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Thû toâa soaån
Kính thưa quý độc giả,
Nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013, Phật lịch 2556, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo chân
thành kính chúc chư tôn thiền đức, quý vị độc giả, cộng tác viên, ân nhân và
thân hữu một năm mới an khang, thịnh vượng.
Với người Phật tử, mùa xuân là Xuân Di-lặc. Mỗi độ xuân về, mọi người con
Phật tử đều hướng tâm đến Đức Phật Từ Thị Di-lặc, là biểu tượng cho những hy
vọng vào một tương lai tốt đẹp của cõi người. Mùa xuân do vậy luôn mang lại
cho người con Phật một niềm tin kiên cố trước mọi biến chuyển của cuộc đời.
Lại mười hai tháng nữa đã trôi qua trong tình trạng kinh tế khó khăn. Trong
hoàn cảnh đó, VHPG đã hết sức chật vật để có thể tiếp tục tồn tại. Mặc dù vậy,
trước thềm xuân mới, chúng tôi vẫn vững lòng tin tưởng, rằng nhờ sự gia hộ của
chư Phật, VHPG sẽ tiếp tục có được sự ủng hộ nhiệt thành của quý độc giả, nhờ
đó có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại để vững bước trên con đường
phục vụ bạn đọc, phụng sự đạo pháp và góp phần xây dựng một xã hội lành
mạnh hiền hòa, bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
Mùa xuân năm nay cũng là dịp Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo được tròn tám
tuổi. Bước vào năm hoạt động thứ chín, chúng tôi cũng hy vọng rằng con số
chín, vốn tượng trưng cho sự may mắn, sẽ mang lại cho VHPG nhiều cơ may
phát triển mạnh mẽ hơn.
Sau số báo xuân, số kế tiếp của VHPG sẽ tiếp tục đến tay quý độc giả vào ngày
1-3-2013, chúng tôi rất mong đón nhận được bài vở cộng tác của tất cả quý vị
có quan tâm.
Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc chư tôn thiền đức, quý độc
giả, cộng tác viên, ân nhân và thân hữu luôn được an lạc trong
năm mới Quý Tỵ 2013 và trong những năm kế tiếp.
Văn Hóa Phật Giáo

Những gì bậc Đạo sư phải làm, vì hạnh phúc,
vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta
đã làm vì lòng thương tưởng cho các người.
Trung Bộ kinh – Kinh Đoạn giảm (số 8)
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Tạp chí của tất cả những ai chấp nhận tư tưởng Phật giáo, quyết tâm xây dựng một xã hội lành
mạnh, hiền hòa và bảo vệ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
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Còn đó một cành mai
NGUYÊN CẨN

Từ ngọn lửa mùa xuân Ả-rập …
Thế giới đang sống những ngày bất an. Từ Đông
sang Tây, từ Âu sang Á, từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng thấy
bất mãn, bất đồng và nhất là bất bình với cuộc sống
quanh mình, với giai cấp lãnh đạo, với hệ thống pháp
lý, với những giải pháp kinh tế đang tỏ ra thiếu hiệu
quả khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở châu Âu, khi xuất
hiện vách đá tài chính ở Mỹ, khi có sự mở rộng tình
trạng phân hóa giàu nghèo tại Trung Quốc…
Bắt đầu từ cuối năm 2010, những cuộc biểu tình ở
Tunisia vào ngày 18 tháng 12 đã biến thành cuộc Cách
mạng Hoa nhài ngay sau vụ tự thiêu để phản đối tham
nhũng và việc cảnh sát ngược đãi những người tham
dự. Từ đó, cuộc vận động của quần chúng đã bùng lên
thành ngọn lửa của mùa xuân Ả-rập. Sau thành công
ở Tunisia, một chuỗi các cuộc biểu tình tại Algeria,
Jordan, Ai Cập và Yemen bùng nổ. Rồi cuộc nội chiến
Lybie với kết cục là cái chết bi thảm của nhà độc tài
Gaddafi, cho đến cuộc chiến dai dẳng hao tổn biết bao

xương máu ở Syria hôm nay. Biểu tình chống đói nghèo
và các biện pháp thắt lưng buộc bụng tiếp tục lan rộng
sang nhiều nơi khác. Ngay tại Ai Cập tình hình tiếp tục
có những diễn biến phức tạp khi nguy cơ độc tài vẫn
còn đó. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn chưa có dấu hiệu
ngừng lại dù đã kéo dài đến tận bây giờ là đầu năm
2013, mùa xuân đã có mặt khắp nơi sau những ngày
mùa đông lạnh lẽo và khắc nghiệt… Không khí mừng
xuân tuy nhộn nhịp mà lòng người vẫn ngổn ngang
bao nỗi niềm trăn trở về hạnh phúc riêng, chung.
Đến giấc đông miên trước thềm xuân Việt
Trở lại với mùa xuân trên quê hương. Hình như
những vấn đề mà người Việt
đang phải đối diện cũng
không khác gì những vấn
đề chung của thế giới: nợ
xấu trong hầu như toàn
bộ hệ thống tài chánh

VÙN HOÁ A PHÊÅ T GIAÁ O

5

ngân hàng, suy thoái kinh tế ở khắp các lãnh vực, thất
nghiệp, gánh nặng an sinh… tất cả đều bộn bề. Ngoài
ra, những khó khăn nội tại không phải là ít, nào là lợi
ích nhóm, nào là tình trạng sở hữu chéo, rồi tranh chấp
đất đai, khiếu nại đông người, lại còn dự án “đắp chiếu”,
quy hoạch treo…, chưa kể những băn khoăn trước giấc
ngủ đông của thị trường “bất động sản”, sự đóng băng
tín dụng… hầu như mọi ngành mọi nghề đều đang
thoi thóp cầm hơi…
Theo nhà Phật thì xuân vốn không mùa; từ khi có vũ trụ
thế giới đến nay, không năm tháng ngày giờ nào không
là xuân. Kinh Hoa Nghiêm trình bày rất thuyết phục về ý
niệm cả không gian lẫn thời gian đều có tính chất dung
thông vô ngại, từ đó các bậc tổ sư liễu đạo diễn tả quan
điểm này một cách rất hình tượng rằng “hạt cải mảy
lông chứa đầy pháp giới, một sắc một hương tràn ngập
ý xuân”; xét ra cũng chẳng khác lời Phật dạy trong kinh
Lăng Nghiêm, “Nếu chỉ có một người trong các ông phát
chân quy nguyên, thì mười phương hư không thảy đều
tiêu mất” để Hòa thượng Thích Mật Thể cảm khái mà nói
rằng, “không còn vạn vật thì mới không còn xuân, không
chúng sinh mới là không Phật hóa”. Thế giới chúng ta xưa
kia vốn an lành, chỉ vì con người không nhận ra bản thể
chân tâm, sanh ra vọng tưởng chấp trước, khởi lên ngọn
lửa tham sân si, khiến thế giới quay cuồng theo tham
vọng cá nhân, tôn giáo, chủ nghĩa, đảng phái, quốc gia
của riêng mình. Thế nên mới đưa đến tình trạng căng
thẳng vì mọi kiểu khủng hoảng; mà ở nước ta là khủng
hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công, khủng hoảng
tiêu dùng… dẫn đến viễn cảnh cuộc sống đa số nhân
dân trở nên mịt mờ với nhiều bất trắc.
Chợt nhớ lời Thoán giải thích toàn quẻ Bĩ của Kinh
Dịch “Bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh; đại vãng tiểu
lai” (Bĩ không phải là đạo của người, vì nó không có lợi
cho sự trung chính của người quân tử, cái lớn đã đi mất
mà cái nhỏ đang trở lại). Bĩ có nghĩa là bế tắc. Ở đây,
cái lớn là nguyên lý dương, cái nhỏ là nguyên lý âm;
dương tượng trưng cho sự trung chính cương cường
đã vắng mặt, chỉ có âm thể hiện tính giảo hoạt mềm
dẻo đang mặc sức tung hoành. Tuy nhiên, Bĩ không
phải là tình trạng nhất định, vì mọi sự đều biến dịch.
Cho nên, lời giải thích của hào thứ năm nói, “Hưu bĩ,
đại nhân cát. Kỳ vong, kỳ vong, hệ vu bao tang”. (Làm cho
hết bĩ, đó là việc tốt của bậc đại nhân. [Tuy nhiên, có
thể mất đấy, nên] Đừng quên, đừng quên, hãy buộc
chặt vào cụm dâu), ý nói rằng người ở trên có khả năng
chuyển Bĩ thành Thái, khai thông bế tắc cho thiên hạ
được nhờ; nhưng vẫn phải cẩn thận, và nên bám chắc
vào gốc rễ. Từ đó tiến đến lời giải thích của hào thứ sáu,
xác định, “Khuynh bĩ; tiên bĩ, hậu hỉ” (Đánh đổ được cái
bĩ (cái bế tắc); trước còn bế tắc, sau vui mừng), ý nói
sau khi bế tắc đã được giải tỏa thì mọi việc lại trở về với
sự hanh thông. Cho nên tiếp theo quẻ Bĩ là quẻ Thái.
Phải chăng đấy cũng chính là tinh thần của “nhất chi
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Mai” khi Thiền sư Mãn Giác nhân bệnh mà bảo cho đại
chúng biết, “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận / Đình tiền tạc
dạ nhất chi mai”?
Quẻ đầu tiên của năm Quí Tỵ chính là quẻ Thái,
động hào ba – hào cửu tam: “Vô bình bất bí, vô vãng
bất phục, gian trinh vô cữu, vật tuất, kỳ phu, vô thực hữu
phúc.” (Không nơi bằng phẳng nào không có nhấp nhô,
không gì đi mà không quay về gốc. Giữ chí hướng vững
bền sẽ được tốt lành). Gốc ở đây chính là nhân dân.
Còn đó cành mai của hy vọng
Quả là trong bối cảnh hiện tại, đã thấy sáng lên vài
điểm đáng mừng, khi những người lãnh đạo cao nhất
của đất nước đã nhìn ra những thiếu sót của hệ thống,
đã lên tiếng xin lỗi nhân dân về tình trạng lạm quyền,
về những sai lầm trong quản lý và lãnh đạo, về những
thiệt hại to lớn đã xảy ra. Tất nhiên, từ chỗ nhận ra thiếu
sót đến chỗ khắc phục được thiếu sót luôn đòi hỏi thời
gian; nhưng rõ ràng xã hội sẽ còn chịu nhiều tổn hại
nặng nề hơn nếu không ai dám nhận thiếu sót, không
ai dám chịu trách nhiệm.
Mặc dù Đức Phật không bao giờ là một nhà chính
trị, nhưng ngay trong những lời dạy của Ngài, Ngài
vẫn chú trọng đến việc trị quốc. Mặc dù giáo lý của
Đức Phật nhấn mạnh đến việc giải thoát của cá nhân,

nhưng hạnh phúc của con người về mặt chính trị và xã
hội cũng không bị bỏ qua. Đức Phật đã giảng dạy về sự
quan trọng và về các điều kiện thiết yếu của một chính
phủ tốt. Ngài dạy rằng khi người lãnh đạo chính phủ
tham nhũng và bất công thì xứ sở trở nên băng hoại
và đau khổ. Ngài chống lại sự tham nhũng và đã dạy
rằng chính phủ phải biết quản trị dựa trên các nguyên
tắc nhân ái. Ngài nói: “Khi người lãnh đạo đất nước
công bình và chính trực thì triều thần trở nên công bình
và chính trực; khi triều thần trở nên công bình và chính
trực thì các đại quan trở nên công bình và chính trực; khi
các đại quan công bình và chính trực thì các viên chức trở
nên công bình và chính trực; khi các viên chức công bình
và chính trực thì nhân viên thừa hành trở nên công bình
và chính trực; khi các nhân viên thừa hành công bình và
chính trực thì nhân dân trở nên công bình và chính trực”.
(Tuyển tập Kinh Tăng Chi).
Trong kinh Cakkavatti Sihananda (Chuyển Luân
Thánh Vương Sư Tử Hống, Tuyển tập Kinh Trường Bộ),
Đức Phật nói rằng các điều hung ác và tội phạm, như
ăn cắp, lường gạt, bạo lực, thù ghét, bạo tàn, ... đều bắt
nguồn từ sự nghèo khó. Quốc vương và triều đình có
thể dùng sự trừng phạt để kiềm chế tội phạm, nhưng
không bao giờ có thể tiêu trừ các tội phạm bằng quyền
lực của mình. Đức Phật chủ trương phát triển kinh tế,

thay vì dùng quyền lực, để xóa giảm tội phạm.
Nguyên tắc tối thượng là tạo điều kiện và môi
trường để người dân được hưởng quyền dân chủ một
cách đầy đủ trong một nhà nước thượng tôn pháp
luật. Người dân không phải lo sợ những kiểu hành xử
cảm tính, tùy tiện từ ông quan ở xã ở ấp đến những
người lãnh đạo cấp tỉnh cấp thành phố, hay từ những
bản quy hoạch “trên trời rơi xuống” đến những dự án
“làm lấy được” bất chấp hậu quả môi sinh và xã hội…
Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng là làm thế nào
để người dân hay quần chúng được “tưới tẩm” nguồn
thiện ý, nuôi dưỡng thiện tâm thay vì dựa vào bạo lực
để giải quyết mọi xung đột, mắc mứu trong đời sống.
Không bao giờ là quá trễ cho những ai muốn “hồi đầu
thị ngạn”, muốn tạo thiện nghiệp, tẩy rửa ác căn.
Người ta nhớ đến vua Asoka (vua A-dục), người đã
lãnh đạo bao cuộc chiến tranh mở rộng bờ cõi. Khi
nhà vua đánh chiếm xứ Kalinga, hơn mười vạn người
bị giết, mười lăm vạn người khác bị bắt. Cảnh tang
tóc của chiến tranh đã làm cho Asoka vô cùng hối
hận, và ông đã nguyện trở thành một Phật tử thuần
thành, một vị hoàng đế của hòa bình, của một tình
cảm nhân bản, sâu sắc bao gồm cả người và loài vật.
Lịch sử cho biết trong lời dụ khắc trên trụ đá ở Kalinga,
Asoka đã nói: “Cũng như ta mong cho con cái ta được
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hưởng mọi hạnh phúc và an lạc ở đời này và đời sau,
ta cũng cầu mong cho tất cả mọi người đều cũng được
hưởng hạnh phúc và an lạc như vậy”.
Dụ này ra đời mang tính chất “cách mạng” vào thời
đó vì tình hình lúc ấy là có nhiều người bị bắt giam mà
không có lý do xác đáng, gây đau khổ cho rất nhiều
người khác... Dụ trên đây cho chúng ta biết đường lối trị
dân của Asoka: Các pháp quan phải công minh, không
được bắt giam người bừa bãi. Vua quan tâm tới hạnh
phúc của toàn dân, như là quan tâm tới hạnh phúc của
con cái mình vậy. Asoka lên án mọi biểu hiện của đố
kỵ, đàn áp, lười biếng, thụ động, thiếu chuyên cần, v.v.
Trong lời dụ thứ hai của 14 dụ trên trụ đá, Asoka công
bố: “Tại khắp mọi nơi, ta đã cho dựng lên hai loại nhà
thương, nhà thương cho người và nhà thương cho súc
vật”. Lòng thương yêu của Asoka đối với loài vật thật là
có một không hai. Dụ đầu tiên trong số 14 Dụ trên đá
viết: “Ở đây không một súc vật nào được giết và hiến tế”.
Lời dụ thứ 5 trên các trụ đá của Asoka đã khẳng định cái
nhìn về môi sinh của vị vua Phật tử này: “Ngay cả rơm rạ,
nếu có sinh vật ở trong đó, cũng không bị đốt. Rừng cũng
không được đốt, hoặc vì sai lầm, hoặc là vì hung bạo và tàn
ác đối với sinh vật. Không được nuôi sinh vật bằng sinh vật”.
Không chỉ tôn trọng con người, Asoka còn quan tâm
đến cả loài vật và cỏ cây. Đó chính là thái độ tôn trọng sự
sống, bất kể sự sống đó biểu hiện dưới dạng gì. Đó chính
là đặc điểm riêng có của đạo Phật mà vua Asoka đã thể
hiện một cách sinh động và có hiệu quả không những
trong vương quốc của mình, mà còn trong các vương
quốc khác nữa. Thi hành một chính sách như vậy, Asoka
đã thực hiện đúng theo những lời khuyên của Ðức Phật
khi Ngài còn tại thế. Ðúng như vậy, lý tưởng mà Asoka
theo đuổi suốt đời mình là đảm bảo hạnh phúc vật chất
và tâm linh cho toàn thế giới, bao gồm cả người và súc
vật cùng mọi sinh vật khác. Tinh thần gìn giữ môi trường
sinh thái của Asoka đáng là tấm gương cho chúng ta hôm
nay khi nhìn những cánh rừng bị tàn phá, thú quý hiếm từ
voọc cho đến gấu, tê giác bị tận diệt, những dòng sông ô
nhiễm… và đáng hổ thay khi nhà thương cho người còn
chen chúc chật chội, bệnh nhân bị đối xử thiếu tôn trọng,
nói chi đến nhà thương cho súc vật!
Asoka đã biết vun trồng cành mai “thiện” sau những
lầm lỗi trong quá khứ lạnh lẽo như bao mùa đông trong
đời mình và trên đất nước do mình cai quản. Cành mai
“thiện” hôm nay còn đó. Chỉ tiếc xuân đang đến mà
nắng mới vẫn chưa đẩy lui được những ngày rét mướt
đầy lo âu dằn vặt, khiến hoa chưa kịp nở. Cũng như
mầm Thái đã hiện mà tượng Bĩ dường như cản lối, cái
hanh thông đã có hình có dạng mà sự bế tắc dường
chưa mất hẳn. Sứ mệnh của những nhà lãnh đạo là
tìm kiếm và kiến tạo mùa xuân bên ngoài cho nhân
dân. Một khi xuân ngoài chưa tìm xong, người ta vẫn
phải hối hả lo cơm áo gạo tiền, lo tàu xe về quê, vật vã
trên những cung đường đầy hiểm nguy chờ chực, hốt
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hoảng trước những góc phố có thể có kẻ thủ ác rình
rập đâu đó… thì làm sao có thể nói đến sự thăng hoa
của tâm thức nhờ được nghỉ ngơi sau một năm làm
việc vất vả, để lấy lại sức cho hành trình trước mặt…
làm sao có thể nói đến những định hướng lâu xa?
Tuy nhiên, một khi tâm ý con người đã hướng tới
việc cải cách và có quyết tâm cải cách thì chắc chắn
chẳng chóng thì chầy, xã hội cũng sẽ có những đổi mới
thực sự có ý nghĩa, mang tính bền vững. Người ta vẫn
tin rằng những cành mai “dân chủ” sẽ cung hiến cho
đời những đóa hoa mai tự do mạnh mẽ, nhờ có sự tinh
tấn chuyên cần chăm bón trên nền tảng quý trọng sự
thật và công lý, trên ý thức tôn trọng quyền của con
người và cuộc sống ổn định của người dân. Người ta
vẫn có thể tin rằng những bế tắc sẽ sớm được dọn dẹp
để có sớm sự hanh thông trong cuộc sống. Thật vậy,
Phật giáo quan niệm mọi sự đều vô thường, hàm ý
mọi sự mọi vật luôn biến chuyển không ngừng. Những
bế tắc cũng vậy, chúng không tồn tại mãi mãi mà sẽ
chuyển biến từ từ để có được hanh thông. Ước mơ của
người dân là cuộc sống luôn bình an nhưng luôn hanh
thông, để có được sự phát triển mang tính bền vững.
Đành rằng ước mơ con của người mãi mãi chỉ là ước
mơ, nhưng mùa xuân có thể ở lại nếu con người biết
tạo ra môi trường, điều kiện để đạt tới những điều gần
với ước mơ, để an hưởng hạnh phúc, tự do. Điều kiện
bên ngoài là người lãnh đạo luôn nỗ lực hành động
dựa trên tinh thần công chính; thái độ công chính của
nhà lãnh đạo phải được thể hiện cả trong lời nói lẫn ở
việc làm, và luôn được giữ trong tâm ý. Nhà lãnh đạo
cần biết lắng nghe ý kiến của dân chúng đánh giá về
sự cai trị của mình, để biết mình có phạm lỗi lầm nào
không trong khi điều hành đất nước.
Trong xã hội bao giờ cũng có những khuynh hướng
khác nhau mà cụ thể là khuynh hướng cải cách và
khuynh hướng bảo thủ. Người cải cách luôn sốt ruột
thấy mọi sự việc đều trì trệ. Người bảo thủ cho rằng
hiện trạng là đáng được duy trì. Họ không hiểu rằng
sự chuyển hóa là điều tất nhiên của vạn pháp. Vấn đề
là làm sao cho những người bảo thủ thấy được thiện
ý của nhóm đòi hỏi cải cách; ngược lại, nhóm bảo
thủ cũng phải thể hiện tinh thần tiếp thu những điều
mới phù hợp với hoàn cảnh mới, tôn trọng ý kiến của
những người cải cách. Khi đó, những sự chuyển biến
ôn hòa sẽ tuần tự xuất hiện mà không cần phải tranh
chấp. Để thực hiện được điều này, trước hết, mọi người
đều phải có sự chuyển hóa từ trong tâm thức; đó là vai
trò của một nền giáo dục chính trực.
Cành mai thiện còn đó thì tất nhiên thuộc tính sinh
hoa của nó còn đó. Vấn đề là phải có sự chăm sóc, sự
lưu tâm của những người làm vườn có trách nhiệm; và
cần nhớ rằng nó chỉ nở được trên mảnh đất mà nó cảm
thấy nó thực sự làm chủ; hay nói cách khác là nó cần
một vườn hoa Nhân chủ. 

Ảnh: Tông Giải

HUYỀN PHÚC

C

ứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân nước
Việt lại hân hoan thể hiện một tập tục truyền
thống thật hay và thật đẹp. Đó là đến chùa
lễ Phật vào ngày đầu năm. Rất đẹp và rất
thiêng liêng, truyền thống đến chùa lễ Phật
đầu năm. Cứ nhìn cảnh mọi người tấp nập trong khuôn
viên các ngôi tự viện vào những ngày đầu xuân với
lòng kính cẩn dâng hương lễ Phật thì nhận ra sức sống
tâm linh - cội nguồn văn hóa của dân tộc - vẫn tiềm
ẩn mạnh mẽ trong tâm thức người Việt, là nhân tố căn
bản cho việc nỗ lực xây dựng một xã hội hiền thiện. Bởi
người Việt luôn luôn đến chùa với tâm niệm:

Lên chùa lạy Phật quy y,
Cầu cho kẻ ở người đi an lành.
Xã hội có những dấu hiệu chuyển biến theo hướng
tiêu cực xấu ác là điều đáng báo động và cần có biện
pháp chấn chỉnh kịp thời; tuy nhiên, cái gốc vẫn vững
vàng - nghĩa là lòng dân vẫn tha thiết hướng thiện - thì
việc chuyển hóa xã hội trở thành hiền lương là điều đáng
cho mọi người tin tưởng và nỗ lực. Cái gốc của một xã
hội hiền thiện nằm ở lòng người. Đó là đức tin về một lẽ
sống đạo đức hiền thiện đi đôi với lòng khao khát thực
thi lẽ sống hiền thiện ấy trong đời sống hàng ngày. Cái
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gốc ấy đạo Phật gọi là Tín - Nguyện - Hạnh, được thể
hiện cụ thể qua việc quy y Tam bảo và phát nguyện thọ
trì năm giới cấm của người Phật tử. Tín là tin tưởng ở đức
năng giác ngộ hiền thiện của Tam bảo. Nguyện là phát
tâm mạnh mẽ trong việc theo đuổi gương sáng giác ngộ
hiền thiện của Phật-Pháp-Tăng. Hạnh là nỗ lực thực thi
đường lối giác ngộ hiền thiện hay ứng dụng nếp sống
giác ngộ hiền thiện mà Phật-Pháp-Tăng đã thể hiện và
chỉ bày. Cố nhiên, có tin tưởng (Tín) thì có phát tâm nỗ
lực học hỏi (Nguyện) và tập làm theo (Hạnh). Người Việt
đến chùa dâng hương lễ Phật tức là thể hiện đức tin đối
với Tam bảo và lòng mong muốn thực thi lẽ sống đạo
đức hiền thiện theo lời dạy bảo của Tam bảo: Phật-PhápTăng. Đây chính là nhân tố căn bản và thuận lợi cho việc
nỗ lực xây dựng một xã hội hiền thiện.
Theo quan niệm của đạo Phật thì để thiết lập một
xã hội hiền thiện, con người cần nuôi dưỡng đức tin về
một lẽ sống chân chánh hiền thiện và cần tuân thủ các
nguyên tắc đạo đức căn bản có khả năng giúp thăng
tiến đời sống đạo đức cá nhân và ổn định đời sống tinh
thần của cộng đồng. Vì thế, đạo Phật khuyến khích mọi
người thực hiện nếp sống quy y Tam bảo gắn liền với
việc tuân thủ năm giới cấm (không sát sanh, không lấy
của không cho, không tà hạnh trong các dục, không
nói láo, không uống rượu) để tự tìm thấy hướng đi an
lạc cho chính mình, đồng thời góp phần xây dựng đời
sống an lạc cho cộng đồng. Trong các lời dạy căn bản
của Ngài, Đức Phật đánh giá cao nếp sống quy ngưỡng
Tam bảo và thực hành năm giới cấm, xem đó là nguồn
nước công đức, nguồn nước thiện, có khả năng mang
lại hạnh phúc an lạc cho bản thân và cho nhiều người
khác ở hiện tại và tương lai mà mỗi người cần quan
tâm nỗ lực thực hiện. Ngài khuyên dạy:
“Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này,
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh
Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái,
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này
các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là
nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh
Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái,
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp.
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai,
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh
Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái,
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này
các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn
nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh Thiên, quả
dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ,
khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát
sanh, từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng
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chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng
sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau
khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận
thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ
hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là
nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện… dẫn
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy
của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đem cho không
sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận
thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho
vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh
không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được
san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ năm, là
nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh
phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà
hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, đem cho
không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không
hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho
vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh
không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được
san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại.
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là
nguồn nước thiện … dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh
phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói
láo, từ bỏ nói láo, đem cho không sợ hãi cho vô lượng
chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng
sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau
khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận
thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ
hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là
nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện …
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm
say rượu men, rượu nấu, đem cho không sợ hãi cho vô
lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng
chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh;
sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không
hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không
sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây
là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện …
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.
Này các Tỷ-kheo, tám nguồn nước công đức này, là
nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh
Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái,
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.”1
Bên cạnh việc gợi ý về đường lối căn bản để thiết lập
một xã hội hiền thiện, Đức Phật cũng lưu tâm đến một
yếu tố quan trọng khác có chức năng định hướng và
khuyến khích nếp sống đạo đức hướng thiện của cộng
đồng. Đó là gương sáng của các nhà lãnh đạo đất nước

trong việc thực thi nền tảng đạo đức của người lãnh
đạo2. Theo lời Ngài, các cấp lãnh đạo phải là người tiên
phong và gương mẫu trong nếp sống thực thi đạo đức
liêm chính thì lòng dân mới hân hoan hướng thiện, đất
nước mới thái bình, xã hội mới tiến triển hiền hòa:
“Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua đúng pháp có mặt,
khi ấy các vị đại thần đúng pháp có mặt. Khi nào các vị
đại thần đúng pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-lamôn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn
gia chủ đúng pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và
dân chúng ở các làng trở thành đúng pháp. Khi nào dân
chúng thị thành và ở các làng sống đúng pháp, khi ấy
mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo. Khi nào mặt trăng,
mặt trời đi đúng quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, các loại
sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại
sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày và đêm đi đúng quỹ đạo.
Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa
tháng đi đúng quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi
đúng quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo.
Khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo, khi ấy gió thổi
đúng mùa. Khi nào gió thổi đúng mùa, khi ấy chư Thiên
hoan hỉ. Khi nào chư Thiên hoan hỉ, khi ấy trời mưa điều
hòa. Khi nào trời mưa điều hòa, khi ấy lúa chín đúng mùa.
Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín đúng mùa, khi ấy loài
người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ mạng sẽ lâu dài, dung
sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có nhiều bệnh.
Khi đàn bò lội sông,
Đầu đàn đi sai lạc,
Cả đoàn đều đi sai,
Vì hướng dẫn sai lạc.
Cũng vậy, trong loài Người,
Vị được xem tối thắng,
Nếu sở hành phi pháp,
Còn nói gì người khác,
Cả nước bị đau khổ,
Nếu vua sống phi pháp.
Khi đàn bò lội sông,
Đầu đàn đi đúng hướng,
Cả đoàn đều đúng hướng,
Vì hướng dẫn đúng đường.
Cũng vậy, trong loài Người,
Vị được xem tối thắng,
Nếu sở hành đúng pháp,
Còn nói gì người khác,
Cả nước được an vui,
Nếu vua sống đúng pháp”3.
Trong không khí ấm áp của ngày xuân, vẫn còn đó
những lời dạy thiết thực sáng suốt của Phật, vẫn còn
đó những tâm hồn tha thiết hướng thiện, biết lo nghĩ
cho hạnh phúc của người khác, chúng ta có quyền tin
tưởng và hy vọng về một xã hội hiền thiện sẽ được
thiết lập trên cơ sở “vua tôi đồng lòng”, “cha con gắng

sức” vì tương lai một quê hương Việt Nam giàu đẹp và
từ hòa, từng được ngợi ca là xứ sở “có gió bốn mùa, có
trăng soi bóng, có chùa quanh năm”. 
Chú thích:
1. Kinh Nguồn nước công đức, Tăng Chi Bộ.
2. Kinh Không phóng dật, Tương Ưng Bộ.
3. Kinh Phi pháp, Tăng Chi Bộ.
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Bình minh đã rạng
NGUYỄN TƯỜNG BÁCH

“Morning has broken, like the first morning,
Blackbird has spoken, like the first bird”.
Khoảng giữa những năm 70 của thế kỷ trước, lời ca
trên được truyền đi trong tiếng hát của một chàng trai
25 tuổi, Cat Stevens.
“Bình minh vừa rạng, như buổi sáng ban đầu,
Chim sáo đã lên tiếng, như con chim ban đầu”.
“Buổi sáng ban đầu” là ngày khởi đầu, ngày nguyên
đán của vũ trụ, khi người nghe hiểu hết bài ca. Ánh
dương vừa rạng, chim vừa cất tiếng, nhưng tâm người
lại cảm nhận như buổi sáng tinh khôi của trời đất, như
tiếng chim nguyên thủy của thiên nhiên. Kỳ lạ thay!
Tác giả ca từ là Eleanor Farjeon, một văn sĩ người
Anh. Bà sinh năm 1881, vốn là một đứa trẻ ốm yếu, mắt
kém. Vì sức khỏe quá kém, cha mẹ bà không cho đến
trường, dạy bà học ở nhà. Lúc bà lên khoảng năm tuổi,
người cha dạy viết văn và làm thơ.
“Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the Word”.
“Tán thán tiếng hót, tán thán buổi bình minh,
Tán thán tất cả những gì vừa mới phát sinh từ Ngôi
Lời”.
Eleanor Farjeon là người có tâm hồn tôn giáo sâu
sắc, bà viết bài này trong độ tuổi già giặn khi đã quá 50.
Bà viết vì lòng ngưỡng mộ nơi một nhất thể mà truyền
thống của bà gọi là “Ngôi Lời”. Mọi hiện tượng trong
thiên nhiên mà phương Đông gọi là “sắc”, thì trong bài
ca của bà đều xuất phát từ một tự tính mà tôn giáo của
bà gọi là “Thượng đế”.
“Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven,
Like the first dewfall, on the first grass,
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Praise for the sweetness of the wet garden,
Sprung in completeness where His feet pass”.
“Ngọt ngào thay những giọt mưa vừa rơi, được ánh
sáng chiếu từ trời cao,
Như giọt sương ban đầu trên ngọn cỏ ban đầu,
Tán thán vị ngọt của khu vườn ướt sũng,
Trở thành viên mãn khi chân Ngài bước qua”.
Mọi sắc thể trong trời đất không những xuất phát từ
một tự tính duy nhất mà chúng vốn là “viên mãn”, trọn
vẹn, sáng rỡ. Chúng mang trọn vẹn tính chất sáng đẹp
của nguồn gốc vì mọi hiện tượng đều là “Thân” của
Thượng đế cả.
Eleanor Farjeon còn tự thấy mình là một phần của
Thượng đế, chính mình là một tiêu điểm, nơi mọi sắc
thể hội tụ. Bà kết thúc bài thơ bằng:
“Mine is the sunlight, mine is the morning,
Born of the one light, Eden saw play,
Praise with elation, praise every morning,
God’s recreation of the new day”.
“Ánh sáng mặt trời là của con,
Buổi bình minh là của con,
Sinh ra từ một thứ ánh sáng, thứ ánh sáng đã chiếu
Vườn địa đàng,
Tán thán với lòng hân hoan, tán thán mỗi khi trời rạng,
Mỗi ngày mới là mỗi lần Thượng đế lại sáng tạo”.
Câu thơ cuối là một chứng nghiệm hiếm có. “Thượng
đế” của Eleanor Farjeon không phải sáng tạo một lần
rồi thôi, bỏ mặc tất cả tự đấu tranh vật lộn với nhau
trong một khung cảnh mà ta gọi là “trần gian” như
nhiều người nghĩ. Ngược lại, mỗi ngày đều tinh khôi
mới mẻ, dường mọi sự đều mới sinh ra lần đầu, như
“buổi sáng ban đầu”, “con chim ban đầu”. Câu thơ cuối

của bà chính là ý tưởng nhất quán của toàn thể ca từ.
Đọc Eleanor Farjeon ta không thể không liên tưởng
đến nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore. Trong tập
thơ Gitanjali (Bài ca dâng hiến), ông cũng tán thán
Thượng đế như cách của Eleanor Farjeon, tức là xem
Ngài như một thể tính có nhân trạng. Tagore cũng nói
về một thứ ánh sáng:
“Light, my light, the world-filling light, the eyekissing light, heart-sweetening light!”
“Ánh sáng, ánh sáng của con, ánh sáng tràn đầy
trong thế gian, ánh sáng hôn lên đôi mắt, ánh sáng
ngọt ngào trong tim”.
Những vần thơ tha thiết của Tagore đã mang lại cho
ông giải Nobel văn chương năm 1913.
Tương tự như trong các tác phẩm của Tagore, cảm
khái chính của Eleanor Farjeon trong bài thơ Morning
has broken là một thứ “ánh sáng” sống động, tinh khôi,
soi chiếu từ tầng trời cao nhất đến từng giọt sương
ngọn cỏ. Những ai có tu tập Thiền định đều biết rằng,
trong một trạng thái nhất định của tâm, sẽ chỉ có một
cái “Biết” đang nhận thức. Cái Biết đó làm cho mắt thấy
được, tai nghe được, tâm cảm được. Mọi dạng sắc thể
hiện lên trong cái Biết đó như ánh sáng soi chiếu mọi
vật và tự soi chiếu chính mình. Thế gian mà ta tưởng
là có người có ta chỉ là cái Thấy đang thấy, cái Nghe
đang nghe chứ không có ai cả. “Ánh sáng” của cái Biết
trong Thiền chính là “ánh sáng” của Eleanor Farjeon,
của Rabindranath Tagore. Còn cái thể tính mà Farjeon
hay Tagore gọi một cách truyền thống là “Thượng đế”
thì Thiền gọi là “Không”.
Thế nên nếu Farjeon nói “Mỗi ngày mới là mỗi lần
Thượng đế sáng tạo” thì Thiền giả nói Không tạo nên
Sắc trong từng sát-na và Sắc chính là dạng xuất hiện

của Không, như sóng là dạng xuất hiện của nước. Nhà
văn nữ Eleanor Farjeon cũng như Rabindranath Tagore
hẳn đã biết điều này, nếu không thì các bài thơ của họ
đã không có một sức lôi cuốn như thế.
Bài thơ Morning has broken trở thành một bài thánh
ca trong khoảng năm 1931. Bài ca được hát lên trong
những dịp lễ tôn giáo hay sinh nhật trong các xứ đạo
tại Anh. Thế nhưng bài ca này trở nên nổi tiếng thế
giới từ khoảng 1973, khi Cat Stevens, sinh năm 1948,
một giọng ca bất hủ người Anh trình bày rộng rãi
trong công chúng. Như một duyên nghiệp định sẵn,
Cat Stevens cũng lại là một con người có tâm hồn tôn
giáo sâu sắc. Anh hát bài này lúc rất trẻ, với một giọng
ca trong trẻo, một khuôn mặt thánh thiện. Chỉ chừng
năm năm sau ngày thành danh, Cat Stevens cải đạo
theo Hồi giáo, lấy tên mới là Yusuf Islam, bỏ sự nghiệp
ca sĩ, bán đàn guitarre lấy tiền đi làm từ thiện.
Cô bé Eleanor Farjeon ốm yếu nọ cuối cùng sống
đến 84 tuổi. Cat Stevens xa lánh sân khấu. Mãi đến
khoảng 2006 anh đã trở lại thế giới âm nhạc với bộ râu
đã bạc, song giọng ca vẫn còn hay như xưa.
Trong mọi Sắc thể của Không thì âm thanh là vi diệu
bậc nhất. Ca từ được âm thanh chắp cánh và chuyên
chở nên những cảm khái sâu xa nhất của Đạo xưa nay
chưa bao giờ vắng mặt trong âm nhạc. Với phương
tiện hiện đại người nghe có thể nghe lại bài ca của
Morning has broken một cách dễ dàng bằng cách gõ
từ “cat stevens morning has broken” trên mạng. Trong
các youtube hiện ra, người nghe nên chọn bài ca có
mang tấm hình của Cat Stevens lúc thanh niên.
“Morning has broken, like the first morning,
Blackbird has spoken, like the first bird”.
Tiếng ca vang lên, cái Nghe đang tự vận hành! 
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NGUYỄN THẾ ĐĂNG

M

ùa xuân là sự trẻ lại, sự tái sinh tươi trẻ
của trời đất và của con người. Cũng
không biết từ khi nào, ngày mồng
một Tết, ngày mở đầu của mùa xuân,
là ngày của Phật Di-lặc. Hình ảnh Đức
Phật Di-lặc tươi mát, trẻ trung đã quen thân với người
vùng Đông Á là một ông lão bụng phệ, nét mặt tươi
cười trẻ thơ, có các đứa bé leo trèo trên vai trên cổ, đứa
ngoáy tai, đứa rờ mắt, đứa thọc rốn… Những đứa bé
này tượng trưng cho các giác quan và các đối tượng
của giác quan. Với người thường, chúng là những kẻ
khuấy động, chọc phá tạo ra cho con người biết bao
phiền não khổ đau.
Phật Di-lặc trẻ trung tươi mát vì Ngài đã đạt đến bản
tâm của mình, đó cũng là bản tâm của vũ trụ muôn
loài, tự do đối với các giác quan, không còn bị nhiễm ô
trói buộc bởi các đối tượng của giác quan. Ngài tự do
chơi đùa với trần thế, hay để trần thế chơi đùa nơi Ngài
mà chẳng dính mắc chút gì.
Tuổi đời của Ngài là một ông lão, nhưng tâm hồn
là một trẻ thơ, bởi vì chỉ có trẻ thơ mới chơi đùa với
các trẻ thơ giác quan vô tâm nghịch ngợm. Một trẻ thơ
thiêng liêng, viên mãn.
Người giải thoát là người già lắm vì đã đi qua hết
con đường khổ ải dài dằng dặc của sanh tử. Đồng thời
cũng là đứa trẻ thơ, vì đã ở trong cội nguồn vô sanh
của sanh tử. Cấp bậc giải thoát là địa thứ tám Bất động
địa, còn được gọi là Đồng chân địa, địa của trẻ thơ trinh
trắng không từng bị ô nhiễm.
Đây là một hình ảnh biểu trưng cho sự tự do, giải
thoát, an vui của đạo Phật. Đã hết rồi Khổ, Tập, Diệt,
Đạo; đã hết rồi sanh, lão, bệnh, tử. Chỉ còn sự tự do
lồng lộng, tình thương bao la (Maitreya, danh hiệu của
Phật Di-lặc, dịch là Từ Thị, bậc lòng từ bao la).
Kinh Đại Bát Niết-bàn có chương Anh nhi hạnh, tức là
hạnh trẻ thơ, hạnh bé thơ. Con đường khổ đau và già
chết đã được đi ngược lại để đến cội nguồn an vui và
trẻ trung bất tử. Cội nguồn an vui và trẻ trung bất tử
này chính là Phật tánh mà mỗi chúng sanh đều có.
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“Chẳng có thể đứng dậy, đi tới, đi lui, nói chuyện,
đây gọi là Anh nhi (bé thơ). Như Lai cũng vậy, chẳng
thể khởi dậy, vì Như Lai hoàn toàn chẳng khởi tướng
các pháp. Cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng
bám giữ tất cả các pháp”.
Bậc giải thoát, giác ngộ là một bé thơ, theo nghĩa
chẳng thể đứng dậy vì hoàn toàn không vọng lập tướng
các pháp. Không hư vọng lập nên tướng các pháp, vì
“phàm hễ có tướng đều là hư vọng” (Kinh Kim Cương).
Không vọng lập tướng các pháp nghĩa là không vọng
lập thế giới sanh tử. Hoàn toàn không khởi lập các
tướng của sanh tử tức là hoàn toàn giải thoát. Bậc ấy
cũng như một bé thơ, không thể đứng dừng, vì không
bám giữ, đứng dừng, chấp trụ vào bất cứ cái gì. Đây là
sự không thể nhiễm ô của giải thoát.
Trái lại với bé thơ, ngây thơ, không thể làm gì cả, là
người lớn trưởng thành. Người lớn trưởng thành đây là
người lớn của thế giới sanh tử, trưởng thành trong thế
giới sanh tử. Người lớn thì khởi dậy đủ mọi thứ tướng
và khởi dậy đủ mọi thứ phiền não tham sân, si, kiêu
căng, đố kỵ… đối với các tướng vọng lập ấy. Người lớn
thì đứng dừng, bám trụ vào tất cả các pháp, nghĩa là
đứng dừng bám trụ vào mọi sự vật có bản chất là Khổ,
Không, Vô thường, Vô ngã của thế giới sanh tử.
“Như Lai không thể đến, vì thân Như Lai chẳng có
lay động. Cũng không thể đi vì Như Lai đã ở trong Đại
Niết-bàn”.
Đạt đến và ở trong Đại Niết-bàn, đạt đến trọn vẹn
Pháp thân, tức là không ở đâu mà không nơi nào không
ở, viên mãn cùng khắp. Đến và đi là chuyển động, hoạt
động của một cái gì hữu hạn. Cái vô hạn và viên mãn
cùng khắp thì không đến không đi.
Sự không thể đến, không thể đi này được ví với
bé thơ, ngồi một cục, không đi đâu không đến đâu,
không cần đi đâu không cần đến đâu, vì đâu đâu cũng
là Chính Mình.
“Như Lai không thể nói, vì Như Lai dầu nói pháp cho
tất cả chúng sanh nhưng thật ra không có nói gì. Bởi
vì pháp có chỗ nói được thì đó là pháp hữu vi, do đây

nên không có chỗ nói. Lại không ngôn ngữ, như bé thơ
không có ngôn ngữ rõ ràng, dầu có ngôn ngữ mà thật
ra không ngôn ngữ. Cũng vậy, ngôn ngữ không rõ ràng
chính là bí mật của chư Phật. Dù chư Phật nói nhưng
chúng sanh chưa hiểu nên gọi là không ngôn ngữ.
Lại như bé thơ chẳng gọi sự vật bằng một tên duy
nhất, vì chưa biết rõ tên đích xác, nhưng chẳng phải vì
vậy mà chẳng biết sự vật. Cũng vậy, tuy tất cả chúng
sanh chẳng đồng về giống loài, địa phương, ngôn ngữ,
Như Lai phương tiện thuận theo ngôn ngữ của họ, làm
cho tất cả loài nhờ đó mà được hiểu biết”.
Các bậc giác ngộ luôn luôn nói pháp cho tất cả
chúng sanh, khai thị để cho chúng sanh ngộ nhập cái
thấy biết của Phật (Tri kiến Phật). Nhưng thật ra các
ngài không có nói gì vì các ngài ở trong thật tướng
“xưa nay không một vật”, thường trụ trong “các pháp
xưa nay không tịch”. Không có ngôn ngữ, không có nói
pháp vì không thấy có các pháp được nói đến và các
đối tượng để nghe pháp, vì trong Đại Niết-bàn không
có các nhị nguyên, chủ thể và đối tượng, tất cả đồng
một vị Niết-bàn.
Chúng ta nhớ lại vị Tổ của phái Thiền thứ hai ở Việt
Nam có pháp danh là Vô Ngôn Thông. Pháp danh này
đồng nghĩa với điều đã nói ở trên.
Chính trong tự do và giải thoát khắp cả này, trong
trạng thái vô sở trụ này, các ngài không vướng mắc vào
danh từ ngôn ngữ, mà “phương tiện thuận theo ngôn
ngữ của họ, làm cho mọi loài được hiểu biết”, điều này
kinh điển gọi là “Bốn vô ngại giải”, tự do vô ngại với

pháp, nghĩa, từ, biện và bốn cái này trở thành phương
tiện tự do để nói, khiến cho tất cả đều được hiểu biết.
“Lại bé thơ có thể nói được chữ cái. Cũng vậy, Như
Lai nói chữ cái, như nói ‘bà’, ‘hòa’. ‘Hòa’ là hữu vi, ‘bà’ là
vô vi. Vì thế mà thí dụ như bé thơ. Như Lai nói thường,
chúng sanh nghe rồi, muốn cầu pháp thường dứt được
vô thường. Đây gọi là hạnh bé thơ”.
Bé thơ thì thơ ngây, vô tâm, chỉ bập bẹ vài chữ cái.
Nhưng những chữ cái ấy là lời chân thật, có thể làm
cho chúng sanh dứt được sự vô thường, sự khổ, để đạt
được pháp thường, sự an vui.
“Cũng vậy, đại Bồ-tát vì chúng sanh nên chẳng biết
khổ vui, không kể ngày đêm, tâm bình đẳng đối với
chúng sanh, không nghĩ tưởng thân sơ khác biệt”.
Ví như bé thơ, Bồ-tát không phân biệt thân sơ,
không tránh khổ tìm vui. Không phân biệt, lấy bỏ là
trí huệ. Vì chúng sanh mà làm việc là lòng bi. Lòng bi
mà không phân biệt nghĩa là lòng bi mà có trí huệ
thì lòng bi thêm bao la vô ngại. Trí huệ không phân
biệt mà có lòng bi vì chúng sanh mà làm việc thì trí
huệ càng thêm cụ thể, trực tiếp, cắm rễ vào đời sống
hiện thực.
“Lại bé thơ chẳng thể tạo tác những việc lớn và việc
nhỏ. Cũng vậy, Bồ-tát chẳng tạo nghiệp sanh tử, đây gọi
là chẳng làm việc lớn. Bồ-tát chẳng tạo việc nhỏ, đây gọi
là tâm Thanh văn, Độc giác. Bồ-tát trọn chẳng thối thất
tâm Bồ-đề để tu hạnh Thanh văn, Độc giác Phật”.
Bồ-tát như bé thơ, chẳng tạo tác việc gì. Chẳng tạo
nghiệp sanh tử, việc tốt lẫn việc xấu. Việc xấu thì phải
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chịu quả báo xấu, vào ba nẻo thấp của sanh tử, nhưng
việc tốt cũng được những quả báo tốt để lên những
cõi cao của sanh tử. Bồ-tát ở trong Không, Vô tướng,
Vô tác, nên nỗ lực cứu độ chúng sanh, vì không bỏ tâm
Bồ-đề, nhưng trong tâm không có tôi cứu độ, người
được cứu độ, và hành động cứu độ. Do thế mà làm việc
tốt nhất, lợi lạc nhất cho chúng sanh mà không có quả
báo, dù là quả báo tốt nhất.
Đó là người vô sự, làm tất cả mà thật ra không làm gì
cả. Không làm việc lớn tức là ở trong Không, Vô tướng,
Vô tác.
Còn việc nhỏ là đi vào con đường giải thoát an vui
cho cá nhân thay vì lo cho sự giải thoát an vui của tất
cả. Bồ-tát như đứa bé vô tâm chơi đùa. Việc lớn là tạo
nghiệp sanh tử thì không làm, nhưng việc nhỏ là lo
cho giải thoát của mình, cho sự thể nhập của mình
vào Niết-bàn cũng không làm. Đây là con đường của
bé thơ, con đường Trung đạo của sự ngây thơ bổn
lai không ô nhiễm. Con đường Trung đạo của Bồ-tát
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được ví như con đường bé thơ, ngây thơ đi giữa sanh
tử của thế gian và Niết-bàn của bậc Thanh văn, Độc
giác. Và hơn nữa, con đường đó là con đường siêu việt
vì “không đi, không đến, không dừng”, vì “vô tướng, vô
tác”. Con đường ấy là con đường chơi đùa, vì như kinh
Đại Bát-nhã nói: “Bồ-tát cứu độ chúng sanh thì cũng
như tranh đấu với hư không”.
Hạnh trẻ thơ là con đường của sự trẻ trung vĩnh cửu,
vì không nhiễm ô bởi sanh tử và cũng không mong
ước trở về Niết-bàn (Vô tác hay Vô nguyện). Đó là con
đường “biết pháp tánh”, tức là biết tánh của sanh tử và
Niết-bàn, cho nên thường “thọ pháp lạc” (Phẩm Trường
thọ). Đó cũng là con đường của lòng từ bi ngây thơ vô
lượng, “lòng từ bi lợi lạc chúng sanh, cho đến loài trùn
kiến cũng ban cho sự không sợ hãi” (Phẩm Tà chánh).
Đó là con đường của hân hoan bao la, vì không thấy
có gì ở ngoài mình, vì trung tâm thì ở khắp tất cả. Đó
là trạng thái vốn sẵn của tâm mỗi chúng sanh mà kinh
Đại Niết-bàn gọi là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 

