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Kính thưa quý độc giả,

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 206 là số báo đặc biệt mừng Đại lễ Vu-lan Phật lịch 2558, 
cũng là để mừng chư Tăng Ni đã thành tựu viên mãn một mùa An cư nhiều lợi lạc. Nhân 
ngày nhớ ân, báo hiếu, ngày chư Tăng Tự tứ, VHPG thành tâm cầu nguyện Tam bảo gia hộ 

cho Phật giáo Việt Nam luôn trường tồn cùng sự phát triển của đất nước và dân 
tộc, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thịnh vượng, thế giới hòa bình, 

chúng sanh an lạc. 

Vì là số đặc biệt với nội dung mừng Vu-lan, số báo này tập 
trung khá nhiều bài viết nói về mẹ; chủ đề các bài viết tuy 

giống nhau, nhưng mỗi bài có một nét thể hiện riêng, 
giúp số báo vẫn có được nội dung phong phú. Chúng 

tôi chân thành cảm ơn quý cộng tác viên đã đáp ứng 
lời mời viết bài.

Trong thời gian vừa qua, tòa soạn có nhận 
được một số đơn thư mang nội dung khiếu nại 
tố cáo về nhiều vấn đề. Chúng tôi rất thông 
cảm với những người gửi đơn thư và  tôn trọng 
những điều được trình bày trong các đơn thư 
ấy. Tuy nhiên, do chủ trương của báo, chúng 
tôi không thể đăng tải hay phản ánh trên mặt 
báo; mặc dù chúng tôi vẫn coi đó là những 

nguồn tài liệu có thể được sử dụng trong quá 
trình thực hiện chủ trương của tạp chí. Rất 

mong quý vị thông cảm. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin nói thêm, VHPG 
vẫn thường nhận được sách báo và ấn phẩm mới 

từ các đơn vị phát hành và các thân hữu văn nghệ 
trong ngoài nước gửi tặng. Chúng tôi xin cảm ơn 

quý vị đã có nhã ý tặng sách. Tuy vậy, chúng tôi không 
thể giới thiệu hết trên mặt tạp chí những sách báo đã 

được tặng, mà chỉ lưu trữ tại tủ sách của tạp chí để các  vị 
khách khi đến thăm tòa soạn có dịp được thông tri. 

Kính chúc quý độc giả an vui trong Phật pháp.

      Văn Hóa Phật Giáo

Thû toâa soaån



Này các Tỳ-kheo, sữa mẹ mà các Thầy đã uống 

trong suốt quá trình luân hồi nhiều hơn nước 

trong bốn biển.

    Kinh Tương Ưng

S Ư Ơ N G  M A I
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Khi  kẻ cắp được tôn vinh 
Chuyện xưa kể rằng Lục Tích là người đời Đông Hán, 

lúc mới lên sáu tuổi đã biết hiếu thảo. Một hôm Lục 
Tích theo cha sang quận Cửu Giang viếng Viên Thiệu. 
Họ Viên làm tiệc thết đãi, Lục Tích thấy trong tiệc có 
quýt ngon, bèn lấy hai trái giấu vào túi áo. Đến khi chào 
Viên Thuật ra về, Lục Tích vô ý để quýt lọt ra ngoài. Viên 
Thuật nói đùa: Sao lấy quýt giấu như thế? Lục Tích đáp 
ngay: Mẹ tôi thích ăn quýt lắm. Nhân tiện trong tiệc 
có quýt ngon nên tôi giấu vài quả đem về biếu mẹ tôi. 
Viên Thuật khen Tích là người con chí hiếu (theo Lý Văn 
Phức - Nhị thập tứ hiếu). 

Chuyện nay kể rằng gần đây FBI bắt giữ bà Mạc Vân 
(Mo Yun), vợ tỉ phú Trung Quốc Thiệu Căn Hỏa, về tội 
ăn cắp bí mật thương mại trị giá hàng chục triệu USD 
từ các tập đoàn nông nghiệp của Mỹ là Monsanto, 
Dupont, Pioneer Hi-Bred và LG Seeds.

Theo CNN, trong năm 2013, FBI đã bắt giữ sáu nghi 
can liên quan đến đường dây chuyên khéo léo ăn cắp hạt 
bắp giống và bằng nhiều phương thức tinh vi đưa lậu số 
hạt giống này về Trung Quốc. Những nghi can trên đều 
làm việc cho Tập đoàn Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Kinh 
Đại Bắc (Beijing Dabeinong Technology Group Company)  
của Thiệu Căn Hỏa, người từng được tạp chí Forbes đánh 

N G U Y Ê N  CẨN

Từ quả quýt Lục Tích
đến hạt bắp Mạc Vân
Từ quả quýt Lục Tích
đến hạt bắp Mạc Vân

X Ã  H Ộ I



5  1 - 8 - 2014   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

giá có tài sản 1,4 tỉ USD. Trong vòng sáu năm qua, những 
nghi can này đã thuê nhà kho, mua nông trại, rảo khắp 
các vùng nông thôn thuộc bang Iowa và Illinois của Mỹ, 
dựng lên những câu chuyện bịa đặt để che giấu mục đích 
thật sự là đánh cắp hạt bắp giống của các tập đoàn Mỹ. 
Nhóm này không quan tâm đến hạt giống thuần mà luôn 
mạo hiểm đánh cắp hạt giống công nghệ mới có khả 
năng tăng sản lượng, tăng khả năng chịu hạn hán và côn 
trùng, vốn được các tập đoàn Mỹ đầu tư hàng chục triệu 
USD nghiên cứu trong gần mười năm.

Lấy cắp  vì chữ hiếu
Lục Tích chẳng những được người đời xưa khen mà 

đời nay người ta kêu gọi noi gương. Theo Hòa thượng 
Tuyên Hóa, người Trung Hoa hành đạo tại Hương 
Cảng và Hoa Kỳ, viết trong tác phẩm Kinh Ðịa Tạng bổn 
nguyện lược giải thì cái hiếu ấy thuộc loại “viễn hiếu” 
nghĩa là hiếu để tiếng muôn đời. 

Ngài viết: “Viễn hiếu là hiếu thảo muôn đời, như Trung 
Quốc có 24 người con hiếu, 24 người con hiếu này là hiếu 
thảo muôn đời, vì họ đã để lại tiếng thơm cho muôn đời”.  

Hòa thượng đã vô tình đánh đồng Tử Lộ, Mẫn Tử 
Khiên… với một cậu bé ăn cắp quýt mà sau này chính 
Khổng Minh khi đối đáp với quan lại Đông Ngô đã hỏi  
thẳng “Có phải ngài là cậu bé trộm quýt nhà Viên Thuật 
năm xưa không?”. Hỏi mà không cần trả lời vì hành vi 
“ăn cắp“ đã rõ. Chuyện nhỏ thôi nhưng nếu Lục Tích 
sinh ra ở Nhật thì câu chuyện sẽ khác vì sẽ chẳng ai biết 
cậu ta ăn cắp mà khen ngợi. Trên một trang facebook, 
một du học sinh Việt Nam viết: 

“… cạnh một ga nhỏ ở Osaka có cửa hàng bán rau 
không có người trông coi. Bên cạnh những túi đựng rau 
tươi là một mảnh gỗ nhỏ ghi giá 100 yên/bao. Không có ai 
trông coi do đó có trả tiền hay không hoàn toàn phụ thuộc 
vào người mua. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. 
Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt 
thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá 
và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết 
mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, 
họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các 
con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo 
hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ, túi 
xách… Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra 
vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ ‘ăn cắp vặt’ 
gần như đã biến mất trong từ điển”. 

Cũng theo Hòa thượng Tuyên Hóa, hiếu có bốn loại: 
Có tiểu hiếu, đại hiếu, viễn hiếu, cận hiếu. Cái gì gọi là tiểu 
hiếu? “Tiểu hiếu” là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận 
với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất 
cả mọi người, chưa có thể làm một người hiếu quảng đại. 
“Hiếu quảng đại” là gì? Hiếu quảng đại chính là “Đại hiếu”, 
hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha 
mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. 
Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân 

chánh. “Hiếu thảo chân chánh” là sao? “Chân hiếu” là chỉ 
khi nào quý vị thành Phật mới gọi là Chân hiếu. Lòng hiếu 
này vượt ngoài bốn loại hiếu kia; nó là một loại hiếu chân 
chánh. Cho nên dù phụ thân không cho phép Đức Thích-
ca xuất gia, nhốt Ngài ở trong cung, nhưng Ngài vẫn lén đi 
xuất gia tu hành. Ngài tu khổ hạnh sáu năm trên núi Tuyết, 
rồi sau đó Ngài ngộ đạo thành Phật dưới cội cây bồ-đề, đây 
là sự hiếu thảo chân chánh. Cho nên sau khi Ngài thành 
Phật, Ngài lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. Thế nào gọi 
là “Cận hiếu”? Cận hiếu là con người theo thời đại ngày nay 
mà hiếu thảo với cha mẹ, đi học cũng là phương pháp hiếu 
thảo với cha mẹ, đây gọi là cận hiếu”.  Qua giải thích của 
ngài Tuyên Hóa, chúng ta thấy cận hiếu với tiểu hiếu gần 
như là một. Nhưng nếu vì cha mẹ mà Lục Tích lấy thứ có 
giá trị cao hơn thì sao? Thế thì nếu thực hiện “đại hiếu”, xem 
thiên hạ là cha mẹ thì lấy cắp của ai cũng là lấy của cha mẹ. 
Xem ra lý luận kiểu Trung Quốc không ổn tí nào! 

Trở lại với chữ Hiếu của người xưa, ta thấy hiếu 
được nâng lên không chỉ là hạnh mà là một đạo. Hiếu 
đạo của người Trung Quốc theo câu mở đầu của Hiếu 
kinh là: “Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám 
tổn thương đó là khởi đầu của hiếu. Lập thân hành đạo, 
dương danh với hậu thế, đó là kết cục của hiếu”.

Chúng ta biết có sự khác biệt cơ bản giữa tư tưởng 
hiếu đạo của người Việt Nam và hiếu đạo của người 
Trung Quốc. Người Việt làm sao giữ được hiếu đạo theo 
Hiếu kinh khi cắt tóc xâm mình? Từ thực tế đó, bắt buộc 
người Việt phải có một đạo hiếu khác với đạo hiếu của 
người Trung Quốc. Và đạo hiếu này được công bố rõ ràng 
trong kinh Tu Đại Noa của Lục Độ Tập kinh: “Giúp nghèo 
cứu thiếu, thương nuôi quần sinh, là đứng đầu của hạnh”. 
(Khi xác định đứng đầu mọi hạnh (hạnh chi nguyên thủ) 
là việc “giúp nghèo cứu thiếu thương nuôi quần sanh”, thì 
đây là một định nghĩa hoàn toàn khác về chữ hiếu.

Trong kinh Tương Ưng II, Đức Phật đã dạy công ơn 
cha mẹ là vô biên và dòng sữa mà mình đã thọ nhận 
từ mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn nước của đại 
dương. Chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở 
chỗ nhận thức được công ơn của cha mẹ là bao la nên 
chúng ta có trách nhiệm phải báo đáp thâm ân đó; mà 
hơn thế nữa, một người con hiếu phải còn là một thiện 
tri thức làm trợ duyên cho cha mẹ trong việc tu tập. 
Dù Nho giáo và Phật giáo đều xem hiếu hạnh là một 
phẩm hạnh đạo đức căn bản, Phật giáo còn hướng đến 
đạo hiếu xuất thế như cứu cánh khi con cái biết sống 
hướng thượng, trợ duyên cha mẹ và chúng sanh tinh 
tấn trên đường hướng đến giác ngộ thì đó mới thật là 
đại hiếu. Như thế thì lấy cắp không thể làm cha mẹ vui 
được, dù đem về cho cha mẹ thứ quý giá gì đi nữa. 

Lấy cắp để hiện đại hóa đất nước?
Các chuyên gia cho rằng hoạt động gián điệp kinh 

tế của Bắc Kinh có thể là một phần trong xu hướng hiện 
đại hóa đất nước trong những thập niên gần đây; hành 
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Họ nghĩ sao khi trong một cuộc khảo sát diễn ra 
từ tháng 3 đến 6-2014 và vừa được Pew công bố vào 
ngày 14-7 vừa qua cho biết; ở Nhật, số người có thiện 
cảm với Trung Quốc chỉ là 7%. Con số này là 16% ở 
Việt Nam, 31% tại Ấn Độ, 38% ở Philippines và 56% tại 
Hàn Quốc. Trong khi đó, tỷ lệ người ở các xứ nói trên 
có thiện cảm với Mỹ cao hơn rất nhiều, lần lượt là 66%, 
76%, 55%, 92% và 82%. Bao nhiêu phần trăm thiện 
cảm bị mất đi khi những vụ việc như vậy phơi bày 
trên công luận? Đó là chưa kể thái độ ngang ngược 
trên các biển Đông và Hoa Đông. Trong khi chính họ 
rêu rao về “sự sỉ nhục quốc gia” khi to miệng về cái gọi 
là “nỗi nhục vì bị xâm phạm lãnh thổ” để kích động 
người dân trong nước với những bản đồ cho rằng 
lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc bao gồm tất cả 
các chư hầu trước kia đã từng “quy phục” hoàng đế 
Trung Hoa. Họ cho rằng lãnh thổ của Trung Quốc bao 
gồm cả bán đảo Triều Tiên, một khu vực rộng lớn của 
Nga, Trung Á, Himalaya và các nước ở Đông Nam Á. 
Hơn bao giờ hết, họ đang cổ xúy cho một thứ “trung 
thành ngu muội” như các triều đại phong kiến của 
những vị hoàng đế xa xưa. Nhưng Chính phủ Trung 
Quốc không thể thừa nhận sự gian dối của mình vì 
ngay sau khi sự dối trá bị lật mặt nạ, chính quyền Bắc 
Kinh sẽ bị dân chúng  tẩy chay. 

Nền kinh tế to lớn và vô đạo ấy không thể trở thành vĩ 
đại nếu cứ mải ca tụng thói “ăn cắp vặt” và “rình mò” nhà 
người khác. Nếu muốn là một siêu cường đáng được tôn 
trọng, họ cần phải thay đổi kiểu hành xử “tiểu nhân”.  

Hãy nghe một bậc thầy Trung Quốc xưa dạy dỗ con 
cháu mình: 

“Giàu và sang thì ai cũng thích. Không dùng đạo nhân 
mà đạt được thì không nên chọn làm. Nghèo và thấp hèn, 
chẳng ai thích. Không dùng đạo nhân để thoát nghèo 
hèn thì không làm. Người quân tử mà bỏ mất điều nhân, 
sao có thể gọi là quân tử? Quân tử không làm trái điều 
nhân dù chỉ trong khoảng cách một bữa ăn, dù vội vã cấp 
thiết cũng không như vậy, dù phải khốn cùng phiêu dạt 
cũng không xa rời đạo nhân”. 

(Phú dữ quí, thị nhân chi sở dục dã. Bất dĩ kỳ đạo 
đắc chi, bất xứ dã; Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ố dã; bất 
dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã. Quân tử khứ nhân, ô hồ 
thành danh? Quân tử vô chung thực chi gian vi nhân, 
tạo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị). 

(Khổng Tử - Luận ngữ, Thiên thứ tư, Lý Nhân)

Đạo trung hiếu suy cho cùng chính là chữ Nhân hay 
nói một cách rốt ráo chính là lòng từ bi. Không có đế 
chế nào trong lịch sử được xây dựng nền móng trên 
sự bất nhân mà bền vững. Hãy cùng suy nghiệm về 
hiếu-trung theo nghĩa rộng để thấy chúng ta trong 
mối quan hệ tương tức với nhân loại và thế giới chỉ trở 
nên hòa bình và thịnh vượng trong mối quan hệ cộng 
sinh đó. 

vi trộm cắp bí mật thương mại, chiếm đoạt sở hữu trí 
tuệ từ lâu đã là một phần chiến lược kinh tế của đất 
nước trên tỉ dân này. Trung Quốc là “nhà sưu tập” bí mật 
thương mại “tích cực” nhất thế giới, cả ở thế giới thực 
lẫn trên trực tuyến thông qua tin tặc và mạng internet.
Việc “trộm” các công nghệ một cách bất hợp pháp sẽ 
ít tốn kém và giúp Trung Quốc phát triển nhanh mà 
không phải đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức. 

Như thế, khái niệm “Trung thành với Tổ quốc” vì 
một Trung Quốc phú cường, hay xa hơn, vì “giấc mộng 
Trung Hoa” có đáng ca ngợi không? Hay đấy chỉ là “tiểu 
trung” vì chúng ta cần phải biết mình đang sống trong 
một thế giới phẳng. Anh không thể ăn trộm đồ hàng 
xóm bày đầy trong nhà, rồi la lên “Tôi giàu hơn các 
anh”. Đất nước Trung Hoa ngày xưa lụn bại vì khái niệm 
trung thành hẹp hòi, không phải với đất nước mà chỉ 
với một dòng họ Lưu hay họ Chu… nào đó mà tàn sát 
lẫn nhau, kềm hãm sự phát triển của cả dân tộc. Khi 
hành động như vậy, họ có biết mình phạm giới cấm 
thứ hai không? Họ có biết như vậy là không minh bạch, 
thiếu sòng phẳng, gian dối? Rồi trong quan hệ ngoại 
giao, những tin như  “Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chủ 
hãng công nghệ hàng không Trung Quốc đánh cắp 
thông tin nhà thầu quốc phòng Mỹ liên quan đến công 
nghệ trọng yếu của nước này” hay “Hacker Trung Quốc 
ăn cắp tin tuyệt mật của Australia” liệu có làm hình ảnh 
họ trở nên hoen ố, xấu xí không? Còn vấn đề thể diện 
quốc gia nữa chứ? 
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Xã Điện Trung là một trong ba xã của vùng Gò 
Nổi thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Thời chúa Nguyễn, các thôn xã ở đây thuộc 
đất của tổng Đại, huyện Phú Châu. Đến thời 
nhà Nguyễn, có một số canh cải địa danh, 

phần đất này thuộc tổng Đa Hòa thượng, huyện Diên 
Phước, phủ Điện Bàn. Mãi đến sau này, khi phân chia 
khu vực hành chánh, các thôn làng trong vùng được 
sáp nhập xã mới, gọi là xã Điện Trung. Trong số thôn 
xã xưa, có hai thôn đáng chú ý là Trừng Giang và Đông 
Bàn. Cả hai thôn có truyền thống lịch sử văn hóa khá 
lâu, là nơi lưu dưỡng những nhân vật lịch sử như Phạm 
Phú Thứ (1821-1882), Hoàng Diệu (1828-1882), Phạm 
Liệu (1872-1937)…  Khi khảo sát tư liệu Hán Nôm có 
liên quan đến Phật giáo, chúng tôi tìm được mấy cứ 
liệu nói về các chùa của hai thôn. Các chùa đó giờ đây 
đã mất dấu tích; xin ghi lại đây một vài nét để tỏ lòng 
tri ân tiền nhân gầy dựng. Thật đúng là “dấu xưa tìm lại” 
và bùi ngùi trước lẽ vô thường của nhân thế.

Dựa vào Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Quảng Nam, 
mục Chùa quán, được biết: “Chùa Bảo Quang: ở xã Đông 
Bàn huyện Diên Phước, do đời tiên triều (chúa Nguyễn) 
sai làm; có ban cho tấm biển và câu đối thếp vàng, nay 

bỏ”.1 Hai bản Đại Nam nhất thống chí (bản Tự Đức và 
bản Duy Tân) đều cho rằng chùa Bảo Quang được chúa 
Nguyễn lập, có ban biển chùa cùng câu đối. Không rõ 
chùa mất khi nào? Có lẽ thời Tây Sơn chăng?

Ở đây, xin nói về địa danh Đông Bàn. Chữ “Bàn” mà 
các nhà nghiên cứu cũng đọc là “Phan” nên có nơi 
phiên âm là Đông Phan. Trong địa bàn tỉnh Hải Dương, 
huyện Thanh Hà có làng Đông Phan. Phải chăng các 
vị tiền hiền ở đây vốn là người xứ Đông (Hải Dương) 
nên khi lập làng đã lấy tên trùng với tên làng cũ ngoài 
Bắc Hà? Làng này, trước năm 1945, có nhiều công trình 
kiến trúc, văn hóa đặc sắc như cầu Hội Nguyên, văn 
chỉ, mộ Phạm Phú Thứ, Hoàng Diệu… Hiện chỉ còn hai 
ngôi mộ của hai nhân vật lịch sử đáng để con cháu 
viếng thăm.

Làng Đông Bàn còn một ngôi chùa mang tên là Lưu 
Linh mà xưa có tấm bia ghi lần trùng tu vào năm 1722. 
Nay, bia và chùa không còn, chỉ thấy thác bản được 
lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm mang kí hiệu 
20383; văn bia do Trường Viễn Đông Bác Cổ thuê thợ 
dập trước năm 1930. Bia một mặt, không trang trí hoa 
văn, khổ 70cmx40 cm, có tất cả 15 dòng, mỗi dòng 38 
chữ, khắc chân phương, rõ, đẹp. Văn bia không đề tên 

V Ă N  H Ó A

   Sử liệu về 
ba ngôi cổ tự mất tích 
     tại xã Điện Trung

Bài & ảnh: T H Í C H  ĐỒN G  DƯỠN G
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thọ tăng thêm, phước báo không cùng, công việc kiến lập 
bây giờ, phép dựa vào lối cũ. Nay có các phường thôn xã 
hai phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, xứ Quảng Nam, nước Đại 
Việt, tại địa phương xã Đông Bàn hội tập bạn lành người 
thiện, bổn tộc, hai hàng xuất gia tại gia các chúng bỏ tiền 
của công sức ra, dấy lên công việc lớn lao, làm mới lại 
ngôi chùa cho được trang nghiêm, tạo mua cúng ruộng 
làm lợi dài, sợ truyền không dấu vết, xây dựng bia đá mãi 
để đời sau lưu truyền công đức.

Ứng Chất thiền sư pháp danh Hải Năng, Phạm Văn 
Quí Hải Chất, Đặng Văn Sở Hải Tung, Nguyễn Đắc Quí Hải 
Chức, Mai Văn Long Hải Thắng, Trần Quí Sĩ Tâm Phú, Mai 
Văn Mối Hải Lợi, Huỳnh Văn Gia, Lê Văn Thu, Nguyễn Tiến 
Bảo, Nguyễn Đắc Vị, Doãn Văn Phước, Lê Công Hoa, Mai 
Văn Hạnh, Trần Hữu Ân, Đặng Văn Nguyệt, Trần Văn Ảnh, 
Hồ Văn Thư, Huỳnh Văn Duệ Hải Thông, Huỳnh Đức Hoàng, 
Trần Văn Tuyên, Huỳnh Văn Cối, Cao Văn Tịch, Nguyễn Văn 
Đoạn, Trần Văn Thu, Hoàng Cao Tài, Lê Văn Bằng.

Nguyễn Thị Loan Hải Thúy, Nguyễn Thị Mưu Hải Thức, 
Phạm Thị Diễm, Lê Thị Tuyên, Thái Thị Nga, Pha Thị Thiếp, 
Văn Thị Làm, Nguyễn Thị Ai, Doãn Thị Tháp, Phan Thị 
Hiên, Trần Thị Hậu…2 Lê Thị Y Hải Phái, Đinh Thị Đại, 
Phan Thị Thanh, Nguyễn Thị Bào Hải Trường. 

Viên Khố sa-môn pháp danh Tánh Thiền, Phạm văn 
Vinh Hải Nghị, Mai Văn Ngũ, Trần Văn Thanh Hải Tánh, 
Trần Văn Hiếu, Trần Văn Tiếng, Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị 
Tiến Hải Tài, Nguyễn Thị Chân Hải Trực, Tôn Thị Nhân Hải 
Nghĩa, Phan Thị Kính Hải Hàm, Hồ Thị Thư, Hồ Thị Tuất.

Trong bổn đạo cùng thập phương cúng một quả đại 
hồng chung và mua ruộng Tam bảo một mẫu. Huỳnh Thị 
Tử Hải Năng cúng ruộng Tam bảo một mẫu hai sào, một 
quả đại đồng chung…3

Ngày tốt tháng Sáu năm Bảo Thái thứ ba lập”.
Bài bia cho biết chùa Lưu Linh nằm về địa phận xã 

Đông Bàn. Thời Gia Long, khi kiến lập điền bạ, ta còn 
biết Đông Bàn là tên chung của hai đơn vị hành chánh 
cấp xã thôn. Có xã Đông Bàn và châu Đông Bàn đều 
thuộc tổng Đa Hòa Trung, huyện Diên Khánh, phủ Điện 
Bàn. Trước nói chùa Bảo Quang nằm về xã Đông Bàn, 
nay bia ghi thời chúa Nguyễn trùng tu chùa Lưu Linh 
xã Đông Bàn. Không lẽ xã Đông Bàn có hai chùa là Bảo 
Quang và Lưu Linh hay hai chùa nằm về hai châu, xã 
Đông Bàn. Ta không có cứ liệu rõ nên để tồn nghi. 

Ngoài lời văn trong bia, ta thấy sự kiện quan trọng là 
năm 1722, chùa Lưu Linh được trùng tu, đúc chuông và 
mua ruộng Tam bảo. Thế thì, chùa phải lập trước đó khá 
lâu, hư hại rồi tiến hành trùng tu, nếu lập mới thì đề khai 
sáng hoặc khai sơn. Bảng công đức trong bia có ghi lại 
hai vị thiền sư. Một vị có hiệu là Ứng Chất, pháp danh 
Hải Năng có thể trụ trì ngôi chùa. Hàng tại gia cư sĩ cũng 
nhiều vị có pháp danh ở chữ “Hải”. Vị để dòng dưới với 
hiệu là Viên Khố pháp danh Tánh Thiền. Vị này có pháp 
danh ở chữ “Tánh”. Qua hai tên pháp danh, ta biết họ 
thuộc về kệ phái của Thiền sư Trí Bản Đột Không. 

soạn giả cũng như thợ khắc đá, người viết chữ. Bia lập 
ngày tốt tháng 6 năm Bảo Thái thứ 3 (1722). Sau đây, 
xin dịch nghĩa bài văn bia.

“Từng nghe: trước trời đất chưa sinh há tự nhiên mà 
không động! Sau khoảng âm dương, theo khí hóa mà mở 
ra. Sao gọi là vô vật mà sinh, sao gọi có hình đều hoại. 
Tâm tính từ chỗ nào mà được, hồn phách ở đâu mà đến. 
Lấy Bàn Cổ làm trước tiên, truyền đến Tam hoàng Ngũ 
đế, Hạ Nam nối đời, nhà Chu mất nhà Tần lên. Từ đó mà 
lưu truyền ở Chấn Đán. Đời Hán từ Ma Đằng, vua Linh Đế 
xây chùa trong cung, bậc lương quân tạo chùa 99 ngôi, 
ơn thấm chín cõi, đức vượt ba đường. Trong nước có kỷ 
cương của ba giáo, con người có chính tín tam qui, tuổi 
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Kệ rằng:
“Trí tuệ thanh tịnh
Đạo đức viên minh
Chân như tánh hải
Tịch chiếu phổ thông”.

Kệ phái đó phát triển mạnh vào thời chúa Nguyễn. 
Tại xứ Quảng có cao tăng như Minh Châu Hương Hải tu 
tại Cù Lao Chàm, người quê ở xã Bình An Thượng, cách 
xã Đông Bàn không xa. Thiền sư Chân Dĩnh hành đạo 
tại chùa Thái Bình thuộc khu Ngũ Hành Sơn. Các thiền 
sư trên đều có quan hệ khá tốt với phủ chúa Nguyễn. 
Do đó, ban đầu các thiền sư phái Trí Bản Đột Không 
đến Đàng Trong hành đạo, được sự ưu ái của chúa 
Nguyễn nên họ phát triển tông môn, nhiều chùa thuộc 
sự quản lý của dòng phái. Thời gian sau, pháp phái suy 
vi, ít người kế thừa nên bị đứt tuyệt.  

Tư liệu thứ ba là khánh đá chùa Thiên Mụ do chính 
Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu sai thợ làm. Tự tay chúa 
viết bài văn và bài tán được khắc vào khánh. Hiện khánh 
đá được trân tàng tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. 
Chúng tôi dựa vào bài “Khánh Quí quốc tự Thiên Mụ” của 
tác giả Trần Đình Sơn đăng trong Liễu Quán số 2. Sau 
đây, xin trích đoạn bài văn của bản dịch khánh đá.

“Năm Mậu Tuất… ra lệnh cho Cai bộ quan Vĩnh 
Khánh hầu Trịnh Phước Trí sửa chữa, xây dựng chùa 
Trừng Giang. Ngày 17 tháng 3, may sao tìm được phiến 
đá hoa văn màu như ngọc đỏ thẫm, âm thanh như tiếng 
chuông, ngay giữa khúc sông trước mặt chùa, bèn đem 
dâng ngay lên chúa thượng xem xét. Ngài xác nhận đúng 
là loại đá tốt, biết rõ điềm lành, nhưng khó khảo xét niên 
đại. Ra lệnh cho thợ đá chế tạo thành chiếc khánh hình 
mây. Chúa thân viết bài văn và bài tán ca ngợi sự việc hi 
hữu, cho khắc vào khánh để giữ làm vật báu của nước 
nhà, còn hơn người lương dân nước Sở vậy”4.

Bài văn và bài tán được khắc vào đá năm Giáp Thìn 
(1724) niên hiệu Bảo Thái thứ năm nên trong bài văn 
có nói sự kiện năm Mậu Tuất, Trịnh Phước Trí được chúa 
giao việc sửa lại chùa Trừng Giang rồi phát hiện tấm đá 
quí ở dòng sông phía trước ngôi chùa. Theo tác giả Trần 
Đình Sơn, năm Mậu Tuất là năm 1718. Bài văn cung cấp 
cho ta biết khá rõ, quan cai bạ Trịnh Phước Trí được phủ 
chúa cho đứng ra sửa chữa xây dựng chùa Trừng Giang 
(Trừng Giang tự). Theo ông Sơn, chùa Trừng Giang 
nằm về xã Trừng Giang, tổng Đa Hòa Thượng, huyện 
Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ta chưa rõ 
chùa Trừng Giang do ai lập và khai sáng khi nào. Điều 
chắc chắn là phải trước năm 1718. Bởi, năm đó, chúa 
Nguyễn Phúc Chu cho trùng tu chùa. Đây là một ngôi 
chùa quan trọng của phủ Điện Bàn xưa, không rõ vì lý 
do gì chùa được một vị chúa Nam quan tâm tôn tạo 
như thế. Sử liệu đã mất đi quá nhiều nên không thể 
tái lập được. Nhờ khánh đá với lời văn của chúa Minh 
vương mà ta biết được tên chùa, hiện nay, người dân 

địa phương cũng chưa rõ về ngôi chùa này. 
Theo như mô tả của bài văn, chùa Trừng Giang nằm 

ở vị trí hữu tình, phía trước là con sông bao bọc. Có thể 
là một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn chảy qua trước 
chùa. Chưa rõ chùa mất khi nào. 

Qua thời gian dài, cả ba ngôi cổ tự đã bị mất tích, 
nhiều người dân địa phương cũng không được biết về 
di tích của làng mình. May nhờ tư liệu Hán Nôm được 
khắc vào đá, lưu truyền lâu bền nên giúp ta tái hiện 
một vài nét về các ngôi chùa trên. Hầu như ba chùa ra 
đời khá sớm, từ thời các chúa Nguyễn; có hai chùa Bảo 
Quang và Trừng Giang được chúa Nguyễn trùng tu tôn 
tạo, có thể đó là những ngôi chùa công nên được ưu ái. 
Ba chùa là nơi tâm linh để bà con xưa có chỗ lễ bái, tu 
tập, và là nơi hoằng pháp của các thiền sư. Dấu ấn đó 
cần được đưa ra để chúng ta biết thêm sử liệu về Phật 
giáo Đàng Trong, góp phần phản ảnh sự phát triển của 
Phật giáo xứ Quảng giai đoạn chúa Nguyễn. 

Chú thích: 
1. Nguyên văn: 寶光寺:在延福縣東蕃社先朝敕建有匾金

聯今廢 (Bảo Quang tự: tại Diên Phước huyện Đông Bàn xã 
tiên triều sắc kiến hữu biển, kim liễn. kim phế).

2. Thiếu hai tên do chữ mờ.
3. Còn một dòng chữ nữa nhưng mờ không nhận rõ chữ. 

Nội dung có vị tín chủ cúng đất.
Nguyên văn:
蓋聞天地生前豈自然而不動陰陽之判後從氣化以打開

何為無物而生謂是有形皆壞心性者從何而得魂魄者這個而
來出於盤古為先傳至三皇五帝夏南繼世周滅秦稱自此而流
震旦漢自摩騰靈帝建梵宇于宮中良君造之九十九寺恩霑九
有德勝三途國中有三教之紀綱人中有三皈之正信。壽增有
益福報無窮事設于今法依於古即有大越國廣南處升華奠磐
二府各社村坊玆在地分東番社鳩集善人良朋本族緇白男女
眾等發財之力大闡功勳重新梵宇以莊嚴造買供田而長利恐
傳無跡建立石碑永作後來之資功德.

Phiên âm: 
Cái văn: Thiên địa sinh tiền khởi tự nhiên nhi bất động, âm 

dương chi phán hậu tùng khí hóa nhi đả khai. Hà vi vô vật nhi 
sinh, vị thị hữu hình giai hoại. tâm tính giả tùng hà nhi đắc, hồn 
phách giả giá cá nhi lai. Xuất ư Bàn Cổ vi tiên truyền chí Tam 
Hoàng Ngũ Đế Hạ Nam kế thế, Chu diệt Tần xưng, tự thử nhi lưu 
truyền Chấn Đán, Hán tự Ma Đằng, Linh Đế kiến phạm vũ vu cung 
trung, lương quân tạo chi cửu thập cửu tự, ân triêm cửu hữu, đức 
thắng tam đồ. Quốc trung hữu tam giáo chi kỷ cương, nhân trung 
hữu tam qui chi chính tín. Thọ tăng hữu ích, phúc báo vô cùng, sự 
thiết vu kim, pháp y ư cổ. Tức hữu Đại Việt quốc, Quảng Nam xứ, 
Thăng Hoa Điện Bàn nhị phủ các xã thôn phường, tại địa phận 
Đông Bàn xã cưu tập thiện nhân lương bằng, bổn tộc, truy bạch 
nam nữ chúng đẳng phát tài xuất lực, đại xiển công huân trùng 
tân phạm vũ dĩ trang nghiêm, tạo mãi cúng điền nhi trường lợi, 
khủng truyền vô tích, kiến lập thạch bi vĩnh tác hậu lai dĩ tư công 
đức… (phần ghi danh công đức, tạm lược bỏ) (Lưu Linh tự bi: N. 
20383 thác bản Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

4. Trần Đình Sơn, “Khánh quí quốc tự Thiên Mụ” trong Liễu 
Quán, số 2, tr.63-64.



Vài năm gần đây, trong trào lưu hội nhập, xã hội 
Việt Nam tiếp nhận một số lễ hội phương Tây 
như ngày Lễ Tình nhân (Valentine’s day), ngày 
Hội Hóa trang hiện quỷ (Halloween), ngày Lễ 
Tạ ơn (Thanksgiving day) và các ngày của Cha 

(Father’s day), ngày của Mẹ (Mother’s day)… không kể 
ngày Lễ Giáng sinh (Noel hay Christmas Day) đã trở thành 
quá quen thuộc. Việc tiếp nhận những hình thức sinh 
hoạt văn hóa của các dân tộc khác để làm phong phú 
nền văn hóa dân tộc là việc bình thường nếu các hình 
thức đó có thể góp phần nâng cao đời sống tinh thần của 
người, giúp con người cảm thụ những sắc thái nhân bản 
mà các hình thức đó thể hiện. Như vậy, việc tiếp nhận cái 
mới luôn phải có tính cách chọn lọc. Hơn thế nữa, khi một 
sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa trùng với những sinh hoạt 
bản địa có sẵn thì việc tiếp nhận cái mới lại là một hình 
thức cạnh tranh, trường hợp đó càng cần phải có sự so 
sánh phân biệt thật cụ thể để đừng đánh mất những nét 
đặc sắc trong các hình thức sinh hoạt cổ truyền. Ở đây, 
người viết muốn bàn đến ý nghĩa văn hóa liên quan đến 
ngày của Mẹ so sánh với lễ Vu-lan vốn là một lễ hội truyền 
thống của người Việt.

1Nguyên lý Mẹ trong văn hóa 
và tín ngưỡng người Việt 
Mọi người sinh ra ở đời đều phải có cha có mẹ. Loài 

người có thời thơ ấu kéo dài, cần được nuôi dưỡng, chăm 
sóc và dạy dỗ bởi những người trưởng thành trong nhiều 
năm thì mới có thể sống sót để vào đời và nên người. Tuy 
cha và mẹ đều cùng có công lao trong việc đưa một con 
người vào đời, nhưng trong lúc ấu thơ, con người gần gũi 
hơn với mẹ; do vậy mà tiếng “mẹ”, hình tượng người mẹ, 
luôn gợi trong tâm thức con người những cảm giác sâu 
lắng thân thiết tin cậy. Điều này đúng với mọi dân tộc và 
thời đại chứ không chỉ riêng đối với người Việt.

Các nghiên cứu về dân tộc học cho rằng trong nhiều 
nền văn hóa thuộc các cộng đồng nguyên thủy, ý niệm 
“mẹ” gắn chặt với sự sinh tạo, sản xuất, nuôi dưỡng, phân 
phối… rồi phát triển thành nguyên lý Mẹ, làm tiền đề cho 
việc thờ phụng các vị nữ thần. Về mặt tiến hóa của loài 
người, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các cộng đồng 
nguyên thủy đã được thiết lập trên nền của chế độ mẫu 
hệ, là một hình thức tổ chức xã hội trong đó vai trò của 
phụ nữ quan trọng hơn nam giới, các mối quan hệ và sự 
thừa kế được ấn định theo dòng nữ, cũng là một yếu tố 
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nhấn mạnh đến nguyên lý Mẹ trong xã hội loài người.  
Trong tín ngưỡng của người Việt, việc tôn thờ nữ thần, 

mẫu thần, mẫu tam phủ tứ phủ là hiện tượng khá phổ 
biến, có những nguồn gốc lịch sử xã hội sâu xa; tuy tất cả 
đều là sự tôn sùng thần linh nữ tính, nhưng mỗi hình thức 
tín ngưỡng đều có những khác biệt; vì lẽ đã chịu nhiều 
ảnh hưởng từ bên ngoài qua quá trình tiếp biến văn hóa 
khi tiếp xúc với những dân tộc khác. Cũng như mọi cộng 
đồng người thượng cổ khác, ban đầu người Việt cũng tôn 
thờ các hiện tượng tự nhiên, và cũng đã giới tính hóa các 
hiện tượng đó, gán cho các hiện tượng đó thuộc tính của 
người Mẹ với ý nghĩa sinh sôi, bảo bọc, che chở. Cũng có 
quan điểm cho rằng qua tín ngưỡng thờ Mẫu, người phụ 
nữ Việt Nam, vốn có một vai trò khá quan trọng trong 
xã hội cổ của người Việt, đã gởi gắm ước vọng giải thoát 
thân phận của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc 
của xã hội Nho giáo phong kiến. 

