi.

Em về mùa đã phai phôi
Người còn ôm mộng mắt môi lỡ làng
Có ngày tháng Tám thênh thang
Ta về đi giữa một làn hương quê…

Thu sang tháng Tám
  N G U YỄN  H O À I  Â N

Cơn mưa vắt lưng trời
Gió luồn qua ô cửa
Nồng nàn hương hoa sữa
Tháng Tám về. Thu sang.

Có đôi mắt ngỡ ngàng
Chiều vấn vương thị trấn
Có chiếc lá thu vàng
Theo gió cuốn sang ngang.

Từ giã mùa cổ tích
Trang sách gấp, cũ mềm
Ánh trăng rơi bên thềm
Hồi âm tình tri kỷ.

Đường thênh thang vạn lý
Ký ức khắc vào tim
Hàng liễu đứng lim dim
Bẽn lẽn chùm hoa sứ.

Tiếng dương cầm vang vọng
Thu này vắng người xưa
Chiều nay bỗng có mưa
Tháng Tám, thu gõ cửa.

Anh có về 
cho kịp một giấc mơ?
 N G U YỄN  M I N H  N GỌC  H À

Anh có về cho kịp mùa thu
Hà Nội vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Mái tóc dài em vẫn còn buông xõa
Đợi anh về buộc lại những thơ ngây

Anh có về kịp cơn gió heo may
Chiều nay vừa thổi qua lòng thành phố
Tự đan tay mình mà lòng da diết nhớ
Tay em nằm ngoan trong tay anh

Anh có về kịp một sớm yên lành
Ngồi cùng em ngắm bình minh buổi sáng
Sưởi ấm hồn nhau sau chuỗi ngày xa vắng
Anh đánh đàn, em viết những vần thơ

Anh có về cho kịp một giấc mơ?
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Bến đợi sông xưa…
 T RẦN  T H A N H  T H O A

Mù khơi sóng nhớ dạt dào
Xa xăm tiếng gọi cồn cào giấc mơ
Mắt ai neo lại bến chờ
Đò chiều chở những dại khờ sang sông

Chơi vơi một khúc tang bồng
Tình như chiếc lá mãi chòng chành trôi
Lênh đênh mấy cuộc lở bồi
Sông đời lặng lẽ cút côi phận bèo

Giọt buồn vương vấn trong veo
Cơn mưa nước mắt về theo gió lùa
Mái chèo khua sóng nhặt thưa
Níu hoàng hôn đợi người xưa trở về

Lẻ loi sót một câu thề
Giấu vào thăm thẳm cơn mê lặng thầm
Sông quê vọng những nốt trầm 
Ai ngồi ru khúc dư âm bồi hồi

Đò neo bến lạ xa xôi
Dòng sông goá bụa mồ côi cuộc tình…

Bên rặng mù u
  ĐO À N  VĂN  S Á N G

Gió lùa qua rặng mù u
Rung rinh lời mẹ hát ru thuở nào
Ví dầu… hò hụi… xôn xao
Chuồn chuồn đom đóm bay vào giấc mơ
“Chim chuyền bụi ớt” nhởn nhơ
Cay mềm chót lưỡi đến giờ chẳng nguôi
Củ khoai cá lóc nướng trui
Chín bung ký ức… đậm  mùi phù sa
Rau răm nhấp nhổm hít hà
Về trời cải có kịp già… muối dưa
Đi vòng theo những ngày xưa
Nắng trồi cát biển và mưa thiếp rừng
Cháy lòng thương mến người dưng
Lửa rơm tắt lịm… giữa chừng mùa thu
Gió lùa qua rặng mù u 
Khói đồng bám riết lời ru… mẹ hiền!

Hình hài con chữ
  N G U YỄN  T H Ị  H IỀN

Ngày lên ba ngu dại học nói cười
Học chập chững, học đi và học ngã
Đêm ngoan lành giấc mơ quên lạnh giá
Tin suốt đời mẹ che chở bao dung 

Năm đến mười là tuổi học đến trường
Lại ngu dại học đánh vần, học đếm
Tưởng con chữ sẽ hóa thành bước đệm
Nâng chân mình thoát ngu dại, khờ ngây

Ngu dại bao mùa dài bằng mái tóc mây
Học thương nhớ ngày mười lăm, mười sáu
Bao ngây ngốc đã ăn sâu vào máu
Để dại khờ mang xước xát vây tim 

Tưởng dại ngu rồi sẽ được êm đềm
Không tranh chấp, không bán mua, mặc cả
Đâu tường tỏ nỗi buồn trong mắt cá
Nơi sóng xô biển cả cũng khóc òa

Đôi mươi mình ngu dại tựa nhành hoa
Mong manh quá mà đời nhiều bão tố
Tự thương mình sau dăm lần giác ngộ
Ngu dại ơi, van thương lấy chính mình!

Mang mộng ước về những cuộc viễn trình
Đi dăm bước lại muốn về với mẹ
Ồ hóa ra đời mình là như thế
Trước dại ngu, nay ta vẫn dại khờ.

Chạm thu
 T RẦN  VĂN  T H I Ê N

Chạm thu vỡ giọt nắng mềm
Hương nồng thao thiết ngập thềm gió reo
Sông quê đưa đẩy nhịp chèo
Ráng chiều một cõi cheo leo xa mờ

Trao em một phiến thu mơ
Heo may chạm khẽ  hững hờ vai ngoan
Vành đêm khuyết lưỡi trăng mòn
Em phương ấy có vẹn tròn chiêm bao?

Cớ gì lòng mãi nôn nao
Đêm ngày thổn thức cồn cào chơi vơi
Tóc mây xõa một góc trời
Em ngồi chải những rối bời lòng tôi

Lỡ làng ngày tháng lặng trôi
Nửa câu lục bát đứng ngồi tương tư
Gửi em giọt nhớ xa mù
Rơi từ nẻo vắng mùa thu đợi chờ…
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T R U Y Ệ N N G Ắ N

Miếng váng sữa ngà ngà trong hũ yaourt 
chực ngả sang màu đen khiến đứa 
cháu gái đang ở chơi những ngày hè 
dùng dằng không muốn ăn, cứ bảo có 
gì đen đen nè. Bà thì luôn miệng dỗ 

dành có gì đen đâu cứ ăn đi. Khuấy tới khuấy lui hũ sữa 
và để khẳng định mình đúng, cháu nhanh nhẩu: ”Bà 
già rồi, không thấy đó thôi”, bà lên giọng đáp trả liền: 
“Già, già nhưng có đui đâu!”, Ơ hay, sao bà lại nặng lời 
với cháu, cháu đang nói đúng mà: Bà đang già, đang 
già… Duyên cớ gì khiến bà lại có thái độ bất thường 
như vậy? Vẫn biết là mình đang già từ từ đến lúc nào đó 
già ngắt già ngơ, nhưng ít khi bà nghĩ đến “cái sự già”. 
Đến khi lời nói đụng chạm đến điều tuy bình thường, 
tự nhiên mà nghe như là tiếng chê bai có dụng ý… Có 
lẽ sự bất bình suốt hai tuần qua đã thay bà lên tiếng. 
Hết ông bây giờ đến cháu rủ nhau chê bà già!. 

Chẳng là vầy: Khi ve còn chưa ồn ào rủ hè về, phượng 
chưa đỏ rực chỉ lơ thơ vài bông trên cành thì lũ học trò 
đã chuẩn bị chia tay nào là viết lưu bút, chụp hình kỷ 
niệm nào là tặng quà cho nhau… trong khi trường cũ 
của ông bà rộn ràng tổ chức họp cựu giáo viên - học 
sinh của trường. Một số học trò cũ sẽ có thiệp mời về 
dự họp. Ông là một trong những người được phân 
công phát thiệp. Về, ông phân công tiếp cho bà nhưng 
bà từ chối với lý do đơn giản: không cần đưa thiệp, các 
em có thể biết được thông tin ở báo đài địa phương. Vả 
lại, khi nhận được thiệp các em sẽ có chút e ngại nếu 
không về dự một khi mình được trân trọng mời. Có số 
em vì bận bịu mưu sinh, đôi đứa còn mặc cảm thân 
phận còn nghèo chắc gì thích thú về dự, chỉ những em 
có danh phận thì khác… 

Vì ngại không hoàn thành nhiệm vụ hay vì ông vốn 
ưa “chuyện ngày xưa” bất giác ông gắt gỏng: “Em già rồi 
nên không thích, chúng thì khác …”. 

“Em già rồi…” lời nói bình thường mà đâu có gì sai, 
sao bà lại thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Có lẽ do 
lần đầu bà được nghe ông nói như thế với bà. 

Một cú đấm chưa sao; thêm một cú đá, nếu không 
giỏi có thể bà đã ngã nhào. Rồi chuyện phải đến đã 
đến. Một ngày đẹp trời, ông lại về quê họp cựu học 
sinh trường cũ. Khi ông chưa về đến nhà, một cuộc 
điện thoại không mong đợi đã đến. Người chị họ của 
ông vô tình hay muốn cảnh báo với bà rằng hãy coi 

chừng đấy, đừng chủ quan nghen, gừng có già thật 
nhưng vẫn còn cay. Chị kể buổi họp ở trường vui lắm, 
mọi người vui vẻ phấn khởi, cặp đôi của ngày xưa 
mà ông là nam chính đã có cuộc tương phùng mà lại 
tương phùng trong khung cảnh hữu tình: trường xưa, 
bạn cũ, mối tình học trò… Bà bàng hoàng, ở đâu mà 
ra chuyện nầy? Bà chợt nhớ xưa kia hình như ai đó có 
nói loáng thoáng chuyện này nhưng vì không bận tâm 
nên nó không ở lại trong đầu và bây giờ đầu bà muốn 
nổ tung! 

Thường ngày, ông hay kể bà nghe nhiều “chuyện 
cổ tích” từ chuyện phá phách, nghịch ngợm của tuổi 
thơ đến chuyện mâu thuẫn trong dòng họ, chuyện về 
những người bạn nam lẫn nữ mà ai bà cũng trân quí, 
sao trong bấy nhiêu chuyện kể trong gần bốn mươi 
năm qua ông không kể chuyện này? Khi ông về đến 
nhà, bà vẫn bình thản một cách tài tình, ông vẫn bình 
thường tuy nét mặt có vẻ vui hơn. Có điều gì xảy ra 
không? Có sự thật nào chưa hé lộ? Thế giới chưa hòa 
bình, con người còn hơn thua, lời qua tiếng lại thị phi, 
cuộc đời còn nhiều dối trá thì có chắc gì gia đình bà 
yên ổn, không có chiến tranh dù là “chiến tranh lạnh”. 

