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Kính thưa quý độc giả,
Nhân ngày rằm tháng Giêng âm lịch, cũng như mọi năm, anh chị em
trong tòa soạn đã lễ bái tại nhiều chùa trong thành phố. Tại các chùa, đông
đảo Phật tử đã thành kính lễ bái Tam bảo. Ngày này còn gọi là ngày Tết
Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên, cũng là ngày vía Đức Phật A-di-đà; các
Phật tử đến lễ chùa cầu an, giải hạn, cầu mong được may mắn hạnh phúc.
Trong không khí tưng bừng và trang nghiêm, chúng tôi cũng chân thành
mong mỏi tạp chí Văn Hóa Phật Giáo vượt qua những khó khăn, vững tiến,
phát triển để phục vụ đạo pháp, dân tộc và phục vụ độc giả.
Vừa qua, VHPG có những thay đổi về nhân sự, cải tiến các hoạt động
như phát hành báo, tiết kiệm chi tiêu, đặc biệt là công việc kế toán, thâu nợ
khó đòi… Trong khi đó, chúng tôi vẫn luôn cố gắng tăng cường nội dung
và hình thức của VHPG.
Trong niềm tin tưởng, hy vọng mới, một nét khó khăn mới lại đến. Nhà in
báo tin tăng giá in từ quý II năm nay. Lại nữa, nhiều trường hợp báo gửi qua
đường bưu điện vì nhiều lý do đã không đến được tay độc giả. Trong những
trường hợp này, chúng tôi đều phải gửi báo bù theo cách gửi bảo đảm, vừa
tốn tiền, vừa mất thì giờ và báo đến chậm. Cũng đáng buồn là một số độc
giả đã không trực tiếp nhận báo, ai đó đã đặt báo ở chỗ khuất, thế là độc
giả gọi điện đến tòa soạn than không nhận được báo! Cũng may là
một số độc giả sau khi nhận được báo gửi bù đã gọi điện báo đã
tìm ra tờ báo cũ!
Mong sao mọi khó khăn của chúng tôi sẽ được vượt
qua. Mong sao cho chư tôn thiền đức, chư vị thiện tâm và
quý độc giả tiếp tục ủng hộ chúng tôi.
Kính chúc an lạc.
Văn Hóa Phật Giáo

SƯƠNG MAI

Ai với thân, khẩu, ý,
Hành trì đúng Chánh pháp,
Ðời này được tán thán,
Ðời sau, hưởng phước trời.
(Kinh Tương ưng bộ,
Chương III)
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VĂN HÓA

Công đức Tổ Huệ Quang
trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam

THÍCH THIỆN NHƠN

T

ổ Huệ Quang, tên húy là Nguyễn Văn Ân,
sinh năm 1888 tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.
Lớn lên năm 7 tuổi (1895), ngài theo cha mẹ
đi lập nghiệp ở xã Long Toàn, quận Trà Cú,
tỉnh Trà Vinh.
Nhân duyên hội đủ, năm 1902 ngài xuất gia đầu Phật
với Hòa thượng Thiện Trí, húy Hồng Quyện, người gốc Ô
Môn, tỉnh Cần Thơ, trụ trì chùa Long Thành (từ năm 1920,
gọi là chùa Long Thiền), được Hòa thượng Thiện Trí ban
pháp danh Thiện Hải.
Năm 1907 (17 tuổi), ngài đến cầu pháp y chỉ với Hòa
thượng Từ Vân (1872-1929), húy Ngộ Đạo, trụ trì chùa
Tân Long, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Năm 1910 ngài
thọ giới Tỳ-kheo, được Hòa thượng Từ Vân ban pháp hiệu
Huệ Quang.
Đến năm 1917, được Hòa thượng Bổn sư phân bổ về
trụ trì chùa Long Hòa, quận Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam năm
1920, Hòa thượng Lê Khánh Hòa thành lập Hội Lục Hòa,
do Hòa thượng Như Nhãn - Từ Phong làm Hội trưởng,
trụ sở đặt tại chùa Giác Hải, Chợ Lớn, ngài được mời làm
Chứng minh cho Hội.
Năm 1923, nhân lễ húy kỵ chư Tổ được tổ chức tại chùa
Long Hòa, quận Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do Hòa thượng
Huệ Quang trụ trì, quý Hòa thượng đã cải tên Hội Lục hòa
thành Hội Lục hòa Liên hiệp và lên kế hoạch cụ thể cho
phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam bằng cách vận
động phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong
phạm vi cả nước.
Năm 1928, Hòa thượng đã cùng Hòa thượng Khánh
Hòa, Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Pháp Hải, Hòa
thượng Từ Phong thành lập Pháp bảo Thư xã (sau này
gọi là Pháp bảo phường) tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn. Hòa
thượng đã vận động Phật tử Trà Vinh ủng hộ tài chánh
thỉnh Bộ Đại Tạng Kinh 170 quyển về tôn trí tại Thư quán.
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Sau một thời gian vận động và xin phép, chính quyền
Pháp cho phép thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật
học, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn, do Hòa thượng
Lê Khánh Hòa làm Hội trưởng, Hòa thượng Từ Phong, Hòa
thượng Huệ Quang… làm Phó Hội trưởng.
Do không thực hiện được ý nguyện mở trường Phật
học, phát triển Đạo pháp theo chiều rộng lẫn chiều sâu,
quý Hòa thượng lui về Bến Tre, ngày 20/02/1933 tại chùa
Viên Giác do Hòa thượng Tâm Quang, Hòa thượng Liên
Trì quản lý, quý Hòa thượng thành lập Liên đoàn Phật học
Liên xã, đây là một dạng Phật học viện lưu động, mỗi nơi
mở ba tháng, đầu tiên là tại chùa Long Hòa, quận Tiểu
Cần, tỉnh Trà Vinh, do Hòa thượng Huệ Quang chủ giảng.
Lần thứ hai tổ chức tại chùa Thiên Phước, huyện Trà Ôn,
tỉnh Vĩnh Long. Lần thứ ba tổ chức tại chùa Viên Giác, tỉnh
Bến Tre, nhưng chính quyền tỉnh làm khó dễ, nên lớp học
phải giải tán.
Với quyết tâm, quý Hòa thượng đã vận động những
Phật tử Trà Vinh có tinh thần chấn hưng Phật giáo thành
lập Hội Phật học Lưỡng Xuyên, do Hòa thượng Huệ
Quang làm Tổng lý, trụ sở đặt tại chùa Long Phước, do
Hòa thượng Pháp Hải làm trụ trì Hội quán.
Trong diễn văn ngày khai mạc thành lập Hội Phật học
Lưỡng Xuyên, Hòa thượng phát biểu có đoạn: “Thưa chư
Đại đức, chư Thính giả, bởi các phương diện đã nói, nên
ngày hôm nay, tất cả Tăng lực và thiện tín, đồng tâm hiệp
sức cùng nhau xin phép chính phủ, được ân trên phê y
điều lệ, nên thành lập Hội nhan đề là Lưỡng Xuyên Phật
học. Mục đích của Hội là mở trường Phật học, huấn luyện
theo quy củ Thiền lâm, mong tương lai đủ Tăng tài để
hoằng dương Chánh giáo. Nếu toàn thể quốc dân nghe
được pháp âm của Phật, đồng cùng nhau tu học, thì có gì
xã hội không hòa bình, nhân sinh không thoát khổ, chắc
cõi Ta-bà nầy trở nên miền Cực lạc… Tóm lại, cách trùng
hưng Phật giáo mau chóng thấy hiệu quả, chỉ có ba điều

cần thiết hơn hết: “Thành lập Giáo hội, Xuất bản Tạp chí,
Kiến lập Phật học đường…”
Năm 1935, quý Hòa thượng xin phép chính quyền tỉnh
thành lập Phật học đường Lưỡng Xuyên, do Hòa thượng
Huệ Quang làm Tổng lý, Hòa thượng Khánh Hòa làm Đốc
giáo. Tiếp theo quý Hòa thượng xin phép chính quyền Pháp
xuất bản tạp chí Duy Tâm Phật Học, được chính quyền cho
phép. Số báo đầu tiên ra ngày 01/4/1935, do Hòa thượng
Huệ Quang làm Chủ nhiệm, ông Trần Huỳnh (Huệ Giải) làm
Chủ bút, Bác sĩ Nguyễn Văn Khỏe làm Quản lý.
Đặc biệt, năm 1937 tại Trụ sở Hội Phật học Lưỡng Xuyên
chùa Long Phước, Trà Vinh, Hòa thượng Huệ Quang đã tổ
chức Trường hạ đầu tiên của Hội, ngoài số học Tăng của
Trường còn có chư Tăng của Lục tỉnh tham dự trên 100 vị.
Thành phần Ban Chức sự Trường hạ đầu tiên gồm có: Hòa
thượng Từ Phong chùa Giác Hải, Chợ Lớn - Chứng minh
Đạo sư. Hòa thượng An Lạc chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho làm
Đạo sư. Hòa thượng Khánh Hòa chùa Tuyên Linh, Bến Tre
làm Đốc học sư. Hòa thượng Chánh Thành chùa Vạn An,
Sa Đéc làm Luật sư. Hòa thượng Bửu Sơn chùa Phước Sơn,
Sa Đéc làm Pháp sư. Hòa thượng Chánh Quả chùa Kim
Huê, Sa Đéc làm Bố-tát. Hòa thượng Pháp Ấn chùa Phước
Tường, Thủ Đức làm Bố-tát. Hòa thượng Liễu Đàm chùa
Pháp Hoa, Vĩnh Long làm Chánh Thiền chủ. Hòa thượng
Tâm Quang chùa Viên Giác, Bến Tre làm Phó Thiền chủ.
Hòa thượng Diệu Pháp chùa Long Khánh, Trà Vinh làm
Thủ sự (Tri sự). Hòa thượng Huệ Quang đương nhiên là
Hóa chủ Trường hạ.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Hòa thượng
Huệ Quang đại diện tỉnh Trà Vinh tham gia Hội Phật giáo
Cứu quốc Nam bộ, trụ sở đặt tại chùa Thiền Kim (chùa Ô
Môi), xã Mỹ Quới, Đồng Tháp Mười, do Hòa thượng Minh
Nguyệt làm Hội trưởng. Đồng thời, Hòa thượng còn đảm
nhiệm chức Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc Liên tỉnh
Trà Vinh và Sóc Trăng, Văn phòng đặt tại chùa Long Hòa,
quận Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và chùa Hiệp Châu huyện Kế
Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Tiếp tục đóng góp cho tiền đồ Phật giáo, tại Đại hội
Giáo hội Tăng-già Nam Việt lần thứ nhất năm 1951, sau
khi Hòa thượng Đạt Thanh, Pháp chủ Lâm thời từ nhiệm,
Hòa thượng được Đại hội suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ
Giáo hội Tăng-già Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang,
Chợ Lớn và Hòa thượng thường trú ở chùa Phật Quang
đường Đào Duy Từ, quận 10, Chợ Lớn để điều hành,
chứng minh Phật sự cho Giáo hội.
Tại Đại hội kỳ II (1956) của Tổng hội Phật giáo Việt Nam,
do Hòa thượng Tịnh Khiết làm Hội chủ, Hòa thượng được
Đại hội suy tôn làm Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt
Nam kiêm Chủ nhiệm Tạp chí Phật giáo Việt Nam. Trụ sở
đặt tại chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, sang nhiệm kỳ III (1958),
Văn phòng dời về chùa Xá Lợi, quận 3, Sài Gòn.
Về công đức đối ngoại, thuộc phạm vi quốc tế, Hòa
thượng cũng đã nỗ lực thực hiện, ngày 11/10/1956 dù
sức khỏe có phần báo động, nhưng Hòa thượng cương

quyết cùng phái đoàn đại diện Phật giáo Việt Nam tham
dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ IV tổ chức tại Népal,
đoàn do Hòa thượng Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật
giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn. Kết quả Hội nghị đã
thành công tốt đẹp.
Sau đó, phái đoàn tiếp tục dự lễ kỷ niệm 2.500 năm
ngày Phật nhập Niết-bàn tại Trung tâm Văn hóa Quốc tế
Ấn Độ, tham dự mittinh tại quảng trường Ramila, thủ đô
New Delhi. Qua buổi lễ, sức khỏe Hòa thượng có phần
nguy kịch, Hòa thượng được đưa vào Bịnh viện Gandhi
điều trị. Do bịnh tim, Hòa thượng đã viên tịch ngày
02/11/1956 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trụ thế 68 năm.
Được sự giúp đỡ của Sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại
Ấn Độ và Thượng tọa Minh Châu đang du học tại Viện Đại
học Nalanda nên nhục thân Hòa thượng được an táng tại
chùa A Dục (Asoka Vihara), thủ đô New Delhi, Ấn Độ.
Ngày 12/11/1956 phái đoàn đã cung thỉnh Long vị và
Di ảnh của Hòa thượng từ Ấn Độ về Việt Nam, tôn trí tại
chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, trụ sở của Giáo hội Tăng-già
Toàn quốc và Giáo hội Tăng-già Nam Việt. Sau đó cử hành
lễ tưởng niệm.
Năm 1964, nhân phái đoàn đại diện GHPGVN Thống
nhất, do Hòa thượng Thiện Minh, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ
Thanh niên làm Trưởng đoàn, tham dự Đại hội Phật giáo
Thế giới lần thứ V, tổ chức tại Ấn Độ. Phái đoàn đã cử hành
lễ trà-tỳ, cung thỉnh xá-lợi của Hòa thượng về nước để tôn
thờ tại chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, trụ sở của GHTGTQ và
GHTGNV, một phần tôn trí tại chùa Long Hòa, quận Tiểu
Cần, tỉnh Trà Vinh, nơi phát tích hành đạo của Hòa thượng
từ những ngày đầu trong thập niên 1920…
Sau khi Hòa thượng Huệ Quang viên tịch, tại Đại hội kỳ
III (1958), Tổng hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Xá
Lợi, Sài Gòn, đã suy tôn Thượng tọa Tâm Châu, Cư sĩ Mai
Thọ Truyền làm Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam,
do Hòa thượng Tịnh Khiết làm Hội chủ, lãnh đạo Tổng hội
đến năm 1963.
Đối với Giáo hội Tăng-già Nam Việt cũng thế, tại Đại
hội kỳ III của Giáo hội, Đại hội đã nhất tâm suy tôn Hòa
thượng Khánh Anh, Thượng thủ Giáo hội Tăng-già Toàn
quốc kiêm nhiệm Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt
cho đến ngày Hòa thượng về cõi Phật năm 1961.
Tóm lại, Tổ Huệ Quang là một trong 10 vị Tổ sư có công
đức lớn trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam:
Hòa thượng Khánh Hòa, Hòa thượng Khánh Anh, Hòa
thượng Huệ Quang, Hòa thượng Phi Lai (miền Nam), Hòa
thượng Phước Huệ, Hòa thượng Trí Hải, Hòa thượng Giác
Tiên, Hòa thượng Tường Vân (Tịnh Khiết, miền Trung),
Hòa thượng Thanh Hanh (Vĩnh Nghiêm), Hòa thượng Tuệ
Tạng (miền Bắc).
Với sự tham gia lãnh đạo các tổ chức Phật giáo từ khi
mới hình thành Hội Lục hòa cho đến các tổ chức Giáo hội,
Tổ Huệ Quang là nhân tố tích cực đã góp phần lớn cho
mọi sự thành tựu Phật sự trong suốt thời gian từ những
năm 1920 cho đến ngày viên tịch. 
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TRẦN QUÊ HƯƠNG

Ta lang thang vô lượng kiếp luân hồi
Ta đến ta đi trong vòng đời lưu chuyển
Bóng tối đêm đen và bình minh nắng mới
Dòng thời gian theo chu kỳ đi tới
Mỗi sáng mỗi chiều mỗi tháng mỗi năm.
Một đời người kết thúc thậm thâm
Có lúc trăm năm, có khi một giờ một khắc
Có lúc mới sinh ra và trong tích tắc
Hơi thở về tim và tim thì hội tụ hư không
Và cứ thế
Dòng đời như một dòng sông
Cuồn cuộn chảy… vô cùng vô tận.
Tâm thức sống Con người
Ôi! Cũng vô vàn lận đận
Khi vui khi buồn….
Khi sầu não mênh mông!
Và cứ thế,
Kiếp sống con người như một dòng sông
Cuồn cuộn chảy… vô cùng vô tận.
Lục dục thất tình,
Khổ vui buồn giận
Thương ghét chập chùng bọt biển sương mai
Danh lợi phù du, ẩn hiện đường dài
Được mất có không… mây trời tan hợp.
Con người đến và đi như tuồng đời chuyển lớp
Lúc trẻ, lúc già, lúc nịnh, lúc trung
Thân phận con người như đóa phù dung
Sớm nở xinh tươi,
Người người chiêm ngưỡng
Chiều úa tàn phai,
Lặng lẽ âm thầm!
Ta về khép cuộc trăm năm
Gọi ngàn âm hưởng phù trầm nhân gian
Tìm đâu tri âm đá vàng?
Dòng đời vô tận mơ màng tử sinh
Bóng đêm huyền ảo lung linh
Mùa xuân chim hót… hữu tình thiên thu.
Sài Gòn - vào xuân Kỷ Hợi 2019
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Nguyên tắc xây dựng
THÍCH TRUNG ĐỊNH

G

ia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình đầm
ấm, hạnh phúc, trong đó mọi thành viên
trong gia đình đều sống dễ thương đó là
nhân tố để xây dựng một cộng đồng, xã hội
dễ thương. Trong một gia đình có các mối
quan hệ chính đó là giữa chồng vợ, anh chị em, cha mẹ và
con cái. Đối với chồng và vợ thì phải có sự thủy chung, yêu
thương; cha mẹ, con cái và anh chị em với nhau thì phải
có hiếu và đễ. Khi gia đình được xây dựng và phát triển ổn
định, bền vững thì xã hội, quốc gia mới hưng thịnh. Vì thế
vai trò của mọi cá nhân trong việc nỗ lực xây dựng hạnh
phúc gia đình vô cùng quan trọng.
Gia đình cư sĩ Phật tử là một bộ phận không thể thiếu
trong cộng đồng Phật giáo, là nhân tố quan trọng trong
rứ chúng đệ tử của Đức Phật. Đời sống của gia đình có
mối quan hệ mật thiết với sự sinh hoạt, tu tập của Tăng
chúng. Gia đình cúng dường Đức Phật và Tăng chúng
những nhu cầu vật chất như: thực phẩm, y phục, tọa cụ,
và thuốc men gọi là tứ sự cúng dường; đáp lại, Đức Phật
và Tăng chúng cho họ cơ hội tích tập công đức và giảng
pháp cho họ để họ mở mang kiến thức Phật pháp, hướng
đến một đời sống đạo đức và an lạc. Trong Kinh tạng
Nikāya, ngoài hai thuật ngữ quen thuộc Upāsakas (Cận
sự nam) và Upāsikas (cận sự nữ), còn có một thuật ngữ
Gahapatis (hộ gia đình hay gia chủ) cũng thường xuyên
xuất hiện. Ngoài vấn đề dâng tứ sự cúng dường, các gia

đình còn được hướng dẫn để phát tâm quy y Tam bảo,
thọ trì năm giới để trở thành người Phật tử tại gia chân
chính. Cuộc sống gia đình ràng buộc với nhiều nhiệm vụ
xã hội, những lo toan của cuộc sống, vì vậy sự hướng dẫn
nếp sống đạo đức tâm linh của Đức Phật đến với họ là vấn
đề vô cùng cần thiết.
Trong Kinh tạng Nikāya, rất nhiều bài kinh Đức Phật
đề cập đến việc xây dựng nếp sống hạnh phúc gia
đình. Trong đó phải nói đến kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt
(Sigālovada Sutta) đề cập khá chi tiết về các pháp hành
dành cho người Phật tử tại gia nhằm thiết lập nền tảng
hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.
Đức Phật thừa nhận rằng đời sống gia đình thật khó
để sống theo phạm hạnh hoàn toàn. Do đó, Ngài chỉ dạy
những pháp căn bản, phù hợp với đời sống gia đình, giúp
họ có cơ hội thực tập để mang lại an lạc, hạnh phúc trong
đời sống như: bố thí, tuân thủ giới luật, biết rõ sự nguy
hiểm của những ham muốn nhục dục, sự phóng túng
buông lung dẫn đến đời sống sa đọa… Trong hai bài
giảng được ghi lại trong kinh tập, Đức Phật cũng đưa ra
những nguyên nhân của sự thành công và thất bại trong
đời sống gia đình và xã hội. Đầu tiên là kinh Bại vong
(Parābhavasutta), đề cập đến mười một nguyên nhân
dẫn đến thất bại trong đời sống của họ; thứ hai là kinh
Chân hạnh phúc (Mahāmangalasutta), chỉ ra mười một lý
do thành công. Trong mọi trường hợp, chúng ta có thể
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nhìn thấy sự thành công hay thất bại của một người phụ
thuộc hoàn toàn vào hành vi và kiến thức của chính họ.
Nếu một người mà:
1. Thường xuyên liên hệ với những kẻ xấu, ít liên hệ với
những người tốt;
2. ham mê ngủ, lười biếng, không năng động, thường
hay sân hận và ham thích đám đông;
3. giàu nhưng không chăm sóc cha mẹ;
4. không chân thật, lừa dối những người thiện tri thức;
5. sở hữu tài sản nhiều nhưng không chia sẻ bớt cho
bất cứ ai;
6. ngã mạn tự cao về thân phận, sự giàu có và khinh
khi người khác;
7. tham đắm tận hưởng những thú vui dục lạc, quan
hệ lăng nhăng, lãng phí trong chi tiêu;
8. có mối quan hệ bất hợp pháp với vợ của người khác;
9. luôn luôn ghen tị với vợ;
10. ăn uống vô độ và lãng phí;
11. lòng tham vô đáy.
Bất cứ ai sống có liên hệ đến 11 vấn đề trên sẽ dẫn đến
một kết cục tối tăm và thất bại.
Mười một yếu tố trên thường xảy ra trong đời sống
hằng ngày. Có thể có gia đình thường xuyên liên hệ đến
một hoặc vài vấn đề nếu trên hoặc liên hệ đến trọn vẹn
tất cả các vấn đề ấy thì điều đó tất yếu dẫn đến bại vong.
Trái lại, kinh Chân hạnh phúc đưa ra mười một lý do
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thành công hay mười một phước lành trong một gia
đình. Theo đó, nếu một người sống mà:
1. không liên hệ với người xấu, thường xuyên thân cận
gần gũi người hiền, bạn tốt;
2. sinh sống trong một nơi thích hợp và luôn biết kiểm
soát bản thân;
3. luôn biết học tập, rèn luyện những kỹ năng, kỷ luật
tốt từ những người giỏi trao truyền;
4. biết thờ mẹ kính cha, biết săn sóc bảo vệ trẻ em
và vợ;
5. biết bố thí, cúng dường, sống có đạo đức, bảo vệ
người thân, và những người lương thiện;
6. từ bỏ và tránh xa tội lỗi, kiềm chế say rượu, có niềm
tin bền bỉ đối với Chánh pháp;
7. tôn kính và khiêm nhường, biết ơn và nhớ ơn;
8. kiên nhẫn và nói lời dịu dàng từ ái, liên hệ với người
trí, đàm đạo đúng thời;
9. biết hổ thẹn sám hối để cho thanh tịnh, nhận ra
những chân lý cao quý để hướng đến Niết-bàn giải thoát;
10. tâm không buồn phiền bực tức não hại, luôn bất
động giữa cái xáo trộn của thế giới;
11. đạt được những phước lành cao nhất do thành tựu
những điều ở trên.
Đó là 11 yếu tố đưa đến thành công trong cuộc sống.
Tiếp tục tư vấn thêm những kiến thức và kỹ năng sống
cơ bản để thiết lập an lạc, hạnh phúc cho đời sống hiện

tại, Đức Phật dạy Vyagghapajja có bốn pháp đưa đến
hạnh phúc, an lạc hiện tại đó là: “Đầy đủ tháo vát; Đầy đủ
phòng hộ; Làm bạn với thiện; Sống thăng bằng điều hòa”.
Đầy đủ tháo vát tức là thiện xảo trong các ngành nghề,
không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để
tự làm và khuyến khích người khác làm. Đầy đủ phòng
hộ tức là những tài sản do tự mình làm ra khéo giữ gìn
chúng, biết phòng hộ bảo vệ; không bị vua mang đi,
không bị cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước
cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái
cướp đoạt. Làm bạn với thiện tức là sống có giới đức, có
niềm tin, biết bố thí, có trí tuệ. Sống thăng bằng điều hòa
tức là biết tính toán một cách hợp lý trong thu nhập và chi
tiêu, không quá phung phí và cũng không quá bỏn sẻn.
Sự cân bằng trong đời sống là điều vô cùng cần thiết.
Bởi cuộc đời không bao giờ như ý muốn. Tâm tánh của
một con người cũng thường xuyên thay đổi theo điều
kiện, hoàn cảnh. Có khi vì một số nhân duyên nào đó đưa
đẩy mà tâm kiên định của chúng ta chưa đủ mạnh thì dễ
dàng bị chi phối. Nhưng một điều chắc chắn và không
thay đổi đó là việc thiện lành, tâm hoan hỷ cởi mở, đầy đủ
sự hiểu biết và thương yêu là hạt nhân đưa đến một đời
sống hạnh phúc an lạc.
Yếu tố nào để giữ cho niềm tin và định hướng ấy luôn
có sự kiên định vững vàng? Thuật ngữ nhà Phật gọi đó
là Bồ-đề tâm, còn người đời thì gọi đó là lập trường kiên
định. Nếu thiếu chất liệu này thì tâm sẽ dễ dàng bị lung
lạc, không có chánh tín, dần dần mình sẽ bị cảnh ma
đưa đường, quỷ dẫn lối. Thành ra sự kiên định và yếu tố
nỗ lực tinh tấn rất quan trọng để đưa đến sự thành công
trong cuộc sống.
Bên cạnh bốn yếu tố đưa đến thành công thì ngược
lại cũng có bốn yếu tố đưa đến bại vong. Đức Phật dạy
có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản đó là: “Đam mê đàn
bà; Đam mê rượu chè; Đam mê cờ bạc; Bạn bè kẻ ác, thân
hữu kẻ ác, giao du kẻ ác”. Và cũng có bốn cửa vào để tài sản
được hưng khởi đó là: “Không đắm say đàn bà; Không đắm
say rượu; Không đắm say cờ bạc; Bạn bè với thiện, thân hữu
với thiện, giao du với thiện”. Đó là bốn pháp đưa đến hạnh
phúc trong hiện tại. Tiếp tục Đức Phật dạy bốn pháp đưa
đến hạnh phúc trong tương lai đó là: “Đầy đủ lòng tin; Đầy
đủ giới đức; Đầy đủ bố thí; Đầy đủ trí tuệ”. Đầy đủ niềm tin
tức là tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đầy đủ giới
đức tức khéo chế ngự các căn và thực hành giới cấm. Đầy
đủ bố thí tức là tâm không bị cấu uế, xan tham chi phối;
bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn
sàng đáp ứng khi có yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí.
Đầy đủ trí tuệ tức là có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh
diệt, với thánh thể nhập, chơn chánh chấm dứt khổ đau.
Bên cạnh những lời dạy thiết yếu về các phương thức
xây dựng hạnh phúc gia đình, Đức Phật còn dạy kỹ về việc
thiết lập các mối quan hệ trong gia đình. Vợ đối với chồng
phải như thế nào để giữ gìn hạnh phúc, thủy chung và
ngược lại chồng đối với vợ cũng như vậy. Hạnh phúc

trong đời sống hôn nhân phải đến từ hai phía. Chồng với
vợ phải luôn thương yêu tôn trọng nhau; Thường xuyên
tâm sự chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn; Biết làm mới
trong mối quan hệ vợ chồng, đừng để lâu sinh nhàm
chán. Mối quan hệ vợ chồng cực kỳ quan trọng trong việc
giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong mối quan hệ này có
đầy đủ các yếu tố như tình yêu chung thủy, trình độ kiến
thức, các kỹ năng sống, điều kiện kinh tế, sự tinh tế, nhẫn
nhịn, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Vợ và chồng phải
ăn khớp nhau trong từng tính cách, có tính bù trừ để tạo
nên sự cân bằng. Nếu hỏng một trong các yếu tố trên thì
hạnh phúc hôn nhân dễ đổ vỡ. Không những dạy pháp
đem đến hạnh phúc trong hiện tại, Đức Phật còn dạy bốn
pháp khiến cho cả hai vợ chồng mãi mãi được sống hòa
hợp an vui trong mọi đời kiếp. Đó là cùng nhau theo đuổi
một chánh kiến (đồng tín), cùng nhau thực hành giới đức
(đồng giới), cùng nhau mở tâm hồn chia sẻ (đồng thí),
cùng nhau phát triển trí tuệ đưa đến đoạn diệt tham, sân,
si, đoạn tận khổ đau (đồng trí tuệ).
Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha
mẹ cũng được dạy kyỹ. Đức Phật luôn nhấn mạnh chữ
hiếu để nhắc nhở phận làm con cái phải biết hiếu kính
phụng dưỡng mẹ cha. Đó là đạo lý, truyền thống tốt
đẹp mà bất cứ gia đình nào, hoàn cảnh xã hội nào cũng
cần đến. Ngược lại, cha mẹ ngoài công ơn sanh thành
dưỡng dục thì phải biết dạy dỗ, hướng dẫn con cái: lo
dựng vợ gả chồng đúng thời, hướng dẫn nghề nghiệp
buôn bán làm ăn, xây dựng gia nghiệp cho con cháu kế
thừa… Dựa trên những nguyên tắc được Đức Phật thiết
lập, chắc chắn sẽ đưa đến một đời sống hạnh phúc an
lạc thực sự giữa đời thường.
Tất nhiên trong đời sống của một gia đình không
thể nào không mắc phải những điều bất như ý. Những
nguyên tắc trong lời dạy của Đức Phật không khuôn rập
xơ cứng mà rất uyển chuyển linh hoạt. Cốt yếu là sự làm
chủ tâm, làm chủ cảm xúc. Khi có sự mâu thuẫn xung
đột xảy ra thì cần phải tìm cách hóa giải. Sự truyền thông
giữa vợ chồng, con cái và cha mẹ là rất cần thiết. Khi có
sự truyền thông, biết lắng nghe và thấu hiểu thì mọi vấn
đề có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Đây cũng là một
nguyên tắc vàng trong việc ứng xử và thiết lập các mối
quan hệ hài hòa trong đời sống hạnh phúc gia đình.
Tóm lại, những lời dạy trên cho thấy Đức Phật rất quan
tâm đến vấn đề hạnh phúc của người Phật tử tại gia. Bởi
người Phật tử tại gia là một bộ phận không thể tách rời
trong tứ chúng đệ tử Phật. Khi đã thừa nhận có hạnh
phúc thế gian và xuất thế gian thì việc xây dựng hạnh
phúc thế gian phải có những nguyên tắc nhất định để
thiết lập nên niềm hạnh phúc ấy. Những nguyên tắc đạo
đức ấy là rất cần thiết không chỉ áp dụng trong việc xây
dựng hạnh phúc cá nhân mà còn góp phần cải thiện xã
hội. Bất cứ khi nào có thể, Đức Phật cũng luôn sẵn sàng
ban bố những bài pháp thoại để nhắc nhở nhằm thiết lập
cuộc sống an lành, hạnh phúc cho mọi gia đình. 

1 - 3 - 2019 VÙN HOÁ A PHÊÅ T GIAÁ O

9

Khoa học và tôn giáo
trong thế kỷ XXI

PA U L D AV I E S
N G U Y Ễ N V Ă N N H Ậ T dịch

B

ởi vì chúng ta đang bước vào một thế kỷ mới
có nhiều khả năng bị thống trị bởi những
phát triển khoa học và công nghệ có tầm
ảnh hưởng sâu rộng, nhu cầu về sự hướng
dẫn tâm linh sẽ trở nên cấp thiết hơn bao
giờ hết. Chỉ một mình khoa học thì không thể nào đủ
khả năng cung cấp cho nhu cầu tâm linh của chúng
ta, nhưng bất kỳ tôn giáo nào từ chối đón nhận những
phát kiến của khoa học đều có nhiều khả năng không
thể tồn tại đến được thế kỷ XXII. Tôn giáo đang đối mặt
với những thách thức lớn lao phi thường. Những tiến
bộ gây kinh ngạc của khoa học và công nghệ đã biến
đổi thế giới quan của chúng ta và tạo nên những thay
đổi gây ấn tượng sâu sắc trong lối sống và cảm giác thư
thái của con người. Nhưng những tiến bộ thần kỳ đó
đã bỏ tôn giáo lại phía sau. Chỉ có rất ít những nhà thần
học bắt kịp những phát triển mang tính cách mạng tại
tuyến đầu của những ngành học như thiên văn, vật lý,
sinh học phân tử hay di truyền. Nhà thờ và các định chế
tôn giáo khác dường như không được trang bị đầy đủ
để đối phó với thế giới mới lộng lẫy của vụ nổ lớn, của
thực tại lượng tử, của kỹ thuật di truyền hay của công
nghệ cực nhỏ. Kết quả là nhiều người thấy rằng tôn
giáo đang ở tư thế phòng ngự chống lại cuộc tấn công
dữ dội của tiến bộ khoa học. Họ nghĩ có vẻ như khoa
học đang làm xói mòn hay tìm cách hất cẳng tôn giáo.
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Về phương diện lịch sử, đúng là những phát kiến
khoa học lớn, như thuyết tiến hóa của Darwin chẳng
hạn, chứng tỏ là đã đủ sức làm đảo lộn ở một số lãnh
vực tôn giáo. Bên cạnh đó, suốt ba trăm năm liên tục
phổ biến tư tưởng khoa học thuộc giản hóa luận và
duy vật luận đã nuôi dưỡng ấn tượng cho rằng các
nhà khoa học chỉ là những con người lạnh lùng, khắc
nghiệt, vô hồn, những kẻ chỉ cố gắng thu gọn sự
tráng lệ của thiên nhiên vào những công thức toán
học khô khan.
Tuy nhiên, quan điểm cho rằng hai hệ thống niềm
tin ấy vẫn nhất quyết chống đối nhau và thường
xuyên ở trong thế bất hòa với nhau lại là một sự hiểu
lầm nghiêm trọng. Vì những nhà tư tưởng tôn giáo đã
chuẩn bị để dấn thân vào lộ trình khoa học trong một
tinh thần xây dựng, những thập niên sắp tới sẽ là một
thời kỳ đầy hưng phấn và của sự hồi sinh. Khoa học
không nhất thiết phải là kẻ thù của tôn giáo. Quả thực,
thay vì đe dọa sự thư thái về tâm linh của loài người,
khoa học ngày càng được thấy như là đang tích cực
truyền cảm hứng. Vì các nhà khoa học đang mở tung
ra ngày càng nhiều những bí mật của thiên nhiên,
cũng thế, họ đang hé mở một vũ trụ của những nét
đẹp tráng lệ và sự hiền minh, một kế hoạch vũ trụ vĩ
đại thực sự xứng đáng với nỗi sợ hãi và sự tán dương
của chúng ta.

Tuy nhiên, sự hòa hợp được đoán trước giữa khoa
học và tôn giáo sẽ không xảy đến mà không có sự tiến
bộ đáng kể của tôn giáo. Để đánh giá đúng những cố
gắng hợp tác mới mẻ đầy hấp dẫn trong lãnh vực tôn
giáo và khoa học, đòi hỏi một mức độ hiểu biết sâu
rộng về phương diện thần học vượt xa những điều
vẫn được mô tả là có sự tranh luận ầm ĩ trong các cuộc
thảo luận công cộng đương thời về tôn giáo và khoa
học. Về phần mình, nếu những khoa học gia được giáo
dục tốt hơn về các vấn đề tôn giáo và tâm linh, họ sẽ
ít có khuynh hướng phủ nhận tôn giáo với tính cách là
những người vô thần.
Để minh họa điều muốn trình bày, tôi sẽ nêu ra hai
thí dụ từ chân trời khoa học vẫn thường được trình
bày như sự đe dọa đối với tôn giáo, và lập luận rằng
trên thực tế thì điều ngược lại mới đúng. Thí dụ thứ
nhất là lý thuyết về vụ nổ lớn [big bang] giải thích sự
sinh thành của vũ trụ, thí dụ thứ hai là nguồn gốc của
sự sống. Ý chính của tôi là thế này. Chẳng có điều gì
trong hai sự kiện nói trên cần đến một phép màu để
giải thích. Tôi tin rằng cả hai đều xảy ra xuyên suốt tiến
trình vật lý tự nhiên từ hàng tỉ năm qua. Thế nhưng,
chẳng những không ủng hộ một vũ trụ không mục
đích và một quan điểm vô thần lạnh lẽo như nhiều
người từng kết luận, những tiến bộ khoa học nói trên
thực sự đã làm điều ngược lại.

