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Kính thưa quý vị độc giả,

Chúng tôi lại xin có lời nhắc riêng cho các tác giả gửi bài cộng tác: Chúng 
tôi cứ nghĩ các tác giả hẳn là những độc giả khá thường xuyên của tạp chí 
Văn Hóa Phật Giáo. Thực ra, không hẳn là như vậy. Mặc dù trên các trang thư 
này, chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở rằng không nên gửi một lúc quá nhiều 
bài (nhất là thơ), không nên viết bài quá ngắn hoặc bài trùng với các đề tài đã 
đăng và không có ý gì mới, hoặc những bài vượt ngoài chủ trương của VHPG. 

Chúng tôi cũng xin được thông cảm vì không hồi âm các thư gửi yêu cầu 
cho biết vì sao không đăng bài đã nhận được. Lý do là Ban Biên tập không có 
thì giờ để làm như vậy và nhất là vì sự tế nhị khi phải nêu rõ vì sao không đăng 
một bài báo nào đó.

Để tránh bớt những thất lạc khi gửi báo biếu và nhuận bút và cũng bớt 
công việc cho tòa soạn, kể từ nay, chúng tôi đề nghị các tác giả cư trú tại thành 
phố Hồ Chí Minh có bài đăng trên VHPG hãy đến tòa soạn để nhận báo biếu 
và nhuận bút trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành số báo có đăng bài 
của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại hoặc gửi điện thư báo tin đến quý vị khi 
báo vừa phát hành.

Sau cùng, VHPG xin hứa với quý vị độc giả sẽ cố gắng tìm mọi cách để đưa 
báo sớm và đúng địa chỉ của các điểm phát hành và của các độc giả đăng ký 
mua báo dài hạn.

Xin cảm ơn và chúc vạn an toàn thể quý vị độc giả.

            Văn Hóa Phật Giáo    
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Thắng trận sanh thù oán, 
Bại trận nếm khổ đau, 
Ai bỏ thắng, bỏ bại, 
Tịch tịnh, hưởng an lạc. 

(Kinh Tương ưng bộ, Chương III)
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Đạo Phật xuất hiện ở thế gian, khởi đầu từ 
vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Nepal, Ấn Độ cổ (nay 
là Brumindai vùng Terai), và bừng sáng tại 
Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma-kiệt-
đà), nay là Bodhigaya, bang Bihar Ấn Độ, 

do Bồ-tát Sĩ-đạt-ta về sau xuất gia tu hành thành Phật, 
hiệu Thích-ca Mâu-ni khai sáng và ngày nay đã truyền 
bá khắp năm châu, mang đậm màu sắc Phật giáo 
Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa (hay nói khác 
đi là Thượng tọa bộ, Đại chúng bộ và Kim Cang thừa) 
đến nay hơn 2.600 năm với hơn 500 triệu Tăng tín đồ 
khắp thế giới, đang hành trì và truyền bá Giáo pháp 
Đức Phật, mang thông điệp Từ bi, Trí tuệ và Hòa bình 
của Đức Phật đến mọi người, mọi giới theo các 

tổ chức, hình thức khác nhau; nhưng 
tất cả đều vì mục 

đích duy 

nhất làm làm sáng tỏ và phát huy hiệu năng thông 
điệp của Đức Phật đối với nhân loại và chúng sanh trên 
hành tinh mà chúng ta đang hiện hữu. 

Từ ý nghĩa ấy, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, một 
thành phố của một đất nước yêu chuộng hòa bình 
trong tinh thần từ bi, hoan hỷ, hòa hợp của người 
con Phật, mục đích duy nhất mang lại ánh sáng tình 
thương, lòng quảng đại vị tha qua giáo lý đạo Phật, vào 
ngày 08/4/1998, các nhà lãnh đạo Phật giáo 23 quốc 
gia và vùng lãnh thổ gồm các truyền thống Phật giáo 
Nam truyền, Bắc truyền, và Kim Cương thừa, đã cùng 
ngồi lại bên nhau trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và 
chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hành trì và phương 

thức truyền bá Giáo pháp đạo Phật đã hình thành 
hơn 2.000 năm qua trên hành tinh nầy. 

Các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới đã thống 
nhất lập Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh 
pháp; Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành 
viên sáng lập do Hòa thượng Thích Minh Châu 

đại diện. Trải qua 20 năm hoạt 
động, với bảy kỳ Đại hội, 

theo các mục đích là trung 
tâm để các nhà lãnh đạo 

Phật giáo Nam truyền, 
Bắc truyền, Kim Cang 
thừa trên thế giới trao 
đổi quan điểm, kinh 

nghiệm, đưa ra phương 
thức hành trì, truyền bá 

Chính pháp, vượt qua các 
rào cản về hệ phái truyền thừa, 

truyền thống Phật giáo, quốc 
gia, sắc tộc địa phương, địa dư 

lãnh thổ, châu lục 
v . v … 

T H Í C H  T H IỆN  N HƠN

theo Hội Phật giáo Thế giới
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Tạo ra một không gian hiểu biết tương kính, tôn trọng, 
hợp tác giữa các trường phái Phật giáo, để hiệp lực 
truyền bá Phật pháp, đưa thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa 
bình, cứu khổ độ sanh của Đức Phật đến với nhân loại 
trên thế giới. Kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy 
nghiên cứu và hành trì lời Phật dạy, giúp cho xã hội, thế 
giới chúng sinh ngày càng an vui hạnh phúc trong hòa 
bình vĩnh cửu và thịnh vượng theo giáo lý đạo Phật. 
Hội đã hoàn thành các mục đích yêu cầu đã đề ra trong 
xu thế phát triển của nhân loại và Phật giáo thế giới, 
đồng thời hồi ứng một cách có căn cơ một số vấn nạn 
đã đặt ra cho Phật giáo cũng như cho xã hội và thế giới 
loài người trong thế kỷ XXI và những thế kỷ tiếp theo. 

Trong quá trình hoạt động, dù đạt được nhiều kết 
quả mong muốn, nhưng trên bình diện lịch sử, tổ chức 
chưa ấn định một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế của 
tổ chức Phật giáo thế giới đại diện cho hơn 500 triệu 
Tăng tín đồ. 

Với những yêu cầu cấp thiết và thống nhất chung, 
tại Đại hội Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới kỳ VI từ ngày 
8 đến ngày 14/12/2014 quy tụ 41 quốc gia, vùng lãnh 
thổ gồm các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới, đại diện 
cho hơn 500 triệu Tăng Ni, Phật tử thế giới tại Trụ sở 
của Hội - chùa Muryojuji, núi Nam Đầu, Đại Vương điện 
Phật giáo thành phố Kobe, Nhật Bản đã thông qua 
Nghị quyết, chọn ngày 08/4 dương lịch hằng năm, làm 
ngày kỷ niệm Phật giáo Quốc tế 08/4 tại các quốc gia là 
thành viên của Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh 
pháp.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, với tư cách thành 
viên sáng lập Hội, năm nay là lần thứ 5, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam hưởng ứng và chào mừng ngày Phật 
giáo Quốc tế 08/4 được tiếp tục diễn ra trong những 
năm kế tiếp của thế kỷ XXI, làm cho ánh sáng chân lý, 
từ bi, trí tuệ, nhân bản hòa bình, bất bạo động của đạo 
Phật sẽ là những tác nhân hữu hiệu cho công cuộc 
xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh lạc đầy ắp tình 
người đồng loại như Đức Phật đã huấn thị: 

“Con người là thù thắng, vì có hai khả năng: Chuyển 
hóa tâm linh, thành tựu đạo quả giác ngộ; Cải tạo được 
hoàn cảnh xã hội chung quanh, làm cho thanh bình, an 
lạc, hạnh phúc như là một Tịnh độ tại nhân gian”.

(Kinh Anh lạc) 

tức là góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi, 
tai hại khí hậu toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động 
và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực thực hiện. 

Với tinh thần và ý nghĩa đoàn kết, hòa hợp, góp 
phần xây dựng hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho nhân 
loại trên hành tinh bằng giáo pháp của Đức Phật đã để 
lại cho chúng sanh hơn 2.600 năm qua, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sẽ nỗ lực tinh 
tiến, thực hiện một cách trọn vẹn, tích cực, kết hợp 
giữa nội lực và ngoại lực, góp phần xây dựng một thế 

giới công bằng, dân chủ, văn minh, theo tinh thần giáo 
lý đạo Phật, mà Đức Phật đã hiện hữu ở đời, giữa thế 
gian, hôm nay và mai sau. 

Như Khế kinh nói: 
“Có một đấng phi thường đã xuất hiện ở thế gian. Vì 

hạnh phúc cho chư Thiên, vì hạnh phúc cho số đông, 
nên xuất hiện ở đời. Đấy là đấng Như Lai Chánh đẳng 
Chánh giác”. 

(Kinh Tăng chi bộ - phẩm Một Người) 

Bằng ánh sáng chân lý đạo Phật, soi rọi cho chúng 
ta đầy đủ trí tuệ, tình thương và lòng bao dung quảng 
đại, để cùng nhau kiến tạo thế giới thanh bình an lạc và 
hạnh phúc của mỗi người chúng ta. 

Chúng ta kính cẩn tri ân công đức sự hiện hữu của 
Đức Phật và giáo pháp của Ngài bằng hành động thực 
hành lời Phật dạy: Từ bi, hòa bình, đoàn kết, hòa hợp và 
cùng chia sẻ cảm thông, làm lợi lạc chúng sanh trong 
mọi thời đại như Khế kinh nói: 

“Vui thay Đức Phật ra đời. Vui thay Giáo pháp được 
giảng. Vui thay Tăng-già hòa hợp. Vui thay Tứ chúng 
cùng tu”. 

(Kinh Pháp cú 194) 
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1. THÂN THẾ ĐẠO NGHIỆP
Hòa thượng Trí Thủ Đại sư
Văn Kính - Đạo Giám - Tâm Như lưu đời
Mười chín tháng chín tuyệt vời
Tam nhất lẻ chín mười mươi Kỷ hiền
Quảng Trị, Triệu Phong, Trung Kiên
Nguyễn tộc, bát thế thắng duyên ta-bà
Đời đời nguyện lực Di-đà
Bốn tám nguyện lớn hiển tòa hoằng dương
Khai sơn - Trùng kiến… đạo trường
Trụ trì nhiếp hóa cát tường long lanh
Cụ ông Trừng Khiết pháp danh
Diệu Quang, Hưng Nghĩa… thiện lành gia phong
Cụ bà Thị Nậy - chiếu dòng
Tự ngàn xưa, gốc Tiên Rồng luân lưu
Thiếu thời chín tuổi linh ưu
Tự căn tánh thích tư tu văn thiền
Kinh Nhật tụng sẵn túc duyên
Hạnh Bồ-đề sớm hiện tiền hương khai
Năm mười bốn tụ gót hài
Chùa Hải Đức thọ học bài kinh thơm
Năm mười bảy hướng Sa-môn
Trà Am chốn Tổ suối nguồn lung linh
Viên Thành sư phụ đạo tình
Khai tâm mở trí… khai kinh nhiệm mầu
Uyên - Hiển - Giải - Thủ khởi đầu
Tổ Tổ trùng ấn… thẳm sâu vô vàn
Năm hai mươi… tỏa hào quang
Thủ chúng tam bách đại Tăng giới đàn
Bổn sư ấn thị sen vàng
Đại nguyện Trí Thủ tam đàn xưa sau
Nhiệm mầu vi diệu tâm giao
Tâm Như - Đạo Giám… mật đào thiện sanh
Di-đà đức hóa căn lành
Thập Tháp cầu học… nối cành thiên hương
Phổ Thiên, Tây Thiên… bốn phương
Ngài Thiền Tôn giám đốc nương bóng thiền
Tổ Phước Huệ giáo học tuyên
Cư sĩ trí thức hằng truyền kinh thơ
Đình Thám, Khoa Toàn… khế cơ
Xuân Huy… trưởng dưỡng ước mơ phụng thời
Tương sanh học dạy mỉm cười
Văn hóa đời đạo xinh tươi ta-bà
Hăm bảy tuổi diệu ba-la
Giáo thọ Báo Quốc… hương hoa ngút ngàn
Ba-la-mật đẹp đạo tràng
Năm hai chín tỏa hào quang trụ trì
Ba mươi, bốn mươi… đức uy

* Thành kính tưởng niệm lần thứ 35 Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, 
Chủ tịch HĐTS đầu tiên viên tịch (1984-2019)

DẤU SON LỊCH SỬ T RẦN  Q U Ê  HƯƠN G

Từ Đàm đào tạo chúng Ni buổi đầu
Linh Quang Phật học trường lưu
Kinh tế tự túc thiện mưu thế trần
Phật học, thế học cân phân
Trí lực, đạo lực nghĩa nhân giúp đời.
       
2. DẤN THÂN HOẰNG HÓA
Cách mạng Tháng Tám bừng khơi
Phật giáo Cứu quốc hộ đời an dân
Nguyệt san Giải Thoát góp phần
Nhân dân đại biểu nối vần tương sinh
Chùa vua, chùa dân hữu tình
Dân - vua gắn kết phân minh đạo đời
Giới đàn Báo Quốc lên ngôi
Một chín bốn tám người người hân hoan
Thất sư tôn chứng rỡ ràng
Tăng - Ni nhị bộ sen vàng ngát hương
Trung phần Phật học xiển dương
Giáo dục tư thục tựa nương khế thời
Ba cấp phát triển gọi mời
Trường Bồ Đề… khắp nơi nơi tỉnh thành
Một chín năm hai sẵn dành
Giáo dục Phật học thơm danh ngút ngàn
Từ Báo Quốc - Huế sang trang
Trung phần Hải Đức… rỡ ràng thiền gia
Năm sáu, năm bảy nở hoa
Đại giới đàn… bát ngát tòa Kim Cang
Hòa thượng đàn chủ nghiêm trang
Đầm sen thiêng rực hương vàng thiên sanh
Trụ vương gia pháp hóa thành
Trì Như Lai tạng… thơm danh thế trần
Giảng sư, Hiệu trưởng… hóa thân
Giám đốc, Giám học… bao lần hoằng dương
Từ trường lớp đến nước tương
Kinh tế tự túc thời phương Bồ Đề
Một chín sáu mươi du hề
Sài Gòn - Gia Định sơn khê khơi nguồn
Khai kiến Già Lam Quảng Hương
Như thị ấn pháp thượng phương ta-bà
Long lanh hạnh nguyện Di-đà
Đông Tây hội tụ ngát tòa đại bi
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Trưởng đoàn Tăng-già thiên di
Phật giáo thế giới hỷ bi Niết-bàn
Quốc đạo Lào tỏa hào quang
Hòa bình nhân loại chiên đàn trầm hương.
     
3. XIỂN DƯƠNG PHẬT PHÁP
Một chín sáu ba nhiễu nhương
Nghiệp xưa còn đọng vấn vương phong trần
Đạo pháp dân tộc… xa luân
Ly xả nhân quả… trong ngần chướng duyên
Lửa từ bi… giải oan khiên
Lửa từ bi… thắng não phiền nhân sinh
Bắc Nam Trung thắm đạo tình
Phật giáo Thống nhất niềm tin hiển bày
Mười một tập đoàn huyền khai
Hoằng pháp - Giáo dục tương lai nhiệm mầu
Nha Trang - Sài Gòn tâm giao
Ấn Quang, Xá Lợi… nhịp cầu thân tăng
Long Sơn - Phổ Đà như rằng:
Hải Đức - Pháp Hội truyền đăng suối nguồn
Tiến lên Cao đẳng Phật đường
Chánh pháp chân đế tinh tường rộng xa
Tin Phật - Bát-nhã… ba-la
Đại học Vạn Hạnh nở hoa thanh bình
Một chín sáu lăm huyền kinh
Chiêm bái Phật tích… hữu tình Thiền tông
Nhật Bản - Hàn Quốc - Hồng Kông
Đài Loan thân thiện dòng sông thuyền từ
Và như diệu sử kinh thư
Hoằng pháp - Tài chánh tu tư quán trừng
Bảy lăm Tổ quốc trùng hưng
Giới đàn Quảng Đức chào mừng quê hương
Tổ đình Ấn Quang về nương
Ươm hạt giống Phật xiển dương hạnh lành
Nhiệm mầu tương tức tương sanh
Đại hội bảy chuyển hóa thành Vô ưu
Sử vàng Thất bảo điều nhu
Tâm nguyện kết tụ trượng phu Bồ-đề
Viện trưởng gánh nặng thượng đề
Thống nhất một mối khứ hề tông phong
Việt Nam quê mẹ Lạc Hồng
Trưởng ban vận động nối dòng thiền gia
Tam mươi, tám mốt… nghị tòa
Giáo hội Phật giáo một nhà Bắc Nam
Từ đây hương sắc Ưu-đàm
Thiền gia tổ ấn linh nham sen vàng
Chủ tịch trị sự đạo tràng
Sứ mạng nhiếp hóa hòa quang đồng trần
Cao niên, cao đức, cao nhân
Hòa bình châu Á phong vân dặm ngàn
Tôn giáo thế giới kết đoàn
Giải trừ quân bị giải đàn hạt nhân
Mông Cổ, Nhật Bản nhân dân
Liên bang tụ hội tương lân sắc màu

Rồi Cộng hòa Dân chủ Lào
Á Âu gắn bó cùng nhau luận bàn
Vì hòa bình, giải hạt nhân
Thương yêu vạn loại, thương thân chính mình.

4. KINH LUẬT TRUYỀN LƯU
Vì đạo pháp, vì chúng sinh
Phụng sự bá tánh hàm linh ta-bà
Đi đâu cũng hạnh Tăng-già
Bốn tám đại nguyện Di-đà công phu
Từng đêm bái sám tịnh trừ
Phẩm hạnh tích lũy Vô ưu quang thiền
Lại còn phiên dịch soạn biên
Chư Kinh, Luật, Luận ngàn thiên cát tường
Phổ Môn, Phổ Hiền, Vô thường
Di-đà, Thập thiện, Đại Phương đẳng từ
Bất tăng bất giảm tu tư
Tâm kinh, Tịnh độ, chơn như mật truyền
Luật Tỳ-kheo, Bồ-tát duyên
Tứ phần, Truyền giới tinh chuyên tịch trầm
Luận khuyến phát Bồ-đề tâm
Nghi thức Phật đản quán tầm sám khuya
Thường lạy bốn tám nguyện về
Tây phương Cực lạc khứ hề nhàn du.

5. DẤU SON LỊCH SỬ
Đạo lực thâm cảm Vô ưu
Thương Tăng Ni nghiệp võng thù nhân gian
Lập chúng Dược Vương cứu nàn
Đại lương y giải vô vàn tai ương
Ma-ha Bát-nhã chơn thường
Nam mô như thị an tường bến xưa
Báo thân thất thập lục thừa
Huyễn thân viên mãn thuyền đưa sang bờ
Ngũ thập lục đạo huyền cơ
Linh sơn “Ôn” ngự kinh thơ nhiệm mầu
Giờ thiêng, ngày hai canh đầu
Tháng Ba, Giáp Tý nhịp cầu hóa thân
Quảng Hương Già Lam hiển thần
“Ôn” quy Tây cảnh - cao đăng Niết-bàn
Dòng đời vô tận băng ngàn
Bóng “Ôn” nhập hóa Trăng vàng thuyền không
Đại nguyện thống nhất Thiền tông
Dẫu bao năm vẫn quyện hồng tinh khôi
Trà Am - Báo Quốc rạng ngời
Bắc - Trung - Nam đẹp đạo đời ngàn thu
Phật giáo Việt Nam - mẫn ưu
Thống nhất Giáo hội điều nhu thế trần
Thượng Trí hạ Thủ thượng nhân
Thuyền từ Bát-nhã vạn phần thắng tâm
Bóng Ngài ân đức thậm thâm
Dấu son lịch sử tích trầm trượng phu.

Quảng Hương Già Lam, ngày 01/03/Kỷ Hợi - 2019 
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Tôi biết tên Giáo sư Hoàng Xuân Hãn từ lúc 
còn là sinh viên Đại học Hà Nội. Lúc ấy tôi 
chỉ biết GS đậu bằng Thạc sĩ Toán học, tốt 
nghiệp trường Bách khoa Paris, một “đại trí 
thức” thời bấy giờ… 

Về con người trong chánh giới, cũng như về nhà văn 
hóa lớn của Việt Nam rất có công trong việc nghiên 
cứu và biên soạn những sách 
về danh từ khoa học, về văn 
học và lịch sử, chắc có những 
chánh khách, văn nhân và sử 
gia sẽ viết lại. Tôi chỉ muốn 
ghi lại đây công ơn của GS 
Hoàng Xuân Hãn giúp tôi rất 
nhiều trong việc nghiên cứu 
âm nhạc, và nhiều thành quả 
tôi thâu thập được phần lớn 
nhờ sự dìu dắt, chỉ dạy và gợi 
ý của thầy Hãn. Đối với tôi chỉ 
có danh từ “guru” của Ấn Độ 
mới có thể chỉ đúng người 
thầy như thầy Hãn, vì chẳng 
những thầy trao cho kiến thức 
mà còn vạch một con đường, 
và bằng tấm gương sáng của 
thầy dạy cho tôi một cách 
nhìn đời, nhìn người và xử thế.

Năm 1952, tôi đã ghi đề 
tài “Âm nhạc truyền thống Việt 
Nam” để soạn luận án Tiến sĩ Văn chương tại Đại học 
Sorbonne Paris. Lúc ấy tôi phải đọc những sách viết 
bằng chữ Hán, mà Hán học của tôi chưa đủ để làm 
công việc ấy.

Lúc ấy GS Hãn đang ở trọ nhà em của GS là Bác sĩ 
Hoàng Xuân Mẫn. Khi biết tôi soạn luận án Tiến sĩ về 
âm nhạc truyền thống Việt Nam, GS rất vui và sẵn lòng, 
mỗi tuần gặp tôi trong đôi ba tiếng đồng hồ để giúp 
tôi đỡ mất thì giờ tra từ điển, và hiểu rõ các đoạn lịch sử 
Việt Nam có liên quan đến âm nhạc.

“Nhứt tự vi sư, bán tự vi sư”, người dạy mình nửa chữ 
cũng là thầy, huống chi GS Hãn chẳng những giảng 
rành rọt về những chữ khó như “Văn” trong âm nhạc 
mà cụ Nguyễn Trãi đã dùng, như chữ “Cấu” tên một 
nhạc cụ trong ban Đại nhạc đời Trần ghi trong quyển 
An Nam chí lược của Lê Tắc, thầy còn khuyên tôi nên 
đọc những quyển khác như Lê triều Hội điển, Lịch triều 

Hiến chương loại chí, Vũ Trung tùy bút 
của Phạm Đình Hổ, Công dư tiệp ký 
của Vũ Phương Đề, và nhứt là bộ Đại 
Nam Hội điển Sự lệ; khi đến quyển 
thứ 99, thầy Hãn đã đọc và giảng 
cho tôi trong gần hai tháng trời để 
tôi viết thành chương Lễ nhạc cung 
đình dưới triều Nguyễn.

Nhiều lúc thầy giảng cho tôi một 
chữ mà gợi cho tôi cả một đường 
hướng nghiên cứu. Khi bàn đến 
danh từ dùng trong ca trù như “hát 
thỏng cung Huỳnh, hát dồn Đại 
thạch”, thầy Hãn nói chuyện cho 
tôi nghe Cung Huỳnh tức là “Hoàng 
Chung” Đại Thạch, mà có nơi cũng 
gọi là “Đại thực”. Tra từ điển, thầy 
Hãn nói với tôi “Đại thực” cũng có 
nghĩa là Á Rập: “Anh thử xem nhạc Á 
Rập có ảnh hưởng chi đến nhạc Việt 
Nam chăng?”. Thầy đã gợi ý cho tôi 
như thế… Nhờ thầy Hãn chỉ hướng 

đó mà đến nay tôi có thể giải thích và chứng minh tại 
sao nước Việt không có sa mạc mà lại có ngâm thơ 
theo “điệu sa mạc” va về mặt nhạc học có điểm tương 
đồng giữa hơi “sa mạc” và “maqam Sika” của Á Rập và 
“dastgâh Segâh” của Ba Tư. 

Thầy bảo tôi đừng gọi thầy là Ông là Thầy nghe nó 
cách xa quá. Thầy và phu nhân bao lần bảo tôi gọi là 
Anh, Chị. “Cung kính bất như phụng mạng”, tôi gọi thầy 
Hãn và phu nhân là Anh Chị Hãn từ hơn hai chục năm 
nay. Anh Chị Hãn là những người bạn vong niên đã 

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn
Nhân đọc được một tư liệu về lễ cầu siêu và tưởng niệm Giáo sư Hoàng Xuân Hãn của Thiền viện Trúc Lâm 
Paris, chúng tôi xin trích bài viết này của Giáo sư Trần Văn Khê để giới thiệu cùng quý độc giả. 
          VHPG

T RẦN  VĂN  K H Ê

Gs. Hoàng Xuân Hãn



9  1 - 4 - 2019   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần lẫn vật chất trong 
công việc nghiên cứu.

Qua những câu chuyện khi gặp anh tại tư gia, hay 
những lúc anh chị cho cùng đi nghỉ hè tại Dã thự Cam 
Tuyền, tôi vô cùng cảm phục con người dám lãnh trách 
nhiệm khó khăn trong lúc nước Việt Nam còn chập 
chững trên con đường tìm lại độc lập, đã gặp những 
chánh khách Việt Pháp để bàn việc nước, và trong 
những lời khuyên của anh, lúc nào anh cũng đặt quyền 
lợi đất nước và dân tộc trên tất cả cá nhân hay bè phái.

Anh đã giúp ích cho nước nhà từ chuyện lớn đến 
chuyện nhỏ. Khi thấy không còn có thể cộng tác mật 
thiết với một chánh thể hay một chánh quyền, anh 
quay về dân tộc. Sau khi nội các Trần Trọng Kim từ 
chức, anh đi khắp đường phố Hà Nội để cứu vớt những 
sách tàn giấy cũ bằng chữ Hán bị vứt đi vì dân chúng 
cho rằng sách chữ Hán đã “lỗi thời”, vứt đi vì không biết 
giá trị của nó. Anh đã cứu rất nhiều tài liệu quý giá về 
văn học, chánh trị, v.v.

Anh lại nêu gương rất rõ về việc học của người mà 
làm cho mình. Tây học đến mức tuyệt cao Thạc sĩ Toán 
học, tốt nghiệp trường Bách khoa Paris, anh lại chuyên 
về Hán Nôm và ngoài việc viết cuốn sách Danh từ Khoa 
học giúp cho việc dạy khoa học bằng tiếng Việt, anh 
còn viết những quyển khác về văn học hay lịch sử các 
nhân vật Việt Nam.

Anh làm việc không vì danh hay 
vì lợi, chỉ vì tình đối với đất nước và 
dân tộc Việt Nam. Sưu tầm, nghiên 
cứu, viết sách viết báo để phổ biến 
những điều đã thu thập được.

Khi nghĩ rằng con đường anh đi 
đúng theo chánh nghĩa, thì không 
màng đến tiếng thị phi.

Lúc nào cũng như người trượng 
phu: “Hành thiên hạ chi đại đạo, lập 
thiên hạ chi chánh vị. Phú quý bất 
năng dâm, bần tiện bất năng di, oai 
vũ bât năng khuất”. Không đảng 
phái, không nịnh bợ, không lòn cúi.

Tôi đã noi gương anh trong công việc làm cũng như 
trong cách xử thế.

Trên đời có sanh có tử theo luật vô thường.
Nhưng không sao ngăn được lòng quý thương mến 

tiếc anh, một người tuy tuổi cao mà vẫn còn minh 
mẫn, trí nhớ bao việc xưa còn đầy đủ, còn có thể giúp 
rất nhiều cho những người nghiên cứu về lịch sử Việt 
Nam, nhứt là về khoa Hán Nôm.

Xin kính chúc hương hồn anh tiêu diêu nơi cõi thọ 
và thân thiết phân ưu cùng tang quyến. 

Anh đã tròn sứ mạng làm người, làm dân nước Việt, 
đã đóng góp rất nhiều trong lãnh vực chánh trị, khoa 
học và văn hóa và anh sẽ sống mãi trong tình kính 

thương quý mến của dân tộc Việt Nam. 
Xin được phép ghi lại đây bài thơ tôi 

phụng họa bài thơ anh viết để cảm ơn các 
bạn mừng lễ bát tuần của anh.

Bài thơ của anh Hoàng Xuân Hãn:
Đáp lời mừng thọ
Tuổi tác nay vừa chẵn tám mươi
Đời ta ngắm lại lắm khóc cười
Thương tâm bốn trận binh đao thảm
Mơ mộng nhiều phen vận hội tươi
Bọt nước hư danh mình chẳng bợn
Gốc nhà cố giữ chí không lười
Tri âm chẳng lựa so già trẻ

Xin dãi lòng son cảm tạ người.

Phụng họa bài thơ của anh Hãn, trước để kính mừng 
thượng thọ của anh, nay để tưởng nhớ đến người bạn 
vong niên.

Mừng chúc anh vừa thọ tám mươi
Tuổi tuy chồng chất vẫn vui cười
Ruộng văn gieo lắm mầm xinh đẹp
Vườn sử trồng nhiều cây tốt tươi
Lúc khỏe sưu tầm luôn rất bận
Khi đau nghiên cứu vẫn không lười
Suốt đời tận tụy vì dân tộc
Sống được như anh dễ mấy người.

(Kính họa Trần Văn Khê) 

Gs. Trần Văn Khê

Di bút của Gs. Hoàng Xuân Hãn
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Cụ trải qua con đường khoa hoạn khá dài nhưng 
mục đích cuộc đời cụ chính là con đường nghệ thuật. 
Điều này để lại dấu ấn sâu đậm trong toàn bộ sự nghiệp 
thơ ca phong phú của cụ. Châu Hương viên gồm ngôi 
nhà cổ và khu vườn rộng tọa lạc ở thôn Tây Thượng, 
là đình hưu duy nhất, nơi Ưng Bình Thúc Giạ Thị sống 
trọn cuộc đời với thi ca sau khi rời quan trường. 

Cụ mất ngày 4-4-1961, hưởng thọ 85 tuổi.
Tác phẩm của cụ gồm: 
Tình Thúc Giạ (Thơ, 1942), 
Đời Thúc Giạ (Thơ, 1961), 
Tuồng Lộ Địch (Hát bội, 1936, tái bản 1959), 
Bán buồn mua vui (gồm nhiều điệu ca Huế, 1954), 
Tiếng hát sông Hương (gồm những câu hò Huế, 

1972, tái bản 2005), 
Thơ ca tuyển Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1992), 
Lộc Minh Đình thi thảo (Thơ chữ Hán), 
Tuồng Tào Lao (gồm 21 điệu ca, ngâm, hò, hát Huế).

Sách viết về cụ Ưng Bình khá nhiều, nhưng có lẽ 
tập Hồi ức về cha tôi Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1996, 2011) 
của Tôn Nữ Hỷ Khương ái nữ của cụ, là được biết nhiều 
nhất; bản in đầu có 37 hồi ức, bản in sau có 44 hồi ức.

Trong tất cả các tác phẩm và sáng tác của cụ Ưng 
Bình Thúc Giạ Thị thì “Hò và ca Huế đã có một sức sống 
mãnh liệt, bền bỉ và được phổ cập đến nhiều tầng lớp 
xã hội từ trước đến nay và nhất là trong giai đoạn mới 
này, khi mà nhu cầu thưởng ngoạn loại âm nhạc dân tộc 
truyền thống Huế đang trở thành một món ăn tinh thần 
không thể thiếu trong đời sống văn hóa Huế”1.

Viết về di sản của phụ thân, bà Tôn Nữ Hỷ Khương 
đã nói trong tập sách Tiếng hát sông Hương rằng: 

“Tất cả những gì thầy tôi để lại, tôi đều xem đó là 
những báu vật mà tôi cho rằng con cháu có bổn phận 
phải giữ gìn trang trọng”2. 

Hiện tại “… Cả một đội ngũ sáng tác lời ca Huế đã noi 
gương Ưng Bình Thúc Giạ Thị và các bậc tiền bối trong việc 
gìn giữ, trân trọng và phát huy loại hình nghệ thuật âm nhạc 
dân tộc của quê nhà, nâng lời ca Huế lên hàng văn thể”3.

Thế nhưng, cảnh Châu Hương viên - ngôi nhà xưa 
của cụ Ưng Bình - hoang tàn, đổ nát càng khiến các 
nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế chạnh lòng. Nhà thơ Võ 
Quê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế chia sẻ: 

Húy nhật cụ Ưng Bình 
tại Châu Hương viên

K H Á N H  P H O N G

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày mất của nhà 
thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, chiều ngày 23-
3-2019, Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng 
đã tổ chức lễ dâng hương tại Châu Hương 
viên - tư thất của ông ở đường Nguyễn 

Sinh Cung, thành phố Huế. 
Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Nguyễn Phúc Ưng Bình sinh 

ngày 9-3-1877, tại làng Vĩ Dạ, Huế, là cháu nội của Tuy 
Lý vương Miên Trinh. Thân sinh nhà thơ là cụ Hiệp tá 
Tiểu Thảo Hường Thiết. Thân mẫu nhà thơ là cụ bà 
Nguyễn Thị Huệ, thông thạo chữ Hán, có nhiều bài thơ 
Nôm được truyền tụng như “Nhớ quê”, “Thượng cầm hạ 
thú”, ”Xuất gia”.

 Năm 1904, cụ Ưng Bình tốt nghiệp trường Quốc 
Học Huế, đỗ đầu kỳ thi ký lục. Năm 1909, cụ đỗ cử nhân 
Hán học, được bổ làm Tri huyện rồi Tri phủ, đến năm 
1922 cụ được thăng làm Bố chánh Hà Tĩnh. Năm 1933, 
ở tuổi 57, cụ về hưu, được thăng Thượng thư, Hiệp tá 
Đại học sĩ. Sau khi về hưu, cụ là Hội trưởng Hội Truyền 
bá Quốc ngữ Trung Kỳ (1939-1940), Viện trưởng Viện 
Dân biểu Trung Kỳ (1940-1945). 
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“Mong muốn của bà Tôn Nữ Hỷ Khương, con gái của 
nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, là biến Châu Hương viên 
trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa của Huế, nơi có thể tổ 
chức những buổi sinh hoạt thơ, những chương trình biểu 
diễn ca Huế. Câu lạc bộ Ca Huế sẽ đồng hành cùng gia đình 
trong nỗ lực kêu gọi sự chung tay của chính quyền, các ban 
ngành liên quan để mong ước ấy trở thành hiện thực”.

Sinh thời, nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị vẫn tổ 
chức những đêm đàn ca hát xướng với sự tham gia của 
các bậc tao nhân tại Châu Hương viên. Ưng Bình Thúc 
Giạ Thị  là người đã có công lao lớn trong việc hình 
thành và phát triển ca Huế thính phòng. Để tưởng 
nhớ người xưa, trong ngày húy nhật cụ Ưng Bình tại 

Châu Hương viên, các nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn 
những làn điệu ca Huế quen thuộc, như: Phú lục, Cổ 
bản, Tương tư khúc; trong đó có một số bài ca Huế do 
nhà thơ Ưng Bình soạn lời. Các nghệ nhân, nghệ sĩ 
cùng nhau ôn lại những đóng góp của nhà thơ Ưng 
Bình Thúc Giạ Thị đối với thơ ca nói chung và nghệ 
thuật ca Huế nói riêng.

Mong sao Hương Bình thi xã được sống lại với những 
bà con quyến thuộc, bạn bè thi hữu đông đủ, để được 
chứng kiến, được nghe những câu hò, điệu hát của 
người. Và Châu Hương viên được trùng tu tôn tạo là nơi 
để những người yêu ca Huế, du khách có dịp ghé thăm 
và thưởng thức những cung đàn, nhịp phách, giọng ca 
trữ tình sâu lắng của nghệ thuật ca Huế. 

Ảnh: Võ Quê
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P H Ậ T  P H Á P

kinh Đại Bát-niết-bàn thuộc Trường bộ xác nhận Thế Tôn 
chỉ quyết định nhập Niết-bàn khi biết rằng các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ đệ tử của mình đã trở 
thành “những người chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn 
sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp 
và tùy pháp, sống chơn chánh, sống theo Chánh pháp; sau 
khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, đã có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, đã có thể truyền bá 
Chánh pháp thần diệu.”3

Rõ là nhờ mục tiêu và đường hướng giáo dục này mà 
ngoài các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni giỏi về thuyết pháp4, 
một số nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng được Thế Tôn xác chứng 
là đệ nhất về thuyết pháp và đa văn, như trường hợp Nam 
cư sĩ Citta5 và Nữ cư sĩ Khujjuttara6. Sau đây chúng ta điểm 
qua một vài trường hợp đặc biệt trong đó những vị đệ 
tử cư sĩ của Phật đóng vai trò là người thuyết giảng giáo 
pháp của bậc Đạo sư. 

Cư sĩ Citta
Trong số các đệ tử cư sĩ của Thế Tôn sở hữu những đức 

tính và khả năng đặc biệt, gia chủ Citta được xác chứng 
là đệ nhất về thuyết pháp7. Cùng với Hatthaka, Citta được 
xem là cán cân, là mẫu mực cho các đệ tử cư sĩ8. Ông được 
các Tỷ-kheo trưởng lão đánh giá là có tuệ nhãn hiểu được 
những lời dạy thâm sâu của bậc Đạo sư9. Ông cũng được 
xem là một trong số các cư sĩ thấy được bất tử10. Các tài 
liệu đề cập về ông lưu trong tuyển tập Samyutta Nikàya 
cho thấy ông xứng đáng được tán dương như vậy. 

Sinh trưởng ở vùng Macchikàsandika, Citta là một gia 
chủ trí thức được nhiều bạn bè và bà con huyết thống 
rất mến mộ11. Ông giao du rất rộng, hiểu biết nhiều, tính 
tình hào phóng nên có uy tín đối với nhiều người. Tài 
liệu Trưởng lão Tăng kệ cho biết ông từng giao thiệp với 
Isidatta ở Avantì bằng thư tín, kể về sự tuyệt diệu của 
Đức Phật và gửi cho Isidatta tư liệu về tổ chức giáo hội, 
nhờ đó Isidatta phát tâm xuất gia dưới sự dẫn dắt của 
Tôn giả Mahàkaccàna12. Citta cũng từng giới thiệu bạn 
cũ của mình là lõa thể Kassapa đến cầu xin xuất gia dưới 
sự chứng minh và hướng dẫn của các Tỷ-kheo vùng 
Macchikàsandika13. Ông là người cư sĩ có tâm đạo nhiệt 
thành, rất kính tín Tam bảo, sống giữ giới đầy đủ, xem 
nhẹ của cải vật chất, thích cúng dường bố thí, chuyên 
sâu về thiền định và trí tuệ. 

Citta chuyên sâu về thiền định và trí tuệ nên có đời 
sống nội chứng tâm linh sâu sắc và có trí tuệ phân tích 
nhạy bén. Ông tham vấn rất kỹ các diễn biến của tâm 

Cư sĩ thuyết pháp
Q UẢN G  K IẾN

Trong kinh Điềm lành tối thượng (Mahàmangala 
Sutta) thuộc kinh Tập, Tiểu bộ, bậc Giác ngộ 
khuyên người cư sĩ thực hiện các việc như sau để 
có được lợi ích an lạc lớn: 

Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Đúng thời nghe Chánh pháp,
Là điềm lành tối thượng.
Nhẫn nhục, lời hòa nhã, 
Yết kiến các Sa-môn, 
Đúng thời đàm luận pháp, 
Là điềm lành tối thượng.

