
1 - 5 - 2018     Phật lịch 2561GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Số 296

Tr. 16

Tr. 38

Con dê của 
ông Seguin

Bốn công năng 
của Thiền

Tr. 55thanh thản nỗi lòngthanh thản nỗi lòng





Sương mai

Lại nghĩ về  “ Lương sư hưng quốc”  (Nguyên Cẩn)

Một vì sao sáng - Tổ Phi Lai hiệu Chí Thiền (Thích Thiện Nhơn)

Đời sống âm nhạc của đồng bào cá c dân tộ c thiể u số  ở  A Lưới  

    (Trầ n Nguyễ n Khánh Phong)

Chung một nhịp cầu (Lê Hải Đăng)

Bốn công năng của Thiền (Anh Thư)

Nền tảng của Phật giáo (Nguyễn Thế Đăng)

Sự thống nhất giữa kinh và luật trong giáo lý của Đức Phật

     (Thích Trung Định)

Hai bài bia minh về Đại sư Lâm Tế 

 (Vương Bát Văn & Triệu Mạnh Phủ, Trần Tuấn Mẫn dịch)

Đào Duy Từ vào xứ Đàng Trong khi nào? (Tôn Thất Thọ)

Đến cố đô Oudong nhớ Công nữ Ngọc Vạn (Nguyễn Hoàng Duy)

Văn miếu Trấn Biên qua Mộc bản triều Nguyễn (Thơm Quang)

Con dê của ông Seguin (Alphonse Daudet; Cao Huy Hóa dịch)

Vú sữa (Trần Bảo Định)

Festival Huế 2018: mới lạ, hấp dẫn! (Nguyễn Văn Toàn)

Bố, tôi và mùa thi (Mai Hoàng)

Mùa bướm sâu muồng (Lê Xuyên)

Cánh diều tháng Tư (Mai Hoàng)

Mắt hoa (Phan Nam)

Thơ (Trầm Thanh Tuấn, Diệu Hoa, Phạm Thị Thanh Vân, Phạm Ánh, 
Kim Hoa, Tịnh Bình, Nguyễn Công Khanh, Phan Thành Minh)

Nhìn từ trên cao (Nguyễn Trọng Hoạt)

Thoảng Hương Sen (Đỗ Hồng Ngọc)

Dharamshala thanh thản nỗi lòng (Viên Tu)

3
4
8

11

14
16
21

24

28

32
34
36
38
40
44
46
47
48
49

50

52
54
55

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Phát hành vào đầu và giữa tháng

Tổng Biên tập
THÍCH TRUNG HẬU

Phó Tổng Biên tập Thường trực
kiêm Thư ký Tòa soạn
TRẦN TUẤN MẪN

Phó Tổng Biên tập
THÍCH MINH HIỀN

Trị sự
NGUYỄN BỒNG

Trình bày
MAI PHƯƠNG NAM

Phòng Phát hành
Trụ sở Tòa soạn VHPG
ĐT: (84-28) 3 8484 335

Ngô Văn Thông, DĐ: 0906 934 252

Quảng cáo
Pháp Tuệ, Dương Đạt

Tòa soạn
294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-28) 38484 335 - 38484 576
Fax: (84-28) 35265 569

Email: toasoanvhpg@gmail.com
Tên tài khoản: 

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
Số tài khoản: 

0071001053555 Ngân hàng Vietcombank, 
Chi nhánh TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo chí của
Bộ Thông tin và Truyền thông

Số 1878/GP. BTTTT
Ghi bản & in tại Nhà in Trần Phú

Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Bìa 1:  Tháp Vijaya, McLeod Ganj, Dharamshala . Ảnh: Viên Tu

T r o n g  s ố  n à y



Kính thưa quý độc giả

Số báo tiếp theo, VHPG 297, được phát hành vào ngày 15-5-
2018, sẽ là số báo đặc biệt kỷ niệm ngày Đản sinh lần thứ 2.642 của 
Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Kính mong quý tác giả và quý vị 
cộng tác viên gửi gấp cho chúng tôi các bài viết mới để kịp đăng tải 
vào số này. Xin nhắc lại rằng bài mới không nhất thiết phải có nội 
dung liên quan đến Đại lễ Phật đản, và cũng xin lưu ý, bài gửi đăng 
trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo nên có trên 1.500 từ.  

Nhân mùa An cư sắp đến, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả 
niềm hoan hỷ của hàng cận sự trong việc chuẩn bị  giúp đỡ cho các 
mặt tổ chức và sinh hoạt của chư Tăng Ni trong suốt ba tháng Hạ; 
tạo điều kiện để chư Tăng Ni có một thời gian thuận tiện để thúc liễm 
thân tâm, trau dồi giới đức, tăng trưởng Giới-Định-Tuệ.  

Về tình hình sức khoẻ Hoà thượng Tổng Biên tập của chúng ta, 
vừa qua nhiều độc giả đề nghị cho biết ngài đang điều trị ở đâu để 
đến thăm. Tuy nhiên, chúng tôi được biết trong vài ngày tới, Hoà 
thượng sẽ rời bệnh viện; chúng tôi sẽ kính báo ngày giờ chính xác để 
quý độc giả được rõ. Chúng tôi cũng xin quý độc giả cùng chúng tôi 
cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hoà thượng được an bình.

Trước thềm Phật đản Phật lịch 2562, kính chúc quý độc giả, quý vị 
cộng tác viên, ân nhân và thân hữu luôn hưởng trọn niềm vui tự nội.

     Văn Hóa Phật Giáo
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S Ư Ơ N G  M A I

Thân làm không có tội, miệng nói 
không có tội, ý nghĩ không có tội. 
Thành tựu với ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, người hiền trí được biết. 

(Kinh Tăng chi bộ, chương Ba pháp)

Ảnh: Nguyên An
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X Ã H Ộ I

Chu Văn An có cần UNESCO công nhận?
Ở Việt Nam, người ta đang xây dựng hồ sơ khoa học 

để vận động UNESCO cùng tổ chức tưởng niệm 650 
năm ngày mất của Chu Văn An (1292-1370) vào năm 
2020. Vấn đề này đã gây ra hai luồng ý kiến: một số 
người ủng hộ nhiệt thành, cho rằng Chu Văn An có 
thể là danh nhân văn hóa thế giới, UNESCO vinh danh 
cũng là bình thường; nhưng có người quan niệm rằng 
Chu Văn An đã là vị lương sư muôn đời của Việt Nam 
(Vạn thế sư biểu), chẳng cần ai phong thêm danh hiệu.
Thôi thì cứ tranh luận, còn bản thân chúng ta học được 
gì từ Chu Văn An mới quan trọng: khí tiết, tinh thần, 
phương pháp đấu tranh với sai trái trong xã hội…?

Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: “An (người Thanh Đàm), 
tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền 

giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, 
học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, 
thường có kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ. Như Phạm Sư 
Mạnh, Lê Quát đã làm Hành khiển mà vẫn giữ lễ học trò, 
khi đến thăm thầy thì lạy hỏi ở dưới giường, được nói 
chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thì lấy làm mừng lắm. 
Kẻ nào xấu thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí 
la hét không cho vào. Ông là người trong sạch, thẳng 
thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ đến như vậy đấy. 
Minh Tông mời ông làm Quốc tử giám Tư nghiệp, dạy 
thái tử học”. Chúng ta hãy nhớ rằng sau khi Thượng 
hoàng Minh Tông mất, Dụ Tông được toàn quyền điều 
hành đất nước. Lúc đầu, hăng hái chính sự, nhưng sau 
ông lại thích hưởng lạc, xây dựng nhiều cung điện, đánh 
bạc, nuôi chim thú lạ. Các học trò của Chu Văn An tuy 

N G U Y Ê N  CẨN

 “Lương sư hưng quốc “ “Lương sư hưng quốc “



5  1 - 5 - 2018   VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO

không đồng triều với bọn gian thần, cũng không 
nhận các bổng lộc của vua.

Chu Văn An nêu gương làm thầy, không màng danh 
lợi, không sợ cường quyền, nên để tiếng thơm muôn 
đời, đáng mặt “lương sư “- theo từ nguyên, là một vị 
thầy hiền lành, tốt bụng, có phẩm chất đạo đức, có tài 
trí - lại còn hay, khéo, giỏi trong nghề nghiệp chuyên 
môn của mình nữa. Chính vị lương sư ấy với những tố 
chất cao quý mới đào tạo nên thế hệ mai sau. 

Hình tượng người thầy hôm nay 
Có lẽ chưa bao giờ hình ảnh người thầy lại nhợt 

nhạt, kém sức sống và đáng thương đến như hiện nay. 
Trước 1975, hình tượng người thầy ở cả hai miền đều 
hết sức lung linh, đáng kính. Sau đó vì cuộc sống có 
phần khó khăn thời hậu chiến, hình ảnh ấy có phần 
kém “hào quang “nhưng vẫn còn được xã hội ít nhiều 
trọng vọng, vẫn có những ngày 20 tháng 11 hàng năm 
mà thầy cô được tôn vinh thực sự chứ không chỉ là 
những buổi liên hoan cho xong như bây giờ.

 Gần đây hàng loạt chuyện không hay xảy ra mà 
chúng tôi vừa nêu một vài vụ trong bài “Điệu Blues cho 
bài ca sư phạm”; thì ngay sau đó cũng trong tháng 3 
và 4 này, lại tiếp diễn hàng loạt vụ việc: nào là chuyện 
cô giáo bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng ở 
Hải Phòng, chuyện thầy giáo dâm ô với học sinh lớp 
3 ở Hà Nội, rồi chuyện cô giáo “câm”, không buồn nói 
chuyện với học sinh ở TP.HCM. Về phản ứng xã hội, giới 
học sinh và phụ huynh cũng chẳng hề thua kém: họ 
không chỉ bắt cô giáo quỳ mà còn đánh cô gần sẩy thai 
ở Nghệ An, còn học sinh đâm thầy giáo ở Quảng Bình. 
Chúng ta nhớ những năm trước đã từng xảy ra việc 
“đổi tình lấy điểm”, “mua điểm”, “mua bằng”, “mua chỗ 
dạy”… Cái xấu xâm nhập làm ô nhiễm môi trường giáo 
dục khiến nhiều thầy không ra thầy, nhiều trò không ra 
trò, cả xã hội bất an! 

Trở lại vấn đề đào tạo, ai cũng biết ngành sư phạm 
mỗi năm điểm chuẩn lại thấp dần từ 27, 28 điểm nay chỉ 
còn 15 thậm chí 12 điểm, nghe đâu có nơi cao đẳng lấy 
9 điểm (?). Áp lực của một ngành mà người ta hay đùa 
cợt “Chuột chạy cùng sào, mới vào sư phạm “, nghĩa là 
vừa khó xin việc, thu nhập thấp, vừa không được xã hội 
trọng vọng như trước khiến ngay cả những người trẻ có 
khát vọng cống hiến cũng chần chừ. Chia sẻ về những 
băn khoăn của xã hội về ngành sư phạm, Bộ trưởng Bộ 
GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần một cái nhìn căn 
cơ có chiều sâu, bình tĩnh xem xét cả một quá trình, chứ 
không thể sốt ruột đòi chuyển biến ngay.

“Ai chả biết đào tạo sư phạm là máy cái, nhưng nhìn 
vào thì thấy rõ còn nhiều hạn chế từ chính sách, tuyển 
dụng đến đãi ngộ… Nghị quyết Trung ương về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục đã đưa ra giải pháp, 
Bộ GD-ĐT cũng có giải pháp. Nhưng muốn khắc phục 
cần có thời gian…”.

có quyền lực nhưng không can gián được Dụ Tông bớt 
hưởng lạc mà chú tâm vào chính sự. Trong khi đó, gian 
thần hoành hành. Cận thần nhiều kẻ bất tài, o bế vua để 
lộng hành. Dân tình đói khổ. Nhiều trung thần nghĩa sĩ 
bị làm hại. Chu Văn An liền dâng “Thất trảm sớ” đề nghị 
chém bảy gian thần, nhưng vua không nghe theo, ông 
xin về ở ẩn tại Hải Dương. 

Cao Bá Quát, con người cao ngạo là thế cũng phải 
ca ngợi Chu Văn An:

Lôi đình bất toả cô trung phẫn
Quỷ mị do kinh thất trảm chương.

Cô trung sấm sét không lùi bước 
Thất trảm yêu ma phải giật mình.

Hai câu thơ đó lột tả bối cảnh của thầy giáo họ 
Chu lúc đó khi ông, bầy tôi trung nghĩa, cô độc giữa 
triều đình và chịu bao áp lực như sấm sét nhưng ông 
không sợ hãi. Ông đề nghị chém đầu “bảy kẻ phá 
hoại đất nước” mà hầu hết là quan to đương chức. 
Thất trảm sớ được dâng lên khiến bọn gian thần phải 
giật mình sợ hãi vì chúng không ngờ một ông giáo 
hiền lành dám ‘bẻ nạng chống trời “. Nhiều lần vua Dụ 
Tông muốn mời ông ra làm quan lại nhưng ông quyết 
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và đóng góp của những người làm nghề giáo, nghĩa là 
quốc gia có những người thầy giỏi và có một nền giáo 
dục tốt, thì sẽ hưng thịnh.

Chúng ta đã từng ca tụng nghề giáo là nghề trồng 
người, nghề cao quý, nghề sáng tạo… để xây dựng 
bao thế hệ tương lai cho quốc gia. Nhưng giờ đây, khi 
hình ảnh người thầy trở nên “móp méo “, nhạt nhòa, có 
ai đặt câu hỏi vì sao?

Hãy nhớ thầy cô cũng là những con người với bao 
lo toan cho cuộc sống. Áp lực từ chương trình, từ hệ 
thống nhiều bất cập, cộng thêm khó khăn trong thu 
nhập, gánh nặng gia đình… Nhưng những thầy cô có 
lối hành xử vi phạm nguyên tắc sư phạm chưa phải 
là điển hình. Chúng tôi vẫn tin còn đó những thầy cô 
tận tụy, âm thầm hy sinh vì học trò, xứng đáng là tấm 
gương sáng trong đời sống, vốn không còn dành cho 
họ những chỗ ngồi trân trọng như xưa!

Phải làm gì bây giờ?
a/ Thay đổi lại hệ thống đào tạo 
Dù Bộ GD có đưa ra giải pháp nào đi nữa, đầu tiên 

vẫn phải là: nâng cao phẩm chất và năng lực giáo sinh 
ngay từ trong trường sư phạm. Ngày xưa ở miền Nam 
trước 1975, giáo sinh sư phạm được nhận học bổng và 
khi ra trường đại học sư phạm, chúng tôi nhớ rằng bậc 
hay ngạch của giáo sư đệ nhị cấp (giáo viên cấp 3) vào 
thập niên 1970 là 470 trong khi kỹ sư chỉ có 420. Phải 
nâng cao đãi ngộ thì mới tinh lọc đầu vào được. Việc 
siết lại tuyển sinh vào ngành sư phạm là rất nên làm, 
bởi người được đào tạo làm thầy phải có học lực khá, 
giỏi, ngoài ra còn rất cần phẩm chất đạo đức. 

Hiện nay, chúng ta thậm chí chẳng quan tâm đến 
việc trang bị những nguyên tắc ứng xử cho người thầy 
trong suốt thời gian đại học. Đấy cũng là một trong 
những lý do xảy ra những vụ việc đáng tiếc, làm xấu 
đi hình ảnh người thầy trong xã hội vừa qua. Trong khi 
môi trường đang xấu đi, vì cả xã hội chạy theo những 
nguyên lý thực dụng hay giá trị vật chất mà bỏ mặc  
giá trị nhân văn, đạo lý bị xói mòn, thậm chí đánh mất. 
Thầy giáo không đủ bản lĩnh và nhận thức vai trò của 
mình nên hoặc yên lặng hoặc thỏa hiệp với cái xấu. Cái 
xấu vì thế mà có cơ hội nảy nở, nhiều trường hợp cái 
xấu nằm ở thành phần lãnh đạo đơn vị hay tổ chức, 
khiến những hành động chống tiêu cực hay phản biện 
trở thành lạc lõng. Cụ thể, ông hiệu trưởng Trường 
Bình Chánh vì quá sợ ông phụ huynh nọ đã rút lui bỏ 
mặc cô giáo mình quỳ trước mặt họ; hay em Phạm 
Song Toàn ở Trường Long Thới sau khi tố cô giáo ngậm 
miệng suốt một học kỳ đã phải chuyển trường vì em 
đã làm ảnh hưởng đến thành tích thi đua của trường 
(!). Nghe thật buồn và đáng bi quan thay!

b/ Thay đổi chương trình học 
Đã nhiều lần chúng tôi đề cập chương trình học 

hiện nay quá nặng, từ chương, vô bổ, thiếu thiết thực 

“Lương sư hưng quốc “còn đúng không?
Thời gian có chờ đợi chúng ta không? Muốn biết 

“lương sư” có làm “hưng quốc” được không? Hãy nhìn 
vào Singapore hay Israel, những quốc gia nhỏ bé 
nhưng lại rất quan tâm giáo dục và họ trở nên thịnh 
vượng, hùng cường. Có người nói muốn biết một đất 
nước có thực sự hùng mạnh hay không, cứ nhìn vào 
nền giáo dục, mà trong đó đội ngũ nhà giáo là những 
người góp phần lớn nhất. Hãy nhớ những giải Nobel 
hay những phát minh đều đến từ các trường đại học 
Hoa Kỳ hay châu Âu gần đây. 

Thầy cô giáo trước hết là kẻ sĩ, là trí thức, như đã 
nói ở trên, là nguyên khí quốc gia. Ngày chúng tôi vào 
trường sư phạm, thầy khoa trưởng ĐHSP hồi đó có nói: 
một anh bác sĩ tồi làm chết một bệnh nhân; một anh 
kỹ sư kém thì làm hỏng một cái máy, nhưng một thầy 
giáo dốt nát hoặc sa đọa làm hỏng một thế hệ!“. Như 
vậy là đã rõ, chức trách ai hệ trọng hơn ai hơn trong xã 
hội. Chúng ta nhớ Văn Miếu - một nơi đáng ngưỡng 
mộ và lưu danh, vì nơi đó, ngoài lương sư Chu Văn An, 
còn có những lương sư như Nguyễn Phi Khanh, Ngô 
Sĩ Liên, Thân Nhân Trung, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Trịnh Tuệ, Lê Quý Đôn… những vị thầy 
của bao thế hệ anh hùng, làm nên nghiệp lớn. Chính vì 
không nghe lời can gián của Chu Văn An, nên cơ nghiệp 
nhà Trần sau đời Trần Dụ Tông bắt đầu suy yếu dần cho 
đến lúc lụi tàn. Chúng ta hãy nhớ tinh thần, phẩm cách 
của các lương sư trở thành mẫu mực muôn đời. Cách 
đây hơn 200 năm, người thầy đầu tiên của đất Nam 
Bộ - nhà giáo Võ Trường Toản đã nói đến trách nhiệm 
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và lãng phí thời gian toàn xã hội. Hình ảnh những học 
sinh mắt nhắm mắt mở mỗi sớm đến trường vì thiếu 
ngủ, hay cảnh cha mẹ chờ con trước cổng trường lúc 
9, 10 giờ đêm có khiến ai đó có trách nhiệm “động 
lòng không? Có người nặng lời trên mạng cho rằng 
chúng ta đăng tiến hành một thứ giáo dục “khổ sai 
“trong đó học sinh là nô lệ, còn ai là chủ nô? Thầy cô 
chỉ là những ông bà ”cai“ thôi! Nên có người gọi tình 
trạng sinh viên thậm chí học sinh có điều kiện du học 
là “tị nạn” giáo dục.

Ngạn ngữ Anh có câu “All work and no play makes 
Jack a dull boy”, nếu chỉ học và không biết vui chơi 
thì đứa trẻ nào cũng… trở nên đần độn và chậm phát 
triển trí tuệ. Hãy thử nhìn một đứa trẻ khệ nệ vác trên 
lưng một cái cặp từ 5 đến 7kg đi suốt đoạn đời tuổi 
thơ, oằn vai vì kiến thức đang phải… “nhai lại” để rồi 
phải đối phó với bao nhiêu kỳ thi, bài kiểm tra cũng 
dưới hình thức tra vấn kiến thức nhiều hơn là tự luận 
sáng tạo. Vừa mới đây, xã hội chấn động trước tin một 
học sinh lớp 10 tự tử ở TP.HCM vì áp lực học hành, dù 
em đạt đến điểm 8,9 môn Văn mà trường em hay cha 
mẹ (?) vẫn chưa hài lòng. Đây không phải là vụ đầu tiên 
và duy nhất trong những năm gần đây. Có người viết: 
“Xem cái lịch học của học sinh trường NK được chia 
sẻ trên mạng mà choáng váng: Hàng ngày, từ thứ Hai 
đến thứ Sáu, các em phải thức dậy từ 5:30 và học đến 
22 giờ. Thứ Bảy, Chủ nhật và thậm chí các ngày lễ cũng 
học luôn! Lý giải cho việc này, thầy hiệu trưởng của 
trường cho rằng nếu học sinh lớp 12 không tập trung 
học sẽ không thể thi đậu đại học“.

Ngày xưa Einstein cũng từng phê phán một nền 
giáo dục thời đại ông vốn “quá nhấn mạnh đến hệ 
thống ganh đua hay chuyên ngành hóa quá sớm sẽ 
giết chết tinh thần”, và ông cảnh báo “Giáo dục nhồi 
nhét tất yếu dẫn tới sự nông cạn và vô văn hóa”. 

c/ Thay đổi phương pháp dạy và học 
Chúng ta phải thay đổi phương pháp dạy và học. 

Nếu chương trình tinh, gọn, nhẹ, thiết thực, truyền thụ 
gợi mở, khai phóng và phát triển óc tư duy phản biện, 
trên tinh thần dân chủ, chắc cả thầy và trò đều có thể 
sáng tạo trong môi trường cởi mở ấy. Chúng ta nhớ chỉ 
riêng việc học sinh ngữ, miền Nam ngày xưa học sinh 
vẫn tiếp thu 2 ngoại ngữ từ lớp 10 và vẫn học được dù 
chương trình cũng chỉ có một buổi trong ngày. Ở các 
nước, học sinh chỉ học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều mà 
các em vẫn giỏi, vẫn lưu loát ngoại ngữ, ít nhất là 2 thứ 
tiếng. Còn chúng ta hiện nay nhồi nhét cật lực mà một 
ngoại ngữ cũng không sử dụng được? Phần đông sinh 
viên sau khi tốt nghiệp đại học phải học lại ngoại ngữ 
từ căn bản  vì nghe nói không thông (!).

Một ông tổng giám đốc kể lại rằng ông cần tuyển 20 
người. Trong số 700 lá đơn xin việc, ông chỉ tuyển được 
khoảng 400 vì số 300 kia không biết viết đơn. Sau đó 
ông cho kiểm tra kỹ năng tiếng Việt bằng cách yêu cầu 

viết một bài khoảng 600 chữ về “Một nơi mà em đã đến 
và có ấn tượng sâu đậm nhất “thì kết quả là ông chỉ 
chọn được khoảng 30 bài tạm được và trong 30 người 
vào dự phỏng vấn thì ông khá thất vọng, chỉ tuyển tạm 
10 người dù ông cố gắng, nhưng ông vẫn phải tuyên 
bố: Chúng tôi phải đào tạo lại họ sau khi vào làm“.

Hiện nay với công nghệ thông tin hiện đại, cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 đang hay sắp diễn ra, 
học sinh hay sinh viên có đủ phương tiện để đạt hiệu 
quả học tập rất cao. Có người đã nhận định rằng 
cybernetics (điều khiển học) đã vượt lên trên tư tưởng 
quy nạp của khoa học thực nghiệm và tư tưởng diễn 
dịch của toán học trừu tượng loại suy (analogy), với 
việc sử dụng phương pháp mô hình (model) và mô 
phỏng (simulation) thay thế sơ đồ tự động điều chỉnh 
hồi tác vào sơ đồ nhân quả (S---R), áp dụng lý thuyết 
thông tin vào việc áp dụng những hiện tượng phức tạp 
để đưa ra được một phương pháp - thức - hóa cụ thể 
phổ biến cho mọi ngành khoa học.

 Đã đến lúc cấu trúc lại chương trình theo hướng 
tiên tiến, tránh việc học vẹt học tủ với những số liệu 
nhồi nhét vào trí nhớ, không phát triển tư duy logic và 
sáng tạo của thời kỳ công nghệ mới.

 d/ Thay đổi nhận thức toàn xã hội 
Phát huy tinh thần Chu Văn An còn là nêu bật những 

giá trị tốt đẹp của tinh thần dân chủ và và giúp xã hội 
thượng tôn pháp luật. Ngày nay có thầy giáo nào dám 
nêu ý kiến về những điều sai trong trường, trong khoa 
mình chưa, nói gì đến chống lại đám tham quan nịnh 
thần. Vậy mà thầy giáo họ Chu dám dâng sớ xin chém 
đến bảy tên. Thầy không sợ tai họa hay sự trả thù của 
họ sao? Ắt hẳn thầy có nghĩ đến nhưng vì vận nước 
lòng dân, thầy phải nói vì thầy là bậc trượng phu “Uy 
vũ bất năng khuất “.

Chính vì vậy, hãy xem việc tưởng niệm 650 năm 
mất của ông như là dịp để nhìn lại và làm sống lại hình 
tượng Chu Văn An trong nền giáo dục hiện nay. Ông 
và những lương sư khác mà tên tuổi được đời đời khắc 
ghi ngưỡng mộ không chỉ vì trình độ tri thức của họ, 
mà còn vì hồn luôn đau đáu chuyện nhân thế, tinh 
thần luôn bất khuất, mang tâm vô úy vào đời, đấu 
tranh với cái xấu, không màng danh lợi, đặt quyền 
lợi tổ quốc làm đầu như đôi câu đối người đời truyền 
tụng về  ông: 

Trần vãn thử hà thời dục vịnh đại phi hiền giả lạc,
Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết 

nhân phong.
 
Cuối Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi nào phải 

thú vui hiền giả,
 Non phượng còn dấu nơi ở ẩn, núi sông ngắm mãi 

phong cách triết nhân.
 
Và chúng ta hiểu đó là gương sáng lương sư! 
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V Ă N  H Ó A

Tổ Phi Lai thế danh Nguyễn Văn Hiển, húy Như 
Hiển, hiệu Chí Thiền (vì kỵ húy tên ông nội là 
Thành nên đọc là Thiền), sinh tháng Hai năm 
Tân Dậu (1861) tại xã Diêm Sơn (nay là Duy 
Sơn), huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Ông nội ngài là Hộ Quốc công Nguyễn Văn Thành 
từng giữ chức Hậu quân, Tiền quân, Tổng trấn Bắc 
thành dưới triều vua Gia Long. Thân phụ ngài là cụ ông 
Nguyễn Văn Hân làm quan đến chức Bố chánh Quảng 
Nam dưới triều vua Tự Đức.

Năm 1878, khi ngài 18 tuổi, sắc chỉ triều đình bổ 
nhiệm làm quan Hậu bổ hạt Khánh Hòa. Vì liên luỵ đến 
phong trào Văn Thân Cần Vương chống Pháp của các 
sĩ phu dưới thời vua Hàm Nghi, nên ngài phải lánh nạn 
vào Nam sinh sống.

Năm Tân Tỵ (1881), vốn sẵn có hạt giống bồ-đề xuất 
trần thượng sĩ, ngài tỏ ngộ lý vô thường “Nếu việc nước 
không xong thì xin làm tròn việc đạo” cho nên ngài đến 
xin quy y xuất gia với Tổ Minh Mai, trụ trì chùa Giác Viên 
- Gia Định, được Tổ ban pháp húy Như Hiển, hiệu Chí 
Thiền, nối pháp dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 39, pháp 
phái Nguyên Thiều, theo dòng kệ Đạo Bổn Nguyên 
Thành Phật Tổ Tiên…

Sau khi xuất gia học đạo với Tổ Minh Khiêm - Hoằng 
Ân, ngài phát tâm làm công quả, mỗi ngày xe 100 xe 
đất đắp nền chùa Giác Viên cho đến khi hoàn thành. 
Sau đó ngài phát nguyện nhập thất tịnh tu ba năm 
trì tụng kinh Pháp hoa đã thọ học từ các bậc minh sư 
Minh Mai, Minh Khiêm, Minh Vi - Mật Hạnh và được 
Hòa thượng bổn sư ấn chứng.

Tổ Phi Lai hiệu Chí Thiền
T H Í C H  T H IỆN  N HƠN

Nguồn: wikipedia
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Sau khi ra thất, ngài cùng bổn sư khởi công xây dựng 
chùa Giác Sơn - Phú Thọ, Chợ Lớn. Khi công trình hoàn 
thành năm Đinh Hợi 1887, ngài được bổn sư công cử 
giữ chức Tri sự. 

Năm Kỷ Tỵ (1899), bổn sư viên tịch, ngài phải đảm 
nhiệm trụ trì chùa Giác Viên, Giác Sơn một thời gian và 
cùng với quý Hòa thượng Minh Khiêm, Minh Vi quản 
lý chùa Giác Lâm mà chư Tổ đã dày công xây dựng và 
phát triển.

Năm Canh Tý (1900), sau khi sắp xếp việc chùa xong, 
ngài giao lại cho Hòa thượng Minh Khiêm quản lý; ngài 
đã mang xá-lợi Bổn sư về núi Thất sơn tịnh tu; khi qua 
kênh Vĩnh Tế, ngài được ông Năm Thanh hướng dẫn 
lên chùa Phi Lai núi Kỳ Hương - thuộc làng Tú Tề, tổng 
Thành Ý, quận Tri Tôn, hạt Châu Đốc - để lễ Phật rồi đi 
thẳng vào núi Cấm tịnh tu, tại vị trí chùa Vạn Linh - đài 
Phật Di-lặc hiện nay. 

Sau khi đưa ngài Chí Thiền lên chùa Phi Lai lễ Phật 
xong, ông Năm Thanh mời họp các hương chức làng 
Tú Tề và Phật tử địa phương bàn phương án viết thư 
hiến cúng chùa Phi Lai và cung thỉnh ngài về trụ trì lo 
Phật sự. Ngài đã hoan hỷ hứa khả về trụ trì chùa Phi Lai 
năm 1900 và bắt đầu trùng tu cơ sở từ một ngôi chùa 
lá đơn sơ bé nhỏ trở thành một ngôi chùa khang trang 
uy nghiêm trong làng Tú Tề. Từ đây ngài thường được 
tôn xưng là Tổ Phi Lai.

Hòa với phong trào Đông Du và Đông Kinh nghĩa 
thục đang phát triển mạnh mẽ nhằm đưa sinh viên Việt 
Nam sang Nhật Bản học tập để sau này về nước phục 
vụ tổ quốc do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và 
Kỳ Ngoại hầu Cường Để lãnh đạo; qua đó, năm 1903, có 
một lần Tổ hội kiến với cụ Phan Bội Châu tại chùa Phi 
Lai và đã căn dặn: “Phàm muốn làm việc gì bí mật, có 
bàn bạc với nhau, chỉ nên ở giữa trời xanh, ngày trắng 
hoặc ở nơi đồng trống đường to, không nên ở chỗ đêm 
khuya nhà kín, tai mắt mình không thể phòng được xa, 
chỉ làm thêm cơ hội cho những ai rình xét …”

Năm Giáp Thìn (1904), một trận lụt khủng khiếp tàn 
phá miền Tây, nặng nhất là tỉnh Gò Công, Tổ tích cực 
thực hiện công tác cứu tế, từ thiện xã hội trong cơn 
nguy biến; Tổ đã cứu vớt trên 500 người, mai táng xác 
nạn nhân trên 500 người và sau đó tổ chức Đại lễ Kỳ siêu 
ba ngày cho những nạn nhân xấu số do thiên tai gây ra. 

Một đêm nằm mộng, Tổ thấy một ông cụ mang đến 
cho mình một bộ đồ trắng, khi thức giấc, Tổ biết trong 
gia đình mình có người thân mất, nên ngày rằm tháng 
Chạp năm Giáp Thìn (1904), ngài trở về quê lo tang 
chay cho thân mẫu, đến mãn chung thất ngài mới trở 
lại chùa Phi Lai. Trong thời gian này, ngài có dịp gặp cụ 
Cường Để tại Quảng Nam; trong lần gặp gỡ này, ngài 
đã nhận nhiệm vụ về Nam hoạt động hỗ trợ cho phong 
trào yêu nước chống thực dân Pháp. 

Năm Đinh Mùi (1907), vùng Châu Đốc bị lũ lụt lớn 
khiến mùa màng bị thiệt hại, nạn đói kém tràn lan, 

Tổ đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ và đem cả lương thực 
của chùa ra phân phát cho những người bị thiên tai. 
Hơn nữa, Tổ còn trực tiếp đôn đốc ghe xuồng cứu vớt 
nạn nhân, đồng thời nuôi dưỡng 500 người làng Tú Tề 
đang tị nạn trên núi Kỳ Hương và ở ngay trong chùa 
chờ khi cơn lũ lụt rút đi. Sau cơn lũ lụt, một tai nạn bịnh 
dịch trầm trọng hoành hành trong vùng, Tổ đã lập đàn 
Dược Sư và cùng dân chúng cầu nguyện trong suốt 49 
ngày. Ngài đã tận tâm cứu chữa dân chúng qua cơn đại 
nạn, từ đó, ngài tạo được ảnh hưởng và ân đức khắp 
vùng Châu Đốc - An Giang. 

Năm 1917, Chưởng giáo Nam Cực đường Nguyễn 
Văn Do bị Pháp bắt, chánh quyền Pháp nghi Tổ có liên 
quan nên bắt giam Tổ ở Khám lớn Sài Gòn 10 tháng. 
Trong thời gian bị giam giữ, ngài từng nói: “Nếu người 
Pháp không thả tôi ra thì ở trong tù tôi vẫn tu”. Qua 
một thời gian, Pháp không tìm ra tung tích và mối liên 
quan với Chưởng giáo Nam Cực đường Nguyễn Văn 
Do nên Pháp đã phóng thích Tổ, nhưng phạt ngài phải 
đắp con lộ từ chợ Voi đến ngã ba và cho người theo dõi 
nghiêm ngặt.

Với giới đức trang nghiêm thanh tịnh, đạo hạnh 
sáng ngời vùng miền Tây Nam Bộ nên trong những 
năm 1915, 1927, ngài làm Đàn đầu Hòa thượng truyền 
trao giới pháp cho các giới tử tại chùa Phi Lai do Hòa 
thượng trụ trì. 

Ngày rằm tháng 9 năm Ất Sửu (1925), chùa Tà Lạp 
(Từ Lập - Cao Mên) có tượng Phật bằng vàng vì cảm 
đức Hòa thượng nên Phật đã báo mộng cho Lục cả 
và bảo hãy đem tượng Phật cúng dường cho Tổ. Qua 
nhiều lần thử nghiệm, biết Hòa thượng Chí Thiền là 
bậc chân tu, đạo cao đức trọng nên Lục cả chùa Tà Lạp 
dâng cúng tượng Phật bằng vàng cho ngài. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Lê Khánh 
Hòa, chủ xướng phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam, xóa nạn thất học Phật pháp cho Tăng Ni, bài trừ 
mê tín dị đoan, phát huy chánh tín, chánh lý trong giới 
Tăng Ni, Phật tử; năm 1927, Tổ Phi Lai cùng chư vị Tổ 
Khánh Anh, Vạn Ân, Vạn Pháp, Chơn Niệm chứng minh 
lễ khai giảng và giảng dạy lớp Phật học gia giáo đầu 
tiên cho Ni giới tại chùa Giác Hoa - Bạc Liêu. Năm 1928, 
Hòa thượng tiếp tục khai giảng Lớp Phật học gia giáo 
tại chùa Phi Lai, do quý Hòa thượng Khánh Anh, Huệ 
Quang, Pháp Hải, Diệu Pháp, Chánh Tâm, Tâm Quang, 
Vạn Ân… chủ giảng. Ngoài việc giảng dạy và chứng 
minh Phật sự tại chùa Giác Hoa - Bạc Liêu, chùa Phi 
Lai - Châu Đốc, Hòa thượng Chí Thiền còn chứng minh 
cho lớp Phật học gia giáo tại chùa Linh Nguyên - Đức 
Hòa, Long An do Hòa thượng Như Nhãn, Như Quới chủ 
giảng. Đặc biệt, nhân mùa An cư Kiết hạ đầu tiên của 
Ni giới tại chùa Giác Hoa - Bạc Liêu, ngài đã truyền trao 
giới pháp cho Ni chúng, hình thành Ni giới đầu tiên 
tại Nam Bộ như Ni sư Hồng Nga, Hồng Tích, Hồng Thọ, 
Hồng Lầu, Hồng Khoái, Hồng Quý…  
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Trong thời gian thăm viếng chùa Phi Lai và Hòa 
thượng Chí Thiền, Pháp sư Phổ Huệ - chùa Tịnh Lâm 
Bình Định có bài thơ tán thán Hòa thượng Phi Lai như 
sau: 

Đương thế Phi Lai chấn đạo tôn
Chí Thành khí sắc cổ phong tồn
Phong lưu bất tẩy, Tâm thường tịnh
Diệu nghĩa năng tham tự tính dung
Vân khứ vân lai vô trụ trước
Hoa khai, hoa tạ tổng thành không
Phong quang hảo cực tư thời vận
Sạ nhược Linh sơn lạc bất ưng.

