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THƯ NGỎ
Kính bạch chư Tôn đức! Thưa cùng quý độc giả!
Tủ sách Phật học Từ Quang tập 20 đến tay quý độc giả nhân 

dịp chào mừng Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 
cũng là kỷ niệm tập TỦ SÁCH PHẬT HỌC TỪ QUANG được 
tròn 5 năm tuổi (tháng 6/2012 - tháng 6/2017). 

Trải qua thời gian 5 năm, khoảng thời gian không nhiều, 
cũng không ít để duy trì đều đặn mỗi quý một tập, với nội 
dung dàn trải tư tưởng Phật học thuần túy, nhưng không đơn 
điệu, không trùng lặp, bao gồm đủ cả giáo lý Nam - Bắc truyền; 
hình thức không hấp dẫn màu sắc rực rỡ hay quảng cáo, mà 
bình dị, mộc mạc, chân phương; không kinh doanh thu lợi mà 
ấn tống pháp thí toàn bộ. Quả thật là một quá trình đầy gian 
nan thử thách, kiên trì nỗ lực, nhất là trong giai đoạn hiện 
nay, phương tiện truyền thông điện tử Phật giáo đang ngập 
tràn muôn hoa đua nở.

Nhìn lại tập đầu tiên ra mắt tháng 6 năm 2012, với chỉ vỏn 
vẹn 80 trang, khoảng gần 20 tác giả đóng góp bài viết, in 1.000 
cuốn, tăng dần 130, 150 trang, cho đến nay là giữ mực đều trên 
dưới 200 trang, gần 50 tác giả thường xuyên đóng góp bài vở từ 
hạng mục nghiên cứu Phật học chuyên sâu đến Phật pháp ứng 
dụng đời thường và số lượng in là 2.000 cuốn.

Đó là thành quả đáng được trân trọng và khích lệ của tập 
thể các tác giả, dịch giả, các nhà nghiên cứu Phật học, cộng tác 
viên trong cũng như ngoài nước, các Cư sĩ Phật tử hảo tâm, độc 
giả nhiệt thành đã góp sức làm nên. Ngoài ra, cũng xin ghi ân 
các Tôn túc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni ở 
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khắp các miền Bắc, Trung, Nam, ở các đất nước Phật giáo hải 
ngoại như Ấn Độ, Đài Loan, Pháp, Mianmar…  đã động viên 
hỗ trợ tinh thần cũng như quảng bá đến các nơi, nhất là những 
vùng sâu, vùng xa còn thiếu vắng ánh sáng Phật pháp.

Năm 2017, rút kinh nghiệm từ những góp ý chân thành của 
các bậc thiện tri thức, cũng như kế thừa phát huy một cách 
chọn lọc báo TỪ QUANG xưa, Ban Biên soạn Tủ sách Phật 
học Từ Quang sẽ cải tiến bổ sung thêm những phần như: Mục 
dành cho thanh thiếu niên Phật tử, Phật pháp ứng dụng vào 
đời sống, Giải đáp danh từ thuật ngữ Phật học, v.v… để nội 
dung càng ngày càng phong phú đáp ứng yêu cầu thực tế rộng 
rãi của quý độc giả.

Chúng tôi luôn luôn mong đợi nhiều sự quan tâm giúp đỡ 
đóng góp bài vở, tinh thần, vật chất, cũng như góp ý xây dựng 
của quý thức giả gần xa và nguyện sẽ nỗ lực thực hiện không 
ngừng theo những tiêu chí đã đề ra: Hoằng dương chánh pháp, 
bài trừ mê tín dị đoan.

Nhân kỷ niệm Tủ sách Phật học Từ Quang tròn 5 năm tuổi, 
và Phật đản 2561, Ban biên soạn trân trọng gửi đến chư Tôn 
đức và quý Phật tử cư sĩ, quý thiện hữu tri thức, độc giả lòng 
tri ân vô hạn và lời kính chúc kiết tường an lạc./. 

                                    BAN BIÊN SOẠN
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KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY SINH ĐẠO HỮU CHÁNH TRÍ  
MAI THỌ TRUYỀN (01/04/1905 – 01/04/2017)

ĐẠO HỮU CHÁNH TRÍ  
VÀ HỘI PHẬT HỌC NAM VIỆT

  TỐNG HỒ CẦM

Năm 1951, tôi ở Huế, 
đang làm Chánh Thư 
ký Hội Việt Nam Phật 

học Thừa Thiên - Huế, khi Tổng 
hội Phật giáo Việt Nam ra đời, 
tôi được đề cử vào chức vụ Phó 
Tổng Thư ký, do cố Đại lão HT. 
Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ 
và dịp này tôi có cơ duyên gặp 
đạo hữu Chánh Trí. Nghe tiếng 
Hội Phật học Nam Việt đã lâu 
nay được diện kiến người có đạo 
tâm tôi rất hoan hỉ. Đạo hữu 
Chánh Trí ngỏ lời mời tôi vào Sài 

Gòn để cùng làm việc trong Hội. Tôi nhận lời nhưng mãi đến 
năm 1953 tôi mới vào Sài Gòn được sau khi xin phép các vị 
Hòa thượng và sắp xếp chuyện gia đình. Từ đây tôi luôn gắn 
bó với đạo hữu Chánh Trí mà tôi coi như một người anh trong 
gia đình.

Phải nói rằng ở miền Trung, có đạo hữu Tâm Minh Lê 

Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
(1905-1973)
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Đình Thám là trụ cột của công cuộc chấn hưng Phật giáo, 
thì ở miền Nam có đạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền, một  
khuôn mặt Phật tử lớn đã cống hiến nhiều công lao trong việc 
chấn hưng và xây dựng Phật giáo phương Nam. Trong đó, ông 
là người có công lớn trong việc khởi xướng cùng với Bác sĩ 
Nguyễn Văn Khỏe, với sự cộng tác đắc lực của các danh tăng  
Quảng Minh, Quảng Liên, Thiện Hòa, Huyền Dung, và một 
số đạo hữu có kiến thức Phật học và đạo tâm thành lập Hội 
Phật học Nam Việt. 

Hội Phật học Nam Việt được thành lập ngày 19-9-1950 tại 
Sài Gòn, là đoàn thể nam nữ đạo hữu Phật học ở miền Nam 
Việt Nam tổ chức có hệ thống rõ ràng, có điều lệ nội quy được 
chính quyền lúc bấy giờ công nhận về mặt pháp lý để hoạt 
động và kết hợp bước đầu một số Phật tử cả xuất gia lẫn tại 
gia nam nữ.

Đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 1951, một Đại hội Phật giáo 
toàn quốc được triệu tập tại Huế để thống nhất Phật giáo và 
thành lập một Hội lớn liên hiệp, gọi là Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam gồm có 6 tập đoàn: Giáo hội Tăng già Bắc Việt, Hội Việt 
Nam Phật giáo Bắc Việt (cư sĩ), Giáo hội Tăng già Trung Việt, 
Hội Việt Nam Phật học Trung Việt (cư sĩ), Giáo hội Tăng già 
Nam Việt và Hội Phật học Nam Việt (cư sĩ). Thực ra thì ở Nam 
Việt lúc bấy giờ khởi sự chỉ có một tổ chức Phật giáo là Hội 
Phật học Nam Việt công khai đại diện cho cả hai phái xuất gia 
và tại gia, nhưng vì Bắc Việt và Trung Việt đều có hai phái đoàn: 
một xuất gia và một tại gia, nên các vị Tăng sĩ ở Nam Việt phải 
tách ra thành lập Giáo hội Tăng già Nam Việt để tham gia Đại 
hội Phật giáo toàn quốc lúc đó, vì vậy Hội Phật học Nam Việt 
từ đó chỉ gồm có các Phật tử đạo hữu tại gia mà thôi.

Hội Phật học Nam Việt đã phát triển đều, trước ngày giải 
phóng đất nước, có hơn 40 Tỉnh hội và Chi hội, riêng hội sở 
Trung ương ở Sài Gòn có hơn 6.000 hội viên thực hành có ghi 
tên gia nhập, ngoài ra còn có một số công đức hội viên cùng 
một số đông cảm tình viên và thí chủ hết lòng tán trợ, ủng hộ, 
kể cả hơn 10.000 người.
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Lúc đầu, Hội Phật học Nam Việt đặt trụ sở tạm tại một ngôi 
chùa mượn ở khu Hòa Hưng tên là chùa Khánh Hưng, sau dời 
về chùa Phước Hòa, khu Bàn Cờ cũng trên địa bàn Sài Gòn 
nhưng chùa vẫn còn xập xệ, mái lá. 

Không biết phải vì biết tin hâm mộ di tích Phật của tín đồ Phật 
giáo Việt Nam hay không, mà năm 1953, Đại đức Narada, Tọa 
chủ chùa Vajirarama ở Sri Lanka sang thăm Việt Nam, phụng 
thỉnh theo 3 viên xá lợi của đức Phật và 3 cây bồ đề con trồng 
trong 3 lon sữa bò, định cúng cho 3 nơi: Phật giáo Nguyên thủy 
(Kỳ Viên tự), Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Campuchia (theo 
lời tuyên bố của Đại đức  lúc đến phi trường Tân Sơn Nhất).

Được ủy nhiệm, đạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền đứng 
đầu một phái đoàn hợp cùng phái đoàn của Ban cung nghinh 
do Phật giáo Nguyên thủy tổ chức, lên tận phi trường nghinh 
tiếp Đại đức  và các bảo vật. Về đến chùa Kỳ Viên, Đại đức  lặp 
lại lời tuyên bố ban đầu và nói thêm là sáng hôm sau, Đại đức  
sẽ trao cho đạo hữu Chánh Trí phần xá lợi và cây bồ đề dành 
cho Phật giáo Đại thừa.

Chẳng lẽ thờ phượng Xá lợi Đức Thế Tôn lại thờ trong ngôi 
chùa xập xệ, do đó đến năm 1956, Hội Phật học Nam Việt 
quyết định xây chùa mới tại một vị trí khác, để có nơi xứng 
đáng phụng thờ di bảo của Đức Thế Tôn và đủ chỗ cho thiện 
tín đến lễ bái.

Thế là anh em chúng tôi phải đi tìm đất cất chùa. Mấy tháng 
trời, khi chạy ngang qua góc đường Bà Huyện Thanh Quan và 
Lê Văn Thạnh (nay là đường Sư Thiện Chiếu), thấy mảnh đất 
trống có mấy đứa trẻ đang đá bóng, chúng tôi mừng lắm liền 
liên hệ với chủ đất là Câu lạc bộ Đông Dương. Nhờ vào vị trí 
công chức của đạo hữu Chánh Trí trong Chính phủ Bửu Lộc 
và danh tiếng về đạo tâm của ông, Câu lạc bộ này chỉ nhượng 
mảnh đất với giá tượng trưng là một đồng bạc Việt Nam.

Có đất rồi, tiền đâu xây chùa? Đạo hữu Chánh Trí cho dựng 
tấm bảng cổ động tại công trường về việc xây cất chùa thờ xá 
lợi. Với cương vị công chức, đạo hữu đã vận động được chánh 
quyền cấp giấy phép lạc quyên. Theo Nghị định số 216-HCSV/
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P2 ngày 19-1-1956 của Chính phủ tại Nam Việt, Hội Phật học 
Nam Việt được phép lạc quyên khắp 21 tỉnh có Tỉnh hội và Chi 
hội thuộc hệ thống tổ chức của Hội Phật học Nam Việt, lấy 
tiền xây chùa. Ngoài sự đóng góp của các Phật tử hội viên cũng 
như của khách thập phương, đạo hữu Chánh Trí còn tổ chức 
xổ số Tombola. Cuối cùng, nhờ Phật gia hộ, Hội đã thu được 
đủ tiền bạc để bắt tay vào việc khởi công đào móng vào ngày 
05-8-1956, công trường được đặt dưới sự đôn đốc của hai kỹ 
sư Dư Ngọc Ánh và Hà Tố Thuận.

Lễ khánh thành chùa Xá Lợi được cử hành tưng bừng trong 
3 ngày 2, 3, 4 tháng 5 năm 1958, tức là 14, 15, 16 tháng 3 
năm Mậu Tuất, trong niềm hoan hỷ của mọi người. Trong dịp 
này, Hội Phật học Nam Việt có kính nhờ HT. Khánh Anh, lúc 
ấy là Pháp chủ của Giáo hội Tăng già Nam Việt, đồng thời là 
Chứng minh Đại đạo sư của Hội Phật học Nam Việt, đặt tên 
cho chùa. Hòa thượng dạy: “Còn đặt tên gì nữa, công chúng 
đã gọi là chùa Xá Lợi thì lấy tên ấy cho hợp lòng người”. Thật 
vậy, trong lúc xây cất, Hội có cho cắm một tấm bảng cổ động 
tại công trường về việc xây cất chùa thờ xá lợi, thế là dân 
chúng cứ gọi là chùa Xá Lợi.

Sau khi có Chùa, có giảng đường rộng rãi, vào mỗi sáng Chủ 
nhật, sau khóa lễ Tịnh độ đều có buổi thuyết pháp thường xuyên 
do đạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền phụ trách. Giảng đường 
này đã hân hạnh đón tiếp nhiều giảng sư quốc tế nổi danh như 
Quốc sư Diễn Bồi, Đại đức Narada, Giáo sư Khantipalo...  cũng 
như những giảng sư có biệt tài trong nước thuộc Ban Hoằng 
pháp Giáo hội Tăng già Nam Việt và Phật học đường Ấn Quang. 
Nhiều bộ kinh Phật quý báu đã được giảng giải rành rẽ, sự lý 
viên dung, nhiều mật nghĩa được làm cho sáng tỏ và dễ hiểu, hợp 
với trình độ hiểu biết của nhiều tầng lớp, Phật tử, kể cả với trình 
độ hiểu biết rộng của hàng Phật tử trí thức. Có thể nói, giảng 
đường là trọng tâm hoạt động của Hội Phật học Nam Việt, là trái 
tim của chùa Xá Lợi, là nơi truyền bá chánh pháp của Như Lai. 
Mục đích của Hội Phật học Nam Việt là tu và học, từ bi và trí tuệ 
đi đôi, phước huệ song nghiêm, nên vị trí của giảng đường được 
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đặt vào chỗ quan trọng, ngay thẳng cổng vào. Sau khi đạo hữu 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền quy tịch, Ban Quản trị Trung ương 
Hội Phật học Nam Việt đã quyết định đặt tên giảng đường chùa 
Xá Lợi là Giảng đường Chánh Trí. Ngày 01-7-1973, lễ khai môn 
được cử hành hết sức trang nghiêm do Đại đức Narada và quý 
Tăng chúng trong Ban Trụ trì chùa Xá Lợi tổ chức.

Hội Phật học Nam Việt luôn luôn giữ tình giao hảo tốt đẹp 
với các tôn giáo khác, ở trong nước cũng như ở ngoài nước. 
Đạo hữu Hội trưởng Chánh Trí đã tham dự Hội nghị Văn hóa 
Phật giáo tại New Delhi (Ấn Độ) hồi tháng 11 năm 1956, dự 
Hội nghị Văn hóa Tokyo (Nhật Bản) năm 1958, dự Hội nghị 
Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tại Phnom Penh năm 1962 và được 
bầu làm Phó Chủ tịch, dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 
7 tại Bénares (Ấn Độ) năm 1964 và đã đi Hoa Kỳ với tư cách 
là khách danh dự vào năm 1962. Nhờ những cuộc du hành hữu 
ích của đạo hữu Hội trưởng Chánh Trí mà tên tuổi của Hội 
Phật học Nam Việt và chùa Xá Lợi được nhiều người trên thế 
giới biết đến và trọng thị.

Để truyền bá giáo lý Phật đà và chuyển tải thông tin hoạt động 
Phật sự của Hội Phật học Nam Việt, đạo hữu đã chủ trương thành 
lập tạp chí Từ Quang do đạo hữu làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 
Số báo đầu tiên phát hành vào năm 1951, đến ngày đạo hữu mất, 
đã ra được 242 số, đến cuối năm 1974 thì tạp chí Từ Quang đình 
bản. Tờ Từ Quang hoạt động 23 năm là một tờ báo Phật giáo có 
nhiều độc giả và có tuổi thọ lâu nhất. Tạp chí Từ Quang là một 
đóng góp không nhỏ của đạo hữu Chánh Trí trong việc phổ biến 
Phật học ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Đích thân đạo hữu viết 
thường xuyên trên tạp chí này, phê bình thẳng thắn những tệ xấu 
trong Phật tử như tục đốt vàng mã, mê tín dị đoan…

Trên lĩnh vực trước tác biên soạn, đạo hữu đã xuất bản các 
tác phẩm: Tâm và tánh; Lược sử Phật giáo Việt Nam; Ý nghĩa 
Niết bàn; Một đời sống vị tha; Tâm kinh Việt giải; Pháp Hoa 
Huyền nghĩa; Địa Tạng Mật nghĩa. Ngoài ra, còn một số tác 
phẩm chưa xuất bản như: Truyền tâm Pháp yếu; Tây du ký; Hư 
Vân lão Hòa thượng; Kinh Vô lượng thọ; Kinh Quán Vô lượng 
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thọ; Mười lăm ngày ở Nhật; Vòng quanh Thế giới; Phật giáo: 
Đạo đời; Khảo cứu về Tịnh độ tông; Mật tông và Kinh Lăng 
Nghiêm đang viết dở.

Trong đạo, ngoài chức vụ Hội trưởng Phật học Nam Việt  từ 
năm 1955 đến 1973 (năm đạo hữu Chánh Trí quá vãng), đạo 
hữu còn đảm nhiệm các chức vụ Tổng Thư ký Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam (từ năm 1955 đến 1958), Phó Hội chủ Tổng hội 
Phật giáo Việt Nam từ năm 1959 đến 1963.

Ngày 15-4-1973, đạo hữu Chánh Trí chủ trì Đại hội các tỉnh 
hội thuộc Phật học Nam Việt. Lúc 8 giờ 15 phút ngày 17-4-
1973 (rằm tháng Ba năm Quý Sửu), đạo hữu Chánh Trí thanh 
thản ra đi.

Có một điểm trùng hợp lạ là 15 năm trước cũng vào ngày 
rằm tháng Ba năm Mậu Tuất (1958), đạo hữu tổ chức khánh 
thành chùa Phật học Xá Lợi. Đạo hữu Chánh Trí đã về với cõi 
Phật nhưng cuộc đời tận tụy phụng sự Chánh pháp và những 
cống hiến của đạo hữu thật đáng trân trọng và tồn tại mãi trong 
lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày tiễn đưa đạo hữu Chánh Trí về với cõi Phật, tôi đã khóc 
như mất một người anh, một người đạo hữu có đạo tâm, luôn 
nghĩ và làm theo Chánh pháp./. 

Ban Phật học chùa Phật học Xá Lợi thăm và mừng thọ cư sĩ Tống Hồ Cầm
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Chánh Trí tịnh nhàn
TRẦN QUÊ HƯƠNG

* Tưởng niệm 44 năm ngày mất 
cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

(Rằm/3/1973 – 2017)

ĐẠO đóa mai vàng lung linh
TÌNH thiêng còn đọng bóng hình thời gian

TƯỞNG tri Xá Lợi nghiêm trang
NIỆM người khai lập đạo tràng truyền lưu

BỐN năm, sáu, bảy… vô ưu
MƯƠI mười công hạnh thiên thu hương thiền

TƯ tu văn quả trường miên
NĂM dài vô tận diệu huyền ngàn năm

NGÀY tháng hằng hữu thậm thâm
MẤT rồi lưu dấu tịch trầm phù sinh

CƯ trần lạc đạo sen quỳnh
SĨ phu thuần tánh tâm linh nhiệm mầu

CHÁNH tri kiến, nối nhịp cầu
TRÍ tuệ khai mở làu làu kinh văn
MAI lan, cúc, trúc… thuyền trăng

THỌ như ý túc thường hằng long lanh
TRUYỀN Pháp bảo… rạng thiên sanh.

MỘT đời phụng hiến thiện lành thuần lương
PHẬT ân chiếu diệu soi đường

TỬ tôn con cháu noi gương tài bồi
HỮU thắng duyên, đẹp xinh tươi

CÔNG dày tích tụ mười mươi chu toàn.
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THÀNH ta bà điểm dấu son
LẬP nơi thường trụ Linh Sơn thế trần

HỘI tụ quyến thuộc thiên chân
PHẬT Vô lượng thọ, hóa thần độ sanh

HỌC làm người, chí cao thanh
NAM phương phúc địa tựu thành xưa sau

VIỆT siêu tam giới tâm giao
CHÙA chiền hiển hóa sắc màu thiền quang

XÁ phiền não, trú tịnh nhàn
LỢI tha san sẻ khương an muôn loài

TẠP tư ý… lắng trần ai
CHÍ thành kính ngưỡng Như Lai một lòng

TỪ bi, hỷ, xả thanh trong
QUANG minh tự tại tịnh không Bồ đề

GÓP công sức, vượt bờ mê
PHẦN phước báu quả, lối về Tây thiên

PHỤNG thờ Tam bảo thượng huyền
SỰ sự bi mẫn lâm tuyền mát trong
HOẰNG thế gian… chuyển bụi hồng

DƯƠNG thới hưng thịnh Tiên Rồng thăng hoa
CHÁNH tín, thức trí Lăng Già

PHÁP thân thường trụ thiền gia Niết Bàn.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 19/02/Đinh Dậu
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Buông xả
CHIÊU ĐỀ TĂNG

Buông bỏ duyên tình lắm xôn xao
Buông đời ràng buộc, lánh non cao
Buông tay níu kéo, bao day dứt
Buông mảnh tơ lòng, lỡ lao đao...

 Buông danh, bỏ lợi bao mời gọi
 Xả ly gia nghiệp, dứt tông đường
 Buông cả tiếng thơm, cùng ngưỡng mộ
 Buông tâm hư vọng, lẫn vô thường!

Buông thân đắm đuối, bao trần tục
Buông khẩu lắm điều, khổ thế nhân
Buông ý tham cầu, mưu với kế
Buông tủi nhục vinh, giữa bụi trần.

 Buông tai nghe giọng mật đầy vơi
 Buông mắt dõi nhìn sắc gọi mời
 Buông mũi ngửi mùi hương quyến rũ
 Buông tiếng thị phi miệng lưỡi đời.

Buông sáu Căn dính mắc sáu Trần
Buông duyên Tam độc, ngộ Tam không
Buông Khổ, Tập nhân, hành Diệt, Đạo
Buông Ngũ dục tình, học Ngũ thông...

 Buông muộn phiền đau, nhập Không môn
 Buông chân lỡ bước, thoát nghiệp dồn
 Buông trí khôn đời, cầu Giải thoát
 Buông mơ mộng hảo, đáo Lạc thôn...

14
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 LÝ - TRẦN MỘT THUỞ... 
Hương thiền ngàn năm

      PGS. TS TRẦN HỮU TÁ

(LTS) Hương thiền ngàn năm của nhà thơ Trần Quê Hương 
(Hòa thượng Thích Giác Toàn) được Nhà xuất bản TP. Hồ Chí 
Minh ấn hành. Đây là tinh tuyển thơ văn của các thiền sư thời 
Lý - Trần, như: La Quí, Pháp Thuận, Khuôn Việt, Vạn Hạnh... 
Tất cả thơ văn sáng tác bằng chữ Hán của các thiền sư được 
nhà thơ Trần Quê Hương chuyển sang văn vần với thể lục bát 
- thể thơ truyền thống của dân tộc.

Để chuyển tất cả thơ văn của các thiền sư thời Lý - Trần qua 
thể lục bát dễ thuộc, dễ nhớ, nhà thơ Trần Quê Hương đã đọc 
và suy gẫm gần như tất cả một đời người. Với nhà thơ Trần 
Quê Hương:

Ngàn năm còn mãi câu thơ
Ngàn năm còn mãi niềm mơ... đẹp, hiền

Ngàn năm dấu ấn hiện tiền
Ngàn năm hương sắc diệu huyền non sông

Ngàn năm tươi thắm Thăng Long
Ngàn năm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên

Ngàn năm mầu nhiệm thiêng liêng
Ngàn năm nở nụ pháp duyên Ta bà

Thơ thiền bát ngát hương sa
Lý - Trần một thuở... chan hòa thiên thu.

Tạp chí Từ Quang xin trân trọng giới thiệu bài viết của 
PGS. TS. Trần Hữu Tá về cuốn sách Hương thiền ngàn năm 
của nhà thơ Trần Quê Hương.
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Vài dòng cảm nghĩ
Tôi ngạc nhiên và sung sướng khi được nhà thơ Trần Quê 

Hương trao tặng bản thảo tập Hương thiền ngàn năm. Nói là 
"ngạc nhiên" vì từ non 80 năm nay, nhhiều thế hệ tao nhân mặc 
khách, học giả thi nhân đã đầu tư không ít công sức vào việc 
dịch những áng thơ kỳ diệu của hai triều đại Lý - Trần - một 
mảng tác phẩm rất "đời", thấm đẫm tinh thần tự cường tự chủ, 
dạt dào lòng tự hào dân tộc và một mảng sáng tác rất "đạo" 
thấm đẫm chất nhân văn, đưa người đọc vào thế giới thinh 
thần tuyệt đối vô trùng, cùng hướng tới vầng sáng lung linh của 
"chân - thiện - mỹ".

Nói đến mảng thứ hai - giới nghiên cứu quen gọi là "Thơ Thiền 
Lý Trần", tôi nghĩ đến thành tựu dịch thuật của các vị thiền sư, 
hòa thượng, như Mật Thể, Thanh Từ, Nhất Hạnh, Thanh Kiểm... 
của các bậc túc nho như Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Vân, Đào 
Phương Bình, Nguyễn Đổng Chi, Hoa Bằng... của các nhà thơ 
Hán học uyên thâm như Nam Trân, Hoàng Trung Thông... Vài 
mươi năm gần đây, các nhà nghiên cứu đương đại như Nguyễn 
Huệ Chi, Phạm Trí Châu, Kiều Thu Hoạch, Ngô Đức Thọ, Đỗ 
Văn Hỷ, Băng Thanh... cũng đã có những cống hiến đáng quý...

Và giờ đây, đến sự góp sức của nhà thơ Trần Quê Hương. Có 
chậm quá chăng? Tôi ngờ là không. Bởi lẽ, với quốc bảo vô giá 
như mảng thơ này, chắc chắn bây gời và mai sau sẽ có không ít 
người tiếp tục chăm chút, điểm tô cho nó để nó trở thành người 
bạn đồng hành với nhân dân.

Nói là "sung sướng", vì thấy ông đã chọn một hướng đi mới 
để tiếp cận với thơ Thiền Lý - Trần và để cho người yêu thơ 
- đặc biệt là đông đảo công chúng bình dân dễ dàng đến và 
nhớ, quen và yêu những sáng tạo tinh thần cao vời, sâu thẳm 
của tiền nhân: ông đã chuyển tất cả sang thơ lục bát - thể thơ 
truyền thống đã ngàn năm thân thương quen thuộc với muôn 
triệu người đọc Việt - từ những nông dân áo vải đến các bậc đại 
khoa bác học.

Chuyển thơ ngũ ngôn, thất ngôn đã khó; chuyển "phú" - như 
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Vịnh Vân Yên Tử phú của Thiền sư 
Huyền Quang, một loại hình văn xuôi 
giàu chất thơ sang lục bát càng khó 
hơn. Thậm chí đến các bài văn xuôi ý 
nghĩa thâm viễn như các bài tựa sách 
của vị Thiền sư - Hoàng đế - Anh hùng 
dân tộc Trần Nhân Tông (Thiền Tông  
chỉ nam, Kim Cương Tam Muội kinh 
tự) sang được thể thơ bình dị này thì 
quả là thiên nan vạn nan.

Chấp nhận những thách thức 
dễ thương nhưng khó vượt đó, nhà 
thơ Trần Quê Hương đã lặng lẽ lên 
đường. Lặng lẽ nhưng không đơn 
độc, vì luôn ở trong tim ông - ta có 
căn cứ để tin - ngụt cháy lòng sùng 
đạo và tình yêu thơ.

Ông đã tâm sự với người đọc "dù 
cố gắng nhưng không thể nào diễn đạt được hết thâm nghĩa 
vi diệu và uyên áo, những cảm hứng siêu thoát trong các tác 
phẩm của chư vị Tổ sư, Thiền sư. Trong phần chuyển thơ lục 
bát, chắc chắn sẽ không tránh ít nhiều nhầm lẫn, non kém". 
Với bản chất khiêm tốn của mình, Hòa thượng - thi sĩ Trần Quê 
Hương (Pháp danh Thích Giác Toàn) đã hơi quá lời. Có thể tìm 
thấy trong 120 bài thơ văn trong tập Hương Thiền Ngàn Năm  
không ít bài đã được chuyển thơ thanh thoát, ý vị.

Chẳng hạn, bản dịch từ một kiệt tác của thiền sư Không Lộ: 
bài tứ tuyệt Ngôn hoài. Nguyên tác như sau:

Trạch đắc long xà khả địa cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thời trực hướng cô phong đĩnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Bản dịch với một chút phóng bút:
Chọn nơi linh địa an cư

Ngày ngày vui thú hương từ tình quê
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Chiều nhàn hướng đỉnh sơn khê
Ngân dài một tiếng tái tê đất trời.

Một bài thơ khác - Tặng sĩ đồ đệ tử (tặng con em làm quan) 
của Thiền sư Huyền Quang:

Phú quý phù vân tri vị đáo
Quang âm lưu thủy cấp tương thôi
Hà như tiểu ẩm lâm tuyền hạ
Nhất tháp tùng phong, trà nhất bôi.

Bàn dịch, cũng với một chút phóng bút:
Giàu sang như áng mây trời

Tháng ngày lặng lẽ cuộc đời qua nhanh
Chi bằng rừng suối ẩn danh

Giường thiền mát mẻ, trà thanh ấm lòng.
Vẻ đẹp tuyệt vời của hai viên ngọc thơ vẫn được bảo toàn. 

Người đọc vẫn cảm nhận đầy đủ tâm thế của hai vị Thiền sư 
khả kính. Các vị đã rũ bỏ mọi phiền trọc của cõi vô thường, 
tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi "thất tình, lục dục", xác 
định cho mình một cách sống an nhiên tự tại, để rồi khai phóng 
đến tận cùng trí tuệ tâm linh.

Ở trên chúng tôi đã dùng không phải tình cờ hai lần từ 
"phóng bút". Vâng, đây có lẽ là sự dụng tâm đầy ý thức của nhà 
thơ Trần Quê Hương. Vì vậy, trong không ít trường hợp, ông 
không bị ràng buộc bởi số câu. Điều chủ yếu ông nhắm tới có 
lẽ là muốn chuyển tải một cách dung dị, dễ nhớ thần thái của 
nguyên tác. Điều thú vị là có sự gặp gỡ tình cờ giữa ông và một 
số dịch giả khác. Chẳng hạn, hai câu thơ của Khuông Việt đại 
sư. Người xưa thuật lại, một hôm có người học trò là Đa Bảo 
hỏi thầy về sự khởi đầu (thủy) và kết thúc (chung) của việc học 
đạo. Thay vì diễn giải dài dòng, vị Thiền sư đáng kính đã đọc 
hai câu:

Thủy chung vô vật diệu hư không
Hội đắc chơn như thể tự đồng.

Người định nhấn mạnh: vạn vật đồng nhất với cái bản thể 
vũ trụ (chân như). Nó trường tồn, không có bắt đầu và cũng 
không có kết thúc. Từ hai câu thất ngôn đó, Giáo sư Nguyễn 
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Huệ Chi đã chuyển thành 4 câu ngụ ngôn:
Sau trước có gì đâu
Hư không mới nhiệm mầu
Chân như bằng hiểu được
Tâm thế cũng như nhau.

Nhà thơ Trần Quê Hương chuyển sang 3 cặp câu (6 dòng) 
thơ lục bát:

Trước sau không vật không hình
Chân như tương hội lý tình đều không

Ma ha Bát nhã tương đồng
Chân như thể nhập hư không một nhà

Nam mô Bát nhã Ba la
Mười phương pháp giới một nhà hư không.

Có thể băn khoăn về sự phóng túng của bản dịch, nhưng dễ 
dàng thống nhất với nhau: ý tưởng cao vời của nguyên tác vẫn 
được dịch giả nhất mực tôn trọng.

Tôi hoàn toàn chia sẻ với sự băn khoăn, trăn trở của nhà 
thơ Trần Quê Hương khi ông nói đến khả năng đây đó việc 
chuyển thơ ông đang làm một cách say mê có thể rơi vào tình 
trạng "nhầm lẫn, non kém". Quả là để đạt đến cái ngưỡng của 
chuẩn mực "tín, đạt, nhã" chắc chắn ông còn phải tiếp tục 
gia công.

Tôi tin trong những ngày tới, khi có đôi khoảnh khắc thư 
nhàn hiếm hoi chen giữa một chuỗi Phật sự chất chồng và 
những hoạt động xã hội dồn dập, nhà thơ sẽ tiếp tục tự nguyện 
"hành hạ" mình để có những áng thơ dịch đẹp hơn, chinh phục 
người đọc hơn. Tôi tin như thế.

Còn giờ đây, xin những người yêu thơ chúng ta hãy cùng nhà 
thơ Trần Quê Hương ngược dòng một thiên niên kỷ lịch sử, 
thăm lại khu thượng uyển thi ca của tổ tiên, để cùng hòa mình 
trong hương thơm cao quý của mảng thơ Thiền và để trân trọng 
một phong cách chân thành kỷ niệm Đại lễ Ngàn năm Thăng 
Long - Hà Nội, khiêm cung bình dị nhưng rất văn hóa, sang 
trọng; không phô trương hình thức mà rất có chiều sâu của vị 
Hòa thượng - thi sĩ quý mến của chúng ta. 
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 Tôi học Phật:
Tinh thần phê phán

(Kinh Duy Ma Cật - Phẩm Đệ tử)

      ĐỖ HỒNG NGỌC

Phật sai La-hầu-la đến thăm Duy-ma-cật bệnh, La-hầu-
la bạch Phật rằng: “Con còn nhớ lúc trước, một số 
chàng con nhà trưởng giả ở Tỳ-da-ly có đi lại chỗ con 

ngụ, đảnh lễ con và hỏi rằng: ‘Dạ, thưa ngài La-hầu-la! Ngài là 
con của Phật, đã bỏ ngôi Chuyển luân vương xuất gia học đạo. 
Việc xuất gia của ngài có những lợi ích gì?’.

Con liền y theo pháp, nói với những người ấy về lợi ích, công 
đức của việc xuất gia. 

Bấy giờ, Duy-ma-cật đến bảo con rằng: ‘Dạ, thưa ngài La-
hầu-la! Ngài chẳng nên nói những lợi ích công đức của việc 
xuất gia. Người ta có thể nói pháp hữu vi có lợi ích, có công 
đức, nhưng xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi, không có 
lợi ích, không có công đức.
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Duy-ma-cật liền đó nói với các thanh niên con nhà trưởng giả:
Các ông nên cùng nhau xuất gia, ở trong Chánh pháp. Tại 

sao vậy? Vì rất khó gặp Phật ra đời”.
Những người con nhà trưởng giả nói rằng: ‘Cư sĩ! Chúng tôi 

có nghe Phật dạy rằng: Cha mẹ chẳng cho phép, chẳng được 
xuất gia’.

Duy-ma-cật nói: “Đúng vậy! Các ông nên phát tâm A-nậu-
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Như vậy tức là xuất gia, như vậy 
tức là đầy đủ”.

***

 Một cách “xuất gia” kiểu mới: phát Bồ-đề tâm, tức tâm xuất 
gia mà thân vẫn ở nơi trần tục: Cư trần lạc đạo! Thật ra “đầy” 
thì có đầy mà đủ thì chưa “đủ”. Mới chỉ là điều kiện “Ắt có”, 
điều kiện tiên quyết – Bồ-đề tâm nguyện - còn phải có Bồ đề 
tâm hành nữa! Con đường “Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành” không dễ chút nào!

Không đợi hỏi, Duy-ma-cật liền chỉ rõ con đường Bồ-tát hành 
đó:  Pháp thân Phật do vô lượng cúng dường trí huệ mà sinh ra;

Đại Từ bi phải đi với Đại Trí huệ. “Cúng dường vô lượng” là 
chăm sóc, là nuôi nấng, là vun trồng, tưới bón… cho Trí huệ 
ngày càng phát triển, ngày càng thẩm sâu (thâm tâm). Nhưng, 
để có trí huệ đó, phải thực hành từng bước: Giới, định, huệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến, phải thực hành từ, bi, hỷ, xả; phải 
thực hành lục độ ba-la-mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí huệ…

Pháp thân Phật do chỉ quán mà sinh ra... (thiền chỉ và thiền 
quán), con đường Thiền Phật giáo, không thể thiếu sót. Nhờ 
đó mà có sức phương tiện để thực hiện Từ Bi, nhờ đó mà có 
tam minh, lục thông, mà vẫn không rời ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, những bước đi căn bản của Bồ-tát hành.

Duy-ma-cật là một hình mẫu của thế hệ Bồ-tát mới này. Tuy 
là cư sĩ nhưng ông:

“kính giữ luật hạnh thanh tịnh của bậc sa-môn,
tuy ở tại nhà, mà chẳng vướng vào ba cõi.
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Thị hiện có vợ con, mà tu hạnh thanh tịnh;
Phục sức đồ quý báu nhưng dùng các tướng tốt là để trang 

nghiêm thân mình,
Lấy niềm vui hành thiền làm món ăn ngon,
Đến nơi cờ bạc để hóa độ người.
Vẫn thọ học các đạo khác, mà chẳng bỏ chánh tín.
Rành sách vở thế gian, mà thường hâm mộ pháp Phật.
Tham gia kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui.
Dự vào việc chính trị, mà cứu hộ tất cả chúng sanh.
Thậm chí vào chốn lầu xanh, để chỉ rõ chỗ tội lỗi của sắc dục, 

vào quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập…”.
Các vấn nạn được đặt ra: Thuyết pháp là gì? Cho ai? Cách 

nào? Để làm gì? Thiền có phải là ngồi yên hằng giờ dưới cội 
cây không? Khất thực có phải là đi “xin ăn” không? Giới 
luật là gì? Pháp thân Như Lai và hóa thân của Phật có phải 
là một?…

Các đại đệ tử Phật hơn ai hết từ lâu đã suy gẫm, ray rứt, băn 
khoăn về những điều này. Đã đến lúc cần phải thay đổi, nếu 
không sẽ là một dính mắc, xơ cứng.

Một tinh thần phê phán, phản biện rất đáng được trân trọng.
1. Về Thiền định:
Không phải cứ ngồi yên là thiền. Không phải cứ ngồi trong 

rừng dưới gốc cây suốt ngày mới gọi là ngồi thiền.
Thiền là “Không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh 

hoạt mới là thiền.
Hiện các oai nghi mà không rời diệt tận định  

mới là thiền.
Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà  

không xao lãng đạo pháp  
mới là thiền.

Tâm không trụ trong mà  
cũng không trụ ngoài  
mới là thiền.

Trước bao nhiêu  
tà kiến, bao nhiêu
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dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín, hoang đường mà tâm không 
bị lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ, xiêu lòng, vững tâm trong 
37 phần trợ đạo, mới là thiền.

Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có Niết bàn, mới 
là thiền”.

Hơn ngàn năm sau, Lục tổ Huệ Năng bảo: “Thiện tri thức, 
sao gọi là Tọa thiền? Trong pháp môn này vô chướng, vô ngại, 
bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng 
khởi gọi là Tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là 
Thiền.

Thiện tri thức, sao gọi là Thiền định? Bên ngoài lià tướng là 
Thiền, bên trong chẳng loạn là Định. Ngoài nếu chấp tướng, 
trong tâm liền loạn, ngoài nếu lià tướng thì tâm chẳng loạn. 
Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành 
loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là Chơn 
định vậy”. 

Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng nói: Đối cảnh vô tâm mạc 
vấn Thiền!

2. Về Thuyết pháp:
Phải nắm bắt thật đúng đối tượng thì “thuyết pháp” mới 

có hiệu quả. Nhưng, như Phật dạy “Ta chẳng có pháp gì để 
thuyết cả!”. Vì “Pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng 
với vô tác. Pháp lìa khỏi tốt và xấu. Pháp không có thêm và 
bớt. Pháp không có sinh và diệt… Tướng pháp là như vậy, há 
thuyết diễn được sao?”. Phàm nói pháp phải nói pháp “NHƯ” 
của pháp. Luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp thì người 
nói không nói gì hết, không phô bày gì hết. Người nghe không 
nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Như nhà ảo 
thuật thuyết pháp với người ảo hóa. Nên lập xong cái ý niệm 
ấy rồi mới thuyết pháp…”.

3. Về Khất thực:
“Không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực”. 

Khất thực “nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà 
nhận lấy thức ăn nắm vắt. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ 
nhận, mới thọ nhận thức ăn… Biết tướng của các pháp như 
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huyễn, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt. Người 
khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng 
có tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, 
ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, 
người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí 
chủ cúng dường. “Bỏ nhà giàu để đến nhà nghèo mà khất thực 
là có lòng từ bi, nhưng lại chẳng rộng khắp. Hãy trụ nơi pháp 
bình đẳng, theo thứ tự nhà cửa mà đi khất thực. Vì chẳng ăn, 
mới nên đi khất thực…”.

Khất thực là tạo duyên cho người bố thí đoạn trừ lòng tham, 
nêu gương tri túc, kham nhẫn. Người đi khất thực tâm trí bình 
đẳng, trừ ngã mạn, trừ lòng tham…

4. Về Thần thông:
“Chỗ thấy của thiên nhãn là tướng tạo tác hay tướng không 

tạo tác? Giả sử là tướng tạo tác, thì cũng như năm phép thần 
thông của ngoại đạo. Nếu là tướng không tạo tác, tức là vô vi. 
Như vậy, chẳng nên thấy”.

Có vị thiền sư ngoại đạo thách Phật dùng thần thông đi trên 
mặt nước để qua sông,  Phật hỏi ông mất bao nhiêu năm để có 

thần thông này? - 30 năm! 
Phật bảo tôi chỉ cần 3 xu đi 
đò là qua sông được ngay!

Thần thông tốt nhất là 
thấy… thân vô ngã và pháp 
vô ngã, như hai cánh chim 
hồng chim hộc sãi bay 
giữa bầu trời. Thấy biết 
vô thường, khổ, không, 
vô ngã, duyên sinh, vô 
tướng thực tướng… 
mới là thần thông chân 
chánh. Từ đó mà có “lậu 
tận thông” vậy!

5. Về Giới luật:
“Tâm tướng mà được giải thoát, há còn có 
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sự nhơ nhớp nữa chăng?”.
“Tâm cấu cho nên chúng sanh cấu. Tâm tịnh thì chúng 

sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở 
chặng giữa. Tâm vốn đã Như, tội cấu cũng Như và các pháp 
cũng Như. Tất cả không vượt ngoài tánh Như… Tất cả các 
pháp sinh diệt chẳng ngừng, chúng như ảo hóa, như lằn chớp. 
Các pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nháng lửa, 
như mặt trăng dưới nước, như hình trong gương. Chúng đều 
do vọng tưởng mà sinh ra. Ai biết như vậy, gọi là người phụng 
trì giới luật”.

6. Về Pháp thân và hóa thân:
Thân của Như Lai là pháp thân, chẳng phải là thân do ái 

dục sinh. Thân của Phật là hóa thân, thị hiện để độ thoát 
chúng sinh.

Một khi Phật đã thị hiện nơi cõi Ta bà đầy ác trược này 
để thi hành pháp giải thoát chúng sanh thì Phật cũng phải… 
bệnh và cũng phải… uống sữa như chúng sanh, cũng như sau 
này phải già phải chết như chúng sanh với tấm thân tứ đại 
ngũ uẩn chứ!

Cái tồn tại vĩnh hằng chính là Pháp thân Phật, cái thân Như 
Lai đó vậy.

 ***
 
Xá-lợi-phất, Phú-lâu-na, Ca-chiên-diên, Mục-kiền-liên, Ca-

diếp, Tu-bồ-đề, Phú-lâu-na, A-na-luật, Ưu-ba-ly, A-nan… đều 
đã xuất sắc trong buổi giảng dạy bằng phương pháp sắm vai 
(role playing) này, một phương pháp giáo dục chủ động (active 
education) thường được Phật dùng để dạy cho các đệ tử mình 
cũng như khuyến khích họ phải luôn phản quan tự kỷ, phải có 
tinh thần phê phán, nhờ đó mà Phật pháp luôn phù hợp với sự 
phát triển của xã hội con người.

Duy-ma-cật được nhắc tới như là một cái cớ, một “phương 
tiện thiện xảo” để các Đại đệ tử sắm vai lần lượt trình bày 
những “phản biện” của mình về những vấn nạn bấy nay ray rứt 
trên con đường phát triển Phật đạo./. 
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KIM CANG THỪA  
và Phật giáo Việt Nam

       TIÊN GIANG
 

TS. Khangser Rinpoche cho biết ngài được chọn là vị Lạt 
ma tái sinh lần thứ 8. Khi được công nhận vị Lạt ma chuyển 
thế, mẹ ngài cho rằng chắc họ chọn nhầm, vì người em họ của 
ngài ngoan hiền hơn, chăm chỉ hơn, nhanh nhẹn hơn… Theo 
ngài, chúng ta phải tái sinh nhiều lần vì nghiệp, và hiện tại 
chúng ta không thể diệt hết nghiệp. Vì sao ta không thể diệt 
hết nghiệp? Vì tâm ta còn phiền não. Vì sao ta còn phiền não? 
Vì ta chưa thể thực chứng bản chất rốt ráo của tánh Không.

Sáng ngày 17-3-2017, Trung tâm Nghiên cứu Phật 
giáo Việt Nam (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam), 
tổ chức Tọa đàm “Truyền thống Phật giáo Kim Cang 

Thừa và mối liên hệ giữa Kim Cang Thừa và Phật giáo Việt 
Nam”, tại Giảng đường chùa Xá Lợi - TP. Hồ Chí Minh. Diễn 
giả: TS. Phật học Kangser  Rinpoche.

Thượng tọa, TS. Thích Đồng Bổn, Giám đốc Trung tâm  
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, cho biết với mục đích trao 
đổi các giá trị văn hóa, đạo đức, triết lý và tâm linh của Phật 
giáo; giao lưu về truyền thống tâm linh giữa Phật giáo Việt 
Nam và Phật giáo các nước trên thế giới, trao đổi phương 
thức truyền bá Phật pháp bằng cách vận dụng phương 
pháp luận của các ngành khoa học hiện đại như triết học, 
đạo đức học, tâm lý học,… và sau khi đạt được sự chấp 
thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ…, Trung tâm  
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tiến hành tổ chức buổi tọa 
đàm này.

Qua nhiều tư liệu để lại, TS. Kangser Rinpoche khẳng định 
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Phật giáo từ Ấn Độ 
truyền vào Việt Nam 
trước khi đến Himala-
ya. Nhưng dù đến trước 
hay sau, những người 
tham dự buổi tọa đàm 
hôm nay là những người 
con Phật, là anh em một 
nhà nên cùng trải lòng, 
trao đổi với nhau những 
hiểu biết về triết lý Phật 
giáo qua Kim Cang 
Thừa, nhất là vận dụng 

triết lý này cho cuộc sống bộn bề ở thế kỷ XXI. 
Đến Việt Nam, ngài có tới Yên Tử và theo ngài, vua Trần 

Nhân Tông rời ngai vàng để xuất gia khi tuổi còn rất trẻ (chưa 
tới 40 tuổi), điều này không dễ có ai. Đọc những trước tác của 
Trần Nhân Tông và xuyên qua hành trạng của vị vua anh minh 
này, ngài cho rằng đó là bậc đại giác. Ngài sẽ chuyển ngữ những 
trước tác của Phật hoàng Trần Nhân Tông qua nhiều ngôn ngữ 
để thế nhân biết thêm trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã có 
một bậc đại giác như thế.

Biến tất cả mọi sinh hoạt đời sống thành sự tu hành
Phật giáo truyền vào Việt Nam cả ngàn năm qua và ảnh hưởng 

Mật tông trong kinh sách cũng như trong đời sống nhân dân 
rất dễ dàng nhận thấy qua các nghi lễ. Chúng ta cũng thường 
nghe nói “Thiền – Mật song tu”, “Thiền – Tịnh – Mật tam tu”, 
“Tịnh – Mật song tu”… Ngay cuốn kinh cơ bản Nhị thời khóa 
tụng cũng có hơn 60% nội dung ảnh hưởng Mật tông. Do vậy, 
Mật tông không xa lạ lắm với những người quan tâm đến Phật 
giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Như chúng ta đã biết về đại thể, Kim Cang Thừa (Vajrayana), là 
một trong hai phái của Mật tông (Chân Ngôn Thừa và Kim Cang 
Thừa). Kim Cang Thừa còn gọi là Mật Thừa hay Mật Chú Thừa 
(Mantrayana). Mật chú (mantra) có nghĩa là cái hộ trì, bảo vệ tâm 

Từ phải qua: TS. Khangser Rinpoche, Thượng 
tọa – TS. Thích Tâm Đức, Thượng tọa – TS. 
Thích Đồng Bổn
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để tiến đến giải thoát. Nhìn chung, Mật tông/ Kim Cang Thừa 
cũng giống như mọi tông phái khác của Phật giáo đều nhắm tới 
mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để lập địa thành Phật.

Một trong những đặc điểm của Kim Cang Thừa là biến tất cả 
mọi sinh hoạt đời sống thành sự tu hành, thành con đường giác 
ngộ, lợi dụng tất cả cơ hội của đời sống để đạt đến Phật tánh…

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ KHANGSER RINPOCHE
Khangser Rinpoche, sinh năm 1975, Pháp tự là Tenzin Tsultrim 

Palden, nghĩa là Pháp Trì Giới Hạnh Cát Tường; tên thường gọi là 
Khangser Rinpoche, nghĩa là Ngôi Nhà Vàng.

Năm 1992, thầy tốt nghiệp Cử nhân Triết lý Phật học tại Trường 
Phật học Biện chứng nằm trên dãy Himalaya, thuộc tiểu bang  
Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Năm 1998, thầy hoàn tất Chương trình Cao học Triết lý Phật 
học ở Tu viện Phật giáo Đại Thừa Sera Jey được tái lập ở miền 
Nam Ấn Độ.

Năm 2000, thầy đươc mời thỉnh giảng ở Trường Đại học  
Tribhuwan (Kathmandu, Nepal). Ở tuổi 27, thầy đã hoàn tất 
Chương trình Tiến sĩ Geshe Lharam (thủ khoa trong số 5.000 tu sĩ 
ở Tu viện Sera, miền Nam Ấn Độ). Trong thời gian này, thầy biên 
soạn chú giải Câu Xá Luận.

Năm 2005, thầy đạt danh hiệu Thủ khoa Tiến sĩ Phật giáo Mật 
Thừa ở Tu viện Mật Thừa Gyuto, Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ.

Năm 2007, thầy sáng lập Cơ sở Di sản Văn hóa Phật giáo  
Himalaya tại thủ đô Kathmandu, Nepal.

Năm 2011, thầy sáng lập Cơ sở Bảo tồn Di sản Văn hóa Phật 
giáo Đại Thừa Nhiên Đăng và có các trung tâm hoạt động tại  
Nepal, Ấn Độ, Đài Loan…

Hiện tại, Khanser Rinpoche là giảng sư giảng dạy Triết lý Phật 
học tại Viện Phật học Sera Jey, trong các tu viện thuộc dòng Cổ 
Mật Nyingma và Kagyu ở Dharamsala Ấn Độ, Nepal.

Bên cạnh đó, thầy còn dành thời gian hoằng pháp tại Ấn Độ, 
Nepal, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Ý, 
Thụy Sĩ, Hoa Kỳ…
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Đến dự buổi tọa đàm có nhiều trí thức là tu sĩ Phật giáo, cư 
sĩ Phật giáo, và nhiều nhà nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, 
trường đại học… nên phần lớn các đại biểu có mặt đã có sự 
đồng cảm với diễn giả Khangser Rinpoche. Ngài nói thêm về 
phương pháp thực hành Kim Cang Thừa, và những phương 
pháp thực hành này rất gần với khoa học chứ không có gì huyễn 
hoặc. Nói đến Kim Cang là nói đến sự kết hợp không thể phân 
chia của trí tuệ, tánh Không và Đại bi…

Với ánh nhìn ban đầu, các đại biểu đều thấy diễn giả trẻ hơn độ 
tuổi của mình rất nhiều (42 tuổi mà gương mặt như còn ở tuổi đôi 
mươi). Theo BS. Đỗ Hồng Ngọc, để có gương mặt trẻ trung như 
thế là do tu tập. Và BS. Đỗ Hồng Ngọc đặt câu hỏi với diễn giả về 
góc độ thần thông hóa, về những năng lực con người như có thể 
đi trên mặt nước, về tái sinh… TS. Khangser Rinpoche cho rằng 
người đời thường hướng về nghi lễ hơn là triết lý tu tập Kim Cang 
Thừa và phương pháp tu tập thực tế. Nghi lễ chỉ là một phần của 
Kim Cang Thừa. Và những phần nghi lễ ấy do nhu cầu, thị hiếu 
của thế nhân, nặng phần quảng cáo kinh doanh; trong tương lai 
sẽ phát triển nhiều hơn nữa bởi quy luật thị trường có cầu ắt có 
cung. Về tái sinh không chỉ có ở Phật giáo mà ở nhiều tôn giáo 
khác cũng có nói đến. Ngài cho biết mình được chọn là vị Lạt ma 
tái sinh lần thứ 8. Khi được công nhận vị Lạt ma chuyển thế, mẹ 
ngài cho rằng chắc họ chọn nhầm, vì người em họ của ngài ngoan 
hiền hơn, chăm chỉ hơn, nhanh nhẹn hơn… Theo ngài, chúng ta 

Quang 
cảnh buổi 
tọa đàm
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phải tái sinh nhiều lần vì nghiệp, và hiện tại chúng ta không thể 
diệt hết nghiệp. Vì sao ta không thể diệt hết nghiệp? Vì tâm ta còn 
phiền não. Vì sao ta còn phiền não? Vì ta chưa thể thực chứng bản 
chất rốt ráo của tánh Không. 

Ngài nói về tánh Không, về thuyết tương đối và khẳng định 
điểm căn bản của tánh Không là tính chất tương đối. Thiền 
định được tiến hành với trí tuệ soi thấu tánh Không. Thực 
chứng tánh Không sẽ tận diệt tâm chấp ngã và mọi phiền não. 
Khi ta đã hiểu tánh Không hoàn hảo và tường tận thì Phật quả 
không còn xa nữa.

Tự thân thực hành, tự mình quyết định
Trả lời câu hỏi: “Thay đổi quan niệm thì có thay đổi tâm thức 

được không?”. TS. Khangser Rinpoche cho rằng câu hỏi này và 
ngược lại chính là câu chuyện con gà và quả trứng. Cư sĩ Nguyên 
Cẩn hỏi trong Kim Cang Thừa có yếu tố quan trọng là vai trò 
của vị đạo sư, nhưng nếu không có đạo sư mà tự tu tập có được 
không? Ngài khẳng định ở đời làm gì cũng phải có đạo sư. Ở 
nhà, cha mẹ là đạo sư của con. Tới trường, thầy giáo là đạo sư 
của mình. Đến cơ quan làm việc, thì vị lãnh đạo chính là đạo 
sư. Dựa vào câu trả lời này, một đại biểu có ý kiến rằng về việc 
tu tập trong thực tế cả ngàn năm qua, dân gian Việt Nam có nói: 
“Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành phải dựa chính mình”, nên vai trò 
vị đạo sư ở đâu trong quá trình tu học? TS. Khangser Rinpoche 
cho hay trong thế kỷ XXI này, có rất nhiều việc không cần đạo 
sư (người hướng dẫn), vì có… Google! Mình có thể tu tập theo  
Google. Nhưng dù có đạo sư hay có Google hướng dẫn thì cũng 
chỉ ra con đường cần phải đi rồi tự thân thực hành, tự mình 
quyết định, còn có chứng ngộ hay không lại là chuyện khác.