Về mặt tín ngưỡng, những văn bản ghi chép về các thần 
linh ban đầu đều xuất phát từ thần thoại, huyền thoại, 
truyện kể dân gian và đồng thời cũng có hiện tượng ngược 
lại là huyền thoại hóa, dân gian hóa các văn bản thần tích, 
thần phả. Dựa trên các tài liệu như thế, người ta ghi nhận 
việc thờ Mẫu (hay Mẹ) không chỉ đã ăn sâu vào tâm thức 
của của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng mà còn có dấu 
tích suốt từ Bắc chí Nam. Trước hết là hệ thống Tứ pháp ở 
miền Bắc; ban đầu là việc thờ các vị nữ thần tượng trưng 
cho mây, mưa, sấm, chớp tượng trưng cho các hiện tượng 
tự nhiên có ảnh hưởng đến cuộc sống con người trong xã 
hội nông nghiệp; khi Phật giáo vào Việt Nam, truyền thuyết 
Man nương và Thiền sư Khâu-đà-la xuất hiện dưới thời Sĩ 
Nhiếp, các vị nữ thần này biến thành Tứ pháp, được thờ 
ở các chùa;  hiện nay, tín ngưỡng thờ Tứ pháp vẫn thịnh 
hành ở đồng bằng sông Hồng, cụ thể nhất là lễ hội chùa 
Dâu ở Bắc Ninh được tổ chức hàng năm. Tiếp theo, có thể 
kể đến tín ngưỡng thờ bà Chúa Liễu Hạnh xuất hiện vào 
thời Hậu Lê trong khoảng niên hiệu Hồng Đức (triều vua 
Lê Thánh Tông), thể hiện lòng tôn kính của nhân dân đối 
với một người phụ nữ dành cuộc đời mình cho việc mở 
mang cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người 
dân trong một vùng; truyền thuyết về bà Chúa Liễu Hạnh 
từ Nam Định lan ra các tỉnh lân cận, đến Hà Nam, Thanh 
Hóa rồi trở thành phổ biến khắp miền Bắc. Ở khu vực miền 
Trung, có thể thấy tín ngưỡng liên quan đến nữ thần Po 
Nagar hay nữ thần Mẹ xứ sở du nhập từ văn minh Chăm, 
theo truyền thuyết Chăm là vị nữ thần có công tạo ra các 
loại gỗ trầm và lúa gạo, hiện vẫn được thờ dưới danh hiệu 
Thánh mẫu Thiên Y A Na tại điện Hòn Chén thuộc phường 
Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào đến 
miền Nam, trong thời khai mở vùng đất phương Nam, đã 
xuất hiện tín ngưỡng thờ Bà Đen ở Tây Ninh, theo truyền 
thuyết là một người phụ nữ có tiết hạnh, sau khi qua đời đã 
thể hiện sự linh thiêng, đáp ứng nguyện vọng của những 
người cầu cúng. Như vậy, có thể thấy từ xa xưa cho đến 
ngày nay, người Việt vẫn tiếp tục thờ Nữ Thần, Thánh Mẫu; 

và các hình ảnh được tôn thờ đó gắn chặt với thiên tính của 
người Mẹ, là sự sinh thành, nuôi dưỡng, bảo bọc, che chở.

2Vị trí của người Mẹ trong Phật giáo
Khi nhận định rằng Phật giáo là một tôn giáo hướng 
đến giải thoát, nhiều học giả cho rằng Phật giáo có 

chủ trương cắt đứt mọi ràng buộc với cuộc sống thế tục; 
chẳng những thế, xã hội Trung Quốc chịu ảnh hưởng Nho 
giáo đặt nặng tư tưởng hiếu đạo khi tiếp xúc với Phật giáo 
đã cho là Phật giáo không biết đến nhân luân và không 
biết đến đạo hiếu. Từ đó, có quan điểm cho rằng để Phật 
giáo có thể có được chỗ đứng trong lòng người Trung Hoa, 
giáo lý đạo Phật đã nhấn mạnh thêm về đạo Hiếu. Học giả 
Nhật Bản Nakamura Hajime đã viết trong tác phẩm “Cách 
suy nghĩ của các dân tộc phương Đông: Ấn Độ, Trung Hoa, 
Tây Tạng, và Nhật Bản” (Ways of Thinking of Eastern Peoples: 
India, China, Tibet and Japan) rằng, “Những người truyền 
bá đạo Phật đã buộc phải giảng dạy về đạo hiếu cho người 
dân Trung Hoa vì đức tính quan trọng nhất của Khổng giáo 
là lòng hiếu thảo, một đức tính đòi hỏi sự vâng lời một 
chiều từ con cái và người ít tuổi đối với cha mẹ và người lớn 
tuổi hơn. Ý niệm này không có trong Phật giáo Ấn Độ, như 
có thể thấy là trong các kinh điển gốc bằng tiếng Sanskrit 
hoàn toàn không có từ tương đương với khái niệm hiếu 
đạo thường thấy trong các kinh văn đã được dịch ra tiếng 
Trung Hoa. Hẳn là những dịch giả phải thêm thuật ngữ này 
vào bản dịch của họ”. Quan điểm này được một số học giả 
đồng ý, thể hiện trong nhiều nghiên cứu liên quan đến đạo 
Hiếu của  người Phật tử. Chẳng hạn, John Strong, trong bài 
viết: “Lòng hiếu thảo và đạo Phật: Những lai lịch Ấn Độ đối với 
một vấn đề của người Trung Hoa” (Filial Piety and Buddhism: 
The India Antecedents to a ‘Chinese’ Problem), còn đi xa 
hơn khi cho rằng việc thực hành lòng hiếu thảo của các tu 
sĩ Phật giáo Ấn Độ chỉ là một thỏa hiệp với nền đạo đức Bà-
la-môn vẫn tồn tại ở mức độ đại chúng trong xã hội cổ đại.

Chúng tôi nghĩ, có lẽ quan điểm của các học giả trên là 
không chính xác. Trong kinh điển của Phật giáo nguyên 
thủy, không phải phải không có những lời Phật dạy về ơn 
đức của Mẹ Cha và cách đền ơn. Có thể dẫn vài thí dụ:

Kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Tâm thăng bằng, có nêu lời 
Phật dạy: “Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói không 
thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai 
cõng Mẹ, này các Tỳ-kheo, một bên vai cõng Cha, làm vậy 
suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, 
tắm rửa, xoa gội và dù tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại 
tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ và trả đủ 
ơn mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha 
mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với 
bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ và 
trả ơn đủ mẹ và cha. Vì sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ 
đã làm nhiều cho con cái, sinh thành, nuôi dưỡng, giới thiệu 
chúng vào đời”. Trong đoạn này, Đức Phật khẳng định 
công ơn Mẹ Cha là không thể đền đáp được bằng bất kỳ 
một công hạnh thế tục nào. 

Kinh Tương Ưng Bộ có kể về vị Bà-la-môn Mataposaka 
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vốn là con của một gia chủ giàu có, nhưng vào lúc ông 
này có ý định xuất gia thì cha mẹ của ông bị một kẻ người 
làm bất lương lừa gạt lấy sạch  tài sản, đến nỗi cha mẹ ông 
phải đi ăn mày. Biết tin, ông thưa thỉnh với Phật, “Thưa Tôn 
giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. 
Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi 
dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, làm như vậy tôi có 
làm đúng trách nhiệm không?”. Đức Phật trả lời: “Này Bà-
la-môn, Ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà-la-
môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau khi tìm 
đồ ăn thiết thực theo thường pháp lại nuôi dưỡng cha mẹ, 
người ấy được nhiều công đức”. 

Ở một đoạn khác trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật 
giảng về lợi ích của lòng hiếu thảo:  “... Vị thiện nam tín nữ 
nào với những tài sản do nỗ lực tinh tấn thu hoạch được, 
do công sức nhọc nhằn tự mình tạo ra, một lòng cung kính 
cúng dường, phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ người ấy, được 
sự cung kính, phụng dưỡng như thế, sẽ khởi lên lòng thương 
mến và cầu nguyện: ‘Xin cho con tôi được sống lâu! Xin cho 
con tôi được che chở, thọ mạng an bình!’. Này các cư sĩ, một 
người con hiếu thảo được cha mẹ thương mến như vậy, chắc 
chắn sẽ tăng trưởng lớn mạnh trong Chánh pháp”.

Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singalovada Suttanta) 
thuộc Trường Bộ thuật rằng một buổi sáng khi Đức Phật 
đi khất thực trong thành Vương Xá, Ngài thấy chàng trai 
Thi-ca-la-việt dậy sớm, ra khỏi nhà và chắp tay đảnh lễ sáu 
phương; trong sáu phương ấy, phương Đông là phương 
của sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong kinh Tăng Chi, 
Đức Phật dạy: “Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói 
không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha”. Kinh Nhẫn 
Nhục còn nhắc nhở: “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu; 
cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”. Giáo sư Guang Xing 
(Quảng Hưng) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo, Viện 
Đại học Hong Kong khi nghiên cứu đối chiếu về khái niệm 
Hiếu trong Phật giáo nguyên thủy và Nho giáo thời kỳ đầu 
đã khẳng định rằng Phật giáo nguyên thủy vốn có quan 
niệm sâu sắc về bổn phận của con người đối với những bậc 
sinh thành chứ không phải là để đối phó với tư tưởng Bà-
la-môn mà những người sau phải đưa thêm tinh thần này 
vào kinh điển. Nhà nghiên cứu này cũng lưu ý rằng trong 
các văn bản Phật giáo nguyên thủy, khi nói đến các bậc 
sinh thành, kinh văn bao giờ cũng nói đến Mẹ rồi mới nói 
đến Cha. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vai trò của 
Mẹ lớn hơn vai trò của Cha và nhấn mạnh đến tình thương, 
đức hạnh của cả hai người, đặc biệt là nhấn mạnh đến đức 
hạnh của người mẹ. Ông cũng dẫn một đoạn trong kinh 
Tương Ưng A-hàm nói, “Giữa hai bậc sinh thành, người mẹ là 
người đáng quý nhất”. 

Kinh điển Phật giáo còn nhiều chỗ nêu cao công đức 
của người mẹ. Kinh Tương Ưng ghi: “Này các Tỳ-kheo, sữa mẹ 
mà các Thầy đã uống trong suốt quá trình luân hồi nhiều hơn 
nước trong bốn biển”. Kinh Tâm Địa Quán còn ghi rõ mười 
ân đức của người mẹ: 1/ Khổ sở vì mang thai; 2/ Sinh sản 
khó nhọc; 3/ Sinh xong thì lo lắng; 3/ Chịu bao khổ nhọc 

khi nuôi con; 4/ Nuốt đắng nhả ngọt vì con; 5/ Nằm ướt, 
nhường khô cho con; 6/ Cho con bú mớm, chăm nuôi, vẫn 
thương quý con dù con bị tàn tật; 7/ Thân hình tiều tụy, chỉ 
mong con được sạch đẹp; 8/ Nhớ thương con hết lòng khi 
con đi xa; 9/ Lo cho con được áo tốt, ăn ngon dù phải giết 
hại sinh vật; 10/ Thương xót con cho đến mãn đời. 

Tóm lại, từ ban đầu Phật giáo đã nói tới bổn phận 
của con cái đối với những người sinh thành nuôi dưỡng 
mình bằng những quan điểm khác với những tư tưởng 
đương thời hoặc tư tưởng Nho gia; và cũng đưa ra 
những quan điểm khác về việc báo đáp công ơn sinh 
thành. Đó là mọi người phải có bổn phận khéo léo 
khuyến khích, hướng dẫn và an trú Mẹ và Cha mình vào 
niềm tin, không xan tham mà biết bố thí, phát triển trí 
tuệ để hiểu đúng Chánh pháp. 

3Biết ơn và biết cách đền ơn
Phẩm Báo ân trong kinh Tâm Địa Quán có ghi: “Ơn 
của thế-gian và xuất-thế-gian có bốn bậc: Một là, ơn 

cha mẹ. Hai là, ơn chúng-sinh. Ba là, ơn Quốc-vương. Bốn là, 
ơn Tam-bảo. Bốn ơn như thế, hết thảy chúng sinh đều bình-
đẳng gánh chịu”. Ơn cha mẹ được ghi đầu tiên, chứng tỏ 
ơn đức ấy vô cùng to lớn. Mang ơn thì phải tìm cách báo 
ơn; trong kinh Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức 
Phật dạy: “Ví như có người vì cứu cha mẹ mà nuốt một hòn 
sắt nóng trong suốt  trăm nghìn kiếp, khắp thân cháy rực 
cũng không thể nào báo đáp ân đức của cha mẹ”. Cung 
dưỡng, tôn thờ cha mẹ bổn phận cao quý, thiêng liêng. 
Kinh Tâm Địa Quán ghi: “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, 
khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”. Và như trên đã nói, 
tình mẹ, ơn mẹ thì to lớn, thắm thiết vô cùng. 

4Lễ Vu-lan ở Việt Nam
Lễ Vu-lan dẫn xuất từ kinh Phật thuyết Vu-lan-bồn, 
một bài kinh ngắn nói về việc Tôn giả Mục-kiền-

liên, nương oai thần của Phật và của chư Tăng, vào địa 
ngục cứu Mẹ nhân ngày chư Tăng tự tứ. Trong thời Đức 
Phật, ngày Tự tứ là ngày chư Tăng kết thúc ba tháng an cư 
mùa hè, bấy giờ, chư Tăng tự ý giao mình cho Tăng chúng 
phán xét về hạnh kiểm của mình trong thời gian an cư. 
Vì trong mùa an cư, chư Tăng đều cố gắng sống hòa hợp 
tịnh tu, nên trong ngày Tự tứ, kết thúc thời gian an cư, chư 
Phật mười phương hoan hỷ. Kinh thuật rằng, khi Tôn giả 
Mục-kiền-liên đến cầu Đức Phật biện pháp cứu mẹ trong 
địa ngục, Đức Phật đã khuyên Tôn giả nên cúng dường 
chư Tăng nhân ngày Tự tứ rồi nương thần lực của thanh 
tịnh chư Tăng mà giải nạn cho mẹ. Tôn giả Mục-kiền-liên 
làm theo; rồi, với thần thông của mình, Tôn giả biết Mẹ 
mình đã được thoát khổ địa ngục. Nhân đó, Đức Phật 
khuyên mọi người, nếu muốn giải mọi khổ nạn cho cha 
mẹ nhiều đời về trước, hãy thành tâm cúng dường chư 
Tăng thanh tịnh nhân ngày Tự tứ thì được mãn nguyện. 
Theo truyền thống Đại thừa, mùa an cư kết thúc vào ngày 
rằm tháng Bảy; do đó, Phật tử người Việt và người Trung 
Hoa tổ chức lễ Vu-lan vào ngày Rằm tháng Bảy để cầu 
nguyện cho cha mẹ nhiều đời về trước. 
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Người Việt tiếp xúc với Phật giáo từ rất sớm. Có những 
chứng liệu cho thấy vào thế kỷ I Tây lịch, trên đất Việt đã 
có chùa và có người đi tu. Chư Tăng vốn là những người 
phải biết chữ hoặc được dạy để biết chữ. Phật giáo lại 
có truyền thống đệ tử ghi nhận về hành trạng của thầy 
mình; các dòng tu Phật giáo cũng có truyền thống ghi 
chép về sự truyền thừa của tông phái mình. Do vậy, thiết 
nghĩ tài liệu về Phật giáo phải có nhiều và có rất sớm. Do 
binh cách và điều kiện lưu trữ, chắc chắn là tài liệu đã 
mất mát nhiều nên không thể khảo chứng lễ hội Vu-lan 
bắt đầu du nhập nước ta từ bao giờ. Tuy vậy, ngay trong 
các bộ sử cũ, hầu hết là do các nho thần viết ra, cũng có 
những ghi nhận về lễ Vu-lan.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Lý, chép, “Năm Hội 
Tường Đại Khánh thứ 9, mùa thu, tháng Bảy, năm Mậu Tuất 
(1118), bãi cỗ bàn tiết Trung nguyên, nhân vì lễ Vu-lan-bồn, 
cầu siêu cho Linh Nhân Hoàng Thái hậu”. Hội Tường Đại 
Khánh là niên hiệu đầu tiên của triều Lý Nhân Tông, và 
Linh Nhân hoàng thái hậu chính là Ỷ Lan Thái phi, mẹ của 
Lý Nhân Tông, đã mất vào tháng Bảy năm trước, niên hiệu 
Hội Tường Đại Khánh thứ 8.

Ở một đoạn khác, sử chép: “Năm Thiên Thuận thứ 
1, mùa thu tháng bảy năm Mậu Thân (1128), tiết Trung 
Nguyên, vua ngự điện Thiên An, các quan dâng biểu mừng, 
vì hôm ấy là ngày lễ Vu-lan-bồn cầu siêu cho Nhân Tông nên 
không đặt lễ yến”. Thiên Thuận là niên hiệu của vua Lý Thần 
Tông, nối ngôi vua Lý Nhân Tông đã mất năm trước.

Tiếp nối truyền thống, người ta còn thấy vào năm 
Thiệu Bình thứ 1 (1434), vua Lê Thái Tông cũng thiết lễ 
Vu-lan-bồn và thả tù. 

Trong tác phẩm nhằm sưu khảo và biên dịch các tư liệu 
Phật giáo từ châu bản triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Lý 
Kim Hoa cũng ghi lại nhiều sự kiện liên quan đến lễ Vu-lan 
trong suốt 143 năm dưới các triều đại nhà Nguyễn từ Gia 
Long tới Bảo Đại. Đặc biệt, trong giai đoạn này, triều đình 
tổ chức lễ Vu-lan còn có mục đích cầu siêu cho tướng sĩ 
trận vong và dân chúng chết oan trong chiến trận.

Ngày nay, lễ Vu-lan vẫn là một trong những lễ hội được 
đông đảo nhiều người tham gia. Nếu là Phật tử, người đi 
chùa thường tham gia vào việc cúng dường chư Tăng 
bằng một buổi lễ dâng tứ sự gồm thực phẩm, y phục, 
thuốc men và giường nằm để cầu nguyện cho tổ tiên và 
người thân đã khuất, cầu an cho cha mẹ hiện tiền, tham 
gia các đàn chay nhằm cầu xiêu cho chiến sĩ trận vong và 
những vong hồn xiêu lạc, cầu nguyện cho quốc thái dân 
an, đất nước hòa bình. 

Qua những dẫn chứng vừa nêu, có thể xác định lễ 
hội Vu-lan thực sự là một lễ hội của dân tộc, có một lịch 
sử lâu đời, mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã 
trở thành phổ biến. 

5Vài nét về Ngày của Mẹ 
du nhập từ phương Tây 
Ngày của Mẹ du nhập từ phương Tây là một lễ 

hội xuất phát từ Hoa Kỳ, được ấn định vào ngày Chủ 

nhật thứ hai trong tháng Năm dương lịch. Tài liệu trên 
Wikipedia cho biết, cách đây chừng 150 năm, một phụ 
nữ Hoa Kỳ muốn tổ chức một lễ hội nhằm nâng cao 
nhận thức về tình trạng vệ sinh tồi tệ của cộng đồng 
dân cư nơi bà đang sinh sống lúc bấy giờ. Nghĩ rằng 
kiến nghị đó được các bà mẹ nêu lên thì sẽ có nhiều ảnh 
hưởng, bà gọi ngày ấy là Mother’s Work Day (Ngày Hành 
Động Của Mẹ). Sau khi bà mất, con gái của bà nối tiếp 
chí nguyện của mẹ mình, kiên trì thuyết phục mọi người 
lấy ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm 
làm ngày kỷ công người Mẹ. Năm 1914, Tổng thống Hoa 
Kỳ Woodrow Wilson ban hành một đạo luật công nhận 
Ngày của Mẹ là ngày lễ công cộng trên toàn quốc. 

6Kết luận
Rõ ràng, Ngày của Mẹ mà một số người đang tìm 
cách du nhập vào đời sống văn hóa Việt Nam hiện 

nay có ý nghĩa quá nghèo nàn so với tính cách văn hóa và 
nhân bản sâu sắc của ngày lễ Vu-lan truyền thống. Nhiều 
người cũng đã thấy tính cách thương mại hóa của những 
lễ hội mới, được du nhập từ phương Tây; trong khi lễ hội 
Vu-lan truyền thống đề cao tinh thần chia sẻ, lòng hiếu 
thảo, sự biết ơn và biết cách đền ơn. 

Phật giáo du nhập Việt Nam trên dưới 2.000 năm. Hằng 
năm, sau mùa An cư kiết hạ của chư Tăng là Đại lễ Tự tứ 
Tăng và Vu-lan-bồn báo hiếu luôn được tổ chức gắn kết 
liền nhau trong lễ hội Trung nguyên Rằm tháng Bảy. Do 
vậy, lễ hội Vu-lan chẳng những có tính chất văn hóa nhân 
bản sâu sắc hơn hẳn, lại có một bề dày lịch sử được người 
Việt tiếp nhận, đã được nhà nước thuộc nhiều triều đại tổ 
chức với tính cách quốc lễ, tại sao chúng ta không nghĩ 
đến việc vận động để Nhà nước công nhận Vu-lan là quốc 
lễ hay ngày của Mẹ hay ngày báo hiếu của những người 
con hiếu hạnh và hiếu đạo Phật tử Việt Nam? 

“Hăm lăm thế kỷ còn dư
Năm mươi tám năm (lẻ) pháp thư huy hoàng
Trăng mùa đạo sử Vu Lan
Mục Liên Đại hiếu hào quang rực trời
Tỏa mười phương truyền khắp nơi
Ân cha nghĩa mẹ… ai ơi đáp đền!”   

Tài liệu tham khảo
- Kinh Tăng Chi Bộ. 
- Kinh Tương Ưng Bộ. 
- Kính Giáo thọ Thi-ca-la-việt Singalovada Suttanta, Trường Bộ. 
- Kinh Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân.
- Kinh Nhẫn Nhục, Tương Ưng A-hàm.
- Kinh Đại thừa Bản sinh Tâm Địa Quán, phẩm Báo Ân. 
- Đại Việt sử ký toàn thư, Nội các Quan bản, bản khắc năm 

Chính Hòa, Viện Khoa học Xã hội dịch, Nhà xuất bản Khoa 
Học Xã Hội, Hà Nội, ấn hành.

- Châu bản triều Nguyễn (phần tư liệu liên quan đến Phật giáo 
từ triều Gia Long đến Bảo Đại, Lý Kim Hoa sưu tầm và dịch).

- Early Buddhist and Confucian Concepts of Filial Piety: 
A Comparative Study, Guang Xing http://www.academia.
edu/3485323/.

- Các tài liệu trên Wikipedia.
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Đó là tâm lý khá phổ biến của người Phật 
tử Việt Nam, biểu lộ trong đời sống hàng 
ngày, trong dòng chảy của lịch sử văn 
hóa dân tộc. Là cư dân nông nghiệp hiền 
hòa, yêu thiên nhiên, trọng nhân nghĩa, 

chuộng hòa bình, người Việt vốn sở hữu một tâm hồn 
thật chất phác hiền lành. Đạo Phật giảng điều chân 
thật hiền thiện nên dễ đi vào tâm hồn trong sáng hiền 
lương của người Việt. Cái hiền gặp cái lành thì quyện 
chặt lấy nhau, thương quý nhau, cùng nhau dựng tổ 
ấm phúc lành cho muôn đời con cháu gọi chung một 
tiếng là quê hương. Quê hương đó thế nào? Ai đó đã 
phác họa rất sinh động: 

Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm.

Một xứ sở mà có chùa quanh năm – có nghĩa là dân 
chúng ngày đêm hướng thiện, ăn ở hiền lành, nỗ lực tu 
nhân tích đức – thì càng hiền lương thanh bình. Đạo Phật 
đến đất Việt càng khiến cho tâm hồn người Việt trong 
sáng và hiền thiện hơn. Tình thương người, thương vật, 
thương quê hương đất nước càng thêm sâu đậm. Tâm 
hồn ấy hướng lên thì mến Phật, ngoảnh lại thì thương 
mẹ. Vì vậy mà “lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ 
công phu chưa đền”. Thấy Phật thì mến Phật quá, muốn đi 
theo con đường của Phật liền, nhưng ngoảnh lại thì thấy 
thương mẹ quá, còn bao ân nghĩa chưa đáp đền. Cho nên 
đa phần người Việt chọn đường tu Phật như vầy:

Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.

 
Một lối đi mà vẹn cả đôi đường. Một nếp sống đạo 

mà vừa mang lại lợi lạc cho mình vừa mang lại lợi lạc 
cho người. Người Phật tử Việt chọn lối tu theo Phật mà 
đấng Giác ngộ từng hết lòng ngợi ca, xem đó là sự thể 
hiện tâm thương mẹ kính cha, là cách báo hiếu báo 
ân cha mẹ trọn vẹn nhất. Người ta nghe bậc Giác ngộ 
khuyên dạy như thế này: 

“Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói không thể 
trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai 

cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy 
suốt trăm năm cho đến 100 tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, 
tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện 
đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay 
trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an 
trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất 
lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa 
làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này 
các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, 
nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. 

Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với mẹ cha không có 
lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào 
lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan 
tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố 
thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha”.1 

Người Phật tử học tu theo đạo lý giác ngộ của Phật 
thì trước hết phải có tấm lòng thương mẹ kính cha, phải 
biết nhớ ân và báo ân cha mẹ. Đó là đạo lý làm con (của 
cha mẹ) trước khi làm Phật tử (con của Phật). Đó cũng 
là đạo lý làm người trước khi muốn làm Phật. Nói cách 
khác, thương kính cha mẹ, nhớ ân và báo ân cha mẹ, 
chính là đạo lý tu Phật, một đạo lý căn bản, một nếp tu 
thiết thực mà người Phật tử cần phải thực hiện trước 
nhất. Đạo Phật gọi đó là hạnh bố thí (dàna), sự khai tâm 
để đi vào đạo, tức mở tâm thương quý người khác, (cũng 
đồng nghĩa là mở tâm giác ngộ trong chính mình), thể 
hiện qua ba hình thức chia sẻ gọi là tài thí (àmisadàna), 
Pháp thí (Dhammadàna) và vô úy thí (abhayadàna). Tài 
thí là chia sẻ về mặt vật chất hay tạo điều kiện sinh sống, 
giúp cho người khác thoát khỏi sự khó khăn vất vả trong 
đời sống hàng ngày. Pháp thí là hỗ trợ về mặt tinh thần, 
giúp cho người khác biết cách nuôi dưỡng và phát huy 
các phẩm chất giác ngộ – giới đức, tâm đức, tuệ đức – để 
cho họ xây dựng hạnh phúc an lạc lâu dài. Vô úy thí là 
giúp cho người khác có đủ tin tưởng và yên tâm về lẽ 
sống chân chánh, hiền thiện, thoát khỏi mọi lo lắng, ưu 
tư, sợ hãi về cái xấu ác, bất thiện. 

P H Ậ T  P H Á P

Người Phật tử Việt Nam 

Lên chùa thấy Phật muốn tu
  Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.

T H U  T HỦY

thöông meï kính cha
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Muốn tu theo đạo giác ngộ của Phật thì trước hết 
cần phải mở tâm thương quý người khác bằng công 
hạnh bố thí. Phật đã làm và dạy như thế. Vì mở tâm 
thương quý người khác, nỗ lực giúp cho người khác bớt 
khổ hay thoát khổ, chính là pháp tu căn bản của người 
Phật tử, một pháp tu rất thiết thực, vừa đem lại lợi lạc 
cho mình vừa đem lại lợi lạc cho người. Lợi người thì đã 
rõ vì giúp cho người khác được thoải mái an lạc, thoát 
khỏi lo lắng khổ đau; còn lợi mình thì bố thí chính là 
cách giúp cho mình nhiếp phục và loại bỏ lòng tham, 
gốc rễ của phiền não khổ đau, phát triển tâm giác ngộ, 
nuôi lớn tâm từ bi. Người Phật tử mà không biết mở 
tâm cúng dường bố thí thì chưa phải là Phật tử, vì chưa 
biết cách khắc phục và vượt qua lòng tham, chưa biết 
cách giúp cho mình và giúp cho người thoát khổ, chưa 
biết thương mình và thương người. 

Chưa nói chi đến việc cúng dường hay bố thí rộng rãi 
cho mọi người khác, hãy biết mở tâm cúng dường cho 
cha mẹ mình trước. Phật dạy gặp thời không có Phật, 
khéo thờ cha mẹ chính là thờ Phật. Chẳng phải tìm đâu 
xa, cha mẹ chính là đối tượng để cho mình tu tập, tích 
lũy công đức cúng dường bố thí, nuôi lớn tâm giác ngộ 
mỗi ngày. Những lời Phật nhấn mạnh về cách thức báo 
hiếu báo ân cha mẹ không gì khác là những lời khuyên 

về phương pháp tích lũy công đức cúng dường bố thí, 
nuôi dưỡng tâm giác ngộ. Thử ngẫm lại lời Phật: Cha 
mẹ một đời tận tụy vì con nay đến thời già yếu đau ốm 
rồi thì cần nơi nương tựa giúp đỡ. Trông chờ ở đâu? 
Con cái là thân thương nhất. Vậy nên con cái là chỗ dựa 
yên tâm nhất cho cha mẹ. Phật dạy phận làm con phải 
quan tâm hầu hạ, chăm lo, săn sóc cho cha mẹ lúc cha 
mẹ già yếu đau ốm, phải hết lòng nâng cha cõng mẹ, 
đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, dọn vệ sinh cho 
cha mẹ, phải biết dâng hiến các tiện nghi vật chất đầy 
đủ cho cha mẹ. Làm được như thế thì gọi là thực hành 
tài thí (àmisadàna) và vô úy thí (abhayadàna), tức là 
giúp cho cha mẹ có được sự thoải mái, an lạc tuổi già 
(tài thí), không rơi vào cảnh khốn khó, vất vả, cô đơn, lo 
buồn, sợ hãi (vô úy thí).  

Nhưng Phật xem việc báo hiếu báo ân cha mẹ như 
vậy vẫn chưa đủ, vỉ chỉ mới giúp cho cha mẹ thoát 
khỏi cảnh khó khăn khổ đau trong đời sống hiện tại. Vì 
vậy mà Phật dạy tiếp nghĩa cử báo hiếu thứ hai, quan 
trọng hơn, đó là giúp cho cha mẹ tiếp tục có được sự 
thanh thản an lạc ở đời sau, đặc biệt là giúp cho cha 
mẹ nuôi dưỡng trí tuệ giác ngộ để cha mẹ dần dần đi 
ra khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Nghĩa cử này được 
gọi là Pháp thí (Dhammadàna), tức là phận làm con có 
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ngang bằng với các Đạo sư, xứng đáng được tôn trọng, 
cung kính, cúng dường.2    

Nhìn chung, có hai phận sự mà Đức Phật khuyên 
người Phật tử cần phải nỗ lực thực hiện trong quan 
niệm báo hiếu báo ân đối với cha mẹ. Thứ nhất là “phụng 
dưỡng cha mẹ”, tức là hết lòng chăm lo, săn sóc, hầu hạ, 
phụng dưỡng cha mẹ một cách tận tâm tận lực, khiến 
cho cha mẹ có được cuộc sống thoải mái, an nhàn, hoan 
hỷ trong lúc sinh tiền. Thứ hai là “sửa soạn hậu sự cho cha 
mẹ”, nghĩa là an trí cha mẹ vào con đường giác ngộ bằng 
cách hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ nuôi dưỡng 
lòng tin đối với Tam bảo, thực hành thiện pháp, mở tâm 
bố thí cúng dường và phát triển trí tuệ đưa đến giác 
ngộ, đưa đến chấm dứt sinh tử khổ đau. Đây là nghĩa 
cử báo hiếu báo ân cha mẹ một cách tốt đẹp và đầy đủ 
nhất theo lời dạy của Đức Phật. 

Như vậy, cứ theo lời bậc Giác ngộ đã ân cần dạy bảo 
thì việc báo hiếu báo ân cha mẹ không ở đâu xa mà nằm 
ngay trong đời sống tu học hàng ngày của người con 
Phật. Đó không gì khác là nếp sống tự mình nỗ lực xây 
dựng lòng tin (đối với Tam bảo) và khuyến khích người 
khác xây dựng lòng tin, nỗ lực thực hành giới đức và 
khuyến khích người khác thực hành giới đức, nỗ lực bố 
thí cùng dường và khuyến khích người khác mở tâm bố 
thí cúng dường, nỗ lực phát triển trí tuệ và khuyến khích 
người khác phát triển trí tuệ được nhấn mạnh trong đạo 
Phật.3 Người con Phật sống đúng với lời Phật dạy thì có 
thể đền đáp ân cha nghĩa mẹ, có thể giúp cho cha mẹ 
mình xây dựng cuộc sống hạnh phúc an lạc lâu dài, xa lìa 
phiền não, chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Nói cách 
khác, những ai thương kính cha mẹ bằng cách chuyên 
tâm hành trì giáo pháp giác ngộ của Phật thì đều có khả 
năng báo đáp công ơn cha mẹ một cách đầy đủ, vì hiếu 
đạo được nói đến trong đạo Phật chính là sự thể hiện 
một cách trọn vẹn nếp sống tu học sáng suốt mang tính 
tự lợi và lợi tha của người Phật tử. 

Là người con Phật hiểu rõ đạo lý nhân quả nghiệp 
báo, chúng ta thực sự an tâm và vui mừng khi biết rằng 
cha mẹ hay những người thân yêu của mình hiện hữu 
trên cuộc đời này với một nếp sống có tín tâm, có giới 
đức, có bố thí, có trí tuệ; trái lại, chúng ta sẽ cảm thấy 
đầy lo buồn và hối tiếc khi cha mẹ hay những người 
thân yêu của mình không may đi lạc vào tà đạo. Sở dĩ 
như vậy là bởi chúng ta hiểu rõ rằng hạnh phúc hay 
khổ đau của mỗi người là hoàn toàn do nghiệp lực của 
người ấy tạo ra. Cái chuỗi hiện hữu là vô cùng vô tận; 
đời sống của mỗi chúng sinh, vui hay buồn, lạc hay 
khổ, là hoàn toàn tùy thuộc vào lối sống thiện hay bất 
thiện mà chúng sinh ấy đã tích tập. Hiểu được đạo lý 
nhân quả ấy, chúng ta mới dốc tâm học tu theo Phật, 
mới nỗ lực làm điều lành tránh điều ác, mới biết cách 
tốt đẹp nhất để báo hiếu báo ân cha mẹ, mới có thể 
tạo nhân duyên tốt lành giúp cho cha mẹ xây dựng đời 
sống hạnh phúc an lạc lâu dài. 

học tu theo pháp giác ngộ của Phật thì ngoài việc hầu 
hạ, săn sóc, chăm lo cho cuộc sống của cha mẹ một 
cách thoải mái đầy đủ, con cái cần phải thể hiện lòng 
thương kính cha mẹ bằng cách giới thiệu đạo lý giác 
ngộ cho cha mẹ, phải tìm cách giãi bày, khuyên can 
cha mẹ rời bỏ ác nghiệp, tạo điều kiện cho cha mẹ gieo 
trồng thiện nghiệp để cho cha mẹ tiếp tục an hưởng 
quả báo phước lành trong các đời sau, đặc biệt phải 
tìm cách giúp cho cha mẹ nuôi dưỡng trí tuệ giác ngộ 
để đoạn tận khổ đau: “Đối với mẹ cha không có lòng tin, 
khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối 
với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú 
các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ 
cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các 
vị ấy vào trí tuệ”. 

Đây chính là nghĩa cử báo hiếu báo ân cha mẹ hết 
sức có ý nghĩa mà Đức Phật khuyên người Phật tử cần 
phải dốc tâm thực hành, bên cạnh các phận sự hiếu 
đạo mang tính thế gian mà vị ấy phải làm tròn giống 
như bao người khác. Người Phật tử thương kính cha 
mẹ, nhớ đến ân cha nghĩa mẹ, mong muốn đền đáp 
công ơn trời biển của cha mẹ, thì không chỉ có chăm 
lo cho hạnh phúc hiện tại của cha mẹ mà còn phải biết 
cách chăm lo an lạc cho cha mẹ ở đời sau, đặc biệt là 
phải biết cách sửa soạn hành trang giác ngộ cho cha 
mẹ. Chính vì công năng báo đáp thiết thực và sáng 
suốt như vậy mà Đức Phật đánh giá cao những gia đình 
có con cái chuyên tâm thực thi hiếu đạo, xem những 
gia đình ấy là phúc đức ngang bằng với Phạm thiên, 
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Làm người thì ai cũng sẽ có lúc trải qua tâm trạng 
“ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm búng lưỡi lừa 
cá xương”, cũng có lúc chạnh lòng nhớ đến ân cha nghĩa 
mẹ đã “cưu mang trứng nước những ngày còn thơ”. Thế 
nên, để cho sự ngậm ngùi nhớ thương ấy không làm 
nặng lòng chúng ta do sự thiếu hiểu biết và vô tâm của 
mình, mỗi người chúng ta hãy nỗ lực sống theo lời Phật 
dạy và hãy thương kính cha mẹ chúng ta đúng như lời 
Đức Phật đã dạy. Có như thế thì sự thương nhớ cha mẹ 
mới nhẹ nhàng, nguôi ngoai; chúng ta vẫn có những 
lúc ngậm ngùi nhớ thương đến cha mẹ, nhưng cảm 
giác nhớ thương ấy chỉ làm cho chúng ta hân hoan, 
không làm cho chúng ta buồn phiền, chỉ làm cho tâm 
chúng ta thanh thản an lạc, không làm cho tâm chúng 
ta u buồn hối tiếc.

Nhân mùa Vu-lan báo hiếu, chúng ta nhẩm đọc lại mẩu 
chuyện đạo dễ thương nói về người thợ gốm Ghatìkàra 
có tấm lòng thương kính cha mẹ già mù lòa, khéo thực thi 
nếp sống báo hiếu báo ân cha mẹ đúng với Chánh pháp, 
đúng như lời Đức Phật đã dạy. Chuyện do Đức Phật Ca 
Diếp (Kassapa) kể cho nhà vua Kiki xứ Kàsi4:      

“Đại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại đấy 
có thợ gốm tên là Ghatìkàra. Người ấy là đàn tín hộ trì 
của Ta, một đàn tín hộ trì tối thượng... Này Đại vương, 
thợ gốm Ghatìkàra đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu 
men, rượu nấu. 

Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra thành tựu lòng tin 
bất thối chuyển đối với Phật, đối với Pháp,  đối với Tăng, 
thành tựu các giới được bậc Thánh ái lạc. 

Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra không có nghi ngờ 
đối với Khổ, Khổ tập, Khổ diệt, không có nghi ngờ đối với 
Con đường đưa đến khổ diệt. 

Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra, ăn một ngày một 
bữa, sống Phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện pháp. Này 
Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra từ bỏ vàng và bạc. Này Đại 
vương, thợ gốm Ghatìkàra không có tự tay đào đất hay 
đào với cái cuốc. Vị này vui lòng làm thành ghè bát với đất 
lấy từ bờ đê bị sập xuống hay do chuột và chó đào lên, và 
nói như sau: “Ở đây, nếu ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm 
các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại đậu que, từng nhúm 
các loại đậu hột, và có thể lấy cái gì mình muốn”. 

Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra nuôi dưỡng cha 
mẹ già và mù lòa. 

Này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra sau khi đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn từ 
chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa5. 

Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị trấn Vebhalinga. 
Rồi này Đại vương, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến cha mẹ của thợ gốm Ghatìkàra, sau khi đến, nói với 
cha mẹ thợ gốm Ghatìkàra: 

“Người thợ làm đồ gốm đi đâu?”.
“Bạch Thế Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thế Tôn đã đi 

khỏi và có dặn như sau: Hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy 
đồ ăn từ nơi chảo mà dùng”. 

Rồi Ta, này Đại vương, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy 
đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. 
Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra đi đến cha mẹ, sau 
khi đến, thưa với cha mẹ: 

“Thưa cha mẹ, ai đã lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ 
nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi?”.

“Này con, Thế Tôn Kassapa, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, 
lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi”.

Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra suy nghĩ như 
sau: “Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã 
được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
tin tưởng ta như vậy”. Rồi này Đại vương, cho đến nửa 
tháng, hỷ lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatìkàra, cho đến 
một tuần, hỷ lạc không rời khỏi cha mẹ người thợ gốm. 

Một thời, này Đại vương, Ta trú ở thị trấn Vebhalinga, 
lúc bấy giờ, các cốc bị mưa dột, rồi Ta gọi các Tỳ-kheo: 

“Hãy đi, này các Tỳ-kheo, và xem tại nhà của thợ gốm 
Ghatìkàra có cỏ hay không?”. 

Khi được nghe nói vậy, này Đại vương, các Tỳ-kheo 
thưa với Ta: 

“Bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Ghatìkàra không 
có cỏ, nhưng nhà người ấy có mái cỏ”. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm 
Ghatìkàra”. 

Rồi này Đại vương, các Tỳ-kheo ấy rút cỏ từ ngôi nhà 
thợ gốm Ghatìkàra. Này Đại vương, cha mẹ thợ gốm 
Ghatìkàra nói với các Tỳ-kheo ấy: 

“Quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà?”.
“Này Đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa bị mưa dột”.
“Hãy lấy đi, chư Hiền giả. Hãy lấy đi, chư Hiền giả”.
Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra đi đến cha mẹ, 

sau khi đến, thưa với cha mẹ: 
“Thưa cha mẹ, những ai đã rút cỏ khỏi ngôi nhà?”.
“Này con, các Tỳ-kheo có nói: Ngôi nhà của Thế Tôn 

Kassapa bị mưa dột”. 
Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatìkàra suy nghĩ như 

sau: “Thật là lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, đã 
được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
tin tưởng ta như vậy”. Rồi này Đại vương, cho đến nửa 
tháng hỷ lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatìkàra, cho đến 
một tuần, hỷ lạc không rời khỏi cha mẹ thợ gốm. Rồi suốt 
cả ba tháng trời, ngôi nhà đứng lấy bầu trời làm mái, 
nhưng không có mưa rơi vào. Và như vậy, này Đại vương, 
là người thợ gốm, Ghatìkàra”. 

