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Mừng ngày đức Phật đản sanh
                 TRẦN QUÊ HƯƠNG

I. 
Ngày xưa Phật hiện vào đời

Truyền trao thông điệp độ người trần gian
Ngày xưa ánh sáng đạo vàng

Lung linh chiếu diệu khai đàn tâm linh
Ngày xưa đức Phật đản sinh

Thương yêu nhân loại hữu tình lầm mê
Như Lai hiện tướng đi về

Hiện tướng thị hóa Bồ đề pháp duyên
Hiện tướng bảy đóa sen thiêng

Chỉ trời chỉ đất… thoát phiền khổ vui
Soi sáng chân tướng kiếp người

Khổ đế, Tập đế… nghiệp đời phù du!
Đạo đế, Diệt đế… công phu

Vạch đường chỉ lối điều nhu thế trần
Hiện tướng tục đế phàm nhân

Lập gia đình, dẫn dắt lần… nẻo ra
Hiện tướng Thái tử xuất gia

Ngai vàng điện ngọc lìa xa buộc ràng
Này con, này vợ… đa mang

Nửa đêm tỉnh giấc mộng vàng thức tâm
Quyết ra đi, chuyển lạc lầm

Nêu gương trí - dũng… tích trầm diệu hương
Rừng già đối diện ma vương

Nội tâm, ngoại cảnh chơn thường nhất như
Bốn chín ngày nhập thiền thư

Thân gầy chứng ngộ huyễn từ long lanh
Hóa thân an trụ vô sanh

Hạo nhiên thanh thoát đắc thành Như Lai.
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II. 
Phật vào đời… dưới nắng mai

Ánh bình minh chiếu liên đài quang minh
Từ trong vô lượng tử sinh

Đến nay trọn vẹn pháp tình thắng tâm
Ba mươi hai tướng phạm âm

Tám mươi vẻ đẹp thậm thâm tuyệt vời
Nhiệm mầu hiển hóa xinh tươi

Đạo sư vô thượng độ người hữu duyên
Tam minh phá sạch não phiền

Hào quang rực sáng tam thiên thế trần
Hiện báo thân chuyển pháp luân

Giới định tuệ… giác linh thần hoằng dương
Bốn mươi chín năm du phương

Mỗi bước đi, mỗi đạo trường… tòng lâm
Mỗi lời, mỗi chuyển mê lầm

Tướng hạnh an tịnh Ưu đàm nở hoa
Mười phương rực rỡ liên tòa

Ngát hương xinh đẹp hằng sa cõi người
Mỗi năm tháng tư hồng tươi

Ngày rằm mở hội đất trời bừng lên
Ba ngàn thế giới đại thiên

Mừng Bậc Giác Ngộ giáng miền nhân gian
Giữa Ta bà… lập đạo tràng

Giữa tăm tối… rực hào quang nhiệm mầu
Dòng đời thắm thoát qua mau

Tháng năm chìm lắng đi vào tịch liêu!
Hai lăm thế kỷ xuôi chiều

Hai lăm thế kỷ… diễm kiều trăng thiêng
Rằm tháng Tư… sử diệu huyền

Rằm tháng Tư… Ánh Đạo Vàng lung linh
Rằm tháng Tư… Phật đản sanh

Rằm tháng Tư… chứng đắc thành quả tâm

Rằm tháng Tư… trú pháp thân
Tam hợp Vesak… tỏa trầm thiên thu. 
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CƯ SĨ CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYỀN 

Cuộc đời tận hiến
     
      NGUYÊN HẬU

Ở miền Trung, có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là 
trụ cột của công cuộc chấn hưng Phật giáo, thì ở miền 
Nam có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, một khuôn mặt 
Phật tử lớn đã cống hiến nhiều công lao trong việc chấn 
hưng và xây dựng Phật giáo phương Nam.

Cư sĩ Mai Thọ Truyền 
sinh ngày 1.4.1905 tại 
làng Long Mỹ, tỉnh Bến 

Tre trong một gia đình trung lưu. 
Thuở nhỏ, ông theo học Trường 
Sơ học Bến Tre, Trường Trung 
học Mỹ Tho, sau đó lên Sài Gòn 
học Trường Chasseloup Laubat. 
Vào khoảng năm 1931 ở Sa Đéc, 
cư sĩ thường hay đến tham vấn 
cầu học với HT. Hành Trụ. Cảm 
phục đức độ và trí tuệ của vị 

danh tăng, cư sĩ Mai Thọ Truyền xin thọ Tam quy, Ngũ 
giới, được Hòa thượng đặt cho pháp danh là Chánh Trí. 
Sau khi thọ giới, bác Chánh Trí bắt đầu ăn chay trường và 
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đem hết nhiệt thành để phụng sự Chánh pháp. Nhờ tinh 
thần tinh tấn tu học và không ngừng trau dồi kiến thức, 
cư sĩ Chánh Trí đã tạo cho mình vốn hiểu biết giáo lý Phật 
đà sâu rộng và vốn kiến thức cao về triết học Đông - Tây. 
Nhằm góp phần xây dựng Phật giáo vững mạnh, cư sĩ đã 
kết hợp với một số đạo hữu trí thức có đạo tâm thành lập 
Hội Phật học Nam Việt (PHNV).

Với cương vị Hội trưởng, cư sĩ Chánh Trí rất quan tâm 
đến việc kiến tạo cho Hội PHNV một ngôi Tam bảo khang 
trang để làm nơi thờ tự và đặt văn phòng trung ương của 
Hội. Đích thân cư sĩ lo liệu mọi thủ tục như xin phép xây 
dựng, xin phép tổ chức lạc quyên tạo nguồn kinh phí. 
Sau lễ động thổ khai móng 19 tháng, Hội làm lễ lạc thành 
rất long trọng vào các ngày 14, 15, 16 tháng Ba năm 
Mậu Tuất (nhằm ngày 2 đến ngày 4-5-1958) và được HT. 
Khánh Anh (Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt đồng 
thời là chứng minh Đại đạo sư của Hội PHNV) đặt tên 
chùa Phật học Xá Lợi. Chùa được xây cất trên khoảnh 
đất rộng 2.500 m2, đặc biệt tháp chuông của chùa Xá Lợi 
với một tỷ lệ cân xứng và những mái cong thanh nhã đã 
trở thành một biểu tượng đẹp tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngôi Phạm vũ Xá Lợi sau khi lạc thành đã gắn liền 
với những sự kiện lịch sử trọng đại của Phật giáo nước 
nhà. Các kỳ Đại hội của Tổng hội Phật giáo Việt Nam lần 
III (năm 1959), lần IV (năm 1962) nhất là Đại hội ngày 
21-12-1963, đã thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất. Sau khi Đại hội đại biểu tổ chức tại Thủ đô 
Hà Nội vào tháng 11-1981 đã thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Văn phòng II Hội đồng Trị sự Giáo hội đặt 
tại chùa Xá Lợi mấy năm liền.

Trong mùa Pháp nạn năm 1963, chùa Xá Lợi là nơi đặt 
văn phòng của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. Tại 
đây, Ủy ban Liên phái tổ chức các cuộc họp báo công bố 
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5 nguyện vọng chính đáng của Phật giáo và tố cáo trước 
công luận quốc tế và trong nước ý đồ triệt hạ Phật giáo 
của chế độ Ngô Đình Diệm. Một hình ảnh rất cảm động 
khi rước Pháp thể của Bồ tát Thích Quảng Đức về quàn 
tại chùa Xá Lợi hai tuần trước khi làm lễ trà tỳ tại An 
dưỡng địa Bình Chánh, cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền 
nằm lăn trên đất dưới Pháp thể của Bồ tát từ cổng chính 
tới cửa giảng đường (ghi theo lời kể của HT. Thích Đức 
Nghiệp trong khóa hội thảo về Bồ tát Thích Quảng Đức).

Trong đạo, ngoài chức vụ Hội trưởng PHNV từ năm 1955 
đến 1973 (năm cư sĩ Chánh Trí quá vãng), cư sĩ còn đảm 
nhiệm các chức vụ Tổng Thư ký Tổng hội PGVN (từ năm 
1955 đến 1958), Phó Hội chủ Tổng Hội PGVN từ năm 1959 
đến 1963, và có một thời gian ngắn làm Phó Viện trưởng 
Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Trên trường Phật giáo quốc tế, cư sĩ đã đảm trách Phó 
Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới trong Đại hội 
Phật giáo Thế giới kỳ VI năm 1962 tổ chức tại Phnom 
Penh, Campuchia. Ngoài ra, cư sĩ còn tham dự các Hội 
nghị Văn hóa Phật giáo tại New Delhi (Ấn Độ) năm 1956, 
Hội nghị Văn hóa Phật giáo tại Tokyo (Nhật Bản) năm 
1958, Hội nghị Phật giáo Thế giới lần VII tại Benarès 
(Ấn Độ) năm 1964.

Trong thập niên 1960, khi cư sĩ được chính quyền cũ 
miền Nam mời giữ Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa, 
cư sĩ đã đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Điển chế Văn 
tự, thiết lập chi nhánh bảo tồn cổ tích Huế, lập Ủy ban 
Dịch thuật do chính cư sĩ làm Chủ tịch. Thành tựu nổi 
bật trong vai trò Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa, cư 
sĩ đã tác động chính quyền thời đó chấp thuận xây cất 
Thư viện Quốc gia tại Sài Gòn (nay là Thư viện Khoa học 
Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, ở đường Lý Tự Trọng). Thư 
viện này do Kiến trúc sư Phật tử Nguyễn Hữu Thiện chủ 
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trì thiết kế, khởi công năm 1965, hoàn tất năm 1970, 
là một công trình kiến trúc hiện đại được xây dựng trên 
khoảnh đất rộng mà tại đây vào thời thực dân Pháp đã 
dùng để xây cất khám lớn.

Để truyền bá giáo lý Phật đà và chuyển tải thông tin 
hoạt động Phật sự của Hội PHNV, cư sĩ đã chủ trương 
thành lập tạp chí Từ Quang do cư sĩ làm chủ nhiệm: Số 
báo đầu tiên phát hành vào năm 1951, đến ngày cư sĩ 
mất, đã ra được 242 số, đến cuối năm 1974 thì tạp chí Từ 
Quang đình bản. Tờ Từ Quang hoạt động 23 năm là một 
tờ báo Phật giáo có nhiều độc giả và có tuổi thọ lâu nhất. 
Trong tạp chí, cư sĩ có dành riêng cho Gia đình Phật tử 
để đăng các hoạt động gọi là "Trang Gia đình".

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

Ngày 15-4-1973, cư sĩ Chánh Trí chủ trì Đại hội các 
tỉnh hội thuộc PHNV. Lúc 8 giờ 15 phút ngày 17-4-1973 
(rằm tháng Ba năm Quý Sửu), cư sĩ Chánh Trí thanh thản 
ra đi. 

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

Source: thuvienhoasen
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“Chẳng dứt Hữu vi, 
chẳng trụ Vô vi’’

      ĐỖ HỒNG NGỌC

Phật đang thuyết pháp trong vườn cây Am-la. 
Cảnh đất lúc ấy bỗng nhiên trở nên rộng lớn, 
nghiêm đẹp. Tất cả chúng hội đều ánh lên màu 

vàng ròng.
A-nan bạch Phật: “Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có 

điềm lành ứng hiện: Cảnh này bỗng trở nên rộng lớn, 
nghiêm đẹp. Tất cả chúng hội đều ánh lên màu vàng ròng?”.

Phật bảo: “Ấy là Duy-ma-cật và Văn Thù với đại chúng 
muốn đến đây, cho nên ứng hiện ra điềm lành ấy”.

Thì ra, Duy-ma-cật và Văn Thù cùng đại chúng đã thực 
hiện xong buổi huấn luyện đặc biệt về Bồ-tát đạo tại căn 
thất trống của Duy-ma-cật sắp trở lại vườn xoài bái kiến 
Phật để được nghe dặn dò, giao nhiệm vụ cụ thể…

Đối tượng đích là các Bồ-tát tại gia tương lai, gồm Bảo 
Tích và năm trăm vị vương tôn công tử, thiếu gia, con nhà 
trưởng giả đã phát tâm Bồ đề nhưng còn nhiều ưu tư, nên 
Phật đã giao cho Văn Thù, Xá-lợi-phất cùng Duy-ma-cật 
mở một lớp “huấn luyện đặc biệt” với phương pháp giáo 
dục chủ động cho thấy một mô hình thực tế sống động 
tại Tỳ-da-ly hôm ấy. Bấy giờ, lớp học đã xong phần… lý 
thuyết, đã trang bị đầy đủ kiến thức và thái độ, nay xin 
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đến bái kiến Phật để được chỉ dạy thêm và giao nhiệm vụ 
cụ thể để thực hành con đường Bồ-tát hướng về Phật đạo 
đầy cam go trước mặt.

Bây giờ thì họ đã nắm vững thế nào là Phật đạo, Bồ-tát 
đạo, đã được trang bị nào pháp môn giải thoát bất khả 
tư nghì, sự sự vô ngại, nào pháp môn bất nhị, bình đẳng 
không hai, nào từ bi hỷ xả, nào bố thí ái ngữ lợi hành 
đồng sự… Họ cũng đã rõ biết những thứ bệnh thường 
gặp của Bồ-tát để tránh là bệnh chấp không, bệnh đại bi 
ái kiến, biết rõ thế nào là huệ và phương tiện để sử dụng 
sao cho hiệu quả, đúng chánh pháp. Đặc biệt, họ đã học 
được pháp tu rèn giới đức để có được hương thơm lan tỏa 
từ chút cơm thơm nơi cõi Chúng Hương mang về…

Bấy giờ, cái nhìn họ đã khác, cái thấy cái nghe cái nghĩ 
của họ cũng đã khác. Bấy giờ, đất tâm của họ đã rộng lớn 
bao la, mảnh đất tâm đã được cày xới, bón phân, gieo hạt, 
chờ đơm hoa kết trái. Họ náo nức muốn được bái kiến 
Phật để được giao nhiệm vụ phải làm khi vào đời với lời 
ước nguyện: 

 “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
 Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành…”
Với pháp giải thoát bất khả tư nghì, sự sự vô ngại thì 

“nhét núi Tu di cao lớn vào trong một hột cải; đem hết 
nước bốn biển mà để vào trong một lỗ chân lông…; bứt 
lấy cõi thế gian Tam thiên đại thiên cũng như người ta 
bứt cái vòng của thợ lò gốm, đặt cõi ấy trong lòng bàn 
tay, ném nó ra khỏi các cõi thế giới nhiều như cát sông 
Hằng…” thì có khó gì!

Với cái thấy biết Vô tướng thực tướng, Không, Duyên 
sinh… thì núi Tu di với hạt cải có gì ngăn ngại nhau? Ở một 
cõi không có thời gian, chẳng có không gian, một là tất cả, 
tất cả là một, thì còn tính đếm, đo lường nữa mà chi!

*** 
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Phật dạy: “Có pháp môn giải thoát gọi là Tận Vô Tận, 
nên tu học. Sao gọi là Tận? Ấy là pháp hữu vi. Sao gọi 
là Vô Tận? Ấy là pháp vô vi. Bồ-tát thì phải “Chẳng dứt 
hữu vi, chẳng trụ vô vi” (Bất tận hữu vi, bất trụ vô vi).

Khuynh hướng của người tu học khi “chứng ngộ” dễ 
thấy “phạm hạnh đã tròn đầy”, muốn “đặt gánh nặng 
xuống”, bước vào cõi “Vô sanh”, Niết bàn tịch diệt. Phần 
khác cũng ngại con đường tu học quá khó, không chắc 
chúng sanh hiểu được, làm được.

Ngay cả Phật khi đắc đạo dưới cội Bồ-đề cũng nghĩ: 
“Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu 
huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao 
siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ còn bậc 
thiện trí mới thấu hiểu”.

“Người còn mang nặng tham ái và sân hận không dễ gì 
thấu triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, không 
thấy được Giáo pháp, vì lòng tham ái bao phủ như đám 
mây mờ đen nghịt, vì Giáo pháp đi ngược dòng với tham 
ái. Giáo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và rất 
tế nhị”.

Ba lần Phạm thiên khẩn khoản đức Thế Tôn mới dùng 
thiên nhãn quan sát thế gian, nhận thấy chúng sanh kẻ 
ít người nhiều đều có bụi trong mắt, người thông minh 
sáng suốt, kẻ ngu muội tối tăm… như trong đầm sen, 
sen xanh, đỏ, trắng lẫn lộn, có những cây mọc từ trong 
nước, trưởng thành trong nước, có cây ló dạng trên mặt 
nước, có cây vượt lên khỏi mặt nước, không vướng chút 
bùn nhơ.

Đức Phật bấy giờ tuyên bố: Cửa Vô Sanh Bất Diệt 
đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy để cho ai có tai muốn 
nghe đặt trọn niềm tin tưởng…” (Đức Phật và Phật pháp, 
Narada).

Pháp hữu vi sao gọi là Tận? Bởi vì pháp hữu vi là 
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pháp còn tạo tác, còn hành vi tạo nghiệp, còn sanh diệt, 
tái diễn trong Tam giới. Pháp hữu vi là… vô thường, như 
mộng, huyễn, bào ảnh… trước sau gì cũng dứt, cũng tận! 
Pháp hữu vi do duyên mà sanh, hết duyên thì dứt. Nó chỉ 
là “giả tạm”, vốn hư vọng: “phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng”! Cho nên kinh Kim Cang khuyên: “Ưng tác như 
thị quán”! Thấy rõ nó vậy, vô thường, khổ, không, vô ngã 
thì không nên đeo bám, không nên dính mắc, nên xa lìa, 
nên nhàm chán thì mới được… giải thoát!

Nhưng đó là dạy cho chúng sanh chớ với Bồ-tát thì 
khác! Bồ-tát là chúng sanh đã giác ngộ, nguyện cứu độ 
vô biên chúng sanh khác còn đang ngụp lặn trong cõi Ta 
bà ô trược nên… Bồ-tát thì không từ bỏ hữu vi, vẫn “đeo 
bám” hữu vi để giúp đời!

Bồ-tát thì đã “Phát khởi sâu vững tâm Nhất thiết trí, 
không hề xao lãng đối với chí quyết thành Phật”, “chẳng 
lìa đức đại từ, chẳng bỏ đức đại bi…”.

Do vậy, Bồ-tát phải có nhiệm vụ “Giáo hóa chúng sanh 
chẳng hề mệt chán. Thường xét nghĩ việc tùy thuận thi 
hành bốn pháp thâu nhiếp. Hộ trì chánh pháp chẳng tiếc 
thân mạng. Gieo trồng các căn lành chẳng hề mệt chán. 
Tâm trí thường được an ổn, vững chãi, đem phương tiện 
hướng về Phật quả. Cầu pháp chẳng biếng nhác. Thuyết 
pháp chẳng hiểm tiếc. Vào chốn sinh tử nhưng không 
sợ sệt chi cả. Đối với sự vinh nhục lòng không lo buồn, 
không mừng vui. Chẳng khinh kẻ chưa tu học…”.

“Tại các cảnh thiền định, tưởng đó như các tầng địa 
ngục. Đối với cuộc sinh tử luân hồi, tưởng đó như vườn 
cảnh điện đài. Không đắm mê thiền duyệt mà quên nhiệm 
vụ, coi sáu nẻo luân hồi thênh thang “một cõi đi về”!

Bồ tát thực hành lục độ ba-la-mật: Bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, thiền định, trí huệ: Thí xả những vật sở hữu của 
mình, đủ đầy cái tâm tưởng cầu quả vị của đấng Nhất 
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thiết trí. Thấy kẻ phá hủy giới cấm, khởi lên cái tư tưởng 
cứu hộ. Đối với các ba-la-mật, tưởng như cha mẹ. Đối với 
các pháp đạo phẩm, tưởng như quyến thuộc. Nảy nở các 
căn lành, không hề có giới hạn. Lấy những việc nghiêm 
sức cõi nước trong sạch để thành tựu cõi Phật của mình. 
Trừ bỏ mọi việc xấu ác, giữ sạch thân, miệng, ý. Trải vô 
số lần sinh tử, tâm ý vẫn dũng mãnh.

“… Thường cầu đức tánh vô niệm, trí huệ thật tướng. 
Thi hành lẽ biết đủ, ít tham cầu, nhưng chẳng bỏ pháp 
thế gian. Chẳng chê bỏ oai nghi cốt cách, nhưng có thể 
tùy tục mà khởi ra huệ thần thông, dìu dắt chúng sinh”… 
“Tu bốn tâm vô lượng (Từ bi hỷ xả), Tâm ý không phóng 
dật, chẳng bỏ mất các việc lành”.

Tri túc, kham nhẫn, không phóng dật, thấy biết chân 
không mà diệu hữu, tùy tục mà khởi huệ thần thông, dìu 
dắt chúng sanh… đó là vai trò của Bồ-tát.

“Thi hành những pháp như vậy, gọi là Bồ Tát “bất tận 
hữu vi”.

Pháp vô vi sao gọi là Vô tận? Bởi pháp vô vi là pháp 
thanh tịnh, vắng lặng, bất động, Niết bàn, diệt tuyệt nhân 
quả, dứt hẳn phiền não, thoát ly Tam giới, chấm dứt sanh 
tử luân hồi.

“Sao gọi là Bồ Tát chẳng trụ vô vi? Đó là, tu học lẽ 
không, nhưng chẳng lấy lẽ không làm chứng đắc. Vì nếu 
lấy lẽ không làm chứng đắc thì sẽ mắc thứ bệnh nặng của 
Bồ-tát: bệnh chấp không!

Tu học vô tướng, vô tác, nhưng chẳng lấy vô tướng, vô 
tác làm chứng đắc.

Bồ-tát thấy chân không mà diệu hữu. Thực tướng nằm 
sau giả tướng. Tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, 
lực như thị…!

Quán lẽ vô thường, nhưng chẳng chán cội lành. Quán 
những nỗi khổ thế gian, nhưng chẳng ghét việc sinh tử. 
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Quán lẽ vô ngã, nhưng dạy người chẳng chán. Quán lẽ 
tịch diệt, nhưng chẳng tịch diệt mãi mãi. Quán lẽ xa lìa, 
nhưng thân tâm tu thiện. Quán lẽ không có chỗ về, nhưng 
quay về các pháp lành. Quán lẽ không sinh, nhưng đem 
việc sinh sống mà gánh vác tất cả chúng sinh.

Quán lẽ không có phiền não, nhưng chẳng đoạn tuyệt 
các phiền não! Nói khác đi, Bồ-tát phải biết sống với 
phiền não, nhờ đó biết “thấu cảm” với nhân sinh, nếu 
không, dễ thành kẻ “vô cảm”! Sống với phiền não nhưng 
không bị dính mắc với phiền não!

“Tu các pháp như vậy, gọi là Bồ tát “bất trụ vô vi”…
Phật khẳng định: “Lại nữa, nhờ có đủ phước đức, nên 

Bồ tát chẳng trụ vô vi. Nhờ có đủ trí huệ, nên chẳng rời 
hữu vi. Nhờ đại từ bi, nên chẳng trụ vô vi.

Nhờ tròn bổn nguyện, nên chẳng rời hữu vi. Nhờ tụ hội 
các phương thuốc pháp, nên chẳng trụ vô vi. Nhờ khéo 
tùy bệnh mà cho thuốc, nên chẳng rời hữu vi.

Nhờ biết bệnh của chúng sinh, nên chẳng trụ vô vi. 
Nhờ trị dứt bệnh của chúng sinh, nên chẳng rời hữu vi. 
Các vị Bồ-tát, khi đã tu xong các pháp ấy thì chẳng muốn 
rời “hữu vi”, chẳng muốn trụ “vô vi”. Đó là pháp ôn giải 
thoát Tận Bất tận. Các ông nên tu học pháp môn ấy.” 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC16

TỪ QUANG TẬP 24

NGHĨ VỀ PHẬT GIÁO DÂN GIAN
       
       VU GIA 

Những ngày này, nhiều người thờ Phật trong nhà; 
ngày rằm, ngày vía đi chùa lạy Phật, tụng kinh, song tôi 
tin không mấy người hiểu rõ yếu lý Phật giáo. Họ đến 
với Phật theo cội nguồn dân tộc và có thể tụng thuộc 
lòng một vài bộ kinh, song chưa chắc họ hiểu lời kinh 
nói gì…

Trải qua thời gian cả ngàn năm đạo Phật vào Việt 
Nam, nên văn hóa truyền thống của dân tộc có 
nhiều nét tương đồng với giáo lý Phật giáo. Tôi 

nghĩ, bất cứ tôn giáo nào, chủ thuyết nào dù hay đến đâu 
khi đưa vào thực tế cuộc sống của một dân tộc nào đó, thì 
phải nương theo truyền thống văn hóa của dân tộc đó mới 
có thể tồn tại và phát triển. Từ đó, những lời hay, những 
điều phải từ kinh sách Phật giáo thông qua các vị tu sĩ 
từng bước thấm dần vào mạch nguồn dân tộc, làm giàu 
cho đời sống tinh thần của dân tộc; nhiều đời sau nghĩ 
đó là truyền thống văn hóa của dân tộc chứ không phải 
văn hóa ngoại lai. 

Phật qua lăng kính dân gian
Ngày xưa, ông cha ta không mấy người đọc được kinh 
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sách, nên thờ Phật, kính Phật, hướng về Phật theo cách 
nghĩ, cách cảm của họ. Sau này, gọi đó là Phật giáo dân 
gian. Những ngày này, nhiều người thờ Phật trong nhà; 
ngày rằm, ngày vía đi chùa lạy Phật, tụng kinh, song tôi 
tin không mấy người hiểu rõ yếu lý Phật giáo. Họ đến với 
Phật theo cội nguồn dân tộc và có thể tụng thuộc lòng 
một vài bộ kinh, song chưa chắc họ hiểu lời kinh nói gì. 
Với họ, Phật là đấng quyền năng phép cả, có thể giúp họ 
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp họ mua 
may bán đắt, giúp con cái hoặc bản thân họ công thành 
danh toại,... 

Từ thực tế ấy, tôi nghĩ, nhiều người đến với Phật trên 
tinh thần Phật giáo dân gian là chính. Trong cuộc sống 
thường ngày, dân gian hay nói đến "Quả báo nhãn tiền", 
song lắm người không biết đó là thuyết nhân quả của nhà 
Phật. Bao đời, qua truyền miệng, trong chúng ta chắc đã 
không ít lần nói, hoặc nghe câu nói: "Đạo trời báo ứng", 
"Gieo gió gặt bão", "Cha ăn mặn, con khát nước", "Có lửa 
mới có khói", v.v. Đây cũng từ thuyết nhân quả mà ra, hoặc 
là sự tương thích giữa truyền thống văn hóa bản địa và giáo 
lý Phật giáo. Cha mẹ dạy con, thường nói: "Những phường 
ăn ở bất nhân/ Rồi ra sẽ chịu trăm phần khổ đau" hoặc dạy 
con nên ăn ở hiền lành, không tham lam, không trộm cắp, 
không dối trên lừa dưới. Với quan niệm dân gian: Ở hiền 
gặp lành, Thương người như thể thương thân, Lá lành đùm 
lá rách,… không mất mát đi đâu. Nhịn miệng tiếp khách 
đường xa/ Cũng như của gởi chồng ta đi đường; Ở đời sinh 
sự sự sinh/ Đeo chi phiền não, bất bình khổ thân, v.v…

Ca dao, tục ngữ luôn có vần có vè dễ nhớ, nên dễ dàng 
truyền qua nhiều thế hệ, và đại bộ phận nhân dân ta lấy 
đó làm hành trang vào đời. Sau này, tìm hiểu đạo Phật, 
tôi biết đó là tinh thần buông xả của nhà Phật. Trong 
kinh Tứ thập nhị chương có kể câu chuyện khi Đức Phật 
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còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa môn là: 
"Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?". Vị Sa môn đã 
trả lời: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật nói: "Đúng 
vậy. Ông là người hiểu đạo".

Thế đấy, cuộc đời có dài lắm đâu mà suốt ngày "sinh 
sự sự sinh" để "đeo phiền não, bất bình khổ thân". Trong 
kinh Kinh Cang, tôi cũng thấy viết: "Nhất thiết hữu vi 
pháp, như mộng ảo bào ảnh". Bào ảnh là bọt nước và cái 
bóng. Câu kinh này cho ta biết tất cả mọi việc trên đời 
như một giấc chiêm bao, một cái bọt nước, một cái bóng. 
Trong Cung oán ngâm khúc, Nguyễn Gia Thiều cũng có 
câu: "Sóng cồn cửa bể nhấp nhô/ Chiếc thuyền bào ảnh 
lô xô gập ghềnh". Chính vì không biết cuộc đời là cái 
bào ảnh ấy, nên con người cứ mãi tranh danh đoạt lợi 
một cách vô đạo, mãi muốn làm những việc lợi mình hại 
người, tức là muốn đeo phiền não, bất bình mới đâm ra 
khổ, mới bị "lô xô gập ghềnh".

Dân gian còn có câu liên quan đến chuyện này rất thú 
vị: "Bến mê bát nhã độ nhân/ Xa lìa hắc ám lại gần Tây 
phương". Với nhân dân lao động, ý của câu này "cao" quá, 
nhưng vẫn có người thuộc, vẫn truyền đời và… vẫn hiểu. 
Cái hiểu ở đây, theo tôi, phần lớn người ta chỉ cần hiểu, 
cần nhớ "xa lìa hắc ám" là đủ. Xa lìa hắc ám tức là xa lìa 
những điều đen tối, những mưu đồ đen tối, những thế 
lực đen tối, thế là sẽ đến được Tây phương. Hồi nhỏ, tôi 
từng hỏi Tây phương ở đâu, bà nội tôi chỉ tuốt trên trời, 
và cho biết nơi ấy có cuộc sống vui vẻ, không làm cũng có 
ăn mà không ai trách mắng, giận hờn, không có đòn roi. 
Nghe vậy đã thấy sướng và tôi tự dặn lòng cố gắng "xa lìa 
hắc ám" để khỏi bị trách mắng, nhất là khỏi bị đòn roi. 
Lớn lên không còn lo sợ la rầy, đòn roi nữa, nhưng thấy 
sự hắc ám đúng là phải cần xa lìa, không nên dính vào, 
bởi dính vào nó chẳng khác nào dính vào chiếc chìa khóa 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 19

 TỪ QUANG TẬP 24

cổng lao tù. Và với tính hiếu tri, tôi tìm hiểu, biết bát nhã 
là trí tuệ sáng suốt, thông hiểu được mọi lẽ, diệt được 
những tư tưởng đen tối và không thể nào làm việc quấy 
được. Chuyện này thật quá sức tôi, nên dặn lòng cứ cố 
gắng tới đâu hay tới đó, chứ không mơ làm người trí tuệ 
sáng suốt, thông hiểu được mọi lẽ; còn cõi Tây phương, 
hầu hết những người theo đạo Phật đều biết, vì sách vở 
nói rồi, trong những buổi thuyết pháp, các pháp sư đã 
giảng rồi; nhưng tôi thì chưa đến nơi ấy nên không dám 
luận bàn có đúng như sách viết, như lời giảng hay không.

Hành trang truyền dời
"Bè từ rước kẻ trầm luân/ Khỏi sa địa ngục thung dung 

Niết bàn". Những người theo đạo Phật, hiểu giáo lý thì 
mới biết bè từ là thuyền từ của nhà Phật dùng cứu vớt 
những người say đắm trong bể khổ, được giác ngộ để thoát 
cảnh trầm luân, khỏi sa vào nghiệp chướng; còn Niết bàn 
là cõi Tây phương Cực lạc, ăn cơm châu mặc áo ngọc… 
Trong lúc đó, trong dân gian lắm người không biết bè từ là 
gì, Niết bàn ra sao, nhưng rất sợ địa ngục với những câu 
chuyện kể truyền đời, như khi còn sống trên dương gian 
mà làm những điều ác, điều xấu thì khi chết xuống địa 
ngục sẽ tùy theo tội mà bị cắt lưỡi, cưa hai nấu dầu, ôm 
thân cột lửa đang rực đỏ như than hầm, v.v… nên nghe 
"khỏi sa địa ngục" là sướng, là vui và khi còn nhỏ thì tự 
dặn lòng, khi có con cháu thì dạy lại con cháu nên làm 
lành lánh dữ, tránh xa cái ác, cái xấu, đừng có "sân si", 
bởi no mất ngon, giận mất khôn… Mấy câu tục ngữ này 
cũng sát với triết lý nhà Phật. Đó là tham, sân, si. Kinh 
Tương ưng bộ có ghi: Tham là ưa muốn, ham mê, đắm 
say, thích thú, cố giữ, keo kiết, ưng được thỏa mãn, mong 
được khoái lạc, danh vọng,...; Sân là chán ghét, giận dữ, 
thù hận, nóng nảy, chống trả,...; Si là ngu dốt, đần độn, 
lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,... Đây là 
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những nguyên nhân gây ra bất hạnh, phiền não và ưu tư 
cho con người, cần phải tiêu diệt. Phật dạy cách diệt của 
Phật là cho chúng ta ba pháp không tham, không sân, 
không si - những yếu tố tâm lý cần nên phát triển để xây 
dựng cuộc sống an lành. Dân gian dạy theo cách diệt của 
dân gian. Về cái Tham, dân gian quan niệm: "Của làm để 
trên gác, của đánh bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài 
ngõ"; "Cơm mình ăn ngon, con mình dễ khiến"; "Của thiên 
trả địa"; "Tham thì thâm"… nên đừng tham. Về cái Sân, 
dân gian quan niệm: "Một sự nhịn là chín sự lành"; "Hại 
người người hại"; "Ghét của nào, trời trao của đó"; "Chưa 
đánh được người mặt đỏ như gang, đánh được người rồi 
mặt vàng như nghệ"… nên sân chẳng có lợi gì. Về cái Si, 
dân gian quan niệm: "Ở nhà nhất mẹ nhì con/ Ra đường 
biết lắm kẻ giòn hơn ta"; "Cha hát bội, con khen hay"; "Khi 
thương thương hết cả nhà/ Lúc ghét thì mượn người ta ghét 
dùm"; "Hồi thương, trái ấu nói tròn/ Hồi ghét trái bồ hòn 
cũng méo"… vì thế hãy dẹp cái si đi. Với hành trang truyền 
đời ấy, họ đến với Phật, chứ không phải từ kinh sách của 
Phật, họ đến với Phật. 