Yết kiến các Sa-môn là biểu hiện của người cư sĩ có 
tâm tôn quý Tam bảo, qua đó vị ấy có cơ duyên được 
nghe Chánh pháp, học tập Chánh pháp và thuần thục 
Chánh pháp1. Nhờ thường xuyên học hỏi Chánh pháp, 
tu tập Chánh pháp và thuần thục Chánh pháp, vị cư sĩ đa 
văn Thánh đệ tử mới có khả năng đàm luận Chánh pháp 
(Dhamma-kathà), tức có khả năng “tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, có thể truyền bá 
Chánh pháp thần diệu”2.

Đó là phương pháp huấn luyện các đệ tử, xuất gia 
cũng như tại gia, của Đức Phật, theo đó một số đệ tử cư 
sĩ của Ngài có khả năng đàm luận và thuyết giảng pháp 
của bậc Đạo sư trong một số trường hợp cần thiết. Bản 
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thức ở trong các cảnh giới thiền định, nắm bắt đầy đủ ý 
nghĩa và các kinh nghiệm thực hành14. Ông tự nhận dễ 
dàng đi vào bốn thiền sắc giới như ý muốn15, thực nghiệm 
và hiểu rõ nghĩa lý của các trạng thái Vô lượng tâm giải 
thoát, Vô sở hữu tâm giải thoát, Không tâm giải thoát và 
Vô tướng tâm giải thoát16. Ông học hỏi và nắm bắt rất kỹ 
căn nguyên của các kiến chấp, thấy rõ hậu quả nguy hại 
của ngã tưởng17. Ông ngộ ra lý vô thường của hiện hữu18, 
thấy được lý bất tử19, nên không muốn kéo dài chuỗi luân 
hồi, dù cho được tái sinh làm Chuyển luân vương20. Citta 
sống thanh thản ở đời với một niềm tin vững chắc rằng 
không có một kiết sử nào khiến ông phải sanh lại thế giới 
khổ đau này nữa21. Câu chuyện sau đây cho thấy vì sao 
Citta được tán thán là vị cư sĩ giỏi nhất về thuyết pháp: 

“Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi 
ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa 
những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên:

- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp 
này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác 
ngôn từ?…

Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão ấy; sau khi 
đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão:

- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có một 
số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, 
ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này, khởi lên 
câu chuyện sau đây: “Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị 
kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ”?…

- Có vậy, này Cư sĩ.
- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; 

các pháp này là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch chư 
Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Ở đây, một 
số người có trí, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lời nói.

Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và con 
bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay một 
cái ách. Nếu có người nói: “Con bò đực đen là kiết sử cho con 
bò đực trắng, và con bò đực trắng là kiết sử cho con bò đực 
đen”. Nói như vậy có phải là nói một cách chơn chánh không?

- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen không 
phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con bò đực trắng 
cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì chúng 
bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ách, ở đây chính cái 
ấy là kiết sử.

- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không phải 
là trói buộc của các sắc; các sắc không phải là trói buộc của 
con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục 
tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là trói 
buộc của các tiếng… Mũi không phải là trói buộc của các 
hương… Lưỡi không phải là trói buộc của các vị… Thân 
không phải là trói buộc của các xúc… Ý không phải là trói 
buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải là trói buộc 
của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục 
tham ấy ở đây chính là trói buộc.

- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích thay cho 
Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục (kamati) lời 
dạy thâm sâu của Đức Phật”22. 

Cư sĩ Hatthaka
Một cư sĩ khác được xem là mẫu mực cho hàng cư sĩ 

noi gương là gia chủ Hatthaka người Àlavì23. Trong số các 
cư sĩ đệ tử của Đức Phật, Hatthaka được đánh giá là người 
có biệt tài thu nhiếp hội chúng nhờ vận dụng Tứ nhiếp 
pháp24. Ông quy ngưỡng Đức Phật và trở thành một cư 
sĩ sau khi được diện kiến và nghe Ngài nói về hạnh phúc 
của nếp sống ly dục25. 

Hatthaka là người cư sĩ được nhiều người mến mộ nhờ 
đức hạnh và trí tuệ. Ông được Thế Tôn tán thán là người 
có đầy đủ bảy đức tính kỳ diệu: có lòng tin, có giới đức, 
có xấu hổ, có sợ hãi, đa văn, bố thí, có trí tuệ26. Ông cũng 
được xem là người rất khiêm tốn, ít dục, làm nhiều thiện 
pháp nhưng không muốn người khác biết về những điều 
mình làm27. Ông thổ lộ là không bao giờ thấy vừa đủ để 
được diện kiến Đức Thế Tôn, để được nghe Chánh pháp 
và để được hầu hạ phục vụ chư Tăng28. 

Hatthaka là người thành công lớn trong đời sống gia 
đình và xã hội. Ông giàu có và làm ăn phát đạt nhờ khéo 
vận dụng nguồn nhân lực. Ông quản lý và điều hành 
hàng trăm người một cách rất thành công nhờ vào biện 
pháp Tứ nhiếp. Một hôm, ông đưa hàng trăm công nhân 
của mình đến yết kiến và nghe Thế Tôn thuyết pháp; khi 
được hỏi làm thế nào thâu nhiếp được số người đông đảo 
như vậy, Hatthaka trình bày với Thế Tôn cách thu phục 
nhân tâm của mình:

“Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn 
thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với những 
nhiếp pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: ‘Người này 
cần phải thâu nhiếp nhờ có bố thí’, thời con thâu nhiếp 
người ấy với bố thí. Khi con biết rằng: ‘Người này cần phải 
thâu nhiếp nhờ ái ngữ’, thời con thâu nhiếp người ấy với ái 
ngữ. Khi con biết rằng: ‘Người này cần phải thâu nhiếp nhờ 
lợi hành’, thời con thâu nhiếp người ấy với lợi hành. Khi con 
biết rằng: ‘Người này cần phải thâu nhiếp nhờ đồng sự’, thời 
con thâu nhiếp người ấy với đồng sự. Vả lại, bạch Thế Tôn, 
trong gia đình con có tài sản, họ nghĩ rằng như vậy không 
thể được nghe như là một người bần cùng”29. 

Nhìn chung, Hatthaka là người cư sĩ rất thành công về 
đời sống thăng tiến đạo đức tâm linh cá nhân cũng như 
về đời sống gia đình và xã hội. Ông là người cư sĩ có đầy 
đủ phẩm hạnh của một bậc thánh trí, biết làm lợi mình và 
lợi ích cho nhiều người nhờ khéo nắm bắt và vận dụng 
giáo lý của bậc Đạo sư vào thực tế cuộc sống. Ông hiểu 
được lý bất tử30, thấy rõ lợi ích trước mắt và lâu dài của nếp 
sống người cư sĩ, nên khéo sắp xếp cuộc sống của mình 
theo đúng chánh đạo. Tài liệu Tăng chi bộ cho biết khi còn 
sống ông được nhiều người tin phục nhờ đức độ và tài 
trí; sau khi chết, ông được tái sinh làm một vị thiên tử và 
được các hội chúng thiên tử thường xuyên đến yết kiến và 
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nghe thuyết pháp31. Bài pháp sau đây xác nhận Hatthaka 
là người thường thuyết pháp cho các hội chúng chư thiên:  

“Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetanava đi đến Thế Tôn… 
Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang đứng một bên: 

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi 
Ông còn làm người, các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối 
với Ông không? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi con 
còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con. 
Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia, 
khi con còn làm người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay 
đối với con. Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sống, được các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ, 
các vua chúa, các đại thần của vua, các 
ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh 
vây. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống 
được các Thiên tử đoanh vây. Từ xa, 
bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ 
rằng: “Chúng ta hãy đến nghe pháp từ 
Thiên tử Hatthaka”32. 

Cư sĩ Anàthapindika 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc) là 

một gia chủ rất giàu có, biết vận 
dụng giáo pháp của Đức Phật vào 
việc kinh doanh thu lợi chính đáng 
và sử dụng lợi tức vào những việc 
chính đáng khiến đem lại an lạc cho 
nhiều người. Ông nổi tiếng với ngôi vườn mua lại từ thái 
tử Jeta trong đó ông cho xây cất một quần thể kiến trúc 
gọi là tinh xá Anàthapindika để cúng dường cho Đức 
Phật và Tăng chúng của Ngài làm chỗ cư trú sinh hoạt. 
Bậc Đạo sư trải qua nhiều mùa an cư tại tinh xá này và 
thuyết giảng rất nhiều bài pháp ở đây. Có thể nói rằng 
Anàthapindika là mẫu người cư sĩ Phật tử rất thành đạt về 
phương diện kinh doanh và giao tế xã hội nhờ biết vận 
dụng và phát huy giáo lý của Đức Phật. Luật tạng Pàli cho 
biết Anàthapindika có nhiều bạn bè và quan hệ rộng rãi, 
lời nói của ông rất có uy tín33. 

Anàthapindika rất kính tín Tam bảo và tha thiết học 
hỏi giáo pháp của Đức Phật. Nhiều pháp thoại còn lưu lại 
trong các tuyển tập Nikàya cho thấy dù rất bận rộn, ông 
dành nhiều thời gian cho việc học hỏi và thực hành Phật 
pháp. Kết quả, lòng kính ngưỡng Tam bảo và tha thiết học 
tập Chánh pháp của Anàthapindika mang đến cho ông 
nhiều thành công lớn trong đời sống gia đình, trong kinh 
doanh và đặc biệt trong đời sống thăng tiến tâm thức cá 
nhân. Ông là người cư sĩ có đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, 
đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ34. Nhờ khéo vận dụng những 
lời dạy của bậc Đạo sư vào công việc làm ăn hợp pháp và 
sử dụng hợp lý các khoản lợi nhuận, Anàthapindika thành 
tựu được bốn niềm vui lớn gọi là lạc sở hữu, lạc tài sản, lạc 
không mắc nợ, lạc không phạm tội35. 

Bên cạnh đời sống một người gia chủ thành đạt có 
tâm đạo nhiệt thành, Anàthapindika cũng được Đức Phật 
và các Đại đệ tử của Ngài chỉ dạy và khuyến khích nếp 
sống ly dục thiền định để phát triển năng lực tâm thức 
và nuôi dưỡng trí tuệ giác ngộ. Bản kinh Hoan hỷ thuộc 
Tăng chi bộ ghi lời Thế Tôn nói với ông: “Này gia chủ, Ông 
đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như 
y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng 
Ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ: ‘Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.’ Do vậy, này gia chủ, Ông cần 
phải học tập như sau: ‘Với phương tiện nào chúng ta thỉnh 
thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh.’ Như vậy, này 

gia chủ, Ông cần phải học tập”36. 
Chắc chắn Anàthapindika đã 

dành thời gian cho việc thực tập 
thiền định mỗi ngày, bởi tài liệu còn 
lưu lại cho thấy ông rất ý thức và 
tôn trọng việc hành thiền của người 
khác. Ông cũng được xem là người 
có nếp sống an tịnh, tu tập an tịnh và 
yêu mến an tịnh37. Ngoài ra, do thực 
hành sâu về thiền quán (vipassanà), 
Anàthapindika chứng tỏ năng lực 
trí tuệ của mình trong nhận thức và 
đối thoại. Trong một cuộc trao đổi 
với các du sĩ ngoại đạo đương thời, 
Anàthapindika tuyên bố quan điểm 
thực nghiệm của mình về cuộc đời 

khiến các du sĩ ấy rất ngạc nhiên nể phục và được Đức 
Phật tán thán, khuyên các Tỷ-kheo nên noi gương: 

“Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn 
Anàthapindika. Bấy giờ gia chủ Anàthapindika, vào buổi 
sáng thật sớm đi ra hỏi Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ Anàthapindika suy nghĩ: “Nay không phải thời để yết 
kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền tịnh. Cũng không phải 
thời để yến kiến các vị Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo 
tu tập về ý đang Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các 
du sĩ ngoại đạo”… 

Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo ấy, sau 
khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy 
nói với Gia chủ Anàthapidika đang ngồi một bên: 

- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gatama có kiến gì? 
- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn.
- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 

Sa-môn Gotama. Nhưng Gia chủ, hãy nói các Tỷ-kheo có 
kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các 
Tỷ-kheo.

- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
Sa-môn Gotama, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói về kiến của gia chủ.
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- Thưa các Tôn giả, thật không khó gì để chúng tôi trả lời 
về kiến của chúng tôi. Nhưng các Tôn hãy trả lời về kiến của 
các Tôn giả trước. Rồi sau thật không khó gì để chúng tôi trả 
lời về kiến của chúng tôi.

Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia chủ 
Anàthapindika: “Thường còn là thế giới. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của 
tôi”. Một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ Anàthapindika: 
“Vô thường là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến này khác là hư 
vọng. Như vậy là kiến của tôi.” Rồi một du sĩ ngoại đạo khác 
nói với gia chủ Anàthapindika: “Có biên tế là thế giới… không 
có biên tế là thế giới… mạng sống và thân thể là một… mạng 
sống và thân thể là khác… Như Lai có tồn tại sau khi chết… 
Như Lai không có tồn tại sau khi chết… Như Lai có tồn tại và 
không có tồn tại sau khi chết… Như Lai không có tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào 
khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”.

Khi nghe nói vậy, gia chủ Anàthapindika nói với các du sĩ 
ngoại đạo ấy: 

- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: “Thường còn 
là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này 
Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”. Kiến này của Tôn giả ấy, 
hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hay do duyên nghe 
tiếng người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh, được tác 
thành (hữu vi), do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì 
được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, 
cái ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái ấy là khổ; cái (khổ) 
ấy, Tôn giả chấp trước (dính vào); cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp 
nhận. Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: “Vô thường 
là thế giới này… Như Lai không có tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”. Kiến này của Tôn 
giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc do duyên 
nghe tiếng người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh, được 
tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được 
sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái 
ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái ấy là khổ; cái (khổ) ấy, 
Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy, Tôn giả chấp nhận.

Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ 
Anàthapindika: 

- Này Gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. 
Này Gia chủ, hãy nói lên kiến của gia chủ là gì? 

- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. 
Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, cái ấy là “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi.” Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả.

- Này Gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. 
Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, cái ấy, này Gia 
chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại 
chấp nhận.

- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 

thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Như vậy là như thật khéo 
thấy với chánh trí tuệ. Và tư nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết 
sự xuất ly hơn thế nữa. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy ngồi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, 
không nói lên lời.

Rồi gia chủ Anàthapindika, sau khi biết các du sĩ ngoại 
đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, 
không nói lên lời, tư chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, gia chủ Anàthapindika, câu chuyện với các du sĩ ngoại 
đạo ấy như thế nào thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ. 

“Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia 
chủ, những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự 
khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp”. Rồi Thế Tôn với một bài pháp 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
Gia chủ Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Anàthapindika ra đi không 
bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 

- Tỷ-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa 
mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như vậy, thường 
thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo bác bỏ nhờ 
Chánh pháp, như gia chủ Anàthapindika đã khéo bác bỏ”38. 

Thuyết pháp hay nói lên những kinh nghiệm hành trì 
và chứng ngộ Phật pháp nhằm khích lệ và hướng thiện 
cho người khác là việc làm cao quý của người con Phật 
nói chung, xuất gia cũng như tại gia. Các tài liệu kinh điển 
cho thấy thuyết pháp là trách nhiệm lớn của các Tỷ-kheo, 
nhưng cư sĩ thuyết giảng Phật pháp cũng không ngoại 
lệ. Tuy nhiên, cư sĩ thuyết pháp mà được bậc Chánh đẳng 
giác tán thán thì hiếm có mấy ai vậy. 

Chú thích: 1. Kinh Tất cả lậu hoặc, Trung bộ. 2&3. Kinh Đại 
Bát-niết-bàn, Trường bộ. 4. Tỷ-kheo Punna Mantàniputta (kinh 
Các vị Tỷ-kheo, Tăng chi bộ), Tỷ-kheo-ni Dhammadinnà (kinh 
Các đệ tử Tỷ-kheo-ni, Tăng chi bộ). 5 &7&24. Kinh Nam cư sĩ, 
Tăng chi bộ. 6. Kinh Nữ cư sĩ, Tăng chi bộ. 8&23. Kinh Con trai, 
Tương ưng bộ. 9&22. Kinh Kiết sử, Kinh Kàmabhù, Tương ưng 
bộ. 10&19&30. Kinh Thấy được bất tử, Tăng chi bộ. 11&18&20. 
Kinh Thăm người bệnh, Tương ưng bộ. 12. Chuyện Trưởng lão 
Isidatta, Trưởng lão Tăng kệ. 13&21. Kinh Acela, Tương ưng bộ. 
14. Kinh Kàmabhù, Tương ưng bộ. 15. Kinh Nigantha, Kinh Acela, 
Tương ưng bộ. 16. Kinh Godatta, Tương ưng bộ.

17. Kinh Isidatta, Tương ưng bộ. 25. Kinh Về Àlavì, Tăng chi 
bộ. 26&27&29. Kinh Hatthaka, người xứ Àlavì, Tăng chi bộ. 
28&31&32. Kinh Hatthaka, Tăng chi bộ.

33. T. W. Rhys Davids & H. Oldenberg, Vinaya Texts, Part III, 
tr.186. 34. Kinh Bốn nghiệp công đức, Tăng chi bộ. 35. Kinh 
Không nợ, Tăng chi bộ. 36. Kinh Hoan hỷ, Tăng chi bộ. 37&38. 
Kinh Kiến, Tăng chi bộ.
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H Ư Ơ N G  Đ Ạ O

Trên con đường phát tâm Bồ-đề cầu đạo Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, một trong 
những nhân tố quan trọng chính là Đại bi. 
Tâm Bồ-đề Vô thượng không do Đại bi thì 
không thể phát khởi. Không muốn liễu thoát 

sinh tử cũng không thể phát tâm Bồ-đề. Tuy nhiên, 
hàng Nhị thừa cũng muốn liễu thoát sinh tử mà lại 
không khởi lòng Đại bi, nên không được gọi là phát 
tâm Bồ-đề Vô thượng. Cho nên nói tu tập phát tâm Bồ-
đề, chủ yếu là tu tập khởi lòng Đại bi.

Thế nào là bi? Lòng thương xót hết thảy chúng 
sinh, lòng trắc ẩn, đều là nghĩa của bi. Tâm bi phải do 
hướng về tất cả chúng sinh mà phát khởi. Nếu có thể 
biết rõ “thật tính chúng sinh bình đẳng đều là không” 
thì gọi là Đại bi. Không phải chỉ đối với những người 
thân mới khởi lòng yêu thương mà gọi là Đại bi được. 
Tâm bi cũng có sâu cạn: Khi chưa đến Phật quả là còn 
đợi nhân duyên mới khởi tâm bi. Đến được Phật quả 
thì khởi tâm bi mà không cần đợi nhân duyên - gọi là 
“đồng khởi vô duyên Đại bi”.

Vậy làm thế nào tu tập tâm bi tiến lên phát khởi tâm 
Bồ-đề Vô thượng? Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, Đức Phật 
có dạy 36 nhân có thể sinh tâm bi:

1. Những bậc có trí tuệ thấy sâu xa tất cả chúng sinh 
chìm đắm trong biển khổ sinh tử, vì muốn giúp họ 
vượt khổ nên phát tâm bi.

2. Thấy chúng sinh không có mười lực, bốn vô sở úy, 
ba niệm Đại bi, vì muốn giúp họ được đầy đủ các pháp 
đó nên sinh tâm bi.

3. Lại thấy những chúng sinh tuy đầy oán thù và độc 
ác, nhưng vẫn xem họ như người thân nên sinh tâm bi.

4. Vì thấy chúng sinh mờ mịt chính đạo không có 
người chỉ lối đưa đường, muốn làm người chỉ đường 
nên sinh tâm bi.

5. Lại thấy chúng sinh đắm chìm trong bùn lầy ngũ 
dục, không thể thoát ra mà còn buông lung giải đãi 
nên sinh tâm bi.

6. Lại thấy chúng sinh thường bị tài sản, vợ con ràng 
buộc không thể xóa bỏ nên sinh tâm bi.

7. Lại thấy chúng sinh khi được hình sắc, sức lực dồi 
dào, tuổi thọ dài lâu mà khởi kiêu mạn nên sinh tâm bi.

8. Lại thấy chúng sinh bị ác tri thức dối gạt làm mê 
hoặc, tâm ý điên đảo mà vẫn nghĩ đây là thân thuộc 
nên sinh tâm bi.

9. Lại thấy chúng sinh đọa sinh trong tam hữu chịu 
nhiều khổ não nhưng vẫn ham luyến, vì muốn giúp 
chúng sinh biết khổ, đoạn khổ nên sinh tâm bi.

10. Lại thấy chúng sinh tạo mười nghiệp bất thiện 
nên phải thọ nhiều quả khổ nhưng vẫn vui thích làm 
ác nên sinh tâm bi.

11. Lại thấy chúng sinh khát cầu ngũ dục như người 
khát uống nước mặn nên sinh tâm bi.

12. Lại thấy chúng sinh tuy muốn cầu an lạc mà 
không gieo nhân an lạc, không thích khổ đau lại gieo 
nhân khổ đau, muốn hưởng vui cõi trời nhưng không 
đầy đủ giới hạnh nên phát tâm bi.

13. Lại thấy chúng sinh đối với cái không phải là ta 
hay của ta mà tưởng là ta, là của ta nên sinh tâm bi.

14. Lại thấy chúng sinh không có định mà chịu lưu 
chuyển trong sinh tử nên sinh tâm bi.

15. Lại thấy chúng sinh sợ sinh già bệnh chết mà lại 
tạo nghiệp sinh già bệnh chết nên sinh tâm bi.

A N  N G U YỆT

Phật dạy tâm biPhật dạy tâm bi
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16. Lại thấy chúng sinh chịu khổ cả thân lẫn tâm mà 
vẫn tạo nghiệp nên sinh tâm bi.

17. Lại thấy chúng sinh khổ khi thương yêu phải 
chia lìa mà vẫn không đoạn tuyệt ân ái nên sinh tâm bi.

18. Lại thấy chúng sinh ở nơi tăm tối của vô minh mà 
không biết thắp sáng ngọn đèn trí tuệ nên sinh tâm bi.

19. Lại thấy chúng sinh bị lửa phiền não thiêu đốt 
mà không mong cầu nước thiền định tam muội nên 
sinh tâm bi.

20. Lại thấy chúng sinh vì ham vui ngũ dục mà tạo 
vô lượng ác nghiệp nên sinh tâm bi.

21. Lại thấy chúng sinh biết ngũ dục là khổ mà vẫn 
mong cầu không chịu từ bỏ cũng như người đói ăn 
cơm có độc nên sinh tâm bi.

22. Lại thấy chúng sinh ở trong đời ác gặp vua hung 
bạo chịu nhiều khổ não mà vẫn buông lung nên sinh 
tâm bi.

23. Lại thấy chúng sinh luân chuyển trong tám khổ 
mà không biết đoạn trừ nhân khổ nên sinh tâm bi.

24. Lại thấy chúng sinh không được tự tại khi chịu 
đói khát nóng lạnh nên sinh tâm bi.

25. Lại thấy chúng sinh hủy phạm các giới cấm phải 
thọ khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nên sinh tâm bi.

26. Lại thấy chúng sinh đối với hình sắc, sức lực, 
thọ mạng, an ổn và biện tài đều không tự tại nên sinh 
tâm bi.

27. Lại thấy chúng sinh các căn không toàn vẹn nên 
sinh tâm bi.

28. Lại thấy chúng sinh sinh ra ở chốn biên địa, 
không tu pháp lành nên sinh tâm bi.

29. Lại thấy chúng sinh sinh vào đời đói khát, thân 
thể ốm gầy cướp đoạt lẫn nhau nên sinh tâm bi.

30. Lại thấy chúng sinh sinh vào kiếp đao binh, giết 
hại lẫn nhau, tâm ác lẫy lừng phải chịu vô lượng quả 
báo khổ não nên sinh tâm bi.

31. Lại thấy chúng sinh gặp Phật ra đời, nghe thuyết 
giáo pháp thanh tịnh như vị cam lồ mà không thọ trì 
nên sinh tâm bi.

32. Lại thấy chúng sinh tin thầy tà bạn ác, không 
nghe theo lời dạy của Thiện tri thức nên sinh tâm bi.

33. Lại thấy chúng sinh có nhiều tài sản và bảo vật 
mà không bố thí nên sinh tâm bi.

34. Lại thấy chúng sinh cày sâu cuốc bẫm, buôn tảo 
bán tần, tất cả đều khổ sở nên sinh tâm bi.

35. Lại thấy chúng sinh cùng là cha mẹ anh em, vợ 
con, tôi tớ, quyến thuộc họ hàng mà không thương 
mến nhau nên sinh tâm bi.

36. Người trí nên xem sự vui thiền định trên cõi trời 
Phi tưởng phi phi tưởng cũng giống như khổ não nơi 
địa ngục tất cả chúng sinh phải cùng cam chịu mà sinh 
tâm bi.

Trong 36 nhân này thì 35 điều trước là do phân biệt 
mà nói. Điều cuối cùng là nói tổng quát. Người trí vì thấy 
chúng sinh phải chịu khổ não như vậy mà sinh tâm bi.

 Tâm bi đó khi chưa đắc đạo gọi là bi, đã đắc đạo 
(chứng quả Tu-đà-hoàn của Thanh văn, Bích-chi Phật 
hay Sơ địa Bồ-tát) thì gọi là Đại bi. Vì sao? Vì lúc chưa 
đắc đạo, tuy có quán sát như vậy nhưng sự quán sát 
vẫn còn giới hạn, chúng sinh cũng vậy, đã được đạo rồi, 
sự quán sát và chúng sinh đều vô hạn nên được gọi là 
Đại bi. Lúc chưa được đạo, tâm bi còn có thể lay chuyển 
nên gọi là bi. Khi được đạo rồi, không còn lay chuyển 
nên gọi là Đại bi. Đã được đạo rồi, có thể cứu độ rộng 
lớn nên gọi là Đại bi. Lúc chưa thành đạo không cùng 
tuệ cộng hành nên gọi là bi. Đã được đạo rồi, cùng tuệ 
cộng hành nên gọi là Đại bi.

Tâm bi đó chính là cội gốc của tất cả pháp lành. Vậy 
nên không phải riêng đối với hàng xuất gia, Đức Phật 
cũng rộng khuyên hàng tại gia tu tập tâm bi. Hàng tại 
gia nếu có thể phát tâm tu tập tâm bi mới thật là thù 
thắng. Vì người tại gia một thân một nhà ràng buộc 
nên mang nhiều nghịch duyên, không dễ tu tập tâm 
bi. Nhưng nếu là người chân thật phát tâm, thì có thể 
vui vẻ bố thí tài sản tốt đẹp. Người xuất gia một thân 
thong dong tự tại, đa phần 
hành pháp thí mà khó hành 
tài thí, người tại gia lại có thể 
trọn vẹn cả hai. Tuy nhiên 
muốn hành bố thí trước phải 
tu tập tâm bi. Nếu đã tu tập 
tâm bi rồi, nên biết người đó 
đầy đủ được trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định và 
trí tuệ.

Nếu tu tập tâm bi, đối với 
vật khó bố thí có thể bố thí, 
đối với việc khó nhẫn nhịn 
có thể nhẫn nhịn, đối với việc khó làm có thể làm. Do 
nghĩa này mà biết trong tất cả thiện pháp bi là cội gốc.

Tâm bi cũng là thềm bậc của lòng từ bi, là cửa 
phương tiện của trí tuệ Đại thừa, phàm tình không có 
tâm bi, không có trí tuệ thì tham, sân, si dễ khởi, dễ tạo 
ác nghiệp. Trí tuệ Đại thừa không có tâm bi thì không 
thể phát sinh. Trí tuệ không có bi thì chẳng qua là trí 
tuệ trên đầu lưỡi, trên sách vở mà thôi. Lìa ngôn ngữ, 
văn tự thì không còn từ bi, trí tuệ nữa.

Tóm lại, tâm bi là cội gốc của tất cả thiện pháp, là 
nhân tố quan trọng trên con đường Đại thừa. Người tu 
tập tâm bi với lòng yêu thương chân thật có thể phá 
tan ác nghiệp như núi Tu-di, dù chỉ làm một việc lành 
nhỏ cũng được quả báo thù thắng. Tâm bi ví như lửa, 
ác nghiệp như cỏ khô. Cỏ khô gặp lửa sẽ bị thiêu đốt. 
Người tinh tiến tu tập tâm bi, không bao lâu sẽ thành 
tựu đạo Bồ-đề. Vậy mọi người hãy cùng nhau tu tập 
tâm bi - tình thương yêu chân thật.

Trên đây tóm lược mấy lời của Đại sư Thái Hư trong 
quyển Ưu-bà-tắc giới kinh giảng lục, phẩm Bi thứ ba, do 
Đại sư trước giảng tại Nam Kinh năm 1930. 
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Là đệ tử Phật, tức chúng ta đang bước trên 
con đường chuyển mê khai ngộ, cải ác quy 
thiện, hằng hướng đến sự an lạc giải thoát. 
Người theo đạo Phật muốn đi trên con đường 
đó ắt phải có sức mạnh tinh thần vững chãi 

để cải đổi những tâm niệm, hành vi, ngôn ngữ sai lầm 
trở thành chân chánh. Một trong những nguồn năng 
lượng nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần ấy chính là lòng 
tôn kính Đức Phật.

Đức Phật là nhân vật có thật trong lịch sử, người đầu 
tiên đạt được quả vị giác ngộ và hướng dẫn con đường 
giác ngộ đó cho chúng sanh. Trên thế giới, trước khi 
Thái tử Tất-đạt-đa thành Phật thì quả vị giác ngộ chỉ có 
ở truyền thuyết và đức tin, chưa có một tu sĩ, đạo sĩ hay 
người nào đạt đến quả vị này. Nhận thức về Đức Phật, 
chúng ta cần ghi nhận rằng Phật giáo là một tôn giáo 
không có Thượng đế, và Đức Phật không phải là đấng 
tối cao có quyền năng ban phước giáng họa cho người 
khác. Đức Phật trong Phật giáo là một con người được 
sanh ra trong đời, lớn lên trong đời và bằng chính sự nỗ 

lực trí tuệ cá nhân, Ngài đã chứng đắc quả vị giác ngộ, 
thành Phật. Đức Phật hoàn toàn bình dị, Ngài không hề 
nắm giữ bất cứ thứ gì mang tính thần khải, thiêng liêng, 
siêu nhiên thuộc về một thế giới khác. Không có ai trao 
truyền cho Ngài một thông điệp mang tính cách linh 
thiêng, siêu nhiên hay thuộc vào một thế giới khác hơn 
là cái thế giới này. Cho nên trong Phậ t giáo, nếu tin Đức 
Phật là những thế lực đó thì gọi là tà kiến, sai lầm. Đức 
Phật chỉ quan tâm đến những gì thật đơn sơ của hiện 
thực mà không hề chờ đợi những ước mơ và hy vọng 
xa vời, nên giáo lý của Ngài mang tính thiết thực, có lợi 
ích ngay trong đời sống hiện tại. Đó là điểm khác biệt cụ 
thể về mặt tư tưởng giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. 

Sự khác biệt giữa Phật với chúng sanh là ở sự giác 
ngộ chân lý, giác ngộ rồi là Phật; chưa giác ngộ, còn mê 
lầm là chúng sanh. Tuy nhiên, cuộc đời và những lời giáo 
huấn của Ngài vô cùng kỳ diệu, vượt lên tất cả các quan 
niệm của đời thường nên người đời sau đã xem Ngài 
như một đấng thiêng liêng, cao vời trong trái tim họ 
(thậm chí là tối cao trong tất cả các thần linh), đặc biệt 

lòng tôn kính Phật
T H Í C H  K H Ô N G  T Ú

Nguồn: tuvientuongvan.com.vn
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là những lúc họ yếu đuối, nguy nan, khủng hoảng nhất. 
Ngoài ra, sự ngộ nhận Đức Phật là một thần linh, đấng 
siêu nhiên, hay lực lượng linh thiêng… còn xuất phát 
từ sự đánh đồng đạo Phật với các tín ngưỡng bản địa. 
Trước khi Phật giáo xuất hiện, nước ta đã có các tôn giáo 
và tín ngưỡng đa thần, nên khi đạo Phật du nhập buộc 
phải uyển chuyển, hài hòa với tôn giáo, tín ngưỡng bản 
địa và chấp nhận một số thần linh trong sinh hoạt tôn 
giáo của đạo Phật; nên đến nay nhiều tín đồ vẫn còn 
ngộ nhận Phật giáo là tôn giáo đa thần và xem Đức Phật 
là đấng siêu nhiên vượt lên trên các thần linh khác.

Cần phải nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật là bậc 
giác ngộ với đầy đủ phước đức và trí tuệ, nên nhân loại 
xưng tán Ngài là Như Lai, Thế Tôn, bậc Đạo sư. Ngài có 
tấm lòng từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sanh. Ngài 
không chỉ tìm kiếm Niết-bàn cho riêng mình mà còn 
chỉ dạy người khác thực hành theo, Ngài có đủ khả 
năng để giúp người khác hiểu rõ, thực chứng điều đó. 
Nói vậy không có nghĩa Đức Phật có thể ban cho người 
khác sự giác ngộ, Ngài chỉ có thể chỉ dạy cho chúng 
sanh thấy một con đường, và những ai muốn được giác 
ngộ thì phải tự mình bước đi trên con đường đó, chẳng 
ai có thể làm được việc ấy giúp mình cả. Vì thế đạo Phật 
còn được gọi là đạo tự giác (tự mình giác ngộ). Có thể 
nói, thông điệp“Tất cả mọi người đều có khả năng giác 
ngộ” mà Đức Phật gửi đến cho con người và cuộc đời là 
một thông điệp đầy niềm tin và tính nhân văn, đặt nền 
móng cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của Phật giáo 
cho đến ngày nay.

Vì hiểu về Đức Phật nên chúng ta phát khởi niềm 
tin Ngài là bậc thầy tối cao của sự thanh tịnh, trí tuệ 
và lòng từ bi; là người xứng đáng để nương tựa; là 
người có thể hướng dẫn con đường thực tập hướng 
đến an vui, hạnh phúc mà tối hậu là giác ngộ và giải 
thoát. Đồng thời, chúng ta dành cho Ngài một tình 
cảm thiêng liêng, một lòng tôn kính và ngưỡng mộ 
như một người cha hiền cao thượng. Tuy nhiên, sự kính 
ngưỡng này không phải là sùng kính mà nó giống như 
lòng tôn trọng và hiếu kính đối với cha mẹ, nên các 
Phật tử thường không thích xưng mình là tín đồ, mà 
thích xưng mình là đệ tử, Phật tử, tức người học trò, 
người con của Đức Phật.

Từ sự hiểu biết, niềm tin và tình cảm vào Đức Phật, 
chúng ta phát nguyện quy y Ngài, học hỏi đức hạnh, 
thực hành theo những lời chỉ dạy của Ngài để mong 
muốn có được trí tuệ, an lạc, hạnh phúc và một ngày 
nào đó cũng đạt được quả vị giác ngộ, giải thoát như 
Ngài. Những hành vi đó được biểu hiện cụ thể trong 
đời sống như sau:

Tại gia đình 
Chúng ta thỉnh tượng Đức Phật thờ tại gia đình để 

hàng ngày chiêm ngưỡng, cúng dường, lễ bái. Tuy 
nhiên, chúng ta không nên quan niệm rằng cúng 

dường Phật để cầu Ngài ban ơn, lễ bái Phật để cầu 
Ngài giáng phước, xóa tội. Sở dĩ chúng ta thờ Phật vì 
nghĩ nhớ đến ân đức và trí tuệ của Ngài đã tìm ra con 
đường giác ngộ cho nhân loại nên cúng dường Phật là 
để phát khởi thiện tâm, lễ bái Phật là tỏ lòng khát khao 
giải thoát, giác ngộ. Ngay cả khi chúng ta lễ Phật sám 
hối cũng không có nghĩa cầu Phật tha tội mà đó là nhờ 
Phật làm đối tượng để phát khởi tâm ăn năn hối cải từ 
đó xây dựng tâm tánh ngày một hiền thiện hơn. 

Bên cạnh đó, việc thờ Phật còn có ý nghĩa sống 
và hành động theo lời Phật dạy, tức xem Phật là tấm 
gương sáng soi chiếu cho chính mình, người thân của 
mình để noi theo, học tập theo. Cuộc đời Đức Phật 
chứa đựng vô vàn những bài học quý giá mà chúng 
ta có thể áp dụng cho bản thân cũng như giáo dục 
gia đình mình, như lòng hiếu thảo, tình thương yêu, 
tinh thần kiên cường, ý chí dũng mãnh, khả năng uyên 
bác, đức khiêm từ, sự nhu hòa… Nếu có duyên được 
tiếp xúc, học hỏi các kinh sách viết về Đức Phật, chúng 
ta sẽ tìm thấy những hình ảnh tươi đẹp, chấn động 
tâm khảm và những bài học làm thay đổi cả cuộc đời 
chúng ta. 

Tại các cơ sở Phật giáo 
Các cơ sở Phật giáo bao gồm chùa, tổ đình, tịnh 

xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật 
đường. Ở những nơi này, để tỏ lòng tôn kính Đức Phật 
chúng ta thường thực hành một số việc như sau: 

Thứ nhất, tụng kinh 
Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời Đức 

Phật đã dạy trong kinh điển. Những lời giáo hóa trong 
ba tạng kinh điển của Phật đều là những lời sáng suốt 
do lòng từ bi và trí tuệ của bậc giác ngộ nói ra. Vì thế, 
chúng ta chí tâm trì tụng, học hỏi kinh điển; sau đó suy 
xét, nghiền ngẫm và quyết tâm thực tập sẽ được nhiều 
lợi ích cho mình, cho gia đình và những người xung 
quanh. Người Phật tử được khuyên nên thực tập phước 
huệ song tu thì việc tụng kinh được xem như một phần 
của sự tu huệ vậy. 

Thứ hai, lễ lạy cúng dường 
Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. 

Tuy Phật đã nhập diệt, nhưng chúng ta vẫn cúng dường 
Phật: hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái cây, nước để 
hình dung Đức Phật vẫn còn sống và dạy dỗ chúng ta 
tu học. Ngoài ra, việc cúng dường xây dựng các cơ sở 
Phật giáo, thỉnh tượng cúng chùa, đúc chuông, ấn tống 
kinh sách hoặc cúng vào thùng phước sương đều được 
xem là cúng dường Phật. Bởi đó là việc để người Phật 
tử bày tỏ sự biết ơn Tam bảo cũng như hoằng dương 
đạo Phật, làm cho đạo Phật ngày thêm huy hoàng và 
trang nghiêm. Đây được xem là một phần trong các 
cách thức thực tập tu phước vậy. 

Thứ ba, tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật 
Phật dạy: “Ai tin Ta mà không hiểu Ta tức phỉ báng Ta”, 
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tâm phản cảm, thậm chí họ càng phản ứng gay gắt 
trước mặt mình. Do đó, chúng ta cần khéo dùng ngôn 
từ ca ngợi Đức Phật để dẫn dắt họ quay về với Đức Phật 
thì phước báo cũng rất lớn.

Thứ hai, khuyến khích 
mọi người đặt niềm tin vào Đức Phật 
Là một Phật tử chúng ta không chỉ biết tự độ mà 

còn phải biết độ tha. Bản thân chúng ta đã được tưới 
tẩm bởi năng lượng an lạc, nếm trải được vị cam lộ 
thanh lương từ đạo Phật. Chúng cảm nhận được sự 
an vui, hạnh phúc, may mắn khi làm đệ tử Đức Phật, 
thế nhưng quanh ta biết bao nhiêu con người, số phận 
không may mắn, họ chưa đủ duyên lành như ta. Thiết 
nghĩ chúng ta cần phải phát khởi lòng từ bi, học hạnh 
Bồ-tát góp phần đem Phật pháp đến với họ, để họ 
cũng cảm nhận được sự lợi lạc, an vui như ta. Do đó, 
chúng ta cần tạo phương tiện gần gũi, dùng ngôn từ 
khéo léo giúp cho người khác sinh tâm hoan hỷ, phát 
khởi niềm tin vào Đức Phật, từ đó quay về nương tựa 
Ngài hằng lìa khổ được an vui. Đây cũng là việc làm 
khiến cho Phật pháp ngày một hưng thịnh, xã hội ngày 
một thanh bình hơn.