TS. Nguyễn Hữu Nguyên đặt vấn đề về tâm thức, não bộ và 
trải nghiệm… Theo TS. Khangser Rinpoche, trải nghiệm của 
mình không thể áp dụng như một công thức toán. Quan niệm 
của nhà Phật có hàng ngàn đức Phật. Chứng ngộ của mỗi vị 
Phật khác nhau nhưng tính chung lại giống nhau. Về liên hệ 
giữa tâm và não bộ, khoa học cũng đã chứng minh qua việc 
ngồi thiền. Và thì giờ không được nhiều nên ngài đề nghị ai có 
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quan tâm chuyện này thì nên hỏi… Google!
Cũng vì óc hiếu tri, tôi hỏi nhanh “giáo sư” Google và cũng 

được trả lời nhanh rằng trong khoảng 5.000 năm qua, người 
ta đã thực hiện ngồi thiền và chứng tỏ sự tác động tích cực 
của nó đối với cơ thể và tinh thần. Một nghiên cứu của Trung 
tâm Sống khỏe Chopra ở California (Mỹ), so sánh một nhóm 
những người tu tập thiền với những người không tu tập thiền, 
cho thấy thiền đem lại những lợi ích lâu dài, bao gồm cải thiện 
sức khỏe thần kinh và sức khỏe tế bào; thiền có thể bảo vệ và 
kéo dài các telomere (có tác dụng bảo vệ các gien, bảo vệ các 
ADN trước quá trình đột biến làm cho con người mau bị lão 
hóa. Khi già đi, các telomere của con người bị ngắn lại). Những 
người đã trải nghiệm thiền sẽ giúp cho mức melatonin gia tăng.  
Melatonin là một hormone do tuyến yên sản xuất, đã được chứng 
minh có khả năng cải thiện giấc ngủ, củng cố hệ miễn nhiễm, 
đồng thời làm giảm nguy cơ của các loại bệnh tim và bệnh tai 
biến mạch máu não, bệnh tiểu đường và bệnh ung thư…

Buổi tọa đàm khá sinh động, hòa quyện đạo với đời. Thời 
gian không đủ để các đại biểu trao đổi thêm với TS Khangser 
Rinpoche về “Truyền thống Phật giáo Kim Cang Thừa và mối 
liên hệ giữa Kim Cang Thừa và Phật giáo Việt Nam”. Thượng 
tọa, TS. Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, xin được kết thúc buổi tọa đàm, cám ơn tất cả 
đại biểu, cám ơn TS Khangser Rinpoche, hẹn gặp lại nhau trong 
một dịp khác cũng xoay quanh chủ đề Phật giáo với cuộc sống 
đương đại. Thượng tọa, TS Thích Tâm Đức, xin mượn câu nói 
của TS Khangser Rinpoche để kết thúc buổi tọa đàm: “Bạn phải 
xem việc vãng sinh về cõi tịnh độ là ưu tiên thứ hai. Ưu tiên thứ 
nhất là chúng ta đang sống trong thế giới này, bạn phải nghĩ cách 
làm cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của gia đình mình hạnh 
phúc hơn, và làm cho thế giới này hạnh phúc hơn. Đó là ưu tiên 
số một. Ưu tiên số hai là về cõi tịnh độ. Nếu chưa đến được cõi 
tịnh độ thì bạn hãy cố gắng đưa tịnh độ vào cuộc sống của mình. 
Đó là điều bạn có thể làm. Thay đổi đường lối tư duy và luyện 
tâm sẽ thật sự thay đổi cuộc sống của bạn”./ 
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Thế nào là Bụt và Phật?
Liên hệ giửa hai từ Bụt 
và Phật như thế nào?

Trong kinh Sâdhânamâlâ, 
một kinh rất xưa của Phật 
giáo, có câu thần chú như sau:

OM OM OM Sarva buddha - 
dâkiniye vajra varnaniye.

Vajra-vairocaniye  HUM 
HUM HUM  PHAT PHAT 
PHAT Svâha.

Câu thần chú có hai từ 
Buddha và Phat. Hai từ này 
là tiếng Phạn (Sanskrit) 
được âm ra tiếng Việt là Bụt 
và Phật. Như vậy Bụt và Phật 
có gốc từ tiếng Phạn chứ 
không phải từ tiếng Hán. Bụt 
và Phật là hai từ riêng biệt. 
Từ Phật có thuyết cho là do 
từ Bụt phát âm sai trại ra 
thành Phật. Bụt và Phật hai 
từ riêng biệt có ý nghĩa khác 

nhau nhưng có liên hệ mật 
thiết với nhau.

Bụt và Phật là danh hiệu 
tôn xưng dành cho một nhân 
vật có thật trong lịch sử cách 
nay hơn 2.500 năm. Nhân vật 
đó đã được lịch sử ghi danh 
dưới tên thường được biết, đó 
là Thích Ca (Sakyà).

Thích Ca từ bỏ gia đình với 
chí nguyện tìm một giải pháp 
giải thoát khỏi vòng sinh tử. 
Sau nhiều năm không nhà 
không cửa, học thầy, học bạn, 
tự tập, tự tu, tự luyện đã đạt 
được trạng thái cao độ của 
cái Giác biết thẳng trở thành 
Bụt đồng thời hóa giải, chấm 
dứt, giải thoát khỏi liên hệ Tái 
sinh đương nhiên thành Phật, 
tức giải thoát. Giải thoát khỏi 
những dính mắc đưa đến khổ 
đau của cuộc đời. 

BỤT và PHẬT
       BÙI MINH ĐỨC
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THÍCH CA
Theo truyền thuyết, kinh 

sách, các lưu tích từ thời Hoàng 
đế Ấn Độ A Dục (Ashoka 273 – 
236 TCN) hiện nay còn tồn tại, 
tiểu sử của Thích Ca, tiến trình 
tu chứng qua các giai đoạn tầm 
đạo, đạt đạo và truyền đạo có 
thể biết được.

 Thích Ca chào đời cách 
nay hơn 2.500 năm tại Lâm Tì 
Ni (Lumbini) thuộc xứ Népal 
giáp ranh với miền Bắc xứ Ấn 
Độ thuộc lưu vực sông Hằng 
(Ganga).

Thích Ca có tên là Siddhàrtha 
họ Gotama. Tên Thích Ca là tên 
của bộ tộc. Thích Ca nguyên là 
thái tử con đầu lòng của Vua 
Tịnh Phạn (Suddhodana) và 
Hoàng hậu Ma da (Màyà).

Thái tử người cao lớn, khỏe 
mạnh, có biết văn hóa và võ 
thuật, có khả năng đầy đủ về 
quyền lực và vật chất chỉ thiếu 
là thiếu tình mẹ con. Mẹ của 

Thái tử mất sớm khi Thái tử 
chào đời không lâu. Cuộc đời 
của Thái tử bình thường sẽ 
tiếp nối như Vua cha, nhưng 
không! Một khúc quanh của 
cuộc đời đã đưa Thái tử từ địa 
vị một vị vua một nước nhỏ 
vô danh thành một nhân vật 
lịch sử. Khúc quanh đời Thái 
tử Thích Ca bắt đầu bằng một 
chí nguyện.

Chí nguyện.
Thái tử có thể nói là người 

nhạy cảm khác người. Nhạy 
cảm có thể bắt nguồn từ sự 
thiếu tình mẹ. Năm đó, Thái 
tử khoảng 29 tuổi được chứng 
kiến cảnh đau thương thiểu 
não tiều tụy của người già, 
người bệnh và người chết. Từ 
cảnh già, bệnh, chết những 
mối ưu tư, bứt rứt mãnh liệt 
khác người đã trổi dậy trong 
lòng Thái  tử. Trước cảnh đau 
thương thay vì bỏ qua, lại là một 
bận tâm lớn ám ảnh Thái tử. 
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Bận tâm thôi thúc Thái tử 
muốn cứu người, ý nguyện 
giải thoát khỏi đau thương. 
Từ ý nguyện giải thoát nung 
nấu, một lập chí, quyết tâm đi 
tìm con đường giải thoát khỏi 
sinh tử khổ đau đã hình thành 
trong đầu Thái tử. Thái tử 
quyết ra đi tầm Đạo.

Tầm Đạo
Đêm đó, có lẽ sau buổi yến 

tiệc trong hoàng cung khoảng 
nửa đêm, không lời từ biệt, Thái 
tử âm thầm cùng người hầu 
cận, Xa nặc (Sanna) lấy ngựa 
ra đi. Ngựa phi suốt đêm chạy 
về hướng sông Anoma thuộc 
xứ  Ma Kiệt Đà (Magadha), 
nơi có thị trấn đông dân cư hy 
vọng tìm được Thầy dạy Đạo. 
Đến gần sáng, ngựa đến sông, 
ngựa đã chạy nửa ngày, tính 
ra trên dưới 100 km. Đây là 
lúc chia tay, không hẹn ngày 
về. Thái tử trao đồ trang sức 
cho người hầu cận và dặn về 
tâu lại với vua cha Thái tử 
đã quyết ra đi tầm Đạo, tìm 
đường giải thoát khỏi khổ đau, 
chỉ trở về khi đã đạt được giải  
thoát. Đây là một hành trình 
ra đi không mang theo hành lý 
tiền bạc. Hành trình chỉ có chí 
nguyện vững chắc. Thích Ca từ 
nay từ bỏ địa vị, chiếc áo Thái 

tử chỉ còn là một Hành giả đi 
tầm Đạo. Hành giả Thích Ca 
bắt đầu học Đạo An Tâm bằng 
phương pháp tu Thiền Yoga.

 An Tâm: Thiền Yoga.
Bấy giờ ở Ma Kiệt Đà có 

nhiều Đạo sư dạy Thiền 
Yoga nổi tiếng có nhiều 
đồ chúng như Thầy Àjàrà  
Kàlàma ở Vệ Xá (Vaisàli),  
Thầy Uddaka Ràmaputta ở 
Vương Xá (Ràjagaha).

Hành giả đến Vệ Xá học 
pháp An Tâm với Thiền Vô 
Sắc (Arùpa Jhàna). Không 
lâu, Hành giả đạt được từng 
định thứ ba Vô Sở Hữu Xứ 
của Thiền Vô Sắc. Trình Thầy 
kết quả, Thầy rất đắc ý nhưng 
không có Pháp cao hơn để 
truyền lại, Thầy muốn Hành 
giả lưu lại để phụ Thầy chỉ dạy 
người mới đến học. Hành giả 
không nhận lời và xin từ giã. 
Lý do pháp An Tâm vừa học 
không đáp ứng với chí nguyện 
của Hành giả. 

Hành giả đi Vương Xá tiếp 
tục học pháp An Tâm với Đạo 
sư Thiền Uddaka Ràmaputta. 
Sau thời gian ngắn nỗ lực, Hành 
giả đã thành tựu trạng thái Phi 
tưởng Phi phi tưởng, tầng đính 
thứ tư của Thiền Yoga. Thầy rất 
vừa ý với thành quả của Hành 
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giả. Học thêm một Pháp An Tâm 
cao hơn, nhưng Hành giả vẫn 
chưa toại nguyện với chí nguyện 
của mình đành từ giã Thầy ra 
đi. Ra đi nhưng không nản chí, 
hy vọng sẽ học được Pháp khác 
có thể đáp ứng với chí nguyện 
của mình. Dịp đã đến, Hành giả 
học thêm Pháp An Thân với lối 
thực hành Khổ Hạnh.

 An Thân: Khổ Hạnh.
Chưa định đi đâu, Hành 

giả gặp nhóm 5 người đạo sỉ 
tu theo Khổ Hạnh đứng đầu 
là  Trưởng lão Kiều Trần Như 
(Koọdanna) và bốn người khác. 
Những người quen biết trong 
triều vua Tịnh Phạn. Đạo 
sĩ chỉ dạy Hành giả cách An 
Thân bằng Khổ Hạnh. Giới 
hạn tối đa các nhu cầu, tiện 
nghi các giao tiếp. Người tu 
Khổ Hạnh tin rằng Thân được 
an tuyệt đối giúp người tu khi 
chết không tái sinh vào cõi 
người được lên cõi trời, ngoài 
ra người tu có khả năng siêu 
nhân, tri kiến lỗi lạc. Hành giả 
tin tưởng thực hành.

Mấy mùa hoa nở trôi qua, 
tu Khổ Hạnh, giới hạn nhu 
cầu khá tiến triển Hành giả 
không còn khất thực đi đến 
vùng núi rừng Mahàkàla. Núi 
ở đây thuộc dải núi khá dài, 

phần lớn gồm loại đá phiến 
cẩm thạch non, đá dễ vỡ có 
chỗ gặp nước để lại hang động 
hẹp nhỏ. Hành giả chọn một 
hang làm nơi trú mưa sống 
một mình, độc cư không giao 
tiếp với ai, ngay cả với nhóm  
người tu Khổ hạnh. Hành giả 
tích cực tu tập giới hạn nhu 
cầu tối đa ngay cả hơi thở, tập 
nín thở. Bây giờ, Hành giả rất 
ốm gầy chỉ còn da bọc xương. 

Mùa xuân lại đến, có lẽ là 
Xuân thứ sáu khi tu Khổ hạnh. 
Một hôm, Hành giả rời vùng 
núi đi về phía sông Phalgu. 
Khi đến bờ sông có lẽ vì kiệt 
sức nên té xỉu, bất tỉnh nằm 
thoi thóp. May lúc đó có cô bé 
chăn dê sẵn có bình sữa dê cho 
Hành giả uống hồi sức lại.

Khi tỉnh lại, một linh tính 
đến với Hành giả. Linh cảm 
cho biết sắp đến phải làm gì, 
chí nguyện sắp đạt được.

Đạt Đạo
Hành giả khất thực trở lại 

bồi dưỡng cơ thể. Từ giã nhóm 
người tu Khổ hạnh, từ giã 
vùng núi rừng. Qua  sông tiến 
về vùng đồng bằng đông dân 
cư. Hằng ngày, Hành giả vào 
làng Senànigama khất thực.
Khất thực xong về ngồi thiền 
dưới gốc cây bàng (Ajapàla) to 
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mọc trên ụ đất cao. Vùng này 
đất thấp trũng nước, có nhiều 
cây bàng và cây me. Cây bàng 
lá tròn lớn hơn bàn tay, thân 
không cao lắm, cành tương 
đối ngắn nhỏ, cây me lá le the 
nhỏ tàn lá cũng không rộng 
hơn cây bàng.

Một hôm, đương ngồi thiền 
dưới gốc cây bàng có hai thiếu 
phụ đến xá lạy dâng bánh, 
bánh Kheer. Một loại bánh 
làm bằng bột nếp có trộn mật. 
Nguyên do dâng bánh vì thiếu 
phụ Sujàta, con gái của ông 
nhà giàu Senàni cùng người 
gái giúp việc đã có lần đến đây 
xin Thần cầu tự. Được toại 
nguyện với bé trai đầy tháng 
nhân dịp thấy có ông thần 
dưới gốc cây nên dâng bánh 
đáp ơn.

Đã đến lúc khẩn trương 
thực hành phương pháp mới 
về tu tập, ngồi Thiền. (Phương 
pháp tu tập sau này được gọi 
là Trung Đạo), Hành giả thấy 
không ổn để tiến tu, bèn rời 
nơi cây bàng thuộc phía bờ 
phải sông Ni Liên Thiền 
(Nilàjanà) qua bờ trái đối diện 
bên kia sông có cồn đất cao có 
nhiều cây to.

Bụt và Phật: Trực giác Liên 
hệ Tái sinh.

Bấy giờ là mùa khô, khoảng 
tháng 4-5, lòng sông đầy cát, 
rộng khoảng 1 km nhưng nước 
sông thu nhỏ hẹp thành nhiều 
lạch nước, chỗ rộng khoảng 
hơn 10m, chỗ sâu nước tới 
đầu gối, chỗ cạn nước lấp xấp 
tới mắt cá. Nước trong, chảy 
tương đối mạnh kéo theo cát 
long lanh li ti hạt vàng luôn 
luôn di động theo chiều nước 
chảy. Khúc sông khoảng cây 
bàng không có cầu, mùa khô 
vì cạn nước thành đường lội 
bộ qua lại hai bờ sông.

Nắng đã lên cao, Hành giả 
vẫn còn da bọc xương, tay cặp 
bó cỏ lội bộ qua bờ bên kia, 
leo lên triền dốc có nhiều cây 
to. Cây to hơn cả ôm, cành lớn 
như thân người, tàn lá tỏa rất 
rộng. Cành không có rễ phụ 
tỏa xuống như cây đa. Thân 
cây tròn phía gần mặt đất thân 
rễ không lồi ra quá gồ ghề. Lá 
cây hình tim, đuôi nhọn to 
hơn lá cây đề nhưng to không 
hơn bàn tay. Trái nhỏ bằng đầu 
ngón tay mọc ở đầu cành. Cây 
này thuộc họ cây sung (Ficus) 
có tên là cây bồ đề (Pipphala 
hay Pipal). Cây bồ đề mọc rất 
nhiều thành cụm nhưng mỗi 
cây cách khoảng xa nhau tại 
hố trũng. Nơi hố trũng, cây bồ 
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đề mọc rất sum sê đầy sinh 
khí có lẽ vì thích hợp với đất 
cồn, đất cát phần lớn, có chứa 
đất sét phía dưới trữ nước có 
độ ẩm cao.

 Hố trũng cách bờ sông non 
1km, hố có lẽ được tạo thành 
vì do nước xoáy nơi có đá ngầm 
khi cồn cát được hình thành. 
Hố có đường kính khoảng trên 
200m, chiều sâu khoảng trên 
7m. Bờ hố không làm thành 
vòng khép kín nhưng mở rộng 
ra phía sông. Phía trên hố 
đất phẳng có người qua lại để 
xuống sông nhưng trũng hố 
vắng vẻ yên tịnh. Vùng này có 
tên là BodhGaya.

Hành giả chọn cây bồ đề 
ở dưới thấp đáy trũng trải cỏ 
để ngồi. Ngồi xếp bằng, mặt 
hướng về phía sông, lưng quay 
sát thân cây lấy thân cành che 
nắng mưa, triền vòng hố xa 
phía sau ngăn gió.

Nắng đã tắt, đêm đến tối 
đen không trăng, Hành giả đã 
quen với màn đen, đêm dài 
tĩnh lặng. Cứ thế ngồi yên, tâm 
thân đều vững an, kinh qua 
bao năm học tập. Đêm ngày 
trôi qua, trăng thật sáng rồi 
tối dần, Hành giả vẫn yên ngồi 
đó. Ngồi yên như pho tượng 
nên sau này được tôn xưng là 

Thich Ca mu ni.
Đêm đó, trời tối như mực, đã 

khuya bỗng phía sau đỉnh đầu 
cảm giác rưng rứt, trước mặt 
Hành giả bỗng hiện một vùng 
sáng như bạc xung quanh đầy 
tia, hiện rõ trước mắt các liên 
hệ Tái sinh của Hành giả trong 
quá khứ từ Kiếp mới qua đến 
nhiều Kiếp xa hơn nữa. Liên 
hệ đã tạo nên nguyên do của 
chí nguyện khác người. Thân 
hiện tại là tiếp nối sinh hoạt, 
cư xử, đức hạnh của thân 
nhiều Kiếp trước. Có Thân 
là có thọ nhận phải chịu diệt 
vong không thoát khỏi vòng 
dính mắc để trở lại dưới dạng 
thân khác. Người đời ít ai hiểu 
biết rõ được. Giác biết thẳng, 
Trực giác cao độ mới thấu biết.

Đêm lặng lẽ trôi qua, vẫn 
ngồi yên hào quang vẫn còn, 
Hành giả hướng về người khác.
Tùy địa vị của từng người liên 
hệ Tái sinh của họ với quá khứ 
lại hiện rõ ra.

Đêm đã gần sáng, hào 
quang lại sáng rực lên, Trực 
giác chấm dứt liên hệ Tái sinh 
hiện rõ ra. Chính Trực giác và 
Thọ nhận viện dẫn của hiện 
tại và quá khứ, cái lậu hoặc, là 
đầu mối của sự cắt đứt liên hệ 
Tái sinh. Hết Tái sinh thế là 
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Giải thoát. Giải thoát là Phật.
Trời đã sáng tỏ, Hành giả 

đã chứng ngộ được Trực giác 
trở thành bậc Giác ngộ hay 
Bụt, đồng thời tự hóa giải, giải  
thoát khỏi Tái sinh thành Phật.

Từ năng từ thân ngườì của 
Phật như tỏa rộng hòa đồng 
cùng trời đất, cây cỏ, vạn vật. 
Phật rời chỗ ngồi đi qua phía 
trái, rảo bộ leo lên triền hố chỗ 
cao về hướng mặt trời đương 
lên. Nhìn thẳng về cây bồ đề. 
Thân như bay bổng hòa nhập 
vào yên lặng rỗng không. Phật 
trực giác về hiện tượng thế gian, 
thấu triệt bốn liên hệ dính mắc 
Thân, Thọ, Tâm, Pháp, bốn 
yếu tố tạo nên cuộc đời. 

Từ năng như có sức lôi 
cuốn, một vị Bà la môn đến 
gặp, hai người lái buôn Miến 
Điện đến cúng dường Phật.

Đêm đó, trời giông mưa lớn, 
một con rắn to cũng đến như 
che chở Phật.

Sau này, ngay cả đến ngày 
nay, nơi cây Bồ Đề chỗ Thích 
Ca ngồi Thiền đạt Đạo còn lôi 
cuốn hàng vạn người thuộc 
nhiều quốc gia đến lễ bái 
chiêm ngưỡng.

Đã đạt Đạo, mai này Phật sẽ 
ra đi giải cứu, giúp mọi người 
thoát khổ.

Bồ Tát: Cứu độ
Đi cứu độ, Phật là một 

Bồ tát. Bồ tát cứu độ cái gì? 
Cứu độ ai? Phương tiện cứu 
độ ra sao?

Cứu độ những dính mắc đưa 
tới trở ngại, vấn đề, sanh già 
bệnh chết, phiền não, những 
khổ đau về thân, về tâm. Nói 
chung là giải thoát khỏi Khổ. 
Cái Khổ triền miên do Tái sinh.

Ai được cứu độ? Tất cả 
chúng sinh.

Gíác ngộ và chấm dứt cái 
Thọ đưa tới Tái sinh, Giải  
thoát,  là phương tiện để cứu độ.

Giác ngộ và Giải thoát như 
Thích Ca sau nhiều năm tu 
tập là chuyện hiếm có không 
phải ai cũng đạt được. Mặc 
dầu ai cũng có tánh Giác, linh 
tính, trực giác, linh cảm. Do 
đó, Thích Ca Bồ tát trước tiên 
phải tìm người có thể hiểu 
được phương tiện cứu độ.

Hai Đạo sư Thiền Yoga là 
những người có thể hấp thu 
phương tiện. Chẳng may, hai 
thầy vừa mới qua đời. Bồ tát 
nghĩ đến nhóm người tu Khổ 
hạnh. Với mắt thần Bồ tát 
biết họ đương ở khu vườn 
Nai tại Isipatana không xa 
Ba la nại (Vàrànasi). Sau mấy 
ngày đường đi bộ, hoan hỉ 
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gặp lại nhóm đồng tu. Đây là 
dịp để giải thích lý do không 
tu Khổ hạnh, đồng thời trình 
bày Pháp tu mới đưa tới Giác 
ngộ và Giải thoát. Chăm chú 
theo dõi, Họ rất tán thưởng 
và tỉnh ngộ. Sau đó, tiếp tục 
được nghe Phật thuyết giảng 
về Bốn Sự Thật Vi Diệu và Vô 
ngã tướng. Trưởng lão đứng 
đầu nhóm đạt được Giải thoát 
đầu tiên, kế đến là mấy người 
còn lại.

Cuộc đời mới rộng mở với 
Thich Ca Bồ tát. Một đời 
đi Giáo hóa Đạo Giải thoát, 
con đường đưa đến giải thoát 
khỏi Khổ.

Bồ tát hằng ngày đi khất 
thực, ngồi Thiền, sống với Vô 
ngã, Trực giác và giáo hóa nếu 
thuận tiện. Giáo hóa qua thuyết 
giảng, đàm thoại vấn đáp.

Bồ tát đi Giáo hóa nhiều 
nơi có lần về lại quê hương cũ 
thuyết giảng cho Vua cha nghe. 
Có người trong Hoàng tộc, ông 
Anan ra đi theo học với Bồ tát. 
Đồ chúng theo học càng ngày 
càng đông. Lớp học ngoài trời. 
May có người nhà giàu biệt 
hiệu Cấp Cô Độc cúng dường 
cho Bồ tát một khu đất rộng 
ở Kushinagar. Khu đất được 
dùng làm nơi tu tập, an cư lúc 

tháng mưa, mùa hạ.
Thấm thoát ngày tháng trôi 

qua, mùa Xuân lại đến đã hơn 
40 năm Bồ tát đi Giáo hóa. 
Năm đó, khoảng 80 tuổi, Bồ 
tát linh cảm sắp đến ngày tịch 
diệt, vĩnh viễn ra đi không còn 
Tái sinh. Nằm giữa hai cây 
Sala tại Kushinagar, Bồ tát 
nhắm mắt dứt hơi cuối cùng.

Được hỏa táng, Xá lợi của 
Thích Ca Phật được tám nước 
thời đó tranh nhau đem về thờ 
phụng. Cuối cùng, Xá lợi được 
chia đều ra 8 phần, mỗi nước 
được một phần. 

Về Xá lợi tinh thần, Giáo 
hóa của Thích Ca Phật đã đánh 
dấu một giai đoạn mới về tư 
tưởng, triết lý, tâm linh. Nhiều 
quốc gia sau đó đã dùng Giáo 
pháp như một chánh sách để 
trị nước. Một phương tiện để 
giáo dục quần chúng.

Sau khi Thích Ca Phật qua 
đời. Thích Ca Phật và Giáo pháp 
được tôn thờ và biến thành một 
thứ tôn giáo: Đạo Phật.

Đạo Phật qua tín ngưỡng 
ngoài Phật Thích Ca lại phụ 
thêm nhiều Phật khác. Phật 
A Di Đà chủ trì cõi Tịnh; 
Phật Quán Thế Âm thuộc cõi 
Động, Ta bà; Phật Di Lặc cõi 
tương lai.  
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QUẢ LÀNH CÓ NĂM GIÁC QUAN KỲ DIỆU
(KUSALAPHALÀNAM PAÑCA SAVIMHAYA DVÀRÀ)

BÀI I: CƠ QUAN XÚC GIÁC
     
     TUỆ LẠC - NGUYỄN ĐIỀU

Cùng là cấu tạo vật chất, hiện hữu từ rất lâu trên mặt 
đất này, nhưng không một cấu tạo vật chất nào, dù 
hiện nay cho là tối tân đến đâu, có thể xem tinh vi hơn 

năm cơ quan cảm giác của con người. Phải chăng đó là những 
quả lành, hay «phần thưởng» của một sinh vật biết tiến hóa như 
nhân loại, để giúp trí óc loài người vừa tự hướng thượng, vừa 
tương liên phát triển giữa “cộng đồng” vạn vật? 

Bốn trong năm cơ quan cảm giác ấy nằm xung quanh não bộ, 
dưới dạng mắt, tai, mũi, lưỡi, và chỉ có cơ quan cảm giác thứ năm 
(làn da bao quanh thân) là có diện tích lớn hơn, trương rộng bao 
phủ xuống đến lòng bàn chân. Nó (làn da) cũng là “vỏ bọc” che 
chở cho bốn cơ quan cảm giác kia. Cả năm “cơ quan” này hoạt 
động một cách liên đới kỳ diệu, mà không một bác học chuyên phát 
minh nào, có thể sáng chế được một tác phẩm hoàn hảo hơn thế. 

Nhiều kinh điển nhà Phật vẫn thường nhắc “Khó mà tiến 
hóa nên thân người”, hay “Nhiều thiện duyên lắm mới trở lại 
kiếp làm người”. Vì cõi người là cõi hội đủ những yếu tố để một 
Bồ-tát thực hiện viên tròn Ba-la-mật, thành Phật. 

Như vậy, năm cơ quan cảm giác kia, trên một phương diện 
nào đó, chính là năm “lợi khí”, hay năm “phúc lộc” của nhân 
loại, để vừa vui sống, vừa tiến hóa. Tiến hóa sao cho thiện 
duyên còn mãi (hay nhiều hơn nữa), để nếu không đạt được 
quả vị thánh hiền trong hiện tại, thì sau khi chết, ít nhất cũng 
tái sinh được làm người trong tương lai, có toàn vẹn ngũ quan 
cảm giác, thay vì bị tàn tật hay sa đọa.       

Chúng ta thử bàn qua những “lợi khí” (hay quả lành) này, 
vì ấy vừa là một biểu lộ sự hiểu biết thực tiễn, trong đời sống 
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nhân thể hằng ngày, vừa là một kiến thức cần thiết, nhắc nhở 
chúng ta cái khả năng độc đáo của năm giác quan, hầu chúng 
ta sẽ không coi thường quả phúc mà mình đang có.

Hãy bắt đầu bằng cơ quan xúc giác (làn da)
Nhà Phật gọi làn da là cảm quan của thân căn (Kàya Dvàra). 

Thân căn ở đây ám chỉ toàn thể diện tích mặt ngoài của nhân thể. 
Nếu một côn trùng hay sâu bọ nào đó, xuất hiện, di động trên mình 
chúng ta, thì chúng ta lập tức biết ngay vị trí của nó, mà chúng ta 
không cần phải nhìn. Ðó là nhờ hệ thống xúc giác bén nhạy và thần 
tốc của làn da, xuyên qua hệ thống thần kinh, giao cảm với não bộ. 

Và đa số diệu dụng của xúc giác lại nằm ở làn da đôi bàn tay. 
Khi chúng ta cầm một cuốn sách, tuy chúng ta chẳng tính toán 
cách nào cho đúng, cuốn sách đã tự nhiên nằm vừa phải trước 
tầm mắt. Ðồng thời, cùi chỏ của chúng ta cũng tự động co vừa 
đủ, để cho bàn tay đỡ cuốn sách, không quá chặt làm nó lệch, 
và cũng không quá lỏng để nó phải rớt. Rồi lúc cần đọc qua 
trang khác, thì các ngón tay tự lật như ý muốn. Thử hỏi nếu 
xúc giác đôi cánh tay, nhất là đôi bàn tay không «tinh tế», đa 
dụng như thế, thì con người còn có thể làm những gì? 

Một động tác khác: Chúng ta nâng một quả trứng. Nếu xúc 
giác các ngón tay của chúng ta không bén nhạy, vận dụng vừa 
đủ sức để giữ quả trứng, thì nó sẽ rơi. Nhưng nếu chúng ta 
dùng sức quá mạnh thì quả trứng vỡ toang. Chúng ta cũng nào 
biết trước quả trứng nặng bao nhiêu để liệu sức cho vừa trên 
các ngón tay? Thế mà qua xúc giác, mấy ngón tay của chúng ta 
vẫn nghiệm đúng được trọng lượng quả trứng, để dùng đủ sức 
nâng quả trứng một cách an toàn.

Người mù cũng dùng làn da bàn tay để “đọc sách”. Họ “rà” 
làn da các đầu ngón tay lên trang giấy có “in nổi” những “chùm 
ký hiệu” mà nhận ra mặt chữ. Phương pháp hướng dẫn người 
bị tàn tật đôi mắt biết đọc biết viết, tuy chỉ được khoa học phát 
minh gần đây. Nhưng từ xa xưa, người mù vẫn dùng làn da đôi 
bàn tay, để phân biệt sự khác nhau giữa các màu sắc trên vải, 
trên mặt giấy, hay trên bất cứ vật gì họ cầm nắm. 

Trong trường hợp tai nạn, một người bị thương bất tỉnh, máu 
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chảy dầm dề, ngẫu nhiên có mặt một bác sĩ. Tuy không dụng 
cụ chuyên môn, nhưng với tính linh động, phối hợp với sự 
hiểu biết y khoa về phương pháp cứu cấp, vị y sĩ liền dùng xúc 
giác các đầu ngón tay để “bắt mạch” xem tình trạng bị thương 
của nạn nhân trầm trọng như thế nào. Và nhất là nhờ “tính đa 
năng” của đôi bàn tay, vị y sĩ có thể dùng ngón cái và ngón trỏ 
kẹp mạnh vết thương cho máu chảy ít lại, đồng thời ông vội xé 
áo nạn nhân, lấy mảnh vải làm sợi dây cột chặt phía trên động 
mạch. Thế là nạn nhân tạm được cầm máu, và đủ sức nằm chờ 
xe cứu thương đến đưa gấp vào bệnh viện.

Ngoài khả năng xúc giác, đôi bàn tay còn nhờ những thớ thịt 
có nhiều đường gân gọi là “gân trái chanh”, nằm giữa ngón cái 
và ngón trỏ. Công dụng của chúng là “điều khiển” các lắt léo 
của hai ngón tay đó, cùng những ngón khác.

Theo nhân thể học, sự điều hợp các “lắt léo” ấy đến từ khớp 
xương toàn động (nằm ở bả vai). Chúng không cần sự kéo đỡ của 
các thớ thịt, mà chỉ xuyên qua xúc giác, trên làn da đôi bàn tay nối 
liền với thần kinh, chúng vẫn có thể cử động dễ dàng. Nhờ vậy mà 
ngón tay cái mới chu toàn được nhiều động tác khá phức tạp, khi 
nó được “áp” vào đầu những ngón kia trên bàn tay. Ngón cái luôn 
luôn đóng vai chính trong sự cầm nắm, và là phương tiện đa năng 
cho việc sử dụng đôi bàn tay của con người trong mọi sinh hoạt.

Không có bàn tay thì con người không thể thí nghiệm được gì cả. 
Và kết quả của vô số thí nghiệm xưa nay đã mang lại cho nhân loại 
những phương tiện tinh xảo. Từ “nghệ thuật” xỏ sợi chỉ qua lỗ kim 
nhỏ xíu, đến sáng chế các dụng cụ tối tân, như máy chụp hình, máy 
quay phim, động cơ xe hơi, tàu ngầm, máy bay, máy vi tính, hỏa 
tiễn, phi thuyền v.v..., đôi bàn tay càng ngày càng phô diễn nhiều 
“biệt tài” mới lạ, gây ngưỡng mộ cho loài người không ít. 

Nhà bác học Isaac Newton, trước xúc giác bén nhạy của bàn 
tay, đã nói “Cần gì phải thí nghiệm phức tạp toàn thân thể, chỉ 
quan sát khả năng của ngón tay cái thôi, người ta sẽ sáng mắt 
ra, về những kỳ diệu trong sự sống con người”.

Giáo sư Napier cũng nhận định: “Tuy khoa học có thể đưa 
được con người lên cung trăng, hay đưa máy móc đi khám phá 
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xa hơn ngoài không gian, (thậm chí đến gần cả mặt trời, gần 
một số ngôi sao), nhờ sức đẩy của cơ khí và điện tử, nhưng 
khoa học vẫn không chế ra được toàn bộ một ngón tay trỏ, có 
đủ khả năng và xúc giác như ngón tay thật!”. 

Sách Tân Bách Khoa của nước Anh cũng viết: “Bộ phận có 
nhiều khéo léo và tuyệt hảo nhất trong cơ thể con người là làn 
da bàn tay. Nhờ “khả năng” của nó, mà khối óc nhân loại mới 
chế ngự được cả thiên nhiên, chinh phục các loài động vật 
mạnh bạo hơn loài người trên mặt đất”.

Từ thời thượng cổ cho đến ngày nay, và mãi mãi về sau, 
bàn tay đã, đang, và sẽ góp phần trong việc giúp con người tạo 
duyên, tạo nghiệp, để sẽ chịu nhân quả báo ứng, nên đạo Phật 
vẫn chủ trương rằng: Con người nên sử dụng đôi bàn tay vào 
những hành động lành mạnh, phúc thiện, hợp với đạo đức, hầu 
mang lại lợi ích cho chính mình và cho mọi người. Không nên 
lạm dụng đôi bàn tay để thực hiện những việc tội lỗi, độc ác, vô 
lương tâm, sẽ đánh mất nhân tính của chính mình, và gây tai 
hại cho nhiều sinh vật xung quanh.

Ðạo Phật cũng nói rõ: Xúc giác nơi làn da bàn tay con người 
thuộc về thân căn (cửa thân), lấy sự đụng chạm với ngoại vật 
làm tác dụng, chuyển thẳng vào não bộ (= ý), để có cái biết, gọi 
là thân thức (Kàya Viññàna). Cái biết ấy đồng thời cũng được 
“phản ảnh”, và ghi đậm vào tâm linh. Xúc giác là một cảm 
quan rất trọng yếu cho sự sống động vật. 

Ngoài thân căn (làn da) ra, bốn căn thức còn lại là: 1/Nhãn 
căn, biểu lộ qua đôi mắt (thị giác). 2/Nhĩ căn, biểu lộ qua lỗ 
tai (thính giác). 3/Tỷ căn, biểu lộ qua lỗ mũi (khứu giác). Và 4/
Thiệt căn, biểu lộ qua cái lưỡi (vị giác). 

Khi hoạt động, bốn căn thức nầy vừa biểu lộ độc lập, vừa biểu 
lộ với sự “hợp tác” của thân căn (“cửa thân”), nhất là xúc giác 
nơi đôi bàn tay, hoặc thỉnh thoảng của đôi bàn chân. Những 
người tàn tật đôi cánh tay từ khi lọt lòng mẹ. Do nhu cầu sinh 
tồn, họ cũng có thể tập luyện và sử dụng đôi bàn chân, nhất là 
các ngón chân, để làm một số việc của các ngón tay, như kẹp 
ngòi bút để viết chữ hoặc pha trà, rót nước... 
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Lay dậy người trầm mê
        VU GIA

Sự thật cả ngàn năm qua, phần lớn thế nhân tới chùa là để 
cầu tài, cầu lộc, cầu lợi, cầu danh, cầu tình duyên đừng trắc 
trở…, chứ chẳng mấy ai tới chùa bái Phật chỉ cầu giải thoát. 
Nếu tu sĩ chỉ chăm chăm hướng chúng sinh dựa vào tự lực để 
tầm đạo, học đạo và chứng đạo, “Hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình”… như lời Phật dạy, nhất là nhấn mạnh đến 
sự vô ích của cầu xin thì hơi bị khó. 

Gần đây, nghe một số đĩa thuyết pháp về sinh tử, về 
đạo hiếu, về bến mê, về giải thoát…, tôi thấy có sự 
hòa trộn của tam giáo (Nho, Phật, Đạo), chứ không 

thuần tư tưởng Phật giáo. Điều này cũng lý thú, bởi muốn hóa 
độ chúng sinh thì phải dùng từ bi và hỉ xả để thuyết phục chứ 
không thể đi ngược lại tâm nguyện của chúng sinh. Nếu dựa 
theo tinh thần Kinh Kim Cang: “Nhược dĩ sắc kiến ngã/ Dĩ âm 
thanh cầu ngã/ Thị nhân hành tà đạo/ Bất năng kiến Như Lai” 
thì chẳng ai tới chùa làm chi. Trong nhiều bộ kinh Phật, như 
Kinh Tăng Chi, Kinh Khả Lạc… có viết Đức Phật đưa ra nhiều 
ví dụ nhấn mạnh đến sự vô ích của cầu xin. Theo Đức Phật, 
nếu do cầu xin mà có được, hoặc do ước vọng của con người 
mà có được, thì ở đời này không còn ai héo mòn, đau khổ bởi 
tất cả ước mong của con người đã được toại nguyện do cầu xin. 
Nhưng sự thật cả ngàn năm qua, phần lớn thế nhân tới chùa là 
để cầu tài, cầu lộc, cầu lợi, cầu danh, cầu tình duyên đừng trắc 
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trở…, chứ chẳng mấy ai tới chùa bái Phật chỉ cầu giải thoát. 
Nếu tu sĩ chỉ chăm chăm hướng chúng sinh dựa vào tự lực để 
tầm đạo, học đạo và chứng đạo, “Hãy tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình”… như lời Phật dạy, nhất là nhấn mạnh đến sự vô 
ích của cầu xin thì hơi bị khó. 

Thời gian qua, báo chí đã lên tiếng một số chùa, một số tu sĩ 
Phật giáo xem tướng, xem phong thủy… Chuyện này không sai 
song cũng chưa mấy thông. Kỳ thực, xem tướng và xem phong 
thủy, bình thường có quan hệ không nhiều tới Phật môn, đó là 
phạm vi nghề nghiệp của Đạo gia. Có điều, Phật giáo trải qua 
quá trình phát triển cả ngàn năm như vậy, trong rất nhiều lĩnh 
vực cũng có giới hạn mơ hồ. Bách tính bình thường càng không 
minh bạch. Có lẽ, chính vì điều này mà đã có người chỉ ra 
khuyết điểm của Thiền tông là quá trọng bản ngã. Nhưng nếu 
như không trọng bản ngã thì còn dựa vào cái gì? Trọng bản ngã 
chính là đại biểu cho “trực chỉ nhân tâm“, không chú trọng đến 
sùng bái thần Phật, bỏ hết những lễ nghi phiền phức và những 
điển tích cổ hủ, không chút câu thúc, thâm nhập tìm hiểu Phật 
tính chân như vốn có của mỗi cá nhân. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiều người có danh phận đến các 
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đền, chùa tham bái trở thành những câu chuyện không mấy vui 
trong những lúc trà dư tửu hậu. Với tôi, nhiều người đến đền, 
chùa thắp nhang cầu khấn chưa hẳn họ tin vào chư Phật, chư 
thiên mà chính là để cho tinh thần thoải mái, bình tĩnh hơn mà 
thôi. Thực tế cuộc sống cho thấy chỉ có bảo trì được sự bình 
tĩnh thì mới có thể hóa giải được những áp lực cường đại trước 
mắt. Ai chưa từng gặp phải áp lực này thì khó mà hiểu được, 
nó làm cho con người có cảm giác xung quanh mình tự nhiên 
như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ lấy, muốn giam chặt 
họ vào trong đó.

Cuộc sống đặt ra cho chúng ta nhiều nan đề mà tâm không 
yên thì trí khó sáng để giải quyết có lý có tình, góp phần giúp 
cho đời được lung linh hơn. Do đó, chúng ta không thể nhìn 
những hiện tượng trước mắt mà nghi thần nghi quỷ. Mới rồi, 
nhiều người phấn khởi với chủ trương xóa bỏ chuyện tặng quà, 
biếu xén trong dịp lễ Tết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ 
tướng Chính phủ. Tết Đinh Dậu 2017 vừa đi qua, cụ thể ngày 
3-2, Thanh tra Chính phủ cho biết chưa phát hiện cán bộ nhận 
quà Tết trái quy định. Kết quả này vui hay buồn? Với tôi, vui 
cũng có mà buồn cũng có. Tôi nghĩ chuyện tham ô, hối lộ bây 
giờ không mấy ai dựa vào chút quà lễ tết. Riêng tôi cho rằng 
lãnh đạo không nhận hối lộ, nhưng những món quà nhỏ biểu 
thị tình cảm như cây thuốc lá, hoặc vài chai rượu thì không 
nên từ chối, nói gì thì giữa người với người, biểu thị tình cảm 
là điều hoàn toàn bình thường. Đây cũng là cách đối nhân xử 
thế. Tiêu chuẩn làm quan là liêm chính song không quá cứng 
nhắc, vẫn cần gần gũi với quần chúng và đồng sự. Nếu cứ rạch 
ròi, đuổi người ta ra khỏi cửa thì về sau chỉ nhận được phản 
ứng không tốt từ quần chúng mà thôi. Và không chỉ chuyện 
này, chuyện nào cũng phải có chừng có mực bằng cái tâm trong 
sáng của mình, chứ rớ tới việc gì cũng cứ chăm chăm nghĩ tới 
kết quả tốt đẹp sẽ đến mà không nghĩ tới việc cần phải làm thì 
chẳng nên cơm cháo chi. Cuối cùng, chỉ là thứ lý luận suông. 
Trong Kinh Kim Cang, Phật có nói: "Phàm sở hữu tướng, giai 
thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như 
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Lai", nghĩa là phàm tất cả tướng đều là hư vọng, nếu thấy các 
tướng như phi tướng, tức là thấy Như Lai.

Trong Pháp bảo đàn kinh, Lục tổ Huệ Năng có để lại bài kệ:
菩 提 本 無 樹。
明 鏡 亦 非 臺
本 來 無 一 物。
何 處 有 (匿) 塵 埃 
Bồ đề bổn vô thụ,
Minh kính diệc phi đài.
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ hữu (nặc) trần ai?
(Bồ đề vốn chẳng cây,
Gương sáng cũng chẳng phải là đài.
Xưa nay không một vật,
Nơi nào dính bụi trần?)

Theo tinh thần bài kệ này, thì vốn dĩ thế gian không có phiền 
não, mà phiền não đều do tâm con người sinh ra. Một số người 
tâm không lặng nên họ mới suốt ngày đề phòng người khác, 
khác gì họ tự đề phòng chính bản thân họ. Nếu như mọi người 
tâm đều lặng, luôn làm việc thiện thì thế giới này đã yên ổn hòa 
bình từ rất lâu rồi. 

“Trống chiều chuông sớm thức tỉnh khách danh lợi ở thế gian/ 
Tiếng kinh Phật hiệu lay dậy người trầm mê trong bể khổ”. Câu 
đối chữ Hán này, tôi đã đọc đâu đó bây giờ không còn nhớ trong 
sách nào, hay ở chùa nào và chỉ còn nhớ nội dung nôm na như 
thế. Về nghĩa thì với tôi, câu đối này rất có ý nghĩa, nhưng bất 
quá thân đã lỡ rơi vào bể khổ, người ngoài không phải là người 
trong cuộc, ai có thể may mắn thoát khỏi? Vốn là chúng sinh 
đều khổ. Có nhân sẽ có quả, có quả tất phải có nhân, nhân quả 
tuần hoàn. Khổ hải vô biên, đã ngụp lặn trong bể khổ tất sẽ có 
ngàn vạn nỗi đắng cay phiền não. Nhưng chỉ cần giữ vững được 
chân tâm, khổ thì đã sao, sung sướng sẽ thế nào? “Mỗi ngày ta 
chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa và những nụ cười”… 
(Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Tôi nghĩ, nếu ai cũng theo tinh thần 
nhập thế này, ắt sẽ thấy đời thêm vui./ 
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Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe câu 
nói: “Lòng người tham không đáy”. Thật đúng vậy, 
con người sanh ra ở cõi đời thì ai cũng có tâm tham 

như tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham 
ngủ v.v. Do vì lòng tham không đáy nên họ chẳng bao giờ biết 
dừng lại. Cho nên, khi đọc bài thơ “Thôi kệ!”, tôi tâm đắc vô 
cùng, liền vội trải lòng mình trên trang giấy. 

Đoạn mở đầu qua bốn câu thơ:
Thôi kệ cuộc đời, vốn đảo điên
Thôi đừng đeo đuổi, lụy kim tiền
Thôi lánh não phiền, danh lợi khách
Thôi hết ân tình đã lãng quên!

 Khi đọc hết bài thơ, chúng ta thấy điệp từ “thôi” ở đầu câu, 
từ câu mở đầu đến câu cuối cùng đều có. Theo Từ điển Tiếng 
Việt, chữ thôi ở đây là động từ. Thôi có nghĩa là dừng lại, chấm 
dứt hẳn, không tiếp tục làm việc gì đó nữa. Ở đoạn thơ này,  

1. Tác giả Chiêu Đề Tăng, đăng trên Tạp chí Phật Học Từ Quang số 18. 
(Chính là Thượng tọa Đồng Bổn, Chủ biên Tạp chí Phật Học Từ Quang). 

Trải nghiệm về bài thơ 
“Thôi kệ1!”

 VIÊN THẮNG
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tác giả khuyên chúng ta hãy dừng lại, đừng theo đuổi vướng lụy 
đồng tiền, danh lợi, ân tình thì không còn bị đau khổ, thân tâm 
sẽ được an lạc.

Thế nhưng, chúng ta sinh ra ở cõi Dục, phần đông mọi người 
đều ham muốn vô cùng tận, ít có người biết dừng lại trước sự 
cám dỗ của đồng tiền, sắc đẹp, địa vị, danh vọng v.v. cho nên, 
khi họ thấy một em chân dài xinh đẹp (dù họ đã có vợ đẹp con 
xinh) vẫn nhìn đắm đuối; hay làm ăn một phi vụ được món tiền 
khổng lồ; hoặc vì danh tiếng v.v. thì lòng tham nổi lên che mờ 
lý trí. Bất chấp tất cả, họ không còn nghĩ đến danh dự, nhân 
cách, đạo đức…, tìm mọi cách để chiếm đoạt thuộc về mình; 
họ như con thiêu thân thích lao mình vào trong lửa. Kết quả, 
họ tự chuốc lấy khổ đau, sống trong dằn vặt day dứt. Cho nên, 
trong thành ngữ có câu: “Đứng núi này trông núi nọ”. Nghĩa là 
lòng tham con người không bao giờ biết đủ. 

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rõ những việc này nhan 
nhản trước mắt. Một đứa bé khi còn nhỏ thì cha mẹ tìm mọi 
cách để con được học trường chuyên, lớp chọn, bắt con nhồi 
nhét từ trường học chính quy cho đến học thêm các môn phụ 
như học đàn, học múa, học võ v.v. để cho con mình thành số 
một, tài giỏi hơn con của người khác. Đến khi con lớn khôn 
trưởng thành, học hành thành tài, bước vào đời làm việc thì tâm 
tham vọng đòi hỏi càng cao. Từ một nhân viên, anh ta quyết 
tâm phấn đấu làm việc để được thăng chức trưởng phòng, phó 
giám đốc, giám đốc… không còn thời gian dành cho bạn bè, 
người thân. Có khi vì chiếc ghế địa vị mà từ bạn thân trở thành 
đối thủ, họ sẵn sàng dùng các thủ đoạn hạ gục đối phương để 
mình đạt được mục đích. Có người không kiềm chế được lòng 
tham nên bị vướng vào vòng lao lý vì tội tham nhũng, buôn lậu 
ma túy v.v.  Có lẽ từng chứng kiến thế thái nhân tình, sự bạc 
bẽo, đổi trắng thay đen của lòng người nên tác giả khuyên:

 “Thôi thôi vương vấn chốn quan trường
Thôi mặc tình đời lắm tơ vương
Thôi chẳng bận lòng thua với thắng
Thôi đành gác bỏ mộng vô thường. 
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Thôi bạn, thôi bè, thôi ngũ dục
Thôi mê, thôi đắm chữ công danh
Thôi đổi lòng son, thay tấc dạ
Thôi tìm, thôi kiếm chạy vòng quanh!”.

Do đó, chúng ta thấy sự khác nhau giữa con người là biết 
và không biết. Người không biết thì sống theo bản năng chìm 
đắm trong ngũ dục2 nên tâm trí bị mê muội. Đây gọi là “sống 
say chết mộng”, vì họ ngày càng xa rời chính mình, xa rời bản 
tâm thanh tịnh để chạy theo những ảo ảnh xa vời. Còn người 
biết thì sống biết đủ, biết dừng lại đúng lúc, biết quay trở về 
Chân như, Phật tánh vốn có sẵn trong tâm mình, nên không 
còn tham đắm lao vào tiền tài, danh vọng v.v., cuộc sống của họ 
an lạc thanh thản. Cho nên, trong kinh Thủy Sám nói: “Người 
biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn lấy làm an vui, người không biết 
đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý”. Trang Tử cũng nói: 
“Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống”. Câu này 
chứng minh cho chúng ta thấy người nào biết thì đoạn trừ lòng 
tham và mưu sinh bất chính, sống đúng chánh đạo. 

Chúng ta đến cõi đời này chỉ có hai bàn tay trắng, khi từ giã 
cõi đời cũng trắng hai tay, chẳng có gì cả, nên tiền tài, danh 
vọng, địa vị, vợ đẹp, con xinh v.v. sau khi trút hơi thở cuối cùng 
cũng bỏ lại tất cả, chỉ mang theo nghiệp thiện hay nghiệp ác do 
mình tạo. 

Có lẽ thấm nhuần tư tưởng Phật giáo và trải nghiệm lý vô 
thường trong cuộc sống hàng ngày nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
từng viết: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm 
cát bụi3…”. Và nhạc sĩ Vũ Thành An cũng nói:

“Đời người say giấc phù vân
Trăm năm rồi cũng tay không ra về”.

Đức Phật dạy: “Tất cả các pháp ở thế gian đều là biến đổi, hư 
hoại, đều là vô thường”. Điều này mỗi ngày chúng ta đọc báo, 

2. Ngũ dục: Năm thứ ham muốn là tiền tài, sắc đẹp, ăn ngon, danh 
tiếng, ham ngủ.
3.  Bài hát Cát Bụi
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nghe tin tức đều thấy xảy ra tai nạn, bệnh dịch, hỏa hoạn, lũ lụt 
v.v. ở khắp mọi nơi. Tôi nhớ có lần một chị Phật tử gần chùa, 
chị thuộc giới trí thức, có địa vị danh vọng trong xã hội đến nói 
với tôi: “Cô ơi! Con vừa vô bệnh viện thăm người bạn bị ung 
thư ở giai đoạn cuối. Con vô trong đó chứng kiến đủ loại bệnh 
tật, tai nạn v.v. về đến nhà con không còn ham muốn gì nữa”. 
Đại sư Ấn Quang cũng dạy chúng ta: “Hãy đem ngay một chữ 
Tử (chết) dán vào trán”. Văn hào Pháp Alexandre Dumas cũng 
từng nhắc nhở: “Mỗi ngày nên nghĩ đến sự chết một lần”. Để 
làm gì? Để nhắc chúng ta về lẽ vô thường. Cho nên, Chiêu Đề 
Tăng đúc kết bốn câu thơ ở đoạn cuối:

“Thôi hãy về đây, chốn Phật đường
Thôi kiếp thăng trầm, một chữ Không
Thôi giã từ bao mê lầm cũ
Thôi gắng công phu, ngộ chơn thường”.

Tác giả khuyên chúng ta hãy trở về chốn Phật đường, nghĩa là 
chúng ta trở về với chân tâm thanh tịnh sáng suốt, hay còn gọi 
là Chân như, Phật tánh v.v. Bởi vì, nơi chốn Phật đường chúng 
ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền v.v. giúp tâm thanh tịnh 
không còn nghĩ đến những chuyện ở thế gian như được - mất, 
thăng - trầm, thành - bại, vinh - nhục… Đó là giây phút chúng 
ta không còn si mê lầm lạc, nên ngộ được lý Chân thường4.

Kết thúc bài viết con chân thành cảm ơn tác giả đã đăng bài 
thơ, ban cho chúng con bài pháp vô cùng thâm thúy, cảnh tỉnh 
chúng con đang sống trong thời đại kinh tế thị trường, công 
nghệ thông tin phát triển đến khắp nơi, nên đời sống con người 
thiên về vật chất hơn tinh thần; cho nên tâm chúng con cũng 
dễ bị lôi cuốn vào vòng xoáy danh lợi của xã hội. Nhờ suy ngẫm 
trải nghiệm bài thơ mà chúng con biết dừng lại tâm vọng tưởng 
ham muốn của phàm phu đang khởi lên, biết trở về bản tâm 
thanh tịnh xưa đang hiện hữu trong tâm mình. 

4. Chân thường: Pháp chân thật thường trú mà Như Lai chứng đắc. 
Kinh Lăng Nghiêm, quyển 4 ghi: “Thế Tôn hoàn toàn dứt hết các mê 
vọng, độc diệu Chân thường”.
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BỐN PHÁI CHÍNH CỦA 
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

      NGUYỄN TẤN ĐĂNG KHOA

Ý tưởng cho rằng cả vũ trụ này cùng với sum la vạn 
tượng trong đó cấu tạo thành một chỉnh thể duy nhất, 
trong chỉnh thể này ngay cả một yếu tố nhỏ nhất cũng 

tác động đến cái lớn nhất, vì những sợi dây huyền bí đã kết nối 
cái nhỏ nhất đó với cái nền tảng vĩnh hằng của vũ trụ, đây là 
cơ sở thích đáng nhất của tất cả những nền triết học mật tông.

- Walt Anderson
 
Phật giáo Ấn Độ đã có tính biện giải khi du nhập vào Tây 

Tạng. Người theo Phật giáo học hỏi cả hai truyền thống Tiểu 
thừa và Đại thừa, sử dụng tất cả nguồn tư liệu có được, kể cả 
kinh tạng và mật tạng có xuất xứ từ rất nhiều bộ phái Phật giáo 
khác nhau ở Ấn Độ. Người Tây Tạng đã đan kết những sở học 
này vào trong nền văn hóa của họ, thành lập nên những bộ 
phái riêng đậm đà hương vị Tây Tạng. Bốn truyền thống lớn 
xuất hiện để dìu dắt người dân tu tập theo Phật giáo: Ninh-
mã (Nyingma), Tát-ca (Sakya ), Ca-nhĩ-cư (Kagyu), và Cách-lỗ 
(Geluk) [1]

Phái Ninh-mã (Nyingma)
Ninh-mã là bộ phái đầu tiên và thường được gọi là Cổ Mật 

hay Cổ Phái để phân biệt với ba phái còn lại hay ba Tân Phái. 
Tân phái dựa trên những bản kinh và những bản chú giải được 
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phiên dịch sau này. Vị tổ khai sáng phái 
Ninh-mã là Liên Hoa Sanh (Padmasam-
bhava), vị đạo sư Phật giáo đầu tiên có 
ảnh hưởng ở Tây Tạng, không chỉ hướng 
dẫn cho người Tây Tạng biết cách tu tập 
theo Phật giáo mà còn truyền bá pháp 
môn mà Ngài chuyên tu là mật pháp.

Phái Ninh-mã có 9 chi phần mật pháp, 
được sắp xếp và trao truyền thông qua 
nghi thức thực hành một số nghi quỷ 

nhất định: Ba mật pháp phổ thông, ba pháp ngoại mật, và ba 
pháp nội mật. Đó là những pháp môn dẫn dắt và gia lực hành 
giả trong tiến trình chuyển hóa và định hướng hành vi, niềm 
tin, tâm niệm và cảm xúc lên trên những cảnh giới tâm thức 
cao hơn. Sáu mật pháp đầu tương tự với những bộ phái khác. 
Ba mật pháp đầu thuộc về Thinh văn thừa, Độc giác thừa và 
Bồ-tát thừa. Ba pháp ngoại mật là Tantra nghi lễ, Tantra nhật 
hành, và Tantra thiền định[2]. Ba pháp nội mật là Đại Du-già, 
Tùy Du-già[3], và Vô thượng Du-già[4]. Ba pháp này giúp cho 
hành giả nhận ra thật tướng của tâm thức, xuyên phá những 
diện mạo bên ngoài của thực tại. Qua đó, trí tuệ bừng sáng 
hướng đến chánh giác. Mục tiêu trở thành đạo lộ, và đạo lộ lại 
không còn dựa vào những ảnh tướng hay quán tướng nữa. 