Trời và Phật
Từ xa xưa, con người chỉ biết có ông Trời, nhưng ông 
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trời bao la quá, mông lung quá, xa xôi quá… Khi có ông 
Phật đến, họ thấy ông Phật hiền lành quá lại cũng con 
người như họ chứ không phải một ông trời theo trí tưởng 
tượng của mỗi người. Và họ xếp ông Phật có mặt mũi, tay 
chân như họ ngang với ông Trời trong tâm tưởng. Khi gặp 
phải hoạn nạn, Phật và Trời đều là nơi con người hướng 
vọng cầu xin: "Cúi đầu vái lạy Phật Trời/ Xin cho cha mẹ 
sống đời với con"; hoặc "Cúi đầu van vái Phật Trời/ Con 
nay gặp nạn xin Người cứu cho"…

Trời và Phật trong quan niệm người Việt ngày xưa, 
không có ranh giới phân biệt. Ca dao có câu: "Ở hiền thì 
ắt gặp lành/ Những người nhân đức Trời dành phúc cho". 
Trời ở đây cũng là Phật. Ngay cả việc xuất gia cũng có câu: 
"Miệng Nam mô A Di Đà Phật/ Nguyện cùng Trời chùa 
chật cũng tu". Bây giờ, trong giao tiếp thường ngày, chắc 
chắn trong nhiều Phật tử, kể cả một số vị tu sĩ Phật giáo, 
không thiếu người nói: "Trời cho ai nấy hưởng"; "Trời kêu 
ai nấy dạ". Đây là do ảnh hưởng Phật giáo dân gian, bởi 
đó là văn hóa bản địa thấm đẫm trong mỗi người dân Việt, 
khó mà dứt bỏ được.

"Dù xây chín bậc phù đồ/ Không bằng làm phúc cứu cho 
một người", hoặc "Dù xây chín cửa phù đồ/ Không bằng 
lượm một cái gai giữa đường" (phù đồ: bảo tháp thờ Phật). 
Phù đồ hay Phật đồ là phiên âm của chữ Stupa (Sanskrit), 
Hán và Việt dịch đồng nghĩa là tháp. Ở Ấn Độ, rất nhiều 
bảo tháp được dựng lên để tôn thờ xá lợi của Phật và các 
bậc A la hán. Phù đồ có nghĩa là tháp, con số chín trong 
câu vừa nêu là con số cực đại, hoàn mỹ trong quan niệm 
toán học cổ. Xây tháp chín tầng ở đây còn chỉ cho việc 
thực hiện một thiện sự viên mãn, ngoài ra, “xây chín bậc 
phù đồ” trong câu nói trên có ý nghĩa rộng hơn, khái quát 
là làm các việc phước đức như cứu người, giúp người trong 
cơn khốn khó, xây chùa, đúc chuông, tạo tượng… hay 
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cúng dường Tam bảo, làm phước nói chung. Theo Phật 
giáo, cúng dường Tam bảo tạo ra phước báo to lớn cho 
người phát tâm trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, cứu 
người vượt thoát bệnh tật, hoạn nạn; giúp con người được 
an lạc, hạnh phúc là việc làm có phước báo lớn nhất. Do 
vậy, câu “Dù xây chín bậc phù đồ/ Không bằng làm phúc 
cứu cho một người” chỉ là câu nói truyền miệng trong dân 
gian song chịu ảnh hưởng sâu sắc triết lý Phật giáo. Nói 
nôm na mà khá cụ thể là: “Dẫu xây chín bậc phù đồ”… 
xem ra cũng chẳng thiết thực bằng việc “làm phúc cứu cho 
một người”, và nếu ai nghiên cứu kinh sách Phật giáo sẽ 
thấy việc cứu người hay “vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
thiên và loài người” là tôn chỉ của Phật giáo.

Thấy việc gì tốt thì cứ làm
Kinh Lăng nghiêm có câu: "Tương thử tâm thân phụng 

trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân". Câu này, ta có thể 
hiểu rằng: Ai dốc lòng phụng sự cõi thế gian, tức là đã 
đền đáp, báo ân Phật. Vậy còn câu: "Dù xây chín bậc phù 
đồ/ Không bằng lượm một cái gai giữa đường"? Bản thân 
tôi, thấy câu này dễ áp dụng hơn câu "cứu cho một người". 
Thấy người uống nước dưới sông, tôi không biết bơi thì 
chỉ còn biết la làng gọi người đến cứu, nếu không có ai 
đến thì coi như đứng nhìn người ta chết. Hoặc có lần tôi 
nghe chùa Xá Lợi bị kẻ trộm vào khoắng hết tiền bạc. 
Chúng ta đều biết lúc ấy, chùa mới vừa xây dựng nhà hậu 
Tổ không biết đã trả đủ tiền chưa, lại đang tiếp tục làm 
lại tất cả cửa kính của chùa bằng kính màu không phai, 
độ bền vĩnh cửu thì sự mất của ấy đáng thương lắm, đáng 
xót lắm song bản thân tôi còn đang "chạy ăn từng bữa 
toát mồ hôi" thì làm sao "cứu"? Thương vay khóc mướn 
chăng? Với tôi, chẳng thiết thực. Đạo Phật vào Việt Nam 
với những tư tưởng cao tót vời, thì người dân Việt Nam 
chuyển hóa ra cái cụ thể hơn cái trừu tượng, chuộng hành 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 23

 TỪ QUANG TẬP 24

động cụ thể hơn lý thuyết suông. Câu "Dù xây chín bậc 
phù đồ/ Không bằng làm phúc cứu cho một người", hoặc 
"lượm một cây gai giữa đường" là cái cụ thể. "Ăn mặn nói 
ngay hơn ăn chay nói dối" là cái cụ thể. 

Dẫn vài ví dụ như vậy để thấy việc "lượm một cây gai 
giữa đường" dễ hơn. Và việc này, tôi làm từ nhỏ đến tận 
ngày nay. Hồi nhỏ, ở quê, đường làng đầy gai tre, gai mắt 
ó, mà dân quê thì luôn đi chân trần. Khi đạp phải cây gai 
thì đau lắm, phải ngồi xuống lể lấy cây gai ra khỏi bàn 
chân mới tiếp tục đi được, thế mà nhiều người còn bị làm 
độc, nghỉ lao động những mấy ngày. Mà nghỉ lao động thì 
ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của cả nhà. Do đó, tôi 
thường nhặt gai giữa đường, ném vào bờ tre, bờ giậu khi 
phát hiện. Ở thành phố khi thấy những cây đinh, những ốc 
vít nằm ở tư thế có thể đâm xuyên qua giày dép hoặc bánh 
xe, tôi cũng lượm; những miếng mảnh chai cũng được tôi 
“mời” về nằm trong giỏ rác. Thế nhưng khi lớn tuổi, tôi lại 
nghĩ khác. Cái cây gai trong câu "Dù xây chín bậc phù đồ/ 
Không bằng lượm một cây gai giữa đường" không chỉ là 
cây gai tôi thường lượm mấy chục năm qua, mà còn là "sự 
khó khăn" của con người ở cõi Ta bà này, trong đó có người 
thân của mình, bạn bè mình. Khi tuổi đã qua một vòng hoa 
giáp, nhìn lại thấy mình đã "lượm không ít sự khó khăn 
ấy", nên trong lòng có chút gì đó vui vui. Nói điều này để 
thấy việc gì tốt, ta cứ làm dù việc ấy chẳng quan trọng gì 
so với việc cứu người sắp chết đuối, cứu người đang bị tai 
nạn trên đường, cứu người đang bị biển lửa phủ đầy, kể cả 
những người cờ giong trống giục đi làm từ thiện tiền triệu 
tiền tỷ, song từ những việc nhỏ ấy trở thành thói quen, 
thành tập quán thì thực tế trong cuộc sống ta sẽ có được 
những việc làm có ích mà ta không nhớ, và có thể nhờ vậy 
mà ta thấy cuộc đời đáng yêu hơn. 

(Còn tiếp)
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      TRẦN ĐÌNH SƠN

Những ngày cuối năm Mậu Tý, bệnh tình vua Đồng 
Khánh chuyển nặng, các ngự y dâng thuốc không 
hiệu nghiệm. Tòa khâm sứ Pháp cử Bác sĩ Cotte 

vào điện Càn Thành chẩn bệnh cũng bó tay trước chứng 
nấc cụt của nhà vua. Vào khuya hai mươi bảy tháng Mười 
hai, ngài ngự lên chầu trời (28–01–1889). Hoàng trưởng 
tử Bửu Đảo mới lên ba tuổi.

Hoàng gia và triều thần rất băn khoăn lo nghĩ nạn quyền 
thần đã diễn ra cuối triều Tự Đức (1847 – 1883). Tuân 
theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu Từ Dụ và Hoàng thái 
hậu Trang Ý các đại thần Viện Cơ mật Nam triều phải sang 
hội thương với Tòa Khâm sứ Pháp. Nhờ tài phiên dịch 
khôn khéo của viên thông sự Diệp Văn Cương (chồng Công 

nữ Thiện Niệm – em gái 
Dục Đức), kết quả hoàng 
tôn Bửu Lân (con trai 
Dục Đức) được chọn làm 
vua kế vị (tự quân).

Ngày mồng 2 tháng 
Giêng năm Kỷ Sửu (01–
02–1889), hai chính phủ 
Nam triều và Bảo hộ cử 
hành đại lễ đăng quang, 

TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ  
CỦA VUA THÀNH THÁI  

(1889 – 1907)

Hình ảnh vua Thành Thái trên báo ảnh 
L' ILLUSTRATION ngày 22-1-1898
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công bố niên hiệu Thành Thái. Bước lên ngai vàng lúc mới 
mười tuổi, vua Thành Thái được các bà cố (Từ Dụ), bà nội 
(Trang Ý) và mẹ (Từ Minh) giáo huấn rất nghiêm khắc theo 
phép tắc tổ tiên. Ngoài ra, vua còn chịu áp lực kèm cặp chặt 
chẽ của các phụ chính đại thần giảng dạy kinh điển Nho 
giáo, các giáo sư người Pháp dạy Pháp văn và khoa học 
phương Tây. Thêm nữa, chính phủ bảo hộ cài cắm người 
vào làm tai mắt, giám sát báo cáo thường xuyên sinh hoạt 
của nhà vua. Dần dần, ý thức được vai trò “tượng trưng” 
của mình, vua Thành Thái bắt đầu phản ứng bằng cách 
không tuân hành ý chỉ của Tam tôn cung(1), thường bác bỏ 
các kiến nghị của Viện Cơ mật và Tòa Khâm sứ. Kết quả, 
vua bị đưa đi tịnh dưỡng ở điện Bồng Doanh, trong hồ Tịnh 
Tâm ngoài Hoàng thành để có thời gian ăn năn, hối cải!

Từ năm 1900 trở về sau, các bà thái hậu lần lượt qua 
đời, vua đã trưởng thành, đích thân cầm quyền chính nên 
rất muốn cải cách, đổi mới nghi lễ, sinh hoạt không còn 
hợp thời của hoàng gia và triều đình. Ngài chủ trương 
phải học tập theo văn minh phương Tây để đưa đất nước 
tiến bộ theo kịp thời đại.

- Vua cho họp các đại thần Viện Cơ mật rồi ban dụ: Lâu 
nay, việc ngự triều do nghi lễ rườm rà, chia cách vua tôi khó 
gần gũi. Do đó, Trẫm muốn từ nay trở đi nên theo tuần lễ 
của lịch Tây, mỗi chiều thứ Tư, các đại thần phải vào triều 
để Trẫm hỏi han tình trạng trong nhân gian nhằm sửa đổi 
việc chính trị cho đơn giản thích hợp. Còn các ngày thiết 
triều trước đây theo Âm lịch thì nên bỏ đi (1903).

- Tháng 5 năm 1905, Bộ Lễ dâng trình nghi thức mừng 
Tết Đoan dương(2). Vua xem rồi phê: Từ nay về sau bãi 
bỏ, không tổ chức tết này nữa.

- Tháng 12 năm 1906, Viện Cơ mật tâu trình mở đường 
xe lửa, có đoạn gần sát tôn lăng Thụy Thái Vương (ông 
nội của vua). Do đó, xin vua ban chỉ yêu cầu Tòa Khâm 
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sứ can thiệp chỉnh sửa lại đoạn đường này. Nếu không 
thuận tiện thì đề nghị không được đào bới quá sâu gò núi 
phía sau lăng để tránh làm tổn thương long mạch. Phiến 
tấu dâng lên, vua phê: “Khoản này, trẫm từng nói với 
Phạm Xứng không nên bàn nữa. Bởi vì thuyết phong thủy 
không có bằng cớ, trẫm vốn không tin tưởng. Không ngờ 
các ngươi còn lầm lạc thế! Tại sao lại sơ suất quá như 
thế?”. Viện Cơ mật phải dâng sớ xin nhận lỗi.

- Vua là người tiên phong cắt tóc ngắn, tập đi xe đạp, học 
lái ca-nô và xe hơi điện, các đại thần sợ nguy hiểm nên dâng 
sớ can ngăn: “Lời xưa dạy: Đứa con nhà giàu sang không 
nên ngồi trên thềm cao. Huống hồ tấm thân tôn quý, trên 
thì Miếu Xã trông mong, dưới thì thần dân nhờ cậy. Nhìn 
thấy thành phố hiện nay đường sá chưa bằng phẳng, ở Kinh 
đô càng nhiều nhân dân tụ họp, nếu xe chạy mau lẹ e đến 
nỗi gây ra chuyện khó khăn. Cúi mong Hoàng thượng muôn 
phần bảo trọng. Đi thường thì có kiệu cáng, đi nhanh thì 
có xe ngựa, dạo chơi ngắm cảnh đều có mực thường. Tới 
như xe hơi điện, cúi xin không nên dùng, hoặc cho máy 
chạy chậm lại để làm rõ sự cẩn thận”. Sớ dâng lên, vua phê: 
“Lòng người dễ nguy hiểm, chớ xe hơi thì có gì nguy hiểm. 
Chỉ có biết lòng người là khó, chớ biết lái xe, sửa xe ấy có 
gì là khó? Các ngươi cứ yên tâm, đừng lo lắng, vả lại Trẫm 
thuộc loại người cẩn thận, quyết không có gì phải lo”.

- Tháng 5 năm 1907, sau khi có kết quả kỳ thi Hội và thi 
Đình (Điện), vua ân cần hỏi han rồi ban ơn cho bảy tân khoa 
tiến sĩ được chia nhau lên hai chiếc xe hơi của vua dùng, đưa 
ra Phu Văn lâu ứng chế bài phú theo đề của vua ra “Thản đồ 
trì khinh xa” (Đường bằng phẳng ruổi xe nhẹ), một bài thơ 
thất ngôn luật lấy chữ “phi” làm vần để ghi lại sự việc tốt đẹp 
đương thời, ngự lãm xong cho đem về cất giữ làm gia bảo. 
Sau đó cho lên xe, chở chạy quanh phố phường ở Kinh đô. 
Mọi người xem đó là một vinh dự hiếm có trong đời.
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- Tại Kinh đô Huế, vua chấp thuận cho phép mở hý 
viện, tổ chức khiêu vũ, mở trường đua ngựa để giải trí.

- Vua đích thân thiết kế mũ áo cho lính thị vệ theo 
kiểu cách phương Tây, để phù hợp việc cưỡi ngựa hộ giá. 
Trông hùng dũng và đẹp hơn áo mũ kiểu cũ.

- Trong nội cung, vua cho thành lập bốn đội đồng nữ: 
Thuyền quyên – Vũ mỵ – Nghiêu kiều – Thanh cân, gồm 
66 người. Phục trang, đạo cụ, gươm súng, bài bản diễn 
tập theo phương Tây.

Những việc làm của vua Thành Thái không được các 
đại thần Viện Cơ mật và Tòa Khâm sứ tán đồng. Triều 
thần đa số thủ cựu, họ thấy vua càng ngày càng làm nhiều 
việc “ngược đời”, trái với Tổ pháp(3). Chính quyền Pháp 
thì nhận định vua không thực lòng hợp tác, hành động lộ 
rõ sự chống đối chính sách bảo hộ.

Tháng 7 năm 1907, Viện Cơ mật và Tòa Khâm sứ thỏa 
hiệp xác nhận vua bị tâm bệnh, không đủ sáng suốt để 
điều hành việc nước. Họ dâng sớ yêu cầu vua thoái vị 
nhường ngôi lại cho con, rồi đưa Ngài vào an dưỡng tại 
Cap Saint Jacques (Vũng Tàu).

Triều đại Thành Thái kèo dài 19 năm từ 1889 đến 1907.
Lời bình: 
Vua Thành Thái để lại nhiều chuyện rất thú vị từ trong 

nội cung đến triều đình và cả ngoài dân gian. Hư hư thực 
thực, những câu chuyện kể về Ngài của những người ủng 
hộ, tôn kính cũng như của phe chống đối, phỉ báng Ngài 
phần nhiều thêm thắt, hư cấu.

Trên đây, chúng tôi chỉ lược trích những sự việc chuẩn 
xác được ghi chép trong “Đại Nam thực lục chính biên – 
Đệ lục kỷ phụ biên” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên 
soạn – Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu – Nhà xuất bản 
Văn hóa – Văn nghệ - 2011.

Qua những câu chuyện trên, chúng ta thấy rõ, vua 
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Thành Thái là người có đầu óc tiến bộ, rất muốn duy tân 
cải cách triều chính và xã hội. Từ thời đó, Ngài đã dám 
vượt qua những quy chuẩn (Tổ pháp), nghi lễ của triều 
đình như việc bỏ tổ chức Tết Đoan dương, không tin 
thuật phong thủy… là những vấn đề rất quan trọng đối 
với hoàng gia. Thay đổi việc họp triều để bỏ nghi lễ rườm 
rà, chuộng hình thức không còn phù hợp thời đại mới đã 
có sự tiếp thu văn hóa, khoa học phương Tây.

Việc cắt tóc, sử dụng âu phục, tập đi xe đạp hoặc lái 
xe hơi chở các tân khoa tiến sĩ đi khắp kinh đô thay cho 
việc cưỡi ngựa xem hoa đã cho thấy vua cương quyết đổi 
mới với ước mong đưa dân tộc nhanh chóng tiến bộ, văn 
minh. Tiếc thay cuối cùng, Ngài phải bó tay làm người 
tù lưu đày biệt xứ gần 50 năm, cũng chỉ vì phải làm vua 
trong tình trạng đất nước đã mất độc lập, dân tộc đã mất 
chủ quyền… đúng như lời ngài than thở qua bài thơ cảm 
tác khi được rước ra Hà Nội tham dự lễ khánh thành cầu 
Doumer (Long Biên) vào năm 1902:

  “Áo mũ xênh xang võ với văn,
  Riêng ta chín bệ những băn khoăn
  Ba chung rượu ngự mồ hôi chúng
  Mấy chén trà suông nước mắt dân!
  Sùi sụt trời mưa sầu muốn khóc
  Véo von tiếng hát thảm khôn ngăn,
  Binh đao cuộc nọ thôi đừng nhắc
  Trăm họ lầm than gắng đỡ đần”(4) 

(1) Tam tôn cung: từ gọi tôn xưng bà cố (Từ Dụ), bà nội (Trang Ý) 
và mẹ (Từ Minh) của vua Thành Thái.
(2) Tết Đoan dương: ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch.
(3) Tổ pháp: phép tắc, quy chuẩn Tổ tiên truyền lại.
(4) Lãng Nhân dịch từ bài thơ chữ Hán sang Việt
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TRÊN QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ
      LÊ HẢI ĐĂNG

Tiếng hát Quan họ từ lâu đã đi vào lòng văn hóa 
vùng Kinh Bắc. Nhờ tiếng hát Quan họ mà Bắc 
Ninh trở thành địa danh được nhiều người biết 

đến. Rồi qua làn sóng phát thanh, truyền hình, Internet, 
hoạt động giao lưu văn hóa, hát Quan họ đã vượt không 
gian biên giới đến với những vùng đất xa xôi. Với mật độ 
tập trung nhiều làng, phường Quan họ, Bắc Ninh ngẫu 
nhiên trở thành mỹ hiệu “quê hương Quan họ”. 
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Trong nghệ thuật hát Quan họ, hát Hội chỉ là một trong 
nhiều hình thức khác nhau. Xưa kia, hát Quan họ quán 
xuyến nhiều sinh hoạt văn hóa, từ hát Canh, hát Thờ, hát 
Cầu đảo, hát Giải hạn, hát Mừng, hát Kết chạ cho đến hát 
Hội. Mỗi hình thái đều có những đặc điểm riêng và chung 
để gắn kết với nhau thành món ăn tinh thần không thể 
thiếu trong đời sống văn hóa xã hội. 

1. Hát canh
Như tên gọi đã phản ánh được phần nào, hát canh 

thường diễn ra vào ban đêm. Mỗi canh hát kéo dài khoảng 
7-8 tiếng, bắt đầu từ tối hôm trước đến sáng sớm ngày 
hôm sau. Vào thời điểm làng tổ chức lễ hội, các liền anh, 
liền chị hẹn nhau tham gia hát canh. Canh hát có thể kéo 
dài 2, 3 ngày liên tiếp. 

Hát canh trong Quan họ trải qua thời gian dài định 
hình về thể thức, quy cách, nguyên tắc mang tính quy 
phạm. Một Canh hát gồm ba giai đoạn:

Thứ nhất: hát giọng lề lối
Thứ hai: hát giọng vặt
Thứ ba: hát Giã bạn
Hát giọng lề lối hay còn gọi là giọng cổ bao gồm những 

bài ca cổ truyền, có tính chất nghiêm ngặt về xoang điệu. 
Giọng lề lối theo truyền thuyết có tới 36 giọng. Song, 
đây chỉ là con số ước lệ nhằm chỉ số lượng nhiều. Ngày 
nay, bài bản thuộc giọng lề lối được biết đến như Hừ la, 
Đường bạn, La rằng, Tình tang, Cây gạo.

Giọng vặt là những bài lẻ đạt đến mức độ chuẩn mực, 
kinh điển về nghệ thuật được nhiều thế hệ truyền thừa. 
Ngoài ra, giọng vặt còn thể hiện mức độ phong phú, khả 
năng dung nạp, tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật, làn 
điệu khác nhau, như giọng Huế, giọng hãm, giọng bỉ, 
giọng Chèo, năm canh, Chầu văn…

Giã bạn là hát lúc chia tay. Hát Quan họ được biết đến 
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nhiều nhất là lối hát Giã bạn. Xuất phát từ tập tục hát đối 
đáp, giao duyên, kết nghĩa giữa các liền anh, liền chị, nên 
khi chia tay, người Quan họ hát bài ca Giã bạn nhằm thể 
hiện tình cảm thắm thiết, quyến luyến... Chính vì hát lúc 
chia tay, nên Giã bạn tập trung những làn điệu mang đậm 
chất trữ tình, thắm đượm tình sâu nghĩa nặng, lời ca ưu 
mỹ, ngọt ngào, kết tinh cao độ giá trị nghệ thuật của lối 
hát Quan họ và nhiều bài nổi tiếng như: Người ơi người 
ở đừng về, Chia rẽ đôi nơi, Kẻ Bắc người Nam, Con nhện 
giăng mùng…

2. Hát hội
Hát hội là Quan họ trong không gian lễ hội, nổi tiếng 

có hội Lim vào mùa xuân và hội đình vào mùa thu. Đây 
là dịp để các liền anh, liền chị giao lưu, học hỏi lẫn nhau. 
Hát hội có hai hình thức chính: hát vui và hát thi.

Hát vui là hoạt động giải trí thuần túy. Các nhóm Quan 
họ có thể tham gia với tư cách tự do, đến hội gặp đâu vui 
đấy hoặc những nhóm đã kết bạn, kết nghĩa thì rủ nhau 
tới hội hát để “mở rộng đường đi lối lại, học đòi đôi lối, 
đôi câu”.

Hát thi có phần nguyên tắc hơn.
Thứ nhất: cần phải có ban tổ chức (ban cầm chịch), 

thường do những vị cao niên am hiểu sâu sắc về lề luật 
hát Quan họ, có uy tín trong làng. Một ban cầm chịch từ 
3 đến 5 người, người đứng đầu gọi là “quan đám”.

Thứ hai: cần có một nhóm Quan họ đứng ra “giữ giải” 
cho nhóm khác tham gia giật giải.

Thứ ba: thành phần tham gia phải thông thạo lề lối, làn 
điệu hát Quan họ, đặc biết sở đắc nhiều làn điệu, có thêm 
bài bản mới để gây khó cho đối phương. 

Trình tự hát thi bắt đầu bằng Giọng cổ (giọng lề lối) với 
những làn điệu kinh điển, như La rằng mang ý nghĩa chúc 
tụng, Hừ la, Đường bạn (Đương bạn), Cây gạo, Cái hời 
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cái ả. Bên giữ giải hát trước năm bài, rồi đến bên giật giải 
hát đối lại năm bài. Hình thức đối đáp dựa trên nguyên 
tắc, giọng đối giọng, lời đối lời, nam đối nữ, đôi nam đối 
với đôi nữ… Nhờ hát thi mà nghệ thuật Quan họ không 
ngừng nâng cao, đạt tới trình độ thẩm mỹ kinh điển.

3. Hát thờ
Hát thờ vừa là một lối hát, chủ yếu sử dụng làn điệu La 

rằng, vừa là nghi thức trong hát Quan họ diễn ra ở đình 
làng vào mỗi mùa hội. Trước khi lễ hội bắt đầu, nhóm 
Quan họ sắm sửa lễ vật, như trầu cau, hương nến, trái 
cây… tới thi lễ tại đình như một hình thức trình báo với 
thần linh, rồi nhân đó bố cáo với nhân dân. Mặc dù hát 
thờ không phải là một nghi thức bắt buộc, nhưng góp 
phần nâng cao vị thế người hát cũng như tạo cơ hội gắn 
kết cộng đồng. 

4. Hát cầu đảo
Ngày nay, hát cầu đảo không còn dư địa để tồn tại, 

nhưng khi xưa, vào những năm hạn hán hay lũ lụt, người 
dân Quan họ sử dụng tiếng hát để cầu thần linh mưa 
thuận gió hòa. Xuất phát từ quan niệm âm dương, ngũ 
hành, nên trong cuộc sống và sinh hoạt văn hóa, người 
Quan họ cho rằng: Nếu năm nào dương thịnh, âm suy, 
thời tiết biểu hiện tình trạng hạn hán, mùa màng bị sâu 
bệnh phá hoại… Năm nào âm thịnh, dương suy có lũ lụt, 
gió bão… Để khắc phục tình trạng cho mưa thuận gió 
hòa, người dân Quan họ tổ chức cầu đảo. Lối hát này chỉ 
có Quan họ nữ, sử dụng duy nhất làn điệu La rằng. Trước 
khi hát, họ tập hợp tại đền thờ, giữ gìn chay tịnh, ăn ngủ 
ở đó và hát liền 2 ngày 3 đêm.

5. Hát giải hạn
Hát giải hạn nói theo ngôn ngữ đương đại chính là 

hình thức trị liệu bằng âm nhạc. Khác với âm nhạc trị 
liệu ngày nay chủ yếu thông qua tác dụng của hiệu quả 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC34

TỪ QUANG TẬP 24

âm thanh, đồng thời kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các 
bác sĩ trị liệu, nhạc sĩ và bản thân người trị liệu, xưa kia, 
người dân Quan họ sử dụng tiếng hát để xua trừ tà ma, 
đuổi dữ đón lành. Vì, tiếng hát Quan họ tượng trưng cho 
sự may mắn, niềm hy vọng. Khi liền anh, liền chị tới nhà 
ca hát bản thân người bệnh đã vơi đi phần nào tâm lý sợ 
hãi. Có những gia chủ mời vài nhóm Quan họ tới hát giải 
hạn. Không khí vui tươi, nhộn nhịp của họ giúp cho gia 
chủ an tâm vượt qua bệnh tật. Hát giải hạn chủ yếu sử 
dụng làn điệu La rằng, không nhất thiết phải đối đáp theo 
lề lối, mà chỉ cần hát hết bài này tới bài khác với nội dung 
tình cảm, gắn bó, thề nguyện. Cuối cùng là hát giã bạn, 
hát chúc.

6. Hát mừng
Hát mừng tổ chức vào những dịp khánh chúc, như 

mừng nhà mới, lên lão, thăng quan tiến chức. Bằng hình 
thức mở tiệc khao, ăn mừng, nhiều gia đình vùng Quan 
họ tổ chức tiệc kèm theo hát Quan họ góp vui. Có khi hát 
kéo dài mấy đêm. Hát mừng tuy duy trì hình thức nam 
nữ “hát với nhau nghe”, nhưng không nhất thiết tuân thủ 
nguyên tắc đối đáp, giọng đối giọng, lời đối lời… mà chỉ 
cần hát luân phiên, chọn những làn điệu thuộc giọng Vặt 
với lời ca tình tứ, mua vui, chân tình…

7. Hát kết chạ  
Hát kết chạ hay giao duyên, kết nghĩa… là một hình 

thức nguyên ủy của hát Quan họ. Nhiều người gọi hát 
Quan họ là hát giao duyên xuất phát bởi tính chất kết 
chạ này. 

Xưa, dân Quan họ ở làng này tới làng khác hát kết chạ, 
rồi từ đó gắn bó keo sơn qua một hay nhiều thế hệ. Vào 
mùa lễ hội, những nhóm Quan họ đã kết chạ với nhau có 
thể cùng tham gia hát hội. Vì là hình thức kết chạ, nên 
ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp của các liền anh, liền chị 
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đạt đến những chuẩn mực nhất định về nguyên tắc ứng 
xử, từ ăn mặc, đi đứng, mời chầu cho đến sử dụng lời ca 
tiếng hát của mình theo vào trong sinh hoạt diễn xướng. 
Vẻ đẹp trong hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, cũng như 
nghi tiết, ứng xử trong ca hát là nét đẹp văn hóa nổi trội 
trên quê hương Quan họ. Có điều, Giao duyên, kết chạ 
trong Quan họ mang ý nghĩa tượng trưng thôi, chứ không 
nảy sinh tình cảm luyến ái giữa nam và nữ. Nếu nhóm 
nào có cặp đôi nam nữ nảy sinh tình cảm luyến ái thực 
sự, mối quan hệ đã thiết lập mang ý nghĩa tượng trưng kể 
như bị phá vỡ. Vì, nó đã vi phạm quy định bất thành văn 
của tục hát kết chạ trong nghệ thuật Quan họ. 

Lối hát kết chạ sử dụng hầu hết làn điệu Quan họ, như 
lề lối, giọng vặt, giã bạn giống như hát thi, nhưng không 
có tính chất ăn thua, mà chỉ hát cho “đủ lối, đủ câu” 
nhằm mục đích kết ước, thề nguyền, gắn bó keo sơn.

hhh

Năm 2009, hát Quan họ chính thức được UNESCO 
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, 
cùng một năm với Ca trù. Trước đó, nước ta chưa từng 
có một loại hình dân ca nào công nhận di sản văn hóa 
thế giới. Nhã nhạc là loại hình đầu tiên, nhưng thuộc 
loại hình âm nhạc cung đình triều Nguyễn với cơ cấu Đại 
nhạc, Tiểu nhạc đồ sộ. Còn Quan họ vốn chỉ là một loại 
hình dân ca thuần túy, xưa kia hát Quan họ không hề có 
nhạc cụ đêm, nhưng bằng lời ca tiếng hát ngọt ngào, tình 
tứ… cũng với hàng loạt những phong tục tốt đẹp đi kèm, 
Quan họ không ngừng được lưu truyền hết thế hệ này qua 
thế hệ khác, phổ biến trên khắp nước ta. Tầm ảnh hưởng 
của hát Quan họ từ lâu đã vượt khỏi không gian, lãnh thổ 
của một địa phương, trở thành di sản văn hóa không chỉ 
của đất nước mà đã thuộc về nhân loại. 
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Nguyện cầu
 HÒA PHƯƠNG

Tôi lênh đênh theo từng con sóng
Thực thực hư hư mộng huyễn chen vào
Trên nẻo nhỏ trở về tâm thức
Vẫn mênh mông bao nỗi buồn đau.
Bệnh tật, đói nghèo, tuổi già bóng xế
Tôi ước ao những điều không thể
Trái với tự nhiên định luật vô thường
Có những lần tiễn biệt
Nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong
Sao lòng mãi bâng khuâng
Trong trái tim đong đầy cảm xúc.
Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm
Con một lòng tha thiết 
Nguyện cho người vơi bớt khổ đau
Gặp được Pháp soi đường dẫn lối
Tìm về nơi an trú tâm hồn
Những việc con làm chỉ là hạt cát
Không thể nào xoa bớt nỗi thương đau
Con chỉ biết cúi đầu cầu nguyện
Cầu nguyện Người cứu khổ ban vui…
Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm
Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm…           
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Kim Cang thừa
 
      LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC

Đến thế kỷ thứ VI thì đạo Bà la môn phục 
hưng, trong khi Phật giáo bắt đầu thời kỳ 
suy vi. Rồi theo dòng lịch sử phát triển với 

những cuộc chiến tranh, thời kỳ đạo Islam xâm nhập 
bán đảo Ấn Độ, đã đẩy Phật giáo ở Ấn Độ vào thế bị 
động và lu mờ dần. Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ 
XII, Phật giáo Đại thừa Ấn Độ lại xuất hiện một phái 
mới là Mật tông, còn được gọi là Mật giáo. Người ta 
gọi Mật tông là Phật giáo Đát Đặc La, cũng còn được 
gọi là Chân Ngôn tông, Du Già tông, Kim Cang Đỉnh 
tông, Tỳ Đố Già Na tông, Khai Nguyên tông, Bí Mật 
thừa, Trì Minh thừa, Mật thừa, Khóa thừa, Kim Cang 
thừa… Tông này là hậu kỳ, và cũng là giai đoạn tối hậu 
của Phật giáo Ấn Độ. Như vậy, sau Phật giáo Tiểu 
thừa và Phật giáo Đại thừa thì có Phật giáo Kim 
Cang thừa.