THỊ GIỚI

T

ruyền thuyết kể rằng vào ngày Tết, vua Hùng
và quần thần đưa nhau lên núi Thiên Cầm
để nghe cung đàn nhà Trời. Chúng ta không
biết “cung đàn nhà trời” ra sao, nhưng truyền
thuyết này gợi cho chúng ta một hình ảnh
đẹp về sự kết nối giữa người với người, với thiên nhiên,
vũ trụ, đất trời. Truyền thuyết đó cũng nói với chúng ta
rằng ngày Tết là ngày lắng nghe.
Nhưng có thể từ lâu chúng ta không có điều kiện và
không đủ “Hòa” để nghe được “cung đàn nhà Trời”. Giữa
không gian tĩnh mịch của một đêm không trăng sao,
trong những giây phút cuối cùng của cuộc tiễn đưa
một chu kỳ thời gian đã cùng chúng ta gắn bó và đưa
chúng ta vào điểm khởi đầu một chu kỳ mới, chúng ta
bắt đầu nghi lễ Giao thừa. Và trong lễ Giao thừa này,
chúng ta cố gắng lắng nghe để tương thông với các “vị
thần thời gia”. Chúng ta bước vào dòng thời gian mới
hơn, một không gian tươi mát hơn. Và ở điểm khởi đầu
trinh nguyên đó, chúng ta có thể nghe rõ hơn hơi thở
của mình, thấy rõ hơn những niệm tưởng trong tâm
mình. Chúng ta có thể tụng một thời công phu khuya
để đưa tâm thức vào vô tận theo lời kinh, câu chú. Hoặc
chúng ta ngồi bên Đức Phật, đón nhận sự thanh thản
và niềm hy vọng cho mình, cho người…
Vâng. Tết là ngày để lắng nghe. Và lắng nghe là
một khả năng quan trọng trong đời sống. Người Tây
phương bây giờ không lạ gì với cụm từ “Lắng nghe và

Hiểu” (Listen and Understand). Lắng nghe trong học
tập, trong quản lý, trong kinh doanh, trong giao tiếp…,
và lắng nghe trong đời sống hằng ngày để thành công
hơn hay sống hạnh phúc hơn. Một câu ngạn ngữ Tây
phương cũng nói rằng nếu biết lắng nghe, dù đi đến
nơi đâu bạn cũng sẽ nhận được sự yêu mến.
Lắng nghe. Chúng ta có thể nghe tiếng có âm thanh
và tiếng không có âm thanh. Có tiếng cười, tiếng khóc,
tiếng vui, tiếng buồn phát ra âm thanh; cũng có những
tiếng cười, tiếng khóc, tiếng vui, tiếng buồn không
thành lời. Có tiếng gió xào xạc qua cây, tiếng sóng rì
rào trên biển; cũng có tiếng của không gian tĩnh mịch,
tiếng của biển cả đứng gió lặng yên…
Kinh Pháp Hoa cho chúng ta biết rằng, khi chúng ta
sống trong Pháp Hoa, trong tính bình đẳng của Tánh
Phật, Tánh Giác, chúng ta có được một ngàn hai trăm
công đức của tai. Công đức đó là nghe được những âm
thanh có tiếng và những âm thanh không có tiếng,
những âm thanh gần và những âm thanh xa.
“Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhơn, thọ trì
kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc
giải nói, đặng một nghìn hai trăm nhĩ công đức, dùng
tai thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến
ngục Vô Gián, trên đến trời Hữu Đảnh, trong ngoài các
thứ lời lẽ giọng tiếng: Tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe,
tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc,
tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng
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nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ,
tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng
phàm phu, tiếng thánh nhơn, tiếng đáng ưa, tiếng
chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng Dạ-xoa,
tiếng Càn-thát-bà, tiếng A-tu-la, tiếng Ca-lầu-la, tiếng
Khẩn-na-la, tiếng Ma-hầu-la-dà, tiếng lửa, tiếng nước,
tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỉ,
tiếng Tỳ-kheo, tiếng Tỳ-kheo ni, tiếng Thanh văn, tiếng
Bích chi Phật, tiếng Bồ-tát, tiếng Phật.
Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả
trong ngoài có các thứ tiếng, dầu chưa đặng thiên nhĩ
dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thảy
đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tăm như thế, mà
chẳng hư nhĩ căn.” (Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19).
Và “tiếng đàn Trời” có lẽ cũng vừa có âm thanh vừa
không có âm thanh. Không sắc, thanh, hương, vị, xúc,
pháp nhưng không phải là không. Kinh Hoa Nghiêm nói
đất thuyết pháp, chúng sanh thuyết pháp. Kinh Di Đà nói
nước, chim, cây, rừng tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp.
Đức Phật đưa đóa hoa mỉm cười, ngài Ca-diếp lãnh hội
được Pháp âm vi diệu. Thiền sư Vân Nham đưa lên phất
trần, ngài Động Sơn nghe được tiếng loài vô tình thuyết
pháp. Tất cả đều thị hiện âm thanh cho chúng ta nghe,
thị hiện tướng hảo cho chúng ta thấy. Khi nghe với toàn
thể thân và tâm thì nghe được “tiếng đàn Trời.”
Nghe đó cũng là nghe sự sống. Trong đời sống bận
rộn hằng ngày, chúng ta thường không để ý nhận ra cái
nền tảng hướng dẫn đời sống của chúng ta. Nó vô hình
nhưng mạnh mẽ. Có thể nói đó là cái chất sống, cái
nguồn sống trong mỗi chúng ta. Và Tết, cơ hội để chúng
ta có những khoảnh khắc dừng lại, là dịp để chúng ta
phát hiện ra “tố chất của đời sống” vốn có đó. Khi yên
lặng lắng nghe hơi thở, yên lặng lắng nghe bước chân
đang bước, lắng nghe thời gian đang trôi, không gian
đang mở…, chúng ta nghe được sự sống, nghe được
nguồn sống đang hiện diện bên trong cũng như bên
ngoài chúng ta. Khi mở lòng để tiếp đãi đời sống, tiếp
đãi đất trời, tiếp đãi mọi người mọi vật, chúng ta có cơ
hội nghe được đời sống, nghe được nguồn sống nơi
chúng ta và chung quanh chúng ta.
Đó cũng là “tiếng của vạn pháp.” Ngày Tết lắng nghe
là lắng nghe “tiếng của vạn pháp”.
Lắng nghe cũng là bước thẳng vào thành trì những
gì chúng ta quí mến, ôm ấp, đồng thời bước thẳng vào
những thứ chúng ta ghét bỏ, tránh né, để đi vào trung
tâm của những thứ đó, để có được một thứ kết nối
thuần túy, để cho tâm chúng ta nhịp theo âm hưởng
của đời sống đang là.
Lắng nghe cũng là cách khơi dậy cuộc xung đột nội
tâm cũng như nhìn thấy sự mâu thuẫn trong cuộc sống,
là con đường phát khởi tâm Bồ-đề, tâm tùy thuận mà
các vị Bồ-tát đã đi theo.
Lắng nghe là lắng nghe cả niềm vui và nỗi buồn, sự
lo âu của kẻ khác, loài khác. Lắng nghe là một cửa ngõ
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của trí tuệ và tình thương. Lắng nghe là một hạnh để
thành tựu… Lắng nghe thế giới, lắng nghe con người
cũng đồng thời là lắng nghe chính mình.
Và từ đó, Tết cũng có thể là cơ hội để chúng ta phát
hiện ra hay tìm thấy lại chính chúng ta. Và sự phát hiện
ra chính mình là bước ngoặt lớn trong đời sống của mỗi
người. Đó là lúc con người nhận ra được mình thật sự là
gì trong cái toàn thể để có thể sống có ý nghĩa hơn.
Và cái chúng ta cố gắng lắng nghe trong ngày Tết
là lắng nghe cái toàn thể để trọn vẹn được ý nghĩa của
sự lắng nghe.
Lắng nghe những khó khăn, lo toan của đời sống
cũng là lắng nghe sự bao dung của đời sống. Trong
nỗi khó khăn, lo toan có sự bao dung, và trong sự bao
dung chứa đựng những khó khăn, lo toan. Đó là nét
đẹp duy nhất của đời sống, là sự giải thoát ngay trong
đời sống này, là sự ra khỏi thành để nhìn thấy thực tại
của đời sống, để vượt thoát sự khổ đau của đời sống.
Trong bao nhiều năm sống giữa bốn bức tường
thành ngăn cách, Đức Phật chỉ thấy được, nghe được
một đời sống đóng khung nhàm chán, tạm vui, tạm
yên. Cho đến khi ra khỏi thành, một khung trời rộng
lớn của đời sống mới đã mở ra với Ngài. Khung trời
rộng lớn đó chứa đựng cả khổ đau và hạnh phúc, khó
khăn và thành tựu.
Bao nhiêu lâu rồi chúng ta đã sống trong những bức
tường an toàn để vui chơi ngày Tết, chúng ta trốn tìm
sự an bình trong những tháp ngà, cho phép chúng ta
quên đi những nhọc nhằn của chúng ta và người khác.
Nhưng thời buổi đó, thời buổi mà những xã hội loài
người còn khép kín, ngăn cách nhau, cái khổ của thế
giới chung quanh chúng ta ít khi thấy tận mắt, nghe
tận tai mà ngày nay hầu như chúng ta chứng kiến mỗi
ngày, chúng ta hãy để cho qua đi không lưu luyến.
Chúng ta cũng hãy quên đi thời mà chúng ta nhốt
mình trong một “Đạo Phật tháp ngà”, một đạo Phật lợt
lạt với thực tại đời sống, tán tụng tiếng chuông chùa
Hàn San xa vời của Trương Kế, vẽ vời cảnh sương khói
Lô Sơn mơ màng của Tô Thức... Ngày nay, chúng ta
sẽ không sống trọn vẹn được cái Tết nếu chúng ta cố
quên đi những bất hạnh chung quanh chúng ta. Chỉ có
sự lắng nghe toàn thể và sâu thẳm mới đem lại bình an
và hạnh phúc thật sự cho chúng ta.
Khi chúng ta lắng nghe tiếng chuông chùa ấm áp
êm đềm, đồng thời chúng ta cũng lắng nghe tiếng địa
ngục khổ đau, nguyện cho tiếng chuông vang đến tận
những địa ngục u ám tối tăm nhất.
Khi chúng ta đứng trên ngọn Yên Tử sương khói ôm
ấp tấm lòng ngàn năm của tiền nhân, của hồn thiêng
sông núi, chúng ta không quên nhìn xuống dưới kia,
nơi đất nước và người dân đang cố vươn mình lên giữa
vô số những khó khăn.
Khi chúng ta sống trong cảnh đoàn tụ, ấm cúng, vui
với những lời chúc tụng hạnh phúc đầu năm, chúng

ta không quên nghĩ đến những mảnh đời neo đơn cơ
cực, những cháu bé không nhà, những cụ già không ai
chăm sóc.
Khi chúng ta tạm dừng thân và tâm trong không
khí chan hòa tình đạo nơi chùa Tổ, trong ánh mắt từ bi
và nụ cười khai thị của Thầy, chúng ta đồng thời cũng
lắng nghe tiếng khóc của lòng mình, tiếng thổn thức
của đứa cùng tử chưa có cơ hội trở về.
Có lắng nghe tiếng khóc âm thầm của chính mình
cũng như tiếng khóc âm thầm của người khác và của
những loài chúng sanh khác, chiếc gậy từ bi của ngài
Địa Tạng mới có thể phá tan cánh cửa địa ngục trong
tâm của chúng ta, phá tan những ngục tù của đời sống,
để cho đời sống trở thành thênh thang.
Người ta thường phê phán xã hội ngày nay, Đông
phương cũng như Tây phương, là những xã hội vô cảm.

Có lẽ do sự đấu tranh và va chạm nhiều với những thử
thách, đối đầu làm cho con người ngày nay trở nên chai
lì. Chúng ta hãy làm tươi mát trở lại tâm hồn chúng ta,
vượt qua sự vô cảm của chúng ta bằng sự lắng nghe.
Chúng ta hãy lắng nghe Ngày Tết như John Daido
Loori lắng nghe thế giới:
“Chúng ta hãy thấy và nghe những lời thuyết pháp
này. Chúng ta hãy thấy và nghe tiếng của núi và sông,
của những loài đang bị nguy hiểm và có nguy cơ tuyệt
chủng. Chúng ta hãy thấy và nghe tiếng của nguyên tử,
của những kẻ không nhà, của trẻ con; tiếng của những
lời dạy của vô số thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương
lai. Nếu chúng ta cố gắng thấy với mắt và nghe với tai,
chúng sẽ không khi nào thấy được. Chỉ khi nào chúng ta
thấy với tai và nghe với mắt chúng ta sẽ thật sự thấy “cái
đó” một cách rõ ràng.” (Vô Tình Thuyết Pháp)
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Chúng ta hãy bước ra khỏi thành hay phá vỡ chiếc
thành đang vây chúng ta, ra khỏi tháp ngà đang nhốt
chúng ta để lắng nghe sự đói nghèo, bịnh tật, thiếu
thốn, khổ đau. Trong sự lắng nghe tự tại của Đức Quán
Thế Âm, điều Ngài nghe nhiều nhất là tiếng khổ của
chúng sanh. Nghe tự tại tiếng khổ của chúng sanh là
thở cùng hơi thở khổ của chúng sanh, tiếp xúc với thực
tại chúng sanh.
Và khi đã nghe tiếng khóc của người và cả tiếng
khóc của chính mình, nói theo thầy Nguyễn Thế Đăng,
chúng ta hãy đem toàn thể thân tâm này làm phòng
thí nghiệm để thử nghiệm lại những sản phẩm của đời
sống mà chúng ta đang sống.
* * *
Bây giờ là bốn giờ sáng. Tôi như đang nghe được nỗi
lòng của các cháu sinh viên trong những lá đơn xin cấp
học bổng. Tôi như đang nghe được sự gắn bó của của
những con người với nhau không phân biệt chủng tộc
khi biết lắng nghe nhau; nghe được những giọt nước mắt
của cô Lee khi nói chuyện với thầy Nguyễn Thế Đăng. Tôi
cũng như đang nghe nỗi cô đơn thăm thẳm của chính
mình khi ngồi bên Đức Phật và viết những dòng này.
Chúng ta hãy lắng nghe một cháu sinh viên không
có cả hai tay, chỉ dùng đôi chân để làm mọi công việc,
muốn vươn lên để cuộc sống tốt đẹp hơn với suy nghĩ
“mình đã không làm được gì mà không học nữa thì
cuộc sống của mình sau này lại càng vất vả hơn, mình
càng làm gánh nặng hơn cho bố mẹ”.
Hãy nghe một cháu sinh viên khiếm thị với “… ước
mong của em là được theo học Khoa Giáo dục Đặc biệt
để sau này có cơ hội được phục vụ trong ngành giáo
dục trẻ khuyết tật – đặc biệt là các em khiếm thị, được
trực tiếp hướng dẫn các em và giúp các em có cơ hội
vươn lên hòa nhập với xã hội”.
Chúng ta hãy lắng nghe các em nói về những
người mẹ, người cha cam sống với bịnh hoạn, với sự
đau đớn thể xác để nuôi nấng tâm hồn và tương lai
của con mình:
“Dường như ngày nào má em cũng đều sống với thuốc,
má em sợ đi khám bệnh lắm vì mỗi lần như thế bác sĩ lại
bảo phải nhập viện mà nhà lại không có đủ tiền”.
Và nỗi lòng của một sinh viên nghèo, rất nghèo, quên
hoàn cảnh khó khăn của mình khi nhìn những người
nhà bịnh nhân trong bịnh viện: “Cháu viết bức thư này
trong lúc rảnh rỗi của một buổi trực đêm, không có
nhiều thời gian để chia sẻ với các cô chú. Nhìn thấy
bệnh nhân và người nhà chống chọi với nghèo đói và
bệnh tật cháu thương lắm, mong sao có thể trở thành
bác sĩ giỏi thật mau, thật nhanh”.
Và nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh, những nỗi
lòng như vậy*.
Vừa rồi Xuân có tổ chức buổi hội thảo ở chùa An Phú
Đông về làm thế nào để sống hạnh phúc và ngày càng
hạnh phúc hơn.
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Qua bài tường thuật cuộc giao lưu do cô Mỹ Hạnh
gởi, có những việc làm, cử chỉ, lời nói làm tôi cảm động.
Tất cả đều muốn hạnh phúc, đều muốn vươn lên, đều
muốn kết nối, và trong tiềm thức, đều muốn trở về.
Trong đoạn kết bài tường thuật, cô Mỹ Hạnh viết:
Về đến nhà, hai đứa tôi lại nói về chuyến đi chơi hôm nay.
Lee làm tôi cảm động theo về câu chuyện của cô nàng.
- Không biết tại sao mà khi nói chuyện với Thầy, Lee
thấy lạ lắm; vì sao mà Lee là một người luôn luôn là vui
cười mà sao hôm ngay nghe Thầy nói, Lee không thể nào
ngăn được nước mắt cứ ràn rụa theo Lee .
- Lee ơi, có lẽ từ sâu trong tâm thức của Lee, đây là một
ngày trở về với nhà của chính mình nên bồi hồi xúc động
đó thôi.
- Thầy cũng nói và Lee cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ
kiếp trước Lee đã từng là một tu sĩ của Mật tông rồi.
Từ ngày chơi với cô bạn này cho đến giờ đã gần 20
năm, lần đầu tiên tôi thấy Lee khóc vì vui mừng, một niềm
vui thật sâu kín. Sự hoan hỷ đến lạ kỳ.
Lee tiếp tục nghe bài kinh Om Mani Pad Me Hum, còn
tôi thì lại ngồi vào máy tính gõ gõ để gửi cho các bạn
đây. Cám ơn các em đã đến với nhau cùng chúng tôi,
cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ với các em, để đền bù lại
những mất mát, những khát khao mà tôi đã trải qua thời
tuổi trẻ.
“Om Mani Padme Hum”. Viên ngọc quí trong bông
sen, hay Tán thán viên ngọc quí trong bông sen. “Om
Mani Padme Hum” là thần chú lưu xuất từ Tâm Đại Bi
của Đức Quán Thế Âm, và hạnh của Bồ-tát Quán Thế
Âm là Hạnh Lắng Nghe, lắng nghe thế gian.
Viên ngọc quí này mỗi chúng ta, mỗi con người hay
mỗi chúng sanh, đều có sẵn. Hãy tỏa hương kết nối
như bông sen, thuần khiết, không trước sau, không
phân biệt, hay nói theo cách nói nhà Phật là nhận ra
mối tương quan tương tức - tương nhập, interbeing interpenetration, để viên ngọc quí trong chúng ta hiển
lộ. Và nói theo Đức Dalai Lama, khi lấy “mani” làm chỗ
nương tựa, làm chỗ trở về, thì dù hạnh phúc hay buồn
đau, Đức Quán Thế Âm sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng
ta, chúng sẽ bước đi dễ dàng trên con đường Đại thừa,
con đường tình thương, kết nối và giải thoát. Tình
thương và ý muốn cứu giúp sẽ đầy trong tâm chúng
ta. Nó cũng cho chúng ta khả năng thấy và nghe rõ
ràng hơn, chính xác hơn về những nhu cầu của người
khác. Và đó là lý do toàn bộ Giáo pháp Đại thừa chứa
đựng trong sáu chữ này.
Vâng. Hãy lắng nghe, như Đức Quán Thế Âm đã
và đang lắng nghe chúng ta, để mở ra viên ngọc quí
trong mỗi chúng ta, soi bước cho chúng ta trên con
đường trở về. 

*

https://sites.google.com/site/hocbongsinhvien/
baivietdutuyenhocbong

Hương của nhang
CAO HUY HÓA

T

ết là dịp để con người vui chơi thoải mái sau
một năm làm việc, Tết cũng là thời điểm để
người Phật tử hướng về Phật, về tổ tiên để
thành kính tri ân. Nhang là phẩm vật không
thể thiếu khi thực hiện ý nghĩa ấy.
Nhang (hương) vốn được làm từ thân cây hoặc lá
có mùi hương, đặc biệt là cây có tinh dầu thơm; khi
đốt lên, mùi hương tỏa ra nhẹ nhàng. Từ nguyên thủy,
nhang được dùng trong lễ nghi tôn giáo, và có tư liệu
phương Tây (Wikipedia tiếng Anh) cho rằng, có thể
nguồn gốc của nhang là từ Ai Cập cổ đại, lấy nguyên
liệu từ các xứ bờ biển Ả Rập và Somali.
Cây nhang có mặt trong đời sống tâm linh của người
Việt từ lâu đời, và có thể lâu đời hơn tại hai nước lớn có
truyền thống văn hóa xa xưa là Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong tập ký sự Mùi trầm hương, tác giả Nguyễn Tường
Bách cho biết ở Ấn Độ: “Vào ngồi chiếc taxi cũ kỹ của họ,

tôi đã thấy ngay cây hương”, “hương hầu như màu đen”.
Gần đây tôi thấy có loại hộp nhang Ấn Độ, mùi đậm đặc,
cây nhang chỉ dài một tấc. Còn ở Thái Lan, cũng theo tác
giả trong tập ký sự đó: “Hương của họ không khác hương
của ta bao nhiêu”. Tác giả có thêm nhận xét về hương
Trung Quốc: “Hương có mùi giống như hương Việt Nam,
nhưng lạ thay, cây nào cây nấy to giống như que củi”. Thật
ra, có nhiều hương không cần cây (ví dụ hương trầm
hình chóp, hoặc hương ngắn như hương Ấn Độ nói ở
trên), nhưng hương có cây thì tiện cho việc cắm. Trong
thế giới phẳng ngày nay, cây hương có mặt khắp nơi.
Tôi đang giữ làm kỷ niệm hộp hương rất trang nhã của
Nhật Bản xuất khẩu qua Mỹ, cây hương đẹp thanh mảnh
và đều đặn, màu đất ngả chút xanh rêu, chiều dài chỉ
15cm, đặc biệt là không có chân hương, cho nên khi
thắp lên, hương được cắm trên giá, và thơm thì quả là
thơm, nhưng nặng và gắt quá, không hợp với mình.
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Cây hương có thể có nhiều công dụng, nhưng công
dụng đầu tiên mà con người nghĩ đến là dùng vào việc
thờ cúng. Hương không chỉ trong chùa, trong nhà,
hương còn được thắp trong vườn để cúng những người
khuất mặt, hương thắp trên nấm mồ, hương trong
những buổi lễ tưởng niệm… Hương là vật phẩm không
thể thiếu trong đời sống lễ nghi của quốc gia, của tôn
giáo và trong đời sống tâm linh của mọi người.
Nhu cầu về hương là rất lớn và đều khắp. Vì vậy, nơi
đâu cũng làm hương, từ nông thôn đến thành thị, với
tính cách tiểu thủ công cho đến cải tiến một số quy
trình theo công nghệ. Phụ nữ nông thôn và ngoại
thành có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi để xe hương,
kiếm thêm chút thu nhập, tuy rất khiêm tốn. Họ chỉ
cần đến các nơi bán sẵn: từng bó cây tăm tre dài đã
nhuộm màu đỏ thẩm và phơi khô, chất bột hương đã
nhuyễn tùy loại (hoặc nhập các nguyên liệu để mình tự
trộn), và với dụng cụ bàn xe đơn giản, họ xe từng cây
hương cho chất bột bám đều vào cây tăm, sau đó phơi
khô. Tôi đã dùng thường ngày loại hương trầm bình
thường như thế, từ một người em họ tận bên kia phá
Tam Giang, hương thơm không chỉ từ hương mà còn từ
nắng gió của quê nhà.
Ngày nay, có những cơ sở lớn làm luôn mọi khâu,
chỉ trừ làm thẻ: nhập nguyên liệu, chế tạo thành phẩm,
cho vào phễu lớn của máy, và một người điều khiển đẩy
từng thẻ vào, máy tự động xe hương và cây hương thoát
ra theo nhịp độ của thẻ đưa vào. Tuy nhiên, có một phần
việc mà hiện đại thua thô sơ: đó là phơi khô, việc này
ông trời làm tốt hơn máy sấy (vì máy dễ làm mất mùi
hương), cho nên dân làm hương cầu mong trời nắng.
Nguyên liệu làm hương thì rất phong phú và theo
từng địa phương, tuy nhiên người sử dụng thường
phân ra hai loại: hương trầm có giá trị cao vì có mùi
trầm, và hương thường không thơm hoặc có mùi thơm
khác với mùi trầm.
Hương trầm Huế vốn là đặc sản lâu đời của đất cố
đô, và ngày nay vẫn được thị trường trong nước ưa
chuộng. Không những hương có mùi vị đặc trưng của
trầm mà còn vì có hình thức thanh, hương xe mịn, đều
và cháy hết. Thật ra, ở Huế người ta cũng dùng hương
loại thường, nhưng phổ biến trong các nghi lễ vẫn là
hương trầm, cho dầu trầm có thể chất lượng cao, có
thể là chút ít bột trầm, và cũng có thể là các sản phẩm
và phụ gia đem lại hương thơm tương tự trầm.
Trên tiến trình công nghiệp hóa của đất nước, những
sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống khó khăn
lắm mới tồn tại, tuy nhiên, các cơ sở làm hương từ gia
đình, đến cơ sở sử dụng công nghệ vẫn có đất sống;
không những thế, ở Huế đã hình thành những con
đường rực rỡ hương – hương phơi trên giàn, hương bó
lại phía cuối chân hương để xòe ra chi chít thân hương
như đóa hoa lớn nở xòe – làm rực rỡ cảnh quan và hấp
dẫn khách du lịch, đặc biệt nhất là con đường ngắn
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Huyền Trân Công Chúa, gần lăng Tự Đức, được khách
nước ngoài tham quan và mua hàng một cách thú vị.
Được làm ra từ bàn tay của những người lao động
chân chất, cây hương được thắp trên bàn thỷ để con
người thả hồn vào thế giới tâm linh, và trải qua thời
gian, công dụng đó vẫn là độc tôn. Một ngôi nhà
không chỉ là nơi ăn ở, sinh hoạt, vui thú của những
thành viên trong gia đình, mà còn là nơi phảng phất
hình bóng người xưa. Bàn thờ, lư hương, bát nước là
thiêng liêng, cho dầu cửa nhà sa sút, gia chủ cũng
luôn luôn giữ những vật thờ thiêng liêng này. Ngoài
bàn thờ ông bà, đối với những gia đình theo đạo
Phật, còn có bàn thờ Phật được thiết lập ở vị trí tôn
nghiêm nhất.
Mọi người trong gia đình nhớ đến Phật, nhớ đến tổ
tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, cụ thể bằng hành động
thắp hương vào thời điểm nhất định trong ngày, có thể
là sáng sớm, có thể là đêm khuya. Những ngày rằm,
mồng một, ngày Tết, ngày lễ, ngày kỵ, bàn thờ được
uy nghi và sáng sủa hơn nhờ hương, đèn, hoa, quả và
phẩm vật, làm cho không khí gia đình thêm thiêng
liêng và ấm cúng.
Nhìn đốm đỏ, một chút khói, một mùi hương nhẹ,
một lúc lắng đọng tâm, con người quên đi những lao
xao vọng động. Việc thắp hương trên bàn thờ là bài
học luân lý đi sâu vào tàng thức và một thực tập định
tâm nhẹ nhàng. Đốm lửa hương nhỏ thế mà làm ấm
cả ngôi nhà, gắn kết mọi người trong gia đình, gắn kết
cả người đương thời và người khuất mặt. Đốm lửa đó
cũng được thắp lên từ tay bà mẹ khi người thân trong
gia đình đang nhập viện chờ ca mổ, đốm lửa đó cũng
sáng lên niềm hy vọng từ cha mẹ nghèo vừa tiễn đứa
con lên đường thi tuyển sinh đại học, đốm lửa đó cũng
là lời kính cẩn tường trình ôn mệ của đứa cháu mới
từ phương xa trở về nhà… Bao nhiêu chuyện buồn
vui cũng biểu thị qua cây hương, cho nên, khi con đã
trưởng thành, lập gia đình và ra riêng, người con lại nối
tiếp thắp hương trên bàn thờ.
Thắp hương là để tưởng nhớ đến người xưa. Người
xưa là danh nhân, anh hùng liệt sĩ, là chiến sĩ vô danh,
là đồng bào tử nạn… Người xưa không chỉ là tổ tiên,
người thân qua đời, mà biết bao người đã ngã xuống, ở
khắp nơi, kể cả trong khu vườn, bên vệ đường… Riêng
ở thành phố Huế, biết bao nhiêu nghĩa tử, oan hồn, biết
bao nạn nhân do chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch… ít
nhất là từ thời nhá nhem tranh chấp giữa lưu dân Việt
và cư dân Chăm, rồi đến những biến cố như thất thủ
kinh đô (23/5 Ất Dậu, tức 5/7/1885), nạn đói năm Ất
Dậu (1945), và nhất là qua giai đoạn chiến tranh khốc
liệt vừa qua. Những đau buồn đó khiến dân Huế có tập
tục cúng cô hồn, và thắp hương ở nhiều nơi.
Một số chùa ở Huế còn thắp hương và bày mâm
cúng cô hồn người Chăm (mâm cúng không bày trên
bàn mà đặt trên đất). Nhiều hàng quán hàng ngày

đều thắp hương tại nơi bán, có quán thì hai ngày rằm,
mồng một thắp hương, khấn vái, như thỉnh cầu Trời
Phật chứng minh lòng thành và van vái những oan hồn
phù hộ, cho họ yên ổn làm ăn. Ngay những người đạp
xích lô cũng thắp hương và khấn vái tại nơi thường
xuyên đậu xe, và lư hương của họ có thể đặt ở gốc
cây đa, gốc cây bồ đề hoặc gốc cây cổ thụ mà họ tin
là linh thiêng. Chuyện tín ngưỡng như thế diễn ra một
cách đơn giản và âm thầm, với hình thức thắp hương
khấn vái, và thỉnh thoảng có dâng hoa quả đơn sơ vào
thời điểm đêm hôm vắng người, hoàn toàn không ảnh
hưởng đến phố phường rộn rịp, xe cộ qua lại. Một sự
kiện rất cảm động mà sau này tôi mới biết là chính
những người xích lô và xe ôm hành nghề ban đêm đã
thường xuyên thắp hương tại Đài Thánh Tử Đạo (góc
dốc cầu Trường Tiền và đường Lê Lợi), và đã thay lư
hương mới khi có kẻ xấu hủy hoại lư hương.
Tập tục tâm linh này không dính dáng đến chuyện
cỗ bàn và thắp hương khấn vái của một số người trong
các cơ quan vào các ngày rằm, mồng một âm lịch, kể
cả trong các dịp tạ ơn lên chức, cũng như trong các
hình thức gọi là phong thủy. Một bên là thành kính
với Trời Phật cùng những kẻ khuất mặt và mong được
yên ổn làm ăn của những người lao động chân chất;
còn một bên là cầu tài, cầu lộc với hương hoa phẩm
vật bày biện đẹp đẽ của những người có chức quyền.
Trong tạp văn “Biết nói thế nào nữa” (Tạp văn, truyện
ngắn Tô Hoài, Nhà XB Hội Nhà văn, 2004), nhà văn tả
một giám đốc mới được lên chức, chuẩn bị phòng làm
việc: “Giám đốc đi với ông thày. Không ai biết là thày
cúng, bởi vì ông thày bùa này còn trẻ, cũng quần áo
cán bộ như ta. Chắc ông ấy cũng làm cơ quan nào đấy,
kiêm thêm xem bói, làm thầy cúng. Ông thắp hương,
thắp nến linh tinh, vừa rả rượu vừa khấn hay lắm. Ông
yểm bốn lá bùa bốn góc tường này, rồi ông bắt quyết
chỉ hướng kê bàn, kê tủ phía nào. Giám đốc đóng cửa,
mọi việc đều làm bí mật”.
Chuyện thắp hương của những người lao động
hoặc buôn bán nhỏ hai bên đường đã làm cho họ hiền
thiện hơn: ông xích lô biết thương bà mệ tần tảo buôn
bán thường đi xe mình, chị bán quán có thể bán rẻ cho
sinh viên nghèo, anh sửa xe có thể cho mắc nợ ông già
đi xe đạp…
Kết tụ tinh anh từ cây tre Việt Nam, từ những cây
lá thơm hiền của núi rừng Việt Nam, cây nhang tỏa
hương với bàn tay búp sen cung kính Phật, với niềm
tin hiền thiện đến Trời Đất, với đạo lý uống nước nhớ
nguồn, với niềm san sẻ đau khổ nhân gian. Không cần
nhiều, một cây hương là đủ. Thắp một cây hương ngay
ngắn, thành kính, đủ để mình tịnh hóa thân tâm.
Cây hương đang cháy là hình ảnh của vô thường.
Một cây hương với đốm lửa, tinh anh tỏa ra, rồi từ từ
ngắn lại, cho đến một chút khói cuối cùng. Cũng như
thế, một kiếp người! 
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VŨ THẾ NGỌC

Mùa xuân thường trụ trong tà áo xanh
Lê Nghị

T

rên bìa sách báo Việt Nam xuất bản trong
dịp Tết, người ta thấy hầu hết là tranh ảnh có
hình hoa hay hoa và thiếu nữ. Mùa xuân là
mùa của muôn hoa khai nở, cho nên mừng
xuân thì có hình ảnh của hoa là điều dễ hiểu,
nhưng hình ảnh thiếu nữ thì không dễ hiểu lắm, vì vậy
bài viết này cố gắng thử tìm một lý giải cho hình ảnh
thiếu nữ cho tranh ảnh ngày xuân và Tết.
Sau mùa thu rụng hết lá là đến cả mùa đông tuyết
phủ cho đến mùa xuân tuyết tan và cây cối mới bắt
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đầu sống dậy đâm nụ ra hoa. Cho nên hình ảnh thời
gian đến với con người là ngày Tết là ngày đầu của
mùa xuân nên trăm hoa đua nở là “sự thật tự nhiên”
một chân lý không thể khác. Nhưng cái “chân lý không
thể khác” này thật ra chỉ là chân lý tự nhiên của thời
gian khi chúng ta còn sống gắn chặt với thiên nhiên
và không gian của tốc độ ngựa chạy. Với tri thức nhỏ
bé của con người, những “chân lý tự nhiên” này chỉ
bắt đầu trở nên một thách thức khi chúng ta tiến đến
không gian rộng lớn hơn với kiến thức về thời gian chỉ

là một phóng ảnh của sự vận hành của trái đất quanh
mặt trời trong thái dương hệ, và không gian được tính
bằng vận tốc âm thanh thay vì sức ngựa chạy. Chưa
nói đến vấn đề thúc bách của khoa học ngày nay khi lý
thuyết về Quantum Entangtlement của vật lý lượng tử
đang mở ra một chân trời mới về nghiên cứu chuyển
động, khi người ta hiểu được thời gian và không gian
chỉ còn là các khái niệm tương đối và giới hạn ở vận
tốc ánh sáng không còn là cái tuyệt đối. Chỉ cần nói cụ
thể là, với kỹ thuật khoa học hiện nay, người ta đã có
khả năng làm cây trổ hoa bất cứ trong thời gian nào,
và ngay khi trời còn đang đổ tuyết ngoài kia thì chỉ cần
lên máy bay uống chưa xong một tuần trà, chúng ta đã
có thể xuống máy bay “mặc áo mỏng” đi dạo mà ngâm
“xuân du phương thảo địa”. Thành ra cái lẽ “chân lý tự
nhiên” mùa xuân hoa nở trước mặt chúng ta không
phải là đương nhiên, là chân lý vĩnh cửu như ta tưởng.
Nhưng như vậy là chúng ta cũng phủ nhận cả cái
không khí mùa xuân hoa bướm xôn xao có thật trước
mắt kia chăng? Luận sư Long Thọ đã chỉ dạy cho chúng
ta từ gần hai ngàn năm trước: “Chúng ta phải chấp nhận
cả hai giá trị của chân lý quy ước của thế gian và chân
lý trên bình diện tối cao. Người không biện biệt được sự
khác biệt của hai chân lý này cũng không thể tiếp cận
được chân lý thâm sâu của sự thật”1. Cái nhìn thấu thị
vượt thời gian của Long Thọ từ gần hai ngàn năm trước
thật đáng sợ, khi chúng ta biết rằng ở Tây phương cả
mấy trăm năm sau đó người ta vẫn còn tin tưởng mặt
đất phẳng (trên trời cao là của thượng đế và dưới đất
sâu là địa ngục). Cho nên chúng ta thấy các bậc cao
sĩ “thượng thừa thiền” của chúng ta thì đều như Long
Thọ, thấy được cái không cùng, thường trụ của không
thời nhưng cũng không phủ nhận thế giới tự nhiên của
không gian và thời gian giữa tương quan của con người
và thiên nhiên, của chủ thể và thế giới tình cảm sắc màu
sum la vạn tượng của con người đang sống trong thế
giới tương đối của họ. Nhưng tự tại trước mọi biển dâu
vô thường luôn luôn là những thách thức mà ta thường
gọi là chứng ngộ, thì không phải là sự gặp gỡ vô tình.
Trúc Lâm đầu đà phải đến khi về già mới tìm thấy tự tại
an trụ trong vô thường xuân hạ thu đông “nay đà khám
phá chân xuân diện, dựa tay trên thiền bảng ngồi trên
nệm cỏ mà ngắm hoa xuân rơi rụng”:
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung.
Như kim khám phá đông hoàng diện,.
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.
Tuổi trẻ chưa từng hiểu sắc không,
Xuân sang lòng tại vạn hoa hương.
Nay đà khám phá chân xuân diện,
Nệm cỏ ngồi yên ngắm trụy hồng.
Kinh nghiệm tự tại kết quả của tu chứng, không dễ
gặp gỡ, cho nên chúng tôi vẫn còn nhớ câu thơ của
Lê Nghị, người bạn thi sĩ áo nâu vô danh với thiên hạ

nhưng rất được thân hữu thi nhân như Phạm Thiên
Thư, Bùi Giáng, Trụ Vũ trọng thị, trong một bài thơ ngày
xưa “Mùa thu thường trụ trên tà áo xanh.” Với cái nhìn
“thấu thị trong sát-na” của thi nhân, nhà thơ chợt thấy
thường trụ trên lẽ biển dâu vô thường. Vô thường ở
đây là tà áo xanh, là hình ảnh của một thiếu nữ nào đó
chứ không phải là thảm cỏ xanh của đất trời vào xuân.
Hình ảnh thiếu nữ ở đây là một thực tại.
Dường như thực tại đó cũng phảng phất trong hai
câu đầu bài thơ của Trúc Lâm đầu đà.
Và đến đây dường như chúng ta đã thấy cái cầu nối
giữa đổi thay vô thường của mùa xuân của ngàn hoa
với lẽ miên viễn của không gian thường trụ, trong hình
ảnh của người thiếu nữ.
Cũng nên hiểu, trong tất cả các nền văn minh trên
trái đất này, từ các hình vẽ nguệch ngoạc thời hang
động hay các đồ đất ban sơ chúng ta còn giữ được cho
đến các tranh tượng siêu hình lập thể hiện đại, hình
ảnh người đàn bà, đặc biệt là hình ảnh người đàn bà
có bầu, luôn luôn là hình ảnh mang ý nghĩa sự sống và
thanh bình như hài nhi yên ổn trong bụng mẹ. Vì thế
sự sống không chỉ là giao điểm của quá khứ không còn
và tương lai chưa đến, mà còn là sự sống không cần
điểm đứng (vô sở trụ). Cho đến khi nhu cầu nghệ thuật
biểu trưng cao hơn, người đàn bà được cách tân thành
người thiếu nữ trẻ hơn đẹp hơn.
Vì vậy hình ảnh người thiếu nữ không chỉ có trong
hình tượng của mùa xuân, mà rõ ràng hơn là biểu tượng
của sự sống, của một nỗi bình yên, một kết nối của thế
giới chủ quan hữu hạn đổi thay và thế giới khách quan
nơi vắng bóng mọi khái niệm không gian và thời gian.
Điển hình gần hơn và rõ hơn là trong thi ca, hình ảnh
người thiếu nữ luôn luôn mang ý nghĩa của hy vọng,
của sự sống trước mọi tàn tạ đổi thay của chiến tranh
của lịch sử. Ở đây tôi chợt nhớ hình ảnh thiếu nữ mơ hồ
trong bài thơ của Hàn Mặc Tử, một bài thơ hay nhất về
Huế. Bài thơ bay bổng đến thiên thu vì hình ảnh người
thiếu nữ không thực có trong thơ.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.2
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà.
Một bài thơ khác nói nhiều hơn về hình ảnh người
thiếu nữ. “Nhiều” nhưng cũng “sương khói mờ nhân
ảnh” vì người làm thơ là một khách lạ có đâu quen biết
gì ai, kể cả một mối tình nào đó: Hình ảnh thiếu nữ trong
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thơ chỉ là một nỗi bình yên một chốn ngơi nghỉ đi về.
Nhưng chính hình ảnh phiêu hốt của người thiếu nữ
như một lẽ tồn tại trong không gian mơ hồ của nỗi tàn
tạ biển dâu của một thành phố kỳ lạ trong ngày tháng
chiến tranh thủa ấy, đã làm nên cái hồn của bài thơ. Bài
thơ có tựa là “Còn một chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định
do Phạm Duy phổ nhạc thật đơn giản đến dễ dãi vì ông
phù thủy âm nhạc này thấy ngay hồn nhạc đã có sẵn
trong thơ. Bài “Phố núi cao” nổi tiếng đến độ có người
thuộc từ điệu của bài thơ hơn là biết đến cái thành phố
núi mù sương ấy. Và sự thật khi bản nhạc trở nên danh
tiếng đa số vẫn không biết đến tên tác giả bài thơ. Mà
tác giả cũng là một trường hợp đặc biệt. Đúng như lời
tác giả, anh chỉ là khách lạ vô danh, và cũng như lời của
các nhà thơ Kim Tuấn Vũ Hoàng “chuyên trị Pleiku” tự
than “Hắn, một tên khách lạ, thế mà chỉ có vài câu thơ
đã nắm trọn trời đất của Pleiku.” Các ông bạn của tôi có
lẽ đã mơ hồ thấy được hình ảnh người thiếu nữ chính
là linh hồn của bài thơ như Phạm Duy đã thấy, để phù
phép làm bài thơ thành một sự sống trong cuộc chiến
buồn thảm, một thành tựu dường như có thực trong
một thế giới mơ hồ sương khói hắt hiu.
phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương
phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
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đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong
xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc bên đồi biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên. 
Chú thích:
1. “Vì chúng sinh, chư Phật đã dùng hai chân lý để thuyết pháp.
Một là chân lý thông thường (tục đế), hai là chân lý tuyệt đối (đệ nhất
nghĩa đế). Người không nhận ra chỗ khác biệt của hai sự thực này, thì
không thể hiểu được ý nghĩa chân thực của Phật pháp sâu xa. Nếu
không nương theo tục đế thì không chứng được ý nghĩa của Chân
đế. Không chứng được nghĩa của Chân đế, thì không chứng đắc giải
thoát” Trung Quán.
2. Hơn 70 năm mà vẫn còn người hiểu lầm “mặt chữ điền” là mặt
vuông. Thật ra “mặt chữ điền” là khuôn “mặt trái xoan” khuôn mặt đẹp
nhất. Trong hội họa cổ có tám khuôn mặt theo chữ viết (Vương Dịch
bát cách): chữ điền 田 (mặt trái xoan bầu dục), chữ quốc 囻 (mặt hình
vuông), chữ do 由 (mặt nhọn, trên nhỏ dưới to), chữ mục 目 (mặt dài),
chữ dụng 用 (mặt trên vuông, dưới to), chữ phong 風 (mặt có quai
hàm bạnh ra), chữ thân 申 (mặt trên gầy dưới nhọn) và chữ giáp 甲
(mặt trên vuông dưới gầy). Tôi đã có dịp nói với GS Bửu Ý về tám chữ
này trong dịp gặp anh ở Huế nhân hội thảo về Léopold Cadière.
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Biện chứng lịch sử
về việc hình thành các tông phái Phật giáo
HOANG PHONG