Cho phép tôi bắt đầu với nguồn gốc của vũ trụ. Hẳn
chúng ta vẫn còn nhớ cái không khí cuồng nhiệt vào
lúc Stephan Hawking nói rằng - đại khái là - chẳng cần
đến Thượng đế để giải thích vụ nổ lớn (big bang). Tôi
vẫn luôn cho rằng lời bình luận ấy của Hawking chỉ là
một sự đùa bỡn nhẹ dạ chứ chẳng phải là một phát
biểu nghiêm túc về thần học. Thực tế, Hawking đã
nói ít hơn điều St Augustine từng phát biểu. Vào thế
kỷ thứ V, Augustine đã kết luận rằng “thế giới này được
tạo tác cùng với thời gian chứ không phải là trong thời
gian”. Augustine vẫn băn khoăn trong việc thủ tiêu
hình ảnh ngờ nghệch về môt vị Thượng đế được coi
như một loại siêu thực thể tạo tác bằng phép màu, nổi
lên trong dòng thời gian, chờ đợi đến vô tận trước lúc
bất ngờ tùy theo ý thích kỳ quái của mình tạo ra vũ
trụ tại một thời khắc bất kỳ, thế rồi ngồi lại để ngắm
nhìn sản phẩm tạo tác ấy. Augustine lập luận rằng nếu
chính thời gian hình thành một bộ phận của sự sáng
thế thì cái điều gây rắc rối là khoảng thời gian vô tận
tiền sáng thế kia thực sự không tồn tại. Bằng cách ấy,
ông đã đặt Thượng đế hoàn toàn ở bên ngoài thời gian
và giải thích rằng “sự sáng tạo từ chỗ không có gì” phải
bao gồm cả sự sáng tạo thời gian. Ngày nay, khi các
nhà Thần học Thiên Chúa giáo nói về “sự sáng thế” họ
không hề có ý cho rằng vũ trụ vụt biến thành một thực
thể từ chỗ không có gì, mà là một thực thể kiểm soát
cả không gian, thời gian, vật chất và các luật tắc của
thiên nhiên ở mọi thời đại. Trong cách diễn dịch phức
tạp hơn này về sự sáng thế, Thượng đế không được coi
như chỉ là một vị thuật sĩ vũ trụ hay một vị kỹ sư tài giỏi,
mà như một nền tảng hợp lý mà toàn bộ sự tồn tại vật
chất cắm rễ mãi mãi trong đó.
Điều đáng chú ý là khoảng một ngàn năm trăm
năm sau, Albert Einstein cũng đã đi đến một kết luật
ít nhiều tương đồng. Lý thuyết tương đối của Einstein
cho thấy rõ rằng thời gian không thể tách rời khỏi
không gian và vật chất, và rằng tất cả đều chỉ là những
bộ phận của vũ trụ vật lý, chịu sự điều chỉnh của luật
thiên nhiên. Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy rằng ý niệm
về một vị Thượng đế bị mắc kẹt trong thời gian và phải
phụ thuộc vào những luật tắc của thời gian là điều hết
sức không thỏa đáng về phương diện thần học. Trong
lý thuyết của Einstein, đúng là toàn thể vũ trụ này có
thể sinh khởi từ chỗ không có gì cả trong một vụ nổ
lớn. Trước vụ nổ lớn, hoàn toàn không có thời gian:
thời gian có mặt cùng lúc với không gian và vật chất.
Hơn nữa, có những nguyên tắc vật lý đã được biết cho
phép sự xuất hiện tự phát của không gian và thời gian
từ chỗ không có gì, không cần thiết phải có một hành
động siêu nhiên để vụ nổ lớn nổ ra. Thế thì Hawking
chỉ bằng cách châm biếm đã nhắc khéo đến một khái
niệm về Thượng đế mà bất luận thế nào thì cũng đã bị
ruồng bỏ từ rất lâu bởi các nhà thần học.
Thật không may, nhiều người lại coi việc giải thích
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khoa học như vậy về nguồn gốc của vũ trụ là một thủ
đoạn gian xảo. Họ ngờ rằng các nhà khoa học chỉ che lấp
sự dốt nát của mình bằng cách gây hoang mang về mặt
kỹ thuật, sợ rằng họ để lại một khoảng trống về Thượng
đế. Những kết luận sai lạc này được nhiều bình luận gia
đưa ra, trong đó có cả nhà báo Anh hàng đầu là Bernard
Levin. Trong một bài báo phản ứng nặng nề đăng trên
London Times mở đầu bằng những lời dễ nhớ “Trời đất!
Vị thượng đế già nua tội nghiệp…”, Levin đã đả kích kịch
liệt nhà vật lý học lớn người Mỹ là John Archibal Wheeler
vì ông này đã chỉ ra thật chính xác rằng câu hỏi “điều gì
xảy ra trước vụ nổ lớn” chỉ là vô nghĩa trong bối cảnh của
lý thuyết tương đối rộng. Nó là một câu hỏi vô nghĩa
khi thời gian khởi đầu cùng với vụ nổ lớn. Như Stephan
Hawking đã chỉ ra, câu hỏi ấy cũng tương tự với câu hỏi
điều gì nằm ở phía bắc của Bắc cực. Câu trả lời là “chẳng
có gì cả”, chẳng phải vì không có một “Vùng Đất Của Cái
Không Có Gì” đầy huyền bí, mà chỉ vì không có một chỗ
nào như là phía bắc của Bắc cực cả. Cũng vậy, chẳng thế
có một thời gian nào là “thời gian trước lúc vụ nổ lớn”. Lý
thuyết vụ nổ lớn mô tả vũ trụ sinh khởi từ chỗ không có
gì như thế nào - hoàn toàn không có gì, kể cả không gian
và thời gian - hoàn toàn phù hợp với những định luật vật
lý. Hẳn là Augustine đã có thể hiểu hoàn toàn điều này.
Tôi muốn lồng vào chỗ này hai lời cảnh báo quan trọng.
Tất nhiên, vụ nổ lớn là một mô hình toán học. Có một khối
lượng khồng lồ những sự chống đỡ về mặt quan sát cho
ý niệm căn bản của một nguồn gốc bùng nổ đột ngột
của vũ trụ vào khoảng 15 tỷ năm trước, và tôi không nghĩ
rắng chuỗi sự kiện căn bản ấy là đáng ngờ. Nhưng tự thân
biến cố sinh tạo có thực ấy vượt xa mọi quan sát có thể
thấy được. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể tái
tạo những điều kiện có ưu thế vào khoảng một phần tỷ tỷ
của một giây ngay sau vụ nổ lớn, thế nhưng những điểu
kiện vật lý học mà chúng ta cần để giải thích nguồn gốc
của không gian và thời gian lại xảy ra trước đó rất xa và ở
mức năng lượng hàng tỷ tỷ lần lớn hơn. Cho nên việc giải
thích nguồn gốc tự nhiên của vũ trụ bằng cách sử dụng vũ
trụ học lượng tử là một quan điểm hết sức mang tính suy
đoán của lý thuyết toán học. Việc đó có thể hóa ra hoàn
toàn không đúng hay không chính xác. Thế nhưng điều
đó không phải là vấn đề! Điều quan trọng là từ kết quả thí
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nghiệm, chúng ta có thể hình dung được vũ trụ có thể xuất
hiện từ chỗ không có gì bằng cách nào mà không vi phạm
bất kỳ một định luật vật lý nào. Hoàn toàn không cần một
hành động siêu nhiên để làm cho vũ trụ sinh khởi.
Điều cảnh báo thứ hai là mô hình của vụ nổ lớn mà
tôi vừa trình bày và phân tích có thể hoàn toàn quá đơn
giản. Có thể là đã có nhiều vụ nổ lớn, và rằng điều mà ta
gọi là “vũ trụ này” thực sự chỉ là một cái bong bóng của
không thời gian ở giữa một tập hợp khổng lồ những vũ
trụ - một hệ thống đa vũ trụ nếu ta muốn gọi như vậy.
Nhưng tôi không muốn đòi hỏi sự kiên nhẫn của quý vị
nhiều hơn. Cho nên tôi sẽ bỏ qua sự mô tả tỉ mỉ này để
bước sang chủ đề thứ hai trong sự chọn lựa của mình, chủ
đề về nguồn gốc của sự sống.
Darwin đã giải thích thật xuất sắc về việc sự sống trên
trái đất đã dần dần tiến hóa từ những vi khuẩn nguyên
thủy đến sự đa dạng phong phú mà ngày nay chúng ta
vẫn thấy như thế nào. Tuy nhiên, ông đã bỏ ngỏ câu hỏi
về việc làm thế nào để xuất hiện vật thể có sự sống đầu
tiên. Và đó vẫn là vấn đề còn vô cùng khó giải quyết. Làm
thế nào để những hóa chất tự chuyển hóa thành các sự
vật đầu tiên có sự sống? Không ai biết. Có rất nhiều lý
thuyết nhưng tất cả đều có những thiếu sót. Đây quả là
một vấn đề bí mật.
Thế là có ngay những người chộp lấy trở ngại này để
tuyên bố rằng chính Thượng đế đã tạo ra những sinh vật
có sự sống đầu tiên. Thế nhưng điều này lại rơi vào cái
bẫy cổ điển về việc mang Thượng đế ra lấp đầy những
khoảng trống mà khoa học chưa giải thích được - việc
viện dẫn Thượng đế để giải thích cho những hiện tượng
còn gây lúng túng. Cái ý niệm cho rằng Thượng đế giống
như một vị chủ đất vắng mặt chỉ thỉnh thoảng mới xuất
hiện để mang lại cho thế giới một sự kích động, khuấy
động các nguyên tử phải chuyển dịch trong sự cạnh
tranh với những sức mạnh của thiên nhiên, theo tôi, là
một ý niệm đáng khinh bỉ cả về mặt khoa học lẫn về mặt
thần học. Nó cũng là một sự xác nhận liều lĩnh về mặt
chiến thuật, vì lẽ khoa học có thói quen giải quyết những
vấn đề huyền bí sớm hơn chứ không để chậm trễ.
Tình cờ mà hiện có rất nhiều nghiên cứu đang được
tiến hành trong lãnh vực lý thuyết phát sinh sự sống. Một
số nhà khoa học đang cố tạo ra đời sống từ vạch xuất

phát trong phòng thí nghiệm bằng cách tạo ra những
hỗn hợp hóa chất theo nhiều cách khác nhau. Những
người khác lại theo một con đường đi từ đầu tới cuối,
dùng những vi khuẩn đang tồn tại rồi tái dựng chúng
theo từng gien một với hy vọng sáng tạo những hình thái
mới của sự sống, mang tính cách sơ khai hơn, xuất hiện
trong ống nghiệm. Hy vọng là những nghiên cứu ấy sẽ
giải quyết những điều bí mật về việc làm thế nào mà Bà
Mẹ Thiên Nhiên đã thành tựu thủ thuật sáng thế trên Trái
Đất nguyên thủy - hoặc có thể trên một thiên thể gần cận
nào đó trong Thái dương hệ - hàng tỷ tỷ năm về trước
mà không cần đến sự trợ giúp của những thiết bị tưởng
tượng và những chuyên gia hóa hữu cơ đã được đào tạo
kỹ lưỡng. Người ta đang trông đợi những tiến bộ quan
trọng sẽ xuất hiện trong vòng vài thập niên tới.
Vậy thì phải chăng vấn đề rút lại thành ra hoặc sự sống
là một phép màu hoặc Thượng đế trở nên dư thừa? Chắc
chắn không phải như vậy! Với tư cách một nhà khoa học,
tôi muốn tin rằng sự sống quả thực là đã hình thành từ
những tiến trình vật lý tự nhiên. Tuy nhiên, câu chuyện
khó mà kết thúc như vậy. Tiến trình vật lý cũng xảy ra theo
hai đường lối khác nhau - đúng quy luật và ngẫu nhiên.
Về mặt truyền thống, các nhà khoa học vẫn giả định rằng
nguồn gốc của sự sống là một sự may mắn về mặt hóa
học của một tình trạng hết sức khó tưởng tượng là có thể
xảy ra, một sự ngẫu nhiên của số phận độc nhất vô nhị
trong toàn thể vũ trụ. Nếu thế, vậy thì loài người chúng
ta hoàn toàn cô độc trong một vũ trụ khô cằn, và sự tồn
tại của đời sống trên Trái Đất, với tất cả sự lộng lẫy huy
hoàng của nó, chỉ là một sự ngẫu nhiên chẳng có ý nghĩa
gì. Mặt khác, ngày càng có thêm các nhà khoa học ngờ
rằng sự sống được ghi sẵn trong những định luật căn bản
của vũ trụ, đến mức hầu như sự sống chắc chắn phải xuất
hiện tại bất cứ nơi nào mà những điều kiện giống như
ở trái đất có ưu thế. Nếu họ đúng - nếu sự sống là một
phần kết cấu căn bản của thực tại - thì loài người chúng
ta là đại biểu sống động của một kế hoạch vũ trụ tài tình
ngoạn mục, một tập hợp những định luật có khả năng
vận hành cả một guồng máy để làm xuất hiện sự sống từ
chỗ không có sự sống và làm nảy nở tâm thức từ những
vật chất không có tư duy. Tập hợp những định luật vật lý
tráng lệ ấy - vốn mang đầy đủ mọi dấu ấn của thiết kế - có
ấn tượng hơn biết bao so với sự can thiệp rời rạc của một
vị Thần chỉ thỉnh thoảng mới gợi lên những điều kỳ diệu
trong cuộc sống.
Thế thì đó chính là một thí dụ tuyệt vời về cách khoa
học thông tri cho các cuộc tranh luận thần học. Câu
hỏi liệu sự sống được thành tạo bởi định luật hay bởi
ngẫu nhiên là điều có thể, mà tôi tin rằng sẽ, được giải
quyết bằng sự quan sát và thí nghiệm. Cuối cùng, nếu
sự sống được tạo ra trong ống nghiệm, hoặc được phát
hiện có mặt trên sao Hỏa và cho thấy là hoàn toàn độc
lập với đời sống trên quả đất, khi ấy cái lý thuyết ngẫu
nhiên vô nghĩa kia sẽ bị bác bỏ. Đời sống và tâm thức

sẽ được bộc lộ là thành phần của một kế hoạch vũ trụ
vĩ đại, được ghi nhận trong bản chất của mọi sự vật
tại mức độ sâu thẳm nhất của thực tại. Sự tồn tại của
loài người chúng ta sẽ được thấy như là được nối kết
với mức độ sâu thẳm ấy một cách mật thiết và có chủ
đích. Thay vì loài người chúng ta chỉ đóng một vai trò
tầm thường với tư cách phần phụ thêm ngẫu nhiên
của vũ trụ với sự sống trên Trái đất chỉ là một sự rủi ro
không đáng kể trong vũ trụ bất định hướng, địa vị của
chúng ta trong vũ trụ sẽ là điều truyền cảm hứng nhiều
hơn. Quả thật, điều đó sẽ không hoàn trả chúng ta trở
lại với vị trí trung tâm của vũ trụ hay đỉnh cao của sự
sáng thế [như có thời đã là quan điểm chính thống của
Thần học Thiên Chúa giáo] - địa vị của chúng ta khiêm
tốn hơn rất nhiều - nhưng điều đó cũng không hạ giá
loài người đến thân phận của chỉ là một đống nguyên
tử đang di chuyển. Theo quan điểm của tôi, sự phát
hiện sự sống và tâm thức đã xuất hiện như bộ phận
của việc thành tựu tự nhiên của những định luật vũ
trụ sẽ là một minh chứng mạnh mẽ về một mục đích
sâu xa hơn trong sự tồn tại theo quy luật tự nhiên. Vì
thật dễ dàng để tưởng tượng những vũ trụ khác và các
tập hợp những định luật vật lý khác có thể ngăn cản
sự sống, sự kiện vũ trụ của chúng ta có bản chất thân
thiện với sự sống một cách tài tình đến như thế chắc
chắn là một sự thật hết sức có ý nghĩa. Tôi hy vọng quý
độc giả thấy được khuynh hướng tư tưởng của tôi. Việc
viện đến một phép mầu đề giải thích nguồn gốc của sự
sống chắc chắn là điều không cần thiết để thấy được
những mục đích thiêng liêng trong vũ trụ.
Cho nên tôi kết luận những nhận xét của mình bằng
một giọng điệu tích cực. Bởi vì chúng ta đang bước vào
một thế kỷ mới có nhiều khả năng bị thống trị bởi những
phát triển khoa học và công nghệ có tầm ảnh hưởng sâu
rộng, nhu cầu về sự hướng dẫn tâm linh sẽ trở nên cấp
thiết hơn bao giờ hết. Chỉ một mình khoa học thì không
thể nào đủ khả năng cung cấp cho nhu cầu tâm linh của
chúng ta, nhưng bất kỳ tôn giáo nào từ chối đón nhận
những phát kiến của khoa học đều có nhiều khả năng
không thể tồn tại đến được thế kỷ XXII. 
Nguyên tác: Science and Religion in the 21st Century, Paul
Charles William Davies.
Tác giả: Paul Charles William Davies là nhà Vật lý người Anh
và là tác giả của nhiều tác phẩm cả phổ thông lẫn chuyên môn.
Ông là Giáo sư tại Viện Đại học bang Arizona đồng thời là Giám
đốc Trung tâm Beyond, chuyên nghiên cứu về những khái niệm
căn bản trong khoa học. Lãnh vực nghiên cứu của ông liên quan
đến Vũ trụ học, Lý thuyết Trường Lượng tử, và Sinh học Vũ trụ.
Ông làm việc cho Hội đồng Tư vấn của cơ quan METI (Messaging
Extraterrestrial Intelligence; tạm dịch Thông báo về Tin tức Ngoài
Trái đất).
Nguồn:
http://inters.org/Davies-Science-Religion-21stcentury.
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LỜI PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG

Nền tảng của đời sống
NGUYỄN THẾ ĐĂNG

M

ột người bình thường không được tiếp
xúc với tôn giáo sẽ không biết sống
thế nào, thấy đời sống rất ít ý nghĩa,
sống vài mươi năm rồi chết, có được
một số thành công trên đời rồi chẳng
mang theo được thứ gì. Sống và chết, cuộc đời chỉ có
thế thôi sao? Ý nghĩa và giá trị của đời sống, đó là câu
hỏi mà ngay cả các triết học, các ngành khoa học đều
lúng túng và không có câu trả lời tối hậu, vẫn trên con
đường nghiên cứu của mình. Không có một bản thể
luận (tôi là ai? là cái gì?), một thế giới quan (tôi nên
sống như thế nào trong thế giới này?), một nhận thức
luận (nhận thức của tôi về người khác và về thế giới có
thể đúng tới mức nào?)… cuộc đời chúng ta sẽ lạc lõng
trong một thế giới xa lạ, giữa những con người khác
biệt… và điều đó đem lại khổ đau.
Câu hỏi lớn nhất của đời người là câu hỏi về hạnh
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phúc, một hạnh phúc không tùy thuộc vào mọi hoàn
cảnh, Đức Phật đã trả lời cho chúng ta từ 2.600 năm
trước, bằng chính kinh nghiệm trực tiếp của Ngài,
bằng chính thân tâm của Ngài ngay tại thế gian này.
Và sau đó đã được chứng nghiệm - dẫu không hoàn
toàn như Ngài - bởi các đệ tử suốt dòng lịch sử. Đó là
những chứng nhân, những người làm chứng cho con
đường, cho Pháp.
Nền tảng của đời sống mỗi người là cái gì? Chúng
ta đang sống trên và trong cái gì? Đâu là cái đầu tiên
và cuối cùng của mỗi chúng ta? Nền tảng ấy được gọi
bằng nhiều tên trong các kinh điển: Phật tánh, Như Lai
tạng, tánh Không, tánh Như, Tự tánh, Pháp tánh…
“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” (kinh Đại Bátniết-bàn).
“Pháp tánh bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô
khởi vô tác, chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ, vì

pháp tánh, tướng pháp tánh rỗng không vậy.
Như pháp tánh, các pháp khác cũng như vậy, chẳng
phải trụ chẳng phải chẳng trụ” (kinh Đại Bát-nhã, phẩm
Xuất đáo).
“Vì có Phật hay không Phật vẫn là Như: pháp tướng
pháp tánh thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt” (kinh
Đại Bát-nhã, phẩm Lục độ tương nhiếp).
“Như Lai tạng chẳng phải tức là các pháp, nhưng
cũng chẳng phải lìa các pháp” (kinh Lăng nghiêm).
“Phật tánh chẳng phải tức là sáu pháp (sắc, thanh,
hương, vị, xúc, pháp) nhưng cũng chẳng lìa sáu pháp.
Vì thế ta nói Phật tánh của chúng sanh chẳng phải sắc
chẳng phải lìa sắc, cho đến chẳng phải ngã chẳng phải
lìa ngã” (kinh Đại Bát Niết-bàn, phẩm Sư tử hống Bồ-tát).
“Chẳng phải” đây là siêu việt tính (transcendence)
của thực tại tối hậu, và “chẳng lìa” là nội tại tính
(immanence) của nó. Ở các tôn giáo nhất thần, thực tại
tối hậu là siêu việt tính, ở ngoài con người và thế giới,
nhưng không có nội tại tính, không có nơi con người
và thế giới. Còn với khoa học duy vật, thì chỉ có nội tại
tính mà không có siêu việt tính.
Với Phật giáo, cái mà chúng ta gọi là Nền tảng trong
bài này thì siêu việt khỏi con người và thế giới, được
diễn tả bằng các câu nói “bất khả đắc”, “vô sở hữu”, “bất
khả thuyết”, “bất khả tư nghì”… Nhưng đồng thời nó
cũng có mặt, cũng nội tại trong con người và thế giới,
cho nên chúng ta có thể gặp gỡ, tiếp xúc, chứng ngộ
nó ngay trong thân tâm và thế giới này.
Đạo tràng là nơi chốn người ta hành đạo, để tiếp xúc,
gặp gỡ Đạo hay Thực tại Tối hậu. Ở một nghĩa rốt ráo,
đạo tràng chính là thực tại tối hậu, là tánh Không, là Phật
tánh, là Như Lai tạng… Cho nên, khi Đồng tử Quang
Nghiêm hỏi ngài Duy-ma-cật, “Cư sĩ từ đâu đến đây?”, thì
trưởng giả Duy-ma-cật đáp, “Tôi từ đạo tràng mà lại”.
Một người hành đạo thực sự thì không ra khỏi đạo
tràng, không lìa đạo tràng Phật tánh, tánh Không,
Như Lai tạng. Nhưng đạo tràng ấy rộng bao nhiêu, có
những cái gì để có thể hấp dẫn người ta không lìa đạo
tràng mà trở lại đời thường?
Đồng tử Quang Nghiêm hỏi tiếp, “Đạo tràng là ở đâu?”.
Ngài Duy-ma-cật đáp, “Trực tâm là đạo tràng, vì
không hư giả vậy. Phát hạnh là đạo tràng, vì có thể
phụng sự vậy. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng thêm
công đức vậy. Bồ-đề tâm là đạo tràng, vì không sai
chạy vậy. Bố thí là đạo tràng, vì chẳng mong phước
báo vậy. Giữ giới là đạo tràng, vì các thệ nguyện được
tròn vậy. Kham nhẫn là đạo tràng, vì với chúng sanh
tâm không ngại vậy. Tinh tấn là đạo tràng, vì chẳng lười
biếng vậy. Thiền định là đạo tràng, vì tâm điều nhu vậy.
Trí huệ là đạo tràng, vì thấy rõ các pháp vậy. Từ là đạo
tràng, vì bình đẳng với tất cả chúng sanh vậy. Bi là đạo
tràng, vì chịu khổ nhục vậy. Hỷ là đạo tràng, vì vui thích
trong pháp vậy. Xả là đạo tràng, vì đoạn hết thương
ghét vậy”.

Đạo tràng ấy chính là tâm người hành đạo, với các
thứ trang nghiêm cho tâm: trực tâm, bồ-đề tâm, sáu bala-mật, từ, bi, hỷ, xả… Với những thứ trang nghiêm cho
tâm như vậy, thì đi đâu cũng là đạo tràng. Cuộc đời bình
thường dần dần biến thành đạo tràng, vì đi đâu, ở đâu
cũng là chỗ hoạt dụng của các thứ trang nghiêm của tâm.
“Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần
thông vậy. Giải thoát là đạo tràng, vì không khởi ý phân
biệt vậy. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng
sanh vậy. Bốn nhiếp pháp là đạo tràng, vì thâu nhiếp
chúng sanh vậy. Đa văn là đạo tràng, vì thực hành cốt
lõi vậy. Điều phục tâm là đạo tràng, vì chánh quán các
pháp vậy. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì
xả bỏ pháp hữu vi vậy. Bốn đế là đạo tràng, vì không
lừa gạt thế gian vậy. Duyên khởi là đạo tràng, vì vô
minh cho đến lão tử đều vô tận như hư không vậy. Các
phiền não là đạo tràng, vì biết bản tánh của chúng vậy.
Chúng sanh là đạo tràng, vì biết là vô ngã vậy. Tất cả là
đạo tràng, vì biết các pháp Không vậy”.
Tâm ấy, với hoạt động Bồ-tát được trang nghiêm bởi
Phật pháp, được mở rộng bao trùm cả thế giới và chúng
sanh, tâm ấy biến pháp giới thành đạo tràng, biến sanh
tử thành Niết-bàn. Đạo tràng không còn chỉ là một nơi
chốn thanh tịnh để tu hành mà trùm khắp pháp giới,
biến pháp giới thành đạo tràng của giác ngộ.
“Hàng phục ma là đạo tràng, vì chẳng nghiêng động
vậy. Ba cõi là đạo tràng, vì không chỗ đi và đến vậy. Sư
tử rống là đạo tràng, vì không chỗ sợ vậy. Mười lực, vô
úy, các pháp bất cộng là đạo tràng, vì không thể chê
trách vào đâu được vậy. Ba minh là đạo tràng, vì không
còn sót chút chướng ngại nào vậy. Một niệm biết tất cả
pháp là đạo tràng, vì thành tựu Nhất thiết trí vậy.
Như thế, thiện nam tử! Bồ-tát nếu ứng ra các Ba-lamật mà giáo hóa chúng sanh, thì bao nhiêu việc làm,
hoặc giở chân lên hạ chân xuống… phải biết đều từ
đạo tràng mà lại, đều trụ trong Phật pháp vậy.
Khi thuyết pháp như vậy, năm trăm trời và người
đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.
Bồ-tát bao trùm tất cả pháp giới và chúng sanh vào
trong đạo tràng, và khi ấy bản chất của mình, người, thế
giới đều biến thành “vàng ròng”. Tất cả việc làm, cử chỉ
hạ chân giở chân… đều lưu xuất từ đạo tràng vàng ròng
ấy nên đều là vàng ròng, đều “trụ trong Phật pháp”.
Như phẩm Phật quốc thứ nhất, kinh Duy-ma-cật nói:
“Bồ-tát đối với tất cả chúng sanh thảy đều bình
đẳng. Thân tâm thanh tịnh, y nơi trí huệ Phật bèn thấy
cõi này là cõi Phật thanh tịnh. Nếu tâm người tịnh liền
thấy cõi này đầy đủ công đức trang nghiêm”.
Khi nền tảng Phật tánh đã được khai mở trọn vẹn
thì tất cả thế giới, chúng sanh lưu xuất từ nền tảng ấy
chính là nền tảng Phật tánh, tất cả vốn “trụ trong Phật
pháp”. Khi ấy đời sống hàng ngày ở thế gian này chính
là biểu lộ của Niết-bàn Phật tánh, xưa nay đều trụ trong
Phật pháp, đều là biểu lộ thanh tịnh của cõi Phật. 
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HƯƠNG ĐẠO

Thực tại và Lời dạy về thực tại
của Tuệ Trung Thượng sĩ
TRẦN TUẤN MẪN

1. Từ thực tại đến thực tại
Một cách vắn tắt, có thể hiểu thực tại là sự tồn tại,
hiện hữu thực sự. Và nếu như thế thì trí óc suy luận
của chúng ta phải thêm vào định nghĩa ấy bằng câu
hỏi “Tồn tại, hiện hữu của cái gì? Của những gì?” Hay
“Cái gì tồn tại, hiện hữu” và “Thực sự, đúng thực” là
thế nào? Tựu trung, vấn đề vẫn xoay quanh ngôn từ
suông mà thôi. Sự rối rắm này có lẽ bắt nguồn từ khi
con người biết suy luận từ những ngạc nhiên, tò mò
pha lẫn cả sợ hãi, hy vọng khi con người nhìn các
hiện tượng, sự vật của vũ trụ và suy tư hồi phản về
mình. Triết học Ấn Độ, Hy Lạp hình như đã đặt vấn
đề sớm nhất trong lịch sử tư tưởng con người về thực
tại khi người Ấn Độ trước đây 30 thế kỷ đã gọi các
sự vật, hiện tượng đang hiển lộ, tồn tại là Dharma
(pháp) và rồi Dharma cũng còn dùng để trỏ đến lý
thuyết, quy tắc, ý niệm. Triết học Hy Lạp cho ta thấy
cả một trăn trở triền miên về những gì đang hiện hữu
(được thấy và không được thấy): từ Eón (Hữu thể) đến
Substansia (Bản thể), đến Eidos (Linh thể), Eidè (Lý
tưởng), Ousia (Yếu tính), Phusis (Nguyên tính), Aletéia
(Chân tính) v.v. Rồi sau thời kỳ triết học cổ Hy Lạp,
triết học Tây phương tiếp tục đào bới cái nền tảng đầy
ngõ ngách trên để xây dựng thêm nhiều ngõ ngách
khác nữa: Từ Descartes, Spinoza cho đến Heidegger,
Schopenhauer, Jaspers… với không biết bao nhiêu là
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từ để dịch, để triển khai các từ ngữ trên: Être, Étant,
Being, Existence, Sein, Objektsein (tiếng Anh, Pháp,
Đức) và các triết gia Đức tham gia đóng góp khá
nhiều cho việc xây dựng các ngõ ngách mới với các
từ Wessen, Grund, Seiend, Welt, Wahrheit, Denken,
Dasein, Ichsein, An-sich-sein…
Hầu như Siêu hình học về Hữu thể đã chiếm gần hết
độ dày của tư tưởng triết học Tây phương với ý niệm
Hữu thể khi thì trỏ vào sự vật tầm thường gần gũi
chúng ta, khi thì trỏ vào một tính chất tuyệt đối kiểu
như là nguyên nhân đầu tiên là Thượng đế. Vấn đề trở
nên nhiêu khê, mù mịt, khô cứng đến độ gần như điêu
tàn. Husserl với triết học Hiện tượng đã đề nghị các
phương pháp giảm trừ khi ta nhận định sự vật, để sự
vật tự toát ra ý nghĩa của chúng. Đề nghị có vẻ hợp thời
và có phần gần gũi với Thiền học Phật giáo. Nhưng sự
giảm trừ tâm lý của chủ thể không thể thực hiện rốt ráo
nếu chủ thể không phải là một hành giả có quá trình tu
tập vững vàng. Rốt cuộc tư duy và định hình cho cuộc
sống chỉ là những tiếng kêu thảng thốt của triết học
Hiện sinh. Đó là số phận của tư tưởng suy lý, phân biệt,
chia chẻ của Triết học phương Tây vậy.
Tư tưởng phân biệt, chia chẻ khởi từ cái đang có ở
quanh con người và ngay chính con người - mà giờ đây
ta quy ước gọi là thực tại - đã khiến con người tư duy
càng xa rời thực tại. Cái ở-đây-và-bây-giờ đã được các

triết gia Đông và Tây thoáng nhận, cái ấy là Thực tại, nó
vô thường, huyền ảo, biến dịch theo với tư duy phân
biệt của con người. Dù gọi thực tại là Không như Phật
giáo đã tuyên bố, cũng cần hiểu rằng Không trong
nghĩa không phân biệt, không có sự tham dự của trí óc
luận lý, của các Thức (dù cả khi được gọi là Thần thức),
của cảm thọ, tình cảm, chứ không phải không là hư
vô, trống rỗng” Cái Thực tại này đã được kinh Lăng-già
(Lankavatara Sutra) xác nhận: “Thế giới của hư ngụy
này chính là thường hằng, chính là chân lý” (Satsvata
bhrantitattvam - tr.106.107, Phạn bản Nanjo, bản dịch
Anh ngữ của Suzuki).
Trở lại với thực tại, không phải để nhìn thực tại mà
để thông dự, để hòa nhập, đồng nhất với thực tại. Đấy
là ý nghĩa của sự thực hiện như thực (yathabhutam),
như thị (tathata), đấy là sự tự chứng tự nội (svasiddhanta). Đấy chính là cứu cánh của Thiền tông.
Bài viết ngắn này sẽ dựa vào một số nội dung cơ bản
của cuốn Ngữ lục của Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291)
để minh họa sơ lược sự hòa nhập thực tại của vị Thiền
sư Cư sĩ, người đã truyền tâm pháp cho vua Trần Nhân
Tông, Đệ nhất Tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà
sự nghiệp về đời, về Đạo đã làm rạng danh Tổ quốc và
Phật giáo Việt Nam.
2. Sự thể chứng thực tại
Thực tại như thực, như thị thì không miêu tả được
vì thể chứng thực tại là đồng nhất với chân lý. Kinh
nghiệm thể chứng thực tại một cách trọn vẹn chỉ được
chư Phật, chư Tổ hay chư vị chứng Thiền thể nghiệm;
ngoài ra, trong quá trình hành Thiền, Thiền giả cũng có
những phút giây qua lại với thực tại nhưng mức độ sâu
cạn, lâu mau còn tùy công phu hàm dưỡng của từng
người. Lại nữa, ai chứng đến chừng nào thì tự biết đến
chừng ấy. Các kinh điển nêu trỏ về Niết-bàn, các hành
trạng, ngữ lục của chư Tổ chỉ cho ta một khái niệm hạn
chế về sự thể chứng thực tại: đó là thái độ an nhiên, tự
do, tự tại, nhàn nhã vô tư, vân vân… Phần lớn thơ tụng
của Tuệ Trung trong bộ Ngữ lục của ngài cũng nêu cho
ta thấy rõ thái độ đó, cả về nội dung lẫn hình thức diễn
đạt. Không đi vào chi tiết nhiều, cảm giác đầu tiên của
người đọc là cái cảm giác phơi phới an bình của những
vần thơ trong Chứng đạo ca của ngài Huyền Giác sau
khi ngài đắc pháp với Lục tổ Huệ Năng.
Trước hết, ta hãy nghe Thượng Sĩ tuyên bố:
Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm
Phật tâm khước dữ ngã tâm hiệp
Pháp nhĩ như nhiên cắng cổ kim
(Phật tâm ca)
萬法之心即佛心。
佛心卻與我心合，
法爾如然亙古今。
(佛心歌)

