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Kính thưa quý độc giả,

Trong niềm hân hoan mừng xuân mới Nhâm Thìn 2012, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo chân 
thành gửi đến toàn thể quý vị độc giả, các vị cộng tác viên, các ân nhân và thân hữu lời cầu 
chúc một năm mới an khang và thịnh vượng.

Năm 2011 đã qua đi với quá nhiều thiên tai nhân họa trên khắp thế giới, để lại cho loài 
người nhiều băn khoăn thao thức về ý nghĩa thật của đời người cùng những lo lắng về sự tồn 
tại của một quả đất đủ khả năng duy trì cuộc sống nhân loại. Giữa vô số hiện tượng biển dâu 
ấy, vẫn nổi lên những hình ảnh ngời sáng tình người khi phải đối phó với khó khăn, đặc biệt 
là thái độ an nhiên tự tại của người Nhật trước thảm họa sóng thần, đủ làm dậy lên niềm tin 
vào bản chất thực của tính người, cũng là tính Phật có sẵn nơi mọi chúng sinh, nếu được khơi 
gợi đúng mức, sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng một quốc độ an lạc hiện tiền. 

Ảnh hưởng sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu, đời sống của người Việt Nam ta cũng có 
nhiều khó khăn, tác động đến mọi mặt sinh hoạt của xã hội mà nổi rõ nhất vẫn là tình trạng 
suy thoái về đạo đức chưa tìm được những giải pháp chawjn đứng hữu hiệu. Trong bối cảnh 
đó, Văn Hóa Phật Giáo vẫn nỗ lực đóng góp những góc nhìn khách quan để giới thiệu với xã 
hội một số ý niệm về một giải pháp toàn thể, đó là việc áp dụng những lời dạy minh triết của 
Đức Phật vào việc giáo dục con người, nuôi dưỡng lòng từ bi, mở rộng trí tuệ, để thấy được 
mọi người đều có liên quan mật thiết với nhau, cần phải thương yêu nhau trên tinh thần biết 
đủ và ít ham muốn thì mới có thể mang lại một xã hội hòa hợp, an bình. Làm được việc đó, 
VHPG đã nhờ vào sự đóng góp tâm huyết và trí tuệ của rất nhiều người, từ các vị tôn túc, 
những bậc thức giả, đến những độc giả có quan tâm, hoặc trực tiếp viết bài, hoặc nêu những 
góp ý thẳng thắn, giúp tạp chí đang chuẩn bị bước vào năm hoạt động thứ tám với sự phát 
triển tuy chậm nhưng vững chắc.

Tiếp theo số báo Xuân 144&145, chúng tôi sẽ phát hành số 146 vào ngày 1-2-2012 để đánh 
dấu Văn Hóa Phật Giáo tròn bảy tuổi. Chúng tôi xin nhắc lại lời mời gọi chia sẻ cảm nhận về 
tờ báo gửi đến tòa soạn trước ngày 10-1-2012 để chúng tôi có thể kịp chọn đăng những ý kiến 
tiêu biểu và đặc sắc, như những lời nhắc nhở chúng tôi luôn lấy việc phục vụ độc giả làm tiêu 
chí hoạt động.

Xin thành tâm kính chúc quý độc giả luôn tràn đầy pháp lạc.

      Văn Hóa Phật Giáo   
 

Thû toâa soaån
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Đại chúng lòng nên tin chắc:
Các người là Phật sẽ thành
Ta đây là Phật đã thành
Thường có lòng tin như vậy.
 Kinh Phạm Võng, 
 phẩm Bồ-tát tâm địa
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Kính mừng 
mùa Phật Thành Đạo 
Phật lịch 2555
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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.
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Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lòng tôi lại dấy lên 
một niềm vui khi nghĩ đến cảnh đoàn tụ vui 
vầy của nhiều gia đình trong không khí ấm 
áp của ngày xuân. Nhìn cảnh hàng loạt người 
tất nập mua sắm quà Tết cho người thân tại 

các siêu thị hay kiên nhẫn sắp thành hàng dài tại các bến 
xe chờ mua cho được tấm vé để quay về nhà cho kịp lúc 
mừng đón giao thừa cùng với gia đình, lòng tôi lại thấy quý 
trọng chừng nào cái cảm giác hạnh phúc mà mọi người 
đang cố mang lại cho nhau vào những giây phút bận rộn 
cuối năm. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng đã ấm lại. Cảm giác 
bồi hồi háo hức của người khách từ phương xa về bắt nhịp 
với cảm giác mong ngóng mừng vui của thân bằng quyến 
thuộc tạo nên một không gian ngập tràn hạnh phúc. Nghĩ 
đến cảnh hội ngộ vui vầy ấy, lòng tôi lại chợt nhớ đến hai lời 
dạy quan trọng của Đức Phật ghi trong kinh Pháp Cú, trong 
đó Ngài đã nói đến cái không khí hạnh phúc của sự đoàn 

tụ thân thương đi kèm với những lời khuyên thật giản dị 
mà hết sức lợi lạc cho viễn cảnh phúc lạc lâu dài: 

Khách lâu ngày ly hương,
An toàn từ xa về,
Bà con cùng thân hữu,
Hân hoan đón chào mừng.
Cũng vậy các phước nghiệp,
Đón chào người làm lành,
Đời này đến đời sau,
Như thân nhân đón chào1.

Lời Phật nhẹ nhàng mà lợi lạc biết chừng nào! Phật 
nói đến cảnh đoàn tụ thân thương, nói đến một cảm 
nghiệm rất thực và rất đáng nhớ trong cuộc sống. Đó 
là cảm giác hạnh phúc an lạc của những người con xa 
xứ được trở về hội ngộ đầm ấm bên gia đình và bạn bè 
thân thương sau những tháng năm bôn ba ở xứ người. 
Ngày về thật bình an, tràn đầy hạnh phúc, bởi khách về 

Như thân nhân 
đón chào

D IỆU  H UỆ

Ảnh: Chí Giác Thông
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chết đi là hết. Chết chỉ là khởi đầu một tiến trình mới của 
sự sống. Đó chỉ là thời khắc trùng phùng, một thoáng quay 
về với chính mình để tiếp nhận kết quả của những tháng 
ngày bôn ba. Chính vì thế mà con người cần phải biết sửa 
soạn tốt cho mọi cuộc trùng phùng. Ai có đi khắp chân trời 
góc bể nào rồi thì cũng có ngày quay trở về. Đó chính là lúc 
con người rời xa cõi đời này, quay về với nghiệp thức của 
chính mình để tiếp tục một cuộc hành trình mới tùy theo 
nghiệp lực mà mình đã tích tập. Hẳn là không ai mong một 
cuộc trở về như vậy cả, nhưng đó là cuộc trùng phùng phải 
xảy ra, không định ước nhưng chắc chắn, một cuộc trùng 
phùng tâm thức mà kết quả vui hay buồn, lạc hay khổ là 
hoàn toàn do nghiệp lực của mỗi người. Chính nghiệp lực 
thiện hay bất thiện của mỗi cá nhân, tức những hành vi 
thiện hay bất thiện thuộc ý nghĩ, lời nói và việc làm mà con 
người đã tích tập sẽ quyết định tính chất cuộc trùng phùng. 
Đức Phật dạy rõ: “Cõi ác chờ đợi một tâm tư cấu uế; cõi lành 
chào đón một tâm hồn thanh tịnh”3. Vậy nên, để ngày về 
được bình an, ngập tràn niềm vui thì con người phải nỗ lực 
làm lành, phải nuôi dưỡng tâm thức trong sáng hiền thiện, 
phải tích lũy công đức, gieo trồng phước nghiệp. Nói khác 
đi, mỗi người cần phải tin tưởng và nhận ra rằng chính 
phước nghiệp là thân bằng quyến thuộc của mình4, chính 
các phước nghiệp ấy sẽ trở lại chào đón mình, không phải 
chỉ ở đời này mà còn đời sau nữa, như thân nhân vui mừng 
chào đón người khách xa quê lâu ngày vậy. 

Mỗi người chúng ta là một người khách viễn xứ đang 
cố tìm về cội nguồn hạnh phúc của chính mình theo mỗi 
cách thức khác nhau. Trong muôn vàn lối đi có vẻ như vội 
vàng và thiếu tỉnh giác mà chúng ta đang cố thực hiện, 
Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một con đường sáng sủa 
và bình an. Đó là hướng đi của tâm thức tỉnh táo và hiền 
thiện, hướng đi của nếp sống làm lành lánh ác, hay lối đi 
của niềm tin vào sự nỗ lực tích tập phước nghiệp dẫn đến 
phước báo hết sức tự nhiên của luật nhân quả. Vì theo 
lời Phật thì không gì khác chính phước nghiệp của mỗi 
người sẽ quyết định hạnh phúc của người ấy, cùng lúc 
mở lối cho mọi cuộc trùng phùng bình an trong cái chuỗi 
sinh tử bất tận của sự kiện hiện hữu. 

Trong không khí kẻ ở người về của những ngày giáp 
Tết, nhẩm lại lời Phật nói về cảnh đoàn tụ thân thương đi 
kèm với lời khuyên nỗ lực hướng thiện, lòng tôi lại thấy 
ấm lên một niềm tin về một lẽ sống chân chất hiền thiện 
mà mọi người đang cố gắng thể hiện và dành cho nhau. 
Đó là dù ở tận nơi đâu, mọi người đang nghĩ đến nhau, 
đang nhớ đến nhau và đang cố tìm về bên nhau để mong 
đón nhận và chia sẻ cái cảm giác đầm ấm hân hoan của 
ngày xuân đoàn tụ. 

Chú thích:
1. Kinh Pháp Cú, kệ số 219-220.
2. Kinh Pháp Cú, kệ số 16.
3. Kinh Ví dụ tấm vải, Trung Bộ.
4. Kinh Tiểu nghiệp phân biệt, Trung Bộ 

được an toàn và bởi sự hân hoan chào đón của tất cả 
mọi người. 

Phật nói đến cảm nghiệm hạnh phúc của người xa xứ 
để làm gì? Để nhắc nhở và khuyến khích mọi người làm 
lành. Làm lành để luôn luôn thực nghiệm hạnh phúc an 
lạc, hạnh phúc hiện tại và an lạc tương lai. Vì người làm 
lành, làm các phước nghiệp, làm các nghiệp công đức thì 
sẽ nhận được hạnh phúc đời này và an lạc đời sau; giống 
như người khách ly hương luôn luôn được chào đón nồng 
ấm bởi những người thân yêu của mình vậy. 

Phật dùng hình ảnh những người thân vui mừng chào 
đón kẻ ở xa về để nói lên cái cảm giác hạnh phúc an lạc 
của người làm lành. Người khách từ phương xa về thì 
được chào đón nồng ấm bởi bạn bè và thân bằng quyến 
thuộc. Còn người làm lành thì được hân hoan chào đón 
bởi chính các việc làm hiền thiện hay các phước nghiệp 
của mình. Chính các phước nghiệp mà người ấy đã nỗ lực 
tạo tác và tích tập sẽ quay trở lại chào đón người ấy, nồng 
ấm và thiết thân, như thân nhân mừng đón người khách 
từ phương xa về vậy. Chính các phước nghiệp ấy là nhân 
tố luôn luôn mang hạnh phúc cho người làm lành. Hạnh 
phúc ấy là niềm hân hoan an ổn tự nội. Nó là niềm vui 
của tâm thức khởi từ nếp sống chơn chánh, hiền thiện, 
không lầm lỗi, không ăn năn; niềm vui của cái tâm trong 
sáng đã nỗ lực làm mọi việc có ích cho mình và cho người. 
Nó là cảm thức an lạc tự nội phát sinh do tâm thanh tịnh 
nhận ra các phước nghiệp mà mình đã làm. Kinh Pháp Cú
mô tả: “Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui; nó vui, 
nó an vui, thấy phước nghiệp mình làm”2. Nói rõ hơn, Phật 
khuyên mọi người phải biết ăn ở hiền lành, giữ tâm trong 
sáng hiền thiện, nỗ lực làm mọi việc chơn chánh lợi ích 
để tâm thức lúc nào cũng được thanh thản an lạc, lúc nào 
cũng tràn đầy niềm vui. 

Một ý tứ khác rất đáng lưu tâm trong lời khuyên nhẹ 
nhàng của Phật, đó là viễn cảnh thanh bình lâu dài của 
sự sống. Phật nói đến hạnh phúc đời này và cũng nói đến 
hạnh phúc đời sau nữa. Con người sống ở đời không phải 
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Nguyện là mong cho, cầu mong cho, ước 
mong rằng…

Khi nguyện cho người khác được hạnh 
phúc, chính ta liền có được hạnh phúc. Tại 
sao như thế?

- Khi nguyện cho người khác hạnh phúc, chính trong 
lúc đó tâm ta thoát khỏi những tình cảm tiêu cực như 
đố kỵ, ích kỷ, ghét bỏ… Khi ấy chúng ta xóa bỏ được, 
dù chỉ là tạm thời, sự phân biệt chia cách kiên cố giữa 
ta và người khác. Chính sự thoát khỏi những ràng buộc 
tiêu cực nặng nề này đưa chúng ta đến miền đất chung 
của hạnh phúc. 

- Với hành động nguyện cho, tâm thức chúng ta 
được nâng cao và mở rộng. Nói cách khác, tâm thức 
chúng ta được chuyển hóa một phần từ tiêu cực sang 
tích cực. Điều này đem lại sự an vui cho tâm.

- Khi nguyện cho người khác được hạnh phúc, chúng 

ta phải nghĩ đến hạnh phúc an vui chứ không phải khổ 
đau tranh chấp. Sự nghĩ đến hạnh phúc này làm tâm 
được thấm nhiễm hạnh phúc.

Khi mong muốn tốt đẹp cho người khác, sự tốt đẹp 
ấy có mặt trong tâm ta. Như cầm một bông hoa cho ai, 
tay ta cũng thấm đôi phần mùi hương của nó, mắt ta 
cũng thưởng thức được hình sắc của nó. Tóm lại, chúng 
ta sống bằng những ý tưởng của mình. Sống bằng ý 
tưởng lạc quan, thiện ý thì có hạnh phúc. Ý tưởng bi 
quan, ác ý thì phiền não khổ đau.

- Nguyện cho người khác được hạnh phúc làm tuôn 
trào từ bi hỷ xả. Khai mở từ bi hỷ xả là khai mở nguồn 
hạnh phúc. Được bao trùm trong nguồn từ bi hỷ xả ấy, 
chúng ta trải nghiệm mình và người là một, mình và 
thế giới là một.

Qua vài nhận xét trên, chúng ta thấy cách để có được 
hạnh phúc an vui mà ít tùy thuộc điều kiện nhất, nghĩa là tự 

Nguyện cho người khác 
được hạnh phúc

N G U YỄN  T HẾ  ĐĂN G
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do nhất, là nguyện cho người khác được hạnh phúc. Điều 
này chỉ tùy thuộc vào tâm chúng ta mà không tùy thuộc 
vào những điều kiện hoàn cảnh bên ngoài như giàu nghèo, 
địa vị, rỗi rảnh hay bận rộn, đang phiền não hay đang  vui 
vẻ… Thế nên, nguyện là một quyền lợi sẵn có, không cần ai 
chế định, cho phép. Nguyện là quyền lợi để có được hạnh 
phúc bất cứ lúc nào thay vì là một bổn phận mỗi ngày phải 
tuân thủ. Nguyện là chìa khóa mở ra những kho tàng hạnh 
phúc chờ đợi được khai thác nằm trong mỗi người, bất kể 
hoàn cảnh, địa vị, tuổi tác, giàu nghèo…

“Mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và có 
được những nguyên nhân của hạnh phúc,

“Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau và 
những nguyên nhân của khổ đau,

“Mong cho tất cả chúng sanh không bao giờ xa lìa 
hỷ lạc bao la vượt khỏi mọi khốn khổ,

“Mong cho tất cả chúng sanh luôn luôn ở trong sự 
buông xả siêu thoát mọi thương ghét”.

Đây là bốn lời nguyện Từ Bi Hỷ Xả. Bất cứ khi nào 
chúng ta phát khởi những lời nguyện này, chúng ta 
liền có an vui.

Một người muốn tự hoàn thiện thì luôn luôn sống 
trong nguyện cho người khác được hạnh phúc, bất cứ 
đang làm gì trong sinh hoạt hàng ngày:

“Khi cho thức uống, thức ăn, y phục, nguyện cho 
tất cả chúng sanh uống được nước pháp vị…, dứt sự 
khát ái thế gian, thường cầu trí giác ngộ, lìa cảnh dục, 
được sự hoan hỷ của pháp. Nguyện cho tất cả chúng 
sanh được một vị thấu rõ các Phật pháp đều không sai 
khác. Nguyện cho tất cả chúng sanh được y phục ‘biết 
hổ thẹn’ để che thân, bỏ lìa tà kiến ác pháp, da thịt mịn 
màng, nhan sắc tươi sáng, thành tựu cái vui đệ nhất 
của bậc Giác Ngộ…”.

“Nguyện tất cả chúng sanh rốt ráo ra khỏi những 
phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn thân bịnh, 
được thân Như Lai”.

“Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả khổ não 
bức bách, thành tựu năng lực tự tại an vui. Nguyện 

tất cả chúng sanh lìa hẳn những khổ đau, được tất cả 
hoan hỷ, dứt hẳn thân khổ được thân thanh tịnh an vui. 
Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ, không 
có lòng oán hận, luôn thương mến nhau...”.

Toàn bộ phẩm Thập hồi hướng, kinh Hoa Nghiêm là 
những lời nguyện như vậy. Cho đến sự hoàn thiện cao 
rộng nhất là Mười Hạnh Nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền trong 
phẩm cuối của kinh Hoa Nghiêm. Mười Hạnh Nguyện này 
phát khởi từ pháp tánh, lưu xuất từ pháp tánh, nên là 
một với pháp tánh, nghĩa là trùm khắp vũ trụ; và do đó, 
chuyển hóa vũ trụ thành pháp giới Hoa Nghiêm.

Một đời sống bình thường của chúng ta càng có nhiều 
‘nguyện cho’ thì càng được thăng hoa thành hạnh phúc. 
Đời sống của chúng ta càng thấm đẫm những nguyện cho 
thì đời sống ấy càng thấm đẫm hạnh phúc. Cuộc đời của 
chúng ta càng ngày càng giàu có những nguyện cho này; 
càng ngày càng giàu có hạnh phúc.

Mỗi người chúng ta đều tự do xông ướp đời mình 
bằng những nguyện cho, để được sống trong “đại dương 
hạnh phúc vì lợi lạc cho tất cả những gì đang sống”:

Nguyện tôi là người bảo vệ cho những ai không có 
sự bảo hộ.

Là người hướng dẫn cho những ai đang đi trên đường.
Với những ai muốn băng qua dòng sông,
Nguyện tôi là một con thuyền, một chiếc bè, một 

cây cầu.
Nguyện tôi là một hòn đảo cho những người mong 

mỏi bến đậu,
Một ngọn đèn cho những ai mong ngóng ánh sáng,
Là một cái giường cho những ai cần đặt lưng ngơi nghỉ.
Nguyện tôi là một tôi tớ cho những ai cần sai bảo.
Nguyện tôi là một viên ngọc như ý, một cái bình đáp 

ứng những mong muốn,
Một lời thần chú, và một cây thuốc.
Nguyện tôi là một cây ban điều ước muốn,
Là con bò ước cho tất cả chúng sanh.
Cũng như đất và những nguyên tố khác,
Tồn tại như hư không tồn tại
Cho vô số chúng sanh đang sống
Nguyện tôi là nền tảng và phương tiện cho đời sống 

của họ.
Như thế, đối với bất cứ vật gì đang sống
Trong khắp không gian mười phương
Nguyện tôi là sự nuôi sống và chất bổ dưỡng của họ
Cho đến khi tất cả họ vượt qua khỏi những biên giới 

của khổ đau. 
           (Đi vào Bồ tát hạnh của Shantideva, chương 3)
Được làm một cây thuốc, một viên ngọc như ý, một 

cái bình đáp ứng những mong muốn, làm bốn nguyên 
tố đất nước lửa không khí thiết yếu cho sự sống của 
chúng sanh, là sự nuôi sống và chất bổ dưỡng cho tất 
cả những gì đang sống…, điều đó là hạnh phúc lớn 
nhất mà một con người có thể ước mong (nguyện) và 
thực hiện (hạnh). 
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1Hòa hợp là tụ họp với nhau trong thuận thảo, không 
tranh chấp, không xung đột. Một cộng đồng hòa 
hợp luôn ở trạng thái ổn định, các thành viên 

không mâu thuẫn nhau nên không tranh chấp không 
xung đột; hoặc nếu có thì cũng dễ dàn xếp. Hòa hợp là 
phẩm chất cần thiết cho việc sống chung trong xã hội. 
Xã hội hòa hợp là điều kiện cần thiết cho ổn định để 
phát triển và mang lại an lạc.

Tương tức là đến với nhau ngay tức thì, là cùng nhau 
có mặt. Tương tức là một vế của cặp khái niệm tương 
tức-tương nhập thể hiện giáo nghĩa “nhất tức nhất 
thiết, nhất thiết tức nhất” hay “một là tất cả, tất cả là 
một” được triển khai trong kinh Hoa Nghiêm, nói lên 
điều Đức Phật dạy, “cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì 

cái kia sinh” trong giáo lý Duyên khởi. Khái niệm tương 
tức chỉ cho ta thấy mọi sự vật đều liên hệ mật thiết với 
nhau, khi một vật bị hư tổn thì mọi vật khác đều bị ảnh 
hưởng. Hòa hợp và tương tức cần được ứng dụng để 
góp phần tạo nên sự an lạc cho đời sống xã hội.

2Chúng sinh khác nhau vì mỗi người một nghiệp; 
nhưng, chia sẻ một môi trường sống, có mặt trong 
cùng một cộng đồng, họ cũng có những nghiệp 

chung. Giữa cộng đồng, mỗi người tự thấy mình là một 
cá thể riêng biệt, chứa đựng nhiều yếu tố khác nhau do 
nghiệp lực chi phối. Những khác biệt đó có thể tạo mâu 
thuẫn, có thể không có tính đối kháng, nhưng thường có 
khả năng gây nên tranh chấp, xung đột, làm mất ổn định và 
tiêu hao năng lực cộng đồng. Để duy trì ổn định, các cộng 

Hòa hợp và tương tức 
trong Phật giáo ứng dụng

T H Í C H  G I Á C  T O À N
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đồng thực hiện việc giáo dục truyền thống cho các thành 
viên, xây dựng những tục lệ hay tập quán tốt đẹp, chế định 
hệ thống pháp luật hợp lý, tổ chức một bộ máy kiểm soát 
hữu hiệu, và thiết lập một hệ thống phân xử công bằng. 
Nói chung, khi con người trong cộng đồng không cảm 
thấy mình bị đe dọa bởi các thành viên khác, các nhóm 
thành viên khác hay cả cộng đồng, thì cộng đồng đó sẽ có 
được sự hòa  hợp.

Cộng đồng Tăng-già của Phật giáo đã tạo cho mọi 
thành viên một cảm giác an toàn để duy trì sự hòa hợp 
suốt chiều dài lịch sử hơn 2.500 năm qua. Đó là nhờ 
Phật giáo có những pháp môn tạo nên sự hòa hợp 
rất hữu hiệu: sáu pháp hòa kính, bảy pháp giập tắt sự 
tranh chấp, và bốn pháp nhiếp hóa.

a. Sáu pháp hòa kính được Đức Phật dạy các đệ tử xuất 
gia của Ngài lấy làm nền tảng cho nếp sống Tăng đoàn. 
Theo kinh Kosambiya, bản kinh số 48 của Trung Bộ, tại tịnh 
xá Ghosita ở Kosambi, các Tỳ-kheo thường xuyên tranh 
luận với nhau, dẫn đến mâu thuẫn không chịu hòa giải. 
Đức Thế Tôn quở trách và vạch ra cho họ thấy điều đó chỉ 
đưa đến bất hạnh và đau khổ rồi Ngài dạy chư Tỳ-kheo 
nói trên sáu phép hòa kính. Nội dung lục hòa cũng được 
nêu trong kinh Samagamasuttam, bản kinh số 104 của 
Trung Bộ. Thấy trưởng lão ngoại đạo là Niganta Nataputta 
tạ thế để lại các đệ tử tranh cãi nhau rồi chia thành hai 
phe, các đệ tử của Đức Phật thỉnh Ngài chuẩn bị trước để 
tránh sự chia rẽ của giáo đoàn một khi Ngài nhập diệt. 
Bấy giờ, Thế Tôn giải thích về sáu nguồn gốc tranh luận rồi 
nêu lên sáu pháp hòa kính. Giữa hai bản kinh, do duyên 
sự khác nên điều Đức Phật giảng giải có khác; một đằng, 
Đức Phật nói tới lợi lạc của sáu pháp hòa kính; đằng khác, 
Ngài nói thêm về bảy pháp giập tắt sự tranh chấp. Trong 
Hán tạng, kinh Lục trọng pháp thuộc Trung A-hàm có nội 
dung tương tự bản kinh Samagamasutta, nhưng nêu lên 
sáu phép lục hòa theo thứ tự khác, gồm 1. Thân hòa cộng 
trú, 2. Khẩu hòa vô tránh, 3. Ý hòa đồng duyệt, 4. Giới hòa 
đồng tu, 5. Kiến hòa đồng giải, và 6. Lợi hòa đồng quân.

Nội dung của sáu pháp hòa kính thống nhất giữa 
các tông phái. Ba pháp đầu liên quan đến hạnh kiểm cá 
nhân trong đời sống cộng đồng; ba pháp sau liên quan 
đến sự tương tác của cá nhân với yếu tố bên ngoài: với 
lợi dưỡng, với sự tiến bộ về giới đức, với sự tăng trưởng 
trí tuệ do tu tập. Pháp môn lục hòa đòi hỏi cá nhân phải 
rèn luyện nhưng cũng yêu cầu cộng đồng luôn tinh tấn 
quán sát, sớm phát hiện mọi mầm mống gây mất ổn định 
và giúp đỡ từng cá nhân tu tập. Người xuất gia, tìm kiếm 
giải thoát, từ bỏ gia đình, sống theo hạnh xuất ly, không 
ôm giữ tài vật, không mong cầu danh vọng thế tục, đã có 
nhận thức sâu sắc về vô thường, vô ngã, và duyên sinh, 
dễ dàng thực hiện các pháp lục hòa để tạo nên sự hòa 
hợp của Tăng chúng, đã gìn giữ giáo pháp này và thực sự 
mang lại an lạc cho đời sống Tăng đoàn ở mọi nơi. 

b. Thất diệt tránh pháp được Luật tạng lần lượt đưa ra 
trước mỗi hoàn cảnh cụ thể trong đời sống Tăng đoàn 

thời Đức Phật; cũng các pháp này được quy định một lần 
trong bản kinh Samagama thuộc Trung Bộ; có thể được 
coi là tương đương với luật tố tụng trong pháp luật thế 
tục, gồm những biện pháp như sau: 1/ luật có mặt (ưng 
dữ hiện tiền tỳ-ni), 2/ luật nhớ lại (ưng dữ ức niệm tỳ-ni), 3/ 
luật không mất trí (ưng dữ bất si tỳ-ni), 4/ luật chỉ xử trị lỗi khi 
người phạm lỗi tự nói ra (ưng dữ tự ngôn trị), 5/ luật thẩm 
tra về bản chất tội đã phạm (mích tội tướng hay tội xứ sở), 
6/ luật đa số phán quyết (đa nhân mích tội), và 7/ luật khỏa 
lấp sự việc như cỏ che mặt đất (như thảo phú địa). Luật tạng 
tường thuật chi tiết trường hợp đã xảy ra khiến Đức Phật 
phải quy định bảy biện pháp nói trên; do đó, mỗi khi cần 
áp dụng vào một trường hợp cụ thể, Tăng đoàn phải đối 
chiếu với hoàn cảnh ban đầu, coi như việc tham khảo án 
lệ trong luật pháp thế tục. 

c. Bốn pháp nhiếp hóa nhằm thu phục chúng sanh 
đưa họ quay về với Phật pháp, cũng là cách để người 
tại gia duy trì sự hòa hợp của các hội chúng hay trong 
cuộc sống gia đình; được nêu lên trong chương Bốn pháp
của kinh Bộ Tăng chi và trong kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt
thuộc Trường Bộ bằng những bài kệ, gồm Bố thí, Ái ngữ, 
Lợi hành, và Đồng sự. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt cho rằng 
người thực hành bốn pháp nhiếp hóa luôn được mọi 
người kính nể và tuân phục; được bài kệ minh họa bằng 
hình ảnh các nhiếp sự làm cho thế giới xoay quanh người 
thực hành nhiếp sự như bánh xe quay theo trục xe. 

Các pháp môn nêu trên dựa vào sự tôn trọng mọi 
thành viên trong Tăng đoàn, coi mọi thành viên là bình 
đẳng, chỉ hơn kém nhau về giới đức, không lấy số đông 
đè nén nhóm thiểu số, không lấy tập thể đàn áp cá nhân, 
đòi hỏi sự đồng thuận trong mọi trường hợp. Những vấn 
đề không giải quyết được, Tăng đoàn chấp nhận gác qua 
một bên để duy trì sự hòa hợp. Giáo pháp luôn nhắc đến 
tính cách thích đáng của quy định. Chẳng hạn, khi nói giới 
hòa đồng tu thì giới phải là giới thanh tịnh, phù hợp với 
mục tiêu tu học của Tăng chúng; khi nói về kiến hòa đồng 
giải thì phải là tri kiến của bậc thánh có khả năng hướng 
thượng hay tri kiến thánh thiện đưa tới xuất ly đoạn tận khổ 
đau. Tạo được sự hòa hợp cho Tăng đoàn hẳn là các pháp 
môn này cũng có thể áp dụng cho đời sống thế tục.     

3Cặp khái niệm tương tức, tương nhập của giáo 
nghĩa Hoa Nghiêm triển khai giáo lý Duyên khởi, 
nhấn mạnh việc mọi sự mọi vật đều chứa đựng 

nhau, giao tiếp với nhau không trở ngại tuy có sự đa 
tạp trong thế giới hiện tượng. Khái niệm tương tức
được Pháp môn Làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh triển 
khai rộng rãi trong mọi ấn phẩm của giáo đoàn này. 

Duyên khởi là giáo lý căn bản của nhà Phật, là Lậu tận trí 
được Sa-môn Cồ-đàm như thật thấy biết bằng thiền định 
để phát biểu, “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa” (Kinh Sợ 
hãi khiếp đảm, Trung Bộ); từ đó Ngài được kính ngưỡng 
là bậc đã giải thoát, là Phật, là Thế Tôn. Giáo lý Duyên khởi 
là xương sống của giáo lý nhà Phật. Không ít lần chính 
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Đức Phật đã nói, “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy 
được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên 
khởi”. Trong kinh Phật tự thuyết, Đức Thế Tôn dạy, “Do cái 
này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh”. 
và “Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu; do cái 
này diệt, cái kia diệt”. Từ căn bản này, giáo lý Duyên khởi 
đã hình thành với sự đóng góp tuệ giác thực chứng của 
nhiều thế hệ luận sư Phật giáo.

Giáo lý Duyên khởi giải thích sự vận hành của luân hồi 
dựa trên nhân quả nghiệp báo của chúng sinh thể hiện 
qua 12 chi phần của chuỗi nhân duyên, nêu rõ tính chất 
tương duyên tương tác trong sự hình thành và hiện hữu 
của thế giới khách quan; khẳng định con người vì sự bám 
chấp những ảo tưởng từ nhiều đời nhiều kiếp trong tàng 
thức khiến mang lại khổ đau; chỉ rõ mọi chúng sinh tồn 
tại nhờ có sự tồn tại của những yếu tố ngoài chúng sinh; 
khẳng định mọi sự mọi vật đều nương nhau mà biểu hiện. 
Từ đó, những giáo lý về Khổ, Không, Vô thường và Vô ngã 
hình thành. Cũng từ đó, con đường giải thoát mở ra cho 
mọi người. Nếu cắt được bất kỳ một mắt xích nào trong 
12 chi phần của vòng duyên sinh, con người có khả năng 
thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc sống. Trong 12 mắt xích 
đó, con người có nhiều cơ hội để cắt được mắt xích ái.

Giáo lý Duyên khởi là cái thấy độc đáo nhất trong 
lịch sử tôn giáo và triết học. Giữa khi mọi hệ thống tư 
tưởng khác xưa nay đều đề cao cái ta, bám chặt vào 
ta và cái của ta, thì Đức Phật nói lên tiếng  nói vô ngã, 
khẳng định cái ta là giả hợp, do duyên sinh mà có, 
nương vào những cái không phải ta mà có, cũng liên 
tục biến đổi như vạn sự vạn vật trong tam giới.

Tông Hoa Nghiêm nêu ra những khái niệm dị thể 
tương nhập, đồng thể tương tức, nhất đa tương dung
cho thấy mọi sự mọi vật đều dung thông nhau, đều 
chứa đựng nhau mà không trở ngại trong không gian 
và thời gian. Trong pháp giới có lý và sự, nghĩa là có bản 
chất và hiện tượng, nhưng lý sự vô ngại mà sự sự cũng vô 
ngại, vì một là tất cả mà tất cả cũng là một.

Trong Phật giáo hiện đại, Pháp môn Làng Mai do 
Thiền sư Nhất Hạnh lãnh đạo đã sử dụng triệt để khái 
niệm tương tức với sự giản lược khéo léo cả giáo nghĩa 
Hoa Nghiêm và giáo lý Duyên khởi để đưa vào ứng 
dụng trong xã hội. 

Ban đầu, khái niệm tương tức được xây dựng từ ý niệm 
Đạo Phật đi vào đời sống rồi được chuyển thành thuật ngữ 
Tiếp-Hiện, với ý nghĩa là tiếp xúc với hiện tại. Từ điển trực 
tuyến Wikipedia giải thích bằng tiếng Anh tiếp là “being in 
touch with” có nghĩa “tiếp xúc với” và hiện là “making it here 
and now” có nghĩa “thực hiện điều đó tại đây và ngay bây giờ”.
Khái niệm này được Thiền sư Nhất Hạnh chuyển dịch sang 
tiếng Anh bằng từ mới là inter-being, trong đó inter mang 
ý nghĩa có sự liên hệ giữa hai hay nhiều vật, đồng nghĩa với 
tương trong tiếng Hán Việt; và being chỉ cho việc khái niệm 
hóa các khía cạnh chủ quan và khách quan của thực tại, là 
cái đang là, cái đang có mặt, đồng nghĩa với tức trong tiếng 

Hán Việt. Tùy trường hợp, thuật ngữ inter-being có thể diễn 
tả cả ý niệm tiếp hiện lẫn khái niệm tương tức. 

Duy biểu học của Thiền sư Nhất Hạnh nêu rõ, “Tương 
tức và tương nhập là hai ý niệm của Hoa Nghiêm. Tương 
tức nghĩa là cái này là cái kia (inter-are), tương nhập nghĩa 
là cái này đi vào cái kia (inter-penetration). Trong nhận 
thức tương tức, tương nhập thì đám mây nằm trong bông 
hoa và bông hoa nằm trong đám mây. Điều này có thể 
quán chiếu” (Bài tụng số 35). Và ở một đoạn khác, “Trong 
thế giới của phân biệt thì… sự vật ở ngoài nhau, như bình 
trà ở ngoài cành cây… Trong thế giới của quán chiếu… 
thì… Nhìn bình trà chúng ta thấy có đất, có nước, có lửa, 
có không gian, có thời gian, và… không có hiện tượng nào 
trong vũ trụ mà không có mặt trong bình trà” và “Cái một 
chứa đựng cái nhiều và cái nhiều chứa đựng cái một. Bình 
hoa cũng là bông hoa, bởi vì không có bông hoa thì cũng 
không có bình hoa… Đó gọi là tương tức. Cái một do cái 
tất cả mà có, cái tất cả do cái một mà có. Nói một cách khác 
như Bụt đã dạy: Cái này có vì cái kia có” (Bài tụng 13).

Tu tập mở rộng, hành giả thấy khi tác động vào những 
gì ngoài ta, ta cũng tác động vào ta; nói khác, làm hại bất 
kỳ một sự vật nào ngoài ta là làm hại chính mình. Quán 
chiếu sâu, hành giả vượt thoát ý niệm, tiếp xúc với sự thật 
tuyệt đối, với chân như, thấy biết đau khổ của người khác 
là đau khổ của chính mình; xoa dịu đau khổ cho người 
khác là tích cực xoa dịu đau khổ cho mình. Vượt qua khổ 
đau, hành giả tiếp xúc với những gì mầu nhiệm. Bài tụng 
thứ 47 trong Duy biểu học viết, “Tiếp xúc với đau khổ chưa 
đủ, phải tiếp xúc với những mầu nhiệm, lành mạnh. … trong 
truyền thống Nam tông, người ta nói nhiều quá về đau khổ 
(dukkham)… đạo Bụt Bắc tông, đạo Bụt Đại thừa, … đã 
chỉ cho chúng ta tiếp xúc với những gì mang lại hạnh phúc 
(sukham). Do đó, … chúng ta thấy có các thiền sư làm thơ 
ca ngợi hoa vàng, trúc biếc… Họ ca ngợi pháp thân bất diệt, 
nghĩa là họ nói tới chân như duyên khởi chứ không phải chỉ 
nói tới vô minh duyên khởi. Chân như duyên khởi luôn luôn 
biểu hiện ra những gì tươi đẹp”.

Với khái niệm tương tức, pháp môn Làng Mai đang 
dựng lên một pháp giới thanh tịnh tại đây và ngay bây 
giờ. Quán chiếu tương tức, hành giả nhận biết nhất thiết 
duy tâm tạo. Đau khổ hay hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc 
vào tâm mình, mặc cho thế giới hiện tượng như thế nào. 
Nếu cảm nhận hạnh phúc, ta đóng góp vào hạnh phúc 
cộng đồng. Nếu cảm nhận đau khổ, ta gieo thêm đau khổ 
cho người khác và chính ta đau khổ hơn. 

4Hòa hợp và tương tức là hai mặt của một vấn 
đề. Có hòa hợp là để thực hiện tương tức; quán 
chiếu tương tức thì thấy phải củng cố hòa hợp. 

Hòa hợp là phẩm chất thiết yếu của đời sống cộng 
đồng và quán chiếu tương tức là chất xúc tác để duy 
trì phẩm chất ấy. Điều này cần áp dụng trong đời sống 
cộng đồng hiện tại để giảm bớt tranh chấp xung đột 
vẫn làm cuộc sống loài người mất ổn định, gây đau khổ 
và đe dọa sự tồn tại của giống loài. 
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Thế giới ngày nay đầy dẫy tranh chấp và xung đột vì 
người và người quá nhiều khác biệt mà ai cũng tham ái 
chấp thủ. Sự gắn kết của ngũ uẩn khiến con người có ảo 
tưởng về một cái tôi riêng biệt, tồn tại chắc thật; tìm cách 
củng cố cái tôi đó với tham giận, kiêu căng, ngờ vực… 
Ngày nay, các nhà tư tưởng phương Tây bắt đầu không 
còn tin vào một cái tôi chắc thật khi đặt câu hỏi về ranh 
giới giữa con người với những gì ngoài con người. 

Con người cần phải khéo léo tạo ra hoàn cảnh thuận 
lợi cho mình. Hiểu về tương tức, ta biết hành động ác 
đem lại điều xấu cho người thì cũng tác động đến mình; 
từ đó, con người hành xử cẩn trọng. Cộng đồng ổn định 
thì sinh hoạt cá nhân ổn định, cộng đồng xáo trộn thì 
sinh hoạt từng cá nhân cũng xáo trộn theo. Hiểu về 
tương tức, ta biết chỉ một cá nhân không sống hòa hợp 
đủ làm cộng đồng xáo trộn. Được rèn luyện về các pháp 
môn hòa hợp, Phật tử biết cách gìn giữ sự hòa hợp của 
cộng đồng. Nhưng phải chăng những pháp môn ấy chỉ 
ứng dụng được cho những cộng đồng nhỏ bé, nơi mọi 
thành viên có cùng một lý tưởng đạt tới sự giác ngộ, giải 
thoát? Xã hội loài người vô cùng lớn, là đấu trường của 
vô số khuynh hướng khác biệt, hoàn toàn đối kháng 
nhau chứ không nói chỉ mâu thuẫn; làm thế nào có thể 
ứng dụng các giáo pháp của Đức Phật để tạo nên sự hòa 
hợp? Để trả lời vấn đề này, trước hết cần nhìn vào thực 
tiễn cuộc sống hiện tại của xã hội loài người. 

Trong thế kỷ 20, loài người đã chia rẽ hết mức vì ý 
thức hệ. Thành công trong khoa học và kỹ thuật khiến 
con người có cảm tưởng đã làm chủ được vũ trụ. Nhưng 
về tâm lý, con người vẫn bị đe dọa bởi những cái ngoài 
mình; họ cần phải tranh đấu, phòng thủ, giành giật, 
khống chế người khác… để tạo cảm giác an toàn. 
Trong bất an, con người đã tiến hành mọi loại chiến 
tranh; không chỉ là giết nhau ngoài chiến trường, mà 
còn là tranh chấp trong mọi lãnh vực. Sau chiến tranh, 
kẻ chiến thắng cũng bị thương tật vì những hoạt động 
phá hoại của chiến tranh đã tàn phá môi trường sống. 

Ngày nay, những vấn đề toàn cầu buộc con người ý 
thức về vận mệnh của giống loài. Nhiều hiện tượng thiên 
nhiên cho thấy con người chưa làm chủ được trái đất, nói 
chi tới vũ trụ. Thân phận con người gắn liền với sự lành 
mạnh của môi trường. Sự kiêu ngạo và tính phù phiếm 
của họ đang buộc họ phải trả giá trước những hiện tượng 
như biến đổi khí hậu, thay đổi nhiệt độ của khí quyển, tan 
băng ở các vùng cực, đảo lộn áp lực trong ruột quả đất… 
Cảm thấy cần phải thống nhất ý chí trong một số lãnh vực, 
con người gần lại với nhau hơn, hiểu rằng mọi người đều 
có chung một số phận gắn với sự phát triển nền văn minh 
toàn cầu. Đó chính là tiền đề cho việc ứng dụng vào cuộc 
sống những điều tinh túy trong giáo pháp của Đức Phật.

Tăng đoàn của Đức Phật có sự bình đẳng tuyệt đối; xã 
hội cũng phải có sự bình đẳng tuyệt đối giữa mọi người, 
không ai được quyền ưu tiên. Trong Tăng đoàn của Đức 
Phật, mọi người đều tôn kính người khác, chính Đức Phật 

không bao giờ coi thường ai; xã hội cần giáo dục mọi 
người biết kính trọng nhau để không ai bị ức chế vì thấy 
mình không xứng đáng. Các thành viên của Tăng-già chia 
sẻ nhau mọi quyền lợi; xã hội cần giáo dục mọi người biết 
chia sẻ với những người không may bằng mình; luật pháp 
cần thỏa mãn mọi nhóm lợi ích khiến mọi người yên tâm 
rằng luật pháp là công bằng. Mọi người cần biết tôn trọng 
đúng mức các quy định của luật pháp, luật pháp cần phổ 
biến rộng rãi để mọi người ý thức nghĩa vụ và quyền lợi 
của mình. Mọi tri thức cần thiết cho cuộc sống cần phổ 
biến rộng rãi với sự trung thực. Người cần tiếp cận tri thức 
với những mục tiêu lành mạnh phải được thỏa mãn và 
có sự trao đổi cặn kẽ để những tri thức ấy được sử dụng 
có lợi nhất. Như vậy, xã hội có thể ngăn ngừa được nhiều 
mầm mống tranh chấp xung đột. Khi tranh chấp xung 
đột lỡ xảy ra, mọi việc đều phải được giải quyết một cách 
công khai trên tinh thần hòa giải. 

Ý nghĩa bình đẳng nên được áp dụng một cách thực 
tiễn ngay trong cuộc sống của học sinh, thông qua việc 
mọi học sinh đều sử dụng một hình thức đồng phục 
trên toàn quốc, để khi các em đến bất kỳ trường học nào 
đồng cấp, các em cũng không thấy có sự phân biệt. Việc 
gìn giữ đạo đức cần phải được thể hiện ở mọi người dân. 
Ngôn ngữ dùng trong đời sống hàng ngày phải được 
uốn nắn triệt để sao cho lời lẽ thô tục không được thốt 
ra trong mọi tình huống. Mọi mâu thuẫn nếu có phải 
được giải quyết sớm trước khi biến thành xung đột. Các 
địa phương quán sát và phát hiện sớm mọi biểu hiện 
bất thường nơi các thành viên thuộc tập thể của mình 
và áp dụng những biện pháp như của Tăng đoàn để xử 
lý theo tinh thần của thất diệt tránh pháp.

Điều quan trọng là phải tạo được sự công bằng trong 
việc phân phối thu nhập. Những doanh nhân có thu nhập 
cao nên là những tài chủ thực hiện những hoạt động xã hội 
từ thiện mà đối tượng hưởng dụng là các thành viên thuộc 
cộng đồng gần gũi nhất với mình; chẳng hạn, người trong 
công ty, xưởng máy, xí nghiệp do chính mình làm chủ, dân 
chúng trong khu vực mà công ty, xưởng máy, xí nghiệp của 
mình đặt trụ sở… Có thể thành lập những quỹ tương trợ ở 
từng địa phương được quản lý bởi chính những nhà hảo 
tâm đã có nhận thức đúng mức về tương tức và hòa hợp. 
Tinh thần giáo pháp của nhà Phật nên được phổ biến rộng 
rãi bằng ngôn ngữ thế tục, không mang màu sắc Phật giáo, 
được soạn thảo kỹ lưỡng để người dân dễ tiếp thu. Ngay 
cả việc tham dự vào chính quyền để hoạt động chuyên về 
lãnh vực tạo hòa hợp cũng là vấn đề cần lưu ý.   

Đức Phật nói pháp để ban vui cứu khổ, không chỉ 
phục vụ chư Tăng Ni lánh đời tìm giải thoát. Lịch sử đã 
chứng minh khi giáo pháp của Đức Phật được ứng dụng 
đúng mức trong xã hội thì xã hội an lạc mà vẫn phát triển. 
Chúng ta tin rằng việc đưa tinh thần giáo pháp của nhà 
Phật vào ứng dụng trong xã hội sẽ là một biện pháp đứng 
đắn không chỉ đem lại hòa hợp cho cộng đồng xã hội mà 
còn có thể giúp duy trì hòa bình nhân loại. 
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Trong đời sống hàng ngày, nhiều người 
thường hay chú ý đến những điềm “hên, 
xui”. Khách hàng sáng sớm tới hỏi mà không 
mua thì “xui”. Mở hàng gặp người “nặng vía” 
thì xui. Ngược lại, chị X. mua hàng của mình, 

sau đó để ý thấy hàng bán ra được nhiều, đắt hẳn lên, 
thì cần phải kèo nài để lần sau chị X. mua mở hàng. 
Tâm lý lo lắng nghi ngại về các điềm “hên xui, lành dữ” 
chẳng phải là điều mới xảy ra mà đã có từ thời thượng 
cổ. Chuyện tiền thân Mahà Mangala kể lại câu chuyện 
về điềm lành lớn.

Tại kinh thành Vương Xá, có một người bước ra nói: 
“Hôm nay là ngày có điềm lành”. Một người khác hỏi: 
“Vậy điềm là gì?” Một người thứ ba nói: “Dấu hiệu gì có vẻ 
may mắn thì gọi là điềm lành. Ví dụ một người thức dậy 
sớm và thấy một con bò đực toàn trắng hay một người 
đàn bà có thai, hay con cá màu đỏ, hay cái bình đầy đến 
tận miệng, hay lạc1 mới tan từ sữa bò, hay y phục mới 
chưa mặc qua, hay cháo gạo, thì chẳng có điềm gì tốt 

hơn nữa”. Vài kẻ bàng quan khen: “Nói hay đấy”. Song có 
kẻ khác chen vào: “Các sự việc trên chẳng phải là điềm gì 
cả. Khi nào nghe người ta nói “Đầy đủ” rồi lại nghe “Lớn 
đầy đủ” hay “Ăn đi, nhai đi” thì chẳng có điềm nào tốt hơn 
nữa”. Vài kẻ bàng quan khen: “Nói hay đấy”. Một người 
khác lại nói: “Chẳng có điềm gì trong mọi chuyện ấy cả. 
Hễ cái gì bạn đụng chạm đến mới là điềm. Nếu một người 
thức dậy sớm đụng vào đất hay cỏ xanh, phân bò tươi 
hay chiếc áo sạch, cá màu đỏ, vàng hay bạc, thức ăn… 
thì chẳng có điềm gì tốt hơn nữa”. Sau đó, mọi người chia 
thành ba nhóm: nhóm chủ trương điềm do mắt thấy, 
nhóm chủ trương điềm do tai nghe, nhóm chủ trương 
điềm do đụng chạm. 

“Điềm” là dấu hiệu báo trước một chuyện sẽ xảy ra. Có 
nhiều “điềm” được khoa học nói tới. Ví dụ, khi nước biển 
rút thật nhanh ra khỏi bờ thì đó là “điềm” sẽ có sóng thần. 
Có nhiều điềm được rút ra từ kinh nghiệm lâu đời. Ví dụ 
“chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay 
vừa thì hanh”. Đó là các loại điềm mang tính tổng kết thực 

Đọc kinh Bổn sanh
Chuyện điềm lành lớn

TẤN  N G H ĨA
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nghiệm và có phần chắc chắn. Giữa điềm đó và chuyện 
xảy ra có một mối liên hệ chặt chẽ theo kiểu “cái này có 
thì cái kia có”. Đó là các loại “điềm” có cơ sở thực nghiệm. 
Tuy nhiên, dân gian còn có nhiều loại “điềm” khác không 
có cơ sở thực nghiệm. Ví dụ: “chuột cắn chân là điềm xui”, 
“nằm mơ thấy ăn đậu xanh đậu đỏ thì sẽ thi đậu đại học”. 
Điềm lành là một dấu hiệu mà khi gặp dấu hiệu đó ta 
nghĩ là mình sẽ gặp may. Các dấu hiệu mà giác quan thu 
nhận được thường là do mắt thấy, tai nghe hay do thân 
thể đụng vào. Vì thế các nhóm chủ trương điềm lành chia 
làm ba nhóm. Tuy chia làm ba nhóm, cả ba nhóm đều 
thống nhất ở một đặc điểm của “điềm” loại này: là một 
dấu hiệu gì đó đến từ bên ngoài và ta thường đóng vai trò 
thụ động trong việc thấy dấu hiệu này. Thường thường, 
những người chủ trương các loại “điềm” không có cơ sở 
thực nghiệm thường không giải thích được tại sao khi có 
điềm này thì sẽ có chuyện xảy ra và thường không trả lời 
được câu hỏi, “làm sao để có ‘điềm lành’ này hay làm sao 
để tránh ‘điềm không lành’ kia?”.

Từ các thần trên mặt đất đến vua trời Đế Thích không ai 
có thể xác định điềm là như thế nào. Đế Thích nghĩ thầm: 
‘Giữa các vị trời và loài người, không ai ngoài Đức Thế Tôn 

là bậc có thể giải đáp đúng về vấn đề điềm triệu. Ta muốn 
đi đến Đức Thế Tôn và đặt vấn đề với Ngài’. Thế là ban đêm 
Đế Thích đến thăm Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và chắp tay 
vào nhau để thỉnh cầu, Thiên chủ đặt câu hỏi: 

Nhiều thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng.

Sau khi nghe Thiên chủ hỏi, bậc Đạo sư đọc mười hai 
đoạn kệ bảo cho Thiên chủ về “ba mươi tám điềm lành 
lớn”. Trong khi Ngài ngâm những lời kinh điềm lành ấy, 
lần lượt các vị trời lên đến con số mười triệu vị đã đắc quả 
A-la-hán, còn các vị đắc ba đạo quả kia thì nhiều không 
kể xiết. Thiên chủ nghe xong các điềm lành liền trở về cõi 
của mình. Khi bậc Đạo sư nói về các điềm lành xong, thế 
giới loài người và thiên giới đồng tán thành. Sau đó trong 
chánh pháp đường, Tăng chúng bắt đầu bàn luận về 
công đức của Đức Như Lai: “Này chư Tôn giả, vấn đề điềm 
triệu vượt phạm vi hiểu biết của mọi người, trừ Ngài đã 
tuệ tri tâm của loài người và chư thiên, cùng giải tỏa các 
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mối nghi của họ như thể Ngài khiến mặt trăng hiện lên 
trên bầu trời! Ôi Đức Như Lai là một bậc đại trí, này các 
hiền hữu!”. Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang nói 
chuyện gì trong lúc ngồi tại đó. Tăng chúng thưa lại với 
Ngài. Ngài bảo: “Này các Tỷ kheo, chẳng có gì vi diệu khi 
Ta giải đáp vấn đề điềm lành, vì nay Ta đã đạt tối thắng 
trí. Ngay khi Ta còn là Bồ-tát trên trần gian, Ta đã giải đáp 
mối nghi hoặc của chư thiên và loài người bằng cách trả 
lời vấn đề điềm lành”. Nói vậy xong Ngài kể lại câu chuyện 
quá khứ.

Một thuở nọ, Bồ-tát tái sanh vào một thị trấn trong 
một gia đình Bà-la-môn giàu có, cha mẹ đặt tên ngài là 
Rakhitakumàra. Sau khi song thân qua đời, ngài phân 
chia tài sản để bố thí rồi trở thành ẩn sĩ tại Tuyết sơn. Ngài 
có năm trăm đệ tử. Mùa mưa, các vị đệ tử này rời Tuyết 
sơn đến Ba-la-nại và trú ngụ trong ngự viên. Lúc bấy giờ 
vấn đề điềm triệu được đưa ra bàn cãi và không ai có thể 
đánh tan mối hoài nghi của mọi người. Nhà vua đã hỏi 
các vị đệ tử của Bồ-tát nhưng họ cũng không thể trả lời 
được và hứa sẽ về hỏi Bồ-tát về vấn đề này. Vị đệ tử lớn 
tuổi nhất đã hỏi Bồ- tát:

Hiển bày chân lý giải nghi nan,
Xin dạy kinh gì của thánh nhân,
Đem học hành theo giờ thuận lợi,
Đời này, đời kế được hồng ân?

Bồ-tát bắt đầu thuyết giảng điềm lành thứ nhất:
Mọi phạm thiên thần thánh hiển linh,
Các loài rồng rắn, giữa quần sanh,
Ta hễ thấy ai đầy từ mẫn,
Vị ấy ban ơn mọi hữu tình.