Phật giáo được phân thành Hiển giáo – Mật giáo do sự 
hưng khởi của Mật giáo. Mật giáo chỉ là một khái niệm 
tương đối, có nguồn gốc từ một đoạn văn trong sách “Trí 
Độ luận – Quyển 4”:

“Phật pháp có 2 loại, một bí mật, một hiển thị. Trong 
hiển thị thì Phật, Bích chi Phật, A la hán đều có phúc 
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điền, nên dứt bỏ được hết mọi phiền não. Trong bí mật 
thì chư Bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, dứt hết mọi phiền 
não, cụ túc lục thần thông, lợi ích chúng sinh”.

Sách “Trí Độ luận – Quyển 65” còn viết:
“Phật sự có hai loại, một là mật, hai là hiển”.
Đại khái là lấy Hiển - Mật để tiến thêm một bước trong 

việc giải thích kinh sách. Trong “Bát Nhã kinh”, khi 
thuyết pháp, tại sao Phật lại lấy đạo lý Thanh văn trước, 
Bồ tát sau, cho đến sau khi Mật giáo hưng khởi thì mới 
dùng để làm căn cứ phân chia Hiển giáo, Mật giáo. Hiển 
giáo là Phật Thích Ca Mâu Ni (Ứng Thân Phật) thuyết 
giảng kinh này điển nọ. Mật giáo là Phật Tỳ Lư Già Na - 
Đại Nhật Như Lai - (Pháp Thân Phật) dùng đại pháp bí 
áo truyền thụ trực tiếp. Hiển tông chủ trương tuyên đạo 
truyền pháp công khai, dạy con người tu thân ngày càng 
tiến gần Phật. Mật giáo coi trọng truyền thừa mật chú 
chân ngôn, tức lấy thân thành Phật. Hiển giáo cần người 
ta ngộ đạo, Mật giáo hướng người ta tu trì. Kinh điển 
hiển giáo là Tam tạng Kinh - Luật - Luận. Mật giáo ngoài 
Tam tạng Kinh - Luật - Luận ra, còn có các loại tụng, 
tán, pháp, chú, nghi quỹ, du già, khế ấn… Hiển giáo 
có tứ uy nghi là hành, tọa, trú, ngọa. Mật giáo ngoài tứ 
uy nghi ra, còn có “quán tưởng”. Học Hiển giáo “Nhược 
năng chân chính Bát Nhã quán chiếu, nhất sát na gian, 
vong niệm cụ diệt, nhược thức tự tánh, nhất ngữ tức chí 
Phật địa” (“Đàn kinh”). Học Mật giáo, ắt phải có thầy 
truyền thụ, tuân thủ nghiêm chỉnh nghi quỹ, từ khi mới 
vừa quy y cạo đầu cho đến bậc Kim Cang thượng sư, đều 
có trình tự tu tập nhất định, không thể muốn nhảy vọt 
chạy nhanh mà được. 

Trên đây là khái lược những chỗ khác nhau giữa Hiển 
tông và Mật tông.

o0o
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Theo truyền thuyết, Mật giáo tự xưng là “Thọ giáo 
pháp bí mật thâm áo” của pháp thân Đại Nhật Như Lai 
truyền cho, làm ngôn giáo “chân thực”. Đai Nhật Như 
Lai xuất hiện tám trăm năm sau khi Phật Thích Ca Mâu 
Ni diệt độ. Đại Nhật truyền pháp cho Kim Cương Tát 
Đỏa. Bồ tát Long Thọ thọ pháp với thầy Kim Cương Tát 
Đỏa rồi Long Thọ truyền cho Long Trí, Long Trí truyền 
cho Kim Cang Trí và Thiện Vô Úy. 

Song giới học thuật thì cho rằng vào thế kỷ thứ VII, 
một bộ phái của Phật giáo Đại thừa ở Ấn Độ kết hợp với 
đạo Bà la môn đã sản sinh ra đạo Phật Mật giáo. Mật giáo 
thịnh hành ở miền Cao nguyên Deccan, Nam Ấn, lấy chú 
thuật, nghi quỹ, tín ngưỡng dân gian đã được tổ chức hóa 
cao độ làm đặc trưng. Kinh điển chủ yếu là các kinh “Đại 
Nhật kinh”, “Kim Cang Đỉnh kinh”, “Tô Tất Địa kinh”. 
Quá trình từ khi manh nha đến chỗ chiếm lĩnh địa vị chủ 
đạo của Mật giáo ở Ấn Độ có thể chia làm 3 giai đoạn hay 
là 3 thời kỳ là Sơ kỳ Tạp mật, Trung kỳ Thuần mật và 
Hậu kỳ Đạo mật.

Sơ kỳ Tạp mật
Thời kỳ này thì không có giáo lý nào đáng kể, nguồn 

gốc thành phần đến từ đạo Bà la môn. Đạo này coi trọng 
phép sở tác “sự tướng”. Gọi “sự tướng” của Mật giáo 
là minh chú, du già, hộ ma. Minh chú bắt nguồn ở chú 
thuật của “Phệ Đà kinh”, du già là thiền định của đạo 
Bà la môn, còn hộ ma cũng có nguồn gốc từ đạo Bà la 
môn, làm phép “thiêu cúng” (đem vật bỏ vào lửa, nhờ 
sức mạnh của hỏa thần A Kỳ Ni mà đạt tới Phạm, dùng 
phép này làm môi giới để cầu nguyện). Phật giáo trước 
đó vốn phản đối việc đem thực phẩm, quần áo, đồ trân 
bảo bỏ vào lửa, còn Mật giáo lại dùng ba thứ ấy bỏ vào 
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lửa nhằm điều phục tác dụng của quỷ thần để trừ tai họa, 
tăng phước lộc. Phật giáo phát triển thành Mật giáo có 
thể cho là đột biến, có mối liên hệ lịch sử sâu xa. Vào thời 
Phật đà, tuy Đức Thích Ca Mâu Ni phản đối thần bí, phủ 
nhận thần quyền, cũng như các thuyết chú thuật. Nhưng, 
trong giáo đoàn mà Phật đà lập Đạo, lại có rất đông giáo 
đồ Bà la môn tham gia xin làm đệ tử. Những đệ tử này 
cũng như những phần tử ngoại đạo khác được Phật đà 
giáng phục nhưng vẫn duy trì thần quyền chú thuật của 
mình. Trong “Tạp A Hàm kinh – Quyển 9 - trang 152”, 
Phật đà giảng cho Xá Lợi Phất về “Độc xà hộ thần chú”, 
cho thấy chú thuật cũng có nguồn gốc xa xưa lưu truyền 
lâu dài. Nhưng căn cứ theo kinh điển Đại thừa thời sơ kỳ 
mà nói thì không thấy nói về minh chú. Câu “tức thuyết 
chú viết” trong “Tâm kinh” là đời sau thêm vào. “Pháp 
Hoa kinh” nguyên gốc cũng không có chú, người sau đã 
thêm vào “Chúc Luy phẩm” và mấy phẩm nữa thành “Đà 
La Ni phẩm”. Trong “Nhân Vương kinh”, “Lý Thú kinh” 
nguyên gốc không có chú, đến bản dịch thời nhà Đường, 
Đường Tăng thêm chú ngữ vào. Bởi vì không thể phiên 
dịch mật chú nên chưa thể tham khảo trong lý luận triết 
học thời tối sơ. Song đến thời trung kỳ của Phật giáo 
Đại thừa thì chú ngữ đã thấy xuất hiện nhiều trong quan 
điểm triết học. Sách “Đại Nhật kinh sớ - Quyển 7” viết:

“Chân ngôn chi tướng, thanh tự giai thường, thường cố bất 
lưu, bất dịch biến, pháp nhĩ như thị, phi tạo tác sở thành”. 

Lấy chân ngôn mật chú làm pháp nhĩ, lấy “thường” làm 
thực tướng, nên tiến một bước cho rằng thực tướng của 
chân ngôn là tướng tất cánh tịch diệt. Căn cơ tùy thuận 
chúng sinh mà lấy văn tự thế tục để biểu thị. Như siêng 
năng quán tụng thuần thục thì chứng ngộ, chứng ngộ rồi 
thì dung hợp thực tướng các pháp, càng có khả năng đạt 
đến kết quả là bản thân mình thành Phật.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 41

 TỪ QUANG TẬP 24

Trung kỳ thuần mật
Du già pháp của Mật tông chịu ảnh hưởng thuật du 

già của các nhà ngoại đạo Huyền Kỳ Lê. Sách “Du Già 
kinh” viết:

“Tiếng Phạn ‘du già’ có nghĩa là tương ứng, là kết hợp, 
ví như con ngựa kết hợp với cái ách xe ngựa. Từ du già 
xưa nhất được tìm thấy trong kinh “Lê Câu Phệ Đà” cổ 
xưa của Bà la môn Ấn Độ, về sau cũng thấy dùng lại 
trong sách “Áo nghĩa thư” có hàm nghĩa là quán hành 
pháp các cách điều hòa hơi thở, quán tưởng Phạm thiên 
với mình chung một lý, lấy việc hợp nhất với Phạm thiên 
mà kết hợp với Phạm thiên. 

Đến Phật giáo thì Phật giáo dùng phép này dựa vào 
Tam ma địa (chỉ) đến quán hành Tỳ bát xá na (quán), 
đem chính lý hợp nhất với tình thái tương ứng, gọi là 
du già. Thuyết giảng theo ngôn ngữ hiện đại thì du già 
nghĩa là chỉ quán. Phật giáo dùng du già từ thời Phật đà, 
nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni đạt được giải thoát không 
phải tu theo phép du già như một phương pháp tu tập tối 
cao mà phải phối hợp với giới, định (chỉ quán). Thông 
tuệ ba môn là du già, giới, định mới nhận được cổ lệ. 
Phật đà đặc biệt đề ra chánh kiến chủ yếu là Bát Chánh 
Đạo, phạm vi của Bát Chánh Đạo là Giới, Định, Tuệ. Du 
già tuy được Đức Phật đà thu nạp nhưng du già của Đức 
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Phật đà chỉ là một du già hành giả, không theo chủ nghĩa 
tu định, không xem du già là cứu cánh.

Nhưng đến thời Trung kỳ thuần mật lại cho rằng phép 
tu du già có khả năng đạt thành mọi mục đich. Trong 
“Đại Nhật kinh sớ - Quyển 3” viết:

“A Đồ Lê quyết định theo phép tu du già, tùy hữu sở 
tác, đều cùng tam muội tương ứng: như khi hiến hoa thì 
tam muội tương ứng với hoa… đều như pháp giới môn, 
đều thấy thiện tri thức, toàn chuyển viễn dụng, đều tương 
ứng với lý… có thể dùng phương pháp ấy làm phép trừ tai 
họa, giáng phục được tai họa. Trong phép giáng phục có 
thể trừ tai tăng lợi, là phép tùy tình hình mà hóa giải phù 
trợ, đều có thể phân biệt rất tốt, được gọi là tu du già”.

Mật giáo đề cao phép du già đến mức tuyệt đối cao như 
thế. Song trong kinh nghiệm thì không phù hợp với bản ý 
của Đức Phật đà. Nếu kinh nghiệm nội chứng của người 
luyện du già, tức là cảnh giới của Phật, tức thân thành 
Phật thì e rằng như thế thì rơi vào “tăng thượng mạn”.

Thời kỳ Phật đà tại thế, nghe những người tu phép du 
già nói rằng mình được chứng tứ quả, kỳ thực là chưa 
thoát khỏi dục giới, nhưng Phật đà đã không phê phán họ 
là vọng ngữ, chỉ gọi họ là “tăng thượng mạn” mà thôi. 

Đại khái đó là duyên cớ như Đại sư Khuy Cơ nói:
“Người tăng thượng mạn thì khó được chứng quả”.
Vì thế, ngày nay nhiều vị tu Mật pháp, nên chú ý đến 

lời dạy này, để khỏi “sa vào mạn” (tức kiêu ngạo).

Hậu kỳ Đạo Mật
 Là thời kỳ thứ ba của Mật giáo, là bộ du già vô thượng, 

tức Kim Cang thừa. Người sáng lập Kim Cang thừa là Vũ 
Đức Nhã Lạp (tức Nhân Đà La Bộ Để), là vua nước Nga 
Lý Tát thuộc Ấn Độ là cha của Liên Hoa Ký. Từ nước 
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Nga Lý Tát, Kim Cang thừa truyền bá đến miền Bản Phúc 
Lỗ. Vào giữa thế kỷ thứ VIII, vương triều Ba La thống trị 
miền đất Bản Phúc Lỗ này, có công lớn duy trì và phát 
triển Kim Cang thừa, khiến Thừa này hưng vượng phát 
đạt. Mật giáo đề xướng Đốn ngộ pháp, cũng làm cho đạo 
dễ thực hành. Kim Cang thừa vừa cầu được sinh vào Tây 
phương thổ, vừa hợp nhất với Phạm thiên của đạo Bà la 
môn hợp thành ưu điểm được coi trọng như nhau, về mặt 
thời gian thì giản tốc thành pháp, về mục đích thì giảng 
cứu cánh pháp. Việc hình thành tư tưởng này, đã xuất 
hiện vào thời gian trước sau thế kỷ thứ VII. Lấy “Đại 
Nhật kinh” hình thành lý luận của thời Trung kỳ thuần 
mật, đề xuất cách điệu “tức thân thành Phật” làm tiêu 
chí. Chẳng bao lâu sau, từ “Kim Cang Đỉnh kinh” dẫn 
đến Kim Cang thừa hậu kỳ. Đó là Tả Đạo Mật giáo thời 
kỳ thứ ba. 

Lý luận của việc đề xướng “Tức sự như chân” của “Đại 
Nhật kinh” trên nguyên tắc đến từ “Sự sự vô ngại” trong 
“Hoa Nghiêm kinh”, còn tham chiếu tư tưởng “Phạm ngã 
nhất trí” trong đạo Bà la môn, rồi tiến thêm một bước 
diễn biến thành giáo nghĩa “Tức ngã thành Phật”. Tuy 
nhiên, “Đại Nhật kinh” chỉ là bộ kinh kiến thiết lý luận 
cho Mật giáo. Còn “Kim Cang Đỉnh kinh” mới là lý luận 
của các sinh hoạt thực tế. 

o0o
Trên đây là ba thời kỳ tư tưởng Mật giáo phát triển tại 

Ấn Độ, đến thế kỷ XI, thì Mật giáo dân dần suy vi, từ cuối 
thời vương triều Bà La, đến thời vương triều Tư Na thì 
đạo Islam chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ. Bấy giờ, các đại sư 
Mật giáo cũng bỏ đi, họ vượt qua Cao nguyên Pamir trốn 
sang Tây Tạng. 

           (Dịch từ sách MẬT TÔNG,  
Ba Thục thư xã, 2009)
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VÀI CHUYỆN VỀ NẠN  
SÙNG BÁI CHỮ HÁN

                  
     NGUYỄN HẢI HOÀNH

Người Trung Quốc coi việc sáng tạo chữ Hán là 
phát minh lớn thứ 5 của họ, ngang hàng “Tứ 
đại phát minh” đã biết (phát minh la bàn, thuốc 

súng, nghề làm giấy và nghề in). Khác với hầu hết các loại 
chữ viết còn lại trên thế giới, chữ Hán có đặc điểm độc 
đáo là chủ yếu chỉ ghi ý (biểu ý), không ghi âm, mỗi chữ 
có một hoặc nhiều ý nghĩa xác định, nhìn mặt chữ có thể 
đoán ra nghĩa tuy không đọc được âm của chữ. 
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Trung Quốc đất rộng người đông, mỗi vùng nói một 
thứ tiếng khác nhau gọi là phương ngữ, cả nước nói 
hàng trăm phương ngữ, nghe không hiểu nhau. Thậm chí 
những người ở hai bờ cùng một con sông cũng nói hai 
phương ngữ khác nhau. Nhưng vì chữ Hán chỉ ghi ý nên 
mọi người có thể đọc chữ theo phát âm riêng của phương 
ngữ mình, tức có thể dùng chung chữ Hán, qua nhìn chữ, 
qua bút đàm mà hiểu nhau. Chữ Hán trở thành một loại 
văn tự siêu dân tộc, siêu phương ngữ; nhờ hiểu nhau qua 
chữ viết ghi ý mà cuối cùng người Trung Quốc thực hiện 
được việc thống nhất đất nước – sự nghiệp khó khăn nhất 
trong lịch sử nước này. Sau khi thống nhất Trung nguyên, 
Tần Thủy Hoàng đã thực hiện “Thư đồng văn”, tức cả 
nước thống nhất viết cùng một kiểu chữ, tuy vẫn nói khác 
tiếng, tức các phương ngữ vẫn tồn tại. 

Tính siêu việt ngôn ngữ và công lao thần kỳ thống nhất 
đất nước của chữ Hán khiến nó được quý trọng tới mức 
thần thánh hóa. Người Hoa tin vào truyền thuyết thánh 
nhân bốn mắt Thương Hiệt làm chữ: mỗi lần tạo chữ mới 
thì bí ẩn của trời đất (thiên cơ) lại một lần bị lộ, vì thế quỷ 
thần sợ hãi khóc rống lên. Khi Thương Hiệt tạo chữ thành 
công, trời bỗng mưa ra thóc, đời sau quy định những ngày 
đó (19-21 tháng Tư) gọi là Tiết Cốc Vũ, thuộc vào 24 tiết 
(tiết khí) trong năm Âm lịch Trung Quốc. 

Ngoài ra, tính chất ghi ý khiến cho chữ Hán ẩn chứa 
những triết lý cao siêu, chỉ người đức tài vẹn toàn, tức 
thánh hiền, mới hiểu được thấu đáo. Điều đó làm cho 
chữ Hán có tính chất thiêng liêng và được sùng bái như 
thần linh. Thơ phú làm bằng chữ Hán dùng rất ít chữ mà 
ý nghĩa sâu xa, vần điệu êm tai. Người Trung Hoa xưa 
quý trọng bất cứ mẩu giấy nào có chữ Hán, không cho 
phép để rơi xuống đất. Hơn nữa, đặc trưng hình vẽ tạo ra 
vẻ đẹp độc đáo cho chữ Hán, viết chữ Hán trở thành nghệ 
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thuật hội họa gọi là thư pháp. Các bức thư họa trở thành 
vật trang trí quý giá có tính nghệ thuật và học thuật.

Do các nguyên nhân kể trên, chữ Hán không chỉ là hệ 
thống ký hiệu ghi Hán ngữ mà còn là vật mang, là biểu 
trưng, là kết tinh của 5.000 năm văn hóa Trung Hoa, 
thậm chí người Hoa cho rằng mọi thứ tốt, xấu của nền 
văn hóa ấy đều liên quan tới chữ Hán. Nói tới văn hóa 
Trung Hoa thì nhất định phải nói tới chữ Hán. 

Chữ Hán lắm nét (nhiều nhất có tới 64 nét), nhiều chữ 
(khoảng trên dưới 100 nghìn chữ), vốn rất khó học khó 
nhớ lại bị thần bí hóa, được coi là chữ của thánh hiền, biết 
chữ trở thành một tri thức cao siêu khiến dân chúng kính 
nhi viễn chi, vì thế chữ ra đời đã hơn 3.300 năm mà chỉ có 
không quá 10% người Trung Quốc biết chữ (năm 1949). 
Thời phong kiến, tầng lớp cai trị xã hội cố ý duy trì sự độc 
quyền tri thức của mình, thi hành chủ trương ngu dân, để 
cho dân chúng suốt đời mù chữ, ngu dốt, cam phận làm nô 
lệ ngoan ngoãn chịu sự áp bức bóc lột của chúng. 

Nạn sùng bái chữ sinh ra quan niệm lệch lạc người biết 
nhiều chữ là người tài giỏi, ai nhớ được nhiều chữ thì 
được cho là người tài. Từ đó hình thành một tầng lớp trí 
thức chỉ giỏi thuộc lòng, không giỏi sáng tạo, xa rời thực 
tế, giỏi văn thơ, lịch sử... mà chẳng biết gì về kỹ năng 
sinh tồn, khoa học công nghệ (KHCN). Sách Luận Ngữ 
viết Học nhi ưu tắc sĩ – ai học giỏi, tức biết nhiều chữ, ắt 
được làm quan cai trị. Xã hội bị những quan như thế cai 
trị khó có thể phát triển được sản xuất kinh tế, từ đó phát 
triển văn hóa, văn minh. Hậu quả là mấy trăm triệu dân 
suốt dăm nghìn năm lịch sử mà không có những cống 
hiến KHCN lớn cho nhân loại, nền văn minh tụt lại sau 
các nước phương Tây dùng chữ Latin. 

Nạn sùng bái chữ Hán trở thành thứ tín ngưỡng độc 
đáo chỉ có trong xã hội Trung Quốc. Một biểu hiện điển 
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hình là nạn mê tín dùng chữ để bói toán. Xuất hiện 
những thầy bói chữ (Trắc tự tiên sinh), lợi dụng tính ghi 
ý, tính đa âm đa nghĩa và đặc điểm nhiều chữ đồng âm 
của chữ Hán để chẻ chữ đoán hậu vận.

Từ năm 1989, người Trung Quốc lại nhao nhao bàn về 
thuyết chữ Hán ưu việt, cho rằng chữ Hán tiên tiến nhất 
thế giới. Không ít quan chức, trí thức kể cả viện sĩ cũng 
tin theo, dân thường lại càng tin. 

CHẺ CHỮ ĐOÁN HẬU VẬN 
Chẻ chữ đoán hậu vận (Trắc tự toán mệnh, 測字算命) 

là một biểu hiện điển hình của tâm lý sùng bái chữ Hán 
và thủ đoạn lợi dụng tâm lý đó để kiếm tiền bất chính. 
Một số người giỏi chữ đã lợi dụng tâm lý đó cùng đặc 
điểm tù mù khó hiểu và kết cấu phức tạp của chữ Hán 
để làm nghề bói toán kiếm tiền. Đó là các Thầy đoán chữ 
(Trắc tự tiên sinh). 

Nghề đoán chữ có từ đời nhà Thương, một ví dụ quen 
thuộc là Gia Cát Thần toán 諸葛神算, một cách đoán chữ 
của Gia Cát Khổng Minh có lịch sử 1.700 năm. Nghe 
nói dùng cách này có thể đoán được sự vinh nhục của 
cá nhân, được mất của gia đình, thắng thua trong chiến 
tranh, vận mệnh quốc gia... Khổng Minh mỗi khi gặp khó 
trong công việc đều tắm gội sạch sẽ, thắp hương chắp tay 
quỳ xuống, viết lên giấy ba chữ Hán, chờ đợi sự giao lưu 
người - trời (Thiên Nhân hợp nhất) để nhận được sự chỉ 
dẫn của Trời. Hiện nay, có công ty Trung Quốc lập hẳn 
một website để đoán chữ theo Gia Cát Thần toán (bạn 
đọc có thể xem: http://www.smxs.com/zhuge). 

Thầy bói đoán chữ thường có mặt tại những nơi danh 
lam thắng cảnh, nơi không khí thiêng liêng khiến du 
khách dễ tin vào những điều thần bí. Khách tùy ý viết lên 
giấy một chữ bất kỳ, thầy bói sẽ đoán ra những điều có 
liên quan tới tương lai hậu vận của khách. 
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Tương truyền thời xưa Chu Nguyên Chương trong khởi 
nghĩa chống nhà Nguyên, trên đường kéo quân xuống 
miền Nam một lần gặp thầy bói chữ, Chu lấy que vạch lên 
mặt đất một nét ngang. Thầy bói phán: “Ngài tất thành 
công lớn!”, và giải thích: Đất là chữ Thổ 土, nay có chữ 
Nhất 一 ở trên sẽ thành chữ Vương 王 (vua)! Quả nhiên, 
Chu Nguyên Chương về sau lên làm vua đầu triều Minh, 
tức Minh Thái Tổ.

Trong đời vua cuối cùng nhà Minh, Lý Tự Thành 
khởi nghĩa, khí thế như chẻ tre. Hoàng đế Sùng Chân 
sợ quá đi xem bói chữ. Đầu tiên, Hoàng đế viết chữ 
Hữu 友 (bạn bè), thầy bói phán: Hỏng rồi, đây là chữ 
Phản 反 ngóc đầu, có kẻ làm phản đấy ạ! Nhà vua vội 
chữa: Ta nhầm rồi, là chữ Hữu 有 (có) cơ. Thầy nói: 
Thế thì càng tồi tệ! Chữ Đại 大 ở trên bị mất một nửa, 
chữ Minh 明 ở dưới cũng mất một nửa, nghĩa là mất 
nửa giang sơn nhà Đại Minh rồi! Nhà vua lại chữa: Viết 
nhầm đấy, phải là chữ Dậu 酉 (vị trí thứ 10 trong Địa 
chi) cơ! Thầy bói nói: Thế thì nguy to rồi, chỉ sợ Hoàng 
thượng sắp sửa đầu một nơi, thân một nẻo. Rồi thầy viết 
chữ Tôn 尊 (trong tôn kính) và lấy tay che phần đầu và 
phần dưới, còn lại chữ Dậu 酉: Xem đây, Đức Hoàng 
thượng Chí tôn trên không đầu, dưới không chân. Quả 
nhiên về sau Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh, chém 
Sùng Chân. Hai chữ Hữu 友 và 有cùng chữ Dậu 酉 nói 
trên đều cùng đọc một âm như nhau [you], tức chữ 
đồng âm, loại chữ này có cực nhiều trong Hán ngữ, làm 
cho Hán ngữ kém chính xác và khi dùng hay nhầm lẫn,  
dễ bị lợi dụng khi bói chữ.  

Một sinh viên Trung Quốc thời hiện đại kể chuyện: 
Anh đi tìm gặp một thầy bói chữ trông có vẻ đứng đắn, 
trí thức, và viết chữ Diệp 葉 (lá cây), thầy xem kỹ rồi 
hỏi: Tên một phụ nữ phải không? Thế thì người này gặp 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 49

 TỪ QUANG TẬP 24

nguy rồi. Xem đây, chữ Diệp phồn thể gồm chữ Thế 世 
(cuộc đời) ở dưới bộ Thảo 草 (cỏ), tức cuộc đời người này 
phủ cây cỏ, có nghĩa đã chết. Khách ngạc nhiên vì vừa 
gặp cô bạn này hôm qua, bèn viết chữ Nhất 一 (số một). 
Thầy cau mặt nói: Nhất là nét cuối cùng của chữ Sinh 生 
(sống), cũng là nét đầu tiên của chữ Tử 死 (chết), như 
vậy người này đang ở giữa sinh và tử!

Mấy ví dụ trên cho thấy việc đoán nghĩa chữ Hán rất 
tùy tiện, muốn nói thế nào cũng đúng cả, tùy theo sự 
khôn ngoan láu cả của người giải nghĩa. Nếu đoán đúng 
thì chữ Hán càng tỏ ra có thần tính. Nếu đoán sai thì 
cũng chẳng sao, vì ai biết được hậu vận.

Như chữ Thiên 天 (trời), có thuyết giải thích Thiên 
gồm chữ Nhị 二 (hai) và chữ Nhân 人 (người). Khi khách 
xin đoán chữ là một cô gái, chữ Thiên 天 có thể được thầy 
đoán chữ giải thích là chữ Phu 夫 (chồng) bị cụt đầu, 
nghĩa là khách hoặc chồng chết, hoặc không thể lấy được 
chồng. Trong Cách mạng Văn hóa (1966-1976), có cán 
bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc giải thích Thiên 天 ghép 
bởi chữ Công 工 (công tác) và chữ Nhân 人, nghĩa là giai 
cấp công nhân ở địa vị cao nhất như ông trời, lãnh đạo 
tất cả các giai cấp khác. Ở đây, chính trị đã chen chân vào 
lĩnh vực bói toán.

Tóm lại, cần cảnh giác với tâm lý sùng bái chữ Hán và 
thói xấu lợi dụng tâm lý ấy để làm bậy hoặc kiếm tiền. Là 
người Việt Nam, chúng ta trước hết cần yêu tiếng mẹ đẻ 
của mình, tức tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Cách đây một 
thế kỷ, đại học giả Phạm Quỳnh từng nói một câu chí lý: 
Tiếng ta còn, nước ta còn! Nghĩa là muốn giữ lấy nước 
nhà thì trước hết hãy giữ lấy tiếng mẹ đẻ. Chúng ta càng 
yêu Tổ quốc mình thì lại càng yêu quý và giữ gìn mãi mãi 
tiếng Việt và chữ Quốc ngữ, chớ dại dột quý trọng chữ 
Hán hơn chữ Quốc ngữ. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC50

TỪ QUANG TẬP 24

Ngày ra đời một vị thầy vĩ đại
      NGUYÊN CẨN 

Chúng ta sắp kỷ niệm lần thứ 2.562 Đản sanh đức 
Phật. Người mà có lúc có nơi được tôn vinh  như 
Đấng sáng tạo, sở hữu quyền năng siêu việt đến 

nỗi người ta đi chùa lễ Phật, cầu lộc mang về, mong buôn 
may bán đắt, công việc hanh thông, giải hạn(?). Thiền 
sư Nhất Hạnh đã từng kêu gọi “Hãy trả đức Phật về ngồi 
dưới cội bồ đề, đừng tôn ngài lên ngôi vương vị, lên chúa 
tể vũ trụ. Đừng gán sau lưng ngài những nhãn hiệu mà 
chính ngài không thừa nhận Ngài là giáo chủ của một tôn 
giáo vì ta đã tôn thờ Ngài qua lòng sùng kính của một 
tín đồ, không phải bản ý của Ngài là muốn làm giáo chủ. 
Ngài là một nhà văn hóa vì ta đã nhìn Ngài bằng cặp mắt 
của một nhà văn hóa. Ngài là một nhà triết học bởi vì ta 
đã tìm hiểu Ngài qua kiến thức triết học của ta. Thực ra, 
ta chỉ có thể nói rằng Ngài là người đáp ứng những nhu 
cầu sinh hoạt của một xã hội - đáp ứng một cách toàn 
vẹn, nhờ kiến thức giác ngộ, nhờ đức độ vô biên, nhờ ý 
chí bất khuất của Ngài. Ngài đã tìm ra nguyên lý của cuộc 
đời, của sự sống” (TNH - Đạo Phật ngày nay). 

Phật là ai? 
 Có người lại xem Phật như bậc thầy vĩ đại của muôn 

đời vì đã chỉ ra con đường thoát khổ. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 51

 TỪ QUANG TẬP 24

Chúng ta đều biết 2.562 năm trước, Hoàng hậu 
Mahamaya đã hạ sanh Thái tử Siddharta (có nghĩ là “hoàn 
thành mọi ước nguyện”), người dự kiến trị vì một vương 
quốc nhỏ nhưng độc lập và thịnh vượng. Và dù được bảo 
bọc, nuôi dưỡng trong tinh thần và phương pháp giáo huấn 
của hoàng gia, thái tử vẫn có ước muốn hiểu biết thêm về 
thế giới bên ngoài Hoàng cung, và rồi chàng đã lần lượt 
chứng kiến đủ các giai đoạn mà đời người trải qua trong 
những lần đi dạo ngoài thành: sanh, lão, bệnh, tử, cũng 
như chứng kiến sự phù phiếm của sắc đẹp và danh vọng 
quanh mình, chàng quyết định lên đường tìm chân lý.

Lìa xa Hoàng cung, chàng bắt đầu đầy hứng khởi với nhiều 
lời dạy từ các vị đạo sư nhưng không ai đem lại chân lý tối 
hậu cho chàng. Thêm nữa, phương pháp tu khổ hạnh khiên 
chàng kiệt sức và trong lúc gần như bất tỉnh, chàng được 
một thôn nữ dâng lên chén sữa. Tỉnh lại, chàng quyết định 
từ bỏ lối tu hành ép xác không đem lại hiệu quả cho sự giác 
ngộ. Đó là lý do khởi xướng thuyết Trung đạo. Trung đạo 
cũng đem lại một cái nhìn trực tiếp, không nhị nguyên, đạo 
Phật nhìn mọi vấn đề không qua những thái cực: thường, 
đoạn, hữu, vô,… mà thấy mọi vật trong mối quan hệ tương 
tức tương sinh, tương dung tương nhập… hệt như cây cỏ 
tồn tại nhờ mưa, nhờ nắng trời, rồi khi nó trở thành thức ăn, 
trở về đất lại bón cho cây; hay mây sinh ra mưa, mưa xuống 
đất khiến cây cỏ đâm chồi, rồi mưa lại bốc hơi thành mây... 
cứ thế duyên khởi trùng trùng, vạn vật tương sinh… Cuộc 
đời chúng ta là những con sóng, không phải đại dương, 
nhưng chúng ta là một với đại dương, nơi tất cả đòng sông 
và cơn mưa đều về đấy. Sau khi giác ngộ, đức Phật thuyết 
giảng đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, gần Benares, Người dạy 
năm vị Tỳ khưu như sau: 

"Hỡi nầy các Tỳ khưu, có hai cực đoan (anta) mà hàng 
xuất gia (pabbajitena) phải tránh:
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1. Sự dễ duôi trong dục lạc - là thấp hèn, thô bỉ, phàm 
tục, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, và vô ích.

2. Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh - là đau khổ, 
không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, và vô ích.

Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ con 
đường Trung Ðạo (Majjhima Patipada), là con đường 
đem lại nhãn quan (cakkhu) và tri kiến (nana) và đưa 
đến an tịnh (vupasamaya), trí tuệ cao siêu (abhinnãya), 
giác ngộ (sambhodhaya) và Niết bàn.

Hỡi các Tỳ khưu, con đường Trung Ðạo mà Như Lai đã 
chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan và tri kiến và đưa 
đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết bàn là gì?

Chính là Bát Chánh Ðạo (con đường có tám chi) - là 
Chánh Kiến (samma ditthi), Chánh Tư Duy (samma 
samkappa), Chánh Ngữ (samma vaca), Chánh Nghiệp 
(samma kammanta), Chánh Mạng (samma ajiva), 
Chánh Tinh Tấn (samma vayama), Chánh Niệm (samma 
sati), và Chánh Ðịnh (samma samadhi). Hỡi này các 
Tỳ khưu, đó là con đường Trung Ðạo mà Như Lai  
đã chứng ngộ.