Tâm của vạn pháp là tâm Phật
Tâm Phật lại hiệp với tâm ta
Điều ấy như vậy suốt cổ kim.
Cái tâm của vạn pháp là tâm Phật và tâm của Phật
lại hợp nhất với tâm của ta. Cái nguyên lý ấy cũng là
nguyên lý của Tâm ấn mà Phật truyền cho Tổ, Tổ Tổ
tương truyền. Đấy là pháp vẫn như thế, là “Pháp nhĩ
như nhiên” là như thị, như thực, là ý nghĩa đích thực
của thực tại, là ý nghĩa của “sự sự vô ngại” trong Hoa
Nghiêm. Thực tại lừng lựng ra đấy suốt từ xưa đến nay,
suốt khắp mọi chốn; cho nên thể chứng thực tại là thể
chứng Phật tâm, là tự tại, giải thoát, Niết-bàn. Do thế,
ta tìm thấy những vần thơ giải thoát của Thượng Sĩ khá
dễ dàng:
Thiên địa thiếu vọng hề hà mang mang
Trượng sách ưu du hề phương ngoại phương
Hoặc cao cao hề vân chi sơn
Hoặc thâm thâm hề thủy chi dương
Cơ tắc xan hề Hòa-la phạn
Khốn tắc miên hề hà hữu hương.
(Phóng cuồng ngâm)
天地眺望兮何茫茫，
杖策懮遊兮方外方。
或高高兮雲之山，
或深深兮水之洋。
饑則餐兮和羅飯，
困則眠兮何有鄉。
(放狂吟)
Trời đất trông hề sao mênh mang
Chống gậy rong chơi hề phương ngoài phương
Hoặc cao cao hề núi của mây
Hoặc sâu sâu hề biển của sông
Đói thì ăn hề, cơm Hòa-la
Mệt thì ngủ hề đâu quê hương.
Tất nhiên cái hạnh phúc miên viễn của bậc chứng
ngộ, thoát vòng sanh tử không thể diễn tả bằng ngôn
từ nhưng những ngôn từ hoa mỹ đem gán cho cái
hạnh phúc tuyệt đối ấy hẳn không những không đủ
mà còn làm cho cái tuyệt đối xa rời thực tại, vì thực tại
là cái ở-ngay-đây rất gần gũi với mọi người, đúng hợp
với một cái tâm bình thường, đúng hợp với tuyệt đối
như tuyên bố của ngài Nam Tuyền: “Bình thường tâm
thị đạo” hay ngài Mã Tổ: “Tức tâm tức Phật”.
3. Trở về thực tại
Giáo lý chủ yếu của Tuệ Trung qua phần Đối cơ,
Tụng cổ và Thơ tụng của ngài là nêu trỏ thực tại, đưa
người đến với thực tại. Xin mở đầu phần này bằng câu
chuyện của một vị tăng cử lên một công án để mong
Thượng Sĩ chỉ dạy:
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- Có ba vị Sư đang hành cước, giữa đường gặp một
con hổ. Mỗi vị đều né một bên mà qua. Như vậy thì sao?
Sư nói: Gió thổi ngại gì vùng hoa rậm Trăng tà đâu
kể đáy khe sâu.
Hỏi: Quy Tông bảo: “Giống con mèo quá”, ý thế nào?
Sư đáp: Miệng nói không phải tự thân gặp
Hỏi: Trí Kiên bảo: “Giống con chó quá”, ý thế nào?
Sư đáp: Lão ấy được cái cơ máy nắm lấy được, buông
thả được, nhưng cũng có chỗ đáng tiếc.
Hỏi: Theo Sư thì sao?
Sư đáp: Con chó.
Hỏi: Nam Tuyền bảo: “Đây là con cọp”, ý thế nào?
Sư đáp: Gót chân chẳng chấm đất.
Câu chuyện kể rất đơn giản và lời bình của Thượng
Sĩ cũng rất đơn giản: Ba vị Sư gặp con hổ giữa đường,
mỗi người đều né tránh mà đi. Sự việc này Thượng Sĩ
nhận định như là gió thổi qua vùng hoa, trăng chiếu
đáy khe, không có sự e ngại, dè chừng. Đây chưa phải
đánh giá về hành động. Sự việc né tránh một bên con
hổ mà đi không mang ý nghĩa sợ hay không sợ (vì
sợ hay không sợ không là ở tự thân người né tránh)
mà chỉ là sự thực hiện một động tác tự nhiên, không
cưỡng ép: Con hổ đang nằm giữa đường, người qua
đường phải né tránh một bên, không cưỡng ép con hổ.
Lời nhận định này xua tan mối nghi vô ích của người
hỏi, mối nghi do cố chấp, phân biệt mà nghĩ rằng với
công phu tu dưỡng, ba vị cao tăng hẳn phải có thái độ,
phản ứng như thế nào đó trước con hổ đang nằm giữa
đường. Bước thứ nhất đi đến với thực tại phải là bước
vô tư, vô phân biệt, vô chấp.
Mối nghi trong lời hỏi thứ nhất được phá bỏ. Mối
nghi này chuyển sang ý nghĩa của lời phát biểu về con
hổ của ba vị Sư. Lời phát biểu này liên hệ đến sự nhận
định về sự vật (con hổ) hay nói cách khác đi, sự nhận
định về thực tại. Quy Tông bảo con hổ thực giống con
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mèo, đây có thể là một nhận định hiển lộ một ý nghĩa
về cái tâm tự tại. Con hổ hẳn nhiên có giống con mèo.
Nhưng nhận định như thế vẫn không lộ rõ thái độ hay
nhận định thực tại một cách cụ thể. Con hổ có thể
giống con mèo, nhưng có đáng sợ hay không lại là việc
khác. Nhận định của Quy Tông thiếu sự dứt khoát và
trong sáng ở chỗ lấp lửng giữa tướng và tính của hổ
và mèo, như thế là còn có so sánh, phân biệt. Cho nên
Thượng Sĩ phê: “Miệng nói không phải tự thân gặp”.
Thái độ đến với thực tại ở đây chỉ là sự ngắm nhìn hời
hợt. Trí Kiến bảo rằng con hổ giống con chó quá tức
là đã tiến đến chỗ vô phân biệt. Và trong ý nghĩa này
thì nên bảo thẳng là “con chó” chứ không nên bảo là
“giống con chó quá”. Hổ hay chó đều là con vật, thấy
con hổ là một con vật đã là bớt đi sự phân biệt rất
nhiều. Mức độ đến với thực tại ở đây đã được nâng cao.
Nhưng con hổ mà bảo là con chó ngoài ý nghĩa loại trừ
bớt phân biệt, vẫn còn là sự phân biệt rằng con hổ đối
với chủ thể nhận thức cũng chỉ như con chó. Như thế,
phân biệt tuy có được giảm trừ nhưng vẫn chưa được
đoạn trừ. Cho nên, Thượng Sĩ phê: “Lão ấy được cái cơ
may nắm lấy được, buông thả được; nhưng cũng có
chỗ đáng tiếc”. Nằm lấy được ở đây là nắm được cái
chung của thực tại (con hổ là con vật), buông thả được
là buông cái chấp về thực tại mang tính đặc thù (con
hổ, sự dữ dằn). Chỗ đáng tiếc ở đây là, như đã nói, còn
sự so sánh, phân biệt giữa các thuộc tính của thực tại
(bảo rằng giống, tức là còn ý niệm phân biệt). Vì thế,
khi ngài Nam Tuyền (thật xứng đáng với việc thọ pháp
với ngài Nam Nhạc và ngài Mã Tổ) bảo rằng đấy là con
cọp thì Thượng Sĩ không tiếc lời khen ngợi: “Gót chân
chẳng chấm đất”. Con hổ phải được nhận là con hổ,
thực tại được thấy đúng như thực tại. Đấy là như thực,
như thị, như như.
Qua ba cấp độ đến với thực tại, cấp độ thứ ba (của
ngài Nam Tuyền) là một sự trở về với thực tại để nhận

thực tại đúng như thực tại. Mới nghe ra, điều này
chẳng có chút gì mới lạ, nó gần như đẳng thức biểu
thị nguyên lý đồng nhất cơ bản của luận lý học: A =
A. Đẳng thức này thực ra chỉ còn một vế lừng lựng,
sáng sủa rõ ràng: A; thực tại, cái thực tại không mảy
may có sự phân biệt, cái thực mà chủ khách đều vắng
bặt, thực tại giờ đây, vẫn rất bình thường của thế giới
này đây, trở thành tuyệt đối, nhiệm mầu! Đấy là cảnh
giới của sự tự chứng bằng trí tuệ siêu việt hay bằng
cái tâm Vô (Tự chứng thánh trí cảnh giới chi cảnh Svapratyàryajnanagocara).
Đến với thực tại là đến và sống bằng tự thân. Kinh
điển, văn tự, kiến thức chỉ là “ngón tay chỉ mặt trăng”,
cho nên học giả phải là hành giả.
Thượng Sĩ đã dạy:
Bà giới phi tha giới
Cơ xan chỉ nhữ xan.
(Đối cơ)
爬疥非他 疥,
飢餐只汝餐
(對機)
Gãi ngứa không phải người khác ngứa
Đói ăn riêng tự chính ông ăn.
Tu tập là nhằm chuẩn bị để thông dự và đồng nhất
với thực tại. Con đường đến chân lý mờ mịt cheo leo,
cửa vào chân lý là cửa không cửa (vô môn quan). Con
đường ấy, cửa vào ấy đòi hỏi những chuẩn bị tâm linh,
những tu tập, những công phu hàm dưỡng lâu dài.
Cho nên học Bát Chánh đạo là hành Bát Chánh đạo,
học Thiền là hành Thiền!
4. Kết luận
Khởi từ thực tại để quay về thực tại là một quá trình
tư duy như Marx đã vạch rõ: Từ trực quan sinh động
đến tư duy trừu tượng, từ tu duy trừu tượng trở lại
thực tiễn. Quá trình ấy xem ra đơn giản nhưng lại là
sinh mệnh của một hành giả. Chia chẻ, phân biệt, chấp
trước là vốn của tính người, là thân phận con người;
cho nên, triết học vẫn phải chia chẻ thực tại, phân biệt
chủ khách và trở thành một thứ triết học bị xé rách
(Une philosophie déchirée). Phải biết vượt khỏi cái triết
học biên kiến tầm thường ấy thì mới đến được với thực
tại. Nietzsche mơ tưởng đến một siêu nhân, Jaspers đề
nghị một sự vượt lên (Transzendieren), một sự nhảy vọt
khởi từ thực tại khách quan, Thiền gia khuyến khích
“bước thêm khi đã đến tận đầu sào trăm thước”. Đấy là
vào được cái cửa không cửa của ngài Vô Môn Huệ Khai:
“Một đao vô thẳng thì Na Tra tám tay giữ lại không nổi,
dù cho là hai mươi tám vị Tổ Tây Thiên, sáu vị Tổ Đông
Thổ cũng chỉ còn cách nép mình xin tha mạng” (Vô
Môn Quan - Tự tự). Động tác nhảy vọt, vượt lên như thế

là sự chuyển y (Paravritti) của Thánh trí (Aryajnana) mà
Thượng Sĩ đã ca ngợi vua Trần Thái Tông:
Trí bạt Thiền quan thông Thiếu Thất
Tình siêu Giáo hải khóa Uy Âm.
(Tụng Thánh Tông đạo học)
智拔禪關通少室，
情超教海跨威音。
(頌聖宗道學)
Cái trí vượt qua cửa Thiền để hội thông với đạo
Thiền, với chư Tổ, cái tình vượt qua biển Giáo điển để
vượt lên Đức Phật Uy Âm là sự phá chấp, diệt phân biệt
như Thượng Sĩ đã tỏ bày trong câu sau trong Ngữ lục
của ngài:
Nhược phùng đống nùng lão Cồ-đàm
Vị miễn lan hung đạp.
(Tụng cổ)
若逢凍膿老瞿曇,
未免欄胸踏
(頌估)
Nếu gặp lão Cồ-đàm, không thể không đạp ngang
hông lão ta! Một khi do chấp trước phân biệt mà ý niệm
về Phật, Tổ gây trở ngại cho việc đến với thực tại thì
cũng như ngài Lâm Tế khuyên “gặp Phật, giết Phật; gặp
Tổ, giết Tổ”, ở đây Thượng Sĩ cũng bảo rằng đạp ngang
hông Đức Phật một đạp. Đấy cũng chính là sự nhảy vọt
khỏi “đầu sào trăm thước” (bách xích can đầu) vậy.
Đến đây, vẫn chưa có một kết luận rõ ràng để giải
quyết vấn đề thực tại. Quả thực, như trên đã nói, vấn đề
còn đòi hỏi công phu hàm dưỡng trong việc thực hành
Như Thị. Những bàn luận trên đây vẫn chỉ là những
mẩu tư duy mang ít nhiều hý luận. Vậy nên nhìn sự vật
như thế nào để thấy sự vật như chính sự vật (see things
as they are - yathabhutam darshanam) trong khi sự vật
là vô thường, biến đổi không ngừng? Khổ. Tất cả mọi
thứ trên đời là Khổ, Chân đế thứ nhất trong Tứ đế. Nhận
định Khổ, chấp nhận Khổ mà không bi quan vì đã có
Tập, Diệt, Đạo - nguyên nhân của Khổ, cảnh giới trong
đó Khổ bị đoạn diệt hoàn toàn và con đường đưa đến
sự diệt Khổ, tức Bát chánh đạo. Thái độ thanh thản, vô
tư, không chút ngã tính là cách giảm trừ (reduction,
nói theo Husserl) hữu hiệu nhất, là cách đúng đắn theo
lời Phật dạy, Khổ, Vô thường, Vô ngã. Đấy là thái độ của
một người có trình độ tu tập cao vời. Và bấy giờ, qua
cách nhìn sự vật, thực tại như thực, như chơn sẽ dần
hiển lộ và sẽ hiển lộ trọn vẹn khi được nhìn với trí tuệ
Đại Ba-la-mật ( Mahaprajnaparamita). 
Ghi chú:
- Bài cũ, có bổ sung.
- Người viết tự dịch ra Việt ngữ các trích dẫn Hán ngữ.
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Giáo pháp Vô ngã
và Khoa học lượng tử

VŨ THẾ NGỌC

N

hư chúng ta biết cơ học lượng tử
(quantum mechanics) hay rộng hơn là vật
lý lượng tử (quantum physics) là phần mở
rộng, bổ sung và đào sâu hơn hệ thống cơ
học cổ điển Newton. Cơ học lượng tử là
một khám phá sâu sắc và cơ bản nhất của thời đại, mở
đầu cho kỷ nguyên khoa học mới, khai phá những lãnh
vực kỳ thú mà con người trước đây chỉ dám gọi là “khoa
học giả tưởng”. Cơ học lượng tử hiện đại không những
phát biểu y như Long Thọ hay Bát-nhã Tâm kinh mà còn
chứng minh được những lời tuyên bố khó hiểu như “vô
ngã” hay “bất sinh bất diệt” v.v. khi khẳng định tính bất
định của vạn vật (uncertainty principle). Có nghĩa là vũ
trụ và mọi hiện tượng đều là biến động và xác suất
(bất khẳng định) chứ không phải là một thế giới cụ
thể cố định, phân minh, rõ ràng và tiên đoán được như
chúng ta đã biết trước đây trong khoa học của quan
điểm Newtonian-Cartesian (trích từ Nāgārjuna and the
Quantum World).
Pháp môn Vô ngã
Phật giáo đầu tiên được biết dưới cái tên là “Pháp môn
Vô ngã” (anātman-vāda) vì giáo pháp vô ngã (anātman)
là giáo lý đặc biệt của Đức Phật truyền bá, khác với tất
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cả các giáo lý Ấn Độ đương thời - và vẫn còn là một giáo
pháp khác hẳn tất cả các tôn giáo ngày nay.
Để xiển dương pháp môn vô ngã, kinh luận Phật giáo
đều dạy hành giả tẩy bỏ cái ngã chấp, vì theo Đức Phật,
đây chính là nguồn gốc của bao khổ đau của kiếp người.
Ngã chấp là niềm tin rằng có một cái chủ thể thường
hằng gọi là ta, và tin rằng có một cái ta độc lập nằm trong
cái thân xác này. Nhưng cái ta đó, Phật giáo chỉ coi là ảo
tưởng. Cái ảo tưởng không những đã gắn chặt con người
vào trùng trùng sinh tử luân hồi trong quá khứ, mà ngay
trong thực tế của kiếp nhân sinh hiện tại, chính vì quỵ lụy
vào cái ngã đã là lý do khiến con người không sống được
thành thơi an lạc. Con người đã làm tất cả những việc tàn
ác, những điều xấu xa tồi tệ chỉ vì muốn dung dưỡng và
thoả mãn cho cái ta (ngã), bảo vệ cho cái của ta (ngã sở).
Phật giáo chủ trương vô ngã như là một cơ sở nhận
thức quan trọng để tháo gỡ con người ra khỏi vòng xích
luân hồi. Nhắc lại, vô ngã ở đây không phải không có ta
hiện hữu, mà nhận thức rằng cái ta không phải là một
chủ thể thường hằng mà chỉ là một hội tụ của ngàn
vạn các nhân duyên khác không ngừng biến chuyển,
vì cái ta cũng như vạn pháp và sinh linh nào khác chưa
hề có cái tự tính (svabhāva) của riêng nó. Không có tự
tính (svabhāva) để độc lập vì cái ta đó luôn luôn phải lệ

thuộc vào các yếu tố khác để hiện diện (đó là ý nghĩa
của giáo lý duyên khởi/ pratityasamutpāda). Vì thế Phật
học hay nói về phần thân xác tinh thần vật chất gọi là
pañca-skandhās (ngũ uẩn) thật ra chỉ là phần che đậy (陰
ấm) chân lý và tích tụ (蘊 uẩn) mà tạo nên thân xác mà ta
thường chấp cho rằng đó là cái ngã của riêng ta.
Tư tưởng vô ngã cùng với duyên khởi là hai cột trụ
căn bản của tư tưởng Phật giáo. Có thể phát biểu rằng
vạn vật chỉ là kết quả của nhân do tạo tác (nhân) và
điều kiện tạo tác (duyên) nên gọi là vô ngã, và nó cũng
không có tự tính nên Phật học nói vạn vật là duyên khởi
(duyên hợp, duyên sinh). Tư tưởng vô ngã và duyên
khởi luôn luôn được nhấn mạnh trong các kinh luận và
được biết bao thế hệ luận sư thảo luận; nhưng với đại
đa số giảng sư, vì nhiều lý do, những đề tài được đưa
ra thuyết giảng cho quần chúng đều thường với mục
đích củng cố lòng tin hơn là phân tích học thuật. Hơn
nữa, các luận về Vô ngã lại cũng chỉ là các chuyên luận,
cho nên cũng như các tôn giáo khác, đa số người giảng
lẫn người nghe chỉ là những người có đức tin hơn là
hiểu biết về các tư tưởng kỳ vĩ thâm sâu của giáo lý Vô
ngã và Duyên khởi thị hiện qua giáo lý Tính không.
Con người từ nguyên thủy đều chấp ngã, luôn
vững tin (chấp) rằng cái ngã có thật, cho nên Đức Phật

phải luôn luôn nói đến giáo pháp Vô ngã (anātman)
để chống lại cái mê “ngã chấp” của con người. Phật
giáo nói vô ngã theo nghĩa là không có một cái ta có
tự tính để có thể trường tồn bất biến và tồn tại độc
lập. Cái ngã mà chúng ta thường nghĩ và thấy nó hiện
hữu, thì Phật giáo cho rằng chúng chỉ là sự tập hợp của
ngũ uẩn, tức là năm nhóm tạo ra toàn bộ thân tâm.
Theo kinh luận thì cái ngã chỉ là sự kết hợp của ngũ
uẩn (năm nhóm kết hợp) gồm sắc (thân thể), thọ (cảm
giác), tưởng (tri giác), hành (vận động và cảm xúc) và
thức (hoạt động của ý thức). Cho nên ngã không phải
là ngũ uẩn nhưng cũng từ giáo lý duyên khởi nên kinh
luận cũng dạy rằng rời năm cái ngũ uẩn này ngã không
thể hiện hữu. Năm nhóm kết hợp này như thế thì luôn
luôn thay đổi theo thành trụ biến động của muôn vạn
nhân duyên cho nên cái ngã cũng là một sự giả hợp
không bền chắc, luôn thay đổi và không hiện hữu như
một chủ thể độc lập. Vô ngã chỉ có nghĩa như vậy chứ
không phải là “không có cái ta” mà nhiều người hiểu
lầm. Theo Đức Phật, cái ta (ngã) không hiện hữu độc
lập vì nó cũng không cố định và luôn luôn biến động
và chỉ hiện hữu trong tương tác của các nhân duyên.
Lời giảng như thế, trước đây người ta có thể khó hiểu,
nhưng đến cuối thế kỷ XX Eugene Wigner (1902-1995,
Nobel Vật lý 1963) khi kết luận về cơ bản của cơ học
lượng tử cũng nói giống y hệt như thế “Hạt chỉ hiện
hữu khi được quan sát và thực tại của hạt bắt buộc
rằng ý thức là yếu tố cơ bản của thực tại”.
Như thế thế giới lượng tử không phải là vật chất
hữu tính hữu hình, bản chất của nó là Tính không
(như Long Thọ nói). Nhưng một khi người ta ý thức
về chúng, quan sát và đo lường nó (Phật giáo nói là
khởi niệm) thì các lượng tử đó mới biến thành vật chất,
thành tứ đại, thành thế giới muôn mầu muôn vẻ mà
các giác quan của người quan sát đều cảm thấy chúng
là thật hữu. Cho nên khi các nhà vật lý lượng tử tuyên
bố “mặt trăng kia chỉ hiện hữu vì chúng ta cho rằng nó
có đó, khi không có ai “khởi niệm” rằng nó hiện hữu thì
mặt trăng không còn hiện hữu”. Lời tuyên bố này có
thể làm nhiều người không hiểu hoặc bất ngờ, nhưng
người học Trung Quán thì đã hiểu nó từ hai ngàn năm
trước, đặc biệt là trong ý tưởng “khởi niệm”1.
Tóm lại Phật giáo cho rằng mọi ý tưởng về cái ngã là
sản phẩm của tâm cảnh, không thực sự tương ứng với
một thực tại nào hết. Điều phiền phức phát sinh là khi
ý tưởng về ngã được thiết lập thì muôn vạn tư tưởng
“cái của ta” cũng nẩy sinh2. Từ khi tư tưởng về “cái ta”
(ngã) và “cái của ta” (ngã sở) phát khởi thì bao nhiêu
phiền trược cùng phát sinh và sẽ là nguyên nhân của
mọi đau khổ. Cho nên đây là ý nghĩa của Đức Phật khi
Ngài nói ngã chấp chính là thủ phạm, là nguyên nhân
đã kết thành cái mạng lưới vô minh từ đây trùng trùng
vây kín số phận của con người trong số kiếp luân hồi
sinh lão bệnh tử.
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Theo Phật giáo, ngã hay “cái ta” chưa bao giờ có thật
một tự tính để hiện hữu độc lập, mà chỉ là một giả hợp
gắn liền với cái Duḥkha (thường dịch là Khổ, nhưng dễ
hiểu hơn nên dịch Duḥkha là “sự bất toàn”). Cái ta sở dĩ
là bất toàn (duḥkha) vì nó là một sự giả hợp không bền
chắc, luôn thay đổi và không trường tồn như một chủ thể
độc lập. Hoặc ngược lại: vì cái ta là một giả hợp không bền
chắc, luôn thay đổi và không trường tồn như một chủ thể
độc lập nên nó bất toàn (duḥkha). Chính vì cái hậu quả
này mà tư tưởng vô ngã của Phật giáo ra đời chỉ vì muốn
kéo con người ra khỏi biển khổ trầm luân đó. Đạo Đức
Kinh cũng đã thấy “ta có vạ lớn vì ta có cái thân, nếu ta
không có cái thân thì sao có vạ lớn được”. Phật giáo cũng
nhìn như vậy, không phải chỉ “hữu thân hữu khổ” mà còn
thấy cái ta chính là nguồn gốc của mọi khổ não và phát
sinh ra mọi điều đau khổ khác cho chính ta và đồng loại.
Chỉ vì nhân danh cái ta, vì ta, cho ta và cho cái của ta (và
nói rộng ra là chúng ta) mà con người đã sinh ra mọi
ác nghiệp khác. Cụ thể là vì tham muốn cho
ta, vì hãnh tiến về cái ta, vì bảo vệ cái ta,
vì tham vọng chất giữ cái của ta, con
người mới gây ra bao gian dối, tham
muốn, hận thù, chiến tranh và hại
người hại vật.
Phật giáo nói vô ngã như
câu nói quen thuộc của Đức
Phật trong kinh Pháp cú “chư
hành vô thường, chư pháp vô
ngã”. Tuy nhiên Đức Phật chỉ
dùng quan điểm vô ngã như
là một phương tiện giáo huấn
chứ không phải là một quan điểm
triết học, hay là luận điểm triết học
để tranh cãi hay biện luận. Chỉ có các
luận sư về sau mới đặt vô ngã thành một
một tư tưởng chặt chẽ như một phương pháp đạt
đến Niết-bàn bằng cách giải thoát hành giả ra khỏi ảo
tưởng có một cái ngã thường hằng.
Khoa học cơ bản ngày nay cho phép chúng ta hiểu
quan niệm vô ngã của Phật giáo dễ hơn ngày trước.
Vì chúng ta đều biết hằng ngày hằng giờ các tế bào
trong con người ta liên tục chết đi và sinh sản ra muôn
vạn các tế bào mới. Theo đó mà nói thì chúng ta không
thể là một chủ thể thường hằng mà đang chết đi và tái
sinh từng sát-na mà chính chúng ta không ý thức. Còn
cái giả tưởng có cái ta là ông chủ là chủ thể chân thực
của cái thân xác này thì càng chỉ là là một ảo tưởng mà
thôi, vì chúng ta hằng ngày vẫn đau vẫn bệnh vẫn bất
lực bất mãn một cách vô ý chí, có thật sự làm chủ thể
được cái ta này bao giờ đâu? Tóm lại quan niệm vô ngã
cho rằng cái ngã không phải là một sự kiện hiện hữu
có thực và bất biến. Thực nghiệm thông tục cho thấy
không có một cái ngã chân thực thì tương đối cũng
không khó hiểu lắm. Nhưng cái khó ở đây là trong
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nhận thức tâm lý, con người rất khó có thể từ bỏ được
cái ý niệm có một cái ta thực thể và thường hằng này.
Bởi vì con người đã bị huân tập và chấp nhận ‘cái ngã’
như một sự thật từ thủa hồng hoang. Ngã chấp chính
là điều kinh Kim cương năng đoạn ví nó như kim cương
rất khó phá hủy.
Trong thế giới thường nghiệm, con người quen
sống trong một thói quen lấy cá nhân làm trung tâm
qui chiếu mọi nhận định, đó là một định chế đã được
huân tập từ ngày con người xuất hiện. Quan niệm định
chế này còn được củng cố bằng thế giới khoa học nhị
nguyên chỉ thấy vũ trụ rất trật tự, mà ngày nay chúng
ta gọi là quan điểm Cartesian dualism từ xa xưa cho
đến thời đại khoa học của Newton. Trong quá khứ,
quan điểm khoa học gọi là Newtonian-Cartesian View
cũng phát triển cùng cực. Quan điểm này dựa trên ý
niệm căn bản là từ tiểu vũ trụ là thân xác con người cho
đến đại vũ trụ ngoài kia là một thế giới vật chất
của những chất liệu có thực (có thể quan
sát được và cân lượng được, do đó có
thể tiên đoán được một cách chính
xác). Từ đây thai sinh ra lý luận
rằng mọi kết nối của thế giới
này chỉ là do lực hấp dẫn của
vạn vật theo một định luật
nhất định thứ tự và rõ ràng
nào đó. Và lý luận này cũng
hàm ngụ nhất nguyên luận dẫn đến sự hiện hữu của một
đấng sáng tạo của các tôn giáo
hữu thần.
Như thế rõ ràng trong một thế
giới khoa học cũ rất cụ thể và trật
tự như thế thì khái niệm Vô ngã và
Tính không bất định của giáo pháp Duyên
khởi càng trở nên khó hiểu. Nhưng đến cuộc
cách mạnhg của khoa học lượng tử thì hoàn toàn thay
đổi. Chúng ta có thể suy nghĩ về sự tương tác của cơ
học lượng tử và tư tưởng Tính không của Phật giáo.
Phát biểu của Cơ học Lượng tử
Vạn vật chỉ là những ý niệm, chúng trống không và
vô thường.
Từ thế kỷ XX, sự phát triển của khoa học lượng tử
cho thấy thế giới vật chất thực thể không bao giờ có
cái “tự tính” của chúng. Từ đầu thế kỷ với thuyết Tương
đối người ta đã bắt đầu chứng minh được không gian
và thời gian chưa bao giờ là một đại lượng bền vững
cố định. Đến giữa thế kỷ người ta dùng máy gia tốc
để thấy rõ sự chuyển đổi giữa năng lượng và khối
lượng ngay trước mắt. Sau đó cơ học lượng tử kết luận
“Vạn vật chỉ là những ý niệm, chúng trống không và vô
thường”3 giống như Long Thọ đã nói, cho nên chúng
ta có thể mượn những phát kiến của nó để giải thích

được những gì Long Thọ đã viết, Bát-nhã Tâm kinh đã
ghi. Như chính Đạt-lai Lạt-ma cũng thành thật tâm
niệm khoa học đã làm kiến thức Phật học của ngài
thêm phổ biến và “thuyết tương đối của Einstein với
những thực nghiệm sinh động của nó, đã giúp tôi hiểu
sâu sắc hơn về học thuyết tương đối của tổ Nagarjuna”.
Điểm cơ bản là cơ học lượng tử xác định tính bất định
của vạn vật, có nghĩa là vũ trụ và cuộc sống là thế giới
biến động vô thường và xác suất (uncertainty principle)
chứ không phải là một thế giới cụ thể cố định, phân
minh, rõ ràng và tiên liệu được, như khoa học trước kia
trong quan điểm Newtonian-Cartesian4.
Như chúng ta biết, cơ học lượng tử được coi là cơ
bản chính xác các hiện tượng vật lý mà cơ học cổ điển
đã không giải thích được, chính vì nó đi đến một qui
mô vi tế hơn phân tử (molecule) để đến cơ bản nguyên
tử (atom) và nhỏ hơn nguyên tử, gọi là “hạ nguyên tử”
(subatomic) như hạt nhân, electron, photon (electron
phát ra photon - là hạt laser được ứng dụng trong
y khoa). Cho nên cơ học mới này được gọi là cơ học
lượng tử (quantum mechanics) với danh từ “lượng tử”
(quantum) chỉ thực thể rời rạc và nhỏ nhất trong thế
giới vật lý (thí dụ như nói photon là một lượng tử của
ánh sáng).
Trước đó, thế giới trong cơ học cổ điển là những giả
định dựa trên những mô hình thô hơn, được khẳng
định từ những luật tắc rõ ràng về những hiện thực cơ
bản là hình chất (bodies), lực (forces), không (space)
và thời (time) là những thực thể độc lập và chỉ liên
kết bẳng lực hấp dẫn (gravitation), và như thế trong
những luật tắc nhất định, người ta có thể đo lường và
xác định một cách khách quan và rõ ràng. Quan điểm
gọi là Newtonian-Cartersian View đã chi phối thế giới
quan của giới khoa học trong nhiều thế kỷ. Chính vì
những cơ sở tư tưởng khoa học này (rõ ràng, khách
quan, minh bạch của khả tính độc lập, tiên liệu và
chính xác) hầu như tương phản với thế giới quan của
Phật giáo, đặc biệt là trong triết học Tính không Duyên
khởi (có nghĩa là khước từ mọi khái niệm nhị nguyên,
khách quan của quan điểm Newtonian-Cartesian). Vì
vậy trước đây giới trí thức xem các học thuyết của Phật
giáo chỉ là thuần đức tin thì Phật giáo cũng như các tôn
giáo khác như Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo trong trận
tuyến giữa giữa khoa học và đức tin từ ngàn năm trước.
Nhưng đến khi khoa học tiến vào thế giới lượng tử,
các thực thể phổ quát chất, lực, không và thời chẳng
những không thể độc lập mà còn bắt buộc phải có
tương quan và tương tác với nhau. Vạn vật bây giờ
không là những thực tại bất động mà luôn luôn chuyển
động và tương tác. Chúng ta cũng không bao giờ thực
sự quan sát được thực tại, đo lường hay tiên đoán được
chúng như chúng ta nghĩ. Ngay cả những gì chúng ta
quan sát được hay định lượng được, thực ra cũng chỉ là
những biểu kiến, ảo và không thật. Gọi là ảo và không

thật vì ta chỉ có thể thấy được chúng trong một ma trận
xác suất của các tương tác (interrelation/ correlation).
Cho nên trong Nāgārjuna and the Quantum World, tôi
viết lời giới thiệu rằng “Tư tưởng Bát Bất Duyên Khởi
mà Long Thọ tuyên triệu mở đầu Trung luận “Không
sinh khởi cũng không hoại diệt, không thường hằng
cũng không đứt đoạn, không đồng nhất cũng không
dị biệt, không từ đâu đến cũng không đi mất” được
đọc lại mà chúng ta tưởng như đọc một định đề tổng
quát của cơ học lượng tử.”
Quần chúng vẫn còn khá xa lạ với cơ học lượng tử
vì đại đa số không quen với các nghiên cứu cơ bản mà
chỉ biết “khoa học” qua các ứng dụng thực tế. Nhưng
những nghiên cứu và phát kiến của cơ học lượng tử
đang mở ra những trang sử mới từ y học cho đến kỹ
thuật giao thông vận chuyển cả trong không gian và
thời gian. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy
đại đa số các giải thưởng cao quí nhất hiện nay về khoa
học trong những thập niên vừa qua thường được trao
cho các nghiên cứu liên quan đến lượng tử.
Mô hình lý thuyết cơ học lượng tử này gồm những
nguyên lý mới đi sâu vào cơ bản “hạ nguyên tử”
(subatomic) hoàn toàn chưa được cơ học cổ điển đề
cập đến. Đó là mô hình khởi đi từ việc lượng tử hóa
các đại lượng vật lý với ba nguyên lý căn bản làm cơ sở
nghiên cứu, đó là nguyên lý lưỡng tính sóng hạt (waveparticle duality), nguyên lý rối vướng lượng tử (principle
of entanglement) và nguyên lý bất định (uncertainty
principle) đã đưa đến các thành quả kỳ diệu của các
định luật của cơ học lượng tử không những chính xác
hơn (chính xác trong nghĩa là gần với thực tế của vạn
vật và giải thích được sự tương tác của chúng) mà còn
kỳ thú hơn nữa là không bao giờ có trường hợp ngoại
lệ. Với chúng ta, điều lý thú hơn nữa là ba nguyên lý
căn bản này đều có liên quan đến tư tưởng Tính không
Duyên khởi mà Long Thọ đã luận giải trong các luận
của ngài, mà chúng ta sẽ lần lượt trình bầy trong
những đề tài sau. 
Chú thích:
1. Khởi niệm vô minh chính là nguồn gốc của a-lai-đa
thức, là khổ. Giác ngộ tức là không còn khởi niệm.
2. Quan niệm “thuộc về” (belonging/ hyparkhein) là căn
bản của Triết lý Hy Lạp/ Tây phương. Toàn thể luân lý và hữu
thể học của Aristote được xây dựng trên khái niệm này.
3. Von Neumann (1903-1957) nhà toán học và vật lý lượng
tử danh tiếng cũng phát biểu tương tự “Không có gì là thật
nếu không có ý thức hiện hữu, tất cả vật thật đều cấu thành từ
ý thức- điều này hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa duy vật”.
4. Đại cương khoa học lượng tử khẳng định tính bất định
của vạn vật, có nghĩa là vũ trụ và cuộc sống là thế giới biến
động và xác suất (uncertainty principle) chứ không phải là
một thế giới cụ thể cố định, phân minh và rõ ràng, như chúng
ta đã biết trước đây trong khoa học thời Newton.
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Đức Phật dạy
pháp Niết-bàn tức khắc
NGUYÊN GIÁC

P

hải là có cơ duyên nhiều đời mới được làm
thị giả cho Đức Phật. Thị giả là nhà sư sống
gần Đức Phật nhất, là vị đệ tử được tin cậy để
chọn theo hầu bên Đức Phật, phải có nhiệt
tâm tu học làm gương cho các tu sĩ khác, và
do vậy được nghe Đức Phật thuyết giảng nhiều kinh
nhất. Chúng ta có thể tin rằng nhà sư thị giả luôn ở bên
Đức Phật trọn ngày hẳn là phải biết rất nhiều pháp, cả về
thuyết lẫn hành.
Vị thị giả nổi tiếng của Đức Phật Thích-ca là ngài
A-nan. Tuy nhiên, trước đó đã có một vị thị giả khác: ngài
Meghiya. Trường hợp ngài thị giả Meghiya được kể lại
trong kinh Ud 4.1 (Meghiya Sutta), bản Việt ngữ trong
nhóm kinh Tiểu bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch
là kinh Phật Tự Thuyết, Chương bốn - phẩm Meghiya. Kinh
này cũng là kinh sơ thời, khi ngài A-nan chưa làm thị giả.
Tới cuối kinh này, Đức Phật dạy về pháp Niết-bàn tức
khắc, ngay trong hiện tại, giải thoát ngay ở đây và bây giờ.
Có một số điểm đặc biệt trong kinh Ud 4.1, có thể
gọi là hy hữu. Ngài Meghiya ba lần cãi ý Đức Phật, thế
rồi Đức Phật phải chiều ý nhà sư thị giả nhiệt tâm với
thiền định này.
Kinh viết:
“Một thời Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà, lúc bấy giờ
Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Jantu để khất thực.
- Này Meghiya, hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời.
Rồi Tôn giả Meghiya, vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào
làng Jantu để khất thực. Khất thực ở làng Jantu xong, sau
buổi ăn, khi khất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikàkà, sau
khi đến, bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikàlà, thấy rừng
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xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy Tôn giả Meghiya suy nghĩ:
‘Thật tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này
thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần, hành trì hạnh
tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta, ta sẽ đến rừng xoài này
để tinh cần hành trì’…”.
Điều để suy nghĩ: Buổi sáng hôm đó, Đức Phật không
đi khất thực. Nghĩa là, thỉnh thoảng Đức Phật nhịn đói? Và
do vậy, ngài Meghiya đi khất thực một mình. Thế rồi, sau
khi ngài Meghiya khất thực về, đã xin được vào rừng xoài
ngồi thiền.
Kinh viết tiếp, theo bản dịch của Hòa thượng Thích
Minh Châu, như sau:
“Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Tôn
giả Meghiya bạch Thế Tôn:
- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm bát
đi vào làng Jantu để khất thực. Khất thực ở Jantu xong, sau
buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikàlà,
sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikàlà, con
thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy vậy, con suy nghĩ: ‘Thật
tươi đẹp thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này
thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần, hành trì hạnh
tinh cần’. Nếu Thế Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng xoài
ấy để tinh cần hành trì.
Ðược nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya:
- Hãy chờ đợi, này Meghiya. Chúng ta nay chỉ có một
mình, chờ cho đến khi một Tỳ-kheo khác đến!”.
Nghĩa là, thời kỳ này, tại góc núi Càlikà, chỉ có riêng Đức
Phật và thị giả Meghiya. Không có nhà sư nào khác. Nghĩa
là, thời kỳ này là thời kỳ rất sớm của đạo Phật, vì chưa có
ngài A-nan làm thị giả, và không có nhiều nhà sư bên Đức
Phật. Như thế, kinh này là một kinh Đức Phật nói trong
những năm đầu hoằng pháp.