Thứ ba, bảo vệ hình ảnh Đức Phật 
Đức Phật là nhân vật được tôn thờ, tôn kính không 

chỉ ở tín đồ mà còn có hàng triệu triệu con người trên 
thế giới. Là Phật tử, chúng ta là con của Phật cần ý thức 
sẵn sàng bảo vệ hình ảnh thiêng liêng đáng tôn kính 
của “người cha” trước sự xúc phạm, xuyên tạc của các 
đối tượng, thế lực với dụng ý kiếm lợi hoặc mục đích 
không tốt. Đức Phật là hiện thân của Tam bảo, vì thế 
bảo vệ Đức Phật là bảo vệ đạo Phật, bảo vệ Giáo pháp 
và Tăng đoàn.

Tóm lại, nhận thức, thái độ và hành vi đối với Đức 
Phật là ba mặt biểu hiện lòng tôn kính Đức Phật trong 
đời sống (gia đình, cơ sở Phật giáo, xã hội) của Phật tử. 
Khi chúng ta có một trình độ nhận thức nhất định về 
Đức Phật, có tình cảm sâu sắc đối với Ngài, chúng ta sẽ 
dễ dàng khắc phục trở ngại, khó khăn để thực tập giáo 
pháp của Ngài; thậm chí sẵn sàng hy sinh cả lợi ích cá 
nhân để thực hiện giáo pháp ấy. Và chúng ta chỉ có thể 
nỗ lực hành động như vậy khi thật sự đặt niềm tin vào 
Ngài. Đây là một thực tế không còn bàn cãi. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng, nếu sự tôn kính và nương tựa Đức Phật để 
mong cầu những niềm vui thế tục và hy vọng Ngài ban 
phát cho những niềm vui ấy, điều này hiếm thấy trong 
kinh điển Phật giáo mà chỉ có ở tín ngưỡng dân gian. Trái 
lại, sự tôn kính và nương tựa vào Đức Phật để rồi từ đó 
xây dựng đời sống an lạc, mưu cầu giác ngộ, giải thoát 
thì điều này không có kinh điển nào trong Phật giáo là 
không đề cập. Do đó, bên cạnh sự tôn kính Đức Phật, 
chúng ta cần xây dựng cho mình nhận thức đúng đắn, 
niềm tin sâu sắc để việc tu tập trở nên phù hợp với con 
đường chánh đạo mà Đức Phật chỉ dạy. 

chúng ta theo Phật mà không hiểu biết về con người 
và cuộc đời Đức Phật thì niềm tin, sự tôn kính của mình 
chưa được sâu sắc, vững chãi. Chúng ta học giáo lý của 
Ngài mà không hiểu rõ đời sống của Ngài, thì sự học 
hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót, thậm chí 
có thể hiểu và hành động sai lời Phật dạy. Bởi lẽ, cuộc 
đời Đức Phật chính là những biểu hiện giáo lý của Ngài. 
Vậy nên là đệ tử Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu về 
cuộc đời Đức Phật cũng giáo lý của Ngài để áp dụng 
làm phong phú và thăng hoa đời sống của chính mình.

Ngoài xã hội 
Nếu việc thực tập giáo lý được diễn ra ở cả ba môi 

trường: gia đình, cơ sở Phật giáo, ngoài xã hội thì việc 
thể hiện sự tôn kính Đức Phật cũng được diễn ra ở ba 
môi trường như thế. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất 
đặc thù của mỗi môi trường mà các hành động tôn 
kính được biểu hiện khác nhau. Ngoài xã hội, chúng 
ta chú trọng đến ba việc: ca ngợi công hạnh Đức Phật, 
khuyến khích người khác đặt niềm tin vào Đức Phật và 
bảo vệ hình ảnh Đức Phật.

Thứ nhất, ca ngợi Đức Phật 
Hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người 

Phật tử và ca ngợi Đức Phật trước một người, nhiều 
người hay cộng đồng người đúng thời điểm cũng là 
góp phần hoằng dương Phật pháp. Ca ngợi Đức Phật 
trước người khác là việc làm không hề đơn giản mà 
vô cùng nghệ thuật, khéo léo, đặc biệt là trước những 
người chưa được thuần thục, những người chưa biết 
Phật pháp. Khi chúng ta ca ngợi Đức Phật đúng thời 
điểm, đúng hoàn cảnh sẽ tạo cho người khác sự thích 
thú, cảm mến Đức Phật, nhờ đó họ phát sinh cảm tình 
với đạo Phật mà phát tâm quy y. Ngược lại, chúng ta 
không khéo léo, tế nhị sẽ bị cho là khoa trương, truyền 
giáo, đôi khi khiến người khác sinh lòng khó chịu, sinh 

Nguồn: medium.com
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Bài này trích 48 câu (phần I) quyển sách “365 Lời 
khuyên Tâm huyết của Đức Đạt-lai Lạt-ma - Cẩm 
nang cho cuộc sống ngày nay” do Đức Đạt-lai 
Lạt-ma và ngài Matthieu Ricard thực hiện.

Suy tư về sự sống nói chung
1. Kiếp sống con người quả là phù du, vì thế chúng 

ta hãy nên dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó của 
mình trên địa cầu này để mang lại một chút lợi ích cho 
mình và kẻ khác.

2. Là con người, chúng ta đều mang bên trong một 
tiềm năng như nhau, ngoại trừ một vài trường hợp 
liên quan đến một số chức năng không vận hành bình 
thường trong tâm thức mình. Cái tuyệt vời nhất của 
bộ não là khả năng phát huy nghị lực tự giúp mỗi con 
người kiến tạo tương lai cho mình, tất nhiên là nếu biết 
dùng cái khả năng ấy một cách tốt đẹp. Nếu sử dụng 
cái tâm thức tuyệt vời ấy để làm những chuyện xấu thì 
nó cũng chỉ đưa đến thảm họa mà thôi.

3. Con người là các chúng sinh tiến hóa nhất trên 
hành tinh này. Không những con người có khả năng 
mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của riêng mình mà 
còn có thể giúp đỡ kẻ khác. Chúng ta có một tiềm năng 
sáng tạo tự nhiên và thật hết sức quan trọng là chúng 
ta phải ý thức điều đó.

4. Quả là một sự nghịch lý, chúng ta không thể nào 
làm được bất cứ một điều gì chỉ mang ích lợi cho riêng 
cá nhân mình mà việc làm ấy lại không mang ích lợi 
cho kẻ khác. Lý do là vì dù muốn hay không thì tất cả 
chúng ta đều phải lệ thuộc vào nhau, vì thế thật không 
thể hình dung được trường hợp nào mà chúng ta có thể 
tạo được hạnh phúc chỉ riêng cho cá nhân mình. Nếu 
chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình thì đấy cũng chỉ 
là một cách tự gây thêm khổ đau cho chính mình mà 
thôi. Trong khi đó một người luôn chăm lo hy sinh cho 
kẻ khác, thì quả thật cũng là một điều không ngờ khi 
khám phá ra rằng đó cũng chính là cách chăm lo cho 
bản thân mình. Do vậy dù bạn có muốn quyết tâm giữ 
vững thái độ ích kỷ đến thế nào đi nữa thì cũng nên ích 
kỷ một cách thông minh: tức là nên giúp đỡ kẻ khác!

5. Chúng ta không mấy khi phân biệt được những gì là 
chủ yếu và những gì là phụ thuộc. Suốt cuộc đời, chúng 
ta hết chạy ngược lại chạy xuôi để tìm kiếm mọi thứ lạc 
thú, thế nhưng lạc thú thì lại chẳng thấy đâu mà chỉ toàn 
gặp phải lắm điều phiền toái. Chúng ta luôn tìm mọi cách 
để mang lại hạnh phúc cho mình với bất cứ giá nào mà 
không cần biết là những gì mình làm có gây khổ đau cho 

kẻ khác hay không. Chúng ta sẵn sàng làm bất cứ gì để vơ 
vét thêm, hoặc để bảo vệ những gì đang có, thế nhưng 
tất cả các thứ ấy chỉ là phù du và cũng chẳng phải là cội 
nguồn đích thật mang lại hạnh phúc cho mình.

6. Tâm thức chúng ta chất chứa nào là giận dữ, ganh 
tị và đủ mọi cảm tính tiêu cực khác, thế nhưng chúng ta 
thì lại không ý thức được là các cảm tính ấy không thể 
nào đi đôi với sự an bình và niềm hân hoan trong nội 
tâm mình. Trí thông minh là vốn liếng quý báu của con 
người nhưng tiếc thay nó có thể giúp con người trở nên 
biển lận để vơ vét tối đa, bất chấp quyền lợi của kẻ khác. 
Cuối cùng thì thái độ đó cũng chỉ mang lại khổ đau cho 
mình mà thôi, và phi lý hơn nữa là mình lại cứ đổ lỗi cho 
kẻ khác đã gây ra những thứ khổ đau ấy cho mình.

7. Hãy nên sử dụng trí thông mình của mình một 
cách ý thức, nếu không thì chúng ta sẽ biết dựa vào 
đâu để cho rằng mình cao hơn hàng thú vật?

8. Nếu thật sự muốn mang lại cho cuộc sống một 
ý nghĩa nào đó hầu giúp mình tìm thấy hạnh phúc thì 
trước hết nên suy nghĩ một cách lành mạnh. Hãy trau 
dồi các phẩm tính con người mà tất cả chúng ta đều có. 
Các phẩm tính đó chỉ bị chúng ta tạm thời vùi lấp bên 
dưới các tư duy lầm lẫn và các xúc cảm tiêu cực mà thôi

9. Hãy phát động tình thương và lòng từ bi vì hai 
thứ ấy sẽ mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của 
mình. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Và đấy cũng chính 
là thứ tôn giáo mà tôi hằng quảng bá, hơn cả Phật giáo. 
Tôn giáo ấy thật đơn giản. Nơi thờ phượng tôn giáo ấy 
là con tim của chính mình. Giáo lý của tôn giáo ấy là tình 
thương và lòng từ bi. Đạo đức của tôn giáo ấy là thương 
yêu và kính trọng kẻ khác, dù kẻ khác ấy là ai cũng vậy. 
Làm kẻ thế tục hay người tu hành, chúng ta nào có thể 
chọn lựa được đâu, và chẳng qua cách nào cũng chỉ để 
giúp mình tồn tại trong thế giới này mà thôi. 

10. Hãy tốt bụng, ngay thật, suy nghĩ tích cực, sẵn 
sàng tha thứ những người gây ra sai trái cho mình, hãy 
đối xử với mọi người như bạn hữu, giúp đỡ những kẻ 
đang khổ đau, thế nhưng tuyệt đối không bao giờ tự 
xem mình là hơn người khác. Dù các lời khuyên này 
nghe có vẻ hết sức đơn giản, thế nhưng chúng ta cũng 
nên mang ra thử nghiệm xem có mang lại cho mình 
một chút hạnh phúc nào hay chăng.

11. Chẳng cần phải suy nghiệm sâu xa để nhận thấy 
một điều đương nhiên là tất cả chúng sinh đều mong 
cầu hạnh phúc và khiếp sợ khổ đau. Các bạn không sao 
tìm thấy bất cứ một chúng sinh nào, kể cả côn trùng, 
lại không làm bất cứ gì có thể được để tránh né khổ 

Suy tư về sự sống
ĐỨC  ĐẠT- L A I  LẠT- M A

H O A N G  P H O N G  dịch
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đau và cảm thấy an lành. Đối với con người thì còn hơn 
thế nữa vì chúng ta có thêm một khả năng khác là biết 
suy nghĩ. Vì thế lời khuyên trước nhất của tôi là hãy sử 
dụng sự suy nghĩ ấy một cách tốt đẹp. 

12. Thích thú hay khổ đau đều liên quan đến các 
cảm nhận của ngũ giác và cả sự toại nguyện trong nội 
tâm mình. Đối với chúng ta thì sự toại nguyện trong 
nội tâm quan trọng hơn nhiều. Sự toại nguyện đó là 
một sở hữu riêng của con người. Thật vậy, ngoại trừ 
một vài trường hợp hiếm hoi, thú vật không hàm chứa 
khả năng đó. 

13. Thể dạng chủ yếu nhất của sự toại nguyện là 
sự an bình. Sự cảm nhận an bình đó bắt nguồn từ các 
hành vi rộng lượng, sự lương thiện và những gì mà tôi 
gọi là thái độ đạo đức, tức là cung cách hành xử biết 
tôn trọng quyền được hưởng hạnh phúc của kẻ khác. 

14. Phần lớn các khổ đau của chúng ta đều phát sinh 
từ tình trạng mình có quá nhiều điều suy nghĩ trong trí, 
nhưng tiếc thay các sự suy nghĩ ấy lại không mang tính 
cách lành mạnh. Chúng ta chỉ quan tâm đến các thứ 
toại nguyện nhất thời mà không cần biết là trong lâu 
dài chúng sẽ mang lại lợi ích hay bất lợi cho mình và cả 
kẻ khác. Thái độ đó luôn gây ra các tác hại quay ngược 
vào chính mình. Thật hết sức rõ ràng và hiển nhiên là 
chỉ cần thay đổi cách nhìn vào mọi sự vật cũng sẽ đủ để 
giúp mình làm giảm bớt các khó khăn trong hiện tại và 
không tạo ra thêm các khó khăn khác trong tương lai.

15. Một số những khổ đau, chẳng hạn như sinh, 
lão, bệnh, tử thì không sao tránh khỏi được. Chỉ có 
một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được là làm 
giảm bớt sự sợ hãi do những thứ ấy tạo ra cho mình 
mà thôi. Tuy nhiên trong thế giới này cũng có rất nhiều 
thứ khổ đau khác - từ các sự cãi vã giữa vợ chồng cho 
đến các cuộc chiến tranh tàn phá lớn lao - tất cả đều có 
thể tránh được bằng cách chỉ cần tạo ra cho mình một 
cung cách hành xử lành mạnh. 

16. Nếu không suy nghĩ chín chắn mà chỉ có một 
tầm nhìn hạn hẹp, một cung cách hành xử nông cạn 
- nhất là không biết nhìn vào mọi sự vật với một tâm 
thức cởi mở và thư giãn - thì chúng ta sẽ biến những 
gì mà ban đầu chỉ là các khó khăn vô nghĩa thành các 
vấn đề nan giải. Nói một cách khác là hầu hết các khổ 
đau là do mình tự tạo ra cho chính mình mà thôi. Đấy 
là một điều khác mà tôi muốn nhắc nhở trước nhất. 

Suy tư về tuổi trẻ 
17. Tại các trường học của những người lưu vong 

chúng tôi, hoặc nhân dịp viếng thăm các nơi khác 
tại Ấn Độ hay các nước khác, tôi luôn cảm thấy sung 
sướng mỗi khi được tiếp xúc với giới trẻ. Thật vậy tuổi 
trẻ rất trực tiếp và ngay thật, tâm thức cởi mở và mềm 
dẻo hơn so với những người trưởng thành. Mỗi khi 
trông thấy một đứa bé thì điều mà tôi nghĩ đến thật 
sâu kín từ đáy lòng tôi là đứa bé ấy chính là con tôi, hay 
ít ra cũng là một người bạn lâu đời mà tôi có bổn phận 
phải chăm lo với tất cả tình thương yêu của tôi. 

18. Điều quan trọng hơn hết đối với chúng ta là 
phải mang lại cho tuổi trẻ một nền giáo dục với ý nghĩa 
thật rộng của nó, có nghĩa là vừa mở mang kiến thức 
vừa phát huy các phẩm tính căn bản của con người. 
Nền tảng của kiếp người được thiết lập từ lúc ấu thơ. 
Cung cách suy nghĩ học được từ những năm tháng đầu 
đời thật chủ yếu này sẽ tạo ra các tác động sâu đậm, 
ảnh hưởng đến toàn bộ sự hiện hữu của mình sau này, 
tương tự như thực phẩm và việc giữ gìn vệ sinh sẽ ảnh 
huởng đến sức khỏe của mình trong tương lai. 

19. Lúc còn trẻ không cố gắng học hành thì khi lớn 
lên sẽ khó bù đắp được sự mất mát đó. Trường hợp 
này đã từng xảy ra với tôi. Khi còn trẻ có những lúc tôi 
chểnh mảng, không quan tâm đến những gì tôi học 
hỏi, không cố gắng đúng mức. Sau này tôi luôn cảm 
thấy hối hận. Tôi thường nghĩ đến trong những năm 
tháng ấy tôi đã đánh mất một cái gì đó. Dựa vào các 
kinh nghiệm này, tôi khuyên các bạn trẻ nên xem trọng 
khoảng thời gian mà mình còn được học hành, bởi vì 
khoảng thời gian đó thật hết sức quan trọng đối với sự 
hiện hữu của mình trong tương lai. 

20. Ngay từ những ngày thơ ấu cũng nên tập đoàn 
kết và tương trợ lẫn nhau. Thật vậy, chúng ta không 
sao tránh hết được các chuyện cãi vã và các sự xung 
đột nho nhỏ, thế nhưng điều quan trọng là phải biết 
“chùi sạch” những thứ ấy, không bao giờ nên giữ lại 
một chút oán hận nào. 

21. Đôi khi người ta nghĩ rằng các trẻ em còn nhỏ 
không quan tâm đến các vấn đề nghiêm trọng, chẳng 
hạn như cái chết. Thế nhưng mỗi khi tôi lắng nghe 
các thắc mắc của chúng thì tôi nhận thấy chúng cũng 
thường nghĩ đến các vấn đề trọng đại, nhất là những gì 
xảy ra phía sau sự sống này. 
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22. Tuổi ấu thơ là lúc mà trí thông minh đang phát 
triển, tâm thức tràn ngập bởi đủ mọi thứ thắc mắc. Sự 
khát khao mãnh liệt muốn được hiểu biết đó chính là 
nền tảng của sự nẩy nở. Nếu càng quan tâm đến thế 
giới và càng muốn tìm hiểu tại sao và bằng cách nào 
mọi sự vật lại là như thế, thì tri thức theo đó sẽ càng trở 
nên sáng suốt hơn, và khả năng sáng tạo cũng sẽ càng 
phát triển hơn. 

23. Trong các xã hội tân tiến ngày nay, người ta có 
xu hướng không mấy quan tâm đến những gì mà tôi 
gọi là các phẩm tính tự nhiên của con người: sự tốt 
bụng, lòng từ bi, tinh thần hợp tác, khả năng tha thứ. 
Tuổi trẻ đến gần với nhau thật dễ dàng, mỗi khi gặp 
nhau thì cười nói và kết bạn với nhau, không hề thắc 
mắc về nghề nghiệp hay chủng tộc của nhau. Điều hệ 
trọng là kẻ khác cũng là con người như mình, và như 
thế cũng đủ để kết thân với nhau. 

24. Càng lớn tuổi thì người ta càng xem nhẹ tầm 
quan trọng của lòng thương mến, tình bạn hữu và sự 
tương trợ. Người ta quan tâm nhiều hơn đến các yếu 
tố chủng tộc, tôn giáo, xứ sở, gốc gác của kẻ khác trước 
khi đến đây. Người ta thường ngoảnh mặt trước những 
gì thiết yếu và chỉ nhìn vào những gì lố bịch. 

25. Chính vì thế mà tôi kêu gọi những ai ở lứa tuổi 
mười lăm, mười sáu, không nên để mất đi tinh thần 
trong sáng đó của tuổi trẻ mà hãy trân quý nó. Hãy 
thường xuyên suy tư về các phẩm tính nội tâm của 
con người. Và từ sự suy tư đó hãy tạo ra cho mình một 
sự vững tin không lay chuyển về bản chất của chính 
mình, hầu tìm thấy một sự tự tin nơi chính mình. Thật 
hết sức quan trọng là phải kịp thời ý thức được rằng 
sự sống của con người không phải là chuyện dễ dàng. 
Nếu muốn cho sự sống đó được suôn sẻ, không tuyệt 
vọng khi các khó khăn xảy đến thì cần nhất phải tạo 
được cho mình một sức mạnh nội tâm. 

26. Ngày nay người ta tôn thờ quá đáng chủ nghĩa 
cá nhân và quyền hạn của mỗi người được tự do suy 
nghĩ theo ý mình mà không cần biết là sự suy nghĩ 
đó có phù hợp với các giá trị quy định bởi xã hội và 
truyền thống hay không. Thật ra thì điều đó cũng 
tốt. Tuy nhiên, mặt khác nhiều người cũng chỉ biết 
duy nhất nuôi dưỡng mình bằng các thứ thông tin từ 
bên ngoài, tức là qua trung gian của các phương tiện 
truyền thông mang tính cách đại chúng, nhất là truyền 
hình. Các nguồn thông tin đó trở thành các chuẩn mực 
cho sự hiểu biết của chúng ta, là nguồn cảm ứng duy 
nhất của chúng ta. Sự lệ thuộc quá đáng đó sẽ khiến 
chúng ta không còn tự mình đứng vững trên đôi chân 
của chính mình, không còn biết dựa vào các phẩm tính 
của riêng mình, và tình trạng đó sẽ khiến mình không 
còn tự tin nơi bản chất đích thật của chính mình nữa. 

27. Tự tin và tự đứng vững một mình, theo tôi là 
những gì thật chủ yếu hầu giúp mình thành công 
trong cuộc sống. Tôi không muốn nói là một sự tự tin 

mù quáng, mà đúng hơn là một sự ý thức về tiềm năng 
bên trong con người của mình, một sự nhận định minh 
bạch về khả năng tự sửa đổi và biến cải mình để giúp 
mình trở nên sâu sắc hơn và không có bất cứ gì mất 
mát một cách vĩnh viễn cả. 

28. Các cơ quan truyền thông thường chọn những 
đề tài câu khách, chẳng hạn như trộm cắp, án mạng, các 
hành động thúc đẩy bởi sự tham lam và hận thù. Tuy 
nhiên không phải vì thế mà chúng ta cho rằng trong thế 
giới này chẳng có gì là cao đẹp cả, không có một hành 
động nào xuất phát từ các phẩm tính con người. Chẳng lẽ 
không có ai chăm sóc một cách bất vụ lợi kẻ ốm đau, trẻ 
mồ côi, người già yếu hay tật nguyền, hoặc hy sinh vì tình 
thương yêu kẻ khác hay sao? Thật ra có rất nhiều những 
người như thế, nhưng chỉ vì chúng ta đã quen xem đấy là 
chuyện bình thường nên không trông thấy mà thôi. 

29. Tôi tin rằng tự nhiên từ nơi sâu kín nhất bên 
trong chúng ta, không một ai thích sát nhân, hãm 
hiếp, nói dối hay có các hành động tiêu cực khác, và 
tất cả chúng ta đều hàm chứa khả năng yêu thương 
và lòng từ bi. Hãy cứ nhìn vào trường hợp của chính 
mình thì cũng đủ hiểu rằng tình thương yêu tự nhiên 
đã giữ một vai trò quan trọng như thế nào đối với sự 
sống của mình từ lúc lọt lòng mẹ. Thiếu tình thương đó 
thì chúng ta nào có sống được đến ngày hôm nay đâu. 
Nếu nhìn vào chính mình thì tất mình sẽ nhận thấy mỗi 
khi có người chung quanh thương yêu mình thì mình 
sẽ cảm thấy vui sướng như thế nào, hoặc khi mình phát 
động được tình thương yêu kẻ khác cũng vậy. Trái lại 
khi bị tràn ngập bởi sự giận dữ và hận thù thì mình sẽ 
không tránh khỏi cảm thấy bất an. 

30. Thật rõ ràng là các tư duy và hành động thấm 
đượm tình thương yêu sẽ mang lại các tác động thuận 
lợi đối với sức khỏe tâm thần và cả thể xác. Các tư duy 
và hành động đó phù hợp với bản chất đích thật của 
chính mình. Trái lại các hành động hung bạo, độc ác, 
hận thù sẽ khiến mình phải đối đầu với những chuyện 
xảy đến một cách bất ngờ, không lường trước được. 
Đấy là lý do khiến chúng ta cần phải thảo luận với nhau 
về các chuyện ấy, và thật ra thì báo chí cũng thường 
đưa lên trang nhất những mẩu tin thuộc loại đó. Vấn 
đề là các cảnh tượng ấy sẽ dần dần đánh lừa chúng ta, 
khiến chúng ta tin rằng bản chất con người chỉ gồm 
toàn những thứ xấu xa như thế, để rồi biết đâu một 
ngày nào đó chúng ta cũng có thể nghĩ rằng sẽ không 
còn một chút hy vọng nào cho tương lai con người nữa. 

31. Theo tôi thật hết sức quan trọng là phải khuyên 
tuổi trẻ nên cố gắng nhận thấy các phẩm tính con người 
hiện hữu tự nhiên bên trong chính mình. Hãy đặt niềm tin 
thật vững chắc vào các phẩm tính ấy để hiểu rằng mình 
phải đứng thật thẳng trên đôi chân của chính mình. 

32. Một số người trẻ bước vào cuộc sống nhưng 
chẳng hiểu là mình muốn gì. Họ chọn cho mình một 
nghề nào đó, nhưng lại cảm thấy nghề ấy không phù 
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hợp với sở thích của mình bèn bỏ và tìm nghề khác, 
nhưng sau đó cũng lại bỏ và tìm một nghề khác nữa, 
sau cùng thì bỏ hết và nghĩ rằng chẳng có một thứ gì 
thích hợp với mình cả. Nếu các bạn lâm vào tình trạng 
đó thì cũng nên hiểu rằng không có một cuộc sống 
nào lại không gặp phải khó khăn. Không nên hy vọng 
mọi việc sẽ tự động mang lại thành công, và mọi khó 
khăn sẽ tan biến như phép lạ. 

33. Sau khi học hành xong thì các bạn chọn một 
nghề để sinh sống, khi chọn thì cũng nên chọn nghề 
nào thích hợp với bản chất, trình độ hiểu biết, khả năng 
và cả sự mong muốn của mình, hoặc cũng có thể là tùy 
theo ý muốn của gia đình mình. Thiết nghĩ nên chọn các 
ngành nghề của những người đang sinh sống chung 
quanh mình. Họ sẽ chỉ dẫn thêm cho mình, nhờ đó 
mình sẽ thừa hưởng được các kinh nghiệm của họ. Hãy 
cân nhắc tất cả mọi tiêu chuẩn, hình dung mọi điều kiện 
thích nghi với hoàn cảnh mình trước khi quyết định. 
Một khi đã chọn thì không nên thay đổi nữa. Dù gặp 
phải khó khăn nào thì cũng phải tìm cách vượt qua. Hãy 
tự tin nơi mình và vận dụng tất cả nghị lực của mình. 

34. Nếu nghĩ rằng công ăn việc làm cũng tương tự 
như các món ăn dọn sẵn trên bàn để mình nếm hết món 
này sang món khác thì các bạn khó mà thành công được. 
Hãy tự nhủ một ngày nào đó mình cũng phải quyết định, 
và trong thế giới này thì không có bất cứ một thứ gì tuyệt 
đối không mang một khía cạnh bất lợi nào

35. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta hành xử không 
khác gì những đứa trẻ được nuông chiều quá đáng. 
Thuở ấu thơ chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ. 
Lúc cắp sách đến trường thì được giáo dục. Chúng ta 
có cơm ăn áo mặc, gánh nặng ấy luôn đè nặng lên vai 
người khác. Đến khi hội đủ khả năng đảm trách cuộc 
sống của riêng mình, tức là lúc phải tự vác lên lưng cái 
gánh nặng ấy, thì mình vẫn cứ nghĩ rằng mọi sự sẽ tiếp 
tục suôn sẻ như trước đây! Cách suy nghĩ đó đi ngược lại 

với thực tế. Trong thế giới này tất cả chúng sinh, không 
ngoại trừ một chúng sinh nào, đều gặp phải khó khăn. 

Suy tư về tuổi trưởng thành 
36. Ngành nghề mà chúng ta đang làm không 

những là một phương tiện giúp mình sinh sống mà còn 
là một cách đóng góp cho xã hội mà mình vẫn còn lệ 
thuộc vào nó. Hơn nữa xã hội và chúng ta cả hai phía 
cùng tạo ra một sự tương tác chung. Nếu xã hội phồn 
vinh thì chúng ta cùng được hưởng, nếu xã hội suy yếu 
thì chúng ta sẽ không tránh khỏi phải lao đao. Nhìn rộng 
hơn nữa thì tập thể của chúng ta lại tiếp tục tác động 
đến các xã hội khác, và sau hết là toàn thể nhân loại. 

37. Nếu dân chúng trong vùng nơi mình sinh sống 
đều khá giả thì sự sung túc đó nhất định cũng sẽ tạo 
ra các ảnh hưởng thuận lợi, tác động đến toàn thể xứ 
sở. Chẳng hạn như kinh tế của nước Pháp ảnh hưởng 
đến cả Âu châu, và sau đó là cả thế giới. Các xã hội tân 
tiến ngày nay đều liên hệ mật thiết với nhau, tác phong 
của mỗi người đều ảnh hưởng đến cung cách hành xử 
chung của tất cả những người khác. Tôi nghĩ rằng ý 
thức được điều đó thật hết sức quan trọng. 

38. Khi xã hội tốt đẹp thì tất nhiên chúng ta đều 
được hưởng, tôi không có ý nói rằng chúng ta phải hy 
sinh sự tiện nghi cá nhân vì tập thể, mà chỉ muốn nêu 
lên là cả hai bên - cá nhân và tập thể - đều lệ thuộc vào 
nhau. Ngày nay người ta cứ nghĩ rằng số mệnh của xã 
hội và thân phận của mỗi cá thể khác biệt nhau, và số 
phận của cá thể thì quan trọng hơn là số phận của tập 
thể. Thế nhưng nếu mở rộng tầm nhìn thì tất người ta 
sẽ phải thấy rằng trong lâu dài thái độ đó hoàn toàn 
không mang một ý nghĩa nào cả.

39. Niềm hạnh phúc hay bất hạnh của con người 
không nhất thiết chỉ liên hệ đến sự thỏa mãn của giác 
quan, mà còn đặc biệt liên quan đến các cấu tạo tâm 
thần. Không bao giờ được quên điều đó. Dù bạn có một 
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ngôi nhà tuyệt đẹp, trang trí sang trọng, một chiếc xe 
hạng sang nằm trong nhà xe, tiền của dư thừa để trong 
ngân hàng, một vị thế xã hội thật cao sang, kể cả sự kính 
nể của kẻ khác, thế nhưng không có gì bảo đảm là bạn 
sẽ hạnh phúc. Ngay cả trường hợp bạn trở thành tỉ phú 
thì hạnh phúc cũng không phải vì thế mà đến với bạn 
một cách tự động. Điều đó không có gì là chắc chắn cả. 

40. Sự thích thú sâu xa hiện lên khi ngắm nhìn một bức 
tranh hay lắng nghe một bản nhạc giữ một vai trò quan 
trọng đối với con người, phản ảnh một sự thỏa mãn nội 
tâm, khác hẳn với các thứ thích thú thô thiển phát sinh 
từ các giác quan hoặc sự chiếm hữu của cải vật chất. Dầu 
sao thì sự thỏa mãn đó phần lớn cũng phải nhờ vào sự 
cảm nhận của thính giác và thị giác, do đó cũng chỉ mang 
tính cách tạm thời, vì thế trên căn bản cũng không phải 
là hoàn khác biệt với sự thích thú tạo ra bởi ma túy. Khi 
bước ra khỏi bảo tàng viện hay thính đường thì sự thích 
thú mang tính cách nghệ thuật đó cũng sẽ chấm dứt, 
nhường chỗ cho các sự thèm khát khác liên quan đến các 
sự thích thú khác. Người ta chẳng bao giờ tìm thấy niềm 
hạnh phúc đích thật bên trong nội tâm mình là như vậy. 

41. Những gì chủ yếu hơn cả là sự thỏa mãn bên 
trong nội tâm, tuy nhiên cũng không phải vì thế mà 
chối bỏ những sự tiện nghi sơ đẳng nhất. Tất cả chúng 
ta đều có quyền được hưởng những tiện nghi tối thiểu. 
Chúng ta cần phải có và phải được bảo đảm về những 
thứ ấy. Vì thế nếu cần phải phản kháng thì phản kháng, 
nếu cần đình công thì đình công! Thế nhưng phải hiểu 
rằng không được phép lâm vào thái độ quá khích. Một 
khi chưa tìm thấy một sự hài lòng từ bên trong thâm 
tâm mình và cứ tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn, thì nhất định 
chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc và 
lúc nào cũng sẽ cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó. 

42. Hạnh phúc nội tâm không tùy thuộc vào bối 
cảnh vật chất hay sự thỏa mãn của các giác quan. 
Hạnh phúc bắt nguồn từ bên trong tâm thức của chính 
mình. Thật hết sức chủ yếu là phải ý thức được tầm 
quan trọng của niềm hạnh phúc đó! 

Suy tư về tuổi già 
43. Khi đã lớn tuổi nhưng không có một niềm tin 

tôn giáo nào thì cũng nên có một ý niệm nào đó về các 
thứ khổ đau thật hiển nhiên - như sinh lão bệnh tử - là 
các thành phần bất khả phân của sự sống. Đã sinh ra 
đời thì không sao tránh khỏi già và chết. Vì thế chẳng 
ích lợi gì khi thắc mắc tại sao các thứ ấy lại phi lý đến 
thế, tại sao lại không thể khác hơn được? 

44. Đối với Phật giáo, được sống lâu là nhờ vào công 
đức do mình đã tạo ra từ trước. Dù không phải là người 
Phật giáo đi nữa thì các bạn cũng nên nghĩ đến những 
người đã qua đời khi còn trẻ để cảm thấy vui sướng vì 
mình được sống lâu hơn. 

45. Nếu trong khoảng thời gian trước đây trong 
cuộc sống của mình các bạn đã làm tròn bổn phận, đã 

đóng góp phần mình cho xã hội, làm được nhiều điều 
lợi ích một cách ngay thật, thì hôm nay đây nào có gì 
để mà phải hối tiếc đâu! 

46. Nếu các bạn có một niềm tin tôn giáo thì hãy 
nguyện cầu hay suy tư theo niềm tin đó của mình. 
Nếu còn giữ được sự sáng suốt thì các bạn cũng nên 
suy nghĩ xa hơn một chút để hiểu rằng sinh lão bệnh 
tử cũng chỉ là các thành phần của sự sống con người, 
không ai có thể tránh khỏi các thứ ấy được. Ý thức được 
sự thật đó và hoàn toàn chấp nhận nó sẽ giúp mình 
sống thanh thản hơn với tuổi già của mình. 

47. Tôi sắp bước vào cái tuổi sáu-mươi-bảy. Nếu 
thỉnh thoảng và từ trong thâm tâm, tôi không chấp 
nhận thân xác tôi đã già qua những năm tháng chồng 
chất đó, thì quả hết sức khó cho tôi chấp nhận tình 
cảnh hôm nay của mình. Cũng vậy, một khi đã trọng 
tuổi thì cũng không nên tự lừa dối mình mà phải ý thức 
được sự già nua đó của mình thật sự mang ý nghĩa là 
gì, hầu tìm cách giành thắng lợi về phần mình. 

48. Các bạn hãy tự hỏi xem mình đã làm được gì 
cho cái xã hội này khi mà mình vẫn còn phải nhờ vả 
vào nó. Với sự hiểu biết mà mình từng đạt được trước 
đây trong cuộc sống nhất định mình sẽ phải là những 
người hữu ích hơn so với những kẻ không có cái may 
mắn sống lâu như mình. Vậy hãy cứ thuật lại cuộc 
đời mình với gia đình, với những người thân chung 
quanh, chia sẻ với họ các kinh nghiệm sống của mình. 
Nếu thích được gần gũi với đàn cháu chắt, thì trong 
những lúc chăm sóc chúng các bạn cũng nên truyền 
lại cho chúng các sự hiểu biết của mình, đấy cũng là 
cách góp phần vào việc giáo dục chúng. Nhất là các 
bạn không nên bắt chước những kẻ già nua khác, suốt 
ngày ta thán và gây gổ. Không nên phung phí năng 
lực của mình bằng cách đó. Chẳng những không ai ưa 
mình mà tuổi già của mình cũng sẽ trở thành cả một 
gánh nặng cho mình mà thôi. 
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Hỏi: Trong lãnh vực đưa giáo lý truyền thống và những 
giá trị của Phật giáo hợp nhất với xã hội phương Tây, ngài 
là một nhà phê bình được quý trọng. Trong sự thảo luận 
của người phương Tây chúng ta về đạo đức Phật giáo, 
ngài cảm thấy còn thiếu điều gì?

Đáp: Một chủ đề lớn mà chúng ta cần phải nghĩ lại là 
cách chúng ta đang hiểu về Nghiệp. Ở nhiều mặt, Phật 
giáo quả là một tôn giáo hiện đại - nếu quý vị muốn 
gọi đó là một tôn giáo. Nhiều giáo lý của tôn giáo này 
hoàn toàn tương thích với tính chất hiện đại (chẳng 
hạn như khái niệm vô ngã). Thế nhưng, điều quan 
trọng và đáng chú ý là những khía cạnh then chốt của 
Phật giáo thực sự gây trở ngại cho người phương Tây 
lại là quan điểm về nghiệp và sự tái sinh. Vấn đề là ngày 
nay chúng ta hiểu những khái niệm này như thế nào.

Có những người quan tâm đến việc hiện đại hóa hay 
thế tục hóa Phật giáo, điều mà tôi nghĩ không đơn giản 
như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ lại về nghiệp 
và tái sinh trong một bối cảnh hiện đại. Suy nghĩ lại, 
chứ không chỉ chấp nhận các khái niệm ấy vì có vẻ như 
đó là điều Đức Phật khẳng định và nói về chúng trong 
chính đời này; hoặc bác bỏ các khái niệm ấy vì có vẻ 
như chúng không hoàn toàn phù hợp với những gì mà 
ngày nay chúng ta hiểu về các sự vật. Tôi cho rằng việc 
suy nghĩ về điều đó là vấn đề có ý nghĩa.

Tôi tự hỏi phải chăng chúng ta đã hiểu sai cách Đức 
Phật hiểu về nghiệp. Khi quý vị xem xét trong Kinh 
tạng Pali, có nhiều sự thảo luận về nghiệp, và không 
phải những thảo luận đó luôn luôn nhất quán. Có hàng 
loạt những sự kiện tiếp tục khi chúng ta nhớ về việc 
Đức Phật nhấn mạnh đến động cơ hoặc sự cố ý. Tôi vẫn 
tự hỏi, phải chăng điều đó mang lại cho chúng ta một 
đường lối khác, chứ không chỉ là một ý niệm khách 
quan thông thường. 

Trong thời Đức Phật, hầu hết người ta đã sẵn tin vào 
nghiệp, nhưng nó có khuynh hướng được hiểu theo 
một cách máy móc. Nếu bạn cử hành một nghi lễ hay 
những hoạt động hiến tế theo đúng nghi thức, bạn sẽ 
nhận được những phần thưởng mà nghi lễ hay hoạt 

động hiến tế ấy mang lại. Một phần trong cuộc cách 
mạng tâm linh của Đức Phật là việc nhấn mạnh đến 
động cơ. Nghiệp được gây ra bởi những động cơ của 
chúng ta. Nếu tôi bị thúc đẩy bởi sự tham lam và hai 
yếu tố độc hại đồng hành với nó, điều đó không chỉ 
khiến cho tôi tiếp tục hành động khác với khi tôi được 
thúc đẩy bởi tính cao thượng, lòng từ bi và sự hiểu biết, 
mà còn làm cho tôi nhìn nhận về con người và toàn thể 
thế giới này theo một lối khác; tương ứng, tất cả những 
người khác cũng nhìn nhận về tôi và phản ứng với tôi 
theo cách khác. 