Ông có biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn vô tư kể 
về buổi họp mặt ở trường cũ, lúc thì phấn khích, lúc 
thì khôi hài, chỉ đến khi đề cập đến người phụ nữ “hệ 
trọng” kia, bà thấy ông hớn hở ra mặt. Có lẽ không biết 
mình sắp là “tội đồ”, cuối cùng ông “chốt”: “Người đâu 
mà trẻ lâu!”. 

Trời ơi, còn khen nữa chứ, bảo mình già nói người 
ta trẻ. Bà chỉ biết im re, bất lực nhìn ông. Thật là khó 
đỡ! Đêm đó bà đi ngủ sớm nhưng thật ra không dễ 
ngủ chút nào. Bà cứ nghĩ sao ông lại khen người phụ 
nữ đó trước mặt bà. Ông và người phụ nữ từng có 
“duyên nợ” này thân thiết nhau ở mức độ nào, đã “í a í 
ới” gì hay chưa hay chỉ là “tình trong như đã mặt ngoài 
còn e” của tuổi học trò. Bà biết biến cố năm bảy mươi 
lăm đã làm nhiều cuộc tình dang dở vì sinh kế, vì địa 
vị xã hội đổi thay, vì kẻ ở người đi… Vậy ra từ đó đến 
nay bà không phải là người ở “ngôi đầu bảng”. Chỉ vì 
nhu cầu có một mái ấm gia đình và bà là đối tượng 
thích hợp nên ông đã chọn bà. Và như vậy chẳng khác 
nào bà là “người đóng thế”. Vì đóng tốt, đóng tròn vai 
quá nên ông hài lòng cùng bà hoàn thành nhiệm vụ 
thiêng liêng cho một gia đình êm ấm chẳng hề có 

Đời chưa thật vui
 Sao lại tiếp tục buồn…

T R A N G  Á I  H O A
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sóng gió. Bà cứ ngỡ mình là “tình đầu là tình cuối”. Ai 
dè! Bây giờ bà thật sự thấm thía câu nói của người đời 
“tình cũ không rủ cũng tới”. 

Chưa bao giờ… và chính bây giờ bà đang “trải 
nghiệm” điều người ta thường bảo là thuộc tính của 
tình yêu: sự ghen tuông. Trong người bà, đang luân lưu 
máu của Hoạn Thư? Bà không thể chịu được cảm xúc 
xưa kia của ông huống hồ là thứ cảm xúc đang có mặt. 
Thật ra bà không ghen với cảnh vật, con người hay 
diễn biến của cuộc tình khi ấy mà chỉ ghen với chính 
cái cảm xúc của ông dành cho người phụ nữ đó trong 
khi đúng ra chỉ bà là người duy nhất được nhận. Cũng 
có lúc bà suy nghĩ “quá khích”: người phụ nữ đó tuy có 
vài ưu thế nhưng so với bà chắc gì hơn? Có chắc trẻ 

hơn bà không? Có chắc nhan sắc hơn bà? Thêm nữa 
người ta cũng có những ràng buộc bởi gia đình, con 
cái, lại ở chốn xa xôi… Những điều đó chắc chắn sẽ 
“gây khó” cho ông. Nếu ông “hó hé” hay có hành vi tiêu 
cực nào đó, ông cứ thử đi, bà chắc điều đó sẽ là “tử lộ” 
dành cho ông. 

Nghĩ ngợi cho nhiều, suy nghĩ cho ghê gớm chứ 
ông có biểu hiện gì đâu. Bởi vậy, dù trầm tĩnh bà vẫn 
luôn dò xét phản ứng nơi nét mặt, lời nói, thái độ của 
ông. Một bác sĩ Phật tử kể lại trong tác phẩm của mình 
câu chuyện một người tình sau năm mươi năm chờ đợi 
đã gặp lại và về sống chung với người đàn ông thương 
yêu của mình. Cuối đời, một người phải vào bệnh viện 
và cả hai vĩnh viễn chia tay nhau tại đó. Năm mươi năm 
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còn như vậy, huống chi chỉ gần bốn mươi năm. Đem 
chuyện này kể lại để dò ý ông. 

Ông chỉ mỉm cười “Ôi dào, ngàn người chỉ có một!”. 
“Mấy ngàn thì mấy cái một và anh có giống giống 

trong những cái một đó không?”. Ông giả bộ không 
nghe, tìm cách bỏ đi nước một, đến chăm chú tỉa tót 
cho chậu hoa giấy đang nở bông đầy cành. Ở thời đại 
smart phone, ba bốn chấm không gì đó, nếu có thiết bị 
dò tìm, đo đạc cảm xúc thật của con người thì mắc mấy 
bà cũng mua! Hay là ông đang “phòng ngự” sao không 
chuyển sang “phản công” đi để khẳng định điều chắc 
chắn là “không có gì”, khi đó “chuyện bây giờ mới kể” sẽ 
là câu chuyện hay nhất mà bà muốn nghe. Quả thật bà 
đang rối rắm mà không sao gỡ được, không như từ xưa 
đến nay chuyện tình của ông bà chỉ có gây thương gây 
nhớ chứ có đem lại đau khổ nào cho bà đâu. 

Nhớ lại, lúc về cùng trường công tác ông bà là hai 
người xa lạ, cứ xưng hô thầy thầy cô cô. Rồi họp tổ ngồi 
gần nhau, đổi tiết hay giáp mặt là nụ cười xã giao, là 
lời thăm hỏi, mãi rồi học trò trêu chọc, đồng nghiệp 
ghép đôi, rồi thân nhau hơn… chỉ đến khóa học chính 
trị hè, bà nhận được mẫu giấy nhỏ “Về quê mấy tuần, 
anh nhớ em”. Vỏn vẹn vậy thôi mà đủ làm nhịp đập của 
trái tim bà khác với mọi ngày. 

Trong mấy mươi năm chung sống, không ít lần 
bà trêu ông “Anh tu bảy kiếp mới gặp em đó nha”
nhưng ông đâu có vừa “Ờ, nhưng chưa chắc, nếu 

không gặp anh có lẽ em bị ế”. Ế hả, hổng dám đâu… vì 
về sống ở quê bà, ông dư biết “lý lịch” dù không thuộc 
loài “khủng” nhưng chẳng kém cạnh ai: Gia đình tử tế, 
học hành chăm ngoan lại hiền lành tốt bụng, nhan sắc 
tuy không là hoa khôi của trường nhưng cũng… kế 
kế á khôi. Bởi thế bà cũng có một hai mối tình thuộc 
loại “tầm cỡ” đó chứ, chỉ tại bà chưa cảm, chưa thương 
được thôi, chưa kể những cây si không ai chăm sóc mà 
cứ mọc tươi tốt xung quanh nhà. Bây giờ dù tuổi đã 
cao, dù không thành đôi bà vẫn dành cho họ sự tôn 
quí trong tình bạn trong sáng. Có gặp lại ai, bao giờ bà 
cũng nói thầm “không có chữ duyên để nợ anh”.

Còn với ông, vì nợ ông, bà vẫn đang biết ơn ông 
mà. Biết ơn về những điều tốt đẹp ông đã cùng bà làm 
được cho gia đình: Nuôi dạy con cái cho đến lúc trưởng 
thành, yêu thương con hết mực, định hướng tốt cho 
cuộc đời của chúng… Ông thì lúc nào cũng mẫu mực 
trong đời sống hàng ngày để con lấy đó làm gương. 
Từng quan điểm sống, từng hành vi ứng xử với cuộc 
đời ông đã cố gắng để có được sự “khít khao” với bà. 
Nhất là từng ngày trôi qua, ông đã cùng bà sống vui, 
sống khỏe. 

Những ngày tiếp theo vẫn 
là những ngày có vẻ yên 

ả tuy không sao tránh 
được những lúc căng 
thẳng. “Cơn địa chấn” 
vẫn âm ĩ trong lòng 

bà: Bà không muốn 
nói chuyện, ông hỏi 
gì cứ ừ hử cho qua, 
ít huyên thuyên ý 
kiến ý cò thậm chí 
bà còn đánh rơi cả 
nụ cười khi ông cố 

tình hài hước. Không 
phải bà muốn “trừng 

phạt” ông nhưng từ 
trong sâu thẳm có điều 
gì đó khiến bà phải như 

vậy. Không lạ với tình 
trạng này, ông 

nhận ra 
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bà đang giận nhưng giận bởi điều gì? Mặc, ông cứ 
“bình chân như vại” còn bà chưa hết sân si, nghĩ mình 
sẽ “chiến đấu” tới cùng. 

* * *
Gần đây, đôi khi bà nghĩ có phải mình là người “bỏ 

hình bắt bóng” không? Ở quê bà, nhiều nơi đất nông 
nghiệp với ruộng rẫy dù khô căn hay màu mỡ, một khi 
chuyển đổi sang đô thị với chợ với phố, khu dân cư… 
thì hô biến một cái giá từ vài chục triệu một mảnh đất 
nhảy vọt lên vài tỷ thậm chí hàng chục tỷ… Bây giờ, 
đường sá rộng rinh, xe hơi đủ kiểu lượn lờ, biệt thự 
lộng lẫy sánh vai nhà lầu cao ngất ngưởng. Cuộc sống 
nâng lên tầm cao vật chất nhưng trình độ dân trí thì 
thấp chũm, nguồn chất xám vốn ít ỏi giờ đỏ mắt mới 
kiếm được tài năng. 

Đáng nói, nhiều gia đình bắt đầu đối diện nguy cơ 
tan vỡ, con cái học hành không giỏi hơn nhưng ăn chơi 
bạo liệt hơn, thích đua đòi, thể hiện. Một hiện tượng 
“nổi cộm” trong một thời gian dài là một số đàn ông 
khi giàu có lên sanh tật, chê vợ nhà đi tìm cỏ non, cỏ 
lạ, bởi thế mới có câu nói vui truyền miệng “Miền Đông 
đất bán, miền Tây cất nhà”. “Nhân sự” quyến rũ là những 
phụ nữ trong luồng người nhập cư ồ ạt, vũ khí sắc bén 
của họ chỉ là nhan sắc cùng với sự tươi trẻ. 

Những cô gái trẻ thì chăm sóc gương mặt, vóc dáng 
cho hấp dẫn hơn, “các chị” thì tân trang lại để đủ sức hạ 
gục những ông nhẹ dạ cho dù nhìn chung họ có phần 
diêm dúa. Thế là bây giờ những bà vợ “phe ta” vừa “rút 
kinh nghiệm” vừa hiểu ra “không có phụ nữ xấu chỉ có 
phụ nữ không biết làm đẹp”. Họ quan tâm chăm sóc bản 
thân hơn và cũng vì lẽ đó các salon tóc, spa, thẩm mỹ 
ngày càng rộn rã có mặt kịp thời đáp ứng. 