Thế rồi, kinh ghi rằng ngài Meghiya cãi Đức Phật, xin
Thế Tôn cho ngài tới rừng xoài để ngồi thiền. Nghĩa là,
ngài thị giả Meghiya muốn rời Đức Phật một mình, để
riêng một mình ngài Meghiya tới rừng xoài ngồi thiền.
Tâm thức tới nơi vắng để ngồi thiền, và “dám bỏ Đức Phật
một mình” hiển nhiên là tâm thức của các vị sư sơ thời,
khi Đức Phật khuyến khích các sư hãy tới nơi rừng vắng
để ngồi thiền. Các nhà sư thời kỳ đầu không có tâm “ỷ thế
thân cận Đức Phật” - mà chỉ muốn thiền tập để giải thoát.
Đức Phật không đồng ý, bảo ngài Meghiya hãy
chờ… Kinh viết:
“Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya:
- Hãy chờ đợi này Meghiya! Chúng ta nay chỉ có một
mình, chờ cho đến khi một Tỷ-kheo khác đến”.
Thế rồi, ngài Meghiya cãi, xin lần nữa. Tới lần xin thứ ba,
ngài Meghiya được Đức Phật cho phép ra đi một mình:
“Này Meghiya, khi Thầy nói tinh cần, thời Ta có thể nói gì
được! Này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ
là hợp thời!”.
Thế rồi, ngài Meghiya tới rừng xoài, kinh viết: “… đi sâu
vào rừng xoài và ngồi trú ban ngày dưới một gốc cây. Trong
khi Tôn giả Meghiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tâm
ác, không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm”.
Tức là, khi ngài Meghiya ngồi thiền, thấy tâm khởi
lên nhiều niệm: dục (tham dục), sân (bực dọc, giận), hại
(nguy hại, bạo lực).
Thế rồi ngài Meghiya trở về trình bày với Đức Phật
chuyện ngồi thiền, thấy khởi lên các tâm sở bất thiện
như thế.
Đức Phật dạy rằng: “Này Meghiya, khi tâm giải thoát
chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục.
Thế nào là năm?”.
Đức Phật liệt kê ra năm pháp cần có để tâm giải thoát
thuần thục: 1. Cần sống gần bạn thiện hữu tri thức; 2. Cần
giữ giới; 3. Cần nghe kể các chuyện về ly tham và hướng
tâm về giải thoát; 4. Cần kiên trì rời tâm không lành và vun
trồng tâm lành; 5. Cần quán sát các sanh khởi và biến diệt
để hướng tới xa lìa sầu khổ.
Điểm thứ nhất là ứng hợp với ngài Meghayi. Vì là thị
giả, sống kế bên Đức Phật, là kế bên vị đệ nhất thiện tri
thức trên đời này, có cơ duyên nghe rất nhiều kinh. Cũng
là điều cảnh giác cho chúng ta: ngài Meghayi ngồi thiền
còn khởi tâm linh tinh, huống gì chúng ta bây giờ.
Đức Phật dạy thêm, sau khi an trú trong năm pháp đó,
hãy tu thêm bốn pháp, kinh viết:
“Lại nữa, này Meghiya, với vị Tỷ-kheo khéo an trú trong
năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm: Bất tịnh cần
phải tu tập để đoạn tận tham; Từ cần phải tu tập để đoạn tận
sân; Niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải tu tập để trừ khử
tầm tư; Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên kiêu
mạn, tôi là. Này Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng
vô ngã được an trú. Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được sự
nhổ lên kiêu mạn: tôi là, Niết-bàn ngay trong hiện tại”.
Nhóm bốn pháp này, tóm tắt là: 1. Quán bất tịnh (thân

người dơ bẩn, cõi này dơ bẩn) để không sinh tâm ái dục;
2. Quán Từ Bi để không sân với bất kỳ ai hay chúng sinh
nào; 3. Niệm hơi thở vô và ra để ngưng niệm, tức là cắt bỏ
dòng niệm, hay là Vô Niệm; 4. Quán vô thường để tâm
an trú vô ngã.
Chúng ta có thể nhận ra một số điểm:
- Đức Phật không dạy nhập định, thậm chí cũng không
bảo ngài Meghayi phải vào sơ thiền.
- Đức Phật dạy rằng theo thứ tự trước tiên là tâm phải
ly tham, rồi phải ly sân, rồi phải tập hơi thở để ly niệm, và
tận cùng là quán vô thường.
- Kết quả là Niết-bàn trong hiện tại, hiểu là đạt được
Niết-bàn tức khắc, ở đây và bây giờ.
Tuy kinh này nói riêng cho ngài thị giả Meghayi, nhưng
sẽ thích nghi với nhiều người chúng ta. Rằng không nhất
thiết phải tu tứ thiền bát định. Rằng niệm hơi thở không
cần phức tạp, chỉ cần niệm hơi thở ra và vào để tới mức ly
niệm (không nên hiểu là xóa hẳn niệm, chỉ nên hiểu tương
đối là khi thở, để tâm phẳng lặng như mặt hồ là đủ). Và
quán vô thường là sẽ thấy vô ngã, là Niết-bàn tức khắc.
Như thế nào để quán vô thường? Có thể cảm thọ vô
thường qua các chuyển biến thân tâm như sau. Khi bạn
từ ngoài nắng bước vào nhà, sẽ cảm thọ, nhận ra thân
tâm chuyển biến. Tương tự, khi bạn từ trong nhà bước ra
nắng, sẽ cảm thọ thân tâm chuyển biến. Bạn nhấp ngụm
nước, sẽ cảm thọ chuyển biến khi nước lan vào người.
Khi bạn ngồi thở, sẽ cảm thọ thân tâm chuyển biến theo
từng hơi thở. Từng khoảnh khắc tới rồi biến mất tức khắc,
đó là cơn gió vô thường trôi chảy nơi thân tâm bạn. Khi
cảm thọ vô thường, bạn không níu được cái đã qua, cả ba
thời quá-hiện-vị lai đều biến mất trên thân tâm bạn. Từng
khoảnh khắc hãy thọ nhận vô thường trôi chảy trên thân
tâm. Đó là kinh vô tự, vì chữ nghĩa là cái của quá khứ, mà
bạn đã quăng bỏ quá khứ rồi. Khi cảm thọ vô thường, bạn
đang sống với cái Tâm Không Biết, với Cái Chưa Từng Biết,
với cái The Unknown. Cảm thọ vô thường trên thân tâm
hiện tiền như thế, Tổ sư Thiền còn gọi là “không một pháp
trao cho người”. Vì hễ nói có pháp nào để an tâm, đều là
chữ nghĩa của quá khứ. Cũng gọi là Vô Tâm, vì hễ khởi tâm
gì cũng là mất liền cái cảm thọ vô thường hiện tiền. Còn
gọi là Vô Ngôn, vì hễ mở lời cũng là chuyện của quá khứ.
Đức Phật nơi đây gọi cảm thọ dòng chảy vô thường là an
trú vô ngã, là an trú Niết-bàn ở đây và bây giờ, tiếng Anh
còn gọi là Nibbana here and now. 
Tham Khảo:
Bản của HT Minh Châu: https://thuvienhoasen.org/
p15a1536/chuong-04-05.
Bản của Anandajoti: https://suttacentral.net/ud4.1/en/
anandajoti.
Bản của Ireland: https://www.accesstoinsight.org/
tipitaka/kn/ud/ud.4.01.irel.html.
Bản của Thanissaro: https://www.accesstoinsight.org/
tipitaka/kn/ud/ud.4.01.than.html.
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VĂN HỌC

trong thơ Đường
NGUYỄN THANH LỘC

N

hắc về mai cũng đã có nhiều người. Nhắc
về ý mai cũng đã có nhiều kiểu. Người
biết mai là những người khó thấu hiểu.
Người hiểu mai là những người khó
nuông chiều. Để thôi tưởng được cái tình
mà họ gửi vào mai, không đơn giản chỉ là đọc vài câu
thơ ngắn ngủi, ngẫm vài chữ bâng quơ mà có thể tẩm
nhuận được.
Chẳng phải khi sinh thời, Cao Bá Quát đã từng nói:
“Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”
(Cả một đời cúi đầu bái lạy hoa mai)
hay sao? Không nên gượng cái lời của người say mà
quy nó là sảng, cũng không nên ép cái lời của người
xưa mà cho nó là cũ. Hoa mai trong ảnh đã toát cái khí
chất, đến trong ý không chỉ vương vấn nét đan thanh
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của bề ngoài mà còn nao nao cái tinh tế của bề trong.
Nếu coi phong trào Thơ Mới, như lời Hoài Thanh là
“một thời đại trong thi ca” sang sảng cái khí thế cách
tân thì tôi nghĩ, thơ Đường, cũng xứng là “một thời đại”
văng vẳng cái hương âm xưa xa của một thời quá vãng.
Mai nay rất mới. Ý mới. Tình mới. Tuy thế, mai trong thơ
xưa vẫn bảng lảng cái hương vị trang nhã, thanh u. Chỉ
là những cố âm của “đời xưa đời xửa” thôi thế nhưng
cái thú “đạp tuyết tầm mai” (dẫm tuyết tìm mai) mà đời
nay còn dụng há không phải từ cái “đời xửa” đó hay
sao? Vì thế, tiện đây ngồi yên, nhấp vài ngụm trà loãng
đi tìm hiểu mấy lẽ ý mai có trong thơ Đường vậy.
Một điểm đặc biệt trong thơ Đường khi nhắc về
hoa mai, thông thường, hình ảnh đóa mai nở buổi
tảo thần trong thi ca của người xưa, cả ở Trung Hoa
lẫn Việt Nam, thường là loại mai trắng. Trong bài thơ U

Châu tân tuế tác (Viết vào ngày năm mới ở U Châu) của
Trương Thuyết đời Đường, có câu:
去歲荊南梅似雪，
今年薊北雪如梅。
Phiên âm:
Khứ tuế Kinh Nam mai tự tuyết
Kim niên Kế Bắc tuyết như mai.
Nghĩa:
Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc giờ đây tuyết tựa mai.
Mai trong thơ Đường không phải là mai vàng của
miền Trung và nhất là miền Nam nước Việt, mà là cây
mơ, gọi là “lục ngạc mai” (綠萼梅), là loài nở hết hoa rồi
mới nẩy lá, quả chua, chín thì sắc vàng (theo Từ điển
Thiều Chửu). Nhìn mai, sắc trắng óng ánh như bóng
tuyết, dáng dấp thanh thoát như thanh xuân, vì thế
biểu tượng quả mai và hoa mai thường tượng trưng
cho mùa xuân, cho tuổi trẻ. Khi mai đã rụng, xuân đã
hết, ngày đã lụn, tháng đã qua thì cũng như tuổi trẻ đã
đi mất, đã đi thì không còn.
Liễu Tông Nguyên nhìn mai, ông than:
素衣今盡化，
非為帝京塵。
Phiên âm:
Tố y kim tận hoá,
Phi vi đế kinh trần.
Nghĩa:
Ngày nay áo trắng ố rồi
Phải đâu vì bụi ở nơi đế thành.
Cũng vì tắm mưa chải gió đã nhiều, cũng vì phải
chịu quy luật “mộc lưu nan phản” (cây trôi theo dòng
nước khó trở lại), cho nên hoa mai không chỉ gợi nhắc
về những mộng tưởng xa xưa mà còn dự báo về một
tương lai ảm đạm, về một nơi chỉ còn… cái chết, ví như
Tống Chi Vấn có viết trong bài Đề Đại Dữu lĩnh Bắc dịch
(Đề thơ ở trạm Bắc núi Đại Dữu):
明朝望鄉處，
應見隴頭梅。
Phiên âm:
Minh triêu vọng hương xứ,
Ưng kiến lũng đầu mai.
Nghĩa:
Sớm mai nhìn về phía làng
Mới thấy những cây mai đầu lũng.
Chữ “lũng” (隴) ngoài nghĩa là cách gọi tên một khu
đất nhô lên thành gò thì còn có nghĩa là mồ, là mả.
Tức, khi mai đã mọc “đầu lũng” cũng đồng nghĩa tuổi
xuân bấy lâu giờ đã nằm trọn dưới ba tấc đất. Xuân này
tới chắc chỉ cam lòng đón nhận dưới âm ty mà thôi!
Đó không chỉ là niềm nuối tiếc đơn lẻ của một người,
với mai, đó còn là nỗi u hoài, day dứt của cả một kiếp

người, kiếp đời thoảng mảng đã mấy mùa trăng lên,
mấy vụ hoa nở. Có thể coi “hoa mai” là đầu mối khởi
sự nên những rung động, động vào tâm tưởng của
con người những cảm quan vô tận để từ đó trong lòng
người nảy sinh những thâm niệm giá trị về nhân loại:
Mai (Không gian) -> Con người (Trung tâm) -> Ý
niệm về nhân sinh (Thời gian) => Mang tính đối xứng.
Người yêu mai không phải chỉ vì mai đẹp mà thấp
thoáng trong đó là phong vị thanh tao, là cốt cách
cao ngạo, thanh khiết. Trong sách “Nguyệt lệnh quảng
nghĩa” gọi hình tượng ước lệ của bộ ba tùng - trúc - mai
là “Đông thiên tam hữu”, “Tuế hàn tam hữu” hoặc “Đông
xuân tam hữu”. Nếu coi tùng đại diện cho cái dũng của
bậc quân tử, trúc đại diện cho cái chí của bậc thánh
hiền thì mai là đại diện cho cái tâm của bậc đức độ. Vì
mai là loài “tinh anh phát tiết” sớm sủa, ngay từ độ lập
xuân, khí trời còn nhiều buốt lạnh đã trổ nụ đơm hoa,
nên trong số những loài hoa được người đời thương
mến trao cho cái khí tiết thanh bạch, hoa mai được
mệnh danh là Bách hoa khôi, như Trạng nguyên đỗ
đầu; trong lúc những nét hoa khác còn ngơ ngác ôm
cái vỏ mỏng manh che chắn cho mùa đông lạnh thì
mai đã trổ nhụy, vươn sức đón nắng mới.
Tảo mai (Mai nở sớm) của Tề Kỷ có viết:
萬木凍欲折，
孤根暖獨迴。
前村深雪裏，
昨夜一枝開。
風遞幽香出，
禽窺素艷來。
明年如應律，
先發望春臺。
Phiên âm:
Vạn mộc đống dục chiết,
Cô căn noãn độc hồi.
Tiền thôn thâm tuyết lý,
Tạc dạ nhất chi khai.
Phong đệ u hương xuất,
Cầm khuy tố diễm lai.
Minh niên như ưng luật,
Tiên phát Vọng Xuân đài.
Nghĩa:
Hàng vạn cây lạnh cóng gần như sắp gãy gục
Chỉ riêng ở một gốc, hơi ấm đã quay về
Thôn trước chìm trong tuyết âm u
Đêm qua một vài cành hoa nở
Gió truyền đi hương thơm kín đáo
Chim đã nhìn trộm thấy vẻ đẹp trắng trong trở lại
Sang năm cứ theo luật tạo hoá
Mà nở trước ở Vọng Xuân đài.
Mánh lý trong mai xa xăm, diệu viễn. Xuân tới, mai
nở, đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng với thi nhân,
xuân không chỉ là cái thời khởi sự cho những hạnh ngộ
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của một năm, mà trong xuân còn ẩn chứa những nỗi
niềm hoài cảm, những u ẩn khó lòng. Ví như Lý Bạch
mỗi khi thấy xuân là tâm hồn ông trở nên phơi phới,
ham tửu đắm thi vì thế mới cùng bạn hữu tề tựu, mở
tiệc trong vườn đào lý. Thế nhưng, với Đỗ Phủ, mỗi
mùa Xuân đến, ông chỉ cảm khái được cái nỗi u uất vì
xa nhà, xa người thân khi lụy mình vào vòng danh lợi.
Mai cũng thế! Cũng tùy người, tùy tình mà mang
mang cái dư ba lắng đọng, thổn thức từ trong tâm
khảm mà phát tích ra bên ngoài câu chữ. Cái thơ
Đường cần, không phải là ý thì không còn thứ khác.
Câu chữ chỉ là cái nền, cái vỏ không hơn để nhà thơ
bộc lộ cái tình, cái ý vào đó. Vì thơ Đường tinh, ngôn
ngữ thơ Đường mộc nên ý thơ Đường thâm. Mỗi sự
vật đều gợi nhớ về một thuở xa xưa thâm viễn nào đó
bất định. Mỗi lớp nhà thơ đều khoác lên mình những
mộng tưởng thanh tú về một giá trị nào đó tế mật. Mai
cũng không ngoại lệ! Trong số bốn phạm trù mỹ học,
cái đẹp luôn đứng đầu (Hegel cho rằng cái đẹp là hình
thể cảm tính của mọi ý niệm). Vì cái đẹp động được
tới cảm xúc thẩm mỹ của văn nhân tài tử, chuyển đổi
cảm hứng nghệ thuật thành cảm thức sáng tạo nên
nó thôi thúc nhà văn nghệ phải viết. Viết cho khỏa lấp
cái lòng yêu mến vậy. Mai cũng là cái đẹp! Vì là biểu
trưng của cái đẹp nên dẫu cho bao năm dâu bể, mai
vẫn vẹn nguyên tinh tế trong mắt của biết bao kẻ tao
nhân, người mặc khách.
Vương Duy trong bài Tạp Thi có một ngụ ý rất hay
về hoa mai:
君自故鄉來，
應知故鄉事。
來日綺窗前，
寒梅著花未。
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Phiên âm:
Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền
Hàn mai trước hoa vị.
Nghĩa:
Người từ quê cũ đến
Hẳn biết những chuyện ở quê nhà
Ngày đi qua trước cửa buồng thêu
Có thấy Hàn Mai nở hoa không?
Mấy khi gặp người bạn cố sơ nơi quê nhà, Vương
Duy mới ngỏ ý hỏi han với bạn “cố hương” những việc
“cố hương sự”. Tưởng sẽ là chuyện sư, chuyện phụ,
chuyện nước, chuyện nhà… Thế mà cái Vương Duy
muốn biết, chỉ là “hàn mai trước hoa vị?” (cây mai mùa
đông đã nở hoa chưa?).
Cái ý trong thơ vừa bảng lảng phong vị lãng mạn
của một thi nhân thoát tục, vừa mênh mang cái ẩn ưu
khó nói về danh vị của hoa mai. Phải chăng thứ ông
muốn liễu sự chỉ là: có hay không việc mai là loài “bách
hoa khôi”? Từ chỗ “tính gợi” đến “tính tĩnh lặng” trong
thơ Vương Duy, cái người ta thấy, không còn là nỗi ưu
lự thế nhân với quan niệm “hành - tàng” (xuất - xử) mà
là cái tiêu sái, khoái lạc với quan niệm “thiền vị”, “thiền
lý” xuất siêu. Với Vương Duy, khóm mai không chỉ là
hình ảnh chân chỉ, đẹp đẽ, mà còn là biểu tượng mang
tính triết lý, tính thiền cao viễn của đạo Phật, như một
vị thiền sư khuyết danh đời Đường từng viết:
火虐風饕水漬根
霜皴雪皺古苔痕
東風未肯隨寒暑
又蘖清香與返魂

Phiên âm:
Hỏa ngược phong thao thủy tí căn
Sương thuân tuyết trứu cổ đài ngân
Đông phong vị khẳng tùy hàn thử
Hựu nghiệt thanh hương dữ phản hồn.
Nghĩa:
Lửa táp, gió lùa, nước ngâm thân
Sương như búa, tuyết như cưa khắc vết hằn
Gió đông buốt giá dầu chưa đến
Vẫn cứ đâm chồi tỏa ngát hương.
Trong thơ Đường, các đề tài được khai thác đều mang
tính gợi và có sức gợi. Cách gợi trong thơ Đường là cái
gợi tinh tế, phân bố và rải đều trên một bàn cờ mà trong
đó, âm điệu, thanh luật, cấu tứ đều giữ một vị trí đắc địa.
Nói như thế thì khi người nghệ sĩ đã chọn hoa mai làm
điểm nhìn hầu thể hiện cái tư duy, tâm tưởng của mình
về thế giới, cũng có nghĩa trong tâm hồn của người ấy
phải ẩn chứa những lắng đọng sâu kín và sâu sắc về đời
sống. Với tuổi trẻ, hoa mai là đại diện cho thanh xuân.
Với tuổi già, hoa mai là đại diện cho những tiếc
nuối đã qua. Với các vị thiền sư chuỗi hột áo dà, hoa
mai là đại diện cho quy luật tuần hoàn của tự nhiên,
cho sự thanh khiết và cốt cách cao ngạo của bậc đại
tôn. Còn với những chàng thanh niên đương độ sung
mãn trong tình yêu, hoa mai hiện lên dưới dáng vẻ của
một người nữ hạnh, như Hữu sở tư (Nhớ nhung) của Lư
Đồng có viết:
美人兮美人，
不知為暮雨兮為朝雲。
相思一夜梅花發，
忽到窗前疑是君。
Phiên âm:
Mỹ nhân hề! mỹ nhân!
Bất tri vi mộ vũ hề! vi triêu vân?
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân.
Nghĩa:
Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu?
Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết ai?
Nhớ nhau suốt một đêm dài,
Trước song trắng toát hoa mai lúc nào!
Ngỡ mình chẳng phải mình sao?
Cái khát vọng cùng nỗi nhớ thương khi áp lên hoa
mai khiến cho người thi sĩ xao động một nỗi niềm
mong ngóng, đợi trông. Ở đây, có thể dùng một phép
toán để so sánh:
Thời gian tương tư + Thời gian đợi chờ = Thời gian
mai nở.
Nói “nhất dạ mai hoa phát” có thể hiểu theo ba nghĩa:
Một, đêm đó mới sực nhớ hoa mai đang nở.
Hai, hoa mai nở chỉ trong một đêm.
Ba, hoa mai nở lâu rồi nhưng đêm đó mới biết.

Hoa mai trong thơ không chỉ được ví với người tình
của thi nhân mà còn được sử dụng làm thời gian nghệ
thuật đa nghĩa, đưa người đọc đến những day dứt, u
hoài, nhớ nhung trong tim người trữ tình, như trong
Kinh Thi có câu:
“Nhất nhật bất kiến như tam thu hề”.
(Một ngày không gặp ngỡ đã ba thu).
Ở đây, mai được dùng làm điểm nhìn đối chiếu thời
gian, hoặc mai nở đã lâu nhưng không thấy nàng, hoặc
chờ nàng đến nỗi mai đã nở mà chẳng biết, hoặc chờ
nàng chỉ một đêm thôi mà mai đã nở mấy vụ rồi. Thời
gian mai nở được kéo dài ngang với thời gian nhớ
nhung của nhân vật trữ tình.
Mai trong thơ Lư Đồng hiện lên như muốn nhắc
nhớ về một khối tình u uất ngày xưa, trong lòng luôn
nao nao về một hình bóng thương mến nào đó. Vừa
tình tự lại vừa tinh tế. Đến một thái cực khác, tình yêu
được đẩy lên mức đắm chìm, mức khao khát rung cảm,
thương yêu, đặc biệt, khi đọc thơ Hàn Ốc, trong ta cứ
thế mặc nhiên liên tưởng đến hình ảnh một chàng
công tử, dưới ánh đèn chong luôn thao thức hòa
quyện cùng bóng hồng sửa soạn tư dung, đến nỗi cái
thô bỉ nhất cũng được chuyển thành cái ước lệ nhất,
mơn man nhất:
粉著蘭胸雪壓梅
Phiên âm:
Phấn trứ lan hung tuyết áp mai
Nghĩa:
Phấn thoa lên ngực như tuyết áp trên hoa mai.
Vì thơ Hàn Ốc chủ trương miêu tả những kín đáo
buồng the nên thơ ông tràn ngập mùi vị “hương liễm”,
đến mai cũng ngập ngụa màu da thịt. Trước mắt thi
nhân, hoa mai không còn là một hiện tượng tự nhiên
nữa, mà đã được người nghệ sĩ gửi hồn gửi phách vào
trong, uyển chuyển câu chữ sao cho vừa đắc lọn (giữ
vẹn) những đặc tính vốn có vừa ẩn tàng những giá trị
tinh túy. Mai là nguồn, là tứ, là tình, là ý. Mai với người,
người với mai đã mấy mùa, nhưng dù thế, vẫn vẹn
nguyên, như buổi đầu.
Người ta nói:
“Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã”
(Mùa rét đến mới biết tùng bách tàn tạ sau cùng)
thì với mai, cái rét đến không làm cho cái tình vơi cạn,
cái nguồn hẹp hòi. Trong giá rét, mai vẫn nở như thơ
Đường, tự nghìn xưa vẫn âm vang nơi trái tim người
đọc. Thấm thoát đã mấy trăm năm, lần hồi rồi ai cũng
già đầu, chỉ có mai vẫn giữ cốt cách xưa cũ, lưỡng đắc
chuyện thế nhân, vươn ngang như chưa từng gục quỵ.
Hoàng thiên hữu nhãn, mai vẫn nở và dòng đời vẫn
qua, người đã xa và thế giới mù lòa, chỉ còn ai biết yêu
mai là không chết mà thôi… 
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XÃ HỘI

Nan đề chưa có lời giải
NGUYÊN CẨN

Nguồn: ereka.vn

Hành xử bạo lực:
căn bệnh cấp tính hay mãn tính?
Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 9 ngày Tết
đầu năm Kỷ Hợi, các bệnh viện cả nước tiếp nhận gần
5.500 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, có 15 người
tử vong. Cần lưu ý, số ca nhập viện do đánh nhau vào
những ngày Tết trong những năm gần đây có xu hướng
gia tăng. Giữ kỷ lục là năm 2015, số bệnh nhân cấp cứu
do đánh nhau trong dịp Tết là 6.868 trường hợp, trong
đó cũng có 15 người tử vong. Năm 2016 con số này ở
mức trên 3.400 ca; năm 2017 là gần 4.500 ca.
Đây là một con số không còn gây “sốc” vì hầu như
Tết năm nào cũng có hàng nghìn người nhập viện do
nguyên nhân trên, trong đó có người đã không bao giờ
trở lại. Bạo lực trong thời bình giữa những con người
thậm chí rất thân thiết với nhau trước khi ẩu đả như
anh em, bạn bè, có lẽ là một vết buồn trong không khí
đầu năm.
Lý do thì nhiều. Trực tiếp thì có thể do bia rượu làm
mờ lý trí, nhưng cũng có khi chẳng say cũng đánh
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nhau. Chưa kể rằng trước Tết cũng đã xảy ra hàng loạt
vụ “giao chiến” với số lượng hàng chục hàng trăm người
từ Quảng Ninh cho đến Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM…
và cả những vùng quê trước đây vốn yên tĩnh. Ở đây
chúng ta không nói đến tội ác do cướp bóc, cưỡng
hiếp rồi giết mà chỉ khoanh những vụ đánh nhau vì
những lý do có khi hết sức không ngờ: không được
yêu: giết; cãi nhau vì va quẹt xe: giết; đi nhầm phòng
karaoke: giết; nhìn thấy ghét: giết (?)… Trong gia đình,
chồng xin tiền vợ đi nhậu không được: giết; con bực vì
mẹ la mắng: giết; anh em giành nhau mảnh đất: giết…
Và nguy hiểm hơn, tội phạm ngày một trẻ hơn, phần
lớn từ 16 tuổi đến 25 (!).
Lại đi tìm nguyên nhân?
Sở dĩ dùng chữ “lại” là vì đã có nhiều người phân
tích, và ngay trên những trang báo này trước đây khá
lâu, vấn đề cũng đã được bàn luận trong bài viết “Đi
tìm cội nguồn cái ác” nhưng hẳn là chưa thể đầy đủ và
cũng chưa có giải pháp thực sự khả thi. Trong bài viết

này, vấn đề một lẫn nữa được xới lại với nhận định cả
bên ngoài và bên trong.
Bên ngoài, nhiều nhà xã hội học vẫn cho rằng
nguyên nhân từ trò chơi trực tuyến hay do phim ảnh.
Chúng tôi không phủ nhận tác dụng tiêu cực của thức
ăn tinh thần mà nhà Phật gọi là “xúc thực”, một trong
bốn loại thức ăn mà chúng ta tiếp thu từ bên ngoài.
Theo nhà Phật thì những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi,
nếm, xúc chạm, suy tư,tưởng tượng… tất cả đều như
muôn sông chảy về biển tâm thức. Và những vô minh,
hận thù và buồn khổ của ta đều trở về biển cả của tâm
thức ta. Điểm qua một số chương trình truyền hình
gần đây, phóng viên báo Phụ Nữ Online đã liên hệ với
một số đạo diễn Việt để tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Có
nhất thiết phải đâm chém, máu me, thanh trừng bạo lực
và văng tục, chửi thề thì mới thể hiện được chất giang hồ
trong phim đề tài tội phạm?”.
Bởi suy cho cùng, những câu chuyện trên phim ảnh
cũng chỉ phản chiếu góc nhìn của xã hội và con người
tại thời điểm đó. Nếu chỉ lướt qua những phim đang
được nhiều người xem nhất hiện nay, chúng ta có thể
“choáng” với những cái tựa sặc mùi “bạo lực”: Sài Gòn
gangster - Thợ săn giang hồ; Ông trùm - Dẹp loạn giang
hồ; Giang hồ chợ mới; Giang hồ chợ cũ (web drama);
Người trong giang hồ; Thiếu niên ra giang hồ (phim ca
nhạc)… Đó là chưa kể những phim không gắn tựa
“giang hồ” nhưng vẫn nói về giới này như “Thập tam
muội”; “Chết thì chịu”, “Vi cá tiền truyện”…
Các nhà phê bình cho rằng đang có tình trạng “lạm
phát “ giang hồ trên màn ảnh. Họ viết “Không giới hạn
ở các sản phẩm chiếu mạng, những câu chuyện về
xã hội đen tiến thẳng lên màn ảnh truyền hình - nơi
các khán giả nhỏ tuổi có thể cùng xem với người lớn:
Người phán xử, Con gái bố già, Quỳnh búp bê… hay mới
nhất là Kẻ ngược dòng. Nếu như trước đây, hình ảnh
giang hồ hay những pha đánh đấm của dân anh chị
trên phim ảnh được miêu tả hời hợt, ngô nghê kiểu
“giang hồ ta chỉ giang hồ vặt” thì giang hồ trong các
phim hiện nay được khai thác “chất” hơn, đánh đấm
cũng thật hơn, đến mức VTV từng phát sóng vài tập
rồi dừng Quỳnh búp bê, Kẻ ngược dòng để chờ xếp giờ
chiếu mới cho phù hợp nội dung bạo lực của phim”1.
Lưu ý rằng những phim này thường đứng đầu “rating”,
nghĩa là số người xem luôn ở mức rất cao.
Nhưng nguyên nhân bên ngoài không chỉ có thế!
Còn có nguyên nhân liên quan đến việc chấp hành luật
pháp. Có nhiều bản án chưa được thuyết phục khiến
dư luận lên tiếng hay khi kẻ thủ ác kiếm được một tờ
giấy xác nhận tâm thần (!).
Còn một nguyên nhân người ta hay đưa ra dù rất
khó thuyết phục dư luận hôm nay là “mặt trái cơ chế thị
trường” khi các băng nhóm tranh giành “lãnh địa” buôn
bán ma túy, bảo kê hay “đòi nợ thuê”… nhưng nếu tìm
hiểu các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển

tốt hay đi trước chúng ta, tỷ lệ tội phạm lại thấp hơn
nhiều. Cụ thể như ở Hà Lan, người ta đóng cửa bớt nhà
tù, ví dụ nhà tù Breda 130 năm tuổi trở thành địa điểm
tổ chức trò chơi phiêu lưu có tên “Vượt ngục” vì số tội
nhân giảm đến 40% tại Hà Lan trong những năm qua;
hay tại New York, tội phạm hình sự giảm đến 75% từ
năm 1993 đến 2005 và còn tiếp tục giảm.
Nguyên nhân bên ngoài đáng kể nhất là đạo đức xã
hội xuống cấp.
Vì đạo đức xã hội xuống cấp nặng nề, người ta giải
quyết những mâu thuẫn với nhau bằng vũ lực. Có lẽ
cần nhắc lại một nhận xét trước đây chúng tôi đã từng
trích dẫn: “Còn trong xã hội ta, cái ác đang ngự trị…
Các sát thủ Việt Nam có máu lạnh à? Thì hầu hết chúng
ta cũng đeo những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó
thôi. Tìm đâu ra những khuôn mặt thư thái, từ hòa
đây? Theo tôi, thần thái an nhiên vui sống đã mất trên
khuôn mặt người Việt từ lâu rồi. Cả xã hội như trong
một vạc dầu sôi của tham lam và tham vọng. Ai cũng
căng thẳng, ai cũng “nhấn mạnh chân ga”, chỉ cần một
trở ngại là có vấn đề, có thù hằn, có án mạng”2.
Phải chăng, trong một xã hội thiếu kỷ cương, kẻ giàu
bất kể nguồn gốc của tài sản được suy tôn trọng vọng,
kẻ mạnh có uy lực không ai kiểm soát được, có thể
luồn lách pháp luật thì bạo lực nghiễm nhiên trở thành
phương cách giải quyết mọi vấn đề, từ tranh chấp tư
lợi cho đến “giữ thể diện”.
Còn nguyên nhân bên trong thì sao? Trước hết là
vấn đề giáo dục.
Chúng ta thử xét trong chương trình hiện nay có
môn học nào dạy về ứng xử không? Học sinh không
biết cảm ơn, xin lỗi, thưa gởi khi gặp người lớn là
chuyện bình thường vì nhà trường cho rằng đó là trách
nhiệm của gia đình. Mà gia đình thì còn tùy phụ huynh
có đủ thời gian hay không và quan trọng hơn, phụ
huynh ấy có “văn hóa ứng xử” không! Rất nhiều người
chửi thề, vượt đèn đỏ nhưng vẫn yêu cầu con cái mình
chấp hành luật pháp, lịch sự, tôn trọng bè bạn, thầy cô.
Điều ấy khó có thể thành hiện thực. Bạo lực, do đó, cần
phải dập tắt từ trong gia đình và nhà trường.
Người Việt ứng xử kém, không được giáo dục kỹ năng
xử lý tình huống, nhất là thanh thiếu niên. Nhiều khi chỉ
là những va chạm nhỏ nhưng người ta cũng đẩy lên
đến xung đột dẫn đến bạo lực. Phải chăng thanh niên
ngày nay sống thực dụng, nên những mối quan hệ xã
hội, đạo đức lễ nghĩa ngày càng lỏng lẻo, hơn thua nhau
chỉ vì những giá trị vật chất bề ngoài. Họ dễ dàng ẩu
đả nhau vì sĩ diện? Hãy nhớ ngày trước cha ông chúng
ta nghèo hơn nhưng đâu lỗ mãng, hung hăng thế? Xã
hội học cho chúng ta biết hành vi của con người bị ảnh
hưởng bởi bốn yếu tố: sinh lý, môi trường sống, sự giáo
dục và những hoạt động giao tiếp hàng ngày. Trong
những vụ bạo lực học đường thủ phạm là học sinh, sinh
viên nhưng vẫn có thể ra tay tàn nhẫn. Do đó, việc chúng
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ta tiếp xúc với ai, giao tiếp trong môi trường nào quyết
định rất lớn đến nhân cách và suy nghĩ của chúng ta.
Đâu là giải pháp?
Người ta dễ nhầm lẫn khi cho rằng dân tộc Việt Nam
bản chất hiền lành vì sùng đạo, nhất là đạo Phật khi số
người kéo đến chùa những ngày đầu năm đông nghịt.
Nhưng họ đến làm gì? Ngoài một số ít người thực sự
thuần thành đến để lễ Phật; còn một “bộ phận không
nhỏ”, nhất là tín đồ các tỉnh phía Bắc, đến chỉ để xin
xăm, cầu mua may bán đắt hay cúng sao giải hạn.
Nhưng cái hạn lớn nhất nằm ngay trong tâm họ là sự
sân hận, thiếu nhẫn nhịn, quá khích, thói côn đồ thì họ
không sao giải được nên mới có cảnh đạp nhau chen
lấn xin ấn, xin lộc!
Đã có chùa nào giảng cho họ về những điều căn bản
trong Phật pháp chưa? Đã có bài học nào, môn học nào
trong chương trình trung tiểu học dạy các em về lòng
thương người và loài vật chưa? Suy cho cùng, chúng
ta thấy toát lên nguyên lý nhân-quả như một chân lý.
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Chúng ta đang gặt hái những gì mình gieo trồng trong
những năm qua. Một xã hội và một nền giáo dục thiếu
vắng lòng từ bi. Bản thân người lớn không đủ mẫu
mực làm gương cho giới trẻ.
Giáo dục đạo đức trước tiên là dạy nguời ta biết suy
nghĩ dựa trên đạo đức về hành vi mà mình muốn làm.
Giáo dục đạo đức trong trường học hiện nay là học
thuộc những bài học đạo đức, chứ không phải dạy học
sinh biết suy nghĩ và hành động theo thiện nguyện.
Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật dạy:
“Một hành động khi làm với lòng thù hận, sinh ra từ
lòng thù hận, gây ra bởi lòng thù hận, phát sinh ra từ lòng
thù hận, sẽ chín muồi bất cứ nơi nào người này tái sinh;
và bất cứ khi nào hành động chín muồi, người này nhận
lấy kết quả của hành động, ở trong đời này, hoặc là trong
đời sau, hoặc là trong những đời kế tiếp sau đó…
… Này các Tỳ-kheo, có ba nguyên nhân khác bắt
nguồn của hành động. Ba nguyên nhân này là ba nguyên
nhân gì? Đó là: lòng không tham lam, lòng không thù
hận, và sự không si mê”3.