 
Tạm dịch:

Phi Lai ngày nay chấn hưng đạo
Chí Thành hình tướng nếp cũ còn
Phong lưu chẳng xóa, tâm thường tịnh
Diệu nghĩa vẫn tham, tự tính tròn.
Mây đến, mây đi không vướng mắc
Hoa tàn, hoa nở vẫn thành không
Cảnh quan đẹp đẽ nay thời vận
Cũng tợ Linh Sơn lạc há hơn.

Năm Kỷ Tỵ (1929), ngài đã cùng với quý Hòa thượng 
Khánh Anh, Huệ Quang, Vạn Ân, Vạn Pháp thân lâm 
chứng minh Đại giới đàn tại chùa Trùng Khánh, Phan 
Rang, do Hoà thượng Chơn Niệm làm Trưởng ban Kiến 

đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử vùng Nam 
Trung Bộ.

Trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
do Tổ Khánh Hòa đề xướng, năm Tân Mùi (1931), khi 
Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học được thành lập, do 
Hòa thượng Khánh Hòa làm Hội trưởng; Hòa thượng 
Từ Phong, Hòa thượng Huệ Quang, Hòa thượng Thiện 
Chiếu, ông Trần Nguyên Chấn làm Phó Hội trưởng; trụ 
sở đặt tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn, Hòa thượng là Hội 
viên tán trợ thường trực của Hội và đã nỗ lực vận động 
tài chánh ủng hộ 300 đồng tiền Đông Dương cho các 
hoạt động Phật sự trọng đại của Hội, công việc nầy 
được Hòa thượng tiếp tục cho đến ngày về cõi Phật. 

Năm Nhâm Thân (1932), ngài làm Đường đầu Hòa 
thượng Đại giới đàn chùa Tam Bảo - Hà Tiên để truyền 
trao giới pháp cho các giới tử trong khu vực miền Tây 
Nam Bộ.

Trong thời gian hơn 60 năm thi hành Phật sự, Hòa 
thượng đã tổ chức việc quy y Tam bảo cho hàng trăm 
Phật tử hữu duyên, và độ hơn 40 Tăng Ni xuất gia, trở 
thành Pháp khí cho Đạo pháp, góp phần phát triển 
Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau của lịch 
sử và xã hội, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng phát 
triển, chúng sanh lợi lạc, tốt đời đẹp đạo. 

Với tinh thần hộ quốc an dân, Hòa thượng đã âm 
thầm ủng hộ các phong trào yêu nước ở Trung Bộ và 
Nam Bộ. Ngoài công việc cứu nhân độ thế, đạo đức 
sáng ngời miền Tây Nam Bộ, Hòa thượng đã để lại 
những dấu ấn lịch sử và công đức rất lớn trong phong 
trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam từ năm 1920 cho 
đến ngày xả bỏ báo thân.

Rồi thân ngũ uẩn của Hòa thượng cũng mỏi mòn 
theo năm tháng, năm Quý Dậu (1933), ngài thọ bệnh 
và trước khi viên tịch ngài chắp tay niệm lớn: “Nhất 
niệm Viên quang tội tánh không, đẳng đồng Pháp giới 
hàm thanh tịnh”. Niệm xong ngài an nhiên viên tịch 
vào ngày rằm tháng 2 năm Quý Dậu; trụ thế 73 năm 
và 52 mùa an cư kiết hạ. Nhục thân Hòa thượng được 
nhập tháp trong khuôn viên chùa Phi Lai, làng Tú Tề, 
tổng Thành Ý, quận Tri Tôn, hạt Châu Đốc, nay là xã Núi 
Voi, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Thế rồi, dù thời gian có đi qua, không gian có biến 
dịch, song công đức và đạo hạnh của Hòa thượng 
như là một vì sao sáng cùng với những vì sao sáng 
Khánh Hòa, Khánh Anh, Huệ Quang, Pháp Hải, Thiện 
Chiếu, Thập Tháp, Giác Tiên, Tường Vân, Mật Ứng, Vĩnh 
Nghiêm, Tuệ Tạng… của phong trào Chấn hưng Phật 
giáo Việt Nam vẫn còn sáng rực trong vòm trời Chánh 
pháp và sống mãi trong tâm tư Tăng Ni, Phật tử Việt 
Nam, trong trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam 
thời hiện đại. 

Quả thực: “Một mai thân xác tiêu tan. Danh thơm vẫn 
ở thế gian muôn đời. Pháp thân lồng lộng tuyệt vời. Chiếu 
soi Pháp giới rạng ngời sử xanh”. 
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Huyệ n A Lướ i, tỉ nh Thừ a Thiên Huế  là  nơi cư 
trú  củ a cá c dân tộ c thiể u số  anh em như Tà  
Ôi, Pa Cô, Cơtu, Bru - Vân Kiề u, cộ ng đồ ng 
cá c dân tộ c thiể u số  nà y đề u mang trong 
mì nh nhữ ng né t truyề n thố ng văn hó a đặ c 

sắ c trong đó  đờ i số ng âm nhạ c đượ c thể  hiệ n rõ  né t hơn 
cả . Vớ i nhữ ng là n điệ u dân ca, nhữ ng nhạ c cụ  truyề n 
thố ng và  cá c điệ u mú a uyể n chuyể n, lắ c lư theo từ ng 
điệ u nhạ c đã  tô điể m thêm sứ c số ng mã nh liệ t củ a nú i 
rừ ng A Lướ i đạ i ngà n. Dướ i đây, chú ng tôi giớ i thiệ u và i 
né t về  đờ i số ng âm nhạ c củ a đồ ng bà o cá c dân tộ c thiể u 
số  ở  A Lướ i để  cù ng nhau thưở ng thứ c và  bả o tồ n vố n 
văn hó a dân gian trong thờ i đạ i cơ chế  thị  trườ ng.

1. Dân ca
Ru ycon/Ru akay. Đây là thể hát ru của được sử dụng 

theo ngôn ngữ riêng của từng dân tộc, được mọi giới 
mọi lứa tuổi sử dụng để ru con, ru cháu, ru em. Thể loại 
dân ca này đã thể hiện tình máu mủ ruột thịt, dỗ dành 
khi đứa trẻ khóc đòi, hoặ c ru trẻ đi vào giấc ngủ ngon 
lành. Nộ i dung củ a nhữ ng bà i dân ca nà y là  cầu mong 
đứa trẻ ngoan ngoãn, lớn lên thành người có ích cho 
gia đình và xã hội.

* 
Con ngủ ngoan để cha con đi kiếm cơm kiếm gạo,
Con ngủ ngoan để cha con đi đặt bẫy kiếm thịt rừng về.

* 
Ru, ru à ru
Ru ru ru cho con sau này sung sướng
Học sao cho tài giỏi
Để sau này làm trưởng bản
Trâu bò được đầy nhà
Ru để sau này giống trưởng bản
Có nhiều người hầu hạ cơm nước
Mong cho đứa con, đứa cháu được sáng như mặt trời
Để được mọi người thừa nhận.
* 
Akay ơi, ngủ cho yên
Con ve rừng ru akay ngủ
Gió cây rừng che mát akay
Hãy ngủ yên
Như con Avang còn nằm trong trứng
Akay ơi! Akay ơi! Ngủ yên đi!

Ân to’ch/Kâr lơiq: Đây là thể loại dân ca dùng để nói 
lý, đối đáp giữa hai người hoặc của một nhóm người, 
thường xuất hiện trong các dịp lễ hội để giải quyết 
sự việc mâu thuẫn giữa gia đình, láng giềng. Thể loại 
này chỉ dành cho nam giới sử dụng. Sau khi giải hòa 
sự việc, họ lại hát giai điệu dân ca nà y để chúc mừng 
thành công. 

* 

của đồng bào cá c dân tộ c thiể u số  ở  A Lưới
T RẦ  N  N G U YỄ  N  K H Á N H  P H O N G
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Hòn đá này đừng nên đụng hòn đá kia
Giữ nước, giữ khe, cho nước chảy đúng chỗ
Chúng tôi sẽ sắp đá lại
Nước sẽ chảy đúng dòng.
* 
Hòn đá kia đã có trong rừng thiêng
Từ những ngày chúng tôi mới đến
Đá của làng thì chúng tôi bước
Hoa của mình thì chúng tôi ngắt
Yàng rừng nơi đây do chúng tôi cúng.

Ni nơơi: Là điệu hát kể đặc sắc, thường xuất hiện ở 
trong nhữ ng câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, như một 
lời dẫn dắt cho một câu chuyện để làm tăng thêm sự hấp 
dẫn, truyền cảm, nhằm thu hút sự chú ý của người nghe.

* 
Anh sâu ơi
Dậy ăn khoai, ăn môn
Dậy bê chuối trên tra
Hứng nước trên thác.
Anh sâu ơi!
Lúa nhà mình chín mẩy vàng
Nước nhà mình màu trong suốt
Dậy dậy dậy anh ơi.

Câl tieel: Nguồn gốc của làn điệu dân ca này là của 
bộ tộc Lào, thuộc nhóm Krieeng, Lào Thưng sống ở 
vùng Trung Lào, được du nhập vào một số làng xã của 
cá c dân tộc ở  A Lướ i. Nó được xem là một nét văn hóa 
mang tính đặc trưng riêng biệt, được các nghệ nhân 
xa xưa khai triển theo thổ ngữ của từng làng, từ ng dân 
tộ c khá c nhau. Câl tieel được gìn giữ và phát huy trong 
đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

Xiềng: Là thể loại dân ca dành cho lứa tuổi thanh 
niên sử dụng trong nhữ ng lú c đối đáp, giao duyên, 
trong các dịp hội tụ vui chơi thường ngày. Lời lẽ nói 
lên nét đẹp tình yêu trong sáng thuở ban đầu. Đôi trai 
gái gặp nhau, họ tìm hiểu và đi đến tình yêu đích thực. 
Với giai điệu nhẹ nhàng, lời lẽ chọc ghẹo đôi khi tinh 
nghịch, nhưng đậm chất trữ tình, trong sáng và toát 
lên sự độc đáo riêng biệt của loại dân ca này.

*
Muốn có em về dệt cửi ở chân cầu thang
Muốn có em như cái chân khung cửi
Muốn có em mặc váy bên bếp lửa ở sàn.
*
Anh đây muốn ăn cơm cùng mâm
Ăn cá cùng bát
Ăn chuối cùng nải
Ngắm trăng cùng rừng
Tắm cùng một vực…

Cha chấp: Đây là thể loại dân ca đặc trưng tiêu biểu 
chỉ dành cho đàn ông hát. Đứng trước phong cảnh đẹp 

của thiên nhiên, làng bản, củ a nhữ ng cô gái xinh đẹ p, 
lời Cha chấp lại được cất lên để ca ngợi vẻ đẹp ấy.

* 
Anh ơi! 
Anh đang ở đâu
Em qua bao nhiêu vực sâu, thác ghềnh đi tìm anh 
Anh đang ở đâu đây
Lòng em khát khao mong được gặp anh
Để kết nối duyên tình
Anh ơi! 
Hỡi anh bao đèo cao núi cao
Dù cao mấy lần em vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng
Như suối có đá, như cá với nước.

Têr Aveenh: Điệu há t giố ng như tiế ng con ve kêu, 
đây là thể loại dân ca chủ yếu dành cho nam nữ đang 
tuổi yêu đương. Têr aveenh không chỉ dùng để đối đáp 
vào những đêm trăng sáng đẹp trời mà còn hát một 
mình than thở số phận cực nhọc buốn tủi của người 
con gái để chia sẻ cùng con ve, dòng sông, con suối, 
núi rừng.

Ân tó i: Thể loại dân ca này được sử dụng trong dịp 
lễ cưới, hỏi, mừng nhà  mới. Lời lẽ thể hiện gắn kết tình 
thông gia cũng như tình làng nghĩa xóm ngày càng 
bền chặt. Khi giao mâm cỗ đãi khách thể hiện sự niềm 
nở, khiêm tốn và quý trọng.

Nha nhim: Thể  dân ca nà y có 2 loại, một loại chỉ dành 
cho nữ giới sử dụng khi lên rừng xuống suối một mình 
để giãi bày nỗi niềm tâm sự. Một loại thường dành để 
đôi nam nữ đối đáp.

Kâr ô: Đây là thể loại dân ca độc đáo của người Cơtu, 
chỉ dành cho nam giới có tuổi có vị thế trong gia đình, 
làng bản sử dụng. Dân ca này chỉ xuất hiện trong dịp 
cưới hỏi, thông qua Kâr ô hai bên thông gia đối đáp để 
gửi gắm tình cảm, gắn chặt tình thông gia cùng nhau 
vun đắp đôi trẻ hạnh phúc bền lâu.

Vớ i 10 thể  loạ i dân ca nó i trên, cá c dân tộ c thiể u số  
ở  A Lướ i đề u thự c hà nh há t và  diễ n xướ ng giố ng nhau, 
nhưng khá c nhau ở  chỗ  là  mỗ i dân tộ c đề u sử  dụ ng 
ngôn ngữ  riêng củ a mì nh nên có  thể  bổ  sung cho nhau 
cù ng phá t triể n.

2. Dân nhạc
Trống: Đây là loại nhạc cụ chủ đạo trong dàn nhạc 

truyền thống của cá c dân tộc ở  A Lướ i. Chiế c trố ng 
đượ c chế  tá c từ  mộ t khú c gỗ  nguyên khố i, khoé t rỗ ng 
và  hai đầ u đượ c bị t bằ ng da bò . Trống được sử dụng 
trong các dịp lễ hội, đám cưới và đám tang.

Cồng chiêng: Là loại nhạc cụ bằ ng đồ ng, chỉ dành 
cho nam giới sử dụng và thường xuất hiện vào các dịp 
lễ hội lớn của dân tộc. Trước đây, những nhạc cụ này 
chủ yếu để trưng bày tại nhà như vật báu thể hiện sự 
giàu sang phú quý của gia đình. Ngày nay nó sử dụng 
để đánh đệm trong các dịp biểu diễn dàn nhạc dân tộc.
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Kâr tool: Là loại nhạc cụ bằng đồng, nhưng điều 
khác biệt ở chỗ, nếu thanh la thường đánh ở mặt ngoài 
với nhiều giai điệu thì Kâr tool lại đánh ở mặt trong và 
chỉ đánh một giai điệu duy nhất. 

Khèn: Là loại nhạc cụ phổ biến của các dân tộc thiểu 
số huyện A Lưới, được sử dụng thường ngày, đặc biệt 
trong dịp lễ hội. Khèn là loại nhạc cụ chủ đạo thổi đệm 
các thể loại dân ca, dân vũ trong các buổi liên hoan văn 
nghệ dân gian.

Đool âl loh: Đây là loại sáo dọc thường sử dụng mỗi 
khi lên rừng đặt bẫy chim, loại sáo này dùng để giả 
tiếng chim, dụ đàn chim bay về để bắt một cách dễ 
dàng hơn.

Ân toong: Đây là nhạc cụ độc đáo được làm từ một 
loại gỗ nhẹ gồm có 3 - 5 thanh. Trước đây, Ân toong 
thường đặt ở trên chòi canh rẫy để xua đuổi lũ khỉ tới 
phá nương rẫ y hoa mà u. Ngày nay nhạc cụ này thường 
sử dụng trong các buổi giao lưu văn nghệ dân gian.

A bel: Là loại nhạc cụ có  hì nh dạng giố ng như đà n 
nhị củ a ngườ i Việ t, họ  thường sử dụng khi ở một mình, 
để giãi bày nỗi niềm riêng tư.

Cá c nhạ c cụ  củ a đồ ng bà o cá c dân tộ c thiể u số  ở  A 
Lướ i chủ  yế u đượ c chế  tá c bằ ng cá c nguồ n nguyên vậ t 
liệ u có  sẵ n từ  thiên nhiên như gỗ , tre, nứ a, lồ  ô, song 
mây, vỏ  cây, rễ  cây, vỏ  ố c, mó ng chân trâu, sừ ng trâu, 
sừ ng dê, sừ ng sơn dương, sá p ong, vả y con trú t, da 
trăn, da rắ n, da trâu, da bò , da dê, xương thú  cá c loạ i…
cò n đố i vớ i cá c nhạ c cụ  kim loạ i thì  chủ  yế u là  kim loạ i 
đồ ng và  chỉ  có  cồ ng chiêng mà  thôi, đây là  sả n phẩ m 
củ a quá  trì nh trao đổ i hà ng hó a vớ i ngườ i Việ t.

3. Dân vũ
Ri răm: Là điệu mú a truyền thống thường xuất hiện 

trong các dịp lễ hội đâm trâu của người Tà Ôi. Ri răm 
để cầu xin các vị thần che chở cho con cháu làng bản 
sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống luôn tốt đẹp. 
Vũ điệu này mọi giới mọi lứa tuổi đều có thể tham gia.

Chật Ty riaq: Đây là vũ điệu thường xuất hiện trong 
các lễ hội có nghi lễ đâm trâu. Chật Ty riaq (Đâm trâu) 
để tạ ơn thần Sông, thần Núi, thần Đấ t…đã ban tặng 
cuộc sống ấm no, yên bình cho con cháu làng bản. 
Đồng thời qua vũ điệu này cầu mong các vị thần tiếp 
tục che chở con cháu tai qua nạn khỏi, mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống yên bình hơn.

Poon, ẹo: Đây là vũ điệu chỉ dành cho thanh niên 
trai tráng biểu diễn, với tính chất hồn nhiên, mạnh 
mẽ. Vũ điệu này thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, 
đám cưới.

Âr dooc: Là vũ điệu độc đáo riêng có của dân tộc 
Pa Cô, điệu múa này thường xuất hiện trong dịp lễ hội 
Ariêu ping. Những vũ công tham gia điệu múa này là 
những vị khách không mời mà đến, họ tập hợp từ các 
làng lân cận đến tham gia Ariêu ping để chung vui 
ngày hội.

Padưưn Kuru: Đồng bào các dân tộc thiểu số A Lưới 
xa xưa, Kuru được xem là cầu nối giữa các vị tổ tiên, các 
vị thần linh và con người đang sống. Vì vậy mỗi năm 
họ thường tổ chức Padưưn Kuru một lần. Padưưn Kuru 
để tạ ơn Yàng Kuru đã xua đuổi những điều xúi quẩy, 
xấu xa do con người gây nên, giúp con cháu rũ bỏ 
những cái tâm tội lỗi, dơ bẩn, cầu chúc cho Yàng Kuru 
sức khỏ e dồi dào, càng thêm linh nghiệm để con cháu, 
làng bản có cái tâm trong sạch và làm những điều hay 
lẽ phải, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Za zả: Là điệu múa truyền thống của người Cơtu, 
thường diễn ra trong các dịp lễ hội, lễ cưới, mừng nhà 
mới. Za zả là để tạ ơn thần linh đã ban tặng mùa màng 
bội thu, chúc mừng lứa đôi hạnh phúc, chủ nhà làm ăn 
phát đạt.

So vớ i mộ t số  dân tộ c khá c thì  điệ u mú a củ a cá c dân 
tộ c thiể u số  ở  A Lướ i cò n í t, mứ c độ  sinh hoạ t dân vũ  
chưa nhiề u, và  điệ u mú a cũ ng chỉ  đượ c phụ c vụ  cho 
nhu cầ u tí n ngưỡ ng, cầ u mù a, cầ u thầ n linh.

Ngà y nay, trướ c sự  tá c độ ng củ a cơ chế  thị  trườ ng, 
củ a quá  trì nh đô thị  hó a, toà n cầ u hó a, thế  hệ  trẻ  cá c 
dân tộ c thiể u số  ở  A Lướ i ngà y cà ng xa rờ i nhữ ng vố n 
văn hó a truyề n thố ng củ a chí nh họ . Thay vì  há t dân ca 
thì  họ  lạ i thí ch nghe nhạ c rock, rap…Thanh niên không 
mấ y mặ n mà  vớ i nhạ c cụ  truyề n thố ng mà  hăng say 
vớ i dà n nhạ c điệ n tử , âm thanh nổ i, nhạ c trên mạ ng 
Internet. Họ  cũ ng rờ i bỏ  dầ n cá c điệ u mú a truyề n 
thố ng, cho đó  là  sự  rườ m rà , lạ c hậ u, khó  họ c, khó  tiế p 
thu, khó  tậ p mà  thay và o đó  là  họ c theo nhữ ng điệ u 
dân vũ  quố c tế , lưu loá t hơn, thí ch thú  hơn.

Mộ t mấ t má t lớ n nữ a là  nhữ ng nghệ  nhân truyề n 
nghề , truyề n dạ y dân ca, dân nhạ c, dân vũ  tuổi ngà y 
cà ng cao, khả  năng truyề n đạ t nhữ ng kiế n thứ c về  âm 
nhạ c không cò n trong khi nhữ ng hạ t nhân trẻ  thiế t tha 
vớ i đờ i số ng âm nhạ c truyề n thố ng ngà y cà ng í t.

Nhậ n thấ y đượ c sự  nguy cơ đó  trong đờ i số ng âm 
nhạ c củ a đồ ng bà o cá c dân tộ c thiể u số  trên đị a bà n 
huyệ n A Lướ i, trong nhữ ng năm trở  lạ i đây, cá c cấ p 
chí nh quyề n đị a phương đã  mở  cá c lớ p truyề n dạ y dân 
ca, dân nhạ c, dân vũ  cho thế  hệ  trẻ  qua cá c đợ t từ 02.03 
- 02.04.2015, ngà y 10,13,14.6.2016, tại cá c xã A Ngo, 
Hồ ng Kim, Hồ ng Bắ c, A Đớ t, Hương Nguyên truyền dạy 
các nội dung các làn điệu dân ca: Cha chấp; Kâr lơiq; 
Câl tieel; Ru ycon; Ni nơơi; Ân tooch. Về dân vũ có các 
điệu: Ri răm; Chật Ty riaq; Poon; Ẹo. Về dân nhạc có các 
nội dung: Nghệ thuật đánh cồng chiêng, thổi Khèn bè; 
đánh đàn Ân toong; đàn A bel; đàn Đŏŏl âl lŏŏh.

Như vậ y, đố i vớ i đồ ng bà o cá c dân tộ c thiể u số  
ở  A Lướ i hôm nay đang thự c sự  đổ i thay từ ng ngà y, 
nhữ ng giá  trị  văn hó a truyề n thố ng vẫ n đượ c giữ  gì n 
và  phá t triể n. Hy vọ ng, dân ca, dân nhạ c, dân vũ  củ a 
đồ ng bà o ngà y cà ng đượ c vun đắ p cho thêm phầ n 
tinh tú y vớ i đờ i. 

* Ảnh của tác giả
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Trong một lần tham quan Vườn Dự ở thành 
phố Thượng Hải, Trung Quốc, tôi mải nói 
chuyện với mấy người bạn bỗng có một 
người tiến lại gần làm quen bằng tiếng Việt. 

Anh nói: Đi nửa vòng trái đất mới nghe thấy 
tiếng Việt, biết ngay là người đồng hương. 

Ngày ấy hoạt động du lịch chưa phát triển, người nơi 
này ít vãng lai đến nơi kia, hy hữu mới gặp một người 

nói chung thứ tiếng 
nơi phương trời xa 
cách. Sau nhiều 

năm nghĩ lại thấy văn hóa đất nước đã biến đổi, diễn 
dịch sai lạc nhiều giá trị, trong đó có ngôn ngữ. 

Ngày nay, khi chúng ta nhắc đến hình tượng tổ quốc 
là màu cờ, sắc áo… Nhiều đoàn Việt Nam tham gia giao 
lưu văn hóa thể hiện tinh thần đồng đội qua câu cửa 
miệng “vì màu cờ sắc áo”. Trên thực tế, màu cờ sắc áo 
là những giá trị đến sau, muộn hơn nhiều so với ngôn 
ngữ, chưa kể, đằng sau “màu cờ sắc áo” có sự khác biệt 
giữa người Việt xưa và nay, trong và ngoài nước. Còn 
tiếng Việt thống nhất trên phạm vi rộng lớn, vượt qua 
khỏi biên giới lãnh thổ, những khác biệt về ý thức hệ 

L Ê  HẢ I  ĐĂN G
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chính trị… Tiếng Việt vẫn không ngừng thay đổi, lan 
rộng, nhưng bản chất liên thông của nó bất biến.

Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết: 
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về…

(Tiếng Việt)

Tiếng Việt chính là nhịp cầu nối những người cùng 
chung ngôn ngữ lại với nhau. Trong di sản văn hóa dân 
tộc, ngôn ngữ có lẽ là tài sản quý giá nhất. Nhiều di sản 
văn hóa có thể mai một theo thời gian, bị chiến tranh 
hủy hoại, còn tiếng Việt, thứ tài sản chung của cả dân 
tộc vẫn trường tồn. Thứ tài sản vô hình, hữu thanh này 
có khả năng đi xuyên qua thời gian lịch sử, không gian 
văn hóa. Nhiều dân tộc trên thế giới chưa hề có chủ 
quyền, lãnh thổ, nhưng sở dĩ họ được coi là một dân 
tộc, trước hết và sau cùng vì có ngôn ngữ riêng. 

Ngôn ngữ gắn nhiều người thành cộng đồng, cộng 
đồng thành dân tộc… rồi vượt qua khỏi biên giới, lãnh 
thổ trở thành cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa. Ngôn 
ngữ trở thành một trong những dấu chỉ căn bản để 
xác định căn cước văn hóa của một cộng đồng hay dân 
tộc. Hai người gặp nhau rồi trở nên thân thiết cũng 
nhờ có ngôn ngữ làm trung gian. Nếu không có ngôn 
ngữ, hai người xa lạ khó thể trở nên thân thiết, ngược 
lại hai người cùng chung huyết thống cũng thành xa 
cách. Mọi nhu cầu giao lưu tình cảm, tư tưởng… đều 
hình thành từ ngôn ngữ. 

Trong xã hội truyền thống, con người gắn kết với 
nhau bằng tình thân (huyết thống), dòng họ (tông tộc) 
và ngôn ngữ. Những người đồng hương dễ dàng nhận 
ra nhau nhờ ngôn ngữ. Ngôn ngữ chính là phương tiện 
biểu hiện tư tưởng, tình cảm, tâm hồn con người. 

Nhà triết học người Đức Karl Marx nói rằng: “Ngôn 
ngữ là hiện thực của tư tưởng”. 

Câu nói này có khi dịch thành: “Ngôn ngữ là vỏ vật 
chất của tư duy”. 

Dù theo cách dịch nào, ngôn ngữ vẫn là phần cốt 
lõi trong tư tưởng con người. Nhờ ngôn ngữ, tư tưởng 
con người có khả năng trở thành thế giới - thế giới tư 
tưởng - một hệ sinh thái nhân văn thuộc về cá nhân. Tất 

nhiên, chúng ta không thể tuyệt đối hóa vai trò tư duy 
của ngôn ngữ, nhưng nó chính là một công cụ quan 
trọng. Nếu không có ngôn ngữ, tư tưởng con người 
thiếu đi một công cụ để liên thông với thế giới, từ triển 
khai ý tưởng, hiện thực hóa thành lời nói, hành động… 

Bởi vậy, tự do tư tưởng khỏi đầu cho mọi sự tự do. 
Nếu tư tưởng bị giãm hãm, cầm tù, ngôn ngữ không 
thể có tự do. Ngôn ngữ không tự do, tâm hồn sẽ bị tù 
túng, nô lệ trong bức tường tư tưởng. Nhờ sự tự do của 
tư tưởng mà ngôn ngữ được giải phóng. Tự do ngôn 
ngữ và tư tưởng là hai khía cạnh của một hiện thực - 
hiện thực tư tưởng. Và tự do tư tưởng đến từ hai chiều 
tác động: ngoại cảnh và tâm cảnh. Có người thân thể 
tự do, nhưng tư tưởng bị cầm tù. 

Ngược lại, có người thân thể bị cầm tù, nhưng tư 
tưởng tự do. Nếu chúng ta nhốt tư tưởng vào chiếc lồng, 
kể cả ý thức hệ, ngôn ngữ sẽ lặp đi lặp lại theo lối mòn 
mỏi, thiếu sức sống và năng lực sáng tạo. Khi tư tưởng 
tự do, ngôn ngữ được tiếp thêm sức mạnh, thỏa chí tang 
bồng, bay bổng, chao liệng trên bầu trời sáng tạo. Mọi 
rào cản về tư tưởng đều làm hạn chế quyền năng của 
ngôn ngữ. Trong các chỉ báo đo lường về năng lực sáng 
tạo, ngôn ngữ chính là một trong những chỉ báo quan 
trọng. Mức độ cởi mở của hoạt động truyền thông, báo 
chí, phát thanh, truyền hình, diễn ngôn, văn học, nghệ 
thuật… tất cả đều thể hiện qua ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ giống như một văn cảnh lớn ghi chú 
những biến chuyển đang diễn ra trong lòng một quốc 
gia, một nền văn hóa, thậm chí cả thế giới. Thế giới ngôn 
ngữ rộng, dài, thăm thẳm, bí hiểm trong trường văn 
hóa của nó. Trong xu hướng vận động không ngừng, 
ngôn ngữ thể hiện tính chất linh hoạt, biến chuyển nhịp 
nhàng cùng thời đại. Trí thức xưa được gọi là kẻ sĩ. Kẻ sĩ 
hay trí thức có nhiều cách hiểu khác nhau, song có một 
dấu hiệu căn bản, đó là việc sử dụng phương tiện ngôn 
ngữ làm công cụ để thể hiện thế giới quan, tư tưởng, 
kiến văn, lập trường, quan điểm sáng tạo… Các nhà tư 
tưởng đều có chung một công cụ là ngôn ngữ. 

Nói như nhà thơ Lưu Quang Vũ trong bài thơ “Tiếng Việt”. 
Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ. 
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. 
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá. 
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình. 
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Với kinh nghiệm của bậc Giác ngộ, Đức Phật 
nói cho chúng ta về những lợi ích của tâm 
khéo tu tập Thiền chỉ (Samatha) và Thiền 
quán (Vipassanà), lần lượt đạt đến an tịnh, 
đạt đến trong sáng, đạt đến tăng thượng, 

đạt đến định tĩnh, đạt đến giải thoát. Tùy thuộc vào 
công phu nhiếp tâm và dụng tâm mà Thiền có thể 
mang lại những kết quả hết sức đặc biệt. Bậc Đạo sư 
xác nhận có bốn công năng gắn liền với hành Thiền, 
phát sinh do chuyên tâm tu tập Tăng thượng tâm, Tăng 
thượng trí tuệ. Đó là công năng thực nghiệm đời sống 
an lạc ngay trong giây phút hiện tại, gọi là hiện tại lạc 
trú (ditthadhammasukhavihàra). Công năng thứ hai là 
thành tựu tri kiến (nànadassana), tức đạt được các năng 
lực kỳ diệu siêu việt khả năng loài người, gọi là chứng 
đắc thần thông. Thứ ba là Thiền có công năng giúp cho 
con người chánh niệm tỉnh giác (satisampajàna), tức 
năng lực của tâm tỉnh thức hiện diện trong đời sống 
xúc chạm hàng ngày. Công năng thứ tư là Thiền đưa 
đến đoạn tận các lậu hoặc (àsavakkhaya), tức là Thiền 

có công năng dứt sạch các cấu uế nội tâm, đoạn tận 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hướng đến chấm dứt tái 
sinh, chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. 

Nguyên văn lời Phật dạy:  
“Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn?
Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho 

sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các 
Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
được tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có 
định tu tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất 
thiện, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-
kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Lại nữa, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 

A N H  T HƯ
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giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Lại nữa, Tỷ-kheo xả 
lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, 
an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, 
đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng 
mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên 
được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được 
rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ 
biết, tưởng chấm dứt được rõ biết; tầm khởi lên được rõ 
biết, tầm an trú được rõ biết, tầm chấm dứt được rõ biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt 
trong năm thủ uẩn: “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây 
là sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là 
thọ chấm dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây 
là tưởng chấm dứt; đây là các hành, đây là các hành tập 
khởi, đây là các hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức chấm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm 
cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về 
vấn đề này, Ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong 
kinh gọi là: Các câu hỏi của Punnaka. 

Do tư sát, ở đời, 
Các sự vật thắng, liệt, 
Không vật gì ở đời, 
Làm vị ấy dao động. 
An tịnh, không mờ mịt, 
Không phiền não, không tham, 
Ta nói vị ấy vượt, 
Qua khỏi sanh và già1. 

Như vậy, có bốn công năng gắn liền với công phu 
Thiền định, giúp cho người hành Thiền có được một 
đời sống lợi lạc về phương diện nâng cao phẩm chất 
an lạc của cuộc sống, nâng cao giá trị giải thoát tâm 
thức, hướng đến đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu mục 
tiêu giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi. 

Trước hết, Thiền đưa đến hiện tại lạc trú 
(ditthadhammasukhavihàra), nghĩa là Thiền có công 

năng làm phát sinh cảm giác thoái mái an lạc trong đời 
sống hàng ngày, nhờ không gian hành Thiền, tư thế 
hành Thiền và phương pháp nhiếp niệm hành Thiền. 
Không gian hành Thiền nghĩa là một môi trường tương 
đối thuận lợi cho việc ngồi Thiền, một nơi chốn yên 
tĩnh, thoáng mát, không ồn ào, giúp cho việc ngồi Thiền 
được dễ dàng và thoải mái trong một thời gian dài. Tư 
thế hành Thiền nghĩa là thế ngồi kiết-già hay bán-già, 
giữ lưng ngay thẳng, giữ hơi thở điều hòa, khiến cho các 
hoạt động của thân thể diễn tiến hài hòa, tạo nên cảm 
giác thư thái và thoải mái trong lúc hành Thiền. 

Phương pháp nhiếp niệm hành Thiền nghĩa là chọn 
một đối tượng rồi Thiền tư trên đối tượng ấy khiến đốt 
cháy các pháp đối nghịch (năm triền cái). Ở đây ngụ 
ý việc chọn hơi thở vô hơi thở ra làm đối tượng nhiếp 
tâm và an trú tâm, khiến cho tâm lần lượt đi đến yên 
lắng, an tịnh, trong sáng, định tĩnh, nhất tâm, tức sự 
vắng bặt các bất thiện pháp tham-sân-si hay năm triền 
cái (tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi), sự 
sinh khởi các thiện pháp tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, tạo 
cho tâm các cảm giác khoan khoái, thoải mái, an tịnh, 
gọi là “hỷ lạc do ly dục sinh”, “hỷ lạc do định sinh”, “xả 
niệm lạc trú”, “xả niệm thanh tịnh”. 

Các bản kinh Pàli thường mô tả: 
“Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những pháp làm 

ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác, bất thiện 
pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, như một người hầu 
tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm 
ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm 
ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành 
giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ 
lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. 
Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng 
lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây 
không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun 
ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ nào của 
hồ nước ấy không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, 
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làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ 
lạc do định sanh ấy thấm nhuần. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là “xả niệm lạc trú”, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các 
Tỷ-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen 
trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những 
bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không 
vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến 
gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh 
ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thấm nhuần 
toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh 
trong sáng ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, ví như một 
người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn 
thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thấm nhuần”2.    