“Ứng phó với những biến đổi khí hậu” này, lúc nào 
bà cũng tự tin vì biết rằng gia đình bà hoàn toàn “miễn 
nhiễm”. Thế mà bà không biết nâng niu điều quí giá 
đang có: một gia đình hạnh phúc tuy không giàu tiền 
của nhưng giàu nhân cách, trí tuệ… mà cứ để “bóng 
ma” quá khứ ám ảnh tâm tư mình. Khi học đạo bà từng 
biết quá khứ không nên truy tìm, chỉ có phút giây hiện 
tại là thực sống, đáng sống, tương lai sẽ ra sao nếu bà 
cứ cố chấp, thiếu bao dung. Rồi sẽ không còn nữa một 
“cặp đôi hoàn hảo” ông bà sẽ không còn là hình ảnh 
mơ ước của nhiều người khi nghĩ về mái ấm gia đình. 

Đêm nay vẫn là đêm chìm sâu trong yên lặng, chỉ 
bừng tỉnh khi con mưa ào ào đột ngột. Có bao nhiêu 
giấc mơ đẹp, phút chốc tan tành khi cơn mưa vô tình 
đánh thức giấc ngủ. Không sao, rồi giấc ngủ lại đến, 
cơn mơ lại về. Lúc tỉnh giấc, bà nghe tiếng kéo cửa, 
tiếng sột soạt tìm chiếc nón lá mỗi khi có cơn mưa 
về đêm như thế này. Ông vẫn cần mẫn đội mưa bật 
cho được nắp ống thoát nước kẻo nước lại tràn vào 
nhà. Khoảng sân thấp hơn mặt đường dễ trơn trợt đã 
khiến một lần bà bị té. Ông cứ ân hận khi nghĩ do mình 
quên quét sân để nước đọng lại nên bà mới bị gãy tay. 

Những ngày sau đó ông phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp 
nhà cửa, thậm chí pha nước cho bà tắm. Bà được chăm 
bẵm như một đứa trẻ. 

Nhìn cảnh “bà ngã ông nâng”, các con nhìn ông 
bà trìu mến, nở nụ cười mãn nguyện còn bà thì vô 
cùng hạnh phúc… Mưa vẫn rơi, ông vẫn còn lục đục 
chưa chịu đi ngủ. Ông dễ thương quá đó chứ! Nhớ lại 
lúc thương ông nhiều cũng là lúc nỗi lo lại đến, bà lo 
khi nghĩ đến sự chóng vánh của đời người,  tuổi già 
không gọi cứ đến, bệnh tật thì không chừa một ai… 
Cứ mỗi lần ông đi khám định kỳ, khi xe vừa lăn bánh 
bà không ngớt lầm thầm niệm “Nam-mô Bồ-tát Quan 
Thế Âm” cho đến khi ông về đến nhà nhoẻn miệng 
cười “khỏe re, không vướng ba cao một thấp”, chỉ 
uống thuốc nhẹ thôi”. 

Thiệt là “giận thì giận mà thương thì thương”.
Hôm sau gia đình con trai lớn về chơi, lúc hai cha 

con trò chuyện, dù không cố ý nghe nhưng bà cũng 
nghe thật rõ khi ông bảo: “Tụi nhỏ bây giờ ly hôn nhiều 
quá, con phải ráng giữ gìn hạnh phúc gia đình, đừng lôi 
thôi léng phéng nha con!”.

Vậy là đã có “tín hiệu” tốt bà hơi yên tâm, vơi nhẹ 
nỗi lòng. Với lại dù cuộc “đối thoại” thẳng thắn chưa 
xảy ra nhưng để ý bà thấy ông không hề nhắc đến “cố 
nhân”. Rồi đến bữa ăn trưa, con dâu lại buột miệng với 
cháu nội “nhìn kìa, bà rất đẹp lão”. Hơi xấu hổ nhưng bà 
không khỏi sung sướng, thấy “vớt vát” được phần nào, 
nụ cười đã tươi tắn trong không khí vui vẻ của gia đình. 

Sáng nay, ông bà cháu đi thể dục trên bờ kè sông 
Đồng Nai, con sông của những ngày thơ ấu, của những 
năm tháng trưởng thành. Nước sông vơi đầy theo chu 
kỳ hàng tháng, còn tình nghĩa của ông bà mấy chục 
năm qua có bao giờ vơi? Chưa vơi đã lại đầy! Bà đi sau, 
ngắm nhìn hai ông cháu trước mặt. Một già một trẻ 
thơ. Rõ ràng đó là hình ảnh của sự tiếp nối. Đi một 
đoạn ông dừng lại buộc tóc cho cháu. Bà xúc động thật 
sự, bất giác bà như người tỉnh ngộ. Mình đã sai chăng? 

Trong thời gian qua, thay vì thở vào thở ra sâu lắng 
nhẹ nhàng, bà lại để cho những niệm “hắc ám” “nổi 
loạn” cứ luẩn quẩn trong đầu. Đó phải chăng là nghiệp? 
Nếu vậy phải giữ cho tâm được an tịnh mới mong hóa 
giải. Bà còn từng được dạy “đừng phiền trách, ích kỷ, nhỏ 
nhen, nên bao dung rộng lượng, chưa tha thứ hãy học 
tha thứ, đã yêu thương thì cứ tiếp tục yêu thương”. 

Người bạn thân của bà thì bảo: “Bà mới tập tu thiền 
nên chưa dễ dàng giữ tâm cho được an, phải tinh tấn 
thôi”. Còn nói như Sư ông thì “miếng đậu hủ chiên chưa 
vàng”. Riêng con cháu của ông bà sẽ ra sao nếu mối 
quan hệ của ông bà không còn là “đôi uyên ương” của 
ngày nào, nếu vốn liếng yêu thương của ông bà đã 
hao hớt. Chúng có còn vui sướng không khi quá hiểu 
điều Sư ông từng dạy, điều mà ông bà luôn tâm niệm 
“Hạnh phúc của cha mẹ là món quà quí nhất để lại cho 
các con”. 
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N É T  Đ Ẹ P

Huế, mảnh đất cố đô mà lịch sử, văn hóa 
và vẻ đẹp thơ mộng đủ làm nao lòng bao 
thế hệ. Huế về đêm luôn có nhiều điều 
độc đáo và cuốn hút. Không gian Huế 
đủ chiều sâu thời cuộc, đủ tĩnh lặng, đủ 

huyền bí để chiêm nghiệm, nhớ nhung và nuôi dưỡng 
ước vọng. Biết thêm về Huế khi màn đêm buông 
xuống sẽ giúp cho cái nhìn về Huế vào ban ngày có 
thêm chiều sâu, giúp hiểu hơn về Huế.

Cách đây hơn một trăm năm, đêm Huế đã được E. 
Gras, chủ sự kho bạc An Nam khoảng năm 1910, kể lại 
trong bài “Dạo chơi ban đêm”, in trong “Những người 
bạn cố đô Huế” tập ba, năm 1916. Bài viết của một vị 
công chức mà rất hay, lột tả khá chân thực sự nghèo 
khó, u uẩn của xứ Huế. Xin trích lược vài đoạn: “… Chiếc 
xe kéo lướt nhanh và êm ái trên bánh cao su theo con 
đường dọc sông Đông Ba vắng vẻ, một bên là con sông 
đào lặng lẽ và một bên là các mảng thành xưa cũ. Trong 

bóng tối của những ngôi nhà tồi tàn lụp xụp, chập chờn 
ánh đèn của vài quán cơm nghèo có những người lao 
động, với chiếc bát ngang miệng, đôi đũa vẩy nhanh, đẩy 
cơm vào bụng đói… Nơi này, qua chút ánh sáng của cửa 
kép trượt hé mở, là một người đàn bà ngồi trên gót chân, 
đang khâu vá, áo yếm để hở hai cánh tay và cái lưng 
trông như màu đồng đánh láng. Nơi nọ, đằng sau tấm 
mành thưa là một bé gái, uể oải nằm dài trên chiếc ván, 
dùng chân khéo như tay, đẩy đưa cái giỏ treo từ trần nhà, 
ru một đứa bé trần truồng đang tuổi bú, khóc oe oe. Đâu 
đây thoảng mùi thơm lọt ra từ một liếp cửa được đóng lại 
cẩn thận, cho biết có anh chàng nghiện hút đang vun xới 
giấc mộng bệnh hoạn trong bóng tối lặng im… Chiếc xe 
kéo xóc mạnh khi qua các dãy nhà tranh nghèo khổ đang 
ngái ngủ và qua những hàng tre tối đen. Ánh đèn leo lét 
soi bóng đen của người phu xe chập chờn qua hàng rào 
cây lá, thấy được các tia phản chiếu lốm đốm trên lớp da 
vàng điểm mồ hôi của lưng trần, thấy được tia sáng thoắt 

Lãng du đêm Huế 
T RẦN  VỌN G  ĐỨC

Miền đất tôi qua



55  1 - 9 - 2019   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

Ở chợ ngày, giao dịch chủ yếu diễn ra giữa người bán 
lẻ và người tiêu dùng. Còn chợ đêm, thường là nơi 
giao thương giữa người bán buôn và bán lẻ. Chợ đầu 
mối Phú Hậu nằm gần ngay ngã ba giữa sông Hương 
và sông Đông Ba. Chỉ cách chợ Đông Ba lừng danh 
khoảng hơn ba cây số nhưng nhiều người Huế cũng 
chưa một lần tới chợ này, bởi đây là chợ sỉ, họp hàng 
đêm khoảng từ 12 giờ đến bảy giờ sáng. Chợ trong 
khuôn viên rộng, đèn điện, đèn măng-sông sáng rực 
với cơ man các loại thịt cá và rau củ. Người mua kẻ bán 
có thể giao dịch tại các quầy sạp hoặc ngay bên những 
xe lạnh chở hàng. Xe tải đủ loại, gắn bảng số của nhiều 
tỉnh miền Trung và đặc biệt có cả xe từ các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long và phía Bắc. Chợ luôn náo động 
bởi tiếng réo gọi, mặc cả, đùa giỡn, mắng nhiếc và đan 
xen tấp nập người đẩy xe, gồng gánh, bốc vác. Sống 
gắn bó với sông suối, đầm phá, biển cả nên cá là nguồn 
thực phẩm không thể thiếu của dân xứ Huế. Cá đủ loại, 
đủ kích cỡ, chủ yếu là cá biển như thu, nục, ngừ, chim, 
đuối, bạc má, bống mú. Mua bán ở chợ thường giữa 
bạn hàng thân quen nên có thể ghi sổ nợ, thanh toán 
sau dù đó là món tiền không nhỏ. Thực phẩm từ chợ, 
ngay trong đêm, được bạn hàng đưa tới khắp các chợ 
trong thành phố như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự và cả 
vùng phụ cận. Phương tiện vận chuyển đa dạng như 
xe tải, xe ba bánh, xe gắn máy và cả bằng quang gánh 
trên đôi vai gầy tần tảo của những người cả đời quen 
chịu một nắng hai sương.