…
Hỡi này các Tỳ khưu, bây giờ, đây là Chơn Lý Cao 

Thượng về Sự Khổ (dukkha - ariya - sacca, khổ thánh đế):
Bây giờ, hỡi này các Tỳ khưu, đây là Chơn Lý Cao 

Thượng về Nguồn Gốc của Sự Khổ (dukkha-samudaya-
ariya-sacca, tập khổ thánh đế):

Bây giờ, hỡi này các Tỳ khưu, đây là Chơn Lý Cao 
Thượng về Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha-ariya-sacca, 
diệt khổ thánh đế):

Bây giờ, hỡi này các Tỳ khưu, đây là Chơn Lý về Con 
Ðường dẫn đến Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha-gamini-
patipada-ariya-sacca, đạo diệt khổ thánh đế)”.

Và Phật dạy về Tứ diệu đế: Khổ - Tập - Diệt - Đạo.
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 Phật dạy theo phương pháp nào?
Người ta đã tranh luận nhiều về việc Phật giáo có phải là 

một tôn giáo theo lăng kính đức tin, nhất là đức tin vào một 
năng lực siêu nhiên hay thần linh; một hệ thống giáo lý, 
những mẩu chuyện thiêng liêng hay nghi lễ, thì theo kinh 
tạng Pali, Phật giáo không phải là một tôn giáo. Thượng 
tọa Thích Tâm Minh viết: “Mệnh đề Phật giáo là một tôn 
giáo hay triết học là sản phẩm tranh luận của nhiều thập 
kỷ trước, mà ngày nay ít ai còn chú ý tới, mặc dù khó xếp 
Phật giáo vào một hình thái nào đó của tôn giáo hay triết 
học, người Tây phương thường gọi Phật giáo là “vô thần” 
(athestic), một tôn giáo không biết đến Thượng đế (God) 
hay một đường hướng giáo dục đề cao vị trí tối thượng của 
con người trong vai trò tự hoàn thiện “(TTM - Trung đạo -  
Con đường chắc thật đưa đến Niết bàn). 

Phật pháp chính là giáo dục. Có luận sư giải thích rằng 
tôn giáo mang nghĩa hạn hẹp, không thể bao quát cho 
Phật pháp. Phật pháp là một trường đại học hoàn chỉnh 
bao gồm cả triết học và tôn giáo. Chả thế mà chúng ta gọi 
người là Bổn sư, người đầu tiên sáng lập ra nền giáo dục 
này. Chúng ta, vì thế, không nhìn nhận Phật như thần linh 
vì mục tiêu giáo dục nhà Phật chính là “trí tuệ rốt ráo viên 
mãn” (vô thượng chánh đẳng chánh giác). Nói như Phật 
“Các con là Phật sẽ thành”. Kinh Hoa nghiêm viết: “Tất 
cả chúng sanh đều có đủ đức, tướng, trí tuệ của Như Lai”. 
Vấn đề ở đây là vì nhiều vọng tưởng, chấp trước, chúng ta 
chìm đắm trong tham, sân, si nên không thể chứng đắc.

Phật là một vị Thầy vĩ đại và phương pháp giáo dục của 
Người cũng đáng để hậu thế thế học tập và noi theo vì cho 
đến nay vẫn rất… hiện đại. Người không cần hay không 
bắt môn đệ ghi chép nhiều, những câu chuyện mà người 
kể (thường sau này ghi lại trong  kinh sách) và trong nhiều 
tình huống, Người thường sử dụng những dẫn chứng hay 
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ví dụ. Phương pháp của Người không áp chế, thực nghiệm 
(tự mình kiểm chứng), và cảm nhận trong thực tại (ngôn 
ngữ hiện đại gọi là real-time), luôn thực tiễn, cũng như hết 
sức minh triết và dựa trên nền tảng từ bi.

 Người áp dụng cái mà ngày nay ta gọi la “thân giáo”, 
dùng bản thân mình làm phương tiện thiện xảo (upaya) 
hướng dẫn tín đồ. Những điều Người trình bày luôn sáng 
tỏ, rạch ròi và nhất là giản dị,  trọn vẹn, thực tế, mang tính 
thuyết phục và trình bày bằng tất cả sự tận tụy. Chúng ta 
còn nhớ câu chuyện người phụ nữ tên Kisa Gotami, khi 
hạ sinh được đứa con với bao khó nhọc để làm hài lòng 
gia đình nhà chồng, nhưng rồi đứa trẻ không may qua 
đời. Nàng nghe nói đức Phật là một đấng giác ngộ, chắc 
nhiều thần thông, có thể cải tử hoàn sinh cho nó, và nàng 
ẵm xác con nàng tìm đến Phật khẩn cầu giúp đỡ. 

 Đức Phật ân cần đón tiếp nàng với tất cả từ tâm, khiến 
nàng dấy lên bao hy vọng, và tin vào năng lực phi phàm 
của Người sẽ làm sống dậy đứa con yêu. Phật nói: “Nhưng 
trước khi ta có thể làm gì, nàng hãy đi vào làng lân cận và 
đem về cho ta một ít hạt mù tạc. Nhưng phải chắc chắn 
rằng hạt ấy phải từ ngôi nhà nào mà trước nay chưa hề có 
ai chết mới được”. Và thế là nàng đi vào làng, gõ cửa từng 
nhà. Nhà thứ nhất, gia chủ rất sẵn lòng đưa hạt cho nàng 
nhưng khi nghe yêu cầu thứ hai của đức Phật, họ liền 
nói: Rất tiếc, vì cha chúng tôi vừa mới qua đời… Cứ thế, 
nàng gõ cửa hết nhà này đến nhà khác và kết quả vẫn như 
trước. Nàng đành quay trở về bạch Phật, và nói rằng cái 
chết hiện diện ở mọi nhà. Nàng xin chôn cất đứa con và 
nghe giảng Pháp. Tuyệt vời ở chỗ người không bảo nàng 
hãy quên nỗi buồn đi ngay khi vừa gặp mà chỉ ra nguyên 
nhân và bản chất tan - hợp của kiếp người, cách vượt qua 
nỗi buồn khi nhận chân sự thật, sau sự mất mát ấy là 
tính chất vô thường phổ quát của mọi vật.
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 Đức Phật dùng những ẩn dụ, chuyện ngụ ngôn và cả 
sự yên lặng để giảng dạy. Người dùng những hình ảnh 
sinh động. Giảng về pháp, Người ví như chiếc bè, qua 
sông rời thì bỏ lại phía sau, hay phân biệt ngón tay chỉ 
mặt trăng với mặt trăng. Đôi khi, Người trả lời những câu 
hỏi sâu sắc và hóc búa cũng chỉ bằng một ví dụ. Ví dụ, 
Phật nói các người hỏi ta rằng vũ trụ khởi thủy từ đâu, 
vô biên hay giới hạn thì có khác nào một người trúng tên 
tẩm độc nhưng không chịu đưa đến thầy thuốc trừ khi 
biết được câu trả lời rằng ai bắn mũi tên đó và loại thuốc 
độc gì hay quy trình mũi tên làm ra như thế nào, v.v.

 Có lần người sử dụng sự yên lặng để giáo huấn. Đó là 
trường hợp có người hỏi những câu hỏi không đưa đến sự 
thể nghiệm bản thân. Có môn đồ hỏi về Thượng đế, hay 
linh hồn có bất tử không? Hay hồn và xác là một hay là 
hai? Đức Phật không hẳn là không biết trả lời những câu 
hỏi trên vì là Người đã giác ngộ, Người hoàn toàn có thể 
giải đáp tính chất vô biên của vũ trụ, sự quảng đại thần 
thông của tâm thức, nhưng Người im lặng là vì Người 
muốn đệ tử đừng sa vào những cái bẫy ngôn từ hý luận 
và những quan điểm triết học không cần thiết, ví dụ như 
người ta thích tranh luận về tính siêu hình trong nguồn 
gốc của lửa mà không nhận ra mình đang ở trong một căn 
nhà đang cháy. 

Trong lúc giáo huấn, Người luôn dùng phương pháp 
vấn đáp, để môn đồ tự tìm ra lời giải. Ví dụ, trong kinh 
Kim cang. 

Chương 5.
"Này Tu Bồ Đề! Ý ông ra sao, có thể nào nhìn thân tướng 

mà thấy Như Lai không?"- “Không, Bạch Thế Tôn, không 
thể nhìn thân tướng mà thấy Như Lai được". - “Vì sao vậy?" 
- “Vì theo ngài dạy, thân tướng đó không phải là thân tướng 
chân thật". Phật bảo Tu Bồ Đề rằng: "Phàm những gì có 
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hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy rõ các tướng đó không 
phải là chân tướng, tức là thấy được Như Lai".

Chương 19:
"Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào, nếu có người đem đồ thất 

bảo đầy cả ba ngàn thế giới mà bố thí, người ấy làm nhân 
duyên thế, có được nhiều phúc đức không?

- Bạch Thế Tôn! Như thế, người đó nhờ nhân duyên ấy 
được phúc đức rất nhiều.

- Này Tu Bồ Đề! Nếu phúc đức có thực, thì Như Lai đã 
không nói rằng phúc đức nhiều. Vì phúc đức không có, 
cho nên Như Lai mới nói là được phúc đức nhiều".

 Phật khuyến tấn chúng đệ tử học Phật theo nguyên tắc 
Văn - Tư - Tu. 

- Văn là học hỏi. Đọc tụng kinh điển, nghe giáo lý và 
pháp đàm là thực tập văn học. Học Phật nên có tinh thần 
cởi mở, muốn hiểu thấu và chịu thực hành. Nếu nghe 
pháp chỉ để đem đàm luận, phê phán, chỉ trích, hay chất 
chứa kiến thức để khoe khoang, để tranh cãi đúng sai, thì 
đó không phải là văn.

- Tư là suy ngẫm, tư duy, quán chiếu những điều mình 
nghe. Ngay những điều Phật dạy cũng phải suy nghĩ và 
thẩm xét cho kỹ rồi đem ra ứng dụng cho đúng. Vì Phật 
không dạy chúng ta tu mù quáng, vô điều kiện, chỉ nhắm 
mắt nghe lời Phật dạy. Cách tốt nhất trong lúc đọc, tụng 
kinh hay nghe pháp Phật, không nên tư duy, chỉ định tâm 
đọc tụng và lắng nghe. Khi đã đọc và nghe xong rồi hãy 
quán chiếu, suy nghĩ. 

Tu, là thực tiễn hành trì theo giáo pháp của Đức Phật 
chỉ dạy, hoặc hành trì những điều đã học hỏi thấy nghe 
được từ các bậc thánh nhân, thầy tổ, v.v… mà vận dụng 
tư duy, phản tỉnh sửa đổi ba nghiệp thân - khẩu - ý mình 
từ những điểm hư xấu, bất thiện, bi quan bế tắc trở thành 
trong sáng thiện mỹ, lạc quan. Tu có nhiều hình thức như 
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khổ tu, lạc tu, chơn tu, nội tu, cộng tu, tự tu…
Trong tất cả các pháp môn của Phật đều nói đến Tín - 

Giải - Hành - Chứng. Phật dùng pháp hữu vi làm phương 
tiện giúp chúng sanh phát khởi Tín tâm (Tín) và có kiến 
thức (Giải) để hiểu biết về pháp môn mà mình tu. Một khi 
Tín - Giải đã vững vàng rồi, thì phải Hành. Hành trong 
Phật giáo tức là ‘Buông Xả’: buông xả tất cả các pháp, 
buông xả tự tư tự lợi, vọng tưởng phải quấy, nhân ngã, thị 
phi, v.v… Ngay đến Phật pháp cũng phải buông bỏ xuống, 
thì Tự tánh thanh tịnh viên minh thể mới hiện tiền. Khi 
đó ta gọi là chứng đắc, tức là ‘minh tâm kiến tánh’.

Lời dạy cuối cùng 
Cuối cùng thì người cũng đến lúc ra đi. Tăng chúng lo 

sợ không biết nương vào ai để tu học. Người đã trấn an 
họ, nói rằng: “Giáo pháp chính là vị thầy tốt nhất. Cho 
dù ta có sống hàng nghìn năm, ta cũng sẽ phải xa các con 
một ngày nào đó vì tan hợp là quy luật. Hội ngộ rồi chia 
tay”. Người đã qua đời cũng theo cách mà người đã sống, 
một bậc thầy tâm linh mẫu mực.

 Cuộc đời đức Phật là một bức tranh phong phú sắc 
màu: bản thân bức tranh ấy là một bài học. Cho dù các 
bạn có thể tin hay không tin những giai thoại về ngày Đản 
sinh của Người một cách trọn vẹn, thì bạn vẫn phải tin 
giáo pháp của Người một cách tuyệt đối và toàn diện. Vì 
chúng ta cũng như Đức Phật đã sinh ra sẵn có một đời 
sống bình yên, hạnh phúc, với tình yêu, lòng nhiệt thành 
luôn vươn đến sự ưu việt. Khả năng sống hạnh phúc ấy là 
một món quà mà chúng ta như đã nói ở phần đầu, vì vô 
minh và chấp trước mà phí hoài viên ngọc mani trong tay 
áo ấy, nên suốt đời loay hoay như gã cùng tử bỏ nhà đi tìm 
hạnh phúc, chẳng biết rằng nó có sẵn trong ta. Tiếc thay! 

Hãy hướng về Bổn sư với tất cả tâm nguyện chí thành 
trong Đản sinh của Người! 
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Thiền hành
                         

 NGUYỄN HẢI BÌNH

Thiền trang một sớm mai hồng
Rừng phong thoảng gió mây lồng thức mây

Đường Thiền nhẹ bước hôm nay
Buông trôi dĩ vãng chuỗi ngày phù du

Đêm rồi dưới ánh trăng lu
Thân tâm nhập định lời ru vô thường

Một đời những nhớ cùng thương
Rồi như nước chảy xuôi đường hư vô

Trần gian thoảng một giấc mơ
Ngày mai tìm đến bến bờ Hằng giang

Bình an một bước sang ngang
Đi vào bến Giác trần gian xa dần.
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Người đi trên sóng thời gian
     THÍCH THIỆN ĐẠO

Bồ Đề Đạt Ma, vị Tổ thứ 28 Thiền Tông Ấn Độ 
và là Sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa, trước có tên 
là Bồ Đề Đa La, sau khi thọ giáo với Tổ Bát Nhã 

Đa La, nhận thấy Ngài có khí tượng Đại thừa, nên Tổ đổi 
tên Ngài là Bồ Đề Đạt Ma (Giác Ngộ Tự Tánh).

* Sự xuất hiện của Tổ ở Đông Độ như là một hiện 
tượng vị tằng hữu, như một tia chớp sáng lòe chọc thủng 
màng đen truyền kiếp, như một tiếng sấm kinh hồn phá 
vỡ lớp vỏ khô cứng dày đặc nhân sinh cố hữu.

Dáng đứng của Ngài tự tại sừng sững suốt chiều dài lịch 
sử Đạo học Phương Đông, hiên ngang như một dũng sĩ, 
bước từng bước oai vệ giữa sa mạc tâm linh đương thời.

Ánh mắt hồ rực lửa, như thiêu rụi tàn dư ngôn ngữ phù 
phiếm, vốn bất lực trước hố sâu tư tưởng siêu nhiên.

Chín năm tuyệt ngôn mà âm vang rung động cả núi đồi 
tâm thức, im lặng nhìn vách đá mà như chuyển tải cả sơn 
hà lịch sử.

Tiếng sấm im lặng nội tâm vĩ đại làm sụp đổ cả tường 
thành ngôn ngữ huyễn hoặc.

Con đường giải thoát tự nó vốn đã thênh thang. Chân 
lý không cần trao đổi, không lệ thuộc điều kiện, lại càng 
không mang nhãn hiệu ước lệ.

Chân lý là trẻ thơ chưa mặc quần áo lòe loẹt, là cánh 
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đồng nguyên sinh chưa bị xâm hại ô nhiễm. Đừng nhìn 
em bé qua tiếng khóc u oa… mà hãy nhìn em qua nụ cười 
hồn nhiên chưa từng cảm giác mắc cỡ.

Hãy nói tiếng nói vô thức, và hãy nghe tiếng vô thinh 
để biển vọng tâm sóng im gió lặng.

* Tổ Đạt Ma đi thuyền vượt sóng đến Trung Hoa, 
Lương Võ Đế cật vấn công đức ít nhiều, phân ngôi khách 
chủ, Tổ đã giải mã bằng nghĩa không, Lương Võ Đế đỏ 
hoe con mắt. Thế mới biết ngai vàng không làm nên minh 
quân và làm vua hay mắc bệnh cứng đầu.

Chính thái độ muốn ôm tất cả, nên đã đánh mất tất 
cả. Bàn tay nào đưa ra thâu tóm, bàn tay đó bị chặt đứt 
trước. Người nào chơi kiếm, sẽ bị chết vì kiếm. Người ưa 
trò đỏ đen sẽ bị trắng tay.

Con mắt cận không thấy được xa, con mắt mù không 
nhận ra ánh sáng. Nước nâng thuyền, nhưng cũng chính 
nước lật chìm thuyền. Người làm nên công đức vô lậu, 
nhưng cũng chính người làm mất công đức.

Bản ngã vô minh là tên xung kích háo thắng, lúc nào 
cũng xua ta vào trận chiến sanh tử.

Người mang hy vọng đi tìm thuốc trường sinh, sẽ bị bỏ 
mạng trước khi tìm ra thuốc.

Con chim xù lông sói trán vì tung bay trong lồng son gác 
tía. Con cá trầy vi đỏ mắt vì tung tăng trong hồ cá kiểng.

Càng được tiện nghi thì càng bị ràng buộc, càng hưởng 
thụ thì càng đam mê, càng đam mê thì càng bị giam chặt 
trong nhà lao sanh tử.

Hãy như chim đại bàng tự do tung cánh trên bầu trời 
bao la, và như mây trắng vẫn bồng bềnh khắp phương trời 
miên viễn.

* Tổ Đạt Ma nương bè lau qua sông nước, quảy dép 
vượt ngọn Thông Lãnh về Tây. Ngài là người chưa từng 
có, và cũng chưa từng không.
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Khi tâm đã định thì sông nước là đại địa. Khi tâm đã 
thông thì núi đồi là công viên hoa lá.

Khi còn vô minh, ta chấp có - không. Khi giác ngộ, có 
không chỉ là trò huyễn hóa.

Tâm đã viên dung rốt ráo thì tất cả không gì là không 
pháp, không còn đâu là chướng ngại để điều phục.

Tổ Đạt Ma đã nhận ra cơ duyên, đường đường đột 
nhập vào cung để khai tâm Lương Võ Đế, gieo Phật chủng 
vào mảnh đất nhân sinh, chuyển hóa phước báo hữu lậu 
thành công đức vô lậu thánh thai.

Thần Quang – Huệ Khả xin Tổ an tâm. Tổ bảo đem 
tâm ta an cho, Huệ Khả chợt ngộ.

Tâm là tâm, không trong không ngoài, không mới không 
cũ, không cấu không tịnh, không thánh không phàm. Tại 
sao lại rong ruổi tìm cầu, và tìm cầu ở nơi nào là chỗ trú 
của tâm.

Kinh Kim Cang bảo: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, 
là nghĩa vậy.

Tổ Đạt Ma, người tưới nước cam lồ lên vùng đất 
Đông Thổ.

Tổ Đạt Ma, người truyền pháp vô ngôn, trực chỉ 
nhân tâm.

Tổ Đạt Ma, kiếm khách khai quan cánh rừng vô minh 
bằng thanh gươm trí tuệ vô sở đắc.

Tổ Đạt Ma, người đứng trên đỉnh vô tâm, đi trên sóng 
vô trước. Ngài đã đến như chưa từng đến, và đã đi như 
chưa từng đi. Ngài đã đạp lên sóng thời gian vô trụ nhi trụ.

Tự tính bất tư nghì, ngoại duyên bất khả thuyết.
Ngài là huyền thoại, là huyền sử, là hiện tượng dị thể, 

nhưng rất kiên cố, rất hiện thực, là bất tử giữa tàn dư đổ 
nát của dòng nhận thức nhị biên đối đãi mịt mờ sương 
khói mông lung.

Bồ Đề Đạt Ma! Bồ Đề Đạt Ma! Bồ Đề Đạt Ma!. 
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Trăng như thị
THÍCH THIỆN ĐẠO

Trời mênh mông đất mênh mông
Ta ngồi ngoảnh lại, chiều đông qua rồi

Xuân về khoe sắc nơi nơi
Nghe trong Cổ Lục, tàng khơi trăng vàng

Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô không múc trăng vàng đổ đi

Trăng vàng hiện nếp xuân thì
Trăng ngàn vô trụ, múc thì đổ đâu
Trăng khuya đậu bến giang đầu

Tàn canh trăng vẫn sáng màu như nhiên
Trăng vô biên trăng hiện tiền

Nước trong trăng hiện, ưu phiền lãng du
Nghiên tay nhẹ vén mây mù

Vầng trăng như thị, thiên thu dặm ngàn
Nghe trong tự tánh âm vang

Cô luân nguyệt tỏa ánh vàng lung linh
Trăng soi mặt mũi chơn hình

Ngàn thu trăng chở vô thinh cội nguồn./.
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NI GIỚI TRẺ VỚI MÔ HÌNH 
HOẰNG PHÁP NĂNG ĐỘNG
     THÍCH NỮ VIÊN GIÁC

Trong xã hội hiện nay, đời sống vật chất ngày một 
nâng cao, nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt 
bậc, bên cạnh ưu điểm cũng mang đến nhiều hệ 

lụy. Đa phần giới trẻ có xu hướng sống ảo, tẻ nhạt với 
người xung quanh, ít giao lưu tiếp xúc. Đây là nguy hại 
rất lớn đối với xã hội, bởi tỷ lệ thanh thiếu niên trầm 
cảm, cô đơn và tự ti ngày một gia tăng. Theo thống kê của 
Vietnamnet, năm 2015 Việt Nam hiện có khoảng 200.000 
trẻ mắc bệnh tự kỷ. Bà Nguyễn Tuyết Hạnh, Phó Chủ 
tịch Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) chia sẻ tại 
buổi Hội thảo khoa học “Truyền thông về chứng tự kỷ”, 
cho biết: “Hiện nay, có 166 trẻ em thì có 1 trẻ mắc chứng 
tự kỷ. Đây là số lượng lớn và đang rất cần được quan 
tâm, can thiệp sớm”. Trên Báo Người Lao Động, Bác sĩ 
Lê Quốc Nam – Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện 
Sức khỏe & Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, cũng 
thể hiện sự lo ngại về sự “Rối loạn tâm lý có thể dẫn đến 
trầm cảm” của học sinh Trung học tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã lên đến trên 20%, một tỷ lệ rất đáng suy ngẫm.

Trước thực trạng tiêu cực này, tu sĩ cần góp sức xây 
dựng nền tảng đạo đức thông qua các khóa tu để giới trẻ 
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cảm nhận được giá trị cuộc sống, nâng cao ý thức trách 
nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, sống hiếu 
thảo với ông bà cha mẹ, có định hướng vươn lên trong xã 
hội, mang tinh thần hội nhập với đời sống hiện đại mà 
không lãng quên truyền thống cha ông. 

Bởi vậy, xây dựng mô hình khóa tu năng động và đào 
tạo đội ngũ Ni giới trẻ với vai trò người hướng dẫn là cần 
thiết cho chiến lược hoằng pháp lâu dài của Phật giáo, 
đồng thời cũng đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo 
dục nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.

Phương thức hoằng pháp năng động trên tinh thần 
nhập thế của Phật giáo

Điều kiện cần và đủ của người hướng dẫn khóa tu
Giá trị cuộc sống không đặt đơn thuần ở vật chất mà 

còn cả tinh thần; ngoài truyền thống đạo đức gia đình, ý 
thức hệ xã hội, đời sống tâm linh ảnh hưởng rất lớn trong 
việc trưởng thành nhân cách đạo đức của giới trẻ. Vì thế, 
Ni giới trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn 
thanh thiếu niên tại các khóa tu, phát huy được tính năng 
động theo tinh thần hoằng dương chánh pháp: 

“Này Ananda, vị Ðạo sư với lòng từ mẫn thuyết 
pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
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từ mẫn nói rằng: "Ðây là hạnh phúc cho các ông, đây 
là an lạc cho các ông". Các đệ tử của vị ấy chịu nghe 
theo, chịu lóng tai, không chú tâm vào hướng khác, và 
không ngược lại đi xa lời dạy của bậc Ðạo sư. Như vậy, 
này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Ðạo sư, với 
tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, 
này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm thân hữu, chớ 
với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an 
lạc lâu dài cho các ông”[Kinh Trung Bộ 3: 314]
Người hướng dẫn (Ni giới trẻ) với “tâm thân hữu” luôn 

chan hòa yêu thương của người mẹ, nghiêm túc, kỷ cương 
của người cha, tận tâm chỉ dạy của người thầy, hòa đồng 
gần gũi của người bạn để vận dụng đúng người, đúng việc 
có thể đem đến những kết quả khả quan trong và sau 
khóa tu. 

Khóa tu thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc 
vào năng lực, đạo lực và tâm lực của đội ngũ nhân sự. 
Theo TS. Thích Viên Trí: Hoằng pháp phải hội đủ hai 
yếu tố quan trọng: Nội dung hoằng pháp và con người 
hoằng pháp.Về giảng sư: Bởi lẽ, phẩm chất của các vị 
Giảng sư trong lãnh vực hoằng pháp đóng một vai trò 
vô cùng quan trọng, vì ảnh hưởng của Phật giáo tích cực 
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hay tiêu cực, mạnh mẽ hay yếu ớt, rộng lớn hay hạn chế 
luôn phụ thuộc vào đạo đức, trình độ kiến thức, đặc biệt 
là sức mạnh nội tâm của đội ngũ giảng sư.” Vì thế, Giảng 
sư cần phải có: tầm nhìn giáo dục, khả năng vận dụng và 
nội tâm tu tập.

Hòa thượng Thích Giác Toàn đã khái quát “Phẩm chất 
của vị Giảng sư”, ngoài yếu tố sức khỏe tốt, thái độ hiền 
hòa, dáng vẻ uy nghi thì những phẩm chất cơ bản cần có 
là: niềm tin Tam bảo; Từ bi, nhẫn nhục và vô úy; Kiến 
thức sư phạm, kỹ năng diễn giảng; Trình độ văn hóa, 
kiến thức thế tục; Phải biết dùng một số phương tiện 
hiện đại phục vụ cho việc giảng pháp: sách vở, báo chí, 
truyền thanh, truyền hình, băng đĩa, phim ảnh… Như 
vậy, đối với vị Giảng sư hoằng dương giáo nghĩa là cần có 
đạo hạnh, được đào tạo chuyên môn và thực hành nhuần 
nhuyễn các kỹ năng trên.

Với vai trò hướng dẫn khóa tu, vừa là giảng sư, vừa là 
người điều hành sinh hoạt, chúng tôi tái sắp xếp các tiêu 
chí trên đồng thời bổ sung thêm một số kỹ năng gồm:

* Điều kiện người hướng dẫn khóa tu:
1. Tác phong và tư cách chuẩn mực
2. Sức khỏe tốt
3. Ngôn ngữ linh hoạt và giọng nói biểu cảm
4. Từ bi, nhẫn nhục và tự tin
5. Am hiểu kiến thức cơ bản về Phật pháp lẫn thế pháp
6. Nắm chắc kiến thức về tâm lý của lứa tuổi thanh  

        thiếu niên
* Kỹ năng người hướng dẫn khóa tu cần có:
1. Ứng biến tình thế
2. Sinh hoạt cá nhân và nhóm
3. Quản lý điều hành hội chúng
4. Sử dụng các phương tiện kỹ thuật số
5. Quan sát, lắng nghe
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6. Tổ chức, thiết kế, dẫn chương trình
Một ni giới trẻ hướng dẫn khóa tu hội đủ những điều 

kiện, kỹ năng trên có thể cuốn hút thanh thiếu niên, đồng 
thời dùng thân giáo để các bạn trẻ học tập thông qua sự 
giản dị, nhiệt tình, gần gũi, “Vì hoằng pháp chắc chắn 
không phải là áp đặt một số giáo lý cho người nghe, mà 
nên cho họ những gì họ cần”. Chỉ có như vậy, giảng sư có 
thể  hiểu được giới trẻ nghĩ gì, thích gì, cần gì, muốn gì, 
làm gì… để hướng dẫn đạt hiệu quả.

Xây dựng mô hình Khóa tu thích ứng với độ tuổi
Xây dựng khóa tu năng động không chỉ là sự hỗ trợ 

tích cực xã hội mà còn phát huy được lợi thế hoằng pháp 
quy nạp giới trẻ về với đạo đức. Đức Phật gọi điều này là 
tùy theo căn cơ mà nói pháp: “Thế Tôn trong khi với Phật 
nhãn nhìn quanh thế giới, thấy có hạng chúng sanh ít 
nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời; có hạng lợi căn, độn 
căn; có hạng tánh thuận, tánh nghịch; có hạng dễ dạy, 
khó dạy; một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới 
khác, và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm.”[Kinh 
Tương Ưng 1: 304]. Vì thế, Phật giáo vào đời theo nhiều 
phương cách khác nhau, dùng phương tiện quyền xảo, 
tùy căn cơ chúng sanh mà hóa độ, tùy duyên hành đạo để 
hòa đạo với đời.

Phương diện tổ chức
Thông qua thực tiễn tổ chức khóa tu trên 10 năm tại 

nhiều địa phương, chúng tôi thiết nghĩ mô hình khóa tu 
cần phải hội tụ đủ các yếu tố sau:

- Về mặt hành chánh:  Khóa tu sẽ được diễn ra từ 4-7 
ngày, trước hết trụ trì cần đề đạt về việc tổ chức khóa tu 
và được sự đồng ý của Ban Trị sự Phật giáo trực thuộc 
và chính quyền sở tại. Đồng thời cũng cần phải thông tin 
đến các ban, ngành về: địa điểm, thời gian, số lượng, độ 
tuổi tham dự, chương trình, nội dung khóa tu… nhằm có 
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biện pháp và hình thức hỗ trợ an ninh, trật tự trong quá 
trình khóa tu diễn ra.

- Về mặt nhân sự: Ban tổ chức chịu trách nhiệm về mặt 
tổng thể của khóa tu, điều hành và quan sát một cách bao 
quát. Các tiểu ban bao gồm những thành viên năng động, 
có trách nhiệm trong công việc, chịu trách nhiệm trực 
tiếp từng bộ phận của khóa tu.

Phương diện nội dung
Nội dung chương trình giảng dạy, sinh hoạt do Tự 

viện tổ chức đề ra, có sự nhất trí của Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam cấp huyện tại địa phương. Vì “ngành 
hoằng pháp chưa định hình được “giáo trình” hoằng 
pháp rõ ràng cho từng đối tượng, từng lứa tuổi. Hoạt 
động của Ban hoằng pháp tại các tỉnh thành Phật giáo 
hiện nay có vẻ mang tính phong trào, thời vụ, mà chưa 
có tính chiến lược lâu dài, đặc biệt là chưa có chương 
trình giảng dạy và hướng dẫn cụ thể dành cho đối tượng 
thanh thiếu niên”.

- Về mặt chương trình: Mỗi Tự viện tổ chức phải soạn 
thảo chương trình sinh hoạt riêng cho khóa tu. Hiện 
nay, vẫn chưa có giáo trình cụ thể, nên chúng tôi dựa 
trên một số chương trình đã được tổ chức thành công 
ở một số Tự viện, để đề ra mô hình khóa tu năng động 
với ba tiêu chí: “Tu học - nghe pháp - vui chơi” để thích 
ứng với độ tuổi. 

* Tu học: Các khóa lễ chính trong ngày nên sử 
dụng những bài kinh ngắn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, lời 
văn nhẹ nhàng như: Lời Cầu nguyện buổi sáng, Kinh 
Phước Đức, Kinh Hạnh Phúc, Kinh Vu Lan, Kinh Báo 
Hiếu… Nghi lễ đơn giản nhưng tôn kính trang nghiêm, 
thời lượng mỗi khóa lễ khoảng 30-45 phút. Bên cạnh 
đó, tập cho giới trẻ ngồi theo dõi hơi thở (thiền), thiền 
hành, kinh hành để tĩnh tâm; hướng dẫn các oai nghi 
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khóa tu cho thanh thiếu niên như: chấp tay xá chào, 
cách lạy, quỳ, đi, đứng, nằm, ngồi, cung cách ăn uống 
chánh niệm, sinh hoạt cá nhân, tập thể, các hiệu lệnh 
tập trung, thức dậy, ngủ nghỉ… để Tu sinh làm quen với 
nếp sống thiền môn quy củ. Mục đích tu học là hướng 
cho giới trẻ có tinh thần tự giác, nghe, học, thực hành để 
cảm nhận được giá trị an lạc trong nếp sống tri túc nơi 
cửa đạo. 

* Nghe pháp: Song song việc tu học là những buổi 
nghe pháp do các vị Giảng sư đảm trách, việc chọn lựa 
Giảng sư thích hợp với độ tuổi của khóa tu là vô cùng 
cần thiết. Các thời thuyết pháp phải đảm bảo hai điều 
kiện: đúng thời lượng quy định (60 phút); nội dung gần 
gũi, dễ hiểu, sinh động nhưng phải chuyển tải được ý 
nghĩa của chủ đề khóa tu mà ban tổ chức đề ra, có thể 
pháp thoại qua hình thức giao lưu với các tu sinh, hoặc 
hiện đại hóa các bài giảng bằng cách trình chiếu trên 
màn ảnh. Giảng sư nên tìm hiểu thông tin về hội chúng 
để có ứng xử thích hợp, sử dụng giáo lý, ngôn từ, kiến 
thức phổ thông, phù hợp độ tuổi, dễ hiểu, chính xác, 
không nói quá dài, kể những câu chuyện thí dụ bằng 
ngôn ngữ thời đại với nội dung vui tươi. Giảng sư nên 
có tầm nhìn bao quát, tạo điều kiện cho hội chúng tham 
gia tích cực vào nội dung thuyết giảng, tạo không khí vui 
tươi, nhẹ nhàng và gợi mở những cảm xúc tích cực. Mục 
đích là gợi hứng thú, cởi mở, hấp dẫn để giới trẻ lắng 
nghe những điều bổ ích, gợi lại những đức tính tốt, trao 
đổi những vấn đề còn vướng trong lòng để định hướng 
cuộc sống mới.