1

Một quan điểm về việc hình thành các tông
phái Phật giáo
Tính cách chính thống của kinh sách Đại thừa
được hiểu hay giải thích bằng nhiều cách khác nhau.
Theo Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng thì chính Đức
Phật đã thuyết giảng các kinh Đại thừa, thế nhưng chỉ
giảng cho một số đệ tử hội đủ khả năng lĩnh hội. Các
kinh này sau đó được cất giữ và chỉ được tiết lộ khi thời
cơ thuận lợi, tức là vào lúc mà nhiều người có thể hiểu
được các kinh ấy. Nói chung các kinh Đại thừa do Đức
Phật thuyết giảng đã được “giấu kín” ngay sau đó. Nhờ
vào các cảm ứng thiêng liêng, một số đại sư sau này
đã phát hiện ra nơi giấu các kinh điển ấy. Trên thực tế

sự kiện này cũng đã từng xảy ra ở Ấn Độ và Tây Tạng.
Nhiều kinh sách xưa đã được “khám phá” trong suốt
lịch sử Phật giáo ở các quốc gia này. Dù sao cũng có thể
nghĩ rằng trong các giai đoạn lịch sử nhiễu nhương,
một số kinh sách có thể đã được các người tu hành cất
giấu trong những nơi kín đáo để bảo tồn hầu lưu lại
cho các thế hệ về sau.
Hãy đưa ra thí dụ về Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa.
Trong kinh này có kể lại rằng Đức Phật ngồi yên và
lắng sâu vào thiền định bên cạnh vị đệ tử Xá-lợi-phất
(Sariputra) và đã truyền cảm ứng của mình sang cho
vị này nhằm giúp vị này trả lời các câu hỏi của Bồ-tát
Quán Thế Âm (Avalokitesvara). Theo truyền thuyết thì
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sau đó kinh này đã được Long thần (Naga) giấu kín
trong lòng đất sâu và các vị Thiên nhân (deva) cất giữ
trên cõi thiên. Long thần và các Thiên nhân chỉ tiết lộ
cho Long Thụ biết vào thế kỷ thứ II, và nhờ đó Long
Thụ đã đưa kinh này trở lại thế gian. Thế nhưng theo
các dữ kiện lịch sử thì bộ kinh đồ sộ này đã được trước
tác làm nhiều lần, liên tục từ giữa thế kỷ thứ I trước Tây
lịch cho đến thế kỷ thứ IV.
Dù sao thì việc khám phá những văn bản dấu kín
cũng không thể giải thích hết được tất cả số kinh sách
xuất hiện muộn. Nếu phân tích cẩn thận thì chúng ta
cũng sẽ nhận thấy trên phương diện thuật ngữ và cách
diễn đạt, mỗi văn bản đều phản ảnh ít nhiều tính cách
“thời đại” khi văn bản ấy được thực hiện; đây cũng là
một tiêu chuẩn để xác định một văn bản đã được trước
tác vào thời kỳ nào trong lịch sử phát triển Phật giáo.
Ngoài ra thiết nghĩ cũng cần nêu lên một đặc tính hết
sức đặc thù của nền văn hóa Ấn Độ là sự bất chấp các giá
trị lịch sử của một sự kiện hay một biến cố lịch sử xảy ra.
Các nhà sử học Tây phương và cả của Ấn Độ ngày nay đều
“điên đầu” khi nhìn vào lịch sử lâu đời của vùng đất này,
nhất là vào những thời kỳ cổ đại. Nền văn hóa Ấn Độ chỉ
quan tâm đến giá trị tâm linh và “sự thật” trong các truyền
thống và không hề chú ý - nếu không muốn nói là hoàn
toàn bất chấp - đến yếu tố thời gian. Bằng chứng hiển
nhiên là các niên biểu liên quan đến Đức Phật cũng như
các nhân vật và các triều đại lịch sử cổ đại của nước Ấn
không được ghi chép cẩn thận. Đây cũng là một điểm trái
ngược lại với nền văn hóa Trung Quốc luôn quan tâm đến
sự chính xác lịch sử. Một thí dụ điển hình là nhiều kinh
sách hay văn bản tiếng Phạn không mang một mốc thời
gian nào cả, thế nhưng các bản dịch sang tiếng Hán thì
đều được ghi rõ niên biểu và cả tên người dịch.
Tuy nhiên cũng còn có một cách giải thích khác khá
hài hòa và mang tính cách thiêng liêng hơn, ít ra là đối
với những người Phật giáo đã đặt hết lòng tin của mình
nơi Đức Phật và giáo huấn của Ngài. Họ tin rằng Đức
Phật sau khi đạt được Giác ngộ đã vượt ra khỏi các kích
thước và các điều kiện trói buộc của không gian và thời
gian trong thế giới luân hồi. Ngài có thể hiện ra dưới
các hình thái của Tam thân (Trikaya) để tiếp tục thuyết
giảng Đạo pháp cho chúng sinh. Tam thân gồm có:
- Pháp thân (Dharmakaya) hay Thân Đạo pháp, có
nghĩa là “Thân tánh Không của một vị Giác ngộ” khi đã
vượt thoát khỏi vòng sinh tử. Đức Phật có nói như sau
trong kinh Vajracchedika-prajnaparamita-sutra (Kim
Cương Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh): “Bất cứ ai nhìn Ta qua
hình tướng của Ta, nghe thấy tiếng nói của Ta thì đấy là
cách mà người ấy bước vào con đường sai lầm và sẽ không
thể [thực sự] trông thấy được Như Lai. Người ta chỉ có thể
nhận ra được chư Phật xuyên qua Đạo pháp của họ, bằng
khả năng hướng dẫn của họ phát sinh từ Thân Đạo pháp,
thế nhưng bản chất đích thật của Đạo pháp [nhất thiết]
không phải là một đối tượng để tìm hiểu và cũng không
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có ai có thể xem đấy như là một đối tượng được [để mà tìm
hiểu nó]” (theo bản dịch của Philippe Cornu).
- Báo thân (Sambhogakaya) là “Thân mang lại an
vui và để cùng thụ hưởng với người khác” (Corps de
Jouissance / Reward Body, Enjoyment Body / còn gọi
là Thụ dụng thân). Chữ sambhoga trong tiếng Phạn và
tiếng Pa-li có nghĩa là: cùng thụ hưởng, cùng sống với,
cùng hòa mình với...). Tóm lại Báo thân tức là thân hình
tướng (rupakaya) đầu tiên của Đức Phật và các thân
“hình tướng” khác hiển hiện ra sau này. Báo thân là kết
quả mang lại từ sự tích lũy đạo hạnh, là các biểu hiện
bên ngoài của Thân Đạo pháp, nhằm thích ứng với các
nhu cầu đa dạng của chúng sinh. Báo thân hiện ra dưới
muôn nghìn hình thái khác nhau và mang nhiều phẩm
tính khác nhau. Chỉ có những vị A-la-hán hay Bồ-tát ở
ba cấp bậc địa giới cao nhất - trong số mười địa giới hay
“thập địa” - mới có thể trông thấy và nhận biết được các
hình thái ấy cũng như các phẩm tính ấy của Báo thân.
- Ứng thân (Nirmanakaya) là các hình thái hiển hiện
của Pháp thân, thúc đẩy bởi lòng từ bi đối với chúng
sinh. Ứng thân có thể hiển hiện qua những hình tướng
thật xác thực và thật đa dạng trong tất cả mọi lãnh vực
của thế giới luân hồi, nhằm mục đích thích nghi với các
nhu cầu của chúng sinh trong từng bối cảnh. Ứng thân
được xác định theo ba cấp bậc khác nhau:
+ Ứng thân tối thượng (Uttamanirmakaya) tức là
Ứng thân của chính Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trên
hành tinh này.
+ Ứng thân dưới những “hình thái phát tán bằng đủ
mọi hình sắc” (janmanirmakaya), thí dụ từ các vị thiên
nhân cao cả chẳng hạn như Thiên đế (Indra / vị Thần
linh cao nhất của đạo Bà-la-môn) cho đến các loài cầm
thú, chim chóc, hoặc cũng có thể rất giản dị như một
nhịp cầu bắc ngang sông, một dòng suối mát hay một
gốc cây xanh...
+ Ứng thân hiện ra dưới hình thái các nghệ nhân và
các sáng tạo nghệ thuật (silpinnirmakaya) hoặc một số
các vật thể mang tính cách thiêng liêng và mầu nhiệm.
Nói cách khác thì đấy là cách biểu hiện và phát tán của
chư Phật xuyên qua các nghệ nhân và các tác phẩm sáng
tạo của họ, chẳng hạn như các người tạc tượng và các
pho tượng, các nhạc sĩ và các khúc nhạc do họ sáng tác,
v.v. nhằm mục đích giúp đỡ chúng sinh bằng các sáng
tạo nghệ thuật của họ, chẳng hạn như kinh sách có kể
câu chuyện về một người tấu nhạc thần của cung trời Đếthích nhằm thuần hóa con quỷ càn-thát-bà (gandharva).
Chiêm ngưỡng một pho tượng, ngắm nhìn một bức tranh
hay lắng nghe một khúc nhạc, một tiếng chuông ngân...
đôi khi cũng có thể làm cho tâm hồn chúng ta lắng xuống
và mang chúng ta đến gần với chư Phật hơn.
Những gì vừa trình bày trên đây thiết nghĩ có thể
giúp chúng ta hình dung được Tam thân Phật là gì. Tam
thân của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng như của các vị
Phật khác đã vượt qua không gian và thời gian để bàng

bạc khắp nơi, thấm sâu vào lòng của các vị đại sư trong
quá khứ như Long Thụ, Vô Trước, Trần-na, Bồ-đề-đạtma, Tịch Thiên, Đạo Nguyên... và cả Đức Đạt-lai Lạt-ma
ngày nay. Sự hiện diện sâu kín và tỏa rộng đó của Tam
thân Phật đã làm rung động con tim của họ, khai mở
tâm trí cho họ, tạo ra những âm hưởng thật thiết tha
trong lòng họ, phản ảnh qua những lời giảng huấn của
họ và cũng đã trở thành chính họ.
Bánh xe Đạo pháp vẫn còn đang lăn vào thế giới Tây
phương hôm nay để mang theo những lời giảng huấn
của Đức Thế Tôn. Có phải là những lời giảng ấy đang
hiện lên trên những trang sách còn thơm mùi mực bằng
các ngôn ngữ Tây phương và cả trên các trang web đang
được truyền đi trên khắp hành tinh này hay chăng? Thật
vậy tất cả những gì tinh khiết phát hiện từ sự chân thật
khơi động bởi lòng từ bi sâu kín trong con tim của tất cả
chúng ta đều là những biểu hiện và phát tán của Tam
thân Phật, đều mang tính cách chính thống và hoàn toàn
trung thực với Đạo pháp của Đức Thế Tôn.
Quả thật, chúng ta cũng không cần phải cố gắng tìm
mọi cách để giải thích và chứng minh tính cách chính
thống của các kinh sách xuất hiện muộn. Cứ mạnh dạn
nhìn thẳng vào các dữ kiện lịch sử và suy luận dựa vào
sự hiểu biết khoa học ngày nay cũng thừa đủ để giúp
chúng ta tìm thấy một sự mạch lạc nào đó trong toàn
bộ kinh điển Phật giáo.
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Sự tiến hóa của Đạo pháp
qua khía cạnh lịch sử
Khái niệm về sự tương liên giữa mọi hiện tượng
(pratityasamutpada / interdependence / lý duyên
khởi) và quy luật vô thường (anitya / impermanence)
cho thấy rằng không có bất cứ một hiện tượng nào lại
không mang tính cách lệ thuộc và không biến đổi. Đạo
pháp của Đức Phật cũng là một hiện tượng (dhamma).
Nếu nhìn mọi sự vật theo khía cạnh đó thì tất nhiên

chúng ta cũng sẽ nhận thấy các biến đổi của Đạo pháp
theo dòng thời gian chẳng qua cũng là một quá trình
tiến hóa thật tự nhiên. Sự tiến hóa đó là hậu quả đương
nhiên và tất yếu phù hợp với các nguyên nhân đã thúc
đẩy nó. Mở rộng tầm nhìn theo tinh thần khoa học,
thiết nghĩ cũng đủ để giúp chúng ta nhận thấy một
sự hợp lý và mạch lạc nào đó của Đạo pháp trên dòng
lịch sử, và không cần đến một sự biện minh mang tính
cách “tôn giáo” nào cả.
Đạo pháp không hề chết khô như một gốc cây già mà
luôn tỏa rộng cành lá, đơm hoa và kết trái. Giáo huấn của
Đức Phật đi sâu vào lòng người và cùng chuyển động
với sự sống, với văn hóa và lịch sử, cũng như với các nhu
cầu và khả năng thấu triệt của con người theo từng thời
đại và từng địa phương. Có phải ngày nay giáo huấn của
Đức Phật cũng đang đặt chân vào thế giới Tây phương
để mang lại những giải đáp cho người Tây phương, phù
hợp với nhu cầu và đòi hỏi của họ, bằng cách căn cứ trực
tiếp vào các truyền thống văn hóa, triết học và khoa học
của chính họ hay chăng?
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Kết luận
Với cái nhìn biện chứng này, người ta sẽ nhận
thấy quá trình hình thành tự nhiên của các tông
phái lớn như Theravada, Trung quán, Duy thức, Kim
Cương thừa, Thiền học và Tịnh độ. Và trong tương lai có
thể cũng sẽ còn có những tông phái mới không kém
tầm quan trọng được hình thành để thích nghi với
những đòi hỏi mới và những bối cảnh mới của xã hội
con người, chẳng hạn như thế giới Tây phương ngày nay
nơi mà Phật giáo đang phát triển rất nhanh. Dù sao thì
căn bản tu tập Phật giáo cũng sẽ không có gì thay đổi,
cũng vẫn là cách hoán chuyển những cảm nhận khổ
đau và xao động của cõi luân hồi trở thành sự “cảm nhận
tánh không tinh khiết, vô song và tối thượng, không có gì
vượt hơn được” trong tâm thức của mỗi con người. 

VÙN HOÁ A PHÊÅ T GIAÁ O

29

Phật giáo

trong thơ văn Đặng Huy Trứ

T

rong khoảng 15 năm trở lại đây, qua các công
trình sưu khảo dịch thuật thơ văn Đặng Huy
Trứ của một số nhà nghiên cứu1 và qua ba
tác phẩm của ông được đã được xuất bản2,
người ta dễ dàng nhận ra chân dung một sĩ
phu yêu nước, một nhà văn hóa canh tân, một nhà thơ
lớn của dân tộc. Đặc biệt, thơ văn ông chan chứa tình
người, đậm tính dân tộc, gói ghém một nỗi niềm “ưu
dân ái quốc”.
Không phải cho đến nay người ta mới có một cái
nhìn về ông như vậy. Các danh sĩ cùng thời với ông như
Nguyễn Văn Siêu đã xem Đặng Huy Trứ là người bạn
băng tuyết, có tư cách như hoa thủy tiên: “Cửu vi băng
tuyết bạn / Hoa hữu thủy trung tiên”. (Lâu rồi bạn băng
tuyết, Hoa có dòng thủy tiên). Tùng Thiện vương trong
bức thư gửi cho ông đã viết “vô hạn nhớ hương thơm...”.
Nhà chí sĩ Phan Bội Châu trong Việt Nam quốc sử khảo
cho rằng ông là “... một trong những người đầu tiên trồng
mầm khai hóa ở Việt Nam”. Sách Đại Nam nhất thống
chí đã đánh giá cao tài năng và chí khí của ông.
Đặng Huy Trứ đã vâng mệnh triều đình hai lần đi sứ
sang Trung Quốc vào những năm 1865 và 1867-1868.
Tại đó ông đã kết giao và xướng họa thơ văn với các
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văn nhân, danh sĩ Trung Quốc đương thời, đều được
họ bày tỏ tấm lòng mến mộ tài năng và phẩm hạnh;
như Tô Vĩ Đường trong lời đề tựa cho tập Đặng Hoàng
Trung thi sao của ông đã viết: “Trữ trung mẫn tắc đẳng
ư Đỗ Công Bộ / Tả tính linh tắc tỷ ư Bạch Hương Sơn…”
(… Giải tỏ lòng trung mẫn hẳn ngang với Đỗ Phủ / Miêu
tả bách tính sinh linh hẳn sánh được với Bạch Cư Di…);
hoặc La Nghiêu Cù sau khi đọc tập thơ trên cũng đã
đề thơ tặng: “Hảo ngữ Mâu-ni nhất xuyến châu / Nam
giao tinh tiết hạ thư trù / Hà niên cánh thụ Giang Lang
bút / Tượng tải dao hoa lịch cửu khu…” được Ngô Linh
Ngọc dịch: Lời đẹp Thích-ca chuỗi hạt châu!/ Nam bang
cờ sứ cắm thư lâu / Năm nao mượn bút Giang Lang chép
/ Voi chở thơ vàng rắc chín châu...).
Thơ văn Đặng Huy Trứ để lại khá nhiều, ở đây chúng
tôi chỉ tìm hiểu những gì Phật giáo đã tác động và hình
thành nên nhân cách và hành động của ông.
Đặng Huy Trứ quê ở làng Thanh Lương không xa
kinh thành Huế, xuất thân trong một gia đình thi lễ,
sùng kính đạo Phật. Bác ông là Đặng Văn Hòa, một vị
đại thần của triều đình và cũng đã đóng góp nhiều
công lao trong việc hộ trì đạo pháp. Khi còn thơ ấu,
ông được quy y với một vị cao tăng thời đó là Thiền

HƯNG THƯỚC

sư Tánh Thiên Nhất Định. Điều này được ông thuật lại
trong Đặng Dịch Trai ngôn hành lục, tập sách nói về
thân phụ mình là cụ Dịch Trai Đặng Văn Trọng, như
sau: “Khi sinh hai anh em tôi, cha tôi sửa lễ chay thân đến
chùa ở núi An Dưỡng (chùa Từ Hiếu ngày nay) xin làm lễ
quy y, Sư cụ Tánh Thiên lễ Phật, tụng kinh, ban cho tờ điệp
quy y, ban pháp danh cho tôi là Hải Đức, em gái tôi là
Hải Trạch. Hằng năm ngày mồng một Tết, rằm tháng Tư,
tháng Bảy, tháng Mười cha mẹ tôi đều lên chùa lễ Phật,
mong chờ phúc ấm của Tam bảo, khiến cho tà ma không
xâm phạm đến được… tổ tông cha con tôi đều theo nhau
làm đệ tử nhà Phật lâu đời vậy…”.
Cũng trong cuốn sách trên, Đặng Huy Trứ đã ghi lại
những lời giáo huấn của thân phụ: “Khi tôi đọc sách còn
chưa thông, một hôm tôi thưa với cha tôi rằng: Tiên Nho
đều bài bác đạo Phật, sao nhà ta lại chuộng đến thế? Cha
tôi bảo: Con còn nhỏ chưa biết, ngồi đây, cha nói cho nghe:
Ba đạo Nho, Phật, Lão cùng tồn tại với trời đất; đạo Phật,
đạo Lão, sở dĩ khác với đạo Nho là do nhận thức về hai chữ
Tâm và Tính. Đạo Nho nói: “Tồn tâm dưỡng tính” còn đạo
Phật thì nói: “Minh tâm kiến tính”, đạo Lão lại nói: “Tu tâm
luyện tính”, “Minh, kiến, tu, luyện”, mà tâm tính là những cái
gì sinh ngoài thân thể, hiểu sai một chút là chệch đi ngàn

dặm. Đạo Phật niệm “từ bi”, đạo Lão mộ “cảm ứng” là cùng
một lẽ với đạo Nho để chí ở “trung thứ” vậy”)… … “Nay
đang lúc vãng chiều xế bóng, phong tục suy đồi, phẩm
chất biến đổi, quan tàn bạo, lại tham ô, con cháu ngỗ
ngược, nhà giàu keo kiệt, lái buôn gian giảo, côn đồ, hung
ác, kiện tụng điêu toa, bọn đầu sỏ trộm cướp giết chóc bừa
bãi, chất chứa bao tội ác, gây oan nghiệt đầy rẫy khắp nơi
trong trời đất. Ai mà biết sợ nhân quả, luân hồi, hồi tâm lễ
Phật, ra khỏi bến mê, lên bờ giác ngộ, thế thì đạo Phật giúp
cho đạo Nho ích lợi không phải nhỏ. …“Xưa chỉ vì sợ hiểu
sai đạo Phật, còn bây giờ chỉ sợ không chuộng Phật mà
thôi. Cho nên ở đời, chuộng đạo Phật nếu không vì người
thân thì cũng cầu cho cha mẹ được siêu độ, sám hối là giải
tội tiêu tai. Siêu độ là ra khỏi địa ngục và lên được cực lạc.
Phàm đã có lỗi mà sửa được thì không điều thiện nào lớn
bằng”.“Ngày nay, lúc sống thì thương luân bại lý, làm nhiều
điều bất nghĩa, đến chết cũng không chịu đổi, sau khi chết
rồi lại cậy vào mấy quyển kinh sách, niệm nghìn lần Phật
hiệu, thắp nén hương, viết lá sớ, lập đàn chay! Phật cũng
theo mệnh trời mà làm việc, há vì những lễ vật ấy mà giải
tội cho bọn ấy sao?”… …“Ông cha ta kính cẩn phụng thờ
Phật là nghĩ đến tấm lòng Bồ-đề, chân thành ngay thẳng,
mến mộ lòng từ bi, mến mộ lời khuyên làm điều thiện của
Phật, đâu phải xu nịnh Phật để cầu phúc?...
Thừa hưởng sự giáo dục chu đáo của gia đình, với
bẩm tính thông minh, tâm hồn nhạy cảm, ở lứa tuổi 15
khi còn ở quê đi học Đặng Huy Trứ đã biết làm thơ. Thơ
văn ông ở lứa tuổi này chan chứa tình người, tình quê
hương như qua các bài thơ: “Quý du tử hữu tiên mạ nô
tỳ giả” (Con nhà giàu đánh mắng kẻ ăn người ở), “Tể tảo
hoang phần” (Tảo mộ hoang)… đã bộc lộ một tâm hồn
biết đau cùng nỗi đau của đồng loại.
Cảnh làng quê hiền hòa với những bác nông phu cần
mẫn, cây đa đầu làng, mái chùa xưa với tiếng chuông sớm
khuya ngân nga vang vọng… là những hình ảnh không
thể thiếu trong cảnh làng quê Việt Nam đã được ông thể
hiện trong bài thơ “Phật tự chung thanh” viết năm 1843:
Kê xướng, ô đề nguyệt ngũ canh, / Thử gian sạ thính tự
chung minh. / Bán thiên tượng giáo huyên quang tĩnh /
Bách bát kình âm tục chướng thanh / Hưởng triệt thư song
nghi hoán độc, / Thanh huyền điền xá nhạ thôi canh. / Tựu
tri bá phụ Bồ-đề ấm / Lưu đắc khanh tranh vạn cổ danh.
Nguyễn Xuân Bách dịch thơ: Tiếng chuông chùa
Quạ kêu, gà gáy canh năm / Chợt nghe xa tiếng chuông
ngân đổ hồi / Thanh hư từ cửa Phật đài / Mộng đời khuya
tĩnh mấy thôi chày kình / Lọt song như gọi thư sinh / Xuống
thôn rộn rã lay mình nông phu / Bác xưa công đức góp
chùa / Tiếng vàng vọng mãi ngân đưa muôn đời.
Tiếng chuông ngân đánh thức bác nông dân ra
đồng làm việc, thúc giục thư sinh lo dậy ôn lại sách
bài để khỏi phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ; tiếng
chuông là thông điệp gửi đi từ cõi huyền vi tĩnh lặng
nhắc nhở chúng sinh bớt dục vọng mê mờ để xua đi
những nghiệp dĩ khổ đau… Bài thơ mang đầy đạo vị,
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được gói ghém trong tình người, dung dị biết bao! Tác
giả lại là một thư sinh ở tuổi 16.
Sau này trong bước đường đời xuôi ngược, hình ảnh
chốn thiền môn cũng là chủ đề nhiều bài thơ của ông
như một biểu tượng của sự thiêng liêng, của trí tuệ huy
hoàng xán lạn như trong bài thơ “Chiêm sơn tự tẩm”
viết năm 1865:
Hóa công phi thị xảo kinh doanh, / Tự tẩm thiên
nhiên nhược túc thành. / Lục tọa trang nghiêm trình
sắc tướng, / Nhị lăng trắc giáng trứ linh thành, / Tùng
thu vượng khí thông kim sát, / Đàn việt chân hương
thấu bảo thành. / Phật nhật huy hoàng kim tự cổ /
Chiêm sơn nhất vọng vũ sơ tinh.
Bồ Giang dịch thơ: Chùa chiền lăng tẩm Chiêm Sơn
Thợ trời xếp đặt khéo sao! / Này chùa, này tẩm khác
nào thiên nhiên / Sáu tòa vẻ sắc trang nghiêm, / Hai lăng
thăm thẳm tiếng thiêng muôn đời / Thông reo khí tốt
bời bời / Hương thơm thành kính đến nơi mình vàng /
Xưa nay cửa Phật huy hoàng / Chiêm Sơn trông tựa mưa
nhường tạnh đây.
Năm 1865, Đặng Huy Trứ nhận mệnh triều đình đi
sang Trung Quốc với nhiệm vụ “Thám phỏng dương
tình”. Trong chuyến đi này ông phải cải trang người
nhà Thanh. Ông ghi lại: “Chuyến đi này tôi phải dóc tóc,
tết đuôi sam theo tục nhà Thanh. Đáng lẽ, đợi sau khi ra
biển, sẽ nhờ người nhà Thanh quen tay làm cho, nhưng
tôi không chịu như vậy”. Ông đã đến chùa xin cạo tóc và
làm bài thơ “Nghệ Phúc Lâm tự bái Phật thế phát”:
Cưỡng thoát quân tâm khiều đại tỳ (từ) / Vương thần
tâm tự lão Tăng tri. / Dục bằng pháp khí quy Tam Bảo, /
Bất hứa trần đao quải nhất ti. / Nam, Bắc, Đông, Tây quân
mệnh giã, / Phát phu thân thể phụ sinh chi. / Thử thành
đa tạ Bồ-đề ấm, / Hưu luận, bàng nhân thuyết Hạ, Di.
Ngô Linh Ngọc dịch thơ: Đến chùa Phúc Lâm bái Phật
xin cạo đầu
Gượng bỏ mũ, trâm vào lễ Phật / Vương thần tâm sự
lão Tăng hay, / Muốn nhờ pháp khí nơi Tam Bảo, / Chẳng
để trần đao đụng mảy may. / Giúp chúa, Đông Đoài Nam
Bắc đó, / Ơn cha, thân thể tóc da này. / Bồ-đề tỏa bóng
che từng bước, / Rằng Hạ, rằng Di xá quản vay.
Cả bài thơ là tâm huyết, là nhân cách cao đẹp của
một con người: trung trinh với đất nước; hiếu với mẹ
cha; tâm tín mộ đối với Tam bảo.
Sùng kính Phật pháp, mến mộ đạo từ bi, khiến ông
không khỏi đau lòng trước cảnh những kẻ đội lốt tu
hành, núp bóng Bồ-đề làm điều sai quấy, làm cho đạo
pháp suy vi. Ông đả kích, lên án bọn người: “Mại Phật
dĩ tự phì / Xuất gia ẩn Sa-môn”… / Hoặc thế thực nhân
tự / Vu dân ý nhân y / Bỉ bất cố liêm sĩ / Thích giáo tòng
nhi suy…”. Dịch nghĩa: (Bán Phật hòng béo bổ / Xuất gia
núp cửa chùa… / Lừa người lấy cơm ăn / Dối dân lấy áo
mặc / Liêm sỉ chúng làm ngơ / Làm suy đồi đạo Phật…).
Đặng Huy Trứ đã nêu kiến giải của bản thân về đạo
Phật:
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“... Nguyên lai Tây phương Phật, / Duy hữu cá từ bi / Kỳ
viên Cấp Cô Độc / Cam lộ sái dương chi / Bảo phiệt quảng
tế độ / Pháp luân thường chuyển di. / Phật tâm bản vô dục
/ Hà tằng quải nhất ti / Đãn nguyện ức vạn chúng / Tịnh thổ
đồng hy hy / Sùng phụng phi sở lạc, / Trai tiếu vi sở kỳ…”.
Trần Lê Văn dịch thơ:
(... Phật đến từ Tây Phương / Chỉ từ bi là quý / Cô quả
hưởng Kỳ viên / Cành dương rưới cam lồ / Lăn xe pháp
cứu người / Chở bè từ cứu độ. / Dục vọng, Phật không
mang / Chẳng vương sợi tơ nhỏ / Chỉ mong muốn chúng
sinh / Vui vầy nơi tịnh thổ / Thờ cúng, Phật không ưa /
Đàn chay Phật không mộ...).
Và ông đưa ra lời cảnh tỉnh cho mọi người:
“Thế nhân hiếu tích thiện / Thính ngã ngâm thử thi:
/ “Nhân tâm tức thị Phật” / Thế nhân mạc ngã nghi. /
Dục chứng Bồ-đề quả / Nhân tâm nghi thiện suy / Vô vi
thử bối hoặc / Miễn di thức giả ki (cơ)”.
Cũng Trần Lê Văn dịch thơ:
(Người đời ham tích đức, / Nghe tôi ngâm thơ này:
/ “Lòng người ấy là Phật” / Chớ nên ngờ lời tôi. / Bồ-đề
muốn chứng thực / Làm thiện vì lòng nhân / Đừng để
chúng mê hoặc / Thức giả khỏi chê cười…).
Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam trên hai ngàn năm và
đã có những ảnh hưởng sâu đậm trong tư tưởng và nếp
sống của mọi tầng lớp người Việt. Tuy nhiên, trong hoàn
cảnh nhiễu nhương tao loạn của thời đại mình, Đặng Huy
Trứ chỉ nhìn thấy thái độ mê tín của quần chúng và hành
vi buôn thần bán thánh của một số người trong giới tu
hành khiến ông buộc phải phê phán. Nhưng ông vẫn giữ
niềm chánh tín và khuyên mọi người phải quay về với
chân tâm, tức Phật tánh có sẵn trong lòng mỗi người.
Đặng Huy Trứ có người anh họ là Lương Hiên Đặng
Huy Tá, từng là Án sát Hà Nội rồi được thăng Bố chánh
Nam Định nhưng bị hàm oan, điều đi quân thứ, bệnh
hoạn và buồn chán quay về ngụ bên chùa Kim Cổ Hà
Nội. Năm 1869, khi nhận được bài thơ của anh gửi thăm
hỏi, ông đã họa lại, nói lên ý muốn rũ áo vào chùa. Ông
viết: “Thứ Lương Hiên huynh Kỷ tỵ nguyên đán ngụ cận
Kim Cổ tự, hữu hoài nguyên vận”.
Đệ phiếm tinh xà hải ngoại quy / Tham thiền huynh dĩ
giải chinh y./ Trà phanh đức thủy hương toàn thắng / Tửu
phá sầu thành vị thượng hy / Khách địa vãng lai liên ngạc
tập, / Xuân tiêu ngộ mụ nhập huyên vi. / Hà đương phất
tụ đồng quy khứ? / Dẫn lĩnh Tây thiên Phật nhật huy?
Nguyễn Mạnh Hoan dịch thơ: Họa bài “Cảm hoài
ngày nguyên đán Kỷ tỵ ngụ ở gần chùa Kim Cổ” của anh
Lương Hiên.
Em thả “bè sao” hải ngoại về, / Vào chùa, anh đã cởi
chinh y. / Trà pha đức thủy, hương toàn thắng. / Rượu phá
sầu thành, vị vẫn y / Đất khách, tình trao “hoa ngạc” tập /
Đêm xuân, hồn gởi mộng huyền vi. / Làm sao rũ áo cùng
về được? / Núp bóng Bồ-đề cõi Phật huy?
Hoàn cảnh đất nước Việt Nam vào thời điểm này vô
cùng đen tối. Quân Pháp sau khi chiếm toàn bộ Nam

Kỳ chuẩn bị ra đánh Bắc Kỳ, đê điều bị vỡ, ruộng vườn
bỏ hoang, dân chết đói đầy đường, trộm cướp hoành
hành khắp nơi, nhân dân phải hứng chịu cảnh đau
thương tang tóc chưa từng có trong lịch sử, Đặng Huy
Trứ cũng đã đau buồn ghi lại: “Khởi thị sơn hà tiều tụy
thậm / Cánh đa quai dị độc phong trần” (Ngước mắt
non sông tiều tụy quá, / Buồn sao xã tắc bấy trầm luân)…
hoặc: “… Khả lân thử ngoại đề cơ giả, / Thương xích giai
ngô cảm khái trung,” (Ngoài kia kêu khóc bao người đói,
/ Cảm cảnh dân đen những chạnh lòng)…
Trước hiện tình đất nước như vậy, một kẻ sĩ dấn thân
hành động như ông không cho phép ông đi tìm sự an lạc
cho riêng bản thân mình. Vì khi dấn thân vào đời, Đặng
Huy Trứ đã lấy lý tưởng phục vụ quốc gia dân tộc, hạnh
phúc no ấm cho người dân là điều quan trọng, cho nên
ông đã tự khẳng định trách nhiệm của mình: “Tạo vật vô
sinh bất thị nhàn / Ngô dân lợi bệnh tảo tương quan”…
(Tạo hóa sinh ta há để nhàn, / Vì dân lợi hại sớm lo toan…)
Khi làm quan đứng đầu một tỉnh, ông đã sống trong
cảnh: “Tẩm dĩ thâm canh tiên lại khởi, / Thực vô kiêm
vị cộng dân gian”. (Thức đến tàn canh, dậy trước lại / Ăn
rành một món, khổ cùng dân).
Không những chỉ lo cho người còn sống, người chết
rồi ông cũng hết sức quan tâm. Trong “Sớ tâu xin lập
nghĩa trang” ông đã có những lời thống thiết:
“… Theo điển lệ quốc triều ta thì trong kinh, ngoài tỉnh,
có lễ cúng cô hồn. Mộ hoang có chỗ quy táng thì chữ “Nhân”
mới thực đạt đến chữ “Nghĩa”. Lễ cô hồn chỉ thỏa được linh

hồn, còn nắm xương khô vẫn chưa có chỗ mà về…”.
“… Gần đây, thấy những nơi gò hoang có nhiều phần
mộ qua bao nhiêu năm mà không có người đến tế tảo,
thăm viếng. Lại có thi thể những người chết đường, nhà
chức trách sở tại có kiểm nghiệm, ghi chép, cho chôn cất,
cắm tiêu đề, nhưng rồi lâu không có người nhận thành
quỷ đói. Hoặc chết trôi trên đường biển, hoặc bỏ mình trên
chiến trận, hoặc lưu đồ mà chết nơi lam chướng, hoặc đói
rét mà chết nơi ngòi lạch, hồn như phiêu bạt, không người
hương khói, lâu ngày nước trôi, gió thổi, gai góc, chân thú,
xương cốt phơi giãi, hồn phách phiêu linh...”.
“… Nay xin ban sắc, chỉ xuống các địa phương xem xét,
nếu có loại ấy thì chọn một chỗ đất cao rộng ở gần tỉnh,
khuyên những người có thiện tâm bỏ tiền ra dựng một
nghĩa trang, sắm đủ áo quan, tiểu sành, hoặc chiếu thu
nhặt hài cốt rồi lại mai táng…”.
“… Tưởng đó cũng là một phép của nền chính trị tốt
lành vậy…”.
Điều tâu xin của ông đã được triều đình chuẩn y cho
thi hành. Sách Đại Nam thực lục tập XXX trang 138 ghi
như sau: “Chuẩn cho trong kinh, ngoài tỉnh cùng xã
dân xây dựng nghĩa trang” để mồ mả. Đó cũng là theo
lời xin của Bố chánh Quảng Nam Đặng Huy Trứ…”3.
Suốt đời ông nguyện làm thân “khuyển mã” để phục
vụ nhân dân nhưng ông vẫn ân hận là chưa làm tròn
trách nhiệm với người dân:“’Khuyển mã’ báo trung chưa
trọn vẹn / ‘Rau dưa’ đền hiếu xét còn vơi. / Ví bằng hai chữ
không mang hận / Có chết đời ta cũng đủ rồi”.
Yêu nước, lo cho dân là cốt lõi toàn bộ thơ văn của ông.
Đọc thơ văn Đặng Huy Trứ, xét tư tưởng và hành trạng
của ông, chúng ta thấy ở ông một kẻ sĩ trung chính, một
Phật tử thuần thành, chính bản thân ông đã vận dụng
đạo Phật vào cuộc đời. Ông đã biết báo đáp hồng ân
bằng cách đem thân phục vụ quần sanh. Khi đất nước
lâm nguy ông đã từ trần trong đồn lũy chống giặc, lúc
tuổi đời chưa đến năm mươi. Đó cũng là cống hiến cuối
cùng để đền đáp Tứ ân như lời ông tâm niệm trước khi
lìa trần: “Quốc tồn dư tồn, kiều mộc vị thế thần chi vị, /
Thần tại như tại, thử tắc hinh chí đức duy hinh”.
Dịch: (Tổ quốc còn thì mình mới còn, đại thụ nghĩa với
thế thần âu đúng nghĩa / Thần ở đó, như thân ở đó, lúa
gạo thơm mà chí đức mới là thơm). 
Chú thích:
1. Đặng Huy Trứ, con người và tác phẩm. Nhóm Trà Lĩnh
biên dịch, NXB. TP.HCM, 1990.
2. Các tác phẩm của Đặng Huy Trứ đã xuất bản:
+ Đặng Dịch Trai ngôn hành lục Hội Sử học Việt Nam, 1993.
+ Từ thụ yếu quy, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Nhà
xuất bản Pháp lý, 1993.
+ Nhĩ hoàng Di Ái Lục, NXB, Bộ VHTT.
(Thơ văn dẫn trong bài này đều trích từ các tác phẩm trên)
3. Việt Nam, những sự kiện lịch sử, Dương Kinh Quốc nhà
xuất bản KHXH tập I, trang 70.
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Phật giáo

vaâ haânh hûúng
TINH VÂN
N G U Y Ễ N P H Ư Ớ C T Â M dịch

N

gười xưa nói: “Đi một ngày đàng, học một
sàng khôn”. Con người có mặt trong cuộc
sống, ngoài việc phải nắm bắt thời gian,
giành lấy thời gian, tận dụng thời gian,
làm nhiều việc mang lại lợi ích cho xã hội,
ngoài mục đích kéo dài tuổi thọ về mặt thời gian ra, còn
cần phải mở rộng phạm vi đời sống, mở mang không
gian tâm linh, để bản thân có thể hòa nhập vào nhân
quần, hướng về cộng đồng thế giới. Du ngoạn, du lịch,
hành hương chính là một vài trong những phương cách
làm tăng sự hiểu biết, khám phá nhiều lĩnh vực của đời
sống.
Du lịch là ngành công nghiệp không khói. Phát triển
du ngoạn du lịch để thu được nhiều ngoại tệ, đã trở
thành chính sách quan trọng đối với sự thịnh vượng
kinh tế của các nước trên khắp thế giới thời cận đại. Cho
dù đó là một cảnh quan thiên nhiên, một di tích văn vật,
văn hóa lịch sử, hay nhờ vào kinh tế thương mại phồn
thịnh…, tất cả đều đã trở thành nguồn tài nguyên phát
triển du lịch của các quốc gia trên khắp thế giới.
Trong sự nghiệp du lịch thì cảnh quan về hang động
và chùa tháp của Phật giáo có thể coi là phong phú
bậc nhất về cái đẹp nghệ thuật tôn giáo, cho nên
tài nguyên cho các hoạt động thăm viếng ngoạn
cảnh thật dồi dào. Người xưa đã có câu “Thiên
hạ danh sơn tăng chiếm đa” (Những ngọn núi
nổi tiếng dưới bầu trời này hầu hết là thuộc
về các người tu hành). Thật vậy, từ xưa hầu
hết tự viện của Phật giáo đều được xây dựng

34

VÙN HOÁ A PHÊÅ T GIAÁ O

ở những nơi núi non trùng điệp, phong cảnh tú lệ. Kiến
trúc tự viện vốn đã rất lộng lẫy xinh đẹp, lại lồng với vẻ
đẹp tự nhiên của cổ thụ cao ngút, cho nên “danh sơn
cổ sát”, “già lam thắng địa”, luôn là điểm đến đẹp nhất
mà người đời thường mong muốn tìm tới thưởng thức,
chiêm ngưỡng trong những ngày nghỉ ngơi giải trí. Đến
tự viện của Phật giáo hành hương ngoạn cảnh, ngoài
việc trực tiếp mắt thấy tai nghe, trong tâm hồn còn có
những cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt giữa chốn trần
tục xô bồ náo nhiệt với chốn u nhã, tịch tĩnh. Từ đây, tinh
thần được nâng cao không gì sánh bằng. Giáo nghĩa,
nghi quy, văn hóa, di tích… của Phật giáo, đều có thể
mang lại sự khơi gợi, mở rộng tư tưởng, tầm nhìn cho
con người, có thể làm cho thân tâm an định, nhẹ nhõm.
Ngay cả trong trường hợp người không có tín ngưỡng
Phật giáo, cũng có thể yêu thích những chốn an tịnh,
hòa nhã này.
Trước đây có những chùa chiền đạo tràng, kiến trúc
rất cao hiểm, đặc biệt, rất có giá trị tham quan, ví dụ như
chùa Huyền Không ở Sơn Tây, xứng danh là một ngôi tự
viện treo bên sườn núi, mỏm đá nhấp nhô, nhìn xuống
thung lũng sâu thẳm, hơn ba mươi tòa khác nhau
như điện, đường, lâu, các, đan xen vào nhau,
phối hợp hài hòa, có tính nghệ thuật cao, hệt
như cung vàng điện ngọc đến từ hư không.
Hang đá Mạch Tích Sơn1 có quy mô to lớn,
các hang động được phân bố rải rác trên các
vách núi, đường núi hiểm trở được mở ra
trên những vách cheo leo, uốn lượn quanh

co, khiến người thưởng thức cảm thấy thỏa mãn; Đại
Phật ở huyện Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, chạm đục trên các
vách đá hiểm trở, cao ngút sừng sững, khí thế hùng vĩ,
để lại thánh dung muôn thuở, nhìn xuống chúng sinh;
ngôi điện Phật bằng đồng (tục gọi là Kim điện) của Kim
Đỉnh núi Nga Mi, được vận chuyển đến mãi tận từ Hồ
Nam, các cảnh quan khác như bích họa Đôn Hoàng, tạc
đá Vân Cương, tứ đại danh sơn, kỳ quan Ngũ Nhạc, cho
đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, chùa Thiếu Lâm ở Tung
Sơn, Thiên Phật Nhai ở núi Thê Hà Nam Kinh, Cung Bốđạt-lạp (the Potala Palace) ở Tây Tạng, Phật Quang Sơn
ở Đài Loan, chùa Ngô Ca (Vrah Vishnulok) ở Cambodia,
Phù-đồ-bà-la (Borobudur, cũng gọi là Thiên Phật Đàn) ở
Indonesia, tháp Đại Kim ở Miến Điện, chùa Phật Nha ở
Tích Lan... , mỗi nơi đều ẩn chứa tính độc đáo, bản sắc rất
riêng mang màu sắc tín ngưỡng văn hóa của họ.
Những giá trị nghệ thuật về chạm trổ hang đá, hội
họa tượng Phật, kiến trúc chùa tháp, đến nay trở thành
“báu vật” của toàn nhân loại. Ông Trương Kỳ Vân (1900
-1985), người sáng lập Trường Đại học Văn hóa Trung
Quốc tại Đài Loan nói rằng: Phật giáo Trung Quốc trước
đây thiếu việc hoằng pháp giảng kinh, tuy vậy vẫn có
nhiều người tin theo Phật giáo, là bởi vì các công trình
kiến trúc có chùa chiền, có Phật tượng, có nội hàm
tuyên thuyết pháp âm hòa bình cho chúng sinh, cho
nên có thể giáo hóa hướng dẫn nhân tâm.
Những phát triển về sự nghiệp ngành du lịch của các
nước trên khắp thế giới ngày nay, không chỉ các thánh
địa Phật giáo Trung Quốc mới có khách tham quan nhiều
như cá diếc qua sông, mà các nơi khác như Nhật Bản2, Hàn
Quốc3, Thái Lan4,… cũng là điểm du lịch có lượng người
hành hương như dệt, trong đó đặc biệt nhất là quốc gia
Ấn Độ - nơi mà Đức Phật từng có nhân duyên hoằng hóa
sâu sắc nhất có lượng người hành hương rất lớn: như vườn
Lâm-tì-ni (Lumbini) nơi Đức Phật ra đời, cây cổ thụ ở Bồđề-già-gia (Buddhagaya) là nơi Đức Phật giác ngộ đạo giải
thoát, vườn Lộc dã (Mrgadava) nơi Đức Phật chuyển pháp
luân đầu tiên, cho đến thành Câu-thi na-la (Kuśinagara)
nơi Đức Phật nhập Niết-bàn (Nirvāna), hay tinh xá Kỳ Viên
(Jetavana Vihara), thành Ngọc Xá (Rajagrha), A-khươngđạt (Ajanta), núi Linh Thứu (Gijjhakuta), tinh xá Trúc Lâm
(Veṇuvana), đều là thánh địa Phật giáo khiến con người
luôn ngưỡng vọng hướng về.
Tiếp đó, đến Hàn Quốc thăm viếng chùa Tam Bảo có
lịch sử trên ngàn năm, như chùa Phật Bảo Thông Độ, chùa
Pháp Bảo Hải Ấn, chùa Tăng Bảo Tùng Quảng; ngoài ra
còn có chùa Quan Âm Đạo Tràng Lạc Sơn gần biển, cũng
đặc biệt có nét hiện đại độc đáo. Đến Nhật Bản tham quan
các chùa Đường Chiêu Đề, chùa Dược Sư, chùa Đông Đại
ở cố đô Nại Lương được ghi chép trong lịch sử, đều là

danh lam chan chứa phong cách cổ, trứ danh cả thế giới.
Đến Thái Lan thì có chùa Ngọc Phật, chùa Đại Lý Thạch,
chùa Trịnh Ngọc, chùa Pháp Thân, nhất là tiện đường dạo
chơi bên bờ sông Mê Nam (Chao Phray, một nhánh của
dòng Mekong), càng có thể làm cho cuộc lữ trình của du
khách thêm phần thơ mộng và ý vị.
Với một hành giả Phật giáo, hành cước du phương
chính là một kiểu đi đây đi đó tham học khắp mọi
phương xứ, một hình thức tầm sư phỏng đạo, cũng là
một sự trải nghiệm trong đời sống. Mỗi lúc đến một
thắng địa ở một quốc gia nào đó, đều cần phải dùng
“tâm” để tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa lịch sử,
phương thức sinh hoạt, một mặt mở rộng tầm nhìn,
mặt khác quán chiếu tự tâm, bởi vì non xanh nước
biếc, tùng lâm thảo mộc…, không chỗ nào không bao
hàm trong một bộ đại thư “sinh mệnh” này; “vũ trụ đại
thiên, nhân gian bách thái”, không một “ngõ ngách”
nào không phải là cơ hội để thực hành tham thiền ngộ
đạo. Cho nên, du ngoạn du lịch hành hương cũng có
thể nói là thông qua học tập quan sát, đạt được quang
minh, tâm khai ý tỏ. 
Nguồn: Phật giáo và thế tục, in trong bộ sách Phật học giáo
khoa thư của Đại sư Tinh Vân, NXB. Từ Thư Thượng Hải, năm
2008, trang 43 - 46
1. Còn có tên là Mạch Tích Nhai, một trong những hang đá
nổi tiếng của Trung Quốc; nằm ở phía Đông nam, cách thành
phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc khoảng 45km.
2. Nhật Bản lấy Phật giáo làm quốc giáo, khắp nơi đều có thể
thấy tự viện Phật giáo trang nghiêm, ví dụ: Kiến trúc chùa Dược Sư
giống như long cung, chùa Pháp Long là kiến trúc được tạo nên
bằng gỗ cổ xưa nhất hiện đang tồn tại trên thế giới hiện nay, Kim
Đường của chùa Đông Đại là đại Phật điện được tạo bằng gỗ lớn
nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, còn có rất nhiều tự viện, đạo
tràng có giá trị du lịch, hành hương khác, cụ thể như chùa Đường
Chiêu Đề, chùa Hưng Phước, chùa Vĩnh Bình, chùa Cao Sơn, chùa
Bổn Nguyện, chùa Tổng Trì, chùa Hiếu Ân, chùa Tứ Thiên Vương,
chùa Kim Các, chùa Trung Quan, chùa Thanh Thủy...
3. Phật giáo Hàn Quốc được truyền vào từ Trung Quốc
trong khoảng năm 327 Công nguyên, đến nay đã có hơn
1.600 năm, tín ngưỡng Phật giáo đã đặt nền móng văn hóa
bền vững cho xứ Kim chi, cũng đã lưu lại nhiều tài nguyên du
lịch hành hương cho xứ sở này.
4. Thái Lan là quốc gia Phật giáo “kim bích huy hoàng”
(nguy nga lộng lẫy), tự viện là cột mốc quan trọng nhất Thái
Lan, chỉ tính riêng Băng-cốc đã có tới 300 ngôi.
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LÊ THỊ CHÂN TÚ