Nét độc đáo của ẩm thực xứ Huế là quan niệm hài 
hòa âm dương trong các món ăn. Mỗi món dọn lên 
mâm thường luôn có thêm một món khác bổ trợ. Đặc 
biệt, rau sống và gia vị nói chung đã góp phần quan 
trọng tạo nên sự độc đáo của ẩm thực xứ Huế. Vì sao 
người Huế lại dành nhiều tâm sức vào gia vị và cả 
trong cách bày biện cho bữa ăn đến vậy? Có thể do 
ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên nắng mưa, lụt bão, 
nóng lạnh, khô ẩm, các món ăn cũng phải thích hợp 
cho từng hoàn cảnh thời tiết. Có thể do từng là kinh đô 
ngay thời cận đại, nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn 
hóa ẩm thực, nơi mà vua quan, hoàng tộc hàng ngày 
luôn có nhu cầu thưởng thức món ngon vật lạ. Cũng có 
thể do tính cách cầu toàn, tinh tế và chi li trong cuộc 
sống của người dân xứ này.  

Hàng đêm, có một chợ chuyên bán sỉ rau sống ngay 
tại bên hông chợ Đông Ba, sát đầu cầu Gia Hội. Chợ họp 
trên một đoạn đường nhựa, không được tổ chức chính 
quy, nên không có quầy sạp, không có đèn điện chiếu 
sáng. Chợ rau sống tuy không náo nhiệt như chợ thực 
phẩm nhưng cũng nhộn nhịp trong âm thầm. Người đi 
chợ hầu hết là đàn bà. Rau sống gần như không thiếu 
loại nào, có cả sung, vả, hoa chuối. Chúng được chứa 
trong thúng mẹt, giỏ tre, bày ngổn ngang hai bên lối 
đi. Người ta đưa rau tới chợ bằng nhiều phương tiện, 
như thuyền ghe, xe gắn máy, xe đạp, xích-lô, gánh vác, 

hiện, thoắt ẩn trên con đường mòn bùn lầy, nhòe nhoẹt 
dưới những bước chân dẫm đều lệch bệch… Bên cầu Gia 
Hội vắt ngang sông Đông Ba có nhiều gái giang hồ bé 
nhỏ, thuốc lá lập lòe trên cặp môi đỏ choét. Chốc chốc 
một khúc hát xa vắng, trong vắt vút lên từ màn sương 
tha thướt trên sông Hương tĩnh lặng như mặt hồ dưới 
ánh trăng trong”. E. Gras buông một câu bình phẩm trơ 
tráo: “Tôi có cảm giác xung quanh đang bao trùm một 
thế giới sống nhung nhúc, hung tợn, ngột ngạt, bí ẩn và 
là đà sát mặt đất”.

Huế ngày nay đã đổi thay rất nhiều. Gieo vui và 
rắc sầu đều đủ đầy cung bậc. Dọc theo hai bờ sông 
Hương, sông Đông Ba, sông An Cựu và nhiều con phố 
khác, san sát các nhà ở, nhà hàng, khách sạn được mọc 
lên. Phố xá về đêm sầm uất, nhộn nhịp hơn. Tôi không 
muốn nhắc và nhớ về khu vực đã trở thành phố du 
lịch nằm giữa các đường Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ, Võ 
Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão. Nhiều quán xá ăn nhậu ở đây 
giăng bàn ghế lấn chiếm hết vỉa hè, thậm chí xuống cả 
lòng đường, tấp nập, ồn ào, chật chội, xô bồ không hề 
thua kém một số thành phố lớn khác. Sải bước nơi này 
mà lòng vẩn vơ, ngỡ ngàng, bởi dường như đây không 
phải đất Huế sâu lắng, mộng mơ.

Sinh hoạt đời thường của một vùng đất là điều luôn 
thu hút tôi trong mỗi chuyến ngao du. Chợ đêm là 
một phần sôi động nhất của Huế khi hoàng hôn về. 
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tuyệt nhiên không có xe ô-tô. Ấy là bởi nguồn rau cung 
cấp không phải từ vùng chuyên canh lớn mà từ các hộ 
lẻ, sống ở ven thành phố. Thậm chí ngay trong Thành 
Nội, nhiều gia đình đã tận dụng những khoảnh đất 
nhỏ bao quanh bờ tường Đại Nội, lấy việc trồng rau 
sống làm kế sinh nhai. Chợ rau trong đêm lặng gió, mùi 
thơm của rau ngập đầy không gian, ngỡ loạn mùi mà 
thanh khiết. Người mua, kẻ bán nón lá trên đầu, ủng 
nhựa dưới chân, quần áo kín mít vì sương lạnh. Với đèn 
pin trên tay, người mua đi lại, lựa hàng với cặp mắt cực 
kỳ sành sỏi. Mớ rau, dẫu trong đêm, cũng chỉ cần liếc 
mắt qua là biết ngay ngon dở. Đèn chỉ chiếu vào rau, 
còn bạn hàng nhận ra nhau qua giọng nói. Người bán 
thường ít khi mềm lòng giảm giá trước những lời đưa 
đẩy, chê bai quá lố về chất lượng thường thấy ở người 
mua. Người mua lắm khi làm động tác giả, lật qua lật 
về mớ rau, chép miệng bỏ đi một vòng, rồi quay trở lại 
sang rau vào giỏ của mình. Tiền mua bán được thanh 
toán ngay, bởi giá trị giao dịch không lớn. Một giỏ rau 
tươi rói giá chỉ vài mươi ngàn đồng, sổ sách và ghi nhớ 
chỉ thêm mệt đầu. Mỗi đêm có hàng tấn rau tươi được 
tiêu thụ. Cung dường như ít hơn cầu nên hiếm khi có 
rau ế. Có xe xích lô, rau đã đầy kín xe, tưởng không thể 
còn chỗ để chất thêm, dẫu chỉ là một nắm hàng nhưng 
chủ xe vẫn kiên nhẫn ghìm xe trong sương, chờ chủ 
hàng đang chộn rộn trả giá đâu đó. Ai cũng hiểu rằng, 
mâm cơm Huế mà thiếu rau sống thì kể như nhạt phèo 
cả bữa ăn.

Đường Hàn Thuyên trong Thành Nội có thể được 
gọi là phố bánh canh. Chỉ trên một đoạn đường ngắn, 
sát với Đại Nội, đã có hơn chục quán bánh canh. Dù 
đã hoạt động nhiều năm nhưng quán xá vẫn mang vẻ 
tạm bợ với mái và vách che bằng ni-lông hoặc phên 
tre. Vẻ mộc mạc này dường như lại phù hợp với tính 
chất bình dân và không gian Huế. Ở mỗi quán đặt dăm 
bảy bàn, mỗi bàn có một ngọn đèn dầu, tim đèn khêu 
vừa đủ sáng và không cho khói bốc. Nhìn từ xa, cả dãy 
phố trông lung linh, bí ẩn. Bánh canh ở đây có hai loại, 
bánh canh cá lóc và bánh canh da heo. Trà xanh uống 
miễn phí. Khách tới quán gồm đủ thành phần như học 
sinh, sinh viên, cả gia đình vợ chồng con cái, nam nữ 
đang yêu, người đạp xích-lô, chạy xe ôm. Chủ quán 
thường là hai vợ chồng. Người vợ múc bánh, còn ông 
chồng chạy bàn. Khách hàng mau miệng hoặc những 
người chạy xe xích-lô thường được o chủ quán chiếu 
cố, múc tô đầy hơn bình thường, thậm chí còn cho 
thêm một trái trứng cút đã lột vỏ. Bên tô bánh canh 
nóng hổi, khói bốc mơ màng, dưới ánh sáng đèn dầu 
tù mù, những người ăn đêm vừa thưởng thức tô bánh 
vừa tán chuyện. Không ai to tiếng, chỉ rì rầm vừa đủ 
nghe, như thể muốn gìn giữ khoảng tĩnh lặng tuyệt vời 
của đêm Huế ngay bên thành quách thâm u.

Một thời ở Huế rộ lên các quán bán ốc. Với hệ thống 
sông hồ, đầm phá mênh mông, ốc là đặc sản của xứ 

Huế. Hàng ngày mỗi khi chiều xuống, ngay bên Đập 
Đá, người ta hối hả xúc ốc từ trên thuyền xuống, giao 
cho bạn hàng. Nhiều người quần xắn cao trên đầu 
gối, ngâm chân dưới nước, tranh thủ chà xát, sàng 
lọc, làm sạch những rổ ốc đầy vun. Các quán ốc được 
mở ra ở nhiều nơi nhưng rầm rộ nhất phải kể đến khu 
vực đường Phan Bội Châu, gần phía Đàn Nam Giao. 
Khoảng gần một chục quán ốc, đèn điện sáng trưng 
và quán nào cũng đông khách. Khách ăn ốc không 
hiểu vì sao chỉ toàn thanh thiếu niên, hiếm gặp ông già 
bà lão hoặc sồn sồn trung niên. Gọi là quán ốc nhưng 
không chỉ có ốc gạo, ốc bươu mà có cả hến, trìa. Ốc 
được bưng ra bàn bao giờ cũng nóng hổi vì bán tới 
đâu chế biến tới đó. Người Huế thích ăn cay và đặc biệt 
với món ốc thì độ cay tăng lên gấp bội bởi ớt và sả. Ớt 
được xay thành từng chậu, trộn với sả trút chung vào 
nồi hầm ốc. Nếu như ăn hến xào phải dùng bánh đa 
để xúc thì ốc được khêu bằng gai bưởi. Gai bưởi còn 
dính nguyên vào nhánh cây, được nhà vườn cắt phơi 
vừa đủ se khô, rồi đóng vào bao tải chuyển về quán. 
Đây là loại gai rất to và dài, đầu rất nhọn và cứng. Gai 
chỉ được dùng một lần rồi bỏ và một lần ăn ốc thường 
không cần phải dùng tới chiếc gai thứ hai. Tôi nhớ thời 
nhỏ, đã nhiều lần được mẹ sai ra vườn hàng xóm xin 
gai bưởi về nhể ốc. Thịt ốc thấm vị cay cùng với nước 
chấm cũng đỏ hồng vì ớt, lại thoang thoảng mùi thơm 
của cây gai bưởi, có sức kích thích kỳ lạ cho cảm giác 
thèm ăn. Khách tới quán ốc thường đi đông người và ít 
khi dùng một loại, một đĩa, mà tất cả phải là số nhiều. 
Ăn ốc thường có cảm giác say sưa, khó xác định được 
điểm dừng. Có khi mải ăn, mải chuyện, môi sưng vù, đỏ 
mọng vì cay mới giật mình ngưng tay khêu ốc.