Phái Ninh-mã chủ trương tịnh hóa tự tâm, chú trọng những 
trực nghiệm của giây phút hiện tại mà không khái niệm hóa 
những đối tượng của trực nghiệm. Những khái niệm méo mó, 
thiên lệch về các hiện tượng được chuyển hóa thành những khái 
niệm chuẩn xác về thực tướng của hiện tiền. Đó là một nhất thể 
gồm ánh sáng và sự rỗng lặng, vượt ra khỏi mọi đối nghịch và 
đối cực, không hề có những phân cắt làm cho người ta u mê, lầm 
lạc. Giáo lý của phái Ninh-mã được thiết kế nhằm giúp hành giả 
đạt đến trạng thái tỉnh thức trong đời sống hàng ngày.

Du-già Đạo sư (Guru yoga- Hợp nhất với Tâm Đạo sư) là 
một pháp môn quan trọng của phái Ninh-mã. Qua đó, hành giả 
có thể đồng nhất bản thân với vị thánh và thể nhập vào những 
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phẩm tính cao nhất của vị đạo sư và của chư Phật nhiều đời. 
Những vị thánh của bộ phái là Bồ-tát Phổ Hiền, Đức Phật thời 
kiếp sơ, Bồ-tát Kim Cang Thủ, hóa thân của Bồ-tát Phổ Hiền. 

 Cổ Mật có truyền thống Phục Tàng (Terma)
Phái Ning-mã sử dụng terma[5] (báu vật): Thánh điển, pháp 

khí và tranh tượng, được vị tổ khai sơn là Liên Hoa Sanh giữ 
kín. Terma sẽ làm cho đầy đủ và phát huy mạnh hơn nữa những 
khái niệm và pháp thức của phái Ninh-mã.

Người ta tin rằng những báu vật sẽ được những vị đệ tử tìm 
thấy và hiển lộ những khi thời gian chín muồi. Vị đệ tử đó có 
danh hiệu là Khai Phục tàng tertons, là những vị Bồ-tát, hiện 
thân của ngài Liên Hoa Sanh. 

Dakinis, những vị nữ thánh trí sẽ giúp đỡ, dẫn dắt chư vị 
tertons tìm ra được bảo điển và những báu vật quan trọng. 
Một khi báu vật được tìm thấy thì vị tertons sẽ truyền thừa 
giáo pháp. Theo truyền thuyết, nhiều nơi ở Tây Tạng có  
termas được giấu kín và được phong tỏa bằng những câu linh 
chú khiến cho người ta không tìm thấy khi chưa đúng thời. 
Theo thời gian, những terma được những vị tertons tiếp tục 
tìm thấy và công bố bằng những chiếc chìa khóa bí mật để 
khám phá và giảng giải, rồi tái khám phá, tái luận giải cho phù 
hợp với thời đại và địa phương truyền đạo. Như vậy, giáo lý của 
phái Ninh-mã tiếp tục phát triển và tiếp tục thích nghi để có 
thể tiếp tục soi đường dẫn lối cho nhân sinh dù trong thời hiện 
tại hay tương lai, trong hoàn cảnh này 
hay hoàn cảnh khác. Terma sẽ được 
tìm thấy và được truyền bá trong thời 
gian cần thiết.

Phái Tát-ca (Sakya)
Phái Tát-ca được truyền thừa từ 

dòng họ Khon, một bộ tộc tuyên xưng 
là con cháu của tiên nhân. Những 
người họ Khon là đệ tử của vị đạo sư 
Du-già Ấn Độ tên là Virupa. Virupa 
trước tiên dạy cho Drogmi Shakya  
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Yeshe (992 - 1074). Drogmi Shakya Yeshe du hành từ Tây 
Tạng sang Ấn Độ để học đạo và mang về Tây Tạng những 
giáo pháp học được từ Virupa như pháp Kalachakra[6], pháp  
Lamdrey[7], và pháp của những vị đạo sư Ấn Độ khác. Bộ thánh 
điển uy tín nhất mà phái này gìn giữ là Kim Cang Chư Kệ Tụng  
(Vajra Verses) của Virupa. Hầu hết những giáo thuyết trong bộ 
phái đều được truyền miệng từ thầy sang trò như những truyền 
thống mật thừa khác.

Khon Koncheck Gyelpo[8], một đệ tử của Virupa thành lập 
chùa đặt tên là Sakya, có nghĩa là chùa Đất Lam; lam là màu 
sắc của đất trong tỉnh Tsang, Trung phần Tây Tạng, nơi ngôi 
chùa tọa lạc. Gyelpo xem đây là một điềm tốt dựa theo hình 
tượng mà trước đó Atisha đã thiền quán thấy được: màu lam 
của đất và hai con trâu yaks hoang màu đen đang gặm cỏ bên 
hiên chùa. Phái Tát-ca theo đó mà đặt tên ngôi chùa, và phái 
Tát-ca tiếp tục truyền thừa. 

Phái Tát-ca từng có truyền thống cầm quyền Tây Tạng 
trước những vị Đạt-lai Lạt-ma. Vị lãnh đạo của phái Tát-ca  
Gurga Gyeltsen Bel Sangpo[9] (1182 - 1251) nổi tiếng về trí 
tuệ; Goden Khan[10], cháu của Genghis Khan từng thỉnh rước 
sang Mông Cổ để thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. Năm 
1253, sau khi Sangpo viên tịch, Kublai Khan thỉnh rước cháu 
của Sangpo là Drogen Chogyal Phagpa[11] sang cung điện của 
mình. Phagpa đã triển khai một dạng mẫu tự để viết tiếng Mông 
Cổ, qua đó càng được Kublai Khan kính trọng và vinh danh. 
Kublai Khan đã tuyên bố Phật giáo là quốc giáo của Mông Cổ 
và đã sắc phong Phagpa làm vương hầu lãnh đạo chính trị và 
tâm linh của ba tỉnh Tây Tạng. Phái Tát-ca đã duy trì cương vị 
này suốt 100 năm sau đó.

Giáo lý cốt lõi của bộ phái Tát-ca có tên là Lamdrey (phát âm 
là Lam - bras), có nghĩa là “Đạo lộ và Quả chứng”. Đây là một 
dung hợp giữa con đường đạo và những quả vị đạt được thuộc 
cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Giáo lý Đạo lộ và Quả chứng hướng 
dẫn hành giả tiếp nhận sự hiện hữu của thực tại hiện tiền mỗi 
ngày, luân hồi, không tách biệt khỏi Niết-bàn. Giáo lý Đạo lộ và 
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Quả chứng dạy rằng khi tâm thức bị che ám thì dựng lập luân 
hồi; khi tâm thức trong sáng thì hiển lộ Niết-bàn.

Tâm là một nhất thể trong sáng và rỗng lặng. Vì tâm hiện 
hữu mọi nơi cho nên tìm là không thấy - không ở trong thân, 
không ở ngoài thân, không phải trong suy nghĩ. Khi tìm tâm, 
không chỗ nào là không tâm. Vì vậy, tâm không ở một chỗ đặc 
biệt nào cả. Điều này được gọi là ‘vô sở trụ’, vô sở trụ là một 
trong những đặc điểm của tâm. Người ta không thể biết tâm là 
những gì mà chỉ có thể biết tâm không phải là những gì. Yếu 
tính của tâm vượt khỏi mọi định tính và ngang qua đó người ta 
có thể thấy các pháp. Đặc điểm trong sáng có thể dùng để nói 
về tâm, cái nhất thể trong sáng và rỗng lặng này là cơ sở để xây 
dựng giáo nghĩa của phái Tát-ca.

Phương pháp tu tập của phái Tát-ca dẫn đến ba tầng bậc tu 
chứng, tương tự như những Học viện Tăng già. Tầng đầu tiên 
là học về giáo nghĩa, kiến thức, sau đó là những tầng cấp mật 
pháp cao hơn.

Phái Ca-nhĩ-cư (Kagyu)
Pháp môn của phái Ca-nhĩ-cư 

(Cát Du) của Phật giáo Tây Tạng 
bao gồm cả hai: Học thuyết và 
thiền định. Những hành giả của 
phái Ca-nhĩ-cư triển khai, phát 
huy tâm thức và những năng lực 
quán chiếu.

Môn phái này chú trọng việc truyền 
thừa và tiếp thọ tuệ nhãn từ người 
thầy xuống học trò, gọi là pháp Đạo sư Du-già. Vị đạo sư truyền 
đạt cho đệ tử những điều cần học hỏi, những giá trị và những 
hướng dẫn cần thiết, khai mở cho đệ tử nguồn tuệ kiến sâu 
thẳm. Pháp Đạo sư Du-già đòi hỏi người đệ tử thờ phụng, đồng 
nhất với vị thầy tâm linh trong thời gian dài. Qua đó, vị đạo sư 
có thể “tâm ấn tâm” trực tiếp truyền pháp cho đệ tử. Như vậy, 
những hành giả phái Ca-nhĩ-cư xem trọng những pháp được 
truyền thọ trực tiếp từ thầy tổ. 
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Danh xưng Ca-nhĩ-cư có nghĩa là “dòng truyền thừa.” Marpa 
Choyi Lodae (1012 - 1099) và Khyungpo Nyaljor (978 - 1079) 
là những vị đạo sư khai sơn bộ phái. Marpa là vị dịch giả đã 
từng du hành Ấn Độ 3 lần, Nepal 4 lần để học đạo. Ông đã cầu 
học với 108 vị đạo sư tâm linh và những vị chuyên tu, trong đó 
nổi tiếng nhất là Naropa. 

Dòng truyền thừa khởi nguồn ở Ấn Độ, sơ tổ là vị đạo sư Ấn 
Độ Vajradhara mà đệ tử truyền pháp là Tilopa (988 - 1069). 
Đệ tử truyền pháp của Tilopa là Naropa, một đệ tử đã vượt qua 
những thử thách và gian khó suốt 12 năm dưới sự trui rèn của 
thầy. Tuệ giác mà Naropa chứng được giúp cho Naropa phát 
huy một sức tỉnh giác rõ ràng thông suốt như bầu trời. Sáu giáo 
nghĩa Du-già mật pháp đã được Tilopa truyền dạy cho Naropa, 
Nalopa truyền dạy cho Marpa, gồm: Du-già truyền tâm, Du-già 
huyễn thân, Du-già mộng cảnh, Du-già ánh sáng, Du-già hỏa 
quang, và Du-già trung hữu (bardo). Naropa còn truyền dạy 
cho Marpa mật pháp Thời Luân bao gồm phương pháp thiết 
lập một Mạn-đà-la chi tiết, biểu thị thế giới hiện tượng và thế 
giới chánh giác. Mạn-đà-la hay linh đồ là một đồ biểu mã hóa 
hầu hết những tuệ kiến căn bản của Phật giáo Tây Tạng.

Milarepa (1040 -1123), đệ tử của Marpa, đã trở thành một 
trong những vị đạo sư vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng. 
Hồi còn trẻ, Milarepa đã bị chiếm đoạt gia tài nên quyết học 
tà thuật để trả thù. Sau một thời gian, Milarepa nhận ra rằng 
mình đã hành động sai trái nặng nề. Ông tìm về tu học theo 
Phật giáo mật thừa, mong rằng nhờ đó mà thoát khỏi những 
nghiệp bất thiện đã trót gây tạo. Ông đã học được 6 mật pháp 
Du-già do vị nữ phối của Marpa truyền lại. Ông kết hợp những 
giáo pháp đã được Marpa truyền dạy với pháp Du-già Đại thủ 
ấn hay Du-già Đại biểu tướng. Ông đã vang danh khắp Tây 
Tạng là một anh hùng văn hóa, đồng thời nổi tiếng là một 
người có những thần lực Du-già vĩ đại. Ông đã viết những bài 
ca miêu tả tuệ kiến của mình.

Núi đồi là nơi thỏa thích, nở đầy bông hoa.
Những chú khỉ vui chơi với cây rừng.
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Chim muông ca hót với dàn nhạc đệm của côn trùng.
Một sắc cầu vồng soi chiếu cả ngày đêm.
Mùa hè và mùa đông mang theo cơn mưa êm mát.
Mùa xuân và mùa thu mang theo làn sương trắng lững lờ.
Một mình, y áo đơn sơ, nơi này ta hạnh phúc.
Bởi vì ta thấy được nguồn sáng trong veo.
và quán chiếu tính rỗng lặng.
Ta cảm thấy vui thích với những ảnh hiện
Bởi vì thân hành không còn quấy ác.
Tâm thức thong dong tự tại
và cứ thế mà hân hoan.

(Milarepa in Freke 1998, 74)
Đệ tử của Milarepa là Gampopa (1079 - 1153); những đệ tử 

của Gampopa lại khai sáng những dòng truyền thừa riêng nhưng 
hầu như đều có chung những giáo nghĩa căn bản. Gampopa thiết 
lập một dung hợp lớn gồm: pháp Đại thủ ấn, 6 mật pháp Du-già 
của Naropa và những tầng bậc tu chứng của sơn môn Ca-đương 
(Kadampa). Nhiều chi phái do những thế hệ đệ tử nối tiếp khai 
sáng, tạo nên phong phú những dị biệt tinh tế trong nội bộ của 
phái Ca-nhĩ-cư, nhưng tất cả đều dựa trên nền tảng: Giáo nghĩa 
Đại thủ ấn áp dụng theo 6 mật pháp Du-già của Naropa. 

Cốt lõi của phái Ca-nhĩ-cư là pháp Du-già Đại thủ ấn, một 
dạng quy phạm thiền tập, hiện thực hóa những triết thuyết của 
Trung Quán và Du-già. Vì tất cả đều là Tâm mà Tâm là rỗng 
lặng nên tất cả những khả thể đều là rỗng lặng trong ý nghĩa 
tuyệt đối và cả trong hiện thực. Nhiều phương pháp tu tập 
khác nhau đều có thể dẫn đến chánh giác; cũng vậy những trải 
nghiệm với giấc mơ, với độ ấm áp của thân thể, ngay cả với cái 
chết đều là những cơ hội để thực hiện chánh giác, tức là trải 
nghiệm trạng thái tỉnh thức, sống với trạng thái tỉnh thức. Đó 
là cách mà mật pháp Du-già có thể đưa đến trạng thái chánh 
giác ngay tại đây và bây giờ, ngay trong thân này, cuộc đời này. 
Phái Ca-nhĩ-cư dùng sức tỉnh giác đã được trao luyện tinh tế 
để chuyển hóa thân này thành Phật. Và, Phật quả sẽ trở thành 
phương tiện để cứu giúp tha nhân.
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Phái Cách-lỗ (Gelug)
Phái Cách-lỗ do Tsongkhapa 

(Tông-kha-pa 1357 - 1419) khai 
sáng là một bộ phái giải luận dựa trên 
sơn môn Ca-đương của Atisa. Phái 
Cách-lỗ dung hợp tinh túy của tất cả 
những bộ phái có trước; trong đó tân 
phái Ca-nhĩ-cư là một bộ phận quan 
trọng trong hệ thống giải luận của 
phái Cách-lỗ bao gồm pháp Đại thủ 

ấn, 6 mật pháp Du-già của Naropa để cơ cấu thành những nghi 
quỷ tu luyện song song với mật pháp Kim Cương Thời luân  
(Kalachakra). Phái Cách-lỗ là một dung hợp gồm năng lực tư 
duy kết hợp với thiền quán và triết học. 

Tống-kha-pa thọ giới tại gia lúc 3 tuổi, thọ giới sa-di lúc 7 
tuổi! Ông thọ học nhiều sơn môn, học thuyết khác nhau, kể 
cả ngành y dược, có hơn 100 vị thầy ở khắp Tây Tạng và Ấn 
Độ. Sau đó, ông lại dạy hàng ngàn đệ tử và biên soạn phong 
phú những thể loại và sưu tập 18 quyển sách đề cập đến mọi 
phương diện của Phật giáo. Đệ tử trong sơn môn đã đứng đầu 
những tu viện lớn mà sau này trở thành những học đường của 
Phật giáo, kết hợp giữa học tập trường lớp với việc rèn luyện 
tâm linh.

Uy tín của dòng truyền thừa thuộc phái Cách-lỗ tỏa sáng khi 
vị tổ thuộc thế hệ thứ ba của môn phái là Sonam Gyatso được 
Hoàng đế Mông Cổ (Mongol Khan phong tặng danh hiệu Đạt-
lai-Lạt-ma. Được xem là hóa thân của vị thánh bảo hộ cho Phật 
giáo Tây Tạng: Bồ-tát Quán Thế Âm, mỗi vị Đạt-lai Lạt-ma từ 
bé đã được tìm kiếm dựa trên những dấu hiệu và trực giác. Đến 
thời điểm thích hợp vị Đạt-lai Lạt-ma sẽ trở thành vị lãnh đạo 
chính trị và tâm linh của Tây Tạng.

Người học trò trải qua từ 15 đến 20 năm học tập để đạt được 
ba cấp độ học nghiệp mà một người có thể thành tựu. Trong 
chương trình học, năng lực tranh biện giáo nghĩa và mật pháp 
là một bộ phận quan trọng. Một vị tốt nghiệp có học vị tương 
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đương với tiến sĩ triết học Phật giáo với danh hiệu Geshey. Vị 
Geshey tốt nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy hay 
độc cư thiền định. Chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ có 
4 tu viện của phái Cách-lỗ và một học viện mật giáo để duy trì 
truyền thống học nghiệp vinh quang này.

Những tăng sĩ Cách-lỗ tin tưởng rằng mỗi người bẩm sinh đều 
có một chút chánh giác, dạng trí tuệ trực cảm từ thuở bé thơ. 
Từ vốn liếng nhỏ bé này người ta phát triển, tu học và trở thành 
toàn giác. Vị Đạt-lai Lạt-ma đầu tiên khuyên rằng: “Hãy tu tập 
với tâm không thiên lệch hướng về các đề mục; hãy ôm vào lòng 
tất cả và thật tâm trân quý tất cả.” (Druppa 1993, 158). 

[1] Những chữ Hán ở đây dựa theo Tự Điển Phật Học của Đạo Uyển.
[2] Thánh Nghiêm gọi là Tác mật, Tu mật và Du-già mật.
[3] Theo A Dictionary of Buddhism by CBOST, Bangkok, 1976, trang 155.
[4] Theo A Dictionary of Buddhism by CBOST, Bangkok, 1976, trang 155.
[5] ... Trong Phật giáo Tây Tạng Terma là kinh sách của thế kỷ thứ VIII, 
trong thời gian đầu lúc truyền bá Phật pháp, phải được giấu kín để được 
khám phá ra lúc cơ duyên chín muồi... Tương truyền Liên Hoa Sanh 
giấu các tác phẩm này trong 108 chỗ bí mật tại Tây Tạng, trong các hang 
cốc hay tranh tượng. (Tự điển Phật Học của Đạo Uyển, Nxb Tôn Giáo, 
2006, trang: 575)
[6] Nghĩa đen là “bánh xe thời gian”. Tantra Phật giáo cuối cùng và 
phức tạp nhất (thế kỷ X)... bắt đầu từ ông vua huyền thoại Suchandra ở 
Sambhala. Biên niên sử và Thiên văn học đóng một vai trò quan trọng 
trong Kalachakra; việc du nhập Kalachakra Tantra vào Tây Tạng (1027 
dương lịch) là nguồn gốc của lịch Tây Tạng. Một trong những đặc điểm 
của hệ thống thiền định theo Kalachakra Tantra là nêu lên một vị Phật 
thời kiếp sơ (Adi Buddha) khiến cho số dòng dõi Phật tăng từ 5 lên 6. 
(theo Tự Điển Minh Triết Phương Đông do Lê Diên dịch, Nxb KHXH, Hà 
Nội, 1997, trang 344). 
[7] Pháp Đạo lộ - Quả vị.
[8] Không-già-ninh-bảo.
[10] Khố-đằng Hản (Ứng Nguyên Đế).
[11] Mạc-tư-ba (Phát-tư-ba).
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GIẢ CÓ 
       HOÀNG VĂN LỄ

1. Triết lý "vô thường" và "sắc tức thị không, không tức thị 
sắc" trong kinh Phật vốn rất trừu tượng, phải quán chiếu 

mới thấu hiểu; độ thẩm thấu theo từng thời gian và dần ngấm 
sâu vào tâm trí. Trong đó, thân xác con người, trí tuệ của con 
người là "có" hay "không có" buộc người đời phải trả lời, không 
phải ai cũng trả lời thật đúng với thực tế. 

Trả lời "có" như hầu hết người đời nhìn thấy, thậm chí yêu 
lấy tấm thân và trí tuệ của mình một cách cực đoan, phương 
Tây có câu "Người ta có thể tha thứ cho kẻ thù của mình, chứ 
không ai có thể tha thứ cho kẻ làm nhục mình"; có ai nói va 
chạm, nhất là chê bai tấm thân mình thì phản ứng tức thì với 
nộ khí bộc lộ; sự hiện hữu quả thật có sức minh chứng cụ thể. 

Trả lời "không" vì con người quy tụ các tố chất, các nhân 
duyên, các di truyền, các nghiệp báo... mà thành, khi các yếu 
tố đó không còn, thì thân xác trí tuệ có được, có hiện hữu nữa 
chăng? Từ lý lẽ đó phủ nhận bản ngã, bỏ qua các lời dèm pha, 
chê trách, kể cả lời lăng mạ, vu khống; hoặc trở thành kẻ vô 
cảm trước nghịch cảnh hay cảnh ngộ bất thường...

Do đó trả lời "có" hoặc "không" đều có lý đúng, song cần bổ 
khuyết.

2. Thân xác và trí tuệ của mỗi người chúng ta là "giả có", 
phủ nhận thân xác hữu hình này là điều không nên; vì con 

người vốn rất quý, là của phúc đức, đứng trên atula, súc sinh, 
ngạ quỷ; có trí tuệ, có Phật tánh, có thể hiểu thấu lẽ vô thường, 
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có thể tu tập để tự mình giải thoát... Biết trân trọng thân mình, 
nhưng thấu hiểu lẽ vô thường, tránh tự đề cao quá mức thân 
phận con người, khiêm tốn và quy phục trước thiên nhiên luôn 
biến đổi không ngừng, có đột biến và có hủy diệt. Con người 
cá biệt có thể sống cá thể, song hầu hết sống cộng đồng; từ 
một gia đình nhỏ, đến bộ tộc, đến xã hội, hình thành quốc gia, 
có luật lệ riêng, có ý thức bảo tồn, có tranh chấp sinh tồn, có 
chiến tranh, có hủy diệt nhau... độ phức hợp của đời sống con 
người không thể lường hết được. Sự tiến triển dẫn đến tính tự 
tôn của con người, con người làm chủ là chủ thể của cuộc sống 
trên hành tinh này, vì vậy gieo rắc biết bao thảm họa, tội ác với 
các loại và với chính con người. 

Con người và mỗi người được hiểu là "giả có", là có trong 
thế duyên hợp mà thành, không vĩnh cửu, và không toàn năng, 
không nên tự làm khổ mình và gây khổ cho muôn loài; tạo  
nghiệp báo xấu và luân hồi muôn ức kiếp... Nếu ta biết con 
người chỉ là "giả có" thì không tự tôn quá mức, không tự đề cao 
bản thân và "có thể tha thứ cho kẻ làm nhục mình" khác với 
phương ngôn của xã hội phương Tây, vốn rất quan tâm với "đấu 
tranh sinh tồn", thể hiện trực diện trong đời sống muôn loài, từ 
sinh vật thật bé nhỏ đến con người trí tuệ sâu sắc. 
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3. Trong cuộc sống mỗi người và xã hội, trước nhiều thách 
thức, chướng ngại, thậm chí đứng trước sự hủy diệt, thấu 

triệt thực tế “giả có” của mỗi người và vũ trụ bao quanh, người 
ta có thể có ứng xử thích hợp.

Con người “có” trong hữu hạn (một kiếp người), phải sống 
thế nào để chánh tư duy được ứng dụng tốt nhất, giúp cho 
việc tu thân nhiều phước báu, cống hiến cho xã hội tiến triển 
mà không gây hại hoặc gây hại ít nhất cho muôn loài, cho môi 
trường, cho xã hội cụ thể mà mình đang được cưu mang. Chắc 
chắn đề cao bản thân mình là điều nên tránh, chỉ xiển dương 
thiện lành và tạo thiện nghiệp cho mình và cho mọi người, 
thậm chí mọi loài. 

Nhưng con người vốn là “giả”, thì việc tô thắm được gọi 
là làm đẹp thì thật là vô lý; chúng ta sống và cố tạo ra giá trị 
chân thiện mỹ, thì cái làm đẹp có gì đáng chê trách không? 
Có lẽ đáng phê phán khi tô vẽ quá mức, vậy mức chung nhất 
là mức nào? Sự tranh luận có thể dẫn đến bế tắc. Chuẩn mực 
được sàng lọc và được đông đảo cộng đồng thừa nhận là đạo 
đức, là lối sống của con người. Tuy vậy, chuẩn mực đạo đức 
lại thay đổi theo thời gian, theo nhận thức và sự hiểu biết của 
con người trong từng xã hội, từng dân tộc và từng tôn giáo… 
Rõ ràng, ứng xử phù hợp với giáo lý của đạo Phật thật không 
đơn giản. 

4. Là “giả có”, con người thực sự biết vai trò của chính 
mình, khiêm cung vốn cũng là đạo lý phổ biến của người 

trí, tính khiêm tốn trong đạo Phật từ đức Cồ Đàm chưa bao giờ 
nói mình là đấng cứu rỗi, là giáo chủ và đưa ra chân lý bó buộc 
mọi người nghe theo. Ngài chỉ nêu lên những tư duy giải thoát 
mà chính bản thân Ngài kiểm nghiệm, là người chỉ đường, dẫn 
đường không xử phạt ai không theo ngài, luôn muốn mọi chúng 
sanh thấy đúng, hiểu thấu mà tu tập tích cực; vì con người 
nhiều tầm mức khác nhau, Ngài đề ra nhiều phương thức tu 
tập để mọi nguòi có thể thực hành, tinh tấn tu tập để thấy “ánh 
trang” chân lý của Phật đà.

Câu chuyện kẻ ngoại đạo thù oán Ngài, đi theo suốt chặng 
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đường khất thực của Ngài để nguyền rủa, bôi xấu và xuyên tạc. 
Đức Phật vẫn lặng thinh không tỏ vẻ ái ngại hoặc chịu đựng gì 
cả, người bực tức chính là kẻ xấu kia. Hắn hỏi đức Cồ Đàm có 
điếc không? Tại sao không đáp trả các lời xúc xiểm của hắn. 
Phật chỉ ôn tồn nói rằng, nếu người cho ta món quà, ta không 
nhận thì món quà đó thuộc về ai? Phương pháp ấu trĩ của gã 
kém cõi kia tự nhận lấy hậu quả của chính mình. Không những 
lời chê bai, mà hàng vạn lời ca tụng, đức Cồ Đàm vẫn bình 
thản, chưa bao giờ tỏ vẻ hưng phấn trong giao tiếp với mọi 
người, kể cả các đệ tự là thánh tăng cận kề Ngài.

5. “Giả có” và luật sinh tồn có mắc mứu nhau không? Nếu 
hiểu luật sinh tồn là đấu tranh loại trừ nhau, giành ưu 

thắng cho mình đề tồn tại… thì khó có thể hiểu thấu tính giả 
có của con người học Phật. Câu chuyện một con trăn to nuốt 
chửng một heo con, bi đàn heo (cha mẹ…) giày xéo bằng chân, 
cắn bằng miệng đến chết trả thù cho con mình; đó là đấu tranh 
sinh tồn rất tự nhiên của muôn loài. Nhưng con người trí tuệ 
sẽ không làm vậy; khi người Pháp cai trị các nước thuộc địa, họ 
thuê người bản xứ giữ con trẻ của mình, người này đặt trẻ nhỏ 
vào tủ lạnh vì hiểu rằng người da trắng muốn thế, sự vô trí đó 
dẫn đứa trẻ Pháp chết; cha mẹ bé chỉ than trời không giết hại 
người tôi tớ dốt nát. Hiểu “giả có” tức hiểu đúng luật sinh tồn 
“sinh, trụ, dị, diệt”, một chu trình sống của tất cả mọi vật và cả 
vũ trụ này, đấu tranh sinh tồn không thể hiện ở con người trí 
tuệ, học Phật, có vị Bồ tát “hiến” thân xác mình để cứu đàn hổ 
đang chờ chết vì đói. Nếu đấu tranh sinh tồn nêu ra, đây là cơ 
hội để tận diệt đàn hổ dữ, cứu rỗi các sinh vật khác kể cả con 
người. Vị Bồ tát đã hiểu thấu thân mình chỉ là giả có, sự mất đi 
lại cứu đàn chúng sinh, là lòng nhân vượt trên các lý lẽ thường 
tình của người đời. Tính triết lý sâu xa của đạo Phật đáng để 
chúng ta suy gẫm!

Tóm lại, “giả có” là một yêu cầu mỗi người chúng ta, nhất là 
Phật tử, cần tu tập và thể hiện trong cuộc sống; là nhân tố an 
bình trong tâm trí của mỗi người trong xã hội còn coi trọng đấu 
tranh để sinh tồn như hiện nay.  
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Vịnh Phật Đản
Nhân duyên khai thị giúp quần sinh
Nên Phật đản sinh xóa bất bình
Xuất thế độc hành tầm chân lý
Viễn du bầu bạn giống hữu tình
Giác tha chơn tánh thuần thanh tịnh
Như như bản ngã dứt vô minh
Hồng trần cứu độ bao sanh chúng
Giúp cõi nhân gian diệt thất tình. 

Trang thơ  VÂN HÀ (TTHA)
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Mừng Phật Đản
Rằm tháng Tư đã về!
Mừng sinh nhật Đức Phật
Bậc chánh đẳng chánh giác
Cha lành chung bốn cõi.

Con nay hướng về Người 
Tri ân và ngưỡng mộ,
Tình thương của Đức Phật
Như biển trời cao rộng.

Thuyết pháp để cứu khổ,
Dạy chúng sinh như ngài,
Thoát khỏi mọi khổ nạn
Thâm nhập biển trí tuệ…

Nhân Phật đản hôm nay,
Xin nguyện noi gương ngài,
Mở rộng lòng thương yêu,
Đến chúng sinh muôn loài.

Thực hành pháp tứ đế,
Giữ vững lòng bồ đề,
Theo giáo pháp từ bi,
Hành đạo giữa cuộc đời…

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 67



TỦ SÁCH PHẬT HỌC68

TỪ QUANG TẬP 20

Vẫn  cần những ngón tay!
       NGUYÊN CẨN 

Khi xã hội thiếu vắng chánh tín?
Mùa Phật đản lại về trên đất nước. Nhưng những lễ hội đã 

diễn ra suốt cả mùa xuân không chỉ trong các chùa chiền mà 
cả ở  các đình đài miếu mạo. Có thật người ta trang nghiêm 
đến chùa với tất cả sự thành kính, chiêm bái và đảnh lễ trong 
khi  nhiều nơi, nhất là ở phía Bắc, vẫn đầy rẫy những cảnh 
chụp giật, nghẹt thở vì cướp lộc, cướp phết... Trong bầu không 
khí bát nháo sặc mùi trần tục ấy, có ai tự hỏi: “Chúng ta học 
và hiểu được gì từ Phật pháp?”. Xã hội hôm nay có còn  niềm 
tin nơi Phật pháp hay những đức tin tôn giáo khác? Khi đọc 



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 69

tin hàng ngày, chúng  ta choáng ngợp trước cái xấu cái ác đang 
diễn ra với tần số đáng báo động, từ cưỡng bức, trộm cắp, gây 
gổ, giành giật, đến giết người, xem sinh mạng đồng loại như cỏ 
rác. Những kẻ sát nhân được các bản tin mô tả ngày càng “trẻ 
hóa” - một cách dùng sai nhưng cũng đủ nói lên mức độ nguy 
hiểm vì đó có thể là những cậu bé mới lớn thuộc thành phần 
thất học hay đang là sinh viên. Ngoài ra, chuyện đạo đức nghề 
nghiệp vẫn cứ là một dấu hỏi lớn khi người ta sẵn sàng dùng  
những thứ hóa chất, phụ gia độc hại đủ loại vào từng luống rau, 
con cá, con tôm mà chúng ta ăn hàng ngày. Rộng hơn nữa là 
những ông chủ nhà máy đang cố ý hay vô tình gây ô nhiễm môi 
trường, bất chấp hậu quả! 

Rồi người ta lại đến đình chùa, lại cầu mong “phát tài”, mặc 
cả cùng chư Phật như những đấng thần linh ban phát bổng 
lộc và phúc lợi. Người ta lại nhét hay dán những đồng tiền 
lẻ vào các pho tượng với tâm thức: “Đấy nhé, tôi làm lễ cúng 
ông đấy, hãy ban cho tôi những may mắn trong việc kiếm tiền 
hay chạy “affairs”. Thế nên, có những nhà lý luận xã hội  thắc 
mắc: “Tôn giáo có cần thiết không? Tôn giáo thì có ích lợi gì 
trong sự xuống cấp, tha hóa của “mặt trái cơ chế thị trường” 
khi người ta vẫn có thể lý luận “Không có đạo, con người vẫn 
có thể sống tốt!”.  

Quả thực, nhiều người không quan tâm đến tôn giáo vẫn 
sống liêm khiết, có nhân nghĩa và đầy tinh thần trách nhiệm. 
Chẳng hạn ở Tây Âu, đa số cho rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời 
nhưng chỉ một số ít người đi nhà thờ mà thôi. Ngay cả tại châu 
Mỹ La-tinh, so với tổng số giáo dân Cơ Đốc giáo, số người đều 
đặn đi nhà thờ cũng chỉ từ 15 đến 20 phần trăm. Lại càng khó 
nói khi những kẻ ác ấy ai biết họ có tôn giáo hay không? Mà ai 
dám chứng nhận hay khẳng định cứ theo tôn giáo nào đấy thì 
thành người hiền lành? Ngay cả hàng ngũ tu sĩ cũng còn những 
người xấu kia mà!

Có cần những ngón tay? 
Nhưng giữa hành trình một người đi không định hướng, một 

con thuyền thiếu la bàn hay hải đồ và một người có mục đích 
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trên một chuyến hành trình có hải đồ thì người sau vẫn mạnh 
mẽ hơn, tự tin hơn dù rằng người kia có thể lý luận rằng tôi 
cứ theo lương tâm hay “ý thức phải trái” (common sense) của 
một người bình thường mà hành động. Nhưng niềm tin hay xa 
hơn là đức tin luôn là một phương tiện giúp ta nhanh hơn trong 
hành động, quả quyết hơn trong suy nghĩ trước những quyết 
định quan trọng của đời mình. 

Mục đích cuối cùng của tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, phải 
chăng là sự giải thoát hay giải phóng con người khỏi lòng tham 
muốn, sự ngu si và cuồng nộ? Để đạt mục đích, người ta phải  
cần đến giáo lý như những phương tiện trên cuộc hành trình 
đầy gian nan ấy. Nhà Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Có 
cần những ngón tay ấy không? Vì nếu không có ngón tay, chúng 
ta sẽ mất phương hướng, thiếu kim chỉ nam để biết dù nhanh 
dù chậm, dù bằng xe hơi hay máy bay, dù đi bằng xa lộ hay 
đường làng, đích đến cũng chỉ là một. Ngón tay tượng trưng 
cho phương tiện còn mặt trăng chính là chân lý hay mục đích 
tối hậu. Cái đức Phật muốn nói đến việc lấy trăng làm định 
hướng cho việc tu tập, hành trì. Nhưng cũng có  người nói rằng 
cái quan trọng là đường đi, không phải là đích đến! Vậy thì  
hiểu sao cho trọn vẹn?

Đức Phật nhiều lần cảnh giác hàng Bồ-tát rằng ngôn ngữ và 
tri kiến đều có những trở ngại, chớ có chấp trước danh ngôn 
kinh điển mà quên mất mục tiêu của mình. Câu “Nhất thiết 
tu-đa-la giáo như tiêu nguyệt chỉ” (tất cả kinh điển của Đức 
Phật như ngón tay chỉ mặt trăng) là câu mà ai học Phật cũng 
đều đọc qua, xin trích nguyên văn đoạn dịch của HT. Thích Trí 
Quang như sau: “Thiện nam tử, cái biết nào cũng là chướng 
ngại, nên các vị Bồ tát thường biết mà không đứng lại nơi cái 
biết, thì cái biết và người biết cùng lúc vắng lặng, tựa như có 
người tự chặt đầu mình, đầu đứt rồi kẻ chặt đứt cũng không: 
đem cái biết biết sự chướng ngại mà tự diệt sự chướng ngại, 
sự chướng ngại diệt rồi, cái biết diệt chướng ngại cũng không. 
Biết kinh pháp cũng chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, hãy nhìn 
mặt trăng và biết ngón tay không bao giờ là mặt trăng cả; biết 
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mọi ngôn ngữ của Như Lai chỉ dạy cho Bồ tát toàn là như vậy. 
Đó là sự thích ứng viên giác của Bồ tát bước đã tới thập địa.” 

 Đức Phật dạy rằng con người dễ mắc vào kiến thủ, nghĩa 
là khi đã tin, đã học một chủ thuyết, một pháp môn, một tôn 
giáo nào đó thì dễ bị mắc kẹt trong chủ thuyết ấy. Dần dà, họ  
trở nên độc đoán, bảo thủ và cho rằng chỉ có chủ, tôn giáo 
mình của mình mới là chân lý, còn tất cả những chủ thuyết 
khác đều là tà thuyết, tà đạo. Kiến thủ là cố chấp vào một 
nhận thức hay một quan điểm. Cố chấp như vậy là bị kẹt, vì 
bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho 
mình nữa. Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng: “Nếu tôn giáo chỉ là 
phương thuốc làm giảm sự mâu thuẫn của con người nhưng 
chính phương thuốc ấy cũng là nguyên nhân gây nên mâu 
thuẫn khác, nó có thể là một thảm họa”. Đây là nguyên nhân 
sâu xa của tình trạng xung đột, tranh chấp của những cuộc 
chiến tranh tôn giáo hay ý thức hệ triền miên. Do vô minh che 
lấp, con người đã làm sai lời Phật dạy. Nhưng  tôn giáo có cần 
thiết không? Có đấy! Hoàng đế Napoléon, nhà chính trị, quân 
sự bậc nhất thế giới cũng quan niệm: “Một dân tộc không có 
tôn giáo thì chỉ có thể cai trị bằng súng!”. Vì sao ông nói như 
vậy? Phải chăng ông tin rằng về căn bản, giáo lý đạo nào cũng 
dạy con người biết sống yêu thương, hòa hợp, tôn trọng tình 
anh em, đồng loại?… Chúng ta có thể thấy rất nhiều câu nói 
về lòng nhân ái trong Kinh Thánh, Koran và giáo lý nhà Phật 
như những lời dạy đầu tiên và cũng là mục đích cuối cùng của 
tôn giáo…  

Dù rằng từ những trang kinh biến thành hành động thì 
còn một khoảng cách mênh mông, không dễ vượt qua đối với 
chính giới tu sĩ, chứ chưa nói đến tín đồ quần chúng căn cơ có 
phần thấp kém, bị vây bủa bởi tự ngã và ái dục. Dù sao có một 
đức tin vẫn tốt hơn! Tóm lại, trong một đất nước đang phát 
triển, nền văn hóa đang trong quá trình xây dựng lại những 
giá trị mới khi triết học phương Tây, dù là Kant hay Descartes,  
Hegel hay Karl Marx, không thể đại chúng hóa, phổ cập toàn 
dân thì vẫn nên nên có một thứ tín ngưỡng theo dạng luân 
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lý thực dụng: “Ở hiền gặp lành” hay “Thương người như thể 
thương thân” Chúng ta nhớ câu chuyện giữa Leonardo Boff và 
Đức Đạt-lai Lạt-ma, khi được hỏi tôn giáo nào là tốt nhất. Đức  
Đạt-lai Lạt-ma đã trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa ta 
đến gần đấng tối cao nhất. Đó là tôn giáo làm cho ta trở nên 
một con người tốt hơn”. Bất ngờ và lúng túng trước câu trả lời 
của vị Lạt-ma, Leonardo hỏi tiếp: “Vậy điều gì làm cho ta tốt 
hơn?”. Đức Đạt-lai Lạt-ma trả lời ngay, “Bất kỳ điều gì làm ta 
mở rộng lòng trắc ẩn, biết thông cảm hơn, có tinh thần khách 
quan hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, 
có đạo đức hơn. Tôn giáo nào làm được cho ta những điều đó 
là tôn giáo tốt nhất”.  

Trong vật lý, luật lực và phản lực là không thể loại trừ. Trong 
sinh học, chúng ta gieo nhân nào thì hái quả nấy. Điều đó cũng 
đúng trong mối quan hệ giữa người với người. Nếu ta hành 
động với lòng tốt, ta sẽ nhận lại lòng tốt. Nếu ta hành động 
với ác ý, ta sẽ nhận lại điều ác ý. Hạnh phúc chẳng phải là số 
phận mà là sự lựa chọn. Hãy cẩn thận với tư tưởng vì chúng 
sẽ trở thành lời nói. Hãy cẩn thận với lời nói vì chúng sẽ trở 
thành hành động. Hãy cẩn thận với hành động vì chúng sẽ trở 
thành thói quen. Hãy cẩn thận với thói quen vì chúng sẽ hình 
thành tính cách của bạn. Hãy cẩn thận với tính cách vì nó sẽ 
hình thành số phận của bạn và số phận của bạn chính là cuộc 
đời bạn. 

Phật dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm 
tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo 
nghiệp kéo đến như bóng theo hình” (Pháp cú 1).

Theo Vi Diệu pháp, khi một chu trình tâm (qua ngũ môn 
hay qua ý môn) trải đủ 17 sát na thì tiếp theo chắc chắn sẽ có 
tạo nghiệp (thiện, ác hay trung tính) bằng thân, khẩu, và bằng 
ý của mỗi con người. Nghiệp đó sẽ chồng chất hiệu lực (= tập 
khí) trong hiện tại. Và toàn bộ hiệu lực ấy sẽ trổ quả thiện, 
ác hay lưng chừng cho uẩn kiếp ở đời sau (theo bài giảng của 
GS. Tuệ Lạc) Chúng ta thấy có những nhà xã hội học hay tâm 
lý học quy trách nhiệm cho phim ảnh, games on line về những 
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hành vi tội ác do bắt chước kẻ ác trong phim hay trong thế giới 
ảo (?) vì thường  ai đó trước khi  giết người, đều nung nấu hận 
thù, gây gổ chửi bới và sau cùng ra tay sát hại nhau. Họ thường 
nói do bức xúc, giận dữ bất ngờ nhưng nếu trong lòng không 
nuôi dưỡng tâm hận thù thì khó mà xuống tay đột ngột tước 
đi mạng sống người khác. “Người nào ngăn được cơn giận dữ 

nổi lên như dừng 
được chiếc xe 
đang chạy mạnh, 
mới là kẻ chế ngự 
giỏi, ngoài ra chỉ 
là kẻ cầm cương 
hờ (Pháp cú 211).

Bao nhiêu vụ 
án gây ra vì những 
kẻ mang tâm tham  
muốn chiếm đoạt 
tài sản người khác 
hay công quỹ, để 
thỏa ảo mãn dục 
vọng cá nhân nên 
có những từ cô 
tiếp viên ăn cắp vặt 
ở xứ người cho đến 
ông quan to tham 

những hàng nghìn tỷ cũng đều từ một ý tham. Bao nhiêu kẻ 
hầu tòa những tuần gần đây do tham nhũng hàng nghìn tỷ 
đồng là do xem thường tu dưỡng bản thân, chạy theo tham 
dục mà không hay mình “cầm đuốc lửa đi ngược gió”. Phật đã 
dạy: “Các ngươi nên biết: ‘Hễ không lo chế ngự tức là ác’. Vậy 
chớ tham, chớ làm điều phi pháp, để khỏi sa vào thống khổ 
đời đời” (Pháp cú 235).

Học thuyết hành vi đã chứng minh rằng nhân cách được 
xây dựng trên lòng tự trọng và con số 57% công nhân vượt 
năng suất do có ý thức tự trọng cao trong một báo cáo khoa 
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học chứng minh rằng năm đức hạnh (The big five traits) để 
xây dựng lòng tự trọng và nhân cách được các nhà hành vi 
học và quản lý phương Tây đề cao (lòng tận tụy; ổn định 
tâm lý; hòa hợp; cởi mở; sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm). 
Thói quen trở thành nhân cách cũng sẽ quyết định số mệnh 
chúng ta. 

Ngón tay chỉ hướng nào, nghĩa là dù bạn theo tôn giáo nào 
nào thì trước hết cũng phải  dựa theo đức tin. Đức Đạt-lai  
Lạt-ma gọi là cấp độ tâm linh thứ nhất Nghĩa là con người dù bất 
cứ ở đâu thì họ đều cần có niềm tin. Ngài nói “Đôi khi chúng ta 
đi đến giáo đường hay đi để cầu nguyện hoặc làm điều gì đó về 
tâm linh và rồi khi bước ra khỏi giáo đường hay chùa thì không 
còn một lời dạy của tôn giáo nào đi theo bạn cả...” (Đạt Lai Lạt 
Ma - The Compassionate Life - bản dịch của Thích Thiện Chánh 
- Sống từ  bi yêu thương). Ngài nhấn mạnh: “Thông điệp của tôn 
giáo phải luôn bên cạnh chúng ta cho dù chúng ta đi đâu. “Quan 
trọng hơn, tôn giáo nào thì cũng phải lấy từ bi làm lý tưởng thực 
hành. Ngài xem đó là cấp độ tâm linh thứ hai”. Tôi tin là không 
có ý gì cả với những người không theo đức tin tôn giáo, nhưng 
bạn vẫn là một phần của nhân loại, bạn cũng là con người, bạn 
cần sự thương yêu của con người, và lòng từ bi của con người. 
Không có tình yêu thương của con người thì đức tin tôn giáo 
cũng tàn lụi. Tôi xem tình người và lòng từ bi là một tôn giáo 
chung.”(Đạt Lai Lạt Ma - sđd) 

Và đó cũng chính là cốt tủy Phật giáo!
Vậy là đã rõ, ngón tay chỉ hướng ta về phía vầng trăng giác 

ngộ và giải thoát, trên cuộc hành trình lao nhọc suốt trăm năm, 
suy cho cùng, chỉ là những phương tiện, dù có khác nhau, 
nhanh hay chậm, tùy vào sự tinh tấn và quyết tâm của từng cá 
nhân mỗi người trong chúng ta nhưng trên đường đi ta cũng 
có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật dù chưa trọn 
vẹn của kiếp người. Đây là tâm thế mà từng cá nhân và cả xã 
hội cần vươn tới nếu họ muốn xây dựng xã hội trên nền tảng 
đạo lý dựa theo chánh tín và chánh pháp.

Mong thay! 
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Trang thơ HƯƠNG LIÊN

Kính mừng Phật đản (2017)
Giữa tháng tư trăng tròn soi sáng
Ấn Độ Trung Bồ tát Đản sanh
Vô Ưu hoa nở tươi cành
Hân hoan chào đón Hồng Danh Phật Ngài.

***
Từ phụ cho con một niềm tin
Và cho nhân loại cả đời mình
Vườn Lâm Tỳ Ni Ngài giáng thế
La Vệ mừng vui, hưởng thái bình.

Từ Phụ cho con một ánh quang
Và cho muôn loại khắp trần hoàn
Bước đi bảy bước chân an lạc
Thành kính hoa sen đỡ gót vàng
 Từ Phụ khai thông suối Từ bi
 Thanh lương mát mẻ, ngọt diệu kỳ
 Tam Thiên Thế giới đều vui hưởng
 Ba độc dứt trừ… Pháp quy y…

Thiên Thượng Thiện Hạ chỉ có “Ta”
Ta là chơn ngã độ Ta bà
Tam Thiên Thế giới đều rung chuyển
Kính mừng Bồ tát Tất Đạt Đa.

Phật năng cứu khổ, độ muôn loài
Dạo bốn cửa thành cảnh bi ai…!
Tự giác… giác tha, tròn giác hạnh
Tứ sanh Từ phụ khắp muôi loài…
 Ba hai tướng tốt, Thiên - Nhân Sư
 Tám mươi vẻ đẹp, hạnh Bi từ
 Bình đẳng khai thông bao thế hệ
 Mở đường giải thoát bậc Chơn như.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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Mảnh đất lưu ly
Tuyệt vời mảnh đất Lưu Ly

Pha lê cây báu diệu kỳ tốt tươi
Nở hoa Bát Nhã sáng ngời

Kim Cang óng ánh cành chồi vươn cao
Bồ đề hùng vĩ biết bao

Tàng cây bóng mát gió xao điệu đàn
Ca Lăng chim hót âm vang

Suối từ vị ngọt mát tràn mười phương
Lục thời trú dạ Kiết tường

Mùi hương ngược gió thanh lương nhiệm mầu
Trong xanh nước lặng hồ châu

Ánh trăng chiếu diệu, nhịp cầu “chơn như”
Đức cao vô lượng Nghiêm Từ

Hồng ân Phật Tổ kinh thư giáo truyền
Cho con mảnh đất bằng yên

Nước trong trái ngọt hoa thiêng ngát mùi
Vườn Thiền an tịnh đẹp tươi

Tâm lành mảnh đất sáng ngời Lưu Ly.
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Trước khi đi sâu vào 
những luyện tập Bồ 
đề tâm, chúng ta cần 

phải có những ý niệm căn bản 
trong tâm thức để thực hành 
luyện tập này.

1- Giá trị lớn lao đời người 
của chúng ta

Sự hiểu biết giá trị lớn lao đời 
người nhằm mục đích khích lệ 
chúng ta rút ra được lợi ích 
một cách đầy đủ đời người của 
chúng ta mà không phí phạm 
trong những hoạt động thiếu ý 
nghĩa. Đời người của chúng ta 
thật là quý giá và đầy ý nghĩa, 
nhưng duy chỉ nếu chúng ta 
sử dụng nó để đạt được sự giải 
thoát vĩnh cửu và hạnh phúc 
tối thượng của sự giác ngộ. 
Chúng ta cần tự khuyến khích 
để hoàn thành ý nghĩa thật sự 
đời người của chúng ta bằng 
cách thấu hiểu và suy ngẫm sự 
giải thích sau đây:

Nhiều người nghĩ rằng sự 
phát triển vật chất là ý nghĩa 

thật sự của đời người. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể thấy rằng 
trong thế giới này, bất cứ những 
tiến bộ vật chất mà chúng ta 
thực hiện được cũng không 
bao giờ giảm bớt sự đau khổ và 
những vấn đề của con người, 
ngược lại chúng còn thường 
gây ra một sự tăng trưởng cho 
sự đau khổ và cho những vấn 
đề. Kết quả là sự phát triển vật 
chất không phải là ý nghĩa thật 
sự của đời người. Điều quan 
trọng là phải biết rằng hiện 
tại chúng ta đang có được, chỉ 
trong một chút rất ít thời gian, 
thế giới của loài người bắt đầu 
từ những tiền kiếp của chúng 
ta và chúng ta có thể đạt đến 
được hạnh phúc tối thượng 
của sự giác ngộ bằng cách thực 
hành Phật pháp. Chúng ta có 
cái cơ hội hi hữu và bất thường 
này. Bằng sự đạt đến giác ngộ, 
chúng ta sẽ chuẩn nhận những 
ước mong của chúng ta và sẽ 
có thể chuẩn nhận cho những  

   PHẦN II
     NỀN TẢNG Ý THỨC  
         ĐỂ LUYỆN TẬP BỒ ĐỀ TÂM

      MINH HIỀN – MINH BẢN
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ước mong của tất cả những 
chúng sinh khác. Chúng ta sẽ 
được giải thoát một cách vĩnh 
viễn những đau khổ của cuộc 
đời này và vô số những cuộc 
đời tương lai của chúng ta và 
có thể giúp đỡ trực tiếp cho 
mỗi chúng sinh trong mỗi ngày, 
không ngoại trừ ai cả. Như thế 
hoàn thành sự giác ngộ là ý  
nghĩa thật sự của đời người.

Giác ngộ là ánh sáng bên 
trong của sự thông thái, khôn 
ngoan được giải thoát một cách 
vĩnh viễn tất cả những xuất hiện 
giả tạo và trong đó vai trò của nó 
là mang lại sự an bình tâm thức 
hằng ngày của mỗi chúng sinh. 
Thực tại, chúng ta đang đóng 
vai trò một sự tái sinh con người 
và có thể đạt đến được sự giác 
ngộ bằng cách thực hành Phật 
pháp. Không có gì mất mát to 
lớn hơn, không gì điên khùng, 
ngu ngốc lớn hơn là để lãng phí 
cơ hội quí giá này trong những 
sinh hoạt vô ý nghĩa. Như thế, 
sẽ thật rất khó khăn tìm thấy 
lại trong tương lai một cơ hội 
thật quí giá như thế. Trong 
một tạng kinh đức Phật đã đưa 
ra hình ảnh sự kiện này bằng 
cách phân tích như sau: Ngài 
yêu cầu các Phật tử hãy tưởng 
tượng một đại dương rộng lớn 

và sâu thẳm, một bộng gỗ tròn 
nổi bồng bềnh trên mặt nước và 
phía dưới sâu một con rùa đui 
mắt đang sống ở đó, nó chỉ trồi 
lên mặt nước mỗi một nghìn 
năm. Vậy bao nhiêu lần con rùa 
này chui đầu được vào chiếc 
bộng gỗ tròn? Ngài A-nan, đệ tử 
của Phật, trả lời rằng chuyện đó 
cực kỳ hiếm hoi.

Trong bối cảnh này, đại 
dương sâu rộng mênh mông 
tượng trưng cho luân hồi sinh 
tử, cho chu kỳ những cuộc 
đời ô trọc, dơ bẩn mà chúng 
ta biết được từ lúc thời gian 
chưa bắt đầu, đời này sang đời 
khác một cách liên tục. Chiếc 
bộng gỗ tròn kia biểu tượng 
cho Phật pháp và chúng ta 
là con rùa đui mù. Chúng ta 
không có thể chất là con rùa 
nhưng tâm thần thì không có 
sự khác biệt lớn lao gì mấy. Về 
thể chất, mắt chúng ta không 
mù nhưng con mắt thông thái 
khôn ngoan của chúng ta 
thì đui mù. Chúng ta đã trải 
qua vô số đời trước đây ở nơi 
sâu thẳm rộng bao la của đại 
dương luân hồi sinh tử, trong 
dưới ba tầng thấp hơn súc vật, 
của những tinh thần bị thiêu 
rụi và của địa ngục, và bây 
giờ được trồi lên mặt phẳng 
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nhân danh là con người, một 
lần trong một ngàn năm. Ngay 
cả sau khi đã đạt được trong 
một chốc lát, rất ít thời gian ở 
trên mặt đại dương của luân 
hồi sinh tử nhân danh là con 
người, còn thật là hiếm hoi 
gặp được bộng gỗ tròn Phật 
pháp. Như thế, đại dương luân 
hồi sinh tử cực kỳ rộng lớn và 
chiếc bộng gỗ tròn Phật pháp, 
không phải ở lại một chỗ duy 
nhất mà nó di chuyển và trong 
khi đó đôi mắt thông thái của 
chúng ta vẫn bị đui mù. Đó 
là tại sao đức Phật đã nói với 
chúng ta rằng trong tương lai 
sẽ cực kỳ hiếm hoi gặp được 
một lần Phật pháp nữa, ngay 
cả chúng ta có được một sự 
tái sinh làm con người. Gặp 
được Phật pháp  còn hiếm hoi 
hơn chuyện đó nữa. Chúng 
ta có thể thấy rằng trong thế 
giới này, phần lớn con người 
đã không được gặp Phật pháp 
ngay sau khi đạt được một thời 
gian ngắn ngủi là trạng thái 
con người này, đang ngự trên 
đại dương luân hồi sinh tử. Đó 
bởi vì đôi mắt thông thái của 
con người không được mở ra. 

Gặp gỡ Phật pháp nghĩa là 
gì? Đó có nghĩa là đi vào trong 
Phật giáo bằng cách tìm kiếm 

một cách nghiêm túc chỗ trú 
ngụ trong Phật, trong Pháp và 
trong Tăng và cũng để thấy sự 
có thể đi vào và tiến triển trên 
con đường giác ngộ. Không 
gặp được Phật pháp thì chúng 
ta không thể làm được điều đó 
và cũng không thể đến được 
hạnh phúc thanh khiết và vĩnh 
cửu của sự giác ngộ, ý nghĩa 
thật sự của đời người. Cuối 
cùng chúng ta nghĩ đến: “Hiện 
giờ, tôi đã đạt đến được thế giới 
con người trong một thời gian 
ngắn ngủi và tôi có khả năng 
đạt đến sự giải thoát vĩnh viễn 
sự đau khổ và hạnh phúc tối 
thượng của giác ngộ bằng cách 
đem thực hành Phật pháp. Đối 
với tôi không mất mát lớn lao 
gì cả, cũng không điên khùng 
lớn lao hơn để phí phạm cơ hội 
quí giá này trong những hoạt 
động không có ý nghĩa”. 