Nếu tôi bị thúc đẩy bởi lòng tham, tôi sẽ liên hệ tới 
người ấy về mặt tôi có thể gặt hái hay lợi dụng được gì 
từ người ấy. Tôi cũng có thể giận dữ, là điều gây nên 
một cảm thức tách biệt - đó chính là yếu tố độc hại 
thứ ba - sự vô minh. Nếu tôi có thể thực sự chuyển hóa 
được những động cơ ấy thành những điều có thuộc 
tính tích cực, tôi sẽ trở nên một con người khác, và đó 
là tại sao tôi sắp được trải nghiệm thế giới này theo 
một cách khác. Tôi có thể trở nên trong sáng, tôi có thể 
phóng khoáng, và tôi không cần phải giả vờ là một 
con người nào khác để vận dụng hoàn cảnh nhằm đạt 
được những gì mà tôi muốn có được từ những hoàn 
cảnh ấy.

Sự hiểu biết như thế về nghiệp không cần thiết phải 
giả định rằng đó là một lối giải thích mang tính tôn 
giáo về sự tái sinh. Điều mà sự hiểu biết đó cho biết là, 
nếu ta muốn chuyển hóa cách ta trải nghiệm về thế 
giới, cách ta nhìn nhận về người khác, cách người khác 
nhìn nhận về ta và cách họ phản ứng lại với ta, chiếc 
chìa khóa vàng là hãy tự chuyển hóa những động cơ 
của ta. Cảm thức về tự ngã của ta chủ yếu là được hợp 
thành bởi những cách suy nghĩ, cảm nhận, hành động 
quen thuộc. Đó không phải là cái lõi chắc chắn của 
ý thức nội tại, tách biệt với phần còn lại của thế giới. 
Điều quan trọng nhất trong tiến trình này, trong cách 
ta liên hệ với thế giới, thực sự đến từ những động cơ 
của chúng ta. Đó đúng là một điều thiết yếu. Chỉ cần 
thay đổi động cơ của mình, chúng ta có thể thay đổi 
cả thế giới.

Phật giáo thế kỷ XXI

M AT T H I A S  L U C K WA L D T
L Â M  HẠN H  N H I Ê N  dịch

Đối diện với sự đau khổ đã được định chế hóa
Phỏng vấn Giáo sư David R. Loy
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Một người phương Tây học Phật nên hiểu biết dứt 
khoát thế nào về nghiệp?

Điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ là việc nhấn 
mạnh vào động cơ của chúng ta, những sự chủ ý của 
chúng ta. Giáo lý nghiệp là cách chúng ta tự cấu trúc 
lại mình bằng việc thay đổi những động cơ của mình. 
Thay đổi những phản ứng của chúng ta đối với mọi tình 
thế cho đến khi những phản ứng ấy thực sự trở thành 
thói quen và những thói quen ấy thực sự trở thành cá 
tính của chúng ta. Nhận thức này về nghiệp không cần 
thiết phải hàm ý sự tái sinh, nhưng đó không phải là 
vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là hãy sống theo 
cách nào đó đừng mang lại sự khác biệt. Tôi không biết 
rõ rằng tôi sẽ có tái sinh hay không. Bằng cách này, 
tôi không cần băn khoăn lắm về việc ấy. Mục tiêu để 
thành tựu của tôi là cứ làm tốt nhất những gì tôi có thể 
làm ngay lúc này, và nếu tôi làm được điều đó thì tôi 
còn phải lo gì đến sự tái sinh nữa. 

Người Phật tử có thể học được điều gì từ quan điểm 
đạo đức truyền thống của phương Tây?

Trong nền văn hóa Thiên Chúa-Do Thái giáo, tất 
cả đều nói về cái thiện chống lại cái ác, điều đó giúp 
chúng ta hiểu rất nhiều những gì đã diễn ra trong lịch 
sử. Quan điểm của Phật giáo lại có tính cách vô minh 
chống lại trí tuệ hay ảo tưởng chống lại tỉnh giác. Mặt 
tốt của quan điểm cái thiện chống lại cái ác nằm ở chỗ 
đó là sự quan tâm đến sự công bằng, trong đó có sự 
công bằng xã hội, là điều mà không được nhấn mạnh 
trong truyền thống Phật giáo. Trong các nền văn hóa 
Phật giáo Á châu, đó không phải là một mối quan tâm. 
Trọng tâm được đặt nặng hơn ở nghiệp cá nhân của 
tôi, sự đau khổ cá nhân của tôi, việc chọn con đường 
tu tập cá nhân của tôi và sự tỉnh giác cá nhân của tôi.

Tôi không dám chắc rằng đó đúng là điều mà Đức 
Phật dạy, nhưng đó chính là cách phát triển của các 
xã hội Phật giáo. Phật giáo chẳng có nhiều điều để nói 
về những hành động tệ hại mà các vua chúa thời cổ 
đại đã hành xử, điều mà chúng ta có thể gọi là nỗi khổ 
của xã hội. Giáo lý nghiệp vẫn được dùng để bào chữa 
cho quyền lực của các vị vua chúa. Nếu một người sinh 
ra trong một gia đình vua chúa, hẳn là người ấy đã có 
nghiệp tốt trong các đời trước. Nếu một người sinh ra 
nghèo hèn, không có năng lực, hay trong thân phận 
phụ nữ, chắc chắn người đó đã tích tụ các nghiệp xấu.

Ngày nay, khi Phật giáo thâm nhập thế giới hiện đại, 
giáo lý nhà Phật không thể tiếp tục duy trì như vậy. 
Khi Phật giáo bước vào một nền văn hóa mới, sẽ có sự 
tương tác. Đó chính là tình thế hiện tại của chúng ta. 
Nay, vì Phật giáo đang tiến vào một thế giới mới, một 
thế giới đang trong cơn khủng hoảng, Phật giáo nên 
mở rộng cái nhìn của mình vào chính giáo lý của Phật 
giáo để từ đó nhìn vào tình thế của chúng ta hiện giờ. 
Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi có những 
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đau khổ cùng cực, và tình trạng ấy không chỉ là kết quả 
của nghiệp riêng của từng cá nhân chúng ta mà còn là 
kết quả của cách cấu tạo xã hội này.

Phải chăng ngài thấy điều đó đang diễn ra ở Phật giáo 
phương Tây?

Điều đó đang bắt đầu diễn ra. Tôi cho rằng truyền 
thống kháng cự mạnh mẽ nhất và gây trở ngại nhiều 
nhất là Phật giáo Tây Tạng vì việc nhấn mạnh vào sự tái 
sinh của các vị hóa thân và tất cả những điều tương tự. 
Về lâu dài, Phật giáo Tây Tạng có nhiều việc phải giải 
quyết. Sự chuyển hóa dễ dàng nhất đến với các truyền 
thống Zen và Vipassana.

Tôi từng nghe một vị giảng sư Phật giáo tuyên bố 
“Hẳn là những người Do Thái sống dưới thời Đức Quốc 
xã đã có những nghiệp xấu cùng cực nên mới phải tái 
sinh vào thời ấy ở nơi ấy”. Tôi cho rằng lời ấy không thể 
chấp nhận được. Tôi đã phát hiện rằng lối suy nghĩ như 
vậy không được thời đại này dung thứ. Đã đến lúc Phật 
giáo cần trưởng thành và nhận thức đúng về những 
nỗi khổ đã được định chế hóa, những sự ảo tưởng đã 
được định chế hóa.

Phần lớn những người đến với Phật giáo đều chỉ 
muốn được an ủi, sống trong tánh không và sự buông 
xả. Họ không muốn đối diện với những vấn đề xã hội. 
Tôi nghĩ rằng điều đó không phải là những gì xã hội 
hiện tại cần đến.

Khi nói đến đạo đức Phật giáo, chúng ta thường nhìn 
về Tam độc, Ngũ giới và Bát Chánh đạo . Ngài có nghĩ 
rằng những khái niệm đó cũng cần được duyệt lại?

Tất cả những khái niệm ấy cũng cần phải được hợp 
nhất vào một kích thước xã hội rộng lớn hơn. Tôi đã 
suy nghĩ rất nhiều về Tam độc và Ngũ giới, vì chúng ta 
có một vấn đề mà trong thời của Ngài, Đức Phật chưa 
hề phải đối mặt, đó là nỗi đau khổ đã bị định chế hóa. 
Hệ thống kinh tế của chúng ta là lòng tham đã bị định 

chế hóa. Chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ trong 
việc tiêu thụ, các tập đoàn kinh doanh không bao giờ 
cảm thấy đủ trong việc kiếm lợi, thị phần của họ không 
bao giờ đủ lớn. Và tôi nghĩ đó là một định nghĩa của 
lòng tham. Ít nhất là ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng 
ta đã định chế hóa lòng sân hận với chủ nghĩa quân 
sự của người Mỹ. Thái độ đối với người nhập cư ở Hoa 
Kỳ và ở châu Âu chính là lòng sân hận đã bị định chế 
hóa, và chúng ta cũng có sự vô minh đã bị định chế 
hóa qua hệ thống truyền thông đại chúng. Hệ thống 
truyền thông đại chúng hầu hết là những tập đoàn 
chẳng hề quan tâm đến việc giáo dục và truyền thông 
tin cho chúng ta, mà chỉ muốn tước đoạt sự chú ý của 
chúng ta. Nếu bạn có thể nhìn thấy rõ những yếu tố 
độc hại đã bị định chế hóa như thế nào thì bạn có thể 
thấy được những vấn đề kinh tế xã hội mà chúng ta 
đang phải đối mặt là gì.

Điều mà tôi cảm thấy hứng thú về đường lối này 
là sự thực vẫn có một góc nhìn Phật giáo rõ rệt về lý 
thuyết xã hội chứ không chỉ là việc Phật giáo phải chấp 
nhận lối tư duy phương Tây. Đó vẫn là một thách thức 
vĩ đại, vì quả là quá khó để nhìn thẳng vào lòng tham, 
sự giận dữ và tình trạng không hiểu biết của chính 
mình mà không có cách nào hình dung được việc tập 
hợp nhau lại với những người cùng khuynh hướng để 
cùng giải quyết những hình thức định chế hóa khổng 
lồ này. Chúng ta phải suy nghĩ về chuyện này và làm 
một điều gì đó về chuyện này.

Một chi phần quan trọng của con đường thánh tám 
ngành là “chánh mạng”. Vì ngài nói nhiều về kinh tế học, 
ngài nghĩ như thế nào về “chánh mạng” trong hiện tại?

Cả xưa cũng như nay, chúng ta đều không nên mưu 
sinh bằng những hoạt động mang lại đau khổ. Ngày 
nay, điều đó có thể áp dụng cho một số hoạt động của 
các tập đoàn thương mại, chẳng hạn như hoạt động 
quảng cáo. Hầu hết những kiểu hoạt động quảng cáo 
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của các tập đoàn thương mại là không thích hợp, bởi vì 
chúng kích thích một loại chủ nghĩa tiêu thụ đến mức 
có thể được coi như một tôn giáo mới. Một thứ tôn 
giáo giả hiệu đòi cung hiến cho chúng ta những giải 
pháp thay thế hứa hẹn mang lại hạnh phúc thông qua 
việc mua sắm đủ thứ - ngoại trừ điều đó chẳng bao giờ 
xảy ra. Và những cách làm việc kiếm ăn hoặc sử dụng 
nhân lực liên quan đến việc thúc đẩy chủ nghĩa tiêu 
thụ và việc hủy hoại môi trường sống. Đấy chỉ là hai thí 
dụ nổi bật. Là người tiêu thụ, về một mặt khác, chúng 
ta phải có nghĩa vụ sống một cuộc sống đơn giản và 
chống lại những điều quyến rũ ấy.

Mới đây, ngài trả lại bằng Tiến sĩ Danh dự do Đại học 
Cartleton trao tặng vì sự đầu tư của trường này vào lãnh 
vực dầu khí.

Là một Phật tử, tôi đã cam kết chủ động tuân thủ 
những nguyên lý Phật giáo về các thách thức xã hội và 
môi sinh. Ngày nay, chẳng có vấn đề nào cấp thiết hơn 
tình trạng biến đổi khí hậu, vốn đang trở thành một 
khía cạnh khẩn cấp nhất của một cuộc khủng hoảng 
sinh thái đủ sức đe dọa sự tồn vong của một số lớn 
các giống loài trên quả đất, có thể cả chính giống loài 
chúng ta nữa.

Trong tác phẩm mới đây: Một Con đường Phật giáo 
mới: Giác ngộ, Tiến hóa và Đạo đức trong Thế giới 
Hiện đại, ngài có dành riêng một chương để nói về “Bậc 
Bồ-tát mới”.

Có lẽ chúng ta nên đặt chữ “mới” trong ngoặc kép 
bởi vì điều đó không khác biệt lắm. Nguyên thủy, một 
vị Bồ-tát nối tiếp công việc thiền định của mình để duy 
trì và giúp đỡ ngài đạt đến trạng thái tiếp xúc được với 
chân tánh, nghĩa là Phật tánh. Điều này trở nên thực sự 
quan trọng vì mặt khác của con đường Bồ-tát là dấn 
thân vào đời. Theo truyền thống ở châu Á, đó là việc 
giúp người khác tự tỉnh giác. 

Điều đặc biệt ngày nay nằm ở chỗ chúng ta có nỗi 
khổ đã được định chế hóa và một hệ thống chính trị 
kinh tế đang hủy hoại sinh thái toàn cầu. Để trở thành 
một vị Bồ-tát thời nay thì không chỉ có nghĩa là để giúp 
người khác tỉnh thức riêng họ mà còn là phải hợp tác 
với người khác để xử lý vấn đề nỗi khổ đã bị định chế 
hóa. Hãy hoạt động tích cực để cứu lấy quả đất.

Là người Phật tử phương Tây, chúng ta có thể làm thế 
nào ủng hộ và tăng cường cộng đồng niềm tin của chính 
mình khi đó là một vấn đề đạo đức?

Trước hết, tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của 
cộng đồng, bởi vì ít nhất ở Hoa Kỳ đó là một cộng đồng 
chưa phát triển đầy đủ. Chúng ta có quá nhiều Phật, 
quá nhiều Pháp, quá nhiều giáo thọ, giáo lý, nhưng 
trong các trung tâm Thiền và Vipassana, tiêu điểm vẫn 
là nỗi khổ cá nhân và sự tỉnh giác cá nhân. Tôi cũng 

không dám chắc rằng đó là ý hướng truyền thống của 
Đức Phật, nhưng đó chính là cách thức phát triển của 
Phật giáo trong lịch sử.

Phật giáo cũng nhấn mạnh đến chế độ tự viện, tăng-
già, nhưng ngày nay chúng ta cần hiểu cộng đồng như 
toàn thể những người thực hành Phật giáo. Về mặt 
này, chúng ta không nên có một sự phân biệt quá mức 
giữa các tu sĩ và các cư sĩ. Chúng ta thực sự cần chú 
ý đến việc cứu giúp và nâng đỡ nhau, vì chúng ta sẽ 
bước vào những thời kỳ khó khăn về mặt xã hội và môi 
trường. Khi những tình trạng đó bùng nổ, điều quan 
trọng nhất không phải là những thực phẩm nào đã 
được chúng ta tồn trữ trong hầm nhà, mà liệu chúng 
ta có thuộc về một cộng đồng từ bi ở đó người ta thực 
sự thương yêu nhau, quan tâm đến nhau và chăm sóc 
cho nhau hay không. 

Tất cả những điều đó bắt đầu bằng việc chuyển hóa 
của từng cá nhân, và nếu điều đó xảy ra, tự nhiên chúng 
ta sẽ có ảnh hưởng đến những người quanh ta. Đó là 
điều cần thiết nhưng chưa đủ. Chúng ta còn cần phải 
dấn thân về mặt xã hội, giải quyết những nguyên nhân 
tạo nên sự định chế hóa của nỗi đau khổ hiện nay. Hơn 
nữa, nếu chúng ta có một cộng đồng Phật giáo thực sự 
chủ động tham gia vào những công việc vì những lợi 
ích rộng lớn về mặt xã hội và sinh thái, điều đó sẽ là một 
hình mẫu cho phần còn lại của thế giới.       

           
Nguyên tác: 21st century Buddhism: Facing Institutionalized 

Suffering, Interview with David Loy.
Nguồn: https://www.mountaincloud.org/21st-century-

buddhism-facing-institutionalized-suffering-interview-with-
david-loy/.

Người được phỏng vấn: David Robert Loy là một giáo sư, 
tác gia, và giáo thọ về Thiền theo truyền thống Nhật Bản. 
Năm 1971, ông bắt đầu thực hành thiền dưới sự hướng dẫn 
của Đại sư Yamada Koun thuộc Sanbo Kyoda ở  Hawaii, một 
chi phái của dòng thiền Tào Động Nhật Bản. Năm 1984, ông 
đến Kamakura, Nhật Bản tiếp tục học Thiền cho đến năm 1988 
thì thực sự hoàn tất việc tu tập. Ông được coi là nhân vật có 
thẩm quyền trong việc đưa Phật giáo hòa nhập vào thế giới 
hiện đại. Ông là tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về Phật 
giáo. Về mặt học thuật, ông tốt nghiệp Carleton College, một 
ngôi trường nổi tiếng về khoa học nhân văn. Năm 2014, ông 
được trường này trao tặng bằng Tiến sĩ Danh dự, nhưng đến 
tháng Tư năm 2016, ông đã tuyên bố trả lại học vị danh dự 
này vì trường Carleton College tiếp tục duy trì khoản đầu tư 
của trường trong các quỹ đầu tư vào ngành khai thác dầu mỏ.  

Người phỏng vấn: Matthias Luckwaldt là một nhà báo tự 
do người Đức, sinh trưởng trong một gia đình thuộc truyền 
thống Luther và Calvin của đạo Tin Lành. Sau khi tiếp xúc với 
Phật giáo tại một trung tâm ẩn tu ở Frankfurt, Germany, ông 
tìm được nguồn gốc tâm linh của mình. Hiện nay ông hoạt 
động với phong trào Quaker trong lúc vẫn tham dự các hoạt 
động Phật giáo. 



30                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 4 - 2019

Đoạn trích sau đây trong Hoàng Long sơn 
chí là tài liệu về lịch sử lúc khởi đầu của Tổ 
đình Tường Vân Huế. Chúng tôi xin dịch 
nguyên văn ra Việt ngữ và nghĩ rằng đây là 
một nguồn tài liệu có giá trị.

Năm Tự Đức thứ 3 (Canh Tuất, 1850), mới đầu, ngày 
A-xà-lê Huệ Cảnh lập một thảo am tại địa phận núi Cử 
Sĩ, gọi là Tường Vân để hưu dưỡng (Vào năm Thiệu Trị thứ 
3, 1843, Sư được phong trụ trì chùa Thánh Duyên. Cho đến 
bấy giờ, Sư xin hồi hưu, lập am dưỡng già). Tự Đức thứ 8 
(Ất Mão, 1855), Sư phó pháp cho ngài Hải Toàn tức Đại sư 
Linh Cơ. Năm Tự Đức thứ 9 (Bính Thìn, 1856), Đại sư Linh 
Cơ được bổ nhiệm Trụ trì chùa Diệu Đế.

Năm Tự Đức thứ 19 (Bính Dần, 1866), ngày 13 tháng 
4, Đại sư A-xà-lê Huệ Cảnh thị tịch, phó chúc cho Đại sư 
Linh Cơ kế tục.

Năm Tự Đức thứ 22 (Ất Tỵ, 1869), Đại sư nhượng 
đất này cho Thương Sơn Tiên sinh làm sơn phần, 
rồi hợp am này với chùa Từ Quang và cư trú tại đó 
(nguyên chùa Từ Quang do Hòa thượng Nhứt Chơn 
lập, ngài dặn đệ tử Dũng nếu không kham nổi thì cúng 

dường thảo am này cho Đại sư Linh Cơ. Do vậy ngài 
Linh Cơ kết hợp chùa Tường Vân với chùa Từ Quang, 
tên chùa vẫn là Từ Quang).

Năm Tự Đức thứ 34 (Tân Tỵ, 1881), Sư quyên góp, 
chuyển thành chùa ngói (Trưởng tự là Tỳ-kheo-ni Khiết 
Bạch, quyên góp rất nhiều. Thái Hoàng Thái hậu Trang Ý 
cùng các phi tần cúng tượng và lễ khí cho đến lúc hoàn 
thành; ân đức tợ biển, không thể đo lường, thật không 
thể nghĩ bàn được).

Năm Tự Đức thứ 36 (Quý Mùi, 1883), tháng 7, phụng 
sắc chỉ của vua Hiệp Hòa, theo Tăng số của chùa mà 
được cấp tiền hàng tháng (mới được 4 tháng, nhân vua 
bị phế nên việc này bị bỏ dần).

Năm Kiến Phúc thứ nhất (Giáp Thân, 1884), Sư được 
thăng bổ làm Tăng cang chùa Giác Hoàng.

Năm Hàm Nghi thứ nhất (Ất Dậu, 1885), Sư được 
về hưu.

Năm Thành Thái thứ 2 (Canh Dần, 1890), Sư đại tu bổ 
chùa. (Thái hoàng Thái hậu ban 100 xâu tiền; Hoàng thái 
hậu ban 1 thỏi vàng, 5 thỏi bạc. Đoan phi Trương Thị Hiệu 
làm Hội chủ. Công đức của các vị có thể so với vua núi Tu-
di. Thật là không thể, không thể nói hết được).

Lịch sử 
chùa Tường Vân

T RẦN  T UẤN  MẪN  dịch
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Năm Thành Thái thứ 3 (Tân Mão, 1886), Sư trùng tu 
chùa, xây thêm hậu viện (Cung nga của triều vua trước 
Trần Thị Trung, Thừa sự Trần Thị Đỏ có công rất lớn).

Năm Thành Thái thứ 3 (Quý Tỵ, 1893), Sư sắp đặt 
ruộng lễ. (Trần Thị Trung, Trần Thị Đỏ cúng 1 mẫu 7 sào 
đất tọa lạc tại địa phận xã Giang Lương; Thừa lại Lê Thị 
Siêu cúng 1 mẫu đất. Cung nga Võ Thị Điển cúng 5 sào; 
thiện tín thập phương cúng 7 mẫu; tất cả đều tọa lạc tại 
địa phận xã Lê Xá).

Cũng trong năm này, Đại sư Tâm Thành lập riêng 
chùa Từ Quang (Đại sư Tâm Thành theo lệnh Hòa 
thượng Diệu Giác và Hòa thượng Giáo thọ lập một chùa 
riêng cách chùa cũ khoảng 200 bộ và lấy tên là Từ Quang. 
Như vậy, Tường Vân và Từ Quang chia làm hai. Tường Vân 
không phải là Tường Vân cũ, mà Từ Quang cũng không 
phải là Từ Quang cũ vậy).

Năm Thành Thái thứ 6 (Giáp Ngọ, 1894), tháng Giêng, 
Sư phó pháp cho đệ tử Thanh Thái, tức Đại sư Phước 
Chỉ. Tháng 4, chùa Báo Quốc khai đại giới đàn, thỉnh 
Sư làm Giáo thọ Hòa thượng, Đại sư Phước Chỉ làm Tôn 
chứng A-xà-lê.

Năm Thành Thái thứ 7 (Ất Mùi, 1895), Đoan phi của 
triều vua trước cùng em là Soái đội Trương Hữu Tuấn 
xin đúc lại hồng chung cho lớn hơn (Trước kia hồng 
chung được đúc vào năm Hàm Nghi thứ nhất (1885) 
chưa đủ lớn và nặng, đến lúc ấy thì được đúc lại, cao 2 
thước 1 tấc, nặng 317 cân).

Năm Thành Thái thứ 8 (Bính Thân, 1896), tháng 4 
ngày 25, Hòa thượng Giáo thọ thị tịch, giao cho Đại sư 
Phước Chỉ làm Trụ trì chùa, giao cho Đoan phi Trương 
Thị Hiệu Viên Thành coi sóc mọi việc của chùa.

Năm Thành Thái thứ 9 (Đinh Mậu, 1897), Tôn 
chứng sư phó pháp cho đệ tử là Trừng Thanh, tức 
Đại sư Tịnh Nhãn.

Năm Thành Thái thứ 11 (Kỷ Hợi, 1899), Sư xây Lạc 
nghĩa đường phía bên trái của chùa để tiếp nối 
hậu điện.

Năm Thành Thái thứ 13 (Tân Sửu, 1901), mùa Đông, 
tháng 10, Sư bảo Như Như truy bổ (sách) Hàm Long 
sơn chí (sách này vốn được hình thành ở Báo Quốc gồm 
6 quyển. Đến lúc ấy, sư nhớ đến công đức của Tổ, muốn 
thuật lại đầy đủ sự tích, truy bổ trong sách, bèn giao cho 
Như Như viết tiếp 6 quyển nữa, cộng chung là 12 quyển).

Bia trùng tu chùa Tường Vân
Năm Thành Thái thứ 3 (Tân Mão, 1891), trùng tu 

chùa Tường Vân. Thành Đại sư Linh Cơ đưa thư mời tôi 
viết bài minh.

Đầu tiên, thảo am Tường Vân tọa lạc ở bên trái núi 
Dẫn Khiêm, cạnh chùa Từ Hiếu. Đó là nơi Thiền sư Huệ 
Cảnh cắm gậy. Sư húy Tánh Khoát, hiệu Huệ Cảnh, đạo 
hạnh thanh cao. Trước kia người anh thứ mười của tôi 
là Tùng Thiện Quận Vương thường đi đây đó, thích thú 
chỗ đất cao ráo của am. Đến khi Sư tịch rồi, vị môn 

nhân là Linh Cơ nhường lại chỗ này cho ông dự định 
làm thọ tàng (sinh phần). Ngài Linh Cơ tên là Hải Toàn, 
là cao đồ của Thiền sư Huệ Cảnh, được Hòa thượng ở 
chùa Từ Quang húy là Tánh Huệ, hiệu Nhứt Chơn và 
ngài Huệ Cảnh cùng môn phái thấy ngài (Linh Cơ) chấp 
trì giới hạnh nên khi sắp tịch giao chùa này cho ngài 
làm nơi tu hành. Lâu ngày trải qua mưa nắng, rường 
cột hư nát, nhìn thấy mà thương tâm. Sư (Linh Cơ) bèn 
phát đại nguyện, kêu gọi đàn thí mười phương, chuyển 
dời am Tường Vân xây dựng hợp với chùa Từ Quang là 
một; nay thuộc xã Dương Xuân Hạ, cách chỗ cũ hơn 10 
lý. Khởi từ đầu mùa hạ đến hết năm thì xong việc xây 
dựng, rực rỡ quy mô tăng hẳn so với trước. Cảnh trí đẹp 
đẽ bao đời ẩn giấu, một mai phát rỡ. Bèn lập bia, viết 
bài minh rằng:
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維道人機 
衣鉢真傳 
恪守梵行 
不染世緣 
佛土莊嚴 
尊風克繼 
爰勒諸石 
碑傳永世 

Duy Đạo nhân cơ 
Y bát chơn truyền 
Khác thủ Phạm hạnh 
Bất nhiễm thế duyên 
Phật Tổ trang nghiêm 
Tông phong khắc kế 
Viên lặc chư thạch 
Bi truyền vĩnh thế.

Chơn tánh Đạo nhân
Y bát chơn truyền
Kính giữ phạm hạnh
Không nhiễm thế gian
Đất Phật trang nghiêm
Kế tục tông phong
Công ghi vào đá
Truyền mãi đời sau.

(Tuy Lý vương Miên Trinh, 
pháp danh Hải Tường kính soạn)

Cảnh này vốn là địa điểm cũ của chùa Từ Quang. Từ 
khi Hòa thượng Nhứt Chơn chống tích trượng Tây lai, 
đồ chúng tại đây ít ỏi, chùa thì hư nát không ai hương 
khói. Đến tháng 10 năm Tự Đức thứ 34 (Tân Tỵ, 1881), 
may sao chư Tôn đức Hải Thuận Tăng cang chùa Báo 
Quốc, Hải Thiệu Trụ trì chùa Từ Hiếu và chư Tôn đức 
khác hội họp lại, giao cho Tăng cang chùa Giác Hoàng 
là Hải Toàn, hiệu Linh Cơ gia tâm quyên góp chư Tôn 
thập phương cùng chư bổn đạo đàn-na cùng phát tâm 
bồ-đề giúp đỡ trùng tu chùa Tường Vân được như ngày 
nay, may được tiếp tục mãi vẻ sáng sủa, rộng rãi này. 
Quả thực là nhờ sự diệu chứng của hồng ân vậy.

Năm Thành Thái thứ 4, Nhâm Thìn (1892), ngày tiết 
Đoan dương.

Ghi chép về chùa Tường Vân
Chùa Tường Vân nguyên là am Tường Vân nên lấy 

tên như thế (xem phần ghi chép về chùa Khánh Phương 
thì rõ), được dựng lập riêng tại địa điểm cũ ở chùa Từ 
Quang (thuộc địa phận Dương Hòa, Hương Thủy). 

Trước kia, Hòa thượng Nhứt Chơn lập một thảo am, 
hiệu là Từ Quang tự. Sư thị tịch, có di ngôn cho Hòa 
thượng Diệu Giác của tôi rằng: “Môn đồ của tôi tuy có 
Nguyên Dũng nhưng đức mỏng tài ít không thể trông 
coi được, nhờ ngài chiếu cố chỉ dạy thì may được bảo 

tồn di tích.” Đến khi Nguyên Dũng 
kế tục rồi mất đi, chùa cũng hư 
hoại. Hòa thượng tôi bèn nói với 
vị pháp đệ đang là Giáo thọ sư 
rằng: “Ông mau đến núi này trông 
coi chùa Từ Quang, đồng thời xây 
dựng chùa Tường Vân. Như vậy là 
nêu một mà được hai vậy.” Ngài 
Giáo thọ nói: “Đệ sức kém đức 
mỏng, e không kham nổi việc 
lớn.” Hòa thượng nói: “Ông hãy 
cứ gánh vác, tôi sẽ theo dõi mà 
giúp sức.” Ngài Giáo thọ bèn đến 
đó, xây chùa vào năm Tự Đức thứ 
35 (Nhâm Ngọ, 1882), tọa ở cung 
Khôn, hướng về phía cung Cấn. 
Ngài nối tiếp việc chùa, tượng 
giáo ngày càng hưng thịnh, đệ tử 
ngày càng đông đảo. Ngài xây lại 

hậu viện. Tên cũ là Từ Quang, nay thuộc chủ mới vậy 
(để rõ hơn, xem Từ Quang Tự ký).

Như vậy, trong chùa trước thì thờ Phật, sau thì thờ 
hai vị Đại sư Huệ Cảnh và Nhứt Chơn. Bên ngoài chùa 
có bảo tháp cao thờ hai ngài Nhứt Chơn và Giáo thọ. 
Hậu điện thì thờ quý thích chư linh. Hai nhà bên trái và 
bên phải đều là nhà trù và đang còn là nhà tranh. Bấy 
giờ ngài lệnh cho vị Đoan tần của triều vua trước làm 
hội chủ, cùng với các thiện tín bàn việc lợp ngói cho 
chùa trong năm ấy (Kỷ Hợi, 1899).

Chùa gối vào núi Dương Xuân, trước cổng có giếng 
cổ. Tùng, trúc, đào, mai hòa ánh vào chỗ khói an lành, 
sương hạnh lạc. Ngài còn ra lệnh cho chùa Từ Quang 
ghi rõ. Ngài Giáo thọ cứ theo ngày tháng như người 
trước mà thực hiện thất thất trai tuần. Cho nên Như 
Như được trao mật bộ. Quả thật ngài Giáo thọ là bậc 
đạo cao đức dày, xứng đáng kế tục Tôn sư, lại giới hạnh 
kiên trì, thông thạo kinh điển. Trong giới đàn năm Giáp 
Ngọ (1894), ngài Giáo thọ được cử làm vị Đạo chứng 
thứ tư, làm vị Thượng tòa đệ nhất của chư sơn.

Khi chùa mới kiến lập được 18 năm, so với Từ Hiếu 
50 năm, Báo Quốc 100 năm, mà cũng cùng hàng 
lừng lẫy.

Ngài Giáo thọ là pháp đệ của Hòa thượng tôi, và 
ngài Tăng cang tôi là tòng huynh (như anh con bác) 
trong pháp phái của ngài, đức nghiệp cùng dài lâu, 
thực hư mỗi mỗi tựa nhau, thành tựu việc khai sáng 
cũng cùng nhau tán trợ vậy.

Sư ưa thích kỳ hoa cổ thụ, tính yêu sơn thủy, ý tứ 
phiêu bồng nhưng thường không quá vui, mượn vật 
để gửi tâm tánh vậy. Sư sáng tác một tập thơ được rất 
đông người họa. Nhân lúc tỉnh ngộ, Sư nói: “Đấy tuy là 
vui tình, e rằng có hại cho đạo nghiệp.” Sư bèn xao lãng 
bút nghiên. Một hôm Như Như dẫn Trần Bá Hộ đến. Sư 
dạy lấy thơ ra để họa, lại bảo ghi chép. 

HT. Huệ Cảnh
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Trong quá trình chuẩn bị tham luận cho Hội 
thảo khoa học: “Cư sĩ Tâm Minh Lê ĐìnhThám và 
những đóng góp đối với Hội An Nam Phật học” 
dự kiến diễn ra ở chùa Từ Đàm (Huế) vào trung 
tuần tháng Tư và Hội thảo về Cư sĩ Chánh Trí 

Mai Thọ Truyền sau đó một tuần tại chùa Xá Lợi (TP.HCM), 
chúng tôi có dịp đọc lại những tạp chí do hai cư sĩ chủ biên, 
Viên Âm và Từ Quang. Qua đó chúng tôi nhận ra có những 
điều mà hôm nay chúng ta vẫn có thể học tập từ phong 
cách viết báo của hai vị và những đồng nghiệp cùng thời. 
Bài viết này đề cập đến cách xây dựng chính luận và xiển 
dương Chánh pháp ra sao của hai vị cư sĩ tiền bối ấy.

Tư duy phản biện
Có lẽ không tạp chí Phật giáo nào trước đây hay 

hiện nay có nhiều bài viết mang đậm nét tư duy phản 
biện mạnh mẽ như Viên Âm, xuyên suốt từ số 1 (năm 
1933) đến số 88 (năm 1942). 

Trong luận lý học hiện đại thì “tư duy phản biện” 
(critical thinking) hay là tư duy phân tích là một quá 
trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá 
một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn 
đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính 
chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, 
lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm1. 

Tư duy phản biện không phải là vấn đề tích lũy thông 
tin. Thế kỷ XXI nhấn mạnh tầm quan trọng của hình thức 
này vì nó rất quan trọng trong việc hướng dẫn tư duy, 
điều trở nên cấp thiết với những lãnh vực tri thức mới, 
tăng cường khả năng sáng tạo, đánh giá, nhìn nhận một 
sự việc, một lý thuyết, một quan điểm; hơn nữa, còn có 
thể là nền móng cho khoa học và dân chủ. 

Để có tư duy phản biện, một người phải có những 
đức tính cởi mở, trung thực, can đảm, nhiệt thành, ý 
thức về biên kiến hay tà kiến, chấp nhận sự phê phán 
của người khác, và độc lập trong suy nghĩ. Về điểm này 
Cư sĩ Tâm Minh và “ê-kíp” làm Viên Âm hội đủ. Phương 
thức tư duy này cũng là điều mà Đức Phật ngày xưa đã 
nhấn mạnh trong kinh Kalama mà nội dung của kinh 
đã thường được chúng tôi nhắc lại nhiều lần. 

Ứng dụng trong những bài viết của Viên Âm 
Cư sĩ Tâm Minh đã luôn suy nghĩ, vạch ra những 

thiếu sót trong hệ thống Tăng-già và tín chúng để làm 

Học tập người xưa
N G U Y Ê N  CẨN

sao củng cố, xây dựng từ nền tảng tư duy đến nghi lễ 
bên ngoài cho phù hợp tinh thần Chánh pháp. 

1. Xây dựng đạo pháp từ nghi lễ đến Tăng đoàn 
Ông coi trọng cả phần hình thức trong nghi lễ, trong 

việc trưng bày các tôn tượng. Ông nhận thấy người Việt 
Nam thờ cúng không phân biệt Thần và Phật. Ngày đó, 
ông đã trình lên ngài Tổng Trị sự về việc thờ tự, cúng 
cấp, trì tụng ở các Hội quán Hội An Nam Phật học. 

Ông viết:
“Đối với mục đích hoằng dương Phật pháp của Hội, sự thờ 

tự, cúng cấp, trì tụng có ảnh hưởng rất lớn, nếu không đúng 
Chánh pháp thì khó bề phát khởi chánh tín cho quần chúng. 

Nay chúng tôi xét trong Phật giáo đồ hiện thời, thường 
có thờ nhiều vị thần thánh không có tên trong Kinh tạng, 
như Thập Điện, Quan Đế, Thánh Mẫu, Thành Hoàng, Thổ 
Địa, Táo Quân, Bổn Mạng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Bà Thủy, 
Bà Hỏa, Ông Quận, Ông Mường… hoặc những vị có tên 

Cư sĩ Tâm Minh Lê ĐìnhThám
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e/ Hạng thực hành Chánh pháp3. 
Trên cơ sở đó, ông đề nghị xây dựng lại, chỉnh đốn 

Tăng-già với những việc cụ thể như: 
- Đối với trong sơn môn: 
a/ Lập một ban Luật sư để kiểm sát giới hạnh của 

Tăng chúng; ghi rõ kẻ nào phá giới sẽ bị thâu sổ, không 
được đắp điền y; nếu không có sổ mà đắp điền y thì bị 
truy tố về tội gỉả dối. 

b/ Tổ chức những Ban thầy cúng; thầy cúng không 
được đắp điền y mà chỉ là ưu-bà-tắc mang y màu nâu 
hay màu xám. Các ông thầy nếu không giữ đủ giới thì 
cho vào hạng ấy…

- Đối với chư thiện tín: 
a/ Không nên nhận những người đã phá giới là thầy 

tu đạo Phật; 
b/ Hủy những điệp quy y thọ giới của các ông thầy 

đã phá giới cấp cho, vì không có giá trị; 
c/ Công bố những sư phạm giới có bằng cớ của các 

bậc Tăng già; 
d/ Chỉ bảo hộ, cúng dường các thầy tu giữ giới luật; 
e/ Không dự những việc không hợp với Phật pháp 

dầu là họ có lập chùa, đúc tượng vì nó chỉ là những lối 
buôn bán Phật pháp để kiếm tiền kiếm rượu4.

Cư sĩ Tâm Minh khẳng định “Hộ trì giới luật là xây nền 
tảng cho đạo Phật, hoằng dương Chánh pháp là dựng cơ 
sở cho Đạo Phật, công đức vô biên vô lượng”. 