“Điềm lành” thường được hiểu là dấu hiệu cho 
biết là sẽ có chuyện may mắn xảy ra. Tuy nhiên, theo 
lý thuyết nhân quả, nếu làm điều tốt sẽ gặp điều tốt, 
nếu “gieo gió” thì sẽ “gặt bão”. Do đó, không có chuyện 
gì gọi là may mắn, nó là kết quả do điều tốt mình đã 
làm từ trước. Cũng không có chuyện gì gọi là xui rủi, 
nó là kết quả do điều xấu mình đã làm từ trước. Tóm 
lại, nếu làm điều lành ta sẽ gặp chuyện lành. Vậy nên, 
nếu “điềm lành” được hiểu là dấu hiệu cho biết là sẽ có 
chuyện lành xảy ra, thì khi ta làm một việc tốt, dù nhỏ 
nhoi đến đâu, đó cũng chính là dấu hiệu rõ ràng nhất 
thể hiện ta “đang thấy điềm lành”. Nếu hiểu như Đức 
Phật đã giảng, ta không cần chờ điềm lành xuất hiện. 
Ta có thể tạo ra điềm lành vào mọi lúc. 

Bậc Đại nhân thuyết giảng đến các điềm lành khác:
Kẻ nào khiêm tốn với muôn người,
Yêu mến nữ nam, mọi gái trai
Đứng trước lời bình, không đáp lại,
Sẽ mang hạnh phúc đến cho đời.

Gặp hiểm nguy, người có trí nhanh
Chẳng khinh đồng nghiệp, bạn đồng hành,
Chẳng khoe dòng, trí, giàu, giai cấp,
Hạnh phúc cho đời ắt khởi sanh.

Người nào kết bạn thiện hiền nhân
Được trọng vì mồm chẳng ác thâm,
Không hại bạn, chia đều của cải,
Chính niềm hạnh phúc giữa thân bằng.

Vợ hiền, đồng tuổi lại ân cần,
Tận tụy nhân từ, trẻ lại đông,
Đức hạnh, trung thành dòng tộc quý,
Ấy niềm hạnh phúc vợ trao chồng.

Vua nào đại đế giữa thần dân
Biết sống thanh cao đủ khả năng
Bảo “đấy bạn ta”, không dối trá,
Chính niềm hạnh phúc giữa vương quân.

Thành tín cùng cơm nước cúng dường
Vòng hoa tươi tốt các mùi hương,
Với tâm thanh tịnh, gieo an lạc,
Hạnh phúc chư thiên được mãn đường.

Các trí nhân thuần thiện, chánh chân
Tâm tư rửa sạch, gắng tinh cần,
Theo đời thanh tịnh người hiền trí,
Phúc lạc thay người giữa thánh nhân.

Ba đoạn kệ đầu cho thấy: làm được một hành vi tốt 
là có một điềm lành. Khi bạn phát sinh lòng thông cảm 
với anh Y, chị X. Đó là một điềm lành. Khi bị chê “ngu” mà 
không đáp lại, đó là một điềm lành. Một lần không khoe 
mẽ, đó là một điềm lành. Một lần không nói cạnh, nói 
khóe, đó là một điềm lành. Một lần chia sẻ miếng xôi, đó 
là một điềm lành. Mỗi ngày bạn có thể làm vài cái cho 
đến vài chục cái điềm lành như vậy. Các đoạn kệ sau nói 
tới những vai trò trong xã hội. Trong mỗi vai trò, mỗi lần 
ta làm một việc tốt thì đó là một điềm lành.

Cứ như vậy, bậc Đại nhân đã đưa bài thuyết pháp lên 
đến điểm cao nhất của thánh đạo, và sau khi giải thích các 
điềm lành trong tám câu kệ, Ngài ngâm đoạn kệ cuối:

Công đức như vầy giữa thế gian,
Được tôn sùng bởi mọi hiền nhân
Người khôn hãy bước đi theo chúng
Điềm triệu chẳng mang tính thật chân.

Bậc Đạo sư sau khi chấm dứt pháp thoại, bảo: “Này 
các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa 
Ta cũng đã giải thích vấn đề điềm lành”, rồi Ngài nhận 
diện tiền thân: “Vào thời ấy, hội chúng đệ tử của Đức Phật 
là đám đệ tử của Bồ-tát, Xá-lợi-phất là vị trưởng đệ tử và 
Ta chính là vị Đạo sư ấy”.

Chú thích:
1. Lạc, sanh tô, thục tô, đề hồ là các chất dẫn xuất từ 

sữa bò, là kem sữa hoặc yaourt.
Các đoạn in nghiêng được dẫn theo bản dịch của 

Trần Phương Lan. 
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Chu Mạnh Trinh là khách hành hương tới 
Hương Sơn để hưởng thú “bầu Trời, cảnh 
Bụt”; nhưng thật ra là đang viếng cảnh 
biển xanh biến thành nương dâu đang 
hiện tướng trong tâm thức của chính mình. 

Chim ríu rít cúng dường hoa trái; cá lặng lờ ngừng vẫy 
nghe kinh; là khi Tâm kinh biến thành Chân kinh.

Nguyễn Du cũng đã qua bao nhiêu trải nghiệm 
thăng trầm của thế sự, nhưng mãi tới khi về lại với 
chính mình mới tìm được Chân kinh:

Ngã độc Kim Cang thiên biến linh...
Kim Cang vô tự thị Chân Kinh.
(Nghìn lần ta đọc Kim Cang...
Kim Cang thật nghĩa là trang không lời).

Kinh có Khế kinh, Tâm kinh và Chân kinh. 
Khế kinh là những tạng kinh đã thành quy ước 

chung của kho tàng kinh điển nhà Phật. 

Tâm kinh là những phẩm kinh trở thành trái tim, 
xương sống của giáo lý nhà Phật như Bát Nhã Tâm Kinh. 
Hoặc như kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ là tâm kinh của 
Tịnh Độ tông; Đại Nhật là tâm kinh của Mật tông...

Chân kinh là khi kinh không còn ở dạng hình thức 
ngôn từ, chữ nghĩa nào nữa. Kinh như chiếc bè đưa người 
qua sông. Tới bến thì bỏ bè; sống đạo thì không còn kinh. 
Kinh là phương tiện để đánh thức và nhắc nhở như tiếng 
chuông, tiếng tán. Thuộc kinh để tu hành mong đạt tới 
chỗ quên kinh khi kinh không còn là ý, là lời mà kinh đã 
tan loãng và hòa quyện thành máu thịt. 

Tuy nhiên, thực tế đã chỉ rõ rằng, nếu không phải 
là thần đồng Bồ tát hóa thân thì căn bản trước nhất là 
phải qua ngõ Khế kinh trước đã. Nghĩa là phải tiếp cận 
để hiểu và tu học “kinh thường” như một cửa ngõ khai 
tâm, luyện trí. Về sau, tùy theo bề dày của công phu tu 
tập mà tiến tới tầm cao của Tâm kinh và Chân kinh. 

Cá nghe kinh
Thỏ thẻ rừng Mai chim cúng trái,
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.
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Nhớ ngày mùng một Tết, tôi không đọc kinh mà suy nghĩ 
vẩn vơ về kinh. Một ý nghĩ chưa thành cho tới bây giờ.

Sống ở phương xa, ngày đầu xuân, pha chén trà 
cúng Phật và ông bà, tôi không cúi đầu – đê đầu tư cố 
hương – như Lý Bạch ngày xưa mà ngẩng mặt nhìn bàn 
thờ phơ phất khói nhang; nhớ quá quê nhà đang ngon 
giấc nửa đêm bên kia.

Để tự mình chúc phúc đầu năm, tôi mở cuốn Nghi 
thức tụng niệm ra đọc phẩm Cầu an. Chút tỉnh giác 
mượt mà sớm mai đi đâu mất khi tôi đối diện với kinh. 
Những câu kinh Hán Việt làm đầu óc tôi mệt mề và trở 
nên lười biếng. Tuy không xa lạ với chữ Hán, nhưng 
cảm xúc nhớ quê hương làm tôi thèm nghe giọng nói 
chân quê của Mẹ. Tiếng Mẹ đối với đàn con tha hương 
cũng là “Chân kinh” vượt ra ngoài phạm trù của ngôn 
ngữ quy ước. 

Thuở ấy, tôi được bà con khen vì còn nhỏ mà đã đọc 
thuộc lòng mấy bài kinh “Nam mô, ma ha, tô rô...” khó 
nhớ, khó hiểu. Miệng tôi đọc theo trơn tru nhưng trí 
óc thì lại mù mịt về ý nghĩa. So với bầy cá ở khe Yến 
nghe kinh của Chu Mạnh Trinh – trăm năm trước – thì 
chúng tôi – trăm năm sau – cũng chả hơn gì mấy. Rồi 
năm mươi năm sau, tới thế hệ con cháu chúng tôi, bầy 
cá nghe kinh cũng cứ vẫn còn “lửng lơ” như thế. Các 
bài kinh tụng đọc phổ thông trong sinh hoạt chùa viện 
của Phật giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước 
càng ngày càng trở nên khó hiểu đối với thế hệ trẻ vì 
ngôn từ Hán Việt của kinh văn đọc tụng còn quá nặng 
nề và thiếu thống nhất.

Về mặt tích cực, tuy công trình dịch thuật chưa hoàn 
mãn, nhưng thế hệ đàn em phải ghi nhận để trân trọng 
tán dương công đức của thế hệ đàn anh. Đó là một công 
trình tổng hợp của chư tôn thiền đức, quý thiện tri thức, 
cư sĩ Phật tử, học giả thân hữu và đại chúng Phật tử đã 
hiến dâng nhiều tâm sức vào nỗ lực phiên dịch Kinh tạng 
từ chữ Phạn, chữ Hán sang ngôn ngữ thuần Việt. 

Nói đến Đại tạng kinh Phật giáo là nói đến một cánh 
rừng Thiền của chữ nghĩa.

Chỉ mới nói đến mục lục chi tiết để liệt kê tên từng 
tạng và phẩm kinh không thôi thì tác phẩm dịch thuật 
công phu Phật Giáo Đại Tạng Kinh - Tường Tế Mục Lục 
của thầy Thích Chánh Lạc cũng đã dày ngót 900 trang. 
(Phú Lâu Na xuất bản năm 2002). Theo các bản dịch 
tiếng Anh, nếu phỏng tính trung bình mỗi trang có 
khoảng 500 chữ – kiểu chữ Times New Roman và cỡ chữ 
12 – thì Đại tạng kinh Pali có khoảng 30.000 trang và 
Đại tạng kinh Trung Hoa có khoảng 80.000 trang (một 
số lượng bằng 40 lần Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa; 
nếu dựa vào tiêu chuẩn New King James Version). Phật 
giáo Trung Hoa với trên 2.000 công trình trước tác kinh 
luận đã nâng số lượng kinh điển Phật giáo lên 3 lần kể 
từ khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Con 
số này nói lên một thực tế rằng, nỗ lực cá nhân không 
kham nổi mà phải cần tới cả một tập thể hành giả, trí 

giả, dịch giả chuyên biệt mới làm nổi công việc dịch 
thuật và hiệu đính kinh tạng nhà Phật.

Đạo Phật truyền thừa vào Việt Nam đã hai nghìn 
năm qua. Phật giáo Việt Nam không thiếu nhân tài và 
các bậc danh tăng tôn túc đã dày công dịch thuật Tam 
tạng kinh điển. Nhưng những cuộc xâm lăng liên tục, 
truyền đời tàn bạo và âm mưu đồng hóa của Trung Hoa 
đã càn quét và vùi dập mọi nỗ lực hoàn thiện một hệ 
thống chữ viết Quốc âm như chữ Nôm. Nghiêm trọng 
nhất là Bắc thuộc lần thứ năm (1407-1427) với cuộc xâm 
lăng của quân Minh, gây binh kết oán suốt 20 năm, mà 
Nguyễn Trãi đã tuyên cáo: “Quân cuồng Minh đã thừa 
cơ gây họa; bọn gian tà còn bán nước cầu vinh...”. Trong 
cuộc xâm lăng này, quân Minh đã vơ vét mọi kinh sách, 
tác phẩm dịch thuật và những công trình trước tác của 
Phật giáo Việt Nam để chở về Trung Quốc. Việt Nam tuy 
có sức sống độc lập cộng với tinh thần chống ngoại 
xâm kiên trì, dũng mãnh nên còn giữ được vốn văn 
hóa và tiếng nói dân tộc; nhưng vẫn không tránh khỏi 
thương tích đầy mình. Nền móng chữ Nôm lung lay 
và lụi tàn. Hệ thống chữ viết dựa theo mẫu tự La tinh 
xuất hiện muộn màng do nhu cầu của các nhà truyền 
đạo phương Tây chứ không phải xuất phát từ tri thức 
và máu thịt của dân tộc như hệ thống chữ Hán, chữ 
Nhật, chữ Đại Hàn. “Bóng đè” của chữ Hán Việt vẫn ngự 
trị nặng nề trên hầu hết những lĩnh vực tư tưởng, giáo 
dục và xã hội Việt Nam. Kinh điển chữ Hán trở thành 
phương tiện chiếm lĩnh trong sinh hoạt đạo Phật. Hệ 
lụy của Hán tạng sâu đậm tới nỗi khuynh hướng sính 
chữ Hán, đọc tụng kinh chữ Hán, viết sớ điệp bằng chữ 
Hán, xem chữ Hán như một “linh tự” trong chùa chiền 
vẫn còn thâm căn cố đế tới ngày nay. Nhiều nỗ lực dịch 
thuật, Việt hóa nghi thức, thực hành tụng đọc kinh kệ 
bằng tiếng Việt, chữ Việt gặp nhiều trở ngại. Nguyên 
nhân chính của sự trở ngại này là vì giới Phật tử xuất 
gia cũng như tại gia vẫn còn mang mặc cảm chữ nghĩa 
“thông Nho, thạo Hán” đầy kiến chấp không còn thích 
hợp với sinh hoạt tu hành.

  
Đại tạng kinh Việt Nam 
Sự nghiệt ngã của hoàn cảnh lịch sử đã khiến Việt 

Nam thành một nước “ăn sau, chạy dọi” trong công 
trình phiên dịch một Đại tạng kinh Việt Nam. 

Chữ viết và ngôn ngữ tuy cũng chỉ là phương tiện 
văn hóa, nhưng đấy cũng chính là niềm tự hào dân tộc 
mà nước Việt Nam đã bị Trung Quốc giày xéo, vùi dập, 
phá tan, lấy đi, tráo lại qua những thời kỳ Bắc thuộc 
kéo dài cả ngàn năm. Việt Nam tránh được mối nhục 
đồng hóa, mối họa mất nước nhưng phải trả giá là sự 
lụi tàn của chữ Nôm hay một hệ thống chữ viết thuần 
túy Quốc âm tương tự. Và riêng Phật giáo Việt Nam bị 
“bóng đè” của Kinh tạng chữ Hán nặng nề đến nỗi đã 
hơn hai nghìn năm qua mà vẫn chưa có được một tạng 
Kinh Việt Nam thuần Việt.
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Một vấn đề thuộc phạm trù văn hóa Phật giáo được 
đặt ra là một bản dịch hoàn chỉnh cho Đại tạng kinh 
Việt Nam sẽ dựa trên căn bản Đại tạng kinh nào.

Các Đại tạng kinh hoàn thiện nhất của Phật giáo 
hiện nay được bảo lưu theo các hình thức ngôn ngữ: 

Tiếng Phạn (Samskrta) là một cổ ngữ của Ấn Độ. 
Riêng trong ngôn ngữ truyền thống của đạo Phật, hình 
thức văn tự thường có hai hình thái:

Phật giáo Nguyên thủy dùng Kinh tạng Pali (còn 
được hiểu như là Nam Phạn). Điển hình ở các nước Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt.

Phật giáo Phát triển, còn gọi là Đại thừa hay Bắc truyền 
dùng Kinh tạng Sanskrit (còn được hiểu như là Bắc Phạn). 

Bên cạnh đó, Hán tạng và Tây Tạng tạng lại được 
nhánh Phật giáo Đại thừa, Bắc truyền có khuynh hướng 
chọn làm chuẩn mực. Điển hình là ở các nước Trung 
Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn.

Với tinh thần “tùy duyên bất biến” của tinh hoa 
truyền thừa giáo lý nhà Phật, hầu như các Đại tạng 
kinh đều không khác nhau về triết lý và tín lý cơ bản 
của nhà Phật. Có rất nhiều điểm tương đồng và nhiều 
thuật ngữ có thể hoán chuyển cho nhau giữa Pali và 
Sanskrit. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Tam tạng kinh 
điển nhà Phật theo khuynh hướng bảo thủ thường 
chọn Pali tạng làm chuẩn mực phiên dịch và so sánh.

Với Phật giáo Việt Nam ngày nay, một Đại tạng kinh 
Việt Nam là niềm mong mỏi chung. Nhiều công trình 
dịch thuật và hiệu đính đã và đang tiến hành đồng thời 
với sự tinh lọc và bổ sung cho nhau. Các công trình dịch 
thuật và hoàn thiện một Đại tạng kinh bằng tiếng Việt 
thuần túy đã khởi động và tiến hành từ mấy chục năm 
qua với nhiều phương tiện và quy mô khác nhau.

Trong nước, đầu năm 1990 (Canh Ngọ), Hội đồng 
Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam được thành lập. Đây 
là sự phối hợp trên một quy mô lớn với sự tham gia của 
quý tu sĩ, cư sĩ và trí thức có năng lực đáng tin cậy trong 
lĩnh vực ngôn ngữ, Phật học. Chỉ trong vòng 1 năm, 
cuối năm 1991, hai bộ kinh đầu tiên - Trường A Hàm
dày 1.200 trang, Trường Bộ kinh dày 1.360 trang - được 
phiên dịch, hiệu đính và công bố. Qua năm 1992, hai 
bộ kinh Trung A Hàm (3 tập) và Trung bộ kinh (3 tập) lần 
lượt được ấn hành để đặt nền móng cơ bản cho công 
tác hình thành Đại tạng kinh Việt Nam. Và những năm 
tiếp theo, những bộ kinh phiên dịch lần lượt được ấn 
hành và công bố. Trong vòng 20 năm qua, một “tập đại 
thành” chung quyết tương đối hoàn chỉnh của Đại tạng 
Việt Nam vẫn đang trên đà hoàn thiện.

Ngoài nước, năm 2004, kẻ viết bài này được tham 
gia Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam từ Hán 
tạng. Đây là một dự án sử dụng phần mềm của những 
chương trình chuyên dịch tinh tế và hiện đại của vi tính 
vào công trình phiên dịch. Tất cả 2.372 bộ kinh trong 
Hán tạng được phiên âm và lược dịch bằng máy vi tính 
trong vòng 28 giờ. Các bộ kinh ngắn chỉ cần dưới 10 giây 

đồng hồ. Các bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm (80 quyển) 
dịch trong 11 phút, bộ Đại Trí Độ luận 17 phút, và bộ Đại 
Bát Nhã (600 quyển) 50 phút.

Năm 2006, các Tăng Ni Việt Nam du học ở Sri Lanka 
cũng xây dựng một dự án thực hiện Đại tạng kinh song 
ngữ (Pali - Việt Nam) tổng cộng 58 tập. Đây cũng là một 
công trình lâu dài vì Đại tạng kinh Pali-Tích Lan hay 
Pali-Thái Lan cũng phải mất thời gian phiên dịch trung 
bình là 30 năm.

Dịch thuật khác với sáng tác vì công việc chuyển 
ngữ đòi hỏi phải có trình độ ngoại ngữ vững vàng, kiến 
thức chuyên khoa phong phú và sự am hiểu văn hóa và 
ngữ cảnh của cả hai ngôn ngữ dịch và được dịch.

Từ trong khái niệm sâu xa nhất của ngôn từ Hán 
Việt, kinh Phật được xem như là Thơ (Thi = Ngôn + Tự). 
Ngôn ngữ thơ là sự cô đọng tinh túy của ý và lời. Như 
một bài thơ ngắn nhất trong những bài thơ là bài tứ 
tuyệt Phong kiều dạ bạc của Trương Kế đời Đường. Nó 
đã trở thành tuyệt phẩm lưu danh thiên cổ. Bài Bát Nhã 
Tâm kinh của Huyền Trang là bài kinh ngắn nhất trong 
những bài kinh của Phật giáo. Từ 600 cuốn của bộ Đại 
Bát Nhã, Huyền Trang đã rút lại chỉ còn 260 chữ. Nhưng 
Bát Nhã Tâm kinh đã trở thành trái tim tuệ giác của đạo 
Phật. Thế giới Phật giáo xưa nay chưa có bài kinh nào 
ngắn mà hơn được về triết lý uyên áo, ngôn từ thâm 
diệu và âm hưởng trác tuyệt bằng bài kinh này. Phần 
Việt dịch cho kinh Bát Nhã đến nay đã có trên 15 bản 
dịch của các bậc danh tăng và học giả trong cũng như 
ngoài nước, nhưng chưa có bản dịch nào được xem là 
đạt chuẩn mực về sự chuyển ngữ. Cái gút thắt nổi cộm 
chung của các công trình dịch Bát Nhã Tâm kinh chưa 
đạt vẫn là khái niệm về từ ngữ thiếu đồng bộ và tương 
ứng giữa Hán Việt và thuần Việt. Ví dụ trong muôn một 
là từ Hán Việt có 4 chữ khác nghĩa tách bạch, rạch ròi 
như: “không”, “vô”, “bất”, “phi” thì tiếng thuần Việt chỉ có 
một chữ “không…” tương ứng. Khi chuyển ngữ, người 
dịch khó tránh khỏi giới hạn liễu nghĩa của từ ngữ. 
Trong lúc đó thì “Không” là một khái niệm cốt tủy của 
Bát Nhã Tâm kinh, nên biết bao dịch giả tài hoa và có 
thẩm quyển về mặt tư tưởng và chữ nghĩa nhà Phật 
như quý thầy Thích Minh Châu, Thích Thiện Hoa, Thích 
Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh… cũng chưa vượt trội ra 
ngoài giới hạn của ngôn ngữ!

Bởi vậy, trong lĩnh vực nhân văn mà đặc biệt là ngôn 
từ, ngữ văn thì máy móc chỉ là phương tiện phụ trợ 
chứ không thể thay thế hẳn được con người. Khi cái 
máy vi tính làm công việc chuyển ngữ trong vòng 28 
tiếng đồng hồ thì phải cần tới một đội ngũ của hàng 
trăm đầu óc chuyên môn, tinh lọc và hiệu đính trong 
một thời gian không thể dưới vài ba mươi năm. Đã hơn 
10 năm qua và liên tục tới hiện tại, có từ 50 đến 100 
Tăng Ni, học giả... đông nhất là ở chùa Châu Lâm và 
Trung tâm Liễu Quán Huế đang tập trung vào công tác 
hiệu đính và hoàn thiện Đại tạng kinh Việt Nam sau khi 
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Đại tạng kinh Hán Việt được dịch sang thuần Việt bằng 
chương trình chuyển ngữ vi tính.

Ước mong sao các nhóm thực hiện Đại tạng kinh 
Việt Nam sẽ kết hợp lại với nhau để cùng chung tài, 
chung sức thực hiện một Đại tạng kinh bằng tiếng Việt 
thuần túy có tầm cỡ quốc gia và quốc tế cho những thế 
hệ mai sau. Có thể nói Đại tạng kinh Việt Nam là một 
“Giấc Mộng Lớn” cho ước mơ thành hiện thực.

Thiền môn nhật tụng
Trong khi các bậc tôn đức đang lo chuyện “trời biển” 

về việc hoàn thiện một Đại tạng kinh Việt Nam thì 
những bài kinh văn đang được dùng để đọc tụng hàng 
ngày trong các chùa viện Phật giáo Việt Nam – trong 
cũng như ngoài nước – đang trải qua một thời kỳ tù 
đọng “xưa bày, nay làm”. Đó là nghi thức tụng niệm 
phổ thông đang lâm vào cảnh chìm nổi của ngôn từ, lễ 
nhạc, nghi thức, pháp cụ và pháp khí… khiến phương 
tiện hành lễ thành ra bất nhất. Thậm chí, có nơi “tùy 
nghi phương tiện” theo nhu cầu và cảm hứng riêng. 
Cụ thể nhất là những câu kinh phiên âm Hán Việt đã 
trở nên “tối hù” vì đại chúng và nhất là tuổi trẻ phải đọc 
tụng hay nghe xướng âm mà không hiểu nghĩa.  

Như phần dẫn nhập ở trên đã trình bày, kẻ viết những 
dòng này cũng như các bạn đạo cùng thế hệ hay cao 
niên hơn, đã trải qua gần hết đời mình làm “cá nghe 
kinh” với những nghi thức tụng niệm “Hán-Nôm bất 
nhất” như thế. Sự nhập nhằng giữa các bài kinh Hán Việt 
và thuần Việt trong quá nhiều cuốn Nghi thức tụng niệm 
được giới cầu phước cầu tài cúng dường, thu băng, in 
ra và phát hành miễn phí ở các chùa như bươm bướm. 
Tất cả đều thiếu sự chỉ đạo của Hội đồng Chứng minh từ 
phía các bậc tôn túc nên càng làm cho quần chúng Phật 
tử bị lạc vào những mớ kinh văn hỗn độn.

Trực tiếp hơn là trong các khóa lễ, các vị chủ lễ xướng 
tụng “câu Hán hoán câu Việt” theo cảm tính chọn lựa 
cá nhân đã dần dần biến Nghi thức tụng niệm hành lễ 
hàng ngày của đạo Phật khi tỏ khi mờ, mỗi nơi một 

khác. Những bài kinh đáng lẽ mang một ý nghĩa trong 
sáng, cao sâu hóa ra trở thành khúc mắc và bí hiểm 
gần với hình thức bùa chú, ấn quyết hơn là “nguyện 
giải Như Lai chơn thiệt nghĩa”.

Từ bản chất và tác dụng, kinh không phải là để 
phụng thờ hay đọc tụng ngân nga nhằm thỏa mãn 
cảm xúc cầu khấn kiểu “thầy cúng qua đường” dùng 
lối đọc tụng kinh chú để bắt ma, trừ tà, ếm quỷ. Kinh 
là một phương tiện thiện xảo để chuyển hóa tâm linh. 
Muốn được vậy, ý kinh phải rõ ràng, lời kinh phải trong 
sáng mà hình thái lý tưởng nhất là bằng chính ngôn 
ngữ ruột (mẹ đẻ) của người đọc tụng. 

Đối với hàng Phật tử sơ cơ, nhất là đối với thế hệ tuổi 
trẻ hướng Phật, sự thống nhất về một nghi thức “Thiền 
môn nhật tụng” thuần tiếng Việt đầy đủ tính trong sáng, 
dễ hiểu, đại chúng đang trở thành một nhu cầu cấp thiết 
trong sinh hoạt tu học của Phật giáo Việt Nam. Có thể 
nói một cách đầy biểu cảm theo chữ nghĩa của Tản Đà 
rằng, đó là một “Giấc Mộng Con” của người Phật tử hiện 
nay. Phương tiện dồi dào và tiềm năng phong phú của 
Phật giáo Việt Nam hiện nay có thừa công lực để biến 
giấc mộng con đó thành hiện thực. Hy vọng rằng, đây sẽ 
là khởi điểm cho bất cứ một ý hướng chấn hưng – hiện 
đại hóa, cải cách, ứng dụng… – Phật giáo nào trong một 
hoàn cảnh rất “nhạy cảm” toàn cầu hiện nay.

Khi hỏi về nguyên nhân nào đưa tới sự kết hợp hài hòa 
giữa Thần đạo và Phật giáo để tạo ra tính dân tộc đầy bản 
lĩnh của người Nhật đã được thể hiện qua dòng lịch sử đầy 
tai trời ách nước của xứ này làm cho thế giới khâm phục, 
thầy Seigen Yamaoka, sư trưởng chứng minh của Hiệp 
hội Phật giáo châu Mỹ (Buddhist Churches of America) ở 
San Francisco trả lời: “Nhật Bản đoàn kết trước khi hành 
động nên thường đúng lúc. Nơi khác hành động trước 
khi đoàn kết nên thường muộn màng”. 

Nhân gian ai lại chẳng thích đúng lúc; chẳng có ai 
thích muộn màng. Câu nói giản đơn mà dư âm thâm 
sâu như một công án, thật đáng cho người Phật tử Việt 
Nam hôm nay và mai sau chắp tay suy gẫm. 
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…Đến Tây Tạng chắc chắn ta 
không thể không tìm hiểu 
về Liên Hoa Sinh. Khách 
đến Tây Tạng đều cảm thấy 
Ngài hiện diện khắp nơi, 

trong tranh tượng, tu viện, kinh sách, công trình kiến 
trúc. Hơn thế nữa, người Tây Tạng tin rằng Ngài vẫn còn 
sống thực trên trái đất này và thực hành diệu pháp.

Liên Hoa Sinh hẳn là một nhân vật lịch sử, sống thực 

trên trái đất này vào thế kỷ thứ tám. Nhưng cuộc đời 
của Ngài được bao phủ trong một tấm màn huyền 
thoại. Truyền thuyết cho rằng Ngài sinh ra trong một 
hoa sen nằm trong một hồ thuộc vùng Gandhara, 
ngày nay thuộc về Pakistan và Afghanistan. Vì lý do đó 
Ngài mang tên Liên Hoa Sinh. Liên Hoa Sinh trở thành 
con nuôi của một nhà vua xứ Oddiyana (Ô-trượng-na) 
nhưng Ngài sớm bỏ cung đình đi học đạo.

Không bao lâu sau Liên Hoa Sinh trở thành một Tăng 

Mùa hè năm 2011, tôi may mắn được tham gia một chuyến hành hương đến Ngân Sơn-Tây Tạng. 
Ngân Sơn (Kailash) là giấc mơ của tôi từ nhiều năm qua. Chuyến hành trình bắt đầu từ Kathmandu, 
thủ đô Nepal, vượt núi Hy Mã qua biên giới Trung Quốc, đến Tây Tạng. Đoàn đi ngược dòng sông 
Yarlung Tsangpo từ phía Đông về phía Tây, dọc theo sườn Bắc của dãy Hy Mã Lạp sơn; di chuyển bằng 
xe trên một độ cao chừng 4.600m, ngày đi đêm nghỉ; sau khi vượt khoảng 900km đường núi, chúng 
tôi đến Ngân Sơn.

N G U YỄN  TƯỜN G  B Á C H

Liên Hoa Sinh
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sĩ xuất chúng trên mọi phương diện, nhất là Mật tông. 
Ngài đắc pháp “Đại thành tựu” (Dzogchen) với Garab 
Dorje và Sri Singha. Theo lời mời của nhà vua Tùng-
tán Cương-bố (Trisong Detsen 759-797), Ngài đến Tây 
Tạng và xây dựng tu viện Samye. Đó là thời kỳ đầu tiên 
của nền Phật giáo tại Tây Tạng.

Vô số truyền thuyết xung quanh Liên Hoa Sinh làm 
cho chúng ta không biết đâu là những dữ kiện lịch 
sử. Nhất là Mật tông Tây Tạng với truyền thống truyền 
khẩu giữa thầy và trò cũng như khuynh hướng thần bí 
của Kim Cương thừa làm cho người nghe không biết 
đâu là sự thực.

Từ tu viện Parphing tại Nepal…
Trên đường Ngài đi từ Ấn Độ qua Tây Tạng, ta có thể 

chắc chắn là Liên Hoa Sinh ghé vùng đất Nepal ngày 
nay. Tôi cố tìm tông tích của Ngài tại Nepal và Tây Tạng 
để thử theo dấu chân Ngài. May thay, người ta xác định 
một nơi gần Kathmandu có một cái động, nơi đó Liên 
Hoa Sinh thành tựu một diệu pháp.

Hãy nghe miêu tả thành tựu đó của Liên Hoa Sinh1:  
“... Thế rồi Liên Hoa Sinh nhắm hướng Parphing, nằm ở 
phía Tây nam của Kathmandu. Trên những ngọn núi của 
Parphing có một hang động có tên là Lang-Le-Sho, nơi 
đó Liên Hoa Sinh sống chung cùng công chúa Nepal 
xinh đẹp Sakyadevi. Liên Hoa Sinh và Sakyadevi cùng 
thực hành diệu pháp Kim Cương tát đỏa trong dạng 
của Samyak Vajra Heruka. Mặc dù hai vị đi rất sâu trong 
diệu pháp suốt nhiều tháng trời, trở ngại vẫn sinh ra; 
khắp thung lũng Kathmandu bị bệnh tật và hạn hán 
xâm chiếm. Liên Hoa Sinh hướng về đạo sư Vidyadhara 
Prabhahasti xin khai thị. Vị này gửi sứ giả cho chở kinh 
sách của Vajrakilaya đến. Thú vật chở kinh vừa qua khỏi 
biên giới thì trời đã mưa, chấm dứt hạn hán. Liên Hoa 
Sinh thấy vậy liền bảo: ‘Diệu pháp Sri Samyak Heruka 
có nhiều thần lực, nhưng cũng như nhà thương nhân 
giàu có đang gặp trở ngại, người đó cần sự hỗ trợ. Phép 
Vajrakilaya là tối cần thiết để bảo vệ diệu pháp Heruka, 
như một hiệp sĩ có vũ khí’. Sau đó Ngài nghĩ ra các diệu 
pháp để phối hợp hai phép tu này. Nhờ tụng niệm và 
hô triệu Vajrakilaya, nhờ sức gia trì của chư Phật và nhờ 
dựa trên Sri Samyak, Liên Hoa Sinh và Sakyadevi tiếp 
tục phát triển phép tu quán tưởng. Trong tình trạng an 
lạc cao quí nhất, hai vị chứng thực tâm Phật nguyên 
thủy rộng vô biên, đạt tới thành tựu cao nhất và mức 
Vidyadhara của Đại Thủ Ấn. Lúc đó thì có thêm hai 
vị đạo sư đắc đạo vừa đến động Lang-Le-Sho. Đó là 
Silamanju và vị Vilamamitra nổi tiếng. Hai vị thánh này 
cũng sống tại đó một thời gian. Liên Hoa Sinh để lại nơi 
cửa động Lang-Le-Sho dấu tay của mình trên đá, ngày 
nay vẫn còn”.

Chúng tôi tìm đến động Lang-Le-Sho tại Parphing. 
Parphing là một địa danh nằm cách Kathmandu chừng 
20km về phía Tây nam. Động Lang-Le-Sho ngày nay có 

tên là động Asura và dấu tay Liên Hoa Sinh nằm ở cửa 
động vẫn còn rất rõ.

Chúng tôi thay nhau vào động, cúng đèn vì đèn 
tượng trưng cho trí tuệ, nhớ đến năng lực và hạnh 
nguyện của Ngài: “... Trong nhiều thời kỳ và qua vô số 
hiện thân, Ngài phụng sự cho hữu tình, khai thị Pháp 
đúng như khả năng của họ. Nhưng Ngài cũng dùng 
thần thông bình thường để giúp hữu tình; Ngài cho 
nước chảy ra từ nguồn đã cạn, hướng nước ngầm qua 
một ngả khác, đẩy lùi các lực lượng đen tối, ngăn ngừa 
chiến tranh. Thật không thể kể hết hành động và hiện 
thân của Ngài, không thể tìm thấy biên độ của hành 
trạng giải thoát của Ngài. Không có một chỗ nào mà 
không được Ngài hướng dẫn bằng hiện thân của Ngài. 
Sau đó Ngài đi Tây Tạng...”.

Từ Parphing, Ngài đã đến Tây Tạng bằng con đường 
nào thì tôi không rõ. Liệu Ngài đi bộ như Đức Phật 
ngày xưa hay Ngài dùng khả năng siêu nhiên của mình 
để đến Tây Tạng trong nháy mắt, tôi càng không biết. 
Trên đường đi, truyền thuyết cho hay Ngài đã dùng sức 
mạnh tâm linh để hàng phục ma quỉ thánh thần trong 
một xứ chưa hề có Phật giáo. 

Nếu thực Ngài đi bộ thì hẳn Ngài đã đi trên con 
đường từ Kathmandu tới Kodari, một con đường đã có 
từ thời xưa mà ngày nay được mệnh danh là đường 
Arniko Highway. Arniko là một kiến trúc sư tài danh 
của Nepal vào thế kỷ thứ 13, ông đã dùng con đường 
này để đến Bắc Kinh và xây dựng bảo tháp tại đó trong 
thời nhà Nguyên. Đây cũng chính là con đường mà 
đoàn hành hương chúng tôi sẽ đi.

… đến tu viện Chiu Gompa tại Tây Tạng
Đường đi tham bái Ngân Sơn cho chúng tôi dừng 

lại ngay đúng chỗ ước mong. Đoàn nghỉ một đêm tại 
nhà khách sát dưới chân tu viện Chiu Gompa. Tu viện 
Chiu Gompa, có khi được gọi là Chiyu Gonpa hay Jiu 
Gonpa, có nghĩa là tu viện “chim sẻ”. Chiu Gompa nằm 
trên đỉnh một ngọn đồi sát với hồ thiêng Manasarovar 
về hướng Tây bắc. 

Leo lên đến tu viện này, tôi thở dốc. Từ dưới chân 
đồi lên đây chỉ khoảng 150m chiều cao nhưng tất cả đã 
nằm tuốt trên cao nguyên với độ cao 4.600m. Độ cao 
này gần bằng đỉnh của Mont Blanc, đỉnh núi cao nhất 
châu Âu với con số 4.800m. Trên tu viện này có một cái 
động, nơi mà Liên Hoa Sinh thiền định vào bảy năm 
cuối cùng của đời mình. Tôi vào chiêm bái, trống ngực 
đánh thình thình, không biết vì độ cao hay vì hồi hộp 
được thăm Ngài.

Trong động này Liên Hoa Sinh thực hành thiền định 
với vị Không hành nữ Yeshe Tsogyel, một vị phối ngẫu 
của Ngài trong phép Kim Cương thừa. Trong ánh sáng 
lờ mờ của các ngọn đèn mỡ trâu, tôi thấy một tảng 
đá hoa cương với dấu tay sắc sảo của Ngài. Trên đỉnh 
động là một tấm hình của Liên Hoa Sinh, hai bên là hai 
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nhất xuất hiện, trong đó có tôi và có những cái khác. 
Cách thứ hai giống như giấc mơ xuất hiện trong giấc 
ngủ. Trong giấc mơ cũng có một thế giới hiện ra, có 
mình có người, có quan có quân, có voi có ngựa, có 
thời gian, không gian, có đau ốm, có già chết.

Khi tâm trống trải rỗng rang, không dụng tâm, 
không nỗ lực, thì cách nhìn thứ hai tự động xuất hiện. 
Thế giới sẽ tự hiện như mây soi bóng trong hồ. Đó là 
Đại Thủ Ấn. Tôi cảm nhận Liên Hoa Sinh đã cho tôi một 
lời khai thị. Nhưng tôi cũng biết rõ mình hiểu lời Ngài 
theo mức độ của mình, mức độ sơ cơ của mình.

Tiếc thay tôi không ở được lâu trong động. Ngài đã 
thiền định ở đây bảy năm, tôi dừng lại không quá bảy 
phút nơi đây, thực là bất xứng. Sau thời gian bảy năm ở 
đây, tương truyền Ngài từ bỏ ứng thân bằng cách biến 
thành “thân cầu vồng” và đi vào thiên giới.

Tu viện Chiu Gompa đúng là một nơi lý tưởng để 
Liên Hoa Sinh tu hành. Tu viện như một tổ chim gắn 
cheo leo trên sườn núi. Từ tầng trên của tu viện, ta có 
thể ngắm hồ Manasarovar và ngọn núi thiêng Ngân 
Sơn trong cùng một lúc. 

Ra sân thượng, tôi nhìn về hướng Ngân Sơn. Tiếc 
thay hôm ấy là một ngày mây mù. Ngân Sơn ẩn mình 
trong mây. Một ngày khác, Ngân Sơn sẽ hiện ứng thân 
rực rỡ. Từ đây chỉ cách Ngân Sơn 30km đường chim bay. 
Liên Hoa Sinh lựa động này để tu thiền định cuối đời, 
tưởng không chỗ nào tuyệt diệu hơn. Vì từ đây ta có 
thể đảnh lễ Ngân Sơn, ngọn núi hầu như đứng sát một 
bên, đồng thời có thể đảnh lễ hồ thiêng Manasarovar 
bao la xanh ngắt trước mặt. Mây trời chiếu rọi làm hồ 
phát sinh từng mảng màu sắc, biến đổi hầu như vô tận 
trong một mặt hồ phẳng như tấm gương.

Đồi của tu viện Chiu Gompa cũng được xem là nguồn 
suối đích thực của sông Sutlej mà tôi được thấy vài ngày 
trước đó. Nguồn nước này đổ qua hồ dạ-xoa Rakastal 
cách đó chưa đầy 10km và từ đó xuất phát con sông 
Sutlej. Theo một truyền thuyết, khi dân Tây Tạng gặp 
nạn, nguồn nước Chiu Gompa sẽ khô cạn, không thêm 
nước cho hồ dạ-xoa nữa. 

Tôi nhìn về phía hồ dạ-xoa Rakastal. Từ đây ta không 
thấy được hồ “ma quái” này nhưng dưới chân tôi, trong 
lòng núi, lẽ ra nước thiêng của hồ dương phải cung 
cấp cho hồ âm để giữ quân bình cho thế gian. Nguồn 
nước này đã khô cạn, phải chăng thế giới đang đứng 
trước một thảm họa? Hay “thảm họa” đã xảy ra? 

Tôi lại nhìn về Ngân Sơn, lòng tha thiết. Ngày hôm 
sau tôi sẽ đi Ngân Sơn…

Chú thích:
1. Tham khảo: Attainment of Great Enlightenment. 

(Biographies: Lord Padmasambhava, Embodiment of 
all the Buddhas), Trang nhà của The Dharma Fellowship 
of His Holiness the Gyalwa Karmapa. 

vị Không hành nữ Mandarava và Yeshe Tsogyel. Hình 
này của Ngài được xem là giống người thật nhất. Quả 
thật, mắt Ngài to tròn, quyết đoán trong một khuôn 
mặt rất người.

Động nhỏ và khách thì đông nên tôi sớm nhường 
chỗ cho các người khác. Tôi tiếc không có thì giờ và 
tâm trí để lưu lại tại một nơi thiêng liêng. Một năng 
lượng ấm áp vây quanh, đầu óc tôi đột nhiên sáng 
sủa. Những ngày qua hầu như tôi không ngủ trên độ 
cao 4.600m. Xem ra năng lực của Ngài không cho tôi 
thêm sức mạnh cơ bắp, không làm cho tôi bớt thở dốc, 
không cho tôi một thứ thần thông nào cả, điều mà 
tôi cũng không muốn có. Chúng tôi cúng đèn. Bỗng 
nhiên mọi thứ xuất hiện trong tâm tôi một cách rõ nét. 
Dường như tâm phóng ra một thứ ánh sáng, chiếu 
thành một “thế giới”, trong đó có tôi và mọi sự xung 
quanh, chứ không phải tôi thấy thế giới đó nữa. Lần 
đầu tiên tôi thấy có hai cách nhìn thế giới. Cách bình 
thường là tôi, một thực thể riêng lẻ, đang thấy thế giới 
xung quanh, khác với tôi. Cách kia là một thế giới duy 
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Tôi rời chùa Tam Bảo Hà Tiên gần nửa thế 
kỷ, đến nay chưa một lần có dịp về thăm. Ở 
chùa Tam Bảo, tôi có nhiều kỷ niệm êm đềm, 
không nhạt nhòa theo năm tháng mà sống 
mãi trong tôi, càng lúc càng đậm mỗi khi nhớ 

Hà Tiên. Do vậy, lúc viết những dòng này, tôi đang trở 
ngược thời gian, tìm quá khứ. Nó giống như một cuộn 
phim được phục hiện, lần lượt cho thấy những hình 
ảnh thấm đậm tình cảm trìu mến và một khung cảnh 
đầy thơ mộng…

Tôi đến Hà Tiên dạy học năm 1962, do được thuận 
duyên, tôi vào dung thân cửa thiền là chùa Tam Bảo 
Hà Tiên nhưng vẫn ra ngoài ăn cơm tháng. Mỗi ngày 
dùng cơm trưa xong, tôi lững thững về chùa. Đường sá 
Hà Tiên khi đó tuy nhỏ hẹp nhưng hầu hết được tráng 
nhựa sạch sẽ. Đi rảo bộ ngoài đường giữa nắng chang 
chang chỉ một lúc là vã mồ hôi ngay, thế nhưng vừa 
vào khuôn viên chùa, không biết gió ở đâu phả vào 
người mát rượi… Trong lúc tôi đang nhẩn nha ngắm 
cảnh thì nghe có tiếng nhạc mõ. Tôi đảo mắt nhìn 
quanh. Ôi chao! Một đàn bò năm con lớn nhỏ, cổ lòng 

thòng dây đeo mõ, ung dung gặm cỏ, chúng ngang 
nhiên vào đây lúc nào không ai biết. Nghe “nhạc bò” 
giữa trưa rất lạ, lòng tôi bỗng dưng vui. Nhưng phải 
đuổi chúng ra ngoài thôi. Tôi đuổi mà cười một mình, 
vừa nghĩ: “Mình đang vui thú ở Sài Gòn, sao về đây làm 
thầy giáo… đuổi bò. Lại ở chùa nữa chứ!”.

Từ cổng, lối vào chùa thật sâu, lúc nào cũng rợp mát 
giữa hai hàng cây sao thẳng tắp, vút lên trời xanh trong 
khi dưới thấp sát đất thì cây cỏ hoa lá đan xen dày kín, 
tạo thành một ranh giới tách biệt: Trên cao - Dưới thấp, 
trông thật lạ mắt; và tôi cảm nhận một mùi thơm tỏa 
nhẹ trong không khí. Bước chân đưa tôi đi thẳng tới 
hành lang nhà khách, toàn cảnh mặt tiền ngôi chùa 
giờ đây hiện lên một màu trắng toát trong trẻo, sáng 
ngời. Tôi lóa mắt bởi cảnh tượng kỳ diệu này. Rồi một 
tiếng ph…rrựt khô khốc làm tôi giật mình, vừa lúc một 
đàn bồ câu đang kiếm ăn bay lên loạn xạ. Chúng đồng 
loạt đậu trên nóc chánh điện, đầu gục gặc, gục gặc… 
Hình như đã lâu, chúng làm tổ trong các khoảng trống 
dưới mái ngói. Tôi thầm nhủ: “Này bồ câu, sao các bạn 
không ở chốn lầu son gác tía, sẵn thức ăn ngon, được 

 chùa Tam Bảo Hà Tiên
Bài & ảnh: M I N H  CƯỜN G

Ký ức về
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rùa ta đã nằm im dưới bàn thờ Tổ. Trên bàn thờ, ảnh 
bán thân Sư Ông* được phóng to, lồng trong khung gỗ 
bóng ngời và được treo một cách trang trọng. 

Bà Cô kể: Con rùa này do Sư Ông phóng sinh lúc làm 
trụ trì ở chùa đây, thời còn thực dân Pháp cai trị. Tuy 
Sư Ông viên tịch đã lâu nhưng hễ đến ngày cúng giỗ, 
các Phật tử cao niên cùng nhau đến chùa lễ bái. Rùa 
cũng vậy, mặc dù quanh năm suốt tháng không ai thấy 
tăm dạng nó đâu. Mỗi năm Rùa về chùa cúng giỗ là 
mỗi năm Bà Cô cho người tô đậm nét chữ cũ đã mờ 
trên mai nó: Rùa phóng sinh. Có vậy, nó không lọt vào 
tay mấy chủ quán nhậu. Tôi ngụ trong chùa ba năm, 
chứng kiến đủ ba lần Rùa về cúng giỗ Sư Ông. Sau đó 
Rùa âm thầm ra đi lúc nào không ai biết, không ai hay. 
Lạ quá, tôi nức lòng kiếm nó khắp các hang cùng ngõ 
hẻm trong và ngoài khu vực chùa nhưng tìm hoài vẫn 
không được. Tôi tự hỏi: Rùa là con vật như bao con vật 
trên thế gian, sao con này biết chính xác ngày giỗ Sư 
Ông mà về, trong khi con người thì lúc nhớ lúc quên. 
Phải chăng giữa con vật và con người có mối liên hệ 
trực giác Siêu Tâm Thức qua nhiều giai đoạn tái sanh. 
Đức Phật dạy: “Chúng sanh trong cõi lục đạo đều là 
anh em thân thích với nhau trong vô lượng kiếp”.

o     0    o
Chùa Tam Bảo Hà Tiên tọa lạc trên một vị trí thuận lợi 

về qui mô lẫn cảnh quan. Chùa đẹp nhất nhì miền Tây 
Nam Bộ thời đó. Đáng kể hơn hết, trong chùa còn giữ lại 
bức tường thành dày, được xây bằng mủ cây ô dước và 
mật đường từ thời Mạc Cửu trấn giữ Hà Tiên. Nó là phên 
giậu che chắn, cũng là công sự bảo vệ chính quyền họ 
Mạc thời hưng thịnh ở thế kỉ 17. Chung quanh chùa còn 
có thảm thực vật dày đặc xanh tươi, điểm xuyết vài nét 
chấm phá của một bức tranh thủy mặc, đó là sông, núi, 
thêm những ao hồ nhân tạo, trong hồ nổi lên hàng loạt 
sen hồng sen trắng hay rau muống, cải xà lách (ao chùa 
Tam Bảo, ao rau muống, ao xà lách). Tất cả cảnh vật thơ 
mộng và xinh đẹp này làm cho không gian chùa Tam 
Bảo trở nên sinh động mà tĩnh lặng…

Tảng sáng, mặt trời chiếu ánh nắng đầu tiên lên nóc 
chánh điện là khi muôn vàn tia sáng lấp lánh xuyên 
qua các cành cây kẽ lá còn ướt đẫm sương đêm; cùng 
lúc, tiếng chim hót chào bình minh líu lo trên những 
tán cây cổ thụ rậm rạp. Vạn vật giao hòa trong bầu 
không khí ấm áp. Tôi chuẩn bị đến trường, lòng nghe 
rạo rực phấn khởi. Ở nhà hậu tổ bước xuống thềm, tôi 
lóa mắt bởi tia nắng chói lọi trên hòn non bộ và tràn 
ngập cả sân chùa. Trước cảnh tượng thiên nhiên sáng 
sủa, lộng lẫy, tôi đi bộ ra khỏi chùa với một cảm giác 
lâng lâng thơ thới…

Ở Hà Tiên khi đất trời sang xuân, nhất là sau Tết 
Nguyên tiêu, có một loài chim thường bay về đậu trên 
mấy nhánh sao trong sân chùa. Tiếng hót của nó rất lạ, 
khác hẳn tiếng hót thường xôn xao ríu rít. Đằng này 
âm giai tiếng hót chia thành hai nhịp. Nhịp đầu mạnh, 

ông chủ tưng tiu nuôi nấng mà đến ở cảnh chùa nghèo 
nàn thanh vắng như thế này. Phải chăng các bạn cũng 
như tôi, tôi rứt bỏ không luyến tiếc chốn phồn hoa đô 
hội, có đủ các món ăn chơi. Bởi ở đó, tôi cảm thấy cô 
đơn khắc khoải và day dứt khi va chạm thực tế. Cũng 
giống như các bạn, tôi thích cảnh sống thanh bần và 
con người hiền hòa nhân hậu, hiếu khách. Lại được 
hòa mình vào thiên nhiên ngọt ngào hoa cỏ, khí hậu 
trong lành tốt tươi… Do vậy, tôi về đây nương tựa cửa 
thiền khi ngoài kia đang mịt mù khói lửa chiến tranh. 
Chùa chiền là nơi trú ẩn an toàn nhất trong thời tao 
loạn. Nếu  các bạn ở ngoài kia, chắc chắn các bạn sẽ 
gặp nhiều rủi ro. Điều lo ngại nhất, chẳng phải diều 
hâu, đại bàng hay chim cắt… Có một loài động vật tỏ 
ra cực kỳ hiếu sát, thích giết các bạn để ăn thịt, để giải 
trí, để mua bán hay giết để giết chứ chẳng có mục đích 
gì. Các bạn biết không? Đó là con người! Tôi mừng  cho 
các bạn đã tìm được chỗ ẩn náu an toàn vì không ai 
vào chùa hãm hại các bạn. Nếu có, đó là một tội ác, dầu 
chỉ giết một con chim nhỏ bé”.

Đàn bồ câu thấy êm, lại sà xuống nhặt nhạnh. Để 
mặc chúng tự nhiên, tôi đi bọc ra phía hậu liêu, chuẩn 
bị lên nhà hậu tổ, chợt tôi thấy một con rùa to, ước nặng 
tới năm ký, mình phủ đầy rong rêu, mai dày cộm, sần 
sùi, chứng tỏ con này sống đã lâu lắm. Tôi ngạc nhiên 
quá, lại sững sờ thấy nó đang trầy trật leo lên từng bậc 
thềm. Vừa xúc động vừa thương, tôi bước tới tính đỡ 
nó lên thì Bà Cô Giữ Chùa (tên gọi thân mật) nói: “Cứ 
để tự nhiên, nó leo lên được mà!”. Quả thật, chốc sau 
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gồm ba nốt thong thả, vang xa: Tút… Tút… Tút… nghe 
não nuột. Nhịp sau nhẹ, thốt ra nhanh gọn, dồn dập, 
kết thúc đột ngột: Tút Tút Tút, làm thót cả ruột gan. Có 
người bông đùa, giải mã âm thanh đó thành những từ 
rời rạc: “Père… Mère … Frères, tout est perdu!” (Cha… 
Mẹ… Anh em, tất cả đều mất). Rồi đặt cho nó cái tên 
ngộ nghĩnh: “Chim Mồ Côi”. Chim Mồ Côi thân nhỏ như 
chim sơn ca, lông màu nâu sậm. Khi hót, nó nhướng cổ 
lên, đuôi ngoe nguẩy theo tiếng hót. Loài chim này chỉ 
xuất hiện vào những tháng mùa xuân, đến khi trời đổ 
cơn mưa đầu mùa, nó biến đâu mất, chờ đến mùa xuân 
sau. Bởi thế, mỗi khi nghe Tút… Tút… Tút, tôi biết một 
năm đã trôi qua.

Ở chùa, thời gian như đọng lại. Tôi bấy giờ thật sự sống 
ẩn cư. Các bạn đồng nghiệp nhiều khi đến thăm chơi, 
chẳng ai nán lại lâu, có lẽ họ không chịu nổi cảnh vắng 
vẻ u tịch. Họ đâu biết, suốt ngày tôi lấy việc đi dưỡng 
tinh thần, đọc sách và dạy học làm phương châm sống. 
Và tôi đang hạnh phúc trong tâm thức bình an, đúng là 
một sự siêu thoát lạ lùng không diễn tả được. 