* Sinh hoạt tập thể: Trong các khóa tu, phần sinh 
hoạt tập thể rất quan trọng, sự đồng bộ của tập thể sẽ thể 
hiện được cách thức tổ chức có phương pháp hay không. 
Người hướng dẫn sẽ vận dụng kỹ năng sinh hoạt nhóm để 
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dẫn dắt những cá nhân cùng nhau sinh hoạt chung, phát 
huy được tính tổ chức, tôn trọng lẫn nhau, nhạy bén, tự 
tin, lắng nghe, thể hiện mình... Thông qua hoạt động tập 
thể, Tu sinh có thể xóa bỏ khoảng cách cá nhân để đồng 
tu, đồng học, đồng chơi, đồng sinh hoạt tập thể một cách 
nhất quán trên tinh thần đoàn kết.

* Sinh hoạt cá nhân: Mang theo những thói quen 
sinh hoạt thường nhật nơi gia đình, tu sinh bước vào môi 
trường mới, cách sinh hoạt cá nhân cũng trở nên khác 
biệt: từ việc ngủ nghỉ, thức dậy cho đến giặt giũ quần áo, 
vật dụng cá nhân đều phải kỷ cương, nề nếp, ngăn nắp, 
tuân thủ theo khung thời gian chương trình quy định. 
Ban tổ chức cần quan tâm hướng cho khóa sinh quen dần 
với nếp sống tự lập tích cực.

* Vui chơi: Khóa tu mùa hè được xem là một trong 
những hoạt động tích cực trong xu hướng nhập thế 
của Phật giáo bởi hiệu quả thu hút giới trẻ cao vào 
tính năng động của mô hình. “Nếu chúng ta có những 
sinh hoạt Phật giáo thích hợp với giới thanh niên trẻ 
trong xã hội, họ có thể đến với chúng ta, vì thấy những 
gì chúng ta dạy không khác lạ với cuộc đời, nhưng có 
phần vượt trội là giúp họ thêm bình tĩnh, thêm sáng 
suốt, thêm nghị lực để phấn đấu, tồn tại tốt đẹp trong 
vòng quay tất bật, căng thẳng của nếp sống đô thị.” 
Trên tinh thần hoằng pháp năng động, các khóa tu đều 
xây dựng sân chơi bổ ích, giúp cho giới trẻ phát huy 
khả năng bản thân, kích thích sáng tạo, kỹ năng làm 
việc nhóm và kỹ năng thuyết trình để các bạn trẻ có thể 
tự tin hơn trong cuộc sống.

Thiết kế các nhóm trò chơi cần phải đầy đủ tính năng 
phong phú, đa dạng, đồng thời để thích hợp với môi trường 
sinh hoạt Phật giáo, các trò chơi  có thể biến đổi tên gọi để 
tăng tính thu hút và mang nhiều ý nghĩa giáo dục:
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- Nhóm trò chơi mang tính trí tuệ, kiến thức: Giúp cho 
người tham gia ôn lại những kiến thức căn bản; hình 
thành cách ứng biến nhạy bén thông minh, khả năng suy 
luận, phán đoán… Trò chơi nên thiết kế như các game 
show thực tế để tạo nên sự hấp dẫn, khơi dậy tính tìm 
tòi học hỏi. Ví dụ như: game show “Hồi trống pháp”, 
“S-Buddhists”, “Rung chuông chùa”…

- Nhóm trò chơi mang tính nghệ thuật, năng khiếu: 
Thông qua trò chơi, chúng ta có thể khuyến khích những 
năng khiếu đang tìm ẩn như: thiết kế, hội họa, lắp ráp, 
văn nghệ, thời trang… với nội dung tích cực, mang tính 
nghệ thuật, thể hiện được nét đẹp hồn nhiên của tuổi trẻ, 
đồng thời giúp các bạn tự tin trước công chúng, có cơ hội 
thể hiện năng khiếu bản thân.

- Nhóm trò chơi vận động: Giúp cho các khóa sinh 
vận động tinh thần lẫn thể lực, rèn luyện tính kiên nhẫn, 
sự linh hoạt trong công việc. Nhóm trò chơi vận động 
bao gồm vận động nhẹ (người tham gia phải có sự khéo 
léo, nhạy bén, kiên nhẫn… Ví dụ: trò chơi “lựa đậu” đổi 
tên thành “cô Tấm thiền môn”; trò chơi “thổi ly” đổi 
tên thành “thổi bay nghiệp chướng”) và vận động mạnh 
(dùng nhiều sức lực tốc độ, kỹ thuật như: “kéo co” (cân 
tài cân sức); “nhảy bao bố” (tiến về bờ giác).

- Nhóm rèn luyện kỹ năng: Gồm bảo vệ môi trường 
(nhóm được chia từng khu vực để thu gom rác thải làm 
sạch môi trường xung quanh), tự bảo vệ (học một số 
động tác võ thuật cơ bản để tự vệ, học cách sơ cứu, phòng 
cháy chữa cháy…), tư duy và thể hiện (viết nhật ký, lưu 
bút khóa tu), thiết kế chương trình (lễ thắp nến tri ân, 
lễ hội Cổ Phật khất thực, lễ hội Phiên chợ quê hương)… 
Mỗi năm, nội dung khóa tu luôn luôn phải đổi mới, Ban 
tổ chức phải luôn vận động, cập nhật chương trình đáp 
ứng tiêu chí đặc sắc về nội dung, ấn tượng về hình thức, 
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đa dạng về thể loại và mang lại hiệu quả thiết thực nhất 
cho khóa sinh, cảm giác hỷ lạc để cảm thụ trọn vẹn ý 
nghĩa của chương trình. 

Nhận xét và kiến nghị
Trong những năm qua, có cơ hội hướng dẫn một số 

khóa tu do Tự viện tổ chức hoặc do Ban Trị sự Phật giáo 
huyện tổ chức, chúng tôi nhận thấy, giới trẻ rất cần sự 
nhiệt tình, quan tâm, gần gũi và tấm lòng của Ban tổ chức 
khóa tu thể hiện đúng nơi, đúng lúc để nối kết giữa các 
khóa sinh, khóa sinh với nhóm, với các tình nguyện viên, 
với ban tổ chức. Những nối kết đó tùy thuộc vào người 
hướng dẫn khóa tu, đặc biệt là Ni giới trẻ. Vì thế, tổ chức 
nên khóa tu đã khó, duy trì những khóa tu như vậy càng 
khó khăn hơn; người tổ chức phải cân nhắc, nỗ lực để  
khóa tu giới trẻ lưu lại những ấn tượng khó phai và một 
lần tham dự sẽ là tiền đề cho những lần kế tiếp. 

Thực tế, tham gia khóa tu, không phải bạn trẻ nào 
cũng tự nguyện, một số bạn do gia đình ép buộc, dụ dỗ, 
ham vui, có bạn đã tham gia khóa tu nhiều nơi, cũng 
người lần đầu tiên được vào chùa. Mỗi bạn trẻ là một 
cá thể, một thế giới riêng, quen sống với bản năng đời 
thường, bước vào môi trường hoàn toàn mới, những 
“phản ứng phụ” như: khép kín, tẻ nhạt, buồn, khóc, lẻ 
loi, nhớ nhà, ít giao lưu, ít tham gia sinh hoạt tập thể.  
Đây chính là thời điểm quan trọng nhất đối với các bạn 
trẻ, Ban tổ chức nói chung, các tiểu ban trực tiếp quản 
lý gồm tình nguyện viên, tiểu ban quản tu sinh, tiểu ban 
kiểm soát, tiểu ban sinh hoạt - hoạt náo… phải kịp thời 
nắm bắt “tín hiệu” tạo nhịp cầu thông giao để các bạn 
trẻ trải lòng bước vào môi trường sinh hoạt mới. Ranh 
giới ngại ngùng giữa các khóa sinh dần được cởi mở, sẻ 
chia thông qua các hoạt động tập thể, gắn kết với nhau 
trong những phút giây chia tay đầy nước mắt. Có như 
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vậy, khóa tu khép lại, các bạn trẻ mới hiểu ra đã “được 
và nhận” quá nhiều từ khóa tu.

Hiện nay, Ni giới cả ba hệ phái: Bắc tông, Khất sĩ và 
Nam tông đều đang sở hữu nguồn nhân lực trẻ, năng 
động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Đó “Gọi là “tiềm 
năng ni giới”, chúng tôi muốn ám chỉ nguồn năng lực, 
phương pháp, tính hiệu quả và các giá trị đóng góp của 
ni giới có thể đạt đến mức cao nhất mà một hành giả 
Tăng có thể đạt được, đang còn nằm trong dạng thức 
“chờ nhân duyên” khi điều kiện xã hội và cộng nghiệp 
của Tăng đoàn chưa cho phép thiết lập các phương 
pháp hay kế hoạch cụ thể nào có thể mở cửa cơ hội cho 
những người đồng hành khác phái của mình đóng góp 
vào công cuộc hoằng hóa Phật giáo” [TS. Thích nữ 
Huệ Liên].

Trong thời đại hội nhập, Ni giới trẻ năng động cần tự 
khai thác tiềm năng sẵn có như lời Phật dạy: “Này các 
Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, 
lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi 
nương tựa, không nương tựa một gì khác!”[Kinh Trường 
bộ 2: 353]. Trên tinh thần “tự mình nương tựa mình”, 
một số chùa ni cả nước đã và đang tổ chức khóa tu mùa 
hè hằng năm cho giới trẻ. Khu vực miền Bắc có chùa 
Vẽ - Hoa Linh với trên 700 tu sinh cho mỗi khóa; Miền 
Nam số lượng các cơ sở tổ chức khá lớn như Quan Âm 
Tu viện – TP. Hồ Chí Minh, Ni viện Long Hoa – Long 
An, Chùa Long Quang – TP. Cần Thơ, chùa Tam Bảo – 
Tiền Giang, Tịnh xá Ngọc Lâm – thị trấn Long Hải (Bà 
Rịa - Vũng Tàu), Tịnh xá Ngọc Trước – Bến Tre, Tịnh 
xá Viên Quang – Lâm Đồng, chùa Vạn Phước – Bà Rịa - 
Vũng Tàu... Đặc biệt, Ni viện Viên Không do Sư cô Liễu 
Pháp trụ trì – Ni viện đầu tiên của hệ phái Nam tông tổ 
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chức khóa tu mùa hè lần thứ 3 (năm 2017) cho giới trẻ 
trong 7 ngày, với khuôn viên rộng thoáng, các khóa sinh 
có không gian thực tập thiền, sống hòa với thiên nhiên, 
nghe pháp, học tiếng Anh và tham gia vào các trò chơi 
rèn luyện kỹ năng... Đây là bước tiến thời đại của Ni giới 
Phật giáo Nam tông, đã và đang từng bước song hành 
cùng Ni giới hệ phái Bắc tông, Khất sĩ phát triển Phật 
sự của đoàn thể Ni giới Việt Nam. 

Sau những khóa tu, Ban tổ chức đều nhận thấy hiệu 
quả lớn: các bạn trẻ đã thay đổi chính bản thân mình, 
biết làm chủ những hành động thân khẩu, mở rộng tình 
thương đến với các loài xung quanh. Đối với tập thể, họ 
biết hòa kính, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đối với gia 
đình, hứa hẹn họ sẽ là những người con hiếu thảo; đối 
với nhà trường đó sẽ là những học trò chăm ngoan. Tuy 
còn khiêm tốn, nhưng đây vẫn là tín hiệu rất khả quan 
về một quá trình giáo dục giữa chủ thể (khóa sinh) với 
điều kiện của môi trường sống (chương trình khóa tu), 
và ngược lại.

Để duy trì và phát huy mạnh mẽ cho mô hình hoằng 
pháp năng động, Ni giới trẻ rất cần sự hỗ trợ từ Phân 
ban Ni giới Trung ương, các phân ban Ni giới trực thuộc 
tỉnh, thành, huyện, thị tổ chức các lớp đào tạo nghiệp 
vụ chuyên môn về kỹ năng cho Ni giới trẻ nhằm học hỏi, 
trau dồi, phát huy vai trò chủ đạo với mô hình hoằng 
pháp năng động như trên. Ngày nay, với sự phát triển của 
xã hội, tinh thần nhập thế của Phật giáo mở ra những nẻo 
đường hoằng pháp đa dạng cho Ni giới trẻ có cơ hội được 
cống hiến. Ngoài việc tu tập tự thân, Ni giới trẻ nếu như 
được đào tạo một cách chuyên nghiệp, rèn luyện thêm 
những tố chất bản lĩnh, tự tin, kỹ năng linh hoạt năng 
động sẽ là những cánh tay nối dài kế tục các bậc danh ni 
trong vai trò hoằng pháp thời hiện đại. 
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Tết Thanh minh 
đi tảo mộ

     NGUYỄN HOÀNG DUY

Truyền thống của người Việt là tảo mộ vào tháng 
Chạp (Chạp mả). Nhưng đến đời vua Minh 
Mạng, trong lúc hoàng gia đi tảo mộ, thì Hoàng 

thái hậu bị lạnh sinh bệnh, nên Minh Mạng chuyển qua 
tháng 3 nắng ấm.

    Ở quê tôi, cứ vào Tết Thanh minh (rơi vào một ngày 
trong tiết Thanh minh tháng 3 Âm lịch) hằng năm, rất 
nhiều người lục tục kéo nhau đi quét mộ trải thành hàng 
dài, lô nhô chật kín cả con đường làng. Mộ ông bà tôi, 
nằm ở khu nghĩa địa có người cai quản, tức quản trang. 
Họ làm không lương, thuần túy là có bãi đất dư rồi mở 
lòng cho người qua đời yên giấc nơi đây như là cách làm 
phước giúp đời. Dù vậy, mỗi năm đi tảo mộ, gia đình nào 
cũng cảm ơn ông quản trang bằng một gói quà nhỏ hay 
một bao lì xì đỏ thắm. Của ít lòng nhiều, ông buộc phải 
nhận cho mọi người vui vẻ.  

    Tảo mộ là một việc làm thiêng liêng của con cháu đối 
với ông bà đã khuất nên chẳng ai làm sơ sài mà phải có bài 
bản, nghi thức đầy đủ. Nhất là gia đình tôi, khi mà các chú, 
bác và ba đều “khó tính” trong việc này. Vì nghĩa địa xa nhà, 
nên mới từ 3 - 4 giờ khuya là cả nhà tôi đã thức dậy. Phụ 
nữ trong nhà thì lo chuẩn bị các món ăn để cúng. Trẻ con 
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như anh em tôi cũng nhốn nháo, nôn nao thức dậy đòi xin 
đi theo. Vì ba tôi muốn cho con cháu biết nguồn biết cội 
nên đồng ý cho theo cùng. Con trai út, chịu trách nhiệm 
việc thờ cúng ông bà, là ba tôi, tranh thủ đốt vài nén nhang 
lên bàn thờ gia tiên rồi xuất hành. Dụng cụ mang theo quét 
mộ gồm có chổi, cuốc, dao, thau, nhang, bánh, hoa... Ngày 
trước kiếm tiền mua một chiếc xe đạp là cả vấn đề nên ai 
cũng đi bộ. Những người có cùng ngày tảo mộ với gia đình 
tôi, đi ngang nhà, gọi nhau í ới làm cả một vùng rộn ràng. 
Ít nhất cũng ba chục người, bao gồm cả trẻ con. Một nhà 
thường đi khoảng năm người, anh em dù xa nhà, nhưng vẫn 
cố gắng về sớm một ngày, ngủ lại nhà thờ để sáng sớm cùng 
gia tộc đi tảo mộ. Khi tiếng gà tắt hẳn, mặt trời thức giấc 
phủ những tia nắng le lói mong manh lên những vòm me 
xanh thì cũng là lúc mọi người đến nơi.

Quang cảnh khu nghĩa địa thật ồn ào, tiếng nói cười, 
gọi nhau í ới xua tan đi không khí u ám, lạnh lẽo. Cả một 
vùng rực sắc hoa cúc, vạn thọ được người ta trang trọng 
đặt trước bia mộ người thân. Bước vào bàn thờ chung nhà 
bác quản trang, ba tôi nhẹ nhàng đốt một nén hương tưởng 
niệm, biếu bác một giỏ trái cây rồi bắt đầu ra một khu mộ 
ông bà để làm việc. Lúc đó, nhà tôi nghèo lắm, vì vậy mộ 
ông bà không được xây cất xi-măng, đá tổ ong như những 
gia đình khác mà là mộ đất. Ba tôi lại tiếp tục đốt nhang 
trước mộ, khấn vái rất lâu, cầu cho ông bà nơi chín suối 
phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Rồi ba 
phân công người thì đi ra bờ kênh xúc bùn già cho vào xô, 
thau để tráng mộ mới. Người thì phát quang xung quanh, 
nhổ cỏ, nhặt rác. Sau một năm tảo mộ, cỏ cây lại mọc xanh 
um che khuất cả khu mộ. Những cây trâm bầu, ma dương, 
mắc cỡ... phải nhổ tận gốc để chúng không mọc lại. Ba kéo 
tay tôi đi khắp khu mộ, chỉ nơi nào ông bà nội, ông bà cố 
hay các bác an nghỉ. Rồi ba dúi vào tay tôi con dao, bảo: 
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"Con phải làm điều gì đó cho khu mộ này sạch sẽ. Mau 
lên, để các chú mang bùn về làm mới mộ không kịp". Vâng 
lời ba, tôi lao vào nhổ cỏ, chặt cây, nhặt rác cùng ba. Phải 
mất gần một giờ mới xong việc này. Để đó cho các bác và 
các anh trám bùn, ba dẫn tôi lại một khu đất khác, rồi bảo: 
"Con có biết đây là mộ của ai không?". Ôi chao, tất nhiên là 
tôi biết rồi, bia mộ có ghi rõ ràng kia mà. Nhưng khi ba tôi 
gằng giọng: "Người nằm đây là anh của ba, một liệt sĩ hy 
sinh trong thời kháng chiến chống Mỹ". Không để tôi thắc 
mắc vì sao bác nằm lẻ loi nơi này, ba giải thích: "Do khu 
đất hết chỗ rồi, nên bác Ba con buộc phải chịu cô đơn". 
Như nắng hạn gặp mưa rào, khơi gợi miền ký ức, ba tuôn 
ra những dòng kỷ niệm của một thời trai trẻ chiến đấu vì 
đất nước, vì quê hương.

Công việc chỉ có thế nhưng mất nửa ngày mới xong. 
Mọi người thu dọn dụng cụ rồi ra về. Trước khi rời khu 
nghĩa địa, ai cũng nhớ chắp tay xá vài cái như nói lời 
chào tạm biệt người đã khuất. Về đến nhà, các món ăn đã 
được mẹ và các cô dọn sẵn. Giờ chỉ việc mang lên bàn thờ 
cúng như là đám giỗ chung. Sau đó thì mọi người dùng 
một bữa cơm thân mật, ai cũng cảm thấy hài lòng khi vừa 
hoàn thành xong một nhiệm vụ thiêng liêng.

Mỗi năm cùng ba đi tảo mộ, tôi lại học thêm được nhiều 
điều hay về phong tục tập quán của làng quê, bản sắc văn 
hóa, phụng sự gia tiên, uống nước nhớ nguồn... Càng lớn, 
tình yêu gia đình, làng quê của tôi ngày càng mãnh liệt và 
tôi nghĩ nhiệm vụ của các thế hệ trẻ như chúng tôi phải có 
trách nhiệm bảo vệ bản sắc ấy không bị mai một. Dù rằng, 
những nấm mồ đất đen nứt nẻ ngày ấy của ông bà đã được 
khoác lớp áo xi-măng trắng tinh tươm tất. Nhưng phong tục 
đi tảo mộ vẫn được duy trì đều đặn, tiếp nối những người 
đi trước như là cách tri ân những người nằm xuống để che 
chở cho những người đứng lên nhìn về tương lai xán lạn. 
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NHỮNG BÀI THƠ  
MANG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 

TRONG ỨC TRAI THI TẬP  
CỦA NGUYỄN TRÃI

     NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Trong mỗi chúng ta, ai ít nhất cũng một lần nghe 
đến áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô Đại Cáo 
của Ức Trai Nguyễn Trãi. Bên cạnh áng văn bất 

hủ ấy, Tiên sinh còn có những bài thơ chữ Hán trong 
Ức Trai Thi Tập, trong đó có một số bài mang rõ nét tư 
tưởng Phật giáo. Chúng tôi xin giới thiệu qua các bài thơ 
đó, ngõ hầu hỗ trợ quý vị có thêm thông tin về quan điểm, 
tâm tư và tình cảm của tiên sinh về Phật giáo cũng như 
của giới trí thức tinh hoa thời Lê sơ ở nước ta.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 79

 TỪ QUANG TẬP 24

Trong bài viết, chúng tôi dùng phần chữ Hán theo tác 
phẩm Nguyễn Trãi toàn tập [Đào Duy Anh, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, 1976]. Phần dịch thơ, chúng tôi xin 
mạn phép giới thiệu phần dịch thơ của mình. 

Dịch thơ:

ĐỀ Ở CHÙA HOA YÊN NÚI YÊN TỬ

Ngất cao Yên Tử đỉnh non khơi
Trời mới canh năm đã sáng rồi
Biển cả mênh mông cùng vũ trụ
Mây ngàn văng vẳng tiếng đùa vui
Sum sê giáo ngọc bao quanh cửa
Lơ lửng tua châu rủ nửa vời
Miếu đức Nhân Tông đây dấu tích
Chặn mày lông trắng ánh đôi ngươi

Thơ làm khi tỏ ý chán nản muốn về nghỉ:

Dịch thơ:
ĐỀ Ở CHÙA ĐÔNG SƠN

Vua – Cha son sắt nỗi niềm riêng
Thẹn với núi rừng đã lỗi nguyền
Ba chục năm dư say mộng ảo
Chim kêu vài tiếng tỉnh ra liền

Dịch thơ:

TIỄN SƯ ĐẠO KHIÊM VỀ NÚI

Nhớ từng giảng học quá mười năm
Gặp lại đêm nay trọn giấc nằm
Thói tục trong mơ vui chẳng bận
Duyên xưa trên đá lại cố tầm
Gậy bay Linh Phố về mai sáng
Suối nhạc Côn Sơn hẹn bao lăm
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Lẩm cẩm tuổi già… đừng ngại lão
Đôi đường lão cũng giữ chân tâm 

Thơ làm thời ở ẩn tại Côn Sơn:

Dịch thơ:
CHÙA TIÊN DU

Chèo ngắn buộc chiều phai
Lên chùa bước vội ngay
Mây giăng giường thiền lạnh
Hoa rụng suối thơm hoài
Chiều tối vang vượn hú
Núi quang bóng trúc dài
Cảnh kia thật có ý
Muốn nói bỗng quên ngay

Thơ làm có thể trong lúc đi sứ sang Đại Minh:

Dịch thơ:
VIẾNG CHÙA NAM HOA

Gậy báu bay về trăm mấy xuân 
Bảo lâm hương hỏa hợp duyên phần
Hàng long phục hổ sao kỳ diệu
Vô thụ phi đài lẻ mới tân 
Bên điện dựng lầu gìn bát Phật
Trong cung lưu dấu giữ chân thân
Một dòng trước cửa Tào Khê chảy
Tẩy hết bụi trần khắp thế nhân

Từ những bài thơ trên, chúng ta vừa thưởng thức được 
nét tài hoa, tinh tế trong thi pháp, vừa hiểu được phần 
nào tâm trạng của Ức Trai tiên sinh khi vui cũng như 
lúc buồn ít nhiều ngài vẫn hướng về tinh thần nhà Phật. 
Chúng ta cảm nhận được tư tưởng Phật giáo đã thấm đẫm 
trong tâm hồn Nguyễn Trãi dù cho Nho giáo có phát triển 
mạnh mẽ trong giới trí thức tinh hoa thời Lê sơ. 
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1. Lịch sử ngày Phật đản
Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni xuất thân là Thái tử Tất 
Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, 
vương tộc Thích Ca. Ngài 
được cho là sinh vào ngày 
rằm tháng Tư âm lịch năm 
624 trước Tây lịch (theo lý 
giải của phái Nam tông), 
mùng 8/4 âm lịch (theo 
lý giải của phái theo Bắc 
tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni - 
nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ 
và Devadaha ở Nepal.

Chính vì thế, lễ Phật đản 
được tổ chức hàng năm, 
vào ngày rằm tháng Tư, ở 

các nước theo đạo Phật là 
để kỷ niệm ngày Đức Phật 
ra đời.

Trong quá trình phát 
triển của Phật giáo, các 
nước theo Phật giáo Nam 
truyền (còn gọi là Phật 
giáo Nguyên thủy hay Phật 
giáo Tiểu thừa) giữ nguyên 
ngày tháng năm sinh của 
Đức Phật. Theo lịch Ấn Độ 
cổ ngày trăng tròn tháng 
Vesak là ngày sinh của 
Đức Phật cũng là ngày Đức 
Phật thành đạo đồng thời 
là ngày Đức Phật nhập Niết 
bàn. Sự hy hữu đó được 

(*) Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam.

LỊCH SỬ - Ý NGHĨA  
VÀ NGHI THỨC NGÀY PHẬT ĐẢN

THS. CHỬ THỊ KIM PHƯƠNG(*)
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các nước theo Phật giáo 
Nam truyền  tổ chức ba lễ 
trong một ngày nên gọi là 
Đại lễ Tam hợp (ba trong 
một) hay Đại lễ Vesak (chỉ 
tháng). Các quốc gia theo 
truyền thống Phật giáo 
Nam truyền tổ chức Đại 
lễ Phật đản vào ngày trăng 
tròn tháng Vesak thường 
vào ngày trăng tròn trong 
tháng 5 dương lịch. Cá biệt 
có những năm có 2 ngày 
trăng tròn trong tháng 5 
dương lịch như gần đây 
vào năm 2007, có nơi tổ 
chức Đại lễ Vesak vào ngày 
trăng tròn đầu tiên, tức 
ngày 1 tháng 5, trong khi 

tại nơi khác lại kỷ niệm 
vào ngày trăng tròn lần 2 
tức ngày 31 tháng 5. Vì thế 
cách tính kỷ nguyên Phật 
lịch tại các quốc gia theo 
truyền thống Nam truyền 
có thể khác nhau như đã 
nêu trên, nên năm Phật 
lịch các nước này có thể 
cách nhau một năm.

Theo truyền thống Phật 
giáo Bắc truyền (còn gọi 
là Phật giáo phát triển hay 
Phật giáo Đại thừa), do ảnh 
hưởng của Phật giáo Trung 
Hoa, ngày Đức Phật đản 
sinh theo lịch cổ của Ấn 
Độ chuyển sang lịch Trung 
Hoa là ngày 8 tháng 4 âm 
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lịch. Vì thế, trước đây, một 
số quốc gia với đa số Phật 
giáo chịu ảnh hưởng của 
truyền thống Phật giáo Bắc 
truyền như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam,… thường tổ chức Đại 
lễ Phật đản vào ngày mồng 
8 tháng 4 âm lịch. Song 
từ Đại hội Phật giáo thế 
giới lần đầu tiên diễn ra ở 
Colombo, Tích Lan từ 25/5 
đến 8/6 năm 1950, các phái 
đoàn đến từ 26 quốc gia đã 
thống nhất ngày Phật đản 
quốc tế là ngày rằm tháng 
Tư âm lịch. Từ đó, các nước 
có theo truyền thống Phật 
giáo Bắc truyền đã kỷ niệm 
ngày Phật đản vào ngày 15 
tháng 4 âm lịch hàng năm 
(thường trùng với tháng 5 
dương lịch).

Ngày 15 tháng 12 năm 
1999, theo đề nghị của 34 
quốc gia có Phật giáo, để 
tôn vinh giá trị đạo đức, 
văn hóa, tư tưởng hòa 
bình, đoàn kết hữu nghị 
của Đức Phật, Đại Hội 
đồng Liên Hiệp Quốc tại 
phiên họp thứ 54, mục 
174 của chương trình 

nghị sự đã công nhận Đại 
lễ Vesak là một lễ hội văn 
hóa, tôn giáo quốc tế của 
Liên Hiệp Quốc, những 
hoạt động kỷ niệm được 
diễn ra hàng năm tại trụ sở 
và các trung tâm của Liên 
Hiệp Quốc trên thế giới từ 
năm 2000 trở đi, thời gian 
tổ chức vào ngày trăng 
tròn đầu tiên của tháng 
5 dương lịch. Hưởng ứng 
chủ trương của Liên Hiệp 
Quốc, từ năm 2000, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam 
năm nào cũng cử đoàn đại 
biểu của Phật giáo Việt 
Nam tham gia Đại lễ Vesak 
quốc tế được tổ chức tại 
trụ sở Liên Hiệp Quốc 
hoặc ở các nước có Phật 
giáo đăng cai.

 Theo truyền thống Đại 
lễ Phật đản ở Việt Nam 
được Phật giáo tổ chức 
trang trọng, thành kính. 
Sau khi đất nước thống 
nhất, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam được thành lập 
từ năm 1981 đến nay, hàng 
năm Đại lễ Phật đản được 
tổ chức vào đúng ngày rằm 
tháng 4. 
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2. Ý nghĩa ngày lễ Phật 
Đản

Ở Việt Nam, lễ Phật đản 
luôn được tổ chức trang 
trọng. Ngoài việc tổ chức 
buổi lễ chính vào ngày rằm 
tháng 4, Giáo hội các tỉnh 
thành còn tổ chức diễu 
hành, làm lễ, thả hoa đăng 
trên sông, tổ chức thuyết 
giảng về Phật pháp xen 
kẽ các buổi văn nghệ, đèn 
lồng, làm lễ đài tổ chức...

Vào ngày Phật đản, các 
Phật tử không sát sinh, mọi 
người đều ăn chay, lau dọn 
vệ sinh nhà cửa và trang trí 
bàn thờ Phật thật đẹp. Các 
Phật tử có thể đến chùa 
để phụ giúp làm công quả, 
nghe các bài thuyết giảng 
về cuộc sống, tự chiêm 
nghiệm về hành động của 
bản thân để làm cho tâm 
hồn được thanh tịnh.

Tại các chùa, Phật tử 
thường dựng lên lễ đài lớn, 
trang trí các xe hoa. Tuy 
nhiên, tất cả những việc 
này đều được thực hiện 
sao cho không gây tốn kém 
nhiều, không phung phí, 
tất cả được thể hiện bằng 

tấm lòng thành, vốn là đạo 
lý nhà Phật.

Một trong những nghi 
thức quan trọng không thể 
thiếu trong lễ Phật Đản là 
tắm Phật. Việc tắm Phật 
trong ngày lễ Phật Đản là 
để những người con Phật 
tưởng nhớ lại ngày Đức 
Phật ra đời. Không chỉ thế, 
tắm Phật còn có ý nghĩa 
xóa bỏ những phiền não ở 
trong lòng, gột rửa đi những 
ưu phiền để cho tâm được 
thanh than, cuộc sống an 
lạc. Nghi thức tắm Phật 
được tiến hành bằng cách 
tưới nước thơm lên tượng 
Phật sơ sinh. Đây là nghi 
thức được phổ biến ở nhiều 
truyền thống Phật giáo 
khác nhau, đã xuất hiện 
từ lâu ở các nước Trung 
Hoa, Ấn Độ, Hàn Quốc,… 
và được xem là một trong 
những nghi thức cao đẹp 
nhất để nói lên lòng tôn 
kính của những Phật tử đối 
với đấng Giác Ngộ đã cứu 
vớt chúng sinh.

Trong ngày này, nhiều 
người còn thực hiện phóng 
sinh nhằm tạo niềm vui 
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và hiến dâng sự sống cho 
muôn loài. 

Nhân lễ Phật đản, lãnh 
đạo Phật giáo thường kết 
hợp với các Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tổ chức 
những việc làm thiết thực 
chia sẻ những khó khăn 
trong xã hội. Với triết lý 
từ bi, hỷ xả, khuyến khích 
con người hướng thiện, 
đạo đức Phật giáo đã dễ 
dàng đi vào lòng người, có 
tác dụng hoàn thiện nhân 
cách đạo đức, hướng con 
người đến lối sống vị tha, 
bình đẳng, bác ái. Thực tế 
đã chứng minh, đạo đức 
Phật giáo phù hợp với đạo 
đức lẽ sống của con người 
Việt Nam và nó đã có những 
đóng góp tích cực trong việc 
xây dựng một nền tảng đạo 
đức mới cho xã hội trên cơ 
sở kế thừa các giá trị đạo 
đức truyền thống đã được 
đặt ra.

Đạo đức Phật giáo 
khuyên con người luôn 
nhớ đến “đạo hiếu”, lấy 
chữ hiếu làm đầu: “hạnh 
hiếu là hạnh Phật, tâm 
hiếu là tâm Phật”, “muôn 

việc ở thế gian không gì 
hơn công ơn nuôi dưỡng 
của cha mẹ”. Thêm vào 
đó, những không gian chùa 
chiền của Phật giáo luôn 
thu hút con người tìm về 
chốn tĩnh tâm, nơi chiêm 
nghiệm và cảm nhận…Như 
thế, đạo đức Phật giáo đã 
đóng góp những giá trị 
văn hóa tích cực vào việc 
xây dựng đạo đức lối sống 
cho con người, nhất là cho 
tầng lớp trẻ hiện nay. Đặc 
biệt, đạo đức Phật giáo còn 
góp phần rèn luyện một lối 
sống lành mạnh, vị tha và 
chia sẻ. Đó là những hình 
thức tu tập kiên nhẫn, 
vượt qua những cám dỗ 
của cuộc đời để lòng được 
thanh cao, tâm hồn được 
an vui. 
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Xuân về trên đất Phật  

NGUYÊN THƯỜNG

Em đi trong sương sớm
Trời giăng mờ tơ vương
Trăng cười men theo gót
Nghe hương xuân ngát trời.

          Bước chân trần chánh niệm
          Chuông tỉnh thức trong ngần
          Hòa âm câu niệm Phật
          Lòng hạnh phúc lâng lâng...