N

gười Huế xưa có thú đổ xăm hường vào
ngày Tết. Cũng là cách chơi ăn tiền nhưng
không có tính chất bài bạc đỏ đen sát
phạt. Nó tao nhã như chơi cờ tướng pha
chút thần bí như đi bói tuồng đầu năm.
Vậy nên, đổ xăm hường vào những ngày đầu xuân là
có ý nghĩa và thích hợp nhất.
Bộ xăm hường gồm thẻ xăm, sáu hạt xúc xắc và một
cái bát. Bộ thẻ xăm hường có hình dáng từa tựa như thẻ
xăm tại các đình, chùa. Quý thì làm bằng ngà. Bình thường
thì bằng sừng hay gỗ. Tên thẻ được chạm khắc bằng chữ
Hán trông trang trọng lắm. Bộ thẻ xăm hường của nhà tôi
truyền từ thời ông nội, lâu ngày lên nước bóng láng. Nó
được cất trong một cái hộp gỗ phảng phất mùi quế. Nếu
làm đẹp nó không chỉ là vật chơi mà là một tác phẩm nghệ
thuật. Bộ xúc xắc gói trong cái bọc gấm. Thêm cái bát sứ
mỏng manh, xanh lam màu men cổ, thế là đủ lệ bộ.
Thẻ xăm hường có nhiều loại với hình dáng và kích cỡ
khác nhau. Tổng số thẻ cùng loại là 32 ứng với 32 điểm.
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Như vậy sẽ có: ba mươi hai thẻ nhất hường, mười sáu thẻ
nhị hường, tám thẻ tứ tự, bốn thẻ tam hường, hai trạng
em và một trạng anh. Người Việt từ bao đời vốn hiếu
học. Trạng là đỉnh cao của tri thức mà người xưa khát
khao đạt được. Sở hữu một ông trạng thực là hạnh phúc
cho dù chỉ là trong cuộc chơi. Nhưng biết đâu nó lại ứng
nghiệm ngoài đời... Trong các mặt của hạt xúc xắc có
mặt tứ đỏ tuyền còn gọi là mặt hường. Đây là mặt quan
trọng, nó quyết định phần lớn cách chơi và số điểm có
được sau mỗi lần bỏ hạt. Ví dụ đổ ra một mặt tứ gọi là
nhất hường, được một thẻ tương đương với một điểm,
cứ thế mà tính lên. Bốn mặt tứ không gọi là tứ hường mà
gọi là trạng anh được thẻ cao nhất tương đương với ba
mươi hai điểm. Đổ ra càng nhiều mặt đỏ càng tốt. Người
Á Đông vốn chuộng màu đỏ, nhất là vào các dịp lễ, Tết vì
đó là màu của cát tường, đại hỷ.
Bát chơi xăm hường vừa đủ lớn, chất men phải tốt
để hạt nẩy và quay đều. Cái tiếng “leng-keng, leng-keng”
trong vắt, vui tai là âm thanh đặc trưng của trò chơi này,

cùng với mùi hương trầm, khói pháo, hương mai... dậy
lên hương vị Tết xưa.... Nhắm mắt lại... và tưởng tượng...
Thời gian như lùi lại mấy chục năm về trước... Chơi bài,
chơi cờ dùng trí tuệ và kinh nghiệm để điều khiển. Đổ
xăm hường không như thế. Sáu hạt xúc xắc thu gọn vào
nắm tay rồi thả vào lòng bát. Chúng nhảy múa, xoay
vòng, va chạm, xô đẩy nhau.... Mặt đỏ, mặt đen loang
loáng... Khi chúng ngừng quay, các mặt xuất hiện và kết
hợp một cách ngẫu nhiên theo quy ước của trò chơi.
Chẳng ai điều khiển được ngoài thế lực siêu nhiên (người
chơi tin như thế). Bởi vậy mới có tên là xăm hường, vừa
để giải trí vừa để đoán thời vận đầu năm.
Đối với người Việt, Tết là cơ hội để mọi người trong
gia đình dù ở đâu xa cũng trở về đoàn tụ. Không khí
trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng. Còn gì thú vị
hơn bằng tổ chức một hội xăm hường. Một chiếc chiếu
hoa cạp điều được trải trên một tấm ngựa gõ hay sập
gụ khảm chân quỳ. Sáu hay bảy người chơi chính thức
xúm xít quay thành vòng tròn. Bát sứ đặt chính giữa,
các thẻ xăm xếp theo từng loại. Ba ông trạng được đặt
riêng ra. Một người bỏ hạt để xác định người được đổ
bát đầu tiên giống như trọng tài gieo đồng tiền sấp,
ngửa trước mỗi trận bóng. Cuộc chơi bắt đầu... Ngoài
số người chơi chính thức, số người ngồi góp vui chung
quanh nhiều lúc còn hơn số đó nữa. Mọi con mắt đổ
dồn vào những con xúc xắc đang nhảy múa trong lòng
bát... Nhiều khi năm con đã yên vị, con thứ sáu quay
cuồng, xô bên này, đẩy bên kia làm thay đổi nước cờ
chuyển có thành không, chuyển không thành có. Tiếng
xuýt xoa tiếc nuối, tiếng trầm trồ, la hét tán thưởng. Hấp
dẫn nhất vẫn là ăn trạng rồi bị cướp trạng. Đổ ra cái ngũ
hường đoạt tam khôi ăn được cả ba ông trạng. Chưa kể
trường hợp lục phú, có sáu mặt đen giống nhau thì lùa
cả làng. Tất cả những người còn lại phải chung đủ ba
mươi hai điểm bất kể trước đó đã đổ được bao nhiêu
thẻ. Còn nếu ra sáu mặt tứ đỏ chói đến nhức mắt gọi là
lục phú hường. Cái này cực kỳ hiếm, không những lùa
cả làng mà làng còn phải chung gấp đôi. Đỏ quá như
vậy! Hên quá như vậy! Thua là phải. Chung tiền mà vẫn
tâm phục, khẩu phục. Tùy theo thỏa thuận, mỗi thẻ là
một điểm ứng với một số tiền nào đó. Số tiền ăn thua
không nhiều, thuần túy để giải trí đầu năm.
Những đêm mùa xuân... Mưa lất phất... Cái thứ mưa
không ướt đất rây rây từng hạt mịn... Bên ngoài trời
lạnh đủ để cảm nhận sự ấm cúng trong nhà. Ông bà
hiện diện trên bàn thờ đèn, nến sáng trưng chứng kiến
cảnh con cháu quây quần, đoàn tụ. Trẻ con ba ngày
Tết sướng như tiên vì được hưởng nhiều đặc ân. Chúng
không buộc phải học bài, không bị bắt đi ngủ sớm.
Chúng được phép ngồi chầu rìa bên hội chơi cùng
người lớn. Nhiều lúc, thương tình người ta cũng cho
chúng đổ thế một vài lượt; những bàn tay nhỏ xíu nắm
không trọn những hạt xúc xắc, hồi hộp, lóng ngóng
thả vào lòng bát... Một hạt văng ra ngoài. Thế là mất

một lượt đi. Tiếc thật! Cũng có khi may mắn chúng đỏ
và ăn được một thẻ có điểm cao. Sướng mê! Mắt tít
lại, mặt hơn hớn y như lập được công trạng gì to lắm.
Cuộc chơi đang còn sôi nổi, hào hứng thì cơn buồn ngủ
bổng dưng ập đến. Không chống được nhưng cũng
chẳng muốn về phòng. Đứa bé là tôi đành nằm xuống,
kê đầu bên gối mẹ, mắt lim dim... Hương trầm quyện
với hương mai phảng phất. Một thứ hương xuân rất
đặc trưng... Ngọn nến trên bàn thờ chập chờn lay động
rồi nhòe dần... Tiếng leng-keng, leng-keng của những
con xúc xắc nẩy lên trong cái bát cổ, tiếng cười nói râm
ran trở nên mơ hồ, xa xăm... Mắt ríu lại, đứa bé bay vào
những giấc mơ đẹp... Ngày Tết kéo dài vô tận và phong
bao lì-xì mỗi lúc một dày thêm...
Ngày nay ở Huế người ta cũng ít đổ xăm hường. Có
lẽ vì thiếu không khí. Ba ngày Tết trôi qua vội vội, vàng
vàng. Người Huế bây giờ, nhất là những người trẻ, có
nhiều trò chơi hiện đại, hấp dẫn hơn, có nhiều mối
quan tâm hơn đâu còn đủ kiên nhẫn để ngồi chơi trò
may rủi cổ xưa này nữa. Dầu vậy, đổ xăm hường không
chỉ là chuyện bài bạc, đỏ đen trong ba ngày Tết. Nó là
phong tục, là nét văn hóa truyền thống của một vùng
miền. Nó là sản phẩm của một thời đã qua. Và chỉ còn
lại trong ký ức của những ai đã từng biết, từng sống với
những hình ảnh đẹp, những hoài niệm, ngậm ngùi về
một thời vang bóng... 
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Giáo lý duyên khởi
Nền tảng của giáo dục Phật giáo
THÍCH GIÁC TOÀN

I. GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI LÀ NGUYÊN LÝ CHỦ ĐẠO
CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
Duyên khởi là chân lý được chư Phật chứng ngộ và
trở thành một truyền thống chứng ngộ. Chính Đức
Phật Thích-ca đã chứng chân lý này và Ngài thường
giảng dạy nó như là một giáo lý quan trọng nhất, bao
quát nhất trong suốt thời gian Ngài tại thế.
Giáo lý duyên khởi được người học Phật xem là nền
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tảng căn bản. Và quả thật, nó phải được mọi người xem là
một chân lý, một quy luật của tự nhiên, nền tảng cho các
ngành khoa học và trước hết cho tư duy của con người.
Các giáo lý căn bản khác trong Phật giáo là tứ đế, nhân
quả, nghiệp, luân hồi, vô thường, vô ngã, ngũ uẩn. Trong
Phật giáo, phương pháp tư duy, phương pháp giáo dục,
phương pháp và biện pháp hành động đều lấy giáo lý
duyên khởi làm nền tảng. Ở đây, chúng ta sẽ phân tích

sâu hơn về giáo lý duyên khởi, xét đến mối liên hệ của nó
với các giáo lý căn bản nói trên và sau cùng, chúng ta sẽ
đi đến nhận định rằng giáo lý duyên khởi là nguyên ý chủ
đạo của tư tưởng Phật giáo. Do vai trò lớn lao của giáo lý
duyên khởi trong lý thuyết giáo dục Phật giáo, người ta có
thể nói giáo dục Phật giáo là một giáo dục duyên khởi.
II. GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI
Kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh Tương ưng bộ và
kinh Phật tự thuyết của Tiểu bộ, đều nói đến duyên khởi.
Đoạn kinh chủ yếu sau đây được tách từ kinh Phật tự
thuyết và kinh Tương ưng:
“Do cái này có mặt, cái kia có mặt”
“Do cái này sinh, cái kia sinh”
“Do duyên vô minh mà có hành, do duyên hành có
thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có
lục nhập, do duyên lục nhập có xúc, do duyên xúc có thọ,
do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có
hữu, do duyên hữu có sinh, do duyên sinh có lão tử, sầu
bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ
uẩn này”.
“Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt”
“Do cái này diệt, cái kia diệt”
“Do vô minh diệt mà hành diệt, do hành diệt mà thức
diệt, do thức diệt mà danh sắc diệt, do danh sắc diệt mà
lục nhập diệt, do lục nhập diệt mà xúc diệt, do xúc diệt
mà thọ diệt, do thọ diệt mà ái diệt, do ái diệt mà thủ diệt,
do thủ diệt mà hữu diệt, do hữu diệt mà sinh diệt, do sinh
diệt mà lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự
đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn này”.
1. Ý nghĩa của các chi phần duyên khởi
Đoạn kinh trên có nhắc đến 12 chi phần trong duyên
khởi, đó là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập,
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Ở đây, chúng ta nêu
ra ý nghĩa cụ thể cơ bản của từng chi phần và của toàn
bộ 12 chi phần (Paticca Samuppàda) như sau:
- Vô minh (avijjyà): sự không biết, không giác ngộ,
không hiểu chân lý.
- Hành (sankhàrà): sự vận động, tạo tác của thân,
khẩu, ý, là năng lực sống, là nghiệp.
- Thức (vinnàna): cái biết do các quan năng (mắt, tai,
mũi, lưỡi, thân và ý) tiếp xúc với ngoại cảnh. Đây là cái
biết do phân biệt.
- Danh sắc (nama-rùpa): tức tâm lý và vật lý, đây là
hoạt động tâm lý (xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư) và vật lý
(vật chất và các hình tướng vật chất). Danh sắc cũng
như ngũ uẩn bao gồm cả tính chất của thức.
- Lục nhập (salàyatana): tức sáu căn (nội xứ) và sáu
trần (ngoại xứ), công cụ và điều kiện để tiếp xúc với
bên ngoài.
- Xúc (phassa): sự xúc chạm, tiếp xúc giữa chủ thể là
khách thể của sáu quan năng và sáu trần.
- Thọ (vedanà): sự thọ nhận, cảm xúc khi tiếp xúc với
ngoại giới.

- Ái (tanhà): sự ham muốn, ưa thích, sự ham thích vật
chất, ham thích cuộc sống trong ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc. Ái
được nói đến như là tập đế, là nguyên nhân của khổ.
- Thủ (upàdàna): sự nắm giữ, sự chấp trước, ràng
buộc; từ đó sinh ra sự chấp ngã, sự chấp giữ những gì
mình đã ưa thích, mình nhìn thấy, mình tu tập.
- Hữu (bhava): sự có, sự hiện hữu, cảnh giới, thế giới,
ba cõi dục (Dục, Sắc, Vô sắc giới).
- Sanh (jàti): sự sinh khởi, ra đời, sự sống.
- Lão tử (marana): sự suy tàn, hoại diệt, sự già và chết.
Toàn bộ 12 chi phần trên là một minh họa cho ý nghĩa
và sự vận hành của giáo lý duyên khởi. 12 chi phần đều
là nguyên nhân đồng thời là kết quả của nhau, mang
đầy đủ những đặc tính của nhau, gọi chung là khổ,
là cái thực tại này. Trong Đại phẩm (Mahavagga) của
Luật tạng có đoạn: “Thế Tôn ngồi chân tréo kiết-già bảy
ngày dưới gốc cây bồ-đề, thưởng thức sự an lạc của giải
thoát. Vào canh thứ nhất, Phật quán chiếu trong thâm
tâm nguyên lí duyên khởi hướng xuôi chiều và ngược
chiều: Từ vô minh mà các hành phát sinh, từ các hành
mà thức phát sinh, từ thức là danh sắc, từ danh sắc là sáu
giác quan (cùng với sáu đối tượng của chúng), từ sáu giác
quan sinh ra xúc, từ xúc sinh ra thụ, từ thụ ra tham ái, từ
tham ái ra thủ, từ thủ ra hữu, từ hữu ra sinh, từ sinh ra lão
tử, ưu sầu, hoạn nạn, bất hạnh, tuyệt vọng. Sự hình thành
của nguyên khối khổ này là như thế.
Qua sự chấm dứt và tiêu diệt của vô minh mà các hành
chấm dứt, qua sự chấm dứt của hành mà thức chấm dứt,
qua sự chấm dứt của thức mà danh sắc chấm dứt, qua sự
chấm dứt của danh sắc mà sáu giác quan chấm dứt, qua
sự chấm dứt của sáu giác quan mà sự chạm xúc chấm
dứt, qua sự chấm dứt của sự chạm xúc mà thụ chấm dứt,
qua sự chấm dứt của thụ mà tham ái chấm dứt, qua sự
chấm dứt của tham ái mà thủ chấm dứt, qua sự chấm
dứt của thủ mà hữu chấm dứt, qua sự chấm dứt của hữu
mà sinh chấm dứt, qua sự chấm dứt của sinh mà lão tử,
ưu sầu, hoạn nạn, bất hạnh, tuyệt vọng chấm dứt. Sự
chấm dứt của nguyên khối khổ này là như vậy.
Lúc ấy, sau khi nhận thức rõ điều này, Thế Tôn thốt lên
một cách cảm kích: “Thật như thế, khi các pháp hiện rõ
cho một người tinh tiến, một hiền nhân đang quán chiếu
thì tất cả những nghi hoặc của ông ta tan biến, bởi vì vị ấy
đã nhận thức được Pháp với nguyên nhân của nó.” (Chân
Nguyên dịch từ Pali ngữ).
Vô minh không phải là cái khởi đầu vì vô minh là giả, là
không thực, dù vốn có từ vô thỉ. Kể tên vô minh ra trước
chỉ là một phương pháp sư phạm hàm ý rằng chúng sinh
chưa phải là Phật, vì chúng sinh còn vô minh. Vô minh
được thể hiện bằng sự vận hành, bằng nghiệp, bằng
hành động. Do vô minh mới có hành động tạo tác sai lầm.
Do có sự vận hành nên sinh ra cái biết, từ đó có sự phân
biệt chủ thể, khách thể. Tính biết hay tính phân biệt tự tạo
ra hai khía cạnh của nó là tâm lý và vật lý (danh sắc). Danh
sắc tạo ra điều kiện và phương tiện để nó vận hành là lục
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nhập, gồm các căn bên trong và các cảnh giới tương ưng
bên ngoài. Có trong có ngoài nên sinh ra sự tiếp xúc. Tiếp
xúc sinh ra cảm thọ. Từ cảm thọ sinh ra sự ham muốn. Từ
ham muốn sinh ra sự nắm giữ (thủ) chấp chặt, ràng buộc.
Vì nắm giữ nên sinh cái hiện hữu, môi trường là đối tượng
của nó là thế giới, là cái sở hữu. Cái môi trường hiện hữu
này tạo sự sinh, sự xuất hiện, phát triển (sinh). Và đã sinh
thì có già, chết, hư hoại, diệt vong. Sự hiện diện, vận hành
của 12 chi phần này là cái nguyên nhân, máy móc và thực
trạng của khổ. Một chi phần là khổ, 12 chi phần là khổ, và
một chi phần tức 12 chi phần.
2. Ý nghĩa của giáo lý duyên khởi
Đoạn kinh trích dẫn trên gồm hai phần theo hai
hình thức trình bày của cùng một nội dung duyên khởi:
phần đầu là duyên sinh, phần hai là duyên diệt.
a/ Một sự vật, một hiện tượng sinh ra, hiện diện, mang
tính chất thế này thế nọ, sẽ trở thành thế này thế nọ, là kết
quả của những sự vật, những hiện tượng khác. Những sự
vật, hiện tượng khác này lại là kết quả do sự sinh ra của
những sự vật, hiện tượng khác nữa. Các sự vật, hiện tượng
do đó có liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau như một mạng lưới
chằng chịt được biểu hiện theo ba chiều của không gian
chứ không phải chỉ theo chiều dọc hay theo vòng tròn. Ta
có thể tưởng tượng như các sự vật níu vào nhau, và nếu có
một chỗ bị đứt ra thì tất cả đều bị tác động hoặc không giữ
được tính chất cũ, hoặc trạng thái khi trước. Và, nếu như chỉ
xét một sự vật, hiện tượng thì những ý nghĩa, nguyên nhân
có thể được trình bày theo 12 chi phần nói trên.
Mối liên hệ nhân quả còn được trình bày theo chiều
nghịch (Tương ưng I, Trường bộ III, kinh Đại duyên) như
sau:
“Do cái gì có mặt mà già chết có mặt? Do duyên gì mà
già chết sinh khởi? Sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, ta
khởi lên kiến giải như sau: Sinh có mặt nên già chết có
mặt, do duyên sinh nên có già chết”.
“Này các Tỳ-kheo, ta tự suy nghĩ như sau: Do cái gì có
mặt mà sinh có mặt?... Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập,
danh sắc, thức, hành, vô minh...”.
Từ đoạn kinh trên, chúng ta dễ dàng lập luận phần
thứ hai của phần trình bày theo chiều nghịch này: Do cái
gì diệt thì già chết diệt?... Do vô minh diệt thì hành diệt...
b/ Do sự liên hệ chặt chẽ về nhân duyên này, ta có
thể nói một hạt bụi cũng có ảnh hưởng tới thế giới. Cái
nguyên nhân chính tạo khổ đau, tạo sinh tử luân hồi,
là tập đế trong tứ đế, chính là ái. Ái lại là chi phần thứ
8 của 12 chi phần nhân duyên. Mười hai chi phần là
nguyên nhân của khổ mà cũng chính là khổ. Thế nên,
để diệt khổ trong lúc đang khổ thì khó diệt vô minh,
hành, thức... Vì ta là sự khổ, là vô minh, hành, ta khó có
thể diệt những thứ này một cách hiệu quả.
Cái khâu dễ đột phá nhất là ái: đừng ham muốn, cần
diệt dục (cho nên bảo: tu là diệt dục). Không ham muốn
thì không có sự nắm giữ (thủ), không có sự nắm giữ thì
không có cái của ta như của cải, thế giới (hữu), vân vân…
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Vì tất cả đều do duyên nên tất cả đều là một tập hợp
được hình thành do nhân duyên, được gọi là hữu vi và
như vậy con người, vạn pháp đều không có bản chất,
tức là Không, vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã.
III. GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI
TRONG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
Như trên đã nói, duyên khởi là sự thật, là quy luật tự
nhiên. Giáo dục con người phải dựa theo sự thật duyên
khởi để phù hợp với quy luật tự nhiên và làm cho con
người thích ứng với tự nhiên.
Quan niệm con người là con người ngũ uẩn, do duyên
mà hình thành nên giáo dục Phật giáo tin chắc rằng con
người có thể được cải tạo, được phát triển tốt đẹp (vì con
người không có cái ngã cố hữu) bằng cách cải tạo, phát
triển con người theo từng mặt của ngũ uẩn. Giáo dục hiện
tại coi trọng sự phân tích, tìm hiểu để cải tạo và phát triển
nhân cách thì quả thật không gì phù hợp hơn là việc xét con
người là con người ngũ uẩn duyên khởi. Trong hiện tại, một
cá nhân do duyên khởi mà hình thành (duyên khởi trong
quá khứ và trong hiện tại) thì cá nhân ấy cần phải được giáo
dục trong hiện tại bằng duyên khởi trong hiện tại để cá nhân
ấy được lợi lạc trong hiện tại và trong tương lai. Giáo dục, do
đó có nghĩa là tạo ra thiện duyên trong ý nghĩa duyên khởi
để một con người ngũ uẩn tự phát triển theo chiều hướng
tốt đẹp thăng hoa. Như thế, người kém, người xấu có thể
trở nên giỏi, nên tốt; người giỏi, người tốt có thể trở nên giỏi
hơn, tốt hơn nếu như người ấy có được nhân duyên thận
lợi. Giáo dục tìm cách để tạo những nhân duyên ấy. Do đó,
người thầy không có định kiến đối với những học sinh cá
biệt hay chưa tốt, vì cá tính, nhân cách của mỗi người có thể
do hoàn cảnh, điều kiện mà thay đổi. Giáo dục thăng hoa
thì con người thăng hoa, xã hội thăng hoa.
Duyên khởi bảo rằng mọi sự vật đều có liên hệ chằng
chịt nhân quả với vô số những sự vật khác; cũng vậy, một
người có vô số liên hệ chằng chịt nhân quả với những sự
vật hiện tượng và con người khác. Giáo dục một con người
do đó, phải xét đến hoàn cảnh thiên nhiên, xã hội, nghĩa
là ngoài việc xét một người như một cá nhân, cần phải xét
đến mối quan hệ nhân quả chằng chịt này như đã trình
bày. Từ đó, nội dung, phương pháp, biện pháp tổ chức giáo
dục phải được thực hiện trên quan điểm duyên khởi.
Chính nhờ quan điểm duyên khởi, bằng phương pháp
duyên khởi mà giáo dục Phật giáo nhìn vào hoàn cảnh,
vào con người một cách khách quan để tìm ra những
nhân duyên chủ yếu cần đột phá hay cần bồi dưỡng.
Thậm chí có thể nói rằng bằng lý duyên khởi, giáo dục
Phật giáo có thể tin tưởng ở vai trò của giáo dục trong
việc xây dựng hạnh phúc, tiến bộ cho loài người. Tin vào
giáo lý duyên khởi, giáo dục Phật giáo không sợ hãi, e
ngại trước những trở ngại, những hiện tượng xấu hay
bản tính xấu vì rõ ràng đây chỉ là kết quả của những
nhân duyên, nó sẽ thay đổi khi chúng ta tạo ra hay cải
tạo các nhân duyên ấy theo đường hướng đã định. 

Höiì ûcá

từ những tàn phai...
NHỤY NGUYÊN
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ỗi lần có dịp về quê tôi thường quan sát
khu vườn. Có nhiều cây sau hàng chục
năm xa cách vẫn uy nghi đứng đó, kể
cả khóm hồng mà những bông hoa đã
nhạt đi cái màu tươi rói của thiếu nữ
xuân thì. Lạ nhất là cây mít nằm ngang sau hồi nhà, nó
vẫn đâm chồi trổ lá. Tôi có một cách gọi khác với những
mầm xanh ấy: Nỗi Nhớ. Cây dẫu bị đốn song vẫn tiết
bằng hết nhựa còn lại trong thân mà sống, sống đến
kỳ khô queo thì thôi. Là vì nó nhớ. Nhớ cái không gian
được vươn cành tỏa bóng, nhớ những cây cối trong
vườn, nhớ người thường tưới nước vào những ngày
nắng hạ, nhớ những quả mình đẻ đau, nhớ đất trời cỏ
lạ... Nỗi nhớ là thần dược khiến nó duy trì sự sống, là tín
hiệu diệu kỳ nhắc nhở những sinh mệnh vô tri giữa bất
tuyệt dòng đời.
Tôi trước hết là một người nông dân, lên phố bao
năm vẫn bùn đất chiêm trũng bám đầy trí nhớ. Không
thể không mang ơn cây lúa. Thương những chiều đỏ
ối hoàng hôn chạy băng băng trên cánh đồng đã gặt,
cái cảm giác gốc lúa nhột nhạt dưới gan bàn chân còn
mãi. Thương những phiên chợ cuối năm vẫn phải ở nhà
dầm chân trong bùn nhổ mạ để mẹ kịp cấy trước Tết.
Ruộng biền ở mép sông, nước lúc nào cũng quá gối.
Lúc gặt xong không ai bứt toóc, nên thời gian sau tự
nhiên chúng lại mọc “nhánh”, trổ lúa chét. Đó âu cũng
là nỗi nhớ cuối cùng, sự dâng hiến tận cùng của một

vòng đời cây lúa. Lũ chúng tôi thường đi mót thứ lúa
bảy phần dẹp ấy về cho vịt ăn... Hồi còn sinh viên “quà”
cha mẹ gửi vào là những bao gạo. Tính tiền không
nhiều nhưng cứ nghĩ đến nỗi cực nhọc mình từng lầm
lũi trên đồng ruộng thuở nào mới thấm thía bát cơm
nấu từ gạo quê nhà. Thường thì cái khổ phải quên đi,
vậy mà sống ở thành phố, tôi lại nhớ bữa ăn mặn chát
soi chung mấy khuôn mặt quanh ngọn đèn dầu thuở
ấy. Nhiều lần chạy xe về vùng ven tìm lại bức tranh quê,
sao xa lạ quá chừng. Máy móc đã thay trâu bò, đỡ đần
nhiều công sức của người nông dân, lẽ ra nên vui mới
phải. Những giống gạo xưa làng tôi gieo trồng nay hỏi
ra không người nhớ. Sách vở có nhắc đến loại gạo tiến
vua là gạo de, nay cũng tiệt giống. Chẳng những tôi
thích thú câu ca dao “Mẹ già ăn tấm gạo de/ Đẻ con tóc
quắn đi ve cả làng” mà chính bởi gạo de cũng là một
thành phẩm làm nên loại bánh đặc thù trong ngày Tết
của một số làng ven Huế với cái tên nghe có vẻ... khát
nước: bánh khô!
Ngày trước ở các làng như Thanh Thủy Thượng,
Thanh Thủy Chánh… người ta thường làm bánh khô
dọn mời khách ngày Tết. Nhà đông người không nói,
nhà thiếu đàn ông thì nhờ hàng xóm. Họ bắt đầu làm
trước Tết hàng chục ngày, tức sớm hơn đùm bánh
chưng cả tuần. Vật liệu gồm lúa nếp - gạo de, đường,
gừng và hột nổ. Cái chảo lớn được nung bằng đất sét,
gọi là trách đất; bắc lên bếp lửa còn phải đốt rơm trong
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lòng chảo cho nhanh nóng, rồi quét sạch, đổ lúa vào
rang. Việc này phải là phụ nữ đảm nhiệm mới đều tay,
hạt lúa bung đều. Cạnh bên có người cầm cái vung
(hay dùng mẹt chắp thêm cái quai cho nhẹ) che hờ
phía trên kẻo vung vãi. Lúa bung vỏ là nhắc xuống
đổ ra sàng sảy. Việc tiếp theo là xắt gừng, băm nhỏ;
đến đường, đổ vào cối giã thành bột trộn vào nhau,
điểm thêm ít hột nổ màu cho ngon mắt. Xong nén
vào khuôn (được đóng chắc bằng gỗ dày) dùng trày
lèn thình thịch hàng giờ. Bánh khô lèn càng chặt càng
ngon, càng để được nhiều tháng. Lúc muốn ăn phải
dùng tới dùi cui gõ trên lưng dao mới cắt được thành
miếng. Đặt dĩa bánh lên bàn thờ cúng tổ tiên, cũng là
dâng lên hết thảy sự chân thành của đời người. Khách
tới mừng thọ, nhìn lát bánh i xì biết ngay tầm thước
cũng như ý thức hệ gia đình ngày Tết. Tiếc là giờ chẳng
còn! Cuộc đời đã gạch sổ nét quê...
Đời thực vật thật đáng để con người cúi mình tạ ơn.
Nghĩ mà thương cây đào lớn một bên nhà. Con người
cứ xuân về thì được khoác thêm y áo lụa là, nhà cửa
cũng trang hoàng sáng rực, cây đào nhà tôi lại bị cưa
trụi nhánh. Các vị giác ngộ vẫn cho rằng khi con người
tu lên tầng trên thì được cả cỏ cây hoa lá hân hoan chào
đón. Tôi nghĩ cây cỏ, mệnh sinh là cống hiến. Đời thực
vật khác với loài động vật là không kêu van oán thán
người, bởi chúng đạt đến tầng rất gần cõi Phật - cống
hiến. Những ngôi chùa thường được xây dựng trên núi
cao rừng thẳm, phần để tách biệt với cuộc sống xô bồ
ồn ã, phần hòa mình với thiên nhiên; thiên nhiên sẽ
gọi mình trở về thiên thu… Một bụi trầu xanh um hái
được cả gánh, một ngày chợt vàng nhẵn, rồi thảy lá
đều rụng trơ thân. Một ao sen hồng rực, tàn thu héo
rũ! Vẫn có ai đó chờ ao khô lội xuống đào củ sen làm
thuốc, chế biến đồ ăn. Cây sen mong manh là thế lại
dâng cho đời dưỡng chất từ gốc lẫn ngọn; hoa dâng
hương cho những ai đang nhiếp tâm thiền định, dâng
cho đời sự tinh khiết của sắc màu. Rồi chừng như, khi
tất cả tưởng đã lụi tàn dưới lớp bùn bệch bạc, những
mầm sen mới lại đâm chồi để viết tiếp nỗi nhớ về cõi
thanh cao thuần khiết. Những cây gỗ vút cao, to đến
mấy người ôm chợt rùng mình đổ xuống... Kẻ nào đó
tận dụng bứng gốc về nặn hình tạo dáng ngắm chơi.
Mùa lụt năm ngoái tôi về quê thấy gốc cây trôi về đầu
xóm thật nhiều, tần ngần đứng lại thấy những rễ bám
bùn trắng xóa như xương, đành chọn thế ghi lại trong
ảnh… bùi ngùi vọng niệm.
Ngôi nhà tôi ở suốt chục năm trời có từ trước giải
phóng, quá bệ rạc, sợ sụp đổ nên chủ đã dỡ bỏ xây
mới. Khu vườn hoang xưa kia nay cũng sạch sẽ hơn
nhiều. Không còn vài luống rau xanh xen giữa um tùm
cỏ dại. Không còn cây vú sữa mà cơn bão lớn đã quật
ngã nằm bặn lên nhà hàng xóm. Bây giờ về thăm chỉ
còn cái gốc vùi ở góc vườn, tôi nhận ra nó...
Hồi ở đó tôi thường đi suốt ngày. Buổi sáng ra ngõ
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chừng chín giờ, trưa tạt vào phòng trọ nấu cơm, đợi hai
đứa đi học về, ăn xong thì chuồn. Buổi chiều xuất phát
chừng ba giờ, tối mịt mới về. Quãng thời gian tôi vắng,
lũ con nít thường vào nhà nghịch ngợm, lúc nào cũng
một bãi rác từ ngoài cửa đến thềm nhà. Mà chúng đâu
có ghét bỏ gì tôi, chỉ là thích vào chơi trò. Vấn đề là ở
cây vú sữa trước nhà. Cây xù xì già cỗi. Từ năm 1999
tôi tới đây ngụ, suốt sáu mùa xuân nó không đậu quả
nào. Rồi, một lần chủ nhà xuống chặt mấy nhánh sà
trên mái; nó tức, mùa đông ra quả chi chít. Mừng ơi là
mừng. Qua mùa xuân quả bắt đầu to, trĩu ở các cành
lớn bé. Một buổi tôi về, trên sàn vô số vỏ quả vú sữa
trắng phễu rõ đường răng cạp, bừa bãi cả trong hiên
của lũ trẻ vứt lại. Tôi bực đến đỏ ngầu quầng mắt.
Ngày khác, tôi đang cuốc đất thì thấy một bầy trẻ
con vào xin hái vú sữa. Tôi hỏi: Mấy em hái vú sữa phải
không? Chúng chối. Tôi tiếp: Anh đâu có cấm. Ai đời
ăn xong rồi vứt vỏ tứ tung như vậy. Rồi tôi mặc cho
chúng hái. Tôi thích nhìn. Chúng hái khoảng hai chục
quả chín, có cho tôi ba quả, tôi lấy một ăn thử. Quả
vú sữa chín mà da còn xanh mướt, gọi là vú sữa nếp,
dẻo và ngon. Đương lúc ồn ào tiếng trẻ thì mụ hàng
xóm qua. Mụ nói ngay: “Hôm kia tao thấy năm sáu đứa
trèo tít lên trên kia hái. Tao bảo xuống mà chúng nói:
Cái anh tóc dài cho hái. Mày không cấm, quân đó trèo

ngã là mang vạ vào thân có ngày”. Tôi run, ngó lên. Ờ,
đứa nào lỡ ngã từ trên đó xuống… Không chần chừ, tôi
tuyên bố ngay: Từ nay cấm trèo hái. Muốn ăn thì kiếm
cái khoèo!
Lũ trẻ về. Ngày sau tới, chúng không hái quả bằng
khoèo mà vẫn trèo. Sáng ra tôi phát hiện: những vồng
cải mình vất vả gieo trồng nát bét bởi lằn chân lũ trẻ.
Tức. Nhìn lên, sao mà chán ghét những quả vú sữa treo
trên cành; còn chúng, tôi còn hứng chịu tai họa nữa.
Hôm đó trước lúc lên phố tôi cắm tấm bảng lên vồng
cải: “Mấy em đừng giẫm lên rau”. Chiều về, vẫn phải
mất công dọn dẹp song vui là cải không bị giày xéo.
Nhưng một ẩn họa khác. Đang đứng giữa sân, từ trên
cao một thanh củi lao xuống cắm phập vào đất. Thì ra
lũ trẻ lấy củi ném những quả vú sữa chín không với tay
đến, củi mắc lại trên cành...
Cũng đang muốn gom củi cho mùa mưa, tôi mượn
rựa về chặt các nhánh lớn cây vú sữa. Khi kéo nhánh
vào một góc vườn, trái vú sữa non rụng la liệt như gặp
bão. Thấy xót mắt lạ lùng... Tôi nhìn gốc vú sữa lần cuối,
bởi tôi sẽ không tới đây nữa. Tôi muốn nhớ nhưng
nhớ rồi lại sợ. Nó quá thân thiết với tôi, hơn cả với một
người bạn. Người bạn lặng im này hôm nay lại nhắc tôi
bớt nói, bớt hướng ngoại tìm cầu.
Ngồi ở một ngôi nhà cũ, nhìn ra vườn mai ngút ngàn

lốm đốm nở, tôi ngỡ mùa xuân đương độ. Thương
cho những cây mai không được nở tự nhiên như vậy;
chúng đều sắp bị trảy sạch lá. Thiền sư Hư Vân thuyết
về thành quả hành trì của người tu đã có nhắc: “Hoa
mai nở bông vào mùa đông lạnh giá chớ không nở
trong tiết xuân ấm áp, tràn đầy ánh nắng hồng. Hoa
tâm khai nở không phải ở nơi vui buồn, thương ghét,
hay đúng sai giữa mình và người”. Lại nhớ Tổ Hoàng Bá
từng làm bài kệ với hai câu kết: “Không chịu trời lạnh
thấu xương/ Hương thơm hoa mai sao tỏa!”. Mùa xuân
hoa thật nhiều, hoa bị bó nụ ép nở đúng Tết. Nhưng
vào những ngày mồng, mọi sự nở của hoa đều chung
ý nguyện khoe sắc tiết mật, để cuộc đời vợi bớt muộn
phiền… Rất nhiều cây mai còn non nớt đã được tạo
thế, chúng đau, song dáng ấy lại là niềm vui cho người;
những cội mai khác bị cưa thân, vẫn gượng đâm lên
những mầm xanh mởn. Sự nhẫn nại tuyệt vời ấy tôi chỉ
thấy ở các bậc thiền sư đã hoàn toàn quay về với tự
tánh, một phen buông xả thân vô thường hư huyễn...
Đâu có chất nào vĩnh viễn mất đi. Đời thực vật lặng
lẽ sống trọn đời dâng hiến. Thân gỗ mục một ngày vô
tình mọc nấm mà trước lúc hái ta có thể ngắm chúng
như một loài hoa vốn dĩ là dòng hồi ức từ luân kiếp…
Tôi cũng chính là nỗi nhớ thẳm sâu nhất của đời mẹ, và
sẽ tan mất trong mơ hồ nỗi nhớ tận hư không. 
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Nùm múái
CẦU ĐẤT
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guyên đán là ngày đầu một năm mới.
Suốt cả năm quay theo vòng xoay của
cuộc mưu sinh, ai cũng chờ đến cái mốc
thời gian này để cho phép mình dừng lại,
nghỉ ngơi, lấy đà cho những bước đi kế
tiếp. Ngày Tết ở đâu đông người cũng ồn ào ăn uống,
vui chơi. Có vẻ như bên cạnh cái phong tục phải hoàn
tất công việc của năm cũ, hạ quyết tâm đầu năm mới
thì tiếng ồn chắc chắn là nét văn hóa đặc trưng của
con người.
Mà đúng vậy. Những loài vật khác không con nào ồn
ào bằng con người. Mừng năm mới, bên trời Tây người
ta đốt pháo bông rồi cùng nhau reo hò, người phương
Đông ta đốt pháo phong, pháo tống. Thuở còn ăn lông
ở lỗ, con người bán khai khi liên hoan đã biết thổi tù và,
đánh vào những thân cây rỗng để gây tiếng ồn, để gõ
nhịp nhảy múa.
Ngày nay cuộc vui của con người, kể cả người kẻ chợ
và các nhà khoa bảng, không thể thiếu tiếng ồn, khác
nào tiệc tùng mà thiếu rượu. Con người ghiền tiếng ồn
đến nỗi họ phải moi óc nghĩ ra những tiếng ồn mới,
cường độ ngày một to hơn. Dùng bàn đinh nhọn đâm
bong bóng nổ lốp bốp thay tiếng pháo trong các đám
cưới, dùng đũa muỗng trên bàn gõ vào ly chén khi chờ
ăn, ăn to nói lớn vô tư giữa những nơi công cộng. Ca
sĩ bây giờ thích hú hét trên sân khấu. Các chương trình
thiếu nhi cũng đấy ắp tiếng la. Ở các sân chơi người ta
cầm nhịp cho bọn trẻ hò hét: Cố lên, cố lên, rập theo
khuôn của bọn người lớn trong bàn tiệc, chốc chốc
đồng thanh rống dzô dzô nghe thật hoang dã. Ngay cả
khóc thương lãnh tụ kính yêu cũng ồn ào như một dàn
đại hợp xướng có quá nhiều giọng hát nghiệp dư.
Để tăng cường độ ồn ào, con người phát minh ra
cái loa. Loa khắp nơi: trên trụ đèn, trên cành cây, trước
cổng đền chùa, nhà thờ, trước bến xe, rạp xiếc, loa mua
ve chai, loa bán keo dính chuột, loa bán bánh chưng
bánh giò, loa được đặt hàng trăm cái hai bên đường
phi quân sự. Tiếng loa gào thét xen lẫn tiếng máy bay,
tàu hỏa, xe cấp cứu. Có người sợ chẳng ai nghe thấy
mình bèn mang cả nhạc thính phòng ra đường phố.
Một cách thể hiện cái ta của con người trong xã hội
văn minh.

44

VÙN HOÁ A PHÊÅ T GIAÁ O

Tiếng ồn kéo người ta tụ họp nhưng cũng xua đuổi
con người. Các bậc phụ huynh không ai dám bước vào
phòng trò chơi điện tử đinh tai điếc óc ở các siêu thị,
chỉ biết đứng ngoài chờ con chơi xong rồi về. Bọn trẻ
ngày nay lớn lên trong những âm thanh đầy bạo lực,
giết chóc của đồ chơi điện tử, nhạc số, phim ảnh. Năm
2011 là năm mà tiếng ồn ào của người xuống đường át
cả tiếng bom đạn của nhiều nhà độc tài ở Trung Đông,
Phi châu. Người nghèo, người thất nghiệp, người bị áp
bức xuống đường hò hét đòi ăn, đòi việc làm, đòi tự
do. Họ la hét đến chết nhưng không được gì. Người ta
dùng tiếng ồn để trấn áp tiếng ồn.
Các bậc đại nhân cũng góp tiếng ồn ào làm điên đảo
cuộc sống. Ồn ào tiếng bom đạn ở chiến trường, ồn ào
những lời tuyên bố ở nghị trường, ồn ào những quảng
cáo lừa đảo, ồn ào những chiếc thùng rỗng.
Ngày xưa người ta đánh trống, thổi sừng trâu gây
tiếng ồn để đuổi thú dữ ra khỏi nơi ở của con người,
và còn để xua đuổi tà ma; cho nên, trước kia ngày Tết
người ta đốt pháo cũng theo ý nghĩa đó. Người ta tin
rằng tiếng pháo nổ giòn ngày đầu năm sẽ xua đuổi ma
quỷ và những xui xẻo của năm cũ ra khỏi nhà. Ngoài ra,
để được hưởng trọn vẹn những ngày Tết vui vẻ với gia
đình bạn bè, con người thường có cái tâm lý chung là
phải hoàn tất công việc của năm cũ, không để vướng
víu chuyện năm cũ qua năm mới. Có vậy trong lòng
mới nhẹ nhàng thanh thản. Ngày Tết mà còn lấn cấn
lo âu thì sẽ khổ suốt năm. Không ai muốn khổ cả. Mấy
đêm trước cô thợ may phải thức khuya may cho xong
áo để kịp giao cho khách hàng, ông nọ nhớ mang cái
cưa trả cho nhà hàng xóm, bà kia chạy gom cho đủ tiền
trả nợ cho xong chiều ba mươi Tết.
Với một số người thì Tết là dịp để nhìn lại những gì
mình đã được, đã mất để hạ quyết tâm cho năm mới.
Có người tự hứa với mình sẽ bỏ thuốc lá, bỏ rượu, bớt
bù khú với bạn bè. Có người quyết tâm năm mới sẽ tập
thể dục thường xuyên hơn. Có người lên kế hoạch cho
việc tiến thân trong học hành, kinh doanh, gia thất cho
những ngày sắp tới. Mọi người chuẩn bị chạy ra đường,
sẵn sàng khởi hành sớm hơn, đến nơi sớm hơn.
Con người là con vật xã hội, không thể sống riêng
rẽ một mình. Nhưng cái ý nghĩa cộng đồng, hợp tác

lại che giấu một thực tế: Con người thích lẫn vào đám
đông, ẩn nấp trong huyên náo để che giấu chân tướng
xấu xa của mình, hay để dễ thực hiện những âm mưu
đen tối. Người tù nào cũng sẽ bị biệt giam. Khi được
giam chung phòng, nhìn người khác mình quên cái
ta của mình. Khi ngồi một mình phải đối diện cái ta
đầy tham lam, ganh ghét, thù hận, khó mà tránh phải
nghe tiếng nói thẳng thắn của lương tâm.
Ở thành phố này có cái lệ rất lạ: Khi nhà có tiệc
tùng hay tang sự ma chay, người ta tự tiện chặn
lấy một đoạn đường, dựng rạp, ăn uống ca hát
gây huyên náo cả một khu phố, có khi kéo dài
suốt đêm. Người gây ồn thì vô tư, xem như
mình có lý do chính đáng để gây huyên
náo, hàng xóm không ai bằng lòng
nhưng phải gánh chịu. Vì đến phiên
mình, họ cũng sẽ làm như vậy.
Cái mâu thuẫn của con người là
chỉ thích nghe chuyện xấu của
người khác, không thích nghe
chuyện xấu của mình, thích
gây ồn ào cho người khác,
nhưng không thích tiếng
ồn của người hàng xóm.
Theo luật nhân quả
có sinh có tử. Có tiếng
động thì không có sự
thanh tịnh. Con người
chỉ muốn xua đuổi tà
ma ra khỏi nhà nhưng
không muốn xua đuổi
tà ma ra khỏi cái tâm
của mình. Phật dạy: Kẻ
thù nguy hiểm nhất của
con người chính là con
người. Giáo dục ngày
nay đã bỏ quên không
dạy con người bài học
về giá trị của sự thanh
tịnh. Người ta định
nghĩa tiếng ồn là loại
âm thanh chát chúa,
những tiếng chối tai
khó nghe hoặc không
ai muốn nghe. Không có
thanh tịnh thì không thể
nghe được tiếng nói của
nội tâm mình. Nếu năm mới
mà con người vẫn chưa thoát
ra khỏi sự ồn náo của năm cũ
tìm về thanh tịnh thì thật khó
mà tìm ra một nơi yên tĩnh trong cõi
đời này. Trong các loại ô nhiễm: nguồn
nước, không khí, ánh sáng và tiếng ồn, có

lẽ tiếng ồn là loại ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với con
người. Nó làm con người không còn nghe được tiếng
nói của đồng loại, và cũng không nghe được tiếng nói
của chính mình. Những hạ quyết tâm ngày đầu năm
dù có tốt đẹp đến đâu mà thiếu cái tâm thanh tịnh,
không nghe tiếng nói đến từ bên trong
nội tâm mình thì rồi ra cũng chỉ
loanh quanh trong cái nghĩa
vô thường muôn thuở. 
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Khóc than

trong thế giới của đàn ông
VICKI COVINGTON
H Ồ L I Ễ U dịch

T

ôi sống tại một ngõ cụt (cul-de-sac). Tôi quý
những người láng giềng của mình. Trong số
bảy người đàn bà chúng tôi, có hai luật sư,
ba giáo viên, một điều dưỡng, và một nhà
văn. Gom lại, chúng tôi có mười bảy đứa con.
Một tối kia những người đàn bà tụ tập quanh một cái
bàn bếp cho một bữa tối đón tiếp láng giềng. Tôi nói,
“Tôi tò mò. Bao nhiêu người trong các bạn đã có lần
nào khóc trong suốt bốn tám tiếng vừa qua?”.
Mọi người ai cũng thú nhận đều có cả.
Vốn là, chúng tôi đang trong những tình trạng khác
nhau của dòng chảy nội tiết – có người mang bầu, có
người đang cho con bú, những người khác tiền mãn
kinh. Thêm nữa, chúng tôi đang trong những tình
trạng khác nhau của dòng chảy nghề nghiệp – hầu hết
chúng tôi làm việc bán thời gian. Nhưng hãy gạt sang
một bên những tuyến nội tiết và công việc, tôi nghĩ
điều quan tâm là, vào một đêm cho sẵn tháng Tám,
chúng tôi tất cả đã khóc trong vòng hai ngày qua.
Chúng tôi là những người con gái của giấc mơ Mỹ
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hậu Thế chiến II. Nhiều người trong chúng tôi cũng
như mẹ mình mong muốn được giống cha chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn được làm con trai. Chúng tôi
mong muốn được làm đàn ông. Chúng tôi mong muốn
sự đối xứng của đàn ông: da, xương, những giấc mơ.
Chúng tôi đã hoàn thành kì công hóa thân này.
Những cặp xách thế chỗ những yếm làm bếp. Những
thẻ tín dụng, những bộ đồ lớn màu đen, quyền lực,
những dặm bay miễn phí và bệnh tim mạch hợp với
chúng tôi. Mọi sự đều tốt lành. Chúng tôi đã trở thành
những cha của mình hệt như chúng tôi đã hoạch định
và lịch sử đang được kiến tạo.
Rồi chúng tôi mang bầu. Và bất kể bạn cứu xét nó
cách nào, bất kể bạn phủ nhận nó cách nào, bất kể bạn
muốn làm người trung giới tồi tệ thế nào, thì chỉ đàn
bà mới có thể tạo trứng, đau đẻ, sinh sản, và tạo sữa. Và
bất kể làn đường chạy nhanh cảm thấy tốt ra sao, chất
liệu khác này khiến chúng tôi cao hơn.
Trong cuốn sách, Khoan làm mẹ (Motherhood
Deferred), Anne Taylor Fleming than rằng sự không con