Mùa đông ở Hà Tiên cũng lạnh ra trò. Tôi không thể 
quên mùa đông cuối năm 1963. Từ chỗ nghỉ sau nhà 
hậu tổ ra khỏi chùa, tôi thấy lạnh cóng, phải cho tay 
vào túi quần. Trước sân chùa gần đường lộ có cái ao 
thả sen hình chữ nhật. Người dân thường đến đây “xin 
nước” về dùng. Sáng đó, khi đến gần ao, tôi không khỏi 
ngạc nhiên thấy nhiều người tụ tập trên bờ ao nhìn 
xuống mặt nước, để làm gì trong khi trời lạnh thế kia? 
Hóa ra - không ai ngờ - dưới đáy ao có mấy con rùa 
thật to bị lạnh phải trồi đầu lên khỏi mặt nước, bơi qua 
lại theo chiều dài mặt hồ, có con leo lên bờ nằm yên, 
nước mắt chảy dài hai bên khóe, rất tội nghiệp. Tôi 
đứng nhìn say mê những con rùa đang bơi, mãi cho 
đến khi màn sương tan dần để lộ bốn cạnh bờ ao bằng 
đá, đóng rêu xanh. Vào lớp dạy học mà đầu óc tôi còn 
lảng vảng hình ảnh mấy con rùa và trông mau hết giờ 
dạy, về chùa hỏi Bà Cô. Tôi khâm phục Bà Cô. Bà biết 
nguồn gốc những con rùa này khi bà còn trẻ. Đã mấy 
chục năm qua, nó lớn thật chậm - về kích thước - tuy đã 
nặng trên ba chục ký. Chúng thuộc loại rùa nước như 
mấy con rùa ở hồ Hoàn Kiếm. Bà Cô còn cho biết tụi rùa 
ở ao này thường di chuyển qua lại mấy cái ao trên xóm, 
dưới chân núi Bình San. Chúng di chuyển ban đêm, ít 
người thấy. Do tính hiếu kỳ, những chiều sau đó, tôi 
thử lên, hy vọng gặp rùa trồi lên mặt nước nhưng 
chỉ hoài công tìm kiếm. Ở đây có ba cái ao hình bán 
nguyệt rõ lớn, phủ đầy sen. Trước ao, miễu Ông Lịnh 
(Mạc Cửu) uy nghi trầm mặc… Ngồi một mình bên bờ 
ao ngắm toàn cảnh mặt ao khi mặt trời vừa xế bóng, tôi 
cảm nhận nỗi bàng hoàng xao xuyến bởi sắc vàng của 
hoàng hôn trải kín mặt ao, vàng lấp lánh trên những 
đóa sen, nụ và lá. Quanh ao, thấp thoáng bóng người 
bước xuống, gò lưng xách nước. Tiếng động là cái rơi 
nhẹ hững đâu đó. Trời mênh mông quá. Gió mang hơi 

nước ủ hương sen, tỏa mát. Phút chốc, mặt trời khuất 
dạng sau núi Bình San, chuông chùa Tam Bảo mênh 
mang vọng lại, tiếp theo, chùa Phù Dung gần đây. Rồi 
chùa Lò Gạch cận sát, tiếng chuông trôi theo gió, là đà 
phủ mặt ao… Ếch nhái, côn trùng bắt đầu trổi giọng. 
Đèn nhà dân quanh ao leo lét…

Đắm mình trong hoàng hôn bên bờ ao cô tịch của 
ngày tàn, kẻ xa xứ như tôi không sao ngăn nổi cảm giác 
cô đơn buồn bã!

Phải nói rằng tôi rất tự hào được dạy học và sống 
ở Hà Tiên, dù chỉ mấy năm. Ở đây, thường vào buổi 
chiều, tôi mải mê đi trên những con đường cũ kỹ của 
thời xưa xa với một tâm trạng tuyệt vời khó tả. Tôi biết 
rõ, mỗi bước chân tôi đi qua, còn lưu dấu đấng tiền 
nhân, người đã đổ bao công sức, cả xương máu, để giữ 
gìn, bảo vệ Hà Tiên, mảnh đất biên thùy xa xăm của Tổ 
quốc, làm đẹp thêm cảnh sắc non sông nước nhà. Tôi 
như được hầu chuyện với các bậc anh linh khuất bóng 
bằng lời im lặng tuyệt đối đầy sự tôn kính và lòng biết 
ơn vô hạn qua hơi thở cùng nhịp chân bước… 

* Sư Ông là Hòa thượng Hồng Chức Phước Ân, tông 
Lâm Tế đời thứ 40, viên tịch năm 1946,  tháp của Sư Ông 
được đặt phía sau chùa Tam Bảo, cùng những tháp khác, 
ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. 
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Truyền thống chơi thủy tiên của người Việt Nam
Thủy tiên là loại hoa nở sớm nhất trong mùa xuân. Từ 

xưa, ông cha ta đã có tục gọt tỉa thủy tiên ăn Tết. Được gọt 
tỉa, hoa thủy tiên không những quí vì hương sắc, mà có lẽ 
còn là loại hoa duy nhất mà người thưởng ngoạn có thể 
chiêm ngưỡng từ những đóa hoa tuyệt mỹ đến những 
chùm lá quấn quít thể hiện sự sáng tạo của nghệ nhân, 
từ phần vỏ thô cứng đã trở thành những vuốt rồng trắng 
muốt đến tận chùm rễ tinh khôi đổ dài trong nước biếc. 
Thi gọt tỉa thủy tiên là một mỹ tục văn hóa, một thịnh hội 
với ý nghĩa sâu sắc và nghệ thuật cao quí đã ăn sâu vào 
truyền thống của người Hà Nội. Ngay giữa lễ Giao thừa 
các cụ đã chấm giải. Vào sáng mồng một Tết, các chậu 
thủy tiên trúng giải được mang lên kiệu son lọng vàng 
theo sau là cả một ban nhạc lễ, đưa trở về tận nhà người 
trúng giải. Tại cửa nhà hay cửa ngõ, các cụ trong áo thụng 
cùng gia đình và cả hàng phố đã chờ đón sẵn với một dây 
pháo đỏ. Nhiều tỉnh cũng có hội thi, đáng kể nhất có lẽ là 
cuộc thi thủy tiên ở Đền Nghè Hải Phòng, nơi thờ bà Lê 
Chân, nữ tướng của Hai Bà Trưng, với cuộc thi cuối cùng 
được tổ chức vào năm 1946. 

Thủy tiên (narcissus) là một loại hoa đẹp của thế giới với 
nhiều chủng loại và sắc mầu phân bố rộng khắp các miền 
ôn đới, từ Trung Hoa đến Trung Đông, ở Âu châu thì kéo dài 
cho đến cả miền Tây nước Nga (genus: Narcissus, familia: 
Amaryllidaceae, ordor: Asparagales, class Liliopsida, divio: 
Magloliophyta). Riêng loại thường được gọt tỉa tại các cuộc 
thi của người Việt ngày nay ở San Jose là species Narcissus 
Tazetta l., var. chinsis. Loại này có tên bình dân là Narcisccus 
Chinese hay Capital Hill. Ngay khi có được đúng loại này, 
như một vài hiệu bán cây củ nổi tiếng thế giới của Âu Mỹ 
có quảng cáo trên internet, thì tuy cùng giống với loại thủy 
tiên thường được người Việt chưng bày nhưng có lẽ người 
trồng không phải thổ nhân Phúc Kiến, không có bí quyết 
trồng, nên chỉ bán các củ chính (cũng thường chỉ có một 
hai giò hoa) mà không có các củ phụ bao quanh. Các củ 
phụ rất quan trọng cho việc gọt tỉa thành ‘một bát thủy 
tiên’ vì một bát thủy tiên cần có nhiều giò hoa nằm theo 

VŨ  T HẾ  N GỌC
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các thế mà người gọt hoa tính trước. Ở Việt Nam khi thi giải 
hay gọt chơi ở nhà, người ta chỉ gọt tỉa mỗi bát một củ chứ 
không ghép hai ba củ khác vào nhau.

Ông cha ta từ xa xưa đã ca ngợi thủy tiên là loại hoa quí 
báu nhất của ngày Tết, nên trong văn chương nghệ thuật 
có rất nhiều thơ văn và cả nhạc phẩm nổi tiếng viết về thủy 
tiên. Ở đây chỉ xin giới thiệu một bài Hát nói của cụ Phan Bội 
Châu, một nhà ái quốc vĩ đại. Nhiều người từng đọc các tác 
phẩm triết học chính trị hào hùng và nghị luận đanh thép 
của cụ đã được dịch sang Quốc ngữ vì cụ viết bằng Hán 
văn, nhưng chỉ cần qua bài Hoa Thủy Tiên sau đây chúng ta 
còn thấy cụ còn là một nhà thơ Quốc âm lỗi lạc.

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Tiên trên non mà hiếm đã đành
Chân thị thủy trung tiên càng hiếm hiếm
Muôn tía nghìn hồng thây tục phẩm
Năm hồ bốn biển nhớ tiền sinh.
Nét điểm trang con tạo khéo đa tình
Nhụy kìa vàng, hoa kìa bạc, lá kìa xanh 
Trên mặt nước long lanh trời với bóng
Đố ai biết thần tiên biệt chủng
Mái Hương Giang mà tiên động tự nhiên thành
Vô tình mới thật hữu tình
Ơn người giới thiệu cho mình gặp tiên
Cách Bồng Lai phương trượng bấy nhiêu niên
Mừng tái kiến lại não nùng duyên nợ cũ
Trên cung nguyệt nghê thường khúc múa
Giữa nhân gian hồ dễ mấy người nghe
Tả tình gọi chút lời quê.
           (Hoa Thủy Tiên, Sào Nam Phan Bội Châu)

Thủy tiên với người Việt ở San Jose
Cuối thập niên 1970s người Việt ở San Jose thường gặp 

nhau tại hiệu ăn Đắc Phúc mà vị chủ nhân đầu tiên chính 
là người đã xây dựng tên tuổi giò chả Quốc Hương ở Sài 
Gòn sau năm 1954 và ở Hà Nội trước đó. Bấy giờ, ngay 
tại các khu phố Tầu lớn ở New York hay San Francisco 
cũng khó tìm được thủy tiên; thế mà không biết cụ Quốc 
Hương kiếm đâu ra để bán với giá năm Mỹ kim một củ 
cho những người mang về trồng. Cụ còn dành lại một số 
củ để bán vào ngày Tết Việt Nam ở San Jose với giá khá 
đắt. Chẳng bù với ba chục năm sau này; bước vào thập 
niên 2000s, thủy tiên được bán đầy các siêu thị người Hoa 
ở khắp nơi với giá một hai Mỹ kim một củ.

Với người chơi thủy tiên thì không thể trồng thủy tiên 
trong nước hay trong sỏi; vì nếu không gọt được thủy tiên 
thì thà mua một chậu cúc vàng về chưng Tết còn đỡ bực 
mình hơn nhìn chậu thủy tiên “cứ như một đám hành tây.” 
Quả thật, để mọc tự nhiên, thủy tiên chẳng khác một bụi 
hành cao ba bốn mươi phân tây, hơn chăng là còn dăm 
cụm hoa thơm nằm thấp trong đám lá mọc cao vút. 

Có một nhóm bạn trẻ muốn học gọt thủy tiên. Không 
tiện hướng dẫn một người, tôi hẹn một ngày Chủ nhật 
trước Tết vài tuần; đến Đắc Phúc vừa mua thủy tiên vừa 

thực tập tại chỗ. Không ngờ lời hẹn qua đường lại được 
hưởng ứng. Đến ngày hẹn, ngỡ chỉ gặp vài người quen 
không ngờ lại có đông người lạ đến học gọt thủy tiên. Có 
vị ở cách San Jose cả mấy trăm cây số cũng đến, mang 
theo lỉnh kỉnh cả máy quay video. Gần hai chục năm sau 
về Việt Nam, kể lại với bà cụ thân sinh về chuyện dạy gọt 
thủy tiên; tôi đã không được cụ khen lại bị mắng là liều 
lĩnh. Nghĩ lại mới thấy mình liều lĩnh thực. Vì hầu như ở 
Hà Nội ngày trước, ngay trong thời xa xưa của thế hệ cha 
mẹ tôi, lúc còn rộn ràng thi gọt thủy tiên, cũng không ai 
dám công khai rao gọi dạy gọt thủy tiên.

Không phải vì các cụ giấu nghề hay muốn biến nghệ 
thuật gọt thủy tiên thành nghệ thuật gia truyền. Không 
công khai dạy vì đây là một nghệ thuật không thể hoàn 
toàn chủ động, không ai dám tự cho là toàn bích để vỗ 
ngực đứng ra dạy người lạ mà chỉ truyền cho con cái trong 
nhà. Đây lại là nghệ thuật không thể học tập 365 ngày một 
năm, mà chỉ được học trong vài ngày mỗi năm. Mất dịp 
học lần này, hay để làm lại kinh nghiệm, người ta cũng phải 
chờ cho đến tận năm tới. Cắt gọt thủy tiên tùy thuộc rất 
nhiều vào tiết khí. Nhiều cụ là dân lạc phách trong nghề 
chơi cũng từng phải bạc thêm tóc vì một năm nào đó gặp 
ngày có gió nồm nóng bất ngờ, hoặc vì một bữa vui rượu 
vui thơ mà quên mất chăm sóc thủy tiên. Khi đó thì dù dân 
lão làng cũng chỉ biết bứt đầu bức tóc chịu thua vì không 
còn cách nào có củ thủy tiên nở hoa đúng giữa giao thừa. 
Ở Việt Nam trong suốt thời vàng son của những giải thi 
thủy tiên cũng không ai dám dạy người lạ là vậy.

Đến nay không biết có bao nhiêu người thực tập từ 
hơn ba mươi năm trước đã thành “danh thủ” gọt thủy 
tiên, nhưng tôi để ý, các ông bà trẻ tuổi thường thất bại; 
trong khi các cụ lớn tuổi lại thành công hơn khi học các 
‘món cổ’. Điều này tôi nghiệm ra không những đúng với 
‘nghề’ gọt thủy tiên mà còn là ở những lớp Hán Nôm hoặc 
những lớp thực tập nghi lễ thờ cúng; rằng chỉ người lớn 
tuổi mới chú tâm vào truyền thống. Tuy nhiên về “trường 
phái gọt thủy tiên khô” mà tôi liều lĩnh khai phá ngày đó 
thì nay đã trở thành dòng “chính lưu”. Từ xưa, các cụ đều 
ngâm củ thủy tiên vào trong nước vài ngày trước khi gọt. 
Ưu điểm của cách này là các mầm lá và mầm củ của củ 
thủy tiên phát triển lớn nên người ta dễ nhìn thấy rõ khi 
“mổ” củ thủy tiên. Nhưng như vậy thì nhựa luôn ứa ra làm 
người gọt phải liên tục chùi tay lau tay và cũng phải liên 
tục nhúng củ thủy tiên trở lại vào chậu nước sau vài lát 
gọt vì nhựa chảy ra. Còn cách gọt khô cho phép người 
gọt tỷ mẩn chậm rãi, vì củ thủy tiên lúc này khô như một 
củ hành tây. Hơn nữa, các lớp vỏ không mọng nước và 
mềm, mà khô và cứng nên dễ cắt gọt.

Ngày nay đại đa số người gọt thủy tiên chỉ gọt khô, 
nghĩa là mang củ thủy tiên ra gọt ngay, không những 
dễ hơn, gọn hơn mà còn sạch sẽ. Nhiều người không 
biết là lối gọt này chỉ mới bắt đầu từ ba mươi năm nay 
thôi. Trước đó hầu như là ‘bắt buộc’ phải ngâm thủy 
tiên vài ngày vào nước trước khi gọt. Gọi là bắt buộc vì 



trước đây các cụ chỉ vẽ như vậy con cháu chỉ biết làm 
theo. Về phía người Hoa, tôi được biết họ cũng chỉ gọt 
khô hơn hai chục năm vừa qua. 

Trường phái thủy tiên của Trung Hoa và Việt Nam
Cho đến nay, ta vẫn phải mua củ thủy tiên từ Trung 

Hoa. Đầu thế kỷ trước, vài kỹ sư canh nông Việt Nam học 
từ Pháp về đã thử trồng thủy tiên ở Vườn hoa Bách thảo 
Hà Nội nhưng đều thất bại. Vì vậy việc cho rằng người Hoa 
chơi hoa thủy tiên trước người Việt là điều dễ hiểu. Nhưng 
về gọt thủy tiên chưa chắc họ đã đưa nghề chơi này lên 
hàng nghệ thuật như ta. Hiện nay vẫn chưa có chứng cớ rõ 
rệt về lịch sử hình thành nghệ thuật gọt thủy tiên ở Trung 
Hoa. Cho đến thập niên 1980, lối gọt thủy tiên của họ còn 
rất đơn giản. Cũng như có thể người Việt Nam đã biết đến 
cây trà và dùng trà trước người Trung Hoa; nhưng chính 
người Trung Hoa đã đưa nghệ thuật thưởng trà lên một 
bình diện cao hơn; còn nghệ thuật chơi thủy tiên có thể 
là một trường hợp ngược lại. Quả thật, cái uy tín đồ sộ về 
chiều dài văn hóa của Trung Hoa đã làm nhiều người mắc 
lỡm. Ngay trong ‘sách vở đại học’ của nhiều tác giả giáo sư 
người Hoa còn lập lờ cho rằng món vây cá và tổ yến là món 
ăn cung đình thuộc loại quốc hồn quốc túy năm ngàn năm 
của họ. Thực ra, đó chỉ là món ăn mà Trịnh Hòa (Cheng He) 
học được trong các chuyến hải trình nổi tiếng về phía Nam 
của ông vào đầu thế kỷ 15. Hai món này cũng chỉ ‘nhập tịch’ 
vào bàn ăn người Hoa cùng thời với món tương ớt ‘sa tế’ 
mà thôi. Cả món thần dược Yartsa Gunbu của Tây Tạng, đã 
được chép vào sách thuốc của danh sư Zurkhar Namnyi 
Dorjie từ năm 1445, cũng phải gần 300 năm sau, đích xác 
là năm 1694, mới được các y sư Trung Hoa ‘mượn nhầm’ đặt 
tên là Đông Trùng Hạ Thảo và cho chép thêm vào quyển cổ 
thư danh tiếng Bản Thảo Bị Yếu. 

Ngày nay, ở Trung Quốc, đổi mới phát triển mới sau triều 
đại Mao Trạch Đông, cách chơi thủy tiên không còn bị lên 
án là trò chơi của giới tư sản hay quý tộc gì nữa nên rất phát 
triển. Nghệ thuật cắt gọt thủy tiên đang là một thời thượng 
không chỉ được ưa chuộng mà còn được nhà nước khuyến 
khích phát triển ra nước ngoài. Mấy năm vừa qua, luôn có 
các đại hội triển lãm Hoa Thủy Tiên tại các thành phố lớn ở 
Trung Quốc với những hình ảnh tràn ngập internet. Kể ra, 
không nên bị choáng ngợp bởi số lượng người tham gia 
đông đảo hay các cuộc triển lãm lớn của người Hoa; vì Việt 
Nam ta cũng có những sở trường khác vượt trội.

Nghệ thuật tỉa thủy tiên của Việt Nam có gì đặc sắc? 
Thực ra, về kỹ thuật cắt tỉa, ép lá uốn xoắn, tạo thân hoa 
cong nghiêng; ép thúc hãm hoa tăng trưởng bằng cách 
tăng giảm nhiệt độ hay thêm đèn quang học, thời gian 
phơi nắng hay giam trong tủ lạnh của Việt hay Hoa thì cũng 
giống nhau, giống như kỹ thuật thể dục đã trở thành khoa 
học thể thao. Tôi cũng không tranh biện về nghệ thuật của 
tác phẩm thủy tiên Việt Nam. Nghệ thuật là một lãnh vực 
chủ quan, giống như khó chứng minh bài thơ này hay hơn 
bài kia; cho nên tranh luận đến thế của củ thủy tiên này đẹp

hơn thế củ thủy tiên kia thì cũng rất chủ quan. Nhưng đã 
viết tôi phải nói ra, dù biết trước là chủ quan. Phải nói ngay 
rằng, nhìn các củ thủy tiên được giải hay trưng bày trên 
internet của người Hoa, tôi có cảm giác khó chịu y như khi 
xem các màn hát xiệc bẻ người uốn chân chui vào hũ, xếp 
vào thùng của họ. Công phu khó khăn thì có đấy nhưng tôi 
vẫn thích loại ‘hát xiệc’ của Tây phương hơn: nhanh nhẹn, 
thoải mái và mạnh bạo một cách tự nhiên. Cũng khó khăn 
nguy hiểm nhưng chỉ khiến người xem trầm trồ thán phục, 
khác hẳn các thế bẻ người bẻ chân có vẻ ghê rợn của nghệ 
thuật người Hoa. Các thế cắt gọt thủy tiên của người Hoa 
cũng vậy. Có công phu nhưng không tự nhiên. Biến cây 
hoa thành con gà con lợn lẵng hoa thì vừa phàm tục vừa 
khiến có cảm giác cây hoa trở nên tật nguyền. Và cũng vì 
vậy bình thường các chậu hoa thủy tiên thắng giải của họ 
chỉ được trình bày để chụp hình trong vài giờ sau đó là tàn 
héo không thể chơi suốt ba ngày Tết như của Việt Nam.

Cho nên, có thể tổ chức một cuộc thi công bình, chứng 
minh được ưu thế của nghệ thuật chơi thủy tiên Việt Nam, 
như các cụ ở Hà Nội đã làm từ ngàn năm trước: Thi tỉa thủy 
tiên cho nở đúng giờ. Đây có lẽ là nghệ thuật mà Việt Nam 
có thể đè bẹp các bạn Trung Hoa. Từ xưa, các cụ Việt Nam 
vẫn thường thi tỉa thủy tiên cho nở mãn đóa đầu tiên đúng 
vào giờ giao thừa; sau đó, các bông tiếp tục mãn khai vào 
ngày mồng một Tết. Nên nhớ, để tự nhiên thì trong cùng 
một cụm hoa, thủy tiên sẽ nở hoa kéo dài từ đóa thứ nhất 
đến đóa cuối cùng trong hai ba ngày mới hoàn toàn nở 
hết. Cho nên thi gọt tỉa thủy tiên ngày xưa là một cuộc thi 
nghệ thuật nhưng cũng có tiêu chuẩn khá khách quan.

Theo dõi các cuộc triển lãm Thủy Tiên ở Trung Quốc 
trong các năm vừa qua, tôi nghĩ các bạn Trung Hoa của tôi 
không thể tranh đua được với Việt Nam trong cuộc thi này. 
Hơn nữa, nếu tuân thủ tiêu chí một bát thủy tiên phải là 
một củ thủy tiên nguyên vẹn (dính liền nhau), không cho 
phép ghép thêm một phần của củ khác, thì đại đa số tác 
phẩm của các bạn người Hoa sẽ bị loại ngay từ bước đầu. 
Ngày nay, nếu có cuộc thi với tiêu chí chính là để hoa nở 
đúng vào giờ giao thừa trước mặt mọi người, chắc chắn 
sẽ là một tiêu chuẩn làm tất cả phải ‘tâm phục khẩu phục’. 
Gần bốn mươi năm xa quê, vài cá nhân chúng tôi vẫn tiếp 
tục truyền thống đó trong hơn ba chục cái Tết ở Hoa Kỳ với 
hy vọng thịnh hội này sẽ sống trở lại ở thủ đô tươi đẹp của 
đất tổ ngàn năm. Vài năm qua, chúng tôi rất vui khi thấy ở 
Hà Nội đã bắt đầu có một số người bán và chơi hoa thủy 
tiên, hy vọng truyền thống này sẽ còn được trải rộng khắp 
nước; vì trồng thủy tiên mới cần đất ở miền ôn đới, chứ 
mang củ về cắt tỉa ở nơi khác thì hoa vẫn ra, không bị ảnh 
hưởng chu kỳ ‘nằm lạnh’ của đa số cây củ ôn đới.

Một vài bí quyết gọt tỉa thủy tiên
TỔNG QUÁT
Củ thủy tiên thô nhìn bề ngoài còn đen đủi xấu xí hơn 

một củ hành tây. Nhưng lột qua lớp vỏ ngoài thì nó có 
màu trắng sữa rất xinh đẹp. Củ thủy tiên gồm một củ 
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chính (phía trong có đến năm sáu giò hoa) và nhiều củ 
nhỏ dính liền (mỗi củ nhỏ này thường chỉ có một giò 
hoa). Trong tự nhiên các giò hoa này như mầm cây hành, 
sẽ mọc thẳng lên trên như năm ngón tay chĩa thẳng. Khi 
bị gọt, các giò hoa và giò lá sẽ uốn cong về phía bị gọt 
như năm ngón tay chụm cong lại. Các phần vỏ không bị 
gọt tỉa bây giờ cứng lại và trong suốt, các cụ gọi là vuốt 
rồng, trông rất đẹp. Vì vậy gọt thủy tiên là cách duy nhất 
để có thể thưởng thức toàn vẹn vẻ đẹp của nó từ hoa đến 
lá; từ củ lúc này đã biến thành các vuốt rồng trong trẻo 
cho đến chùm rễ trắng thả dài trong nước.

Cách gọt đơn giản nhất của người Hoa, thường có 
chỉ dẫn trên các hộp bao bì bán củ thủy tiên, là chỉ lột 
qua vài lần vỏ rồi bổ một đường dọc gần chính giữa 
(tránh đụng mầm giò mọc ngay giữa củ) đến gần đáy 
củ. Nơi đây gặp đường cắt thứ hai, cắt ngang cách đáy 
củ khoảng ¼ chiều cao củ. Như thế thì chỉ cần hai nhát 
dao là xong. Nhưng trên thực tế người mới học phải 
cẩn thận cắt từng lớp vỏ một cho đến khi trông thấy 
giò hoa ở chính giữa. Cắt như vậy hoa và lá vẫn lên cao 
chỉ khác là không cao vút như trong thiên nhiên.

Gọt kỹ hơn, người chơi thủy tiên không những gọt 
từng lớp mà còn gọt sâu xuống hết phần vỏ cho đến 
gần đáy củ, như thế mới làm cho lá và hoa ra thấp và 
uốn lượn theo ý mình. Nên nhớ đáy củ là phần cứng 
chứa các thức dinh dưỡng cho củ trong suốt thời gian 
trưởng thành kết lá ra hoa. Nên giống như giò hoa, 
tuyệt đối không được chạm đến phần đáy này.

RỄ CỦA HOA THỦY TIÊN
Dưới đáy củ là chỗ ra rễ. Tuy nhiên vòng rễ chỉ là vòng 

ngoài, thủy tiên không mọc rễ ở chính giữa lòng đáy (đáy 
lõm vào là thủy tiên đơn, chớ mua thủy tiên kép thường 
có đáy lồi), có thể rửa sạch đáy củ cho sạch sẽ, nhưng 
không bao giờ được đụng đến vòng ngoài của đáy củ (nơi 
rễ sẽ mọc) như một số người cố tình chỉ dạy sai là phải 
chùi rửa đáy củ trên internet. Các rễ cũ năm trước khô xơ 
xác sẽ bị rễ mới mọc tự động đẩy ra, nếu rửa phần này vô 
tình đụng phải sẽ làm thui chột đến mầm lớp rễ mới. Củ 
ít rễ sẽ làm thui chột hoa và cây yếu chết.

BA LOẠI TỈA LÁ
Lá cây thủy tiên trong thiên nhiên mọc thẳng như lá 

hành bao quanh giò hoa. Tỉa thủy tiên là ‘tỉa’ các lá này, 
nhưng không phải là cắt cụt, mà làm nó biến thể. Cách 
thứ nhất là khiến lá uốn lại cong queo cuộn vào nhau nằm 
sát mặt nước, các cụ gọi là thế ‘cua bò’. Để lá có thể xoáy 
ngoằn ngoèo như thế, ta thường phải cắt dọc khoảng ¼ 
lá non (bao quanh giò hoa) từ ngọn lá cho đến tận củ bầu 
dưới cùng. Cách thứ hai là làm lá gập ngang hoặc uốn 
cong (cánh phượng). Cách này thì gọt lá giống như lối 
trên nhưng dừng trước củ bầu, như thế lá vẫn phát triển 
nhưng chỉ phát triển về một bên khiến lá phải cong lại. 
Loại lá thứ ba là chọn vài mầm nhỏ mọc trong củ lớn, nên 
chọn các mầm nằm sau các giò hoa, các mầm này gọi là 
mầm lá thường bị cắt bỏ, nay để cho chúng mọc tự do, 

chúng ta sẽ thấy trong đám lá ngoằn ngoèo uốn lượn có 
vài chùm lá mọc thẳng đứng tự nhiên.  

TỈA HOA
Về kiến trúc củ thủy tiên, phía dưới cùng là một chân đế, 

nơi tích tụ các chất để nuôi cây; phía trên là những lớp vỏ 
như vỏ hành tây, bao quanh một giò hoa yếu ớt nằm chính 
giữa; giò hoa gồm có nhiều lớp lá non cuộn vào nhau ôm 
chặt bảo vệ bọng chứa mầm hoa ở giữa. Một củ thủy tiên 
chính có thể có tới sáu giò hoa bên trong, mọc theo hàng 
dài như các ngón tay. Các củ nhỏ nằm bên củ lớn chỉ có tối 
đa một giò hoa. Về giò hoa, phần lá non ôm sát bảo vệ mầm 
hoa có thể được cắt dọc đến 1/3 (xem phần tỉa lá), nhưng 
không bao giờ được đụng đến búp hoa. Riêng phần cuối 
của giò hoa phình ra như một trái bầu tí hon, nơi ta có thể 
‘điểm huyệt’ khiến giò hoa không mọc cao vút lên hoặc sẽ 
cong xuống hay đổ ngang, giống như cách tỉa lá. 

CĂN GIỜ NỞ HOA
Mọi cây cỏ trưởng thành đều do hai yếu tố chính là 

nhiệt độ và quang kỳ ánh sáng (giờ có ánh mặt trời trong 
ngày). Thủy tiên là loại thân thảo, suốt thời kỳ ra lá ra rễ ra 
hoa chỉ cần nước, vì vậy ánh sáng và nhiệt độ lại càng là yếu 
tố quan trọng của việc chơi thủy tiên. Với khí hậu ngày giáp 
Tết ở San Jose khá giống Hà Nội, tôi tỉa thủy tiên theo lối 
đơn giản, tỉa cho cây mọc mạnh, thì cần khoảng 25 ngày. 
Tỉa theo lối kỹ, cắt gọt nhiều, thì chỉ cần 21 ngày. Trừ ba bốn 
ngày đầu phải ngâm thủy tiên úp ngược xuống vì lúc này 
nhựa ra nhiều phải rửa và thay nước hàng ngày. Sau đó cho 
vào từng chậu con thì hai ba ngày thay nước cũng được và 
để giữa trời ngày đêm (đêm San Jose và Hà Nội không có 
đông đá). Trước kia, chúng tôi phải dùng nước mưa, sau 
dùng nước lọc, nhưng sau này chỉ dùng nước phông tên 
(nên nhớ nước phông tên ở Mỹ uống được) cũng 
không thấy có gì khác biệt. Chỉ có khoảng 10 
ngày trước Tết mới hỏi thăm đến, lúc này 
theo kinh nghiệm và thời tiết mới là lúc 
quyết định tiếp tục ban đêm để 
giữa sân (ban ngày luôn luôn 
phơi nắng, trừ khi có mưa 
bão) hoặc cho vào trong 
hiên nhà, hay vào trong nhà 
(thúc). Có các bạn ban đêm 
còn phải mang vào nhà và 
thắp đèn cực tím (để thúc 
nhanh) hoặc cho vào 
tủ lạnh (hãm). Các bạn 
thường nghe sự khó 
khăn của nghệ thuật 
gọt thủy tiên, nhưng các 
bạn yên trí, chỉ sau chừng 
10 năm chơi thủy tiên, tôi có 
thể cam đoan là bạn cứ việc lo công 
việc đa đoan vào cuối năm, hoặc du lịch tất 
niên hai ba ngày rồi về nhà đúng giao thừa sẽ 
thấy hoa thủy tiên nở cùng với bạn ăn Tết. 
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ông được tuyển vào học ở Cống Sĩ Viện (tức là Quốc Tử 
Giám) rồi đến năm 1819 lúc vừa 29 tuổi, đã được bổ nhiệm 
làm tri huyện một huyện ở tỉnh Quảng Nam. Từ đó, ông bắt 
đầu cuộc đời làm quan, trải bốn đời vua, Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị, và Tự Đức; nhiều lần là đại quan trong triều 
và nhiều lần được bổ ra ngoài trị nhậm những tỉnh thành 
quan trọng với vai trò tổng trấn, tổng đốc, tuần phủ. Năm 
1831, ông làm quyền Tổng trấn Bắc thành (thành Hà Nội); 
khi vua Minh Mạng bãi bỏ chức Tổng trấn và đổi tên Thăng 
Long thành Hà Nội cũng trong năm đó, thì ông được cử 
làm Tuần phủ Hà Nội một thời gian ngắn. Ông thực sự là 
Tổng đốc Hà Nội-Ninh Bình trong thời gian từ 1835 đến 
1839 và từ 1846 đến 1848. Ngoài ra, ông cũng là Tổng đốc 
các tỉnh Nam Định-Hưng Yên trong các giai đoạn 1832-
1833, 1843, và 1848; không kể những lần ông được điều 
gấp vào phụ trách công việc cai trị ở các tỉnh Bình Định-
Phú Yên và Gia Định-Biên Hòa. Thời gian là Tổng đốc các 
tỉnh Hà-Ninh và Nam-Hưng, ông đã để lại trong lòng người 
Bắc Hà nhiều tình cảm nồng hậu. Danh sĩ Cao Bá Quát từng 
là môn khách của ông và có lần được ông xin tha tội chết 
khi họ Cao vì thương tài mà chữa lỗi phạm húy trong bài thi 
của thí sinh. Vào năm 1853, con trai của Đặng công là Đặng 
Huy Cát được kén làm phò mã, lấy Thái Trưởng công chúa 
Tĩnh Hòa, con thứ 34 của vua Minh Mạng, nên ông làm sớ 
xin đổi tên là Đặng Văn Thiêm; chính vì thế, sử sách nhà 
Nguyễn nói về ông với tên Đặng Văn Thiêm. Cũng trong 
năm ấy, ông được sung vào làm Tổng tài Quốc sử quán 
và phụ trách công việc này cho đến lúc mất ngay tại công 
đường Bộ Hộ vào năm 1856, hưởng thọ 66 tuổi.   

Căn cứ vào hành trạng của ông, Đặng công đã có tới 
gần 17 năm gắn bó với đất Bắc. Ngay từ năm 1831, ông 
đã là người có thẩm quyền ở Hà Nội, nhưng phải đợi đến 
năm 1839, gần cuối giai đoạn thực sự làm Tổng đốc Hà 
thành lần đầu, ông mới có cơ hội trùng tu chùa Một Cột. 
Tuy nhiên, ngay trong năm đó, ông phải rời Hà Nội; vì thế, 
phải đến lần thứ hai ông trở lại Hà Nội vào năm 1846, 
công việc trùng tu mới được tiếp tục và tấm bia ghi lại 
việc này được dựng vào năm 1847; trong văn bia nêu rõ 
tâm trạng của ông khi nhìn thấy cảnh tiêu điều của ngôi 
chùa một thời là biểu tượng của thành Thăng Long. Theo 
một số nhà nghiên cứu, chính nhờ đợt trùng tu này mà 
chùa Một Cột đã duy trì được sự phong quang của một 
thắng tích; nếu không, chùa này cũng chẳng thể tránh 
được số phận của chùa Báo Thiên hay chùa Báo Ân, là bị 
triệt hạ dưới thời thuộc Pháp vì ở tình trạng thiếu chăm 

Đặng Văn Hòa,
vị đại thần có tâm đạo

Suốt quá trình mở rộng bờ cõi vào phương Nam, 
để chống đỡ với các chúa Trịnh ở phương Bắc 
đang dựa hẳn vào tư tưởng Khổng Mạnh trong 
việc xây dựng xã hội, các chúa Nguyễn đã vạch 
ra cho vùng đất mới của mình một nền tảng tư 

tưởng đạo đức khác bằng cách đẩy mạnh việc truyền bá 
Phật pháp. Lịch sử đã ghi nhận Minh vương Nguyễn Phúc 
Chu (1675-1725) có đạo hiệu Thiên Túng đạo nhân như 
một vị hộ pháp có công phát triển đạo Phật ở miền Nam. 
Khi đất nước được thống nhất dưới thời vua Gia Long 
vào năm 1802, tuy cần đến tư tưởng Nho giáo để củng 
cố vương triều, nhà Nguyễn tiếp tục ủng hộ Phật giáo, 
dẫn đến quan niệm cư Nho mộ Thích ở hầu hết các vị đại 
quan triều Nguyễn.

Đặng Văn Hòa (1791-1856), hiệu Lễ Trai, người làng 
Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Điền, tỉnh 
Thuận Hóa (nay thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế) là trưởng nam của một vị túc nho không ra làm 
quan. Năm Quý Dậu 1813, niên hiệu Gia Long thứ 12, nhà 
Nguyễn mở khoa thi hương đầu tiên, Đặng Văn Hòa dự thi 
và đỗ hương cống; lúc ấy ông mới 22 tuổi. Hai năm sau, 
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sóc. Cùng với việc trùng tu chùa Một Cột, ông cũng đã 
tâu với triều đình xin cấp cho chùa 5 mẫu ta đất công bỏ 
hoang ven ngoại thành làm tự điền, để chư Tăng ở chùa 
có phương tiện chi dụng về mặt hương hỏa.

Một công trình thể hiện đạo tâm quảng đại của ông là 
việc lập nghĩa trủng rộng 15 mẫu ta ở vùng trại Nam Đồng 
và Thịnh Quang thuộc huyện Vĩnh Thuận ngoại thành Hà 
Nội. Nguyên nơi đây là mồ hoang quân nhà Thanh bị giết 
khi vua Quang Trung tiến ra Bắc hồi 1789. Nhân một dịp 
tuần tra vào năm 1847, Tổng đốc Đặng Văn Hòa thấy động 
lòng, đã đích thân chỉ huy quân lính thu nhặt hài cốt rải 
rác trong bùn đất và ngòi lạch bên đường đem chôn cất 
tử tế; sau đó, xin trích ra 15 mẫu đất miễn thuế để nhân 
dân quanh vùng làm nơi chôn cất. Về sau, những vị quan 
tiếp nhận trọng trách của Đặng công đã nối tiếp công việc 
của ông, xây quanh đó một ngôi chùa gọi là chùa Đồng 
Quang. Việc này có ghi trong bài ký bia chùa Đồng Quang. 
Theo Nhĩ Hoàng di ái lục, trong thời gian Đặng công làm 
Tổng đốc Nam-Hưng, ông cũng cho lập ở ngoại thành 
Nam Định một ngôi nghĩa trủng trong khoảng các năm 
1833-1835, bên cạnh nghĩa trủng có xây chùa Hàn Lâm.

Riêng ở tỉnh Thừa Thiên là nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình, trong các năm từ 1830 đến 1853, Đặng công đã 
cung tiến nhiều quả chuông đồng vào các chùa làng 
Thanh Lương, Bác Vọng Đông, Bác Vọng Tây, chùa Hiền 
Sĩ, chùa Hòa Viện. Hai tấm bia đá tại các chùa Thanh 
Lương và chùa Bác Vọng Tây còn giữ được đến ngày 
nay có khắc những bài văn bia do chính Đặng công 
soạn và cho thực hiện.

Là một vị đại thần khi qua đời được nhà vua ban tên 
thụy và tước công, được nhà vua ra lệnh cho các quan làm 
lễ tế, Đặng công là một người trung thành với nhà vua, biết 
tuân giữ mọi mệnh lệnh của triều đình, nhưng ông luôn 
luôn quan tâm đến việc dân việc nước, sẵn sàng vì quyền 
lợi của dân mà đưa những đề nghị khác ý triều đình. Dưới 
triều Minh Mạng, nhiều lần ông dâng sớ đề nghị thay đổi 
hoặc giữ nguyên những biện pháp của triều đình, chỉ dựa 
trên cơ sở an dân; cũng may, hầu hết những đề nghị của 
ông, nhờ có sự biện chính khéo léo, thường được chấp 
nhận. Khi làm quyền Tổng trấn Bắc thành năm 1831, ông 
đã cho người vẽ bản đồ Hà Nội; các nhà nghiên cứu cho đó 
là bản đồ đầu tiên của Hà Nội. Trong cuộc đời làm quan, có 
lẽ Đặng công cũng ngao ngán trước sự ganh tị của đồng 
liêu và thái độ đôi khi gần như mục hạ vô nhân của triều 
đình nên ông đã có những bài thơ tỏ ý muốn về hưu, chỉ vì 
thương dân mà tiếp tục cuộc đời của kẻ thần tử tận trung 
với nước. Cháu ruột của ông, Bố chánh Đặng Huy Trứ, hiệu 
Tĩnh Trai, tự Hoàng Trung, làm quan dưới triều Tự Đức, nổi 
tiếng là người thanh liêm, được các học giả thời nay tôn 
vinh là người quyết liệt chống tham nhũng, khẳng định 
rằng chính thành tích thân dân của bác mình – là cụ Đặng 
Văn Hòa – đã nung đúc ông có chí hướng giữ tròn danh tiết 
của người làm chính sự; điều này được Đặng Huy Trứ ghi lại 
trong tập Nhĩ Hoàng di ái lục nói về hành trạng của Đặng 

công, soạn bằng Hán văn năm 1869, được nhóm Trà Lĩnh 
dịch ra Quốc văn, Nhà Xuất bản Văn Hóa Thông Tin Hà Nội 
ấn hành năm 1996. 

Đặng Văn Hòa cũng là một nhà thơ. Ông có để lại tác 
phẩm Lễ Trai thi tập trong đó có thơ xướng họa với vua 
Thiệu Trị tại vườn Cơ Hạ, thơ miêu tả cảnh vật một số địa 
phương nơi ông đã từng trấn nhậm hay đã đi qua; và đặc 
biệt là những bài thơ nói lên tâm trạng của mình khi ra làm 
quan, nói lên khí phách của người quân tử không ham 
danh lợi; mặc dù làm quan lớn, sống trong cảnh phồn hoa 
nhưng không để thân danh lụy vì vật chất tầm thường. Để 
hiểu thêm về tâm đạo của Đặng công, xin giới thiệu dưới 
đây hai bài thơ trong Lễ Trai thi tập, được nhà thơ Khương 
Hữu Dụng dịch đúng thể Đường luật.

QUÁ THẬP THÁP TỰ
Danh lam thắng địa cánh nan nhân,
Thập Tháp y nhiên Phạn vũ tân. 
Môn tế tinh lam nghinh tuệ nhật,
Linh chiêu duệ tảo chiếu kim thân. 
Xà lê nguyên bất quan hưng phế, 
Bảo sái duy tri chứng thiện nhân.
Ngạch biển thiên thu lưu thịnh sự,
Mê tân độ đắc kỷ đa nhân?

Bài dịch:
QUA CHÙA THẬP THÁP

Danh lam thắng cảnh dễ đâu tàn,
Thập Tháp đền xưa vẹn vẻ xuân.
Mây tạnh cửa quan chào đuốc tuệ,
Vòm thiêng tua rạng chiếu kim thân.
Tu hành chẳng để tâm hưng phế,
Cửa Phật còn đây chứng thiện nhân.
Biển ngạch ngàn năm lưu sự việc,
Mấy người vượt được khỏi mê tân?

HỮU NHÂN HIẾN BẠCH CÚC NHẤT BỒN TRÍ Ư TỌA 
TIỀN KIẾN NHI THÀNH VỊNH

Ly đông vạn đóa ngọc vô hà,
Hồng tử thâu tha tạc nhất hoa.
Hạo khiết tố xưng sương hạ kiệt,
Tiên nghiên bất biện nguyệt trung hoa.
Tài bồi xuất tự hàn vi địa,
Thưởng thắng hoàn qui phú quí gia.
Chỉ hữu cố viên qui vị đắc,
Hoang lương tâm kính tự ca tà.

Bài dịch:
CÓ NGƯỜI BIẾU MỘT CHẬU CÚC TRẮNG ĐẶT TRƯỚC 

CHỖ NGỒI NGẮM NHÌN LÀM THÀNH THƠ
Vạn đóa tường đông nở tối qua,
Tía hồng thua sắc ngọc không nhòa.
Dưới sương thanh khiết nhường anh kiệt,
Trong nguyệt xinh tươi ví bóng nga.
Gốc rễ vốn sinh nơi đất mọn,
Sắc hương riêng hưởng chốn danh gia.
Tiếc chưa về được nơi vườn cũ,
Dạo lối mòn xưa cất tiếng ca. 
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Trước đây, tôi vẫn thường nghe kể về một cô gái 
người Thụy Sĩ, ở cái tuổi hai mươi, nhân dịp qua 
Việt Nam du lịch, thấy trẻ mồ côi tật nguyền bèn 
nhủ lòng từ bi, muốn giúp đỡ chúng.

Hơn mười năm sau đó, cô gái Thụy Sĩ bấy giờ 
đã có một cái tên Việt Nam đúng với con người của cô: 
Tim. Tim nghĩa là trái tim, là Tâm, là tấm lòng. Ngoài khuôn 
mặt của một người ngoại quốc da trắng thì Tim gần như là 
một người Việt Nam hoàn toàn trong cách ăn mặc; cô viết 
và nói tiếng Việt khá giỏi.

Trong hơn mười năm khổ nhọc, chưa ai biết đến mình, 
Tim đã tìm mọi cách xin khắp nơi giúp đỡ, kiếm được một 
mặt bằng ở ngoại ô thành phố lập một cơ sở nhỏ để nuôi 
một số trẻ em mồ côi khuyết tật, cho chúng ăn, dạy chúng 
học và… ở chung với lũ trẻ.

Không biết có một động lực nào khác đã khiến cho một 
người con gái ở một đất nước giàu có, lại nẩy sinh lòng từ 
bi, bỗng nhiên đến một nơi xa lạ và sống một cách lây lất 
với đám trẻ mồ côi không quen biết. Cho dù có một động 

lực nào khác đi nữa – như người đời thường hay nghi ngờ 
– thì cũng không cần quan tâm, mà chỉ nên nhìn ngay việc 
làm của Tim đã đem đến hạnh phúc cho rất nhiều cuộc 
sống cơ khổ.

Nếu lúc đến Việt Nam không phải là hai mươi mà đã ba 
bốn mươi tuổi thì có thể không có gì đáng nói cho lắm. 
Nhưng lúc đó Tim chỉ vừa ngoài hai mươi, lại ở tận phương 
trời Âu trong một gia đình khá giả, với cả một tương lai 
mênh mông trước mặt, vậy mà cô đã từ bỏ tất cả để hy 
sinh cho một lũ trẻ con không cùng màu da, quốc tịch với 
mình, ở một đất nước xa lạ, thì quả là một điều đáng kính 
phục. Hồi đó, người ta ít biết về Tim vì không hề thấy Tim 
trên các phương tiện truyền thông để xin trợ giúp.

Sau này tôi cũng có được gặp Tim một đôi lần, nhưng 
bấy giờ thì Tim đã là một nhân vật nổi tiếng với cơ sở 
khá lớn, có quy mô đủ để nuôi dưỡng một số lớn trẻ 
em, đầy đủ phương tiện để có thể cho học nghề và phát 
huy mọi khả năng của các em. Bây giờ thì không có gì 
đáng nói, nhưng nghĩ đến người đàn bà này vào lúc chỉ 
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là một cô gái hai mươi tuổi thì không thể không đem 
lòng ngưỡng mộ.

Hiện giờ thì công tác từ thiện khá phổ biến. Bên cạnh 
những cuộc sống đầy đủ, dư dật thì lại càng nổi bật sự 
nghèo khổ, vì vậy mà công tác từ thiện gần như là một 
sự kiện tất yếu. Làm từ thiện do lòng thương xót người 
nghèo khổ, muốn san sẻ đôi chút sự giàu có của mình 
cho người khác. Làm từ thiện để bớt đôi chút thắc mắc về 
chênh lệch quá nhiều giữa sự giàu có của mình với những 
kẻ nghèo khó. Làm từ thiện để tích lũy phước đức. Làm từ 
thiện cũng để được quảng bá tên tuổi cho mình, cho cơ 
quan, cho công ty. Làm từ thiện lại có thể bớt được một 
khoản lợi tức phải khai thuế. Từ thiện có cả trăm cách. Đôi 
khi trong việc từ thiện lại có chút tính toán buồn cười: Một 
người bạn nói với tôi anh không bao giờ cho tiền những 
kẻ ăn xin, nhưng nếu đó là những người bán vé số, nhất là 
những kẻ tàn tật làm cái nghề này thì anh vui vẻ mua cho 
họ ngay. Cũng là một cách giúp đỡ kẻ nghèo, nhưng nếu 
may mà được trúng số thì anh lại có thêm tiền để giúp đỡ 
họ thêm. Cách nào cũng được, miễn kết quả là có những 
người nghèo khổ được giúp đỡ. 

Trong kinh Phật có kể một câu chuyện về sự cúng 
dường: Có một người con gái nghèo tận mạt thường đến 
chùa lạy Phật. Một hôm cô ao ước có một phẩm vật để 
cúng dường chư Tăng, nhưng vì quá nghèo khổ, cô chẳng 
thể nào kiếm ra một cái gì để cúng dường. Một người chỉ 
cho cô: mua một bao muối, trong khả năng của cô có 
thể làm được. Muối là thứ gia vị rẻ tiền, sẽ được dùng để 
nấu ăn, và tất cả chư Tăng đều có thể thụ hưởng. Cô gái 
nghe lời và hôm sau đem bao muối đến chùa, cô được vị 
trụ trì đón tiếp rất long trọng. Cô còn được gọi là đại thí 
chủ. Vừa ngạc nhiên vùa sung sướng, cô ra về với cõi lòng 
thanh thản, thân tâm an lạc. Vẫn sống trong sự nghèo nàn 
thanh bạch và luôn luôn một lòng hướng Phật, một hôm 
do duyên may cô được một người giàu có đem về nuôi 
dưỡng, và sau đó cũng nhờ duyên phận, cô được nhà vua 
chọn làm hoàng hậu, vì nhan sắc và phẩm hạnh. Sống 
trong nhung lụa và phú quý, nhưng cô vẫn nhớ đến ngôi 
chùa ngày xưa cô thường đến lễ Phật. Và một hôm, cô gái 
nghèo nàn ngày xưa, bây giờ là hoàng hậu, cho thuộc hạ 
chất đầy một xe thực phẩm, đồ đạc sang trọng đưa đến 
chùa để cúng dường. Lần này chẳng có ai đón rước và 
xưng tụng. Ngạc nhiên, cô hỏi vị trụ trì và được trả lời:

“Bẩm hoàng hậu, ngày xưa khi hoàng hậu đến với ngôi 
chùa này, hoàng hậu còn là một người nghèo khổ, và mọi 
sự cúng dường đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của 
hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu đã là một người giàu có 
nhất nước, muốn cúng dường gì mà chẳng được, nên bây 
giờ, sự cúng dường này không hẳn đã mang được ý nghĩa 
của sự phát tâm như ngày xưa”.

Cúng dường Tam bảo không phải là làm từ thiện, dù 
đó cũng là một hành vi dâng hiến vật chất. Cúng dường 
phải do khởi tâm, có lòng thành hướng Phật thì mới có ý 
nghĩa. Một khối lượng vật chất, một ngọn đèn dầu hay 

một bó hoa trên bàn thờ Phật cũng không khác gì nhau.
Ý nghĩa của việc từ thiện đúng ra thì cũng phải như thế, 

nghĩa là do khởi tâm mà ra. Không cần phải thấy trước 
mắt, nhưng chỉ nghĩ đến những người nghèo khổ và có 
lòng mong muốn giúp đỡ được họ thì đã là một việc từ 
thiện. Mình không có phương tiện vật chất, nhưng nếu có 
thể kêu gọi người khác làm từ thiện, hoan hỷ vì người khác 
được giúp đỡ thì đó cũng là công đức vô lượng rồi. Phật 
giáo gọi là công đức tùy hỷ.

Nhưng thực tế, nếu cúng dường Tam bảo phải do lòng 
thành, thì làm một việc từ thiện không nhất thiết phải 
do tâm khởi, lòng thành… miễn kết cục là có người thụ 
hưởng được hành động từ thiện đó về mặt vật chất.

Có người đang bận chuyện trò với bạn ngoài đường 
phố và cảm thấy bị làm phiền bởi một người ăn xin. Người 
đó liền móc túi cho vài đồng bạc, mục đích là muốn tống 
cổ người hành khất đi cho rảnh. Dù sao thì người ăn xin 
cũng có một chút tiền.

Có những cuộc từ thiện được công bố một cách rầm 
rộ sau buổi lễ long trọng đông người tham dự. Danh tánh 
được xưng hô vì số tiền hoặc phẩm vật quá lớn. Cũng tốt 
thôi, cho dù sau đó, hành trình của số tiền đó sẽ đến nơi 
như thế nào, có trọn vẹn hay không. Làm từ thiện một 
cách khiêm nhường kín đáo thì tốt rồi, nhưng nếu làm 
một cách phô trương rầm rộ để mọi người đều biết thì 
cũng vẫn tốt. Đôi khi nhờ vậy mà vô hình trung lại gián 
tiếp nhắc nhở mọi người nghĩ đến công tác từ thiện. Ít 
nhất, việc từ thiện trong bất cứ hình thức nào cũng đều có 
thể giúp đỡ phần nào những đời sống nghèo khổ thiếu 
thốn. Tôi đã từng đến một cơ sở nuôi trẻ mồ côi và khuyết 
tật để nhìn thấy hàng trăm cuộc đời cần được cứu vớt. 
Lúc ra về, phần đông người ta chỉ nhớ đến những đứa trẻ 
nhanh nhẹn, hoạt bát, những đứa trẻ được nuôi dưỡng 
tốt, có thể trở thành những học sinh ưu tú. Ít người nhớ 
đến những trẻ em sứt môi, đui một mắt, què một chân 
nằm một chỗ không di chuyển được. Cũng ít người nhắc 
nhở đến những người trực tiếp săn sóc nuôi dưỡng đám 
trẻ tàn tật nghèo nàn đó. Tôi thường nghĩ đến Tim, đến 
người con gái Thụy Sĩ, lúc chỉ mới hai mươi, đã hy sinh cả 
cuộc đời mình để chung đụng lây lất với những đứa trẻ 
mồ côi, tật nguyền. Không thể chỉ diễn tả chỉ bằng hai 
chữ kính phục là đủ. Nói thế, chỉ vì Tim là một người ngoại 
quốc. Thực ra, tôi biết rất nhiều người chung quanh tôi, 
cũng có những tấm lòng bao la như thế. Họ cũng hy sinh 
một phần cuộc đời để lo lắng giúp đỡ những kẻ khốn khổ. 
Họ là những người bạn của tôi, nhưng chính bản thân tôi 
tự biết không thể nào hy sinh như họ được.