Xuân về trên đất Phật
Thênh thang cả đất trời
Tròn xoe từng đôi mắt
Giọt lệ  hồn nhiên rơi…

            Tìm về dấu chân Phật
            Hay tìm về chính mình
            Ta từ đâu mà có?
            Ta là... chẳng phải ta!
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NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO 
THỜI LÊ SƠ 

      PHẠM THỊ CHUYỀN1 

Phật giáo trước khi du nhập vào Việt Nam được 
biết đến là một sản phẩm của văn hóa Ấn Độ. Sau 
khi du nhập vào Trung Hoa, Phật giáo đã có thêm 

những đặc trưng mới. Phật giáo sau khi du nhập vào Việt 
Nam trở thành một trong ba tôn giáo lớn, phát triển mạnh 
mẽ ở thời Lý – Trần, chi phối hầu hết mọi phương diện của 
đời sống chính trị - văn hóa - xã hội. Cũng như ở Trung 
Hoa, Phật giáo ở Việt Nam từ khi du nhập trở về sau cũng 
tiếp nhận những văn hóa của người Việt, mang thêm cho 
mình những đặc trưng riêng có. Trước sự lớn mạnh của 
Nho giáo ở thời Lê sơ, Phật giáo vẫn tồn tại nhờ vào sự 
hưởng ứng của một lực lượng quần chúng nhân dân Đại 
Việt trong thời kỳ này. Phật giáo thời Lê sơ trở thành một 
đề tài cần được nghiên cứu vì những lý do sau:

Thứ nhất, thời Lê sơ (1428-1527) là một thời kỳ đặc 
biệt trong lịch sử quân chủ chuyên chế của Việt Nam. Thời 
kỳ này đã có nhiều nghiên cứu về những thành tựu về tư 
tưởng, chính trị, luật pháp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều những 
vấn đề cần nghiên cứu, trong đó có “Phật giáo thời Lê sơ”.

1. Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam
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Thứ hai, trong bối cảnh khôi phục và xây dựng lại đất 
nước sau chiến tranh chống thuộc Minh, Đại Việt thời Lê 
sơ có một sự chuyển mình lớn về văn hóa, Phật giáo chịu 
ảnh hưởng mạnh mẽ từ những nhân tố chính trị, kinh 
tế, văn hóa cho đến xã hội. Tới điểm cực thịnh của chế 
độ quân chủ chuyên chế ở thời Lê Thánh Tông, khi Nho 
giáo chiếm ưu thế trong xã hội, thì Phật giáo tiếp tục chịu 
sự ảnh hưởng. Một câu hỏi đặt ra là vậy trong thời kỳ đặc 
biệt này Phật giáo như thế nào? 

Thứ ba, trong tình hình nghiên cứu hiện nay, đã có 
những luận điểm trái chiều về vị trí và vai trò Phật giáo 
thời kỳ này. Có nhóm luận điểm cho rằng Phật giáo thời 
Lê sơ suy thoái, yếu kém, không có VAI TRÒ gì to lớn. 
Ngược lại, có nhóm luận điểm cho rằng Phật giáo thời kỳ 
này đáp ứng rộng rãi những nhu cầu, tình cảm trong dân 
gian. Từ đó, cần phải có một nghiên cứu chuyên khảo có 
hệ thống về Phật giáo thời kỳ này để thấy được những 
VAI TRÒ của Phật giáo trên từng phương diện cụ thể của 
đời sống xã hội Đại Việt thời Lê sơ.

Liên quan tới đề tài “Phật giáo thời Lê sơ qua tư liệu 
Hán - Nôm”, đã có những công trình nghiên cứu tập trung 
vào những vấn đề sau:

Cơ sở tồn tại và phát triển của Phật giáo thời Lê sơ
Cơ sở kinh tế - văn hóa - xã hội
Về kinh tế, Đại Việt cuối Trần và sang thời Lê được 

Phan Đại Doãn nhận xét rằng, kiểu kinh tế thái ấp, điền 
trang và kinh doanh của quý tộc Trần làm cho kinh tế 
tiểu nông bị suy yếu, kinh tế hàng hóa bị kìm hãm, ruộng 
đất công ở các làng xã bị lấn chiếm nghiêm trọng. Sang 
thời Lê, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông, sở hữu nhà 
nước được tăng cường bằng việc hoàn thiện lộc điền và 
quân điền. Nông dân làng xã cày ruộng quân điền phải 
nộp đủ tô thế cho nhà nước. Từ đó, làng xã trở thành cơ 
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sở kinh tế - xã hội của chế độ quân chủ chuyên chế. Chế 
độ quân điền cũng phải theo một nguyên tắc “ruộng công 
của làng nào thì làng đó sử dụng”. Từ đó, tồn tại sự tự trị 
làng xã, mà triều đình Lê sơ không thể chi phối. Nền văn 
hóa dân gian với phong tục, tín ngưỡng ... được duy trì và 
phát triển trên mức độ sự tự trị tương đối này. Cũng trong 
tác phẩm này, Phan Huy Lê lại thấy rằng, từ cuối Trần 
sang Lê, kinh tế điền trang bị phá vỡ, nhưng kinh tế hàng 
hóa vẫn chưa phát triển đến mức độ tạo lập ra một cơ sở 
kinh tế xã hội mới cho sự thống nhất quốc gia và thống 
nhất dân tộc. Trong điều kiện kinh tế xã hội như vậy thì 
chế độ phong kiến tập quyền chuyển từ chế độ quân chủ 
quý tộc sang chế độ quân chủ quan liêu theo mô hình 
Nho giáo là điều tất nhiên và cần được đánh giá là một 
bước phát triển. Và từ đó, Nho giáo phục vụ đắc lực cho 
thể chế chính trị này được nêu cao và tôn sùng là điều tất 
nhiên, khi mà nước ta gần Trung Quốc và nằm trong khu 
vực ảnh hưởng của Trung Quốc. Như vậy, việc chuyển đổi 
kinh tế cơ bản từ điền trang sang quân điền đã đưa tới sự 
ảnh hưởng đối với Phật giáo trong thế đối 
sánh với Nho giáo và trong môi trường 
làng xã được gia cố thêm tính tự trị cao. 

Về xã hội, Viện Triết học đưa ra luận 
điểm rằng, chế độ tuyển lựa quan lại bằng 
quân công và khoa cử tạo ra một bộ máy 
quan liêu hành chính. Thời đầu Lê sơ, 
võ tướng khá đông, từ Lê Thánh Tông 
về sau thì văn thần khoa cử chiếm vị trí 
quan trọng. Cách tuyển lựa bằng khoa cử 
tạo nên một tầng lớp sĩ phu – thường gọi 
là ‘kẻ sĩ’. Kẻ sĩ có khi là những người 
bình thường, thậm chí nghèo khổ, bằng 
nỗ lực cá nhân có thể tham gia vào bộ 
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máy chính quyền, có địa vị xã hội và hưởng quyền lợi 
kinh tế tương ứng. Cho nên tạo ra sự sùng bài chức vụ, 
sùng bái khoa cử và tạo ra tâm lý say sưa học hành khoa 
cử để tìm danh, tìm vị, tìm lợi. Năm 1998, Phan Đại 
Doãn nhận định “cơ cấu chung của xã hội Việt Nam từ 
thế kỷ XV về sau là nhà - làng - nước. Thể hiện mô hình 
vận hành tổng thể là Gia đình - Làng xã - Đất nước...”. 
Nguyễn Hùng Hậu nhận xét, “Lê Lợi lên ngôi, một tầng 
lớp địa chủ quan liêu mới ra đời, chế độ quân điền ức 
thương được thi hành. Kinh tế xã hội chủ yếu vẫn là nông 
nghiệp – nông thôn – làng xã. Khác với thời Trần, các 
công thần thời Lê sơ được trao chức, chứ không phong 
tước, chia đất; nho sĩ chiếm số lượng lớn trong hàng ngũ 
quan lại, từ đó tạo ra bộ máy quan liêu hành chính”. 

Liên quan tới văn hóa thời Lê sơ, trong bài viết về 
Nguyễn Trãi, Nhóm nghiên cứu do Trần Quốc Vượng 
đứng đầu có luận điểm rằng “Nguyễn Trãi sống trong 
một thời kỳ quá độ, thời kỳ bản lề của hai chặng đường 
lịch sử văn hóa Việt Nam. Trước Nguyễn Trãi là một văn 
hóa Đại Việt được cấu trúc theo mô hình Phật giáo; sau 
Nguyễn Trãi là một văn hóa Đại Việt được cấu trúc theo 
mô hình Nho giáo (Tống Nho, hay Tân Nho giáo theo 
quan niệm của các học giả phương Tây). Mô hình, thì 
chẳng bao giờ đóng khuôn được hết những tràn bờ của 
tư tưởng, văn hóa Việt Nam. Nguyễn Trãi tắm mình trong 
một bầu không khí văn hóa, ở đó đang diễn tiến cuộc đấu 
tranh gay gắt giữa TRUYỀN THỐNG và ĐỔI MỚI, cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa Trung Quốc hóa với xu hướng giải 
Trung Quốc hóa trong nội bộ thế lực cầm quyền và giới 
trí thức, văn hóa Đại Việt”. Nói như vậy, đầu thời Lê sơ 
là dấu mốc rất quan trọng trong chuyển đổi mô hình văn 
hóa. Sự chuyển đổi từ mô hình Phật giáo sang mô hình 
Nho giáo đương nhiên đã phản ánh trực tiếp tới sự thay 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 91

 TỪ QUANG TẬP 24

đổi về đời sống của Phật giáo trong lúc này và giai đoạn 
sau đó. 

Cơ sở chính trị 
Sang thời Lê sơ, đi đôi với số lượng ngày càng đông đảo 

kẻ sĩ trong lực lượng chính trị, tư tưởng chính trị đã có sự 
thay đổi rõ rệt. Một trong những nhận định sớm nhất về 
vấn đề này,  Nhà nghiên cứu Phan Huy Lê và Trần Quốc 
Vượng có quan điểm cho rằng: “Nhà Lê cũng hạn chế Phật 
và Đạo, vì hai tôn giáo này làm người ta thoát ly trần tục 
tức là thoát ly sự kiềm chế của chế độ quân chủ độc đoán”. 
Phan Đại Doãn đã tổng kết về tư tưởng chính trị của thời 
Trần và thời Lê sơ rằng “Ở thời Trần, tầng lớp cầm quyền 
là quý tộc họ Trần, quý tộc + võ sĩ + Nho sĩ, có chính 
quyền cơ sở là cấp hương với xã quan (ngũ, lục phẩm), 
hệ tư tưởng là Phật - Nho - Đạo. Lê sơ có tầng lớp cầm 
quyền là Địa chủ bình dân, có chính quyền cơ sở là cấp xã 
với xã trưởng, có hệ tư tưởng là Nho - Phật - Đạo”. Nhận 
định như vậy rõ ràng cho thấy sự hoán đổi vị trí ưu tiên 
trên địa hạt chính trị giữa Nho và Phật đã xảy ra. Sự hoán 
đổi này có thể tạo ra điểm mờ dần trong bức tranh Phật 
giáo thời Lê sơ, mà không làm mờ tất cả bức tranh đó. Nói 
như Hà Văn Tấn: "Nhà Lê lấy Nho giáo làm nền tảng tư 
tưởng của xã hội, song Phật giáo không mất đi vai trò của 
nó". Trần Bá Trí nói rõ hơn nữa về luận điểm này: “Nhìn 
chung, nhà nước thời Lê sơ có hạn chế sự phát triển của 
Phật giáo, Đạo giáo nhưng vẫn công nhận sự tồn tại của 
nó là một tín ngưỡng rất quan trọng của dân chúng”. Luận 
điểm này cũng được Doãn Chính kế thừa. Tuy nhiên, Đào 
Duy Anh đã nâng tầm quan trọng của Nho giáo thời Lê 
sơ lên mà nhận định rằng: “Ở thời Lê sơ, Nho giáo là độc 
tôn, nên Đạo giáo và Phật giáo đều bị hạn chế và bị xem là 
tà giáo”. Tính chất “độc tôn” này được thể hiện trên bình 
diện toàn đời sống xã hội hay chỉ trên một bình diện đời 
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sống tôn giáo, tác giả không chỉ rõ điều đó? Trước đó khá 
xa, năm 1998, Phan Huy Lê đã chỉ rõ sự ‘độc tôn’ đó là 
trên bình diện chính trị trong một bài phát biểu trong Kỷ 
yếu hội thảo về Lê Thánh Tông rằng: “Triều Lê thành lập 
sau thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp Bình Ngô, mở ra một 
thời kỳ phát triển mới của đất nước và của chế độ quân 
chủ tập quyền. Thể chế chính trị chuyển sang chế độ quân 
chủ quan liêu theo mô hình Nho giáo, lấy Nho giáo làm hệ 
tư tưởng chính thống và độc tôn”. Cũng từ quan điểm độc 
tôn này, Nguyễn Hùng Hậu đưa ra luận điểm “Do yêu cầu 
muốn độc tôn Nho giáo nên Phật giáo ngày càng đi xuống, 
phân tán về những vùng nông thôn làng xã...”. Có thể 
trong lực lượng Nho sĩ, nhiều người có tư tưởng “độc tôn 
Nho giáo” nhưng trên bình diện xã hội chung, Nho giáo ở 
thời kỳ đầu của thời Lê sơ chưa có có sức chi phối mạnh, 
mà phải tới thời Lê Thánh Tông mới có vị thế cao chi phối 
chủ yếu về mặt chính trị và giáo dục. Như vậy, quan điểm 
cho rằng thời Lê sơ, Nho giáo độc tôn, Phật giáo là tà giáo 
và bị triều đình hạn chế là chưa phù hợp, bởi vì Phật giáo 
vẫn có vị trí và vai trò của nó trong xã hội, nơi mà Nho giáo 
hoặc tư tưởng chủ đạo của triều đình khó chi phối được.

Liên quan tới các biện pháp quản lý tôn giáo của Nhà 
nước Lê sơ, Mật Thể từ năm 1960 đã nhắc tới việc khảo 
hạch tăng sĩ đầu thời Lê sơ (năm 1429) như sau: “Việc ấy 
càng tỏ ra một số Tăng đồ đầu đời Hậu Lê phần nhiều là 
hạng ít học, tu hành chỉ là theo hình thức chớ không hiểu 
đạo gốc nữa. Và có kinh điển đâu mà nghiên cứu. Triều 
đình dẫu có hòa với nhà Minh nhưng cũng không có ý ủng 
hộ Phật giáo, thì ai nghĩ đến sự cầu kinh”. Phan Đại Doãn 
sau đó cho rằng, đó là sự đả kích Phật giáo đầu tiên là từ 
phía chính quyền Lê sơ. Việc này là việc làm tổn hại cho 
Phật giáo. Viện Triết học đã kế thừa quan điểm của Phan 
Đại Doãn, và cho rằng đó là do nhu cầu độc tôn Nho giáo. 
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Viện Triết học có thêm luận điểm: “Chính quyền phê phán 
Phật giáo không phải về nhận thức luận, về vũ trụ quan 
mà chủ yếu trên quan điểm đạo đức nhân luân, trên góc 
độ cai trị”. Lê Văn Quán cho rằng, đến thế kỷ XV, sau khi 
triều Lê thành lập, phương châm, chính sách đều chống 
lại tam giáo đồng hành của mấy triều đại trước, Nho giáo 
độc tôn, đề xướng tôn Khổng, đọc kinh sách, đẩy mạnh 
Lý học Trình Chu, tiến hành bài xích Phật giáo hoặc quản 
lý Phật giáo nghiêm ngặt hơn. Những luận điểm trên đây 
về cơ bản được đưa ra từ quan điểm cho rằng: “nhà nước 
Lê sơ có nhu cầu độc tôn Nho giáo”. Tuy nhiên, Nguyễn 
Thanh Tuấn lại cho rằng: “Từ thế kỷ XV, Phật giáo suy yếu 
dần, tuy các thế lực cầm quyền vẫn luôn dùng Phật giáo để 
làm dịu sự phẫn nộ của nhân dân. Từng lúc một, đạo Phật 
cũng được triều đình chăm sóc, đền chùa thỉnh thoảng 
được tu bổ, lễ bái được khuyến khích”.

Trên thực tế, vẫn diễn ra một số thực hành Phật giáo 
do Nhà nước Lê sơ thực hiện. Mật Thể nhận xét về sự 
kiện triều đình cho rước tượng Phật ở chùa Pháp Vân về 
Kinh làm lễ cầu mưa năm 1434 thời vua Lê Thái Tông là 
việc làm chứng tỏ “từ vua đến dân đã yên trí Phật là phép 
thần thông như một vị thần của Lạt-ma giáo hay Phù chú 
giáo”, về sự kiện mời sư Huệ Hồng điểm nhãn cho tượng 
bà Hoàng thái hậu năm 1435 là “Thuyền sư đã nghiễm 
nhiên là một thầy phù thủy ở chùa, đọc kinh Phật làm 
sư”. Những thực hành Phật giáo từ phía Nhà nước chưa 
được nhiều nghiên cứu phân tích từ khía cạnh tư tưởng 
hoặc quản lý đất nước. 

Cơ sở nhu cầu tâm linh
Đời sống Phật giáo thời Lê sơ tồn tại một phần vì nhu 

cầu tâm linh của người Đại Việt đương thời. Liên quan tới 
vấn đề này hiện nay có một số ít tác giả nghiên cứu. Trước 
hết là ý kiến của Hà Thúc Minh từ sự tổng kết về ý thức 
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hệ phong kiến Việt Nam với ba yếu tố Nho – Phật – Lão 
không tách rời nhau cho rằng, “Nho giáo thời Lê sơ đã 
thay thế Phật giáo chiếm địa vị độc tôn trong ưu thế chính 
trị, nhưng trong nhu cầu sinh hoạt tâm linh và tình cảm 
sâu thẳm của con người vẫn đòi hỏi một cái gì mà Nho 
giáo không thể thay thế được”. Hà Văn Tấn với những 
minh chứng về việc xây dựng và tu bổ cơ sở thờ tự Phật 
giáo của thời Lê sơ đã đưa ra nhận định chắc chắn: "Các 
ông vua triều Lê đã đưa Khổng giáo lên làm quốc giáo, lấy 
Tống Nho làm cơ sở cho hệ ý thức và phương pháp cai trị 
đất nước. Song không phải vì thế mà Phật giáo bị loại bỏ. 
Nền tảng tư tưởng Phật giáo đã cắm rễ hàng nghìn năm 
không dễ gì có thể gạt bỏ khỏi đời sống tâm linh của người 
Việt”. Lê Văn Quán bổ sung rõ hơn với luận điểm: (ở thời 
Lê sơ) “Phật giáo và Đạo giáo tuy mất quyền lực chính 
trị về mặt pháp lý, nhưng lại nắm được đời sống tâm linh 
huyền bí của con người trong xã hội phong kiến còn nặng 
về thần học”. Như vậy, yếu tố Phật giáo trong tâm thức 
người Đại Việt đã có từ nhiều năm trước đó. Tới thời Lê 
sơ, cho dù Nho giáo có sức phát triển tới đâu thì những 
khoảng trống mà Nho giáo không với tới được vẫn là nơi 
Phật giáo và các tôn giáo khác tiếp tục tồn tại và phát triển. 
Khoảng trống đó là nhu cầu tâm linh của người Đại Việt.

Diện mạo và đặc điểm của Phật giáo thời Lê sơ
Chủ thể sở hữu niềm tin Phật giáo thời Lê sơ
Về hoàng tộc thời Lê sơ với Phật giáo, có một số nhà 

nghiên cứu như Nguyễn Tài Thư, Doãn Chính, Vũ Ngọc 
Khánh, Nguyễn Hùng Hậu đã nghiên cứu. Các nhà nghiên 
cứu này dựa vào tác phẩm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn 
tương truyền do Lê Thánh Tông sáng tác để nói về quan 
điểm của ông về Phật giáo. Nguyễn Tài Thư cho rằng đây 
là một kết quả của yếu tố chủ quan là lòng nhân từ của Lê 
Thánh Tông và tinh thần từ bi của đạo Phật, yếu tố khách 
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quan là sự tồn tại của “Khoa mông sơn thí thực khoa nghi” 
và yếu tố chính trị là những khó khăn của Phật giáo lúc bấy 
giờ. Nguyễn Hùng Hậu lại có quan điểm khác, ông cho rằng 
Lê Thánh Tông hoài nghi vấn đề tâm truyền và đốn ngộ của 
Thiền tông, và vì thế ông vua này chủ trương độc tôn Nho 
giáo. Vũ Ngọc Khánh cho rằng Lê Thánh Tông quan niệm 
thân phận con người là một thứ phù du hư ảo như bọt nước 
rồi cũng mau tan theo quy luật của thời gian. Doãn Chính 
trong nghiên cứu của mình chỉ ra rằng việc Lê Thánh Tông 
đau xót trước nỗi khổ của dân chúng là do ảnh hưởng của 
triết lý Phật giáo, tuy nhiên ông vua này lại phê phán Phật 
giáo và Đạo giáo trong việc cứu độ con người, về thiên đàng 
và địa ngục. Như vậy, trong các nghiên cứu trên chưa thấy 
có luận điểm nào nói về việc Lê Thánh Tông có sở hữu 
niềm tin Phật giáo. Ngoài Lê Thánh Tông, hiện nay chưa 
thấy những nghiên cứu đề cập tới những vị vua hay người 
trong hoàng tộc nhà Lê sơ sở hữu niềm tin Phật giáo. 

Trong tầng lớp quan lại (bao gồm cả Nho sĩ tiêu biểu) có 
sở hữu niềm tin Phật giáo hay không? Đã có một số công 
trình đã đề cập tới. Viện Triết học nói rằng, Lương Thế Vinh 
là một hiện tượng đặc biệt về một Nho sĩ tiêu biểu biên soạn 
những sách chuyên về Phật giáo, thậm chí là những sách có 
tính phổ biến và truyền bá Phật giáo như Thiền môn khoa 
giáo, Nam Tông tự pháp đồ. Ngược lại, Trần Mạnh Quang 
với bằng chứng được trích dẫn trong bài văn sách đình đối 
của Lương Thế Vinh cho rằng, Lương Thế Vinh phê phán tệ 
lậu của Phật giáo, làm mờ tối “thiên lý”. 

Khác với Lương Thế Vinh, vấn đề Nguyễn Trãi với Phật 
giáo cũng đã có một số nhà nghiên cứu, nhưng không có 
những nhận xét trái chiều nhau. Nguyễn Tài Thư cũng với 
những quan sát trong Quốc âm thi tập cho rằng Nguyễn 
Trãi viết về giáo lý Phật giáo hết sức căn bản và sâu sắc, tiếp 
thu lý bất nhị của Thiền Đại thừa, và chính cái ảnh hưởng 
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Phật học đã làm cho tâm hồn thơ Nguyễn Trãi phong phú 
hơn, đồng thời tâm từ bi đã hun đúc trong Nguyễn Trãi lòng 
yêu nước thương dân. Đàm Văn Chí trên cơ sở tư liệu văn 
chương cho rằng trong triết lý của Nguyễn Trãi có ‘ngẫu 
nhiên’, vấn đề mệnh của Nguyễn Trãi còn gần với Phật giáo 
trong một số phạm trù, ví dụ như ‘nghiệp’. Nguyễn Hùng 
Hậu cũng dựa vào một số tác phẩm thơ của Nguyễn Trãi như 
Thuật Hứng, Hạ Nhật Mạn Thành, Lâm Cảng Dạ Bạc… 
mà có luận điểm rằng: “yếu tố Phật giáo trong tư tưởng 
Nguyễn Trãi còn thể hiện ở tư tưởng xem cuộc đời như ảo 
hóa”. Doãn Chính cũng trên cơ sở khảo cứu Quốc âm thi 
tập đã đưa ra nhận xét “Nguyễn Trãi còn thấm nhuần triết 
lý Phật giáo với đức hiếu sinh, khoan dung, bác ái và từ bi”. 
Các tác giả này khai thác sử liệu về Nguyễn Trãi với Phật 
giáo chủ yếu trên nguồn sử liệu trong tư liệu văn chương, 
không đề cập tới những nguồn sử liệu khác. 

Đánh giá chung về nhà Nho tiêu biểu thời Lê sơ với 
Phật giáo, Nguyễn Tài Thư chỉ rõ: “Có những nhà Nho 
trong khi hăm hở tạo sự nghiệp thì bài bác Phật giáo, 
nhưng đáo đầu lại trở về quy y cửa Phật như Trương Hán 
Siêu là một trường hợp. Chính vì thế, mà các tác phẩm 
của giới bác học thời Lê sơ, ảnh hưởng của Phật giáo 
trong sáng tác hết sức hạn chế. Tiêu biểu có thể kể trường 
hợp Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh và Lê Thánh Tôn”. 
Sau này, Nguyễn Thừa Hỷ đã có thêm một minh chứng 
về điều này, đó là “Một số cá nhân quan liêu Nho sĩ cũng 
vẫn xây dựng, trùng tu chùa chiền như các chùa Báo 
Thiên, Thanh Đàm, Chiêu Độ. Bản thân Trạng nguyên 
Lương Thế Vinh đã viết văn bia cho chùa, soạn sách giáo 
khoa Phật giáo”. Đây là những luận điểm có bằng chứng 
rất thuyết phục, tuy nhiên còn có thể tìm căn cứ trong 
những nguồn sử liệu khác về vấn đề này. 

(Còn tiếp)



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 97

 TỪ QUANG TẬP 24

THÁNH TĂNG VÔ BỆNH BĀKULA - 
PHƯỚC BÁU PHÁT SINH TỪ NGHỀ 

BÁC SĨ CỨU NGƯỜI
       
       TUỆ ÂN

Thời kỳ Ðức Phật 
Anomadassī xuất hiện 
trên thế gian, tiền 

thân Ngài Bākula là một vị đạo 
sĩ chứng đắc 8 bậc thiền, có 
ngũ thông, đến hầu Ðức Phật 
nghe pháp, xin thọ Tam quy 
nơi Ðức Phật.

Một thời nọ, Ðức Phật 
Anomadassī bị lâm bệnh 
phong hàn, vị đạo sĩ (tiền thân 
Ngài Ðại đức Bākula) đi tìm 
thuốc đem về làm phước bố 
thí cúng dường đến Ðức Phật. 
Nhờ uống thuốc ấy, Ðức Phật 
khỏi bệnh.

Vị đạo sĩ cầu nguyện rằng: Do 
nhờ phước thiện bố thí thuốc, 
trị khỏi bệnh của Ðức Phật, 
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kiếp nào con cũng có sắc thân không bệnh hoạn ốm đau.
Vị đạo sĩ ấy sau khi chết, do năng lực bậc thiền sở đắc 

của mình được tái sanh lên cõi trời Phạm thiên, những 
kiếp kế tiếp suốt một a tăng kỳ tái sanh làm người hoặc 
chư Thiên, Phạm thiên.

Ðến thời kỳ Ðức Phật Padumuttara (theo bộ Chú giải 
Aṅguttaranikāya, phần Etadaggavagga; Thời kỳ Ðức Phật 
Anomadassī đến Ðức Phật Padumuttara cách một a tăng 
kỳ), tiền thân Ngài Bākula sanh trong gia đình quý tộc, 
thường đến nghe Ðức Phật thuyết pháp. Một hôm, Ngài 
nhìn thấy Ðức Phật tuyên dương một vị Tỳ khưu xuất 
sắc nhất về đức hạnh ít bệnh hoạn ốm đau. Ngài rất hoan 
hỉ có nguyện vọng muốn được địa vị xuất sắc nhất ấy, 
Ngài cố gắng tạo mọi phước thiện bố thí cúng dường đến 
Ðức Phật cùng chư Ðại đức Tăng, nhất là bố thí cúng 
dường thuốc trị bệnh. Ngài được Ðức Phật Padumuttara 
thọ ký, trong vị lai, vào thời kỳ Ðức Phật Gotama, Ngài 
sẽ là bậc Thánh Thanh văn đệ tử của Ðức Phật Gotama 
xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh hoạn ốm đau. Ngài vô 
cùng hoan hỉ tạo mọi phước thiện đến trọn kiếp, do thiện 
nghiệp ấy cho quả chỉ tái sanh làm người hoặc chư Thiên 
nơi cõi trời mà thôi.

Ðến thời kỳ Ðức Phật Vipassī (Thời kỳ Ðức Phật 
Padumuttara cách trái đất của chúng ta 100 ngàn đại 
kiếp trái đất. Thời kỳ Ðức Phật Vipassī cách trái đất của 
chúng ta 91 đại kiếp trái đất) xuất hiện trên thế gian, tiền 
thân Ngài Ðại đức Bākula sanh trong dòng dõi Bà-la-môn 
cao quý. Khi trưởng thành Ngài xuất gia trở thành đạo sĩ 
chứng đắc các bậc thiền, thường đến hầu Ðức Phật nghe 
pháp, thọ Tam quy nơi Ðức Phật. Vị đạo sĩ thường đến 
hộ độ Ðức Phật.

Một lần nọ, có một số Tỳ khưu bị bệnh, vị đạo sĩ đi tìm 
thuốc về làm phước bố thí chữa trị cho những vị Tỳ khưu 
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ấy đều khỏi bệnh. Ðến khi vị đạo sĩ hết tuổi thọ, do năng 
lực sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sanh lên cõi Phạm 
thiên. Suốt 91 đại kiếp chỉ tái sanh làm người hoặc chư 
Thiên nơi cõi trời mà thôi.

Ðến thời kỳ Ðức Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, tiền kiếp Ngài Ðại đức Bākula sanh trong gia đình 
giàu sang phú quý; Ngài đã xây cất chánh điện, trai 
đường, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà thương dâng cúng 
đến chư Tăng, đặc biệt thích làm phước bố thí thuốc trị 
bệnh đến chư Tỳ khưu Tăng. Khi hết tuổi thọ, do phước 
thiện ấy cho quả được tái sinh cõi trời và cõi người, 
không hề sa đọa trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula,  
ngạ quỷ, súc sinh).

Kiếp hiện tại, cũng là kiếp chót, Ngài sinh trong gia 
đình phú hộ xứ Kosambī. Khi Ngài được 5 ngày tuổi, 
theo tục lệ, những người vú nuôi bồng ẵm Ngài xuống 
dòng sông Yāmunā để tắm cho khỏi bệnh. Một con cá 
lớn nhìn thấy đứa trẻ tưởng là miếng mồi, bơi đến nuốt 
chửng Ngài vào bụng. Tuy Ngài nằm trong bụng con 
cá vẫn cảm thấy an lạc. Do năng lực phước thiện của 
Ngài, làm cho con cá cảm thấy nóng nảy bơi suốt 3 do 
tuần đến xứ Bārāṇasi thì bị mắc lưới của dân chài xứ 
ấy. Dân chài bắt con cá đem bán cho gia đình phú hộ 
Bārāṇasī không có con. Do năng lực phước thiện của 
Ngài, khiến cho bà phu nhân phú hộ tự tay mình mổ 
bụng con cá phát hiện một đứa trẻ nằm trong bụng 
con cá, bà vô cùng vui mừng, hạnh phúc được một đứa 
trẻ, bà reo lên "Tôi tìm được một đứa con trong bụng 
cá". Tiếng lành phi thường lan rộng, ông bà phú hộ 
Kosambī đến xem thì nhận là đứa con trai của chính 
mình bị con cá nuốt mất vào bụng. Như vậy, đứa bé 
này đúng là con của họ, không phải con của gia đình 
ông bà phú hộ xứ Bārāṇasī. Hai gia đình phú hộ tranh 
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chấp, không bên nào nhường bên nào. Họ đem sự việc 
trình Ðức vua phán xử. Ðức vua phán rằng: Đứa bé 
này là con chung của hai gia đình phú hộ: phú hộ xứ 
Kosambī và phú hộ Bārāṇasī. Do đó, đặt tên Ngài là 
Bākulakumāra có nghĩa là đứa bé của hai gia đình. 
Ngài được hai gia đình nuôi dưỡng, mỗi gia đình 4 
tháng. Ngài ở gia đình bên này suốt 4 tháng rồi đến 
gia đình bên kia 4 tháng, và cứ thế thay phiên như vậy. 
Cuộc đời Ngài Bākula cứ hưởng sự an lạc của hai gia 
đình phú hộ suốt 80 năm.

Trong thời kỳ Ðức Phật Gotama, một thuở nọ, Ðức 
Phật ngự đến xứ Kosambī, Ngài Bākula đến hầu Ðức 
Phật lắng nghe chánh pháp, thấy nhàm chán đời sống 
tại gia, Ngài liền xin Ðức Phật cho phép xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. Sau khi đã trở thành Tỳ khưu được 7 
ngày, qua đến sáng ngày thứ 8 Ngài tiến hành thiền tuệ, 
chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Ðạo - Nhập Lưu Thánh 
Quả cho đến A-ra-hán Thánh Ðạo, A-ra-hán Thánh Quả 
cùng với Tứ tuệ phân tích, hoàn thành xong phận sự 
của bậc xuất gia.

Ðức Phật tán dương Ngài Ðại đức Bākula rằng:
"Etadaggaṃ bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ 

appābādhānaṃ yadidaṃ Bākulo".
"Này chư Tỳ khưu, trong hàng Thanh văn đệ tử của 

Như Lai, Bākula xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh hoạn 
ốm đau".

Những quả báu này đều bắt nguồn từ phước thiện 
bố thí thuốc trị bệnh đến Ðức Phật Anomadassī trong 
tiền kiếp.

Ngài Ðại đức Bākula ít bệnh hoạn ốm đau nhất, xuất 
gia trở thành Tỳ khưu được 80 hạ. Ngài tịch diệt Niết 
bàn lúc tròn 160 tuổi, là người có tuổi thọ, sống lâu nhất 
trong giáo pháp của Ðức Phật Gotama. 
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HOẰNG PHÁP NƠI VÙNG QUÊ 
THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

        
      THÍCH PHƯỚC MINH

Đệ tử xuất gia nhà Phật là luôn lấy bổn hoài “Trước cầu 
Phật đạo sau hạ hóa chúng sanh” làm kim chỉ nam trong 
đời sống tu học của mình. Chính vì thế, song song với 
việc trưởng dưỡng đạo tâm, thì công tác hoằng pháp có 
vị trí quan trọng, thiêng liêng và cao quý trong sự nghiệp 
trang nghiêm giáo hội. 

