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NHƯ PHÁP
 
        TỪ QUANG

Trong kinh thường thấy câu: Như pháp tu hành… Rồi 
người ta giải: Theo pháp mà tu hành. Và theo pháp là 
theo lời Phật dạy.

Nhưng thật nghĩa có đúng như vậy không? Muốn nói đúng 
cũng được, mà muốn nói không thật đúng cũng không sai.

Theo lời Phật dạy mà tu hành! Nhưng tu hành là gì? Nếu nói 
tu hành là tu hành thì còn gì đơn giản và tối nghĩa hơn?

Tư duy suy ngẫm đã thủ một vai trò quan trọng trong Phật 
học, nghĩ đến sâu xét nghĩa của hai chữ tu hành mà vì quá quen 
tai, ít người chiêm nghiệm.

Tu là sửa, như sửa tà ra chánh, sửa vọng thành chơn, sửa ác 
thành thiện… Còn hành có hai nghĩa: Một là đi như nói hành 
lộ, hành thuyền, hai là làm như trong danh từ hành động hay 
trong từ ngữ hành thiện.

Vậy phải hiểu tu hành là “sửa đi” hay “sửa làm”? Và sửa đi, 
sửa làm có nghĩa như thế nào?

Ở đây, đi làm tựa hồ đồng một nghĩa, bởi lẽ làm đi đều là 
những tác động.

Thí dụ câu: “Hành đạo như đăng bá xích can” mà người ta 
có thể giải hai lối. “Làm đạo khó như leo lên một cây sáo cao 
trăm thước”, đó là lối hiểu thứ nhất. Nhưng ai dịch, “Đi trên 
đường chánh, khó như leo sào trăm thước”, người ấy có thể 
không hiểu sai.

Hai đàng đều không sai vì “làm đạo” hay “đi đường”, xét cho 
chí lý, không khác gì nhau.

Đạo, người ta đã bỏ công rất nhiều để giải chữ này mà thật 
nghĩa không quanh co, khúc chiết, như người ta nghĩ đâu. Đạo 
chỉ có nghĩa là đường đi. Nhưng vì thế sự thì vạn nẻo, có con 
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đường của người tham tài mến lợi, lại có những con đường của 
kẻ ác người lành, kẻ ngu người trí, của trẻ của già, của nam của 
nữ, không kể hết, cao thấp bất đồng, vui buồn sướng khổ cũng 
không nẻo nào giống nẻo nào. Nhiều như thế, ta phải đi đường 
nào? Nếu là Phật tử xứng danh, ta chỉ có một Đường, một Đạo: 
Une seule voie, un seul chemin.

Đường ấy, Đạo ấy, Thế Tôn đã vạch trong giáo pháp của 
Ngài. Nó hướng về ánh sáng giác ngộ và dắt về nơi giải thoát. 
Vậy đạo ấy là đạo giác ngộ và giải thoát, con đường ấy là con 
đường duy nhứt của thức tỉnh và cởi mở.

Nhưng giáo pháp của Phật là biểu hiện của Chơn lý, lời nói 
của Phật là lời nói của sự thật, vậy theo lời Phật dạy (như 
pháp) còn có thể hiểu là theo chơn lý, theo sự thật, mà tu hành, 
mà sửa (tu), mà đi mà làm (hành).

Vậy như pháp - hay đúng hơn nên viết “Pháp”- tu hành, nào 
phải dễ như chúng ta lầm hiểu đâu. Không dễ vì phải rõ thật 
rõ (liễu giải) thế nào là Chơn lý, là sự thật. Không rõ thật rõ 
thì dầu có sửa, cái sửa chưa chắc đúng với sự thật; dầu có đi, 
hướng đi chưa chắc là hướng đúng; dầu có làm, cái làm chưa 
chắc là đúng với nguyện giải thoát và giác ngộ.

Vì không liễu giải cho nên, trước mắt ta, ngay ở nơi ta, tiếng 
là tu đạo, hành đạo, mà chúng ta lại đi con đường thế gian vạn 
nẻo, càng lúc càng kẹt trong rừng tà kiến, ngã chấp, pháp chấp, 
mỗi lúc thêm nặng nề, miệng tụng niệm lời vàng mà tâm nghĩ 
điều ma quái, khiến khổ đau chồng chất, vô minh thêm dày, rồi 
Phật hóa không thiêng mà chánh đạo trở thành tà đạo.

Vậy cần sâu xét thế nào là pháp, thế nào là tu, thế nào là 
hành, nhiên hậu mới được nói, mới nói được câu “Như pháp 
tu hành”. Được theo pháp mà tu hành sẽ thấy đó là điều mà ở 
chỗ khác, Kinh điển gọi “xứng tánh tác Phật sự”. Lại một câu 
khác rất quen tai quen miệng nhưng không dễ gì thấu đạt.

Như Pháp tu hành, dễ nói mà khó làm thay. 

  Trích Tạp chí Từ Quang
Năm thứ XVI - Số 182

Tháng 10 năm 1967 ( P.L. 2.511)
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Ý NGHĨA QUY Y
                                                 
        CHÁNH TRÍ

1. Tại sao người Phật tử phải quy y?
Trước tiên chúng ta cần xét qua những điểm sau đây:
a. Tự đâu có lễ quy y?
Muốn cho đúng phải nói Tam quy: “Quy y Phật, quy y Pháp, 

quy y Tăng”. Đây là một phương thức (formule), chính đức 
Thế Tôn đã chế ra lúc Ngài còn hiện tiền và tự người xin làm 
đệ tử phải chính miệng mình xướng lên trước mặt Ngài, sau 
khi đảnh lễ. Theo lịch sử, lễ quy y giản dị như thế.

b. Ý nghĩa lễ quy y
Tuy giản dị, lễ này có một tính cách rất quan trọng vì ý nghĩa 

thẳm sâu của nó.
Quy là về, y là dựa vào. Về như người đi lạc hướng trở lại nẻo 

phải đi, dựa vào như trẻ con khép mình vào lòng mẹ hay như 
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người bị mưa gió bão bùng núp mình dưới mái nhà che chở. Do 
đó mà danh từ quy y (Namo) được người Pháp dịch là: Chercher  
refuge. Vậy quy y Phật, Pháp, Tăng có nghĩa như thế nào?

Những giải thích về câu hỏi này rất nhiều, như sự quy y, lý 
quy y… Ở đây, chúng tôi không dám làm cho giáo hữu bận óc 
vì những danh từ Phật học, cũng không đi sâu vào địa vực siêu 
hình học. Chúng tôi xin sơ lược như sau:

Chúng ta - nhân loại - có nhìn nhận rằng chúng ta đều sống 
trong chỗ tối tăm sai lầm không? Nếu nhìn nhận như thế, thì 
kịp bỏ nơi hắc ám, quay đầu trở về với ánh sáng và tắm mình 
trong đó. Như vậy là quy y Phật.

Chúng ta có nhìn nhận rằng chúng ta - nhân loại - học biết 
rất nhiều nhưng lại dốt cái khoa “chân hạnh phúc” không? 
Nếu phải như thế thì mau mau bỏ những cái học tầm thường 
của thế gian mà quay đầu theo học cái biết của Phật và sống 
mãi trong cái biết ấy. Có biết và có hành cái biết của Phật mới 
hết khổ, tức là có hạnh phúc chân thật ngay đây và mãi mãi về 
sau. Như thế là quy y Pháp.

Rốt hết, chúng ta có nhìn nhận rằng chúng ta - nhân loại - 
từ ngàn xưa cho đến nay cứ sống mãi trong cảnh tương tranh 
tương tàn không? Nếu phải như thế thì nên bỏ cái đời sống xâu 
xé, ganh tị, tranh nhau từ tấc đất, giết nhau vì lời nói mọn, cái 
lợi con, mà quay về sống đời sống hòa hợp an vui mà tập đoàn 
đệ tử chân chính của đức Phật là tượng trưng. Như thế là quy 
y Tăng.

Tóm lại, và muốn cho dễ hiểu như giáo hữu mong, chúng ta 
có thể nói:

- Quy y Phật là bỏ tối về sáng.
- Quy y Pháp là bỏ ngu về khôn.
- Quy y Tăng là bỏ nghịch về hòa.
Thử hỏi, trong đời ai là người muốn sống mãi trong đời tối tăm 

ngu dốt và xung đột? Chắc chắn là không một ai. Vậy tự cái ý 
muốn được thừa hưởng ánh sáng, hết ngu thành khôn, dứt tranh  
đoạt sống hòa thuận, mà người đời “quy y”. Muốn thì được, nhưng 
muốn có được là khi nào chúng ta tự nguyện, tự thệ, tự quyết. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC8

TỪ QUANG TẬP 22

Đây là ý nghĩa của phương thức của Phật chế ra. Người lạy Phật 
xin làm đệ tử là người có cái muốn vừa nói, vậy phải tự miệng 
mình đọc cái phương thức “Tam quy” đi. Dám đọc là tự mình đã 
“thề độc” với mình rồi đó. Thề độc như những người vào Hội Tam 
Điểm (Franc-maconnerie), hay những người gia nhập vào những 
đoàn thể khác của thế gian mà quy điều bắt buộc phải có lời phát 
thệ. Để giữ trung thành với một chủ nghĩa luôn luôn sai lạc của 
thế tình mà có người dám thề, chúng ta há không dám thề để giữ 
trung thành với cái muốn của chúng ta sao?

2. Phật tử mà không quy y thì có thể ngộ được đạo chăng?
Chúng ta nên phân tích vấn đề:
a. Quy y không phải một đảm bảo - Như chúng ta thấy, quy 

y là một lời mình hứa với mình, quyết bỏ đường tà trở về nẻo 
chánh. Hứa mà có làm, lời hứa mới là đảm bảo, bằng không thì 
chỉ là lời hứa suông, không ăn thua vào đâu.

b. Không quy y có thể là Phật tử không? Thưa không. Tuy 
biết ngộ cùng không ngộ là tự tâm, chứ không phải tại các việc 
quy y như vừa nói, nhưng trong chỗ kêu gọi (danh từ), một ông 
luật sư chưa phát thệ chưa phải là ông luật sư chính tông, thì 
giáo hữu cũng như chúng tôi, chúng ta không thể tự xưng là 
Phật tử chính cống, trước khi tuyên đọc Tam quy, dù ta có tập 
sự làm Phật tử rồi cũng vậy.

c. Không quy y có thể ngộ đạo được không? - Được mà 
không được. Được vì biết bao nhiêu người quy y mà không ngộ 
gì hết, chỉ vì cái miệng quy y mà tâm không quy. Còn không 
được là thế nào? Ngộ đạo là đã trở về và sống trong chân lý, 
vậy người ngộ đạo là đã quy y rồi, hoặc bằng miệng cả tâm, 
hoặc bằng tâm trơn. Vậy giáo hữu nên tự hỏi coi giáo hữu có đủ 
cương quyết tự hứa thầm và tự làm không? Nếu đủ thì tự quy y 
đi, bằng không thì phải quy y dưới chân Phật, trước chư Tăng, 
cho có chứng cớ, để sau giáo hữu khỏi quên…

Kính chúc giáo hữu tinh tấn dũng mãnh trên đường quy y. 

     Trích Tạp chí Từ Quang
     Năm thứ VII - Số 72.73
     Tháng 1 và 2 năm 1958 
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 Lời người xưa  

Cõi nhân thế
      TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Tử sinh đừng hỏi, kẻo phí lời.
Thời tiết "nhân duyên" vốn tại trời.
Mây núi nào không bay cạnh núi,
Sóng nào chẳng ở chốn xa khơi.
Hoa nở tháng Ba, luôn vẫn vậy.
Gà gáy canh năm đánh thức người.
Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu,
Mới biết phù du sống ở đời.
Chẳng kém Tứ Minh về cái ngông,
Không cầu trời Phật thưởng, khen công.
Giác ngộ nhiều khi chưa mà đã,
Sự đời lắm lúc có mà không.
Tiểu nhân tìm thuốc mong bất tử,
Người giỏi ung dung chẳng bận lòng.
Đi câu mà chẳng mang câu, lưới,
Thậm chí chẳng thèm ngó xuống sông.
Xuân hết đến hè, năm tháng qua.
Rất nhanh, người trẻ hóa thành già.
Sầu muộn luôn theo cùng tuổi tác.
Sang giàu rút cục chỉ phù hoa.
Bể "khổ" là đời, thường vẫn vậy,
Sông "yêu" mang lại lắm phiền hà.
Cứ mãi buông mình theo dục vọng,
Có ngày tai họa đến tìm ta./.
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Bóng mát trường thọ
Thành kính cúng dường chư Tôn đức và

 đại chúng An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017

                                                 TRẦN QUÊ HƯƠNG

Như vầy, một thuở tôi nghe
Vườn Cấp-cô-độc, Phật về Thắng Lâm

Gọi chư Tỳ-kheo nhủ thầm
Dạy pháp trú độ ngàn năm… úa vàng

Chư thiên tam giới bàng hoàng
Vui mừng hớn hở, ngỡ ngàng thiên cung

Rằng cây Trú độ vỡ tung
Lá vàng rơi rụng khắp cùng mênh mang
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Chư thiên ca múa rền vang
Tử sanh - sanh tử tuần hoàn xưa nay

Lá vàng quy hướng thiền nhai
Kết ra mạng lưới nối bài xum xuê

Chư thiên hớn hở đi về
Thấy hoa Trú độ di hề mỏ chim

Dòng thời gian chuyển diệu huyền
Hoa Trú độ nở hạo nhiên bát tròn

Bát tròn sắc sáng màu son
Lạc thường chiếu diệu hương thơm ngút trời

Một trăm do diên tuyệt vời
Tháng tư mùa hạ ngời ngời thanh trong

Chư thiên khắp cõi thỏa lòng
Năm thứ dục lạc sắc hồng lung linh

Bừng lên đặc tính lưu quỳnh
Ngàn chư thiên hội, tự mình mừng vui

Tương sinh ý nghĩa ngọt bùi
Vị Thánh đệ tử chứng mùi thiền na

Vừa khởi niệm, muốn xuất gia
Tâm thức vàng úa như là cây khô

Nhìn thế sự tỉnh cơn mơ
Tất cả buông rũ hửng hờ mây trôi

Ôi thôi! Bừng ngộ kiếp người 
Cạo bỏ râu tóc thoát đời phù sinh

Lìa nhà cửa, lìa đệ huynh
Cà-sa phủ kín, tiền tình sạch không

Cảm nhận đời như dòng sông
Tâm tánh vàng úa, cõi lòng héo khô

Từ đây Trú độ sang bờ
Tất cả rụng xuống mộng hồ phù du
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Thánh đệ tử quyết đi tu
Ly dục, bất thiện, ác thù… phủi buông

Tự lòng giác, quán, vô thường
Ly sanh hỷ lạc tựa nương đạo mầu

An trụ Sơ thiền buổi đầu
Thánh đệ tử nối nhịp cầu ngày xưa

Như cây Trú độ thuyền đưa
Từng bước vượt cõi tam thừa tử sanh

Một ngày giác, quán… tựu thành
Không giác, không quán, vô sanh chính mình

Nội tâm tịch tịnh… minh minh
Định sanh hỷ lạc… tự mình nhẹ quên

An trú Nhị thiền tiến lên
Thánh đệ tử chứng diệu huyền thượng sanh

Màng lưới Trú độ tinh anh
Nối kết vô lượng thiện lành làm nên

Ly hỷ lạc… xây tảng nền
An trụ xả, trí niệm duyên vô cầu

Thân cảm giác lạc thẳm sâu
Thánh gọi xả niệm lạc mầu vô biên
Chứng không… an trú Tam thiền

Tương ứng nở nụ mỏ chim khơi màu
Lòng Thánh đệ tử thanh cao

Diệt lạc, diệt khổ sắc màu nhân sinh
Ưu, hỷ cũng diệt thắng tình

Không khổ-lạc, xả niệm thanh tịnh lòng
Tứ thiền an trụ thuyền không

Như hoa tròn trịa bát hồng ba-la
Tam thập tam thiên nở hoa

Vô lượng an tịnh trú tòa ma-ha
Một ngày lậu tận thiền gia

Tâm - huệ giải thoát… ấy nhà Như Lai
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Sáu căn tĩnh tọa ngày ngày
Tự tri, giác, tác… chứng ngay hiện tiền

Thành tựu an trụ định thiền
Sự sanh đã hết, tảng nền tông phong

Điều cần làm đã làm xong
Không tái sanh nữa, thoát vòng tử sanh

Như cây Trú độ úa cành
Nở hoa tròn trịa… vô sanh nhiệm mầu

Tỳ-kheo lậu tận thượng cầu
Thành tựu tôn quý vượt sầu nhân gian

Úa vàng thế sự mênh mang
Cạo bỏ râu tóc, thoát ngàn tử sinh

Xa lìa bỉ thử tiền tình
Trăm thứ khổ não phiêu linh thế trần

Mặc áo cà-sa pháp thân
Không nhà, không cửa hóa phần thắng duyên

An trú đạo, giải ưu phiền
Lậu tận giải thoát chứng thiền định gia

Tâm tuệ thanh tịnh thăng hoa
Tự tri, giác, tác… chứng tòa Như Lai

A-la-hán dứt bi hài
Vượt ngoài tam giới thiên nhai ta bà

Phật dạy Bát-nhã ba-la
An lạc tự tại nhập tòa đại bi

Nam mô bất khả tư nghì
Đại hỷ, đại xả… sá gì buồn vui

Nam mô một thoáng bồi hồi
Bóng mát trường thọ… niềm vui ngút ngàn!

Nam mô Cực lạc Tây phang
Tự lòng thân chứng Niết-bàn thiên thu./.

Thanh Tịnh am, 14/6/Đinh Dậu
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	 Tôi	học	Phật:
“HÃY NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH”
       ĐỖ HỒNG NGỌC
 

“Quán” NHƯ LAI như thế nào?
Lúc ấy, Thế Tôn hỏi Duy-ma-cật: “Như ông muốn 

thấy Như Lai thì quán Như Lai như thế nào?”
Duy-ma-cật thưa: “Như tự quán cái ‘thật tướng’ của thân, 

quán Phật cũng như vậy”(*)
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Phật đã không hỏi “Như ông muốn thấy Phật thì quán Phật 
như thế nào?” mà hỏi “quán Như Lai như thế nào?”.

Bởi thấy Phật thì dễ quá! Phật đang đứng trước mặt đó thôi. 
Phật vẫn đi đứng nằm ngồi, thuyết giảng cho các đệ tử hàng 
ngày đó thôi.

Cho nên Phật là Như Lai nhưng Như Lai không phải Phật. 
Như Lai là Như Lai!

Phật là Như Lai bởi vì Phật luôn sống trong Như Lai, sống 
với Như Lai, nói khác đi, Phật luôn sống trong pháp thân mình, 
trong thật tướng mình. Khi cần thì Phật mới hóa hiện, ứng hiện 
cho phù hợp với mỗi tình huống. Vì thế, Phật và Như Lai tuy 
“không một’’ mà cũng “không khác” là vậy.

Khi “quán’’ thấy được cái pháp thân của Phật, cái thực 
tướng của Phật thì ta thấy… Như Lai. Còn nếu chỉ nhìn vào 
80 vẻ đẹp hay 32 tướng tốt của Phật thì còn lâu mới thấy 
Như Lai. Hay dùng âm thanh chũm chọe, ánh sáng chớp 
lòe… thì chẳng những còn lâu mới thấy được Như Lai mà 
còn bị Phật chê là “hành tà đạo”.  Như Lai không có cái gì 
để thấy cả!

Khi Phật “thấy biết” Như Lai rồi thì Phật chỉ cười tủm tỉm, 
thôi nhé, đừng làm phiền ta nữa nhé. Và từ đó, với lòng từ bi, 
Phật “khai thị” cho chúng sanh được “ngộ nhập” như Phật, bởi  
chúng sanh đều có Phật tánh.

Phật có nhiều danh hiệu: Thế Tôn, Như Lai, Ứng cúng, 
Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Điều 
ngự trượng phu, Vô thương sĩ, Thiên nhân sư v.v… Đó là tại 
chúng sanh “thương kính’’ Phật nên xưng tụng vậy. Phật chỉ 
luôn tự xưng mình là Như Lai “vô sở tùng lai diệc vô sở khứ’’ 
(chẳng đền từ đâu, chẳng đi về đâu): Như Lai nói thế này, Như 
Lai dạy thế kia…

Phổ Hiền Bồ-tát bảo gặp Phật thì kính lễ (Lễ kính chư 
Phật), còn khi gặp Như Lai thì chỉ còn có cách xưng tán 
(Xưng tán Như Lai!), tức khen ngợi, trầm trồ, thán phục, gật 
gù, ú ớ, bởi vì “nói không được’’! Kinh Pháp Hoa bảo muốn 
làm Pháp sư chân chính thì phải “vào nhà Như Lai, mặc áo 
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Như Lai, ngồi tòa Như Lai” chớ không nói vào nhà Phật, mặc 
áo Phật… cũng như nói về Như Lai thọ lượng chớ không Phật 
thọ lượng… Kim Cang cũng bảo muốn “thấy Như Lai’’ thì 
phải nhìn xuyên qua bên kia cái tướng’’ (kiến tướng phi tướng 
tức kiến Như Lai).

Duy-ma-cật giải thích thêm cách “quán’’ Như Lai. Như 
Lai thì “vô danh, vô tướng; không sạch, không nhơ; không 
phải hữu vi cũng không phải vô vi…; không định, không 
loạn; không trí cũng không ngu; không thành thật cũng 
không lừa dối; không đến không đi, không vào không ra; 
không xứng đáng cúng dường cũng không phải không xứng 
đáng cúng dường; không vẩn đục, không phiền não, không tác, 
không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không 
mừng, không chán”;

Như Lai thì “lìa mọi kết buộc, không thể định danh, không 
thể đo lường, không phải lớn, không phải nhỏ; không phải cái 
được thấy, không phải cái được nghe, không phải cái được tri 
giác, không phải cái được nhận biết; đồng đẳng với trí, đồng với 
chúng sinh; không phân biệt với các pháp”;

Như Lai thì “không thể lấy trí để biết; không thể lấy thức để 
nhận thức; dứt tuyệt tất cả con đường ngôn thuyết; không thể 
bằng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay phân biệt”.(*)

***

Thế Tôn hỏi Duy-ma-cật: “Như ông muốn thấy Như Lai thì 
quán Như Lai như thế nào?”

Duy-ma-cật thưa: “Như tự quán cái ‘thật tướng’ của thân, 
quán Phật cũng như vậy”(*)

***

Muốn thấy Như Lai thì phải quán, mà trước hết là quán 
cái thực tướng của chính thân mình và… “quán Phật cũng 
như vậy’’.

Cho nên Phật dạy: “Hãy nương tựa chính mình!”. 
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Hay tin Thầy về
   

NGỘ HẠNH

Không có bùn hôi,
Ai biết hoa sen là tinh khiết?
Không có bão dông,
Ai rõ sức tùng già.
Hai mươi bốn năm đày đọa? Thăng hoa?
Không! Một phút viễn hành Bồ tát hạnh.
Ẩn mật, tinh nghiêm,
Bình thường, dung dị,
Như huyễn hiện thân,
Như huyễn hóa duyên.
Từ ân rải khắp ba miền,
Phò trì Mạt vận, giữ yên Tăng già./.
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Tuổi già học Phật
        VU GIA

 Tuổi già học Phật, tôi thấy duyên đến duyên đi, nhân 
quả tuần hoàn, thế nên vào thời khắc này mới có định ước 
trước mắt. Tuy ta có thể hiểu rõ được bản thân mình, nhưng 
chưa chắc đã minh bạch được việc trước mắt. Càng cố chấp 
càng dễ mất, sẽ đi vào đường rẽ, chi bằng cứ để tùy duyên, 
đừng nên miễn cưỡng. 

Người xưa có câu: “Trẻ vui nhà, già vui chùa”. Với óc 
hiếu tri, tôi tò vè hỏi đôi ba người, song mỗi người nói 
một phách, chẳng biết ai đúng, chẳng biết ai chưa mấy 

đúng. Khi lớn tuổi, hệ thống lại những gì đã đọc, tôi lại lý giải 
theo cách của mình. Đúng sai mình chịu, miễn sao thấy vui là 
được, bởi chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của ai. Sách Luận 
ngữ, thiên Học nhi, Khổng Tử viết: “Đệ tử, nhập tắc hiếu, xuất 
tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hành hữu 
dư lực tắc dĩ học văn”. Nguyễn Hiến Lê dịch: “Con em (thanh 
niên) ở trong nhà thì hiếu, thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính 
nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói mà thành thực, 
yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức; làm được như 
vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn (tức học thi, thư, lễ nhạc, 
dịch…)”. Có lẽ từ lời dạy này mà người đời sau yêu cầu: “Tiên 
học lễ, hậu học văn”. Như vậy, “trẻ vui nhà” không chỉ được 
gần gũi với người thân (ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em,…), 
mà còn được “học lễ” từ người thân.
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“Già vui chùa” cũng có cái lý của người xưa. Nhìn từ góc độ 
nào đó, có thể thấy đây cũng là sự tổng kết từ thực tế bao đời. 
Ở xứ mình, xưa nay (dù tin hay không tin), chùa chiền là biểu 
tượng thiêng liêng hướng con người về với cái thanh tao, cái bí 
ẩn nhưng cao thượng và đẹp đẽ. Do đó, sau cuộc hành trình 
gian nan, lắm khi đầy bão táp của cuộc đời, không mấy ai còn ý 
tưởng muốn tranh danh đoạt lợi, mà muốn thanh thản chờ đón 
cuộc hành trình mới quen mà lạ, lạ mà quen, muốn tránh cũng 
không được. Và không gian thiêng liêng, yên tịnh ở chùa giúp 
cho tâm hồn tuổi xế chiều được bình an hơn. Nơi đó, giúp họ 
hướng vào cõi tâm linh trong sáng và lương thiện. Những vội 
vã, gấp gáp thời tuổi trẻ, họ bỏ lại phía sau và tìm thấy niềm vui 
mới là nét đẹp đơn giản mà thâm thúy nơi chốn thiền môn. Già 
rồi ngẫm lại, biết chịu thua cũng là một loại phẩm chất không 
tồi chút nào. Khi ta không còn sức đuổi theo, hãy biết dừng lại 
nhìn chung quanh, ắt sẽ thấy những thứ trong tầm tay với của 
mình tốt hơn suy nghĩ của mình rất nhiều.

Xưa nay, vấn đề sống chết cứ vây lấy con người. Đó phải 
chăng là trong một hành trình tạm thời, sự sinh tồn của con 
người không chỉ dừng lại ở chốn mộ phần? Vấn đề này chưa 
hề được giải đáp hoặc chứng minh. Ðáp án của tôn giáo, thiên 
đường địa ngục, rất có thể là một ước mơ của con người.

Đọc Cư trần lạc đạo phú của Phật hoàng Trần Nhân Tông, 
tôi rút ra được điều thú vị: “Cư trần lạc đạo thả tùy duyên/ Cơ 
tắc xan hề khốn tắc miên/ Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch/ Ðối 
cảnh vô tâm mạc vấn Thiền” (Ở đời  vui đạo, hãy tùy duyên/ Hễ 
đói thì ăn, mệt ngủ liền/ Trong nhà có báu thôi tìm kiếm/ Đối 
cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền). Tùy duyên là thuận theo tự nhiên. 
Nếu người cầu Phật thì người đã mất Phật; nếu người cầu đạo 
là người đã mất đạo, bởi không mất thì cần gì phải cầu. Bất kể 
ai tinh thông kinh luận, bất kể ai vương hầu lương tướng, bất 
kể kiến thức như sông sâu, bất kể ai thông minh trí tuệ,… quan 
trọng nhất vẫn là bản thân chân chính của mình. Muốn ngủ thì 
ngủ, muốn ngồi thì ngồi. Nóng tìm chỗ mát, lạnh tìm đến lửa… 
Ngẫm cho kỹ, con người ta trần trụi mà đến, rồi trần trụi mà 
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đi, cả đời toàn theo đuổi những mục tiêu ngắn ngủi và tạm bợ. 
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm người mà nếu không biết 
lòng mình muốn gì thì còn đâu là lạc thú. Và tìm thấy niềm vui 
mới trong chặng cuối cuộc đời cũng là lạc thú, dẫu biết đó là 
mục tiêu ngắn ngủi và tạm bợ.

Tuổi già học Phật, tôi thấy duyên đến duyên đi, nhân quả 
tuần hoàn, thế nên vào thời khắc này mới có định ước trước 
mắt. Tuy ta có thể hiểu rõ được bản thân mình, nhưng chưa 
chắc đã minh bạch được việc trước mắt. Càng cố chấp càng dễ 
mất, sẽ đi vào đường rẽ, chi bằng cứ để tùy duyên, đừng nên 
miễn cưỡng. 

Sống ở đời phải xác định rằng có phúc có họa, đã là họa 
thì muốn tránh cũng không được. Mặc kệ có chấp nhận hay 
không thì những sự việc xấu vẫn luôn luôn đến với con người. 
Có đôi khi chúng ta chỉ vì một sự việc mà tức giận đến điên 
đảo, có đôi khi lại thương tâm đến tuyệt vọng. Nhưng nếu đến 
thời điểm một năm sau nhìn lại sự việc đó, thì lúc này thấy 
được việc đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí không đáng 
để nhắc tới nữa.

Sự việc phát sinh trong một ngày mà ở thời điểm một tháng 
sau nghĩ lại, thì nó cũng chỉ là việc nhỏ; sự việc phát sinh trong 
một tháng mà ở thời điểm một năm sau nghĩ lại, thì cũng chỉ là 
việc rất nhỏ; và những sự việc phát sinh trong một năm đối với 
thời gian cả đời suy nghĩ lại càng là một việc quá nhỏ. 

Những sự việc phát sinh trong cả đời, nếu đặt trong dòng 
thời gian lịch sử mấy ngàn năm thì những sự việc đó cũng bị 
quên lãng và chôn vùi mà thôi, cho nên cần gì phải vì một việc 
nhỏ nhất thời mà làm ra những việc không thể vãn hồi, hơn nữa 
việc đó rất có thể sẽ làm cho mình hối hận cả một đời; cho nên 
mặc dù bất đắc dĩ mà sống thì cũng vẫn là còn sống, tại sao 
không sống cho có ý nghĩa một chút?

Kỳ thật suy nghĩ như vậy cũng là ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì 
để cho chính mình không hối hận mà thôi. “Hối hận”, tuy hai 
tiếng này nghe rất bình thường nhưng trong nó lại bao hàm rất 
nhiều, rất nhiều sự bất lực cùng với sự bất đắc dĩ. Có những sự 
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“hối hận” có thể vãn hồi, nhưng cũng có sự hối hận vĩnh viễn 
không cách nào vãn hồi và bù đắp được. 

Đối với người chết thì vĩnh viễn không cách nào làm được, 
cho nên khi có thời gian rảnh, chúng ta hãy cố gắng ngẫm lại 
xem chính mình rốt cuộc phải nên sống thế nào. Thiện ác cũng 
chỉ trong nhất niệm, do đó trước khi hành động, con người cần 
phải suy nghĩ chín chắn.

Người thường chơi với lửa sẽ rất dễ bị lửa đốt bị thương; 
người thường dùng dao cũng sẽ rất dễ dàng bị dao làm thương 
tổn; chạy trên bờ sông sẽ lưu lại dấu chân,… đạo lý này ai ai 
cũng biết, chỉ tiếc rất nhiều người luôn hy vọng có may mắn 
đến với mình. Gieo hạt ớt mà mong quả ớt ngọt như cam 
sành là điều không thể. Tuổi già học Phật, tôi hiểu ra mệnh 
do mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật giai thị hóa 
tướng, tâm bất động, vạn vật giai bất động, tâm bất biến, vạn 
vật giai bất biến!

Bây giờ, nhiều người nói đến thiền định. Một số chùa tổ chức 
những lớp tu thiền, ngồi thiền… Một số nhà văn hóa cũng dạy 
ngồi thiền… Với tôi, người tổ chức, người đăng ký theo học đều 
tốt cả, bởi chắc chắn nó tốt hơn nhiều so với ngồi nhậu, ngồi 
đánh bài, ngồi bàn kế hại người lợi ta… Tôi cũng đã có lần viết 
bài về thiền định, nhưng về già học Phật và ngẫm lại, dường 
như hồi ấy mình chỉ mới chạm chút da lông. Bây giờ cũng chưa 
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chắc khá hơn, song sức nghĩ mới tới mức này: “Thiền” là ngoài 
không cần tướng, “định” là trong không động tâm. Thiền định 
cần phải từ “nhập định” tiến tới “chí tĩnh” rồi đến “tịch tĩnh”, 
để tiến vào cảnh giới vong ngã hư không. Tuy là vong ngã hư 
không, nhưng trong lòng vẫn lưu lại một điểm không minh, chứ 
không phải chỉ “giấc ngủ” như tôi từng nghĩ. 

Bây giờ, những ngày lễ, ngày vía, người ta tới chùa đông đúc, 
hương khói mù trời, song tôi tin không mấy người học Phật 
một cách nghiêm túc. Nghe một số đĩa thuyết pháp, tôi cũng 
thấy một số tu sĩ chưa hiểu Phật một cách bài bản. Chính từ 
thực tế này mà không thiếu người cho rằng Phật giáo cũng chỉ 
là diễn giảng yêu thư, khuếch trương yêu pháp, trí trá làm đạo 
trung dung mà thôi. Cái gì mà gây tội nghiệt trước, tương lai sẽ 
phải chịu quả báo; bố thí một đồng tiền, sẽ nhận được báo đáp 
gấp vạn gấp trăm chứ, tất cả đều chỉ là một lũ mê muội vọng 
cầu công đức mà thôi. Nếu thật sự là vạn pháp giai không, thì 
còn tham mê những thứ đó làm gì?

Tôi tin có thế giới tâm linh, nhưng không tin gieo nhân xấu 
mà thu được quả tốt qua việc cầu khấn. Nhà Phật thiên kinh 
vạn nghĩa, nói không ngoài một chữ “Ngộ”, là từ thực tế giác 
ngộ ra “Như mộng huyễn phao ảnh” (Ảo tưởng như bọt nước), 
phát giác tất cả đều là không, lập địa thành Phật. Ý tứ của Phật 
chính là “Giác ngộ”, chứ không phải cầu khấn. Tôi nói tuổi già 
học Phật, chẳng qua cũng “nổ” cho vui, chứ nào có học được 
bao nhiêu. Nhớ đến ba tầng cảnh giới của nhà Phật là đã thấy… 
mịt mùng dễ chi chạm tới. Tầng thứ nhất, nhìn núi là núi, nước 
là nước. Đây là những gì con người ai cũng nhìn thấy được. Và 
con người cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của sự vật mà 
không cách nào nhìn thấy bản chất bên trong của nó. Tầng thứ 
hai, nhìn núi không phải núi, nước không phải nước. Đây là 
cảnh giới đạt đến mức nhất định mới có thể cảm nhận được. 
Đến lúc này, con người có thể nhìn thấy được bản chất của sự 
vật, không bị mê hoặc bởi những gì ta nhìn thấy chung quanh. 
Tầng thứ ba, nhìn núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng lúc 
này ta đã bước vào lĩnh vực trí tuệ siêu nhiên, tiến vào cảnh 
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giới vô ngã, không có bất cứ thứ gì có thể cản bước tiến của ta. 
Tầng thứ hai và tầng thứ ba nói đó là khoa học cũng được 

mà tâm linh cũng được, bởi nó vượt ra ngoài sự hiểu biết giản 
đơn của số đông. Đã thuộc phạm trù tâm linh thì tin hay không 
tin? Có thế giới tâm linh hay không? Ngay cả trong giới khoa 
học quốc tế cũng có người tin, có người không tin; có người 
nói có, có người nói không có, huống chi là kẻ lèng phèng như 
tôi. Nói như người xưa: “Tin do mình, không tin do mình”, vì 
thế chẳng nên khen ai cũng chẳng nên trách ai trong chuyện 
này. Bây giờ, không ít tài liệu còn trích lại ý kiến của nhà vật 
lý Brian Josephson (Nobel 1973), được đăng trên báo Daily 
Mail - 1974: “Chúng ta đang đứng trước những khám phá quan 
trọng về vật lý. Chúng ta đang đối mặt với một dạng năng lượng 
mới. Sức mạnh này hẳn phải có các định luật của nó. Tôi tin 
rằng những phương pháp nghiên cứu hiện nay sẽ cho chúng 
ta biết được nhiều về các hiện tượng tâm linh. Chúng thật bí 
ẩn nhưng cũng giống như nhiều vấn đề trong vật lý. Trong quá 
khứ, giới khoa học không muốn nghe về việc nghiên cứu tâm 
linh. Giờ đây cũng thế, nhiều người vẫn giữ ý kiến đó. Và tôi 
cho rằng họ đã sai lầm”. Mấy chục năm qua, ai quan tâm về vật 
lý vũ trụ sẽ thấy khi chuyển từ vật chất sang năng lượng, ngành 
vật lý đã hướng việc nghiên cứu đến các tiến trình cực kỳ tinh 
tế và thông minh. Một khi đã xác lập được trật tự trong vũ trụ, 
có lẽ ngành vật lý sẽ đạt đến một bình diện hiểu biết cao cấp 
hơn - trong đó, có những điều mà xưa nay, nhân loại còn băn 
khoăn có hay không, tin hay không nên tin?

Nhìn chung, chạm tới ba chuyện này là chạm tới chuyện 
của… muôn đời, chẳng biết tới lúc nào mới có câu trả lời chính 
xác. Và qua học Phật, “vui chùa”, tôi nghĩ rằng hãy tự thắp 
sáng ngọn nến trí tuệ của chính mình bằng thông tin từ nhiều 
nguồn khác nhau được thu nhận và xử lý một cách thông minh, 
độc lập trung thực, có chủ định và sáng tạo. Đó là cách tồn tại 
và phát triển thông minh trong một thế giới đầy biến động bất 
ngờ mà chúng ta đang sống. Đó cũng là đòi hỏi hàng đầu của 
quá trình hội nhập quốc tế./ 
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VẦNG HÀO QUANG  
CỦA ĐỨC PHẬT

       HOÀNG VĂN LỄ

Ảnh và tượng của các giáo chủ thường được mô 
phỏng thêm vầng hào quang xung quanh đầu, nói 
lên tầm trí tuệ sáng chói của vị tối cao. Ở Phật 

giáo, Đức Phật là vị giác ngộ đầu tiên của loài người, trí tuệ, 
đức độ và tài năng chưa có người sánh bằng hoặc tiếp cận ngài.

Con đường tầm đạo, thành đạo năm 35 tuổi
Là nhân vật lịch sử, ngài có biệt tài xuất chúng, được vua 

cha thỉnh mời các thầy dạy giỏi bậc nhất Ấn Độ thời bấy giờ, cả 
võ lẫn văn triết; sự thông minh của Thái tử Tất Đạt Đa được 
các thầy sớm khẳng định. Trong dự đoán lúc mới ra đời của các 
vị thầy tài giỏi và trên thực tế rèn luyện, Thái tử Tất Đạt Đa có 
thể trở thành vị vua anh minh, có thể thống trị tất cả 16 tiểu 
quốc Ấn Độ thời bấy giờ. Tuy nhiên, tự Ngài không giải đáp 
được thực tế “sinh, già, bệnh, chết”, vô số nỗi khổ niềm đau 
của mọi người và của chính mình, và ngài trốn khỏi hoàng cung 
sau khi có được hoàng tử La Hầu La, con trai nối dõi triều đình 
Sac ka dy. Hành động đầy quyết tâm tu học của Tất Đạt Đa là 
điển hình của dòng Thích ca ngàn đời về sau cho đến nay và 
mai sau. Đó là vầng hào quang thứ nhất.

Cuộc đời tu tập của Tất Đạt Đa qua 6 năm trải nghiệm, vượt 
lên ngang bằng với các vị thầy khả kính. Khi đến với phái tu 
khổ hạnh cùng anh em Kiều Trần Như, việc hành trì đến cực 
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điểm, thân xác gầy mỏng đến mức rà vào bụng có thể chạm 
các đốt xương sống, Tất Đạt Đa vẫn không tìm lối ra giải thoát 
con người, nhưng ngài nhìn rõ hai cách tu hành cần tránh, quá 
hưởng thụ và quá hành kiệt xác, con đường trung đạo được dấn 
bước và thiền định là lối ra hữu ích, thực tế. Con đường trung 
đạo là vầng hào quang thứ hai của Người.

49 ngày đêm thiền định dưới cội bồ đề, với quyết tâm đỉnh 
cao và tự hứa không tự khai ngộ không rời cội bồ đề, và Ngài 
đã giác ngộ, tìm ra con đường giải thoát cho chính mình. “Đêm 
cuối cùng, vào lúc canh một, Ngài hướng tâm về Tuệ giác, nhớ 
lại những kiếp quá khứ, từ một kiếp, hai kiếp, ba kiếp đến trăm 
ngàn muôn ức kiếp. Hoặc ở thế giới này hay thế giới khác, 
hoặc ở quốc độ này hay quốc độ khác, hoặc ở gia đình này 
hay gia đình khác, hoặc mang thân này hay thọ thân khác...
Tất cả từng chủng loại, tên tuổi, gia thế, sự nghiệp, sống chết, 
khổ vui của mỗi kiếp tái sinh như thế nào, Ngài đều biết rõ như 
trong lòng bàn tay. Ngài cũng thấy như vậy với tất cả những 
loài sanh ra từ thai, loài sanh ra từ trứng, loài sanh từ nơi ẩm 
ướt và loài sanh từ phân thân biến hóa. Thấu rõ thân này vốn 
không có thực, vốn không có nguồn, vô thỉ vô chung, không từ 
đâu đến, không đi về đâu... Như thế Ngài đã chứng được Túc 
mạng Minh.
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Sang canh hai, mây đen vần vũ trên bầu trời u ám, từng ánh 
chớp lóe sáng như chọc thủng không gian. Những tiếng sấm 
vang rền làm chuyển rung mặt đất. Từng cơn mưa xối xả trút 
xuống cội Tất-bát-la đại thọ, Ngài vẫn ngồi bất động, hướng 
tâm thanh tịnh, vận dụng trí tuệ của mình đi sâu trên con 
đường khám phá những hiện tượng vũ trụ.

Ngài thấy biết rõ vô lượng vô số thế giới từng co giãn sanh 
ra, hình thành, biến hoại và hủy diệt. Thấy tất cả chúng sanh 
từng sanh ra, hình thành, biến hoại và hủy diệt trong vô lượng 
vô số kiếp, nhưng đó chỉ là những biểu hiện duyên khởi bề 
ngoài chứ không hề hấn gì tới thực tướng của pháp giới. Ví như 
hàng triệu đợt sóng lô nhô trên mặt biển cả, nhưng lòng đại 
dương không vì có những hiện tượng như thế mà sanh diệt, diệt 
sanh. Đạt đến đó, Ngài chứng được Thiên nhãn Minh.

Đến canh ba, Ngài quán chiếu sâu thẳm của vô thỉ vô minh, 
thấu tột cội nguồn các pháp: Đây là phiền não, ô nhiễm, khổ 
đau. Đây là nguyên nhân tập khí gây ra phiền não, ô nhiễm, 
khổ đau. Đây là sự chấm dứt phiên não, ô nhiễm, khổ đau. Đây 
là phương pháp dẫn đến sự chấm dứt phiền não, ô nhiễm, khổ 
đau. Quán chiếu như thế, tâm Ngài hoàn toàn giải thoát khỏi  
Dục lậu (ô nhiễm của dục vọng), Hữu lậu (ô nhiễm sự luyến ái 
của đời sống) và Vô minh lậu (ô nhiễm của vô minh), dứt hẳn 
sanh tử luân hồi, khổ đau vạn kiếp. Đạt đến đó, Ngài chứng 
được Lậu tận Minh.

Ngài thấu rõ Khổ tướng hiện tại, đoạn mọi phiền não lậu 
hoặc dứt khổ sanh tử, an vui giải thoát. Thấy rõ mầm mống 
của phiền não và sanh tử. Chuyển phiền não thành Bồ đề, 
sanh tử thành Niết bàn, màn vô minh đã được giải tỏa thì trí 
tuệ phát sinh. Rõ được sự sanh sự tử là phi sanh phi tử. Cũng 
còn gọi là nhứt niệm vô sanh, tánh không tịch diệt, hay là Kim 
cang đại định.1” 

1. Theo Thích Giác Nguyên, SỰ KIỆN THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT 
THÍCH CA MÂU NI, https://thuvienhoasen.org/a22253/su-kien-thanh-
dao-cua-duc-phat-thich-ca-mau-ni
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Chuỗi giác ngộ từ “Túc mạng minh”, “Thiên nhãn Minh”, 
“Lậu tận Minh” và “Kim cang đại định” là vầng hào quang sáng 
chói bậc nhất của nhà tâm linh vĩ đại của nhân loại.

45 năm hành trì truyền giáo pháp
Vì chúng sinh, vì con người, Đức Phật đã cật lực hoạt động 

truyền chân lý được chính ngài tìm thấy. Các lời thuyết pháp 
của Đức Phật được các đệ tử kết tập thành kinh sách rất phong 
phú, có khoảng 30.000 bài kinh kệ được lưu truyền đến ngày 
nay; ngoài triết thuyết giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, còn rất 
nhiều bài kinh kệ chỉ dẫn các giới trong xã hội, từ trị nước đến 
gia đình, từ hôn nhân đến xây dựng nền nếp gia phong, từ đạo 
đức xã hội đến đạo đức từng con người… Tính thực tế được 
kiểm nghiệm chính mình, cùng với trí tuệ giác ngộ, Đức Phật 
đã tạo nên vầng hào quang soi sáng muôn đời, được các nhà 
khoa học hiện đại ngưỡng mộ, nghiên cứu lý giải và vận dụng, 
áp dụng trong phát kiến, phát hiện, kể cả phát minh đáp ứng 
nhu cầu cuộc sống và đời sống tâm linh của con người.

45 hành trì, Đức Phật góp phần quyết định và dẫn dắt đất 
nước Ấn Độ thời bấy giờ nhiều cải cách chính trị, xã hội rất 
cơ bản: 

Chuyển biến xã hội 4 giai cấp tồn tại hàng ngàn năm. Bốn 
giai cấp là Bà la môn, Sát đế lợi, Phệ xá, Thủ đà la. Người sinh 
vào dòng Bà La Môn được làm đạo sĩ học thánh điển Vệ Đà, lo 
việc tế tự. Người sanh vào dòng Sát đế lợi được làm vua chúa 
quan quyền, cai trị Ấn Độ. Người sinh vào dòng Phệ xá mãi mãi 
là công thương. Người sinh vào dòng Thủ đà la suốt đời làm nô 
lệ, bị bạc đãi nhất trong xã hội, khi ra đường Thủ đà la gặp đạo 
sĩ hoặc vua quan, phải tìm bờ bụi ẩn nấp, nếu lén nhìn sẽ bị 
móc mắt. Nếu nói tên Bà la môn bị cắt lưỡi, không tuân pháp 
luật vua quan bị đổ dầu sôi vào lỗ tai. 

Đức Phật đã chuyển hóa thành công, trong tăng đoàn nói 
chung, trong các đại đệ tử của Phật có Đại đức Ưu Ba Ly 
thuộc giai cấp Thủ đà la này. Ưu Ba Ly, tuổi thiếu thời đã 
không được đi học. Lúc lớn khôn, cha mẹ cho đi học nghề 
thợ cạo râu tóc, học chẳng bao lâu Ưu Ba Ly thành thạo nghề 
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nghiệp một cách tài tình. Ưu Bà Ly cạo râu tóc cho các vương 
tôn, công tử và được đưa vào cung phục vụ. Tại đây, Ưu Bà 
Ly được cạo tóc cho Đức Phật, Phật nhận ra công đức của Ưu 
bà Ly và nhận làm đệ tử. Đây là đại đệ tử "Trì giới đệ nhất" 
được các vị đồng tu kính trọng. Sau khi Phật nhập Niết bàn 
trong cuộc kiết tập Kinh, Luật, Luận tại động Kỳ Xà Quật 
gồm 1.250 vị A la hán do Đại Ca Diếp làm chủ tọa, ngài A Nan 
tuyên trì tạng kinh, ngài Ca Chiên Diên tuyên trì tạng luận, 
ngài Ưu Bà Ly tuyên đọc 80 lần các giới luật do Phật đặt định 
trong 45 năm hành trì.

Trong 16 tiểu quốc Ấn Độ thời bấy giờ, có 8 quốc vương 
chuyển biến tích cực, trở thành Phật tử thuần hành, tuân thủ 
giáo lý của Đức Phật, trị vì anh minh, cải cách xã hội theo 
tinh thần thân dân, bình đẳng, cứu khổ và giải thoát. Không 
có vương quốc nào chống lại Đức Phật, dù người đã thực hiện 
điều trái ngược với đạo Bà la môn khi thủ tiêu bất bình đẳng 
về giai cấp và thực hiện bình đẳng giới khi cho 500 phụ nữ 
trong đó có mẹ kế và người vợ trước đó của mình lập ni đoàn 
với luật lệ hà khắc hơn tăng đoàn trong cuộc sống tu hành 
thời bấy giờ. 

Đạo đức là vấn đề cải biến nhất khi xã hội có hơn 50 % dân 
chúng tuân thủ 5 giới theo lời dạy của Phật; đó là không sát 
sanh (giết người), không nói dối, không tà dâm, không uống 
rượu và dùng chất kích thích độc hại, không sản xuất và buôn 
bán vũ khí. Đạo đức đối với người xuất gia còn chặt chẽ hơn, 
để tu tập từ người thành thánh, từ thánh thành Phật. Hệ thống 
đạo đức lan rộng nhanh chóng trong toàn xã hội lúc bấy giờ.

Nói về trí tuệ cao cả, nhiệm mầu của Đức Phật đã có hàng 
triệu trang sách và không biết bao nhiêu lời nói đến với bao 
kiếp người từ hơn 2.600 năm nay. Song, con đường tu tập theo 
bát chánh đạo đã là vầng hào quang sáng chói nhất cho con 
người chúng ta ngày nay.

Như vậy, vầng hào quang của Đức Phật luôn là chất liệu tâm 
linh hàng đầu của loài người; hiện nay và tương lai vầng hào 
quang đó vẫn là định hướng sống bền vững nhất./. 
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Suy tư
TRÚC THIÊN

Thở ra khôn hẹn thở vào
Thở ra ta khác, thở vào khác ta

Dòng đời như thác nước sa
Dứt thôi lại nối, dở ma dở người

Phút vui chối bỏ phút cười
Tâm tư chìm nổi mấy vời hóa sinh

Ai son sắt, ai phụ tình
Ấy ai, hay chỉ bóng hình đảo nhau?

Suy tư lừa trắng mái đầu
Tưởng leo hết núi ngờ đâu còn trời

Ý nào ý chẳng đùa chơi
Thơ nào chẳng xới mạch đời vu vơ

Ai chàng ai thiếp ờ ơ
Ai soi gương chẳng ngẩn ngơ nỗi mình

Ngồi buồn nghĩ quẩn lo quanh
Suy tư cho lắm cũng đành vô tư./.

     Trích Tạp chí Từ Quang
     Năm thứ XIV- Số 149
     Tháng 1 năm 1965 ( P.L. 2.508)
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NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO
      NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG

Nhớ đêm xuất gia,  ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) đã đưa Thái 
tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) vượt ba xứ Sakka, Sãva và Vesãlĩ 
rồi đến mờ sáng ngựa đưa Thái tử vượt qua sông Anoma. 

Ngài dừng bước trên bãi cát, cạo tóc để thực thụ có được hình dáng 
một vị tu sĩ, ngài cầm búi tóc nguyện: “Nếu ta mà đắc được đạo quả 
Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, thì xin cho búi tóc này không 
được rơi xuống đất”. Khi ấy có vị trời Đế Thích Sakka đem mâm 
vàng hứng lấy, rồi cung thỉnh về cõi trời Tavatimsa thờ trong tháp 
Culemanicetiya (tháp Thờ Tóc). Chắc chắn đây là một điềm ngài sẽ 
thành đạo. Ngài trở thành Đạo sĩ Gotama (Cồ Đàm).

Phật sử kể: Đêm 14 tháng 4 năm Dậu, Đạo sĩ Gotama (tức 
Thái tử Sĩ Đạt Ta) có mộng thấy 5 điều sau đây báo trước ngài sẽ 
đắc Lậu Tận Thông (Lậu Tận Minh), xuất Tam giới Vô minh gia: 

1) Ngủ trên mặt đất, gối đầu lên núi Tu Di, tứ chi buông 
thõng xuống tứ hải (4 biển) (điềm đắc quả Vô Thượng Chính 
Đẳng Chính Giác); 

2) Tranh mọc từ rốn lên đến trời (điềm thuyết pháp cho 
nhân thiên nghe); 

3) Giòi bò từ bàn chân lên đến đầu gối (điềm cư sĩ tứ phương 
quy ngưỡng hội tụ nghe pháp); 

4) Chim bốn phương bay đến với ngài đều trở thành chim 
màu trắng hết (dân chúng trong 4 giai cấp của xã hội xuất gia 
theo ngài đều được giải thoát); 

5) Kinh hành trên đỉnh núi nơi đây đầy phẫn nhưng không 
dính chân ngài (ngài thành đạo, được ứng cúng nhưng ngài 
không ham).   
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Gotama bưng mâm vàng của cô Sujàtà con gái ông Senaka, 
cúng dường thức ăn khi ngài nhập định ở cội cây Nigrodha, 
quẳng xuống sông Nerãnjarà (Ni Liên Thiền) phát nguyện: 
“Nếu ta đắc được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác 
thì xin chiếc mâm này trôi ngược dòng sông; nếu không thì 
chìm ngay xuống nơi đây”. Chiếc mâm này trôi ngược dòng đến 
tòa cung điện của Long vương thì chìm xuống va vào ba chiếc 
mâm của ba vị cổ Phật phát ra một tiếng nổ rất lớn làm Long 
vương đương an nghỉ, thức giấc nói: “Mới hôm qua có một vị 
đắc quả Phật, hôm nay lại có một vị nữa”. Đây là một điềm báo 
trước chắc chắn Đạo sĩ Gotama sẽ đắc đạo quả Thế Tôn.

Khi vị Bà la môn Sotthiya cúng dường Đạo sĩ Gotama 8 bó  
tranh. Ngài nhận lấy đem trải xuống cội cây Bodhi (Bồ đề), có 
một điềm báo trước ngài sẽ thu nhận được Phật quả. Lúc trải 
tranh xuống, Gotama phát nguyện: “Nếu đúng là ta đắc được quả 
Phật, xin cho một Bảo tọa ứng hiện nổi lên để ta hùng tọa tịnh 
lự”. Lúc đó, một Bảo tọa cực kỳ trang nghiêm ứng hiện liền1. 