Kết quả của việc từ thiện có thể không cần phải do 
thành tâm, nhưng việc từ thiện do khởi tâm thì vẫn giá trị 
hơn. Có tiền để cho thì dễ, nhưng chịu khó nhọc trong việc 
đem đến không những là vật chất mà những an ủi về tinh 
thần, đem đến hạnh phúc và niềm tin cho những mảnh 
đời khổ đau mới đúng là một công việc từ thiện thưc sự. 
Không phải ai cũng có thể làm được. 
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Là người Phật tử, hoặc cảm tình viên của Phật 
giáo, không ai thích nghe bàn về chuyện Phật 
giáo có thể bị suy thoái, bị hủy diệt, bằng bất 
cứ kiểu gì. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản dựa trên 
luật vô thường chuyển biến hay cái lý “thành 

trụ hoại không” của nhà Phật, thì bất cứ sự vật nào trên 
thế gian đã có thành tất phải có hoại, và cuối cùng đi 
đến chỗ diệt vong hoặc biến đổi sang trạng thái khác 
hẳn. Điều này không chỉ đúng với một tổ chức hay thiết 
chế xã hội riêng biệt nào trên đời mà còn đúng cả với 
cuộc nhân sinh tại trần gian này nữa, vì hiện nay, trước 
tình trạng khủng hoảng môi sinh toàn cầu, thế giới cũng 
đang đứng trước mối đe dọa bị hủy diệt. Phật giáo cũng 
chỉ là một thiết chế xã hội, không thể  ngoại lệ. Giả định, 
đến một lúc nào đó thế giới quả thật bị hủy diệt, tức đến 

hồi mạt pháp, thì chuyện tu hành không còn, kinh sách 
cũng sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ 6 trước Tây lịch. Trước 
sự trỗi dậy mạnh mẽ của đạo Bà-la-môn, Phật giáo đã hầu 
như bị tiêu diệt tại nơi phát tích nhưng đã kịp thời lan tỏa 
đến các nước xung quanh như Trung Quốc, Việt Nam và 
một số nước châu Á khác. Riêng tại Việt Nam, sau nhiều 
giai đoạn thăng trầm, Phật giáo hiện tiếp tục chiếm được 
địa vị ưu việt so với nhiều tôn giáo khác tồn tại song song, 
và là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất. 

Thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2005 cho 
thấy Việt Nam chỉ có gần 10 triệu tín đồ Phật giáo; nhưng 
số liệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận cả nước 
có gần 45 triệu người quy y Tam bảo, chiếm phân nửa 
dân số; có hơn 14.000 tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm 

Đề phòng khả năng
tự suy thoái của đạo Phật

T RẦN  VĂN  C H Á N H
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Phật đường...; khoảng 45.000 Tăng Ni; trên 800 đơn vị 
Gia đình Phật tử. Báo chí, sách vở truyền bá giáo lý Phật 
giáo cũng được xuất bản ngày một thêm nhiều, giúp 
cho Phật pháp có điều kiện lan tỏa, hoằng dương, thâm 
nhập ngày một thêm sâu rộng vào cuộc sống.  

Dựa trên các con số thống kê đơn thuần, Phật giáo 
Việt Nam đang hưng thịnh và đáng phấn khởi. Nhưng, 
nhìn sâu hơn để đánh giá thực trạng Phật giáo Việt Nam, 
thì còn lắm điều phức tạp phải bàn, bởi sự phát triển 
về hình thức Giáo hội và số lượng Tăng Ni, Phật tử chưa 
phải là yếu tố căn bản đủ để nói lên thực chất của vấn 
đề. Cũng sẽ có những quan điểm đánh giá rất khác nhau 
tùy theo việc chú trọng đến bề nổi hay quan tâm đến 
thực chất nội dung sâu sắc từ bên trong. Vì thật ra, phẩm 
chất của đạo Phật chính là sự giác ngộ và tu chứng 
nhiều hay ít trong hàng ngũ xuất gia, bên cạnh sự thăng 
tiến về đạo đức, niềm tin, và trí tuệ được thể hiện trong 
đời sống hàng ngày của hàng Phật tử tại gia, chứ không 
phải có thật nhiều tự viện với số lượng nhà sư đông đảo, 
hoặc có thật nhiều nhà sư trẻ đỗ được các cấp bằng tiến 
sĩ, thạc sĩ từ Ấn Độ, Đài Loan… du học trở về.  

Nếu chú trọng đến sự phát triển thực chất, không ít 
ý kiến cho rằng hiện nay về cơ bản Phật giáo Việt Nam 
đang phát triển tốt với đội ngũ Tăng chúng tu tập nghiêm 
chỉnh theo lời dạy của Phật, nhưng cũng có một số dấu 
hiệu suy thoái khá đáng lo ngại, biểu hiện qua lối sống 
thực tế của một số Tăng Ni trong tầng lớp điều hành Giáo 
hội, phần nhiều thuộc các cấp trung gian hoặc ở một số 
cơ sở chùa chiền lớn, nhỏ trong cả nước.

Do phải tổ chức thành Giáo hội để hoạt động, với tôn 
ti phẩm trật cao thấp, nên nếu không cẩn thận đề phòng 
bằng việc nghiêm giữ giới luật, sẽ dễ phát sinh hiện 
tượng suy thoái đạo đức vì quyền lực ở những người giữ 
các chức vụ cao. Điều này đúng với mọi tôn giáo trên 
thế giới, tương tự như hiện tượng suy thoái đạo đức vì 
quyền lực thông thường của các cấp lãnh đạo trong mọi 
chính quyền ở hầu khắp các nước dân trí còn thấp và 
chưa có được một nền dân chủ chín muồi vậy. 

Mặc dù có giới luật ràng buộc, nhưng nếu hệ thống 
kiểm soát sự chấp hành không nghiêm từ trên xuống 
dưới và người trên không làm gương tốt cho kẻ dưới noi 
theo thì Tăng Ni cũng dễ vi phạm giới luật, sống không 
đúng truyền thống của đạo Phật, tạo nên những hiện 
tượng tiêu cực tuy có ít hơn nhưng cũng na ná như trong 
xã hội đời thường và trong các tổ chức chính trị-xã hội 
khác. Trong điều kiện cần đề phòng suy thoái như vậy, 
Phật giáo Việt Nam dường như vẫn chưa có một giải pháp 
căn bản nào để ngăn chặn kịp thời và hữu hiệu, vì thế vẫn 
còn tiềm ẩn nhiều khả năng có chuyện lạm quyền và thu 
vén cá nhân, hoặc kéo bè kết cánh, ở nơi này nơi khác. 
Nhiều Phật tử được biết, không phải là không có chuyện 
khi Giáo hội Trung ương xuống công tác hoặc kiểm tra, 
một số thầy ở địa phương nào đó cũng tập nhiễm thói 
quen đãi đằng trọng hậu để lấy cảm tình cấp trên nhằm 

che giấu những thành tích còn hạn chế hoặc thậm chí bất 
hảo của mình. 

Tuy nhiên, trước một số những biểu hiện tiêu cực đã 
được trông thấy, chúng ta, dù là Tăng hay tục, cũng không 
nên vội vã có thái độ quá gay gắt khắt khe, mặc dù vẫn 
phải có một lập trường rõ rệt và dứt khoát cảnh giác. Ở 
một quan điểm khoan dung hơn, chúng ta nhận thức rằng 
chuyện tu hành là không đơn giản. Nó là một quá trình 
phấn đấu bền bỉ lâu dài đầy gian nan trắc trở, phải trải qua 
hàng loạt những thử thách gay go từ bản thân ra đến ngoài 
xã hội. Đó còn là cuộc đấu tranh gian nan tự vượt thắng 
mình, với sự trì kéo giữa một bên là bản năng sinh vật của 
con người trần tục còn bên kia là lý tưởng đạo đức, và vì 
vậy cũng phải giải quyết luôn các mối mâu thuẫn giữa lý trí 
với tình cảm, giữa nhận thức với hành động, cũng như giữa 
lời nói với việc làm cụ thể… Mà có làm được như vậy hay 
không lại còn tùy thuộc vào căn duyên hiện định và tiền 
định của mỗi cá thể người, vốn chịu ảnh hưởng các yếu tố 
từ di truyền đến điều kiện xã hội mà con người thật ra chỉ là 
sản vật, phải chịu đủ thứ cám dỗ và tác động tiêu cực của 
ngoại cảnh mà người tu hành không thể đứng ngoài hoặc 
vượt thoát hoàn toàn.  

Câu chuyện nhà sư Huyền Trang ngơ ngẩn bàng hoàng 
tiếc rẻ khi bị mất áo cà sa kể trong Tây du ký của Ngô Thừa 
Ân là một chuyện tế nhị cho thấy cái phần cận nhân tình 
trong thánh của các vị còn đang tu hành chưa đắc quả. 
Nhà văn Trung Quốc tài hoa Lâm Ngữ Đường (1895-1976) 
có lần phát biểu đại khái cái gì bất cận nhân tình đều là 
xấu cả, và “một tôn giáo bất cận nhân tình không phải 
là một tôn giáo, một chính trị bất cận nhân tình là một 
chính trị điên khùng, một nghệ thuật bất cận nhân tình 
là một nghệ thuật dở… Lý tưởng cao nhất mà ta có thể 
hướng tới là thành một người ‘cận nhân tình’, khả ái, biết 
phải trái, chứ không phải thành một người nộm để phô 
trương các đạo đức” (Lâm Ngữ Đường, Sống đẹp, bản dịch 
của Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn Hóa, 1993, tr.167). 

Thực tế cho thấy một số Tăng Ni đang có khuynh hướng 
coi trọng việc xây chùa to, dựng tượng lớn, phát triển cơ 
sở vật chất mang tính hiện đại, coi nhẹ thanh quy và việc 
hoằng pháp. Những năm gần đây, nhiều lễ hội mang màu 
sắc Phật giáo có khuynh hướng mê tín rõ rệt, bị một số đình 
chùa lạm dụng trục lợi trắng trợn, tạo nên những hình ảnh 
lệch lạc khó coi bị cả dư luận xã hội lên án, làm ảnh hưởng 
nặng nề đến uy tín chung của Phật giáo. Việc dùng xe công 
đi lễ chùa rất phổ biến hiện nay cũng cho thấy hiện tượng 
chạy theo những giá trị hào nhoáng bề ngoài của một số 
Phật tử trong giới công quyền.

Cũng đã có vị tôn túc phê phán một số Phật tử đến 
viếng chùa không vì động cơ tu học mà chỉ vì lòng 
tham, tin vào sự cầu cúng có thể mang lại cho mình 
được nhiều phước lộc và cho rằng đó cũng là một 
trong những nguyên nhân làm cho Phật giáo suy đồi, 
vì có cầu thì phải có cung, khiến nhà chùa phải thực 
hành những nghi thức cầu cúng mê tín. 
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Trong cộng đồng những người theo đạo Phật, vẫn 
còn một số biểu hiện mất đoàn kết, tồn tại không ít 
những mối mâu thuẫn và tranh chấp giữa những 
nhóm đạo Phật khác nhau, hoặc giữa đạo Phật với các 
tôn giáo khác, theo tinh thần “bài xích dị kỷ”, chống 
lại những kẻ khác mình, công khai hoặc ngấm ngầm. 
Điều này chúng ta có thể đọc được ngay trong một số 
bài viết về tôn giáo hiện hành. 

Bệnh chuộng hư danh và phô trương hình thức khá 
phổ biến hiện nay là một chứng bệnh nguy hiểm, tạo 
nên ảo giác lạc quan về sự phát triển bề ngoài khiến 
người ta càng xa dần với nỗ lực sống đạo. Cũng có vị 
tôn túc sau khi quan sát nhiều nơi ở nhiều quốc gia 
đã nhận thấy rằng tại những nơi Phật giáo được chính 
quyền ủng hộ thì Giáo hội phát triển mạnh nhưng 
thiên trọng về cơ sở vật chất hơn là sự tu chứng. Trái 
lại, hiện tượng tu chứng đã được ghi nhận nhiều hơn 
chính tại những nơi chịu cảnh trái nghịch, không đạt 
được những điều kiện thuận lợi bề ngoài như thế…     

Ở Việt Nam, không có tình trạng tôn giáo bị bức hại, 
riêng Phật giáo còn được đối xử tốt, nhiều chùa chiền lớn 
đã mọc lên, hoạt động lễ hội, tu học và hoằng pháp được 
tự do, nhưng giả định có khuynh hướng một số nhà chức 
trách nào đó, do quan niệm thiếu chuẩn xác, chỉ muốn coi 
Phật giáo như một lực lượng có lợi cho mình về phương 
diện chính trị mà can thiệp hơi sâu vào hoạt động của 
Giáo hội, thì đó chẳng những không phải là cách tốt nhất 
giúp Phật giáo phát triển đúng hướng một cách tự nhiên 
mà còn có thể vô tình là một trong những nguyên nhân 
góp phần làm cho đạo Phật khó giữ được tính độc lập 
với bản sắc vốn có. Giữa chính quyền và các tôn giáo nói 
chung, Phật giáo nói riêng, nên có một sự phân công rõ 
ràng, trong đó các tôn giáo giữ vai trò tích cực góp phần 
giáo dục đời sống tinh thần của dân chúng để trong nước 
ngày càng có nhiều hơn những công dân lương thiện, 
nhờ thế mà chính phủ sẽ đỡ đi gánh nặng trong việc gìn 
giữ trị an, bài trừ tội ác và các tệ nạn xã hội đang gia tăng 
dưới mọi hình thức mà hầu như chưa có một giải pháp 
khả thi toàn diện nào có thể ngăn chặn kịp thời. 

Giả định một số biểu hiện tiêu cực như mô tả ở trên 
vẫn tiếp tục kéo dài và lan rộng mà không có cách gì 
ngăn chặn kịp thời thì cái xấu sẽ phát triển dần đến 
mức khó kiểm soát, Phật giáo Việt Nam chắc chắn phải 
có hồi suy tàn, dù không hoàn toàn giống như hiện 
tượng suy tàn của đạo Phật tại Ấn Độ ngày trước.  

Một thực tế không thể chối cãi là Phật giáo đã thật 
sự bị suy tàn ở chính nơi quê hương gốc của Đức Phật. 
Sự suy tàn này có thể đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 và đạo 
Phật thật sự biến mất trên đất Ấn vào thế kỷ thứ 14. 
Mãi cho đến thế kỷ 19 thì phong trào chấn hưng Phật 
giáo tại Ấn Độ mới bắt đầu trở lại, nhưng cũng chỉ vớt 
vát được một phần rất nhỏ.

Về các nguyên nhân được nêu ra, hiện có rất nhiều 
bài viết phân tích của các tăng nhân, học giả, ý kiến còn 

nhiều chỗ phân vân, dị biệt, nhưng chung nhất vẫn có sự 
thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân quan trọng 
là đời sống trụy lạc của giới Tăng sĩ. Quan điểm chung của 
các học giả Ấn Ðộ cho đó là sự xao lãng và sa đọa trong 
đời sống đạo đức và tâm linh của giới tu sĩ Phật giáo, Tăng 
cũng như Ni. Cộng thêm vào đó, từ thế kỷ thứ 7 trở đi, đạo 
Phật có biểu hiện phân hóa với sự xuất hiện của nhiều 
tông phái có đường lối dị biệt và nhiều lúc chia rẽ nhau. 
Sự bao dung và tự do của Phật giáo cũng là một tiền đề 
cho sự suy tàn. Ngoài ra, với đặc tính dễ thích nghi và 
phù hợp với nhu cầu thờ phụng của người bình dân ở 
Ấn Độ, đạo Bà-la-môn dễ phát triển hơn đã làm cho đạo 
Phật dần dà trở thành thứ yếu hay chỉ còn là tôn giáo của 
tầng lớp trí thức. Một nguyên nhân quan trọng khác nữa 
thường được nhắc tới là sự bức hại Phật giáo của những 
người Hồi giáo cực đoan trong thời kỳ đó.

Trong quyển sách Câu chuyện Tây Tạng: Những cuộc 
trò chuyện với Đức Dalai Lama (The Story of Tibet: 
Conversations with the Dalai Lama), nhà báo Mỹ 
Thomas C. Laird đã ghi nhận những ý kiến rất đáng chú 
ý của Đức Dalai Lama về nguyên nhân Phật giáo bị diệt 
vong tại Ấn Độ. Thomas Laird thuật lại như sau:

“Phật giáo bị hủy diệt tại Ấn Độ, biến mất khỏi đất 
nước đã sinh ra tôn giáo này, hình ảnh mỉa mai ấy ám 
ảnh tôi trong nhiều thập niên… Tôi hỏi: ‘Phật giáo bị 
hủy diệt tại Ấn Độ như thế nào? Có phải chỉ vì những 
cuộc tấn công của người Hồi giáo?’.

Đức Dalai Lama bắt đầu nói: ‘Không có gì xảy ra bởi 
một nhân tố. Một học giả tài giỏi đã quá cố có gởi tôi 
một quyển sách ông viết, trong đó bàn về ba nguyên 
nhân làm Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ.

 … ‘Một là, những thí chủ ủng hộ các thiền viện 
ngày càng có xu thế xa rời truyền thống Phật giáo. Hai 
là, những tác động từ bên ngoài như Hồi giáo và các 
lực lượng khác, họ ra sức tiêu diệt Phật giáo. Ba là, các 
thiền viện và bản thân chư Tăng trở nên rất giàu, tích 
trữ nhiều vàng, lại thêm tửu sắc. Những việc đó đã xảy 
ra. Do đó dân chúng không còn tôn kính, có người thì 
khinh rẻ, hoặc mất lòng tin chư Tăng. Thế nên tôi nghĩ 
rằng không phải một mà là có nhiều nguyên nhân’.

“Tôi hỏi: ‘Thật ư? Ngài không trách người Hồi giáo sao?’.
“Đức Dalai Lama đáp: ‘Tôi nghĩ rằng trường hợp Tây 

Tạng cũng thế, y hệt như trường hợp Ấn Độ, có xu hướng 
xem xét những nguyên nhân bên ngoài. Khuynh hướng 
xem xét trước tiên những tác động ngoại lai đã mọc rễ 
sâu trong đầu con người và khó loại bỏ. Chúng ta chẳng 
thể làm được gì nhiều về những người khác, về những 
tác động ngoại lai. Nhưng chính chúng ta, nếu chúng ta 
không tu hành tốt, không giữ gìn giới luật, thì tôn giáo 
chúng ta trở thành giả dối. Đây là sự thật. Vậy đây đúng 
là lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ và Tây Tạng”.

Thomas C. Laird viết tiếp: “Tôi sửng sốt thấy rằng trong 
mọi trường hợp, Đức Dalai Lama tìm lỗi bản thân trước 
khi ngài tìm lỗi người khác. Ngài tìm lỗi ở Phật giáo trước 
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khi tìm lỗi ở các tôn giáo khác. Ngài tìm lỗi ở Tây Tạng rồi 
mới tìm lỗi ở các nước khác. Khuynh hướng của ngài đã 
định hình cách ngài nhìn lịch sử… Khuynh hướng của 
ngài là trước hết hãy thấy lỗi của chính mình, quốc gia 
mình, và tôn giáo mình” (Dũ Lan Lê Anh Dũng trích dịch, 
xem “Tái bút hồi âm một người bạn,” Tuần báo Công Giáo 
Và Dân Tộc, số 1819, từ 5.8 đến 11.8.2011, tr. 42). 

Ý kiến của Dalai Lama như trên thật đáng để mọi người 
tham khảo suy ngẫm, đem soi chiếu một cách hữu ích cho 
hiện trạng của Phật giáo Việt Nam và nhiều nơi khác trên 
thế giới, vì tại những nơi này, xu hướng sống xa rời truyền 
thống Phật giáo của các Tăng sĩ là một sự thật không thể 
chối cãi, nếu không muốn nói đang ngày một gia tăng. 
Tại Trung Quốc, tình trạng còn có thể tồi tệ hơn, được 
Pháp sư Tịnh Nhân mô tả: “Các hội Phật giáo Trung Quốc 
đang đối mặt với những thách thức khốc liệt do cải cách 
thị trường, hiện đại hóa và mở cửa gây ra. Từ cái nhìn bên 
ngoài, dường như các chùa viện bây giờ đang đóng chức 
năng “những cỗ máy làm tiền”… Từ cái nhìn bên trong… 
nhiều Tăng Ni đã dành quá nhiều thời gian và năng lực 
vào việc kiếm tiền, dành quá ít thời gian, hoặc không có 
thời gian để tu học và giảng dạy Phật pháp”. Pháp sư Tịnh 
Nhân còn dẫn lời của cựu Chủ tịch Hội Phật giáo Trung 
Quốc Triệu Phác Sơ, cho biết thêm: “Một số người không 
kiên định với tôn giáo của họ, xem nhẹ giới luật và tu tập. 
Những người này đang săn đuổi tiền tài và danh vọng, 
sống một đời sống xa hoa và đồi bại. Nếu điều này không 
được tiếp tục ngăn chặn, nó chắc chắn làm nguy hại đến 
tiền đồ Phật giáo” (bản dịch của Thích Nguyên Hiệp đăng 
trong Thư viện Hoa Sen). Nếu không ngăn chặn cái đà này, 
và theo cách nhìn vấn đề của Dalai Lama như trên, khả 
năng xuống cấp đi dần tới tự hủy diệt của Phật giáo Việt 
Nam và một số nơi khác trên thế giới là một điều hoàn 
toàn có thể xảy ra trong một tương lai không xa.   

Tuy nhiên, với cái nhìn biện chứng thực tế hơn, và 
thận trọng hơn, mặc dù luật vô thường “thành trụ hoại 
không” vẫn là một chân lý bất di bất dịch hiểu theo 
nghĩa tổng quát, Phật giáo chắc chắn sẽ không bị hủy 
diệt theo nghĩa đen như một khối vật chất bị phá hủy, 
nhưng quá trình tự hủy của nó cũng sẽ diễn ra tương 
tự như định luật bảo tồn vật chất đã phát biểu, rằng 
không có gì mất đi hẳn, mà sẽ chuyển hóa để tồn tại 
dưới những hình thái và số lượng-phẩm chất khác. Như 
vậy, với cái đà phát triển bất toàn này, có thể Phật giáo 
không bị biến mất hoàn toàn trên thế gian khi cuộc đời 
vẫn còn là bể khổ, mà bị biến chất, suy thoái theo một 
con đường lắt léo phức tạp nào đó tùy theo những yếu 
tố tác động khác nhau từ bên ngoài, đến mức sẽ có thể 
trở thành giả dối và chỉ còn là một cái xác không hồn, 
mất hết nội dung Phật chất, tồn tại một cách lu mờ mà 
không mang lại lợi lạc thực tế gì cho cuộc nhân sinh.

Trong chiều hướng cải cách Phật giáo để thích nghi 
với điều kiện mới của xã hội hiện đại, có lẽ nên nghĩ 
tới việc sửa lại một số điều khoản trong giới luật theo 

hướng giản dị hóa cho người tu tập dễ theo, nhờ thế 
cũng sẽ giảm bớt được tình trạng vi phạm giới luật 
đang có vẻ quá nhiều như hiện nay, giúp cho việc tu 
hành được thêm dễ dàng thoải mái. Nếu không đạt 
được sự tu chứng với số đông người ở trình độ cao để 
có nhiều thiền sư đắc đạo, thì tạo được một xã hội có nội 
dung Phật chất rộng rãi trong đó có được nhiều người 
hơn biết ăn chay niệm Phật, thương người thương vật 
bằng tâm từ bi hỉ xả, hoặc chỉ cần sống theo tinh thần 
hướng thiện của đạo Phật, trên cơ sở nhận thức luật vô 
thường và nhân quả, cũng đã tốt lắm rồi. 

Để đề phòng khả năng suy sụp về chất (chứ không 
phải về hình thức, số lượng), và bảo vệ uy tín cho cộng 
đồng, gây lại niềm tin cho dân chúng nói chung và tín 
đồ Phật giáo nói riêng, Giáo hội cũng cần tự cải tạo 
hình ảnh bằng cách làm trong sạch mình hơn nữa 
thông qua công tác bầu chọn, bổ nhiệm nhân sự, và 
tăng cường kỷ luật hơn nữa để có thể đưa ra khỏi hàng 
ngũ những người vì thiếu căn tu mà vi phạm quá nhiều 
giới cấm, đặc biệt là đối với một số phần tử xấu cố ý lợi 
dụng lớp áo nhà tu để trục lợi, mượn đạo tạo đời… 

Những việc cần làm ngay này không dễ dàng chút 
nào đâu, vì chắc chắn sẽ có tình trạng kiêng nể, bao che 
lẫn nhau, cũng khó khăn tương tự như việc nhà nước 
muốn chống nạn tham nhũng tràn lan vậy, nên đây có 
thể coi là một vấn nạn mà khả năng vượt qua được tới 
đâu là một thách thức rất to lớn đối với toàn thể giáo 
đồ, đặc biệt đối với những vị lãnh đạo tôn giáo đang có 
trọng trách và tầm ảnh hưởng quan trọng trong cuộc 
hưng suy của Phật giáo tại Việt Nam.

Trong lịch sử Việt Nam, từng có trường hợp Phật giáo bị 
lợi dụng và sa đọa nặng nề, nhưng cũng đã có những tấm 
gương chấn chỉnh đạo pháp thành công, như trường hợp 
chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) đã làm được trong 
khoảng nửa đầu thế kỷ 18 ở xứ Đàng Trong, nhờ vào nhận 
thức sáng suốt và sự kiên quyết (có thể xem Trần Hồng 
Liên, Đặc điểm Phật giáo Đàng Trong thế kỷ 18, đặc san Suối 
Nguồn, tập 1, NXB TP.Hồ Chí Minh, tháng 5.2011). 

Phải có đủ cả bi, trí, dũng, giới, định, huệ và chánh 
kiến, chánh tư duy lẫn cả chánh niệm, chánh tín mới 
dám nhìn thẳng vào sự thật để tự phê phán và từ đó 
giải quyết vấn đề, tiến hành công cuộc cải lương Giáo 
hội một cách thật sự hiệu quả, nhằm tránh vết xe đổ 
của một đạo Phật bị tuyệt diệt trên thực tế tại Ấn Độ. 

Đạo Phật Việt Nam tuy khó bị hủy diệt hơn, nhờ có 
những hoàn cảnh thích hợp hơn về các mặt tâm lý, 
tập quán, truyền thống dân tộc… nhưng những biểu 
hiện biến tướng không lành mạnh của nó ngày một 
gia tăng trong vài chục năm gần đây, cũng là một hình 
thức của sự suy đồi từ bên trong, thật rất đáng lo ngại 
và cần phải nhanh chóng ra tay cứu chữa càng sớm 
càng tốt. Công việc hệ trọng đó đòi hỏi sự đoàn kết 
quyết chí một lòng cùng sự kiên trì của toàn thể Tăng 
Ni Phật tử, mới có thể làm được. 
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Lang thang một mình trên phố chiều ba mươi. 
Không làm gì, chỉ để ngắm nhìn. Cảm giác về 
thời gian lúc này thật đặc biệt. Nó không được 
tính bằng vòng quay của chiếc kim đồng hồ. Đó 
là khoảnh khắc hiếm hoi con người dừng lại, ý 

thức sự tồn tại của mình trong dòng chảy miên viễn của 
thời gian. Cảm giác về không gian cũng thế. Mọi vật dường 
như đang cựa quậy để chuyển mình... Nói theo kiểu một 
nhà thơ lãng mạn đầu thế kỷ 20:

“Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tan...”.

Trời tối hẳn. Chợ hoa xuân trải dài theo công viên 
dọc bờ sông. Chợ sắp tàn. Hoa kém tươi. Hoa đẹp 
không còn mấy. Người mua không còn cái háo hức ban 

đầu. Người bán đã mệt mỏi và cả những lo âu, buồn bã, 
khắc khoải vì hoa còn nhiều mà chưa bán hết. Lều, bạt 
đang lục tục được dỡ ra.

Tôi len vào đoàn người xuôi ngược, đến tít đằng kia, 
về cuối chợ ghé qua gian hàng bán đào. Chỗ này có hơi 
xa khu trung tâm. Ánh điện đường bị tán cây rậm rạp che 
khuất. Cả mấy gian lều tạm bợ, âm u vì đèn không đủ sáng. 
Hoa đẹp đã hết. Chỉ còn lại những cành đào phai gầy guộc, 
hoa nhỏ, lác đác lộc non. Ấy vậy mà cũng có một số người 
tìm mua. Giá đào vài trăm ngàn một cành bây giờ chỉ còn 
vài chục ngàn. Họ là những người ít tiền chăng, hay chỉ 
muốn đem một chút hương vị mùa xuân đất Bắc vào nhà? 
Kẻ mua, người bán đang mặc cả. Cái giọng Bắc giàu âm 
sắc và bộ quần áo ka-ki xanh màu lá rừng. Tôi biết người 
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bán ở ngoài kia. Trong lều, cũng cũng có vài ba người tranh 
thủ ăn cơm dưới ánh điện tù mù, giữa ngổn ngang những 
cành đào chưa mở dây còn nguyên trong báo. Chỉ còn vài 
giờ nữa là sang năm mới. Liệu những người bán hàng có 
phải đón giao thừa trong một quán trọ nào đấy hay bôn ba 
trên con đường thiên lý vời vợi cho kịp đoàn tụ với gia đình 
trong ba ngày xuân. Chao ôi! Cuộc mưu sinh của những 
người lao động tha phương nào có dễ!!

Quay lại, tôi tạt vào một cửa hàng bán lan. Khác với đầu 
kia, là cả một vùng sáng trưng và đầy màu sắc. Không có 
nhiều giống lan rừng ngoài nghinh xuân. Chủ yếu là lan 
lai tạo nở hoa đúng Tết. Đặc biệt là những giống ngoại 
nhập từ Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan... Nổi bật và bắt 
mắt vẫn là vẻ lộng lẫy, kiêu sa của những giò cattleya, xứng 
đáng được mệnh danh nữ hoàng của các loài lan. Cành và 
lá mảnh mai tưởng chừng không thể nào đỡ nổi hai, ba 
hoa lớn bằng bàn tay. Đủ màu. Trắng, vàng, đỏ, tím.... Cánh 
mượt như nhung, những vòng xoắn, những nếp gấp tinh 
vi. Những đường viền uốn lượn mềm mại. Màu sắc đối 
chọi như đập vào mắt người xem, kích thích sự ham muốn. 
Cũng có khi chỉ một tông màu nhưng phối rất nghệ thuật, 
đậm, nhạt khác nhau, đẹp mà thanh thoát. Tôi nhớ trong 
Nam có một thương hiệu bánh xèo có cái tên khá độc đáo: 
“Ăn là ghiền”. Cũng có thể nói thế với lan, “chơi là ghiền”. 
Đó là một thứ hoa “có chất gây nghiện”. Người chơi lan đã 
yêu thì cứ đắm đuối, chết mê, chết mệt. Rứt không ra, mấy 
tiền cũng hết. Vài trăm ngàn một giò, thậm chí cả triệu!!!... 
Chẳng sao. Khách của lan phần lớn là những người có tiền, 
chịu chơi. Nên chẳng sợ gian hàng bán lan ế ẩm.

Tôi mỏi mắt rảo qua mấy gian hàng tìm giống địa lan 
kiếm mà mình thích: đại kiều, tiểu kiều, mặc lan, bạch 
ngọc.... Cái giống lan sắc nhã, hương dịu, cốt cách thanh 
cao, chỉ thích hợp ở chốn thư hiên, thư phòng riêng cho 
những ai thích vẻ đẹp thâm trầm và đằm thắm. Phô ra 
giữa phố chợ bát nháo, ồn ào này e làm mất đi giá trị của 
nó như các cụ xưa thường nói: “Thức giả thị bảo, bất thức 
giả thị thảo” (Biết thì quý, không biết thì như cỏ).

Đông người nhất vẫn là những gian bán cúc. Bạt ngàn 
hoa. Là một trong tứ bình (mai, lan, cúc, trúc), nên thật 
gần gũi. Người ta chuộng cái màu hoa vàng rực, ánh kim 
hứa hẹn sự giàu có, sung túc trong mùa xuân mới. Giá cả 
lại phù hợp với túi tiền của phần lớn mọi người. Chỉ năm 
bảy chục ngàn là đã có một cặp hoa bề thế. Nhưng có 
một bí quyết để có thể mua hoa rẻ hơn nữa. Đó là biết 
chọn thời điểm: từ tám giờ tối ba mươi cho đến gần giao 
thừa. Chồng tôi bảo đấy là “đi mua hoa đàn áp”. Mà đàn 
áp thật. Hoa rớt giá từng giờ như chứng khoán đảo chiều 
lao dốc. Người bán bắt buộc phải bán. Bán đổ, bán tháo. 
Vớt vát được chút nào hay chút nấy, may ra có lời chút 
đỉnh, còn thì chỉ mong lấy lại được tiền cặp chậu. Nếu 
không, giao thừa đến, chẳng ai mua, hoa phải nhổ vứt đi, 
chậu phải tốn tiền thuê xe chở về. Người mua, mua được 
món hời, nét mặt cứ hớn hở... Chẳng trách được. Nhưng 
nhìn vẻ mặt phờ phạc, ánh mắt rưng rưng, rười rượi của 

người bán mà nao lòng. Công lao một năm vun trồng, 
chăm bón, bắt sâu, tỉa cành. Vốn liếng đổ tất cả vào đó... 
Rồi mười ngày ăn gió nằm sương giữa tiết trời đông lạnh 
lẽo. Người ta thì rộn ràng sắm sửa, vui Tết, trong khi  “riêng 
mình nào biết có xuân là gì”. Niềm vui của người mua là nỗi 
buồn của người bán. Hạnh phúc, đôi lúc như một chiếc 
chăn hẹp. Kéo đầu này, lại hở đầu kia...

Thời gian trước còn khó khăn, tôi cũng mua hoa như 
thế. Nhưng dạo sau này thì không. Cho dù không nhiều 
tiền cũng nên mua hoa như giá trị vốn có của nó. Nỡ 
nào mua hoa theo lối bắt chẹt, chẳng khác gì bóc lột 
sức lao động của người bán hoa. Làm sao thanh thản 
để thưởng thức vẻ đẹp của hoa khi lòng áy náy không 
yên. Bởi vì, yêu cái đẹp phải gắn với cái thiện.

Ô kìa! Lạ chưa! Trên vỉa hè, bên kia đường, xuất hiện 
một người bán mai muộn. Tôi len vào đám đông. Cành 
mai tươi rói, đẹp rỡ ràng, thu hút sự chú ý khiến mọi người 
trầm trồ. Đó là loại mai vườn, không phải mai núi. Thân 
to bằng bắp chân, ngọn vút cao, bốn phía, tiền, hậu, tả, 
hữu cân đối. Lộc non phơ phất trên cành. Hoa dày, múp 
míp he hé mấy nụ đầu tiên. Một cội mai trung niên tràn 
trề sinh lực. Chao ôi! Để có một cây mai thế kia phải mất 
bao nhiêu thời gian và công sức. Nó không phải là một 
cành. Nó là một cây mai đang độ sung sức nhất bị phạt 
ngang. Đáng tiếc và thật đau lòng cho người trồng nó. 
Người bán mai không có cái vẻ nhanh nhẩu, chào mời 
như thường thấy. Ông ta đã ngoài 50. Mặt buồn buồn, tư 
lự. Tự nhiên tôi nghĩ đến bài thơ “Mại mai giả ca”1 (Bài ca 
người bán mai) đăng trên một tờ báo.

... Mai dữ ngã vi bằng
Ân tình thậm tương ái...
... Cam thảo mộc chi tình
Vong cơ hàn khổ ải...

Chỉ có người trồng cây, chăm cây, yêu cây mới thấu 
được tình người với đất đai, cây cỏ. Nhưng hoàn cảnh 
khốn khó đến nỗi “Phạt mai nhập thị mại” (Chặt mai 
vào chợ bán) quả thực đau lòng.

Giao thừa sắp đến. Ai nấy vội vã về nhà. Người bán 
mai vẫn đứng đó. Đôi tay gầy khư khư giữ lấy gốc mai 
đẹp rỡ ràng giữa đoàn người xuôi ngược đêm ba mươi. 
Mong sao ông ta gặp được một người yêu hoa hào 
phóng để sự hy sinh của cây mai không vô ích... Nhưng 
nhỡ không gặp!!... Đã muộn quá!!...

... Nhất xuân dĩ đáo hỉ
Vô mễ diệc vô mai.

Không gạo, không tiền khi Xuân về, Tết đến đã là quá 
khổ. Nhưng cả không mai nữa thì đau lòng biết mấy!!!

Mưa bụi bay bay giữa lưng chừng trời...

Ghi chú của BBT:
1. Tác giả nhắc tới bài thơ Mại mai giả ca của Nguyễn 

Phúc Vĩnh Ba viết bằng Hán văn, được đăng trên trang 
thơ của Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 100 (trang 49), ra 
ngày 1-3-2010. 
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Hà Nội những ngày chớm đông không khí 
thật mát mẻ dễ chịu. 

Lòng vòng xe gắn máy một hồi trên 
những đoạn phố biệt thự Pháp tráng lệ của 
khu Hoàng Diệu, Trần Phú, vừa rẽ vào Cao 

Bá Quát thì cổng Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 
Nguyễn Thái Học, hiện ra trước mắt tôi từ lúc nào. Tôi quyết 
định vào xem có gì mới hoặc ít ra cũng được ngắm lại 
những tác phẩm vô giá của các họa sĩ bậc thầy ngày trước. 

Tình cờ, trong khuôn viên ngay lối vào đại sảnh, tôi đã 
được chứng kiến một “sự kiện” của thầy trò Trường Trung 
học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội tổ chức trưng bày 
tranh, gốm, vật dụng thủ công do chính các em học sinh 
khiếm thị của nhà trường sáng tác. Thế là tôi nhập ngay 
vào đám hội, không còn nghĩ đến xem gì khác. 

Chỉ nhìn lễ đài, tôi - và chắc nhiều người có mặt - 
không khỏi ngạc nhiên khi thấy một ban nhạc của nhà 
trường toàn các nhạc công khiếm thị đeo kính đậm 
màu đang ngồi chỉnh tề với các nhạc cụ và dàn trống, 
sẵn sàng trình tấu phục vụ buổi lễ.  

Trên nền hậu cảnh lễ đài nổi lên những dòng chữ 
“Nghệ thuật vượt qua thị giác” trông thật ấn tượng. Sau 

phần khai mạc ngắn gọn giản dị nhưng long trọng với các 
phát biểu của quan khách và thầy cô dạy các môn chính 
và mỹ thuật, của các chuyên gia nước ngoài về người 
khiếm thị…, ban nhạc đã trình tấu các nhạc cụ như Bàn 
phím dương cầm ảo (Virtual Keyboard Piano), đàn huyền 
ba mươi sáu dây (tam thập lục huyền cầm), guitare, sáo, 
trống… khá điêu luyện. Tiếp theo, tốp ca nữ hát thật dễ 
thương làm người nghe xao động tận đáy lòng. Rồi một 
em khiếm thị còn lên hát một bài bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh rất đúng giai điệu và đúng nhịp bằng chất giọng 
truyền cảm khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên xúc 
động. Có người đã rơm rớm nước mắt… 

Rời sân khấu ca nhạc còn đang sôi động của các nghệ 
sĩ khiếm thị, tôi nôn nóng theo mọi người sang khu triển 
lãm xem những tác phẩm mỹ thuật của các em. Cả mấy 
gian phòng rộng ở dãy nhà bên trái - nơi thường diễn ra 
các cuộc triển lãm “trình làng” của các họa sĩ thành danh, 
ít ra thì cũng là của các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật mới 
ra trường - đã được Bảo tàng dành trưng bày tác phẩm 
của các em. Điều này chứng tỏ Nhà bảo tàng đã dành sự 
ưu ái đặc biệt đối với các học trò khiếm thị của Trường 
PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội.  

Bài & ảnh: P H Ó  DẠO
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 Trong không gian triển lãm, tôi thật sự choáng ngợp 
bởi rất nhiều tác phẩm gốm (bình, thạp, phù điêu, mặt 
nạ), sứ (đĩa men màu, men lam trang trí bằng tranh 
vẽ), phù điêu phong cảnh đất nung v.v… Dù không 
nhìn thấy được màu sắc cảnh vật do khuyết tật về mắt 
nhưng các nghệ sĩ khiếm thị vẫn vẽ được nhiều họa 
tiết mô tả sinh động con người, cảnh vật thiên nhiên, 
cuộc sống bên ngoài đúng như màu sắc thực. 

Ở một góc khác, một nghệ sĩ khiếm thị đang chế tác 
một sản phẩm gốm trước sự cảm phục của mọi người. 
Phần lớn các tác phẩm gốm sứ, tranh đều có hình ảnh 
quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, tình thương yêu 
gắn bó giữa người và người, ý thức bảo vệ môi trường 
trong lành - vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay cả xã hội 
đang quan tâm, nhưng không ít người sáng mắt như 
chúng ta còn thờ ơ vô cảm, sống chết mặc bay... 

Đặc biệt, có một bức tranh khổ lớn khiến tôi và chắc 
nhiều người quan tâm chú ý. Đó là bức tranh sơn acrylic 
vẽ hình con mắt nổi bật bên trong một trái tim với nhan 
đề bằng tiếng Anh “I Love My Eyes” (Tôi yêu đôi mắt tôi) 
của Đào Hương Ly. Quả thật, nhìn bức tranh, tôi mới 
hiểu và lý giải tại sao người khiếm thị lại có thể vẽ được, 
mà còn vẽ đẹp. Cũng nhờ nó, tôi mới hiểu thấu ý nghĩa 
sâu xa cụm từ “Nghệ thuật vượt qua thị giác”, “Nhìn bằng 
trái tim”… Nhờ cách thấu thị đặc biệt này, người mù đã 
có trong tay cây đũa thần sáng tạo, thể hiện khát khao 
muốn vượt lên hoàn cảnh để sống hòa nhập, sống có 
ích, sống cống hiến như mọi người. 

Vừa ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của người 
khiếm thị, tôi nghĩ mình đã biết quá ít về họ ngoài định 
nghĩa đơn giản là người bị hư mắt, người bị mù nên không 
nhìn thấy gì. Và, từ lâu, tôi chỉ biết loáng thoáng rằng họ 
có thể đọc, viết được nhờ thứ dấu nổi trên một tấm bìa 
các tông và một cây dùi để đục lỗ… Nhờ xem triển lãm 
mà tôi hiểu được những điều mình còn “tơ lơ mơ” về bộ 
phận người khuyết tật đáng khâm phục này. Tại sao họ 
lại có thể đi một mình từ điểm này sang điểm khác trong 
khi không có người mắt sáng ở bên cạnh? Ngạc nhiên 
hơn, một học sinh khiếm thị còn cầm máy ảnh chụp 
cho nhau, khiến tôi càng thắc mắc. Nhìn thấy một phụ 
nữ cao ráo xinh đẹp vừa chụp ảnh với một tốp học trò 
bước ra, tôi đoán là cô giáo của chúng (sau, tôi được biết 
cô là hiệu phó của nhà trường), tôi đánh bạo hỏi: “Làm 
sao người khiếm thị có thể cầm máy ảnh chụp cho người 
khác khi bản thân không nhìn thấy gì?”. Cô giáo vui vẻ trả 
lời: “Người khiếm thị nghe tiếng nói của đối tượng được 
chụp sẽ cầm máy hướng về phía đó và bấm máy”. “Nhưng 
làm sao kiểm tra được độ nét, ánh sáng của ảnh?” Tôi hỏi. 
“Bây giờ, máy ảnh số đã được cài sẵn chương trình tự 
động căn nét, lấy ánh sáng thì người chụp cứ hướng máy 
về phía có tiếng nói rồi bấm là có hình” - Cô giáo nói. Tôi 
hỏi: “Thế còn cỡ cảnh?”. Cô giáo: “Thường thì người khiếm 
thị phải tập điều chỉnh chế độ zoom ra góc rộng cho chủ 
đề lọt vào trong khung hình và có khoảng nét sâu, cảnh 

không bị khung hình cắt vào…”. Tôi nghĩ, như vậy cũng là 
giỏi lắm rồi! 

Những điều tôi viết sau đây ghi lại một số những 
hiểu biết sơ đẳng về người khiếm thị qua trao đổi ngắn 
với cô giáo.  

Việc đi lại di chuyển của người mù rất khó khăn thậm chí 
nguy hiểm khi ở ngoài đường đông đúc xe cộ lưu thông. 
Vì vậy, người mù phải tập môn Liệu pháp định hướng và di 
chuyển O&M (Orientation and Mobility)1 dành cho người 
khiếm thị các lứa tuổi. O&M giúp người khiếm thị biết mình 
từ đâu đến, đang ở đâu và đến đâu trong một không gian. 
Nó còn giúp họ định hướng không gian cơ bản, phải, trái, 
trước, sau, để có thể tự xỏ giày dép, mặc trang phục, nhận 
biết đồ vật cứng hay mềm và cầm nắm chúng… Phương 
pháp O&M đã cho tôi hiểu thêm tại sao em học sinh khiếm 
thị khi nãy có thể chụp được ảnh bạn bè…

Không chỉ có vậy, khi di chuyển một mình, người mù 
còn có một dụng cụ hỗ trợ là cây gậy trắng (white cane) 
để các phương tiện xe cộ và người lưu thông trên đường 
có thể dễ phát hiện, tránh hoặc nhường đường cho người 
khiếm thị. Cây gậy này được một thợ ảnh người Anh bị 
hỏng mắt do tai nạn tên James Biggs chế tạo năm 1921. 
Năm 1964, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết lấy 
ngày 15 tháng 10 hàng năm làm Ngày cây gậy trắng an 
toàn (White Cane Safety Day) và chính thức công nhận 
Cây gậy trắng là biểu tượng của người khiếm thị. 

Từ đó, trong nghĩa cử hỗ trợ người khiếm thị, ngoài 
tiền bạc, vật dụng sinh hoạt, học tập thiết yếu, cá nhân và 
các tổ chức “Mạnh Thường Quân” còn tặng loại gậy trắng 
này để giúp người khiếm thị có thể đi lại một mình được 
an toàn, giảm thiểu những rủi ro thường trực đối với họ. 
Ngày nay, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật, một cây gậy 
trắng khiếm thị có thể làm bằng các vật liệu mới, nhẹ, 
bền, chắc, có loại có thể gấp lại cho gọn, có đèn báo và 
người ta còn lắp vào cả hệ thống định vị vệ tinh GPS v.v.

Về “chữ nổi” là thứ ký hiệu dành cho người mù tuy tôi 
đã biết từ lâu nhưng đến nay mới được cô giáo giải thích. 
“Nhìn bằng trái tim” không phải là một cụm từ sáo rỗng 
mà đây chính là sự nỗ lực của người khiếm thị để vượt lên 
số phận. Chính từ trái tim mình, gần hai trăm năm trước, 
Louis Braille (1909-1852) một người Pháp bị mù do một 
tai nạn đã phát minh ra kiểu chữ nổi có thể tự đọc, viết 
chữ và viết cả các nốt nhạc. Năm 1827, cuốn “Phương 
pháp viết chữ và ký âm bằng các dấu chấm” (Method of 
Writing Words, Music, and Plain Songs by Means of Dots, 
for Use by the Blind and Arranged for Them) của Braille 
được xuất bản và được sử dụng làm sách giáo khoa chính 
trong các trường mù đến ngày nay. Nhờ đó, các học sinh 
khiếm thị trên khắp thế giới được học hành tiến bộ như 
những học sinh bình thường. 

Sau khi xem ca nhạc, các tác phẩm mỹ thuật của học 
sinh khiếm thị với sự khâm phục và đồng cảm sâu sắc, tôi 
băn khoăn tự hỏi, không hiểu làm sao người khiếm thị 
không còn khả năng nhìn mọi vật lại có thể đi lại, thực 
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hiện các động tác sinh hoạt cá nhân tối thiểu, trình tấu 
một cách thành thạo các nhạc cụ? Không những vậy, họ 
còn làm chủ được những sản phẩm công nghệ cao như 
máy tính một cách thành thạo, thậm chí dạy điện toán 
cho cả người mắt sáng bình thường như chúng ta? 

Cô giáo lại giải đáp. Người khiếm thị vì không nhìn 
được nên máy tính của họ không cần có màn hình (màn 
hình chỉ để giáo viên kiểm tra) nhưng họ dùng tai nghe  và 
hai bàn tay để điều khiển máy tính nhờ có các phần mềm 
JAWS, NĐC v.v. Lại một bất ngờ và đáng khâm phục khi 
tôi được biết tác giả của những phần mềm này là các lập 
trình viên khiếm thị Việt Nam soạn thảo. Chẳng hạn, mỗi 
lần gõ một phím trên bàn phím, một tiếng nói sẽ phát ra 

để người khiếm thị biết đó là phím gì 
và biết mình gõ đúng hay sai. Vì vậy, 
người khiếm thị không dùng màn 
hình nên chuột cũng không cần. Có 
điều, người khiếm thị phải luôn giữ 
hai ngón tay trỏ trái và trỏ phải trên 
hai phím “F” và “J” để không bị lạc trên 
một bàn keyboard có hơn một trăm 
phím chức năng. Nếu bị lạc, người 
khiếm thị phải trở lại đúng vị trí ngay. 
Đây chính là một nguyên tắc ngặt 
nghèo, bắt buộc đối với người khiếm 
thị nếu muốn sử dụng thành thạo 

máy tính. “Tái ông thất mã”, điều không may cũng tạo lợi 
thế cho người mù so với người sáng mắt bởi họ có thể sử 
dụng bàn phím bằng mười ngón tay và các phím tắt điêu 
luyện không cần chuột, chứ không ỷ vào đôi mắt sáng mà 
gõ kiểu “gà mổ thóc” như nhiều người bình thường, thậm 
chí người thành thạo máy tính nhưng muốn thoải mái nên 
không thể kiên nhẫn luyện gõ đúng… 

Kỹ thuật điện toán ngày một tiến bộ, các phần mềm 
soạn riêng cho người khiếm thị ngày càng nhiều, càng cải 
tiến đã giúp người khiếm thị có thể học tập trau dồi thêm 
kiến thức, luôn cập nhật thông tin hàng ngày, giảm tối đa 
hoặc không còn cảm giác cô độc trước xã hội bên ngoài. 
Họ có thể học tập nâng cao, lướt web cập nhật tin tức, thư 
điện tử, chat, tham gia các mạng xã hội v.v… Ví dụ, phần 
mềm Sao Mai Browser của Việt Nam dựa trên nền tảng kỹ 
thuật nhận dạng giọng nói, tức biến ký tự thành âm thanh, 
của Raymond Kurzweil (1948), một người Mỹ gốc Do Thái 
phát minh cách đây ba thập niên đã giúp người khiếm thị 
có thể đọc sách báo điện tử, lướt web. Chưa dừng, ở Mỹ, 
người ta đã chế tạo thành công máy đọc cho người mù 
(Blind Reader) bằng cách chụp những trang sách báo vào 
máy như chụp ảnh rồi xử lý để biến thành tiếng đọc, người 
mù chỉ việc nghe... Ở nước ta nhiều cơ sở khiếm thị đã được 
trang bị những máy đọc chữ dưới nhiều thương hiệu khác 
nhau như Victor reader, Blind Reader… Có cả máy đọc chữ 
nổi dành cho những người chưa được học loại chữ này 
như Snail, Braille Interpreter... Với đà tiến công nghệ nhanh 
như vũ bão, sẽ còn nhiều thiết bị kỹ thuật cao được sáng 

chế giúp rút ngắn khoảng cách của người khiếm thị trên 
bước đường hòa nhập với cộng đồng. 

Được thành lập từ năm 1982, Trường Phổ thông cơ 
sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội trực thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo thành phố Hà Nội là ngôi trường chuyên 
nuôi dạy trẻ khiếm thị.  

Năm học 2011-2012 này, nhà trường có 150 em học sinh 
khiếm thị và 1.100 em học sinh sáng mắt bình thường học 
chung với nhau (ngày xưa loại trường này chỉ dành riêng cho 
học sinh khiếm thị và sĩ số rất hạn chế. Năm 1943, thành phố 
Hà Nội thời Pháp thuộc có Trường mù Đuy-cô-roa (2) đóng tại 
phố Cát Linh, quận Đống Đa ngày nay, do ông Nguyễn Chí 
Thiện, một cựu học sinh khiếm thị được học chữ Braille gần 
10 năm tại Trường mù Sài Gòn thành lập và làm giám đốc, 
ban đầu chỉ có 11 em, đông nhất cũng chỉ đến 25 em). Khi 
ra trường học nghề chuyên môn hoặc học tiếp lên bậc cao 
hơn, các em học sinh khiếm thị tốt nghiệp cũng như tất cả 
các học sinh sáng mắt bình thường khác. Nhưng do khuyết 
tật đặc biệt, ngoài chương trình học văn hóa chính quy và 
rèn luyện kỹ năng sống, nhà trường chú trọng giáo dục 
hướng nghiệp cho các em các nghề thủ công như vót tăm; 
bện chổi, bện dây thừng; đan rổ rá, cót, xoa bóp … Nhưng 
các sản phẩm thủ công trên hiện bị các hàng làm bằng vật 
liệu nhân tạo (nhựa, kim loại) cạnh tranh nên chỉ có nghề 
xoa bóp là phù hợp, giúp các em trang trải phần nào chi 
phí sinh hoạt và đời sống. Hơn nữa, do đặc thù khuyết tật 
thị giác, các em rất nhạy cảm và có năng khiếu về âm nhạc. 
Nhà trường đã mời giảng viên từ Học viện Âm nhạc Quốc 
gia, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, các đơn vị nghệ 
thuật chuyên nghiệp … đến giảng dạy. Song song với âm 
nhạc, các em còn được học tin học, ngoại ngữ để tăng thêm 
kỹ năng, đáp ứng công việc sau khi ra trường.  

Kết quả thật khả quan khi có hàng chục em được 
nhận vào học tại Nhạc viện Quốc gia, trúng tuyển vào các 
trường đại học, cao đẳng của nhiều ngành. Tương lai,  các 
em có thể trở thành các nghệ sĩ, thầy dạy âm nhạc, điện 
toán, ngoại ngữ… cho người mù và cả người sáng mắt.  

Những gì tôi và mọi người nhìn thấy ở triển lãm này 
chỉ là một phần rất nhỏ sự nỗ lực phi thường và những 
thăng hoa phát tiết của người khiếm thị, khiến những 
người sáng mắt như chúng ta phải khâm phục. 

Cũng chính sự kiện này, tôi đã hiểu thế nào là “nhìn bằng 
trái tim” của người khiếm thị. Nó cũng nhắc nhở chúng ta, 
những người sáng mắt cũng nên nhìn họ như vậy. 