Đức Phật khuyên các đệ tử mình hành Thiền hàng 
ngày để có được hiện tại lạc trú, có được thân khỏe tâm 
an, để chứng đạt Tăng thượng tâm, chứng nghiệm xuất 
ly lạc, an tịnh lạc, độc cư lạc, Chánh giác lạc3, tức những 
niềm vui của sự thăng hoa tâm thức hay cảm giác an 
tịnh nội tâm, có khả năng đối trị tâm tham dục hay sự 
khao khát các lạc thú thế gian4, giúp cho người hành 

Thiền tìm thấy lối đi an lạc hướng đến giác ngộ. Công 
năng này của Thiền rất thiết thực, có chức năng điều 
hòa ngũ uẩn, điều chỉnh đời sống hàng ngày của con 
người, giữ cho ngũ uẩn một chế độ sinh hoạt điều hòa, 
khiến cho thân ngũ uẩn luôn luôn được quân bình, 
tươi tỉnh, vận hành hài hòa, không rơi vào căng thẳng 
mệt mỏi hay ốm đau bệnh tật bởi tập quán tham dục. 
Kinh Phật gọi công năng này của Thiền là nhằm điều 
phục tánh cư sĩ, điều phục tâm tư cư sĩ, điều phục sự ưu 
tư, mệt nhọc, nhiệt não của cư sĩ5, nghĩa là có khả năng 
giúp cho con người nhiếp phục các thói quen chạy 
theo tham dục, tìm thấy quân bình hài hòa trong đời 
sống thế gian, không bị tham dục chi phối khiến rơi 
vào phiền não và mệt mỏi. Chính do công năng hiện 
tại lạc trú này của Thiền mà mặc dù đã giác ngộ, Đức 
Phật và các vị A-la-hán vẫn hành Thiền mỗi ngày để 
duy trì và vận dụng thân ngũ uẩn có ích ở trong một 
điều kiện tương đối ổn định. 

Thứ hai là Thiền đưa đến chứng đắc tri kiến 
(nànadassana), tức sự thành tựu các thần thông (iddhi) 
nhờ định tâm (samàdhi). Đây là công năng được tạo 
ra nhờ chuyên tâm thực hành định tâm (samàdhi) trên 
nền tảng các biến xứ (kasina) hay phương pháp quán 
tưởng về đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh 
sáng, hư không. Kinh Phật thường nói đến sáu thắng trí 
hay còn gọi là lục thông, tức các năng lực tâm thức siêu 
việt hướng đến thoát ly sinh tử luân hồi, mà một người 
thuần thục về Thiền có thể thành tựu. Chẳng hạn, bản 
kinh Thân hành niệm (Kàyagatasatisutta) mô tả: 

“Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, chứng được bốn 
Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Vị ấy chứng 
được các loại thần thông sai biệt, một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư 
không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết- già đi trên hư không như chim có cánh; với bàn tay, 
vị ấy chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
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oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến Phạm 
thiên. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. Sau khi 
đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài Người với tâm của 
mình, vị ấy biết như sau: Tâm có tham, biết tâm có tham; 
tâm không tham, biết tâm không tham. Tâm có sân, biết 
tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân. Tâm có 
si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si. Tâm 
chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm 
tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải 
đại hành tâm, biết không phải đại hành tâm. Tâm chưa 
vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết 
tâm vô thượng. Tâm Thiền định, biết tâm Thiền định; tâm 
không Thiền định, biết tâm không Thiền định. Tâm giải 
thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết 
tâm không giải thoát. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời… Vị ấy với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị 
ấy biết, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với 
thượng trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”6.

Đáng chú ý rằng công năng thành tựu tri kiến được 
nhắc đến như một kết quả của Thiền hay định tâm 
nhưng không được hoan nghênh nhiều lắm đối với 
những người cần cầu giải thoát, vì sự tập trung nhiều 
cho việc sở đắc và duy trì các thần thông có thể gây trở 
ngại cho mục tiêu đoạn tận các lậu hoặc. Chính vì thế 
mà ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, sự phát triển 
định tâm cho mục tiêu thành tựu tri kiến (thần thông) 
này ít được khuyến khích trong đạo Phật nguyên thủy. 
Thay vào đó, khuynh hướng phát triển định tâm nhắm 
đến chứng đắc tam minh, ba tri kiến sau cùng trong 
sáu thắng trí, có liên hệ đến khổ và diệt khổ - Túc mạng 
minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh - được nhấn mạnh 
nhiều trong lộ trình tu tập hướng đến giác ngộ của một 
hành giả Phật giáo. Rõ là Thiền có công năng đưa đến sở 
đắc thần thông nhưng thần thông không phải là mục 
đích đáng mong muốn của người khao khát giải thoát. 
Chính vì thế mà phần lớn Tỷ-kheo đệ tử của Phật thành 
tựu mục đích tu tập, đắc quả giải thoát, đoạn tận các lậu 
hoặc, nhưng không hề biết đến thần thông.  

Công năng quan trọng thứ ba của Thiền là thành tựu 
chánh niệm tỉnh giác (satisampajàna), tức năng lực của 
tâm chuyên chú và nhận biết rõ về thực tại vận hành của 
các pháp được tiếp nhận, không có bóng dáng của các ý 
niệm phân biệt hay ngã tưởng đi kèm. Đây là công năng 
thức tỉnh của tâm trước mọi thực tại sanh và diệt của hiện 
hữu, có năng lực giữ cho tâm tự do, giải thoát, an nhiên 
tự tại, không dao động, thanh tịnh, không biến nhiễm, 
không rơi vào các ý niệm có-không, hơn-thua, được-mất, 
không hoan hỷ-sầu muộn, không vui-buồn, không yêu-
ghét. Nói cách khác, đó là tâm giải thoát, không sanh diệt, 

hiện diện trong đời sống xúc chạm hàng ngày, giữa các 
hiện tượng sanh diệt thuộc thế giới ngũ uẩn hay thế giới 
căn-trần. Trong bản kinh Bất đoạn (Anupadasutta) thuộc 
tuyển tập Trung bộ, Thế Tôn tán thán năng lực chánh 
niệm tỉnh giác của Tôn giả Sàriputta:  

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những pháp thuộc 
về Thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác 
ý; các pháp ấy được an trú bất đoạn. Các pháp ấy được 
Sàriputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sàriputta 
biết đến khi an trú, được Sàriputta biết đến khi đoạn diệt. 
Sàriputta biết rõ như sau: ‘Như vậy các pháp ấy trước 
không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng 
đoạn diệt’. Sàriputta đối với những pháp ấy, cảm thấy 
không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói 
buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có 
hạn chế. Sàriputta biết: ‘Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. 
Đối với Sàriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa’…

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sàriputta vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ 
tưởng (định). Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Với chánh niệm, Sàriputta xuất khỏi định ấy. 
Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sàriputta thấy 
các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: 
‘Như vậy các pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện 
hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt’. Sàriputta đối 
với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống 
đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không hạn chế. Sàriputta biết : ‘Không có sự 
giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sàriputta, 
không có việc phải làm nhiều hơn thế nữa’7.

Một bận, có vị Thiên tử đến thưa với bậc Giác ngộ: 
- Thưa Sa-môn, Ngài có hoan hỷ không?
- Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ?
- Nếu vậy, thưa Sa-môn, có phải Ngài sầu muộn?
- Ta mòn mỏi cái gì, này Hiền giả, mà Ta sầu muộn?
- Vậy thời, thưa Sa-môn, Ngài không hoan hỷ và không 

sầu muộn?
- Thật như vậy, này Hiền giả8.
 Đức Phật sống với tâm chánh niệm tỉnh giác, thoát 

ly mọi ý niệm phân biệt đối đãi hay ngã tưởng, thấy 
rõ muôn sự đến và đi, sanh và diệt hoàn toàn do nhân 
duyên, không phải của mình, không dính dáng gì đến 
mình, nên không hân hoan khi được thuận duyên, 
không sầu muộn khi gặp nghịch cảnh, thể hiện tâm 
giải thoát, an nhiên tự tại trong thế giới sanh diệt thuộc 
ngũ uẩn hay cảnh giới căn-trần. 

Công năng thứ tư của Thiền mang một ý nghĩa hết 
sức quan trọng đối với mục đích tu học lời Phật dạy. Đó 
là Thiền có công năng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc 
(àsavakkhaya), đưa đến giải thoát tái sanh, chấm dứt 
khổ đau sinh tử luân hồi. Công năng này nhấn mạnh 
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về pháp môn Niệm xứ hay phương pháp quán niệm 
về thân, thọ, tâm, pháp, cụ thể là tùy quán về ngũ uẩn, 
đưa đến thấy biết như thật về bản chất duyên sinh, vô 
thường, khổ, vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
hướng đến buông bỏ mọi tập quán tham ái và chấp 
thủ đối với ngũ uẩn, thực chứng tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ngay trong đời sống hiện tại. Chính do công năng 
quan trọng này của Thiền mà Đức Phật thường xuyên 
khuyên nhắc các Tỷ-kheo chuyên tâm hành Thiền: 

“Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỷ-kheo có 
Thiền định, này các Tỷ-kheo, hiểu biết một cách như thật. 
Hiểu biết gì một cách như thật? 

Sắc tập khởi và đoạn diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; 
tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập khởi và đoạn 
diệt; thức tập khởi và đoạn diệt.

Này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là thọ 
tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là các hành 
tập khởi? Thế nào là thức tập khởi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú. 

Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước và an trú gì? Hoan 
hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc. Do vị ấy hoan 
hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, hỷ đối với sắc 
khởi lên. Do hỷ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do 
duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh 
khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu não 
khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 

Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thọ… rồi 
an trú tưởng… rồi an trú các hành… rồi an trú thức. Do 
vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thức, hỷ 
khởi lên. Do hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do 
duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh 
khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.

Này các Tỷ-kheo, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập 
khởi, đây là tưởng tập khởi, đây là hành tập khởi, đây là 
thức tập khởi.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc đoạn diệt, thế nào 
là thọ đoạn diệt, thế nào là tưởng đoạn diệt, thế nào là 
các hành đoạn diệt, thế nào là thức đoạn diệt? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, 
không đắm trước và an trú.

Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm 
trước và an trú gì? Không hoan hỷ, không hoan nghênh, 
không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỷ, 
không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc, hỷ 
đối với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ 
đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt. Do hữu 
đoạn diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khổ uẩn này.

Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước 
và an trú thọ.,. Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không 
đắm trước và an trú tưởng… Không hoan hỷ, không hoan 
nghênh, không đắm trước và an trú các hành…. 

Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm 
trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan 
nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức 
đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn 
diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt… Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.

Này các Tỷ-kheo, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ đoạn 
diệt, đây là tưởng đoạn diệt, đây là các hành đoạn diệt, 
đây là thức đoạn diệt”9.

Thấy biết như thật rằng do hoan hỷ, hoan nghênh, 
đắm trước và an trú ngũ uẩn mà sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức đi đến tập khởi, tức là khổ đau (sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não) tập khởi, khổ đau có mặt, khổ 
đau hiện hành. Trái lại, không hoan hỷ, không hoan 
nghênh, không đắm trước và an trú ngũ uẩn thì sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đi đến đoạn diệt, tức là khổ đau 
(sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não) đoạn diệt, khổ 
đau không có mặt, khổ đau chấm dứt. 

Cũng do công năng quan trọng này của Thiền mà sau 
mỗi lần thuyết giảng giáo pháp, đấng Giác ngộ thường 
nhắc nhở các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư 
cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những 
điều ấy Ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư Tỷ-
kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. 
Hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. 
Đó là lời giáo huấn của Ta cho các ngươi”10. 

Trong Đại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosingasutta) 
thuộc tuyển tập Trung bộ, sau khi nghe các Đại đệ tử 
trình bày các khuynh hướng tu tập và sở đắc riêng 
biệt của mình, Đức Thế Tôn xác nhận: “Này Sàriputta, 
tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và nay các Ông hãy nghe 
Ta nói hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? Ở đây, này Sàriputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực về, ngồi kiết-già, lưng thẳng, đặt niệm 
trước mặt, và nghĩ rằng: ‘Ta sẽ không bỏ ngồi kiết-già này 
cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, 
không có chấp thủ’. Này Sàriputta, hạng Tỷ-kheo như vậy 
có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga”11. 

Lời tuyên bố của bậc Chánh đẳng giác cho thấy tầm 
quan trọng và công năng thứ tư của Thiền. 

Chú thích: 
1. Kinh Định, Tăng chi bộ. 
2. Đại kinh xóm ngựa, Trung bộ. 
3. Kinh Devadaha, Kinh Vô tránh phân biệt, Trung bộ. 
4. Tiểu kinh Khổ uẩn, Trung bộ. 
5. Kinh Điều ngự địa, Trung bộ. 
6. Kinh Thân Hành niệm, Trung bộ. 
7. Kinh Bất động, Trung bộ. 
8. Kinh Kakudha, Tương ưng bộ. 
9. Kinh Thiền định, Tương ưng bộ. 
10. Kinh Đoạn giảm, Kinh Song tầm, Kinh Lợi ích bất động, 

Kinh căn tu tập, Trung bộ. 
11. Đại kinh Rừng sừng bò, Trung bộ.
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L Ờ I  P H Ậ T  T R O N G  Đ Ờ I  S Ố N G

1. Đối tượng để đạt đến
Khi học và hành Phật giáo, chúng ta tự hỏi đâu là 

nền tảng của Phật giáo; cái gì làm cơ sở, căn cứ cho mọi 
kinh điển, mọi thừa, mọi tông phái và mọi pháp môn 
của Phật g iáo? Cái gì là mục tiêu để đạt đến của mọi 
pháp môn Phật giáo?

Kinh Đại Bát-nhã nói: “Những thiện nam tử, những thiện 
nữ nhân muốn học bậc Thanh văn cũng phải nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật để thọ trì đọc tụng, ghi nhớ thực hành. Người 
muốn học bậc Độc giác Phật cũng phải nghe Bát-nhã Ba-
la-mật để thọ trì đọc tụng ghi nhớ thực hành. Người muốn 
học bậc Bồ-tát cũng phải nghe Bát-nhã Ba-la-mật để thọ trì 
đọc tụng ghi nhớ thực hành. Tại sao vậy? Vì trong Bát-nhã 
Ba-la-mật nói rộng về ba thừa, nên Bồ-tát, Thanh văn, Độc 
giác đều phải học” (phẩm Khuyến học).

Bát-nhã Ba-la-mật là trí huệ toàn thiện, trí huệ rốt 
ráo, trí huệ giải thoát. Trí huệ đó rõ biết, thấu suốt tánh 
Không. Như thế mục tiêu chứng đắc của ba thừa là 
tánh Không.

Cho đến những thành tựu thế gian như “mười thiện 
đạo, không bị đao thương, thuốc độc, nạn nước lửa, các 
loại bệnh, chẳng sợ hãi… đều nhờ thọ trì, chánh nhớ 
nghĩ Bát-nhã Ba-la-mật”.

(Phẩm Khuyến trì)

Tóm lại, những phước đức thế gian và trí huệ đưa 
đến giải thoát, giác ngộ đều có căn bản, nền tảng là 
tánh Không.

Kinh hệ Pali nói về sự trống không hay tánh Không 
như sau:

Nền tảng 
của Phật giáo

N G U YỄN  T HẾ  ĐĂN G
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“Rồi Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: ‘Trống không là thế 
giới; trống không là thế giới. Bạch Thế Tôn, như thế nào 
thế giới được gọi là trống không?’.

‘Vì rằng, này A-nan, thế giới là không tự ngã, không 
thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Này 
A-nan, mắt, các sắc, nhãn xúc, nhãn thức là không có 
tự ngã và không thuộc tự ngã. Và vì không có tự ngã và 
không thuộc tự ngã nên nói rằng trống không là thế giới 
này vậy’”. 

(Kinh Tương ưng bộ III, phẩm Channa)

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức tạo thành một người 
đều rỗng không:

“Này các Tỳ-kheo, do vị Tỳ-kheo nhìn chăm chú, như 
lý quán sát sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành 
thức ấy hiện rõ ra là rỗng không, không có lõi cứng… 
Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị thánh đệ tử đa văn nhàm 
chán đối với sắc,… đối với thọ,… đối với tưởng,… đối 
với hành,… đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy lìa tham. 
Do lìa tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí huệ 
khởi lên: ‘Ta đã giải thoát, không còn trở lui trạng thái này 
nữa’. Vị ấy biết rõ như vậy”. 

(Kinh Tương ưng bộ III, phẩm Hoa)

Tánh Không hay Niết-bàn là sự giải thoát cho sanh tử:
“Này các Tỳ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, 

không do làm ra, không hữu vi. Này các Tỳ-kheo, nếu 
không có cái không sanh, không hiện hữu, không do làm 
ra, không hữu vi, thì không có sự giải thoát cho sanh, hiện 
hữu, do làm ra, hữu vi.

Vì rằng này các Tỳ-kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không do làm ra, không hữu vi, nên có được sự 
giải thoát cho sanh, hiệu hữu, do làm ra, hữu vi”. 

(Kinh Phật tự thuyết)

Về kinh hệ Sanskrit, tức hệ Đại thừa, tánh Không 
được nói tập trung trong các bộ kinh Đại Bát-nhã, tóm 
tắt trong Bát-nhã Tâm kinh mà ai cũng thuộc lòng:

“Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc. Sắc tức 
là Không, Không tức là sắc… Thế nên trong Không không 
có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi 
thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp… cho đến 
không có vô minh hay hết vô minh, không có Khổ Tập Diệt 
Đạo, không có trí cũng không có đắc… Ba đời chư Phật y 
vào trí huệ tánh Không mà đắc giác ngộ vô thượng…”.

Các kinh Đại thừa như Pháp hoa, Hoa nghiêm, Lăng-
già, Lăng nghiêm, Viên giác… đều nói về việc tu chứng 
tánh Không. Ba giải thoát môn là Không, Vô tướng, Vô 
nguyện (hay Vô tác) chung cho Nguyên thuỷ và Đại 
thừa. Ba giải thoát môn trong Thanh tịnh đạo luận của 
Buddhaghosa nói: “Không giải thoát, Vô tướng giải thoát, 
và Vô nguyện giải thoát là Niết-bàn”. Bậc A-la-hán và Độc 
giác Phật chứng rốt ráo Không, Vô tướng, Vô nguyện; 
bậc Bồ-tát địa thứ tám cũng thế: “Này Xá-lợi-phất! Tất cả 

những quả A-la-hán, Độc giác Phật và trí của các bậc này 
đều là Vô sanh Pháp nhẫn của Đại Bồ-tát đây”. 

(Phẩm Vãng sanh, kinh Đại Bát-nhã)

Kinh Pháp hoa nói: “Người thiện nam thiện nữ nào, 
sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà 
nói kinh Pháp hoa thì phải nói cách thế nào? Người ấy 
phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi toà Như Lai rồi 
mới thuyết pháp. Nhà Như Lai là tâm đại từ đại bi với tất 
cả chúng sanh. Y Như Lai là lòng nhu hoà nhẫn nhục. Toà 
Như Lai là tất cả pháp Không”.

Tánh Không cũng là Pháp thân của chư Phật:
Pháp thân vốn vô sanh
Mà thị hiện xuất sanh
Pháp tánh như hư không
Chư Phật trụ trong đó.
Không trụ cũng không đi
Mọi nơi đều thấy Phật
Vô thể vô sở trụ
Cũng không có chỗ sanh
Không tướng cũng không hình
Chỗ hiện đều như bóng.
 (Kinh Hoa nghiêm, Như Lai hiện tướng, thứ hai)

Tánh Không là nền tảng cho mọi xuất hiện, phàm 
và thánh, thế gian và xuất thế gian. Tánh Không là nền 
tảng cho Bồ-tát tu Bồ-tát hạnh:

“Tuy hành ba cõi mà chẳng làm hư hoại pháp tánh 
(tánh Không) là Bồ-tát hạnh. Tuy hành tánh Không mà 
trồng các cội công đức là Bồ-tát hạnh. Tuy hành Vô tướng 
mà độ chúng sanh là Bồ-tát hạnh. Tuy hành Vô tác (hay 
Vô nguyện) mà tự hiện thọ thân là Bồ-tát hạnh… Tuy 
hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng tướng 
hảo trang nghiêm thân thể là Bồ-tát hạnh. Tuy thấy các 
quốc độ chư Phật vĩnh viễn vắng lặng như hư không mà 
biểu hiện ra đủ thứ cõi Phật là Bồ-tát hạnh”. 

(Kinh Duy-ma-cật, phẩm Văn-thù-sư-lợi thăm bệnh) 

Tánh Không là nền tảng để “từ gốc không trụ, lập tất 
cả pháp” (Kinh Duy-ma-cật, phẩm Quán chúng sanh).

Nhưng tánh Không của Đại thừa không có nghĩa là 
rốt ráo tịch diệt, không có gì cả. Kinh Đại Bát-nhã đồng 
thời nói tánh Không là tánh Như, kinh Duy-ma-cật và 
các kinh khác cũng nói như thế, tuy dùng những từ 
khác nhau: Chân như, Như Lai tạng, Phật tánh, Pháp 
tánh, Thật tướng của tất cả các pháp…

“Đức Phật biết rõ sắc tướng. Biết rõ sắc tướng thế 
nào? Như là tướng Như: chẳng hoại, không phân biệt, 
không tướng, không ghi nhớ, không hý luận, không đắc. 
Sắc tướng cũng như vậy, cũng chẳng hoại cho đến cũng 
không đắc.

Này Tu-bồ-đề! Đức Phật biết rõ thọ tướng cho đến thức 
tướng là chẳng hoại cho đến không đắc, như là tướng 
Như. Thế nên Đức Phật biết rõ chúng sanh là tướng Như 
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và tâm sở khởi lặng co giãn của chúng sanh là tướng 
Như, năm uẩn tướng Như, các hành tướng Như, cũng tức 
là tất cả pháp tướng Như, pháp hữu vi pháp vô vi tướng 
Như. Đó là bốn quả Thanh văn, quả Độc giác Phật, quả 
chư Phật tướng Như. Chư Phật tướng Như đều là tướng 
nhất như, chẳng hai chẳng khác, chẳng tận chẳng hoại. 
Đây gọi là tất cả pháp tướng Như” (Kinh Đại Bát-nhã, 
phẩm Phật mẫu).

2. Tất cả các pháp môn hay con đường 
đều được thiết lập trên nền tảng tánh Không 
để chứng đắc quả cũng tức là tánh Không này
Bốn Niệm xứ để chứng đắc các pháp ấn Vô thường, 

Khổ, Không, Vô ngã, và do đó đạt bốn tầng thánh quả. 
Bốn thánh quả là bốn cấp bậc lìa bỏ các pháp hữu vi, 
vô thường, khổ và đạt đến sự thật Vô ngã, hay tánh 
Không, hay Niết-bàn.

“Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, giúp vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ lo, chứng 
đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là Bốn niệm xứ”.

(Kinh Trung bộ I, Kinh Tương ưng bộ V)

Toàn bộ kinh Đại Bát-nhã chỉ cho hành giả thấy trực 
tiếp được tánh Không và an trụ trong tánh Không, như 
Bát-nhã Tâm kinh nói: “Soi thấy năm uẩn đều Không, vượt 
khỏi tất cả mọi khổ ách”. Tương ưng với tánh Không, an 
trụ trong tánh Không để làm lợi lạc cho những người 
khác, đó là hạnh Bồ-tát.

Nhưng tánh Không là bản chất, là thật tánh của tất 
cả mọi sự, nên bất cứ một pháp môn nào, một con 
đường nào cũng đều có bản tánh là tánh Không, được 
thiết lập trong tánh Không, khởi đi từ tánh Không, trải 
dài trong tánh Không và chấm dứt trong tánh Không. 
Bất cứ pháp môn nào, con đường nào cũng đi trên 
tánh Không, như con đường nào cũng đi trên mặt đất, 
lấy đất làm nền tảng, nên bất cứ ở giai đoạn nào của 
con đường hành giả cũng có thể gặp và chứng ngộ 
rốt ráo tánh Không. Đây là vấn đề đốn (nhanh, trọn 
vẹn) và tiệm (chậm, theo thứ bậc). Kinh Lăng-già có nói 

đến hai từ đốn tiệm này. Bất cứ chỗ nào, lúc nào trên 
con đường cũng là trọn vẹn tánh Không; nên bất cứ 
chỗ nào lúc nào, hành giả cũng có thể chứng ngộ trọn 
vẹn tánh Không. Thế nên, Lục tổ Huệ Năng nói: “Chánh 
pháp xưa nay không có đốn tiệm, chỉ tâm người sắc bén 
hay cùn lụt mà thôi”.

Kinh Duy-ma-cật nói: “Pháp không có so sánh, không 
có đối đãi nhau vậy. Pháp chẳng thuộc nhân, chẳng ở 
duyên vậy. Pháp đồng pháp tánh, vào khắp các pháp. 
Pháp thuận Không, tuỳ Vô tướng, ứng Vô tác”.

Những tông phái Phật giáo đều nhắm đến tánh 
Không, và pháp môn phương tiện cũng tiến hành 
trong tánh Không. Lục tổ Huệ Năng của Thiền tông 
nói: “Pháp môn đây của ta từ xưa đến nay, trước hết lập 
Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc”.
Vô niệm, vô tướng, vô trụ, đó là tánh Không của tâm 
và cảnh, của ngã và pháp. Vô niệm, vô tướng, vô trụ 
không chỉ là cứu cánh để chứng đắc mà còn là phương 
tiện pháp môn để tu hành. Cứu cánh và phương tiện 
không lìa nhau, không khác, không hai; đây là lý do để 
ngài gọi Thiền tông là Tối thượng thừa thiền.

Bốn phái Nyingma, Kagyu, Sakya và Gelug của 
Tây Tạng đều đồng ý về nền tảng tánh Không do Bồ-
tát Long Thọ giảng rõ trong các Luận của Trung đạo 
(Madhyamika).

Trong pháp tu bổn tôn (yidam), bổn tôn được quán 
tưởng trên nền tảng tánh Không; rồi trì chú và quán 
tưởng bổn tôn bao trùm cả thế giới và chúng sanh. Sau 
đó, bổn tôn, thế giới, chúng sanh hòa tan vào hành giả, 
sự hoà tan này là hợp nhất với tánh Không.

Cho đến những pháp môn cao nhất như Đại ấn 
(Mahamudra của phái Kagyu), có nghĩa là cái ấn của 
tánh Không, và Đại toàn thiện (Dzogchen), có nghĩa 
là tâm sẵn đủ của mỗi người. Tâm ấy là tánh Không 
[Không], nhưng sáng tỏ, thấu biết [Minh], đó cũng là 
đại bi, năng lực của Bồ-tát.

Tóm lại, tánh Không là Nền tảng, những Pháp môn 
hay những Con đường đi trên Nền tảng ấy; và Quả là 
tánh Không đã được chứng ngộ hoàn toàn. 
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H Ư Ơ N G  Đ Ạ O

Kinh là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý sự 
thật, là những gì mà Đức Phật chứng ngộ, 
khám phá và  tuyên thuyế t, mang lạ i sự  an 
lạ c giải thoát cho người hành trì. Kinh, theo 
tiếng Phạn ‘sutra’, Pāli ‘sutta’, Hán dịch là ‘Tu-

đa-la,’ có nghĩa là ‘khế kinh’, tức: “Thượng khế chư Phật 
chi lý, Hạ khế chúng sanh chi cơ” (Trên thì khế hợp với 
đạo lý của chư Phật, dưới thì khế hợp với căn cơ của 
chúng sanh). 

Chữ “kinh” gồm có bốn nghĩa là: Quán, Nhiếp, 
Thường và Pháp. Quán (kết nối): Kinh nối kết những 
nghĩa lý do đức Phật thuyết giảng lại với nhau-từng 
chữ từng chữ một nối kết với nhau giống như một 
tràng hoa; cho nên, “kinh” cũng có nghĩa là “kết thành 
tràng chuỗi”. Nhiếp (thâu về): “kinh” cũng giống như 
nam châm, có thể nhiếp trì, thâu nhiếp những chúng 
sanh cần được giáo hóa. Thường: những đạo lý trong 
kinh điển thì vĩnh hằng và không bao giờ biến đổi. 
Pháp: trong quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, mọi người 
đều tu hành theo những đạo lý trong kinh điển [1].

Kinh có đủ Lục chủng thành tựu, đó là: Tín thành 
tựu, Văn thành tựu, Thời thành tựu, Chủ thành tựu, Xứ 
thành tựu, và Chúng thành tựu. Theo các nhà sớ giải, 
kinh  gồm có  năm nghĩa:  pháp bổn, vi phát hay xuất 

sanh, tuyền dũng, thằng mặc, kết man, và  hiển thị.
Pháp bổn nghĩa là cội nguồn, và cũng là nền tảng của 
Pháp. Xuất sanh tức tất cả mọi đạo lý đều phát xuất 
từ kinh điển. Hiển thị nghĩa là trình bày và giải thích 
các chân lý để mọi người có thể hiểu rõ. Dũng tuyền 
nghĩa đen là suối phun, ý nói những dòng suối đạo lý 
từ trong kinh không ngừng tuôn trào. Thằng mặc là sợi 
dây mực, nghĩa là kinh điển có thể giúp chúng ta phân 
biệt chánh với tà, cũng như sợi dây có chấm mực giúp 
người thợ mộc vẽ đường thẳng được ngay ngắn vậy. 
Kinh cũng có nghĩa là ‘kinh lộ’ (con đường), con đường 
dẫn đến giác ngộ thành Phật. Kinh lại cũng giống như 
một pho tự điển lớn, bất cứ đạo lý nào cũng có thể 
được tìm thấy ở trong đó.

Nói tóm lại, Kinh là Pháp bảo, là cội nguồn của trí tuệ. 
Kinh tạng (Sutta pitaka), bao gồm các bài kinh (sutta), là 
những bài giảng của Đức Phật và các vị Đại đệ tử của 
Ngài. Lời dạy đó gồm đủ: khế lý, khế cơ và khế thời.

Luậ t là  quy tắ c, quy đị nh, kỷ luật; là những gì mà  
Đức Phật đã thiế t lậ p, chế  đị nh; là  các tiêu chuẩn 
đạ o đứ c căn bả n trong cá c hành vi ứ ng xử  đú ng để  
á p dụ ng thự c hà nh đối với ngườ i xuấ t gia cũ ng như 
tạ i gia. Luật tạng được tạo thành từ các nguyên tắc kỷ 
luật  đặt ra cho việc  điều chỉnh  các  hành vi  của  các 
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đệ tử của  Đức Phật.  Nó  chứa các quy tắc  và  quy 
định  về việc quản lý  của  Giáo hội  Tăng-già ,  cá c quy 
tắ c á p dụ ng cho  các  hành vi  trong  cuộc sống  hằng 
ngày của Tăng. Nhữ ng quy định về  việ c tiếp nhận đệ  
tử  gia nhậ p vào Tăng đoà n; nhữ ng nghi thứ c sá m hố i, 
giả i tộ i; nhữ ng quy đị nh về  phá p an cư, nhà ở, quần áo, 
thuốc chữa bệnh, và cá c thủ tục pháp lý trong trường 
hợp ly giáo, cũng được bao gồm trong đó. Tấ t cả  những 
quy định này đề u do Đứ c Phậ t ban hà nh trong nhữ ng 
dị p khá c nhau và  kế t thà nh bộ  Luậ t tạ ng đầ y đủ  [2].

Kinh và Luật là Pháp bảo vô giá ở thế gian, có công 
năng dẫn dắt chúng sanh vượt thoát khổ đau, đạt đến 
an lạc, giải thoát.

Thực tế, trong giai đoạ n ban đầ u, Đứ c Phậ t chưa chế  
giớ i luật, do đó  nhữ ng quy đị nh hướ ng dẫ n trong đờ i 
số ng tu tậ p theo con đườ ng của ngài thường đượ c dạ y 
ở  trong kinh. Do đó , lú c nà y Giáo pháp và Giới luật có  
chứ c năng tương ứ ng vớ i nhau. Theo lý thuyết thì  kinh 
và luật có sự  riêng biệt rõ  rà ng, nhưng ở người thực 
hành chúng tạ o nên sự  hợp nhất trong vấ n đề  nuôi 
dưỡ ng phát triển và  đà o luyệ n tâm trí, tính cách như 
nhau:  “Giá o phá p và  giớ i luậ t củ a Đứ c Phậ t Gotami có  
nhữ ng phẩm chất mà bạn có thể biết. Những phẩm chất 
này dẫn đến sự an tịnh, không có niềm đam mê, tham 
đắm; để được giải thoát và không bị trói buộc; để buông 
bỏ, xả ly mà  không chấp thủ; để khiêm tốn và không tự 
cao tự đại; để  thỏa mãn và không để bất mãn; đưa đến 
sự ẩn dật và không vướng víu; để kích thích năng lượng 
tinh tấn và không lười biếng; để được trút bỏ gánh nặng 
và không nặng nề chất chứa. Bạn chắc chắn có thể thự c 
hà nh. Đây là Giáo pháp, đây là Giớ i luật, đó  là nhữ ng 
hướng dẫn của Đức Phật” [3].

Khi tiến hành khảo sát về  lời dạy của Đức Phật trong 
Kinh tạ ng  Nikāya  và Luật tạ ng, chúng ta thấy một 
nguyên tắc bất di bất dịch, đó là sự thống nhất trong 
lờ i dạ y của Đức Phật giữa kinh và luật. Trong lờ i dạ y 
củ a kinh có chứ a yế u tố  giớ i luật và ngược lại. Thậ m 
chí  mộ t và i bà i kinh Đứ c Phậ t chỉ  trì nh bà y về  cá c giớ i 
điề u, nên gọ i đó  là  Giớ i kinh (sīlasutta). Chú ng ta có  thể  
thấ y toà n bộ  cá c bà i kệ  trong Tỳ -ni Nhậ t dụ ng Thiế t yế u
củ a Luậ t Sa-di đề u đượ c trí ch từ  kinh Hoa nghiêm, hay 
nhữ ng bà i kinh đầ u trong Trườ ng bộ đề  cậ p chủ  yế u 
về  tiể u giớ i, trung giớ i và  đạ i giớ i. Tuy nhiên, những lời 
dạy về giớ i trong Kinh tạ ng không cụ thể như ở  Luật 
tạng, nhưng sự hình thành của giớ i cho hà ng cư sĩ tạ i 
gia và  xuấ t gia cũ ng đã được đề cập đầy đủ. Một số bài 
kinh hàm chứa nội dung của giới luật, được tìm thấy 
dưới đây.

Trong kinh Ví  dụ  Cá i cưa (Kakacūpama), Trung bộ 1, 
kinh số  21, Đức Phật nhớ lại những ngày đầu của Tăng 
đoàn khi Ngài bắt đầu thiết lập giới luật để ngăn chặn 
những hành vi bấ t thiệ n từ  các môn đệ. Tại một gợi ý 
của các đệ tử, Ngài đã đưa ra một vài lời khuyên như 
sau: “Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ 

 lực đối với các thiện pháp, như vậy các Ngươi mới thành 
tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong Pháp 
và Luật này” [4]. 

Sự việc được nói đến trong kinh Ví  dụ  Cá i cưa rõ ràng 
chỉ ra cách thức mà Đức Phật trong giai đoạ n ban đầ u 
hướ ng dẫ n chư vị  Tỷ -kheo thự c hà nh theo lờ i Phậ t dạ y 
để  hoà n thiệ n đờ i số ng phạ m hạ nh. Đứ c Phật dường 
như lúc đầu đã dự a trên sự chân thành và nghiêm túc 
củ a chư vị  đệ  tử , nhữ ng lờ i dạ y ấ y họ  luôn á p dụ ng thà nh 
công trong đờ i số ng tu tậ p. Do đó, nhữ ng quy đị nh, điề u 
răn như đã  đượ c ghi lạ i trong kinh là  vô cù ng đơn giả n. 
Nhưng dầ n dầ n số  ngườ i gia nhậ p Tăng đoà n ngày càng 
tăng lên nhanh chóng, đờ i số ng sinh hoạ t củ a Tăng trở  
nên phứ c tạ p hơn, do đó  nhữ ng lờ i dạ y đơn giả n như 
nêu ở  trên không cò n phù  hợ p nữ a, mà  giờ  cầ n phả i có  
nhữ ng quy đị nh rà ng buộ c phá p lý  đượ c thiế t lậ p, nhằ m 
tránh những vấn đề xảy ra trong tương lai.