Sau khi thu nạp phẩm vật cúng dường cơm nấu với sữa tươi 
của cô Sujàtà do người hầu gái Punna mang dâng cúng ở cội 
cây  Nigrodha, Đạo sĩ Gottama nhập định 49 ngày ở chỗ này.

Đến canh ba, lúc sao Mai mọc, vào ngày cuối cùng (ngày 
8 tháng 12 âm lịch), ngài đắc Lậu Tận Minh (Àsavakkhaya 
Nàna), thành đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Màn vô 
minh đã được giải tỏa và trí tuệ phát sinh. 

Đêm tối đã tan và ánh sáng đến. 
Sau khi đắc đạo rồi, đức Thế Tôn nghỉ 7 tuần để an hưởng 

đạo quả.
Tuần lễ đầu tiên, đức Phật ngồi không lay động dưới tán cây 

Nigrodha để chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát. Trong đêm 
cuối tuần, ngài xuất thiền và suy niệm về Thập Nhị Nhân Duyên. 

Tuần thứ nhì ngài đi về hướng Đông Bắc cách cây Nigrodha 
một khoảng xa để chăm chú nhìn cây này trọn một tuần không 

1. Minh Ngọc, Sự thành đạo của Thái tử Vạn Sự Cát Tường, tạp chí Vạn 
Hạnh, số 8 ra năm 1966.
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nháy mắt, nhằm để tri ân sâu xa đối với cây Nigrodha vô tri vô 
giác đã che mưa đỡ nắng cho ngài suốt thời gian chiến đấu để 
thành đạt đạo quả.

Tuần thứ ba, ngài đi từ chỗ đứng này đến cây Nigrodha. 
Tuần thứ tư ngài ngự trong lầu ngọc ở về hướng Tây Bắc 

cây Nigrodha. Kinh sách ghi nhận rằng khi ngài suy gẫm về lý 
Nhân Quả Tương Quan, bộ khái luận thứ 7 của Tạng Luận, 
tâm và thân ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và do đó phát tủa 
ra một vầng hào quang 6 màu. 

Tuần lễ thứ năm, ngài ngự dưới cội Ajapàla chứng nghiệm 
Hạnh Phúc Giải Thoát.

Tuần lễ thứ sáu, từ cây Ajapàla, đức Phật sang cây Mucalinda  
và ngự tại đây một tuần để chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát.

Tuần thứ bảy, đức Phật bước sang cội cây Ràjayfatana và ở 
đó chứng nghiệm Quả Phúc Giải Thoát2. 

Đối với chúng sinh, ngày thành đạo của đức Phật thật sự phải 
được coi là một ngày nhân loại phát hiện ra một con đường tốt 
đẹp cho con người và cuộc đời. Mà người khai mở con đường 
đó là đức Thế Tôn. Đức Phật đã quán đạt được vũ trụ nhân 
sinh, đã phát hiện được căn nguyên khổ đau của con người 
muôn kiếp, đó là tham dục mê chấp. 

Ngày giác ngộ của đức Thích Ca Mâu Ni đánh dấu một nỗ 
lực lớn lao của nhân loại muôn kiếp trên con đường Giải thoát.

Tuy Phật giáo thế giới và Liên Hiệp Quốc lấy ngày trăng tròn 
tháng Tư âm lịch làm ngày lễ chung (Tam hợp, Vesak) của các 
lễ: Phật đản, Thành đạo, Nhập diệt nhưng đối với Phật giáo Việt 
Nam, ngày 8 tháng 12 âm lịch vẫn là ngày được ghi nhớ bền 
chặt vì ngày đó đã đến với dân tộc ta qua nhiều thời đại thăng 
trầm. Và đến với ý nghĩa như một nhắc nhở cho tăng ni Phật tử 
cần luôn luôn tỉnh thức để đi lên con đường giác ngộ3. 

2. Narada, Đức Phật và Phật pháp, Phạm Kim Khánh dịch, Nxb Tôn 
giáo, 2011.
3. Điệp thư đầu xuân, Tạp chí Vạn Hạnh số 20 ra năm 1967.
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Để khỏi phải lầm 
đường lạc lối trên 
bước đường giải 

thoát phiền não khổ đau, xây 
dựng cuộc sống tốt đẹp hướng 
thượng viên mãn, người Phật 
tử cần nắm vững những mối 
liên kết cần thiết cơ bản để 
thực hiện. Nếu bỏ qua những 
thứ này, hay thiên lệch tách 
rời, mong muốn tu nhanh, ngộ 
liền, hạnh phúc mỹ mãn thì chỉ 
như kẻ muốn nấu cát thành 
cơm, không thể có được.

Khái lược có sáu kết hợp sau: 

1- TIN VÀ HIỂU
Nếu chỉ tin, mà không hiểu 

sẽ trở thành tin mù quáng, 
tin cuồng nhiệt, dễ đưa đến 
tệ nạn mê tín. Nếu chỉ hiểu 
mà không tin, thì trở thành 
khuynh hướng thiên trọng 
lý trí, hoài nghi mọi sự mọi 
việc, chẳng tín ngưỡng gì cả, 
gạt bỏ giá trị đạo đức, phủ 
nhận sự tồn tại của chân lý, 
dễ dẫn đến thái độ tự cao tự 
phụ xem thường Thánh hiền, 
chư Phật, Bồ tát, nguy hiểm 
đến chính hành vi của mình 

SÁU KẾT HỢP 
HOÀN HẢO 

CỦA NGƯỜI 
PHẬT TỬ

         
      MINH NGỌC
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và ảnh hưởng tác động đến 
mọi người.

Đạo Phật không chủ trương 
lấy niềm tin là độc tôn, là 
quyết định tất cả, khi niềm tin 
đó chưa có sự chứng nghiệm 
của hiểu. Đức Phật từng dạy 
trong bài kinh Kalama: “Này 
các người Kâlâma, đừng tin vì 
nghe nói lại, đừng tin vì theo 
phong tục, đừng tin vì nghe 
tin đồn, đừng tin vì kinh điển 
truyền tụng, đừng tin vì lý 
luận, đừng tin vì công thức, 
đừng tin vì có suy tư đầy đủ 
về những dữ kiện, đừng tin vì 
có thẩm sát và chấp nhận lý 
thuyết, đừng tin vì thấy thích 
hợp, đừng tin vì Sa môn là 
thầy mình.

Nhưng này các người Kâlâ-
ma, khi nào các người tự biết 
rõ: Các pháp này là bất thiện, 
các pháp này là đáng chê, các 
pháp này bị người trí chỉ trích, 
các pháp này nếu được thực 
hiện, chấp nhận thì dẫn đến 
bất hạnh khổ đau; Thời này 
các người Kâlâma, các người 
hãy từ bỏ chúng đi.” (Tăng 
Chi Bộ tập I).

Tuy nhiên đức Phật cũng 
không thiên trọng ở hiểu mà  
bác bỏ niềm tin, ngược lại còn 
xem “Tin ví như người mẹ sản 

sinh những đứa con công đức” 
(Kinh Hoa Nghiêm). Hoặc như 
trong Ngũ căn Ngũ lực thuộc 
37 pháp môn trợ đạo, thì Tín 
căn, Tín lực là khởi đầu cho 
những năng lượng tinh thần 
hữu ích phát sinh sau đó. 

Cho nên Tin phải có Hiểu. 
Hiểu giúp cho Tin thêm vững 
chắc. Tin giúp cho Hiểu được 
trọn vẹn. Như trong Kinh Phật 
dạy: “Nếu tin Ta mà không 
hiểu Ta tức là phỉ báng Ta”.

2- HỌC VÀ TU
Đạo Phật không phải là học 

thuyết suông, cũng không 
phải nhắm mắt tu chẳng nhận 
thức, phân biệt gì cả. Chỉ 
có học thì tăng trưởng kiến 
thức, hay giảng thuyết thao 
thao; nếu không có tu, lại trở 
thành “sở tri chướng” phát 
triển bản ngã, cố chấp bảo 
thủ quan điểm lập trường của 
mình, không có phần trong 
chứng đạo giải thoát. “Nếu 
người nói nhiều kinh/ Không 
hành trì, phóng dật/ Như kẻ 
chăn bò người/ Không phần 
Sa môn hạnh ( Kinh Pháp 
Cú). Nếu tu mà không học 
thì không biết mình tu đúng 
hay sai, và coi chừng có ngày 
đi lạc hay uổng phí một đời. 
Cổ nhân thường nói: Tu mà 
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không học như tu mù, học mà 
không tu như đãy sách. 

Nhìn chung, Phật tử thường 
nghĩ học chi nhiều, tu mới là 
chính. Nên biết Phật dạy có 
hai loại: Pháp học và Pháp 
hành hỗ trợ cho nhau và đều 
quan trọng cả. Học cả đời còn 
chưa hiểu ra, hoặc hiểu sai, 
huống là mới học chút ít rồi 
chấp vào sở học của mình, cứ 
thế mà nhắm mắt tu riết, coi 
chừng đọa lạc. Quan trọng ở 
chỗ chọn đúng phải học cái gì. 
Tức có con mắt chọn lọc pháp 
(trạch pháp). Cho nên Tổ 
Phước Hậu có nói: “Kinh điển 
lưu truyền tám vạn tư, Học 
hành không thiếu cũng không 
dư” Không thiếu, không dư 
tức học đúng vậy.

Hơn nữa, tu không phải là 
đến chùa, tụng kinh, lễ Phật, 
bái sám, công quả… mà tu 
chính là ứng dụng những lời 
Phật dạy chính trong cuộc 
sống gia đình, công việc làm 
ăn, ứng xử ngoài xã hội.

Chúng ta có thể hiểu thêm 
việc tu và  học hỗ trợ cho nhau 
rất mật thiết và quan trọng 
không thể tách rời như hình 
ảnh người mù cõng người què 
sáng mắt mà đi. Người mù 
buông người què xuống không 

thể tự mình đi, có thể rớt 
xuống hầm hố nguy hiểm đến 
tính mạng, ví như người chỉ có 
tu mà không học. Người què 
bỏ người mù, tự mình chỉ ngồi 
một chỗ cho dù có mắt sáng 
biết đường, biết hầm hố vực 
sâu cũng không thể đi được, 
thì có ích gì cho bản thân? Ví 
như người có học mà không 
tu. Cho nên học để dẫn đường 
cho tu đúng, tu để trải nghiệm 
bổ khuyết những gì mình đã 
học. 

3- TÌNH THƯƠNG VÀ 
HIỂU BIẾT:

Tình thương là nền tảng xây 
dựng các đạo đức. Đạo Phật 
hướng đạo đức con người tiến 
đến chỗ hoàn mỹ đoạn trừ 
tham sân si, thì tình thương lại 
vô cùng quan trọng. Đức Phật 
cũng vì tình thương chúng 
sanh, nhân loại mà người từ 
bỏ mọi vinh hoa quyền quý 
xuất gia tìm ra con đường giải 
thoát khổ đau cho bản thân và 
mọi loài. Nếu không có tình 
thương đồng loại, dị loại muốn 
san sẻ cho họ vơi đi nỗi khổ 
niềm đau, thì đã không thể 
trở thành một con người tốt, 
huống là Phật tử! Tuy nhiên 
phải phân biệt rõ tình thương 
trong đạo Phật không phải là 
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tình luyến ái, hay thương hại, 
tội nghiệp, bởi đó là nguyên 
nhân sinh ra bao hệ lụy phiền 
não. Tình thương trong đạo 
Phật vượt lên trên mọi rào cản 
ta người, đây kia, đồng loại 
dị loại, kẻ thù người thân…
không phân biệt.  Tình thương 
tất cả mọi loài như thương bản 
thân mình, luôn muốn mang 
đến cho họ niềm an vui. Lấy 
niềm vui của chúng sanh làm 
niềm vui của mình, lấy khổ 
đau của chúng sanh làm khổ 
đau của mình. Mặc dù vậy, 
không phải chúng sanh muốn 
vui gì là mình đều chia sẻ, ban 
tặng, hay quá xúc động bi lụy 
trước đối tượng bất hạnh khiến  
tâm tư ta xao động, mất sáng 
suốt thực hành việc cứu khổ. 
Mà tình thương phải kết hợp 
với hiểu biết sáng suốt để 
nhận định đúng sai. Ta không 
thể cứu một con mèo sắp chết 
đuối mà bỏ lơ một người đang 
hụp lặn gần chết, ta cũng 
không vì bán hết gia sản, sự 
nghiệp để cứu một vài nạn 
nhân mà để cho gia đình mình 
khổ sở, con cái lang thang 
v.v… Đó là tình thương lệch 
lạc hay tâm lý thần kinh bất 
ổn. Ngoại trừ đó là để thực 
hiện một hạnh nguyện siêu 

phàm, cao thượng tột cùng, lợi 
ích chung cho tất cả.  Nhưng 
có hiểu biết sáng suốt mà 
không có tình thương sẽ trở 
thành vị kỷ, tự lợi là hạng chỉ 
biết tốt cho mình (độc thiện 
kỳ thân) dần dần tâm tư khô 
cằn, vô tình vô cảm. Hạng này 
nếu tài giỏi lãnh đạo sẽ độc tài 
tàn khốc, thủ đoạn gian ngoan 
như Tào Tháo “thà phụ người 
chứ không để người phụ ta” 
hay nhút nhát như con rùa, 
đụng việc là thụt đầu rút cổ an 
phận một mình chẳng giúp ích 
gì cho đời. 

Do vậy, có tình thương 
không có hiểu biết sáng suốt, 
như người giàu có mắc bệnh 
tâm thần nên phân tán của cải 
tứ tung; có hiểu biết sáng suốt 
mà không tình thương như 
người học rộng biết nhiều, 
gặm nhấm sách vở,  hoặc ẩn sĩ 
trên non cao rừng thẳm, nhàn 
hưởng thú trăng thanh gió 
mát… tiêu dao khoáng đãng.

4- PHƯỚC ĐỨC VÀ TRÍ 
TUỆ

Đức Phật đã trải qua nhiều 
đời sống tu hành các hạnh Ba 
la mật, là gồm đủ cả tu Phước 
và Tuệ. Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục là Phước; Thiền định, 
Trí tuệ là Tuệ. Còn Tinh tấn 
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bao gồm cả hai Phước và Tuệ. 
Ta có thể tạm hiểu Phước 
là quả báo hữu lậu thế gian 
là người có thân thể đầy đủ 
không khuyết tật, tài sản sung 
túc, sức khỏe ít bệnh, tuổi thọ 
sống lâu, gia đình hòa thuận, 
sắc đẹp thiện cảm, thông minh 
sáng suốt, đạo đức trong sạch, 
danh thơm tiếng tốt, thường 
gặp điều may v.v… Còn Tuệ là 
quả báo vô lậu xuất thế gian, 
tức ít hay không còn ba thứ 
độc tố phiền não tham sân si. 

Nói hữu lậu tức là còn những 
tệ lậu phát sinh sau đó kèm 
theo. Như người giàu có thì dễ 
phát sinh tệ lậu thoái hóa suy 
đồi đạo đức, người nhàn nhã 
dễ sinh ra việc làm bất thiện… 
Nói vô lậu tức là không có 
những tệ lậu phát sinh sau đó 
kèm theo. Như người có tâm 
từ, bi, hỉ, xả bao nhiêu thì 
càng không có phiền não trói 
buộc trong tâm bấy nhiêu. Vậy 
muốn có phước hữu lậu, Phật 
tử phải tinh tấn trì Năm giới, 
thực hành Mười điều thiện. 
Do nhân này ngay đời hiện 
tại và vị lai, nhận được phước 
báo vật chất. Muốn có trí tuệ 
vô lậu, thì phải tinh tấn tu 
tập Chánh niệm, Chánh định, 
Chánh kiến, Chánh tư duy để 

phát sinh trí tuệ tiêu trừ dần 
tham sân si, đạt được đời sống 
an vui hạnh phúc tinh thần 
ngay trong đời này và đời sau.

Ví như chim muốn tự do bay 
cao trên bầu trời thì phải cần 
có đôi cánh đều và khỏe. Nếu 
thiếu một cánh, hay yếu một 
cánh thì chim bay sẽ không 
cao xa,  dễ dàng gục ngã trước 
cuồng phong bão tố.

5- THÂN VÀ TÂM
Một đầu óc minh mẫn trong 

một thân thể khỏe mạnh. Bài 
học đắt giá mà đức Phật đã trải 
qua nhiều năm tu khổ hạnh, 
để cuối cùng ngài nhận ra con 
đường Trung đạo mới là đúng 
nhất. Thật ra, nếu chúng ta 
biết chăm sóc cái thân tốt theo 
Giới, thì tâm của chúng ta tự 
phát ra Định và Tuệ. Ngược 
lại, thân này bệnh hoạn ốm 
đau suốt ngày, thì tâm cũng 
kiệt quệ, trì trệ tối tăm. Điều 
tệ hại sai lầm của Phật tử 
chúng ta học giáo lý Phật dạy 
về không, vô thường, vô ngã, 
thân này là bất tịnh đáng ghét, 
nhưng không hiểu ý nghĩa sâu 
xa, vội chấp trước vào từ ngữ, 
rồi nghĩ phải bỏ cái thân này 
đi càng sớm càng tốt, lo tu cái 
tâm thôi. Cuối cùng, thân bệnh 
khổ sở, mất sức chẳng còn tâm 
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trí nghĩ đến Phật, Bồ tát nào 
cả, hay phát sinh tư tưởng tu 
hành tiêu cực muốn chết.

Phải biết thân và tâm chỉ là 
một phần của thực thể sống 
hữu tình, chúng phải kết hợp 
hài hòa, cân bằng hợp lý thì 
mới mang đến an vui hoàn 
hảo. Tâm không thể vui khi cơ 
thể đau đớn, thân không thể 
an khi tâm trí đang bực bội 
buồn rầu khổ não.

Cho nên là Phật tử chân 
chính không ráng sức tu tâm, 
ngày đêm niệm Phật, lễ sám, 
ngồi thiền, trì chú… bỏ ăn bỏ 
ngủ cho rằng đó là tốt, khiến 
cho thân thể ốm yếu dần dần, 
suy nghĩ bạc nhược, bỏ mặc 
cuộc sống hiện tại, chỉ mong sao 
sớm về cảnh giới Tây phương 
Cực lạc?! Cũng không nên 
chăm chút lo cho bản thân no 
đủ quá nhiều, khiến thân sinh 
bệnh, tâm sinh buông lung lười 
biếng bỏ bê việc tu hành giải 
thoát. Mọi bất cập thiên vị này 
đều đưa đến quả báo bất xứng 
ý. Cuối cùng, càng tu càng thấy 
dở hơn lúc chưa tu. Chẳng qua 
là không biết kết hợp cân bằng 
thân và tâm.

6- PHƯƠNG TIỆN VÀ 
CỨU CÁNH

Phương tiện là khởi đầu, cứu 

cánh là cuối cùng. Phương tiện 
giúp cho chúng ta di chuyển 
từ điểm này đến điểm khác. 
Theo Phật giáo, có thể hiểu 
đó là duyên, cứu cánh là kết 
quả. Muốn có kết quả không ai 
không cần có duyên. Duyên chỉ 
có nghĩa tạm thời, và không có 
nghĩa thuận nghịch cố định. Có 
thể là phương tiện tốt với người 
này, nhưng là phương tiện 
xấu với người khác. Tài sản, 
danh vọng, gia đình, địa vị… là 
thuận duyên với người thế gian, 
nhưng lại là nghịch duyên đối 
với các bậc Thánh nhân xuất 
thế. Chưa kể có những duyên 
tưởng chừng xấu lại trở thành 
tốt, và ngược lại đối với chủ thể 
trên tiến trình thăng hoa hướng 
thượng tâm hồn.

Trước khi học Phật hiểu 
pháp, thì cho việc đi chùa, 
tụng kinh, niệm Phật, trì chú, 
ăn chay, thọ Bát, phóng sinh, 
cúng tế… là cứu cánh giải thoát,  
rồi chấp chặt vào trong đó, 
phát sinh nhiều hình thức lễ 
nghi rình rang, phức tạp… Khi 
hiểu đó chỉ là phương tiện dẫn 
dắt đến việc an định tâm hồn, 
sống trong giới hạnh, mà cứu 
cánh tức là phải đoạn trừ tham 
sân si, thì sanh tâm coi thường  
buông bỏ phương tiện, cho đó 
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là tầm thường, dành cho căn 
cơ thấp kém chưa hiểu Phật 
pháp. Thật ra, bỏ phương tiện 
này, ta lại phải nhờ phương 
tiện khác, bởi không thể thiếu 
chúng mà ta có thể chứng ngộ. 
Có thể nói, tất cả pháp chung 
quanh ta đều là phương tiện 
cả. Nên biết phương tiện là 
chiếc bè để chở chúng ta qua 
sông mê đến bờ giác. Chúng 
ta không thể thiếu phương 
tiện, vì nhờ nó ta đi đến đích, 
vả lại đã đến bờ đâu mà chúng 
ta đòi bỏ phương tiện?! Tuy 
nhiên, cũng không thể không 
chọn phương tiện đúng, ít 
vướng mắc. Chẳng hạn, đời 
sống vật chất biết đủ, ít tham 
muốn là phương tiện đúng và 
tốt nhất cho đời sống thanh 
trừ phiền não, còn ngược lại 
thì trở thành phương tiện 
sai lệch, nhiều trói buộc mà 
thôi. Cho nên không buông 
phương tiện, cũng không cần 
có phương tiện vật chất quá 
tốt, chỉ nương vào nó để tiến 
đến cứu cánh. Ví như chọn 
được thuyền tốt, nương vào la 
bàn hướng dẫn, thì người trên 
thuyền yên tâm đi đúng, đến 
bờ an toàn. Còn thuyền trang 
bị quá đỗi tiện nghi vật chất, 
e chừng trở thành ốc đảo tự 

thân, chỉ muốn hưởng thụ, 
ngao du, quên việc đi đến bờ 
bên kia giác ngộ.

Tóm lại, sáu kết hợp hoàn 
hảo trên đây đều rút ra từ 
kinh nghiệm cuộc đời tu hành 
chứng ngộ của đức Phật. Mỗi 
kết hợp, Ngài đều thực hiện 
một cách nghiêm túc và trọn 
vẹn cho đến cuối đời. Ngài 
học cần mẫn với hai đạo sĩ 
Bà la môn, và tu hành tinh 
tấn cho đến khi tự mình tìm 
ra con đường chân lý. Cho dù 
đã chứng đạo quả Vô thượng 
chánh đẳng giác, nhưng hàng 
ngày Ngài vẫn tu phước, khất 
thực tạo duyên cho mọi người 
bố thí cúng dường, vẫn tư duy 
thiền quán đều đặn các thời, 
vẫn cân bằng năng lượng thân 
tâm, trong việc hành cước du 
hóa và tiết lượng ăn uống ngủ 
nghỉ, vẫn phương tiện thuyết 
pháp ròng rã 45 năm, cuối 
cùng đến rừng Sa la trút bỏ 
xác thân huyễn hóa nhập Vô 
dư Niết bàn cứu cánh.  Cuộc 
đời Ngài là minh chứng cụ thể 
nhất, bảo đảm cho Phật tử xuất 
gia cũng như tại gia chúng ta 
tin tưởng noi theo, chắc chắn 
sẽ có kết quả an vui hạnh phúc 
hoàn hảo ngay trong đời này 
cũng như đời sau./. 
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ẤM MÃI TÌNH NGƯỜI
       VIÊN THẮNG

Bớt đi hưởng thụ dư thừa,
Từ bi san sẻ cho người khổ đau.

Để cho hết thảy cùng nhau,
Xây nên cuộc sống đậm màu thắm tươi.

Đúng thế! Cuộc sống này đẹp biết bao, khi mọi người đều 
biết chia sẻ cho người nghèo cùng khốn khó, hay biết lắng nghe 
tâm sự nỗi lòng của người gặp nghịch cảnh không may trong 
cuộc sống, khi họ đang đau khổ tột cùng không dám chia sẻ 
nỗi lòng cùng ai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thực hành 
hạnh bố thí để đem lại ích lợi, an lạc cho tất cả chúng sanh ở 
thế giới Ta bà này.

Chúng ta từng đọc qua kinh điển Phật giáo Đại thừa đều 
thấy trong các pháp tu Đức Phật luôn dạy hàng đệ tử lấy pháp 
bố thí làm đầu. Do đó, pháp bố thí trở thành một hạnh nguyện 
đặc trưng của hàng xuất gia và tại gia. Nếu thiếu nó thì chúng 
ta không thể đạt được lý tưởng giải thoát, mục tiêu cao cả đối 
với người học đạo và hành đạo. 

Chúng ta sinh ra ở cõi Ta bà này vui ít khổ nhiều, vì có rất 
nhiều lý do, nhưng trong đó lòng tham là yếu tố đứng đầu. Do 
vì lòng tham lam, ích kỷ nên con người không bao giờ thấy đủ, 
luôn luôn nghĩ đến bản thân mình. Có được chín đồng họ lại 
cố gắng kiếm thêm cho đủ mười đồng, để dành khi hữu sự cần 
đến, hay để dưỡng già mai sau. Lại có những người giàu nứt 
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đố đổ vách mà vẫn cố làm việc, cố tranh giành bất chấp thủ 
đoạn để kiếm tiền cho nhiều. Đến khi gặp tai nạn hay bệnh tật 
bất ngờ ập đến; hoặc tuổi tác đã về già, sắp gần đất xa trời vẫn 
không giác ngộ được cuộc đời vốn vô thường, vẫn ngày đêm suy 
nghĩ tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Tình cảnh người này thật đúng 
như trong kinh Thủy Sám nói: “Người biết đủ tuy nằm dưới đất 
vẫn lấy làm an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng 
không vừa ý”. Chính vì họ làm nô lệ cho đồng tiền mà dẫn đến 
cái kết quả đau lòng. Có người để tiền của cho con quá nhiều 
nên chúng nó ỷ lại không chịu làm việc, suốt ngày ăn chơi lêu 
lổng, nhậu nhẹt, hút chích v.v… Cuối cùng, họ tán gia bại sản 
vì con. 

Thế nhưng bên cạnh những người sống thực dụng chỉ biết 
tiền tài, danh vọng, chỉ biết mình tạo thành lối sống vô cảm thì 
trong xã hội còn có rất nhiều người sống vì người khác. Việc 
này ở đâu chúng ta cũng bắt gặp. Có những bạn trẻ không ngại 
gian khổ đến tận vùng sâu vùng xa để tặng y phục, áo lạnh, gạo, 
mì, dầu ăn v.v… giúp cho bà con ít nhiều niềm vui. Mặc dù các 
bạn chỉ giúp cho họ qua lúc ngặt chớ không ai giúp được hết 
nghèo, nhưng tấm lòng chia sẻ trong lúc khó khăn trở thành dư 
âm ấm mãi trong lòng họ.  

Tôi có người dì làm việc trong ngành y tế. Sau khi nghỉ hưu, 
dì đứng ra tổ chức bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Sản Nhi. Ngoài 
giờ khám bệnh cho bệnh nhân ở phòng mạch, thời gian còn lại 
dì cùng nhóm bạn đến bệnh viện trực tiếp nấu ăn, phát cơm 
cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân, ngày phát hai bữa trưa 
và chiều, phát suốt cả tuần. Có lúc dì cũng gặp chuyện thị phi, 
nhưng tôi hay khuyên dì: “Khi dì đang mở lòng giúp đỡ người 
khác là dì đang đóng vai hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm, vì 
tâm chúng ta với tâm Bồ tát giống nhau”. Không những dì giúp 
cho họ no lòng mà còn giúp cho họ đọc sách Phật để họ hiểu 
thêm về Phật pháp. Cho nên khi có kinh sách do Thượng tọa 
ở chùa Xá Lợi gửi ra, tôi đều chia cho dì để dì đem đến bệnh 
viện, người nào thích đọc thì dì tặng. Thấy việc dì làm đem lại 
lợi lạc cho nhiều người nghèo, nên có rất nhiều người hảo tâm 
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cùng chung tay ủng hộ, người góp của, kẻ góp công giúp cho 
bếp ăn từ thiện giữ được ngọn lửa hồng tiếp tục thắp sáng theo 
cùng năm tháng, đem đến niềm vui ấm áp cho bao người nghèo 
khó.

 Ngay cả các em Phật tử ở gần chùa tôi cũng chuyên đi làm 
từ thiện ở khắp mọi nơi. Các em cũng thường nấu cơm phát 
cho bệnh nhân ở bệnh viện Đa Khoa, và hay đi đến những nơi 
ở vùng sâu vùng xa phát quà cho người nghèo. Cuộc sống các 
em tuy không dư dả gì nhưng các em có tấm lòng luôn nghĩ đến 
người khác. 

Một lần tình cờ tôi đọc báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức chương 
trình với thông điệp “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc”, ngày 
hội Mottainai 2017 đã đọng lại nhiều cảm xúc cho những người 
tham dự. Họ có dịp gặp gỡ, sẻ chia với những mảnh đời chịu 
thiệt thòi, khốn khó vì tai nạn giao thông. Nhân vật đặc biệt 
tại ngày hội là em Nguyễn Thị Sáng, cô gái quê Hà Tĩnh có gia 
cảnh khó khăn, nhưng em đã khiến cho mọi người cảm động 
và thán phục khi quyết định hiến tạng của người mẹ đã chết vì 
tai nạn giao thông, để cứu sống được bốn người khác. Trước 
nghĩa cử cao đẹp của em, làm cho tôi chợt nhớ đến nhà thơ Tố 
Hữu từng viết:

Làm con chim phải hót
Làm cây lá phải xanh
Sống là cho đâu nhận lấy riêng mình.

Chúng ta là người học Phật, nên từng giây phút luôn nghĩ 
đến vô thường. Bởi vì tất cả pháp hữu vi đều bị hoại diệt theo 
thời gian. Đặc biệt là tiền của, mặc dù nó rất quan trọng trong 
đời sống chúng ta đừng để nó sai khiến làm những việc bất 
chính đánh mất lương tâm mình. Chính vì vậy, trong kinh Đức 
Phật dạy: “Tiền bạc, của cải là tài sản thuộc năm nhà, đó là 
lửa, nước, vua quan, trộm cướp, vợ con phá tán”. Cho nên, 
chúng ta hãy xem tiền tài chỉ là phương tiện giúp con người 
đáp ứng các nhu cầu về vật chất để có một đời sống ổn định, 
giúp con người thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả 
để làm đẹp cuộc đời.
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 Chúng ta giúp người đau khổ không chỉ về mặt vật chất mà 
còn biết lắng nghe chia sẻ với họ về mặt tinh thần như người 
thân mất bất ngờ, vợ bị chồng bỏ rơi theo người khác; hoặc 
giúp hiểu về Phật pháp, hướng dẫn họ biết quy y Tam bảo, ăn 
chay, niệm Phật, hạn chế việc giết hại chúng sanh v.v…

Chúng ta làm được như thế thì ngọn lửa yêu thương sẽ lan 
tỏa khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến nông thôn, nơi đâu có 
tình thương thì nơi đó có niềm an vui hạnh phúc cho mình và 
mọi người. Tôi xin mượn bốn câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương 
để kết thúc bài viết:

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. 
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	 ĐẠO	PHẬT
 DU NHẬP VÀO NƯỚC TA 
	 TỪ	LÚC	NÀO?

                                       HUỲNH VĂN ƯU

Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam trên dưới 
hơn hai ngàn năm. Ngay từ rất sớm, Phật giáo đã 
được tiếp nhận và trở thành một nền tư tưởng văn 

hóa dân tộc, dĩ nhiên là sau khi đã bản địa hóa Phật giáo. Suốt 
hơn hai ngàn năm lịch sử, Phật giáo luôn đồng cam cộng khổ 
với vận mệnh thăng trầm của dân tộc, trong công cuộc chống 
ngoại xâm cũng như sự nghiệp dựng nước, mở mang bờ cõi, 
đánh bại âm mưu xâm lăng và nô dịch về văn hóa của thế lực 
phương Bắc trong nhiều giai đoạn. Như vậy, lịch sử Phật giáo 
du nhập vào Việt Nam phải được trình bày thế nào để phản 
ánh được sự sinh động và có mối quan hệ mật thiết đó. Đây 
là một vấn đề không đơn giản, bởi những khó khăn về tư liệu 
mà chúng ta gặp phải.
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Theo như nhiều sách sử để lại, đạo Phật từ Ấn Độ truyền 
sang nước ta bằng hai con đường thủy và đường bộ, thời 
gian này Ấn Độ có sự giao thương sang Á châu theo gió mùa 
Tây-Nam mang theo tư tưởng Phật giáo đến Việt Nam; các 
thương nhân cùng Tăng sĩ theo đoàn để cầu nguyện trong 
những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm, họ đến dù không 
phải là mục đích truyền đạo, nhưng sự có mặt của họ thông 
qua hoạt động tín ngưỡng của người Phật tử hàng ngày như 
cầu siêu, cầu an khi gặp nạn v.v... đã ảnh hưởng đến đời 
sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta. Nổi bật là Đức Quán 
Thế Âm, Đức Nhiên Đăng... xuất hiện đầu tiên Phật giáo tại 
Việt Nam.

Thời Phật giáo quyền năng: Trong sách Phật giáo Việt 
Nam của giáo sư Lê Mạnh Thát cho rằng Chử Đồng Tử là 
người Phật tử đầu tiên liên hệ và học Phật trực tiếp với thầy 
Phật Quang ở núi Quỳnh Viên, sau truyền cho vợ là công chúa 
Tiên Dung. Đây không phải là thần thoại hoang đường, trái 
lại nó chứa đựng nhiều sự kiện có thực mà trường hợp núi 
Quỳnh Viên là một ví dụ cụ thể, ta xem lại "Minh Lương Cẩm 
Tú" do Lê Thánh Tông viết: Cửa biển khi tiến quân chinh 
phạt Chiêm Thành vào năm 1470 với bài thơ nói về Nam giới 
Hải môn lữ thứ:

  Di miếu man truyền kim Vũ Mục
  Danh sơn do thuyết cổ Quỳnh Viên
 Dịch: Di miếu còn truyền nay Vũ Mục
  Danh sơn vẫn nhắc cổ Quỳnh Viên.
Vũ Mục chỉ tướng Lê Khôi, cháu ruột Lê Lợi đi đánh 

Chiêm Thành bắt được vua Chiêm là Bí Cái khi trở về đến 
cửa biển Nam Giới thì mất. Cửa biển này còn gọi là cửa Sót. 
Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp, Chử 
Đồng Tử học Phật ở am nhỏ trên núi Quỳnh Viên, khi về 
nhà, nhà sư Phật Quang có tặng cho Đồng Tử một cây gậy 
và một cái nón rồi bảo: "Các việc linh thông đều ở đó rồi". 
Núi Quỳnh Viên thời Chử Đồng Tử chưa thuộc vào bản đồ 
nước ta. Nhà sư Phật Quang có khả năng là người Ấn Độ 
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hoặc người Chiêm Thành đang tìm cách truyền bá đạo Phật. 
Chử Đồng Tử đến tiếp xúc để rồi sau đó thành người Phật 
tử đầu tiên. Một vấn đề cần được nhắc đến đầu tiên là trước 
khi Phật giáo du nhập vào nước ta, tại đây đã có nền văn 
hóa phong phú. Căn bản nền văn hóa này xây dựng trên cơ 
sở của nền văn minh nông nghiệp với các thành tựu rực rỡ, 
mà cụ thể là ngoài những chứng tích của các nền văn mimh 
còn lại, như vào thời Hai Bà Trưng, tại nước ta đã có bộ Việt 
luật, trong đó hơn mười điều khác với Hán luật, những dấu 
tích về ngôn ngữ Việt qua bài "Việt ca" còn sót lại trong thư 
tịch cổ Trung Quốc.

Nếu liên kết với những sự kiện khác: Sự kiện Bát Nàn phu 
nhân, một nữ tướng Hai Bà Trưng, xuất gia sau cuộc khởi nghĩa  
vị quốc thất bại năm 43, và những xác nhận về tín ngưỡng 
của người Việt mà Dương Phù đã ghi lại, khoảng 100 năm 
sau Công nguyên, dân chúng tại nước ta có trồng một loại 
hoa (uất kim hương) để cúng Phật, rồi hình ảnh Bụt trong 
truyện Tấm Cám, chúng ta thấy đâu đó hình ảnh Phật đã 
xuất hiện sinh động. Như thế, chắc chắn Phật giáo phải 
là kết quả của một quá trình đâm chồi nẩy lộc trước đó 
khá lâu trên mảnh đất này. Như vậy, Phật giáo truyền vào 
nước ta từ những năm đầu của kỷ nguyên dương lịch, nếu 
không nói là sớm hơn. Cũng có có quan điểm cho rằng 
đạo Phật truyền vào nước ta vào thời vua A Dục (Asoka) 
ở thế kỷ thứ III trước Công nguyên, một trong 9 phái đoàn 
truyền giáo của vua A Dục ở vùng đất Kim địa (Suvanabhumi)  
cả vùng Giao Châu và Chiêm Thành, với sự hiện diện của 
đoàn truyền giáo do Soma dẫn đầu. 

Năm1980, các nhà khảo cổ học của ta và Đức đã khai 
quật ở Đồng Tháp Mười một bia ký Phật, ngôn ngữ là mẫu 
tự Pàli vào niên đại 250 TCN, Tiến sĩ Thái Văn Chạy đã 
dịch. Di tích Đồng Tháp xưa là Bảo Tháp của Phật giáo 
mang tính chất hòa bình của thời Phật giáo phát triển cực 
thịnh, tin rằng đây là Tháp của phái đoàn truyền giáo của 
Uttora và Soma. Ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang những 
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ngôi chùa Khmer tu Phật giáo Nam tông (Theravada), đặc 
biệt chùa Sam Rông K.anghmagala với bánh xe pháp 24 
căm chỉ có ở Ấn Độ (về sau số căm càng ít niên đại càng 
gần) và có bộ kinh Tam tạng bằng tiếng Pàli, căn cứ vào hoa 
văn kiến trúc, vào chữ viết, vào cổ vật, di tích, di vật... cuộc 
khai quật có thể đủ khả năng chứng minh đạo Phật đến 
nước ta rất sớm. Phật giáo thời kỳ này là Phật giáo quyền 
năng lan tỏa, thấm sâu và trở nên một thành phần cơ bản 
và quan trọng của văn hóa Việt. Phật giáo còn đề cập đến 
những vấn đề linh dị và thần thông, siêu nhiên, có khả năng 
làm tất cả những điều ngoài óc tưởng tượng bình thường 
của con người, như có thể biến hóa khôn cùng, có thể làm 
mọi điều theo ý muốn. Quyền phép siêu nhiên này là dùng 
để phục vụ con người, chứ không phải để xóa bỏ cuộc đời; 
như khi nói, muốn lên trời phải làm gì, thì phải giải quyết 
rằng, muốn lên trời phải có hiếu, có nhân, có nghĩa, đừng 
giết người gây họa, đừng trộm cướp... có nghĩa là đừng làm 
điều ác, phải làm điều thiện.

Chùa Sam Rông Ek, tỉnh Trà Vinh.
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Phật giáo chức năng ra đời: Phật giáo được truyền vào 
nước ta bằng phương tiện hòa bình, tuyệt nhiên không phải 
là thế lực xâm lược, đến như một luồng sinh khí mới xé tan 
không khí ngột ngạt, cởi mở xiềng xích áp bức, đưa con người 
đến giải thoát và an lạc với phương châm từ bi, hỷ xả. Đạo Phật 
dễ tiếp nhận, dần dà trở thành chỗ dựa tinh thần của nhân dân, 
từng bước định hình bản sắc mang dấu ấn làm nên một sắc thái 
riêng biệt của Phật giáo Việt Nam. 

Năm 1096, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan đã nêu lên vấn đề Phật 
giáo và được Quốc sư Thông Biện dẫn lời của Đàm Thiên 
và Quyền Đức trong Thiền uyển tập anh vào thời Tùy. Tùy 
Cao Tổ (581-602) "...một phương Giao Châu, đường thông 
Thiên Trúc, Phật pháp lúc mới tới, thì Giang Đông chưa có 
mà Luy Lâu lại dựng chùa hơn hai mươi ngôi, độ Tăng hơn 
500 người, dịch kinh mười lăm quyển, nên nó có trước vậy. 
Đây còn là một trung tâm Phật giáo hình thành sớm nhất ở 
khu vực trước cả trung tâm Trung Quốc như Bành Thành 
và Lạc Dương. Vào lúc ấy đã có Khâu Ni Danh, Ma Ha Kỳ 
Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác tại đó. 
Nay lại có Pháp Hiền thượng sĩ đắc pháp với Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, truyền tông phái của tam tổ, là người trong hàng Bồ 
Tát đang ở chùa Chúng Thiện dạy dỗ học trò, trong lớp học 
không dưới 300 người, cùng với Trung quốc không khác. Bệ 
hạ là cha lành của thiên hạ muốn bố thí một cách bình đẳng, 
thì chỉ khiến sứ đưa xá lợi, vì nơi ấy đã có người không cần 
đến dạy dỗ". Điều này chứng tỏ Phật giáo đến nước ta sớm 
hơn Trung Quốc. Ngày nay, căn cứ trên các bi ký, di tích, di 
vật, chữ khắc đã để lại giúp ta biết về niên đại, căn cứ vào 
di liệu khảo cổ học Óc Eo, thì vào các năm đầu Dương lịch 
vùng biển phía Nam nước Phù Nam đã rộn rịp những thương 
thuyền, không những của các quốc gia thuộc nền văn minh 
Ấn Độ, mà cả những quốc gia xa xôi của nền văn minh La 
Mã. Do đó, việc truyền bá Phật giáo thời xa xưa vào những 
vùng này trong đó có nước Chiêm Thành, Phù Nam, Thủy 
Chân Lạp là một sự kiện chắc chắn đã sớm xảy ra. 
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Chần chừ chi nữa
   

NGUYÊN ÂM

Mưu sinh mưu sướng lâu rồi
Sao không mưu tử để hồi vãng sanh

Đời người được mất đua tranh
Xuôi tay nhắm mắt có giành được chi

Xác thân rồi cũng hoại đi
Tâm thì nghiệp dẫn biết khi nào dừng

Luân hồi lục đạo mịt mùng
Nhất tâm niệm Phật về vùng Tây phương

A Di Đà tiếp dẫn đường
Chần chừ chi nữa hỡi người anh em!
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ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO 
ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

     THS. CHỬ THỊ KIM PHƯƠNG

Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng thế kỉ II sau Công 
nguyên và trong quá trình phát triển, Phật giáo, với tư 
cách là một tôn giáo, đã có nhiều đóng góp cho văn 

hóa Việt Nam. Cũng giống như các tôn giáo ngoại sinh khác 
như Nho giáo, Đạo giáo, Islam giáo, Công giáo hay Tin Lành 
giáo, Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam đã có những va chạm 
nào đó với văn hóa bản địa, hình thành cục diện hội nhập khác 
với sự tiến hoá tự nhiên của một hệ tư tưởng bản địa. Quá trình 
hội nhập đó dẫn tới sự hình thành những yếu tố văn hóa mới. 
Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới 
một số đóng góp của Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam, tuy 
nhiên cũng chỉ là điểm qua những đóng góp cơ bản ở một vài 
lĩnh vực mà thôi. 
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 1. Phật giáo đã góp phần đào tạo một tầng lớp trí thức 
Tầng lớp trí thức đầu tiên mà Phật giáo đã đào tạo mang tính 

chất nhà sư am hiểu Nho giáo. Tăng thống Ngô Chân Lưu hiệu 
là Khuông Việt Đại sư là một nhân vật tiêu biểu. Khi người 
Hán đến cai trị nước ta thì họ mang chữ Hán đến. Nhưng khi 
đến vùng đất này, người Hán chủ trương không mở trường đào 
tạo trí thức người Việt mà chủ yếu đưa người Hán sang làm 
quan cai trị. Do vậy, suốt từ năm 111 trước Công nguyên cho 
đến thời kì đầu Công nguyên chỉ có một Trương Trọng rồi mãi 
mới có vài người như Lý Cầm, Lý Tiến được học hành và đấu 
tranh để làm quan. Một số khác như Tích Quang, Nhâm Diên, 
Sĩ Nhiếp tuy có dạy học nhưng đều không có dấu hiệu phổ cập 
chữ Hán, không thấy xuất hiện một giai tầng trí thức Việt trước 
thế kỉ VII. 

 Người Việt đầu tiên là trí thức Phật giáo, và để lại tên tuổi là 
Pháp Hiền (? - 626). Phật giáo truyền vào vùng Dâu cuối thế kỉ 
II, hình thành trung tâm Dâu mà Pháp Hiền là nhà sư Việt đầu 
tiên lưu tên trong sơn môn. Vấn đề đặt ra là người ta truyền bá 
và phát triển đạo Phật bằng ngôn ngữ và văn tự gì trong thời 
kì đầu? Nhà sư Ấn Độ Tì Ni Đa Lưu Chi từ Trung Quốc đến 
vùng Dâu năm 580 trụ trì ở đó, dịch quyển kinh Tổng Trì. Ông 
ta đến Trung Quốc năm 562 (hay 574), gặp lúc Phật giáo đang 
bị đàn áp, Tăng Xán đang trốn tránh nên khuyên ông xuống 
phương Nam. Ông đến chùa Chế Chí ở lại 6 năm dịch hai bộ 
kinh. Như vậy, ông đã học được văn tự Hán, cho nên, khi đến 
Dâu, ông đã dùng ngôn ngữ và văn tự đó để truyền bá Phật 
giáo. Thế kỉ VII - VIII, tăng sĩ Việt Nam có nhiều người có tri 
thức uyên thâm về Phật giáo. Nhiều người giỏi cả Phạn ngữ và 
Hán ngữ, đã tham gia chú giải kinh Phật. Như trước đó, thế kỉ 
III, tư liệu để lại cho biết về Đạo Thanh (?) một người Việt giúp 
nhà sư Ấn Độ dịch Pháp Hoa Tam Muội Kinh ở nước ta khoảng 
năm 255 - 2561. 

Tuy nhiên, do chính sách nô dịch hà khắc và việc hạn chế 
đào tạo người Việt trở thành trí thức, chính quyền đô hộ Hán 
- Đường đã gián tiếp hun đúc các thiền sư Việt Nam ý thức về 
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một nền độc lập dân tộc. Những nhà sư Phật giáo đã là tầng lớp 
trí thức trụ cột cho những chính quyền độc lập đầu tiên như 
các nhà Tiền Lê - Lý - Trần. Trong việc kiến lập và xây dựng 
các vương triều phong kiến, nhân dân hưởng cảnh thái bình an 
lạc, chúng ta không thể quên những vị công thần đó. Một trong 
những vị công thần đã tạo nên ánh hào quang rực rỡ của triều 
Lý nước ta là thiền sư Vạn Hạnh. Lê Đại Hành khi lên ngôi vua 
đã mời thiền sư Pháp Thuận và thiền sư Vạn Hạnh của thiền 
phái Tì Ni Đà Lưu Chi vào triều đình làm cố vấn chính trị. Đặc 
biệt hơn hết, ngài Vạn Hạnh là người đã có công đưa Lý Công 
Uẩn lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên của thời Lý. Các tư liệu 
dù đã huyền thoại hóa nhưng vẫn thấy Lý Công Uẩn xuất thân, 
đào tạo trong môi trường Phật giáo và được giới Phật giáo đưa 
lên ngôi báu.  

Thiền sư Đỗ Pháp Thuận (924 - 990) - Trong đời Tiền Lê, 
vua Lê Đại Hành thường mời sư Pháp Thuận vào triều để trao 
đổi ý kiến về quốc sự, như chính trị và ngoại giao, đặc biệt là 
vua còn nhờ thiền sư soạn thảo các văn kiện ngoại giao.

Thiền sư Khuông Việt (933- 1011) - Sư tên là Ngô Chân 
Lưu, quê ở hương Cát Lị, huyện Thường Lạc, tu ở chùa Phổ 
Đà2 (nay là chùa Bổ Đà thuộc tỉnh Bắc Giang). Sư được vua 
Đinh Tiên Hoàng ban danh hiệu Khuông Việt vào năm 971 
hàm ý nghĩa tích cực: giúp đỡ nước Việt. Ngoài ra, ông được 
phong chức Tăng thống, chính thức là giai cấp Tăng lữ hoạt 
động trong triều chính, ổn định xã hội bằng đường lối Phật 
giáo. Ông giúp vua Lê Đại Hành với vai trò cố vấn ngoại giao 
trong vấn đề bang giao với nước Tống.

Thiền sư Viên Thông (1080 - 1151) - Được phong Quốc sư 
và hai lần được trao toàn quyền lãnh đạo việc nước, ông đã dứt 
khoát từ chối. Tuy nhiên, vào năm 1130, vua Lý Nhân Tông 
mời ông vào cung điện để hỏi việc trị loạn, mất, còn của đất 
nước, ông đã giúp vua kế sách để dẹp loạn3.

Nguyễn Minh Không (1066-1141) - Vào năm 1130, vua Lý 
Thần Tông mắc bệnh kỳ quái, tâm hồn rối loạn, miệng thường 
gầm thét, và thân thể mọc đầy lông lá như lông cọp. Sau đó, 
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ông trị bệnh vua bằng cách châm kim vào các huyệt, nhà vua 
bình phục như xưa, tính tình trở nên hiền lành, tin vào đạo 
Phật, và phong cho ông làm Quốc sư. Cũng từ đó, ông đã trở 
thành một “Lý triều Quốc sư” cố vấn cho vua và quần thần 
trong mọi việc lớn nhỏ của đất nước. 

Trên đây là một số điển hình cụ thể về các tăng sĩ trí thức 
của các triều đại Đinh, Lê, Lý. Tiếc rằng các sử gia phong kiến 
chỉ nói đến vua quan quí tộc ở triều đại, nên sách sử không ghi 
lại các sự kiện chi tiết về cuộc đời của các tăng sĩ trí thức, mà 
chỉ nêu tên và chức vụ của các tăng sĩ trí thức tham chính bằng 
cách được vua vời hỏi việc đạo việc nước mà phong làm Quốc 
sư, cố vấn như: Viên Chiếu, Mãn Giác, Chân Không, Giác Hải, 
Huệ Sinh, Sùng Phạm, Thông Biện…

Chúng tôi không kể đến hành trạng của các tăng sĩ, vì lẽ 
thời Trần, Phật giáo đã đi vào đỉnh cao nhất và đi sâu vào 
chính sự qua những con người cụ thể lãnh đạo triều đại, các 
vị vua nhà Trần đã là tăng sĩ hay đang trị vì cũng đã uyên 
thâm Phật học. Các vua luôn được sự cố vấn của các tăng 
sĩ trí thức trong mọi việc triều chính an dân như: Trần Thái 
Tông (1218 - 1277), có Trúc Lâm Quốc sư, Đại Đăng Quốc 
sư, Tuệ Trung Thượng sĩ, Trần Thánh Tông, Trần Nhân 
Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, có Thiền sư Huyền 
Quang, Thiền sư Pháp Hoa, Bảo Pháp Quốc sư, Tông Cảnh 
Quốc sư, Lãm Sơn Quốc sư.

Hành trạng của các vị vua tiêu biểu trên đây mà sử sách 
có chép lại đầy đủ4 chứng minh rằng Phật giáo đời Trần, tức 
Phật giáo Trúc Lâm, một Thiền phái đặc biệt phát triển do 
vua Trần Nhân Tông lãnh đạo trở thành một hệ thống tư 
tưởng triết lý Phật giáo gắn chặt vào dân tộc. Phật giáo đã 
góp phần đào tạo ra một đội ngũ trí thức lúc bấy giờ. Đạo và 
đời không còn ranh giới, như ở triều đại nhà Lý, lãnh đạo 
Giáo hội có lúc là Thiền sư, có lúc là các vua đã lên làm Thái 
Thượng hoàng. Đặc biệt đời Trần, các vua hầu như truyền 
ngôi lại rất sớm để bước vào lĩnh vực tăng sĩ tuy vẫn giữ vai 
trò chủ đạo trong triều chính bằng ngôi Thái Thượng hoàng. 
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Như vua Trần Thái Tông làm Thái Thượng hoàng 20 năm. 
Đặc biệt vào thời Lý - Trần, những vị vua khai quốc đều là 
những Phật tử, có vị cởi bỏ long bào, xuất gia trở thành tu sĩ 
như vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông, vị vua từng 
đánh bại cuộc xâm lăng nhà Nguyên, xuất gia năm 1299, là 
vị Sư tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; ông lấy đỉnh Yên Tử 
làm nơi tu hành. Đạo Phật là tôn giáo thịnh đạt nhất trong 
xã hội thời Lý - Trần, được coi như quốc giáo. Thời Lý - Trần 
còn có rất nhiều nhà sư trí thức nổi tiếng trong cả nước, có 
uy tín và địa vị chính trị - xã hội. Có thể kể đến các nhà sư 
Vạn Hạnh, Mãn Giác, Viên Thông, Đạo Hạnh, Minh Không, 
Giác Hải, Pháp Loa, Huyền Quang. 

Qua các triều đại Đinh, Lê, Lý và Trần, đó là giai đoạn 
đánh dấu nền tự chủ độc lập đầu tiên của lịch sử dân tộc, 
cũng là giai đoạn mà Phật giáo phát huy mọi tác dụng trong 
đời sống xã hội - chính trị của các thời đại. Phật giáo đã cho 
ra đời một đội ngũ tăng sĩ trí thức có nhiều công lao đóng 
góp tạo nên một xã hội ổn định. Xét theo mối tương quan 
nhân quả, thì sự ổn định, hưng thịnh, bắt nguồn từ ý thức 
hệ nội tâm. Tâm an thì ngoại cảnh sáng, dựa trên triết lý 
đạo Phật chi phối. Từ giai đoạn đầu trợ giúp quốc gia bằng 
tài trí đối ngoại trong bang giao, đến đỉnh cao là hội nhập 
vào xã hội và chuyển hóa, các nhà vua áp dụng việc trị nước 
trên tinh thần Phật giáo. Như vậy, Phật giáo đã đào tạo ra 
một tầng lớp trí thức mang tư tưởng yêu nước, ủng hộ cho 
nền độc lập của dân tộc và ủng hộ cho nhà nước phong kiến. 
Đạo Phật nói chung và giới Tăng sĩ trí thức đã đóng vai trò 
lớn lao ở mọi mặt cho giai đoạn lịch sử vàng son nhất của 
dân tộc. 