Theo nhà Phật:
“… trong số những phiền não cấu uế về tinh thần gây
nhiều xáo trộn cho hòa hợp xã hội, có lẽ tai hại nhất là
sân hận. Vì hầu như trong tất cả cộng đồng, kể cả các tu
viện của Đức Phật, đều có những người có khuynh hướng
tham dục vị kỷ, họ luôn luôn có nguy cơ gây chia rẽ do sân
hận, oán hận, và trả thù những thành viên trong cộng
đồng của họ. Vì thế , việc chế ngự sân hận là rất quan
trọng đối với sự hòa hợp trong cộng đồng. … Đức Phật
mô tả sân hận giống như một rễ cây độc hại với đầu ngọn
dính chút mật ngọt”4.
Có nhiều cách để khắc phục sân hận, mà cách hay
nhất là thực hành hạnh nhẫn nhục (khanti), mà Đức
Phật gọi là khổ hạnh tối cao. Nhẫn nhục vừa là phương
tiện chữa lành tâm sân hận vừa là đức hạnh tối cao.
Giáo dục tâm từ bi và lòng nhẫn nhục là những bài
học bắt buộc từ trong gia đình cho đến nội dung sách
giáo khoa và ứng dụng trong hoạt động học đường và
công tác xã hội. Tổ chức những chuyến đi đến những
trại trẻ mồ côi, trại nuôi người già, thăm viếng, cứu
trợ những vùng nghèo đói, những bệnh viện nhi… là
những hoạt động cần thiết khơi gợi tâm từ bi nơi con
trẻ. Lập ra những quỹ giúp người nghèo, học sinh khó
khăn, kêu gọi các em đóng góp dù ít dù nhiều nhưng
để các em thấy rằng có những người khổ hơn, nghèo
hơn mình cần giúp đỡ.
Về phía những bậc cha anh, Phillip Moffitt, Tổng
Giám đốc Điều hành và Biên tập viên trưởng Tạp chí
Esquire khuyên “… Sự thực hành tâm linh về lòng tha
thứ cùng với lòng từ bi, là nền tảng vững chắc nhất mà
ta có thể chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp của thế hệ mai
sau. Nếu chúng thấy ta bạo lực trong hành động, lời nói
hay ý nghĩ, chúng sẽ học phản ứng lại bằng bạo lực, dù
chúng ta có nói gì với chúng. Nhưng nếu chúng thấy ta
đổi sân hận bằng tình thương yêu, khi trưởng thành
chúng cũng hành động như thế. Hãy nhớ lời Phật dạy
“Hận thù không xóa bỏ hận thù. Chỉ có tình thương yêu
mới xóa được hận thù”5.
Hãy nhớ bản chất Phật giáo là phi bạo lực. Có người
ví bản chất ấy với tính chất thấm ướt tự nhiên của
nước trong đại dương. Chữ ahimsa trong tiếng Pali có
nghĩa là vô hại (inoffensiveness) hay không gây ra tác
hại (non-hurting), nghĩa là tránh tất cả mọi sự chủ tâm
gây phiền toái cho kẻ khác hay cho chính mình, dù là
ý nghĩa hay ngôn từ. Do đó lời nói khích động bạo lực,
nói dối hay lèo lái hành vi người khác cũng không khác
nào việc ẩu đả vì hận thù dù là trong tâm thức có thể
tạo nghiệp nặng nề không thua gì hành động.
Chúng ta phải giải quyết tận nguồn những ác
nghiệp sinh ra từ ý, khẩu và thân. Muốn dập tắt cái ác
từ ý hay tâm thức, phải xây dựng lại nền móng chương
trình và phương pháp giáo dục từ gia đình đến học
đường. Qua đó, thông điệp yêu thương được gửi đi
nhằm lan tỏa trong cộng đồng. Một xã hội dù đầy đủ

vật chất nhưng không hạnh phúc khi những con người
không có kỹ năng sống cùng, sống với và sống cho
nhau. Phải dập tắt nghiệp ác là vậy. Hành động khởi
đi từ suy nghĩ có tác ý; do đó nghiệp là tư tưởng, lời
nói, sau đó mới là hành động, nếu không có ý muốn
sẽ không có nghiệp. Mọi người phải chịu trách nhiệm
về những hành động từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm của
mình; muốn sướng hay khổ hoàn toàn do mình tự tạo
chứ không do một ai khác có quyền định đoạt sướng
khổ cho mình. Vì vậy, muốn không bị tham sân si và tà
kiến thúc đẩy tạo nghiệp, chúng ta phải biết làm chủ
lấy mình, không để những đam mê danh vọng, giàu
sang, quyền lực… lung lạc ý chí của chúng ta.
Phật dạy: “Chính do nghiệp chuyển mà chúng sanh
luân chuyển tồn tại không ngừng trong sáu cõi…”.
Chính con người tạo nên địa ngục hay thiên đàng vì
mọi thứ đều khởi từ tâm, từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành
động. Để thay đổi cộng nghiệp của cả xã hội, cần lắm
những kế sách cấp bách và lâu dài. Trước mắt là thay
đổi những nguyên nhân bên ngoài từ việc áp dụng luật
pháp nghiêm minh, trừng trị kẻ có tội, đưa vào chương
trình thông tin đại chúng, phim ảnh sách báo ca ngợi
lòng nhân từ, vị tha, nêu những tấm gương hy sinh vì
cộng đồng. Trong nhà trường, trước hết, thầy cô phải
làm gương về lối sống hòa ái, dạy các em lễ phép, lịch
sự, tôn trọng của công, ý thức kỷ luật khi xếp hàng…
Câu hỏi “Làm sao để thần thái người Việt Nam trở lại
an nhiên nhu hòa như xưa - thời ta còn nghèo nhưng
chứa chan tình người trong cuộc sống?” sẽ khó có thể
có đáp số nếu cả xã hội không chung tay xây dựng
lại một xã hội hiếu hạnh, hướng thiện. Khi cuộc sống
quanh ta và tâm hồn ta đang cằn khô vì những toan
tính thực dụng, những mánh khóe để đối đãi với nhau,
thiếu chân tình và cảm thông, rất cần một cơn mưa mà
theo nhà Phật, cơn mưa ấy rất mong là cơn mưa pháp.
Nếu bạn là Phật tử, suối nguồn Phật pháp không thể
thiếu trong việc tưới tẩm và nuôi dưỡng cội nguồn tâm
linh của chúng ta. Mong thay! 
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ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

giữa Thành Nội Huế
TÔN THẤT THỌ

N

gự Hà là tên con sông chảy trong kinh
thành Huế. Đây là một trong những con
sông đào nằm trong hệ thống thủy đạo
hết sức quan trọng dưới thời nhà Nguyễn.
Ngoài việc đảm nhận vai trò tiêu thoát
nước cho quần thể di tích cố đô trong khu vực kinh
thành Huế, con sông này còn có chức năng giải quyết
vấn đề môi trường.
Sông ngắn, có hình thước thợ, khởi nguồn từ một
phần của con sông cũ chảy từ phía Tây qua phía Đông
của kinh thành Huế. Cụ thể hơn, Ngự Hà được đào theo
một nhánh cũ của sông Hương chảy từ chợ Kim Long
đến Bao Vinh để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa
ra vào kinh thành Huế. Khoảng năm Ất Sửu (1805) dưới
triều vua Gia Long, sông được khơi đào từ sông Đông Ba
đến Võ Khố, đi ngang qua Kinh Thương (kho lúa của triều
đình), và được đặt tên là sông Thanh Câu. Vào năm Ất Dậu
(1825) dưới triều vua Minh Mạng, sông được đào tiếp nối
đến sông Kẻ Vạn và đổi tên thành Ngự Hà (sông Vua).
Qua hai lần đào, Ngự Hà trở thành dòng sông chảy
xuyên qua giữa lòng kinh thành với chiều dài tổng
cộng là 3.700m, rộng từ 44 đến 85m, nối liền sông Kẻ
Vạn với sông Đông Ba, được xem là trục cảnh quan,
tiêu thoát nước, trục giao thông chủ đạo của khu vực
kinh thành Huế thời bấy giờ.
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Hệ thống cầu cống gắn liền với Ngự Hà (từ Đông
qua Tây) gồm: cầu Hàm Tế, cầu Đông Thành Thủy Quan
(cống Lương Y), cầu Ngự Hà (cầu Kho), cầu Khánh Ninh
(cống Hắc Báo), cầu Vĩnh Lợi, cống Tây Thành Thủy
Quan và cầu Thủy Quan. Hiện nay, hầu hết các cầu
cống này (được xây bằng gạch vồ ở phần dưới và ốp đá
Thanh ở thân và lan can cầu) vẫn còn khá nguyên vẹn;
ngoại trừ có cầu Bình và cầu Son từng tồn tại, nhưng
sau này đã bị triệt giải do không còn sử dụng nữa.
Về sự hình thành con sông lịch sử này, sách Đại Nam
nhất thống chí chép:
“Trong thành đào sông gọi là Ngự Hà, xây ba cầu đá
qua sông, Từ đường cái cửa Đông Nam đến cửa chính Bắc
gọi là cầu Ngự Hà, từ phía Bắc hoàng thành đến phía tả
cung Khánh Ninh gọi là cầu Khánh Ninh. Từ đường cái
cửa chính Nam đến cửa Tây Bắc gọi là cầu Vĩnh Lợi. Hai
cầu gỗ, từ phía Tây trước cửa Kinh Thương đến phía nam
ruộng tịch điền gọi là cầu Bác Tế. Từ con đường phía hữu
hoàng thành đến phía tả cung Bảo Định gọi là cầu Bình.
Mặt thành, về phía Đông và phía Tây xây hai cửa cống gọi
là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Lại
đầu quách về phía Tây xây cầu đá gọi là cầu Hoàng Tế; đầu
quách về phía Đông Bắc dựng cầu gỗ gọi là cầu Hàm Tế…
“Ngự Hà: Đầu đời Gia Long đào từ phía tả sông Hộ
Thành đến Vũ Khố gọi là Thanh Câu; năm Minh Mệnh thứ

viết. Mỗi văn bia được khắc trên bia đá có nội dung
khác nhau, nhưng tất cả đều nói đến nguồn gốc và lợi
ích của sông Ngự Hà và cầu Khánh Ninh cũng những
cây cầu khác trên con sông này đối với người dân trong
việc đi lại trong khu vực kinh thành.
Nguyên văn nội dung hai bài văn bia này được dịch
nghĩa trên trang thông tin trên như sau:

Nguồn: redsvn.net

6 lại đào từ phía Tây Vũ Khố thông đến phía hữu sông Hộ
Thành và cho tên hiện nay…”.
(ĐNNTC T1, tr.14)
Sách Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ do Nội các
triều Nguyễn soạn chép:
“Sông Ngự Hà ở trong thành. (Cẩn xét: sông này, đầu
thời Gia Long mới đào từ sông Hộ Thành bên tả chuyển
đến Vũ Khố (trường Nông nghiệp ngày nay) thì dừng.
Minh Mệnh năm thứ 6 lại đào một đường từ chỗ sông
dừng trở về Tây, hợp với nước sông Hộ Thành bên hữu
dài 20 trượng 1 thước, đi qua cung Khánh Ninh, ty Vũ Khố
thông với sông Hộ Thành bên tả bên hữu. Phía Tây có
một thủy quan, trên đặt một lầu và một xưởng súng, mặt
ngoài dài 10 trượng, mặt trong dài 20 trượng. Phía Đông
một thủy quan, mặt ngoài dài 16 trượng, mặt trong dài
20 trượng…”.
(Khâm định… T13, tr.118)
Hiện nay, tại bờ sông này vẫn còn hai tấm bia nói
về lai lịch dòng sông Ngự Hà và chiếc cầu Khánh Ninh
bắc qua sông. Theo thông tin trên trang điện tử của
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thì hai tấm bia có
tên “Ngự chế Ngự Hà bi ký” và “Ngự chế Khánh Ninh
kiều bi ký” do đích thân vua Minh Mạng (1820-1840)

1. Bài văn bia viết về sông Ngự Hà
“Sông này nguyên trước đây là một nhánh của sông
Hương.
Sau khi vua cha là Cao Hoàng đế vượt qua mọi trở
ngại để lấy lại đất Thần kinh, lúc xây dựng kinh thành, đã
tùy theo địa thế mà đào lấp.
Sông bắt đầu từ phía Bắc hoàng thành, ngang qua Võ
Khố, vòng quanh lên phía Bắc, qua phía Đông, lại chuyển
về phía Nam, quay lại phía Đông ra ngoài Kinh thành lưu
thông với Hộ Thành hà. Từ đường cái ở cửa Đông Nam
trong Thành Nội qua sông đến đường cái ở cửa Chánh
Bắc, đã từng bắc cầu gỗ để qua lại.
Đến năm Canh Thìn, Minh Mạng năm thứ nhất, Trẫm
nghĩ rằng ở kinh thành tụ họp nhiều nhà cửa, người và
ngựa đi trên đường cái ngày đêm, chất gỗ khó tồn tại lâu
dài, cho nên đổi làm cầu đá, đó là kế chỉ làm một lần mà
được nhàn rỗi lâu dài.
Bèn sai Bộ Công lấy ngày lành tháng 5 năm ấy bắt đầu
khởi công. Trải qua một tháng rưỡi thì chiếc cầu được
xây xong. Dưới cầu để ba khoảng trống, trên cầu xây đá
Thanh, hai bên có lan can bằng đá để bảo vệ. Mặt khác,
vì sông này trước đó chưa có tên, bèn gọi tên là Ngự Hà,
cho nên cũng lấy nó để đặt tên cầu.
Đến tháng Tư năm Minh Mạng thứ 11, lại thấy ở chỗ
Ngự Hà chảy về phía Đông ra ngoài kinh thành, nguyên
có chiếc cầu gỗ tên là cầu Thanh Long, cũng sai thay
bằng đá. Dưới cầu đặt chánh cửa làm cửa quan. Trên cầu,
ở lan can bảo vệ, trổ ra 13 cửa dùng để bắn súng đại bác.
Cầu được đổi thành Đông Thành Thủy Quan.
Cầu giúp ích nhiều cho việc qua lại, thuận lợi cho xe
thuyền, lại được phòng bị nghiêm túc, làm cho kinh đô
thêm hùng tráng. Kinh phí tiền bạc trước sau đến vài vạn,
vẫn không tiếc. Nay làm bài ký để khắc vào bia đá.
Sáng sớm ngày mồng một tháng 10 năm Minh Mạng
thứ 17”.
2. Bài văn bia viết về cầu Khánh Ninh
“Thời Gia Long đào sông Ngự Hà bắt đầu từ Võ Khố
đến chỗ ra khỏi phía Đông kinh thành, thông với Hộ
Thành hà. Chỉ ở phần thượng lưu của nó là chưa thông.
Nghĩ kỹ thấy rằng sông này rất tiện lợi cho mọi người
trong sự đi lại để làm việc công cũng như việc tư. Nếu ở
thượng lưu không thông thì ai muốn đi về phía Tây kinh
thành cũng gặp sự bất tiện. Vả lại, dòng nước chẳng nối tiếp
với đầu nguồn thì ứ đọng đục bẩn, không thể cung ứng cho
việc ăn uống và sử dụng của quân đội và dân chúng.
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Cho nên, vào tháng Sáu năm Ất Dậu, năm Minh
Mạng thứ 6, bèn đào một thủy đạo từ chỗ tắc của con
sông, hướng về phía Tây, ra khỏi kinh thành, thông với
Hộ Thành hà. Khi đó, sông đã thông ghe thuyền, nhưng
trên các đường cái, người và ngựa đi lại, không thể không
xây cầu để qua sông. Bèn xây cầu đá ở đường cái Ngự Hà,
dùng cung Khánh Ninh, gần bên trái cầu để đặt tên là cầu
Khánh Ninh.
Kế đến, từ đường cái cửa chánh Nam đến đường cái
cửa Tây Bắc, ở chỗ qua sông, cũng xây một cầu đá, tên là
cầu Vĩnh Lợi.
Lại ở chỗ phía Tây của thành vượt qua sông, thiết lập
một cửa quan, trên thì xe cộ qua lại, dưới thì ghe thuyền
vào ra, gọi tên là Tây Thành Thủy Quan. Trên tường đặt
súng đại bác, trông càng thêm hùng tráng.
Lại nữa, ở đầu ngoài quách phía Tây của thành, cũng
xây một cầu đá, gọi là cầu Hoằng Tế.
Các cầu và cửa quan ấy, ở dưới đều xây bằng gạch, ở
trên thì xây bằng đá. Việc thi công kéo dài đến nửa năm
mới hoàn tất, thật là vững chãi.
Mặc dù kinh phí lên đến cả chục vạn, nhưng nào có
tiếc, vì có thể để lại muôn năm, ban ơn cho hàng triệu
người, nên cũng không thể không làm.
Nay nhớ đến và ghi lại nguồn gốc của con sông và các
cầu để phó thác cho bia đá.
Sáng sớm ngày mồng một tháng 10 năm Minh Mạng
thứ 17”.
Có thể nói rằng sông Ngự Hà ở Huế được các nhà
kiến trúc Việt Nam đầu thế kỷ XIX bỏ ra nhiều công sức
để thiết kế, tạo nên một dòng sông chảy qua giữa lòng
kinh thành. Con sông nhỏ này đã gắn bó mật thiết với
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đời sống sinh hoạt của mọi người sống trong phạm vi
Thành Nội Huế.Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An,
sông có các chức năng chính:
- Giao thông vận tải bằng đường thủy.
- Cung ứng nguồn nước sạch của sông Hương cho
con người, đất trồng và súc vật trên một diện tích
520ha của Thành Nội Huế.
- Tiêu thoát nước cho khu vực rộng lớn ấy khi xảy ra
mưa to lũ lớn.
- Ngự Hà tạo ra vẻ đẹp tự nhiên cho tổng thể kiến trúc
kinh thành và cho từng cụm kiến trúc của Thành Nội.
- Con sông còn được dùng để nhà vua đi chơi bằng
thuyền ngự, cho nên nó mới được đặt tên như thế.
(Những bài nghiên cứu về triều Nguyễn… tr.153)
Theo chúng tôi, ngoài các chức năng nói trên, ban
đầu con sông trên được đào để góp phần bảo vệ
Hoàng thành Huế ở mặt Bắc. Đây xuất phát từ ý thức
phòng thủ của các vua buổi đầu lập nên triều Nguyễn
trên đất Cố đô. 
Tài liệu tham khảo:
- Đại Nam nhất thống chí, tập 1, Quốc sử quán triều
Nguyễn, Nxb KHXH, 1969.
- Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ, tập 13, Nội các triều
Nguyễn, Nxb Thuận Hóa,1993.
- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố
đô Huế (hueworldheritage.org.vn).
- Những bài nghiên cứu về triều Nguyễn, Nhiều tác giả, Sở
Khoa học-Công nghệ-Môi trường Thừa Thiên-Huế và Trung
tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 1999 (trích bài: Ngự Hà và
dự án công trình tiêu thông thoát nước của Phan Thuận An.)

NGẪM NGHĨ

CAO HUY HÓA

T

ouching Ground (Chạm đất) là tên của một
tự truyện, phát hành vào tháng 11/2018 của
một nhà xuất bản Phật giáo ở Mỹ, Wisdom
Publications. Ai chạm đất? Đó là một nhà tu
Phật giáo, cho nên có thể hiểu, chạm đất là
trở về với cuộc sống của người bình thường sau một
thời gian ở cửa thiền, và chạm đất cũng có thể là lạy,
năm vóc chạm đất.
Nhà tu ở đây là Tim Testu (pháp tự là Heng Ju), sinh
trưởng ở California (Mỹ) có một thời trẻ phiêu lưu và
chán chường. Testu bị đuổi ra khỏi một trường Cơ-đốc
giáo, sống kiểu hippie, làm thợ mộc, gia nhập vào Hải
quân Mỹ, ra khỏi Hải quân, cựu chiến binh trong chiến
tranh ở Việt Nam, kỹ sư hàng hải, và trở thành một kẻ
nghiện rượu.
Có suy sụp thì có vươn lên, Testu may mắn được gặp
ngài Hsuan Hua (Tuyên Hóa), một đạo sư huyền thoại
môn phái Thiền tông Trung Hoa, ông quyết định thay
đổi cuộc đời và được thọ giới, chính thức là nhà sư, đến
tu học và hành đạo tại tu viện Kim Sơn (Gold Mountain
Monastery) ở California. Đó là một trong những nhà
sư Mỹ đầu tiên tu theo Thiền tông Trung Hoa. Testu
quyết chí thực hiện một hạnh nguyện không mấy ai
có: Trong thời gian tu tập theo Đạo sư Tuyên Hóa, ông
đã có chuyến hành hương tam bộ nhất bái (đi ba bước,
lạy một lạy) suốt 10 tháng, từ ngày 16/10/1973 đến
ngày 17/8/1974, qua các bang California, Oregon và
Washington, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Tuy nhiên, Testu đã miêu tả chân thực cuộc chiến
đấu của ông với dục vọng, với sự chán nản trong suốt
những năm tháng dài. Ông không né tránh phơi bày
thói tham lam, thèm khát; đó chính là tác nhân khiến
ông phụ bạc lời thệ nguyện. Mặc dầu sau đó ông
chuyển biến nhờ chuyến hành hương gian nan và
ngoạn mục, rốt cuộc ông cũng rời khỏi tu viện và hoàn
tục. Lại một lần nữa ông sa vào chứng nghiện rượu.
Ông mất vì bệnh bạch cầu năm 1998, sau khi trải qua
khoảng mười lần thăng trầm trong cuộc đời.
May mắn; cô con gái của ông, Jeanette (Jetti) Testu,
18 tuổi, đã gắn bó tình cảm cha con vào cuối đời của
ông. Sau khi người cha mất, cô dọn sách vở, tài liệu của
cha, và thấy được trong ngăn kéo một đĩa mềm. Trên
bao đĩa là dòng chữ to viết bằng mực đậm nét, dòng
chữ: “Jetti, con hãy xuất bản hay đem tặng Phật tử. Đây

là mong ước cuối cùng của cha”. Thì ra trong đĩa mềm
đó là cả một trăm trang tự truyện của cha, mà cô con
gái và những người thân chưa hề biết.
Cô con gái chẳng may để mất cái đĩa mềm trong
thời gian di chuyển chỗ ở và nơi làm việc. May sao,
trong dịp được mời dự lễ Phật đản tại một tu viện ở
Washington, cô đã làm quen với rất nhiều bạn đồng
tu của cha cô, họ cũng đến dự. “Tôi được diện kiến Pháp
sư Heng Lai, viện chủ Tu viện Tuyết Sơn (Snow Mountain
Monastery), một tu viện được nhiều người biết đến trong
những năm 70 của thế kỷ XX. Ngài bảo ngài có một bản
sao tập viết tay của cha tôi, lưu trong một tập tin nén và
có thể gửi cho tôi nếu tôi muốn. Đúng ngày hôm sau, ngài
đã gửi bản sao đó cho tôi. Đây là lúc tôi thực hiện mong
ước cuối cùng của cha tôi”, Tác phẩm tự truyện đã ra đời.
o0o

Sách của Tim Testu
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Tim Testu, nhất bộ nhất bái

Phần đầu sách Touching Ground là bài dẫn nhập
của cô con gái Jetti Testu, sau đó là những phần
tương ứng với các giai đoạn của Tim Testu từ khi đi
học đến đi lính Hải quân, sống như kẻ hippie, rồi
tìm con đường đạo, vào chùa làm nhà sư, thoái hóa,
lại vào chùa, hoàn tục và sống cuối đời với con. Bài
dẫn nhập và chương cuối “After the monastery” (Sau
cuộc đời ở tu viện) được đăng trên tạp chí Phật giáo
Tricycle, số mùa thu 2014.
Jetti mô tả cha mình như là một người đàn ông hoàn
hảo, “… Tôi biết cha tôi là người viết nhiều. Mỗi buổi sáng
cha tôi dậy sớm, ăn thức ăn nóng, đi dạo, thiền trong một
giờ, viết trong một giờ. Rồi thì cha đánh thức tôi dậy và
cho tôi biết cha đang làm gì, khuyên tôi nên dậy sớm và
làm cái gì cho mạnh mẽ, thích đáng và thiền định. Cha
cũng muốn chờ tôi ăn sáng với món ăn đang nóng. Đó
là tính cách người cha - ông thể hiện tình thương hơn là
nói về nó”.
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Ở một đoạn khác, “… Cha tôi đã sống với căn bệnh
ung thư từ khi tôi mới 11 tuổi. Ông dành những giờ phút
quý báu để truyền bá Phật pháp cho tôi, dạy tôi mọi thứ,
từ chế độ ăn chay và quy tắc cần thiết để sửa chữa máy
móc nhỏ, vì sao bầu cho Đảng Dân chủ, làm thế nào giữ
hơi thở dưới nước, làm thế nào điều khiển cần tốc độ, xắt
rau (tùy theo từng loại rau), làm thế nào thẩm thấu âm
nhạc hay, nhận ra nấm độc, và quan trọng nhất, là làm
thế nào ngăn ngừa tự ngã và khổ đau thông qua tu tập
con đường đạo Phật”.
Đó là những dòng dẫn nhập cuốn sách Touching
Ground của cô gái Jetti Testu. Ngoài lời dẫn nhập và
lời tựa của nhà văn Jaimal Yogis, nội dung sách là tự
thuật cuộc đời của Tim Testu do chính ông viết. Xin
lược thuật về những thăng trầm nghiệp chướng, sau
khi ông trốn ra khỏi tu viện, dẫn từ chương cuối After
the Monastery.

o0o
Nếu Tim Jestu quyết chí tìm đến đạo sau khi đã từng
trải qua khổ ải của cuộc đời, thì ông cũng bỏ chạy ra
khỏi cổng chùa Vạn Phật như bị con ma men dẫn dắt.
“Không ai bối rối hơn tôi khi tôi chạy ra khỏi cổng chùa
Vạn Phật. Con quỷ của chứng nghiện rượu ngấm ngầm,
nó đã đưa tôi về thói bê tha chè chén từ những ngày đi
biển, đang chờ đẩy tôi vào địa ngục. Tôi không cần biết
tôi là con nghiện rượu vào lúc đó; tất cả những gì tôi
cần là bịt lại nỗi khổ không thể vượt qua, vì thế tôi uống
rượu như là chuyện quen thuộc. Tôi uống để giết nỗi đau,
nhưng rượu lại gây ra nhiều nỗi đau và ăn năn”.
Ông tìm được công việc như là phụ tá kỹ sư trên
xác của một con tàu đông lạnh, một tàu lớn tên Polar
Bear (Gấu Bắc cực), chăm sóc cá hồi trong suốt mùa hè.
Không ai biết ông nguyên là nhà sư đang ẩn núp. Chủ
sở hữu, nhận thấy ông không thể làm được việc khi tàu
đang neo đậu, bèn lôi ông từ phòng máy và đẩy vào làm
việc với cả nhóm theo dây chuyền. Sau hai tháng đầu
tiên trên tàu, ông không thể trụ lại lâu hơn nữa. Ông lấy
cắp một chiếc thuyền máy và lái ngược dòng sông cho
đến khi tìm được một quán bar duy nhất trong vùng,
ông tức thì đi vào, trở lại say sưa. Sáng hôm sau, ông
thấy mình ở trong bụi cây, nằm nhìn lên bầu trời đầy
mây; thế rồi hai người đánh cá phục kích ông bên ngoài
quán bar và đánh ông một trận tơi bời.
Mang một gánh nặng tội lỗi và xấu hổ không thể
chịu nỗi, ông vẫn cố gắng vươn dậy nhưng dường như
không có sức nữa. Điều mà ông cần nhiều hơn mọi thứ,
đó là cần chia sẻ với một ai đó về tội lỗi của mình. Thế
rồi, một dịp ông viết thư đến Đạo sư mong nhận được
lời chỉ dạy. “Vì sao con không may môi của con lại và thử
rót rượu qua mũi!”. Ngài đã viết trả lời như thế. Nhận
thấy ngài không dành cho mình thiện cảm, ông về
kiếm việc làm, định cư ở Seattle, cưới vợ, làm cha. Ngựa
quen đường cũ, mỗi tối sau khi làm việc, ông đi uống
với bọn trẻ. Ông thổ lộ:
“Một buổi sáng vợ tôi hỏi tôi vất xe ở đâu. ‘Ở bên
ngoài, nơi anh thường đậu’, tôi trả lời. ‘Anh hãy xem bên
ngoài cửa sổ’, vợ tôi nói. Tôi nhìn, đúng là xe tôi biến
đâu rồi. Tôi lên xe bus và suốt ngày đi lên đi xuống
những con đường ở Seattle, cuối cùng tôi tìm được xe.
Một kẻ lang thang đã ngủ ở ghế trước, và phía sau chất
cả hàng trăm ổ bánh mì. Khi tôi trở về nhà, vợ tôi, làm
việc ở một cơ sở cai nghiện, nhìn thẳng vào tôi và nói
một câu mà tôi không bao giờ quên: ‘Tim, anh là tên
nghiện rượu!’”.
Rốt cuộc, chuyện không tránh được, hai người chia
tay. Một buổi sáng, thức dậy, đối diện với nỗi sợ hãi
thường tình của ba ngày dư vị chán chường, ông đã
tỉnh thức lạ thường. “Vì sao tôi lại thế này? Vì sao tôi say
lãng quên đời khi xét cho cùng tôi không có lý do gì
cả? Tôi có việc làm tốt, có đứa con ngoan, có ngôi nhà
xinh. Say rượu không có ý nghĩa gì cả”. Ông quyết tâm

xin vào một trung tâm cai nghiện. Sau khi đã đạt mức
độ cai nghiện kha khá, khoảng một năm, ông quyết
định, đây là lúc trở về chùa Vạn Phật và xin diện kiến
Đạo sư và làm lễ sám hối.
“Trước giờ pháp thoại buổi chiều, tôi niệm hương,
diễu quanh Phật và lạy ba lạy, quỳ, sám hối. Thầy quan
sát từ vị trí cao: khoảng một trăm đệ tử cùng tham dự.
Sau khi tôi sám hối, thầy dạy: “Kuo Yu, giống như mọi
người, con là pha trộn giữa tốt và xấu. May thay, con có
nhiều tốt hơn là xấu. Hãy làm việc để được nhiều điểm
tốt hơn nữa, và điểm xấu ít đi. Mọi người đều phạm lỗi,
con đừng ray rứt; mọi thứ đều ổn. Kiên nhẫn là điều
con phải thể hiện bây giờ - phải vô cùng kiên nhẫn.
Thầy biết con muốn rời khỏi nhà một lần nữa, nhưng
con cần phải tu tập pháp Phật tốt hơn. Nay con cứ ở
đó. Đừng nghi ngờ đạo Phật, đừng làm hư mình. Con
có một ảnh hưởng rất tích cực cho đạo Phật ở phương
Tây. Con cứ việc đến đây tự nhiên, và con có thể tu tập
bất cứ lúc nào”.
Niềm hân hoan dâng trào: “Tôi đã trút gánh nặng
trên vai, tôi được tha thứ. Tôi là người đàn ông tự do.
Tôi cảm thấy như được bay!”. Dầu cho ông không bay
thênh thang trong cõi thiền, ông đã trở về nhà với đứa
con gái bây giờ vào tuổi trưởng thành, sống những
năm tháng còn lại âm thầm với vai trò người cha tình
cảm và mẫu mực. “Tám vạn bốn ngàn pháp môn”, ông
đã chọn pháp môn đòi hỏi kham nhẫn và tiết dục cao
độ để rồi tu tập quá khó, trong khi ma men chực chờ
quyến rũ. Có lẽ vì thế mà trong tác phẩm, ông dành một
chương riêng “Shifu” để dâng những lời thành kính đối
với Sư phụ; và người viết lời tựa, nhà văn Jaimal Yogis,
hầu như chỉ đề cập lối tu khổ hạnh của ngài Tuyên Hóa
như một thách thức đối với người tu, với một câu châm
ngôn của Trung Hoa, mà ngài Tuyên Hóa đã dẫn, đại ý:
Thuốc tốt thì khó uống (Good medicine is bitter to the
taste), cùng ý với: Thuốc đắng đả tật. Ông trở lại tu tập
đúng con đường, như một cư sĩ, vô cùng thuần thành,
nhất là vào tuổi già và bệnh tật.
Chung quy, cả cuộc đời ông cứ gập ghềnh giữa
sự hiến dâng cho Đạo và sự kéo lui của ác quỷ, đúng
như tiêu đề phụ của tác phẩm: “Devotion and demons
along the path of enlightenment” (Sự hiến dâng và ác
quỷ dọc theo con đường giác ngộ).
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ… Trịnh Công Sơn đã
đi giữa cuộc đời như là một nghệ sĩ đa tài nhiều hệ lụy;
còn ông, vị Tỳ-kheo Heng Ju, như là nghiệp phải trả từ
kiếp nào, rượu tàn phai đi theo cuộc đời tàn tạ, may
thay, lời căn dặn cuối cùng cho con và tác phẩm để lại
cho đời như là một hành động sám hối thiết tha. 
Tài liệu sử dụng:
- Bhikkhu Heng Ju (Tim Testu), After the Monastery, Tricycle,
Fall 2014.
- Tim Testu, Touching Ground (Google Preview).
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TÙY BÚT

ĐỖ HỒNG NGỌC

1. Cát bụi tuyệt vời…
“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
Để một mai vươn hình hài lớn dậy?
Ôi, cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi…”.
(Trịnh Công Sơn)
Cái hình ảnh lấy cát bụi vo thành môt cục rồi thổi vào đó
một hơi dài để vươn vai lớn dậy làm người thì thật là thú
vị. Thú vị ở chỗ nghĩ cho cùng, cái thân xác cát bụi kia một
hôm trở về làm cát bụi thì đã là chuyện dĩ nhiên, đương
nhiên, tự nhiên, sao còn sanh sự tào lao chi cho mệt. Có
điều để cái “cát bụi tuyệt vời…” này trở thành “cát bụi mệt
nhoài” thì lỗi tại ta. Ta có thể làm cho cát bụi trở nên “thú
vị” được lắm chứ! Cứ như người làm gốm sứ, cát bụi mệt
nhoài là bởi thứ cát bụi làm kiểu công nghiệp, hàng loạt,
giống nhau như đúc, dù cố vẽ vời chi đó trên gốm cũng vô
ích. Cát bụi tuyệt vời là thứ cát bụi rất riêng tư. Nó tùy màu
đất. Nó tùy độ lửa. Tùy chất liệu điểm tô không thể tính
toán trước. Nó tạo ra vô vàn sự khác biệt. Như người họa
sư chới với, kinh ngạc khi nhặt từ lò nung ra một thứ phẩm
vật trời cho, tươm bao sắc màu pha trộn quái dị, chảy theo
một dòng chảy không thể lường trước…
Phải, chính cái “phần hồn” kia - cái thức - đã được lưu
chuyển từ một kiếp nào xa đó, chằng chịt quấn quít với
bao thứ duyên sinh, từ không mà có, từ có mà không, vừa
chân không vừa diệu hữu, đã khiến cát bụi tuyệt vời kia
một hôm trở nên cát bụi mệt nhoài nọ, với thất tình lục
dục, hỉ nộ ái ố… để rồi nhận ra: “trăm năm vô biên chưa
từng hội ngộ/ chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…” (TCS).
Nói không được. Bất khả thuyết. Không từ đâu đến/
chẳng đi về đâu. Nó Như Lai. Khi cát bụi và hơi hướm kia
không chịu nhau nữa, giận nhau, cãi nhau, hục hặc, chí
chóe, đòi tách nhau ra thì đủ thứ chuyện trên đời sẽ sinh
sôi. Cuối cùng thì đến một lúc, cát bụi trở về cát bụi, hơi
hướm trờ về hơi hướm… Rã ra. Tan ra. Không thương tiếc.
Có một chu kỳ, có một nhịp điệu chăng? Không biết.
Banki, thiền sư Nhật bản, tác giả Tâm bất sinh (bản dịch
Ni sư Trí Hải) nói ngay lúc sống người ta nên thuờng xuyên
nghĩ về cái chết. Đúng vậy, bởi vì cái sống không tách rời
cái chết. Cũng như thở vào không thể tách rời thở ra. Nó là
một chu trình khép kín.
Có sinh ắt có tử, có tử ắt có sinh. Hơi vào có hơi ra và
ngược lại. Cho nên người đạt đạo họ tỉnh queo, nôm na là
họ… giác ngộ. Họ chẳng cần phải bối rối. Họ biết nó phải
vậy. Như Thị.
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Chu trình “khép kín” đó bắt đầu tăng tốc ở lứa 65-75
tuổi. Tăng tốc khô héo, tăng tốc nhăn nheo. Sự tăng tốc
của lứa tuổi này cũng làm ta há hốc, muốn kêu lên kinh
ngạc… như ở tuổi dậy thì, tuổi mới lớn. Cái vòng đời nó
diễn biến tuyệt vời đến vậy, liên tục đổi thay đến vậy thì có
gì đáng phàn nàn đâu! Nhiều bạn cùng lứa than với tôi sao
thế này sao thế khác, tôi thường chỉ nói “Ai biểu già chi?” rồi
cười xòa với nhau mà không khỏi có chút … ngậm ngùi.
Anh chàng Alexis Zorba nói: “Cũng phải chăm nom đến
thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút. Cho nó ăn với.
Cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho
nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường
cho mà coi” (Nikos Kazantzaki). Từ ngày biết thương “con
lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng
khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói,
không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói
nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì
cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng
nhiều muối quá, đừng nhiều mỡ quá!
Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình. Không
ai giống ai. Như vân tay, như mống mắt vậy. Cho nên
không cần bắt chước. Chỉ cần lắng nghe mình. Phương
pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày
vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo. Nắm lấy nguyên tắc
chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của
mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có
sự ép buộc cứng ngắc thì phải cảnh giác!
Thời tôi học y khoa được học tế bào thần kinh không
thể sinh sản, mất là mất luôn, hư hỏng thì không thể tự sửa
được, không như tế bào ở các mô khác. Ngày nay người ta
biết có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh và 100 nghìn tỷ kết
nối giữa chúng, nhưng thật ra não bộ còn rất nhiều điều bí
ẩn chưa thể biết hết. Khoa học ngày nay tiến bộ, cho thấy
tế bào thần kinh chẳng những rất nhu nhuyến (plasticity),
có khả năng tự thích nghi, tự điều chỉnh mà còn có thể sinh
sản tế bào mới (neurogenesis). Chúng có thể kết nối tự bên
trong, hoán chuyển vị trí… chứ không phải tập trung từng
khu vực cứng ngắc như ngày xưa đã tưởng. Khả năng thay
đổi và thích nghi này của não không bị mất đi, tuy khi có
tuổi thì các khả năng nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ, suy luận
cũng kém đi theo tiến trình chung. Nghiên cứu gần đây
cho thấy ở tuổi 80 não bộ vẫn còn tiếp tục tạo nên những
con đường mới nối kết bên trong nên vẫn phát triển được.
Bây giờ thời đại cái gì cũng “thông minh” đáng ngại.
Không lâu nữa, chắc con người sẽ có đủ “tam minh lục
thông” chăng? Tam minh là Túc mạng minh (biết rõ

kiếp trước của mình), thiên nhãn minh (biết rõ… kiếp
sau của mình), lậu tận minh (dứt tất cả lậu hoặc); lục
thông gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm
thông, thần túc thông,…
Từ ngày có trang web riêng mình (www.dohongngoc.
com/web/) do một bạn trẻ giúp cho, tôi bận bịu với nó
nhiều hơn. Rồi nhờ nó mà tôi lần mò học cách post bài,
đưa hình ảnh, chỉnh sửa tùm lum… Nó giúp tôi như
quên ngày tháng, quên đi những buổi mai buổi chiều