2. Giáo dục thanh niên và phụ nữ
Ông đã lập ra những Hội Phật học cho thanh niên. 

Trong kỳ Đại hội đồng của Tổng hội An Nam Phật học 
tại Huế, Cư sĩ Tâm Minh đã phát biểu: “Không có thành 
tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh 
Thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong 
ngày mai…”. Một câu nói xuất phát từ suy nghĩ sâu xa 
và có tầm nhìn chiến lược mà sau đó đã hình thành các 
tổ chức giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử…

Còn đối với phụ nữ, ông chủ trương đường lối giáo dục 
khai phóng. Trong nhiều số báo, ông dành nhiều trang để 
viết về phụ nữ và Ni giới. Ông nhấn mạnh: “… Cái đức dục 
của chị em trước kia bị ghép vào cái chế độ gia đình, do nơi 
luân lý của Khổng-Mạnh. Ngày nay cái luân lý ấy nó bất hạp 
với chị em nữa, chị em quyết đánh đổ nó, tránh xa xó bếp xó 
buồng, ra giao tiếp với xã hội, chia vai gánh vác với bọn nam 
tử. Cái luân lý ấy chị em đánh đổ mà chị em không đem cái 
luân lý nào khác, tốt đẹp, thích hạp hơn để thay thế cái luân 
lý cũ kỹ kia mà rèn đúc chị em trở nên người hiền đức. Cái 
đức dục của chị em ngày nay thoái bộ là vì lẽ ấy”… 

“… Chị em mà hấp thọ được cái luân lý nhà Phật rồi, 
thì nơi gia đình, chị em là người vợ hiền, người dâu thảo, 
là người mẹ có đủ điều hạnh đức mẫu giáo; nơi xã hội, 
chị em là người có tánh duy tha vong kỷ, ích quốc lợi dân, 
mưu cuộc tiến hóa tốt đẹp cho xã hội”5. 

Ông chủ trương xây dựng tế bào gia đình thật sự 
vững mạnh. Đây cũng là tinh thần và mục tiêu Vesak 
hôm nay về một xã hội bền vững.

trong Kinh tạng nhưng chỉ là hàng thính chúng hay là 
hàng hữu học Thanh văn, như Phạm Thiên, Đế Thích, Vĩ 
Đà… không đáng thờ chung với Phật và Đại Bồ-tát; điều 
ấy cần phải cải cách, mà muốn cải cách thì trước hết phải 
cải cách nơi mình, sắp đặt sự thờ tự nơi các Hội quán của 
Hội cho đúng đắn…

Còn về sự cúng cấp, thì trước bàn Phật chỉ nên dùng hoa 
quả mà thôi; trước bàn Tổ, bàn Linh (thờ phía sau hoặc thờ 
riêng một bên) thì lấy nghĩa “sự tử như sự sanh” hoặc có thể 
cúng trai soạn, nhưng quyết định không nên đốt giấy, đốt 
áo, đốt vàng bạc, đốt kho tàng như các ngoại đạo…

Còn về sự trì tụng, thì ngoài những kinh đã có trong 
Đại tạng, không nên tụng các kinh ngụy tạo, như kinh 
Ngọc hoàng, kinh Thập điện, kinh Bát dương, kinh ông 
Táo, kinh Đào viên, kinh Cao vương… Các khoa sám thì 
chỉ nên tụng Thủy sám, Lương hoàng sám, Hồng danh và 
các bài đã do Tổng Trị sự ấn định, chớ không nên tụng các 
khoa sám không đúng Chánh pháp2”. 

Đối với hiện trạng Phật giáo đồ, ông thẳng thắn 
phân loại Tăng có những hạng như sau: 

a/ Hạng lợi dụng Phật pháp; 
b/ Hạng lở dở không biết tu hành, lấy cúng cấp làm 

nghề riêng; 
c/ Hạng ưa thanh nhàn chỉ vui thú lâm tuyền, quên 

trách nhiệm của tăng đồ; 
d/ Hạng tu vì tư lợi, mình chỉ biết tự giải thoát; 
e/ Hạng thực hành Chánh pháp.
Về tín đồ cũng có các hạng: 
a/ Hạng tu cầu phước; 
b/ Hạng tu cầu cảm ứng; 
c/ Hạng tu theo sự bỏ lý; 
d/ Hạng tu theo lý bỏ sự; 

Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
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3. Xiển dương Chánh pháp 
Trong suốt các số Viên Âm từ 1 đến 20, ông không 

ngừng bảo vệ quan điểm chính thống của Phật giáo 
trước dư luận hay những bài viết có tính chất bóp méo 
của những cây viết ngoại đạo trên các báo khác. Cụ thể 
như nhà báo bút hiệu Kính Hiển Vi (KHV) trên báo Ánh 
sáng. Trong các số báo từ 13 đến 17, ông đã trả lời từng 
điểm mà KHV nêu, một cách rạch ròi, gãy gọn, khúc chiết 
đầy thuyết phục làm cho họ không thể nói gì thêm. 

Xin trích một đoạn trong phần phản bác lập luận 
của ông Kính Hiển Vi:

Trích lời ông Kính Hiển Vi: “Ông Thích-ca sung sướng 
quá, sung sướng đến nỗi ông quên rằng ông già và ông 
chết như mọi người. Cho nên một hôm được phép vua 
cha cho đi ra ngoài thành gặp phải những cảnh người 
già ốm, kẻ đau khổ mới thoạt nghĩ đến mình. Rồi ông 
khiếp, ông sợ, ông tự thấy ông không sung sướng chút 
nào vì ông còn phải già phải chết như ai”.

Lời bác: “Ai bảo ông Phật Thích-ca có khiếp có sợ. Nếu 
Phật thiệt có sợ, sao dám liều mình vào núi tu khổ hạnh. 
Còn nói Phật làm con vua sướng quá, là lấy thường tình 
mà ức đạc đó thôi; chớ Phật vẫn không nhận cái sung 
sướng vật chất kia là sung sướng thiệt, vì Phật thấy nhân 
loại còn thiếu một đạo lý có thể làm thoát khỏi những 
khổ già, đau, sống, chêt…”6.

Và Cư sĩ Tâm Minh kết luận:
“Phật giáo dở hay hay có học mới biết, nhưng một 

điều chắc chắn là Phật giáo không phải như các tôn giáo 
khác, vì Phật giáo đã đủ nghĩa lý rõ ràng, đã không bắt 
phải thờ phụng, phải ỷ lại ai, lại không bắt phải tin càn 
một ông nào cả …

Nhớ lại lúc xưa, một anh nhà quê thấy anh thợ điện 
bắt dây điện để treo đôi đèn, anh la ầm lên anh chê càn 
chê dở, anh bảo: ‘cây đèn nhẹ như thế, một giây cũng đủ, 
dùng đến hai giây, phí quá! Ai thấy anh nhà quê không 
biết gì dám phê bình anh thợ điện cũng phải cười kẻ dốt 
nát, không biết tự xét.

Lối phê bình của anh nhà quê với lời phê bình của ông 
Kính Hiển Vi chừng cũng không thua kém mấy”7.

Phong cách viết của người xưa 
Nội dung đã như vậy, rạch ròi, mang tính chất phản 

biện, khoa học, lý luận chắc chắn, còn phong cách thì 
sao. Về phần này chúng tôi tìm hiểu thêm ở tạp chí Từ 
Quang xuất hiện từ năm 1951, là cơ sở hoằng pháp 
của Hội Phật học Nam Việt, do cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 

1. Phong cách chính luận 
Cụ thể, cả hai cư sĩ dùng ngôn ngữ chính luận, là 

ngôn ngữ dùng trong các văn bản ở các buổi hội nghị, 
hội thảo… nhằm trình bày, bình luận, đánh giá những 
sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn hóa, tư 
tưởng… theo một quan điểm nhất định. Thường sử 
dụng những câu có kết cấu chuẩn mực, gần với những 

phán đoán logic trong một hệ thống lập luận. Liên kết 
các câu trong văn bản rất chặt chẽ, sử dụng các biện 
pháp tu từ để tăng sức hấp dẫn cho lý lẽ, lập luận. Văn 
bản chính luận phải thể hiện rõ quan điểm của người 
nói người viết về những vấn đề thời sự trong cuộc sống, 
không che giấu, úp mở. Văn bản chính luận có hệ thống 
luận điểm, luận cứ, luận chứng rõ ràng, mạch lạc và sử 
dụng từ ngữ liên kết rất chặt chẽ, nh ưng cũng mang tính 
truyền cảm, thuyết phục, thể hiện ở lý lẽ đưa ra, giọng 
văn hùng hồn, tha thiết, bộc lộ nhiệt tình của người viết.

Như trong bài cư sĩ Tâm Minh trả lời ông HT về 
“Phong trào Phật giáo”. Ông viết: 

“Như mới rồi ông HT có đăng trong báo T.A một bài 
đầu đề là “Phong triều Phật giáo phục hưng” về nguyên 
nhơn ông chỉ nói có ba chuyện là: 1/Lòng tự ái của dân 
tộc; 2/ Lòng khát vọng một lý tưởng để theo; 3/ Nạn kinh 
tế khủng hoảng. Mà trong ba chuyện, không một chuyện 
đúng sự thật. 

1. Lòng tự ái của dân tộc
Ông HT nói vì đem tinh thần so sánh với nước Âu châu 

thì mình cũng thua kém, đem vật chất so sánh thì mình 
cũng thua xa, không biết nương vào đâu để mà tự cao tự 
đại nên phải nương vào Phật giáo, một đạo lý cao xa để 
tự an ủi vài phần.

Ông HT nói như vậy rồi cho đó là vì lòng tự ái của chủng 
tộc thiệt rất sai là vì Đức Phật Thích-ca là người Sát-đế lỵ 
về dòng A-ly-an tức bạch chủng chứ không phải huỳnh 
chủng. Lại đạo Phật phát minh bên Ấn Độ chứ không 
phải trong xứ Việt Nam ta thì người mình còn nương vào 
đâu mà phát lòng tự ái của chủng tộc cho được… Đến 
như nói đạo Phật truyền qua nước mình đã lâu đời với 
nước mình là một đạo sẵn có, thì đó là bảo tồn một đạo lý 
sẵn có chớ nào phải là lòng tự ái.

… Phật pháp dựng nên trên một nền triết lý thâm 
thúy cao xa chưa từng có, rất hiệp với khoa học lại có thể 
nghiệm rõ ràng: đó là một chỗ hay sẵn có ở xứ ta, lẽ nào lại 
nhắm mắt bỏ hòn ngọc quý báu kia mà đi lượm những cái 
cặn bã không có giá trị. Huống chi Phật giáo tùy duyên độ 
sinh, không bắt người phải chết đứng một chỗ mà thường 
dạy người thay cũ đổi mới cho hiệp thời, nghĩ là cho được 
lợi ích chung trên con đường tiến hóa của tâm trí.

Vậy công việc chấn hưng Phật giáo mà nói vì lòng tự 
ái chủng tộc thì sai, phải nói vì lòng ái chủng tộc thì mới 
đúng với sự thật…” 8. 

Hay khi viết về chữ Hiếu, cư sĩ Chánh Trí đưa ra nguồn 
gốc lịch sử chữ Hiếu từ Nho giáo và Phật giáo khi xâm 
nhập vào văn hóa Việt, sau đó phân tích nội hàm chữ 
Hiếu trong Nho giáo và bổn phận con cái đối với cha mẹ 
khi còn sống cũng như qua đời; tiếp theo ông phân biệt 
rạch ròi điểm khác nhau giữa Nho và Phật giáo rằng “… 
Đạo Nho đặc biệt chú trọng đến việc tang, tế vì đạo Nho 
cho chết là còn, cho nên có chỗ dạy: sự tử như sự sanh, thờ 
kính cha mẹ y như lúc còn sanh tiền. Rồi phải tế lễ như cha 
mẹ còn tại thế, mỗi bữa phải dâng cơm cúng dường…”.
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Sau khi đưa ra ra một loạt dẫn chứng, luận thuyết 
trong kinh Địa Tạng, ông viết: 

“Đạo Phật là đạo lý trí, là tiếng nói của chân lý, của Sự 
Thật. Người tu hành theo giáo lý của đạo Phật phải là người 
sáng suốt không còn bị tình cảm dối gạt, không bị ngũ quan 
làm mê muội, không suy diễn dại khờ. Vì vậy xử đạo hiếu, 
người Phật tử có một thái độ khác với thế tình thường bị 
Nho giáo ám ảnh. Trước cái chết là kết quả dĩ nhiên của mọi 
đời sống, đúng với cái luật hữu thỉ hữu chung, hữu sanh hữu 
diệt, người Phật tử không cho đó là một sự đau thương đến 
khóc ra máu. Trái lại họ xem đó là sự giải thoát tâm linh, cho 
nên đem hết lòng thành, tụng kinh niệm Phật để cho vong 
linh cha mẹ quá cố tỏ ngộ chân lý, sám hối tiền khiên thoát 
khỏi mê đồ, vãng sanh Tịnh độ…” 9.

2. Phong cách ngôn ngữ khoa 
học 

Một số bài viết của hai ông mang 
“phong cách ngôn ngữ khoa học” 
nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức 
cho mọi người, không phân biệt trình 
độ, viết dễ hiểu, hấp dẫn. Đặc trưng 
phong cách ngôn ngữ khoa học là 
mang tính khái quát, trừu tượng, với 
kết cấu văn bản gồm các luận điểm 
khoa học trình bày từ lớn đến nhỏ, từ 
cao đến thấp, từ khái quát đến cụ thể. 
Đặc điểm là tính lý trí, logic, thể hiện 
bằng những câu văn chặt chẽ, mạch 
lạc như những đơn vị thông tin, cú 
pháp chuẩn. Cả văn bản thể hiện lập 
luận logic mang tính khách quan.

Ví dụ trong bài Tu là gì?, cư sĩ 
Chánh Trí viết: “Theo thiển kiến dù nói tu trơn hay tu theo 
đạo Phật, chữ tu cũng chỉ có nghĩa là sửa thôi, như chúng 
ta nói ‘tu kiều bồi lộ’ (sửa cầu đắp lộ), muốn tu theo đạo 
Phật thì phải làm theo quy tắc nhà Phật, phải am tường 
nghệ thuật của người tu và tu cho đúng điệu. Chưa hề 
thấy một người tu Phật chân chánh mà lại không quy y, 
ăn chay, niệm Phật, giữ giới”10.

Sau đó ông giảng giải chi tiết về từng nội hàm trên. 
Nói đến tụng kinh, ông viết: “Vắn tắt hôm nay xin nói 
mau rằng sự tụng kinh cũng như nhiều phương tiện khác 
của nhà Phật, là một cách bắt ngoài luyện vô, làm cho 
trước thân thuần rồi sau tâm sẽ tịnh. Quý ngài dư biết 
rằng hễ quay cái cốt bàn đạp của một chiếc xe, bánh sau 
sẽ quay theo, nhờ sợi dây chuyền (chaine) đưa cái động 
lực từ cốt ra bánh. Nếu ta làm ngược lại, nghĩa là quay cái 
bánh sau, chúng ta sẽ tạo một động lực phản lại, làm cho 
cái cốt bàn đạp phải quay theo. Bắt từ cốt làm động bánh 
sau, là bắt cái tâm làm động xác thịt, hễ tâm trong sạch, 
thì xác thịt có những hành động trong sạch. Bắt đầu từ 
bánh sau làm cho cốt động là tập xác thịt làm tâm động, 
hễ xác thịt có những hành động trong sạch thì tâm trong 
sạch. Đức Thích Ca quả là một nhà cơ khí đại tài, vì ngài 

thấy rõ và áp dụng một cách thần tình cái luật “động lực 
cơ khí” (movement mecanique)”11. 

3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 
Có lúc ông lại sử dụng phong cách ngôn ngữ nghệ 

thuật, dùng thứ ngôn ngữ như trong các tác phẩm 
văn chương, làm cho bài viết không chỉ có chức năng 
thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con 
người. Nó là ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn, 
gọt giũa, tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt 
được giá trị nghệ thuật-thẩm mỹ, với biện pháp tu từ: 
ẩn dụ, nhân hóa, so sánh, hoán dụ, điệp ngữ … gây 
cảm xúc, ấn tượng mạnh với người nghe, người đọc. 
Bài viết cũng mang tính cá thể: dấu ấn riêng của người 

viết, tạo thành phong cách nghệ thuật 
riêng. 

 Ví dụ trong đoạn văn sau: 
“Nhân loại có thể coi như một đầm 

sen khổng lồ trong đó mỗi người 
chúng ta là một ngó sen.

Ở đầm ấy, đa số thích sống trong 
cảnh lục dục, thất tình đè ép, mất cả 
tự do, không có ánh sáng Chân lý, mà 
cũng có cái thiểu số nhận rõ số phận 
đen tối, tù đày của mình, quyết tìm con 
đường giải thoát. ‘Liên hoa hóa sanh’ 
là thế, trước là ‘ngó’ trong bùn bây giờ 
là sen trước gió: trước là phàm phu tục 
tử, sống cho xác thịt, vì xác thịt, nay là 
hiền nhân quân tử, sống cho tinh thần 
vì tinh thần, như sen đàm, ‘sen người’ 
chỉ còn thân là chung đụng với đất 
trần, còn đầu thì bao giờ cũng xa cách 

tối tăm ô trược và sống trong cái thanh tịnh khoáng đạt 
của đạo đức.

… Rồi tùy công phu tu tập lâu năm, dày mỏng không 
chung mới có kẻ trước người sau như trong đầm có sen cao 
sen thấp, chia làm chín bực (cửu phẩm) nhưng thật ra chỉ 
có ba là Thượng, Trung, Hạ. Đến mức cuối cùng của con 
đường tiến hóa, giải thoát là giai đoạn ‘hoa nở’ (hoa khai). 

 Mà hễ hoa nở là thấy Phật (hoa khai kiến Phật) tức là 
tự thấy MÌNH (on se decouvre). 

… Như kẻ lạc đường đã trở về nguyên quán, người 
thức tỉnh còn luyến tiếc gì nữa của cảnh “lục đạo luân 
hồi” buộc trói mà mong trở về nơi đó. Lúc này là lúc nhận 
hiểu được cái lý bất sanh bất diệt (ngộ vô sanh)”12. 

4. Phong cách ngôn ngữ báo chí 
Cả hai ông đều có năng lực viết về nhiều đề tài và 

rất đa phong cách. Hai ông đều dịch kinh nghiêm cẩn 
chỉn chu, giảng pháp hết sức uyên bác và quảng diễn, 
có thể viết bài tranh luận sắc sảo và quyết liệt nhưng 
cũng có thể viết kiểu “cà rỡn” nghĩa là nói về Phật pháp 
nhẹ nhàng, khiến người đọc cảm và “thấm” một cách 
tự nhiên. Hãy thử đọc hai bài sau đây để thấy sự linh 
động uyển chuyển trong ngòi viết của hai ông. Riêng 
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cư sĩ Chánh Trí đã sử dụng phong cách ngôn ngữ báo 
chí nhiều lần. Đó là ngôn ngữ dùng để thông báo tin 
tức hay trong các phóng sự, tiểu phẩm. Câu văn đa 
dạng nhưng thường ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc; sử 
dụng nhiều biện pháp tu từ để tăng hiệu quả diễn đạt. 
Thông tin nóng hổi, chính xác về địa điểm, thời gian, 
nhân vật, sự kiện… Lời văn ngắn gọn nhưng lượng 
thông tin cao, mang tính sinh động, hấp dẫn.

a. Bonjour Đức Phật (Tâm Minh)
Sớm mai này, Ba Láp vào chùa, thấy Cửu Giới lạy Phật 

vừa ra, Ba Láp cười nhẻ, nói:
“Chú rõ là mê tín, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tôi có 

tâm, chú lạy tôi đây không hơn sao mà phải lạy Phật? 
Tôi chả lạy ai cả, mỗi buổi mai cứ đến trước bàn Phật nói 
“Bonjour Đức Phật” thôi.

- Sao hôm trước chư sơn bắt tội anh 
phạm giới, anh lại lạy gần sói trán?

- Chư sơn là người ta, tôi lạy chư sơn 
là lạy tâm, chớ không lạy Phật.

Cửu Giới cười hả hả, lên ngồi trên 
ngựa chỉnh chện và bảo: - Anh lạy Cửu 
Giới đi.

Ba Láp trợn mắt: - Xỏ lá, ai thèm lạy 
chú!

- Thế tôi không có tâm sao?
Ba Láp ngơ ngẩn: - Chú có tâm 

nhưng mà… tôi không lạy.
… Dầu các vị Bồ-tát cũng phải 

cúng dường tượng Phật thay! Huống 
chi chúng ta còn tâm nhơn ngã sờ sờ, 
nếu không nương theo chơn Phật, thì 
bao giờ cho được giải thoát.

Như anh chỉ ưng lạy tự tâm chúng 
sanh chớ không lạy tự tâm Phật thì đến hôm nào chư sơn 
nhóm tôi sẽ học chuyện này lại cho các ngài nhe…

Ba Láp sảng sốt: - Ấy chết! chú chớ lôi thôi, tôi hiểu rồi, 
tôi không ưng lạy tự tâm chúng sanh nữa…”13. 

b. Mười lăm ngày ở Nhật (Chánh Trí). 
“Ngày 27 tháng 8. Chưa đầy 8 giờ, thầy Thiên Ân đã 

đến trong chiếc áo đà của Tăng-già Việt Nam”. 
“… quang cảnh ngoài đường thật là rộn rịp. Từ phía 

tay phải nam nữ đủ hạng tuổi, nhanh nhẹ trong bộ âu 
phục, hướng về các tòa building dung chứa những ngân 
hàng, những công ty bảo hiểm đồ sộ, v.v. Thì ra đây là giờ 
các công sở, tư sở mở cửa và nếu có hai dòng nước người 
bất tuyệt chảy trên hai vệ đường theo một chiều một, là 
vì ở hướng nghịch có nhà ga trung ương, nơi các chuyến 
tàu tốc hành, cứ mỗi buổi sáng, góp nhặt từ những nơi 
xa trung tâm Đông Kinh có khi đến vài trăm cây số, hàng 
vạn người để đem đổ xuống sân ga như những ngọn 
thác. Đông mà không rầy, đông mà có kỷ luật, tuy mọi 
người đều có vẻ hấp tấp vội vàng. Một khia cạnh đời sống 
vật lộn của các nước văn minh”14.

Ông đã thông tin đầy đủ về What (chuyện gì, cái gì); 

Who (người liên quan); Where (địa điểm); When (thời 
gian); Why (nguyên nhân); How (miêu tả, phương thức).

Kết luận 
Chúng ta có thể nói gì khi đọc lại những tạp chí ra 

đời cách chúng ta từ 60 năm đến 80 năm nhưng nội 
dung và phong cách viết còn đáng cho chúng ta chiêm 
nghiệm. 

Nói như cư sĩ Võ Đình Cường, cố Tổng Biên tập Tạp chí 
Văn Hóa Phật Giáo “Cuộc đời bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám 
từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc Lâm, Huế cho đến lúc trái 
tim nhân ái của bác sĩ ngừng đập vào ngày 23.04.1969 (nhằm 
ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), mộ táng tại nghĩa trang Mai 
Dịch, Hà Nội, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, bác sĩ cũng 

đã thể hiện một Phật tử tài năng và chân 
chính. Sự nghiệp phụng sự Chánh pháp 
và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục 
Thanh, Thiếu niên Phật tử của bác sĩ Tâm 
Minh-Lê Đình Thám thật rực rỡ, trường tồn 
mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với 
Gia đình Phật tử Việt Nam”15. 

Còn Hòa thượng Thích Giác Toàn 
nhận xét về cư sĩ Chánh Trí “… là một 
kiện tướng trong hàng cư sĩ đã đóng 
góp công sức rất lớn trong phong trào 
Chấn hưng Phật giáo”16.

Cả hai cư sĩ đã thay nhau lập ngôn 
qua con đường báo chí, nêu cao tiếng 
nói Phật giáo trong công chúng, 
dẫn dắt tín chúng theo con đường 
khởi đầu nhiều gai góc mà hôm nay 
chúng ta may mắn kế thừa với những 
phương tiện hiện đại hơn, con người 

được trang bị kiến thức công nghệ tiên tiến nhưng hai 
cư sĩ vẫn là những tấm gương cho chúng ta học hỏi và 
tiếp bước một cách dũng mãnh với niềm tin vào tương 
lai trường tồn của đạo pháp. 

Chú thích: 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_
thinking. 2. Thơ của thầy Đạo hạnh Cố vấn Đắc Quang 
và ngài Giáo lý Kiểm duyệt Lê Đình Thám gởi cho Tổng 
Trị sự trình về việc thờ tự, cúng cấp, trị tụng ở các Hội 
quán Hội An Nam Phật học; Viên Âm số 42. 3. Hiện 
trạng Phật giáo đồ; Viên Âm số 16. 4. Chỉnh đốn Tăng-
gìà; Viên Âm số 14. 5. Phụ nữ với Phật pháp; Viên Âm số 
17. 6&7. Bác bài “Phật giáo dưới kính hiển vi trong Ánh 
Sáng số 36”; Viên Âm số 13. 8. Nguyên nhơn công việc 
Chấn hưng Phật học; Viên Âm số 15. 9. Chữ hiếu trong 
đạo Phật; Từ Quang số 79. 10&11. Tu là gì? Từ Quang số 
3. 12. Dưới đầm gì đẹp bằng sen? Từ Quang số 4. 13. 
Bonjour Đức Phật; Viên Âm số 12. 14. Mười lăm ngày ở 
Nhật; Từ Quang số 82. 15. Võ Đình Cường, Đặc san 50 kỷ 
niệm 50 năm Gia đình Phật tử Việt Nam. 16. Thích Giác 
Toàn, Lược sử báo chí Phật giáo Việt Nam 1951-1975.

p
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Sông Hương không xa vì sông Hương ở giữa 
thành phố Huế. Đến Huế là đến sông Hương. 
Dòng sông này cùng với rất nhiều con sông 
trải khắp đất nước ta là một phần vô cùng 
thiết yếu của đời sống cư dân, từ buôn bán, 

đi lại, lấy nguồn nước, đánh bắt thủy sản… đến lễ hội, 
vui chơi, và đi vào nỗi nhớ, niềm thương không nguôi 
của những người đi xa.

Mỗi con sông đều có nét đẹp riêng, gắn với đời sống 
kinh tế, phong tục, tập quán, cảm quan, kỷ niệm của 
cư dân bản địa, tuy thế, sông Hương chắc có địa vị đặc 
biệt vì ai ai khắp đất nước ta cũng đều trầm trồ vẻ đẹp 
của nó giữa một đô thị cổ kính, qua những vùng lăng 
tẩm và chùa chiền, từ những núi non, dải rừng, vườn 
cây bãi cỏ xanh tươi đến phá Tam Giang mênh mông 
sông nước, và đặc biệt dải lụa thiên nhiên đó được 
vắt ngang bởi chiếc cầu Tràng Tiền nên thơ, duyên 
dáng. Xin viết chút chút thôi vì biết bao nhà văn, nhà 
thơ, nhạc sĩ qua nhiều đời đã ca tụng sông Hương với 
những áng thơ văn nhạc nổi tiếng.

Nếu ngày nay sông Hương nhẹ phần giao thông buôn 
bán vì đã có rất nhiều cầu tiện lợi, thì ngược lại, càng 
nặng về vui chơi, du lịch. Nếu dưới nước có thuyền rồng 
(!) đưa đón khách tham quan danh lam, thắng cảnh, di 
tích, hay nghe ca Huế, thì trên bộ có con đường Nguyễn 
Đình Chiểu cho khách nhàn du, và con đường đó còn tiếp 
nối phía trên cho đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cánh cò la 
đà trên sông, nhánh hoa phượng đỏ nhoài mình về phía 
nước, tiếng gõ mạn thuyền sáng sớm của người đánh cá 
lẻ loi… quá gần với người thơ thẩn trên đường đi bộ.

Nhưng còn hơn thế nữa, thành phố đã hoàn thành 
dự án cầu đi bộ ven sông Hương1, dài 450m, rộng 4m, 

sàn lát gỗ lim Nam Phi, lan can bằng đồng, với hệ thống 
đèn chiếu sáng ban đêm. Quả thật là độc đáo, vì trên đất 
nước ta, ngoài Huế, không có cây cầu nào trên sông và 
ven sông. Dự án ban đầu gặp phải dư luận ngược chiều 
nhau. Ngoài giới chức thẩm quyền tất nhiên ủng hộ dự 
án, vẫn có dư luận e ngại cây cầu phá vỡ cảnh quan bên 
bờ sông, thu hẹp diện tích mặt sông ở chính giữa thành 
phố và hạn chế dòng chảy, cũng như tính kiên cố của 
cây cầu gỗ lim chưa đủ độ tin cậy trong mùa mưa bão ở 
Huế. Nhiều người mong cứ giữ nguyên bờ sông và tăng 
cường giữ gìn hai bờ sông và công viên xanh, sạch, đẹp. 
Nhưng cây cầu đã hoàn thành, ván đã đóng sàn, thì bây 
giờ mọi người cứ hưởng.

Dân Huế và du khách không những đi bộ trên 
đường Nguyễn Đình Chiểu vừa chỉnh trang thênh 
thang với đá lát phẳng lỳ, mà còn xuống cầu để thảnh 
thơi trên trời dưới nước, và nếu chú ý có thể thấy con 
cá vẫy mình trên sông. Sông Hương tĩnh lặng giờ đây 
đã sống động với người đủ mọi lứa tuổi, đông nhất là 
sáng sớm và chiều tối, và cây cầu là nơi “trình diễn” y 
phục thời trang một cách tự nhiên, thoải mái, đặc biệt 
là áo dài, từ gần truyền thống đến hiện đại, từ đơn giản 
đến cách điệu, phần đông là sặc sỡ sắc màu, hoa lá 
bừng sáng, và nếu may mắn, một ngày đẹp trời hoặc 
một dịp kỷ niệm nào đó, các bà, các chị yểu điệu trong 
áo dài trắng hoặc áo dài tím, e ấp bên chiếc nón bài 
thơ, như để hoài niệm một thời đi học qua bến đò Thừa 
Phủ, mà may thay bến đò vẫn ở đó, ngay đầu cầu đi 
bộ. Tuyệt vời thay chức năng chụp ảnh của chiếc điện 
thoại thông minh để lưu giữ những hình ảnh đó, cũng 
như công bố lên facebook cho bạn bè xem hình ảnh 
rạng rỡ, yêu đời của mình.

C A O  H U Y H Ó A
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Đầu cầu đi bộ kia là cái bến để thuyền cập vào, và 
nơi này trước đây là bến tắm, bến Hề hay theo tên gọi 
của dân tắm sông, bến ông Hai2. Ngày nay, không ai 
liều nhảy xuống tắm, và bến chỉ có một con đò nhỏ 
buổi sáng ghé vào, bán cá tôm cho người đi bộ. Cũng 
như các chị lớn tuổi hoài niệm một thời Đồng Khánh, 
nhiều người đã nhớ lại bến tắm ông Hai và bến thuyền 
périssoire gần đó của một thời hồn nhiên.

Nhắc đến bến tắm, như một sự tình cờ, tôi vừa đọc 
một tin trên báo Le Figaro online3 ngày 6/3/2019: Bà thị 
trưởng Anne Hidalgo của thủ đô Paris (Pháp) hứa hẹn sẽ 
xây một số bến tắm trên sông Seine. Tờ báo thích thú với 
viễn tượng không xa: “Đó là cái nhìn nghệ sĩ tưởng tượng 
nước sông Seine sẽ vào miệng. Dân Paris và du khách sẽ 
nhảy xuống sông Seine trong tầm nhìn về tháp Eiff el”. Bãi 
tắm không chỉ là bến đơn sơ như mình nghĩ về một thời 
bến tắm hoài niệm, mà là một kiến trúc quy mô gồm 
bãi, đường dẫn và cầu đi bộ dài, và diện tích lấn ra mặt 
sông không phải là ít (theo hình ảnh đồ án kèm theo bài 
báo). Tất cả đều xây bằng tấm lát.

Điều gì thôi thúc bà thị trưởng xây bến tắm? Đó là vì 
nước Pháp sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 2024, 
và công trình này trước hết để phục vụ các cuộc thi bơi 
trên nước tự nhiên. Bà hứa hẹn, dân Paris có thể tắm trên 
sông Seine sau năm 2024, cụ thể là từ tháng Bảy năm 
2025, với nhiều bến tắm. Công trình tưởng là không khó 
khăn gì với một đất nước phát triển hàng đầu thế giới, 
nhưng không phải vậy, và bài báo đã tự đặt câu hỏi: “Giấc 
mơ của bà Hidalgo có đương đầu nổi với nhiều chướng 
ngại?”. Chướng ngại lớn nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. 
Nguy hơn nữa, nước sông Seine chứa vi khuẩn gây bệnh 
tiêu chảy và các bệnh đường ruột khác. Thử hỏi nếu vận 

động viên bơi lội thế giới thi ở đường đua trên sông Seine 
mà sau đó bị ngứa ngáy, nổi mận đỏ, hoặc đau bụng… 
thì chính quyền Pháp làm sao ăn nói với thế giới? Ngay cả 
dân Pháp, nếu bị sự cố như thế, bà thị trưởng làm sao chịu 
đựng nổi dư luận? Cho nên trước hết chính quyền phải 
xử lý chuyện ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường 
xung quanh, chuyện rác thải, thì viễn tượng quyến rũ của 
bãi tắm mới trở thành hiện thực.

Đất nước càng phát triển, con người càng văn minh 
thì lối sống càng xa dần với tự nhiên. Đến khi con người 
muốn trở lại vớt vát phần nào những gì tốt đẹp đã qua 
thì lối về không dễ dàng chút nào, vì môi trường và mọi 
thứ trong lành đã bị xáo trộn. Thôi thì, cứ nghĩ rằng, từ 
xưa, bên tây hay bên ta, tắm sông là ào xuống sông 
cho thỏa thích, mặc gì hay không mặc cũng được, nay 
thiên đường đã qua, hãy vui với cầu đi bộ trên sông 
Hương, cũng như dân Tây sẽ vui với bến tắm hiện đại, 
lấn ra cả một vùng rộng lớn trên sông Seine. 

Chú thích:
1. Dự án được thực hiện từ nguồn tài trợ không hoàn 

lại của Chính phủ Hàn Quốc với số vốn hơn 6 triệu USD và 
nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng 
kinh phí hơn 64 tỉ đồng. Dự án xây cầu do Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm chủ đầu tư, thực hiện từ ngày 
22-12-2017, đến ngày 15-01-2019 thì chính thức đưa vào sử 
dụng. (theo Tuổi Trẻ online ngày 15-01-2019)

2. Ông Hai là thầy Nguyễn Văn Hai, một nhà giáo nổi tiếng 
trước đây, có nhà gần bến tắm.

3. Jean-Yves Guérin, Baignade à Paris dans la Seine: le rêve 
d’Hidalgo résistera-t-il aux nombreux obstacles?, Le Figaro 
Premium, 6/3/2019. 

* Ảnh của tác giả
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Nhiều người gọi bóng bẩy những chuyến đi 
vào những nơi khó khăn, những điểm cần 
sự chia sẻ yêu thương của cộng đồng là 
những chuyến đi vào miền đất khó. Đó là 
những trại dưỡng lão, nơi chăm sóc trẻ 

mồ côi, người bệnh nặng… nơi xa xôi, hẻo lánh. Nơi đã 
khó khăn về cuộc sống, còn khó khăn cả về đường đi vì 
thường nằm nơi hẻo lánh. 

Những chuyến đi sau đó nếu đi tham quan danh 
thắng, thì gọi là du lịch kết hợp từ thiện. Người khác 
khó tính hơn thì bảo: Từ thiện kết hợp du lịch chứ! Vì từ 
thiện là chuyện chính, đi chơi chỉ là chuyện phụ. Cũng 
có người gọi là du lịch thiện nguyện, nhưng bận tâm 
chi với câu chữ, tranh cãi chi với chuyện chính phụ. Khi 
cảm thấy cần… là chúng tôi đi. 

Ở thế giới người điên 
Mới đây, chúng tôi - một nhóm Phật tử - đã đến 

thăm một cơ sở điều trị tâm thần ở huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng. Vào trại cũng cũng hơi nhờn nhợn, vì 
một nỗi lo, mấy người điên nổi cơn, bóp cổ mình thì 
sao. Nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ đi vào. Người khác đi được, 
mình đi được!

Qua hai lớp cửa rào, đến khu tâm thần nữ, nhiều 
người xem ra rất tỉnh táo, ngồi nhận quà tặng, ăn chậm 
rãi. Có một cụ bà cứ ngồi ngẩn ngơ. Hỏi mấy cô phụ 
trách, họ cho biết, con cháu cụ đưa cụ lên rồi bỏ miết 
tới giờ. Cụ cứ như ngơ ngơ như người mất hồn. Có cô 
gái mặc đầm, thấy đoàn vào hát nhạc trẻ chào mừng, 
rồi năm bảy người khác múa theo. Nghe cũng ngạc 
nhiên, nhưng cô cảm thấy họ đang hát, nhảy theo một 
cảnh giới nào đấy.

N G U Y Ê N  A N
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Ở phòng cô lập đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng, 
một bệnh nhân nữ khóc lóc: Em tỉnh mà sao bắt em 
vào đây? Nhiều phụ nữ trong đoàn đến nói chuyện an 
ủi, bắt tay, vỗ vai em gái qua song cửa sắt. Chợt nhớ, 
khoảng năm 1995, tập huấn với thầy người Hà Lan về 
chuyện đối xử với người HIV. Trong chương trình, có 
phần tiếp xúc trao đổi với người nhiễm HIV, sau đó 
thầy hỏi: Các anh chị có bắt tay với họ, thậm chí ôm họ, 
an ủi không? 

Thực tế, cả lớp học đã biết không nên phân biệt đối 
xử với người HIV và biết các đường lây lan, nhưng trong 
thời gian tiếp xúc, hầu như không ai dám tiếp xúc gần. 
Thầy nhắc mới biết cái nắm tay, cái ôm mới quý giá 
hơn nhiều lời nói rất nhiều. Nói như vậy, để thấy quý 
nhiều người phụ nữ trong đoàn chắc cũng chẳng qua 
lớp học tâm lý xã hội, nhưng lại hiểu cái nắm tay, cái vỗ 
vai giá trị như thế nào!

Ở trại nam, qua ba lần cửa khóa mới gặp được 
khoảng 200 bệnh nhân nhẹ. Nhìn những đôi mắt dài 
dại như mất hồn của họ, thấy ngài ngại… Nhưng các 
người quản lý cho biết, họ đã khá lắm rồi nên cho họ 
ra nhận quà. Các ca nặng phải biệt lập. So với trại nữ, 
trại nam nhìn mặt thấy điên điên hơn nhiều. Quà bánh 
tặng, có người xé tung tóe không thèm ăn, có người 
không thèm nhận quà. 

Trại tâm thần này là một cơ sở tự phát của tư nhân 
và nhà thờ Công giáo, những người phụ việc giúp 
quản lý trại toàn là người làm thiện nguyện, không có 
lương bổng gì. Thật là đáng quý những tấm lòng thiện 
nguyện. Ở họ, chắc là không có danh vọng, tiền tài gì ở 
những chốn người nửa điên, nửa tỉnh này.

Mọi hoạt động ăn uống, thuốc men của người bệnh 
được hỗ trợ một phần ít từ nhà nước, còn lại hoàn toàn 
dựa vào sự hảo tâm của cộng đồng. Tuy vậy, từ hơn 10 
năm qua, cơ sở xã hội từ thiện này đã là nơi cưu mang 
của hàng trăm người tâm thần, không gia đình. 

Điều thêm vui là ngoài đoàn chúng tôi đến thăm, 
chia sẻ một ít tài vật, thực phẩm, còn gặp một đôi vợ 
chồng trẻ cũng mang một xe bán tải đầy thực phẩm, 
gạo, rau quả… đến cho trại. Đôi vợ chồng này chắc là 
doanh nhân; họ cho biết tháng nào họ cũng có hai ba 
chuyến hàng giúp đỡ nơi này. Tối về khách sạn, gặp một 
em trai ở Đồng Nai, bảo đoàn du lịch của em cũng mới 
vào đó tặng quà từ thiện cho trại. Thật là vui khi biết có 
nhiều đoàn du lịch cũng như đoàn chúng tôi vừa đi du 
lịch vừa làm từ thiện ở vùng đất mình đến tham quan.