của bà là kết quả từ sự trì hoãn có con. Fleming, một
phóng viên của tờ New York Thời báo (New York Times),
nói rằng phong trào phụ nữ không chịu trách nhiệm
về tình cảnh của bà, nhưng bà không thể nhịn việc
nghiên cứu cái nó đã tác động lên đời sống của mình.
Trong trường hợp của bà, ý tưởng rằng đàn bà có mọi
sự đơn giản là không hiệu quả. Trong nhiều cung cách,
chuyện của bà cũng là chuyện của tập thể chúng tôi:
thập niên sáu mươi và bảy mươi, cuộc cách mạng tính
dục, tử cung trống rỗng; ôi trời, đổi một đứa con lấy
một danh hiệu trên báo chí.
Trong một tiểu luận nhan đề “Khinh mẹ, Khinh mình,”
Orania Papazoglou nói rằng, “Bạn không thể giảm giá
trị việc làm mẹ mà không giảm giá trị mọi thứ khác đàn
bà làm. Bạn không thể đào tạo cả thế hệ đàn bà trong
sự khinh miệt mẹ của họ mà không đào tạo họ trong
sự khinh miệt chính họ”.
Nữ quyền, tại một thời điểm, dường như có sự khinh
miệt việc làm mẹ. Khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi bắt
đầu chạy trốn việc làm mẹ. Chúng tôi vẫn còn chạy
trốn nó, nhưng bây giờ với những đứa con đeo trên
lưng. “Bạn phải là hơn một người mẹ”, bọn tôi đang gọi
với chúng khi chúng đeo lấy bọn tôi, gắng sức bám
chặt những bà má rồ dại. Tôi biết chúng muốn bọn
tôi ngừng lại. Chúng biết bọn tôi không thể. Bọn tôi
nghĩ bọn tôi đang làm điều này vì chúng, và có lẽ bọn
tôi như thế thực. Bọn tôi đã thích nghĩ rằng mình là
những khuôn mẫu tốt. Chúng thấy cát bụi bọn tôi dấy
lên, nhưng chúng cũng ngửi ra nỗi âu lo.
Một người láng giềng của tôi, là luật sư, kể câu
chuyện về việc chị thức dậy một buổi sáng để đáp một
chuyến bay lúc 5g50 tới thành phố Atlanta [thủ phủ
của bang Georgia] ra sao. Chị sắp đi tới bang Florida để
soạn một vụ án sẵn sàng cho phiên tòa xét xử. Ở nhà có
hai cô con gái, một bị bệnh và đứa kia bị gãy tay. Chị tới
văn phòng của mình trong ánh sáng nhạt nhòa buổi
rạng đông, thu thập giấy tờ, và đi ra phi trường. Ở đó,
chị gặp người đồng sự và trao cặp xách vào tay anh ta.
“Đi đi”, chị bảo anh. “Tôi không thể”. Chị nêu điều này
như điểm xoay chuyển trong đời. Chị muốn lấy lại đời
sống của mình.
Một lần, tôi lao vào một buổi họp của những trợ tế
tại nhà thờ trước đây của mình. Ở đây, tôi là một trong
bốn người đàn bà giữa một thế giới đàn ông. Lúc đó 6
giờ, và các ông đang ngồi điềm nhiên trong những bộ
quần áo ba mảnh. Tôi thì trong quần ngắn áo thun, vừa
mới quăng một mớ mì sợi vào đĩa của lũ con và lao vội,
với những tiếng thét của chúng đuổi sau lưng, “Tôi ước
bạn không phải là một trợ tế. Thật là ngu xuẩn!”. Khi
tôi ngồi vào một cái ghế phía sau và cầm bản báo cáo
tài chính lộn ngược, tôi tự nghĩ, “Những đứa trẻ sẽ ổn
thôi mà”. Đúng lúc tôi đi xuống Câu lạc bộ Phù luân hội
(Rotary Club) ở phố chính nơi đàn bà là một thiểu số dễ
nhận biết đặc thù. Tôi nghĩ, “Không ai biết cái sáng nay

tôi đã trải qua để tới đây. Tôi là một kẻ giả mạo. Đây là
một trò cười”. Suốt đời tôi mong muốn được ở trong
một thế giới của đàn ông. Họ đã cho tôi vào. Và suốt
thời gian ở cùng với họ, tôi chỉ mong muốn trở về mái
nhà. Tôi chỉ mong muốn lại làm một người đàn bà.
Và việc xảy ra như thế cho chúng tôi.
Gần đây tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi
thấy cái tôi ngỡ là con hươu, hay có lẽ con linh dương:
đen, cháy sém, trong một hố nướng thịt cũ. Tôi tiếp tục
nói với chính mình, điều này không thể được sinh ra
từ một người đàn bà. Nhưng đúng là vậy. Trong nhiều
tuần, tôi tiếp tục tự hỏi con thú này là con gì. Tôi nhìn
vào những hình ảnh động vật. Nó là con hươu hay
heo rừng chăng? Không, không hoàn toàn vậy. Linh
dương? Không. Tuần lộc? Không. Cuối cùng, tôi quên
phứt chuyện đó cho tới khi cô con gái mang đến cho
tôi một cuốn sách về động vật của Tạp chí Địa lí Quốc
gia (National Geographic). “Coi những thứ này nè mẹ”,
con bé nói. Tim tôi dồn dập. Đó là một đám linh dương
đầu bò, hàng trăm con trong bọn chúng, dấy lên một
cơn lốc bụi, đang phi nước đại băng qua Thảo nguyên
Serengeti của châu Phi. “Những thứ này đã ở trong giấc
mơ của mẹ!”. Tôi kêu lên. “Đúng rồi. Chúng là hươu, linh
dương, những con vật cháy sém trong giấc mơ của
mẹ”. Cuốn sách nói rằng hơn một triệu con linh dương
đầu bò cùng nhau di cư mỗi năm 1.300 cây số. Hành
trình dài trắc nghiệm kĩ năng của linh dương đầu bò
như một loài bơi lội, một loài chạy nhanh, một kẻ sống
sót. Nếu nó yếu đi hoặc chạy chậm, nó sẽ gặp rắc rối.
Nó không thể ngừng chạy. Nó không thể. Nó lâm cảnh
dầu sôi lửa bỏng.
Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi đã chọn việc chạy.
Quá trễ để nghĩ lại mọi điều. Chắc chắn, chúng tôi có
thể giảm bớt công việc, làm bán thời gian, uyển chuyển
thời khóa biểu, về nhà lúc ba giờ chiều, hoặc nghỉ việc
luôn. Nhưng dù sao quân xúc sắc đã gieo rồi. Chúng
tôi thì, như Emmylou Harris đã hát trong ca khúc, “Sinh
ra để chạy” (Born to Run). Chúng tôi là con gái của cha
mình, sống trong một thế giới của đàn ông, mang thân
thể của đàn bà, giao tranh với tự nhiên.
Không lạ gì khi chúng tôi tụ tập quanh một bàn bếp,
hỏi nhau điều gì sai trật đây và tại sao chúng tôi không
thể ngừng khóc. 
Trích trong Tập tiểu luận: Đàn bà trong một thế giới của
đàn ông, khóc than của Vicki Covington, Ấn quán Đại học
Alabama xuất bản, 2002.
Vicki Convington là một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Miền
Nam Hoa Kỳ (Về dưới mái nhà/ Gathering Home, Chim thiên
đường/ Bird of Paradise, Chuyến đêm về nhà/ Night Ride Home, và
Nhà trọ cuối cho đàn bà/ The Last Hotel for Women). Cuốn sách
gần đây nhất của bà, Chẻ: chuyện về một hôn nhân/ Cleaving:
The Story of a Marriage, là một tác phẩm phi hư cấu mang tính
sáng tạo bà cùng viết với chồng là Dennis Covington.
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NGUYỄN ĐẠI CHƠN

M

àn đêm tàn nhanh trên vùng núi xứ
Quảng. Mặt trời chưa ló dạng nhưng
phương Đông đã hừng đỏ trong màn
sương. Trong căn phòng ở khu tập thể
của giáo viên, Thương vừa thức giấc.
Chị quay sang bên cạnh cúi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh
của đứa bé và cười âu yếm. Chị khẽ vén sửa lại cái chăn
phủ ấm cho đứa bé rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Tiếng gà gáy lưa thưa dần vọng lại từ những xóm làng
xa xa. Từ những cánh rừng xanh đến thung lũng, vài
con gà rừng cũng rướn cổ cất tiếng gọi đàn. Thương
mở cửa, tiếng cót két của chiếc cửa nhỏ vừa ngừng chị
đã thấy se lạnh đôi bàn tay. Trước mắt chị là núi đồi và
cây cối một màu xanh, trời dần trong và thêm nới rộng.
Ở xa xa nơi vùng đồng bằng là một màn sương mờ bao
phủ như chiếc chăn mỏng manh. Những căn phòng
bên cạnh, mọi người cũng đã thức giấc. Ngày mới lại
đến, những âm thanh quen thuộc của cuộc sống lại
vang lên. Trên khoảng sân nhỏ, mọi người vừa xuýt
xoa vừa vò vò soắn soắn đôi bàn tay vào với nhau cho
đỡ lạnh rồi nở nụ cười chào nhau. Những câu chuyện
về công việc của ngày mới, những tiếng nói tiếng cười
xen lẫn với tiếng rè của máy phát thanh.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương
đang dần tan. Làn nước vùng cao trong veo và lạnh
ngắt lúc sáng sớm như làm tê cóng đôi tay. Thương
nhìn đất trời, cái rét của mùa đông đã vơi đi từ bao
giờ. Chị cảm nhận được hơi ấm từ những tia nắng
vàng yếu ớt. Chị nhìn về phương xa, về miền xuôi
nơi quê nhà. Nơi ấy có bà và mẹ chị đang sống trong
căn nhà nhỏ. Bà đã già, gánh nặng dồn lên vai mẹ,
mẹ vừa tảo tần nuôi chị ăn học vừa chăm sóc bà. Chị
thầm nghĩ không biết ở xuôi có lạnh thế này không,
bà có khỏe không. Nhưng chắc chắn là dù thế nào thì
giờ này mẹ cũng đang bận rộn với công việc nhà cửa
ruộng vườn. Tiếng khóc của đứa bé từ trong phòng
vọng ra cắt đứt dòng suy nghĩ của chị. Chị vội vàng
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chạy vào phòng, đứa bé vừa thức giấc, đôi mắt trong
veo nhìn chị; và khi được bế nó oa oa vài tiếng nữa rồi
nín. Chị ôm thằng bé vào lòng. Như cảm nhận được
hơi ấm của mẹ, đứa bé luôn miệng ê a. Đôi tay bé xíu
của nó ngọ ngoạy, làn da mềm trắng trong, trên đầu
lứa tóc lưa thưa. Chị nhìn khuôn mặt trẻ thơ rồi hôn
lên đôi má bầu bĩnh thơm mùi da thịt. Chị nhẹ nhàng
nắm bàn tay bé tí, hất cái mũi rồi nựng cái cằm. Nhìn
đứa bé non nớt ngộ nghĩnh cười đáng yêu mà mắt chị
ướt cay. Chị nhớ đến cái ngày đứa bé chào đời.
* * *
Đứa bé là con của một người phụ nữ dân tộc M’nông
ở làng bên. Người mẹ không chồng này khi sinh đứa
bé tại làng đã không may băng huyết chết. Bé trai vừa
lọt lòng thì không được nhìn thấy mẹ. Người làng cho
rằng người mẹ khi sinh con mà chết thì đứa trẻ đó là
một con ma chứ không phải con người. Nếu để đứa
trẻ sống thì nó sẽ ám hại gia đình, mang điềm xấu đến
dân làng. Theo tập tục của họ thì đứa bé phải bị chôn
sống theo mẹ nó. Những sinh linh bất hạnh từ khi mới
lọt lòng này sẽ phải theo mẹ để cho gia đình được yên
ấm, dân làng được thần linh phù hộ. Đã có biết bao
đứa bé bị tước bỏ quyền sống bởi chính gia đình họ
hàng khi chúng vừa mới sinh ra ở vùng cao này. Đứa
bé này may mắn vì được anh cán bộ văn hóa xã cứu
thoát khi dân làng đang đặt em bên xác mẹ để chuẩn
bị chôn. Khi nhìn đứa bé đỏ hỏn yếu ớt ở trạm xá, chị
đã không cầm được nước mắt. Có điều gì thôi thúc từ
trong lòng mà lúc ấy chị không rõ, chỉ một câu “em sẽ
nuôi đứa bé” và thế là chị quyết định nhận đứa bé. Mọi
người khuyên can đủ điều, “em còn trẻ, còn tương lai
ở phía trước; đứa bé sẽ làm khổ em, sẽ ngăn cản hạnh
phúc của em”. Chị biết còn bao nhiêu chuyện khác nữa
mà không ai biết trước được, chị biết. Nhưng chị vẫn
kiên quyết ôm chặt đứa bé như sợ bị cướp đi.
Vì đứa bé mà Thương và Nam không còn tình
cảm như trước. Anh là giáo viên dạy cùng trường
và cùng ở khu tập thể này. Anh thật lòng thương
chị nhưng hành động của chị làm anh cũng chỉ biết
lặng thinh. Cũng như bao người khác, anh không
bao giờ hiểu được vì sao chị lại hành động như
vậy. Anh không thể nào hiểu được, anh không thể
chấp nhận đứa bé như chị. Chị cũng buồn nhiều
lắm nhưng tình cảm với đứa bé lớn hơn tất cả, có
lẽ quá khứ đã buộc chị với đứa bé. Chị cũng không
muốn làm anh phải khổ sở vì mình. Chị nghĩ như vậy
sẽ tốt cho cả hai, anh có quyền tìm người con gái
tốt hơn; và với đứa bé, chị sẽ là một người mẹ tốt.
Khi bế đứa bé về nhà chị thấy khóe mắt cay cay, chị
thấm thía được tình mẹ. Mỗi khi thằng bé khát sữa chị
phải dỗ dành cho nó bú sữa; mỗi khi nó không ngủ
chị thao thức cả đêm; có khi nó lên cơn sốt, chị phải
bế con chạy bộ ra trạm xá. Những lúc ấy Thương lại

khóc, khóc vì lo cho con và cũng vì cảm nhận được sự
vất vả và tình thương của mẹ mình để chị được khôn
lớn như hôm nay. Chị thấy hình bóng mẹ đang bế chị
lúc chị bé bỏng, thấy mẹ thao thức mỗi khi trời trở gió
con gái bị ho không ngủ được. Giờ đây chị lại không
thể bên cạnh chăm sóc cho mẹ lúc tuổi xế bóng.
Khi nhận nuôi đứa bé, Thương vẫn chưa kịp xin
phép bà và mẹ nhưng chị nghĩ chắc chắn hai người
sẽ chấp nhận và thương thằng bé như cháu ruột vậy.
Chị hiểu thế nào là sự bất hạnh của đứa bé không
cha, sự thiệt thòi khi bị hắt hủi. Chị từng cảm thấy tủi
thân nhường nào khi thiếu vắng tình cảm của cha,
khi bị dân làng khinh miệt. Mẹ chị đã không có mái
ấm mà người phụ nữ hằng khao khát. Bà sinh chị với
một người đàn ông đã ruồng bỏ bà, người đàn ông ấy
không bao giờ trở lại, hai mẹ con sống trong sự đùm
bọc của bà ngoại. Người làng ghét bỏ đứa con hoang,
những đứa trẻ cùng trang lứa cũng xa lánh chị. Chị
vẫn nhớ cái hôm bọn trẻ trêu chọc mình rằng “mày là
con hoang, mày làm gì có bố như tụi tao”. Chị vừa khóc
vừa chạy về nhà, chị mếu máo hỏi mẹ, “bố con đâu hả
mẹ, chúng nó bảo con không có bố”. Mẹ chị ôm chị vào
lòng, có tiếng thút thít khe khẽ rồi chị cảm thấy nóng
ướt bờ vai. Mẹ chị ôm chị chặt hơn vào lòng, “bố con
đi xa lắm, rồi một ngày bố sẽ về với mẹ con mình”. Lúc
ấy chị mới cảm nhận rõ những giọt nước rơi đang trên
vai mình, nước mắt của mẹ. Chị thấy bà ngoại buồn
quay mặt đi không nói gì, chỉ có tiếng thở dài của bà.
Từ lúc đó chị không bao giờ dám hỏi mẹ hỏi bà dù vẫn
luôn bị trêu chọc. Chị chẳng bao giờ được biết mặt
bố, chưa bao giờ được gọi bố, chưa bao giờ biết đến
tình thương và sự che chở của bố. Nhưng với đứa bé
này chị hạnh phúc hơn nhiều, suýt nữa sinh linh này
bị cuộc đời khước từ. Hai người phụ nữ đã yêu thương
che chở đứa con gái, đứa cháu bất hạnh như chị rồi
cũng sẽ yêu thương đứa bé này. Rồi bà và mẹ sẽ tự
hào về chị, tự hào về người con gái đã biết cho tình
thương để giữ lấy một cuộc đời.
Ngày qua ngày đứa bé sống trong tình mẫu tử và
trong sự đùm bọc của chú bác trong khu tập thể cũng
như của mọi người. Buổi nào cô lên lớp thì những
thầy cô rảnh rỗi lại đến trông nom đứa bé. Có hôm
thằng bé đòi mẹ khóc quá trời, vừa về đến trước sân
chị nghe tiếng khóc vội chạy vào bế đứa bé, ả ru hời
ơ hời ru, thằng bé cảm nhận hơi ấm của mẹ liền nín.
Nghe tiếng ru mọi người lại chẳng cầm lòng được.
Những đứa trẻ của mái trường nơi chị công tác ban
đầu còn sợ đứa bé vì những lời của người làng, của
thầy cúng, lâu dần chúng coi đứa bé như em của
chúng. Đứa bồng đứa bế, chúng tranh nhau nựng
nịu đứa bé mỗi khi rảnh rỗi. Chúng thấm thía được
nỗi đau của những đứa bé bất hạnh; trong số những
đứa trẻ đó, có đứa cũng từng bị coi là ma quỷ và được
sống nhờ tình thương. Mọi người trong khu tập thể
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yêu quý đứa bé như con mình vậy. Khu toàn người
lớn nên có thêm đứa bé tự nhiên thấy vui hẳn lên.
Mọi thứ tất cả đều được ưu tiên cho hai mẹ con chị, từ
những bộ quần áo, những bát cháo, đến những món
quà từ miền xuôi. Những ngày xuân đến mang hơi ấm
về xã vùng cao. Đứa bé ngày càng mạnh khỏe. Tết này
đứa bé sẽ ăn Tết ở quê mẹ, sẽ được gặp bà ngoại và
bà cố. Không khí rộn rã chuẩn bị nghỉ Tết, mỗi người
một nơi, một vài người sống ở vùng cao này còn lại là
những thầy cô từ miền xuôi lên công tác. Những món
quà giản dị sẽ mang về tặng người thân. Những lời
chúc Tết gửi đến cho nhau, cho người thân của nhau.
Thương và con trai sẽ nhận được bao nhiêu là quà
của mọi người. Ngày đi, những đứa trẻ sẽ không quên
đến chào đứa bé, thằng bé thấy lũ trẻ cười đùa quanh
mình lại quơ tay đạp chân miệng bi bô bi ba.
Những nhành mai đương ra búp, núi rừng mùa
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xuân xanh tươi, dải đồi quế xanh tốt trải dài tận cuối
chân trời. Những phiên chợ nô nức tràn ngập không
khí cuối năm. Cánh én chao liệng mang mùa xuân
về, cánh én mang miền ngược miền xuôi về một nhà,
cánh én chắp cánh cho thiên thần bé nhỏ. Chị chợt
nghĩ về quê mình, nửa năm xa cách. Quê hương chị
với cánh đồng rộng lớn, chị thèm một cánh cò, thèm
màu xanh của lúa, hương thơm của ruộng đồng. Chị
nhớ về sắc vàng của hoa mai trước ngõ, luống hoa
vạn thọ đầu sân. Hình bóng mẹ và bà lại hiện lên,
chiều chiều chắc hai người lại nhắc đến chị trong bữa
cơm. Chị nhớ đến món bánh tét của bà, món bánh
in của mẹ. Hai người chắc đã chuẩn bị bao nhiêu thứ
cho đứa cháu trai bé nhỏ. Bà và mẹ sẽ vất vả với thằng
cháu suốt ngày hiếu động bò lông lốc. Tết này sẽ vui
biết bao khi ngôi nhà của ba người phụ nữ có thêm
một thành viên. 

có thú chơi tranh
HUỲNH KIM BỬU

T

ôi nhớ hồi tuổi mình còn thơ, tôi vẫn trông
cho mau tới Tết để được hưởng nhiều thú
vui, trong đó có thú vui được xem tranh Tết.
Những bộ tranh Đinh Bộ Lĩnh cờ lau tập trận,
Phù Đổng Thiên Vương phi ngựa sắt diệt giặc
Ân, Bà Triệu cưỡi voi bành vàng ra trận, Trần Quốc Toản
tuyển quân, tập trận sẵn sàng đánh đuổi quân Nguyên…
rất phù hợp với tuổi tâm sinh lý, trí tưởng tượng của tuổi
thơ. Sau này lớn lên trong vùng quê Phủ An, tôi hiểu ra

rằng, ở đây người ta có cái thú treo tranh Tết, như thú
dán câu đối Tết, làm thơ khai bút đầu xuân.
Những bộ tranh Tết dễ gặp nhất hồi cách đây mấy
mươi năm là tranh tứ bình (mỗi bộ có bốn tấm đăng
đối) vẽ tứ thời hoặc tứ dân, kế đó là những tranh vẽ theo
tiểu thuyết Tàu, theo truyện cổ dân gian Việt Nam…
Tranh “tứ thời” thì vẽ mùa xuân tượng trưng bằng hoa
mai nở, mùa hạ với hình ảnh cây tùng xanh đậm hoặc
cây lan xanh mượt; mùa thu có hoa cúc vàng và mùa
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đông mang biểu tượng khóm tre; họp thành Mai Tùng
Cúc Trúc hoặc Mai Lan Cúc Trúc (tức Mai - Tùng – (hoặc
Lan) – Cúc - Trúc). Cũng có những bộ tranh tứ thời vẽ Đào
Hà Cúc Mai với đào để chỉ mùa xuân, hà tức là sen nở
vào mùa hạ và mai nở sớm trong tiết trời đông giá nên
còn gọi là hàn mai. Thường thì tranh tứ thời chỉ là tĩnh
vật, nhưng cũng có những bộ tranh thật linh động khi
người họa sĩ điểm xuyết bên trên hay bên cạnh những
cành cây một vài con vật, thường là con hươu sao, con
chim họa mi hay trĩ, sẻ, yến, vịt, gà trống, bướm… , điểm
đặc sắc là chúng thường đủ đôi trông có vẻ tình tứ như
những người đang yêu nhau hoặc là cả một đàn ríu ran.
Người ta còn có thể gặp những bộ tứ thời lấy biểu trưng
khác chứ không theo ước lệ sẵn có mà thực tùy hứng.
Tôi còn nhớ một bộ tứ bình đã gặp được ở nhà từ
đường một họ lớn ở làng Thuận Thái, xã Nhơn An (An
Nhơn – Bình Định). Bộ ấy vẽ: Mùa xuân cây hoa cúc và
con chim yến - mùa hạ bụi chuối và con voi - mùa thu
hoa sen và đôi cua - mùa đông cành mai và con họa mi.
Mỗi lần được xem một bộ tranh tứ thời, tôi không làm
sao khỏi liên hệ đến những bài thơ vịnh tứ thời được
yêu thích. Bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt vịnh tứ thời
của nữ sĩ Ngô Chi Lan (thời vua Lê Thánh Tông) là bốn
bức tranh cảnh vật bốn mùa được thu nhỏ lại, đặt bên
cạnh nhau một cách đăng đối. Và đây, bài Xuân từ:
“Sơ tình huân nhân thiên tự túy
Diễm dương lâu đài phủ noãn khí
Cách liêm liễu nhứ độ oanh thoa
Nhiễu hạm hoa tu xuyên điệp si” .
Được Trúc Khê Ngô Văn Triện dịch:
“Hun người nắng mới như say
Lâu đài ấm áp nhuộm đầy dương quang
Cách rèm liễu biếc oanh vàng
Quanh hiên cái bướm mơ màng trong hoa” .
Thực là một bức tranh xuân nhỏ mà đủ cảnh đủ tình
để cho người xem lấy làm thích thú lắm.
Tranh “tứ dân” không được phong phú bằng tranh
đề tài “tứ thời”, nhưng khá linh hoạt: Bộ tranh “Ngư Tiều
Canh Độc” này thì vẽ cảnh một người ngồi thạch bàn
câu cá, một tiều phu trẻ gánh củi trên vai, một nông
dân đứng bên cạnh con trâu, một thầy đồ đang giảng
sách cho học trò; nhưng bộ kia lại vẽ cảnh một lão ngư
trên chiếc thuyền giăng câu, một lão tiều gánh củi về,
một nông dân với con trâu đang cày ruộng, một anh
học trò đang đọc sách.
Bộ tứ bình được coi là quý khi dưới mỗi cảnh có đề
thơ vịnh, đó là tranh “nhất thi nhất họa”, thi họa đi đôi
với nhau đã khá quen thuộc. Ngoài ra, còn có thể có
tranh đề tài “tứ nghiệp”: Cầm Kỳ Thi Họa (hay Cầm Kỳ
Thi Tửu), rất ít gặp.
Những tranh tứ bình, phần nhiều được in màu, do
Nhà Tín Đức Thư Xã ở Chợ Lớn - Sài Gòn xuất bản;
nhưng cũng có những tranh thủy mặc nhập từ Trung
Quốc. Mỗi lần Tết đến, tôi vẫn được theo ba, má đi chúc
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Tết, đi mừng tuổi, được bạn học ở trường Phủ An mời
đến nhà chơi. Nhờ đó, tôi đã tới nhà ông Cử Nhì, ông
Tú Kép, ông Đốc Lãng, ông Huấn đạo Nghĩa…. Nhờ đó,
tôi biết, tranh tứ bình là thú chơi của người phong lưu,
tao nhã.
Tranh tiểu thuyết Tàu lấy đề tài trong tiểu thuyết
chương hồi của Trung Quốc, một loại tiểu thuyết hấp
dẫn đối với đại chúng thời ấy. Mỗi bộ tranh có bốn tấm,
mỗi tấm ba ô bằng nhau, tổng cộng thành mười hai ô,
tóm tắt từ đầu đến cuối truyện. Ở vùng Phú An rất dễ
gặp những bộ tranh Tam Quốc diễn nghĩa, Tây du ký,
Thủy hử… Kế đó là tranh vẽ theo truyện cổ dân gian,
truyện thơ Việt Nam: Quan Âm Thị Kính, Thạch Sanh,
Phan Trần, Lục Vân Tiên, Mục Kiền Liên…Bên cạnh, còn
có những bộ tranh vẽ đề tài lịch sử nước nhà: tranh
Trưng Nữ Vương đánh quân Nam Hán, An Dương
Vương với Mỵ Châu Trọng Thủy, Lý Thường Kiệt đánh
đuổi giặc Tống …
Các loại tranh từ tiểu thuyết Tàu trở xuống thường
gặp ở các nhà bình dân. Tranh in màu lòe loẹt trên nền
giấy trắng.
Tranh Đông Hồ sản xuất ở làng Hồ - Hà Bắc. Những
bức thường gặp là Đám cưới chuột, Thầy đồ cóc, Hứng
dừa, Đánh ghen, Kéo co, Đánh vật… vừa khôi hài vừa
có ý nghĩa ngụ ngôn, khiến người xem tranh có mối
xúc cảm và không khỏi liên hệ mà ngâm ngợi:
“Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”
(Hoàng Cầm)
Tiếng là tranh dân gian nhưng không phổ biến ở
quê tôi, nó có mặt ở nhà có học thức, giới yêu nghệ
thuật truyền thống.
Tranh độc bản (chỉ có một tấm duy nhất) như tranh
Chim ó đậu trên mỏm đá cao, Chim sẻ đậu cành trúc,
Lã Vọng ngồi câu cá bên bờ sông Vị… là những bức có
thể gặp. Những tranh đó, có tấm sơn mài, tấm in trên
giấy với màu sắc tươi đẹp, nghe nói có nguồn gốc từ
Trung Quốc nhập sang. Nhà treo tranh này, chủ nhân
chắc là người có tâm chí, hoài bão gì đó muốn mượn
tranh nói hộ thay mình.
Tranh thư pháp lấy nghệ thuật viết chữ, hồi ấy chỉ
là chữ Nho, trên nền giấy trắng hoặc trên nền lụa đào
mềm mại để làm thú thưởng ngoạn. Tranh thư pháp
ta thường gặp là những tấm viết chữ Phật, chữ Tâm
(thường kèm theo câu Tâm tự lưu thủy). Nghệ thuật viết
đại tự những chữ Phước, Thọ, Càn Khôn, Thái Sơn… như
“phượng múa rồng bay” trên nền giấy bồi trắng hoặc đỏ
đậm để thờ gia tiên cũng thường được phát hành trong
dịp Tết. Những ông đồ nghèo có hoa tay viết những chữ
này đem ra chợ Tết bán. Tới thời Nho học suy tàn (đầu
thế kỷ XX), nghề viết đại tự cũng suy tàn theo, người
thưởng thức, người thuê mướn đều không còn. Hình
ảnh ông đồ ngồi viết bức (tấm thờ) ở “bên phố đông
người qua” đã “xuống cấp” lắm và đã được nhà thơ Vũ

Đình Liên khắc họa một cách đáng thương:
“Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay”.
Tranh bích họa là tranh vẽ trên tường nhà. Hồi cách
đây mấy mươi năm, trong các vùng quê Bình Định có
những nghệ nhân làm nghề vẽ dạo. Cứ đến khoảng
đầu tháng Chạp âm lịch, không biết từ đâu, nghệ nhân
đeo khăn gói vào các làng, tìm nơi vẽ dạo lấy tiền.
Nhiều nhà giàu giữ nghệ nhân ở lại trong nhà mình vài
ba hôm để vẽ tranh. Nghệ nhân vẽ những bức tranh
trên tường vôi trắng mới quét (để đón Tết). Tranh vẽ
bát tiên hay cảnh tứ thời, tứ dân bằng mực Tàu đen
nhánh và son đỏ tươi. Những bức tranh tường đó được
quen gọi là những tấm “bích họa”. Nhà chùa cũng hay
mời nghệ nhân về chùa vẽ các sự tích Phật Thích-ca:
thường là sự tích Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, Phật thành
Đạo và thuyết pháp ở vườn Lâm-tỳ-ni...
Tranh thêu trên lụa, nỉ thường thêu mãnh hổ, kỳ lân…
Có những tấm to đến vuông vức mỗi bề một mét, treo lên
trông như “chúa tể sơn lâm” thật, muốn nhảy ra vồ người
xem. Tranh thì ghê thế mà chẳng biết chủ nhân có gởi
gắm điều gì không? Ở Đập Đá có gia đình ông Tư Hồng
làm nghề thêu tranh truyền đến ông là đời thứ tư. Thời
nay, nghề thêu máy đã thay cho nghề thêu thủ công.
Màn, sáo tuy có chức năng che chắn… nhưng đó
cũng là những bức tranh đẹp. Màn đan bằng nan tre
thật mảnh (không lớn hơn que tăm mấy), nhuộm màu;
sáo luồn bằng những ống trúc nhỏ bằng chiếc đũa
con, dài ngắn khác nhau chừng vài ba phân, nhuộm
màu, được sắp xếp tạo thành những bức tranh với đủ
hoa văn, họa tiết. Sáo cũng là một loại màn, nhưng gọi
“sáo”, vì khi gặp gió, các ống trúc rung lên thành tiếng

vi vu lừng giai điệu, giống như tiếng con chim sáo
nghệ huýt gió. Tranh, bức treo trong nhà; màn, sáo treo
ngoài hiên, hành lang dọc nhà. Hình vẽ thể hiện trên
màn, sáo thường là cảnh chùa Một Cột, nông dân cày
đồng, lão ngư bơi thuyền câu cá, bụi trúc, cành mai,
cô gái mặt đẹp như trăng rằm, đầu đội nón bài thơ…
Màn, sáo do thợ thủ công trong vùng An Nhơn, Phù
Cát, Tuy Phước… làm, rồi đem ra bày bán ở chợ Phủ và
các chợ quê. Màn, sáo thường “đi” với nhà lá mái, nhà
lợp ngói Tây, cửa pa-nô lá sách cho hợp. Nay, nghề màn
sáo gần như đã thất truyền.
Hàng tranh bán khá chạy trong các phiên chợ Tết;
nói chi chợ Phủ Bình Định, Bồng Sơn, ngay chợ quê
cũng bán được tranh như thường. Trên đường làng
trong mấy ngày Tết, người ta dễ gặp những tốp đàn
ông cắp trên tay chai rượu trắng ngần, gói trà Tàu, vài
bộ tranh Tết, vài tấm bức thờ… đủng đỉnh về chợ. Họ
vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ hài lòng lắm, vì đầu óc họ
đang tưởng tượng ra cảnh nhà mình đã được quét dọn
lau chùi sạch sẽ rồi, đã trồng xong cây nêu, chưng chậu
hoa, dán câu đối, nay lại treo thêm tranh Tết, tấm bức
thờ… Chắc chắn phải sáng rỡ lên, sẽ làm cho không
khí đón Tết tươi vui hẳn lên.
Tết nhứt thời bây giờ, người ta lo mua sắm đồ ăn
thức uống, ít ai có ý tưởng mua tranh, nếu có ai nhớ đến
tranh thì tự an ủi, đã có tranh trên tờ lịch thay thế. Mấy
ông chủ quán trà cung đình ở thành phố Quy Nhơn ra
thành phố cổ Hội An mua tranh thư pháp, tranh thủy
mặc về treo. Ai dám chắc, các vị đó vị nghệ thuật hay
vị kinh doanh? Đi chúc Tết năm ngoái, tôi có dịp được
thưởng lãm tranh đại cảnh ở nhà một vài đại gia: Tranh
“Vạn lý trường thành”, tranh bầy ngựa của Từ Bi Hồng...
Bộ nào cũng bốn tấm to, treo choán hết những mảng
tường rộng của phòng khách. 
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ột buổi sáng trời trong và xanh, từ cửa
sổ nhìn ra sân thượng có thể thấy một
cành hạnh nhân đang trổ hoa hay nghe
tiếng chuông nhà thờ rộn rã hòa trong
tiếng nước nhỏ giọt vào chiếc thau đặt
ở cuối sân. Trên cao, những đàn én đang bay lượn dưới
ánh mặt trời, kêu vang ríu rít.
Trong lúc thở dài và rời thành cửa sổ, Anna chợt
nhận ra là sáng đó chồng mình quên làm cho chiếc
giường nhàu nhò, điều ông vẫn thường làm mỗi sáng,
để bọn người giúp việc không thể biết là đêm trước
ông không ngủ trong phòng mình. Bà chống tay lên
chiếc giường phẳng phiu, thả mình nằm xuống, buông
mái tóc vàng tuyệt đẹp lên chiếc gối rồi nhắm mắt,
như thể đang thưởng thức sự tươi mát của chiếc drap
giường bằng vải “lanh”. Một bầy én đang lượn qua lượn
lại kêu ầm ĩ bên ngoài cửa sổ.
“Ông ấy đã ngủ ở đây, thế là tốt nhất rồi”, bà lẩm
bẩm và mệt nhọc ngồi dậy.
Chồng bà phải khởi hành ngay tối hôm ấy nên bà
phải vào phòng ông để chuẩn bị những thứ ông cần
cho cuộc hành trình.
Trong lúc mở tủ, một tiếng rít bất thường từ hộc tủ
làm bà lập tức giật lùi, kinh sợ. Chụp chiếc gậy có tay
nắm cong cong dựng ở góc phòng, vén vạt áo, túm
chặt giữa hai đùi, bà cầm đầu gậy, đứng từ xa thử mở
hộc tủ. Nhưng khi kéo, chiếc hộc không mở ra mà chỉ
thấy một thanh kiếm sắc bén chui ra từ thân gậy. Bà
kinh hãi đánh rơi thân gậy dùng làm bao kiếm.
Ngay lúc đó một tiếng rít khác làm bà giật mình
quay lại, hoang mang, không biết tiếng rít lúc đầu có
phải đến từ mấy con én đang bay lượn ngoài cửa sổ
hay không.
Dùng chân gạt thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ qua
một bên, bà kéo chiếc hộc giữa hai cánh tủ có chứa
quần áo cũ mà từ lâu chồng bà không còn mặc nữa.
Bà xốc lên và tò mò cầm chiếc áo vest đã sờn và bạc
màu. Bà vuốt lên thân áo và nhận thấy có một chỗ hơi
cứng nằm dưới lớp vải mềm; đó là một tấm bìa cứng
tụt xuống dưới vì túi áo bị thủng đáy. Tò mò, bà muốn
biết tấm bìa đó là cái gì, có thể đã bị giấu kín dưới hai
lần vải từ nhiều năm rồi bị lãng quên; và tình cờ như
thế Anna đã tìm thấy bức chân dung người vợ trước
của chồng mình.
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Tái mặt, tim bà bấn loạn. Bà vội chạy ra cửa sổ, đứng
đó một đỗi rất lâu, tò mò ngắm bức hình với một cảm
giác gần như e ngại.
Mái tóc bồng bềnh và bộ quần áo kiểu xưa nên
bà chưa thấy ngay vẻ đẹp trên khuôn mặt của người
trong ảnh, nhưng khi kịp nhận ra các đường nét nổi
bật và nhất là lúc nhìn vào đôi mắt bà bỗng dưng thấy
khó chịu; Rồi một sự căm ghét như đang dâng từ trái
tim lên óc: ghen với người đã chết; một sự ghen tức có
pha lòng khinh miệt đối với kẻ đã từng yêu người đàn
ông mà bây giờ là chồng bà, mười một năm sau bi kịch
vợ chồng đã tàn phá căn nhà đầu tiên của ông ta.
Anna đã từng ghét cay ghét đắng người đàn bà đó
và bà không thể nào hiểu vì sao bà kia lại có thể phản
bội người đàn ông mà bà rất yêu thương và tôn kính,
đó là chưa kể một điều khác nữa: cha mẹ và người thân
của bà đã cực lực ngăn cản cuộc hôn nhân của bà với
ông Brivio, như thể ông là người phải gánh chịu mọi
sự nhục nhã và có trách nhiệm về cái chết dữ dội của
người vợ lăng loàn.
Bà ta! Vâng, chính là bà ta, không còn nghi ngờ gì
nữa: đây là bức hình người vợ trước của Vittore, người
đàn bà đã tự sát!
Bà có ngay sự xác nhận khi đọc hàng chữ đề tặng
sau bức ảnh: Thân tặng anh Vittore của em, Almira của
anh. 11 Novembre 1837.
Trước đây Anna chỉ biết mơ hồ về người chết: Bà chỉ
nghe nói là khi biết vợ ngoại tình, ông chồng đã lạnh
lùng buộc vợ phải tự vẫn trước sự dửng dưng của ngài
thẩm phán.
Bây giờ nhớ lại bà rất thỏa mãn và đồng cảm về sự
phán quyết của chồng, bực mình vì các chữ “của anh”
“của em” trên lời ghi tặng mà bà xem như kẻ kia cố tình
phô trương mối quan hệ mật thiết giữa bà ta và Vittore
để làm cho bà ganh tức.
Sau tia chớp căm giận phát sinh từ sự kình địch
trong lòng, trong trí Anna còn nổi lên một sự tò mò rất
phụ nữ là nhìn kỹ những đường nét trên khuôn mặt
đó; nhưng sự tò mò này gần như bị kìm giữ bởi một
cảm giác rất lạ, giống như một nỗi buồn khi nhìn thấy
một vật gì thuộc về người đã chết một cách bi thảm;
nỗi đau ấy còn lớn hơn khi bà hiểu rằng người chồng
kính yêu của bà trước đây đã sâu đậm thuộc về một
người đàn bà khác.

Quan sát kỹ, Anna phát hiện là khuôn mặt đó rất
khác mình và tự hỏi tại sao chồng mình đã từng yêu
một người như vậy, người đàn bà ấy chắc phải xinh
đẹp đối với ông, thế thì tại sao về sau ông lại có thể
yêu một người rất khác, là bà?
Khuôn mặt đó rất đẹp, hình như xinh đẹp hơn bà dù
trong bức hình người đàn bà ấy có màu da bánh mật: và
đây, hai cánh môi ấy đã từng áp sát vào môi chồng bà
bằng những nụ hôn; nhưng tại sao ở khóe miệng của bà
ta lại có một nếp nhăn dường như đau khổ? Và tại sao tia
nhìn từ đôi mắt sáng kia lại còn có nét buồn? Tất cả khuôn
mặt người đàn bà ấy như đang phát ra một nỗi bi thương;
Anna chợt cảm thấy khó chịu về nét biểu hiện trên khuôn
mặt ấy và ngay lúc đó bà cảm nhận như cái nhìn từ đôi
mắt ấy có cùng biểu cảm như chính đôi mắt của mình,
mỗi buổi sáng soi gương chải tóc và nghĩ đến chồng.

Bà chỉ vừa kịp bỏ bức hình vào túi thì lúc đó ông
chồng xuất hiện trước cửa phòng.
- Em đang làm gì thế? Lại dọn dẹp nữa à? Thôi, chết anh
rồi ! Bây giờ nếu cần gì anh sẽ không tìm ra được nữa!
Rồi nhìn thấy thanh kiếm đã tuốt ra khỏi bao nằm
dưới đất:
- Úi cha! Em còn lấy kiếm và xốc tung quần áo trong
tủ nữa sao?
Rồi ông cười khan. Tiếng cười thoát ra từ cuống họng
như khi bị ai thọc lét, rồi cứ cười như thế ông nhìn vợ,
ngầm hỏi bà có hiểu tại sao ông đang cười không. Vừa
nhìn, mắt ông chớp chớp, hai mí mắt màu xanh lơ liên
tục lên xuống trước đôi mắt đen, hiếu động và sắc lẻm.
Vittore Brivio thường xem vợ như một con bé thơ
ngây, nhiều khi ông cảm thấy khó chịu về tình yêu hơi
trẻ con mà bà dành cho mình, nên chỉ thỉnh thoảng
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ông mới chiếu cố đến bà hay làm bộ quan tâm nhẹ
nhàng nhưng không kém phần giễu cợt, như ngầm
bảo: “Vậy hả? Thế thì anh cũng chơi trò con trẻ với em
một lát nhé, nhưng không được làm anh mất nhiều
thời gian đó!”.
Anna đánh rơi chiếc áo vest cũ mà bà tìm thấy bức
ảnh xuống chân. Ông chồng dùng mũi kiếm đâm và
nhặt lên rồi tiến đến cửa sổ mở ra vườn để kêu người
hầu mà khi cần cũng là xà ích, lúc đó đang mắc ngựa
vào cỗ xe. Khi gã trai mặc áo sơ mi ngắn tay chạy đến
khoảng vườn bên dưới ông ném bố thí chiếc áo vest
vừa bị đâm thủng và nói “Cầm đi, cho mầy đó!”.
- Cho quách đi để em khỏi phải chải áo và mất công
dọn dẹp. Ông nhìn vợ và nói “hy vọng vậy”.
Rồi ông lại cười, đôi mi mắt lại bắt đầu đập lên đập
xuống.
Những lần trước ông chồng cũng khởi hành vào ban
đêm và rời xa thành phố không ít ngày; Nhưng lần này
tâm tư Anna vẫn còn đang xáo trộn vì vừa tìm thấy bức
chân dung, bà có một cảm giác thật lạ khi phải ở nhà
một mình nên vừa khóc vừa nói điều đó với chồng.
Vittore Brivio, sợ không chuẩn bị kịp mọi thứ và đầu
óc còn đang tính toán về công việc sắp tới nên rất khó
chịu về trận khóc khác thường của vợ:
- Sao vậy? Trời ơi, dẹp cái trò trẻ con này đi!
Rồi vội vã lên đường mà không thèm chào bà.
Anna nhảy dựng lên vì tiếng dập cửa quá mạnh của
chồng; còn lại một mình bà cầm chiếc đèn dầu trên tay
và cảm thấy những giọt nước vừa ứa ra trên mắt. Sau đó
bà lắc đầu và đi về phòng mình để vào giường ngủ.
Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp và chiếc đèn
ngủ cũng đang chiếu sáng:
- Em đi ngủ đi, bà nói với cô hầu phòng đang ngồi
đợi lệnh. Chị tự làm được. Chúc em ngủ ngon.
Bà tắt ngọn đèn dầu, nhưng thay vì đặt nó trên kệ
như mọi lần, bà để nó trên chiếc bàn đọc sách ban
đêm, dù trái với ước muốn của mình, bà linh cảm là sau
đó sẽ còn cần đến nó. Bà nhanh chóng cởi đồ nhưng
mắt vẫn nhìn vào mặt đất trước mặt mình. Khi chiếc áo
rớt xuống chân, bà nghĩ đến bức chân dung còn nằm
trong túi và bỗng nổi giận, cảm giác như đôi mắt buồn
khổ mà bà rất ấn tượng đang nhìn trộm và thương hại
mình. Bà cúi xuống nhặt chiếc áo, đặt xuống chiếc ghế
bành nằm dưới chân giường mà không gấp lại, như
sợ lớp vải có thể che giấu bức chân dung và lớp vải
phủ lên sẽ ngăn cản và không cho bà có thể tái tạo lại
khuôn mặt và hình ảnh của người chết.
Nằm trên giường, bà nhắm mắt hình dung đến quãng
đường mà ông chồng phải đi để đến nhà ga xe lửa. Lòng
bà đang nổi lên một sự phản kháng và suốt ngày hôm
đó đã âm thầm quan sát, tìm hiểu chồng. Bà biết sự căm
ghét ấy bắt đầu từ đâu, và bà muốn xua đuổi nó.
Trong nỗ lực ấy bà cảm thấy thần kinh mình căng
thẳng. Bà hình dung đến quãng đường dài, vắng vẻ
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trong đêm, chiếu sáng bởi ánh đèn run rẩy và phản
chiếu lên mặt đường như nhịp tim đang đập. Dưới mỗi
ngọn đèn có một quầng sáng, tất cả những cửa hàng
đều đóng kín, và đây, chiếc xe ngựa đang chở chồng
bà. Như thể đang đợi trước cửa ga, bà thấy chiếc xe
chạy đến: sự nhốn nháo và ồn ào trong cái không gian
u tối và đầy khói, và một con tàu đen đúa và ảm đạm
nằm dưới mái nhà ga bằng kiếng đang bắt đầu khởi
hành; bà như thực sự thấy nó rời ga, biến mất trong
bóng đêm, rồi sau đó mới trở lại với chính mình, mở
mắt nhìn căn phòng vắng lặng, e ngại về sự trống
vắng, như thể bên trong bà đang thiếu một thứ gì.
Anna mơ hồ hồi tưởng là từ ba năm qua, kể từ lúc rời
nhà cha mẹ, bà luôn sống trong sự trống vắng này mà
chỉ bây giờ bà mới nhận thức. Trước đây bà chưa bao
giờ nhận thức vì chính bà đã lấp đầy nó bằng tình yêu,
còn bây giờ bà đã nhận ra sự trống vắng mênh mông
này vì suốt ngày hôm ấy bà đã nhìn lại tình yêu của
mình, để nhìn kỹ hơn, để quan sát và phán xét.
“Ông ta đã chẳng thèm chào mình!”, bà nhớ lại rồi
đột nhiên bật khóc, như thể chính đây là lý do của cơn
khóc đó.
Định ngồi dậy, nhưng nửa chừng đột nhiên đổi ý, bà
với tay cầm chiếc áo để lấy chiếc khăn. Đây rồi, mắc mớ
gì mình phải tự cấm nhìn lại bức chân dung đó! Bà cầm
chiếc áo. Và bật đèn.
Sao mà mình đã hình dung người đàn bà ấy khác
quá vậy! Giờ nhìn kỹ bức hình bà cảm thấy ân hận vì
trí tưởng tượng đã làm bà nhớ không đúng lắm. Bà cứ
tưởng đó phải là một người đàn bà mập mạp và hồng
hào, có đôi mắt sáng, vui vẻ, tươi cười và có những thú
vui thấp kém. Nhưng sự thực đâu phải vậy! Đây là một
phụ nữ có nét mặt thuần khiết, trong tia nhìn có phát
tiết một tâm hồn sâu sắc và đau khổ. Thật khác bà, trái
ngược là khác, chiếc miệng đó như không phải để cười
trong khi bà thì nhiều lần cười vui vẻ, và nếu khuôn
mặt đó có màu nâu sẫm (như hiện ra trong ảnh) thì sẽ
ít tươi hơn bà, tóc vàng và màu da tươi thắm.
Vì sao, vì sao bà ta lại buồn như thế?
Một ý nghĩ đáng ghét bỗng lóe lên trong đầu bà và
ngay lập tức bà rời mắt khỏi bức hình, bất thình lình
cảm thấy như một cạm bẫy không chỉ giăng ra cho
sự bình an, cho tình yêu... mà trong ngày bà đã nhận
nhiều hơn một vết thương, mà còn giăng ra cho phẩm
giá đáng tự hào của một người đàn bà lương thiện,
chưa bao giờ dám có ý nghĩ chống lại chồng. Bà ta đã
có một nhân tình! Thế thì có lẽ bà ta buồn cho người
đó chứ đâu phải vì chồng!
Bà Anna đặt tấm hình lên chiếc bàn đêm và tắt đèn
một lần nữa, hy vọng là lần này sẽ ngủ được và không
còn nghĩ ngợi gì đến người đàn bà kia mà với bà nhất
định không thể có một điểm chung nào. Thế nhưng lúc
nhắm mắt, bà lại thấy đôi mắt của người chết và mọi cố
gắng của bà nhằm xua đuổi nó đều vô ích.