buổi trưa buổi tối… Nhưng cũng nhờ nó, tôi mở rộng
việc học hỏi, mở rộng giao lưu, thấy quả đất chỉ còn là
một hòn bi xanh trong lòng bàn tay… Và chiếc điện
thoại thông minh cũng giúp mình nhiều việc, dù thực tế
nhiều lúc thấy nó thiệt là… ngu!
Mắt kém, đọc mỏi, tôi bắt đầu ít đọc báo, ít xem TV ngày trước, mỗi ngày ngốn chục tờ báo là thường! Nay chỉ
đọc lướt qua cái tựa là xong. Thời đại cần cái gì, gõ gõ vài
cái có người đưa tới tận nhà! Hy vọng không lâu nữa, họ
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gởi các thứ qua mạng, bấm nút in ba chiều, muốn gì cũng
có… Nghe nói người ta đã có thể “fax” một con người từ
nơi này sang nơi khác… giúp ta không phải đợi chờ lâu!
Máy móc, kỹ thuật, phương tiện nghe nhìn ngày càng
chiếm ngụ trong ta, “thay mãi đời ta”…
“Ôi! Cát bụi… mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi!”.
(TCS)
2. Tôi chợt nhìn ra tôi
“Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội…”.
(TCS)
“Chợt” là vì bất ngờ. Nhưng không phải bất ngờ vì
tôi thấy tôi. Mà bất ngờ vì tôi chợt“nhìn ra”tôi.“Nhìn ra”khác
với thấy. Nhìn ra là “quán”. Quán
Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã
chiếu kiến ngũ uẩn giai không…
Quán là thấy rõ (chiếu kiến). Tôi
bấy giờ không còn là tôi bây giờ.
Tôi bấy giờ là tứ đại, là ngũ uẩn. Và
nếu quán một cách sâu sắc hơn,
có thể thảng thốt kêu lên: “Bổn lai
vô nhất vật”! (Lục tổ Huệ Năng).
Có lần Phật hỏi Duy-macật: Ông quán Như Lai thế
nào? Duy-ma-cật đáp: Thì như
quán pháp thân của Phật và của
chính tôi thôi.
Nhìn thì có thể thấy khác. Bởi
nhìn thì qua mắt, nhãn căn. Quán
thì không nhìn bằng mắt. Mà
nhìn bằng cả năm thứ con mắt
(ngũ nhãn) gồm nhục nhãn (mắt thịt), thiên nhãn, tuệ nhãn,
pháp nhãn và Phật nhãn. Thú vị, khi quán thì cả Như Lai,
Phật và Tôi… đều là một, không khác. Đó là đã thấy pháp
thân, thật tướng vô tướng.
Tôi thường tự hỏi tôi khác gì tôi xưa. Xưa ở đây là trước
cái hồi tôi bị tai biến mạch máu não phải mổ sọ não cách
đây cũng vài chục năm rồi. Câu trả lời là khác. Khác quá đi
chứ. Trước hết tôi bây giờ già hơn tôi xưa, già thấy rõ, già
tốc hành chớ không phải già lai rai như trước.
Nhiều hôm nhìn vào gương soi, tôi thấy mình như một
quả táo để lâu ngày, héo dần, teo tóp, nhăn nheo. Nhưng
có cái gì đó như cứng cỏi hơn, tuy quắt queo mà chỉ bay
hơi nước, bay cái láng mượt, nuột nà của quả táo căng
phồng, ngây thơ, tràn đầy thuở nào. Bây giờ thì co cụm lại,
co rúm lại, gom tụ lại vào trong cái hột, cái lõi. Tôi thường
tủm tỉm cười, cảm thấy khoái khi gặp một người bạn trẻ,
nghĩa là nhỏ hơn tôi chừng mươi, mươi lăm tuổi, lâu ngày
không gặp nhìn tôi kinh ngạc, há hốc, như định kêu lên cái
gì đó rồi thôi. Tôi hiểu và dĩ nhiên tôi cũng nhìn người bạn,
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cũng định kêu lên một cái gì đó, nhưng rồi cũng thôi. Thì
ra cả tôi, cả người bạn trẻ đều cùng đã thay đổi, đã già đi
mà không hay! Và như Nguyên Sa nói, người ta chỉ có thể
đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân!
Tôi biết vòng đời của con người có ba giai đoạn đổi
thay rất nhanh. Đó là thai nhi trong bụng mẹ, tuổi dậy thì
và tuổi già. Khi trứng thụ tinh thì chỉ hình thành một tế
bào, phải soi dưới kính hiển vi mới thấy; đến ba tháng tuổi,
thai nhi cũng mới bằng ngón tay út, vậy mà sáu tháng đã
dài hơn ba mươi lăm phân và nặng trên một ký; đến lúc
chào đời thì đã dài hơn nửa thước, nặng hơn ba ký rồi. Lớn
nhanh như thổi!
Bé sinh ra lớn lên từng ngày, mỗi ngày mỗi khác, nhưng
phải đến tuổi dậy thì mới có sự tăng trưởng và phát triển
đột ngột. Chừng vài ba tháng không gặp, khi gặp lại cô
bé mười ba, cậu trai mười bảy kia ta đã hết hồn, há hốc,
kinh ngạc. Nó không chỉ cao lớn, mà còn trổ mã, xinh
đẹp, đầy đặn, căng tròn như quả táo muốn tươm mật. Gái
thì yểu điệu thục nữ, tóc mượt lưng ong. Trai thì vạm vỡ,
hiên ngang, râu hùm hàm én… Rồi đến cái tuổi gió heo
may, dìu dịu, nhạt nhòa nhưng vẫn là tuổi năng nổ, hoạt
động mạnh mẽ và hiệu quả nhất để rồi chuyển sang tuổi
già, tạm coi là sau tuổi 65, một chu trình “khép kín” đã lại
bắt đầu: tăng tốc khô héo, tăng tốc nhăn nheo, tăng tốc
ngược chiều đủ làm hết hồn, làm há hốc, muốn kêu lên
kinh ngạc…
Nó diễn biến tuyệt vời đến vậy, liên tục đổi thay đến vậy
thì có gì đáng phàn nàn đâu, có gì mà không thể tủm tỉm
cười một mình đâu. Cho nên nếu tôi có gì khác tôi xưa thì
chính ở chỗ tôi có phần… khoái cái sự già nua tăng tốc đó
của mình, tôi hồi hộp dõi theo nó, tôi cảm thấy nó… hợp
lý, nói chung là… cũng dễ thương quá đó chớ!
Ở tuổi 70 chưa thấy già đâu. Thậm chí đến 72, 73 vẫn
còn thấy trẻ chán. Những năm tháng đó, khi đến những
buổi giao lưu, trò chuyện (Talk) ở đâu người ta cũng nói tôi
trông trẻ quá, chừng 60 là cùng. Không phải an ủi đâu. Tôi
cũng… thấy vậy. Tóc vẫn đen nhánh, da căng mượt, trí tuệ
sáng láng. Thấy có lửa. Thấy thèm muốn. Rồi sau đó, bỗng
dưng mọi thứ như trôi tuột, tứ đại đất nước gió lửa gì gì đó
coi bộ ai muốn về chỗ nấy, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành
thức gì gì đó coi bộ cũng không còn muốn bó trong một
bó (uẩn) như xưa nữa mà xục xịch lỏng lẻo dần ra, mỗi thứ
cứ muốn tách ra riêng, trở về chốn cũ của nó. Thì ra tôi chỉ
là cái được cho “mượn tạm”, “xài đỡ” một thời gian.
Bỗng lầm lì. Hình như ngó vào bên trong nhiều hơn ngó
ra bên ngoài. Có vẻ như đang lắng nghe một cái gì đó. Cái
mà Trịnh gọi là “tôi đang lắng nghe… im lặng đời mình”,
hay lắng nghe “lời mời đã dậy”… Các hormone bắt đầu
cạn dần, cạn dần. Mọi thứ đã “lập trình” đâu đó từ trước.
Tùy mỗi người. Không phải cứ muốn mà được. Điều quan
trọng người ta phải chấp nhận mình là. Nghe tin người nọ
người kia tự nhiên mà quên hết, tự nhiên mà không nhớ
mình là ai, không nhớ ai là ai. Chụp ảnh não bộ thì thấy teo,
teo ở một nơi nào đó, làm mất trí nhớ dần. Thật đáng sợ và

cũng đáng tức cười. Tự nhiên mà nhớ rồi tự nhiên mà quên.
Có người phải tu tập khó khăn lắm mới buông bỏ được,
mới quên được, có người tự nhiên mà quên tuốt tất cả mọi
sự đời, chẳng cần phải tu! Hôm qua, nghe tin người bạn
cùng tuổi, cách đây 60 năm vào cùng trường cùng lớp với
mình tự dưng quên cả tên vợ con, quên cả đường đi quanh
nhà. Anh vốn là một nhà toán học, mà bây giờ không biết
cả hai với hai là bốn. Một bạn khác, vốn là một nhà quản
lý có tiếng ở một bệnh viện lớn ngày xưa mà nay cũng
không nhớ nổi tên mình! Một người bạn hứa cùng đi chơi,
giờ chót xin lỗi vì không mặc được quần vì thấp khớp…
Quên chìa khóa, quên mắt kiếng, quên điện thoại, quên
số nhà, không biết đường về… thì thường xuyên rồi. Con
đường mòn của ký ức đã trục trặc, vấy bẩn hay vì những
nguyên nhân gì khác không biết. Quên ngày tháng, quên
nơi chốn. Nói điều gì xong quên ngay. Hỏi đi hỏi lại mãi. Ăn
mặc luộm thuộm. Thích đi lang thang. Rồi đến lúc không
thể tự săn sóc cho mình được nữa, phải hoàn toàn lệ thuộc.
Nghĩa là người ta cứ từ từ trở lại tuổi nằm nôi, từ biết đi
biết chạy đến đứng chựng, biết bò biết lật rồi… Giận hờn,
trách móc, lo âu, trầm cảm, còn thêm nhiều thứ bệnh ập
tới không thương tiếc. Rồi té ngã, loét da, táo bón, tiêu tiểu
không kiểm soát… Già ấy là lúc cạn, lúc teo, lúc héo. Thích
nghi không dễ. Biết để mà thương, mà chấp nhận mình.
Nhiều khi, sáng dậy, nhìn vào gương soi tôi lại thấy tức
cười. Tôi đó sao? Nhăn dần từng nét ngộ nghĩnh trên mắt
trên da. Đôi khi muốn lấy viết vẽ nguệch ngoặc gương
mặt thay đổi từng ngày của mình, từng ngày nhưng rất
nhanh, thấy rõ chứ không như ngày xưa, nhiều năm mới
nhận ra nét đổi thay. Tôi tức cười nhìn mình. Nó nhìn tôi
cũng cười. Ngộ nghĩnh. Cười mà ráng. Không ráng thì nó
trĩu nặng. Mấy tế bào của cơ mặt hình như sinh tật làm
biếng, xệ xuống cho khỏe.
Tôi thường tự hỏi, tôi bây giờ khác gì tôi xưa? Khác
nhiều chứ. Tôi tập xả hơi. Tôi tập xì hơi. Nhiều khi thử xả
cho tận kiệt xem sao. Tôi thử bịt mũi từng tế bào, coi nó ra
sao? Tôi thử thả trôi nó coi nó ra sao. Tôi tách thân xác ra
khỏi thân hơi coi nó ra sao. Trần Nhân Tông nói có lý: thân
thể y như cái túi da. Là bác sĩ, tôi còn biết túi da đó đựng
những gì nữa! Không chỉ thấy là xương là thịt, là mỡ gì
đó đâu, tôi còn thấy đến tận những chất liệu carbone (C),
hydrogen (H), nitrogen (N), oxygen (O) và chừng 60 món
vô cơ khác từ sắt đồng chì kẽm mangan, vôi vữa… các thứ
câu kết ra sao, thay đổi ra sao, hùng hục, huỳnh huỵch với
những phản ứng hóa học ra sao.
Tôi ăn cũng khác mà ngủ cũng khác xưa. Bây giờ tôi
thấy ngủ cũng chỉ là cách cho cơ thể nghỉ ngơi, giảm tiêu
hao năng lượng, cho tế bào não sạc pin, phục hồi, tế bào
cơ thư giãn. Nếu có cách nào khác làm cho tế bào cơ thư
giãn, hết co cơ, tế bào não hết sinh sự, kiếm chuyện, thì tôi
cứ để cho thân thể tự dàn xếp. Cơ thể tự biết cách thu xếp.
Nó biết xì hơi, xả hơi. Thường thì nhờ vậy, tôi ngủ lúc nào
không hay. Kệ nó. Nó muốn thức dậy giờ nào thì cứ cho
nó dậy, ngủ tiếp thì ngủ. Mỗi ngày cũng mất 7-8 giờ cho

chuyện ngủ nghỉ này. Pin đủ, đầu óc sáng suốt, trí nhớ tốt,
nhạy hơn hẳn. Trưa cũng cần sạc pin chút xíu.
Lâu nay tôi hoang phí năng lượng vào những chuyện
không đâu, cho nên cơ thể căng cứng, rã rời, lúc nào phổi
cũng phải bơm hơi cho kịp, tế bào cũng phải quần quật
hì hục sản xuất năng lượng. Bây giờ tôi chủ trương thở
vừa đủ xài. Xài ít thì thở ít. Bộ não có chút xíu, có 2% thể
trọng mà họat động cực kỳ mạnh mẽ, tiêu thụ đến 25%
khối lượng oxy đưa vào cơ thể. Nếu có cách nào làm cho
não nghỉ ngơi thì giảm được sự mệt nhọc. Còn khi có
tranh chấp, căng thẳng thì … cơ sẽ căng cứng, cứ y như
những con thú rừng, sẵn sàng tư thế chiến đấu hoặc bỏ
chạy (stress). Toàn bộ cơ mà căng thẳng vậy, nhu cầu năng
lượng tăng gấp… bốn lần!
Ghi tiếp “Nhật ký rời”: Chỉ còn mấy ngày nữa, đã đầy
tám chục (tuổi ta). Phải nhanh chóng ghi lại vài điều kẻo
quên.Thứ nhất, ở tuổi này tôi thấy tay mình ngày càng run.
Làm cái gì mà cẩn thận thì đổ vỡ. Làm cái gì không tính
trước thì được. Tùy cơ ứng biến thì tốt. Tay run đến nỗi viết
cũng khó mà vẽ chơi cũng khó. Tôi phải vẽ kiểu “tốc họa”,
vẽ như chớp, theo một cảm xúc bất chợt, không toan tính
thì tốt. Ai bắt chước được cái run?
“Già khú” là giai đoạn một, thêm một bước nữa thì gọi
là “già khú… đế”. Khú, Từ điển tiếng Việt bảo là “để thâm lại
và có mùi hôi”, thí dụ dưa khú, tức là một thứ dưa để lâu
quá, sắp hư. “Khú đế” là “vua” của khú đó chăng?
Sai lầm lớn khi ta nghĩ rằng già sẽ đến từ từ. Cứ từ từ mà
thích nghi. Không đâu. Già nó xồng xộc trên trời rơi xuống,
dưới đất vọt lên. Không những xồng xộc nó còn gia tốc, tàn
bạo như cơn sóng vỗ vào bờ đá, vội vã để mau chóng nhập
vào dòng nước cuồn cuộn đuổi theo sau. Nó mạnh mẽ và
tàn nhẫn, tung tóe, tan tác, lắng chìm, không một chút xót
thương. Nó lãnh đạm bởi nhiệm vụ nó phải thế. Nó thú vị
bởi nó không phân biệt. Giàu nghèo sang hèn, da trắng
da đen… Còn ta, ta chần chờ, làm ngơ… Đi đâu mà vội…
Không đâu! Một hôm già bỗng chuyển hệ sang già… khú,
rồi khú đế đột ngột làm đảo lộn mọi thứ tính toan. Bây giờ
tôi thấy mình lạc lõng, ở đâu cũng lạc lõng. Với lứa trẻ, mình
lạc lõng đã đành mà với lứa trung niên mình cũng bị… loại
sớm. Bạn già cũng rơi rụng đâu mất dần.
Một người bạn điêu khắc gia có tiếng nắn tôi cái tượng
chân dung. Anh không nói trước. Một hôm, kêu lên nhà
café chơi. Tôi đến. Anh mang tượng ra, bảo, ngồi yên chút
cho anh retouch lại. Lúc đó mới biết. Tôi nhìn anh hý hoáy
gọt gọt giũa giũa… thấy ngộ, bèn cũng hý hoáy vẽ anh với
bộ râu đặc biệt. Anh không biết là tôi đang vẽ anh. Xong
đâu đó, trao tặng anh. Anh ngạc nhiên, vui lắm. Tượng sau
đó tôi mang về giấu kỹ. Mười lăm năm trôi qua từ ngày đó.
Tình cờ nhìn lại tượng, tôi giật mình: râu tóc đã bạc phơ.
Nhăn nhúm đã tràn đầy!
Lạ thiệt!
“Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần… ”.
(TCS) 
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TẢN VĂN

Bên ngoài sân bóng:
HỒ ANH THÁI

B

ên ngoài sân bóng là bộ phim về sự mê cuồng
bóng đá, nhưng không có hề có cảnh những
cầu thủ hay một đường bóng nào. Từ đầu đến
cuối câu chuyện chỉ diễn ra bên ngoài sân
vận động Tehran khi bên trong đang diễn ra
một trận đấu nảy lửa giữa đội Iran và đội Bahrain, giành
quyền vào vòng trong của Cúp bóng đá thế giới.
Câu chuyện xoay quanh năm cô gái đóng giả làm con
trai hòng lọt vào sân vận động Tehran để xem trận quyết
định. Mỗi cô mỗi cảnh ngộ, nhưng khi bị bắt, họ bị gom
lại một chỗ bên cạnh bức tường cao bao quanh sân vận
động. Mấy người cảnh sát cơ động đứng canh các cô.
Các cô van nài, các cô xin xỏ, cho vào xem rồi hết trận
đấu muốn bắt giam ở đâu cũng được. Mấy người lính
cũng chẳng sung sướng gì. Một anh lính nông dân miền
núi thì đang lo lắng ở quê chỉ có mẹ già, mẹ già làm sao
chăn được đàn dê cừu của gia đình. Cô gái đóng giả một
gã trai ngang tàng, hút thuốc phì phèo, thì xin anh ta
cho mình vào xem, rồi sau đó cô sẽ làm không công cho
anh, sẽ về quê đi chăn đàn dê cừu của nhà anh.
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Ở chỗ này, phải dừng lại để nói thêm về việc Iran
cấm phụ nữ xem bóng đá ở sân vận động và nơi công
cộng. Phụ nữ Iran có tương đối nhiều quyền hơn ở một
số nước Hồi giáo khác, như được lái xe hơi, được đi lại
tự do trên đường mà không cần đàn ông trong gia
đình đi kèm giám hộ, được đến trường đại học trộn lẫn
nam nữ, tất nhiên là hai giới ngồi riêng hai bên… Mùa
tranh Cúp châu Âu 2012, cảnh sát nhắc lại lệnh cấm
phụ nữ xem bóng đá ở nơi công cộng: các quán cà phê,
các rạp phim, nhà hát thường có màn ảnh lớn, và phụ
nữ không được lai vãng. Lý do vị đứng đầu cảnh sát
đưa ra: ở chỗ xem bóng đá, đàn ông thường dễ bị kích
động, nóng tính, văng tục chửi bậy, không phù hợp với
phụ nữ. Ông nói thêm: lệnh cấm này chỉ nhằm bảo vệ
phụ nữ trước những gì thô tục, xấu xa mà thôi.
Chính xác đó là điều một viên cảnh sát đã nói với
cô gái trong phim: Cô vào trong ấy, toàn đàn ông, họ
nói một câu là văng một câu, cô muốn nghe hả? Cô gái
bảo: Thì em sẽ bịt tai lại, em không nghe đâu. Trớ trêu,
khi cô đòi đi vào nhà vệ sinh, ở sân vận động không có
nhà vệ sinh nữ, anh chàng cảnh sát lại bảo: Trong ấy
chúng nó viết bậy cả lên tường, cô không được vào. Cô
gái lại hồn nhiên: Em sẽ bịt mắt lại, em không đọc gì
trên tường đâu.
Lợi dụng lộn xộn trong nhà vệ sinh, cô gái chạy trốn
được vào sân bóng. Xem được một lúc, rồi cô quay lại,
tự nộp mạng. Cô giải thích, cô lo việc mình bỏ trốn sẽ
gây tai họa cho anh cảnh sát có bà mẹ già không trông
được đàn gia súc. Bốn cô còn lại thì háo hức hỏi cô xem
trận bóng đang diễn tiến thế nào?
Thế trận trong sân giờ ra sao? Không chỉ năm cô gái
mà cả ba chàng cảnh sát đều nóng lòng muốn biết.
Một anh chàng đến đứng trước cánh cửa ngách, nhìn
vào được trong sân và làm người tường thuật. Cả đám
con gái và cảnh sát đều hào hứng bình luận và hò reo
theo diễn biến nghe được.
Gần cuối trận đấu, theo lệnh viên chỉ huy mới đến
kiểm tra, cảnh sát đưa năm cô lên một chiếc xe chở về
đồn. Trên xe có thêm một thanh niên bị bắt vì mang
pháo bông pháo sáng vào sân. Họ lục soát khắp người
anh ta, tịch thu được một đống pháo sáng. Cô gái đóng
giả nữ cảnh sát thì khóc vì lo mình tội nặng nhất, dám
mặc quân phục cảnh sát, phen này khéo bị tử hình.
Tính triết học của bộ phim ngoặt sang một tầm mới,
khi cô gái ít tuổi nhất lúc này mới thú nhận. Cô là người
duy nhất giữa đám này không mê bóng đá lắm. Hôm

nay cô cải trang đi xem là để tưởng niệm một người
bạn bị chết trong lần xem trận đấu giữa đội Iran và
Nhật Bản gần đây.
Nỗi lo không át được đam mê. Ngồi trên xe, chàng
cảnh sát nhà nghèo mở đài nghe tường thuật. Anh ta
phải thò đầu ra ngoài để chốc chốc lại điều chỉnh cái
ăng-ten. Lại hồi hộp lắng nghe, lại tranh cãi, lại hò reo.
Cho đến khi đội tuyển Iran thắng và giành quyền vào
vòng trong thì niềm vui nổ bùng ra. Mấy chàng cảnh
sát mở cửa lao xuống đường. Năm cô gái cũng lao
xuống theo. Anh chàng mang pháo tưởng như đã bị
tịch thu hết pháo, giờ lôi ở đâu ra mấy que pháo sáng,
phát cho các cô gái. Họ đốt pháo sáng và hòa
vào đám người tưng bừng dưới đường.
Đam mê bóng đá trùm lên tất cả, lấn át
mọi cấm kỵ đối với phụ nữ, lấn át
mọi nỗi lo bị trừng phạt, lấn át
mọi nỗi niềm nghèo khổ,
chết chóc. Xóa nhòa cả ranh
giới giữa người phạm tội và
người canh giữ. Tất cả chỉ
còn một niềm vui chung và
là giờ phút vui sướng xuất
thần với mọi người.
Phim Bên ngoài sân bóng do
đạo diễn Jafar Panahi thực hiện năm
2006, bên lề một trận đấu có thật, ngay
cả lời tường thuật ở trên đài phát
thanh cũng là thật. Trong kịch bản,
ông cũng đã chuẩn bị hai cái kết khác
nhau, cho trường hợp đội tuyển Iran
thắng hoặc thua. Độc đáo trong tư
duy và cách thể hiện, sâu sắc về

tư tưởng và tầm triết học, bộ phim đã đoạt giải Gấu Bạc ở
Liên hoan phim Berlin cùng năm 2006.
Hơn ba chục năm qua, Iran trở thành nước nổi bật
trên bản đồ điện ảnh thế giới với hàng trăm giải thưởng
ở những liên hoan điện ảnh hàng đầu. Jafar Panahi là
một trong những đạo diễn đã đoạt nhiều giải thưởng
lớn với những phim như Khí cầu trắng (The White
Balloon, giải Camera Vàng cho phim đầu tay hay nhất,
Liên hoan phim quốc tế Cannes 1995), Cái vòng oan
nghiệt (The Circle, giải Sư Tử Vàng ở Venice 2000), Vàng
đỏ (Crimson Gold, giải Hugo Vàng, Liên hoan phim quốc
tế Chicago 2003), Bên ngoài sân bóng (Offside, giải Gấu
Bạc ở Berlin 2006), Taxi (giải Gấu Vàng
cho phim hay nhất, Liên hoan phim
quốc tế Berlin 2015), 3 gương mặt
(3 faces, giải kịch bản xuất sắc
nhất, Liên hoan phim quốc tế
Cannes 2018)…
Bên ngoài sân bóng
không chỉ là vấn đề nữ
quyền. Sâu xa hơn, đó
là quyền được thưởng
thức, được bộc lộ
niềm vui sướng,
quyền được chia
sẻ với cộng đồng;
là ước mơ đạt tới
niềm hạnh phúc
lớn lao có thể
xóa nhòa mọi
ranh giới. 
* Ảnh của tác giả.
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TRƯƠNG VĂN DÂN

hiều năm trước, nhân ngày sinh
nhật 10 tuổi của bé Thúy, con cô
Tám, ba có tặng bé một quyển
sách bằng tranh “Cuộc sống của
loài vật”. Sau khi mở gói quà
Thúy đến ngồi cạnh ba, cử chỉ thật thơ ngây. Ba ôm
cháu vào lòng, trong khi Thúy lấy sách ra đọc. Chỉ một
thoáng, mắt bé rọi thẳng vào mắt ba rồi bất chợt hỏi.
- Cuộc sống, nó là cái gì hở cậu?
Với bọn trẻ con ba không khéo lắm. Ba vừa không
kiên nhẫn, lại không hiểu hết ngôn ngữ trẻ con cũng
như không nhận thức đúng về sự sự tò mò của chúng.
Ba đã trả lời Thúy một cách đại khái làm cô bé chưa
hài lòng.
- Cuộc sống là thời gian trôi đi, kể từ khi con người ta
sinh ra cho đến khi chết.
- Chỉ có thế thôi à?
- Ừ, chỉ thế thôi.
- Còn cái chết, nó là cái gì?
- Chết là hết, là người ta không còn sống nữa.
- Giống như mùa đông đến làm cây bàng trước nhà
khô héo? Trơ cành?
- Đại khái như vậy.
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- Thế nhưng cây bàng có chết đâu, có đúng không? Vì
khi mùa xuân đến thì cây bàng sống lại, có đúng không?
- Đối với con người thì không như thế. Khi người ta
chết, là chết vĩnh viễn. Không còn sống lại được nữa.
- Cả người lớn, cả trẻ con cũng thế à?
- Ừ, cả người lớn lẫn trẻ con.
- Không như thế đâu!
- Như thế đấy.
- Không đúng!
- Biết vậy đi, thôi cháu đi chơi nhé, cậu có chuyện
cần nói với mẹ!
- Được, nhưng con không tin điều cậu nói! Theo con
lúc người ta chết thì giống các cây mùa đông khô héo
nhưng đến mùa xuân các cây ấy lại mọc lại.
Ba im lặng không biết đối đáp với Thúy thế nào,
nhưng trong lúc bé Thúy chạy đi khoe quà với bạn thì
đầu óc ba miên man suy nghĩ. Ba muốn nghĩ một cách
chín chắn hơn về cuộc đời, tìm ra câu trả lời chính xác
mà cháu đã hỏi, để giải thích vì sao những người chết
không bao giờ sống lại vào mùa xuân. Nhưng thú thật,
đến giờ là gần 10 năm trôi qua, bé Thúy lúc này đã vào
đại học, mà câu trả lời cho cháu ba vẫn chưa tìm ra.
Mà Đời, nó là gì? Sinh ra có ý nghĩa gì không? Hay

đôi khi phải nối kết những điều vô nghĩa rồi biến
chúng thành ý nghĩa để nhìn ra thế giới.
Trong tiểu thuyết về lịch sử triết học “Thế giới của
Sophie” nhà văn Na Uy Jostein Gaarder có trả lời cho cô
bé 16 tuổi là điều gì quan trọng nhất trong đời: “Nếu
hỏi một người đang đói, họ sẽ nói là thức ăn. Nếu hỏi
một người đang chết rét, họ sẽ nói là hơi ấm. Còn nếu
hỏi một người đang cô đơn, họ sẽ nói là tình người.”
Để hiểu thế giới, triết gia Pháp Jean Paul Sartre cũng
đã ví von: Nếu đặt một bao diêm nhỏ bé trước mắt ta,
đó chỉ là một khối sáu mặt, nhưng ta không cách gì
nhìn xuể, giỏi lắm ta chỉ nhìn thấy ba mặt của nó mà
thôi. Nói vậy có nghĩa là vũ trụ bao la vô biên vô tận
này, con người khó mà hiểu thấu! Các triết gia Ấn Độ
cũng cho rằng thế giới mà ta nhìn ngắm chỉ là một
phần chứ không phải toàn sự thật. Mà phần nhìn thấy
cũng chẳng phải là phần quan trọng vì nó luôn biến
chuyển và đổi thay. Họ còn cho rằng những điều quan
trọng không thể nhìn bằng mắt mà bằng trái tim.
Nhưng vấn đề là chúng ta sinh ra để làm gì? Có
phải chúng ta sinh ra để yêu nhau? Hay không được
sinh ra để hiểu nhau? Thật là phức tạp, nhưng cũng
có khi ba nghĩ về sự hiện diện của những con người

trên Trái đất là một điều kỳ diệu! Mỗi chúng ta đều
đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ta
không biết đến để làm gì, nhưng đôi khi ta tin rằng
ta cảm nhận được điều đó. Song, nhìn từ cuộc sống
thường nhật và những cảm xúc nhận được trong đời,
ba nghĩ rằng ta đến đây vì người khác, trước hết vì
những người mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc
hoàn toàn vào nụ cười và sự yên ấm của họ; kế đến là
vì những người mà số phận của họ nối với ta bằng sợi
dây của lòng cảm thông.
Tìm được câu trả lời về đời thật không dễ dàng. Bất
trắc, tai ương, chiến tranh, dịch bệnh, cô đơn luôn làm
con người hãi sợ. Thế nên trong đời sống ai cũng cần
được ở bên một người có thể giúρ mình chịu đựng.
Hài hước là thước đo tuуệt νời của trí thông minh.
Ba mong là trong cuộc sống con sẽ gặp được một
người biết biến những thứ νô νị trở nên ý nghĩa. Ba
may mắn vì gặp mẹ và có được những người bạn quý.
Những trắc trở trong đời ba, nhờ họ, đã trở nên nhẹ
nhàng hơn.
Nếu thi sĩ Tản Đà định nghĩa, đời là cõi bắt con người
phải sống; thì mẹ Teresa cho rằng đời là một tiếng
vọng. Thứ mà con người cho đi sẽ được hoàn lại. Thứ
mà con người gieo trồng thì họ sẽ gặt. Thứ ta cho đi sẽ
nhận lại vì thứ nhìn thấy từ người khác cũng hiện hữu
trong ta.
Cuộc đời là thực tại như đang diễn ra hay là những
ao ước về những điều sẽ diễn ra? Là bi quan hay lạc
quan? Là bể khổ hay Thiên đường?… Sự thật về cuộc
đời là gì khi chúng ta lê gót qua mọi nẻo phù sinh
chông gai, nếm trải bao sự thống khổ hay hạnh phúc?
Kiếp người có phải “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn
biển cả” mà Đức Phật nhận ra sau khi vi hành ra khỏi
cung điện của vua cha? Mọi con người từ hoàng đế
đến kẻ thị dân đều là chúng sinh, đối tượng của đau
khổ, của nước mắt. Một nhà thơ nào đó diễn tả bằng
ngôn từ đơn giản ý tưởng về trần gian:
Bể khổ mênh mông sóng lụt trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi
Thuyền ai ngược gió hay xuôi gió
Xét lại cùng trong biển thảm thôi.
Nhưng nói gì thì nói, theo ba thì Đời là… để sống!
Trong cái quãng thời gian từ lúc nhìn thấy ánh sáng
đến lúc nhắm lại vĩnh viễn, bao chuyện đã xảy ra.
Người ta làm nhiều điều tốt, giận hờn, tha thứ, hy vọng
hay vô tình làm ai thất vọng, có người yêu, kẻ ghét. Có
khi ta khóc lúc không cần thiết hoặc cười không đúng
lúc nên làm thương tổn ai đó. Đã từng không biết xử
sự những tình huống nên làm phiền lòng người khác.
Vậy đó. Đời là tập hợp những cảm xúc. Nhìn một
bức hình xưa, nghe một bản nhạc cũ rồi nước mắt chảy
dài. Nhảy cà tưng vui sướng hay cảm xúc dâng trào vì
nhớ hoặc khiếp sợ dù nguy hiểm đã qua và mình vẫn
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còn sống sót. Rồi tiếp tục sống dù có lúc tưởng mình
không sống nổi vì thất vọng hay tuyệt vọng. Nhưng
dầu thế nào… cuộc đời vẫn rất đẹp và đừng bao giờ để
nó trôi tuột đi trong vô nghĩa.
Sống là phấn đấu với niềm tin, dám sống với trọn tình
yêu và nỗi đam mê cháy bỏng. Nó không thể chỉ là vật
chất mà phải có tinh thần, trí tuệ. Vì chỉ nếu biết ăn và
ngủ, cả đời chỉ ăn bám và hưởng thụ vật chất thì có khác
chi… con bò. Và trước sau gì cũng bị dắt vào lò thịt.
Như thế thì… hiểu được ý nghĩa đời sống, chính
là… sống vậy. Ai biết sống mà hài lòng với cuộc sống
của mình cũng có thể coi là “được” lắm rồi.
Có khi chỉ cần một phút để quên một cuộc đời
nhưng cũng có lúc cả đời không quên nổi một phút.
Vì cuộc đời kỳ lạ: cần phải có nỗi buồn mới biết hạnh
phúc là gì, ồn ào để cảm nhận sự yên lặng và vì sự vắng
mặt mới thích thú sự hiện diện. Có người nói Thượng
đế thích cất giấu những điều to lớn trong những thứ
nhỏ nhặt: vũ trụ trong nguyên tử, cây cối trong hạt
giống, con người trong phôi thai, bươm bướm trong
con nhộng, mãi mãi trong phút giây, tình yêu trong trái
tim và chúng ta trong chính mình.
Lúc vừa mới quen và yêu nhau, trong một phút
ngẫu hứng, mẹ con đã viết những trang văn rất hay
về cuộc đời. “Cuộc đời là gì? Nó không bao giờ có một
hình thù cố định. Nó như giọt nước. Khi thì tròn, lúc thì
vuông, khi dài như sợi, khi thì ngắn và mỏng như phiến
giấy… hình thù nó tùy thuộc vào vật chứa. Mỗi hình thù
là một trạng thái tâm hồn. Khổ đau. Hạnh phúc. Giận dữ.
Buồn phiền. Mừng vui. Nó là chất lỏng. Là tảng băng. Là
mây bay lơ lửng giữa bầu trời… Nó có nhiều hình dạng,
nhưng không nhất thiết phải có một hình thù nhất định
nào. Khi nhận lấy hình thù cố định là khi tất cả các mọi
thứ trong cuộc đời pha trộn vào nhau thế là chấm dứt. Là
cái Chết. Là trở về tro bụi”.
Cuộc đời quá ngắn nên chúng ta không thể sống
không thanh thản với chính mình. Đâu có gì tuyệt
vời hơn phút giây mà khi màn đêm buông xuống, ta
đặt đầu lên gối và lòng cảm thấy bình an, mặc dù có
những thất vọng trong ngày. Quên đi. Và hãy sống tốt
với chính mình. Mẹ thường nói với ba, đây là ý nghĩa về
cuộc đời: sống tốt và trọn vẹn với chính mình. Ba yêu
mẹ con vì trí tuệ đó.
Chỉ nhờ có được tình yêu cuộc sống mà con người
vượt lên được bao nhiêu thách thức gặp phải trên đường
đời. Nay cái ý nghĩa lớn lao đó nhiều người không tìm
thấy. Có phải vì đời sống hôm nay có quá nhiều bóng
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đèn nhân tạo lấp lánh, nó ngăn ta nhìn thấy thứ ánh
sáng lớn hơn nên chìm trong mê muội chăng?
Theo cách nhìn minh triết của người Ấn Độ thì cuộc
đời của mỗi người có thể chia làm bốn giai đoạn, mỗi
giai đoạn đều có thành quả, quyền lợi và trách nhiệm.
Giai đoạn một là tuổi thơ, cần phải học những điều cần
thiết. Giai đoạn hai là trưởng thành. Người đàn ông trở
thành chồng, cha, giữ vai trò trong gia đình và đóng góp
phần mình cho xã hội. Thời kỳ này ai cũng có ước mơ,
như đi tìm thú vui, giàu có, sự nổi danh và hiểu biết thế
giới quanh ta. Giai đoạn ba là thời kỳ con cái đã lớn, nên
có thể từ bỏ mọi thứ để “vào rừng”. Như thế con người
sẽ từ bỏ những thú vui, những thành công, thất vọng
và những phù phiếm sau lưng, ý thức rằng chúng chỉ
là những ảo ảnh của cuộc sống để quan tâm về những
điều “thực” hơn, giá trị dài lâu vĩnh viễn hơn. Giai đoạn
thứ tư là thời kỳ hoàn toàn rũ bỏ, tự biến thành kẻ khất
thực, mặc trên người chiếc áo màu đỏ cam, biểu tượng
của ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ bản ngã tạm thời, kể
cả dục vọng, để giải phóng mình khỏi vòng quay của
nghiệp, samsara, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Ở phương Tây… có cách nhìn riêng. Họ đuổi theo
mục đích mà hiện nay chỉ là vật chất và tạo nên một
thể chế gọi là về hưu cho giai đoạn thứ tư của cuộc
đời: Sau 65/67 tuổi người làm việc được nhà nước trả
tiền (hưu) để… đi câu, để vẽ tranh, đọc sách… nhưng
phần lớn là để gặm nhấm những phút giây nhàm chán
hay nuối tiếc về một thời đã qua: cựu giám đốc, trưởng
phòng, luật sư, quan chức, doanh nhân… và nhiều
người bị đột quỵ và vĩnh viễn ngừng việc hồi tưởng
mình đã là ai trong đời.
Ba cũng sắp đến tuổi hưu, nhưng ba lại không thích
“hưởng đời hưu trí” một chút nào. Trái lại, ba làm việc
(đọc, viết…) nhiều hơn trước, để hiểu thêm về cái thế
giới mà mình đang sống. Ba muốn tìm hiểu cái thế giới
nội tâm, muốn mình chính là mình, và vứt hết mọi thứ
danh thiếp, vị trí xã hội. Ba tin, khi nào chúng ta tiến
đến gần cái bản thể của mình, biết mình là ai thì mình
mới là người hạnh phúc.
Hình như con người hiện đại ít khi nghĩ về bên trong
mình. Bởi không ai có thời gian. Cũng chẳng có cơ hội.
Trong thành phố lớn, chúng ta liên tục chạy, hết chạy
theo công việc này lại đuổi theo một công việc khác.
Sự bận bịu ấy làm chúng ta đánh mất hết ý nghĩa của
mọi thứ.
Chúng ta đang phản ứng với cuộc sống chứ nào
có sống! 