Trong giai đoạn ban đầu thành lập Tăng đoàn, việc 
thọ giới Tỷ-kheo chỉ là sự hợp thức hoá bởi chính Đức 
Phật. Khi Ngài thấy được người đệ tử ấy đã lãnh hội 
giáo pháp và phát nguyện xuất gia. Chưa có một giới 
điều nào, chưa có ý niệm gì về sự ràng buộc của quy 
chế, những lời dạy trên nhằm hướng dẫn các Tỷ-kheo 
thực hành đời sống Phạm hạnh nên gọi là “Giới kinh”. 
Bởi lẽ Giáo pháp chính là giới. Tính chân lý của Giáo 
pháp cùng với năng lực vĩ đại của Đức Phật ảnh hưởng 
trực tiếp lên tâm trí của một người đã tạo nên tác dụng 
của giới là đình chỉ các điều ác, thực hành các việc 
thiện. Nhưng ở  nhữ ng bả n kinh khá c, chú ng ta thấ y 
bắ t đầ u có  sự  khuyế n tấ n củ a Đứ c Phậ t đế n chư vị  Tỷ -
kheo phả i tuân thủ  Giớ i luậ t.

Kinh Ướ c nguyệ n (Ᾱkankheyya sutta), Trung bộ 1, 
 bả n kinh số  6, bắt đầu với lời khuyên của Đức Phật đối 
chư vị  Tỷ -kheo là  phải ghi nhớ và  tuân thủ  giớ i luậ t 
quy đị nh mộ t cá ch nghiêm tú c: “Các Tỷ-kheo, hãy sống 
đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự 
phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy 
sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh 
thọ và học tập các học giới” [5].

Như vậ y, lú c nà y chắ c chắ n hệ  thố ng giớ i phá p đã  
đượ c Đứ c Phậ t thiế t lậ p. Trong khi thuyế t giả ng giá o 
phá p, Ngà i cũ ng nhắ c và  khuyên chư vị  Tỷ -kheo tuân 
thủ  theo tinh thầ n giớ i luậ t để  thà nh tự u Phạ m hạ nh.

Trong kinh Ganakamoggllāna và kinh Điề u ngự  đị a 
(Dantabhumi sutta), Trung bộ kinh, bả n kinh 108 và  
125, để  đối phó với sự phát triển của đời sống tu viện 
dưới sự hướng dẫn của đấng Đạo sư, nhấn mạnh đế n 
sự phát triển đờ i số ng tâm linh của các Tỷ-kheo là một 
quá trình đào tạo dần dần và đang thực hiện trong 
từ ng giai đoạn kế tiếp. Những lời đầu tiên mà Đức Phật 
đề cập đến với các môn đệ củ a mì nh, rằ ng chư vị  hã y 
nỗ lự c hướ ng đế n sự  hoàn hảo trong cá c họ c giớ i, sự  
nghiêm trì  tị nh giớ i và  kế t quả  từ  phá p hà nh ấ y. “Này 
Bà-la-môn, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, 
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Chánh đẳng giác đã thi thiết học pháp, đã tuyên bố giới 
bổn Patimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa) cho các Tỷ-kheo. 
Trong những ngày Bố-tát (Uposatha) chúng tôi cận trú ở 
chung một thôn điền, tất cả chúng tôi hội họp với nhau 
tại một chỗ; sau khi tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy 
ra cho mỗi một người. Nếu trong khi hỏi nhau như vậy, 
có Tỷ-kheo phạm tội, phạm giới, chúng tôi bảo vị ấy làm 
đúng Pháp, đúng lời dạy. Thật vậy, không phải các Tôn 
giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi” [6].

Mộ t điề u đá ng lưu ý  ở  đây là giớ i đượ c tì m thấ y trong 
kinh không mang nặ ng sắ c mà u như quy đị nh trong 
Luậ t tạ ng. Đó  chỉ  đơn giả n là  nhữ ng khuyế n khí ch, 
khí ch lệ  độ ng viên chư đệ  tử  nỗ  lự c từ  bỏ  phá p bấ t 
thiệ n, thự c hà nh thiệ n hạ nh, kiể m soá t hà nh độ ng, lờ i 
nó i và  ý  nghĩ  theo đú ng lờ i Phậ t dạ y, nhằ m phá t triể n 
nhữ ng đứ c tí nh thiệ n là nh củ a vị  Tỷ -kheo chân chí nh.

Kinh Bhaddāli Sutta, Trung bộ 2, bả n kinh số  65, chỉ 
ra sức mạnh về số lượng và  sự phổ biến của các thà nh 
viên, hoặc các nhóm Tỷ -kheo và sự trưởng thành của 
các thành viên Tăng đoàn trong mộ t thờ i gian lâu dà i 
về  sau sẽ  xả y ra mộ t số những nguyên nhân phá t sinh 
lậu hoặc. Đoạ n kinh trích dẫn dưới đây cho thấ y cà ng 
nhiề u giớ i điề u được thiế t lậ p khi cà ng nhiề u lậ u hoặ c 

nả y sinh tro ng đờ i số ng Tăng đoà n. Chứ  không phả i có  
nhiề u giớ i luậ t đượ c chế  đị nh thì  lậ u hoặ c cà ng đượ c 
thuyên giả m, như lờ i thưa bạ ch củ a  Bhaddāli: “Bạch 
Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học giới tuy 
ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã ngộ nhập chánh trí nhiều 
hơn. Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì, ngày nay 
các học giới nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo ngộ nhập 
chánh trí ít hơn?” [7].

Đức Phật trả lời sự việc này là do trên thực tế Tăng 
đoàn ngày càng phát triển nhanh về số lượng, dẫn đến 
các pháp hữu lậu cũng bắt đầu phát sinh. Thứ nữa là đời 
sống đạo đức cà ng ngày càng suy giảm. “Này Bhaddali, 
khi các loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt 
mất, thời các học giới có nhiều hơn và các vị Tỷ-kheo ngộ 
nhập chánh trí ít hơn. Này Bhaddali, khi nào một số hữu 
lậu pháp (Asavatthaniya dhamma) chưa hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi ấy bậc Ðạo sư vẫn không chế định một 
học giới cho các đệ tử. Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào 
một số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, chỉ khi 
ấy bậc Ðạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối 
trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Bhaddali, ở đây, khi nào 
Tăng chúng chưa lớn mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp 
chưa hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, chỉ 
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khi nào Tăng chúng đã được lớn mạnh, thời ở đây một 
số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, khi ấy bậc 
Ðạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại 
các pháp hữu lậu ấy. Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng 
chúng chưa đạt được quyền lợi tối thượng… chưa đạt 
được danh xưng tối thượng… chưa đạt được đa văn… 
chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số hữu lậu pháp 
chưa hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, ở đây, 
chỉ khi nào Tăng chúng đã  đạt được địa vị kỳ cựu, thời ở 
đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, khi 
ấy bậc Ðạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối 
trị lại các pháp hữu lậu ấy” [8].

Kinh này cũng cho thấy vai trò và vị trí của Giới luật 
trong đờ i số ng truyền thống quy củ thiề n môn. Trong 
đó  tìm thấy được một hệ  thố ng cơ chế Giớ i luậ t mang 
tính pháp lý cao, nhằm tạo điều kiện á p dụ ng cho đời 
sống tu sĩ. Tấ t cả  đề u dự a trên tinh thầ n Giớ i luậ t để  
xử  lý  cá c vấ n đề  trong nộ i bộ  Tăng. Cá c tộ i danh khinh 
trọ ng đượ c quy đị nh rõ  rà ng, và  cá ch xử  lý  cũ ng đượ c 
đặ t ra. Khi hệ  thố ng Giớ i luậ t chưa đượ c Đứ c Phậ t chí nh 
thứ c chế  đị nh, nế u có  mộ t ai vi phạ m lỗ i lầ m gì ,  thì  
khó  mà  thẩ m đị nh tộ i danh để   truy tố và trừng phạt 
theo thẩm quyền. Do đó , bả n kinh giớ i thiệ u và  đánh 
dấu sự ra đời của hệ  thố ng giớ i phá p (sikkhāpada) á p 
dụ ng và o trong đờ i số ng củ a Tăng. Khi giớ i và  luậ t đượ c 
hoà n thiệ n, các điều quy định trở  thà nh công cụ hữu 
hiệu cho việc thực hiện kỷ luật nghiêm túc trong cộng 
đồng tu sĩ.  Đây là  việc  á p dụ ng giớ i luậ t trong  tu 
viện Phật giáo nhằ m mụ c đí ch duy trì  kỷ  cương và  thúc 
đẩy sự  tiế n bộ  trong đờ i số ng tâm linh của chú ng xuấ t 
gia đệ  tử  Phậ t.

Trong khoảng 13 năm đầu, Đức Phật chưa chế định 
giới pháp nhưng Tăng đoàn sống rất thanh tịnh, hòa 
hợp và có sự tiến bộ trong đời sống tâm linh rõ rệt. Giai 
đoạn này được gọi là giai đoạn vô sự tăng. Tại thời điểm 
đó, Đức Thế Tôn đã đề cập Giới dưới hình thức đơn 
giản, các hình thức chung nhất, với mục đích để kiểm 
soát sáu căn,  và ba nghiệp tinh khiết với hình thức của 
một bài kệ, đó là: “Thiện hộ ư khẩu ngôn, tự tịnh kỳ ý chí, 
thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc 
như thị hành, thị đại thiên nhân đạo” [9]. 

Hoặc trong các hình thức của chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng của Bát chánh đạo. Về sau, khi 
hệ thống giới luật đã được kiện toàn đầy đủ như được 
ghi lại trong Luật tạng thì giới luật có một chức năng 
đặc thù riêng biệt trong việc hướng dẫn chi tiết và cụ 
thể với mọi hành động của người xuất gia cũng như tại 
gia. Tuy nhiên, Kinh và Luật vẫn luôn soi sáng, yểm trợ 
nhau không thể tách rời.

Cũng giống như kinh khi Đức Phật thuyết ra đều 
có đủ Lục chủng chứng tín, thì Luật tạng cũng vậy, khi 
thiết lập Đức Phật cũng dựa trên tinh thần tùy phạm 
tùy chế, chứ không tùy tiện, áp đặt, nhằm tạo niềm 
tin tuyệt đối của chúng đệ tử đối với Thánh giới uẩn, 

không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Luật 
tạng quy định khi luận tội một ai đó thì phải có đầy đủ 
bằng chứng đó là kiến, văn và nghi, tức là đầy đủ ba 
yếu tố, thấy, nghe và nghi ngờ. Điều này nói lên tính 
pháp lý rất cao của Luật tạng Phật giáo, không thể luận 
tội bừa bãi để rồi dẫn đến những sai lầm và gây bất hòa 
trong Tăng chúng.

Do đó, giữa Kinh và Luật luôn có một sự thống nhất 
tương ứng không thể tách rời nhau.  Sự thống nhất 
giữa Kinh và Luật được Đức Phật nói rõ trong kinh 
Đại Bát Niết-bàn thuộc Trường bộ kinh. Lời Phật dạy 
bao giờ cũng phải phù hợp với kinh, và tương ứng với 
luật. “Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: ‘Này Hiền 
giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Ðạo sư’. Này các Tỷ-kheo, các người không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán 
thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần 
phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem 
đối chiếu với Luật. Khi đem so s ánh với Kinh, đối chiếu với 
Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật, thời các người có thể kết luận: ‘Chắc chắn 
những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã 
thọ giáo sai lầm’. Và này các Tỷ kheo, các người hãy từ bỏ 
chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, 
nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các 
người có thể kết luận: ‘Chắc chắn những lời này phải là lời 
dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh’. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ nhất, các 
người hãy thọ trì” [10].

Tóm lại, một người đi theo sự hướng dẫn từ 
kinh, hoàn hảo trong việc tuân thủ giới luật sẽ giúp vị 
ấy  đạt được  các  mục tiêu  cao thượng của đời 
sống phạm hạnh, xứng đáng là đệ tử của Như Lai, trên 
tinh thần thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. 
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 [10] Dīgha Nikaya, The Long Discourses of the Buddha, 

Boston: Wisdom Publications, 2012, p.255.
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Sư huý là Nghĩa Huyền, họ Hình, người Nam Hoa ở 
Tào Châu. Sư thông minh khác thường, là kẻ hiếu học 
nơi quê nhà. Thuở nhỏ ưa thích học Phật, khi đã xuống 
tóc thọ giới thì để tâm đến kinh luận, tham cứu rất sâu 
rộng. Tuy vậy, sư tự bảo, “Phương thuốc cứu đời này 
chẳng phải là ý chỉ của Giáo ngoại biệt truyền!”. Sư bèn 
đến với Thiền tông, tham học với Thiền sư Hoàng Bá Hi 
Vận. Sư nắm vững chứng cứ, tâm ý thông hiểu, ngày 
càng tiến bộ, hiểu rõ mọi thứ, lại còn ân cần học hỏi 
ngài Đại Ngu ở Qui Sơn. Đến khi đạo nghiệp thuần 
nhất, Sư trở thành kẻ xuất chúng, Hoàng Bá mới đem 
thiền bảng kỷ án của ngài Bách Trượng mà truyền cho,

Năm Đại Trung thứ 8 đời Đường Tuyên Tông, Sư hành 
cước đến Châu Định, trụ tại viện Lâm Tế ở phía Đông 
nam của thành ấy, gần bờ sông Hô Đà, bèn tự lấy tên là 
Lâm Tế. Về sau, Thái úy Mặc Quân Hòa đổi nhà làm chùa, 
mời Sư đến ở, cũng lấy tên chùa là Lâm Tế. Đạo phong 
của Sư đã cao vời, các thắng sĩ văn nhân chẳng kể xa gần 
đều đến kính mộ, chen chúc nhau hỏi pháp cầu đạo.

Hai vị Thượng toạ là Phổ Hoá và Khắc Phù là Pháp 
thúc của Sư, cùng với các vị hào kiệt, góp sức tụ lại một 
nơi tốt đẹp, các vị Thiện tri thức đó như là: Long Nha, 
Lục Phổ, Ma Cốc, Phụng Lâm, đều đốt hương nhận lễ 
đệ tử, chỉ một lời, nửa câu của Sư đưa ra làm phương 
thuốc thì đều thành ra lệnh khí,

Khi Sư đến Hà Trung, phủ chủ là Vương Thường Thị 
tôn Sư làm thầy. Sư trụ trì chẳng bao lâu thì chống gậy 
Thiền mà đi về Đại Danh, ở tại nhà Đông chùa Hưng 
Hoá. Một hôm Sư mặc áo ngồi nghiêm cùng vấn đáp 
với Tam Thánh hẳn hòi, đem Chánh pháp nhãn tạng 
trao cho mà nói kệ rằng:

Suối nguồn không dứt hỏi làm gì
Chiếu thực vô biên nói được chi
Rời tướng rời danh mà tự có
Thổi lông dùng đấy chóng mài đi.

Nói xong bài kệ này thì ngài đoan nhiên thị tịch. 
Bấy giờ đúng vào ngày mồng mười tháng Tư niên hiệu 
Hàm Thông thứ 8, đời Đường Ý Tông. 

Sau khi hoả táng, xá-lợi được đồ chúng phân làm hai 
phần: một phần để vào tháp ở Nguỵ Phủ, một phần để 
vào tháp ở Trấn Dương. Vua ban thuỵ hiệu là Tuệ Chiếu 

Hai bài bia minh 
về Đại sư Lâm Tế

VƯƠN G  B Á T  VĂN  &  T R IỆU  MẠN H  P HỦ
T RẦN  T UẤN  MẪN  dịch

Bài 1
Chánh nghị Đại phu, Ngự sử Trung thừa, hành 

Ngự sử Đài sự biên soạn (Thông phụng Đại phu, Tham 
tri Chánh sự, Khu mật phó sứ Thương Đĩnh, đề ngạch)

Chư Tổ của nhà Phật bảy đời từ Phật Tì-bà-thi đến 
Phật Thích-ca Mâu-ni, đệ tử đắc pháp của Phật Thích-
ca là Tôn giả Ca-diếp, làm Đệ nhất tổ. Từ Ca-diếp truyền 
đến đời 28 là ngài Đạt-ma. Đạt-ma đến Trung Quốc 
làm Sơ tổ, truyền đến ngài Đại Giám hiệu Tào Khê. Mới 
đầu phái chia riêng làm năm. Đại Giám truyền cho 
Nam Nhạc Hoài Nhượng, Hoài Nhượng truyền cho Mã 
Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ truyền cho Bách Trượng Hoài Hải. 
Hoài Hải truyền cho Hoàng Bá Hi Vận, Hi Vận truyền 
cho Lâm Tế. Đó là đại lược của tông Lâm Tế này. 
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Thiền sư, đặt tên tháp là Trừng Linh. Đệ tử các đời sau 
tiếp tục giữ tháp.

Khi nước Kim cử binh sang đánh phá, chùa bị tiêu 
tan, chỉ còn lại ngôi tháp giữa đống gạch. Vào năm thứ 
23 niên hiệu Đại Định, vua Đường Thế Tôn ban đêm 
nằm mộng thấy Sư  xin dời tháp đến nơi đất sạch. Vua 
phái người xem, quả nhiên thấy rác rưởi dơ bẩn lấp 
đầy. Được tâu trình lại, vua Đường Thế Tông mới sai 
quan nêu lên đức hạnh cao vời của Sư mà thực hiện 
công việc dời đi cách xa 20 bộ và xây tháp chín tầng mà 
chứa cất xá-lợi của Sư.

Ngôi chùa mà chư vị Sư tăng cư trú thuộc vùng 
đất được hoàng triệu an uỷ bị nát. Hải Vân đại tôn sư 
là đệ tử đời thứ 17 thuộc dòng Lâm Tế. Ngài giám tự 
Định Minh xin quan để thỉnh ngài Hải Vân làm chủ trì. 
Vào mùa xuân năm Bính Ngọ, chùa đổi tên lại là Thập 
Phương Thiền Tự. Ngài giao lại cho các đệ tử truyền 
thừa là Am Chủ Thông Tông, Dung Am Kiên Công, Khả 
Am Lãng Công kế tiếp trụ trì. Chùa chiền được trang 
nghiêm hoàn hảo đều do công đức của ngài Hải Vân.

Pháp truyền thọ của Sư gồm ba huyền ba yếu, chủ 
khách đo chọn, bốn quát tám hèo. Cái qui củ rộng lớn, 
cái ý chỉ thâm sâu, làm pháp môn nhập đạo cho người 
học trong thiên hạ. Tất cả điều ấy đều do Sư tự có được 
chứ không phải do ngài Hoàng Bá truyền thọ. Các đệ tử 
thọ pháp của Sư dù là đời nào cũng đều là bậc long tượng 
không dứt tuyệt. Đại lược là từ ngài Hưng Hoá Tồn Tương 
mà xuống bốn đời sau, đến ngài Phần Dương Chiêu. Các 
bậc Thượng túc là Từ Minh Viên, Lang Nha Giác. Từ Minh 
Viên truyền cho Dương Kỳ Hội. Hội truyền cho Bạch Vân 
Đoan. Đoan truyền cho Ngũ Tổ Diễn. Diễn truyền cho Phật 
Quả Cần, Phật Giám Thiền Mục Tề. Phật Quả truyền cho 
Hổ Kheo Long, Đại Huệ Cảo. Hổ Kheo Long truyền cho 
Ứng Am Hoa. Hoa truyền cho Mật Am Kiệt. Kiệt truyền 
cho Phá Am Tiên, Tùng Nguyên Nhạc. Phá Am truyền cho 
Thạch Điền Huân. Huân truyền cho Tịnh Từ Ngu Cực Tuệ; 
Tùng Nguyên truyền cho Vô Đức Thông. Thông truyền 
cho Hư Châu Độ. Độ truyền cho Kính Sơn, Hồ Nghiêm 
Phục, Thiên Mục Tề. Tề truyền cho Nhữ Châu Hoà. Hoà 
truyền cho Trúc Lâm Bửu. Bửu truyền cho Trúc Lâm An, 
An truyền cho Trúc Lâm Hải. Hải truyền cho Khách Thọ 
Chương, Bạch Giản Nhứt, Qui Vân Tuyền. Tuyền truyền 
cho Bình Sơn Lượng; Bạch Giản Nhứt truyền cho Xung Hư 
Phường, Lại Mục Qui; Khách Thọ Chương truyền cho Đại 
tôn sư Hải Vân, Trúc Lâm Di. Di truyền cho Long Hoa Huệ; 
Hải Vân truyền cho Khả Am Lãng, Long Cung Ngọc, Trách 
Am Huyên. Khả Am truyền cho Thái Truyền, Lưu Văn Trinh 
Công, Khách Thọ Mãn; Long Cung Ngọc truyền cho Đại 
Danh Hải; Trách Am truyền cho Khách Thọ An. Lang Nha 
Giác truyền cho Lặc Đàm Nguyệt. Nguyệt truyền cho Tỳ 
Lục Chơn. Chơn truyền cho Bạch Thuỷ Bạch. Bạch truyền 
cho Thiên Ninh Đảng. Đảng truyền cho Từ Chiếu Thuần. 
Thuần truyền cho Trịnh Châu Bửu. Bửu truyền cho Trúc 
Lâm Tạng, Khách Thọ Hành, Thiền Lâm Gián. Khách Thọ 

Hành truyền cho Đông Bình Biện, Thái Nguyên Chiếu; 
Thiền Lâm Gián truyền cho Pháp Vương Thông. Thông 
truyền cho An Nhàn Giác. Giác truyền cho Nam Kinh Trí, 
Tây Am Huân. Nam Kinh Trí truyền cho Thọ Phong Trạm; 
Tây Am Huân truyền cho Tuyết Đường Nhơn Công. Đấy là 
18 đời kế trì Sư Lâm Tế vậy.

Niên hiệu Chí Nguyên, mùa thu, tháng Tám, năm 
Đinh Hợi, Tuyết Đường nhận ngự hương của Thánh 
thượng mà đem đến các chùa chiền nổi danh ở Hàn, 
Triết để chú nguyện.

Lành thay! Đến Quảng Lăng, đến đó tôi nói rằng: 
“Mùa xuân năm nay, sơn tăng này đi qua Trấn Dương, 
lễ bái tháp của Tổ sư Lâm Tế, an uỷ gợi lại dấu tích và cơ 
nghiệp đang trong cảnh tịch liêu”. Nhơn cùng bàn với 
Tăng thống Mãn Công muốn đem đạo hạnh của Sư 
khắc lên đá để kêu gọi người học thì ngài bảo tôi viết 
vào. Tôi từ chối mãi không được, liền đem đối chiếu với 
các sách tham khảo chứng được truyền lại của các nhà 
mà sắp xếp thứ tự. Ngài nói với tôi rằng: “Từ khi phái 
Tào Khê chia ra làm năm trở về sau, đến nay kẻ truyền 
thừa Pháp Nhãn, Qui Ngưỡng thì quá ít; Vân Môn, Tào 
Động thì lại chia làm hai nhánh. Riêng chỉ có tông Lâm 
Tế là hưng thịnh, vốn gồm các cao đồ thọ pháp làm sáng 
tỏ tông chỉ, nêu cao học hạnh của Sư, truyền bá lâu dài 
không dứt vậy”. Nhân đó mới có bài minh rằng:

Đạt-ma đến Trung Quốc 
Truyền Phật pháp cùng tâm
Không ngôn ngữ văn tự
Vượt cao để cầu tầm
Thần Quang quyết nỗ lực
Đường Tuyết chẳng chán nhàm
Bỗng nhiên ngộ bản thể
Nêu ấn mở từ nay
Lục Tổ thành năm phái
Cùng chung mà khác âm
Thứ tư đời Hoàng Bá
Hoàng Bá truyền Lâm Tế
Lâm Tế thật hùng vĩ
Thật rồng voi đấy vậy
Dưới lưỡi cuốc thừa cơ
Bên râu hổ ngộ ý
Dứt trừ mọi tưởng vọng
Thông suốt muôn vật lý
Người học được bảo rằng
Dong tìm, lao khổ đấy
Được chơn chánh kiến giải
Phật, Tổ chẳng xa vậy
Chỉ nơi cục thịt đỏ
Có vô vị chân nhân
Mười phương cùng ba cõi
Tại nhà ông và thân
Chỉ cần riêng tự tín
Thù tháng tự cùng gần
Một gậy và một quát
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Tuyết Đường Phổ Nhân lập bia.
Đệ tử thọ pháp đời thứ 17, trụ trì chùa Tịnh Từ ở 

Hàng Châu là Cực Ngu Chí Tuệ.
Đệ tử thọ pháp đời thứ 18, trụ trì chùa Linh Ẩn ở 

Hàng Châu là Ngọc Sơn Đức Trân.
Đệ tử thọ pháp đời thứ 18, trụ trì chùa Kính Sơn ở 

Hàng Châu là Hổ Nham Tịnh Phục.

Bài 2
Niên hiệu Chí Đại năm thứ 2, 
Nội hàn Triệu Mạnh Phủ phụng sắc soạn 
Đại trí tuệ của Phật pháp phá hết thảy mọi hữu vi. 

Dùng đại viên giác mà nhiếp hết thảy mọi cái không. 
Dùng đại từ bi mà độ hết thảy mọi chúng sinh. Từ chỗ 
không nói mà đến chỗ không chỗ nào là không nói; từ 
chỗ không chỗ nào là không nói mà đến chỗ không nói. 
Đạo mà không dùng lời thì không truyền được, nhưng 
truyền mà chẳng dùng lời thì Đạo ở ngoài ngôn ngữ 
vậy. Đấy là cái tối thượng thừa của Phật pháp; cũng như 
dùng củi để truyền lửa, củi hết nhưng lửa chẳng dứt 
vậy. Cho nên Thế Tôn nêu hoa, Ca-diếp mỉm cười; mặt 
mỉm cười mà siêu nhiên riêng được, há còn có thể dùng 
ngôn ngữ mà cầu tìm ư? Từ Ma-ha Ca-diếp truyền 28 đời 
đến Bồ-đề-đạt-ma, mới vào Trung Quốc. Khi đến Trung 
Quốc, ngài trú ở chùa Thiếu Lâm, núi Cao Sơn, ngồi ngó 
vách chín năm. Từ Đạt-ma truyền sáu đời thì đến Huệ 
Năng; Huệ Năng truyền mười đời thì đến Lâm Tế.

 Lâm Tế sinh ở Tào Châu, đi học ở Giang Hữu, thờ ngài 
Hoàng Bá, hỏi đại ý đích thực của Phật pháp, Hoàng Bá 
liền đánh. Ba lần hỏi ba lần bị đánh như thế, Sư mới từ 
giã Hoàng Bá mà đến Đại Ngu hỏi lý về câu chuyện trước 
rằng: “Chẳng hiểu lỗi tại đâu”. Đại Ngu mới nói: “Lão bà 
Hoàng Bá vì ông mà chịu khốn khổ như vậy, thế mà ông 
còn tìm lỗi ở đâu ư”. Sư nghe nói xong liền đại ngộ. Sư 
về Trấn Châu làm thất ở phía trên sông Hô Đà, nay gọi 
là viện Lâm Tế vậy. Do đó mới có hiệu là Lâm Tế Đại sư. 
Sư đã đắc được chỗ cứu cánh của đạo. Từ  Lâm Tế mà lên 
đến chư Phật, từ chư Phật mà xuống đến Lâm Tế, Thánh 
trước và Thánh sau không bị gián đoạn vậy. Chỉ thẳng 
mà dạy người, cơ duyên bày tỏ rõ ràng. Người học nghe 
đến thì thắc mắc bị tiêu tán. Chỗ hiển lộ thì không y cứ.

Từ ngài Huệ Năng về sau, mạch thiền chia ra làm 
năm, chỉ riêng sự truyền thọ của Sư được gọi là chánh 
tông. Đầu tiên truyền cho Hưng Hóa Tương, lại truyền 
cho Nam Viện Ngung, thứ ba đến Phong Huyệt Chiếu, 
thứ tư đến Thủ Sơn Niệm, thứ năm Ngũ Tổ Diễn. Ngũ Tổ 
Diễn truyền cho Thiên Mục Tề. Thiên Mục Tề truyền cho 
Lại Ngưu Hoà. Lại Ngưu Hoà truyền cho Trúc Lâm Bửu. 
Trúc Lâm Bửu truyền cho Trúc Lâm An. Trúc Lâm An 
truyền cho Hải Tây Đường Dung Am. Dung Am truyền 
cho Trung Hoà Chương. Chương truyền cho Đại tôn 
sư Hải Vân là Giảng Công. Tánh của ngài Hải Vân hợp 
cùng với đạo; tâm và pháp của ngài chẳng phân. Lớn 
thì không đâu là không bao trùm, nhỏ thì không đâu 

Đàm toạ mới rõ phân
Si ám không còn đến
Ngỗng chúa uống sữa vậy
Sấm doạ, sư tử rống
Ma mị đều tiêu tan
Thiện tri thức lão luyện
Ong bám và kiến tụ
Môn nhân cùng cao đệ
Rồng lên và Phượng Long
Trao xong Chánh pháp nhãn
Đến thẳng trời Đâu-suất
Tào Khê chỉ mạch này
Như trăm sông về biển
Một đèn phát ngàn đèn
Phàm Thánh muôn đuốc quí
Thần quang chiếu mười phương
Xá-lợi không đếm được
Danh cao truyền vạn cổ
Chẳng riêng tại Trừng Linh
Xương mục, xá-lợi rã
Tự tại chẳng trụ lâu
Nay khắc vào đá quí
Khiến hậu học noi theo.

Đệ tử thọ pháp đời thứ 18, Thích giáo Tổng thống ở 
các vùng Tiền, Giang, Hoài, Phúc Kiến… là kẻ nâu sồng 
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là không xâm nhập. Sư trú tại viện Lâm Tế, truyền pháp 
của chư Tổ, lấy chính đạo làm thành một mối, cho nên 
Phật pháp đến đây được hưng thịnh vậy. Khi Thế tổ 
Thánh đức Thần công Văn võ Hoàng đế chưa lên ngôi, 
đã nhiều lần đến tôn bái và hỏi Sư về yếu chỉ của đạo. 
Tuy lời của Sư nhằm tháo gỡ các thắc mắc, nhưng lại 
riêng lấy từ bi không sát sinh làm căn bản. Hai vị đệ tử 
lớn của sư là Khả Am Lãng và Trách Am Huyên.

Khả Am Lãng truyền cho Tát Am Mãn và Thái Truyền 
Lưu Văn Trinh; Trách Am Huyên truyền cho Tây Vân Đại 
tôn sư An Công. Sư thấy Văn Trinh có cơ trí rộng lớn 
bèn sai đến phụng sự Thế tổ Hoàng đế. Bấy giờ vua tôi 
rất tương đắc, làm cho thiên hạ được yên ổn, công đức 
rất sâu dày. Đến năm Nguyên Nguyên thì mất, được 
phong là Tả mạng chi thần, là do từ đấy vậy.

Năm Nguyên Trinh thứ nhất, vua Thánh Tông ban 
chiếu chỉ rước ngài trụ trì chùa Thiên Đô Đại Khánh 
Thọ. Cứ luôn giảng đáp, trải qua ba đời vua, huyền 
ngôn được phát huy, Phật trí được đạt tới, tam thừa 
được nêu tỏ, thật là rõ ràng vậy. Do đó lời dạy về Đạo 
của ngài Lâm Tế được quảng diễn khắp. Nay Hoàng đế 
Tổ Vũ riêng sáng diệu tâm, khắc ngọc làm ấn, ban cho 
Tây Vân. Lời ấn rằng: “Ấn Chánh Tông Lâm Tế”. Rồi đặc 
biệt còn gia tặng Sư tước hiệu của Vinh Lộc Đại phu Đại 
Tư không, chuyên lo việc của tông Lâm Tế. Vua còn ban 
chiếu lập bia ở viện Lâm Tế, lại còn sai bề tôi là Mạnh 
Phủ làm bài văn xưng dương đạo lý của Phật và Tổ, để 
cho khỏi mai một. Bề tôi là Mạnh Phủ đã được truyền 
thọ, nhân đó làm bài minh rằng:

Phật có Chánh pháp 
Giác minh diệu tâm
Truyền hăm tám đời
Đến tại Thiếu Lâm
Thiếu Lâm rực rỡ
Làm thầy nước ta
Khiến cho Phật chủng
Tiếp tục chẳng dứt
Truyền mười đời sau
Thì đến Lâm Tế
Thản nhiên hành đạo
Dạy theo ý chỉ
Đến đời mười sáu
Là ngài Hải Vân
Ngồi đạo tràng Tổ
Tiếp diễn Tổ pháp
Vua Thế tổ ta
Thuận theo mệnh trời
Oai vang chín cõi
Chỉ tôn kính Phật
Nghe được danh Sư
Như danh Hiền thánh
Một lời Sư nói
Thâm nhập thánh đức
Lòng nhơn không giết

Lợi lạc lớn thay
Sai đệ tử lớn
Hầu giúp nhà vua
Đến ngài Tây Vân
Nối được nghiệp ấy
Ngồi toà sư tử
Diễn thuyết cho chúng
Người nghe ngợi khen
Người tin thuận theo
Người đắc như báu
Người ngộ như không
Nay Thánh Hoàng đế
Hiểu sâu đạo yếu
Rằng tông Lâm Tế
Vẫn còn tiếp nối
Tức tâm tức Phật
Giữ mãi trên đời
Truyền không dùng lời
Mà tâm nhận lãnh
Hoàng đế muôn năm
Chánh pháp truyền mãi
Những kẻ về sau
Chớ mờ nguyên gốc
Sách này một bộ
Bản quý nhà ta
Xưa khắc nhiều lần
Lắm điều nhầm lẫn
Sách của Tổ đình
Sai thiếu hận thay
Nay đem chép lại
Sửa sai thành đúng
Cẩn thận đối chiếu
Đem vào bản in
Là điều thịnh hạnh
Còn nỗi nào bằng
Nay nhờ giấy mực
Trình bậc tham huyền
Chắp tay một chốc
Hành cước mười năm
Sáng rõ mồn một
Thấu mây cùng nước
Hạnh nghiệp thuần nhất
Dần đến được bờ
Từ đó về sau
Sen nở trong lửa
Vượt quá mắt thầy
Dẫm quyền bậc cha.

Tiểu Tỳ-kheo là Tông Thọ ở chùa Thiền Mãn Nguyệt 
núi Lưu Ly ở Đản Châu, kính chép.

Đầu thu năm Đinh Mùi, niên hiệu Hanh Bảo. 

Chú thích: 
Trích từ Cổ Tôn túc Ngữ lục
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N G Ẫ M  N G H Ĩ

Đào Duy Từ (1572-1634) là nhà văn hóa lớn, 
người đã giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ 
nghiệp. Ông quê ở làng Hoa Trai, huyện 
Ngọc Sơn (nay là Vân Trai, Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa), có tài văn võ nhưng không được đi 

thi vì là con nhà ca xướng. Ông uất ức rời quê hương 
vào phủ Hoài Nhơn (Bình Định) nương nhờ nhà Khám 
lý Trần Đức Hòa. Trần Đức Hòa trọng tài gả con gái cho 
rồi tiến cử lên chúa Nguyễn, được chúa phong chức 
Nha úy Nội tán, tước Lộc Khê hầu. Ông giúp chúa 
Nguyễn đắp các lũy Trường Dục, lũy Nhật Lệ (còn gọi là 
lũy Thầy) để ngăn đường quân Trịnh, định lại phép thu 
thuế, luyện tập quân sĩ… Năm 1634, ông bị ốm nặng 
và chết, chúa Nguyễn truy phong Công thần Đặc tiến 
Kim tử Vinh Lộc Đại phu.1       

Về thời điểm ông vào xứ Đàng Trong, có nhiều tài 
liệu ghi khác nhau; ngay cả cơ quan Quốc sử quán triều 
Nguyễn khi biên soạn các bộ chính sử như Đại Nam 
thực lục tiền biên và Đại Nam liệt truyện tiền biên cũng 
ghi không nhất quán. 