                                         
Chú thích: 
1. Kinh Đất, Tăng Chi Bộ. 
2. Kinh Ngang bằng với Phạm Thiên, Tăng Chi Bộ. 
3. Kinh Bốn nghiệp công đức, Tăng Chi Bộ. 
4. Kinh Ghtìkàra, Trung Bộ. 
5. Ngụ ý sự chứng đắc quả Bất lai, Thánh quả thứ ba trong 

Tứ Thánh quả giác ngộ theo quan niệm của đạo Phật.



18                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 8 - 2014

1Tổng quan về Thiền tông 
Đốn ngộ tiệm tu là một vấn đề căn bản quan 
trọng trong Thiền tông, vì đó cũng là con đường 

Thiền tông. Thiền sư Phổ Chiếu (1158-1210) trong Tu 
Tâm Quyết nói:

“Phàm nhập đạo có nhiều cửa, nhưng nói chỗ cốt yếu 
thì chẳng ngoài hai cửa Đốn ngộ và Tiệm tu… Ngài Khuê 
Phong Tông Mật (đời thứ năm sau Lục tổ và cũng là Tổ 
thứ năm của Hoa Nghiêm tông) rất thấu đáo về nghĩa 
trước ngộ sau tu. Ngài nói, ‘Biết băng nơi hồ là nước, nhờ 
mặt trời (trí huệ) mới tan ra. Ngộ phàm phu tức là Phật, 
nhờ pháp lực để huân tu. Băng tan thành nước mới có 
công dụng để giặt rửa. Vọng hết thì tâm rỗng suốt, mới 
ứng hiện diệu dụng thần thông sáng suốt’”.

Theo lịch sử Thiền tông, Sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma đến 
Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ VI để “truyền bá Chánh 
pháp Đại thừa” (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục). Từ Sơ tổ 
Đạt-ma truyền qua Tổ Huệ Khả, Tổ Tăng Xán, Đạo Tín, 
Hoằng Nhẫn, và tới Tổ thứ sáu là Huệ Năng (638-713).

Ngài Bồ-đề-đạt-ma dùng kinh Lăng-già bốn quyển 
“là yếu môn tâm địa Như Lai, sẽ giúp chúng sanh khai thị 
ngộ nhập tri kiến Phật”. Cho đến Ngũ tổ, ngài dạy tâm 
địa pháp môn và lấy kinh Kim Cương làm chính, và Lục tổ 
ngộ nhờ Ngũ tổ giảng cho nghe kinh Kim Cương.

Cho đến thời Năm phái, chúng ta thấy các thiền sư trích 
dẫn từ kinh điển khá nhiều. Như Lục tổ Huệ Năng, tương 
truyền ban đầu là không biết chữ, thì ngài vẫn đề cập 
đến kinh luận: Bồ-tát giới kinh, Duy-ma-cật, Kim Cương, 

L Ờ I  P H Ậ T  T R O N G  Đ Ờ I  S Ố N G

Đốn ngộ tiệm tu
N G U YỄN  T HẾ  ĐĂN G
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Đại Bát-niết-bàn, Đại Bát-nhã, Khai thị ngộ nhập của 
kinh Pháp Hoa, Ba Thân Bốn Trí, Năm phần hương Pháp 
thân… Các thiền sư sau Tổ Huệ Năng cũng thế. Thiền sư 
Mã Tổ: Nguồn tâm, Như Lai tạng, Thanh tịnh Pháp thân, 
Chân như, Phật tánh… Thiền sư Lâm Tế: Phật pháp, Kiến 
giải chân chánh, Phật Pháp thân, Phật Báo thân, Phật Hóa 
thân, Kinh Lăng Nghiêm, Lâu đài của Di-lặc, Pháp giới Tỳ-
lô-giá-na, Pháp giới vô sanh, Bốn cảnh vô tướng, Văn-thù, 
Quan Âm, Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức… 

Càng về sau, các thiền sư ít nhắc tới kinh điển, chỉ nói 
nhiều đến ngữ lục, là lời của các Tổ. Còn trong những 
thế kỷ đầu của Thiền tông, những thiền sư lỗi lạc đều 
thông thạo, thậm chí y cứ vào kinh điển. Như thế bởi 
vì nếu Thiền tông là tông phái chỉ thẳng tâm Phật, tâm 
giác ngộ của Phật, thì kinh điển chính là lời Phật để 
khai thị tâm Phật này.

Các ngữ lục là lời của Tổ, trong khi đó lời của Phật 
được gọi là kinh. Chính các thiền sư cũng gọi là ngữ 
lục, chứ không gọi kinh, chỉ trừ lời Lục tổ được đời sau 
gọi là kinh. Các thiền sư chỉ dùng từ đại ngộ chứ không 
dùng từ giác ngộ, là từ chỉ dành riêng cho Đức Phật. 
Chẳng hạn, lời các thiền sư nói về tánh Không có thể 
rất trực tiếp, cụ thể, nhưng không thể vượt ngoài lời 
của Phật về tánh Không trong kinh Đại Bát-nhã.

Thế nên ngày nay nếu người học đạo chúng ta một 
cách cực đoan không quan tâm đến kinh, cho đó là 
“giáo” thì Thiền tông của chúng ta đã bỏ qua cội nguồn 
sức mạnh Phật pháp, và cũng bỏ qua sự nối kết với 
truyền thống Phật giáo đã có từ trước đến tận Đức 
Phật. Chúng ta cũng lơ là với chính truyền thống của 
Thiền tông, được cho là truyền từ Đức Thích-ca qua 
những bậc long tượng như ngài Mã Minh, tác giả Luận 
Đại thừa Khởi tín, ngài Long Thọ, vị sáng lập ra Không 
tông, một trong hai tông chính của Đại thừa, với rất 
nhiều tác phẩm “kinh điển” của Phật giáo.

2Đốn ngộ
Bây giờ chúng ta đi đến vấn đề chính, tức là Đốn 
ngộ. Nói đến đốn ngộ thì phải có câu hỏi: Đốn 

ngộ là đốn ngộ cái gì? Xác định được đối tượng của 
đốn ngộ chúng ta sẽ thấy được cái chung của mọi tông 
phái Phật giáo cũng như sự liên hệ của Thiền tông với 
truyền thống Phật giáo.

Chữ đốn ngộ được Lục tổ dùng nhiều nhất, khai triển 
khái niệm đốn tiệm đã được nói đến trong kinh Lăng-già 
do Sơ tổ truyền cho các đệ tử Trung Hoa. Ngài Bồ-đề-
đạt-ma thì dùng chữ “con đã đắc pháp” với Huệ Khả. Ngài 
Huệ Khả dùng chữ “ngộ” đối với Tăng Xán. Ngài Tăng Xán 
“ấn chứng chỗ Đạo Tín đại ngộ, thấy rõ Phật tánh”. Ngài 
Huệ Năng cũng nói, “Chánh giáo xưa nay không có đốn 
tiệm. Do vì tâm người có bén có lụt mà người mê thì tiệm 
tu, người ngộ thì đốn khế hợp. Tự biết bản tâm, tự thấy 
bản tánh thì không có gì sai khác. Thế nên lập ra cái giả 
danh gọi là đốn, tiệm” (Phẩm Định Huệ).

Vậy thì đốn ngộ là đốn ngộ cái gì? Đó là đốn ngộ “tự 
tánh hay bản tánh, bản tâm”. Ở phẩm Sám hối, tự tâm 
ấy chính là “Pháp thân, tự tâm Phật”:

“Sự việc này phải biết từ trong tự tánh khởi. Mọi lúc 
mọi thời niệm niệm tự tịnh tâm mình, tự tu tự hành, 
thấy Pháp thân của chính mình, thấy tâm Phật của 
mình, tự độ, tự răn nhắc mình… Trước tiên, ta truyền 
năm phần hương tự tánh Pháp thân, rồi sẽ trao pháp 
Sám hối vô tướng”.

Cũng trong phẩm Sám hối, Lục tổ nói, “Thanh tịnh 
Pháp thân Phật chính là tự tánh vốn thanh tịnh của người 
đời”. Danh từ Pháp thân được Lục tổ nói đến nhiều lần 
trong kinh Pháp Bảo Đàn. Thiền sư Mã Tổ, đời thứ hai sau 
Lục tổ, nói Pháp thân là mục tiêu của Thiền:

“Như trời nổi mây, chợt có rồi không, như vẽ hình 
trên nước, không có dấu vết. Không sanh không diệt là 
đại tịch diệt. Ở trong ràng buộc thì gọi là Như Lai tạng, 
ra khỏi ràng buộc thì gọi là Thanh tịnh Pháp thân”.

Như vậy, đốn ngộ là đốn ngộ Pháp thân. Có đốn ngộ, 
thấy được Pháp thân là do phá bỏ được một phần chấp 
ngã chấp pháp, gỡ bỏ được một phần che chướng của 
hai thứ phiền não chướng và sở tri chướng.

Pháp thân của chư Phật cũng là cái vốn có của tất 
cả chúng sanh, có điều chưa hiển lộ. Pháp thân là chỗ 
tu chỗ chứng của con đường Đại thừa. Đó cũng là 
Nền tảng chung, con đường (có thể khác biệt), và Quả 
chung của mọi tông phái Phật giáo. Thiền tông là một 
tông phái Phật giáo, cùng chung với tất cả tông phái 
khác ở chỗ Nền tảng cho sự tu hành là Pháp thân và 
Quả là Pháp thân đã hiển lộ trọn vẹn.

Ngay cả Thanh văn thừa và Duyên giác thừa cũng 
cùng chung một Pháp thân này, bởi vì Pháp thân cũng 
chính là Niết-bàn. Các vị A-la-hán tương đương với vị 
Bồ-tát ở địa thứ tám, chứng Vô sanh pháp nhẫn, có 
điều các vị A-la-hán thì nhập Niết-bàn, còn vị Bồ-tát thì 
tiếp tục đi đến địa thứ mười để thành Phật. (Xem phẩm 
Thập địa, kinh Hoa Nghiêm).

Pháp thân là nền tảng chung cho mọi tông phái, và 
Tịnh Độ tông cũng y vào sự chứng đắc Pháp thân đến 
mức độ nào để lập Cửu phẩm. Trong kinh A-di-đà có từ 
A-bệ-bạt trí, tức là Bất thối chuyển, một trong những 
từ để chỉ địa thứ tám. Thế nên có những vị thiền sư đã 
ngộ và rồi quy hướng về Tịnh độ như Vĩnh Minh Diên 
Thọ (904-975), Tổ thứ ba tông Pháp Nhãn đồng thời 
cũng là Tổ thứ sáu tông Tịnh Độ.

Ngộ, hay đại ngộ, hay đốn ngộ thì phải vào được Pháp 
thân này. Pháp thân là nền tảng để thật sự giải thoát khỏi 
sanh tử và giác ngộ. Ngộ ít nhất là phải vào địa thứ nhất. 
Sơ Hoan Hỷ địa, tức là vào một phần mười của mười phần 
Pháp thân. Cũng có thể một lần đại ngộ vượt lên đến địa 
thứ ba hay thứ tám, nhưng dù có đến đâu cũng phải nằm 
trong mười địa của Pháp thân. Chúng ta cũng biết nhiều 
vị Thiền sư như Bạch Ần và Hư Vân đã nói, “Đại ngộ thì cả 
chục lần, còn tiểu ngộ thì không đếm hết”.
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(con mắt pháp trong sạch, Kiến đạo vị) bao nhiêu vị 
đắc “vô sanh pháp nhẫn” (địa thứ tám). 

3Tiệm tu
Trước khi trở về phương Tây, Tổ Bồ-đề-đạt-ma 
hỏi chỗ sở đắc của bốn đệ tử hàng đầu. Tổ lần 

lượt nói người được phần da, người được phần thịt, 
người được phần xương, và Huệ Khả sau cùng được 
phần tủy. Như thế, sự chứng ngộ Pháp thân có cấp độ 
cạn sâu. Dĩ nhiên người nào còn cạn thì phải tiếp tục 
Nhập, tức là tiếp tục tiệm tu.

Lục tổ được Ngũ tổ giảng cho kinh Kim Cương, đến 
câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì ngay lời nói đại 
ngộ, “nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh…” Sau đó, từ 
giã Ngũ tổ. Khi lên thuyền cầm chèo, ngài nói, “Mê thì 
thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Nay đã được ngộ, chỉ nên tự 
ngộ tự độ”.

Tự độ là lấy tự tánh, tức là “vị thầy bên trong,” mà tự 
độ. Đây là tiệm tu. Lục tổ cũng nói “đốn ngộ đốn tu” 
(phẩm Đốn Tiệm) chứ không nói đốn ngộ thành Phật.

Khi Huệ Minh đại ngộ sau lời nói của Lục tổ, Tổ bèn 
nói, “Ông được như vậy thì ta với ông cùng một thầy 
Hoàng Mai, hãy khéo tự hộ trì”.

Khi thấy một phần Pháp thân hay tự tánh rồi thì có 
thể “tự tu tự hành, tự ngộ tự độ”. Đây là tiệm tu. Dĩ nhiên 
chúng ta không nên hiểu chữ tu này một cách thô sơ, 
tầm thường, vì một người đã đạt đến Pháp thân, đã đạt 
đến Căn bản trí, đã đạt đến Trí huệ Bát-nhã thì “tu mà 
không tu, chứng mà không chứng”.

“Khéo tự hộ trì” là công phu tiệm tu sau khi ngộ. 
Cùng nghĩa với những từ này còn có từ “bão nhậm”, 
“trưởng dưỡng thánh thai”, “thấy tánh khởi tu”…  

Đốn ngộ là một niệm tương ưng với Pháp thân. Tiệm 
tu là niệm niệm tương ưng với Pháp thân, liên tục sống 
trong thực tại Pháp thân. Lục tổ dùng chữ niệm niệm 
này nhiều trong kinh Pháp Bảo Đàn:

“Niệm niệm mở chỗ thấy biết của Phật” (phẩm Cơ 
duyên); “Ở trong niệm niệm tự thấy bản tánh thanh 
tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo” (phẩm Diệu 
hạnh);  “niệm niệm thấy tánh” (phẩm Quyết nghi); “Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học là phải thấy tánh mình, 
thường hành Chánh pháp” (phẩm Sám hối); “Thấy tánh 
là công, bình đẳng là đức. Niệm niệm không ngăn trệ, 
thường thấy bản tánh, diệu dụng chân thật, gọi là 
công đức”; “Niệm niệm không gián đoạn là công, tâm 
làm bằng thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là 
đức” (phẩm Quyết nghi).

Ngũ tổ cũng nói về niệm niệm này: “Vô thượng Bồ-
đề cần ở ngay lời nói mà biết bản tâm mình, thấy bản 
tánh mình, vốn chẳng sinh chẳng diệt. Ở trong mọi 
lúc mọi thời, niệm niệm tự thấy, muôn pháp không trệ 
ngại. Một cái chân, tất cả đều chân, muôn cảnh tự như 
như” (phẩm Tự thuật).

Các thiền sư thường có một thời gian dài sau khi 

Cũng có vị đốn ngộ đốn giác nhảy một cú lên đến địa 
thứ mười, trường hợp này rất hiếm hoi trong Phật giáo. 
Nhưng dù có nhảy lên đến địa thứ mười hay thậm chí 
vượt qua khỏi cả địa thứ mười, thì cú nhảy đó cũng phải 
băng qua mười địa, chứ không phải ở ngoài mười địa.

Đại Toàn Thiện (Dzogchen) là một giáo lý cao nhất và 
đốn nhất của Phật giáo Ấn-Tạng, thì trong tác phẩm Phật 
Tâm của Longchen Rabjam (1308-1363), một trong vài vị 
Tổ lỗi lạc nhất của Đại Toàn Thiện, cũng có nói đến Mười 
địa là con đường căn bản của giải thoát và giác ngộ (Xem: 
Những chứng đắc bốn thị kiến Đại Toàn Thiện và Mười 
Địa, Phật Tâm, Nxb. Thiện Tri Thức, 2000).

Trong Đại Ấn, Thiền xóa tan bóng tối và vô minh (Nxb 
Thiện Tri Thức, 2001), Karmapa thứ Chín, Wangchug 
Dorje (1556-1603) khi chỉ bày con đường Đại Ấn đã 
tham chiếu vào Mười Địa của Đại thừa (chương Những 
lợi lạc của những thực hành, những giai đoạn và những 
con đường theo Đại Ấn).

Về phương tiện thiện xảo hay thủ thuật đưa đệ tử đến 
đốn ngộ, thì những hành động như đánh, hét… cũng 
có ở những tông phái khác và không có gì là kỳ quái 
cả. Chẳng hạn như sự khai thị của Tilopa cho Naropa về 
Pháp thân. Đây là hai vị Tổ Ấn Độ của phái Kagyu Tây 
Tạng. “Sau nhiều thử thách và thực hành, trải qua nhiều 
kinh nghiệm tâm linh trong nhiều năm, một hôm cả 
hai đi đến một dòng sông và Naropa cầu xin Tilopa ban 
thêm cho chỉ dạy. Ngài đã đi đến sự chỉ dạy cuối cùng. 
Tilopa cầm lên một chiếc giày đánh vào đầu Naropa, và 
nói, ‘Không có gì nữa để dạy, sự chứng ngộ sau cùng ở 
nơi chính tâm con’. Vào lúc đó, những màn che chướng 
cuối cùng tan biến khỏi tâm Naropa. Bất cứ điều gì 
Tilopa đã chứng ngộ về bản tánh của tâm thì Naropa 
cũng chứng ngộ. Naropa đã hoàn thành Đại Ấn”.

Nếu trở lại thời Đức Phật, chúng ta thấy nhiều 
trường hợp tức thời đạt đến bậc Nhập lưu cho đến quả 
A-la-hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp hoặc thậm chí 
chỉ nhìn thấy Ngài. Trong kinh Đại thừa, sau một thời 
thuyết pháp có nói bao nhiêu vị đắc “pháp nhãn tịnh” 
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ngộ để bảo nhậm, hộ trì. Lục tổ ở mười lăm năm trong 
rừng với những thợ săn. Quốc sư Huệ Trung tu ở núi 
hơn bốn mươi năm. Thiền sư Quy Sơn ở núi một mình 
hơn bảy năm. Quốc sư Đại Đăng của Nhật Bản được 
thầy mình dạy, “Trước khi ấn chứng chính thức công 
khai, ngươi phải tiếp tục tu hành hai mươi năm”. Rồi 
Đại Đăng sống như người ăn xin gần cầu Ngũ Điều 
hai mươi năm, sau đó được thầy giới thiệu với vua làm 
Quốc sư. Các thiền sư sau khi ngộ thường đi đến các 
thiền sư lỗi lạc để tham vấn, thỉnh ích, gọi là hành cước, 
du phương.

Tại sao lại phải tu tiếp sau khi ngộ? Bởi vì ngộ là 
chứng đạt một phần Pháp thân, cần phải tu tiếp cho 
đến khi giải thoát, không còn tu nữa (Vô công dụng 
đạo ở địa thứ tám của Đại thừa, địa vị Vô học của Thanh 
văn thừa). Ngộ rồi vẫn còn một phần phiền não chướng 
và sở tri chướng, vẫn còn bốn tướng ngã, nhân, chúng 
sanh, thọ mạng ở mức vi tế phải tiêu trừ cho hết. Trong 
kinh Lăng Nghiêm, khi ngài A-nan đại ngộ thấy Pháp 
thân (Tiêu điên đảo tưởng trong ức kiếp, chẳng trải 
tăng-kỳ được Pháp thân), vẫn xin Đức Phật xét trừ cho 
mê lầm vi tế (Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi; mong xét trừ 
cho lầm vi tế).

Nói đến những mức độ chứng ngộ, chúng ta thấy 
Thiền sư Lâm Tế có Tứ liệu giản, tông Tào Động có Ngũ 
vị quân thần, và Thiền tông về sau hay dùng Mười Bức 
Tranh Chăn Trâu. Tông Lâm Tế về sau có đặt ra Ba quan 
cũng vì việc tu sau ngộ. Ngộ là vượt qua Tổ sư quan hay 
Sanh tử quan, thực sự bước vào cõi đất không có sanh 
tử nhưng vẫn còn dây dưa với phiền não sanh tử, nên 
còn phải vượt qua hai quan nữa là Trùng quan và Lao 
quan mới hoàn toàn giải thoát.

Nếu so với một pháp môn Đốn giáo của Ấn-Tạng 
là Đại Toàn Thiện (Dzogchen), thì Ngộ là cái Thấy, còn 
phải Thiền định và Hạnh mới đắc Quả. Với Đại thừa 
cũng vậy, Ngộ là Kiến đạo vị (địa vị thấy đạo, thấy Pháp 
thân), từ nền tảng Pháp thân này còn phải thực hành 
(Tu tập vị) cho đến lúc không còn gì để tu nữa.

Thiền sư Quy Sơn, đời thứ tư sau Lục tổ, nói: “Nếu thật 
ngộ được bản tâm thì người ấy tự biết, tu với chẳng tu 
chỉ là lời nói hai đầu. Còn đối với người mới được một 
niệm đốn ngộ thì vẫn còn tập khí nhiều đời từ vô thủy 
chưa thể chóng sạch, cần phải dần dần tịnh trừ dòng 
nghiệp thức, tức là tu vậy. Từ nghe nhập được chân lý, 
nghe lý thâm diệu, tâm tự tròn sáng, không rơi vào chỗ 
nghi lầm, tự biết tạo sinh kế. Nói tóm lại, ‘chỗ đất chân 
lý không thọ nhận một mảy bụi, nhưng trong cửa muôn 
hạnh chẳng bỏ một pháp’. Nếu được như vậy tức là một 
đao xông thẳng vào, tình phàm thánh sạch, bày lộ chân 
thường, lý sự không hai, tức Phật như như”.

Thiền sư Mã Tổ nói, “Tánh ấy vốn sẵn vậy, không 
vì tu đạo, ngồi thiền mà có. Không tu không ngồi đó 
là Thiền thanh tịnh của Như Lai. Nay đã thấy rõ lý ấy, 
chỉ cần chân chánh không tạo nghiệp, tùy duyên qua 

ngày, một y một nạp, đứng ngồi theo đó, giới hạnh 
huân thêm, gom chứa tịnh nghiệp. Được như vậy thì 
lo gì chẳng thông?”.

Thiền sư Đại An, sau khi được Thiền sư Bá Trượng 
chỉ thẳng cho bản tâm bằng câu nói, “Thật như người 
cỡi trâu đi tìm trâu”, về sau dạy chúng: “Đại An này ở 
Quy Sơn ba mươi năm, ăn cơm Quy Sơn, đại tiện ở Quy 
Sơn, mà không học Thiền Quy Sơn, chỉ coi chừng con 
trâu. Nếu nó lạc đường hay đi vào trong cỏ liền kéo 
nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền đánh roi điều 
phục. Đến bây giờ thành con trâu trắng, suốt ngày sờ 
sờ trước mặt, có đuổi cũng chẳng đi”.

Thiền sư Lâm Tế lời lẽ mạnh bạo trực tiếp hàng đầu, 
cũng nói về tiệm tu trừ nghiệp:

“Tùy duyên tiêu nghiệp cũ,
Hồn nhiên mặc áo xiêm”.

Thiền sư Hám Sơn (1546-1623) nói: “Nếu hốt nhiên 
các tư tưởng vọng động dừng lại, ta thấy rõ tự tâm 
mình xưa nay thanh tịnh, viên mãn rực rỡ bao la và 
không có các tướng đối tượng. Đó gọi là ngộ. Không 
có gì ở ngoài tâm, không có gì để dụng công, không có 
gì để ngộ… Tuy nhiên các tham dục chấp ngã đã tích 
tập từ lâu bắt rễ trong chúng ta, rất khó mà dứt bặt. 
Các vị phải nhận thức rằng không dễ gì nhổ bật lập tức 
các gốc rễ của sanh tử luân hồi đã ăn sâu trong các vị 
từ vô thủy.

Đạt được chân ngộ, người ta hòa tâm mình với tất 
cả hoàn cảnh của đời sống, rửa tất cả nghiệp và tham 
dục. Ngay cả những hoài nghi và biến dịch cũng hòa 
với chân tâm…

Cái gọi là đốn ngộ tiệm tu là chỉ người đã ngộ một 
cách triệt để nhưng vẫn chưa rửa sạch ngay một lần 
hết cả những vọng niệm tập khí trong tâm. Người ấy 
phải hòa cái ngộ với tất cả những gì gặp trong đời 
sống hàng ngày, hòa hợp cái ngộ với các biến cố bên 
ngoài. Hễ cứ một phần cảnh tướng bên ngoài hòa hợp 
với ngộ thì một phần Pháp thân được khai mở, và cứ 
một phần vọng tưởng tiêu tan thì một phần trí huệ 
bổn nguyên lộ bày”.

Lục tổ Huệ Năng có nhiều đệ tử đốn ngộ, Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục nói là có bốn mươi ba vị, nhưng chỉ 
ghi lại tiểu sử, công hạnh của mười chín vị. Mười chín 
vị này là những vị thầy nổi tiếng, là những hàng long 
tượng của Phật giáo.

Thiền sư Mã Tổ có tám mươi bốn đệ tử nhập thất, 
tức là vào được thất của tổ, đã ngộ, đã vượt qua Tổ sư 
quan, nhưng chỉ có mười mấy người được ghi chép lại 
như những vị thầy trụ trì và xiển dương Thiền tông.

Như vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng một vị thầy 
Thiền tông, một thiền sư nối dòng truyền thừa là một 
vị chứng đắc rất sâu Pháp thân. Vị ấy không còn tu nữa, 
hoàn toàn giải thoát, tức là từ địa thứ tám trở lên. Có lẽ các 
vị Tổ của các tông phái Đại thừa khác cũng như vậy. 
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“Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ quá cố Phạm 
Thế Mỹ lấy ý tưởng từ tùy bút cùng tên của 
Thiền sư Nhất Hạnh. Bài tùy bút ra đời từ 
năm 1962 Phật lịch 2507. Khoảng một năm 
sau, vào mùa Vu-lan 1963, đoàn áo lam 

chúng tôi được nghe đọc “Bông hồng cài áo” trong lần 
sinh hoạt sau thời công phu - lễ Phật ở chùa Thiên Minh, 
ngôi chùa đậm dấu ấn kỷ niệm của Thiền sư những ngày 
ngài tu học ở Huế. 

Giọng Huế trầm đầm ấm của chị huynh trưởng làm 
chúng tôi rưng rưng, nhiều chị em nữ khóc thút thít. Bài 
thơ ngũ ngôn sau lời mở - những dòng thơ khóc mẹ ngày 
mẹ ra đi mà những ai còn mẹ hay mất mẹ đều nghe lòng 
lo âu… sợ đến một ngày kia: 

“Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Hoàng hôn phủ lên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi biết tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời”. 

Cả một bầu trời yêu thương, cả một dòng suối dịu 
hiền, cả một mạch nguồn bao la như biển xanh ngọt 
ngào vỗ về con thơ giờ đây không còn nữa. Anh chị 
không còn trong vòng tay yêu thương của mẹ, anh chị 
sẽ nghe cõi lòng mình trống vắng và là thời khắc anh 
chị như chú chim non cánh mỏng bơ vơ lạc lối - bởi vì 
có mẹ là có đủ mọi thứ trên đời - mẹ là tất cả…

Giai điệu và ca từ nhẹ nhàng sâu lắng: 
“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai
Đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ
Để lòng vui sướng hơn…”. 

Tùy bút thầy Nhất Hạnh kể chuyện từ xứ Phù Tang - 
bước chân nhẹ trên phố xa một nhóm sinh viên trẻ thầm 
thì to nhỏ với người đồng hành rồi cài lên ngực trái thầy 
một bông hồng trắng. Hỏi ra mới biết nếu ai còn mẹ thì 
sẽ nhận một nụ hồng. Một nụ hồng yêu thương - một nụ 

Giai điệu và ca từ tuyệt mỹ về mẹ
L Ê  Q U A N G  KẾT

H Ư Ơ N G  Đ Ạ O
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hồng tuyệt vời cao cả bởi một lẽ anh chị đang còn mẹ để 
lòng vui sướng hơn. Mùa báo hiếu năm nao chúng tôi đã 
lặng thầm thổn thức khi trong buổi lễ “Bông hồng cài áo” 
- trên ngực ai cũng điểm một nụ hồng, trong khi hai oanh 
vũ Liên và Hạnh lại phải cài mỗi em một nụ bạch hồng. 
Mẹ của các em đã bị dòng nước lũ thịnh nộ cuốn trôi giữa 
lúc chèo ghe vớt củi trong trận lụt tháng Bảy năm xưa… 
Khổ thân các em biết mấy Liên, Hạnh ơi?! Ngày ấy xa rồi 
anh chị biết không? Trong ca dao mẹ, có cậu bé lớn khôn 
trong vòng tay mẹ cha êm ấm, chuyện nhà không may 
gặp cơn túng bấn phải tha hương mưu sinh, vật lộn giữa 
dòng đời cay nghiệt khi đó mới hiểu ra - công cha mẹ là 
biển trời: 

“Cơm cha cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm mẹ ơi
Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.

Tứ khổ: sinh lão bệnh tử - ai trên đời mà không chết? 
Chết là quy luật, là lẽ thường của tự nhiên, cái chết 
không loại trừ bất cứ ai. Nhưng cái khổ lớn nhất của 
những đứa con trên đời là ngày mất mẹ. Mẹ ơi! Hai tiếng 
thiêng liêng đi suốt cả cuộc đời con những lúc hỉ nộ ái 
ố sầu bi, khổ đau, buồn vui hay an lạc hạnh phúc. Ngôn 
ngữ nói và viết dường như bất lực phải cần thêm vỏ âm 
thanh giai điệu: 

“Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm…”. 

Còn mẹ sẽ là tình yêu thương tròn đầy viên mãn. Còn 
mẹ là hạnh phúc lớn trên đời này của những đứa con. 
Hình như tôi đã đọc đâu đó một điều giản dị về mẹ: 
Anh chị lớn bao nhiêu tuổi, làm nên biết bao công trạng 
nhưng đứng trước mẹ, anh chị cũng chỉ là đứa con bé 
nhỏ như ngày xưa mẹ yêu thương, nâng niu bú mớm 
dỗ dành… 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”. 

(Chế Lan Viên) 

Xưa nay Đông Tây đều thế - con trẻ sẽ không lớn khôn 
thêm nếu thiếu vắng bàn tay nâng niu âu yếm của mẹ. 
Người lớn mà mất mẹ cũng thấy mình thiệt thòi trống 
rỗng không còn người lo toan cận kề che chở… Lời và 
nhạc như thúc giục nhắc nhở bao đứa con hãy làm một 
việc gì đó có ý nghĩa ngày mẹ còn trên trần thế. Mẹ mất 
như bông hoa thiếu ánh mặt trời, như đứa trẻ môi khô 
héo cằn già nua trước tuổi và bầu trời thiếu vắng ánh sao 
khuya cứ tối mò mù mịt như đêm ba mươi…

Bài hát đi vào điệp khúc: 
“Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền

Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…”. 

Có thể nói những mỹ từ đẹp nhất về mẹ được cất lên. 
Các anh chị hãy lắng nghe lời ngọt ngào từ mẹ.Tiếng 
ru ầu ơ bên vành nôi tuổi thơ; bàn tay mẹ sờ lên trán 
nóng khi con biếng ăn biếng quẫy; nước mắt mẹ sầu lo 
khi nghe tin con mình bất hạnh tai ương; chiều về dáng 
mẹ thẫn thờ ngồi trông con vời vợi nơi xứ lạ quê người 
- biết xuân này nó có về không…? Chao ôi! Lời nào để 
bày tỏ hết ân tình thăm thẳm công ơn sâu dày của mẹ. 
Hình như là thế: 

“Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi!”. 

Lời và nhạc điệp khúc không cần đến ca sĩ tài năng hay 
ưu tú - ai hát cũng làm người nghe sầu thương buồn nhớ 
mẹ. Có chàng trai bụi đời sương gió - là trùm du đãng một 
vùng. Sau khi đọc và nghe tùy bút cùng bài hát “Bông 
hồng cài áo” anh ta “đốn ngộ” - hoàn lương quay về với 
mẹ, từ bỏ một thời ngang tàng hồ đồ lầm lỡ…

“Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh viết: “Chiều nay 
khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng 
mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi 
xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng 
chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và 
để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm 
tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: “Mẹ 
ơi, mẹ có biết không?”. Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, 
vừa hỏi vừa cười “Biết gì?”. Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ 
cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: “Mẹ có biết là con thương 
mẹ không?”. Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù người 
lớn ba bốn mươi tuổi người cũng có thể hỏi một câu như thế, 
bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống 
trong tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất 
diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng”. 
Có thể nói đây là đoạn văn mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã 
gần như trung thành với nguyên bản - một sự rút gọn 
tuyệt vời từ văn xuôi thành ca từ: 

“Rồi một chiều nào đó
Anh về
Nhìn Mẹ yêu
Nhìn thật lâu
Rồi nói
Nói với Mẹ rằng 
“Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?” 
“Biết gì?”



Biết là, biết là con thương Mẹ không?”. 

Tôi nghĩ phải là nhạc sĩ tài hoa mới đủ tâm và tầm để 
biến hóa tài tình ra vậy. Nói ra điều đó “Biết là, biết là con 
thương mẹ không?” - anh chị sẽ nghe lòng thanh thản 
nhẹ nhõm và hạnh phúc đến lạ thường. Như lời sám hối 
với mẹ. Lâu nay con đã làm bao điều sai trái hư đốn, chơi 
bời lêu lổng làm mẹ buồn. Và từ đây con sẽ sống tốt hơn, 
có ý nghĩa hơn. Từ đây con vâng lời mẹ cha, cố lên chăm 
học chăm làm, làm điều lành tránh điều dữ, thực hành 
Tam quy Ngũ giới, tu tâm dưỡng tánh giữ trọn đạo làm 
người… Chỉ thế thôi là đủ, phải không anh chị?

Anh chị đi hết đời lòng mẹ vẫn theo. Mẹ có thể vì 
con mà hy sinh tính mạng. Mẹ có thể vì con mà từ bỏ 
mọi thứ của cải và mọi điều ân sủng quý giá nhất. Mẹ là 
ngọn lửa vĩnh hằng: 

“Dẫu là nguyên thủ quốc gia
Hay là những anh hùng
Là bác học hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường
Không ai biết tuổi tên”. 
        (Xuân Quỳnh) 

“Bông hồng cài áo” kết thúc với điệp ngữ: 
“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em

Thì xin anh
Thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi”. 

Lời hát và ca khúc vang lên giai điệu cuối: “Hãy cùng 
tôi vui sướng đi”…Thế mà âm vang về mẹ trong anh 
trong chị vẫn còn vọng lại. Mẹ ơi, mẹ ơi… Buồn thương 
lắm, man mác lắm, chan chứa lắm, bao la lắm, tha thiết 
lắm người ơi!

Tùy bút (hay bút ký nhỉ?) “Bông hồng cài áo” của thầy 
Nhất Hạnh đã xuất hiện và tồn tại hơn năm mươi năm 
trong lòng bao đứa con của mẹ. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ 
phổ nhạc cũng đã chừng ấy năm; hằng ngày hằng đêm, 
mỗi mùa Vu-lan và khi buồn nhớ mẹ chúng ta lần giở 
trang tùy bút và lắng nghe giai điệu “Bông hồng cài áo” 
để lòng thấu hiểu hơn - dày dài và rộng hơn công ơn 
cha mẹ. Cách đây chừng bảy tám năm, báo Văn Nghệ 
Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng lại trang trọng ở trang 
nhất bài tùy bút này - như triệu triệu bông hồng dâng 
tặng mẹ của bao đứa con diễm phúc còn mẹ trên đời… 
Trong thơ văn hiếm có trường hợp phổ nhạc từ một bài 
ký, “Bông hồng cài áo” là một ngoại lệ nhưng là sự kết 
hợp tuyệt mỹ hài hòa giữa nhạc và văn. Cảm ơn nhạc sĩ 
Phạm Thế Mỹ đã đưa những đứa con hư trở về bên vòng 
tay mẹ yêu thương, cảm ơn Thiền sư Nhất Hạnh đã hiệu 
triệu chúng tôi dâng nụ hồng dấu yêu lên mẹ kính yêu 
mỗi mùa Vu-lan báo hiếu… 

Möåt àöåc giaã : 50 cuöën/kyâ
Ö. Phaåm Vùn Nga : 44 cuöën/kyâ 
Ö. Vuä Chêìm, Vina Giêìy        : 45 cuöën/kyââ
Baâ Huyânh Kim Lûu        : 30 cuöën/kyâ
Nhaâ haâng Tib, Hai Baâ Trûng   : 25 cuöën/kyâ
PT  Chaánh An & Chún Hoâa : 14 cuöën/kyâ
Cư sĩ Lương Trung Hiếu : 12 cuốn/kỳ
Đđ. Thích Viên Anh + Đđ. Thích Viên Hải, 
Chuâa Baáo Ên : 12 cuốn/kỳ
Cö Nga : 10 cuöën/kyââ
PT. Têm Hiïìn, Têm Hoa (USA) : 10 cuöën/kyâ
Ö. Vùn Caát Tiïn : 10 cuöën/kyâ
Ö Huyânh Vùn Löåc, Q.BT : 10 cuöën/kyâ 
Taác giaã Miïn Ngoåc : 10 cuöën/kyâ
Nhaâ saách Thaái Haâ : 10 cuöën/kyâ
Baâ Lûúng Thõ Ngoåc Haånh, 
Q.5, PD: Diïåu Àûác : 10 cuöën/kyâ
Ö. Trêìn Quöëc Àõnh : 10 cuöën/kyâ
Baâ Lyá Thu Linh :   9 cuöën/kyâ
Phật tử  Diïåu Àõnh :   8 cuöën/kyâ
Phật tử â Nguyïîn Thõ Hoa :   7 cuöën/kyâ
Cö Cêím Haâ (USA) :   6 cuöën/ky
Höìng Phuác & Xuên An :   6 cuöën/kyâ
Ô. Võ Ngọc Khôi :   5 cuöën/kyâ
Baâ Tön Nûä Thõ Mai, Q.BT  :   5 cuöën/kyâ

Cûãa haâng Têm Thuêån :   5 cuöën/kyâ
Cö Tuá Oanh, Haâ Nöåi :   5 cuöën/kyâ
Ö/Baâ Nguyïîn Vùn Baãn, USA :   5 cuöën/kyâ
Phật tử Trûúng Troång Lúåi :   5 cuöën/kyâ
Ö. Lï Xuên Triïìu, Q.BT :   5 cuöën/kyâ
Cö Nguyïîn Kim Sún, Q.2 :   5 cuöën/kyâ
Cö Nguyïîn Thõ Ngoåc, Phan Thiïët :   5 cuöën/kyâ
Lakinh.com :   5 cuöën/kyâ
Cô Nguyên Hòa :   4 cuöën/kyâ
Cô Nguyễn Thị Ninh, USA :   4 cuöën/kyâ
Cô Huệ Hương :   4 cuöën/kyâ
Baâ Trêìn Thõ Bñch Trêm :   3 cuöën/kyâ
Baâ Lï Tûå Phûúng Thuáy :   3 cuöën/kyâ
Baâ Lï Thõ Thu Thanh :   3 cuöën/kyâ 
Bà Phaåm Thõ Kim Anh :   3 cuöën/kyâ
Chaáu Thiïn An :   3 cuöën/kyâ
Phêåt tûã Diïåu Ên :   2 cuöën/kyâ
BBT www.thuongchieu.net :   2 cuöën/kyâ 
Chõ Tuyïìn, 
CT TNHH Cú khñ Mï Linh :   2 cuöën/kyâ
Baâ Kim Anh, Q.2 :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Từ Minh :   2 cuöën/kyâ
BBT Viïån khongtu.com :   2 cuöën/kyâ
CT Nïën Haånh Phuác, Q.BT :   2 cuöën/kyâ
Cô Nguyễn Cao Nguyệt Ánh :   2 cuöën/kyâ

CTy TNHH Theáp Thiïn Têm :   2 cuöën/kyâ
Phêåt tûã Thiïån Thaânh, Q.6 :   2 cuöën/kyâ
Ö. Lï Hûng Khanh, Goâ Vêëp :   2 cuöën/kyâ
Nguyïîn Duäng :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Quảng Kính :   2 cuöën/kyâ
Bác sĩ Thanh, Q.3, TP.HCM :   2 cuöën/kyâ
Phật tử Quảng Mỹ :   1 cuöën/kyâ
Cô Diệp Anh và Chị Ngành :   1 cuöën/kyâ
Cô Kim :   1 cuöën/kyâ
Phật tử Chánh Hiếu Trung :   1 cuöën/kyâ
Phật tử Buâi Quang Viïåt :   1 cuöën/kyâ
Thêìy Haånh Thöng, TCPH ÀN :   1 cuöën/kyâ
CTy Dûúåc phêím Phuác Thiïån :   1 cuöën/kyâ
Chõ Kiïìu Oanh :   1 cuöën/kyâ 
PT. Nguyen Thuan 
(namgiao1942@yahoo.com) :   1 cuöën/kyâ
Cö Chêu :   1 cuöën/kyâ
Töíng söë baáo tùång kyâ naây:             452 cuöën

Moåi thöng tin vïì chûúng trònh tùång baáo 
àïën caác chuâa, trûúâng, thû viïån, trung têm 
xaä höåi..., xin liïn laåc: Toâa soaån, Phoâng Phaát 
haânh VHPG : (08) 3 8484 335. 
Email: toasoanvhpg@gmail.com                      

                                                  Ban Biïn têåp

CAÁC ÀÚN VÕ, CAÁ NHÊN
TÙÅNG BAÁO VHPG NÙM 2014

Ban Biïn têåp Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àaä nhêån àûúåc möåt söë thû àïì nghõ tùång baáo, Toâa soaån àaä 
chuyïín àïì nghõ trïn àïën caác àún võ, caác doanh nhên Phêåt tûã vaâ thên hûäu; nùm múái 2014, caác 
caá nhên, àún võ hûúãng ûáng tùång baáo Vùn Hoáa Phêåt Giaáo àïën caác chuâa, trûúâng Phêåt hoåc, trung 
têm xaä höåi troån nùm vúái danh saách nhû sau:
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Bệnh tật của cơ thể tôi là bẩm sinh. Nó kết 
hợp sự kích thích hệ thống thần kinh, sự 
thoái hóa hệ thống xương cốt, và sự biến 
mất dần dần của tất cả các mô liên kết trong 
cơ thể. Bây giờ đây sau mười lần phẫu thuật, 

hai khớp háng, hai vai và một đầu gối của tôi là khớp 
nhân tạo. Tôi cũng đã phẫu thuật chữa trị ung thư. Tôi 
dùng Fentanyl và Tramadol cho bớt đau đớn. Và tôi 
thực hành Phật pháp.