2. Đóng góp của Phật giáo về mặt văn tự
Như trên đã đề cập, các nhà sư Ấn Độ, Trung Quốc đến Việt 

Nam và dịch kinh sách bằng văn tự Hán, văn tự đó được dùng 
để truyền bá Phật giáo.

Một vấn đề được đặt ra là trước thế kỉ VI, Phật giáo hoạt 
động ở trung tâm Dâu bằng ngôn ngữ và văn tự nào?
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Chúng ta xem xét miền Trung và miền Nam nước Việt, vào 
thời điểm đó nơi này là các vương quốc Champa, Phù Nam. 
Các thương nhân và nhà truyền giáo Ấn Độ đều đã đến đây, có 
thể cùng một lúc hay sớm hơn thời gian họ đến Dâu. Những 
nhà truyền giáo đó đã dùng ngôn ngữ và văn tự nào để truyền 
giáo? Câu trả lời rõ ràng và cụ thể là: Văn tự Sanskrit. Bi kí 
và minh văn thuộc niên đại khoảng đầu Công nguyên đã được 
phát hiện trước năm 1945 và hiện nay vẫn còn đang được phát 
hiện chứng minh điều đó một cách hùng hồn. Như vậy là do 
người truyền giáo Ấn Độ không gặp ở Nam Đại Việt lúc bấy giờ 
một văn tự nào sẵn có để họ sử dụng, vì vậy họ sử dụng văn tự 
sanscrit để truyền giáo. Còn ngôn ngữ thì đã có sẵn cho nên 
chẳng bao lâu sau thì đã xuất hiện chữ Chăm, chữ Khmer trên 
cơ sở chữ Sanskrit.

Còn ở phía Bắc thì cho đến nay không tìm thấy dấu vết chữ 
sanscrit thời đó. Để giải thích hiện tượng này chúng ta nhìn lại 
lên phía Bắc. Khi những nhà truyền giáo Tây Vực hay Ấn Độ 
đến kinh đô Trung Quốc thời Hán thì họ đều dịch kinh bằng 
cách này hay cách khác. Hoặc họ đọc các kinh bản qua người 
Trung Quốc biết ngoại ngữ phiên dịch, hoặc tự tay họ dịch 
sau khi học tiếng và chữ Trung Quốc. Cho nên, ở Trung Quốc 
không hình thành một văn tự dạng Sanskrit, mà trái lại, hình 
thành một dạng văn tự Sanskrit chữ Hán, tức là chữ Sanskrit 
vốn là Linéaire, tức viết hàng ngang thì chuyển thành chữ ô 
vuông nghĩa là bị cắt ra thành đoạn hình thành chữ Phạn - Hán 
mà ngày nay chúng ta vẫn thấy đề trên cổng chùa hay khắc 
trên chuông... và ghi trong kinh chữ Hán thường là ở phần chú 
(thần chú). 

Như vậy, nếu Phật giáo Ấn Độ truyền đến một khu vực chưa 
có văn tự thì văn tự Ấn Độ sẽ địa phương hóa sản sinh ra một 
văn tự địa phương thuộc hệ văn tự Ấn Độ. Nếu đến nơi đã có 
văn tự thì nó biến dạng thành một chủng lai mà tính trội thuộc 
về văn tự bản địa.

Nói một cách cụ thể hơn, Nam Đại Việt đã thừa hưởng của 
Bà la môn giáo loại văn tự mà họ chưa có, nghĩa là Bà la môn 
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giáo, Phật giáo đem đến cho cư dân ở đó một văn tự. Đó là 
một cống hiến của Bà la môn giáo và Phật giáo đối với miền 
Nam nước ta. Còn Bắc Đại Việt thì người truyền giáo Ấn Độ 
đã gặp ở đây một văn tự ngoại quốc nhưng quan phương, cho 
nên họ dùng văn tự đó - văn tự Hán. Bấy giờ, sự truyền bá 
Phật giáo trong cư dân vốn không phổ biến chữ Hán đã đưa 
đến sự hình thành chữ Nôm. Chúng tôi cho rằng, chữ Nôm 
đã hình thành trước thế kỉ V - VI. Bằng chứng là sự tồn tại hai 
nhóm thuật ngữ Phật giáo đồng nghĩa: Bụt - Chùa - Thầy và 
Phật - Tự - Sư. Nhóm thứ nhất là chữ Nôm. Nhóm thứ hai là 
chữ Hán đọc theo âm Việt, hiện nay quen gọi là âm Hán - Việt 
chứ không phải là âm Hán của chữ Việt. Chữ Nôm xuất hiện 
trong bộ thuật ngữ Phật giáo này sẽ không bao giờ sản sinh 
và tồn tại được nếu như bộ thuật ngữ Việt - Hán đã được dùng 
từ đầu, nghĩa là từ khi bắt đầu truyền bá Phật giáo. Thời kì 
trước mới hình thành và tồn tại các thuật ngữ Phật giáo Ấn 
Độ. Bụt - Chùa - Thầy được hình thành như vậy. Thời kì sau, 
bộ thuật ngữ Phật giáo Trung Quốc đọc theo âm Việt - Hán 
là Phật - Tự - Sư mới phổ biến. Nhưng đến nay, dân gian vẫn 
quen gọi thầy chùa hơn là sư ông. Chính Phật giáo đã mở đầu 
cho sự hình thành chữ Nôm ở Bắc Đại Việt, chữ Chăm, chữ 
Khmer ở Nam Đại Việt. Ba loại văn tự này giúp bảo tồn ngôn 
ngữ Việt, Chăm, Khmer.

3. Phật giáo đưa đến một nền kiến trúc chùa, tháp 
phong phú

Một đóng góp khác của Phật giáo là về kiến trúc. Kiến trúc là 
sản phẩm nhân tạo cho nên cũng chính là văn hóa và sự phát 
triển của nó đánh dấu bước tiến của văn minh. 

Khởi thủy nơi trú ẩn đầu tiên của con người là ngôi nhà 
tự nhiên. Đó chính là những hang động, những vòm đá. Tuy 
nhiên, "ngôi nhà tự nhiên" này không thể che chở an toàn cho 
con người với bao nhiêu thứ hiểm họa chết người. Nào mưa 
gió, sấm sét, nào hổ báo, rắn rết... tất cả đều là những mối nguy 
hiểm đối với cuộc sống của con người. Bản thân con người là 
một miếng mồi ngon đối với tất cả những ác thú trong tự nhiên. 
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Con người là một con mồi yếu đuối nhất, được trang bị vật chất 
kém nhất nhưng lại là con mồi có trí khôn. 

Để chống chọi với những hiểm nguy trong cuộc sống, con 
người phải làm nhà để ở, chống lại tất cả những sức mạnh tự 
nhiên đó. Ban đầu, người Việt làm nhà sàn bằng gỗ rồi làm nhà 
đất bằng tre. Tuy nhiên, dù là nhà sàn hay nhà đất thì cho đến 
trước năm 1945, những ngôi nhà tranh tre của người Việt vẫn 
còn tồn tại như nguyên mẫu xa xưa. Đó là một ngôi nhà hình 
chữ nhật thông thường chia ba gian với chiều dài từ 6 - 10 mét, 
đôi khi có nối các chái. Đó là những ngôi nhà tranh lè tè mái 
rạ vàng rộm. Những ngôi nhà nông thôn có một màu như vậy. 
Đền thờ thần là gốc đa, và về sau, đã có nghè thì cũng chỉ là 
ngôi nhà hai ba gian đơn sơ như nhà ở. Thế nhưng, một khi 
Phật giáo du nhập vào thì hai loại hình kiến trúc mới đã xuất 
hiện: chùa và tháp.

Cho đến khi ngôi chùa xuất hiện, dù thuộc niên đại muộn 
hơn buổi đầu Phật giáo ít nhiều, thì xóm làng vẫn còn là một 
quần thể nhà tranh. Ngôi chùa chiếm lấy địa vị trung tâm của 
làng và trở thành nơi quần tụ văn hóa. Người dân đi học, đi 
chợ, đi chơi hội, hay đi xem múa rối nước cũng đều ở tại chùa. 
Ngày nay, chợ Dâu vẫn còn họp trước chùa Dâu (Bắc Ninh). 
Sân khấu rối nước vẫn còn trước chùa Thầy (huyện Quốc Oai, 
Hà Nội) với chú Tễu và con rồng, là những hình tượng Phật 
giáo. Dân làng dù nghèo đói đến đâu vẫn chung nhau dựng 
cho được một ngôi chùa khang trang. Nền chùa cao thành ba 
bậc tượng trưng Tam giới. Phật điện nhiều bậc bệ cao dần lên 
tượng trưng núi Tu Di mà người nông dân Việt Nam không biết. 
Những chư vị Phật ngồi trên những tầng bậc từ thấp đến cao là 
một cách bài trí hoàn toàn khác bàn thờ trong nghè, trong nhà 
của họ. 

Cảnh quan xóm làng nông thôn đổi sắc với sự xuất hiện của 
ngôi chùa. Chùa cao ráo hoặc mái rạ hoặc mái ngói với cây tháp 
gạch (một cây, hai cây hay cả một vài tháp) nổi bật lên giữa 
quần thể nhà tranh vách đất. 

Chùa Việt không hoàn toàn giống như chùa Trung Quốc. 
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Chùa Trung Quốc là kiến trúc viện lạc gồm nhiều kiến trúc 
song song với những chiếc sân ngăn cách. Ngôi chùa Việt điển 
hình do hai nhà sư Trung Quốc là Chuyết Chuyết và Minh 
Hành xây dựng là chùa Bút Tháp, ở đó mang dấu ấn viện lạc 
trong bình đồ khá đậm.

Buổi đầu, chùa Việt mô phỏng chùa hang Ấn Độ cho nên 
hình thành cấu trúc chuôi vồ rất phổ biến trong các chùa làng. 
Chùa Ấn Độ là mô hình một hang đá gồm có Tiền đường và 
một Hậu cung đặt biểu tượng Phật và một số tăng phòng xung 
quanh. Chuyển sang kiến trúc gỗ thì căn nhà ba gian được nối 
thêm một chuôi vồ, còn các thiền phòng thành những hành 
lang và nhà Tổ. Một số ngôi chùa tiêu biểu ở Hà Nội hiện nay 
thuộc mô hình này như chùa Hồng Phúc (chùa Hòe Nhai), 
chùa Liên Phái, chùa Linh Quang (chùa Bà Đá), v.v... 

Phật điện phát triển để chùa có một kiến trúc mới: chùa 
chữ “Công”. Có thể thấy chùa Diên Ứng (Bắc Ninh) là một 
tiêu biểu. Dạng kiến trúc này thường thấy có tường bao quanh 
và trở thành kiểu Nội công ngoại quốc như chùa Chiêu Thiền 
(chùa Láng) ở Hà Nội. Thông thường, loại hình kiến trúc này 
của chùa thuộc loại hình chùa quy mô lớn. 

Chùa chữ "Tam" là một loại kiến trúc khác của chùa Việt có 
ảnh hưởng của chế độ viện lạc Trung Quốc, như chùa Thiên 
Phúc (chùa Thầy), chùa Sùng Phúc (chùa Tây Phương), chùa 
Một Cột ở Hà Nội. 

Trong những ngôi chùa trên, thì chùa Một Cột (chùa Diên 
Hựu - kéo dài tuổi thọ) được xây dựng năm 1049, là một sản 
phẩm tiêu biểu không thể không đề cập. Buổi khởi dựng của 
chùa có kiến trúc hình ảnh một bông sen khổng lồ nở trên 
mặt nước. Đó là sáng tạo của các nhà kiến trúc giữa thế kỉ XI, 
theo ý tưởng giấc mơ của vua Lý Thái Tông về một bông sen. 
Năm 1080, vua Lý cho đúc một quả chuông lớn, đánh không 
kêu, cho là đã thành khí nên không thiêu hủy, mới đem để ở 
ruộng chùa. Ruộng ẩm có nhiều rùa chui vào làm tổ nên gọi 
là chuông Quy Điền. Chuông Quy Điền cùng với vạc chùa Phổ 
Minh, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và tháp chùa Báo Thiên 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 59

hợp thành "Tứ đại khí" nổi tiếng, là thành tựu về nghệ thuật 
và kỹ thuật các thời Lý - Trần. Năm 1105, vua Lý Nhân Tông 
cho đào hồ ở quanh cột đá có tòa sen, gọi là hồ Linh Chiểu. 
Bên ngoài có hồ Bích Trì. Ngôi chùa thời Lý được xây dựng 
lại ở thời Trần vào năm 1249 và các đời sau thường tu sửa. 
Năm 1954, chùa được xây dựng lại với quy mô kiểu dáng như 
ngày nay. 

Chùa Một Cột được coi là biểu tượng của Thủ đô nghìn năm 
văn hiến, là một danh thắng nổi tiếng mà ai đã từng đến Hà 
Nội không thể không ghé qua. Từ góc độ khoa học, đã có ý kiến 
cho rằng, chùa Một Cột chính là một loại hình điện thờ tư nhân 
sớm nhất được xây dựng phục vụ cho một cá nhân cụ thể - vua 
Lý Thái Tông. 

Ngày nay, do mô hình kiến trúc đã hiện đại hóa xuất hiện 
chùa dạng nhà lầu với phác đồ theo chiều thẳng đứng: Tầng 
dưới là nơi thuyết pháp cho tín đồ mang tính chất Tiền đường, 
tầng trên là Phật điện mang tính chất Thiêu hương, Thượng 
điện. Chùa thuộc loại này có thể kể tới những ngôi chùa nổi 
tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh như chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh 
Nghiêm.

Chùa Khmer lại thuộc một mô hình khác. Mô hình chùa loại 
này thông thường là một tứ giác có nhiều tầng bậc chỉ thờ một 
tượng Thích Ca. Trên các thềm bậc có những tháp vây quanh 
và một cửa cổng rất đặc sắc với hai Ápxara hai bên góc như 
chùa Svay Ton (chùa Xà Tón) ở An Giang, gợi cho người ta liên 
tưởng tới cổng tháp Sanchi nổi tiếng của Ấn Độ. 

Chùa ở Nam Bộ lại có kiến trúc kiểu nhà tứ trụ. Đó là kiểu 
kiến trúc nhà rường. Bốn cột cách đều nhau ở bốn góc một 
diện tích hình vuông, từ bốn cột cái, các kèo đấm và kèo quyết 
đa đều ra bốn hướng. Hình vuông được giải thích đó là một 
kiểu thức của một ngôi tháp hoặc bắt chước dịch lí gọi là kiểu 
nhà tứ tượng: Thái Âm - Thiếu Dương - Thái Dương - Thiếu 
Âm, pha màu sắc phong thuỷ, ảnh hưởng của Đạo giáo và Nho 
giáo5. Chùa ở Nam Bộ, từ đầu thế kỉ XX đến nay, đã có nhiều 
canh tân, do vậy chưa định hình được một mẫu mực nhất định.
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Chùa ở vùng Huế bắt đầu được xây dựng từ thời chúa Nguyễn 
Hoàng và phát triển mạnh ở thời các vua Nguyễn. Chùa ở đây 
chủ yếu được xây dựng, tu bổ, tôn tạo dưới sự bảo trợ của triều 
đình và hoàng gia. Về cơ bản, những ngôi chùa ở đây có pha nét 
kiến trúc cung đình. Có thể kể tới những ngôi chùa nổi tiếng 
của vùng đất này như chùa Thiên Mụ, chùa Quốc Ân, chùa Báo 
Quốc, chùa Từ Hiếu, chùa Từ Đàm, v.v...

Còn kiến trúc tháp thì sao? Có thể khẳng định ngay rằng, 
loại hình kiến trúc tháp cũng cực kì phong phú. Phật tử cũng 
như ngoại đạo đều biết đến tên tuổi của tháp Báo Thiên vòi vọi, 
tháp Sùng Thiện Diên Linh gắn với tấm bia về múa rối, chùa 
tháp Chương Sơn với nét kiến trúc đặc trưng của hai tay vịn vũ 
nữ tạc theo tư thế Tribhanga mang dấu ấn Chăm rõ rệt.

Không thể nói đến dấu ấn kiến trúc chùa, tháp với những 
tên tuổi nổi tiếng mà không đề cập tới một hệ thống tượng 
Phật vô cùng phong phú trong đóng góp về vật chất của Phật 
giáo ở Việt Nam. Nói đến chùa, tháp là nói đến những Tam 
Thế, Tam Thân, những pho tượng Thích Ca, Phổ Hiền, Văn 
Thù; những pho tượng Di Lặc, Đại Diệu Tường, Pháp Hoa 
Lâm; A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí; Tuyết Sơn, Ca 
Diếp, A Nan; những bộ tượng Cửu Long, tượng Quán Thế 
Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn; tượng thập bát La hán; tượng 

Chùa  
Non Nước 
(Ninh Bình)
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thập điện Diêm vương; tượng Hộ pháp. Ngoài những tượng 
Phật còn có các tượng Tổ hay tượng Hậu. Phật điện trong 
mỗi vùng, mỗi ngôi chùa cụ thể khác nhau hoàn toàn. Phật 
giáo đã để lại những pho tượng đẹp nổi tiếng như tượng 
Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (ở Phú Thị, Khoái 
Châu, Hưng Yên; Bút Tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã 
được đánh giá là "pho tượng đẹp nhất trên Phật điện"6, 
tượng A Di Đà chùa Phật Tích, tượng Tuyết Sơn chùa Tây 
Phương, tượng La hán chùa Tây Phương đã đi vào thơ ca, 
văn học, v.v... Bên cạnh đó, chùa Việt còn để lại những pho      
tượng đồng nổi tiếng như hai pho tượng đồng ở Đồng Dương 
(Quảng Nam), đã trở thành kiệt tác trong làng tượng Phật 
Việt Nam. Một vài thập niên trở lại đây, du khách cũng như 
Phật tử khi đến miền Nam còn nhìn thấy những pho tượng 
Phật và tượng Quán Thế Âm kích thước đồ sộ bằng thạch 
cao hay xi măng cốt thép được đặt trên những cao điểm, từ 
xa đã có thể trông thấy. 

Nói đến chùa còn phải nói đến Phật điện với những trang trí 
nghệ thuật trên các chất liệu gỗ, đá, tạo nên những y môn, đồ 
khí tự, kiệu vàng, cuốn thư, đại tự... Bia đá, câu đối và thậm 
chí tháp mộ trong nhiều chùa đã để lại những dấu ấn mĩ thuật 
đặc thù.

Chùa  
Tây An  
cổ tự  

(An Giang)
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Kiến trúc chùa Phật ở Việt Nam còn là kiến trúc sinh thái, 
hòa hợp cùng thiên nhiên. Những ngôi chùa trở thành danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng được xây dựng trên những núi non, 
sông nước kì vĩ. Hệ thống quần thể chùa Hương Tích (Hà 
Tây), quần thể Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Tây Phương, chùa 
Thầy, chùa Trấn Quốc (Hà Nội), chùa Non Nước (Ninh Bình), 
chùa Tây An cổ tự (An Giang), chùa Thiên Mụ (Huế), v.v... là 
những ngôi chùa được ẩn hiện trong môi trường thiên nhiên 
với những cây đại thụ, những hương hoa cùng chim chóc càng 
làm tăng thêm sự linh thiêng của không gian nơi đất Phật. Đó 
là một vài đóng góp về văn hóa vật thể của Phật giáo.

4. Phật giáo Việt Nam mang đậm tính dân gian với tư 
tưởng từ bi cứu khổ cứu nạn

Có thể nhận thấy, người Việt nảy sinh tư duy trừu tượng về 
phồn thực với hình thức ma thuật mô phỏng là một dạng tôn 
giáo tín ngưỡng nguyên thủy. Các nhà nghiên cứu đã phân 
tích các hình vẽ được khắc trên thân trống đồng như cảnh 
chim bay, cảnh miêu tả các động vật như trâu, bò để chứng 
minh cho luận thuyết: Người Việt khi đó đã có quan niệm về 
vũ trụ quan với 3 thế giới: Trời - Đất - Nước. Điều đó cho thấy, 
tư duy của người Việt đã nhận thức được sự vận động vòng 
tròn để từ đó làm cơ sở cho việc tiếp nhận dễ dàng thuyết luân 
hồi của Phật giáo. 

Phật giáo với lí luận nhân quả, rõ ràng là cao siêu hơn ma 
thuật nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ với người Việt. 
Ma thuật đã chứng minh nhân nào quả ấy nhưng Từ Bi mới 
là tư tưởng chính của Phật giáo được đưa vào hệ tư tưởng 
Việt. Tư tưởng Từ Bi của Phật giáo thấm đẫm trong tâm hồn 
Việt từ người bình dân đến kẻ trí thức, thể hiện trong truyện 
kể dân gian cũng như trong thơ văn bác học. Trong truyện 
kể dân gian, bao giờ Phật cũng hiện lên để cứu khổ, cứu nạn 
cho con người. Lấy chuyện Tấm Cám làm ví dụ. Phật đã hiện 
lên giúp cho Tấm con cá bống, sai chim tới nhặt thóc, cho 
áo quần, giày đẹp để đi chơi hội, lấy hoàng tử. Mỗi lần Tấm 
bị hại, Phật lại hiện ra giúp Tấm, lúc là bụi trúc đào, khi là 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 63

quả thị. Chuyện kể thấm đẫm tinh thần cứu khổ, cứu nạn của 
Phật giáo với hình ảnh của ông Bụt (Phật) đại từ, đại bi, phổ 
độ chúng sinh. Người Việt Nam theo đạo Phật không phải vì 
những mục đích cao siêu mà họ theo Phật với những mục 
đích rất đời thường. 

Như vậy, nhìn khái quát cũng đã thấy ảnh hưởng Phật giáo 
đối với văn hóa Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Hiện 
nay, Phật giáo vẫn còn là một tác nhân tác động mạnh trong 
xã hội. Chúng ta dễ nhận thấy Phật giáo đã mang đến cho 
người Việt những ngôi chùa cổ kính, những pho tượng bề thế 
rải khắp xóm làng làm tăng lòng Từ bi và hướng Thiện của 
người bình dân. Phật giáo đã đưa đến một trung tâm văn hóa 
làng một thời sôi động. Phật giáo cũng đã mang đến trong tâm 
hồn người Việt một đời sống tâm linh sâu đậm từ khi du nhập 
cho đến nay. Trong lịch sử, Phật giáo cũng luôn luôn gắn liền 
với vận mệnh của dân tộc. Phật giáo đã sản sinh ra tầng lớp 
tăng sĩ trí thức có công lao trong việc xây dựng và giữ gìn nền 
độc lập dân tộc của các triều đại phong kiến. Phật giáo hoà 
nhập thành một yếu tố dân tộc nên đã thúc đẩy bánh xe lịch 
sử tiến lên theo khả năng và vị trí của Phật giáo trong mối 
quan hệ với các dòng tư tưởng khác ở từng thời điểm lịch sử 
cụ thể. Phật giáo đã hướng tới cái đẹp, cái thiện, và mang tinh 
thần yêu nước. Tính chân, thiện, mĩ được thể hiện rõ trong tư 
tưởng Phật giáo Việt Nam. 

1. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB 
Giáo dục. Hà Nội, 2000, tr. 97 - 98. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ, Q.I, tr.7b. 
3. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Viện Triết học, NXB Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1991, tr.161.  
4. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, NXB Văn học, 1994, tập I, 
tr. 233. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ, Q.I, tr. 172.
6. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Tài Thư (Chủ biên), NXB Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.71 - 92.
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Phật giáo gọi cơ quan 
này là “nhĩ căn”(Sota  
dvàra hay cửa giác 

quan nhận âm thanh), và gọi 
cái biết qua cơ quan này là 
“nhĩ thức” (Sota viññàna).

Nhĩ căn (hay nhĩ quan) của 
một con người là “cửa” để 
những tiếng động lớn nhỏ, xa 
gần, của ngoại giới đập vào trí 
óc. Tất cả những tiếng động 
ấy (gồm đủ các loại, từ nhạc 
điệu du dương êm dịu, trầm 
bỗng…cho đến những ồn ào 
náo nhiệt, chói tai nhức óc), 
đuợc nhà Phật gọi chung bằng 
một cái tên rất Phật học, là 
thanh trần. 

Tinh tế hơn nữa, nhĩ thức 
đối với nhà Phật không phải là 
khả năng chỉ hiểu biết, phân 
biệt những thanh trần từ bên 
ngoài, mà nó còn có thể “nghe 
được” những “ba động tinh 
thần” hay âm thanh từ bên 
trong nữa. 

Ðức Phật đã khám phá ra 
cái diệu năng này của nhĩ thức 
phối hợp với thân thức, qua 
công phu hành thiền tức quán 
(niệm hơi thở = Ànàpànasati),  
để cảm nhận được sự sinh 
diệt nơi chính nội thân mình, 
trong từng sát-na). Nhờ môn 
“Như Lai Thiền” này mà 
sau 49 ngày tĩnh tọa, “đạo 

Quả lành có 5 giác quan kỳ diệu
(Kusalaphalànam pañca savimhaya dvàrà) (tt)
      TUỆ LẠC - NGUYỄN ĐIỀU

 III. Cơ quan thính giác  
  (Lỗ tai)
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sĩ” Sĩ-đạt-ta (Siddhatta) đã 
trở thành Phật Tổ Thích Ca 
Mâu Ni, dưới tàng cây Bồ-
đề (Bodhirukkha), bên giòng 
sông Ni-liên, cách nay hơn 25 
thế kỷ. Và giáo lý của Ngài đã 
được các “Thanh văn Đệ tử” 
lưu truyền trong nhân gian 
cho đến ngày nay.

Dĩ nhiên, không có nhĩ căn 
thì nhĩ thức thiếu yếu tố để 
biểu lộ. Vì vậy, tìm hiểu “nhĩ 
căn” theo phân tích khoa học, 
cũng là một việc rất bổ ích, vì 
nó soi sáng cho kiến thức, về 
phương diện cấu tạo sinh vật 
nhân thể (Biologie). 

Nhĩ căn (hay cơ quan thính 
giác) gồm ba phần:

1 / Phần ngoài: Vành tai, bộ 
phận dễ nhìn thấy nhất (cũng 
gọi là “loa tai”=Le Pavillon). 
Nó dùng để “hứng” và “khuếch  
đại” những tiếng động ở ngoài. 
Bên dưới loa tai có một “mảnh 
thịt” nhỏ bằng đốt ngón tay, 
gọi là “hoa tai” (=Globe). 
Hoa tai là một “dụng cụ” nhạy 
tiếng động, vì bên trong tập 
trung nhiều “tiểu trượng cảm 
giác” (Batonnets de sensi-
bilité). Ở giữa vành tai có lỗ 
tai hình xoáy, trên mặt mọc 
nhiều lông thẳng, xếp thành 
hình một cái phểu (Filtre), 

để giữ hơi ấm, và ngăn bụi, 
không cho xâm nhập vô trong. 
Những lông thẳng này cũng có 
tác dụng vô hiệu hóa các luồng 
“ác khí” (hơi độc), không để 
tự do nhiễm độc vào đầu não 
con người. Tuy nhiên, vành tai 
không phải là thành phần tối 
cần thiết. Vì một người bị tai 
nạn chẳng còn vành tai, thì 
trên phương diện thẩm mỹ, họ 
chỉ kém vẻ đẹp thôi, nhưng họ 
vẫn nghe được. Sự nghe không 
vì vậy mà biến mất.

2/ Phần giữa gọi là “vùng 
lông mi” (partie ciliée). Ðây là 
một “thông quan” hình xoắn, 
có mọc đầy lông nhỏ (cils), mà 
rễ lông cắm vào lớp tế bào cảm 
giác (cellules sensorielles). 
“Thông quan” hình xoắn này 
nằm tiếp giáp với bộ phận chính 
của nhĩ căn. Nó giống hình một 
ốc sên (appareil cochlaire). Vai 
trò của “thông quan” là thường 
trực làm vật “dẫn đường” cho 
những “làn sóng âm thanh” 
loang tới, và dội vào trung ương 
của nhĩ căn, để trung ương nhĩ 
căn “cô đọng” thành một thọ 
uẩn (Formation d’aggloméra-
tion) mà nhà Phật gọi là nhĩ 
thức. Thọ uẩn là một trong năm 
uẩn tạo thành sự sống cảm giác 
linh động của con người.
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Như trên đã nói: “Nhĩ thức 
không phải chỉ phân biệt, hiểu 
biết những âm thanh từ bên 
ngoài, mà nó còn có khả năng 
nghe được những ba động tự 
tạo từ trong thân nữa”. Ðây là 
một quán xuyến kỳ diệu của 
nhĩ thức con người qua bộ óc. 
Và căn cứ vào đó nhà Phật 
đã chỉ ra một pháp tu, gọi là 
“quán thọ niệm xứ qua nhĩ 
thức” (Sotavedanàviññànaṃ 
satipatthàna) (Tạm dịch là 
thanh tịnh tự biết về mình qua 
nghe biết).

Tưởng cũng nên nói rõ ở 
đây một chút, rằng thiền pháp 
trong Phật giáo vốn có hai là 
“thiền chỉ tịnh”(= ĐỊNH) và 
“thiền minh sát” (=QUÁN). 
Thiền chỉ tịnh làm cho tâm 
hành giả an trú vào một đề 
mục. Thiền minh sát giúp 
tâm hành giả tỉnh táo quan 
sát chính mình. Riêng “phép 
quán thọ niệm xứ” là một chi 
thiền trong Tứ Niệm Xứ (Catu 
Saṭipatthàna), gồm niệm thân, 
niệm thọ, niệm tâm, và niệm 
pháp. Bốn phép quán niệm 
này thuộc về “nội thân minh 
sát” (Vipassanà) hay “thực tại 
cảm quán”. Nó đương nhiên 
thuộc về “minh sát”. Nhưng 
Thiền Tức Quan, theo dõi 

hơi thở (Anàpànasati), có thể 
xem là tổng hợp hiệu quả của 
cả hai môn chỉ tịnh (ĐỊNH 
= Samàdhi) và minh Ssát 
(QUÁN = Vipassanà). 

Nghĩa là hành giả cần định 
tâm trước khi quan sát. Chưa 
định tâm mà quan sát thì thấy 
không đến nơi đến chốn!

Trở lại sự quan sát khoa học 
qua nhĩ căn: Khi bên ngoài 
không tiếng động, mà chúng ta 
vẫn nghe có âm thanh nơi thính 
giác. Ðó là do “hóa ứng” của 
bộ phận “ốc sên” kích thích 
(oto-émission). Những “tế bào 
ngoại my” (cellules ciliées ex-
ternes) của bộ phận này có tính 
tự động co dãn, tùy theo nhịp 
độ tri thức của hệ thống thần 
kinh, khiến cho các vi mao của 
nó rung chuyển, làm ra những 
“âm ba” (hóa ứng) trong lỗ 
tai. Những âm ba (ondes) này 
đương nhiên cũng được thọ ký 
vào não bộ (Tonocopie).

3/ Phần trong cùng gọi là 
“trung ương” của thính giác. 
Trung ương thính giác nằm 
phía sau bộ phận ốc sên. 
Những công trình nghiên cứu 
để biết rõ trung ương thính 
giác này hiện nay đã mang lại 
nhiều kết quả soi sáng khả 
quan. Ðó là việc xác nghiệm 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 67

được “hệ tế bào thần kinh” 
nằm trong tiến trình “hóa tin” 
của bộ phận ốc sên (neuro-
chimie cochlaire) hoạt động 
như thế nào. Mục đích là xác 
định cách chuyển các tín hiệu 
âm thanh vào não bộ. Nhờ kết 
quả sự soi sáng này mà các 
nhà nghiên cứu bệnh lý học 
(pathologie) mới tìm ra được 
nguyên nhân của bệnh điếc.

Về phương diện tác dụng, 
tuy phần ngoài (vành tai) chỉ 
là phần thuần túy vật chất (thể 
xác) kém quan trọng, nhưng 
phần giữa (ốc sên) và phần 
trong cùng (trung ương thính 
giác) lại chính là hai bộ phận 
rất quyền biến. Hai bộ phận ấy 
khi phối hợp thì có cả cơ năng 
lẫn linh năng. Cơ năng chủ về 
điều chỉnh và quân bình sự 
hoạt động của thính quan. Còn 
linh năng chủ về đem lại sự giao 
cảm hiểu biết trong cái nghe. 

Như đã nói qua ở trên, phần 
giữa (ốc sên) lại có một cái ống 
gọi là “thông quản” (la trompe 
d’eutache) nối liền với cổ 
họng, để cho không khí được 
lưu thông bên trong. Nhờ đó 
mà có sự quân bình sức ép 
(cơ năng) của hai “màng tang” 
(hay hai thái dương), khi nhĩ 
căn hoạt động. Còn phần trong 

cùng (trung ương) chỉ lớn 
bằng hạt giẻ, mà nó lại chứa 
được vô số “tuyến truyền tin”, 
nhiều bằng số dây trong một 
trung tâm điện thoại của một 
thành phố cỡ lớn. Phần trong 
cùng này thật vô cùng kỳ diệu. 
Nó chủ về sự điều chỉnh cái 
nghe và chuyển ra sự hiểu biết 
(Linh năng của nhĩ thức).

Các hiền nhân trong Phật 
đạo xưa nay thường ví nhĩ căn 
phàm tình như con dao hai 
lưỡi, bên nào cũng sắc bén cả. 
Nếu dùng nó bên phía công cụ 
nghe của tham sân si, thì tâm 
thức sẽ bị nó chém cho bầm 
dập, tàn tật. Nhưng nếu dùng 
nó bên phía hướng về những 
pháp âm chân thật, lành mạnh, 
hướng nội, cao thượng thì tâm 
thức lại được thường xuyên an 
lạc, sáng suốt, vuông tròn. 

Vì trong pháp âm chân thật, 
lành mạnh, hướng nội, cao 
thượng ấy không có kiến chấp, 
nên tánh nghe, tánh biết vẫn 
tinh anh thường trụ. Thường 
trụ có nghĩa là thông qua tất 
cả, vô ngăn ngại, “không vì có 
âm thanh mới có tánh nghe, 
tánh biết” hoặc “chẳng vì 
không có âm thanh mà tánh 
nghe, tánh biết biến mất”. 
Bậc đại từ đại bi, chánh đẳng 
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chánh giác hằng nghe biết tất 
cả, nhưng không câu chấp, nên 
các Ngài chẳng bị pháp ác làm 
tổn thương. Nhờ vậy, các Ngài 
mới ung dung trong các cõi ta 
bà khổ đau, cứu độ muôn loài 
mà tâm thức hoàn toàn không 
chứa đựng phiền não.

Trong kinh “Thủ Lăng  
Nghiêm”, đức Bồ tát Quán 
Thế Âm có đoạn đã nói “... 
Phải biết tự nghe (trong bản 
linh thường trụ vô ngại vượt 
qua mình) thì mới nghe nổi 
tiếng kêu của chúng sinh (bất 
hạnh), để dung thông thấu 
hiểu được tâm thành của họ 
(mà từ bi cứ độ)…”.

Thử nêu một chuyện lạ 
thường: Khi lấy một vỏ ốc 
lớn áp vào lỗ tai, thì người ta 
nghe được “âm thanh” từ đại 
dương, như tiếng sóng vỗ ầm 
ì của biển cả. Những người 
không hiểu thì cho rằng đây 
là hiện tượng “bí mật” của vũ 
trụ. Nhưng kỳ thật đó không 
phải là tiếng động của biển 
cả, mà là “tiếng dội” của phần 
giữa nhĩ căn, khi các vi mao 
trong bộ phận ốc sên thường 
xuyên hoạt động, “cọ xác”…!

Con người lúc về già thì cái 
nghe tự nhiên giảm đi, vì cái 
màng “cổ mạc” (còn gọi là 

“mặt trống” hay lá nhĩ) nằm 
giữa “bộ phận ốc sên” và 
trung ương thính giác bị dùn 
lại. Người bị bệnh tê liệt bán 
thân hay toàn thân cũng bị 
giảm cái nghe.

Xin nói sơ về đơn vị đo âm 
thanh. Khoa học gọi đơn vị này 
là “Décibele”, tương đương vớí 
một phần mười tiếng gõ lên bản 
đồng. Và âm giai thông thường 
đủ để cho tai nghe là 10 déci-
beles. Còn sức mạnh cao thấp 
giữa các bậc âm giai thì lại gấp 
nhau 10 lần nhiều hơn hay ít 
hơn. Ví dụ, một vật có âm giai 
30 décibeles thì mạnh hơn một 
vật có âm giai 20 décibeles đến 
10 lần, hay một vật có âm giai 
40 décibeles thì mạnh hơn một 
vật có âm giai 30 décibeles đến 
10 lần…

Và cái màng “cổ mạc” (lá 
nhĩ) trong trung ương lỗ tai 
chỉ chịu nổi một âm giai cao 
nhất là 80 décibeles trong một 
thời gian ngắn. Nếu kéo dài 
âm giai 80 décibeles này bên 
lỗ tai một người hơi lâu, thì họ 
sẽ bị điếc. Ðây chính là lý do 
những nạn nhân chiến tranh  
bị kẹt trong vùng dội bôm, 
về sau mang bệnh điếc. Lớp 
“lông mi” trong bộ ốc sên rất 
“ghét” tiếng động lớn. 
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Bảo vật
    VÂN HÀ

Chuông chùa ngân nga
Quyện khắp mọi nhà
Dư âm Bát nhã
Làn hương vị tha
Giúp cho nhân thế
Không đắm ái hà
Hồi chuông từ bi
Là dòng suối mát
Gội rửa sân si
Tiêu trừ tội ác
Tiếng mõ thanh bình
Tạo đời đẹp xinh
Vững bền muôn thuở
Nuôi nấng niềm tin.../.
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THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG 
CỰC LẠC

             TS. LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC 

Từ khi Phật A Di Đà thành tựu Tịnh thổ thì cả thế gian 
đều hướng về Tây phương, nơi ấy được gọi là Thế giới 
cực lạc, còn được gọi là Thế giới Cực lạc Tây phương, 

Tịnh thổ Tây phương, hoặc gọi là An dưỡng Tịnh thổ, An lạc 
quốc. Phật A Di Đà giáo hóa chúng sinh tại đó, tại chính nơi 
thế giới cực lạc, Phật A Di Đà tuyên thuyết Phật pháp.
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Tại sao gọi nơi ấy là cực lạc? Kinh A Di Đà Phật viết:
“Chúng sinh trong nước ấy không phải chịu khổ lự nào mà 

được thọ hưởng toàn sự  sung sướng khoái lạc, nên gọi là cực lạc”.
Cũng là thuyết cho rằng chúng sinh trong thế giới cực lạc, 

được giải thoát triệt để, không còn phải chịu 4 thứ khổ: Sinh - 
lão - bệnh - tử; từ ái biệt ly khổ đến các loại khổ khác trên đời. 

Thế giới cực lạc y báo trang nghiêm, cả miền quốc thổ được 
kết thành toàn bằng loại vật liệu lưu ly, đường sá toàn bằng 
vàng ròng, tỏa ánh sáng rực rỡ, xán lạn huy hoàng. Hoa trời 
thơm ngát, như mưa bay bất tuyệt khắp miền đất quốc thổ, cảnh 
quang thì tường mỹ. Cây cối mọc thành hàng, bố trí rất chỉnh tề. 
Các cây cối ấy được trang sức bằng các vật báu như vàng, bạc, 
lưu ly, xà cừ, hồng châu, mã não. Trên các cành cây còn lủng 
lẳng các loại trân châu, tỏa ánh lung linh nhiều sắc màu rất đẹp 
mắt, như tất cả cái đẹp cái tốt của vô lượng thế giới. Còn nữa, 
gió mát dìu dịu, cây cối rạt rào, phát ra âm thanh tự nhiên thành 
những điệu nhạc êm tai, hương thơm nhè nhẹ phảng phất, như 
hương từ gỗ chiên đàn, chim chóc hót lên hòa điệu càng thêm 
vui tai như lời chúc tụng, tâm ta trở nên thanh tịnh, xa xa một 
hồ nước trong veo với các hàng lan can vây quanh, mặt nước lăn 
tăn sóng nhẹ với vài gian thủy tạ; đất vàng, cây báu kết hợp với 
hồ nước trong xanh tạo thành một không gian vô cùng tráng lệ.

Hồ ao châu báu rải đều ở thế giới cực lạc, trong hồ ao ấy 
chứa toàn loại nước bát công đức, nên cũng có thể nói trong 
các ao hồ ấy chứa đựng rất nhiều thứ đặc biệt, thật là những 
nơi thù thắng là vì:

- Thứ nhất: Nước trong vắt như lưu ly chẳng có loại nước 
nào ở thế gian so sánh được.

- Thứ nhì: Nước ôn thư dật chẳng nóng chẳng lạnh chẳng 
giống với các loại nước ở thế gian, đun chẳng sôi, lạnh chẳng 
đóng băng.

- Thứ ba: Nước có vị ngọt thanh, chẳng loại nước nào ở thế 
gian có được hương vị ấy.

- Thứ tư: Chất nước nhu nhuyễn như khói mây chẳng giống 
loại nước ở thế gian vừa ẩm ướt vừa mặn.
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- Thứ năm: Nước tỏa sáng ao hổ, chẳng vô quang như các 
loại nước ở thế gian.

- Thứ sáu: Tính chất cực kỳ ôn hòa, lặng lẽ không gợn chút 
sóng nào  chẳng như các loại nước trên thế gian, sóng vỗ ầm ào.

- Thứ bảy: Nước có thể trừ đói giải khát chẳng như các loại 
nước ở thế gian, uống nhiều trướng bụng.

- Thứ tám: Uống các căn vào thì được lợi dưỡng, tâm được 
thêm nhiều thiện căn. 

Theo tuyên thuyết thì nước trong hồ tùy ý sâu cạn, tùy ý 
nóng ấm, biến đổi khôn lường, thiên biến vạn hóa. Nước hồ 
hoãn hoãn lưu động, phát ra nhiều loại âm thanh tương thích 
với âm thanh nghe thuận tai, tùy ý diễn tấu, tùy ý ngưng tấu. 
Thỉnh thoảng, từ trong hồ tỏa lên hương thơm êm dịu như 
hương hoa lan. Đáy hồ không chút bùn bẩn mà toàn loại cát 
vàng lát đáy. Dẫm đến êm chân như dẫm trên nhung lụa. Sen 
mọc đầy ao hồ, hoa sen đều to như cái bánh xe. Hoa sen màu 
xanh phát ra ánh sáng xanh, hoa sen màu vàng phát ra ánh 
sáng vàng, hoa sen màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ, hoa sen màu 
trắng phát ra ánh sáng trắng. Nhiều loại hoa sen phát ra ánh 
sáng nhiều màu sắc, cầu vồng chiếu diệu cả hư không như 
bầu trời sau cơn mưa, thật là mỹ lệ, như thể hoa sen các màu 
tán phát lên cao, khiến cho thế giới Phật quốc, sáng sủa linh 
diệu vô cùng.

Bầu hư không của thế giới cực lạc chẳng có mưa đá, chẳng 
có sương tuyết, suốt 6 thời ngày đêm đều lắc rắc hoa mạn đà la 
năm sắc, hương thơm thoang thoảng, rơi xuống đất tạo thành 
bức thảm hoa rất đẹp. Trên trời thì từng đàn chim, nào chim 
bạch hạc, khổng tước, anh vũ, chim xá lợi, chim ca lăng tần ca 
bay lượn hót lên vui tai, diễn tụng  nghĩa lý của 37 đạo phẩm tu 
hành chánh pháp của đạo Phật. Các loài chim ấy cũng không 
phải là chúng sinh của thế giới ta bà, là do tội báo mà xuất 
sinh, nhân vì thế giới cực lạc không có nghiệp nhân sở cảm 
của tam ác thú, thậm chí đến danh xưng địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh (tam ác thú) cũng không có. Đương nhiên, không có thực 
thể của tam ác đạo. Các loài chim ấy đều do vị giáo chủ của thế 
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giới cực lạc là Phật A Di Đà  muốn dùng để tuyên giảng pháp 
âm, nên mới dùng sức mạnh bất khả tư nghị biến hóa ra, cũng 
từ trong tâm từ bi mà có được vậy.

Ngoài tiếng chim hót diễn xướng Phật pháp ra, còn có tiếng 
gió cùng góp vào hội xướng tán tụng công đức của Phật, diễn 
xướng Phật pháp. Gió thổi hiu hiu trên tàng lá của các hàng cây 
làm rung những quả chuông nhỏ treo lơ lửng phát ra những âm 
thanh vui tai vi diệu, như từ trên trời vọng xuống. Nghe được 
âm thanh này thì tự nhiên tâm ta sinh niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, cảm niệm công đức của Tam bảo vậy.

Tứ sự là chuyện ăn, mặc, ở, đi lại nơi thế giới cực lạc thì tự 
tại. Căn cứ vào kinh “Vô lượng thọ kinh” thấy viết: 

“Những ai được vãng sinh đến quốc thổ của Phật thì được cụ 
túc sắc thân thanh tịnh thần thông công đức, được ở nơi cung 
điện, ăn uống toàn thức ăn “diệu hoa hương”, trang nghiêm là 
những vật thực từ “đệ lục thiên” tự động cung cấp. Khi muốn 
ăn muốn uống thì chén bát thất bảo tự nhiên hiện ra trước mặt, 
toàn là các loại bát đĩa bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
san hô, hổ phách tùy ý mà hiện đến. Đồ ăn thức uống hàng 
trăm thứ tự nhiên cung cấp đầy đủ. không thiếu thứ nào”. 

Đức Thích Ca Mâu Ni đã liễu giải sự thù thắng của thế giới 
cực lạc cho người đời, qua việc tôn giả A Nan đi khất thực xin 
ăn để so sánh với đời sống đế vương. A Nan nói: 

“Ví như một người đang sống bên cạnh đế vương, bao nhiêu 
chuyện bậy bạ tàn ác, không chừa chuyện gì, bách thiên vạn 
ức không thể tính hết. Cho nên tự nhiên khi người ấy lâm cảnh 
nghèo khổ, nghèo đến cùng cực, quần áo rách rưới như đeo tấm 
giẻ rách trên người, cơm không đủ no bụng, khốn khổ cơ hàn, 
chẳng còn chút gì là con người nữa. Do ở các kiếp trước không 
vun trồng gốc đức, tích của cải mà không chịu bố thí, ngày càng 
giàu lên, ham muốn giàu mãi tham lam vô độ, chẳng tin vào 
tu thiện, tội ác chất chồng cao nhu núi. Người như vậy sau khi 
qua đời, của tiền tiêu tán. Khổ một đời lo toan việc kiếm tiền, 
suy nghĩ ưu phiền, quả thật vô ích, chẳng có chút thiện để nhờ 
vả, chẳng có chút đức để gỡ gạc nên chết vào nơi ác thú, chịu 
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bao khổ đau trường cửu. Khi tội đền hết thì được ra khỏi ngục 
tù, đầu thai nơi nhà hạ tiện, ngu muội cực khổ trong cõi ta bà... 
Thế cho nên, bậc đế vương trên thế gian, độc tôn đứng trên 
mọi người đều do đã tích chứa nhiều công đức ở kiếp trước mà 
nên.  Sống từ huệ, thường khi bố thí rộng rãi, nhân ái khiêm 
nhường, tin tưởng vào chuyện tu thiện, không chút né tránh thì 
sau khi thọ chung, sẽ được phước ứng, được đi vào con đường 
thiện, trên thì sinh làm người trời, hưởng bao phước lộc. Người 
làm việc thiện không biết mỏi, sau khi chết được sinh vào nhà 
quyền quý, được hưởng giàu sang. Những người như vậy đều 
có nghi dung đoan chính được người đời kính trọng, mặc đẹp 
ăn ngon, tùy tâm phúc ngự, được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất 
ở trên đời”.

Sau khi tôn giả A Nan dứt lời, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng:
“A Nan nói đúng lắm. Người có tượng đế vương như vậy, 

đương nhiên ở nhân gian thì được tôn quý, nhưng nếu đem so 
dung mạo xinh đẹp ấy với Chuyển Luân thánh vương thì anh 
ta chẳng ra làm sao cả, ví như tên ăn mày đứng trước mặt bậc 
vua chúa sang quý. Cố nhiên, Chuyển Luân thánh vương thì uy 
nghi đường đường, là đệ nhất ưu thắng trên thế gian, song đem 
so với Đao Lợi vương thì lại còn kém đến vạn bội lần. Còn nếu 
đem Đao Lợi thiên vương so với Đệ lục thiên vương thì lại còn 
kém bách thiên ức lần. Nếu đem dung mạo trang nghiêm của 
Đệ lục thiên vương so với các vị Bồ tát, Thanh văn nơi thế giới 
Cực lạc, thì rõ ràng còn khác nhau quá nhiều, cách nhau bách 
thiên ức lần, không thể tính được. Các bậc thánh nhân nơi Tịnh 
thổ đều có dung mạo xinh đẹp như vậy cả”.

Tiếp theo, Phật bảo A Nan:
“Tất cả nhân thiên ở nước Vô Lượng Thọ tùy ý mong muốn 

rồi niệm thì đều được sở hữu trong số các loại như  y phục, đồ 
ăn thức uống, hương hoa, đồ trang sức, cờ phướn, âm nhạc 
cũng như nhà cửa, cung điện, lâu đài… theo bất cứ kiểu dáng, 
to nhỏ, màu sắc, hoặc nhất bảo, nhị bảo cho đến vô lượng bảo, 
Các vật ấy hiện ra khắp nơi trong nước Vô Lượng Thọ, đủ cung 
cấp cho tất cả thiên nhân”.
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Phật A Di Đà dùng đại từ đại bi ngưng tập mà tạo thành 
sự trang nghiêm cho thế giới cực lạc Tây phương, tán khai 
mà hiển hiện tam thế thập phương chư Phật để độ hóa chúng 
sinh. Trong tâm của Phật hoàn toàn khẩn thiết cầu nguyện cho 
chúng sinh thoát vòng khổ hải. Phật A Di Đà cùng Bồ tát Quán 
Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí được tôn xưng là Tây phương 
tam thánh, cùng nhau dẫn độ chúng sinh. Chúng sinh muốn 
được vãng sinh vào thế giới cực lạc, thì phải là người có cơ loại 
“Chánh định tụ”. Vì nơi Tịnh thổ không có người co cơ loại 
“Tà định tụ” hoặc người có cơ loại “Bất định tụ”. Thập phương 
chúng sinh tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phát tâm nguyện 
được vãng sinh vào thế giới cực lạc, sẽ được Tây phương tam 
thánh tiếp dẫn, tức được thọ nhiếp vào trong ánh sáng của 
Phật A Di Đà, được cảm ứng lợi ích vãng sinh, mà được nhập 
vào Bất thoái chuyển vị

Thế giới Tây phương cực lạc là quốc thổ lý tưởng được Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni phát hiện. Cụ thể của loại tinh thần này 
đã được phái Phật giáo Đại thừa truyền bá rộng rãi đến thập 
phương chư Phật, đều đem lại thành tựu. Phật A Di Đà vị chúa 
tể đại nguyện của thập vạn ức Phật thổ là nguyện vọng của của 
quảng đại tín đồ Phật giáo mong muốn truy cầu. Tín ngưỡng 
Tịnh thổ có hàm nghĩa rất sâu. Đưa tín ngưỡng Tịnh thổ vào 
đời sống hàng ngày, trở thành sinh mệnh thực thể của quảng 
đại tín đồ Phật giáo. Sau khi từ Ấn Độ truyền đến Trung Hoa 
thì tín ngưỡng ấy mới thành hiện thực, mới thành ra khả năng 
chính thức, bắt đầu từ thời Đông Tấn. Còn về mặt lịch sử cũng 
cho biết khởi thủy từ đó. Trải qua hơn một ngàn năm trăm năm 
hoằng dương  thì đã thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của tín 
đồ Phật giáo Đại Thừa, nhà nhà thờ Bồ tát Quan Âm, nhà nhà 
thờ Phật A Di Đà, 

 Thập phương chư Phật đếu có Tịnh thổ của mình. Tín đồ 
Phật giáo Đại thừa tôn sùng Tây phương Tịnh thổ - cực lạc 
thế giới của Phật A Di Đà. Truyền thuyết kể rằng, theo Phật 
Thích Ca Mâu Ni thí Cánh pháp trụ thế một ngàn năm, Tượng 
pháp trụ thế một ngàn năm, Mạt pháp trụ thế một vạn năm. 
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Sau vạn năm đó, kinh Phật diệt tận, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đặc biệt lưu Phật A Di Đà ở lại trụ thế pháp môn Tịnh thổ. 
Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni lại chỉ lưu pháp môn Tịnh thổ 
của Phật A Di Đà trụ thế? Bởi vì chúng sinh  ở kiếp vị lai, xử 
sự đao binh kiếp nạn với nhau. Người thọ tuổi chỉ tính hàng 
chục chục, tác người cao chưa tới hai tấc, lòng người ác độc, 
sân si, gây nên cảnh tàn hại lẫn nhau, chẳng ai chịu theo hoc 
ba tạng kinh Phật, chẳng ai tu tập pháp giải thoát, chẳng ai tu 
tập tam học giới - định - tuệ. Người còn giữ được chút thiện 
căn thì cũng sinh ghét cái ác kiếp nạn tam tai ngũ trọc của 
thế giới ta bà, thì còn nhớ giáo pháp Phật A Di Đà, còn biết 
niệm Phật, nguyện sinh Tây phương. Vì Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni biết trong kiếp nạn đao binh thì còn có Phật A Di Đà 
bên cạnh chúng sinh có duyên trong kiếp nạn đem giáo pháp 
Tịnh thổ để độ cho họ. Vì thế đặc biệt giữ kinh Tịnh thổ để 
giáo hóa, lợi ích chúng sinh trong cả vạn năm trong kiếp đao 
binh. Sau kiếp nạn đao binh, lòng người dần dần chán ghét 
chiến tranh, thương yêu nhau, quan tâm nhau, cái tâm từ bi 
nối nhau tăng trưởng. Rồi thọ mệnh con người từ đó mà tăng 
dần đến trăm tuổi, có nhiều người tu thành A la hán đem tam 
tạng kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng 
sinh. Bấy giờ, Phật pháp từ từ hưng thịnh, lòng người hướng 
thiện. Khi mà thọ mệnh loài người dần lên tới sáu vạn tuổi thì 
các vị A la hán quần tụ bên tháp xá lợi Phật Đà, đảnh lễ cung 
kính cúng dường, thuyết giảng cho chúng sinh trước khi nhập 
niết bàn thế này:

“Chúng tôi, các A la hán vâng theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni 
dạy, lưu truyền Phật pháp nên có nhân duyên trụ thế, độ hóa 
cho khắp hết chúng sinh hữu duyên. Hiện tại, Đức Thế tôn cho 
rằng đã lưu pháp độ thế nhân duyên nơi cõi ta bà thế giới, thì  
nhiệm vụ của chúng tôi đã hết, nay đã đến khi chúng tôi nhập 
niết bàn”.