- Không phải vì chồng, không phải vì chồng! Bà lẩm
nhẩm với sự bồn chồn, như thể khi thóa mạ người kia
bà sẽ giải tỏa được những bức xúc trong lòng mình.
Rồi bà cố gắng nhớ lại những điều trước kia đã biết về
gã tình nhân, cố dìu dắt ý nghĩ là cái nhìn bi thảm từ đôi
mắt kia không phải hướng về mình mà chỉ hướng về gã
nhân tình mà Anna chỉ biết có cái tên thôi: Arturo Valli. Bà
biết là sau đó vài năm gã này cũng lập gia đình, gần như
để chứng minh cho ông Brivio biết là gã ta vô tội, hoàn
toàn không liên can tới những gì mà người ta buộc tội
và mãnh liệt từ chối một sự thách đấu, phản đối là mình
không thèm đấu kiếm với một tên sát nhân điên loạn.
Sau sự từ chối này ông Brivio đã hăm là sẽ giết chết gã ta
bất cứ nơi nào ông gặp, ngay cả trong nhà thờ; và thế là
gã ta dẫn vợ rời làng, mãi rất lâu sau đó mới quay về làng
cũ, nhưng từ khi ông Brivio lấy vợ, gã ta lại ra đi lần nữa.
Nhưng từ nỗi buồn của những sự việc vừa nhớ lại, từ
sự hèn nhát của gã Valli đến việc nhiều năm sau chồng
bà đã quên, xem như chẳng xảy ra chuyện gì, ông đã
thản nhiên lấy vợ, đến niềm vui ngày được làm vợ ông
và trong ba năm chung sống ông không còn nghĩ gì
đến người đàn bà kia nữa... thì một niềm thương cảm
bất ngờ dấy lên trong lòng bà; Anna bỗng thấy hình
ảnh kia tuy xa xăm mà sống động, và đôi mắt đang
nhìn bà với một lòng thương hại, như thể đang lắc lắc
đầu và nói với bà rằng: “Tôi cô độc nhưng tôi đã chết.
Còn tất cả các người thì hãy còn sống!”.
Bà thấy thế, bà cảm thấy cô đơn trong căn nhà: và
bà kinh sợ. Bà còn sống, đúng rồi, nhưng từ ba năm
qua, kể từ ngày thành hôn, bà chưa bao giờ gặp lại,
dù chỉ một lần, cha mẹ và em gái của mình. Ôi, bà yêu
thương họ biết bao, bà từng ân cần và chia sẻ buồn
vui với họ, thế mà vì tình yêu với chồng, bà đã chống
lại ý muốn và những lời khuyên của họ; và cũng vì tình
yêu đó mà bà đã bị bệnh, tưởng đã chết bỏ xác rồi nếu
các bác sĩ không khuyên nhủ và thuyết phục cha bà
chấp thuận cuộc hôn nhân. Cha bà đã phải nhượng bộ,
nhưng nhất quyết không bằng lòng, ông đã thề độc là
sau đám cưới đó, đối với gia đình ông bà không còn
hiện hữu nữa. Ngoài việc cách biệt nhau về tuổi tác,
ông chồng lớn hơn bà 18 tuổi, trở ngại lớn nhất đối với
cha bà là tình trạng kinh tế của ông chồng không mấy
vững vàng, hậu quả của các việc đầu tư mạo hiểm bởi
tính thích phiêu lưu và quá tự tin vào chính mình nên
dễ dàng phó thác cho số phận.
Trong ba năm lập gia đình, Anna sống trong nhung
lụa và tất cả tiện nghi sung túc, bà có thể cho rằng sự
tiên đoán thận trọng của cha bà là bất công và không
đúng, còn về tài sản thực sự của chồng, tuy bà không
biết rõ nhưng vẫn vững tin vào khả năng của ông. Còn
về chuyện khác biệt tuổi tác, thì cho đến hôm nay chưa
có dấu hiệu gì để làm bà thất vọng, thời gian chưa ảnh
hưởng nhiều đến sức khỏe của ông, cả thể xác lẫn tinh
thần. Lúc nào ông cũng nhanh nhẹn, mau mắn và sốt

sắng với công việc, như có một năng lực mạnh mẽ,
không hề biết mệt mỏi là gì!
Chỉ vì việc khác mà bây giờ là lần đầu tiên (vì trước
đây bà không bao giờ ngờ tới) Anna mới nhìn lại toàn
bộ cuộc đời ông bằng đôi mắt của người đàn bà đã chết,
rồi mới thấy có điều để than thở và phàn nàn về chồng
mình. Vâng, đúng rồi, sự vô tâm gần như khinh khỉnh
của chồng đã nhiều lần làm bà bị tổn thương, nhưng
chưa có lần nào như lần này, và bây giờ, lần đầu tiên bà
cảm thấy cô đơn, chia cách với những người thân, bà
cảm giác như họ đang bỏ rơi bà ở đây, gần như là khi lấy
ông Brivio làm chồng, bà có chung một điều gì với người
đã chết nên không còn xứng đáng với sự gần gũi của
ai nữa. Còn chồng bà, lẽ ra ông phải thấu hiểu và an ủi
bà, nhưng hình như ông không xem sự hy sinh tình yêu
cha mẹ và chị em mà bà đã dành cho ông là đáng trân
trọng, như thể ông có quyền đòi hỏi ở bà những hy sinh
đó nên ông chẳng có việc gì phải tôn trọng hay chiều
chuộng bà. Ngày đó bà đã điên cuồng yêu ông, dĩ nhiên
ông phải có bổn phận bù đắp cho bà. Thế nhưng...
“Mãi mãi là vậy!”. Hình như bà Anna vừa nghe một lời
thầm thì như thế từ đôi môi đau đớn của người chết.
Lại bật đèn, Anna nhìn bức ảnh và bị cuốn hút bởi
sự biểu hiện từ đôi mắt. Vậy là bà ta cũng đã từng đau
khổ vì chồng? Vậy là bà ta, biết không được chồng yêu,
cũng đã từng cảm thấy sự trống vắng mênh mông là
vô cùng khủng khiếp?
- Phải vậy không? Phải vậy không? Anna hỏi bức
ảnh, nghẹn giọng vì tiếng nấc.
Rồi bà cảm thấy là đôi mắt hiền từ kia, cháy bỏng
đam mê, đang nhìn bà với vẻ thương xót, thương hại
bà về việc bị chồng bỏ, về sự hy sinh không được đền
bù, về tình yêu mà bà còn giữ kín trong lòng như một
kho tàng được giữ kín trong hộp nữ trang, và ông
chồng có chiếc chìa khóa nhưng không bao giờ dùng
đến. Như một gã bủn xỉn và keo kiệt. 
Nguyên tác: Con altri occhi. Truyện ngắn này được in
lần đầu trên tạp chí “Il Marzoco”, ngày 28-7-1901.
Luigi Pirandello (28-6-1867 – 10-12-1936) là nhà văn, nhà
thơ và nhà viết kịch Ý đoạt giải Nobel Văn học năm 1934. Năm
1901, ông xuất bản tiểu thuyết đầu tiên L’esclusa (Người đàn bà
bị ruồng bỏ). Năm 1903, gia đình phá sản vì lụt phá sập hầm mỏ,
vợ mắc bệnh tâm thần nặng, nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác;
cuốn tiểu thuyết thứ ba Il fu Mattia Pascal (Mittia Pascal quá cố,
1904) đã mang lại cho Pirandello thành công lớn. Từ năm 1915,
ông gần như dành toàn bộ thời gian cho sáng tác kịch (trong 6
năm 1915-1921 ông viết 16 vở kịch và tất cả đều được trình diễn).
Các tác phẩm của Pirandello mang khuynh hướng duy thực, đi
sâu vào tâm lý, miêu tả nỗi đau khổ của con người. Vở kịch Sei
personaggi in cerca d’autore (Sáu nhân vật đi tìm tác giả) viết năm
1921 thực sự tạo cú thúc quyết định cho sự phát triển của sân
khấu hiện đại.
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Giữ lòng thanh thản
VĨNH HANH THÁI CHÍ BÌNH

T

rong cuộc sống thường nhật, sao cho mỗi
người luôn có được sự thanh thản là điều
mong muốn hướng tới của những người con
Phật. Sự thanh thản càng đong đầy, càng dài
lâu bao nhiêu thì hạnh nguyện của người con
Phật ngày càng được trọn lành bấy nhiêu. Sự thanh thản
không tự nó từ bên ngoài đến mà chỉ có thể khởi phát
từ tâm ta; trong khi ta thì lại có quá nhiều duyên sự nối
tiếp nhau va chạm, đánh động như những hòn đá sỏi rơi
rụng xuống mặt nước. Sóng nước nối tiếp nhau, cộng
hưởng nhau thành những sóng to sóng nhỏ làm nhăn
nhúm mặt nước hồ đang phẳng lặng. Ta gọi mặt hồ
đang nổi sóng, cũng có nghĩa là tâm ta đang xao động,
lao xao. Bởi vì sao?
Trên đường đi làm, mặt đường còn ướt sũng bởi
cơn mưa đêm qua, tôi chạy xe thật chậm vừa ngại
trơn trợt vừa sợ làm văng nước lên chân, lên người
hoặc có thể tạt nước vào người khác. Bỗng phía sau tôi
có tiếng xe rú lên rồi vượt qua xe tôi với vận tốc lớn. Tôi
cố giữ tốc độ thật chậm, chạy sát lề, nhưng một vạt nước
bùn đã kịp tạt vào người vào mặt tôi từ bánh xe sau của
chiếc xe đó. Mặt tôi, áo tôi bê bết bùn. Sao lại có kẻ “mất
dạy” như vậy? Lòng tôi như nóng lên. Tôi định tăng tốc
đuổi theo kẻ thiếu văn hóa ấy. May thay, tôi không có
thói quen tăng tốc, bởi tôi biết đó là điều nguy hiểm cho
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chính mình. Tôi ngừng ngay ý định ấy. Việc chạy với tốc
độ nhanh và không quan tâm đến những người cùng đi
với mình trong điều kiện nước mưa trơn trợt như vậy là
hành động thiếu hiểu biết, thậm chí “mất dạy” của người.
Việc mặt tôi, quần áo tôi dính bùn là do tôi đang ở vào
thời điểm nước bùn đang văng lên. Nếu tôi đi chậm một
chút hoặc nhanh hơn một chút, có lẽ tôi đã tránh được
vũng nước. Tôi tự an ủi tôi như thế. Tuy nhiên lòng tôi vẫn
chưa dứt được những bực dọc khi nhìn những vết bẩn
còn vương trên áo quần, như sóng nước mặt hồ chưa kịp
phẳng lặng lại ngay khi có một hòn sỏi ném xuống. Tôi
suy nghĩ, người chạy chiếc xe ấy già hay trẻ, có học hay
không, làm ngành nghề gì, có việc gì mà phải chạy nhanh
như thế… và khi chợt nghĩ rằng có thể người ấy là người
tôi quen biết: con tôi, học trò tôi, hàng xóm của tôi, bà con
của tôi… ý nghĩ này làm lòng tôi chùng xuống.
Tại trạm bưu điện phường, tôi đang chờ cô nhân
viên truy cập thông tin về điện thoại nhà tôi để tôi
đóng lệ phí. Tôi cảm thấy tay tôi bị giật mạnh, một
người đàn ông chen vào bằng cách đẩy tôi sang một bên
để gởi một phiếu gởi tiền. Anh ta nhìn tôi như để chờ sự
phản ứng của tôi. Lòng tôi chợt nóng lên, định nói: “Sao
anh không mở lời để tôi nhường cho mà xô đẩy như vậy?”.
Tuy nhiên khi thấy gương mặt sạm nắng của người lạ, tôi
im lặng tránh sang một bên và tự nhủ “Thôi nhịn đi”.
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một việc mà cô nhân viên nhắc nhở tôi: “Làm như thế
là không tôn trọng bác sĩ” nghĩa là tôi đã không quan
tâm đến hành động này của tôi, gây trở ngại khó khăn
cho người khác, dù thực lòng, trong tâm tôi không có
một ý tưởng về việc xem thường bác sĩ.
Việc người chạy xe Honda, việc ông khách trong
bưu điện và việc cô nhân viên trong phòng phát
thuốc, nếu nhìn nhận một cách đồng nhất, thì đây
là những mối quan hệ xã hội giữa con người trong một
xã hội nhất định với một truyền thống văn hóa định hình
trong quá trình phát triển xã hội đó. Sự giải quyết tốt đẹp
mối quan hệ này trước hết là tự thân mỗi con người có
“thấm” được những chuẩn mực văn hóa truyền thống
(đạo đức cá nhân) trong gia đình và xã hội, sau đó mới là
những chuẩn mực pháp lý (quy định xã hội). Truyền thống
xã hội của dân tộc ta đã có ngàn đời về những chuẩn mực
đối xử với nhau trong gia đinh cũng như ngoài xã hội.
Theo tôi, có ba nguyên tắc căn bản:
- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân: hãy tự xem xét mình
trước rồi mới nhận xét phê phán người khác.
- Thương người như thể thương thân: mọi người
chung quanh ta cũng giống như ta, cùng chung một
gia đình, một đất nước. Ta thương thân ta như thế nào
thì ta cũng nên thương mọi người như thế ấy.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Ở đây nguyên tắc cùng chung một nước (một giàn),
một khu vực, mở rộng ra là chung một thế giới thì tức
khắc nó sẽ hóa giải ngay những xung đột, mâu thuẫn
trên tinh thần có chung một thân phận con người.
Đạo Phật đã đến với dân tộc Việt Nam từ trên
hai ngàn năm. Người Việt đã duy trì, thực hành
giáo pháp của Đức Phật cũng ngần ấy thời gian.
Vì thế, tinh thần đạo Phật cũng đã thấm sâu trong đời
sống của dân tộc ta và đã trở thành những chuẩn mực
văn hóa cụ thể của mọi người, nhất là người Phật tử. Vì
thế, sự thiết yếu và cấp bách của việc xây dựng một xã
hội an lạc, không bạo động, ức hiếp nhau đối với người
Việt thực ra không phải là quá khó.
Khi những lời dạy của Đức Phật được tỏa sáng, khi sự
chấp tác nghiêm mật bằng đời sống phạm hạnh của chư
Tăng Ni luôn được hiển hiện trong cuộc sống, thì mỗi khi
bước đến cổng chùa, người Phật tử sẽ đều được nhắc nhở
về các hạnh Từ Bi Hỷ Xả, qua lời thuyết pháp của các bậc
tu hành, qua hạnh nguyện của các ngài trong cuộc sống
thường nhật. Từ những người Phật tử biết kiềm chế phản
ứng của mình nhờ có Từ Bi Hỷ Xả để chặn đứng tức khắc
sự tấn công của những mũi tên độc tham sân si, mang lại
cho tâm mình sự thanh thản, sẽ có sự thanh thản tỏa ra
quanh cuộc sống của những người Phật tử. Và điều đó sẽ
thấm vào xã hội để có một xã hội thanh thản. Như Đức
Phật Di-lặc, bằng Từ Bi, Hỷ Xả, chẳng những Ngài lúc nào
cũng an lạc mà Ngài còn tạo cho tất cả chúng sinh một
tinh thần sống hoan hỷ, an lạc vô biên. 
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Trong Bệnh viện Trưng Vương, sau khi nhận lại
sổ khám bệnh và thẻ bảo hiểm y tế, tôi tìm chỗ
phía sau hàng ghế đá để chờ gọi nhận thuốc.
Đây là khâu cuối cùng trong bốn khâu phải chờ khi
đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Khi nghe gọi
tên lên nhận thuốc, tôi mang sổ khám bệnh nộp rồi
đứng chờ nhân viên đóng dấu và phát thuốc. Theo thứ
tự ai nộp trước nhận trước. Tôi là người nhận cuối. Khi
cô nhân viên phát thuốc cầm cuốn sổ khám bệnh của
tôi, cô liền nói lớn cốt cho tôi và mọi người nghe: “Bác
ơi! Bác đừng gấp cuốn sổ như vầy. Bác làm vậy là bác
không tôn trọng bác sĩ!”. Tôi thật sự bối rối khi nghe lời
đề nghị của cô nhân viên phát thuốc. Thật lòng giữa
việc xếp đôi cuốn sổ để dễ nhét vào túi xách với việc
thiếu tôn trọng bác sĩ, tôi không có ý như vậy. Trong
nhiều năm qua, khi nhận thuốc cũng tại quầy này, tôi
chưa hề nhận được một lời đề nghị nào như thế. Tôi
định mở lời, nhưng lại thôi. Tôi nhận gói thuốc và sổ rồi
lặng lẽ đi về và tự nhủ: Hôm nay nhận được lời góp ý
của cô nhân viên phát thuốc như lời nhắc nhở, trách cứ
của cháu về sự lơ đãng hay quên của tôi. Tôi vẫn biết
việc xếp đôi quyển sổ là một ý thức chỉ về điều tiện lợi
cho tôi khi cất sổ này nhưng tôi quên rằng bác sĩ và cả
cô nhân viên phát thuốc sẽ gặp trở ngại khi phải mở
nó ra, khi phải ghi nội dung vào quyển sổ. Tôi đã làm
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Thử nhận dạng lại chân dung

Khổng Tử
TRẦN VĂN CHÁNH

K

hổng Tử (551-479 TCN), ai cũng biết, là một
nhà tư tưởng mà hệ thống triết học xã hội
của ông còn gọi Khổng giáo hay Nho giáo
đã có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống
và tư tưởng của các nền văn hóa Á Đông,
được người Trung Hoa đời sau tôn xưng là Vạn Thế Sư
Biểu (Bậc thầy của muôn đời). Ngoài ra còn có một
danh hiệu khác gọi là Chí Thánh Tiên Sư (thụy hiệu có
từ năm Gia Tĩnh thứ 9, nhà Minh, tức năm 1530).
Các tư tưởng của Khổng Tử nhấn mạnh trước hết
trên sự tu dưỡng cá nhân (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), rồi
lấy đó làm cơ sở nền tảng để cai trị quốc gia theo trình
tự “tu, tề, trị, bình” (tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên
hạ), nhằm đạt tới một xã hội trật tự hài hòa lý tưởng,
“vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, cha cho ra cha, con cho
ra con” (quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử), trong đó
mọi người dân đều được sống phong túc, của cải phân
chia công bằng (“Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân”), có
học vấn, biết cách xử kỷ tiếp vật hợp tình lý, không có
sự tham lam quá đáng, tri túc thiểu dục...
Các triều đại phong kiến ở Trung Quốc và vài nước
láng giềng khác trong đó có Việt Nam đã liên tiếp nhau
áp dụng tư tưởng Khổng Tử như một học thuyết xã hội
hay đường lối căn bản xây dựng quốc gia theo những
thể thức và mô hình được coi như lý tưởng nhưng
đồng thời cũng có phần lạm dụng nó để đè ép dân
chúng vào một trật tự có lợi cho các tầng lớp thống trị
bên trên. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất
khiến học thuyết Khổng Tử có nhiều lúc bị đem ra phê
phán, thậm chí đả phá toàn diện một cách quá khích.
Tuy nhiên, sau những thời kỳ cực đoan như thế,
thường thiên về lý do chính trị, cũng có lúc người ta
bình tĩnh suy nghĩ lại (gọi là “phản tư”) để nhìn nhận
vấn đề một cách sáng suốt, khách quan và toàn diện
hơn. Ngày nay ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, ý
nghĩa-vai trò của Nho giáo đã được khẳng định tương
đối căn bản, biểu hiện qua việc xuất bản rất nhiều sách
kinh điển và những công trình liên quan, trên tinh thần
chung vừa khẳng định những giá trị tích cực của Nho
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giáo, vừa chỉ ra những nhân tố còn hạn chế đương
nhiên của nó do bối cảnh lịch sử và thời đại quy định.
Chính phủ Trung Quốc hiện nay đã cho thành lập
hàng trăm Học viện Khổng Tử trên khắp thế giới, nhưng
thật ra đây chỉ là tên gọi, chỉ những học viện công phi
lợi nhuận nhắm vào nỗ lực truyền bá ngôn ngữ, văn hóa
Trung Hoa, để mở rộng “quyền lực mềm” trong đường lối
chính trị của Trung Quốc, chứ không phải những trung
tâm chuyên nghiên cứu học thuyết Khổng Tử.
Xét cách chung thì Khổng Tử là một nhà hoạt động
“hữu vi”, luôn cố vận động vua chúa cho việc thực hiện
một xã hội dựa trên quân quyền mà lý tưởng. Ông
thường bị phái Đạo gia (đặc biệt Liệt Tử và Trang Tử)
công kích, cười chê, cho là một ông già lẩn thẩn chuyên
lo những chuyện tào lao vô ích mà không tự biết sức
mình. Không chỉ vậy, cuộc đời Khổng Tử thực tế cũng
khá lao đao lận đận. Trong suốt gần 20 năm, từ năm 34
tuổi, ông dẫn học trò đi khắp các nước chư hầu trong
vùng để truyền bá và tìm người có quyền thế sử dụng
các tư tưởng-chủ trương chính trị của mình. Có nơi ông
được trọng dụng nhưng cũng lắm lúc bị coi thường.
Năm 51 tuổi, ông quay lại nước Lỗ và được giao coi
thành Trung Đô, năm sau được thăng chức Đại tư khấu
(phụ trách hình pháp), kiêm quyền Tể tướng. Sau ba
tháng, nước Lỗ trở nên thịnh trị. Nhưng rồi bị ly gián,
gièm pha, ông phải từ chức và lại ra đi một lần nữa.
Cuộc đời thăng trầm của ông được mô tả khá chi tiết
qua Sử ký (“Khổng Tử thế gia”) của Tư Mã Thiên và nhất
là ở bộ Luận ngữ, một tập hợp những “những mẩu đối
thoại ngắn”, biên soạn nhiều năm sau khi Khổng Tử
qua đời và do các học trò của ông ghi chép lại. Về phần
này, nói về cuộc đời Khổng Tử, nhà văn Nguyễn Hiến
Lê đã có công kết hợp các tài liệu mô tả khá tỉ mỉ trong
quyển Khổng Tử (NXB Văn Hóa Thông Tin, 2006), nên ở
đây xin không chép lại e rườm.
Điểm đáng chú ý nhất là khoảng thời gian gần cuối
đời, khi đó có lẽ Khổng Tử đã biết mình thất bại, nên
than “Đạo chi bất minh dã, ngã tri chi hĩ” (Đạo ta không
sáng ra được, ta biết điều đó rồi). Rồi ông cũng có những

nỗi buồn đời thường khác, giống như mọi con người.
Năm 484, khi đã 69 tuổi, Khổng Tử không được các
quý nhân thời đó (như Lỗ Ai Công, Quý Khang Tử…)
trọng dụng mời tham chính, mà chỉ thỉnh thoảng hỏi
thăm ý kiến về chính sự khi cần. Khoảng thời gian này,
con ông là Bá Ngư (tức Khổng Lý) và đứa học trò ruột
Nhan Hồi lần lượt lìa bỏ cuộc đời. Khi hay tin Nhan Hồi
chết, ông rất tiếc thương, khóc lóc thảm thiết. Bốn năm
sau (480 TCN), một đệ tử khác, Tử Lộ, chết bất đắc kỳ
tử ở nước Vệ trong một cuộc nổi loạn, chỉ vì thói kiêu
dũng. Chung quanh ông chỉ còn lại Tử Cống là học trò
thân tín. Từ đó ông thường xuyên đau bệnh, sức khỏe
ngày càng suy kém.
Năm sau nữa (năm 479), một hôm Tử Cống tới thăm,
thấy ông chống gậy trước cửa. Ông hỏi sao tới trễ vậy,
rồi rớt nước mắt nói lời cuối cùng với Tử Cống: “Thiên
hạ loạn từ lâu mà không một ông vua nào chịu theo lời
khuyên của thầy. Thầy sắp đi đây”. Bảy ngày sau, ông
mất ở Lỗ, thọ 71 tuổi.
Cuộc đời Khổng Tử có nhiều đợt thăng trầm, nhưng
được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là khoảng thời gian ông
gần như bị bỏ rơi… Trong quá trình luân lạc, tìm cách
du thuyết cứu đời, giai đoạn cô đơn thê thảm nhất của
Khổng Tử có lẽ là cảnh con chó mất chủ (Táng gia chi
cẩu/ Táng gia chi khuyển). Chữ “táng” cũng đọc “tang”
nên có người dịch thành “tang gia chi chủ” (chó nhà
có tang, hay chó nhà táng), nghĩa nào cũng buồn như
nhau. Mô tả sinh động đoạn này, Sử ký (Khổng Tử thế
gia) chép rõ:
“Khổng Tử đến nước Trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng
Tử đứng một mình ở phía Đông cửa thành. Có người
nước Trịnh bảo Tử Cống: ‘Ở cửa Đông có một người
trán giống Nghiêu, cổ có vẻ Cao Dao, vai ông ta giống
Tử Sản, nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua Vũ ba tấc,
có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang’.
Tử Cống nói thực với Khổng Tử. Khổng Tử cười mừng
rỡ mà rằng (lẽ ra phải nói “Khổng Tử cảm khái vô hạn
cười mà rằng…” - TVC): ‘Hình dáng bên ngoài là việc
vụn vặt, nhưng nói giống như con chó của nhà có tang
thì đúng làm sao! Đúng làm sao!” (xem Sử ký tập I, bản
dịch của Nhữ Thành, NXB Văn Học in lần thứ hai, Hà
Nội, 1971, tr. 227).
Chưa chắc Tư Mã Thiên có được tư liệu gì đích xác
để chép lại được đoạn văn sinh động như trên, nhưng
với lương tri và sự nhạy bén của nhà Nho đồng hành lý
tưởng, chắc chắn họ Tư Mã có thể cảm nhận và tưởng
tượng ra được tình cảnh bi đát của Khổng Tử lúc đó.
Thành thử, dựa một phần vào những ý ghi trên của
Sử ký, trong khi ở Trung Quốc gần đây có phong trào đề
cao Khổng Tử, gọi là cơn sốt (đề cao) Khổng Tử (“Khổng
Tử nhiệt”, “Nho giáo nhiệt”…), như một cách đề cao
tinh thần dân tộc vì lý do chính trị này khác, thì có một
số bậc thức giả-học giả Trung Quốc muốn nhận dạng
lại chân dung nhân vật Khổng Tử một cách khách quan
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hơn, coi ông chỉ như một người trí thức tích cực với đời,
muốn đem hoài bão tư tưởng của mình để hoán cải xã
hội nhằm tạo lập một thế giới đại đồng, nhưng thất
bại, chứ không có tính cách gì là thần thánh.
Được biết thêm, sau đó Khổng Tử đi qua Trần, không
làm gì được, rồi buồn bỏ Trần, quay trở lại đất Bồ, sau
nữa qua Vệ, qua Thái, rất long đong cơ khổ, luẩn quẩn
ở Trần và Thái, có lúc bùi ngùi nói với Tử Lộ “Nếu thiên
hạ thịnh trị thì Khâu này cần gì phải sửa đổi nữa?” (Luận
ngữ, “Vi Tử”). Người Thái thấy sự có mặt của ông bất lợi,
bàn nhau đem quân lại vây thầy trò lúc đó đương ở
giữa một cánh đồng, không chạy kịp, bị vây và tuyệt
lương, nhiều môn sinh lâm bệnh, liệt giường… Trong
suốt mấy mươi năm, trên đường du thuyết, Khổng Tử
và đoàn tùy tùng chừng một, hai chục môn đồ cật ruột
có lúc phải nhịn đói, mặt xanh như tàu lá!
Hoàn cảnh của ông đã được mô tả một cách cảm
khái qua hai câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu:
Thương là thương đức thánh nhân,
Khi nơi Tống, Vệ, lúc Trần lúc Khuông…
Hoặc nói như nhà thơ Phan Duy Nhân, mà tôi nhớ
mang máng:
Xe tứ mã gập ghềnh sang nước Vệ,
Ngó lại mình lạc mất hết Thi, Thư…
Như thế, có thể là vì nhóm Khổng Tử quá tích cực
nhưng ngây thơ, không thấu tỏ tâm lý của kẻ thống
trị. Tâm lý này, Hàn Phi Tử (mất khoảng năm 233 TCN),
đại diện phái Pháp gia, người đi sau Khổng Tử chừng
hơn 2 thế kỷ, có lẽ rành hơn, đã phát biểu trong bài
Thuế nan (Du thuyết khó), nhờ rút được nhiều kinh
nghiệm của người đi trước, và không “quá cảm tính”
như nhóm Khổng Tử: “Du thuyết khó, nhưng không khó
ở chỗ trí thức của ta đủ thuyết phục được vua chúa hay
không, cũng không khó ở chỗ khẩu tài của ta phát biểu
được rõ ý của ta hay không, mà khó ở chỗ hiểu được tâm
lý đối phương để cho lời của ta hợp với tình ý của họ. Như
đối phương nghĩ tới danh dự thanh cao mà ta đem tài
lợi ra thuyết thì tất họ cho ta là bỉ lậu, tư cách đê hèn mà
không dùng ta. Nếu đối phương nghĩ tới tài lợi mà ta đem
danh dự thanh cao ra thuyết thì họ cho ta là không biết
mưu tính, không hiểu sát sự tình, tất không thu dụng ta.
Đối phương trong lòng thích tài lợi mà ngoài mặt làm
bộ thích danh dự thanh cao, nếu ta đem danh dự thanh
cao ra thuyết thì bề ngoài họ thu dùng ta mà thực tâm xa
lánh ta; nếu ta đem tài lợi ra thuyết thì bề trong họ dùng
lời ta mà bề ngoài họ xa bỏ ta. Những điều đó không thể
không xét được” (Nguyễn Hiến Lê dịch, trong Cổ văn
Trung Quốc, tr. 63).
Ý tứ sâu sắc quá. Các nhà cầm quyền thời đó thật ra
chỉ ham tài lợi, và quyền lực để chiếm hữu, bảo vệ tài
lợi, Khổng Tử đem những điều danh dự thanh cao ra
thuyết, mà không thất bại mới là chuyện lạ! Xét ý kiến
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của Hàn Phi Tử, rõ ràng Khổng Tử là một ông nhà Nho
lẩm cẩm ở giữa chợ đời! Mạnh Tử (372-289 TCN), người
có chủ trương-lý tưởng gần giống như ông, có lẽ vì quá
lo cho đời mà cũng vấp phải tình hình bị đối xử tương
tự nhưng ít bi đát hơn. Họ đều không nghĩ tới cái lý
Hàn Phi Tử đã phân tích “Nếu đối phương nghĩ tới tài
lợi mà ta đem danh dự thanh cao ra thuyết thì họ cho
ta là không biết mưu tính, không hiểu sát sự tình, tất
không thu dụng ta”.
Thời gian mấy năm gần đây, trong cơn sốt đề cao
Khổng Tử (Khổng Tử nhiệt) ở Trung Quốc, đã nảy ra
cuộc tranh luận giữa một số học giả, tạm chia làm hai
phái, mà một phái tiêu biểu là giáo sư Lý Linh, tác giả
sách Chó nhà tang: Tôi đọc Luận ngữ (Táng gia cẩu: Ngã
độc Luận ngữ, NXB Nhân Dân Sơn Tây, 2007), bị nhiều
người sùng bái Khổng Tử chỉ trích, nhưng được Lưu
Hiểu Ba (người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2010)
ủng hộ.
Họ Lưu viết bài “Hôm qua chó nhà tang, hôm nay
chó gác cửa: Bàn về cơn sốt Khổng Tử hiện nay” (xem
bản dịch tiếng Việt của Phan Trinh: www.procontra.
asia), không phải để chỉ trích Khổng Tử chống lại
những người sùng bái, mà với ý muốn tìm lại sự thật
cho Khổng Tử: một trí thức nhiệt tâm khi thì bị ruồng
rẫy, lúc thì được phong thánh, được gán cho nhiều
điều vốn dĩ không có.
Đại khái họ Lưu cho rằng, “Khi ông (GS Lý Linh) gọi
Khổng Tử là chó nhà tang (táng gia cẩu), ông nhắc ta nhớ
rằng Trung Quốc thời Xuân Thu (770-476 TCN) tầng lớp trí
thức đã phải sống trong bất an, cả trong sợ hãi, tài năng
của họ thường không được trọng dụng, và trong hoàn cảnh
đó, một ‘kẻ có lý tưởng nhưng không tìm được quê hương
tinh thần của mình’ thì không khác gì con chó nhà tang mất
chủ ngơ ngáo. Nhưng theo tôi, giáo sư Lý nói rằng Khổng Tử
thiếu ‘quê hương tinh thần’ là đã cho ông hơi nhiều điểm.
Sự thật là ông đi khắp đó đây không phải để tìm quê hương
tinh thần của mình, mà là tìm một chỗ để làm quan. Mục
tiêu lớn của ông là trở thành quân sư, nhưng ông đã thất
bại. Ông là con chó nhà tang không chủ, nhưng nếu được
kẻ cầm quyền nào tin dùng, thì chú chó không chủ kia đã trở
thành chó gác cửa (khán môn cẩu)”.
Họ Lưu nói thẳng quá chăng? Sau bài viết này vào
tháng 9.2007, ông đã làm mích lòng một số người
đang tái đề cao Khổng Tử một cách cuồng nhiệt thái
quá, và đã nhận một làn sóng công kích dữ dội từ phía
những tân tín đồ Khổng Tử trong nước. Nhưng công
bằng mà nói, Khổng Tử quả đã đi bôn ba khắp các
nước chư hầu là để tìm người tri kỷ thực hiện chính
sách do mình đề nghị. Ông không xu phụ cường
quyền, không nói nịnh kẻ phú quý, vì làm việc đó chắc
cũng cảm thấy e ngại, mắc cỡ, không xứng danh bậc
quân tử. Nhưng phải thành thật nhận rằng, cái khuynh
hướng chung của phần tử trí thức xưa nay vẫn là muốn
được giới cầm quyền để mắt biết tới mình mà trọng

dụng, gọi là “duyên tri ngộ”, để nhằm thực hiện hoài
bão, vì thế Khổng Tử đương nhiên cũng hi vọng các
thế lực cầm quyền lúc đó giúp ông hành đạo, thực hiện
chủ trương chính trị lý tưởng. Đây cũng chính là con
dao hai lưỡi mà người trí thức thường khó tránh, nếu
không khéo, vì nhận được sự đãi ngộ của quân vương
(ban cho chức tước, vàng bạc, xe tứ mã…), họ rất dễ bị
tha hóa trở thành loại trí thức nô dịch, chuyên làm chỗ
dựa để biện minh cho những chính sách sai lầm, đè ép
quần chúng của các nhà cầm quyền. Đó là ý nghĩa của
câu dẫn trên, “… là con chó nhà tang không chủ, nhưng
nếu được kẻ cầm quyền nào tin dùng, thì chú chó không
chủ kia đã trở thành chó gác cửa”. Vì thế, người trí thức
chân chính đứng về phía nhân dân phải luôn biết đề
cao cảnh giác khi nhận chức tước, ân sủng của các nhà
cầm quyền, coi chừng bị biến thành con chó gác cửa
hồi nào không hay. Tốt nhất, họ nên giữ vai trò tương
đối độc lập đối với chính quyền.
Đó cũng là lý do tại sao nhóm thiểu số Lưu Hiểu Ba
cực lực phản đối thái độ đề cao, sùng bái quá đáng
Khổng Tử của một số tác giả hiện nay ở Trung Quốc,
chứ không phải phản đối bản thân học thuyết Khổng
Tử mà bất cứ một người có lương tri nào cũng có thể
tìm thấy trong đó nhiều điểm tích cực có thể đem ra
tham khảo, áp dụng một phần cho thời hiện đại.
Về chính trị, Khổng Tử đưa ra nhiều quan điểm tích
cực, như phải làm cho dân giàu, dạy dân cho tốt (“phú
chi, giáo chi”…). Về phương diện cá nhân, nếu ai cũng
biết tu thân và hành xử theo đạo trung dung (không
thái quá, không bất cập) như Khổng Tử, cũng có một
số mặt tốt…
Thật ra, có lẽ chẳng cần viện dẫn Nho giáo, giả định
nhà cầm quyền nào hiện nay cũng có trách nhiệm làm
cho nhân dân được ấm no hạnh phúc, thế giới hòa
bình, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, dân

chúng được giáo dục đầy đủ… thì không theo Khổng
giáo coi như cũng đã theo rồi, chẳng qua khác đường
nhưng về chung một chỗ vậy thôi (“thiên hạ đồng quy
nhi thù đồ, nhất trí nhi bách lự”…). Cái khác chỉ là ở
Danh với Thực, cách mô tả vấn đề, và thực chất của vấn
đề. Nếu đã nghĩ được vậy thì thực tế không cần sùng
bái hay hạ bệ Khổng Tử, trừ lý do chính trị đặc biệt này
khác, mà cần nhất tìm hiểu-nghiên cứu tư tưởng của
ông một cách sâu sắc để tùy nghi tham khảo ứng dụng
hoặc không, giống như người ta nghiên cứu Phật học,
hay chủ nghĩa Mác vậy thôi.
Không có gì phải hạ bệ, cũng không có gì phải sùng
bái, đề cao quá đáng, biến một học thuyết thành giáo
điều, vì như thế luôn có hại, trừ khi người nào đó là
tín đồ thuần thành của một tôn giáo nào đó, thì họ có
quyền tự do sùng bái, tín ngưỡng. Mà Khổng giáo vốn
không hẳn là một tôn giáo, có thể nó chỉ là nhân sinh
quan-vũ trụ quan và triết lý xã hội, trong khi thật ra
cũng không có ai, trong thời đại bây giờ, là tín đồ hoàn
toàn của Khổng giáo, muốn áp dụng triệt để Khổng
giáo vào đời sống cá nhân hay công tác xã hội.
Về việc lập thêm các miếu thờ Khổng Tử, theo tôi
làm cũng được, không làm cũng được, nhưng chớ để
tốn phí quá, vả lại, ở đâu có quá nhiều hình thức thì ở
đó hẳn sẽ rất ít nội dung.
Tóm lại, nếu không có sự áp đặt, hay mưu toan phục
hồi gì gì đó chế độ phong kiến (điều không thể làm
được), người ta cũng không cần băn khoăn, thắc mắc
việc phế bỏ hay “quét sạch tàn dư” Khổng giáo chi cả.
Cũng không bắt buộc đề cao nó một cách cuồng nhiệt.
Trái lại, việc nghiên cứu sâu thêm về Khổng Tử và học
thuyết Nho giáo, thậm chí đưa vào chương trình sách
giáo khoa triết học bậc đại học với tư cách nó là một
học thuyết lớn như nhiều hệ thống tư tưởng khác của
nhân loại, cũng là một việc đáng xét đáng làm. 
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Nhớ lắm
Tết xưa…
CHƠN HIỀN

M

ải mê làm mấy món dưa kiệu, dưa món,
tôi quên khuấy việc trẩy lá mai. Hôm
nay mười sáu mới tập trung trẩy lá.
Dạo này thời tiết thất thường, lại chẳng
phải dân làm vườn chuyên nghiệp,
không rành lắm việc chăm sóc, mấy gốc mai của tôi đã
trổ hoa lác đác từ tháng Chín, chả biết Tết này có còn
hoa không nữa… Nhìn mai, tôi lại nhớ những ngày Tết
quê ở nhà ngoại chồng tôi độ nào…
Hơn ba mươi năm trước, lúc mới lấy chồng, lần đầu
về quê ăn Tết, tôi thấy thích thú, hứng khởi làm sao, cái
gì cũng lạ lẫm, cũng hay hay. Sống ở thành phố từ bé
đến lớn, chôn chân trong góc nhà, chẳng được đi đâu
chơi, tôi hay đọc sách và chỉ biết hình ảnh những ngày
Tết quê thú vị qua trang sách mà thôi nên rất những
ngày Tết mộc mạc, xưa cũ của làng quê chồng mình đã
gieo vào lòng tôi những ấn tượng sâu sắc.
Theo lệ của nhà chúng tôi, sáng mùng một Tết, tất
cả gia đình đều về nhà từ đường bên nội, nơi có ông
bác trưởng họ đang giữ việc chăm sóc, thừa tự. Cả nhà
thắp hương trên bàn thờ ông bà và ngoài khu mộ các
cụ xong, vào chúc Tết ông bác rồi cùng ăn cơm với họ
hàng. Thường, vợ chồng tôi làm xong… thủ tục bên
nhà nội rồi là chạy về nhà ông bà ngoại (cũng gần gần
đấy thôi) và ăn bên đấy thích hơn. Từ đường cái vào
khoảng trăm mét là đến nhà ngoại chồng tôi. Tôi mê
lắm con đường đất đỏ rợp mát nhờ bóng của những
cây điệp cây me, những hàng rào trúc xanh dọc hai
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bên, trông thật hiền hòa thơ mộng. Ở quê, nhà nào
cũng có một miếng đất phía trước hoặc bên hông nhà.
Nhà nào cũng trồng mai trước sân hoặc dọc hàng rào,
Tết về nhìn đâu cũng thấy sắc vàng của mai và vạn thọ.
Nhà ông ngoại chồng tôi khá bề thế, ngôi nhà gạch ba
gian, mái ngói giữa một khu vườn thật rộng đầy cây
ăn trái: nào xoài, nhãn, mãng cầu, dừa, ổi, lê-ki-ma…
Trước nhà là mảnh sân gạch tàu rộng, một gốc mai
to, trổ hoa vàng rực, còn chung quanh vườn, ngoại
cũng trồng mai xen kẽ thành một hàng rào rợp màu
hoa vàng rực rỡ. Có năm, trước Tết, vợ chồng tôi về xin
ngoại một nhánh to. Ngoại cẩn thận lựa nhành nào nụ
hoa chi chít có khả năng nở đúng Tết mới chặt rồi thui
gốc đàng hoàng cho chúng tôi mang về… Tôi không
được may mắn gặp ông bà ngoại của mình, bởi thế khi
lấy chồng được gọi tiếng ngoại tôi thấy ấm áp làm sao.
Có thể nói ông là người tôi thương nhất bên chồng
vì nhìn thấy ông thật… mạnh mẽ và nhất là thấy ông
thương yêu và chăm sóc bà ngoại thật không tưởng.
Nhìn ông ngày ngày đạp xe đi chợ, tự mua từng mớ
rau, miếng thịt về cho bà ngoại lúc bà bị bệnh, nhất
định không cho dì chồng tôi đi vì sợ mua không vừa ý.
Đến việc bà ngoại những ngày cuối đời bị lẫn, chẳng
còn nhớ ông là ai, sáng sáng bắt ông cõng trên lưng đi
một vòng quanh sân bà mới chịu. Ông cũng già, lưng
khòm khòm, vậy mà cũng vui vẻ chiều bà, tôi nhìn thấy
mà thương, mà nghe cay xè đôi mắt. Hình ảnh đó tôi
nhớ hoài cho đến tận bây giờ. Nhớ lúc đám cưới tôi,

ông ngoại là người xem tuổi, chọn ngày và lên đôi đèn
trước bàn thờ gia tiên. Ông là một người nổi tiếng cực
kỳ khó tính, cả nhà ai cũng sợ, nhưng không hiểu sao
ông rất quí tôi, hai lần tôi sinh con, ông đều chống gậy
từ quê sang thăm đủ cả hai; về phần mình, tôi thấy ông
chẳng có vẻ gì khó chịu như mọi người nói cả mà chỉ
thấy ông thật đáng kính và thật gần gũi.
Mỗi lần gặp ngoại, tôi hay tò mò hỏi ông đủ thứ
chuyện, nhất là chuyện của chồng tôi ngày còn bé…
Ông có nhiều sách chữ Tàu xem ngày, giờ, tuổi tác..,
trong làng ông được mọi người gọi là ông Chín (thứ
của bà ngoại chồng tôi), mỗi khi nhà ai có việc hiếu
việc hỷ, họ thường nhờ ông coi ngày, coi tuổi; ông rất
được mọi người kính nể vì cao niên và sự hiểu biết chứ
chẳng phải chức sắc gì cả. Mỗi lần về thăm ông đầu
năm, tôi hay vòi ông xem “năm nay tuổi vợ chồng cháu
có gì xấu không?”, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Ông
cũng xem nhưng lời nói: “Đức năng thắng số, con cứ
ráng làm lành, năng lễ Phật, sửa tâm, rồi cái gì cũng
qua”, gẫm lại lời ông thật giản dị mà chí lý vô cùng.
Ngày ấy còn quá trẻ, tôi chẳng hiểu biết gì nhiều về
chuyện Phật pháp, theo nếp sống của gia đình, nhà tôi
cũng có bàn thờ Đức Quán Thế Âm trang nghiêm, tôi
cũng hương khói mỗi ngày và luôn luôn cầu nguyện
cho gia đình được khỏe mạnh, bình an, chứ nào hiểu gì
về “lý nhân-quả” về hai chữ “nghiệp-duyên” sâu xa, ảnh
hưởng đến cuộc đời mỗi con người như bây giờ….
Tôi thích về nhà ngoại một phần
cũng vì sát bên nhà ngoại có một
ngôi chùa nhỏ. Nghe chồng tôi bảo,
chùa có tháp của ông cố chồng tôi
được để ở đấy từ lâu lắm, vì ông cố
còn là một vị Hòa thượng nữa, mà
thật tiếc gia đình bên chồng tôi
như bao người dân quê khác, đa số
lại thích tập trung ở các đình thần
với nhiều lễ hội quanh năm chứ ít
đền chùa. Đầu năm được đến lễ
Phật tự dưng thấy thật... an lòng.
Chùa quê không lớn, không cầu
kỳ và nườm nượp người viếng như
ở thành phố mà hiền lành, ấm áp,
đơn giản như người quê mộc mạc.
Chùa quê lại có vẻ thanh tịnh và
trầm mặc. Tính tôi không ưa lắm
những chốn ồn ào nên khi ấy rất
thích ghé về, vừa lễ Phật, vừa được thưa chuyện cùng ni
sư trụ trì thật hiền từ, dễ mến... Đầu năm, trong không
khí tĩnh lặng của khu vườn chùa rộng, ngồi nghe Ni sư
chúc Tết, giảng đạo lý, ăn miếng mứt gừng cay nồng,
mứt dừa ngọt thơm, hay miếng bánh phục linh thơm
mùi lá dứa, nghe bột tan trong miệng, hớp ngụm trà
nóng nức mùi lài, tôi bỗng dưng thấy lòng thanh thản,
thú vị lạ kỳ.