Bệnh của tôi phát vào năm 1960 khi tôi đang ở tuổi 
mới lớn và đang học lớp 11 trung học. Các bác sĩ bắt tôi 
phải nằm nghỉ trên giường trong sáu tháng để cố gắng 
tránh cho cột sống của tôi không bị cong trầm trọng. 
Tôi phải nằm trên một tấm ván với một cái gối tròn kê 
dưới cổ và dùng loại mắt kiếng đặc biệt hình lăng trụ 
để đọc sách.

Trong lúc nằm trên giường bệnh tôi đọc một cuốn 
tiểu thuyết của Jack Kerouac và quyết định nghiên cứu 
Thiền. Tôi đọc tất cả những cuốn sách của D.T. Suzuki 
mà tôi kiếm được và cuốn “Zen Flesh, Zen Bones” của Paul 
Reps. Nằm ngửa trên giường, tôi cố gắng thiền định. Sau 
khoảng một tháng, một cái gì đó bắt đầu lộ ra, có thể là 
một trải nghiệm huyền bí sâu kín hay là những ảo giác 
lâu dài vốn có thể xảy ra trong lúc thiền định.

Không biết là một ảo giác hay là cái gì khác, một 
người đàn ông châu Á xuất hiện để dạy cho tôi thiền 
định sao cho đúng. Ông ấy làm việc với tôi hằng đêm 
trong hai tháng. Ông ấy dạy tôi cách ngồi kiết-già và 
cách thiền nằm. Ông ấy rất khắt khe. Đôi mắt ông ta 
trông dữ dằn. Ông mặc một chiếc áo tràng màu đỏ và 
ông giậm mạnh chân đi quanh phòng, tay cầm một 
cây gậy dài trên đầu có gắn một cái đinh ba bằng đồng 

từ bờ vực cái chết
Sự đau đớn và bệnh tật mãn tính của Jim Willems trở nên tồi tệ đến nỗi anh quyết định tự tử. Nhưng chánh pháp 
đã giúp anh ta qua được những thời khắc đen tối nhất và đã giúp anh ta cảm thấy mình được hồi sinh.

S Y D N E Y S M I T H
N G U YỄN  VĂN  N G HỆ  dịch

Trôû veà



26                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 8 - 2014

thau. Ông cho tôi những công án để suy nghĩ. Ông ấy 
dễ sợ nhưng cũng tuyệt vời. Khi ông có vẻ hài lòng 
với việc học tập của tôi, ông biến mất, không bao giờ 
trở lại nữa. Tôi có thể không bao giờ hiểu được cái trải 
nghiệm này là gì nhưng tôi tu tập hôm nay vì việc dạy 
dỗ của ông ấy chính xác là những gì tôi cần.

Vào thời gian đó, sự đau nhức của tôi chủ yếu là ở 
những đốt sống ngang thắt lưng. Nó làm cho việc ngồi 
thiền rất đau đớn. Thực ra tôi hầu như không thể nào 
ngồi yên được dù lâu hay mau. Về sau, khi tôi cố gắng 
giải thích bệnh của tôi cho các điều phối viên ở các trung 
tâm Rinzai (Lâm Tế) và Soto (Tào Động), họ bảo tôi đừng 
ngồi thiền nếu tôi không thể ngồi yên được. Tôi hỏi tôi 
có thể ngồi ở một nơi nào phía sau để không làm phiền 
ai được không. Họ bảo tôi không được. (Thời gian này là 
những năm sáu mươi và những năm đầu bảy mươi). 

Sau một thời gian, tôi thôi không cố gắng tìm một 
cộng đồng tu để gia nhập nữa. Tôi tu tập một mình 
hoặc với bạn bè. Giữa thập niên tám mươi tôi nghĩ tôi 
nên cố gắng lần nữa tìm một cộng đồng tu tập và tôi 
đến tiếp xúc với Trung tâm Thiền Providence để xin 
tham dự một khóa tu. Người ta thu xếp cho tôi một 
cuộc phỏng vấn với ông Seung Sahn, vị thiền sư người 
Hàn Quốc của trung tâm. Vào ngày phỏng vấn, tôi lo âu 
và sợ sệt. Khi được hướng dẫn đến phòng của ông, tôi 
gõ cửa ba tiếng thì nghe một giọng nói giận dữ hét lớn 
lên bảo tôi đi vào.

Soen Sa Nim (là tên các môn sinh của ông gọi ông) 
đang bị cúm nặng. Mặt ông đỏ gay, chảy mũi nước và 
đang ho dữ dội. Tôi kinh ngạc, chỉ đứng đó nhìn ông và 
không biết phải làm gì.

Ông liếc nhanh nhìn tôi và nói, “Anh đưa cho tôi mấy 
cái khăn giấy Kleenex!”.

Tôi đưa cho ông hộp khăn giấy. Ông hỉ mũi xong, 
đưa lại cho tôi cái khăn giấy đã dùng rồi. Tôi vứt đi.

Ông hỏi, “Anh muốn gì?”.
Tôi nói, “Tôi muốn được thọ giáo với ngài”.
Ông nói “Thế à! Anh là ai? Tại sao anh lại muốn thọ 

giáo với tôi?”.
 Tôi nói cho ông ta biết chút ít về tôi, về bệnh hoạn 

của tôi, về việc tu tập và việc đọc sách của tôi.
Ông nhìn tôi chằm chằm một lát rồi nói “Anh không 

nên đến tu học ở đây. Nơi này người ta sắp giải tán rồi.
Anh nên viết thư cho tôi. Chúng ta sẽ tập thực hành 
công án qua thư. Anh đừng viết thư dài. Viết bưu thiếp 
thôi. Công án thứ nhất cho anh là, ‘Con chó của anh có 
Phật tánh không’?”.

Ông ta lại hỉ mũi một cách giận dữ rồi khoát tay bảo 
tôi đi ra. “Vậy Ngài có nhận làm sư phụ của tôi không?”. 
Tôi cảm thấy bối rối và không hiểu rõ lắm về những gì 
vừa mới xảy ra.

“Vâng, vâng” ông trả lời, như thể tôi là anh chàng ngốc.
Chúng tôi trao đổi thư từ với nhau trong ba năm trước 

khi ông ta đưa tôi qua thực hành công án và bảo tôi 
ngừng viết thư cho ông. Trong những thư ngắn ông viết 
cho tôi, ông tỏ ra rất lỗi lạc và có lòng bi mẫn sâu sắc.

Vào thời gian này, tôi đã tu tập được hai mươi lăm 
năm, hầu như không với một cộng đồng tu nào cả. 
Tình trạng đau nhức của tôi cũng lan rộng ra, mỗi khớp 
xương trong cơ thể tôi đều đau. Nếu lượng định tình 
trạng đau nhức của tôi trên một cái thước chia độ từ 
một đến mười thì sự đau nhức của tôi lúc nào cũng ở 
mức độ sáu hoặc bảy. Tôi nói chuyện với một vài người 
bạn thân và quyết định tự tử.

Một người bạn khuyên tôi nên thử tập thiền minh 
sát (vipassana) và cho tôi tên của ông Joseph Goldstein 
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vốn ở gần tôi ở phía Tây tiểu bang Massachusetts ở tại 
Hội Insight Meditation Society (IMS) ở Barre. Tôi đến 
thăm ông và cảm thấy thân thiết tức khắc. Khi lần đầu 
tiên chúng tôi ngồi cùng nhau trong căn hộ của ông, 
tôi trải nghiệm một trạng thái định sâu.Tôi trân trọng 
xin ông Goldstein cho tôi được thọ giáo với ông và 
tháng sau đó tôi quy y và thọ giới trong một buổi lễ 
bằng tiếng Pali ông cử hành dưới một gốc cây ở IMS.

Tôi bắt đầu làm việc một cách tập trung với ông Joseph 
Goldstein. Ông cho tôi bắt đầu học tập Thanh Tịnh Đạo 
của ngài Buddhagosha (Phật Âm). Ông Goldstein tin rằng 
tập nhập định sâu sẽ giúp tôi hết cảm thấy đau nhức vốn 
là thực trạng cố hữu của tôi. Ông ấy đúng. Thiền minh sát 
và thiền nhập định đã cứu sống tôi.

Tôi tham dự một khóa học chuyên sâu về Phật pháp 
trong hai tuần ở Trung tâm Phật học Barre (cơ sở kinh viện 
của IMS). Ở đây lần đầu tiên tôi tu học cùng Tăng chúng 
và tôi đã làm quen được với những người bạn đạo mà 
tình bạn của chúng tôi tồn tại cho đến tận hôm nay.

Khóa học tập trung kết thúc bằng ba ngày ngồi 
thiền. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trời tôi ngồi 
thiền cùng “những người lạ”. Tôi nhìn thân mình co giật 
vì đau nhức. Các khớp của tôi trở nên đau trầm trọng 
vì ngồi thiền đến nỗi chuyện thiền hành của tôi giống 
như đi khập khiễng nhại người ta làm trò cười. Tôi đến 
gặp một vị trong ban điều hành khóa tu để trao đổi 
về Phật pháp và tôi thấy mình bật khóc. Vị ấy khuyến 
khích tôi sử dụng những trạng thái nhập định như là 
một nơi nương náu khi cơn đau nhức trở nên mãnh 
liệt. Tôi đã qua hết khóa tu như vậy, nhưng đó chỉ là 
một sự điều chỉnh tạm thời cho tôi mà thôi.

Năm tiếp theo, tôi ghi tên tham dự một khóa tu mười 
ngày với Joseph Goldstein, Guy Armstrong và Sharon 
Salzberg. Vào ngày thứ hai của khóa tu, tình trạng đau 
nhức của tôi lên đến khoảng mức độ tám. Ban đêm tôi 
không ngủ được. Trong mấy buổi thiền chính thức, đôi 
khi tôi ngất đi vì thiếu ngủ. Tôi phải ngưng không đi 
thiền hành nữa. Cơn đau làm tôi toát đẫm mồ hôi. Tôi 
để ý thấy người ta di chuyển ra xa cái ghế tôi ngồi ở 
phía sau thiền đường để tránh gây sự chú ý. Có một 
người đã lên tiếng nói với tôi rằng tôi đã làm ngáng trở 
việc ngồi thiền của họ và rằng tôi không nên tham dự 
khóa tu nếu tôi không thể ngồi thiền được.

Trong thời gian tôi đang khổ sở khủng khiếp như 
vậy thì ông Goldstein yêu cầu tôi nói chuyện với một 
người đàn ông trẻ bị liệt hai chân. Anh ấy được người 
ta khiêng vào khiêng ra thiền đường và đặt ngồi trên 
một bồ-đoàn để thiền. Khi di chuyển đây đó bên trong 
IMS thì anh ấy sử dụng xe lăn. Cuộc nói chuyện với anh 
ấy cũng đã nêu lên tất cả những vấn đề tôi đang trải 
qua. Mặc dù đã chuyện trò với tôi, anh ấy vẫn rơi vào 
tình trạng thất vọng sâu xa hơn và sau rốt anh ta cảm 
thấy anh ta phải sớm rời bỏ khóa tu. Mặc dù anh ấy 
nói anh được an ủi khi nói chuyện với tôi và cám ơn tôi 

nhưng tôi vẫn cảm thấy mình quá vô tích sự trong việc 
giải quyết nỗi khổ của anh ta và của chính tôi.

Cuối cùng, sau tám ngày không ngủ, tôi suy sụp và 
phải gọi một người bạn đến đem tôi về. Người tôi tê liệt 
vì kiệt sức, thất vọng và thuốc men không giúp giảm bớt 
chút nào tình trạng đau nhức của tôi. Cảm nghĩ thất bại 
này khiến tôi vào sâu hơn trong việc tu tập của tôi khi 
tôi về nhà. Tôi quyết tâm tìm một sự liên hệ với cơ thể tôi 
vốn thân thiện, có lòng thương xót và khéo léo.

Tôi nhớ có một đêm khi tình trạng đau nhức của tôi lên 
tột bực (mức mười). Ý thức của tôi vỡ vụn. Các giác quan 
của tôi không còn hoạt động mạch lạc nữa. Tôi hốt hoảng 
gọi điện thoại cho ông Goldstein. Tôi không ngồi thiền 
được. Ông Goldstein đã cầm điện thoại nói chuyện với 
tôi trong một tiếng đồng hồ, đưa tôi trở lại với hơi thở của 
mình, trở đi trở lại – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, đầy lòng trắc 
ẩn cho đến khi tôi trụ lại được với hơi thở của mình. Sự 
chú ý bị siết chặt của tôi được nới lỏng ra. Nút thắt quanh 
sự gắn bó chặt chẽ của bản ngã tôi với cái thân tôi không 
còn nữa, và nhân chứng xuất hiện trở lại. Sự đau khổ chủ 
quan biến mất. Tình trạng đau nhức không còn tự do 
hoành hành nữa. Tôi lại cảm thấy có nhân tính.

Đây là một điều khả dĩ mà Chánh pháp mang lại cho 
tôi. Tôi có thể vẫn là con người đầy tình cảm giữa phiền 
não tột cùng – ngay trong tình trạng đau nhức triền 
miên hay là với một tình trạng tàn phế vốn hầu như 
tách tôi ra khỏi cuộc đời. Tu tập theo Chánh pháp, trên 
thực tế, thăm dò chính cái nền tảng của mọi ý thức, và 
tìm thấy được một thực tại xa hơn cảm giác bị xa lánh, 
cô lập – một thực tại mà nơi đó tôi được nối kết một 
cách tương thuộc với tất cả chúng sanh.

Sau hai năm tu học dưới sự hướng dẫn của Golstein, 
tôi tìm được một nơi chốn cho tôi được sống yên ổn với 
tình trạng đau nhức thân xác của tôi. Joseph Goldstein 
khuyên tôi gặp người thầy chính yếu của ông ấy, 
Anagarika Munindra. Ông ấy nói chuyện với tôi về chuyện 
tu học của tôi. Ông ấy và Goldstein cho phép tôi bắt đầu 
dạy học. Tôi muốn làm việc với những người giống như 
tôi – những người không phù hợp với việc tu học bình 
thường, những người bị xa lánh, ở bên ngoài, bị khuyết 
tật hay là bị bệnh mãn tính. Dĩ nhiên, với những hạn chế 
của tôi, việc dạy học của tôi cũng giới hạn trong một số 
nhỏ người tham dự và trong những nơi đặc biệt.

Gần đây tôi bắt đầu giảng dạy một lớp thiền tại Trung 
tâm Thiền định East Bay ở Oakland cho những người 
tàn phế, bệnh tật hay những người có hoàn cảnh riêng 
không thể ngồi thiền chung với người khác được. Lớp 
học được gọi với một cái tên thích hợp “Every Body, 
Every Mind” (tạm dịch ‘Mỗi thân, mỗi tâm’). Sau năm 
mươi năm tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm được ngôi 
nhà Chánh pháp của mình. 

Nguồn:  Back From the Brink, Sydney Smith,  Buddhadharma, 
số mùa đông năm 2013.
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Vu-lan thắng hội không chỉ là một trong 
những đại lễ của Phật giáo mà còn là ngày 
truyền thống chung của dân tộc nhằm tôn 
vinh và phát huy lòng hiếu hạnh của con 
cháu, báo đáp ân sâu cha mẹ, ông bà, một 

trong Tứ trọng ân mà mỗi người con Phật phải luôn 
luôn ghi nhớ và thể hiện tốt đẹp trong từng suy nghĩ 
và hành động của mình.

Trong Nho giáo, lòng hiếu thảo của con cái cũng 
được xem là một trong những phẩm chất cao quý của 
con người. Tuy nhiên, quan niệm về đạo hiếu giữa Phật 
giáo và Nho giáo không phải luôn luôn đồng nhất cả 
về triết lý lẫn cách thức thể hiện trong cuộc sống, thậm 
chí đôi khi còn mâu thuẫn, đối nghịch nữa là đằng khác. 
Thật vậy, với quan niệm “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi 
đại” (Bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là tội lớn 
nhất), giới Nho gia đã từng công kích hàng Tăng-già 
Phật giáo là những kẻ “đại bất hiếu”, là “một tổ chức phi 
xã hội, hay phản xã hội”  (Quan hệ giữa Phật giáo và Nho 
giáo tại Việt Nam, Minh Chi, báo Giác Ngộ số 72). Người 
viết xin giới hạn những nhận định về đạo hiếu qua tác 
phẩm Nhị thập tứ hiếu, một tác phẩm tiêu biểu, từng 
được xem là khuôn vàng thước ngọc cho lòng hiếu 
thảo của con cái theo tư tưởng Nho giáo để có một cái 
nhìn thêm phần ý nghĩa về ngày Vu-lan thắng hội.

Nhị thập tứ hiếu do Quách Cư Nghiệp đời Nguyên 
(1271-1368) soạn ra, kể chuyện 24 người con có hiếu 
ngày xưa ở Trung Quốc, trên từ hàng vua, chúa, quan 
quyền (Vua Thuấn, Hán Văn Đế, Sưu Kiềm Lâu, Châu Thọ 
Xương…), hạng Nho gia (thầy Tăng Sâm, thầy Tử Lộ…), 
dưới đến hạng thứ dân nghèo khổ (Khương Thị, Quách 
Cự…). Đến thời nhà Nguyễn, tác phẩm trên được cụ Lý 
Văn Phức, từng làm quan ba triều Minh Mạng, Thiệu 
Trị, Tự Đức, một bậc túc nho, uyên bác diễn ra quốc âm 
bằng thể thơ song thất lục bát.

Điểm đầu tiên chúng ta nhận thấy qua tác phẩm Nhị 
thập tứ hiếu là các bậc Nho gia muốn đề cao và thăng 
hoa lòng hiếu thảo. Bất kể ai, hoàn cảnh nào, giai cấp 
nào của xã hội cũng có thể làm tròn đạo hiếu nếu có 
tâm thành. Mỗi truyện kể về một người con hiếu hiển 
hiện như một bài học luân lý nhằm giữ cái gốc của đạo 
đức (Hiếu đức chi bản dã, giáo chi sở do sanh dã).

Có những câu chuyện thực sự gây xúc động như 

chuyện Mẫn Tử Khiên, thầy Tăng Sâm, thầy Tử Lộ… Có 
những câu chuyện pha lẫn chút thần thoại, có sự can 
thiệp của các đấng siêu nhiên vì, nói như Nguyễn Du 
là “đã động hiếu tâm đến trời”, như chuyện Mạnh Tông 
khóc măng, Đỗng Vĩnh dệt lụa, Vương Tường nằm trên 
băng, Khương Thị suối tuôn, cá nhảy… Cũng có những 
cách thể hiện lòng hiếu thảo thật… lạ kỳ và  hơi… bất 
bình thường như chuyện Lão Lai 70 tuổi, mặc áo quần 
lòe loẹt múa may, bưng nước giả té, khóc oe oe như 
con nít lên ba để cha mẹ vui. Hoặc như Đường Thị cho 
mẹ chồng bú hằng bao nhiêu năm vì bà quá già, rụng 
hết răng, không ăn cơm được (sữa đâu nhiều thế? Tại 
sao bà lại không thể húp cháo nhỉ?). Hoặc như Ngô 
Mãnh tám tuổi, cởi trần hằng đêm cho muỗi đốt, hút 
máu mình để chúng khỏi… đốt cha mẹ (không hiểu lũ 
muỗi có làm theo ý Ngô Mãnh không, và cha mẹ Ngô 
Mãnh – chắc còn trẻ khỏe vì ngày xưa thường lập gia 
đình sớm – có ngủ ngon được không khi để con thơ 
“hiến máu nhân đạo” như thế).

Có thể đây chỉ là sự cường điệu hơi thái quá để nói 
rằng dù báo hiếu cách nào cũng không đền đáp được 
công ơn biển trời của cha mẹ. Chúng ta vẫn có thể chấp 
nhận được vì đó chỉ là những “tấm gương hiếu hạnh” 
để ta học tập làm theo. Làm được một phần trăm, phần 
ngàn như thế cũng quý lắm rồi.

Tuy nhiên có một ít câu chuyện rất phản cảm, có thể 
gây ra những phản tác dụng về khía cạnh khác của đạo 
đức. Trong số đó có lẽ câu chuyện gây sốc cho chúng 
ta nhất là chuyện “Quách Cự vị mẫu mai nhi” (Quách 
Cự vì mẹ, chôn sống con thơ), vì với tinh thần của một 
Phật tử chúng ta sẽ cảm thấy phân vân đó có phải thật 
sự là lòng hiếu thảo hay không, và tất nhiên dù ở thời 
đại nào con người cũng không thể chấp nhận để làm 
theo được.

Chuyện kể rằng Quách Cự nhà nghèo thiếu gạo, thờ 
mẹ rất hiếu, có một đứa con lên ba tuổi, nghĩ con mình 
ăn bớt phần của mẹ, sợ mẹ đói nên bàn với vợ đem 
chôn sống đứa con. Khi đào hố để chôn thì gặp được 
một hũ vàng trời dành cho “người con hiếu Quách Cự”. 
Hai vợ chồng lại đem con về.

Không nói đến cái chuyện hũ vàng kia, hành động 
thể hiện lòng hiếu thảo của vợ chồng Quách Cự bằng 
cách chôn sống đứa con ba tuổi vô tội (nhưng đối với 

Nhân Vu-lan, đọc lại
“Nhị thập tứ hiếu”

D O Ã N  L Ê
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Quách Cự là có tội) còn ẵm ngửa, ăn mỗi bữa nhiều lắm 
cũng chỉ nửa chén cơm, có nên được ca ngợi hay không? 
(Thế mà được ông trời thưởng cả hũ vàng!). Ngoài cách 
chôn sống con mình, vợ chồng Quách Cự không thể 
tìm được giải pháp nào khác sao? Cùng lắm vợ chồng 
Quách Cự sao không âm thầm tự lóc thịt mình để nuôi 
mẹ như nàng Thoại Khanh đã từng làm cho mẹ chồng, 
hay như Giới Tử Thôi đời Đông Châu Liệt Quốc từng làm 
cho Trùng Nhĩ (Tấn Văn Công) dù đó là giải pháp tạm 
thời, còn hơn là giết con? Hoặc tại sao không làm như 
Đỗng Vĩnh “mại thân táng phụ”, một trong hai người bán 
mình làm gia nô để lấy tiền nuôi mẹ. Chỉ nói riêng về 
mặt đạo đức Nho giáo thì việc vợ chồng Quách Cự chôn 
sống con mình cũng đã bôi mờ đi cái “công cha như núi, 
nghĩa mẹ như nguồn” với con cái. “Hùm dữ còn chẳng nỡ 
ăn thịt con”, vợ chồng Quách Cự còn nhân tính không? 
Đã không có nhân thì làm sao có hiếu, bởi vì “Nhân là 
Trung và Thứ, là đạo đối với người. Nó là trung tâm của 
đạo đức theo Khổng Tử, từ đó mà phát ra các đức khác. Nó 
bao gồm hiếu, trung, nghĩa” (Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử). 
Trên đời này có người mẹ nào táng tận lương tâm đem 
chôn sống đứa con thơ vô tội của mình không? 

Là Phật tử, chúng ta còn thấy rằng hành động của 
vợ chồng Quách Cự là một hành động bất hiếu. Vì 
sao? “Bởi vì người con không hiểu lý nhân quả, chỉ biết 
vun bón hạnh phúc thế gian cho cha mẹ, mà không biết 
mình có thể tạo ác duyên như sát sanh, hại vật… vô tình 
khiến cha mẹ chịu quả bất thiện ở tương lai” (Truyền 
thống Vu Lan báo hiếu - Thích Thông Huệ - Giác Ngộ 
số 134). Do vậy, dù mẹ của Quách Cự không trực tiếp 
nhúng tay vào việc giết cháu, việc làm của Quách Cự 
cũng đã đưa bà vào nghiệp ác này. Và nếu bà biết được 
hành động dã man ấy của Quách Cự thì bà có nuốt nổi 
miếng cơm nhỏ của cháu mình để lại không? Cần lưu 
ý rằng mẹ của Quách Cự rất yêu cháu nội vì bà luôn 
bớt cơm của mình cho cháu ăn. Hành động này đã vô 
tình khiến Quách Cự giết con. Giả sử hành động của 
Quách Cự đã thật sự hoàn tất mà không có phép mầu 
nào xảy ra, khi thấy vắng cháu trong bữa ăn, tất nhiên 
bà mẹ sẽ hỏi, Quách Cự sẽ phải nói dối, và liệu dối bà 
được bao lâu? Một ngày, hai ngày? Đến khi bà biết 
được sự thật cháu mình đã bị chôn sống vì mình thì 
liệu bà có thể sống được không? Cứ cho rằng Quách 
Cự vì quá hiếu với mẹ mà không thương xót đứa con, 
và không bị lương tâm giày vò, thì ông ta cũng chỉ thấy 
cái lợi trước mắt là dư thêm được ít cơm cho mẹ và sẽ 
chẳng kéo dài được bao lâu trong hoàn cảnh nghèo 
đói như thế; mà không thấy hành động ấy chắc chắn 
làm cho mẹ mình đau khổ và có thể chết trong một 
tương lai không xa sau đó. Nên việc giết con của Quách 
Cự không những là thiếu nhân tính, mà còn do sự ngu 
muội, thiển cận nữa.

Có người cho rằng dù sao vợ chồng Quách Cự cũng 
chưa giết con nên không gây tội ác. Giả dụ như không 

có cái hũ vàng “trời giáng” ấy thì Quách Cự nhất định sẽ 
chôn sống con mình, điều đó là hiển nhiên. Kinh nói: 
“Ý dẫn đầu các nghiệp”, nên dù chưa thực hiện hành vi 
tội ác, vì lý do khách quan chứ không phải do sự hối cải 
của tâm, nghiệp ác của Quách Cự cũng đã dấy khởi. Tây 
phương cũng có đồng quan điểm khi nói “Tư tưởng 
là hạt giống của hành động” (Thought is the seed of 
action). Ngay trong Nho giáo ta cũng thấy rõ tư tưởng 
“nhất thiết duy tâm tạo” khi Đức Khổng Tử nói: “Nếu 
tâm không có ở đây thì nhìn mà không thấy, nghe mà 
không biết, ăn mà không hay mùi vị” (Tâm bất tại yên, 
thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị). Ý 
nghiệp là quan trọng nhất trong tam nghiệp. Vậy cái ý 
chôn sống con của vợ chồng Quách Cự đã là một tội 
đại ác rồi.

Đạo hiếu của Nho giáo nhìn chung, là những hành 
vi đạo đức của con cái đối với cha mẹ ở thời hiện tại: 
phụng dưỡng vật chất, an ủi tinh thần khi người còn 
sống, phụng thờ hương khói khi người quá vãng với 
một tấm lòng tôn kính, bởi vì “Hiếu ngày nay gọi là có 
thể nuôi được cha mẹ, đến như giống chó, giống ngựa đều 
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có người nuôi, nuôi mà không kính thì lấy gì phân biệt” 
(Kim chi hiếu dã, thị vi năng dưỡng, chí ư khuyễn mã giai 
năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hô – Khổng Tử, Luận 
ngữ). Nho giáo còn đòi hỏi ở một người con hiếu phải 
biết gìn giữ bản thân, nuôi chí lập thân làm vẻ vang cha 
mẹ, không a tòng với cha mẹ làm điều bất nghĩa, phải 
sanh con đẻ cái nối dõi tông đường. Tóm lại, mọi hoạt 
động, hành vi hiếu thảo của con cái chỉ nhắm đến việc 
báo ân cha mẹ ở đời hiện tại, như Khổng Tử trả lời thầy 
Tử Lộ khi hỏi về linh hồn sau cái chết, rằng “Sự sống còn 
chưa biết, sao biết được sự chết” (Vị tri sinh, yên tri tử).

Đạo hiếu trong tư tưởng Phật giáo không dừng 
lại ở việc báo ân cha mẹ trong đời hiện tại mà còn cả 
trong đời quá khứ và vị lai. Kinh Nhẫn Nhục dạy: “Điều 
lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều cực ác là bất hiếu 
vậy”. Trong kinh Hiếu Tử, Phật dạy: “Nếu không thể dùng 
Ba ngôi báu khuyến hóa cha mẹ thì người con tuy có hiếu 
đủ đường cũng vẫn là bất hiếu”. Kinh Bất Tư Nghì Quang 
dạy: “Hướng dẫn cha mẹ quay về Chánh pháp mới thực 
là báo hiếu”. Đối với người Phật tử làm tròn đạo hiếu 
không chỉ phụng dưỡng cha mẹ ở đời hiện tại, mà còn 
phải biết hướng cha mẹ thọ Tam quy, trì Ngũ giới, bỏ 
ác làm lành. Các bậc Sa-môn xuất gia, truyền thừa sứ 
mệnh hoằng pháp lợi sanh, là những người thực hiện 
đạo hiếu xuất thế gian, cao cả nhất, cùng tột nhất báo 
ân cha mẹ không chỉ ở đời hiện tiền mà còn từ bao đời 
trong quá khứ và cả vị lai.

Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ngày 
thắng hội Vu-lan chúng ta cùng ngưỡng vọng Đức 
Mục-kiền-liên, một tấm gương đại hiếu sáng ngời ba 
cõi, nguyện theo bước Ngài giữ tròn đạo hiếu như lời 
Phật dạy. Và hãy cùng đọc lại Nhị thập tứ hiếu, dù có 
bó hẹp trong tư tưởng Nho giáo, nhưng hầu hết vẫn 
là những bài học đạo đức đáng quý về lòng hiếu thảo, 

nhất là trong thời đại hiện nay, bị ảnh hưởng bởi nền 
văn minh vật chất Tây phương, các giá trị tinh thần gia 
đình rất dễ bị phá vỡ, đạo đức như chiếc xe mất thắng 
đang tuột dốc, vì tuổi trẻ, kể cả những người trung 
niên, lớn tuổi có khuynh hướng quên dần đi những 
truyền thống tâm linh tốt đẹp và nguội lạnh trong mối 
quan hệ gia tộc, như con cái đánh đập, thậm chí giết 
cha mẹ mình mà ta đã chứng kiến ngay trong cuộc 
sống hàng ngày hoặc nắm bắt trên các phương tiện 
thông tin. Chúng ta thật sự đau lòng và kinh hoàng 
thấy xuất hiện càng ngày càng nhiều những sự bạo 
hành thật khủng khiếp, không thể tưởng tượng của 
con cái đối với đấng sanh thành ra mình, đôi khi chỉ vì 
những duyên cớ nhỏ nhặt nhất.

Đây là một vấn đề vô cùng trọng đại và cấp bách 
đặt ra cho các nhà làm giáo dục, các nhà xã hội học của 
chúng ta, phải gấp rút bắt tay hành động với các giải 
pháp hiệu quả, với một chương trình giáo dục đạo đức 
theo truyền thống cho tuổi trẻ, không phải là thời gian 
để tổ chức các hội nghị ngồi phân tích nguyên nhân, 
tranh cãi giải pháp…

Sau hết, người viết chỉ là một kẻ hậu học, chỉ muốn 
đưa ra vài ý kiến theo sự hiểu biết còn nhiều hạn chế 
để các Phật tử, nhất là giới trẻ, cùng suy nghĩ về đạo 
hiếu nhân dịp Vu-lan, chứ không có ý phê bình một 
tác phẩm của bậc trưởng thượng đã được trân trọng 
hàng thế kỷ nay. Dĩ nhiên ở đây ta chỉ học cái tâm hiếu 
thuận của người xưa chứ khó có thể, nếu không muốn 
nói là không có thể, làm như họ được. Cách thể hiện 
lòng hiếu thảo mỗi thời, mỗi nơi tuy có khác nhưng 
tâm hiếu thì không thay đổi.

Chúng ta phải luôn ghi nhớ lời Phật dạy: “Gặp thời 
không có Phật, thờ kính cha mẹ chính là thờ Phật vậy” 
(Kinh Đại Tập). 
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Cách nay hơn mười năm…
Một buổi sáng, khi đang bước chân lên thềm 
nhà ông Hai Nam, một thân chủ và cũng là 
người họ hàng xa của tôi, tôi hơi giật mình 
vì thình lình nghe tiếng roi gõ côm cốp và 

có tiếng gọi lớn, “Thằng Hai đi vô, đừng dang nắng nữa, 
sao má nói hoài mà con không nghe vậy?”. Nhìn vào, tôi 
thấy bà Năm Giây, mẹ của ông Hai Nam, đang đứng cạnh 
cửa nhà sau, tay cầm chiếc roi nhỏ nhịp nhịp vào cánh 
cửa, mắt thì nhìn ra ngoài sân, nơi ông Hai Nam, con trai 
trưởng của bà, đang lui cui trở mấy trái bắp vàng tươi 
phơi dưới mặt đất lát xi-măng. Có lẽ bà cụ bực lắm vì gọi 
mấy lần mà có vẻ người con vẫn tỉnh bơ, chẳng trả lời, trả 
vốn gì cả.

Thấy cảnh đó, tôi hết sức thích thú. Đâu phải ai cũng 
có may mắn như tôi, được chứng kiến một bà mẹ đã 103 
tuổi vẫn còn khỏe mạnh, tỉnh táo cầm roi đe người con 
mới có… tám mươi mấy tuổi. Ngẫm nghĩ, cái câu “thất 
thập cổ lai hy” thời này tuy thấy đã lạc hậu vì với đà tiến 
bộ của khoa học, kỹ thuật, cuộc sống được nâng cao mọi 
mặt trong đó có lãnh vực y tế nên tuổi thọ con người 
cũng được nâng lên khá nhiều, tuy nhiên, vượt qua hàng 
tám, chín mươi để đến hàng trăm như bà cụ nhà này, quả 
thật hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi khẽ hắng giọng, bà Năm Giây quay lại, vui vẻ chào 
hỏi và than phiền chuyện người con lỳ lợm, cứ ra ngoài 
dang nắng, rồi sẽ nhức đầu, sổ mũi cho coi. Bà cụ ca cẩm, 
“Thằng này ngày càng hư, cậu thấy đó, tôi kêu hoài mà nó 

Phúc Thọ song toàn
HƯƠN G  ĐỨC
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có thèm vô đâu”. Tôi không dám cười mà chỉ nói, “Nắng 
sáng mà, không sao đâu cụ. Vả lại, chú Hai bị lãng tai, cụ 
kêu như vậy, chú không nghe đâu”. Bà cụ hơi ngớ người, 
lãng tai à, thường tui kêu nó dạ ran mà lãng gì. Tôi cười, 
không đáp.

Đợi người cháu nội gái đi chợ về,  tôi hỏi thăm diễn tiến 
sức khỏe của bà cụ xong mới bắt đầu thăm khám. Bữa đó, 
huyết áp bình thường và tình trạng nhiễm khuẩn đường 
hô hấp đã giảm nhiều. Như thông lệ, tôi phân thuốc, ghi 
rõ ngày giờ, cách dùng cụ thể, giao cho người cháu gái, 
căn dặn kỹ càng. Bà Năm Giây im lặng nhìn, một lát sau bà 
nhắc cháu, nhớ cho kỹ nghe con, vô họng rồi móc không 
ra đâu. Nghe bà cụ nói, tôi bật cười. Thiệt là đáng nể; bà 
lão đã ngoài trăm tuổi mà về chuyện thuốc men vẫn giữ 
nguyên tắc bất di, bất dịch là đến bệnh viện thì uống 
thuốc bệnh viện cho, ở nhà bệnh thì uống thuốc của bác 
sĩ trực tiếp khám đưa, còn thuốc người nhà mua ở tiệm 
thuốc tây hoặc ở đâu mang về, bà dứt khoát không chịu 
uống. Mặc ai nói gì thì nói… 

Trong hơn ba mươi năm hành nghề y, có lẽ bà Năm 
Giây là người bệnh đặc biệt mà tôi nhớ rất nhiều, do  bà 
cụ là người bệnh cao tuổi nhất mà tôi được chăm sóc; lại 
nữa, tuy ngoài trăm tuổi nhưng bà cụ hết sức tỉnh táo, 
lịch sự lại có cách sống, cách cư xử rất đáng nể phục của 
người Phật tử thuần thành; mặt khác, sự hiếu thảo của 
con cháu bà cụ cũng rất đáng kính phục; họ không nệ hà 
vất vả, tốn kém để bảo vệ sức khỏe cho ông bà, cha mẹ 
khiến tôi cảm động. Cái câu ”nuôi cha mẹ, tính ngày, tính 
tháng”, ở đâu đó đúng, chứ đối với dòng họ, gia đình này 
dường như rất xa lạ…

Bà Năm Giây là người địa phương, cha mẹ, dòng họ 
đều sinh sống ở đây bao đời; bà có chồng người Hoa, gốc 
Triều Châu di cư tới đây từ nhỏ. Lúc sinh thời, ngoài nghề 
làm bánh, chồng bà còn lãnh nhiệm vụ làm ông từ, trông 
coi, chăm sóc một ngôi miễu do hội người Hoa trong địa 
phương dựng nên; ngôi miễu này dân trong vùng chúng 
tôi thường gọi là chùa Bà, có lẽ do thờ bà Chúa Xứ như 
những ngôi miếu khác. Tuy có chồng là một ông từ phục 
vụ miếu mạo, nhưng vốn là Phật tử đã quy y từ nhỏ, bà 
Năm Giây luôn giữ tròn Tam quy Ngũ giới, siêng năng 
thực hành lời Phật dạy và hết lòng hỗ trợ sự phát triển 
của Phật giáo địa phương.

Vào thời chiến tranh, do con đông, người con trai sống 
với bà phải chật vật làm đủ thứ nghề để tìm miếng cơm, 
manh áo cho gia đình, kinh tế thuộc dạng khó khăn. 
Sau có người rủ ông hùn hạp, thu mua heo về giết mổ 
và chuyển lên Sài Gòn bán kiếm lời. Việc làm ăn này rất 
thuận lợi, chẳng bao lâu gia đình ông đã có của ăn, của 
để. Nhưng bà Năm Giây vốn biết rõ luật nhân quả, ngay 
từ đầu đã phản đối việc làm ăn buôn bán của con. Bà kiên 
trì, giải thích cho con mình hiểu, việc dùng sanh mạng 
của loài vật, đặc biệt là loài vật lớn như trâu, bò, heo để 
làm phương tiện kiếm sống, dù trước mắt có thể có nhiều 
tiền nhưng cũng thường mang lại hậu quả xấu cho hiện 

đời và nhiều kiếp sau. Mưa dầm thấm sâu, kết hợp lời dạy 
dỗ của bà và những chuyện không may liên tục xảy ra 
với gia đình mình nên người con trai trưởng của bà đã 
bỏ nghề có lợi nhuận cao này, trở về nghề làm bánh trái. 
Cuộc sống dù tiếp tục bị khó khăn nhưng ông ấy rất vui 
vẻ vì đã hiếu thảo nghe lời mẹ dạy và tâm thanh thản, 
không sợ quả báo xấu do nghề nghiệp mang lại.