Nói xong, toàn bộ các vị A la hán đều được chứng nhập niết 
bàn Vô dư. Thì tháp xá lợi của Phật Đà Thích Ca Mâu Ni liền 
sụp xuống vùi sâu trong lòng đất, mất dạng. Từ đó trở đi, việc 
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tuyên giảng Vô thượng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni không còn xuất hiện nơi thế giới ta bà. Từ đó về sau, 
tại thế giới ta bà, hàng vạn Duyên giác thánh nhân nối nhau 
xuất hiện. Bấy giờ, loài người sống thọ tám vạn tuổi. Thế rồi, 
sau khi các vị Duyên giác Bích chi Phật nối theo nhập Niết bàn 
thì xuất hiện Bồ tát Di Lặc nơi thế giới ta bà độ đạo chúng sinh 
có nhân duyên thành thục. Đó cũng là lúc Tịnh thổ Di Lặc bắt 
đầu xuất hiện vậy.

Trong thời gian Bồ tát Di Lặc xuất thế, thì chúng sinh 
tuyên dương kinh giáo Tịnh thổ, khiến cho vô số hữu duyên 
chúng sinh có duyên với Phật A Di Đà đều có thể cầu sinh 
Tịnh thổ. Rồi trải qua Hiền kiếp xuất thế, cho đến thiên Phật 
vị lai xuất thế, chư Phật đều tuyên giảng kinh pháp Tịnh thổ 
cho chúng sinh, tu tập cầu khẩn được vãng sinh vào thế giới 
cực lạc Tây phương. Cho đến thập phương chư Phật đều ca 
tụng công đức của Phật A Di Đà cầu khẩn được vãng sinh 
vào thế giới cực lạc Tây phương. Nhân duyên vì thế, trong 
kinh điển Phật giáo Đại Thừa, chủ yếu chỗ nào cũng giảng 
rằng trước thời gian Phật A Di Đà còn chưa diệt độ vì vô 
lượng thọ mệnh lợi ích chúng sinh. Phàm thập phương thế 
giới khi có Phật xuất thế, nhất định đều vì chúng sinh có 
duyên của Phật A Di Đà, đặc biệt thôi tồn pháp môn Tịnh 
thổ, khuyến sinh về nơi Tây phương cực lạc thế giới. Người 
tu theo pháp môn Tịnh thổ, cũng nhận ra rằng thời gian A 
Di Đà vô lượng thọ mệnh độ đạo chúng sinh cùng với việc 
độ hóa chúng sinh trong thập phương thế giới sâu xa không 
thể đo được, thọ đến thập phương chư Phật đồng thanh ca 
tụng còn hơn là chúng sinh nơi ta bà thế giới đặc biệt hữu 
duyên. Phật Thích Ca Mâu Ni mới hội ở trong kinh Phật A 
Di Đà, vô vấn tự thuyết khai thị thế giới cực lạc cho chúng 
sinh, khuyến sinh Tịnh thổ. Đó là nhân duyên hoằng dương 
tư tưởng Tịnh thổ nơi thế gian vậy. 

(Dịch từ sách Tịnh Thổ tông của hai tác giả Anh Vũ - Chánh Tín,  
Nxb Ba Thục thư xã, tháng 11 - 2009)
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      THIỀN & 
        CAI NGIỆN 
      MA TÚY

       NGUYỄN BÁ HOÀN

Trong sinh hoạt chốn Thiền môn, Thiền được xem là 
hướng đi độc lập trong tu tập rất độc đáo của Phật 
giáo; trong lý luận, dù là những gì liên quan đến Thiền 

cũng rất thẳng tắt kỳ đặc.
Đối với giới nghiên cứu, kể cả trong và ngoài nhà Phật, hễ 

nói đến Thiền, người ta thường liên tưởng ngay đến những 
công án, thoại đầu không đầu không đuôi, không mùi không vị, 
khó thể gá nương nắm bắt.
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Do vậy, khi bàn đến Thiền, người hiểu việc chẳng ai lý 
luận, mà chỉ nói đến những đặc tính liên quan đến công phu 
hành Thiền như tính tự giác, hoặc tinh thần tinh tấn, nỗ lực, 
kiên trì…

Trên hình thức của việc ngồi Thiền, trong tâm tưởng nhiều 
người hình dung ngay đến tư thế ngồi kiết già (hoa sen) hay 
bán già, lưng dựng thẳng, mắt hơi nhắm, trông thật lặng lẽ bất 
động. Từ ngoài nhìn vào, ta dễ cảm nhận một không gian yên 
tĩnh, một không khí trang nghiêm. Nếu so sánh với nhiều kiểu 
ngồi trong sinh hoạt thường ngày thì cách ngồi này rất vững 
chắc, rất khác thường. Kiểu ngồi này dễ khiến mọi người sanh 
tâm kính trọng ngưỡng mộ.

Hành Thiền là phương pháp tu tập thẳng tắt của Thiền tông 
Phật giáo, là phương pháp mang lại hiệu quả cao trên bước 
đường đi đến ngôi nhà giải thoát; dù chưa giác ngộ, nhưng 
đương lúc thực hành thiền pháp, nó cũng giúp con người vượt 
lên trên mọi đau khổ ràng buộc trong đời sống con người. 

Trong việc hành thiền, ngồi thiền luôn được đề cao, chú 
trọng, đây là biểu hiện của sự nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, tự 
giác… Tuy nhiên, khi ngồi như vậy có phải là Thiền không? 
Nếu không phải là Thiền thì ngồi như vậy để làm gì? Còn nếu 
đích thực ngồi như vậy là Thiền, thì đương khi Thiền, tâm 
trạng ra sao? Ngồi Thiền thấy gì?… Thiết nghĩ, đây là những 
thắc mắc cần phải được giải đáp.

Chúng tôi cảm nhận rằng, ngày nay Thiền không chỉ là vốn 
quý riêng của nhà Phật, mà là chỗ hướng đến của nhiều người, 
nhiều giới. Thiết nghĩ, đã là người thì ai cũng mang những nỗi 
đau; những khổ đau dai dẳng trong lúc sinh thời cho đến nỗi 
đau khốc liệt tận cùng khi tinh thần hoảng loạn, tâm thức rối 
bời… Và dù là người của bất kỳ tôn giáo nào, của hệ phái tư 
tưởng triết học nào, cũng khó mà bước ra khỏi vòng đau khổ, 
phiền luỵ này, nếu như không có một phương pháp thực hành, 
nếu như không nhận chân vấn đề một cách rõ ràng minh bạch 
ngay từ đầu.

Đặc biệt, đối với những người đã nghiện ngập ma túy thì 
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đồng thời với phương cách chữa trị thể chất, rất cần phải tác 
động vào tâm thức họ ý chí vươn lên với một tinh thần tự giác 
cao. Về điều này, những lý luận về thiền và những gì liên quan 
đến thiền sẽ giúp họ tỉnh thức, sẽ khơi dậy tính tự giác tự tri 
vốn sẵn có nơi mỗi con người. Việc ngồi thiền sẽ giúp họ phát 
khởi ý chí vượt thoát, họ sẽ vươn lên trên tinh thần tự giác.

Trong thiền môn, ngồi thiền là một cách thể hiện ý chí nỗ 
lực của người tu rõ nét nhất, cũng là một biểu hiện oai nghi 
tinh tấn, trang nghiêm nhất trong bốn oai nghi [đi, đứng, nằm, 
ngồi]. Trong công phu tu tập, khi ngồi thiền thì tự nơi bản thân 
người ngồi thiền mới cảm nhận diễn biến của nội tâm, việc này 
chỉ người ngồi thiền mới “nóng lạnh tự biết”, còn đối với chúng 
ta thì sao? Bình thường, khi chúng ta mở to hai mắt, chúng ta 
sẽ nhìn thấy mọi thứ mọi vật, thế nhưng khi chúng ta nhắm  
nghiền hai mắt lại, chúng ta chỉ thấy một “màn đen tối hun như 
mực”… Nếu trầm tĩnh và suy nghĩ sâu sắc, chúng ta sẽ thấy 
một điều hết sức thú vị: dù mở to hai mắt hay nhắm nghiền nó 
lại, thì tất cả ánh sáng, tiếng động, sắc màu, lẫn cái “màn đen 
tối hun  như mực” kia, chúng ta đều vẫn “nghe” và vẫn “thấy” 
bằng “tâm”, chứ không phải thấy nghe bằng tai bằng mắt.

Trước hết, chúng tôi mong muốn bạn đọc hiểu về cái tâm đó 
và tin rằng khi cảm nhận được cái tâm trong chừng mực nào 
đó, các bạn sẽ lần lượt thấy rõ những cái “ở bên ngoài tâm” đã 
dẫn dắt con người từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Trong ý nghĩ của chúng tôi, chỉ có cảm được cái tâm mới 
phân biệt rõ ràng giữa cái sai và cái đúng, giữa cái thiện với 
cái ác. Thế nhưng muốn cảm được “cái tâm”, hay khác hơn là 
muốn “thấy” nó, theo chúng tôi, rất cần phải hành Thiền họa 
chăng mới có thể “minh tâm”…

Khi đã cảm nhận cái tâm bằng chính tâm hồn trong sạch 
tinh khiết nhất, chúng ta mới tự tin và dễ dàng phát khởi ý chí 
dõng mãnh để loại trừ những thói quen hư xấu, những cám dỗ, 
những hệ lụy, những nghiện ngập mà chúng ta đã tiêm nhiễm 
bấy lâu nay… 

(Còn nữa)
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Em gái làng Cùi
  NGUYỄN BÁ HOÀN

Tôi có người quen em gái ở làng Cùi 
Tuổi vừa mười sáu
Nhiều khi ở bên tôi 
Mà như mãi tận cuối miền
Tôi đến thăm em
Nhìn những vết bầm, những vết mòn    

   và những gì so với đời em thiếu hụt
Từ đôi mắt đen hun hút 
Một mảnh hồn trôi dạt long đong
Vẫn là em 
Nhưng bây giờ 
Những ngón tay, ngón chân cùn dần
Cùn dần...
Còn đôi mắt em cứ như mài vào khoảng không   

   nên lạ thường, sáng quắc
Có lần tôi đến thăm
Em ngồi yên không nói
Em biết nói gì?
Em ngồi yên không nghĩ
Em biết nghĩ gì?
Nhưng tôi nhận ra
Em đang nhìn rất kỹ
Gió ngoài kia vẫn thổi
Mây trên đầu vẫn bay
Thời gian dẫu trôi qua 
Ngày đêm không nghĩa lý
Em ngồi đây
Ngồi thật say
Lòng lặng lẽ
Nào ai hay
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Bình yên đã đẩy lùi già nua và son trẻ 
Nào ai hay
Ngày mai rồi sẽ...
Trên xóm vắng làng Cùi
Em gái tôi vẫn bình yên ngồi đó
Những ngón tay cùn dần 
Những ngón chân cùn dần
Cùn dần...
Trong khoảnh khắc rất thân
Em thấy gì số phận 
Ở bên lề
Mà đời em đâu hề dính dáng
Trên xóm vắng làng Cùi
Em vẫn bình yên đó
Những ngón tay, ngón chân cuối cùng
Rụng 
Rơi!
Ô tuyệt vời!
Tôi thấy em rạng ngời
Niềm tin trong ánh mắt
Em tin gì?
Tin Chúa? 
A-men!
Tin Phật? 
Hay tin sự thật chẳng phải ở bên ngoài 
Sao không nói?
Sao im lặng?
Chúm chím em cười
Dưới mắt em
Tôi
Hiện thân một thằng người khổ nạn
Bởi chẳng hiểu gì trước một hình nhân./.
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CÁCH BÁO HIẾU PHỤ MẪU  
CỦA BẬC THÁNH  

TỐI THƯỢNG THANH VĂN -  
NGÀI SĀRIPUTTA

        TUỆ ÂN 

Đức Phật dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Có hai 
người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết 
được, đó là Cha và Mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, 

vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, 
đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, 
đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các 
thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng 
dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó 
khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha 
mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

- Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ 
phát tâm tin tưởng và kính ngưỡng Tam bảo.

- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm 
bố thí.

- Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng 
về đường thiện.

- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về 
với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, 
khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn 
gieo phước lành trong tương lai”.

Trong bài kinh Brahmasutta, Đức Thế Tôn có dạy rằng, cha 
mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con. Nếu 
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người con nào có hiếu thu phục năm châu bốn biển để cho cha 
mẹ cai trị, hưởng sự an lạc như thế là cùng tột rồi, nhưng cũng 
chưa gọi là đáp đền được công ơn sinh dưỡng. Bởi người ấy chỉ 
lo phần vật chất của cha mẹ thôi, hay có thể nói theo Phật giáo, 
chỉ lo cho cha mẹ kiếp hiện tại thôi. Phàm người con có hiếu 
phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu tập để giải thoát, hay 
làm sao cho cha mẹ biết thực hành bốn pháp:

1. Saddhā: Đức tin, nghĩa là tin Tam bảo, tin nơi nghiệp.
2. Cāga: Bố thí hay dứt bỏ, tức là dứt bỏ lòng tham lam, biết 

bố thí cúng dường (đó chính là lộ phí cho mình trong ngày vị lai).
3. Sīla: Trì giới, là giữ cho thân, khẩu, được an tịnh, không 

phạm vào năm điều tội ác.
4. Pañña: Trí tuệ, nghĩa là trí tuệ để quan sát thấy thân này 

vô thường, khổ não và vô ngã, nghĩa là có minh sát tuệ để quán 
tưởng thấy chán ngán thân này, không còn quyến luyến và chấp 
ngã vào mọi việc đời.

Nếu cha mẹ đã quá vãng thì bổn phận làm con nên cố gắng 
làm mọi việc phước thiện, rồi hồi hướng đến cha mẹ hàng ngày. 
Người con nào làm được như thế mới gọi là con có hiếu và đáp 
đền được công ơn sinh dưỡng của cha mẹ.

Người nào có phước mới còn cha mẹ tại tiền. Người còn có 
cha mẹ tại tiền trong nhà, cũng như có chư thánh nhân trong 
nhà vậy. Theo Đức Thế Tôn, cha mẹ có thể sánh với chư thánh 
nhân, bởi vậy cúng dường đến cha mẹ có phước vô lựợng vô 
biên, cũng như cúng dường cho các bậc A la hán vậy.

Phàm người biết công ơn cha mẹ thì phải lo cách đáp đền 
bằng vật chất và bằng tinh thần.

*Đền đáp công ơn bằng vật chất phải thực hành như thế này là:
1. Phải hết lòng cung kính cha mẹ, không bao giờ dám nói 

một lời nào vô lễ, làm trái ý.
2. Phải lo phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp vật thực, thuốc 

uống, y phục và chỗ ở. Phải quạt nồng đắp lạnh, sớm thăm tối 
viếng cha mẹ, cũng như khi ta còn nhỏ cha mẹ lo cho ta.

3. Phải lo chăm nom săn sóc cha mẹ khi có bệnh.
4. Phải bỏ việc gia đình của mình để làm việc cho cha mẹ 
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trước, và không bao giờ nghĩ đến việc riêng của mình khi chưa 
làm xong công việc của cha mẹ.

*Đền đáp công ơn cha mẹ về tinh thần là:
1. Gắng hết sức giữ gìn thanh danh của gia đình, không để 

cho người đời khinh bỉ, hơn nữa gắng làm sao thanh danh của 
gia đình càng ngày càng được người ca tụng.

2. Gắng làm cho mình ra người đáng thọ hưởng gia tài của 
cha mẹ để lại.

3. Khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam bảo, không thọ 
tam quy ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên; nếu không được, 
thì gắng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình hoặc chư Tăng 
hay các bậc đại đức thuyết pháp độ cha mẹ.

4. Ít lắm, ta cũng phải làm sao thuyết phục được cha mẹ thọ 
tam quy ngũ giới.

5. Dẫn dắt cha mẹ vào chùa nghe pháp, bố thí và học minh 
sát tuệ. Người làm tròn được những đều trên đây mới gọi là 
con biết yêu thương cha mẹ và báo đền được ân đức cao dày 
của cha mẹ.

Xin được nhắc lại câu chuyện Ngài Sāriputta báo hiếu thân 
mẫu mình như sau:

Một ngày nọ, Ngài Sāriputta quán xét rằng:
Chư Phật với bậc Thánh Tối thượng Thanh văn, vị nào sẽ 

tịch diệt Niết Bàn trước? Ngài biết rõ rằng: Bậc Thánh Tối 
thượng Thanh văn tịch diệt Niết bàn trước Đức Phật. Ngài 
quán xét về tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của Ngài chỉ còn 
7 ngày nữa.

Đại đức Sāriputta liền đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối 
cùng, xin phép tịch diệt Niết Bàn.

Đức Phật bèn hỏi Đại đức Sāriputta rằng:
- Này Sāriputta, con sẽ tịch diệt Niết bàn tại nơi nào?
Ngài Đại đức Sāriputta bạch với Đức Thế Tôn:
- Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tịch diệt Niết bàn tại ngôi 

làng Nālākagāma xứ Magadha nơi con đã sinh trưởng, đồng thời 
để tế độ cho thân mẫu của con. Tuy bà có bảy người con thành 
bậc Thánh A la hán, song bà vẫn chưa có đức tin nơi Tam bảo.
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Ngài Đại đức Sāriputta cùng 500 đệ tử đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
xin phép từ giã Đức Phật. Ngài trở về lại ngôi nhà, ở tại căn 
phòng xưa của mình. Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài 
phát bệnh kiết lỵ đi ngoài, phân lẫn nhiều máu, bệnh tình rất 
trầm trọng. Khi ấy, bà thân mẫu của Ngài đứng nhìn qua căn 
phòng của Ngài, thấy lần lượt các vị Tứ Đại Thiên Vương có hào 
quang sáng ngời đến chiêm bái đảnh lễ Ngài lần cuối cùng, rồi 
lui ra. Tiếp đến, Đức vua trời Sakka từ cõi Tam Thập Tam Thiên 
đến chiêm bái đảnh lễ Ngài, rồi lui ra. Tuần tự các Đức vua ở 
cõi Dạ Ma Thiên, Đức vua cõi Đẩu Suất Đà Thiên, Đức vua cõi 
Hóa Lạc Thiên, Đức vua cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên trong các 
cõi trời dục giới và tiếp đến chư Đại Phạm Thiên cõi trời sắc 
giới cũng đều đến chiêm bái đảnh lễ Ngài lần cuối cùng.

Thân mẫu của Ngài nhìn thấy chư thiên, Đại Phạm Thiên có 
hào quang sáng ngời, vị sau hơn vị trước, bà muốn biết những 
vị chư thiên ấy là vị nào, mà có lòng tôn kính con của bà đến 
như thế! Nên bà đến phòng của Ngài, hỏi Đại đức Cunda (con 
trai của bà) rằng:

- Này Cunda, các vị chư thiên nào mà có lòng tôn kính đến 
chiêm bái đảnh lễ sư huynh của con như vậy?

Đại đức Cunda thưa rằng:
- Thưa thân mẫu, bốn vị chiêm bái, đảnh lễ đầu tiên đó là Tứ 

Đại Thiên Vương.
Bà nghĩ thầm: “Tứ Đại Thiên Vương có lòng tôn kính chiêm 

bái, đảnh lễ con ta; con ta cao thượng như vậy sao! Nếu vậy, 
thì Đức Phật là Bậc Thầy của con ta chắc chắn Ngài còn cao 
thượng hơn nhiều”. Và bà hỏi tiếp:

- Này Cunda, còn các vị chư thiên khác là vị nào vậy?
Đại đức Cunda thưa tiếp:
- Thưa thân mẫu, kế đến là Đức vua trời Sakka từ cõi trời 

Tam Thập Tam Thiên, Đức vua trời Sujāma cõi trời Dạ Ma 
Thiên, Đức vua trời Santussita cõi trời Đẩu Suất Đà Thiên, 
Đức vua trời Sunimmita cõi trời Hóa Lạc Thiên, Đức vua trời 
Paranimmita từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, và tiếp đến 
Chư Đại Phạm Thiên từ các tầng trời sắc giới...
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Nghe vậy, bà thầm nghĩ rằng: “Đại Phạm Thiên mà ta tôn 
kính, chư Đại Phạm Thiên ấy lại có lòng tôn kính, chiêm bái 
đảnh lễ con của ta, con ta cao thượng đến như vậy sao! Nếu 
vậy, Đức Phật là Bậc Thầy của con ta, chắc chắn Ngài còn cao 
thượng biết dường nào!”.

Nghĩ vậy, bà phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có, bà ân cần 
thăm hỏi bệnh tình của Ngài Sāriputta và bày tỏ ý nghĩ của 
mình. Ngài Đại đức Sāriputta biết đúng lúc hợp thời, nên Ngài 
thuyết giảng về Ân đức Phật để tế độ thân mẫu của Ngài. Sau 
khi lắng nghe pháp xong, bà liền chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả, 
trở thành bậc Thánh Nhập Lưu có đức tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam bảo.

Ngài Đại đức Sāriputta suy tư rằng: “Nay ta đã đền đáp công 
ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu”. Khi ấy, sắp rạng 
đông, Ngài Đại đức Sāriputta bảo Đại đức Cunda, cho truyền 
gọi chư Tỳ khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ Ngài ngồi dậy và 
Ngài dạy rằng:

- Này chư hiền giả, quý vị đã theo tôi suốt 44 năm, nếu tôi 
có làm điều gì, có nói lời nào làm phật lòng quý vị; nay xin quý 
vị hiền giả hãy bỏ lỗi cho tôi.

Chư Tỳ khưu bạch rằng:
- Kính bạch Đại đức, Ngài là vị Thầy khả kính, khả ái của 

chúng con; chúng con không chấp một điều gì cả; và chúng con 
đã theo Ngài như bóng theo hình, suốt 44 năm qua, nếu chúng 
con có làm điều gì, có nói lời nào làm phật lòng Ngài; thì nay 
kính xin Ngài từ bi tha thứ cho chúng con. Bạch Ngài.

Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào ngày rằm tháng 
10 (âm lịch) Ngài Đại đức Sāriputta tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, ngay 
khi ấy đồng thời trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyển động. 
Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại đức Sāriputta xong, Đại 
đức Cunda thỉnh Xá lợi của Ngài Sāriputta đến dâng Đức Thế 
Tôn tại ngôi chùa Jetavana, Đức Thế Tôn truyền dạy xây ngôi 
tháp tôn thờ Xá lợi Ngài Sāriputta tại kinh thành Sāvatthi. 
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Trở lại với chân dung 
tuổi trẻ 

 Trong một bài viết trước 
đây trên tạp chí Từ  Quang, 
chúng tôi đã phác họa chân 
dung tuổi trẻ hôm nay qua 
Bản Nghiên cứu SAVY,  viết tắt  
Survey Assessment of   
Vietnamese Youth, của Ủy ban  
Điều tra Quốc gia về Vị thành 
niên và Thanh niên Việt Nam. 
Cần nhắc lại cuộc điều tra 
SAVY 2 được thực hiện trên 
phạm vi toàn quốc trong nhóm 
vị thành niên và thanh niên 

từ 14 đến 25 tuổi, tại 63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước với 
10.044 thanh thiếu niên (nam 
51% và nữ 49%) tham gia. 
Cuộc điều tra chỉ ra rằng: 73% 
số người được hỏi khẳng định 
đã trải qua cảm giác buồn chán, 
26,7% người trẻ đã rơi vào 
trạng thái rất buồn hoặc thấy 
mình là người không có ích đến 
nỗi không muốn hoạt động như 
bình thường. Tỷ lệ số người 
được hỏi hoàn toàn thất vọng 
về tương lai là 21,3%. Những 
nhà nghiên cứu đã so sánh với 

Tăng cường 
sức đề kháng 
của tuổi trẻ 

       
       NGUYÊN CẨN
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cuộc điều tra cách đây 5 năm 
và nhận thấy  số lượng người 
trẻ buồn chán đã tăng lên. Một 
nghiên cứu khác về sức khỏe 
tâm thần  ở 6.189 học sinh ở 
các trường trung học, đại học ở 
Hà Nội, Hải Dương, TP. Hồ Chí 
Minh, Cần Thơ do GS. Michael 
Dunne, cho thấy cứ 7 thanh 
niên Việt Nam có 1 người trầm 
cảm. Ở độ tuổi 13-24, các 
trường hợp trầm cảm ở TP. Hồ 
Chí Minh chiếm tỷ lệ cao nhất, 
tiếp đó là Hà Nội và Cần Thơ. 
Ngày 15/9/2017, một học sinh 
lớp 9 (tại một trường THCS ở 
Q.1) bị 3 điểm môn tiếng Anh 
trong kỳ thi sát hạch đầu năm, 
môn học mà em giỏi và tự tin 
nhất. Sau đó, em bị trầm cảm 
nặng và không muốn đi học. 
Gia đình đã đưa đi khám tâm 
lý các nơi, ba mẹ cũng túc trực 
ở nhà để trông nom chăm sóc. 
Nhưng cuối cùng, em đã nhảy 
từ chung cư xuống đất và tử 
vong.

 Một khía cạnh khác cũng 
đáng báo động là tình trạng 
bạo lực học đường, không 
giảm mà còn có chiều hướng 
tăng. Các em hành xử như côn 
đồ, thanh toán  nhau như xã 
hội đen  bên ngoài, lập băng 
nhóm lộng hành trong trường  

lớp và tình trạng này xảy ra cả  
trong giới nữ sinh!

Các em thanh thiếu niên, 
hay chính là xã hội tương lai  
của chúng ta, hiện  đang bị 
tấn công hàng ngày hàng giờ 
bằng các phương tiện thông tin 
mạng. Về lý thuyết, các nhà 
nghiên cứu giáo dục  khi nhận 
định về tuổi trẻ hôm nay đều 
cho rằng họ đang có những 
thuận lợi lớn vì được sống 
trong thời đại có nhiều thành 
tựu khoa học kỹ thuật, sự phát 
triển vượt bậc của internet, và 
những tiến bộ y học, sinh học, 
v.v… Nhưng phải thấy rằng họ 
cũng chịu những áp lực của 
xã hội hiện đại: Nhịp sống 
nhanh, stress, và nhất là khi  
nhu cầu vật chất đóng  vai trò 
chi phối những suy nghĩ của 
giới trẻ trong việc định hướng 
công việc, xây dựng những giá 
trị sống trên tư duy thực dụng. 
Họ thần tượng giới show biz, 
mù quáng bắt chước những 
trào lưu thời trang hay âm 
nhạc ồn ào “thiếu nội tâm”, và 
vì say mê công nghệ mới, họ 
đánh mất mình trong thế giới 
ảo thành những “con nghiện” 
game. Thế nên, thay vì là một 
công cụ hữu hiệu trong học 
tập, nghiên cứu và giao lưu 
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thì internet  lại trở thành  nơi 
công kích nhau, nơi truyền bá 
những phim ảnh, clip độc hại.
Các nhà nghiên cứu về tâm 
lý và sinh lý cũng cho rằng 
“Chúng ta trở nên những thứ 
mà mình ăn vào (You are what 
you eat) hoặc (You are how you 
eat - để chỉ thái độ). Vậy mà 
các em đang ăn tất cả những 
thứ “hỗn tạp” trên, không hề 
chọn lọc! 

Một nguyên nhân khiến các 
em say mê internet và những 
trò chơi có thể do chương trình 
học nặng nề, trọng thành tích, 
thiếu sáng tạo, thiếu hấp dẫn. 
Một số em theo không kịp đòi 
hỏi của chương  trình, hay theo 
kịp nhưng không hứng thú! 
Trong một bài viết cách đây đã 
lâu, chúng tôi đã nêu lên thực 
trạng “Suy dinh dưỡng tâm 
hồn” của giới trẻ Việt Nam, 
đơn giản là các em  không hấp 
thụ được những thứ chúng ta 
muốn, mà lại “nạp” vào nhiều 
thứ không phù hợp với thể 
tạng, cơ địa của mình. 

 Sức đề kháng của các em 
ở đâu? 

 Tuổi trẻ, về mặt sinh lý, có 
một sức đề kháng mãnh liệt 
với các loại bệnh và các cuộc 
tấn công của môi trường hay 

bất cứ cuộc xâm nhập nào của 
virut hay vi khuẩn. Nhưng về 
mặt tâm lý, các em lại chưa 
hay không sàng lọc được vì 
thiếu kinh nghiệm và nhất là 
nếu thiếu đi sự tư vấn của 
người lớn. 

Trong khi các cơ quan, 
các ngành chức năng xây 
dựng bao nhiêu “tường lửa” 
để ngăn ngừa những trang 
web độc hại, những ấn phẩm 
thiếu tính giáo dục thì chúng 
ta vô tình đã triệt tiêu sức đề 
kháng của các em khi đưa ra 
một chương trình giáo dục 
nặng về lý thuyết mà thiếu 
“kỹ năng sống”, “kỹ năng ứng 
xử trong xã hội”. Chúng ta đã 
“nhét” vào các môn học hằng 
hà ngôn từ về lý tưởng cao đẹp 
và bao nhiêu thứ to tát khác 
mà những nhà giáo dục nghĩ là 
điều hay lẽ phải! Nhưng những  
lời rao giảng không đem lại 
một giá trị thực tế nào hay chỉ 
vì chúng ta cứ nhồi nhét  quan 
điểm của những nhà giáo dục 
bất kể trình độ nhận thức và 
hoàn cảnh xã hội của các  em.

Chúng ta làm gì khi những 
năm gần đây tình trạng bỏ học 
ngày một gia tăng? Số đi học 
thì rất nhiều trẻ không ngoan 
từ chuyện bỏ bê học hành, ăn 
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diện thời trang, sống buông 
thả thiếu lý tưởng. Tình yêu 
đến quá sớm ngay từ cuối cấp 
2 và dù có giáo dục giới tính 
thì lớp trẻ cũng không nhận ra 
biên giới mong manh của tình 
yêu và thú vui xác thịt. Theo 
một con số thống kê thì tỷ lệ 
nạo phá thai ở Việt Nam đang 
ở mức báo động cao lên đến 
hàng triệu ca một năm. Chỉ 
cần ngồi yên trong quán net 
hay café giờ tan trường, bạn sẽ 
nghe vô số tiếng  chửi thề và rất 
hiếm tiếng “xin lỗi” hay “cảm 
ơn” được thốt ra từ cửa miệng 
các em... Vậy thì nền giáo dục 
của chúng ta hôm nay đứng 
ở đâu trong việc hình thành 
nhân cách học sinh và thanh 
thiếu niên?  

Làm sao tăng sức tự đề 
kháng nơi các em?

Chỉ có thể bảo vệ các em 
khỏi sự xâm thực của tất cả 
những độc hại bên ngoài bằng 
việc giúp em xây dựng “tường 
lửa” cho chính mình. Rất khó 
nhưng không thể không làm 
và đã có nhiều quốc gia làm 
được, làm hiệu quả! Ở một số 
quốc gia như Thái Lan hay 
Hàn Quốc, giáo dục quân sự 
hay giáo dục trong chùa chiền, 
tu viện là một hình thức hiệu 
quả, giúp các em trên 18 tuổi 
tự khép mình vào kỷ luật. Một 
số quốc gia khác, ngay từ bậc 
trung học, có những vị thầy 
“counseling” (khải đạo) tư vấn  
cho các em trong mọi vấn đề 
thường gặp của tuổi mới lớn. 
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Chúng ta tự hào có Hội, 
Đoàn nhưng nội dung sinh 
hoạt chưa thiết thực, lại thiếu  
sự đầu tư từ những người lớn, 
hay sự tham vấn của cha mẹ. 
Ở Mỹ, cha mẹ thường xuyên  
tham dự những buổi họp với 
thầy cô, cùng dự các buổi  
trình diễn văn nghệ hay thi 
đấu thể thao của các em, và 
thậm chí còn tham gia giúp 
các em nếu có khả năng... Sự 
kết hợp gia đình và học đường 
hết sức  hoàn hảo. 

Trong khi ở xã hội chúng 
ta, cha mẹ vì nhiều lý do, 
phần đông do bận mưu sinh, 
kể cả những gia đình giàu có, 
cũng phó mặc cho nhà trường. 
Chưa kể chúng ta cũng đang 
đối diện những suy thoái của 
xã hội người lớn khi chính họ 
đang rơi vào vòng xoáy của 
lòng tham, toan tính mưu cầu 
danh lợi khiến lớp trẻ thiếu 
hẳn những tấm gương soi chân 
chính. Những bài học mà Nhà  
Phật gọi là thân giáo.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh 
có lần đã nói “Thật ra muốn 
các em tránh ma túy thì cơ 
bản hơn là tạo cho các em 
một cuộc sống gia đình hạnh 
phúc, an toàn. Làm sao cho 
các em được thỏa mãn các 

nhu cầu về tình thương, tình 
cảm, một đời sống văn hóa 
tinh thần phong phú, một 
nghị lực để nói “không” với 
cái xấu, những đam mê lành 
mạnh như nghệ thuật, thể 
thao” (Nguyễn Thị Oanh - 
Hạnh phúc phải lựa chọn).

Sức đề kháng  yếu đi vì tình 
yêu thương đã dần phai trong 
con người chúng ta hôm nay 
khi người ta trở nên ích kỷ và 
tham lam hơn, vì chủ nghĩa  
tôn thờ vật chất. Chúng tôi 
thấy cần nhắc lại một câu nói 
của Krisnamurti: “Khi nào tâm 
hồn còn so sánh thì không thể 
có tình yêu xuất hiện và tâm 
hồn liên tục cân đo đong đếm, 
phán xét… Bạn so sánh chính 
bản thân với một người nào đó 
tốt hơn xuất sắc hơn, giàu có 
hơn; bạn liên tục quan tâm đến 
bản thân mình… Theo cách 
này ngày càng muốn chiếm 
hữu nhiều hơn, ngày càng 
ích kỷ hơn…” (Krisnamurti 
- Cuộc đời phía trước) Nhiều 
bậc cha mẹ thất bại trong việc 
“thân giáo” vì lấy anh hàng 
xóm ra để phấn đấu, cố vươn  
lên cho bằng. Thế nên thần 
tượng của các em nêu không 
phải trong giới “show biz” 
thì là những đại gia mà trong 
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số đó không ít kẻ làm ăn phi 
pháp, bất chấp thủ đoạn, hay 
thâm lạm công quỹ... Sự trong 
sáng hay thiện lương của trẻ 
thơ đã bị tha hóa theo mong 
muốn của cha mẹ từ chuyện 
chạy trường, chạy lớp cho 
đến đua đòi vượt ra khỏi tầng 
lớp xã hội xuất thân “nghèo  
hèn” của mình. Khi người ta 
tôn vinh  những giá trị ảo thì  
tâm hồn “xơ hóa”, đánh  mất 
luôn cả sự trung thực, và quen 
sống trên hàng đống hàng giả 
từ bằng cấp, thành tích báo 
cáo cho đến chức danh, địa 
vị xã hội. Cuộc sống vì thế 
không còn hạnh phúc dù có 
giàu sang thế nào đi nữa! Lý 
luận theo lăng kính Phật giáo, 
mọi phương pháp dạy cho con 
người tránh né khổ đau hay 
trốn chạy khổ đau để tìm kiếm 
hạnh phúc đều không phải là 
những phương pháp giáo dục 
hoàn chỉnh. Phương pháp giáo 
dục hoàn chỉnh là phương 
pháp giúp cho con người xây 
dựng Chánh Kiến, nhìn nhận 
chính xác đối với bản thân 
mình, làm chủ cảm giác và  
tâm thức  cũng như  hiểu rõ  
những mối liên hệ từ bên trong 
đến bên ngoài, từ bản thân 
đến gia đình và xã hội, kể cả từ 

đời này và đời sau, khiến cho 
họ ngoài việc có những hiểu 
biết chính xác về đời sống của 
chính mình, còn có khả năng 
tự bảo vệ cũng như làm đời 
sống ấy thăng hoa. Đời sống 
con người không thể nào có 
hạnh phúc, khi chính đời sống 
của con người bị vây hãm bởi 
vật chất, vây hãm bởi tham ái 
và bởi nghiệp báo. Lòng tham, 
khiến chúng ta càng có nhiều 
vật chất bao nhiêu thì  càng bị 
nô lệ và càng bị khổ đau bởi 
chúng bấy nhiêu. Vì nó phát 
sinh tà kiến. Hạnh  phúc như 
nhà Phật dạy là khi con người 
biết tiết chế lòng tham, mở 
rộng tâm từ, và yêu thương 
cuộc sống.

Trong khi chờ đợi những 
thay đổi ngoài xã hội thì ngay 
trong gia đình, cha mẹ sẽ là 
những người đầu tiên xây dựng 
lại nền móng. Họ phải dạy về 
tình thương cho con trẻ bắt 
đầu từ yêu kính cha mẹ, thầy 
cô, sau đó là thôn xóm, cộng 
đồng xung quanh, ý thức về 
việc sống chung, phải gìn giữ 
từ lời ăn tiếng nói cho đến môi 
trường vệ sinh chung. Ngày 
xưa đã có lúc người ta dạy con 
trẻ phải chào xe đám ma khi 
thấy đi ngang qua, phải đứng 
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nghiêm khi nghe quốc ca, phải 
nhường nhịn người già và trẻ 
em khi lên xe buýt, phải xếp 
hàng... Tại sao không thử dạy 
lại cho các em hôm nay? 

Sau đó, phải nhìn lại hệ 
thống chương trình, giáo trình, 
nội dung, phương pháp.  Không 
thể cứ khiên cưỡng nhồi nhét 
cái ta có mà không phải cái 
các em cần. Sự hấp thụ phải 
tùy theo nhận thức và trình 
độ phát triển tâm hồn. Theo 
nhà Phật giáo dục phải khế lý 
và khế cơ, không tùy tiện, “ăn 
xổi” được!  

 Cách đây nhiều năm trong 
một bài viết, chúng tôi có trích 
một câu nói của ông Mai Chí 
Thọ, bây giờ vẫn còn đúng 
“Chúng tôi đấu tranh chống 
những khuynh hướng sai lầm 
trong giáo dục, đào tạo. Đó là 
khuynh hướng duy ý chí, muốn 
nôn nóng đưa giáo dục chính 
trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. 
Rốt cuộc, chính trị không đạt 
yêu cầu mà nhân cách cũng 
không xây dựng được” (Mai 
Chí Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến  
học TP. Hồ Chí Minh, trích 
báo Công An).

Và cái trục hay cái sườn của 
toàn bộ nền giáo dục phải xoay 
quanh tình yêu thương, sau đó 

mới là phát triển trí tuệ. Ngoài 
ra, tính minh bạch và lòng 
trung thực cũng cần phải được 
xem là những giá trị nền, cốt 
lõi vì đó là thước đo nhân cách 
con người mà mình đào tạo. 
Tại sao ở Nhật người ta bán 
rau không cần có người đứng 
bán, vì xã hội đó tính trung 
thực đã trở thành ADN của họ. 
Tại sao ở Mỹ trẻ em vào thư 
viện mượn sách, tự check out 
mà không cần ai giám sát vì họ 
tập cho đứa trẻ tính tự lập và 
lòng trung thực! Một nền giáo 
dục tốt như chúng ta thường 
đề cao là phải có môi trường 
sư phạm tốt, với 6 yếu tố quan 
trọng: trật tự, kỷ cương, trung 
thực, công bằng, khách quan, 
trong đó tình thương và lòng 
trung thực đã được nhìn nhận 
như là những phẩm chất của 
một nền giáo dục mang tính 
nhân bản.

Đó cũng là mục đích của 
chúng ta khi tăng cường sức 
đề kháng cho tuổi trẻ, miễn 
dịch trước những ô nhiễm của 
thời đại! 
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     Thời kinh chiều
                                       

 HÒA PHƯƠNG

1/ Tự vấn

Sống không giải thoát
Chết không đường về
Tôi đi với tôi
Về nơi phương nào?

Ai đem tiếc nuối
Ai gieo ngậm ngùi
Nhủ lòng đừng nhớ
Sao buồn không nguôi?

Thương mình cô quạnh
Thấm thía tình đời
Soi đèn chánh pháp
Sao lòng không an? 

Một mình một bóng
Sớm hôm tọa thiền 
Thành tâm sám hối
Nơi này bình yên
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2/ Sám Hối

Hàng thông reo chiều tỉnh lặng
Hoàng hôn chầm chậm xuống lưng đồi
Chuông gió ngân nga lời sám hối
Thời kinh chiều cảnh tỉnh ngày qua

Y vàng thấp thoáng sau hàng liễu
Đôi chân chánh niệm bước lên thềm
Thiền đường tỏa sáng lòng thanh thản
Bỏ lại sau lưng cõi ưu phiền

Thầm đọc lời kinh sám hối chiều
Con ngồi thiền định chốn bình yên
Nhờ đèn chánh pháp soi phiền não
Nhận chân - hạnh phúc hiện đang là…/.



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 97

TÁM PHÁP THẾ GIAN
 
       VŨ ĐÌNH LÂM

Ta có thể ví thế gian như cành hoa hồng với sắc dịu 
dàng, đẹp đẽ và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cành 
hồng thì luôn đầy gai góc. Với người lạc quan, thế gian 

này tươi đẹp như đóa hoa hồng. Người bi quan trái lại, thấy đời 
đầy gai chướng. Đối vối người có trí tuệ và hiểu biết thì thế gian 
không tuyệt đối tươi đẹp và cũng không hoàn toàn xấu xa. Họ 
chánh niệm phân biệt rạch ròi rằng hoa là hoa, gai là gai. Cái gì 
thuộc về hoa là của hoa. Cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì 
hoa mà ta nhắm mắt lao bừa vào gai, nhưng cũng không vì sợ 
gai mà ta xa lánh hoa hồng. 

Như quả lắc của đồng hồ, đánh qua trái rồi sang phải, phải 
rồi trở lại trái, luôn có bốn pháp toại nguyện và bốn pháp bất 
toại nguyện xảy đến trong đời sống mà tất cả mọi người ai cũng 
phải đón nhận. Chúng được ví như tám ngọn gió làm rung 
chuyển thế gian (tiếng Pāḷi là "Aṭṭhalokadhamma) đó là:

- Được (lābha) và thua (alābha), 
- Danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa), 
- Ca tụng (pasamsā) và khiển trách (nindā), 
- Hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha).
Trong kinh "Tùy Chuyển Thế Giới", Tăng Chi Bộ, Chương 

Tám Pháp, Đức Phật dạy: Này các thầy Tỳ khưu, có tám pháp 
thế gian làm tùy chuyển thế giới. Thế nào là tám? Đó là: Lợi 
dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán 
thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. 
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Sau đó, Ngài thuyết bài kệ:
"Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng
Tán thán và chỉ trích
An lạc và đau khổ

Những pháp này vô thường
Không thường hằng, biến diệt
Biết chúng, giữ chánh niệm
Bậc trí quán biến diệt

Pháp khả ái, không động
Không khả ái, không sân
Các pháp thuận hay nghịch
Ðược tiêu tan không còn.

Sau khi biết con đường
Không trần cấu, không sầu
Chân chính biết sinh hữu
Ði đến bờ bên kia."

Ngài giảng rằng khi chúng ta gặp phải một trong tám pháp ấy 
(lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán 
thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ), chúng ta không nên bám theo 
các pháp toại nguyện và chúng ta cũng không nên sân hận với 
các pháp bất toại nguyện. Ta không nên để các điều đó ngự trị 
và lấn áp tâm trí mà nên nhận biết rõ ràng rằng: "Pháp này đang 
khởi lên nơi ta. Tuy nhiên, pháp ấy là vô thường, khổ, vô ngã", 
để có một thái độ bình thản, tỉnh giác. Hành giả tu tập trong 
chánh niệm tỉnh giác như vậy có thể an trú trong an bình tĩnh 
lặng, thoát khỏi mọi ô nhiễm ràng buộc và tiến đến bờ giải thoát.

1. Được và Thua (Lābha và Alābha)
Trên đường đời, chúng ta thường phải gặp cả hai điều: được 

và mất, hay nói cách khác, lợi lộc và thua lỗ. Dĩ nhiên, khi được 
lợi thì người ta thỏa thích, vui mừng. Nhưng đến khi thua lỗ thì 
phiền não bắt đầu khởi phát. Nhiều trường hợp thua lỗ nghiêm 
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trọng làm cho người ta loạn trí, lắm khi nếu quá sức chịu đựng 
sẽ dẫn đến việc quyên sinh cả mạng sống của mình. Trong lúc 
vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều phải gặp những lúc 
thăng, lúc trầm, và chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng 
đối phó, nhất là trong nghịch cảnh. Chính trong những hoàn 
cảnh như vậy, ta phải nuôi tinh thần dũng cảm và giữ tâm bình 
thản, không xao động trước các pháp đó. 

Khi ta làm mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn. Nhưng 
điều đó không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải nghĩ rằng 
ai đó có thể hưởng vật kia nên bằng tâm từ, ta mong người ấy 
được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hoặc giả ta có thể tự an ủi: 
"Ðây chỉ là một mất mát nhỏ nhen, không quan trọng". Hoặc 
giả ta có thể chấp nhận một thái độ triết lý cao thượng: "Không 
có gì là 'Ta', 'Của Ta' hết".

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một thiếu phụ đến chùa 
Ngài Sāriputta để dâng vật thực trai Tăng. Trong khi chuẩn bị 
dâng vật thực đến các Ngài thì được tin chồng và tất cả các con 
bị người ta phục kích, giết chết lúc đang đi hòa giải một cuộc 
tranh chấp. Bà không tỏ vẻ buồn. Thản nhiên, bà lặng lẽ tiếp 
tục dâng cúng vật thực đến chư Tăng như không có gì xảy ra. 
Lúc ấy, một người tỳ nữ bưng hũ mật và sữa để dâng chư Tăng 
chẳng may trượt chân ngã làm vỡ hũ mật.

Nghĩ rằng có lẽ bà thí chủ sẽ tiếc cái hũ và thức ăn đựng 
trong đó, Ngài Sāriputta an ủi rằng các vật như cái hũ, đã mang 
tính chất dễ vỡ theo liền với nó, ắt một ngày nào đó cũng sẽ vỡ, 
nhưng bà tín nữ trí tuệ điềm tĩnh trả lời: "Kính bạch Đại đức, 
đó chỉ là một mất mát bình thường. Con vừa nhận được tin 
chồng và các con của con bị kẻ sát nhân giết chết. Con vẫn giữ 
tâm bình thản, không bấn loạn. Và mặc dầu được tin dữ, con 
vẫn tiếp tục để bát Ngài và chư Tăng". 

Đức quả cảm quý báu của người thiếu phụ quả thật đáng ca 
ngợi và đáng làm gương cho người khác.

Lần khác, Đức Phật cùng chư Đại đức Tỳ khưu Tăng an cư 
nhập hạ tại xứ Verañjā theo lời thỉnh mời của ông Bàlamôn 
Verañja. Trong lúc ấy, xứ Verañjā gặp phải hạn hán mất mùa, 
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nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết đói rất đông, bởi vì, thiếu 
thốn vật thực, cho nên chư Tỳ khưu đi khất thực không được 
vật thực. Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarāpatha cùng với 500 
cỗ xe ngựa vừa đến xứ Verañjā gặp mùa mưa, nên đành phải trú 
lại. Họ nhìn thấy chư Tỳ khưu đi khất thực, nhưng không được 
gì, nên họ làm phước bố thí cúng dường lúa là phần vật thực để 
nuôi ngựa, giã thành gạo đỏ đem nấu cơm, mỗi ngày dâng cúng 
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu; đặc biệt dâng cúng 
dường Đại đức Ānanda những món bơ, mật ong, đường..., để 
Đại đức Ānanda làm vật thực dâng cúng lên Đức Phật. Trong 3 
tháng an cư nhập hạ đó, Đức Phật cùng chư Đại đức Tỳ khưu 
Tăng phải chịu cảnh độ cơm nấu bằng gạo đỏ.

Bà Visakha, vị nữ thí chủ quan trọng trong thời Đức Phật, 
thường đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của Đức Phật và chư 
Tăng. Một hôm, bà đắp một cái áo choàng rất quý giá để đi 
chùa. Khi đến cổng chùa, bà cởi áo choàng ra đưa cho người tỳ 
nữ cầm giữ. Lúc ra về, cô tỳ nữ vô ý bỏ quên lại. Ngài Ānanda 
thấy, đem cất lại một nơi, chờ bà Visakha đến sẽ trao lại. Về 
đến nhà sực nhớ, bà bảo người tỳ nữ quay trở lại tìm, nhưng 
nếu có vị tỳ khưu nào đã đụng đến thì không nên lấy về. Cô tỳ 
nữ đến chùa hỏi thăm, biết rằng Ngài Ānanda đã cất giữ hộ cái 
áo choàng nên trở về báo tin cho chủ. Bà Visakha liền đến hầu 
Đức Phật và tác ý bán cái áo choàng quý báu và cúng dường số 
tiền bán áo đó. Đức Phật khuyên bà nên lấy tiền bán áo kiến 
tạo một ngôi tịnh xá để chư Tăng có nơi cư trú. Vì không ai có 
đủ tiền mua cái áo choàng quý giá như thế nên chính bà mua 
lại, và dùng số tiền ấy xây dựng một ngôi tịnh xá đẹp đẽ, dâng 
đến chư Tăng. Sau khi dâng xong ngôi chùa, bà ngỏ lời tri ân 
người tỳ nữ như sau: "Nếu con không lỡ bỏ quên cái áo choàng, 
ắt ta không có cơ hội tạo nên công đức này. Vậy, ta xin chia 
phần phước này đến con".

Thay vì buồn rầu hay phiền muộn vì tạm thời mất một vật 
quý giá, và la rầy người tỳ nữ vô ý, bà cảm ơn người ấy đã giúp 
bà có cơ hội tạo phước.

Thái độ gương mẫu của bà thiện trí thức Visakha đáng là một 
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bài học cho những kẻ dễ nóng giận vì lỗi lầm của người giúp 
việc thế cô.

Ta phải dũng cảm chịu đựng những lỗ lã, thua thiệt, mất 
mát. Phải đương đầu với nó, và như câu "họa vô đơn chí" diễn 
tả, nó có thể đến một cách đột ngột, từng đoàn, từng đám đông, 
chứ không đơn độc. Ta phải điềm tĩnh đối phó, với tâm Xả  
(upekkhā) hoàn toàn, và nghĩ rằng: Đây là cơ hội vàng ngọc để 
thực hành đức tính Xả ly cao thượng này.

2. Danh Thơm và Tiếng Xấu (Yasa và Ayasa)
Danh Thơm (Yasa) và Tiếng Xấu (Ayasa) là một cặp thăng trầm 

khác mà ta phải đối phó hằng ngày. Danh thơm chúng ta hoan hỷ 
đón mừng. Tiếng xấu thì chúng ta không thích. Danh thơm làm 
phấn chấn tinh thần. Tiếng xấu làm cho ta phiền muộn, khổ đau.

Chúng ta thích được nổi danh, chúng ta mong muốn thấy tên 
tuổi và hình ảnh mình trên báo, chúng ta rất thỏa thích thấy 
những hoạt động của mình, dầu không đáng kể, được tường 
thuật và được nhiều người nhắc nhở, nhiều người biết đến. 
Lắm khi ta cũng cố gắng, một cách bất chính, làm cho người ta 
chú ý đến mình.

Để thấy hình ảnh mình trên báo chí, vài người sẵn sàng trả 
một số tiền to tát. Để có được danh tiếng, nhiều người sẵn sàng 
đóng góp quan trọng, hay hối lộ nhóm người quyền thế. Để tự 
quảng cáo, vài người biểu dương tâm trong sạch bố thí của mình 
bằng cách trai tăng cả trăm vị tỳ khưu, hay hơn nữa. Nhưng có 
thể những người trên sẽ hoàn toàn thản nhiên trước nỗi thống 
khổ của người nghèo nàn đói rách sống ngay bên cạnh mình. Ta 
có thể rầy la và hành phạt một tên trộm quá đói khát, vào vườn 
ăn cắp một trái dưa để làm dịu bớt cơn đói, nhưng ta sẽ không 
ngần ngại vung phí cả vườn dưa để đổi lại chút danh thơm.

Đó là khuyết điểm của con người. Chí đến khi làm điều thiện, 
phần đông chúng ta cũng làm với ẩn ý vụ lợi. Những người hoàn 
toàn vị tha rõ thật hiếm hoi trên thế gian này. Vì lẽ ấy, người 
nào đã làm một việc thiện - dầu động cơ thúc đẩy đến hành 
động không mấy đáng được ca ngợi - cũng được tán dương vì 
đã làm điều thiện ấy. Chúng ta không cần chạy theo danh thơm 
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tiếng tốt. Nếu ta xứng đáng, ắt nó sẽ đến mà ta không cần tìm. 
Khi hoa đượm mật đầy đủ thì ong, bướm sẽ đến. Hoa không 
cần mời ong hay mời bướm.

Đúng thật vậy, chúng ta cảm nghe tự nhiên hoan hỷ, vô cùng 
hạnh phúc, khi thanh danh của chúng ta bay xa, lan rộng. Tuy 
nhiên, phải nhận định rằng tiếng tốt, danh vọng, vinh quang, 
chỉ theo ta đến nắm mồ, rồi tan biến ra mây, ra khói. Nó chỉ là 
những ngôn từ, mặc dầu là kim ngôn, là mỹ từ, làm êm dịu tai ta.

Còn tiếng xấu thì sao?
Chúng ta không thích nghe hay nghĩ đến. Chắc chắn là khi 

những lời nói xấu lọt vào tai, nó sẽ làm cho tâm ta bàng hoàng, 
khó chịu. Nỗi khổ tâm càng sâu đậm hơn nếu những lời gọi là 
tường thuật hay báo cáo ấy tỏ ra bất công hay hoàn toàn sai lạc.

Thông thường phải mất cả năm trời, hay hơn nữa, để kiến tạo 
một ngôi nhà nguy nga vĩ đại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khí giới 
có thể tàn phá, tiêu hủy dễ dàng. Lắm khi phải mất nhiều năm hay 
cả kiếp sống để gây dựng thanh danh nhưng bao nhiêu công trình 
lao khổ ấy có thể tàn rụi trong khoảnh khắc. Không ai có thể tránh 
khỏi câu nói tai hại bắt đầu bằng tiếng "nhưng". Thật vậy, ông ấy 
rất tốt, ông ấy đã làm việc này, điều kia, nhưng... Phần đầu tốt đẹp 
của câu nói ấy đã bị cái "nhưng" đốt cháy thành tro bụi. 