Chú dẫn:
(1) Môn học  ở một số trường đại học Mỹ, lên đến cấp 

thạc sĩ (master).
(2) Tên của viên trung tá hải quân Maurice Ducoroy, 

Tổng ủy viên Thể thao và Thanh niên Đông Dương dưới 
thời Toàn quyền Jean Decoux (1940-1945)- “Phạm Mạnh 
Phan, Một giờ với ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc 
Trường mù”, Truyện và ký, Tạp chí Tri Tân 1940-1945, NXB 
Hội Nhà Văn, Hà Nội 2000. 
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Cuộc sống của con người đầy rẫy những 
chọn lựa, từ thuở bé tí tẹo cho đến lúc đầu 
bạc răng long. Ngày lễ thôi nôi của bé, gia 
đình hai bên nội ngoại hồi hộp chờ đợi, 
trước mắt bé bày la liệt những thứ để cho 

bé chọn (hay chụp); nếu chọn cây viết, cuốn sách thì 
mọi người trong nhà hớn hở: Hay lắm! Học hành chắc 
đàng hoàng; nếu chọn gương, lược: Coi chừng! Nó sẽ 
làm diễn viên!; nếu nó chụp đồng bạc: Được, nó buôn 
bán, sẽ giàu đó! Một trò vui của gia đình khi ăn mừng 
thôi nôi của bé.

Khi trẻ lớn dần, sự chọn lựa của trẻ càng nhiều hơn: 
chọn thức ăn, chọn người để chơi, chọn đồ chơi, chọn 
sách để đọc, chọn môn thể thao để tập luyện, chọn 
tập võ, chọn chơi game, … Tuy vậy, cha mẹ đã khoanh 
vùng, và hầu như phần lớn là do cha mẹ chọn lựa cho 
trẻ: chọn chế độ ăn uống, chọn trường, lớp, chọn học 

văn thể mỹ, chọn đi chơi công viên, đi dã ngoại, kể cả 
chọn áo quần, giày dép, những nhu cầu cá nhân.

Đến tuổi thanh niên thì trẻ đã có thế giới riêng để chọn 
lựa, trong đó, điều quan trọng là chọn bạn để học tập 
hoặc giao du. Người thanh niên đứng trước những chọn 
lựa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng cả cuộc đời về sau. 
Nhất là sau khi đã hoàn tất học trình phổ thông thì phải 
chọn một trường đại học để dự kỳ thi tuyển mà mình có 
thể đậu hay một trường đại học có đào tạo ngành nghề 
phù hợp với thiên hướng của mình, hoặc chọn học một 
nghề; để rồi khi ra trường lại phải chọn một nơi làm việc. 

Con người càng phát triển thể chất và tinh thần thì 
sự chọn lựa càng nhiều và càng khó khăn, đặc biệt 
khi con người có trình độ tự chủ về mặt cá nhân và có 
nhiều trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Tất nhiên không thể quên một chọn lựa trọng đại 
trong đời: chọn vợ, chọn chồng. Thanh niên ngày nay 

Chọn lựa
C A O  H U Y H Ó A
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đã có thể tự chủ trong việc chọn bạn trăm năm, chứ 
vài chục năm về trước, cha mẹ hầu như có vai trò quyết 
định, nhất là đối với con gái, hãn hữu mới theo ý con. 
Tuy nhiên, trở ngược thời gian lên đến thời đại Hùng 
Vương, Truyện cổ dân gian Việt Nam đã kể lại một mối 
tình gắn bó trăm năm thật tuyệt vời giữa chàng Chử 
Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, con vua Hùng Vương 
thứ ba: Nhà làm nghề cá, người cha và Chử Đồng Tử 
chỉ có mỗi cái khố, ban ngày chàng trai trầm mình 
dưới biển; một hôm, công chúa Tiên Dung cùng đoàn 
hộ giá đi qua bãi biển, chàng sợ, vội lủi vào bụi lau, 
nằm xuống, lấy cát phủ thân mình; nào ngờ công chúa 
thích cảnh hữu tình, cho người vây màn để tắm ngay 
nơi chàng ẩn núp. Cả hai cùng phát hiện và công chúa 
cho là trời đã xe duyên với chàng, dầu chàng ban đầu 
ngượng ngùng và từ khước vì thân phận nghèo hèn. 
Một sự chọn lựa vô cùng độc đáo, có một không hai.

Tuổi trung niên là tuổi chín chắn của sự nghiệp, con 
người phải đứng trước không biết bao chọn lựa, chọn 
cho mình, chọn cho gia đình, cho cộng đồng và cơ quan 
nếu bản thân mình có trách nhiệm. Khó mà kể hết những 
chọn lựa, từ chuyện chọn thức ăn khi đi chợ, chọn vật 
dụng trong cuộc sống đời thường, chọn giải pháp nào 
đối phó với vật giá leo thang, chọn quà cáp, đến chuyện 
chọn danh hiệu, giải pháp cho thi đua, ứng cử, đề cử …

Đến tuổi về già thì chọn cách sống như thế nào, 24 
giờ trong ngày làm gì, chọn thái độ ra sao đối với con 
cái dâu rể, chọn cách ăn uống thích hợp với tuổi già, 
chọn bài tập khí công, phất tay, chọn thuốc thang, và 
kể cả chọn tu như thế nào cho có chút phước đức làm 
tư lương về sau.

Người tự chủ có quyền quyết định chọn lựa các 
điều kiện sinh hoạt và văn hóa của mình, phù hợp với 
khả năng và yêu cầu của xã hội. Tuy thế, người giàu và 
quyền thế vẫn có tự do rộng rãi hơn mọi người; chẳng 
hạn, dễ dàng chọn lựa trong mua sắm, trong điều kiện 
ăn ở. Một cô tiểu thư con đại gia thoải mái đi shopping
hàng tuần trong khi bà nội trợ nghèo méo mặt mỗi 
buổi chợ trong cơn bão giá. Cũng trong cơn bão giá 
này, các thầy cô giáo chọn thêm phương kế gì để thêm 
thu nhập? Số đông chọn dạy thêm, và dạy ngay chính 
những học trò mà mình đang làm bổn phận phải dạy. 
Chuyện này thì chẳng có gì mới mẻ và dư luận đã bàn 
quá nhiều. Nhưng một chuyện trên báo là trường hợp 
thật xót xa: Thầy mang “sổ nợ” vào lớp đòi, vì học trò 
khó khăn, không trả học phí. Không còn gì để nói về 
sa sút lương tâm của người thầy. Thế nhưng, thầy phải 
muối mặt mà làm, vì học trò bảo thầy nghèo lại gầy 
yếu, vợ mất sớm, phải nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già1.

Nhưng dầu tự chủ đến đâu, con người cũng không 
thể nắm hết trực tiếp mọi vấn đề của thứ mình chọn lựa, 
mà phải qua gián tiếp từ dư luận, từ người khác, từ số 
đông, và trong thời buổi kinh tế thị trường, con người 
lệ thuộc quá nhiều vào truyền thông, quảng cáo, và 

những kỹ thuật tiếp thị. Quảng cáo, tiếp thị lại còn kích 
thích thú mua sắm của con người. Không chỉ chuyện vật 
chất, con người còn chọn lựa thụ hưởng văn hóa thông 
qua cái đầu của những người khác, tức là những người, 
những cơ quan truyền thông, sách vở, báo chí, internet 
… Rốt cục, bàn tay và khối óc chọn lựa của con người 
đã có trợ tá đắc lực là những dịch vụ chằng chịt chỉ dẫn. 
Vậy thì, biết mình cần đến đâu thì chọn lựa trong khả 
năng và nhu cầu của mình. Biết vừa đủ, bớt tham thì con 
người khỏe khoắn trong thế giới vật chất.

Sự chọn lựa của con người, dầu nhỏ bé hay lớn lao, 
đều là nhân và trong bước đường về sau, nhân đó sẽ 
tạo quả. Nhân tốt sinh ra quả lành, nhân xấu sinh ra 
quả độc. Quả có thể hiện tiền, có thể lâu dài về sau, 
kiếp sau, nhưng quả độc thì dễ thấy. Cậu bé thiếu niên 
chọn lối giải trí bằng cách say mê chơi game, thì sau 
này học hành lơ là, tương lai chẳng có gì sáng sủa. Bạn 
thanh niên có tương lai đang phơi phới, nhưng từ một 
ngày nào đó, kết bạn với kẻ ăn chơi, sa vào đường ma 
túy, thì tương lai trở nên u ám cho mình và cho cả gia 
đình. Ông trọc phú ăn chơi, đàng điếm thì con ông 
cũng sa đọa, và gia đình có ngày tan nát …

Cho nên tu là một chọn lựa thiết thân của cuộc sống, 
trước hết là tu thân chứ chưa vội nói tu hành. Tu là thực 
hành những gì đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho 
xã hội. Tu để cho mình vững vàng trước cám dỗ vật 
chất và tinh thần, tu để biết tàm quý, tu để biết sống 
ngay thẳng, đàng hoàng. Chữ “tu” nghe có vẻ nặng nề, 
khô khan, áp chế, nhưng nếu một ngày nào đó bạn có 
duyên đến với đạo Phật, thì bạn nghiệm ra rằng, nhờ 
đạo mà đời mình thênh thang, tâm trí thoải mái.

Vượt lên trên mọi chọn lựa đời thường, Trịnh Công 
Sơn chợt thênh thang, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 
với cỏ cây hoa lá, với gió mây, với mắt em cười tựa lá bay, 
với con đường quen bước chân bạn bè, với tiếng ru con, 
tiếng lúa reo, trong nắng đầy hay mưa tới… và niềm vui 
thăng hoa với tình yêu quê hương và cuộc sống.

Nhưng cuộc sống không hề giản dị, có niềm vui có 
nỗi buồn, có hạnh phúc có khổ đau, có hội ngộ có chia 
ly, có thành công có thất bại… Điều dễ thấy là khi may 
mắn, con người lạc quan, yêu đời; còn khi bất hạnh thì  
bi quan, chán nản. Nhưng không phải ai cũng vậy. Xin 
các bạn tham khảo nhân vật chính trong đối thoại sau 
đây, từ một chuyện kể phương Tây:

Anh chàng Jerry là quản lý nhà hàng, hàng ngày 
luôn luôn vui vẻ, và tích cực giúp đỡ mọi người, nhất là 
những người dưới quyền của mình. Nghề nghiệp đưa 
anh từ nhà hàng này sang nhà hàng khác, và những 
người dưới quyền của anh nhất quyết đi theo anh. Trả 
lời câu hỏi: “Sao anh luôn luôn tích cực, vui vẻ bất chấp 
tình thế và bất chấp thời gian?” thì anh đáp: “Mỗi buổi 
sáng tôi thức dậy và tự nói với mình, ngày hôm nay tôi 
có hai chọn lựa: chọn vui hay chọn buồn? Tôi luôn luôn 
chọn vui. Mỗi lần có cái gì xấu xảy đến, tôi có thể chọn: 
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mình là nạn nhân hay mình nên học tập từ chuyện đó? 
Tôi luôn luôn chọn mình học tập từ chuyện đó. Mỗi lần có 
ai đó đến gặp tôi than phiền chuyện gì, tôi có thể chọn 
chấp nhận sự than phiền của họ hay tôi có thể chỉ cho 
họ thấy mặt tích cực của đời sống. Tôi luôn luôn chọn 
mặt tích cực của đời sống.” “Nhưng chuyện đó không 
phải dễ,”  “Vâng, thật thế,” Jerry đáp, “Cuộc sống luôn 
luôn là chọn lựa. Khi anh cắt bỏ hết mọi thứ tạp nham, 
mỗi tình thế là một sự chọn lựa. Anh chọn lựa cách để 
đối phó với tình thế. Anh chọn lựa để người khác tác 
động lên tâm trạng của anh như thế nào. Anh chọn lựa 
anh nên vui hay nên buồn. Anh có toàn quyền chọn 
lựa anh muốn sống như thế nào.”

Vài năm sau, tôi nghe Jerry làm một điều mà ai ở 
trong nghề nhà hàng đều biết là không nên làm: một 
buổi sáng, anh để cửa sau của nhà hàng mở toang và 
bị ba người có vũ khí xông vào cướp. Trong khi cố mở 
két tiền, tay anh run lên nên bị trật khỏi ổ khóa. Kẻ 
cướp nóng lòng nên rút súng bắn anh. Anh được cấp 
tốc đưa vào bệnh viện, sau 18 giờ phẫu thuật và nhiều 
tuần ở phòng cấp cứu, Jerry may mắn khỏi chết và  
xuất viện với những mảnh đạn đang còn trong người. 
Tôi đến thăm Jerry sáu tuần sau khi anh bị nạn.

Tôi hỏi anh điều gì thoạt đến trong tâm trí anh khi 
vụ cướp xảy ra.

“Điều đầu tiên chợt đến trong tâm trí tôi là đáng lẽ tôi 
phải khóa cửa sau,” Jerry đáp. “Rồi thì, sau khi chúng bắn 
tôi, khi tôi nằm trên sàn nhà, tôi nhớ lại tôi có hai chọn 
lựa: tôi chọn sống hay chọn chết. Và tôi chọn sống”.

Jerry nói tiếp, “Những người y tá trên xe cứu thương 

thật là giỏi. Họ cứ nói tôi sẽ tốt thôi. Nhưng khi họ đẩy 
tôi vào phòng cấp cứu và tôi thấy những biểu hiện trên 
khuôn mặt những vị bác sĩ và y tá, tôi thực sự hoảng sợ. 
Trong mắt họ, tôi như đọc được ‘Ông này sắp chết rồi’ 
Tôi biết tôi cần phải hành động.” “Vậy anh làm gì?”, tôi 
hỏi. “Vâng, có một vị nữ y tá hỏi tôi thật to, rằng tôi có 
dị ứng với thứ gì không”. “Vâng,” tôi đáp. Những bác sĩ 
và y tá ngừng làm việc chờ tôi trả lời. Tôi lấy một hơi thở 
thật sâu và la lên, ‘những viên đạn!’ Mọi người phì cười, 
và tôi nói với họ, ‘tôi chọn sống. Làm ơn mổ cho tôi như 
mổ một người đang sống, không phải chết’”.

Jerry sống được là nhờ tài năng của các bác sĩ, nhưng 
cũng bởi vì thái độ khác thường của anh. Bài học từ 
anh là, mỗi ngày cần chọn lựa: yêu hay ghét cuộc sống 
này. Điều duy nhất chính là từ bản thân ta, là thái độ 
của ta, chứ không ai có thể kiểm tra ta hay lấy gì từ ta, 
vì thế, nếu ta quan tâm điều đó, mọi sự trong đời sống 
trở thành dễ dàng hơn.

Học được như Jerry được chừng nào hay chừng đó, 
phải không bạn? Không những thế, sự chọn lựa không 
chỉ tính đến lợi ích cho riêng mình, mà còn vì mọi người, 
hoặc ít nhất không làm hại người, khi đó, niềm vui của 
mình cùng chan hòa với mọi người. Rồi có những lúc 
thênh thang, thoát khỏi những chọn lựa thường tình, 
bạn giải tỏa tâm hồn để sống với đất trời, “của trời đất 
là kho vô tận”, nhất là khi mùa xuân đang chớm mầm 
xanh và nụ hồng, ngay chính trước cửa nhà bạn.

Theo bài: “Sổ nợ” của thầy, Nguyễn Thanh Giang, 
Tuổi Trẻ cuối tuần, 11/9/2011 
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thuẫn xung đột ngày xưa đều có thể bỏ qua để cùng nhau 
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp ngày nay, theo đúng 
mong muốn của tổ tiên. Việc phát triển tình thân giữa các 
dòng họ đã từng là ấp ủ của nhiều người có tâm.

Hội trường Dinh Thống Nhất TP.HCM sáng 11-12-2011 
đã trở nên ấm cúng hơn khi tiếp nhận 500 vị khách mời 
đại diện cho khoảng 100 dòng họ tiêu biểu của người 
Việt đang cư ngụ và làm việc ở miền Nam đến dự chương 
trình giao lưu Hướng về nguồn cội do Liên hiệp Hợp tác 
xã DonaCoop và Công ty Hưng Gia Việt phối hợp tổ chức. 
Được sự hỗ trợ và tư vấn của các đơn vị như Trung tâm 
UNESCO Nghiên cứu về các dòng họ, Trung tâm Nghiên cứu 
và thực hành gia phả, chương trình giao lưu đã tạo điều 
kiện để các đại biểu được tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử và văn 
hóa dòng tộc qua những bài nói chuyện sâu sắc của một 
số chuyên gia trong lĩnh vực phả hệ, dân tộc học, nhân 
chủng học như Giáo sư Mạc Đường, các nhà nghiên cứu 
Trần Đình Thêm, Trần Thanh Bền, Võ Ngọc An… 

Sự hiện diện của một không gian văn hóa
Những ý kiến được trình bày và chia sẻ trong buổi giao 

lưu Hướng về nguồn cội cho thấy sự hiện diện của một 
không gian văn hóa đặc thù, đó là những nỗ lực nhằm xác 
định một nền “văn hóa dòng họ.” Theo dòng phát triển của 
lịch sử dân tộc, địa bàn cư trú của những nhóm người có 
liên hệ huyết thống với nhau đã thay đổi. Sự hòa trộn giữa 
những nhóm người khác huyết thống theo dòng chuyển 
dịch của những luồng di dân, một mặt đem lại sự phong 
phú cho truyền thống văn hóa chung và mở rộng mối 
liên lạc huyết thống, mặt khác làm mờ nhạt mối liên lạc 
huyết thống với những nhóm người còn ở lại đất tổ; tuy 
nhiên, mối liên lạc gốc vẫn còn đó. Với những đóng góp 
của nhiều ngành khoa học như sử học, triết học, di truyền 
học, nhân chủng học, dân tộc học, khảo cổ học…, ngày 
nay khoa phả hệ học (genealogy) chẳng những có thể 
chứng minh được mối quan hệ giữa các dòng họ mà còn 
xác định được liên hệ huyết thống của từng thành viên 
thuộc các dòng họ khác nhau, dẫn đến việc nhận biết vị 
trí của từng người trong một dòng họ. Mọi dòng họ tồn 
tại và phát triển được trong dòng lịch sử đều ghi đậm dấu 
ấn tài năng lỗi lạc cũng như ý chí và khát vọng vươn đến 
chân thiện mỹ của vị thủy tổ cùng những người thừa kế 
gần cận của vị thủy tổ đó. Như vậy, việc được xác nhận 

Người Việt ta vẫn nói đến câu tục ngữ “Chim 
có tổ, người có tông” để nhắc nhở nhau phải 
biết hướng về nguồn cội. Hiển nhiên ai cũng 
hiểu rằng phải có cha mẹ, ông bà, và trên 
nữa là tổ tiên, thì mới có mình. Cùng nhau 

truy ngược về nhiều đời trước để tìm lại nguồn gốc của 
mình, hẳn sẽ thấy rằng mọi người đều có những mối liên 
hệ với nhau chẳng nhiều thì ít, không xa thì gần; để từ 
đó quan tâm đến nhau hơn, thương yêu nhau hơn, biết 
xóa bỏ đi nhiều dị biệt hay tranh chấp, làm cho cuộc sống 
hòa thuận hơn. Chắc chắn, điều đó phải là đích đến quan 
trọng nhất trong việc tìm hiểu về các dòng họ.

Từ xưa người ta đã quan tâm đến việc lập gia phả để 
biết được chỗ đứng của mình trong một họ; biết được mối 
quan hệ của mình với những người cùng họ. Ngày nay, 
việc nghiên cứu về các dòng họ cần hướng tới chỗ làm cho 
mọi người đều thấy được nguồn gốc của mình có những 
mối liên hệ hữu cơ với nguồn gốc của những người khác; 
thấy rằng tổ tiên của tất cả chúng ta đều từng chung lưng 
đấu cật khai phá đất đai, mở mang bờ cõi; nếu đã từng 
có những mâu thuẫn xung đột thì cũng chỉ vì để làm thế 
nào cho không gian sống của con người được thuận tiện 
hơn, đem lại sự phát triển chung cho đất nước; và mọi mâu 

Bài & ảnh: ĐA N  T Â M

Giá trị văn hóa dòng họ

Trao học bổng khuyến học cho đại diện các dòng họ
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tư cách thành viên của một dòng họ luôn luôn là niềm tự 
hào của một cá nhân, được chia sẻ những vinh quang của 
dòng họ, giúp cá nhân ấy cũng cố gắng thể hiện những 
khát vọng vươn tới chân thiện mỹ, khiến mọi cá nhân đều 
có ý hướng trở thành những con người tốt. Đối lại, dòng 
họ cũng có nghĩa vụ tìm kiếm những đứa con lưu lạc của 
dòng họ mình, giúp đỡ họ, hướng dẫn họ, tạo điều kiện 
cho họ trở thành những người xứng đáng là thành viên 
của dòng họ. Trong mối quan hệ hai chiều đó, dòng họ và 
từng thành viên của dòng họ đều trở nên những thành tố 
tích cực của cộng đồng dân tộc. 

Việc định hình một thiết chế văn hóa
Gần đây, sự hoạt động tích cực của những ban liên lạc 

dòng họ trên cả nước đã lần lần định hình một thiết chế 
cho nền văn hóa dòng họ. Nhiều dòng họ đã thiết lập 
được những bộ gia phả chi tiết đi ngược lên nhiều đời. 
Nhiều chi họ đã tổ chức xây dựng những nhà từ đường 
của chi họ mình và đã có những quan hệ với các chi họ 
khác thuộc cùng một dòng họ để tổ chức những cuộc tế 
lễ chung. Nhiều nơi đã soạn thảo những bản quy ước của 
dòng họ, nêu ra những nghĩa vụ của thành viên của dòng 
họ, với khuynh hướng mở rộng các hoạt động mang tính 
cách giáo dục, nghiên cứu, từ thiện xã hội… để vun bồi 
phúc đức của dòng họ. Dòng họ tồn tại trong lòng dân 
tộc, mọi nghĩa vụ hướng tới dòng họ cũng là hướng tới 
phụng sự quốc gia dân tộc. Những thiết chế liên quan 
đến dòng họ cũng là những thiết chế phù hợp với sự 
phát triển của xã hội, của đất nước. Điều quan trọng hơn 
là những thiết chế ấy cần thể hiện mối quan hệ giữa các 
dòng họ với nhau trên tinh thần tương trợ, có ý thức 
tương thân tương ái, đủ sức đứng vững trước những tác 
động của nền kinh tế thị trường.

Một dự án cụ thể hướng đến văn hóa dòng họ
Nếu được định nghĩa theo vật chất thì sự ràng buộc 

về mặt huyết thống cũng chỉ kéo dài vài ba đời. Nhưng 
với quan niệm dòng tộc thì quan hệ huyết thống có 
thể mở rộng trong thời gian và không gian vô tận, vì 
nó đã thuộc về lãnh vực tâm linh. Một dự án cụ thể 
hướng đến văn hóa dòng họ phải là một dự án tâm 
linh. Việc quy tụ nhiều nhất những nhà từ đường của 
các dòng họ vào một khu vực rộng lớn để những người 
quan tâm đến các dòng họ thường xuyên có điều kiện 
gặp gỡ nhau, cùng nhau tìm hiểu, học hỏi, trao đổi… 
là một ý kiến đặc sắc và đang được hình thành. Đã có 
những công trình kiến trúc liên quan đến văn hóa, lịch 
sử và tâm linh được quy hoạch và xây dựng tại một khu 
vực bao quanh năm ngọn đồi ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai. Tại đó, có những ngôi điện nhằm tri ân liệt 
tổ, nhằm thờ phụng các vị vua thời Hùng Vương luôn 
được kính ngưỡng là thủy tổ của người Việt, nhằm 
tưởng nhớ tất cả những vị anh hùng, liệt nữ, những 
danh nhân tiêu biểu của dân tộc qua các thời kỳ lịch 
sử… Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nền 
văn hóa dòng họ, một đền thờ trăm họ tại nơi đây sẽ 
là tiền đề để hiện thực hóa ý thức về phả hệ, để quy tụ 
tất cả những nhà thờ họ của hàng trăm dòng họ đang 
có mặt sinh sống và làm việc trong khu vực miền Đông 
Nam Bộ. Theo Trung tâm UNESCO Nghiên cứu về các 
dòng họ Việt Nam thì riêng tại TP.HCM đã có hơn 300 
dòng họ tồn tại với hàng ngàn chi họ cùng họ nhưng 
vì nhiều lý do mà chưa nhận biết nhau. Một công trình 
văn hóa tâm linh như phác lược trên sẽ là chất xúc tác 
để các chi họ đến với dòng tộc chính của mình; và các 
dòng họ đến với nhau trong tinh thần đều là thành 
viên tích cực của cộng đồng dân tộc Việt. 

Đại diện các dòng họ tham dự chương trình “Hướng về Nguồn cội”



Các bà mua đường, nếp, đậu đỗ, gừng cay về làm các 
loại bánh, mứt. Chọn gừng thì cứ bảo nhau chọn gừng 
Xuân Quơn (tên làng cũ, sau là Khu 6 - thuộc Quy Nhơn) 
là ngon nhất, vì vừa trắng vừa cay. Làm mứt gừng phải 
trải qua nhiều “công đoạn”: Từ bóc vỏ gừng đến ngâm rửa 
sạch, luộc chín, rồi xào gừng với đường trên lò than hồng, 
chuyển qua lò than ủ nóng trong lớp tro than cháy âm ỉ, cho 
tới khi chảo gừng khô rang, mứt gừng mới ngon. Bên cạnh 
mứt gừng xào, còn có mứt gừng xăm (nguyên củ), mứt bí 
đao, cách làm không khác mấy. Làm bánh “bảy lửa”, phải 
trải qua bảy “công đoạn” làm bánh trên lửa than mà công 
đoạn cuối cùng là lăn mè, mặc lớp áo cho cái bánh. Làm 
bánh khô, bánh in thì phải rang nếp, xay bột, chọn khuôn 
trái đào, trái lê, trái mãng cầu, hay khuôn chữ Phước, chữ 
Thọ tùy sở thích. Rồi mới bắt đầu ngồi in, gõ từng bánh một 
rơi trên mặt nia để chờ đầy nia đem phơi nắng, hong khô. 
Nguyên liệu làm bánh hoa quả là bột nếp hoặc bột đậu 
xanh và phẩm màu. Thường thì nắn quả ớt, quả khế, quả 
lựu, quả lê, hoa hồng, hoa cúc... hoa lựu thì phải đỏ vì“đầu 
tường lửa lựu lập lòe đâm bông”, quả khế non thì xanh, quả 
khế chín thì vàng. Các bà nội tướng dành những ngày 
giáp Tết đi chợ mua sắm thịt thà, gà vịt, lươn, cá... Tiếng gà 
vịt kêu cáp cạp… cúc cục… thả dọc đường đi, buổi chợ 
về. Các ông mày râu cũng đi chợ Tết để “áo cụ Lý bị người 
chen sấn kéo”. Họ mua rượu, trà và các thứ “đồ lề”. Thường 
thì chai rượu Mai Quế Lộ hay chai rượu Bàu Đá đựng trong 
vỏ chai sen khằn nút, gói trà tàu Tín Thái hay Hòa Hưng gói 
trong hai lớp giấy, giấy in nhãn hiệu trà ở ngoài, giấy bạc 
ở trong, cốt giữ kín hơi trà ướp hương nhài, hương sen… 
Nhiều ông mua đồ thờ phượng, đồ trang trí nhà cửa. Ghé 
lại chỗ này mua cặp đèn đồng của làng đồng Bả Canh 
– Đập Đá, bộ bình phong tam sơn gỗ cẩn xà cừ của các làng 
cẩn Trung Định, Cẩm Tiên (An Nhơn); ghé lại chỗ kia, trước 
xem ông thầy đồ viết chữ Hán để tấm tắc khen: “Hoa tay 
thảo những nét - Như phượng múa rồng bay”, sau chọn 
mua tấm bức thờ gia tiên, không chữ Càn khôn thì chữ Thái 
sơn, chữ Phước hoặc chữ Thọ viết mực xạ đen nhánh; tấm 
bức vừa được thầy đồ viết chưa ráo mực. Lại cũng có nhiều 
ông mua tranh tứ bình Mai – Lan – Cúc  - Trúc, Mai – Điểu 
– Tùng - Lộc hoặc tranh Bát tiên, tranh Nhị thập tứ hiếu do 

Hình như cứ mỗi độ cuối năm, các chợ là nơi dự báo sớm một cái Tết nữa lại đến. Năm đó, còn 
già một tháng nữa mới tới Tết con Rồng, nhưng ở vùng Phủ An, từ chợ phủ đến các chợ quê 
hàng hóa đã nhiều hơn ngày thường, cảnh chợ Tết nhộn nhịp đã sớm diễn ra.

Các bà nội trợ đã sớm đi chợ mua vải vóc về 
may sắm quần áo Tết cho cả nhà, ưu tiên 
cho trẻ em và người già. Chọn vải loại nào, 
màu gì? Đã có “tiêu chí” sẵn: “Bà già mặc 
áo đỏ trẻ nhỏ mặc áo xanh” (Tục ngữ), còn

quần lĩnh nón quai thao dành cho phụ nữ, các tiểu thư. 
Cắt may ở đâu? May máy nhanh mà tốn tiền, may tay 
chậm mà các bà “tự túc” được. May ở đâu thì cũng phải 
bảo đảm có bộ quần áo mới để sáng mồng một Tết 
“những thằng cu tha hồ khoe áo mới” (Đoàn Văn Cừ).
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mấy ông Tàu Chợ Lớn – Sài Gòn in màu hàng loạt trên công 
nghệ in hồi ấy. Tranh Đông Hồ, ai yêu nghệ thuật dân gian 
thì mua, thì khen: “Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong - 
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.” Những Cu Tý, những 
Gái Nụ theo cha mẹ đi chợ Tết là để vòi vĩnh cái con gà sống 
đất nung, cái trống rung bong bóng lợn, cái kẹp tóc con rít, 
xâu chuỗi hạt cườm… Từ ngày hăm ba ông Táo về Trời trở 
đi, chợ Bình Định là chợ phủ, nên còn nhóm đêm 
nữa. Thương cái chợ đêm Bình 
Định đèn dầu leo lét, chỉ có 
mấy gian hàng tạp hóa mới có 
ngọn măng-sông thắp sáng, soi 
tỏ tủ hàng và gương mặt xinh 
đẹp của cô bán hàng. Mấy người 
giàu thường mua sắm thoải mái, 
vài buổi chợ là đủ cho một cái 
Tết. Nhưng còn người nghèo, số 
đông, thì phải chạy Tết theo cách 
ăn vay cày trả, ăn trước trả sau. Ở 
trong làng, có một số ít nhà gần 
như khỏi phải mua sắm Tết. 
Hàng hưu quan, tổng lý có 
thuộc hạ, chủ điền có tá 
điền, thầy đồ có học trò, 
cha mẹ vợ có con rể mới, ông 
mai dong có cặp vợ chồng mới 
cưới... Người dưới đi Tết cho người 
trên, người được giúp đi Tết cho người 
ban giúp. Vật phẩm đi Tết chỉ là mớ gạo nếp 
ngon, đôi gà trống thiến, hoặc cặp rượu, cặp 
trà… Không có tục đi Tết chơi đậm bằng phong 
bao phong bì, vàng bạc, những thứ trị giá nhiều tiền.

Trên con đường làng An Định ngày 30 Tết, người về 
Tết đông lắm, trong đó có anh Cần. Họ từ bến sông đi 
lên, từ cổng làng đi vào. Chân họ bước mà lòng họ nôn 
nao, trông cho mau tới nhà. 

 “Trời tối như đêm 30” quả là như vậy và chùa làng đã 
ngân xa tiếng chuông. Nhà trên đèn nến sáng choang. 
Cha cúng giao thừa, mừng tuổi ông bà, đón mừng Tân 
xuân, cầu cho năm mới “Mưa thuận gió hòa, Quốc thái 
dân an, Nhà nhà hạnh phúc”. Trong khi cha xuất hành 
đi về hướng Đông nam mà cha bảo là hướng Tài thần 
(thần đem lại giàu có) và đi hái lộc ở chùa thì mẹ ở nhà 
bày sẵn mâm bánh tét nóng hôi hổi, vừa mới vớt từ nồi 
bánh ra, mùi bánh tét thơm lựng. Khi cha về ngồi vào 
mâm, mẹ và cả nhà cùng ngồi. Cha mời mẹ một chén 
rượu mừng xuân, cho phép anh Cần được uống một 
chung rượu Tết và cha nói điều hy vọng của mình trong 
năm mới. Thật là một cảnh vui vẻ, hạnh phúc gia đình 
ngay trong giờ phút bước sang năm mới.  

Sáng ngày mồng một Tết, nắng mới thủy tinh và trên 
cành cây xoài lá lụa nơi góc vườn có nhiều tiếng chim ca. 
Vạn vật đang chào đón chúa Xuân. “Mồng một Tết cha”; đầy 
nhà lời chúc mừng tuổi mẹ cha trường thọ, sum vầy con 

cháu, rồi phong bao lì xì, riêm bánh, chén rượu mừng xuân, 
thơ khai bút (của cha và mấy bạn già của cha vừa mang 
đến)… Sáng mồng một Tết, chợ Gò ở Trường Úc, huyện 
Tuy Phước đã nhóm, mỗi năm một phiên duy nhất. Chợ 
đông vui lắm, người đi chợ mặc quần áo đẹp, lớp trẻ giao 
duyên, cụ ông xem tranh xem bức, cụ bà mua lộc Bà gồm 
những thếp trầu mướt rượt, chùm cau xanh… để cầu tài, 

cầu lộc cho cả năm mới. 
Mồng hai, người trong 
làng ra hội đình, đi chúc 
Tết với nhau. Thường 
thì chúc Thọ, chúc Sang, 
chúc Con, chúc Giàu… 

Câu chúc thì đã cũ 
mòn mà tin thì vẫn 

tin: “Lẳng lặng 
mà nghe nó 

chúc nhau - 
Chúc nhau 

trăm tuổi bạc 
đầu râu… Lẳng 

lặng mà nghe nó chúc 
sang - Đứa thì mua tước 

đứa mua quan…”. Ba ngày Tết 
cứ thế trôi qua. Chiều mồng ba 

thánh thót giọt mưa xuân, cha cúng 
tiễn đưa trước bàn thờ gia tiên. 

Quê tôi tháng Giêng có biết bao 
là lễ hội: Lễ hội Đống Đa mồng năm Tết, lễ hội Chùa Bà 

- Cảnh Hàng (Nhơn Hạnh), hát hội Chùa Ông (thành Bình 
Định), hát hội Chùa Kén (Phương Danh - Đập Đá)… Người 
xem hội đông, đủ nam phụ lão ấu, tuồng tích hát hội thì 
Cổ Thành, Huê Dung Lộ, San Hậu Thành… Mở đầu đám 
hát, bao giờ cũng diễn màn Tam đa để chúc Phúc – Lộc 
– Thọ… Còn lễ hội là còn “ăn Tết”, hết lễ hội mới bắt tay 
vào việc nông tang vì, “tháng Giêng ăn Tết ở nhà - tháng 
Hai cày ruộng mưa sa đầy đồng”. Anh Cần lại theo mấy 
người đi Biển Hồ, Bàu Cạn để làm phu trồng chè, trồng 
cà phê…

Bây giờ Tết xưa xa ngái, thương nhớ làm sao! Chợ đêm 
Bình Định không còn nhóm từ nhiều năm nay. Nghề nữ 
công bánh trái của phụ nữ quê tôi vốn được lưu truyền 
lâu đời, nay phần lớn các gia đình không còn giữ; mẹ có 
tài nữ công bánh trái một mai đủ trăm tuổi mang theo, 
không truyền lại được cho con gái, con dâu. Chao ôi, còn 
thương còn nhớ, anh con trai khoảng 18, áo sơ mi, quần 
tây gò lưng đạp xe trên đường làng, sau lưng đèo cô con 
gái tuổi trăng tròn, áo dài thiên thanh, quần lĩnh trắng, 
nón ngựa Kiều Nguyên với đủ thứ lỉnh kỉnh đi theo: cặp 
gà trống thiến nhốt trong cái giỏ nan tre, cặp rượu, cặp 
trà bao giấy bóng đỏ đựng trong cái làn mây... Hôm đó 
là một sáng tháng Chạp, gần Tết. Họ là cô dâu, chú rể 
mới làm đám cưới hồi đầu tháng chạp âm lịch, nay “đi 
Tết” cha mẹ vợ và bà mai dong đấy. 
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Chẳng biết nó bao nhiêu tuổi, bao nhiêu 
mùa xuân cổ kính trên vai, chiếc bình bằng 
gốm bàu trúc của nhà tôi lúc nào cũng 
ưng ửng đỏ, tươi rói như con gái mười bảy, 
mười tám. 

Ngày cuối năm nào cũng vậy, chiếc bình đó được 
cha tôi mang ra rửa sạch bóng loáng rồi cắm hoa Tết. 
Cha tôi rất cẩn thận khi di chuyển nó, nâng niu nó 
như một báu vật. Điều đó cũng đúng thôi, bởi nghe 
đâu nó có tuổi đời nhiều hơn cha mấy lần. Vẫn là sự 
kết hợp hài hòa giữa đất và lửa. Vẫn là màu đo đỏ, 
đen đen của sa khoáng đặc thù nơi nó sinh ra. Vẫn kỹ 
thuật hun khói, nung rơm lộ thiên để sản phẩm có 
màu sắc đặc trưng làm nên thương hiệu gốm Bàu Trúc 
nổi tiếng khắp nơi là một bí truyền. Quý là thế, nhưng 
nó chỉ được khoe mẽ trong ba ngày xuân rồi lại phải 
yên phận dưới gầm bàn thờ. 

Ngày xuân cái gì cũng mới, chỉ có chiếc bình đó là 
cũ nhưng nó rất hợp để cắm mai vàng. Hoa mai được 
cắm trong chiếc bình xấu xí ấy bỗng sáng rực rỡ lên 
như có phép thuật diệu kỳ. Những cánh hoa mỏng 
manh kia như chứa đựng cả tình yêu của đất và trời, 
của vũ trụ bao la, mang đến cho đời một thông điệp 
mới an khang, hạnh phúc. Đứng bên cái cũ, cái hơi 
mới cũng thành mới, cái mới như mới hơn. Đứng bên 
cái xấu, cái hơi xấu cũng thành đẹp, cái đẹp thành 
lộng lẫy, kiêu sa. Hoa mai là hoa Tết, hoa của mọi nhà, 
không xấu, không cũ, không lộng lẫy kiêu sa, rất bình 
dị. Nếu không thế, thì nhà thơ Cao Bá Quát đã không 
phải một đời chỉ biết lạy hoa mai: 

“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”.

Và cha tôi cũng vậy, ngày cuối năm bao giờ cũng 
được ông dành nhiều thì giờ quý báu vào việc trang 
trí chậu hoa Tết này. Với tôi, đó là một công việc tỉ mỉ, 

sáng tạo và tài hoa. Tôi không có ý tâng bốc cha mình 
đâu, nhưng không phục tác phẩm nghệ thuật này của 
ông thì không thể. Cha tôi thường bảo vũ trụ có ngũ 
hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đó là năm yếu tố không 
thể thiếu để tạo nên hành tinh này. Vận dụng điều đó 
vào mỗi nhà, mỗi người còn tùy ở sở thích từng người. 
Có thể điều đó không đem lại giàu sang nhưng chắc 
chắn nó làm cho người yêu thích nó lạc quan và tin 
tưởng vào một điều gì đó. 

Cha tôi chọn mua một nhánh mai vàng ưng ý, 
đem về thui gốc rồi cắm vào bình. Ông lấy một 
đoạn dây đồng mảnh khảnh trong cái tăng phô điện 
hỏng, định vị những cành nhánh không thích hợp, vì 
thế cành hoa của cha tôi nhìn hướng nào cũng đẹp. 
Đặt chậu hoa lên bàn hoa. Bàn hoa được làm bằng 
gốc gỗ lũa thấp lè tè. Lúc này cha tôi mới đổ nước 
vào bình, nếu được là nước mưa thì nhất, còn không 
có thì dùng nước máy cũng được, nhưng nước máy 
phải để qua một đêm cho bay hết mùi clor. Rồi ông 
giắt lên cành hoa đó một số thiệp chúc Tết mà ông 
yêu thích, số thiệp thừa ông xếp lên bàn hoa. Ông 
trải dây đèn chớp lên khắp mặt bàn này tạo thành 
một mâm nến sáng lung linh và bảo đó là dải ngân 
hà. Mỗi cái thiệp giắt trên cành được cha tôi mắc vào 
đó một bóng đèn chớp mà ông rút ra từ hệ thống 
chính rồi nối thêm dây điện và mắc rẽ lên. Làm như 
thế thì năng lượng điện cung cấp cho từng bóng 
đèn không bị thay đổi. 

Nhìn cha tôi làm việc mà tôi thấy mệt giùm, quá 
tỉ mỉ và công phu, nhưng đích thực đó là một tác 
phẩm nghệ thuật để đón chúa xuân về. Khi xong 
việc, cha hỏi tôi: “Con có thích không?”. “Thưa cha 
có, nhưng còn cái con không hiểu: kim là dây điện, 
mộc là cành hoa, thủy là nước trong bình, thổ là đất 
là bình gốm còn hỏa là lửa thì ở đâu cha, không có 
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Email: vanhoaphatgiao@vnn.vn                       
                                                       Ban Biïn têåp

Ban Biïn têåp Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àaä nhêån àûúåc möåt söë thû àïì nghõ tùång baáo, Toâa soaån àaä 
chuyïín àïì nghõ trïn àïën caác àún võ, caác doanh nhên Phêåt tûã vaâ thên hûäu; nùm múái 2011, caác 
caá nhên, àún võ hûúãng ûáng tùång baáo Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àïën caác chuâa, trûúâng Phêåt hoåc, trung 
têm xaä höåi troån nùm vúái danh saách nhû sau:

lửa sao gọi là ngũ hành được”. Cha tôi chỉ vào bình 
hoa và nói: “Lửa đó, tại con không thấy đó thôi, 
chính vì nhiều người không thấy như con nên cha 
mắc thêm dây đèn, còn lửa thật là lửa tam muội ẩn 
trong bình gốm. Gốm là hiện thân của đất và lửa, 
không có lửa thì đâu thành gốm”. Và tôi liên tưởng 
tới ngọn lửa mà mình không thấy, đó là lửa lòng. Tôi 
phục cha quá. 

Bây giờ cha tôi không còn. Công việc đó tôi đang 
làm thay cha. Năm nào cũng vậy, khi đã chưng diện 
xong bình hoa Tết, tôi thường thắp nhang lên bàn 
thờ cha thầm cầu mong cho Người an lành nơi miền 
tiên giới. 

Cảm ơn người xưa đã dựng nên cái Tết thật ý nghĩa 
nhân văn để ta có dịp nhớ về nguồn cội, nhớ về ơn 
dưỡng dục sinh thành. 
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Ngày trước, cứ mỗi độ gió đông về là cha 
tôi bắt đầu chuẩn bị cho mùa Tết. Những 
khuôn in bằng gỗ được lấy ra chùi rửa 
sạch sẽ; giấy đỏ hồng đơn, hồng điều, và 
mực tàu được cha tôi mua về. Nghề của 

cha tôi là nghề thời vụ, mùa nào việc đó. Ngày thường 
cha tôi làm rẫy làm vườn, mua trái cây về chợ bán, đến 
Tết lại làm nghề liễn nêu. 

Theo phong tục cổ truyền, ngày Tết người ta đều 
dựng nêu trước nhà; dựng nêu thì phải có tấm bùa 
treo trên đầu cây nêu; ngày nay, chẳng hiểu phong 
tục này có còn rơi rớt lại ở một vài miền quê nào 
chăng? Những lá bùa dựng nêu; những tấm liễn thờ 
ông Táo, thần Tài, Thổ thần; những câu đối Tết thông 

dụng được in bằng giấy đỏ mực đen hàng nghìn bản 
đem bỏ mối cho những người bán dạo trong dịp Tết; 
vẫn là một nghề có trong nhà tôi từ thời nội tôi còn 
sống, đến khi nội qua đời thì cha tôi tiếp tục giữ cho 
tới sau này.

Tháng Mười âm lịch bắt tay vào công việc, đến 
tháng Mười Một có hàng bỏ mối và bán dạo cho 
người dân trong thôn quê, tháng Mười Hai mang ra 
chợ bán, đó là chương trình cho mùa Tết của cha tôi. 

Dựng nêu là tục lệ có từ rất lâu đời trong dân gian, 
được xem là nét văn hóa cổ truyền. Vào đêm giao 
thừa đón chào năm mới, người dân quê treo tấm bùa 
nêu với ba quả cau tầm vung, ba lá trầu, vài tờ vàng 
bạc trước cửa chính nhà mình; người ta tin rằng lá bùa 
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có tín ngưỡng thờ Thổ thần, Táo quân, Tài thần, ông 
Địa, các vị thần độ mạng như Cửu Thiên Huyền Nữ, bà 
Chúa Tiên, bà Chúa Xứ, Quan Công… với quan niệm 
rằng các vị ấy sẽ mang lại sự bình an và thịnh vượng 
cho gia đình. Cứ đến cuối năm thì người ta sửa sang 
chỗ thờ phụng, thay bài vị mới, cúng quần áo giấy và 
dán đôi liễn mới cho các vị ấy.

Về nghề liễn nêu của cha tôi, quá trình thực hiện 
phải trải qua nhiều việc. Việc đầu tiên là xếp và rọc 
giấy, phải tính toán sao cho một lần có thể rọc được 
nhiều tờ, rọc không hao giấy, không cần phải lấy 
khuôn đo kích cỡ để đỡ mất thời gian; công việc này 
thì mẹ tôi phụ trách. Dễ nhất nhưng “ngán” nhất là 
việc mài mực, anh em tôi thay phiên nhau phụ trách 
việc này. Cây mực tàu cứng như đá được ngâm vào tô 
nước nóng cho bớt cứng, rồi cầm mài vào một miếng 
ngói có độ nhám đặt trong tô nước cho cây mực mòn 
dần. Mài xong một cây mực rất lâu, đến lúc đứng lên 
thì lưng đau, tay mỏi. Mực mài sẵn cũng có bán ở chợ, 
nhưng độ sánh thì không bằng mực cây mài ra, mà lại 
loãng, cho nên cha tôi chỉ chuộng mực cây. 

Việc đòi hỏi công phu tỉ mỉ là việc in, việc này cần 
phải nhanh và khéo. Phải nhanh để đảm bảo về số 
lượng, khéo để đảm bảo về phẩm chất. Khéo ở chỗ 
không bị lem, nét mực đều, không quá đậm cũng 
không quá nhạt, không chỗ đậm chỗ nhạt. Trước 
tiên dùng cọ quét mực vào khuôn in, rồi dùng giẻ lau 
khuôn, kế đến đặt giấy vào, phải đặt cho ngay ngắn, 
sau đó thì dùng một miếng xơ mướp chà lên, phải chà 
nhẹ và đều để in đầy đủ chữ và nét chữ không mất 
mực. Trong nhà chỉ có mẹ tôi là người in khéo nhất. Lá 
bùa dựng nêu khổ lớn nên in không khó lắm, nhưng 
những tấm bài vị cúng mồng ba Tết bé cỏn con thì 
in mới khó. Mỗi tấm chỉ bằng hai ngón tay nên khi in 
thường bị lem luốc nếu như quét mực không khéo và 
không lau khuôn sau mỗi lần quét mực. Những tấm 
bài vị này sau khi in xong, để cho khô lại phải viết ở 
phía sau lưng phần chữ Việt dịch ra từ chữ Hán ở phía 
trước. Phải dịch phần nội dung bài vị (tên vị thần hành 
binh, hành khiển cai quản trong năm) cho người mua 
biết mà khấn vái ông gì ông gì lúc cúng mồng ba Tết.      

Mẹ tôi kể, ngày xưa lúc mang thai tôi cũng nhằm 
mùa Tết, mỗi đêm mẹ tôi phải ngồi in bùa dựng nêu 
cho đến tận khuya. Lúc ấy nhà nghèo lại đơn chiếc, tôi 
là con đầu lòng còn nằm trong bụng mẹ nên đâu có 
ai phụ giúp mẹ việc nhà. 

Mùa đông sắp hết và Tết cũng gần kề, hình ảnh 
mẹ tôi ngồi in liễn nêu, hình ảnh cha tôi bán liễn nêu 
ở chợ cứ hiện về trong tâm trí tôi. Trong ký ức tôi mãi 
lưu lại những kỷ niệm ân tình muôn thuở, và chắc 
chắn sau này tôi sẽ kể cho các con mình nghe về 
những kỷ niệm đó. Nghề làm liễn nêu bây giờ không 
còn nữa, nhưng những hoài niệm về những con người 
làm nghề ấy sẽ còn mãi không thôi… 

sẽ làm cho ma quỷ không dám đến quấy phá, những 
điều xấu không xâm phạm nhà cửa, lá bùa mang đến 
sự bình an trong gia đạo. Nội dung lá bùa nêu là sắc 
lệnh của Thái Thượng Lão Quân, vị được dân gian tin 
tưởng là giáo chủ của Đạo giáo; bên trên có hai chữ 
Sắc lệnh, bên dưới là đồ hình bát quái và đồ hình tứ 
tung ngũ hoành (bốn vạch sổ xuống, năm vạch nằm 
ngang), bốn góc xung quanh các đồ hình ấy là bốn 
chữ Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh lấy trong Kinh Dịch; hai 
bên đạo bùa là đôi câu đối, một bên ghi Tân xuân đại 
kiết nghĩa là chúc năm mới được nhiều tốt lành lớn, 
bên kia ghi Trấn trạch bình an nghĩa là giữ gìn nhà cửa 
được bình an; có nơi còn in thêm vào lá bùa nêu hình 
ảnh con cọp và cho đấy là thần Bạch hổ. Dân gian còn 
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Tây Bắc vào xuân với ngàn thứ hoa rừng, 
nhưng“Hoàng hậu mùa xuân” thì phải là 
hoa đào. Hoa đào bạt ngàn trên những 
triền nương, có khi sà sát bên đường hoặc 
bên những hiên nhà sàn ấm áp khói lam… 

Người ta như lạc vào rừng hoa, ngây ngất mê đắm 
giữa muôn vàn nụ xuân hàm tiếu, một sắc hồng trinh 
bạch đến nao lòng. Cơn gió xuân nhẹ lướt cả rừng 
hoa chấp chới như muôn ngàn cánh bướm hồng. 

Thế là ta đã đến xứ sở hoa đào, để rồi sắc hoa đào 
hồn nhiên của mùa xuân Tây Bắc cứ kỳ diệu mãi trong 
ta một thứ ấn tượng ngọt ngào và sáng trong vô hạn. 
Đào Tây Bắc là giống đào phai, hoa đơn, hồng nhạt, 
hương thơm dịu dàng thầm kín. Người sành chơi mới 
thấy được cái “thần” trong sự dung dị, thanh cao mà 
không kém phần đằm thắm. Có lẽ hoa cũng như con 
người Tây Bắc, sinh ra giữa núi rừng, hòa cùng cỏ cây, 
dãi dầu gió sương mưa nắng, giản dị chân chất mà 
đậm tình. Trên những cành cây nâu xám xù xì lại hội 
tụ được linh khí của đất trời, tinh luyện và ấp ủ, mỗi 
độ xuân về màu hồng dịu dàng thân thiết bật lên 
thắp sáng thân cây, trào dâng nơi đầu cành. 

Người Tây Bắc rất yêu quý hoa đào. Sắc hoa đào tươi 
thắm trên chiếc khăn Piêu duyên dáng của các cô gái 
Thái. Màu hồng rực rỡ, xốn xang trên những nếp váy cầu 
kỳ của các cô gái H’mông. Màu hồng thắm lại trên những 
quả còn, quả pao giao duyên đôi lứa. Màu hồng rực trên 
giấy dán đồ dẫn cưới của nhà trai hay e ấp trên chiếc gối 
lứa đôi của nhà gái. Màu hồng tỏa ra từ đôi má đào thanh 
xuân của các thiếu nữ vùng cao… Ở đâu ta cũng gặp màu 
hoa đào hóa thân vào, nên dường như hoa đào ngày xuân 

sống với người Tây Bắc cả bốn mùa. Người H’mông sống 
trên các triền núi cao Tây Bắc, có tập quán đi chơi núi ngày 
xuân. Trong rừng đào từng đôi trai gái tay trong tay dạo 
bước, cánh hoa đào hồng thơm vương trên mái tóc, sắc 
hồng đào long lanh ánh mắt, thắm trên những làn môi. 
Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng khèn dập dìu gọi bạn 
xao xuyến những rừng xuân. Khắp vùng Tây Bắc nơi đâu 
ta cũng gặp hoa đào, nhưng ngày Tết mọi người vẫn lưu 
một cành đào đẹp nhất với người Tây Bắc náo nức cùng 
xuân.

Đất rừng Tây Bắc nâu đen; những dòng suối Tây Bắc 
biếc xanh rêu đá; những đàn bướm trắng mấy nghìn con 
dập dờn bên suối; những vạt lúa chín vàng ẩn hiện trong 
nắng hè; những chùm phong lan khoe sắc đua hương; 
những sải thổ cẩm phơi trên thảm cỏ xanh… Có phải 
muôn màu sắc bốn mùa ấy đã tan ra, hòa trộn, rồi khi 
xuân về đồng loạt hiện lên trên những cánh đào hay sao 
mà đào đẹp đến vậy! Nhìn rừng đào khoe sắc phơi phới 
trẻ trung hồng hào cả đất trời, ai có biết đào phải nhen 
nhóm màu hồng bằng hành trình ba trăm sáu mươi lăm 
ngày, bền bỉ đi qua mùa hè nắng cháy mưa giông, đi qua 
những cơn mưa thu lạnh lẽo, dai dẳng và đi qua mùa 
đông sương gió nghiệt ngã, để sang xuân tặng cho người 
một mùa hoa hào phóng?

Cuối xuân, hoa khẽ khàng trải xuống mặt đất tấm 
vải nhung gấm dệt bằng muôn cánh đào. Về với đất 
hiền hậu để lại hoàn sinh trên đầu cành vào mùa xuân 
năm sau. Bên những chùm lá non xanh nõn nà, hiện 
ra vô số quả đào non xanh biếc như những viên bích 
ngọc. Đào lại tiếp tục cuộc hành trình để trao cho 
người những mùa trái ngọt. 