Nhà bà Năm Giây nằm đối diện với ngôi chùa cổ duy 
nhất trong làng. Từ thời còn trẻ cho tới lúc tuổi già, với 
tư cách là Phật tử, bà đã có rất nhiều đóng góp cho ngôi 
chùa này. Ngoài việc cúng dường vào rằm hàng tháng, 
quyên góp vào những đợt tu bổ chùa, dù bận bịu việc 
mưu sinh, bà vẫn tranh thủ bỏ công sức, huy động con 
cháu trực tiếp tham gia phục vụ cho việc xây dựng những 
công trình mới của chùa. Lúc còn khỏe, chính bà cùng 
con cháu đi cạy đất ruộng nhà, đi xin lá dừa khô trong 
làng đẩy xe về để độn chiếc ao rất to trước cửa chùa (ao 
này do chánh quyền đào lấy đất đắp xây chợ làng vào 
thời Pháp thuộc), nhờ vậy, ngôi chùa bây giờ mới có được 
cái sân rộng rãi, trồng hoa, cây cảnh xinh đẹp cho khách 
thập phương ngắm nhìn lúc đến chùa lễ Phật.

Ngoài tư cách là thầy thuốc gia đình, do có họ hàng 
xa, nên những sinh hoạt như lễ lộc cúng quảy ở gia đình 
ông Hai Nam, tôi thường được mời đến tham dự. Những 
ngày lễ lớn trong năm như ngày Tết Nguyên đán, Tết 
Trung thu, lễ Vu-lan, con cháu bà dù xa xôi, bận bịu mấy 
cũng cố gắng thu xếp về để chúc sức khỏe bà cùng cha 
mẹ và nghe những lời dạy dỗ của bà về đạo và đời. Tôi có 
mặt như một chứng nhân quan sát, ghi nhận một nề nếp 
đáng quý và hiếm hoi của một dòng họ, luôn lấy chữ hiếu 
thuận làm đầu. Và với tư cách là người con Phật, người 
đứng đầu của dòng họ này đã hướng dẫn thành công 
con cháu của mình đến với Phật pháp bằng một tâm chí 
tín, chí thành.

Khi đã bước vào hàng chín mươi, sức khỏe của bà Năm 
Giây bắt đầu yếu đi, việc chăm sóc y tế cần nhiều hơn; 
tôi phải thường xuyên đến khám bệnh và nhắc nhở về 
cách ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp với tình trạng sức 
khỏe của bà cụ. Mọi việc bà cụ đều nhất nhất nghe theo, 
từ chuyện bỏ thói quen ăn trầu đã mấy chục năm, đến 
những việc nhỏ nhặt như bỏ không dùng dép Lào vì loại 
dép này không bám dính mặt đất có thể gây sợ té ngã, 
không ăn mặn quá, giảm ăn nhiều chất ngọt, chất béo… 
Nhưng có một điều bà cụ cương quyết không nghe, dù 
ai góp ý cũng mặc, kể cả tôi, đó là việc khuyên không ăn 
chay vào các ngày rằm và ba ngày Tết Nguyên đán; vì lẽ 
cứ sau một, hai ngày ăn chay bà cụ lại phát bệnh; khi thì 
huyết áp tăng cao, đau khớp, lúc lại sốt, ho do suy giảm 
miễn dịch. Có người nói với bà, mua thịt cá làm sẵn ngoài 
chợ làm đồ ăn, bà đâu phạm tội sát sinh, vậy vừa giữ được 
giới cấm vừa giữ được sức khỏe; bà cụ gạt ngang liền, 
“Ngày xưa tui ăn chay kỳ, còn sau này do sức khỏe kém chỉ 
còn ăn mấy ngày rằm mà không giữ được thì thẹn với Phật 
lắm, có bệnh tui cũng ráng chịu, đừng xúi tui ăn mặn vào 
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mấy ngày rằm nữa”. Ai nấy đành chịu thua. Bà cụ chỉ chịu 
nghe lời khuyên là không ăn chao vì có độc tính cao, dễ 
gây bệnh cho người có sức khỏe kém. Thế là tôi cứ sau 
ngày rằm, mùng một, ngày tết thì lại chuẩn bị đi khám 
bệnh cho bà cụ. Bà đã duy trì việc ăn chay như thế đến 
ngày mất đi.

Điều tôi thán phục nhất ở người đàn bà ngoài trăm 
tuổi này là sự mimh mẫn đến kỳ lạ của bà cụ. Cụ có thể 
đọc vanh vách toàn bộ Thập chú không sai một chữ, kể cả 
bài chú Lăng Nghiêm, bài chú dài nhất trong Thập chú. Bà 
cụ dễ dàng đọc một mạch tới câu thứ ba trăm mới ngừng; 
bà bảo bà chỉ thuộc tới đây vì khi phát tâm học thuộc bài 
chú này, bà đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thể nhớ 
nổi nữa. Bà kể, lúc bà buồn và thất vọng vì sự giới hạn 
của đầu óc mình thì một đêm, bà nằm mơ thấy có một 
nhà sư đến bảo rằng chỉ cần học thuộc mười câu chót 
của bài chú là đủ rồi, thế là từ đó bà chỉ học thuộc và tụng 
mười câu cuối cùng của chú Lăng Nghiêm, còn ba trăm 
câu trước bà vẫn nhớ dù không tụng đọc thường xuyên. 
Lần đầu tiên nghe bà đọc ba trăm câu chú Lăng Nghiêm, 
tôi phải lắc đầu, phục bà sát đất.

Cho đến khi bà đã 103 tuổi, hàng đêm bà vẫn thực 
hành công phu đều đặn, thắp hương, lạy Phật, tụng kinh, 
trì chú; chỉ khi nào bệnh nhiều bà mới chịu gián đoạn việc 
tu tập. Phân tích nguồn gốc minh mẫn của bà, tôi thấy có 
một sự tương quan rất lớn đến việc siêng năng thực hành 
công phu hàng đêm của bà, nhờ bộ não được hoạt động 
liên tục nên nó ít bị thoái hóa như những người già không 
thường xuyên hoạt động trí não…

Đến năm bà được 104 tuổi, vào đầu thángTư, một hôm, 
tôi ngủ và nằm mơ, thấy bà quỳ trước tượng Phật A-di-đà, 
pho tượng phát hào quang sáng rực cả một vùng, sau đó 
lại thấy một người bạn đồng nghiệp đưa cho tôi một tấm 
phim X quang, chụp hình phổi của bà, người ấy vừa đưa 
vừa lắc đầu; đúng lúc đó, tôi giật mình thức giấc; tỉnh dậy, 
lòng tôi thầm lo, chắc có chuyện lớn với sức khỏe của bà 
rồi. Không ngờ, lo lắng đó trở thành hiện thực. Hôm sau, 
người nhà nhờ tôi đến khám bệnh cho bà, bà đã bị nhiễm 
khuẩn đường hô hấp rất nặng. Sau khi khám xong, tôi 
yêu cầu cho bà đi nhập viện, lúc đưa bà ra xe cấp cứu, tôi 
thấy lo lắng nhiều, kinh nghiệm nghề nghiệp và linh tính 
báo cho tôi biết bà khó mà vượt qua đợt bệnh này.

Một tuần sau, do biết mình không thể sống nổi nữa, bà 
kiên quyết yêu cầu con cháu đem bà về nhà, mong được 
chết ở nơi quen thuộc đã sống bấy lâu. Ngày bà trở về, 
tôi đến thăm, nhìn toàn thân bà bị sưng phù, nằm kê đầu 
trên gối cao cho bớt khó thở, lòng tôi thấy xót xa vô cùng; 
đúng là quy luật sanh tử vô thường không chừa ai cả. 
Thấy tôi, bà nhìn, tỏ ý chào hỏi rồi quay mặt chăm chăm 
nhìn vào ảnh tượng Phật A-di-đà treo trên tường, miệng 
lầm rầm niệm Phật. Chín giờ sáng hôm sau, bà nhẹ nhàng 
tắt hơi, về cõi vĩnh hằng.

Lễ tang của bà được tổ chức trang nghiêm nhưng 
đơn giản và có một điều đặc biệt trong lễ tang là việc 

cúng quảy, chiêu đãi chỉ toàn bằng thức ăn chay, một 
việc chưa từng có tiền lệ ở quê tôi. Con cháu của bà đã 
cương quyết thực hiện việc đó theo di nguyện của bà, 
bất kể lời bàn ra tán vào của người ngoài, một quyết 
định rất đáng nể phục.

Hai năm sau đó, ông Hai Nam và vợ ông ấy lần lượt qua 
đời ở độ tuổi tám mươi ngoài. Ba cái tang trong ba năm 
liên tiếp khiến ai cũng thấy xót xa giùm cho con cháu của 
bà Năm Giây. Dù đau đớn do liên tục mất người thân yêu, 
nhưng con cháu bà luôn lo toan chu toàn lễ nghĩa. Có lẽ 
do học Phật pháp bấy lâu, họ đã nắm được lẽ vô thường 
nên trong đám tang, rất ít tiếng khóc, chỉ có những vệt 
nước mắt lau vội và tiếng rì rầm tụng kinh, niệm Phật 
A-di-đà để hộ niệm cho người đã khuất. Việc cúng quảy 
và chiêu đãi trong hai đám tang của ông Hai Nam và vợ 
ông cũng hoàn toàn bằng đồ chay lạt - một việc làm khởi 
đầu từ một dòng họ, về sau đã trở thành hiện tượng lan 
truyền nhanh chóng trong quê tôi khi dân trong làng có 
việc tang chế.

Sau đám tang, cuộc sống dần trở lại bình thường, con 
cháu bà Năm Giây tiếp tục sống theo đường hướng tốt 
đẹp mà bà đã vạch ra. Họ càng ngày càng tin tưởng, gắn 
bó với Phật pháp, sống hòa thuận, thực hành theo lời 
Phật dạy trong đạo, ngoài đời…

Bây giờ, hàng năm, đến ngày Người cao tuổi, xem trên 
đài truyền hình tỉnh, tôi không còn được thấy cảnh cụ 
Năm Giây tỉnh táo, lịch sự chào hỏi các viên chức chính 
quyền tỉnh, địa phương và đại diện Hội Người cao tuổi 
đến thăm, lòng tôi lại thấy nao nao tiếc nhớ, tiếc một 
người đã vượt được tuổi ngoài trăm mà gia đình của 
người đó đã  cố công gìn giữ với phần đóng góp nhỏ bé 
của tôi, nhớ một người cả đời có một cách sống tốt đẹp 
của người Phật tử - cách sống tốt đời, đẹp đạo.

Ôi, mấy ai có được cả phúc và thọ như bà cụ ấy. 
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Làng Kim Long thuộc phường Kim Long, thành 
phố Huế, nằm bên dòng sông Hương êm đềm, 
nổi tiếng là nơi tập trung hầu hết các đền thờ 
của họ hàng bên ngoại các vua nhà Nguyễn 
như đền thờ các ngài Đức Quốc công, ngài Qui 

Quốc công, ngài Vĩnh Quốc công, ngài Diễn Quốc công, 
ngài Phước Quốc công… Bài viết này xin cố gắng ghi 
lại những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của ngài 
Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng cũng như kiến trúc 
đền thờ Đức Quốc công, một di tích thuộc hệ thống đền 
miếu gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển kinh 
đô Huế dưới thời nhà Nguyễn.

Phạm Đăng Hưng,
một vị quan đại thần nhà Nguyễn
Phạm Đăng Hưng sinh năm 1764 tại giồng Sơn Quy, 

thôn Tân Niên Đông, huyện Kiến Hòa, trấn Định Tường 
(nay thuộc xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang). Ông là vị quan thanh liêm, văn võ song toàn, 
nổi tiếng liêm khiết. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng 
như: Tham tri Bộ Lại kiêm Chưởng trưởng đà sự (1805), 
Thanh tra trường thi Hương ở Kinh Bắc (1807), Thượng 
thư Bộ Lễ (1813) kiêm quản Khâm thiên giám (1815). 

Ông là thân phụ của Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ; 
nghĩa là thông gia với vua Minh Mạng, nhạc phụ của 

Đền thờ ngài 
Phạm Đăng Hưng

Bài & ảnh:  T RẦN  VĂN  DŨN G

Đ Ấ T  N Ư Ớ C  M Ế N  Y Ê U
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vua Thiệu Trị, ngoại tổ của vua Tự Đức. Thái hoàng Thái 
hậu Từ Dũ là bậc mẫu nghi thiên hạ, không những giúp 
triều đình trị quốc an dân mà còn nổi tiếng là người 
phụ nữ đức hạnh và biết cách nuôi dạy con.

Năm 1819, khi vua Gia Long bị bệnh nặng, ông vâng 
mệnh phụng thảo di chiếu và cùng với Lê Văn Duyệt 
thực hiện di chiếu, lập hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm lên 
ngôi, lấy hiệu là Minh Mạng. Năm 1821, ông được sung 
làm Phó tổng tài của Quốc sử quán. Nhưng do bị gièm 
pha, ông bị giáng hai cấp. Đến năm 1824, ông được 
phục chức, làm Thượng thư Bộ Lễ như trước.

Sách “Đại Nam thực lục” của triều Nguyễn có ghi, 
mùa hạ năm 1825, vua Minh Mạng đi kinh lý ở tỉnh 
Quảng Nam, giao quyền cai quản kinh thành Huế cho 
ông. Tháng Năm năm đó, ông bị bệnh mất tại Huế, thọ 
61 tuổi.  Vua Minh Mạng ra dụ: “Đăng Hưng là đại thần 
già cả, trung thành văn nhã, vua rất tin dùng. Đến nay 
chết, tặng Hiệp biện Đại học sĩ, cho thụy là Trung Nhã; 
lại cho 500 quan tiền, 3 cây gấm Tống, 10 tấm lụa”1. Linh 
cữu của ông được đưa về an táng tại quê nhà.

Năm 1849, ông được vua Tự Đức truy thăng hàm 
Vinh Lộc đại phu Thái bảo, Cần Chánh điện Đại học sĩ, 
tước Đức Quốc công và được thờ ở miếu Trung Hưng 
Công Thần, tên được ghi ở đền Hiền Lương. Ngoài ra, 
vua còn cho xây đền thờ tại xã Kim Long ở phía Tây 
kinh thành. Ngày kỵ của Đức Quốc công, vua rước Thái 
hoàng Thái hậu Từ Dũ đến đền thờ làm lễ. Sử triều 
Nguyễn có chép sự việc này như sau: “Nay lễ tấn tôn 
đã xong, ra ơn cho họ ngoại cho nên gia tặng hàm Đặc 
tiến Vinh lộc đại phu, Cần Chính điện Đại học sĩ, phong là 
Đức Quốc công, vẫn tên thụy là Trung Nhã. Chính thất họ 
Phạm Văn, phong là Đức Quốc nhất phẩm phu nhân, tên 
thuỵ là Đoan Từ. Dựng đền thờ ở xã Kim Long”2.

Đền thờ Đức Quốc công,
một công trình kiến trúc độc đáo
Đền Đức Quốc công ra đời vào năm 1849, nằm quay 

mặt về phía dòng sông Hương thơ mộng, tại địa chỉ 
số 6 đường Kim Long, thành phố Huế. Sách “Đại Nam 
nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn trong 
mục đền miếu có ghi: “đền Đức Quốc công ở xã Phú Xuân 
về phía Tây kinh thành, thờ Thái bảo Đức Quốc công họ 
Phạm Đăng và quốc thái phu nhân Phạm Văn thị, dựng 
từ đầu niên hiệu Tự Đức”3. Hiện nay, tuy khuôn viên diện 
mạo đền thờ trải qua biến động của thời gian và lịch sử 
bị thu hẹp, nhưng thần thái của đền thờ vẫn được giữ 
nguyên, trong đó phải kể đến không gian thờ tự với 
nhiều hiện vật vô cùng quý giá.

Cổng vào đền thờ xây dựng theo kiểu tam quan 
- môn lâu bề thế và được trang trí rất công phu. Cửa 
chính giữa dành cho vua (hoặc các quan được nhà vua 
cử đại diện cho vua), hai cửa hai bên dành cho nam 
(trái), nữ (phải) con cháu và bá tánh. Đến trước cửa, 
nhìn lên vọng lâu trên cửa thấy năm chữ lớn: “德 國 

公 祠 門 Đức Đức Quốc công từ môn”, phía dưới một 
khoản tên đền được chạm nổi  “Đức Quốc công từ”.

Cách cổng đền khoảng 42m, trên sân gạch có một 
tấm bia lớn bằng đá Thanh; bBia cao 2,34m (không kể 
phần bệ bia) rộng 1,3m, dày 20cm; trán bia chạm hình 
“lưỡng long triều nhật” và thân bia chạm hoa lá cách 
điệu; bề mặt khắc bài văn chữ Hán do Phan Thanh Giản 
và Trương Quốc Dụng soạn thảo vào năm Tự Đức thứ 
10 (1858) nhằm ca ngợi công đức của Đức Quốc công 
Phạm Đăng Hưng. Bài văn bia này khắc theo ý chỉ của 
Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ vào năm Thành Thái thứ 3 
(1891). Ngoài ra, hai bên tả hữu khuôn viên đền thờ 
còn có ngôi miếu nhỏ thờ thổ thần và một bà chúa do 
Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ lập ra.

Công trình kiến trúc chính của đền thờ Đức Quốc 
công là ngôi nhà rường có tiền đường 5 gian, chính 
đường 3 gian dài 19,7m, rộng 18,3m được làm theo 
kiểu nhà kép. Trong đó gồm hai bộ mái được nối lại với 
nhau bằng trần thừa lưu, theo đúng phong cách nhà 
rường truyền thống xứ Huế: mái lợp ngói liệt, có đắp 
các chi tiết trang trí bằng vôi vữa chủ đề “lưỡng long 
chầu hổ phù”, khung sườn bằng gỗ được chạm trổ hết 
sức tinh tế, hệ thống bao che bằng tường xây gạch có 
trát vữa, móng xây đá hộc bó vỉa bằng gạch, vách ngăn 
không gian nội thất và cửa bảng khoa bằng gỗ; cùng 
với những bức hoành phi, đối liễn chạm khắc chữ Hán 
trang hoàng khắp các gian đền thờ.

Trong khuôn viên thoáng rộng của đền thờ, ở tay 
phải nhìn từ trong ra ngoài tiền đường Kim Long, có 
dựng đền thờ Phạm tộc lấy tên là Tích Thiện Từ. Ẩn ý 
của bức hoành phi khắc sơn son thếp vàng ấy được 
treo ở gian giữa đền thờ ngày trước có nguồn từ tứ 
tự thành ngữ “Tích thiện phùng thiện”, có nghĩa làm 
nhiều điều lành, lâu ngày tích chứa lại thì sẽ được gặp 
điều lành4.

Trong điện, ở gian giữa chính đường đặt án thờ ông 
bà Phạm Đăng Khoa, Phạm Đăng Tiên, Phạm Đăng 
Dinh, Phạm Đăng Long (gian thờ này trước đây thờ ở 
Tích Thiện Từ); phía trên có treo bức hoành phi sơn son 
thếp vàng đề dòng chữ: “德 國 公 祠 Đức Quốc công 
từ”, dòng chữ bên phải: “敕 製 Sắc chế”, dòng bên trái: 
“嗣 德 二 年 六 月 吉 日 造 Tự Đức nhị niên lục nguyệt 
cát nhật tạo” (Tạo dựng vào ngày tốt, tháng 6 năm Tự 
Đức thứ 2 - 1849). Từ ngoài nhìn vào, phía bên phải có 
án thờ ngài Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng và phu 
nhân, bên trái có án thờ Hội đồng Phạm Đăng tộc.

 Đền thờ còn lưu giữ một số hiện vật có giá trị lịch sử 
văn hóa như: lỗ bộ, hương án, chuông, trống nguyên 
gốc. Trên các cột đền thờ treo ba câu đối, ngoài giá 
trị văn chương, ba câu đối còn là những hiện vật quý 
hiếm. Nhờ sự chỉ dẫn của thầy Phạm Đăng Thiêm - hậu 
duệ đời thứ sáu trông coi đền thờ, chúng tôi xin ghi lại, 
phiên âm và tạm dịch ba câu đối để khách tham quan 
được hiểu rõ:        
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 1. Nguyên văn: 
系 出 神 明 茶 水 龜 山 鐘 秀 氣
篤 生 聖 晳 胡 文 宋 福 引 徽 音

Phiên âm: 
Hệ xuất thần minh Trà thuỷ Quy Sơn chung tú khí,
Đốc sanh thánh triết Hồ Văn Tống Phúc dẫn huy âm.
Tạm dịch:
Thần linh xuất hiện sông Trà núi Quy hun đúc khí đẹp,
Thánh triết sinh ra hai họ Hồ Văn Tống Phúc truyền 

lưu tiếng tốt.
Dòng lạc khoản đề: “維 新 乙 卯 冬 孟 Duy Tân Ất 

Mão đông mạnh” (đầu mùa đông năm Ất Mão - 1915 
triều Duy Tân), 沐 恩 輔 政 大 臣 禮 部 協 辨 美 和 子
黄 琨 拜 奉 Mộc ân Phụ chính đại thần Lễ bộ hiệp biện 
Mỹ Hoà tử Hoàng Côn bái phụng”. 

2. Nguyên văn: 
聖 德 克 生 壼 範 五 朝 安 社 稷
臣 功 不 歿 碑 銘 天 古 壽 山 河

Phiên âm:
Thánh đức khắc sinh, khổn phạm ngũ triều an xã tắc,
 Thần công bất một bi minh thiên cổ thọ sơn hà.
Tạm dịch: 
Mãi sống với đức của bậc thánh, nơi cung khốn trải 

năm triều yên xã tắc,
Chẳng mất đi công của bề tôi, lời bia đá dẫu nghìn 

năm vẫn mãi với non sông.
Dòng lạc khoản đề: “成 泰 丁 酉 冬 孟 榖 旦 Thành 

Thái Đinh Dậu đông mạnh cốc đán” (đầu mùa đông 
năm Đinh Dậu - 1897 triều Thành Thái), 安 静 總 督 
庚午 觧 元 乙 亥 副 榜 碧 峯 黎 貞 拜 An Tịnh 
tổng đốc Canh Ngọ giải Nguyên Ất Hợi phó bảng Bích 
Phong Lê trinh bái.

3. Nguyên văn: 
少 壯 仲 覆 載 鞠 育 深 恩 天 地 父 母
國 家 賴 奠 定 保 安 至 計 社 稷 髮 膚

Phiên âm:
Thiếu tráng trọng phúc tải cúc dục thâm ân thiên địa 

phụ mẫu.
Quốc gia lại điện định bảo an chí kế xã tắc phát phu.
Tạm dịch:
 Tuổi trẻ lớn lên từ sự che chở nuôi dưỡng ân sâu cha 

mẹ như đất trời,
Quốc gia cậy nhờ sự ổn định bình yên vô cùng mưu 

trí cho xã tắc đổi thay.
Dòng lạc khoản đề: “成 泰 己 亥 仲 夏 Thành Thái 

Kỷ Hợi trọng hạ (giữa mùa hạ năm Kỷ Hợi - 1899 
triều Thành Thái), 恩 孫 登 榮 登 槐 拜 上 Ân tôn Đăng 
Vinh, Đăng Hòe bái thượng.

Điểm lại cuộc đời và hành trạng của Đức Quốc công 
Phạm Đăng Hưng, chúng ta thấy ông là người có tính 
cương trực, đức độ, khiêm tốn, được vua khen ngợi và 
xứng đáng nhận lời ca ngợi khắc ghi trên bia đá dựng ở 
đền thờ. Cùng với quần thể di tích kiến trúc Huế đã đuợc 
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đền thờ 
Đức Quốc công là một phức hệ trong hệ thống đền miếu 
thuộc thời Nguyễn, đó chính là quỹ kiến trúc quý giá để 
chúng ta nghiên cứu và hiểu thêm về một giá trị lịch sử 
văn hóa, mỹ thuật và kiến trúc của triều Nguyễn. 

Chú thích: 
1. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 2, 

Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2007, tr.444 - 445.
2. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 7, 

Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2007, tr.130.
3. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 

1, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr.79.
4. Nhiều tác giả (2012), Huế - chuyện mới tích xưa, Nxb 

Thuận Hóa, Huế, tr.94.
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Khái niệm về Amaravati 
Amaravati là một địa danh nằm hướng Đông nam 

Ấn Độ, thuộc bang Andhra Pradesh ngày nay. Dưới 
thời hoàng đế Ashoka (A-dục), Amaravati là một 
trung tâm Phật giáo lớn. Quần thể những ngôi tháp 
ở Amaravati được xây dựng từ thời Ashoka có ghi lại 
toàn cảnh cuộc đời Đức Phật, trong đó các tượng Phật 
ở Amaravati mang phong cách điêu khắc rất riêng biệt, 
đã làm khuôn mẫu cho điêu khắc ở Sri Lanka và khu 
vực Đông Nam Á; đặc biệt, điêu khắc Chăm-pa trong 
vài thế kỷ đã chịu ảnh hưởng phong cách Amaravati 
một cách mạnh mẽ. Đa số tượng Phật có chung một 

hình mẫu: tóc trên đỉnh đầu bới cao lên quấn thành ba 
hay bốn vòng, tóc trên trán quăn hình ốc, mặt tròn đầy 
đặn, mắt sâu, áo từ vai trái rũ xuống. Thân dưới mặc 
một loại áo dài tới mắt cá chân, có khi khoác một tấm 
vải lớn choàng qua đầu, nếp gấp để trên tay trái…

Amaravati được xem là một trong ba phong cách 
chính của nghệ thuật Ấn Độ cổ đại, bên cạnh phong 
cách Gandhara và phong cách Mathura.

 Trong ngôn ngữ kinh điển Phật giáo dùng tiếng Pali 
thì Amaravati có nghĩa là “Vương quốc bất tử”. Vùng 
Amaravati Ấn Độ cổ đại từng là trung tâm hành hương 
của Phật tử khắp nơi, và cho đến thời điểm này cũng 

Tượng Phật của Chăm-pa 
theo phong cách Amaravati

N G Ô  T H I Ê N  T H U



khác đã hấp dẫn các tàu buôn và thương nhân Ấn Độ. 
Ngoài việc buôn bán trao đổi sản phẩm, các đoàn thuyền 
buôn này còn đóng góp vào việc truyền đạo thông qua 
các tăng lữ Bà-la-môn và các nhà sư Phật giáo. Người ta 
nhận thấy văn minh Ấn Độ ảnh hưởng đến Chăm-pa rất 
rõ nét; cụ thể là các trước tác về luật pháp, địa lý, chính 
trị, xã hội của văn minh Ấn đều có mặt ở Chăm-pa, được 
các vua chúa Chăm áp dụng và ưa thích. Chữ Sanskrit đã 
được người Chăm tiếp thu từ những thế kỷ đầu Tây lịch; 
các chữ viết trên bia Võ Cạnh (Khánh Hòa) giống với kiểu 
viết Phạn ngữ của các bia ký vùng Amaravati Ấn Độ cho 
phép đoán định niên đại của bia Võ Cạnh khoảng thế kỷ 
II-IV.(3) Các vua chúa Chăm từng lấy tên những địa danh ở 
Ấn Độ đặt tên cho một số địa danh ở vương quốc mình; 
trong đó có địa danh Amaravati. Ban đầu, Amaravati chỉ 
bao gồm khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng hiện nay. Tuy 
nhiên, trước sự suy yếu của nhà Đường đang cai trị Giao 
Châu lúc bấy giờ, người Chăm đã phát triển lãnh thổ về 
phía Bắc, chiếm thêm khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên vào lãnh thổ của mình. Như vậy Amaravati còn 
có lúc bao gồm cả vùng đất rộng lớn từ Quảng Bình vào 
tới Quảng Nam. Trong lịch sử Chăm-pa, có ba kinh đô đặt 
tại vùng Amaravati là Điển Xung, Simhapura và Indrapura
lần lượt thuộc thành phố Huế, Duy Xuyên tỉnh Quảng 
Nam và Thăng Bình tỉnh Quảng Nam ngày nay. Từ thế kỷ 
XI đến năm 1306, Chăm-pa mất khu vực từ đèo Ngang 
đến đèo Hải Vân; địa khu Amaravati lại chỉ còn bao gồm 
vùng đất ngày nay là Đà Nẵng, Quảng Nam như buổi đầu. 
Tới năm 1471, cùng với vùng Vijaya ở phía Nam, ngày nay 
là đất Bình Định, Amaravati bị sát nhập vào Đại Việt.

Tượng Phật ở Đồng Dương 
theo phong cách Amaravati 
Năm 1901, học giả người Pháp Louis Finot đã công 

bố việc phát hiện 229 hiện vật ở Phật viện Đồng 
Dương (Quảng Nam), trong đó có một tượng Phật 
bằng đồng cao 108cm. Tượng đứng thẳng, trên thân 
khoác một chiếc áo cà-sa để hở vai bên phải, những 
nếp xếp của chiếc áo uốn cong lên phía vai trái. Một 
số nhà nghiên cứu cho rằng pho tượng này chịu ảnh 

hưởng của phong cách Amaravati (Ấn Độ) khoảng từ 
thế kỷ II đến thế kỷ IV sau Tây lịch; tượng này hiện 
đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Di tích Phật viện 
này thuộc địa phận làng Đồng Dương, xã Bình 
Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Theo 
nội dung tấm bia tìm thấy ở Đồng Dương, vào 

năm 875, vua Indravarman II đã cho xây dựng 
một tu viện Phật giáo và đền thờ vị Bồ-tát bảo 
hộ cho vương triều là Laksmindra Lôkesvara 
Svabhayada. Vua Indravarman II cũng từng 
lập kinh đô tại khu vực này. Người ta thường 

gọi nơi đây là “Vương triều Đồng Dương” hay 
“Vương triều Phật giáo”.

vậy. Việc phát hiện một trụ đá khắc lời của vua Ashoka 
đã minh chứng một thời kỳ Phật giáo phát triển vượt 
bậc ở đây. Nhà sư  Huyền Trang từng đến Amaravati 
vào năm 640; tuy nhiên vào thời điểm đó, tại vùng này 
Phật giáo và cả các công trình nghệ thuật Phật giáo đã 
suy tàn, nhường chỗ cho Ấn Độ giáo. (1)

Phật giáo du nhập đất Chăm-pa khá sớm. Lịch sử Phật 
giáo cho biết vua Ashoka đã từng phái chín đoàn truyền 
giáo đến nhiều nơi trên thế giới để hoằng truyền Phật 
pháp, trong đó có đoàn truyền giáo đến vùng Đông Nam 
Á do ngài Sonaka và ngài Utttra dẫn đầu. Đoàn này trước 
hết đến Miến Điện, lúc đó có tên là Suvanabhumi)(2). Nhiều 
tác giả cho rằng Phật giáo du nhập Chăm-pa từ những 
năm trước Tây lịch qua con đường thương mại. Như vậy, 
vào những thế kỷ trước và sau Tây lịch, các thương gia Ấn 
Độ vượt biển sang buôn bán ở các quốc gia Đông Nam 

Á; trong đó có Chăm-pa, 
vùng đất giàu có về 

vàng, trầm hương 
và các hương liệu 
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Một nhóm tượng Phật khác ở Phật điện Đồng Dương 
cũng chịu ảnh hưởng phong cách Amaravati. Đó là 
nhóm tượng phía Tây Phật điện; trong đó có một bệ thờ 
lớn bằng sa thạch, chạm trổ những dải hoa văn hình vết 
sâu bò, những bức chạm thể hiện cảnh sinh hoạt trong 
cung đình, một số trích đoạn về cuộc đời của Phật Thích-
ca. Đặc điểm chung của các nhân vật được chạm trong 
các ô trên bệ thờ là những gương mặt hơi thô, khó phân 
biệt giữa nam nữ, những bức chạm có kích thước nhỏ 
nhưng những bộ ngực phụ nữ luôn căng tròn.

Cũng trong Phật điện này, có những pho tượng 
Phật, La-hán, nhà sư… khắc tạc trên chất liệu sa thạch 
thể hiện loại y phục tu sĩ thường sử dụng ở vùng Đông 
Nam Á, đó là chiếc áo cà-sa để hở vai trái và một loại 
váy mặc bên trong áo cà-sa.   

Năm 1978, trong lúc rà tìm phế liệu, người dân địa 
phương ở Đồng Dương đã đào được tại gần khu đền 
thờ chính một pho tượng Bồ-tát bằng đồng thau, cao 
114cm. Nhân vật trong tư thế đứng thẳng, tóc được 
búi lại thành hình chóp, trên chóp có chạm một tượng 
Phật A-di-đà. Theo đánh giá của J. Boisselier, pho tượng 
này không chỉ là tượng đồng lớn nhất của nghệ thuật 
Chăm-pa mà còn là một trong những tượng đồng 
quan trọng bậc nhất của vùng Đông Nam Á. 

Nhìn chung, một số tượng Phật Đồng Dương 
có phần thân tượng hoàn toàn mang phong cách 
Amaravati, nhưng phần đế lại là tòa sen hình khối tròn 
có hai tầng: tầng trên nhỏ, tầng dưới lớn, gần giống 
như đế của những tượng khác. Nếu chỉ nhìn riêng phần 
thân tượng và chỉ dựa vào phong cách thể hiện, người 
ta có thể định cho nó thuộc thế kỷ III. Nhưng phần đế 
của tượng được đúc liền, mà phần đế này lại mang dấu 
ấn về phong cách thể hiện đế tượng ở Chăm-pa thuộc 
về giai đoạn muộn hơn. Phần lớn các tác phẩm điêu 
khắc tìm thấy ở Phật viện Đồng Dương hiện đang được 
trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm-pa, Đà Nẵng. 

Tượng Phật ở chùa Thành Trung
Học giả Đào Duy Anh là người có công rất lớn trong 

việc tìm kiếm thành cổ Hóa Châu. Năm 1942 ông đã đến 
xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền nghiên cứu, chụp 
ảnh bằng máy bay và xác định được vị trí thành Hóa Châu 
lập từ thời Trần mà trước đó người ta chỉ mơ hồ về thành 
này qua mô tả trong tác phẩm Ô châu cận lục của Dương 
Văn An và Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều 
Nguyễn. Qua các đợt khảo cứu sau đó vào năm 1988, 
1994, 1998… các nhà khoa học đã khai quật và tìm kiếm 
vết tích về thành Hóa Châu và đã phát hiện nhiều hiện vật 
quý giá liên quan đến Chăm-pa. Trong số đó người ta tìm 
thấy ba tượng đá trong chùa Thành Trung.

Chùa Thành Trung nằm trong địa phận thành Hóa 
Châu, nay thuộc xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa được xây dựng vào năm 1745 
và đến đời vua Tự Đức, trong dịp tuần du Hóa Châu, vua 

sắc phong chùa Thành Trung là Kim Thành tự. Chùa Thành 
Trung  hiện đang lưu giữ ba pho tượng  sa thạch của nền 
điêu khắc Chăm-pa cổ, đó là tượng Phật Thích-ca, tượng 
Phật sơ sinh và tượng thần Vishnu. Những bức tượng này 
có lẽ được dân làng đem về từ một ngôi đền Chăm đổ 
nát và được đưa vào chùa thờ cúng, bảo quản cẩn mật. 
Trong số ba bức tượng đá này chỉ có tượng Phật Thích-ca 
có nhiều nét đặc trưng của phong cách Amaravati (thế 
kỷ II-IV): áo choàng vắt qua vai trái, vai phải để trần, bụng 
hơi to, hai lòng bàn chân lật lên theo thế kiết-già và ưỡn 
mạnh ra phía ngoài. Kiểu thể hiện khoanh chân này khá 
tiêu biểu cho những tác phẩm điêu khắc Chăm-pa trước 
thế kỷ VII mà điển hình là Yaksa của Trà Kiệu.(4) 

Tượng Phật Thích-ca ở chùa Thành Trung là một 
trong những cổ vật quý hiếm của nền nghệ thuật 
Chăm-pa còn lại chính ngay trên vùng đất Amaraviti 
của vương quốc Chăm-pa cổ.

Lời kết
Như trên đã nói, Phật giáo từ Ấn Độ đã du nhập 

vương quốc Chăm-pa từ rất sớm, vài chục năm trước và 
sau kỷ nguyên Tây lịch, bằng con đường truyền đạo qua 
các tu sĩ Phật giáo. Các di tích khảo cổ và các bia ký, có 
niên đại khoảng đầu kỷ nguyên Tây lịch, cho thấy chắc 
chắn đã có sự giao lưu văn hóa giữa người Ấn Độ, người 
Miến Điện, Java… với cư dân Chăm-pa. Đó là cơ sở hình 
thành Phật giáo và Ấn Độ giáo đầu tiên ở vùng đất này.

Bên cạnh sự phát triển lớn mạnh về tôn giáo, nghệ thuật 
điêu khắc cũng phát triển song hành. Người ta tin rằng các 
nghệ nhân Chăm có một mối quan hệ rất mật thiết với 
các nghệ nhân Ấn Độ và các quốc gia láng giềng nên chịu 
sự ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật Ấn Độ; đặc biệt, có một 
thời kỳ mà ảnh hưởng của phong cách Amaravati thể hiện 
rất rõ qua nhiều tác phẩm điêu khắc của Chăm-pa. Ngoài 
tượng Phật bằng đá ở chùa Thành Trung còn có các tượng 
ở Đồng Dương (Quảng Nam) cũng như các tượng Phật 
cùng kiểu khác đã được tìm thấy ở Đông Nam Á như tượng 
Phật ở Kô Rạt (Thái Lan), tượng Phật Sikendung (Selebes 
- Indonesia), tượng Phật Jember (Java - Indonesia), tượng 
Phật Angkor Borei (Campuchia)... tất cả đều mang phong 
cách tượng Phật Amaravati của Ấn Độ.(5) 
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Ở bên cạnh nước Việt ta, cùng là cư dân nông 
nghiệp, cùng theo đạo Phật và cùng nằm 
trong quỹ đạo văn hóa phương Đông, 
nhưng qua lễ hỏa táng ở Lào, người ta tìm 
thấy trong đó nhiều điều khác biệt mang 

tính độc đáo không chỉ đối với người Việt Nam ta mà 
còn đối với cả nhiều dân tộc khác trên thế giới. Chúng tôi 
muốn giới thiệu đến quý vị từ những ý niệm triết lý của 
người Lào theo Phật giáo Nguyên thủy với những đặc thù 
của dân tộc bạn, đến những nghi thức mai táng…

Theo quan niệm của người Lào, chết có nghĩa là đi 
vào cõi Niết-bàn. Niết bàn, theo chữ Sanskrit là Nirvana, 
còn theo chữ Pali là Nibbana. Nirvana hay Nibbana đều 
có nghĩa là cõi cực lạc, nơi sung sướng. Như vậy, đi vào 
cõi Niết-bàn là đi vào cõi cực lạc, sung sướng; đi vào 
một cuộc đời mới tươi đẹp.

Người Lào tiếp nhận giáo huấn tổng quát của Đức 
Phật, cho rằng đời sống là một kiếp phù du; sinh tử cứ 
tiếp tục không ngừng theo một tiết độ bình thường; 
sau khi đã sinh tất nhiên phải chết; hạnh phúc là được 
đi vào cõi hư không của cái chết; mọi động vật đều 
chết, đã chết hoặc sẽ chết.

Với người Lào, cái chết sung sướng nhất là cái chết 
của một con người sống nhân đức; của một tín đồ 
nhiệt thành của đạo Phật; của một quan chức thanh 
liêm đã chăm lo làm trọn nhiệm vụ, thương yêu nhân 
dân và niềm nở vui vẻ với mọi người… Đến già, họ trút 
hơi thở cuối cùng giữa người thân trong gia đình.

Từ những quan niệm đó, các văn bản cổ truyền của 
người Lào có phân biệt cái chết tốt và cái chết xấu. Cái 
chết tốt là như đã trình bày ở trên; còn chết xấu là thuộc 
loại chết bất đắc kỳ tử, chết vì tai nạn hay sét đánh, 
cây đè, cọp vồ, rắn cắn, voi quật… Người Lào cho rằng 
những người mà kiếp trước ăn ở không tốt lành thì sẽ 
bị quả báo, oan hồn sau khi chết sẽ bị phiêu bạt, nên có 
tục ngăn không được đưa vào chùa, không được hỏa 
táng… Hỏa táng chỉ dành cho những người chết tốt.