Chỉ là nhín tiền khách sạn, tiền mua sắm… 
là có tiền làm từ thiện 
Chúng tôi vốn đã đi với nhau lâu và hiểu cung cách 

làm việc nên chuyện đi du lịch thiện nguyện trở nên 
nhẹ nhàng. Đầu tiên một người gợi ý địa điểm và mô 
tả nơi sắp đến, họ cần giúp gì và ta có thể giúp gì. Sau 
địa điểm từ thiện là các điểm du lịch ta có thể đến. Thế 

là bàn bạc thống nhất nơi đến, ngày đi. Thăm người 
nghèo khó trước, đi chơi sau. Quà tặng mọi người góp 
vào tùy hỷ, người khá giả tặng nhiều, người nghèo 
nghèo tặng ít. Có người tặng vài trăm ký gạo, có người 
tặng đường sữa, người tặng bánh trái và một ít tiền 
mặt… Còn không có tiền, quà tặng thì đi theo, phụ 
việc cho vui cũng được. Cũng có nhiều người không đi 
du lịch, nghe nhóm đi cũng gửi quà theo làm từ thiện. 

Đa phần những người trong nhóm chúng tôi đều có 
thu nhập bình thường. Một số người lớn tuổi, tiền bạc 
con cái cho tiết kiệm để dành làm từ thiện. Đa phần 
đều là đi du lịch nhưng bớt ở khách sạn sang trọng, bớt 
ăn cao lương mỹ vị, bớt mua hàng xa xỉ… Số tiền dôi 
ra đó dành làm quà tặng cho những người khốn khó, 
nơi viếng thăm. 

Chính vì vậy mà đa phần chúng tôi đi du lịch các nơi 
thắng cảnh đều chọn ở nhà trọ rẻ tiền, ở tập thể đông 
người; đôi khi còn là một cảnh chùa. Nhiều người còn 
nói: Ở nhà chăn êm, nệm ấm hoài, lâu lâu ngủ nền xi 
-măng cho mát! Vậy mà vui!

* * *
Năm tháng đi qua, điểm đến từ thiện, danh thắng 

tham quan cũng đã nhân lên nhiều lần, xuân thu nhị kỳ 
nghe có nơi nào khó khăn chúng tôi lại ới nhau đi. Thôi 
thì đông tay vỗ nên kêu, chỉ mong ở những nơi xa đó, 
những hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn bớt được một 
phần khó khăn, là vui trong lòng! 

* Ảnh của tác giả
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Những năm qua, rất nhiều cây gỗ quý ở 
Việt Nam đã ngã xuống để phục vụ nhu 
cầu trang trí nội thất, xây dựng cho con 
người. Người ta tìm mọi cách để đốn hạ 
cây rừng, từ việc xây nhà máy thủy điện, 

cho đến khu du lịch (hợp thức hóa phá rừng)… 
Khi Thủ tướng chỉ đạo đóng cửa rừng, tưởng chừng 

rừng sẽ xanh thêm nhưng thật không ngờ, nhiều nơi, 
hàng chục hecta rừng bị ngã xuống. Điều đau lòng nhất 
và lạ đời nhất là nhiều vụ, lâm tặc cưa gỗ, tập kết gỗ 
ngay gần hạt kiểm lâm nhưng không một ai hay biết. 
Cây gỗ quý lâu năm cao chót vót chứ nào phải cây con?

Thực trạng rừng bị băm nát ở nhiều nơi là có thật. 
Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn), chỉ trong hơn năm 
năm từ 2012 đến 2017, diện tích rừng tự nhiên đã bị 
mất gồm có 11% do chặt phá rừng trái pháp luật, và 
89% là do chuyển mục đích sử dụng rừng tại những 
dự án được duyệt. Kinh khủng hơn, chỉ trong tháng 
4/2018, cả nước đã xảy ra 200 vụ phá rừng. Dù rừng 
đang “chảy máu” nhưng tỉ lệ những cây con mọc lên rất 
khiêm tốn, chưa được quan tâm đúng mực. Đó là lý do 

khiến khoảng trống của việc phá rừng không được lấp 
đầy nên đồi trọc xuất hiện ngày càng nhiều. 

Ai cũng biết, chặt phá rừng là nguyên nhân gây biến 
đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên, 
môi trường bị ô nhiễm, lũ lụt, gây mất cân bằng sinh 
thái, bão lũ quét, sạt lở đất, dịch bệnh phát sinh… Vậy 
mà người dân không biết bảo vệ rừng, làm rừng tổn 
thương, “chảy máu”.

Vừa rồi truyền thông đưa tin ở Thụy Điển, trong 100 
năm qua, diện tích rừng đã tăng gấp hai lần. Chính 
quyền Thụy Điển quy định các công ty khai thác rừng 
cứ đốn một cây thì trồng lại một cây. Nhưng do người 
dân nơi đây ý thức nên thường các công ty đốn một cây 
lại trồng thêm ba cây. Nhờ vậy mà Thụy Điển có  nguồn 
tài nguyên rừng vô tận để xây nhà chung cư cao tầng 
từ nguyên liệu gỗ. Cách tính của công ty khai thác rừng 
như thế này: Cây rừng hấp thu khí CO2 để sinh trưởng. 
Khi đốn cây, lượng CO2 cây đã hấp thu bị trả lại cho 
môi trường - gọi là phát thải CO2. Nhưng khi làm nhà 
gỗ, lượng CO2 này không ngay lập tức được trả về môi 
trường mà đến 300 năm sau căn cứ trên tuổi thọ của tòa 
nhà. Đồng thời tại thời điểm khai thác cây, một lượng 

VŨ  T H A N H  T H A N H
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xung quanh. Bhutan còn là quốc gia duy nhất trên thế 
giới đưa việc bảo vệ môi trường vào hiến pháp, quy định 
ít nhất 60% lãnh thổ Bhutan phải trồng cây. Chính điều 
này cũng khiến Bhutan trở thành một trong số ít nơi 
trên thế giới có đa dạng sinh học rất lớn trên hành tinh. 

Ngoài ra, việc xuất khẩu cây rừng bị nghiêm cấm từ 
năm 1999. Mặc dù lượng khí thải CO2 được dự đoán 
tăng lên gấp đôi vào năm 2040 do tăng các hoạt động 
khai thác thủy điện nhưng với diện tích rừng bao phủ 
như hiện nay, lượng CO2 tại Bhutan vẫn duy trì mức 
âm. Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu 
ở Copenhagen, Đan Mạch vào năm 2009, Thủ tướng 
Bhutan là ông Tshering Tobgay có lời phát biểu ấn 
tượng: “Đất nước hạnh phúc nhất thế giới không chỉ là 
quốc gia cân bằng khí thải mà là không phát thải”. Năm 
2015, Bhutan lập kỷ lục Guinness thế giới bằng cách 
trồng gần 50.000 cây xanh chỉ trong một giờ. Đầu năm 
2016, 100.000 người dân ở Bhutan phấn khởi tham gia 
trồng 108.000 xây xanh.

Trông người mà ngẫm đến ta. Công dân nước họ 
biết bảo tồn, phát triển rừng, không để những thế hệ 
tương lai phải gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi 
thiên tai, bởi ô nhiễm môi trường nên ra sức bảo vệ. 
Còn ta, lâm tặc cứ ra sức tàn phá rừng thế này không 
sớm thì muộn rừng sẽ nên hoang tàn, tiêu điều. 

Vì vậy cơ quan chức năng phải nghiêm trị với những 
ai tàn phá rừng. Đồng thời khuyến khích, tuyên truyền 
người dân trồng cây xanh. Ngành giáo dục nên đưa 
nhiều bài học bảo vệ môi trường vào trang vở; khuyến 
khích học sinh yêu thiên nhiên bằng việc thi vẽ, làm 
thơ; những tiết học ngoại khóa nên chú trọng vào môi 
trường, rừng… 

Giáo dục là nền tảng của mọi vấn đề. Nếu giáo dục 
tốt, thế hệ tương lai sẽ quý trọng cây xanh, có trách 
nhiệm trong việc trồng cây gây rừng và bảo vệ môi 
trường sống. 

cây mới sẽ được trồng thay thế. Với chu trình khai thác 
cây rừng là 60-70 năm so với tuổi thọ 300 năm của ngôi 
nhà thì nhà gỗ giúp tích lũy đáng kể khí CO2. Do đó, mỗi 
tòa nhà gỗ 8 tầng giúp tích lũy 1.600 tấn CO2. Trừ phát 
thải phát sinh do khâu vận chuyển, chế biến, lượng tích 
lũy CO2 của tòa nhà gỗ 8 tầng là 1.000 tấn. Quả là tính 
toán khoa học, vì thế mà Thụy Điển có rừng xanh bạt 
ngàn, môi trường trong lành. Theo ghi nhận của Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới, 70% cảnh quan ở Thụy Điển được 
bao phủ bởi rừng. Mức tăng trưởng hằng năm của cây 
rừng vào khoảng 120 triệu m3 nhưng chỉ khoảng 90 
triệu m3 cây rừng được khai thác.

Bhutan  - một vương quốc Nam Á nhỏ bé nép mình 
bên dãy núi Himalaya hùng vĩ - được đánh giá là một 
trong những quốc gia xanh nhất hành tinh, với diện 
tích rừng xanh bao phủ khoảng 70% lãnh thổ. Bhutan 
có nền nông nghiệp tự cung, tự cấp vì người dân chủ 
yếu làm nông nghiệp, chỉ một số ít làm các nghề thủ 
công mỹ nghệ. Toàn bộ đất nước thải ra từ 2,2-2,5 triệu 
tấn khí CO2 mỗi năm nhưng các khu rừng tại đây lại hấp 
thụ gấp ba, bốn lần lượng khí thải này. Như vậy, Bhutan 
còn hấp thu “hộ” khoảng bốn triệu tấn CO2 của các nước 

Rừng bị phá ở Dak Lak (VN)

Rừng ở Bhutan
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V Ă N  H Ọ C

Thu gợi niềm nhớ. Thu gợi niềm thương. Thi 
nhân yêu thu cũng vì thu nặng tâm sự. Thu 
động vào lòng người những nỗi niềm hoài 
cảm. “Một chiếc lá rơi cũng làm cho em sợ”, 
nói thì nghe có vẻ bâng quơ, thậm chí đùa cợt, 

nhưng ngẫm kỹ, nỗi sợ ẩn sau chiếc lá chao nghiêng, rơi 
mềm dưới thềm vắng đâu hẳn chỉ là nỗi sợ sệt vô cớ hằn 
trên đôi vai của kẻ yếu vía. Đó là nỗi e sợ mon men theo 
vệt chân chim, lặng dưới dấu giày tàn nhẫn của thời 
gian, vô tư giày xéo lên bóng hình hoang hoải của kiếp 
người. Ai yêu thu, ai yêu cái đẹp xác xơ nhường ấy đều 
đau đớn khoác trên vai cái gánh nặng băng hoại của 
một thời oanh liệt. Lá thu phai, như nhẹ mà oằn nặng, 
đọng vào lòng những kẻ thi sĩ biết đau một nỗi đau đời. 
Diệp lạc tri thu - 葉落知秋 (Lá rơi, biết thu về), khoảnh 
khắc xưa lại về, một mùa nữa lại đi qua, để vào lòng thi 
nhận một nỗi niềm hoài viễn, u uẩn mỗi chiều tàn. Từ 
nghìn xưa đến nay, mấy ai lại không tường…?

Cái tích tắc giao chuyển giữa hai thời hạ - thu âu yếm 
gieo vào lòng một chiếc lá đang rơi. Chỉ một chiếc lá rơi 
thôi cũng đủ biết thu đã chạm ngõ rồi. Lá rơi biết mấy 
lá rơi, lòng người lạc giữa cõi đời mênh mông. “Mộng 
Lương lục” của Ngô Tự Mục đời Nguyên có câu:

梧桐一葉落，天下盡知秋。
Phiên âm: Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ tận tri thu.
Dịch nghĩa: Một lá ngô đồng rơi, Khắp thiên hạ đều 

biết thu về.
Chỉ với mươi tiếng vỏn vẹn gieo mình trên trang giấy, 

thế mà lại đủ sức trường tồn đến tận bến mộng trùng lai. 
Dẫu thu còn đó, chưa về nhưng cứ mỗi lần vô tư ngâm 

ngợi đôi dòng cổ thi, lòng tôi lại nao nao, hình dung về 
một thuở nào đó vắng xa. Thu cũng thế, hay chăng? Hình 
ảnh chiếc lá rơi, tuy cũ, tuy xưa nhưng gợi ra trong tâm 
khảm người người những mơ hồ quạnh quẽ, những 
mộng tưởng xa xôi. Cơ hồ như biết rỏ xuống thành 
những giọt lệ trong ngần, biêng biếc trôi dưới vạt áo mùa 
phai. Thu rất đẹp nhưng ẩn tàng sau cái đẹp thanh tú, u 
nhã kia lại là một nỗi “sầu” muôn thuở. Có ai trước thu mà 
vui bao giờ? Trong Hán tự, chữ Sầu 愁 mang ý nghĩa “thê 
thảm”, “bi ai”. “Sầu” là một từ hình thanh gồm bộ “tâm” (心) 
ở dưới và bộ “thu” (秋) ở trên. Mùa thu là khoảng thời gian 
ấn định cho việc cấy cày, nông vụ đã tới kỳ thu hoạch. 
Có khi thất mùa, cũng có khi được mùa. Thành quả thu 
hoạch năm ấy sẽ quyết định đến tâm lý, cảm xúc của con 
người. Vì thế chữ Sầu, nghĩa gốc có nghĩa là “tâm lý bị chi 
phối (ảnh hưởng) bởi thành quả lao động” . Nghĩa phái 
sinh của chữ Sầu nghĩa là buồn hay lo âu. 

Nhắc đến thu, chẳng cần ai động chạm, lòng con 
người đã tự nhiên khắc khoải một nỗi buồn nào đó 
ngao ngán, chán chường. Vì cảnh thu hay vì điều gì 
khác ngoài nó? Lá rơi? Đúng vậy! Cái dấu hiệu “đáng 
gờm” của mỗi mùa chuyển di bao giờ cũng là thứ 
“thuốc thử” hữu hiệu nháy vào lòng người những dự 
báo xa xôi về một tương lai sắp tới, gần như sẽ có mặt. 
Trong sách “Hoài Nam tử”, Lưu An có viết:

見一葉落，而知歲之將暮；睹瓶中之冰，而知天
下之寒；以近論遠。

Phiên âm: Kiến nhất diệp lạc, nhi tri tuế chi tương mộ; 
đổ bình trung chi băng, nhi tri thiên hạ chi hàn; dĩ cận 
luận viễn.

 Diệp lạc tri thu
N G U YỄN  T H A N H  LỘC
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Dịch nghĩa: Nhìn một chiếc lá rụng, có thể biết năm 
sắp hết; nhìn thấy băng trong bình, có thể biết trời đã 
lạnh; lấy cái gần để hay cái xa.

Và vì thế, khi tiếp xúc với ngoại cảnh, khi nắm bắt 
được cái thời khắc chuyển giao giữa mùa bằng một biến 
động tinh vi, các nhà thơ xưa thường ánh lên trong tâm 
khảm một nỗi niềm diệu viễn, mơ hồ. Trong cổ thi, khi 
nhắc về mùa thu, hầu như các học giả xưa thường chỉ 
nhớ đến cây “ngô đồng”. Gió heo may vừa lay lắt trên 
ngọn tóc, sương chùng chình in bóng dưới mặt hồ cũng 
là lúc ngô đồng rơi rụng tơi bời trên nền đất xưa. Vì sao 
biết? Nói như “Ngô đồng” của Tư Mã Quang đời Tống:

初聞一葉落，知是九秋來。
Sơ văn nhất diệp lạc, Tri thị cửu thu lai.
(Vừa nghe một chiếc lá rụng, Biết là chín thu đã đến rồi).

Nói tới đây, có thể hiểu theo hai nghĩa:
- Thu đã về “chín phần” nhưng chỉ tới khi thấy lá ngô 

đồng rụng mới hay. 
- Thu chưa đến nhưng nhìn thấy cây ngô đồng đã 

bất giác thức thời. 
Ngô đồng trong thơ được ví như một thứ “thuốc 

thử”, xuất hiện nhiều vô kể trong văn chương cổ xưa. 
Như Bạch Cư Dị có câu: Xuân phong đào lý hoa khai 

nhật, Thu vũ ngô đồng diệp lạc thì (春風桃李花開日, 秋
雨梧桐葉落時 - Ngày gió xuân đào mận nở, Lúc mưa 
thu lá ngô đồng rụng - Trường hận ca). 

Như Án Thù có viết: “Kim phong tế tế, Diệp diệp ngô 
đồng truỵ” (金風細細, 葉葉梧桐墜 - Gió vàng vi vu, 
Từng chiếc lá ngô đồng rụng - Thanh bình lạc). 

Hình ảnh ngô đồng rơi trong mỗi chiều thu về lạnh ngắt 
gợi vào lòng người những day dứt, miên man về quá khứ xa 
xưa, về thực tại hoang sơ, buốt giá. Nó cũng như đời người, 
hoang mang trong nỗi sợ cuối mùa, lao đao cũng bệnh tật 
và tuổi già. Tuy nhiên, hình tượng ngô đồng suốt chiều dài 
văn học thành văn, được tiếp biến và cải biên tùy vào ngữ 
cảnh và tâm trạng củathi nhân, hình thành một nét nghĩa 
mang đậm tính sáng tạo, phô diễn được đặc trưng phong 
cách riêng bằng những hiển lộ mềm mại theo nét bút uốn 
lượn của những bậc chí sĩ. Mặc dầu cũng đối trước “ngô 
đồng” và đồng diễn tả nỗi niềm cô liêu, song Cao Bá Quát 
đã biến cải biểu tượng ấy theo một hướng khác:

梧桐一葉飄金井
飋飋西風吹夜永

Phiên âm: 
Ngô đồng nhất diệp phiêu kim tỉnh,
Sắt sắt tây phong xuy dạ vĩnh.

Dịch nghĩa: 
Một lá ngô đồng bay trước giếng vàng,
Hiu hắt gió tây thổi đêm dài.1

Ông dùng chữ “phiêu” (飄) thay cho chữ “lạc” (落) 
với nghĩa thổi bay dưới hình thái chao nghiêng, bồng 

bềnh trước khi chạm xuống đất, vừa mang ý nghĩa gợi 
hình, vừa mang phong thái của một nhà Nho phiêu 
bạt, lãng tử. Len lỏi vàotrong cách nhìn của người 
hiện đại, thu không hiện lên trong thơ Bích Khê ngợp 
ngụa ánh sáng bởi một màu vàng ngan ngát, dịu dịu 
nghiêng trên phiến lá “ngô đồng”, như buồn tênh cho 
một vệt nắng sắp phai phôi, sắp chìm lẩn theo dấu lá 
mệt nhoài. Bích Khê đã gạt đi những mô tả hình dáng 
tự nhiên đơn thuần của hiện tượng, chỉ giữ lại tính chất 
hình sắc, từ đó hình thái hóa màu sắc đơn điệu khiến 
vạn vật dù động nhưng rất tĩnh, dù nghiêng nhưng 
khẽ, rất khẽ:

Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông.

Trơ trọi giữa trời đất, cây ngô đồng cứ thế chênh 
vênh giữa dòng đời, ngơ ngác trôi theo tiếng gọi 
của hư không. Và vì thế, trong Tống từ, cây ngô đồng 
rụng, lá ngô đồng rơi còn để chỉ sự tịch mịch, quạnh 
quẽ của kiếp người. Thu không chỉ là thu mà đã hóa 
chuyển thành tuổi đời mỏng manh, lay lắt. Lá thu 
không còn là biểu tượng chao nghiêng rơi ngoài bãi 
vắng nữa mà đã hóa thân thành thân phận con người 
trôi nổi và lạc loài. 

Những nỗi buồn vô cớ cứ chiêu liêu kéo về, vương 
vít trên ngọn ngô đồng, và rồi, trong giây phút “thương 
mình xót xa”, nàng thơ Lý Thanh Chiếu ngậm ngùi cất 
bút: Hàn nhật tiêu tiêu thượng toả song, Ngô đồng ưng 
hận dạ lai sương (寒日蕭蕭上瑣窗，梧桐應恨夜來霜 - 
Ngày lạnh căm căm lọt toả song, Ngô đồng chừng hận 
những đêm sương).2 

Năm Tĩnh Khang 1126, quân Kim đánh Tống, Lý 
Thanh Chiếu theo chồng chạy xuống phương Nam, 
không lâu sau phu quân qua đời, thân cát đằng lặn lội, 
một mình quạnh vắng, phiêu bạt, thê lương chốn dặm 
trường đã hóa hiện thành nỗi ám ảnh trong “Sấu ngọc 
từ” của bà. Hình ảnh cây ngô đồng trong đó cũng vì thế 
mà đẫm vị chua chát, như thổn thức cho số phận bạc 
bẽo, chán chường của bà. 

Càng uẩn ức vì muộn phiền, càng đau khổ vì biệt 
ly, lời từ càng chát chúa một nỗi buồn thương da diết. 
Niềm phẫn uất trong lòng người cứ thế mà ngày một 
lớn dần. Và rồi, cho đến khi Ôn Đình Quân khởi bút, 
hưng tác thành từ phẩm Canh lậu tử, xem chừng trong 
tâm can nhà thơ, sức chịu đựng trong ấy dường đã 
như kiệt tận. Khắc khoải dần theo canh lậu trống điểm. 
Trong khoảnh khắc “canh ba” đêm tàn, nhà thơ vô tâm 
buột miệng tận trách “Ngô đồng”:

梧桐樹，三更雨，不道離情正苦。
一葉葉，一聲聲，空階滴到明。
Phiên âm:
Ngô đồng thụ, Tam canh vũ, Bất đạo ly tình chính khổ. 
Nhất diệp diệp, Nhất thanh thanh, Không giai chích 

đáo minh.
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Dịch nghĩa: 
Cây ngô đồng, Mưa lúc canh ba, Đâu biết chính lúc 

đau khổ vì ly biệt.
Từng chiếc lá rụng, Từng giọt mưa rơi, Bên thềm không 

cho tới sáng.

Thời gian trong từ như dài ra, gieo vào từng chiếc 
lá những nỗi niềm u uẩn, cuốn theo đó biết bao nhiêu 
tâm sự, êm đềm mà oằn oại khoáy khoét vào trái tim 
đẫm lệ của người thi sĩ. Ở đây, tâm tình trước thu được 
khái quát thành quy luật:

Ngô đồng rơi (Tiền đề) -> Biết thu về (Diễn biến tâm 
lý) -> Cảm thức thẩm mỹ về thời gian và kiếp người (Giá 
trị biểu đạt). 

Từ “Ngô đồng”, các thi nhân, văn nhân, tài tử ngày xưa 
đã phổ quát hóa thành những ý niệm bao trùm về mùa 
thu bằng việc cải biên từ hình ảnh mang tính riêng lẻ là 
“Ngô đồng”, sau đó khái quát hóa thành biểu tượng đơn 
giản mang tính khoát đạt là “lá rơi” (diệp lạc) nói chung 
để chỉ mùa thu, hay đơn giản là để chỉ tâm trạng của con 
người. Cũng từ đó, trong ý niệm và cảm thức thế sự, không 
cần kể mùa màng, không cần kể ngày tháng mỗi chiếc lá 
rơi đều gờn gợn trong thâm tâm người thi sĩ một “lòng 
thu” man mác. Trong tập thơ nôm (Quốc âm thi tập), nhiều 
lúc Nguyễn Trãi ngao ngán, buông lời tuyệt vọng: “Mấy 
người ngày nọ thi đỗ, Lá ngô đồng lúc mạt thu” (Ngôn chí II). 
Từng chung đụng một trường, từng gần gũi thân thương 
giờ đây đồng môn tản mác, “rụng hết” như “lá ngô đồng 
lúc mạt thu (cuối thu)”. Nguyễn Trãi không lấy cảnh làm 
“nền” mà lấy cảnh làm “nỗi” - nỗi buồn về sự băng hoại 
của thời gian. Ông không mượn điển cố này để miêu tả 
cảnh thu mà chỉ để ví von, giãi bày tâm sự cô liêu, đơn 
độc của mình. Có thể giả định: Thời gian mà Nguyễn Trãi 
tiếp đối không nhất thiết phải là mùa thu. Hay chăng đó 
là tâm sự của một kẻ sa cơ, thất thế? Tỷ như Liễu Tông 
Nguyên trong bài thơ “Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc 
tận ngẫu đề” (柳州二月榕葉落盡偶題) có viết:

宦情羈思共淒淒，
春半如秋意轉迷。
山城過雨百花盡，
榕葉滿庭鶯亂啼。

Phiên âm: 
Hoạn tình ky tứ cộng thê thê,
Xuân bán như thu ý chuyển mê.
Sơn thành quá vũ bách hoa tận,
Dung diệp mãn đình oanh loạn đề.

Dịch nghĩa:
Ngẫm cảnh làm quan, cộng nỗi buồn xa nhà, lòng 

đầy sầu khổ,
 Đang giữa xuân mà tâm tư mê hoặc tưởng như 

đã vào thu rồi.
Cái thành miền núi này vừa qua một trận mưa,
Hoa và lá đa rụng đầy sân trong tiếng hoảng loạn 

của chim oanh.

Thời Đường Thuận Tông, Liễu Tông Nguyên đứng đầu 
tập đoàn do Vương Thúc Văn chấp chính chủ trương bãi 
bỏ những giáo điều lạc hậu và đổi mới nhiều mặt trong 
xã hội. Nhưng chỉ sau 140 ngày thay đổi, công cuộc đổi 
mới bị các thế lực “sắp bị tước mất quyền lợi” chống lại 
mãnh liệt. Do đó công cuộc cải cách thất bại thảm hại, 
bị bức hại tàn khốc. Quan điểm chính trị của Liễu Tông 
Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính 
hiện thực cũng bị bãi bỏ. Vì thế, ông bị giáng chức làm 
Tư mã Vĩnh Châu, mười năm lại đày đi Liễu Châu, so với 
Vĩnh Châu còn xa xôi gấp bội phần. Khoảng thời gian tại 
Liễu Châu, ông sống trong cảnh tàn tạ, tiêu điều, đứng 
giữa “mùa xuân” hoa lá mơn mởn tươi mà cảm tưởng 
ông như đứng giữa “cảnh thu” xao xác buồn. “Dung diệp 
mãn đình oanh loạn đề” (Hoa và lá đa rụng đầy sân trong 
tiếng hoảng loạn của chim oanh), tiếng lá, tiếng hoa rơi 
rụng đối ứng với tiếng hoảng hốt của chim oanh mà 
ta biết, nào phải chim oanh là loài ưa đắm chìm cái khí 
lạnh tiêu điều, hoang hoải của mùa thu. Từ xưa, trong 
thi văn cổ trung đại, chim oanh đã được mặc định trở 
thành một linh vật ưu tú đại diện cho mùa xuân, sánh 
ngang với chim én. Sắc hoàng oanh tươi tắn mình vàng 
da đồng. Vóc hoàng oanh thanh thoát, uyển chuyển, 
mảnh khảnh. Bảo gấm tốt cũng gọi là gấm hoàng oanh, 
lụa hoàng oanh. Nói như Lý Bạch, đâu cần biết xuân đã 
về hay chưa, chỉ cần nghe tiếng oanh chao liệng dưới 
vòm trời xanh biếc, cũng đủ để cảm tác nên đôi câu:

借問此何時？
春風語流鶯。

Phiên âm: 
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh.

Dịch nghĩa: 
Xin hỏi hôm nay là ngày nào?
Mà chim oanh trò chuyện trong gió xuân.

Thế mà, giữa tiết lập xuân, hoa lá đương độ nguyên 
anh, Liễu Tông Nguyên đã cảm thấy hương sắc trời thu 
phong tỏa, chiếm lĩnh tâm trí, bao trùm lên mọi cảnh 
sắc và vạn vật. Đến chim oanh cũng thôi lời tình tự mà 
buông tiếng hoảng hốt trước cảnh lá hoa tơi bời rơi 
rụng. Ở đây, ta cũng có thể hiểu theo hai nghĩa:

- Lá rụng + Hoa rụng = Tiếng oanh hốt hoảng. 
- Lá rụng + Hoa rụng + Tiếng oanh hốt hoảng = Cảm 

xúc hiện tại của Tông Nguyên. 
Dù hiểu theo cách nào thì ở đây, tôi vẫn hằng cảm 

khái cái nỗi niềm đau khổ mà Liễu Tông Nguyên đang 
phải nếm trải. Cái thân phận bọt bèo của một công 
thần, dường chẳng là gì so với những lời dèm pha, xúc 
xiểm của lũ nịnh thần. Cũng vì thế mà khi thấy lá rụng, 
dù sắc xuân đương thuở tràn trề, sung mãn, lòng ông 
vẫn cứ ngỡ như thu về, hiện diện trong tâm trí, nắm níu 
một nỗi u hoài, gieo rắc vào lòng người những uất hận, 
phẫn muộn vô cớ. 
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Nhưng phải nói lại, lá rơi đâu chỉ đong chứa một 
nỗi buồn thiên cổ. Hình tượng chiếc lá chao nghiêng 
buông trên thềm còn gợi vào lòng người sự tĩnh lặng 
tâm trí. Cái cảm thức “vô vi”, “chân không” phát lộ theo 
chiếc lá rơi hầu phân trần cái lý của “tánh không” trong 
quá trình dung dưỡng cái khí hạo nhiên, tiên thiên. 
Trần Nhân Tông có thơ:

寂寂千山紅葉落，
濕雲和露送鐘聲。

Phiên âm: 
Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc,
Thấp vân hoà lộ tống chung thanh.

Dịch nghĩa: 
Nghìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi,
Mây ướt giăng như mộng, tiếng chuông xa vẳng.

Đó là thứ cảm thức rất thực về đời người dưới quan 
điểm “diệp lạc qui căn” (葉落歸根 - lá rụng về cội). Không 
chỉ là hình ảnh dung dị với nét nghĩa tả thực mà còn 
ẩn chứa một triết niệm sâu sắc về đời người, chiếu theo 
quy luật: “Nước chảy đến chỗ cùng thì trở lui chỗ phát 
nguyên, lá rụng thì làm phân cho gốc” (Tuân Tử). Hay nói 
như Lão - Trang: Vật cực tất phản - Vật đi đến chỗ cùng 
cực thì quay về). Mọi thứ tưởng như vô ý lại chứa chan 
những ý niệm hữu ý mang tính quy luật, hoằng đại, 
được khái lược thành triết lý mang tầm biện luận, đạt 
ngộ của các bậc thiền sư. Giống như khi nhìn thấy ánh 
trăng dưới đáy nước mà đốn ngộ cái lẽ thạnh suy, chiếc 
lá lềnh bềnh lìa mộc về căn đánh động vào tâm thức 
của các bậc trí huệ, trưởng thưởng một giá trị kinh điển:

山居葉落悉歸根，
獨露真常顯法身。

Phiên âm:
Sơn cư diệp lạc tất quy căn,
Độc lộ chân thường hiển pháp thân.

Dịch nghĩa:
Ở núi lá rụng thảy về căn,
Bày hiện chân thường tỏ pháp thân3. 

Hay nói đơn giản như Nguyễn Du thì:
葉落花開眼前事，
四時心鏡自如如。

Phiên âm:
Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự,
Tứ thì tâm kính tự như như.

Dịch nghĩa:
Chuyện trước mắt đổi thay như hoa nở lá rụng,
Quanh năm, cõi lòng vẫn thản nhiên như không4. 

Đó là cái lý của “diệp lạc”. Chẳng bận lòng là cái ý của 
bậc thánh nhân. “Diệp lạc tri thu”, hay chăng chỉ là cái 
vòng xoay tuần hoàn, luân chuyển của một kiếp người. 
Đạo lý mà người xưa gìn giữ đến nay, không hẳn chỉ là 
những nỗi bi lụy, nhọc nhằn của thời thế mà len lỏi đâu 

đó trong loạn lạc thế thời, con người ta tìm ra được chân 
tâm của đời mình. Đó là  sự đốn ngộ tự tánh hay  bản 
tánh, bản tâm. Ở phẩm Sám hối tự tâm ấy chính là Pháp 
thân, tự tâm Phật. Với các bậc giác ngộ thì:

Lá rơi (hiện tượng) -> Ngộ -> Đạt chân tâm -> Tiệm tu.
Mọi thứ hiển hiện trên thế gian đều ẩn tàng một 

nhân tố giác ngộ Phật tánh. Nói như Thiền sư Hương 
Nghiêm Trí Nhàn, một cái cốc vô cớ của viên đá đập 
vào phiến tường cũng đủ sức làm tỉnh thức một con 
người trầm luân. Quy luật thì bất biến mà vòng đời thì 
miên viễn. “Diệp lạc tri thu” hay chăng chỉ là cái đạt ngộ 
chân lí của các bậc chân nhân ngỏ cùng với thế gian, 
dưới hành trang sứ giả hầu chuyển hóa tâm can của 
những kiếp người trôi nổi và lạc loài. Không còn là hiện 
tượng đơn thuần của tự nhiên nữa mà đã hóa chuyển 
thành tự tánh, chân tâm của các bậc “diện bích công 
thâm” (面壁功深 - mặt vách công tu thâm hậu), nhìn 
cuộc đời quần xoay mà coi nhẹ như không… 

Trăng lọt qua song, mây nhẹ tựa bông, lá rơi ánh 
giữa lòng trăng như thuyền nan lửng trôi trên mặt hồ 
trong vắt. Than ôi! Mấy ai thấy cảnh mà chẳng động 
tâm. Đáng lý, khi nói “diệp lạc tri thu” chi bằng ta nói 
“diệp lạc tâm động”, “ngoại cảnh tâm động” cho đúng 
bệnh của kẻ đa sầu đa cảm vậy. Tôi nghĩ, có lẽ dầu là thi 
nhân hay một thức giả túc trí, chẳng ai lại không chạnh 
lòng khi thấy lá rơi, khi “ngộ” lấy cái lẽ huyền diệu ấy. 
Phải không? Lá rơi mà tôi buồn thì đó là lỗi của lá rơi, lá 
rơi mà tôi không buồn thì đó là lỗi của tôi rồi…  

Chú thích: 1. Thiên thất tịch cùng với ông Thận Phu Ứng 
Giáo làm ra. 2 . Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - 
Nhật Bản, Nxb Văn Hoá - Thông Tin, TP.HCM, 1996. 3. Thích 
Nhật Quang chú dịch, Tông Bản thiền sư, Sơn cư bách vịnh, 
Nxb Tổng Hợp TP.HCM, 2001. 4. Trần Văn Nhĩ, Thơ chữ Hán 
Nguyễn Du, Nxb Văn Nghệ, TP.HCM, 2007. 
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Toàn cảnh khu Văn miếu Sơn Tây đầu thế kỷ XX
Văn miếu Sơn Tây đầu thế kỷ XX
Sau khi lên ngôi (1802), vua Gia Long đã cho xây 

dựng Quốc tử giám ở Kinh đô Huế (trước đó đã có Văn 
miếu Quốc tử giám ở Hà Nội được xây dựng thời nhà 
Lý); đồng thời nhà vua cũng chỉ dụ cho các trấn được 
phép lập nhà Văn miếu (chủ yếu là thờ Khổng Tử và các 
học trò) để tỏ lòng kính trọng Nho học, trong số đó có 
Văn miếu Sơn Tây. 

Về việc xây dựng Văn miếu Sơn Tây, sách Đại Nam 
nhất thống chí - do Quốc sử quán triều Nguyễn biên 
soạn - chép như sau:

“Văn miếu: ở xã Mông Phụ huyện Phúc Thọ, về phía tây 
tỉnh thành, đền Khải Thánh ở phía tây Văn miếu; trước kia 
đền Khải Thánh ở xã Cam Giá Thịnh, năm Thiệu Trị thứ 7 
dời đến chỗ hiện nay”.

Nhiều tài liệu ghi lại cho biết sau một số lần tu sửa, 
Văn miếu Sơn Tây đã được khánh thành vào năm 1892 
dưới thời vua Thành Thái (1889-1907). Miếu toạ lạc 
trên một khu đất thuộc thôn Văn miếu, xã Đường Lâm 

ngày nay. Văn miếu xưa được hình thành với nhiều 
hạng mục công trình như: cổng Tam quan, hồ nước, 
lầu chuông, lầu khánh, toà Đại bái đường, nhà Tả hữu 
vu, sân, hệ thống tường bao, hệ thống cây xanh và cây 
ăn quả. Ngoài chức năng là nơi thờ Khổng Tử và các 
vị hiền triết, trong Văn miếu còn lưu hai tấm bia khắc 
tên 288 vị đỗ khoa bảng của vùng xứ Đoài. Họ sinh ra 
và lớn lên tại các huyện của Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ ngày nay như: Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ, 
Thạch Thất, Bạch Hạc, Lập Thạch. Các vị này đã tham 
gia và đỗ đạt qua hai kỳ thi do triều đình tổ chức là thi 
Hội và thi Đình.

Trong nội dung văn bia do Tổng đốc Sơn-Hưng-
Tuyên Cao Xuân Dục (1843-1923) soạn, được dựng khi 
Văn miếu trùng tu vào năm 1892 có đoạn:

“Văn miếu của tỉnh ta hồi đầu được dựng tại mé Tây 
Bắc tỉnh thành, thuộc làng Cam Giá huyện Phúc Thọ, đến 
năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiệu Trị thứ 7 mới di dời đến 
địa điểm ngày nay. Hồi ấy do Liên Phong tướng công họ 
Nguyễn (ông tên là Đăng Giai, người Quảng Bình, sung 
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chức Hữu kỳ kinh lược đại sứ, tặng hàm Thiếu bảo) đứng 
ra trông nom công việc, quy mô Văn từ được xây dựng to 
lớn khang trang hơn hẳn so với trước kia. Tính đến nay 
đã qua 45 năm giãi gió dầm mưa, lại trải bao lần binh 
hỏa. Văn từ trở thành đổ nát mỗi ngày thêm trầm trọng, 
cơ hồ bị chìm đắm trong đám cỏ rậm. Vậy nhưng, khí vẫn 
xoay vần trong vũ trụ, đạo luôn chan chứa giữa đất trời. 
Cái luôn không thiếu là gió mưa với bão táp, điều mãi 
còn đây là lòng thuận lẽ trời. Gỗ ván cưa đục còn hư nát. 
Rường cột cương thường chẳng thể sờn. Chỉ có điều, khi 
đầy với khi vơi đều có số, thế này hay thế khác lại tùy thời. 
Nếu chẳng thế thì bởi đâu gỗ lim hơ trên lửa mà không 
cháy, hoa lan nơi vực thẳm vẫn nức hương. 

Bản chức thừa mệnh về đất này nhậm chức, nhìn thấy 
cảnh đền miếu như vậy mà lòng cảm thấy vô cùng cảm 
khái xót xa, bèn bàn bạc mưu tính việc trùng tu với các 
quan cùng trong thành là Phiên sứ họ Bùi ở Ngọ Cầu (Bùi 
Tập), Niết sứ họ Lê ở Ngãi Cầu (Lê Huy Phan) và Đề học 
họ Nguyễn ở Cổ Giang (Nguyễn Duy Thành), mọi người 
đóng góp trình lên trên, được quan lại ở tỉnh đường, Giáo 
thụ, Huấn đạo các phủ, huyện cùng thân sĩ, hào lý các địa 
phương trích lương bổng ra quyên góp vào, chỉ trong vài 
ngày đã gom được đủ tiền…”.