Gia đình tôi nửa Nam, nửa Bắc nhưng hầu như ảnh
hưởng chuyện nấu nướng theo kiểu Bắc của mẹ, về quê
chồng ăn Tết kiểu người Nam, tôi thấy lạ miệng và ngon
làm sao. Cũng vẫn chỉ là những món ăn dân dã, bình
thường hàng ngày nhưng có lẽ do nhiều thứ có sẵn
trong vườn tươi tốt, khi ăn mới hái, mới làm nên ngon
ngọt lạ kỳ. Ngày Tết, nhà ngoại cũng nấu cơm nhưng
mọi người lại thích ăn bánh tráng. Bánh tráng đặc biệt
của Long Điền dẻo, dùng để cuốn với những món kho
món nấu, kèm củ kiệu chua chua, ngọt ngọt, chấm nước
kho dầm ớt cay thơm, vừa ăn vừa hít hà. Bánh tét nhà
ngoại gói nếp ngon ăn cùng với dưa món dòn, mằn mặn
thật đậm đà. Rồi bánh ít lá gai thơm, nhân dừa xào ngọt
lịm… Có gì lạ đâu, những món tôi vẫn có thể ăn ngày
thường, nhưng sao lúc đấy tôi thấy ngon lạ lùng. Có lẽ
bởi sự thong thả của ba ngày Tết, bởi không khí trong
lành, yên ả chốn quê, bởi mùi trầm hương ấm áp từ
bàn thờ gia tiên lan tỏa trong không gian, bởi tình thân
gia đình, được quây quần bên ông bà chăng? Tôi nhớ
như in, trong lúc con cháu vui đùa cùng nhau bên mâm
cơm thì ông ngoại khề khà ly rượu cay nồng ngồi bên
bà ngoại móm mém miệng trầu, ánh nhìn reo vui trong
đôi mắt già sâu mờ đục vì bóng thời gian. Khi thấy cơm
nước gần xong, thế nào bà ngoại cũng bắt dì chồng tôi
mang quả dưa hấu to tròn bổ cho đàn cháu tráng miệng.
Khi xẻ quả dưa chắc nịch, thấy màu đỏ tươi, ông bà vui
lắm, thế nào cũng chặc lưỡi, cười hể hả nói; “Chà, dưa
đỏ nghen mấy đứa, năm nay hên dữ
đa!”. Miếng dưa hấu ngọt, mát lịm
nhớ hoài vì hồi ấy mỗi năm chỉ được
ăn một lần vào ngày Tết. Bây giờ dưa
hấu trồng công nghiệp, có quanh
năm suốt tháng, tôi cứ thấy tiếc hoài
vị dưa ngọt ngày xưa, hương vị ngày
Tết cũng giảm bớt phần nào.
Thời gian qua đi, buồn làm sao
những người thân yêu của tôi đã
dần chia tay, về cùng cát bụi. Ông
bà ngoại đã mất, chồng tôi cũng
thế. Sau này, tôi ít có dịp về thăm
nhà ngoại, nhưng giờ thì quê chồng
tôi cũng lắm đổi thay… Con đường
làng đất đỏ đã được mở rộng, tráng
nhựa sạch sẽ, những lũy tre, hàng
điệp cũ không còn. Hai bên, nhà đã
thành... phố, có cả nhà tầng hiện
đại. Nhà ngoại cũng được con dì tôi xây lại kiểu mới,
những gốc mai không còn vì hàng rào cũng được sửa
lại cho phù hợp với ngôi nhà. Tôi về thăm chợt thấy
ngậm ngùi, cảnh cũ người xưa không còn nữa, nhớ
thương sao những Tết xưa đầm ấm. Tất cả chỉ còn là
một chuỗi những hình ảnh của ký ức làm tôi luôn tiếc
nuối khôn nguôi. Đâu rồi Tết quê mộc mạc thân thương
ngày ấy của tôi??? 
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Mai

ĐOAN TRANG

Thanh tân cao khiết giữa lừng không
Mấy nhánh hoa vàng cợt gió đông
Xao xác lảnh hương chiều khuyết nguyệt1
Tha hương tuế vãng có nao lòng.
1. Lấy ý từ câu:
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

Về
Vàng mơ hoa cải báo Tin Xuân
Lũ bướm chập chờn trẩy Hội Xuân
Mấy khóm tần ô mừng nắng mới
Dăm hàng ngò biếc rộn Hương Xuân
Cúc mai chửa nở chưa mùa tết?
Rau cỏ đà xanh đã Tiết Xuân!
Sự thế sương mai viền lưới nhện2
Ta về chăm bón một Vườn Xuân.
2. Lấy ý từ câu:
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

Xuân ca

PHẠM THỊ THANH VÂN

Sớm mai cha dậy kia rồi
Trà châm lưng tách cha ngồi đón Xuân
Vuốt chòm râu trắng bâng khuâng
Cha cười đem cả mùa xuân vào nhà
Mẹ thay áo mới đôi tà
Dâng hương cúng Phật tâm hoa nở ngời
Bài kinh Bát Nhã tụng rồi
Nhành lan tím biếc bên trời sắc không
Tuổi đời thêm bước thong dong
Cười trong cõi mộng, sạch trong với người
Cội mai già – vẫn xanh tươi
Ngắm hoa chợt thấy Phật cười với ta
Thân tâm thường lạc chan hòa
Tình xuân vẫn đó reo ca với đời.
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Diệu âm xuân
HỒ ĐẮC THIẾU ANH

Giữ đông tàn sót lại
Chia chút gió giao mùa
Hình như đêm ngần ngại
Ký ức trả về xưa
Mặt trời cười rất trẻ
Bình minh ấm nụ hồng
Gió trở mình nhè nhẹ
Lòng đông chơm chớm xuân
Bắt đầu ngày mới lên
Thủy chung tim tím Huế
Sông xanh vòng tay mẹ
Gối bóng núi cha hiền
Diệu âm xuân về lại
Năm tháng gọi mùa trôi
Lời vô ngôn mãi mãi
Cánh lụa mỏng luân hồi
Sương trắng trôi về đâu?
Diệu âm xuân buổi đầu
Trái tim vui bật khóc
“Bên đời còn có nhau”.

Mùa xuân
trong dáng núi
NGUYỄN MẠNH QUÝ

Sương về với núi đêm qua
Sớm nay, đánh thức nhành hoa hé màu
Giấc thiền cũng vội qua mau
Nghiêng xem dáng núi một màu mùa xuân.

Xuân già

PHAN THÀNH MINH

Đâu rồi áo vàng kim cúc
Chiều nay mây trắng tóc hoa
Chim núi quay đầu về núi
Đau nhăn xấu xí trăng già
Đếm bọt nghe buồn âm nước
Chìm sâu quá vãng ái yêu
Con đò áo cơm xuôi ngược
Dọc ngang không hết bao điều
Đâu rồi tháng năm ước hẹn
Xóm vắng chân ngày em xa
Cánh cò liêu xiêu dáng mẹ
Khói rơm ru chiều ơi à…
Gói mộng xếp vào trang lứa
Xòe tay bưng ký ức hồng
Cựa mình trong phong bao đỏ
Tiếng cười xưa đó… đúng không?

Đóa vô ưu

TRẦN HỮU LỤC

Như lời quê thầm thì
“ Có phải là sông Hương?”
Dù biết… con chữ ảo
Phút dịu dàng… mong manh.

Mộng xuân

VĨNH HIỀN

Đường trần vời vợi bóng xuân loang
Giọt nắng tiêu dao chạm khẽ khàng
Đi giữa vườn xuân hoa cúc rộ
Trải lòng chùng xuống mộng nhân gian.

Xuân thiền

Trời giao đất hợp xuân vô chừng
Sâu thẳm tàn đêm thắp ngọn lòng
Thế giới cháy soi hương diệu cảm
Thiền sư xòe mộng tiếng chuông trong.

Bờ xuân

Triền cao dốc cỏ xanh um
Tiếng chim kêu bạn trong lùm xum xuê
Tan mùa lễ hội em về
Dừng chân bên cội bồ đề hái xuân.

Sông xuân

Đêm xuân về lại bến sông trăng
Đã mấy mùa xa một quãng gần
Mặt nước giăng tơ vàng lấp lóa
Con đò, bến nước, chút bâng khuâng.

Sài Gòn ngày đông đến
Hồn tôi thắm sắc đào
Nếu trao lời yêu dấu
Em chẳng thể nhận đâu?
Mùa xuân đào còn thắm
Em lãng du phương nào?
Tôi tìm về bến cũ
Sông nhớ hoài xanh xao…
Đóa vô ưu bừng nở
Một thoáng chợt nhớ quê!
Vai mềm khăn quàng gió
Tuyết mùa tan, em về?
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Sao không về

NGUYỄN DŨNG

Sao không về với quê hương ăn tết
Để mùa xuân nhớ xanh cả rò hành
Sao không về ngắm hoa lục bình trên sông xanh
Để hoa tím nhớ ôm mây chiều ngã bóng
Sao không về để mẹ già trông ngóng
Cùng hàng dưa hong nắng sớm mỗi ngày
Không về để cây mai già vắng bàn tay chăm sóc
Hoa sẽ không nhiều như lúc trước nữa đâu
Sao không về nghe tiếng chim gọi mùa xuân thức giấc
Để trông mẹ gánh hoa quả lên chợ hàng ngày
Về với con đò dọc ngang ngày mấy bận
Dấu chân xưa còn in dấu mạng thuyền
Sao không về để Cha may cho áo mới
Để nghe mùa xuân từ lòng Mẹ dâng trào
Nghe bàn tay Cha vỡ đất từng đường cày run rẩy
Sao không về…có lẽ nào đã quên sao!

Lời chúc
giao thừa

NGUYỄN MIÊN THƯỢNG

Trước thềm xuân thấm nụ tầm xuân
Nâng chén trà thay chén rượu mừng
Chúc phúc mọi nhà luôn hạnh phúc
cầu an khắp chốn mãi bằng an
Mùa vui trời đất vui khai hội
Năm mới non sông mới rộn ràng
Vũ trụ tưng bừng say dạ vũ
Xuân về vạn nẻo gọi xuân sang.

Tình
anh lính đảo

TRIỆU NGUYÊN PHONG

Mùa xuân dỗ giấc yên bình
Ngoài khơi quần đảo quê mình Hoàng Sa
Con tàu chở sóng vào ra
Chở tinh khôi nắng đảo xa dâng đời
Yên vui hải đảo vùng trời
Những ngôi sao sáng rạng ngời bước chân
Tuần canh bờ cát trắng ngần
Gió hòa biển mặn nắng xuân ửng hồng.

Quả

NGUYỄN PHÚC HỘI

Theo đôi cánh én
Đi tìm mùa xuân
Mong nhìn toàn vẹn
Khắp miền thế gian.
Nhờ tia nắng sớm
Viết lời trái tim
Những dòng nhuần đượm
Giục thúc nỗi niềm
Trên phông niềm tin
Nụ hoa vừa nở
Vẽ một lộ trình
Nối liền kim cổ
Thời gian vẫy gọi
Qua mỗi phút giây
Thành suy nghĩ mới
Hiện tại – ngay đây
Chiếc cầu tri thức
Gà nhịp vô thường
Đến bờ hạnh phúc
Ngộ lẽ yêu thương.
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ELENA PUCILLO TRUONG
T R Ư Ơ N G V Ă N D Â N dịch

Lời tòa soạn: Sau tùy bút “Tà áo lụa giữa những cánh sen” trên VHPG số 167 và truyện ngắn “Ngộ”
trên VHPG số 169 (viết bằng tiếng Ý được dịch ra tiếng Việt bởi dịch giả Trương Văn Dân), Elena Pucillo
Truong đã trở thành một tác giả quen thuộc với người đọc Văn Hóa Phật Giáo. Bà là người Ý hiện sinh
sống và làm việc tại Việt Nam, được nhiều bạn văn coi là một phụ nữ Ý có tâm hồn Việt. Xin giới thiệu
thêm truyện ngắn dưới đây của bà, cũng viết bằng tiếng Ý và được Trương Văn Dân dịch.

M

ệt mỏi! Chiếc xe lửa liên tục dằn xóc tạo
nên những va đập trên lưng làm toàn
thân tôi ê ẩm. Có lúc cơn mệt nhọc đã
làm tôi thiếp đi trong một giấc ngủ
ngắn rồi lại giật mình thức giấc vì cái
đầu lắc lư, đập lên thành toa, đau điếng.
Nhưng không phải cơn mệt mỏi hay sự thiếu tiện
nghi đang làm tôi khó chịu mà chính là cảnh hành
khách bị nhồi nhét trên toa. Nhiều người bị chèn ép,
nửa nằm nửa ngồi giữa những hành lý ngổn ngang:
vali, giỏ xách, thùng giấy được bó, cột sơ sài; ngoài
tiếng ồn còn có thêm tiếng khóc inh ỏi của các bé. Đó
đây lốn nhốn những thân hình lèn sát vào nhau để
chống lạnh hay để làm giảm sự cứng rắn của những
thanh gỗ ghép làm lưng dựa và ghế ngồi.
Bao nhiêu nhọc nhằn mà hành khách phải trải để
có được vài ngày vui Tết với những người thân! Nhiều
người trong số họ đã phải làm việc tất bật suốt một
năm dài, chắt chiu để có thể dành dụm được ít tiền
trang trải cho chiếc vé về quê ăn Tết; mà mua được một
chiếc vé trong những ngày cuối năm là có thể tự xem
mình may mắn, là đạt đến đích sau những vật vã, lăn
lộn giữa muôn vàn khó khăn, chen lấn.
Niềm hạnh phúc ấy thật nhỏ nhoi, dù đổi lại là một
chỗ ngồi chẳng mấy tiện nghi. Nhưng chắc chắn có
người vẫn đang nghĩ là dù có phải bó gối ngồi nép
mình trong suốt chuyến đi trên băng gỗ cũng vẫn hơn
là phải ép xác trên những chuyến xe đò nguy hiểm,
nhồi nhét người lẫn đồ vật, có khi có cả gà vịt, xe máy
dưới ánh nắng gay gắt ban ngày và cái lạnh buốt giữa
đêm khuya.
Và, trong những ngày này, dù chọn bất kỳ phương
tiện nào, giá vé cũng có thể tăng gấp hai, gấp ba... so
với những ngày thường! Thế nhưng các hành khách

cũng đành phải chấp nhận vì trong những tình huống
dù xấu đến đâu con người vẫn phải bám vào một lý do
gì đó để tự cho là mình may mắn.
Đây là tất cả những ý nghĩ đã chồng chất lên nhau
trong đầu tôi giữa những cơn ngủ gật. Tôi đã may mắn
lắm mới có được một chỗ ngồi trên toa tàu này, ngay
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lúc cảm thấy mình tuyệt vọng và sắp sửa từ bỏ ý định
về quê ăn Tết. Tôi không muốn nhớ đến những tằn tiện
của mình để có thể góp nhặt được số tiền, bước đến
quầy mua chiếc vé ước ao... rồi bẽn lẽn biết vẫn chưa
đủ vì những ngày cận Tết giá vé đã tăng! Hoàn toàn
tuyệt vọng! Phải làm gì bây giờ? Làm sao tôi có thể tìm
được số tiền còn thiếu trong ngần ấy thời gian?
- “Chiều tôi sẽ quay lại!”
Tôi nói thế nhưng không tin là mình có thể quay lại!
Rồi, như một phép lạ, cuộc gặp tình cờ với một người
bạn cũ... và đây là những tờ bạc còn thiếu để có thể
mua được tấm vé tàu mơ ước.
Đã ba năm rồi tôi không thể về quê và nhiều lúc tôi
cảm thấy mình có tội vì không gặp mẹ trong suốt quãng
thời gian ấy. Mỗi lần nói chuyện với bà qua điện thoại
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tôi thường cố kìm lòng không khóc để bà khỏi nhận ra
là trong lòng tôi đang đau đớn xiết bao. Chẳng những
không khóc, tôi còn cố vui cười nhiều hơn bình thường,
khen ngợi và chia sẻ về những gì bà kể, dù trong đầu tôi
lúc nào cũng chất đầy lo lắng về một tương lai vô định.
Qua đường dây điện thoại, nghe giọng nói của mẹ tôi
thường hình dung đến đôi mắt trũng sâu của bà, người
mẹ chất phác và đơn giản, nhớ đến đôi bàn tay xương
xẩu và sần sùi, mỗi ngày mỗi khô khốc từ mưa nắng sau
nhiều năm phơi người trên đồng ruộng.
Mẹ tôi thường lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng đôi
lúc mẹ cũng hết sức ngọt ngào. Cách đây vài tuần, trước
khi tôi bước lên toa tàu này, mẹ có gửi cho tôi một bức
thư, mà giờ tôi vẫn còn mang theo bên mình. Nó như
một hòn than đỏ và nóng bỏng đang âm ỉ trong túi áo

của tôi, những lời bà viết giờ tôi đã thuộc lòng, như thể
đó là những dấu ấn bằng lửa in hằn lên tâm trí.
“Con yêu thương! Có bao điều mẹ muốn nói với con,
vì mẹ hiểu là trong lòng con đang chất chứa rất nhiều
nỗi đau... Điều làm mẹ đau lòng nhất là mẹ không thể
làm gì được cho con, bởi mẹ ở quá xa và một bà già
nhà quê dốt nát như mẹ thì đâu có biết gì về những
chuyện trong một thành phố lớn; thế giới ấy quá xa
lạ với trí óc của mẹ... Từ lúc sinh con ra mẹ chẳng cho
con được gì... mẹ không biết là mình còn thời gian để
có thể cùng đón một cái Tết nữa bên nhau... Nhưng dù
sao mẹ cũng cảm ơn con đã hiện diện ở cuộc đời này”.
Phải chi đó là một bức thư nguyền rủa và oán trách
vì tôi không thường xuyên gọi về thăm mẹ... Rồi ý
tưởng là sẽ không còn thời gian để cùng mẹ đón ông
bà trong những ngày đầu năm làm lòng tôi tơi bời và
đau khổ. Bức thư ấy, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bỏ vào
túi áo, thực tình là tôi không hề chờ đợi. Và chính vì bức
thư đó mà lần này tôi đã cố gắng hết sức để có thể về
thăm nhà.
Tôi nghĩ đến tất cả những điều này trong lúc chiếc
xe lửa vẫn tiếp tục lao tới. Ban đêm, những tiếng ồn
trong toa tàu như bị làm nhỏ lại, bị che lấp bởi tiếng
bánh xe nghiến trên đường sắt. Tuy nhiên cuộc hành
trình cũng có nhiều lần dừng lại, rất lâu, trong bóng tối,
để xe lửa có thể tránh những chuyến tàu ưu tiên. Nơi
chờ đợi là những bãi đậu có đường ray phụ, nằm giữa
vùng quê hay núi rừng hoang vắng. Thỉnh thoảng tôi
có nghe tiếng khóc của một vài em bé, tiếng hát ru con
của các bà mẹ, vài tiếng nói thì thầm hay tiếng ngáy
của vài người khách. Những khoảng không gian trong
toa tàu mà ban ngày được bỏ trống, như lối đi chính
giữa, giờ đây đã được lấp đầy bởi những thân người
nằm la liệt; họ xem nơi đây là một chỗ ngủ khá tiện lợi,
chỉ cần trải lên sàn một vài tờ báo. Ở phía xa hơn tôi
còn nhìn thấy mấy anh bộ đội, đang ngồi chơi bài với
mấy chàng sinh viên, thỉnh thoảng cười lên vui vẻ. Các
anh mặc áo thun ba lỗ màu xanh, chiếc áo đồng phục
đã được cởi ra và gấp cẩn thận với chiếc mũ lưỡi trai,
đặt trên giá hành lý để khỏi bị nhàu nhò trong cuộc
hành trình.
Trước mặt tôi có một cô gái đang nghiêng mình,
ngồi áp đầu vào ngực bạn trai bên cạnh. Cô ta đang
ngủ, còn anh bạn thì đang ôm cô vào lòng dù thế ngồi
không mấy thuận tiện cho lắm. Thỉnh thoảng anh cúi
xuống nhìn cô gái hay kéo lọn tóc dài của cô đang rớt
xuống phủ lên mặt. Cảnh âu yếm đó thật dễ thương, và
lòng tôi bất chợt dấy lên một chút ganh tị. Trong một
thoáng, tôi ước muốn là mình cũng được yêu thương
và che chở... muốn đổi cuộc đời tôi với cuộc đời cô ấy...
nhưng lại giật mình, vì ý nghĩ ích kỷ này thật bất công
cho cô gái; có thể tôi sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn...
nhưng tội nghiệp, cô ta sẽ mang lấy tất cả những bất
hạnh của đời tôi!

Tôi nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ cùng với ước
mơ là khi mở mắt sẽ bất ngờ nhìn thấy mình ở một
nơi khác, trong một thế giới khác, xa thật xa với tất cả
những điều đang làm tôi lo nghĩ và khổ đau.
Bao nhiêu lần rồi, mẹ ơi, con vẫn chưa dám kể cho
mẹ biết! Con cũng chưa dám kể với mẹ là con đã làm
như thế nào để có thể trở về nhà đón Tết cùng mẹ.
Bao nhiêu đêm rồi, con về nhà rất trễ sau khi làm hàng
nghìn công việc, bao nhiêu cánh cửa đã dập trước mắt
con, từ những người chỉ cần búng ngón tay là có thể
giúp được con. Có một thời gian con tìm được một việc
làm mà con tưởng là đã giải quyết được vấn đề của
mình. Buổi sáng con có thể đến trường đại học, còn
buổi chiều và buổi tối phục vụ trong một nhà hàng.
Tất cả trôi qua bình yên cho đến một hôm, một thực
khách, sau một chầu say xỉn, đã giở trò bông lơn rồi
sàm sỡ, sờ soạng lên người con.
Bằng tất cả sự bình tĩnh và dịu dàng, con đã yêu cầu
ông ta không nên làm thế, nhưng chỉ làm ông ta giận
dữ thêm lên. Con không biết điều gì đã đến trong đầu
ông ta, mà, như trong một cơn điên, ông hất đổ nồi
lẩu đang sôi vào người con. Cho đến lúc này con vẫn
còn nghe tiếng thét của mình và tiếng còi hụ của chiếc
xe mang con đi cấp cứu. Và sau đó, khi trở về nhà, con
tháo gỡ tất cả các gương soi và phủ kín các cửa kính
trong cái ổ chuột gọi là “nhà” của con. Con không có đủ
can đảm để nhìn khuôn mặt mình bị biến dạng, cái đầu
không tóc và một cánh tay bị bong da. Sau đó, chừng
gần một năm dài tóc mới mọc lại và một chiếc thẹo
xấu xí nằm trên khuôn mặt để nhắc con nhớ đến câu
chuyện đau lòng đã xảy ra...
Về sau con đã tìm mọi cách để che giấu cái thẹo kinh
khủng ấy với những lọn tóc uốn quăn và phủ xuống
mặt. Con thường chọn chỗ ngồi bên góc, cạnh cửa sổ để
không ai nhìn thấy. Tuy vậy, thỉnh thoảng con vẫn nhìn
thấy bóng mình hiện trên mặt kính rồi phải giật mình
cố nghĩ là mình đang nhìn một ai khác. Một cái “tôi” của
con thuộc về quá khứ mà con phải mang theo.
Có một quãng thời gian con gần như không đủ can
đảm bước ra khỏi nhà. Nhưng dần dà tóc cũng mọc lại,
và con đã có thể đi dạo mà không sợ bị người ta nhìn
thấy. Rồi về sau con tìm được một việc làm khác vào
buổi sáng sớm hay buổi chiều tàn, những công việc
không cần vẻ ngoài xinh đẹp: quét dọn và lau chùi
trong các văn phòng. Bằng cách ấy con đã có thể dành
dụm tiền để trang trải cho chuyến về quê và đáp ứng
lời kêu gọi của mẹ.
Một cú giật mạnh và chiếc xe lửa bắt đầu chạy lại
sau nhiều lần ngừng tương tự. Tôi mở mắt và nhìn thấy
ánh nhìn của một trong mấy chàng sinh viên lúc nãy
chơi bài với các anh bộ đội. Trước đó tôi cũng đã nhận
biết sự chú ý của anh ta, nhất là lúc tôi giả bộ ngủ. Thấy
tôi đang ngủ nên có lẽ anh ta mạnh dạn hơn và tôi
đã cảm nhận đôi mắt của anh ngừng lại khá lâu trên
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người... chỉ vài phút và khi tôi bất thần mở mắt làm anh
giật mình quay nhìn về hướng khác.
Tôi có thể ngay lập tức tháo gỡ cho anh ta những
ảo ảnh bằng cách chìa ra khuôn mặt có chiếc thẹo của
mình. Chắc chắn đó sẽ là một cú shock cho anh!!!
Nhưng có quan trọng gì đâu!...Tôi cứ để anh ta tự
do nhìn ngắm và cũng không muốn phá hủy cái cảm
xúc về một câu chuyện đẹp đang hình thành trong trí
tưởng của anh. Và làm thế khác nào tôi cũng từ bỏ cho
mình một niềm hạnh phúc trong một cuộc đời khác.
Trời bắt đầu sáng, bình minh đang lên, và toa tàu
cũng bắt đầu sinh động. Có tiếng điện thoại reo, tiếng
nói chuyện thì thầm trộn lẫn với tiếng khóc của trẻ
con... Một vài người khó nhọc, vừa vịn vừa đi, tránh các
thân thể nằm trên lối đi để tìm đường ra toilet.
Có lẽ cũng là lúc tôi phải duỗi chân một chút và đi
rửa mặt. Anh chàng sinh viên hay e thẹn lúc này đang
còn ngủ và trời cũng chưa sáng lắm để anh ta có thể
nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi.
Vượt qua bao chướng ngại, tôi đi cẩn thận và cố
gắng tránh không dẫm phải ai trên đường đi.
Khi quay lại, tôi đi theo lối cũ nhưng lần này dễ hơn
vì đã có vài người thức dậy, lên ngồi trên băng, đỡ em
bé đang nằm trên ghế hay xích ra ngồi ở trong góc.
Một vài người mở hành lý, tìm vật gì trong túi xách hay
trong các thùng, gói đặt dưới ghế rồi lôi ra một chai
nước hay vài thứ đồ ăn...
Có lẽ chỉ vài phút nữa sẽ có người đẩy xe đi bán cà
phê và các thức điểm tâm. Ừ, một tách cà phê nóng lúc
này có thể giúp tôi sưởi ấm bên ngoài lẫn bên trong. Bao
nhiêu lâu rồi tôi không hề biết thế nào là tình yêu, niềm
vui hay tình cảm... trong tất cả mọi thứ tôi làm không có
tình yêu và trong cuộc đời tôi chưa bao giờ có niềm vui
và cũng chẳng hy vọng là sẽ có trong tương lai.
Mà đủ rồi! Chỉ còn vài giờ nữa là tôi sẽ đến nơi. Hai
bạn trẻ ngồi trước mặt tôi bây giờ cũng đã thức, cô
gái đang soi gương để chải lại mái tóc trong khi anh
bạn đùa giỡn, lấy tay kéo những lọn tóc vừa được chải
và bó vào thành một cái đuôi dài. Có lẽ họ chỉ trẻ hơn
tôi chừng vài tuổi mà trông họ hồn nhiên như trẻ thơ
trong khi tôi lụ khụ như một mụ già.
Anh chàng sinh viên lúc này cũng đã thức giấc. Anh
mở mắt nhìn tôi giống như một em bé vừa thức dậy
trong đêm Giáng sinh và nhìn thấy những món quà
của ông già Noel mang lại. Rất tiếc là tôi không thể nói
với anh là mình rất muốn được là một món quà cho
anh, lời hứa về một tương lai bình an và tươi sáng.
Thế nhưng tôi cũng dịu dàng nhìn lại anh và mỉm
cười, như thể cảm ơn anh về phút giây lãng mạn và đầy
những ảo ảnh mơ mộng này.
Cuối cùng rồi chiếc xe bán cà phê cũng đến. Tôi gần
như không nhận biết vì lúc đó mình cũng đang ngủ
gà ngủ gật. Tôi lục túi xách chuẩn bị ít tiền để khỏi mất
thời gian khi chiếc xe đẩy đến gần.
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Cô gái bán hàng bước đến, nhưng tôi chưa kịp gọi
thì cô ta đã mang đến cho tôi ly cà phê bốc khói và
trong lúc tôi đưa tiền thì cô mỉm cười nhìn tôi rồi chỉ tay
về phía chàng sinh viên:
- Đã thanh toán rồi! Anh ta mời chị cà phê. Chúc chị
vui vẻ!
Tôi gật đầu cảm ơn. Có lẽ anh ta không đến nỗi nhút
nhát như tôi tưởng. Nhưng bây giờ chỉ còn ít phút nữa
thôi và tôi cần phải chấm dứt cái trò chơi trốn tìm này
trước khi nó trở thành khó xử. Và có lẽ anh chàng sinh
viên kia cũng đã hiểu rằng tôi chưa “ngã” nên, hơi thất
vọng, anh ta cũng bắt đầu thu xếp hành lý.
Mấy anh bộ đội lúc này cũng đã mặc lại đồng phục,
họ đang vuốt tóc vừa thấm nước khi rửa mặt ngoài bồn
và đang ngắm mình vào tấm kính trên thành xe lửa
để sửa chiếc mũ. Tôi cũng nhìn ra ngoài, những cánh
đồng thẳng tắp, xóm làng và những mái nhà tranh,
cảnh thôn quê với những con đường nhỏ có đàn vịt
đang lạch bạch ra ao. Lúc còn ở thành phố, tưởng nhớ
về màu sắc ở thôn quê, đến những màu xanh lá mạ và
màu vàng của mùa lúa chín thường làm lòng tôi dịu lại.
Rồi tôi nghĩ đến màu nước lấp lánh trên những dòng
sông, đến những đồng ruộng trâu cày trước mùa gieo
mạ để nhớ đến những phụ nữ chân lấm tay bùn suốt
ngày phơi mình trên đồng ruộng... rồi tôi còn nhớ đến
những cánh cò trắng bay lượn trên bầu trời xanh lơ
trước khi đáp xuống... hay những đám lúa bị gió làm
cúi rạp mình trông như biển xanh đang gợn sóng... ôi,
thân thiết biết bao bầu trời của tuổi thơ, nó hằn lên
tâm trí tôi càng thêm sâu đậm từ ngày tôi phải rời xa để
sống trong thành phố.
Và chính vì những hình ảnh thân thiết này mà tôi
phải về quê, để tìm lại cảm xúc ngày nào, như có thể
uống cạn nó để có thể tiếp tục đi tới. Tôi muốn tìm lại
vài phút giây hạnh phúc, bình an và được ngã vào vòng
tay của mẹ thêm một lần nữa. Tôi hình dung đến phút
giây cảm động này trong khi chiếc xe lửa đang bắt đầu
vào sân ga và chợt mỉm cười khi thấy chàng sinh viên
đang tiến đến gần, lúc này dường như anh không còn
vẻ nhút nhát mà có lẽ đang chuẩn bị tấn công.
- Tôi có thể mang giùm chiếc vali cho cô không?
Anh hơi ngập ngừng nói với tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật lạ và dường như
chiếc thẹo trên mặt tôi cũng vừa biến mất, có gì quan
trọng đâu... nó chỉ hiện diện trong hồn tôi... nhưng trong
thế giới này còn có nhiều chuyện trầm trọng hơn nhiều,
còn tôi thì chỉ muốn có được một tẹo hạnh phúc. Tôi
chuyển chiếc vali cho anh, hai bàn tay chúng tôi chỉ tình
cờ chạm nhau mà tác dụng như một sự chạm điện. Tôi
ngước mắt nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn lại tôi.
Và dường như anh không có vẻ giật mình:
- Đừng bận tâm! Với tôi, cô vẫn còn đẹp lắm!!! 
(Nguyên tác: il mio ritorno in città)

trước thềm năm mới
MANG VIÊN LONG

N

hìn bloc lịch mỏng dần - chuẩn bị thay
bloc lịch mới, tôi thường bàng hoàng tự
hỏi: “Một năm đã qua rồi ư?”. Một năm sắp
hết rồi! Mười hai tháng, ba trăm sáu mươi
lăm ngày đã sắp kết thúc niên hạn 2012 mà
ta sao vẫn cứ ngồi yên lơ ngơ với nỗi ước vọng không
nguôi?
Thời trẻ - người ta ít chú ý đến thời gian - ngày tháng;
nhưng khi đã ở vào cái tuổi mà người xưa gọi là “tri thiên
mệnh” rồi - thì thời gian lướt qua luôn để lại bao nếp hằn
năm tháng khó quên! Quá khứ, tôi “nhìn thấy” thời gian
“đi” rất chậm - nhẩn nha, thong dong - một năm sao mà
dài đến thế? Hiện tại, tôi cảm thấy thời gian không “đi”
mà “chạy” vùn vụt đến chóng mặt? Sáng mở mắt ra, loay
hoay - đã xế chiều? Thời gian trôi qua không kịp cho
chúng ta “trở tay”! Lẽ nào thời gian cũng bị lôi kéo vào
cuộc sống vội vàng, hối hả của thời đại?
Khoa học kỹ thuật văn minh đến độ không những
đã rút ngắn lại được không gian - mà còn “rút ngắn”
cả thời gian nữa sao?! Rút ngắn đời sống tâm linh vào
những tiện nghi vật chất hằng ngày! Rút ngắn cuộc
đời vào các chiếc máy mà chúng ta chỉ biết bấm nút là
xong! Cuối cùng, thời gian dành cho thiên nhiên, dành
cho “phần hồn” dường như cũng rất ít ỏi hay không
còn chỗ nào trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày?
Tôi luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong
mỗi ngày chật vật để nhìn lại mình - nhất là vào những
ngày gần cuối năm - khi tẩn mẩn hạ tấm lịch cũ xuống
để treo vào tấm lịch mới trên vách tường... Một năm
sắp trôi qua - cuộc đời rút ngắn lại dần - cuộc đời ngắn
hay dài không phải chuyện ta quan tâm, nhưng điều
đáng vui mừng là trong lòng ta vẫn rỗng rang nhẹ tênh
không hằn một vết đen ân oán nhọc nhằn! Tôi đã luôn
nhớ đến câu thơ của Kahlil Gibran: “Cám ơn đời mỗi sớm
mai thức dậy/ Cho tôi thêm ngày nữa để Yêu Thương” để tự
nhủ lấy lòng mình mỗi khi bước vào ngày mới! Một ngày
đi qua trong đời nếu không “thêm” được “Yêu Thương”

thì không bao giờ để hận thù len vào đời sống mình,
khuấy nhiễu tâm mình! Nếu chưa “đủ duyên” kết thân
với ai, làm điều lành cho ai - thì cũng không sinh lòng
nghi kỵ, thù oán, hay gieo ác tâm với bất cứ ai trên cõi
tạm này! Sự thù oán sẽ làm tâm hồn ta khô cằn đi, chết
dần đi, và cuộc sống trở thành tù ngục!
Chỉ trong một tháng 11 của năm 2009 tôi đã đưa tiễn
ba người bạn văn ra đi. Trước là chị Minh Quân, tiếp là
Đặng Ngọc Khoa, sau là Nguyễn Trung Bình… Năm 2012
là nghệ sĩ - nhà thơ Tô Kiều Ngân; bác sĩ – nhạc sĩ Trương
Thìn… Cuộc đời ngẫm lại chỉ ngắn ngủi trong một hơi
thở, thở ra mà không hít vào được thì coi như đã hết một
đời sống, vậy mà sao còn lắm kẻ bon chen, tranh giành,
thù hận? Nhìn lại bao tháng năm qua - ta đã làm được
gì cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho Quê Nhà?
Đó là những câu hỏi thiết thân mà mỗi chúng ta nên dành
chút ít thời gian của ngày bận rộn để “nhìn lại”. Tôi cũng
hiểu được rằng, tìm một con người toàn hảo trên thế gian
này là điều không tưởng! Là người, ai cũng còn có những
sai sót, khuyết điểm cả. Biết nhìn lại những lỗi lầm, khiếm
khuyết ấy – là biết hướng đời mình chuyển hóa đi lên!
Nếu mãi vội vàng, hấp tấp sống mà quên “nhìn lại” là mất
cơ hội đổi thay, mất giây phút sống thiêng liêng mầu
nhiệm của đời người - và sau cùng là đánh mất chính bản
thân mà mình không hề hay biết! Nhờ “sống lại” – chúng
ta có cơ hội làm lớn thêm lòng Từ Bi với mình. Với tất cả!
Cuộc sống vì thế mà có thêm ý nghĩa…
Năm mới lại đến - năm 2013 của thế kỷ 21- tôi chợt
nhớ lời thơ của một người đàn anh mà đối với bác, tôi
vẫn có cái hân hạnh được xem như bạn vong niên,
thi sĩ Tống Anh Nghị, “Mỗi lần Xuân/ Đời tôi-tôi lại bắt
đầu...”. Lại bắt đầu thế nào? Lại bắt đầu những tháng
ngày mới cho Yêu Thương, cho Cảm Thông, cho Chia
Sẻ và cho niềm Hy Vọng nở hoa...
Và , trước thềm năm mới, tôi luôn dặn mình hãy bắt đầu
năm mới bằng những tình cảm thiêng liêng như thế - để
không còn cảm thấy cô độc (và vô vị) mà tiến bước...
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Đôi điều về ăn Tết
NGUYỄN HỮU ĐỨC

M

uốn duy trì sự sống, con người phải
ăn uống và phải ăn uống đúng cách.
Có một chuyện vui nên kể để thấy ăn
uống đúng cách không phải dễ khi
không biết rõ về nó. Một bác sĩ khuyên
người bệnh: “Không nên ăn mặn vì ăn mặn làm tăng
huyết áp là bệnh đã có sẵn”. Bệnh nhân mừng rơn vì
mình là người ăn chay từ trước đến nay, cứ tiếp tục thì
khỏi lo huyết áp tăng bất thường. Thời gian sau, huyết
áp người bệnh vẫn bất ổn. Bác sĩ hỏi về chế độ ăn thì
bệnh nhân bảo bác sĩ đừng lo vì tui ăn chay mà! Khổ
nỗi, bệnh nhân ăn chay nhưng vẫn thoải mái nêm rất
nhiều muối và nước tương. Đáng lẽ bác sĩ nói như vầy
thì hay biết mấy: “Không nên ăn mặn tức phải ăn thật
ít mắm, thật ít muối (nếu ăn chay phải thật ít nước
tương) vì ăn mặn như thế làm tăng huyết áp là bệnh
đã có sẵn”. Xem lại tiểu sử của Đức Phật, ta thấy có lúc
Đức Phật đã ăn không đúng cách vì nhịn ăn quá đáng.
Nhân mùa xuân đang đến, xin nói đôi điều về cái ăn,
đặc biệt là ăn Tết.
Từ ngàn xưa ông bà ta đã truyền lại cho con cháu cái
chữ “ăn Tết”, nhưng có điều ta cần lưu ý, “ăn’ Tết không
theo đúng phép dinh dưỡng, không biết tiết thực thì
cái ăn chẳng những làm giảm mà còn có thể làm mất
đi niềm vui. Thử tưởng tượng, trong ba ngày Tết mà bị
Tào Tháo đuổi thì chả còn vui tí nào!
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Ảnh hưởng của môi trường và thời tiết
đến vấn đề ăn uống
Ngày Tết ở Việt Nam thường có nắng nhiều hơn,
nhiệt độ và độ ẩm cao dễ gây cho chúng ta trạng thái
khó chịu, đổ mồ hôi nhiều. Thêm nữa, mấy ngày Tết ta
thường thức khuya (đón giao thừa hoặc vui chơi quên
cả ngủ) làm cho cơ thể mỏi mệt, sức đề kháng kém,
dễ bị bệnh nhiễm khuẩn. Dịp Tết cũng là mùa hoạt
động của ruồi nhặng, vi khuẩn, nấm mốc. Nếu thức ăn
không được khéo cất giữ, không được đậy kín, chúng
sẽ bị ô nhiễm bởi các loại mầm bệnh gieo rắc đưa đến
các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, trong đó có
tiêu chảy do nhiễm độc khuẩn thức ăn, là loại tiêu chảy
dạng tả làm mất nhiều nước và chất điện giải. Thức
ăn có nguồn gốc động vật tức thịt cá dành cho người
ăn “mặn” rất dễ bị nhiễm mầm bệnh, thức ăn chay có
nguồn gốc thực vật ít bị hơn nhưng tốt hơn hết là phải
bảo quản thật tốt.
Để phòng tránh tiêu chảy do nhiễm độc khuẩn thức
ăn, nên nấu ăn cho từng bữa, thức ăn nấu chín cần ăn
ngay, nếu thừa cho lần ăn sau phải đậy điệm kỹ hoặc
để trong tủ thức ăn thông thoáng và trước khi ăn phải
nấu lại kỹ. Cần thực hiện triệt để nguyên tắc: “Thức ăn
loại nấu nếu để quá sáu giờ cần đun nấu lại kỹ mới
được ăn, và nếu có mùi vị lạ cần hủy bỏ”.

Các thức ăn cần “quan tâm” trong dịp Tết
Vào dịp Tết, thức ăn thường được chế biến, nấu
nướng sẵn do ta tự nấu hoặc mua từ cửa hàng, siêu
thị, để dành ăn dần trong nhiều ngày. Các món ăn mặn
vào dịp Tết như: thịt kho nước dừa, canh khổ qua dồn
thịt, lạp xưởng, vịt lạp, bánh chưng, bánh tét, nem, dưa
giá, củ kiệu, mứt bánh các loại… tất cả đều được chuẩn
bị hoặc mua từ trước Tết. Nếu không bảo quản tốt, các
loại thức ăn này sẽ là nơi thu hút ruồi nhặng là môi
trường phát triển tốt cho nấm mốc, vi khuẩn. Ta cần
lưu ý mấy điều sau.
Bánh chưng, bánh tét, giò lụa được gói kín trong
nhiều lớp lá, được nấu trong nhiều giờ, nên sự diệt
khuẩn bên trong bánh gần như hoàn toàn. Bánh giò
chỉ bị hư khi nhiễm nấm mốc, vi khuẩn từ bên ngoài
vào, trong đó có nấm mốc thuộc họ Aspergillus và
Penicillinum tiết ra độc tố rất có hại. Vì vậy, nếu thấy
nấm mốc xuất hiện bên ngoài lá và bắt đầu lan vào
phần bánh, có chỗ bị vữa thì phải bỏ (nên lưu ý bánh
chay cũng thế). Bánh, giò lụa còn tốt nhưng đã để lâu
hơn một tuần, mặc dù thấy còn nguyên vẹn không
có dấu hiệu hư hỏng vẫn nên hấp hoặc chiên (rán) lại
trước khi ăn.
Lạp xưởng, vịt lạp, trước khi ăn đều được nướng,
hấp hoặc chiên nên vấn đề nhiễm khuẩn ít đặt ra.
Tuy nhiên, loại thực phẩm loại này hoặc một số thực
phẩm chế biến sẵn khác thường được cho thêm chất
phụ gia. Màu đỏ của lạp xưởng không phải tự nhiên
mà có thể người ta đã cho vào đó muối nitrat (KNO3)
hay gọi là diêm tiêu (hiện nay, đã xác định nitrat có thể
tạo thành nitrosamin gây ung thư), hoặc để cho một số
thực phẩm có tính dai, bảo quản được lâu, người ta cho
vào hàn the (borax, là chất bị cấm cho vào thực phẩm).
Hoặc để có tính ngọt, người ta cho vào các loại đường
hóa học bị cấm sử dụng. Xin lưu ý, diêm tiêu, hàn the,
một số đường hóa học (như cyclamat) hiện nay bị cấm
sử dụng, các nhà nội trợ không nên sử dụng trong chế
biến thức ăn và nên chọn tìm mua các loại thực phẩm
chế biến sẵn ở đơn vị sản xuất có uy tín.

Các loại thức ăn, thức uống
nên dùng trong dịp Tết
Vẫn nên ăn uống theo chế độ cung cấp đủ năng lượng
theo nhu cầu của cơ thể, đủ chất dinh dưỡng cần thiết
ở tỷ lệ cân đối, thích hợp. Tức là ăn trong Tết vẫn đảm
bảo đủ năm chất dinh dưỡng (chất đạm, chất béo, chất
đường bột, vitamin và chất khoáng) và không để các
món ăn ngày Tết lôi cuốn ăn quá nhiều đạm, chất béo
(là thịt, mỡ các loài động vật) mà quên ăn đủ các chất
dinh dưỡng khác như các loại đậu, rau cải, trái cây... Hiện
nay, người ta càng giảm ăn “mặn” (tức ăn các loài động
vật) vì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (hằng ngày báo
chí đều báo động việc lạm dụng chất kích thích tăng
trưởng, hóa chất độc hại trong chăn nuôi nhằm thúc

con vật nuôi tăng trọng, có nhiều thịt gọi là “siêu nạc”,
hoặc mắn đẻ…), vấn đề ô nhiễm toàn cầu và nhất là sức
khỏe của người dùng quá nhiều thịt động vật.
Đối với thức uống, trà là loại dùng nhiều trong dịp
Tết. Trà đen được dùng phổ biến và người ta ghi nhận
uống trà đều đặn mỗi ngày là tốt cho sức khỏe. Chỉ có
điều cần lưu ý là nếu uống trà có ảnh hưởng đến giấc
ngủ thì không nên uống trà vào chiều tối mà nên uống
vào buổi sáng.