Với ý nghĩ này, chúng ta lấy 
quyết định một cách chắc chắn 
thực hành Phật pháp, ngay từ 
bây giờ, cho đến khi chúng ta có 
khả năng và đặc biệt là những 
chỉ dẫn của đức Phật trên sự 
từ bỏ, trên đại từ bi và trên cái 
nhìn sâu thẳm của trạng thái 
trống không mọi sự vật. Chúng 
ta thiền định tiếp theo trên 
sự quyết định này mãi mãi và 
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mãi mãi. Chúng ta thực hành 
sự tham thiền và thiền định 
này mỗi ngày trong nhiều lần. 
Chúng ta tự khích lệ bằng cách 
đặt tất cả ý nghĩa của nó đối 
với đời người của chúng ta.

Thật cần thiết phải tự hỏi 
những gì chúng ta chú trọng 
nhất, mong muốn nhất, mục 
tiêu gì trong những cố gắng 
của chúng ta và những gì 
chúng ta mơ ước. Đối với một 
số người thì đó là sở hữu chủ 
vật chất như một ngôi nhà to 
lớn với những tiện nghi tân 
thời, một chiếc xe hơi thể thao 
hay một công việc lương bổng 
thật cao. Đối với một số người 
khác thì đó là sự nổi tiếng, sự 
sang trọng, quyền thế, những 
cảm xúc mạnh hay sự phiêu 
lưu. Còn một số đông thì cố 
gắng tìm ra ý nghĩa của cuộc 
đời trong những liên hệ gia 
đình và trong nhóm bạn bè. 
Tất cả những thứ này có thể 
đem lại một cách giả tạo hạnh 
phúc trong một thời gian nào 
đó, nhưng chúng cũng có thể 
là nguyên nhân của một số lo 
âu và đau khổ. Những thứ đó 
sẽ không bao giờ cho chúng ta 
hạnh phúc hoàn toàn và lâu 
dài mà chúng ta mong mỏi tận 
đáy lòng. Những thứ đó sẽ làm 

cho chúng ta thất vọng chua 
chát vào lúc chúng ta chết 
nếu chúng ta cho đó là lý do 
chính đáng trong sự tồn tại 
của chúng ta, bởi vì chúng ta 
không thể mang chúng theo. 
Những sự hoàn thành bình 
thường đều không có bản chất 
và không có một kết thúc trong 
chính ta. Chúng không phải là 
ý nghĩa thật sự của đời người.

 Nhờ vào đời người mà chúng 
ta có thể thực hành Phật pháp 
và đạt đến được sự an bình tối 
thượng và sự thường trực của 
tinh thần được gọi là niết bàn 
hay cũng là giác ngộ. Những 
hoàn thành này là ý nghĩa thật 
sự của đời người vì đó là những 
trạng thái của hạnh phúc cuối 
cùng và chúng không lường 
gạt. Tuy nhiên, sự mong muốn 
lợi dụng những thú vui của 
thế giới này quá mạnh mẽ đến 
nỗi chúng ta không còn thấy 
lợi ích gì hơn nữa, không một 
chút gì dành cho sự thực hành 
Phật pháp. Ở một quan điểm 
tâm linh, sự thiếu lợi ích dành 
cho thực hành Phật pháp là 
một loại lười biếng được gọi là 
lười biếng, thoái chuyển. Cánh 
cửa giải thoát sẽ đóng kín cho 
đến khi nào chúng ta còn giữ 
sự lười biếng đó và chúng ta 
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cũng sẽ tiếp tục chịu những bất 
hạnh và những đau khổ trong 
cuộc đời này và trong vô số đời 
tương lai. Sự thiền định trên 
sự chết là một phương pháp 
cho phép chúng ta khuất phục 
sự lười biếng này, nó là vật cản 
trở chính yếu trong việc thực 
hành Phật pháp.

Chúng ta cần phải tham 
thiền và thiền định trên sự 
chết hơn nữa và hơn nữa cho 
đến khi có một nhận định sâu 
thẳm. Một cách rõ ràng chúng 
ta biết tất cả mọi người đều sẽ 
chết, nhưng sự nhận thức về 
sự chết của chúng ta nằm ở 
mức độ giả tạo. Sự hiểu biết 
sáng suốt về sự chết không 
đụng đến tâm của chúng ta và 
hậu quả là mỗi ngày chúng ta 
nghĩ “Tôi sẽ không chết vào 
hôm nay”. Ngay cả ngày chúng 
ta chết, chúng ta vẫn luôn luôn 
đang nghĩ những gì chúng ta 
sẽ làm trong ngày mai hay 
trong tuần tới. Tinh thần luôn 
nghĩ mỗi ngày “Tôi sẽ không 
chết vào hôm nay” là lừa đảo, 
là phỉnh phờ vì nó dẫn chúng 
ta trong một đường hướng sai 
lầm và làm trút bỏ hết ý nghĩa 
đời người của chúng ta. Ngược 
lại, trong khi thiền định trên 
sự chết, chúng ta sẽ thay thế 

từ từ cái ý nghĩ phỉnh gạt “Tôi 
sẽ không chết vào hôm nay” 
bởi ý nghĩ không lừa dối “Rất 
có thể rằng tôi sẽ chết vào 
hôm nay”. Tinh thần mỗi ngày 
nghĩ đến một cách tức thời 
“Rất có thể rằng tôi chết vào 
hôm nay” là sự nhận thức về 
sự chết. Nhận thức này loại 
bỏ một cách trực tiếp sự lười 
biếng, hệ phược và mở ra cánh 
cửa của con đường tâm linh, 
khích lệ chúng ta chuẩn bị sự 
sống tốt đẹp cho vô số cuộc 
đời tương lai, tạo ra những cố 
gắng nhằm cho chúng ta cam 
kết vào trong con đường giải 
thoát và giác ngộ. Bằng cách 
này, chúng ta sẽ cho nhiều ý 
nghĩa đối với đời người của 
chúng ta. Cho đến lúc này, 
chúng ta đã phí phạm vô số 
đời không có ý nghĩa trước đây 
của chúng ta. Trong những 
cuộc đời quá khứ, chúng ta đã 
gánh chịu những đau khổ và 
những đảo lộn tinh thần.

Sự chết của chúng ta nghĩa 
là gì? 

Vào lúc chết, linh hồn phân 
ly một cách vĩnh viễn với thể 
xác. Thân xác chúng ta ở lại 
chỗ của cuộc đời này, nhưng 
linh hồn của chúng ta đi vào 
những nơi khác của những 
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cuộc đời tương lai của chúng 
ta, tất cả giống như một con 
chim rời một tổ này để bay 
đến một tổ khác.

Có thể rằng chúng ta khó 
chịu khi nghe nói đến sự chết, 
nhưng sự kiện tham thiền về 
sự chết và thiền định trên đó 
là điều rất quan trọng cho hiệu 
quả thưc hành Phật pháp của 
chúng ta.

• Làm thế nào thiền định 
trên sự chết?

Trước tiên, chúng ta phải 
thực thi sự tham thiền như 
sau: «Chắn chắn rằng tôi sẽ 
chết. Không có phương tiện 
nào ngăn cản được thân xác 
của tôi không bị chấm dứt bởi 
sự già yếu được. Cuộc đời tôi 
trôi theo từng ngày, từng phút 
chốc, tôi không có một ý tưởng 
nào về việc khi nào tôi sẽ chết. 
Lúc nào chết hoàn toàn không 
chắc chắn. Nhiều người trẻ chết 
trước cha mẹ, có những đứa trẻ 
chết vào lúc mới sinh, không 
có gì chắc chắn ở thế giới này. 
Ngoài ra, còn có nhiều nguyên 
nhân chết sớm. Có nhiều người 
cẩn thận, đứng đắn và khỏe 
mạnh chết trong những tai nạn. 
Không có gì bảo đảm rằng tôi sẽ 
không chết vào hôm nay».

Sau khi đã tham thiền những 

điểm này nhiều lần, chúng ta 
lập lại trong đầu nhiều lần rằng 
«rất có thể tôi sẽ chết vào hôm 
nay, rất có thể tôi sẽ chết vào 
hôm nay» rồi chúng ta tập trung 
trên tình cảm do chuyện đó 
kích thích đưa đến. Chúng ta 
chuyển hóa tinh thần vào tình 
cảm này «Rất có thể tôi sẽ chết 
vào hôm nay» và lưu lại sự tập 
trung trên tình cảm này trong 
một điểm duy nhất càng lâu có 
thể được. Chúng ta thực hành 
sự thiền định này nhiều lần 
cho đến lúc mỗi ngày chúng ta 
nghĩ ngay đến «Rất có thể tôi 
sẽ chết vào hôm nay». Chúng 
ta kết thúc bằng kết luận rằng 
«Tôi dính chặt với những sự vật 
cuộc đời này không có một ý 
nghĩa nào cả, bởi vì tôi sắp phải 
rời bỏ thế giới này. Bắt đầu từ 
bây giờ, tôi sẽ hy sinh cuộc đời 
để thực hành Phật pháp với sự 
nghiêm túc và thanh khiết». Rồi 
chúng ta giữ lấy quyết định này 
suốt ngày đêm.

• Những nguy hiểm của 
một sự tái sinh thấp kém

Giải thích này nhằm mục 
đích khuyến khích chúng ta 
sắp đặt một sự bảo vệ chống lại 
những nguy hiểm của một sự 
tái sinh thấp kém. Nếu chúng 
ta không làm điều đó ngay bây 
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giờ, trong khi chúng ta vui sống 
một đời người với những tự do 
và những xoay chuyển thì sẽ 
quá chậm khi mà chúng ta sẽ 
bị một trong ba lần tái sinh ở 
tầng lớp thấp kém hơn.

• Làm thế nào thiền định 
trên những nguy hiểm của 
một sự tái sinh thấp kém?

Trước tiên, chúng ta phải 
thực thi sự tham thiền như 
sau: «Một ngọn đèn dầu bị tắt 
khi không còn dầu nữa, bởi vì 
ngọn đèn được cháy lên bắt 
đầu từ dầu. Nhưng khi thể xác 
chúng ta chết, ý thức hay tinh 
thần hay linh hồn của chúng ta 
không chết, bởi vì linh hồn của 
chúng ta không được tạo ra bắt 
đầu từ thể xác. Khi chúng ta 
chết, linh hồn phải rời bỏ thể 
xác hiện tại, chỉ là một nơi trú 
ngụ tạm thời và tìm thấy một 
thân xác khác, giống như một 
con chim rời bỏ tổ này để bay 
đến một tổ khác. Tinh thần 
của chúng ta không có được 
sự tự do lưu lại cũng không 
có sự chọn lựa nơi đến. Chúng 
ta được thúc đẩy đi về nơi tái 
sinh kế tiếp bởi những ngọn 
gió nghiệp định của chúng ta.  
Nếu nghiệp định chín muồi khi 
chúng ta chết là xấu, là tiêu 
cực thì chắc rằng chúng ta sẽ 

tái sinh trong một tầng lớp 
thấp kém. Những tiềm năng 
tiêu cực của những hành động 
trú ngụ trong tâm linh bổn thể 
nguyên gốc hay tâm linh hằng 
biến thiên hay tâm linh không 
thời gian của chúng ta, ít nhất 
đã được thanh lọc bởi sự thực 
hành một sự cầu nguyện đứng 
đắn và bất cứ một tiềm năng 
nào đó có thể chín mùi vào lúc 
chúng ta chết. Ý thức về điều 
đó chúng ta tự hỏi «nếu tôi 
chết ngày hôm nay thì ngày 
mai tôi sẽ ở đâu? Rất có thể 
tôi sẽ ở trong tầng lớp những 
súc vật, ở giữa những tinh 
thần đói khát hay ở địa ngục. 
Nếu hôm nay có vài người đối 
xử với tôi như quân ngu ngốc 
thì tôi rất khó chịu đựng được. 
Nhưng tôi sẽ làm gì nếu tôi 
thật sự trở thành một con lừa, 
một con heo hay một con cá 
làm đồ ăn cho con người?».

2. Tìm kiếm nơi trú ngụ
Trong bối cảnh này, tìm kiếm 

nơi trú ngụ có nghĩa là tìm 
kiếm nơi trú ngụ trong Phật, 
Pháp, Tăng. Sự thực hành này 
có mục đích bảo vệ chúng ta 
một cách vĩnh viễn tránh sự tái 
sinh thấp kém. Hiện tại, chúng 
ta là những con người, như thế 
đã thoát được một sự tái sinh 
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mệnh danh là thú vật, tinh 
thần đói khát hay ở địa ngục, 
nhưng tình trạng này chỉ tạm 
bợ. Chúng ta giống như là một 
tù nhân được phép ở lại nhà 
trong một tuần lễ, nhưng tiếp 
theo phải quay trở lại chỗ ngục 
tù. Chúng ta cần phải giải thoát 
một cách vĩnh viễn những đau 
khổ của cuộc đời này và vô số 
những cuộc đời tương lai. Để 
hoàn thành điều đó, trước tiên 
chúng ta cần phải đi vào và tiến 
tới trên con đường Phật tử giác 
ngộ, để đi đến cho hết kỳ hẹn. 
Điều đó phụ thuộc vào chuyến 
đi trong Phật giáo.

Tìm kiếm nơi trú ngụ là 
thực hành cho phép chúng ta 
vào trong Phật giáo. Để cho 
sự thực hành được có phẩm 
chất, chúng ta nhìn thấy hình 
ảnh đức Phật trước mặt và 
niệm hay hứa hẹn bằng tâm 
linh tìm nơi trú ngụ trong 
Phật, Pháp và Tăng trong suốt 
cuộc đời của chúng ta. Sự hứa 
hẹn này là sự ước muốn có 
nơi trú ngụ. Đó là cửa ngõ đi 
vào trong Phật giáo. Cho đến 
khi nào còn giữ lời hứa đó 
thì chúng ta ở bên trong Phật 
giáo, nhưng nếu chúng ta cắt 
đứt lời hứa đó thì chúng ta ở 
bên ngoài Phật giáo. Đi vào và 

lưu lại bên trong Phật giáo là 
chúng ta có thể đi vào và tiến 
tới trên con đường Phật tử giải 
thoát và giác ngộ và đưa đến 
kết thúc hạn kỳ.

Điều quan trọng là đừng bao 
giờ từ bỏ lời hứa tìm kiếm nơi 
trú ngụ trong Phật, Pháp và 
Tăng trong suốt cuộc đời của 
chúng ta. Tìm nơi trú ngụ trong 
Phật, Pháp, Tăng có nghĩa là 
làm những cố gắng để nhận ân 
huệ của Phật, để đặt Phật pháp 
vào thực hành và để nhận sự 
giúp đỡ của Tăng. Đó là ba cam 
kết chính yếu của ước muốn 
nơi trú ngụ. Trong khi giữ gìn 
và thực hành nghiêm túc ba 
cam kết chính yếu của nơi trú 
ngụ này, thì chúng ta có thể đạt 
đến được mục tiêu cuối cùng.

• Làm thế nào thiền định 
trên sự tìm kiếm nơi trú ngụ? 

Trước tiên, chúng ta tham 
thiền những điều như sau: «Tôi 
muốn tự bảo vệ và giải thoát 
một cách vĩnh viễn những đau 
khổ của cuộc đời này và vô số 
những cuộc đời tương lai của 
tôi. Tôi muốn hoàn thành điều 
đó duy chỉ nhận những ân huệ 
của Phật, đặt Pháp vào thực 
hành và nhận sự giúp đỡ của 
Tăng, những người bạn tâm 
linh tối thượng».
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Bụt                                                       
                                                              BÙI BÍCH TÂM

1. Bụt chính là Người
Hiểu biết thật uyên thâm
Lý Vô ngã, Vô thường
Lý Duyên sinh, Nhân quả
Tự làm chủ tâm thân
Không ngạo mạn kêu căng
Không ươn hèn quỵ lụy
Tùy theo từng cảnh ngộ
Khéo hành xử dung thông
Cho đời vơi đau khổ
Sống vui hòa
                         Người ơi!

2. Bụt chỉ là Người
Thường hằng tỉnh thức
Tự thức tỉnh mình
Thức tỉnh tha nhân
Tránh xa điều xấu ác
Thích ứng việc tốt lành
Giúp ích mọi chúng sinh
Sống an bình hòa hợp.

3. Bụt chỉ là Người
Luôn luôn tỉnh thức
Từng giây, từng phút
Từng ý, từng lời
Mọi việc, mọi người
Mọi nơi, mọi lúc
Đi đứng nằm ngồi
Uống ăn nghỉ ngủ
Chánh niệm gìn giữ
Chẳng hề buông lơi.
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NHẠC ĐẠO GIÁO  
CỦA NGƯỜI QUẢNG ĐÔNG  

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
       LÊ HẢI ĐĂNG

1. Người Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Người Quảng Đông là một trong những tộc người chiếm 

dân số đông nhất trong cộng đồng người Hoa ở Thành phố 
Hồ Chí Minh. Người Hoa hiện có vào khoảng nửa triệu dân, 
trong đó người Quảng Đông chiếm 45%, còn lại là các tộc 
người Triều Châu, Phước Kiến, Hải Nam và Khách Gia. Sự 
ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa người Việt và người Hoa 
cũng chủ yếu thể hiện trên bình diện văn hóa Hoa Nam với 
tộc người chủ thể là Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông trở 
thành ngôn ngữ chính của cộng động người Hoa, còn gọi là 
Bạch thoại, Đường thoại, tiếng Quảng Châu hay Việt âm và 
có nhiều nét tương đồng với tiếng Việt. Điều này, chúng ta 
có thể tìm thấy dấu vết qua nhiều nét trong sinh hoạt, như 
tên địa danh, tục danh, tên nhiều món ăn với bộ phận tiếng 
Hán – Việt, thậm chí thuần Việt.

Lịch sử di dân của người Hoa vào Nam Bộ mang tính chất 
quy mô có tổ chức đầu tiên được ghi nhận vào năm 1679, đời 
chúa Nguyễn Phước Tần (1620 – 1687). Khi ấy, quan Tổng 
binh trấn thủ quân thuỷ lục các địa phương ở Long Môn, thuộc 
tỉnh Quảng Đông là Dương Ngạn Địch và phó tướng Huỳnh 
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Tấn (Hoàng Tiến), cùng quan Tổng binh trấn thủ các châu 
Cao, Lôi, Liêm là Trần Thắng Tài và phó tướng Trần An Bình 
đem binh biền và gia quyến trên 3.000 người, chiến thuyền hơn 
50 chiếc đến Đàng Trong xin tỵ nạn. 

Năm 1689, Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lý, khi đó vùng 
đất này có khoảng bốn mươi nghìn hộ, trong đó, người Trung 
Hoa sống rải rác trên khu vực đã khai phá rộng một nghìn dặm. 
Trước tình hình cư ngụ lẫn lộn giữa người nhập cư và người 
Việt, Nguyễn Hữu Cảnh đã tập trung họ lại và lập ra hai làng 
Thanh Hà và Minh Hương. 

Sau khi Pháp khai thác thuộc địa dấy lên nhiều đợt người 
Trung Quốc nhập cư Nam Bộ. Cùng thời gian này (1840), Pháp 
buộc triều đình Mãn Thanh bãi bỏ lệnh cấm công dân xuất 
ngoại và tiến hành ký kết các hợp đồng thỏa thuận về việc xuất 
khẩu lao động. Việc khai thác thuộc địa tự thân cần tới một 
lực lượng đông đảo nhân công giá rẻ. Những di dân người Hoa 
đã đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu này, đi kèm với những 
chính sách khuyến khích nhập cư. 

Đợt nhập cư cuối cùng diễn ra vào năm 1947 – 1949 khi 
cuộc nội chiến ở Trung Quốc đã đưa đến khoảng 80.000 người 
Hoa vào Nam Bộ. Trước đó, năm 1937, Nhật tấn công Trung 
Quốc đã gia tăng 171.000 người nhập cư. Sau Thế chiến II kết 
thúc, sự gia tăng dân số trong cộng đồng người Hoa chủ yếu 
mang tính chất tự nhiên. Kể từ đó, nội bộ cộng đồng người Hoa 
có sự chuyển biến tương ứng, ít nhất về mặt tâm lý và ngày 
càng tạo dựng mối quan hệ gắn kết với quốc gia sở tại. Tập 
quán sinh hoạt và phương thức ứng xử cũng đi đến giai đoạn 
hội nhập cộng đồng người Việt. Văn hóa Hoa trở thành một bộ 
phận không thể tách rời trong tổ hợp văn hóa đa nguyên của 
vùng đất Nam Bộ.

2. Nhạc Đạo giáo của người Quảng Đông 
2.1. Nhạc Đạo giáo của người Quảng Đông về cơ bản là sự 

tiếp nối truyền thống Hoa Nam, Trung Quốc du nhập Nam 
Bộ khoảng những năm 30 của thế kỷ XX. Nó hình thành trên 
cơ tầng của tín ngưỡng Đạo giáo với quan niệm sùng bái quỷ 
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thần thời cổ đại, cộng với tư 
tưởng Hoàng Lão của Đạo 
gia và sự kế thừa học thuyết 
Thần tiên, Phương thuật… 
thời Xuân thu Chiến quốc. 
Trong quá trình hình thành, 
phát triển, âm nhạc Đạo 
giáo nói riêng và Đạo giáo 
nói chung không ngừng tích 
hợp nhiều yếu tố từ quan 
phương tới dân gian. 

Như chúng ta biết, Đạo 
giáo là tôn giáo bản địa của 
Trung Quốc tồn tại song 
hành cùng với Nho giáo, Phật giáo. Trong quá trình cộng tồn, 
chúng ảnh hưởng qua lại và trong nhiều trường hợp, nỗ lực 
bóc tách các thành tố, từ giáo lý, đối tượng thờ tự cho tới việc 
thực hành lễ… trở nên khó khăn. Cùng với sự thăng trầm của 
lịch sử, đã có lúc, Đạo giáo từng được thượng tôn lên làm 
tôn giáo chính thống, phát triển tới đỉnh cao vào thời Đường, 
Tống. Sau thế kỷ XII, Đạo giáo dần dần chia thành hai tông 
phái lớn là Toàn Chân Đạo và Chính Nhất Đạo. Những đạo 
sĩ phái Toàn Chân đều xuất gia, sống ẩn dật nơi rừng sâu núi 
thẳm, chuyên tâm tu luyện nội đan. Còn những đạo sĩ thuộc 
phái Chính Nhất thường có gia đình, chuyên hành nghề trừ 
ma, dâng sao giải hạn… 

Đạo giáo của người Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh 
chủ yếu thuộc bộ phận thứ hai. Bên cạnh những người hành 
nghề tự do (được gọi là Xí phù lẩu – lão sư phụ) di cư từ Hải 
Phòng, Quảng Ninh còn có một bộ phận lớn được hình thành 
tổ chức, tiêu biểu là nhóm Khánh Vân Nam Viện ở quận 11, 
Nhóm nhạc lễ miếu Bà Ngũ Bang, thành phố Vũng Tàu. 

2.2. Âm nhạc Đạo giáo là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, 
hình thành trên cơ sở bất phân giữa mối quan hệ của khoa nghi 
và âm nhạc, kể cả lễ Tả chái (Đả chay), một nghi thức cầu siêu 
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cho người chết. Chính vì 
vậy, nhạc Đạo giáo được 
gọi là âm nhạc nghi thức 
(nhạc lễ). 

Việc thực hành nghi 
lễ, bản thân cần đến 
sự tham gia của công 
cụ âm nhạc. Âm nhạc 
tạo không khí cho buổi 
lễ, đồng thời trở thành 
phương tiện giúp người 
thực hành nghi lễ vừa có 
khả năng cộng thông với 
thế giới vô hình vừa thực 

hiện biện pháp tu hành.
a. Khái niệm về Khoa nghi
Theo tự hình, “Khoa” là “Nghi thức”, nhằm chỉ những động 

tác, trình thức trong quá trình hành lễ. Đạo giáo có câu “Ỷ 
khoa xiển sự”, có nghĩa là việc hành sự phải được thực hiện 
dựa trên quy phạm, thứ tự nhất định.

“Nghi” là lễ tiết, nghi thức, quy phạm về hành vi. Người thực 
hành nghi lễ phải dựa trên những quy phạm, lễ tiết được thừa 
nhận để nhập vai.

Nội dung các khoa nghi sau khi trải qua thời gian dài định 
hình về quy phạm, cách thức, tất cả đều được văn bản hóa 
thành Sách khoa nghi. Sách khoa nghi giống như kịch bản mà 
những người thực hành nghi lễ lấy làm căn cứ trình diễn. Ở 
Khánh Vân Nam Viện, khoa nghi sử dụng gồm có: Tán khoa, 
kinh Di Đà, kinh Kim Cang, Kim Cang sám, Thủy sám, Tam 
Nguyên sám, Phóng Đại Mông Sơn…  

Trong hoạt động Pháp sự, khoa nghi nhằm chỉ các loại trình 
thức, quy phạm, thứ lớp, thậm chí bao trùm mọi hành vi, như 
hát, múa, niệm, độc, chú… Vì thế, khoa nghi là một hệ thống 
hành vi mang tính tổng hợp và có trình thức. Nó liên quan 
mật thiết với âm nhạc và là một bộ phận bảo thủ truyền thống  
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khiến cho âm nhạc Đạo giáo vẫn đảm bảo được tính kế thừa, 
lưu truyền văn hóa.   

b. Bộ phận âm nhạc 
Bộ phận âm nhạc gồm hai thành phần: Cổ nhạc và ban Kinh 

sám. Bộ phận Cổ nhạc có thể diễn tấu độc lập, còn Ban Kinh 
sám chủ yếu làm nhiệm vụ thực hành nghi lễ. Hai bộ phận này 
liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hành nghi lễ. 

3. Cơ cấu tổ chức 
3.1. Ban kinh sám
Ban kinh sám được cấu thành bởi các Chủ khoa và Thủ. 

Giống như nhạc lễ của người Triều Châu, ban Kinh sám sử 
dụng hệ thống Kinh văn như một công cụ để thực hành nghi 
lễ. Chúng chuyển tải thông qua các thủ pháp diễn xướng và 
đạt tới tính trình thức khá ổn định. Trong quá trình thực hành 
các Khoa nghi, bộ phận Cổ nhạc đóng vai trò phụ họa hoặc 
tạo môi trường sống động cho không gian nghi lễ. Quan sát lễ 
Vu Lan, một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm 
của người Quảng Đông diễn ra vào tháng 7 âm lịch, ở đây huy 
động tới một số lượng khá phong phú bài bản diễn xướng, 
cũng như diễn tấu. Theo trình tự thời gian, lễ Vu Lan gồm các 
nội dung sau:  

NGÀY MÙNG MỘT:
- 9 giờ sáng: Khai đàn. 
- 10 giờ sáng: Khai quang, khải thỉnh. 
- 12 giờ trưa: Khai sám Ngọc Hoàng bảo sám. 
- 12 giờ 30 trưa: Diễn tấu cổ nhạc. 
- 1 giờ chiều: Khai quang, khải linh.
- 2 giờ chiều: Khai kinh Huyền môn chân kinh, quyển thượng.
- 2 giờ30 chiều: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám. 
- 3 giờ 30 chiều: Vãn chiêu cúng thực. 
NGÀY MÙNG HAI:
- 7 giờ sáng: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám. 
- 8 giờ sáng: Tảo chiêu. 
- 9 giờ sáng: Kiền lễ Ngọc Hoàng bảo sám. 
- 10 giờ 30 sáng: Kiền tụng Huyền môn chân kinh, yến khách.
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- 1 giờ chiều: Kiền lễ Thái Thượng Huyền môn kinh, 
quyển thượng.

- 1 giờ 30 chiều: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám.
- 2 giờ chiều: Kiền tụng Thái Thượng Huyền môn kinh, 

quyển hạ.
- 2 giờ 30 chiều: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám.
- 3 giờ 30 chiều: Vãn chiêu cúng thực. 
- 4 giờ 30 chiều: Thi tiểu thực.
NGÀY MÙNG BA:
- 7h sáng: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám.
- 8h sáng: Tảo chiêu. 
- 9h sáng: Kiền lễ Tam Thanh bảo sám. 
- 10h30 sáng: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển thượng, 

cúng thực.
- 12h trưa: Kiền lễ Đại bi bảo sám.
- 12h30 trưa: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển trung.
- 2h chiều: Kiền tụng Địa Tạng kinh, quyển hạ. 
- 2h30 chiều: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám. 
- 3h30 chiều: Vãn chiêu cúng thực. 
- 4h30 chiều: Thi tiểu thực. 
NGÀY MÙNG BỐN:
- 7h sáng: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám.
- 8h sáng: Tảo chiêu.
- 9h sáng: Kiền lễ Tiêu kiếp bảo sám.
- 10h30 sáng: Kiền tụng Kim cang kinh, cúng thực.
- 12h30 trưa: Diễn tấu cổ nhạc. 
- 1h30 chiều: Đại tán thiên hóa.
- 3h chiều: Kiền tụng Vu Lan bồn kinh, huyết bồn.
- 4h chiều: Kiền lễ Thần vũ bảo sám.
- 4h30 chiều: Vãn chiêu cúng thực.
NGÀY MÙNG NĂM:
- 7h sáng: Kiền lễ Thần Vũ bảo sám.
- 8h sáng: Tảo chiêu. 
- 9h sáng: Kiền lễ Thần Vũ bảo sám. 
- 10h30 sáng: Kiền tụng A Di Đà kinh. 
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- 1h chiều: Kiền tụng, Thái Thượng huyền môn kinh, 
quyển thượng.

- 1h30 chiều: Kiền lễ Vô cực bảo sám.
- 2h chiều: Kiền tụng Thái Thượng huyền môn kinh, quyển hạ. 
- 2h30 chiều: Kiền lễ Vô cực bảo sám.
- 3h30 chiều: Vãn chiêu cúng thực. 
- 4h30 chiều: Thi tiểu thực.
NGÀY MÙNG SÁU:
- 7h sáng: Kiền lễ Vô cực bảo sám. 
- 8h sáng: Tảo chiêu. 
- 9h sáng: Kiền lễ Thượng nguyên bảo sám. 
- 10h30 sáng: Kiền tụng Kim cang kinh, Tiễn hành.
- 1h chiều: Kiền lễ A Di Đà kinh.
- 1h30 chiều: Kiền lễ Trung nguyên bảo sám.
- 2h chiều: Kiền tụng Vu Lan bồn, Huyết bồn. 
- 2h30 chiều: Kiền lễ Hạ nguyên bảo sám. 
- 3h30 chiều: Vãn chiêu cúng thực.
- 4h30 chiều: Thi tiểu thực.
NGÀY MÙNG BẢY:
- 6h30 sáng: Kết sám Hạ nguyên bảo sám. 
- 7h sáng: Tảo chiêu. 
- 7h30 sáng: Kết kinh Tam nguyên diệu kinh. 
- 9h sáng: Thanh lý đàn tràng. 
- 12h trưa: Phóng đại Tam Thanh. 
- 4h chiều: Tống linh độ Tiên kiều.
- 4h15 chiều: Chiêu thần tống thánh.
NGÀY MÙNG CHÍN: 
- 1h chiều: Phóng thủy u. 
NGÀY MÙNG MƯỜI: 
- 5h sáng: Cúng chư thiên. 
Như trên đã nói, Ban kinh sám với chức năng thực hành 

nghi lễ, nên có cơ cấu tổ chức khá ổn định, kể cả tính chất. 
Những bài bản sử dụng ở đây bảo lưu nhiều thủ pháp nghệ 
thuật truyền thống, như xướng (tán xướng, vũ xướng), vịnh 
(tụng vịnh, xướng vịnh) tán, tụng (phúng tụng, tề tụng), niệm, 
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chú, bạch... và luôn được trình diễn với các động thái (hành vi) 
đã được quy phạm với tính chất âm nhạc “thanh hư điềm tĩnh”. 
Trong khi đó, bộ phận Cổ nhạc lại không ngưỡng biến đổi.

3.2. Bộ phận Cổ nhạc 
Bộ phận Cổ nhạc gồm tập hợp các nhạc khí: Tiêu (4 cây), 

Nhị hồ (1 cây), Đại hồ1 (1 cây), Da hồ (1 cây), Đại cổ (1 chiếc), 
Cổ tranh (1 chiếc), Tần cầm (1 chiếc), đàn Tam thập lục  
(1 chiếc), Nguyệt cầm (1 chiếc), Điện cầm (guitar Hawai 1 cây, 
Địch (2 chiếc) -  ít dùng, chỉ xuất hiện trong lễ Khai quang.

Khác với nhạc lễ của người Triều Châu phát triển chủ yếu 
dựa trên nền tảng của âm nhạc dân gian, bộ phận Cổ nhạc 
trong âm nhạc Đạo giáo của người Quảng Đông chỉ bảo lưu 
một bộ phận âm nhạc truyền thống, còn đại bộ phận là ca 
khúc đương đại chuyển soạn cho dàn nhạc cổ truyền diễn tấu. 
Bởi vậy, yếu tố cổ truyền ở đây cần hiểu dưới góc độ phong 
cách. Nếu tiếp cận chúng trên phương diện âm nhạc, lấy bài 
bản làm đối tượng khảo chứng thì khó thể phân định rạch 
ròi giữa nhạc lễ (truyền thống) và nhạc giải trí (đương đại), 
có lẽ trừ bộ phận Kinh văn (do Ban Kinh sám thực hiện), vì 
gắn liền với nội dung của từng Khoa nghi, nên vẫn duy trì 
những quy định nghiêm ngặt về tổ chức, cũng như xoang điệu 
(truyền thống). 

Một đặc điểm khác cũng đáng lưu ý ở nhạc lễ Quảng Đông 
(so với nhạc lễ Triều Châu) là việc đề cao vai trò của bộ phận 
Ty trúc (đàn dây và tiêu). Bộ gõ (la, cổ...) sử dụng với số lượng 
khá hạn chế. Kèn Sôna, một nhạc khí phổ biến trong nhạc lễ, 
cùng với Hào đầu (đồng) cũng không thấy sử dụng. Các nhạc 
khí mang âm hưởng lớn hầu như ít dùng, thay vào đó là nhạc 
cụ dây và hơi (chủ yếu là tiêu) nhằm tăng cường khả năng biểu 
đạt của giai điệu qua các bài bản diễn tấu. Điều này khác cơ 
bản với các đội La cổ phổ biến trong cộng đồng, đồng thời đã 
tiến một bước dài so với những loại hình âm nhạc hình thành 

1 Đại hồ ít khi xuất hiện với cơ cấu 2 cây trong một tổ chức, ở tang lễ 
thường kết hợp với đàn Tam thập lục. 
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thời kỳ đầu của người Hoa trên đất Nam Bộ, chủ yếu nhằm xác 
lập không gian nghi lễ, thông qua việc đánh động – một chức 
năng thông tin. 

Mặc dù xuất phát từ mục đích phục vụ nhu cầu thực hành 
nghi lễ, nhưng, qua đó nhạc lễ của người Quảng Đông bộc lộ 
rõ xu hướng thế tục hóa bằng việc nhấn mạnh vai trò hưởng 
thụ nghệ thuật. Hiệu quả điều tiết âm lượng nhờ bộ phận 
khuếch đại âm thanh được xử lý một cách hiệu quả, hợp lý. 
Bên cạnh đó, tính dị bản vốn là một đặc trưng của âm nhạc 
dân gian đã văn bản hóa đạt tới mức độ ổn định tương đối 
và liên tục cập nhật. Tìm hiểu về hệ thống bài bản ở nhóm 
nhạc lễ tại Khánh Vân Nam Viện cho thấy có đến 80% là ca 
khúc, từ nhạc chủ đề phim cho đến ca khúc nổi tiếng Hong 
Kong, Đài Loan, kể cả nhạc của người Việt, như: “Lệnh tướng 
quân”, “Tiểu Lý phi đao”, “Vương Chiêu Quân”, “Một chuyến 
đi phóng khoáng”, “Rượu ngon pha café”, “999 đóa hồng”, 
Bao Thanh Thiên... 

4. Kết luận  
Am nhạc Đạo giáo của người Quảng Đông ở Thành phố Hồ 

Chí Minh là một bộ phận trong tổng thể di sản văn hóa các tộc 
người sống trên đất nước ta với những đặc trưng riêng được 
hình thành từ quá trình lịch sử, góp phần làm hình thành tính 
đa sắc trong bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam. Mặt khác, 
âm nhạc Đạo giáo của người Quảng Đông cũng chính là những 
“hóa thạch” của văn hóa Hoa Nam. Tại Trung Quốc, sau Cách 
mạng Tân Hợi và đặc biệt là cách mạng văn hóa, văn hóa truyền 
thống rơi vào tình trạng mai một nghiêm trọng. Cách mạng 
văn hóa đã gây ra tổn thất không gì bù đắp đối với nghệ thuật 
truyền thống, trong khi đó, tại vùng trời phía Nam của Việt 
Nam, chúng vẫn được bảo lưu và tiếp tục phát triển, vì đã ra 
tách khỏi bối cảnh hiện thực của vùng phát tích. Chính vì lẽ 
đó, nghệ thuật của người Hoa nói chung và âm nhạc Đạo giáo 
của người Quảng Đông nói riêng có những lý do để tồn tại một 
cách khác biệt với văn hóa người Việt cũng như vùng văn hóa 
Hoa Nam phát tích. 
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PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER

 ĐẶC ĐIỂM VÀ HƯỚNG ĐẾN 
CÁC GIẢI PHÁP  

GIÁO DỤC, XÃ HỘI
                                               
       KIM CHƯƠL

1. Mấy đặc điểm hoằng pháp của Phật giáo Nam tông Khmer
Tộc người Khmer ở Nam Bộ gắn liền với Phật giáo nguyên 

thủy (Theravada) đã được truyền bá vào khu vực Suvannabhumi 
tức Đông Nam Á ngày nay. Theo phong tục tập quán của đồng 
bào Khmer qua nhiều thế kỷ, khi định cư ở một nơi nào có từ 
60-70 hộ gia đình trở lên, họ chung lòng chung sức cùng nhau 
lập chùa, thỉnh chư Tăng về trụ trì để có nơi thờ phụng Tam bảo 
và cúng dường tạo phước. Chùa của người Khmer vốn tĩnh lặng 
và tôn nghiêm, một trung tâm đoàn kết, là nơi thực hiện chức 
năng giáo dục, đồng thời dành cho các hàng Phật tử gieo duyên 
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tạo phước để làm tài sản cho kiếp vị lai cũng như sự an lành 
trong đời sống hiện tại. Mặt khác, nhà chùa là chốn để cho đồng 
bào Phật tử quy y Tam bảo, có nhiệm vụ giáo huấn lời dạy của 
Đức Phật đến chư Tăng và hàng Phật tử am hiểu về đạo lý và để  
thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Tục ngữ Khmer có câu:

“Còn sống vào chùa gửi thân
Sau khi từ trần vào xin gửi cốt”.

Tóm lại, chùa là nơi truyền bá những lời dạy của Đức Phật. 
Chư Tăng là người hướng dẫn cho đồng bào Phật tử thực hiện 
nếp sống lành mạnh, tốt đạo đẹp đời. Đó là mục tiêu cốt lõi 
của công việc hoằng pháp ở các chùa Khmer Nam bộ xưa cũng 
như nay. 

Đối với người Khmer, các lễ hội truyền thống đóng một vai 
trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Chúng không những 
chi phối đến toàn bộ sinh hoạt tinh thần, vật chất mà còn chiếm 
một khoảng thời gian lớn của các gia đình. Họ có rất nhiều lễ 
hội dân gian và lễ hội trong Phật giáo như: Lễ Vêsak (lễ Phật 
Đản), lễ Maghapuja (rằm tháng Giêng âm lịch), lễ Kathina (lễ 
dâng y), lễ Nhập Hạ, lễ Ra Hạ, lễ Đôn-ta, lễ Chôl Chchnăm 
Thmây, Okombook, Trai tăng, Cầu siêu, Tang lễ, lễ Cưới. Ngoài 
các ngày lễ lớn ra hàng tháng còn có các ngày giới như: ngày 
mùng 8, ngày Rằm, ngày 23 và ngày 30, v.v… nên trong những 
ngày lễ của họ, dù bắt nguồn từ đâu thì vẫn gắn liền với ngôi 
chùa và chư Tăng. Người Khmer thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu 
an, cầu siêu và giảng đạo, thuyết pháp. Hình thức thuyết pháp 
ở đây là thuyết giảng 1 vị hoặc thuyết giảng đối đáp gồm 2, 3, 
4, 5 vị. Đặc biệt, hình thức thuyết 3 vị là họ lấy theo tích kết 
tập Kinh Tạng lần thứ nhất. Người chủ tọa kết tập Tam Tạng 
lần thứ nhất là Trưởng lão Mahakassapa, Ngài là vị vấn đạo về 
pháp luật đến Trưởng lão Upàli là người đáp về luật đáp những 
câu hỏi của ngài Mahakassapa. Còn Trưởng lão Ananda là vị 
đáp về Kinh Tạng lẫn Vi Diệu Tạng. Ngoài ra, hình thức thuyết 
pháp gồm 5 vị là họ lấy theo tích từ khi Bimbà (Da Du Ða La) 
tỳ khưu Ni nhập niết bàn được 15 ngày, tất cả Tăng đoàn có sự 
thương tiếc vô cùng, nên Đức Phật cho phép các vị thánh tăng 
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thuyết giảng đối đáp trong thời ấy là Trưởng lão Mahakassapa. 
Ngài là vị vấn đạo đến Ngài Trưởng lão Anuruutha và Trưởng 
lão Ananda là người đáp và Trưởng lão Ananda là người vấn đạo 
đến Lahula và Kalenathera là 2 vị đáp lời. Một hình thức nữa 
là đàm đạo tức là thuyết nhiều vị tùy theo đơn vị tổ chức thỉnh 
giảng, và có thể thuyết giảng ở chùa hoặc ở nhà hay là một làng 
xóm nào đó. Đó là một nét đặc trưng mang tính truyền thống 
mà không thể không nhắc đến trong lĩnh vực hoằng pháp của 
Phật giáo Nam tông Khmer.

Đối với đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tư tưởng giáo lý 
Phật giáo đã thắm nhuần trong tâm hồn mọi người. Họ lấy giáo 
lý của Đức Phật làm tiêu chuẩn sống và càng không thiếu trong 
sinh hoạt lễ hội, trong xu thế hội nhập và phát triển không 
ngừng của xã hội hiện nay. Điều này đã cho chúng ta thấy, trong 
các phương tiện dẫn dắt con người đến với đạo Phật thì hoằng 
pháp là phương tiện gần gũi, phổ biến và hiệu quả hơn hết. Mặt 
khác, sức truyền cảm và sự chuyển hóa của hoằng pháp để đáp 
ứng nhu cầu tâm tư tình cảm của đại đa số quần chúng, nên 
hoằng pháp trong Phật giáo luôn có sức thu hút để thuyết phục 
lôi cuốn quần chúng hơn. Hoằng pháp là phương tiện hoằng 
hóa độ sanh, mục tiêu hóa độ chúng sanh giác ngộ chân lý giải 
thoát của Đức Phật làm chính. Bản chất của hoằng pháp hệ 
phái Phật giáo Nam tông Khmer là đề cao tư tưởng và triết 
lý đạo Phật, sáng suốt tùy duyên mà khởi sự hoằng pháp 
để phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Phật tử người Khmer. 

  2. Phát triển công tác hoằng pháp của Phật giáo Nam 
tông Khmer hiện nay: Một số đề xuất

Hiện nay, nền khoa học hiện đại và  lối sống văn minh ngày 
càng phát triển, nhu cầu về đời sống vật chất của con người 
được nâng lên. Mặt khác, cần có nhiều nỗ lực đưa ra những 
giải pháp thích hợp nhằm để cân bằng đời sống vật chất và đời 
sống tinh thần của con người, góp phần cải thiện đạo đức xã 
hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hoằng pháp của hệ phái Phật giáo 
Nam tông Khmer giữ vai trò thiết thực, gắn liền mục tiêu này 
đối với đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ hiện nay. 
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Bên cạnh đó, đời sống của người Khmer Nam Bộ hiện nay 
có nhiều thay đổi hơn so với trước kia. Một thực tế hiện nay 
là ở Nam Bộ ngày càng nhiều vấn đề xã hội đang nảy sinh và 
tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân, trong đó có tộc 
người Khmer ở đây. Những vấn đề xã hội nổi cộm của đồng 
bào Khmer Nam Bộ hiện tại là: Hạ tầng cơ sở còn thấp, giao 
thông đi lại khó khăn, hoạt động kinh tế kém phát triển nên 
thiếu việc làm cho lao động nông thôn Khmer, tỉ lệ sinh đẻ khá 
cao, trình độ dân trí thấp, một bộ phận còn thiếu nhà ở, thiếu 
đất sản xuất và đối mặt với vấn đề nghèo đói ngày một gia tăng. 
Trong những tháng đầu năm 2016, với đợt hạn hạn kéo dài và 
nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, đồng bào Khmer các tỉnh 
ven biển Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh,… gặp rất 
nhiều khó khăn do không thu hoạch được lúa và thiếu nước 
sạch sinh hoạt. Vì thế, hiện tượng di dân đã gia tăng, ngày càng 
nhiều người Khmer bỏ phum, sóc lên Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh Đông Nam Bộ để tìm kiếm việc làm.

Đặc biệt, nhiều tôn giáo lạ đang thâm nhập ở các phum, sóc 
và dẫn đến hiện tượng cải đạo ở người Khmer, họ từ bỏ Phật 
giáo chuyển sang tôn giáo khác ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên 
Giang,… Đây là một vấn đề nổi cộm và không thể không quan 
tâm đối với các cấp chính quyền, Giáo hội Phật giáo lẫn hệ 
phái Phật giáo Nam tông Khmer vì sẽ tác động không nhỏ đến 
xã hội, văn hóa truyền thống và an ninh trật tự vùng đồng bào 
Khmer Nam Bộ.

Từ thực trạng nêu trên đây, chúng tôi cho rằng ngành hoằng 
pháp có một vai trò quan trọng để khắc phục những vấn đề nêu 
trên, giúp Phật giáo thấm sâu hơn nữa vào đời sống văn hóa 
của người Khmer Nam Bộ, trưởng dưỡng tín tâm của Phật tử, 
là động lực tinh thần để họ vươn lên trước những khó khăn, 
thách thức đang đặt ra bằng hệ tư tưởng giáo lý minh triết và 
chân thật của đức Phật. Muốn vậy, công tác hoằng pháp của 
Phật giáo Nam tông Khmer cần phải tập trung vào những giải 
pháp ưu tiên sau:

- Thứ nhất, một giải pháp quan trọng đó là cần tổ chức các 
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lớp học liên quan đến kiến thức và kĩ năng liên quan đến sư 
phạm, thuyết trình, tư duy logic và phản biện cho chư Tăng 
Nam tông Khmer đang tham gia hoặc yêu thích công việc hoằng 
pháp ở các chùa hiện nay để giúp họ nâng cao năng lực thuyết 
giảng đến người Phật tử. 

- Thứ hai, áp dụng các công nghệ hiện đại như máy tính, máy 
chiếu là một phương tiện đế nâng chất lượng các buổi thuyết 
pháp với nhiều hình ảnh trực quan sinh động sẽ thuyết phục 
và lôi cuốn bà con Phật tử. Cho nên, các nhà sư cần phải được 
học các sử dụng máy vi tính, xây dựng và thiết kế bài giảng. 

- Thứ ba, hoằng pháp trong vùng đồng bào Khmer muốn thật 
sự có chất lượng và chiều sâu thì cần phải gắn với hoạt động từ 
thiện xã hội hiệu quả nhằm giúp đỡ người dân Khmer vốn gặp 
nhiều khó khăn. Cho nên, Hội Đoàn kết Sư sãi các tỉnh, thành 
cần tổ chức các lớp học liên quan đến Công tác xã hội, phát 
triển cộng đồng, tâm lý học cho các chư Tăng trẻ và nhiệt tâm 
để đáp ứng nhu cầu này. 

- Thứ tư, cần phải xây dựng đội ngũ hoằng pháp viên từ Phật 
tử là người Khmer am hiểu giáo lý, tâm huyết và năng động. 
Họ sẽ là lực lượng nòng cốt để giữ vững niềm tín tâm nơi Phật 
pháp của người Khmer.

- Thứ năm, những chủ đề thuyết pháp cần gắn với những 
đề tài có tính thời sự đang được người Khmer quan tâm như: 
Môi trường, đạo đức xã hội, gia đình, văn hóa,… Thông qua đó 
cho thấy tính toàn diện và hiện đại của giáo lý nhà Phật, giúp 
cho Phật giáo gắn bó một cách thiết thực với cuộc sống bà con 
Khmer hiện nay. Qua đó cho thấy được tính nhập thế, linh hoạt 
của đạo Phật. 

- Thứ sáu, hiện tại, người Khmer có xu hướng di dân đến 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ ngày một 
đông vì lý do tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp, khiến 
họ phải đối mặt với nhiều khó khăn như sức khỏe, tâm lý, chỗ 
ăn ở, bị sa thải, hôn nhân,... Vì thế, để giữ được đời sống văn 
hóa truyền thống, để cho họ gắn bó với Phật giáo, làm chỗ dựa 
tinh thần trong điều kiện ly hương thì phải đưa chư Tăng đến 
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nơi đây hoằng pháp bằng nhiều hình thức uyển chuyển, linh 
hoạt như tổ chức văn hóa văn nghệ, khám chữa bệnh và phát 
thuốc miễn phí, tư vấn tâm lý, hỗ trợ việc làm, tư vấn pháp 
luật, giới thiệu học nghề… để giúp đỡ thanh niên người Khmer 
ổn định sinh hoạt, tìm kiếm công việc ổn định. Bên cạnh đó, 
chính quyền và Giáo hội Phật giáo ở nơi đây cần tạo điều kiện 
xây dựng trước mắt là những Sala và sau là chùa để làm nơi 
thực hành văn hóa, tâm linh, chia sẻ khó khăn với họ. Đây là 
một tiền đề quan trọng giúp cho công tác hoằng pháp của Phật 
giáo Nam tông Khmer gắn liền với những nhóm người này. 

3. Kết luận
Đạo Phật hiện diện hơn 2.560 năm và ngành hoằng pháp 

Phật giáo cũng đã tạo thành dấu ấn văn hóa, góp phần xây 
dựng đạo đức và truyền thống văn hóa tâm linh không thể thiếu 
của đồng bào dân tộc. Hoằng pháp của Phật giáo cũng là một 
phương thức có tác dụng chuyển hóa khổ đau, rất có hiệu quả 
để tiếp tục thực hiện tốt chức năng cứu khổ ban vui của Phật 
giáo trong thời hiện đại. Ngoài ra, chúng ta cần quan tâm hơn 
về việc thay đổi những gì không còn phù hợp, đồng thời tạo 
được sự thống nhất chung để làm cho hoằng pháp Phật giáo 
tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ mới, nhất là đối với bà 
con Phật tử Khmer Nam Bộ hiện nay. 
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Rừng hoang
      NGUYỄN BÁ HOÀN

Ta thẹn bước giữa hoang đời ngập lối
Gác trọ buồn ta bỗng thấy trơ vơ
Chuyến đò đêm mang những giấc dại khờ
Vòng tục lụy mấy mùa điên đảo nữa

Tình nhân hỡi bếp tro tàn đêm bữa 
Ta với người toan tính chuyện yêu thương
Nguyện có nhau qua khúc ngoặt đoạn thường
Mòn mỏi dạ mong nhịp đừng thêm lỗi

Ta thẹn bước giữa hoang đời ngập lối
Vọng ngày về ta chối bỏ cuộc vui
Khướt từ em say những giấc thật vùi
Miên man để vết hằn in dấu nguyện

Ôi, em tôi! Em là muôn điều thiện
Soi bóng mình ta thấy vụng ngày qua
Thẹn gót chân giữa chốn ta bà
Và ở đó kiếm đâu lời phúc thị

Ôi, em tôi! Em là nguồn tự kỷ
Với tay hoài sao em nỡ dang xa
Mỏi gót chân trên vạn lối ta bà
Xin nhích lại dẫu chỉ là dư mộng

Qua song cửa bóng đêm về trải rộng
Chợt thấy mình đơm nở giữa rừng hoang.
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 KHỞI ĐẦU  
 VÀ KẾT THÚC  
 MỘT NGÀY  
BẰNG THIỆN PHÁP

 
       VŨ ĐÌNH LÂM

Một ngày mới của tôi bắt đầu lúc 5h kém 15' sáng. Khi 
chuông báo thức reo, vẫn còn đang nằm trong chăn, 
việc đầu tiên khởi lên trong tâm thức tôi là niệm 

hồng danh 9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp và 9 Ân đức Tăng. 
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị cho việc hành 

lễ buổi sáng gồm thay nước, pha trà, xông trầm cúng dường 
Tam bảo. 

Nghi lễ bắt đầu bằng việc đảnh lễ Tam bảo, sám hối Okāsa, lễ 
bái Tam bảo, xin Tam Quy, Ngũ Giới, tụng 1 thời Kinh sau đó 
rải tâm từ đến các hạng chúng sinh. Sau khi cúng dường Đức 
Phật phần danh sắc của mình, tôi bắt đầu hành thiền.

Khi ngồi thiền, tôi thường giữ lưng cho thẳng nhưng thư 
thả, nhẹ nhàng, tư thế thăng bằng, không căng thẳng. Đầu giữ 
thẳng, cân bằng trên vai, mặt hướng về tượng Đức Phật, mắt 
khép hờ để tránh việc rơi vào hôn trầm thụy miên. 

Nhiều người hay ngồi ngay trên sàn nhà, theo tư thế kiết già 
hay bán kiết già như ta thường thấy qua các tượng Phật, và họ 
cho rằng đó là tư thế tốt nhất. Riêng phần tôi, vì không thể ngồi 
kiết già nên tôi thường ngồi trên một tọa cụ, hai chân đặt song 
song 1 bên. Tư thế đó cũng tạo được ba điểm tựa vững chắc để 
nâng đỡ thân thể, với bàn tọa đặt trên gối nệm và hai đầu gối 
chạm mặt đất. Với hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, bàn tay để 
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chồng lên nhau, tay phải ở trên, hai đầu ngón cái chỉ chạm nhẹ 
vào nhau. Khi thọ khổ khởi lên do ngồi quá lâu trong 1 tư thế, 
tôi thường chánh niệm quan sát cảm thọ, ghi nhận cảm thọ đó 
từ khi sinh khởi đến lúc biến diệt. 

Trong lúc hành thiền, để giữ được sự an lạc, tôi thường tập 
cười mỉm, giống như nụ cười hiền hòa thường thấy ở Đức Phật. 
Khép nhẹ đôi mắt, tôi ghi nhận cảm giác của toàn thân, từ đỉnh 
đầu xuống đến bàn chân, ghi nhận tư thế ngồi vững vàng, thoải 
mái. Rồi tự nhủ thầm: "Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu hành thiền, chú 
tâm vào hành thiền, không quan tâm đến việc gì khác".

Bước đầu của việc hành thiền là theo dõi hơi thở. Thở tự nhiên, 
điều hòa, bình thường, không cố ý ép thở nhanh hoặc chậm, dài 
hay ngắn. Chú ý để tâm nơi lỗ mũi, theo dõi hơi thở vào... ra... 
vào... ra... Chú tâm đến luồng hơi khi nó vừa đến chạm lỗ mũi, và 
khi luồng hơi khi sắp sửa thoát ra khỏi mũi. Với chánh niệm, tôi 
thường gắng ghi nhận sự chạm xúc, các cảm giác, sự nóng lạnh, 
tiếng hơi va chạm trong lỗ mũi. Giống như lời dạy của các Bậc 
Thiền sư rằng ta hãy chú ý ghi nhận tất cả nhưng không phân 
tích, bình luận hay giải thích gì hết. Chỉ đơn thuần là một sự ghi 
nhận. Dần dần, tôi thấy hơi thở trở nên nhu nhuyễn, nhẹ nhàng 
hơn, thậm chí có cảm giác là dường như không còn thở nữa.  
Nghĩa là hơi thở đã được an tĩnh và cảm giác trở nên rất dễ chịu. 
Lúc đó, cảm giác ta như tan biến, chỉ có một hơi thở đang xảy ra, 
và một sự nhận biết, ghi nhận, theo dõi hơi thở đó mà thôi.

Việc bám sát vào đề mục trong thời gian dài có thể giúp cho 
công phu hành thiền tiến triển tốt đẹp. Với phương pháp hành 
thiền quán niệm hơi thở Anapanasati, bạn có thể quán sát, ghi 
nhận từng hơi thở, diễn trình của luồng hơi, từ lúc sinh khởi 
cho đến khi tận diệt. Khi nó đi vào cũng như đi ra. Mỗi một 
hơi thở là một hiện tượng mới lạ, một cảm giác mới lạ. Bạn ghi 
nhận, theo dõi, rồi buông bỏ khi nó tàn diệt. Rồi tiếp tục ghi 
nhận hơi thở khác, mới vừa sinh khởi. Hãy gắng chánh niệm 
quan sát quá trình sinh diệt của hơi thở. ta chỉ dừng lại ở mức 
độ quan sát và ghi nhận mà thôi.