T RẦN  V Â N  HẠC

Ảnh: Lê Minh Quốc



Thành đạo
 V Õ  P HỤN G  T IẾN

Sáu năm núi tuyết gội sương sa
Bảy thất tham thiền thắng giặc ma
Tâm trí khai thông Ngài thấy đạo
Người trời hoan hỷ tiếng reo ca!
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Xuân về xó chợ 
  N G U Y Ê N  CẨN

 Ta cứ tưởng đầu đường thương xó chợ
 Đâu có ngờ xó chợ cũng thương nhau
   (Bùi Giáng)

Mùa xuân này có về trên xó chợ?
Bó rau buồn không thể nở thành hoa 
Bác xích lô ngồi nhớ chuyện hôm qua 
Đường xuân rộng nhưng lòng người quá hẹp  
Nói làm chi ngày mai kia nắng đẹp 
Khi hôm nay mưa bão vẫn tơi bời 
Khi hôm nay cơm áo quặn vai đời 
Ai hiểu nổi bầu trời xanh sắc thắm 
Ai hiểu nổi những ngày dài xa lắm 
Đường đến trường vắng bóng các em yêu 
Hiểu làm sao non nước đẹp bao nhiêu 
Nét  kiều diễm của rừng vàng biển bạc 
Khi xuân về trên những đường ngập rác 
Ai nhặt giùm một cánh lẻ mai rơi 
Pháo hoa đêm sáng rực cả khung trời 
Người hành khất vẫn dông dài trên phố chợ 
Vẫn ăn đong chút tình người ở đợ 
Phận cùng dân sao thấu được ngôi cao  
Thôi chắp tay cầu nguyện với ngàn sao 
Sẽ được thấy thiên đường trong giấc mộng 
Hãy tựa vai mặc ngoài kia gió lộng 
Bởi đầu đường xó chợ cũng thương nhau 
Mùa xuân qua trong lặng ngắt kinh cầu 
Câu cứu độ Quan Âm về hiện thế 
Giữa bể khổ quay đầu nương diệu đế 
Nghe nhẹ lòng thơm một nén tâm hương 
Niềm vui về dâng tỏa khắp muôn phương 
Và nghe tiếng mùa về bên cửa đợi
Ngày sẽ mới tâm xuân bừng thế giới
Một chút tình lóng lánh giọt sương mai…
  

Thân tâm xuân
  T RẦN  B Ỉ  N GẠN

Xuân đã rắc lên lòng người một tí
Chút bụi vàng gót Phật buổi sơ xưa
Đường trong vắt trời đất người nhảy nhót
Đời đang say trí não cũng lơ mơ

Ôi con mắt hội hè như Di-lặc
Đứng hôm nay mà nối những muôn sau
Xin cúi lạy trần gian này sát đất
Thân tâm là chúng hội thuở ban đầu

Xuân đã ngập đầy tai và đầy mắt
Xuân không màu không dáng cũng không thanh
Ai đứng giữa ngã tư đường nhảy múa
Cho thời gian ca hát mãi trên cành

Thân tâm thấm cam lồ xuân trải khắp
Hỡi mùa màng đầy dẫy chín muôn nơi
Một con mắt hay trăm ngàn con mắt
Vui không đi không đứng cũng không ngồi.
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Nguồn xuân
 N HẬT  U YỂN

Tiếng chuông chùa núi
Hòa ngân biển trời
Nghe lòng rộng mở
Từng giọt sương tan

Năm ngọn núi trổ
Năm cánh hoa mai
Giọt sương vươn vai 
Điệp trùng cánh én

Tiếng chuông chùa núi
Triều âm ngân lời
Nghe lòng phơi mở
Mùa xuân bước về

Trời xanh ngà ngọc
Mắt xanh như là
Nước non trẩy hội
Mùa xuân nụ cười

Đóa mai bừng hiện
Trái tim dâng mùa
Mái chùa cánh én
Nở bừng quê hương.

Tháng chạp
 N G À N  T HƯƠN G

Tháng chạp còn dăm tờ lịch
Luyến lưu như chẳng muốn rời
Buồn vui năm cùng, tháng tận
Để cho ngày mới lên ngôi

Ngoài kia dòng người xuôi ngược
Như là cơn lốc áo cơm
Phố phường chùng trong hơi thở
Lối xưa vọng tiếng ca cầm

Mâm cơm ai cúng cô hồn
Những chiều cuối năm vất vưởng
Liêu khách dừng chân lặng ngắm
Dưới làn mưa bụi phong sương

Tháng chạp người về hội ngộ
Gặp nhau với cả ý nguyền
Xin hãy bình tâm đón tuổi
Cho dù cuộc sống lênh đênh…

Âm vọng 
tiếng chuông chùa
 T RẦN  HỮU  LỤC

Ngày tôi về giữa tháng giêng
Hoa anh đào chưa kịp nở
Hương hồ tiếng chim gọi bạn
Lẻ loi tôi… một sáng xuân

Năm sau đã vào cuối xuân
Ngã ba đường mimosa tàn rụng
Cành khẳng khiu níu lời gió…
Thăm thẳm gió của riêng ai?

Lỡ hẹn xuân… nửa cuộc đời
Bầu trời cổ tích rêu phủ
Phôi pha sắc hoa mấy độ
Mênh mang cả tiếng chuông chùa

Bất chợt hồi hướng chùa xưa
Còn vọng âm một thời nhớ
Tôi tìm em dù trễ hẹn
Mai vàng một nụ hoài xuân…



57  1 - 1 - 2012   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

Sao không về
  N G U YỄN  DŨN G

Sao không về ăn tết với quê hương
Để mồ mả cha ông hoang lạnh
mái nhà xưa đìu hiu cô quạnh
có bóng hình mẹ dấu, cha yêu
 
sao không về quê ngủ một đêm
cho nhớ lại ngày hàn vi cực khổ
cho nhớ lại tiếng mẹ ru một thuở
một thuở bần hàn, một thuở đơn côi
 
sao không về với quê một đêm
cho thấy lại vầng trăng soi hoa xoài trước ngõ
để nghe lại tiếng gà gáy đi vào nhịp thở 
tiếng trâu, bò rộn rã trước bình minh
 
sao không về uống với quê hương
giọt nước mưa vọng thời lam lũ
giếng nước xưa giờ rong rêu bao phủ
nhớ chiếc gàu móp miệng, sờn dây
 
sao không về… mà cứ mãi xa xôi
ngày xưa ơi! có bao giờ trở lại
sao không về để lòng bâng khuâng mãi
sao không về ăn tết với quê hương?!

Pháo hoa giao thừa
      L Ý  T H Ị  M I N H  C H Â U

Đông đi để xuân về
Tay trời xoe búp nụ
Trên cành xuân đang nhú
Biêng biếc đôi chồi hoa.

Đào mai tính tuổi già
Bằng nếp sần trên áo
Này em con chim sáo
Hót cho đời thêm vui

Đừng chót lưỡi đầu môi
Đừng ăn bơ làm biếng
Môi hồng luôn chúm chím
Cho đời thêm ước mơ

Tình yêu mãi là thơ
Vòng tay luôn nồng ấm
Nôn nao và lạ lẫm
Giao thừa xem pháo hoa.

Ánh xuân
 P H A N  T H À N H  M I N H

Mùa xuân vừa đến hẹn
Mai đào khoe sắc hương
Hồng lan se búp nụ
Thỏa xinh khắp ruộng vườn

Xuân lên đồi thiên chức
Nở vàng đóa quỳ sao
Thơm lòng câu chúc phúc
Bâng khuâng cánh môi đào

Sắt son vào tuổi đợi
Ngập ngừng gió viễn phương
Áo qua cầu nhật nguyệt
Đàn ai rụng tiếng buồn

Xuân lên miền hạnh phúc
Trầu cau đỏ môi già
Cây dâng đời phú lộc
Thơm ngát đóa quỳ hoa.



Vân có bầu, đó không chỉ là niềm vui của vợ 
chồng cô. Ông bà nội “thằng cu” (như họ vẫn 
mong) nóng lòng được bồng con của con 
trai út. Với họ, đó là niềm vui cuối cùng đang 
tới trước khi từ giã thế giới ánh sáng này. 

Tưởng tình duyên đã trôi khi tuổi băm đóng những 
đường hằn không mong đợi trên má con gái, giờ mẹ 
Vân chuyển nỗi lo lặng lẽ thành niềm vui ngời ngời. 
Theo lời mẹ, Vân thấy người mang bầu có nghìn lẻ một 
điều kiêng kỵ. Dường như từ đi đứng, ăn nói đến cư xử 
của người sắp làm mẹ đều được cổ nhân đúc thành 
bài từ xửa xưa. Duyên, em gái Vân nhưng đã có hai 
con, nhìn cái bầu hạnh phúc của chị lè lưỡi, lắc đầu: 
“Nghĩ tới cảnh nuôi con nhỏ, em lạnh xương sống”. Vân 
chống chế: “Hoang sớm như cô, phí đời”. Cô em cười 
phá lên: “Suýt thành bà cô còn nói dóc - Chợt giọng cô 
chùng xuống - Nếu chị đến với anh Tùng, chắc giờ con 
lớn rồi”. Cô em vô tình khơi lại mối tình đầu đã niêm 
phong trong lòng Vân.

Hai người yêu nhau khi Vân vào năm đầu Đại học 
Kinh tế, Tùng năm cuối Học viện Quân y. Đồng hương 
gặp nhau nơi xa, tình yêu đến với họ trên chuyến tàu 
cùng về quê ăn Tết. Vân nhớ mãi hình ảnh anh bộ đội 
khoác ba-lô, ôm cành đào hăm hở trong cái rét cuối 
đông trên sân ga Hà Nội năm ấy. Suốt những ngày 
tháng có nhau, chưa một lần Vân có dịp hãnh diện 
trước bạn bè khi được người yêu đón đưa nơi cổng 
trường. Ngày Chủ nhật, chẳng phải bao giờ chàng học 
viên quân y cũng có giấy ra cổng để bao lần Vân phấp 
phỏng chờ rồi thất vọng. Cùng là sinh viên nhưng Tùng 
chẳng có được giờ giấc co giãn mênh mông như bọn 
Vân. Đi chơi với nhau, dù quyến luyến đến đâu anh 
cũng không thể quá chín giờ. Có lần cùng đi mừng sinh 
nhật bạn, chiều Vân, anh về trễ, bị vệ binh giữ lại. Nhìn 
Tùng đứng nghiêm, nghe  anh trực ban nhắc nhở với 
những lời nặng nề, Vân thấy thương anh, thương mình. 
Thôi thì, sau này thành bác sĩ sẽ khác - Vân tự an ủi. 

Ra trường, cùng được làm việc ở thành phố quê 
hương, Vân đinh ninh mọi cách xa đã hết. Nhưng nỗi 
nhớ, niềm mong của cô vẫn dài theo những ngày xa 

anh. Là bác sĩ của bệnh viện tuyến cuối quân khu, 
Tùng thường được tăng cường cho cơ sở hoặc đi khám 
chữa bệnh cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo. “Được 
đi cũng thích lắm, em ạ” - Tùng thường nói về những 
chuyến công tác vất vả đến hao người của mình như 
thế. Và theo đó là bao chuyện về những nơi mà người 
bệnh rất cần những thầy thuốc như anh. Hôm nghe 
Tùng báo vừa nhận quyết định đi làm chủ nhiệm quân 
y một trung đoàn ở biên giới, Vân sững sờ. Cô nén lòng, 
lặng nhìn nhưng không thấy buồn trên nét mặt, giọng 
nói của anh:

- Thật ra, anh xin ở lại cũng được, bởi bác giám đốc 
bệnh viện là bạn của bố anh. Nhưng anh không thích 
thế.

- Dại là tính từ người ta dùng chỉ điều anh không 
thích - Vân không thể bình tĩnh- Thời nay, ai chẳng tìm 
cách “chạy” cho mình?! Trừ kẻ khù khờ thôi.

- Thời nào cũng cần những người biết vì đồng loại. 
Nếu không thế...

- Xin lỗi - Vân cắt ngang lời anh - Rất may, em chưa 
mắc chứng “to tim” vì chứa những điều xa vời như 
anh.

Họ chia tay, không lời hẹn gặp. Nhìn anh hòa vào 
dòng người xuôi ngược trên đường, Vân chơi vơi, hẫng 
hụt trong bất lực. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, 
khoảng trống mất anh lớn dần và bóp nát trái tim cô. 
Cô cố quên anh nhưng những lúc như thế vô vọng thay 
cho thất vọng và sự chán nản thế chỗ nỗi đau vô bờ. 
Nhiều lúc Vân muốn chạy tới ôm chầm lấy anh. Nhưng 
cái đầu tỉnh táo khi nghĩ tới hạnh phúc khó trọn vẹn 
bởi những ngày dằng dặc xa của người lính như anh 
đã giữ chân cô. 

*          *          *
Lo trước cho chắc chuyện, ấy là lý lẽ mẹ Vân đưa ra 

khuyên con gái tìm đến bác sĩ nhờ quan tâm khi vào viện. 
Bà chọn bác sĩ Hoàng Oanh, chủ nhiệm khoa sản bệnh 
viện quận, người nổi tiếng mát tay trong việc giúp các 
bà mẹ trẻ “vượt cạn”. Hôm Vân đến, bác sĩ Oanh chuẩn 
bị ăn tối. Nghe chuông reo, chị lấy lồng bàn đậy mâm 
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cơm rồi lật đật ra mở cổng. Thoáng ngạc nhiên rồi hình 
như chị hiểu ra khi nhìn cái bụng lùm lùm của khách.
- Chắc nghe chỗ này thiếu trách nhiệm, chỗ kia tắc 
trách dẫn tới hậu quả đáng tiếc khiến chị lo chứ gì - 
Nghe Vân trình bày lý do, Oanh cười, động viên - Chị 
yên tâm, không sao đâu.

Đang nói chuyện, bỗng chị quay qua phía con gái 
đang ngồi trước tivi:

- Hết chương trình thiếu nhi rồi, con ăn cơm trước đi.
Con bé chừng bốn tuổi, nũng nịu đáp lời mẹ:
- Con chờ mẹ cơ.
- Con ăn cơm rồi tập viết.
- Con không ăn một mình đâu!
Chị nghiêm sắc mặt trước thái độ vùng vằng của 

con. Vân lên tiếng, cốt lấy lại hòa khí:
- Anh chưa về hả chị?
- Ba cháu là bộ đội, đang ở xa chị ạ.
Vừa rót nước mời khách, Oanh vừa nhìn lên bức tường 

đối diện. Vân xoay người nhìn về hướng ấy. Cô sững sờ: 
Tùng! Suýt nữa Vân thốt lên thành lời. Cô há hốc, lặng 
người trong bàng hoàng. Nụ cười rạng rỡ, mái tóc xoăn 
tự nhiên và đặc biệt đôi mắt to tròn kia, với Vân, xiết bao 
thân thương. Trong ảnh, Tùng đang bế con. Dường như 
sợ rớt nên ông bố trẻ khom người trông thật khổ nhưng 
bù lại, nụ cười thật mãn nguyện.

-Anh chị ở xa nhưng gặp được nhau, hay nhỉ?
Không để ý lời hỏi thăm vượt mức xã giao cùng giọng 

nói không tự nhiên của khách, Oanh chân thành:
- Hai đứa quen nhau khi tôi theo đoàn công tác của 

bệnh viện cùng đơn vị anh khám chữa bệnh cho đồng 
bào vùng sâu biên giới.

- Anh hay về không chị?
- Năm được hơn nửa tháng phép, thỉnh thoảng đi 

họp hay tập huấn, tạt qua nhà mấy ngày, thế thôi.
Oanh mỉm cười, nom chị thật hiền. Bồi hồi nhớ 

chuyện xưa, Vân cảm thấy tủi hổ. Cô nghĩ, có lẽ một 
phần nhờ những phụ nữ như chị mà đất nước mình 
chưa bao giờ thiếu người đi giữ nước. 

*          *          *
Sáng ba mươi Tết, Vân thay đồ chuẩn bị đi chợ, thấy 

bụng đau ran ran từng hồi. Liền đó, từng cơn đau nhói 
đến nghẹt thở. Cô vịn tường, ôm bụng, nhăn nhó: “Chắc 
con tới ngày rồi!”. Mẹ Vân luống cuống giục con gái đi 
tắm, bà gọi tắc xi và chuẩn bị đồ. Đến viện, họ mừng và 
yên tâm vì hôm nay đúng ngày trực của bác sĩ Oanh. Đang 
mang khẩu trang, găng tay chuẩn bị vào phòng mổ, 
thấy Vân, chị ra tận cửa, đưa tay đỡ cô bước lên tam cấp.
Bên ngoài, không khí Tết tràn lên mọi nẻo. Dáng đi tất 
bật hơn, xe chạy nhanh hơn, dường như mọi người 
hối hả làm nốt những việc còn lại trong năm để kịp 
rước xuân về trong niềm vui trọn vẹn. Và nữa, sắc Tết 
đang lung linh khắp chốn. Nhưng tất cả như bị chặn 
lại ngoài cổng bệnh viện này. Ở đây, lặng trong màu 
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trắng tinh khiết là nỗi đau, nỗi lo cùng niềm hy vọng 
phập phồng. Ngay những người đang làm thủ tục ra 
viện, phấn khởi bắt tay cảm ơn bác sĩ, cũng chỉ thoáng 
nụ cười trên môi.

Trưa, Vân được đưa lên bàn sinh. Liều thuốc giục 
khiến cô đau đến từng kẽ tóc. Bác sĩ Oanh đứng cạnh, 
luôn miệng khuyến khích, chốc chốc lại lấy khăn lau 
mồ hôi trên trán cô. Vân gắng hết sức làm theo lời bác 
sĩ. Sau cơn đau tưởng tột cùng, cô đột ngột thấy người 
nhẹ bỗng. Mọi người cùng ồ lên: “Thằng cu!”. Vân lịm đi 
trong đau buốt và sung sướng.

Khi tỉnh giấc, Vân nhận ra bác sĩ Oanh và con gái 
đang đứng cạnh. Cô xúc động không chỉ vì những 
lời hỏi thăm và chúc mừng năm mới chân thành của 
chị. Vân liếc nhìn đồng hồ, đã hai mươi ba giờ ngày ba 
mươi Tết.

- Sắp giao thừa, sao chị lại đưa cháu vào đây?
- Nhà chỉ hai mẹ con, mỗi lần trực đêm, tôi gởi cháu 

cho hàng xóm. Nhưng đêm nay, không tiện, lại sợ cháu 
tủi thân.

Người ta đón giao thừa bên bàn thờ gia tiên hay 

những tụ điểm vui chơi. Còn chị... Vân cảm thấy nao 
lòng khi nghĩ đến đó. Cô bé thôi nhìn em cu đang ngủ, 
níu tay mẹ:

- Bao giờ đến mùng năm mẹ nhỉ?
- Mùng năm là hết Tết rồi, sao cháu mong ngày đó?
Cô bé nhìn Vân, hồn nhiên cười:
- Vì mùng năm ba Tùng cháu mới về.
Có bao gia đình không được sum họp trong những 

ngày Tết? Vân tự vấn khi mẹ con Oanh đã xuống cầu 
thang. Cô gượng dậy, ngước nhìn ngoài cửa sổ. Trên 
những con đường, mọi người đang dồn về phía cầu 
quay Sông Hàn, nóng lòng chờ xem những tràng pháo 
hoa. Trên quảng trường thành phố, nơi mới đây còn 
là chợ hoa, những công nhân của công ty vệ sinh môi 
trường đang tất bật quét dọn. Trước cổng doanh trại 
quân đội gần đó, hai người lính gác vẫn đứng nghiêm. 
Vân giật mình nghe tiếng còi xe cấp cứu hú lên thảng 
thốt rồi đỗ ngay trong sân bệnh viện. Các y bác sĩ tức 
tốc xách băng ca chạy ra.

Lần đầu tiên, Vân nhận ra có nhiều người thức đêm 
ba mươi nhưng không phải để đón giao thừa. 
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Chừng dăm năm trở lại đây, trước sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin 
trên toàn cầu, cuộc sống số đã len lỏi vào 
đời sống của hàng triệu triệu người trên 
trái đất. Ở các nước tiên tiến người ta áp 

dụng kỹ thuật số vào cuộc sống con người rất tài tình, 
mọi thông tin về cá nhân đều được lưu trọn trong một 
“fi le”, người ta chỉ cần nhấp chuột để “enter” là ra ngay 
các dữ kiện về một con người, từ ngày tháng năm sinh, 
cha mẹ, quê hương bản quán cho đến nhóm máu, màu 
da, nhận dạng, số tài khoản và số lượng tiền hiện có. 
Để tiện ích, họ nén thông tin đó trong sổ hộ chiếu hoặc 
trên một chiếc thẻ để rồi ở bất cứ đâu, chỉ cần “quẹt” 
qua máy soi là biết đúng sai.

Thấy người nghĩ đến mình. Mỗi lần có các kỳ Quốc 
hội họp là không biết bao nhiêu ý kiến đòi đổi mới “giấy 
chứng nhận” về một con người lại được dư luận tung 
lên mạng và báo chí. Có người biện dẫn nguồn gốc 
chuyện hộ khẩu có từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, cái 

thời cổ đại xa xưa lắm rồi, nên loại bỏ trong đời sống 
hiện đại ngày nay. Có người cho rằng “cách quản lý như 
hiện nay, với sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân 
(CMND), làm hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của 
đất nước, đồng thời cũng không phù hợp với những 
quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định”. 
Nhiều đề nghị thay sổ hộ khẩu bằng thẻ xanh, thẻ 
hồng, thẻ an sinh, thẻ cá nhân… như những nước khác. 
Nhưng sau những đợt “phong trào” ý kiến rầm rộ như 
vậy, khi Nhà nước chưa có hình thức nào thay đổi, thì 
cuốn sổ hộ khẩu và CMND vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong đời sống mỗi con người Việt Nam. Theo trào lưu 
phát triển chung, có lẽ rồi đây những công cụ quản lý 
này sẽ được thay thế bằng các hình thức khác.

… Một thời gian chưa xác định được, cuộc sống số 
ngự trị toàn xã hội. Mỗi con người đều được mã hóa 
bằng một con số in trên một tấm giấy người ta gọi là 
“thẻ”, với những “mã vạch” đen, trắng, dài, ngắn khác 
nhau; lưu trữ đầy đủ các thông tin của một con người 

Cuộc sống sốCuộc sống số
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như mong muốn của người sản sinh và sử dụng nó. 
Ngay sau khi chào đời, con người được hệ thống điện 
toán của bệnh viện cập nhật thông tin vào hệ thống 
lưu trữ của Nhà nước, bao gồm ngành Tư pháp và An 
ninh – Cảnh sát, mọi dữ kiện về: chủng tộc, mẫu ADN, 
vân tay, màu da, màu mắt, màu tóc, nhóm máu, chiều 
cao, cân nặng, cha mẹ, quê quán v.v. và v.v., nói chung 
là tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến sinh linh bé 
nhỏ đó vào một “fi le” cá nhân, đồng thời lưu vào một 
chiếc thẻ từ. Và điều quan trọng là cũng ngay từ đó, 
sinh linh nhỏ bé ấy có một chìa khóa là “mã số” mà theo 
công nghệ thông tin gọi là password. Nếu không có cái 
password đó thì chẳng ai có thể khai thác và sử dụng 
được cái thẻ đó. Rồi ngày tháng trôi qua, đứa bé lớn lên, 
đi học. Mọi dữ kiện về bé đều được người lớn cập nhật 
thường xuyên. Như bệnh án thì: đã mắc bệnh gì, do 
bác sĩ nào điều trị, điều trị bằng thuốc và phương pháp 
gì, kết quả ra sao. Rồi lúc nào thì đến trường và quá 
trình học tập ở các trường như thế nào. Lớn hơn nữa 
thì kết hôn với ai, có đặc điểm chủng tộc, mẫu ADN, 
vân tay, màu da, nhóm máu, chiều cao, cha mẹ, quê 
quán… và quan trọng nhất là phải biết password của 
nhau để sử dụng khi cấp bách nếu vợ chồng có độ tin 
tưởng nhau tuyệt đối. Công danh, sự nghiệp cũng là 
những thông tin được đưa vào đây. Quá trình học tập, 
công tác, các bằng cấp, khen thưởng kỷ luật đều được 
mã hóa nạp vào thẻ. Nhất là lý lịch nghề nghiệp thì rất 
tiện lợi, nó sẽ lưu giữ bằng thông tin, hình ảnh những 
thành quả cống hiến của con người ấy cho xã hội, nhất 

là các công trình khoa học, văn hóa nghệ thuật… Khi 
cần thiết, người sử dụng chỉ cần đưa thẻ vào máy tính 
và mở khóa là có thể xem và công bố cho những người 
xung quanh biết về mình.  

Về mặt Nhà nước, để quản lý tài chính, chống tiêu cực, 
tham nhũng… tài khoản cá nhân cũng được mã hóa để 
các cơ quan hoặc các công ty trả lương hàng tháng, người 
sử dụng cũng dùng thẻ này để mua sắm cho bản thân họ. 
Việc sử dụng tiền trong tài khoản cũng rất tiện ích, thuận 
lợi nhất là bảo vệ được an toàn tài sản của mình, vì thẻ có 
vào tay người khác mà không có password thì cũng “bó 
tay”. Sau mỗi lần chi xài, hệ thống máy tính cũng hiện lên 
trong màn hình hoặc in ra giấy cho mình biết số tiền còn 
- hết trong tài khoản. Loại thẻ này gọn nhẹ, rất tiện dụng 
trong di chuyển, nhất là khi ra khỏi biên giới quốc gia. Khi 
qua cửa khẩu, người ta chỉ cần “quét” thẻ vào máy quét là 
hàng rào an ninh mở ra. Các thương gia và những người 
thường đi nước ngoài rất yêu thích cái thẻ này.

Khi ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn phải vào bệnh 
viện, cơ quan điều trị đọc nhanh các thông tin về bệnh 
sử của người mang thẻ để có thể đưa ra các phương 
thức điều trị phù hợp nhất, tránh được phản ứng phụ 
khi bệnh nhân có các tiền sử bệnh trái ngược với căn 
bệnh hiện trạng. Tấm thẻ còn được sử dụng như một 
chiếc khóa từ để bảo vệ ngôi nhà của người mang thẻ. 
Khi ra vào căn nhà thân thương của mình, người ta chỉ 
cần “quét” thẻ qua khe hở của lỗ khóa, cửa sẽ tự động 
cho người mang thẻ vào nhà và khóa lại chắc chắn. 
Mọi người đều yên tâm ăn no, ngủ say mà không sợ 
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kẻ nào đột nhập vì đã có hệ thống điện toán với các 
phương án phòng thủ, tấn công bảo vệ an toàn cho 
căn nhà của mình. Các hình thức thẻ được thế giới loài 
người triệt để sử dụng vì những tiện ích của nó. Người 
sử dụng cảm thấy rất thoải mái và thích thú, vì tuy nhỏ 
nhắn nhưng nó chứa đựng an toàn nhiều thông tin của 
mình, nhất là những điều thầm kín muốn giấu giếm.  

Ngày qua ngày, toàn thế giới hội nhập, các nước nghèo 
chậm phát triển cũng phấn đấu đầu tư phát triển phong 
cách quản lý này theo các nước giàu. Người ta có thể đi 
khắp thế giới mà không phải mang theo nhiều loại giấy 
tờ phiền phức, cũng như có thể dùng tiền khác mệnh giá 
mà không phải đổi khi muốn sử dụng. Chỉ cần “quẹt” thẻ 
vào máy tính là giải quyết được mọi vấn đề. Công nghệ 
quản lý thẻ thật là ưu việt. Nó phát triển nhanh như vũ 
bão và giữ quyền thống soái trên tất cả mọi loại giấy tờ. 
Cũng từ khi công nghệ thẻ phát triển, ngành công nghiệp 
sản xuất giấy in, giấy viết dần suy thoái cùng với ngành 
công nghiệp sản xuất bút viết các loại. Bởi vì con người 
chỉ dùng máy tính, kể cả việc ký tên trên các loại văn bản. 
Tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn; cây rừng xanh tươi 
vì không còn ngành sản xuất giấy phá rừng lấy gỗ làm 
bột giấy. Xã hội loài người hãnh diện về nền kinh tế công 
nghệ thẻ của mình. Các loại giấy tờ như hộ khẩu, CMND, 
giấy khai sinh đã trở thành quá khứ, nằm trong bảo tàng 
để thế hệ mai sau biết có một thời chúng đã được nâng 
niu, giữ gìn cẩn trọng.

Tuy nhiên, thời “hoàng kim” của thẻ cũng chỉ duy 
trì trong một thời gian nhất định. Trong đời sống con 
người, chiếc thẻ dần dần bộc lộ nhiều yếu điểm, vì là 
“vật ngoài thân” nên cũng có lúc bị rơi mất hoặc hư 
hỏng khi gặp những điều bất trắc, mà việc phục hồi lại 
mất thời gian và phức tạp. Cả xã hội lại một lần nữa lên 
tiếng đòi phải cải cách, cho rằng thẻ không còn phù 
hợp nữa, phải có sự thay đổi phương thức để quản lý 
một con người khác hơn, hữu hiệu hơn. Thế rồi các nhà 
khoa học, các nhà cải cách lại thi nhau nghiên cứu các 
phương án, cuối cùng thì cũng cho ra đời một loại vật 
dụng mới tiện dụng gấp nhiều lần thẻ, đó là con “chíp” 
điện tử có thể gắn được trên cơ thể con người. 

Để áp dụng biện pháp này, người ta tạo ra những con 
“chíp” tí hon với những mã số, mã vạch để lưu mọi thông 
tin như chiếc thẻ từ đã có. Chỉ khác là con “chíp” này bé 
hơn chiếc thẻ kia nhiều, được người ta rạch da rồi gắn 
nó vào. Người ta có thể gắn nó bất kỳ chỗ nào trên cơ 
thể tùy theo ý thích của người sử dụng. Với con “chíp” 
này người sử dụng thấy sung sướng và thoải mái hơn 
nhiều so với dùng thẻ, vì nó là “vật trong thân” không 
rơi rớt, mất mát, và vì con “chíp” này tiến bộ hơn, nó có 
thể hiểu và thực hiện các yêu cầu theo giọng nói của 
con người. Muốn sử dụng vào việc gì, người ta chỉ cần 
hướng vào nơi có gắn con “chíp” rồi ra lệnh là máy tính 
tự đọc và điều khiển các dụng cụ thi hành các mệnh 
lệnh một cách nhanh chóng, chính xác. Cả thế giới loài 

người thỏa mãn nhu cầu khi có công nghệ “chíp”; các kỳ 
họp quốc hội, làm luật… không thấy ai còn đòi cải cách 
nữa. Đại biểu quốc hội, đại biểu các hội nghị của các nhà 
nước khi biểu quyết vấn đề gì chỉ cần hướng con “chíp” 
vào máy quét dạng scan là xong. Con “chíp” trở thành 
công cụ quản lý hữu hiệu nhất trên đời. Mọi người tung 
hô tán thưởng và không còn phàn nàn gì nữa.

Ngày tháng tiếp tục trôi nhanh, những trục trặc trong 
cuộc sống của “chíp” bắt đầu xuất hiện xuất phát từ 
những chuyện cỏn con. Chuyện rằng, sau khi bù khú với 
bạn bè, người đàn ông đó ra mở cửa xe hơi để về nhà. 
Nhưng do quá chén, toàn thân thấm đẫm rượu bia. Khi 
hướng con “chíp” vào ổ khóa và ra lệnh “Vừng ơi! mở ra” 
thì cánh cửa xe hơi đã không thực hiện theo mệnh lệnh 
của ông ta vì lời nói thì lè nhè, còn mã khóa làn da và máu 
đã bị oxy hóa bởi rượu, không còn đúng theo chương 
trình đã cài đặt nữa. Vậy là anh ta phải vẫy taxi nhờ chở 
về. Nhưng trước khi xe taxi chạy anh phải đưa con “chíp” 
vào máy tính của xe để ghi nhận nơi xuất phát và tính tiền 
khi anh xuống xe. Máy tính cũng không đọc được nên 
anh ta đành phải xuống xe đi bộ. Thất thểu trên quãng 
đường dài, mệt quá anh ngồi xuống và ngủ bên vỉa hè. 
Đội tuần tra phát hiện và đưa anh về bót cảnh sát. Tại đây 
khi đưa “chíp” gắn trên người vào máy đọc thì máy tính 
không chấp nhận do dữ liệu bị nhiễu. Đồn cảnh sát tạm 
giữ anh ta cho tới khi tỉnh rượu. Khi anh ta tỉnh dậy, phải 
tắm rửa sạch hết mùi rượu và thật tỉnh táo thì con “chíp” 
của anh mới bắt đầu làm việc và anh mới được tha về. 
Trường hợp khác cũng đáng thương, một chị phụ nữ do 
sơ suất bị thương ở cổ tay nơi gắn con “chíp” đã không tài 
nào mở được cửa nhà, không dùng được điện thoại gọi 
cho người thân nên đành phải ngồi ngoài cả buổi, tới tối 
người thân về đưa đến trung tâm điện toán để chạy lại 
chương trình. Đặc biệt hơn, con “chíp” hiện đại này còn 
được cài đặt rất chặt chẽ về thông số của vợ hoặc chồng, 
để đảm bảo thực hiện chế độ hôn nhân “một vợ - một 
chồng”. Nên một mặt xã hội đã bớt đi nhiều vụ xì-căng-
đan “ông ăn chả - bà ăn nem” do “chíp” không chấp nhận 
người lạ, nên chủ nhân nó “đẩy nhau” vì phải cho “chíp” 
đọc và chấp nhận thông số trước khi “làm việc”. Nhưng 
mặt khác cũng nhiều đôi vợ chồng phải chia ly do “chíp” 
không đọc được thông điệp của họ khi có nhu cầu ân ái... 
vì những trục trặc kỹ thuật.

… Rồi một ngày kia hệ thống máy tính toàn cầu do 
một lỗi rất nhỏ mà không khôi phục được, làm hàng tỷ 
người người ngơ ngác không biết mình là ai, ở đâu, đi 
đâu, về đâu. Mọi thông tin về một con người đã bị xóa 
sạch trong tích tắc, chẳng có gì có thể “hóa thạch” để 
mà tìm kiếm. Cả thế giới loạn lạc. 

Tôi giật mình thức dậy, nhớ lại giấc mơ của mình, mới 
thấy càng trân trọng nâng niu tấm giấy khai sinh, tờ 
CMND và cuốn hộ khẩu giản đơn của mình. Mặc dù đi 
theo nó là những thủ tục lích kích, nhưng thà như thế còn 
hơn sống trong cảnh “mất thông tin” – vô gia cư. 
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Dường như với trẻ em bây giờ, có đồ mới như 
quần áo, dép mũ... vào dịp Tết không còn 
mấy háo hức, trông ngóng như ngày xưa 
nữa. Bởi lẽ, khi đời sống đã có nhiều thay 
đổi theo chiều hướng đi lên thì trong suốt 

một năm qua, trẻ em có nhiều dịp để được may sắm. 
Nào là ngày khai trường, sinh nhật, trung thu... đều là 
những dịp để con trẻ xúng xính, điệu đà trong bộ quần 
áo mới. Đúng là, mỗi ngày qua đi thay đổi từng ngày...

Tuổi thơ tôi gắn với ruộng vườn của ba, của mẹ, với 
những con đường nắng bụi mưa bùn sùi sụt khuất sau 
lũy tre làng. Tháng Chín, tháng Mười, trời trở gió đổ mưa 
tầm tã, khoảng sau hai, ba ngày là cả xóm làng ngập 
trong biển nước trắng xóa. Thương nhất là vườn rau của 
mẹ, nếu không bị ngập úng thì cũng bị mưa gió làm giập 
nát những luống rau non mơn mởn. Vì vậy, thời gian này 
thường là mùa “nghỉ ngơi” của đất vườn nên cũng là mùa 
túng thiếu nhất trong cuộc sống người dân quê tôi ngày 
trước. Bởi thường ngày, mọi mua sắm, chi tiêu đều trông 
vào mảnh đất vườn nhà, nhất là dịp chuẩn bị Tết đến xuân 
về. Tôi còn nhớ, năm nào mưa lụt kéo dài thì năm ấy cái 
Tết kém hương phai sắc. Người lớn như cha mẹ tôi lo toan 
đã đành, lũ trẻ con dường như đứa nào đứa nấy cũng xịu 
mày xịu mặt. “Lúa tháng Giêng, tiền tháng Chạp”, không 

có mớ dưa, bó cải hay thúng đậu... kĩu kịt theo các bà các 
mẹ ra chợ thì làm sao lo được cái Tết đủ đầy. Niềm vui 
ngày Tết của trẻ con vì thế cũng “phôi pha” theo...

Đến bây giờ, khi cây bàng đầu phố rụng hết lá già cằn 
cỗi, trơ cành khẳng khiu để những chồi non chúm chím 
đón nắng xuân về, khi gió hanh hao lành lạnh cho khăn len 
em gái choàng nét duyên e ấp, thì trong tôi vẫn còn tươi 
nguyên cái háo hức đợi chờ hương vị Tết như xưa mẹ cho 
đi chợ sắm quần áo Tết. Làng tôi nằm ven sông Thu Bồn 
và mỗi năm lũ tràn về, ruộng vườn được bồi đắp lớp phù 
sa màu mỡ. Quanh năm, bàn tay mẹ sớm hôm chăm sóc 
vườn nhà xanh um nên mùa nào thức nấy, các loại rau trái 
nối tiếp nhau. Đặc biệt vào mùa giáp Tết, nghĩa là vụ đầu 
tiên sau những trận lụt thì màu xanh non tươi của nhiều 
cây trái mẹ chăm trở nên thân thuộc và ám ảnh suốt thời 
thơ ấu của tôi. Còn nhớ có năm đã cuối tháng Mười âm lịch 
mà trời vẫn đổ mưa liên tục, cả khu vườn im lìm chìm trong 
nước. Cha tôi đốt thuốc đi ra đi vào, mẹ tôi nén tiếng thở 
dài nhìn ra vườn nhẩm thầm “Ông tha mà bà chẳng tha, 
trời cho cây lụt hai mươi ba tháng Mười.” Mưa vừa nhẹ hạt, 
trời quang mây tạnh, ngày nào cha mẹ tôi cũng vội vàng 
qua quít sau bữa ăn rồi vác cuốc ra vườn. Cha xới đều đất, 
lên vồng thẳng lối tươm tất làm sao. Mấy chị em tôi cũng 
phụ tay vào, tíu tít nhặt cỏ, rải phân, vãi hạt... Đâu vào đó rồi 
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những luống cải bẹ mát ngọt, cải xanh cay nồng. Cây cải 
có thể gieo suốt bốn mùa nhưng chỉ có Tết mới ra hoa kết 
thành hạt làm giống. Cây tần ô, cây ngò, xà lách cũng vậy. 
Để lưu giữ hạt giống cho mùa sau, cuối tháng Chạp, đầu 
tháng Giêng, từng luống tần ô xòe trăm ngàn cánh trắng. 
Hoa tần ô rất giống hoa cúc, giữa màu xanh cây lá, những 
chùm tần ô trắng xóa chen lẫn giữa sắc vàng hoa cải, cảnh 
sắc quê nhà như lộng lẫy hơn. Đó là chưa kể đến các loại 
rau diếp cá, xà lách, hành, ngò... Ngày Tết, thịt heo, bánh 
tét nhiều, nếu không có các loại rau cải kèm theo, thật 
khó mà ngon miệng... Và với lũ trẻ nhà quê như chúng tôi 
ngày ấy, mỗi thứ rau, thứ đậu được mẹ hái từ vườn nhà 
mang ra chợ là đổi lấy quần, áo, giày, mũ... cho chúng tôi 
“sính diện” trong ba ngày Tết. Được mùa rau trước Tết là 
niềm vui lớn, trẻ con thì hớn hở, người lớn như cha mẹ 
tôi dường như cũng trẻ ra. Mấy ngày giáp Tết, tất tả nhất 
vẫn là các chị, các mẹ. Rau xanh, cây tốt, quả chóng lớn, 
phải đi chợ liên tục mới bán hết. Từ làng Văn Thánh của 
tôi ra đến chợ huyện khoảng năm cây số. Những ngày 
giáp Tết, trời còn sương sớm dày đặc nhưng mẹ đã tất tả 
quang gánh. Trên khắp ngả đường làng, tiếng nói tiếng 
cười giòn tan hòa vào tiếng kĩu kịt của đòn gánh trên vai 
dường như làm tan đi sự mệt nhọc vất vả... Tôi nhớ những 
chiều cùng mẹ ra vườn, mẹ nói năm nào được mùa rau 
là mẹ “khỏe” trong người. Mẹ còn bảo nếu không có rau 
trái ra chợ, trong người còn mệt mỏi hơn. Suốt cả năm 
làm ăn, đến Tết không mua sắm được quần áo mới cho 
con, hay hương hoa bánh trái cúng tổ tiên ông bà thì thấy 
mình “có lỗi”. Thêm nữa, những ngày đầu năm mới mà 
không có tiền dù ít dù nhiều để lì xì cho con cháu hay 
đi chợ cúng đầu năm thì sự túng thiếu dường như theo 
suốt cả năm. Lúc đó tôi còn nhỏ, lơ mơ chưa hiểu hết ý 
mẹ nói nhưng cũng nhận ra, vườn rau đậu xanh non mơn 
mởn trước dịp Tết đến xuân về đã làm cho cha mẹ tôi “ấm 
bụng” hơn, nụ cười thêm tươi hơn và bao nhọc nhằn khó 
nhọc như tan biến hết. Và cảnh sắc trong nhà ngoài ngõ 
ở làng quê tôi càng thêm thắm đượm hương vị, rạng ngời 
trong dịp đầu năm.

Bây giờ, dù không còn “nguyên vẹn” những hình ảnh 
thân thương của quê nhà yêu dấu ngày xưa nữa, nhưng 
trên mọi ngả đường quê, vẫn thấp thoáng những vườn 
rau trái khoe hương khoe sắc mỗi dịp Tết đến. Năm nay, 
ông trời làm hai trận lụt lớn nên chắc chắn cây trái xanh 
tươi tốt. Ân huệ của sông mẹ quê nhà đã dệt nên tấm 
áo mới choàng xuân cho quê nhà. Hôm qua ghé siêu thị, 
cô bạn đồng nghiệp là dân gốc thành phố cứ xuýt xoa 
về những loại rau tươi non được bọc bao ni-lông bóng 
loáng, tôi tần ngần nhớ đến vườn rau của nhà mình ngày 
xưa. Rồi cứ lan man nhớ hoa cà tim tím, hoa cải vàng hoe, 
hoa ngò trăng trắng... Ngần ấy thôi đã gói trọn ký ức xa 
xăm của tôi về cha mẹ, về những tấm áo, cái mũ Tết thời 
ấu thơ dung dị theo suốt một đời. Những vườn rau nơi 
quê nhà đang khởi đầu cuộc hành trình mang hương hoa 
đi dệt những tấm áo ngày xuân... 

phủ rơm, hoặc đậy lá chuối mà lòng ai cũng hồi hộp mong 
ngày hạt nảy mầm, sự chờ đợi ấy xen lẫn niềm vui và hy 
vọng. Thường vào dịp cuối đông đầu xuân, nắng nhẹ mưa 
trong, đây là mùa để rau trái quê tôi khoe sắc xanh mơn 
mởn. Tôi nhận ra, vào mùa này, cha mẹ tôi không phải kỳ 
công tưới nước, bỏ phân, các loại cây rau vẫn lên xanh tốt. 
Ấy là nhờ trời mát mẻ, lại thêm lớp phù sa sông mẹ Thu 
Bồn mỗi mùa lụt đi qua và điều quan trọng nhất là tính 
ngày tính tháng cho từng loại cây trồng để kịp bán phiên 
chợ Tết. Với giống đậu cô-ve (quê tôi gọi là đậu Tây), là thân 
dây leo, gieo gần hai tháng mới cho lứa trái đầu tiên. Hay 
như trái khổ qua (còn gọi là dưa đắng, mướp đắng) cũng 
vậy, phải mất gần hai tháng trời mới bắt đầu cho trái. Suốt 
mùa khổ qua kết trái, những bông hoa vàng li ti không 
ngừng buông cánh. Dưới bóng mát của giàn cây, lũ trẻ 
chúng tôi tha hồ bày các trò chơi, thả bao mơ mộng theo 
những cánh hoa rơi... Nào là bông mướp vàng hoe, bông 
bầu trắng đục, dưa chuột thì ngoe nguẩy những cái đuôi 
vàng lấp ló... Mỗi loại hoa kết trái, những tấm áo, tấm quần 
ngày Tết như càng lấp lánh hơn trong niềm vui chờ đợi và 
hy vọng của chị em tôi.

Nhưng không chỉ có thế, thêm hương cho mùa xuân, 
pha sắc cho những món quà Tết ở quê tôi còn có những 
vườn rau xanh tốt. Quên sao được vườn nhà ai cũng 

N G U Y Ê N  T HẢO



Dường như từ khi bước qua khỏi tuổi 60, 
người ta thường có nhiều thời gian hơn 
cho những giờ phút “ngồi mà nhớ lại”? 
Ngồi yên một mình trong vườn hay bên 
hiên vắng vào buổi sớm mai mặt trời chưa 

sáng rõ hay khi chiều tà còn vướng vất chút nắng hanh 
vàng góc cuối chân trời phía xa, để tỉnh giác mà nhớ lại 
bao chuyện đã qua trong ngày, trong đời, phải chăng 
là cái thú luôn hấp dẫn và mời gọi đối với tuổi già?

Những ngày gần cuối năm tôi thường thức dậy sớm 
hơn, cảm thấy lòng thư thái và bình lặng hơn khi ra ngồi 
ở chiếc ghế mây cũ dưới gốc cây hoa sữa bên hiên nhà. 
Nhìn ngó trời đất êm ả một mầu nắng rất mỏng, rất tươi 
của mùa xuân đang khẽ khàng bước đến… để đón đợi 
một ngày mới! Phút giây lặng lẽ trải lòng cùng trời xanh, 
đất rộng và thiên nhiên hiền dịu tươi mát ấy đã cho tôi một 
ngày an vui với bao công việc cuối năm đang chờ đợi…

Có thể cái giá lạnh và ẩm ướt của những cơn mưa dầm, 
những ngày gió giật bão dông đang lùi xa, nhường lại cho 
cái nắng ấm, gió hiền của mùa xuân đang lướt đến đã làm 
cho lòng ta nhẹ bớt đi bao nỗi lo toan, bao điều trăn trở 
như bầu trời đổi thay trong trẻo và thênh thang trên cao 
kia chăng? Mùa xuân với cỏ cây hoa lá trỗi dậy sức sống 
xanh tươi dường như cũng đã chuyển hóa được bao tâm 
hồn u buồn, bao cảnh đời bất hạnh; làm vươn lên năng 

lực tiềm ẩn về một tương lai mới mẻ, an lành hơn cho đời 
mình!? Tôi chợt nhớ câu thơ của Tống Anh Nghị đã ám ảnh 
tôi từ nhiều năm nay, nhất là mỗi khi xuân về: “Mỗi lần xuân, 
đời tôi – tôi lại bắt đầu…”. Mỗi lần hết năm cũ – mỗi lần  sang 
xuân mới – cũng chính là mỗi lần tâm hồn ta bước sang 
một trang đời khác với bao ước mơ và hy vọng? Tâm hồn ta 
như cũng nảy mầm, trổ nụ cùng với sự đổi thay mầu nhiệm 
của đất trời? Có lẽ nhà thơ đã “bắt gặp” ý tưởng ấy khi “ngồi 
mà nhớ lại” vào mỗi lúc xuân về.

Dù cho sống trong bất cứ hoàn cảnh riêng lẻ nào, sa 
chân lỡ bước vào tình huống bi đát nào, thì mùa xuân 
bao giờ cũng an nhiên và công bình mang lại cho tất 
cả lòng khát khao thương yêu, nỗi mong chờ hy vọng 
cho tháng ngày dài sắp trôi qua đời mình tựa đôi bàn 
tay mầu nhiệm của mẹ hiền xoa dịu bớt những vết 
thương đau. Bởi vậy, mùa xuân còn là mùa thiêng liêng 
của những lời nguyện cầu, của khát vọng, thương yêu 
dành cho tất cả!

Hơn 60 mùa xuân đã lướt qua đời mình, tôi chiêm 
nghiệm được rằng: “Mùa xuân luôn thủy chung với 
những tấm lòng thành, luôn sẻ chia với bao cuộc đời 
trong sáng, và cũng mãi mãi là tia nắng ấm cho nỗi khát 
vọng vị tha dựng xây cuộc sống!”. Tôi luôn tự nhủ: Hãy 
bắt đầu mùa xuân từ tâm hồn mình trước khi đón chờ 
mùa xuân của đất trời chuyển đến… Và hãy ưu tiên 

Lặng lẽ với mùa xuân…
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Ngồi vào chiếc ghế dựa bên hiên nhà, dưới gốc cây 
hoa sữa – trong nỗi yên bình thanh tịnh của tâm hồn và 
cảnh vật buổi sáng ngày vào xuân – tôi nhớ đến buổi 
sáng của ngày 27 tháng Chạp cách nay gần 60 năm…

Mấy ngày trước trời mưa bay bay, khu chợ trong 
cảnh chiến tranh hoang tàn xám xịt, một màu trống 
vắng, hiu quạnh. Mực nước sông phía sau nhà tôi vẫn 
còn đầy, con nước lũ của mùa mưa bão vẫn cuồn cuộn 
suốt ngày đêm. Khoảng hai giờ sáng ngày 27 tháng 
Chạp năm ấy (1952), người giúp việc cho gia đình có 
nhiệm vụ chăm sóc riêng cho mẹ tôi nơi căn nhà nhỏ 
dưới phố đã đập cửa gọi anh tôi – báo tin: “Cậu ơi! Mẹ 
cậu đã chết rồi!”. Người anh cả của tôi mở tung cửa, vội 
vàng khoác tấm áo tơi lá kè, chỉ kịp quay lại nhìn hai chị 
em tôi đang từ trong bồ lúa đã leo ra đứng co ro bên 
cạnh, tấm tức khóc: “Má đã chết rồi! Hai đứa ở nhà ngủ 
đi! Trời lạnh, còn sớm lắm…”.

Mấy ngày sau, hình như đúng vào sáng ngày mồng 
một Tết, tôi đã đọc được câu này trên vách tường nhà 
của anh tôi viết bằng than: “Kể từ 2 giờ sáng ngày 27 
tháng Chạp âm lịch 1952, tôi mãi mãi không còn thấy 
hình bóng mẹ tôi nữa!”. Cũng như anh tôi, hai chị em tôi 
đã mất mẹ từ năm ấy – lúc ấy chị tôi mới được 12 tuổi, 
còn tôi vừa tròn 8 tuổi!

Sáng nay, sau gần 60 năm, cũng nơi khu phố chợ này, 
cũng tại căn nhà cũ thuở xưa, trời không mưa bay, chỉ có 
sương mù nhẹ. Con phố rộng đang thức dậy để bắt đầu 
một ngày vào xuân nhộn nhịp. Phía đông, ráng mây đỏ 
hồng, hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Mùa xuân hôm nay 
khác mùa xuân 60 năm trước. Cảnh vật đã muôn vàn đổi 
thay – khác lạ, nhưng lòng tôi, vẫn một màu buồn thương 
nhớ! Vẫn cô độc trong đời sống bất hạnh. Vẫn ngơ ngác 
trước nỗi truân chuyên của đời người, đời mình như cách 
nay gần 60 năm lúc vừa mất mẹ…

Tôi ngồi lặng yên nhớ mẹ, dù tôi không giữ được 
chút gì của mẹ bên cạnh đời tôi: Chưa được một lần 
hôn lên đôi má của mẹ để có thể nhớ (dầu ngày nào 
bà cũng cho gọi tôi vào hôn lên trán bà), chưa được 
một lần cầm lấy tay mẹ âu yếm để nhìn ngắm, cho đến 
chưa nói được cùng mẹ một lời nào thốt lên tự đáy 
lòng thương yêu của mình! Tôi chưa làm được chút gì 
cho mẹ, ngoài nhận của mẹ biết bao tình thương yêu, 
sự chăm sóc, và nuông chiều hết mực dành cho đứa 
con trai út xấu số! 

Mẹ có thể ngờ rằng, gần 60 năm sau ngày mẹ đã đi 
xa, đứa con 8 tuổi ngày nào chỉ biết rong chơi bây giờ đã 
trưởng thành, đã là cha của những đứa con đang sống có 
ích… đang ngồi đón xuân; nhớ mẹ mà không cầm được 
những giọt nước mắt thương nhớ ngậm ngùi? 

Một ngày xuân mới đang đến kia rồi. Mặt trời đã 
bắt đầu rực rỡ ráng mây sắc hồng phía đông. Nghĩ đến 
tương lai của con cháu, tôi cảm thấy lòng thanh thản, 
biết mình đã không phụ công ơn cha mẹ. Bất giác, tôi 
mỉm cười, đứng dậy… 

dành thời gian cho Tình Thương Yêu, bởi đó chính là 
thời gian quý báu nhất của đời sống!

Tôi vẫn thường thức giấc vào khoảng 4 giờ sáng – thói 
quen này đã có từ lúc nào tôi không để ý, nhưng với tôi 
thì đã thành nếp. Hôm nay, không biết sao, tôi lại thức dậy 
sớm hơn, bật chiếc điện thoại để ở đầu giường thấy mới 
chỉ được hơn 2 giờ sáng. Tôi nhớ, đêm qua tôi ngủ sớm 
hơn lệ thường, một giấc ngủ quên bất chợt, cứ chìm dần 
vào giấc ngủ mê đến nỗi chưa kịp móc mùng như thường 
đêm… Tôi tự nhủ, phải chăng từ ngày đất trời chuyển tiết 
xuân, mùa xuân đã gọi tôi thức dậy sớm chăng?

Nằm yên – cố dỗ thêm giấc ngủ, nhưng không thể 
được. Tôi vẫn thường dỗ giấc ngủ bằng cách thầm niệm 
hồng danh chư Phật, chư Bồ-tát miên mật, nhưng sáng 
nay, chẳng hiểu sao, tôi lại tỉnh táo, không thể dễ dàng 
chợp mắt trở lại thêm chút nào?

Tôi quyết định xuống giường khi trời còn mập mờ 
ánh sáng, phía ngoài khung cửa sổ là một mầu xám và 
lạnh lẽo. Hình như đang có sương mù… Tôi khẽ khàng 
xuống gác, mở cửa, bước ra hiên: Khu chợ phía trước 
nhập nhoạng bóng người, từng bóng người di chuyển 
thầm lặng, và có trên chục chiếc xe Honda kềnh càng 
bao giỏ chất đầy, cao lêu nghêu phía sau, chờ rời khu 
chợ tản về các miền quê mang theo hàng hóa rau quả 
cho các phiên chợ cuối năm hối hả…

M A N G  V I Ê N  L O N G

  1 - 1 - 2012   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO 67



68                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 1 - 2012

Tại sao tôi cảm thấy cô đơn và bất hạnh? Tại 
sao tôi sợ hãi và bất an? Theo giáo lý nhà 
Phật, có thể vì tôi đã thiếu ý thức và không 
chịu chăm sóc ngôi nhà của mình mỗi ngày. 
Giáo lý nhà Phật nói rằng nếu ngôi nhà của 

tôi đẹp đẽ, ấm cúng, nhiều năng lượng, chắc chắn tôi 
sẽ khỏe mạnh và có bình an, nhất định tôi hạnh phúc 
và mãn nguyện.

Ngôi nhà đầu tiên chính ngôi nhà tâm. Tôi biết cơ 
thể của tôi gồm hai phần là thân và tâm. Tôi vẫn chăm 
sóc thân tôi hàng ngày. Thân tôi được ăn, uống, ngủ, 
nghỉ; Tôi cho thân được mặc đẹp, được đeo đồ trang 
sức, rồi nước hoa, dầu thơm. Nhưng quả thật, đã quá 
nhiều khi tôi quên lửng mất tâm.