Không nên ăn uống các loại thức ăn,
thức uống nào?
Ngoại trừ các loại thức ăn, thức uống gây dị ứng thì
không nên dùng, nói chung trong mấy ngày Tết, không
có loại thức ăn thức uống nào bị cấm dùng. Tuy nhiên,
có một số loại thức ăn nên dùng hạn chế vì chứa quá
nhiều đường (bánh mứt), quá nhiều chất béo (thức ăn
chiên, rán)… Các loại nước giải khát, nước tăng lực, sirô,
là loại thức uống thường được dùng nhiều, chứa khá
nhiều đường tạo “năng lượng rỗng” không nên dùng
quá nhiều, nhất là đối với người cần kiêng đường. Thức
uống trong dịp Tết cần nói đến là rượu bia.
Về phương diện dinh dưỡng, rượu hay cồn là chất có
hại cho cơ thể, độ cồn trong rượu càng cao, tác dụng
độc càng mạnh. Khi uống thức uống có cồn, rất nhiều cơ
quan trong cơ thể ta phải làm việc cật lực để giải độc và
thường là thích ứng với sự độc này. Rượu bia là kẻ nham
hiểm bởi vì nó không làm cho kẻ uống nó ngộ độc tức
khắc (trừ trường hợp ngộ độc nặng như kiểu uống rượu
dỏm chứa độc chất methanol đưa đến tử vong) mà phá
hủy cơ thể người dùng nó một cách ngấm ngầm, để
đến lúc nào đó trở thành người nghiện rượu gục xuống
trong cơn bạo bệnh không thể cứu chữa được. Cơ quan
chịu tác động nhiều nhất của rượu là hệ thần kinh trung
ương (uống rượu lâu dài sẽ bị nghiện rượu là bệnh được
xếp vào nhóm “bệnh tâm thần” ngang hàng với nghiện
ma túy), kế đến là gan (dễ bị xơ gan), rồi đến dạ dày tá
tràng (bị viêm loét dạ dày-tá tràng, xuất huyết tiêu hóa),
v.v. Khi uống rượu say xỉn dễ gây tai nạn giao thông,
thậm chí thiếu kiềm chế dễ vi phạm an ninh xã hội, đến
mức gây tội ác. Vì vậy, chỉ nên uống rượu bia thật chừng
mực, đủ để kích thích ăn ngon và vui vẻ với không khí
Tết, hoặc hoàn toàn không dùng rượu bia thì càng tốt.
Phật tử chúng ta thực hiện tốt “Ngũ giới cấm”, trong đó
không dùng chất gây nghiện như rượu, chỉ đem đến
điều lợi cho mình và cho người. Đặc biệt, đừng vì quá
ham vui (đừng lậm kiểu ham vui là cờ bạc) mà chỉ ăn mì
gói với lạp xưởng không thôi suốt mấy ngày Tết sẽ rất có
hại cho sức khỏe.
Ông bà ta từ lâu hay dùng chữ “ngon lành” để chỉ
các món ăn thức uống không chỉ “ngon” mà còn “lành”
có lợi cho sức khỏe. Trong mấy ngày Tết, mong ước tất
cả chúng ta sẽ “ăn Tết” một cách “ngon lành” để hưởng
trọn niềm vui. 
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Càng già càng dẻo…

càng dai?
ĐỖ HỒNG NGỌC

N

ghi lắm! Chẳng qua là để an ủi cõi lòng
thôi. Càng già càng xơ cứng, càng mỏi gối
chồn chân… thì có. Thế nhưng “gừng càng
già càng cay” thì đúng. Cay lắm! Và đó là lý
do tại sao những người có tuổi ham tập
thể dục, dưỡng sinh, khí công, tài chí, thiền, yoga…
trong lúc các bạn trẻ còn đang mải mê ngồi quán café
phì phà thuốc lá, hoặc dô dô 100% ở các quán nhậu
đợi cho tới khi thấp khớp, sưng chân, bụng phệ, tiểu
đường… rồi tập cũng chưa muộn!
Một anh bạn ở Mỹ về chơi nói bên đó bây giờ người
sồn sồn như mình đa số mắc bệnh “ba cao một thấp”!
Tôi ngạc nhiên: Ba cao một thấp là bệnh gì?
- À, ba cao là cao máu (tăng huyết áp), cao đường
(tiểu đường) và cao mỡ (thừa chất béo).
- Còn một thấp?
- Một thấp là “thấp khớp”!
- À há! Thì ra vậy!
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Nửa thế kỷ trước, lứa chúng tôi nhiều người mê cuốn
“Bắp thịt trước đã” của Phạm Văn Tươi, hướng dẫn tập thể
hình để được như… Lý Đức bây giờ. Vậy là mỗi cậu mua
một tấm gương lớn, tự chế mấy cái tạ bằng xi măng, hì
hà hì hục tập. Mỗi sáng mỗi chiều đứng trước gương,
gồng tay, gồng bụng coi nổi mấy cục. Thỉnh thoảng lấy
thước dây đo vòng đùi vòng cánh tay rồi còn so đứa
này với đứa khác. Tôi cũng mua gương, làm tạ, tập được
mấy hôm rồi bỏ! Đâu có dễ! Lý Đức bây giờ phải có ý chí
ghê lắm, rèn luyện ghê lắm, rồi còn phải ăn mỗi ngày
mấy chục quả trứng gà, vài ký lô thịt bò, ức gà… chớ
đâu phải chuyện chơi! Dù sao thì cái thông điệp “bắp
thịt trước đã” vẫn hoàn toàn có lý! Cơ bắp là bộ phận rất
quan trọng của thân thể ta. Không có nó, không có sự
co duỗi của nó, ta không thể nhúc nhích được chớ đừng
nói tới chuyện nhảy múa ca hát, õng ẹo này nọ! Cứ coi
mấy cái robot cà giựt cà giựt thì biết! Cơ thể nếu chỉ có
khung xương mà không có bắp cơ thì cũng cà giựt, cứng
đơ như thế. Co duỗi cơ tốn rất nhiều
năng lượng. Một người bình
thường chỉ cần khoảng 1.500
calo để hoạt động, để sinh
tồn, thì khi chơi thể thao đá banh, tennis chẳng hạn năng lượng có thể phải cần
đến 6.000 calo hoặc hơn! Cơ
bắp tiêu thụ oxy rất mạnh.
Chính vì thế khi cơ bắp vận
động nhiều ta dễ bị vọp bẻ (chuột
rút). Khi chạy đua, người ta nín thở
thì sau đó phải thở bù, phì phò phì
phào để trả “nợ oxy”! Nếu biết cách
giữ hơi thở điều hòa thì ta ít bị mệt
khi cơ bắp hoạt động. Khi Đoàn
Dự và Kiều Phong chạy đua, Kiều
Phong là tay khinh công số một,
còn Đoàn Dự chẳng biết chút võ
công nào nhưng chạy không hề

thua kém khiến Kiều Phong rất khâm phục. Hỏi, Đoàn
Dự đáp tại hạ có biết khinh công gì đâu, chẳng qua vừa
chạy vừa… thở! Nhiều bạn trẻ ngạc nhiên thấy các cụ
già tập dưỡng sinh sao mà từng động tác chậm chạp
như rùa bò chịu không nổi! Thực ra, các cụ không tập
thuần cơ bắp như người trẻ mà gắn vận động cơ bắp
với hơi thở. Hơi thở càng “êm, chậm, sâu, đều” thì động
tác càng nhẹ nhàng, khinh khoái. Đó là cách luyện thân
và luyện tâm cùng lúc, phù hợp với người cao tuổi. Các
phương pháp yoga, khí công, tài chí, dưỡng sinh… đều
dạy phải làm sao cho thân tâm nhất như, nghĩa là hòa
hợp. Các thiền sư chủ yếu luyện tâm cũng không quên
tập thể lực. Có lần tôi đến thăm một vị thiền sư, thấy
ngài có đôi tạ tập thể dục hàng ngày, không kể vài giờ
đi bộ quanh chân núi, nên dù tuổi đã cao, ngài vẫn
khỏe, tráng kiện, thư thái. Vận động thể lực bằng bất
cứ phương pháp nào cũng tốt cả. Chọn phương pháp
nào là tùy sở thích, tùy cơ địa của ta, nhưng nguyên tắc
chung là phải tập… từ từ và đều đều. Không gấp gáp
được, không “nhảy vọt” được! Nhà thơ Trụ Vũ – nhà thư
pháp nổi tiếng – gần tám mươi tuổi, mỗi sáng đều chạy
bộ vài tiếng đồng hồ. Chạy xong về đến nơi thì… thơ
túa ra, ông phải viết rất nhanh mới kịp. Ông xuất bản
hàng chục tập thơ nhờ những buổi chạy bộ như vậy.
Ông nói không biết tại sao phải chạy nó mới ra… thơ!

Không có gì lạ cả, chạy bộ cũng như các cách vận động
thể lực khác như nhảy múa, khiêu vũ, thái cực quyền…
khi đạt đến một mức độ nào đó, não bộ sẽ tiết ra chất
endorphine, một thứ “á phiện” nội sinh, giúp ta cảm thấy
sảng khoái, lâng lâng, một trạng thái “hỷ lạc” mà các vị
thiền sư hay nói đến. Endorphine là một thứ “á phiện”
tốt – không độc hại – thứ thuốc sản sinh tự bên trong,
làm cho hết mệt mỏi, đau nhức, giúp cơ thể dẻo dai mà
không phải lệ thuộc vào các thứ thuốc tự bên ngoài dễ
gây phản ứng phụ. Cho nên không phải không có lý khi
người ta nói “càng già càng dẻo càng dai” ở những người
có luyện tập. Những người bệnh nằm lâu một chỗ dễ bị
teo cơ. Bắp cơ sinh ra là để co duỗi, để hoạt động, không
được dùng thì đành phải teo lại. Đời sống hiện tại giúp
cơ… teo nhanh hơn. Đứng dậy bật cái TV cũng không
được vì đã có cái remote, không lẽ không dùng? Mọi thứ
cứ bấm bấm là xong hết! Chẳng trách trẻ con sau này chỉ
phát triển ngón tay cái còn người già thì ngày càng béo
phệ. Đời sống tĩnh tại, riết rồi các bắp cơ chỗ cần phình
thì teo, chỗ cần teo thì phình, nên ta mới có những “quái
vật ” như trong các phim giả tưởng!
Tóm lại, ở bất cứ tuổi nào, đừng quên vận động, tập
luyện thể lực. Vận động là một hạnh phúc! Thế còn tôi
thì sao? Tôi ấp úng thưa rằng hãy nghe những gì tôi
nói… 
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TRẦN KIỀU QUANG

Q

uê tôi thuộc miền châu thổ sông Cửu
Long - một vùng nông thôn trù phú với
sông nước mênh mông, đất đai màu mỡ
và tôm cá đầy đồng… nhưng vẫn còn
biết bao mảnh đời lam lũ.
Ở quê tôi duy nhất chỉ có một cái chợ và chợ chỉ họp
vào buổi sáng mà thôi. Ở đó, hàng hóa mà người ta bày
bán là những mặt hàng nông sản, như các loại hoa màu
và đủ loại trái cây xanh tươi hay vàng mọng; tất nhiên,
ngoài nông sản là chính, cũng còn có những con cá, con
cua, con lươn, con rắn… Chợ quê mộc mạc nhưng rất
đỗi chân tình. Nơi đó, người ta không nói giá một bằng
hai, không có mua gian bán lận mà buôn bán bằng tất
cả tình người. Vì là chợ quê nên ít cảnh mua đi bán lại,
phần lớn là cây nhà lá vườn, người bán dư ăn chút đỉnh
đem ra chợ bán để kiếm ít tiền mua nước mắm, nước
tương; người mua cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều hơn
những thứ cần thiết cho bữa ăn hàng ngày. Chợ quê
người bán ít, người mua thưa nên mỗi lần nhóm họp
không đông đúc lắm. Có người còn thức ăn dự trữ nên
không cần thiết phải đi chợ mà ngồi ngay ngạch cửa
nhà mình đợi những người đem hàng ra chợ bán, ngoắc
vào mua lọn rau, mớ tép về nấu canh ăn cả ngày.
Ở cái chợ quê bé nhỏ này, vì hầu như hàng ngày tôi
được mẹ dắt theo khi bà đi chợ, có thể nói tôi quen với
hầu hết những người bán ở đây. Nào là dì Ba bán cá, dì
Bảy bán thịt, cô Hai bán rau cải… Cho nên mẹ tôi chẳng
bao giờ phải bận tâm khi bà cần sai tôi ra chợ mua mấy
trăm gram tép hay nửa ký thịt ba rọi; bà không sợ họ cân
thiếu hay giao cho tôi những thứ ôi thiu; chẳng những
vậy, thật ra những người bán hàng còn lựa những thứ
ngon nhất bán cho tôi để về nhà tôi khỏi bị rầy; còn về số
lượng, nếu đem về cân thử thì bao giờ cũng trúng phóc
với số lượng đã mua. Người bán vẫn ngồi đấy, bán buôn
quanh năm suốt tháng, chỉ là bỏ công làm lời, còn người
mua thì cũng cứ hằng ngày ra chợ; gian dối nhau làm gì
để thấy mặt nhau rồi e ngại. Có hôm mẹ đi vắng, anh em
tôi phải tự túc. Ra chợ mua vài con cá rô đem về kho tiêu
thì tôi cố nán lại một chút đợi người bán làm sạch cho,
rồi cứ thế mà đem về mà kho mà nấu, khỏi phải làm. Đôi
khi người bán còn dịu dàng hỏi thăm: “Bữa nay mẹ mày
đi đâu mà để mày đi chợ?”. Và khi biết mẹ tôi vắng nhà
thì người bán tận tình chỉ dẫn cách thức nấu nướng, pha
chế và nêm nếm sao cho ngon. Nhờ tôi thường đi chợ
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nên tôi đã biết cách nấu nhiều món ăn ngoài những món
đã được mẹ dạy. Xét ra những điều tôi học được ở chốn
chợ quê này cũng thật phong phú. Có những hôm ra chợ
định mua một ít rau về nấu canh, tôi chỉ cần ghé một sạp
rau nào đó nói lên ý định của mình là muốn nấu canh gì
thì lập tức người bán sẽ lấy đủ rau cho việc nấu nồi canh
đó, nhờ vậy mà tôi khỏi phải đi tới đi lui, đuối sức.
Chợ quê còn là trung tâm thông tin về giá cả thị
trường và vô số những sự việc xảy ra trong cuộc sống
hàng ngày: ai mới gả con, ai vừa bị mất trộm, ai may
mắn trúng độc đắc… đều được thông tin ở đây, cộng
thêm những tiếng ồn ào, tiếng gà kêu oang oác, tiếng
rao bán kim chỉ, bán đồ nhựa, tiếng rao mài dao mài
kéo… tạo thành một âm thanh hỗn tạp nhưng rất đỗi
đời thường, hình thành những nét văn hóa đặc sắc của
những ngôi chợ quê miền sông nước Cửu Long. Về một
mặt khác, chợ quê còn thể hiện được tấm lòng nhân ái,
san sẻ lẫn nhau, giúp vốn làm ăn, chia nhau từng mặt
hàng, góp tay làm từ thiện, thể hiện một nét đẹp cộng
đồng của những người buôn gánh bán bưng.
Chợ quê là chợ nhỏ nên không mấy nhộn nhịp, bán
buôn chủ yếu dựa vào tình người. Người mua một mớ
rau có thể xin thêm vài trái ớt, một tép hành. Người
mua mấy trăm gram tép thì bốc thêm một nhúm cho
vào phần mình đã cân rồi. Người mua chục cam cũng
được nếm thử gần nửa trái khác… tất cả diễn ra một
cách từ từ, không vội vã nhưng chan chứa tình người.
Mặc dù vậy, vào những ngày giáp Tết, chợ quê tôi cũng
trở nên rộn rã, người người tấp nập, lũ lượt kẻ bán người
mua. Nào cam, nào quýt, nào gà, nào vịt, thịt heo, lạp
xưởng… ôi đủ thứ. Cơn gió xuân thổi về, lòng người rộn rã,
dù giàu, dù nghèo ai cũng cố kiếm cho mình một nồi thịt
kho, một keo củ kiệu để dành trong ba ngày Tết. Không khí
xuân ở chợ chỉ nhộn nhịp vào những ngày cận Tết để rồi
sau đó lắng xuống dần và trở lại nhịp sống bình thường.
Chính vì thế, dù đã xa quê tôi vẫn thường nhớ về cái
chợ nhỏ quê mình, nơi mỗi lần mẹ tôi dẫn tôi đi chợ thế
nào tôi cũng được mẹ “thưởng” cho một cây kem, một
miếng chuối chiên, vài cái bánh bò hoặc một trái cam
hay vài ba trái quýt nhỏ. Mỗi khi có dịp về thăm quê, tôi
nhất định phải rảo một vòng quanh cái chợ quê ngày
nào - nơi là nguồn mạch nuôi lớn tâm hồn tôi bằng tình
người, tình chòm xóm, dạy cho tôi phải biết thật thà,
sống với những điều hay lẽ phải trên đời…! 

miền Nam
DƯƠNG HOÀNG LỘC

M

ùa xuân là mùa của cây trái đơm hoa
trổ quả. Vốn được thiên nhiên ưu đãi,
miền đồng bằng Nam Bộ có vô vàn trái
ngon quả ngọt vào mỗi dịp Tết đến.
Điều này được biểu hiện rõ nhất là có
nhiều món mứt trong các gia đình ở làng quê. Mứt Tết
ở đây thật phong phú đa dạng, khó mà kể hết, kể đủ,
nhưng có thể tạm phân loại như sau: mứt có gốc từ
các loại quả (mứt me, mứt cà, mứt dừa, mứt mãng cầu,
mứt tắc, mứt chuối, mứt chùm ruột…); mứt được làm
từ một số các loại củ (mứt củ năng, mứt gừng, mứt
khoai, mứt cà-rốt, mứt củ sen…) và mứt được chế biến
từ các loại hạt (mứt hạt sen, mứt đậu trắng, mứt đậu
phộng…).
Sau ngày hai mươi ba tháng Chạp, phần lớn các gia
đình đều chuẩn bị làm mứt ăn Tết. Tuy nói có nhiều loại,
nhưng phổ biến nhất là ba loại mứt dẻo: mứt gừng,

mứt chuối và mứt khóm. Vào những ngày chợ Tết cuối
năm, mấy bà nội trợ lo mua gừng, mua khóm về làm
mứt. Làm mứt còn gọi là xào hay sên mứt. Để có mứt
gừng ngon, người ta phải chọn mua gừng ta, tức là loại
gừng có củ nhỏ; gừng này sẽ giúp mứt gừng có mùi
thơm, có vị cay nồng và dai hơn các loại gừng khác. Sau
khi xắt nhuyễn, người ta ngâm gừng vào nước phèn để
màu mứt trong hơn. Ngâm xong, lại đem gừng đi phơi
nắng độ một ngày rối mới sên. Đầu tiên là bắc chảo
lên bếp, cho đường vào rồi vắt chanh để mứt không
bị lại đường. Khi đường chảy tan ra mới bỏ gừng vào
xào. Để biết mứt đã vừa chín tới, người xào mứt dùng
một ngón tay chạm vào chất sền sệt trong chảo, sau đó
dùng hai ngón tay kéo dài ra, nếu thấy có dạng sợi chỉ
là biết mứt đã chín. Đậu phộng rang chín, bỏ vỏ, giã sơ
rồi rắc lên làm cho mứt thêm bị béo giòn. Đối với mứt
khóm, khi mua không được chọn quả khóm chín. Trái
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khóm gọt vỏ, rửa sạch, cắt làm bốn và bỏ cùi đi rồi tiếp
tục thái thành lát mỏng có hình tam giác. Tương tự như
sên mứt gừng, khóm được cho vào chảo khi đường đã
nóng chảy. Thông thường, để nhận biết lúc mứt vừa
ăn, người sên mứt vít một ít mứt cho vào ly nước, nếu
thấy mứt sánh lại trong nước là thành công. Bên cạnh
hai loại mứt trên, mấy bà nội trợ thích làm thêm mứt
chuối. Trước đó, họ đã chọn quày chuối sau hè để chín,
ép từng trái rồi đem phơi khô, thái nhuyễn. Khác với
cách làm mứt gừng và mứt khóm, khi đường thắng đã
gần tới người ta mới bỏ chuối đã thái vào chảo rồi nhắc
xuống, nếu có bỏ thêm đậu phộng thì ăn sẽ ngon hơn.
Sên mứt là cả một quá trình chuẩn bị thật kỹ lưỡng
và khéo léo, công phu. Món mứt được chấm điểm là
sau khi sên xong mứt không bị lại đường. Mứt bị lại
đường nghĩa là mứt và đường rời nhau ra, không dẻo
và dính quánh lại, khi ăn rất khó vít. Lúc xào, mùi mứt
thơm lừng từ trong bếp ra đến sân, một hương vị rất
Tết đang đến gần từng nhà từng người trong các thôn
xóm. Mứt được cho vào hũ sành và được đặt ở nơi mà
kiến không thể chui vào được.
Một số địa phương ở miền Nam nổi tiếng với nhiều
món mứt Tết khác nhau. Xuân về, người dân Bến Tre rất
chuộng món mứt dừa. Mứt được làm từ cơm dừa cứng
cạy đã được bào mỏng, rửa sạch và để ráo nước, ướp
đường độ một đến hai giờ rồi đảo liên tục trên chảo, khi
nào thấy khô mới mang xuống. Người ta còn cho sầu
riêng vào làm cho mứt có mùi thơm nồng nàn, quyến
rũ, thật khó lẫn với các loại mứt khác. Mứt dừa không
chỉ có màu trắng đặc trưng mà còn có thêm màu nâu
đen từ cà-phê, màu xanh biếc của lá dứa, màu đỏ của
gấc, màu tim tím của lá cẩm… Dịp Tết, đến miệt vườn
Vĩnh Long, Tiền Giang, khách thường được chủ nhà đãi
món mứt tắc. Trái tắc vàng hực trên cây tắc trĩu quả
được tách bỏ hột, ướp và sên với đường. Mứt tắc có vị
nhẫn, có tác dụng làm thuốc như giúp kích thích tiêu
hóa, tiêu đờm, giải độc; đặc biệt, dùng mứt tắc chữa
ho rất tốt. Bà con ở Cà Mau thì lại có món mứt lạ: mứt
giác. Giác là loại cây mọc nhiều ở ven ruộng, bờ vuông.
Trái giác khi chín có màu đỏ thẫm, lớn cỡ đầu ngón tay.
Sau khi hái xong, người ta đem trái đi rửa thật sạch,
để ráo rồi sên với đường. Mứt giác có màu đỏ, vị chua
chua ngọt ngọt, cất trong hũ cũng có thể đãi khách lai
rai ba ngày Tết. Tuy đã thất truyền nhưng trước đây Trà
Vinh nổi tiếng với món mứt gừng được làm từ củ gừng
sậy. Tương truyền mứt gừng Trà Vinh được sản xuất từ
miền biển Ba Động. Mùa mưa dầm, giông bão, người
làm nghề biển không ra khơi được nên họ có thú vui
ăn mứt gừng và uống trà đậm.
Một câu ca dao vẫn được truyền tụng:
“Gừng sậy mùi thơm ít cay
Đàn bà làm mứt khéo bày ngọt thanh
Mứt coi trong vắt sạch tinh
Người ta ăn mứt Trà Vinh nhớ hoài”
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Ở Nam Bộ, cứ đến Tết là những gia đình khá giả
hoặc quý phái hay làm các món mứt đòi hỏi tính cần
cù, sự khéo tay và kinh nghiệm để biếu và đãi khách,
trong đó có thể kể các thứ như mứt cà, mứt me, mứt
chanh, mứt khế… Nhưng chắc đến nay cũng ít nhà
còn làm là các món mứt khổ qua, mứt ớt. Người ta
chọn ớt sừng trâu trái to chín đỏ và sao cho thật ít cay
thì càng tốt. Ớt bỏ hột, ngâm trong nước vôi ăn trầu
độ hai ba ngày rồi xả cho sạch. Sau đó, nấu giấm với
đường, bột ngọt rồi cho ớt vào ngâm khoảng mười
ngày mới mang đi xả nước mưa nhiều lần. Ớt được
tiếp tục trộn với đường, đem đi phơi nắng cho trái
săn lại và chắt bỏ chất nước cay chảy từ thân trái. Độ
ba ngày sau, người ta sên ớt với đường cho thật kẹo.
Sên xong, ớt được bày trong mâm, phơi nắng khoảng
mười ngày nữa. Mỗi ngày, người trông phải trở mứt
và thoa nước đường chảy ra vào thân ớt cho đến khi
mứt khô là hoàn thành. Mứt ớt có màu đỏ thẫm, ăn
hơi the the, giòn giòn, rất hấp dẫn. Với mứt khổ qua,
khi mua phải chọn trái hơi già, hột có màu đỏ, tránh
thật non hoặc quá già. Người nội trợ mổ khéo lấy hột,
nhét vôi vào bụng trái, ngâm trong nước vôi. Công
đoạn về sau thì tương tự như làm mứt ớt. Khi thưởng
thức, mứt có màu xanh nhạt, vị nhẫn nhẫn, cho cảm
giác vừa giòn vừa dai. Như vậy, muốn làm hai loại mứt
này, người nội trợ phải bỏ công sức gần tháng trời,
chăm chút hàng ngày mới đạt.
Thưởng thức mứt Tết cũng phải biết cách mới đúng
điệu. Ăn mứt thì phải uống trà. Vị mứt ngọt đậm đà
nhấp cùng tách trà nóng vị đắng, tạo cảm giác tê cả
lưỡi, ấm cả bụng. Với món mứt gừng, mứt khóm, mứt
chuối người ta còn nướng bánh phồng nếp căng tròn,
nóng hổi kẹp ăn với mứt bên trong. Khi ăn, vị béo và
cảm giác giòn rụm của bánh hòa chung với vị ngọt,
thơm và dẻo của mứt cùng với tiếng lộp bộp phát ra
tạo nên một hương vị và âm thanh lạ lạ, hấp dẫn vô
cùng. Uống thêm một tách trà Bắc nữa thì chắc hết
sẩy! Lúc đãi khách, các món mứt để trong khay tròn có
chia làm nhiều ô, có nhiều màu sắc và hương vị trộn
lẫn. Món mứt bí trong trong kề bên mứt chùm ruột đỏ
thẫm, mứt khoai vàng ươm, mứt chà là đen đen và mứt
dừa có màu xanh lá dứa… như cùng mang sắc xuân
của đất trời đến tận mọi nhà, mọi người.
Mứt Tết là một nét văn hóa ẩm thực ngày Tết của dân
tộc. Các món mứt ở Nam Bộ có hương vị đậm đà, ngọt
ngào, nhiều sắc màu xen lẫn, phong phú và đa dạng.
Mặt khác, mứt còn có ý nghĩa dinh dưỡng và y học nếu
biết cách dùng hợp lý vừa phải. Chẳng hạn, trong cái se
se lạnh đầu xuân, vị cay nồng của mứt gừng có tác dụng
làm ấm người, phòng viêm đường hô hấp, giải độc và
chống đau bụng do ăn uống không điều độ. Làm mứt
Tết còn là dịp đo tài nghệ nữ công gia chánh và là cơ hội
trao truyền kinh nghiệm bếp núc của các thế hệ phụ nữ
trong gia đình Việt Nam xưa cũng như nay. 

Ngôi chùa Bái – Báo Ân tự (Vũ Hạ)
đang cần được giúp đỡ trùng tu

N

gôi chùa Bái - Báo Ân Tự là một
trong những ngôi chùa cổ của
tỉnh Thái Bình, được kiến tạo
vào thế kỷ 15, đã qua 4 đời sư Tổ trụ xứ
và hoằng pháp. Nhị vị HT.Thích Thanh
Tước và Thích Huệ Lương đã từng là
Chánh giám ban Hòa thượng của 3 phủ:
Long Hưng, Thiên Trường, Kiến An.
Ngôi chùa lúc bấy giờ được tạo lập với
kiến trúc Phật giáo Việt Nam hòa quyện
văn hóa dân tộc đã toát lên nét đẹp thanh
thoát nhưng rất gần gũi. Không gian tâm
linh này gồm: tòa thượng điện, trung điện
và tiền đường, nhà Tổ, khu Tăng xá với 50
gian dành cho chư Sư an cư kiết hạ, nghiên
cứu và biên dịch kinh sách. Trong chánh
điện là ngôi Tam bảo rất trang nghiêm. Vị
trí tôn quý này được thiết trí theo thứ bậc:
trên cao là ba ngôi Phật Tam thế, kế dưới
là tôn tượng Phật A Di Đà, tiếp đến là tôn
tượng Trúc Lâm Tam Tổ, cùng với tượng
Hộ pháp uy nghi…
Thể theo nguyện vọng của Tăng Ni,
Phật tử, Thầy trụ trì phát nguyện đại
trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Bái. Năm
2009, được UBND tỉnh Thái Bình cấp

đất và cho phép Thầy trụ trì tái tạo lại
ngôi chùa Bái trên khuôn viên liền kề
đền thờ Đức Thánh Trần (theo Công văn
số 1981/UBND-NN ngày 08-10-2009).
Phật sự to lớn này hẳn phải nhờ vào hằng
tâm, hằng sản của quý Phật tử xa gần
đóng góp.
Thật là:
“Công đức mở mang tam Bảo, nên
tướng hảo được trang nghiêm.
Phước báo trùng tu Phật điện, mà quả
lành càng tăng trưởng”.
Với nhịp cầu của bến lục độ hạnh tu,
làm đuốc tuệ cho bốn loài tiến bước.
Công đức thù thắng này: “Lưu truyền
chép ghi chẳng sót, lòng người hữu cảm
nhắc mãi nào quên”.
Hơn nữa, chùa đang chuẩn bị mọi
điều kiện tiến tới thành lập Trung tâm
nuôi dạy người khuyết tật nằm trong
chính khuôn viên này, mở rộng vòng tay
nhân ái nuôi dạy cho 45 cháu trẻ mồ côi
khuyết tật, tàn phế bởi chất độc da cam
và chăm lo 5 cụ già cô đơn. Hội Chữ thập
đỏ và Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh
Phụ trợ duyên.

Thiết nghĩ:
“Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải
nhờ sự đảm đương của bốn chúng.
Thiền môn hưng thịnh, đều trông cậy
vào người thí chủ phát tâm”.
Sau gần 2 năm trùng tu chùa Bái, nay
việc xây dựng đành phải tạm dừng vì hết
nguồn kinh phí. Chứng kiến cảnh gió
mưa gây ảnh hưởng công trình mà lòng
chúng tôi vô cùng xót xa. Kính mong
được Chư Tăng Ni, các vị mạnh thường
quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử,
đạo hữu xa gần hoan hỷ phát tâm ủng
hộ. Công lao đóng góp của chư liệt vị sẽ
được chư Phật, Bồ tát, thiện thần mười
phương ngợi ca, chứng minh công đức:
“Sửa chùa, tạo tượng là việc làm cho
Phạm vũ được trang nghiêm
Xây tháp, đúc chuông là ruộng phước
điền cho người chung hưởng.”
Trước thềm năm mới, Thầy trụ trì
và Phật tử bổn tự cung kính nguyện cầu
Tam bảo gia hộ cho chư liệt vị luôn được
thân tâm thường an lạc, tỉnh thức trong
ánh hào quang của chư Phật.
ĐAN TÂM

Mọi sự trợ duyên xin liên hệ: Chùa Vũ Hạ, An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Miền ( Ni sư Thích Nữ Thiện Tâm, trụ trì)
Số chứng minh: 152043468) Số tài khoản: 3406205018931 Ngân hàng Nông nghiệp
và PTNT Việt Nam Chi nhánh Tư Môi, Thái Bình. Điện thoại: 036.393.5161 DĐ: 01685.138.809 - Email: chuavuha@gmail.com

Ngôi chùa đang xây dựng dở dang đã gần 2 năm

Mở rộng
vòng tay nhân ái
Bài và ảnh NGUYỄN BỒNG

Ấm áp bên cạnh Ân sư

Cúng dường Đại lão HT.Thích Viên
Giác và chư tôn thiền đức

Phật tử Chiếu Quang cúng dường
Sư ông HT.Thích Bửu Thông

Đạo tràng khai kinh Lương Hoàng Sám

húng tôi hữu duyên được tham
dự Lễ khai kinh Lương Hoàng
Sám của đạo tràng Phước Thành,
ở Khu dự án Him Lam thuộc quận 7 (đối
diện siêu thị Lotte Mart - là địa chỉ liên
lạc từ thiện xã hội của đạo tràng).
Trong không khí tươi vui, ấm áp đạo
tình, Phật tử đạo tràng hân hoan vui
mừng được cung đón và cúng dường
chư tôn thiền đức cao quý gồm các vị
Đại lão Hòa thượng Thích Viên Giác, Ủy
viên Thường trực Hội đồng Chứng minh;
HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường
trực HĐTS, Phó Trưởng ban Từ thiện
XHTW, Phó ban Trị sự THPG TP.HCM,
Viện chủ chùa Pháp Hoa; HT.Thích Bửu
Thông, Thành viên HĐCM, trụ trì chùa
Kim Tiên (Tiền Giang); HT.Thích Tịnh
Hạnh, Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS
THPG TP.HCM; HT.Thích Tắc Trụ,
Viện chủ chùa Pháp Tịnh; HT.Thích
Giải Thắng, Chứng minh BĐD quận 7,
TT.Thích Tắc Huệ, Ủy viên BTS, Phó
ban BĐD quận 8; Ni sư chùa Vĩnh Long;
Sư cô An Nhiên, tịnh xá Pháp Thủy.
Đạo tràng Phước Thành sơ khai
là nhóm huynh đệ do đạo hữu Chiếu
Quang hướng dẫn trong hoạt động từ
thiện. Tiếng lành đồn xa, Phật tử tham
gia phước thiện của đạo tràng ngày
càng đông. Duyên lành mở rộng, huynh
đệ còn dìu dắt nhau trong tu học theo
pháp môn Tịnh độ. Tiến tới thành lập
đạo tràng Phước Thành sinh hoạt rất
nề nếp. Ban đầu, chỉ có 15 người và số
Phật tử cứ tăng dần lên đến nay được 80
người. Công tác từ thiện của đạo tràng
ngày càng khởi sắc. Ban đầu đạo tràng
đến trao tặng quà, chữa bệnh cho bà con

C

nghèo ở các xã vùng ven TP.HCM rồi
dần đến các xã vùng lân cận của tỉnh
Long An, Bến Tre và xa hơn là các vùng
dân tộc thiểu số ở Gia Hiệp, Tam Bố
tỉnh Lâm Đồng… Nơi nào có bà con
nghèo đau khổ, bệnh tật - tùy duyên có
bước chân của Phật tử đạo tràng và thầy
Quang lặn lội tìm đến với tâm nguyện
mang lại niềm vui và ánh sáng Phật
pháp cho mọi người. Trong năm 2012,
Phật tử đạo tràng đã trao tặng cho bà
con nghèo 2.000 phần quà, gồm: gạo,
mì gói, đường, bột ngọt; 10.000 tập học
sinh; khám, chữa bệnh và phát thuốc
gần 2.000 bệnh nhân và trao tặng 12 căn
nhà tình thương cùng ấn tống kinh sách
hơn 20 ngàn bộ kinh…
Đạo hữu Chiếu Quang bộc bạch: “Nhìn
lại quãng đường đã đi qua, tôi không thể
nào quên được công ơn cao dày của Sư
ông Hòa thượng bổn sư thượng Tắc hạ
Thành đã khai tâm, mở trí và giáo huấn
cho tôi trên bước đường đời đạo song tu.
Nhân ngày húy kỵ năm thứ 2 của Sư ông
- 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, Phật tử
đạo tràng thành tâm hồi hướng công đức
cho pháp giới chúng sanh và cầu nguyện
cho thế giới hòa bình, an lạc. Tuy Sư ông
đã đi xa, nhưng trong sinh hoạt, tu tập và
công tác từ thiện của đạo tràng chúng tôi
vẫn cảm thấy ấm áp với hình bóng và lời
dạy bảo vàng ngọc của Sư ông…”.
Bước sang năm mới Xuân Quý Tỵ, cầu
chúc đạo tràng Phước Thành luôn gặp
được nhiều phước duyên trong tu học và
từ thiện để góp phần cùng với cộng đồng
tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái đến
với bà con Phật tử và lao động nghèo ở
các vùng sâu vùng xa.

Phật tử Chiếu Quang dẫn đoàn từ thiện tặng quà cho bà con nghèo ở xã Phước Vĩnh Tây, Tân Kim, Long An và bà con dân tộc
thiểu số xã Tam Bố và Gia Hiệp, Lâm Đồng...

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI
PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI
PHẬT GIÁO BÌNH PHƯỚC

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni.
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể
và Quý Phật tử

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni.
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể
và Quý Phật tử

Vô lượng an lạc
Vô lượng kiết tường

Thân tâm thường an lạc
Vạn sự kiết tường

Hòa thượng THÍCH MINH CHÁNH
Thành viên Hội đồng Chứng minh
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng THÍCH NHUẬN THANH
Thành viên Hội đồng Chứng minh
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Bình Phước

Kính chúc
năm mới

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI
PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG
Trước thềm Xuân mới kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni.
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
và Quý Phật tử
năm mới

Thân tâm thường an lạc
Phúc thọ miên trường
Thượng tọa THÍCH HUỆ THÔNG
Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó ban Hoằng pháp GHPGVN
Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương

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

Kính chúc

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể,
các nhà hảo tâm, chư thiện hữu tri thức
và Quý Phật tử
Thân tâm thường an lạc
Phước trí trang nghiêm
Ni trưởng Thích nữ HUỆ HƯƠNG
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trụ trì

Kính chúc
năm mới

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

Chúc
mừng
năm mới
Quý Tỵ
Phúc thọ miên trường
Kiết tường như ý

Hòa thượng THÍCH HIỂN TU
Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM
Viện chủ

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

Kính chúc

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý cấp chính quyền và Quý Phật tử
Một năm mới
Vô lượng an khang và
vạn sự kiết tường như ý
Ni trưởng Thích nữ HUỆ GIÁC
Ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN
Viện chủ

TỔ ĐÌNH LONG THIỀN
Biên Hòa – Đồng Nai

Kính chúc

CHÙA KIM TIÊN
Cai Lậy – Tiền Giang

Kính chúc
năm mới

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể,
Quý Phật tử

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý Phật tử

Vô lượng an lạc
Phuớc trí trang nghiêm

Thân tâm thường lạc
Vạn sự kiết tường

năm mới

TT. THÍCH HUỆ HIỀN
Ủy viên HĐTS GHPGVN
Trụ trì

NHỨT NGUYÊN BỬU TỰ
Xã Vĩnh Phúc, H. Thuận An, Bình Dương

HT. THÍCH BỬU THÔNG
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Viện chủ

TỊNH XÁ

NGỌC PHƯƠNG
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Trân trọng kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, Quý
lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể,
Quý Phật tử

năm mới

Thân tâm thường an lạc
Kiết tường như ý
Thượng tọa THÍCH THIỆN HỶ
Trụ trì

LINH SƠN CỔ TỰ

Kính chúc

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể,
chư thiện hữu tri thức và Quý Phật tử
Vô lượng an lạc
Vô lượng kiết tường.
Ni trưởng Thích nữ NGOẠT LIÊN
Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trụ trì

VIÊN GIÁC THIỀN TỰ

Phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM

Xã Giang Điền, H. Trảng Bom, Đồng Nai

Trân trọng kính chúc
Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý lãnh đạo các cơ
quan, ban ngành đoàn thể và quý Phật tử.
Một năm mới
Vô lượng an lạc
Phúc thọ miên trường

Trân trọng kính chúc
Chư tôn giáo phẩm,
Chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử

Đại đức THÍCH PHƯỚC TỪ
(Nhà báo Vân Thanh) Thành viên chùa Phó ban Vận động Tuyên truyền Báo Bảo Vệ Pháp Luật, Cơ
quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đại diện phía
Nam, số 199 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Năm mới

Vô lượng an lạc
Vạn sự kiết tường như ý
Đại đức THÍCH GIÁC HIẾU
Trụ trì

DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

ĐINH VĂN VUI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng Giám đốc

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG

TÂN

CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH
24 Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM

Năm mới kính chúc mừng
Chư tôn thiền đức Tăng, Ni và Phật tử gần xa
luôn được thân tâm an lạc, như ý cát tường.
NGUYỄN VĂN ĐỰC
Giám đốc

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

PHẬT GIÁO SƠN HÀ
39 đường số 9, Tổ 3, Ấp Hậu, xã Tân Phong, H.Củ Chi
Email: sanha9098@naver.com - Website: www.sanhavina.com

Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn
03 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM

Đón mừng năm mới trân trọng kính chúc
Chư vị Tăng, Ni và Phật tử gần xa luôn được
thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

Trân trọng cảm ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni và Quý Phật
tử đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong năm qua.
Trước thềm năm mới công ty kính chúc chư vị
Vạn sự an lạc, phước thọ miên trường

KWON YOUNG WON
Giám đốc

Nhà hàng chay

HOA KHAI

124-126 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Email: veg.hoakhai@gmail.com

Hoa Khai xin chân thành cảm ơn Chư tôn thiền đức,
quý Phật tử và khách hàng gần xa đã ủng hộ nhà
hàng chúng tôi.
Trước thềm năm mới kính chúc chư vị thân tâm
thường an lạc, phước thọ miên trường.
Phạm Văn Nhiệm
Giám đốc

NGUYỄN DUY MINH
Giám đốc

Công TNHHSX-TM

QUANG NGHỆ
205bB/28 Âu Cơ, P. 5, Q. 11, TP.HCM

Chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ sản
phẩm Nến Quang Nghệ trong suốt năm qua.
Kính chúc năm mới
Quý khách được phước thọ miên trường
Vạn sự như ý
Ngô Huệ Phương
Giám đốc

R4 Ba Vì, phường 15, quận 10, TP.HCM

Trước thềm Xuân mới kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni
và Quý Phật tử
Thân tâm thường an lạc
Vạn sự như ý
NGUYỄN TRUNG TOÀN
Giám đốc

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU

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

Đón mừng Xuân mới, cung kính chúc
Chư tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa
thân tâm an lạc, phước thọ miên trường,
vạn sự như ý
Phó Giám đốc – Thường trực
TĂNG BÌNH TRỌNG (PD.Minh Hiếu)

Cửa hàng Ngọc

Hiển

HIỆU SÁCH NGỌC LINH

144 và 158 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

380/3 Nam kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã ủng hộ
các sản phẩm thờ cúng, phong thủy, tượng
Phật gốm sứ - đồng mạ vàng, tranh lamina,
tranh điện Phật giáo trong thời gian qua.
Trước thềm năm mới kính chúc Quý khách
thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý.

Kính chúc
Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Chư thiện hữu tri thức và Quý Phật tử
Thân tâm thường an lạc
Phước trí trang nghiêm

NGỌC HIỂN
Cửa hàng trưởng

Neonsign ĐẠI CAO THẾ
HÀO QUANG “PHẬT”
Chuyên sản xuất và thi công
đèn hào quang Phật và Leg quang báo
Kính chúc Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý Phật tử và Quý khách hàng
Một năm mới
Vô lượng an khang và vạn sự kiết tường như ý
ĐẠI CAO THẾ
Chủ cơ sở

DUY HÀO
Cửa hàng trưởng

Cửa hàng

NGỌC BÍCH-NEPHRITE
359 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TP.HCM

Kính chúc
Chư tôn đức Tăng Ni, và Quý Phật tử
Một năm mới
Thân tâm thường an lạc
Vạn sự kiết tường như ý.
ĐỒNG TÂM
Cửa hàng trưởng

QUAÃNG CAÁO

Nhà hàng

Với các món ăn tinh khiết
theo lối HUẾ thuần túy
Địa chỉ:
Q 11 TRẦN NHẬT DUẬT, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 3843 6460 - Fax: 3827 9309
Q 162 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 6, Q. 3, TP. HCM
ĐT: 3822 5038 - Fax: 3827 9309
Email: info@tibrestaurant.com

QUAÃNG CAÁO

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
THÁI LONG VINA



Chuyên sản xuất và kinh doanh:
 Muối thực phẩm - Muối công nghiệp - Muối Iốt
 Muối (NaCl): Hóa mỹ phẩm - Thủy hải sản
Xử lý nước - Thức ăn chăn nuối - Thuộc da

 Ngọc Thạch anh (Quartz crystal)
 Ngọc Mã não xanh Ấn Độ (green

Agate)
Gỗ hóa Ngọc (Fossil Wood)
Ngọc Bích Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới
(Nephrite Jade)
 Chuyên:
chuỗi - tràng hạt, tượng Phật - Linh vật
chế tác chạm khắc từ đá quý - đá bán quý



Sản phẩm Ngọc của COASTAL GEMS được bán tại:
* Showroom 2: 288 A3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3 (đối diện chùa Vĩnh Nghiêm).
Đt: 08 62704225
* Showroom 1: Siêu thị Citimart tòa nhà Etown - Cổng số 6
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình. Đt: 08 22464269
* VP. COASTAL GROUP: 86 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình,
Tel: 08 22450996-62967372. Hotline: 0909 799806 (Mr. Duy Pham)
Website bán hàng online:
www.daphongthuy.com.vn
www.coastalgems.com.vn
(Cắt mẫu quảng cáo này đem đến showroom chúng tôi, quý khách sẽ được tặng thẻ VIP
CARD giảm 8% khi mua hàng)

Nhận cung cấp các loại muối nhập khẩu


Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ông Huỳnh Văn Lộc (0903 824 480)
ĐC: 79 Phan Văn Trị, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08 3516 3286 - Fax: 08 6294 2936
Website: www.muoithailong.com.vn
Email: thailongvina@yahoo.com

Chương trình

Mái Ấm Gia Đình Việt

Tiết mục văn nghệ làng SOS

Vào lúc 14g30 ngày 13-1-2013 tại Cung Văn hóa Lao động
TP.HCM đã khai mở Chương trình mái ấm Gia đình Việt do
Tập đoàn CP Hoa Sen phối hợp với Báo Công An TP.HCM
và Let’s Việt đồng tổ chức. Tham dự cuộc thi có 13 đơn vị
như Làng trẻ SOS, Trường Mồ côi chùa Pháp Võ, Trường
dạy trẻ mồ côi Diệu Giác, Chăm sóc trẻ em đường phố, Hoa
mẫu đơn, v.v. Ban Giám khảo cuộc thi gồm: Nhà báo Dạ Ly,
diễn viên hài Minh Béo, các ca sĩ Diễm My, Cát Tường, Anh
Tuấn và Thành Công. Đại diện Ban TGĐ Hoa Sen Group
phát biểu khai mở hội diễn và cho biết các đơn vị đủ điều
kiện sẽ được vào chung kết chương trình văn nghệ truyền
hình ngày 29 Tết giao thừa. Tiếp theo chương trình, các đơn
vị lần lượt trình diễn có pha lẫn tiết mục vui ảo thuật…
ĐAN TÂM

QUAÃNG CAÁO

PHÒNG PHÁT HÀNH KINH SÁCH - VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO
 Kinh sách văn hóa phẩm về lĩnh vực Phật giáo.
 Pháp phục Tăng Ni, áo tràng Phật tử...
 Phật cụ pháp khí, hàng lưu niệm, hàng mỹ nghệ...
 Nhận thực hiện in, ấn tống kinh sách theo yêu cầu.
 Chuyên tượng Phật, Bồ-tát, đại hồng chung, chuông mõ loại lớn.

Giao hàng tận nơi (08) 224 77809

Möøng Xuaân Quyù Tî 2013

 Đ/C: 82/108 - 82/110 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
 Chi nhánh: 15 Phan Huy Ích - An Trung II - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện thoại: (08) 224 77809 - 0902.40.47.48
Điện thoại: 0128 7777 226 - 0938.057.308

Xuaân Quyù Tî

2 013

203 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 38.395.296, (84-8) 22.194.521, Fax: (84-8) 38.642.396
Email: lamhloc_vpbank@yahoo.com
vuthininh@gmail.com

QUAÃNG CAÁO

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG TỪ THIỆN
 Biển Kampongsom - Núi 5 Thuyền - Bangkok - Siem Reap.
Chi phí: 4.500.000VND (8 ngày 7 đêm)
 Campuchia - Lào - Thái Lan - Myanmar.
Chi phí: 8.300.000 VND (11 ngày 10 đêm)
 Ấn Độ - Nepal.
Chi phí: 1.150 USD (14 ngày 13 đêm)
 Hành hương xứ Phật Sri Lanka.
Chi phí: 30.500.000 VND (7 ngày 6 đêm)
 Hành hương Xuyên Việt. Chi phí liên hệ... (20 ngày 20 đêm)
Có tổ chức hành hương trong nước
Liên hệ: Sư Tạng Minh: 01647826121 - 01646464103 - 08 62750789
Website: dulichhanhhuongtuthien.com
Địa chỉ: 95-103 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.GòVấp, TP.HCM

PHOØ N G PHAÙ T HAØ N H KINH SAÙ C H TAÂ M MINH
65 Lyù Chính Thaéng, P.8, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh
ÑT: 08.3848 3075 - E-mail: h_vt7@yahoo.com

… Chuyeân phaùt haønh sæ vaø leû:
Kinh saùch, ñóa, aán phaåm Phaät giaùo
loàng ñeøn vaø côø Phaät ñaûn

… Ñaëc bieät:
AÙo traøng vaït khaùch, Nhaät bình, La haùn,
Tuùi, Ñaõy, Ñoà vaït khaùch chuù tieåu, Ñoà boä theâu...
Chuoâng gioù, Maùy nieäm Phaät. Ñoà phong thuûy.

“Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng…”
Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương – Chương 24

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

Giá: 42.000 đồng

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

Số mới: 411 Hoàng Sa – Phường 8 – Quận 3 – TP.HCM
(Số cũ: 60/116 Lý Chính Thắng – P. 8 – Q. 3 – TP.HCM)
Tel: 08.38482028

Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni,
Quý lãnh đạo các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể, chư hữu thiện tri thức và Quý Phật tử

Vô lượng an lạc
Vạn sự kiết tường.
Nhà sách VĂN THÀNH

Bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận được
xuất bản năm 2013 có hiệu đính và bổ sung.

CHI NHÁNH QUẬN 9
Nhà số 14, Đường số 8, P. Phước Bình, Quận 9, TP.HCM. ĐT: 728 0174 - DĐ: 0909.093.106
Nhà sách chúng tôi có dịch vụ chuyên tư vấn về xuất bản, in ấn, lo mọi thủ tục giấy phép và
thực hiện chế bản các thể loại kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo bằng chữ Hán, Pàli và Sanskrit.