Nhưng cũng nên nhớ rằng cho dù ta có thể sống đời đạo đức 
trong sạch như một vị Phật, ta cũng không thể tránh những lời 
chỉ trích, tấn công và nguyền rủa. Ðức Phật là vị giáo chủ trứ 
danh nhất thời bấy giờ mà cũng thường bị những người ác ý tìm 
cách vu oan, ám hại, nói xấu. 

Ta không nên phung phí thì giờ để đính chánh những lời đồn 
đãi sai lạc, nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm sáng tỏ 
vấn đề. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà thấy ta bực bội 
vì lời nói của họ. Ðó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu ta 
thản nhiên, lời vu oan sẽ rơi vào tai điếc.

Đức Thế Tôn dạy rằng:
"Hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động.
Hãy như luồng gió, không dính mắc trong màn lưới.
Hãy như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục mọc lên,
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Nhưng không bị nước đục và bùn nhơ làm ô nhiễm.
Hãy vững bước, đơn độc một mình, như con tê giác".
Là chúa sơn lâm nên sư tử không sợ hãi. Bản tính thiên 

nhiên của sư tử là không run rẩy giật mình khi nghe tiếng gầm 
thét của các loài thú khác. Trên thế gian này, chúng ta thường 
nghe thuật lại những câu chuyện trái tai, bất lợi, những lời 
buộc tội giả mạo, những tiếng vu oan phỉ báng đê hèn. Như sư 
tử, ta không cần để tâm đến. 

Chúng ta đang sống trong thế gian bùn nhơ, nước đục. Nhiều 
đóa hoa sen đã từ đó vượt lên, tô điểm đời sống, mà không bị 
nước đục và bùn nhơ làm hoen ố. Chúng ta phải cố gắng sống 
như hoa sen, một cuộc đời trong sạch và cao quý, không màng 
quan tâm đến bùn nhơ mà người khác có thể ném vào ta. Phải 
sẵn sàng đón nhận bùn nhơ, mà người khác có thể ném vào 
mình, thay vì mong đợi những đóa hoa hồng mà người ta có thể 
tặng. Như thế, ta sẽ không thất vọng.

Mặc dầu là điều khó khăn, chúng ta phải cố gắng trau dồi 
hạnh từ khước, buông bỏ, không luyến ái. Không cần để ý đến 
nọc độc của những lời nói ác ý. Ðơn độc một mình, chúng ta 
hãy ra đi đó đây, tận lực phục vụ và tạo an lành cho kẻ khác.

Không nên phung phí thời giờ vô ích để sửa sai những lời 
đồn đãi sai lạc nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm sáng 
tỏ vấn đề. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà mà ta bực 
bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu 
ta thản nhiên, lời vu oan sẽ tan biến vào quên lãng.

Để thấy lỗi lầm của người khác, ta phải làm như người mù. 
Để nghe lời chỉ trích người khác, ta phải làm như điếc. 
Để nói xấu người khác, ta phải làm như người câm.
Không thể chấm dứt những lời buộc tội, những tường thuật 

hay những lời đồn đãi sai lầm. Thế gian đầy chông gai và đá 
nhọn. Ta không thể dẹp sạch gai và đá. Nhưng nếu phải đi trên 
đó bất kể những trở ngại thì thay vì dọn đá và gai - chuyện mà 
ta không thể làm - tốt hơn nên mang giầy và thận trọng đi từng 
bước. Chúng ta sẽ được an toàn. 

(Còn tiếp)
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HÌNH TƯỢNG 
PHẬT A DI ĐÀ

VÀ 
PHẬT THÍCH CA MÂU NI

       TẠ VĂN TRƯỜNG

Ngày Lễ Vía Phật A Di Đà (ngày 7 tháng 11 Âm lịch) và 
Lễ Vía Phật Thích Ca Thành  Đạo (ngày 8 tháng Chạp)  
đã đến gần. Đây là hai vị Phật được nhắc nhiều trong 

Phật giáo.  Nhưng hiện nay, nhiều người đi chùa vẫn chưa hiểu 
rõ hai vị Phật này là ai và chưa nhận biết được đâu là Phật A Di 
Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni. Một số người còn nhầm lẫn đó là 
cùng một vị Phật. Chúng ta thường thấy mọi người niệm Nam 
mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó 
là 2 vị Phật khác nhau, một vị Phật xuất hiện trong kinh Phật 
giáo và một vị Phật có thật trong lịch sử.

1. Vài nét về Phật A Di Đà
Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ, được tôn thờ nhiều 

nhất trong Phật giáo Đại thừa. “Phật A Di Đà là tên phiên âm 
tiếng Phạn. Ngài là giáo chủ của thế giới Tây phương Cực lạc. 
Ngoài tên A Di Đà Phật, còn có các tên phiên âm khác như là 
A Di Đa Phật, A Nhĩ Đa Phật... cùng gọi tắt là Di Đà, có nghĩa 
là vô lượng. Ngoài tên A Di Đà, còn có hai tên nữa, tên A Di Đa 
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Dữu, có nghĩa là Vô Lượng Thọ và A Di Đa Bà có nghĩa là Vô 
Lượng Quang.”(1)

Phật A Di Đà ở giữa cùng hai vị bên cạnh là: Bồ tát Quán 
Thế Âm (bên trái, cầm cành dương liễu và bình cam lộ) và Bồ 
tát Đại Thế Chí (bên phải, cầm bông sen xanh).

Trên đầu Phật có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, 
miệng thoáng nụ cười cảm thông, cứu độ, khoác trên người áo 
cà sa màu đỏ (tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây), 
áo có thể khoát vuông ở cổ, trước ngực có nhữ Vạn (卍).

Phật có thể trong tư thế đứng gọi là Di Đà phóng quang, tay 
làm ấn giáo hóa (tay mặt đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái đưa 
ngang bụng, chỉ xuống, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, 
trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau làm thành vòng 
tròn). Phật cũng có thể ngồi kiết già trên tòa sen, tay bắt ấn 
thiền (tay để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên lòng 

1. Xem thêm: http://chuaxaloi.vn/thong-tin/phat-a-di-da-phat-vo-luong-
tho-phat-vo-luong-quang/1280.html.

Tượng Phật A Di Đà bằng đá ở chùa Phật Tích, Bắc Ninh
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bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau). Có thể trên tay Phật giữ 
một cái bát, là dấu hiệu cho giáo chủ.

Ở tượng Phật A Di Đà có một dạng khác của ấn thiền là các 
ngón tay giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của hai bàn tay nằm 
lên nhau, ngón cái và ngón trỏ mỗi tay tạo thành hai vòng tròn 
chạm nhau. Cho nên ấn này còn được gọi là Ấn thiền A Di Đà.

 
2. Vài nét về Phật Thích Ca Mâu Ni
Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Theo 

các tài liệu lưu giữ đến nay thì Ngài được xác nhận là có thật 
trong lịch sử. Ngài là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương 
quốc Thích Ca, thuộc đất nước Ấn Độ ngày nay. Ngài sinh vào 
khoảng năm 624 TCN. Thái tử Tất Đạt Đa đã phát tâm rời khỏi 
hoàng cung, tu học Phật quả sau khi chứng kiến những cảnh 
khổ đau của những người già rồi bệnh tật, qua đời. “Ðức Thích 
Ca đã ngồi nhập định 49 ngày đêm dưới gốc Bồ đề. Trong 49 
ngày ấy Ngài đã chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm 
như tham, sân, si, nghi, mạn... và chiến đấu với giặc Thiên 
ma do Ma vương Ba tuần chỉ huy.  Sau khi thắng được cả giặc 
ở nội tâm lẫn ngoại cảnh, tâm trí được khai thông, Ngài hốt 
nhiên đại ngộ… Từ ngày ấy, Ngài được Đạo Vô Thượng, thành 
bậc “Chánh Ðẳng Chánh Giác”, hiệu là Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày mồng 8 
tháng 12, vào lúc sao mai mọc. Lúc ấy, Ngài được 30 tuổi.”(2)

 Phật Thích Ca Mâu Ni thường ở giữa hai vị tôn giả, là hai đệ 
tử của Ngài khi còn ở trên thế gian, đó là: Ca Diếp (vẻ mặt già, 
bên trái) và A Nan Đà (vẻ mặt trẻ, bên phải). Hai vị Tóc có thể 
búi tó hoặc có các cụm xoắn ốc. 

Mặt Phật tròn, cằm vuông vức, nơi ấn đường có nốt ruồi đỏ. 
Tai dày, tròn, đầy đặn, thành quách phân minh, sắc trắng hơn 
mặt. Phật mặc áo cà sa hoặc áo choàng qua cổ màu vàng hoặc 
nâu, nếu có hở ngực thì trước ngực không có chữ Vạn (卍). 

1. Xem thêm: http://chuaxaloi.vn/hoc/phpt1-bai-thu-2-luoc-su-uc-phat-
thich-ca-mau-ni/649.html
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Phật có thể ngồi trên tòa sen, nhục kế trên đỉnh đầu, đôi mắt 
mở ba phần tư.

Tay Phật có thể xếp ngay ngắn trên đùi, hai bàn tay bắt ấn 
thiền, ấn chuyển pháp luân (tay trái hướng vào thân, tay mặt 
hướng ra, trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau thành 
vòng tròn, hai vòng tròn đó chạm nhau) hoặc ấn kim cương 
hiệp chưởng (với đầu ngón tay của hai bàn tay chắp vào nhau, 
biểu hiện cho tín tâm bất động, vững chắc như kim cương)… 
Hoặc tay Ngài ở ấn xúc địa (tay trái hướng lên, đặt ngang bụng, 
tay mặt chỉ xuống, lưng tay mặt xoay tới trước, trên tay trái là 
một chiếc bát); Phật thủ ấn vô úy (tay mặt đặt ngang tầm vai, 
các ngón tay hướng về phía trước). Có thể Phật đang cầm một 
chiếc bát màu đen hoặc xanh đen, chứng tỏ là dấu hiệu của 
giáo chủ.

Tượng Phật Thích Ca 
bằng đồng tại Trúc 
Lâm Thiên Trường, 

Nam Định



TỦ SÁCH PHẬT HỌC108

TỪ QUANG TẬP 22

Ngoài ra, có hình tượng Phật Thích Ca sơ sinh với một tay 
chỉ thiên, một tay chỉ địa và Phật Thích Ca nhập diệt với tư thế 
nằm nghiêng mình sang phải.

 Tóm lại, sự khác biệt giữa hình tượng Phật A Di Đà và Phật 
Thích Ca Mâu Ni qua một vài đặc điểm chính sau đây:

Phật A Di Đà: Tượng Phật A Di Đà đôi khi được tạc Ngài 
ngồi tư thế kiết già và duỗi xòe bàn tay mặt. Y khoát cổ vuông 
và trước ngực có chữ Vạn (卍). Đây là hai nét chính khác với 
tượng Phật Thích Ca. Thông thường, có 2 tượng mà chúng ta 
thường thấy là tượng Ngài ngồi kiết già trên tòa sen và tượng Di 
Đà phóng quang. Tượng A Di Đà thường có 2 vị theo bên cạnh 
là 2 đại Bồ tát Quán Âm và Thế Chí.

Phật Thích Ca Mâu Ni: Phật Thích Ca thường trong các 
chùa Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) đều thờ Ngài ở chính 
giữa chính điện. Nên gọi Ngài là đấng Trung Tôn, vì Ngài là 
vị Giáo chủ cõi Ta bà này. Tượng Phật Thích Ca không bao 
giờ duỗi cánh tay. Tượng Phật Thích Ca thường đắp y choàng 
qua cổ không có đắp y khoát vuông để trống trước ngực không 
có chữ Vạn (卍). Xét về đại thể, hình tượng Ngài không nhất 
thiết phải giống người Ấn Độ, vì theo quan niệm Phật giáo 
Bắc tông, nhất là Thiền tông cho rằng, mỗi người đều có Phật 
tính nên người nước nào tạc tượng giống người nước đó, từ 
nét mặt cho đến hình tướng, nên hình tượng thờ trong các 
chùa không nhất thiết phải giống nhau. Còn xét về chi tiết thì 
tương đối giống nhau. 
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ĐỀ XUẤT VỀ TƯỢNG ĐÀI  
BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM  

ĐANG XÂY DỰNG Ở CHÙA XÁ LỢI
       MINH THẠNH

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Trong bài đối thoại trước, ông đề xuất 
quay mặt tượng Bồ tát Quan Thế Âm đang xây dựng ở chùa Xá 
Lợi nhìn ra mặt tiền chùa. Như vậy, có nghĩa là phải trổ một 
cửa ở vị trí đó. Còn hàng rào xếp di động, thì do mở ra đóng lại 
được, nên nó đã là một cửa. Theo chỗ tôi biết, trổ cửa trong xin 
phép xây dựng không dễ dàng đâu?

MINH THẠNH: Dựng tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm nhìn 
ra mặt tiền đường không nhất thiết phải trổ cửa.

Hàng rào kiên cố được duy trì có thể hạ thấp xuống, thiết kế 
sao đó để thông thoáng tối đa, nhưng vẫn không phải là cửa.

Để vào lạy tượng Bồ tát Quan Thế Âm, Phật tử vẫn phải vào 
trong chùa, nghĩa là vẫn đi theo những cửa đã có, không có cửa 
nào ở trước tượng Bồ tát Quan Thế Âm.

Nhưng điều quan trọng là:
- Người đi trên đường Bà Huyện Thanh Quan thấy được hầu 

như trọn vẹn phía trước kim thân tượng đài Bồ tát Quan Thế 
Âm, chiêm ngưỡng chân dung Bồ tát.

- Người đến cầu nguyện có thể đối diện tượng đài để cầu 
nguyện ngay cả khi chùa đóng cửa.

- Tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm đóng góp vào vẽ mỹ quan 
chung của chùa Xá Lợi. Một bên là tượng đài, bên kia là tam 
quan, bảo tháp. Bối cảnh của tượng đài là chính điện.
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NGƯỜI ĐỐI THOẠI:  
Tường rào thấp sẽ tạo 
vấn đề về an ninh, kẻ 
xấu dễ dàng vượt rào 
để vào chùa?

MINH THẠNH: 
Nếu ngại vấn đề an 
ninh thì có thể xây 
tường rào thứ hai cao 
hơn bọc phía sau và 
bên hông tượng đài. 

Hàng rào kiên cố này có thể hình chữ L hoặc hình cong, nhưng 
nhiệm vụ của nó là bức tường an ninh. Tường rào có thể câu 
vào chân tượng đài, tạo không gian phía trước tượng đài một 
khoảng sân riêng, nhưng trong tầm nhìn của người đi đường, 
không gian phía trước tượng đài vẫn là không gian công cộng, 
vì nó gắn với đường phố. Còn việc ngăn cách thực sự vì lý do 
an ninh thì thực hiện phía sau tượng đài.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Nếu là không gian công cộng thì sẽ có 
bụi đời đến ngủ, mất trang nghiêm như ở các công viên?

MINH THẠNH: Ông có thấy bụi đời đến ngủ ở vườn hoa 
trước tượng Đức Mẹ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay ở tượng đài 
Bồ tát Thích Quảng Đức góc Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng 
Tháng Tám?

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Không thấy. Ở đó đèn sáng, có camera,  
đông đảo người qua lại, có người bảo vệ.

MINH THẠNH: Một trong những yếu tố đó là đủ. Nhưng 
việc chiếu sáng mỹ thuật, tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm suốt 
đêm đâu phải lãng phí? Đó là cúng dường ánh sáng lên Bồ tát.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Nếu quay mặt tượng đài Bồ tát Quan 
Thế Âm vào trong sân chùa, thì có thể che lưng, hông tượng 
đài bằng một hòn non bộ lớn, như vậy cũng đẹp?

MINH THẠNH: Tôi nghĩ mặt tiền của bất cứ kiến trúc nào 
cũng không nên có núi, mà núi chỉ ở phía sau. Đó là vấn đề 
phong thủy.
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Ông nghĩ, đi ngang chùa Xá Lợi thấy một quả núi giả là hơn 
hay chân dung tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm là hơn?

Cho nên tôi mong có một không gian mở, không gian công 
cộng như ở tượng Bồ tát Thích Quảng Đức.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Hai tượng đài Phật giáo quá gần nhau, 
liệu có cần thiết?

MINH THẠNH: Riêng tôi, nhà gần đó, tôi thấy càng nhiều 
không gian Phật giáo công cộng, càng nhiều tượng đài Phật Bồ 
tát càng tốt. Khi đó, đối với tôi, khi đi tôi chiêm ngưỡng tượng 
Bồ tát Thích Quảng Đức, khi về tôi chiêm ngưỡng tượng Bồ tát 
Quan Thế Âm.

Hơn nữa, ở đây đối tượng nhằm vào là người đi đường, không 
phải chỉ là người đến chiêm bái. Người đi trên đường Cách 
Mạng Tháng Tám hầu hết sẽ không phải là người đi trên đường 
Bà Huyện Thanh Quan.

Trước đây, thời chưa kẹt xe, tôi có đọc một thông tin nói số 
lượng lượt người lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hàng 
ngày là nhiều trăm ngàn.

Như vậy, có thể ước lượng số người lưu thông trên đường Bà 
Huyện Thanh Quan hàng ngày có thể chiêm ngưỡng tượng đài 
Bồ tát Quan Thế Âm là cả trăm ngàn lượt người.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Không gian công cộng như ở tượng 
đài Bồ tát Thích Quảng Đức có nghĩa là không còn hàng rào 
bên ngoài. Điều đó có nghĩa là chùa Xá Lợi mất một phần diện 
tích không?

MINH THẠNH: Tượng Bồ tát Quan Thế Âm sừng sững ở 
đó, thì còn ngại gì việc đất của chùa hay không đất của chùa, 
cho dù hàng rào kiên cố khuyết vào bên trong?

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Ông có nghĩ tượng đài Bồ tát Quan 
Thế Âm quay ra mặt tiền hay nhìn vào trong sân chùa liên hệ 
đến vấn đề tâm linh khác không?

MINH THẠNH: Cũng có. Nhưng tôi căn cứ là chính tên Phẩm 
Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa. Từ “Phổ” có nghĩa là rộng khắp.

Tôi tin chắc một điều là làm sao để hàng trăm ngàn lượt 
người chiêm ngưỡng Đức Bồ tát Quan Thế Âm hàng  ngày sẽ có 
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phước hơn nếu chỉ có vài trăm lượt người vào sân chùa chiêm 
ngưỡng mỗi ngày.

Việc xây dựng tượng Bồ tát Quan Thế Âm như vậy có ý nghĩa 
hết sức lớn lao. Nếu thành tựu mục tiêu công cộng hóa tượng 
Bồ tát Quan Thế Âm ở chùa Xá Lợi, thì hiện nay, đây sẽ là tượng 
đài Bồ tát Quan Thế Âm công cộng đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh.

Tôi nghĩ là tầm quan trọng của tượng đài hơn cả bảo tháp.
NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Bảo tháp chùa Xá Lợi là một trong 

những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu cho thành phố.
MINH THẠNH: TP. Hồ Chí Minh đã và sẽ có nhiều bảo 

tháp đẹp như vậy.
Nhưng nhân duyên dựng tượng Phật, Bồ tát ở ngã ba đường 

và trở thành không gian công cộng không phải là điều mà chùa 
nào cũng có được. Đó là việc hy hữu.

Đối với bảo tháp chùa Xá Lợi, tôi chỉ ngắm nhìn.
Nhưng đối với tượng Bồ tát Quan Thế Âm, nhất là khi ở 

không gian công cộng, tôi sẽ đến cầu nguyện và nhiều người 
chắc chắn cũng làm như vậy.

Cho nên, việc tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm có ý nghĩa rất 
lớn, khi xét đến khả năng tác động đến xã hội của tượng đài.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Có một điểm mà Minh Thạnh chưa 
tính đến. Chùa Xá Lợi dường như là di tích lịch sử cấp thành 
phố, nên việc thay đổi độ cao tường rào có thể là một khó khăn?

MINH THẠNH: Tôi nghĩ là ngay cả khi duy trì độ cao tường 
rào ở mức hiện tại, thì chiều cao của tượng đài Bồ tát Quan 
Thế Âm khi khuôn mặt tượng nhìn ra mặt tiền vẫn có thể tạo 
một không gian thống nhất với đường phố.

Chỉ khi khuôn mặt tượng đài Bồ tát Quan Thế Âm quay vào 
trong chùa thì mới tạo không gian ngăn cách, chia cắt.

Nhưng theo chỗ hiểu biết riêng của tôi, thì vị trí đang xây dựng 
tượng Bồ tát Quan Thế Âm trước đây không thuộc về chùa Xá Lợi.

Tại chỗ đó đã có một cái cổng. Nay có cổng thì không phải 
là mở cổng mới.

Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về đề tài này trong một cuộc đối 
thoại sau. 
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CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN BỒ ĐỀ TÂM  
TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG (t.t)
      MINH HIỀN - MINH BẢN

PHẦN III: Luyện tập Bồ Đề Tâm
1. Tâm cao quý: Bồ Đề Tâm
Suốt ngày đêm, chúng ta luôn giữ vững sự từ bỏ, giữ một 

lòng mong muốn vững chắc đạt đến sự giải thoát vĩnh viễn. Sự 
từ bỏ, buông bỏ là cánh cửa mở đến sự giải thoát, thanh tịnh, 
an bình cao nhất và thường xuyên cho tinh thần, cho tâm hồn 
và cũng là căn bản cho các sự thực hành cao cả hơn. Tuy nhiên, 
chúng ta không chỉ tìm kiếm sự giải thoát cho riêng mình mà 
phải luôn nhìn đến sự giải thoát, đời sống tốt đẹp, an lành 
cho những chúng sinh khác. Đã có vô số người chết trong đại 
dương luân hồi sinh tử và kéo dài những khổ đau không thể 
xiết. Mỗi người chúng ta chỉ là một, trong khi những chúng 
sinh khác thì vô số. Do vậy, hạnh phúc và sự tự do của chúng 
sinh to lớn và quan trọng hơn nhiều hạnh phúc và tự do riêng 
tư của chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta phải đi vào con 
đường của Bồ tát, con đường dẫn dắt chúng ta đến được sự 
giác ngộ rộng lớn, cao thượng.
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Bồ đề tâm là cửa ngõ mà từ đó chúng ta đi vào trên con 
đường của Bồ tát. Chữ Bồ đề có nghĩa là giác ngộ và tâm ở 
đây là tâm hồn, là tinh thần. Bồ đề tâm là một tinh thần mong 
muốn nhanh chóng đạt đến được giác ngộ để đi đến trực tiếp 
giúp đỡ từng mỗi chúng sinh. Chúng ta sẽ trở thành một Bồ 
tát, một người mong muốn tức thời đạt được giác ngộ để giúp 
đỡ cho các chúng sinh, và ngay từ lúc đó chúng ta làm nảy sinh 
bên trong chúng ta cái tinh thần cao quý Bồ đề tâm này. Như 
thế, chúng ta trở thành những đứa con của các đức Phật.

Không thể nào làm nảy sinh Bồ đề tâm, một tâm cao thượng 
mà không luyện tập. Ngài Dje Tsongkhapa đã tuyên bố rằng: 
“Trong khi tưới đất bằng tình yêu thân thiết với tình yêu thương 
và lo nghĩ đến những người khác, trong khi gieo những hạt 
giống tình yêu mong muốn và lòng từ bi thì cây thuốc và Bồ đề 
tâm sẽ mọc lên”.

2. Tập luyện phát triển tình yêu thương
Trong sự luyện tập này, chúng ta học hỏi triển khai và giữ 

gìn một trái tim đầy nhiệt huyết và tình cảm gần gũi với những 
chúng sinh không ngoại trừ một người nào cả. Tình yêu thương 
này làm cho tinh thần của chúng ta thanh khiết và thăng bằng, 
và chuẩn bị một nền tảng cho phép làm nảy nở tình thương, biết 
yêu thương và lo nghĩ cho tất cả chúng sinh. Thông thường, 
tinh thần chúng ta mất thăng bằng khi cảm thấy quá gần gũi 
một người nào do bởi sự ràng buộc hay quá cách biệt đối với 
những người khác do bởi sự giận dữ thì không thể nào trái tim 
cao quý Bồ đề tâm lại hiện ra trong một tinh thần mất thăng 
bằng như thế. Tinh thần mất thăng bằng này là từ nguồn gốc 
của tất cả những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta. Có thể chúng ta nghĩ những người nào đó là những kẻ thù 
của chúng ta, bởi vì họ đã làm cho chúng ta đau khổ và như 
vậy làm sao chúng ta có thể thực hành và gìn giữ một con tim 
đầy nhiệt huyết và một tình cảm gần gũi với những người đó. 
Cách suy nghĩ như thế chưa đúng. Hãy suy nghĩ những người 
mà chúng ta nghĩ là kẻ thù, có thể trong những đời kiếp trước 
là những bà mẹ của những cuộc đời trước đây của chúng ta. Bà 
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mẹ của những cuộc đời trước và bà mẹ của cuộc đời này, tất 
cả đều là những bà mẹ của chúng ta. Tất cả bà mẹ của những 
người này hay những người khác hay mẹ của chúng ta đều lo 
chăm sóc tử tế đồng đều đối với chúng ta.

Nghĩ rằng những bà mẹ của các đời quá khứ không còn là mẹ 
của chúng ta chỉ vì một lý do giản dị rằng thời gian đã quá lâu 
từ lúc các bà mẹ đó nuôi nấng và chăm sóc chúng ta thì thật là 
một lý do không đúng đắn. Nếu bà mẹ hiện thời chết ngày hôm 
nay thì bà không còn là mẹ của chúng ta nữa sao. Không! Chúng 
ta luôn luôn xem bà là mẹ của chúng ta mãi mãi và cầu xin cho 
bà được an vui hạnh phúc. Điều đó giống như tất cả những bà 
mẹ của những kiếp trước. Các bà đã chết nhưng vẫn là mẹ của 
chúng ta. Lý do duy nhất là do sự xuất hiện bên ngoài qua nhiều 
đời nhiều kiếp khiến chúng ta không thể nhận biết nhau. Mỗi 
khi chúng ta gặp một người, chúng ta nghĩ rằng “Người này là 
mẹ của chúng ta”. Bằng cách này, chúng ta làm nảy sinh trong 
ta một tình cảm đầy nhiệt huyết và sẽ tự cảm thấy gần gũi với 
tất cả chúng sinh một cách đồng đều. Sự tin tưởng tất cả chúng 
sinh đều là những bà mẹ là một sự thông thái khôn ngoan vì sự 
tin tưởng đó cho thấy đối tượng có một ý nghĩa thật sự, nghĩa là 
tất cả chúng sinh đều là bà mẹ của chúng ta. Nhờ sự tin tưởng 
và hiểu biết này, ở đời sống hiện tại cũng như vô số cuộc sống 
tương lai của chúng ta sẽ có được nhiều ý nghĩa. Chúng ta đừng 
bao giờ quên sự tin tưởng này, đó là một quan điểm lợi ích.

Chúng ta tham thiền theo cách như sau: “Không thể nào tìm 
thấy sự khởi đầu qua không gian và thời gian Chân tâm (Bản 
lai hay Phật tánh) của tôi, nên tôi dùng sự kiện vô số những 
sự tái sinh trong quá khứ. Đã có vô số sự tái sinh, tôi ắt phải 
có vô số những bà mẹ. Hiện giờ, những bà mẹ đó ở đâu? Đó là 
tất cả những chúng sinh hiện thời đang sống ngày nay”. Sau 
khi tham thiền điểm này bằng cách lặp đi lặp lại, chúng ta triển 
khai ý tưởng sâu xa rằng tất cả chúng sinh đều là những bà mẹ 
của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta thiền định trên ý tưởng này.

• Lòng nhân từ của chúng sinh
Sau khi đạt được ý tưởng cho rằng tất cả chúng sinh đều 
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là những bà mẹ của chúng ta và tham thiền đến lòng nhân từ 
bao la mà chúng ta đã nhận được từ mỗi người trong kiếp là 
mẹ chúng ta. Chúng ta biết lòng yêu thương bao la của những 
bà mẹ dù ở đâu, nơi này hay xứ khác, dù giàu sang hay nghèo 
khổ, trong mọi hoàn cảnh nào tình mẹ luôn là thể hiện lòng 
yêu thương nhân từ vô bờ bến. Bao nhiêu sách vở văn chương 
qua bao đời, qua bao đất nước ca tụng tình mẹ này. Từ bi hỷ 
xả cũng là cách mà cha mẹ dành cho con cái cả cuộc đời. Ngày 
nay, chúng ta có thể thực hành Phật pháp và cuối cùng đạt đến 
được giác ngộ cũng là nhờ vào lòng nhân từ của bà mẹ, bởi vì 
không có người nào đã là mẹ chúng ta trong thời nay hay thời 
gian khác, trong suốt những cuộc đời quá khứ mà không luôn 
đối xử tử tế giống như bà mẹ hiện thời của chúng ta.

Lòng nhân từ của chúng sinh không tự giới hạn trong thời 
kỳ họ là mẹ của chúng ta. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày 
luôn đều đặn nhận được lòng nhân từ của những người khác. 
Ngay khi sinh ra, chúng ta đã nhận được từ nhà ở, thức ăn, áo 
mặc và tất cả những gì chúng ta cần. Xung quanh cuộc sống 
chúng ta, những tiện nghi, xe cộ, đường sá, phương tiện vận 
chuyển, tiệm ăn, khách sạn, thư viện, trường học, nhà thương, 
siêu thị… Tất cả những thứ đó đều sẵn sàng cho chúng ta, dù 
rằng chúng ta chỉ đóng góp một ít hay không đóng góp gì cả 
trong sự sản xuất này. Điều đó chỉ rõ cho chúng ta thấy lòng 
tốt to lớn của những người khác.

Nhân danh là con người, khi tu tập chúng ta có thể đạt đến 
hạnh phúc cao quý của sự giác ngộ, và con đường đi đến giác 
ngộ này được chỉ bày bởi lòng từ bi dành cho tất cả chúng sinh 
của Đấng giác ngộ. Như thế, tất cả chúng sinh đối với chúng ta 
đều quý giá vô cùng và là lòng nhân từ to lớn.

Hiểu được và suy nghĩ đến điều đó, chúng ta làm nảy sinh 
một tình cảm nhiệt thành và cảm thấy gần gũi với tất cả chúng 
sinh, không ngoại trừ một ai, với một phương cách đồng đều. 
Trong khi tham thiền và thiền định, chúng ta giữ một tấm lòng 
nhiệt thành và chúng ta sẽ tự cảm thấy luôn gần gũi với từng 
chúng sinh trong tất cả mọi tình trạng.
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3. Tập luyện tình thương yêu và lo nghĩ đến những 
người khác

Sự luyện tập này gồm hai giai đoạn:
a. Tự đặt mình bình đẳng với những người khác
Học tập thương yêu và lo nghĩ đến những người khác là giải 

pháp tốt nhất giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Đó là nguồn gốc của hạnh phúc và gia tài tốt lành 
cho tương lai chúng ta. Thương yêu và lo nghĩ người khác có 
2 trình độ: Thứ nhất như yêu thương và chăm sóc cho người 
thân hay bạn trong gia đình. Thứ hai như yêu thương và chăm 
sóc cho chính mình. Hai mức độ này khác nhau. Khi lo nghĩ 
cho chúng sanh như chính mình, chúng ta phát triển sâu xa 
được lòng từ bi, đó là con đường nhanh chóng đưa đến sự giác 
ngộ và là một trong những điểm chính của Phật giáo Tây Tạng. 

Để tập luyện tự đặt bình đẳng với những người khác, chúng 
ta thực hành tham thiền như sau bằng cách nghĩ đến: “Tôi 
phải có ý tưởng rằng hạnh phúc và sự tự tại an vui của tất cả 
chúng sinh cũng quan trọng giống y như hạnh phúc và sự tự tại 
an vui của riêng tôi bởi vì:

• Tất cả chúng sinh đã làm bằng chứng về một lòng nhân từ rộng 
lớn với tôi trong cuộc đời này và trong những đời trước của tôi.
• Tôi không muốn sống với một đau khổ nào cả và chỉ mong 
muốn hạnh phúc. Tất cả như tôi, tất cả những người khác 
cũng đều muốn như tôi. Như thế, tôi không khác biệt một 
chút nào so với những người khác.
• Tôi là một người, trong khi đó người khác là vô số. Như 
thế, làm thế nào tôi có thể chỉ lo nghĩ đến mình tôi mà bỏ 
quên tất cả những người khác. Hạnh phúc và sự đau khổ của 
tôi không nghĩa lý gì so với hạnh phúc và sự đau khổ của vô 
số chúng sinh khác”.
Chúng ta thực hành sự tham thiền này và thiền định liên tục 

cho đến khi chúng ta nghĩ một cách đều đặn rằng hạnh phúc 
và sự tự do an bình của tất cả chúng sinh đều là quan trọng 
giống như hạnh phúc và sự tự do an lạc của riêng mình. Đó là 
sự thực hiện tự đặt mình bình đẳng với những người khác. 
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ÂN ĐỨC PHÁP BẢO
       TUỆ QUÁN
 

Sau khi thành đạo, Đức Phật thuyết pháp độ sinh, 
trải qua hơn ba trăm pháp hội. Bao nhiêu kinh luận 
không ngoài trở về nguồn tâm. Hoài bão lớn nhất của 

Đức Phật là mọi người chứng được Vô Thượng Bồ Đề như Ngài 
từng chứng.

Trong phẩm cuối kinh thủ Lăng Nghiêm, phần Lưu thông, 
Đức Phật hỏi ngài A Nan:

 “Anan, ví như có người đem các thứ thất bảo đầy dẫy hư 
không cùng khắp mười phương, dâng lên chư Phật như số vi 
trần, vâng thờ cúng dường, Tâm không lúc nào xao lãng. Ý ông 
thế nào? Người ấy do nhân duyên cúng dường Phật như vậy 
được phước nhiều chăng?”.
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 Ông Anan đáp rằng: “Hư không vô tận, trân bảo vô biên. 
Ngày xưa có chúng sanh cúng Phật bảy đồng tiền, đến lúc bỏ 
thân rồi còn được địa vị Chuyển Luân Vương, huống gì hiện 
tiền hư không cùng tột, cõi Phật đầy khắp, đều là trân bảo, thì 
dù suy nghĩ cùng kiếp còn chẳng thể thấy, phước ấy làm sao có 
bờ bến”. 

Phật bảo ông Anan: “Chư Phật Như Lai lời không hư vọng. 
Nếu lại có người thân đủ các tội Tứ Trọng, thập Ba La Di, giây 
lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương khác, cho 
đến cùng hết các địa ngục Vô Gián mười phương, không đâu 
chẳng trải mà có thể trong một niệm đem pháp môn này khai 
thị cho người chưa học đời mạt pháp, thì tội chướng người ấy 
trong niệm đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ 
địa ngục thành An Lạc Quốc, được phước siêu vượt trăm lần, 
ngàn lần, vạn lần, ức lần hơn người thí cúng trước, như thế cho 
đến toán số thí dụ không thể nói hết được”.

Vậy pháp môn Đức Phật khen ngợi đó, trong ba cõi không gì 
sánh được, chính là Pháp Bảo tối thượng mà Ngài  tự chứng và 
khai thị cho mọi người.

Trong Chứng Đạo Ca, Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác cũng 
từng xác quyết:

Chứng Thực Tướng không nhân pháp
Sát na rũ sạch a tỳ nghiệp
Bằng đem lời vọng dối chúng sinh
Tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp.
Con người sanh ra trên đời này, mang nhiều ơn lớn: Ơn cha 

mẹ như trời biển, ơn Thầy Tổ khó thể đáp đền, ơn Tổ quốc đất 
nước nơi mình sinh ra và lớn lên, ơn chúng sanh khó thể kể 
hết. Có một ân đức lớn nhiệm mầu mà mọi người, mọi chúng 
sanh được bảo bọc chở che, uốn nắn trong sự vận hành kỳ 
diệu, đó là Pháp Bảo. Một người trở về nguồn chơn, chứng Đạo 
Bồ Đề là người biết đền ơn ân đức Pháp Bảo.

Thời gian ở lại cội cây Bồ đề sau ngày thành đạo, Đức 
Phật quán xét xem trên thế gian này có ai đủ giới đức, định 
lực, trí tuệ, giải thoát hơn để Ngài tôn kính và lễ bái. Nhưng 
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rồi Ngài thấy trên thế gian này không có vị đạo sĩ, Bà la môn 
nào có đủ giới đức, định lực, trí tuệ, giải thoát hơn, nên Đức 
Phật tôn kính và lễ bái chính Pháp Bảo vô thượng mà Ngài 
chứng được.

Một người bình thường ở thế gian này khi gặp cơn hoạn 
nạn, được một người khác giúp đỡ cho qua hoạn nạn ấy, đã 
ghi ơn người kia là một ân nhân lớn của mình. Cha mẹ sinh ra  
và nuôi mình khôn lớn, có mặt ở thế gian này cũng đã là ơn 
sâu nặng như trời biển, thì việc được Thầy, Tổ, Phật dạy đạo, 
khai thị để nhận ra Pháp Thân không sanh không diệt, liễu 
thoát sanh tử, không còn trôi lăn khổ đau phiền não trong lục 
đạo luân hồi từ vô lượng kiếp, ân đức ấy thật không thể dùng 
lời để nói hết. 

Ngài Anan được Phật khai thị, đốn ngộ Pháp Thân, nhận ra 
Tâm Tánh tròn khắp, trùm chứa khắp mười phương cõi nước. 
Nhìn trở lại cái thân cha mẹ sanh ra, như một hạt bụi trong 
hư không mười phương, như còn như mất, như biển lớn lặng 
trong, nổi trôi một bọt nước, khởi diệt chẳng màng. Rõ ràng,  
tự biết vào được cái tâm nhiệm mầu xưa nay, thường trụ bất 
diệt. Được cái chưa từng có, vui mừng đảnh lễ Phật, khởi tâm 
tán thán:  

         Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn
               Thủ Lăng Nghiêm Vương đời ít có
               Tiêu điên đảo tưởng trong ức kiếp
               Chẳng trải tăng kỳ được Pháp Thân.
Chúng sanh vì mê không rõ tánh nên chỉ biết có tâm, một 

người chứng ngộ thì toàn tâm là tánh. Dù trôi lăn chịu bao khổ 
não trong sáu nẻo luân hồi, không tự nhận ra, họ vẫn đang 
trong biển Tánh, vẫn nơi Niết Bàn mà không tự biết.

                Trong mộng lao xao bày sáu nẻo
                Tỉnh ra bằn bặt chẳng ba ngàn.
Ân đức Pháp Bảo nhiệm mầu nơi mỗi người. Như một người 

cha hiền lặng lẽ dõi theo mỗi bước chân đi của đứa con thơ nhỏ 
dại. Lúc hiền từ trìu mến, lúc nghiêm khắc vô cùng, mỗi mỗi 
đều thầm lặng nhắc nhở, uốn nắn, chỉ là để mỗi người nhận ra, 
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biết ra điều lạc lối, để trở về, khế hợp cùng với Pháp.
Pháp Bảo vận hành vi diệu, đúng lúc, đúng thời, nhiệm 

mầu, trọn vẹn. Chỉ là con người chẳng chịu nhận thấy, nhận 
ra. Khi gặp thuận duyên, đúng ý thì hớn hở vui mừng, danh 
vọng lợi lộc vào tay thì sanh tâm ngã mạn. Gặp lúc nghịch 
duyên, trái ý thì đau khổ, than trời trách đất, mất mát thua 
thiệt sanh tâm chán nản, oán hờn. Thế thái nhân tình thường 
là như vậy, nên càng khó nhận ra, càng không chấp nhận bài 
học pháp. Dù rằng Pháp Bảo bình đẵng tuyệt đối nơi mỗi 
người, chưa từng thiên vị, chưa từng bỏ mặc ai. Chỉ vì con 
người vô minh,  hợp với bản ngã thì vui thích, chấp nhận. Trái 
với ý mình, đụng chạm mất mát quyền lợi thì sân si gạt bỏ. 
Tự con người vô ơn với Pháp Bảo, Pháp vẫn uốn nắn họ trở 
về. Những người vô minh lạc lối, Pháp vận hành kỳ diệu qua 
bức tường nhân quả họ sẽ va đầu, đau đớn để tỉnh ngộ. Họ có 
chấp nhận hay ngoan cố không chấp nhận, thì Pháp vẫn vận 
hành tự nhiên như vậy.

 Ảo ngã lớn chừng nào, họ càng xa lìa Tự Tánh, càng chuốc 
họa, không chóng thì chầy dẫn đến khổ đau. Lửa địa ngục ai 
cũng kinh sợ, nhưng vẫn có giá trị của nó, qua lửa địa ngục khổ 
đau mới tiêu trừ những ác nghiệp, như quặng vàng nung trong 
lò lửa mới tách tạp chất ra, vàng ròng còn lại mới dùng được 
lợi ích.

Ngã chấp tiêu mòn càng nhiều thì càng gần với Đạo. Đến rốt 
ráo vô ngã thì hợp với Đạo. Ai có ngã chấp càng lớn thì càng 
được uốn nắn mãnh liệt, nhân quả báo ứng nặng nề. Người 
may mắn học đạo gieo hạt giống Giác ngộ, nên mỗi mỗi học ra 
bài học qua sự vận hành của Pháp, càng ngày càng sống hợp 
lẽ đạo, sống tùy duyên thuận pháp, dù gặp thuận duyên hay 
nghịch cảnh, họ trân trọng sẵn sàng đón nhận, học ra bài học 
từ Pháp đem lại.

Người viết có biết vợ chồng người bạn, hiện sống tại thành 
phố, cuộc sống khá sung túc, đầy đủ, con cái thành đạt. Chị vợ 
mỗi lần nhắc lại luôn hận gia đình bên chồng trước đây ở quê 
quá cay nghiệt, buộc vợ chồng con cái phải uất hận rời nhà ra đi.  
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Chị không quên được nỗi oán hận, đau khổ này...
Sao không thử nghĩ, nếu gia đình bên chồng êm ấm, chị 

đã không rời quê ra đi. Bây giờ ở quê, cùng lắm gia đình chị 
cũng thường thường, không được điều kiện như hiện tại mà 
chị rất tự hào do một tay mình gầy dựng nên. Vậy thì nên 
oán hận hay biết ơn? Nên chăng ngồi nhớ lại oán trách điều 
nghịch cảnh?

Một số người cho rằng người tu học thì càng ngày càng gặp 
thuận duyên, nếu gặp nghịch cảnh thì họ nghi hoặc và lui sụt 
trong đường tu học. Đối với một người thật sự tu học thì dù 
gặp thuận duyên hay nghịch cảnh thì họ vẫn an lòng đón nhận. 
Quan trọng là càng ngày tâm họ càng vững vàng, nhẹ nhàng 
hơn cho dù gặp nghịch cảnh.

 Văn hào Lev Tolstoy từng viết: “Nếu anh có một người vợ 
hiền, anh sẽ là người hạnh phúc. Nếu anh có một người vợ dữ, 
anh sẽ trở thành một triết gia”. Hạnh phúc hay triết gia, tùy 
mọi người suy gẫm.

Một vị tăng một hôm đi ngang qua chợ chỗ hàng bán thịt, 
nghe một bà nói:

Này anh bán thịt, lựa cho tôi một miếng ngon nhé.
Một bà khác đến nói:
Này chú bán thịt, chọn cho tôi một miếng ngon.
Một người khác nữa:
Này anh bán thịt, lựa tôi miếng ngon nhất nhé.
Lúc này, anh hàng thịt buông dao chống nạnh dõng dạc: 
Này quý bà quý cô, chỗ thịt của tôi đây, không có miếng nào  

            dở cả!
Vị tăng ngay đây ngộ đạo. Lạ lùng chưa! Ở đâu chẳng là pháp 

giới khai thị, đâu chẳng là ân đức Pháp Bảo.
Pháp vận hành lặng lẽ, bình đẳng, luôn uốn nắn, nhắc nhở 

mọi người tỉnh thức, rời sông mê, trở về bờ giác. Hành trình 
trở về hòa nhập trong biển Đại Giác luôn được pháp âm thầm 
chở che đùm bọc.

 Phúc lành thay cho tất cả chúng sanh luôn được bao bọc 
trong ánh sáng nhiệm mầu của Pháp. 
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Xuống phố 
                                  

  NGUYÊN THƯỜNG

Bỗng dưng thèm xuống phố
Sau một cơn mưa chiều
Mưa lau sạch mặt đường
Mưa làm tươi góc phố.

Bầu trời  thăm thẳm tím
Chim én kêu rộn ràng
Từng đàn về vội vã
Chao liệng thật bình yên

Phố chiều bỗng nhẹ tênh
Hương chiều thoang thoảng nhớ
Thuở tóc xanh vụng dại
Mắt nồng - mi cay cay

Lâu lắm rồi… xuống phố
Bước chân bỗng ngại ngùng
Dòng đời muôn màu sắc
Lung linh thanh, hương trần

Bên ly cà phê ấm
Trong góc phố chiều tàn
Nhìn thời gian trôi chậm
Chợt thấy lòng trống không

…Ngẫm xem các pháp đều như huyễn
Ta nhẹ lòng ta với sắc - không
Vô thường huyền ảo bao vi diệu
Xin cám ơn đời - phố chiều ơi!
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Trời trăng mây nước là 
cảnh vật thiên nhiên, 
là nguồn sống, cảm 

hứng của con người, là đề tài 
của thi nhân, nó liên hệ rất 
mật thiết với con người và 
chúng ta còn có cụm từ "thiên 
- địa - nhân" nói về sự tương 
quan và cấu thành của trái đất 
trong vũ trụ, giữa trời, đất và 
con người. Ngoài ra chuyện 
trời trăng mây nước cũng là 
chuyện gẫu, chuyện không 
đâu, chuyện bâng quơ, chuyện 
vớ vẩn, chuyện phím để cho 
qua ngày tháng theo ý nghĩa 
và ngôn ngữ dân gian, nhưng 
thường mang một ý nghĩa  
nào đó. Trước tiên, chúng ta 
hãy luận bàn về thân phận 
con người, rồi đến những bí 

mật, những huyền bí, những 
con số, khoa học, không gian, 
nguyên liệu, không khí, nước, 
ánh sáng, thời gian, tư tưởng, 
sự tự do, sự sống, sự chết, 
hạnh phúc, lịch sử, vẻ đẹp, 
chân lý, tình yêu và thượng đế, 
rồi cuối cùng trở lại tìm hiểu, 
luận bàn về những phẩm cách 
của những hạng người thông 
minh, nhân đức và trí tuệ. 

Con người không biết từ đâu 
đến và cũng không biết sẽ đi đến 
đâu. Chúng ta không được lựa 
chọn để sinh ra, không biết do 
đâu, tại sao được sinh ra và sẽ trở 
thành gì sau khi chết, hơn nữa 
cũng không biết sinh ra để làm 
gì trên hành tinh này. Chúng ta 
bị ném ra giữa dòng đời không 
biết trước, giống như một diễn 

Luận bàn chuyện con người  
và nhận thức quanh ta

      TRẦN TAM NGUYÊN 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 125

viên bị xô đẩy ra giữa sân khấu, 
không được phân định một vai 
trò nào trước rõ ràng, chúng ta 
phải tự chọn lựa phải sống như 
thế nào, chúng ta bị bấn loạn vì 
không tìm thấy một nơi nào để 
bám víu khi ý thức về sự hiện 
hữu, về sự chết đang chờ ở một 
ngày nào đó, chúng ta cảm thấy 
xa lạ, bơ vơ và quá đáng trong 
một thế giới không có ý nghĩa 
và một tình cảm thất vọng, lo 
lắng, chán chường, điên cuồng, 
phi lý. Chúng ta giống như lời 
ca "đời vẽ tôi tên mục đồng rồi 
vẽ thêm con ngựa hồng và từ đó 
lên đường phiêu linh". Tất cả 
con người chúng ta là những kẻ 
lạc lõng, bơ vơ giữa hành tinh 
mà chúng ta gọi là trái đất này.

Đằng sau những biến cố, tai 
nạn xảy ra trong đời sống mỗi 
ngày, thật xứng đáng khiến 
chúng ta bận tâm lo lắng đến 
những lý do và những ý nghĩa 
mờ tối của chuyến đi qua trên 
quả địa cầu này.

Trái đất chúng ta đang sống 
cũng sẽ biến mất. Đó là quy 
luật mà không ai làm gì hơn 
được, thời gian, năm tháng, 
cuộc đời cũng sẽ ra đi và 
chúng ta cũng vậy. Vào đầu 
thế kỷ trước nhiều nhà khoa 
học, triết gia đã quan sát, tính 

toán và đã khám phá ra rằng 
vũ trụ không giống như người 
ta tin tưởng là vĩnh cửu mà nó 
cũng giống như cuộc đời con 
người, nó cũng có một lịch 
sử, có một bắt đầu và một kết 
thúc. Sự kiện này khiến người 
ta bấn loạn và đặt những câu 
hỏi như có gì sau khi chết, đã 
có gì trước khi có vũ trụ và sau 
khi vũ trụ biến mất? Có nhiều 
câu trả lời khác nhau như 
"không có gì cả", hay "có thứ gì 
khác chẳng hạn như một lịch 
sử, một vũ trụ, một tinh thần 
vô hạn định", và "có Thượng 
đế" nữa. Những câu trả lời đó 
không ăn khớp, không thỏa 
đáng mà chỉ để lại một khoảng 
trống không, bấn loạn và người 
ta nói rằng đó là một bí mật.  

Bí mật đóng kín trong thời 
gian, trong lịch sử, trong cuộc 
đời, trong thế giới, chúng ta có 
quyền tưởng tượng một cách 
mơ hồ, không chắc chắn có 
những gì trước và sau. Đối với 
chúng ta, những kẻ lạc lõng, 
thì vũ trụ, thời gian, lịch sử, 
ý nghĩa cuộc đời hiện ra như 
một bí mật. Tất cả bí mật được 
xem như là một chân lý được 
gìn giữ và giấu kín mà đã trong 
một thời gian dài Thượng đế 
là người nắm giữ và đảm bảo 
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cho chân lý che giấu thâm 
hiểm này.

Huyền bí. Hơn một bí mật, 
vũ trụ là một huyền bí và sự 
sống của chúng ta cũng thế, 
một huyền bí, và nó cấm đoán 
chúng ta xuyên thủng sự huyền 
bí này. Vậy chúng ta phải làm 
gì đây? Phải giữ lấy phần mình, 
phải từ bỏ tìm hiểu những gì 
không thể biết và nhắm mắt 
lại để tận hưởng một sự tồn 
tại hiện hữu như là một loại 
phép lạ để sung sướng. Nhưng 
con người không chịu như thế, 
không phải sinh ra và hiện 
hữu ở đây để nô đùa hay chỉ 
để nô đùa. Thế thì để làm gì? 
Chỉ để cho qua thời gian sao? 
Hay chỉ để trong những dịp 
tốt nhất thử mót nhặt lại một 
chút những mảnh vụn luôn 
thay đổi và quá hạn những gì 
chúng ta được phép hiểu biết 
sao? Làm thế nào rọi một chút 
ánh sáng trên cái huyền bí 
khép kín mà chúng ta là những 
tù nhân? Tính toán trên cái gì 
để giải quyết những vấn đề mà 
nó đặt ra cho chúng ta? Trong 
thế giới phù du này, trên sự 
thay đổi và bất ổn này, người 
ta nhận ra những con số có vẻ 
mang lại một loại cần thiết và 
gần như vĩnh viễn.

Những con số cũng như tất 
cả những thứ khác chỉ có ý  
nghĩa đối với con người và 
nhờ vào con người. Trái đất 
thật nhỏ bé, nhưng con người 
thật hùng mạnh. Những con 
số khiến cho con người có thể 
khai thác và hiểu biết được 
thế giới. Không có công thức 
vũ trụ, nhưng có một thứ, đó 
là toán học. Con số không chỉ 
dùng để tính toán mà với số 
lượng nó có thể phân biệt và 
kết hợp, nó là nền tảng, chỗ 
dựa, một thứ xi-măng hay có 
thể là ý nghĩa tất cả đủ mọi 
thứ. Trong chỗ không gì cả, 
tất cả đều lẫn lộn. Trong thế 
giới chúng ta đang sống có rất 
nhiều đồ vật, những cá nhân, 
những tư tưởng, những tình 
cảm khác nhau của người này 
người nọ và chúng ta phân biệt 
chúng hay hợp chung lại cũng 
nhờ vào những con số. Có một 
mặt trời, con người có hai con 
mắt, đa số cây lá bài chuồn có 
ba cánh, một năm có bốn mùa, 
mỗi bàn tay có năm ngón. Thế 
giới chỉ là những sự gặp gỡ 
và những phối hợp. Dựa trên 
những con số để cùng một lúc 
tạo dựng nguyên liệu thăm dò 
và dụng cụ làm việc, khoa học, 
dưới những tên khác nhau, 
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con người khám phá vũ trụ 
trong không gian và thời gian. 
Con số lên thật cao đến mức 
lớn vô tận và xuống rất thấp 
đến mức nhỏ vô tận. Giữa 
hai thái cực này nó khám phá 
ra những gì mà chúng ta gọi 
là thế giới thực, thế giới của 
chúng ta. Gần như hầu hết 
những gì chúng ta biết về vũ 
trụ và về chúng ta đều đến từ 
những con số và từ khoa học. 
Nhờ vào những con số, khoa 
học đóng góp xây dựng một 
tương lai chưa tồn tại và con 
người có thể đi ngược lên trở 
lại trong một quá khứ bất tỉnh 
để tạo dựng lại nơi chốn sáng 
tạo ban sơ. Ở chỗ tận cùng 
của con đường dài trong một 
quá khứ không chết, không 
mất đi vì nó sống trở lại dưới 
mắt chúng ta hay đúng hơn 
là trong đầu óc chúng ta, nó 
ở trên một nơi rất thực tiễn 
mà chúng ta quen thuộc, đó là 
không gian.