Được học Phật pháp, tôi mới biết ra, mỗi khi giận dữ, 
tôi đều mang rác vào ngôi nhà tâm của mình. Những 

khi căng thẳng hay cô đơn, sợ hãi và lo lắng, tôi cũng 
đang làm bẩn ngôi nhà tâm của mình. Đến khi tôi biết 
ngồi xuống, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng theo dõi hơi 
thở. Lúc ấy, tôi thở thật nhẹ nhàng. Tôi nhớ lại những 
lời hướng dẫn và mỉm cười thật tươi trong lúc thở. Khi 
thở vào, tôi biết rằng hơi thở đang chầm chậm vào sâu 
trong phổi. Khi thở ra, tôi biết mình đang thả thán khí 
vào trời đất. Vậy mà chỉ trong vài phút, tôi đã thấy tâm 
mình thanh thản. Tôi đang chăm sóc cho ngôi nhà tâm 
của mình. Tôi ngăn rác, và không làm vấy bẩn thêm. Tôi 
đã nhớ đến ngôi nhà tâm của tôi, và bắt đầu biết chăm 
sóc tâm như vẫn chăm sóc thân.

Mọi người đều có thể chăm sóc ngôi nhà tâm của 
mình bằng cách sống thư giãn. Hãy tập sống với khoan 
dung và độ lượng. Hãy tập nhận biết, thông cảm, và chia 
sẻ. Hãy mỉm cười mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi gặp khó 

Bốn ngôi nhà…
N G U YỄN  MẠN H  H Ù N G



69  1 - 1 - 2012   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

bạn đang nhận được rất nhiều và lâu dài đấy.
Ngôi nhà thứ ba là ngôi nhà đồng nghiệp. Hầu như 

mỗi người đều ở bên cạnh đồng nghiệp của mình 
nhiều hơn cả thời gian ở với vợ chồng con cái hay bố 
mẹ. Ít nhất, người ta có mặt ở cơ quan đến tám giờ 
đồng hồ; thường là nhiều hơn. Từ sáng sớm đến tận 
tối. Có khi đêm khuya mới về đến nhà. Thời gian bạn ở 
bên người thân thực sự là mấy tiếng? Bởi bạn đã mất 
tám giờ để ngủ rồi mà.

Hãy yêu thương các đồng nghiệp của mình. Người 
đau khổ nhất là những người phải làm việc với những 
đồng nghiệp mà mình không ưa. Và khi mình không 
ưa các đồng nghiệp, chính mình là người chịu thiệt 
thòi đầu tiên và lớn nhất. Tôi thấy thương cho những ai 
luôn nghĩ rằng mình chỉ là người đi làm thuê. Khi đó họ 
làm việc không hiệu quả, và khó thấy mình hạnh phúc. 
Tôi luôn nghĩ, người làm thuê lớn nhất ở cơ quan chính 
là ông sếp. Đó là người vất vả nhất, lo nhiều nhất, phục 
vụ nhiều nhất.

Đáng tiếc là có không ít người lấy thời gian của cơ 
quan để làm việc riêng. Cái lãng phí lớn nhất là lãng phí 
thời gian. Kẻ cắp đáng phê phán nhất là kẻ lấy cắp thời 
gian. Và bạn có là kẻ cắp không? Bạn có thật sự đang 
góp phần xây dựng ngôi nhà đồng nghiệp, ngôi nhà 
cơ quan của mình không?

Ngôi nhà thứ tư là ngôi nhà tâm linh. Dù bạn theo 
tôn giáo nào, bạn đang may mắn có ngôi nhà thứ tư 
của mình. Đây là chỗ dựa tinh thần rất tốt. Khi thất 
vọng hay chán nản, khi buồn bực hay gặp những 
chuyện không may, ngôi nhà tâm linh luôn chở che 
bạn. Nếu bạn không theo tôn giáo nào, lúc gặp điều 
không như ý, cuối cùng bạn cũng kêu lên “Trời ơi!” và 
bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Như vậy, dù bạn không theo 
tôn giáo nào, khi bạn ốm đau hay bị tai nạn, khi bạn bất 
lực hay cô đơn, ngôi nhà tâm linh vẫn luôn hiển hiện 
bên bạn. Bạn chỉ việc chui vào để hưởng cái ấm áp của 
mùa đông, cái mát mẻ của mùa hè.

Nhiều người có thói quen dọn nhà của mình và vứt 
rác ra xung quanh. Nhưng, nếu quanh ngôi nhà của 
mình chỉ toàn nhiễm ô và rác rưởi thì ta có sống hạnh 
phúc và bình an, có được sự thảnh thơi và sung sướng 
không? Hẳn là không bao giờ. Bởi còn sống tức ta còn 
phải thở. Mà thở bằng không khí trong sạch của bầu 
trời, từ xung quanh quanh bạn.

Chúng ta không chỉ tập chăm sóc bốn ngôi nhà 
của mình mà cần chăm sóc con đường vào ngôi nhà. 
Cần trồng hoa và cây trái quanh những ngôi nhà ấy. 
Nếu chúng ta biết và có thói quen chăm sóc những gì 
không phải của mình thì những gì của mình mới thành 
tuyệt diệu, và cuộc sống của ta mới thực sự viên mãn. 

Theo kinh nghiệm của tôi, những ai chăm sóc tốt bốn 
ngôi nhà của mình luôn thì mãi có bình an và hạnh phúc. 
Những ai biết vì cái chung, vì cộng đồng thì luôn được 
yêu quý và tôn trọng, luôn vững chãi và thảnh thơi. 

khăn và bất trắc. Bạn có biết rằng ai là người giàu nhất 
không? Đó là người có tâm, sống có tâm. Còn người 
nghèo nhất là ai sống không có tâm, thiếu đi cái tâm.

Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà huyết thống. Đó là quan 
hệ của ta với cha mẹ ông bà, với con cái cháu chắt, với 
họ hàng nội ngoại, với tổ tiên nhiều đời. Chúng ta cần 
nhớ đến tổ tiên và các thế hệ. Chúng ta cần thương yêu 
và chăm sóc các thành viên trong nhà. Mỗi thành viên 
của gia đình mình là những người gần gũi nhất của ta. 
Và nếu như bạn không yêu thương những người trong 
ngôi nhà huyết thống của mình thì đó thật sự là một 
thảm họa!

Trong ngôi nhà huyết thống, những người gần gũi 
với mình là quan trọng nhất: vợ, chồng, con cái, cha mẹ. 
Tuy nhiên những mối quan hệ xa hơn cũng là những 
rễ cây quan trọng giúp cho cây gia đình huyết thống 
của ta thêm bền vững. Nếu không có nhiều thời gian, 
mỗi ngày bạn hãy dành ít phút nghĩ đến họ với những 
tình cảm yêu thương và trìu mến nhất. Nếu có thể bạn 
nên gửi nhắn tin hay viết thư, gọi điện thoại hay đến 
thăm những thành viên trong ngôi nhà huyết thống 
của mình. Khi bạn cho đi tình cảm và sự yêu thương, 



Mỗi năm xuân về, Tết đến, nhiều địa 
phương vẫn còn giữ nếp xưa. Nhiều 
làng, thôn, sóc, bản vẫn rộn ràng tổ chức 
những ngày hội xuân…Trong những 
ngày hội xuân, mọi người thường nhắc 

nhở nhau Hội Đền Hùng, tưởng niệm vua Tổ: “Dù ai đi 
gần về xa - Nhớ ngày giỗ Tổ tháng Ba mồng mười”.

Hội làng mùa xuân biểu hiện những nét tinh hoa 
của nền văn minh xóm làng mà điểm nhấn nổi bật là 
đám rước rất tráng lệ và thân quen. Có một số hội làng 
được tổ chức như là một “hội chợ” ngày nay. Hội làng 
đón xuân rộn ràng và hấp dẫn. Hội xuân của mỗi làng 
đều có nét độc đáo riêng. 

Quanh Hà Nội, người ta vẫn nhớ đến những ngày hội 
độc đáo; như tại làng Đường Yên ở ngoại thành, hội làng 
có tổ chức cuộc thi bốn bước gồm thi cày, câu ếch, chọc 
chó, bắt trạch và cuộc thi kén rể; tại hội làng Lệ Mật ở 
huyện Gia Lâm-Hà Nội thì diễn ra tục múa rắn; 
làng Trung Nha, tục gọi là làng Nghè, thuộc xã 
Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm lại có hội thi nấu cơm. 

Tại Nam Định có làng Thanh Khê thuộc 
huyện Nghĩa Hưng đón xuân với những cuộc 
thi đánh đu theo tiếng mõ. 

Vào miền Trung, hội cầu mùa tại làng Bảo 
Ninh thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
có tổ chức hát chèo cạn, múa bông và 

rước cốt Ông (cá voi) đã đi vào ca dao, “Xem người khiêng 
kiệu, rước hoa - Hò khoan-chèo cạn trong ba đêm ngày”. Hội 
vật làng Thủ Lễ thuộc huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên 
Huế có tổ chức đua ghe, chọi gà và “keo vật khai xuân”. 
Cũng ở Thừa Thiên-Huế, hội Cầu ngư của làng Thuận An 
diễn trò tung lưới bắt cá đã trở thành hò vè “Vò vọ mà 
chấm muối rang - Đi mô cũng nhớ Thuận An mà về.”

Đến miền Nam, lễ hội tại thị trấn Tầm Vu thuộc huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An có tục xô giàn cướp bánh trái. 

Lên miền cao, lễ ăn cơm mới của người Êđê ở Tây 
Nguyên được tổ chức để cầu Yàng “cho mùa sau lúa 
ngoài rẫy sai bông, mẩy hạt, đến kỳ thu hoạch thì đầy 
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rủ nhau cùng về
DƯƠN G  V Â N



gùi, ngập kho”. Ngày hội đua voi tại các bản làng Tây 
Nguyên thường diễn ra vào mùa xuân, khoảng tháng 
Ba âm lịch; trời nắng dịu, đất rừng khô ráo, hoa rừng 
đua nhau khoe sắc; đấy cũng là mùa con ong đi hút 
mật, con voi xuống sông uống nước; để khi tiếng tù 
và rúc lên thì không khí trường đua voi trở nên căng 
thẳng; cuộc đua bắt đầu, những con voi lao về phía 
trước trong tiếng hò reo, la hét của người xem và tiếng 
trống, tiếng chiêng ầm vang cả núi rừng…

Lễ hội Chùa Ông Phật Cô Đơn tại huyện Bình Chánh 
ở TP.HCM có cả hàng ngàn người về chiêm bái “Phật cô 
đơn” và cầu nguyện năm mới an khang tốt đẹp. Lễ hội 
Chôl Chhnăm Thmây ở tỉnh Sóc Trăng tiến hành vào 
đầu tháng Chet theo Phật lịch của người Khmer chính 
là lễ mừng năm mới, có lễ tắm tượng Phật bằng nước 
thơm và đắp núi cát…

Phiên chợ Tết ở  làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh 
Hà Nam được gọi là Chợ Đồng. Cứ đến ngày 24 tháng 
Chạp âm lịch hằng năm, người dân địa phương và các 
làng quê lân cận lại họp chợ chỉ có một ngày trên cánh 
đồng làng Yên Đỗ, quê hương nhà thơ Tam Nguyên Yên  
Đỗ - Nguyễn Khuyến; chợ Đồng không chỉ bày hàng 
mua bán mà còn bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân; 
cũng là dịp đón xuân và tưởng nhớ tổ tiên. Nét đẹp 
văn hóa của phiên chợ Đồng đã đi vào thi ca của Tam 
Nguyên Yên Đỗ:“Tháng Chạp, hai mươi bốn chợ Đồng / 
Năm nay chợ họp có đông không?”.

Một địa danh khác nổi tiếng cách đây trên 180 năm 
là hội chợ xuân Gia Lạc. Tương truyền chợ xuân Gia Lạc 
được lập ra dưới thời Minh Mạng do Định Viễn công 
Nguyễn Phước Bình, người con thứ tư của vua Gia Long. 

Chợ xuân Gia Lạc là một chợ làng quê nằm cách bờ sông 
Hương khoảng 300 mét; chợ bày bán những  sản vật 
nhỏ chỉ để “lấy hên” đầu năm. Chợ Gia Lạc xưa như một 
“hội chợ” ngày nay. Chợ dựng trên một mảnh đất trống 
với những căn lều tạm bợ. Kẻ bán, người mua, người đi 
xem đông vui, nhộn nhịp. Hàng hóa bày ra đủ loại, từ 
đồ gia dụng hằng ngày như chén bát, cơi trầu, bộ chén 
ấm trà, quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ con và các bánh 
trái, hoa quả; đặc biệt là những đặc sản nổi tiếng như 
cau Nam Phổ, trầu chợ Dinh, hoa giấy Thanh Tiên, con 
gà làm bằng đất sét (con tu huýt), ông trạng cỡi ngựa 
bằng bột, ông phỗng miệng cười toe toét, con heo mập 
ú được sơn phết đủ màu sắc… và có cả các quán ăn 
bán bún bò Huế. Chợ xuân Gia Lạc có tổ chức bài chòi, 
bài thai, hò đối đáp giữa nam và nữ. Thanh niên nam 
nữ đến chợ xuân Gia Lạc là để nghe giọng hò bài thai 
trầm bổng có chen vào đôi chút tiếu lâm, pha trò duyên 
dáng… Hội chợ này tồn tại khá lâu qua nhiều giai đoạn 
lịch sử, nhưng từ  sau năm 1945 thì bị đứt đoạn, năm có 
năm không và sau đó mai một dần. Chợ xuân Gia Lạc chỉ 
còn lại trong ký ức nhiều thế hệ. Mỗi độ Tết đến xuân về, 
những người xa quê vẫn thầm mong: “Giá như có con gà 
đất - Thổi hơi dài đỡ nhớ quê”… 

Những hội làng đón xuân không chỉ phản ánh nếp 
sinh hoạt truyền thống của dân tộc mừng xuân mà còn 
thể hiện bản sắc và nét đẹp của quê hương. Biết cách 
giữ gìn và phát huy các hội làng, hội thôn, hội bản, hội 
sóc… đón Tết mừng xuân trên nhiều vùng miền của đất 
nước, cũng là bảo vệ nền văn hóa truyền thống của dân 
tộc trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Còn nhớ hội 
làng đón xuân… thì ai ơi nhớ rủ nhau cùng về … 
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Vừa thấy bóng chị vào nhà, thằng Út đã vội 
la lên: Chị Bồng, chị Bồng về mẹ ơi! Trời 
đã nhá nhem, mà căn nhà vẫn còn tối om. 
Đã hai mươi tám tháng Chạp rồi mà cái 
vùng quê này vẫn còn yên ắng; chẳng có 

tín hiệu gì của ngày Xuân, tháng Tết. Giờ này mà vẫn 
còn lác đác mấy người đang lom khom ngoài ruộng. 
Cha nó đi cắm câu cũng chưa về. Đang loay hoay 
chụm nồi cám heo, nghe thằng Út gọi, mẹ nó vội 

ra đứng ngõ sau…
HẢ I  T R Ì N H
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nhét nùi rơm vào bếp, rồi lật đật chạy vào; con Bồng 
bổ nhào đến ôm mẹ mà rơm rớm nước mắt. Mẹ xoa 
đầu nó, nói mấy câu chào hỏi qua loa, để cho mấy 
chị em nó mừng vui, ríu rít bên nhau; bà trở lại chái 
bếp. Biết con đi đường xa đói bụng, bà dọn cơm cho 
mấy chị em nó ăn trước.

Chuyến xe chiều nêm cứng cả người và hàng hóa, 
thế mà gã lơ xe còn cố chèo kéo thêm mấy người 
khách hành lý lỉnh kỉnh. Một người lính mặc đồ rằn ri, 
râu tóc dị hợm, nói ra toàn hơi rượu, trông như anh ta 
vừa mới từ mặt trận trở về, thò đầu ra càu nhàu: “Xe 
đầy thế này rồi còn muốn gì nữa mà chưa chạy. Chiều 
tối rồi, không chạy tao đốt xe cho mà coi”. Gã tài xế 
quay đầu lui bả lả mấy câu tỏ ý xin lỗi, rồi thét gã lơ xe 
lại quay máy cho xe chạy. Chiếc xe già cỗi, gồng mình, 
chậm rãi bò ra khỏi bến. Con bé cố ép mình sau đống 
quang gánh chất lên tận đến mui xe. Nó nín thở, hồi 
hộp chờ gã lơ xe đi qua giữa đám hành khách đứng 
ngồi lố nhố để thu tiền “Lạy trời xui khiến cho ổng 
không nhìn thấy!”. Lúc lên xe, nó đã bị kẻ gian móc 
sạch túi, may mà cái giỏ xách còn nguyên vẹn. Tấn 
thối lưỡng nan; trở về thì không được, ở lại thì ăn ngủ 
ra sao đêm nay. Biết không còn tiền nhưng nó cũng 
đánh liều bước lên xe. Thấy gã đã trở lại phía sau xe, 
nó mừng thầm trong bụng. Xe vẫn chạy khá nhanh. 
Nhìn ra ngoài, chỉ còn một đỗi nữa là đến chợ Nọ, 
điểm tạm dừng cho khách xuống. Từ đây đến nhà nó 
chỉ còn khoảng chừng hai cây số, đi bộ cũng về trước 
lúc đỏ đèn. Đúng như dự đoán, đến nơi, có mấy người 
khách xuống xe, thì gã lơ xe phát hiện ra nó. Hắn đòi 
tiền, con bé năn nỉ mãi hắn vẫn không chịu; thế là hắn 
nắm tay con bé đẩy xuống, trong lúc xe vừa chuyển 
bánh; may thay nó gượng lại được nên chẳng hề hấn 
gì. Gió chiều phả mát cả người. Con Bồng đã tỉnh hẳn. 
Nó mừng quá, thế là đã toại nguyện. 

Ăn cơm xong. Bồng tẩn mẩn mở cái túi xách trao 
cho ba đứa em gói kẹo, Bé Lớn, Bé Nhỏ mỗi đứa mỗi 
cây kẹp tóc màu sặc sỡ, riêng thằng Út thì được cái 
đồng hồ đeo tay bằng nhựa; chúng hí hửng mừng 
vui. Nhưng có lẽ người vui nhất là mẹ nó, đang đứng 
cười tủm tỉm nhìn các con sum vầy, cái giây phút 
hạnh phúc hiếm hoi đã từ lâu bà mới có được. Lão 
Đinh vừa về đến thì mấy đứa con đã ngủ hết. Hai vợ 
chồng ngồi vào mâm cơm đã dọn sẵn. Thấy chồng 
liếc nhìn cái túi xách để trên bộ ván với nét mặt kém 
vui, vợ lão đã nhanh nhẩu: “Con Bồng vừa mới về lúc 
đầu hôm. Tội nghiệp bà cụ phúc đức biết thương 
người. Mấy đứa cháu và con dâu bà vào trong Quảng 
ăn Tết hết nên bà mới cho nó về đó, chớ ba ngày 
Tết lu bu công chuyện ai mà cho người giúp việc về 
quê đâu; nhưng bà dặn ngày mồng bốn phải lên”. 
Mặc cho vợ huyên thuyên, vừa ăn lão vừa ừ ừ cho 
qua chuyện chứ thật tình lão đã chán ngấy cái trò 
bày đặt này mấy lần rồi. Cuối cùng thì lão cũng phải 

đích thân đội đàng san dạ dẫn nó lên phố mà xin lỗi 
người ta. Tuy nghèo và thất học nhưng lão là người 
có tư cách; biết điều phải, lẽ trái.

Cái tên làng Phò An thật ra chỉ có trong văn tự và 
trên bản đồ địa chánh mà thôi. Thực tế, người dân địa 
phương chẳng ai thèm nhớ đến cái tên nghe ra đẹp 
đẽ ấy bao giờ. Người ta vẫn quen gọi nó là xóm Làng 
Đê: xóm tập trung khoảng ba bốn chục căn nhà nằm 
rải rác trên bờ đê phía tả ngạn con sông Lợi Nông, 
một nhánh của sông Hương đổ ra cửa biển Thuận An; 
cách kinh thành Huế chưa đầy bảy, tám cây số. Họ 
chuyên sống bằng nghề đánh cá trên sông và trên 
các bàu phá vùng lân cận. Ở bên cánh đồng bao la 
bát ngát nhưng chẳng mấy ai chọn nghề làm ruộng. 
Đến thời điểm đầu thập niên 70 mà cư dân ở đây vẫn 
còn nghèo. Hình như có “ngạch đất”; nơi đây chuyên 
cung cấp “Ô-sin” cho mọi miền. Con trai mới lớn thì đi 
ở chăn trâu, cắt cỏ cho những nhà khá giả trong vùng. 
Con gái thì lên phố thị giúp việc cho các gia đình công 
chức hạng trung hoặc các tiệm buôn bán giàu có*. 
Họ quan niệm đây cũng là một nghề, nên chẳng ai 
có mặc cảm khi cho con đi ở đợ. Đã mười ba tuổi mới 
biết đọc, biết viết thì đã xa nhà đi ở mướn. Con Bồng 
còn nhớ mãi cái cảnh ngày ôm áo ra đi; ngoảnh mặt 
lại, thấy mẹ và đàn em nheo nhóc tựa cửa nhìn theo 
mà nước mắt lưng tròng. Mấy ngày đầu xa mái nhà 
thân yêu, buồn tủi biết bao, nhưng nó cũng cắn răng 
chịu đựng cũng vì thương mẹ, thương em. Một nghìn 
đồng tiền công một năm, cha mẹ nó đã nhận đủ để 
trang trải nợ nần và sắm thêm câu lưới làm kế sinh 
nhai. Ở cái xứ đồng không mông quạnh này biết đào 
đâu cho ra số tiền lớn lao như thế. Cũng may cho nó, 
gặp được nhà người chủ tốt bụng. Chồng là một công 
chức hạng khá, vợ có cửa hàng bán vải ở chợ Đông 
Ba. Làm công việc nhà và trông ba đứa nhỏ lại có bà 
cụ tiếp tay nên cũng không đến nỗi nhọc nhằn lắm so 
với việc sương nặng gánh đầy ở chốn ruộng đồng. Bà 
cụ rất cưng đàn cháu, lại là người biết ăn chay niệm 
Phật, biết thương người nên bà cũng không nỡ đối 
xử với nó như một kẻ tôi đòi. Những chiều rảnh rang, 
ngồi nhìn những chùm khế muộn màng lủng lẳng 
trên cành cây trụi lá, nhìn những tàu cau đong đưa 
trước gió trong khu vườn hoang ngôi nhà hàng xóm 
là những lúc nó không cầm được nước mắt nỗi nhớ 
nhà, “Chiều chiều ra đứng ngõ sau - Trông về quê mẹ 
ruột đau chín chiều”. 

Thấm thoắt mà đã qua chiều mồng ba Tết. Đêm nay, 
nằm thao thức mãi, con Bồng không sao chợp mắt 
được, chuyện gì sẽ xảy ra khi cha nó hay được sự thực 
nó đã trốn về quê ăn Tết. Riêng phần mình, nó sẵn sàng 
chịu đựng tất cả. Chỉ tội nghiệp cho mẹ nó sẽ không 
tránh khỏi những lời cha đay nghiến, “Con hư tại mẹ, 
bà tiếp tay với nó để làm khổ tôi, đã cực mà còn không 
được yên thân”. Rồi mẹ nó chỉ biết khóc! Mà cũng đúng 
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mặt khiến nó chúi nhào, nó lồm cồm ngồi dậy khóc 
thét lên khiến hành khách trên xe nhốn nháo, họ 
chẳng hiểu cớ sự gì. Lão lớn tiếng như để phân bua 
với mọi người: “Ngày xưa tao đi ở đầy tớ cho người ta 
đói trưa, khát sớm mà cũng phải cắn răng chịu đựng. 
Bây giờ ở đầy tớ cơm trắng cá tươi, mầy còn đòi gì 
nữa mà trốn lên trốn xuống; báo hại tao phải nhiều 
lần đi quỳ lụy xin lỗi người ta, đồ con bất hiếu…”. Con 
Bồng vẫn đứng lì, nó nhất quyết không chịu lên xe. 
Lão xấn lại định đánh tiếp, nhưng một người thanh 
niên từ trên xe đã nhảy xuống ôm chầm lấy con bé, 
anh nhỏ nhẹ với lão: “Cháu xin bác tha cho em đi, nó 
nhỏ dại chẳng biết gì đâu, bác đừng đánh nó mà tội 
nghiệp”. Rồi quay qua con nhỏ, anh dỗ dành, “Nghe lời 
anh lên xe đi kẻo xe sắp chạy rồi”. Con Bồng tiu nghỉu 
bước theo anh thanh niên, lão Đinh cũng vội vã lên 
theo. Như một niềm ân hận, lão ta ôm chầm con bé 
trong tay; rồi lão thì thầm bên tai nó; “Cũng tại con 
mà ra, cứ lên xe thì có chuyện gì đâu mà phải chịu 
đòn. Con ráng đi, đến tháng Ba, cha đi cắt lúa mướn 
lấy tiền để chuộc con về, chứ bây giờ giêng hai làm gì 
có, vả lại khi ấy số tiền chẳng còn là bao. Đã lấy tiền 
đủ của người ta rồi, có giấy tờ hẳn hoi; mình không 
ở nữa thì phải trả lại, chớ có giựt được đâu con”. Nó 
vẫn còn thút thít khóc lẫn giữa những tiếng nấc đứt 
quãng. Nhìn kỹ mấy lằn tay còn in trên má con, lòng 
lão rối bời; hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, lão 
vội đưa bàn tay lên quẹt ngang mấy cái. Xe chuyển 
bánh, Bồng nhìn lại; thấy mẹ, đàn em và ngôi nhà cứ 
nhỏ dần rồi mất hút đằng sau. Nỗi buồn cũng theo 
khoảng cách mà lớn dần trong tâm trí. Xe lăn được 
một quãng, gã lơ xe len giữa hai hàng ghế để thu 
tiền. Lão Đinh móc tiền ra đưa thì gã nhất định không 
nhận, dù lão nói thế nào cũng chẳng được. Gã lại vừa 
cười vừa nói: Năm mới tôi lì xì cho em đó, nó cũng 
bằng tuổi em gái tôi thôi bác đừng ngại gì cả. Tội 
nghiệp, đầu năm mà đã bị đòn chắc cả năm xui xẻo 
lắm. Lão Đinh chỉ biết cám ơn rồi chăm chú nhìn gã. 
Bỗng dưng con Bồng nhận ra người đã can ngăn cha 
nó hồi nãy là anh chàng lơ xe này và cũng chính anh 
ta là người đã đẩy nó xuống xe vào buổi chiều hôm 
trước Tết. Con người ta có lúc rày, lúc khác. Đừng có 
nhìn vào một vài hành động mà vội đánh giá tư cách 
một người; đôi lúc cũng oan cho kẻ khác. Xe lắc lư, 
con Bồng ngủ thiếp đi trong vòng tay cha nó. Trong 
giấc ngủ lơ mơ, nó thấy mình đang ngồi ru con ông 
chủ, miệng nó lại lắp bắp câu hát quen thuộc ngày 
nào: Chiều chiều ra đứng ngõ sau…

Xe đã chạy vào phố thị; những âm thanh náo nhiệt 
đã khiến nó tỉnh giấc. Nhìn ra xe, trên đường phố; 
thiên hạ vẫn còn nô nức đón xuân sang.

* Báo Tuổi Trẻ gần đây đã có đăng bài phóng sự về ngôi 
làng chuyên cung cấp nghề ô-sin này. 

thế. Cuối cùng, kẻ cưu mang cũng không ai ngoài lão. 
Ngày mai chính tay lão phải đưa con lên phố, phải đến 
nhà ông chủ mà năn nỉ người ta - Con dại cái mang, 
mũi dại thì lái phải chịu đòn. Lão Đinh cũng nhìn ra 
được lẽ đó. Suốt đời không ra khỏi lũy tre làng, đi đâu 
cũng sợ lạc, lại “ăn không nên đọi, nói không nên điều”; 
nên dù thương con đến mấy đi nữa thì mẹ nó cũng 
không thể gánh vác việc ấy thay chồng. 

Đến khuya con Bồng nằm mơ thấy mẹ và thằng 
Út chết trôi trong lúc đi vớt củi rều tại ngã ba sông 
gần nhà nó, xác mẹ và em tấp ngay tại bến nhà. Tỉnh 
giấc, nhưng tâm trí nó cứ lởn vởn cơn ác mộng, nó 
nằm khóc rưng rức, rồi thiếp đi; trời sáng lúc nào cũng 
chẳng hay. Đang ngồi uống trà trên bộ ván, bỗng lão 
Đinh cất tiếng: “Dậy mà đi cái đồ báo cô. Đây là lần cuối 
tao cứu mày. Lần sau thì mẹ con mày tự liệu lấy, không 
thì bán nhà mà trả tiền lại cho người ta”. Thật tình thì 
lão đã biết rõ chuyện con Bồng bỏ trốn về nhà chứ 
chẳng ai cho phép. Nhưng vì muốn cho con cái được 
hưởng cái Tết trọn vẹn nên lão đã cố làm ngơ. Đôi khi 
nghĩ lại, lão cũng thấy thương con gái, vì gia đình mà 
một mình nó phải gánh chịu mọi điều gian khổ.

Chiếc xe đò lỡ trớn, ngừng cách nhà nó một 
khoảng khá xa; nhưng có lẽ chuyến xe đầu năm ế 
khách nên tài xế cũng ráng đợi. Cha con lão Đinh xách 
gói lúp xúp chạy theo. Đến nơi, bỗng dưng con Bồng 
cắm đầu chạy ngược trở về. Lão Đinh vừa la hét vừa 
đuổi theo, túm được nó, lão xáng liền mấy bạt tai vào 



Lâu lắm, từ ngày Ni sư Trí Hải mất đi, tôi mới 
có dịp trở lại thăm ngôi tịnh xá của Sư ở Hóc 
Môn theo lời mời của Ni cô Tuệ Dung, đệ 
tử của Sư. Ngôi tịnh xá đơn sơ mái lá ngày 
nào nay đã được các đệ tử xây cất lại, trang 

nghiêm và thanh thoát. Chỉ tiếc không còn mái “lương 
đình” vuông vắn ở góc vườn như trước, là nơi xưa tôi 
thường đến thăm Sư, tham vấn, học hỏi, đàm đạo. 
“Đàm đạo” với Sư vui lắm, không chỉ nói chuyện kinh 
sách mà còn là chuyện văn chương thi phú, chuyện các 
nhân vật gần xa từ Kim Dung,  Bùi Giáng, Nguyễn Ngu 
Í, Trần Ngọc Ninh, Tuệ Sỹ… đến Không Lộ thiền sư, Huệ 
Năng lục tổ... Tôi biết sư Trí Hải từ lâu, từ hồi cô còn là 
Phùng Khánh, dịch giả Câu chuyện của dòng sông của 
Hermann Hess (cùng với Phùng Thăng), 1966. Đó là 
cuốn sách mà đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn còn đọc 
lại. Sư cũng nói sư đã biết tôi từ cuốn Những tật bệnh 
thông thường trong lứa tuổi học trò do Lá Bối phát hành, 
năm 1972. Khi viết xong Nghĩ từ trái tim tôi liền gởi bản 
thảo viết tay đến nhờ Sư đọc, góp ý. Sáng sớm hôm 
sau, Sư đã gọi điện thoại cho tôi bảo tối đó Hóc Môn bị 
cúp điện, Sư đã phải đốt đèn cầy mà đọc suốt đêm thứ 
“chữ bác sĩ” khó đọc thế này! Rồi Sư nói được lắm, bác 
sĩ nên in ra đi, sẽ lợi lạc cho nhiều người đó! Sư hỏi tôi 
rảnh không? Dạ rảnh. Thế là Sư đọc qua điện thoại cho 
tôi nghe một bài viết dài, luận về Có Không trong Bóng 
nguyệt lòng sông, một bản thảo chưa in của Sư. Nhớ có 
lần Sư hỏi sau này bác sĩ sẽ viết tiếp gì nữa? Tôi nói, “Dạ, 
lõm bõm học Phật”. Bác sĩ viết đi - Sư khuyến khích.       

Về thăm tịnh xá Trí Hải ở Hóc Môn lần này còn có 
nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, chị em chú bác ruột của 
Sư; và thầy Hạnh Bảo, một người cháu của Sư vừa ở 
Đan Mạch về thăm. Dịp này, tôi đã nhắc lại những kỷ 
niệm về Sư thuở sinh tiền, những điều tôi học hỏi được 
ở Sư cho các vị đệ tử của Sư nghe. Thầy Hạnh Bảo cũng 
có một bài pháp thoại ngắn. Buổi họp mặt chân tình và 
ấm áp. Thế nhưng hôm đó vì ít thời gian, tôi chưa nói 
cho các cô nghe về bài thơ tôi viết tặng Sư (2003) và bài 
họa của Sư (in trong bản thảo Ngọa bệnh ca 2, Trí Hải). 
Hai bài thơ này cũng đã được nhà thơ Trụ Vũ trưng bày 
ở Thiền viện Vạn Hạnh năm đó trong một cuộc triển 
lãm thư pháp của ông.  

Nay xin chia sẻ cùng bạn đọc.  

Có Không
Kính tặng Ni sư Trí Hải

Có có không không có có không
Không không có có có không không
Âm vang một tiếng hư không lạnh
Lấp lánh ngàn hoa nguyệt ánh lồng
Tuyết cũ năm nao còn lắng đọng
Hương xưa ngày đó đã mênh mông
Áo ai thấp thoáng bên bờ giậu
Vẫn có mà không chút bụi hồng…

    (9.5.2003)

Có không mê giác
(họa thơ Bs Đỗ Hồng Ngọc)

Có cũng không mà không cũng không
Giác mê mê diệt: giác không không
Thấy danh thực hữu: mê dường có
Xem lợi hư vô: giác đã lồng
Vướng có, khổ đau càng thống thiết
Chấp không, tội nghiệp cũng mênh mông
Ngộ tâm ấy Phật, ly trần cấu
Rừng tía không xa chốn bụi hồng.

   TRÍ HẢI
   (Ngọa bệnh ca 2) 
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Mùa xuân là mùa khởi sắc trong năm. Để 
đón xuân, ngoài việc dọn dẹp, thu xếp, 
trang trí nhà cửa cho khang trang tươi 
tắn, nhà nhà còn chưng bày hoa quả 
vừa cho đẹp mắt, vừa cho rộn ràng vui 

xuân. Nhưng hoa quả không chỉ bày biện cho vui mắt 
mà còn được làm nguồn thực phẩm cung cấp thức ăn, 
thức uống, đặc biệt là các loại quả. Ngay từ thời thượng 
cổ, trong quá trình tìm kiếm thức ăn, ông bà tổ tiên ta đã 
nhờ kinh nghiệm tích lũy dần mà khai thác tính chất của 
cây cỏ, trong đó có hoa quả, không chỉ dùng làm thức 
ăn uống mà còn dùng để chữa bệnh. Bây giờ chúng ta 

đã quen với câu nói: “Thứ này ăn nên thuốc đây!” khi nói 
về một thứ rau, hoa quả nào đó. Nhân dịp đón mừng 
xuân mới, ta thử xem tính dược của một số trái cây, đặc 
biệt năm loại trái cây nằm trong mâm ngũ quả sẽ có mặt 
trong nhà ta trong mấy ngày Tết sắp đến.

Ai cũng rõ, các loại quả là nguồn dinh dưỡng quý mà 
thiên nhiên ưu đãi con người. Riêng nước ta là xứ thuộc 
khí hậu nhiệt đới có nhiều loại quả mà dân xứ lạnh rất 
khao khát vì khó trồng ở nước họ. Ngoài việc cung cấp 
loại đường đơn bổ dưỡng như: glucose, fructose… rất 
dễ tiêu hóa hấp thu, nếu nói về tính dược thì, với các 
loại vitamin như: vitamin A, vitamin C, B1, B2, PP…, các 

Dược tính trong 
mâm ngũ quả

N G U YỄN  HỮU  ĐỨC

Ản
h:

 ti
nh

vi
en

xu



77  1 - 1 - 2012   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

hợp chất gọi là biofl avonoid có tác dụng chống oxy 
hóa, các chất khoáng như sắt, kẽm, selen… mà trong 
các loại quả thường chứa sẵn, có thể xem các quả là 
nguồn thuốc bổ polyvitamin-đa sinh tố và chất khoáng 
giúp chuyển hóa các chất trong cơ thể, tăng cường sức 
đề kháng, bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.

Về mặt Đông y, từ cổ xưa, nhiều loại quả đã được xem 
như là vị thuốc rất quý. Thí dụ như dưa hấu, một loại quả 
mà nhà nào cũng có trong ba ngày Tết. Đông y gọi dưa 
hấu là Tây qua, được xem là vị thuốc giải nhiệt, giải độc, 
bồi dưỡng cơ thể. Được xem là giải nhiệt thì không có lý 
gì “ăn nhiều dưa hấu sẽ bị nóng, mắt đổ ghèn” như một 
số người đã gán cho dưa hấu, đặc biệt khi thấy đám trẻ 
ham ăn, ăn quá nhiều loại quả này. Thật ra, chính do ăn 
nhiều mứt, kẹo, bánh ngọt là thức ăn đầy dẫy trong mấy 
ngày Tết và cũng là thức ăn chứa nhiều năng lượng (do 
chứa nhiều đường) mà trẻ con có biểu hiện “nhiệt” như 
một số bà con ta thường gọi.

Còn có quả nhãn, một loại quả thơm, ngon ngọt, hấp 
dẫn. Đông y chế biến nhãn thành cùi nhãn khô (sấy ở 
nhiệt độ không cao quá 50-600C) gọi là vị thuốc “long 
nhãn”- long nhãn là vị thuốc bổ tâm tỳ, dưỡng huyết, 
an thần nổi tiếng của Đông y, dùng để chữa chứng thần 
kinh suy nhược, hay quên, khó ngủ.

Có một loại quả cùng họ thực vật với nhãn là vải. 
Theo tài liệu cổ, vải có tác dụng nuôi huyết, tiêu thũng, 
chữa bệnh mụt nhọt.

Đối với người Nam Bộ, trong mấy ngày Tết, các gia 
đình thường chưng trên bàn thờ tổ tiên mâm ngũ quả. 
Mâm này gồm năm loại quả: Mãng cầu (Na), Sung, Dừa, 
Đu đủ, Xoài. Khi chưng mâm ngũ quả như thế, người 
dân Nam Bộ muốn bày tỏ ước mong suốt cả năm cuộc 
sống gia đình sẽ luôn luôn sung túc. Bởi vì tên gọi của 
năm loại quả này nếu sắp xếp và đọc theo giọng Nam 
Bộ sẽ trùng với câu: “CẦU SUNG (TÚC) VỪA ĐỦ XÀI”. 
Ngoại trừ quả sung, ít khi được ăn, các loại quả còn lại 
đều thuộc loại bổ dưỡng.

Đu đủ, xoài với màu vàng cam như thế chứa nhiều 
bêta-caroten (tiền vitamin A) khi vào cơ thể sẽ chuyển 
thành vitamin A. hơn nữa, bêta-caroten hiện nay được 
xem là chất chống ôxy hóa có vai trò tích cực vô hiệu 
hóa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa ở mô, 
tế bào. Riêng đu đủ còn giúp cho tiêu hóa tốt, nhuận 
trường (người thường bị táo bón nên ăn nhiều đu đủ).

Với dừa thì nước dừa cộng với cùi dừa là loại nước 
giải khát rất tốt, có nhiều chất dinh dưỡng như: đường, 
các acid amin, các acid hữu cơ, chất khoáng… Riêng 
nước dừa, với tỷ lệ hàm lượng các chất rất thích hợp 
đến độ người ta có thể dùng nước dừa làm dịch truyền 
để bù nườc và chất điện giải trong những trường hợp 
ngặt nghèo thiếu dịch truyền (như ở miền Nam trong 
thời kháng chiến chống Mỹ trước đây, nay đã đủ dịch 
truyền không ai tính chuyện lấy nước dừa làm dịch 
truyền nữa).

Đối với sung, một số người dân Nam Bộ lại cho rằng 
âm của “sung”  không chỉ trùng với âm “sung “ của “sung 
túc” mà còn trùng với âm “xung” của “xung khắc”, nên 
không chưng sung trong mâm ngũ quả mà thay vào đó 
là thơm để cầu mong danh thơm tiếng tốt. Thơm (dứa) 
thì ăn ngon ngọt không ai chê được và đặc biệt, trong 
thơm có chứa một loại enzym có tên bromelin. Bromelin 
là một enzym thủy phân protid giúp tiêu hóa chất đạm, 
cho nên, kinh nghiệm của các bà nội trợ làm cho mềm 
thịt trước khi nấu nướng là chỉ cần ướp thịt với thơm 
trong một thời gian vừa phải. Bromelin còn có tác dụng 
ức chế quá trình viêm, làm giảm phù nề và tụ huyết, nếu 
bôi lên vết thương sẽ làm tiêu tổ chức chết, giúp mau 
lành sẹo (biệt dược Extranase trước đây có chứa hoạt 
chất bromelin). Hiện nay, có nhiều dược phẩm, trong 
thành phần có chứa bromelin nhằm làm tăng tác dụng 
thuốc phối hợp, thí dụ thuốc chữa hen suyễn, thuốc trị 
viêm nhiễm sau chấn thương, viêm nhiễm đường hô 
hấp (biệt dược Tétranase trước đây hay dùng phối hợp 
bromelin với oxytetracylin).

Đối với một số người dân Nam Bộ, họ không thích 
chưng cam trong mấy ngày Tết vì cho rằng như thế là: 
“cam khổ, cam chịu với số phận” (!) mà thay vào đó là 
bưởi. Cũng được đấy, vì hàm lượng vitamin C có trong 
bưởi lại nhiều hơn so với cam, chanh. Như vậy nên ăn 
nhiều bưởi coi như ta uống “vitamin C thiên nhiên” mà 
việc hấp thu và lưu trữ trong cơ thể sẽ tốt hơn nhiều so 
với uống các viên thuốc vitamin C tổng hợp. Tuy nhiên, 
đối với người đang phải dùng thuốc để chữa bệnh cần 
lưu ý tránh dùng nước bưởi khi đang uống thuốc. Bởi vì 
hiện nay người ta phát hiện nước bưởi gây tương tác bất 
lợi (uống cùng lúc có thể tăng độc tính) với khá nhiều 
thuốc. Có khá nhiều thuốc tương tác với nước bưởi. Bưởi 
được đề cập ở đây là bưởi chùm trồng ở nước ngoài có 
tên khoa học Citrus paradisis khác với bưởi có ở nước ta có 
tên khoa học là Citrus grandis họ Rutaceae. Sự tương tác 
giữa bưởi và thuốc được khám phá tình cờ vào năm 1989, 
khi đó tác giả Bailey phát hiện nếu dùng cùng lúc bưởi 
chùm và uống thuốc felodipin trị tăng huyết áp, nồng độ 
felodipin trong máu tăng gấp ba lần so với bình thường. 
Chính nước bưởi chùm làm tăng nồng độ felodipin trong 
máu, tức làm cho sự chuyển hóa thải trừ felodipin bị 
chậm giống như dùng quá liều felodipin. Cơ chế tương 
tác giữa nước bưởi chùm và thuốc có thể giải thích như 
sau. Nhiều thuốc được chuyển hóa bằng enzyme (còn 
gọi là men) cytochrom P-450 có ký hiệu CYP3A4 có ở gan 
và ruột. Bình thường cơ thể có đủ CYP3A4 để chuyển 
hóa các thuốc, trong đó có felodipin, nên uống đúng liều 
thuốc sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi ăn hoặc uống bưởi 
chùm, nồng độ CYP3A4 trong gan ruột, đặc biệt là ở ruột, 
bị chất naringin và bergamotin có trong nước bưởi làm 
cho enzym giảm đi rất nhiều. Do đó, sự chuyển hóa và 
thải trừ thuốc sẽ kém và chậm hơn so với bình thường, 
giống như dùng thuốc quá liều gây ngộ độc. 
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Vậy là đã hai mươi ba tháng Chạp, tôi cố tình 
không nghĩ gì khi đi qua cửa hàng bánh 
chưng của ông bà lão đầu hẻm. Dường 
như ông bà cũng bận rộn hơn, tiếng cười 
và cả những bước chân già cũng vội vã 

hơn. Hình như Tết đến và niềm vui được làm những 
chiếc bánh chưng, được góp một phần nhỏ bé vào 
không khí Tết cho mọi người cũng làm ông bà như trẻ 
lại, nhanh nhẹn, phấn chấn và cẩn thận hơn.

Lúc sáng, khi vừa dắt xe ra thì bà cụ đã đon đả bảo, 
này, hai bác dành cho cháu mấy cặp bánh chưng xanh 
ngon lắm. Tối làm về ghé lấy nha. Tết nhất đến nơi rồi, 
cũng phải có cái không khí Tết trong nhà chứ.

Thực ra, không khí Tết trong căn phòng trọ mười 
mấy mét vuông ấy của tôi chẳng có gì nhưng trong 

lòng thì lại bộn bề lo toan suy nghĩ. Bởi đây là năm 
đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Nhìn hai cặp bánh chưng 
xanh vuông vắn trên bàn mà lòng tôi cứ rưng rưng 
nhớ những ngày Tết xưa, nơi xóm nghèo heo hút của 
vùng biển quanh năm sóng cát quê mình. Nơi có bà 
nội tôi, cha mẹ và em trai cùng những người họ hàng 
thân thích.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày cuối năm ấy, 
khi tôi đang học lớp 9 trường làng. Buổi trưa tan tầm, 
mẹ đi chợ về mua bao nhiêu là thứ đồ dùng chuẩn 
bị cho ngày Tết Nguyên đán. Thôi thì đủ cả, từ măng 
khô, miến dong riềng, đậu tằm, mộc nhĩ, thịt heo, cá 
tươi để nướng… Nhưng cái làm tôi chú ý nhất là hai 
bó lá dong xanh mướt mà. Đây là loại lá dong nếp, 
được lấy từ vùng miền núi bên tận Đồng Nai rồi theo 

Thân thương 
bánh chưng

H O À N G  T H Ị  G I A N G
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xanh có đậu tằm, có gạo nếp và cả chiếc lạt giang 
màu hồng rất đẹp để buộc thắt ngang.

Với tôi ngày ấy, đó là công việc vô cùng thích thú.
Hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm, chả buồn ăn sáng 

mà chỉ chăm chú vào việc chuẩn bị gói bánh chưng. 
Nhà tôi hồi ấy có năm người, gồm bà nội, bố mẹ và 
hai chị em tôi nên ba nói sẽ gói hai mươi cái. Đầu tiên 
là chuẩn bị lá dong. Sau khi đo đạc cẩn thận từng 
chiếc lá sao cho khớp với khuôn bánh, tôi dùng dao 
sắc cắt vuông vắn những chiếc lá xếp trên cái nong to 
tướng đặt ngay giữa sân. Trời mùa xuân hanh hao và 
ấm áp, chú mèo con không hiểu sao bữa nay cứ quấn 
lấy chân không rời làm tôi suýt cáu lên.

Sau đó là gạo nếp và đậu tằm được mẹ ngâm từ 
đêm hôm trước rồi đem vo kỹ cho vào hai cái rá to để 
ráo nước. Ba tôi ngồi trên hè vừa chẻ lạt giang vừa 
hướng dẫn tôi cách gấp lá và gói bánh. Bà nội ngồi 
bên cạnh nhai trầu rồi kể chuyện ngày xưa, chuyện 
chàng Lang Liêu gói bánh dâng vua… Mọi người 
đều quây quần bên chiếc nong đựng đồ để gói bánh 
chưng, không khí gia đình sao mà đầm ấm và thân 
thương quá đỗi.

Buổi tối, khi ba nhóm lửa thì tôi và mẹ cẩn thận xếp 
bánh vào nồi. Khi xếp không quên đặt dưới đáy nồi 
những cuống của lá dong để lửa khỏi bén vào bánh. 
Khi mùi khói thơm thơm cay nồng bốc lên thì trời cũng 
sâm sẩm tối. Cả nhà lại quây quần bên bếp lửa hồng 
nghe nồi bánh chưng sôi ùng ục với một nỗi lòng vui vui 
khó tả. Có lẽ cái cảm giác thức đêm ngồi canh nồi bánh 
chưng là cảm giác hạnh phúc nhất của tôi trong những 
năm tháng ấu thơ ngày ấy. Mặc dù buồn ngủ nhíu cả 
mắt nhưng hai chị em chúng tôi đều không chịu đi ngủ. 
Và dù nội có dỗ dành là cứ ngủ một chút đi rồi đến lúc 
vớt bánh là nội gọi dậy thì chúng tôi cũng cố căng mắt 
nhìn nồi bánh sôi ùng ục trên ngọn lửa hồng ấm áp. 
Năm nào cũng thế, chuẩn bị đến giao thừa là nhà tôi bắt 
đầu vớt bánh chưng ra khỏi nồi. Ba chọn những chiếc 
bánh đẹp nhất đặt lên bàn thờ, còn hai chị em chúng tôi 
háo hức ăn chiếc bánh ống nhỏ hơn.

Rồi tôi cũng xa nhà, xa cái làng quê nhỏ bé ven 
biển để hòa mình vào phố phường Sài Gòn hoa lệ. Hai 
mươi ba Tết âm lịch năm nay, trời vẫn nắng gió chang 
chang chứ chẳng hanh hiu như xứ biển quê mình. 
Cầm chiếc bánh chưng mua ngoài tiệm, chẳng khác 
những chiếc bánh tôi từng tự tay gói là bao mà vẫn 
cảm thấy đau buốt lồng ngực và nao nao trong lòng 
một cảm giác bồn chồn. Kỷ niệm ngày xưa như những 
chiếc lạt mềm cứ thiết vào tôi, nhức nhối.

Đâu còn hình ảnh cả nhà ngồi bên nồi bánh chưng 
bập bùng lửa đỏ đêm giao thừa đợi nồi bánh chưng 
sôi ùng ục vì hai chị em mỗi đứa một nơi. Và tôi bâng 
khuâng tự hỏi, năm nay con không về còn nội đã đi 
xa mãi mãi, nơi quê nghèo ba sẽ gói bao nhiêu chiếc 
bánh chưng xanh? 

tư thương mang xuống đây. Lá dong là đặc trưng 
của những phiên chợ áp Tết vì bình thường ít khi mọi 
người dùng tới nó. Nhìn bề ngoài, chúng chẳng khác 
lá dong riềng có hoa màu đỏ tía hay mọc ở những bờ 
dậu rào nhà tôi là bao. Nhưng nghe mẹ nói, đây là lá 
dong nếp, lấy ở trên rừng chứ lá dong tẻ thì khô giòn, 
dễ gãy nên không dùng gói bánh chưng được. 

Sau khi mẹ mua về, ba đem ngâm bó lá dong vào 
trong bể nước mưa ở góc sân rồi nhìn tôi cười vui vẻ 
nói, ngày mai nhà mình gói bánh chưng, chuẩn bị đi 
để mai ba dạy cách gói, từ nay về sau cứ thế mà làm. 
Nghe ba nói tôi mừng rơn. Với tôi ngày ấy, được gói 
những chiếc bánh chưng xanh vuông vức cho cả gia 
đình trong dịp Tết là một việc làm hết sức to lớn và có 
ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ôi những chiếc bánh chưng 



80                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 1 - 2012

Tồn tại hồn nhiên với con người từ thuở hồng 
hoang, bằng âm giai của sự thinh lặng, 
những viên đá vô tri bỗng cựa mình hát lên 
khúc nhạc tự tình. Theo điệu nhạc vô thanh 
ấy, con người như đang trở về giao hòa với 

vũ trụ bao la huyền bí và lắng nghe nhịp sống tiếp tục 
luân chuyển trào dâng trên từng dấu tích thời gian hằn 
lên mình đá.                

Đá ơi đá ngủ thiên thu,
Bâng khuâng trời đất dường như cõi thiền. 

Ông ngồi nhìn viên đá có hình dạng vị thiền sư đang 
cúi đầu trong lúc ngồi thiền. Ông bắt gặp viên đá này 
trong một lần đi viếng cảnh chùa. Bấy giờ vào mùa hè, 
dòng sông trước chùa khô cạn làm lộ ra nhiều viên đá. 
Ông phát hiện viên đá này và cảm nhận được nét đẹp ẩn 
chứa. Từ đó ông say mê cái đẹp của đá và mải mê sưu tầm 
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đá cảnh. Quê hương ông là vùng đất Quảng Trị khô cằn 
sỏi đá. Ông đi tìm cái đẹp trong sỏi đá quê hương.

 Những khi rảnh rỗi ông lại đắm mình vào từng viên 
đá mà ông đã dày công tìm kiếm ở các sông suối trong 
hơn mười năm qua. Đá của ông đa dạng về chủng loại 
được chưng bày một cách trang trọng trong nhà. Như 
những cổ vật quí hiếm, ông nâng niu gìn giữ và chuyện 
trò với từng viên đá trước những vui buồn trong cuộc 
sống. Đối với ông, đó là những tác phẩm mà thiên 
nhiên đã ban tặng cho con người. Trên mình những tác 
phẩm thiên tạo ấy, có cả một quá trình chuyển hóa bền 
bỉ lâu dài của các quy luật tự nhiên để hình thành.

Mặc dù không do chính con người tạo ra, nhưng 
mỗi viên đá đẹp vẫn toát lên một ý nghĩa sâu xa nào đó 
tác động mạnh mẽ đến nhận thức và nhu cầu thẩm mỹ 
của con người. Với ông, nghệ thuật tự bộc lộ khi con 
người nhận biết được ngôn ngữ kỳ diệu ẩn giấu trong 
từng viên đá vốn vô tri vô giác tồn tại trước sự vô tình 
của con người. Chính từ lẽ đó mà mỗi viên đá đã được 
chọn lựa để chưng bày đều có sức truyền cảm mạnh để 
chuyển tải đến con người những thông điệp về nhân 
sinh, về cuộc sống. Đó chính là những tác phẩm nghệ 
thuật độc đáo tồn tại song hành với các loại hình nghệ 
thuật tạo hình khác.

Thú chơi đá cảnh đã có từ lâu đời giữa nhiều dân tộc 
trên thế giới và lưu truyền đến ngày nay. Người Trung 
Quốc gọi nghệ thuật đá cảnh là thủy thạch, người Nhật 
gọi là Sui seki và ở châu Âu loại hình nghệ thuật này 
cũng đã xuất hiện từ hàng trăm năm qua. Theo một số 
nhà nghiên cứu về đá cảnh, ở nước ta thú chơi đá cảnh 
dựa vào tục thờ thần đá mà phát triển. Tuy mỗi dân tộc 
có một phong cách riêng, nhưng họ lại cùng có chung 
một nguyên tắc khi đến với nghệ thuật đá cảnh.