ĐứcThế Tôn đã trải qua Xuất gia – Thành đạo – Thuyết 
pháp – Nhập Niết bàn là con đường thị hiện hoằng pháp 
độ sinh, hướng dẫn chúng sanh tu hành được thành Phật 
như Ngài. Từ đó, chánh pháp được truyền lưu, mạng 
mạch Như Lai được tiếp nối, bao đời Tổ sư, không nài 
gian lao khó nhọc, lặn lội nơi núi cao rừng thẳm, bước 
chân muôn dặm chẳng nề, cũng vì hoằng dương chánh 
pháp.  Ngày nay, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni vẫn đang 
nỗ lực “Truyền rao Chánh pháp”, cho dòng thiền mãi mãi 
xuôi chảy về sau, cho nhân gian cơ hội thăng hoa trong 
nhận thức tâm linh, tìm về bờ giác.

Song, không phải ai trong cõi đời này cũng đủ phước 
duyên được cận kề Tam bảo, nếu như không có gieo căn 
lành từ trước. Đối với đồng bào Phật tử miền quê, lam lũ 
quanh năm, ít khi có dịp được nghe giáo lý Phật đà, cho 
nên việc hoằng pháp ở những nơi đây thật là cần thiết.

“Hoằng pháp” có nghĩa là hoằng dương Chánh pháp; 
là diễn bày mở rộng, phát triển, và truyền bá giáo lý đạo 
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Phật cho muôn người. “Đạo yếu Tăng hoằng” chính là 
giá trị lớn lao và thiết thực về sự hiện diện của Tăng bảo 
giữa cuộc đời này.

Trong đó, số đối tượng mà công tác hoằng pháp hướng 
đến, thì người dân vùng sâu vùng xa luôn được dành 
nhiều tình cảm đặc biệt nhất. Vì người dân quê tánh tình 
thật thà, mộc mạc, sinh hoạt đời sống theo lối “tình làng 
nghĩa xóm”, nên thân thiện và dễ gần gũi.

Tuy nhận thức tiếp thu có phần bị hạn chế: khó hiểu, 
khó thuộc, dễ quên, nhưng được cái là dễ tin và hành theo. 

Từ những đặc điểm chung đó nên việc hoằng pháp tại 
vùng quê có những thuận lợi và khó khăn riêng như sau:

+ Thuận lợi 
- Thứ nhất: Người dân vùng sâu vùng xa rất sốt sắng nghe 

pháp. Tại những vùng nông thôn, rất ít những sinh hoạt văn 
hóa tinh thần; nếu như ở nơi đô thị thì có rất nhiều những 
phương tiện giải trí cho mọi người lựa chọn, thì ngược lại 
người dân quê ít khi được tiếp xúc với những trò chơi giải trí 
thời đại; cho nên một khi tổ chức những sinh hoạt lễ hội tại 
chùa, thì rất dễ cuốn hút đồng bào, quy tụ bà con đến tham 
dự, có thể nói đây là một điểm mạnh để vân tập đạo tràng. 

- Thứ hai: Giáo lý nhà Phật rất gần với truyền thống 
văn hóa đạo đức, tín ngưỡng dân gian, cho nên người 
thôn quê rất dễ đón nhận, tạo ra duyên lành để tâm hồn 
họ trở thành mảnh đất màu mỡ cho hạt giống Bồ-đề nẩy 
mầm xanh lá.

- Thứ ba: Đội ngũ giảng sư luôn dấn thân trên tinh thần: 
“không nề gian lao, chẳng từ khó nhọc, nơi nào chúng sanh 
cần thì con đến, nơi nào chúng sanh muốn thì con đi”, sẵn 
sàng đáp ứng nhu cầu nghe pháp của tất cả thính chúng. 

- Thứ tư: Được Ban Hoằng pháp, và các cấp giáo hội 
quan tâm, các cấp chính quyền giúp đỡ mà các thời thuyết 
pháp diễn ra thuận lợi.
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- Thứ năm: Ban Hoằng pháp Trung ương quan tâm, 
đào tạo cư sĩ Phật tử là Hoằng pháp viên, cùng Chư Tôn 
Đức Tăng Ni đáp ứng các thời giảng.

+Khó khăn 
Tuy thuận lợi như vậy, nhưng hoằng pháp ở vùng quê 

không ít những khó khăn nhất định.
- Vì tuổi cao, không tự điều khiển được phương tiện 

giao thông, cộng với đường quê có phần vắng vẻ, nên 
Phật tử “ngại” đi lại, nhất là khi đêm xuống, nếu không 
có lễ hội nào lớn, thì các sinh hoạt đạo tràng tại chùa 
thường rất ít người tham dự.

- Mặt khác, do ảnh hưởng mùa vụ nông nghiệp, nên số 
lượng Phật tử tham dự tại các đạo tràng cũng tăng giảm 
theo, đây là khó khăn khách quan ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc hoằng pháp.

- Do trình độ văn hóa, dân trí thấp, lại tuổi cao, nên sự 
tiếp thu không được nhanh, nghe mà khó hiểu, khó nhớ, 
nên Phật tử chỉ thích những hoạt động tâm linh cúng 
kính thuần túy. Từ đó, quan niệm của người thôn quê 
cho rằng đến chùa là chỉ để lễ Phật, cầu nguyện, hoặc trị 
bệnh hay làm công quả kiếm phước… Còn vấn đề nghiên 
cứu học hỏi Phật pháp, bị xem là cao xa khó với, nên việc 
cung cấp kiến thức giáo lý cho họ là điều khó khăn.

- Một khó khăn nữa là đa số các ngôi chùa nơi vùng quê 
do nhiều nguyên nhân như: kinh tế, cơ sở vật chất, sức khỏe, 
trình độ, năng lực… nên Trụ trì các Tự viện chưa “mặn 
nồng” xiển dương công tác hoằng pháp; đa phần sinh hoạt 
theo phương cách “hai thời công phu” an nhàn, nên từ lâu 
đã tạo cho Phật tử thói quen đến chùa để “thắp nhang – cầu 
nguyện”, chưa có tâm tham cầu tìm hiểu giáo lý nhà Phật.

Trên đây là những thuận lợi và khó khăn cơ bản về 
công tác hoằng pháp tại vùng quê, và đó cũng là vấn đề 
để những giảng sư hoằng pháp trẻ cập nhật, tiếp cận cơ 
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hội, và có cách “ứng hóa” cho thích hợp trước thách thức 
của thời đại.

- Đối với người dân ở thôn quê hiền lành chất phác, thích 
sự gần gũi, nên đôi khi giảng sư cần phải tìm hiểu thêm 
những phong tục tập quán của vùng miền nơi ấy, để tạo sự 
thân thiện, cởi mở, có tác dụng tích cực đối với người nghe.

- Hình thức thuyết giảng theo cách “nói một chiều” dễ 
gây “buồn ngủ”, có thể là không được yêu chuộng lắm 
với người miền quê, vốn có tính yêu thích cải lương, hò 
vè. Vì vậy, Ban Hoằng pháp phối hợp với Ban Hướng dẫn 
Phật tử có thể lồng ghép, chuyển hóa nội dung giáo lý đan 
xem với hình thức trò chơi, ca hát… để thính chúng được 
sinh hoạt theo ý nghĩa vừa học vừa vui, không ngán ngẩm 
và dễ dàng cảm thụ ý nghĩa bài pháp; nhưng lưu ý tất cả 
phương tiện đều mang tính Văn hóa Phật giáo, hài hòa 
trong Văn hóa dân tộc, tránh gây phản cảm.  

- Không nhất thiết hoằng pháp là chỉ thực hiện các thời 
giảng ngồi “tuôn mưa pháp”, mà phải nên linh động, đôi 
khi biến thời giảng thành diễn đàn Phật pháp do nhiều 
Giảng sư và Hoằng pháp viên phụ trách, sinh hoạt theo 
lối vấn đáp, hay đặt câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm, 
câu đố vui, để cho Phật tử trả lời. Đặc biệt nếu có thể, 
nên có quà tặng kèm theo sau mỗi câu trả lời, mặc dù giá 
trị món quà chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, nhưng 
có năng lực mạnh mẽ vô cùng, khuyến khích hội chúng 
tham gia hoạt động, tăng thêm sinh khí tu học. 

- Người dân quê đang rất cần các “sân chơi”, đáp ứng 
nhu cầu tinh thần, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, 
ngoài những quán cà phê đơn thuần, thì ít có nơi cung cấp 
“món ăn tinh thần”, cho nên lễ hội tại các Tự viện thường 
thu hút sự hiện diện của các em rất đông. Bằng điều kiện 
có thể, các chùa nên tổ chức lễ hội Phật giáo long trọng 
và đẹp mắt, tránh quá đơn giản sơ sài, nhằm thỏa mãn sự 
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thưởng thức cái đẹp của người tham dự. Lễ hội thì ngoài 
sự trang nghiêm của nghi lễ Phật giáo, nên có tính giải 
trí, để người tham dự cảm thấy vui tươi sau những giờ lao 
động mệt nhọc. Người dân quê rất yêu chuông cái mới lạ, 
họ cần những sinh hoạt Phật giáo có tính “vui chơi giải 
trí” nhưng không mất ý nghĩa đạo Phật, và rất hoan hỷ 
nhiệt tình tham gia. Đây là một trong những phương thức 
hoằng pháp có thể phát triển trong thời gian tới. 

- Nói gì thì nói, “có thực mới vực được đạo”, nên kết 
hợp hoằng pháp với công tác Từ thiện xã hội, để tạo 
duyên cho số đông thính chúng là quần chúng lao động 
bình dân. Một việc tuy nhỏ, nhưng chiếm được nhiều 
cảm tình lớn, đó là sau mỗi thời pháp thoại cần có phần 
“ẩm thực”, dù chỉ là “cây nhà lá vườn”, nhưng tạo sự 
hoan hỷ chung và để lại nhiều thiện cảm thiết thực nhất, 
như lời nguyện của Đức Phật Dược Sư: “Trước hết ta 
dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho họ được no 
đủ, rồi sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho 
họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn”. 

- Một điều dễ mến của người dân quê là sống nặng về 
tình cảm, họ thích được quan tâm, đến chùa phải được nói 
chuyện trực tiếp với Thầy, cho nên bước đầu tu sĩ không từ 
nan, tận dụng cơ hội đó để “thuyết pháp độ sanh”, góp nhặt 
từng viên cát đá, để xây dựng đạo tràng lớn trong tương lai. 

- Đa phần các ngôi chùa quê được trở nên khang trang, là 
nhờ sự ngoại hộ của Phật tử các thành phố lớn, như Thành 
phố Hồ Chí Minh, cho nên việc thiết lập mối liên hệ pháp lữ 
với Phật tử thành thị là điều cần thiết trong việc xây dựng Tam 
bảo, cơ sở vật chất cho đạo tràng tu học. Để có được sự ngoại 
hộ ấy, các Tự viện nên mạnh dạn triển khai công tác Phật sự 
bằng năng lực tự có; và trong thời buổi hiện nay, phương tiện 
“thông tin điện tử” sẽ là một trong những phương tiện hỗ trợ 
đắc lực để có sự ngoại hộ cần thiết này.  
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     Mong tương lai thiện quả  
  được vuông tròn

VÂN HÀ (TTHA) 

Giữa không gian sóng mê dâng cuồn cuộn
Thuyền Từ Bi đang dạo chốn phong ba
Tỏa hào quang rực sáng cõi Ta bà
Giông tố bỗng lặng im không cuồng nữa

Tự tại thanh cao viên dung ngự giữa
... Chốn vô minh, phiền não phủ muôn người
Vẫn dịu dàng môi nở nụ cười tươi
Ngài thương mến đưa tay và tiếp độ

Ôi, trần gian bao nhiêu người đang khổ
Với tịnh bình ngài vẫy xuống niềm tin
Ban nguồn vui cho cùng khắp chúng sinh
Và cứu độ bao người về Cực lạc

Hình ảnh ngài tựa như luồng gió mát
Con khát khao và vui sướng được nhìn
Hình ảnh ngài rạng rỡ tựa bình minh
Con chiêm ngưỡng trong niềm vui giải thoát

Con mong ước rằng sau khi đã thác
Xin được về nơi Phật địa xa xôi
Đảnh lễ ngài uy nghi ngự trên ngôi
Cao chín phẩm và ban lời thuyết pháp

Ôi, thế gian đầy sương sa, bão táp
Xin ngài ban vô úy thí cho con
Mong tương lai thiện quả được vuông tròn
Con đảnh lễ cúi xin ngài thọ ký.
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Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Những câu chuyện luân hồi
       THÍCH HÂN KIẾN

Chuyện kể: Trong một giấc mơ HT. Thích Trí Tịnh 
kể:

Có một bô lão áo dài, khăn đóng đến dâng 
thiệp thỉnh mời Hòa thượng dự lễ an vị Bồ tát Quan Âm 
tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu. Trong thiệp thỉnh đề: “Kính 
thỉnh HT. Bửu Lâm”.

Sau đó, đi học tại Ân Quang – lại thấy có thiệp thỉnh An 
vị Bồ tát tại Sắc Tứ Linh Thứu (Mỹ Tho) – Khi đến dự lễ 
- Hòa thượng lên xá tổ thì thấy long vị của ngài Bửu Lâm.

“Sắc Tứ Linh Thứu Tự” tự Lâm Tế Chánh Tông, Bửu 
Lâm đường thượng, Tam thập thất thế, húy Tiên Hiện 
thượng Từ hạ Lâm đại lão hòa thượng Giác Linh tọa vị”.

Hòa thượng tự hỏi chẳng lẽ tôi đã từng làm trụ trì ở đây.
Rồi bèn suy lường:
- Tổ Khánh Hưng (Tổ Trí) chùa Hội Tôn Bến Tre (Đời 

36), đều thấy ngài là Cụ Tổ Vạn Linh (Hồng Xứng) Thích 
Thiện Quang (đời 40).

- Hòa thượng Bửu Lâm (1780-1895)
- Thiền sư Từ Lâm, húy Tiên Hiện, thuộc phái Thiền 

Lâm Tế, đời 37 tên tục là: Phạm Văn Ư, sanh năm Canh 
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Tý (1780) Phú Hội, huyện Kiến Hòa, phủ Kiên An, Định 
Tường (nay phường 3, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Ngài quy y với ngài Tổ Trí – Khánh Hưng chùa Đức 
Lâm quê nhà. Sau đó, HT. Khánh Hưng về chùa Hội Tôn, 
làng Quới Sơn, huyện Châu Thành, Bến Tre, ngài cũng 
theo thầy.

- Năm 1803, vào thời vua Gia Long lên ngôi, bà Nguyễn 
Thị Đạt xây dựng chùa Bửu Lâm, thỉnh ngài (Thiền sư 
Từ Lâm về trụ trì chùa này).

- Thiền sư Từ Lâm, tu hành chân chánh, giới hạnh 
tinh nghiêm, sở học uyên bác, thông hiểu tam tạng thánh 
điển sớm nổi danh ở miền Nam.

- Minh Mạng thứ 11 (1830), vua lập trai đàn, mừng 
40 tuổi và trai đàn bạc đồ chiến sĩ vong trận, không nơi 
thờ tự, tại chùa Thiên Mụ - kinh đô Phú Xuân (Huế ngày 
nay). Ngài được mời và sau trai đàn, vua sai Bộ Lễ sát 
hạch các tăng sĩ về dự. Bộ Lễ chọn được 50 vị, trong đó 
có ngài, đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841), Bộ Lễ 
mới cấp điệp, nay còn giữ tại chùa Bửu Lâm.

Cũng trong năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên chùa “Sắc 
Tứ Long Tuyền Tự”, ở Xoài Hột thành “Sắc Tứ Linh 
Thứu Tự” và ngài được cử về làm trụ trì.

- Chùa Sắc Tứ Linh Thứu lúc đầu là một am tranh 
nhỏ do các mục 
đồng dựng lên 
ở Xoài Hột, 
sau đó Thiền 
sư Thiệt Thành 
– Nguyệt Hiện 
(1759 -1815) 
mới xây dựng 
lớn thành chùa 
Long Tuyền.
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- Theo tương truyền, trong thời gian Nguyễn Phước 
Ánh thua nhà Tây Sơn, chạy trốn vào chùa Long Tuyền 
được Thiền sư Nguyệt Hiện giấu vào đại hồng chung 
của chùa mà thoát nạn.

- Vì vậy năm (1811) Gia Long thứ 10, mới “Sắc Tứ 
Long Tuyền Tự”.

- Thiệu Trị (1841), vua cho đổi tên chùa là “Sắc Tứ 
Linh Thứu Tự”.

Đến thời kỳ đầu vua Tự Đức (1848-1883), HT. Từ 
Lâm trở về trụ trì chùa Bửu Lâm và viên tịch tại chùa vào 
giờ Tuất, ngày 19/5 Kỷ Mùi (1859) – đồ chúng lập tháp 
thờ trong vườn chùa.

- Chùa Bửu Lâm và chùa Sắc Tứ Linh Thứu đều có thờ 
long vị của HT. Từ Lâm.

***
Qua câu chuyện này, ta thấy đức Phật cũng có nói đến 

“Vấn đề luân hồi nghiệp báo giữa Tỳ kheo”
(“Kinh Tương ưng bộ, tập 2, phiên dịch sang tiếng 

Việt; HT. Thích Minh Châu
Bản kinh này do Mahinda, con vua A dục truyền sang 

Tích Lan và tại làng Atuvihata, và bản kinh này được ghi 
chép bằng chữ trên lá buông năm 83 trước Tây lịch (gồm 
chung 5 bộ Nikaya – Hinayana)

Nhà xuất bản Tôn giáo, năm 2000
Trang 309
Chương thứ bốn
Tương ưng vô thi
(Anama Tagga)
Trang 309 –  Nhà xuất bản Tôn giáo, năm 2000).
Cả hai bổn sư của Hòa thượng là người Bến Tre, trong 

tiền kiếp thông minh sở học uyên bác, tinh thông tam 
tạng, nên đến kiếp này, Hòa thượng là hậu thân cũng có 
y báo và chánh bào như vậy. 
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DƯƠNG BÁ TRẠC (1884-1944),  
MỘT TRÍ THỨC TIẾN BỘ  

TRONG PHONG TRÀO
CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO  

Ở BẮC KÌ (1934-1945)
             
      TS. NINH THỊ SINH
          Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Cách đây vài năm khi tôi bắt tay thực hiện Luận 
án về đề tài chấn hưng Phật giáo ở Bắc kỳ, nhân 
duyên đã cho tôi gặp nhiều gương mặt chí sĩ tiêu 

biểu hồi đầu thế kỷ XX, trong số đó có cụ cử Dương Bá 
Trạc. Hẳn chúng ta không hề xa lạ với chí sĩ Dương Bá 
Trạc, bởi lẽ tên tuổi của ông gắn liền với các hoạt động duy 
tân hồi đầu thế kỷ, là một “yếu nhân của Đông Kinh Nghĩa 
Thục” và là “một nhà hoạt động văn hóa tích cực”. Nghiên 
cứu Dương Bá Trạc với những đóng góp trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo ở Bắc kỳ cho phép chúng ta khám 
phá những khía cạnh thú vị khác trong con người ông. 

Hội Phật giáo Bắc kỳ được thành lập ngày 6/11/1934 
theo Quyết định số 4328 của Thống sứ Bắc kỳ do Tổng 
đốc trí sĩ Nguyễn Năng Quốc làm hội trưởng, hội quán 
đặt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Không chỉ là một trong 
32 thành viên tham gia sáng lập Hội Phật giáo Bắc kỳ, 
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Dương Bá Trạc còn đảm nhiệm công việc ở nhiều vị trí 
khác nhau như tham gia Ban Quản trị Trung ương, hội 
viên Ban Khảo cứu, biên tập tạp chí Đuốc Tuệ, Chánh 
Đại lý Chi hội Phật giáo Mễ Sở (phủ Khoái Châu, Hưng 
Yên). Đối với hoạt động của Hội Phật giáo ở cả trung 
ương và địa phương ông đều có những đóng góp tích cực.

Với mong muốn dùng đạo Phật để duy trì nhân tâm thế 
đạo, cứu vãn phong tục đang suy đồi, ông đã viết nhiều 
bài trên báo Đuốc Tuệ. Chúng tôi liệt kê có cả thảy 7 bài 
viết của ông. Ông tập trung vào giải thích Mấy điều cốt 
yếu trong đạo Phật1, nêu lên Những nghĩa chân chính 
trong đạo Phật2, và chỉ ra Cái nguyên lý của Phật giáo3. 
Bên cạnh đó, ông còn giới thiệu tới độc giả mục đích ra 
đời của Hội Phật giáo cũng như mục đích của báo Đuốc 
Tuệ trong các bài như Mục đích Hội Phật giáo4, Vì sao mà 
Hội Phật giáo Bắc kỳ sáng lập? Vì sao mà Báo Đuốc Tuệ 
ra đời5. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những 
người tu tại gia và phương pháp tu tại gia trong bài Tu tại 
gia6. Về phương diện tổ chức ông góp ý kiến về việc chỉnh 
đốn tăng già Vấn đề chỉnh đốn tăng già7. 

1. Dương Bá Trạc, Mấy điều cốt yếu trong đạo Phật, Đuốc Tuệ, số 
127, 1-3-1940, tr.3-9.
2. Dương Bá Trạc, Những nghĩa chân chính trong đạo Phật, Tập 
kỷ yếu Hội Phật giáo, số 2-3, tháng 6 và 7-1935, tr.20-48.
3. Dương Bá Trạc, Cái nguyên lý của Phật giáo, Đuốc Tuệ, số 15, 
24 -3-1936, tr.3-6.
4.  Dương Bá Trạc, Mục đích Hội Phật giáo, Tập kỷ yếu Hội Phật 
giáo, số 1, 5-1935, tr.12-21.
5. Dương Bá Trạc, Vì sao mà Hội Phật giáo Bắc kỳ sáng lập? Vì sao 
mà Báo Đuốc Tuệ ra đời, Đuốc Tuệ, số 1, 10-12-1935, tr.3-8.
6. Dương Bá Trạc, Tu tại gia, Đuốc Tuệ, số 64, 1-7-1937, p.13-20; 
Đuốc Tuệ số 65, 15 -7- 1937, tr. 3-7; Đuốc Tuệ số 66, 1-8- 1937, tr. 3-6.
7. Dương Bá Trạc, Vấn đề chỉnh đốn tăng già, Đuốc Tuệ, số 101, 
15-1-1939, tr. 39-44.
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Trước hết, Dương Bá Trạc đã nêu lên những luận đề để 
bênh vực đạo Phật.  Ông khẳng định chắc chắn rằng, đạo 
Phật không phải là một đạo chán đời, mà là một “đạo rất 
yêu đời”. Biện luận cho quan điểm này, ông đã lấy những 
dẫn chứng trong kinh Phật cũng như chính ngay trong 
cuộc đời của Đức Thích Ca. Ông nhìn thấy ngay từ trong 
hành động từ bỏ cuộc sống giàu sang nhung lụa quyết đi 
cầu đạo của Thái tử là một tấm lòng thương đời của Ngài:

“Xét trong thân thế Đức Thích Ca thì Ngài chỉ vì tấm lòng 
thương đời mà hy sinh hết cả cái thân ngài, ngôi báu của 
ngài và tất cả cái vinh hoa phú quý một đời ngài để cầu lấy 
một cái đạo vô thượng đặng cứu độ cho người, nên ngài phải 
tìm đường xuất thế, nghĩa là bước ra khỏi cái đời vật chất, 
dứt bỏ hết những vòng thanh sắc, lợi dục thì mới có thể tìm 
được những cái giáo lí huyền diệu mà dạy đời”8.

Dương Bá Trạc đã so sánh hành động ấy của Ngài bằng 
một ví dụ rất cụ thể và sinh động: “Cũng ví như cái nhà 
đang bị cháy, thì phải ra ngoài cái nhà ấy, nếu cứ ở trong 
cái nhà ấy thì còn cứu chữa thế nào được”9.

Không những là một đạo vì đời, đạo Phật còn một đạo rất 
“rất thiết thực, vì đạo Phật không chỉ dạy người ta phân biệt 
thực hư” ở đời mà còn khuyên người ta bỏ điều ác làm điều 
thiện, dạy người ta từ bi, bác ái, biết yêu mình phải biết yêu 
cả người, lại có cái tính cách tinh tiến, dũng mãnh, nghĩa 
là khi đã biết những việc gì là đúng, là có ích cho bản thân, 
và cho mọi người thì phải gắng sức để làm, làm cho đến khi 
đạt được kết quả mới thôi. Vì “đạo Phật dạy ta phân biệt 
thực hư, biết cái chân thức mới là của ta, mới là thực có, còn 

8. Dương Bá Trạc, Mấy điều cốt yếu trong đạo Phật, Đuốc Tuệ, số 
127, 1-3-1940, tr.4
9. Như trên
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những cái ngoại cảnh kia đều là nhân duyên giả hợp mà 
thành đó thôi… hư thực đã phân thì tự khắc tỏ được cái hư 
mê muội mà trọn vẹn được cái thực bản tính”10. 

Dương Bá Trạc phản ánh một thực trạng ít hiểu hiết về 
kinh điển, về giáo lý tồn tại trong dân chúng. Mặc dù đạo 
Phật rất có ích đối với đời, nhưng “giáo lý đạo Phật ít có 
người thông hiểu, kinh điển đạo Phật ít có người diễn giải11”. 
Đây không chỉ là nguyên nhân dẫn đến Phật giáo suy đồi 
mà còn dẫn đến những sai lầm trong việc thực hành đạo 
Phật. Chẳng hạn như đối với thuyết nghiệp báo luân hồi 
của đạo Phật, ai cũng hiểu gieo nhân ác thì sẽ gặt quả ác, 
nhưng lại không hiểu rằng thiện, ác là tự mình làm, tự mình 
tạo ra. Do vậy, nhiều người lại tưởng rằng Phật cũng như 
“các quan lại tham nhũng12” ở trần thế “hễ tốt lễ thì dễ xin”, 
dù có làm điều ác, làm càn làm bậy đến đâu chỉ cần chăm 
chỉ lễ bái, cầu khấn, đi chùa thì sẽ không phải nhận quả ác. 
Bởi thế, “chùa nào cũng đi, ngày nào cũng lễ” nhưng lại bỏ 
ngoài tai những điều Phật dạy. Từ đó, ông nêu lên tôn chỉ 
và mục đích của Hội Phật giáo “chấn hưng Phật giáo, hiểu 
đạo Phật cho rành, thực hành đạo Phật cho đúng, để độ 
cho mình và độ cả cho người13”. Vì những mục đích tốt đẹp 
như vậy, tín đồ đạo Phật nên tham gia Hội Phật giáo, đoàn 
kết trong hội để cùng nhau thực hành mọi việc cho được 
kết quả vẹn toàn. Với tư cách là ủy viên trong Ban Quản trị 
Trung ương, Dương Bá Trạc còn có dịp tham gia lễ khánh 
thành chi hội ở các địa phương. Trong những dịp này, ông 

10. Nt, tr.6
11. Dương Bá Trạc, Vì sao mà Hội Phật giáo Bắc kỳ sáng lập? Vì 
sao mà Báo Đuốc Tuệ ra đời, Đuốc Tuệ, số 1, 10-12-1935, tr.6.
12. Dương Bá Trạc, Những nghĩa chân chính trong đạo Phật, Tập 
kỷ yếu Hội Phật giáo, số 2-3, tháng 6 và 7- 1935, tr.21.
13. Dương Bá Trạc, Mục đích Hội Phật giáo, Tập kỷ yếu Hội Phật 
giáo, số 1, 5-1935, tr.17.
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có những bài diễn giảng về mục đích của hội nhằm cổ động 
mọi người tham gia vào Hội Phật giáo. Đặc biệt, bài diễn 
giảng của ông trong dịp lễ “Giỗ trận” năm 1936 tại chùa 
Đồng Quang do chi hội Hoàn Long tổ chức rất đáng chú 
ý. Bài giảng thể hiện rõ tinh thần yêu nước của ông. Theo 
thông lệ, cứ vào ngày 5 tháng Giêng hằng năm, nhân dân 
trong vùng thường sửa một lễ cúng vừa để siêu độ âm hồn 
vất vưởng vừa để tưởng nhớ chiến công oanh liệt của vua 
Quang Trung hồi thế kỷ XVIII, đã đánh tan quân Thanh 
bảo vệ nền độc lập dân tộc. Lễ “Giỗ trận” năm 1936 có sự 
tham dự của hàng ngàn người. Nhân dịp này, Dương Bá 
Trạc được mời nói chuyện về chiến thắng Đống Đa ngày 5 
tháng Giêng năm 1789 của vua Quang Trung, về gốc tích 
chùa Đồng Quang và ý nghĩa ngày “Giỗ trận”. Điều đáng 
lưu ý ở đây là diễn giả đã ca ngợi chiến công của vua Tây 
Sơn trong khi triều Nguyễn vẫn đang tồn tại14. 

Ông là người rất coi trọng vai trò của những người tu tại 
gia trong việc phổ cập Phật pháp trong xã hội, vì theo ông 
họ chiếm phần đông. Trong bài Tu tại gia, Dương Bá Trạc 
phân biệt tín đồ đạo Phật có hai hạng: tại gia và xuất gia. 
Xuất gia là người đã thoát ly quan hệ với hết thảy mọi sự 
trần tục ở thế gian để truyền thụ Phật pháp, cho nên số 
người này chỉ chiếm một phần rất ít. Người xuất gia là đại 
biểu cho Phật pháp ở thế gian, nhưng Phật giáo thịnh hay 
suy có công dụng đối với xã hội hay không cũng nhờ một 
phần rất lớn ở sự tu hành của những người tại gia. Chính 
vì ý thức được điều này, nên Dương Bá Trạc đã giải thích 
rất cặn kẽ phương pháp tu hành đối với người tại gia. Ông 
chỉ ra sáu phương pháp để biến tính xấu thành tính tốt, 
đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí 

14.  Ngày giỗ trận tại chùa Đồng Quang, Ngọ Báo, 30 -1-1936, Lưu 
trữ Hải ngoại Pháp, hồ sơ 65540.
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tuệ. Đó là con đường để trở thành người hiền trong xã hội. 
Bên cạnh đó, về phương diện tổ chức ông góp ý kiến 

về việc chỉnh đốn tăng già. Tăng già là người đại diện cho 
Phật pháp ở thế gian. Phật pháp thịnh hay suy là ở phần 
trách nhiệm rất lớn của tăng già. Xuất phát từ thực trạng 
chia rẽ của các sơn môn, “cái tiếng tăng thì còn mà cái 
thực tăng hầu như không có, nghĩa là tăng chúng trong các 
sơn môn ngoài sự lễ bái thì không theo một kỷ luật chung 
nào, không có lãnh tụ chung nào phải phục tùng, ai ở chùa 
nào biết chùa nấy, thân ai nấy lo việc ai nấy làm”. Sự yếu 
kém của chư tăng cũng giống như hình ảnh bó đũa bị bẻ 
rời từng cái vậy. Trước thực trạng đó, Dương Bá Trạc đề 
xuất giải pháp là phải cột từng chiếc đũa lại thành một bó 
to. Chỉnh đốn lại tăng già, các sư tăng phải có người đứng 
đầu, thực hiện theo mệnh lệnh của người đứng đầu đó và 
có một kỷ luật chung. Theo đó, các sơn môn phải sắp đặt 
lại hệ thống và tổ chức trong sơn môn, nghĩa là mỗi vị sư 
tổ đào tạo được bao nhiêu vị thượng tọa, các vị thượng 
tọa này dù được chia đi trụ trì ở các chùa khác nhau, đều 
thuộc về một chốn tổ đó. Các vị thượng tọa lại đào tạo 
ra bao nhiêu vị nữa, chia đi giữ các chùa khác, cũng vẫn 
thuộc về chốn tổ ban đầu. Sự quản lý của vị trưởng sơn 
môn đối với các chùa do các đệ tử trụ trì, được thiết lập 
như sau: Đứng đầu sơn môn (chốn tổ) là một vị đại đức 
thâm niên cao chức, lập ra kỷ luật chung cho toàn thể sơn 
môn, sau đó cấp cho chư tăng trong các chùa thuộc chốn 
tổ ấy một điệp vi. Chư tăng trong sơn môn phải phục tùng 
mệnh lệnh của trưởng lão, tuân thủ kỷ luật. Mỗi sơn môn 
lập một trường tăng học dạy từ tiểu học cho đến đại học, 
để đào tạo lấy những thanh niên tăng chúng có trình độ, 
và mở chốn tùng lâm để nuôi dưỡng những kẻ già nua, 
bất hạnh. Các vị trưởng sơn môn (trưởng chốn tổ) ấy lại 
hợp với nhau thành Ban Kỳ túc đạo sư trên Trung ương, 
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do 5 vị phụ trách. Sau đó trong 5 vị ấy suy tôn một vị lên 
làm Thuyền gia pháp chủ. Ban kỳ túc đạo sư sẽ cùng với 
Ban Quản trị Hội Phật giáo trông coi quản lý các công 
việc trong hội, chẳng hạn như việc thi hành kỷ luật trong 
tăng chúng, việc thi cử ở các trường tăng học, hay việc cử 
người đi trụ trì các chùa ở địa phương,... có chế độ thưởng 
phạt công minh, rõ ràng, những chư tăng nào vi phạm kỷ 
luật, không phục tùng mệnh lệnh vị trưởng sơn môn thì 
sẽ bị trục xuất ra khỏi sơn môn, ra thông tư đi khắp các 
sơn môn trong cả nước để không nơi nào nhận nữa. Còn 
những người nào học lực khá, giới hạnh tốt,... sẽ được 
thưởng, thăng thụ cấp phẩm tùy theo kết quả đạt được15.