LÊ XUYÊN

S

au mười năm ở trọ, giờ được sống trong ngôi
nhà do chính tay vợ chồng dành dụm, tích góp
xây dựng nên, có lúc chị vẫn không tin được
đó là sự thật. Hôm chuyển về nhà mới, mấy cái
rương sắt, thùng giấy đã cũ mèm dùng để đựng
đồ đạc, sách vở bấy lâu, chị vẫn cẩn thận giữ lại. Nghe
chồng nói đem bán hết nhôm nhựa đi cho gọn gàng, chị
liền bảo, “Sao lại bán đi, để dành phòng khi còn chuyển nhà
chứ!”. Anh nhìn chị không chớp, sau cái cười tủm tỉm, đôi
mắt anh bỗng rưng rưng…
Vợ chồng chị từ ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp và
cùng là giáo viên. Nghề giáo vốn dĩ chỉ đủ ăn đủ mặc chứ
lấy đâu tiền bạc rủng rỉnh mà sớm mua đất cất nhà. Tự
bằng lòng với cuộc sống đi ở trọ, lòng nhiệt tình, lửa đam
mê với nghề vẫn cháy bỏng trong trái tim hai vợ chồng.
Đi ở trọ riết cũng thành quen. Nay ở chỗ này mai ở chỗ
khác là chuyện thường như cơm bữa. Tuy vậy, đấy là nói
về cái thời còn đơn thân độc mã. Chứ khi đã có gia đình,
con cái, sắm sanh đồ đạc này nọ thì việc chuyển nhà quả
là vấn đề nan giải, chỉ nghĩ đến thôi đã oải cả người.
Nhớ hồi mới cưới nhau, chị vẫn dạy trong Nam, còn
anh được giữ lại dạy ở một trường đại học của miền Trung.
Cuộc sống của hai vợ chồng chị với hai phòng trọ sớm
tối đi về lạnh lẽo, buồn hiu hắt nhưng phải đành động
viên nhau chấp nhận. Phải mất hơn một năm sau, khi chị
nộp hồ sơ trúng tuyển vào Trung tâm Giáo dục Thường
xuyên của huyện gần nơi chồng công tác, hai vợ chồng
chị mới được ở chung một chỗ. Vì để tiện cho việc dạy
học buổi tối của chị, anh thuê nhà trọ gần trung tâm chị
dạy. Còn anh chấp nhận cưỡi xe máy hơn 20 cây số xuống
thành phố dạy rồi chiều tối lại về. Trước mắt khó khăn là
thế nhưng việc cả hai được trọ chung một nhà đã là một
kỳ tích mà trước đó chị nghĩ khó có thể thực hiện được.
Hơn tám năm ở trọ, anh chị phải đổi chỗ nhiều lần.
Khi thì chị chuẩn bị sinh con đầu lòng, phòng trọ lại quá
chật chội nên phải tìm chỗ trọ khác; khi thì chủ nhà đề
nghị chuyển đi vì muốn dành phòng cho người thân bị
đau bệnh; lúc thì nhà trọ đã quá dột nát, thường xuyên
gặp rắn, rết, bọ cạp ngay trong nhà, không thể tiếp tục
ở; lúc chủ nhà lại bảo dọn đi vì đã thỏa thuận giao bán
cho người ta. Mỗi lần chuyển nhà là những kỷ niệm buồn
vui bên nụ cười nước mắt của hai vợ chồng. Bạn bè đồng
nghiệp của chị khi nghe kể, ai nấy đều lắc đầu, vừa ngán
ngẩm lại vừa thán phục.
Anh chị thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những kỷ niệm một
thời với ngôi nhà trọ đặc biệt. Ngôi nhà vợ chồng chị thuê
trọ lâu nhất với thời gian sáu năm. Cô chủ nhà đã ly thân
với chồng, một mình gồng gánh mưu sinh nơi đất khách
để nuôi hai con ăn học. Cả năm, mẹ con cô mới về một,

hai lần vào dịp giỗ quảy và tết nhất. Ngôi nhà, mái tôn lỗ
chỗ những chấm sáng nơi bị thủng như sao trời; tường
sơn nứt nẻ, mốc meo, xanh xám; nền xi măng đã đen kịt,
bong tróc; được mỗi cái là nhà mặt đường lớn, tiện đi lại.
Trời nắng, nhà trọ nóng như lò lửa. Phần vì mái tôn lợp
thấp, phần vì nhà kín mít, nằm lọt thỏm giữa một bên là
ngôi nhà ba tầng khang trang, một bên là bãi chứa xe máy
cũ, phế liệu của tiệm sửa xe sát bên. Lỗ thông gió, thông
nắng của nhà trọ duy nhất chỉ là cái cửa sổ nhỏ song sắt
đã rỉ, không còn cánh cửa nằm kề bãi phế liệu. Bao nhiêu
sơn, dầu; bao nhiêu gỉ sắt bị ô-xy hóa rồi thì kiến, dán,
chuột… theo đó, có lúc sang nhà anh chị đang ở. Có lần
cả nhà đang thiu thiu ngủ trưa, tự nhiên có con rắn từ nóc
nhà rơi bịch xuống góc giường, rồi láo liên trườn ra ngoài
cửa. Rồi thì có tối ra nhà vệ sinh, xuýt dẫm phải con bọ
cạp đen thui nằm chình ình giữa lối đi. Tối chuẩn bị trải
đệm ngủ giữa nhà, có con rết to như ngón tay ngọ nguậy
chui ra từ kẽ hở chân tường. Mùa mưa đến, khắp nhà,
chậu, thùng, xoong, chảo… đều được tận dụng để hứng
nước dột. Mưa to, nước không thoát kịp, tràn vào nhà, hai
vợ chồng chị phải thi nhau người múc người xách nước
chạy từ cuối nhà lên đầu nhà đổ ra đường cái. Nhiều lần
thấy nản, chị giục anh tìm thuê nhà mới, nhưng vì bận rộn
công việc và lâu dần cũng quen, nên lại chần chừ rồi thôi.
Thế nhưng ngôi nhà trọ đặc biệt ấy cũng đã đem đến
cho gia đình chị nhiều điều tốt đẹp. Cô con gái thứ hai của
anh chị được sinh ra ở đây. Trong ngôi nhà mà mỗi lần có
người tới chơi đều khuyên anh chị nên chuyển đi nơi khác
lại là nơi chồng chị ngồi giam mình trên gác xép (dùng làm
gian thờ) cả mấy tháng trời để có thể hoàn thành luận án
giữa những ngày nắng như đổ lửa. Cũng căn gác xép ấy, hai
lần lũ lụt, nước tràn về khiến đường thành sông lại là nơi vợ
chồng con cái chị rồi bao nhiêu đồ đạc, sách vở đã yên tâm
tạm trú suốt mấy ngày ròng. Và cũng nơi ở trọ này, gia đình
chị có thêm nhiều hàng xóm tốt bụng, có nghĩa có tình.
Chuyển lên nhà mới xây không xa, hàng ngày, anh chị
đi làm, đi chợ hay chở con đi học đều ngang qua nhà cũ.
Ngôi nhà đã được cô chủ sửa sang lại và cho người khác
thuê sau ngày vợ chồng chị trả nhà để về nhà mới. Thỉnh
thoảng, hai cô con gái của chị lại đòi được ghé vào thăm
ngôi nhà trọ cũ đặc biệt với nhiều kỷ niệm. Có lúc con còn
hồn nhiên năn nỉ mẹ về lại nhà trọ cũ ở vì sống ở nhà cũ
có nhiều bạn vui hơn nhà mới.
“Nhà mới không to nhưng đã là nhà của mình. Bây giờ
mình không còn phải đi ở thuê ở trọ nữa. Vậy nên em cũng
không cần phải cất giữ bao bì hay rương, thùng, hộp như
trước làm gì”. Chồng chị mỉm cười hướng về chị nói bằng
tất cả yêu thương. Chị ngẩn người tư lự: “Ừ nhỉ! Thế mà em
cứ ngỡ mình vẫn còn đi ở trọ”. 
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THƠ

Lục bát xuân
TỊNH BÌNH

Cảm ơn một chút xuân nồng
Xòe tay hứng giọt nắng hồng sớm mai
Cuối đường áo lụa vờn bay
Môi xuân cười nụ tóc mây thẹn thùng
Khỏa trời én lượn thung dung
Tìm hoa xuân cũ mông lung bướm vàng
Chợt nghe phố xá thênh thang
Người như trẻ lại mơ màng lời thơ
Tình tang lục bát vu vơ
Mưa xuân rắc phiến bụi mờ nhân gian
Giọt chuông trừ tịch khẽ khàng
Nghe xuân thánh thót dịu dàng lời yêu...

Sống vui
TÁNH THIỆN

Ngày hành thiện nghiệp
Đêm trì tụng kinh
Đời này đời tiếp
Sống với đạo tình
Sáng chiều chay tịnh
Lòng giữ thiện chơn
Không quên thiền định
Luôn hướng nguồn cơn
Thực hành bố thí
Thân cận mọi người
Xa lìa hư ngụy
Hỷ xả cùng đời
Nợ đời chưa trả
Quyết trả cho xong
Mọi sự buông xả
Thảnh thơi an lòng.
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Nhớ về
thăm nội nghe con
PHẠM ÁNH

Nhớ về thăm nội nghe con
Ruột rà nắm đất bên vườn buồn hiu
Vía hồn còn mất nơi đâu
Mà nghe hình bóng nặng sâu bên lòng
Nội con cặm cụi trên đồng
Nuôi ba hạt gạo mưa đông nắng hè
Mót từng trái khế trái me
Mồ hôi ướt cả bóng quê rã chiều
Cả đời cực nhọc chắt chiu
Tấm thân mưa nắng khổ nghèo đeo mang
Thầm mong đất cát bình an
Nội con yên giấc bên hàng dừa ru.

Đoản khúc
Viếng chùa
TRẦM THANH TUẤN

Bỏ ngoài cổng những u mê
Bước vào cõi Phật lòng về ngây thơ
Chuông chùa rũ hết bẩn nhơ
Tâm an nhiên với bài thơ cuộc đời
Lời Thương tỏa khắp đất trời
Men câu Chánh niệm sáng ngời Chân như.

Nhớ quê
PHAN THỊ NGỌC CHIỂU

Trăng tròn chênh chếch đỉnh đầu,
Ta về ru giấc canh thâu hững hờ.
Gió đưa con sóng xa bờ,
Ta về gấp những thuyền thơ xuôi dòng.
Quê hương ruộng trải mênh mông,
Ta về nhớ khói đốt đồng ngày xuân.
Mây chiều gợi nỗi bâng khuâng,
Ta về thả cánh diều nâng gió ngàn.
Quanh co mòn lối đường làng,
Ta về nhớ lũy tre, giàn mướp xanh.
Tháng hai nắng đượm khô hanh,
Ta về ta nhớ mái tranh, con đò.
Sông quê bạc trắng cánh cò,
Ta về lưu luyến câu hò quê hương.

Hoa mua
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
Cô dâu cười ửng má hồng
Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…
Sao giờ mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người
Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò…
Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
“Hoa mua ai bán mà mua”
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?
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TRUYỆNNGẮN

PHAN TẤN HẢI

R

ất mực gian nan để kể lại chuyện của rất
nhiều thập niên trước. Trí nhớ tôi bây giờ lúc
nào cũng lãng đãng, sương mù. Khi khởi lên
ý định kể lại mấy chuyện thời nhỏ, chỉ thấy
hiện lại trong trí nhớ một khoảng sân trắng,
mấy đứa nhóc quậy phá, những lọ mực tím, những tập
vở kẻ hàng, mấy bàn học, lối đi có hai hàng tre xanh, âm
vang trong đầu là tiếng ê a đánh vần… Tôi đã điện thoại
để hỏi chị tôi về tên của vài người xa thật xa, nhưng cũng
chỉ được vài phần, những nét kể lạ cứ như hư, như thực.
Xóm Chuồng Bò thì nhớ tên rồi. Hình ảnh con bò
thực ra lúc đó không còn nữa. Đúng ra cứ khi rạng
sáng, khi nghe lộp cộp trên đường là biết ngay xe thổ
mộ (may quá, còn nhớ chữ này, chứ không lại bảo là xe
ngựa thì chẳng giống ai) từ trong xóm Chuồng Bò chạy
ra chợ Hòa Hưng. Còn xóm ao rau muống thì chẳng thể
nhớ tên gì. Lối đi từ nhà tôi vào xóm Chuồng Bò có vài
hẻm, những bụi tre xanh cao vút bên đường, dẫn tới
mấy ao rau muống trong tận mấy xóm sâu. Lúc đó phía
dưới là cát trắng.
Tôi hỏi chị tôi về tên của mấy đứa trong lớp má tôi
dạy thời đó. Gọi là lớp cho oai, thực ra chỉ có vài đứa
trong xóm. Liên, Linh, Minh, Hiền… Hồi đó có lẽ là
lớp tự phát, chỉ từ mẫu giáo cho tới lớp hai. Tôi không
biết có đúng là lớp tự phát hay không, vì có thể má tôi
có giấy phép, vì thấy lớp học có ba bàn dài có hộc tủ
cho học trò, và đứa nào học hết là được dẫn ra trường
ngoài phố học tiếp. Có lý do hiểu được, vì mấy đứa nhỏ
quá không thể đi bộ ra trường lớn, dù có người lớn dắt
đi. Thời đó xe đạp cũng là hiếm, nên chủ yếu là đi bộ. Vì
chỉ có má tôi là cô giáo duy nhất cho khoảng năm đứa,
có khi là sáu đứa con nít, nên tới trưa, có một bà dì tôi
từ ngoài trường Áo Tím đi học về, là tạm thay má tôi.
Má tôi, dì Hà, dì Hương và dì Hoa đều khuất núi cả rồi.
Cả ba dì lúc đó cũng chưa qua trung học, nên cũng
bận bài vở, nói là dạy có lẽ chỉ là giữ cho mấy đứa khỏi
quậy phá, chờ tới chiều đưa tụi nhỏ về nhà ba má tụi
nó. Như thế, có lẽ chức năng chính của lớp này chỉ là
giữ trẻ chứ dạy chỉ là một phần. Vì thực ra, má tôi học
cũng không cao, theo tôi nghĩ. Nhưng trong xóm ai
cũng gọi má là Cô Ba. Lẽ ra, phải gọi Cô Hai mới đúng
kiểu Sài Gòn, vì trên má tôi không có ai nữa. Có thể
vì hàng xóm quen gọi như thế với ba tôi? Không nhớ.
Nhưng ba tôi làm nghề trên xe lửa, đi thường xuyên, có
khi vắng nhà cả tuần lễ, cũng không có anh hay chị nào
để được gọi thứ tự là Thầy Ba. Hồi đó, hễ thấy làm chính
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phủ, dù là bấm thẻ hay trưởng tàu xe lửa, là được dân
trong xóm gọi là Thầy liền; thầy đây là thầy ký, không
mang nghĩa thầy giáo hay nhà sư trong chùa.
Không nhớ hết khuôn mặt mấy đứa nhỏ trong lớp.
Nhỏ Liên thì ban đầu tôi nhầm với nhỏ Linh. Chị tôi
nói qua điện thoại rằng nhỏ Liên hồi đó ưa ngồi một
chỗ thu lu, có vẻ như thích lặng lẽ. Còn nhỏ Linh thì ưa
quậy phá, lại ưa ồn ào. Tôi không biết chính xác chị tôi
nói đúng không, vì tuổi lớn như chị thì trí nhớ hẳn là
còn mù sương hơn mình nữa, tôi tự nhủ. Trong khi chị
nhớ về cá tính ưa tĩnh của Liên, ưa động của Linh, thì
tôi nhớ rằng nhỏ Liên mặt gầy, thường để tóc bum-bê,
còn nhỏ Linh mặt chữ xoan, y hệt hình ảnh xi nê; cả hai
đều ưa mặc đồ với vải in hoa, màu dịu. Bây giờ không
nghe gì về hai nhỏ đó nữa. Còn tên Minh thì ưa làm trò,
lâu lâu bước ra sân, lấy cây viết chấm vào lọ mực tím
rồi vảy ra sân cát trắng. Tôi nhớ hình ảnh mấy đứa nhỏ
đứng trên sân cát trắng, nơi góc sân là một cây lê-ki-ma
lớn, lùi phía sau là một mộ cổ bằng đá tổ ong màu nâu
đỏ. Lâu lâu nhớ tới, là thấy những đốm mực trên cát
trắng hiện ra trong đầu. Còn tên Hiền thì tôi không nhớ
nổi chút gì. Còn một hay hai tên học trò nữa, thì chị tôi
và tôi không nhớ nổi. Chị không nhớ thì dễ hiểu, vì lúc
đó chị đã vào lớp ba ở trường tiểu học Chí Hòa. Nhưng
tại sao chị nhớ tính tình, còn tôi lại chỉ nhớ màu sắc của
cát trắng và mực tím, thì cũng chẳng hiểu.
Sau ngôi mộ cổ là một ngôi chùa. Cả chị tôi và tôi
đều không nhớ chính xác chùa tên gì. Có thể là Phổ
Quang hay Phổ Minh, hay Phổ Hiền. Chùa lúc đó có
hai thầy trò, một ông sư và một chú tiểu. Trí nhớ của
tôi về chùa này chỉ là một cổng tam quan nhỏ, căn nhà
hai tầng được biến làm chùa, khoảng sân nhỏ tráng xi
măng, bên trong có nhiều tượng Phật và Bồ-tát. Mấy
đứa nhỏ tụi tôi thích vào chùa này. Hễ vào là được ông
thầy tặng mỗi đứa một trái chuối hay trái quýt… Về
sau, tôi dò theo kinh điển thì nghiệm ra đó hình như là
hạnh bố thí, hễ là sư thì phải tặng cho chúng sinh cái
gì. Người thọ nhận cái gì từ chùa là có đi đâu xa, nhiều
kiếp sau cũng tìm lại mái chùa.
Cũng có lúc, chú tiểu mang một mâm trái cây sang
tặng cho cả lớp má tôi dạy. Chú tiểu thì chỉ nhớ tên là
Đăng, còn gì Đăng thì không nhớ. Thầy Đăng này học
đâu đó miệt Sài Gòn, đi xe đạp hàng ngày tới trường,
trong khi ông sư lớn ở chùa. Về sau, đọc về lược sử Sài
Gòn, tôi đoán là lúc đó thầy Đăng học tại Phật học viện
nào ở Phú Lâm.

Nhà sư lớn tuổi thì chị tôi cũng không nhớ tên. Chị
nói qua điện thoại, lúc đó giọng chị trầm xuống như
đang nói điều bí mật về những người còn ở cõi này,
rằng có lúc nghe má tôi nói chú tiểu là con nhà sư. Hồi
đó nhà sư từ xứ Huế hay xứ Quảng nào đó vào Nam, đi
vòng vòng mấy tỉnh, có lẽ tìm thầy học đạo, thế rồi bị
Tây bắt vì nghi ngờ chi đó, giam liền mấy tháng, đánh
gãy giò rồi thả. Có nữ Phật tử mang về, thế là nhà sư ra
đời. Vài năm sau, nhà sư dắt đứa nhỏ về xóm này, dựng
chùa. Còn người nữ Phật tử kia không nghe gì nữa. Có
thể họ bí mật thăm nhau, vì không lẽ má lại bỏ con
luôn, chị tôi giải thích thì thầm qua điện thoại; giọng
chị y hệt tiếng gió thổi qua mấy bụi tre. Tôi không tin
mấy vào trí nhớ của chị, nhưng đành chịu. Thôi thì cứ
nghe. Vì hiển nhiên, ai cũng có một bà mẹ.
Hình ảnh tôi thường nhớ là chú tiểu Đăng khi có gì
tặng cho lớp, bước vào là đứng ngay cửa, hai tay bưng
mâm trái cây. Thường là dì Hà, hễ có mặt khi đó, là đứng
bật dậy, bước tới cửa và đưa hai tay nhận mâm này. Bây
giờ, nhớ lại, tôi nhớ y hệt như một cuốn phim
đen trắng đã trôi thật xa. Tôi nghĩ, nếu lúc
đó dì Hà điểm trang môi son má phấn,
mặc áo dài, trong khi chú Đăng mặc áo
dài khăn đóng, thì trông y hệt một đám
hỏi. Nhưng không phải đâu. Tôi nghiệm
ra rằng nghĩ lung tung là không nên,
kinh gọi là tâm phan duyên. Huống gì
tất cả những người đó đều là bậc
trưởng thượng, cho dù lúc đó họ
còn là niên thiếu.
Chị tôi kể rằng ba má
tôi cũng là người miền
Trung vào. Ba tôi là gốc
Hà Tĩnh; hồi đó vùng này
có phong trào chống
Tây, bị đàn áp dữ dội, rồi
ba chạy loạn, tìm được
việc trong ngành xe
lửa. Khi xe qua những
chuyến ghé Nha Trang,
gặp má tôi nơi đây,
mới cưới nhau. Khi bà
ngoại khuất núi, ba
má tôi dẫn mấy dì vào
Sài Gòn ở, ban đầu
ở Dĩ An, một thị trấn
đâu đó phía Đông của
Sài Gòn, rồi về ngõ
Nguyễn Thông nối
dài, sau các rặng tre
xanh này.
Tôi nghiệm ra rằng
âm thanh dễ nhớ hơn
hình ảnh. Như để hình
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dung ra các hình ảnh trong khu xóm đó, không thể
nhớ nổi khuôn mặt mọi người. Chỉ là mang máng thôi.
Mấy đứa nhỏ vài năm sau là thay đổi thì chẳng nói gì.
Nhưng hình ảnh nhà sư gầy, tôi không hình dung nổi
khuôn mặt. Chỉ nhớ là giọng Huế hay Quảng gì đó. Mà
tại sao nhóc tì như tôi lại nhớ nổi giọng nói mới lạ. Có
thể vì những thời kinh chăng… Nhưng nhớ nhất là trái
cây: ba má tôi thường qua chùa cúng trái cây, những
lúc ba tôi trong các chuyến xe lửa về, thường mang
theo các trái mít khổng lồ mua từ Dầu Giây hay Biên
Hòa về.
Có những lúc má tôi đi khám bệnh hay thăm bệnh
đâu đó cả ngày, lớp học bàn giao cho dì Hà. Lúc đó chú
Đăng lại vào lớp ngồi. Làm sao chú Đăng canh ngày
giờ để vào lớp thì cũng lạ; hồi đó làm gì có điện thoại
di động mà nhắn nhau. Hình ảnh nhà sư trẻ, tôi nhớ là
cỡ mười mấy tuổi, vào ngồi chung lớp học mầm non
là cái gì rất dị kỳ. Nhưng di tôi, tức là cô giáo Hà, xem
là chuyện tự nhiên. Chị tôi kể lại, chắc họ thích nhau.
Sau này, tôi nghĩ là dùng chữ như thế không chính xác.
Cho dù là trong trí nhớ nhóc tì của tôi lúc đó vẫn nhớ
hình ảnh một chú tiểu ngồi sau lưng bốn hay năm đứa
con nít mầm non hay lớp một, tay chú tiểu chống cằm
ngó lên bảng phấn, trong khi dì tôi, thường lúc đó là
lúng túng bắt tụi nhỏ đánh vần, bất kể rằng dì cũng là
vị thành niên. Thế rồi, khi đoán tới giờ má tôi sắp về tới,
lại thấy chú Đăng lặng lẽ biến đi.
Hình ảnh một thời đó y hệt sương khói. Cho tới khi
tình cờ, dì Hoa kể cho má tôi nghe rằng có một học trò
ngoài sổ như thế tới, trong những khi má tôi đi cả buổi
hay cả ngày. Chị kể rằng, có lẽ ba má tôi sang nói gì với
nhà sư lớn. Thế là những lần như thế giảm đi, nhưng lại
thấy dì Hà ưa qua thăm chùa nhiều hơn, bất kể là mấy
dì bài vở nhà trường mang về nhà rất nhiều.
Một lần, trong giờ ra chơi, nhỏ Linh đứng nhìn
tôi, rồi đưa hay tay nắm hai tay tôi. Cảm giác lúc đó
của tôi là tự nhiên giựt ra. Hai đứa
nhỏ
lớp mầm non nắm tay nhau có lẽ
l à
bình thường bây giờ, nhưng hồi
đó là lạ lắm. Nhỏ Linh nói rằng
vậy là đúng như nhỏ này đoán
là tôi sẽ tự động phản xạ giựt tay
ra, vì nhỏ này chỉ thử để xem, vì
mấy hôm trước nhỏ này thấy
dì Hà đứng nơi sân chùa đột
ngột nắm tay Thầy Đăng, rồi
nhà sư trẻ này cũng đột ngột
giựt tay ra. Tôi nghĩ, chuyện
nắm tay của dì Hà cũng là
phản xạ, rồi nhà sư này giựt
tay ra cũng là phản xạ. Vì tất
cả những người đó trong trí
nhớ tôi là tuyệt vời đạo đức,
không hề làm phiền muộn
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bất kỳ ai, không hề làm động gì tới thế gian này, không
hề làm chết một con kiến hay con muỗi. Họ là những
phiến thủy tinh trong vắt.
Tuy nhiên, những gì nhìn thấy hay nghe thấy vẫn cứ
thỉnh thoảng lảng vảng trong trí nhớ nhiều năm. Tới hồi
năm tôi học đệ nhất, vào học thi trong sân chùa Xá Lợi,
nơi lúc đó thường im vắng, dễ tập trung tư tưởng. Nhỏ
Linh cũng học đệ nhất Gia Long. Một buổi chiều, tôi và
nhỏ Linh đứng nơi cổng tam quan của chùa Xá Lợi, con
đường nhỏ bên hông chùa bỗng vắng dị thường. Tự
nhiên nhỏ Linh, lúc đó là một nữ sinh áo trắng xinh đẹp
rồi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói là tụi mình nhìn thẳng
mắt nhau đi, xem ai thành thật thì sẽ không chớp mắt.
Tôi không hiểu sao lại có định kiến gì về chớp mắt hay
không chớp mắt như thế. Nhưng tự nhiên, bảo nhìn thì
nhìn. Thế là tôi nhìn và rồi như dường có người vô hình
nào sau lưng mình, muốn xô mình tới. Tôi sợ té vào nhỏ
Linh, nghĩa là sẽ bị hiểu là ôm chầm cô bạn dễ thương
này, nên gượng lại, hai tay tự nhiên đưa ra nắm tay nhỏ
Linh. Và rồi bất chợt hai tay tôi giựt ra. Nhỏ Linh nói là
tôi đã chớp mắt trước. Hai tay tôi như điện giựt. Về tới
nhà, tôi bệnh liệt giường mấy ngày. Rồi có lúc, tôi chợt
thắc mắc, sao nhỏ Linh nói là tôi chớp mắt trước, mà
không nói chuyện tôi đột ngột nắm tay nhỏ này. Và dĩ
nhiên, tôi không hề nói gì với nhỏ Linh là lúc đó như có
người vô hình xô tôi, hay phải chăng thầm kín trong tôi
là ôm nhỏ Linh.
Và rồi, học thi nặng nhọc đã làm quên hết mọi
chuyện thường ngày. Tôi nghĩ, có thể vì lúc đó, mùi
nước hoa trên tóc nhỏ Linh có sức hấp dẫn. Tôi kể lại
cho chị tôi nghe, rằng mùi nước hoa thoang thoảng có
sức mạnh xô người nam vào người nữ. Chị tôi cười trên
điện thoại là mày làm tao mắc cười gần chết, mới nói
chuyện ngó mắt nhau, lại kể chuyện mùi hương trên
tóc, mà phải gần cỡ nào mới ngửi thấy hương tóc được.
Tôi nói lảng đi, có khi mùi hương từ kiếp trước, nhưng
thiệt sự là chỉ mới nắm tay thôi, rồi giựt ra, chưa từng
ôm nhỏ Linh bao giờ.
Chị kể, rằng đúng là có chuyện dì Hà đứng nắm tay
thầy Đăng ở sân chùa, nhưng đó là khi trao nhau kinh
sách, hay sách truyện gì đó, thì tự nhiên, chắc là dì Hà
muốn nắm tay thầy Đăng thử xem có giống Lan và
Ngọc trong tiểu thuyết Khái Hưng hay không. Chị
tôi cười, chẳng có gì đâu. Tôi nói, vậy còn hôm dì
Hà đi bụi đời thì sao. Chuyện dì Hà bụi đời thì tôi
không biết, chỉ về sau mới nghe người lớn kể. Thời
đó, không ai nói chuyện linh tinh như thế.
Chị tôi kể lại rằng có một lần, chú tiểu Đăng rủ
dì Hà và dì Hoa đi xe đạp sang miệt Tham Lương
để thăm ngôi chùa nào nơi đó. Khu vực
tôi đoán, có thể là Hóc Môn,
hay Bà Điểm, vì qua cầu
Tham Lương cũng không
chỉ rõ là nơi nào. Nhưng

rồi mưa chiều bất chợt lớn kinh khủng, ào ạt. Thế là
ba người, đi trên hai xe đạp, không dám về cho kịp
ban chiều, phải ở lại đêm nơi ngôi chùa kia. Thời đó
không có điện thoại, cho nên má tôi lo lắm. Nghe kể lại
là ban đầu má bảo dì Hương qua chùa, hỏi nhà sư lớn
xem vì sao chú Đăng biến mất cùng dì Hà và dì Hoa, có
đúng là qua chơi miệt Tham Lương như ba người dặn
dì Hương trước khi dì Hoa lên xe đạp ngồi sau lưng dì
Hà đạp theo chú Đăng hay không.
Tôi hoàn toàn không nhớ mấy chuyện đó, cũng vì
sáng hôm sau ba người về. Ba tôi lúc đó còn trên một
chuyến xe lửa nào đó, không có nhà. Má tôi rầy dì Hà
và dì Hoa liên tục, nhưng sau đó chỉ giám sát chặt chẽ;
hình như không kể lại cho ba tôi nghe. Má tôi lúc đó
kéo hai dì Hà và Hoa, từng người một, ra tra hỏi riêng.
Chị tôi kể, lúc đó má hỏi là có bị ai làm gì không, nấu ăn
gì hôm đó, lại còn ngó kỹ từng lai áo, bâu quần xem có
dính bùn hay đất gì không, và các thứ.
Nhưng nhà sư trụ trì hôm sau dẫn chú tiểu Đăng
sang để xin lỗi cô Ba, vì tụi nhỏ đi chơi không về. Nhà
sư bắt chú Đăng ngồi trước mặt má tôi, trước mặt dì Hà
và dì Hoa, lặp đi lặp lại những câu xin lỗi.
Chị tôi kể rằng chị nhớ mang máng là Thầy trụ trì
bảo chú tiểu Đăng lặp lại theo lời Thầy. Trước mặt mấy
nữ cư sĩ, lời xin lỗi là bình thường. Nhưng chị kể, là sau
đó chị nghe hai dì kể lại, lời Thầy trụ trì bắt chú Đăng
đọc từng câu như lời xin lỗi Đức Phật. Nghĩa là, Thầy
bắt chú Đăng xin lỗi chúng sinh trước, rồi xin lỗi Đức
Phật sau. Nhiều năm trước, có lúc, tôi nghĩ đó là văn
sám hối.
Thầy bảo với giọng nghiêm nghị, Đăng, lặp lại lời
Thầy, “Con không ưa thích những gì được thấy”.
Chú Đăng lặp lại lời Thầy trụ trì, giọng đều đều buồn
thảm, “Con không ưa thích những gì được thấy”.
Thầy trụ trì tiếp, “Con không ưa thích những gì được
nghe, được ngửi, được nếm, được cảm thọ, được suy
nghĩ…”.
Chú Đăng lặp lại, trong khi chị kể là lúc đó, theo chị
dòm lén thì thấy, dì Hà và dì Hoa cúi gầm mặt, “Con
không ưa thích những gì được nghe, được ngửi, được
nếm, được cảm thọ, được suy nghĩ…”.
Thầy trụ trì nói, lặp lại, “Con không ưa thích những
gì được thấy hôm qua, hôm kia, tuần trước, trong quá
khứ…”.
Chú Đăng lặp lại, giọng sầu thảm hơn.
Thầy trụ trì tiếp, “Con không ưa thích những gì được
nghe, được ngửi, được nếm, được cảm thọ, được suy
nghĩ… hôm qua, hôm kia, tuần trước, trong quá khứ”.
Chú Đăng lặp lại y như thế.
Rồi Thầy dẫn chú Đăng về. Hình phạt cũng lạ. Đọc
mấy câu như thế mà gọi là phạt.
Không ưa thích những gì được thấy, được nghe hôm
qua, có phải là ám chỉ rằng chú Đăng phải xóa trong
ký ức hình ảnh và lời nói của mấy dì xinh đẹp của tôi?

Tuy nhiên, chuyện động trời như thế, chuyện hai dì
ngủ một đêm ngoài nhà vì kẹt mưa không về kịp, má dặn
mấy dì giấu ba; lúc đó ba tôi còn trên một chuyến xe lửa,
mấy hôm sau mới về. Má chỉ lo là ba lấy roi đánh mấy dì.
Thêm nữa, hên mà hai dì đi kèm nhau, chớ rủi mà chỉ một
dì ngủ đêm ngoài nhà là sẽ bị nghi ngờ táo bạo.
Lần đầu tiên được nghe kể chuyện đó, khoảng thập
niên 1970, tôi nghĩ rằng câu chuyện giống như tiểu
thuyết Kim Dung. Vì tôi chợt nhớ ra một câu trong một
bài kinh của Minh giáo Ba Tư, hình như là “sống không
lấy gì vui, chết không lấy gì buồn…”.
Về sau, nhiều thập niên sau, tôi nhắc chị tôi chuyện
đó, nhưng nói rằng thực ra, có lẽ là từ một bản kinh
Phật tôi đọc gần đây.
Tôi đọc qua điện thoại cho chị nghe, một đoạn từ
kinh Bất lạc trong Tạp A-hàm: “Vì nếu Tỳ-kheo không
ưa sắc, không khen ngợi sắc, không chấp thủ sắc, không
đắm trước sắc, thì đối với sắc sẽ không ưa thích, tâm được
giải thoát…”1.
Chị tôi nói, không hoàn toàn giống, vì thời đó chưa
có bản Việt dịch này. Thêm nữa, sắc gì mà sắc, con nít
trân mà…
Tôi nói, hẳn là Thầy trụ trì đọc bản Hán văn, và bắt
chú Đăng đọc để xin lỗi má và hai dì.
Chị tôi nói, buổi xin lỗi chỉ có khoảng 15 phút,
nhưng sau đó dì Hà không dám một mình đi gặp chú
Đăng nữa.
Tôi cãi, sắc đây là cái mình thấy, không phải nhan sắc,
mà thiệt ra, sau đó má dặn dì Hương và dì Hoa là tụi bay
phải bám sát chị Hà, không để một mình đi đâu hết.
Chị tôi bật cười qua điện thoại, hóa ra má chơi trò
kềm kẹp, cảnh sát và công an nơi nào, thời nào cũng có.
Tôi nói, không biết dì Hà sau đó có ý định lãng mạn
gì xa hơn không, mấy chuyện này mà không liều mạng,
là không thành tiểu thuyết.
Thiệt ra, khi tôi nói như thế, là hình ảnh nhỏ Linh
hiện ra trong đầu tôi. Nơi cổng chùa Xá Lợi, thay vì chỉ
ngó vào mắt nhau, thay vì chỉ đột ngột nắm tay và rồi
giựt tay ra, mà ôm nhau là lịch sử đời tôi biến đổi rồi.
Dĩ nhiên, tôi không bao giờ kể cho chị tôi nghe chuyện
nhỏ Linh. Có thể, khi đọc truyện này, chị tôi mới biết.
Từ khi tôi được nghe kể, đôi khi khởi lên mấy chữ thì
thầm bên tai tôi rằng không có gì để ưa thích… Những
lúc như thế, hình ảnh khoảng sân cát trắng và lũ nhỏ
ê a hiện lên trước mắt tôi lãng đãng y hệt như từ một
giấc mơ nhiều ngàn đêm trước.
Vài năm sau, cả nhà tôi dọn vào Chợ Lớn. Những âm
vang và hình ảnh từ xóm Chuồng Bò nhạt dần trong
trí nhớ tôi, hệt như làn khói ban chiều mỏng dần và
tan đi. 
Chú thích:
1. Kinh Bất lạc: https://suttacentral.net/sa60/vi/tue_sythang.
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NÉTĐẸP

NGUYÊN AN

Đ

i chúc Tết nhà anh bạn. Năm Hợi nói
chuyện heo, chủ nhà kể chuyện ngày xưa
nuôi heo trong nhà chung cư. Năm ấy
khoảng năm 1979, phòng chung cư chật
hẹp, chỉ khoảng 20 mét vuông, vậy mà
nhà nào cũng nuôi heo để cải thiện. Nhà nào ở cuối
dãy tận dụng được hành lang phía trước, rộng rãi một
tí, còn lại kể như nhà ở chung với heo.
May mắn, anh chị nuôi được con heo ngoan ngoãn.
Heo ăn xong lăn vào góc bếp ngủ, vệ sinh thì tự đi vào
góc toa-lét, sau khi được chủ tập vài lần. Con heo rất
khôn, biết giữ gìn vệ sinh, không quậy phá, sau khi chủ
cho ăn xong, còn chờ chủ chùi miệng cho mới vào góc
bếp nằm như chó, không cần chuồng trại gì cả. Nghe
tiếng động ở cửa là biết đi ra kêu ủn ỉn báo cho chủ
hay. Chủ đi về cũng biết vẫy đuôi, cọ mình chào chủ.
Hai vợ chồng làm công nhân sáng đi tối về, ngày
cho heo ăn hai cữ. Sáu tháng heo được một tạ rồi bán
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cũng được kha khá tiền. Hôm đầu nuôi con heo, chồng
bế từ dưới đất lên nhẹ tênh nhưng khi bán thiệt là vất
vả vì vợ rươm rướm nước mắt khi phải chia tay con vật
thân quen. Con heo hình như cũng biết đến giờ phút
chia tay, cũng kiên quyết không đi ra khỏi nhà. Phải ba
người chật vật mới đưa con heo từ tầng cao xuống đất.
Sau đó, anh chị không nuôi nữa vì chỉ nghĩ đến cảnh
đem con heo nuôi đi giết thịt là không yên lòng. Vì
lòng nhân hậu đối với cả súc vật chăng?
Nghe chuyện cũng hơi ngạc nhiên vì người ta chê
dơ như heo và phòng chung cư chật hẹp vậy mà vẫn
nuôi heo tăng gia được. Thiệt là thương gia đình bạn
những năm khó khăn thời bao cấp và cũng thương
tấm lòng nhân hậu của vợ chồng anh bạn.
Nghe kể chuyện heo hồi những năm khó khăn, một
người khác kể, bác anh ta nuôi một con heo thả rông
trong nhà và cái sân nhỏ. Con heo này xem ra sung
sướng hơn con heo trên vì có cả một cái sân nhỏ vài

mét vuông để vẫy vùng tới lui. Vui nhất là chủ đi đâu
dắt nó đi theo, như là dắt chó. Mới đầu còn giong dây
dẫn đi, vài bận thấy nó ngoan, khỏi cần dây, nó cũng
ngoan ngoãn như cún con lấn bấn theo chân chủ. Riết
rồi sáng nào chủ đi uống cà-phê nó cũng đi theo, nằm
quẩn quanh dưới chân chủ, khi chủ uống xong về nhà,
nó lại ủn ỉn theo về.
Chủ thương không bán thịt; con heo bốn, năm năm
tuổi nặng hơn tạ, răng nanh đã mọc dài ra, ai cũng bảo
phải bán để người khác giết, hoá kiếp, kẻo nó thành
tinh. Ông bác thương quá không nỡ bán, nhưng cuối
cùng, người trong gia đình nói quá, ông đành bỏ về
quê một thời gian lâu, để khuất mắt, ở nhà ai bán con
heo thì bán và ông muốn tránh không gặp con heo
trong giờ phút cuối cùng. Tình cảm với con heo của
ông nghe mà thấy thương.
Nhìn ra thế giới mới thấy chuyện nuôi heo như
thú cưng rất nhiều. Đứng đầu danh sách nuôi heo
như thú cưng là George Clooney, diễn viên đoạt giải
Oscar, được tạp chí “People” bình chọn là “Người đàn
ông hấp dẫn nhất thế giới” năm 2006. Tài tử này nuôi
con heo đặt tên Max từ năm 1989. Nghe đâu, Max sống
thọ đến 19 năm, lâu dài hơn tất cả những mối quan
hệ tình cảm lãng mạn của ngôi sao “Ocean’s Eleven”.
Ở Hollywood, người ta đồn rằng không ít mối tình của
George Clooney kết thúc chỉ vì nhiều người đẹp không
chịu nổi Max. Khi các mỹ nhân yêu cầu Clooney chọn
giữa họ và Max, Clooney luôn chọn Max. Quả là một
người đàn ông hiếm thấy.
Nhắc đến chuyện nuôi heo như thú cưng, cũng xin
nhắc chuyện nuôi heo… cưng lắm, nhưng để hiến tế
ở làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh. Đây có thể xem là một dấu lặng buồn
cho những người yêu heo như thú cưng.