Đêm, khi tất bật đời thường rút vào sau cửa nhà và 
khỏa chìm vào bóng tối, là thời khắc cho tâm tưởng 
trải ra theo những không gian bình lặng, đưa ký ức dội 
về. Đối với tôi, mỗi lần về Huế, dù rượu bia kém nhưng 
rất thích ngồi trong đêm lai rai với bè bạn, nhất là ở 
quán cóc bên chợ An Cựu hoặc chợ Bến Ngự. Có chút 
lý do để tôi thích hai nơi này. Bởi An Cựu là nơi cha 
tôi (nhà văn Trần Thanh Địch) từng sống một thời niên 
thiếu. Có lần ngay sau năm 1975, cha và tôi trở về Huế. 
Ông nội tôi từng là phó đô ngự sử trong triều đình Huế, 
mất khi cha tôi mới bảy tuổi. Bà nội tôi cũng đã mất 
trong âm thầm vào năm Mậu Thân 1968. Tôi chưa một 
lần được gặp, được vùi đầu trong lòng ông bà nội. Huế 
chỉ còn là phần hồn lãng đãng nhớ nhung trong tôi. 
Cha tôi đã rời Huế lên chiến khu Thừa Thiên khi Pháp 
chiếm quê nhà vào đầu năm 1947. Ông đã bỏ lại tất cả 
để hồn nhiên theo kháng chiến dù lúc ấy chẳng hiểu 
nhiều về cách mạng, mà chỉ đơn thuần ghét những 
thằng Pháp hống hách, bề trên… Cha con tôi lững 
thững đi dọc sông An Cựu, luồn vào mấy con hẻm phía 
sau chợ An Cựu để tìm về chốn cũ. Không còn nhận ra 
dấu tích gì của căn nhà xưa và cũng không gặp bất kỳ 
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người thân sơ nào. Tôi thấy cha đứng tựa lưng vào một 
cây rơm ven đường, gương mặt thẫn thờ. Huế đã thừa 
khốc liệt của chiến tranh, đủ bi hùng và hỉ nộ để tứ tán 
tha hương. Quê nhà sao trống vắng, tan hoang.

Còn Bến Ngự, cũng bên bờ sông An Cựu, lại cuốn 
hút tôi về đêm, càng khuya càng mê mẩn, bởi bóng tối 
ở đây nhiều hơn nơi khác do ít đèn đường, bởi không 
gian trầm lắng và u buồn. Có lần tôi ngồi tới ba giờ 
sáng, xung quanh chỉ còn lại duy nhất một cụ bà ngồi 
bán trứng luộc sẵn. Trong màn đêm, chập chờn hư 
thực bóng dáng nhỏ bé của cụ bà bên chiếc đèn dầu 
vặn nhỏ tim, đặt trên chiếc thúng phủ vải bố để giữ 
nhiệt. Mẹ già ngồi lặng im trong tận cùng cô đơn như 
thể đã ở đây hàng thế kỷ, như thể di sản sống của đất 
cố đô… Thêm một điều cuốn hút ấy là Bến Ngự gắn với 
một nhân vật lừng lẫy trong lịch sử mà tôi kính trọng, 
đó là “Ông già Bến Ngự”, cụ Phan Bội Châu. Gia viên cụ 
sống trong 15 năm cuối đời nằm gần cầu Bến Ngự, cha 
tôi đã từng đến đây nghe cụ diễn thuyết. Bên ly rượu 
làng Chuồn dịu thơm, tôi như thấy trong màn đêm 
vắng lặng, “Ông già Bến Ngự” lững thững ra bến sông 
trong niềm u uẩn, trong nỗi đau tột cùng của người chí 
sĩ bế tắc và bất lực trước thế thời. Tôi như thấy bóng 
dáng cụ Phan bên bến vắng, dội vang tiếng lòng với 
cảm tác “Xuất dương lưu biệt”: 

… Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.

Nguyện trục trường phong Đông hải khứ,
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi. 

… Non sông đã mất, sống thêm nhục
Hiền thánh còn đâu, học cũng hoài
Muốn vượt bể Đông theo cánh gió
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi.

Trong số những sinh hoạt của Huế về đêm thì ca Huế 
trên sông Hương nổi danh hơn cả. Có lẽ trên thế giới, 
chỉ riêng Huế mới có loại hình sinh hoạt văn hóa độc 
đáo này. Nếu như nhạc cung đình, tạm qui là nhã nhạc, 
đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân 
loại, đang đứng trước nguy cơ thất truyền, thì ca Huế có 
sức sống sâu rộng hơn trong dân gian. Thời xưa, ca Huế 
trên sông là thú vui tao nhã, tri âm tri kỷ của lớp quý 
tộc và văn nhân đất Thần kinh. Trước năm 1945 chỉ có 
bốn đò ca Huế trên sông Hương, gồm hai chiếc ở phía 
trước kinh thành và hai chiếc ở Đập Đá. Mỗi đò chỉ gồm 
ba nhạc công và một ca sĩ. Ngày nay loại hình văn hóa 
này vẫn còn sức thu hút, nhất là đối với du khách. Có lẽ 
do được đắm mình trong lời ru, câu hò từ tấm bé hoặc 
do vé xem biểu diễn cao, nên ít thấy cư dân Huế xuống 
thuyền làm khách. Ca Huế trên sông Hương trở thành 
một sản phẩm của du lịch. Tôi đã chừng năm lần nghe 
ca Huế trên sông, lần đầu là háo hức tự nguyện, các lần 
sau đều miễn cưỡng do bè bạn chèo kéo.  
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xuân bâng khuâng, mơ hồ, với tổng cộng 31 bài bản. 
Người Huế mượn âm nhạc, nhất là điệu Nam, để bày tỏ 
cảm xúc, nỗi lòng của mình. Nét buồn chủ đạo trong 
âm nhạc Huế chính là cảm xúc đã được dồn nén, gạn 
lọc, để giữ được sự thăng bằng trong tâm hồn. Ca Huế 
giàu nội tâm, không hợp khi phô diễn trước đám đông 
hoặc dưới ánh sáng mặt trời, mà cần không gian thân 
mật và bóng đêm để trao gửi nỗi lòng tới người tri âm. 

Ngày nay, ca Huế trên sông Hương khi đêm về là 
hình thức diễn xướng, cảm thụ phù hợp, dù có thể miễn 
cưỡng, của thời kinh tế thị trường. Người đến với ca Huế 
trên sông đều là du khách, đủ thành phần, khắp các địa 
phương. Tôi đồ rằng họ đi không vì thưởng thức một 
loại hình âm nhạc mang tính bác học mà xem vì tò mò, 
vui là chính. Nghe các bài bản theo kiểu “tân cổ giao 
duyên”, nặng tính thương mại trên thuyền, tôi lại nhớ 
dịp may mắn được nghe nghệ sĩ Minh Mẫn và Thanh 
Hương cùng ban nhạc ca Huế trải lòng tại tư gia của 
nhà nghiên cứu văn hóa Bửu Ý trên đường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Huế. Nhìn thân hình gầy gò như chiếc lá 
vàng rơi trong gió, răng rụng gần hết của nghệ sĩ Minh 
Mẫn, tôi hiểu tài năng và đam mê đã giúp bà giữ được 
giọng ca trong vắt, trầm bổng, miên man, đượm buồn 
khi ngân lên những cung thanh: “…Ai ngồi, ai câu, ai sầu, 
ai thảm/ Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông…”. Trong căn 
phòng ấm cúng, đầy tri âm tri kỷ, những câu hỏi dồn 
dập vút lên và chìm khuất giữa mênh mang đất trời, chỉ 
đọng lại hình dáng cô đơn của người nghệ sĩ già cả một 
đời cơ cực vẫn thấm đẫm tâm hồn Huế. 

Mỗi lần về Huề, tôi rất thích lần mò vào Thành Nội 
khi đêm về. Thường vào qua cửa Ngăn và ra qua cửa 
Thượng Tứ, lần nào cũng vậy, đến giữa cửa thành, tôi 
lại la “wao” lên một tiếng thật to. La và nghe tiếng mình 
dội lại chỉ đơn thuần do thích thú chứ không mong ai 
đó hay quá khứ trả lời. Trong màn đêm, những cửu vị 
thần công, kỳ đài, Ngọ Môn, tường thành, hào nước 
gợi lên nhiều xúc cảm. Ngắm hoàng thành để mường 
tượng về những hoạt động trong khuôn viên rộng 
3.600 mét vuông này, như thiết triều, sinh hoạt đời 
thường của nhà vua và gia đình, những toan tính, 
biến động trong vương triều. Triều Nguyễn cũng như 
những vương triều khác trong lịch sử, đều xuất hiện 
những minh quân, hôn quân hay bạo chúa, có khi đầy 
bất ngờ. Vận mệnh của một quốc gia, số phận của một 
dân tộc biến hóa khôn lường. Vua chúa, vương triều 
nào rồi cũng mất đi, chỉ còn quốc gia, dân tộc trường 
tồn trong bập bềnh thịnh suy.       

Đêm Huế dù là sinh hoạt đời thường hay bác học 
đều ẩn chứa những bất ngờ thú vị. “Thức đêm mới biết 
đêm dài” nhưng khi đã nhập cuộc với Huế khi hoàng 
hôn buông xuống thì dường như đêm Huế quá ngắn. 
Xứ Huế vẫn tràn mộng mơ, đầy huyền bí, cuốn hút tôi 
trở về. 

* Ảnh của tác giả.