Sách Đại Nam thực lục (ĐNTL) chép:
“Ất Sửu, năm thứ 12 (1625), mùa đông, Đào Duy Từ 

đến theo. Duy Từ người xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, 
Thanh Hóa, thông suốt kinh sử, rất giỏi thiên văn thuật 
số. Năm ấy có khoa thi Hương ở Thanh Hoa, Hiến ty cho 
Duy Từ là con phường chèo, tước bỏ không cho vào thi. 
Duy Từ buồn bực quay về. Nghe tiếng chúa yêu dân quý 
học trò, hào kiệt đều quy phục, quyết chí đi theo, bèn 
một mình vào Nam. Ở huyện Vũ Xương hơn một tháng, 
không ai biết cả. Nghe tin Khám lý Hoài Nhân Trần Đức 
Hòa là người có mưu trí, được chúa tin dùng, bèn vào 

Hoài Nhân, thác làm người ở chăn trâu cho phú ông ở 
xã Tùng Châu. Phú ông thấy người biết rộng nghe nhiều, 
nói với Đức Hòa. Đức Hòa nói chuyện, thấy không điều 
gì là không thông suốt, rất quý trọng, đem con gái gả 
cho…”2.

Như thế, theo ĐNTL, Đào Duy Từ sau khi bị loại vào 
kỳ thi Hương ở Thanh Hóa năm 1625 thì vào Đàng 
Trong để gặp chúa Nguyễn, bấy giờ là chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên (1613-1635). Từ đó, các nhà viết sử về 
sau như Phan Khoang trong Việt sử xứ Đàng Trong; Trần 
Trọng Kim trong Việt Nam sử lược đều chép rằng ông 
đã vào Nam trong thời gian đó.

Tuy nhiên, trong bộ Đại Nam liệt truyện tiền biên 
cũng do Quốc sử quán biên soạn thì lại ghi khác!

“Đào Duy Từ người huyện Ngọc Sơn thuộc Thanh Hóa, 
con người hát tuồng Đào Tá Hán. Từ là người dĩnh ngộ 
thông minh, đọc rộng kinh sử, giỏi văn chương, rất giỏi 
cái học tượng vĩ thuật số. Đi thi Hương với triều Lê, quan 
trường thấy là con nhà hát xướng bèn gạt tên, Duy Từ 
phẫn uất bỏ về. Nghe Thái tổ Hoàng đế yêu dân trọng sĩ, 
hào kiệt hướng về, bèn quyết ý vào Nam…”3.

Thái tổ Hoàng đế chính là Đoan Quốc công Nguyễn 
Hoàng (1558-1613), là phụ thân của chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên. Như thế có thể hiểu là Đào Duy Từ đã 
vào Nam từ thời chúa Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm xứ 
Thuận Quảng chứ không phải đến thời chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên như ĐNTL đã ghi.

Theo tác giả Khái Sinh Dương Tụ Quán viết trong 
cuốn Đào Duy Từ - tiểu sử và thơ văn và đăng lại trên 

vào xứ Đàng Trong khi nào?
T Ô N  T HẤT  T HỌ
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tạp chí Tri Tân số 163 ngày 19/10/1944 thì Đào Duy Từ 
không được dự kỳ thi Hương năm 1592 do Trịnh Tùng 
tổ chức, chứ không phải khoa thi Hương năm 1625.4

Tác giả Tôn Thất Bình khi viết cuốn Mười hai danh 
tướng triều Nguyễn, có thuật lại giai thoại khi Nguyễn 
Hoàng ra Đàng Ngoài dẹp loạn nhà Mạc, ông đã gặp 
gỡ Đào Duy Từ và hai người đã ngầm hẹn gặp nhau ở 
xứ Đàng Trong. Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ rất hiểu 
ý nhau. Nhưng Nguyễn Hoàng không dám cùng Đào 
Duy Từ vào ngay vì sợ lộ cơ mưu, ông nói:

“Lão phu về trước, xin đắp sẵn đàn bái tướng chờ đợi tiên 
sinh. Năm nay lão phu hơn 70 tuổi, nếu có thất lộc cũng xin 
di ngôn cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo”.

Duy Từ bái tạ nhận lời rồi hai người chia tay. Sau đó 
mấy năm, Duy Từ vào Nam. 

Khi mới vào Nam, ông đi tìm chúa Nguyễn nhưng đến 
nơi thì không gặp do chúa đã đi xa để kinh lý. Hết tiền 
tiêu, Duy Từ phải tìm đường khác: ông dò được là Khám lý 
Trần Đức Hòa vốn là một thân tín của chúa Nguyễn nên đi 
đến Quy Nhơn để kiếm cơ lập thân. Ông đi đến thôn Tùng 
Châu (nay thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định) để ở chăn trâu cho nhà phú hộ Chúc Trịnh 
Long, cách nhà Trần Đức Hòa một con sông nhỏ. Tâm ý 
của Duy Từ là ẩn mình, chờ đợi thờ cơ đồng thời dò xét 
chính sự Đàng Trong. Con trai của vị phú hộ, tên là Chúc 
Hữu Minh, mở Tùng Châu thi xã, lấy Duy Từ làm thư đồng 
để phục vụ các bằng hữu văn chương”.5

Điều này xem ra rất phù hợp, vì theo sách Khâm 
định Việt sử Thông giám Cương mục, vào tháng 5 năm 
1593, Nguyễn Hoàng từ Thuận Hóa ra Bắc chầu vua Lê 

và được cử cầm quân tiễu trừ nhà Mạc ở vùng Đông 
Nam, sau đó được vua Lê tấn phong Thái úy Đoan 
Quốc công.

Do đó, phải chăng Đào Duy Từ đã vào Đàng Trong ngay 
từ thời chúa Nguyễn Hoàng như Đại Nam liệt truyện chép, 
chứ không phải dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên 
như ĐNTL đã ghi, vì rằng sự ra đi do phẫn chí phải xảy 
ra rất gần năm 1592 là năm ông bị cấm thi (theo tác giả 
Dương Tụ Quán). Chẳng lẽ sau khoa thi đó, phải đến 33 
năm sau Đào Duy Từ mới tìm đường vào xứ Đàng Trong 
vì “mối hận” đã xãy ra từ mấy chục năm trước!?

Tóm lại, theo thiển ý của chúng tôi, việc làm rõ thời 
điểm Đào Duy Từ bị loại ra khỏi kỳ thi, từ đó dẫn đến 
việc ông quyết chí vào xứ Đàng Trong là việc cần thiết, 
điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn tính cách và chí khí 
của một nhân vật tài ba, đã từng giúp chúa Nguyễn xây 
dựng nên cơ nghiệp lẫy lừng ở xứ Đàng Trong. 
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2. Quốc sử quán triều Nguyễn, ĐNTL, tập 1, Nxb Giáo Dục, 
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* Ảnh của tác giả
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Cố đô Oudong (hay Udong hoặc Odongk), nằm 
cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia khoảng 
40km về hướng Tây bắc, từng là vương triều 
của đế chế Khmer (hay còn gọi là Chân Lạp) 
trong hơn 2 thế kỷ. Oudong chính thức trở 

thành kinh đô năm 1618 dưới thời vua Chey Chettha II và 
kết thúc vào năm 1866 dưới thời vua Norodom.

Mang vẻ đẹp hoang sơ
Oudong cò n đượ c gọ i vớ i cá i tên là  “Oudong 

Meanchey” (theo nghĩ a là  “chiế n thắ ng cao quý ”), hiện 
tọa lạc tại huyện cùng tên thuộc tỉnh Kampong Speu. Dù 
là cố đô như Siem Reap nhưng ở Oudong có sự trái ngược 
hoàn toàn. Nếu như ở Siem Reap nhộn nhịp, ồn ào thì 
ở Oudong lại bình yên, dân dã như chính con người nơi 
đây. Do bị rừng già xâm lấn và kiến trúc không mấy đặc 
sắc nên kém phần thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, nếu 
ai yêu mảng xanh, yêu sự tĩnh lặng thì đây là địa chỉ tuyệt 
vời. Lối vào quần thể Oudong thanh bình với những hàng 
cây xanh rì, hai bên đường lèo tèo vài ngôi nhà nhỏ. Các 
tiệm tạp hóa dù xập xệ nhưng họ bán đầy đủ thức uống 
để phục vụ du khách với giá vô cùng bình dân. 

Chúng tôi đi dọc theo con đường số 5 dẫn vào 
Oudong, có những bảng chỉ dẫn đến với làng Bạc, nơi 
làm nên những vật dụng cho vua và giới quý tộc sử dụng. 
Sau mươi phút tham quan, anh bạn người Campuchia 

gốc Việt bảo: “Oudong đang trùng tu nên không tham 
quan được nhiều cảnh. Muốn nhìn toàn cảnh cố đô, cậu nên 
leo lên núi”. 

Nghe lời chỉ dẫn, chúng tôi tiếp tục men theo con 
đường làng để tiến về phía núi. Dưới chân núi có một đài 
tưởng niệm lớn chứa xương của hàng trăm di tích được 
khai quật tại đây trong khoảng thời gian diễn ra cuộc 
thảm sát của Khmer đỏ. Gần đấy có nhiều ngôi lều nằm 
san sát nhau khuất trong những hàng cây cao tỏa bóng, 
cùng với bãi đậu xe lộ thiên rộng rãi. 

“Cứ đậu bừa ra đấy, chẳng mất mà cũng không tốn phí 
giữ đâu”, anh bạn cho biết. Tiếp chúng tôi là một ông chủ 
lều người Campuchia. Người ông đen như mật mía, tướng 
tá bặm trợn, nhưng nụ cười thì hồn hậu, chất phác. Tôi 
không hiểu ông đã trao đổi gì với người bạn tôi, nhưng 
có lẽ ông hỏi dùng món gì để gia đình ông chế biến. Bạn 
tôi chọn gà nướng rồi quay sang nói với tôi: “Lên đây mà 
không ăn gà nướng là phí”. 

Bạn cho biết, món gà nướng là gà được nuôi thả rông 
tại đây, thịt rất chắc, ngọt, người ta hay gọi dân dã là gà 
Oudong. Giá một con gà nướng là 35.000 riel, khoảng 
200.000 đồng. Trong khi chờ đợi chủ quán bày tiệc, cả 
đoàn chúng tôi làm một chuyến leo lên đỉnh núi Oudong. 

Hai bên đường lên núi có dăm người bán côn trùng 
rán, nào là trứng kiến, nhộng tằm, bọ cạp, cà cuống, nhền 
nhện… trông phát khiếp. Được biết đây là đặc sản của 

 nhớ Công nữ Ngọc Vạn
N G U YỄN  H O À N G  D U Y

Đến cố đô Oudong
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người Campuchia, dù thoáng nhìn thì sợ nhưng khi “cố 
gắng” thử thì mới cảm nhận được vị ngọt béo, giòn tan. 
Món côn trùng rán ở Campuchia tuy không bắt mắt nhưng 
vị khá ngon, hợp vệ sinh và có giá trị dinh dưỡng cao. Ở 
đây cũng có nhiều gian hàng lưu niệm, hoa quả nhưng chủ 
yếu là quả thốt nốt. Rất đông trẻ con tụ tập nơi đây nhưng 
tuyệt nhiên chúng không xin tiền hay đeo bám. 

Cả đoàn đang đứng tần ngần chọn mua những túi thổ 
cẩm thì một cậu bé từ đâu chạy lại rồi đứng hát say sưa 
như các ca sĩ nhí đang trình diễn trên sân khấu. Hóa ra 
đây là những nghệ sĩ hát rong kiếm tiền bằng giọng hát. 
Tuy nhiên chúng không xin tiền, ai thương tình thì cho, 
không thì cậu bé sẽ bỏ đi tìm phái đoàn khác để “phục 
vụ”. Ở đây có cả dịch vụ đổi tiền đô-la (có người còn chịu 
đổi tiền đồng) sang tiền riel để tặng cho ca sĩ nhí. Không 
cần nhiều, chỉ 1.000 riel (khoảng 5.000 đồng) cũng đủ 
làm các bé vui.

Đường lên núi có nhiều bậc thang uốn lượn như rắn 
thần Naga trườn mình. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, 
không một tí rác. Không có một bảo vệ đứng gác nhắc 
nhở nhưng ai nấy tự động bỏ rác vào sọt hoặc mang 
xuống núi để ở nơi tập kết chứ không vứt lung tung. Phải 
mất nửa giờ chúng tôi mới leo lên đến đỉnh núi vì phải 
nghỉ mệt vài lần do các bậc thang quá dốc. Người bản địa 
lên núi cũng khá đông nhưng có lẽ vì quen với địa hình 
nên ai cũng leo một mạch đến nơi. Khi bước vào chánh 
điện, nơi có những tháp nhỏ thờ Phật, mọi người buộc 
phải ăn mặc lịch sự và bỏ dép bên ngoài. Ngước mắt 
nhìn lên những tòa tháp nhọn hoắt màu trắng tinh tán 
sắc trong ánh mặt trời của buổi sáng dịu nhẹ, trông lộng 
lẫy và sang trọng làm sao. Nhìn cách mà người dân địa 
phương đứng trang nghiêm, mắt đăm chiêu về nơi thăm 
thẳm hồi lâu cũng đủ hiểu Oudong có giá trị tâm linh, lịch 
sử là như thế nào.

Từ đỉnh núi, nơi có những tòa tháp trắng cao vút, có 
thể ngắm nhìn toàn cảnh cố đô Oudong bên dưới. Đó là 
một vùng đồng bằng trũng rộng lớn, lô nhô những ngọn 
tháp Gropa vàng cao vút được điêu khắc tinh xảo. Do bị 
tàn phá bởi bom đạn thời chiến nên hiện nay đa phần các 
tháp trở thành phế tích, đang được chính quyền ra sức 
trùng tu bằng phương pháp thủ công truyền thống. Tại 
Oudong hiện nay vẫn còn một số di tích tôn giáo quan 
trọng đang nằm trong danh sách đề cử làm di sản văn 
hóa thế giới của UNESCO. Các di tích này bao gồm các mộ 
táng của những vị vua Khmer cũng như các hiện vật tôn 
giáo có niên đại hơn 100 năm.

Giai thoại về công chúa Ngọc Vạn
Đến cố đô Oudong, du khách người Việt sẽ không thể 

nào quên được giai thoại về Công nữ Ngọc Vạn. Bà là ái nữ 
của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (xứ Đàng Trong), buộc 
phải theo chồng xa quê. Về phía Campuchia, sử sách và 
những câu chuyện về công nữ Ngọc Vạn rất ít, thậm chí 
là mờ nhạt, không ai lưu tâm. Nhưng tại Việt Nam, có rất 

nhiều sách viết về bà rất trang trọng, tôn kính bởi sự hy 
sinh thầm lặng vì đất nước. 

Theo Biên Hòa sử lược toàn biên của Lương Văn Lựu 
(Nxb Biên Hòa, xuất bản 1973), sau khi xây dựng kinh 
đô Oudong, để củng cố quyền lực và tránh xảy ra chiến 
tranh với các nước khác nên vua Chey Chetta II đã cầu 
hôn công chúa Ngọc Vạn. Nhận thấy đây là cơ hội tốt 
để gắn kết tình hữu hảo, tránh xảy ra xung đột, chúa Sãi 
Nguyễn Phúc Nguyên đã đồng ý cuộc hôn phối này. Sau 
khi trở thành Hoàng hậu nước Chân Lạp, Công nữ Ngọc 
Vạn được ban tước hiệu là Somdach Prea Peaccayo dey 
Preavoreac. Vừa đẹp người, lại đẹp nết, nên công chúa 
được vua Chey Chettha II rất yêu quý. Nhờ vậy nhà vua đã 
cho một số người Việt đi theo bà giữ những chức vụ quan 
trọng trong triều đình Chân Lạp, cũng như cho nhiều 
người Việt lập hãng xưởng và buôn bán ở gần kinh đô.

Năm 1628, vua Chey Chetta II từ trần, triều đình Chân 
Lạp liên tục xảy ra các cuộc tranh chấp ngôi báu giữa 
những hoàng thân. Nhiều nhà vua bị anh em họ, rể, 
cháu… giết chết một cách thê thảm. Đến năm 1642, một 
người con của vua Chey Chettha II đã đoạt được quyền 
lực và bước lên ngôi báu lấy vương hiệu là Chau Ponhea 
Chan. Sau khi lên ngôi, vị vua này đã phải lòng và cưới 
một công chúa người Mã Lai theo đạo Hồi Islam. Do quá 
si mê vị hôn thê ngoại tộc này, nhà vua Chau Ponhea 
Chan đã gạt bỏ những bà vợ khác và phong người này 
làm Hoàng hậu. Thậm chí, ông còn bỏ hẳn quốc giáo 
(Phật giáo Tiểu thừa) để theo đạo của vợ. Điều này, cùng 
với việc cho người Mã Lai và người Chăm được nhiều ưu 
đãi, đã gây bất bình trong giới hoàng tộc và dân chúng 
Chân Lạp. Hiện dấu tích về sự xuất hiện của đạo Hồi vẫn 
còn tồn tại trên một ngọn đồi nhỏ thuộc núi Oudong, đó 
là ngôi mộ của một vị tướng Hồi giáo.

Cũng theo Biên Hòa sử lược toàn biên, sau hơn 50 năm 
luôn phải tìm cách tồn tại trong chốn vàng son nhưng 
đẫm máu, thái hậu Ngọc Vạn đã theo lui về sống ở Bà Rịa. 
Nơi đây, bà cho lập chùa Gia Lào (núi Chứa Chan, Đồng 
Nai), rồi ẩn tu cho đến hết đời. Bà được hậu thế ca tụng, 
trong đó Tiến sĩ Trần Thuận đã viết: “Trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam, từng có những người phụ nữ làm nên đại cuộc 
như Hai Bà Trưng, Bà Triệu,… góp phần giành giữ nền độc 
lập cho Tổ quốc, và cũng từng có những người phụ nữ lặng 
lẽ hy sinh để cha anh làm nên nghiệp lớn như Huyền Trân, 
Ngọc Vạn, Ngọc Khoa… Chính họ là những con người làm 
nên lịch sử. Đáng kính thay!”. 

* Ảnh của tác giả
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Văn miếu Trấn Biên nằm tọa lạc trên khu đất 
rộng thuộc phường Bửu Long, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đây là văn miếu 
đầu tiên được xây dựng ở xứ Đàng Trong 
nhằm để tôn vinh Khổng Tử và các danh 

nhân văn hóa nước Việt. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia IV ở Đà Lạt đang bảo quản 34.619 tấm Mộc 
bản triều Nguyễn, được UNESCO công nhận là Di sản 
tư liệu thế giới. Trong đó có nhiều bản khắc ghi chép 
khá rõ về vị trí, xây dựng, sửa chữa cũng như quy mô, 
kiến trúc của Văn miếu Trấn Biên.

Từ thế kỷ XVI, Đồng Nai vẫn còn là vùng đất hoang 
sơ. Đến năm  1698, khi Thống suất  Nguyễn Hữu 

Cảnh vào đến đây, vùng đất ấy trở nên trù phú, văn 
hóa học hiệu càng được chú trọng. Để có nơi bảo tồn, 
phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa giáo dục xưa 
và nay của dân tộc Việt ở vùng đất mới, vào năm Ất 
Mùi (1715), chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho xây dựng 
Văn miếu Trấn Biên. Mộc bản sách Đại Nam thực lục 
tiền biên, quyển 8, mặt khắc 24 còn khắc về sự kiện 
này như sau: “Sai dinh Trấn Biên dựng Văn miếu, giao 
cho Trấn thủ Nguyễn Phan Long, Ký lục Phạm Khánh 
Đức trông coi công việc. Miếu ở địa phận hai thôn 
Bình Thành và Tân Lại huyện Phúc Chính, đằng trước 
kề sông Phúc Giang, đằng sau gối núi Long Sơn”. Có 
thể nói, đây là văn miếu đầu tiên được xây dựng ở 

Văn miếu Trấn Biên 
qua Mộc bản triều Nguyễn

T HƠM  Q U A N G
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xứ đàng Trong, có trước cả văn miếu ở Vĩnh Long, Gia 
Định và Huế.

Ngay khi mới xây dựng, Văn miếu Trấn Biên không 
chỉ là nơi tôn vinh Khổng Tử và các danh nhân văn hóa 
nước Việt mà tại đây còn diễn ra nhiều sự kiện quan 
trọng dưới thời chúa Nguyễn. Hàng năm, vào ngày 
đinh mùa xuân và mùa thu, đích thân chúa Nguyễn 
đến Văn miếu để hành lễ. Năm Canh Tuất (1790), khi 
thấy trời bị hạn lâu ngày, Nguyễn Phúc Ánh (tức vua 
Gia Long sau này) đã sai dinh thần Trấn Biên đến cầu 
đảo ở đây và thấy có linh nghiệm. Ngoài ra, vua còn 
cho 20 sái phu đến đây để trông nom công việc ở miếu.

Năm Giáp Dần (1794), Nguyễn Phúc Ánh cho sửa lại 
Văn miếu Trấn Biên. Lý do của việc sửa chữa này được 
vua lý giải như sau: “Miếu ở dinh Trấn Biên, do Hiển tông 
Hiếu Minh hoàng đế dựng, lâu năm đổ nát, nay nhân 
nền cũ mà sửa sang lại”. Lễ bộ Nguyễn Đô được giao 
trông coi, đốc trách công việc thi công. Về quy mô của 
Văn miếu Trấn Biên theo Mộc bản sách Đại Nam thực lục 
đệ nhất kỷ, quyển mặt khắc 3, 4 có ghi chép như sau: “Ở 
giữa là điện Đại thành, cửa Đại thành, bên đông là Thần 
khố, bên tây là đền Dục thánh, bên tả là cửa Kim thanh, 
bên hữu là cửa Ngọc chấn, phía trước dựng các Khuê 
văn, treo chuông trống ở trên, bên tả là nhà Sùng Văn, 
bên hữu là nhà Duy Lễ, xung quanh có thành vuông, 
trước là cửa Văn miếu và hai cửa Nghi môn tả hữu. Đặt 
50 người lễ sinh và 50 người miếu phu”.

Đến năm Nhâm Tý (1852), vị vua thứ tư của triều 
Nguyễn đã cho tu bổ lại Văn miếu Trấn Tây. Theo sách 
Đại Nam nhất thống chí, quyển 27, mục Đền miếu tỉnh 
Biên Hòa có ghi chép: “Năm Tự Đức thứ 5 phụng mệnh 
tu bổ, Văn miếu chính đường và tiền đường đều 5 
gian, lại dựng thêm 2 dãy tả vu và hữu vu, mỗi gian 5 
dãy. Đền Khải Thánh, chính đường và tiền đường đều 
3 gian, một tòa cửa giữa 3 gian, một tòa cửa trước 1 
gian, một tòa kho đồ thờ 3 gian, một tòa Khuê Văn các 
hai tầng, ba gian hai chái. Phía trước biển “Đại Thành 
điện”, đổi làm “Văn Miếu điện” và Khải Thánh điện đổi 
làm “Khải Thánh từ””.

Trải qua bao cuộc chiến tranh tàn phá chống giặc 
ngoại xâm, kèm theo sự tàn phá khắc nghiệt của thiên 
nhiên, Văn miếu Trấn Biên đã bị phá hoại hoàn toàn. 
Năm 1998, với lòng quyết tâm phục dựng di sản của 
người xưa, Đảng ủy và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã 
khởi công xây dựng lại một công trình mới mang tên 
Văn miếu Trấn Biên trên nền văn miếu cũ tại phường 
Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; cách trung tâm 
thành phố khoảng 3km, và gần Trung tâm Văn hóa Du 
lịch Bửu Long trong phạm vi khoảng 2ha, với số tiền 
đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Có thể nói, Văn miếu Trấn Biên ra đời được xem như 
là “Văn Miếu Quốc Tử Giám” của Nam Bộ. Ðây chính là 
biểu trưng cho truyền thống hiếu học, hào khí và văn 
hóa của người Việt phương Nam. Văn miếu là nơi thờ 

phụng các danh nhân văn hóa tiêu biểu của đất nước 
và là biểu trưng của nền văn hóa dân tộc. 

Tài liệu tham khảo:
1. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Nxb Giáo 

Dục, năm 2004.
2. Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội 

điển sự lệ, Nxb Thuận Hóa, 2012.
3. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, 

Nxb Thuận Hóa, 1994.
4. Hồ sơ H28/9 Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia IV.
5. Hồ sơ H21/6, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia IV.
6. Hồ sơ H21/8, Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia IV.
7. Hồ sơ H21/35, Mộc bản triều Nguyễn - Trung tâm Lưu trữ 

quốc gia IV.
* Ảnh của tác giả
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“Từ lúc còn trẻ, mệt mỏi với Paris náo 
nhiệt, Alphonse Daudet đã trải qua 
những mùa hè trong cối xay gió của ông 
ở Fontvieille. Và chính trong hoang tàn 
đầy ánh nắng của thung lũng Rhône 

(miền Nam nước Pháp) ông đã sáng tác những câu 
chuyện bất hủ làm rạng danh sự nghiệp của ông.

Từ xa, tiếng tù và của ông Seguin gọi con dê trắng 
của ông trở về. Trong rừng cây sồi xanh, ông trưởng 
hạt mơ ngủ và làm thơ. Trên trời, những ngôi sao làm 
đám cưới, vị cha xứ vùng Cucugnan 
điểm những bất hạnh của những 
giáo dân. Và trong thành phố lân 
cận, một anh nông dân trẻ chết vì 
tình bởi một cô nàng ở thị trấn Arle.

Cối xay gió bỏ quên đã trở thành 
tâm hồn của vùng Provence. Tràn 
đầy hương cảm xúc, nụ cười và 
nước mắt, những câu chuyện đó 
lay nhẹ vào tim của tuổi trẻ từ thế 
hệ này qua thế hệ khác.” 

(Trích lời giới thiệu tập truyện tái 
bản dưới dạng sách bỏ túi).

Ở nước ta, một thời, những 
người ít nhiều thích văn chương 
Pháp không xa lạ với Lettres de 
mon moulin, và nhớ mãi trong 
đời Những vì sao, Con dê của ông 
Seguin, Những người già… cũng 
như ấn tượng về cối xay gió mặc 
dầu chưa bao giờ thấy.

Gửi ông Pierre Gringoire, nhà thơ trữ tình ở Paris
Anh cứ luôn luôn như vậy à, tội nghiệp anh Gringoire!
Thế nào! Người ta mời anh viết chính luận trên một tờ 

báo đàng hoàng của Paris, thế mà anh đã thẳng thừng 
từ chối. Ông bạn ơi, hãy nhìn lại mình đi! Hãy nhìn cái 
áo chẽn thủng lỗ, đôi giày tệ hại, khuôn mặt tái vì đói. 
Nơi đâu đã đưa đẩy anh say mê những vần thơ dạt dào? 
Đó là tất cả những gì đáng giá mười năm phục vụ trung 
thành trên những trang giấy của ngài Apollo… Vậy mà 
cuối cùng, anh không thấy thẹn à?

Hãy làm nhà viết chính luận đi, anh bạn tội nghiệp! 
Anh sẽ nhận được những đồng tiền đẹp đẽ, anh sẽ được 

ăn ở nhà hàng của khách sạn Brébant, và anh sẽ chứng 
tỏ sự nghiệp đầu đời với ngòi bút mới giắt trên mũ…

Thế mà anh không muốn? Anh vẫn cứ chủ trương tự do 
theo ý mình cho đến cùng… Thôi thì, anh hãy nghe một 
chút cuộc đời Con dê của ông Seguin. Anh sẽ nghiệm ra, 
được gì khi muốn sống tự do.

o0o
Ông Seguin không bao giờ có được niềm vui với 

những con dê của ông. Những con dê này đều mất 
đi theo cùng một cách: một sáng đẹp trời, chúng bứt 

dây, phóng về phía núi, và bị chó 
sói ăn thịt. Chẳng kể gì chủ săn 
sóc, chẳng kể gì nỗi sợ chó sói, 
chúng không thèm ở với ông. 
Thế đấy, dê thích sống độc lập, 
mong ước thênh thang và tự do. 
Ông Seguin không biết tí gì về 
tính nết các con vật cho nên ông 
rụng rời. Ông tự bảo: “Thế là hết! 
Tụi bay chán ở với tao, vậy thì từ 
nay, tao không thèm nuôi một 
con nào nữa!”.

Tuy nói thế, nhưng rồi ông 
không chán nản. Sau sáu con đã 
ra đi, lần này ông mua con dê 
thứ bảy, và rút kinh nghiệm, ông 
chọn con dê cái tơ, để nó làm 
quen cuộc sống với ông từ nhỏ. 
Anh Gringoire ơi, dê đẹp làm sao! 
Đôi mắt dịu dàng, cái bờm khéo 
mọc, móng đen bóng, sừng chỉa 
nhánh, lông trắng tinh như chiếc 

áo choàng trắng! Và nhất là nó ngoan, ưa ve vuốt, để yên 
cho người lấy sữa, và không đưa chân quậy trong máng.

Ông Seguin dựng sau nhà một hàng rào bằng loại cây 
gai. Chính nơi đây ông nuôi “em” nội trú mới. Ông buộc 
con dê vào cọc, ở một vị trí đẹp nhất của bãi cỏ, và để 
dây dài cho nó thoải mái, và thỉnh thoảng ông đến thăm, 
xem nó có khỏe không. Có vẻ như con dê cảm thấy sung 
sướng và gặm cỏ chí thú đến nổi ông Seguin mê say. “Lần 
này thì mày là đứa duy nhất không buồn chán nhà ta!”.

Ông Seguin đã lầm, dê biết buồn chán.
Một ngày kia, dê nhủ thầm khi nhìn về phía núi: 

“Chao ơi! Được lên núi thì hay biết mấy! Thích làm sao 

A L P H O N S E  D A U D E T
C A O  H U Y H Ó A  dịch

Lời người dịch: La chèvre de M. Seguin là một truyện ngắn đặc sắc trong tập truyện nổi tiếng Lettres 
de mon moulin (Những lá thư từ cối xay gió) của nhà văn Pháp Alphonse Daudet (1840-1897).
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nếu được gặm lá trong bụi rậm mà không bị sợi dây chết 
tiệt buộc nơi cổ! Chỉ có lừa và bò mới thích gặm cỏ trong 
vòng rào này. Đã là dê thì cần nơi thênh thang chứ!”.

Kể từ lúc đó, cỏ trong vòng rào có vẻ héo đi. Ơi là 
buồn chán! Dê ốm thấy rõ, sữa ít đi. Dê đáng thương 
quay đầu về phía núi, mũi nở ra, và kêu Mê! một cách 
sầu thảm.

Ông Seguin chợt nhận ra dê có gì khác, nhưng chưa 
rõ nguyên cớ, cho đến… Một buổi sáng, khi ông vừa 
vắt sữa dê xong, thì dê quay về phía ông và nói theo 
ngôn ngữ của nó: “Thưa ông Seguin, tôi đã chán nơi 
đây lắm rồi! Hãy để tôi đi lên núi!”. 

- Ôi, thượng đế ôi! Mày cũng thế à! Ông Seguin sửng 
sốt than, và tức thì ông để rơi bát sữa xuống đất, thế 
rồi ông ngồi bệt trên cỏ, một bên con dê: “Sao vậy, mày 
cũng bỏ ta đi sao?”. 

- Vâng, thưa ông. 
- Có phải vì ở đây thiếu cỏ? 
- Ồ, không, thưa ông. 
- Hay là sợi dây buộc mày bị ngắn. Để ta thay dây 

khác dài hơn nhiều? 
- Không phải như vậy, thưa ông. 
- Vậy thì mày muốn cái gì? 
- Tôi muốn đi lên núi, thưa ông. 
- Khốn khổ thật! Mày có biết trên núi có chó sói 

không? Mày làm gì được với chó sói? 
- Tôi sẽ bạng nó bằng sừng của tôi, thưa ông. 
- Chó sói chế giễu cái sừng của mày. Nó đã từng ăn 

thịt mấy con dê cái to cao với sừng vững chắc. Mày có 
nhớ con dê già Renaude,mạnh khỏe và dữ dằn như dê 
đực, mới ở đây năm ngoái? Nó đã chiến đấu với chó sói 
suốt đêm… và rồi đến sáng, chó sói ăn thịt nó. 

- Tội nghiệp chị Renaude. Nhưng không sao cả, ông 
để tôi đi lên núi. 

- Ôi, lạy ơn trên, không lẽ dê của tôi mất hết hay sao? 
Rồi đến một con sắp bị chó sói ăn thịt! Không, tao phải 
cứu mày, dầu mày có thích hay không. À, không chừng 
mày lôi đứt dây, vậy thì tao giam mày trong chuồng và 
mày phải ở mãi trong đó”.

Thế rồi ông Seguin kéo con dê vào trong chuồng tăm 
tối, đóng hai lớp cửa. Bất hạnh thay, ông quên đóng cửa 
sổ, và khi ông vừa quay lưng, dê ta đã thoát ra.

Anh cười, có phải không, Gringoire? Tất nhiên thôi, tôi đoán 
thế. Anh cùng phe với mấy con dê đó, chống lại ông Seguin tội 
nghiệp. Nhưng để xem, anh sẽ còn cười nữa hay không.

Khi dê trắng vừa lên tới núi, cảnh vật thật là mê ly. 
Chưa bao giờ những cây tùng già đẹp như vậy. Như 
đón tiếp một công chúa bé nhỏ! Những cây dẻ hạ cành 
xuống để lá non vuốt ve mình nó. Những cây đậu kim 
mở lối đi cho nó. Núi non như vào ngày hội.

Nàng dê vui sướng quá chừng! Không dây, không 
cọc, gặm cỏ thả giàn! Cỏ nhiều quá, cao ngập đến 
sừng. Mà cỏ thì mịn, tơ, khác quá chừng với cỏ trong 
vòng rào. Thích thì gặm, không cần ai cho. Còn hoa nữa 

chứ! Nào hoa chuông xanh to, nào hoa màu tía với đài 
hoa dài, cả một rừng hoa dại đầy nhựa ngọt tỏa hương!

Nàng dê trắng xem chừng đã thưởng thức no nê, duỗi 
chân và đá vào không khí, rồi lăn dọc sườn dốc, cuốn vào 
lá vàng rụng và hạt dẻ. Rồi nhanh như chớp, nó nhảy 
phóc rồi đứng thẳng, lại chạy nhảy khắp nơi, qua bụi cây, 
qua mỏm đá, qua khe nước. Hình như là có mười con dê 
của ông Seguin trên núi! Nó chẳng biết sợ là gì. Nó nhảy 
qua mấy con suối làm tung tóe nước trên con đường 
ẩm ướt. Rồi thì, đầm đìa nước, nó  nằm dài trên tảng đá 
phẳng, phơi mình dưới ánh nắng… Chợt lúc tiến đến rìa 
của một vùng đất phẳng, đang nhai một cánh hoa đậu 
chổi, nó nhận ra phía dưới kia, dưới đồng bằng kia là nhà 
ông Seguin với vòng rào phía sau. Dê cười ra nước mắt: 
“Ôi, cái nhà nhỏ kia! Làm sao ta có thể ở đó được?”.

Thật đáng thương! Nó ở trên cao, tưởng mình là cả 
thế giới…

Tóm lại, đây là cả một ngày vui cho con dê của ông 
Seguin. Mặt trời lên đỉnh đầu, dê lại chạy, qua phải, qua 
trái, và đâm đầu vào một đàn sơn dương đang gặm cây 
nho dại lá răng cưa. Nàng dê chạy với bộ lông trắng 
toát, làm cho bầy sơn dương dâng niềm cảm xúc. Nàng 
ta được mấy anh sơn dương nịnh, nhường chỗ cây cỏ 
tốt cho nàng. Thế rồi một chàng sơn dương trẻ với bộ 
lông đen có được may mắn quyến rũ được nàng dê. 
Hai kẻ tình tự đi ra xa khoảng một hay hai giờ gì đó, và 
anh Gringoire ơi, anh muốn biết chúng thủ thỉ gì thì 
hãy hỏi khe suối chảy rì rào trong đám rong rêu.