Không gian. Nguồn gốc của 
không gian mà vũ trụ biểu 
dương có một vài thứ hoang 
đường. Nó luôn làm dao động 
tinh thần lo lắng của con người. 
Vô số dân tộc thời sơ khai ở xứ 
lưỡng hà Mésopotamie, ở Ấn 
Độ, ở Ai Cập, ở Hy Lạp trước 

thời Socrate, ở La Mã thời vua 
chúa và Cộng hòa, và thời hoàng 
đế César, các dân tộc này đã cố 
gắng cung cấp một hình ảnh lúc 
đầu tiên của vũ trụ. Dưới hình 
thức nhỏ hơn hàng triệu lần hạt 
cát hay một nguyên tử, không 
gian nổi lên từ chốn không có 
gì cả hay một thứ khác nào đó 
mà người ta không biết hay 
có thể từ một vụ nổ lớn khởi 
nguồn (big bang), không gian 
không ngừng mở rộng và phát 
triển. Chúng ta biết quá khứ 
của nó nhưng không cần biết 
tương lai của nó bởi vì chúng 
ta không biết được nó sẽ triển 
khai, mở rộng cho đến tận cùng 
hay sẽ chấm dứt bằng sự quay 
đầu ngược lại. Nhưng có điều 
chắc chắn là vũ trụ và những 
thứ khác tiếp cận sẽ biến mất 
không cứu chữa được bởi một 
sự cóng lạnh cực kỳ hoặc trong 
một lò lửa hồng và đúng hơn 
trong băng giá. Không gian đã 
có một bắt đầu sấm chớp, sự 
đày đọa và cũng sẽ có một kết 
thúc. Không gian bao che tất cả 
những gì hiện hữu, nhưng cũng 
chưa chắc là tất cả. Hình như 
tư tưởng, đam mê, tình cảm, 
tình yêu, tất cả những gì riêng 
tư của con người sinh ra trong 
không gian nhưng thoát khỏi 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC128

TỪ QUANG TẬP 22

không gian. Tất cả những thứ 
còn lại, và khối óc, trụ sở của tất 
cả những ý nghĩ, tất cả đại diện 
của thế giới và chính chúng ta 
đều thuộc về không gian dưới 
cái tên là "nguyên liệu".

Nguyên liệu hầu như là tất 
cả, đó là những vật. Những vật 
mà chúng ta có thể thấy và sờ 
mó, có thể nghe được và cảm 
xúc được, chúng chống đỡ và 
tương đối chắc chắn, nhưng có 
nhiều thứ nguyên liệu không 
thể thấy và không sờ mó được, 
nhưng chúng cũng là nguyên 
liệu, hàng tỉ ngôi sao ở đằng 
xa, những tế bào nhỏ xíu thoát 
khỏi sự nhìn thấy của chúng 
ta. Chúng hiện hữu từng nhóm 
hay đơn phương. Những nguyên 
liệu không hư hại có thể lớn 
vô tận hay nhỏ vô tận. Hơn 
nữa cũng có "nguyên liệu đen" 
và "năng lượng đen" mà chúng 
ta không biết gì cả và chúng ta 
cũng đang sống nơi không biết 
gì cả, nơi xa lạ.

Không khí là hóa thân tinh 
vi của nguyên liệu. Tinh vi đến 
nỗi nó giống như một loại gần 
kề sự vắng mặt, không có gì 
cả. Chúng ta không nhìn thấy 
nó, không nghe thấy nó, cũng 
không sờ được nó trừ khi nó 
làm giông bão. Người ta nói nó 

không tồn tại nhưng chúng ta 
hít thở nó và sẽ không có sự 
sống nếu không có không khí. 
Khi chết, chúng ta trả lại hơi 
thở cưối cùng và không bao 
giờ thở ra nữa. Hơn cả những 
súc vật như con ngựa, con 
chó, con mèo và hơn cả những 
người thương yêu, không khí 
là người bạn đời trung thành 
nhất của chúng ta và nó có. 

Nước. Quen thuộc và hiện 
diện hơn cả không khí, nước 
cũng lạ lùng và nghịch lý,                                                                                                                                              
nó không có hình thể, không 
màu sắc nhưng chúng ta có 
thể thấy được. Nó không phát 
ra tiếng nhưng chúng ta nghe 
tiếng nhạc và những tiếng than 
thở của nó. Nhiều khi chúng ta 
thấm thấu vào trong cấu tạo kỳ 
lạ của nó, thông thường hơn là 
nó thâm nhập vào nhà chúng 
ta và ngự trị làm bà chủ trong 
nhà. Một nguyên liệu nhẹ 
nhàng và không đều, không có 
gì chắc chắn, không một chút 
sức đề kháng, nhưng nước rất 
có khả năng, trong cơn giận 
dữ, tàn phá và giết chóc. Nước 
là nguồn gốc và điều kiện của 
tất cả sự sống, như không khí, 
và hơn cả không khí, nó là 
một kẻ sát nhân không kiên 
nhẫn, đánh đập và gieo chết 
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chóc. Sát nhân tàn bạo nhưng 
nước cũng là kẻ quyến rũ, 
luôn luôn sẵn sàng cười dùa 
với chúng ta. Nó bồi đắp với 
con người những sợi dây liên 
hệ chặt chẽ nhất, nồng nhiệt 
nhất. Con người cũng thường 
cất tiếng ca về sự lớn mạnh và 
duyên dáng của nó. Nước ngự 
trị trên địa lý, lịch sử, nhân 
loại và trên sinh thái, nó rơi 
từ trên trời, bắn tung trên mặt 
đất, nó bao phủ phần lớn cái 
hành tinh nhỏ bé của chúng 
ta, nó đảm bảo sự sống, sức 
mạnh và vinh quang. Những 
lục địa, hải cảng, đồng ruộng 
mà nó đi qua được nó tưới 
nước, thương mại và sức khỏe 
của chúng ta phải phụ thuộc 
rất nhiều vào quyền lực của 
nó. Dưới những tên như đại 
dương, biển cả, vũng, vịnh, 
sông, hồ, thác nước, rạch ao, 
nước đã tạo ra những thứ 
chống lại thuyền bè, bờ biển, 
những nhà cửa ở ven sông, 
bờ biển của chúng ta, gây nên 
những hăm dọa khủng khiếp. 
Nhưng nước là cảm hứng của 
thủy thủ, của thi nhân, của 
họa sĩ, của những tình nhân 
và của những người phiêu lưu. 
Nước là nguồn của nhiều giấc 
mơ, của những chinh phục và 

của chiến tranh, nó lẫn lộn với 
thế giới và với đời sống của 
chúng ta mà nó tạo ra sự sinh 
nở và phát triển. Nước là một 
bà tiên sức mạnh phi thường 
hơn cả các đại đế, các vua mà 
họ phải trả cho nước cả gia tài 
của họ.

Những người lạc lõng, chúng 
ta hãy tiến lên một chút nữa 
về phía những gì tốt hơn một 
chút, lớn hơn, đẹp hơn nước 
và không khí dù chúng cũng 
đã là hấp dẫn. Trong cuộc tiến 
lên này hướng về một nơi vô 
danh và có lẽ cũng không hiểu 
biết, đó là ánh sáng.

Ánh sáng được tạo thành từ 
những vi thể và làn sóng, chạy 
rất nhanh, nhanh hơn tất cả 
mọi thứ, đó là một cơ khí lạ 
lùng phối hợp với thời gian bởi 
những liên hệ rất gần. Trong  
một giây đồng hồ thời gian, ánh 
sáng chạy bảy lần chung quanh 
trái đất, chỉ cần một giây là đến 
mặt trăng, và chỉ tám phút đến 
mặt trời. Ánh sáng chuyên chở 
quá khứ, vì vậy chúng ta còn 
thấy được những ngôi sao ở 
rất xa đã chết từ lâu (ánh sáng 
phải chạy hàng ngàn năm mới 
đến được).

Ánh sáng cho chúng ta trước 
tiên là mọi thứ hiện tại, tất cả 
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cái thế giới thực này mà chúng 
ta nhìn thấy nó với niềm đam 
mê. Chúng ta nhìn thấy những 
cây cối, biển cả, những hòn 
đảo, những ngôi sao trên trời, 
những cánh đồng lúa vào mùa 
xuân, những đồ vật mỗi ngày, 
khuôn mặt của những người 
thương yêu do ánh sáng hiến 
tặng. 

Không khí làm chúng ta bất 
ngờ, nước làm chúng ta tỉnh 
táo bừng sáng rỡ, ánh sáng 
đối với mọi người là niềm hân 
hạnh và đối với một số người 
là món quà của Thượng đế. 
Sự hiện diện hay vắng mặt của 
ánh sáng cũng lẫn lộn với sự có 
mặt hay vắng mặt của Thượng 
đế. Cũng có lẽ ánh sáng chẳng 
là gì cả ngoại trừ trước tiên và 
giản dị nhất là hạnh phúc của 
chúng ta. Sống là sự khám phá 
ra ánh sáng vào buổi sớm mai, 
với sự tin tưởng vững chắc, 
không cần bày tỏ, chỉ cần còn 
thấy ánh sáng lúc thức dậy 
dưới mắt của chúng ta trong 
những ngày sắp đến. Chúng 
ta cũng biết chắc rằng sẽ chết 
vào một ngày nào đó, nhưng 
sự tin tưởng này không ngăn 
cản được chúng ta hành động, 
đọc sách, làm chiến tranh hay 
làm tình, sinh sống ngay cả vui 

sướng hạnh phúc. Chúng ta 
tin nguyên liệu, thế giới và mặt 
trời sẽ chấm dứt và biến mất, 
nhưng trong xã hội và còn hơn 
nữa chúng ta được bao quanh  
và thấm thấu một sự tin tưởng 
trong đó có ánh sáng là một 
biểu tượng. Giống như chính 
mặt trời, ánh sáng đã chiếu 
sáng, sưởi ấm và là một kho 
tàng lâu dài mà chúng ta phải 
nợ nó. Mỗi con người chúng ta 
có quyền lợi và có lẽ có nghĩa 
vụ nghi ngờ rằng giống như cái 
chết của chính mình, sự chấm 
dứt không thay đổi được của 
thế giới bao la này và của ánh 
sáng vào buổi sáng ngày mai.

Nước, không khí, ánh sáng, 
chúng ta, những người lạc lõng 
khổ đau ngắn hạn hay dài hạn 
hãy lợi dụng chúng đi, bởi vì 
chúng sẽ bị nhổ gốc sau từng 
giây, từng phút, từng ngày và 
chúng đã ở chung thân với 
chúng ta do phán xét và ban 
cho bởi một đấng chủ tể quyền 
năng của tất cả, hiện thân từ 
sự đau khổ và ác độc, đó là 
thời gian.

Thời gian. Tất cả, không 
thừa trừ một cái gì và cũng  
không có gì đáng ngạc nhiên, 
trong thế giới mà chúng ta 
đang sống, tất cả đều chạy 
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quanh thời gian. Thời gian rất 
quen thuộc với nhịp sống của 
chúng ta. Thời gian, không 
một ai biết đó là ai, nó không 
có thước tấc, không hình dáng, 
không mùi, che đậy, giấu diếm 
và bí mật. Thời gian cũng hiện 
diện như không gian nhưng 
không bao giờ nó ở đó, nó 
luôn luôn ở nơi khác giống 
như tư tưởng và tinh thần, 
nó rất tinh tế và đáng lo ngại. 
Một số người cho rằng thời 
gian có liên hệ đến tư tưởng 
của con người. Thực ra, trước 
khi con người xuất hiện, thời 
gian đã có mặt và đã chạy qua 
rồi. Chính trong thời gian các 
chất liệu tự hình thành, mặt 
trời hiện ra giữa các hành tinh 
và trái đất chuẩn bị đón nhận 
sự sống. Một điều đúng là tư 
tưởng của con người được bảo 
trì theo thời gian trong những 
liên hệ chặt chẽ để thời gian 
thâm nhiễm trong tư tưởng 
và tư tưởng thấm thấu vào 
thời gian. Tư tưởng con người 
độc lập đối với không gian và 
chủ trì không gian. Ngược lại, 
thời gian mang đến cho con 
người những tình cảm, những 
đam mê, những giấc mơ và tư 
tưởng. Những đam mê thay đổi 
theo thời gian, những giấc mơ 

đặt dưới thời gian và tư tưởng 
chỉ có thể phát triển trong thời 
gian. Ðảo ngược lại, để phục 
thù, tư tưởng xâm chiếm thời 
gian bằng cách thiết lập những 
lịch, những định kỳ, những 
hành tinh, những ngôi sao, 
những ngày, những tháng, 
những mùa, những năm và tư 
tưởng còn sáng chế ra những 
loại trung gian như giây, phút, 
giờ, tuần lễ, thế kỷ... Nhất là 
tư tưởng còn đánh dấu trong 
những làn sóng ào ạt của thời 
gian bằng ba yếu tố khác nhau, 
đó là quá khứ, hiện tại, tương 
lai. Thật là trôi chảy xuôi 
giòng, thật là trừu tượng, hầu 
như không hiện hữu, thời gian 
bất ngờ tự thay đổi thành một 
cái gì ở đằng trước và một cái 
gì ở đằng sau, một mặt khác 
thời gian luôn có mặt ở bên 
cạnh con người và không có gì 
ngạc nhiên khi con người tìm 
thấy quá khứ ở phía đằng sau 
và tương lai ở phía đằng trước, 
nhưng cả hai đều ở nơi khác 
trong một tình trạng hay môi 
trường rất khó diễn tả ngay 
cả trong tưởng tượng. Chỉ 
có hiện tại là giản dị, thật dễ 
chịu, không phức tạp gì cả vì 
con người sống ở hiện tại, con 
người có thể nói về quá khứ 
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và tiên liệu tương lai ở hiện 
tại và không một ai có thể làm 
cho hiện tại ngừng lại hay làm 
cho nó bất di động. Hiện tại 
luôn vắng mặt và những người 
sống như bị phạt án treo tội 
chết, thi sĩ Boileau đã viết "lúc 
mà tôi nói đã là xa cách tôi 
lắm rồi" và Ronsard viết "thời 
gian trôi đi, thời gian trôi đi, 
không, không phải thời gian 
mà là chúng ta đang đi".

Tư tưởng làm cho người ta 
sửng sốt và bất ngờ hơn cả ánh 
sáng và thời gian. Tư tưởng 
tiến dần từ thuở sơ khai qua 
nhiều thế hệ, nếu không có tư 
tưởng xuất hiện thì không có 
hình thể, màu sắc, ánh sáng, 
thời gian, nó là sở hữu riêng tư 
của con người. Tất cả những 
triết gia từ Platon, Aristote, 
Saint Augustin, từ Averroès 
đến Montaignes, đến Pascal, 
từ Descartes, Spinoza đến 
Kant, Hegel và nhiều hơn nữa, 
chỉ lo chăm chú vào tư tưởng 
con người, chung quanh việc 
tổ chức tạo dựng của vũ trụ. Có 
nhiều sinh vật cho thấy có thái 
độ gần với tư tưởng như loài 
kiến, loài ong dưới hình thức 
những dấu hiệu hay nhảy nhót 
của một ngôn ngữ mà người 
ta càng ngày càng nghiên cứu 

nhiều hơn. Konrad Lorenz 
thường tiếp xúc với loài ngỗng 
trời rất vui thú. Chúng ta cũng 
biết tất cả loài ngựa có khả 
năng đếm và gắn bó với chủ; 
loài chó, mèo đều là những 
người bạn thân mến của con 
người. Chúng ta cũng có liên 
hệ mật thiết với loài cá heo, 
với loài khỉ. Nhiều loài chim 
có thú vui bắt chước ngôn ngữ 
của chúng ta, trí nhớ của loài 
voi được xem là đáng kể. Tư 
tưởng còn là sự tưởng tượng 
của thi thơ, của nghệ thuật, 
âm nhạc, kịch nghệ, toán học, 
lịch sử, hùng biện, kinh tế, 
chính trị, nó là sở hữu riêng 
tư của con người. Những công 
thức nổi tiếng được rút ra từ 
tư tưởng triết học cho thấy sự 
chắc chắn duy nhất là sự hiện 
hữu của con người.

Nói đến việc tư tưởng đã 
sáng tạo ra một lần nữa một 
vũ trụ mà trong đó tư tưởng 
trở thành người quản trị và 
người chủ trì là một việc rất 
khó khăn hơn là nói về không 
khí, nước, ánh sáng và ngay cả 
thời gian, quả thật phức tạp, 
huyền bí và bí mật. Suy nghĩ 
về tư tưởng là một công trình 
không những là một khoa học 
chính xác mà còn là một nghệ 
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thuật khó khăn, lồng dưới một 
thứ từ ngữ kỹ thuật và những 
định luật chính xác và mơ hồ, 
vì tư tưởng là triết học.

Điều ngạc nhiên nhất trong 
tư tưởng là những liên hệ với 
nguyên liệu. Từ lâu lắm rồi, 
từ Platon đến Spinoza đi qua 
Descartes, thế giới của những 
ý tưởng và tư tưởng đã là đối 
nghịch với thế giới của không 
gian mà ở nơi đó người ta khai 
thác nguyên liệu.

Từ nay, chúng ta biết rằng 
ngược lại với những chỉ dẫn 
của một Plotin hay một Aver-
roès, những ý tưởng, sự thông 
minh, tư tưởng không trôi 
nổi phía trên chúng ta trong 
một loại thiên đường mà ở đó 
chúng sống đời sống độc lập 
hay còn hơn nữa là vĩnh cửu. 
Con người suy nghĩ với khối 
óc, tức là thân thể chúng ta suy 
nghĩ. Tư tưởng đi ra từ nguyên 
liệu cũng giống như lịch sử đi 
ra từ vụ nổ lớn khởi nguồn vũ 
trụ. Tư tưởng được đặt dưới 
sự chế ngự của thời gian bởi 
vì nó nổi lên từ nguyên liệu, 
nó thay đổi, tạm bợ và chết đi 
giống như con người và lịch sử 
vũ trụ. 

Nguyên liệu sinh ra tinh 
thần và điều đó không ai phản 

đối nhưng nó không dừng lại 
ở nơi đó. Điều rắc rối nhất là 
những khối óc khác nhau tự 
mở ra trên cùng một thế giới 
và trên mỗi người những cảm 
xúc, những tình cảm, những 
phán đoán khác nhau, thường 
nhất là đối nghịch, nhưng ai, 
ngẫu nhiên như một phép lạ, 
cho phép con người không 
những khác nhau, chiến đấu 
chống nhau và ngay cả hủy 
diệt nhau, nhưng cùng và nhất 
là nghe và hiểu nhau.

Tư tưởng là một huyền bí 
sâu xa hơn cả thời gian và cũng 
đáng sợ hơn vụ nổ lớn sơ khai 
khởi nguồn vũ trụ hay nguồn 
gốc của đời sống con người. Cái 
gì đã xảy ra từ vật lý, hóa học, 
toán học trong một khối óc ở 
phía trên cùng thân thể chúng 
ta, sinh ra từ nguyên liệu một 
thế giới toàn diện, giống nhau 
hay hầu như giống nhau, để 
tất cả con người đang suy nghĩ 
một sự kinh hồn lạ lùng phi 
thường, tuy nhiên phổ biến 
rộng rãi như là đương nhiên 
và bình thường. Tất cả đi ra 
từ nguyên liệu và đi lên hướng 
về tinh thần. Cũng giống như 
chính thế giới, tư tưởng là một 
sự hóa thân.  

(Còn tiếp)
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  BA NHÀ SƯ 
  BA TÂM TRẠNG

                                                  
      NGUYỄN ĐỨC TIẾU

Tự thời xa xưa, đời hậu Lê và đời Nguyễn, khi văn hóa 
nước ta chuyển theo chiều “Nho giáo độc tôn” thì cửa 
thiền mang nhiều tạp sắc khó tả. Có những vị tăng 

thuần túy tăng, tưởng như mình đang sống ở đời Đinh, đời Lý 
thấm nhuần tinh thần “Phật giáo độc tôn”. Có những vị tăng 
“phi tăng phi đạo diệc phi nho”, tung hoành tự tại giữa bụi trần 
như một tượng sống của lý tưởng “tam giáo đồng nguyên”. Có 
những vị tăng bất đắc dĩ, lớp áo cà sa không che nổi cái chí 
bình trị tẩy trời. Có tăng… và có tăng…

Có tăng như sư cụ trụ trì chùa Thiện Tượng ở miền Hồng 
Lĩnh, vốn là chỗ tâm giao của nhà nho Nguyễn Công Trứ. Cốt 
nho, sư hay chữ đến cụ Trứ cũng phải nể vì. Nhưng chừng như 
mồi duyên thiền chưa được thắm nên tuy ở cửa không mà sư 
vẫn ngông nghênh và ngạo mạn như ngày nào xông xáo giữa 
trận bút trường văn. Ngày kia, sư miệt thị thiên hạ bằng một vế 
đối dán trước cổng chùa:
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“Đọc ba trăm năm sáu quyển kinh, không thần thánh phật 
tiên nhưng khác tục”.

Vế xướng/ xuất đập vào mắt nhà nho họ Nguyễn cũng là một 
tay ngông nghênh, ngạo mạn trong đời. Cụ Trứ bèn cất bút 
mắng càn:

“Hay tám vạn ngàn tư mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch 
ra người”.

Quả là kỳ phùng địch thủ! Và cũng huyền diệu thay ma lực 
của văn chương: hai cụ không vì đó mà xa nhau, lại càng khắng 
khít nhau hơn trong mối nợ văn duyên Phật.

Có tăng rất mực khoan hòa, trọng mình quý người - nhất là 
quý người - như nhà sư đi chung đò với anh học trò Lương Hữu 
Khánh nhắm đời Lê - Mạc.

Lương nghèo, hay chữ và mạnh ăn, rất mạnh ăn. Ngày kia, 
tình cờ Lương có việc đi chung đò với một ông sư làm đám 
về, tay nải đầy nhóc chuối. Lương kêu đói bụng, sư tặng cho 
nải chuối, nhưng Lương khoát tay, cười mà nói rằng: “Hàn 
Nho đang cơn đói may gặp Bồ tát tưởng được bố thí lớn thế 
nào kia chớ ngần ấy chưa đủ để tráng miệng”. Sư nghe lạ, 
mỉm cười mà rằng: “Nếu hàn sĩ quả là tay hảo hớn thì tăng 
nảy dám tiếc đâu chút của mọn của nhà chùa. Vậy xin hảo 
hớn cho bà con nghe thử một bài thơ đầu đề ra là “Nho Tăng 
cùng thuyền”. Lương bèn ứng khẩu đọc ngay trước khi đò 
cập bến:

   Nho Tăng cùng thuyền
  Một bồ kinh sử, nếp Kim Cang
  Người tớ chung cùng một chuyến ngang
  Đám hội đàn chay người đủng đỉnh
  Sân Trình cửa Khổng tớ nghênh ngang.
  Sao người chẳng nhớ lời Hàn Dũ?
  Đây tớ còn căm chuyện Thĩ Hoàng!
  Một chốc lên bờ rồi tiễn biệt
  Người thì nên Phật, tớ vinh quang.
 Mọi người đều phục tài Lương, thơ mẫn tiệp thêm khí 

phách ngang tàng. Nhà sư hết lời khen tặng, và biếu cho hết 
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chuối trong tay nải. Lương ăn một lúc hết ráo. Đến bờ, sư còn 
tặng thêm tiền và nói rằng với khẩu khí ấy Lương sẽ làm nên 
chuyện lớn. Trước khi chia tay, sự dặn dò: “Nhà thầy sẽ có dịp 
tung mây cưỡi sóng, vậy có điều này xin nhớ giùm cho là trong 
cơn binh cách, nhà thầy ráng tránh giùm cho nhà thiền khỏi lây 
họa khói lửa”.

Quả nhiên, sau Lương Hữu Khánh làm đến Binh bộ Thượng 
thư giúp vua Lê đánh Mạc. Nhớ chuyện sang đò, ông cầm quân 
mà hễ thấy địch đóng gần chùa là chịu thua chớ không hề dám 
khai chiến.

Đẹp thay lòng kẻ sĩ!
Có tăng rất hào hoa, sống như đùa giỡn với đời với người. 

Đói thì ăn, khát thì uống, vui thì ở buồn thì đi, họ không bám 
níu vào bất cứ gì, cả đến sự sống. Họ đến đâu là tràng mở ở đó, 
chùa cũng được, mà gốc cây, hè phố cũng chả sao.

Đó là tâm trạng của nhà sư Tết đến cầm chổi quét nước vôi 
trước cổng chùa. Sư cứ thuận tay đưa ngọn chổi chạy dài trên 
tường. Sư đang mải miết làm cái việc phủ phàng đó không ngờ 
sau lưng mình có khách đứng coi. Khách cảm thấy khó chịu, 
lòng như se lại trước mớ chữ thánh hiền lần lượt bị vùi chôn 
sau lớp vôi bạc. Khách khẽ ngâm:

  Tăng nhân cố ý mai sanh tự
  (Nhà sư cố ý chôn chữ sống)
Nhà sư cứ quét, quét, thản nhiên như không, chừng như 

đoán biết khách thuộc hạng người nào, tuy tình cảm có tinh 
tế thiệt đấy, song còn bám víu nhiều quá, bám níu chữ nghĩa, 
sách vở, thánh hiền… Cả sự sống này, cả cái tâm này, và “cả 
cái pháp kia còn phải xả thay huống nữa là không phải pháp”, 
huống nữa là mớ chữ vô thường?

 Sư ngừng tay, đáp lại ông bạn thơ cuối năm:
  Quá khách vô tình khốc tử thi
  (Khách qua đường vô tình khóc thây chết) 

Trích Tạp chí Từ Quang
Năm thứ XIV- Số 149

Tháng 1 năm 1965 ( P.L. 2.508)



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 137

 NHÌN 
 VÔ THƯỜNG

       KHOA HUỲNH

Tôi đến với đạo Phật như một nhân duyên của gia đình, 
khi gia đình nội ngoại đều là những Phật tử tín tâm 
với Tam bảo. Tôi nhớ những lần đi chùa vào mùa Vu 

lan tháng 7, lòng phấn khởi lạ kỳ, đó là nơi gieo cho tôi sự tin 
tưởng, hướng tâm mình về Phật, Pháp và Tăng, ba ngôi báu yêu 
quý của mình.

Lớn lên học xong phổ thông, rời xa quê lên Sài Gòn ăn học, 
tôi vẫn đi chùa, lễ Phật, thực hành đúng những gì mà Phật đã 
dạy, cố gắng không làm những điều bất thiện, thực tập bố thí 
dù khi xưa chỉ là đứa sinh viên dân tỉnh lên Sài thành có chút 
ít tiền ba mẹ cho mỗi tháng. Một ngày tháng 7 mưa ngâu, ngoại 
tôi mất, khi bà còn rất khỏe. Một buổi sáng tinh sương, bà 
thong dong và tự tại rời bỏ xác thân tứ đại, không đến không đi, 
sự biểu hiện của bà trên thế gian này đã hết, bà trả lại thân này 
cho đất, nước, gió và lửa, tứ đại hợp thành ra bà khi có nhân 
duyên, và bà đi khi nhân duyên biến đổi, không còn hòa hợp. 
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Cuộc sống trôi nhanh, đôi khi cuốn ta theo guồng máy của tiền 
tài vật chất mà quên đi chính mình, rồi đến một ngày nào đó, 
đối diện một sự ra đi của những người thân trong gia đình, tại 
đó, cho ta lời cảnh tỉnh và chiêm nghiệm rằng mình phải luôn 
tỉnh thức để nhìn nhận sự sống/sự vật/sự việc đang biến đổi 
luân chuyển, thấy sự vô thường của mọi sự trên thế gian này, 
đến với ta bất kỳ lúc nào.

Rồi từ đó, tôi mới nhận ra chút ít hiểu biết về vô thường, con 
người với đời sống của mình như một hơi thở, như đức Thế tôn 
từng dạy cho hàng đệ tử qua bài kinh Người hiểu đạo mà tôi đã 
đọc đi đọc lại rồi suy ngẫm rất nhiều lần.

Đức Phật hỏi một vị Tỳ kheo:
- Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Trong vài ngày.
- Thầy chưa hiểu đạo.
Đức Phật hỏi vị khác:
- Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Khoảng một bữa ăn.
- Thầy cũng chưa hiểu đạo.
Đức Phật hỏi thêm một vị nữa:
- Mạng sống con người tồn tại bao lâu?
- Trong một hơi thở.
- Hay lắm, thầy đã hiểu đạo.
(Theo Chương Người hiểu đạo - Kinh Bốn mươi hai chương)

Qua lời kinh ngắn gọn, nhưng đã đầy đủ cho tôi thấy rằng 
cuộc sống của chúng ta đều theo quy luật của tự nhiên, của 
hợp rồi tan, không có gì là thường hằng bất biến. Bản chất 
của vô thường khi tôi nhận thấy trong bài kinh, như là chân lý 
thức tỉnh chính mình, để tâm quan sát cuộc sống của mình và 
mọi người chung quanh để nhận biết rằng vô thường luôn hiện 
diện, khi trong từng sát na hàng tỷ tế bào của chính cơ thể đang 
chết đi, thay thế bằng các tế bào mới. Vậy đó, sinh diệt luôn 
hiện hữu trong thân mình. Chỉ cần đến khi thân này không còn 
nhân duyên hòa hợp thì tự nhiên tan rã. Sanh, lão, bệnh, tử là 
điều khó tránh, nó đến rồi đi, như cơn gió thoảng qua ngọn cây, 
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như hạt sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ sẽ tan biến dưới ánh 
mặt trời đang lên.

Nhưng cũng để tôi tìm về chính mình, dùng thân này để học 
đạo, học từ các vị ân sư, học từ các thiện hữu tri thức, những 
bạn đồng học với mình và học từ mọi người. Để nhận ra, ta 
không nên chán ghét bản thân này bởi vì nó vô thường, mà vì 
thấy vô thường, thân này là giả tạm để tinh tấn hơn, học đạo 
tinh chuyên hơn, không phóng tâm mình theo sự chỉ dẫn của 
thân tứ đại này. Sự chuyển hóa về nhận thức để giúp mình hiểu 
Pháp hơn, sống với buồn vui của cuộc sống nhưng không bị 
chi phối vào đó, mà nhìn nhận nó như một thực thể của Pháp, 
đang vận hành rồi tan đi, vì làm gì có một cái tôi hay cái ngã 
thường hằng bất biến.

Một ngày mới không có bắt đầu hay kết thúc khi tôi nhìn 
nhận bằng tâm trong sáng thảnh thơi và thanh tịnh. Khi đó, 
chính tâm mình không bị chi phối bởi sự vận hành của Pháp, 
mà hãy quan sát Pháp khi nó đang vận hành, y như ta đang 
xem một bộ phim của chính mình, và mọi người, y như dòng 
chảy của một con sông, chảy đi bất tận mà mình là người đứng 
trên bờ để thấy mọi thứ đang chảy trên dòng sông, rõ ràng. Vô 
thường cũng vậy, ta quan sát nó để không sợ hãi, không đau 
khổ trước bắt kỳ điều gì mà nó mang đến, ta thong dong bước 
trên con đường của tỉnh giác trọn vẹn mà đức Phật và các vị 
Thánh nhân đã đi qua. Quay về tự tánh trong sáng, tròn vẹn 
không bờ mé của chính mình, không bị vướng theo duyên trần, 
nghịch cảnh. Khi đó một cuộc sống phía trước rất đẹp, rất vui 
và sẽ học được nhiều điều từ đạo, ta biết yêu thương chính 
mình và muôn loài, ta biết chia sẻ, lắng nghe niềm đau và nỗi 
khổ của chính mình hay với mọi người, ta không cố ép mình 
sống theo một guồng máy cứng nhắc của một ai khác nhưng 
vẫn hợp đạo lý của xã hội. Khi đó chư Phật sẽ vui lắm, vì các 
Ngài đã thấy một đứa con của Ngài trưởng thành, và tiến bước 
trên con đường học đạo.

Chánh kiến trong bát chánh đạo giúp ta soi sáng chính 
mình, rồi với tâm chánh niệm và tư duy trong suốt để luôn 
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hiểu rằng pháp Tứ diệu đế là rất cần thiết để thực hành và nuôi 
dưỡng mọi người trên con đường học đạo, cho cái thấy trọn 
vẹn, thường xuyên về đau khổ, vô thường… và quay về thực 
tập thiền định quán chiếu để có cái nhìn trí tuệ trong từng hơi 
thở trong khi mình đi, mình đứng hay ngồi. Với người trẻ, rất 
sợ vô thường, hoặc không nhận diện được bản chất vô thường 
của vạn vật, hay khi nói đến khổ, các bạn thường không chấp 
nhận, sự sống vui thế này mà khổ gì? Rồi khi đối diện, thường 
luôn sợ hãi, đau khổ và buông lung trước hoàn cảnh đối diện, 
phép nhìn sâu hiểu rõ bản chất của khổ trong đó vô thường, vô 
ngã giúp ta hiểu đúng, hiểu sâu bằng con mắt của tuệ giác thì 
mình sẽ tự tại như Ngài Quán Tự Tại đã nhìn sâu vào năm uẩn 
để thấy mọi thứ là chính nó, không có ngã, cũng không trống 
rỗng, không sinh cũng không diệt, tất cả đều do nhận duyên 
mà hình thành rồi tan biến. Ta hãy thực tập chút xíu thôi bằng 
phương pháp của Ngài Quán Tự Tại để có cái nhìn đúng đắn 
về sinh diệt của mọi pháp đang vận hành, rồi khi đó nhẹ nhàng 
trước mọi hoàn cảnh, tinh tấn hành trì những lời Phật dạy. 
Quay về chính mình, đối diện và cảm nhận hiện tại mầu nhiệm 
đang hiện diện trong cuộc sống, hãy thở và cười để chào đón 
những giây phút an bình và tỉnh thức, trong sáng và trọn vẹn 
cho chính mình và mọi người. 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 141



TỦ SÁCH PHẬT HỌC142

TỪ QUANG TẬP 22

 NGHỆ SĨ 
 VÀ CÁI TÔI

       LÊ HẢI ĐĂNG

Trong Duy thức, Mạt na thức đứng sau Ý thức và trước 
A lại da thức (Tàng thức). Mạt na thức là thức thứ 7 
có chức năng xác lập quyền sở hữu (chấp pháp) và 

quyền sử dụng (chấp ngã). Nó có khả năng vượt khỏi giới hạn 
cuộc đời trôi dạt theo vòng sinh tử luân hồi và trở thành căn 
nguyên nảy sinh các chứng tham, sân, si, mạn, ngã, kiến… 

1. Cảm thức về cái tôi
Trong văn hóa phương Đông, Đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn 

đối với nghệ thuật. Trong thi ca, hội họa từng xuất hiện trào 
lưu nghệ thuật Thiền. Nhiều hình thái tín ngưỡng luôn đi kèm 
với hoạt động nghệ thuật. Đạo trước khi suy xét dưới góc độ 
tín ngưỡng đã lọt vào lĩnh vực triết học. Những tác phẩm kinh 
điển, như: “Đạo đức kinh”, “Nam hoa kinh”, “Ba la mật đa 
tâm kinh”… đều không hề nhuốm màu sắc tôn giáo. Yếu tố này 
dường như đã phủ lên sau khi triết học tách ra khỏi tôn giáo. 
Xét ở khía cạnh sáng tạo, tác giả của các trước tác trên quả là 
những bậc thầy về nghệ thuật.
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Tôn giáo từng là dòng chủ lưu trong xã hội loài người. Nó 
không chỉ đóng vai trò giải thích thế giới mà còn kiến tạo giá 
trị cho cuộc sống. Ngoài ra, tôn giáo thiết lập môi trường giả 
tưởng hay hiện hữu cho nhiều loại hình nghệ thuật nương nhờ. 
Ở nước ta, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Tin 
Lành, Cao Đài… đều gắn liền với những loại hình nghệ thuật 
tương ứng. Nho giáo từng giữ địa vị chính thống thời kỳ phong 
kiến; Phật giáo có lúc thịnh, suy, còn Đạo giáo giống như mạch 
nước ngầm lặng lẽ chảy trong đời sống văn hóa. Và điểm hội tụ 
của các tôn giáo khi đi qua địa hạt thẩm mỹ, đó chính là quan 
niệm về cái tôi. 

Khổng Tử bước vào tuổi lục tuần tự hào rằng mình đã đạt 
tới cảnh giới “Vô tư”. Đạo Phật phủ nhận cái tôi thật có, theo 
quy luật thường biến, nó thực sự “Vô ngã”. Đạo giáo phủ định 
cả hành vi tạo tác (Vô vi), từ đó dẫn cái tôi đến gần bản thể vũ 
trụ, hòa điệu cùng với Đạo.

Nghệ sĩ đứng trước khoảnh khắc sáng tạo đều không tồn 
tại cái tôi sở kiến, chấp ngã. Trạng thái vô tư, vô ngã, vô vi 
hồn nhiên đã lấp đầy nội giới. Khi đó, họ đạt tới cảnh giới của 
cái tôi bị đánh cắp. Nó tồn tại như nguồn năng lượng chờ giải 
phóng bằng sức sáng tạo. Trường xúc cảm hoạt động với các 
xung lực khác nhau đẩy cái tôi ra khỏi ngôi nhà thể xác và hoàn 
toàn đi vắng trong tâm hồn sáng tạo. Nhờ vậy, nghệ sĩ trở về 
bản tính hồn nhiên, trong trẻo, thơ ngây, cảm thức ngỡ ngàng 
trước những thay đổi vi tế nhằm thực hiện cuộc hành trình di 
chuyển sâu vào nội giới. 

Cái tôi vốn giả tạm. Nhờ tính chất giả tạm, nghệ sĩ di dời nó 
từ bên trong ra bên ngoài, ký thác lên sản phẩm sáng tạo nhằm 
kiến tạo cái tôi nghệ sĩ. Như vậy, trung tâm của cái tôi không 
nằm trên cá thể mà xác lập bởi tính chất độc đáo của cá tính 
sáng tạo sau khi đã được chủ thể thẩm mỹ khách thể hóa bằng 
sản phẩm. Trong trạng thái cái tôi bị đánh cắp, ý thức không 
thể tham gia vai trò giám sát nhằm tìm kiếm sự thay đổi mà 
phải lặng lẽ đi bên cạnh xúc cảm. Nếu ý thức làm xúc cảm giật 
mình, cái tôi vô vi (nghệ sĩ) biến mất và nhường chỗ cho cái 
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tôi hữu vi thế tục bước ra thực hiện công việc bằng thao tác kỹ 
thuật thuần túy.

Nghệ thuật bắt đầu khi kỹ thuật kết thúc. Giống như Thiền 
pháp, kỹ thuật là ngồi thẳng lưng, khoanh chân, hít thở đan 
điền, quán chiếu… nhưng Nhập định là cảnh giới Thiền, nghệ 
thuật của Thiền. Mối quan hệ giữa nghệ thuật và kỹ thuật giống 
như trò chơi ú tim, tìm trăng dưới nước, hoa trong gương… Sự 
thực, tác phẩm nghệ thuật không phải lúc nào cũng hướng 
mục tiêu tới ám chỉ hay sở chỉ ý nghĩa xác thực. Ví dụ như tác 
phẩm “Biển” của nhà soạn nhạc người Pháp C.A. Debussy. 
Nếu chúng ta tìm kiếm hình ảnh phóng dụ, phỏng chiếu bên 
ngoài nghệ thuật sắp xếp âm thanh thì không thể tìm thấy bất 
cứ hình ảnh nào khế hợp với những gì tác giả thể hiện. Vì, 
“Biển” của Debussy chẳng hề soi bóng trên đại dương mênh 
mông của nước Pháp. Nó chính là hiện thân của thế giới quan 
thẩm mỹ ký thác trên thực thể âm thanh do tác giả sắp đặt. 
Tương tự như thế, tác phẩm Sonate “Ánh trăng” của nhà soạn 
nhạc thiên tài người Đức L.V. Beethoven chẳng phải “Đoàn 
quân tuần hành dưới đêm trăng” như nhà phê bình âm nhạc 
vẽ lên. Cả hai hiện thực đều huyền ảo phảng phất trên chiều 
không gian và thời gian của nghệ thuật âm thanh. 

Tựu trung, nghệ thuật là một hiện tượng thẩm mỹ tồn tại 
dựa trên bản thể, xuất phát từ nguyên do nội tại và đạt tới cứu 
cánh tự thân. Người ta khó thể ép buộc một tác phẩm, đặc 
biệt như nghệ thuật âm nhạc xuất phát từ mục tiêu ngoại tại, 
phi bản thể. Công trình kiến trúc đồ sộ được tạo dựng có thể 
xuất phát bởi công năng (chỉ tính hữu dụng, chứ chưa đề cập 
tới tầng biểu ý, tượng trưng với hàm nghĩa sâu xa), còn đối với 
tác phẩm âm nhạc, trước hết và sau cùng vẫn đi tắt qua hai 
đầu Không. Con người không có khả năng sở hữu tác phẩm 
nghệ thuật như đối với vật thể, ngược lại, trong khoảnh khắc 
biến điệu của âm thanh, tâm hồn chúng ta đã bị âm thanh xâm 
chiếm để gây nên những triệu chứng xúc cảm thẩm mỹ khác 
nhau. Nghệ thuật thời gian mang trong mình giá trị hiện hữu 
thay vì sở hữu như loại hình không gian. Người tiếp xúc nằm 
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ở đầu cầu nối tiếp làm nên vòng tuần hoàn khép kín của chu 
trình sáng tác - biểu diễn - cảm thụ nghệ thuật.

2. Cuộc hành trình trong cái tôi đơn độc 
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội” vô tình 

tiết lộ, cuộc hành trình đơn độc của nhạc sĩ là: “Tìm âm thanh 
mới”. Nói cách khác, sáng tạo âm nhạc là quá trình tìm kiếm 
miệt mài cách thức biểu hiện, có người tìm mà gặp, có người 
tìm nhưng không gặp, rồi lại có người gặp được “âm thanh 
mới”, song không gặp được thời đại mới dẫn tới những số phận 
nghệ sĩ khác nhau. Thật may mắn cho nhiều nghệ sĩ ở ta, tuy 
tài năng “Thường thường bậc trung”, thậm chí “Tàng tàng bậc 
thấp” đã sớm nổi danh, tận hưởng lợi ích từ cả danh lẫn lợi. 
Trong khi lịch sử âm nhạc từng chứng kiến biết bao nhạc sĩ, 
nghệ sĩ xuất chúng sống dở chết dở vì nghiệp dĩ. Không thiếu 
nhạc sĩ chịu cảnh hàn vi, túng quẫn, chỉ được hưởng “sướng” 
sau khi di trú sang thế giới bên kia, như nhà soạn nhạc người 
Đức J.S Bach chết trong sự túng thiếu, nhọc nhằn; Mozard bị 
chôn vùi trong nghĩa trang công cộng; Paganini chết chưa kịp 
rửa tội… Tất cả tên tuổi trên đều gặp nhau ở tài năng tột cùng 
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và số phận nghiệt ngã tột độ. Theo quy luật phát triển, mọi sự 
vận hành theo xu hướng ngày càng hợp lý hơn, song, khi chưa 
đạt đến chiều hợp lý của xu hướng tất yếu, nghệ sĩ đã bị hút 
vào ma lực của một bối cảnh văn hóa bất thường một cách bình 
thường. Sự dễ dãi của đám đông cộng thêm chiều kích tạo tựu 
cho sự xuống dốc của nhiều nghệ sĩ cùng những tác phẩm xa 
rời căn nguyên trong hoạt động sáng tạo. 

Vô ngã chẳng phải trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự hay 
mất hết lý trí, mà là sự chuyên chú cao độ, sự thăng hoa khiến 
cho bản thân hòa vào âm thanh và cái tôi bị đánh cắp, chiếm 
hữu. Trong nghệ thuật, kỹ thuật và nghệ thuật chưa bao giờ 
tách rời nhau. Kỹ thuật là biện pháp, còn nghệ thuật chính là 
đích đến. Biên giới mong manh giữa nghệ thuật và kỹ thuật 
không phải lúc nào cũng dễ dàng bóc tách. Trên cơ sở nhận 
thức, nghệ thuật mang tính khuynh hướng của kỹ thuật và nghệ 
thuật chỉ bắt đầu khi kỹ thuật kết thúc. Điều này cần hiểu dưới 
cấp độ của những tiến trình giao nhau và nương nhờ vào nhau. 
Sự quên lãng hay đánh mất "bản ngã” kỹ thuật trong nghệ thuật 
âm nhạc tuồng như là một sự giải phóng năng lực sáng tạo, giây 
phút thăng hoa. Trong khoảnh khắc “nhập định” của hoạt động 
thẩm mỹ, chủ thể một mặt tạo ra sản phẩm theo ý tưởng của 
mình, mặt khác cũng bị “chiếm hữu” bởi sản phẩm do chính 
mình tạo ra. Mối quan hệ này hình thành tương tác hai chiều 
giữa chủ thể và sản phẩm sáng tạo. Đến lượt tác phẩm lại tiếp 
tục hình thành mối quan hệ rối rắm với người thưởng thức. 
Tác phẩm âm nhạc tồn tại vừa không phụ thuộc vào ý muốn 
chủ quan của người thưởng thức, vừa không tách rời thế giới 
tri giác của người thưởng thức xê dịch. Tính kỹ thuật và nghệ 
thuật đòi hỏi sự gia nhập tích cực của các bên tham gia. Đối 
với bất cứ loại hình âm nhạc nào cũng đều có đối tượng thưởng 
thức tương ứng. Những thành phần, đối tượng này chính là 
người đã được điều kiện hóa để tiếp nhận sản phẩm. Âm nhạc 
Cổ điển sau thời gian dài thăng trầm, các giải pháp phục hưng 
cho thấy không mấy đạt hiệu quả, chính xuất phát bởi cơ tầng 
văn hóa của đối tượng thưởng thức, chứ không phải điều kiện 
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vật chất, hiểu là thiết chế văn hóa nhằm phục vụ cho hoạt động 
nghệ thuật, mặc dù yếu tố này không kém phần quan trọng. 
Trên những tọa độ và điều kiện văn hóa cụ thể, cơ tầng tiếp 
nhận tiếp tục làm hình thành các vấn đề mới với nhiều mức 
độ khác nhau. Dù rằng, việc “điều kiện hóa” đối tượng thưởng 
thức âm nhạc đôi khi chỉ thuộc vấn đề kỹ thuật, nhưng nhờ 
đó mà giá trị nghệ thuật ở tác phẩm âm nhạc càng thêm được 
khẳng định. Loại hình âm nhạc nào cũng cần tới hành vi tham 
gia tích cực, thậm chí sáng tạo trong quá trình tiếp xúc. Nhạc 
Cổ điển đã vậy, trào lưu nhạc Hiện đại, Hậu hiện đại, Đương 
đại càng cần như vậy hơn. Giống như hội họa hiện đại, bao gồm 
những trào lưu khá đại chúng như Nghệ thuật sắp đặt, không 
chỉ cần tới sự sắp đặt trong phạm vi “nghệ thuật”, mà còn “sắp 
đặt” cả người thưởng thức. Đó là những vấn đề kỹ thuật, nhưng 
rất cần trong hoạt động sáng tạo. 

Chủ nghĩa thực dụng trong xã hội hiện đại có khuynh hướng 
làm cho nghệ thuật biến chất, ngày một xa rời bản thể. Đó là 
một trong nhiều nguyên nhân giết chết cái tôi nghệ sĩ. Giống 
như nghệ sĩ sân khấu, cái tôi nghệ thuật chỉ xuất hiện cùng 
với sự biến mất của cái tôi thế tục. Cái tôi thế tục rút vào sau 
cánh cửa nội giới để nhường chỗ cho cái tôi thẩm mỹ bước ra, 
hóa thân trong vai trò giả tưởng. Nói cách khác, cái tôi thế tục 
đã hy sinh cho cái tôi nghệ sĩ. Nhân vật sống chính là nghệ sĩ 
sống với ý nghĩa mới mẻ, hóa thân qua nhiều số phận, kiếp 
người. Đó chính là khoảnh khắc thăng hoa, vượt thoát khỏi cái 
tôi giả tạm bám víu trên thực tại nhằm vươn tới tinh cầu sáng 
tạo trong cái tôi cô đơn.

3. Ý nghĩa thật có của cái tôi nghệ sĩ
Trong âm nhạc, ý nghĩa (nội dung) của sự Thể ngiệm và hệ 

thống biểu trưng (symbol) của Biểu hiện hòa tan vào cách thức 
thể hiện. Thể hiện là tổng hòa của ý chỉ, ý có thể chỉ (nội dung) 
và hệ thống biểu trưng. 

Vô ngã trong âm nhạc đem đến cho nghệ sĩ sự hồn nhiên 
như trẻ thơ, không mảy may thực dụng, vì khi ta ý thức về 
mình, trạng thái xúc cảm sẽ tan biến. Việc thể hiện cái gì khác 
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với đặt mình vào tình huống tương ứng. Ở đây không phủ 
nhận tác dụng của tiên nghiệm và trải nghiệm trong quá trình 
đi tìm phương thức thể nghiệm. Khi tìm ra phương thức biểu 
hiện rồi lại phải biến nó thành kỹ năng, từ kỹ năng đi tới chỗ 
giải phóng, thoát khỏi sự ràng buộc của kỹ thuật để hóa thân 
vào hình tượng và xúc cảm nghệ thuật. Lúc này, những yếu tố 
biểu hiện thoát xác trở thành giá trị tượng trưng. Còn nghệ sĩ 
sống trong biên giới mong manh giữa hai đầu nút biểu hiện 
và tượng trưng. 

Từ xúc cảm nghệ thuật đi tới sáng tạo đòi hỏi một quá trình 
tìm kiếm miệt mài giữa nội giới và ngoại giới, trong quá khứ và 
hiện tại cộng với năng lực siêu việt, luôn vượt lên và phủ định 
lại chính mình. Theo chủ thuyết Vô ngã, Vô thường của một 
tôn giáo lấy vũ trụ Vô cùng làm thế giới quan là Phật giáo, cái 
tôi không hề tồn tại riêng rẽ, thường hằng. Cái tôi không hề có 
tự tánh và chịu sự chi phối bởi luật Vô thường, do vậy, nhìn 
sự vật, hiện tượng ở chiều không gian ta thấy Vô ngã, ở chiều 
thời gian sẽ thấy Vô thường. Cái tôi vốn là sản phẩm của tư 
duy, hành vi bám chấp vào những điều giả tạm. Trên cơ sở đó, 
cái tôi nghệ sĩ phân làm hai thực thể: Một tồn tại trên cá thể 
và một nằm ở sản phẩm sáng tạo. Cái tôi cá thể có ở mọi thực 
thể, còn cái tôi nghệ sĩ nằm trong sản phẩm sáng tạo. Cái tôi 
thế tục chịu tác động bởi luật Vô thường, ngay tại không gian, 
thời gian hiện hữu. Còn cái tôi nghệ sĩ sống chết theo quy luật 
sáng tạo và tận hưởng trường không gian rộng lớn hơn của văn 
hóa - thế giới kiến tạo bởi giá trị, biểu trưng, nội hàm, ý nghĩa… 
theo cái nhìn quán chiếu từ mong muốn chủ quan, vươn tới 
hiện thực khách quan và mang tính cộng thông giữa nhiều cá 
thể. Từ đó cho phép nhiều giá trị giả tạm trở nên ổn định suốt 
chiều dài lịch sử, dài hơn kiếp người. Bởi vậy, có những cái tôi 
nghệ sĩ không chết đi theo quy luật cuộc đời mà vươn tới bất tử 
trong thế giới loài người. Vẫn biết cái tôi là giả tạm, nhưng cái 
tôi cũng có Phật tính, nên tự thân đã vượt thoát khỏi sự hữu 
hạn của cuộc đời vươn tới trường tồn trong thế giới sự vật giả 
tạm trong văn hóa con người. 
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1. Dẫn nhập 
Hồi ứng với các mục tiêu 

phát triển thiên niên kỷ của 
Liên Hiệp Quốc đề ra, cộng 
đồng Phật giáo thế giới rất 
quan tâm thảo luận và tìm 
biện pháp thực thi chủ đề: 
Hồi ứng của Phật giáo đối 
với việc hâm nóng toàn cầu 
và bảo vệ môi trường. Bảo 
vệ môi trường sống không 
phải là vấn đề mới được đặt 
ra, nhưng nó luôn là vấn đề 
cấp thiết cho toàn nhân loại, 
đặc biệt là ngày nay. Theo 
tinh thần nhân quả,  những 
hậu quả, những di chứng của 

sự tàn phá môi trường ở quá 
khứ đã đưa cuộc sống con 
người đi đến ngõ cụt. Những 
trận động đất, sóng thần, lốc 
xoáy, bão lũ,  liên tục xảy  ra 
do nguyên nhân trái đất nóng 
lên đang diễn ra từng ngày, 
từng giờ. Tất cả đều có sự tác 
động của bàn tay con người 
bằng các hoạt động khai thác 
quá mức, triệt để đã để lại 
những hậu quả khôn lường 
cho nhân loại ngày nay phải 
chịu đựng.  Sự sống và cái 
chết giữa con người với sự 
phẫn nộ của tự nhiên đã đưa 
đến thiệt hại về người, kinh 

CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG  
CỦA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG -  
MỘT MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
                                                                              
      THÍCH THIỆN HUY
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tế và xã hội; đặc biệt là những 
con số đáng báo động. 

Tại Việt Nam, không thể 
không nhắc đến: Năm 2016, 
Việt Nam chúng ta đã chứng 
kiến nhiều hiện tượng thời 
tiết cực đoan như lũ lụt ở 
Nam Trung Bộ, hạn hán nặng 
nề, xâm nhập mặn ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, sụt lún, 
sạt lở ở một số tỉnh miền Tây 
Nam Bộ. Những thảm họa 
thiên tai diện rộng đó đã gây 
ra thiệt hại hàng tỷ tỷ đồng. 
Trong khi đó, con số thiệt hại 
này trên thế giới lên tới 175 
tỷ USD và 8.700 người thiệt 
mạng do thiên tai trên tổng 
số là 327 thảm họa, trong 
đó 191 vụ là thiên tai và 136 
vụ do con người gây ra. Đây 
là con số thiệt hại lớn nhất 
được ghi nhận trong vòng 4 
năm qua.  

Những con số đáng báo 
động trên cũng tạo nên một 
làn sóng lan tỏa mạnh mẽ về 
ý thức bảo vệ môi trường, 
sống gần gũi với thiên nhiên 
và phát triển mối quan hệ 
này một cách bền vững. Cuộc 
đời Đức Phật từ lúc đản sinh 
cho đến lúc nhập Niết-bàn là 
một minh chứng xác thật cho 
một đời sống tự chủ, an lạc, 

luôn luôn từ ái và thích ứng 
với mọi người, mọi loài và cả 
thiên nhiên. Do vậy, không 
thể phủ nhận rằng Phật giáo 
là tôn giáo tiên phong đi đầu, 
cũng như có nhiều thành quả 
tích cực về việc trồng rừng 
và ý thức bảo vệ môi trường 
thiên nhiên. Đạo Phật đã và 
đang thực hiện nhiệm vụ của 
chính mình trong việc giảm 
thiểu đến mức thấp nhất 
trong việc nóng lên toàn cầu 
và bảo vệ môi trường sống, 
bằng cách thể hiện sống động 
các ngôi tùng lâm tự viện 
đều gắn liền với môi trường 
xanh hoặc một khoảng rừng 
thiền thật lớn, có những nơi 
hiện đang trồng và bảo vệ từ 
vài trăm ha đến hơn 1.000 
ha. Đặc biệt, Phật giáo Việt 
Nam còn tham dự và cam kết 
thực hiện chương trình phối 
hợp hành động về bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu giai đoạn 2015-
2020 giữa Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cùng lãnh đạo 14 tổ 
chức tôn giáo trong nước.