Khác với thú chơi non bộ hoặc tiểu cảnh bon-sai, 
nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật đá cảnh là phải tôn 
trọng tuyệt đối tính tự nhiên, không được làm thay đổi 
hình dạng vốn có của đá; nghệ nhân chỉ được phép 
chùi rửa đất cát rong rêu bám vào đá. Một viên đá quý 
phải đảm bảo các yếu tố cơ bản về: Thể, Hình, Vân, Sắc, 
Ánh, và Chất. Trước một tác phẩm đá cảnh đạt các yếu 
tố về mặt nghệ thuật, con người thường lặng im để 
chiêm nghiệm và tự liên hệ với chính mình khi đá toát 
lên một điều gì đó mang tính hiền triết trong đời sống 
thực tại. Cũng từ cái vi diệu trong thú chơi tao nhã này 
mà hiện nay ở Quảng Trị, một số người đã đem lòng 
say đắm, nặng tình với đá.

 Trước vẻ đẹp uy nghi trầm mặc của đá, dường như 
ông đã bắt gặp, đã cảm nhận được phần nào cái lẽ 
huyền diệu của sự sống qua sắc màu, hình dáng và 
những vết tích của thời gian hằn lên mình đá. Đá tác 
động đến tâm thức con người sự cảm nhận vô ngôn. 
Đứng trước đá ông bỗng thấy hồn mình trong sáng 
hơn, rắn rỏi hơn, trước những khó khăn thử thách của 
cuộc sống. Ông đã cùng một vài người bạn thời chiến 

đấu, những người trót nặng tình với đá ở Quảng Trị, 
tìm đến nhau bằng sự đồng cảm ấy. Không ồn ào khoa 
trương, không mưu cầu vụ lợi, chấp nhận một cuộc 
sống đơn sơ giản dị, họ lặng lẽ cùng nhau đi tìm cái 
đẹp cái tĩnh lặng nhiều ý nghĩa trong từng viên đá đang 
nằm đâu đó trong lòng đất hay nơi sông suối quê nhà. 
Những lần như thế, họ như được trở về với thiên nhiên, 
trở về dưới mái nhà chung một cách êm ả thanh bình. 
Đó cũng là một trong những nhu cầu không thể thiếu 
trong đời sống tinh thần của những ai biết tìm về với 
nguồn cội, nơi sự sống được ươm mầm, thăng hoa. 

Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan đôi khi làm 
con người trở thành xa lạ với những giá trị tinh thần 
mà có lúc những giá trị ấy lại rất gần gũi với chúng ta. 
Để có một viên đá đạt yêu cầu, họ đã phải cất công 
tìm kiếm nhiều năm liền ở các khe suối thượng nguồn 
sông Thạch Hãn, một con sông nhiều đá và nổi tiếng 
hung hãn trong mùa mưa lũ ở Quảng Trị. Để đến được 
ở các khe suối như thế, họ đã phải vượt qua hàng chục 
cây số trên những con đường hiểm trở của dãy Mai 
Lĩnh. Đá ở các khe suối này đa dạng về chủng loại tồn 
tại hàng nghìn năm trước sự bào mòn của nước, của 
thời tiết, và của các phản ứng hóa học tự nhiên. Như 
một sự tích tụ từ hồn thiêng “non Mai sông Hãn”, đá ở 
các suối nguồn Mai Lĩnh rất cứng, nặng, có nhiều hình 
thù lạ, và có độ bóng cao.

Tuy nhiên, để có được một viên đá biết “nói”, biết 
“tâm sự”, biết chuyển tải những thông điệp thầm kín 
đến với con người thì không phải dễ. Ngoài sự vất vả 
gian khổ, người đi tìm cần có cái tâm, cái duyên với đá. 
Có những viên đá do tình cờ mà gặp, nhưng cũng có 
những viên đá được phát hiện bằng sự kiếm tìm bền bỉ 
của con người. Như những người “ngậm ngải tìm trầm”, 
biết bao lần họ đã ra đi và không ít lần đã phải trở về 
tay không, có lẽ chỉ vì chưa đủ duyên. 

Chọn và đưa được những viên đá về nhà đã khó; 
phát hiện giá trị của viên đá sau khi đã lau chùi lấy hết 
vật bám trên đá một cách cẩn thận công phu lại còn 
khó hơn. Đá không được sứt mẻ, có độ cứng trên 4 
theo thang độ cứng Mohs (ở thang này, kim cương có 
độ cứng 10), và phải có độ bóng cao; đó là những tiêu 
chuẩn đầu tiên khi người chơi đá tiếp cận với đá. Cái 
hồn cái tinh túy của đá được biểu đạt rõ nét trong vân, 
sắc, màu và hình dáng. 

Giá trị nghệ thuật của một tác phẩm đá cảnh được 
thể hiện ở đường nét mềm mại, bố cục hoàn chỉnh, 
tính cầu kỳ hi hữu cao... các yếu tố đó sẽ tạo nên sức 
liên tưởng mạnh mẽ đối với người thưởng ngoạn.

Do những đặc thù nghiêm ngặt của thú chơi, không 
ít viên đá được khó nhọc đem về từ núi cao vực sâu 
đành phải loại bỏ sau quá trình thẩm định.

Ông đã bỏ bao công phu; nên cái tình với đá càng 
gắn bó, sự khao khát đi tìm cái đẹp ẩn giấu trong đá 
càng mãnh liệt hơn. Tìm đá thì dễ nhưng để có một 
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viên đá đẹp lại rất khó, nhất là cảm nhận được cái hồn 
của đá thì không phải lúc nào cũng đạt được. Trên 
mình đá có sông suối, trăng sao, tuyết phủ, hay một 
biểu tượng nào đó về người về vật. Tất cả những yếu tố 
đó làm rung động lòng người.

Từ một vật thể tồn tại và hiện hữu tưởng chừng vô 
nghĩa bỗng trở thành gần gũi thân quen gợi mở cho 
con người những cảm nhận mới mẻ về sự sống, về sự 
kì diệu đầy bí ẩn của thiên nhiên. Ông nhìn sang viên 
đá hình tháp đá; nó như thể tồn tại uy nghi trước sự 
tàn phá khốc liệt của thời gian. Ngôi tháp cổ này như 
thách đố, bền gan trước mưa nắng bão giông và cả 
sự quên lãng của con người. Dường như có một sức 
sống mãnh liệt đang luân chuyển, trào dâng trong 
các mạch nguồn của sự xói mòn hằn lên mình đá. Rồi 
viên đá hình mặt nạ, thời gian đã gột rửa đi tất cả chỉ 
còn đó một lõi đá trơ lì bóng láng. Những  khuôn mặt 
người hiện lên với đầy đủ các sắc thái khác nhau của 
kiếp người: hỉ, nộ, ái, ố, sầu, bi; trần trụi và cô đơn trong 
hành trình trở về lại với chính mình sau bao độ vong 
thân. Với viên đá có hình dạng dấu chân tiền sử, ông 
thấy trong không gian ba chiều hằn lên mình đá bàn 
chân vững chãi của con người; nhẫn nại và kiêu hãnh, 
bàn chân ấy đã biết bao lần dẫm đạp lên cây cối rừng 
hoang để hình thành nên những lối mòn, bao thế hệ 
đã nương theo cái lối mòn ấy mà mở mang, phát triển, 
sinh tồn. Ông trở lại với viên đá có hình dạng thiền sư 
ngồi cúi đầu, viên đá thường trụ giữa thời gian, sắt son 
với đức tin an lạc. Khát vọng sống, khát vọng vươn tới 
sự hoàn thiện không gì lay chuyển nổi như đang hiện 
lên trong từng thớ đá hoàng lạp lóng lánh sắc màu. 

Đá vốn “vô ngôn”, nhưng đá đã nói với ta biết bao 
điều. Phải chăng “chân lí thường trú trong sự đơn giản,” 
nơi yên lặng nhất cũng là nơi chứa đựng nhiều ngôn 
ngữ nhất.

   Hình thù tự nhiên chính là sự im lặng của một vật 
mang dáng dấp của một tác phẩm tạo hình. Khi nhìn, 
tâm chúng ta không rối loạn, tình cảm không bị đóng 
khung. Đó thực sự là những tác phẩm mỹ thuật hoàn 
hảo do các qui luật của tự nhiên tạo ra, chúng ta không 
thể thêm một cái gì bớt đi một cái gì. Có người đã bỏ 
nhiều thời gian để đi tìm năm tìm tháng, tìm lại mình 
trong từng viên đá. 

Hàng năm khi mùa xuân đến gần, khi những suối 
nguồn trên núi rừng ngập nước, những người bạn của 
ông, những người trót nặng tình với đá, lại tìm đến 
nhau bằng cuộc hội đá do chính họ tổ chức. Những tác 
phẩm đá nghệ thuật đặc sắc được nghệ nhân tuyển 
chọn đưa từ nhà đến một địa điểm đã được định sẵn. 
Cửa phòng rộng mở chào đón khách thập phương 
cùng chung sở đắc. Không diễn văn, không lời tán 
thưởng, cuộc hội đá diễn ra trong bầu không khí trang 
nghiêm của những tín đồ tôn sùng vẻ đẹp của đá. Bên 
chén trà ngào ngạt hương xuân, họ lại đắm mình trong 
niềm hoan lạc, cùng hướng vọng về một miền đất tâm 
linh thanh sạch đang hiển hiện trong từng thanh âm 
khúc hát tự tình của những tác phẩm nghệ thuật được 
kết tinh, tích tụ từ linh khí của trời đất mà họ đã nâng 
niu gìn giữ và dày công kiếm tìm. 

Ngàn xưa nào sẵn mà truyền,
Tình người với đá cơ duyên cảm hòa. 



hoâm nay. Vôùi taâm nguyeän “Hoaèng phaùp 
lôïi sanh, baùo Phaät aân ñöùc” vaø yù chí tieáp 
noái söï nghieäp Thaày Toå, choïn cho mình 
con ñöôøng caàu ñaïo giaûi thoaùt. Do vaäy, 
Ni tröôûng ñaõ vaän duïng heát taâm huyeát ñeå 
phuïc vuï ñaïo phaùp daân toäc. Ñaëc bieät nhaø 
chuøa canh taùc noâng nghieäp ñeå töï löïc caùnh 
sinh vaø tham gia vaøo nhieàu hoaït ñoäng töø 
thieän nhö laø : Xaây nhaø tình thöông, nhaø 
tình nghóa, thaêm vaø taëng quaø cho ngöôøi 
muø, treû em khuyeát taät, treû moà coâi, cöùu 
trôï nhaân daân vuøng thieân tai luõ luït, v.v… 
Ni truôûng cuõng tham döï nhieàu dieãn ñaøn 
quoác teá: -Naêm 1995, tham döï “Ñaïi hoäi 
Phuï nöõ theá giôùi” taïi Baéc Kinh vôùi ñaïi 
bieåu cuûa 180 nöôùc; -Naêm 1996, tham döï 
“Dieãn ñaøn Quoác teá ngöõ” laàn thöù nhaát taïi 
Thöôïng Haûi vôùi 186 nöôùc tham döï; -Naêm 
2006, tham döï “Hoäi nghò Phuï nöõ PG theá 
giôùi Sayadhita laàn thöù IX” taïi Maõ Lai vaø 

Tìm veà 

choán Toå chuøa xöa
Baøi & aûnh: NGUYEÃN BOÀNG

laàn thöù X (2008) taïi Moâng Coå - Nhaän côø 
luaân löu ñaêng cai toå chöùc Hoäi nghò Phuï 
nöõ PG theá giôùi Sayadhita laàn thöù XI taïi 
Vieät Nam naêm 2010 vaø naêm 2011, Hoäi 
ñoàng Trò söï GHPGVN, cöû Ni tröôûng laøm 
Tröôûng ñoaøn Ni giôùi GHPGVN höôùng 
daãn 74 vò Nöõ giôùi PGVN ñi döï Hoäi nghò 
Sayadhita laàn thöù XII taïi Baêng Coác-Thaùi 
Lan; -Naêm 2007, tham döï “Ñaïi hoäi Tyø 
kheo ni trong Taêng ñoaøn PG laàn thöù I” 
taïi Lieân bang Ñöùc, v.v… Vaø ñaûm nhaän 
nhieàu troïng traùch cuûa Ni giôùi vaø Giaùo hoäi; 
-Naêm 2011, tham döï leã khaùnh thaønh Baûo 
thaùp Xaù lôïi do ngaøi Tònh Vaân truï trì Phaät 
Quang Sôn, Ñaøi Loan môøi, v.v…

Vôùi tinh thaàn taän tuïy hy sinh phuïc 
vuï, Ni tröôûng ñaõ ñöôïc Giaùo hoäi vaø caùc 
Ban ngaønh ñoaøn theå taëng nhieàu baèng 
khen vaø giaáy khen, huy chöông, kyû nieäm 
chöông, baèng tuyeân döông coâng ñöùc cuûa 
Giaùo hoäi, Hoäi Chöõ thaäâp ñoû, UBMTTQ 
Vieät Nam, UBMTTQ tænh Ñoàng Nai, 
v.v… Huy chöông vaø Kyû nieäm chöông 
cuûa Trung Öông : “Vì söï nghieäp nhaân 
ñaïo”, “Vì söï nghieäp Ñaïi ñoaøn keát daân 
toäc”, huy hieäu : “Ngöôøi phuï nöõ môùi xaây 
döïng vaø baûo veä Toå quoác” vaø “Khaùnh 
vaøng ngöôøi toát vieäc toát”… 

Böûu Phong Coå Töï laø ngoâi ñaïi giaø 
lam ñöôïc toàn taïi gaàn 400 naêm, traûi qua 
thôøi gian daøi, duø aûnh höôûng chieán tranh 
vaãn giöõõ ñöôïc nguyeân neùt coå xöa. Ñoù 
laø nhôø söï linh thieâng huyeàn dieäu cuûa 
Long thieân, Hoä phaùp thöôøng hoä trì. Ñaëc 
bieät, tröôùc maët tieàn chuøa nhìn xuoáng 
caùch khoaûng 50m coù moät gieáng nöôùc, 
ngöôøi daân ñòa phöông goïi laø “Gieáng Baø 
veà cho nöôùc cöùu daân” laø söï kieän coù thaät, 
xaûy ra ngaøy 19 thaùng 9 naêm Quyù Maõo 
(1963)… coù taám bia kyû nieäm cuûa ngaøi 
Yeát ma Thieän Giaùo.

Tieáp noái truyeàn thoáng “Toâng phong 
vónh chaán, Toå aán trung quang” cho neân 
moãi ñôøi Toå keá vò truï trì luoân ñöôïc theå 
hieän heát traùch nhieäm cuûa mình laø vaän 
duïng taâm trí ñeå giöõ gìn vaø xieån döông 
chaùnh phaùp ñuùng vôùi thieàn laâm quy taéc. 
Ni tröôûng Thích Nöõ Hueä Höông tieáp 
noái vaø duy trì truyeàn thoáng haønh trì tu 
taäp, phaùt huy chaùnh phaùp, truøng höng 
ngoâi Toå ñình Böûu Phong xöùng ñaùng laø 
ngoâi danh lam thaéng caûnh caáp Quoác gia 
vaø xöùng ñaùng  nhö lôøi khen cuûa nhaø söû 
hoïc Löông Vaên Löïu: 

“…Böûu Phong coå töï chuøa linh,
Ñaù choàng treân ñaù, töôïng hình Hoå, Long.
ÔÛ ñaây non nöôùc moät vuøng,
Danh lam thaéng caûnh bieân huøng laø ñaây!”
Quyù Phaät töû vaø du khaùch du xuaân 

ñaàu naêm tìm veà choán Toå chuøa xöa 
vieáng chuøa leã Phaät, chieâm baùi xaù lôïi 
Phaät, tuøy duyeân tham cöùu vaø thöôûng 
ngoaïn danh thaéng ñaát phöông Nam, toïa 
laïc ôû phöôøng Böûu Long, TP. Bieân Hoøa, 
tænh Ñoàng Nai – Gaàn khu du lòch Böûu 
Long ñeå vieáng thaêm laïi ngoâi coå töï maø 
17 ñôøi Toå ñaõ daøy coâng xaây döïng.

Naêm 1616, coù moät nhaø sö ñaõ theo 
böôùc chaân bang giao, hoaø hieáu 
giöõa hai nöôùc Chaân Laïp-Vieät 

ñeán vuøng nuùi non caåm tuù döïng moät am 
tranh ñaët teân laø Böûu Phong. Nhaø sö aáy 
chính laø Böûu Phong thieàn sö, laø vò chaân 
tu danh tieáng moät thôøi. Ngaøi laø vò Toå 
khai sôn Böûu Phong coå töï, treân nuùi Bình 
Ñieän. Hieän nay Boä Vaên hoùa xeáp haïng 
chuøa laø “Di tích lòch söû caáp quoác gia”. 

Tröôùc coång lôùn vaøo chuøa coù caâu ñoái:
“Ñaù quí roàng chaàu, caûnh xöa ruøa linh 

thöôøng hieån hieän,
Ñænh non coïp ngöï, muoân ñôøi phöôïng 

muùa haõy coøn ñaây”.
Ñaây laø caâu ñoái noùi veà “töù linh”, long 

laân qui phuïng. YÙ noùi chuøa ñöôïc xaây vaøo 
vò trí coù töù linh hoä trì, duø bao thaêng caàm 
thôøi cuoäc, choán chuøa linh thieâng vaãn 
höng thaïnh vaø aùnh töø quang cuûa Ñöùc 
Phaät vaãn toûa saùng. Trong chaùnh ñieän 
coù raát nhieàu hoaønh phi vaø caâu ñoái, ñöôïc 
son theáp vaøng nhö: 

“Phaät phaùp roäng truyeàn trôøi daát 
chuyeån,

Hang ñoäng thaâm u, naêm thaùng nhaøn”.
Ngoâi Böûu Phong Coå Töï uy linh ñaõ 

traûi qua 17 ñôøi truï trì, trong ñoù noåi baät 
nhaát laø ñôøi thöù VIII, Hoøa thöôïng Phaùp 
Truyeàn, töï Chôn YÙ (1893- 1922) ñôøi 
thöù 39 thuoäc doøng Taøo Ñoäng. Ngaøi laø vò 
Quoác söï cuûa trieàu ñình nhaø Nguyeãn, laø 
baäc cao taêng, thaïc ñöùc taøi trí song toaøn 
ñaõ truøng tu chuøa raát trang nghieâm myõ leä 
vaø tieáp noái truøng höng sau naøy laø Toå thöù 
IX, Ñaïi sö Nhö Truyeàn… Ñeán ñôøi Toå thöù 
XVII, Ñaïi laõo Hoøa thöôïng hieäu Hoàng 
Tín, töï Hueä Thaønh (1918-2001) ñôøi thöù 
40 thuoäc doøng Laâm Teá. Ngaøi laø vò cao 
taêng loãi laïc, suoát ñôøi chæ coù moät taâm 
nguyeän: haønh ñaïo hoaèng hoùa lôïi sanh vaø 
goùp phaàn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng daân 
toäc. Ngaøi coù coâng lôùn trong vieäc truøng 
höng Toå ñình Long Thieàn, Böûu Phong, 
Thanh Long, Böûu Thaïnh, Hieån Laâm, Ñaïi 
Giaùc, Hoaøng AÂn, v.v… Vaø chaán chænh ñaïo 
phaùp ngaøy theâm uy nghieâm höng thaïnh. 
Ngaøi laø vò Taêng thoáng Giaùo hoäi PG Coå 
Truyeàn Vieät Nam. Naêm 1981, Phaät giaùo 
caû nöôùc suy toân Ngaøi leân ngoâi Phoù Phaùp 
chuû Giaùo hoäi PG Vieät Nam.

Naêm 1972, vì nhu caàu caáp thieát, Ñaïi 
laõo HT.Hueä Thaønh ñaõ coâng cöû Ni tröôûng 
Thích Nöõ Hueä Höông  thay maët Ngaøi laø 
giaùm töï quaûn lyù vaø phaùt trieån Toå ñình 
Böûu Phong. Ñeán naêm 1988, Ni tröôûng 
ñöôïc chính thöùc boå nhieäm truï trì cho ñeán 

Ni tröôûng Hueä Höông

Ñaïi laõo HT. Thích Hueä Thaønh 
(1918-2001)



Theo chân đoàn hành hương về thăm 
đạo tràng Linh Sơn cổ tự tại ấp Trung 
Hiệp, xã Hưng Khánh Trung, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, chúng tôi thấy cơ 
man nào là dừa với dừa, từ Ba Tri, Mỏ Cày 
đến Cái Mơn, Chợ Lách, v.v… đã mang lại 
một màu xanh mát dịu. 

Đến chùa, cảnh đầu tiên đập vào mắt 
chúng tôi là cổng tam quan với tên đề Pháp 
Hoa Tông và 2 câu đối: “Đến cửa từ bi chiêm 
bái đạo tràng văn tư tu hành trì ba pháp 
quán – Vào chùa giải thoát xiển dương diệu 
lý Pháp Hoa tông khơi vọng Hội Linh Sơn”, 

được xây dựng đậm nét nhân văn, nghệ thuật 
của mô hình chùa Huế. 

Đón đoàn là thầy Thiện Tài - trụ trì, với nụ 
cười từ hòa, nét mặt ngời sáng, làn da đen 
bóng, cùng với các Phật tử của chùa như trải 
rộng tấm lòng đón người thân ở xa về.

Theo các cụ cao niên, cách đây 217 năm, 
vùng đất này còn hoang sơ và nhiều thú dữ. 
Năm 1796, ông Lý Du ban đầu là một tá điền, 
ngộ lý vô thường xuất gia tu học với đạo hiệu 
là Vân Luông và cất am tranh tu hành ở chốn 
này, người dân trong vùng quen gọi một cách 
thân thương là chùa Sư Đạo Luông… Đến 
năm Tự Đức ngũ niên, điền chủ Đặng Trùng 
Ngạn, người làng Gia Khánh, cảm phục công 
hạnh tu trì và uy đức của Tổ Đạo Luông đã 
phát đại tâm hiến cúng 20 công đất tôn tạo và 
mở rộng khuôn viên chùa Linh Sơn. Trải qua 
2 thời kỳ chiến tranh chống giặc ngoại xâm, 
chùa là cơ sở hoạt động cách mạng. Năm 
1956, HT.Huệ Thới kế nhiệm trụ trì, cơ sở bị lộ 
thầy về Tân Thiềng, nên chùa bị hoang vắng… 
Đến năm 1985, Giáo hội PG tỉnh Bến Tre được 
thành lập, lần lượt nhiều vị Tăng được cử đến 
nơi đây quản tự nhưng không trụ được lâu.

ĐĐ.Thích Thiện Tài, sau thọ pháp với Ân sư 
HT.Thích Trí Quảng được ban đạo hiệu Thích 
Nguyên Đức, thầy trụ lại chùa Huê Nghiêm II tu 
học. Đầu hạ năm 2005, sau khi tốt nghiệp Phật 
học chuyên khoa, thầy về thăm quê hương 
Bến Tre và được TT.Thích Thiện Huệ, Trưởng 
ban Văn hóa THPG Bến Tre, Chánh đại diện PG 
H.Chợ Lách, giới thiệu ngôi chùa cổ Linh Sơn 
và đưa đến viếng chùa; cảm thương trước 
cảnh ngôi chùa Tổ bị điêu tàn dột nát, Đại đức 
đã về thưa lại với Ân sư và được ngài hứa khả 
chứng minh giao trách nhiệm cho thầy vận 
động Phật tử gần xa tiến hành trùng tu tôn tạo 
chốn già lam. Ân sư Hòa thượng khuyến tấn: 
“Hạnh nguyện của hành giả tu Pháp Hoa là tìm 
việc khó làm để thực hiện, chớ việc dễ làm đã có 
nhiều người rồi.” Gần đây thầy được Ân sư Hòa 

thượng giao thêm trọng trách Phó ban điều 
hành Đạo tràng Pháp Hoa phía Nam.

Duyên lành hội tụ, ngày 17-9 Ất Dậu (2005), 
thầy Thiện Tài tiến hành lễ động thổ đại trùng 
tu chùa Linh Sơn trong niềm vui của Phật tử 
trong vùng và Pháp Hoa bổn môn. Thầy đã 
không ngại gian lao đi khắp nơi vận động Phật 
tử quyên góp. Dần dần tôn tạo trang nghiêm 
được ngôi chánh điện, nhà Tổ, ân nghĩa đường, 
v.v… mang đậm nét của chốn thiền lâm. 

Năm 2007, thầy Thiện Tài được bổ nhiệm 
chính thức trụ trì. Chốn già lam ngày càng 
hưng thịnh. Chư Tăng được 12 vị. Nhằm vun 
bồi công đức và tạo nguồn Tăng tài, thầy trụ trì 
đã lần lượt cho đưa đi dự thi tuyển đậu được 5 
vị theo học ở Học viện PGVN tại TP.HCM, trong 
đó 2 vị đã tốt nghiệp và được cấp học bổng 
du học ở Ấn Độ và Myanmar, song hành có 3 
vị đang theo học tại Trường CĐPH Bạc Liêu, 3 
vị theo học Trường TCPH Bến Tre và 1 vị theo 
học Trường TCPH Vĩnh Long. Sinh hoạt Phật tử 
được đi vào nề nếp. Mỗi đêm, Phật tử tham dự 
tụng kinh gần 50 người, ngày sám hối khoảng 
100 người và những ngày lễ lớn của Phật giáo 
- lễ hội Kỳ yên và đêm hoa đăng, Phật tử tham 
dự cả ngàn người. Điều đặc biệt là thầy đã cảm 
hóa cư dân ở chung quanh chùa thấm nhuần 
Phật pháp, nâng cao trình độ nhận thức cho 
các em với 2 lớp học vào ngày Chủ nhật “Gia 
giáo thánh hiền, Lịch sử VN, Hán văn giáo khoa 
thư”, một lớp dành các em học sinh trình độ từ 
lớp 4-6 và một lớp từ trình độ lớp 7-11 với số 
học sinh trên 150 em.

Trong 5 năm qua, chùa đã tặng 6 căn 
nhà tình thương, 145 học bổng cho học sinh 
nghèo hiếu học, trợ cấp người già neo đơn và 
hỗ trợ quỹ người nghèo trong địa phương… 

Thầy trụ trì với tâm nguyện xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc với các tôn giáo 
bạn trong huyện, vào dịp lễ hội Kỳ yên năm 
Nhâm Thìn sẽ mời các tôn giáo bạn đến dự 
và cùng nhau bàn bạc để đạt đến mục đích 
chung lo tốt đạo đẹp đời.

Với những hoạt động tích cực cho đạo và đời, 
thầy Thiện Tài đã được UBND tỉnh Bến Tre tặng 
bằng khen “Tích cực vận động giúp đỡ người 
nghèo” liên tiếp 5 năm liền và UBND, UBMTTQ 
huyện Chợ Lách và xã Hưng Khánh Trung tặng 
nhiều bằng khen và giấy khen. Cũng như ngày 
15-11-2007 được UBND H.Chợ Lách cấp bằng 
công nhận chùa là đơn vị văn hóa…

Lễ hội Kỳ yên được tổ chức từ ngày 27-1 
đến 28-1 Nhâm Thìn (nhằm ngày 18-2 đến 
19-2-2012) – Vào ngày 27-1 Nhâm Thìn, 
Hòa thượng Ân sư truyền pháp và thuyết 
giảng từ 13h - kế đó là HT.Thích Đạt Đạo, 
UV.Thường trực TƯGH thuyết giảng lúc 18h 
cùng ngày và tiếp đến mở hội hoa đăng. 
Kính mời tất cả các đạo tràng Pháp Hoa và 
Phật tử các nơi về chùa để dự lễ và thính 
pháp. Rất mong quý vị vui lòng đăng ký sớm 
để sắp xếp chỗ ăn nghỉ,  ĐT: 0753505042. 

Trước thềm năm mới Tết Dương lịch và 
xuân Nhâm Thìn, thầy trụ trì và Phật tử bổn tự 
kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các 
nơi thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý.

Cổng tam quan

Bài & ảnh: P H Á P T UỆ

Hòa Thượng Ân sư và thầy Thiện Tài

Thầy trụ trì, chư Tăng và đại chúng



toâi khaéc boä kinh naøy leân ñaù ñeå theå hieän 
loøng thaønh kính höôùng veà Ñöùc Quaùn 
Theá AÂm, ñoàng thôøi laø chaát lieäu ñeå löu 
giöõ cho ngaøn sau…”. Döï kieán Baûn kinh 
Phoå Moân ñaët phía tröôùc giaûng ñöôøng 
Thieän Töôøng, hai beân laø hai baûn kinh 
Kim Cang. 

Haèng naêm Vieân Giaùc Thieàn töï toå 
chöùc leã vía Ñöùc Quaùn Theá AÂm trong 
3 ngaøy (19-2, 19-6 vaø 19-9 aâm lòch). 
Ñaây laø khoùa leã mang yù nghóa toân vinh 
haïnh nguyeän cao quyù cuûa Ñöùc Boà taùt, 
ñöôïc theå hieän vôùi phaùp moân nieäm danh 
hieäu Boà taùt Quaùn Theá AÂm qua nhöõng 
ngoïn neán. AÙnh saùng vi dieäu ñöôïc thaép 
leân nhö hieän thaân cuûa aùnh ñaïo Töø 
quang duyeân laønh ñeán ñaïi chuùng. Vôùi 
taám loøng thaønh kính cuûa chö Taêng vaø 
Phaät töû, vaøo khoaûng khaéc thieâng lieâng 
cuûa toái ngaøy 18 vaø raïng saùng 19-9 aâm 
lòch haøng naêm, gaàn vaïn Phaät töû thaäp 
phöông vaân taäp veà chuøa laéng loøng 
cuøng höôùng taâm thöùc vaøo aùnh saùng 
lung linh cuûa 12.000 ngoïn neán töø saân 
chuøa lan toûa daàn caû ngoïn ñoài. Cuøng vôùi 
nhöõng loàng ñeøn baèng giaáy vaø naêm nay 
ñöôïc thay theá baèng loàng ñeøn hoa sen 

VIEÂN GIAÙC THIEÀN TÖÏ vôùi yù nghóa bieåu töôïng hoa sen mang 
chaát lieäu taâm linh, töôïng tröng cho 
giaù trò tueä giaùc. Söï thaép saùng tueä giaùc 
ñaõ ñöôïc keát noái thoâng qua chö Taêng 
roài ñeán toaøn theå quyù Phaät töû tham döï 
Phaùp hoäi Hoa ñaêng. Nhôø söùc lan toûa 
naøy maø ngöôøi daân quanh vuøng quen 
goïi teân chuøa moät caùch thaân thöông laø 
“ngoâi chuøa Ñeøn”.

Ngoaøi caùc ngaøy leã troïng cuûa Phaät 
giaùo, töø naêm 2000 ñeán nay, chuøa coøn 
toå chöùc ñònh kyø khoùa tu Baùt quan trai 
vaøo caùc ngaøy 18 - 19 aâm lòch haøng 
thaùng vaø caùc khoùa tu nhaân ngaøy vía 
Ñöùc Boà taùt Quaùn Theá AÂm (19-2, 19-6 
vaø 19-9 aâm lòch haøng naêm).

Vôùi taâm vò tha voâ ngaõ, thaày Giaùc 
Hieáu luoân mang nieàm vui vaø tình 
thöông ñeán ñeå xoa dòu cho nhöõng 
ngöôøi baát haïnh. Haèng naêm vaøo  dòp 
Teát nguyeân ñaùn vaø caùc ngaøy leã lôùn 
cuûa Phaät giaùo, thaày vaø ñaïi chuùng ñeán 
thaêm vaø taëng quaø cho Hoäi ngöôøi muø 
vaø ngöôøi khuyeát taät cuøng baø con ngheøo 
trong ñòa phöông. Vaø böôùc chaân thaày 
cuøng ñaïi chuùng khoâng quaûn ngaïi choán 
vuøng xa vuøng saâu mang quaø ñeán cho 
caùc ñoàng baøo ngheøo ôû caùc buoân laøng, 
thoân xaõ xa xoâi, heûo laùnh ôû caùc tænh 
Ñaéc Laéc, Laâm Ñoàng, v.v… 

Duyeân laønh ñaàu xuaân veà chuøa, quyù 
vò seõø caûm nhaän moät söï bình an, tónh 
laëng thaân taâm. Ñi daïo vaø tham quan 
nhöõng coâng trình ñaõ vaø ñang daàn hoaøn 
thaønh ñeå nhaän bieát giaù trò taâm linh vaø 
ngheä thuaät Phaät giaùo ñöôïc toân vinh… 
Vôùi sinh hoaït cuûa chö Taêng vaø Phaät töû 
raát chuaån möïc, deã meán seõ cho ta moät 
caûm giaùc thaân thöông, khoù giaõ töø… 

Vaøo nhöõng thaäp nieân 90 cuûa theá 
kyû tröôùc, coù moät nhaø sö treû teân 
laø Giaùc Hieáu ñaõ phaùt taâm veà 

choán thaâm sôn naøy laäp am tranh tònh 
tu beân bôø soâng Buoâng vaø tuøy duyeân 
hoaèng phaùp lôïi sanh. Phaät töû gaàn xa 
meán moä coâng haïnh cuûa thaày, laân löôït 
töïu veà tu hoïc raát ñoâng. Trong möôøi 
laêm naêm qua, choán thieàn laâm daàn daàn 
ñöôïc höng thaïnh. Thaày Giaùc Hieáu 
ñaõ kieán taïo ngoâi chuøa Vieân Giaùc trôû 
thaønh moät ngoâi ñaïi giaø lam nhö ngaøy 
hoâm nay vôùi daùng neùt coå kính phoûng 
theo phong caùch nhöõng ngoâi Thieàn töï 
thôøi Lyù – Traàn.

Nhöõng naêm gaàn ñaây, do nhu caàu tu 
hoïc cuûa chö Taêng Ni vaø Phaät töû gaàn 
xa, thaày truï trì phaùt nguyeän ñaïi truøng 
tu ngoâi chuøa theo quy hoaïch toång theå 
trong khuoân vieân roäng hôn 5 hecta vôùi 
nhieàu coâng trình quy moâ ñang ñöôïc 
xaây döïng. Döïa theo ñoà aùn quy hoaïch, 
chuøa chia thaønh hai khu vöïc noäi vieän vaø 
ngoaïi vieän.  Khu noäi vieän chieám dieän 
tích khoaûng 2 hecta, bao goàm chaùnh 
ñieän, khu Taêng xaù vaø thieàn thaát, v.v… 
Caùc haïng muïc naøy ñang thi coâng döï 
kieán seõ hoaøn thaønh vaøo thaùng 9/2012. 
Khu ngoaïi vieän coù dieän tích khoaûng 
3 hecta, bao goàm caùc coâng trình lôùn 
nhö: Laâm Vieân Ñaïi Bi chuù vôùi 84 toân 
töôïng hoùa thaân cuûa Boà taùt Quaùn Theá 
AÂm. Giaûng ñöôøng Thieän Töôøng  coù 
dieän tích hôn 6.500m2 vôùi chieàu daøi 
80m, chia laøm 3 taàng; taàng 1 ñöôïc chia 
thaønh 12 gian (töôïng tröng cho thaäp 
nhò ñaïi nguyeän cuûa Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm) trong ñoù ñöôïc xaây 48 thieàn thaát 
(töôïng tröng cho 48 ñaïi nguyeän cuûa 
Ñöùc Phaät A Di Ñaø). Taàng 2 thoâng vôùi 
taàng 3 ñöôïc söû duïng laøm giaûng ñöôøng 
vaø laø nôi toå chöùc caùc khoaù tu taäp, haønh 
trì cuûa Taêng Ni, Phaät töû. Chieàu cao cuûa 
coâng trình naøy laø 37m (bieåu tröng cho 
37 phaåm trôï ñaïo). Ñaëc bieät, chuøa ñang 
thi coâng coâng trình Khaéc kinh treân ñaù. 
Ñaây coù theå noùi laø coâng trình kyû luïc vôùi 
ba khoái ñaù naëng treân 400 taán vaø khoái 
ñaù naëng 1.800 taán ñöôïc khaéc kinh Phoå 
Moân. Thaày truï trì cho bieát : “…Chuùng 

 (Ngoâi chuøa Ñeøn)
Baøi & aûnh:  NGOÏC LONG

Coâng trình ñang thi coâng giai ñoaïn I, Laâm Vieân Ñaïi Bi chuù

VIEÂN GIAÙC THIEÀN TÖÏÏ
233/5 aáp Ñoaøn Keát, xaõ Giang Ñieàn, 
huyeän Traûng Bom, tænh Ñoàng Nai
Email: webmaster@viengiacthientu.com
thichgiachieu@viengiacthientu.com
Web: www.viengiacthientu.com



39 đường số 9, Tổ 3, Ấp Hậu, xă Tân Phong, huyện Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: 08 37925995 - Di động: 0918024680 (gặp Mỹ Phượng)

Email: sanha9098@naver.com - Website: www.sanhavina.com

SƠN HÀCÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC 
MỸ THUẬT PHẬT GIÁO

Chuyên điêu khắc mỹ thuật các tôn tượng Phật, Bồ tát và tranh gỗ của Hàn Quốc, Việt Nam 
cũng như tượng của các vị đại lão Hòa thượng theo yêu cầu của các chùa.



CHÙA XÁ LỢI
89, Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM

 Chúc mừng     năm mới
Nhâm Thìn
Phúc thọ miên trường
Kiết tường như ý

                         HT. THÍCH HIỂN TU
                               Viện chủ

TỔ ĐÌNH BỬU PHONG
Phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

Kính chúc 
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, 

Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, 
các nhà hảo tâm, chư hữu thiện tri thức 

và quý Phật tử
Thân tâm thường an lạc 
Phước trí trang nghiêm

   Ni trưởng HUỆ HƯƠNG
   Trụ trì

QUAN ÂM TU VIỆN
K2/77 KP 3, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

Kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, 
Quý cấp chính quyền và quý Phật tử
 Một năm mới
 Vô lượng an khang và 
 vạn sự kiết tường như ý

   Ni trưởng HUỆ GIÁC
   Viện chủ

THIỀN VIỆN 
PHƯỚC SƠN (Đồi Lá Giang)
Trung tâm Thiền Vipassana
368 Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa

 Chúc mừng     năm mới
   TT. THÍCH BỬU CHÁNH
   Trụ trì

TỔ ĐÌNH PHẬT BỬU
80/19 Cao Thắng Q.3, TP.HCM

Kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, 

Phật tử và Quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể năm mới
Thân tâm thường lạc

Vạn sự kiết tường

                               HT. THÍCH TỊNH HẠNH
                                         Viện chủ

Kính chúc 
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, 
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, 
chư hữu thiện tri thức và quý Phật tử
 Vô lượng an lạc
 Vô lượng kiết tường.

   Ni trưởng NGOẠT LIÊN
                                             Trụ trì

TỊNH XÁ 
NGỌC PHƯƠNG
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM
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Nhân dịp năm mới 2012 
và Xuân Nhâm Thìn, 
Kính chúc
Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử
Tân xuân vạn hạnh  - Phật sự viên thành
Cùng quý Tòa soạn và đọc giả gần xa
Vạn sự hanh thông – Cát tường như ý

Kính chúc Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa. 
Đại đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử

Thân tâm an lạc 
Vạn sự kiết tường như ý

Kính chúc
Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử

Quý cơ quan, đơn vị khách hàng

Vô lượng an lạc 
Cát tường như ý

Kính chúc Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa. 
Đại đức Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử

Thân tâm an lạc
Vô lượng công đức
Phúc thọ miên trường
Vạn sự kiết tường như ý

  NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
  Tổng Giám đốc

CÔNG TY HƯNG GIA VIỆT
Lầu 3, 2 Bis Công trường Quốc tế
P.6, Quận 3, TP. HCM
(Sàn Giao dịch Bất động sản)

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU 

MINH PHỤNG
278 Lãnh Binh Thăng, P.11, Q.11, TP.HCM

Kính chúc năm mới 
Tình Xuân lai láng nghĩa nồng nàn
Xuân đượm nhuần sức sống yêu thương
Hòa ca nhân thế Xuân vinh quang
Rực rỡ huy hoàng Xuân quê hương

CÔNG TY DU LỊCH FIDITOUR

129 Nguyễn Huệ, Q.1, 
TP.HỒ CHÍ MINH

TĂNG BÌNH TRỌNG (Minh Hiếu)
Phó Giám đốc Thường trực

Tầng 3 tòa nhà Cảng Sài Gòn
03 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM

NGUYỄN DUY MINH
Giám đốc

HUỲNH VĂN LỘC
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY 
MUỐI THÁI LONG VINA
79/3 Phan Văn Trị, P.4, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Kính chúc Chư tôn giáo phẩm, Chư Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni:

Pháp thể khinh an
Chúng sanh dị độ

Chúc quý Phật tử:
Bồ đề tâm tăng trưởng

    TT.  THÍCH TẤN ĐẠT
                                                                 Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

THIỆN TÀI
380/1B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

Kính chúc Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử 
và quý khách hàng

Thân tâm an lạc 
Vô lượng công đức
Vạn sự kiết tường như ý

   NGUYỄN VĂN ĐỰC
   Giám đốc

Nhân dịp Tết Dương lịch và Xuân Nhâm Thìn, 
Kính chúc Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử

Thân tâm an lạc 
Vô lượng công đức
Vạn sự cát tường như ý kiết 

              BS NGUYỄN DANH ĐÔ (Nhuận Trí Quang)
              PHẠM THỊ THU (Chơn Hương Phúc)

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ 

NGUYỄN DANH ĐÔ
133/1A Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN
CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH
24 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM





Chớ để tăng cân
Phần lớn thức ăn ngày Tết được 

chuẩn bị trước vài ngày và thường 
rất béo hoặc rất ngọt, ít chất tươi, rất 
ít rau xanh... Theo TS Nguyễn Thị Lâm, 
Viện phó Viện Dinh dưỡng, các món ăn 
truyền thống như bánh chưng, bánh 
tét, nem, thịt đông, giò xào, chả, bánh 
kẹo... đều là những thực phẩm giàu 
năng lượng. Nếu chúng ta ăn nhiều, 
“ăn mọi lúc, mọi nơi” sẽ dẫn tới tăng 
cân, béo phì và đây là nguy cơ để dẫn 
tới một loạt các loại bệnh về tim mạch, 
huyết áp, tiểu đường.... 

 Cần có sự lựa chọn thông minh, phù 
hợp trước thực đơn rất đa dạng trong 
ngày Tết.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi 
ngày, cơ thể chỉ cần khoảng 2.300calo, 
nếu lượng calo thừa hoặc thiếu đều 
có hại cho cơ thể các loại bánh chưng, 
bánh tét, rất giàu năng lượng (trên 
200Kcal/100g) và có gần như đầy đủ 
các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, 
những trường hợp thích ăn các món 
bánh này mà không muốn tăng cân, 
nên chọn ăn vào bữa sáng hoặc bữa 

Tết là cơ hội để vui chơi, gặp gỡ, tụ tập, kèm theo cũng là những 
buổi tiệc liên miên. Những bữa tiệc này khiến bạn mệt mỏi, tăng 
cân, thậm chí mang bệnh... Vì vậy, phải có bí quyết thì ngày Tết 
mới vui vẻ mà vẫn đảm bảo sức khỏe. 

trưa (khoảng 100g bánh, tức 1/10 cái 
bánh chưng có trọng lượng 1kg, bỏ bớt 
phần nhân bánh nhiều thịt mỡ) với dưa 
hành và sau đó tráng miệng bằng dưa 
hấu là đủ. 

Cẩn thận với thực phẩm nguội
Theo TS Hoàng Kim Thanh, Giám 

đốc Trung tâm Truyền thông Viện Dinh 
dưỡng, các thực phẩm nguội nhìn 
chung đều quá mặn, có một số thì quá 
béo (như lạp xưởng, giò thủ, chân giò 
hun khói…) nên cũng không tốt cho 
những người cần kiêng muối và kiêng 
mỡ. Việc ăn các thực phẩm này với các 
chất bảo quản trong đó dẫn đến có 
hại cho tim, thận, làm tăng huyết áp... 
Hơn nữa, trong các sản phẩm này luôn 
chứa chất béo bão hòa triglycerid (loại 

Tham gia chuyên đề: Nguyễn Bồng, Huỳnh Văn Lộc và

CÔNG TY MUỐI THÁI LONG VINA
79/3 Phan Văn Trị, phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 08.3516 3286, DĐ: 09038 24480 – Fax: 08.6294 29936

Ăn uống khoa học 
trong ngày Tết

chất béo xấu), làm gia tăng cholesterol 
trong máu gây xơ vữa động mạch, tăng 
huyết áp và các bệnh về tim mạch. Mặt 
khác, có một loại axit béo Tran sinh ra 
trong quá trình chế biến tạo vị giòn 
ngon đều có ảnh hưởng xấu tới sức 
khỏe (ảnh hưởng tới chức năng hệ tim 
mạch, chức năng tuyến tụy, làm tăng 
nguy cơ bị bệnh đái tháo đường...).

Thói quen không ăn rau trong 
những ngày Tết là một sai lầm tai hại. 
Rau là nguồn cung cấp vitamin C giàu 
có cho cơ thể. Hơn nữa, rau quả còn 
là loại thực phẩm giúp bạn đẹp da và 
tránh tăng cân trong dịp Tết, cung cấp 
thêm chất xơ cần thiết giúp ruột hoạt 
động tốt, ngăn cản chứng táo bón, đầy 
hơi... Nếu thiếu chất này, sẽ làm cơ thể 
xuất hiện các triệu chứng: chảy máu 
chân răng, ăn không ngon miệng, da 
có những vết bầm tím do tụ máu... 

Hạn chế đồ uống có gaz và cồn
Thật khó có thể kiểm soát được mình 

trong những cuộc vui ngày Tết nhưng 
sức khỏe là vàng ngọc. Rượu, bia là 
những thực phẩm có độ cồn cao. Độ 
cồn trong bia chứa 3%-6%, trong rượu 
nếp 5%, rượu trắng và rượu màu có độ 
cồn cao 39%. Uống rượu thường xuyên 
có hại cho gan, thận, dạ dày và nhiều 
cơ quan khác. 

Theo TS Lâm, đồ uống có gaz và cồn 
là những chất dễ hòa tan nên khi hấp 
thụ vào cơ thể chúng tập trung chủ yếu 
ở bộ phận tổ chức não (nơi thu hút chất 
béo) sẽ thường gây ra sự kích thích, nên 
thường để lại những hậu quả đáng tiếc. 
Vì vậy, tốt nhất chỉ nên uống chút sâm-
panh hoặc rượu vang khai vị để kích 
thích tiêu hóa. Nên uống nhiều nước để 
tạo điều kiện cho quá trình lọc các chất 
cặn bã trong cơ thể. Vào những ngày 
Tết, bạn nên mua thêm nhiều loại hoa 
quả tươi dự trữ trong tủ lạnh. Các loại 
sinh tố cà rốt, táo, dưa hấu... là nguồn 
cung cấp năng lượng lớn cho cơ thể. 

Tết của những người hiện đại không 
chỉ dừng lại ở việc ăn uống, nghỉ ngơi 
mà phải là giải trí, chơi Tết. Vì vậy, ăn 
uống khoa học sẽ là cách tốt nhất đảm 
bảo cho chúng ta chơi Tết vui vẻ và có 
một sức khỏe dồi dào trong năm mới.

Nguyễn Vinh tổng hợp
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203 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 38.395.296, (84-8) 22.194.521, Fax: (84-8) 38.642.396

Email: lamhloc_vpbank@yahoo.com
   vuthininh@gmail.com

Xuân Nhâm Thìn
2012





Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni 
Kính mời quý Phật tử

Tham quan, tùy duyên thỉnh tượng bạch ngọc
và mua các sản phẩm tinh xảo của Miến Điện

Liên hệ cửa hàng: 
10B Trường Sơn, 

P.15, Q.10, TP.HCM 
(sau lưng Công viên 

Lê Thị Riêng), 
ĐT: (08) 3970.5471 

DĐ:  01693 433 468 
(Gặp Nguyên)Miến Điện mến yêu
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QUÀ LƯU NIỆM - TƯỢNG PHẬT MẠ VÀNG - VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO
CHUYÊN CÁC MẶT HÀNG THỜ CÚNG

 144 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM - ĐT: 38 355 590 - DĐ: 0983 675 570
 158 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM - ĐT: 38 355 590 - DĐ: 0908 748 568

 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.

NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

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

Kính chúc Quý khách Năm mới An khang và Thịnh vượng
Chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ sản phẩm Nến Quang Nghệ 
trong suốt thời gian qua.
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… Chuyeân phaùt haønh sæ vaø leû: 
Kinh saùch, ñóa, aán phaåm Phaät giaùo

loàng ñeøn vaø côø Phaät ñaûn
… Ñaëc bieät: 

AÙo traøng vaït khaùch, Nhaät bình, La haùn, 
Tuùi, Ñaõy, Ñoà vaït khaùch chuù tieåu, Ñoà boä theâu...

Chuoâng gioù, Maùy nieäm Phaät. Ñoà phong thuûy.

PHOØNG PHAÙT HAØNH KINH SAÙCH TAÂM MINH
65 Lyù Chính Thaéng, P.8, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh
ÑT: 08.3848 3075 - E-mail: h_vt7@yahoo.com

HIỆU SÁCH NGỌC LINH
Số 380/3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3843 5550 – 0908 348 697 – 090 373 6262
Email: hsngoclinh@yahoo.com
Chuyên phát hành sỉ & lẻ:

 KINH SÁCH PHẬT GIÁO, SÁCH NGHIÊN CỨU
 BÁO CHÍ PHẬT GIÁO, TRANH TƯỢNG PHẬT
 CÁC MẶT HÀNG VĂN HOÁ PHẨM PHẬT GIÁO
 QUÀ TẶNG, HÀNG LƯU NIỆM, MÁY NIỆM PHẬT
 PHÁP PHỤC PHẬT GIÁO

Chi nhánh tại Tiền Giang:
Địa chỉ: 89B Ấp Bắc, phường 4, Mỹ Tho
ĐT: (073) 3877794 – 0908 766 441

CƠM CHAY THUYỀN VIÊN 1
… Chuyên phục vụ:
Các món ăn chay, có bán thực phẩm chay các loại.
ĐC:11-13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Phú Nhuận - ĐT: 08.38432643 

CAFÉ CƠM CHAY THUYỀN VIÊN 2
Khung cảnh thoáng mát, sân vườn, sân thượng, lịch sự, wifi có 
phòng riêng 

… Phục vụ: Liên hoan, sinh nhật, họp mặt. 
Cơm chay văn phòng (30.000đ/phần)

ĐC: 189/2/1 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh - ĐT: 35500344

… Nhân dịp đón mừng xuân Nhâm Thìn 2012, chúng con kính giới 
thiệu đến chư Tôn đức cùng quý Phật tử gần xa những pháp âm 
do thầy Nguyên An thực hiện gồm: Nghi thức cúng giao thừa, 
nghi thức sám hối, nghi thức phóng sinh, kinh Di Lặc hạ sanh, kinh 
Phước Đức, kinh Cầu an, kinh Dược Sư, Sám văn tuyển chọn 3… 
Nhạc niệm Phật hiệu các vị Phật và Bồ tát, đặc biệt Album ca nhạc 
“Mừng Xuân Di Lặc Vol.3”. Hy vọng đây là món quà Xuân đầy ý nghĩa 
để tặng người thân, huynh đệ trong dịp năm mới.
Các pháp âm trên sẽ phát hành vào ngày 15/12 âm lịch tại các phòng 
kinh sách băng đĩa Phật giáo hoặc trên trang nhà anhdaovang.net
                                                                   

Tỷ kheo THÍCH NGUYÊN AN

PHÁP ÂM MỪNG XUÂN DI LẶC 2012PHÁP ÂM MỪNG XUÂN DI LẶC 2012

MÁY GHI ĐĨA CHUYÊN NGHIỆP 
KHÔNG CẦN MÁY TÍNH

 Máy ghi đĩa DVDRom:
1 ra 10 giá 16.500.000đ/bộ
Chuyên về máy bộ vi tính, giá phải chăng
Ưu tiên giảm giá cho chư Tăng Ni

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Cty TNHH TMDV VÂN THIÊN PHÁT
414/1/15 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10
ĐT: 22114833-22110196 gặp Cô Vân
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách 
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TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi cần tuyển vị trí Đại lý bảo 

hiểm, cấp quản lý làm việc tại văn phòng E.town, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân 
thọ AIA (Việt Nam).

 
Điều kiện:

- Tuổi từ 25-60, tốt nghiệp PTTH trở lên; 
- Có định hướng kinh doanh, khả năng giao tiếp và ý chí phấn đấu cao; 
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Ứng viên được chọn sẽ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia 
các khóa huấn luyện, đào tạo tại Công ty miễn phí.
- Sức khỏe tốt, lương thỏa thuận.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ phỏng vấn:
Phạm Thị Thu (Pháp danh Chơn Hương Phúc)
Trưởng nhóm kinh doanh – ĐT: 08.3858824 – DĐ: 0908 188479 
Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Văn phòng E.town
EW, số 364 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM.
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Khu aåm thöïc chay saân vöôøn 

Thieân Ý
 Phục vụ các món ăn thuần chay ngon lạ, hấp dẫn
 Thứ Bảy & Chủ nhật hàng tuần có món 

     bánh xèo rau rừng, bánh canh Trảng Bàng
 Buffet ngày Rằm và Mùng Một hàng tháng từ 

     10 giờ sáng đến 22 giờ

Đặc biệt có chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc (từ 18h – 21h)
Nhận đặt tiệc

 Liên hoan – Sinh nhật – Hội nghị 
     và phục vụ đón tận nơi theo yêu cầu

 Sân vườn thoáng mát, phong cảnh đẹp, không khí thiên nhiên 
     trong lành, thanh tịnh

Diện tích lớn, bãi đậu xe ô tô thuận tiện tổ chức các buổi hội nghị lớn

 Phục vụ các ấn phẩm Phật giáo: Kinh sách, băng đĩa, pháp phục, 
vật dụng thờ cúng, tranh tượng Phật, v.v.

 Đặc biệt: TRANG SỨC TÂM LINH (trang sức vàng bạc có khắc câu 
thần chú của Bồ-tát Quán Thế Âm Om Mani Padme Hum)

36 Trần Quý Cáp, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08.3516.7475 - 0913916036

TÂM THUYẾT

Chuyên phát hành sỉ và lẻ:
  Kinh sách
  Tượng, tranh ảnh Phật
  Băng đĩa
  Pháp phục
  Nhận đặt kinh ấn tống 
   theo giá gốc

Vui lòng liên hệ:
386 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM

ĐT: (08) 3602 1942 – DĐ: 0903 030 553 (Cô Diệu Trí)
Email: kinhsachtamthuyet@yahoo.com.vn

www.goccuocsong.vn





THANH MAI

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
Giá: 38.000 đồng
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