Mỗi đêm tại Bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đoạn từ 
cầu Trường Tiền tới Khách sạn Century, có hàng chục 
thuyền rồng neo chờ khách. Thuyền có hai loại. Thuyền 
đơn chứa được khoảng mười người và thuyền đôi 50 
người. Mũi được ốp tôn thành hình đầu rồng, thân 
thuyền vẽ hình rồng uốn lượn trong mây. Hướng đi 
bao giờ cũng ngược về phía thượng nguồn. Khoảng 
thời gian thuyền chạy, máy nổ vang sông, cũng là 
lúc du khách thảnh thơi để thả hồn với dòng Hương 
trong đêm, để say sưa ngắm cầu Trường Tiền uốn mình 
ngang sông, để quên bớt những lo toan đời thường, 
để tăng thêm phần háo hức chờ mong một giọng ca 
Huế vút lên. Đoạn sông trước bến Phu Văn Lâu đủ rộng 
để tạo thành không gian riêng tĩnh lặng, tách với ồn 
ào phố thị. Đây là nơi thuyền tắt máy, thả neo. Nhóm 
ca thường gồm sáu người, có cả nam và nữ. Nhạc cụ có 
đàn tranh, đàn kìm, đàn bầu và bộ gõ gồm sanh tiền, 
song loan và những chiếc cốc sành bẻ quai. 

Ca Huế có ba điệu thức chính là điệu Bắc vui tươi, 
trang trọng; điệu Nam buồn thương, bi ai; và Nam 
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Delhi có lịch sử rất lâu đời. Cách đây 3.000 
năm, thành phố có tên là Indraproastha. 
Thế kỷ thứ I trước Tây lịch, nó được xây 
dựng thêm và đặt tên là Delhi. Từ năm 
1206 đến năm 1526 đế quốc Moghul đều 

lấy Delhi làm thủ đô. Năm 1638, Shah Jahan xây dựng 
lại, xây thêm trong thành nhà thờ Hồi giáo cực kỳ hoa lệ 
mang tên Jama Masjid, và đặt tên lại cho Delhi là Shah 
Jahan (theo tên của ông ta). Từ năm 1859, người Anh dời 
thủ đô về Calcutta. Năm 1913 trở lại là thủ đô. Năm 1931 
lại dời thủ đô, nhưng sang đô thị rất gần (ngay cạnh) là 
New Delhi. Sau khi Ấn Độ giành độc lập, làn sóng di dân 
từ Pakistan tới diễn ra ồ ạt nên thành phố phình ra mau 
chóng, trở thành trung tâm công nghiệp, cơ khí, thiết bị 
tinh xảo… của cả nước; ngoài ra còn phát triển mạnh 
các ngành sản xuất gang thép, hóa chất cùng tài chánh, 
thương mại, giao thông vận tải… 

Thành phố còn được coi là một kiểu mẫu đẹp của 
nghệ thuật kiến trúc qua nhiều thời đại với vô vàn 
đền đài, miếu mạo, chùa tháp, bia tưởng niệm, quảng 
trường, lâu đài, cung điện, hoa viên. Các cung điện đế 

vương đều được xây bằng đá cẩm thạch cùng các loại 
đá quý khác. Riêng các tường thành của hoàng thành 
đều được xây bằng sa thạch đỏ, rất đẹp, hoặc tháp Qutb 
Minar toàn bằng đá chẻ… Riêng cung lớn, tức đại điện 
(kiểu như điện Thái Hòa) có tới 60 trụ lớn là đá nhám đỏ. 
Tất cả mọi công trình kiến trúc tôn giáo, cung đình, công 
cộng lớn nhỏ đều được chạm trổ tinh xảo công phu và 
quyến rũ bằng tài năng của các nghệ sĩ bậc thầy.

Nằm trên tuyến giao thương cổ đại của hành lang 
Ấn-Hằng, Delhi giữ vai trò to lớn, nổi bật của nền văn 
minh Ấn Độ xa xưa và là động lực thúc đẩy sự phát 
triển đương đại của đất nước và của cả vùng Nam Á.

Đất nước Ấn Độ bao la mà thời gian của chúng tôi 
chỉ vỏn vẹn có hơn một tháng nên toàn khu vực thủ 
đô và vùng lân cận ưu tiên lắm cũng chỉ có khoảng 
một tuần để tiếp cận và tìm hiểu. Ngay cả vùng “Tam 
giác Vàng” nổi tiếng của cả nước được đóng khung 
trân trọng trên bản đồ du lịch gồm ba thành phố đặc 
sắc, độc đáo là Delhi, Agra và Jaipur cũng chỉ tới được 
hai nơi là thủ đô Delhi và cố đô Agra. Đó là một hình 
tam giác cân mà đỉnh cao ở phía Bắc là Delhi, đỉnh Tây 

Vùng cận Delhi
T RẦN  ĐỨC  T UẤN

Đại tháp Hòa Bình Nhật Bản
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nam là Jaipur và đỉnh Đông nam là Agra, được quảng 
bá là hạt nhân quyến rũ nhất của du lịch cả nước. Đây 
cũng là địa bàn chủ yếu mà những cuộc xâm lược của 
người Hồi giáo nhằm vào Ấn Độ trong nhiều thời kỳ 
khác nhau, đầu tiên là vào thế kỷ thứ VIII. Vào các thế kỷ 
XI và XII, với các đợt tràn ngập lãnh thổ làm suy yếu các 
vương quốc Hindu ở lưu vực sông Hằng, họ đã thành 
lập ra “Vương quốc Delhi” vào năm 1206. Rồi từ 1206 
đến 1526, vương quốc Hồi giáo này đã bành trướng ra 
toàn lãnh thổ đế quốc Ấn Độ (gồm cả Ấn Độ, Pakistan 
và Bangladesh ngày nay) hình thành nên vương triều 
Hồi giáo Moghul hùng mạnh cùng với một nền văn 
hóa rực rỡ đầy dấu ấn trong lịch sử, trong đó có vị đại 
đế thao lược tài ba Akbar, người đã đặt nền móng cho 
những công trình văn hóa vĩ đại như xây Pháo đài Đỏ, 
tức hoàng thành, ở Agra (trước cả hoàng thành Delhi 
và lộng lẫy hơn nhiều), còn cháu nội ông là người xây 
hoàng thành Delhi và đền Taj Mahal vĩ đại không kém.

“Vùng cận Delhi” được đề cập ở đây là một khu vực 
rộng lớn mà “Tam giác Vàng” chỉ là phần trung tâm, 
phần lõi của toàn vùng. Trước khi đi xa bằng xe lửa tới 
Sanchi, Bhopal, Agra, chúng tôi làm cuộc du ngoạn 
ngắn ở ngoại ô thủ đô để xem đời sống, dân tình và hoạt 
động tín ngưỡng ở vùng ven sầm uất này như thế nào.

Một phiên chợ trâu 
Đó là một bãi đất trống rộng lớn, khá đông kẻ mua 

người bán. Người bán phần lớn là dân nghèo, có cả lái 
buôn (nghiệp dư và chuyên nghiệp). Đây là một loại 
thị trường nhỏ tương đối tấp nập. Trâu Ấn Độ rất to, đã 

từng xuất sang Việt Nam, thường là trâu sữa. Những 
con trâu đem bán, trao đổi, thường có một sợi dây màu 
buộc vào mõm, người chủ cầm một đầu dây. Chúng 
được chở tới bằng xe tải. Rất giống như một số chợ 
trâu bò ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền núi, mỗi con trâu 
là cả một tài sản gia đình, phải cần tiền lắm mới đem 
ra chợ. Đôi khi lái trâu tới tận nhà trả giá rồi dắt đi. Cảm 
giác đầu tiên về một phiên chợ trâu là quê mùa, dân 
dã và lam lũ; nó phảng phất nỗi cơ hàn dưới đáy xã hội 
và rất cần cho cuộc sống của người nông dân. Người 
ta nuôi trâu bò để làm sức kéo và lấy sữa chứ không 
giết mổ. Giá một con trâu từ khoảng hai chục ngàn đến 
ba chục ngàn rupi, trong khi giá một phụ nữ ở bang 
Punjab chỉ có ba ngàn! Thật không thể tin nổi. Thái độ 
của người bán được trâu là mừng và buồn. Hình như 
tâm trạng con vật cũng thế: một sự đồng cảm mênh 
mông về cuộc chia ly!

Một đám cưới ở quê
Chúng tôi gặp một đám cưới trên đường: đoàn nhà 

trai tháp tùng chú rể đến nhà cô dâu. Tập quán cưới xin 
của các tín đồ Ấn giáo, Hồi giáo và đạo Sikh khá giống 
nhau. Trước hết phải xem số có hợp nhau không. Hai 
nhà đều làm lễ, dâu rể tắm nước thơm. Lễ cưới thường 
vào buổi tối. Buổi chiều chú rể lên ngựa tới đền cầu 
phúc. Xe hoa nhà trai tới nhà gái, gần tới nơi chú rể 
phải xuống xe rồi lên ngựa đi tới nhà. Rước dâu luôn 
có nhảy múa. Bố vợ, bố chồng trao đổi vòng hoa, tiền. 
Anh em họ hàng đôi bên cũng mừng tiền cho đôi tân 
hôn. Ăn cơm tối ở nhà chú rể. Vợ chồng trao đổi vòng 

Đền Baha’i
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hoa. Buổi tối, cô dâu ngồi giữa, cùng cả nhà ăn cơm 
quanh đống lửa, có tu sĩ làm lễ, đọc kinh. Dâu rể cùng 
đi quanh đống lửa bảy vòng, cúng dường; tu sĩ công 
nhận họ nên vợ nên chồng. Cả hai cúi rạp, cụng trán 
vào chân cha mẹ. Hôm sau mở đại tiệc ở nhà hàng 
hoặc nhà trai do bên nhà trai chiêu đãi. Trước cưới còn 
phải tiến hành nhiều lễ phụ. Có những đám cưới rất 
lớn, thuê hẳn khách sạn 5 sao hoặc 6 sao khoảng mười 
ngày. Có đám tiêu tới sáu chục triệu rupi. Các tháng 11, 
12 và tháng Giêng là mùa cưới. Đám cưới Hồi giáo đơn 
giản hơn. Đám cưới đạo Sikh cũng đi bảy vòng, không 
quanh đống lửa mà quanh cuốn kinh thánh.

Một tập tục lạc hậu của hôn nhân là “của hồi môn” 
mà cha mẹ phải lo cho con gái đem về nhà chồng, 
nhiều nơi rất lớn, phải đem bán tài sản, thậm chí nhà 
cửa. Chính phủ khuyên nên bỏ tệ nạn này, nhưng nó 
đã bám chặt lấy xã hội trên 3.000 năm rồi, đâu dễ rũ bỏ! 
Đã có biết bao cuộc tình tan vỡ vì sự tàn nhẫn của tục 
lệ. Kẻ đau khổ nhất là đôi uyên ương và gia đình cô gái. 
Gia đình nào nghèo lại sinh toàn con gái thì cầm chắc 
sẽ phải đón nhận thảm họa.