“Nhân đó nghĩ rằng, bản hạt vốn nổi tiếng là vùng đất 
văn học, trải các triều đại chưa bao giờ thiếu vắng người 
đỗ đạt khoa giáp, văn chương sự nghiệp của họ được biên 
chép ngời ngời trong sử sách. Các vị khoa bảng đời trước, 
vào lúc đương thời đều tòng sự thánh đạo đã có rất nhiều 
thành tựu, mặc dù đã được triều đình ban điển vinh danh 
trên những bia đá, biển vàng, nhưng tại chốn quê hương 
cũng cần được biểu dương ở nơi đền miếu, để cùng với 
văn bia Nhà Thái học, tên tuổi bất hủ của họ được lưu 
truyền muôn thuở, đồng thời qua đó mà thấy công lao 
nuôi dưỡng của nhà nước và ân đức cao rộng của thánh 
đạo còn mãi muôn đời. Bèn tra cứu trong các sách Đăng 
Khoa Lục thuộc các triều đại ngày trước mà liệt kê ra theo 
từng phủ, huyện, trong mỗi huyện trước tiên liệt kê những 
vị đỗ Nhất giáp, còn các vị đỗ Nhị giáp, Tam giáp thì căn 

cứ theo thứ tự các khoa mà kê ra tiếp theo, riêng những 
người đỗ các khoa thuộc bản triều thì cũng căn cứ theo 
thứ tự các khoa mà kê riêng thành một khoản…”.

“Ôi! Xưa nay trên đời này chưa hề có lúc nào là thịnh 
vượng được mãi mãi, chỉ có đạo là khiến cho nó luôn 
được thịnh vượng. Dưới gầm trời này chẳng có vật nào 
không bị hư nát, chỉ có người là có thể giữ cho nó khỏi bị 
hư nát. Cho nên mai này, nếu có khi nào lại cần phải tu bổ 
sửa sang đền miếu này, giữ cho nó khỏi bị hư nát, để cho 
những ai nghe thấy tinh thần của nó đều dấy niềm hứng 
khởi trong lòng. Những ai đi qua cổng này đều biết được 
những điều tôn kính, thì đó chính là trách nhiệm phải 
gánh vác của người đời sau vậy”. 

(Long Cương văn tập, tr.185-186)

Được biết, từ năm 1947-1954, do chiến tranh tàn 
phá, di tích Văn miếu đã không còn tồn tại. Trước năm 
2011, trên nền di tích, chính quyền đã cho xây dựng 
một cơ sở cao bảy tầng để chế biến thức ăn chăn nuôi; 
năm 2012, chính quyền thành phố Hà Nội đã di dời cơ 
sở này để phục dựng lại Văn miếu Sơn Tây.

 Cùng với nhiều Văn miếu khác, Văn miếu Sơn Tây đã 
đồng hành cùng lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và 
giữ nước của dân tộc; là nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều giá 
trị văn hoá lịch sử qúy báu, đó là công sức của biết bao 
thế hệ con người nơi đây. Di tích lịch sử này là biểu tượng 
của truyền thống hiếu học, góp phần tô đẹp thêm truyền 
thống lịch sử, văn hoá ở vùng đất xứ Đoài. Những giá trị 
đó luôn cần được trân trọng, gìn giữ vì đó là tài sản vô 
giá và ngày càng được khẳng định một vị trí quan trọng 
trong cuộc sống đương đại của cộng đồng xã hội. 

Tài liệu tham khảo:
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Nxb 

Thuận Hóa, 1992.
- Cao Xuân Dục, Long Cương văn tập, Nxb Lao Động & 

Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, 2011.
* Ảnh do tác giả chọn
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Khi cô vào chào bố chồng, ông già không nói gì, bàn 
tay parkinson run run chỉ giữ chặt lấy bàn tay con dâu, 
mãi không thả ra. Phải đến khi anh con trai vào, dỗ bố 
mới gỡ ra được. Hoặc khi anh con trai tắm cho bố, được 
một lúc, anh gục xuống vai người cha mà khóc.

Đạo lý và tôn giáo cũng được khắc họa sâu sắc: ông già 
không thể thay được cái quần khi ông tiểu tiện ra, cô giúp 
việc rất muốn giúp ông nhưng chưa dám. Phải đến khi 
dùng điện thoại hỏi tư vấn tôn giáo, trình bày hoàn cảnh 
chỉ có cô và ông ở nhà, được tư vấn rằng cô được phép, cô 
mới dám làm. Khi gia đình người chủ đến nhà cô để bồi 
thường, anh ta đồng ý bồi thường cho cô, với điều kiện 
cô phải thề trên cuốn kinh Koran rằng chắc chắn vì bị anh 
xô ngã mà cô bị sẩy thai. Cũng đến thế thì cô mới bắt đầu 
nghi ngờ rằng có thể mình bị sẩy thai khi ngã trước đó ở 
ngoài đường, và không dám thề. Một chuyện nữa, trước 
tòa, trong tranh luận, anh chủ đã định cởi áo người cha ra 
để mọi người thấy vết xây xát do cô giúp việc để ông già 
ngã. Nhưng đắn đo nghĩ ngợi một lát, anh lại thôi, không 
cởi áo ông già ra ở chỗ đông người.

Phim đoạt giải Gấu Vàng phim hay nhất ở Liên hoan 
phim Quốc tế Berlin, tháng 2-2011, hai diễn viên chính 
cũng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất (Gấu Bạc). Trong 
một năm sau đó, phim càn quét hầu hết các liên hoan 
phim quốc tế hàng đầu và đoạt các giải lớn, kết thúc 
bằng giải Oscar phim nước ngoài hay nhất 2012 và phim 
hay nhất của giải thưởng Điện ảnh châu Á đầu năm 2012. 
Trước đó, năm 2009, chính đạo diễn Asghar Farhadi này 
cũng đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Gấu Bạc) tại 
Liên hoan phim Berlin, phim Về Elly. Năm 2017, ông đoạt 
giải Oscar lần thứ hai với phim Người chào hàng.

Câu chuyện đã tìm được mẫu số chung của nhân 
loại, và thể hiện nó một cách thật giản dị, thật chặt chẽ 
và thật sâu sắc. Chính vì vậy phim đã lay động được 
cảm xúc của người xem trên khắp thế giới và thành 
công một cách tuyệt đối ở các liên hoan phim, các giải 
thưởng điện ảnh hàng đầu và được người xem khắp 
năm châu tấm tắc nhiều năm qua.

Phim kết thúc khi hai vợ chồng và đứa con gái q uay 
lại tòa để xử ly hôn lần cuối. Đứa con gái được tòa hỏi 
sẽ chọn ở với cha hay với mẹ. Cô bé hỏi lại: Phải trả lời 
ngay ở đây ạ? Vị quan tòa gật đầu. Ông yêu cầu người 
cha và người mẹ ra khỏi phòng để cô bé có thể trả lời 
trực tiếp với quan tòa. Người cha và người mẹ ra khỏi 
phòng, chờ ở sảnh ngoài. Người xem không biết câu 
trả lời của đứa con gái và phán quyết của tòa. Chỉ có 
người cha và người mẹ đang chờ lời phán quyết trong 
cái phòng đợi, người qua kẻ lại không ngớt. 

mẫu số chung 
 của nhân loại

HỒ  A N H  T H Á I

Chuyện phim bắt đầu một cách đơn giản, 
nhưng khi phát triển, nó được lật đi lật lại 
với nhiều lối ngoặt, được đào xới đến tận 
chiều sâu của vấn đề. 

Hai vợ chồng ra tòa xin ly hôn chỉ vì một 
mâu thuẫn không giải quyết được: vợ muốn cả gia đình 
ra nước ngoài sống, nhưng chồng chưa thể đi được vì có 
ông bố già đang ốm, phải chăm. Ông già bị bệnh mất trí 
nhớ, bệnh liệt rung và tim mạch. Chia tay xong, chồng 
phải thuê một cô giúp việc đến chăm ông già. Cô này có 
lúc phải chạy ra đường đi tìm ông già mất trí nhớ đi lang 
thang, lúc thì phải trông cái máy tiếp ô-xy cho ông… 
Rồi anh chồng nghi cô giúp việc ăn cắp, xô đuổi cô ra 
khỏi nhà. Sau đó cô ta bị sẩy thai, kiện anh chồng ra tòa. 
Anh ta bị tạm giữ mấy ngày. Cô vợ đã về nhà mẹ đẻ, phải 
quay lại chăm bố chồng. Mâu thuẫn giữa chủ nhà và gia 
đình cô giúp việc tăng lên. Ra tòa nhiều lần. Cuối cùng 
hòa giải, vợ chồng chủ nhà đến xin bồi thường. Nhưng 
cô giúp việc dần dần nhớ ra có thể cô bị sẩy thai vì lý do 
khác; trước đó, hôm cô chạy ra đường đi tìm ông già và 
bị va chạm ở ngoài đường, không phải vào lúc bị xô đẩy 
ra khỏi nhà chủ. Cô không nhận tiền bồi thường, và việc 
này làm anh chồng cô giận dữ bỏ ra khỏi nhà…

Ngôn ngữ điện ảnh rất giản dị. Nhìn bàn tay nghệ 
thuật chuyên nghiệp của đạo diễn mà thèm ước. Có 
những chi tiết đơn giản mà gây cảm xúc: xong cuộc ra 
tòa ly hôn, cô vợ về thu xếp đồ đạc để rời nhà chồng. 
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Tháng Tư về. Gió hát khúc ca giao mùa da diết 
bằng những cơn mưa lá xà cừ xào xạc, bằng 
hương thơm loa kèn đằm thắm và những ân 
tình của nàng xuân gửi hạ. Ta bâng khuâng 
trong một chiều tháng Tư đầy thơ mộng, đôi 

chân như nhảy nhót, ríu ran cùng chim ca, hoa lá, đất trời…
Nỗi nhớ về miền xa xưa cũ cứ ắp đầy, bất chợt bị 

đánh thức khi tháng Tư vừa chớm ngõ. Là những ngày 
tháng Tư dịu ngọt, bận trên người màu áo trắng học 
trò tinh khôi cùng đám bạn. Đi giữa sân trường ta nhặt 
một chiếc lá xà cừ cầm trên tay rồi khe khẽ trao cho cô 
bạn thân với ánh mắt trìu mến. Tháng Tư vẽ lên sự hồn 
nhiên, nhí nhảnh tuổi học trò vô tư, không âu lo vướng 
bận. Nhưng rồi lại nôn nao khi tháng ngày sắp cạn, 
những bài giảng của thầy cô dần đi về những ngày 
cuối cùng. Tuổi học trò năm cuối cấp! Mỗi ngày đi học 
ta cảm thấy chỗ ngồi mình thân thương đến lạ, tiếng 
trống trường bao nhiêu năm giục giã nay cũng nhưng 
nhức nỗi nhớ thương. 

Tháng Tư lấp lánh trang lưu bút in bóng hình chữ 
viết của bạn bè. Cái thời công nghệ còn chưa hiện đại, 
ai cũng làm một cuốn lưu bút thật dầy, thật to. “Viết 
cho mình vài dòng nhé?”, lời đề nghị ngắn gọn nhưng 
đầy tình cảm dạt dào. Cầm lưu bút của bạn mới hay 
được nhiều điều bất ngờ. Từ lời tự bạch của chủ nhân 
tới lời thú tội của các thành viên trong lớp và cả những 
dỗi hờn, trách móc tuổi học trò ngây thơ. Thương vô 
cùng những kỷ niệm của năm xưa, chuyện giấu giầy 
thể dục của cô bạn mập nhất lớp, thương vẻ mặt lo âu 
của nhóm ngũ quái trốn giờ ngữ văn đi chơi bị cô giáo 
bắt mời phụ huynh lên họp chỉ vì một phút nông nổi. 
Cánh bằng lăng đầu mùa rụng xuống, học trò khẽ nhặt 
ép khô làm cánh bướm đính kèm trang lưu bút… càng 
làm thêm mùa chia xa khắc khoải tím nỗi nhớ mong.

Tháng Tư đi cùng năm tháng học trò, cùng nhau học 
hành, ăn chơi và mơ mộng. Sau những giờ học mệt 
nhoài, ai còn nhớ những buổi rong chơi quên thời gian 

với hương ổi, hương me, hương cóc ngập tràn? Những 
que kem mùa hè mát lạnh trong buổi chiều mùa hạ oi 
bức? Những vòng xe đạp nặng trĩu con trai chở con 
gái thấy thương? Cả có thời cả lũ nằm cùng nhau trên 
vạt cỏ xanh mềm, nhìn lên khoảnh trời xanh biếc cùng 
nhắm mắt mơ ước ngày mai rồi lại cười xòa, mở to mắt, 
miệng ngoác cười thật rộng mặc kệ ngày mai, còn hôm 
nay phải thật hạnh phúc. 

Tháng Tư vẽ những âu lo trong nét mặt học trò tuổi 
mười tám khi đứng trước lựa chọn ngã rẽ của cuộc đời, 
chọn cánh cửa trường đại học mình bước tới. Tuổi mười 
tám chênh vênh, chập chững giữa cái ngưỡng tập tành 
làm người lớn. Những lựa chọn dẫu đúng dẫu sai, dẫu 
mãn nguyện hay nuối tiếc thì cũng đều phải có trách 
nhiệm với chính bản thân mình. Có những người gạt 
nước mắt, tự khép cánh cửa đại học của mình lại vì hoàn 
cảnh gia đình. Những lúc đó thật sự ta muốn giúp bạn 
nhưng bản thân ta hèn mọn, như hạt cát bé nhỏ giữa 
sa mạc bao la rộng lớn chỉ biết ôm bạn thật chặt an ủi, 
sẻ chia giọt nước mắt nóng hổi trên vai. Tự hứa với bản 
thân mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ vì bản thân, 
gia đình, thầy cô và cả vì ước mơ của bạn đang dang dở.

Tháng Tư vẽ vụng dại của chàng trai “to gan” dám 
viết thư tỏ tình cô bạn trong lớp nhưng không dám 
đưa trực tiếp mà để trong hộc bàn, vô tình bị bọn bạn 
bắt gặp chọc trêu đến ửng cả má như quả cà chua. Cô 
bạn cũng vì chuyện tình cảm vụn vặt mà từ mặt cậu 
bạn cùng lớp. Để rồi đến khi sắp xa nhau mới nhận ra 
rằng bản thân chấp nhặt, ương bướng khó chịu. Năm 
tháng ai rồi cũng sẽ lớn lên, lúc ngoái nhìn về quá khứ 
mới thấy thương, thấy tiếc tháng ngày tươi đẹp đó. Rồi 
lại thầm nói hai từ “giá như”, muốn mình sẽ sống trọn 
vẹn, nhiệt huyết hơn trong lứa tuổi học trò.  

Tháng Tư học trò mãi là tháng ngày hoa niên tươi 
đẹp, những giấc mơ ấy đã theo ta suốt cả hành trình, 
như báu vật thời gian chẳng thể phai nhòa mà mỗi khi 
nhớ về lại càng lấp lánh, diệu kỳ! 

TĂN G  H O À N G  P H I

T Ạ P  V Ă N

Nguồn: thoibaonganhang.vn
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T H Ơ

Về miền tuổi thơ
 P H A N  T H Ị  N GỌC  C H IỂU

Tuổi thơ con trải trên đồng,
Mênh mông sông nước, phập phồng bóng mưa.
Cánh diều ru giấc mơ trưa,
Gió đưa câu hát đong đưa những chiều.
Vầng trăng gác núi hắt hiu,
Bên thềm in bóng liêu xiêu tre già.
À ơi câu hát thiết tha,
Ru con ngon giấc, chở qua tháng ngày.
Đồng bưng mặt nám, tay chai,
Cha ôm cái nắng, tóc phai bạc màu.
Lớn khôn con vẫn nhớ sao,
Quê hương câu hát ngọt ngào bên hiên
Về thương dáng dấp mẹ hiền,
Đường chiều hun hút dõi miền con đi.
Hàng cau nghiêng bóng thầm thì,
Quê hương vẫn đợi, người đi quay về...

Khúc ru 
     một mình
 T RƯỜN G  K H Á N H

Những vì sao vụt tắt,
Trôi mờ mịt trong đêm,
Xanh giấc mơ cổ tích,
Rụng tháng ngày bình yên.

Nửa địa cầu u tối,
Nửa bán cầu sáng trưng,
Ai ngồi trông trời hé,
Giữa hoàn vũ vô cùng.

Tìm nhau trong sáng tối,
Cách nhau Ngày - Đêm dài,
Ôi màu đen huyền nhiệm,
Em hiện hình liêu trai.

Giọt sương mai ngậm cỏ,
Lấp ló nét tồn sinh,
Khúc tự tình màu nắng,
Ta ru ta một mình.

Nõn nà giêng hai
  N G U YỄN  H O À I  Â N

Ngân nga câu hát ru tình
Lời thương bẽn lẽn chùng chình giêng hai
Hoa thơm nghiêng nắng trang đài
Vo tròn sợi nhớ đêm ngày vấn vương.

Ban mai lóng lánh giọt sương
Gió mây rẽ lối con đường tình yêu
Bướm ong đôi mắt đăm chiêu
Từ trong mật ngọt liêu xiêu mắt tình.

Cỏ non ôm ngọc lung linh
Xanh xanh lộc biếc bên đình, cây đa
Ta về vun đắp tình ta
Mơn man xuân sắc, nõn nà giêng hai.

Mùa ơi!
 ĐO À N  VĂN  S Á N G

Hội xuân còn đó rềnh rang
Trở về lội ruộng mùa màng rối chân
Không vay vẫn cứ nợ nần
Dây dưa “nhất nước... tam cần...” chẳng xong!
Lúa nôn ngậm sữa chẻ đòng
Cải xanh đắng đọt giuột ngồng theo tay
Chắt chiu từ những luống cày
Bắp gom đủ hạt chờ ngày héo râu
Siêng năng điu mím bấy lâu
Đơm hoa tạo quả giàn bầu sum suê
Mõ trâu lốc cốc đi về
Gặm sương cỏ sớm no nê nhơi chiều
Tháng giêng nắng gió như thêu
Vườn cây khép tán dừa cau trổ buồng
Bưởi xanh chanh thái cam đường
Bung hoa hé nụ toả hương mơ màng...
Tháng hai lấp ló đầu làng
Mưa rào thả dấu chấm than phập phồng
“Bắt cô trói cột” được không ?
Doạ tu hú bỏ ruộng đồng - mùa ơi!...
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Hạt mưa 
 màu xanh
T H A N H  T RẮC  N G U YỄN  VĂN

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên phố
Ướt thầm nỗi nhớ
Ướt lòng người xa
Con đường xưa qua
Hạt mưa rơi mãi
Hàng thông đứng lại
U hoài ngàn năm.

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên tóc
Khoảng trời đại học
Khoảng trời mộng mơ
Một thời ngu ngơ
Một thời nhung nhớ
Hạt mưa trăn trở
Rơi về xa xăm.

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên mắt
Mai mình xa cách
Mai tình xa xôi
Hạt mưa vẫn rơi
Giữa chiều Đà Lạt
Thành phố ngàn thông
Sao buồn mênh mông?

Hạt mưa màu xanh
Long lanh trên lá
Xanh mềm trên đá
Xanh ngời trên mây
Xanh nhẹ áo bay
Xanh nhòe cỏ ướt
Xanh như mơ ước
Như mình bên nhau.

Thèm một ngày 
          N G Ô  VĂN  ĐỆ 

Thèm một ngày được trở về với ký ức nguyên xanh
Ta lang thang trên cánh đồng nặng hạt
Đứa trẻ mục đồng gieo mình trong nắng hạn
Chẳng một lần than vãn lấy nửa câu

Thèm một ngày để... chẳng phải đi đâu
Giọt mưa ngâu cũng làm ta xao xuyến 
Giây phút nào chợt lòng ta lưu luyến
Gian bếp nghèo khói tỏa một vùng quê

Thèm một ngày được ngủ mãi với cơn mê
Mẹ vẫn gọi mải mê như ngày còn bé
Thỏ thẻ bên tai là những lời ba dạy
Quê còn nghèo vùng dậy sống con ơi

Thèm một ngày phả nỗi nhớ muôn nơi
Ta rong chơi về miền xưa cũ
Bước chân nào sẽ không quên những điều đã ngủ
Bởi quê hương là nơi giặt giũ lại kí ức xưa.
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T R U Y Ệ N N G Ắ N

H O À N G  K H Á N H  D U Y

   Hò ơi…
   Chiều chiều ra đứng ngõ sau
   Ngó về quê mẹ…
   Hò ơi…
  Ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều…

Thương ngồi ngoài hàng ba cất lên câu hò sao 
nghe day dứt. Thằng cu ngủ say, võng đong 
đưa, tóc nó lơ thơ trước trán. Lòng Thương 
bùi ngùi. Từ hồi về miệt Cà Mau này, chẳng 
mấy khi Thương về lại Đồng Tháp thăm nhà, 

thăm bạn; hoặc có về cũng dăm ba hôm Thương lại 
ôm gói ra đi. Má nói: “Cũng nhờ lấy chồng xuống miệt 
Cà Mau bây mới thấm cái câu muỗi kêu như sáo thổi, đĩa 
lềnh tựa bánh canh, chứ hồi đó má nói bây đâu có tin má 
đâu”, Thương đứt ruột. 

Lấy chồng xuống miệt Cà Mau, đường xa thăm thẳm, 
thứ Thương mang theo trong tim là hình bóng của má, 
là những điệu hò đất “Sen Hồng” để mỗi khi Thương 
buồn, Thương mang ra mà hò cho đỡ nhớ cố hương.

* * *

Thương cắt bỏ mái tóc dài của mình từ hồi thằng cu 
ra đời. Tóc dài vướng víu, hôm Thương băng qua bụi tre 
gai ngoài bờ, tóc vướng vào rối nùi, đau điếng. Thanh 
xuân con gái ai chẳng quý mái tóc thề? Rồi Thương 
cũng khép lại thanh xuân của mình nơi xứ Đồng Tháp, 
một mình bôn ba xuống đất Cà Mau làm vợ, làm dâu. 
Tóc Thương từ đó cũng phai màu. Ngày trước, mỗi khi 
thấy tóc mình xơ xác vì không được chăm gội thường 
xuyên, Thương xót xa, nhưng Thương không kìm được 
nước mắt mỗi khi má chồng buông lời cay đắng: “Tao 
nói thằng Hòa mà nó đâu có nghe, cưới gái Nha Mân, 
Đồng Tháp, suốt ngày chải chuốt chưng diện, công 
chuyện lăng đăng lê đê không thèm ngó ngàng”. 

Đêm, Thương nằm ôm chồng khóc thút thít. Hòa 
thương Thương, nhưng cũng không đành cãi lại mẹ ruột. 

Sợ sinh chuyện rầy rà nên Thương cất hết mớ quần 
áo đẹp hồi xưa má gói ghém cho Thương mang về nhà 
chồng. Thương khoác lên mình chiếc áo màu tro vá 
chằng vá đụp, quần xắn tới gối sáng lội ruộng băng 
đồng, trưa ngồi chẻ củi ngoài bờ ruộng và khi chiều 
buông Thương lại đứng trên mô đất cao nhìn mung 
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lung tứ bề, gió đồng phần phật, dạ rưng rưng tự hỏi: 
nơi nào là Nha Mân, là Đồng Tháp dấu yêu?…

Thương lấy Hòa, về làm dâu ở đất Cà Mau ngót 
nghét đã bốn năm. Bốn năm thủy chung, nhọc nhằn, 
vui buồn lẫn đắng cay Thương đều trải qua. Thương 
sinh đứa con đầu lòng là một thằng cu bụ bẫm, kháu 
khỉnh. Hàng xóm bảo thằng cu có đôi mắt giống 
Thương, còn mũi, miệng, tay, chân thì giống Hòa y như 
đúc. Thương cười cười, con của Hòa không giống Hòa 
thì giống ai?! Má chồng Thương ưng bụng vì trong 
đám con dâu của bà chỉ duy nhất có Thương sinh cho 
bà cháu trai. “Con gái là con người ta, lớn lên lấy chồng 
thì như chén nước hất đi. Con trai mới thực sự là con của 
mình”, má chồng Thương cứ đem quan niệm ấy ra mà 
“nhắc khéo” Thương cho đến khi Thương sinh thằng 
cu. Nhưng không vì thế mà Thương không tránh khỏi 
điều tiếng vặt vãnh. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn 
là chuyện muôn đời.

Những buổi chiều, Thương ngồi ngoài hàng ba 
chăm con, nghe gió thổi xạc xào trên tán bần, còn 
dưới bến sông thì bìm bịp kêu thắt thẻo; nghĩ đến câu 
“con gái là con người ta”, Thương buồn rơi nước mắt. 
Hồi Thương mang bầu, Thương cũng mong cầu cho 
đứa nhỏ chào đời không phải là con gái, không phải vì 
Thương muốn nó được nhà họ nội yêu thương, mà vì 
Thương không muốn đời con cực như đời mình. Thanh 
xuân trôi nhanh như dòng sông, Thương chưa kịp lo 
cho song thân đã vội vã lấy chồng, trở thành con nhà 
người khác. 

Hòa có mảnh đất trồng cây ăn trái ở Nha Mân, anh 
thường đến đây vào mùa trái chín. Ở đây, anh gặp 
Thương, trong một sớm mai Thương đến xin Hòa hái trái 
cây thuê, ăn công theo buổi. Hai người phải duyên phải 
nợ với nhau, tình cảm lớn dần thành tình yêu. Thương 
quyết định lấy Hòa rồi hai vợ chồng đưa nhau về Cà 
Mau ở luôn, má Thương sụt sùi: “Hồi nào tới giờ bây đâu 
có xuống miệt Cà Mau khỉ ho cò gáy, về đó sao mà sống 
được? Rồi má nhớ bây má biết đường đâu mà tìm?”.

Thương ngả đầu lên vai má. Đêm bình yên. Ngoài 
kia, côn trùng dạo lên khúc nhạc ngọt ngào và câu hò 
Đồng Tháp vẳng xa như lời ru, như hơi thở.

“Ở cái xứ Cửu Long này thấy vậy mà nhỏ xíu chứ rộng 
lớn gì đâu má? Con lớn lên thì con phải lấy chồng! Không 
phải duyên chồng gần thì lấy chồng xa, ít lâu con lại về 
thăm má”. Thương nói như để thuyết phục má mình.

Má cũng thủng thẳng trả lời, coi như chấp nhận,“Bây 
nói vậy thì má chịu vậy chứ biết làm sao, trai lớn cưới vợ 
gái lớn gả chồng. Má cũng cầu cho bây có phước, được 
nhà chồng yêu thương, vậy là má mãn nguyện rồi”.

Ngày cưới, nhạc mở rình rang. Chỉ có đêm trước 
ngày đàng trai rước Thương về Cà Mau mới là đêm yên 
tĩnh để Thương ngồi lặng bên má, nghe má dặn dò làm 
dâu phải ý tứ, nết na, d ẫu cơ cực trăm bề cũng phải 
ráng mà chiều chuộng mẹ chồng, xem người ta cũng 

như má ruột của mình, cung phụng lo lắng. Má từng 
làm dâu nên má biết nỗi đắng cay, hạnh phúc. Còn 
Thương, má vẫn không nguôi nỗi lo lắng cho con gái 
một thân một mình theo chồng xuống miệt Cà Mau 
mịt mù san dã, má nhớ cũng biết đường đâu mà tìm…

Thương ngồi ngẫm lại chuyện xưa, nhớ lại lời má, tự 
dưng nước mắt ở đâu tuôn ra lã chã, ướt đẫm.

Thương không hối hận chuyện mình đã cãi lời má 
theo chồng về Cà Mau. Bốn năm làm dâu, cũng đã ba 
lần Thương khăn gói về nhà má ruột, hai lần về thăm, 
còn một lần Thương giận Hòa một mình đón xe đò 
về nhà má. Để rồi hết giận, má khuyên, Thương lại lật 
đật về lại Cà Mau trong sự lườm nguýt của người nhà 
chồng. “Con gái khổ vậy đó con!”, má nói. “Con gái là con 
người ta”. Thì Thương vẫn tâm niệm như thế. Thương 
luôn lễ phép, thảo hiền, má chồng biểu Thương làm gì 
thì Thương cũng làm, từ giặt đồ, rửa chén, nấu cơm đến 
chẻ củi, lội đồng cấy lúa, gặt lúa. Thương cười, mặt lấm 
bùn, tay thô chai, giọt buồn ngùi ngùi trong mắt. Có lúc 
Thương tự nghĩ má sinh mình ra, mình chưa đỡ đần cực 
nhọc hay báo hiếu cho má được ngày nào đã trở thành 
con người khác, vun vén chu toàn cho gia đình người 
khác. Còn má đơn độc trong chính căn nhà đã từng cười 
nói rộn rã, đã từng bình yên. Ngày xưa vui quá, Thương 
nghĩ bụng, vui nhất là lúc Thương với má đội nón lá bơi 
xuồng qua vườn trái cây nhận hái thuê lấy công. Chủ 
vườn luôn trả công hậu hĩnh và bao giờ cũng biếu má 
con Thương ít trái cây mang về “ăn lấy thảo”, người Đồng 
Tháp là vậy, hay nói đúng hơn là người ở cái miệt Cửu 
Long sông nước này là vậy. Hồn hậu. Chân tình. 

* * *
Mưa. Mưa ướt đẫm mái nhà. Mưa rớt hột xuống giàn 

thiên lý tỏa hương ngào ngạt.
Thương nhìn thằng cu, nó nhìn lại má, đôi mắt long 

lanh. Thương cười. Thằng nhỏ là nguồn động viên duy 
nhất để Thương đỡ cảm thấy cô đơn khi xa nhà, xa má.

Khoảnh khắc ngọt ngào, tươi đẹp nhất của người 
con gái chính là thanh xuân, là phút giây được ở dưới 
mái nhà đơn sơ mà ấm áp nghĩa tình, được sống và 
phụng dưỡng người đã từng sinh mình ra, yêu thương, 
chăm sóc cho mình mà không đòi hỏi phải nhận được 
bất cứ điều gì từ người con gái.

Khói rơm vẩn lên mái nhà. Vừa trông con, Thương 
vừa nấu cơm để khi chồng về có cơm nóng, canh ngon, 
má chồng cũng ưng cái bụng. Đất Cà Mau dạy Thương 
phải biết mạnh mẽ vực dậy, sống như đời cây đước cây 
bần dưới bến sông gió dập sóng đánh cũng khó lòng 
mà gãy đổ được. 

Chiều nay, Thương lại cất lên câu hò Đồng Tháp. 
Nhạn lạc bầy kêu tao tác. Con cò mồ côi đứng thờ 
thững ngoài bến sông. Và đò ngang xóm nhỏ.

Thương buồn buồn: Biết con đò nào về Đồng Tháp 
quê Thương?

… 
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N É T  Đ Ẹ P

Mỗi buổi sáng tôi thường xuống quán 
cà-phê nằm dưới sân chung cư, vừa 
thưởng thức ly cà-phê sữa đá vừa ngắm 
những chiếc lá của hàng cây rung khẽ 
vì ngọn gió đến từ dòng kênh.

Vẫn là những tiếng chào, những nụ cười đáp lại của 
những người khách quen thuộc… một điều thật ra rất 
đơn giản nhưng thường giúp tôi thư giãn trước khi bắt 
đầu một ngày mới.

Sáng hôm đó, ngoài những người đàn bà bán rau 
quả, trái cây hay đậu phộng luộc, tôi bỗng chú ý đến 
một thân hình bé nhỏ đang đến gần.

Mỏng manh như một đóa hoa, một bé gái đang mặc 
trên người chiếc áo màu xanh da trời, đang chầm chậm 
đến từng bàn để mời mọi người mua vé số.

Nhỏ bé, gầy gò, với chiếc áo cụt tay phô ra hai cánh 
tay trần màu bánh mật, bé gái đó thu hút tôi bởi cái 
nhìn thật buồn từ đôi mắt to đen. Thoạt đầu bé không 
đến gần mà chỉ đứng liếc nhìn tôi từ xa, như không 
muốn mình bị phát hiện.

Có lẽ bé đang tò mò, nên nhìn một lát rồi bé tiếp tục 
đi bán ở các bàn khác. Thỉnh thoảng một vài người gọi 
bé đến gần chỉ để dò vé số, hy vọng trúng được chút 
gì, nhưng cũng có người mua vài tấm rồi cho thêm bé 
ít tiền.

Những lần như vậy tôi nhìn thấy bé cẩn thận mở túi 
xách, cầm lấy xấp vé số ra mời khách rồi sau đó bỏ vào 
ngăn trong, vé một bên và tiền một bên. Sau đó bé kéo 
fermature rồi mới đi bán tiếp.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi lần đầu nhìn thấy bé là 
bé còn quá nhỏ để có thể đi mưu sinh trên đường phố 
một mình. Mỏng manh như một cuống hoa, bé có thể 
bị quật gãy từ những bạo lực và tàn ác trong cái thế 
giới này.

Mà làm sao cha mẹ bé có thể yên tâm để bé đi làm 
một mình trên những con đường giữa thành phố này? 
Tại sao bé không đang ở một ngôi trường nào đó cùng 
với những bạn bè cùng tuổi?

Tôi tự hỏi mình như thế, mặc dù trong đầu cũng đã 

hình thành những câu trả lời có thể. Và tôi đã không 
thể không nghĩ đến bé nên những ngày sau đó tôi 
thường đưa mắt tìm kiếm đứa bé gái gầy gò và có đôi 
mắt đen to ấy.

Lúc này là những ngày trước Tết, cuối năm thành 
phố vắng người, ai để dành được một ít tiền thì có thể 
về quê. Nhưng hình như năm nay nhiều người buôn 
gánh bán bưng không về được, giá tàu xe đắt đỏ, nên 
họ đành phải chọn mưu sinh trên đường với hy vọng là 
bán được chút gì để tạm đắp đổi qua ngày.

Như thường lệ, chúng tôi thường hẹn bạn ở quán 
cà-phê. Sáng hôm đó tôi xuống trễ, và đang ngồi nói 
chuyện với một chị bạn thì thấy từ xa đứa bé gái đang 
tiến đến gần.

Tôi chuẩn bị sẵn một ít tiền và nói khi bé bước đến gần:
- Lại đây! Bác không mua vé số, nhưng tiền này là lì 

xì Tết để mừng tuổi bé.
Bé bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi, bối rối đưa một bàn 

tay vuốt lọn tóc vừa rơi phủ mắt mà khuôn mặt như 
đang tỏa sáng. Bé cầm lấy tờ giấy bạc trong lòng bàn 
tay, bé nhỏ như bàn tay của một con búp bê, cảm ơn 
rồi rời đi, thỉnh thoảng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại 
phía sau.

Còn tôi, sau chiếc kính che nắng, cảm giác là nước 
mắt mình cũng đang lăn xuống. Điều mà tôi cảm nhận 
là một nỗi đau từ sâu thẳm trong tim. Trong óc tôi lúc 
đó xuất hiện bao nhiêu hình ảnh, quá khứ và tương lai, 
bao nhiêu điều lẽ ra phải khác, nhân bản hơn, nhưng 
không phải vậy.

Vài ngày trôi qua… rồi Tết cũng qua nhanh. Trời không 
lạnh và những cơn gió nhẹ đầu xuân đã đem đến cho tôi 
sự mát mẻ khi ngồi thưởng thức ly cà-phê ban sáng.

Cứ thế, chúng tôi ngồi tán gẫu với các bạn còn ở lại 
thành phố, không về quê ăn Tết, và trong lúc cười vui, 
thì đây, bé gái xuất hiện. Tôi gần như không nhận biết 
lúc bé đến gần và, thật bất ngờ, bé phủ người rồi nằm 
dài lên hai cánh tay tôi bằng một vòng ôm rất mạnh.

Sửng sốt về sự thân thiện bất ngờ và lòng yêu 
thương không chờ đợi này, tôi giật mình và cảm động, 

E L E N A P U C I L L O  T R U O N G
T RƯƠN G  VĂN  D Â N  dịch
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ôm bé giữa hai vòng tay, cảm giác dường như như cái 
thân hình nhỏ bé này đang thổn thức. Tôi không biết 
điều gì đã xảy ra sáng hôm ấy nhưng cái thân hình bé 
nhỏ như chú mèo con lạc lõng kia cứ bám vào tôi như 
đang tìm một sự cứu rỗi.

- Bé tên là gì?
- Bảo Trâm! 
Vài câu hỏi thông thường nữa và bằng cái giọng 

lảnh lót như chim Bảo Trâm lễ độ trả lời. Đã chín tuổi 
mà bé gầy ốm quá nên trông như nhỏ tuổi hơn, nhà ở 
bên kia chiếc cầu gỗ phía sau chợ xổm, không được đi 
học vì cha mẹ không có đủ tiền. Trong gia đình ngoài 
bé ra còn có một anh trai cũng đi bán vé số và một em 
nhỏ chỉ vừa một năm tuổi nên mẹ bé phải ở nhà trông 
con. Ba của bé đi làm phụ hồ, và cái gia đình nhỏ ấy chỉ 
có thể sống lây lất nhờ tiền thu nhập mỗi ngày.

Có bao nhiêu trẻ em đang tồn tại như vậy, chúng 
tồn tại và cảm thấy bằng lòng và cảm thấy mình may 
mắn khi mỗi ngày có thể ăn được một bữa cơm! 

Nhưng bên cạnh đó cũng có những cuộc đời khác 
trong thành phố, nhiều em bé lớn lên với iPad, điện 
thoại thông mình, video game đầy bạo lực… chúng 
hoàn toàn không biết gì về đời sống thực vì đã quen và 
chỉ quan tâm đến đời sống ảo!

Tôi mời Bảo Trâm uống nước và chỉ trong một hớp 
em đã làm cạn ngay ly trà đá. Tôi đưa một ly khác em 
cũng uống hết, cảm ơn, rồi tiếp tục đi bán.

Tôi và các bạn, tất cả yên lặng và có lẽ cùng chung ý 
nghĩ nên ai nấy đều nhìn theo hướng đi của chú mèo 
con lạc lõng với đôi mắt đen to, đang lầm lũi bước đi 
dưới nắng, giữa những cơn khát đến khô cổ và có lẽ cả 
đói, trên những nẻo đường thành phố.

Mấy ngày sau tôi cũng lại thấy Bảo Trâm, lần này em 
mặc một chiếc áo màu vàng có những chấm tròn nhiều 
màu xen với những con bọ rùa màu đỏ. Bé đến và chạy 
ào đến, nằm dài lên người tôi. Rồi bé thu hình, đưa hai 
cánh tay dài và khẳng khiu ôm lấy tôi, còn người thì run 
khe khẽ, có lẽ vì những cơn gió lạnh đầu xuân nên bé 
áp đầu tìm hơi ấm trên vai tôi. Tôi để yên bé nằm trong 
lòng mình, chiếc xách tay của bé nằm lắc lẽo giữa bé và 
tôi, hai tay bé quấn chặt quanh cổ.

Sau một lát tôi mời bé uống nước, cho bé một ít tiền 
và bỏ một chiếc bánh mì thịt vào túi xách trước khi bé 
tiếp tục đi bán..

- Cháu bán gần hết rồi, chỉ còn có ít vé nữa thôi… 
vừa nói bé vừa đưa tôi xem một xấp vé số được buộc 
lại bằng một sợi dây thun.

Bé cẩn thận kéo khóa kéo để đóng túi xách, gỡ tay ra 
khỏi vòng tay của tôi rồi vẫy tay chào.

Rồi chỉ một lát sau, bé bất ngờ đến chạm nhẹ vào tôi 
từ phía sau lưng:

- Cháu bán hết rồi… cháu bán nhanh… bé vừa nói 
vừa nhìn tôi mỉm cười.

Nói xong em bước đến trước mặt tôi, buông người 

nằm xuống và thu mình trên đầu gối. Thỉnh thoảng tôi 
đưa tay vuốt tóc và ve vuốt chiếc đầu bé tí. Bảo Trâm 
nằm yên cho như một chú mèo con và sau vài phút bé 
dường như thiếp ngủ. Chắc bé rất mệt và lạnh nữa.

- Sáng mai cháu phải nhắc mẹ đưa cho một chiếc áo 
khoác vì trời lúc này khá lạnh nhé. 