Sự ưu ái đối với người chết tốt làm cho cái chết đối 
với người Lào theo Phật giáo cũng nhẹ nhàng hơn trong 
sự ràng buộc tình cảm, trong nghi lễ cúng bái. Ngay từ 
ban đầu, lúc khâm liệm người chết, từ việc bỏ vào miệng 
người chết một đồng hào bạc trắng, hoặc một mẩu vàng 
hay một mẩu bạc để người chết mang theo, họ đã bắt 
đầu cầu nguyện, lý giải, “Của cải trên trái đất này đều 
không đáng kể, vì đến lúc chết người ta sẽ bỏ lại tất cả; dù 
có bao nhiêu vàng bạc châu báu, người ta cũng chỉ mang 
theo từng ấy thôi. Của cải vật chất, địa vị giàu sang, yêu 
thương tình ái… tất cả chỉ là sự ràng buộc ngắn ngủi và 
mong manh; khi chết là chấm dứt tất cả…”.

Đặt quan tài ở nhà tạm trước khi đưa ra giàn thiêu, 
người Lào gọi đó là “hươn đi” có nghĩa là “nhà tốt lành”, 
cũng có nghĩa là “nhà hạnh phúc”; thi hài người chết 
được buộc những sợi chỉ trắng ở cổ, ở cổ tay và cổ chân; 
người ta giải thích rằng đây chỉ là những sợi dây mong 
manh ràng buộc giữa con người với thế gian; chiếc quan 
tài không phải đặt trên những thanh gỗ tốt mà đặt trên 

Hoûa taùng ôû Laøo
H O À I  N G U Y Ê N
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thân cây chuối rỗng ruột với ý niệm cuộc đời người chỉ là 
tạm bợ ngắn ngủi như những thân cây chuối rỗng.

Và đây là những lời tụng niệm của các nhà sư trước 
vong linh người chết: 

“Hỡi vong linh, hỡi vong linh! Hãy đi theo vận mệnh 
của người lên cõi cực lạc hoặc đầu thai vào một cuộc 
đời khác tốt lành hơn, đừng để cái bóng vô hình của 
người lẩn khuất quanh xóm làng, đụng chạm vào sinh 
hoạt người sống. Thân nhân của người, những người 
còn ở lại, đều hiểu rõ hạnh phúc của người, là người đã  
được giải thoát, và họ vui vẻ chờ đến lượt của mình. Họ 
không tiếc người đâu; không có người, họ vẫn được 
sung sướng; vì vậy, hãy cứ đi theo vận mệnh của người. 
Ở cõi trần, người đã làm được điều lành, bề trên sẽ 
chứng giám rộng lượng cho người…”.

Qua những lời tụng niệm này, những người thân 
còn ở lại muốn động viên vong linh người chết cứ yên 
tâm mà ra đi, không việc gì mà quyến luyến, ẩn khuất 
quanh xóm làng; vì đi như vậy là hạnh phúc bước sang 
cuộc đời mới; rồi đây, mọi thân nhân cũng đều lần lượt 
đi theo như người… 

Vì vậy người chết ở Lào không có bàn thờ để lại, 
không có ngày giỗ, không có lăng mộ cho người chết. 
Ở từng bản làng, chỉ có một khoảng rừng hoang vắng 
mà người ta gọi là “phí pa-xá” có nghĩa là “rừng ma” để 
chôn người chết xấu, không có nấm mồ và cũng không 
được tảo mộ chăm sóc. Còn những người chết tốt, sau 
khi hỏa táng, tro hài cốt được đưa vào chùa.

Bây giờ, chúng ta đi vào lễ hỏa táng. Những ngày chờ 
đợi hỏa táng, quan tài người chết có thể được đặt tại “nhà 
hạnh phúc” hoặc được đưa ra gần bãi hỏa táng – là một 
thửa ruộng hoang ở nông thôn. Trái hẳn với không khí lặng 
lẽ u buồn sầu thảm trong nhà người chết, thì ở đây, người 
ta đến viếng thăm vui chơi ca hát, thanh niên nam nữ vẫn 
đến thổi khèn hát đối. Các nhà sư thay nhau tụng niệm cầu 
cho vong linh người chết chóng siêu thoát: “Hỡi vong linh, 
hỡi vong linh! Hãy đi theo vận mệnh của người… đừng để 
cái bóng vô hình của người lẩn khuất quanh xóm làng… 
Họ không tiếc người đâu; không có người, họ vẫn được 
sung sướng…”. Lời tụng niệm được nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần và không khí vui chơi ca hát của những người đến 
viếng thăm đối với gia đình cũng liên tục tiếp diễn, ngày 
càng rộn ràng hơn. Trong thực tế, người thân vẫn thương 
tiếc, vẫn đau xót về sự ra đi của người quá cố; nhưng chính 
những lời cầu nguyện và không khí vui chơi đã làm vơi đi 
những tiếc thương; vì họ cũng nghĩ rằng người chết sẽ đi 
đến những nơi tốt đẹp hơn, nên đừng níu kéo họ lại. Và rồi 
ai cũng phải lần lượt ra đi.

Đêm trước ngày hỏa táng, cuộc vui chơi càng lên 
đến cực độ. Có nơi họ còn bắn pháo hoa, tổ chức 
những trò vui cho đến tận sáng. Thay vào những lời 
đau buồn thương tiếc của họ thì họ kể lại những điều 
hay, điều lành, những gương sáng về đạo đức cư xử, 
những công lao vinh hiển của người quá cố… Tất cả 

những điều trên đây đều thể hiện cái triết lý tìm cái vui 
sướng trong cái chết, tìm mầm mống cái sống trong 
cái hủy diệt của cả Bà-la-môn giáo và Phật giáo.

Ngày giờ hỏa táng cũng do những vị cao tăng tính 
hộ. Họ chọn những giờ tốt lành, họ đợi những người 
thân hoặc các quan chức từ trên về dự lễ hỏa táng.

Sáng hôm hỏa táng, khi mọi người đã tề tựu chung 
quanh nhà táng thì người con trai trong nhà thả hai con 
chim cho chúng bay vút lên trên trời xanh, một biểu hiện 
phóng sinh cầu phúc cho người chết, và cũng là ý tưởng 
cầu mong cho linh hồn người chết siêu thoát xa bay 
nhanh đến nơi cực lạc. Quan tài được đặt lên giàn thiêu 
và đám rước bắt đầu. Dẫn đầu là các vị cao tăng, các sư sãi, 
các quan chức… rồi đến những người thân, họ mạc, bạn 
bè… chậm rãi đi quanh giàn thiêu. Những lời tụng niệm 
của các nhà sư lại ngân nga tha thiết: “Hỡi vong linh, hỡi 
vong linh! Thể xác mà linh hồn đã xa lìa sẽ không còn ý 
nghĩa gì cả. Không bao lâu nó sẽ là vật vô ích trên cõi trần 
này; nó sẽ là cát bụi… Đời sống là một cuộc phù du sinh 
tử cứ tiếp tục… Hãy đi đi, hãy đi đi… Họ không tiếc người 
đâu… Rồi họ cũng ra đi như người…”.

Sau ba vòng, họ dừng lại rồi rưới rượu và nước thơm 
vào quan tài. Lễ phóng hỏa đầu tiên dành cho người 
già hoặc quan khách uy tín nhất trong buổi lễ.

Củi thiêu và chất bén cháy đã chuẩn bị đầy đủ nên chỉ 
một mồi lửa của người danh dự đầu tiên bùng lên là ngọn 
lửa bốc cháy lên cao. Kèn trống và âm nhạc lại nổi lên. Tất 
cả từ các vị cao tăng đến các quan chức, thân nhân, bạn 
bè… đều góp lửa bằng những bó đuốc, củi khô, cây nến, 
sáp ong… liên tục nhúm vào. Giàn thiêu bị cháy từ dưới 
lên, dần dần hạ xuống; và lúc này, người ta theo dõi xem 
quan tài nghiêng về hướng nào để xem đấy là điều lành 
hay điều dữ cho người chết và gia đình.

Cả ngày và đêm hôm đó người ta vẫn túc trực đưa 
thêm củi và chất bén cháy để chung quanh quan tài. 
Cho đến sáng hôm sau thì các nhà sư đến nơi hỏa táng 
thu gom lại tro tàn của thi hài, tung một số tro bay đi 
bốn phương, còn lại thì để trong bình và đưa vào một 
tháp nhỏ đã được chuẩn bị nằm ngay chung quanh 
ngôi chùa nơi mà người quá cố đã quy y.  
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Trong không gian bề bộn của cuộc sống, góc 
khuất là những chốn ít được quan tâm chú 
ý, có khi không được biết đến. Góc khuất 
không hiển hiện, phơi bày giữa thanh thiên 
bạch nhật mà ẩn mình, tiềm tàng, lắng đọng, 

xa lánh, né tránh cái nhìn thực tại. Bản thể con người 
cũng có cấu tạo ẩn chứa nhiều góc khuất, có nơi xảy ra 
điều kỳ diệu, bí ẩn một cách sáng tạo… Xuất phát từ 
đặc điểm ẩn khuất, nên góc khuất dễ bị lãng quên. Có 
góc khuất ẩn náu, chìm trong bóng tối bất trắc, nhưng 
cũng có góc khuất tỏa bóng râm mát giữa cuộc đời bình 
yên. Từ ngoài xã hội vào đến bên trong ngôi đền nhỏ 
bé của tâm hồn con người, luôn luôn ẩn tàng những 
điều thầm kín, thẳm sâu không thể nói ra, song lại có 
khả năng cộng thông với thế giới bên ngoài, thậm chí 
đe dọa bằng sự thờ ơ, lạnh lẽo… Góc khuất thể hiện 
tuyệt đối tinh thần tự do, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa 

bóng, tốt cũng như xấu. Có những góc khuất ngày 
đêm lặng lẽ góp nhặt thêm nhiều số phận cuộc đời, có 
nơi trở thành vườn ươm tội ác, tạo ra nỗi bất an cho xã 
hội. Người sống nơi góc khuất thường có số phận cô 
quạnh, hẩm hiu… Họ không tạo nên sự phồn vinh giả 
tạo, nhưng lại chỉ ra sự giả tạo của cuộc sống. Bất cứ 
nơi đâu cũng thừa nhận góc khuất. Mọi góc khuất đều 
tiềm tàng bí ẩn không giống nhau. Có chốn lẩn sâu vào 
tâm hồn thánh thiện, có nơi tiềm tàng, ẩn náu tội ác, 
dơ bẩn… Dù phơi bày, hiển lộ dưới trạng thái nào, theo 
chiều hướng xấu xa hay thánh thiện thì với đặc tính 
khuất khỏi tầm quan sát của con người, góc khuất trở 
thành sở trú kiên cố của những bí ẩn. Từng hộ tâm hồn 
đều an tọa nơi những góc khuất tự thân. Nhà Phân tâm 
học người Áo Sigmund Freud từng gây ảnh hưởng bởi 
học thuyết Phân tâm, lan tỏa trên phạm vi toàn cầu 
nhờ khám phá chân trời bí ẩn bên trong góc khuất nội 

N G Ẫ M  N G H Ĩ

L Ê  HẢ I  ĐĂN G



43  1 - 8 - 2014   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

tâm con người. Ông là một trong những người đi tiên 
phong nghiên cứu lĩnh vực Phân tâm học, bí ẩn giấc 
mơ, tiềm thức, vô thức, những góc khuất vô cùng hiểm 
hóc. Ngành khoa học này đã đặt nền tảng cho khoa 
Tâm lý học hiện đại, mà không một quốc gia nào có thể 
không biết đến. Tội phạm phát triển theo chiều hướng 
ngày càng phức tạp, sâu, rộng, khó hiểu đến mức làm 
gia tăng nhiều thiết chế, khoa học, công nghệ tham 
gia vào với mục đích ngăn chặn, nhưng vẫn không thể 
tránh cho xã hội loài người những biến chứng về hành 
vi tội lỗi. Nhiều hình thái tôn giáo, tín ngưỡng cũng 
đi ra và trở về với góc khuất của thiên nhiên, xã hội 
và con người. Sự đa dạng, nở rộ muôn vàn sắc màu 
tín ngưỡng cho thấy góc khuất càng ngày càng hiển 
hiện một cách to lớn hơn nhiều so với những gì người 
ta nghĩ về nó, cho rằng nó bé nhỏ. Góc khuất với bản 
chất không tính bằng chỉ số vật lý, như quảng trường 
thênh thang hay thánh địa mênh mang mà dồn nén, 
tích tụ, ẩn chứa như nguồn năng lượng chờ phát tán. 
Một xã hội tốt đẹp biết quan tâm, chăm sóc cho những 
góc khuất thiệt thòi, ám ảnh bởi tư tưởng bị dồn nén, 
ẩn ức, nhằm sớm giải tỏa tích tụ, chất chứa qua năm 
tháng, nhờ đó tạo cơ hội hóa giải, chuyển biến nguồn 
năng lượng hủy diệt thành sáng tạo, tái sinh. Sự sa đọa, 
xuống cấp, suy đồi về nhân phẩm, đạo đức đều có cội 
nguồn từ góc khuất. Chúng trở thành tài sản hay tiềm 
tàng nguy cơ về nỗi bất an tùy thuộc vào cách ứng xử, 
đối đãi của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chúng ta biết, 
cơ chế xã hội hóa ngập tràn rủi ro trong thiên nhiên, xã 
hội. Lợi ích có thể tập hợp vào một số người, nhóm lợi 
ích, nhưng rủi ro, thất thoát luôn là món nợ mà toàn 
thể con người đều phải trả. Dù tính nghịch lý đó không 
cho phép người ta chấp nhận, nhưng sự thật trần trụi 
vẫn đang chứng minh bằng những hiện tượng cụ thể. 
Góc khuất không làm nên ý nghĩa thực tại, nhưng trở 
thành hiện thực của tư tưởng không thể phủ nhận. Từ 
không gian u tối đến tâm hồn lắng đọng, góc khuất 
âm thầm tạo nên ảnh hưởng của mình và ngày càng 
mãnh liệt. Khi không tìm thấy nơi bấu víu cho tâm hồn 
nương tựa, tự thân mỗi người hình thành thêm nhiều 
góc khuất chồng chéo lên nhau. Có góc khuất tội lỗi 
tạo ra hành vi lầm lạc, nguy hiểm, đầy mưu tính, thù 
địch… Trong căn nhà, góc khuất có thể là nơi dơ bẩn 
hay thanh sạch, nhưng có thể thấy ngay tính chất vô 
thừa nhận và dễ bị lãng quên bởi ngay chính chủ nhân 
của nó. Điều đó chỉ ra sự thờ ơ, lãnh đạm bên trong mỗi 
thực thể đang tương tác với nhau. Ai cũng biết rằng 
góc khuất có cách tạo ra sự ảnh hưởng bằng mối hiểm 
nguy rình rập, có sẵn khả năng gia tăng mức độ tệ hại. 
Sự chăm sóc, quan tâm cần thiết, bao bọc bởi lòng từ 
bi, tình thương yêu, bao dung… có khả năng hóa giải, 
giảm thiểu toan tính bên trong mỗi góc khuất. Bằng 
lòng trắc ẩn, cộng thêm hành động thiết thực, cộng 
đồng có khả năng giảm thiểu nguy cơ tích tụ ẩn chứa 

sức hủy diệt bên trong mỗi góc khuất. Công tác tâm 
hồn này giống như việc dọn dẹp, thanh lọc, di dời chất 
độc hại ẩn chứa nơi sinh hoạt nhằm tránh muôn vàn tác 
nhân phát sinh có thể xâm hại từ sự vô tâm, vô ý hoặc 
tức giận xảy ra nơi góc khuất. Và điều dễ dàng quan sát 
trong không gian, các biểu hiện thanh sạch chỉ thực sự 
hiện hữu khi góc khuất được quan tâm tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 
Nơi phát chiếu, tác động tiêu cực từ những góc khuất 
cơ học được chăm sóc thấu triệt, tự thân trở thành chốn 
bình yên, an lành, râm mát, bảo đảm sự liên kết chặt 
chẽ, hài hòa, kiên cố với phần còn lại làm nên chỉnh 
thể. Trong xã hội tốt đẹp, người quản trị quốc gia phải 
đề ra những chính sách nhằm chăm nom, bảo hiểm 
đến từng thân phận, nhân vị nhỏ bé mang nặng thiệt 
thòi, yếu ớt… Đây là thuộc tính nhân văn của thể chế. 
Quốc gia có nền kinh tế phát triển chưa chắc đã có khả 
năng hóa giải được những bất đồng, sự leo thang của 
lòng ham muốn tột độ, phân hóa lợi ích… song, khi 
người ta biết quan tâm, chia sẻ đến những mất mát, 
thiệt thòi của đồng loại, tạo ra giới hạn “nhân phẩm” 
cho con người tồn tại thì sẽ giảm thiểu mâu thuẫn tích 
tụ, không dẫn đến ảnh hưởng tồi tệ cho lợi ích công 
cộng. Đói nghèo vốn là vườn ươm tội ác, các chính 
khách đều nhất quán với nhau về điểm này. Song, việc 
thiết kế hệ thống thể chế, thiết chế cần phải thực hiện 
sao cho quá trình vận hành có thể xóa nhòa, làm mờ 
đi khoảng cách giàu – nghèo, ranh giới giữa quyền lực 
và trách nhiệm nhằm đặt giá trị sống vào đúng tâm 
điểm của nó. Lòng tham của con người sẽ phát huy 
vô độ khi khả năng bảo đảm được nội dung cần thiết 
cho đời sống bị lệ thuộc vào những yếu tố bất thường, 
rủi ro cao. Có nghĩa là, càng tham lam, con người càng 
cảm thấy túng quẫn, thiếu thốn, không biết thế nào là 
đủ. Bảo hiểm xã hội phải dựa trên nền tảng của ranh 
giới “đủ” cho mỗi cá nhân và cộng đồng xét về mặt giá 
trị. Nó không những hạn chế được sức phá hoại của 
lòng tham, mà còn tạo ra cơ chế tự bảo hiểm để loại 
trừ những lực lượng phản chiều ra khỏi cuộc sống. Nói 
cách khác, giới hạn của “nhân phẩm” phải được thể 
hiện thông qua hệ thống bảo hiểm cho phép “giá sàn” 
của quyền con người được tồn tại trong điều kiện gặp 
rủi ro. Nếu không, công cuộc tái thiết giá trị chung khó 
thể duy trì tính tự trị trong điều kiện lòng tham phát 
tác. Điều này hiển nhiên cũng không thể dựa vào năng 
lực tự giác của mỗi cá nhân, mà phải xây dựng trên nền 
tảng chung của toàn xã hội. Bên cạnh giá trị vật chất, 
còn có khía cạnh tâm hồn, cho những dồn nén, bức 
xúc được phơi bày, giải tỏa, nhằm tránh khả năng tích 
tụ, bùng phát… Nói cách khác, cơ chế, thể chế và thiết 
chế được sử dụng như những biện pháp tích cực, có 
khả năng di dời góc khuất ra giữa thanh thiên bạch 
nhật, chuyển biến nguồn năng lượng có khả năng hủy 
diệt thành sáng tạo và đem đến cho cuộc sống nhiều 
góc nhìn đa dạng từ chính thực thể của mình.  
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Những ngày đầu tháng Bảy, thành phố Huế 
rộn rịp, nôn nao vì kỳ thi tuyển sinh vào 
đại học. Sĩ tử từ phía Bắc vào, từ phía Nam 
ra, đổ về thi vào Đại học Huế, trong đó có 
rất nhiều bộ mặt ngơ ngác vì lần đầu tiên 

đến núi Ngự sông Hương. Đi kèm với các thí sinh, có 
nhiều phụ huynh chưa từng sống ở Huế, cũng đang 
chơ vơ và lo lắng cho con em mình trong cuộc tranh 
đua vào đại học.

Nếu xã hội để mặc ai nấy lo thì các chuyện tiêu cực 
tha hồ xảy ra: nào xe thồ giành giật thí sinh và người thân 
ngay khi những người xa lạ này vừa xuống bến xe, nhà 
ga; nào “cò” lôi kéo khách lạ về nơi trọ, với lời lẽ xuôi tai, mà 
khi đến nơi khách mới tá hỏa vì điều kiện ăn ở tồi tệ; hậu 
quả là thí sinh không an thân, không có chút không gian 
thoải mái để ôn thi, đó là chưa kể những trường hợp khốn 
khổ như bị mất cắp tiền, ba-lô, bị đau ốm, tai nạn…

May thay, Hội Sinh viên đại học Huế, báo chí và các 
tổ chức xã hội, tôn giáo đã phát động và tổ chức phong 
trào Tiếp sức mùa thi để giúp đỡ sinh viên bơ vơ từ xa 
đến, nhất là sinh viên nghèo. Hàng ngàn sinh viên và 

người thân, ngay khi vừa xuống bến xe, sân ga, được các 
tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn đường đi, tư vấn 
nơi trọ; không chỉ hướng dẫn mà họ nói là làm: sinh viên 
áo xanh sẵn sàng dùng xe của mình để chở nơi thí sinh 
tìm đến, hoặc chở đến nơi trọ đã được đăng ký và đáng 
tin cậy. Đó là ký túc xá đại học hay cao đẳng, là phòng 
trọ tư nhân khá đàng hoàng và giá cả phải chăng, đó là 
nơi mà chủ nhân ưu đãi cho sinh viên hưởng giá rẻ, hoặc 
miễn phí, và đó cũng là mái chùa cho sinh viên nghèo 
nương tựa nơi ăn chốn ở trong mấy ngày thi.

Nếu có những ngôi nhà mà chủ nhân hào hiệp đón 
sinh viên ở miễn phí, thì cũng có nhiều nơi đón sinh 
viên vào ăn miễn phí hoặc lấy giá tượng trưng. Riêng 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, như thành 
thông lệ hàng năm, cứ đến mùa thi vào đại học, đã 
tổ chức với quy mô lớn các bữa ăn chay miễn phí cho 
thí sinh và người thân. Năm nay, số lượng các suất 
cơm chay là 14.000 trong cả hai đợt thi, mỗi suất trị 
giá 25.000 đồng, gồm một đĩa cơm với thức ăn, canh, 
một hộp sữa chua, một chai nước, một khăn ướt. Giáo 
hội đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Văn hóa Phật 

cho xã hội lành mạnh
C A O  H U Y H Ó A



45  1 - 8 - 2014   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

giáo Liễu Quán và Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh 
Thừa Thiên-Huế, kết hợp với các chùa Ni trực tiếp làm 
cơm chay, và các chùa ở các địa điểm gần trường thi để 
đón thí sinh và người thân đến dùng bữa và nghỉ ngơi. 
Vì có nhiều trường thi ở các địa điểm xa xôi và không 
thuận lợi để mời sinh viên đến một địa điểm tập trung, 
cho nên ngoài hình thức dọn ăn tại chùa, còn có phát 
cơm hộp tại ngay trường thi với 5.600 suất.

Các chùa tham gia phục vụ nấu ăn là những chùa Ni 
khá lớn, Ni chúng khá đông, bếp rộng, phương tiện đầy 
đủ. Chùa Đức Sơn với cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi nổi tiếng, 
đảm trách nấu cơm với hệ thống lò đun củi và các khay 
to tướng. Đi vào bếp là khói tỏa hương thơm, gần lối 
đi chất đầy những bao gạo mới… Cơm từ các khay đổ 
vào thùng xốp dày, bọc kín để sáng hôm sau cơm vẫn 
còn nóng. Nếu chùa Đức Sơn khởi sắc nhờ những nàng 
hương, bồ câu… thì những chùa Ni khác bày biện la liệt 
đa sắc màu những khuôn đậu, phù chúc, nấm, đậu cô-
ve, cà rốt, su-lơ, su bắp, cải, măng, ớt Đà Lạt… Nhưng có 
chùa không bày la liệt như thế, mà chỉ “chơi” một món 
thôi, vô cùng hấp dẫn: chả phù chúc! Ôi! Từng đòn chả 
mới vớt ra, tròn trĩnh, đầy đặn, khói bốc nghi ngút, thơm 
mùi chả và mùi lá chuối. Bạn ngần ngại ư, sau khi ni sư 
cắt đòn chả ra từng lát cho mọi người dùng thử? Cứ 
mạnh dạn đi, thử một lần, nhớ cả đời! (xin lỗi, không có 
bạn nào cả, chính là tôi nói với tôi đấy!).

Các chùa đã nổi lửa từ chiều trước ngày thi, và sẽ 
hoàn thành cơm và thức ăn vào rạng sáng ngày thi để 
xe của ban tổ chức đến lấy, đưa về các điểm tập trung, 
tại đây có bộ phận cho cơm và thức ăn vào đĩa (hoặc 
vào hộp) theo khẩu phần, và bọc giấy trong cẩn thận. 
Tại các điểm này, diễn ra quang cảnh rộn ràng, đông 
vui: các đoàn sinh Gia đình Phật tử, các thanh niên tình 
nguyện sắp  bàn tròn, ghế xếp cho từng 10 người, cứ 
mỗi chỗ là một đĩa cơm thức ăn, tô canh (cho hai người), 
chén, đũa, muỗng, khăn giấy; ở giữa bàn là 10 hộp sữa 
chua, 10 chai nước. Ngoài cổng là bộ phận nhận phiếu, 
tiếp đón, hướng dẫn thí sinh và người thân. Chính 
những thành viên trong bộ phận này đã túc trực tại 
cổng các trường thi từ ngày hôm trước cho đến đầu 
buổi thi để phát phiếu dự cơm chay miễn phí.

Thế là vừa hết giờ thi, từ lẻ tẻ đến đông dần, các thí 
sinh và người thân đến địa điểm dùng cơm. Nơi đông 
nhất là Trung tâm VHPG Liễu Quán. Nơi đây quy tụ 
nhiều khuôn mặt thư sinh nhiều miền, đông nhất là từ 
các tỉnh Bắc miền Trung, cũng khá nhiều từ đất Quảng, 
và không ít từ Tây Nguyên… Bên cạnh thí sinh là các 
người thân, từ độ tuổi trung niên đến các vị luống tuổi. 
Có nhiều vị ăn chay từng trải, có vị nhị trai, có vị đã 
ăn chay, và cũng có chị cười vui: Nỏ (không) biết ăn 
chay, nhưng ăn lần ni ngon lắm! Nói vậy có xã giao hay 
không, tôi không biết, chỉ thấy là mọi thứ trên bàn ăn 
đã được giải quyết tận tình, vậy là vui. Bữa cơm đó, 
bình thường thôi, nhưng mang nhiều ý nghĩa:

- Cơm và thức ăn là vệ sinh, an toàn tuyệt đối vì 
nguyên liệu và cách nấu nướng, vận chuyển và phục 
vụ đảm bảo điều kiện tốt nhất. Các chùa thường dùng 
bữa đạm bạc nhưng cái gì dành cho thí sinh thì chọn 
lựa kỹ và tốt chừng nào hay chừng đó, từ gạo đến rau 
củ quả, đậu khuôn… và tự tay làm mọi công đoạn, 
chứ không đem chả và thức ăn từ chợ Đông Ba về. Vì 
thế, nhân lực rất dồi dào, từ áo lam, áo nâu của quý Ni 
và đoàn sinh Gia đình Phật tử, đến màu xanh của Hội 
Sinh viên, áo vàng của thanh niên tình nguyện, và có 
chút mộng mơ áo tím của nhóm “Huế trong tôi”. Tất cả 
khuôn mặt đều lấm tấm mồ hôi bên cạnh nụ cười.

- Đĩa cơm chay cho thí sinh và người thân thể hiện 
sự chăm chút của biết bao nhiêu người, qua nhiều 
công đoạn: mua hàng, chế biến, nấu nướng, vào hộp, 
vận chuyển về nơi tập trung, phân từng khẩu phần, 
dọn bàn, vệ sinh… phát phiếu, nhận phiếu, tiếp đón… 
và tất nhiên không thể thiếu những người thiện tâm 
đóng góp tịnh tài, phương tiện, nhân lực, thời gian… 
Những người như thế đều cùng chung niềm vui được 
tặng cho thí sinh bữa ăn lành, ngon để vững dạ đi thi, 
còn nhà chùa thì luôn luôn tâm niệm: Phụng sự chúng 
sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

o   0   o
Phong trào Tiếp sức mùa thi như một làn gió mát giữa 

cơn nóng của mùa hè và của thi cử. Trong khi những 
hiện tượng tiêu cực, những hành vi thiếu đạo đức xảy 
ra ngày càng phổ biến, từ thành thị đến thôn quê, từ 
cơ quan đến trường học, từ trong nhà ra ngoài phố, từ 
giữa những người thân nhất, thì may mắn thay, xã hội 
vẫn chứa sẵn mầm thiện để khi có điều kiện thì nảy nở 
tốt lành. Tiếp sức mùa thi là hiện tượng như thế. Không 
chỉ là những hành động thiết thực giúp đỡ người xa lạ 
một cách có hiệu quả, như người chủ trọ cho thí sinh 
thuê phòng với giá rẻ hoặc miễn phí, như là sinh viên 
tình nguyện đứng giữa bến xe, ga tàu giữa mùa nắng 
chang chang, nhiệt tình giúp đỡ thí sinh, sẵn sàng lấy xe 
mình đưa thí sinh về chỗ trọ đáng tin tưởng, như là đĩa 
cơm chay của nhà chùa… mà trên hết, việc thiện được 
nhen nhóm, sáng tỏ và lan tỏa, đem niềm vui cho những 
người từ xa đến và kể cả người dân Huế. Việc thiện kéo 
theo việc thiện. Tiếp sức lần này là động lực cho tiếp sức 
lần khác. Có thể năm sau, năm sau nữa, hình thức thi 
tập trung trong cùng một thời gian sẽ thay đổi, tiếp sức 
mùa thi không tiếp tục quy mô này, thì xã hội vẫn rất 
cần những tiếp sức của thanh niên, của mọi lực lượng 
xã hội và tôn giáo trong các công tác từ thiện, văn hóa, 
nếp sống văn minh, môi trường… và ngay mỗi thanh 
niên tình nguyện, hãy tiếp sức cho chính mình để hoa 
từ bi luôn nẩy nở trong tâm, và có thêm nhiều bạn đồng 
hành mới. Còn những bạn được tiếp sức từ những mùa 
thi năm nay và năm trước, biết đâu ngày mai không xa, 
các bạn lại đứng vào hàng ngũ tình nguyện viên, làm 
đẹp cho đời và ích cho người?  
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Ngồi đợi thầy trưởng khoa gọi tên mình lên 
nhận bằng tốt nghiệp đại học, lòng tôi cứ 
bồi hồi, đôi mắt nhòe đi theo những cảnh 
vật xung quanh, còn trái tim thì rung lên 
từng nhịp đập loạn xạ giống như đang 

sắp tỏ tình với một cô gái… Nói chung, cảm xúc đó 
thật khó tả. Thằng bạn cùng lớp vô tình nhìn thấy, bảo: 
“Mày không khỏe à? Sắp nhận bằng tốt nghiệp sao 
không vui lên, lại ngồi đó mà khóc ngon ơ vậy?”. Tôi 
định cố giấu những giọt nước nóng hổi đang lăn dài 

trên má nhưng không kịp nữa, nên đành giả lả: “Vui 
cũng khóc được vậy! Nước mắt là để bày tỏ cảm xúc ở 
mọi hoàn cảnh mà!”. 

Thật ra tôi chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp ướt 
mi này, vì từ trước đến giờ tôi vẫn là kẻ có cá tính mạnh 
mẽ, dù vấp ngã như trời giáng hay bị ai đó tống cho 
tôi một cú đấm vào mặt thì tôi cũng không thể rơi lệ. 
Nhưng sao bỗng dưng hôm nay tôi lại khóc. Những 
giọt nước mắt thực sự cứ tuôn hoài không dứt làm tôi 
ngượng đến đỏ mặt. Tôi muốn không khóc nhưng sao 

N G U YỄN  T H A N H  VŨ

T Ả N  V Ă N
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Khi tôi lên lớp mười một cũng là lúc mẹ rời xa gia đình 
để mưu sinh nơi xứ người. Mẹ thuê nhà trọ ở khu ổ chuột 
ngoại ô Sài Gòn. Một mình nơi đất khách, mẹ trở nên 
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mẹ tần tảo buôn bán ngày 
đêm không ngơi nghỉ chỉ để khát khao một ước mơ duy 
nhất: mong muốn tôi tốt nghiệp đại học. Những bức 
thư mẹ gửi về quê đều nhòe đi vì nước mắt của tôi. Tôi 
nhận ra đâu đó ở một nơi xa ngái, mẹ đang ngồi viết thư 
mà khóc với nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình da diết. Những 
con chữ sai chính tả nhảy múa trên trang giấy càng làm 
tôi yêu mẹ hơn bao giờ hết và tôi nguyện với lòng sẽ 
học thật tốt để hoàn thành ước mơ cao cả đó. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc thôi 
mà tuổi đời của mẹ ngày một chất chồng, mái tóc đã 
điểm hoa râm. Tôi nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều vì 
những vết chân chim in hằn trên đuôi mắt mẹ. Tôi tốt 
nghiệp tú tài rồi lều chõng lên Sài Gòn thi đại học. Tôi 
nhớ ngày công bố kết quả thi, mẹ cũng có tâm trạng 
hồi hộp giống như kẻ đi thi. Mẹ ngồi ở nhà mà cứ trông 
ngóng tôi về, hết đi ra rồi lại đi vào, mặt thì đăm chiêu 
đầy vẻ lo lắng. Căn phòng trọ ọp ẹp trở nên nóng bức 
hơn vì sự căng thẳng của mẹ. Khi bắt gặp tôi thất thểu 
ngoài đầu ngõ, mẹ hỏi dồn liên tục: “Sao rồi con? Đậu 
chứ?”. Tôi ngập ngừng, trả lời mẹ trong nghẹn ngào: 
“Con… con trượt đại học rồi mẹ ạ! Nhưng con được 
trúng tuyển cao đẳng”. Mẹ lặng yên giây lát rồi nhoẻn 
nụ cười đôn hậu và chúc mừng tôi. Tôi biết trong lòng 
mẹ hiện lên một nỗi buồn rất lớn. 

Kể từ đó mẹ tôi luôn mang những tâm sự trong 
lòng, nét mặt cứ ủ dột, suốt ngày lầm lũi không nói với 
ai. Thái độ của mẹ đã khiến cho tôi càng thấy mình có 
tội nhiều hơn. Tôi tự trách mình tại sao không cố gắng, 
tại sao học quá tệ để cho mẹ phiền lòng. Nỗi niềm ấy 
cứ ám ảnh tôi dai dẳng suốt thời học cao đẳng.

Đến một ngày, nhận được tin trường mình có xét 
duyệt liên thông từ cao đẳng lên đại học, lòng tôi vùng 
mừng khôn xiết. Cảm giác ấy bồng bềnh như đang đi 
trên mây, lơ lửng giữa mùa xuân bạt ngàn hoa cỏ. Và 
người đầu tiên mà tôi chia sẻ hạnh phúc đó chính là 
mẹ. Khi nghe tôi nói, lúc đầu mẹ bán tin bán nghi, ra 
chiều không quan tâm. Cho tới lúc tôi chìa ra tờ giấy 
được chứng nhận liên thông vào đại học của trường 
thì mẹ mới tin là thật. Mẹ mừng và… rơi nước mắt. 
Mẹ khóc ngon lành trong vòng tay của tôi. Mẹ là vậy, 
vui thì khóc, còn buồn thì giữ trọn cho riêng mình mà 
không san sẻ cùng ai. Tính cách cao cả, nhân hậu và 
chịu đựng ấy của mẹ đã làm cho tôi có những bài học 
sâu sắc trong cách đối nhân xử thế, cách làm người sao 
cho trọn với lẽ đời thường.

Giờ đây, cầm tấm bằng đại học trong tay, tâm lý của 
tôi lại bị ảnh hưởng từ mẹ: một dòng nước mắt long 
lanh chực trào trên đôi má tôi. Và tôi nôn nóng chạy về 
nhà thật nhanh mà khoe với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con đã 
tốt nghiệp đại học rồi!”. 

lòng cứ cởi mở ra. Thực sự tôi rất vui, vì tôi đã thực hiện 
được ước mơ mà bao năm nay mẹ tôi hằng mong ước: 
đó là tốt nghiệp đại học.

Mẹ tôi sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên việc 
học của bà bị dở dang. Mẹ kể, ngay từ năm mười lăm 
tuổi, mẹ đã phải nghỉ học để quán xuyến việc nhà. 
Ông bà ngoại thương mẹ nhiều lắm nhưng đành phải 
cho con gái nghỉ học chỉ vì gia đình quá nghèo. Ý thức 
được sự quan trọng của việc học nên mẹ luôn khuyên 
anh em chúng tôi phải cố gắng học tập tốt để sau này 
có một công việc ổn định, một chỗ đứng trong xã hội; 
và phải học thì mới có hiểu biết để có được một nhân 
cách cao quý. Thế nhưng ước mơ giản dị của mẹ thật 
xa vời khi lần lượt anh chị tôi đều nghỉ học giữa chừng 
rồi lao vào cuộc mưu sinh khốc liệt, không nghe lời 
khuyên của mẹ. Chỉ còn mỗi mình tôi là chăm chỉ học 
tập. Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng chú tâm đến nỗi 
lòng của mẹ, mà chỉ biết học như một quán tính của 
những người ham học, thế thôi. Nhưng càng thêm 
tuổi, tôi mới thấm thía nỗi bận tâm của mẹ. 
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Sau nửa năm kể từ ngày xa mẹ, con mới hiểu 
được tình mẹ bao la, dạt dào như thế nào. 
Con thật là vô lý khi trước đây con vẫn nghĩ 
rằng mẹ là người ích kỷ và độc đoán, không 
biết quan tâm đến cảm xúc của con cái. Suốt 

mười tám năm sống bên mẹ, con luôn có cảm tưởng 
rằng mình đang rơi vào “địa ngục trần gian”. Mẹ buộc 
con phải sống khuôn phép giống như trong quân đội, 
nếu sai lời sẽ bị no đòn. Mẹ bảo phải chơi ít, học nhiều, 
khi có thời gian rảnh rỗi hãy tìm một quyển sách mà 
đọc hay một công việc hữu ích mà làm. Những lúc con 
la cà với đám bạn cùng lớp hay khi bài kiểm tra bị điểm 
kém là con bị mẹ đánh đòn không nương tay, lại phạt 
con phải chép bài học cho đến khi nào thuộc mới thôi. 
Chuyện ăn mặc của con cũng bị mẹ xen vào. Mẹ cấm 
con không được mặc những bộ trang phục quá ư là 
“mốt”, nổi bật, hay giống như “giang hồ”. Mẹ nói trẻ con 
không nên ăn diện quá lố, lại không nên học theo thói 
đua đòi, sẽ hình thành một bản tính xấu ngay từ nhỏ. 
Kinh khủng nhất là năm lớp mười hai, con dường như 
không còn thời gian cho sự vui chơi mà phải miệt mài 
bên những trang vở. Mẹ buộc con phải học thật tốt 
để vượt qua hai cửa ải khó khăn là kỳ thi tú tài và kỳ 
thi tuyển vào đại học, sau đó thì mặc sức thư giãn. Mẹ 
luôn nhắc nhở nếu con thi trượt thì phải tiếp tục ngồi 
lại lớp mười hai một năm nữa. Vì giận mẹ nên con đã cố 
tâm học cho giỏi, mong sao mình sẽ vượt qua “hai cửa 
ải khó khăn” của mẹ để thoát ly gia đình, để khỏi phải 
sống chung với mẹ. Niềm mong ước ấy đã thôi thúc 
con học hăng say hơn.

Và ngày đó cũng đến. Khi cầm giấy báo trúng tuyển 
đại học, con sung sướng không thể tả. Vậy là con đã 
thực hiện được ước mơ của mình. Con sẽ khăn gói lên 
thành phố nhập học, được tự do trong không gian 
riêng, được tung hoành theo ý thích của mình. Thế 
nhưng con đã vô tình quá đỗi khi không nghĩ đến cảm 
xúc của mẹ ngay lúc ấy…

Giờ bơ vơ một mình nơi đất khách quê người, không 
có mẹ bên cạnh để bảo ban, con mới thấy tiếc nuối 
những tháng ngày thơ dại. Con đã sai lầm khi có những 
suy nghĩ nông cạn, quy tội không đúng cho mẹ. Người 
ích kỷ chính là con khi con chỉ biết nghĩ đến niềm hạnh 
phúc riêng của mình mà không biết mẹ đã cố gắng 
nuôi dạy con thành nhân một cách khó nhọc. Chính 
nhờ “kỷ luật thép” của mẹ ngày xưa mà bây giờ con đã 
trưởng thành trong chín chắn, trong trải nghiệm. Con 
đã học được cách rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu đựng, 
cần mẫn từ mẹ. Dù phải đối mặt với những cạm bẫy 
của thị thành, nhưng con vẫn mạnh mẽ vượt qua tất 
cả, không sa đà vào những thói hư tật xấu.  