Mỗi năm làng này đều có lễ hội chém heo tổ chức
vào ngày mùng sáu tháng Giêng. Lễ hội nhằm tưởng
nhớ vị thành hoàng đã chém heo để nuôi quân đồng
thời cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Ngay
từ tháng Tám năm trước, dân làng đã chọn những
con heo tốt và người chủ nuôi hợp tuổi, có gia cảnh tốt
để giao nhiệm vụ chăn nuôi, chờ đến ngày lễ. Do thủ
tục hiến tế long trọng này, người dân gọi con heo được
nuôi riêng biệt trên là ông ỉn.
Ông ỉn được nuôi với một chế độ nuôi tinh khiết.
Thức ăn, nước uống đều được chọn lựa cẩn thận, nhằm
để đạt là con vật hiến tế thuần khiết, tỏ lòng thành của
dân làng đối với thần hoàng.
Ngày lễ hội, ông ỉn được đặt trong cái cũi sơn hồng,
thắt hoa được đưa đi vòng quanh làng. Đoàn rước đi
đến đâu, người dân đổ xô ra đấy thả tiền vào thùng
cầu may mắn cho năm mới, mời chào mọi người trong
đoàn rước ăn bánh kẹo, nhắm rượu với thức ăn đã bày
sẵn trước cửa nhà. Khi ông ỉn về đến sân đình là đến lúc
lễ chính. Trước giờ hành lễ, một vị được phân công làm
tướng phất cờ. Vị tướng này cũng phải được làng lựa
chọn. Tuổi tướng phải là 57, gia đình hạnh phúc, thành
đạt. Con heo được trói chặt giăng bốn chân tứ phía,
nằm giữa sân đình chuẩn bị cho thủ đao chém xả ra
làm hai. Sau màn chém heo, người dân và khách tham
dự tranh nhau tiếp cận để sờ vào máu ông ỉn dây đầy
trên sân. Có người còn lấy tiền chấm vào máu, để lưu
giữ lại xem như là bùa hên cho việc kinh doanh.
Thương cho con vật khi phải chết trong tiếng hò reo của
dân làng. Hủ tục chém heo công khai dã man này đã bị lên
án mạnh mẽ từ năm 2015 và nghe đâu đến nay người ta
đã quây màn kín lúc chém heo, không còn công khai như
trước nữa. Hy vọng về lâu dài cảnh chém heo dã man trong
nghi lễ cúng đình sẽ biến mất trong thời gian tới. 
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Miền đất tôi qua

Khát vọng biển khơi
TRẦN VỌNG ĐỨC

N

hững ngày đi dọc miền biển tỉnh Quảng
Ngãi, tôi thường được nghe hai tiếng
“biển giả”. Đây là cụm từ ngư dân miền
Trung thường nhắc tới, biểu đạt sự gian
nan và may rủi khi ra khơi. Biển đầy tiềm
năng và biển cũng nhiều bất trắc. Bất trắc từ thiên tai là
chuyện thường tình tự bao đời, còn bất trắc từ địch họa
lại rộ lên trong nhiều năm gần đây. Dẫu là “Biển giả” thì
giong tàu ra khơi xa vẫn mãi là khát vọng cuồng cháy
trong lòng ngư dân đất Việt.
“Biển giả”, ngư dân nào cũng hiểu, vậy thì vì sao họ
vẫn nối đời bám biển? Tôi đem thắc mắc này về xã Phổ
Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là xã
đông dân nhất và cũng nhiều tàu thuyền nhất huyện,
với gần 1.000 chiếc, trong đó khoảng 600 chiếc trên 90
CV (mã lực), chuyên đánh bắt xa bờ. Đức Phổ cũng là
huyện nhiều tàu nhất tỉnh Quảng Ngãi. Làng chài nằm
khép mình yên ả trong vịnh biển hẹp. Căn nhà gạch
của ông Huỳnh Rum ẩn dáng dưới tán xoài cổ thụ. Là
ngư dân lão luyện, nay đã 87 tuổi, không còn đi biển
nhưng nhắc tới biển là gương mặt rắn rỏi và phúc hậu
của ông lại rạng ngời, linh hoạt. Gia đình nhiều đời gắn
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bó với biển. Cả tám người con trai ông đều nối nghiệp
cha. Gia đình ông sở hữu hai tàu, một chiếc 100 CV
và một chiếc 120 CV, chuyên đánh bắt khơi xa. Người
miền biển như ông không có đồng ruộng, khó khăn,
sống chết cũng phải bám biển.
Tính cách ngư dân và tính cách người miền Trung
là hai thành tố tổng hòa nên cốt cách của ngư dân
Quảng Ngãi. Đó là gan dạ, quyết đoán, kiên trung,
trọng nghĩa, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức,
ngang trái. Đặc biệt, ngư dân Quảng Ngãi, cha truyền
con nối suốt nhiều thế hệ, luôn gắn bó với ngư trường
truyền thống rộng lớn Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc
chủ quyền Việt Nam. Từ Quảng Ngãi ra Hoàng Sa chỉ
gần 300km, ra Trường Sa khoảng 650km. Bên cạnh đó,
ngư dân Quảng Ngãi và miền Trung còn hành nghề
mãi tận ngư trường Phú Quốc, vịnh Thái Lan. Thường
thì có ba tuyến hành nghề trên biển tùy theo độ gần
xa. Gần nhất là tuyến bờ, mỗi chuyến đi kéo dài chừng
năm ngày. Xa hơn là tuyến lộng, khoảng mười ngày.
Và xa nhất là tuyến khơi, khoảng 15 ngày. Thời gian đi
biển thường xê dịch, nhất là khi gặp giông bão, địch
họa. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản gần bờ

đã suy giảm, các tuyến khơi xa được quan tâm nhiều.
Bội thu và bình an là hai ước nguyện bao trùm, không
chỉ của người đi biển, mà còn của người ở lại đất liền.
Mỗi dịp ra khơi là một lần hy vọng.
Ngồi trò chuyện cùng ông Huỳnh Rum, còn có ông
bạn hàng xóm Huỳnh Tặng, năm nay tròn 70 tuổi và
cũng không còn đi biển. Vóc dáng tầm thước, gương
mặt nhàu nát vì nếp nhăn nhưng trông ông vẫn đậm
vẻ tinh tường, quyết đoán. Ông có hai người con trai,
đều theo nghiệp cha. Gia đình ông xem chừng khá giả
khi có tới bốn con tàu, trong đó ba chiếc 90 CV và một
chiếc 170 CV. Ông tâm sự, từ ông cố, ông nội đến ông
và con cháu đều làm nghề biển. Nghề này không khó,
không kén học hành bằng cấp, chỉ cần xuống tàu học
nghề theo bạn chài. Ông cười ha hả, bảo rằng: “Thời
buổi này khó đói nhưng làm giàu không dễ. Có bữa dù
trời tốt nhưng nghe có gió lạ, vẫn phải đi, vì ra biển là có
tiền, mỗi ngày hai, ba triệu đồng, ai mà không ham. Ra
khơi rồi mới gặp gió mạnh, té lên té xuống gần chết. Về
nhà nói với con, tao không muốn đi biển nữa, sống chi
mà cực quá, chết như chơi. Nhưng ở nhà dăm ba bữa rồi
lại đi, không bỏ biển được. Bởi đó là nghiệp từ ông cha”.
Ấy là chuyện thiên tai, còn địch họa thì những năm
gần đây luôn rình rập. Hồi sáng, trên đường vào nhà
ông Huỳnh Rum, tôi bắt gặp tốp thanh niên ngồi bệt
trước một hiên nhà đánh cờ tướng. Có anh, một tay di
chuyển quân cờ, tay còn lại ôm đứa con gái nhỏ. Tôi
hơi ngạc nhiên, đang mùa đi biển vì sao tốp trai tráng
này lại nhàn hạ, quẩn quanh ở nhà? Tò mò trò chuyện,
tôi được biết, đây là nhóm ngư dân đã bị mất tàu. Một
anh trên trán có vết lõm to cỡ trái chanh kể rằng khi
đang đánh bắt cá trên ngư trường Hoàng Sa của Việt
Nam, anh bị tay quay khởi động máy văng trúng đầu,
vỡ hộp sọ. Tàu đành tiến vào đảo Phú Lâm thuộc quần
đảo Hoàng Sa để nhờ cứu nạn. Tuy nhiên phía Trung
Quốc đã ngang nhiên tịch thu tàu. Gần một tháng sau
họ mới chịu thả tốp ngư dân, tàu bị chiếm đoạt. Vậy là
mất việc, đành ở lại bờ giải trí cờ tướng, chờ thời.
Từ biệt làng chài và những ngư dân kiên cường, bốn
giờ sáng hôm sau, tôi đến cảng cá Sa Huỳnh. Đây là
cảng cá lớn được xây dựng khá bài bản của tỉnh Quảng
Ngãi. Tàu đánh bắt cá xa bờ có thể cập trực tiếp vào
cầu cảng, không cần trung chuyển cá bằng thuyền
thúng hoặc ghe chèo, thuận tiện cho mua bán cá và
vật tư nghề biển. Trong màn đêm, cảng cá rực sáng
bởi những ngọn đèn từ tấp nập tàu thuyền hắt vào.
Công việc cuốn hút khiến khái niệm ngày và đêm rất
mờ nhạt. Cảng cá cũng là chợ cá, hoạt động náo nhiệt
nhưng qui củ bởi giữa chủ tàu, ngư dân và thương
lái đều là những mối làm ăn thân quen, dài lâu. Cân
đong cũng không quá chi li do người bán, kẻ mua tin
tưởng nhau và hai bên đều cảm thấy được giá. Cá về
chợ hoặc cơ sở chế biến trong vùng được vận chuyển
bằng những cần xé chất đầy xe hai, ba bánh. Thương

lái đường dài chở cá bằng xe tải đông lạnh. Tham gia
họp chợ còn có những người làm công, đảm trách
khuân vác và sơ chế số hải sản giá trị cao như cá ngừ
đại dương, tôm, mực.
Theo thông lệ bất thành văn ở vùng biển này, mỗi
chuyến ra khơi khoảng nửa tháng, bất kể kết quả đánh
bắt ra sao, mỗi ngư dân được hưởng khoản tiền cố định
hai triệu đồng. Số tiền thu được từ thành quả đi biển,
sau khi trừ mọi phí tổn, sẽ được chia theo tỷ lệ: chủ tàu
60%, ngư dân làm công, hay còn gọi là bạn chài, hưởng
40%. Tỷ lệ ăn chia không chênh nhau nhiều phản ánh
mối quan hệ thân thuộc giữa chủ tàu và bạn chài. Họ
có khi là anh em trong gia đình, bạn bè thân quen
trong làng xóm, hoặc rộng hơn, đó là tình yêu thương,
đùm bọc, sống chết có nhau của những người cùng
vất vả giữa trùng khơi.
Sở hữu tàu công suất lớn để tăng khả năng an toàn,
vươn ra khơi xa, nơi có nguồn hải sản dồi dào, là ước
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muốn của tất cả ngư dân. Tỉnh Quảng Ngãi có hơn
mười cơ sở đóng tàu thuyền. Tôi ghé thăm một cơ sở
đóng tàu gỗ nổi tiếng của tỉnh, đó là Hợp tác xã Cổ
Lũy ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa. Xưởng đóng tàu
ngay gần cửa sông Trà Khúc đang trong không khí làm
việc nhộn nhịp dẫu đã sát giờ nghỉ trưa, nắng nóng
chói chang. Những hình hài tàu gỗ nằm choán hết mặt
bằng. Có chiếc đang được sơn hoàn tất. Có chiếc chỉ
mới ló dạng với cột gỗ là sống mũi tàu cao sừng sững.
Tiếng cưa máy, khoan đục rộn vang giữa chập chờn
khói lửa hong uốn gỗ. Thành lập từ năm 1977, Hợp tác
xã qui tụ gần 150 lao động giỏi nghề. Tàu ở đây mang
kiểu dáng tàu miền Trung với mũi và lườn vát nhọn,
phần đuôi nở rộng chiều ngang, vững chãi và thanh
thoát. Kỹ thuật đóng tàu kiểu truyền thống, theo cha
truyền con nối, nghề dạy nghề qua kiểm nghiệm và
chắt lọc từ thực tiễn. Mỗi con tàu do một tốp thợ đảm
trách đóng trọn vẹn với thời gian khoảng ba tháng,
dưới sự chỉ huy của một người thợ cả. Thợ cả không
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phải là người già nhất nhóm mà là người giỏi nghề,
nhiều uy tín. Tàu gỗ có tuổi thọ từ mười đến 15 năm.
Một con tàu gỗ dài 22 mét, công suất 400 CV, tải trọng
100 tấn, chi phí đóng mới khoảng ba tỷ đồng. Đây là
chi phí đóng tàu mới nhưng lắp máy cũ, thường gọi là
“máy bãi” của Nhật. Máy mới chi phí phải cộng thêm
khoảng một tỷ nữa. Khách hàng của Hợp tác xã đến từ
nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Hợp,
từ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vào tận Cổ Lũy đặt
đóng mới tàu, cho biết, tàu ở đây rất chắc chắn, kiểu
dáng đẹp. Theo ông Phan Như Huỳnh, Chủ nhiệm HTX
Cổ Lũy, tàu đóng ở đây theo kiểu truyền thống có kết
hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước, chịu được
gió tới cấp 7.
Trở ngại lớn nhất để hiện thực hóa ước muốn sở
hữu tàu lớn, vươn ra khơi xa của ngư dân hiện nay là
thiếu vốn. Dù Nhà nước đã có chương trình hỗ trợ vốn
ưu đãi cho ngư dân đóng mới tàu sắt để đánh bắt xa
bờ nhưng xem ra vẫn còn nhiều bất cập về chất lượng
cũng như chi phí vận hành tàu, không được ngư dân
chào đón. Trên ụ tàu chuẩn bị xuất xưởng, tôi gặp anh
Đặng Tự, quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh
đang phụ sơn dặm lại một miếng vá lớn trên thành tàu
của mình. Đây là dấu vết của phát đạn bắn ra từ tàu
Trung Quốc khi tàu anh đang đánh bắt cá tại vùng biển
Hoàng Sa. Người thấp nhỏ, tóc râu rậm rạp, vẻ rắn rỏi lộ
rõ trên gương mặt sạm nâu, anh bảo: “Chúng tôi không
sợ. Chừng nào Nhà nước còn khẳng định Hoàng Sa và
Trường Sa là của Việt Nam thì chúng tôi vẫn còn ra đó
đánh bắt hải sản”.
Tôi tin lời anh và tin vào khát vọng vươn ra biển khơi
của ngư dân ở Quảng Ngãi cũng như trên cả nước.
Những ngư dân như anh, bên cạnh hoạt động nghề
nghiệp, còn thầm lặng đảm nhận thêm sứ mệnh kiên
trung là khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc. 
* Ảnh của tác giả.

N HÌ N R A T H Ế G I Ớ I

Nét đẹp Shimla
TRẦN ĐỨC TUẤN

C

húng tôi xuất phát từ Delhi đi về phương Bắc
theo quốc lộ số 1 hướng về thành phố lớn có
tên Chandigarh để lên Shimla. Chandigarh
nằm ở ranh giới các bang Punjab, Haryana
và Himachal Pradesh, gần với bang lớn Uttar
Pradesh rất nổi tiếng của miền Bắc Ấn Độ, có nhiều đỉnh
núi cao trên 7.000 mét. Shimla là thủ phủ bang Himachal
Pradesh, cùng với Jammu & Kashmir ở phía Bắc là một
trong hai bang có vĩ độ cao nhất Ấn Độ. Còn khoảng
90km nữa mới tới Shimla thì gặp núi cao, bỏ quốc lộ số 1
chuyển sang quốc lộ số 22, dừng xe ở chân đèo, có trạm
kiểm soát, mua vé để lên Hy-mã-lạp sơn. Con đèo này
nằm trong một đô thị lớn nên đường núi rộng, nhà cửa
rất đẹp, nhiều khách sạn. Nhìn từ trên đường đèo, một
vùng hạ Hy-mã rộng lớn, nhấp nhô trong ánh đèn đêm
hiện ra trước mắt và xung quanh rất đẹp. Đó là một quần
thể các thị trấn đầu tiên của núi rừng Hy-mã mà trung
tâm là thành phố Kalka nằm giữa Chandigarh và Shimla
của bang Himachal. Còn cách Shimla khoảng 50km
thì thấy một thành phố rất lớn trải dài trên sườn núi và
thung lũng rực ánh đèn đêm. Cảm giác chìm trong đêm
tối giữa núi rừng vừa mạo hiểm tò mò, vừa thích thú
hồi hộp nhưng đường sá rộng rãi phẳng lỳ, có thể chạy
nhanh, không như đoạn lên thượng nguồn sông Hằng.
Khoảng gần 9 giờ tối thì tới Shimla. Đây chỉ là một thành
phố nhỏ như Đà Lạt nhưng danh tiếng của nó rất lớn
bởi vị thế sơn cước, khí hậu mát mẻ, phong cảnh thiên
nhiên thơ mộng hùng vĩ, và đặc biệt là phong thái kiến
trúc rất phương Tây ngay trong lòng Hy-mã-lạp sơn, gần
quốc lộ số 1 nối Islamabad tới Calcutta (Kolkata), riêng
phần trên lãnh thổ Ấn Độ dài 1.600km.
Khách sạn lưu trú của đoàn phim tên là Oberoi nằm
trong một khu giải trí trên đỉnh núi rất sang trọng có

Kufri, Shimla

thể ngắm nhìn cảnh rộng Shimla ngoạn mục tràn ngập
những cánh rừng thông, tùng, bách, vân sam và những
khu phố kiến trúc theo kiểu Anh quốc cuối thế kỷ XIX
đầu XX. Lúc này là đêm 25/12 (sau Noel một ngày),
nhiệt độ 70C. Một tháng trước tuyết rơi rất dày. Thành
phố nằm trên độ cao trên 2.200 mét, vĩ độ 310 Bắc ở sâu
trong núi rừng Hy-mã 90km.
Công trình kiến trúc tiêu biểu là lâu đài Phó vương
Himachal, sau có thời là trụ sở của chính quyền Anh
tại Shimla. Năm 1947, nơi đây là địa điểm ký “Hiệp ước
Shimla” chia cắt đất nước thành hai quốc gia là Ấn Độ
và Pakistan, nay là Học viện Hành chính Ngoại giao.
Toàn bộ nội các chính phủ mùa hè lên làm việc tại tòa
lâu đài này vì trước đây ở Delhi chưa có máy lạnh; đến
giữa mùa thu mới trở về thủ đô.
Công trình kiến trúc đế vương này là một tác phẩm
nghệ thuật thực thụ, quy mô lớn, có giá trị mỹ thuật và sử
dụng cao, được xây dựng từ năm 1884 đến 1888 tại một
trong những địa điểm đẹp nhất của Shimla, gồm hàng loạt
hạng mục cầu kỳ, kiên cố, được thiết kế công phu trong
khuôn viên rừng cây rộng lớn, có sân và vườn cảnh. Toàn
bộ sàn lâu đài gồm ba tầng đều lót thảm quý. Hành lang
tầng hai và tầng ba có những cổng vòm rất quý phái.
Chiều dài của lâu đài là 120 mét, sân cỏ rất rộng. Quý nhất
là khu rừng vân sam chiếm lĩnh gần hết khuôn viên. Vân
sam là loài cây quý hiếm chỉ có ở xứ lạnh. Ở miền Bắc tỉnh
Vân Nam (Trung Quốc) có một khu du lịch tên là “Vân Sam
Bình” ở độ cao 3.200 mét trên sườn Ngọc Long Tuyết sơn
cao 5.596 mét; nơi thấp hơn không có loại cây này. Tuy
nhiên, Shimla có độ vĩ Bắc cao hơn “Vân Sam Bình” tới hai
độ nên vân sam có thể mọc ở độ cao 2.200 mét. Toàn bộ
thành phố, dọc theo các con đường, các dãy phố, các sườn
núi, đỉnh đồi, thung lũng đều đặc kín loài cây quý phái này.
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Lâu đài của Phó vương Himachal

Nó thuộc họ tùng bách nhưng thân cây lớn hơn nhiều, tán
rộng, gốc thường có địa y. Thành phố có một đường xe lửa
khổ rộng 0,6 mét nối với một thành phố Hy-mã khác có
tên là Kalka, dài 60 dặm, gồm 107 đường hầm xuyên núi,
chạy mất 4 giờ, không thấy có bánh răng cưa có lẽ vì không
phải leo núi (hai thành phố có độ cao gần như nhau). Loại
tàu đường núi chạy đường gần chỉ trên dưới 100km này
chỉ kéo có một toa, khổ lại hẹp như kiểu “ô-tô ray” của ta
thời Pháp chạy đường Hà Nội-Nam Định chẳng hạn. Tuy
nhiên, cần lưu ý Ấn Độ là nước có khổ đường sắt rộng nhất
thế giới (1,8 mét). Chúng tôi đã từng đi loại tầu này ở dưới
đồng bằng. Nhà ga Shimla xây năm 1905.
So với Đà Lạt thì chênh lệch độ cao giữa các con đường
ở Shimla lớn hơn nhiều. Bạn có thể đứng tại một đường
phố trên đỉnh núi nhìn xuống một khu phố dưới thung
lũng sâu hun hút. Tất nhiên chúng tôi được nối với nhau
bằng đường xe hơi. Địa hình lồi lõm rõ rệt tạo nên cảnh
quan rất điển hình sơn cước, thực hấp dẫn.
Khách sạn Oberoi nơi đoàn lưu trú rất sang (6 sao), ở
trên đỉnh núi có thể phóng tầm nhìn bao quát cảnh núi
rừng Hy-mã dày đặc tùng bách và những đô thị lân cận
cùng những con đường đèo ngoằn ngoèo thật đẹp và
nên thơ. Giá phòng mỗi ngày tới 800 USD nên chúng tôi
chỉ dám ở ba ngày rồi phải chuyển sang khách sạn khác
(từ 5 sao trở xuống) cũng rất sang. Ở Shimla khách ăn
uống thoải mái, không phải kiêng. Món ăn nổi tiếng ở đây
là sườn heo nướng cực hấp dẫn, một chai bia giá 60 rupi.
Dạo chơi mùa đông lạnh giá giữa phố phường Hy-mã
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là một thú chơi tuyệt đỉnh, nhất là vào khoảng thời gian từ
25/12 đến 1/1 tại một thành phố đậm phong cách châu
Âu như Shimla. Có những con đường rất đẹp, hạn chế xe
cộ, nên người đi bộ rất đông, thường có độ dốc lớn, ngoằn
ngoèo. Thành phố có những quảng trường xinh xắn, hấp
dẫn khách viễn phương, thường là ở ven thung lũng, có
thể nhìn xa hàng chục cây số tới các khối núi lân cận, các
thị trấn lân cận. Một trong số đó là “Quảng trường Tán Gẫu”
rất độc đáo. Dân địa phương và du khách thường tới đây
vào tất cả các buổi sáng để “tán gẫu” với người quen hoặc
không quen, rất tự nhiên cởi mở thân thiện. Không khí thật
sự sôi nổi đông đúc nhộn nhịp, biểu hiện rất rõ bản tính địa
phương của người Shimla. Nhìn họ không biết ai giàu ai
nghèo. Ông chủ khách sạn Oberoi xuất thân là một người
làm công, trông rất giản dị, nay là người sở hữu 50 khách
sạn cực sang trên toàn thế giới.
Thành phố có một nhà thờ Thiên Chúa giáo rất lớn,
kiến trúc đẹp, có từ thời thuộc địa.
Như đã nói, Ấn Độ là quốc gia đa tôn giáo, riêng Hymã-lạp sơn, Ấn giáo là thống soái, sau đó là Phật giáo.
Phật tử chủ yếu là người Tạng. Ngày 31/12, một ngày đẹp
trời tất niên, khi cả thế giới đang chuẩn bị đón năm mới,
chúng tôi thăm một khu dân cư người Tạng do một nhà
sư trẻ dẫn đường. Vị sư người Tạng này tu ở Nam Ấn, lên
Bắc thăm gia đình (Nam Ấn vốn là trú xứ và nơi tu tập
của Bồ-tát Long Thọ). Cổng chùa ở khu dân Tạng có dòng
chữ “Dòng tu Ninh-mã”. Vị sư trẻ này từng học Phật tạng
ở Shimla, tu ở gần Bangalore, nơi có nhiều sư Tạng và

chùa Tạng. Tại Shimla hiện có khoảng 3.000 người Tạng
tỵ nạn từ giữa thế kỷ XX. Tại khu cư Tạng này có một lớp
trẻ nhỏ đang học kinh theo tiếng Tạng, cac cháu nói
được cả tiếng Tạng và tiếng Ấn. Thời Đức Phật chưa có
văn tự nên kinh được truyền theo cách học thuộc. Chữ
Tạng có nguồn gốc từ Sanskrit. Toàn Ấn Độ có khoảng
400.000 người Tạng. Hiện các sư ở đây phần lớn đã đi Bồđề Đạo tràng. Rất dễ nhận ra nơi cư trú của người Tạng
qua việc trang trí căng đầy dây phướn và kiến trúc chùa
theo phái Tạng truyền. Ngôi chùa Tạng Đại thừa được xây
dựng bởi lãnh tụ tâm linh Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV vào năm
1992. Ngôi chùa cũng là một tu viện. Trong các hốc thờ có
tượng Đức Như Lai, hai đệ tử Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên
một bên, một bên là Quán Thế Âm và Liên Hoa Sinh. Phật
giáo Tạng truyền có bốn dòng, trong đó có dòng Ninhmã (Cổ Mật), dòng Gelugpa (Cách-lỗ)…
Shimla có sức hút mạnh mẽ không chỉ vì thành phố cực
kỳ hoa lệ được kiến tạo bằng bàn tay của cả con người
và tạo hóa mà vùng lân cận của nó cũng hết sức đặc sắc.
Lúc này là giữa mùa đông, chỉ sau tiết đông chí khoảng
trên một tuần nên trời còn rét đậm. Trên đường vãn cảnh,
xe dừng để quay cảnh một cánh đồng tuyết có nhiều bãi
băng ở độ cao 2.400 mét. Cảnh vật thật sự lãng mạn, hơi
buồn, gợi nhớ da diết những buổi chiều ngoại ô Mạc Tư
Khoa tuyết phủ mỗi năm tới sáu tháng, buồn tẻ đến nao
lòng, dưới cái lạnh có khi tới âm 35oC. Một nơi dừng chân
khác là khu du lịch Kufri cao 2.600 mét tuyết phủ kín cả hai
bên đường sườn núi và mép vực. Toàn khu có tới 400 chiếc
xe hơi, 400 con ngựa và rất nhiều trâu lùn (tức bò Tạng) sẵn
sàng đưa khách đi tham quan vào sâu trong sườn Hy-mã.
Nét đẹp quyến rũ nhất của Kufri là rừng thông ba lá cao to,
bạt ngàn, cường tráng và quý phái.
Địa điểm cuối cùng gây ấn tượng mạnh mẽ trong
chuyến đi Shimla là việc ghé thăm một trường trung học
danh tiếng ở Kasauli mang tên Sanawar trên đường về
Delhi. Đây không chỉ là một học đường nổi tiếng nằm sâu
trong Hy-mã-lạp sơn mà còn là một công trình kiến trúc đồ
sộ, được xây dựng công phu thể hiện sự trân trọng đáng
kính của chủ nhân và những người xây dựng. Công trình
được hoàn thành năm 1847. Ông Kapur, hướng dẫn đoàn,
đồng thời là chủ một hãng du lịch lữ hành từng học ở đây.
Hai con của ông cũng là học sinh của trường. Một trong
những cựu học sinh danh giá của trường là một Thủ tướng
Ấn Độ. Nhà trường có riêng bệnh viện, ngân hàng, nhà thờ,
bưu điện, hồ bơi nước nóng, khu thể thao; có hai khu riêng
cho nam sinh và nữ sinh; mỗi năm chỉ tuyển 60 học sinh
mới. Trường hiện có 1.000 học sinh, học phí 500.000 rupi
mỗi năm. Nhà thờ của trường xây toàn bằng đá đã trên 100
tuổi đời. Sân trường có những cột bia kỷ niệm những học
sinh đi lính tham chiến Đệ nhất Thế chiến, bia kỷ niệm các
học sinh đã hy sinh trong Đệ nhị Thế chiến, trong các cuộc
chiến với lính Tàu năm 1962, và với lính Pakistan đầu thế kỷ
XX. Khuôn viên nhà trường rộng 140 hecta, dầy đặc rừng
vân sam, thông ba lá, tùng, bách, sa mộc…

Trường Sanawar không chỉ chứng tỏ sức mạnh tài
chính, tầm nhìn, ý tưởng và quan điểm về giáo dục mà
còn thể hiện bản lĩnh của chủ nhân dám làm một công
trình đồ sộ, vĩnh cửu, đẳng cấp giữa núi rừng hẻo lánh để
nó sống mãi với thời gian, với lòng ngưỡng mộ và mến
yêu với cả hậu thế…
Có thể nói Shimla là hòn ngọc quý của núi rừng Hymã-lạp sơn, của Ấn Độ và của vùng Nam Á. Hai trong
những yếu tố cơ bản khiến thành phố trở thành nơi nghỉ
mát lý tưởng là độ cao địa hình (2.200 mét) và vĩ độ lớn
(310 Bắc). Ngoài ra, phong cảnh đẹp, điệp trùng núi non
hiểm trở, thảm thực vật quý hiếm sang trọng, quy mô và
nghệ thuật các công trình kiến trúc độc đáo kỳ công có
giá trị cao cũng góp phần khiến Shimla thành một chốn
bồng lai thực sự, hùng vĩ, thơ mộng, rất được ngưỡng mộ.
Với Shimla, cần phải nhấn thêm hai thế mạnh, đó là từ
đây đến hàng loạt đỉnh cao Hy-mã không xa lắm, và bản
thân có địa hình miền núi rất tốt cho việc xây dựng.
Từ thành phố cao nguyên này đi về hướng Đông nam
và hướng Tây bắc sẽ đến được nhiều đỉnh núi vào loại cao
nhất thế giới. Theo sự ghi chép chưa đầy đủ trên bản đồ,
ta có thể kể ra một số đỉnh cao tính bằng mét so với mặt
biển như sau: 6.315 mét, 7.138 mét, 7.126 mét, 7.031 mét,
6.711 mét, 7.135 mét, 7.826 mét, 7.672 mét, 6.130 mét,
8.126 mét… Nếu như nói rằng có một miền đất có hàng
chục đỉnh núi cao trên 7.000 mét, lập tức ta hiểu ngay
rằng đó chính là một phần Hy-mã-lạp sơn, bởi không ở
đâu trên thế giới có một miền núi cao đến thế, và Shimla
chính là bàn đạp thăng thiên tuyệt vời nhất.
Yếu tố thứ hai là thế núi. Khi nói tới miền núi, nó không
đương nhiên phải là vùng cao. Miền núi có thể là vùng
thấp, vùng cao nguyên, thậm chí vùng cao ngất như Hymã-lạp sơn chẳng hạn.
Tuy nhiên, có những vùng cao nhưng không phải là
miền núi vì không có núi hoặc có nhưng không đáng
kể. Cần nhận thức rằng thế núi chính là một lợi thế chứ
không phải là trở ngại cho xây dựng và kiến trúc, đặc
biệt là việc tạo cảnh quan. Trên thế giới có rất nhiều sơn
thành cùng với Shimla như Hồng Kông, Trùng Khánh, Lệ
Giang, Monaco… Ở Hồng Kông và Trùng Khánh, ngay
trung tâm thành phố đã có nhiều con đường chui qua
hầm núi. Thành phố Monaco có ba đường phố song song
xẻ dọc thành phố ở ba cao trình khác hẳn nhau so với
đường thấp nhất dọc bờ biển. Còn ở Lệ Giang, ngoài núi
ở ngay trong phố thì việc đi đến chân ngọn Tuyết sơn
gần 6.000 mét cũng chỉ mất mười phút vòng vèo xe hơi.
Đất nước chúng ta cũng có một số sơn thành như Shimla
nhưng mức độ hùng vĩ thấp hơn, không gập ghềnh, thơ
mộng và khúc khuỷu bằng. Nói như thể để hiểu rằng nếu
Shimla là một mảnh đất bằng phẳng thì dù có cao hơn
biển 3.000 mét, thậm chí 4.000 mét, cũng không thể thơ
mộng, hùng vĩ, kỳ bí như hiện có. Đà Lạt, Shimla… chính
là thành tựu tuyệt vời không chỉ của công sức mà còn của
ý chí, trí tuệ và sự khôn ngoan của con người… 
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QUAÃNG CAÁO

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

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

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

Chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ sản phẩm
Nến Quang Nghệ trong suốt thời gian qua
NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

 Cung caáp nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát neán: Höông
lieäu, daàu parafill, saùp, rau caâu, ly thuûy tinh, tem, tim ñeøn…
 Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi saùp neán thôm ngheä thuaät, neán ly cao
caáp… Nhaän ñôn ñaët haøng theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch.
Ñaëc bieät: Coù giaù öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi quyù khaùch mua soá löôïng nhieàu.
Caàn tìm ñaïi lyù ôû caùc chuøa, tænh thaønh trong caû nöôùc
Nhaø xöôûng: 205B/28 AÂu Cô, P.5, Q.11, TP.HCM
Ñieän thoaïi: (08) 62738.228 - 38656.506 - Fax: (08) 3865.6506
Email: quangnghecandle@yahoo.com.vn
Website: www.quangnghecandle.com

Đang phát hành
Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
đóng bộ tập 1 & 2
năm 2017
Mọi chi tiết xin liên hệ
ĩa,
Tòa soạn: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3848 4335
DĐ: 0906 934 252 (Ngô Văn Thông)
ng)
 Quý độc giả có nhu cầu viết bài và chụp ảnh về nhà hàng chay, quảng bá thương hiệu

hay đưa tin về công tác từ thiện, chuyên mục y tế cũng như đăng quảng cáo…
 Xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Tòa soạn
 ĐT: 02838484335
 Email: toasoanvhpg@gmail.com

Sắp phát hành
Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
đóng bộ tập 1 & 2 năm 2018

Mọi chi tiết xin liên hệ
Tòa soạn: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Phòng Phát hành: (84-28) 3848 4335

Đón đọc

Số 317
Phát hành ngày 15 - 3 - 2019

CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH:
HÀ NỘI

LÂM ĐỒNG

Cô Trần Thị Trâm
Showroom Sách Thái hà
119 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0986644553

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc
Số 9 hẻm 2 Đồng Tâm, P.8, TP.Đà Lạt
ĐT: 0911442459

THỪA THIÊN-HUẾ
Anh Đặng Văn Hợp
Trung tâm Văn hóa Liễu Quán
15A Lê Lợi, TP.Huế
ĐT: 0905842219

ĐÀ NẴNG
Thượng tọa Thích Từ Nghiêm,
chùa Phổ Đà
340 Phan Chu Trinh, TP.Đà Nẵng
ĐT: 0914 018 093

Phòng phát hành chùa Phước Huệ
697 Trần Phú, TP.Bảo Lộc
ĐT: 0169 8287 177
(Cô Hường)
Trần Thị Linh Châu
PPH Chùa Linh Sơn
120 Nguyễn Văn Trỗi, P2, TP.Đà Lạt

CẦN THƠ
Chị Tâm, Phòng phát hành
128 Nguyễn An Ninh, Q.Ninh Kiều
ĐT: 0939282636

KHÁNH HÒA
Chị Hương,
Thư quán Hy Mã Lạp Sơn,
chùa Long Sơn,
số 20 đường 23 tháng 10
TP.Nha Trang
ĐT: 058 2241 868 - 038 2552 374

TIỀN GIANG
Đại lý Mây Hồng,
57 Lý Thường Kiệt, TP.Mỹ Tho
ĐT: 0733.877.054

TP. HỒ CHÍ MINH
Tại tòa soạn
294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3
ĐT: 028 38.484.335

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

Giá: 22.000 đồng
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