Theo lời chỉ dạy của các Thiền sư, hàng ngày, tôi tập ngồi 
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thiền khoảng 15 phút. Rồi gia tăng dần thêm 5, 10 phút trong 
các tuần lễ kế tiếp, cho đến khi tôi có thể hành thiền trong 
khoảng 30 đến 45 phút. Để ấn định thời gian hành thiền, có 
người thắp một nén nhang và ngồi thiền cho đến khi cây nhang 
tàn rụi. Tôi thì đặt đồng hồ rung để báo hiệu đến khi quen với 
thời gian định sẵn thì mới bỏ đồng hồ báo giờ.

Trong lúc hành thiền, tâm ta thường như 1 chú khỉ luôn ngọ 
ngoạy, lang bang suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhiều hiện tượng xuất 
hiện trong đầu. Đó là điều rất tự nhiên mà hành giả nào cũng 
phải trải qua. Tôi thường gắng nhận biết chúng, rồi quay về với 
đề mục hành thiền là quán niệm hơi thở tại lỗ mũi.

Trong cuốn Pháp môn niệm Ân Đức Phật, Ngài Hộ Pháp dạy 
rằng nếu thấy gặp trở ngại trong việc định tâm, ta có thể quán 
niệm Ân đức Phật như 1 cách dễ dàng đạt sự định tâm. Khi 
ta chánh niệm niệm thầm ở trong tâm nhiều lần là "Buddho... 
Buddho... Buddho..." với mong muốn định tâm an trú nơi Ân 
đức Phật, khi tâm đã tương đối định rồi thì tôi bỏ pháp niệm 
đó để trở về đề mục chính là quan sát hơi thở vào ra tại lỗ mũi.

Khi hành thiền buổi sáng, vì cả nhà chưa thức dậy nên không 
gian rất tĩnh lặng, thích hợp với việc hành thiền. Nhưng chính 
sự yên tĩnh đó vẫn làm cho tôi bị phóng tâm, suy nghĩ vẩn 
vơ hay rơi vào trạng thái hôn trầm thụy miên. Tôi hiểu đó là 
những trở ngại thông thường mà hành giả đều phải đối diện và 
nhận biết nên không bi quan, nản chí, hay nóng nảy, buồn giận 
mà tập kiên nhẫn và tỉnh giác để rèn luyện tâm ý. Việc thực tập 
đều đặn đề mục quán niệm hơi thở đã dần mang lại những tiến 
bộ không ngờ cho bản thân tôi.

Sau khi quán niệm hơi thở và quán cảm thọ, tôi chyển sang 
quán niệm rải tâm từ. Vẫn tư thế ngồi an tịnh, với nụ cười mỉm 
trên môi, với tâm tỉnh giác và buông xả, tôi thầm nguyện trong 
tâm: "Xin cho tôi được an lạc". Với niềm vui nhẹ nhàng đó, 
tôi đưa tâm ghi nhận từng nơi trên thân thể, từ đỉnh đầu đến 
mặt, hai vai, hai tay, ngực, bụng, bắp đùi, rồi bàn chân. Thông 
thường, khi làm như thế, tôi thấy có một cảm giác ấm áp, an nhẹ 
bao trùm toàn thân thể. Với cảm giác an bình như thế, tôi bắt 



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 105

đầu hướng tâm đến những người thân, nguyện cho họ được an 
lạc. Rồi hướng tâm đến các Bậc Thầy Tổ, Chư Tăng Ni, đến bạn 
hữu, những người quen và không quen, còn oan trái và không 
oan trái đang sống tại thành phố này, tại đất nước này, trên thế 
giới này, và dần hướng Tâm Từ đến toàn thể nhân loại, toàn thể 
chúng sinh đang luân hồi trong cõi Ta bà. Mỗi lần chuyển đối 
tượng, tôi dừng lại vài phút, nghĩ đến đối tượng đó với cảm giác 
nồng ấm, an lạc, và nguyện cho họ cũng được an lạc như thế.

Vẫn trong oai nghi ngồi đó, tôi thành kính hướng về tượng 
và tháp Xá Lợi của Đấng Đạo sư, tạ ơn Ngài đã dạy bảo cho 
tôi con đường giải thoát khổ, sau đó tôi hồi hướng, chia phần 
phước thiện tụng kinh, hành thiền tới toàn thể chư Thiên và 
nhân loại.

Tôi cũng duy trì được việc tụng Kinh hộ trì Paritta tại văn 
phòng để gieo duyên và cúng dường chư Thiên và các hạng 
chúng sanh tại nơi tôi làm việc. Thông thường, Phật sự đó sẽ 
được làm vào buổi trưa hoặc trước giờ nghỉ chiều.

Buổi tối, do không có phòng thờ riêng, cả vợ và các con đều ở nhà 
nên tôi dành nhiều thời gian cho việc tụng kinh hơn là hành thiền. 
tôi duy trì việc tụng bài Kinh Đại Niệm Xứ Mahāsatipaṭṭhānasutta, 
Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattanasutta và Kinh 
Vô Ngã Tướng Anattalakkhaṅasutta theo tuần tự từng phần (Việc 
này do Bhante  Kusalaguṇa Thiện Đức hướng dẫn khi tôi thỉnh Sư 
dạy bảo về Phật sự hàng ngày của cư sĩ tại gia).

Khi việc nhà đã hoàn thành cũng là lúc ngoài ngõ nhà tôi 
vắng người qua lại, vì khu nhà chúng tôi là ngõ cụt, có cổng 
sắt bên ngoài với chiều dài khoảng 150m x 6m nên rất thích 
hợp với việc đi kinh hành buổi tối hoặc sáng sớm. Tôi thường 
đi kinh hành trong tư thế hai tay buông thõng, đặt trước thân, 
mắt hé nhìn xuống đất, nét mặt tươi tỉnh, tôi từ tốn cất bước 
theo nhịp đi chậm rãi bình thường của mình.  Khi kinh hành, 
tôi trú tâm vào mỗi bước đi, ghi nhận từng cảm giác khi bàn 
chân chạm mặt đất, chân phải rồi chân trái. Cảm giác khi bàn 
chân vừa chạm đất, khi trọng lượng toàn thân đè lên bàn chân, 
khi bàn chân vừa nhấc lên... rồi nhanh chóng đưa tâm sang ghi 
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nhận bàn chân kia. Mỗi bước chân là một tiến trình mới lạ mà 
tôi chỉ đơn thuần ghi nhận cảm giác đó mà thôi.

Sau một thời gian tập kinh hành như vậy, tôi đã có thể cảm 
nhận được cảm giác an lạc, nhẹ nhàng bao trùm toàn thân trong 
lúc di chuyển. Khi trú tâm vào bước chân thì cảm nhận của tôi 
giống như không phải là có một thân hình nào đang chuyển động, 
mà chỉ là sự cử động bước đi nhịp nhàng và một sự nhận biết, 
lặng lẽ theo dõi các bước di chuyển đó. Các cảm nhận này xảy đến 
đột ngột, tự nhiên, rồi cũng tan biến 1 cách đột ngột, tự nhiên.

Trong lúc kinh hành, nếu thấy bị phóng tâm thì tôi lại tỉnh 
giác nhận biết mình đang phóng tâm, ghi nhận tâm đang xảy 
ra lúc đó rồi hướng tâm trở lại với "dỡ lên, bước tới, đặt xuống, 
ấn xuống đất" để đưa tâm về an trú trên bước chân. Đôi lúc 
khi bị phóng tâm, tôi cũng áp dụng phương pháp niệm Ân đức 
Phật "Buddho" để an định tâm. Khi bàn chân phải chạm đất, 
tôi niệm "Bud". Khi bàn chân trái chạm đất, tôi niệm "Dho". cứ 
"Bud... phải; Dho... trái; Bud... phải; Dho... trái; Bud... Dho... 
Bud... Dho" Tiếp tục như thế cho đến khi tâm đã ổn định thì 
tôi bỏ niệm Buddho và quay về chú ý ghi nhận cảm giác của 
mỗi bước đi.

Thông thường, cứ đi khoảng 20 bước thì tôi đứng lại vài giây, 
ghi nhận cảm giác toàn thân trong tư thế đứng, rồi tiếp tục bước 
đi. Tôi thực tập như thế khi đi vài vòng trong sân, việc kinh hành 
giúp lưu thông khí huyết, hít thở không khí trong lành ngoài trời, 
làm tâm an tịnh và giúp cải thiện cả vấn đề xương khớp cho tôi. 
Sau khi kết thúc kinh hành, nếu là buổi tối thì việc hành thiền 
thường chỉ diễn ra sau khoảng 23h. Tôi sẽ hành thiền đến lúc 
nào thấy thật sự buồn ngủ thì sẽ xả thiền và nghỉ ngơi. Việc cuối 
cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ vẫn là niệm tưởng đến hồng 
danh 9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp và 9 Ân đức Tăng.

Nhớ lại lời dạy của Bhante Indacanda  "một tuần làm Phật 
sự 1 lần thì được 1 chút lợi ích, hàng ngày hành Phật sự sẽ 
được gấp 7 lần lợi ích, hàng ngày hành Phật sự 2 lần sẽ được 
14 lần lợi ích".

Sādhu! Sādhu! Sādhu lành thay! 
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QUÀ TẶNG CHO NGHỀ VIẾT SỬ
      NGUYỄN ĐÌNH THỐNG

1. Người Việt Nam phải giỏi môn lịch sử 

Hồi học phổ thông, tôi không giỏi môn sử. Năm cuối cấp, tôi 
học được bài học khai tâm, không phải trên giảng đường.

Năm ấy, một đoàn bô lão từ Thủ đô hành hương thăm Yên 
Tử, dừng chân tại nhà tôi, có nhà nhiếp ảnh lão thành Võ An 
Ninh, nhà sử học Đào Duy Anh, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân 
Sanh và ông Đào Duy Kỳ, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt 
Nam. Cụ nào son nhất cũng đã bạc nửa mái đầu, nhưng đều 
hào hứng hành quân bằng xe đạp. Các cụ gặp nhau hàn huyên 
chuyện xưa, bạn cũ, những phút hiểm nguy đối diện với cái 
chết, tù đày. Bọn trẻ ngồi quanh, hóng chuyện, lâu lâu được sai 
bưng nước, châm trà, lấy làm hãnh diện.

Trước bữa cơm chiều, bố sai tôi đưa ông Đào Duy Kỳ đến 
thăm nhà ông Cầu, các cụ gọi bằng tên xưa là ông Lý Cáu. Năm 
1943, ông Đào Duy Kỳ lãnh đạo Xứ ủy Bắc Kỳ, từng về chỉ đạo 
phong trào vùng mỏ, đã gặp bố tôi và ông Lý Cáu. 

Nhà ông Lý Cáu ở trên phố. Khi về, qua khách sạn chuyên 
gia, ông Kỳ dừng xe, đãi tôi một que kem. Hồi ấy, sắp hàng mua 
được một que kem cũng khá lâu, ông hỏi chuyện: Kết quả học 
tập của cháu thế nào? 

Tôi thật thà đáp: Điểm tổng kết của cháu đạt mức trung 
bình khá.

- Môn sử cháu học ra sao?
- Môn sử chỉ trung bình thôi bác ạ.
Ông trầm ngâm hồi lâu. Khi ăn xong que kem, ông mới chậm 

rãi bảo: Người Việt Nam phải giỏi môn sử, cháu ạ.
Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện, nhưng cứ lúng 

túng như người vừa phạm lỗi. Sau này, cơ duyên đưa tôi vào 
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nghề viết sử rồi dạy sử thì ông đã thành thiên cổ. Tôi thấm dần 
lời dạy của ông, như bài học đầu tiên, vào nghề.

2. Vào nghề
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi được cử về 

Trường Văn hóa Quân khu ôn thi đại học, rồi được phân công 
học ngành nghiên cứu lịch sử, ra trường, được điều về Đặc khu 
Vũng Tàu – Côn Đảo, chuyên tâm nghiên cứu lịch sử nhà tù 
Côn Đảo.

Niềm vui đại thắng kéo dài chưa lâu thì nước ta phải đối mặt 
với hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc trên 
biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Kèm theo đó là cuộc 
khủng hoảng nhiều mặt, kéo theo khủng hoảng niềm tin. Nghề 
dạy sử, viết sử không còn hào hứng như trước nữa. Cuộc sống 
khó khăn, bo bo, khoai mì trở thành món ăn chính, lấn lướt 
cơm gạo. Cán bộ, công chức “chân ngoài dài hơn chân trong”, 
lo xới đất, trồng rau, nuôi heo gà hơn là làm công chức. 

Thấy tôi cần mẫn vào thư viện, đến các trung tâm lưu trữ, 
gặp gỡ nhân chứng, sưu tầm tài liệu, và viết. Một đồng nghiệp 
cùng cơ quan bảo: Thời buổi này cậu viết sử cho ai đọc?

Tôi nóng tai, bảo là hy vọng sẽ có người đọc, sau này con tôi 
sẽ đọc. Anh bạn cười nhạt. Tôi thấy cay cay trong sống mũi. 

Bốn năm sau, cuốn sách đầu tay của tôi được xuất bản, con 
gái đầu lòng chào đời, cuộc sống có thêm niềm vui, kèm theo 
những lo toan mới. Chút buồn phiền về anh bạn đồng nghiệp 
nhạt nhẽo với nghề tan biến tự bao giờ.

3. Ước mơ viết sách cho trẻ con đọc
Con gái tôi biết nói trước khi biết đi, biết đọc trước khi đến 

lớp. Bé thuộc nằm lòng những câu chuyện cổ tích tôi kể hàng 
đêm. Kho chuyện cổ tích vơi dần, tôi kể cho bé nghe những câu 
chuyện lịch sử, theo phong cách cổ tích. 

Năm bé tròn 6 tuổi, tôi đưa bé đến hiệu sách, tìm mua một 
cuốn truyện thiếu nhi. Thị trường sách khi đó mới bung ra, 
ngự trị trong các nhà sách là các loại sách kiếm hiệp, truyện 
Tàu, Quái vật hai đầu, Bảy viên ngọc rồng,…, chả kiếm được 
cuốn nào vừa ý. Trong phút chợt buồn, tôi lóe lên ý định sẽ viết 
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cho con mình, những câu chuyện từ lịch sử.
Lang thang qua hàng đồ chơi, bé tần ngần trước dàn búp bê 

Nga, gấu bông Tàu. Tôi cầm lòng nói với con: 
- Ba sẽ mua tặng con một món quà con thích nhất, nhưng 

không phải bây giờ.
- Vì sao hả ba?
- Vì nhà mình còn nghèo.
- Con không thích nhà mình nghèo.
Tôi chợt thấy cay trên mắt.
4. Cuốn sách cho trẻ thơ
Cuộc đời trả công cho nghề nhiều hơn là lương tháng. Công 

trình nghiên cứu của tôi được xuất bản mỗi năm một nhiều, 
nhưng cuốn sách viết cho trẻ thơ vẫn còn ấp ủ, chưa biết viết ra 
như thế nào. Chuyện đến tình cờ như một cơ duyên, như món 
quà mà cuộc đời trao tặng.

Biết tôi đi nhiều, đọc nhiều, viết nhiều, chị Kim Chi, diễn 
viên điện ảnh nổi tiếng một thời đề nghị tôi viết kịch bản phim 
về Võ Thị Sáu. Chị có ý định lập hãng phim tư nhân, lấy tên là 
Hãng phim là Hải Đăng, chọn cuốn phim ra mắt về Võ Thị Sáu, 
người thiếu nữ anh hùng của quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tôi không thạo kịch bản phim, nhưng truyện về Võ Thị Sáu 
thì tôi viết được. Bản thảo Võ Thị Sáu – con người và huyền 
thoại ra đời sau đó vài tuần, chị Kim Chi đọc, lấy làm đắc ý, 
nhưng Hãng phim Hải Đăng gặp trở ngại, Nhà nước chưa chấp 
nhận cho lập hãng phim tư nhân.

Anh Trần Quang Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gỡ 
thế bế tắc, vận động các cơ quan đặt hàng, và tổ chức xuất bản 
cuốn Võ Thị Sáu – con người và huyền thoại, lần đầu một vạn 
bản. Cuốn sách được độc giả đón nhận, được tái bản nhiều lần, 
được chuyển thể thành phim, được Nhà xuất bản Kim Đồng 
đưa vào Tủ sách truyền thống năm 2002.

Con gái tôi rất thích cuốn sách này. Bé thường đề nghị ba ký 
tặng cho những người thân của bé. Bé tự ý thức về quyền sở 
hữu một phần cuốn sách này, như lời hứa tặng quà của ba, lần 
sinh nhật bé năm lên sáu. 
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5. Môi trường sống của sử học
Có đôi lần tôi nhận được giải thưởng trong nghề, nhưng thú vị 

hơn là khi nhận giải thưởng từ bài viết không thuộc về sử học. 
Câu chuyện cũng tình cờ như một món quà tặng từ cuộc sống.

Năm 2006, khi chuẩn bị về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Trường THPT Uông Bí, tôi viết bài Người thầy đầu tiên, tặng 
thầy cô, các bạn và ngôi trường năm ấy. Bạn tôi thích thú, gửi 
đến một cuộc thi, và tôi nhận được giải khuyến khích cuộc thi 
“Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi - Sống đẹp, sống có ích” do 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo 
dục & Đào tạo và Quỹ Mãi mãi Tuổi hai mươi phối hợp tổ chức. 

Khi nhận giải thưởng, trả lời phỏng vấn một tờ báo chuyên 
ngành về hiện tượng nhiều học sinh không thích học sử, tôi cho 
rằng không chỉ là vấn đề giáo trình hay cách dạy, mà nguyên 
nhân sâu xa bắt nguồn từ hiện thực lịch sử chúng ta đang sống. 
Sự thật là môi trường sống của lịch sử. Khi nào mà chúng ta 
chưa ngăn chặn được tệ dối trá trong lớp người có trách nhiệm, 
khi nào mà lẽ sống trung thực chưa được trân trọng và đề cao 
thì học trò sẽ không tin vào những gì mà sử sách đã viết, những 
lời mà thầy cô đã dạy.

Không riêng môn sử, môn văn cũng không tránh khỏi thực 
trạng đó. Văn chương cần đất sống, cần có một môi trường để 
nuôi dưỡng nó. Văn học nghệ thuật là tấm gương phản chiếu 
hiện thực cuộc sống, để cho con người soi mình trong muôn 
màu huyền ảo, đầy ắp khát vọng tự do và nhân văn. Khi nào mà 
chúng ta chưa ngăn chặn được lối sống thực dụng, tệ sùng bái 
chức quyền, tiền bạc, chưa ngăn chặn được sự dối trá trong tư 
tưởng và hành động thì văn chương sẽ chưa có đất sống, học 
trò sẽ không thích học văn, người đời sẽ không thích đọc văn.

Sự bùng nổ trong lĩnh vực xuất bản về 2 cuốn Nhật ký của 
Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm vào thời điểm ấy đã đem 
lại nhận thức mới cho tư tưởng và lối sống đương thời. Sức 
cuốn hút mãnh liệt từ 2 cuốn Nhật ký Nguyễn Văn Thạc và 
Đặng Thùy Trâm trong hàng triệu trái tim thuộc nhiều thế hệ 
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khiến chúng ta tin rằng, lối sống trung thực và lẽ sống nhân 
văn luôn được nuôi dưỡng trong tâm hồn con người Việt Nam. 
Điều này cần được thể chế hóa và xã hội hóa thành lối sống phổ 
biến ngự trị trong xã hội, góp phần lành mạnh hóa đời sống xã 
hội, chữa lành những khiếm khuyết trong tư tưởng và tâm hồn 
người đương thời, đề cao giá trị thực, đoạn tuyệt với giá trị ảo. 
Đây chính là một hành trang rất quan trọng cho những thế hệ 
tuổi 20 vào đời, để tự tin, sống đẹp, sống có ích.

6. Quà tặng từ trẻ thơ
Con gái tôi không nối nghiệp. Bé thích ngành báo chí - truyền 

thông. Bé viết bài từ năm lớp 6, cộng tác viên cho nhiều tờ báo, 
được giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, nhận học bổng du học 
và xuất bản cuốn sách đầu tay: Cách nhau một ô cửa sổ. Trong 
tập sách, có một bài viết tặng ba, nhan đề: Cơm nguội, với cảm 
xúc chân thật, và thật lãng mạn:

“Cơm nguội. Đó là thứ đầu tiên khi tôi nghĩ đến khi nhắc về 
ba. Cả tuổi thơ tôi gắn liền với cơm nguội…”.

“Khi bị chọc quê: “Sáng nào cũng ăn cơm nguội ở nhà, tôi 
trả lời bọn bạn, cơm nguội là món ngon nhất trên đời. Sáng nào 
tớ cũng ăn cơm nguội, ăn hoài không thấy chán, càng ăn lại 
càng thấy ngon lạ lùng”.

“Bọn bạn ồ cười, nhỏ này hâm rồi, cơm nguội mà ngon nhất ư”. 
“Tôi không phản bác, bởi bạn tôi làm sao biết được hương vị 

tuyệt vời của cơm nguội, khi mà người duy nhất biết cách làm 
cho món cơm nguội trở nên ngon hơn bất kì thứ thức ăn nào 
khác là ba tôi?”.

Con không nối nghiệp cha là chuyện bình thường. Đời có 
muôn nghề, nghề nào cũng cần những người tận tâm, trung thực.

Một thế hệ ăn bo bo, ăn khoai mì đánh giặc, một thế hệ ăn cơm 
nguội, cầm cây bút tuổi hồng vẫn có thể sát cánh trên con đường 
hội nhập những giá trị nhân văn, tinh hoa của dân tộc và nhân loại.

Lập nghiệp cũng là lập thân. Tận tụy với nghề cũng là trách 
nhiệm với đời. Chỉ khi nào sống hết mình với nghề, với người, 
với cuộc đời mới cảm nhận được thú vị của cuộc đời và nghề 
nghiệp, từ một hạt cơm nguội. 
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MỘT SỰ NHẦM LẪN VỀ HÒA 
THƯỢNG THÍCH TÂM GIÁC

      NGUYỄN HỮU MINH

Tạp chí Xưa và Nay số 315 ra tháng 9 năm 2008, 
đăng bài của Yên Giang “Về Quảng Nguyên thăm đền 
thờ thánh tổ ca trù” giới thiệu họ Nguyễn Ngọc quê 

ở làng Quảng Nguyên (tên Nôm là Kẻ Bưởi), xã Quảng Phú 
Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ở trang 
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29, Chuyện ông Kép Khai, tác giả viết: Ông (kép Khai) là con 
trai thứ ba cụ Trùm cả (tên thật là Nguyễn Ngọc Phụng, đời 
thứ 9). Ông cùng với hai bà em gái là đào Hảo lớn, đào Hảo 
nhỏ ra hát ở Hà Nội từ những năm hai mươi của thế kỷ trước. 
Sau đó có Đào Hiếu, người Hưng Yên - vợ nhà tư sản Vĩnh 
Long, bạn của đào Hảo - bỏ tiền ra mở tiệm hát lớn ở Khâm 
Thiên (nơi ấy là rạp Dân Chủ bây giờ) mời mấy anh em nhà 
ông về giữ tiệm. Dần dà, các đào kép dòng họ Nguyễn Ngọc – 
Quảng Nguyên tụ họp về đây hàng chục người, tiếng tăm vang 
khắp Hà Thành. Ở trang 28 tác giả cho biết bà Đào Phẩm 
con cả của cụ Trùm mất năm 1958 thọ 76 tuổi, tức là bà sinh 
năm 1882; ông kép Khai (tức Tâm Giác) là con thứ hai ít nhất 
cũng sinh vào những năm 1884 - 1888, tức là khi kép Khai 
cùng hai em gái ra Hà Nội hát vào những năm 1920, ông ở 
quãng trên dưới 30 tuổi.

Nhưng sách Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX do Thượng 
tọa Tiến sĩ Thích Đồng Bổn chủ biên, Thành hội Phật giáo Thành 
phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1995, tập 1, trang 469 viết: 

“Hòa thượng Thích Tâm Giác, thế danh là Trần Văn Mỹ, 
sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định, thân phụ là cụ ông Trần 
Văn Quý, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Suôi. Ngài là con trai 
thứ hai trong gia đình gồm hai trai một gái.

Năm 2002, khi chuẩn bị sinh hoạt lịch sử về Nhà văn hóa 
Thiều Chửu – Nguyễn Hữu Kha, tôi được đại tá CCB Trần Việt 
Quang (nguyên là sư Thích Quảng Quang) cho biết: “Cuối  năm 
1946, khi tôi đang cùng một số đệ tử của Thiều Chửu trông 
nom gần 70 trẻ mồ côi ở Đan Thầm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 
Đông thì gặp ngài Trí Hải cùng các đệ tử là sư Quảng Thạc và 
sư Tâm Giác đến nhận chừng trên dưới 30 em trên 10 tuổi tản 
cư kháng chiến về chùa Đông Kiệt, Hưng Yên để chia sẻ khó 
khăn với Thiều Chửu. Cuối năm 1948, tôi cùng hai đệ tử của 
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải ở chùa Mai Xá, Hà Nam là 
sư Thích Tâm Giác và sư Trần Thánh Tuấn, Ni sư Thích Đàm 
Ánh (chùa Phụng Thánh, Hà Nội), sư Thích Mật Trọng (chùa 
Phú Ninh, Gia Lam, Hà Nội) và trên dưới 40 tăng ni của 4 tỉnh 
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theo học lớp Phật học Trần Nhân Tông do thầy Thiều Chửu 
mở tại Cao Phong Phật học tràng, Phúc Yên (nay là sân bay 
Nội Bài). Sư Tâm Giác với tôi cùng quê Nam Định, tôi ở Hải 
Hậu còn ngài ở Nam Trực. Ngài là một trong mấy người học 
giỏi nhất lớp. Khoảng tháng 3 hay tháng 4 năm 1949 lớp học 
bế giảng, chúng tôi chia tay nhau”.

Như vậy từ quê quán, song thân, năm sinh và họ tên của Hòa 
thượng Tâm Giác khác hẳn với sư Tâm Giác của Yên Giang. 
Ngay truyền thống gia đình của hai người cũng khác nhau. Một 
người sinh trưởng trong một gia đình Nho phong. Thân phụ 
Ngài tinh thông Hán học. Cả hai ông bà lại rất thâm tín Phật 
pháp. Do đó, Ngài được hấp thụ ngay từ thuở ấu thơ hai nền 
văn hóa cổ truyền của dân tộc là Khổng giáo và Phật giáo. Còn 
Tâm Giác của Yên Giang là con trai thứ ba của cụ Trùm cả - 
một dòng họ nổi tiếng về ca trù. 

Về hành trạng, Yên Giang cho biết: “Đến năm 1932, chỉ vì 
một bất hòa nhỏ trong nhà ông bỏ vào Sài Gòn rồi cắt tóc đi 
tu với pháp danh Thích Tâm Giác. Năm 1973, Hòa thượng 
Thích Tâm Giác viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm. Chính Hoà 
thượng là người có công đầu trong việc xây dựng chùa Vĩnh 
Nghiêm từ bãi sình lầy thành ngôi đại tự nổi tiếng nhất ở Sài 
Gòn hồi đó.

Giới Tăng già và Phật tử Sài Gòn hẳn mới chỉ biết ông là 
người chân tu, xả thân vì đạo pháp tăng chúng, có hay ông còn 
là một danh cầm tài hoa? Phải chăng phẩm chất nghệ sĩ chân 
chính vốn có cơ duyên với hạnh chí thiện mỹ của Thiền gia”.   

 Sách Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX viết: Được biết 
thuở nhỏ, Ngài cứ yếu đau, quặt quẹo luôn, rất khó nuôi. Theo 
tập quán địa phương, Ngài được hai cụ thân sinh đem “bán 
khoán” cho vị tăng trú trì tại ngôi chùa trong thôn và ở luôn 
trong chùa. Đến khi lên 7 tuổi, vì đã quen sống cuộc đời chay 
tịnh, nên Ngài xin với song thân cho xuất gia đầu Phật.

Được sự chấp thuận của hai cụ, bước đầu ngài thụ nghiệp 
với Hòa thượng Thích Trí Hải tại chùa Mai Xá thuộc Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam”.
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Sách Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979)1 cho 
biết  cuối năm 1949 Hòa thượng Trí Hải cùng sư Tâm Giác từ 
Mai Xá lên chùa Quán Sứ, Hà Nội. Sư Tâm Giác tham gia Ban 
Hướng dẫn Gia đình Phật hóa phổ Bắc Việt lâm thời và các 
Phật sự khác. Sau ngày Giáo hội Tăng già Việt Nam thành lập 
(14/9/1952), năm 1953, ngài cùng 3 người là các sư ông: Chân 
Từ (Thanh Kiểm) ở Bắc; Thiện Âm ở Trung; Quảng Minh ở 
Nam được Giáo hội cử sang Nhật Bản du học Phật pháp 

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ ở Nhật Bản về, Ngài tích cực tham 
gia các Phật sự ở Sài Gòn: “... Ở cương vị đại diện miền Vĩnh 
Nghiêm, Ngài đã chủ xướng và vận động thập phương tín hữu 
phát tâm cúng dường, xây dựng ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, là 
ngôi chùa lớn và đẹp nhất Sài Gòn mà ngày nay du khách trong 
và ngoài nước thưòng đến tham quan lễ bái công trình văn hóa 
tín ngưỡng này. Và cũng để cho những Phật tử quê hương ở 
miền Bắc có điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng theo truyền thống 
văn hóa nghi lễ đặc thù, ngôi chùa này đã trở thành Tổ đình 
của Tăng ni Phật tử đất Bắc ở tại Nam Bộ.

Trong lúc các Phật sự được tiến triển một cách tốt đẹp, thì 
một cơn bệnh “vô thường” chợt đến, mặc dầu các bác sĩ trong 
và ngoài nước đem hết tài năng và phương tiện hiện đại ra tận 
tình chữa trị, nhưng chiếc xe hữu tình vẫn cứ lăn nhanh về nơi 
tịnh cảnh. Ngài viên tịch vào ngày 20 tháng 10 năm Quý Sửu, 
tức ngày 15/11/1973. Nhục thân của Ngài đã được an táng tại 
nghĩa trang Vĩnh Nghiêm, huyện Hóc Môn”2.

Đối chiếu họ tên, quê quán, hành trạng của hai người, có 
thể thấy tác giả Yên Giang đã có sự  nhầm lẫn đáng tiếc về Hòa 
thượng Thích Tâm Giác. 

 
1. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979), nhà xuất bản Tôn giáo, 
2008.
2. Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX, Thượng tọa Tiến sĩ Thích 
Đồng Bổn chủ biên, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất 
bản năm 1995, tập 1.
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Nơi trú của nghiệp lực
“Chết không phải là hết. Dù 5 giác quan đã hư hoại nhưng  
nghiệp lực vẫn còn trong Ngã thức và Tàng thức, chúng đi 
theo ta vào kiếp sống mới...”

Khi thấy một điếu thuốc, cơ thể người nghiện dâng 
lên cảm giác thèm thuồng, các phản ứng trong cơ 
thể trổi dậy thúc giục họ đưa tay cầm lấy điếu thuốc. 

Các nhà khoa học xem đó là phản xạ có điều kiện. Tuy nhiên, 
có một nhân tố quan trọng hơn mà ta không biết đó là sự lôi 
kéo nằm sâu trong tâm thức, nó còn được gọi là nghiệp lực.

Phật pháp giữa đời thường (t.t)
      
      CAO THĂNG BÌNH
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Một sự vật thường tác động vào ta theo 3 mức độ: Mức thứ 
nhất, chúng xâm nhập qua 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân), tạo ra cảm giác dễ chịu sung sướng. Ở mức thứ hai, 
chúng tác động vào não bộ (phần thức) tạo nên trí nhớ và thức 
ham muốn. Ví dụ, như trong một số trường hợp người tuy sắp 
chết nhưng vẫn thấy thèm một thứ gì đó, mặc dù lúc đó cơ thể 
không hề có nhu cầu. Ở mức thứ ba, chúng tác động vào ngã 
thức tạo nên sự phân biệt và chấp chặt về hình ảnh của vật đó 
và nó cũng xuất hiện thường xuyên ở tàng thức. Khi đó hình 
ảnh đó sẽ được mang từ kiếp này sang kiếp khác.

Chết không phải là hết. Mặc dù lúc đó năm giác quan đã hư 
hoại nhưng nghiệp lực vẫn còn sâu trong Ngã thức và Tàng 
thức, chúng sẽ đi theo ta vào kiếp sống mới. Điều đó giải thích 
tại sao ta có thể yêu hay ghét một người ngay lần đầu tiên gặp 
gỡ. Tu hành là để làm sạch Ngã thức và Tàng thức qua đó mới 
có thể thoát khỏi nghiệp lực. 
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Nghĩ về giáo dục Phật giáo
       HUỲNH VĂN ƯU

Phật giáo phải chăng là một thành tựu văn hóa hay một 
hệ thống giáo dục, hay một hệ thống triết lý, tín ngưỡng  
hay tôn giáo? Dĩ nhiên, xưa nay theo quan niệm chung, 

Phật giáo được coi là một trong các tôn giáo lớn trên thế giới. 
Nhưng Phật giáo dứt khoát không như một tôn giáo theo khái 
niệm thông thường, cũng không chỉ là một hệ thống triết lý. Vì 
người Phật tử bác bỏ thuyết sáng tạo, không chấp nhận thần 
quyền mê tín. Người Phật tử không thấy có một thiên đàng nào 
ở thế giới nầy. Thiên đàng hay địa ngục đều do con người tạo ra. 
Ngược lại, người Phật tử phải nỗ lực hoàn thiện nhân cách đoạn 
diệt phiền não, chứng sở tri kiến để tự giải thoát, thể nhập bản 
thể thanh tịnh của pháp thân. Phật giáo là một giáo pháp của 
đức Phật dạy. Vậy cũng có thể nói Phật giáo là một hệ thống giáo 
dục. Vì một trong mười danh hiệu của Phật là Thiên nhân sư.

Các nền giáo dục hiện đại trên thế giới đều chủ trương ba 
phương diện của giáo dục là trí dục, đức dục và thể dục. Đức 
Phật tuy không thiết lập ba phạm trù như ngôn ngữ hiện đại, 
nhưng nội dung giáo dục của đức Phật đã bao gồm đầy đủ trên 
hai nghìn năm trước. Có điều Trí dục trong giáo dục Phật giáo 
không dạy con người rong đuổi truy cầu cái thế giới hiện tượng, 
coi đó là thế giới khách quan rồi đem tâm phân biệt chấp trước, 
cóp nhặt lại thành một số hiểu biết theo thế gian trí mà gọi là trí 
tuệ. Trí dục Phật giáo thoát ra ngoài phân biệt tự tha, chủ khách. 
Tất cả là ở nơi ta, ngoài ra không có một pháp nào khác. Đức 
Phật do tâm ái hộ chúng sinh đã dạy các Tỳ-kheo phải sắm đãy 
lọc nước. Phật đã dạy có thế này, có thế giới khác, có vô lượng 
thế giới. Phật đã dạy tu chứng lục thông thì có được thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông. Phật nói: “Ta bấm ngón chân rung động 
ba nghìn thế giới”. Phật dạy có bốn loài sinh là: sinh trứng, sinh 
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thai, sinh do hơi ẩm ướt, sinh do chuyển hóa. Phật dạy vạn vật 
đều có 4 yếu tố tạo thành, đó là đất, nước, gió và lửa. Và bao điều 
Phật dạy mà ngày xưa cho là khó tin nhưng mỗi ngày con người 
dần dần tìm được chứng minh trong sự thực.

Có người sẽ hỏi rằng nếu vậy sao đức Phật không cho đệ tử 
biên tập thành những lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  các 
phát minh ấy, hay đào tạo các đệ tử thành những nhà khoa học 
cho nhân loại sớm văn minh hạnh phúc, rút ngắn thời kỳ tăm tối? 
Đức Phật không làm thế vì mục đích giáo dục của Phật không 
nhằm đào tạo chính trị gia, khoa học gia, nhà văn hóa, thầy thuốc 
hay thợ thủ công. Mục đích của đức Phật như đã nói trong Kinh 
Pháp Hoa “Ta vì nhân duyên việc lớn xuất hiện ở đời”.

Sự xuất hiện Thích-ca Mâu-ni và giáo lý của Ngài trong bối 
cảnh đó có thể coi như một cuộc cách mạng về tư tưởng xã hội. 
Bài pháp đầu tiên của Thích-ca Mâu-ni đã phủ nhận cái gọi là 
chúa tể sáng tạo của nhất thần giáo, những luận điệu mơ hồ 
của phiếm thần giáo và đa thần giáo. Đạo lý nhân quả trong Tứ 
diệu đế được giải thích bởi 12 nhân duyên, cắt nghĩa sự hình 
thành tồn tại của vũ trụ vạn vật mà không lâm vào ngõ bí của 
nguyên nhân đầu tiên. Thuyết nhân quả của Thích-ca Mâu-ni 
đã trả lại  cho con người cái giá trị đích thực mà từ xưa đã bị tư 
tưởng hữu thần tước đoạt. Theo đó, con người tự trách nhiệm 
đối với hạnh phúc hay khổ đau bằng hành vi của chính mình 
chứ không do may rủi, không do định mệnh hay do thần linh 
thưởng phạt. Vì thế, sau khi giác ngộ, Phật dạy 8 con đường 
hành động để cải thiện đời sống cho đời này và mai sau.

Thuyết nói về 4 chân lý và 8 con đường hành động còn phủ 
nhận huyền thoại về sự phân chia giai cấp đã ngự trị xã hội Ấn 
Độ từ khi dân tộc Aryan thu phục xứ nầy. Trong kinh Tiện Dân 
(Nipata) một bản kinh giải thích về sự hạ tiện hay tôn quý của 
dân chúng có đoạn như sau: “Con người sinh ra không ai là 
tiện dân không ai là Bà-la-môn mà do hành vi mà khiến họ trở 
thành tiện dân hay Bà-la-môn”.

Để thực hiện cuộc cách mạng xã hội, Thích-ca Mâu-ni một 
Đông cung Thái tử dòng Sát-đế-lị đã bỏ vương triều cầm cái 
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bát của kẻ ăn xin. Thích-ca Mâu-ni đã tổ chức đời sống tăng 
đoàn theo 6 pháp hòa hợp. Đây là mô hình sinh hoạt của một 
xã hội không còn đấu tranh vì đã xóa sạch mâu thuẫn. Got-
ami, theo Tiểu Phẩm Luật là phụ nữ đầu tiên được Thích-ca 
Mâu-ni cho xuất gia tu học hành đạo với đầy đủ phương diện 
như nam giới. Nếu gọi đây là quyền bình đẳng, quyền con 
người thì ngoài Phật giáo, trong nhiều tôn giáo lớn người 
phụ nữ vẫn chưa được cái quyền nầy.

Đạo Phật còn nhằm đào tạo một mẫu người lý tưởng dấn 
thân phụng sự xã hội. Đó là con người Bồ-tát đa hạnh, và dù 
hạnh nguyện nào, con người Bồ-tát cũng được khuyến khích 
học hỏi 5 điều sáng tỏ, tức là ngũ minh để làm việc lợi ích cho 
đời như phương tiện độ sinh. Năm phương tiện đó là: 1- Nội 
điển, 2- Lý luận, 3- Ngôn ngữ, 4- Y thuật, 5- Kỹ thuật. Đây là 
sự ngạc nhiên to lớn cho những ai nghiên cứu giáo dục khi 
phát hiện ra những điều này trong đạo Phật

Đức Phật không dừng lại việc giáo dục, xây dựng con người 
đạo đức vô nhiễm, mà còn  hướng đến việc lập giáo khai tông, 
trước tiên đức Phật chọn năm nhà hiền triết có tâm hồn giải 
thoát để dạy dỗ. Điều đặc biệt, bước đầu tuy thiếu người nhưng 
đức Phật không vội đào tạo tràn lan, tốn công vô ích. Dưới sự 
giáo hóa của đức Phật chỉ trong thời gian ngắn, năm nhà hiền 
triết ở Lộc Uyển đã đắc quả vị La-hán nghĩa là có đạo đức 
thánh thiện. Sau đó, đức Phật dạy họ 4 chân lý, họ liền hiểu 
được và đem ứng dụng trong cuộc sống, quét sạch tội lỗi vô 
minh trở thành bậc Thánh trí. Được phước đức trí huệ, kế tiếp 
đức Phật dạy họ việc truyền đạo, tức hoằng pháp.

Chỉ với nhóm nhỏ 5 người, trong một thời gian ngắn, các vị đệ 
tử của đức Phật đã mở rộng giáo đoàn một cách nhanh chóng, số 
người lên đến 1.250 vị. Rõ ràng với tư cách thánh thiện tuyệt vời 
mới thành tựu được việc hoằng pháp siêu tuyệt như vậy. Với sự 
hiện hữu của giáo đoàn, đức Phật bắt đầu xây dựng sinh hoạt tu 
học theo 3 pháp quy y. Đó là tuyên ngôn đầu tiên của đức Phật. 
Ai không tôn trọng 3 pháp quy y không phải là đệ tử Phật.

Quy y Phật là phát huy tánh sáng suốt hay trí tuệ; Quy y Pháp là 
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sống theo chân lý; Quy y Tăng là sống hòa hợp với tập thể. Trong 
3 pháp quy y, đức Phật nhấn mạnh đến sự hòa hợp là việc quan 
trọng nhất. Thật vậy, Ngài dạy rằng tội lớn nhất là tội phá hoại sự 
hòa hợp của chư Tăng. Phá hoại Phật thì Tăng cứu được, nhưng 
phá hoại Tăng thì Phật không cứu. Sau đó, Phật còn dạy thêm 6 
pháp hòa kỉnh. Đó là 6 nguyên tắc sống chung mà đức Phật đưa 
ra để xây dựng giáo đoàn thanh tịnh, hòa hợp an vui, luôn nghĩ 
đến tập thể và quyền lợi chung, nên tạo được sức mạnh đoàn kết 
trong Tăng đoàn. Sức sống tốt đẹp như vậy đã khiến những tổ 
chức hay nhóm tôn giáo khác trong thời Đức Phật tại thế phải 
kính trọng giáo đoàn do Đức Phật lãnh đạo và cuối cùng các bậc 
vua chúa đương thời cũng phải tùy thuận theo. Các giáo chủ của 
hàng ngoại đạo nổi tiếng thời ấy là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
ba anh em Ca Diếp cũng đã được cảm hóa v.v...

Thích-ca Mâu-ni từ khi đứng dậy dưới cây Pippala cho đến khi 
nằm xuống trong rừng Sala một đêm trăng sáng, ròng rã 45 năm 
không mệt mỏi đi khắp miền bán đảo Ấn Độ giảng dạy từ vương 
hầu tể tướng, Bà-la-môn, cư sĩ, thương nhân cho đến người Paria 
đều được hóa độ không phân biệt riêng ai. Những lời vàng ấy đã 
được kết tập thành tạng giáo bằng Pali, Sanskrit và đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, có tác dụng như ngọn gió mát trong lành thổi 
vào sinh hoạt con người suốt từ hai ngàn năm cho đến thế kỷ XXI 
đầy sôi sục và bất trắc nầy là điều có thể phủ nhận được sao?

Với phương pháp giáo dục và hoằng pháp như vừa nêu trên, 
chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Phật đã thực hiện được 
mục tiêu là làm an lạc cho số đông, cho chư Thiên và loài người. 
Tuy nhiên, sau khi Phật nhập Niết-bàn, một số luận sư đã theo 
kiến giải của ngoại đạo hay của thế gian, họ coi trọng cách giáo 
dục và hoằng pháp theo hướng mới, nên quên mất phần căn bản 
giác ngộ theo Phật. Từ đó, họ lý luận tranh chấp nhau, đưa đến 
việc sản sinh ra các bộ phái Phật giáo không thể nào chấp nhận 
nhau. Kết quả thảm hại tất yếu của phương cách hoằng pháp sai 
lầm và chống phá giữa các bộ phái là làm suy yếu Phật giáo.

Có phải những lý do trên mà làm ảnh hướng đến sự hoằng 
pháp và sự nhận thức của các vị lãnh đạo và Phật tử nước ta hay 
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còn một lý do nào khác mà nhiều năm qua mỗi khi Tết đến xuân 
về các hệ thống truyền thông lẫn các tin tức truyền miệng trong 
nhân dân đều lên tiếng, cho rằng Phật giáo nước ta đang trên 
đà xuống cấp. Đó là những lễ hội ở chùa luôn thấy những hình 
ảnh không đẹp xảy ra ở khắp nơi. Có phải từ những tranh chấp 
không chấp nhận nhau, ai cũng muốn quyền giữ quyền lợi mình, 
giữ địa vị mình, quyết nắm bắt không buông bỏ, luôn muốn được 
lòng Phật tử, nên tùy duyên (chiều chuộng) hay dùng phương 
tiện (đánh lừa) chân thành ngụy, ngụy thành chân dẫn đến sự 
mê tín tràn lan, tranh giành cướp Ấn lung tung khiến người dân 
lẫn giới Phật tử vô cùng bức xúc. Tu mà mê tín không buông bỏ 
thì làm sao thấy Phật? Tu không dứt phiền não, nghiệp chướng 
tăng thêm thật uổng công vô ích còn làm nguy hại đến sự tồn 
vong Phật giáo. Tội nầy rất sâu dày khó mà có cửa giải thoát.

Trong khi chờ đợi giải pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
và sự tiếp tay chấn chỉnh của chánh quyền, các Tăng sĩ nên  
phát huy tinh thần Tứ đế, Bát Chánh Đạo, sáu kỉnh pháp đoàn 
kết xây dựng chánh pháp phát huy tư tưởng tốt đẹp của đạo 
Phật để xây dựng đạo đức xã hội ngày càng lành mạnh, đúng 
như lời Phật dạy. Riêng Phật tử nên sống chánh pháp không 
mê tín dị đoan, sống lành mạnh, đó cũng là cách làm tốt cho 
mình và không góp phần vào sự nhập nhằng xã hội.

Trong số những Tăng ni, Phật tử đi ngược lời Phật dạy cho 
cái tôi mình quá lớn, rồi luôn tranh giành được mất về vật chất 
mà quên đi điều to lớn Phật dạy, tin rằng bên cạnh cũng còn 
có những cá nhân hay nhóm Tăng sĩ, Cư sĩ âm thầm làm công 
việc Phật sự ở nhiều lãnh vực không bao giờ có sự vụ lợi cũng 
không chờ đợi được sự bảo trợ từ đâu đến. Đó mới là con đường 
Chánh pháp trên cầu đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đã chánh 
pháp thì những hoạt động phù phiếm, hư huyễn, mê tín dị đoan 
chắc không còn chỗ tồn tại. Mong sao mọi người Phật tử đồng 
hộ niệm để cho tinh thần đạo Phật hòa vào công cuộc giáo dục 
con người, xã hội và trên thế mỗi giới ngày một nhân lên xóa tan 
mê mờ đêm tối, trở về tu hành chân chánh như lời Phật dạy để 
đem lại sự an lạc và hòa bình hạnh phúc cho nhân loại. 
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GIÁ TRỊ CỦA NGŨ GIỚI  
ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC  

ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN
      VŨ THỊ HỒNG DUNG
       Trường Đại học Hải Phòng

Ở nước ta, Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng 
lớp nhân dân trong lịch sử và hiện tại. Ngũ giới là 
những nguyên tắc đạo đức được Đức Phật đề ra nhằm 

hướng con người hoàn thiện bản chất nhân văn của mình. Ngũ 
giới không chỉ ngăn ngừa tội lỗi mà còn hướng con người mở 
rộng lòng từ bi với mọi người, với mọi loài. Vì thế, Ngũ giới 
được xem như một nền tảng xây dựng đạo đức cá nhân trong 
bối cảnh xã hội đầy biến động hiện nay.

1. Quan niệm về Ngũ giới 
Giới luật của Phật giáo gồm các quy phạm đạo đức khá cụ 

thể, không chỉ thiết thực cho người Phật tử mà còn cần thiết 
cho tất cả mọi người ở mọi thời đại. Đạo Phật có nhiều giới luật 
khác nhau, song lấy ngũ giới làm cơ sở nền tảng. Để hiểu Ngũ 
giới của Phật giáo trước hết cần hiểu về Giới. Giới của Phật 
giáo được hiểu: Đó là Vinaya, có nghĩa là một pháp để ngăn 
ngừa, làm chuẩn mực cho hành động; Sila, chỉ một khuynh 
hướng vận động giúp người hướng đến tuệ giác và Paratimoska, 
là “giải thoát” hay “Biệt biệt giải thoát”, nghĩa là người giữ giới 
nào thì sẽ được lợi ích riêng của giới đó. Tùy vào khả năng và 
hoàn cảnh cụ thể của mỗi người có thể chọn cho mình những 
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“Giới” - những phương thức hành động thích hợp. Ngũ giới 
bao gồm: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói dối và không uống rượu. 

Thuật ngữ đạo đức (moral) được hình thành khoảng thế kỷ 
IV trước Công nguyên và gắn liền với tên tuổi của nhà tư tưởng 
vĩ đại Aristot (384-322). Đây là thời kỳ người ta quan niệm đạo 
đức là những chuẩn mực chung chung nhằm điều chỉnh hành 
vi con người, sao cho tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa con 
người với nhau, giữa con người với xã hội. C.Mác cho rằng, đạo 
đức chính là lực lượng bản chất của con người trong sự phát 
triển của nó theo hướng ngày càng đạt tới giá trị đích thực của 
cái thiện.

Trong Từ điển Tiếng Việt, đạo đức được cho là “Những tiêu 
chuẩn, những nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy 
định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã 
hội”. Như thế, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập 
hợp những hành vi và đánh giá cách ứng xử của con người trong 
quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, được thực hiện bởi niềm 
tin cá nhân, bởi truyền thống và thông qua dư luận xã hội. Tuy 
nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xin được đề cập 
đạo đức cá nhân trong mối tương quan với đạo đức xã hội. 

Đạo đức cá nhân là đạo đức của từng cá nhân riêng lẻ trong 
cộng đồng, trong đó nó vừa có những nét chung của thời đại 
của dân tộc, của từng vùng mà cá nhân sinh sống, giai cấp, 
tầng lớp xã hội cá nhân đó tồn tại và mang cả những nét của 
dòng họ, gia đình mà đặc biệt là nét riêng của cá nhân đó. Đạo 
đức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội trong một cộng đồng 
nhất định, là phương thức điều chỉnh hành vi đạo đức của mỗi 
cá nhân trong cộng đồng. nó tồn tại trong kinh nghiệm, phong 
tục tập quán, trong tôn giáo và mang tính phổ quát của cộng 
đồng đó. Theo quan điểm của các nhà Mác xít thì tồn tại xã hội 
quyết định ý thức xã hội, do đó ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau 
thì đạo đức xã hội cũng có những thay đổi khác nhau, đòi hỏi 
cá nhân cũng không ngừng bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với 
yêu cầu mà xã hội đặt ra.
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Ở Việt Nam, với sự mở cửa của nền kinh tế đã làm cho con 
người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các trào lưu tư tưởng xã hội 
như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa sùng bái đồng tiền… chúng 
đang ăn dần vào suy nghĩ của mỗi con người làm cho đạo đức 
cá nhân đang bị suy thoái khủng hoảng, mối quan hệ tốt đẹp 
giữa người với người bị lấn át bởi lối sống lai căng, mất dần giá 
trị thuộc về thuần phong mỹ tục. Chính điều này đã gây nên sự 
sa ngã của một bộ phận người dân vào các tệ nạn xã hội: như  
nghiện hút, ma túy, mại dâm cùng với đó là một loạt những hành 
vi cụ thể biểu hiện sự xuống cấp về đạo đức cá nhân như những 
hành vi giết người man rợ tưởng chừng không thể có trong xã 
hội hiện đại. Những biểu hiện đó chính là tiếng chuông cảnh 
báo về sự suy đồi đạo đức cá nhân. Liệu rằng xã hội có thể phát 
triển tốt đẹp hơn khi đạo đức của cá nhân ngày càng suy thoái 
trầm trọng. Do đó, cần lắm một hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi 
con người hãy tự ý thức bản thân, sống trách nhiệm hơn với cá 
nhân, gia đình và xã hội. Vì thế, việc nghiên cứu đạo đức Phật 
giáo nói chung, ngũ giới nói riêng có ý nghĩa to lớn trong việc 
định hướng giáo dục đạo đức cá nhân, góp phần đáp ứng nhu 
cầu xây dựng một nền đạo đức chung của xã hội một cách lành 
mạnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.

2. Giá trị của Ngũ giới 
Giáo dục cho mỗi cá nhân hiểu biết đúng về sự thật con 

người mình và sự vật, dạy cách tu sửa chính mình để làm lợi 
cho mình, gia đình và xã hội chính là giá trị tích cực của giáo 
lý Phật giáo. Việc khai thác những giá trị đạo đức trong Ngũ 
giới để phối hợp với giáo dục đạo đức cho con người không chỉ 
tạo ra những con người giàu về trí tuệ, tình cảm, sống có lương 
tâm và trách nhiệm mà còn góp phần xây dựng một xã hội công 
bằng, hạnh phúc.

Ngũ giới giáo dục con người phải có tình yêu thương đồng 
loại, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Câu ca của người Việt 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải 
thương nhau cùng”. Đó là tính cụ thể nhất của tình yêu thương 
những người đồng màu da chủng tộc sắc tộc, cùng tiếng nói, 
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phong tục tập quán, nói rộng ra đó là tình yêu thương muôn 
loài. Giới không sát sinh dạy chúng ta tôn trọng sự bình đẳng 
về quyền sống của con người, nuôi lớn tình yêu thương đồng 
loại, biết đau nỗi đau của kẻ khác và hướng đến những việc làm 
thiết thực giúp đỡ người khác. Biết tôn trọng sự sống của con 
người là biết tránh xa các hành động tàn bạo tổn hại đến mạng 
sống người khác và bảo vệ mạng sống của chính mình. Ngày 
nay, chúng ta không thể kêu gọi hiến máu nhân đạo nếu không 
giáo dục lòng nhân ái, tuy nhiên hiện tượng tội phạm xã hội 
ngày càng gia tăng phải chăng nguyên nhân là do sự thiếu sót 
trong giáo dục đạo đức cá nhân. Nếu biết yêu quý sự sống của 
chính mình thì những người trẻ tuổi không tự tìm đến cái chết 
chỉ vì những nguyên nhân không quá nghiêm trọng. Nếu tôn 
trọng và yêu chuộng sự sống thì không thể chiến tranh và sát 
hại. Ngày nay trên thế giới, một vài nơi người ta đang xem nhẹ 
mạng sống của con người, do đó mà khủng bố, sát nhân hàng 
loạt, đánh bom tự sát… diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ và máu đã 
loang khắp địa cầu vì những thù hận tôn giáo, sắc tộc, vì những 
mưu đồ chính trị khác nhau… 

Tôn trọng sự sống, sự công bằng và trên hết là tình yêu thương 
con người và muôn vật luôn được đức Phật đề cao để nuôi dưỡng 
lòng từ bi nơi con người. Bởi: “Đem tâm giết hại sinh mệnh là 
lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết”1. Đồng thời, 
theo đạo Phật: “Sinh vật dù hình thể khác nhau, nhưng sự sống 
chỉ một nên không được sát hại”2. Vì thế, chớ giết hại cũng chớ 
bảo người khác giết hại, do đó không có lý do gì để nói rằng giai 
cấp này, màu da này, có giá trị hơn giai cấp khác màu da khác, 
hay loài vật này có giá trị sống hơn loài vật khác.

Giá trị của Ngũ giới hướng con người đến những giá trị 
nhân bản, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện đạo đức cá 

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992), Phật học phổ thông, Nxb Thành 
hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tr85.
2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992), Phật pháp, Nxb Thành hội Phật 
giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tr180.
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nhân. Tinh thần “từ bi” trong Phật giáo không chỉ hướng đến 
con người, mà còn đến cả muôn vật, cỏ cây. Phật giáo kêu gọi 
lòng nhân đạo, yêu thương và bảo vệ sự sống. Đặc biệt, trong 
quan hệ giữa con người với con người, Phật giáo muốn tình 
yêu thương ấy phải biến thành hành động “bố thí”, cứu giúp 
những người đau khổ hoặc “nhẫn nhục” để giữ gìn đoàn kết 
trong tổ chức, cộng đồng. Đồng thời, Phật giáo nêu cao tinh 
thần "không sát sinh", tôn trọng sự bình đẳng trong quyền 
sống của muôn loài. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế thị 
trường, sự phát triển của nhu cầu hàng hóa và nhu cầu tiêu 
dùng, sự khai thác tàn phá môi trường, sinh thái, săn bắn 
động vật đang ở mức độ báo động, nhiều loài động vật quý 
hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, thì việc hiểu đúng tinh thần của 
Giới không sát sinh, biết chăm sóc, bảo vệ giữ gìn môi trường 
sinh thái xung quanh, chống ô nhiễm môi trường nước, không 
khí, đất, chống hiện tượng gây tiếng ồn, xây dựng môi trường 
xanh, sạch, đẹp là cấp thiết. Quan niệm này có ý nghĩa sâu sắc 
trong việc giáo dục cá nhân bảo vệ môi trường và cũng là bảo 
vệ chính con người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, trước những 
luồng văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng và chủ nghĩa vị 
tiền... dễ gây mất lòng tin, phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
thì việc giáo dục lối 
sống nhân ái trở nên 
vô cùng quan trọng 
đồng thời đấu tranh 
chống lại bất công, 
tệ nạn xã hội, đấu  
tranh vì một xã hội 
theo tinh thần từ bi, 
bác ái, bình đẳng: 
“Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ và văn 
minh”. 