Đại tháp Hòa bình Nhật Bản
Đó là những tòa đại tháp mà người Nhật xây tại 

Ấn Độ và tại nhiều nước để cầu nguyện hòa bình, để 
tôn thờ Đức Phật Thích-ca, để quảng bá tư tưởng Phật 
giáo. Nhật Bản là một quốc gia tôn sùng đạo Phật cùng 
với giáo lý từ thiện và bao dung của tôn giáo đầy tính 
nhân hậu này. Họ cũng là dân tộc từng trải nhiều đau 
khổ vì chiến tranh, là quốc gia duy nhất bị nước ngoài 
ném bom nguyên tử hủy diệt.

Ở Ấn Độ, họ xây hai đại tháp: một ở Delhi và một 
ở phía Đông đất nước. Có tất cả 80 đại tháp Nhật Bản 
trên thế giới tính tới năm 2007. Có thể kể ra một số nơi 
sau: Ấn Độ hai tháp, Lâm-tỳ-ni và Pokhara (ở Nepal)… 
Mỗi đại tháp đều chứa một phần xá-lợi của Đức Phật. 
Tất cả đều do “Hiệp hội Phật giáo Nhật vì Hòa bình” 
xây dựng. Toàn bộ công trình là một đại tháp khổng 
lồ, trắng toát, lộng lẫy, trang nghiêm, uy nghi dưới bầu 
trời xanh, tọa lạc trên các điểm cao địa hình đầy cây cối, 
cổ thụ; có những nơi là đỉnh cao nhất của một dẫy núi; 
vật liệu chủ yếu là bê-tông và đá cẩm thạch. Có bốn 
tượng Phật lớn mạ vàng kể về bốn quãng đời chính 
của Đức Phật là mới sinh, tu tập, thuyết pháp và nhập 
Niết-bàn. Cổng chính vào khuôn viên (là hướng chính) 
có tượng thuyết pháp với dòng chữ Hán “Nam-mô Diệu 
pháp Liên hoa kinh” với hình Phật ngồi thuyết pháp tại 
vườn Lộc Uyển, hai tay ở tư thế “ấn Thuyết Pháp”.

Ý thức truyền giáo của người Nhật thật đáng khâm 
phục, nó xuất phát từ tâm nguyện, lòng sùng kính Đức 
Phật và tình yêu nồng nàn đối với hòa bình. Xây dựng 
và duy trì hoạt động tích cực đều đặn cho 80 tòa tháp 
trên khắp thế giới cần một nguồn kinh phí cực lớn. 
Một lòng nhiệt thành và một ý chí bền bỉ không thể 
lay chuyển là: tích cực truyền bá đạo Phật trên phạm vi 

toàn cầu và khôi phục mạnh mẽ tôn giáo này, từng bị 
suy tàn, trên chính quê hương nó.

Có biết bao dân tộc yêu quý đạo Phật, coi đó là quốc 
giáo, là máu thịt, là một phần hồn thiêng của xứ sở, 
nhưng đã mấy ai làm được như người Nhật Bản. Họ làm vì 
tình yêu nồng nàn, vì ý chí sáng suốt, vì nhận thức rõ ràng 
về sự ưu việt của một tôn giáo chân chính chưa bao giờ 
gây hại cho đời, chưa bao giờ đố kỵ với các tôn giáo khác 
nhưng lại chịu rủi ro và lụi tàn ngay tại chính quê hương 
sinh thành do các thế lực ngoại lai xâm lược và trấn áp. 
Việc phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ diễn ra không mạnh 
mẽ nhưng bền bỉ trong suốt thế kỷ qua và đang mang lại 
nhiều hiệu quả đáng mừng trong đó có công rất lớn của 
Phật giáo Tạng truyền, Tích Lan và Nhật Bản…

Đền Bahai (Baha’i Temple)
Đây cũng là một tác phẩm độc đáo đáng ngưỡng 

mộ của nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ. Khuôn viên của 
ngôi đền cực kỳ rộng lớn. Đó là cả một công viên mênh 
mông gồm nhiều con đường, nhiều vườn cảnh thoáng 
mát. Đoạn đường từ cổng vào rất dài, luôn đầy ắp khách 
tham quan và những người ngưỡng mộ. Họ thuộc đủ 
mọi tầng lớp xã hội, chính kiến khác nhau, ngay cả tín 
ngưỡng và tôn giáo cũng khác nhau. Họ tới để trải lòng 
với trời đất để tỏ lòng tôn kính và biết ơn người sáng 
lập ra tín ngưỡng ôn hòa, nhân văn, tiến bộ, rất hợp với 
lòng người và xu thế thời đại. Điều cốt lõi cuốn hút mọi 
người chính là tư tưởng tự do tín ngưỡng của tôn giáo 
này. Họ chủ trương con người có thể theo bất cứ tôn 
giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào đều có thể coi 
đây chính là ngôi nhà của mình, có thể tới đây để làm 
bạn với nhau, trò chuyện cùng nhau hoặc kết thân với 
nhau bất phân tín ngưỡng, chính kiến, đẳng cấp, giàu 
nghèo, địa vị xã hội… Tất nhiên mọi sự có thể bàn luận 
với nhau trong khuôn viên, vườn cây, lối đi, bãi cỏ… 
trừ trong nội thất ngôi đền, bởi ở đó cấm mọi cuộc trò 
chuyện, phải giữ yên lặng tuyệt đối để dồn mọi tâm 
trí cho sự hướng nội, cho sự trở về bản ngã trong một 
không gian mênh mông không một tiếng động. Sảnh 
chính rất rộng có nhiều ghế cho người ngồi, chỗ cho 
người đứng, để tĩnh tâm nghĩ về thượng đế, về cuộc 
đời, về thế giới, về bản thân mình.

Baha’i là tên một vị giáo chủ người Ba Tư, sáng lập 
ra tôn giáo này, tên là Abdul Baha’i vào năm 1844, xuất 
phát từ cảm hứng rằng mình có thể thống nhất được 
với thượng đế để trao truyền tư tưởng của ngài trên 
toàn thế giới. Sau ông, còn hai người con trai tiếp tục 
sự nghiệp; tính tới năm 2007 đã tròn 177 năm.

Giáo đường không thờ một ai, là nơi để cho mọi 
tôn giáo cùng nhau hòa hợp cùng cộng đồng không 
phân biệt, để từng cá nhân trở về với chính mình, với 
mong muốn mọi tôn giáo sẽ trở thành anh em thân 
thiết. Giáo đường không phải là nơi cầu nguyện mà để 
tịnh tâm, ai vào cũng được. Nguyện vọng của giáo chủ 
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là tránh mọi xung đột trên cuộc đời này, thế gian này, 
dẹp bỏ hận thù để xây dựng tình thân.

Rất tiếc là năm 1850 (tức sáu năm sau khi lập đạo) 
giáo chủ bị giết. Ông đã tử vì đạo như một người anh 
hùng chân chính.

Cả thế giới có bảy đền (ở các nước Úc, Mỹ và Đức). 
Đó đều là những công trình kiến trúc có giá trị thẩm 
mỹ cao, xứng đáng với tư tưởng, tôn chỉ, mục đích 
nhân văn cao cả của nó. Năm 1948, đạo có đại diện tại 
Liên Hiệp Quốc với tư cách là một tổ chức phi chính 
phủ, có đại diện tại Hội đồng Tư vấn Ủy ban Kinh tế Xã 
hội của tổ chức quốc tế lớn này.

Trường hợp trên khiến chúng tôi nhớ lại một đám 
rước cực lớn của nhiều ngàn người trên một con đường 
lớn ở thành phố Dehradun (về phía Bắc so với Delhi) 
hết sức linh đình, trống dong cờ mở nhảy múa hát hò 
vang vọng cả góc trời. Đó là lễ hội hàng năm tưởng 
nhớ một nhân vật lớn được dân lập nhiều đền thờ với 
sự tôn kính và biết ơn của xã hội: ngài Sai Baba - biểu 
tượng của sự hòa hợp tôn giáo khi ông lập ra một tín 
ngưỡng ôn hòa, kêu gọi các đạo đoàn kết lại, thương 
yêu nhau, không phân biệt, cùng phấn đấu cho một xã 
hội nhân văn, và đoạn tuyệt với lịch sử phân biệt, đố kỵ, 
xung đột tôn giáo đáng trách đã tồn tại.

Xin có đôi lời về tòa kiến trúc lộng lẫy, uy nghi, 
khổng lồ, trắng toát, độc đáo - tức ngôi đền Baha’i kiêu 
hãnh được xã hội yêu mến. Nó gần như bức tượng đài 
của một bông sen vĩ đại, kiêu hãnh dưới bầu trời, tự 
hào với cương lĩnh văn minh, nhân đạo và tiến bộ về 
tín ngưỡng. Đó là bông sen khổng lồ bằng cẩm thạch 
trắng, tọa lạc trên một tòa nền cũng bằng đá quý nâng 
niu bông hoa sen và nhiều công trình phụ bao quanh, 
vừa giống như một tượng đài, vừa phảng phất nét lãng 
mạn kiêu hùng bí ẩn của một ngôi đền cổ Hy Lạp. Toàn 
công trình có hàng trăm cây cột cường tráng xung 
quanh chân một vành tròn, khuôn bao lấy nền đỡ bông 
sen được coi như ngôi tháp tròn cao, phủ lên ngôi đền 
nằm dưới nó. Bông sen chính là một cảm hứng nghệ 

thuật về tâm linh và sự trong trắng tinh khiết đẹp đẽ 
và thiêng liêng. Có tất cả 27 cánh sen khổng lồ như 
những cánh buồm lớn, với 18 cánh vươn lên trời cao, 9 
cánh kia chĩa ra 9 phía, tức là 9 hướng, với quan niệm 
số 9 là sự tối cao, gồm hai ý: số 9 là sự hợp nhất giữa 
con người và thế giới; số 9 cũng là “sự toàn tri” tức hiểu 
biết sâu sắc về thế giới của con người.

Tầng trệt của đền có hồ, hành lang vòng quanh. 
Đường vào tầng trên là một cây cầu dài, đẹp, nối với hành 
lang rộng mênh mông, có lan can bao quanh sảnh chính. 
Giống như sảnh chính đền Hồi giáo, không có tượng thờ, 
đồ thờ. Tất cả là một mặt bằng mênh mông có ghế ngồi 
cho mọi người. Tất cả tuyệt đối im lặng, không hề có tiếng 
nói dù nhỏ nhất để mọi người tập trung tĩnh tâm hướng 
nội trở về với bản ngã. Tư tưởng chống xung đột, chống 
chia rẽ rất hợp với lòng người nên được công chúng Ấn 
Độ vốn hiền lành nhân hậu nhiệt liệt hưởng ứng.