Những đêm lang thang trên phố, bắt gặp những đứa 
trẻ nheo nhóc, tay cầm chiếc ca đi xin từng đồng lẻ, con 
bỗng ứa nước mắt. Ký ức về một thời ấm êm bên mẹ ùa về. 
Con đã may mắn hơn những đứa trẻ này, được đến trường, 
được mẹ yêu thương, được cơm no áo ấm… Vậy mà con lại 
không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng ấy. Để giờ đây, 
khi xa quê, con mới thấy mẹ quan trọng đối với con biết 
nhường nào. Mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu. Con 
hứa, dù trong mọi hoàn cảnh, hay bất cứ ở nơi đâu, mẹ vẫn 
là một suối nguồn bao la, vĩ đại của cuộc đời con. 

ĐẶN G  T R U N G  T H À N H
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Lần đầu tiên con khóc là khi mẹ sinh con ra. 
Những giọt nước mắt hồn nhiên, tinh khiết, 
trong veo của con hòa vào giọt nước mắt 
sung sướng của mẹ tạo nên hình ảnh sinh 
động, ấm áp và đẫm tình mẫu tử.

Khi con chập chững tập đi, những lần vấp ngã con 
đều òa khóc. Lúc ấy, mẹ bế con lên, dỗ dành con và 
tiếp tục tập cho con đi nữa. Con cười khúc khích vì sự 
vuốt ve ngọt ngào của mẹ, chân tuy đau nhưng con 
vẫn mạnh mẽ bước tới như đang vượt qua những thử 
thách cam go trong cuộc sống.

Rồi con bắt đầu đi học, làm quen với những thứ xa 
lạ, giao thiệp với bạn bè, tiếp thu kiến thức từ thầy 
cô giáo. Đi học thật vui, nhưng đôi khi con cũng khóc 
vì mình bị điểm kém bởi không thuộc bài, không làm 
được bài tập. Hoặc có lúc bị ba mẹ la rầy, con cứ nghĩ 
vu vơ rằng ba mẹ không còn thương mình nữa nên 
bật khóc ngon ơ.

Lớn thêm một chút, ở cái tuổi dở dở ương ương, tuy 
con không còn khóc nữa nhưng đôi lúc cũng cảm thấy 
buồn, yếu mềm vì những tình bạn vu vơ hay những 
lần bị bọn bạn bắt nạt.

Bước sang tuổi trưởng thành, con khăn gói lên 
thành thị để bước đầu cuộc sống của một chàng sinh 
viên. Ở nơi đất khách quê người, con nhớ nhà nhiều 
lắm. Mỗi lần bắt gặp những hình ảnh quen thuộc 
của quê hương mình, nước mắt con như chực trào ra, 
nhưng tuyệt nhiên con không khóc được. Những kỳ 
nghỉ hè, về thăm nhà, con hay rù rì với ba mẹ rằng con 
nhớ nhà đến phát khóc. Mẹ củng vào đầu con rồi nói: 
“Con trai không được khóc, yếu đuối lắm nghe con!”. 
Ba thiên về phía con, phản bác mẹ: “Đàn ông cũng là 
con người, cũng cần phải khóc chứ bà!”.

Những năm tiếp theo, con không nhớ mình đã khóc 
bao nhiêu lần. Ý chí mạnh mẽ của một người đàn ông 
không thể nào kìm hãm những giọt nước mắt nóng 

hổi lăn dài trên má con khi hay tin ba bị tai nạn và 
vĩnh viễn ra đi… Rồi lần lượt, ông, bà nội vì bệnh nặng 
cũng qua đời sau đó. Những biến cố của gia đình làm 
nỗi buồn cứ âm ỉ trong con. Lắm lúc, thương mẹ một 
mình nơi quê nhà, con lại bật khóc!

Ra trường, con nhận công tác ở một tỉnh heo hút, nơi 
bạt ngàn rừng thẳm. Xung quanh con là những mái nhà 
lụp xụp, tiếng chim muông, thú rừng tíu tít suốt ngày. Con 
cảm thấy cô đơn và nhớ mẹ nhiều lắm. Thực con không 
muốn xa mẹ, và càng không muốn làm việc xa quê hương 
mình. Nhưng cuộc sống không cho con có sự lựa chọn và 
con cũng cần trải nghiệm, cần học hỏi nhiều kinh nghiệm 
từ thực tế. Mẹ ơi, con muốn về và sà vào lòng mẹ để được 
khóc như một đứa trẻ ngày nào! 

N G U YỄN  H O À N G  D U Y
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Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình dường 
như ngậm nước:

- Khi người ta chấp nhận cài một đóa hoa 
hồng màu trắng lên ngực áo, điều đó có ý 
nghĩa người ấy nhìn nhận mình là người đã 

mất mẹ, các em ạ!
Cả lớp ngồi lặng yên, cái ắng như nghe được cả 

tiếng ruồi bay… Tôi dứt câu chuyện đã lâu mà các em 
học trò của tôi vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích. Trên 
nét mặt một vài em, tôi đọc rõ sự thẫn thờ. Vài đôi mắt 
mòng mọng nước. Chính tôi cũng quên mất thời gian 
trôi qua bao lâu. 

Tiếng kẻng báo tan trường vang lên. Em trưởng lớp 
như sực tỉnh đứng dậy hô “nghiêm” để lớp chào tôi ra về.

Tối hôm đó, tôi vừa bày sách tập ra định soạn bài 
thì Ngọc Sơn đến. Sau vài câu thăm hỏi bâng quơ, Sơn 
bỗng hỏi tôi:

- Cô ơi, như vậy bông hồng màu đỏ tượng trưng 
cho người còn mẹ hả cô?

- Như vậy đó em ạ!
- Cô ơi, có lần cô hứa với em là nếu em học giỏi 

cô sẽ thưởng cho em món gì đó vào dịp sinh nhật 
em năm nay. Em có thể xin cô thưởng theo ý em hay 
không hả cô? Em không đòi hỏi điều gì quí giá 
hay khó khăn cho cô đâu…

- Ừ! Như vậy cũng được. 
Thế… em muốn cô thưởng 
cho em món gì nào?

Ngọc Sơn ngập ngừng giây 
lát rồi nói, giọng em nhỏ lại và 
dường như nghèn nghẹn:

- Em muốn… cô thêu lên áo em… 
một đóa hoa hồng màu đỏ.

Tôi thoáng ngẩn ngơ:
- Em nói… hoa hồng đỏ… hay trắng?
Sơn lặp lại, giọng rõ ràng:
- Hoa hồng đỏ.
- Nhưng… sao kỳ vậy? Cô chưa hiểu ý em, 

Ngọc Sơn!
Ngọc Sơn nói mà giọng như van nài:

- Cô ơi! Em muốn cô thêu lên áo em đóa hoa hồng 
màu đỏ, vì… em đã có cô rồi!

Ý nghĩ của Ngọc Sơn thoắt làm tôi tê điếng bàng 
hoàng. Ngọc Sơn là học trò lớp tôi chủ nhiệm. Em mồ 
côi mẹ ngay từ khi mới chào đời và mồ côi cha năm lên 
sáu tuổi. Sơn sống với hai chị và một anh trai. Anh 
chị Sơn cũng thương em, nhưng có lẽ vì phải lo 
làm ăn nên việc chăm sóc em chu đáo, đầy đủ 
là không thể. Biết hoàn cảnh bất hạnh của 
Sơn, tôi rất thương. Do 
đó ngoài việc dạy 
dỗ ở trường, tôi 
thường hay 
kèm cặp 
g i ú p 
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em những bài vở em còn yếu kém không theo kịp bạn 
bè ở lớp, hoặc dạy bảo em nhiều điều không hề có 
trong sách vở như cách bao tập vở, cách khâu vá quần 
áo… kể cả lo chăm sóc thuốc men những khi em bị sổ 
mũi nhức đầu.

Thoạt đầu Sơn thuộc dạng học sinh nghịch ngợm, 
bướng bỉnh, quậy phá trong lớp. Sau dần dần mến tôi, 
Sơn trở nên ngoan hơn, chăm học hơn. Tôi vẫn thường 
an ủi Ngọc Sơn:

- Mỗi người ở đời đều có một số phận may rủi khác 
nhau, Sơn ạ! Em còn có anh chị, anh chị cũng thương em 
không thua gì ba mẹ; em có sức khỏe tốt, em có trí óc sáng 
suốt, thông minh; em học giỏi, mai sau em sẽ có cuộc sống 
đầy đủ, sung sướng như bao nhiêu người khác…

Câu nói của Ngọc Sơn hôm nay thật tình làm tôi 
khó xử. Mãi một hồi lâu tôi không nói được tiếng nào. 
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải trả lời:

- Ngọc Sơn! Cô rất cảm động khi biết em đã dành 
cho cô một tình cảm trân trọng, cao quí; nhưng cô tự 
xét mình chưa xứng đáng ở vào ngôi vị đó, Sơn ạ! Cô 
lúc nào cũng yêu quí các em. Riêng đối với  em thì cô 

còn thương nhiều hơn vì em đã 
chịu nhiều thua thiệt hơn mọi 
người. Nhưng sự lo lắng chăm sóc 
của cô dành cho em dẫu sao cũng 
chỉ là một phần rất nhỏ. Làm sao 
có thể sánh bằng tình mẹ thương 
con vốn rất bao la và cao cả… Cô 
không bao giờ dám tự đặt mình 
vào vị trí thiêng liêng đó trong 
lòng em đâu, Sơn ạ!

Cả tôi và Ngọc Sơn đã ngồi im 
lặng một lúc thật lâu. Sau đó Ngọc 
Sơn hỏi lảng vài câu sang chuyện 
khác rồi từ giã tôi ra về.

Tối hôm đó tôi không còn tâm trí 
đâu mà soạn bài nữa. Tôi cứ cố suy 

nghĩ mãi 
về thái 
độ của 

m ì n h 
xem là đúng 

hay sai.
Sinh nhật của Sơn là 

đúng vào ngày bãi trường. 
Lần đó, tôi dự định sẽ dẫn Sơn 

về chơi ở quê tôi vào dịp bãi 
trường như có lần em đã hỏi tôi 

và cũng để em có dịp biết nhà tôi. Thế 
nhưng… mọi dự định của tôi mãi mãi chỉ là 
trong tâm tưởng.

Gần đến ngày bãi trường, bỗng dưng 
tôi nhận được đơn Sơn xin phép vắng mặt 
ở lớp với lý do “về quê có việc”. Khi tôi đến 

nhà, tôi mới biết Sơn đã nghỉ học theo anh đi làm ăn ở 
phương xa. Chị của Sơn kể cho tôi nghe:

- Sơn nó muốn từ giã cô lắm, nhưng… nói cô đừng 
buồn, ảnh với nó đi gấp quá, với lại tôi cũng không 
muốn nó gặp cô. Thiệt tình là tôi sợ cô cản nó, mà cô đã 
cản thì chắc chắn nó sẽ nghe lời cô. Nó đi mà nó buồn 
lắm. Nó nhờ tôi chuyển cho cô lá thư này và cái áo của 
nó, cái áo mà nó vẫn mặc đi học hàng ngày…

Tôi giơ tay đón nhận chiếc áo của Sơn để lại mà lòng 
tức tưởi nghẹn ngào. Tôi chết lặng trân trân nhìn mãi 
vào nơi ngực áo vẫn trống trơn, chưa có thêu đóa hoa 
hồng màu đỏ…

Sau mùa hè năm đó tôi được đổi về dạy học ở quê 
nhà. Còn gia đình Ngọc Sơn thì không bao lâu sau cũng 
dọn đi sum họp với người anh. Thế là tôi và Ngọc Sơn 
đứt đoạn tin nhau từ đó.

Chiếc áo cũ và lá thư từ biệt của Ngọc Sơn tôi cất giữ 
đến nay là vừa đúng 30 năm. Ngày thu xếp mọi thứ để 
đi xuất gia, tình cờ tôi thấy lại kỷ vật của Ngọc Sơn. Kỷ 
niệm năm xưa ùa về trong ký ức, tôi thoáng chạnh lòng 
khi đọc lại lá thư từ biệt của Sơn, nét chữ mực tím đã 
nhạt nhòa trên nền giấy học trò ngả màu vàng úa:

- “… Cô ơi! Em đi mà em không từ biệt được cô, em 
buồn lắm! Em xin hứa với cô là em luôn luôn nhớ lời cô 
dạy. Em sẽ cố gắng làm việc, sống ngay thẳng, trong 
sạch, không làm điều gì trái với lương tâm. Và em cũng 
muốn cô hứa với em một điều là nếu mai sau cô có 
chồng, có con, cô sẽ đặt tên con của cô là Ngọc Sơn, 
em muốn tên Ngọc Sơn của em hưởng được tình mẹ 
từ cô, cô nhé…!”.

Cho kỷ vật của Ngọc Sơn vào ngọn lửa, cùng với bao 
nhiêu thư từ, nhật ký, kỷ vật của đời mình, tôi như nghe 
tâm tư mình đang trò chuyện cùng Sơn:

-“… Ngọc Sơn ơi! Rồi sẽ có ngày em biết tin cô xuất gia. 
Đây là một điều em không mong đợi, nhưng cô tin rằng 
em không quá bất ngờ. Ngày xưa, trong những dịp thầy 
trò mình chuyện vãn cũng nhau, em ắt hẳn không quên 
cô đã từng nói với em rằng sở nguyện của cô là sẽ đi tu?

Ngày xưa, khi là cô giáo dạy các em, dẫu chưa từng 
làm mẹ, nhưng cô đã thương yêu và chăm lo cho các 
em bằng tấm lòng tận tụy của một người mẹ. Bây giờ, 
cô xuất gia tu theo Phật, dầu chưa thành Phật, nhưng 
cô nguyện – chỉ dám là ước nguyện thôi – sẽ cố gắng 
sống theo hạnh từ bi của Phật, sẽ thương yêu tất cả 
mọi người không phân biệt thân sơ. Cô luôn luôn ao 
ước sao cho ai ai sống trên đời cũng luôn cảm thấy 
trong trái tim mình có đầy ắp tình người để cho đi, 
và luôn ấm lòng với những tình người được nhận về. 
Cũng như em vậy, dẫu không còn mẹ nhưng em đã 
luôn cảm thấy như mình có “đóa hoa hồng màu đỏ” 
trong tim, chính là tình thương yêu cô dành cho em, có 
phải vậy không Sơn?

Hãy cùng cầu nguyện cho ước nguyện của cô trở 
thành hiện thực nhe Sơn!”. 



Dâng mùa Vu lan
  B Ù I  C Ô N G  T O A

Hồi chuông Bát-nhã ngân dài
Vườn Vô-ưu nở nụ cười tâm kinh
Đại Từ thơm ngát lung linh
Vu lan Tự tứ đáp đền thâm ân
Ngày rằm tháng Bảy hoa đăng
Mười phương kính lễ ánh vàng lên ngôi
Huy hoàng Phạm vũ sáng ngời
Hoằng dương Chánh pháp, đạo-đời viên dung…

Mẹ khuất xa rồi  
 P HẠM  T H Ị  T H A N H  V Â N   
  
Con ngỡ Mẹ đi đâu đó
Quẩn quanh phút chốc lại về
Thế nên bên thềm con đợi
Mẹ về với chút quà quê

Nắng chiều còn vương vấn ngõ
Chưa qua đi hết một ngày
Lòng con buồn chưa thấm vội
Vào ra chưa thấy ngậm ngùi

Khuya về nằm ôm gối chiếc
Mới hay mẹ đã xa rồi
Chỉ còn hương vuơng trên gối
Mùi bồ kết trái thơm rơi

Dặn lòng mình thôi đừng khóc
Mà sao lệ ướt mặt rồi
Mẹ về nẻo xa vời vợi
Làm sao tìm lại nụ cười

Gian nhà giờ sao vắng lặng
Ghế xưa Mẹ vẫn thường ngồi
Mỗi chiều bước về ngần ngại
Thấy lòng đau nhói khôn nguôi

Con sẽ tập quên để nhớ 
Tháng ngày bên Mẹ đầy vơi
Cười để lòng thôi đừng khóc
Để đừng cô quạnh bên đời.

Mẹ têm trầu
 P H A N  T H À N H  M I N H

Mẹ ngồi têm lá trầu vàng
Xuân đi để lạnh hai hàng cau không
Trơ vơ gốc rạ bón đồng
Gió Lào xước mặt dòng sông lở bồi

Con thuyền ký ức không trôi
Lòng mẹ sóng vỗ đánh rơi nhịp chèo
Người đi giậu đổ bìm leo
Thoát làm sao nổi cái nghèo mẹ ơi

Tháng năm núp mái lá gồi
Nón mê che chỗ mẹ ngồi đêm mưa
Gió lùa rát mặt phên thưa
Ngày đội nắng 
Đêm đội mưa 
Buồn buồn

Trái tình ai tạc tròn vuông
Sông tình ai tách lạch luồng suối khe
Cay gừng mặn muối ngậm nghe
Đêm che tiếng khóc 
Ngày khoe tiếng cười

Mẹ ngồi têm lá trầu ôi
Cau non háp nắng cậy vôi già nồng
Mái cò lặn lội thềm sông
Nhặt lên thả xuống cái không chung tình.

T H Ơ

VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 8 - 201452                      



Bồi hồi trầu cau
  N G U YỄN  DŨN G

Nắng lên từ phía hàng cau
Nám da rám đỏ trái cau lưng trời
Bàn tay sương gió đầy vơi
Cơi trầu nhớ lá mẹ ngồi đợi con
Bình vôi khô nước miệng mòn
Miếng cau khô héo con còn nơi xa
Bát canh rau muống tương cà
Mặn mà mắm ruốc áo tà rạn lai
Quê nghèo buông giọt nắng phai
Lửng lơ chút gió nồm quai nón cời
Giờ mẹ đã hóa tiên rồi
Quê nghèo nhớ mẹ bồi hồi trầu cau.

Nhớ mùa tuổi thơ
 T RẦN  T H Ị  HỒN G  X U Â N

Gió len lén gọi nhau về
Nắng cong thương nhớ đường quê ngóng thầm
Chiều thưa sáo lạ ai ngân
Trầm gieo điệu hát dạt âm thanh buồn
 
Bờ đê cơn nắng chảy tuôn
Đôi cánh diều mỏi thả buông lưng trời
Hương sim chín lựng ven đồi
Không tay người hái… rụng rơi suốt mùa
 
Bóng tròn nắng trải sân trưa
Đầu trần chân lấm, áo thừa cúc khuy
Gió dài từng trận bay đi
Tuổi thơ thầm nhớ… Rèm mi ướt sè…

Đêm trắng
 T R À  K I M  L O N G 

Hồn như chợt vút lên cao
Nương đôi cánh mộng bay vào bến thương
Đêm dài thở trắng hơi sương
Thạch sùng điểm tiếng canh trường buồn tênh!

Cầu ngang bắc nhịp chênh vênh
Nhìn cơn gió lạc bay quên lối về
Lắng lòng nghe tiếng tỉ tê
Như đồng vọng tiếng hương quê cuối trời.

Đêm dần trôi - đêm dần trôi
Ngồi quên dòng chảy của thời gian qua
Sáng trời chợt ngước mắt ra
Còn mơ bước giữa quê nhà thân thương.

Hòn tre ve hát
  K I M  H O A

Lao xao biển nước lao xao
Tre nghiêng bóng đổ - rì rào sóng xô
Hữu tình cảnh đẹp nên thơ
Khách du dạo bước say - mơ ắm người
Chìm…! Trong biển nước xanh tươi
Râm ran ve hát nắng cười reo vui
Bản tình ca - nhạc không lời
Bỗng - trầm trầm - bổng đầy - vơi mộng lòng
Hòn T `re biêng biếc trời trong
Võng trưa giấc hạ nối vòng tay yêu!
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Vài chiếc lá vàng bay trong cơn 
gió thoảng. Trời bỗng làm sao 
lại tự nhiên buồn. Với tôi, thu là 
gợi nhớ:

“Chim bay về núi tối rồi
Người đi, cây cỏ nhớ người, người ơi”.

Hai câu này tôi vẫn thường nghe mẹ 
tôi hát ru em Minh, đứa em út của tôi. Mãi 
về sau, tôi mới biết là hình như mẹ đã đổi 
câu sau của một bài hát ru ở Huế mà thay 
vào bằng câu thơ do mẹ sáng tác. Hai câu 
thơ hát ru ấy gắn liền cả một vùng trời 
Nam Giao, Quảng Tế của xứ Huế thân yêu 
và gắn liền với ký ức của tôi về một quãng 
đời khi thì đậm đà rõ nét, khi thì lung linh 
chập chờn của thực và mộng.

Tôi sinh trưởng và lớn lên ở một ngôi 
nhà có vườn rộng ở thôn Bình An gần Đàn 
Nam Giao, phía Nam thành phố Huế. Buổi 
chiều, mẹ tôi bắc ghế ngồi may vá bên 
gốc cây oanh trảo có những cành dài như 
những cánh tay đang vẫy múa. Tôi thơ 
thẩn quanh vườn, quanh mẹ và nhặt hoa 
rơi, những cánh hoa oanh trảo màu vàng 
và mùi thơm dịu ngọt. Ánh chiều sắp tắt, 
mẹ nhìn tôi và nhìn em tôi đang ngủ trong 
chiếc nôi cạnh mẹ. Hình như có tiếng mẹ 
thở dài. Trên không trung, hướng Đàn 
Nam Giao, thỉnh thoảng có đàn chim bay, 
in bóng trên bầu trời có những vệt mây 
trắng pha hồng. Mây, từng vệt mây dài, 
im vắng, buồn tênh. Đàn chim bay qua, 
từ hướng sông Hương bay về, mẹ khe khẽ 
hát: “Chim bay về núi tối rồi…”. Những lúc 
này tôi cảm thấy thương mẹ quá và lại 
càng nhớ ba.

Tôi còn nhớ một chiều thu, hôm ba tôi 
bỏ nhà mà đi; từ chiều mẹ và ba đã soạn 
xong hành lý cho ba; một chiếc va-ly mây 
đựng một ít quần áo, dăm ba cuốn sách 
và một mo cau cơm bới. Buổi chiều, ba, 
mẹ và tôi ngồi bên thềm, gần cây oanh 

T R U Y Ệ N  N G Ắ N

Chim bay veà nuùi
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trảo. Thỉnh thoảng lại có chim bay qua. Ba nói, “Chim 
bay về núi…”.

Anh Hưng đến. Hưng là học trò của ba tôi, là con của 
một người bạn rất thân của ba, và từ lâu đã trở thành 
người thân thuộc với gia đình chúng tôi. Cả ba và mẹ 
đều đứng dậy nói nhỏ vài lời với Hưng. Hưng cười nói 
với tôi, kéo tôi ra sân, hẳn là để cho ba mẹ tôi có chút 
thời giờ từ biệt. Bên gốc cây oanh trảo, tôi hỏi Hưng:

- Ba và anh đi tận đâu?
Hưng đặt tay trên vai tôi và nói:
- Anh chỉ đưa ba em đến địa điểm hẹn gặp người liên 

lạc rồi anh trở về, ba và người liên lạc sẽ đi đến một địa 
điểm khác nữa và sau đó… Nào, em gái, đừng buồn! 

Hưng ngừng nói khi ba mẹ tôi từ trong nhà bước ra. 
Ba hôn em bé trong tay mẹ, rồi hôn tôi. Mẹ khóc và tôi 
cũng khóc. Ba lại nắm tay mẹ và mỉm cười, còn nụ cười 
nào buồn hơn!

Ba đi được hai hôm. Mật thám và an ninh đến xét 
nhà, hạch hỏi mẹ tôi. Mẹ chỉ khóc và bảo không biết 
gì. Không có tin tức của ba. Hưng vẫn thường đến an 
ủi mẹ, chơi với tôi và thỉnh thoảng giảng bài và giúp 
tôi làm bài tập. Hưng bảo có nghe tin ba tôi đã ra đến 
Thanh Hóa và có lẽ sẽ ra đến Hà Nội.

Gia đình tôi ngày càng sa sút, mẹ vun trồng rau cải, hái 
trái cây vườn đem xuống chợ bán. Em tôi được ba tuổi, 
em gầy guộc xanh xao… Tôi thường thay mẹ bế em. Có 
những buổi chiều mong Hưng nhưng Hưng không đến, 
buồn ghê. Đám cà, giàn mướp rung rinh trong gió nhẹ 
buổi chiều… Những đàn chim lại bay qua, tôi khẽ ru em, 
hát câu của mẹ:

 “Chim bay về núi tối rồi
Người đi, cây cỏ nhớ người, người ơi”.

Bẵng đi đã lâu, Hưng không đến. Tôi nhớ Hưng, nhớ 
tiếng giảng bài, nhớ câu cười, ánh mắt của Hưng. Mẹ 
bảo Hưng đã tốt nghiệp, đang làm việc tại một cơ quan 
giáo dục. Và rồi, tiếng súng nổ mỗi lúc một nhiều khắp 
xóm Bình An. Nhiều đêm, đạn bay vút qua mái nhà, 
đạn làm tróc từng mảng tường nhà. Em tôi khóc ré, 
mẹ bế em và kéo tôi xuống gầm giường để tránh đạn. 
Nhiều đêm có tiếng động, tiếng chân nghe thật gần, 
giẫm lên cây cỏ, trên khoảng sân có sỏi sát cạnh nhà. 
Nhiều lần, từng toán lính lê-dương, lính bảo vệ lùng 
xét khắp xóm. Cũng như nhiều vườn nhà khác dọc 
theo con đường đất đỏ song song với con đường Nam 
Giao, khoảng ngang với đồn Tây, vườn nhà tôi bị lính 
bảo vệ đốn cây, chặt cành trông thật xơ xác, tiêu điều.

Lại một buổi chiều thu trong cảnh tàn tạ của khu 
vườn, tôi dẫn em Minh thơ thẩn ngoài vườn, mẹ tôi 
đang ngồi bên thềm nhà… Có lẽ mẹ nhìn những đàn 
chim vội vã bay về núi. Hưng đến, mang bên người 
chiếc túi xách. Bóng anh nổi bật giữa khoảng trời chiều, 
trên những hàng cà hai bên lối vào nhà. Tôi mừng rỡ 
nhưng rất ngỡ ngàng. Mẹ ra đón Hưng. Từ ngoài vườn, 

tôi chỉ thấy Hưng và mẹ nói chuyện, có vẻ dồn dập, gấp 
rút. Chắc là có tin ba. Tôi vội vã chạy lại:

- Anh Hưng!
- Ừ, em!
Hưng nắm lấy tay tôi, cười buồn. Sắc mặt mẹ có chút 

gì khác lạ. Mẹ bảo:
- Hôm nay anh Hưng phải đi xa…
Tôi thốt lên:
- Đùng đi, anh…! Mẹ và em…
Hưng lại cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi. Tôi đã lấy lại 

bình tĩnh:
- Tại sao anh phải đi?
- Anh phải đi, cũng như Thầy cũng đã phải đi. Có thể 

anh sẽ gặp Thầy…
Mẹ tôi thường nói nhỏ với tôi rằng ba tôi hoạt động 

cách mạng. Thì ra Hưng cũng thế, và giờ đây phải đi… 
Tôi chợt nghĩ đến Hưng và gia đình Hưng. Nghe mẹ kể 
Hưng là con của một vị quan lớn của Nam triều, dòng 
dõi mấy đời làm quan. Gia đình giàu sang, công việc 
vững vàng, thế mà Hưng lại phải bỏ tất cả để ra đi, như 
ba tôi đã phải bỏ việc và xa gia đình vì lý tưởng. Có phải 
tôi thương ba, trọng lý tưởng của ba mà thấy mình gần 
gũi với Hưng? Có phải trong thế giới ấu thơ của tôi chỉ 
có Hưng là quan trọng nhất đối với tôi ngoài cha mẹ và 
em tôi? Có phải Hưng dạy tôi học thêm, Hưng hay cho 
quà, hay chiều chuộng tôi? Bỗng chốc, tôi thấy mình 
quá nhỏ bé đối với Hưng và tôi không thích điều đó.

Hưng vào nhà nói chuyện với mẹ tôi. Tôi dẫn em 
Minh đi dạo quanh thềm. Tôi sắp phải xa Hưng như đã 
phải xa ba. Cái tình cảm nhớ thương đối với hai người 
như có phần khác nhau và cái buồn tiếc vì mất mát thì 
lại tăng thêm đến vô cùng.

Mẹ và Hưng đã bước qua thềm. Tôi vội đến với Hưng 
trong khi mẹ bế em Minh. Hưng nói với mẹ:

- Cô ở lại bình an.
Hình như mẹ khóc, nước mắt tôi trào ra. Hưng nắm 

tay tôi và đi về phía sân để ra cổng. Tôi hỏi:
- Anh đi về phía nào?
- Phía núi, núi Thiên Thai, đến chỗ mà năm ngoái 

anh đã đến cùng Thầy.
Chúng tôi đã đến chiếc cổng tre tiếp giáp với con 

đường đất đỏ. Nắng sắp tắt. Đồn Tây bên đường Nam 
Giao đã lên đèn. Trên trời có vài vệt mây trắng hồng, lác 
đác vài cánh chim bay vội về phía Nam, phía núi Thiên 
Thai. Cũng đã lâu, chim không còn bay từng đàn, tôi 
không biết tại sao, có lẽ chim sợ tiếng đại bác thường 
vang lên từ đồn Tây, bắn về phía núi… Sắp chia tay, 
chúng tôi dừng lại, tôi hỏi:

- Vì sao cứ chiều chiều là chim bay về núi?
Hưng nhìn tôi rồi ngước lên trời. Bầu trời im vắng và 

rộng. Phía đồi Quảng Tế có khói nhẹ lên cao. Hưng đáp 
bâng quơ:

- À… Ừ, chim bay về núi để ngủ, để được núi che 
chở… nhưng có thể núi chỉ là nơi tạm dừng chân, chim 



sẽ bay đi…, bay xa nữa. Em biết không, những đàn 
chim mà anh em thường thấy, có thể bay từ xa, qua 
rừng núi Việt Bắc về tận đây và còn đi tiếp.

Thế là Hưng đi. Bóng anh khuất sau con đường dốc, 
chỗ ngã tư Quảng Tế ra đường Nam Giao và con đường 
nhà tôi. Bấy giờ tôi muốn khóc nhưng chỉ thấy khô cổ, 
nghẹn ngào. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn được nhìn 
thấy Hưng nữa.

Thế rồi, mẹ và chị em chúng tôi phải rời bỏ ngôi nhà 
ở xóm Bình An để xuống phố ở chung nhà với dì tôi. Mẹ 
tôi và dì cùng vay mượn một số người thân, có số vốn 
nhỏ để buôn bán sống qua ngày. Chị em tôi được đi 
học, lớn lên trong cảnh nghèo, nhưng đầy tình thương 
của mẹ. Các thầy tôi, nhiều bạn tôi vẫn tiếp tục “đi về 
núi”, lên “chiến khu”…

Năm 1954, chúng tôi nhận được thư ba tôi do anh 
họ tôi từ Pháp gửi về. Ba tôi đang công tác tại Viện Văn 

học ở Hà Nội. Ba có cho biết Hưng đang chuẩn bị du 
học ở Liên Xô… Ba hẹn sẽ về với chúng tôi sau hai năm 
nữa. Thế nhưng vì tình thế của đất nước, ba đã không 
về được và hai mươi năm sau ba mất tại Hà Nội. Từ sau 
năm 1975, đất nước thống nhất, tôi gặp lại người thân, 
nhiều bạn bè trở về, tôi gặp lại những ánh mắt, nụ cười 
rạng rỡ.

Và dĩ nhiên ba tôi đã không còn nữa! Mẹ đang ở với 
tôi tại một thành phố vùng Tây Nam. Mẹ đã quá già 
yếu. Những buổi hoàng hôn, nhìn qua khung cửa sổ 
từ trên lầu, nhìn những ánh sao run rẩy, nhìn ánh đèn 
vàng chệch của hai dãy đèn đường, đôi khi mẹ hát khe 
khẽ: “Chim bay về núi…”.

Tôi nghe lòng quặn đau.
Mấy thu rồi Hưng ở đâu? Chẳng lẽ lần tiễn anh bên 

cổng nhà nhìn ra con đường đất đỏ của xóm Bình An là 
lần cuối cùng tôi gặp anh? 
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Mẹ tôi có nụ cười lạ lắm! 
Lúc nào bà cũng nhìn tôi mà cười cười. Không nói. 
Lạ là vì mỗi lúc bà cười mỗi khác. 
Lúc nào tôi có vẻ vội vã chào bà như để đi đâu đó cho đúng hẹn chẳng hạn, bà cười cười tha thứ. 
Vậy hả con. Ừ đi đi.

Lúc nào tôi thấy mình có lỗi, lần khân bên bà lâu lâu chút thì nụ cười của bà lại như mỉa mai. Biết rồi, khỏi nói. 
Những lúc tôi mang chuyện bực mình đâu đó về thì bà nhẹ nhàng cười, thôi đi, đừng sinh sự! 
Nhột nhất là khi bà cười có vẻ châm biếm khi tôi có ý gì đó thiếu thành thật, loanh quanh kiếm chuyện… 
Ôi nụ cười của một bà mẹ mới lạ lùng làm sao! 
Lúc tủm tỉm, lúc chế giễu, lúc mỉa mai, lúc chua chát, lúc thứ tha, lúc trách mắng… 
Vậy đó, mẹ tôi vẫn cười cười như thế suốt ba năm qua từ tấm ảnh trên bàn thờ! 

Nuï cöôøi cuûa meï
ĐỖ  HỒN G  N GỌC

N É T  Đ Ẹ P



Suối Tiên – miền đất Tứ Linh là một địa 
danh huyền thoại, nơi có bốn mùa 
lễ hội đặc sắc và hơn 150 công trình 

được thiết kế hiện đại và độc đáo, tạo nên 
nét rất riêng biệt mà các điểm du lịch khác 
không có được. Hằng năm đón hơn 5 triệu 
lượt du khách trong và ngoài nước.  

Suối Tiên được biểu tượng và ước lệ 
thành một khung cảnh thần tiên, đến để 
cùng theo dòng chảy của tâm thức, xuôi 
về nguồn cội trong sự trang nghiêm của:  
Đền thờ vua Hùng, tượng đài Trần Hưng 
Đạo, vua Đinh Bộ Lĩnh, Thánh Gióng… Đặc 
biệt là các công trình văn hóa tâm linh Phật 
giáo kỳ vỹ: Tôn tượng Đức Phật Thích Ca tọa 
thiền dưới Cội Bồ Đề, ngôi Long Hoa Thiên 
Bảo, tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thiên 
cảnh Bồng Lai Lưu Ly Thất Bảo, Cây ước 
nguyện và quảng trường Phật Địa Mẫu…

Đến Suối Tiên vào ngày Rằm tháng Bảy, 
ngày lễ hội Vu Lan, quý du khách sẽ có dịp 
thấy lại hình ảnh con đường tu hành khổ 
hạnh của Đức Phật Thích Ca với 1.000 vị 
chư tôn đức Tăng của Phật giáo Nam tông 
thực hiện lễ “Trì Bình Khất Thực» trên cung 
đường lễ hội và tọa thiền dưới cội Bồ đề. 
Vào ngày này, quý du khách cũng có dịp 
thể hiện lòng thành kính qua những vật 
phẩm cúng dường chư tôn đức Tăng Ni và 
cùng lắng đọng tâm hồn với nhiều nghi 
lễ Phật pháp trang nghiêm, đầy ý nghĩa 
tại ngôi Long Hoa Thiên Bảo. 

Đến với Du lịch Văn hóa Suối Tiên trong 
mùa hiếu hạnh, quý Phật tử và du khách có 
thể tham gia viết lời cầu nguyện cho Cha 
Mẹ tăng long phước thọ, cầu cho quốc thái 
dân an, hòa bình thế giới, cầu tình duyên 
tài lộc tại khu vực “Cây ước nguyện” ở rừng 
Nguyên sinh, Đại Bồ đề Quang Minh Cảnh 

hay chiêm ngưỡng những đóa hồng  khổng 
lồ, triển lãm tranh ảnh, điều răn, lời dạy của 
Đức Phật để tịnh tâm hướng thiện và cùng 
thưởng thức tiệc Buff et chay miễn phí  được 
bố trí nhiều cụm trên cung đường lễ hội. 
Đặc biệt mùa Vu Lan năm nay du khách còn 
được thưởng thức món ăn “Trường Thọ Tam 
Thập Nhị Quả” được chế biến từ 32 loại củ 
quả, là món ăn được xác lập kỷ lục vào năm 
2012 là “Món ăn có nhiều loại củ quả nhất”.  

Đến Suối Tiên tham dự lễ hội Vu Lan, 
quý du khách sẽ hòa vào không khí vui 
nhộn của lễ thí Giàn - một nét tín ngưỡng 
dân gian quen thuộc lâu đời của miền Tây 
Nam Bộ được tổ chức vào ngày 11-8-2014 
(nhằm ngày 16-7 AL).

Suối Tiên tự hào với bốn mùa lễ hội 
trong năm, là nơi trở về cội nguồn văn 
hóa dân tộc với nhiều công trình văn hóa, 
tâm linh kỳ vĩ sẽ mang đến cho du khách 
một mùa Vu Lan thật nhiều ý nghĩa. 

Năm 2014, Suối Tiên chuyển mình đổi 
mới toàn diện cảnh quan, công nghệ giải 
trí  như: Xe cáp treo du lịch trên không, 
hay Khu Vương quốc các Thiên tài tương 
lai là khu trò chơi trong nhà thoáng mát 
rộng đến15,000m2 và khám phá các phép 
thuật kỳ bí tại Lâu đài Phép thuật dựa 
theo phiên bản HarryPoter, phiêu lưu mạo 
hiểm cùng Đĩa bay Hành tinh lạ. 

Sự xuất hiện của biển Ngọc Nữ bên 
cạnh biển Tiên Đồng, Suối Tiên đã trở 
thành công viên giải trí đầu tiên ở Việt 
Nam có 2 đại dương với những trò chơi 
ngoạn mục trên mặt nước biển cùng với 
những ngọn sóng cao hơn 1m sẽ đem 
đến cho du khách những phút giây vui 
chơi thư giản và đầy thú vị.

Du khách không thể bỏ qua những tiết 

mục biểu diễn đặc sắc, ấn tượng của sư tử 
biển và cá heo thông minh, lém lĩnh biết 
khiêu vũ và làm toán tại Đại cung Lạc 
cảnh Tiên Ngư.

Đến với Suối Tiên là đến với những giá 
trị tinh thần, thông qua một thế giới tâm 
linh và thần tiên thu nhỏ, toát lên một vẻ 
đẹp đa sắc màu mang đậm yếu tố văn 
hóa dân tộc.  

Suối Tiên của chúng ta là miền đất Tứ 
Linh với Long Lân Quy Phụng nơi an lành 
hạnh phúc luôn mang lại nhiều may mắn 
cho gia đình bạn. 

Đan Tâm

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni 
quang lâm Long Hoa Thiên Bảo

Chư tôn đức Tăng hành lễ trì bình khất 
thực cho du khách cúng dường Hành lễ tại Long Hoa Thiên Bảo

Cây ước nguyện Vu Lan báo hiếu

Buff et chay miễn phí mùa Vu Lan 
cho du khách thập phương.





Vào lúc 9 giờ ngày 15-7-2014, Công 
ty Thiện nguyện Bối Diệp đã tổ 
chức trang trọng buổi họp báo ra 

mắt công chúng. Đến tham dự có quý Thầy, 
quý vị khách quý, đại diện chính quyền địa 
phương và các phóng viên báo đài… Sự kiện 
ra đời của Công ty là một tín hiệu vui về một 
tổ chức thiện nguyện có quy mô hoạt động 
kinh doanh trên cả nước.

Công ty Thiện nguyện Bối Diệp được 
cấp phép theo số 0312828328, ngày 09-7-
2014 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM, 
với 19 ngành nghề kinh doanh chủ yếu như: 
“May trang phục – Trồng rau đậu các loại 
và hoa, cây cảnh – Trồng rừng và chăm sóc 
rừng – Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động – Hoạt động chăm sóc sức 
khỏe người có công, người già và người tàn 
tật không có khả năng tự chăm sóc – Hoạt 
động dịch vụ phục vụ tang lễ – Giáo dục 
mầm non và giáo dục bậc tiểu học – …”. 

Với tiêu chí 
“Chung tay vì thấu hiểu” và 
“Non cao nhiều cỏ nhiều cây
Thành công bởi sự chung tay nhiều người”.
Công ty Thiện nguyện Bối Diệp với mong 

muốn chung tay nhằm tạo công ăn việc làm ổn 
định cho người khuyết tật, bảo vệ môi trường 
và sức khỏe cộng đồng và trong định hướng 
sắp tới: Công ty tiếp nhận những người khuyết 
tật, sắp xếp cho họ một công việc phù hợp để 
có thu nhập ổn định trong cuộc sống. Song 
hành, tổ chức bữa cơm chay thiện nguyện và 
cung ứng ẩm thực chay đến: - Người lao động 
nghèo; - Các bệnh nhân cùng người thân đang 
điều trị tại các bệnh viện; - Sinh viên và học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Ban đầu chọn thí 
điểm tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM 
sau đó nhân rộng ra các bệnh viện khác.