(Còn tiếp)
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Tây Phương cổ tự
                                                                  HỮU CHÍ

Năm 1995, lần đầu từ TP. Hồ Chí Minh tôi đi xe lửa ra Hà 
Nội chở theo chiếc DH88 để có phương tiện vi vu tham 
quan thắng cảnh và di tích ở một số tỉnh thành phía Bắc.

Năm 2016, lần thứ 2 cách nhau 21 năm, trở lại viếng chùa 
Tây Phương cũng bằng xe máy mượn ở Trung tâm Huấn luyện 
Thể thao Quốc gia Nhỗn Hà Nội với tuổi đời gần bát thập, 
ngôi chùa cổ ở đồi Câ Lâu cho tôi một cảm quan mới so với 
lần đầu viếng chùa…

Chùa Tây Phương có tên chính là Sùng Phúc tự, nằm trên 
đỉnh đồi Tây Phương, cao 50 m, hình cong cong như chiếc lưỡi 
câu nên có tên gọi là đồi Câu Lâu, ở thôn Yên, xã Thạch Xá, 
huyện Thạch Thất, cách Hà Nội. 35 km. 

Ảnh Internet
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Trước đây, lên chùa phải lần theo 237 bậc cấp đá ong mới 
đến cổng tam quan. Cô bán chè bánh ở ngay cổng lên chùa 
chỉ con đường dốc quanh co cho tôi đi xe máy để tiết kiệm 
sức khỏe.

Tôi bước vào bên trong chùa theo cửa hông lúc 11 giờ 15, 
bên ngoài đã không còn khách hành hương. Một ni sư tuổi 
khoảng trên 60 ngồi yên lặng tay lần tràng hạt, kề bên có thùng 
công đức để trên bàn gỗ. Tôi đóng góp chút ít hiện kim cho 
chùa, phụ tiền nhang dầu và hoa quả. 

Vào giờ này, chỉ gặp duy nhất một anh Tây ba lô đang mải 
miết chụp ảnh với các thế đứng ngồi, quỳ, nằm… Tôi chậm rãi 
đi quan sát cảnh vật trong chùa.

Theo truyền thuyết, chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ III, 
ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ…

Giữa thế kỷ thứ XVI năm Giáp Dần 1554 đời vua Lê Trung 
Tông, chùa được xây dựng lại theo quy mô như hiện nay.

Tiếp đến triều đại nhà Nguyễn Tây Sơn chùa được trùng tu 
lớn và đúc thêm chuông, đổi tên là Tây Phương Cổ tự.

“Tây Phương là tiếng gọi tắt dùng để gọi cõi Tây Phương Cực 
lạc thế giới của đức Phật A Di Đà, nơi mà nhà cửa, lầu các, ao 
hồ đều bằng thất bảo, có Trời đổ xuống như mưa, có tiếng chim 
Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần linh thiêng hót tiếng 
thanh tao mà giảng thuyết đạo lý. Ở cõi ấy toàn là bậc thanh 
tịnh, bậc Bồ tát, bậc La hán và các nhà nhân đức tu hành. Ở 
cõi ấy tùy theo công đức của mình, thiện căn mà mình đã huân 
tập, được dự phần trong cửu phẩm hoa sen”.

Tổng thể cả ba tòa chùa có 64 pho tượng nổi tiếng. Nhiều 
pho được tạc cao hơn người thật như 8 pho tượng Kim Cương 
và Hộ Pháp, cao chừng 3 m, trang nghiêm phúc hậu: như Bát 
Bộ Kim Cương, Tuyết Sơn, 18 vị La hán, phần nhiều được tạc 
bằng gỗ mít, mang tính chất nghệ thuật, được xếp vào hàng 
tượng Phật tuyệt tác của điêu khắc cổ Việt Nam.

Hệ thống tượng ở chùa Tây Phương gồm:
- Bộ tượng Tam Thế Phật với ba pho tượng Phật: Quá khứ, 

Hiện tại, Vị lai (còn gọi là Tam thân: Pháp thân, Ứng thân và 
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Hóa thân) ngồi ở tư thế tọa thiền, y phục gập nếp đơn giản phủ 
kín cơ thể, được coi là có niên đại đầu thế kỷ XVII.

- Bộ tượng Di Đà Tam Tôn: gồm tượng đức Phật A Di Đà, 
đứng hai bên là Quan Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát.

- Tượng Tuyết Sơn miêu tả đức Phật Thích ca trong thời kỳ 
tu khổ hạnh: mỗi ngày ăn một hạt kê, một hạt vừng, tự hành 
xác để vươn lên thế giới tinh thần sáng láng. Tượng màu đen 
thẫm khoác áo cà sa mỏng, tay chân gầy khẳng khiu, xương 
nổi lên trước ngực. Toàn bộ cơ thể chìm trong suy tưởng, mắt 
trũng sâu, hướng về nội tâm.

Hai bên tượng Tuyết Sơn có tượng A Nan và Ca Diếp đứng hầu.
- Tượng đức Phật Di Lặc tượng trưng cho vị Phật của thế giới 

cực lạc tương lai. Người mập mạp, ngồi hơi ngả về phía sau, 
toàn thân toát ra sự thỏa mãn, sung sướng.

- Tượng Văn Thù Bồ tát: đứng chắp tay, chân đi đất, các 
ngón chân bấm móng xuống mặt bệ.

- Tượng Phổ Hiền Bồ tát: chắp tay trước ngực, khuôn mặt 
sáng rộng nổi lên trên tấm thân phủ đầy y phục.

- Tượng Bát Bộ Kim Cương, thể hiện trình độ rất cao về nghệ 
thuật lắp ghép gỗ và cách bố cục, chuyển động của một thân 
thể mang giáp trụ trong các thế võ.

Mười sáu pho tượng Tổ với phong cách hiện thực: Đó là Ưu-
ba-cầu-đa, Đê-đa-ca, Di-trà-ca, Bà-tu-mật, Phật-đà Nan-đề, 
Phục-đa-mật-đa, Hiếp Tôn giả, Thương Na Hòa Tu, Mã Minh, 
Ca-tỳ-ma-la, Long Thụ Tôn giả, La-hầu-la-đa, Tăng-già Nan-
đề, Già-gia-xá-đa, Cưu-ma-la-đa, Chà-dạ-đa. Theo một danh 
sách tên các nhân vật được tạc tượng trong một tài liệu còn lưu 
truyền ở chùa thì đây là tượng các vị tổ Ấn Độ trong quan niệm 
của Thiền tông Trung Quốc. 

Mười sáu vị tổ người đứng kẻ ngồi, pho thì ngước mặt lên 
trời chỉ vào mây khói, pho thì hững hờ với ngoại vật, tì cằm 
trên đầu gối nhếch môi cười một mình nửa tinh nghịch nửa mỉa 
mai, có pho vẻ mặt hân hoan tươi tắn, khổ người đầy đặn tròn 
trĩnh, pho khác có vẻ mặt đăm chiêu lạ thường, lại có pho như 
đang đắn đo phân bua hay đang thì thầm trò chuyện cùng ai. 
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Đặc biệt là tượng 18 vị La hán được thờ ở chùa Thượng. Đó 
là 18 vị Sư tổ của Phật giáo. 18 bức tượng là 18 cá thể, mỗi 
người một dạng vẻ, một tư thế, ai nấy đều có nét riêng biệt, 
chân thực. Người nghệ sĩ tạc tượng Kim Cương đầy tính cách 
điệu. Những tượng mặc áo giáp, mang vũ khí, đứng trong thế 
võ, khuôn mặt cường điệu, uy nghiêm.

Tổ thứ 1: Ma Ha Ca Diếp Tôn giả đứng ở bên trái tượng 
Tuyết Sơn, là một người tuổi cao, ăn mặc nghiêm chỉnh, ánh 
mắt tinh tường, khoát tay ở thế chém. Đây là một pho tượng 
đặc tả cả dung mạo và tính cách.

Tổ thứ 2: A Nan Đà tôn giả được tạo dáng đứng thẳng chững 
chạc, những nếp áo chảy sóng, tỷ lệ các phần cân đối, cả hình 

Một trong những 
pho tượng bằng 
gỗ mít điêu khắc 
sắc sảo
Ảnh: HC
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dáng và nội tâm đều sáng láng.
Tổ thứ 3: Thương Na Hòa Tu tôn giả bày ở gian bên phải 

toà chùa trong, tạo hình là một ông già ngồi chân thõng chân 
co vắt ngang, một tay để trên đùi còn tay kia thu trong bọc, 
áo mặc nhiều nếp lượn để lộ ngực xương, đôi mắt xụp, miệng 
mím… tạo nên hình ảnh một ông già khắc khổ, luôn lo toan, 
suy nghĩ, sống nội tâm.

Tổ thứ 4: Ưu Ba Cúc Đa tôn giả. Đây là một pho tượng rất 
thành công trong sự cân đối và sống động.

Tổ thứ 5: Đề Ca Đa tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 4, ở 
thế ngồi, hai tay đưa trước ngực gợi lại điềm lành, nhưng khu-
ôn mặt đăm chiêu như có sự vướng mắc chờ đợi người xứng 
đáng để trao truyền y bát. 

Tổ thứ 6: Di Giá Ca tôn giả được đặt ở giữa Tổ thứ 3 và Tổ 
thứ 5, thế đứng chững chạc, mặc áo dài nghiêm túc, tay phải 
thu trong bọc còn tay trái như bấm đốt lần tính, khuôn mặt có 
vẻ bàng hoàng ngơ ngác. Tượng có dáng vẻ bình tĩnh song nội 
tâm lại bất an.

Tổ thứ 7: Bà Tu Mật tôn giả được nghiên cứu rất kỹ để từng 
chi tiết phối hợp lại bộc lộ rõ tính cách lịch thiệp, trang trọng, 
ngoại hình gắn bó chặt chẽ với nội tâm. 

Tổ thứ 8: Phật Đà Nan Đề tôn giả bày ở các góc ngoài phía 
bên phải toà chùa trong, là một người béo tốt, ngồi bệt, chân 
phải xếp bằng, chân trái chống nghiêng, tay trái để trên đùi, 
tay phải đang ngoáy tai. Đây là pho tượng đặc biệt sống động 
biểu hiện sự giao tiếp và ứng xử văn hoá uyên bác. 

Tổ thứ 9: Phục Đà Mật Đa tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 
8, đang ngồi tựa mỏm đá, mặc áo nhiều nếp nhăn, để hở ngực 
và cánh tay. Tượng được nhấn mạnh những nét gồ ghề, tạo sự 
già dặn từng trải pha chút hóm hỉnh. Đây là tác phẩm thể hiện 
được một nội tâm khá phức tạp. 

Tổ thứ 10: Hiệp tôn giả được bày ở bên trái Tổ thứ 9, tả cảnh 
ngài đang đứng tựa vào thân cây già, râu tóc đều rất ngắn, mặt 
bóng bẩy hóm hỉnh, tay phải cầm quạt, còn tay trái tỳ lên cổ 
tay phải, đôi mắt tròn sáng, miệng mím xít… Tất cả những đặc 
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điểm biểu hiện đó là người hay quan sát, ít nói, có chí, rất giàu 
nghị lực.

Tổ thứ 11: Phú Na Dạ Xa là vị Tổ sư đã tìm được Mã Minh, 
giảng giải về Hiển giáo và Mật giáo, rồi truyền thanh tịnh pháp 
nhân cho làm Tổ thứ 12.

Tổ thứ 12: Mã Minh tôn giả đầy vẻ tự tin, thông minh, điềm 
tĩnh, rất chan hoà với mọi người. 

Tổ thứ 13: Ca Tỳ Ma La tôn giả được đặt ở giáp tường hậu 
cuối gian bên trái toà chùa trong, đang bị mãng xà quấn quanh, 
nhưng Tổ vẫn điềm tĩnh đấu tranh chống lại cái ác. 

Tổ thứ 14: Long Thụ tôn giả được đặt ở bên trái Tổ thứ 
13, là vị Tổ duy nhất ngồi trên tòa sen, với những đặc điểm: 
Gò má cao, mắt nhắm, mũi nở, cằm nhọn thể hiện một nhà 
hiền triết uyên bác, ngồi tĩnh lặng nhưng nội tâm sôi động; là 
người từng trải, khắc khổ, xem nhẹ đời thường để suy tư hoàn 
chỉnh kinh pháp. 

Tổ thứ 15 Ca Na Đề Bà là người đã truyền đại pháp cho La 
Hầu La Đa làm Tổ thứ 16.

Tổ thứ 16: La Hầu La Đa tôn giả được bày ở bên phải Tổ 
thứ 13. Tổ ngồi trên phiến đá, hai chân thả chạm đất, cây 
gậy tích trượng để tựa vai do tay trái giữ. Tổ là vị duy nhất 
chít khăn cùng với toàn thân cân đối muốn gợi sự quyền quý 
oai vệ.

Tổ thứ 17: Tăng Già Nan Đề tôn giả được bày ở góc trong 
bên trái của toà chùa trong. Tượng được tạc với khuôn mặt chữ 
điền rạng rỡ, ngồi tì cằm lên bàn tay úp đè nhau trên đầu gối, 
cánh mũi nở, gò má đầy, nhắm mắt, khép miệng nhưng mỉm 
cười. Toàn thể bức tượng toát lên vẻ chững chạc, chứa đựng tư 
tưởng lớn.

Tổ thứ 18: Già Da Xá Đa tôn giả bày ở bên phải tượng Tổ 
thứ 16. Tượng có những đặc điểm hết sức phóng khoáng khiến 
cho người xem có thể thả sức tưởng tượng nhiều tình huống xảy 
ra phía trước.

Gian sau dành cho 16 vị tổ, là những tượng loại đẹp nhất 
trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Những pho tượng tổ này 
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cứ như người thật hiển hiện. Người nghệ sĩ ngày xưa đã tạc 
mỗi tượng một tính cách khac nhau, một nội tâm khác nhau, 
nhưng vị nào cũng có nét khôi hài, cả khuôn mặt nghiêm nghị 
nhất cũng bĩu môi?

Chùa Tây Phương với bộ tượng La hán điển hình nhất của 
nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thế kỷ XVIII đã là một công 
trình tôn giáo đặc sắc tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời 
Hậu Lê.

Hằng năm, chùa Tây Phương tổ chức hội chùa từ ngày 
mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, thu hút du khách ở 
khắp mọi nơi đến chiêm bái. Chùa hiện nay do Ni sư Thích 
Đàm Nữ trụ trì.

Tôi sắp sửa bước ra cửa hông chùa lúc gần giữa trưa thì vị ni 
sư đã đứng sẵn tay cằm một túi ni lông đựng một hộp Chè Lam 
Thạch Xá, một trái cam, một chai nước lọc trao cho tôi: - “Có 
chút lộc chùa kính biếu cụ”. Tôi nghiêng mình nhận lộc, lâng 
lâng niềm vui và bước qua cửa…

Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích Lịch sử - Văn 
hóa quốc gia năm 1962, và được Công ty Sách kỷ lục Việt Nam 
trao cúp xác nhận bộ tượng La Hán có phong cách điển hình 
nhất cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào ngày 12/12/2007 
(Theo QĐ số 475 Viện Sở hữu Trí tuệ). 

Các bức tượng La hán chùa Tây Phương
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C hùa là cơ sở thờ tự 
của đạo Phật, đồng 
thời chùa còn là trung 

tâm sinh hoạt tín ngưỡng dân 
gian. Các ngôi chùa hiện giữ 
một vị trí đáng kể trong đời 
sống tín ngưỡng dân gian, 
điều này được lý giải từ bản 
chất của Phật giáo Việt Nam. 
Phật giáo ngay buổi đầu vào 
nước ta đã được bản địa hoá 
và trong tiến trình lịch sử của 
mình, Phật giáo ngày càng 
thấm đẫm tính chất dân dã. 
Truyền thuyết Mẹ Man Nương 
và bốn con gái của bà là các 
vị Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, 
Pháp Lôi, Pháp Điện xuất 
hiện vào buổi khởi thuỷ của 
đạo Phật ở Việt Nam và truyền 
thuyết Phật quy phục Mẫu 
Liễu Hạnh xuất hiện khoảng 
thế kỷ XVII đã cho thấy Phật 
giáo luôn đi sát đời sống tâm 
linh của người Việt.

1 Tính dân gian của Phật 
giáo 

Tính dân gian của Phật 
giáo thể hiện qua đối tượng 
thờ trong các ngôi chùa, chùa 
không chỉ thờ Phật. Mô hình 
“tiền Phật, hậu Thánh”, “tiền 
Phật, hậu Thần” phổ biến ở 
chùa Hà Nội. Các vị thánh, 
thần được thờ ở chùa có thể 
là nhiên thần, nhân thần, và ở 
hầu hết các chùa Hà Nội đều 
lập ban thờ Mẫu. Ngoài ra, 
chùa nào cũng có ban thờ 
Tổ. Thờ cúng tưởng nhớ các 
vị sư tiền bối ở chùa, là một 
biểu hiện của tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên truyền thống của 
người Việt. Đặc biệt thờ Hậu, 
đưa vong lên chùa khiến một 
số lượng lớn người bình dân 
được thờ cúng trong chùa 
đưa ngôi chùa xích lại gần 
hơn đời sống thường nhật 
của cộng đồng.

VAI TRÒ CỦA NGÔI CHÙA 
TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG 

DÂN GIAN HÀ NỘI
         
      ĐỖ THỊ MINH THÚY
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Tính dân gian của Phật giáo 
còn bộc lộ trong nghi lễ thờ 
cúng thực hành trong các ngôi 
chùa, có sự dung hợp giữa giáo 
lý Phật giáo và tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên - một loại hình 
trong tín ngưỡng dân gian qua 
ngày lễ Vu lan. Lễ Vu lan là một 
nghi lễ Phật giáo nhằm phổ độ 
chúng sinh, cứu vớt các linh 
hồn lầm lỗi, lấy từ bi để phá 
ngục. Trong tín ngưỡng dân 
gian, lễ Vu lan được dân gian 
lưu truyền đây là ngày duy 
nhất trong năm âm phủ mở 
ngục xá tội vong nhân, là ngày 
nhà nhà đốt vàng mã cúng tổ 
tiên, đồng thời làm phúc cúng 
các vong hồn cô quả. Cách 
hiểu mộc mạc của tín ngưỡng 
dân gian về ngày lễ Vu lan đã 
góp phần đưa nghi lễ của Phật 
giáo ăn sâu trong đời sống tâm 
linh của người dân trên mọi 
vùng miền trong đó có các cư 
dân đô thị hiện nay.

Tính dân gian của Phật 
giáo còn thể hiện qua sự xuất 
hiện của các ông thầy cúng 
bên cạnh các tăng ni trong khi 
thực hiện các nghi lễ của tín 
ngưỡng dân gian như trong lễ 
cắt giải tiền duyên, lễ tạ mộ… 
trong các ngôi chùa.

Ngôi chùa có vai trò ngày 

càng tăng trong đời sống tâm 
linh của cư dân đô thị hiện 
nay, có thể chỉ ra hai nguyên 
nhân. Nguyên nhân thứ nhất 
đó là ngôi chùa đang gánh vác 
một phần việc của ngôi đình.
Trước kia ở Thăng Long - Hà 
Nội, người dân ở bất cứ thôn, 
phường nào bao giờ cũng sống 
dưới sự bảo trợ của một vị 
thành hoàng, hàng năm làng 
thường cử hành lễ cầu an, cầu 
phúc vào ngày sinh, ngày hóa 
của thần thành hoàng tại đình. 
Đầu thế kỷ XX, đô thị hóa được 
đẩy mạnh theo quy hoạch của 
Pháp, làng trở thành phố thì 
đình - cơ sở thờ tự tín ngưỡng 
dân gian của một cộng đồng 
cũng bị đô thị hóa theo. Đây 
là sự biến động rất đáng lưu 
ý của đình Hà Nội, đặc biệt 
khu vực buôn bán phía Đông 
nơi bị đô thị hóa mạnh nhất. 
Làng trở thành phố, thiết chế 
làng bị phá vỡ dẫn đến sự suy 
giảm, thậm chí trở thành phế 
tích của ngôi đình.

Thực trạng nhiều ngôi đình 
ở Hà Nội đầu thế kỷ XX đã 
phản ánh sự tan rã của kết cấu 
làng xã vốn là những đơn vị 
hành chính cơ sở của Thăng 
Long - Hà Nội. Bằng các hình 
thức cải tạo ngôi đình của một 
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bộ phận dân cư trong các khu 
phố vốn là dân gốc của làng cũ 
khiến nhiều ngôi đình chỉ giữ 
lại một không gian khiêm tốn. 
Từ một ngôi đình có kiến trúc 
tầng lớp, có hồ bán nguyệt còn 
phổ biến ở các làng quê đến các 
ngôi đình giới hạn bởi chính 
các bức tường của các gian đại 
bái, tiền đường, hậu cung, dần 
đi đến mức thu gọn chỉ còn là 
một gian gác nhỏ mang tính 
chất một điện thờ, ngôi đình 
ở Hà Nội đã chuyển đổi chức 
năng. Chức năng thờ tự vẫn 
còn, nhưng chức năng là trung 
tâm sinh hoạt văn hoá tâm linh 
của người dân trong một cộng 
đồng làng xã đã bị mai một 
do không gian của đình bị thu 
hẹp. Không gian sinh thái của 

ngôi đình truyền thống mất đi 
đồng thời cũng mất đi không 
gian thiêng, nơi diễn ra các 
nghi thức tế lễ của hội đình - 
hội làng hàng năm. Vì vậy, ở 
nhiều ngôi đình hội đình, hội 
làng thưa dần rồi mất hẳn. Vai 
trò bảo trợ cho cộng đồng làng 
của thần thành hoàng bị mai 
một theo sự tan rã của làng.  

Như vậy, từ đầu thế kỷ XX, 
tín ngưỡng thờ thành hoàng 
của Thăng Long - Hà Nội đã 
bộc lộ dấu hiệu tàn tạ, mai 
một, được phản ánh qua việc 
cải tạo nhiều ngôi đình ở khu 
vực buôn bán phía Đông như 
trên đã dẫn; đồng thời với việc 
phá bỏ một số đình, đền, chùa 
khác vì mục đích phi tôn giáo 
(mở đường, làng thành phố) thì 
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cũng phải thấy rằng bức tranh 
chung về đời sống tín ngưỡng 
dân gian Hà Nội không hoàn 
toàn đơn sắc mà ngược lại vẫn 
đang diễn ra một cách sôi động. 
Có nhiều nguyên nhân, song 
có một nguyên nhân chính đó 
là sự đòi hỏi nội tại xuất phát 
từ nhu cầu tâm linh của người 
dân Hà Nội.

Lễ cầu yên diễn ra tại đình 
do làng thực hiện nay chuyển 
về cho mỗi gia đình tự lo liệu. 
Trong khi nhu cầu tâm linh, 
cầu sự bình an cho gia đình 
trong đời sống hiện đại không 
mất đi, nó cần được giải toả. 
Một bộ phận không nhỏ dân 
cư Hà Nội tìm đến chùa và nhà 
chùa đã đáp ứng nhu cầu tâm 
linh này qua các lễ cầu an, lễ 
cúng sao giải hạn đầu năm. Từ 
nhu cầu này đó dần tạo thành 
một phong tục đẹp, người dân 
trong dịp đầu năm thường tới 
cửa chùa thắp nén nhang cầu 
khấn bình an thịnh vượng cho 
gia đình trong cả năm. 

Các nghi lễ của tín ngưỡng 
dân gian như dâng sớ cầu an, 
cúng sao giải hạn, đội bát 
nhang, bán khoán, cắt giải 
tiền duyên, tạ mộ... vừa có thể 
thực hiện ở chùa, vừa có thể 
thực hiện ở đền, miếu, phủ, 

điện tư. Tại các ngôi chùa, các 
nghi lễ này tuỳ theo tính chất 
được thực hiện trước ban thờ 
Phật hoặc trước ban thờ Mẫu.

Theo thống kê “Một vài 
hoạt động và vấn đề của các 
cơ sở thờ tự” của Viện Nghiên 
cứu Tôn giáo điều tra tháng 
10 năm 2000 trong 67 cơ sở 
thờ tự gồm 32 ngôi chùa, 24 
ngôi đình, 4 ngôi điện quán, 
7 ngôi đền, cho thấy các hoạt 
động tín ngưỡng được liệt kê 
gồm cầu siêu, cúng sao giải 
hạn, lên đồng, viết sớ, xem 
bói, đưa vong lên chùa, bán 
khoán, xóc thẻ, đặt bát hương, 
cầu tự, có ở hầu hết các ngôi 
chùa, trong khi đó không có 
một ngôi đình nào có các hoạt 
động tín ngưỡng này. Các ngôi 
đền, điện, quán cũng chỉ thực 
hiện một vài hoạt động tín 
ngưỡng trong số các hoạt động 
tín ngưỡng được thống kê. Bổ 
sung vào thống kê của Viện 
Tôn giáo, các điều tra tại các 
cơ sở thờ tự của chúng tôi tại 
hai khu vực khu buôn bán phía 
Đông và khu vực làng xã thủ 
công phía Tây Nam kinh thành 
Thăng Long xưa - Hà Nội ngày 
nay, có thể rút ra một vài nhận 
xét là các ngôi đình trước kia ở 
khu vực phía Đông kinh thành 
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do chuyển đổi mục đích thờ 
phụng từ thờ thành hoàng vị 
thần bảo trợ làng chuyển sang 
thờ thần như một vị thần thông 
thường thì tại các cơ sở thờ tự 
này như đình Thanh Hà, đình 
Đông Môn, đình Phủ Từ, các 
hoạt động tín ngưỡng dân gian 
cúng sao giải hạn, bán khoán, 
đặt bát hương, lên đồng… 
được thực hiện thường xuyên 
và là nguồn thu nhập chính 
nuôi dưỡng đình. Trong khi các 
ngôi đình ở khu vực phía Tây 
kinh thành do cơ cấu làng còn 
được bảo tồn khá tốt nên vẫn 
giữ được nếp cũ truyền thống 
thờ thành hoàng, tổ nghề, tổ 
các dòng họ, các hoạt động tín 
ngưỡng (kể trên) thường được 
thực hiện ở đền, miếu trong 
cụm các thiết chế tâm linh của 
làng, ví dụ làng An Thái với 
điện Long Tỉnh, làng Hồ Khẩu 
với đền Thăng Long.

Nguyên nhân thứ hai: Chùa 
cũng là một thiết chế văn hoá 
của làng, làng nào cũng có 
chùa, thậm chí có tới hai ngôi 
chùa như làng Hồ Khẩu có chùa 
Chúc Thánh và chùa Thanh 
Lâu, làng Thuỵ Chương có chùa 
Châu Lâm và Phúc Lâm. Trong 
đời sống tâm linh truyền thống, 
chùa dành cho phụ nữ, trong khi 

đình là nơi bàn việc làng, là nơi 
lui tới của đàn ông, tráng đinh 
trong làng. Cấu trúc làng bị giải 
thể, chùa ở nơi này nơi kia bị 
đổ nát hoang phế, nhưng nhìn 
chung ngôi chùa có vận mệnh 
độc lập với vận mệnh của làng, 
khác với ngôi đình cộng mệnh 
với vận mệnh của làng. Tín đồ 
lui tới chùa trong xã hội truyền 
thống là phụ nữ thì nay phụ nữ 
vẫn là lớp tín đồ nòng cốt của 
chùa. Chùa nào ở Hà Nội hiện 
nay cũng tập hợp được một hội 
hàng quy các vãi từ khoảng hai 
ba chục đến hàng trăm vãi như 
các chùa Quán Sứ, chùa Phúc 
Khánh, chùa Hòe Nhai, đền 
chùa Hai Bà Trưng v.v...

Hội hàng quy tham gia tụng 
kinh niệm Phật trong các nghi 
lễ của chùa từ những nghi lễ 
thuần tuý của đạo Phật như lễ 
Vu lan, lễ Vạn Phật kéo dài 12 
ngày (tụng kinh một vạn mười 
hai nghìn vị Phật), đến các 
nghi lễ tín ngưỡng dân gian 
như cầu an đầu năm, cúng sao 
giải hạn, lễ tạ mộ... Mỗi một bà 
vãi trong hội hàng quy chính 
là một tuyên truyền viên trong 
từng gia đình, trong các mối 
quan hệ bạn bè, hàng xóm... 
tuyên truyền khuếch trương, 
các hoạt động của ngôi chùa 
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mà bà tham gia.
Dưới đây là hai ngôi chùa 

ở Hà Nội, hiện có những sinh 
hoạt tín ngưỡng dân gian khá 
tiêu biểu:                                              

Chùa Quán Sứ: Nơi đặt trụ 
sở của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, do vậy các hoạt động tín 
ngưỡng dân gian ở chùa giới hạn 
chủ yếu ở lễ cầu an, cúng sao 
giải hạn (vào tháng giêng đầu 
năm), bốc bát nhang, đưa vong 
lên chùa, các tín đồ có nhu cầu 
được một nhà sư tiếp và hướng 
dẫn các thủ tục, lễ đặt tuỳ tâm.

Chùa Phúc Khánh (Ngã Tư 
Sở, Đống Đa) hiện là một trong 
những ngôi chùa thu hút được 
một lượng lớn tín đồ. Vào dịp 
đầu năm các lễ cầu an, lễ cúng 
sao giải hạn, chùa chật cứng 
người, nhiều người không vào 
được trong khuôn viên của 
chùa phải đứng ngoài chắp 
tay hướng vào chùa. Nhà chùa 
phải dùng loa tăng âm lễ tụng 
kinh cầu Phật của sư thầy.

Chùa Phúc Khánh là ngôi 
chùa có nhiều hoạt động tín 
ngưỡng dân gian: Từ lễ cúng 
sao giải hạn, cầu an, bốc bát 
nhang, đưa vong lên chùa 
đến lễ cắt giải tiền duyên, lễ 
tạ mộ, bán khoán. Đặc biệt, 
chùa Phúc Khánh là một 

trong những ngôi chùa ở Hà 
Nội đi tiên phong trong việc 
xây dựng nhà để cốt. Đây là 
một sự cải biên truyền thống 
gửi Hậu lên chùa, và đã nhận 
được sự hưởng ứng của không 
ít gia đình người Hà Nội.

 Tại chùa Phúc Khánh, Ban 
Vong đặt ở đầu hồi bên trái 
chính điện, do vậy các lễ đưa 
vong lên chùa, lễ tạ mộ, lễ yên 
vị (đặt cốt) đều làm trước Phật 
điện. Các lễ cắt giải tiền duyên 
được làm trước ban thờ Mẫu.

Chùa Phúc Khánh luôn có 
hai bàn tiếp đón tín đồ tại nhà 
ngang, một bàn do các vãi điều 
hành có nhiệm vụ thu tiền các 
dịch vụ tín ngưỡng. Bàn thứ 
hai viết sớ cho các tín chủ nào 
có yêu cầu thường do một vị 
sư tiếp. Vào dịp Tết, bàn viết 
sớ bổ sung thêm một hai sinh 
viên biết chữ Hán. 

2 Về một số lễ thức sinh 
hoạt tín ngưỡng dân gian 
được thực hiện tại chùa

Lễ cầu an: Vào dịp đầu năm 
trước rằm tháng Giêng, hầu 
hết các ngôi chùa Hà Nội đều 
tổ chức lễ cầu an. Lễ cầu an có 
ý nghĩa cầu bình an cho mỗi 
gia đình trong năm. Các gia 
đình  có nhu cầu, đi lễ chùa 
vào những ngày đầu năm, đặt 
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tiền lễ, nhà chùa sẽ phát cho 
một lá sớ in sẵn lời cầu khấn, 
họ chỉ việc điền tên tuổi, năm 
sinh, nơi ở của các thành viên 
trong gia đình, mỗi một lá sớ 
dành cho tất cả các thành viên 
trong một gia đình nhưng phải 
sống ở cùng một địa chỉ, nếu 
không sự phù hộ của Phật sẽ 
không đến được với các thành 
viên của gia đình đó nhưng 
sống ở địa chỉ khác.

Lễ cầu an ở chùa Quán 
Sứ: vào ngày lễ, tất cả các gia 
đình đã đặt lễ phải có mặt, vị 
thượng tọa mặc áo vàng tụng 
kinh niệm Phật, phía sau là 
các vãi áo nâu sồng ngồi trước 
một bàn xếp nhỏ trên để quyển 
kinh chữ đại (chữ to) tụng 
theo. Sau các kinh... vị thượng 
toạ giở từng lá sớ đọc đầy đủ 
họ tên, nơi ở của từng gia chủ, 
đọc xong mỗi lá sớ là lời niệm 
Phật Nam mô A Di Đà. Sau đó 
nhà chùa cho hóa các lá sớ.

Lễ cầu an ở chùa Phúc 
Khánh do số lượng các gia chủ 
quá đông, nhà chùa chỉ làm lễ 
tụng kinh cầu an chung, sau đó 
hóa sớ.

Lễ cúng sao giải hạn: Theo 
quan niệm dân gian, mỗi con 
người đều có một ngôi sao 
chiếu mệnh trong một năm. 

Lễ cúng sao giải hạn như tên 
gọi có ý nghĩa giải vận hạn xấu 
trong năm mà ngôi sao chiếu 
mệnh đem tới. Các sao dự báo 
vận hạn xấu nhất là sao Thái 
Bạch, Kế Đô, La Hầu. Sao La 
Hầu cúng vào mùng 8 tháng 
giêng, sao Thái Bạch cúng vào 
rằm tháng Giêng. Sao Kế Đô 
cúng vào 18 tháng Giêng, tất cả 
các sao thường được cúng vào 
buổi tối.

 Cúng sao giải hạn được thực 
hiện tại chùa hoặc tại điện, đền 
... hoặc tại gia. Cúng sao giải 
hạn là một trong những lễ thức 
phổ biến trong dân gian hiện 
nay qua số lượng lớn người 
tham dự cũng như qua sự hiểu 
biết khá cặn kẽ của người dân 
đối với lễ thức này. Để biết ngôi 
sao chiếu mệnh trong năm của 
mình người ta đến chùa, điện, 
đền ... xem chỉ dẫn hoặc đơn 
thuần mua cuốn lịch vạn sự mở 
xem bảng chỉ dẫn các sao ứng 
với mỗi tuổi. Sau đó tùy theo 
ý muốn, người ta có thể nộp lễ 
để cúng sao ở chùa, đền, điện 
...hoặc cúng sao tại gia. Tuy 
nhiên nếu cúng tại gia thường 
vẫn mời thầy cúng hoặc những 
người thông thạo nghi lễ để 
thay gia chủ khấn vái.

Tại chùa Phúc Khánh theo 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC142

TỪ QUANG TẬP 20

tờ thông bạch đầu năm nhà 
chùa chỉ tổ chức cúng sao giải 
hạn cho ba ngôi sao là sao Kế 
Đô, Thái Bạch, La Hầu vào 
tháng Giêng.

Cúng sao giải hạn tại các 
chùa Phúc Khánh, Quán Sứ 
theo quan sát chúng tôi ở bàn 
đặt tiền lễ người đăng ký chủ 
yếu là nữ độ tuổi trung niên, 
phái nam có nhưng rất ít.

Lễ bán khoán và đội bát 
hương:

Lễ bán khoán và đội bát 
hương là lễ thức được thực hiện 
ở cả đền, miếu, điện và chùa.

Lễ bán khoán là lễ thức mà 
đối tượng được làm lễ là trẻ 
nhỏ ngược với lễ đội bát hương 
đối tượng được làm lễ chủ yếu 
là người trưởng thành.

Những trẻ hay ốm đau khó 
nuôi, cha mẹ thường sắm lễ 
lên chùa hoặc đền miếu xin 
gửi cửa Phật, nhà thánh nuôi 
hộ. Khi trẻ lên 12 hoặc 13 
tuổi lại sắm lễ xin về, cũng có 
người do bản mệnh kém hoặc 
“hợp’’ với nhà Phật nhà thánh 
thì bán khoán suốt đời.

Những trẻ đã bán khoán, 
cha mẹ trẻ phải thường xuyên 
tới chùa vào những ngày sóc 
ngày vọng.

Lễ bán khoán tại chùa gồm 

cỗ mặn và cỗ chay. Cỗ mặn đặt 
tại ban Đức Ông để có lời xin 
Đức Ông cho trẻ nhập chùa. 
Tuỳ nơi sau lễ bán khoán nhà 
chùa cho trẻ một chiếc áo để 
mặc vào dịp sóc, vọng tại chùa.

Lễ bán khoán tại đền (trường 
hợp đền Cổ Lương) nhà đền 
thường lên đồng để xin Mẫu 
nếu “xin được” mới thực hiện 
lễ bán khoán cho trẻ.

Lễ đội bát hương: Theo quan 
niệm dân gian những người có 
“căn” hợp với các cô, cậu, các 
ông hoàng, các Mẫu (các công 
chúa), các vương quan, thần 
tướng muốn hưởng phúc tránh 
hoạ, làm ăn thuận lợi phải bốc 
bát hương bản mệnh thờ các 
vị đó gọi là đội bát hương.

Đội bát hương là lễ thờ các 
vị thần bản mệnh trong hệ 
thống thần điện dân gian nên 
thường thực hiện ở đền, miếu. 
Ở chùa, lễ này được thực hiện 
trước điện thờ Mẫu do thầy 
cúng thực hiện. Ở đền thờ Tứ 
phủ, Tam phủ do các chủ đồng 
đền thực hiện thường gắn với 
lên đồng, để xem căn, số hợp 
với phủ miền nào.

Lễ cắt giải tiền duyên: Theo 
quan niệm dân gian những 
người cao số cả nam và nữ 
muộn chồng muộn vợ có thể 
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do người âm hợp với người 
đó theo ngăn cản họ lấy vợ 
hoặc lấy chồng. Vì vậy những 
người này cần phải làm lễ cắt 
giải tiền duyên với người âm 
mới tránh được những trắc trở 
trong đường tình duyên.

Người tham dự lễ này 
thường là những người đã 
trưởng thành ở mọi tầng 
lớp trong xã hội trong đó có 
nhiều người có học. Tâm lý 
của những người tham dự có 
thể tin tưởng hoặc hoài nghi 
nhưng họ đều tự nguyện tham 
gia với hy vọng sau lễ cắt giải 
tiền duyên biết đâu tìm được 
hạnh phúc gia đình

Lễ cắt giải tiền duyên được 
thực hiện ở chùa hoặc đền, 
miếu, điện. Ở chùa (qua trường 
hợp chùa Phúc Khánh) lễ được 
tiến hành trước ban thờ Mẫu do 
một ông thầy cúng làm lễ. Nhà 
chùa thường làm lễ cùng một 
lúc cho nhiều người (thường 
khoảng năm đến mười người) 
tiền lễ (vàng hương, hình nhân 
thế mạng, hoa quả, xôi oản).

Ông thầy cúng đọc tên từng 
người làm lễ, đến tên ai ông gieo 
quẻ xin lễ cắt giải tiền duyên 
cho người đó. Nếu quẻ thuận 
tức người đó được người âm 
chấp nhận “chia tay” lễ vật gồm 

hình nhân thế mạng, quẻ không 
thuận, có người phải xin tới bốn 
năm đài. Trong khi ông thầy 
khấn vái khoảng 30 – 40 phút, 
những người đi lễ ngồi phía sau 
chắp tay cung kính. Buổi lễ kết 
thúc hình nhân được đem đi 
hóa, ông thày hướng đẫn mang 
tro đó về thả trôi sông và khi đi 
đến chùa đường nào thì khi về 
nhà phải đi tránh sang đường 
khác (không để người cõi âm 
theo về). Trong một tháng, 
người đi lễ phải ăn riêng bát đũa 
để giữ mình trong sạch. Ngoài 
ra ông thày cúng còn đưa cho 
người đi lễ một lá bùa đem về 
đặt dưới gối, mục đích ngăn cản 
sự quấy nhiễu của người âm.

Lễ cắt giải tiền duyên tại 
một điện thờ tư ở Văn Điển. 
Người làm lễ là một cô đồng, 
“Cô” là một người đàn ông 
(ngoài 30 tuổi) người sực nức 
nước hoa, móng tay tô đỏ. Lễ 
được tiến hành từ 2 giờ chiều 
đến 6 giờ tối. “Cô” lên khoảng 
5, 6 giá đồng (trong suốt thời 
gian đó “Cô” thay 5 đến 6 bộ 
quần áo đủ các màu), người đi 
lễ ngồi đầu trùm khăn thỉnh 
thoảng bị “Cô” dùng thanh 
kiếm đập vào lưng để làm 
phép. Lễ xong, “Cô” đưa cho 
người đi lễ một con gà nhỡ ôm 
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chạy từ cửa Đông sang cửa 
Tây, rồi chạy thẳng ra cổng thả 
con gà ra đồng, sau đó được 
Cô chia lộc. Ngoài ra trước khi 
làm lễ, “Cô” còn dặn người 
làm lễ nếu thích ai, muốn lấy 
được người đó thì mang quần 
áo của người đó tới đặt dưới 
hình nhân.

Đồ lễ trong cắt giải tiền duyên 
không thể thiếu đó là hình 
nhân nhưng quan niệm về hình 
nhân có sự khác biệt. Ơ chùa 
Phúc Khánh người cắt giải tiền 
duyên là nữ thì hình nhân là 
nữ với ý nghĩa đó là hình nhân 
thế mạng, hình nhân nữ trẻ 
đẹp được gửi làm vợ người âm 
đang “theo” mình. Trong khi 
tại điện tư vừa nêu ở trên thì 
hình nhân là một người nam 
khăn xếp áo đóng. Khi làm lễ, 
cô đồng cắm một thẻ hương 
vào đầu hình nhân. Lễ cắt giải 
tiền duyên ở đây diễn ra như 
một hình thức “ly hôn” với 
người âm, ngược với lễ cắt giải 
tiền duyên ở chùa Phúc Khánh 
diễn ra như một hình thức cưới 
vợ mới cho người âm.

Lễ tạ mộ: (Tại chùa Phúc 
Khánh)

Thường được nhà chùa thực 
hiện cho khoảng sáu đến mười 
gia đình. Ý nghĩa của lễ là dâng 

tạ mộ Tổ bị thất lạc, để làm 
được lễ này phải biết mộ Tổ 
hiện đang “phát” hay “động” 
hoặc “bình thường”, người đi 
lễ được nhà chùa giới thiệu tới 
một bà “xem mộ” ở Lý Thường 
Kiệt. Sau khi xem, biết được mộ 
nhà mình đang trong tình trạng 
nào thì quay về chùa đặt lễ. Lễ 
tạ mộ thường được nhà chùa 
biện vào ngày 30 âm lịch hàng 
tháng. Đồ mã không thể thiếu 
là ngựa, tiền vàng. Nếu mộ đang 
phát lễ tạ dâng ngựa trắng, mộ 
không động không phát (bình 
thường), lễ tạ dâng ngựa vàng, 
mộ đang động, lễ tạ dâng ngựa 
đỏ. Lễ tạ mộ được làm ở ban 
vong và trước Phật điện.

Như vậy, trong lịch sử cũng 
như hiện tại, tín ngưỡng, tôn 
giáo là nhu cầu tinh thần của 
một bộ phận nhân dân đang và 
sẽ tồn tại cùng dân tộc. Các 
nghi lễ của tín ngưỡng dân 
gian đó hòa quyện quanh ngôi 
chùa Phật giáo. Ngôi chùa - cơ 
sở thờ tự của Phật giáo có vị 
trí đặc biệt trong đời sống văn 
hóa đô thị hiện nay, là nơi bộc 
lộ đời sống tâm linh, lối sống 
cộng đồng, nơi giữ gỡn, bảo 
lưu các giá trị văn hóa, đạo 
đức, làm phong phú bản sắc 
văn hóa Việt./. 
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       Ngôi chùa 
       trên Hòn Đỏ

        HÀNG CHÂU

Từng bước, từng bước nhẹ nhàng trên con lộ dài theo 
bãi biển cỏ cù lao đá với tên gọi Hòn Chồng. Cái thuở 
ban sơ đất trời hình thành dãy đất hình chữ S, duyên 

dáng, tuyệt mỹ. Một bên là núi chập chùng, bên kia là biển 
mênh mông gợn sóng lăn tăn. Ngọn núi nhỏ, từ Hòn Chồng 
nhìn thẳng, trên đỉnh cao có dáng hình cô gái nằm xõa tóc dài 
mượt mà như dòng suối chảy.
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Mặt trời lên đỉnh đầu, vùng đất Nha Trang, tuy đài báo 35o, 
cái nóng vẫn không oi nồng. Thanh thản, bước chân người phụ 
nữ từ từ qua khỏi cầu hang, phía tay trái có con đường nhỏ dần 
ra con đò phấp phới một bên lá cờ đỏ sao vàng, bên kia lá cờ 
Phật giáo. Con đò ấy đưa khách ra đảo Hòn Đỏ có ngôi chùa Từ 
Tôn trên đỉnh cù lao. Khoảng cách đất liền với Hòn Đỏ không 
xa, không đầy cây số mà sóng chập chừng theo ngọn thủy triều, 
con đò chao lượn ngả nghiêng phải vịn chắc be thuyền để cập 
bến đảo. Người phụ nữ chậm rãi theo bậc thang đá uốn khúc 
lên tận đỉnh ẩn hiện dưới tàng cây có ngôi chùa mái cong cổ 
kính với huy hiệu tròn “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, hai hàng 
chữ bên dưới “Vĩnh Giáo hội Khánh Hòa - Chùa Từ Tôn” màu 
vàng trên nền xanh lá cây tươi thắm trước cổng chùa quay mặt 
ra biển xanh bao la.

Hòn Đỏ là núi đá, ít đất, thiếu nước, cây không sống nổi, 
chỉ có bụi gai. Hòn đảo này xưa kia nối liền với dãy núi cù 
lao, sau nhiều năm tháng bị biển xâm thực, cắt rồi chia Hòn 
Đỏ ra khỏi đất liền thành hải đảo, rồi nước thủy triều lên 
xuống đã bào mòn trôi đi đất cát. Cái tên Hòn Đỏ thật đặc 
biệt, phải chăng người dân ở đây đặt tên như là do lúc mặt 
trời vừa khuất bóng, vòm trời ráng chiều đỏ thắm nơi vùng 
này, người dân đi biển nhìn thấy nơi đây như ngọn hải đăng 
chỉ lối đường về?

***
Xuân Phương đứng lặng nhìn vào trong thánh điện, trang 

nghiêm, lặng lẽ, chẳng có bóng người. Chị chậm bước về gian 
nhà đối diện có hai hàng ghế là nơi tiếp khách, có dáng một tu 
sĩ, Phương gật đầu chào, nhỏ nhẹ:

- Thưa thầy, tôi muốn gặp thầy trụ trì!
Vị tu sĩ nhìn người khách lạ, mỉm cười:
- Tôi đây!
Phương thoáng nhìn người tu sĩ với dáng cao cao, có nụ cười 

khả ái thật tươi như tỏa ra niềm tin, tràn đầy sức sống.
Chị khẽ nói:
- Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng những người bạn ngày 
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xưa có dịp ra Nha Trang. Trên chuyến xe vào thành phố, dọc 
theo bờ biển thấp thoáng hiện ra một hòn đảo nhỏ chơi vơi, cây 
lá xanh tươi, trên đỉnh nhô ra mái cong của một ngôi chùa, đẹp 
như tranh thủy mặc, trông thật lắng đọng, đơn côi nhưng đầy 
quyến rũ.

Người tu sĩ, nụ cười vẫn ở trên môi, giới thiệu:
- Tôi tên Huệ Đạt, sống ở hòn đảo này từ lúc bập bẹ gọi 

tiếng mẹ.
Phương ngạc nhiên:
- Làm sao thầy biết ngôi chùa này?
Giọng nói của Thầy Huệ Đạt như trầm lại:
- Ngày ba tôi đi xa, mẹ quen biết vị thầy quê Phú Yên, trụ trì 

ngôi chùa Từ Tôn, người ra mắt Thầy về nhà làm lễ, rồi như cơ 
duyên từ kiếp trước, bà gửi tôi cho Thầy lúc còn uống sữa, đút 
cháo cơm. Qua thời gian, đứa bé chập chững từng bước đi, bi 
bô gọi tiếng Thầy. Thầy Viên Mãn là sư phụ mà cũng như người 
cha dạy dỗ, đỡ đầu cho cuộc đời tôi đó cô!

- Thưa Thầy, ngôi chùa này hình thành vào năm nào?
Ánh mắt Thầy Huệ Đạt như nhớ lại lời sư phụ kể:
- Vào năm 1960, trong một dịp Thầy Phước Minh và Thầy 

Viên Mãn đến Nha Trang, hai Thầy chú ý hòn đảo này và sư 
phụ có tâm nguyện khai hoang lập chùa tu hành ở đây. Như 
được đất trời giúp đỡ, Thầy quen anh Sáu, quê Long An ra Nha 
Trang sống bằng nghề chài lưới. Anh Sáu đưa Thầy ra thăm 
Hòn Đỏ, đó là một đảo hình thành toàn là đá. Ngôi chùa này 
được như ngày hôm nay phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, 
gai góc thấm máu của Sư Viên Mãn.

***
Mặt trời nghiêng nghiêng bóng, ánh nắng rơi rớt trên chòm 

cây xoài, lốm đốm trên khóm mai già.
Thầy tiếp lời:
- Cô thử tưởng tượng cái nền chùa phải chuyển những tảng 

đá nằm ngổn ngang thành một bức tường đá chung quanh 
chỏm mặt đảo, từ đó mới sắp xếp tỏa ra cái nền chùa, rồi chở 
từng bao đất, nước uống từ đất liền ra để trồng cây trái, rau 
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củ mà sống.
Xuân Phương chăm chú lắng nghe như cảm thông bao nỗi 

gian nan, vất vả, đắng cay của lớp người đi trước. 
Phương lại hỏi:
- Thầy ơi! Quê Thầy ở đâu vậy?
- Khánh Hòa! Gia đình tôi suốt năm tháng quanh quẩn với 

ruộng đồng.
Xuân Phương lại hỏi Thầy như chia sẻ:
- Chùa ở ngoài đảo chơi vơi, đi lại vất vả, lại ở xa thành phố, 

rồi làm sao Thầy đi học?
- Sư phụ rất chú ý việc tu hành và mở mang trí tuệ cho đàn 

hậu sinh, Thầy cho tôi vào thành phố Nha Trang học văn hóa ở 
Trường Lý Tự Trọng, rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh học Đại 
học Phật giáo ở Thiền viện Vạn Hạnh. Lúc nào tôi cũng nhớ lời 
dạy dỗ chăm chút của sư phụ dìu dắt từ lúc ấu thơ cho đến lúc 
trưởng thành, mà để tâm trí vào việc học và hiện nay đã nhận 
bằng Thạc sĩ. Tôi có ý nguyện sẽ nghiên cứu tiếp để tìm hiểu 
triết lý lời dạy dỗ của Đức Phật mà cách đây hơn 2.500 năm, 
thật sâu xa, tinh tế tuyệt vời!

***
Gió chiều hiu hiu mát rượi, ngọn cây hai bên đường lao xao. 

Thủy triều lên đưa ngọn sóng tràn vào bờ, tung bọt trắng phau 
vào những tảng đá to bao quanh Hòn Đỏ. Hôm qua, những người 
bạn rủ nhau ra chùa Từ Tôn về kể lại, Thầy Huệ Đạt lái thuyền 
rất điêu luyện rồi tự mình vác gỗ lên đảo tu bổ chùa. Thầy nói, 
lúc còn là thiếu niên tập bơi lội như bao bạn trẻ khác sống ở 
vùng sông nước. 

Đời người càng trải nghiệm gian nan khổ cực, thì càng sâu 
sắc, lắng đọng, tế nhị trong cõi lòng bấy nhiêu.

Xuân Phương và những người bạn trẻ ngày xưa, một thời 
sôi động trong lòng đô thị Sài Gòn, tạm biệt rời thành phố 
biển, nơi đó có chùa Từ Tôn, danh hiệu của Phật Di Lặc với 
nụ cười niềm vui muôn thuở, đẫm sâu trong tim hình ảnh 
người tu sĩ - tu là tôi luyện mình - Vì mọi người với Khúc Tình 
Ca nhân ái. 
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Mẩu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (t.t)

Xuất gia tìm đạo
      PHẠM QUỐC TRUNG

Một hôm, Vua nói với Tất Đạt Đa, «Ta đã già và không 
còn sức để cai trị triều đình nữa. Đây là lúc con phải 
thay ta».  

Tất Đạt Đa nói: «Thưa cha! Con rất vui để làm việc đó, nếu 
vua cha có thể hứa cho con ba điều. Đó là con sẽ không bao giờ 
già, không bao giờ bị ốm và không bao giờ chết. Nếu cha không 
làm được những điều này thì hãy cho con làm theo ý con». 

Nhà vua biết rằng không thể thực hiện những điều hứa như 
vậy. Nhưng nhà vua không thể cam lòng, nên đã ra lệnh cho 
lính: «Hãy canh cổng ngày đêm và không để thái tử bỏ trốn». 

Điều này vẫn không làm cho thái tử từ bỏ ý định tìm kiếm 
chân lý cho mình.  
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Một ngày kia, Tất Đạt Đa lặng lẽ vào phòng công chúa và La 
Hầu La đang ngủ. Thái tử muốn nhìn thấy vợ và con mình lần 
cuối. Thái tử không đánh thức họ dậy, vì sợ rằng Da Du Đa 
La sẽ cố thuyết phục thái tử ở lại. Thái tử rời phòng ngủ với 
tâm trạng buồn bã. Thái tử quyết định rời cung điện. Điều đó, 
không có nghĩa rằng thái tử không yêu thương vợ con mình, mà 
là tình yêu của thái tử ở trong thế giới lớn hơn. 

Mãi đến khuya, Tất Đạt Đa và Cha Nac cưỡi trên con ngựa 
Kiền Trắc  lặng lẽ trốn khỏi cung điện. Lúc này, lính canh cung 
điện đang say ngủ. Ngựa Kiền Trắc nhảy qua cổng thành như 
bay, mang theo thái tử và Cha Nac trên lưng. Ra khỏi cung  điện, 
Tất Đạt Đa dừng lại nhìn lần cuối cùng điện, nơi thái tử trải qua 
những năm tháng hạnh phúc. Lúc này, ánh trăng tỏa sáng mọi 
nơi. Quyết định xuất gia của Thái tử đã được thực hiện.

Suốt đêm, họ đi về phía Nam. Lúc bình minh, họ đã đến 
bên  bờ sông. Sau  khi  ngựa Kiền Trắc nhảy qua sông, Tất 
Đạt Đa nói: «Chúng ta đã an toàn ở đây. Chúng ta hãy dừng 
và nghỉ ngơi». 

Tất Đạt Đa lấy gươm cắt lọn tóc của mình và cởi bỏ  áo quần 
hoàng tộc, cải trang thành người đi săn thú. Thái tử cầm lọn 
tóc của mình và vật trang sức hoàng gia đưa cho Cha Nac và 
nói: «Hãy trở về cung điện với ngựa Kiền Trắc và đưa những 
thứ này cho nhà vua. Nói với nhà vua rằng ta đang làm những 
điều đem lại lợi ích cho mọi người».

Lúc bấy giờ, Tất Đạt Đa 29 tuổi. Kể từ đó, Tất Đạt Đa được 
biết với cái tên nhà hiền triết Gau Ta Ma. 

Khi nhà vua nghe tin con trai của mình trở thành một hiền 
triết, nhà vua sai các lính canh: «Đi tìm và mang thái tử về cho 
ta». Gau Ta Ma đã đi từ nơi này đến nơi khác, vì vậy lính canh 
phải tốn nhiều công sức đi tìm. Khi thấy thái tử, họ cầu xin:  
- «Xin thái tử hãy trở về cung điện». 

Gau Ta Ma từ chối và nói: «Sau khi ta tìm thấy chân lý và 
cách thức chấm dứt khổ đau của con người, ta sẽ trở về nhà». 