Trên tinh thần và ý nghĩa đó, 
bài viết này tập trung giới thiệu 
và nghiên cứu một trường hợp 
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tiên phong cụ thể trong việc 
trồng rừng bảo vệ môi trường 
sống của Phật giáo Việt Nam: 
Liên tông Tịnh độ Non Bồng 
(LTTĐNB), một hệ phái Phật  
giáo có truyền thống tu tập và 
làm công tác trồng rừng từ khi 
mới thành lập.

2. Hoạt động trồng rừng 
của Liên tông Tịnh độ Non 
Bồng 

 Rõ ràng, mỗi chúng ta sinh 
ra trên đời đều là một tế bào 
của cả hành tinh xanh, có sự 
tác động qua lại và liên hệ 
mật thiết với nhau, dù là con 
người hay muôn loài động vật 
và cả cây cỏ đi nữa, cũng đều 
có quyền tồn tại phát triển hỗ 
trợ cho nhau. Chúng ta không 
thể sống với những tòa nhà 
bê tông, cốt thép chọc trời ốp 
toàn kính được mà chúng ta 
cần phải có cây xanh, thảm 
cỏ tạo nên môi trường sống 
mát mẻ, nhất là gần đây hiện 
tượng nóng lên toàn cầu, nhiệt 
độ tăng cao trong các thành 
thị, khói bụi ô nhiễm và cả sự 
ô nhiễm tiếng ồn từ các nhà 
máy, khu công nghiệp, trong 
khi đó các hàng cây xanh bên 
ngoài có thể giảm thiểu mức 
ô nhiễm. Cây cho con người 
ô-xy để sống, cho chúng ta 

hoa thơm trái ngọt để thưởng 
thức, thậm chí là các phương 
thuốc chữa bệnh cứu sống con 
người từ xa xưa tới hiện nay, 
do đó khi chúng ta có những 
hành động vô ý về sự khai thác 
triệt để, tận thu các nguồn tài 
nguyên; không có ý thức tái 
tạo trở lại, thì chính chúng ta 
đang tự hủy hoại cuộc sống 
của chúng ta, làm ảnh hưởng 
đến lợi ích và sự sống của các 
thế hệ mai sau.

Trong khi đó, Đức Phật và 
các môn đệ thánh đệ tử của 
Ngài luôn khích lệ và tán thán 
tinh thần chung sống hài hòa 
với thiên nhiên để có một đời 
sống an lành và khỏe mạnh, 
thuần khiết nhất. Điều này 
đã được thể hiện rất rõ trong 
kinh Tăng chi: “Ở đây, này 
Nagita, Ta thấy một Tỳ-kheo 
ngồi thiền tại trú xứ ở trong 
khu rừng. Này Nagita, Ta suy 
nghĩ như sau: Nay vị Tôn giả 
này sau khi đoạn trừ ngủ nghỉ 
và mệt nhọc, sẽ tác ý tưởng 
hoặc đạt sự nhất tâm. Do vậy, 
Ta hoan hỷ với trú xứ tại rừng 
của vị Tỳ-kheo ấy”. Đức Phật 
luôn tán thán và xem núi 
rừng là nơi ẩn trú lý tưởng 
cho những vị xuất gia hành 
đạo. “Làng mạc hay núi rừng, 
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thung lũng hay đồi cao, La-
hán trú chỗ nào, đất ấy thật 
khả ái” (Pháp cú 98). Đức 
Phật có rất nhiều lời dạy liên 
quan mật thiết đến việc bảo vệ 
môi trường. Trong kinh Ang-
uttara Sutra (Tăng chi bộ), 
Ngài dạy rằng: “Trồng cây cho 
ta bóng mát, ngoài việc thanh 
lọc không khí, nó còn bảo tồn 
trái đất, đó là điều lợi lạc cho 
tất cả mọi người và cho cả bản 
thân ta”. Trong kinh A Hàm, 
Đức Phật đã dạy: “Tỷ kheo 
nương vào một khu rừng để 
ở. Vị ấy nghĩ rằng: Ta nương 
vào khu rừng này để ở, chưa 
có chánh niệm sẽ được chính 
niệm; tâm chưa định sẽ được 
định; nếu chưa giải thoát sẽ 
được giải thoát, các lậu hoặc 
chưa diệt tận sẽ được diệt 
tận; chưa chứng đắc Niết bàn 
an ổn vô thượng thì sẽ chứng 
đắc Niết bàn… Này các Tỷ 
kheo phải bảo vệ môi trường 
tự nhiên trong sạch”. 

Vì vậy, trồng rừng là một 
hành động thiết thực đóng 
góp bảo vệ môi trường, duy trì 
sự sống của muôn loài, tạo ra 
không gian yên tĩnh, nâng cao 
chất lượng tu tập cho hàng tu 
sĩ Phật giáo.  

LTTĐNB được chính thức 

thành lập vào năm 1959, do 
Hòa thượng Thiện Phước - 
Nhựt Ý, thuộc dòng Lâm Tế 
đời thứ 41 thành lập. Từ đây, 
nhiều ngôi chùa đã được tiếp 
tục dựng lên, đánh dấu thời kỳ 
hình thành của LTTĐNB. 

LTTĐNB chủ trương theo 
tinh thần Phật giáo dấn thân 
mạnh mẽ, đem đạo vào đời 
bằng cách tổ chức các hoạt 
động TT-XH như: thành lập 
cơ sở nuôi dưỡng cô nhi, 
người già neo đơn, trồng rừng 
bảo vệ môi sinh, mở lớp dạy 
học, tham gia công tác giáo 
dục, xây nhà tình thương, đem 
ánh sáng cho người mù…

Ni trưởng Thích Nữ Huệ 
Giác, Tông trưởng đương kim 
của LTTĐNB, Viện chủ Quan 
Âm Tu viện, cho biết: Toàn 
bộ hệ thống tự viện của Tông 
phong gồm hơn 170 ngôi chùa, 
tịnh xá ở khắp Miền Tây cho 
đến Đông Nam Bộ. Từ năm 
1982, Quan Âm Tu viện tiếp 
nhận 150 ha đất hoang trồng 
rừng theo giao ước tự trồng, tự 
hưởng. 

Tiếp đó, theo tinh thần nghị 
quyết kỳ II của TW Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam về việc 
phát huy tự túc kinh tế nhà 
chùa và hưởng ứng lời kêu 
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gọi của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Nai. Hòa thượng Thích 
Thiện Phước phát động toàn 
thể Tăng Ni trong tông môn 
trồng cây gây rừng, phủ màu 
xanh cho rừng núi, mỗi người 
trồng ít nhất là 100 cây tràm, 
điều, bạch đàn, sao… Sau 2 
năm, mầm xanh đã trải rộng 
trên mặt rừng khô cằn. Nhận 
thấy hiệu quả ấy, Cục Kiểm 
Lâm tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục 
giao thêm đất rừng cho Quan 
Âm Tu viện quản lý.

Đến năm 1984, nhân kỷ niệm 
ngày sinh Bác Hồ,  Ni trưởng 

Huệ Giác lần đầu tiên phát 
động phong trào trồng cây gây 
rừng. Tham gia buổi lễ có ông 
Phạm Văn Hy - Bí thư Tỉnh 
ủy Đồng Nai, ông Lê Văn Nà - 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Nai, ông Lê Hữu Sanh - 
Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp  
thời bấy giờ. Quan Âm Tu viện 
nhận đất và trồng rừng bắt đầu 
từ khu rừng ở ấp 5 xã Long 
Phước, huyện Long Thành trải 
dài cho đến tận núi Dinh (xã 
Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu). Quan Âm 
Tu viện đã quản lý được khu 

Ni trưởng Huệ Giác Với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai,  
tham quan rừng trồng của LTTĐNB.
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rừng đóng trên địa bàn 2 tỉnh 
với diện tích 350 ha. Duy trì 
được đến ngày nay và mở rộng 
việc trồng rừng phủ xanh đồi 
đất hoang vu khoảng hơn 1.000 
ha ở các tỉnh Lâm Đồng, Bình 
Phước, Bình Thuận. Ni trưởng 
cho biết khu rừng tỉnh Đồng Nai 
của chùa trồng đã được tỉnh nhà 
công nhận là khu rừng điểm. Từ 
thực tế ấy, Nhà nước các cấp 
và nhân dân địa phương đã xác 
nhận hiệu quả công tác trồng 
và bảo vệ rừng của hệ thống tự 
viện thuộc LTTĐNB. Các đoàn 
khách tham quan nước ngoài 
như Thụy Điển, Úc, Nhật đã 
đến các cánh rừng điểm của môn 
phong để trao đổi kinh nghiệm  
và học hỏi thêm về phương thức 
trồng - bảo vệ rừng. 

Năm 2006, Phật tử từ Quan 
Âm Tu Viện - Biên Hòa vượt 
hàng trăm cây số để tham gia 
chương trình truyền thống 
“Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” 
nhân kỷ niệm 116 năm ngày 
sinh của Bác Hồ nhằm chào 
mừng Đại hội X của Đảng 
Cộng sản Việt Nam thành công 
tốt đẹp. Đứng trước những cạn 
kiệt của rừng nguyên sinh, môi 
trường sống của con người 
không còn được trong lành 
như xưa, hôm nay được những 
đôi tay của người  tu sĩ Phật 
giáo Quan Âm Tu viện vun 
trồng lên những chồi non xanh 
tươi mát với số lượng 30.000 
cây tràm bông vàng và 4.200 
cây gió bầu (trầm hương) cho 
đợt phát động này. Với niềm 
hy vọng lớn lao là những mầm 
non hôm nay sẽ lớn nhanh 
thành những khu rừng trù phú 
phủ kín đồi trọc,  góp phần tạo 
nên một môi trường, một hệ 
sinh thái mới và cũng là góp 
phần phát triển kinh tế quốc 
dân tại địa phương, kinh tế nhà 
chùa, góp phần xóa đi những 
sự khó nhọc quanh năm của 
người dân nghèo nơi vùng đất 
thường được gọi là vùng “đất 
cày lên sỏi đá” và  “cái nắng 
cháy da người”.
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Hiện tại, công tác trồng rừng của LTTĐNB được thể hiện 
qua bảng thống kê sau:

CÁC TỰ VIỆN CỦA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG 
ĐANG THAM GIA TRỒNG VÀ QUẢN LÝ RỪNG

STT
CƠ SỞ TỰ VIỆN CÓ 

HOẠT ĐỘNG - DỰ ÁN 
TRỒNG RỪNG

DIỆN 
TÍCH 
(Ha)

PHÂN 
LOẠI 

RỪNG
GHI CHÚ

1 LONG PHƯỚC THỌ - 
ĐỒNG NAI

40 RỪNG 
BẢO VỆ

2 BỬU HOA NI VIỆN  - 
ĐỒNG NAI

40 RỪNG 
BẢO VỆ

Có trồng cây  
ăn trái

3 TỔ ĐÌNH LINH SƠN I, II 
- BÀ RỊA - VŨNG TÀU

256 RỪNG 
BẢO VỆ

Khai thác kinh tế 
không đáng kể

4 HƯƠNG LÂM TỊNH VIỆN - 
LỘC NINH - BÌNH PHƯỚC

80 RỪNG 
KINH TẾ

Trồng tràm, xà cừ

5 TRÂN LỢI -  
HÀM THUẬN NAM - 
BÌNH THUẬN

261 RỪNG 
BẢO VỆ

Đất dự án

6 TỊNH THẤT HẢI HỘI - 
LÂM ĐỒNG

90 RỪNG 
BẢO VỆ

Khai thác kinh tế 
không đáng kể

7 TỊNH THẤT CÔNG ĐỨC 
HOA - LÂM ĐỒNG

110 RỪNG 
BẢO VỆ

Khai thác kinh tế 
không đáng kể

8 TỊNH THẤT HOA NGHIÊM 
- LÂM ĐỒNG

110 RỪNG 
BẢO VỆ

Khai thác kinh tế 
không đáng kể

9 TỊNH THẤT DƯỢC SƯ I - 
LÂM ĐỒNG

20 RỪNG 
KINH TẾ

Có trồng quế khâu 
và cây cà phê

10 TỊNH THẤT DƯỢC SƯ II 
- LÂM ĐỒNG

16 RỪNG 
KINH TẾ

Có trồng quế khâu 
và cây cà phê

TỔNG DIỆN TÍCH THỐNG 
KÊ Ở CÁC TỰ VIỆN ĐẠI 
DIỆN ĐANG THAM GIA - 
CÓ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG

1023
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Qua bảng thống kê các tự 
viện của LTTĐNB đang tham 
gia hay trồng và quản lý rừng 
thì tổng diện tích rừng bảo vệ 
là 907 ha chiếm 90% tổng diện 
tích đất rừng, số liệu này chứng 
tỏ LTTĐNB hoạt động có hiệu 
quả trong công tác trồng rừng 
gần gũi môi trường tự nhiên. 
Thời gian đầu lúc thành lập, 
môn phong đã có chủ trương 
tự túc kinh tế, nhưng khi sau 
này khi các cơ sở tự viện đã 
hình thành ổn định thì hướng 
mạnh về vấn đề trồng rừng bảo 
vệ môi trường môi sinh nhiều 
hơn, không còn đặt nặng vấn 
đề khai thác hay chú trọng vấn 
đề trồng rừng vì kinh tế, đôi 
lúc do những cánh rừng tràm 
quá già cỗi thì mới chủ động 
thay đổi cây trồng.

Tuy nhiên, không thể không 
nhắc đến những trở ngại cho 
việc trồng rừng này. Theo Đại 
đức Thích Thiện Trì, do chủ 
trương ban đầu là trồng cây 
bảo vệ môi trường môi sinh 
nên đã không đặt nặng vấn 
đề khai thác kinh tế. Do đó, 
khi cây mọc hoang, xen tạp 
thì vẫn giữ nguyên, ít tỉa cành 
nhánh, nên khu rừng trở nên 
rậm, không có hàng lối, dẫn 
đến khó khăn trong việc gom 

lá, khoanh vùng chống cháy. 
Ví dụ khi có sự cố xảy ra thì xe 
cứu hỏa hay các phương tiện 
khó tiếp cận. Mặt khác, không 
hoạch định việc sẽ khai thác 
và trồng cây như thế nào là tối 
ưu hóa, chỉ chủ trương trồng 
rừng theo vùng khí hậu, thổ 
nhưỡng. 

Khi cải tạo một vùng đất 
đồi hay trồng mới không có 
cày xới, cải tạo đất hay lấy 
gốc cũ nên rừng cây phát triển 
theo cách rất tự nhiên, không 
phụ thuộc vào việc canh chỉnh 
hàng lối mà chỉ chủ trương 
trồng cây xanh phủ hoang…
nên tạo điều kiện thuận lợi, 
môi trường sống tốt cho các 
loài sinh vật khác hay chim 
chóc đều về trú ngụ, làm tổ, 
tạo môi trường sống gần gũi 
với thiên nhiên. Hằng ngày, 
chư Tăng Ni đều chia ra đi 
kiểm tra tháo bẫy thú của thợ 
săn hay khuyên nhủ họ cùng 
phát hiện cháy, không đốt thui 
thú rừng tại rừng, hay phổ biến 
cho họ biết về việc bảo vệ môi 
trường môi sinh giảm việc săn 
bắt sát sinh, chặt phá rừng…

Việc đi tuần chống cháy 
hay bảo vệ rừng được chủ 
trương đặt quan trọng lên 
hàng đầu nên chưa xảy ra 
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cháy vào mùa khô hạn. Điều 
này tạo nên cảnh quan đẹp, 
tạo nên môi trường sống 
xanh hòa hợp với tự nhiên 
theo chủ ý ban đầu của người 
trồng rừng.

Theo Ni sư Lan Nhã, khi 
cây thành rừng thì mỗi lần gió 
thổi, những tán lá cây xào xạc 
như reo vui, chim các nơi về 
làm tổ, sinh sống kêu hót  líu 
lo, tạo nên cảnh trí phù hợp 
trong việc tu tập. Mỗi lần Phật 
tử về chùa tu tập thì đều thích 
vì tự viện có không khí tu tập 
rất thanh tịnh và không khí 
trong lành. Có rừng cây thì 
những đồi đất gần sông, suối 
không còn bị sạt lở, đất không 
còn bị cuốn trôi. Cây giữ đất 
rất tốt, đặt biệt là những nơi 
có rừng thì nguồn nước không 
bao giờ bị cạn kiệt. Việc bảo vệ 
rừng, ngại nhất là những thợ 
đi lấy mật ong, đốt lửa hun 
khói rất dễ xảy ra hỏa hoạn. 
Ni sư Lan Nhã nói: “Lúc nào 
mình cũng canh họ và nhắc 
nhở thêm, cũng tiện, nhưng 
cần chú ý làm cỏ mùa khô, 
cỏ khô rất dễ bắt lửa, dễ cháy 
rừng”. Về kinh tế thì Ni sư 
cũng cho biết: Ban đầu chùa 
mới thành lập thì kinh tế khó 
khăn, trồng rừng ở bưng cũng 

khó, nhưng dần về sau này thì 
nhờ khai thác rừng mà nhà 
chùa làm được rất nhiều Phật 
sự quan trọng.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ 
Giác đã tổ chức cho chư 
Tăng Ni các nơi kết hợp với 
địa phương trồng khoảng hơn 
1.000 hecta rừng sinh thái 
nhằm tạo ra nguồn kinh phí 
cho các hoạt động từ thiện 
- xã hội. Quỹ được trích từ 
nguồn lao động sản xuất thu 
nhập từ trồng rừng và nguồn 
vận động đóng góp của các 
Tăng, Ni, Phật tử, các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm… 
Ni trưởng đã tổ chức cho các 
Tăng, Ni lao động, sản xuất, 
làm ruộng, trồng rừng… tạo 
công ăn việc làm, tạo nguồn 
thu nhập chân chính bằng sức 
lực của chư Tăng, Ni để nuôi 
sống bản thân, có nguồn kinh 
phí tu học, xây dựng và đóng 
góp làm từ thiện nhân đạo, 
tạo việc làm cho người dân địa 
phương; đồng thời giáo dục 
cho toàn thể Tăng, Ni, Phật 
tử học tập và tu tập theo đúng 
đạo pháp, thực hiện tốt theo 
các quy định của pháp luật. 

3. Lời kết
Chúng ta cần nỗ lực hoạch 

định và có kế hoạch tốt hơn 
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trong công tác trồng rừng và 
có biện pháp quản lý chống 
cháy hiệu quả nhất. Nâng cao 
ý thức bảo vệ rừng và giáo 
dục ý thức sống gần gũi môi 
trường thiên nhiên cho các thế 
hệ trẻ, con em gia đình Phật 
tử hay đưa vào chương trình 
giáo dục ở các cấp học nhất là 
mỗi em đều tự tay mình trồng 
được cây xanh ở môi trường 
mình đang sống, đang học hay 
đang làm việc.

 Thông qua mô hình trồng 
rừng hiệu quả của LTTĐNB 
thì Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam cần chia sẻ kinh nghiệm,  
đồng thời nhân rộng và phát 
triển mô hình Tòng Lâm Tự 
Viện trồng và 
bảo vệ rừng hiện 
nay để đóng góp 
thiết thực vào 
việc bảo vệ môi 
trường sống, 
tạo ra nền tảng 
vững chắc ngăn 
ngừa thiên tai 
thảm họa mà 
Việt Nam đang 
đối mặt. Đồng 
thời, đây còn là 
một hành động 
thiết thực mà 
Phật giáo đóng 

góp cho mục tiêu bảo vệ môi 
trường của Liên Hiệp Quốc 
đề ra. 

Hơn nữa, đây còn là một 
mô hình tiêu biểu cho việc 
nâng cao ý thức bảo vệ rừng 
và lối sống gần gũi môi 
trường thiên nhiên cho tín 
đồ Phật tử, các thế hệ trẻ với 
quan niệm trồng cây bảo vệ 
rừng là một công đức lớn. 
Trồng cây xanh là gieo được 
cội phúc cho mình, tạo môi 
trường sống trong lành,  thân 
thiện với môi trường tự nhiên 
để nuôi dưỡng lòng từ bi và 
cơ hội thực hành tâm linh 
của chính bản thân Tăng Ni, 
Phật tử. 
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SẮC TỨ TỔ ĐÌNH THIÊN ẤN 
                                                                                                                         
             HỮU CHÍ
                                                          

Sau khi kết thúc Hội thảo “Thân thế và Sự nghiệp cụ 
Huỳnh Thúc Kháng” vào ngày 20 tháng 4 năm 2012 
tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trên đường 

xuôi Nam, tôi dừng chân lại Quảng Ngãi 5 ngày để có dịp tham 
quan đảo Lý Sơn, đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, khu 
chứng tích Sơn Mỹ, Cổ Lũy Cô Thôn, khu di tích Đặng Thùy 
Trâm, Trường Lũy, và viếng mộ cụ Huỳnh, chùa Thiên Ấn.                                                            

Núi Ấn sông Trà được xem như biểu tượng của Quảng Ngãi.
Núi Ấn ở phía bờ Bắc sông Trà Khúc, có quốc lộ 24B áp sát chân 

núi, cách quốc lộ 1A khoảng 3 km về hướng Đông. Do vậy, khách 
theo quốc lộ 1A vào Nam hay ra Bắc đều có thể thấy rõ núi Ấn. 

Chùa Thiên Ấn tọa lạc trên núi Ấn, thuộc xã Tịnh Ấn, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Núi Ấn thật sự là một ngọn đồi cao 
hơn trăm mét, đỉnh núi là một trảng đất rộng, bằng phẳng, có 
hình dáng như một chiếc ấn lớn do trời sinh ra.

 Núi Ấn  sông Trà Ảnh INTERNET
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Tôi lái xe máy men theo con đường quanh co sườn đồi, đường 
dốc thoai thoải trải nhựa. Hai bên ven đường đầy cỏ tranh, cây 
xanh rậm rạp ở triền núi, không khí vào buổi sáng mát mẻ, làm 
cho khách phương xa cảm thấy dễ chịu và an tâm.   

Trước tiên, tôi viếng mộ cụ Huỳnh, kính cẩn thắp nén hương 
hoài niệm đến một bậc chí sĩ yêu nước từng bị tù đày ở Côn 
Đảo và đã đóng góp nhiều công sức cho quê hương trong giai 
đoạn khó khăn của đất nước.                                                                                 

 Sau đó, tôi quay lại viếng chùa Thiên Ấn.
Thoạt nhìn, bên trong sân chùa vẫn còn một số cây cổ thụ 

vươn cao với những cành cây chỉa ra hàng chục mét với tán lá 
rộng, tạo bóng mát cho nền đất.     

Không như phần nhiều các chùa cổ đều có cổng tam quan với 
4 trụ cột, cổng chùa Thiên Ấn chỉ là một cổng lớn với một lối đi 
giữa 2 trụ cột có 2 câu đối và phần bảng hiệu tên chùa đều đắp nổi 
các hàng chữ Nho. Cổng chùa ghi hàng chữ  “SẮC TỨ TỔ ĐÌNH 
THIÊN ẤN”, còn 2 câu đối thì không rõ (có lẽ do người thợ đắp 
nét chữ không đúng nên người dịch không đọc được). 

Chùa Thiên Ấn được khởi công xây dựng vào năm 1694 
và hoàn thành vào cuối năm 1695, đời Lê Huy Tông (chúa 

Cổng chùa Thiên Ấn Ảnh HC Chuông đồng chùa Thiên Ấn  
có từ năm 1845    Ảnh HC



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 161

Nguyễn Phúc Chu ở Đàng Trong). Tổ khai sơn chùa là Thiền 
sư Pháp Hóa (1670 - 1754), tục danh Lê Diệt, hiệu Minh Hải 
Phật Bảo, gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, trụ trì tại tổ 
đình 41 năm, viên tịch giờ Ngọ ngày 17 tháng Giêng năm Giáp 
Tuất, thọ 84 tuổi, thuộc dòng thiền Lâm Tế. Lúc đầu, chùa chỉ 
là một thảo am tĩnh mịch, sau được dần trùng tu mở rộng thu 
hút được nhiều tăng ni Phật tử và trở nên nổi tiếng.

Kiến trúc nội thất chùa không có gì nổi bật, trừ nhà phương 
trượng được xây dựng theo kiến trúc nhà rường, vốn là bộ khung  
mua lại của đình làng Phú Nhơn. Di tích được khách thập 
phương lưu ý nhất là quả chuông lớn thỉnh về từ làng đúc đồng 
Chú Tượng năm 1845 vào thời vua Thiệu Trị, tục gọi là Chuông 
Thần và Giếng Phật ở trong khuôn viên chùa. Hai di tích này 
đều có sự tích  truyền tụng và đã đi vào thơ ca vịnh cảnh: 

           “Giếng Phật mạch sâu mùi nước ngọt
           Chuông Thần đêm vắng giọng đưa thanh”.   
Tích xưa trên vùng núi Ấn kể lại rằng: “Sau bao nhiêu năm 

vỡ núi tìm nguồn nước, vị sư trụ trì đã đụng đến viên đá tảng 
khổng lồ chắn ngang nguồn nước. Tưởng rằng vô vọng nhưng 
ngày hôm sau các vị sư đã tìm cách nạy tảng đá lên thì một 
nguồn nước lớn phun từ đáy giếng lên, cũng lúc đó các vị sư 
“hóa” thành dòng nước biến mất”. Tương truyền vào năm 
1845, tổ sư thứ ba của chùa Thiên Ấn là Thiền sư Bảo Ấn biết 

Vườn Lâm Tỳ Ni và tượng Phật Quan Âm   
Ảnh HC

Bia mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng      
 Ảnh HC     
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có một quả chuông ở làng Chí Tượng đánh không kêu. Kỳ lạ 
thay, khi được thỉnh về chùa, sau khi cầu nguyện, thiền sư Bảo 
Ấn gióng chuông thì chuông phát ra tiếng kêu ngân vang khắp 
cả vùng.

Những năm gần đây, với sự ủng hộ về vật chất của các tăng 
ni, Phật tử trong và ngoài nước, chùa Thiên Ấn đã tổ chức 
trùng tu và xây mới các hạng mục như: vườn cây Lâm tì ni 
(vườn thượng uyển), bảo tháp 9 tầng, tượng Phật, Bồ tát...

Từ đỉnh Thiên Ấn, du khách có thể ngắm nhìn cả một khoảng 
không gian bao la, rộng lớn với những ruộng đồng, đồi núi, 
làng mạc, sông nước, hợp thành một bức tranh phong cảnh 
hữu tình. Nhìn xuống hướng đông, du khách có thể thấy cửa 
Ðại Cổ Lũy với mặt biển lấp lánh, nơi có cảnh đẹp nổi tiếng 
“Cổ Lũy cô thôn”. Nhìn về hướng tây bắc sẽ thấy nổi lên giữa 
đồng lúa xanh tươi dãy núi Long Ðầu với mình rồng uốn lượn. 
Gần hơn là thành phố Quảng Ngãi và sông Trà Khúc, nổi lên 
giữa những dải cát trắng.                             

Năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1717, đời vua Lê Dụ Tông), chúa 
Nguyễn Phúc Chu là một người rất sùng đạo Phật, đã ban cho 
nhà chùa biển ngạch Sắc Tứ Thiên Ấn Tự. Tấm biển này sau đó 
bị hư hại và được thiền sư Hoàng Phúc tái tạo vào năm 1946. 

Trải hơn 300 năm, chùa đã có 15 đời sư trụ trì, trong đó có 
6 vị được suy tôn là sư tổ, gọi chung là lục tổ. Chùa cũng trải 
qua 5 lần trùng tu vào các năm 1717, 1827, 1910, 1918, 1959.

Khu viên mộ, nơi an táng của các vị sư tổ và các thiền sư trụ 
trì, nằm tiếp phía đông Thiên Ấn tự, những ngôi bửu tháp được 
xây dựng nhiều tầng theo số lẻ (3,5,7,9) và tượng hình hoa 
sen. Bên trong tháp là nơi chôn giữ di hài, phía ngoài là bia ghi 
công đức, gắn liền với thân tháp. Chính khu viên mộ này là nơi 
gìn giữ bảo thân của 6 vị thiền sư nổi tiếng, kế tục trụ trì chùa 
Thiên Ấn, gìn giữ, mở rộng ngôi chùa cũng như mang giáo lý từ 
bi, hỉ xả của Đức Phật đến đông đảo tín đồ trong tỉnh.

Chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh đã được Bộ Văn hóa Thông tin 
cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia vào ngày 
2/3/1990. 
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THĂM CHÙA HANG TỔ
                                              
        HÀNG CHÂU

Khoảng giữa đoạn đường có mảnh đất mang tên Chu 
Hải và phường Kim Dinh thuộc huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà ở thế kỷ trước, rừng cây 

che khuất con đường mòn đất đỏ uốn khúc vào tận chân núi, 
bây giờ đã được tráng nhựa thênh thang thẳng tắp vào vùng đất 
thiêng nhiều ngôi chùa trùng tu sau ngày đất nước đượm màu 
xanh bình yên. Nghe đâu nơi đây ước chừng có đến 80 ngôi 
chùa, tịnh thất, am, động, cốc.

Từ huyện Long Thành qua Tân Thành, ngoài quốc lộ nhìn 
sang hướng trái hiện ra một dãy núi dài trùng điệp cây xanh lơ 
in trên nền trời mơ màng lặng lẽ nao nao cõi lòng như muốn 
khơi dậy trong trái tim bé nhỏ - Quê hương ta đấy!
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Từ chân núi leo bậc thang về phía tay phải là đến chùa Tây 
Phương, ngôi chùa này thuộc tổ đình Linh Sơn tự xây dựng 
trên 200 năm, nằm ở sườn tây vùng núi Dinh.

Qua khỏi ngôi chùa cổ, từng bước trèo lên các tảng đá, theo 
con đường mòn đất, hai bên cây cỏ dại lổm chổm dưới rừng 
già, rồi những gốc cây cổ thụ vài trăm năm mà qua thời gian 
gần như không có vết chân người. Bước qua vũng nước có 
hai nấm mộ cạnh con đường nhỏ, không có bia đề tên, chắc 
hai người nằm yên nghỉ ở nơi hoang vắng này đã không may 
tử nạn trong một cuộc giao tranh ngày trước. Thật bùi ngùi, 
chẳng có một nén nhang tưởng niệm. Lại tiếp tục uốn lượn 
theo con đường mòn, có đoạn nhìn thấy bầu trời, có lúc dưới 
rừng cây thì nghe tiếng chó sủa, Hai con chó nhảy xổ ra gâu 
gâu như muốn nhào vào người đi hành hương. Bổng một vị tu 
sĩ già trong chòi bước ra cánh cửa bếp bằng tre kết đơn sơ, đôi 
bên cúi đầu đáp lễ, rồi người hành hương lại trèo tiếp hướng 
đỉnh núi.

Ánh mặt trời lấp lánh, ước chừng đã qua quãng đường dài 
dốc cao hơn 400 thước, hiện ra hai cây trạng nguyên sắc hoa 
đỏ thắm. Bước lên bậc thang đá thì thấy chùa Hang Mai. Chùa 
này là nơi ẩn tu của hòa thượng Pháp Ngộ. Nơi đây có suối 
mát, nước trong. Ngôi chùa nhỏ, mái tôn, ẩn mình bao quanh 
là những tảng đá to, hướng trước mặt nhìn ra quốc lộ đường về 
thành phố Vũng Tàu.

Nhìn bên dưới chỉ thấy bao quanh những ngọn cây cao lá 
xanh bát ngát, trong lòng lại nao nao, dìu dịu buồn. Thật lặng 
yên. Qua khỏi chùa Hang Mai rẽ về hướng phải có con đường 
in dấu chân người lần mò đi khám phá. Hơn nửa giờ sau lại 
thấy có ai đó buộc dây vải màu đỏ độ hai tấc vào một nhánh 
cây chỉ hướng về ngôi chùa trên cao hơn 100 thước nữa. Người 
hành hương nôn nao đến chùa Hang Tổ, nơi đây có một cái 
hang sâu ẩn náu khi gặp lúc nguy nan.

Sau lưng Hang Tổ trèo lên tận đỉnh núi, tượng Quán Thế Âm 
Bồ tát trang nghiêm, thanh thoát nhìn về hướng thành phố Bà 
Rịa, nhà cửa lô nhô chi chít, xa xa biển mênh mông như tiếp 
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giáp với bầu trời. Dưới triền đá là thượng nguồn của Suối Tiên, 
nước róc rách reo vui qua khe đá, trong veo, chảy xuống thung 
lũng, gieo sự sống cho các chùa, am, thất, động...

Đến chùa Hang Tổ, người hành hương tưởng nhớ đến hòa 
thượng Thích Thiện Phước, hiệu Đức Mẫu Trầu với tên thật là 
Lê Minh Ý thuộc dòng Lâm Tế. Hòa thượng vào chùa lúc còn 
là thiếu niên (16 tuổi), từ Thất Sơn Bảy Núi rồi có duyên với 
vùng đất miền Đông Nam bộ này.

Có những năm, sư Mẫu Trầu ẩn tu trên núi Dài với hòa 
thượng Bửu Đức - chùa Bửu Quang ở Ba Chúc. Cũng có nhiều 
năm, hòa thượng Thiện Phước về Biên Hòa ở Quang Âm tu 
viện rồi về tu tại tổ đình Linh Sơn, xã Hội Bài, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong những năm đất nước chìm trong khói lửa, chùa, am, 
tịnh, thất trơ trọi chỉ còn đống gạch vụn, sư Mẫu Trầu dựng 
ngôi Tam Bảo bằng cây rừng, mái tôn đơn sơ để tăng ni tu 
hành. Thầy trò khai rẫy từ chân núi ra đến cầu Rạch Ván để 
làm nguồn tự túc cho chùa. Hòa thượng mở Phật học đường 
Tây Phương rước chư tôn đức giảng sư về dạy học, khai trí cho 
thế hệ nối tiếp về sau.

Cùng thời gian ấy, một vùng núi Dinh thơ mộng với rừng 
cây gỗ quý mênh mông, sớm tinh sương tiếng chim hót líu 
lo reo vang chào mừng bình minh, tiếng chân sột soạt của 
bầy heo rừng, tiếng mèo rừng meo meo, tiếng khỉ chuyền 
cành chí chóe,... đã đau xót, trơ ra từ cành cho đến thân 
màu vàng lá úa của chất độc hóa học, các loài thú rừng cũng 
từ đó lặng im.

Ngoài quốc lộ, chuyến xe đò chạy ngang qua, nhìn vào 
mà lòng đau quặn thắt. Vào thời ấy, anh em Thành đoàn 
Sài Gòn thấy có một người như tiều phu nhưng vóc dáng tu 
sĩ ẩn hiện sống tu ở vùng đất linh thiêng này. Ông không 
xuống núi mà cùng với vài vị tăng ni, đôi ba ngày ẩn hiện, 
lủng lẳng trên đôi vai gầy từng lon gạo ấm tình mang lên 
đỉnh núi chia sẻ cho nhiều người. Ông còn giúp vài vị ni 
học cứu thương để cứu người. Điều hết sức kính trọng, đau 
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xót trước cảnh tóc tang, người tử nạn nhiều, sư Mẫu Trầu 
thành lập cô nhi viện Phước Lộc Thọ huyện Long Thành 
đón nhận trên 250 trẻ mồ côi bị bỏ rơi, người già neo đơn 
không nơi nương tựa về chắt chiu sống ở nơi đây. Bữa cơm, 
bữa cháo đạm bạc vươn lên sức sống. Thật quí thay tấm 
lòng của hòa thượng và chư tăng ni chịu đựng gian khổ 
ngày ấy thấm nhuần lời Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh là 
cúng dường chư Phật”.

Chùa Hang Tổ bây giờ được xây dựng lại, vách sau lưng áp 
núi, thật khiêm tốn ngôi chánh điện trên nền tảng đá nhỏ. Một 
cây vú sữa gốc thật to, tàn lá sum suê đầy trái đu đưa che mát 
nơi này. Sư Thanh là người thiết kế công trình cùng vài vị tăng 
trẻ, thầy trò ngày ngày sắp xếp từng viên gạch, đá đẽo, quyết 
tâm trùng tu lại ngôi chùa.

Cái Hang Tổ cạnh chánh điện là di tích văn hóa cách mạng, 
nơi hòa thượng Thích Thiện Phước ẩn náu trong năm tháng 
chiến tranh khốc liệt, ngày ngày khói hương lan tỏa. Sau lưng 
là những bậc thang đá xếp lên đỉnh núi với tượng Quán Thế 
Âm vào mùa xuân mai nở vàng rực rỡ, xa xa là biển xanh lơ 
mênh mông.

Người hành hương lên đến chùa Hang Tổ ngồi thở giây phút 
hưởng không khí trong lành bên tách trà ấm bằng những lá cây 
thuốc mà hồi tưởng ghi ơn những bậc tiền nhân.

Đường lên chùa Hang Tổ ngày hôm nay được khai phá có 
đến ba ngõ đi. Con đường lên theo ngõ chùa Hang Mai, con 
đường qua cầu sập, đã được xây xi măng lên Bửu Tràng Sơn Tự 
và con đường uốn quanh qua ngõ Lâm Sản, khác với ngày xưa 
đổ mồ hôi, thấm đẫm lưng áo vất vả gian nan.

Trong tâm người hành hương mãi mãi in sâu ngôi chùa 
Hang Tổ, ngôi chùa mà hòa thượng Thiện Phước, gọi Sư Mẫu 
Trầu với tấm lòng bao la, nhân hậu, suốt cả cuộc đời sống vì 
mọi người, vì đồng bào ruột thịt mà ông xem như núm ruột 
của ông.

Linh thiêng - chùa Hang Tổ, ngàn năm gió vi vu, reo vui, 
thanh thoát. 



 TỪ QUANG TẬP 22

TỦ SÁCH PHẬT HỌC 167

Kinh Bách dụ
ĐẶNG HÙNG ANH

                                               
 ĐẦU HÓI BỊ CHỌI LÊ

Thuở xưa có người ngu, đầu hói
Bị một tên khùng, chọi quả lê
Chọi nhiều, đổ máu thấy ghê
Mà người hói vẫn một bề đứng yên
Người bạn thấy ngạc nhiên, ái ngại
Hỏi: Sao anh không chạy tránh đi?
Còn đứng ở đó làm gì
Để cho hắn mãi ném lê vào đầu!
Người ngu nói: Tên này ngu ngốc
Thấy đầu tôi không tóc nên lầm
Tưởng là cục đá lạ lùng
Lấy lê mà ném lung tung, quấy rầy
Biết hắn ngu, ỷ đầy sinh lực
Đứng ra oai, phô sức của mình     
Nên tôi không chấp, nhịn thinh
Để người ngoài có cái nhìn nể nang
Bạn nói: Anh mới là ngốc nghếch
Còn chê người, chẳng biết nghĩ sao?
Bị người ta chọi vào đầu
Mà trân mình chịu đớn đau, lạ đời!
Tu, lấy đuốc tuệ soi đường hướng
Đừng giả phô hiền tướng, huênh hoang
Nhẩn nhục đâu chỉ một đàng
Thấy dữ không tránh, họa mang vào người          
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 KẺ NGU ĐỂ DÀNH SỮA BÒ

Thuở xưa có người nuôi bò sữa
Đợi chờ ngày khách khứa đến chơi
Tiệc vui sẽ có nhiều người
Định là lấy sữa bò tươi đãi đằng
Hắn nghĩ rằng: Ngày ngày vắt sữa
Số lượng nhiều biết chứa ở đâu
Sữa nặn ra để quá lâu
Sẽ chua hư mất còn đâu vị mùi
Chi bằng để bụng bò nó giữ
Khi mọi người đến dự, vắt ngay
Để làm cho được chuyện này
Bê con, bò mẹ từ rày tách ra
Vừa một tháng đi qua, chờ đợi
Đúng ngày mời, khách tới vui thay
Sau khi chào hỏi đủ đầy
Hắn ra chuồng để dắt ngay bò vào
Nhưng vắt mãi sữa nào có chảy
Biết lấy gì mà đãi khách đây
Có người khách nổi sân ngay
Có người cười nhạo cho đây ngu đần
Bò sinh sữa để phần con bú
Sữa sinh ra vừa đủ con dùng
Bê không bú, sữa sẽ dừng
Đâu của người mà trữ trong bụng bò?
Nếu những ai có lòng bố thí
Lấy cái mình chuẩn bị mà lo
Của người còn ở trong kho
Đứng ngoài dự tính sao cho vẹn toàn
Và chưa kể thời gian lần lữa
Bao đổi thay, may rủi nào hay
Muốn làm điều thiện, làm ngay
Vô thường, ai biết ngày mai thế nào.../.                                                                          
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NHÀ SƯ HUỆ NHẪN - 
NGƯỜI SÁNG LẬP PHÁI  
PHẬT GIÁO ĐÔNG SƠN

       NGÔ THỊ NHUNG

Thiền sư Huệ Nhẫn, thế danh là Vương Quán Viên, bố 
chết sớm, ở với mẹ, chịu khó học tập, năm 19 tuổi vào 
tu ở chùa Báo Ân, thuộc huyện Siêu Loại, một ngôi 

chùa nổi tiếng từ đời Lý. Lúc ngoài 20 tuổi, ngài theo học hai 
nhà sư Nghĩa Trụ và Chân Giám, tài năng ít người sánh kịp.

 Đầu năm niên hiệu Trùng Hưng (1285 - 1292), nước ta gặp 
nhiều khó khăn, đạo Phật suy dần, nhiều người theo đạo Phật giảm 
sút lòng tin, nhưng sư Huệ Nhẫn vẫn kiên trì củng cố đạo Phật và 
từ chùa Báo Ân dời về chùa Đông Sơn (huyện Chí Linh), rồi lập 
ra phái Phật giáo Đông Sơn. Từ đó, ngài được gọi là Hòa thượng 
Đông Sơn. Sự tích còn ghi rõ trong 5 tấm bia dựng ở chùa Quang 
Khánh, ngôi chùa do ngài khởi tạo ở quê nhà, xã Dưỡng Mông, 
huyện Kim Thành, (Hải Hưng cũ) nay là tỉnh Hải Dương.

- Quang Khánh tự bi minh tự (bia chùa Quang Khánh có cả 
bài minh và bài tựa) dựng năm Hồng Thuận thứ 7 (1515) ghi 
rõ tiểu sử và chủ trương tiến bộ của nhà sư Huệ Nhẫn.

- Tĩnh Hạnh tháp bi ký (Bia tháp Tĩnh Hạnh) dựng năm 
Cảnh Hưng thứ 18 (1757) nói lên hoạt động của nhà sư Tĩnh 
Hạnh, Thích Như Văn.

- Liên Phương tháp bi ký (Bia tháp Liên Phương) cũng dựng 
năm Cảnh Hưng thứ 18 (1757) ghi tiểu sử của nhà sư Thích 
Trừng Trừng.

- Một bia ghi bài thơ chữ Nôm và một bia ghi bài thơ chữ 
Hán của Lê Thánh Tông nói về chùa Quang Khánh.

Ngài sống rất giản dị và trong sạch, không nhận của ai bất kỳ 
một lễ vật biếu xén nào, mà tự mình cày cấy, trồng tỉa để nuôi 
mình và lập nhà chữa bệnh giúp dân nghèo. Ngài là một vị lương 
y nổi tiếng, đã chữa khỏi bệnh đau mắt cho vua Trần Minh Tông.
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Khoảng năm niên hiệu Hưng Long (1293 - 1313), tệ nạn tin 
ma quái, đồng cốt hoành hành, ngài cùng học trò xuống núi, 
đi khắp nơi giải thích cho nhân dân biết biết điều hay để theo, 
thấy điều dở để tránh. Lúc bấy giờ, vua Trần Nhân Tông mới 
bắt đầu đi tu, và kính phục ông. Vua Trần Anh Tông thường 
đến thăm chùa và ban cho ngài tên hiệu là Huệ Nhẫn Quốc sư. 
Ngài không nhận phẩm hàm đó, nhưng mỗi khi nước nhà có 
việc lớn, ngài vẫn vào cung để góp ý với vua.

Năm Khai Thái thứ 2 (1325), nửa đêm 27 tháng Giêng, sư 
mất, thọ 69 tuổi, đi tu 51 năm. Sau đó vua Trần Minh Tông 
phong cho ông là Huệ Nhẫn đại thánh, Từ Giác quốc sư, còn 
cấp tiền để sửa chữa chùa Quang Khánh.

Những người nối gót sư Huệ Nhẫn để phát huy truyền thống 
của Phật giáo Đông Sơn qua các triều đại, kể ra cũng khá nhiều. 
Sách Thiền ngôn truyền đăng lục (in thời Tự Đức) có ghi tên 
khoảng 25 người, nhưng qua các bia nói trên, chỉ thấy nói đến 
3 người: Hướng Lâm, Tì Khâu là người trực tiếp nối pháp ngài 
và quản lĩnh cả phái đạo; Thích Như Văn là người xã Kim Bôi, 
huyện Đông Triều đi tu từ năm 14 tuổi, là người thứ 10 trụ trì 
chùa Quang Khánh; và Thích Trừng Trừng xuất thân từ một gia 
đình thợ đá, quê ở Giáp Sơn (Hải Dương). Năm 23 tuổi nhân 
theo cha đến chùa Đông Sơn xây thềm đá, rồi xin theo học đạo, là 
người trực tiếp nối pháp Thích Như Văn và là người thứ 11 trụ trì 
chùa Quang Khánh (là ngôi chùa do sư Huệ Nhẫn khởi tạo. Đây 
là một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng trên đất Hải Dương. 
Thời Nguyễn chùa có trên 120 gian, 32 tháp sư, hàng trăm pho 
tượng cổ và nhiều bia ký. Năm 1947, do chiến tranh, chùa bị phá 
hủy hoàn toàn. Sau ngày miền Bắc giải phóng, chùa được khôi 
phục, đến nay cũng chỉ đạt một phần nhỏ của kiến trúc. Riêng hệ 
thống tháp vẫn được bảo tồn như xưa. Hội chùa Quang Khánh 
cũng bắt nguồn từ kỷ niệm ngày mất của sư Tuệ Nhẫn (Hội bắt 
đầu từ ngày 24-26 tháng Giêng, 26 là ngày trọng hội)).

Chủ trương của Phật giáo Đông Sơn là tích cực tham gia lao 
động, cứu giúp nhân dân trong khi đau ốm hoặc đói rét, đồng 
thời dung hòa với Nho giáo, do đó được nhiều người đồng tình 
và ca ngợi. 
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   Câu hỏi 
    của con người 

                                                
NGUYỄN VĂN THỨC

Con bướm 
đậu trên cành hoa
thảnh thơi
hút mật
đôi cánh lung linh nắng
Con người
đi tìm hạnh phúc
qua lăng kính ảo
cô đơn
hoài nghi
tha hóa
Con người hỏi con bướm
bí quyết hút nhụy cuộc đời 
như con bướm hút nhụy hoa 
không biết cách trả lời
con bướm bị xua đuổi 
giàn hoa cũng bị xô đổ./. 
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 HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ    
 CHO CỘNG ĐỒNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM: 

NHỮNG THÀNH TỰU TIÊU BIỂU

      THÍCH THƯỜNG QUANG
      DƯƠNG HOÀNG LỘC 
                                         
Đặt vấn đề
Hơn 2.500 năm du nhập và phát triển, ảnh hưởng sâu rộng 

trong đời sống của con người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam 
luôn tỏa sáng với tinh thần từ bi, cứu khổ độ sinh thông qua 
phương châm nhập thế hành đạo để hộ quốc an dân, nhất là 
luôn đề cao tinh thần “Phụng sự chúng sinh tức cúng dường 
chư Phật” của các thế hệ Tăng, Ni và Phật tử nước nhà. Theo 
đó, một lĩnh vực mà không thể nào không nhắc đến đó là những 
đóng góp của Phật giáo trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế 
nhằm hỗ trợ sức khỏe cho người dân từ các làng quê cho đến 
thành thị trên khắp mọi miền đất nước đem lại niềm vui, hạnh 
phúc cho xã hội. Bài viết này bước đầu giới thiệu và đánh giá 
những thành tựu trên lĩnh vực này của Phật giáo nước ta hiện 
nay, nhất là có ý nghĩa tại thời điểm kỉ niệm 35 năm thành lập 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành và phát triển trong lòng 
dân tộc.

Dịch vụ y tế là một bộ phận căn bản của dịch vụ xã hội
Là một quốc gia nông nghiệp cùng với khí hậu nhiệt đới, 

thời tiết diễn biến phức tạp là nguyên nhân dẫn đến phát sinh 
nhiều loại bệnh tật trong cuộc sống của người dân Việt Nam. 
Mặt khác, việc thiếu kiến thức khoa học sức khỏe hiện đại, lối 
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sống kém văn minh cũng là căn nguyên dẫn đến bệnh và tuổi 
thọ kém của người dân nước ta ngày trước. Đặc biệt, phần lớn 
người dân Việt Nam sống ở nông thôn còn khó khăn, mạng lưới 
y tế nhà nước không đủ đáp ứng về số lượng lẫn chất lượng, 
cho nên rất cần vai trò của các tổ chức xã hội tham gia vào việc 
khám chữa bệnh cho người dân. Hiện tại, một thực tế cần phải 
nhìn nhận là ở Việt Nam, do ngân sách nhà nước eo hẹp và việc 
gia tăng dân số, nên việc duy trì và cải thiện vấn đề cung cấp 
dịch vụ y tế cho người dân từ phía nhà nước là một khó khăn, 
thách thức lớn. Vì vậy, gánh nặng cho người sử dụng dịch vụ 
y tế nhà nước là rất lớn. Trước thực trạng ấy, việc xây dựng và 
mở rộng hệ thống dịch vụ y tế mang tính phi lợi nhuận rất cần 
thiết, mang ý nghĩa xã hội, có tính nhân văn sâu sắc, nhất là với 
các đối tượng xã hội ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số vốn còn khó khăn hay đang trong 
tình trạng nghèo đói.

Ngày nay, việc cung cấp dịch vụ y tế cho người dân được xem 
là một hình thức của dịch vụ xã hội (Social service). Dịch vụ 
xã hội là hành động hay hoạt động bác ái có tổ chức, là chương 
trình hay phương thức sử dụng nhân viên xã hội và những 
chuyên viên liên quan để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội - 
tức sự duy trì và làm gia tăng hạnh phúc cho con người trước 
những hụt hẫng do biến đổi về kinh tế - xã hội, mất việc làm, 
ốm đau, tuổi già,… Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo là bộ phận 
quan trọng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xã hội mà không 
thể không tính đến... Theo nhóm tác giả của Phát triển dịch vụ 
xã hội ở nước ta đến năm 2020, một số vấn đề lí luận và thực 
tiễn, cho biết có 4 loại hình dịch vụ xã hội: Dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ văn hóa - thông tin - 
thể thao - khoa học và dịch vụ cộng đồng, trợ giúp xã hội1. Đây 
là cách phân chia theo phạm vi hoạt động. Ngoài ra, nếu phân 

1. Trần Hậu, Đoàn Minh Huấn (2012), Phát triển dịch vụ xã hội ở nước 
ta đến năm 2020, một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Hà Nội, Nxb. Chính 
trị quốc gia, trang 42-45.
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chia theo đối tượng xã hội, thì dịch vụ xã hội còn có: Dịch vụ 
xã hội cho người cao tuổi, dịch vụ xã hội cho người bị nhiễm 
HIV/AIDS, dịch vụ xã hội cho người khuyết tật, dịch vụ xã hội 
cho thanh thiếu niên,… Việc cung cấp dịch vụ xã hội này có 
ý nghĩa quan trọng đối với người dân, đặc biệt đối với những 
đối tượng xã hội, các nhóm dễ bị tổn thương. Sức khỏe là nền 
tảng của hạnh phúc, cùng với giáo dục, là một trong hai tiêu 
chí cơ bản để đánh giá nguồn vốn của con người. Sức khỏe có 
vấn đề chính là khi người ta bị bệnh, khuyết tật hay thoái hóa. 
Con người, với tư cách là một thành viên xã hội, có nhu cầu 
được tiếp cận những nguồn tài nguyên vật chất và xã hội để giữ 
gìn sức khỏe, để điều trị bệnh tật và vượt qua tật nguyền. Hễ 
một thành viên của xã hội không được hay thiếu chăm sóc sức 
khỏe sẽ dẫn đến hậu quả là bệnh tật và góp phần tạo nên một 
số vấn đề xã hội khác như nghèo đói, thất nghiệp, căng thẳng, 
bị cô lập,…2

Các tổ chức tôn giáo cần được xem là thành phần quan trọng 
trong việc cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân. Việc cung 
cấp các dịch vụ xã hội nhằm hướng đến đáp ứng nhu cầu căn 
bản của con người, đem đến hạnh phúc của đa số quần chúng 
nhân dân qua việc cung ứng các dịch vụ sức khỏe, giáo dục, 
nhà ở,… và làm thăng tiến bộ phận yếu thế, khốn khổ trong xã 
hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. Từ sau thời 
kỳ đổi mới, nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, các 
hoạt động dịch vụ xã hội ngày một mở rộng khi nhà nước nhận 
ra vai trò của toàn dân trong sự hiệp lực cùng giải quyết các vấn 
nạn xã hội và chăm lo cho cộng đồng3. 

Ngôi chùa Việt Nam với truyền thống chữa bệnh cứu người
Đạo Phật cho rằng bệnh tật là một trong những nỗi khổ lớn 

nhất của đời người. Nó trực tiếp giày vò thân, tâm của người 
mắc bệnh với sự đau đớn, lo buồn và sợ hãi. Cho nên, muốn 

2, 3. Dương Hoàng Lộc (2013), Hoạt động y tế của Phật giáo Bình 
Dương - dưới góc nhìn dịch vụ xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 
11 (125)/ 2013, trang 47. 
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cứu người và thể hiện lòng từ bi thì trước tiên phải giúp họ 
làm sau thoát khỏi nỗi khổ này. Trong quan niệm của Phật 
giáo, bệnh tật có mối quan hệ chặt chẽ với tâm và nghiệp của 
mỗi người, nên thông qua việc chữa trị làm sao giúp cho người 
bệnh được an vui nơi tâm và dần xả bỏ những nghiệp xấu. Điều 
này sẽ giúp họ có đời sống nội tâm an lạc, thoải mái trong một 
cơ thể khỏe mạnh. Mặt khác, thông qua việc chữa bệnh sẽ góp 
phần phổ cập kiến thức y học, vận dụng y học Phật giáo vào 
trong thực tiễn cuộc sống và để pháp thí - tức truyền bá tư 
tưởng nhà Phật đến đông đảo quần chúng. Vì vậy, Phật giáo 
luôn chủ trương tín đồ phải thông thạo y phương minh để chữa 
trị hiệu quả cho người bệnh. Y phương minh của nhà Phật là 
hệ thống kiến thức y học dùng để bảo vệ sức khỏe, chữa bệnh, 
nhằm xoa dịu nỗi đau về thân và tâm của con người4.