Trong kinh doanh, Công ty chủ trương 
không cạnh tranh mà cần được sự hợp tác với 

từ Công ty Thiện nguyện Bối Diệp
Bài, ảnh PHÁP TUỆ

các công ty bạn để cùng nhau phát triển và 
phục vụ tốt các hoạt động thiện nguyện. Trong 
thời gian tới, Công ty rất mong được đón nhận 
sự quan tâm, hợp tác của quý vị doanh nhân, 
các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện và xin 
hãy đồng hành cùng với Công ty chúng tôi, 
Ban Từ thiện xã hội GHPGVN, Hội Chữ thập 
đỏ TP.HCM và các tổ chức thiện nguyện khác 
để cùng nhau góp phần chia sẻ những khó 
khăn của những mảnh đời bất hạnh… 

Trong buổi họp báo, quý vị khách quý 
và anh chị em phóng viên báo đài đặt ra 
những câu hỏi và được ông Nguyễn Đức 
Lão, Giám đốc trình bày và giải thích rõ 
về phương hướng hoạt động cùng những 
thí dụ cụ thể, minh họa từng vấn đề kinh 
doanh của Công ty và cho biết thêm: “Toàn 
bộ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của 
Công ty sẽ được dành cho các hoạt động 
thiện nguyện. Do đó, song song với các hoạt 
động kinh doanh, Thiện nguyện Bối Diệp sẽ 
thành lập Hội Thiện nguyện các văn phòng 
đại diện trên toàn quốc”. 

Trong bối cảnh kinh tế và tình hình kinh 
doanh hiện nay còn có những khó khăn nhất 
định. Sự ra đời của Công ty Thiện nguyện 
Bối Diệp là rất cần thiết để góp phần cho 
công tác thiện nguyện với cộng đồng, nhưng 
cũng không kém phần thử thách đối với Ban 
Giám đốc và các vị tư vấn trước những 
thay đổi cơ chế luôn đòi hỏi sự năng động 
và nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội trong kinh 

doanh để có hiệu ứng về lợi nhuận… Theo 
cơ cấu tổ chức của Công ty Thiện nguyện 
Bối Diệp khá chặt chẽ; bên cạnh Ban Giám 
đốc và các phòng, ban còn có Ban Cố vấn, 
Ban Bảo trợ sẽ những là nhân tố tham mưu 
tích cực, định hướng phát triển cho các hoạt 
động kinh doanh của Công ty và bên ngoài 
là các công ty đối tác - công ty liên kết… 
Tương lai là Hội Thiện nguyện Bối Diệp sẽ 
được hình thành.

Với lòng trân trọng và kính mến, chúng 
tôi cầu chúc cho Ban Giám đốc và Công ty 
Thiện nguyện Bối Diệp trong kinh doanh 
gặp nhiều thuận duyên, phát triển bền vững 
để trở thành chỗ dựa vững chắc cho người 
khuyết tật và góp phần cùng cộng đồng 
thiết thực chăm lo cho sinh viên học sinh 
khó khăn và bà con lao động nghèo cũng 
như san sẻ yêu thương qua bữa cơm thiện 
nguyện thắm bao nghĩa tình với những 
người bệnh và thân nhân nghèo…

Mọi liên lạc hoan hỷ gặp: 
CÔNG TY THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP
01 Hoa Sứ, P.7, Q.Nhuận, TP.HCM
ĐT: (08) 66 826 946 – 0972 233 234
Email: ctyboidiep@gmail.com
Website: www.boidiep.com.vn 

 Chủ tài khoản: Công ty TNHH 
   TMDVSX Thiện nguyện Bối Diệp

Đại diện của TT.Thích Chân Quang, trụ trì 
chùa Phật Quang trao tặng lẵng hoa cho đại 

diện BGĐ là cư sĩ Minh Mẫn đón nhận

Ban GĐ Công ty Thiện nguyện Bối Diệp và đại diện 
chính quyền địa phương dự lễ

Ông Đinh Công Bảy trình bày về vấn 
đề ăn chay và sức khỏe, bảo vệ môi 
trường, nuôi dưỡng lòng từ bi 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc 
Cty Thái Hà Books phát biểu

   Tài khoản số: 65434105 – CN Gia Định
 Chủ tài khoản: 

   Ban Bảo trợ Thiện nguyện Bối Diệp
   Tài khoản số: 65444402 – CN Gia Định

 Chủ tài khoản: 
   Hội Thiện nguyện Bối Diệp
   Tài khoản số: 65435179 – CN Gia Định



CÔNG TY THIỆN NGUYỆN BỐI DIỆP                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: 01 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện thoại: (08) 66 826 946 – 0972 233 234 
Email: ctyboidiep@gmail.com                                                                      TP.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2014
Web: www.boidiep.com.vn
                         -----
TB số 01/CTY / NHH/ TNBD

THÔNG BÁO
V/v Mục đích, tổ chức hoạt động của Công ty

  Kính gửi:  - Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM
    - Công an TP.HCM
    - Ban Trị sự Phật giáo các cấp
    - Ủy Ban Nhân Dân các cấp 
    - Các cơ quan Truyền thông Báo, Đài
    - Quý Công ty đối tác và liên kết.

Công ty chúng tôi hoạt động nhằm mục đích hướng đến mục tiêu Bảo vệ môi trường, chăm sóc 
sức khỏe Cộng đồng và các hoạt động thiện nguyện; 100% lợi nhuận được gửi vào Hội Thiện Nguyện 
Bối Diệp. Nay xin trân trọng thông báo:

Điều 1: Công ty TNHH Thiện Nguyện Bối Diệp là một tổ chức chuyên ngành thiện nguyện,   
hướng đến những hoàn cảnh kém may mắn và cuộc sống khó khăn của mọi đối tượng.

Điều 2: Công ty TNHH Thiện Nguyện Bối Diệp là một tổ chức độc lập, không phụ thuộc vào bất 
cứ Tôn giáo hay Tổ chức nào.

Điều 3: Chủ trương của Công ty là không cạnh tranh mà chỉ hợp tác đầu tư với mọi ngành nghề 
có trong giấy phép (có giấy phép đính kèm).

Điều 4: Công ty có đủ tư cách pháp nhân hoạt động đúng với luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Điều 5: Công ty hoạt động thiện nguyện mong muốn mang lại tình thương và lợi ích cho Cộng 
đồng vô điều kiện.

Công ty TNHH Thiện Nguyện Bối Diệp xin trân trọng thông báo đến các cơ quan và mọi thành 
phần xã hội quan tâm, thấu hiểu được mục đích và nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:                                            TM. Công ty TNHH Thiện Nguyện Bối Diệp
- Như trên                                                                              Kính báo,
- Lưu văn phòng                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                        
                                                                                     NGUYỄN ĐỨC LÃO
       (TS.Thích Ngộ Chánh)



Cách đây 16 năm, chị Nguyễn Hướng Dương đến với người 
khiếm thị từ duyên lành là một phát thanh viên tình nguyện 
của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, chuyên đọc truyện 

cổ tích trên đài dành cho các em thanh thiếu niên trong cả nước. 
Với giọng đọc của chị dịu êm, dễ nghe và truyền cảm, rất thu 
hút các em và đa phần là các em khiếm thị; chị như là cô tiên dễ 
thương xuất hiện đem đến vầng trăng sáng phá tan khoảng không 
đen tối mênh mông để đưa các em khiếm thị tiếp cận với thế giới 
bên ngoài... Và cho đến một ngày nhân chuyến viếng thăm trại mù 
Nguyễn Đình Chiểu, chị được các em  đón mừng nồng nhiệt khi 
nghe giọng nói của chị, có một em đã chạy vụt đi, sau đó mang 
về tờ báo Khăn Quàng Đỏ đưa cho chị - em nói: nhờ chị đọc cho 
chúng em nghe trong đó họ nói gì? Chị chạnh lòng và thương xót 
cho cảnh đời bất hạnh của các em, vừa cảm động rưng rưng nước 
mắt - cũng chính phút giây quan trọng này đã giúp cho chị phát 
sanh ý tưởng: sao mình không lập Thư viện Sách nói dành cho 
người mù để có thể thiết thực mở mang kiến thức cho các em. 

Ấp ủ dự án, chị trình bày và được song thân cho phép cũng 
như tạo thuận lợi, bạn bè gần xa ủng hộ, cộng đồng tiếp sức.  Chị 
mạnh dạn thành lập Thư viện Sách nói dành cho người mù vào 
năm 1998. Từ đây, ngoài công việc phát thanh viên đọc truyện, chị 
còn lo biên tập, soạn giáo án… và duyên lành kết nối, chị có thêm 
nhiều anh chị em tình nguyện tham gia trên chương trình phát 
thanh với những giọng đọc trầm ấm như cô Dương Liễu về các 
câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, chú Ba Trung với những 
câu chuyện thiếu nhi và những tác phẩm văn học nổi tiếng… Càng 
ngày lực lượng phát thanh viên tình nguyện càng tăng, nay lên hơn 
20 người; song hành lực lượng tham gia công việc thu, sang, đóng 
gói băng, đĩa sách nói cũng có thêm nhiều tình nguyện viên trong 
đó còn có các anh chị khiếm thị và khuyết tật tham gia. Nhờ vậy 
Thư viện Sách nói dành cho người mù ngày càng phát triển để 
phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các em thanh thiếu niên 
khiếm thị cả nước đang rất cần nâng cao kiến thức và học vấn. Thư 
viện Sách nói lần lượt xuất bản thêm nhiều đầu sách: Sách nói 
giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, gồm các môn Văn, Sử, Địa, Toán, 
Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân… Giáo trình cao đẳng, đại 
học, cao học cùng với Sách nói tham khảo về văn học, kiến thức, 
các gương danh nhân và khuyến tu… Thư viện Sách nói dành 
cho người mù đến nay có thể nói là thư viện sách nói đầu tiên và 
duy nhất phục vụ cho gần 1 triệu người mù trong cả nước. Nhưng 
địa điểm của thư viện sách nói còn rất chật vật về mặt bằng phải 

nương nhờ, khởi đầu là ngày 19-5-1998 tại Trung tâm UNESCO 
TP.HCM và dời đổi 4 lần; hiện nay đang ở số 5 Đinh Tiên Hoàng, 
Q.1. Còn phòng thu âm sách nói và kho bãi chứa băng, đĩa vì cần 
mặt bằng rộng nên cũng phải nương nhờ, ở tạm qua 7 nơi như: 
Trường mù Nguyễn Đình Chiểu - Công ty Thế kỷ 21 - Hội Phụ nữ 
từ thiện… và nay là cơ sở của Thành đoàn. Thư viện Sách nói là tổ 
chức phi lợi nhuận, băng đĩa phát hành miễn phí, nguồn tài chính 
để trả cho các khoản chi phí như mua băng cassette và đĩa CD, 
trao học bổng… tất cả đều được đóng góp từ tấm lòng vàng của 
các vị ân nhân; đó là quý cụ ông, cụ bà đang sống hay quá cố, các 
bác hưu trí, các nhà hảo tâm, các em học sinh, CBCNV của các cơ 
quan đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp, Việt kiều… 

Trong 16 năm qua, những hoạt động của các chương trình có 
những dấu ấn như:

1- Chương trình đọc thu sang băng: Hiện nay, sách chữ nổi 
Braille còn rất hạn chế, giá thành cao, không đủ đáp ứng cho nhu 
cầu người khiếm thị. Vì thế, những cuốn sách được đọc và thu vào 
băng  cassette và CD gọi là “sách nói” là một phương tiện rất hữu 
hiệu giúp cho người khiếm thị tiếp nhận thông tin, kiến thức và 
cảm thụ các tác phẩm văn học có giá trị của nước ta và thế giới. 
Tính đến năm 2013, Thư viện Sách nói dành cho người mù đã 
đọc thu được 1.300 tác phẩm, in sang 270.311 cuốn băng cassette 
và đĩa CD-Mp3. Sách nói chủ yếu phục vụ miễn phí cho 90 đơn 
vị trường mù, mái ấm và Hội Người mù cả nước. Đồng thời lập 
trang web sachnoionline.com đủ thể loại. 

Được biết, mỗi năm Thư viện Sách nói dành cho người mù 
cần khoảng 35.000 băng cassette và CD để làm ra sách nói phục 
vụ cho người khiếm thị. 

Tình cờ, chúng tôi nghe tâm tình của em Nguyễn Thị Minh Thư 
(lớp 9, Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM): “... Sách nói 
theo người khiếm thị đến trường, sách nói theo người khiếm thị 
đi vào giấc ngủ, sách nói cùng người khiếm thị vui chơi giải trí... 
Sách nói dần dần là thứ không thể thiếu trong giới khiếm thị và đã 
trở thành một trợ thủ đắc lực cũng như đóng vai một vị thầy khả 
kính với một lượng kiến thức vô hạn…”.

2- Chương trình “Học bổng Ánh Sen dành cho học sinh 
mù”: Từ năm 2001 – 2013, trao 1.287 suất học bổng, 1.500.000đ/
suất, nhằm hỗ trợ cho khoảng 500 học sinh mù nghèo học loại khá 
và giỏi từ các tỉnh đến học ở TP.HCM.

với Thư viện Sách nói dành cho người mù
NGUYỄN BỒNG

Chị Hướng Dương đang thu âm Sách nói Các em đang lắng nghe lời giảng của Sách nói



3- Chương trình “Học bổng Hướng Dương dành cho sinh viên 
mù”: Từ năm 2000 – 2013, trao 482 suất học bổng, 5.000.000đ/suất 
và 1 laptop 7.000.000đ cho 152 sinh viên, trong đó nay đã tốt nghiệp 
92 em, 1 em đang học cao học, 2 em đậu thạc sĩ là Nguyễn Mạnh 
Hùng và Nguyễn Văn Long và hiện nay là giáo viên của trường mù 
Nguyễn Đình Chiểu. Học bổng này do quý ông Phạm Đức Trung 
Kiên – Chủ tịch Quỹ Từ thiện VN là nhà tài trợ. 

4- Chương trình “Thắp sáng niềm tin”: Từ năm 2004 – 2013, 
tổ chức đi du lịch biển cho 3.735 lượt em học sinh, sinh viên khiếm 
thị ở Vũng Tàu, Bình Châu, Thùy Dương, Hồ Cốc do Công ty DV 
Lữ hành Saigontourist tài trợ.

 5- Chương trình “Sưởi ấm niềm tin”: Năm 2013, tổ chức 
khám chữa bệnh – phát thuốc miễn phí cho học sinh, sinh viên 
khiếm thị và thầy cô giáo tại các trường và mái ấm nuôi dạy trẻ em 
mù do đoàn bác sĩ thiện nguyện Tâm Việt tài trợ và thực hiện.

6- Chương trình “Giải cờ vua cho người mù”: Từ năm 2011 
– 2013, có được 169 vận động viên khiếm thị tham gia từ 7 trường 
và mái ấm ở TP.HCM và các trường ở tỉnh Bến Tre, Tây Ninh, 
Đồng Nai. Kết quả vui với các em Nguyễn Thị Thảo đoạt huy 
chương vàng quốc tế năm 2011; em Đào Thị Lệ Xuân, đoạt 2 huy 
chương vàng toàn quốc năm 2012; em Nguyễn Thị Minh Thư đoạt 
2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng giải trẻ châu Á năm 
2013; em Nguyễn Anh Tấn đoạt  4 huy chương vàng toàn quốc 
năm 2013 và em Tô Nguyên Châu đoạt 1 huy chương vàng và 1 
huy chương bạc toàn quốc năm 2013. 

Điều gì đã giúp chị Hướng Dương phát tâm dõng mãnh, toàn 
tâm toàn ý như vậy? Nếu không tìm về nghịch duyên đã xảy ra đối 
với chị ở 18 năm trước thì thật là một điều thiếu sót. 

Lúc bấy giờ chị ở độ tuổi 25, với đầy đủ tri thức, nhan sắc, tình 
yêu, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và nóng bỏng với dự án phát triển 
cho tương lai; nhưng con đường định mệnh của chị quá gập ghềnh. 
Chị bồi hồi kể lại: “Lúc đó tôi đi bộ băng qua đường ray chỗ không có 
rào chắn bị vấp thanh sắt đường ray té sấp xuống, kẹt hai khúc chân 
nên tàu lửa từ xa chạy đến không thắng kịp, cán đứt lìa cả 2 chân dưới 
đầu gối và tôi chỉ kịp nghe tiếng còi tàu lanh lảnh vang lên, rồi bất 
tỉnh. Khi tỉnh lại thấy mình nằm ở phòng cấp cứu với đôi chân bị tàu 
lửa cắt lìa. Tâm tư tôi hoảng loạn và từ đó trong 6 tháng điều trị với 
gần 10 cuộc phẫu thuật trên tấm thân gầy, lấy da đùi để vá vết thương 
cánh tay phải; tôi đau buồn không còn thiết sống nữa… Mẹ tôi là một 
Phật tử thuần thành, còn tôi đệ tử của Sư bà Thích nữ Tịnh Nguyện. 
Ngày trước tôi cũng thường theo mẹ đến chùa nhưng từ khi học cấp 
ba rồi đến sau đại học do tập trung rèn luyện với những dự án tương 
lai của mình mà xao lãng việc tu tập. Tôi muôn vàn biết ơn to lớn của 
mẹ hiền kính yêu, người đã thức tỉnh tâm Phật trong tôi bằng cách: 
Ngày đêm mẹ chăm sóc và an ủi tôi và khi thấy tôi đã qua cơn nguy 
kịch – đến giai đoạn dưỡng thương, nhận rõ nhân duyên trọn lành, mẹ 
đưa ánh sáng Phật pháp chuyển hóa cho tôi; mỗi lần tôi ngủ, mẹ lặng 
lẽ mang sách kinh để gần trên đầu giường và tôi tuần tự đọc từ cuốn 
sách kinh này đến cuốn luận giải khác về những lời dạy vàng ngọc 
của Đức Phật, chư vị Tổ Thầy, giúp cho tôi thâm nhập Phật pháp và 
từ bỏ ý định chán đời, tôi ghi nhớ lời dạy:

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gởi đến: 
THƯ VIỆN SÁCH NÓI DÀNH CHO NGƯỜI MÙ
Địa chỉ: 5 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao
Q.1, TP.HCM – ĐT: 39 115253
Hoặc muốn biết thêm chi tiết, hoan hỷ gặp chị Hướng 
Dương, Giám đốc Thư viện, ĐT: 090 8193237
Email: thuviensachnoihcm@gmail.com
Website: www.sachnoionline.com
Tài khoản: Quỹ Từ thiện sách nói người mù
Số tài khoản: 068704070002632
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HD Bank 
Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM

“Trăm năm trước thì ta không có
Trăm năm sau có cũng hoàn không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi”
Tôi nhủ thầm tại sao mình lại phải níu kéo những gì không còn tồn 

tại! Mình phải vượt lên rào cản mặc cảm và làm người có ích cho xã 
hội. Sau khi lành bệnh, xuất viện; tôi quyết tâm đi lại bằng đôi chân giả. 
Thú thật, lần đầu tiên đưa chân giả vào đầu gối, do chưa quen, đau buốt 
tận xương tủy, nhưng khi nghĩ đến lời dạy của Thiền sư Nhất Hạnh: 

“Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen”.
Như được tiếp thêm nghị lực và sức mạnh, nên tôi kiên trì tập luyện 

và một thời gian sau là đi lại thuần thục. Có thể nói rằng sự chuyển hóa 
tâm linh, chuyển họa thành phúc. Nên điều đầu tiên tôi nghĩ là: Vô vàn 
cảm tạ ơn Trời Phật, ơn dưỡng nuôi cao dày của cha mẹ. Và để báo đáp 
chỉ có cách làm công việc gì có thể sẻ chia với những người bất hạnh, 
giúp cho họ thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan, có đủ nghị lực 
vươn lên và mục tiêu tôi chọn là các em thanh thiếu niên và người mù 
trong cả nước. Công việc đầu tiên của tôi thực hiện là phát thanh viên 
tình nguyện còn những chuyện về sau như các anh đã biết”. 

Điều ưu tư, trăn trở, mong muốn của chị Hướng Dương và 
cũng là ý nguyện của các em khiếm thị, đó là sớm có khả năng tài 
chính để xây dựng ở số 18 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 (với thửa đất bề 
ngang 8m, bề dài 22,7m) thành trụ sở Thư viện Sách nói dành 
cho người mù với: Phòng đọc sách nói dành cho các em tham 
khảo và có từ 4 - 6 phòng thu âm, phòng sản xuất sách nói, phòng 
online, phòng trưng bày sách nói, phòng vi tính và phòng cờ vua 
cho người mù, nhà kho, văn phòng... Dự toán gần 9,5 tỷ đồng, đã 
được thiết kế và bản vẽ hoàn chỉnh, chỉ còn mong chờ được người 
hữu duyên phát tâm kiến tạo.  

 Phật pháp nhiệm mầu, chúng tôi tin rằng nguyện ước của chị 
Hướng Dương và các em khiếm thị sớm trở thành hiện thực. Kính 
mong các nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa mở rộng lòng từ để 
cùng nhau kết nối yêu thương với Thư viện Sách nói dành cho 
người mù thiết thực giúp cho nguồn tài chính ổn định của Thư 
viện nhằm duy trì và phát triển sách nói và học bổng hằng năm cho 
học sinh và sinh viên nghèo khiếm thị trong cả nước.

Chị Hướng Dương, Giám đốc Thư viện trao học bổng Thi đấu giải Cờ vua



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA HÒA QUANG
113, Lê Văn Chí, KP.3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

ĐT: 083 896 4452 – DĐ: 0913 621 401

BÁO CÁO TỔNG KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2O14
Kết quả Phật sự đạt được là: 2.851.600.000đ

(Hai tỷ tám trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

Chùa Hòa Quang tổng kết công tác 
Phật sự và từ thiện xã hội trong 6 
tháng đầu năm 2014 - Giáp Ngọ. 

Do  Ni sư Thích Nữ Như Trí, trụ trì chùa 
Hòa Quang thực hiện chương trình 
theo phương án kế hoạch từ đầu tháng 
1 đến ngày 10-7-2014 - Giáp Ngọ.

Qua báo cáo Phật sự, đã nêu lên công 
đức, đồng thời tán thán sự đóng góp 
của quý Phật tử đạo tràng tu tập Bát 
quan trai, cùng hội chúng Pháp Hoa và 
toàn Phân chi hội Phật giáo từ thiện xã 
hội; các nhà hảo tâm, các mạnh thường 
quân hàng tháng đóng góp phần từ 
thiện xã hội đã đạt thành tích:

QUÝ I: Từ tháng 1 đến 
tháng 3 năm 2014

Tặng quà cho đồng bào nghèo đầu 
xuân cùng học sinh nghèo hiếu học; 
tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; tặng 
mùng mền, quần áo, thuốc uống, gạo, mì 
và các thực phẩm khác… 

Trị giá: 1.744.600.000đ
(Một tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu 

sáu trăm ngàn đồng)

QUÝ II: Từ  tháng 4 đến 
tháng 6 năm 2014

Tổ chức Đại lễ Phật đản, lễ vía Quan 
Thế Âm, lễ 30/4 và 1/5: Tặng quà cho 
đồng bào nghèo, tặng xe lăn, xe lắc 
cho bệnh nhân khuyết tật, chất độc da 
cam, khám chữa bệnh và phát thuốc 

cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng 
xa, vùng cao nguyên. Tặng quà tại Bệnh 
viện Thoại Sơn và Bệnh viện tâm thần 
Biên Hòa; đồng thời thực hiện chương 
trình “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, trao tặng nhà tình thương 
tại Phan Rang (Ninh Thuận), Hoài Ân 
(Bình Định), Gia Lào (Đồng Nai)… 

Tổng kinh phí: 1.107.000.000đ
(Một tỷ một trăm lẻ bảy triệu đồng)

Nhằm đáp ứng nhu cầu chung để báo 
ân Phật, đền đáp công ơn sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ và cầu nguyện 
cho cửu huyền thất tổ siêu sanh Tịnh độ, 
trong ngày Rằm tháng Sáu cúng vía Quan 
Thế Âm. Chùa Hòa Quang cùng Ban từ 
thiện xã hội, Ban Kim Cang hộ pháp và 
các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm 
liên hệ địa điểm thuận tiện tổ chức phát 
quà để tránh thiệt hại do mưa lũ. 

Trong mùa An cư kiết hạ cũng nhằm 
thời điểm tiếp sức mùa thi, đạo tràng 
chùa Hòa Quang do Ni sư Thích nữ Như 
Trí tổ chức trang trọng lễ cúng dường 
thập tự cầu phước và cúng dường các 
trường Hạ như: Ở tỉnh Long An: Ni viện 
Long Hoa, chùa Thiên Phước, chùa Kim 
Cang. Ở Q.Thủ Đức, TP.HCM: Chùa Từ 
Quang, chùa Pháp Trí, chùa Quan Âm, 
chùa Ưu Đàm – Ni viện Vạn Hạnh. Ở 
quận 2, TP.HCM: Chùa Đông Hưng, chùa 
Từ Phong. Ở quận 9, TP.HCM: Chùa Vĩnh 
Đức, Ni viện Phước Long.

HT. thượng Từ hạ Phước chứng minh chỉ 
đạo công tác Phật sự TTXH tại chùa Hòa 
Quang trong mùa An cư kiết hạ

Ni sư TN Như Trí trước sân 
chùa Hòa Quang

Trường Hạ chùa Ưu Đàm - Ni trưởng Tịnh 
Giới đang tiếp lễ cúng dường của phái 
đoàn chùa Hòa Quang

Ni trưởng Nguyên Thuận tiếp đoàn chùa Hòa 
Quang do Ni sư Như Trí, trưởng đoàn hướng 
dẫn Phật tử cúng dường trường Hạ

Ni trưởng Giác Thành tiếp lễ cúng dường 
trường Hạ của phái đoàn chùa Hòa Quang



Cúng dường Giới đàn Tây Ninh, cúng 
dường thập tự Tây Ninh gồm: Tịnh xá 
Ngọc Truyền, chùa Long Châu Phước 
Trung, chùa Quảng Đức…

Trong 6 tháng đầu năm 2014, chùa 
Hòa Quang do Ni sư Thích nữ Như Trí 
hướng dẫn công tác Phật sự đã truyền 
thông và phát hành 3.000 đầu sách kinh, 
báo chí như: Tạp chí Văn Hóa Phật giáo, 
báo Ni Giới, báo Giác Ngộ cùng các bộ 
kinh Đại thừa như: Diệu Pháp Liên Hoa, 
kinh Lương Hoàng Bảo Sám, kinh Thủ 
Lăng Nghiêm yếu giải, v.v…

Tổng kết Phật sự 6 tháng đầu năm 
2014 là: 2.851.600.000đ

(Hai tỷ tám trăm năm mươi mốt triệu 
sáu trăm ngàn đồng)

Mỗi người cùng nhau chung sức, 
chung lòng để thật tu thân chứng trên 
bước đường hoằng hóa độ sanh, chia 
sẻ cùng nhau những đau thương, mất 
mát trong cuộc đời thăng trầm bất 

hạnh, đem lại cho nhau những nụ cười 
bằng tình thương, giảm bớt những lo 
âu sầu muộn. Việc làm này dù khó khăn 
đến đâu nhưng mọi người cùng nhất 
tâm hướng về ý nghĩa của công tác 
Phật sự từ thiện xã hội thì chắc chắn sẽ 
được nhân rộng hơn nữa. 

NHƯ ẤN

Ni sư Như Thành, trụ trì chùa Quan Âm 
(Q.Thủ Đức) tiếp lễ cúng dường của chùa 
Hòa Quang do Ni sư Như Trí, trưởng đoàn

Nhân tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, HT.  
thượng Từ hạ Phước, chứng minh, thay mặt 
chư tôn đức trao bằng khen tiêu biểu cho 
Ni chúng chùa Hòa Quang

Hòa thượng và Ban chứng minh trao bằng 
khen cho Ni chúng và Phật tử chùa Hòa 
Quang đã hoàn thành tốt công tác Phật sự 
6 tháng đầu năm 2014 – Giáp Ngọ

Ban Từ thiện chùa Hòa Quang chuẩn bị 
chuyển quà đi công tác từ thiện

Đoàn từ thiện chùa Hòa Quang cùng các em 
học sinh, sinh viên chuẩn bị đi tặng quà trong 
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014

Toàn Ban từ thiện – Phái đoàn đạo tràng chùa Hòa Quang (Chư Ni, Phật tử và các mạnh thường quân) 
đến cúng dường tại tịnh xá Ngọc Truyền (Tây Ninh) trong ngày khai mạc Đại giới đàn 2014

Ni chúng, Phật tử trong đoàn từ thiện chùa 
Hòa Quang, trước đài Quan Âm (sân chùa)



Sử ghi Địa Tạng Từ Tôn
Tiếp độ Vong Hồn ở Cõi Âm Ty
Trần gian Đại Đức Từ Tôn
Dùng Giới Định Tuệ, dẫn đường chúng sanh
Diệt Tham Sân Si bằng giáo lý Từ Bi - Hỷ Xả
Xây trường Phật học giáo dục Tăng Ni
Dựng Chùa Lập Tháp lưu truyền thế hệ mai sau
Chọn Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Làm rạng danh Đạo pháp
Giã Lễ Tang để ngộ lý vô thường, khổ, không, vô ngã 
Ôi! 
Nhân sinh là thế đấy!
Như bóng đèn, như mây nổi,
Như gió thổi, như chiêm bao.
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào 
Vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín(*)

Người ơi!
Tranh danh đoạt lợi mà chi
Giờ ra nghĩa địa cái gì theo ta
Có gì đâu: 
“Mọi sự trắng tay giờ hạ huyệt”
Chỉ còn công đức đã lập xưa(**)

Ta-bà là Cảnh, Tịnh độ là Quê
Sống thì ta ở, chết ta trở về
Ai ơi!
Hãy gắng tu hành
Tây phương Cực lạc để dành cho ta.

Từ Tôn cảm tác 
Vu lan Báo hiếu - Giáp Ngọ - 2014 

Nguyên Thức Thích Phước Tú

Chú thích: 
(*) Điển tích.
(**) Xây chùa Phật Hiện – Trường Phật học Đồng Nai.

KHAI SƠN CHÙA TỪ TÔN (Ảnh 2012) 
(P. Tam Hiệp – Biên Hòa - Đồng Nai, ĐT: 0919 076 446)

(Tưởng niệm ngày mẹ mất)



TỰ XÂY THÁP MỘ TỪ TÔN (Ảnh 2012)
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LỚP HƯỚNG DẪN

Thư pháp theo phong cách Thiền Phật Giáo
 Khai giảng: ngày 1 và 15 mỗi tháng
 Tại chùa ĐẠI HẠNH: 

                                           107/4 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 Thời gian học: Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng thứ Hai 

                                  hoặc Chủ nhật hàng tuần
 Học phí: 200.000đ/1học viên/1 tháng

 Nhận tổ chức triển lãm Tâm thư pháp cho các đơn vị có nhu 

cầu (miễn phí)
 Liên hệ: Tại địa chỉ trên hoặc điện thoại 0909 660 825 

                                                                   (gặp Thầy Chính Trung) 



Số mới: 411 Hoàng Sa – phường 8 – quận 3 – TP.HCM
(Số cũ: 60/116 Lý Chính Thắng – P.8 – Q.3 – TP.HCM) 

Tel: 08.38482028

CHI NHÁNH QUẬN 9
Nhà số 14, đường số 8, P.Phước Bình, quận 9, TP.HCM. ĐT: 728 0174 - DĐ: 0909.093.106

Nhà sách chúng tôi có dịch vụ chuyên tư vấn về xuất bản, in ấn, lo mọi thủ tục giấy phép và 
thực hiện chế bản các thể loại kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo bằng chữ Hán, Pàli và Sanskrit.

1

2

3

4

7

8

5

6

“Các Bộ phái phát triển về sau tiếp tục xây dựng Giáo nghĩa cho Bộ phái của  
mình cũng đều dựa trên 3 bộ phận uẩn xứ giới ấy. Cho đến các nhà Du Già Hành 
(Yogàcàrin) về sau cũng vậy. So sánh hệ thống giáo nghĩa được phô diễn trong 
Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa và Luận Du Già Sư Địa sẽ thấy rõ điều nầy. 
Đây có thể nói là hai bộ Bách khoa toàn thư của 2 trường phái Phật giáo khác 
nhau, trong đó mỗi bên đều nỗ lực y trên Phật ngôn để khám phá toàn bộ bản chất 
và ý nghĩa tồn tại của nhân sinh cùng thế giới”.

(Tuệ Sỹ. Tăng Nhất A-hàm – Tổng Mục Lục. 2011. Trang 15)
***

Luaän A Tyø Ñaït Ma Ñaïi Tyø Baø Sa (Abhidharma – mahavibhaøsaø – saøstra). 
Ñaây laø boä luaän ñoà soä nhaát hieän coù trong Haùn taïng. Taùc giaû cuûa Luaän laø 500 
vò A-la-haùn. Noùi roõ hôn: Luaän A Tyø Ñaït Ma Ñaïi Tyø Baø Sa laø moät Boä Luaän 
Thích. 500 vò A-la-haùn, döôùi söï chæ ñaïo cuûa Toân giaû Theá Höõu (Vasumitra), 
traûi qua 12 naêm, ñaõ chuù giaûi quaûng dieãn Boä Luaän A Tyø Ñaït Ma Phaùt Trí cuûa 
Toân giaû Ca Ña Dieãn Ni Töû (Kaøtyaøyaniputra) moät Ñaïi Luaän sö kieät xuaát cuûa 
Phaùi Höõu Boä, soáng vaøo khoaûng 300 naêm sau Phaät dieät ñoä (ÑTK/ÑCTT, Taäp 
26, N0 1544, Phaùp sö Huyeàn Traùng Haùn dòch, 20 quyeån). Toân giaû Theá Höõu 
bieân taäp, toång duyeät, ñeå thaønh Luaän A Tyø Ñaït Ma Ñaïi Tyø Baø Sa, ñöôïc xem 
laø thaønh quaû tieâu bieåu cuûa laàn keát taäp kinh ñieån thöù tö – theo Phaät giaùo Baéc 
truyeàn, toå chöùc taïi nöôùc Ca Thaáp Di La, do vua Ca Nò Saéc Ca baûo trôï, vaøo 
khoaûng 400 naêm sau Phaät dieät ñoä.

Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa
Trọn bộ 8 tập đóng hộp, 200 quyển, 5.415 trang



Số 144 và 158 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM - ĐT: (08) 38355590 – 0983 675570
 Chuyên: Cung cấp các sản phẩm thờ cúng, phong thủy, 

     tượng Phật gốm sứ - đồng mạ vàng, tranh lamina, tranh điện Phật giáo...
 Nhận đặt hàng theo mẫu khách hàng và giao hàng tận chùa và tư gia (trong TP.HCM)

Cửa hàng 

N G Ọ C  H I Ể N
Cửa hàng 
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 Đặc biệt: Bánh bèo, bánh nậm, 
bánh bột lọc, cuốn diếp, cuốn rối, bánh 
ướt cuốn vạn hoa, gỏi vả trộn, gỏi mít 
trộn, cơm sen, bún Huế…

Giờ mở cửa: Từ 6 giờ - 22 giờ 
Buổi sáng: Còn có 
điểm tâm, cà phê và nước uống

 Khung cảnh ấm cúng, 
 thanh nhã và lịch sự

Địa chỉ: 11 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, 
Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 384 82612 – 0909 023469 
hoan hỉ gặp anh Lãnh (quản lý). 
     Trân trọng kính mời

Với các món ăn chay tinh khiết, nấu theo lối Huế thuần túy

RestaurantChay
Vegetarian



D13/2 Trần Não, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM
CÔNG TY TNHH-TM HOA TIÊNCÔNG TY TNHH-TM HOA TIÊN

Chuyên sản xuất:
 Các tôn tượng Phật
 Linh vật phong thủy
 Trang trí nội thất 

Với chất liệu sản phẩm bằng Poly-

Liên hệ để biết thêm chi tiết: 
 Anh Minh, ĐT: 

0908.381.867
 Web: www.hoatien.vn 
 Email: thongtin@hoatien.vn 
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ĐC: 27 đường số 1, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức 

CÔNG TY CP  MỸ THUẬT HUỲNH GIA SGCÔNG TY CP  MỸ THUẬT HUỲNH GIA SG

 Thi công tạo mẫu các tôn tượng Phật, phù điêu, theo yêu cầu bằng nhiều chất liệu.
 Sản xuất các tôn tượng Phật, bài vị, hủ cốt, phù điêu bằng chất liệu puly composite.
 Thiết kế thi công trọn gói các công trình chùa, có nhiều kinh nghiệm xây dựng các tôn tượng kích cở lớn.

 Liên hệ: Anh Huỳnh Như Ý 
 Số điện thoại: 0944 992 779 - 0944 991 889
 Web: Dieukhachuynhgiasg.com.vn

Thông tin liên lạc: CỬA HÀNG MỘC STORE
Địa chỉ: 105 đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7
Liên Lạc: Diệu Hiền 0977 419 719
Email: dieuhien.nguyen2012@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/mocstorevn

Mủ trôm nguyên chất loại I 
xuất sứ từ Phan Rang

Dầu dừa nguyên chất

Chuyên điêu khắc đá nghệ 
thuật và mỹ nghệ cao cấp:
- Các tôn tượng Đức Phật, 
Bồ-tát, La-hán, chư vị tôn túc 
quá vãng. 
- Tứ linh (long, lân, qui, phụng) 
tại chùa, đình, miếu vũ.
Tham mưu trong thiết kế 
và chuyển giao, tôn trí các 
tượng đến tận nơi.

XƯỞNG ĐIÊU KHẮC ĐÁ 
MỸ NGHỆ CAO CẤP 

Vui lòng liên hệ: 
Nghệ nhân Nguyễn Đức Thìn - ĐT: 098 921 2189
Địa chỉ : 225 ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, Long Thành - Đồng Nai 
Email: dieukhacdamyhao@gmail.com 
Website: www.tuongdamyhao.com

MỸ HẢO
Công ty COASTAL GEMS vừa dời từ quận TB về địa chỉ 
83A Cửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM. Với ý nghĩ sáng tạo 
của Giám đốc, nên từ lầu 1 trở lên làm văn phòng BGĐ và 
phòng ban; còn dành tầng trệt làm nơi trưng bày các sản 
phẩm của công ty mang tính nghệ thuật cao được làm từ gỗ 
hóa thạch, ngọc bích, trầm hương, đá mã não, đá phong thủy, 
gỗ lũa, v.v… cùng phục vụ cà phê đậm chất (không bị pha 
chế) với giá bình dân. Chúng tôi đến chúc mừng và khi ra về 
cảm nhận như được nạp thêm năng lượng với thân tâm nhẹ 
nhàng, thoải mái (nhờ từ trường tỏa ra của những sản phẩm 
có hàng trăm năm hoặc triệu năm). 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa dành chút thời 
gian quý báu đến tham quan và thưởng ngoạn.
             Trị sự tạp chí VHPG

DÀNH CHO KHÁCH YÊU NGHỆ THUẬT
Nôi thö giaûn
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CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn
3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM. Tel: 0917171948 - 0938734035

“Chuyên giao-nhận hàng hóa, VHP và tranh tượng Phật giáo quốc tế”

 Cung caáp nguyeân vaät lieäu duøng trong saûn xuaát neán: Höông 
lieäu, daàu parafill, saùp, rau caâu, ly thuûy tinh, tem, tim ñeøn...

 Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi saùp neán thôm ngheä thuaät, neán ly cao 
caáp... Nhaän ñôn ñaët haøng theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch.
Ñaëc bieät: Coù giaù öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi quyù khaùch mua soá löôïng nhieàu.

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

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

Website: www.quangnghecandle.com

NGOÂ HUEÄ PHÖÔNG - DÑ: 0989 183 398

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

Giá: 21.000 đồng

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

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

 Quyù  ñoäc  giaû  coù  nhu  caàu  QUAÛNG  CAÙO
 Xin vui loøng lieân heä: Coâ Söông 
 ÑTDÑ: 0918 032 040
 Email: thusuong69@gmail.com

Tạp chí của tất cả những ai chấp nhận tư 

tưởng Phật giáo, quyết tâm xây dựng một 

xã hội lành mạnh, hiền hòa và bảo vệ, phát 

huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
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