Không thể lay chuyển được  ý chí của thái tử,  các người lính 
tự nguyện đi theo làm bạn tu hành cùng thái tử. 
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TRƯỜNG BỒ ĐỀ PHƯƠNG DUY 
MỘT THÀNH TỰU NỔI BẬT  

TRÊN LĨNH VỰC TỪ THIỆN XÃ HỘI 
CỦA PHẬT GIÁO LONG AN

       
   DƯƠNG HOÀNG LỘC

1. Trường Bồ Đề Phương Duy gọi một cách đầy đủ là 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Bồ Đề Phương Duy. Tên gọi này cho thấy tính quy mô 
và mang tính chất liên tục, toàn diện của một ngôi trường 
thuộc hệ giáo dục phổ thông. Trường được thành lập vào 
tháng 8 năm 2012, đặt trong khuôn viên chùa Long Thạnh 
(thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) - một ngôi chùa vốn 
nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện - xã hội tỉnh Long An. Trong 
năm học 2015-2016, trường thu hút được 184 học sinh theo 
học ở ba bậc học tiểu học (51), trung học cơ sở (79) và 
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trung học phổ thông (54). Học sinh theo học ở đây, ngoài 
việc được giảm toàn bộ học phí, cung cấp đồ dùng học tập và 
trang phục, còn được nhà trường hỗ trợ nơi ăn chốn ở để họ 
yên tâm học tập, nên hầu hết đều sinh hoạt theo chế độ nội 
trú. Nhìn chung, tất cả học sinh đang theo học tại trường có 
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đã bỏ học giữa chừng hoặc 
có nguy cơ phải bỏ học ở các trường công lập và tư thục khác 
trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Ngoài ra, còn có trẻ mồ côi, 
cơ nhỡ hoặc con của những người công nhân, người nghèo 
khó từ nơi khác đến đây sinh sống, tìm kiếm cơ hội việc làm. 
Do vậy, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông Bồ Đề Phương Duy ra đời cho thấy đây là một ngôi 
trường thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, 
cho thấy  được tấm lòng từ bi của người con Phật và đã góp 
phần tô đậm thêm tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế của 
Phật giáo Việt Nam hiện nay. 
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2. Để thành lập được ngôi trường này, không thể không 
nhắc đến tâm nguyện và công sức của Thượng tọa Thích 

Quảng Tâm - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trụ trì chùa Long 
Thạnh. Được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa đã phát tâm 
xây dựng ngôi trường để làm nơi đào tạo kiến thức và dạy dỗ 
đạo đức cho các em học sinh. Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Bồ đề Phương Duy nằm trên tổng 
diện tích đất trên 2.000 m2, gồm hệ thống các phòng học, thư 
viện, nhà bếp và phòng nội trú để phục vụ nhu cầu học tập 
của các em. Hằng tháng, trường phải chi trả chi phí khoảng 
80 triệu đồng, phần lớn là do sự đóng góp của các tổ chức xã 
hội, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Điều này 
cho thấy trường đã xây dựng được nguồn hỗ trợ tài chánh khá 
tốt để hoạt động. Như vậy, không thể không ghi nhận nét nổi 
bật là: Bằng uy tín và năng lực, lòng nhiệt huyết, Thượng tọa 
Thích Quảng Tâm lẫn hội đồng quản trị cùng ban giám hiệu 
nhà trường đã kết nối được các nguồn lực xã hội một cách 
tích cực và hiệu quả. Đây là một nét nổi bật và thành tựu đáng 
ghi nhận trong việc tạo nguồn kinh phí để duy trì hoạt động 
của nhà trường. 

3. Chất lượng giảng dạy của nhà trường là một vấn đề cần 
được nhắc đến. Trong năm học 2015-2016, tổng số giáo 

viên ở ba cấp học của nhà trường là 48, trong đó giáo viên cơ 
hữu là 7 người, nhân viên là 4 người, còn lại là các thầy, cô 
giáo được thỉnh giảng ở những trường học khác trong huyện. 
Nhờ sự dạy dỗ tận tình của đội ngũ giáo viên ở đây mà việc 
học tập của các em đạt kết quả khả quan. Điều này được 
thể hiện qua Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà 
trường như sau: Tỉ lệ học sinh đạt loại giỏi cấp trung học cơ 
sở và phổ thông là 25,6%, loại khá có 43,2% và trung bình là 
27,2%, loại yếu thì chỉ 4%.  Đặc biệt, không thể không nhắc 
đến một thành tích quan trọng là tất cả học sinh lớp 9 và 12 
của trường đều được xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi 
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đậu kì thi Trung học phổ thông quốc gia. Ngôi trường này, tuy 
mới được thành lập, đã đạt được chất lượng học tập tốt là một 
thành công và cho thấy sự nỗ lực rất lớn của ban giám hiệu và 
các thầy cô giáo cùng đội ngũ nhân viên nhà trường. Mặt khác, 
học sinh đang theo học ở trường còn được quan tâm trong 
việc rèn luyện đạo đức, các hoạt động thể dục thể thao và văn 
nghệ được tổ chức đều đặn tạo nên một sân chơi bổ ích, mở 
các khóa học kỹ năng sống để các em biết cách tự chăm sóc 
bản thân và trưởng thành hơn. Thông qua những kết quả này 
đã cho thấy tính chất chuyên nghiệp và đã tạo nên nền tảng 
chất lượng trong hoạt động dạy, học ở Trường Tiểu học Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy. Thiết 
nghĩ, đây là một sự trưởng thành lớn của nhà trường, mặc dù 
vừa mới chỉ đi hoạt động được 4 năm. 

4. Là một ngôi trường tư thục của Phật giáo, Trường Tiểu 
học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bồ Đề 

Phương Duy là một mô hình thành công trong lĩnh vực xã hội 
hóa giáo dục của Phật giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời còn 
cho thấy để làm nên sự thành công của ngôi trường chính là 
nhờ vào sự hòa quyện mật thiết giữa ba nhân tố chính: Lòng 
từ bi, trí tuệ của người con Phật (1) và việc nối kết thành công 
những tấm lòng nhân ái của cộng đồng xã hội (2) lẫn tính 
chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong tổ chức hoạt 
động dạy và học của nhà trường (3). Đây còn trở thành một nội 
lực quan trọng để nhà trường vượt qua những khó khăn, thử 
thách trước mắt cũng như lâu dài, hoàn thành mục tiêu cao cả 
của mình, đó là sự nghiệp trồng người, phát triển tương lai cho 
các học sinh tại đây.   

5.Mở rộng hơn nữa, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy là kết quả 

và là một thành tựu lớn, nổi bật trong hoạt động từ thiện xã 
hội của Phật giáo tỉnh Long An trong những năm qua. Là 
một địa bàn nằm kề đô thị lớn và phát triển nhất cả nước - 
Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên Long An đón nhận nhiều 
cơ hội phát triển, nhất là quá trình đô thị hóa và phát triển 



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 155

khu công nghiệp với nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động. 
Tuy nhiên, không thể bỏ qua việc ngày càng có nhiều vấn 
đề xã hội như ô nhiễm môi trường, người nhập cư, lao động 
từ các tỉnh khác đến đây tìm kiếm cơ hội việc làm, gia tăng 
số lượng người nghèo khổ, nhiều vùng nông thôn còn khó 
khăn, thiếu thốn,… Vì vậy, đây là một điều kiện dẫn đến 
Tăng Ni, Phật tử Long An tăng cường trách nhiệm xã hội, 
thông qua các hoạt động từ thiện xã hội hết sức thiết thực 
và hiệu quả như phát quà, khám chữa bệnh miễn phí, phát 
thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà tình thương và làm cầu, đường ở 
các địa bàn nông thôn xa xôi. Những việc làm hết sức ý ng-
hĩa này đã được chính quyền và xã hội ghi nhận. Cũng chính 
nhờ đó để có thể hiểu rõ uy tín và năng lực hoạt động, sự dấn 
thân của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Long An trên nhiều phương 
diện, trong đó nổi bật là từ thiện xã hội. Cho nên, Trường 
Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bồ Đề 
Phương Duy là kết quả của một quá trình hoạt động sôi nổi, 
gặt hái nhiều thành tựu trên lĩnh vực từ thiện xã hội trong 
những năm vừa qua. Mặt khác, ở bất kỳ xã hội nào cũng vậy, 
người cao tuổi và trẻ em là hai đối tượng dễ bị tổn thương và 
gặp phải rủi ro nhiều nhất, cho nên họ cần được sự giúp đỡ, 
bảo vệ từ nhà nước và cộng đồng. Ngôi trường này ra đời đã 
trở thành một mái nhà chung cho trẻ em nghèo, mồ côi, lang 
thang trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là 
một môi trường tốt để góp phần nuôi dạy các em vừa trưởng 
thành vừa có kiến thức và kĩ năng để hội nhập tốt xã hội, mai 
sau trở thành những công dân tốt của đất nước. Thiết nghĩ, 
đó là mục đích và giá trị cốt lõi của mái trường này hiện tại 
lẫn tương lai. 

6. Huy động các tổ chức xã hội, trong đó có các tôn giáo, 
tham gia vào lĩnh vực xã hội hóa giáo dục và y tế là một 

chủ trương đúng đắn của nhà nước ta hiện nay. Giáo dục và 
y tế được xem là hai loại hình dịch vụ xã hội căn bản mà bất 
kì ai cũng phải cần sử dụng. Ngày nay, trước tình trạng quá 
tải và áp lực lệ phí cao của trường học, bệnh viện công đã trở 
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thành một gánh nặng lớn của nhiều người nghèo, công nhân, 
lao động tay chân, nông dân,… cho nên, việc Phật giáo đứng 
ra mở các phòng khám, các lớp học miễn phí là một việc làm 
đáng hoan nghênh, mang lại nhiều ý nghĩa xã hội, cho thấy 
giá trị đạo đức Phật giáo được phát huy hữu hiệu trong đời 
sống của con người đương đại. Ở Việt Nam, xưa cũng như 
nay, Phật giáo đã có nhiều nỗ lực trong việc cung cấp dịch 
vụ xã hội cho cộng đồng, thông qua việc mở các phòng khám 
Đông - Tây y kết hợp, ra đời các lớp học tình thương ở nhiều 
ngôi chùa trên khắp mọi miền tổ quốc. Thế nhưng, cho đến 
nay, chỉ có Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông Bồ Đề Phương Duy là một ngôi trường duy nhất 
tổ chức được ba cấp học liên thông, chương trình giảng dạy 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thiết nghĩ, 
đây là một mô hình mà Trung ương Giáo hội cần phải quan 
tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển hơn nữa, nhất là cần 
biểu dương, triển khai việc nhân rộng mô hình này đến Phật 
giáo các tỉnh, thành. Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều 
ngôi trường tư thục ra đời do Phật giáo khởi xướng, quản 
lý để chung tay góp phần xây dựng xã hội theo hướng văn 
minh, hiện đại nhưng giàu tính nhân ái và đậm đà nghĩa 
tình-một lối sống tốt đẹp của dân tộc ta rất cần được duy trì 
và phát huy hiện nay. 

7. Tăng Ni, Phật tử tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói 
chung đang hân hoan và thành kính chào mừng Đại lễ Kỉ 

niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-
2016). Trong tinh thần đó, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông Bồ Đề Phương Duy xứng đáng là một 
thành quả quan trọng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 
Long An đã đạt được, đồng thời còn là một món quà thiết thực, 
ý nghĩa để trang nghiêm cúng dường đến Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ quan trọng này. Nhất là cho 
thấy phương châm hết sức đúng đắn mà Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đã đề ra từ ngày thành lập đến nay: “Phụng sự chúng 
sanh tức cúng dường chư Phật”. 
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THI HÀO ĐÀO TIỀM  
VÀ SƯ TUỆ VIỄN

      LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC
(Dịch từ Phật giáo cố sự, Chu Thụy Văn,  

Nxb Học Lâm,Thượng Hải, 2011)

Thi hào Đào Tiềm chơi thân với danh tăng Tuệ Viễn. 
Trong tác phẩm “Lư Sơn ký” có viết:

“Cách chùa Đông Lâm ở Lư Sơn không xa có một 
dòng suối nhỏ, mỗi khi sư Tuệ Viễn tiễn khách đến đó mới 
dừng chân thì nghe tiếng hổ gầm trong khu rừng bên cạnh. Vì 
thế Tuệ Viễn đặt tên cho dòng suối ấy tên là suối “Hổ khê”. 
Để khỏi phải làm kinh động lão hổ, Tuệ Viễn không còn đi 
xa tiễn khách nữa, tức không bao giờ sư tiễn khách đến tận 
hổ khê mới dừng chân như trước kia. Thế mà, khi Đào Tiềm 
cùng đạo sĩ Lục Tu Tĩnh đến thăm, ba người đàm đạo hết sức 
tương đắc, Vui quá, khi tiễn khách ra về, Tuệ Viễn lưu luyến 
quên mất quy định do mình lập ra. Tuệ Viễn tiễn khách mà 
câu chuyện vẫn tiếp diễn, đến khi tiếng hổ gầm vọng đến thật 
to, ba người mới biết mình đã đến bên dòng Hổ khê. Ba người 
nhìn nhau cả cười”.

Truyền thuyết ấy đã trở thành đề tài cho nghệ thuật Trung 
Hoa các đời sau. Lý Long Nhãn thời nhà Đường mở đầu với 
bức tranh “Hổ khê tam tiếu đồ”, rồi người ta lấy cảm hứng từ 
đó mà đưa vào trong sáng tác nghệ thuật. Thời nhà Tống, các 
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nhà văn Tô Thức, Hoàng Đình Kiên cũng đưa truyền thuyết 
“Hổ khê” vào văn học của mình. Kỳ thực, Lục Tu Tĩnh là một 
đạo sĩ trứ danh thời Nam triều Lưu Tống. Khi Tuệ Viễn qua đời 
thì Lục Tu Tĩnh chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Khi Lục Tu Tĩnh đến 
Lư Sơn tu tập thì Tuệ Viễn đã qua đời trước đó ba bốn mươi 
năm rồi, làm sao có chuyện ba người đàm đạo với nhau rồi tiễn 
chân như truyền thuyết?

Đào Tiềm và Tuệ Viễn sống đồng thời với nhau dưới triều 
Đông Tấn, hai người chơi thân với nhau, thậm chí Tuệ Viễn 
còn tính lôi kéo Đào Tiềm gia nhập “Bạch Liên xã” của mình. 
Tuy Đào Tiềm không tham gia “Bạch Liên xã”, nhưng trong 
thơ Đào Tiềm cho thấy chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo 
rất rõ. 

Bài “Đào hoa nguyên ký” trứ danh của Đào Tiềm được xem 
là một tác phẩm tiêu biểu. Bài ký nói về một ngư phủ đi lạc vào 
động tiên, phát hiện trong động có không gian trời đất gọi là 
“Đào Hoa nguyên”. Nơi ấy thanh bình cư dân an lạc, chẳng có 
họa loạn, người ta sinh sống hoàn toàn cách biệt với cõi trần 
gian bên ngoài. Thì ra họ là người thời nhà Tần vì tránh loạn 
mà đến đây, từ đó không rời khỏi nơi này nữa. Người ở đó tiếp 
đãi người ngư phủ rất đàng hoàng, song về sau khi người ngư 
phủ muốn đến đó thì tìm không ra cửa vào động nữa.

Đào Tiềm sáng tác bài “Đào Hoa nguyên ký”, chẳng những 
muốn phác họa một xã hội lý tưởng vốn có của loài người 
được nhiều người mong muốn. Thế rồi, từ đó xuất hiện nhiều 
loại phụ hội. Có cả ngoa truyền rằng ở tỉnh Hồ Nam có một 
quả núi, dưới ấy có một hang động gọi là động Đào Hoa, ngày 
xưa có một người ngư phủ đi lạc vào đó. Còn ngoa truyền 
thế này nữa, quả núi ấy tên là “Đào hoa sơn”, vùng đó có tên 
là “Đào Nguyên huyện”. Thời nhà Thanh, Vưu Đồng viết vở 
kịch “Đào Hoa nguyên” cho rằng địa danh Đào hoa nguyên là 
có thực.

Sau khi Đào Tiềm từ quan, việc đầu tiên là đến Lư Sơn tham 
gia “Liên Hoa xã” của Tuệ Viễn, về sau mới lên tiên với “Đào 
Hoa nguyên ký”.  
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BÌNH BÁT TRÔI NGƯỢC DÒNG 
CỦA THẾ TÔN

       
       TUỆ QUÁN 

Ngày xưa, nơi nhân địa tu hành của Bậc Giác Ngộ, nhắc 
lại về câu chuyện bình bát trôi ngược dòng: 

Sau khi thọ thực bát cháo sữa cúng dường của hai 
chị em nàng mục nữ Sujata, Sa môn Gotama đến bên dòng 
sông Ni-liên-thiền nói rằng: “Nếu ta thành đạo Bồ Đề, thì 
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bình bát này sẽ trôi ngược dòng sông!”. Rồi ngài ném bình 
bát ra giữa dòng nước. Lạ thay, bình bát bằng vàng trôi ngược 
dòng nước chảy một khoảng xa. Lúc này, Sa môn Gotama trở 
lại cội cây cổ thụ Ajapala, dũng mãnh phát đại nguyện: “Nếu 
ta chưa thành đạo, dù thịt nát xương tan, quyết không rời 
cội cây này”. Sau bốn mươi chín ngày đêm thiền định, vào 
rạng sáng khi sao Mai mọc, Ngài chứng nhập vào cảnh giới 
Bất Khả Tư Nghì, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. (Cội cây Ajapala ấy sau này được gọi là cây Bồ Đề, cây 
Giác Ngộ).

Người bạn đạo cho rằng do nghị lực phát nguyện của Sa môn 
Gotama cảm ứng Chư Thiên nên Chư Thiên dùng thần thông 
khiến bình bát trôi ngược dòng. Tôi không thích lắm với cách 
lý giải này. Nói vậy, Chư Thiên biết việc thành đạo của Sa môn 
Gotama hay sao? Thử đặt vấn đề: Giả sử bình bát không trôi 
ngược dòng, mà trôi xuôi hoặc chìm xuống, Sa môn Gotama 
không thành đạo hay sao?

Có bản khác lại ghi rằng: Khi Sa môn Gotama thả bình bát 
xuống, cùng lúc ấy lại có một con rắn nước đang bơi, để tránh 
dòng nước chảy mạnh, nó mới nấp dưới bình bát bơi lên, lại vô 
tình giúp bình bát trôi ngược dòng…

Rồi có những lý giải khác nữa… 
Câu chuyện này mang tính huyền sử. Đạo Phật là như thật. 

Nếu có thêm yếu tố thần thánh, lạ kỳ, đó là cách nhìn của Chư 
Thiên, hoặc cũng chỉ vì thêm niềm tin, vì lợi ích cho người học 
đạo sau này, chứ tuyệt nhiên không muốn người đời sau sa vào 
những điều thần bí, không đúng với tinh thần Đạo Phật. Xin 
được phép không mạn đàm, lý giải. 

Hãy tạm gác lại yếu tố nói trên, chỉ nhìn sự việc câu chuyện 
qua con mắt thực tế của nhà thiền, để rút ra những lợi ích thực 
tiễn trên con đường tu học.

Con đường sanh tử luân hồi không có điểm cuối, muốn liễu 
thoát sanh tử phải ngược dòng. Chúng ta hay nghe cổ nhân 
nói: trở về Nguồn Cội, Về Nguồn, Ngược Dòng,…

Con đường thế gian là con đường một chiều, dòng sanh tử, 
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dòng thời gian cứ trôi mãi. Muốn thoát được phải ngược dòng, 
người học đạo có lẽ nên xem đây là ẩn dụ. 

Yếu chỉ ngược dòng được thể hiện rất rõ trong kinh Lăng 
Nghiêm, phẩm Bồ tát Quán Thế Âm trình bày pháp tu Nhĩ Căn 
Viên Thông với Đức Thế Tôn:  Phản văn văn tự tánh (xoay cái 
nghe trở về Tánh Nghe – Tự Tánh). Sáu căn: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, 
Thiệt, Thân, Ý (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) là nơi dẫn chúng 
sanh đi vào sáu nẽo, luân hồi, sanh tử tiếp nối không có ngày 
ra; nhưng cũng chính sáu căn là cửa ngõ giải thoát, cửa ngõ 
Niết Bàn. Từ sáu căn mà biết cách tu, xoay về thì đều đạt cảnh 
giới Niết Bàn. Từ sáu căn hiện tướng mà ứng hóa thì đầy đủ 
thần thông diệu dụng.

Cũng qua kinh Lăng Nghiêm, Phật đã chỉ ra hai món căn bản 
từ vô thủy, mà chúng sanh do không rõ được hai món căn bản 
này, lạc mất bản Tâm, đành chịu trôi lăn, trầm luân trong bể 
khổ. Hai món căn bản đó là: 

   1. Sanh tử, phiền não từ vô thủy.                                                                                        
  2. Thanh tịnh, Niết bàn từ vô thủy.
Như vậy, với một người trở lại nguồn xưa, thì ngay đây là vô 

minh sanh tử và cũng ngay đây là Thanh tịnh Niết Bàn, chỉ là 
khéo xoay trở lại.

   Lúc mê tu nhiều kiếp,
   Ngộ chỉ một sát-na.
Con đường Niết bàn, cứu cánh tối hậu mà mười phương chư 

Phật đồng chứng nhập. Kỳ thật, vốn sẵn nơi mỗi chúng sanh, 
nơi mỗi người. Ngay sát-na hiện tiền, đã bao gồm đầy đủ cả ba 
thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Gọi là vô thủy vô chung vì dòng 
sanh tử vô minh không manh mối, không biết từ lúc nào và 
khởi thủy từ đâu. Chúng sanh vô minh nên mịt mờ manh mối, 
Bậc Giác Ngộ bùng vỡ vô thủy vô minh, chứng nhập Niết bàn, 
thấu tột cội nguồn chỉ một sát-na.

  Mười phương Bạc-già-phạm (Chư Phật)
  Nhất Lộ Niết Bàn Môn.
Trong lịch sử Thiền Tông Việt Nam, vua Trần Nhân Tông - 

Sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà - khi hỏi yếu chỉ với thầy mình là 
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Tuệ Trung Thượng Sĩ thì được bảo rằng: Phản quang tự kỷ bổn 
phận sự, bất tùng tha đắc (Xoay lại mình là bổn phận chính, 
không từ bên ngoài mà được).

Ngay đó, Sơ tổ bèn biết được lối vào.
Người học đạo chân chính không dựa dẫm, cầu xin từ bên 

ngoài, họ vẫn nhờ tha lực trợ duyên trên con đường tu học, 
còn bản thân phải tự nỗ lực dựa vào chính mình, cần phải có 
dũng khí, hùng lực của một con sư tử; nhân địa của một bậc 
trượng phu.

Ngày xưa, nơi Ngao Sơn, Tổ Nham Đầu đã từng khai mở cho 
sư đệ của mình là Tổ Tuyết Phong Nghĩa Tồn: “Từ bên ngoài 
mà được, chẳng phải của báu trong nhà. Mỗi mỗi phải tự trong 
hông ngực của mình lưu xuất, mới đảm đương việc che trời đạp 
đất sau này”.

 Có vẻ yếu chỉ ngược dòng thế gian cũng dễ nhận thấy, nhưng 
khó áp dụng trên con đường tu học qua việc đối duyên xúc 
cảnh hằng ngày. Nói là khó vì tập nghiệp sâu dày, chẳng rõ bản 
Tâm, ôm ấp bảo vệ khư khư bản ngã. Người thực tâm học đạo, 
quyết tâm từ đây không bảo vệ, xây dựng tường thành cho bản 
ngã ẩn nấp nữa, từng bước thực hành trên con đường Bồ Tát 
đạo. Những kiến chấp, ngã chấp dần dần rơi rụng, bản ngã lộ 
diện chỉ là ảo ngã, không thực có, không còn tác oai tác quái 
nữa, cho đến một ngày họ chạm mặt với Biển Đại Giác thênh 
thang không ngằn mé, nhìn lại chuyện thế gian như giấc mộng 
đêm hè, nhìn lại sơn hà đại địa, tấm thân tứ đại cùng sum la 
vạn tượng,… như những hòn bọt nhỏ nhoi nổi trôi trong Biển 
Giác vô bờ.

  Tuy nhiên:
                          Đốn ngộ tuy đồng Phật
                          Nhiều đời tập khí sâu
                          Gió dừng sóng vẫn vỗ
                          Lý hiện niệm còn xâm.
Biết được như vậy, con đường tu học đã rõ ràng. Dù tập khí, 

tập nghiệp do vô minh huân tập nhiều đời vẫn còn đó, nhưng 
với một người đã rõ yếu chỉ ngược dòng, họ không còn lo sợ, 
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nghi ngờ gì nữa, từng bước tiêu mòn nghiệp cũ, từng bước vững 
vàng trên con đường đạo.

                 Tùy duyên tiêu nghiệp cũ
                      Hồn nhiên mặc áo xiêm.
Yếu chỉ ngược dòng cũng hàm ý là xoay lại, trực nhân bản 

Tâm. Qua giai thoại pháp môn an tâm mà Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma 
dạy Nhị tổ Huệ Khả: 

Huệ Khả: Tâm con không an, xin Thầy an tâm cho con.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma: Đem tâm ra đây, ta sẽ an cho.
Huệ Khả: Dạ con tìm tâm không được.
Tổ Bồ Đề Đạt Ma: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. 
Ngay câu nói này, Nhị tổ Huệ Khả liền nhận ra yếu chỉ.
Người thế gian thường thích được ca tụng, thích ăn trước 

ngồi trên, thì ngược lại người tu học phải nhún mình lùi lại 
phía sau, âm thầm làm bao nhiêu việc lợi ích cho mọi người mà 
không màng ai biết đến.  Người thế gian thì hay vỗ ngực xưng 
tên, ăn nói lấn lướt, khoe khoang này nọ, thì người học đạo 
lại tùy duyên mà nói và nhường lời cho người khác, hạ mình 
khiêm cung. Người thế gian thường tranh luận hơn thua, đấu 
tranh giành giật, còn người học đạo không ham tranh luận, 
chịu nhận phần thiệt về mình. 

Nói chung, sáu căn dễ bị đắm nhiễm bởi những thức ăn của 
nó: Mắt đắm sắc đẹp, hình dáng thướt tha; tai say âm thanh 
thánh thót, dịu dàng; mũi thích những mùi hương thơm quyến 
rũ; lưỡi thích nếm hương vị rượu bồ đào, những món ngon cao 
lương mỹ vị; thân thích dựa kề, xúc chạm ấm êm, mặt đào má 
hạnh; ý thích ảo tưởng những huyền bí cao siêu, hấp dẫn trí 
tưởng tượng không cùng,… 

Con đường quen thuộc của nhân thế xưa nay là vậy, say men 
trong hương vị ngọt ngào của sắc thanh hương vị xúc pháp, 
để bị quyến rũ không dừng được, để rồi tạo nghiệp thọ sanh, 
tương tục đi hoài trong sáu nẽo. Chưa từng biết đâu để dừng 
lại, dừng cái gì, xoay lại như thế nào?... 

Con đường của Phật, Tổ chỉ cho họ một lối đi trung đạo, 
vẫn giữa dòng đời chìm nổi, xô bồ, họ học hạnh nhẫn, nghe 
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được những lời miệt thị khó nghe, những điều mà thiên hạ 
chẳng ai muốn nghe, chẳng ai thèm thấy. Một khi ngược dòng, 
họ đã nếm được hương vị giải thoát, họ đã có lối đi riêng “Mặc 
Tánh tiêu dao, Tùy duyên vô quái ngại”. Họ từng bước mài 
mòn bản ngã vì họ tin lời chư Phật, chư Tổ, muốn vào được 
đất Như Lai, điều kiện tiên quyết là phải bước đi trên con 
đường vô ngã.

Hãy nghe câu chuyện của hai thầy trò Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
và Nam Tháp Quang Dũng thi với nhau, học cách hạ mình:

Thầy: Ta là con lừa. (Lừa là con vật hay bị coi thường, ngu 
si, vác nặng).

Đệ tử: Con là cái đít của con lừa. 
Thầy: Ta là cục phân của con lừa.
Đệ tử: Con là con bọ hung trong cục phân ấy.
Thầy: Con làm gì trong cục phân ấy.
Đệ tử: Ở trong ấy, con vẫn thỏa mái vô cùng.
Thật là lạ kỳ khác việc thế gian, thầy trò nhà thiền thi cách 

hạ mình, mỗi lúc lại hạ mình hơn. Đến lúc người đệ tử chỉ còn 
là con bọ hung thì thầy dừng lại, (tạm thua), nhưng vẫn thử 
một câu kiểm chứng việc tu học của người đệ tử. Và thật không 
gì hài lòng hơn khi nghe câu sau cùng của vị học trò nối pháp 
sau này. Dù ở cảnh giới nào, cho dù bức bách, khó khăn, bất 
như ý, thì người học đạo vẫn thỏa mái, an lạc, vẫn an nhiên tự 
tại trong mọi cảnh giới. Thật là biết biến cảnh giới tối tăm, bức 
bách, phiền não… thành miền an lạc. 

 Người học đạo hành như vậy, thấy ra như vậy, biết được 
Pháp ấy nơi Đức Thế tôn chỉ bày như vậy, 
mới không uổng công học đạo, mới 
không phụ ơn lớn của Phật, Tổ 
không gì báo đáp được. Mới cảm 
thông được Pháp Hội Linh Sơn 
vẫn chưa tan, mới thấy hình 
ảnh Đức Từ phụ với bình bát 
trôi ngược dòng vẫn sáng ngời 
giữa hai vầng Nhật Nguyệt. 
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TRUYỆN LÀNG NI       
      NGUYÊN ĐÔN PHỤC

Tỉ khiêu ni là cái danh hiệu chung của hạng người đàn bà 
xuất gia tu hành trong cõi Phật. Làng Ni là một cái xã 
hội sư nữ (nguyên văn: Bọn sư đàn bà). Trong xã hội 

ấy từ xưa cũng không thiếu gì các vai nữ lưu hoặc là trí tuệ hoặc 
là từ thiện hoặc là can đảm, hoặc là tài tình, hoặc là những nhan 
sắc tuyệt trần chẳng kém gì Tây Thi, Ngọc Hoàn, hoặc là những 
vai văn chương tuyệt thế chẳng kém gì nàng Ban, ả Tạ.

Duy hạng người ấy đã là hạng người xuất thế xuất gia, đem 
chất bổ liễu hiến vào cửa hư không, thực đã đúng như câu: 
“Thuộc ba trăm sáu mươi quyển kinh, chửa lãng uyển bồng hồ 
nhưng thoát tục”, mà thực cũng đã trái hẳn cái tâm lý người 
thường như câu: “Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ, không phong 
hoa tuyết nguyệt chẳng nên đời”.

Những hạng tu hành giả dối thì không kể, còn thì những 
hạng chân tu ra, tuy phù dung là nét mặt, dương liễu là lông 
mi, mà thực ra thì đã lấy chất thu thủy làm tinh thần, lấy chất 
băng ngọc làm cốt cách. Cho nên người đời thưởng thức đến 
những hạng người ấy, chẳng khác nào thưởng thức cái hoa 
sen ở trong nước, cái hoa mai ở trong tuyết; lại chẳng khác 
nào thưởng thức chị Hằng ở trên cung trăng. Kẻ thưởng thức 
cũng nên có một cách thoát tục xuất trần, sẽ thưởng thức được 
những hạng danh hương trong Phật quốc ấy. Những hạng danh 
hương trong Phật quốc ấy sở dĩ quý báu thơm đẹp, khiến người 
ta sùng bái yêu mến chẳng thôi đó là vì hạng ấy đối với cuộc đời 
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đã dứt được tấm lửa lòng. 
Lửa lòng là gì? Tức là 
một bầu lợi dụng chứa ở 
trong lòng người ta. Xưa 
có câu rằng: “Lợi dụng 
khu nhân vạn hỏa ngưu”,  
nghĩa là cái lợi dục nó 
xui khiến xúi giục người, ví như hàng 
vạn con trâu đàng đuôi bị lửa đốt, đàng đầu cứ việc quàng xiên 
tán loạn chạy đi mà chẳng biết ngoảnh lại. Ấy cái giống lửa lòng 
có phần nguy hiểm là thế. 

Đối với giống lửa lòng ấy có ba hạng người: trong trí não tự 
nhiên chẳng chút lửa lòng là hạng người tiên Phật; trí não bị cái 
lửa lòng nó xui khiến là hạng người ngu si; trí não với lửa lòng 
giao chiến luôn luôn mà kết quả trí não được phần thắng lợi là 
hạng người tu hành. Xưa nay, những nhà nói về nghĩa tu hành 
mà chăm chăm quả quyết nói đi nói lại về sự dứt lửa lòng, thì 
không ai bằng cụ Tiên Điền: “Cho hay giọt nước cành dương, 
Lửa lòng rửa hết mọi đường trần duyên”, rồi lại nói rằng: “Trần 
duyên đã dứt lửa lòng, Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi”. 
Đã hay rằng người ta đối với cuộc đời trong đám bụi hồng cũng 
không thể làm sao tránh được hết, nhưng lại chẳng nên đem ít 
nhiều giọt nước trên cành dương để vãn hồi bổ cứu đấy hay sao!

Nhân khi thong thả, trộm lưu tâm đến vấn đề Phật học trong 
nữ giới, tìm ra được một hạng người tu hành chân chính trong 
cửa không, mà cũng có lắm vẻ thú vị ly kỳ, gồm có mấy truyện, 
nhân xếp đặt thành từng bài mà kể ra để làm gương cho phụ 
nữ, duyệt giả cho là thế nào? Truyện kể như sau:

1. Bà sư Tiểu Vân
Bà sư Tiểu Vân nguyên là một sư tu hành chân chính ở chùa 

Gia Hưng, sắc đẹp lạ thường, trông như người ngọc, chẳng 
khác gì một vị thiên tiên. Khéo làm văn, thông kinh điển, nghề 
thơ lại càng ít người theo kịp. Song Tiểu Vân vốn tính khiêm 
nhường, hễ nghe có người khen đến cái tài mình thì tỏ ra ý tứ 
nhún nhường, tự mình lấy làm hổ thẹn. Một hôm có một người 
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danh sĩ vốn thuộc về phái nhà Nho đến thăm chùa Gia Hưng, 
cầu tiếp kiến Tiểu Vân. Tiểu Vân ra tiếp kiến, người danh sĩ mới 
nghe vài lời chào hỏi biết ngay là kẻ văn học phi thường. nhân 
hỏi rằng: “Trộm nghe sư bà là bậc thiên tài, nhưng thơ của sư 
bà làm ra bấy lâu, hiện có tồn cảo không?”.

Tiểu Vân đáp rằng: “Tôi là một kẻ ở ngoài cuộc đời, theo 
dõi việc nghiên bút cũng hơi biết làm thơ. Nhưng mỗi khi 
thảo thành, lại đem đốt đi, chứ không muốn đem vết chân 
chim hồng trong đám bùn tuyết linh tinh ấy, mà lưu lại cái 
vết lãng mạn ở trong chốn nhân gian, để cung cho kẻ thức 
giả chê cười”.

Tiểu Vân nói thế là ý khiêm nhường, không muốn đem nghề 
thơ khoa trương, khiến cho trọn cái chủ nghĩa thanh tĩnh huyền 
mặc của nhà Phật, chứ kỳ thực thơ Tiểu Vân vẫn còn tồn cảo. 
Cuối cùng, người danh sĩ phải gác để sự thơ không dám hỏi 
đến nữa, mời hỏi đến nghĩa kinh rằng: “Kinh điển nhà Phật ý 
nghĩa cao siêu, chúng tôi ngu độn không lĩnh hội được chốn 
huyền diệu, sư bà có hiểu rõ được chí lý đấy không? Xin đừng 
tiếc lời vàng ngọc”.

Tiểu Vân liền đáp rằng: “Nghĩa lý nhà Phật với nghĩa lý nhà 
Nho cũng giống nhau, nguyên không có chốn gì khó hiểu. Trong 
kinh Phật những chốn hiển minh mà dễ hiểu thì không gì bằng 
lời nói trong Đa Tâm Kinh. Ngài biết cái chốn diệu của nhà chùa 
đấy không? Này lục căn nếu mà chưa hết, trách nào sắc tướng 
khó vào cõi không. Lục căn là gì? Lục căn tức là lục dục, lục 
dục tức là lục tặc, lục tặc tức là lục chướng trừ khử được lục 
chướng tức là lục thông. Như là muốn trông sắc đẹp, đó là giặc 
mắt xui nên; muốn nghe tiếng dâm, đó là giặc tai xui nên; muốn 
ngửi hương nồng, đó là giặc mũi xui nên; muốn ăn thức ngon, 
muốn hiện lời nói, đó là giặc lưỡi xui nên; sợ đau sợ chết, sợ rét 
sợ nóng, đó là giặc thân xui nên, cái lòng tham dục nó vô cùng, 
chẳng tranh cướp chẳng thôi, đó là giặc ý xui nên. Muốn trông 
thấy cái chân tướng, chân tâm, trước hết phải chiến thắng để 
sáu thứ giặc ấy tuyệt đường ma chướng. Phải lấy sáu phép trong 
tâm kinh là phép không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, 
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không thân, không ý, để tóm lại hết thảy trong đường tu”.
Danh sĩ liền hỏi: “Thế nào là phép không mắt”.
Tiểu Vân đáp: “Người tu hành không mắt, nghĩa là không 

mắt tục đấy mà thôi, như là đối với cảnh sáng láng, khi đã 
ngắm soi thì coi mình cũng như vẻ nguyệt ban đêm; đối với 
cảnh phồn hoa trong khi mộng tỉnh, thì coi nó như vẻ hoa bốn 
mùa. Lại hỏi: Thế nào là phép không tai?

Tiểu Vân đáp: “Người tu há không tai, nghĩa là không tai 
trần đấy mà thôi, như là tiếng chim vui cảnh sớm, tiếng suối 
đáp chuông chiều, nhờ những tiếng ấy mà quên được lòng 
lợi danh”.

Lại hỏi: “Thế nào là phép không mũi?”.
Tiểu Vân đáp: “Người tu há không mũi, nghĩa là không mũi 

hôn trọc đấy thôi. Như là khói trầm buổi sớm, thiếu gì sực nức 
làn hương, mùi xạ ban đêm khôn nhiễm nồng nàn tình ái.

Lại hỏi: “Thế nào là phép không lưỡi?”.
Tiểu Vân đáp: “Người tu há không lưỡi, nghĩa là không lưỡi 

ngu si đấy mà thôi. Như là biện luận càng nhiều càng thấy loạn, 
ngọt ngon chẳng giảm chẳng thành tu.

Lại hỏi: “Thế nào là phép không thân?”
Tiểu Vân đáp: “Người tu há không thân, nghĩa là không thân 

ác liệt đấy mà thôi, như là thân vàng sợ gì đau, thân đá sợ gì 
chết, mùa hè thắng được cái nực, mùa đông thắng được cái rét.

Lại hỏi: “Thế nào là phép không ý?”.
Tiểu Vân đáp: “Người tu há không ý, nghĩa là không ý tham 

lam đấy mà thôi, như là tát cạn bể tham để vào nước cực lạc, 
dập tắt lửa dục để lên cõi liên hoa. Khi người ta chẳng trông 
thấy sự gì lợi dục, thì cái tâm thường như nước lặng, hễ thấy 
một sự lợi dục thì cái tâm liền như nước sôi. Ôi! Cái tâm 
đã như nước sôi mà chẳng yên lặng được, thì cái bệnh ma 
chướng theo đó mà sinh, cái nghiệp phù vân theo đó mà khởi. 
Cho nên nhất thiết đối với những phần sắc tướng ở nhân gian, 
nên dùng định thức và định lực để chế trị nó đi. Cũng ví như 
thanh bảo kiếm chém đứt mớ loạn ti mà không quản ngại, 
chất hàn băng tiêu tan lò thân hỏa mà chẳng nhiệt phiền đó 
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vậy”. Người danh sĩ nghe nói, cả lấy làm kính phục mà than 
khen rằng: “Bà sư Tiểu Vân chẳng khác nào một vị sinh Phật 
ra thuyết pháp, chắc là sở đắc được chốn đích xác cao siêu, 
chẳng phải những kẻ ngoài miệng Nam mô kia có thể ví được. 
Vả lại miệng như hoa sen nở, tài tựa bông liễu bay, so vào 
trong bọn tỉ khưu mới đây, thực là tuyệt không người nào mà 
chỉ có người ấy vậy.

2. Bà sư Tuệ Không
Chùa Phúc Thọ có bà sư tên là Tuệ Không, cũng là một 

đóa diễm chất trong thiền môn. Mặt phù dung, mày dương 
liễu, xinh xắn nhẹ nhàng, đi trong luồng gió tựa như người 
bay. Sắc đã có một, tài cũng không hai. Thơ hay vẽ khéo, chữ 
lại càng tốt. Chữ thì học lối chữ ông Triệu Tùng Tuyết nhà 
Tống, mà vẻ tú nhuận diễm lệ lại có phần hơn. Duy Tuệ Không 
thanh giá tự xử quá cao, một mảnh giấy một nét chữ chưa từng  
khinh dị đem ra cho người. Những người quan sang hào nhã 
đua nhau đến xin tranh xin chữ, cửa thiền cơ hồ không ngày 
nào vắng người. Hễ đươc một bức thư hay là một bức họa của 
Tuệ Không, thì coi như một chí bảo, giá đáng liên thành. Mà 
Tuệ Không thì trước sau không hề lấy tiền thù tặng của ai cả, 
vì thế người ta lại càng ngưỡng mộ.

Một hôm, Tuệ Không đi ra ngoài vân du, ven đường gặp một 
lão ăn mày tỏ ý kêu nài. Tuệ Không hẹn rằng: “Ngày mai đến 
chùa tôi, tôi sẽ bố thí cho”. Lão ăn mày y hẹn mà đến, Tuệ 
Không tịnh chẳng bố thí cho tiền gạo gì cả, chỉ đưa cho một vài 
tờ giấy trong đó có ít nhiều nét chữ nét vẽ gì đó. Lão ăn mày 
lấy làm ngần ngại, lại tỏ ý kêu nài. Tuệ Không bảo rằng: “Ông 
cứ cầm mảnh giấy ấy đi đến các nhà hào phú mà tiêu dao như 
trước, hễ ai hỏi mua thì ông bán đi làm phương tế độ cho hàng 
ngày, hễ hết thì tôi lại cho. Lão ăn mày nghe lời, đi tiêu dao 
các nơi, kẻ hào phú tranh nhau mua, giá được rất đắt. Người 
ta đều lấy làm quái rằng lão ấy bởi đâu mà được nét chữ nét vẽ 
của Tuệ Không, thậm chí có kẻ ngờ rằng lão ấy ăn cắp của Tuệ 
Không mà được. Chẳng bao lâu, lão ăn mày ấy đã trở nên một 
hạng người lúc nào túi tiền cũng rung rinh, thừa ăn thừa mặc, 
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sức vóc lại khỏe mạnh hơn người. Lão ấy cám ơn Tuệ Không, 
nhưng không biết lấy gì báo đáp, mới làm một cái thảo lư ở 
ngoài cửa tam quan xin làm người thủ hộ. Thấy vậy, bọn thổ 
hào ở gần miền lấy làm căm tức, muốn rửa hờn cho bõ ghét, 
bèn cho thuê một bọn côn đồ thừa cơ làm cho Tuệ Không một 
phen quẫn nhục.

Một hôm, Tuệ Không một mình đi chơi núi cách chùa đã hơi 
xa. Bọn con đồ theo gót đến nơi thấy Tuệ Không có một mình, 
liền vây lại bức bách nào là giọng đùa tiếng cợt, khó kham được 
vào tai. Tuệ Không khi ấy khôn xiết quẫn cấp, vuốt đâu xuống 
đất, cánh đâu lên trời, chỉ đối với bọn vô lại van nỉ xin tha. Bọn 
vô lại không những chẳng nghe, lại muốn ra tay thị hùng, Tuệ 
Không đang trong cơn nguy bách ấy, chợt gặp lão ăn mày kia 
ở đâu đến, trông thấy tình hình, đùng đùng nổi giận, tức khắc 
giơ tay đánh lui bọn côn đồ mà hộ tống Tuệ Không về chùa, 
Tuệ Không lại muốn báo ơn lại lão ấy, nên tự đẩy bức thư họa 
thường thường kế tiếp cho luôn. Về sau, lão ăn mày đã trở nên 
một người tiểu phú mà suốt đời chẳng đi đâu nữa. Người ta bảo 
rằng Tuệ Không là một vị Quan Âm tái thế, mà lão ăn mày kia 
là một vị hộ pháp tiền thân vậy.

3. Cô tiểu Tu Tâm
Tu Tâm là một cô tiểu ở chùa Vĩnh Hưng, vì tuổi còn nhỏ, 

chưa được liệt vào hàng chư ni. Song Tu Tâm sinh ra, vốn là kẻ 
linh lợi khác thường, tuổi dẫu bé mà đã hơn người, dáng đã xinh 
đẹp, miệng lại có tài biện thuyết, tâm lại có kế hoạch khéo khôn; 
con mắt rất tinh đời, xem người như trông thấy gan ruột, tính lại 
u tĩnh suốt ngày ở trong phòng thiền, ít người nghe thấy tiếng. 
Vì cớ ấy người sư già ở chùa đó tuy kính trọng Tu Tâm mà kỳ 
thực rất ghen ghét Tu Tâm. Nguyên người sư già chùa ấy có tính 
tham lậu, coi đồng tiền như tính mệnh, thường nhờ việc kỷ niệm 
ngày sinh nhật đức Quan Âm Bồ tát, giả danh cầu Phật dùng kế 
thu tiền. Tu Tâm thường ngỏ lời chê sư già rằng: “Người nhà 
Phật chỉ nên tùy duyên mà độ nhật, nay so kè từng đồng, chừa 
vào cho đầy túi tham ấy, toan để làm gì?” Chỗ Phật là chỗ thanh 
tĩnh mà bị cái hơi đồng ấy nó hun xong, thì bóng Phật cũng mờ 
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ám đi mà không còn sắc tướng nữa. Một hôm người sư già tuyên 
ngôn với người rằng: “Đức Quan Âm đại sĩ trong chùa ta, thường 
trong lúc ban đêm phát hiện ra ánh sáng. Lão ni này khi bước 
lên điện, thường nghe tiếng đức đại sĩ phân lời Phạn âm v.v..

Tu Tâm biết rằng lời ấy là lời bịa đặt để nói dối kẻ ngu đấy 
thôi, đối với những lời bịa đặt ấy thường tỏ ý kinh bỉ mà mỉm 
cười. Song Tu Tâm lại nghĩ rằng mình cũng là đệ tử trong cửa 
Phật, không tiện bộc bạch những điều gian ác của sư già, trong 
lòng mới sinh ra một kế, cứ về khoảng ban đêm nghe trộm cái 
cách của sư già hành động thế nào, thì thấy trên điện chỉ có một 
mình sư già tự nói lẩm bẩm, dường như đối với người mà nói. 
Sư già làm ra như thể là ý muốn khiến cho người khác biết, tự 
nhiên kẻ xướng người họa để thần diệu cho cái thuyết của mình. 
Tu Tâm thì đã đi guốc ở trong bụng sư già, mới bày ra một trò ác 
để mua một trận cười. Đến hôm sau vào lúc hoàng hôn, Tu Tâm 
vào nép mình trước ở đằng sau lưng khám Phật. Kịp khi sư già 
đến, lễ bái xong, lầm rầm khấn cáo và kêu cầu với Phật xá cho 
cái tội nói càn. Tu Tâm nghe nói lấy làm bật cười, mới tự trong 
khâm ngó đầu ra ngoài ức màn mà sẽ nói rằng: “ừ thì xá tội cho 
mày, nhưng từ nay về sau mày không được thế nữa”. Người sư 
già cả kinh chẳng kịp phân biệt thực hư, ôm đầu như chuột trốn 
mà đi. Sáng ngày hôm sau sư già đem sự đêm qua có đức Quan 
Âm hiển hiện bảo với chư ni, ai nấy cũng đều kinh hãi, Tu Tâm 
chỉ bưng miệng cười thầm mà thôi. Rồi tự đấy người sư già cũng 
chừa được cái máu tham ấy đi, thấy hơi đồng không dám mê lắm 
nữa, khiến cho cảnh Phật lại được thanh tịnh. Than ôi! Cô tiểu 
Tu Tâm há chẳng phải thực là Quan Âm hiện hiện thuyết pháp, 
ai bảo Quan âm giả đó sao.

4. Cô sư Ngộ Đàm
Am Hưng phúc ở chùa Bảo Sơn, chư ni ở chùa đó đều để tóc 

mà tu hành người nào người ấy mặt hoa tươi đẹp, tóc mây xanh 
rờn, cũng là một sự đặc biệt trong làng ni. Trong đó có một 
người sư trẻ tên là là Ngộ Đàm, đẹp như người ngọc, phong vân 
thanh tân, sở trường lối hãn mặc, tỉnh khéo nghề thơ văn. Kẻ sĩ 
phong nhã nhiều người đến kết bạn giao du, đưa thơ xướng họa 
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đã thành sự quen, nhưng thủy chung đều lấy lễ giữ gìn, chưa 
từng chút sai khuôn phép.

Có một chàng văn sĩ kia, hành vi khinh bạc, vốn đã bị người 
trong nước xem khinh. Chàng ấy một cái sắc của Ngộ Đàm 
thường tỏ ý trêu ghẹo Ngộ Đàm trước sau chẳng chút động tâm. 
Một hôm chợt có một phong thư đưa lại, ngoài bì chẳng đề chỗ 
ở và người phát thư, chỉ đề mấy chữ: “Hưng Phúc am Ngộ Đàm 
ni thu nhận”, nét bút thì hùng tú, rõ ràng là nét chữ của đàn ông, 
bọn chư ni trong tâm cũng trộm lấy làm ngờ. Khi ấy Ngộ Đàm đi 
đâu vắng mặt, chư ni mở trộm phong thư ra xem, nhưng chư ni 
bình nhật chỉ là hạng người hơi biết chữ mà thôi, khi đó trông 
vào bức thư, mắt nhìn tròng trọc không hiểu gì cả, mới cầm bức 
thư ấy lên trình người sư già trong am. Người sư già xem xong 
vỗ xuống án kinh, đùng đùng cả giận, vì trong thư không có lời 
gì khác, chỉ rành rành là một bài thơ tình vậy, thơ rằng:

  Tuổi vàng đá biết kể từ phen
  Đôi ngả tương tư đã mấy niên
  Chỉ nguyện hóa thân làm nệm gấm
  Đem đêm cho khách khỏi sầu miên.
Dưới thơ đề ba chữ Đa Tình Nhân, lời thơ rất suồng sã vô 

lễ. Một lúc Ngộ Đàm trở về sư già đưa thơ cho Ngộ Đàm xem, 
cơn giận chưa ngớt, trách mắng Ngô Đàm vô hạnh. Ngộ Đàm 
khi ấy như gặp một tiếng sét bàng hoàng chẳng biết thế nào, 
vội vàng khóc òa lên, chư ni kẻ nào kẻ nấy đều bưng miệng 
cười. Ngộ Đàm tự nghĩ rằng mình gặp cái oan khó bạch, chỉ 
có một sự chết là có thể bạch được mà thôi. Song lại nghĩ đi 
nghĩ lại rằng “bà Thị Kính ngày xưa, thuở làm vợ thì chồng 
ngờ thất tiết; lúc làm trai thì gái đổ oan tình”. Thị Kính sở dĩ 
thành Phật là vì nhẫn được, ta ngày nay lại chẳng nhẫn được 
hay sao? Chỉ học bà Thị Kính là đủ, còn tiếng thị phi đành để 
mái ngoài.

Sau cũng có kẻ vì Ngộ Đàm giải oan mà hiểu cho cho sư già 
rằng: “Cây quế ở trên cung trăng có thể ngăn cấm được người 
lên cung trăng mà víu bẻ, chứ có thể ngăn cấm được người 
đứng dưới đất mà trêu cợt được không?” Người sư già sau 



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 173

cũng tỉnh ngộ ra, lại kính đại Ngộ Đàm như trước. Nhưng Ngộ 
Đàm từ đấy khép cửa phòng văn lấy sự làm thơ làm sự đại giới. 
Trong am Hưng Phúc trước kia vui vẻ lý thú chứng nào sau này 
u sầu tịch mịch dường nào, ai nấy đều thóa mạ chàng văn sĩ ấy.

5. Cô sư Ngọa Vân
Ngọa Vân là một người đẹp trong cửa không, tuy mầu thiền 

ăn mặc chỉ ưa nâu sồng, nhưng vẫn hiện ra một chiều phong 
vận, một dáng thanh tân, hai làn thu thủy, đôi nét xuân sơn 
cũng đủ khiến người hồn xiêu phách lạc. Gần miền ấy có một 
ông nhà giàu là Lục Cẩm Xuân, thời thường đến chơi chỗ cảnh 
thiền của Ngọa Vân ở, trông thấy Ngọa Vân, kinh dị cho là 
người trời, nhằm lâu chẳng chớp mắt, đứng ngây như người 
gỗ. Ngọa Vân thấy dáng bộ Cẩm Xuân đáng nực cười, liền mỉm 
miệng một cười. Cẩm Xuân tưởng rằng Ngọa Vân có ý với mình 
khôn xiết mừng rỡ. Duy ngại vì tai mắt người khác, chưa dám 
cùng với Ngọa Vân chuyện trò.

Sau khi Cẩm Xuân đã về nhà, mộng hồn điên đảo, tâm ý 
động lay. Từ đấy Cẩm Xuân đến chùa luôn luôn, giả danh 
ngoạn cảnh, nhưng thực thì chỉ Cẩm Xuân chẳng ở cảnh chùa 
mà ở cảnh khác vậy, Cẩm Xuân cũng có lúc chợt gặp Ngọa 
Vân, hai người nói chuyện, Cẩm Xuân hỏi thì Ngọa Vân đáp, 
hễ Cẩm Xuân hơi thiệp đến giọng lả lơi, thì tức khắc quay đầu 
rảo bước đi, vốn nghiễm nhiên là bậc thanh tu không thể xâm 
phạm được. Như thế đã hơn một năm. Chợt gặp năm ấy là 
năm mất mùa, giá thóc rất cao, dân ăn chẳng đủ mà nhà giàu 
thì vẫn chứa thóc làm cao không chịu bán, Cẩm Xuân cũng 
chứa thóc mấy khó giữ làm của quý. Ngọa Vân nghe biết Cẩm 
Xuân có nhiều thóc, vùng đứng lên nói rằng: “Ta chẳng cứu 
dân đói, dân đói nguy cả đến nơi”. Mới văng mình đi đến nhà 
Cẩm Xuân. Cẩm Xuân kinh ngạc hỏi cớ Ngọa Vân lại, Ngọa Vân 
đáp rằng: “Ông có tình với tôi đã lâu, tôi há chẳng biết, nhưng 
tôi nghĩ rằng đã vào cửa không, lục căn đã thanh tịnh cho nên 
chẳng dám chút manh ra cái niệm tà. Chẳng ngờ đêm hôm qua 
tôi nằm mộng thấy đức Quan Âm Đại sĩ bảo tôi rằng: “Mày với 
Phật vô duyên, nên hoàn tục làm lễ mọn chỗ nhà giàu, sớm sửa 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC174

TỪ QUANG TẬP 20

sinh ra con quy, duy phải sửa sang chùa tháp, tô lại tượng vàng 
mày với Cẩm Xuân vốn có túc duyên, nên đem cái thân mày 
đổi lấy thóc người ấy, được số thóc bao nhiêu sẽ đem kinh lý 
về việc ấy”. Tôi vì cớ thế cho nên đường đột tỏ bày, xin làm vợ 
mọn ông, ông có thể thu chứa được không?

Cẩm Xuân cho rằng tương tư tương mộ đã nhiều ngày, mà 
nhất đàn được như nguyện ngay, tức khắc khẳng khái nghe lời. 
Ngọa Vân mới sai người đi chở thóc ở nhà Cẩm Xuân về chùa 
để chẩn cấp cho bọn dân đói. Sự xong Ngọa Vân liền lánh đi 
phương khác, kịp khi Cẩm Xuân nghe tin, thì tung tích Ngọa 
Vân Đã mù mịt như chim hoàng hạc bay đi rồi, chẳng biết đâu 
mà tìm nữa, chỉ kêu rằng mắc lừa thôi.

Ôi sách Phật chỉ dạy nói thật, không dạy nói dối, chỉ dạy cứu 
người không dạy lừa người. Song chẳng nói dối sao phá được 
kho thóc của kẻ lậu, chẳng lừa một người sao cứu được mệnh 
chết của muôn người. Như cô Ngọa Vân kia há chẳng phải là 
con nhà tu hành mà kiêm có tính cách quyền biến đấy ư? 

6. Cô sư Tuệ Nhân
Am Định Phúc có người ni cô tên là Tuệ Nhân, tuổi mới 

mười sáu, dung quang yếu điệu, sắc đẹp có thể làm no được 
người. Tính tình đoan trang nghiêm khắc, cả ngày không có 
dáng cười, chỉ suốt ngày tĩnh tọa đốt hương, lặng lẽ không nói 
một lời gì cả. Người ta khen cô là người tu hành đã có định lực, 
nhưng không biết rằng kẻ thương làm ấy có nông nổi riêng, 
thường sa nước mắt lúc vắng người. Những giọt hoen ố ở bên 
gối đó, đều là giọt huyết lệ vậy, có nét mặt vui vẻ gì để mở ra 
với người. Trời tình khó vá, bể hận ai khơi, ấy Tuệ Nhân sở dĩ 
suốt ngày chẳng nói chẳng phải là không có cớ. vì Tuệ Nhân 
vốn là con nhà giàu đọc sách biết chữ, lấy lễ giữ mình. Trông 
thấy con gái tục hư bỏ cả lễ giáo, lấy làm đau xót, chẳng muốn 
theo đời, cam tâm trái tục, đối với những hạng phụ nữ lẳng 
lowtrong hiện thời, không giao du với ai cả. Nhưng khốn thay 
người thanh phẩm lạ, kẻ biết thì ít, kẻ ghét thì nhiều, lời gièm 
pha vì thế dấy lên.