Không gian tầng trệt gồm hồ nước, hành lang có 
cửa kính bao quanh ngăn cách với khu nội thất, rất hài 
hòa khoáng đạt sang trọng nhưng gần gũi…

Biểu tượng của tôn giáo là ngôi sao đen, tròn, viền 
trắng, 9 cánh với đầy đủ ý nghĩa hòa đồng và nhân đạo.

Lao đi trong cõi mộng
Tôi đã bao lần nương theo bánh sắt, lang thang trên 

giấc mộng trần. Cái cảm giác “ngàn đời không đủ sức đi 
mau - có chi vướng vất trong hơi máy - kéo những toa đầy 
nặng khổ đau” không đâu rõ và đậm như trên những 
con tàu Ấn Độ. Tốc độ chạy không nhỏ, toa tàu to rộng, 
đường đôi khổ lớn nhất thế giới, nhà ga đồ sộ, sân ga 
dài hun hút… tất cả đối chọi vất vả với sự rệu rạo, cũ kỹ, 
nặng nhọc, chậm trễ, xô bồ, lam lũ, thản nhiên cam chịu. 
Có đi tàu Ấn Độ mới cảm nhận được hết cung bậc của 
ngành hỏa xa thế giới. Tuy nhiên, bất kể đó là sự sang 
trọng đế vương hay bình dân hạ tiện, thì xe lửa luôn 
đem lại cho ta sự khác biệt không thể so sánh. Đó là cảm 
giác đường trường, là bồng bềnh phiêu du lãng tử, là 
tiếng bánh sắt hùng dũng não nề, là tiếng còi tàu khắc 
khoải-ngân vang-rên rỉ. Và tận cùng cảm xúc là sự bâng 
khuâng thích thú đến nghẹn ngào của trạng thái lâng 
lâng bay bổng, phó mặc tất cả cho khoái cảm lộ trình.

Đích đến sẽ là Sanchi, thánh địa duy nhất của Phật 
giáo có mặt trong 27 di sản văn hóa nhân loại của Ấn 
Độ, tính đến 2007.

Tàu khởi hành 11 giờ đêm, chậm 5 giờ; chạy điện, 
tương đối không phải tránh nhau, khổ rộng, chạy êm. 
Lộ trình kéo dài 12 tiếng.

Một lần nữa, cảm giác quen thuộc, khoan khoái, 
phiêu lãng, hải hồ lại tràn về trên con tàu lẻ loi lao đi 
trong đêm tối. Không thể so với sự sang trọng tân tiến 
của châu Âu, nhưng rõ ràng nó đang đương đầu với 
trời đêm, đường dài, thách thức nguy hiểm, lầm lũi lao 
đi trong cõi mộng như một hiệp sĩ giang hồ, một du tử 
can trường đích thực… 

Phiên chợ Trâu



 

Q
U

A
ÃN

G
 C

A
ÁO
 

1. Ấn Độ - Nepal (Nam Ấn - Mum Bai) 4 Sao 
17N16Đ, Phật tử 1.450$ - Tăng Ni 1.150$
(Khởi hành: 10/08/2019 - 10/09/2019 
- 01/10/2019 - 22/10/2019 - 11/11/2019 - 
01/12/2019 - 25/12/2019)
2. Ấn Độ - Nepal (Tiểu Tây Tạng) 4 Sao 
16N15Đ, Phật tử 1.200$ - Tăng Ni 1.000$
(Khởi hành: 08/09/2019 - 29/09/2019 
- 20/10/2019 - 09/11/2019 - 29/11/2019 - 
22/12/2019)
3. Ấn Độ - Nepal 14N13Đ (4 Sao) 
Phật tử 1.350$ - Tăng Ni 1.000$
(Khởi hành: 21/2 - 10/3 - 02/4 - 29/06 )
4. Ấn Độ (Bồ Đề Đạo Tràng) 
Bay thẳng Charter, 
7N6Đ, 27.900.000 VNĐ 
9N8Đ, 29.900.000 VNĐ
(Chuyên làm tour Ấn Độ theo yêu cầu và vé 
máy bay)

5. Sri Lanka (Đất nước Tích Lan) 
7N6Đ, 27.500.000 VNĐ 
Cao cấp 4 Sao 
Khởi hành hàng tháng
6. Myanmar - Yagon - Bago 
5N4Đ, 11.900.000 VNĐ (Hàng tuần) 
Khách sạn 3 - 4 Sao
7. Thái Lan - Bangkok - Pattaya
5N4Đ, 5.990.000 VNĐ (Hàng tuần)
8. Campuchia - Thái Lan
6N5Đ, 3.990.000 VNĐ (3 - 4 Sao) 
Xe cao cấp (hàng tuần)
9. Cam - Thái - Lào - Myanmar
12N11Đ, 9.990.000 VNĐ (3 - 4 Sao) 
Xe cao cấp (Hàng tháng)
10. Tứ Đại Phật Sơn (Trung Quốc) 
12N11Đ, 38.500.000 VNĐ (Hàng tháng)
11. Singapore - Malaysia - Indonesia
6N5Đ, 10.690.000 VNĐ (Hàng tuần)

12. Singapore - Malaysia 
6N5Đ, 9.990.000 VNĐ (Hàng tuần)
13. Đài Loan
5N4Đ, 10.500.000 VNĐ (Hàng tuần)
14. Hàn Quốc
5N4Đ, 13.990.000 VNĐ (Hàng tuần)
15. Nhật Bản
5N4Đ, 27.500.000 VNĐ (Hàng tuần)
16. Hongkong
4N3Đ 11.900.000 VNĐ (Hàng tháng)
17. Phượng Hoàng Cổ Trấn 
6N5Đ, 14.990.000 VNĐ (Hàng tuần)
 18. Dubai
5N4Đ, 23.900.000 VNĐ (Hàng tháng)
19. Butan
7N6Đ, 46.900.000 VNĐ (Hàng tháng)

 Quý độc giả có nhu cầu viết bài và chụp ảnh về nhà hàng chay, quảng bá thương hiệu
     hay đưa tin về công tác từ thiện, chuyên mục y tế cũng như đăng quảng cáo… 
 Xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Tòa soạn 
 ĐT: 02838484335                 Email: toasoanvhpg@gmail.com

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.

ĐÓN ĐỌC
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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

   1. ẤN ĐỘ - TIỂU TÂY TẠNG - NEPAL  17N16Đ Tăng Ni: 23,500,000, Phật tử: 31,500,000 
   2. ẤN ĐỘ - NAM ẤN - MUMBAY (Sanchi - Ajanta - Elora) 18N17Đ Tăng Ni: 27,000,000, Phật tử: 34,000,000
   3. ẤN ĐỘ - NEPAL 14N13Đ Tăng Ni 23,500,000, Phật tử: 29,500,000 
   4. ẤN ĐỘ (Tu tập Bồ Đề Đạo Tràng, Chuyên làm tour ẤN ĐỘ theo yêu cầu và vé máy bay 
       (7N6Đ: 23,500,000 - 9N8Đ 26,500,000)      
   5. SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA 6N5Đ 10,700,000 (Buff et, hotel 4*)
   6. SINGAPORE-MALAYSIA 6N5Đ: 9,990,000 (Buff et, hotel 4*)
   7. SEOUL -NAMI-EVERLAND 5N4Đ: 13,990,000 (Buff et, hotel 4*)
   8. HÒN NGỌC PHẬT GIÁO SRI LANKA 7N6Đ: 27,500,000 (Buff et, hotel 4*)
   9. Chiêm bái Tứ Đại Danh Sơn Trung Hoa 12N11Đ: 39,990,000 (Buff et, hotel 4*)
10. CAM-THAI-LAO-MYANMAR 12N11Đ: 9,990.000 (3,4 SAO bằng xe CAO CẤP)
11. CAM-THAI 6N5Đ: 3.990.000 (3,4 SAO bằng xe CAO CẤP)
12. BANGKOK - PATTAYA 5N4Đ: 5,990,000 (Buff et, hotel 4*)
13. PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ: 14,890,000 (Buff et, hotel 4*)
14. MYANMAR - YANGON - TẢNG ĐÁ VÀNG 5N4Đ: 11,900,000 (Buff et, hotel 4*)
15. BHUTAN 7N6Đ: 45,900,000  (Buff et, hotel 4*)
16. NHẬT BẢN 5N4Đ: 27,500,000 (Buff et, hotel 4*)
17. ĐÀI LOAN 5N4Đ: 10,500,000 (Buff et, hotel 4*)
18. HONGKONG 4N3Đ: 11,900,000 (Buff et, hotel 4*)
19. DUBAI 5N4Đ: 23,880,000 (Buff et, hotel 4*)
20. VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ ĐI MỸ, ÚC, CANADA và chuyên visa các nước.

ĐC: 896A/10 HẬU GIANG, PHƯỜNG 12, QUẬN 6, TP.HCM
ĐT: 028.627.59.627 - 0909.97.2016 (Pháp Đức) -  (077.800.1068)

Web: dulichsenan.com - Email: senantour@gmail.com - Fb: Sen Ấn Tour  

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ SEN ẤN
Giấy phép quốc tế: 79-918/2018

ĐẶC BIỆT: ƯU ĐÃI CHO QUÝ TĂNG NI VÀ ĐẠO TRÀNG PHẬT TỬ CÁC CHÙA
(THIẾT KẾ TOUR THEO YÊU CẦU, CHUYÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO CÁC CHÙA VÀ ĐẠO TRÀNG)

KÍNH MỜI ĐẶT MUA Tạp chí  VĂN HÓA PHẬT GIÁO - NĂM 2019
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 2019.

+ Quý khách có thể chọn đặt mua:
- 12 số đầu năm :        365.000đ 
- 12 số cuối năm:        365.000đ
- Trọn năm 2019 :       720.000đ (ưu đãi: chiết khấu 5%)

+ 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. Số 0071001053555, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TP.HCM

Quý khách hoan hỷ đăng ký với Ban Phát hành bằng điện thoại: (84-28) 3848 4335 
Ban Phát hành - Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM.

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. Giá: 22.000 đồng



Mọi chi tiết xin liên hệ
Tòa soạn: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Phòng Phát hành: (84-28) 3848 4335

Tạp chí  Văn Hóa Phật Giáo đóng bộ tập 1  năm 2019

Đã phát hànhĐã phát hành
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