Bé ngẩng mặt nhìn tôi mỉm cười và khẽ gật đầu.
Đó là một đứa bé hiền ngoan và biết vâng lời. Bé 

cười nhưng trong mắt dường như có nét buồn. Điều 
quan trọng với bé lúc này hình như là được nằm như 
vậy, được ôm ấp bởi một người xa lạ; bé đang đói và 
khát tình thương hơn là bánh mì và nước.

- Bây giờ bán hết rồi, lát cháu về nhà chứ không lang 
thang ngoài đường nữa nhé. Lạnh đó.

Bé đứng dậy như con mèo duỗi mình và chào tôi 
bằng cách cà cái mũi nhỏ xíu lên má tôi.

Tôi nhìn theo dáng bé đang rời đi và trong một 
thoáng tôi ước gì mình được là bà tiên có chiếc đũa 
thần trong truyện cổ tích để có thể mang lại cho bé gái 
ấy một chút hạnh phúc. 

Nguyên tác: Un gattino sperduto.
* Ảnh của tác giả
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Sáng sớm, khi tôi ra đến bến thuyền du lịch Tòa 
Khâm, vợ chồng anh Trần Xưng, chủ thuyền, 
đã chờ sẵn. Gọi là bến Tòa Khâm bởi đối diện 
bên kia đường, ngày xưa có Tòa Khâm sứ 
Pháp, nay là trường Đại học Sư phạm Huế. 

Những dấu tích xưa luôn gợi nhớ về một thuở bi hùng 
của vương triều Nguyễn và cố đô. Bến Tòa Khâm trước 
đây là bến đò ngang qua chợ Đông Ba, nay trở thành 
bến đò dọc đưa du khách thưởng ngoạn sông Hương.

Từ bến Tòa Khâm, xuôi về phía hạ lưu sẽ qua nhiều 
địa danh thôn dã như Đập Đá, Cồn Hến, Vĩ Dạ, chợ 
Dinh, Bao Vinh, rồi phá Tam Giang, biển Thuận An. Nếu 
ngược lên thượng lưu sẽ ngang qua nhiều dấu tích 
vương triều như Nghinh Lương đình, Thành Nội, Kim 
Long, chùa Thiên Mụ, Văn Miếu, đồi Vọng Cảnh, lăng 
Minh Mạng, lăng Gia Long. Tôi chọn lên phía thượng 
lưu. Giá bao nguyên chuyến đi từ sáng tới chiều là một 
triệu hai trăm ngàn đồng khi giao dịch trực tiếp với chủ 
thuyền, nếu qua trung gian quản lý bến có thể bị hét 
giá gấp rưỡi, khá xa lạ với bản tính nhún nhường, chi li 
của người Huế.   

Tôi đã nhiều lần đi thuyền trên sông Hương. Cảm 
giác đầu tiên khi bước lên thuyền những năm sau này 
là bực bội, xót xa khi những con thuyền mái vòm dân 
dã thoắt chuyển thành thuyền rồng kệch cỡm nhờ 
mấy miếng tôn hình đầu rồng ụp trên mũi thuyền. 
Chẳng biết mặt mũi thực của rồng ra sao, chỉ thấy một 
hình thù chắp vá của gỗ, nhôm, tôn, kính, nhựa, được 

sơn tất cả các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, mắt 
inox trợn tròn, răng nhe trắng hếu, nghều nghệu trôi 
trên dòng Hương giang thơ mộng.

Thuyền tròng trành rời bến. Tôi nhớ hình ảnh cha tôi, 
nhà văn Trần Thanh Địch, thuở học trò trường Quốc học 
trong mùa mưa xứ Huế. Ông đã viết: “… Ăn xong mấy củ 
khoai luộc không cần bóc vỏ là thuồn áo trong quần, quần 
xắn tận bẹn, vở chuồi vào ngực áo để vừa khỏi ướt bìa, 
vừa ấm ngực. Nón lá đội đầu, tơi lá che mưa nửa người, 
chân đất tới trường. Đi chưa đến nửa cây số đã nghe tiếng 
ầm ầm nước lũ của dòng sông Hương hung dữ đổ về”. Tôi 
cũng hơn một lần cùng cha thẫn thờ nhìn dòng lũ sông 
Hương đục ngầu, cuốn theo những thân gỗ lớn, quăng 
quật tuôn qua chân cầu Trường Tiền. Huế chi mà gian 
nan, chang chang nắng nóng, trắng trời mưa lũ. Vua 
cũng cuống cuồng chạy lũ như dân. 

Một trong những lý do các vua chúa Nguyễn chọn 
Huế làm kinh đô, chắc hẳn có yếu tố phong thủy với 
sự hiện hữu của dòng Hương giang. Dáng vẻ uốn lượn 
thướt tha, chen chút dùng dằng dỗi hờn đủ sức nhậm 
trôi đi mọi ưu phiền. Từ khúc lượn qua chùa Thiên Mụ, 
dòng Hương giang lộ dáng mộng mơ khi xa dần phố 
thị. Chùa Thiên Mụ được chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa 
đầu tiên của nhà Nguyễn, cho xây dựng vào năm 1601. 
Ngôi chùa đã hiện thực hóa niềm tin và cả mưu lược 
của vị chúa Tiên khi vượt qua đèo Ngang để “vạn đại 
dung thân”. Tôi đã nhiều lần thăm chùa Thiên Mụ bằng 
đường bộ nên lần này chỉ muốn ngắm chùa từ sông. 

Lái thuyền   trên sông Hương
Lái thuyền   trên sông Hương

Miền đất tôi qua

T RẦN  VỌN G  ĐỨC



Ngôi quốc tự không chỉ cuốn hút tôi bởi truyền thuyết 
về sự ra đời mà còn bởi câu ca dao thấm đượm tình 
quê hương: 

“Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”. 

Ám ảnh “Tiếng chuông Thiên Mụ” đã khiến tôi có 
một kỷ niệm nhớ đời. Một sớm đầu xuân năm ấy, sau 
khi quay phim xong cảnh chùa Thiên Mụ, tôi rắp tâm 
thu tiếng chuông chùa. Phải chính đại hồng chung 
linh thiêng nơi đây gióng tiếng, không thể nhập 
nhằng, gian lận lấy tiếng chuông chùa khác. Để chắc 
ăn, tôi bảo anh quay phim luồn cả máy quay vào lòng 
chuông. Một, hai, ba tạo đà, tôi dộng chiếc chày gỗ to 
như cột nhà vào chiếc chuông được đúc năm 1815, 
thời vua Gia Long. Giữa lưng chừng ban ngày, tiếng 
chuông chùa vang lên, thanh thoát, ngân nga, loang 
ra dòng Hương giang trong dạt dào xúc cảm. Khi hồi 
chuông thứ hai ngân lên thì nghe có tiếng bước chân 
chạy thình thịch trong chùa vọng ra. Rồi từ cổng tam 
quan, một giọng Huế cất lên “Đứa mô phá rứa?”. Tôi vội 
rời tháp chuông, chạy xuống phân bua với một nhà sư 
trẻ, rằng lỡ trượt chân té va vào chày. Nhà sư nhìn tôi 
với một thoáng nghi ngờ, rồi thì cũng cho qua. Áng 
chừng người nhà chùa đã đi xa, tôi lẻn trở lên tháp 
chuông, “té” thêm một lần nữa vào chày, không quên 
niệm Phật xin hoan hỷ tha thứ, bởi động cơ thành tâm, 
trong sáng. Hồi chuông vang lên, nghe vẫn thanh 
thoát, ung dung. Lúc nhà sư trẻ trở ra, mặt lộ vẻ không 
vui thì chúng tôi cũng tự cho mình xong việc. Gần ba 
phút tiếng chuông cũng tạm đủ cho hậu kỳ của một 
trường đoạn phim… Về khách sạn, việc đầu tiên là hí 
hửng xem lại đoạn ghi âm “Tiếng chuông Thiên Mụ”. Hỡi 
ơi, lạ thay, tuyệt không nghe ra tiếng chuông chùa. 
Chỉ có từng hồi âm thanh ầm ì, rè vỡ, quẩn quanh bức 
bối. Sau đó tôi mới được biết, để nghe tiếng chuông, 
bất kể chuông chùa hay chuông nhà thờ, đều cần giữ 
một khoảng cách đủ xa. Đứng sát bên hoặc đẩy máy 
quay phim vào lòng chuông là sự ngộ nhận ngây thơ, 
ngớ ngẩn. Ba rưỡi sáng hôm sau, chúng tôi đành có 
mặt ngay bến sông trước cổng chùa, thanh thản chờ 
tiếng chuông đầu tiên trong ngày ngân vang giữa 
không gian thanh tịnh. Một trăm lẻ tám hồi chuông 
vang vọng trong thời gian tròn một giờ, tha hồ thu âm, 
thưởng thức. Tôi không rõ tội gõ trộm chuông chùa 
nghiêm trọng cỡ nào nhưng đủ thấm thía về bài học 
nhân quả nơi cửa Phật.

Qua chùa Thiên Mụ, thuyền tiếp tục ngược dòng 
Hương giang giữa màu xanh ngút ngàn của mặt 
nước, cây cỏ và những rặng núi u huyền xa xa. Thuyền 
cập bến Thủy Biều nơi dòng sông ngoặt đổi hướng, 
bồi đắp nên một vùng phù sa màu mỡ. Tôi bước lên 
bờ, cả một trời hương bưởi và hương thanh trà ngát 
thơm, choáng ngợp, không thể phân biệt giữa hai 

mùi hương, gợi nhớ bóng dáng nàng thôn nữ tóc xõa 
hương, lướt êm ngoài ngõ vắng năm nào. Thanh trà 
Thủy Biều thanh ngọt, nổi tiếng nhất đất nước và là 
sản vật tiến vua. Tôi tin, có những món rất ngon với 
thảo dân nhưng dở với bậc vương quyền, riêng thanh 
trà Thủy Biều thì vua - tôi đồng cảm, dập đầu khen 
ngon. Làng quê nơi này yên tĩnh như lùi về dĩ vãng 
với đường đất quanh co nhỏ hẹp, hàng rào chè tàu 
và những căn nhà gạch cũ kỹ, nhỏ xinh ẩn mình giữa 
vườn cây. Tôi ghé vào thăm một nhà vườn có nhiều cây 
bưởi trĩu quả. Vợ chồng chị Phúc chủ nhà tạm dừng 
bữa cơm trưa để tiếp khách không mời. Chị cho biết, 
bưởi còn non, cỡ một tháng nữa mới ngon ngọt, nếu 
để ăn vỏ thì có thể hái được, còn thanh trà thu hoạch 
vào khoảng tháng tám hàng năm. Mua bưởi chỉ để ăn 
vỏ thì hơi phí phạm, vô duyên. Còn vô duyên hơn khi 
nhìn trộm vào mâm cơm gia chủ đang đặt dưới nền 
gạch, ngay cửa ra vào. Trong mâm rặt toàn món Huế 
dân dã với chén tôm chua, dĩa thịt luộc, một con cá rô 
chiên và tô canh rau lang. Tôi rất ngại ngùng khi bạo 
dạn hỏi xin thưởng thức tô canh. Chị chủ nhà, là nhà 
giáo về hưu, vội chạy ra sau bếp lấy chén đũa và nhiệt 
tình mời khách cùng dùng bữa. Tôi chỉ thèm canh rau 
lang. Khi vục vá vào tô canh, mùi mắm ruốc thân quen 
thơm tràn không gian, dậy sóng lòng tôi nỗi nhớ mẹ, 
người cả đời tần tảo chăm lo chồng con bằng vô vàn 
món ăn biến ảo diệu huyền xứ Huế.  

Ngang qua đồi Vọng Cảnh, chẳng mấy chốc thuyền 
đã đến ngã ba Bằng Lãng. Đây chính là nơi bắt đầu tên 
gọi Hương giang, là điểm hội ngộ và chia ly của dòng 
sông và lòng người. Từ đây xuôi về cửa biển Thuận An, 
tính ra dòng Hương giang chỉ dài 33km nhưng mang 
đủ cung bậc xúc cảm nhân tình thế thái. Dòng sông 
hào hùng qua khí phách Cao Bá Quát: “Trường giang 
như kiếm lập thanh thiên”, (Sông dài như kiếm dựng trời 
xanh). Dòng sông sầu muộn của nỗi buồn Ưng Bình 
Thúc Giạ Thị: 

“Chiều chiều trước bến Văn Lâu 
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm 
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông 
Thuyền ai thấp thoáng bên sông 
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non”. 

Dòng sông thơ mộng qua du miên Hàn Mặc Tử: 
“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối 
nay?”. Dòng sông bi hùng của thâm trầm Nguyễn Du: 

“Hương Giang nhất phiến nguyệt 
Kim cổ hứa đa sầu”. 
(Một tấm trăng Hương giang 
Gieo nỗi sầu muôn thuở). 

Dòng sông đa cảm như Văn Cao từng thảng thốt: 
“Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi 
Từng canh trời điểm một sao rơi 
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Tà tà trăng lặn hiu hiu gió 
Ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi”. 

Ngã ba Bằng Lãng là nơi hội ngộ của hai dòng sông, 
đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, đổ vào dòng Hương 
giang. Dòng Tả Trạch chảy theo hướng Tây Bắc là nhánh 
chính dài chừng 67km đi qua 55 thác ghềnh và dòng Hữu 
Trạch theo hướng Bắc dài khoảng 60km vượt 14 thác 
ghềnh. Trước khi ngược dòng Tả Trạch, tôi ghé vào làng 
La Khê Trẹm ngay chính giữa ngã ba sông. Không xa bến 
thuyền, có hai lăng chúa Nguyễn, đó là lăng Trường Cơ 
của vị chúa đầu tiên Nguyễn Hoàng và lăng Trường Thiệu 
của vị chúa cuối cùng Nguyễn Phúc Thuần. Tuy nhiên, 
điều khiến tôi tò mò chính là dàn karaoke ầm ĩ ngay ven 
sông, mang sự tương phản giữa cổ kính, thơ mộng và ồn 
ào, nhạt nhẽo. Vài ba chàng thanh niên, mặt đỏ gay vì rượu 
bia, loạng choạng xông ra bắt tay, nhiệt tình mời chúng 
tôi vào nhập cuộc dù cả hai bên không hề biết nhau. Tất 
nhiên, không dại gì góp mặt trong tình thế này. 

Đàn ca trên sông là thú vui tao nhã, tri âm tri kỷ của 
lớp quý tộc và văn nhân đất Thần kinh xưa. Trước năm 
1945 chỉ có bốn con đò ca Huế trên sông Hương, gồm hai 
chiếc ở Đập Đá và hai chiếc ở phía trước kinh thành. Mỗi 
đò chỉ gồm ba nhạc công và một ca sĩ. Tôi đã có nhiều 
dịp tiếp xúc với các nghệ sĩ cung đình cuối cùng của triều 
Nguyễn, nghe nhã nhạc và nghe ca Huế trên sông Hương. 
Thú thật, ca Huế trên sông dành cho du khách hiện nay 
là sự dung nạp hời hợt các bài bản theo kiểu “tân cổ giao 
duyên”, nặng tính thương mại. Thật tự hào và tiếc nuối khi 
nhớ về những nghệ sĩ tài hoa cả đời gắn bó với nghiệp 
cầm ca xứ Huế như Minh Mẫn, Vân Phi, Thanh Hương, 
Quế Trân, Phan Thị Yến, Tôn Thất Toàn, Nguyễn Kế, Trần 
Kích. Tôi may mắn đôi lần được nghe nghệ sĩ Minh Mẫn 
và Thanh Hương ca Huế tại tư gia của nhà nghiên cứu 
Bửu Ý với những bài bản Nam Ai, Nam Bình, Tứ Đại Cảnh 

qua các làn điệu lý, dân ca, hò vè, chầu văn. Nhìn thân 
hình gầy gò, răng rụng gần hết của nghệ sĩ Minh Mẫn, 
tôi không thể hiểu nội lực nào đã giúp bà giữ được giọng 
ca trong vắt, trầm bổng, miên man, đượm buồn khi ngân 
lên những cung thanh: “… Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm/ 
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông…”. Trong căn phòng ấm 
cúng, đầy tri âm tri kỷ, những câu hỏi dồn dập vút lên và 
chìm khuất giữa mênh mang đất trời, chỉ đọng lại hình 
dáng tận cùng cô đơn của người nghệ sĩ già cả một đời 
cơ cực vẫn thấm đẫm tâm hồn Huế. 

Dòng Tả Trạch rộng ngang ngửa sông Hương nhưng 
từ ngã ba Bằng Lãng ngược lên chừng hơn hai cây số 
là đã gặp ghềnh đá, thuyền không đi được. Mặt sông 
mùa này xanh biếc, không nhận ra dòng chảy, tĩnh 
lặng như mặt hồ. Đò thuyền cũng thưa thớt. Dòng 
sông như khúc tự tình, êm đềm, nhung nhớ, thầm lặng 
trôi giữa lòng người. Dù đã chuẩn bị sẵn đồ bơi nhưng 
tôi đành bỏ hẳn mong muốn được ngâm mình trong 
dòng Hương khi anh chủ thuyền Trần Xưng cảnh báo, 
rằng sông nay đã khác xưa, không tìm đâu ra bãi tắm, 
mọi chỗ đều sâu hơn 20 mét, rất nguy hiểm. Còn có thể 
do nhà thuyền không muốn bị vạ lây nếu du khách có 
mệnh hệ gì khi lãng đãng trên sông. 

Anh Trần Xưng năm nay mới ngoài tuổi 50, vốn là 
dân nối nghiệp cha đãi cát sạn trên sông Hương, sống 
trên vạn đò. Khi khai thác cát sạn bị cấm, anh chuyển 
qua nghề tìm trầm, đãi vàng trong núi rừng xứ Quảng. 
Năm 1990, vợ chồng anh chuyển sang nghề chở khách 
du lịch trên sông. Hai vợ chồng có bảy đứa con, đều 
đã chuyển lên bờ sinh sống. Cô con gái đầu đã có gia 
đình riêng, vừa được bố mẹ cho 200 triệu đồng mua 
thuyền nối nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thôi, vợ anh Xưng 
cho biết, trên sông Hương hiện có 29 đội, mỗi đội năm 
thuyền du lịch. Mỗi ngày chỉ có một đội được đưa vào 
danh sách trực đưa đón khách. Tính ra, mỗi tháng một 
thuyền chỉ chính thức nhận khách một ngày từ ban 
quản lý bến. Chủ thuyền tùy theo quan hệ và tài nghệ 
mời khách của mình mà tìm kiếm thêm việc. Mùa hè 
mỗi ngày thu nhập gần một triệu đồng, mùa mưa dầm 
thì ngày có ngày không, cuộc sống vẫn còn bấp bênh.

Khi thuyền trở mũi quay về bến, tôi đánh bạo xin 
phép ngồi vào vị trí lái. Anh chủ đò mặt hiền khô, 
không chút bặm trợn dễ thấy của dân từng một thời 
ngang dọc, vui vẻ nhường vị trí. Tôi cũng bắt chước 
dáng sành điệu của chủ thuyền, đó là đứng lái thuyền 
bằng một chân. Tay vịn mái thuyền, lòng bàn chân gác 
vào cần lái, đẩy qua đánh về quá đà một chút cho có 
cảm giác mạnh. Con thuyền dài 18,6 mét, chiều ngang 
rộng nhất 3,2 mét, ngoan ngoãn lướt êm. Hóa ra lái 
thuyền không quá khó, cũng nhẹ nhàng và thoải mái 
do hưởng gió mát và tầm ngắm rộng mở. 

Miên man giữa dòng Hương giang, ưu phiền dạt trôi, 
chỉ còn nhung nhớ những yêu thương trong đời. 

* Ảnh của tác giả
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Sau gần bốn ngày tham quan tìm hiểu thành 
phố khổng lồ Kolkata (trước đây gọi là Calcutta), 
chúng tôi chuẩn bị bay đi Nepal. Kolkota là 
một trong những niềm kiêu hãnh của thế giới 
phương Đông, nằm ở châu thổ sông Hằng nơi 

nó sắp chảy ra biển, giáp với Bangladesh và là thủ phủ của 
bang Tây Bengal nổi tiếng. Thành phố có khoảng 22 triệu 
dân, về dân số chỉ đứng sau Mumbai (xưa gọi là Bombay) 
và là thủ đô của Ấn Độ cho đến năm 1911. Nơi đây có vô số 
điều lý thú, đặc biệt hấp dẫn cần đề cập, và là địa phương 
ưu tiên trong chuyến đi Nam Á của đoàn phim. Điều ấn 
tượng mạnh nhất trước lúc giã từ để bay vào Hy-mã-lạp 
sơn ở Nepal là đô thị thịnh vượng này có tới sáu công dân 
đoạt giải Nobel về các lãnh vực. Cần hiểu rằng trên thế giới 
có rất nhiều quốc gia chưa hề một lần được sở hữu danh 
hiệu cao quý này, trong đó có Việt Nam. Hơn nữa, đây lại là 
một thành phố phương Đông không phải Âu Mỹ nơi vốn 
có ưu thế về sức mạnh trí tuệ và khoa học. Hy vọng sẽ có 
dịp nói thêm về đại đô thị này.

Chuyến bay lần này là từ Kolkata đến Kathmandu ở 
về phía Tây Bắc, bằng khoảng cách từ thủ đô Nepal tới 
thủ đô Ấn Độ.

Khi di chuyển ở Ấn Độ, bạn sẽ phải dùng nhiều máy 
bay vì khoảng cách lớn, còn ở Nepal thì vì địa hình núi non 
hiểm trở nên phương tiện đi lại chủ yếu cũng là đường 
hàng không. Khoảng cách Kolkata-Kathmandu chừng 800 
cây số, (hơn đoạn Sài Gòn-Đà Nẵng một chút), bay mất 60 
phút. Có những lúc máy bay bay rất gần các đỉnh núi tuyết. 
Đó sẽ là những khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Theo hướng 
bay, nhìn sang bên phải, ta sẽ thấy hiện lên nền trời Nepal 
những đỉnh tuyết trắng toát. Đó chính là cụm tuyết sơn ở 
gần Everest và vườn quốc gia nổi tiếng Sagarmatha, được 

coi là một trong mười vườn quốc gia đẹp nhất thế giới bởi 
cảnh vật vô cùng thơ mộng, hoang sơ và hùng vĩ. Từ đó 
có thể ngắm nhìn thỏa thích “cực thứ ba của trái đất” cao 
8.850 mét cùng với cụm tuyết sơn lân cận ở tận lưng trời. 
Báo chí đã không ngớt lời ca ngợi Sagarmantha như một 
tiểu bồng lai “chập chùng thiên thu tuyết” diễm lệ, trang 
điểm cho một cõi biên thùy hẻo lánh hoang vu giáp với 
Tây Tạng. Rất tiếc là máy bay của chúng tôi không bay qua 
không phận của chốn thiên thai đó, bởi nó ở tận bên kia 
dãy núi trắng ngần bên phải cánh bay. Dù sao thì việc được 
ngắm nhìn cảnh tuyết sơn từ trên cao di động lần này cũng 
là một kỷ niệm dạt dào cảm xúc kể từ khi bay trên đỉnh Kỳ 
Liên sơn mấy năm về trước, nó làm tăng thêm đáng kể nỗi 
khát khao trong lòng muốn được tận mắt nhìn thấy cụm 
Everest hiên ngang, xa vời, kiêu hãnh.

Trong đoàn chuyến đi Ấn Độ và Nepal, chúng tôi đã 
thực hiện tổng cộng trên một chục chuyến bay. Riêng trên 
không phận Nepal chủ yếu bằng các phi cơ nhỏ, tầm thấp, 
tốc độ chậm, có 16 chỗ ngồi (14 cho hành khách, 1 cho phi 
công, 1 cho tiếp viên) rất thuận tiện cho việc quan sát, ghi 
hình và ngắm cảnh. Gần như chuyến nào cũng được nhìn 
núi tuyết xa gần vì khoảng ba phần tư lãnh thổ quốc gia 
nằm trên Hy-mã-lạp sơn. Chuyến bay Kolkata-Kathmandu 
là sự khởi đầu cho chuỗi cảm xúc háo hức, tò mò, hồi hộp. 
Hồi còn ở sườn Bắc, núi tuyết cũng không ít, rải rác nơi 
nào cũng có, nhưng chủ yếu chỉ ở mức độ “chấm phá”, chứ 
không dày đặc, liên tục như ở đây, bởi khi đó cao nguyên 
Thanh-Tạng đang giữa mùa hè nên chỉ những tuyết sơn 
chính cống vĩnh cửu mới có thể phơi màu trắng xóa dưới 
sức nóng mặt trời mùa hạ. Còn ở đây, đang mùa đông nên 
có những ngọn núi đang đầy tuyết sẽ bị tan chảy hết hoặc 
chỉ còn có một phần rất nhỏ nhường lại sự độc tôn cho 

 Trở lại Nepal: 
Chuyến bay ảo mộng
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các anh hào “thiên thu tuyết”. Gần đây, do biến đổi khí hậu, 
cảnh tượng tuyết rơi phủ trắng núi rừng và số lượng các 
đỉnh tuyết sơn giảm đi nhiều ở Hy-mã-lạp sơn và các sơn 
hệ lân cận khác. Ví dụ phần thượng nguồn sông Hồng của 
nước ta là các núi tuyết Thương sơn và Nguy sơn bên Vân 
Nam (Trung Quốc) đã không còn ngọn tuyết sơn nào như 
những năm 30 và 40 của thế kỷ trước.

Lại trở về với câu chuyện ở Kathmandu. Sau một giờ 
bay, chúng tôi đã tới sân bay lớn nhất của Nepal và lập 
“bản doanh” ở thủ đô để từ đó tỏa đi tứ phía, thâm nhập 
sâu vào lòng Hy-mã, đặc biệt là cụm kinh thành cổ kính 
tráng lệ trong lòng thung lũng Kathmandu và vùng 
tiệm cận huyền thoại quanh đỉnh Everest. Trước hết là 
chuyến bay trọng điểm được mong đợi vào sáng sớm 
hôm sau tới thị trấn Lukla ở độ cao từ 2.800 mét đến 
3.200 mét được coi là bàn đạp đầu tiên trên con đường 
gian lao mạo hiểm leo bộ lên đỉnh núi cao nhất địa cầu 
của các nhà leo núi trên thế giới.

Kathmandu là thung lũng thần thánh, lọt thỏm giữa núi 
non trùng điệp vùng hạ Hy-mã, rất gần với vùng núi cao 
ở thượng Hy-mã liền kề. Mục tiêu cụ thể của chuyến bay 
sáng sớm mai là khám phá những gì hiện lên dưới cánh 
bay cùng với một hành lang không gian rộng hai bên dọc 
đường bay; tìm hiểu diện mạo và đặc điểm một thị trấn 
giữa rừng sâu Hy-mã án ngữ đường lên Everest. Tuy nhiên, 
điều đặc biệt chú ý trên hành trình đang được mong đợi 
trước tiên là sẽ được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên 
nhiên kỳ ảo hiếm có từ máy bay trong vòng năm phút. Phi 
cơ sẽ bay ngang sườn một đoạn tuyết sơn dài, đúng vào 
lúc mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời, biến đỉnh khối 
núi cao trắng toát đó thành hình màu đỏ rực, giống một 
khối thép khổng lồ mới ra lò, như một tác phẩm tạo hình 
phi thường huyền diệu của tạo hóa. Điều kiện để du khách 
có thể trực kiến chiêm ngưỡng sự kiện kỳ thú đó là máy 
bay phải cất cánh đúng giờ đã tính toán để có mặt đúng 
lúc thuận tiện nhất cho góc nhìn ở khoảng cách gần nhất, 
và thời tiết phải tốt nhất trong một bầu trời quang đãng.

Suốt cái đêm 17/12 chuẩn bị cho chuyến bay chờ đợi 

đó, tâm trạng không yên. Lo nhất là vấn đề thời tiết: hoặc 
là máy bay phải cất cánh chậm, hoặc là trời đầy mây hoặc 
sương mù không thấy mặt trời mà thời gian của khoảnh 
khắc kỳ diệu chỉ có năm phút, bởi sau khi mặt trời nhô cao 
thì màu đỏ đỉnh núi cũng không còn. Cùng từ khách sạn 
ra sân bay với chúng tôi còn có một toán leo núi người Âu 
khoảng trên một chục. Họ rất hăm hở. 

Nhưng rồi, tất cả đã không thành. Có thông báo chuyến 
bay sẽ phải cất cánh chậm khi mặt trời đã lên cao. Nỗi thất 
vọng bao trùm lên cả sân bay. Hàng trăm con người thật sự 
buồn bã, đặc biệt là với đoàn làm phim, vì hầu như không 
còn cơ hội để lặp lại. Không còn nữa cuộc hội ngộ kỳ ảo 
nhất bên đỉnh tuyết sơn, không còn nữa cuộc đón tiếp 
trọng thị của núi rừng Hy-mã đầy quyền năng và biến hóa. 
Đối với chúng tôi thì đó là cuộc lỡ hẹn lớn lao của những sải 
bước giang hồ, một đời chìm đắm trong giấc mộng phiêu 
du. Rõ ràng là không gặp may, nhưng trước mắt chúng tôi 
vẫn còn biết bao điều hứa hẹn, đặc biệt là hành trình mới lạ 
đầu tiên đi sâu vào không phận Hy-mã-lạp sơn.

Sân bay Kathmandu nhỏ nhưng đẹp và đặc biệt thanh 
bình. Cái lạnh ban đêm vừa đủ, đượm màu sơn cước, giữa 
“canh năm lạnh lẽo” thế này khiến lòng người se lại. Đã có 
biết bao khoảnh khắc “ngũ canh hàn” vắng lặng trải dài 
trên những nẻo đường làm phim, trên những sân bay, 
ga tàu, bến sông; thậm chí giữa rừng sâu hiu quạnh. Đó 
thường là những khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng thật sự 
cần được nâng niu, bởi đời người mấy khi có dịp nếm trải. 
Đêm Hy-mã-lạp sơn trữ tình, gợi cảm khiến chúng tôi nhớ 
lại một cảm xúc tương tự, heo hút bên dòng Mê Kông năm 
xưa đến nghẹn ngào: “… Mê Kông ký sự đã bao lần nếm trải 
cảm giác lâng lâng giữa chốn biên thùy. Đó có thể là một buổi 
chiều êm ả, một bến nước diễm lệ cô liêu, một dòng sông lãng 
đãng êm đềm, một xóm nhỏ đìu hiu cô quạnh, thậm chí một 
cơn mưa dầm dề tê tái!…”. 

Thế gian có vạn nẻo đường, dù trên đó ta vinh hoa hay 
khổ ải, thì chúng luôn là chỗ dựa êm đềm để cho bước 
chân phong trần tiến về phía trước. Suy nghĩ đó càng rõ 
khi bạn lang thang tới tận chốn này. Gặm nhấm nỗi niềm 

Thành phố Kathmandu
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canh khuya xứ lạ là loại cảm xúc tuyệt vời. Nó khiến lòng 
người trĩu xuống, miên man với bao kỷ niệm đáng quên 
đáng nhớ. Cái đêm gần sáng mông lung huyền ảo giữa 
thung lũng Hy-mã-lạp sơn sâu thẳm, thanh bình, xa lạ, hơi 
buồn như thế này sẽ không thể nào quên…

Sân bay nằm ở ngoại ô thủ đô, trong thung lũng 
Kathmandu thuộc vùng hạ Hy-mã. Đây là đầu mối giao 
thông chính của cả nước. Từ đây có thể bay đi miền đồng 
bằng nhỏ bé lưu vực tả ngạn sông Hằng, các điểm lân cận 
trong thung lũng Kathmandu và toàn vùng Hy-mã-lạp sơn 
rộng lớn. Trên sân bay lúc này không thấy máy bay lớn, 
một vài cái loại trung, phần lớn là loại nhỏ, bay gần, của 
các hãng Buddha (Đức Phật), Yeti (Người Tuyết), Agni (Hỏa 
thần), Cosmic (Vũ trụ), Gorkha (tên một tiểu quốc cổ xưa)…

Vì thường bay chậm, tầm thấp, quãng đường ngắn, 
tầm nhìn hạn chế do bị núi cao vách khe sâu che lấp, 
nên cuộc du hành của viễn khách hết sức thú vị, giống 
như du thuyền lọt vào mê lộ Hạ Long vậy. Khoảng cách 
giữa Kathmandu và Lukla rất ngắn, dù bay chậm cũng 
chỉ mất 30 phút. Chênh lệch độ cao địa hình hai nơi là 
khoảng từ gần 1.400 mét tới trên 3.000 mét. Máy bay 
cất cánh từ độ cao sân bay 1.366 mét, nhanh chóng đạt 
độ cao trên 3.000 mét, rồi cao hơn nữa và ra khỏi không 
phận thung lũng. Từ đây dưới cánh bay là quang cảnh 
hùng vĩ của núi đồi Hy-mã. Hành khách thả sức ngắm 
nhìn cảnh vật bên ngoài, vì mỗi người đều ngồi cạnh 
một cửa sổ. Lần lượt từng người có thể lên buồng máy 
đứng cạnh phi công ngắm về phía trước cùng hai bên tả 
hữu như trên một chuyến xe đò. Chưa thấy một chuyến 
bay hành khách nào lại tự do, cởi mở và thân mật đến 
thế. Có lẽ ở góc trời này chưa ai nghĩ tới việc không tặc 
cướp máy bay đã từng diễn ra dưới hạ giới… Đang mải 
mê trước vẻ đẹp mê hồn thần tiên của Hy-mã thì bỗng 
giật mình phát hiện ra dáng vẻ thiên thần diễm lệ của 
một giai nhân ngay trong máy bay, bên một ô cửa: một 
nhan sắc hoàn hảo, dịu dàng, phúc hậu, kín đáo, với đôi 
chút sắc sảo. Đó chính là cô gái trẻ tiếp viên, giống một 
mỹ nhân Việt Nam hơn là một người đẹp Ấn Độ. Rõ ràng 
thiếu nữ Nepal này đang toát lên một vẻ đẹp huyền bí, 
quý phái, cám dỗ và thiện cảm, rất xứng với tầm tuyệt 
đỉnh của Hy-mã-lạp sơn vĩ đại: vừa u ẩn quyến rũ, vừa 
thanh lịch xa vời…

Trong cái thế giới ken đặc núi non điệp trùng cao hai, 
ba, bốn ngàn mét bên dưới cánh bay, rất ít thấy làng bản 
hoặc các điểm quần cư, trừ một vài nơi có các đỉnh núi 
tương đối rộng, ít dốc, có thể làm nhà hoặc canh tác. Tuy 
nhiên, họ sống rất thưa thớt và có vẻ thiếu nước bởi ở rất xa 
sông suối, nơi rất nguy hiểm vì có thể bị mưa lũ quét sạch 
bất cứ lúc nào khi có một trận mưa lớn. Thỉnh thoảng có 
một dòng chảy ngoằn ngoèo dưới đáy khe, sâu hơn bản 
làng hàng ngàn mét, như vực Mã Pí Lèng ở Hà Giang vậy. 
Có những sườn núi lớn có cư dân, nhà cửa được xây trên 
những cao trình khác nhau gần giống ruộng bậc thang 
trông rất cổ xưa, biệt lập đầy vẻ ẩn cư…

Cảnh tượng lộng lẫy, huyền ảo nhất trên đường bay 
chính là những dòng sông mây (tức vân hà). Đó là những 
đám mây trắng ngần, rộng lớn, dài cả chục cây số, bồng 
bềnh uốn lượn giữa các khe núi lớn nhỏ, khi cuồn cuộn, 
lúc lửng lơ, hoặc đứng yên… tạo nên những vũ điệu 
khổng lồ, uyển chuyển, quyến rũ, biến hóa khôn lường 
khiến lòng người ngây ngất. Cái phong thái ung dung 
tự tại tuyệt đỉnh đó của đất trời bao quanh chiếc máy 
bay cô đơn nhỏ bé, có vẻ như một thông điệp muốn gởi 
xuống thế giới trần gian rằng Hy-mã-lạp sơn là riêng biệt, 
là thượng đẳng, là siêu nhiên, không thể lẫn lộn. Đã bao 
lần thưởng thức cảnh vật thần tiên mây bay gió cuốn cực 
kỳ lý thú… nhưng không phải ở đẳng cấp như thế này, kể 
cả lần đứng ở đỉnh đèo trên sườn Bắc cao 4.800 mét nhìn 
xuống mặt hồ Dương Trác Ung Thố cao 4.500 mét bị mây 
bay che phủ, uốn lượn theo một kịch bản chuyển động 
ngầm, mách bảo cho các vị cao tăng ngồi thiền trên đỉnh 
núi phải hành xử như thế nào trên các nẻo đường đời và 
các nẻo đường hành đạo sao cho hợp với lòng trời, tâm 
Phật… Hình như Hy-mã-lạp sơn, bất kể là bộ phận nào – 
Đông, Tây, Nam, Bắc – đều là một sự riêng biệt hoàn hảo, 
lạ lùng, thần thánh và diễm lệ…

Đang mê mải với thế giới vân hà thì góc trời tuyết 
sơn khổng lồ hiện nhanh qua cửa sổ. Có lẽ nó chính là 
đây, là cái mà ta đã không may lỡ hẹn vào lúc bình minh 
tráng lệ mong đợi suốt đêm ngày. Tuy không còn là một 
khối tuyết sơn rực hồng châu ngọc trên đỉnh, nhưng vẫn 
còn nguyên dáng vẻ dũng mãnh, đẹp đẽ, khí phách của 
một thiên thần, hiên ngang dưới gầm trời, chấp nhận 
mọi thách thức. Trên đường làm phim chúng tôi đã có 
dịp chiêm ngưỡng biết bao cảnh tượng tuyết sơn. Tất cả 
chúng đều có một nét chung là im lặng, lạnh lùng và kiêu 
hãnh. Sự khác biệt rõ nhất ở Hy-mã-lạp sơn chính là kích 
cỡ, cả diện tích và chiều cao, là sự bề thế và ngạo nghễ. Ở 
đây chúng hiện diện khi là một đơn thể và khi là những 
quần thể mênh mông, cường tráng, bí ẩn, có sức tác động 
mãnh liệt vào tâm trạng, cảm xúc của con người.

Đang mê mẩn chìm đắm trước vẻ đẹp thần tượng của 
thiên nhiên thì phát hiện hình như máy bay đang có vấn 
đề. Có vẻ như nó cố vươn lên cho ngang tầm sân bay Lukla 
cao hơn đang ở ngay phía trước. Tiếng động cơ gào thét 
làm cho thân máy bay rung lên trong tuyệt vọng. Rất có 
thể nó không vượt qua được khoảnh khắc sinh tử này 
để đáp xuống cái sân bay nhỏ bé, bám vào sườn núi cao, 
chênh vênh, hiểm trở. Thế rồi trong cái tích tắc cuối cùng 
nó đã vượt lên được, để giữ lấy sự sống cho mọi người, an 
toàn, may mắn như một giấc mơ.

Sau này khi đã về đến Sài Gòn được khoảng một 
tháng thì bản tin thời sự truyền hình đưa tin: Một máy 
bay 16 chỗ đã gặp nạn rơi xuống khe sâu trên đường 
từ Kathmandu tới Lukla ở Nepal do va vào vách núi 
tan xác, không một ai sống sót! Đó thật sự là những 
chuyến bay ảo mộng, chênh vênh, mong manh giữa 
địa ngục và thiên đường! 
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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)

Mọi chi tiết xin liên hệ
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)

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo 
đóng bộ tập 1 & 2 
năm 2017

Đang phát hành

ĩa,

ng)

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

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

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

Website: www.quangnghecandle.com

NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

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

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

VĂN HÓA PHẬT GIÁO đã có mặt tại các phòng phát hành Kinh sách 
và các sạp báo trong thành phố. Giá: 22.000 đồng



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

Phòng Phát hành: (84-28) 3848 4335

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

Sắp phát hành
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