Bỗng chốc cơn gió thoảng lạnh. Núi nghiêng qua 
màu tím. Chiều đến.

Phía dưới kia, cánh đồng chìm trong sương. Hàng 
rào của ông Seguin mờ dần, và ngôi nhà nhỏ chỉ còn 
thấy được mái nhà với chút khói bay lên... Dê chợt 
nghe tiếng lục lạc của đàn cừu trở về, lòng buồn rười 
rượi. Một con chim săn mồi xuất hiện, đôi cánh đập 
sột soạt. Dê rùng mình… xa xa tiếng hú trong núi “Hu! 
Hu!”. Nó chợt nghĩ đến chó sói, mà cả ngày vui nó quên. 
Cùng lúc đó tiếng tù-và xa xa trong thung lũng. Ôi, ông 
Seguin kêu gọi dê lần cuối.

 “Hu! Hu!… chó sói hú.
 Về đi! Về đi! Tiếng tù-và khẩn thiết.
Dê đã có ý trở về, nhưng nhớ đến cái cọc, sợi dây, 

hàng rào, nó nghĩ rằng nó không thể trở lại sống với 
những thứ đó, vậy thì tốt nhất là ở đây.

Tiếng tù-và tắt dần… Dê nghe phía sau có tiếng lá 
sột soạt. Dê quay lại và thấy trong bóng tối hai cái tai 
ngắn, dựng đứng, với hai con mắt lóe sáng… Chó sói!

Dê định buông mình chờ chết, nhưng nhớ lại chị 
Renaude. Dầu tuyệt vọng vẫn hiên ngang, dê chiến 
đấu với cái sừng của mình, chiến đấu suốt đêm. Cho 
đến khi sao trên trời tắt đi, ánh hồng ửng lên phía chân 
trời, gà dưới thung lũng đã gáy… dê buông tiếng: 
“Thôi đành vậy!”. Cả thân hình đầy máu, làm mồi cho 
chó sói.
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1Chiều làng Vĩnh Kim.
Khói bếp chiều dùng dằng trên sông Tiền lăn 

tăn sóng nước, tôi nhìn khói bếp tựa khói sóng; và 
khói liên tục biến dạng, có lúc tôi ngỡ đó là sương thời 
gian che khuất bao chuyện đời nơi chốn quê nhà! Tên 
gọi Vú sữa của một giống cây ai đã đặt? Người Vĩnh Kim 
thường kể lại sự tích dân gian  “Người mẹ và đứa con 
ngỗ nghịch”, rằng:

“Người mẹ nuông chìu con khiến con cãi lời mẹ và hư 
hỏng bỏ nhà đi theo bạn bè xấu. Tới lúc đói khát bị bạn 
bè bỏ rơi, người con lê thân tàn quay về tìm mẹ nhưng 
không thấy mẹ đâu; chỉ thấy một cây lạ mọc trước ngõ 
nhà và cho trái thơm ngọt như dòng sữa mẹ… Cây lạ đó 
chính là hiện thân của người mẹ mỏi mòn đợi chờ con. 
Rồi, người đời đặt tên cây Vú sữa!”1.

Nghĩ tới câu chuyện cổ, tôi chợt nhớ câu đố trong 
làng đố người phương xa tới:

Thương con khi chết má đành 
Hóa thành trái mọng ngọt lành sữa tươi.

Tôi bồi hồi ngồi tựa gốc vú sữa già thân cao vút, tán 
che khoảng trời đồng bằng trưa nắng chói chang. Có 
lẽ, vú sữa thuộc loại cây lành trái ngọt nên đã góp phần 
không nhỏ cho vùng đất Vĩnh Kim sản sinh “rất ít đứa 
con ngỗ nghịch”; đồng thời cũng là vùng đất trung kiên 
với đất nước, nức tiếng thơm “đất học, làng đại học” .

Tuổi mới lớn của đám trẻ trong làng - và cả tôi nữa - 
không đứa nào là không trèo lên cây vú sữa vườn nhà 
ngồi chảnh chọe nơi chảng ba nhánh vói hái trái vú 
sữa chín cây, thuận tay mân mê vo tròn, bóp nhẹ… rất 
nhẹ, bứt cuống sữa và rút cùi trái khỏi vú, kê miệng nút 
dòng nước trắng đục như sữa mẹ trào dâng. 

Và, tuổi mới lớn của một thời hoa nắng, không đứa 
nào không nhớ câu hò huê tình những đêm trăng sáng 
vườn quê:

Thân em là gái đào tơ  
Sao anh nỡ để ai rờ cũng xong 
Số phận em thiệt long đong  
Bóp vọc cho cố ứa dòng nước ra!

Những trái vú sữa cuối mùa còn thương cây tiếc lá 
nên nấn ná níu cành. Người rảnh tay rỗi việc quây quần 
bên nhau dưới tán vú sữa vào mỗi chiều hè, họ uống 
rượu nói thơ, có khi đờn ca những lời ca ứng tác hoặc 
của người xưa truyền lại…

Tròn căng vú sữa Lò Rèn
Bóp cho nhũn nhão… ngọt mèn đéc ơi!”2.

Hoa nắng lung linh theo nhịp mộ khúc, tôi bất nhẫn 
không hiểu vì đâu nên nỗi: “Bóp cho nhũn nhão…” vú 
sữa Lò Rèn đang độ tròn căng thì mới “ngọt mèn đéc 
ơi”?

                  

2Ngày chậm sang sông, gió táp mạn xuồng tam 
bản nhảy sóng Tiền Giang  chở đầy ắp vú sữa 

cặp bến chợ Giữa, nơi từng có một thời muôn người 
như một đã xả thân vì đại nghĩa, cùng quân Tây Sơn 
làm nên trận Rạch Gầm - Xoài Mút khiến mấy vạn quân 
Xiêm xâm lược  “tán đởm kinh tâm”;  nơi dân lành tan 
xương nát thịt dưới mưa bom thù sau cuộc Nam Kỳ 
khởi nghĩa… 

Dù cảnh ngộ bi hay tráng, cây vú sữa vẫn hiên 
ngang sống và sống, đúng chất sống dòng sữa ngọt 
thơm từ đất mẹ quê nhà; nhứt là loại vú sữa Lò Rèn. 
Có người nói: “Cái tên Lò Rèn gắn liền vú sữa, vì nó bắt 
nguồn từ câu chuyện kể về người thợ rèn nhơn được 
giống vú sữa ngon” (?). 

Nhiều người chưa mấy tin cái tên Lò Rèn gắn liền vú 
sữa một cách quá dễ dàng và đơn giản như vậy. Tôi tự 
vấn, rằng có phải: “Lò rèn là chỗ rèn công cụ nhà nông 
hay nơi rèn chí lập thân, rèn nghĩa khí ở đời… Rèn gái 
anh thư, rèn trai hào kiệt?”. 

Rồi, như thể minh chứng điều đó, ngày mùa hái vú 
sữa, thoảng đâu đây trong làn gió loáng thoáng lời ca 
thôn nữ vùng Vĩnh Kim, Song Thuận, Phú Phong… 

Người chợ Giữa đi khắp bốn phương hồ hải
Giỏi vạn nghề há phải một nghề thi
Nầy! Ngón tơ đồng trong sáu tỉnh chưa có tương tri
Chơi phong nhã, nói gì cờ với vẽ
So kim cổ biết bao nhiêu kẻ
Dẫu thoa quần cũng san sẻ gánh non sông
Chuyện năm xưa ai có nhớ không?
Ôi! Dân khí, dân quyền rền một lúc…3.

Khiến ai nghe chẳng chạnh lòng, chẳng nhớ về một 
thời đất quê vú sữa có gánh hát Đồng Nữ Ban4. Người 
cố cựu Vĩnh Kim lúc nhàn rỗi, bên tách trà chung rượu 
thường nhắc nhở tuồng hát “Giọt lệ chung tình”5; một 
số cụ thuộc cả lớp, và có khi ngẫu hứng hát chay cả 
một đoạn thoại dài cho con cháu hóng chuyện cùng 

Đất phương Nam ngày cũ

T RẦN  BẢO  ĐỊN H
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nghe để biết6. Có cụ còn nói: “Nghĩa buộc ràng tình nên 
cái gắn kết keo sơn”. 

Tự dưng, tôi liên tưởng tới vú sữa Lò Rèn và con 
người Vĩnh Kim; hình như Vĩnh Kim quê hương vú sữa 
Lò Rèn mang nội hàm: Vàng vĩnh viễn thuộc về những ai 
biết yêu tha thiết bông trái xứ sở của mình! 

Ăn lõi ruột vú sữa trắng trong tinh khiết, thịt mềm 
ngọt thanh… người trầm trồ, khen nức nở; lúc trái 
gió trở trời đau bịnh, từng bộ phận của cây vú sữa trở 
thành vị thuốc cứu nguy người7; và chẳng những vậy, 
nó còn là động lực thúc đẩy giấc ngủ sâu, đồng thời 
giúp phụ nữ sở hữu làn da mịn màng tươi trẻ… Nhưng, 
mấy ai để ý hoặc nghĩ tới đời sống của cây vú sữa?

Tự nó sanh nó trong môi trường nghiệt ngã, và 
trong môi trường nghiệt ngã đầy hủy diệt, trời cho nó 
bản năng lưỡng tính duy trì nòi giống. Không tự nhiên 
người đời gọi nó là vú sữa, và cũng đâu phải tự nhiên, 
người đời gọi mùa vú sữa là mùa thương! Mùa thương 
không là mùa trái, mà là mùa bông. Mùa bông thoang 
thoảng hương nồng, pha chút nàn lâng lâng mùi nhớ. 
Cuối thu đầu đông, bông trổ màu trắng, ánh tía. Từng 
cánh bông nhỏ nhắn, xinh xinh, cố chen mặt lá trên 
xanh và mặt dưới bóng vàng ngà, hình ô van, mép liền, 
mọc so le… khoe nhan sắc! 

Trời đất mưa thuận gió hòa, vú sữa chín lai rai từ rằm 
tháng Mười tới rằm tháng Tư năm sau; trong đó, tháng 
Mười một sang chạp là mùa vú sữa chín rộ, và điều đặc 

biệt là sau bảy năm tuổi cây vú sữa sẽ đơm bông kết 
trái quanh năm. Nhưng con người tạo mùa nghịch, vú 
sữa trái chín từ những ngày mùng tháng Chín tới con 
nước ba mươi tháng Mười trong năm. 

Hỏi vì sao? Vì nguồn lợi cao gấp bốn năm lần so 
với giá bán vú sữa chính vụ theo lẽ tự nhiên. Hậu quả, 
cây vú sữa mau lão hóa, và thường khi chết nhát ngay 
trên liếp đất phù sa màu mỡ. Một kiểu đón đầu, song 
lại chặt đầu! Không ai không biết điều đó, song biết 
vẫn làm và làm cật lực bởi làm cho hôm nay, còn ngày 
mai… cái ngày không có! 

Nhận ra vú sữa ngon khi bàn tay người bóp nhè nhẹ 
lên trái vú sữa thịt mềm đều, da bóng nhẵn màu sáng 
xanh nhạt chuyển màu kem ngả nâu đáy trái, và cuống 
chảnh dính trên đầu trái. Vú sữa vỏ trái phần cuống 
cứng, dày và phần đáy mềm nhũn thì thuộc loại chát, 
không ngon; những kẻ tham ăn lại vừa dốt,  vừa đa 
nghi thì làm gì hiểu và phân biệt được trái ngon trái dở!

3Vĩnh Kim trầm lắng.
Gió lắt lay cành lá giúp cây vú sữa chuyển động 

theo nguyên lý cân bằng Âm - Dương, và nguyên lý 
đó, vốn là nguồn năng lượng kích thích bản năng vô 
cùng trong lập trình  “thủy - hỏa đều được bồi bổ”, tạo 
điều kiện phấn chấn và tốt đẹp nhứt cho cây đâm 
bông kết trái. Nếu, quả thật vạn vật chúng sinh được 
sanh ra từ Trời - Đất, thì chắc chắn Trời - Đất cũng đã 

Nguồn: baoapbac.vn
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tính tới việc thực hiện cân bằng sinh thái trong một 
môi trường xanh sạch.  “Người tính không bằng trời 
tính”, thiệt ra người tính sao đặng trong cái càn khôn 
thuộc về “Như” nầy!

Đêm năm canh, ngày sáu khắc của vòng thời gian 
hai bốn giờ trong một ngày dựa trên cơ sở mười hai 
con giáp, đương nhiên đã xác lập thời khóa biểu chẳng 
những cho sự sống con người mà còn cho muôn loài 
động vật và thực vật khác. Cây vú sữa dưỡng thân nuôi 
sự sống do “ăn uống từ rễ”, “bài tiết qua lá’”, “giấc ngủ 
nơi cành lá, bông trái”; trong đó, “giấc ngủ” là điều tối 
hệ trọng… Vào cung giờ Tý và cung giờ Ngọ, lá vú sữa 
mặt dưới nhạt màu thiếu bóng vàng; nhụy bông khép 
lại dù đó là đêm vằng vặc ánh trăng thơ mộng, hay 
ngày đất ráo trời hanh. Người làm vườn lâu năm tinh tế 
cho rằng “cây vú sữa đương ngủ!”. Nghiệm ra, nếu con 
người ngủ vào giờ cây vú sữa ngủ, dù chỉ là năm mười 
phút ngủ cũng có thể tương đương năm sáu giờ ngủ 
ở cung giờ khác. Phải chăng đó là giờ vàng, giờ của sự 
sống (?). Hỏi vì sao thì quả thực vẫn chưa có câu trả lời 
thỏa đáng. Mặc định là vậy!

Những áng mây trời như không muốn bay, tôi có 
cảm giác mây không muốn bay bởi mây không nỡ bay 
đi trước vẻ đẹp kỳ bí của từng vườn vú sữa xanh tươi 
rợp bóng đường quê. Vú sữa Lò Rèn cái tên bình dị, vừa 
gần gũi vừa mộc mạc đậm tình người, nặng tình đất 
Cửu Long giang. Người xưa thường nhắc con cháu lớp 
sau: “Đất nào cây đó, giống nào trái nấy”; cây giống cho 

đời hương sắc, cho người vị thanh tao. 
Chẳng tự nhiên châu thổ sông Tiền sản sinh cây vú 

sữa Lò Rèn, và đồng bằng sông Hậu sản sinh cây vú sữa 
tím Phong Điền8. Cặp đôi sông Tiền - Hậu không bất 
nhứt, mà hợp nhứt từ nguồn Mê-kông rồi thuận dòng 
cùng về Biển Đông chín cửa9. Sữa mẹ nuôi con khôn 
lớn thành người, vú sữa dưỡng tâm hồn lạc quan mỗi 
khi nhọc nhằn bất trắc. Thời đàng cựu, tiền hiền khai 
khẩn còn lưu lại lời dặn: “Nước sao người vậy! Người vậy 
nước sao?”. 

Nước phù sa màu mỡ sanh người hồn hậu, và người 
xấu xí là do nước bẩn dơ. 

Nước phương Nam hiền hòa hai mùa mưa nắng 
nên người phương Nam hiền hòa, hào sảng và thương 
người. Những ai đã từng sống ở miền Nam, chắc không 
thể không nhận ra điều đó, điều mà trước đây có đôi 
khi họ ngộ nhận rằng thô kệch quê mùa hay ăn nói bỗ 
bã, chữ nghĩa chẳng sang. Nước sông Tiền ra sao mới 
có sản vật vú sữa Lò Rèn xanh bóng, rèn kẻ vô dụng 
thành người hữu dụng. Nước sông Hậu thế nào mới 
có sản vật vú sữa Phong Điền tím than, điền chỗ trống 
không để lấp đầy hào khí. Tôi chợt nhớ chuyện xưa, 
chuyện Đinh Sâm bị giặc Pháp giết và cuộc khởi nghĩa 
Láng Hầm bị chúng tàn sát dã man, máu nghĩa sĩ thấm 
vào lòng đất miền Tây sông Hậu cho cây vú sữa Phong 
Điền tím màu nhắc nhớ mãi ngày sau:

Võ kiếm xung thiên, Ba Láng giang đầu lưu hận huyết
Văn tinh lạc địa, Trà Niềng thôn lý đãi sầu nhan10.
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sẽ chẳng cho bông trái ra gì một khi môi trường ô nhiễm, 
sinh thái đột ngột biến đổi”. 

Bâng khuâng tôi tự hỏi “Đời người, đời cây… có 
khác nhau”?!  

Chú thích:
1. “Sự tích cây vú sữa”, Truyện cổ tích Việt Nam.
2. Ca dao.
3. Trích “Địa linh nhân kiệt”, Hồng Thuận Đăng.
4. Trần Ngọc Viện (1884-1944), sanh tại làng Vĩnh Kim, 

quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (Định Tường), nay xã Vĩnh 
Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; trong một gia đình 
có truyền thống âm nhạc. Bà là cô ruột GS.Trần Văn Khê và 
quái kiệt Trần Văn Trạch. Bà xuất thân giáo viên, là nghệ sĩ 
nhiều tài năng. Năm 1927, bà thành lập gánh hát cải lương 
tập hợp toàn diễn viên nữ lấy tên Đồng Nữ Ban, tới năm 1929 
thực dân Pháp buộc gánh hát giải tán. 

5. Kịch bản  “Giọt lệ chung tình”, cốt chuyện nói lên mối 
tình cao thượng giữa Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà, do soạn giả 
Nguyễn Tri Khương (Năm Khương) dựa theo tiểu thuyết ‘’Giọt 
máu chung tình’’ của tác giả Nguyễn Hữu Ngỡi (Nghĩa).

6. “… khi Võ Đông Sơ đánh bại tướng cướp, đạp chân trên 
mình tướng cướp hỏi: 

‘Sao nhà ngươi
Đem cường quyền đạp công lý
Mượn võ lực dốc tung hoành
Nhà ngươi có biết
Phạm tự do thì xã hội dám hy sanh
Đạp công lý thì quốc dân đành xả mạng’!’’. 

(Gánh hát Đồng Nữ Ban, GS.Trần Văn Khê) 
7. Thịt quả vú sữa có rất nhiều canxi, sắt, vitamin… Đặc 

biệt có chứa thành phần axit malic phòng ngừa bệnh nám 
da, kháng khuẩn. Lá của vú sữa được dùng hãm nước uống 
chống các bệnh đái đường và thấp khớp (theo báo Khoa học 
& Đời sống), và trong sách “Cây thuốc Việt Nam” tác giả Võ Văn 
Chi có nêu một số công dụng chính do lá vú sữa mang lại lợi 
ích cho người đau dạ dày, như: giảm đau, chống viêm; giúp 
lưu thông mạch máu ổn định.

8. Huyện Phong Điền ( thành phố Cần Thơ), trồng chuyên 
canh cây vú sữa trên 800ha, tập trung ở thị trấn Phong Điền, 
xã Nhơn Ái, xã Nhơn Nghĩa, Giai Xuân, Mỹ Khánh… 

9. Tiền Giang, Hậu Giang đổ ra Biển Đông 9 cửa:  Tiểu, 
Đại, Ba Lai (hệ thống cống đập Ba Lai ngăn lại), Hàm Luông, 
Cổ Chiên, Cung Hầu, Ba Thắc hay Bassac  (thiên nhiên bồi 
lấp), Định An, Tranh Đề. 

10. Tạm dịch:  
Kiếm võ ngút trời, Ba Láng sông sâu tràn hận huyết 
Sao văn sa đất, Trà Niềng thôn xóm thảy sầu.
11. Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872), mượn câu chuyện ‘’Kim 

Thạch kỳ duyên’’ xảy ra đời nhà Bắc Tống (960-1126) “để gửi 
gắm tâm sự, nỗi bất bình của ông đối với quân cướp nước 
(chỉ quân Pháp) và bọn quan trên đã vu cáo hãm hại ông 
suýt chết…”. 

(theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tú Châu)

Nghĩ chẳng biết có đúng chăng, dường như câu hò 
gắn liền sông nước còn bông trái gắn liền tiếng hát 
người cần lao. Nếu xứ sở sữa Lò Rèn có “giọt lệ chung 
tình” thì quê hương vú sữa Phong Điền có “Kim Thạch 
kỳ duyên”11, nói lên mối tình giữa hai họ Kim - Thạch 
duyên kỳ lạ, và khuyên dạy người đời biết sống, biết 
giữ gìn tiết nghĩa, thủy chung.

4Đã có một dạo thương lái phao tin đồn thổi và 
lùng sục tìm mua gỗ, mua gốc cây vú sữa độ 

năm bảy năm tuổi, cái độ tuổi ổn định cây ra bông đẻ 
trái với giá cả cao ngất trời. Một số nhà vườn bất kể 
thiệt hơn vội phá vườn vú sữa, cưa chặt cây bán gỗ, 
bứng gốc bán rễ…

Tôi đã nhìn thấy thân cây vú sữa bị cưa chặt mủ trào 
lai láng mặt đất, chẳng khác máu người ướt đẫm bờ 
mương, ruộng lúa lúc chiến tranh. Nhức nhối trong tôi 
điều chưa hiểu: “Cây có cội, nước có nguồn”, không còn 
nguồn thì sao còn nước; không còn cội thì sao còn cây? 
Người ta bứng gốc bán rễ vú sữa cũng đồng nghĩa cắt 
lìa sự sống của vú sữa, và hơn vậy nữa, một ngày không 
xa, cây vú sữa thơm ngon tuyệt giống!

Đêm gần cuối giờ Tý, tiếng lá vú sữa xạc xào như 
báo hiệu đã ngủ gần xong giấc ngủ nồng say dưới ánh 
trăng mười bảy “sảy giường chiếu”. Tôi bước khẽ, rất khẽ 
dưới bầu trời thanh vắng sáng trăng vườn vú sữa, rồi 
ngộ ra: “Cây vú sữa dễ trồng nhưng không chắc dễ sống, 
bởi nó hay chết nhát, hoặc nếu có sống thì sự sống cũng 

Nguồn: tinnongnghiep.vn
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củng cố, đất nước bước vào cảnh thái bình với những 
vận hội mới. Phần ba, Ngàn năm văn hiến, sẽ kết thúc 
câu chuyện với các hồi: Mở mang quốc học, Bảo vật 
trường tồn, Linh khí hội tụ, Ngàn năm văn hiến, kể về sự 
mở mang nền giáo dục quốc dân, đào tạo nhân tài của 
triều Nguyễn. Chương trình sẽ tổ chức dàn dựng tại sân 
khấu nền điện Cần Chánh và sẽ có 2 show diễn vào tối 
28-4 và 30-4.

“Âm vọng sông Hương” là chương trình nghệ thuật 
đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival được thực hiện trên 
một sân khấu chìm trên sông Hương với quy mô lớn 
nhất và phức tạp nhất. Nó như bức tranh thủy mặc về 
cảnh quan sông nước, về chân dung, về một góc làng 
chài nhỏ, một cây đa, giếng nước, sân đình cùng với 
tình yêu, cuộc sống, lao động chài lưới của người dân 
Huế. Chương trình là là câu chuyện kể về một vòng đời 
của người dân sông nước Huế… Từ khi họ yêu nhau, 
cưới nhau, sinh con đẻ cái, đến khi con cái trưởng 
thành, nối tiếp cha ông làm nghề trên sông nước, rồi 
kết thúc, lại mở ra một vòng đời khác, thế hệ khác, cứ 
thế, vòng đời của người dân nối nhau như dòng chảy 
dòng sông, ôm lấy Huế, bảo vệ Huế, xây dựng Huế, 
giữ gìn Huế, che chở và bao bọc Huế. Chương trình sẽ 
được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC1, VOVTV lúc 
20h05 ngày 29-4.

Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” của 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nối dấu ấn 
của Lễ hội Quảng Chiếu năm 2016. Trên thực tế, nhiều 
hoạt động văn hóa Phật giáo đã tham gia vào nhiều kỳ 
Festival Huế và được xem là một điểm nhấn đặc biệt 
tại mỗi kỳ Festival. Chương trình sẽ là sự kết hợp các 
nghi lễ thả đèn hoa đăng trên sông Hương, cầu quốc 
thái dân an.

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn cũng là một 
chương trình không thể bỏ qua của Festival Huế 2018. 
Có chủ đề “Nguồn cội”, chương trình sẽ diễn ra tại Công 
viên Phu Văn Lâu vào tối 28-4. Chương trình có sự góp 
mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Hồng Nhung, 
Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, 
Saxophonists Trần Mạnh Tuấn và An Trần, Pianist Tuấn 
Mạnh, Trống Trọng Nhân, Nhóm Múa Lyricist với Alex Tú 
Nguyễn… Toàn bộ vé mời của đêm nhạc sẽ được phát 
miễn phí một tuần trước khi đêm nhạc bắt đầu.

Thời trang Áo dài luôn là một trong những chương 
trình được khán giả chờ đợi nhất của Festival Huế. 
Chương trình Áo dài tại Festival Huế 2018 sẽ có sự tham 

Festival Huế 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa 
với hội nhập và phát triển - 1 điểm đến 5 di 
sản” sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến ngày 2-5.

Điểm nhấn
Ngoài Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Lễ Tế giao, Yến tiệc 

hoàng cung, Lễ hội Đường phố, điểm nhấn lần này của 
Festival Huế 2018 là Chương trình “Văn hiến Kinh kỳ”, 
Chương trình “Âm vọng sông Hương”, Chương trình 
nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin”, Chương trình Âm nhạc 
Trịnh Công Sơn, Chương trình Áo dài, Liên hoan hát Văn, 
hát Chầu văn toàn quốc. 

Được xem là chương trình “đinh” của Festival Huế 
2018, “Văn hiến Kinh kỳ” là một show diễn nghệ thuật 
tổng hợp do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn 
dựng và thực hiện. Đây là một chương trình kết hợp giữa 
nhiều yếu tố: hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, 
âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, kỹ xảo màn hình led, hiệu 
ứng ánh sáng, khói màu, pháo hoa kỹ thuật cũng nhiều 
yếu tố cộng hưởng trong nghệ thuật sân khấu khác. Nội 
dung chương trình gồm ba phần. Phần một thể hiện sự 
Thống nhất giang sơn, kể về quá trình thống nhất giang 
sơn, mở mang bờ cõi của triều đình và nhân dân Việt 
Nam dưới thời các hoàng đế triều Nguyễn. Phần hai thể 
hiện Đất nước thái bình, kể về đất nước với sự ổn định 
chính trị, kinh tế, cảnh thái bình được mở ra với muôn 
dân trăm họ với các hồi Vận mới thái bình, Điềm lành mở 
lối, Mùa vụ bội thu, Xuân nghinh khánh hỷ. Giang sơn 

N G U YỄN  VĂN  T O À N

mới lạ, hấp dẫn!
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gia của nhiều nhà thiết kế trẻ cùng đông đảo hoa khôi, 
hoa hậu, người mẫu, các ca sĩ nổi tiếng như: Vân Khánh, 
Hồ Quỳnh Hương và các ca sĩ trẻ đang được yêu mến. 
Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 1-5 tại sân khấu 
Bia Quốc Học Huế.

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cũng cho biết Liên 
hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 
25 đến 29-4 tại Huế. Đây là hoạt động văn hóa nằm trong 
khuôn khổ Festivai Huế 2018 nhằm tôn vinh, quảng bá 
và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, 
hát Chầu văn, góp phần nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong việc bảo tồn những giá trị nghệ thuật của 
loại hình này trong “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 
phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là Di 
sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều đoàn nghệ thuật
Về các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tham gia Festival 

Huế 2018, ngoài Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 
Cung đình Huế, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế… 
Festival Huế 2018 quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật trong 
nước như: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhóm nhạc world 
music “Đường chân trời” (Hà Nội), Nghệ sĩ violin Hoàng 
Rob và nhóm Gen9 (Hà Nội), Nhóm nghệ sĩ hát Xẩm - 
hát Chèo có sự góp mặt NSND Thanh Hoài, NSND Xuân 
Hoạch (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản 
Dân ca xứ Nghệ, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà 
Nẵng), Đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, 
Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk, Nhà hát Ca múa nhạc 
Dân gian Việt Bắc, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông 
sen, Vũ đoàn Hồng Hạnh Bellydance.

Festival Huế 2018 cũng quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật 
nước ngoài như: Đoàn nghệ thuật Kaloob (Philippines), 
Đoàn nghệ thuật Phaha Lumduan (Thái Lan), Học viện 
Nghệ thuật Chiết Giang (Trung Quốc), Cung Văn hóa 
Trung ương Mông Cổ (Mông Cổ), Đoàn nghệ thuật 
múa sư tử Yaese - Okinawa (Nhật Bản), Đoàn múa Yun 
Myung Hwa kết hợp cùng nhóm nhạc gugak E-sang 
(Hàn Quốc), Hiệp hội Nghề truyền thống Hàn Quốc (Hàn 
Quốc), Đoàn múa dân gian “Họa tiết Sibiri” (Nga), Đoàn 
nghệ thuật Ranranga (Sri Lanka), Đoàn nghệ thuật dân 
gian Urpín (Slovakia), Đoàn múa dân gian Neptun (Ba 
Lan), Đoàn Cà kheo Vương quốc Bỉ (Bỉ). Ngoài ra còn có 
các ban nhạc, các ca sĩ nổi tiếng như: Ban nhạc beatbox 
acapella Berywam (Pháp), Nhóm nhạc rock Lysistrata 
(Pháp), Ban nhạc Pambil (Colombia), Nhóm nhạc 
Nematatlín (Mexico), Nhóm nhạc “Sounds From the 
Northern Winds” (Đan Mạch), Nghệ sĩ ghi-ta fl amenco 
Daniel Casares (Tây Ban Nha); Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhạc 
công bộ gõ Noh (Israel), Nhóm nhạc “Majid Bekkas” (Ma-
rốc), Ca sĩ Deni Hines và nhóm nhạc The Soulful Crew 
(Úc). Ngoài ra, còn có Chương trình Nghệ thuật Trình 
diễn “Miệng núi lửa số 6899” của nghệ sĩ Gwendoline 
Robin đến từ Wallonie-Bruxelles (Bỉ).

Nhiều hoạt động hưởng ứng
Ngoài ra, có nhiều hoạt động hưởng ứng Festival 

Huế 2018 như Festival Khoa học 2018: “Khoa học sức 
khỏe phục vụ chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng”, 
Chương trình Ngày hội sức khoẻ 2018 “Khoẻ để hội 
nhập & phát triển”, Hội thảo khoa học Quốc tế “Ẩm thực 
Cung đình - Dân gian Huế”, Liên hoan “Ẩm thực Quốc 
tế-Huế 2018”, Không gian ẩm thực chay “Môi trường 
hiền thiện-Cuộc sống hạnh phúc”, Không gian triển 
lãm 100 món ăn Cung đình - Dân gian Huế và món ăn 
Việt, Festival bia quốc tế 2018, Hội nghị khoa học “Đàng 
Trong thời chúa Nguyễn”, Hội nghị phát triển sản phẩm 
du lịch Thừa Thiên Huế, Không gian văn hóa Hàn Quốc, 
Hội chợ Thương mại Quốc tế 2018, Lễ hội Diều Huế, 
Lễ hội thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ”, Lễ hội “Hương xưa 
làng cổ”, Lễ hội “Chợ quê ngày hội”, Lễ hội “Sóng nước 
Tam Giang”, lễ hội “Thuận An biển gọi”, Liên hoan Dân 
vũ Quốc tế lần thứ II - năm 2018, Ngày hội Văn hóa các 
dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ hai…

Về các hoạt động triển lãm - trưng bày có Triển lãm 
“Thơ trên kiến trúc cung đình Huế qua nghệ thuật Trúc 
Chỉ”, Triển lãm “Thái y viện triều Nguyễn qua Di sản tư 
liệu thế giới tại Việt Nam”, Triển lãm “Truyện tranh Pháp 
ngày nay” - Vùng Nouvelle Aquitaine (Pháp), Triển lãm 
“Huế, một điểm đến 5 di sản”, Triển lãm Mỹ thuật “Sắc 
màu kết nối”, Triển lãm “Hương sắc gốm Bát Tràng”, 
Triển lãm ảnh nghệ thuật “Di sản văn hóa với hội nhập 
và phát triển”, Triển lãm “Phố Tranh Festival Huế 2018”, 
Trưng bày chuyên đề “Sưu tập gốm sứ ký kiểu thời Lê-
Trịnh-Nguyễn”, Trưng bày cổ vật Phật giáo, Trưng bày 
“Phong lan và cây cảnh ba miền”…

Về các hoạt động thể thao có Lễ hội đua ghe truyền 
thống, Thi đấu cờ người, Giải Bóng đá bãi biển mở 
rộng, Chương trình diễu hành xe cổ trên đường phố 
“Huế - điểm hẹn của Lễ hội Văn hóa và Du lịch”, Tour xe 
đạp của doanh nhân Thừa Thiên Huế đồng hành với 
Festival Huế 2018, Giải quần vợt quốc tế Men’Futures 
F1, F2, F3… 

* Ảnh của tác giả
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1Mẹ tôi không biết đi xe đạp. Ấy vì thế mọi 
công chuyện đường xa sẽ luôn là bố tôi đảm 
nhiệm. Cả nhà cũng chỉ có một chiếc xe đạp, 

đã tróc sơn, bố dùng nó xuống mấy xã ven biển lấy 
muối rồi ngược lên miền trên đi bán kiếm lời. Và cả 
những lần chở tôi đi thi nữa.

Tôi học thuộc dạng giỏi trong lớp, năm nào cũng 
được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Từ môn Văn, 
Toán, cho đến môn Sinh, môn Vật lý… Thường thì địa 
điểm thi là một ngôi trường ở trung tâm huyện, cách 
nhà tôi khoảng 20km. Người ta chở con đi thi trong 
niềm hân hoan bằng xe gắn máy. Bố tôi, cũng hân hoan 
chở tôi đi thi, nhưng trên con “ngựa sắt” quen thuộc.

Vì là chiếc xe chuyên chở muối, phía sau poóc-ba-ga 
khung sắt rỉ sét rất nặng. Để tôi ngồi khỏi dính bẩn, bố 
lấy một chiếc bì sọc rằn đặt lên trên, không quên lót ít vải 
mềm để tôi ngồi êm mông. Bình minh còn chưa tỉnh giấc, 
hai bố con sau khi ăn xong chỗ cơm nếp mẹ thổi từ tờ mờ 
sớm rồi đi thẳng vào huyện. Tôi như con chim bé nhỏ nép 
sau lưng bố, nghe mùi mặn mòi mồ hôi rịn qua tấm áo 
nâu, hơi thở nhịp đều, tháng năm hằn lên bao khó nhọc. 
Hòa cùng tiếng xích kêu lạo xạo, có tiếng gió, tiếng lũ côn 
trùng rả rích và một vài chú gà chăm chỉ dậy sớm…

2Thú thật, có những phút giây tôi cũng hơi ái 
ngại vì ngồi trên chiếc xe cà tàng của bố như 
vậy, nhưng chỉ là phút chốc ngắn ngủi thoáng 

qua trong đầu vì tôi biết gia đình mình nghèo, cũng đủ 
thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bố, của mẹ. Tôi cũng để 
ý rằng, mỗi khi ai đó khen tôi nghèo mà học giỏi, bố 
một mực khoát tay rằng, giỏi giang gì, nó còn kém lắm, 
nhưng trong mắt của bố thì lại lấp lánh vui.

Vì là nhà nghèo nên mỗi lần đi thi tôi cũng không đòi 
hỏi bố mua cái nọ, cái kia giống như đám bạn. Nhưng 

điều bất ngờ luôn nằm sau những buổi thi xong. Bố 
mua nước, mua hoa quả, mua sữa để dành sẵn ở trong 
túi, tận tay bóc từng múi cam đưa cho tôi, coi như là 
phần thưởng sau thi. Trước khi thi bố cũng không nói 
rằng là tôi phải cố lên, gắng cái này, cái kia. Điều quan 
trọng với bố trong mỗi kỳ thi là tôi tự tin, làm bài đúng 
những gì mình ôn tập.

Chừng ấy năm học, từ lớp 3 đến cho hết lớp 9, tôi 
ngồi sau lưng bố đến các kì thi. 