Khi Phật giáo đến Việt Nam, thông qua việc chữa bệnh, các 
nhà sư xem đó là phương tiện hữu hiệu để truyền đạo. Muốn 
vậy, bắt buộc họ phải nắm vững các kiến thức y phương minh 
của Phật giáo. Về sau, Phật giáo Việt Nam, khi là quốc giáo hay 
lúc lui về xóm làng, rất quan tâm đến việc bốc thuốc cứu đời, 
đối tượng từ vua quan cho đến tầng lớp dân dã. Nhà sử học 
Hà Văn Tấn đã cho biết: Một số ngôi chùa làm nơi chữa bệnh 
cho dân - một chức năng của chùa Việt ở nông thôn nước ta. 
Và, ngôi chùa trong nhiều trường hợp, đã làm chức năng của 
một bệnh viện. Một bi kí thế kỷ XIV trên vách núi Non Nước 
(tỉnh Ninh Bình) cho biết ngôi chùa ở đây đã có một loại ruộng 
gọi là “bệnh điền” (có nghĩa là ruộng chữa bệnh), thu hoạch ở 
loại ruộng này hẳn là được chi dùng cho việc chữa bệnh cho 
dân. Trên núi Yên Tử, vẫn còn những di tích được coi là nơi 
chế biến dược liệu của các nhà sư xưa kia. Trong nhiều vườn 
chùa, bên cạnh cây ăn quả, cây cảnh, người ta còn trồng các 
cây thuốc. Có nhà sư đã trở nên những thầy thuốc giỏi. Nổi 

4. Dương Hoàng Lộc (2013), Hoạt động y tế của Phật giáo Bình Dương 
- dưới góc nhìn dịch vụ xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 11 
(125)/ 2013, trang 47. 
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tiếng nhất là nhà sư Tuệ Tĩnh, tác giả sách Nam dược thần 
diệu, ghi lại những bài thuốc hiệu nghiệm, dùng toàn dược liệu 
cây cỏ Việt Nam. Ván in một số sách của ông cũng được cất giữ 
trong các chùa5. Từ núi non hoặc các làng quê xa, các nhà sư 
còn được triệu thỉnh về kinh để chữa bệnh cho vua và hoàng 
tộc, quan lại. Chẳng hạn, thời Lý, nhà sư Nguyễn Minh Không 
chữa được căn bệnh lạ là toàn cơ thể mọc lông như hổ của vua 
Lý Thần Tông. Hay dân gian còn truyền lại câu chuyện nhà 
sư Hữu Đức - Thông Ân tịnh tu trên núi Tà Cú (huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã gửi thuốc về kinh đô Huế 
chữa hết bệnh cho Hoàng thái hậu Từ Dũ nên Vua Tự Đức mới 
ban tên ngôi cổ tự trên núi này là Linh Sơn Trường Thọ. 

Vì thế, ở Việt Nam, không thể không nhìn nhận Phật giáo 
là một tổ chức xã hội có đóng góp rất nhiều trên phương diện 
khám, chữa bệnh cho người dân - một cách thức thể hiện lòng 
từ bi của người con Phật vào thực tiễn cuộc sống, xưa cũng như 
nay, đồng thời góp phần xây dựng nên truyền thống hộ quốc an 
dân, nhập thế hành đạo để cứu khổ độ sinh qua hàng ngàn năm 
lịch sử. Truyền thống và hoạt động này vẫn còn được tiếp tục 
phát huy giá trị trong đời sống của con người Việt Nam hiện tại. 

Những hoạt động cung cấp dịch vụ y tế tiêu biểu của Phật 
giáo Việt Nam hiện nay

Dựa vào những tư liệu mà chúng tôi có được, có thể trình 
bày những hoạt động cung cấp dịch vụ y tế nổi bật và chủ yếu 
của Phật giáo Việt Nam hiện nay như sau: 

- Thứ nhất, hiện nay, cả nước có đến 65 Tuệ Tĩnh Đường và 
hàng trăm phòng khám thuốc Nam, châm cứu phục vụ nhu cầu 
khám chữa bệnh cho người dân. Những cơ sở này hoàn toàn miễn 
phí, giúp ích cho người nghèo khó, những trường hợp gia đình 
chính sách hoặc neo đơn khi phải đối phó với bệnh tật. Cụ thể hơn 
nữa, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có 2 Tuệ Tĩnh Đường ở 
chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận) và Tịnh xá Trung Tâm (quận 

5. Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử văn hóa Việt Nam, Hà Nội, Nxb 
Hội nhà văn, trang 276-277. 
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Bình Thạnh). Hai cơ sở này được xem là có nhiều nhân lực tham 
gia và giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực Đông - Tây y, được đầu tư cơ 
sở hạ tầng tốt. Trong năm 2006, Tuệ Tĩnh Đường chùa Pháp Hoa 
đã khám 14.657 lượt bệnh nhân, châm cứu 4.565 lượt người, hốt 
123.200 thang thuốc Nam với tổng trị giá là 563.345.000 đồng 
và khám bệnh Tây y cho 4.700 lượt người, tiền thuốc 20.675.000 
đồng. Còn Tuệ Tĩnh Đường Tịnh xá Trung tâm khám 33.120 
lượt bệnh nhân, hốt 57.600 thang thuốc, tổng trị giá 192.000.000 
triệu đồng6. Gần 30 năm nay, chùa Vạn Thọ (quận 1) là nơi được 
người dân thành phố cũng như các tỉnh lân cận biết đến như là nơi 
chuyên chữa trị các chứng bông gân, trật khớp, bó gãy xương….
với phương thuốc gia truyền. Trực tiếp chữa là các nhà sư trong 
chùa, họ là những lương y và được đào tạo y học cổ truyền. Còn 
Linh Quang Tịnh xá (Quận 4) chuyên chữa các bệnh thần kinh 
tọa, viêm xoang, bại liệt, viêm xương khớp,… miễn phí cho bà 
con nghèo trên địa bàn Quận 4. Một số ngôi chùa khác như chùa 
Kỳ Quang II (quận Gò Vấp), chùa Đinh Hương (Quận 12), chùa 
Tập  Thành (quận Bình Thạnh), Tịnh Xá Lộc Uyển (Quận 6), 
chùa Phước Hòa (quận Gò Vấp),… có phòng khám và phát thuốc 
cho cộng đồng, theo hình thức Đông - Tây y kết hợp. Điều này đã 
cho thấy vai trò rất lớn của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, có tính hiệu quả và 
chuyên sâu, không chỉ cho người dân nghèo, người nhập cư ở tại 
thành phố mà còn phục vụ các tỉnh lân cận. 

- Thứ hai, bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo Bình 
Dương là một điểm sáng trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho 
cộng đồng dân cư. Được biết, Bình Dương là một tỉnh có tốc độ 
phát triển kinh tế cao, thu hút các luồng đầu tư nước ngoài đến 
đây và là tỉnh có đông người dân nhập cư tìm kiếm việc làm, 
cuộc sống của họ còn vất vả, nhất là khi gặp trở ngại từ bệnh 

6. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, Báo cáo 
tổng kết công tác Phật sự năm 2006 và chương trình hoạt động Phật sự  
năm 2007 của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 
Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, trang 19-20. 
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tật. Cho nên, trong nhiều năm qua, Phật giáo Bình Dương đã có 
nhiều hoạt động tích cực, nổi bật trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ 
cộng đồng. Ngày càng có nhiều phòng khám chữa bệnh được 
mở ra và bước đầu đã hình thành một mạng lưới cung cấp dịch 
vụ khám chữa bệnh miễn phí của Phật giáo cho người dân trong 
và ngoài tỉnh Bình Dương. Theo khảo sát sơ bộ thì thấy hầu 
hết các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều có các cơ sở hoạt 
động y tế của Phật giáo: Thành phố Thủ Dầu Một (chùa Hội 
Khánh, chùa Thuận Thiên, Chùa Hưng Đức, chùa Tây Tạng, 
chùa Bửu Nghiêm, chùa Long Minh), huyện Thuận An (chùa 
Thiên Phước, chùa Thiên Chơn, chùa Phổ Minh, chùa Long 
Bửu, Chùa Phật Ân), huyện Tân Uyên (chùa Hưng Khánh, 
chùa Quan Âm), huyện Bến Cát (chùa Hưng Mỹ), huyện Dĩ 
An (chùa Núi Châu Thới), huyện Dầu Tiếng (chùa Pháp Hoa, 
chùa Thai Sơn). Những cơ sở y tế này, trong thời gian qua, đã 
hỗ trợ rất tích cực cho cộng đồng trong việc chữa bệnh, bốc 
phát thuốc miễn phí cho người nghèo mỗi khi họ gặp ốm đau, 
bệnh tật. Song song đó, được biết có một số vị tăng ni đã không 
ngừng học tập, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn y học để 
trực tiếp chữa bệnh như: Hòa thượng Thích Thường Quang, Ni 
sư - Bác sĩ Thích Nữ Liên Thanh, Sư cô Thích Nữ Hiếu Ngọc, 
Đại đức Thích Thiện Chức, Đại đức Thích Thiện Đạo... Đặc 
biệt, một số phòng khám đã tạo được ưu thế trong việc chữa trị 
bệnh cho người dân. Phòng khám chùa Thiên Phước (thị trấn 
Lái Thiêu, huyện Thuận An) được biết đến là nơi chuyên chữa 
bệnh nhi với các chứng ho, cảm sốt, ban,… Còn phòng khám 
Hạnh Quang (chùa Tây Tạng) có ưu thế trong việc châm cứu 
trị các chứng bệnh liên quan đến thần kinh tọa, xương khớp và 
viêm xoang,… Để hoạt động và phục vụ tốt cho cộng đồng, họ 
phải tự lực tìm nguồn kinh phí hỗ trợ, thông qua việc vận động 
các tổ chức và cá nhân bên ngoài ngoài xã hội cùng tham gia7. 

7. Dương Hoàng Lộc (2013), Hoạt động y tế của Phật giáo Bình Dương 
- dưới góc nhìn dịch vụ xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 11 
(125)/2013, trang 50-51. 
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Đặc biệt, không thể không đề cập đến Phòng khám Đa khoa Từ 
thiện Long Bửu, hiện tọa lạc tại chùa Long Bửu (xã An Phú, 
huyện Thuận An) do Ni sư - Bác sĩ Thích Nữ Liên Thanh phụ 
trách. Đây là một cơ sở khám, chữa bệnh cho người dân mang 
tính chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả lớn cho xã hội và tạo 
được uy tín trong, ngoài nước. Ngoài việc điều trị cho giới tăng 
ni và Phật tử, phòng khám chủ yếu phục vụ chính cho những 
người nghèo, khó khăn và người già neo đơn. Việc khám và điều 
trị cho bệnh nhân tại đây theo hướng Đông - Tây y kết hợp. Cơ 
sở vật chất của phòng khám khá quy mô với 20 phòng dùng để 
khám, điều trị cho bệnh nhân theo các chuyên khoa: Đông y, 
Tây y, dược, cận lâm sàng, xét nghiệm, X-quang… Các thiết bị, 
máy móc y tế tại đây được trang bị đầy đủ, hiện đại như: Máy 
siêu âm, xét nghiệm, đo điện tim, X quang,… Ngoài ra, phòng 
khám còn được sự hỗ trợ thường xuyên của nhiều cơ quan, 
tổ chức ở trong và ngoài nước. Trong giai đoạn từ 2002-2009, 
Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu đã khám và phát 
thuốc miễn phí cho 200.000 bệnh nhân nghèo không chỉ trong 
tỉnh Bình Dương mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác. Trong vòng 
5 năm qua, Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu đã khám, 
điều trị, cấp thuốc miễn phí cho nhiều đối tượng xã hội, tặng 
trang thiết bị cho các cơ sở y tế với tổng trị giá trên 8,5 tỉ đồng8. 
Có thể nói, Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu là lá cờ 
đầu trong hoạt động y tế của Phật giáo Bình Dương hiện nay. 
Những hoạt động của phòng khám đã góp phần rất lớn trong 
việc chăm lo sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật và nỗi đau buồn cho 
bệnh nhân vốn là những đối tượng có hoàn cảnh nghèo khó, 
vốn chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống. Mặt khác, phòng 
khám đã tạo được một nguồn tài nguyên khá vững chắc thông 
qua sự ủng hộ thường xuyên của các cá nhân, tổ chức trong và 
ngoài nước để ngày một phát triển hơn. 

8. Dương Hoàng Lộc (2013), Hoạt động y tế của Phật giáo Bình Dương 
- dưới góc nhìn dịch vụ xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 11 
(125)/2013, trang 52. 
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- Thứ ba, ngày nay, mạng lưới y tế ở Đồng bằng sông Cửu 
Long, tuy có phát triển hơn trước, nhưng thực sự vẫn chưa đáp 
ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày một nhiều của người 
dân. Nhìn chung, đời sống người dân nông thôn nơi đây còn 
nhiều khó khăn nên việc chi trả tiền khám chữa bệnh là một 
vấn đề lớn, thậm chí là quá sức của họ khi chẳng may gặp phải 
những căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều trường hợp phải bán ruộng 
đất, cầm cố nhà cửa, rơi vào cảnh nghèo nàn, kinh tế gia đình 
suy kiệt và con cái phải bỏ học. Cho nên, với tấm lòng từ bi và 
thực hành cứu khổ độ sinh, nhiều ngôi chùa đã tổ chức phòng 
thuốc để khám, chữa bệnh cho người dân nông thôn. Có thể kể 
đến một số chùa tiêu biểu: Chùa Phước Thiện (xã Lương Quới, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), chùa Tân Khánh (xã Tân 
Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), chùa Khải Tường (xã 
Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), chùa Phước Long 
(xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), chùa Hương Sơn 
(phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), chùa Phật 
Học (phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), chùa 
Tâm Thành (xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), 
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chùa Phong Lợi (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 
Liêu), Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (phường 4, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau),… Việc các chùa mở phòng khám chữa bệnh cho 
người dân chính là góp phần rất lớn trong việc xã hội hóa hoạt 
động y tế, hỗ trợ việc chữa trị kịp thời của người dân vùng sâu, 
vùng xa. Đặc biệt, đồng bào Khmer ở các tỉnh, thành Đồng bằng 
sông Cửu Long vốn còn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống thấp 
và rất cần hỗ trợ y tế từ nhà nước cùng các tổ chức xã hội. Để 
phát huy nội lực cộng đồng, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước 8 
tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực trong 
công tác này như tổ chức phát thẻ bảo hiểm cho người nghèo,  
tổ chức khám chữa bệnh tại chùa do y bác sĩ thiện nguyện từ 
Thành phố Hồ Chí Minh về đảm trách, đặc biệt là mở phòng 
thuốc từ thiện để kịp thời giúp đỡ bà con. Tại Kiên Giang, phần 
lớn các chùa Khmer tại đây đều có phòng thuốc Nam để khám 
chữa bệnh miễn phí cho người dân trong phum, sóc. Nổi tiếng là 
chùa Klang Mương (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) 
với phòng thuốc Nam miễn phí cho bệnh nhân khám chữa bệnh, 
bình quân mỗi năm phát hàng chục ngàn thang thuốc9. 

- Thứ tư, Phật giáo Việt Nam đã có những hồi ứng tích cực 
với căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS phát triển mạnh ở Việt Nam vào 
thập niên 1990 của thế kỷ XX. Cụ  thể,  đó là Dự án “Sáng kiến 
lãnh đạo Phật giáo” được tổ chức thiết lập tại Việt Nam vào năm 
2002. Đây là một dự án quốc tế lớn, được phát triển bởi chính 
phủ và các tổ chức Phật giáo thuộc các nước Buhtan, Campu-
chia, Trung Quốc, Lào, Mongolia, Miến Điện, Thái Lan và Việt 
Nam phối hợp cùng UNICEF. Tại Việt Nam, dự án này nhằm 
mục đích xây dựng kĩ năng cho tăng ni, Phật tử chăm sóc cảm 
thông với người bị nhiễm HIV/AIDS trên khắp ba miền đất nước 
gồm Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, trong đó 

9. Danh Lắm, Đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Kiên 
Giang. In trong: Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Học viện Phật giáo Nam 
tông Khmer, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer 
đồng hành cùng dân tộc, Kiên Giang, tháng 6/2014, trang 356
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Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong đi đầu. Những 
hoạt động chính của dự án gồm: Tăng ni, Phật tử giáo dục cho 
cộng đồng, nhất là thanh niên, về căn bệnh HIV/AIDS và chăm 
sóc bệnh nhân tại nhà hoặc bệnh viện khi họ ốm đau. Đặc biệt, 
các vị tăng ni và Phật tử còn dạy cho họ các phương pháp thiền 
trị liệu, thực hiện các nghi lễ của tôn giáo, tổ chức các khóa tu 
để họ vượt qua khủng hoảng, bất an mà sống vui, sống khỏe. 
Đối với những thành kiến, sự phân biệt đối xử của cộng đồng, 
thông qua phương pháp thuyết pháp và các cuộc trò chuyện, tổ 
chức thăm viếng và ăn uống cùng nhau, tụng kinh cầu nguyện 
đã giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm và cộng đồng giảm thiểu sự 
xa lánh, kì thị10. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo mở 4 
cơ sở hỗ trợ và tư vấn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại chùa Diệu 
Giác (Quận 2), chùa Kỳ Quang II (quận Gò Vấp), chùa Linh Sơn 
(quận Bình Thạnh) và chùa Phổ Quang (quận Tân Bình). Để có 
thể nắm được những hoạt động chính và con số cụ thể, một báo 
cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
ghi nhận lại như sau: Trong 6 tháng đầu năm 2009, các cơ sở 
này đã thực hiện được: Tổ chức 12 lớp tập huấn ngắn hạn cho 
tình nguyện viên và cộng tác viên, tổ chức 20 đợt truyền thông 
phổ biến kiến thức cơ bản về HIV/AIDS cho cộng đồng, tư vấn 
trực và gián tiếp cho 300 lượt trẻ nhiễm và thân nhân, theo dõi 
298 trẻ nhiễm và giúp đỡ, tổ chức 48 lượt kĩ năng phòng tránh 
HIV/AIDS,…11. Hiện tại, dự án này đã kết thúc giai đoạn I và bắt 
đầu chuẩn bị triển khai giai đoạn II. 

- Thứ năm, bên cạnh sự hỗ trợ về y tế, một số chùa còn tiến 
hành hỗ trợ về mặt tinh thần cho người bệnh thông qua các 
khóa tu, các khóa thực tập thiền định, giảng pháp và tổ chức 

10. An Đạt, Chương trình sáng kiến lãnh đạo Phật giáo 5 năm hình 
thành và phát triển. Nguồn: https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Lan-
guage=vi&ID=77565A. Ngày truy cập 11/8/2016. 
11. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo 
tổng kết công tác Phật sự năm 2009 và chương trình hoạt động Phật 
sự năm 2010 của Thành hội Phật giáo Tp.HCM, trang 15.
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vui chơi để xoa dịu nỗi đau buồn, ổn định thân và tâm cho 
bệnh nhân HIV/AIDS, ung thư. Đó là những phương thức trị 
liệu tâm lý hiệu quả mà y học phương Tây đang áp dụng. Phòng 
khám Đa khoa từ thiện Long Bửu là một tấm gương điển hình. 
Tại phòng khám, bệnh nhân không những được điều trị tận tình 
mà còn tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, chẳng hạn như 
buổi Tất niên truyền thống hằng năm cho bệnh nhân nghèo, 
người nhiễm chất độc màu da cam, người tàn tật và trẻ mồ côi 
hàng năm,… để họ được tiếp thêm nguồn vui sống, vượt qua 
những khó khăn từ bệnh tật và cuộc sống. Với những bệnh 
nhân mù, cùi và ung thư giai đoạn cuối, Phòng khám Đa khoa 
Từ thiện Long Bửu còn tổ chức khóa tu “một ngày an lạc” 
cho họ. Mục đích của việc làm này chính là một liệu pháp tâm 
lý giúp họ có được những giây phút thư thái, an lành, nỗi đau 
buồn được xoa dịu12.

Trên đây là những thành tích rất có ý nghĩa của tăng ni và 
Phật tử trong cả nước trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế cho 
cộng đồng xã hội, đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng mạng 
lưới an sinh xã hội và sự nghiệp xã hội hóa các hoạt động y tế 
do nhà nước chủ trương. 

Kết luận 
 Hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng xã hội của 

Phật giáo Việt Nam cần phải được đánh giá nhiều hơn nữa để 
thấy được những đóng góp to lớn của tăng ni, Phật tử. Đồng 
thời, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Từ thiện 
xã hội Trung ương cũng nên có một chiến lược lâu dài, cụ thể 
để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động này trong thời gian 
sắp tới trước nhu cầu ngày một lớn của xã hội, nhất là của 
những đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, các nhóm 
dễ bị tổn thương vốn là những thành phần đối mặt nhiều với 
bệnh tật. 

   
12.  Dương Hoàng Lộc (2013), Hoạt động y tế của Phật giáo Bình 
Dương - dưới góc nhìn dịch vụ xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 
11 (125)/2013, trang 52. 
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PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tt)
      CAO THĂNG BÌNH

Cắt đứt nghiệp lực
“Nghiệp lực ví như những sợi tơ mềm nằm sâu trong lòng ta 
được gọi là tơ lòng. Chúng tuy mềm nhưng cột rất chặt...”

 

Trong đời ai cũng từng phạm lỗi. Có nghĩa là ta đã từng 
tạo ác nghiệp. Các nghiệp đó không hề mất đi mà luôn 
theo ta như bóng với hình.

Nghiệp lực như những sợi tơ mềm trói buộc ta rất chặt (còn 
gọi là tơ lòng). Muốn thoát khỏi những sợi tơ này thật không 
hề dễ dàng.

Thường sau một biến cố trọng đại nào đó trong đời (ví dụ 
khi đứng trước ranh giới giữa cái chết và sự sống) ta sẽ sám 
hối sâu sắc về ác nghiệp mà mình đã tạo nên. Lúc đó, ta bừng 
tỉnh, giác ngộ sâu sắc về một điều nào đó dù rằng ta đã từng 
gặp nó trước đây. Đó là “Đốn 
Ngộ”, tức là sự giác ngộ tức 
thì, là sự bừng tỉnh mà không 
cần phải trải qua nhiều tu tập. 
Sự giác ngộ diễn ra tự nhiên, 
qua trải nghiệm chứ không 
bằng lý thuyết. Đốn ngộ sẽ là 
một vết dao sắc, mạnh, và dứt 
khoát, và chỉ có thế mới cắt 
đứt phăng được những sợi tơ 
mềm nghiệp lực. 
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Những mẩu chuyện Phật giáo
dành cho thiếu nhi (tt)

 
      PHẠM QUỐC TRUNG

Đêm	thành	đạo
Ngài tìm một cây cao to, gần một khu rừng. Một người cắt cỏ 

đi ngang qua và cho ngài một búi cỏ lớn. Ngài làm một đệm để 
ngồi dưới chân cây Bồ đề. Ngài đi quanh cây Bồ đề ba lần và 
ngồi quay mặt về hướng Đông. Gau Ta Ma khấn nguyện: “Nếu 
ta không tìm ra con đường chấm dứt khổ đau, thì dù xương thịt 
ta có tan nát, thân thể ta chỉ còn da bọc xương, ta vẫn không 
rời khỏi chỗ này”. 

Ngài ngồi dưới cây Bồ đề trong 49 ngày. Ngài thiền định để 
khám phá nguồn gốc sự khổ đau của con người. 

Lúc này, có ác ma với tên gọi là Ma Ra, cố làm ngài hoảng 
sợ để từ bỏ ý định tìm chân lý của ngài. Đầu tiên, Ma Ra làm 
mưa, gió và sấm chớp từ ngày này qua ngày khác, nhưng Gau 
Ta Ma không lay chuyển. Tiếp đó, Ma Ra cố gắng lung lay Gau 
Ta Ma bằng những dục vọng ích kỷ. Ma Ra sai những người con 
gái xinh đẹp ra nhảy múa trước ngài. Chúng hy vọng, Gau Ta 
Ma sẽ nhớ lại những tiện nghi trong cung điện và lôi kéo ngài 
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trở về  cuộc sống xa hoa trước đây. Gau Ta Ma vẫn không lay 
chuyển ý chí.  

Khi không thực hiện được ý đồ của mình, Ma Ra đã sai đội 
quân ma quỷ dữ tợn đến phá phách ngài. Những hình ảnh ghê 
sợ của quỷ dữ làm Tất Đạt Đa kinh sợ, nhưng ngài vẫn không 
nao núng tinh thần. Lúc vũ khí của những con quỹ dữ tợn 
chạm vào người ngài, chúng trở nên mềm mại và cong xuống 
đất. Quỷ ném những vòng lửa và những cục than vào  thân thể 
ngài đang ngồi  bất động,  nhưng tất cả bị lệch hướng bởi hào  
quang tỏa ra từ ngài. Ma Ra thúc giục ma quỷ tấn công nhưng 
lòng từ bi của Đức Phật đã che chở ngài trước mọi sự tấn công 
của ma quỷ.

Trong quá trình thiền định, ngài thấy rõ bản chất của chúng 
sinh. Nguyên nhân của mọi khổ đau là do sự tham lam, ích 
kỷ và ngu dốt. Nếu mọi người từ bỏ điều này, họ sẽ trở nên 
hạnh phúc. 

Khi Ma Ra đến gặp Gau Ta Ma lần cuối, với ý định làm 
nao núng ngài. Ma Ra hỏi Gau Ta Ma: “Ngài có thể chứng 
minh rằng ngài sẽ tìm được giác ngộ. Ai sẽ chứng kiến chân 
lý cho ngài”.  

Bình thản, Gau Ta Ma ngồi xuống, tay phải chạm tay vào đất 
và nói: “Ta có đất trời làm chứng!”. Mặt đất rung chuyển khi 
Gau Ta Ma nói. Ma Ra sợ hãi bỏ đi. 

Đêm tháng Năm, trăng sáng vằng vặc (rằm tháng Tư âm 
lịch), Gau Ta Ma tập trung vào thiền định. Vào lúc sao Mai bắt 
đầu xuất hiện ở phía Đông, ngài đã thực sự giác ngộ, trở thành 
Đức Phật. Ngài không còn là thái tử Tất Đạt Đa hay một nhà 
hiền triết Gau Ta Ma nữa. Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều 
đau khổ vì tham, sân, si. Thân thể ngài tỏa sáng hào quang 
chói chọi. Lúc này, trên thiên giới rải xuống những cơn mưa 
hoa thơm lừng và trái đất rung chuyển đón chào bậc giác ngộ. 

Bấy giờ ngài 35 tuổi. Từ đó, ngài trở thành Đức Phật, một vị 
giác ngộ hoàn toàn. Ngài nhận thức chúng sinh đều có thể giác 
ngộ như vậy. Ngài tuyên bố: “Thật là tuyệt vời, tất cả chúng 
sanh đều có thể thành Phật”. 
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CÁC TRƯỚC THUẬT  
VỀ TỊNH ĐỘ Ở TRUNG HOA

      LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC

Kinh điển và kinh sớ (sách chú giải kinh) về tư tưởng 
Tịnh Thổ ở Trung Hoa khá là phong phú.

Năm 1972 ba tác giả Đạo An, Mao Dị Viên, Trần 
Tử Bình biên soạn một bộ sách “Tịnh Thổ tùng thư” gồm 20 
tập, do Đài Loan ấn kinh xứ phát hành. Bộ tùng thư này kê 
ra điển tịch lịch sử Tịnh Thổ gồm 300 loại, phân ra làm 8 bộ 
phận: kinh luận, chú sớ, tinh yếu, trứ thuật, toản tập, thi kệ, 
hành nghi, sử truyện. y dịch trước thuận tự của niên đại mà số 
biên, là đại thành của điển tịch Tịnh Thổ. Nhưng mà (quyển 
trật) của nó thì mông mênh bát ngát (hạo hãn 浩 瀚, biết nên 
xem chỗ nào. Chúng tôi giản trạch một số loại liên quan đến 
người tu Tịnh Thổ giới thiệu như sau:
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“Thập nghi luận” toàn tập 1 quyển, sách của đại sư Trí 
Giả thời nhà Tùy, xưng là “A Di Đà Phật thập nghi luận” hoặc 
“Tịnh Thổ thập nghi luận”, còn xưng là “Thiên Thai thập nghi 
luận”, “Tứ phương thập nghi”, “Tây phương thập nghi”. Sách 
này viết về pháp môn của Phật A Di Đà cử ra mười đỉnh nghi 
nan, giải đáp từng nghi nan một, giúp người ta liễu giải.. Ví như 
những nghi vấn:

Vì sao cầu cho được  sinh nơi Tịnh Thổ?
- Tại sao tất phải riêng niệm Tây phương A Di Đà Phật ? 
- Nhờ đâu mà được sinh vào Tây phương Tịnh Thổ ?...
Cáctác giả chú thích kinh này gồm có:
- Trừng Hoặc thời nhà Tống có sách “Thập nghi luận chú” 
- Nguyên Chiếu thời nhà Tống có sách “Thập nghi khoa 

luận” .
- Tăng Phác có sách “Thăng Lượng lục” …
“A Di Đà Phật kinh sớ” có hai loại:
- Loại I toàn tập 1 quyển của tác giả Khuy Cơ thời nhà 

Đường,chú thích bản dịch kinh “A Di Đà Phật kinh” của Cưu 
Ma La Thập, chia làm 6 phần:

+ Minh thị Phật A Di Đà thông ở báo hóa hai thân: Thọ 
dụng thân để báo hóa Bồ tát đăng địa kiến Phật; Ứng hóa thân 
để Bồ tát địa tiền và phàm phu duy kiến. 

+ Phật thổ thuyết pháp Tính Thổ, tự thọ dụng Thổ, tha thọ 
dụng Thổ, biến hóa 4 loại Thổ.

+ Luận bất thoái chuyển nghĩa. 
+ Tâm thuật thiên tán, dẫn dụng thuyết “Tùy nguyện vãng 

sinh kinh” bảo rẳng nều mọi nơi (thập phương) đều có Tịnh 
Thổ thì cái tâm của chúng sinh sinh chây lười (mạn hoãn), 
còn nếu bảo Tịnh Thổ tại một nời khác nào đó thì cái tâm của 
chúng sinh mói thấy quan trọng, mong cầu, do đó mới bảo chỉ 
riêng Tây phương là vậy.

+ Lược thuật thể tính,  Tịnh Thổ lấy duy thức trí của Phật  
và Bồ tát làm thể.

+ Tự thuật nhiều it về bộ, loại, tông thú sở minh.
+ Phán thích văn nghĩa của bản kinh.
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- Loại II toàn tập 1 quyển do tác giả Sa La Nguyên Hiểu 
người Cao Ly, cũng chú thích bản dịch kinh “A Di Đà Phật 
kinh” của Cưu Ma La Thập. Kinh này  đại ý nói về việc Phật 
xuất thế, yếu môn của tứ bối trong Nhân, Thiên nhập đạo, 
tai nghe tên kinh ắt được nhập Nhất thừa mà vô phản, miệng 
niệm Phật hiệu ắt được ra khỏi tam giới mà không trở lại. 
Thứ đến tông kinh họ Thích, cho rằng kinh ấy giúp vượt 
qua được tam giới, hai loại thanh tịnh là tông, khiến cho 
chúng sinh ở vô thượng đạo được bất thoái chuyển. Lại đến 
việc giải thích bản văn, lấy nhiều thiện căn phước đức nhân 
duyên bồ đề trong việc phân chính tông làm chánh hành, từ 
một ngày đến 7 ngày chấp danh hiệu làm trợ hành, nhờ đó 
mà được vãng sinh. 

 “A Di Đà Phật sớ sao” gồm 4 quyển của tác giả Chu Hoành 
thời nhà Minh; chú thích kinh “A Di Đà Phật kinh” của Cưu 
Ma La Thập dịch, đem kinh này viết tinh tả ra (sao 鈔) để huấn 
thích, có phỏng sách “Hoa Nghiêm kinh diễn nghĩa sao” của 
đại sư Trừng Quán. 

Bản sớ sao này chia ra 3 môn là Thông tự đại ý, Khai chương 
thích văn và Kết thích chú (咒) ý, trong đó  bộ phận Thích văn 
lại chia ra 10 môn: 

- Giáo khởi sở nhân,
- Tàng giáo đẳng nhiếp,
- Nghĩa lý sâu rộng,
- Sở bì tế phẩm,
- Năng thuyên thể tính,
- Tông thú chỉ quy,
- Bộ loại sai biệt.
- Dịch thích thông trì, 
- Tổng thích danh thể,
- Biệt giải văn nghĩa. 
Dùng chú chỉ của “Hoa Nghiêm kinh” để suy diễn văn nghĩa, 

phán định kinh này là viên hai giáo là sở nhiếp Đốn giáo, kiêm 
thông chung. Lại nhất nhất dùng xứng lý Thích phát huy thâm 
nghĩa nữa, còn nói ứng cụ túc tín, nguyện, tín. Cuối cùng liệt 
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cử sách “Đắc sinh Tịnh Thổ thần chú” do đại sư Cầu Na Bạt 
Đà La thời Lưu Tống dịch, khuyên mọi người trì tụng.

“A Di Đà Phật kinh nghĩa sớ” có 2 loại:
- Loại I: Toàn tập 1 quyển. của tác giả do Cô Sơn Trí Viên. 

Sách còn có tên là “Phật thuyết A Di Đà Phật sớ tính tự”. 
Sách này chú thích kinh “A Di Đà Phật kinh” của Cưu Ma La 
Thập dịch.Trước chính văn, sách lập nghĩa ngũ trùng huyền, 
tức dùng hai Thổ quả nhân, Thế Tôn của Thổ này và Di Đà 
của Thổ kia làm tên kinh, thực tướng phương đẳng làm thể cho 
kinh. Dùng tín nguyện Tịnh nghiệp làm tông trí cho kinh, dùng 
thoát khổ được vui làm dụng, dùng sinh dược phương đẳng  
Đai Thừa làn giáo. Toàn văn phân làm 3 khoa: tự, chính tông, 
lưu thông, phân biệt giải thích chương cú. 

- Loại II: Toàn tập 1 quyển của tác giả Linh Chi Nguyên 
Chiếu, cũng là tác phẩm chú thích chú thích kinh “A Di Đà 
Phật kinh” của Cưu Ma La Thập dịch. Trước chính văn,sách 
lập 4 môn giáo, lý, hành, quả. 

Giáo phân ra làm hai: Giáo hưng, giáo tướng: Giáo hưng 
thì ghi chép việc Đức Như Lai xuất hưng là khiến chúng sinh 
chán ghét cái khổ cõi Ta bà, mà vui thích cõi cực lạc nơi Tịnh 
Thổ, chấp hành danh hiệu vãng sinh. Còn giáo tướng thì giảng 
thuyết giáo môn Tịnh Thổ là phép thành Phật của phái Đại 
Thừa viên đốn. 

Lý tức là thể chủa giáo: nói dễ hiểu, lý chỉ ĐạiThừa là lý của 
sở thuyên. Nói theo ngôn ngữ chuyên biệt thì lý ắt là tu Di Đà, 
y chứng trang nghiêm công đức bất khả tư nghị của nhân cảm 
quả, là lý của sự thuyên thích của mình. 

Hành tức là tông của giáo, thông chỉ lục độ vạn hạnh, biệt ắt 
chỉ Tịnh nghiệp, bản kinh chuyên bảo trì pháp của danh, tiện 
là không tông. 

Quả tức là tông của giáo, gần quả thì được thân pháp tính, 
trụ được đồng cư ở Tịnh Thổ. Xa quả thì được bất thoái chuyển 
A Nậu Bồ Đề, chứng được pháp thân thanh tịnh, được cư trú 
nơi Pháp tính thổ, cuối cùng thành Phật.

“Tịnh Thổ thập yếu” gồm 10 quyển của tác giả Trí Húc thời 
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nhà Minh. Sách còn có lời phó đề “Linh phong Vạn Ích Đại sư 
soạn định Tịnh Thổ thập yếu”.   

Sách này đem lý luận giáo nghĩa Tịnh Thổ phân chia ra 
thành 10 loại. Từ quyển thứ nhất “A Di Đà Phật yếu giải 
[Trí Húc thời nhà Minh]” đến quyển thứ 10 “Tây phương 
hợp luận”  [Biểu Hoành Đạo thời nhà Minh]. Trong đó có 
các nội dung trong sách của các vị tiền bối như sách “Vãng 
sinh Tịnh Thổ sám nguyện nghi” của tác giả Tuân Thức thời 
nhà Tống, sách “Vãng sinh Tịnh Thổ sám nguyện nghi” của 
tác giả Tuân Thức thời nhà Tống, sách “Vãng sinh Tịnh Thổ 
sám nguyện nghi” của tác giả Tuân Thức thời nhà Tống, 
sách “Vãng sinh Tịnh Thổ quyết nghi hành nguyện nhị môn” 
và sách “Vãng sinh Tịnh Thổ sám nguyện nghi” của tác giả 
Tuân Thức thời nhà Tống, sách “quán Vô Lượng Thọ kinh 
sơ phát tâm Tam Muội môn” và sách “Thọ Trì Phật thuyết A 
Di Đà Phật kinh hành nguyện nghi” của tác giả Thành Thời 
thời nhà Minh, sách “Tịnh Thổ Thập nghi luận” của tác giả 
Trí Giả thời nhà Tùy, sách “Niệm Phật Tam muội Bảo vương 
luận” của tác giả Trường Tích thời nhà Đường, sách “Tịnh 
Thổ hoặc vấn” của tác giả Thiện Ngẫu thời nhà Nguyên. 
sách “Bảo vương Tam muội niệm Phật trực tiếp” của tác giả 
Diệu Diếp thời nhà Minh, sách “Tây trai Tịnh Thổ thi” của 
tác giả Phạn Kỳ thời nhà Nguyên, sách “Tịnh Thổ sinh vô 
sinh luận” và sách “Tịnh Thổ pháp ngữ” của tác giả Truyền 
Đăng thời nhà Minh. 

Việc thuận tự của biên tập lấy tam yếu tối sơ để giải thích 
kinh văn, đồng thời tự thuật nghi thức hành nguyện mà sác đã 
dựa vào. Từ  thất yế trở xuống của sách “Tịnh Thổ thập nghi 
luận” ắt theo thuận tự của các triều đại Tùy, Đường, Tống, 
Nguyên, Minh.

“Tịnh Thổ vãng sinh truyện”, Sách  “Cao Tăng truyện” 
cũng như sách “Cảm ứng thần dị truyện loại” là tư liệu ghi 
chép cẩn hạn cho người được vãng sinh Tịnh Thổ. “Vãng sinh 
truyện” khác với “Cao tăng truyện” vì “Vãng sinh truyện” viết 
truyện của người đi tu và cả người không đi tu. “Vãng sinh 
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truyện” Trung Hoa có “Vãng sinh Tây phương Tịnh Thổ thụy 
ứng san truyện”, “Tịnh Thổ vãng sinh truyện ”, “Tân tu Tịnh 
Thổ vãng sinh truyện”, “Vãng sinh tập”, “Tịnh Thổ Thánh 
hiền lục”, “Tịnh Thổ Thánh hiền lục tục biên”, “Tu Tây văn 
kiến lục”…

“Tịnh Thổ quần nghi luận”, gồm 7 quyển của tác giả Hoài 
Cảm chùa Thiên Phúc thời nhà Đường. Sách còn có tên là 
“Thích Tịnh Thổ quần nghi luận”, “Quần nghi luận”, “Quyết 
nghi luận”, cộng cả thảy 116 chương. 

Bản sách phân tích phê bình các nhiếp luận từ thời Trần 
Tùy đến nay. Tam giới giáo, Duy thức học đối với vãng sinh 
Tịnh Thổ có chỗ tồn nghi mà viết sách quyết nghi. Sách này là 
cuốn Bách khoa toàn thư của Tịnh Thổ thời bấy giớ. Sau khi 
tác giả Hoài Cảm qua đời thì người đồng môn là Hoài V tiếp 
tục hoàn thành. Tựa đề của sách này  xưa nay gọi bằng nhiều 
tên, ví như “Quần nghi luận”, sách “Tống cao tăng truyện” gọi 
là “Quyết nghi luận”, sách “Thụy ứng san truyện” gọi là “Vãng 
sinh quyết nghi luận”. Bản toàn thư thể hiện bàng hình thức 
vấn đáp. Tác giả Hoài Cảm vốn là một học giả Duy Thức học, 
về sau mới theo thầy Thiện Đạo tu phép Niệm Phật, chứng 
được Niệm Phật Tam muội. Do đó kiến giải của sách toàn tập 
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này mang nhiều thích nghĩa của đại sư Thiện Đạo, cho nên từ 
cổ lưu truyền thuyết Thập đồng thập tam dị, phần nhiều dùng 
quan điểm Duy Thức trong giải thích nghi nghĩa, đó là chỗ đặc 
sắc của sách này vậy.

“Tịnh Thổ cảnh quán môn yếu”, toàn tập 1 quyển của tác 
giả Hoài Tắc thời nhà Nguyên. Qua sách này, Hoài Tắc cực lực 
xiển minh ý nghĩa của đại sư Tứ Minh Tri Lễ phái Thiên Thai 
tông thời nhà Tống dốc tâm quán Phật. Quán  pháp của Thiên 
Thai tông có hai loại, nội quán và ngoại quán, quán A Di Đà 
Phật thì huộc loại quán pháp nào vậy? Về sau các học trò của 
Tri Lễ từng tranh luận với nhau. Sách này tường tuật cá lý luận 
khác nhau ấy.

“Tịnh Thổ luận”, toàn tập 3 quyển của tác giả Ca Tài thời 
nhà Đường. Ca Tài cũng là một vị cao tăng đồngthời với đại 
sư Thiện Đạo cùng kế thừa tư tưởng Tịnh Thổ nơi đại sư Đạo 
Xước. Sách này chỉnh lý sách  “An Lạc tập” của Đạo Xước 
dưới hình thức vấn đáp, tự thuật thuyết giản giáo pháp Tịnh 
Thổ giáo. Còn Chương Hiển tư tưởng của “An Lạc tập”. Nội 
dung nhận định về báo hóa và cơ phẩm vãng sinh của cực lạc 
Tịnh Thổ, cử chứng lý và đưa ra thực lệ về khả năng vãng sinh 
của lớp phàm phu. Toàn sách chia ra 9 chương. Giới tu Tịnh 
Thổ Trung Hoa và Nhật Bản nhiều người sử dụng sách này.

“Vãng sinh luận chú” gồm 2 quyển của tác giả Huyền Loan 
thời Bắc Ngụy. Sách còn có tựa đề là “Vô Lượng Thọ kinh Ưu 
Bà Đề Xá nguyện sinh kệ chú”, “Tịnh Thổ luận chú”, “Vô 
Lượng Thọ kinh luận chú”, tên tóm tắt là “Luận chú”,hoặc 
“Chú luận”. Sách chú giải sách “Tịnh Thổ luận” của Bồ tát 
Thế Thân. Bên trên cuốn sách đề “Tứ hành phẫm” trong sách 
“Thập trụ Tỳ Bà Sa luận” của Bồ tát Long Thọ về hai đạo khó 
dễ. Và sách này theo con đường dễ hành đạo, nói rõ (minh thị) 
pháp môn sức mạnh của người khác, gọi là nguyên nhân chủ 
yếu của Tịnh Thổ, toàn là dựa vào bản nguyện lực của Phật A 
Di Đà, kế đến là tổng thuyết phân, đó là giải thích về “Nguyện 
sinh kệ văn”, đồng thời trình bày 8 hạng vấn đáp, giải thích cơ 
hội nguyện sinh Tịnh Thổ cũng như biết rõ tướng tiện tướng 
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ác của bọn phảm phu. Phần sau sách này là phần giải nghĩa, 
lập ra đại ý hai nguyện kệ, khởi quán sinh tin, quán hành thể 
tướng, tịnh nhân nguyện tâm, thiện xảo nhiếp hóa, ly Bồ đề 
chướng, thuận Bồ đề môn, danh nghĩa nhiếp đối, nguyện sự 
thành tựu, lợi hành mãn túc khoa thứ 10 chú thích văn nghĩa. 
Đồng thời ở cuối khoa lợi hạnh mãn túc, khai hiển yếu nghĩa 
của tự lợi, lợi tha. Dẫn các nguyện thứ 11, 18. 22 trong 48 
nguyện của “Vô Lượng Thọ kinh” làm chứng của tăng thượng 
duyên tha lực.

“Vãng sinh Tịnh Thổ sám nguyện nghi”, toàn tập 1 
quyển của tác giả Đạo Thức thời nhà Tống. ĐạoThức (964 
- 1032) biên soạn vào niên hiệu Đại Trung Tường Phù thứ 
tám (1015). Sách còn có tên là “Vãng sinh Tịnh Thổ sám 
nghi”. Sách này dựa vào các kinh “Đại Vô Lượng Thọ kinh”, 
“Xưng Tán Tịnh Thổ kinh”, nhấn mạnh mười loại hành 
pháp, nghiêm tịnh đạo trường, phương tiện pháp (phương 
tiện pháp để nhập đạo trường), chính tu ý, thắp nhang rắc 
hoa, phép thỉnh lễ,phép lễ Phật, phép sám nguyện, phép 
toàn nhiễu thông, phép tọa thiền. Sau khi tín ngưỡng Tịnh 
Thổ lưu hành trong dân gian thì lễ bái và thực hành phép 
sám hối theo sách này lưu hành rất rộng, đó là cái mà ngày 
nay gọi là “Tịnh Thổ sám”.

“Vãng sinh lễ tán kệ”, toàn tập 1 quyển của tác giả Thiện 
Đạo thời nhà Đường. Tên đầy đủ là “Khuyến nhất thiết chúng 
sinhnguyện sinh Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật 
quốc lục thời lễ tán kệ”, còn có tên nữa là “Lục thời lễ tán”, 
“Vãng sinh lễ tán”, “Lễ tán”. Dùng “Lễ tán kệ” của Thế Thân, 
Long Thọ làm cơ sở mà  định ra “Lục thời lễ tán pháp”, Lục 
thời gồm nhật một, sơ dạ, trung dạ, hậu dạ, thần triều (mặt 
trời lặn, vào toàn tập 1 quyển của tác giả êm,tán không giống 
nhau). Như vào lúc nửa đêm, tụng 12 lễ kệ của Bồ tát Long 
Thọ, hành 16 bái. Còn vào lúc quá nửa đêm thì tụng “Vãng 
sinh luận kệ” của Bồ tát Thế Thân, hành 21 bái. Đó là phép tu 
của người theo phái Niệm Phật. 

(Còn tiếp)
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THÔNG TIN
       Tin ảnh: TRÍ BÁ

Sáng 13-8-2017 (nhằm 
ngày 22-6 năm Đinh Dậu), 
Ban Phật học cùng Phật tử 
của các đạo tràng chùa Phật 
học Xá Lợi đã cúng dường 
chư Tăng nhân mùa an cư 
kiết hạ. Mùa an cư năm nay, 
chùa Phật học Xá Lợi đã tiếp 
đón 17 vị Tăng về tu tập.

Chư Tăng an cư  
tại chùa Phật học Xá Lợi

1. Các đạo tràng cúng dường trường hạ 

2. Lễ Vu lan và cúng dường chư tăng
Từ ngày 29/8 đến ngày 05/9/2017 (8-7 đến 15-7 Đinh 

Dậu), chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức Đại lễ Vu lan. Trong 
thời gian diễn ra lễ, Chùa thường xuyên tổ chức Khóa lễ Kinh 
Báo Ân. Ngoài ra còn có Khóa lễ Tịnh độ và Khóa lễ Sám hối. 

Ngày 05-9-2017 (Rằm tháng 7 Đinh Dậu), khóa lễ Vu lan 
chính thức diễn ra. Cùng thời điểm này, sau 3 tháng tu tập, 
khóa an cư kiết hạ của chư Tăng cũng vừa viên mãn. Nhân 

đó các Phật tử đã tổ 
chức lễ cúng dường 
chư Tăng. 

Chiều cùng ngày, 
chùa Phật học Xá Lợi 
cũng đã tổ chức lễ quy 
y cho 119 Phật tử.

Cùng tụng thời kinh Vu Lan
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3. Pháp hội Vu lan
Mùa Vu lan năm nay, 

từ ngày 29/8 đến ngày 
05/9/2017, chùa Phật học 
Xá Lợi tổ chức Pháp hội 
Vu lan với tám thời giảng 
của các chư Tăng. Các bài 
giảng đều nói lên công ơn 
to lớn của ông bà, cha mẹ, 
thầy tổ. Các giảng sư đã 
khuyên người Phật tử phải 

biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy tổ, đồng thời phải biết báo đáp 
ơn cao dày đúng cách. Các giảng sư đã nêu những tấm gương 
hiếu đễ là những đại đệ tử Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên,…

4. Tu viện Xá Lợi tổ chức 
Lễ Vu lan và cúng dường 
trai tăng

Sáng ngày 10-9-2017 (20-
7 năm Đinh Dậu), tại Tu 
viện Xá Lợi (ấp Tân Cang, 
xã Phước Tân, TP. Biên Hòa 
- Đồng Nai), Ban trụ trì Tu 
viện đã tổ chức Khóa tu một 
ngày dành cho đạo tràng ung bướu và khiếm thị, đồng thời 
cũng tổ chức Lễ Vu Lan cầu siêu cho thân nhân các Phật tử. 
Tu viện được vinh hạnh đón tiếp 45 chư tôn đức Tăng và 
chư tôn đức Ni về dự lễ.  

Nhân dịp này, các đạo tràng chùa Phật học Xá Lợi đã tổ 
chức cúng dường chư Tăng Ni. Buổi chiều cùng ngày, Tu 
viện đã tổ chức lễ câu siêu và chẩn tế.

Một buổi thuyết giảng  
của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Tặng quà cho Đạo tràng ung bướu 
 và khiếm thị
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5. Lễ húy kỵ cố Hòa thượng Thích Vĩnh Tấn
Sáng ngày 18/9/2017 (28/7 năm Đinh Dậu), Ban Trụ trì 

chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức lễ húy kỵ cố Hòa thượng 
Thích Vĩnh Tấn, là sư phụ và ân sư của HT Viện chủ chùa 
Phật học Xá Lợi Thích Hiển Tu.

Tham dự có Ban Trụ trì, chư tôn đức cùng môn đồ pháp 
quyến và các cư sĩ Ban 
Phật học, Phật tử các 
đạo tràng của chùa Phật 
học Xá Lợi. Toàn thể chư 
tôn đức đã dâng hương 
tưởng niệm và đảnh lễ cố 
HT. Thích Vĩnh Tấn, cầu 
nguyện Hòa thượng cao 
đăng Phật quốc.

6. Ban Phật học tổ chức nói chuyện chuyên đề
Hàng tháng, vào ngày thứ Bảy đầu tháng, Ban Phật học 

chùa Phật học Xá Lợi đều có buổi sinh hoạt chuyên đề, 
nhằm giúp cho các thành viên hiểu sâu hơn về Phật pháp 
cũng như có thêm kinh nghiệm trong tu tập. Ngày 1/7/2017, 
Cư sĩ Minh Ngọc đã có buổi nói chuyện về đề tài “Minh tâm 
kiến tánh”. Ngày 5/8/2017, 
Cư sĩ Trần Đình Sơn, 
Phó Ban Văn hóa Trung 
ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, đã có buổi nói 
chuyện về đề tài “Uy nghi 
tại gia” và ngày 09/9/2017, 
Cư sĩ Tuệ Quán đã có buổi 
nói chuyện về đề tài “Kinh 
nghiệm thiền tập”.

Cư sĩ Trần Đình Sơn trong buổi nói 
chuyện chuyên đề “Uy nghi tại gia”
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STT Họ và tên Số cuốn
01 Huỳnh Đăng Khoa 50
02 Trí Vịnh 20
03 Trần Phi Hùng 100
04 Quỹ ấn tống Trí Tuệ 165
05 Kha Thùy Châu 03
06 Ngô Thị Kim Lan 30
07 Hoằng An 05
08 Vương Đình Khoát 50

09 Mai Thị Thúy 100 

10 Võ Quang Cảnh 10
11 Chính Lực 10
12 Xuân Trường 04
13 Lê Quốc Cường 02
14 Trí Dũng 10
15 Diệu Trâm 07
16 Huỳnh Văn Ưu 05
17 Trần Ngọc Lộc 01
18 Tiệm cơm chay 54 Hùng Vương 33
19 Nguyễn Thị Phước Lộc 01
20 Quang Nhân 05
21 Tuệ Quán 05
22 Hùng Anh 06
23 Hà Ngọc Điệp 02 
24 Tâm Lương 05
25 Diệu Oanh 07
26 Viên Trí 07
27 Phúc Độ 5
28 Phúc Quảng  5
29 Tâm Lương 5
30 Diệu Hoa 3
31 Diệu Phúc 2
32 Tiến Minh 5

DANH SÁCH ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ 
TỪ QUANG TẬP 22
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Trang web chùa Phật học Xá Lợi: chuaxaloi.vn 
Thư từ bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban biên soạn Tủ sách 

Phật học Từ Quang, 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Email: phathoctuquang@gmail.com

 Địa chỉ phân phối: 
- Thư viện chùa Phật học Xá Lợi, số 89 Bà Huyện Thanh 

Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

    Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến 
với mọi người mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng 

hình thức không kinh doanh.
    Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi của 
mọi giới vào công tác thiện nguyện này. 

   Liên hệ : Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. HCM. 

Điện thoại:  08.39300114 – 08.66561059 Email: 
quyantonghoasen@yahoo.com.vn 

Tài khoản:
-Ngoại tệ: Nguyễn Thành Nam
Số tài khoản: 110.7755B
Tại VP Bank Hồ Chí Minh, 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, TP. HCM
- Việt Nam đồng: Phạm Thị Thùy Dương
Số tài khoản:  042.01.01.0899165
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 

169 - 171 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP. HCM.