Nguyên Tuệ Nhân đã cùng với một chàng họ Hà ước thệ sự 
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hôn nhân, hai người vốn quen biết nhau, chỉ là vị hôn phu thê 
đấy mà thôi. Lạ gì “cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày 
lắm kẻ gièm pha”. Bọn phụ nữ kiêu ngoa lắm, vì cớ ghét Tuệ 
Nhân là kẻ bất hợp thời, nhân đặt điều cho Tuệ Nhân là kẻ có 
ngoại tình, mục đích là để phá hoại sự lương duyên của Tuệ 
Nhân. Trước khi lời gièm pha mới khởi lên, chàng họ Hà còn 
chưa thật lấy làm tin, về sau điều tiếng dăng dăng miệng kẻ 
chúng làm chảy được vàng, chàng họ hà mới cả phát giận, vội 
đi đến nhà Tuệ Nhân bảo Tuệ Nhân rằng. “bên ngoài đồn việc 
này đấy, nàng có biết không? Tôi đã không thể kham được, cho 
nên đến đây để hỏi nàng”.

Tuệ Nhân không biết nói thế nào, chỉ trỏ thề trời đất, hết 
sức biện bạch là người ngoài vu oan. Gã họ Hà cười nhạt nói 
rằng: “Tuy rằng sự ấy không chứng cớ gì thật, nhưng “thế gian 
chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai”. Bọn kia 
với nàng không ân oán gì cả, mà lại vu oan cho nàng là ý làm 
sao? Tôi muốn để bụng không nói ra cũng không thể được. Tôi 
đi về đây, tùy nàng muốn làm thế nào thì làm. Chàng họ Hà nói 
xong ngậm ngùi trở ra. Tuệ Nhân biết rằng sự khó biện bạch, 
mới thở dài tự nói một mình rằng: “Đời người còn dài, đường 
xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, tưởng cũng khó ăn ở lâu với người 
ấy được. Xem ra chàng họ Hà cũng là một người ngu dốt, rồng 
vàng có thể tắm nước ao tù được chăng? Nhưng ta với người 
ấy, tuy chưa chăn gối gì cũng đã vợ chồng, một quả chuông mà 
đem đi treo mấy cửa chùa, thì sao đủ làm gương cho thế tục. 
Chi bằng ta nên cầu lấy một cái kế sách tự toàn”.

Tuệ Nhân nghĩ đi nghĩ lại chưa được kế sách gì, chợt tỉnh 
ngộ ra mà nói rằng: “Được rồi” nói xong liền cầm dao đem mái 
tóc xanh như mây ở trên đầu cắt bỏ đi, lánh thân vào chùa học 
đạo làm ni. Sau chàng họ Hà nghe tin Tuệ Nhân thế phát  phát 
tu hành, lấy làm hối lại, đến chùa thỉnh tội cầu xá. Nhưng Tuệ 
Nhân tỏ ý cự tuyệt. Tuệ Nhân ở trong am, trừ việc tụng kinh 
niệm Phật ra, trong lòng còn mang một khối uất hận. Người ta 
bảo rằng chàng họ Hà là Thiện Sĩ tái thế. Mà Tuệ Nhân là Thị 
Kính hậu thân. 
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Vai trò "HỘ QUỐC AN DÂN"
           

      NGUYỄN VĂN QUÝ

"Hộ quốc an dân" 
Đạo Phật luôn phê phán những niềm tin mù quáng, khuyến 

khích mỗi người tự suy nghĩ và nhấn mạnh vào nỗ lực, bền 
chí của chính con người để đạt được mục đích tối hậu. Sự 
vấn hỏi hay nghi ngờ được xem như là nền tảng đầu tiên trên 
bước đường truy tìm trí huệ, nhằm thoát khỏi luân hồi. Như 
thế, đạo Phật đặt niềm tin ở tiềm năng của mỗi con người, xác 
nhận sự bình đẳng ở mỗi con người trên quan niệm ai cũng 
có Phật tính.

Là một tôn giáo, đạo Phật cũng có một hệ thống giáo lý, giáo 
luật và những nghi thức được kiến lập trên trí huệ để răn dạy 
tín đồ tìm hiểu thực tại cùng những tầng bậc sâu thẳm trong 
tâm. Cho nên, trước hết, đạo Phật đòi hỏi tín đồ phải đạt được 
chân lý tối thượng, đó là trách nhiệm của cá nhân, trách nhiệm 
với Tăng đoàn và cộng đồng xã hội, bởi "Phật Thích Ca cho 
rằng, mọi sự vật hiện tượng trên đời này đều tồn tại trong quan 
hệ qua lại, cái nọ là điều kiện của cái kia"1, và vì thế mọi hiện 
tượng đều có sự liên quan mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Do 
đó, sự phát triển trí huệ trong đạo Phật dẫn đến sự hiểu biết 
và ý thức sâu sắc về lối suy nghĩ, những hành động vị tha, tình 

1. Hà Thúc Minh, Triết học phương Đông - Triết học Ấn Độ, Nxb Thành 
phố Hồ Chí Minh, tr192.
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yêu thương con người và ngược lại, ích kỷ, tham lam và sân hận 
không được chào đón và là điều tối kỵ trong đạo Phật. Đạo Phật 
cho rằng, kết quả của Tham - Sân - Si sẽ dẫn đến những khổ 
đau, vì thế để thoát khỏi những khổ đau ấy, thoát khỏi vòng luân 
hồi (Samsãra) bước sang “bờ bên kia” thì nhất định tín đồ phải 
tuân thủ Giới – Định – Tuệ (Sĩla – Samãdhi – Pãnnã) nhằm loại 
bỏ Tham – Sân – Si, tức Tam độc. Đây là sự rèn luyện một cách 
có ý thức những hành động thân tâm sao cho không gây hại cho 
mình và cho người khác để đạt cảnh giới tối thượng. Đối với 
những người không thuộc tín đồ, đạo Phật thường khuyến khích 
làm việc thiện (thập thiện), thương yêu con người, tuân thủ ngũ 
giới và nếu khó có thể giữ được ngũ giới trọn vẹn thì cũng ưu 
tiên giữ giới đầu, đó là giới cấm sát sinh.

Đạo Phật hướng con người kiềm chế những dục vọng, ứng xử 
với chính bản thân mình và hành xử với người trên tinh thần từ 
bi, hỷ xả, bao dung, trong sáng. Điều này, một phần giải thích 
tại sao các tín đồ đạo Phật nói riêng và những quốc gia có sự 
hiện diện của đạo Phật luôn ưu chuộng hòa bình. Tinh thần từ 
bi, hỷ xả "được hứa hẹn sẽ sống hạnh phúc, thanh thản, không 
còn ác mộng, được tái sinh tốt đẹp,..."2. Người giàu lòng từ bi 
sẽ luôn mong người khác an vui và như thế cũng mang lại cho 
người đó sự bình yên, bởi lòng sân hận không đến với họ. Hơn 
nữa, tinh thần từ bi, hỷ xả, nó cốt ở chỗ, không thể chịu được 
cái khổ của người khác, ta cố dìu dắt họ thoát khổ; nó đặt căn 
bản trên sự nhìn thấy sự bất lực của những người bị kiệt quệ 
vì khổ mà tránh không làm tổn hại người khác. Chúng ta chịu 
khổ với tha nhân; không thể hứng chịu những khổ đau của họ, 
ta cố làm sao cho họ được hạnh phúc hơn3. 

- Góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong lịch sử dân tộc
Nổi bật nhất cho vấn đề này chính là mỗi khi đất nước ta bị 

giặc ngoại xâm. Vào thời Đinh - Tiền Lê. Sau khi lên ngôi năm 
968, Đinh Tiên Hoàng đã định cho quan văn, võ và tăng đạo. 

2.   Edward Conze, (Hạnh Viện dịch), Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ,  tr129.
3. Edward Conze, (Hạnh Viện dịch), Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, tr133.
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Đại Việt sử ký toàn thư, chép: "Nguyễn Bặc làm Định Quốc, 
Lưu Công làm Đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng 
quân, cho Tăng thống Ngô Chân Lưu làm Khuông Việt đại sư, 
cho Trương Ma Ni làm Tăng lục đạo sĩ"4. Thời kỳ này, đạo Phật 
được triều đình và nhân dân ưu chuộng cũng là công lớn của các 
nhà sư trong việc kiến thiết và bảo vệ đất nước là rất lớn. Khi 
triều đình nhà Ngô rơi vào khủng hoảng, quân Tống lăm le xâm 
lược, tình hình đất nước rối ren, bấy giờ Thập đạo tướng quân Lê 
Hoàn là một người có tài, đức độ, được nhiều người mến phục 
lên ngôi nắm quyền điều hành đất nước với sự giúp sức của các 
tăng sĩ như thiền sư Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận, vua Lê 
Đại Hành triệu vời và phong "Khuông Việt Thái sư làm cố vấn và 
Thiền sư Pháp Thuận lo việc ngoại giao"5. Sử còn ghi vào năm 
Thiên Phúc thứ 7 (986), sứ giả nhà Tống là Lý Giác sang nước 
ta, vâng mệnh vua Lê Đại Hành, Đại sư Khuông Việt và Pháp 
Thuận đã tiếp đón khiến sử giả nhà Tống tâm phục, khẩu phục. 
Qua sử liệu, có thể thấy Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê nhập 
thế tích cực, góp phần không nhỏ cho công cuộc  xây dựng và 
giữ gìn đất nước, vun bồi ý chí tự cường, độc lập dân tộc. Hình 
ảnh các vị Thiền sư thấm nhuần triết lý đạo Phật  nhưng đồng 
thời cũng là những trí thức yêu nước, có trình độ văn hóa cao,  
có công lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phật giáo thịnh trị vào thời Lý. Bởi các vị vua nhà Lý đều là 
những Phật tử và giúp giập chính quyền là các vị Tăng sĩ nổi 
tiếng như Thiền sư Vạn Hạnh (939-1018) giúp Lý Công Uẩn 
lên ngôi và dời đô về Thăng Long, rồi Quốc sư Thảo Đường 
“có chủ trương xây dựng nước Cực lạc hay Tịnh độ ngay trên 
thế giới này với bốn đặc tính: Hòa bình thực sự, Hạnh phúc 

4. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, bản dịch của Ngô Đức Thọ (Hà Văn Tấn 
hiệu đính), Nxb Khoa học xã hội, HN-1998, tr212.
5. Đức Nhuận, Đạo Phật và dòng sử Việt, Nxb Phương Đông, 2008, tr72.
6. Đại đức, TS. Thích Đức Thiện – TS. Nguyễn Quốc Tuấn (đồng chủ 
biên), Phật giáo thời Lý với 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Nxb Chính 
trị Quốc gia, HN-2011, tr21.



 TỪ QUANG TẬP 20

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 179

thực sự, Tự do thực sự và môi sinh xanh, sạch, đẹp thực sự”6; 
Quốc sư Viên Thông (1080-1151) thượng được vua Lý Thần 
Tông mời vào hỏi việc hưng vong của đất nước hay việc trị 
loạn; Thiền sư Mãn Giác (1052-1096) tinh thông Tam giáo, 
thường giảng Phật pháp cho vua và các quan lại trong triều; 
Tăng thống Khánh Hỷ (1066-1142),… Và đây chính là sự nhập 
thế tích cực của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. 

Phật giáo thời Trần, mà biểu trưng cao nhất là Phật giáo 
Trúc Lâm. Phật giáo Trúc Lâm không chỉ là nơi quy tụ tín đồ 
mà còn là nơi quy tụ nhân tâm. Các vị vua Trần đều là người 
am tường đạo Phật, và cũng như các vị vua nhà Lý, các nhà sư 
được trọng dụng. Nhà Trần không chỉ ưu chuộng đạo Phật mà 
còn cần đến tri thức của các nhà tu hành trên nhiều phương 
diện như chính trị, văn hóa, ngoại giao... Phật giáo thời Trần 
có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ đất nước, 
tinh thần Phật giáo thời Trần không chỉ là một sợi chỉ đỏ kết 
nối nhân dân đồng lòng với triều đình, đánh bại các cuộc xâm 
lược của giặc Nguyên - Mông, mà nó còn đề cao luân lý đạo 
đức, kêu gọi, khuyến khích con người hành thập thiện và đạo 
Phật đã trở thành một hệ tư tưởng độc đáo mang đậm tính 
chất xã hội, dân tộc.

Đến thời kỳ cận hiện đại, Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp tục 
tiếp nối truyền thống “nhập thế” và tinh thần cứu nước là 
nét nổi bật. Thời kỳ Pháp thuộc (1884-1945), nhiều Tăng 
sĩ “không chịu nổi cái nhục mất nước, nên trong thời gian 
thực dân Pháp đô hộ nước ta, một số tăng ni tham gia khởi  
nghĩa dưới thời Tự Đức, Hòa thượng Thanh Giác đã cùng 
Phạm Bành khởi nghĩa,…”7, và cũng có nhiều danh tăng có 
công trong việc chấn hưng Phật giáo, tiêu biểu như Hòa thượng 
Phúc Điền (1784-1863), Hòa thượng Nhất Định (1783-1847), 
Hòa thượng Diệu Giác (1805-1896),… Những năm đầu thế kỷ 
20, với sự biến chuyển của tình hình chính trị trong nước và 

7. Bồ đề Tân Thanh – Nguyễn Đại Đồng (2012), Phật giáo Việt Nam (từ 
khởi nguyên đến 1981), Nxb Văn học, tr197.
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quốc tế, Phật giáo Việt Nam cũng từng bước chấn hưng, canh 
tân Phật giáo, đó là sự ra đời của các hội Phật học8, sáng lập 
nhiều tạp chí Phật học, mở trường đào tạo Tăng sĩ nhằm chỉnh 
đốn Phật giáo và bên cạnh đó là công tác từ thiện xã hội được 
các hội Phật học lưu tâm. Cho nên phong trào chấn hưng Phật 
giáo được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ, có thể kể 
đến những vị danh tăng và Cư sĩ tiêu biểu như Hòa thượng 
Thanh Hanh (1840-1937), Lệ Thần Trần Trọng Kim (1882-
1953), Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (1902-1954), Tâm Minh 
Lê Đình Thám (1897-1969), Hòa thượng Khánh Hòa (1877-
1947), Hòa thượng Thiện Chiếu (1898-1974),… 

Từ 1945 đến 1975, đây là thời kỳ đất nước ta có nhiều biến 
động lớn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, rồi 9 năm 
kháng chiến chống pháp cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ 
kéo dài cho đến năm 1975 mới kết thúc thắng lợi. Có thể thấy, 
ngày từ năm 1930, Phật giáo luôn đồng hành và có những đóng 
góp trong việc giải phóng đất nước. Nhiều ngôi chùa là cơ sở 
cách mạng như chùa Hương Tuyết, Bạch Mai, Hà Nội; chùa 
Đồng Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội; chùa Phù Ninh (chùa Nành,) ở 
Tiên Sơn, Bắc Ninh,... nhiều nhà sư Thanh Định, sư Thông 
Triết, cư sĩ Thanh Đạo cũng tham gia xây dựng, củng cố cơ 
sở cách mạng, nhiều vị bị địch bắt, tra tấn và tù đày như Hòa 
thượng Đạt Thanh, chùa Long Quang, Hóc Môn; Yết ma Pháp 
Long chùa Thiên Quang, Hóc Môn; Hòa thượng Trí Thiền 
ở chùa Sắc tứ Tam Bảo, Rạch Giá;... Phật giáo Việt Nam có 
những đóng góp to lớn với Cách mạng tháng 8 và xây dựng 
chính quyền nhân dân. 

Ngày 6-1-1946, Thượng tọa Thích Mật Thể trúng cử đại 
biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng 

8. Như Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học (1931), Hội Lưỡng xuyên Phật 
học (1931), Hội An Nam Phật học (1932), Liên đoàn Phật học xã (1933), 
Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (1934), Hội Phật giáo Bắc Kỳ (1935), Hội 
Phật học Kiêm tế (1936), Hội Phật giáo cứu quốc (1946), Hệ phái Khất sĩ 
(1958), Hội tăng ni chính lý Bắc Việt (1949), Hội Phật học Nam Việt (1949).
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hòa, và trong năm này Ngài được bầu làm Chủ tịch Ủy ban 
Phật giáo cứu quốc Thừa Thiên - Huế.

Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám được cử làm Chủ tịch Ủy 
ban Kháng chiến Hành chính niền Nam Trung Bộ (sau thêm là 
thành viên Phật giáo cứu quốc Trung ương)"9; Ở miền Nam, các 
nhà sư Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Hồng 
Từ, Hồng Kề cũng tận tâm tận lực ủng hộ, giúp đỡ Ủy ban khởi 
nghĩa; tham gia vào công tác cách mạng như Hòa thượng Huệ 
Quang, Thượng tọa Pháp Long,...

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Phật giáo Việt Nam, 
đặc biệt là Phật giáo ở miền Bắc là một điểm sáng về tinh thần 
yêu nước, về sự gắn bó đạo với đời khi đất nước bị ngoại xâm 
thời kỳ này. Theo thống kê của Nguyễn Lang trong những năm 
1947 đến năm 1954 thì đã có trên 400 tăng ni đã hy sinh cho 
sự nghiệp cách mạng10. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Phật giáo Việt Nam 
tiếp tục truyền thống nhập thế cứu nước, góp phần cùng nhân 
dân đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế 
quốc Mỹ. Nhiều vị sư đã tham gia chiến đấu như sư thầy Đàm 
Xuân, Đàm Ninh, sư ông Thanh Cầm, sư cụ Thanh Tiếp, Đàm 
Gián,... Ở miền Nam, nhiều cuộc đấu tranh của tín đồ Phật 
giáo được tổ chức chống lại sự kìm kẹp bất công của chính 
quyền Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ, ủng hộ cách mạng, góp 
phần làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ. 

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, phong trào 
chống chính quyền Sài Gòn như chính phủ Nguyễn Khánh, 
Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ ngày 
càng dâng cao. Miền Nam ngày càng sục sôi khi thế đấu tranh 
của Phật tử, đến mức Trần Văn Hương khi đó là thủ tướng 
gọi các tăng ni chống đối là “những lưu manh cạo đầu bận áo 
cà sa toan nướng chả và đánh đòn các sinh viện Phật tử”11, 

9. Bồ đề Tân Thanh – Nguyễn Đại Đồng (2012), Sđd, tr268.
10. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, 1994.
11. Bồ đề Tân Thanh – Nguyễn Đại Đồng (2012), Sđd, tr357.
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nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của tín đồ đạo Phật cho thấy 
tính nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam, đồng thời 
cũng là thái độ ủng hộ cao độ của Phật giáo miền Nam với 
cách mạng Việt Nam. Sau Hiệp định Paris, nhiều hoạt động 
sôi nổi của Phật giáo Việt Nam ở miền Nam tiếp tục đòi thi 
hành Hiệp định Paris, thả tù nhân, đặc biệt là vào cuối tháng 
9 năm 1974, Mặt trận Nhân dân cứu đói được thành lập do 
Hòa thượng Thích Hiển Pháp làm chủ tịch, sau tổ chức này 
phát triển rộng khắp toàn miền Nam và đóng một vai trò quan 
trọng trong phong trào đô thị năm 1974-1975 và thống nhất 
đất nước. 

- Tạo lập đời sống an sinh trong xã hội hiện tại
Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, các hệ phái và các tổ 

chức Phật giáo Việt Nam12 kế thừa sự nghiệp truyền thống đã 
thống nhất Phật giáo cả nước trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vào năm 
1981 trên nguyên tắc “thống nhất ý chí và hành động, thống 
nhất lãnh đạo và tổ chức, nhưng các truyền thống Hệ phái cũng 
như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chính pháp 
vẫn được tôn trọng và duy trì”. 

Với tư cách là một tổ chức, GHPGVN không chỉ thể hiện 
chức năng thuần túy tôn giáo mà còn thể hiện chức năng không 
mang tính tôn giáo như kinh tế, văn hóa, giáo dục,... ở bình 
diện này thì rõ ràng Phật giáo Việt Nam có những đóng góp 

22.  Bao gồm 9 tổ chức và hệ phái Phật giáo:
- Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam;
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất;
- Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam;
- Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giáo hội Tăng già nguyên thủy Việt Nam;
- Giáo hội Phật giáo Thiên Thai quán giáo;
- Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam;
- Hội Sư sãi yêu nước miền Tây Nam Bộ;
- Hội Phật học Nam Việt.
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không nhỏ cho xã hội Việt Nam trong lịch sử và hiện tại. 
Trên phương diện đời sống an sinh trong xã hội, GHPGVN 

với truyền thống nhập thế tích cực, yêu nước, gắn bó với nhân 
dân. Phật giáo Việt Nam khẳng định từ lâu một vị trí không thể 
thay thế trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Bằng 
con đường phát triển hòa bình, đạo Phật ở Việt Nam không chỉ 
là nơi nhân dân gửi trọn niềm tin mà còn tạo được sự ủng hộ 
nhất định từ phía chính quyền. 

Ngày nay, với truyền thống nhập thế tích cực của Phật giáo 
Việt Nam, tinh thần xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam chính 
là “hộ quốc an dân” nhằm đem lại sự an lạc cho nhân dân, sự 
phát triển hài hòa trong xã hội. 

Đôi lời tạm kết
Đạo Phật từ khi du nhập vào Việt Nam đã có những biến đổi, 

thích ứng với văn hóa bản địa và được người Việt ưu chuộng 
bởi giáo lý, tinh thần vô ngã vị tha. Trải qua thời gian, đến nay 
đạo Phật vẫn luôn là một tôn giáo có sức hấp dẫn nhất đối với 
người Việt Nam.

Thời Đinh - Tiền Lê và đặc biệt vào thời Lý - Trần, Phật 
giáo có sự phát triển ổn định, nhiều bậc quân vương quy y đạo 
Phật, nhiều vương tôn quý tộc đã có những đóng góp cho việc 
phát triển của đạo Phật. Có thể nói, không một tôn giáo nào 
có tinh thần nhập thế tích cực như đạo Phật ở Việt Nam. Với 
tinh thần từ bi hỷ xả, khoan dung, hộ quốc an dân của Phật 
giáo Việt Nam được người Việt rất mực coi trọng và dường như 
không một tôn giáo nào đáp ứng tốt đẹp bằng đạo Phật. Quan 
điểm và triết lý khoan dung của đạo Phật như đủ chỗ dung nạp 
những tín ngưỡng bản địa và cả những phương pháp tu hành 
cũng ít nhiều biến đổi nên dễ dàng thấm sâu vào tư tưởng nhân 
dân và góp phần tạo ra những giá trị văn hóa. Chúng ta có thể 
nhận thấy ảnh hưởng của đạo Phật trong cách sống, trong nghệ 
thuật, trong kiến trúc, ngôn ngữ cùng với mọi khía cạnh khác 
của văn hóa Việt Nam. 

Trong cuộc sống hiện nay, mọi vấn đề xã hội dường như 
có thể liên kết với Phật giáo, nhưng không phải là sự qui kết 
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các vấn đề này từ Phật giáo. Ở quốc gia nào, dù phát triển hay 
không phát triển thì ít hay nhiều cũng phải đối mặt với những 
vấn đề xã hội như bạo lực, tham nhũng, những tệ nạn xã hội 
khác dù ít hay nhiều đều hiện tồn. Bởi các vấn đề này là hiện 
tượng phổ biến, có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Các vấn 
đề xã hội này đều có nguyên nhân và hậu quả của nó. Chẳng 
hạn nạn đói, nếu không được chính quyền các cấp quan tâm 
đúng mức ắt sẽ thúc đẩy một cá nhân hay một nhóm người có 
hành động bạo lực hay do lòng tham của người cầm quyền có 
thể dẫn đến tình trạng tham nhũng... Nhiều vấn đề xã hội mà 
nước ta đang đối diện có thể sẽ được giải quyết thỏa đáng trên 
tinh thần đạo Phật. Đó là sự nhận thức đầy đủ khổ đau mà 
thủ trì nghiêm túc theo ngũ giới, bằng tinh thần từ bi hỷ xả, 
khoan dung sẽ không còn chỗ cho bạo lực, dối lừa hay tham 
nhũng. 

Nhìn chung, Phật giáo Việt Nam trong lịch sử nhập thế hộ 
quốc, và là nơi đáp ứng mọi như cầu tâm linh của nhân dân. 
Ngày này, tiếp nối truyền thống tốt đẹp đồng hành cùng dân 
tộc, Phật giáo Việt Nam thông qua những nỗ lực về mặt vật chất 
và tinh thần đã chú trọng công tác an sinh xã hội. Nhiều ngôi 
trường, Tuệ Tĩnh đường, đường sá, cầu cống được xây dựng, 
nhiều quỹ phúc lợi được hưng công giúp những người nghèo có 
được một cuộc sống yên ổn, nhiều ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng 
những trẻ em bị bỏ rơi, những người già không nơi nương tựa, 
chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS, tích cực tham gia bảo vệ 
môi trường,... Tuy nhiên, những suy thoái đạo đức trong xã hội 
hiện đại mà đặc trưng là phạm pháp, bạo lực, sự bất an trong 
cuộc sống khi mà lối sống thực dụng đang tràn lan. Vậy làm thế 
nào để giảm thiểu những tệ nạn xã hội? Có một giải pháp từ xa 
xưa mà ngày nay cuộc sống hối hả khiến con người lãng quên, 
cuộc sống thực dụng khiến con người luôn đám chìm trong 
vật chất, đó là sự khám phá trở lại, nhận thức ngọn nguồn đau 
khổ sẽ khiến cho con người có niềm tin mới và có thể vận dụng 
một cách có hiệu quả trước tình trạng suy đồi đạo đức, vấn nạn 
lương tâm. 
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          Mai nở dưới trăng 
NGUYỄN VĂN THỨC

Rằm tháng Giêng   
cành mai 
nở vàng dưới trăng
như bức tranh thủy mặc   
hư thực
đan xen 

Hốt nhiên
lời kệ của thiền sư Mãn Giác 
ngân vang  
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai”.

Rằm tháng Giêng - Đinh Dậu
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 RÍU RÍT 
 TIẾNG CHIM

      ĐẶNG HÙNG ANH

Nghe bà nội của Hương mở lời đồng ý, cả nhóm reo lên.
Thằng Thao nhảy lưng tưng trên sân một hồi rồi đưa 
tay ra hiệu kết vòng tròn. Thấy vẻ nhiệt liệt của nó, 

mấy đứa bị cuốn theo nắm tay nhau rồi hát vang, quên mất 
đây là đâu. Thật ra, việc mượn hiên trước ngôi nhà bà nội của 
Hương để làm vườn Lâm Tỳ Ni đã được bà đồng ý từ hôm trước. 
Hương giữ kín, đợi các bạn đến đây nghe bà nói rồi cùng nhau 
bàn công việc luôn thể. Để chào mừng lễ Phật đản, nhà chùa 
phát động thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni tại nhà. Ban huynh trưởng 
cũng ở trong ban tổ chức, thi đua nên khuyến khích các em 
làm. Xét điều kiện, hoàn cảnh của mình chưa được nên Hương 
không đăng ký. Ở đây là vùng ngoại ô, xa trung tâm thành phố. 
Số đông đoàn sinh Gia đình Phật tử nơi Hương sinh hoạt ở 
quanh khu vực chùa trong. Cũng may là cùng ngành Oanh có 
bốn bạn gần nhà. Tất cả cùng bậc và cùng chung khối lớp ở 
trường. Hai bạn gái thì ở gần nhà Hương, hai bạn trai thì xa 
hơn một tí nhưng chung đường. Rồi một hôm  gặp nhau lúc tan 
trường, bàn phải làm một cái gì đó để mừng Phật đản. Khi bàn 
chuyện làm nơi Phật đản sinh, trước hết phải tìm cho được địa 
điểm rồi mới tính tiếp. Điểm lại mấy nhà chỉ thấy nhà bà nội 
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của Hương là thích hợp, rồi giao cho Hương  việc hỏi xin... Nhà 
bà cách nhà ba má Hương một khoảng vườn, xây bằng gạch đã 
cũ nhưng chưa trát xi - măng. Trước thềm nhà trên có mái che 
bằng tôn rộng khoảng ba mét rất ổn khi mưa nắng. Các bạn bầu 
Hương làm Nhóm trưởng. Hương vào đề ngay:

- Mặt trước của nhà là 5m, ta thiết kế khu vườn rộng bao 
nhiêu? Ta nên đặt ở giữa hay một bên hay ở giữa, cao hay thấp? 
Công nói trước:

- Theo tôi, nên đặt ở giữa, nhìn vào thấy cân đối mới đẹp.
Liên không chịu, giọng vẫn nhỏ nhẹ:
- Ở giữa tuy là trung tâm nhưng không tiện. Trong nhà có 

bàn thờ Phật, dịp lễ lại cần được mở ra cho quang đãng, hơn 
nữa, bà và khách khứa còn ra vào. Ta nên làm về phía bên phải, 
chiếm chừng 2m. 

Thao nói rổn rảng:
- Tôi đồng ý với bạn Liên nhưng khu vườn phải rộng thêm, 

Muốn thế phải đặt dưới đất rồi trải thảm xanh. Nhìn quanh 
không ai nói.

Diệu lên tiếng:
- Khu vườn nên đặt trên cái bàn, tuy rộng vừa phải nhưng 

trang nghiêm hơn. 
Bàn một hồi, Hương gút lại như sau:
- Khu vườn được thiết kế phía bên phải mặt trước ngôi nhà, 

trên cái bàn hình chữ nhật, ở giữa có tượng Phật đản sinh, sau có 
tấm băng rôn, hai bên có chậu cảnh. Rồi còn bao nhiêu chuyện 
phải tính như: cái gì cần mua, cần mượn hay tự làm. Phân công 
rõ ràng, ai nhận việc nào phải làm tốt, có sàng kiến tô điểm thêm 
càng hay. Tất cả nhất trí cao và đưa ra mốc thời gian để hoàn 
thành. Nhìn mấy đứa nhỏ xúm nhau bàn chuyện mừng ngày 
Phật đản, bà tỏ ra vui lắm. Đem dĩa bánh và bình nước ra bảo 
các cháu dùng cho vui rồi bà cùng người bạn đi lên phía chùa. 

Ngôi chùa mà nội của Hương thường lui tới lễ Phật ở gần 
nhà, khoảng mươi phút đi bộ. Chùa này dáng vẻ cổ kính, 
có đông đạo hữu nhưng không có GIA ĐÌNH PHẬT TỬ.  
Thuở thơ bé, Hương cũng từng được bà dẫn tới nơi đây. Gặp 
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cảnh đẹp người hiền, Hương rất thích. Trước bàn thờ Phật, 
Hương  thành tâm dâng lên những ước mơ non nớt của mình. 
Giờ đây, Hương sinh hoạt trong mái Nhà Lam ở chùa xa hơn, 
chừng bốn cây số, được cái là tiện đường ô tô buýt. Đường đến 
chùa cũng là đường đến trường cấp 2 gần đó. Hương vào ngành 
OANH mới vài năm nay, đã qua bậc CHÂN CỨNG và đang tiếp 
tục tu học bậc TUNG BAY

Nhà của Hương chỉ có bà nội, má và Hương là đi chùa,lễ Phật. 
Bà nội đi chùa trước, sau đó rủ má đi cùng. Dạo đó, hoàn cảnh 
gia đình khốn khó, lùng bùng không lối thoát. Ba của Hương làm 
ăn xa, thất bại liên tiếp, biền biệt không về lại đồn có bồ nhí. Má 
thì buôn bán ế ẩm, chơi hụi bị bể rồi vay nặng lãi trả không kịp bị 
hành hung. Chú Ba mới du học nước ngoài, cô Út còn học cấp 3, 
cả hai đều gắng làm thêm để tự trang trải. Em của Hương thì còn 
bé. Kinh tế gia đình lúc đó chỉ còn trông cậy vào lò bánh tráng của 
nội thôi. Có người bạn đến chơi, biết tình cảnh như thế tìm lời 
an ủi. Khuyên nên đi chùa, tu tâm tích đức, cầu xin chư Phật gia 
hộ rồi điều dở sẽ lui, điều hay sẽ tới. Từ đó, nội theo bà con đến 
chùa. Từ ngày đi chùa, tính tình bà dịu dần. Trước kia, bà hay cáu 
gắt, gặp việc không vừa ý là nổi nóng, chửi chẳng từ núi cao, đất 
thấp là gì. Má của Hương cũng không nhịn, nhiều lần hai người 
gây gổ với nhau gây ra không khí bực bội trong nhà. Hương đến 
ngủ với bà, má không cấm nhưng cả hai đều làm mặt lạnh. Nhờ 
đi chùa mà  má và bà làm lành trở lại. Hai mẹ con cùng nhau sớm 
hôm làm lụng vượt qua cơn khốn khó.

Từ ngày cô Út đậu đại họ, bà ăn chay thêm hai ngày nữa trong 
tháng là bốn ngày, mẹ cũng làm theo. Rồi học được một năm, 
cô Út lại được người bà con cho ở trọ cũng đỡ. Hôm đi chơi với 
cô Út, Hương được xem GIA ĐÌNH PHẬT TỬ sinh hoạt. Với, 
đồng phục màu áo lam, các anh chị cùng các em ca hát, làm trò 
chơi thật hào hứng, trông ai cũng vui vẻ dễ thương. Trong vòng 
tròn thân ái đó có mấy bạn học của Hương, cô Út cho biết tổ 
chức này là nơi thích hợp để lớp trẻ hoc tập rèn luyện thành 
một Phật tử chân chính. Hương rất thích vào nhưng má không 
cho, bảo tốn kém và chi phối việc học. Sau nhiều lần xin má 
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không được, Hương đem nói với bà. Bà bảo má cho nó đi để 
học hỏi, mở mang đầu óc. Rồi chính bà may cho bộ đồng phục.

Những lần mới sinh hoạt trong GIA ĐÌNH PHÂT TỬ, 
Hương rất bỡ ngỡ: kinh kệ chưa thuộc, trò chơi chưa rành... 
Nhờ các anh chị Trưởng gần gũi, tận tình chỉ bảo, các bạn sẵn 
sàng truyền lại những điều đã biết, nên chẳng bao lâu Hương 
đã quen dần nề nếp và dạn dĩ hơn. Xét độ tuổi, ban Huynh 
trưởng xếp Hương vào học bậc CHÂN CỨNG. Mỗi bậc đều có 
chương trình học tập bài bản... Lúc ở ngoài, Hương cứ tưởng 
vào Đoàn chỉ lạy Phật rồi ca hát vui chơi đâu biết có thêm học 
Phật pháp, học chuyên môn với những điều ý nghĩa và thú vị. 
Thấy Hương sớm rành vi tính, một anh Huynh trưởng lớn tuổi 
khen giỏi rồi quay ra nói: Các em bây giờ có nhiều thuận lợi 
như đất nước an bình, nhiều phương tiện tân tiến hỗ trợ như 
cái máy vi tính này... mà các anh chị thời trước không có được.
Mong các em biết phát huy... Thật ra, lúc đầu mới đi sinh hoạt 
Hương thấy lấn cấn việc học ở trường, việc ở chùa nên rất mệt, 
có lúc không thuộc bài. Rồi Hương rút kinh nghiệm, sắp xếp  
công việc một cách khoa học nên không phí thời gian và vẹn cả 
đôi bên. Được cô giáo chủ nhiệm nhận xét: Hương dạo rày tỏ 
ra lanh lợi và có tinh thần tập thể cao   

Hè năm ngoái chú về được một tuần thì ba cũng về. Thật 
là chuyện vui kế tiếp chuyện vui. Học xong, chú về làm việc 
ở thành phố và ở trọ trên đó. Ba về thì tay không, qua bao sự 
cố còn giữ được tấm thân mạnh khỏe là mừng rồi. Ba cho là 
mình lắm lỗi lầm. Khi được biết lúc gia đình túng thiếu, buồn 
khổ hai mẹ con đến cửa Phật sám hối, cầu nguyện tìm chỗ dựa 
tinh thần, nương tựa nhau mà sống, ba rất cảm  động. Càng 
thương mẹ, thương vợ con bao nhiêu; ba càng trách mình bấy 
nhiêu. Nghỉ chừng ít ngày, ba lại sửa sang nhà cửa, chăm sóc 
rẫy vườn. Ba rất quý chùa, dù chưa theo đạo nhưng biết chùa 
có việc gì cần mà vừa sức là xin làm tận tụy. Mỗi lần về thăm 
nhà, ngoài việc thăm hỏi bà, chú thường ngồi nói chuyện với ba 
chứ ít đi đâu. Ba cũng chưa có việc gì ổn định. Khi hai người 
ngồi lai, ngoài chuyện làm ăn còn nói chuyện đạo. Chú nói có 
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lớp có lang, ba ngồi nghe chăm chú thỉnh thoảng chau mày. 
Hương ngạc nhiên, không hiểu vì sao chú không theo đạo Phật 
lại biết nhiều về đạo Phật như thế. Khi lên chú chơi, thấy trong 
kệ sách có nhiều sách Phật giáo, Hương mới vỡ lẽ.

Có một chuyện mà Hương còn giấu bà. Ngày Tết, bà thường 
đến chùa lễ Phật rồi tạt qua gần đó xin xăm, coi hạn. Đến mùng 
tám tháng Giêng bà đi cúng sao và dẫn Hương đi theo. Khi đi, 
bà đem theo tờ giấy có ghi tên tuổi những người trong nhà để 
trình. Bà nói có năm tốt, có năm xấu. Người này người khác 
làm sao biết hết. Thôi thì cúng ngừa, cúng dôi để trừ hao cho 
chắc ăn, để yên giấc ngủ. Nghĩ bà vì con vì cháu mà quỳ đội 
sớ cầu xin, Hương thương lắm. Cúng xong, Hương được ăn 
một chén chè lộc  ngọt ơi là ngọt. Biết chuyện, chú dửng dưng. 
Ngày mùng tám năm nay, bà chuẩn bị đi cúng sao thì chú xẹt 
đến nói là mắt của Hương có dấu hiệu bị bệnh không chịu được 
khói nên phải chở đi khám gấp. Thật ra thì chú chở Hương đi 
chơi chớ có khám khiếc gì. Rồi một hôm, nghe ba và chú to 
tiếng. Hương nghe loáng thoáng là chú không thích bà làm vậy. 
Ba nói gì đó thì chú oang oang:

- Nếu anh không dám nói thì để tôi nói.
Ba gằn giọng:
- Tôi cấm chú! Chú nghĩ kỹ đi! Thời gian gia đình chao đảo, 

chú ở đâu? Tôi ở đâu? Nhờ nương cửa Phật mà hai người đàn bà 
yếu đuối đó gượng dậy được, đùm bọc nhau mà chèo chống gia 
đình. Chú biết nhiều hơn tôi nhưng chưa chắc nói  lọt tai ai đâu. 
Chuyện hay, chuyện dở liệu nói đúng lúc chưa? Nói không khéo 
làm người nghe suy sụp lại không có cách khác để đỡ lên thì thật 
là tai hại. Mẹ già rồi không còn bao lăm hơi. Hiện giờ, mẹ có tinh 
thần vui vẻ, hướng thiện là quý rồi. Chuyện nghe được, Hương 
chưa kể với bà nhưng không biết có nên kể cho bạn nghe không?

Sáng chủ nhật, nhằm ngày 12 tháng tư âm lịch, còn ba hôm 
nữa là đến Đại lễ Phật đản. Việc làm vườn Lâm Tỳ Ni cơ bản 
hoàn thành. Các bạn trong nhóm đến đây để xem công trình 
mình làm cần gì bổ sung không và hẹn từ đây cho đến rằm, cứ 
tối đến là về đây sinh hoạt. Thầy và các anh chị trong ban thi 
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đua đang đi chấm ở khu vực trên. Nhóm của Hương không 
đăng ký nên ban không biết. Hương nghĩ có được khen tặng 
cũng vui nhưng không có cũng không sao miễn là mình làm 
được cái gì đó mừng Đại lễ được rồi...

Nhưng còn giấu các anh chị? Có mắc lỗi gì không? Rồi Hương 
nghĩ tới chuyện giấu bà hôm trước, có là dối trá không? Kể lại  với 
bà có nên không? Hương cảm thấy bứt rứt không yên, bèn đem 
kể cho các bạn nghe. Các bạn mỗi người một ý. Có bạn nói nên 
ngăn ông chú. Có bạn hỏi: đó có phải là mê tín không? Có bạn 
nói không nên làm bà buồn. Có bạn nói để hỏi người lớn. Các bạn 
cãi um sùm, quên trời, quên đất. Bỗng có tiếng người, cả nhóm 
nhìn lên thấy bà và mấy người bạn già đi vào... Một bạn nói: Thôi 
chuyện này còn dài, giờ nói chẳng đến đâu. Các bà vào. Xem kìa, 
chúng ta đứng dậy chào hỏi. Các bà nhìn khắp, một bà nói:

- Các cháu tranh luận gì mà sôi nổi thế? Các cháu  làm đẹp 
lắm đó! 

Nội của Hương tiếp lời:
- Các cháu đây mỗi lần gặp nhau là ríu rít như chim vậy...
Chuông điện thoại reo. Chị Đoàn trưởng điện xuống cho biết 

một tin vui: chiều nay lúc 17h 30 ban thi đua sẽ ghé thăm một 
lát. Các em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bảo nhau có mặt 
sớm. Đến giờ, hai chiếc xe đi tới, đậu sát vào mé vườn. Một xe 
chở ban thi đua có thầy và anh chị Trưởng. Một xe lớn hơn chở 
một ít đoàn sinh ngành Thiếu, ngành Oanh. Hàng ngũ Áo Lam, 
sau tiếng hô: Phật tử - Sẵn đã chỉnh tề trước Vườn thiêng lung 
linh ánh đèn.Tất cả mọi người đảnh lễ trước tượng Phật đản 
sinh sáng ngời. Thầy và các anh chị xem xét một hồi rồi nói lời 
động viên, khen ngợi. Thầy nói:

- Các con ở đây thật đáng khen. Thầy sẽ trao cho nhóm một 
giải đặt biệt. Rồi vòng tròn người nhún nhảy giữa sân, trò chơi 
được diễn ra dưới ánh điện tưng bừng. Bà con cô bác đứng vây 
quanh. Ba và bà nội cũng đã có mặt từ lúc nào. Tiếng hát lại 
vang lên:

- Thành Ca Tỳ La sống yên vui thời Tịnh vương
Người, người vui sướng Thích Ca ngài vừa ra đời... 
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KIẾN TRÚC CHÙA CỔ Ở ĐẤT 
KINH KỲ (t.t)

                                    
       TẠ VĂN TRƯỜNG

Chùa Kim Liên (Hoàng Ân tự)
Chùa Kim Liên có tên chữ là Hoàng Ân tự, vừa thờ Phật vừa 

thờ công chúa Từ Hoa. Chùa được dựng trên nền cũ của cung 
Từ Hoa, thuộc trại Tằm Tang, có tên ban đầu là chùa Đống 
Long. Đến năm 1771, đời Lê Cảnh Hưng, chùa được tu sửa 
và đổi tên thành chùa Kim Liên. Năm 1792, đời vua Quang 
Trung, chùa lại được xây dựng lớn, về diện mạo cơ bản giống 
như hiện nay. 
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Ngôi chùa có tam quan rất đặc biệt với toàn bộ kết cấu có 
mái che được đỡ từ các thân cột. Từ giữa các thân cột, những 
con rường vươn dài tạo nên bộ vì nóc đỡ mái. Bộ mái lợp ngói 
vảy cá nhiều tầng, ở giữa đột ngột vươn cao như bông sen tỏa 
nở trên mặt nước Tây Hồ. Chùa hình chữ “tam” gồm ba nếp 
nhà song song với nhau, tường gạch bao quanh tới tận rìa mái. 
Ở các đầu hồi nhà có cửa sổ tròn với những dấu hiệu “sắc sắc 
không không” mang đậm triết lý Phật giáo. Nhìn từ bên ngoài 
chùa, các tầng mái nhấp nhô, những đầu đao cong vút tạo cảm 
giác như các lớp cung điện trùng điệp, phô diễn tài nghệ kiến 
trúc của người xưa. Cùng với hệ thống tượng quý, chùa Kim 
Liên còn lưu giữ được một tấm bia cổ niên hiệu Thái Hòa tam 
niên Ất Sửu - tức năm 1445 thời Lê Nhân Tông. Đây là tấm bia 
cổ nhất ở Hà Nội hiện nay. Năm 1992, chùa được công nhận là 
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Chùa Láng (Chiêu Thiền tự)
Chùa Láng được xây dựng từ thời vua Lý Thần Tông (1128-

1138) thờ Từ Đạo Hạnh là một nhà tu hành đắc đạo, nổi tiếng 
thời Lý. Trải qua những biến  động của thời gian và lịch sử, chùa 
Láng đã được trùng tu nhiều lần. Lần trùng tu lớn dưới thời Lê 
Trung Hưng 1656. Đây là một quần thể kiến trúc rộng lớn, 100 
gian, được xây dựng theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Cổng chùa 
bao gồm 4 cột vuông với 3 mái cong không chùm lên cột mà gắn 
vào sườn cột, mái giữa cao hơn hai mái bên. Qua cửa tam quan 
là con đường lát gạch nằm giữa một vườn muỗm có tuổi trên 300 
năm. Đây là một trong những di tích hiếm hoi của Hà Nội còn 
giữ được đủ 9 cây muỗm. Điểm nhấn về nghệ thuật kiến trúc 
phong thủy là nhà bát giác ở giữa sân chùa, mái chồng, 2 tầng, 
16 mái với những đầu đao cong vút, uốn lượn rất thanh thoát. 
Các tầng mái được lợp ngói vẩy, rêu phong đã phủ lớp bụi thời 
gian lên những tầng mái này. Đỉnh nóc được đắp hoạ tiết 4 con 
phượng đang múa (phượng vũ) uyển chuyển. Tầng mái bên trên 
đắp 8 con rồng cuộn nhìn uy vũ mà bao dung, tượng trưng cho 
sự tồn tại của 8 triều vua nhà Lý.

Tầng mái phía dưới lại đắp họa tiết những dải sấu miệng ngậm 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC194

TỪ QUANG TẬP 20

các đầu đao, khiến cho các đầu đao được phô ra rất khéo, không 
bị cảm giác sắc nhọn, mà rất hài hoà. Dưới mỗi đầu đao là các đầu 
bẩy có gắn những bức cốn được chạm khắc hình rồng, phượng ẩn 
hiện trong mây với các hoạ tiết vô cùng tinh xảo, mềm mại. Tường 
phía trong nhà bát giác là những bức thư hoạ, nét bút có thần với 
nhiều chủ đề phong phú, có giá trị nghệ thuật cao. 

Trong chùa có 198 pho tượng lớn nhỏ, tiêu biểu là tượng Lý 
Thần Tông (1128 - 1138) ngồi trên ngai vàng và pho tượng Từ 
Đạo Hạnh đan bằng mây phủ sơn bên ngoài. Chùa Láng còn 
có 15 tấm bia đá, nổi bật là tấm bia đá xanh có niên đại Thịnh 
Đức thứ tư (1656) cao 1,4 mét, rộng 0,8 mét. Trán bia có hoa 
văn lưỡng long chầu nguyệt, hai diềm bia chạm phượng chầu 
hoa sen và hai tiên nữ với đôi cánh rướn bay lên trời xanh. 
Tấm bia này xứng đáng được coi là một kiệt tác điêu khắc nghệ 
thuật đá thời Lê. Trước đây, chùa còn cả cuốn kinh bằng đồng 
lá (bát diệp đồng thư) của vua Lý thường dùng để tụng niệm, 
nay đã thất lạc.

Kết luận
“Đất vua, chùa làng” là câu thành ngữ khẳng định vị thế 

độc lập của tôn giáo nơi làng xã. Với những ngôi chùa vua, hay 
những ngôi chùa hoàng tộc tuy được dựng trên đất làng ở Hà 
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thành dường như lại có một vị thế khác hoàn toàn khác. Bên 
cạnh những hình thức kiến trúc rất đa dạng, tích hợp các giá 
trị biểu tượng cũng như các giá trị nghệ thuật, thì các trang trí 
kiến trúc trong các ngôi chùa Hà Nội có lẽ cũng mang những 
giá trị bản sắc rất riêng. Các trang trí cửa võng có thể nói là 
dày đặc, tỉ mỉ đến mức có những ngôi chùa dường như là sự 
đối lập hoàn toàn với vẻ đơn sơ giản dị bên ngoài. Các trang trí 
diềm cửa võng này cũng cho thấy thẩm mỹ tinh tế của đất kinh 
kỳ. Cho dù các chạm khắc này có niên đại khá muộn, khoảng 
thế kỷ XVII và chủ yếu là XVIII. Có lẽ được ảnh hưởng nhiều 
từ thẩm mỹ cung đình, cũng như phủ chúa được dựng trên đất 
Thăng Long vào các thế kỷ này bởi trên đó gửi gắm đa dạng hệ 
thống các biểu tượng. Trên các trang trí kiến trúc này ghi nhận 
những thành tựu chạm khắc đạt đến độ tinh xảo với các kỹ 
thuật chạm. Việc tạo ra các diềm cửa võng cầu kỳ, rực rỡ đã làm 
mềm đi các nét kiến trúc vốn đã rất đơn giản bởi các hàng cột 
và các vì kèo không mấy khi được trang trí. Có thể thấy rằng, 
vì là đất kinh kỳ nên dường như qua các giai đoạn lịch sử khác 
nhau, thì ngôi chùa ở Thăng Long cũng chính là nơi hội tụ đầy 
đủ các giá trị của nghệ thuật kiến trúc ở tứ phương dồn về. Về 
đến kinh đô, thì các giá trị kiến trúc này không chỉ đơn thuần 
là sự học tập tiếp thu, mà nó còn được nâng tầm lên thêm một 
giá trị mới. Từ yếu tố biểu tượng cho đến việc thiết kế không 
gian kiến trúc. Các ngôi chùa là sự lưu giữ lâu bền nhất những 
giá trị của nghệ thuật Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Bên 
cạnh những ưu điểm vượt trội đó, thì cũng chính vì vị trí trung 
tâm của những ngôi chùa này, mà ở chúng cũng chịu những tác 
động không nhỏ trong biến động xã hội hiện đại và quá trình 
đô thị hoá. Chúng vẫn phải thích ứng để tồn tại trong một diện 
mạo mới. Cho đến hôm nay, các ngôi chùa ở Hà Nội vẫn tiếp 
tục được thay đổi, vẫn có thêm những hạng mục công trình 
kiến trúc mới, du nhập vào đó những kỹ thuật mới cũng như 
vật liệu mới. Cũng tuỳ theo địa thế khác nhau mà kiến trúc mỗi 
ngôi chùa trên đất Hà thành đã tạo nên những sự linh hoạt 
nhất định. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC196

TỪ QUANG TẬP 20

Xuân buồn
Tỳ kheo THÍCH ĐỒNG BỔN

Sinh ly tử biệt, có hà chi!
Một kiếp luân hồi, cũng đến thì
Trăm năm cõi mộng, giờ sực tỉnh
Giác - mê đôi nẻo, cửa Từ bi... 

Một chút ân tình, nghĩa sơn môn
Mấy mươi năm ấy, nhói đau lòng
Người đi kẻ ở, ai đâu tá?
Lại để Xuân buồn, khóc tiễn Đông...

Hải Ninh giờ vắng ngôi thạch trụ
Hải Phòng bỗng thiếu bậc đại Ni
Dừng bước cho người sau tiếp bước
Xà huyễn thân, cầu đắc báo thân...

Người Ni trưởng sơn môn Chúc Thánh
Vẹn một đời hạnh đức dộ sinh
Noi "dòng họ TỊNH" vang danh
Cháu con mai hậu, quả lành sinh sôi...

Mùng 5 tháng 2 năm Đinh Dậu
(Cảm tác trong lễ tang Ni trưởng Thích Diệu Tâm,

  trụ trì chùa Hải Ninh - Đồng Thiện, TP. Hải Phòng)
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THÔNG TIN
       DIỆU CHÂU

1. Lễ Dược Sư: Như thông 
lệ hằng năm, đàn Dược Sư được 
tổ chức vào ngày mùng tám 
Tết. Chủ đàn là Thầy Lệ Trang 
cùng các chư tăng  Ban kinh Sư. 
Trong không khí trang nghiêm, 
các Thầy đã làm lễ khai đàn cầu 
quốc thái dân an, tiêu tai, tiêu 
nạn, tật bệnh tiêu trừ cho các 
Phật tử. Sau đó là tụng bảy thời 
Kinh Dược Sư trong ba ngày.

2. Buổi nói chuyện chuyên 
đề hằng tháng của Ban Phật 
Học đã hân hạnh đón tiếp 
Giáo sư Nguyễn Điều vào ngày  
4/3/2017  trao đổi Phật Pháp 
với chủ đề “Chữ Duyên trong 
Phật giáo”. Buổi nói chuyện 
thật thấm tình đồng đạo. 

3. Lớp học về VI DIỆU 
PHÁP (A TỲ ĐÀM) do Giáo 
sư Nguyễn Điều giảng trong 
hai tháng từ ngày 16/2/2017 
(20/1 Âm lịch). 

4. Các lớp học tiếng Anh, 
tiếng Hán, tiếng Pali, tiếng 
Pháp hoạt động bình thường 
sau thời gian nghỉ Tết.

5. Ngài KHANGSER  
RINPOCHE có buổi thuyết 
giảng tại giảng đường Chánh 

Trí chùa Phật học Xá Lợi:
- 19 giờ thứ Hai, ngày 

20/3/2017;
Chủ đề: "CHUYỂN HÓA 

TÂM BẰNG CÁCH DIỆT 
TRỪ PHIỀN NÃO". 

- 19 giờ thứ Ba, ngày 
21/3/2017; 

Chủ đề: "SỐNG MẠNH MẼ 
VÀ HẠNH PHÚC". 

6. Ngài KHANGSER  
RINPOCHE có buổi lễ quán 
đảnh tại Chánh điện Chùa 
Phật học Xá Lợi:

- 9giờ 30, ngày thứ Bảy 
25/3/2017, Quán đảnh ĐỨC 
PHẬT DƯỢC SƯ.

- 9 giờ 30, ngày Chủ nhật 
26/3/2017, Quán đảnh ĐỨC 
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. 

ĐÍNH CHÍNH
Tủ sách Từ Quang tập 19 có 
đăng bài “Hiện tượng tam giáo 
đồng nguyên tại Khánh Vân Nam 
Viện” của tác giả Dương Hoàng 
Lộc, chúng tôi xin đính chính lại 
bài viết nói trên là của tác giả 
Dương Hoàng Hải Bình. Xin cáo 
lỗi cùng tác giả và bạn đọc.

Ban Biên soạn
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01 Huỳnh Đăng Khoa 50 cuốn
02 Trí Vịnh 20 cuốn
03 Trần Phi Hùng 100 cuốn
04 Quỹ ấn tống Trí Tuệ 165 cuốn
05 Kha Thùy Châu 03 cuốn
06 Ngô Thị Kim Lan 50 cuốn
07 Hoằng An 05 cuốn
08 Vương Đình Khoát 50 cuốn

09 Mai  Thị Thúy 100 cuốn

10 Võ Quang Cảnh 10 cuốn
11 Chính Lực 10 cuốn
12 Xuân Trường 04 cuốn
13 Lê Quốc Cường 02 cuốn
14 Trí Dũng 10 cuốn
15 Diệu Trâm 07 cuốn
16 Huỳnh Văn Ưu 05 cuốn
17 Trần Ngọc Lộc 01 cuốn

18 Chi nhánh ấn tống Hoa Sen 
54 Hùng Vương, Q.10 33 cuốn

19 Nguyễn Thị Phước Lộc 01 cuốn
20 Quang Nhân 05 cuốn
21 Tuệ Quán 05 cuốn
22 Hùng Anh 06 cuốn
23 Hà Ngọc Điệp 01 cuốn 

DANH SÁCH ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ 
TỪ QUANG TẬP 20
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Trang web chùa Phật học Xá Lợi: chuaxaloi.vn 
Thư từ bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban biên soạn Tủ sách Phật 

học Từ Quang, 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh. Email: phathoctuquang@gmail.com

 Địa chỉ phân phối: 
- Thư viện chùa Phật học Xá Lợi, số 89 Bà Huyện Thanh Quan, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

    Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến 
với mọi người mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng 

hình thức không kinh doanh.
    Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi của 
mọi giới vào công tác thiện nguyện này. 

   Liên hệ : Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. HCM. 

Điện thoại:  08.39300114 – 08.66561059 Email: 
quyantonghoasen@yahoo.com.vn 

Tài khoản:
-Ngoại tệ: Nguyễn Thành Nam
Số tài khoản: 110.7755B
Tại VP Bank Hồ Chí Minh, 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, TP. HCM
- Việt Nam đồng: Phạm Thị Thùy Dương
Số tài khoản:  042.01.01.0899165
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 

169 - 171 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP. HCM.