Nhưng có lẽ kì thi mà làm tôi nhớ nhất đó là kì thi đại 
học. Bố đồng hành, bắt xe ca cùng tôi vào cụm thi Vinh 
để thi. Bố tôi không tiếc bỏ thêm vài trăm ngàn để tôi 
có chỗ ở rộng hơn một chút, an tâm cho thi cử. Bố luôn 
dậy trước, thức trưa canh giờ cho tôi khỏi ngủ quên, 
sắp xếp từng cái thẻ dự thi, bút, giấy, cục tẩy… Con 
người ta thi xong, bố mẹ ập đến dồn dập hỏi làm bài 
thế nào, làm được bao nhiêu phần trăm. Còn bố, bố chỉ 
khẽ đưa cho tôi chai nước, dẫn tôi đến chỗ bóng râm 
ngồi nghỉ, rồi trở về nhà trọ nghỉ ngơi ăn uống.

Nhưng lần thi đại học đầu tiên tôi đã không đỗ. Tôi 
đã không lựa sức mình, chọn trường quá tầm. Tuổi 18, 
lần đầu tôi đã khóc rất nhiều khi nhận kết quả và cảm 
thấy mất hết niềm tin. Một lần nữa, bố lại là người vực 
tôi dậy, cho tôi niềm tin.

3Cuối cùng tôi cũng vào được đại học và sống 
bằng những đồng tiền chắt góp của bố mẹ. 
Những kì thi sau này mặc dù không có bố 

đồng hành nhưng những gì tôi được học, được dạy, 
bản thân luôn tự tin vượt qua một cách tốt nhất có thể.

Một mùa hè nữa lại về. Một mùa thi nữa sắp sửa đến. 
Lòng bâng khuâng tôi nhớ tới những kì thi xưa bên bố, 
nước mắt khẽ rơi, lần này không phải vì thi trượt mà là 
thương bố đến vô cùng.
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Tháng Tư vùng Tây Nguyên, khi những bông 
hoa cà-phê cuối cùng bung nở lặng lẽ chuẩn 
bị nhường chỗ cho từng chùm quả non mới 
nhú, khi đất trời thắp lên cái nắng gắt gỏng trên 
từng cành cây kẽ lá, khi cái gió và cơn mưa đầu 

mùa bất chợt gọi về, cũng là lúc mùa bướm sâu muồng 
xuất hiện.

Đi giữa Tây Nguyên mùa nắng vậy mà không mấy ai 
quan tâm đến nắng. Người ta say đắm chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp đến nao lòng của một loài côn trùng mang tên bướm 
sâu muồng. Đâu phải chỉ Tây Nguyên mới có bướm vàng, 
thế nhưng cánh bướm được giao hòa, đẫm mình trong 
nắng, trong gió thì dường như chỉ vùng đất đỏ bazan mới 
có. Chính bởi thế lòng người xa gần mới say, mới dặt dìu 
tìm về nơi đây.

Lòng tôi chộn rộn, nao nao khi thấy từng đàn bướm 
bay rồi đậu vàng cả một góc sân nhà, vàng trên những 
vũng nước nhỏ, vàng ở nơi đất ẩm ướt, ở hai bên bờ 
hồ… Dọc những cung đường xanh ngát vào bản, dọc 
những con đường nối huyện, nối tỉnh… bướm vàng dập 
dờn bay đậu khiến bước chân du khách ngược xuôi đều 
phải nán lại, trầm trồ, thưởng ngoạn. Khi ấy, đất trời Tây 
Nguyên cơ hồ như một tấm thảm vàng diệu vợi.

Người dân phố núi vẫn thường gọi loài bướm ấy với cái 
tên sâu muồng, một loài bướm rất nhỏ có màu vàng nhạt. 
Chúng thường đẻ trứng, làm sâu, tạo kén trên những cây 
muồng vốn được trồng rất nhiều ở nơi đây. Những ngày 
nắng hạn, sâu muồng lặng lẽ ẩn mình dưới những tán lá 
xanh, đợi đến thời khắc phù hợp, kén sâu sẽ cựa mình. Để 
rồi giữa bầu trời cao nguyên lộng gió, sắc vàng rợp trời 
của hàng triệu cánh bướm tung bay làm ai nấy cũng phải 
vỡ òa ngạc nhiên. 

Bướm sâu muồng là hiện tượng chỉ có ở Tây Nguyên. 
Loài bướm ấy không hề gây nguy hại cho con người cũng 
như các loài thực vật khác. Mỗi năm một lần, mùa bướm 
sâu muồng xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều phải 
hồi hộp chờ đợi, phải ngỡ ngàng ngạc nhiên vì vẻ đẹp 
của chúng.

Năm nào tôi cũng trở về thăm quê đúng vào dịp mùa 
bướm sâu muồng nở, vậy mà cảm giác tò mò và háo hức 
vẫn cứ như lần đầu biết đến mùa bướm sâu muồng vậy. 
Tôi chọn khoảng thời gian thích hợp vào giữa trưa để 
ngắm chúng. Nếu nhìn vào một cánh bướm sâu muồng 
đi lạc, hẳn sẽ không đọng lại trong ta cảm xúc gì, thế 
nhưng nếu tập trung vào cả một đàn bướm với triệu con 
cùng hòa nhịp, ta sẽ thấy sức hút đặc biệt của loài côn 
trùng mảnh mai, nhỏ bé mà vô cùng đáng yêu ấy.  

Mùa bướm sâu muồng về đẹp lắm. Bướm vàng đậu 
kín trên những chùm hoa cà-phê cuối cùng, trên bông dã 

L Ê  X U Y Ê N

quỳ hiếm hoi còn sót lại. Bướm dập dìu trên triền hoa dại 
bên đường, và đặc kín trên những vũng nước nhỏ đọng 
trên nền đất đỏ. Dọc đường đi, những cánh bướm lao 
mình trong không trung, rủ nhau sà xuống rồi lại bay lên 
như như một triền vải lụa mỏng mềm, thanh thoát, êm 
dịu, phấp phới. Chúng va mình vào xe, vào cả người đi 
đường làm biết bao tâm hồn trở nên thảng thốt. Chúng 
khiến những bước chân đang lên nương, lên rẫy bớt nhọc 
nhằn, vội vã. Chúng dệt nên khung trời kỷ niệm cho biết 
bao tâm hồn trẻ thơ...

Người ta ví tháng Tư ở Tây Nguyên là tháng của con 
ong đi lấy mật chẳng khác nào người con gái chịu khó 
của núi rừng cao nguyên dẻo dai, khỏe khoắn. Đất trời có 
thứ ngôn ngữ của nắng mưa; cỏ cây, vạn vật có thứ ngôn 
ngữ âm thanh, sắc màu. Chính cái nắng cái mưa đã làm 
nên một phần cuộc đời của con người nơi xứ sở đại ngàn 
và mùa bướm sâu muồng đã làm nên vẻ riêng cho con 
người và vùng đất phố núi nơi đây.

Tần ngần đứng giữa sắc trời vàng óng của mùa bướm 
sâu muồng tháng Tư, bỗng thấy lòng chùng chình chẳng 
muốn bước. Đơn giản chỉ vì muốn thu vào mình cảnh 
tượng đẹp mê hồn của một miền đất hội tụ rất nhiều 
những ưu ái của đất trời ban tặng. Đơn giản vì thấy thế 
giới bỗng nhiên thu nhỏ ở cái dịu dàng, nhẹ nhàng, êm 
ả đến không ngờ qua những cánh bướm nhỏ xinh tựa 
những vạt hoa bên đường rung rinh trong gió. Và đơn 
giản chỉ vì thấy cuộc đời  thật đẹp bởi những điều dung 
dị, nhỏ bé như thế.

Bất kỳ ai sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên đều quá đỗi 
quen thuộc với mùa bướm sâu muồng. Vậy mà đi giữa bầu 
trời xanh vợi, bềnh bồng mây trắng, bềnh bồng những 
cánh bướm mỏng tang, lòng người vẫn không khỏi rung 
động, xuyến xao. Lòng nhủ lòng thật nhẹ nhàng trong 
từng bước chân, hơi thở để có thể níu giữ, tận hưởng trọn 
vẹn khoảnh khắc diệu kỳ này.  
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Tháng Tư về. Có nỗi nhớ nào chộn rộn hơn khi 
mỗi chiều tan sở, ngang qua công viên, thấy 
đoàn người đang tụ tập thả diều. Ký ức bỗng 
ùa về một cách lặng lẽ, từng chút, từng chút 
một, vẹn nguyên cái thuở hồi còn ở quê, đầu 

trần chân đất, chúng tôi tay cầm chặt dây diều hạnh phúc 
với niềm vui bé nhỏ.

Cái nắng, cái gió tháng Tư làm xao động biết bao 
tâm hồn bé nhỏ, dẫu vẫn đang phải đến trường học bài, 
nhưng trong lòng thì mặc định rằng hè đã về từ rất lâu rồi. 
Tan trường, mặc kệ cái đói đang réo sôi, mặc kệ cái nắng 
chang chang đỉnh đầu, đứa nào đứa nấy đều lao thật 
nhanh về nhà sớm nhất có thể. Tất cả vì tình yêu với cánh 
diều mùa hè, với niềm vui mà chẳng thể cân, đo, đong, 
đếm, mua bằng tiền bạc. Người lớn nhìn tụi trẻ con lắc 
đầu trước niềm say mê quá độ, quên học hành, ăn uống. 

Thương quá là thương tuổi thơ nghèo khó. Thương 
những cặm cụi thâu trưa của bạn của tôi để làm diều. 
Lúc bấy giờ sách báo cũ trở thành đồ vật được tụi trẻ con 
săn lùng ráo riết, cạn kiệt, trân quý hơn bất cứ món đồ 
nào khác. Thậm chí, khi không kiếm đâu ra sách báo cũ, 
phương án làm diều bằng giấy bọc bao xi-măng cũng rất 
có khả năng xảy ra. Hết chọn giấy, lại lon ton ra phía sau 
đồi đốn tre, đốn trúc làm khung diều. Sau cùng là chọn 
dây. Đứa sang thì có cuộn dây cước, còn không đều phải 
dùng dây dù ở bao xi-măng, đó là loại dây khá nhẹ nhưng 
rất bền. Vào mùa thả diều, dù có năng khiếu hay không 
có năng khiếu về thủ công, dù làm trong một ngày hay 
hai ngày thì cuối cùng đứa nào cũng có trong tay một 
cánh diều để chơi. 

Cái nắng đầu mùa ngòn ngọt, dìu dịu cộng thêm chút 
gió làm bầu trời trở nên cao rộng hơn bao giờ hết. Đó là 
thời điểm quá tuyệt vời để đám trẻ con rồng rắn ra đầu 
triền đê, chỗ gió đón nhiều nhất mà thả. Chẳng đứa nào 
đội mũ nón, giầy dép lại càng không, cứ thế chạy thẳng 
ra đê. Cả lũ lít nhít, í ới, không mũ nón, không giầy dép, 
cầm “vật cưng” của mình trên tay với một tâm thế sẵn 

sàng nhất. Có khoảnh khắc nào sung sướng hơn khi bản 
thân mình tự làm cánh diều, lại được chính tay mình thả 
lên bầu trời cao rộng. Trong tiếng hò reo thích thú của lũ 
bạn, cánh diều từ từ bay lên một cách kỳ diệu. Bay thật 
rồi, bay thật rồi, cánh diều đã chở tiếng gió, chở những 
chờ đợi, rất nhiều hy vọng mà chúng tôi gửi gắm trong 
mấy buổi trưa liền. Trong tiếng gió vi vu, tôi thấy cả tiếng 
cười khanh khách của lũ bạn, tiếng sẻ đồng ngơ ngác 
nhìn cánh diều, thỉnh thoảng lại lích chích như muốn 
tung cánh lên bầu trời cùng cánh diều. Tôi chạy từ từ, đón 
theo hướng gió, miệng khe khẽ hát khúc đồng dao quen 
thuộc, hạnh phúc trong tim ùa về…

Tôi nhớ, nhớ lắm từng khuôn mặt của chúng bạn, nhớ 
những lần chúng tôi đua diều, xem diều ai cao nhất. Đôi 
khi phần thưởng chỉ là cái chức “thủ lĩnh” chẳng quyền lực 
hơn thường dân là bao của hội chăn bò thế mà ai cũng 
ham. Người cười, kẻ nói, đứa lại khóc thút thít khi không 
may dây diều bung tuột bay tít tận đẩu đâu. Cánh diều 
tháng Tư là cả khoảng trời mơ ước, là nơi những đứa trẻ 
quê mộc mạc gửi gắm hy vọng dầu lớn dầu bé. Ai cũng 
mang trong mình một niềm tin mãnh liệt, rằng nếu viết 
điều ước vào cánh diều thì tương lai sẽ thành hiện thực. 
Điều ước, suy nghĩ ngày ấy có thể ngây ngô, hơi viển vông 
nhưng tôi lại mãnh liệt tin rằng nhờ một phần ước mơ ở 
tuổi thơ như thế, chúng tôi mới có thể mạnh mẽ bước ra 
đời được như ngày hôm nay.

Trên đồi, triền đê, dọc bờ ruộng chẳng thể nào đếm 
nổi dấu chân của tôi ngày ấy cùng những lần thả cánh 
diều tháng Tư. Cánh diều tháng Tư là cả khoảng trời ký ức 
đẹp đẽ tôi đã lớn lên trong bao bọc của ruộng đồng của 
quê hương xứ sở. Cánh diều như người bạn thân tình của 
tuổi thơ, để mỗi khi mệt mỏi tôi lại nương theo ký ức đưa 
về, để tận hưởng được những khoảnh khắc hồn nhiên, vô 
lo, vô nghĩ. Những đứa bạn của tôi ngày xưa, giờ mỗi đứa 
mỗi phương, không biết chúng có còn nhớ ngày xưa, nhớ 
cánh diều tháng Tư nữa không? Còn tôi, ngồi đây, với ký 
ức cánh diều tuổi thơ mộng tưởng lung linh! 
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Không biết cố tình hay ngẫu nhiên, có một 
loài hoa đã chính thức có tên trên bản đồ của 
thành phố bên bờ Biển Đông, để rồi một sớm 
bình minh bất chợt thức giấc. Mới chỉ hiện diện 
vài năm gần đây nhưng sưa vàng luôn luôn 

biết cách khiến lòng người phải thao thức đắm chìm. Phải 
chăng sắc vàng rực rỡ ủ mình trong nắng mới chờ một 
ngày gọi lòng ai đắm say, ngây ngất? Có một sớm mai, sau 
khi bung mở cánh cửa, giọt sương còn khẽ gọi tiếng hót 
véo von của bầy sẻ, những cánh hoa rủ nhau đi sâu vào đôi 
mắt, len lỏi trong trái tim. Gánh đậu hủ của cô ngày ngày 
ngang qua con đường sáng nay phải mang theo những 
cánh hoa vương theo gió mà đậu trên vai áo, trên chiếc 
nón, trên tủ gỗ bạc màu theo thời gian. Nhưng con đường 
Nam Cao, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo… 
khoác lên một lớp áo mới vẫy gọi tâm hồn đa tình của 
người nghệ sĩ chìm vào cõi tịch nhiên, yên ả thả lòng trông 
theo dòng sông bốn mùa xanh trong. Tôi nghĩ, những 
người đã sống lâu lâu tại thành phố Đà Nẵng cũng chưa 
thể hòa nhịp ngay được trước vẻ đẹp lạ lùng như ngàn con 
mắt soi rọi từng ngóc ngách, từng ngõ nhỏ, phố lớn của 
thành phố trẻ. Có một điều ai cũng phải công nhận đây là 
một loài hoa đẹp, chẳng phải hoa còn có tên gọi khác là 
“cửu lý hương” đó sao. Tôi bị ám ảnh với sưa vàng đến nỗi 
không giây phút nào là không nghĩ đến, phải chăng mùa 
sưa trôi qua quá nhanh như dòng chảy của thời gian, có 
muốn níu kéo cũng đã trở thành quá khứ.

Đám bạn rủ tôi đi uống cafe ở đường Châu Thị Vĩnh Tế 
vào một buổi sáng cuối tuần, trúng con đường sưa vàng 
được trồng rất nhiều và đúng lúc hoa nở đồng loạt làm 
tăng lên khung cảnh nhẹ nhàng lãng mạn. Có lẽ ngay 
cả những người thờ ơ nhất đối với hoa hay chưa từng 
biết đến sưa vàng, dạo bước trên con đường ấy vào buổi 
sáng ấy cũng khiến suy nghĩ lạc nhịp đôi chút. Tôi lặng 
lẽ khuấy ly cafe thì những cánh hoa đầu tiên vừa mới 
chớm nở đã lìa cành theo gió hòa tan cốc trà. Cốc trà 
mát lạnh tự dưng tỏa hương ngào ngạt khiến đôi môi 
không thể cầm lòng, hay hình như có cô gái vé số lặng 
lẽ nhặt cánh hoa trong khi người bạn đang “lựa số” làm 
cho không gian thổn thức, trầm tĩnh không thể tả thành 
lời. Bạn hỏi, hay mày làm bài thơ sưa vàng nữa đi, khung 
cảnh như ri đúng ý rồi chớ chi nữa. Tiên Phước quê mình 
cũng đang nở rộ sưa vàng và ở đó có em gái “quần manh 
áo cộc” ngày nào bây chừ đã vươn vai trở thành thiếu 
nữ. Còn ở phố tao chưa có người yêu lấy xúc cảm mô mà 
viết, nói là nói rứa thôi, chứ thực ra tôi đã phải lòng mùa 
sưa Đà thành mất rồi, không thể kìm lòng hơn được nữa.

Dạo vòng vòng qua các con phố với dòng người ngày 
mô cũng vội vã chạy ngược chạy xuôi, tôi tìm cho mình 
một chỗ lật mở tờ báo mới mua hồi sáng. Bức tranh mùa 
sưa được người họa sĩ vẽ thật đẹp và nhẹ nhàng, những 
cánh hoa từ đây bay đến chạm nhẹ đôi mắt nhỏ, cảm thấy 
cuộc sống nhẹ tựa như mây. Có lẽ mùa sưa trôi qua nhanh 
quá, chưa nở đã vội tàn. Mấy hôm nay, tôi vẫn thường 
đi qua những con đường có hoa sưa để ngắm nhìn cho 
thỏa thích, nhiều cung đường hoa nở chỉ ngang tầm mắt 
người. Thật ra sưa là cây cổ thụ có giá trị lấy gỗ, cây rất to 
và vươn lên rất cao, chiếm trọn lấy khoảng không gian 
rộng lớn. Nhưng sưa ở Đà Nẵng là hoa được chiết cành, 
người ta chặt nhánh cây già để trồng trên phố mới và vô 
tình tạo nên khung cảnh nên thơ như là sự sắp đặt nào đó 
làm lòng người thư thái, an nhiên lạ kỳ. Tôi lặng lẽ viết lên 
đôi dòng trong màu nắng đầu hạ: 

xin em đừng quét dọn thềm hoa vàng 
đâu phải phương trình nào cũng có nghiệm đâu em 
đâu phải bài toán nào cũng có đáp số 
khi cánh hoa khắc sâu môi mềm… 

Rồi mai đây, những cánh hoa vàng sẽ trải đầy góc 
phố, tạo nên những thảm hoa óng ả, mềm mại gieo rắc 
trên bước chân người lữ khách. 

Tôi bất chợt nhận ra có vô vàn mắt hoa như đang 
gọi mình, xuyến xao… 

* Ảnh tác giả

P H A N  N A M
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T H Ơ

Có đôi
  K I M  H O A

Bềnh bồng mây trắng bay xa
Chim dang đôi cánh hoan ca giữa đời
Thắm tình chim lượn có đôi
Đường xuân vạn nẻo… ngọt lời yêu thuơng
Xuân còn níu sợi tơ vương
Người còn níu bước vô thường đang đi.

Nghe tâm về cội bồ-đề
  T RẦM  T H A N H  T UẤN

Nghe tâm về cội bồ-đề
Giã từ một cõi lầm mê bụi trần 
Cố tìm một kiếp trường xuân
Hay đâu chữ Ngộ ở gần mà xa
Nổi nênh giữa chốn ta-bà
Lấy Nhân làm cội sinh hoa vô phiền 
Lãi đời vốn bởi nghiệp duyên
Giữ câu chánh niệm về miền Như Lai.

Mùa hoa gạo nở
 P HẠM  T H Ị  T H A N H  V Â N

Tháng Ba hoa gạo nở
Đỏ cả một góc trời
Chim chóc về quấn quýt
Chuyền cành vui cuộc chơi

Mái chùa rêu phong cổ
Mặt hồ hoa gạo soi
Trời cao mây gió lộng
Thoáng một niềm chơi vơi

Khách về chùa lạy Phật
Bâng khuâng ngắm lưng trời
Nhuốm sắc hoa đỏ thắm
Thấy tuổi thơ đang trôi

Nhớ Mẹ xưa áo lụa
Dắt con qua lưng đồi
Nhặt cánh hoa gạo đỏ
Cài mái tóc buông lơi

Nay thấy hoa gạo nở
Lòng con luống bùi ngùi
Cảm trong làn gió thổi
Mùi hương nào xa xôi!

Hoa từ bi nở
  D IỆU  H O A

Chim chuyền… gõ thức bình minh
Nhả hơi thở ấm hồi sinh muôn loài
Xua tan bao nỗi bi ai
Thắm tình nhân loại tháng ngày an vui
Vén vun dặm bước đường đời
Hoa từ bi nở nụ cười soi tâm
Từ trong ảo ảnh thăng trầm
Cấu trần giũ sạch lỗi lầm buông xuôi!

Thân cò
  P HẠM  Á N H

Thân cò lặn lội rong rêu
Áo tơi nón lá hắt hiu phận mình
Cả đời cõng nắng lung linh
Mà nghe thế thái nhân tình lắt lay

Mò cua bắt ốc mỗi ngày
Thân quen bùn đất thương người lấm lem
Đông đầy rét buốt nhá nhem
Ngàn sao mờ ảo trời đêm mịt mờ

Thời gian xuống ruộng lên bờ
Dẻo thơm hạt gạo xanh mơ nỗi niềm
Líu lo bụi ớt chim chuyền
Cảm thương giun dế lụy phiền cỏ cây.
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Thanh minh
  T ỊN H  B Ì N H

“Thanh minh trong tiết tháng Ba...”
Khói hương nguồn cội la đà bay qua
Nao nao đất tổ quê cha
Ngược xuôi muôn nẻo bao xa cũng gần
Cù lao chín chữ thâm ân
“Miệng nhai cơm búng...” bâng khuâng tấc lòng...
Mộ chiều đắp mảnh trăng cong
Nén hương thắp muộn vẽ vòng vu vơ
Đìu hiu cỏ lạnh xác xơ
Phất phơ làn khói nối bờ âm dương...

Xưa trong hồn nay
  P H A N  T H À N H  M I N H

Đi đâu mà chẳng quay về
Đừng vì ngõ hẹp mà chê xóm nghèo
Lớn từ đồng đất gieo neo
Từ chân ruộng trũng từ cheo leo rừng

Nước đi nước nhớ ngọn nguồn
Thuyền đi thuyền nhớ lạch luồng suối sông
Bước không qua khỏi dấu chân
Chẳng sao biết được đâu ân nghĩa dày 

Mùa thao thức đợi trong cây
Mai bên nắng ấm vui vầy sinh sôi
Hương còn ấp úng trên môi
Ghét thương chi để cho lời bay đi

Đêm đồng vọng tiếng từ quy
Ba trăng lúa đã dậy thì hay chưa
Áo về vá lại nắng mưa
Mũi khâu vẫn nhớ ngày xưa khó nghèo.

Nếu là
 N G U YỄN  C Ô N G  K H A N H

Nếu là một giọt sương đêm
Xin đem tươi mát bên thềm trời mai
Nếu là dòng chảy sông dài
Phù sa bồi đắp tháng ngày quê hương.
Nếu là cây phượng sân trường
Khắc ghi kỷ niệm thân thương học trò
Nếu là hạt ngọc trời cho
Nuôi người năm tháng không lo đói cùng.

Nếu là một mảnh tình chung
Sẻ chia bất hạnh những vùng lũ qua!
Nếu là câu hát, lời ca
Ngợi khen gương tốt gần xa tháng ngày.
Nếu là nguyện ước ngày mai
Mong tình mãi đẹp ta hoài thủy chung
Nếu là tất cả nhớ nhung
Thương đời cha mẹ nuôi cùng đàn con!
Nếu là vầng sáng trăng tròn
Tình thơ trang trải nước non, quê nhà...
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T R U Y Ệ N N G Ắ N

Lòng xa chỗ ngõ cũng xa, ông nghiệm ra điều đó khi 
đã hết quan, với mênh mông cay đắng. Đã bao lần ông lẩn 
thẩn tự vấn, sao lắm kẻ đổi lòng dễ như trở bàn tay!? Ngày 
ông còn ngất ngưởng trên chiếc ghế quyền lực nhất đơn 
vị, khối kẻ nhũn như con bún tươi mỗi khi diện kiến hoặc 
lúc thập thò trước cửa nhà sếp mà được mời vào uống 
nước đã sướng tê người, hôm sau có quyền vênh mặt 
khoe với đồng nghiệp. Thế nhưng khi ông vừa bàn giao, 
khối thuộc cấp đột ngột tụt cảm xúc như bong bóng xì 
hơi, dửng dưng như người lạ. Gặp nhau, bọn họ đãi bôi vài 
câu quấy quá rồi lủi nhanh như lươn, đến cái bắt tay cũng 
hời hợt, lời thăm hỏi cũng chiếu lệ như được lập trình sẵn. 
Thảm hại hơn, có những kẻ ngày hai lần ngang qua trước 
khuôn viên tiền tỷ của sếp cũ nhưng chẳng thèm ngoảnh 
mặt, liếc ngang một cái; mặt lạnh như khí trơ.

Có điều ông chưa một lần tự vấn, đồng nghiệp đổi 
thay hay chính ông không chịu thay đổi; khi chức quyền 
quá khứ vẫn lởn vởn trong tâm tưởng khiến ông chưa thể 
hoàn dân “toàn tập” để bao dung gần gũi với mọi người. 
Và nữa, sự méo mó nhân tình ông đang hứng chịu đâu 
phải xuất phát từ một phía.

Vẫn giữ thói quen được người khác đến thăm, ông 
chẳng qua lại với láng giềng, cả khi đã có ngày rộng 
tháng dài. Đáp lại, ít người lai đáo nhà ông, khiến ngôi 
biệt thự xanh từ màu sơn đến cây lá bỗng trơ trọi, bơ vơ. 
Lắm lúc chủ nhân của nó đứng sau vòm lá trong vườn 
nhìn những đồng nghiệp dửng dưng đi qua mà lòng 
man mác; người quen vẫn gần đấy nhưng xa đấy.

Ông quyết làm cuộc cách mạng về chỗ ở, sau bao trăn 
trở; vợ con xúm vào ngăn nhưng không được. Đó là mảnh 
đất ngoại ô, lúc đầu ông định “ôm” để chờ thời, được giá 
thì đổi chủ. Nay muốn tránh dư chấn từ quá khứ vọng về 
đang khuấy động sự bình yên trong lòng, ông chọn chốn 
xa cách ấy. Sau gần năm bận rộn, gia đình ông có nhà mới.

* * *
Mỗi sáng ngồi dưới mái vòm trên tầng thượng, vừa 

nhâm nhi cà-phê vừa ngó quanh, ông thu nhận được 
bao điều. Cái nghèo nơi đây hiện hữu trong dáng tất bật 
của bà nhặt ve chai hay em bé đánh giày; của ông đạp 
xích-lô hay chị bán đồ ăn vặt với tiếng rao uể oải hằng 
đêm. Đèn đường tù mù bên những lối đi lỗ chỗ và những 
mái nhà lụp xụp như càng tô đậm sự nghèo khó chốn 
này; ngôi nhà mới xây hoành tráng của ông vì thế càng 
cô đơn sừng sững. Láng giềng ngần ngại khi đứng trước 
cánh cổng uy nghi và ông cũng ít khi bước ra khỏi nhà 
để gần hơn với xung quanh. Chợt nhớ lời người xưa “bần 
cùng sinh đạo tặc”, tinh thần cảnh giác trong ông trỗi dậy; 
liền đó, cửa đóng then cài.

 N G U YỄN  T RỌN G  H OẠT

Tuổi cán đích sáu mươi, ông về nghỉ. Người 
kế nhiệm vốn là thuộc cấp của ông, khá trẻ 
so với trọng trách được giao. Hôm bàn giao, 
anh lộ rõ lo lắng khi tiếp nhận nhiều công 
việc dang dở. Anh hỏi tỉ mỉ những việc giải 

quyết tiếp theo; lại muốn biết kinh nghiệm người đi 
trước; vừa hỏi vừa ghi chép. Cách tiếp cận cương vị mới 
không tự tin lắm của người kế nhiệm khiến lòng tự cao 
trong ông được dịp vênh váo. 

Nhà gần đơn vị nhưng nỗi buồn và sự cô đơn của ông 
trong những ngày về hưu như nhân lên. Khi ông còn 
tại chức, nhiều đồng nghiệp khuyên nên ở gần đơn vị 
để dẫu về nghỉ, anh em vẫn bên nhau; ông cho là phải 
nhưng nay mới thấy nhầm, nhầm kinh khủng! 
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Cũng nhìn từ trên cao, ông hay để ý hai cụ già thường 
ngồi bên nhau nơi bộ bàn đá trước hiên nhà đối diện. 
Người chủ nhà trẻ hơn hay bỗ bã gọi người kia là “cụ”; 
đáp lại, khách kêu “chú” thân tình. Nhìn bộ đồ bộ đội 
màu cỏ úa đã cũ và loáng thoáng nghe chuyện giữa hai 
người, ông chắc họ từng là lính. Khách thường đến vào 
cuối ngày, dựng chiếc xe đạp có buộc bó cỏ phía sau vào 
tường rào, vừa ngồi xuống ghế đã gọi với vào trong: “Đâu 
rồi?”. Giọng người kia đáp lại như reo “đây rồi, đây rồi” và 
vội vã bê nước ra. Họ ngồi bên nhau cho đến nhá nhem 
tối, khi kể chuyện xưa, lúc bàn thế sự; hai người có vẻ hợp 
ý nhưng lắm khi cũng tranh luận tưng bừng. 

Một hôm, chủ nhà nói như ra lệnh: “Cụ dẹp bò bê, thỏ 
thiếc đi!”. Đáp lại là vẻ ngơ ngác cùng đôi mắt căng tròn 
của khách. Gia chủ lắc đầu, tiếp: “Cụ là tướng mà khắc khổ 
hơn cả thảo dân thứ thiệt, suốt ngày cứ lọ mọ cỏ rác với bò, 
thỏ; không sợ người ta dị nghị sao!?”. 

Khách nhìn sững, người hơi ngả về phía sau rồi bất ngờ 
nhỏm dậy, to tiếng: “Chú nói hay nhỉ, tôi gốc nông dân, hết 
cầm súng thì quay về với việc mình thích là nuôi trồng. Làm 
gì phải sợ ai?!”. 

Chủ nhà có vẻ đuối lý nên nhìn lảng ra sân rồi giảng 
hòa bằng tiếng cười hà hà, lại đặt tay lên vai khách như 
thể vỗ về.

Hóng hớt từ xa nhưng chuyện của hai người càng lúc 
càng thu hút ông. Chiều chiều ông lại lên tầng thượng 
tưới rau, nghe chuyện họ vọng sang. Được cái, hai cụ có 
vẻ nặng tai nên nói hơi to, chắc tưởng ai cũng có vấn đề 
về thính lực như mình. Đã thế, người đứng xa càng dễ 
dàng “bắt sóng”. Có một chuyện ngụ ngôn chủ nhà kể với 
khách khiến ông cũng giật mình.

Chuyện rằng, có một con chuột rất cao ngạo khi 
được tự do trú ngụ kiếm ăn trên bàn thờ Phật; chẳng 
những nó không bị đánh đuổi mà còn được tung tăng 
thỏa thích. Chuột càng vênh váo khi thấy mỗi ngày 
người người quỳ lạy, thành tâm khấn vái trước chốn 
thiêng nó đang chễm chệ. 

Khi một con mèo phóng tới, nhe răng; chuột quắc mắt, 
nạt lớn: “Mày đừng láo, đến con người cũng phải phủ phục 
dưới chân ta! Ngươi lạy đi!”. 

Mèo cười phá lên rồi dằn giọng:“Đứa u mê đần thối kia 
nghe đây, mọi người lạy ngươi chỉ vì cái vị thế ngươi đang 
đứng mà thôi, hiểu chưa? Giờ trả giá cho kẻ hoang tưởng đã 
tới!”. Nói rồi mèo lao đến xé xác con mồi.

Nghe xong, khách cười mỉm, buông lời nhỏ nhẹ: “Hay!”. 
Chuyện cũng làm người nghe ké như ông liên tưởng suy 
tư và kéo dài khoảng lặng sau đó. Đã có lần ông định 
bước qua nhà bên, bắt chuyện với hai người quen mà lạ 
ấy nhưng cứ ngập ngừng.

Ông ngạc nhiên khi không thấy người khách già đến 
nữa, một ngày, hai ngày rồi liền nhiều ngày sau đó. Nơi 
bàn đá trước hiên nhà đối diện, chỉ lẻ loi bóng gia chủ vào 
những buổi hoàng hôn, với dáng ngồi bất động, mắt buồn 
nhìn xa xăm; đôi khi lại thơ thẩn đi ra đi vô. Chiều chiều, cụ 

lại đóng bộ chỉnh tề, chờ con trai về, chở đi đâu đấy.
Không đừng được, ông bước qua nhà đối diện, lại bên 

chủ nhà đang ngồi một mình như nhiều buổi chiều trước 
đó. Thấy khách có vẻ ngần ngại, gia chủ vồn vã mời chào. 
Xởi lởi, bao đồng một lúc rồi ông hỏi về người thường thấy. 

“Cụ mất rồi!”. Lời khô khốc ấy khiến ông hẫng hụt, ngơ 
ngác. Chủ nhà vừa rót nước vừa nói tiếp: “Cụ nằm ngủ rồi 
ngủ luôn chứ chẳng đau ốm gì”. 

Mặc cốc trà ngát hương như mời gọi, cả hai ngồi lặng, 
đưa mắt ra đường, bâng quơ. Lâu thật lâu, ông đột ngột 
lên tiếng: “Chắc cụ là người trong gia đình bác?”. 

Đáp lại là giọng trầm buồn: “Thủ trưởng cũ của tôi đấy. 
Khi cụ là phó tư lệnh quân khu, tôi là lính cần vụ cho cụ”. 

Đôi mắt già nua chớp chớp; tiếng thở dài não ruột 
khiến nỗi buồn lây sang ông. Thấy con trai đứng bên 
chiếc xe máy trước cổng nhìn vào, có ý chờ, người cha nói 
với ra: “Ngày mai là lễ chung thất của cụ, con nhớ mua bánh 
trái thắp hương. Mai, ba qua sớm”.

Họ ngồi với nhau đến khi phố lên đèn, lòng càng cởi 
mở, chuyện càng sâu đậm. Người lính già bùi ngùi kể 
về thủ trưởng cũ, chốc chốc giọng nghẹn lại, mắt rớm 
lệ. Chuyện vụn như những nhát cắt từ một thân cây đã 
cho ông chắp nối, hình dung về người chưa kịp biết tên. 
Gia chủ kể rằng, ngày cụ được phong tướng, người thân 
không dám chúc mừng vì thấy cụ buồn lặng lẽ, suốt đêm 
cứ đi ra đi vô hút thuốc. Nghe lính gặng hỏi, cụ thổ lộ rằng, 
trong giờ phút đáng ra rất vui thì cụ lại buồn khi nhớ bao 
đồng đội đã ngã xuống trước ngày hòa bình. Lúc được 
quân khu đề nghị phong anh hùng, cụ kiên quyết từ chối 
vì cho rằng có nhiều đồng đội còn xứng đáng hơn; thế là 
thay vì nói về thành tích của mình, cụ kể chiến công của 
những đồng đội đã hy sinh. Vì thế, cho đến khi cụ mất, hồ 
sơ đề nghị phong anh hùng cũng chưa thể hoàn thành.

Người kể lan man, nhớ đâu nói đấy, chốc chốc lại “à 
quên”, “còn chuyện này nữa”. Nhiều chuyện lắm, chẳng 
hạn như, khi đi kiểm tra công trình phòng thủ trên 
đảo, được ngư dân cho ít cá khô, cụ bảo chia thành 
mấy phần bằng nhau, cho mình và cho những người 
phục vụ. Đó là những tháng năm đói nghèo xơ xác sau 
chiến tranh, có được chút “tươi” quí lắm! Lúc lên công 
tác Tây Nguyên, tỉnh đội biếu mấy kí cà-phê “của nhà 
làm được”, cụ cũng chia đều cho những người lính gần 
gũi… Người kể mếu máo, giọng đẫm nước khi nhắc lại 
kỷ niệm với người đã khuất: “Cũng nhờ cụ trợ giúp mà 
các con tôi mới có điều kiện học xong đại học”. 

Người lính già cúi xuống, đưa tay lên ngực, cố nén cảm 
xúc dâng trào; lặng một lúc rồi kết thúc chuyện bằng 
giọng bi thương, nuối tiếc: “Thủ trưởng như thế, lính nào 
không thương, phải không anh!?”.

Ra về, ông miên man nghĩ, ở nơi xa thẳm kia, chắc 
vị tướng ấy sẽ mát lòng khi biết mình vẫn tươi nguyên 
trong tâm trí người ở lại. Chợt nhớ bao ánh mắt ghẻ 
lạnh của đồng nghiệp cũ khi gặp lại, ông thấy tràn đầy 
xót xa, tủi hổ. 
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G I Ớ I  T H I Ệ U  S Á C H 

Thế rồi khi dấn bước vào đời người ta đã quên 
bài học ngày xưa đó. Mải mê tìm kiếm một búp 
sen vàng sen bạc rực rỡ hào quang ở tận chân trời. 
Cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái  Lá 
xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc 
cũng chỉ là  Nhị vàng bông trắng lá xanh  đó thôi.
Chẳng thêm chẳng bớt.

Nó vậy đó. Nó như thị. Nó Như Lai. Lá xanh bông 
trắng lại chen nhị vàng coi lăng xăng, chen chúc, quần 
quật, xanh đỏ tím vàng vậy cũng chỉ để rồi rốt cuộc Nhị 
vàng bông trắng lá xanh…

Đừng tìm đâu nữa cho mất công.

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích.
(Trần Nhân Tông)

Của báu trong nhà sẵn đó rồi! Viên ngọc trong chéo 
áo người cùng tử sẵn đó rồi. Chẳng qua vì không thấy 
biết.

Cái đóa sen đó cứ xòe ra rồi khép lại. Khép lại rồi xòe ra.
Từ nghìn xưa cũ. Đóa sen của thiên thu vẫn lung linh 
giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, thoảng ngát 
hương thơm…

Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: Gần bùn mà chẳng hôi
tanh mùi bùn!

Nó tuyệt vời bởi nó giản đơn. Nó chung thủy. Nó 
chẳng vì ai để tỏa hương. Nhưng cũng đủ làm cho cái 
mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu…

Khai thị là để ngộ nhập. Nhập về đâu?  Về Như Lai 
tạng. Về bào thai Như Lai. Về Chơn tâm thường trú. 
Về Thể tánh tịnh minh. Nhưng, không chỉ vậy. Nhập 
còn là nhập thế. Đóa sen không chỉ nhập vào cõi 
Phật mà còn nhập vào cõi bùn nhơ giữa chốn Ta-bà.
Sen vậy đó. Tìm kiếm đâu xa. 

LTS: VHPG xin giới thiệu một cuốn sách mới của Đỗ Hồng Ngọc, tập hợp đa số các bài viết từ suy gẫm 
về Phật học và Đời sống trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo để chia sẻ cùng bè bạn thân quý gần xa trong mùa 
Phật đản. Ngắn gọn. Chữ to. Dễ đọc cho người có tuổi. Và dĩ nhiên, dành cho cả các bạn trẻ quan tâm đến 
một nếp sống an lạc, hạnh phúc…
Sau đây là bài Thay lời tựa của tác giả.

ĐỖ  HỒN G  N GỌC

Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng bông trắng lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

(Ca dao/ Quốc văn Giáo khoa thư)

Từ những ngày còn thơ dại ai mà chẳng nghêu ngao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…
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N É T  Đ Ẹ P

1Năm nay tôi đã 36 tuổi, độc thân. Anh cả và 
chị hai tôi đều đã lập gia đình, có cơ sở làm ăn, 
nhà cửa, con cái. Tôi là con trai út nên vẫn ở 

nhà cha mẹ (lạy Phật, song thân tôi đều đã qua đời!). Từ 
trước, tôi chăm chỉ học hành, học khá giỏi, tốt nghiệp 
đại học xong thì được tuyển vào một công ty lớn. Cần 
cù, nhẫn nại, siêng việc và có lẽ có năng khiếu, tôi được 
ban giám đốc tín nhiệm, rồi hai năm sau, được giao 
việc soạn thảo các hợp đồng lớn, giao tiếp, thương 
lượng với các cơ quan đối tác. Công việc suôn sẻ suốt 
hơn mười năm. 

Thế rồi chẳng biết vì sao, những nỗ lực của tôi bỗng 
chẳng mang lại kết quả gì. Gần hai năm nay, tôi chưa 
tìm được một hợp đồng quan trọng nào! Ban giám đốc 
hẳn đã hết tin tưởng ở tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao 
lại đến tình trạng này. Lo lắng, buồn phiền, rối loạn, 
mất ăn, mất ngủ, mất tự tin… Đồng sự ái ngại nhìn tôi, 
tôi sinh ra mặc cảm tự ti.

Một đối tác ở New Delhi muốn thảo luận với công 
ty tôi để thực hiện một hợp đồng mới, rất quan trọng, 
yêu cầu được gặp người đại diện chính thức của công 
ty. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi lấy lại sự tín nhiệm của 
ban giám đốc nên tình nguyện đảm nhận công việc 
ấy. Vị giám đốc đắn đo, tôi cứ nài nỉ mãi; có lẽ nghĩ đến 
công sức của tôi trong mười năm qua nên cuối cùng 
ông chấp thuận. 

Tuy vậy, ông nói: “Anh nhọc nhằn đã lâu, đi chuyến 
này xong thì về nghỉ ngơi đi!”. 

Tôi ngẩn người giây lát rồi nói nhỏ: “Dạ…”. 
Như vậy nghĩa là chuyến đi này thành công thì có 

thể tôi được nghỉ ngơi dăm bảy ngày, còn nếu thất 
bại thì tôi phải nghỉ ngơi luôn, tức là bị đuổi việc; tôi 
nghĩ thế.

Tôi bay đến New Delhi, làm việc với đối tác suốt 
một buổi sáng mà chưa có thỏa thuận nào. Đến chiều 
cũng vẫn là số không. Ôi, thất bại nữa rồi! Hình như tôi 
bị nhức đầu và choáng váng. Trở về khách sạn, tôi bỏ 
bữa ăn, nằm miên man suy nghĩ vẩn vơ. Tiện tay, tôi vớ 
lấy cuốn sách quảng cáo du lịch trong ngăn kéo đầu 
giường của khách sạn, đọc lướt… rồi Dharamshala, 
Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn Độ… Dharamshala, nơi mà 

thanh thản nỗi lòng
V I Ê N  T U

dì tôi, Ni sư Đ.Q. đang tu học mà suốt ba năm qua tôi 
không liên lạc. 

Liên lạc với chùa của Ni sư ở thành phố Hồ Chí Minh, 
tôi xin số điện thoại của Ni sư…

2Qua điện thoại, Ni sư vui vẻ và tỏ ý mong gặp 
tôi. Thế là tôi quyết định làm một chuyến 
đi Dharamshala. Sáng hôm sau, tôi liên lạc 

với phòng vé đề nghị được dời ngày về một tuần. 
Khoảng sáu giờ chiều, tôi rời khách sạn, mua vé xe đi 
Dharamshala. Suốt 12 giờ ngồi trên xe, nhìn phong 
cảnh núi rừng hai bên đường, đường quanh co, khúc 
khuỷu, thường lên dốc, xe lắc mạnh nhưng tôi vẫn có 
cảm giác thanh thản. Xe lên dần độ cao cho đến trên 
10.000 mét cách mặt biển.

Gần sáng, trời se lạnh… Dharamshala đây rồi. Tôi tìm 
được một khách sạn cũng khá tốt, không xa Học viện 
Sarah (Sarah College for Higher Tibetan Studies), nơi dì 
tôi, Ni sư Đ.Q đang tu học. Buổi trưa khách sạn, tôi đọc 
được mấy trang quảng cáo du lịch tại Dharamshala và 
được biết: Dharamshala có diện tích 27,6km2, dân số 
53.543 người, ở phía Tây bắc Ấn Độ, thuộc quận Kangra 
của bang Himachal Pradesh, vào thế kỷ XIX, người Tây 
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McLeod Ganj, gọi là thượng Dharamshala, với độ 
cao khoảng 1.700m, khí hậu mát mẻ vào mùa hè, mùa 
đông nhiệt độ trung bình dưới 10 độ, ban đêm có khi 
xuống dưới không độ, và mùa mưa sẽ rơi vào từ tháng 
6 đến tháng 8.

McLeod Ganj trở thành thị trấn mang nét du lịch, nơi 
đây khách nước ngoài đến rất nhiều, họ đến tham quan, 
viếng cảnh nhưng có một số người nước ngoài  ở đây 
học pháp và hành pháp. Đặc biệt là các ngày pháp hội 
Teaching của ngài Dalai Lama - được tổ chức tại tu viện 
Namgyal là nơi ngài đang cư trú - mọi người về nghe 
pháp rất đông. Người Tạng có đời sống tâm linh rất cao 
nên ngày nào ngài Dalai Lama giảng pháp họ đều có 
mặt; họ còn tạm dừng công việc để nghe ngài giảng. 
Nhất là các cửa hàng trên phố hôm đó sẽ đóng cửa. 

Ai đến đây cũng cảm nhận được đời sống tâm linh 
của người Tạng, mỗi ngày họ đều đi kinh hành (kora, 
tiếng Tạng) vào buổi sáng và buổi chiều. Họ vừa đi vừa 
trì chú, lần hạt tràng và quay kinh luân, một số thì lễ 
lạy trên ván (trượt trên ván, kiểu lạy của người Tạng). 
Không riêng gì Phật tử, kể cả tu sĩ, các vị hàng ngày 
cũng đi kinh hành như thế. Đây là nét đặc trưng riêng 
biệt và cũng là thói quen của người Tạng.

Người Tạng thế hệ trước sống đời du mục, nên họ 
không được học hành (trừ ở các tu viện, bắt buộc học 
chữ để đọc kinh). Ở Dharamshala này, thế hệ thứ nhất 
(kể từ 1960), đa phần người dân Tạng không biết chữ, 
qua thế hệ thứ hai đã được học hành, hiện nay đang là 
thế hệ thứ ba, chính phủ lưu vong của họ đã xây dựng 
được trường học và con cháu họ đã được đến trường. 
Ngoài hệ thống giáo dục, người Tạng còn có bệnh viện 
riêng, các bệnh viện này được tài trợ bởi chính phủ và 
quỹ của ngài Dalai Lama. Vì thế khi đau ốm bệnh tật 
tiền viện phí và thuốc rất ít.

Ở đây, ngoài bàn Phật, hầu như nhà nào cũng “thờ” 
ngài Dalai Lama. Nếu lần đầu nhìn thấy nhiều người 
sẽ không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc vì sao ngài còn 
sống mà được thờ cúng như người đã mất, nhưng 
không phải như vậy, họ kính ngưỡng ngài như vị Thầy 
tâm linh. Và phẩm vật dâng cúng  cũng rất riêng, họ có 
thể dâng cúng nhiều phẩm vật, nhưng đặc biệt không 
thể thiếu nước. Nước ít nhất bảy chén, sáng cúng chiều 
đổ, và mỗi ngày thay nước đều đặn như thế. 

Bánh Torma cũng không thể không có trong những 
ngày lễ như Losa (Tết Tạng) hoặc là lễ Puja (lễ tụng kinh 
cầu nguyện). Nhất là trong các tu viện, bánh Torma 
được làm rất đẹp, hoa văn và màu sắc rất đa dạng, tính 
nghệ thuật rất cao. Thường thì sau khi lễ cầu nguyện 
hoàn mãn, (3 ngày, 7 ngày hoặc có thể nhiều ngày 
hơn), bánh sẽ được hạ xuống, vo thành viên tròn tròn 
phát cho mọi người, họ nhận lấy với niềm tin được gia 
trì rất lớn. [Bánh Torma, nguyên liệu bột tsampa và sữa, 
nên qua vài ngày sữa lên men, khi ăn mùi vị giống như 
bị thiu, rất khó ăn].

Tạng đã di cư đến đây. Năm 1969, Đức Đạt-lai Lạt-ma 
thứ 14 đã cùng một đoàn đông người trốn khỏi Trung 
Quốc sang Ấn Độ, được Thủ tướng Nehru đồng ý cho 
cư trú tại Dharamshala, lập chính phủ Tây Tạng lưu 
vong, lập tại Dharamshala Thượng (còn gọi là McLeod 
Ganj) tu viện Namgyal, nơi mà hiện nay Đức Đạt-lai Lạt-
ma 14 vẫn an trú và giảng pháp. Thì ra Dharamshala là 
một địa điểm du lịch, hành hương nổi tiếng mà bấy lâu 
vì bận công việc nên tôi không biết đến.

Đến 3 giờ chiều hôm ấy, tôi đến gặp dì tôi, Ni sư 
T.N.Đ.Q tại Học viện Sarah. Sau lời chào hỏi ban đầu, với 
ly nước cầm tay, từ phòng ở của Ni sư, tôi nhìn xuống 
phía đằng kia của sân Học viện, trông thấy nhiều vị Tỳ-
kheo mặc áo đỏ thẫm đang quây quần, có người vung 
tay múa chân như đang đi bài quyền trong võ thuật. 
Hỏi, được Ni sư bảo rằng đấy là một tiết học, tranh luận 
về triết lý Phật giáo. Sinh động, kỳ thú vô cùng.

Trong gần 3 giờ, Ni sư giảng cho tôi khá rõ về 
Dharamshala, tôi lấy bút ghi tắt vào sổ tay, nhưng vì 
mải theo lời giảng, có nhiều chi tiết tôi đã bỏ qua. Khi 
trở về khách sạn, tôi chép lại cẩn thận hơn như sau: 

Dharamshala, bang Himachal Pardesh, một trong 
những nơi người Tạng tị nạn ở Ấn Độ. Nơi đây, người 
Ấn và người Tạng sinh sống chung. 
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Bột Tsampa và trà sữa là những thức ăn chính của 
người Tạng, rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với các vị 
tu sĩ trong giai đoạn nhập thất. Trà sữa của người Tạng 
và người Ấn hơi giống nhau, nhưng trà của Tạng ngoài 
trà ngọt còn có trà bơ. Vào mùa đông, bột tsampa và 
trà bơ là thức ăn giữ ấm cho cơ thể rất tốt. Ngoài thức 
ăn thực vật,  món ăn của họ còn có động vật, các tu 
sĩ họ cũng có thể dùng động vật, riêng vào các ngày 
lễ vía (theo lịch Tạng) họ dùng thực phẩm chay. Và 
hiện nay vào ngày thứ tư hàng tuần, ngài Dalai Lama 
khuyến khích mọi người ăn chay để bảo vệ động vật. 
Vì thế theo xu hướng hiện nay, có rất nhiều tu sĩ phát 
nguyện không dùng động vật nữa. 

 Đến McLoed Ganj, sẽ nhận thấy một màu sắc Phật 
giáo Tây tạng qua pháp phục của các vị tu sĩ. Theo 
truyền thống của người Tạng, hầu như nhà nào cũng 
gởi con vào tu viện khi còn bé, vì thế ở các tu viện, số tu 
sĩ rất đông, kể cả tu viện Ni. Một tu viện có thể cả trăm 

Ảnh: Kim Sa



58                      VÙN HOÁA PHÊÅT GIA ÁO   1 - 5 - 2018

Gompa, Nobulingka… Kiến trúc tại các tự viện này rất 
đẹp. Không quá đồ sộ mà vừa vặn, hài hòa, vừa trang 
nghiêm, vừa thân mật, và nhất là mang đặc trưng văn 
hóa Tây Tạng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy xúc động, 
như được trở về quê hương của quá khứ xa xăm, được 
vỗ về… Tưởng như niềm tin Tam bảo vốn chìm sâu từ 
gần hai chục năm qua bỗng trỗi dậy. Thế rồi một niềm 
an ủi, vỗ về, khuyên nhủ, dặn dò.

Tôi cũng có vài lần tản bộ qua các đường phố nhỏ 
hẹp, xem người dân ở đây sinh hoạt. Các tiệm, hàng 
quán đều nhỏ, màu sắc rực rỡ có thể ban đầu khiến 
du khách ngỡ ngàng nhưng chẳng bao lâu họ sẽ thấy 
mình hòa mình vào cái không khí đặc sắc, lạ lùng mà 
rất thân mật. Những đôi mắt sáng, những nụ cười hiền 
và thường khi là những câu tiếng Anh, khá nhanh và 
khó nghe hiểu.

Trước và sau mỗi buổi được đưa đi tham quan, tôi 
đều ghé lại Học viện Sarah, nơi Ni sư trú ngụ. Một căn 
phòng vừa phải, đơn giản, ngăn nắp, tinh sạch, mọi 
thứ đều như thuộc một căn nhà nhỏ, ngoài các thứ 
thường dùng, tôi để ý đến bàn thờ Phật, nhỏ mà dẹp, 
trang nghiêm, có chuông mõ, hương hoa…

Tại đây tôi cũng được gặp Sư cô N.A cũng đang tu 
học tại học viện này, dáng vẻ trang nghiêm, hiền hòa 
và khi giải đáp vài điều thắc mắc của tôi, Sư cô tỏ ra 
là người có kiến thức phong phú. Tôi nhớ nhất là ánh 
mắt, nụ cười thân mật của Sư cô.

Bốn ngày qua mau, tưởng như vừa xong một 
giấc mơ đẹp. Quả thật tôi đã trút bỏ được cái trọng 
lượng nặng nề của lòng mình trước khi đặt chân đến 
Dharamshala và trong suốt gần hai năm qua. 

4Trên chuyến bay trở về thành phố Hồ Chí 
Minh, tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, sẵn 
sàng chờ đợi bị cho nghỉ việc ở công ty. Tôi 

không lo lắng cho những ngày tới. Bị mất việc cũng 
không đến nỗi nào, tôi có thể sống tằn tiện trong vài 
năm, sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Sống đơn 
giản, tri túc, thiểu dục thì lòng thanh thản, đấy hẳn là 
hạnh phúc chân thật.

Hôm sau đến công ty, tôi ngạc nhiên khi ông giám 
đốc đến bắt tay, vồn vã: “Cậu bác bỏ các khoản yêu cầu 
của công ty ấy là phải. Khi cậu gọi điện trình báo, tôi đã 
thấy như thế là rất hợp lý” .

Ông ấy ngưng nói không lâu rồi tiếp: “À, mà này, cái 
công ty X mà cậu thương lượng hợp đồng tháng trước, 
đã đồng ý tất cả mọi khoản yêu cầu của cậu. Ta thắng lớn 
đấy! Này, này, hãy nghỉ ngơi hai ba hôm cho khỏe rồi đến 
làm việc! Cảm ơn nhiều”. Ông cười tươi, híp mắt. 

Tôi cũng cười, bình thản, “cảm ơn ông giám đốc”. Tôi 
sẽ không quá nỗ lực đến mất sức, đến phải tranh đua 
để phải lao tâm tổn trí, sẵn sàng nghỉ việc nếu lại thất 
bại. Và tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 

Tôi nghĩ như vậy. 

và có các tu viện lớn cả vài ngàn tu sĩ. Đời sống của 
tu sĩ cũng khép kín và tu tập hành trì theo từng dòng 
truyền thừa riêng. Mặc dù Phật giáo Tây Tạng có nhiều 
dòng truyền thừa khác nhưng pháp phục của họ giống 
nhau, một màu không phân biệt. Vì thế trong những 
pháp hội lớn, pháp phục cũng nói lên được tinh thần 
đoàn kết rất mạnh. 

Một lần đến đây, hoà nhịp cùng tĩnh lặng núi rừng, 
thiên nhiên khí hậu tốt, sẽ cảm nhận được cuộc sống 
nhẹ nhàng. Tuy rằng đời sống vật chất thấp, phương 
tiện thô sơ, không đầy đủ tiện nghi, nhưng đời sống 
tâm linh rất lớn, nó thể hiện qua cách sinh hoạt hằng 
ngày của dân vùng này. Nó rất thích hợp với những ai 
thích cuộc sống đơn giản và tĩnh lặng.

3Trong ba ngày tiếp theo, Ni sư dẫn tôi đi 
xem một số quang cảnh đường phố, núi 
đồi, rừng, suối… Đặc biệt là các tu viện: 

Namgyang tại McLeod Ganj, Gyuyo, Tse Chokling 
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Nước ta có khoảng 18.000 ngôi chùa; trong đó có 25 
ngôi chùa là địa danh du lịch tâm linh và ngôi chùa Xá 
Lợi là một trong các điểm du lịch tâm linh danh tiếng 

nổi bật, dành cho khách trong và ngoài nước hành hương, 
tham quan.

Siêu thị mini tọa lạc tại số 06 đường Sư Thiện Chiếu, 
phường 7, quận 3, TP.HCM với 25 gian hàng nhỏ trong một 
Mái nhà lớn. Tổng diện tích 800m2 (nằm bên tay phải chùa Xá 
Lợi - phía Đức Quan Thế Âm Bồ-tát lộ thiên). Không gian cho 
các gian hàng là 300m2, gồm có: 

9 gian A - 7 gian B; - 3 gian C; - 6 gian D; cùng với hai lối 
đi vào; trước là Hồ cá Koi, sau là Núi giếng Trời.

Mở cửa mỗi ngày từ 7h sáng đến 21h đêm; giữ xe miễn phí 
cho quý du khách.

Mái nhà Tâm linh cho An trú thảnh thơi cùng du khách với 
mô hình: Wishing Well (Giếng Ước nguyện); Nến cầu nguyện 
(treo trong không trung với chuông gió đánh như tiếng 
chuông thay tiếng gõ). Được dành cho quý khách trong và 
ngoài nước tham quan không gian Mỹ thuật Phật giáo Thế 
giới và Việt Nam. Đến nơi đây, du khách chỉ cần bỏ một đồng 

SIÊU THỊ MINI RA ĐỜI

xu xuống giếng này, để ước nguyện đem lại tình duyên, hạnh 
phúc, an vui và gặp những điều phước lành… 

Hãy cùng nhau ước nguyện cho hòa bình thế giới và mọi 
người đều bình an, may mắn trong cuộc sống hiện hữu.

Kính chúc phúc lộc đến với mọi nhà.
    NHÀ GỐM NHẬT



Tới dự buổi lễ gồm có: Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó ban Tuyên 
giáo Trung ương Đảng; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy 
viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng 

ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Ông Từ Hồng Long, Giám 
đốc Khu tưởng niệm các Vua Hùng TP.HCM cùng với Chư tôn 
Thiền đức Tăng Ni, các cá nhân, tổ chức Doanh nhân, doanh 
nghiệp, nghệ nhân, nghệ sỹ… tham gia buổi lễ Dâng hương và 
Vinh danh Tâm tài Đất Việt vì sự phát triển cộng đồng. 

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni, các 
cá nhân, tổ chức Doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ 

sỹ, Phật tử, thiện nam tín nữ cùng tập thể cá nhân được vinh 
danh Tâm tài Đất Việt vì sự phát triển cộng đồng đã có mặt tại 
Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, 
đoàn đã thực hiện nghi thức đón, rước lễ và dâng lễ vật gồm 
bánh chưng, bánh dày, hoa quả đặc sản các vùng miền, cung 
tiến bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương để tri ân, tưởng niệm, cầu 
quốc thái dân an.  

Trong không khí tri ân, tưởng niệm, Thượng tọa Thích 
Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG 
Việt Nam, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương 

Ngày 21 /4/2018, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Tôn vinh Tinh hoa - Giữ 
gìn bản sắc - Dâng hương báo công các đức Vua Hùng và Vinh danh Tâm tài Đất Việt vì sự phát triển cộng đồng” lần 
thứ 3 do Tạp chí Tinh hoa Đất Việt phối hợp với Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương GHPG Việt Nam tổ chức.

VÀ VINH DANH TÂM TÀI ĐẤT VIỆT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
HỒ  T HỦY -  N G U YỄN  BỒN G

LỄ DÂNG HƯƠNG
BÁO CÔNG CÁC ĐỨC VUA HÙNG

TP.HCM:

Án thờ Tổ phụ Lạc Long Quân, Tổ mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Hùng Vương

Lãnh đạo Đảng, Chư tôn đức, Ban Biên tập và các tôn giáo bạn Trao Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận Tâm tài Đất Việt



kiêm Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử khẳng định: 
“Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, được sự ủng 
hộ của ban ngành, đây là lần thứ 3 Tạp chí Tinh hoa Đất Việt 
phối hợp với Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương 
GHPG Việt Nam tổ chức chương trình “Tôn vinh tinh hoa -giữ 
gìn bản sắc” tại Đền Hùng - là nơi hội tụ văn hóa tâm linh của 
dân tộc, là nơi thiêng liêng để tưởng niệm, vọng bái tổ tông, 

hướng về cội nguồn, khơi dậy tình cảm về nguồn, lòng tự 
hào dân tộc”.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài tỉnh Phú 
Thọ nơi có Đền Hùng là chủ thể, Lễ dâng hương tưởng niệm 
các Vua Hùng còn có thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện Lễ 
dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các 
Vua Hùng TP.Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương

Trao Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận Tâm tài Đất Việt cho Chư tôn thiền đức, tôn giáo bạn, doanh nhân…



Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, các di tích tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương được các triều đại và nhân dân gìn giữ, 
hương khói phụng thờ, đã trở thành điểm hội tụ văn hóa tâm 
linh, tín ngưỡng, phong tục, thể hiện tình cảm, sự tri ân công ơn 
của các Vua Hùng và tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam.

Chương trình tổ chức vào dịp Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ 10/3 (ÂL) 
với mục đích hướng về nguồn cội Đất Việt, bồi đắp niềm tự hào 
dân tộc, thắp nén tâm hương thơm, tri ân công đức Tổ tiên, khơi 
dậy hào khí Việt Nam, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy 
đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy được các giá trị tinh 
hoa, bản sắc Đất Việt từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ 
Chí Minh vào thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước Việt Nam. 
Đồng thời, Chương trình cổ vũ, biểu dương các đại diện Đất 
Việt xuất sắc, có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và cống hiến vì cộng đồng.

Ngay sau lễ rước, tưởng nhớ, báo công lên Vua Hùng, Ban 
tổ chức đã cùng các Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, doanh nghiệp, 

doanh nhân, các cá nhân, tổ chức và các cơ quan thông tấn báo 
chí TW, địa phương tham dự lễ vinh danh Tâm tài Đất Việt vì sự 
phát triển cộng đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa cổ vũ, 
biểu dương các đại diện Đất Việt xuất sắc, có nhiều thành tích 
trong hoạt động SXKD, góp phần làm giàu đẹp quê hương.

Chương trình đã diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc 
được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi quê hương đất 
nước, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ 
nước, được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình TP.HCM. 
Khép lại chương trình là Lễ vinh danh và trao bằng; Ban tổ chức 
đã trao 81 Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận “Tâm tài đất Việt 
2018” vì sự phát triển của cộng đồng cho những tập thể, cá nhân 
đạt thành tích trong hoạt động kinh doanh cống hiến vì cộng 
đồng và công tác từ thiện đã góp phần phát triển đất nước. 

Nhiều doanh nghiệp khi tham dự chương trình đã bày tỏ sự 
xúc động vì chương trình thật sự ý nghĩa, mang tính cộng đồng 
và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chương trình trong các 
đợt tổ chức lần sau.



7 nguyên nhân gây ngứa da phổ biến nhất
1. Da khô: Ngứa do da khô là hiện tượng khá phổ biến. 

Lúc này da không có triệu chứng của các bệnh da khác như 
mụn đỏ, sẩn, mụn nước... Da khô thường do sự tác động của 
thời tiết như nhiệt độ nóng, lạnh đột ngột hoặc độ ẩm thấp. 
Ngoài ra, có thể là do sử dụng chất tẩy rửa, xà-phòng tắm 
không thích hợp.

2. Các bệnh da liễu gây ngứa: Đa số biểu hiện ngứa có 
liên quan đến các bệnh da trong đó đi kèm các triệu chứng 
khác như da khô, nổi sẩn, mụn nước, liken hóa... Các bệnh da 
có triệu chứng ngứa có thể kể đến như: Vảy nến; Ghẻ; Viêm da 
cơ địa (eczema); Mày đay; Nấm da; Viêm da tiếp xúc.

3. Các bệnh lý bên trong: Rất nhiều người lầm tưởng 
ngứa da là chỉ là triệu chứng về da nhưng thực chất, ngứa da 
thường là biểu hiện mắc phải một bệnh lý nào đó. Khi gặp 
các rối loạn trong cơ thể có thể kích thích tế bào thần kinh 
cảm giác dưới da, gây ngứa.

Một số bệnh có thể kể đến như: Bệnh tim, mạch máu não; 
Bệnh gan; Rối loạn hệ thống nội tiết; Rối loạn hệ thống tiết niệu; 
Bệnh về máu; Bệnh ở cơ quan sinh dục

4. Các rối loạn thần kinh: Một số bệnh ảnh hưởng đến 
hệ thần kinh như: Tiểu đường; Thần kinh bị chèn ép; Bệnh đa 
xơ cứng; Bệnh Zona. Đây đều là những bệnh gây ngứa dữ dội.

5. Phản ứng dị ứng: Ngoài các bệnh viêm da dị ứng, các 
phản ứng với một số chất như len dạ, hóa chất, xà-phòng, 
mỹ phẩm có thể gây kích ứng đều dẫn tới cảm giác ngứa da 
tức thì.

6. Thuốc: Sử dụng thuốc cũng có thể gây phản ứng ngứa, 
đặc biệt là một số thuốc kháng sinh, thuốc chống nấm hoặc 
giảm đau còn có thể gây phản ứng phát ban, ngứa dữ dội.

7. Mang thai: Ngứa ở phụ nữ mang thai là hiện tượng 
bình thường, ước tính có khoảng 20% trường hợp bị ngứa 
nhẹ. Tuy nhiên, nếu ngứa dữ dội thì có thể là mắc các bệnh 
về da, hoặc cũng có thể là biểu hiện của ứ mật trong thai kỳ.

Cách phòng bệnh ngứa da
Vì nguyên nhân gây ngứa da rất nhiều, do đó khó có thể 

tìm ra nguyên tắc phòng bệnh tuyệt đối. Tuy nhiên, theo 
chuyên trang sức khỏe HealthLine, nếu chúng ta có chế độ 
sinh hoạt khoa học, lành mạnh và chăm sóc đúng cách hàng 

Hiểu rõ, xác định được nguyên nhân gây ngứa da giúp ích 
rất nhiều trong điều trị và phòng ngừa bệnh. Dưới đây là 
những nguyên nhân bị ngứa ngoài da có thể gặp ở bất cứ 
ai, bất cứ độ tuổi nào, mọi người cần lưu ý.

Số báo đặc biệt Kính mừng Phật Đản sẽ phát hành ngày 15/5/2018. Báo được in toàn bộ 4 màu trên giấy Couché, 
với hình thức trình bày trang nhã, bài viết phong phú và số lượng phát hành nhiều.

Kính mời quý khách tham gia đăng báo để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến với độc giả trong nước 
và hải ngoại. Bìa 2, 3 và 4 đã được khách đăng ký, xin kính mời quý khách đăng các trang ruột với giá 5 triệu đồng/trang 
(chưa thuế).

Thời gian nhận fi le hoàn chỉnh từ nay cho đến ngày 9/5/2018. Nếu quý khách có nhu cầu viết bài PR để giới thiệu 
sản phẩm, doanh nghiệp (hoặc sinh hoạt từ thiện)… xin đăng ký trước ngày 6/5/2018. 

 Vui lòng liên hệ với đạo hữu Pháp Tuệ, điện thoại 0913 810082.
          PHÒNG QUẢNG CÁO VHPG

KÍNH MỜI ĐĂNG QUẢNG CÁO SỐ BÁO PHẬT ĐẢN

ngày hoàn toàn có thể kiểm soát được những cơn ngứa 
không đáng có như da khô hay một số bệnh ngoài da. Cần 
thực hiện:

- Nên tắm bằng nước ấm, không nên dùng nước quá nóng 
để tắm vì nước nóng khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên khiến da 
khô, ngứa.

- Chỉ dùng loại xà-phòng có độ kiểm thấp, không chứa hương 
hương liệu để tránh gây kích ứng cho da.

- Sau khi tắm xong, nhẹ nhàng lau khô bằng khăn mềm và 
thoa kem dưỡng ẩm, tốt nhất là trong vòng 3 phút.

- Không nên mặc quần áo, dùng khăn chất liệu len dạ, chỉ 
nên mặc quần áo cotton, bông mềm.

- Tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn khoa học, tránh 
các chất cay nóng, dầu mỡ.

- Tránh cách chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá.
- Giảm căng thẳng, lo lắng, stress vì ảnh hưởng thần kinh 

cũng gây ngứa.
- Khám sức khỏe định kỳ nếu bị ngứa nhiều, ngứa tái phát 

nhiều lần.
Sau khi đã thực hiện các bước như trên nhưng triệu chứng 

ngứa vẫn không giảm cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để 
tìm ra nguyên nhân bị ngứa ngoài da chính xác, từ đó có 
các điều trị thích hợp.

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

VĂN HÓA PHẬT GIÁO đã có mặt tại các phòng phát hành Kinh sách 
và các sạp báo trong thành phố. Giá: 20.000 đồng

 Ấn Độ - Nepal - Tiểu Tây Tạng: 17N16Đ: Phật tử: 1.350 USD, Quý Tăng Ni: 1.050 USD
 Ấn Độ - Nepal - Tứ Động Tâm: 12N11Đ: Phật tử: 1.250 USD, Quý Tăng Ni: 1.000 USD
 Singapore - Malaysia - Indonesia: 6N5Đ: 10,9 triệu 
 Hàn Quốc - Seoul - Nami - Jeju: 6N5Đ: 16,8 triệu
 Campuchia - Thái - Myanmar - Lào: 12N11Đ: 9 triệu
 Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Đài Nam: 5N4Đ: 10,9 triệu
 Thái Lan: 5N4Đ (buffe 86 tầng): 5,490 triệu
 Myanmar - Yangon - Tảng Đá Vàng - Thanlyin: 5N4Đ: 10,9 triệu
 Xuyên Việt: 17N17Đ: 7,5 triệu

Đặc biệt: 
hỗ trợ ưu đãi cho 

khách nhóm, đạo tràng.

Địa chỉ: 896A/10 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM - Web: dulichsenan.com 
Liên hệ: 08.6275.2790 - 0909.97.2016 (Pháp Đức) - 0938.912.417 (Ms.Thanh Lan)

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ SEN ẤN
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Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn
3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM. Tel: 0938734035

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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Khung cảnh ấm cúng, thanh nhã và lịch sự
Với các món ăn chay tinh khiết, nấu theo lối Huế thuần túy

Chay
Vegetarian

Restaurant

 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, cơm hến chay, bún hến chay…

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

 Địa chỉ: 11 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, 
    Q.1, TP.HCM
 Điện thoại: (028) 384 82612 - 0909 023469 
         hoan hỉ gặp anh Lãnh (quản lý)
 Website: nhahangchayvietan.com
 Email: nhahangchayvietan.com 

Trân trọng kính mời

 Quý độc giả có nhu cầu viết bài và chụp ảnh về nhà hàng chay, quảng bá thương hiệu
     hay đưa tin về công tác từ thiện, chuyên mục y tế cũng như đăng quảng cáo… 
 Xin vui lòng liên hệ: đạo hữu Pháp Tuệ 
 ĐT: 0913 810 082                 Email: bongnguyen.vhpg@gmail.com

 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
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