Có thể khái quát mô hình tổ chức mà Dương Bá Trạc 
đề xuất theo sơ đồ dưới đây:

15.  Dương Bá Trạc, Vấn đề chỉnh đốn tăng già, Đuốc Tuệ, số 101, 
tr.39-44.
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Không chỉ đảm nhiệm các việc ở Hội Trung ương, 
Dương Bá Trạc còn là Chánh Đại lý Chi hội Phật giáo Mễ 
Sở, phủ Khoái Châu, Hưng Yên, hội quán đặt tại chùa 
Phúc Hưng, làng Phú Thị quê hương ông.

Chi hội Phật giáo Mễ Sở là một chi hội rất tích cực, có 
nhiều đóng góp trong việc mở mang dân trí, dạy nghề, dạy 
đạo như lập thư viện, mở xưởng thủ công dạy trẻ con học 
nghề. Thư viện được đặt tại hành lang 3 gian nhà ngói, 
được trang bị tủ sách cùng nhiều kinh sách chữ Nho, chữ 
quốc ngữ, do Ban Thư viện gồm 18 người trông coi và phụ 
trách, trong đó có ông Dương Trọng Khiết, “người đã đỗ 
đầu xứ về cựu học” và là em thứ hai của Dương Bá Trạc16. 
Xưởng thủ công của hội được đặt tại 4 nơi là Phú Thị, Phú 
Trạch, Đa Hòa, Mễ Sở, đón thầy giáo Nguyễn Văn Tung 
(từ Nam Định) về dạy nghề thủ công cho trẻ con từ 7, 8 
tuổi đến 15 tuổi. Số học trò có đến 100 em. Các trò ngoài 
học nghề, còn được học các câu kinh trong cuốn Phật giáo 
nhật tụng. Hoạt động dạy nghề thủ công của chi hội Mễ 
Sở được hội Phật giáo Trung ương rất hoan nghênh. Ông 
Nguyễn Năng Quốc còn kêu gọi các địa phương nên bắt 
chước chi hội Mễ Sở, nên theo cách dạy đạo ở trong các 
nghề, không những giúp trẻ con nghèo có nghề sinh nhai, 
mà còn được thấm nhuần đạo lý tốt đẹp của Phật tổ. Học 
tập chi hội Mễ Sở, chi giảng Ngọc Nha thuộc Chi hội Đông 
Kết (Hưng Yên) cũng mở lớp dạy trẻ đan đăng-ten, sản 
phẩm đã được mang đi dự triển lãm ở Hưng Yên. 

Mặc dù bên ngoài Dương Bá Trạc vẫn tỏ là một người 
chăm lo các việc công ích nhưng cái ách nô lệ vẫn canh 

16. Dương Bá Trạc là con cụ Dương Trọng Phổ, anh trai ruột của 
nhà báo Dương Tụ Quán, chủ nhà in Đông Tây và chủ nhiệm tờ 
Văn học tạp chí. Một người em khác của cụ cử là Dương Quảng 
Hàm, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam.
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cánh trong lòng ông. Năm 1943, ông từ chức trong Ban 
Quản trị Hội Phật giáo, quyết định xuất dương, nhằm 
liên lạc với các bạn đồng chí ở nước ngoài để giành tự chủ 
cho nước Nam. Ngày 29-10-1943 (tức 1-10 Âm lịch), 
ông từ giã gia đình đi ngoại quốc, nhưng sự nghiệp chưa 
thành thì ngày 11-1944 (26 -10-1944 Âm lịch), ông mắc 
bạo bệnh và mất ở Singapore khi chí lớn chưa thành17. 

Ghi nhận những đóng góp của Dương Bá Trạc đối với 
dân tộc, ngày 17-3-1945, trong lễ truy điệu các nghĩa sĩ 
Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội, quốc dân đã đã liệt tên 
ông vào “lớp người nho cùng với hai ông Phan Bội Châu 
và Phan Châu Trinh”. Một ngày sau, Hội Phật giáo Bắc 
kì đã tổ chức lễ truy điệu Dương Bá Trạc tại chùa Quán 
Sứ2-, ông Lê Đại và ông Bùi Kỷ đã đọc hai bài truy điệu 
rất cảm động. Chúng tôi, thế hệ sau này xin được kính 
cẩn nghiêng mình trước tấm lòng yêu nước, thương nòi 
và tinh thần tích cực duy tân của ông! 

17. “Mùa đông năm 1943, hai nhà chí sĩ Việt Nam là Dương Bá Trạc 
và Trần Trọng Kim cùng vào Sài Gòn, ở đó 1 tháng rồi đi Singapore để 
gặp các bạn đồng chí, hẹn nhau ở đấy. Đầu tháng 1 năm 1944, sau 
khi trả bao nỗi khó nhọc dọc đường, hai chí sĩ thấy người vẫn còn 
nguyên vẹn và cùng nhau dùng bữa cơm thường, Dương Bá Trạc đã 
khóc, khóc vì nay thấy người già yếu, sức người có hạn mà việc nước 
ngổn ngang. Vài ngày sau Dương Bá Trạc nhóm bệnh, một chứng 
bệnh quái ác, ung thư phổi, phải vào bệnh viện ở Singapore, có Trần 
Trọng Kim lui tới săn sóc. Trước khi chết ông vẫn không quên chữ 
“hiếu”, có nhờ Trần Trọng Kim khi về nước nhớ thay ông về thăm 
mẹ già rồi trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Sau khi chết thi 
hài được hỏa táng và đem vào để thờ ở chùa. Khi Trần Trọng Kim về 
Băng Cốc có mang theo hộp tro cốt ấy về. Nhân có người về Sài Gòn, 
Trần Trọng Kim có đem gửi hộp tro cốt đó mang về cho ông Dương 
Cẩm Chương làm thầy thuốc ở Chợ Quán. Sau đó, Trần Quang Vinh 
chủ hội Cao Đài đem về thờ ở đền Cao Đài”. Theo Tiên Đàm, Những 
ngày cuối cùng của Dương Bá Trạc ở Chiêu Nam, Tri Tân, số 191.
20. Lễ Truy điệu Dương Bá Trạc, Tri Tân, số 183, 19-4-1945, tr.8, tr.13.
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Thành kính tri ân Đấng Từ phụ
              
       VIÊN THẮNG

Cứ mỗi lần đọc phần mở đầu Kinh Kim Cang thì 
trong lòng con cảm động và thương Đấng Từ phụ 
vô cùng. Bởi vì hình ảnh Ngài thật bình dị, gần 

gũi với chúng ta: “Khi ấy gần đến giờ thọ trai, đức Thế 
Tôn đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Trong 
thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực xong, trở về nơi 
chúng ở. Thọ trai rồi, Ngài dẹp y bát, rửa chân, trải tòa 
ngồi”. Chính vì nếp sống bình dị của Đấng Giác ngộ đã 
toát lên một vẻ đẹp phi thường, làm lay động biết bao 
người, trở thành bài thuyết pháp không lời thật hùng hồn 
qua thân giáo. 

 Đời sống của Đấng Giác ngộ vẫn giống như chúng ta, 
có khác chăng là một chữ ‘Biết’. Bởi vì Ngài ‘biết’ sống 
trong cung vàng điện ngọc, bên vợ đẹp con xinh, hưởng 
thụ dục lạc cũng không bền vững, có khác nào đắm mình 
trong vũng bùn lầy sanh tử, nên Ngài quyết chí từ bỏ tất 
cả để dấn thân vào rừng sâu núi thẳm, trải qua biết bao 
gian nan khổ nhọc, chịu đựng đói khát và thiếu thốn, 
lại còn chịu đựng thời tiết khắc nghiệt ở đất Ấn Độ, trời 
nóng cháy da, trời lạnh buốt thấu xương để tìm ra chân 
lý, chỉ dạy chúng sanh tiến tu trên con đường giải thoát 
giác ngộ. 
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Mặc dù trải qua 26 thế kỷ nhưng những lời Ngài dạy 
vẫn luôn có giá trị tuyệt đối. Tất cả mọi người trên toàn 
thế giới, từ hàng trí thức giàu sang quyền quý cho đến 
người dân quê nghèo khó; nếu người nào thực hành theo 
lời Ngài dạy thì tìm thấy được sự an lạc từ nội tâm. Chính 
vì thế mà đức Thế Tôn từng tuyên bố rất hào hùng: “Cánh 
cửa giải thoát đã mở cho hết thảy những người nào muốn 
nghe và hãy đến đây”. Với thông điệp ấy, trải qua 2.600 
năm qua, các thế hệ hàng đệ tử của Ngài đã ra sức xiển 
dương và phát huy để rồi đã kết tinh thành những giá trị 
cao quý, cho đến ngày hôm nay vẫn còn đọng lại trong 
tâm thức của mọi người. Những giáo lý hàm súc làm chất 
liệu chuyển hóa thân tâm con người; những công trình 
nghệ thuật đồ sộ vượt thời gian; những nhân cách sống 
đã thấm sâu vào nền văn hóa của mỗi vùng, mỗi quốc gia. 
Tất cả đều là những chứng tích bất di bất diệt theo cung 
bậc thời gian vô tận. Thật đúng như nhạc sĩ Phi Long tán 
thán Ngài:

Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, 
nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. 

Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê, 
đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là1. 

Vì sao đức Thế Tôn có sức mạnh cảm hóa khắp chúng 
sanh trên thế giới như thế? Bởi vì lòng từ bi và trí tuệ 
của Ngài quá rộng lớn, cho đến ngày hôm nay trái tim 
của Ngài vẫn luôn rộng mở đón nhận hóa độ vô số chúng 
sanh đang lầm đường lạc lối.

 Khi Phật còn tại thế, nơi nào Ngài đặt chân đến thì 
nơi ấy được sự bình an hiện hữu và những gì bị tàn phá 
thì được khôi phục lại. Tương Ưng Bộ Kinh, cho biết 
Ngài đã khích lệ cho sáu mươi vị đệ tử đầu tiên đã chứng 

1. Bài hát Phật Là Ánh Từ Quang (Nhạc sĩ Phi Long)
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A-la-hán, nên đi du hóa để thuyết pháp độ sanh, nói lên 
tâm nguyện từ bi cứu khổ, độ sanh của Ngài: “Này các 
Tỳ kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần chúng, 
vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và  
loài người”.

Kính lạy Ngài! Hàng phàm phu chúng con bị nghiệp 
chướng sâu nặng, luôn sống trong chấp ngã, chấp pháp 
nặng nề, tâm thường vọng niệm điên đảo, bị vô minh sai 
khiến nên ba độc tham, sân, si luôn hiện hữu. Vì Ngài 
biết rõ nghiệp chướng của chúng con nên suốt 49 năm 
Ngài đã đi khắp mọi nơi. Từ thành thị cho đến thôn quê, 
Ngài đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở đất nước Ấn Độ để 
giáo hóa từ hàng vua chúa cho đến người dân hạng cùng 
đinh hạ tiện; hay từ hoàng hậu, công chúa cho đến dâm 
nữ v.v… Ngài đến với mọi người bằng tâm từ bi, bình 
đẳng hết lòng tha thiết chỉ dạy để cho họ thực hành theo 
con đường giải thoát giác ngộ, thoát khỏi cảnh trầm luân 
sanh tử trong sáu đường:

 Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, 
Thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. 

Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, 
Nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dâu.

Nhân mùa đại lễ Phật đản lại về, con xin cung kính 
đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc Thầy vĩ đại của thế gian, bậc 
trí tuệ tối thắng mỗi đêm con thường tán thán: 

“Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Ba cõi chẳng ai bằng…”

Nguyện ánh sáng tuệ giác của Ngài sẽ chiếu soi khắp 
đến nhân loại tại thế gian này, để cho mọi người hiểu biết 
nhau, thương yêu nhau hơn thì trừ bỏ được tâm cố chấp 
hận thù, ganh tỵ sẽ tan đi, cuộc sống của mọi người sẽ  
an lạc, hạnh phúc. 
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Hòa thượng Thích Thanh Nhu 
(1861-1934)

 
      NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG

Hòa thượng họ Trần, pháp húy là Thanh Nhu, 
pháp hiệu là Thích Trạm Trạm thiền sư. Ngài 
sinh năm Tân Dậu (1861), quê xã Quần 

Phương Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong 
một gia đình kính tín Tam bảo. 

Năm 18 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Phượng Ban, xã 
Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình được thiền 

Chùa Cổ Loan, tỉnh Ninh Bình
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sư Thông Trạch (1850-1884) – trụ trì chùa tiếp độ và cho 
thụ giới quy y. Năm 21 tuổi thụ giới Sa di, 23 tuổi thụ Cụ 
túc giới, rồi ngoài 40 tuổi thụ Bồ tát giới tại tam đàn giới 
phẩm Xuân Lôi.  

Sau đó, ngài tu học ở chùa Bồ Đề, chùa Đồng Đội, 
tỉnh Nam Định. Những năm (1870-1900) Hòa thượng 
Thanh Hanh từ chùa Vĩnh Nghiêm, Đức La, huyện 
Yên Dũng tỉnh Bắc Giang về tỉnh Ninh Bình giảng dạy 
Phật pháp, ngài Thanh Nhu đã được theo học Hòa 
thượng tại chùa Hoàng Kim và chùa Bích Động, huyện 
Hoa Lư.  

Năm 1884, khi dân làng chùa Cổ Loan xuống chùa 
Phượng Ban thỉnh Tổ Thông Trạch về giúp xây dựng 
lại chùa, Tổ đã đồng ý lời thỉnh cầu đó và cử đệ tử 
xuất sắc của mình là Tỷ khiêu Thích Thanh Nhu về 
chùa Cổ Loan, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình 
ngày nay để trợ giúp thiền sư Thích Thanh Đẩu – tổ 
sáng lập chùa.

Năm 1908, sau khi thiền sư Thanh Đẩu viên tịch, ngài 
Thanh Nhu kế đăng trụ trì chùa Cổ Loan. Tại đây, hơn 
40 năm (1884-1934) giáo hóa tăng ni, ngài đã đào tạo 
được nhiều tăng tài đi hoằng pháp các nơi hoặc đi trụ 
trì, khai sáng các chùa Xuân Vũ, Phúc Trì, Phúc Sơn, 
Phương Viên ở Ninh Bình; chùa Sùng Đức ở Thủ Đức; 
chùa Pháp Hoa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Để giữ gìn và phát triển mạng mạch của đức Như Lai, 
Hòa thương đã xiển dương giáo pháp của phái thiền Lâm 
Tế vào tỉnh Thanh Hóa. 

Bia Hương Quang bi kim cổ Cẩm Bào bi tu huân tại 
chùa Hương Quang ghi: “Mãi đến năm Khải Định thứ 
10 (1925) thì sư chùa mới để mắt đến, nhất mực một 
lòng mời cho được Trưởng lão Tôn sư chùa Cổ Phúc 
(Cổ Loan – Phúc Hưng), tỉnh Ninh Bình để cùng với 
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dân thôn bàn việc mở mang quy mô cảnh chùa”. Sự việc 
cũng được văn bia ghi lại: “Trước đó dân làng Cẩm Bào 
đã thỉnh Ni sư Minh Nguyệt trụ trì chùa Long Cảm vào 
lo việc xây dựng chùa. Vì việc này, Ni sư đã thỉnh mời 
Hòa thượng Thanh Nhu vào làm chủ sự giúp đỡ cho 
việc xây dựng chùa”1. 

 Năm 1925, Tổ Thanh Nhu cùng các đệ tử là Thanh 
Thi, Thanh Chí, Thanh Nhàn, Thanh Vịnh, Thanh Từ, 
Thanh Lượng được sự giới thiệu của vị Ni sư trụ trì chùa 
Hương Quang đã đi hoằng hóa tại chùa Quảng Phúc, xã 
Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, 
Tổ đã giao cho đệ tử là Tỷ khiêu Thích Thanh Thi ở lại 
trụ trì chùa2.

Bia Sáng kiến Quảng Hòa tự bi ký3 chùa Quảng Hóa 
ghi: “nhân lại hạnh ngộ gặp được Cổ Loan Pháp chủ 
Thiền sư đặt tên cho là Quảng Hóa”. Văn bia cho biết: 
Hai đệ tử của thiền sư Tâm Định (Thích Thanh Định 
(?-1926) tức Minh Lãng thiền sư là Thanh Hoán và 
Thanh Vinh cùng nhau xây dựng ngôi chùa mới. Xây 
xong, may gặp Tổ Thanh Nhu bèn thỉnh Tổ đặt tên 
cho chùa, Tổ đã dựa vào ý nghĩa của chùa Quảng Thọ 
mà đặt tên cho chùa là Quảng Hóa. Sau khi sư huynh 
Thanh Hoán vào trụ trì chùa Diệc ở thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An, thiền sư Thanh Vinh được giao làm trụ 
trì chùa Quảng Hóa.

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập văn 
bia Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, tập 1, Nxb Thanh Hóa, 2017, tr441.
2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hành trạng chư 
tăng ni Thanh Hóa, tập 1, Nxb Thanh Hóa, 2017, tr76.
3.  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập văn 
bia Phật giáo Thanh Hóa, tập 1, Nxb Thanh Hóa, 2017, tr471-472.
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Ngài viên tịch ngày mồng 2 tháng 5 năm Giáp Tuất 
(1934) hưởng thọ 74 tuổi, hơn 40 Hạ lạp.

Hàng đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh Nhu rất 
đông, tiêu biểu có:

1. Hòa thượng Thích Thanh Nghi, chùa Xuân Vũ, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Hòa thượng Thích Thanh Thực, chùa Phúc Sơn, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Hòa thượng Thích Thanh Sách, chùa Lau, Ninh 
Nhất, TP. Ninh Bình.

4. Hòa thượng Thích Thanh Vân, chùa Chải, TP. Ninh 
Bình.

5. Hòa thượng Thích Thanh Thi, chùa Quảng Phúc, 
Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

6. Hòa thượng Đức Tuệ, chùa Sùng Đức, quận Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tháp mộ ngài tại chùa Cổ Loan. Bài vị khắc trên tháp 
ghi: Nam mô Định Phương bảo tháp Ma ha Sa môn truyền 
Lâm Tế phái pháp húy tự Thanh Nhu Thích Trạm Trạm 
thiền sư.

Tổ Thanh Nhu là bậc cao tăng có công lao hoằng dương 
Phật pháp tại tỉnh Ninh Bình và truyền phái thiền Lâm 
Tế chính tông vào Thanh Hóa. 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đại Đồng - Nguyễn Hồng Dương - Nguyễn Phú Lợi, 
Lịch sử Phật giáo Ninh Bình, Nxb Tôn giáo, 2017;
2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập văn 
bia Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, tập 1, Nxb Thanh Hóa, 2017.
3. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Hành trạng 
chư tăng ni tỉnh Thanh Hóa, tập 1, Nxb Thanh Hóa, 2017.
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Ngôi chùa có lịch sử  
gần 300 năm ở TP. Hồ Chí Minh

                    
      ĐINH HỮU CHÍ
           

Ở TP. Hồ Chí Minh có hai ngôi chùa tên Huê 
Nghiêm, một ở đường Đặng Văn Bi, quận Thủ 
Đức và một ở đường Lương Định Của, Quận 2. 

Cả hai đều có kiến trúc hoành tráng, tuy nhiên về thời 
gian thì hai ngôi chùa hiện diện ở vùng đất phương Nam 
cách nhau trên 200 năm.

Nhìn cổng tam quan và kiến trúc ngôi chùa Huê 
Nghiêm ở số 204 đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, ít có người biết đây là một trong những 
ngôi chùa có lịch sử xưa nhất có mặt ở TP. Hồ Chí Minh 

Cổng tam quan chùa Huê Nghiêm ở quận Thủ Đức 
TP. Hồ Chí Minh
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cách nay gần 300 năm. Thuở ban đầu, ngôi chùa nhỏ 
được dựng lên trên vùng đất thấp ở Linh Sơn thôn, Gia 
Định tỉnh, thuộc địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ 
Đức TP. Hồ Chí Minh. Vị trí ngôi chùa xây dựng lúc ban 
đầu cách ngôi chùa hiện nay khoảng 100 m.

Thượng tọa Viện chủ Thích Minh Đạo tiếp tôi tại hậu 
liêu, kể chuyện về sự tích ngôi chùa: 

“Thuở trước có bà Nguyễn Thị Hiên (1763 – 1821), 
một Phật tử chí thành, pháp danh Liễu Đạo, tự Thành 
Tâm, đổi đất tư với đất làng và sau đó cúng đất để xây 

Một trong 3 tượng Phật cổ của chùa Huê Nghiêm 
(thoạt trông không thể biết đây là pho tượng cổ)

Ảnh: HC  
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lại ngôi chùa mới khang trang hơn. Bà Hiên không chỉ 
hiến mảnh đất để dựng chùa mà còn là một thí chủ nổi 
tiếng về lòng từ thiện. Đến cuối đời, trước ngày tạ thế, 
bà bảo với mọi người rằng mình sẽ lâm chung vào ngày 
mồng 1 tháng 6. Rồi bà nhờ người thân viết vào lòng 
bàn tay bằng sơn đỏ với dòng chữ: “Nguyễn Thị Hiên, 
Hoa Nghiêm Tự, làng Linh Chiểu Đông, Gia Định, 
An Nam”. Tục truyền, do công đức lúc sanh tiền nên 
sau khi tạ thế, bà được đầu thai làm công chúa triều 
nhà Thanh (Trung Quốc). Truyền thuyết kể rằng: Năm 
1821, Hoàng hậu nhà Thanh sanh một công chúa có 
một bàn tay nắm lại, trên lòng bàn tay nổi một dòng chữ 
màu son: “An Nam quốc, Gia Định tỉnh, Linh Sơn 
thôn, Hoa Nghiêm tự”. Các thầy phong thủy triều nhà 
Thanh tâu với vua: “Nếu ở xứ An Nam có hiện tượng 
như vậy thì lấy nước giếng của chùa đem về rửa tay cho 
công chúa, dòng chữ trên lòng bàn tay công chúa sẽ 
đước xóa đi và bàn tay công chúa sẽ tự nhiên mở ra”. 
Vua nhà Thanh nghe tâu như vậy liền gửi sứ giả qua Việt 
Nam để làm rõ nguyên nhân. Sứ giả tìm tới chùa Hoa 
Nghiêm và được Tổ Tế Lý (1763 – 1829), xác thực sự 
việc. Sau khi biết rõ lai lịch bà Nguyễn Thị Hiên, sứ giả 
đã kể lại cho Tổ biết điều linh diệu của sự việc trùng 
hợp ở hai nơi cách xa nhau… Sau đó, vua nhà Thanh 
cho đúc một tượng Phật, một đại hồng chung rồi cho 
người mang dâng cúng cho chùa Hoa Nghiêm cùng xin 
phép Tổ cho trùng tu lại ngôi chùa và xây lại ngôi mộ 
bà Nguyễn Thị Hiên ở trong khuôn viên chùa theo kiểu 
kiến trúc người Hoa”…

Sau đó, Thượng tọa Viện chủ đi mở khóa cửa tiền sảnh 
rồi hướng dẫn tôi vào bên trong, chỉ và giải thích cho tôi 
biết hiện tại chùa còn lưu giữ 3 tượng Phật cổ: một tượng 
bằng đồng trên 200 năm tuổi và hai tượng bằng gỗ mít tất 
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cả được sơn nhũ màu vàng, thoạt trông không thể biết đó 
là di vật cổ!... 

Chùa được Thiền sư Thiệt Thụy – Tánh Tường (1681 
– 1757) khai sơn vào thế kỷ XVIII. Nhiều tư liệu hiện nay 
xác định chùa được thành lập vào năm 1721. Tên chùa 
lấy từ tên bộ kinh Hoa Nghiêm.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm của chùa là: Hòa thượng Thiệt 
Thụy – Tánh Tường (đời thứ 35 Lâm Tế Chánh Tông), 
Hòa thượng Tế Lý – Quảng Đức (đời thứ 36 Lâm Tế 
Chánh Tông), Hòa thượng Liễu Xuân – Tiên Minh (đời 
thứ 37 Lâm Tế Chánh Tông), Hòa thượng Đạt Lý – Huệ 
Lưu (đời thứ 38 Lâm Tế Chánh Tông), Hòa thượng Từ 
Thông – Hồng Tín (đời thứ 40 Lâm Tế Gia Phổ), Hòa 
thượng Nhật Lượng – Trí Độ (đời thứ 41 Lâm Tế Gia 
Phổ), Hòa thượng Lệ Phương – Thiện Bửu (đời thứ 42 
Lâm Tế Gia Phổ).

Chùa là nơi phát xuất nhiều vị cao tăng của Phật giáo 
miền Nam, như Thiền sư Tế Giác – Quảng Châu tức Tiên 
Giác – Hải Tịnh, Thiền sư Đạt Lý – Huệ Lưu, Hòa thượng 
Thích Từ Văn, Hòa thượng Thích Trí Đức, Hòa thượng 
Thích Trí Quảng…

Thiền sư Tế Giác – Quảng Châu được xem là vị Tổ 
quan trọng nhất ở miền Nam vào thế kỷ XIX. Ngài Tế 
Giác xuất gia với Tổ Thiệt Thụy, sau đấy, trên đường 
tiến tu, ngài đã đến tham vấn học đạo với Tổ Phật Ý 
– Linh Nhạc. Vâng lời chỉ dạy của Tổ Phật Ý, ngài cầu 
pháp với Tổ Tổ Tông – Viên Quang nên có tên là Tiên 
Giác – Hải Tịnh (theo dòng truyền thừa của hệ Lâm Tế 
Gia Phổ). Năm 1825, vua Minh Mạng sắc phong chức 
Tăng cang cho ngài và bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Mụ 
(Huế). Đến đời Thiệu Trị, ngài được cử làm trụ trì chùa 
Giác Hoàng. Ngài đã giáo dưỡng, đào tạo nhiều nhân tài 
cho Phật giáo. Ngài đã trở thành Tổ sư của cả ba tông: 
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Lâm Tế Chánh Tông, Lâm Tế Gia Phổ và Tế Thượng 
Chánh Tông.

Chùa Huê Nghiêm được trùng tu nhiều lần. Lần trùng 
kiến lớn nhất vào cuối thế kỷ XIX do Thiền sư Đạt Lý – 
Huệ Lưu tổ chức. Kiến trúc chùa hiện nay được thay đổi 
ở những lần trùng tu vào các năm 1960, 1969, 1990 và 
2003 do các ngài Thiện Bửu, Trí Đức và Trí Độ tổ chức, 
với mái ngói chồng diêm, các đầu đao cong vút. Bờ nóc 
mái trang trí những hoa sen cách điệu. Lần đại tu gần đây 
nhất là vào năm 2011. Ngày nay chùa mang dáng vẻ kiến 
trúc hiện đại.

Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Chính giữa tôn trí 
tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quan 
Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí). Bàn thờ kế tiếp thờ 
Thích Ca Tam Tôn (đức Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, 
Bồ tát Phổ Hiền). Trước có tượng Thích Ca Đản sanh và 
bảy vị Phật Dược Sư. Bàn thờ hai bên thờ Bồ tát Quan 
Âm Thiên thủ Thiên nhãn và Bồ tát Di Lặc. Sau điện 
Phật, có bàn thờ linh vị chư Tổ và bàn thờ bà Nguyễn Thị 
Hiên cùng chư vị Phật tử quá cố.

Khuôn viên chùa khá rộng, có nhiều tháp cổ. Tam quan 
chùa và đài Quan Âm ở sân trước chùa được xây vào năm 
1990. Vườn chùa có nhiều cây xanh bóng mát, có 9 ngôi 
tháp cổ với nhiều kiểu dáng khác        

Chùa Huê Nghiêm là một di tích Phật giáo quan trọng, 
là nơi dừng chân, sống đạo và hành đạo của nhiều vị 
danh tăng uyên thâm Phật pháp, có đạo hạnh và có đạo 
đức. Chùa cũng là bằng chứng về trình độ kiến trúc và 
phong tục tập quán của người Việt trên vùng đất mới khai 
phá, mở ra nền văn minh trên vùng đất hoang sơ.

Hằng năm, rất đông Tăng Ni, Phật tử khắp nơi về chùa 
dự lễ húy kỵ Tổ khai sơn vào ngày 06–10 âm lịch và húy 
kỵ Tổ Huệ Lưu vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch. 
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Bài thứ nhất

TỪ - VÔ - LƯỢNG - TÂM

Từ là dung chứa chúng sinh
Trong cõi trược thế, hiển linh nương vào

Từ Cam lộ vị thanh cao
Cứu khổ cứu nạn, khổ nào... độ qua

Từ là thâu nhiếp gần xa
Hơn thua, dài ngắn, thiện, tà thế gian

Từ là Tâm tỏa hào quang
Ban vui dẫn dắt ngập tràn yêu thương

Từ do Bồ tát mười phương
Tu bao nhiêu kiếp, để nương tựa vào

Tâm từ... bậc Trí tuệ cao...
Quyền biến phương tiện nhiếp vào độ sinh...

Tôi xin dẫn chuyện trong Kinh
Vua A Xà Thế vô minh tin vào

Đề Bà Đạt Đa mưu cao 
Voi dữ uống rượu thả lao ra đường

Bấy giờ mới sáng tinh sương
Tỷ khiêu theo Phật trên đường tới đây

Voi lao về phía Phật ngay
Tỷ khiêu chạy hết còn Ngài A Nan

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
TỪ - BI - HỶ - XẢ

       PHÚC AN



TỦ SÁCH PHẬT HỌC132

TỪ QUANG TẬP 24

Phật nhập Định, đứng giữa đàng
Đại Từ Tâm khởi để hàng phục voi

Tay Phật hướng về voi thời
Năm Sư tử hiện từ nơi tay Ngài

Hàng phục voi dữ được ngay
Voi quỳ lạy, Phật dùng tay xoa đầu

Phật dạy Tâm Từ Pháp mầu
Sư tử - voi thấy, Ta đâu mượn trừ

Sư tử cảnh giới Đại Từ
Tăng nhìn chẳng thấy, voi như tựa vào

Đại Từ Tâm đạt ngôi cao
Phương tiện quyền biến ác nào cũng thâu

Tùy theo ác mà đối đầu
Quy phục hàng phục - Pháp Mầu Từ Tâm

Từ Tâm là Pháp Thậm thâm
Từ Tâm - Cam lộ thủy - phần Bi Tâm

Lời Kinh dẫn ý phân trần
Phật dạy Từ - Vô Lượng Tâm - Đại Từ

Bài thứ hai
BI - VÔ - LƯỢNG - TÂM

Bi là hết thảy chúng sinh
Đều cùng thương cảm như tình mẹ con

Muôn loài không có thiệt hơn 
Thương như con một dại khôn tháng ngày

Đại Bi Tâm thương cõi này
Tham sân si mạn hàng ngày tạo ra

Cõi này cảnh giới Sa bà
Vui buồn vừa khởi tội là tạo ngay

"Ít muốn biết đủ" mới hay!
Nếu mà tham dục hàng ngày tạo nên



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 133

 TỪ QUANG TẬP 24

Không còn nhường dưới kính trên
Của mình không phải thấy liền đoạt ngay

Phạm vào Trộm cắp là đây!
Vật nuôi vật thả hàng ngày quanh ta

Cùng chung sống ở Sa bà
Cớ sao mang giết tội là Sát sinh!

Yêu thương nam nữ ái tình
Không là chồng vợ biết mình Tà dâm

Ba tội trên thuộc nghiệp Thân
Dối cha dối mẹ trăm phần con hư

Tội này Khẩu nghiệp đấy như!
Khởi tâm uống rượu - Ý từ nghiệp ban

Nghiệp "Thân - Khẩu - Ý" rõ ràng
Cõi này dễ phạm tội mang ngục hình

Đại Bi thương xót chúng sinh
Đều do gốc tội Vô minh dẫn về
Bồ tát thương chúng sinh mê

Thi nhau phạm tội hả hê tháng ngày
Bồ tát nguyện về cõi này

Cõi chưa có Phật, nhiều thầy tự xưng
Dẫn dắt đồ chúng đã từng

Bất thiện, tích ác - vui mừng lả lơi
Bồ tát nguyện vào cuộc đời

Sa bà uế trược nhiều lời thị phi
Sáu năm khổ hạnh Tu trì

Bồ đề thiền tọa nguyện vì... tại đây
Nguyện Tu thành Phật nơi này

Nói Kinh thuyết Pháp... xưa - nay tu hành
Cứu khổ cứu nạn chúng sanh

Yêu thương dẫn dắt như cành liền cây
Giáo lý tụng học đêm ngày

Tạng Kinh tạng Luật hiển bày độ sanh...
Đồng tu Tứ chúng nguyện thành

Chứng Vô Thượng Giác chậm nhanh độ đời
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Bồ tát Đại Bi không rời
Tâm - Tứ - Vô - Lượng tùy thời hiển linh

Độ cho hết thảy chúng sinh
Tây phương Cực lạc hữu tình đồng Tu

Tâm Bi đồng trụ Tâm Từ
Bi Vô Lượng Tâm - Như Như Độ đời...!

Bài thứ ba

HỶ - VÔ - LƯỢNG - TÂM

Hỷ ai cũng biết là vui
Hỷ trong đạo Phật ai người hiểu đâu

Pháp Phật vừa rộng vừa sâu
Học Pháp phát nguyện tâm cầu hiểu Kinh

Hỷ là hoan hỷ tâm mình
Khi cười ta thấy thuận tình anh em

Nụ cười diệt được nhỏ nhen
Dẫn luồng gió mát tưới lên tâm mình

Thần kinh võng xuống, mặt xinh
Vẻ căng thẳng biến, hiện hình tươi vui

Nụ cười sẵn có đó thôi
Khi giận ai nhớ đến cười xả đi

Nụ cười Pháp Hỷ là vì
Đối trị nóng giận sân si ở đời
Thấy người la hét nhiều lời

Chỉ cần cười được kệ người vượt qua
Cõi này là cõi Sa bà

Sân si nóng giận thật là khổ thay
Khổ vì nung đốt tâm này

Lửa giận chỉ muốn nói thay bằng lời
Cũng là "cửa miệng" mà thời

Giận nên kỵ nhất dùng lời nói ra
Im đi lại nén trong ta

Lửa tâm mà nén vượt qua thế nào
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Dùng lời là chiêu sân vào
Lửa đổ thêm lửa "anh hào" cũng thua

Nụ cười không phải đi mua
Cười: nhiếp chữ Nhẫn đổi thua bớt thù

Bậc trí cho đến kẻ ngu
Cười là phương pháp diệt trừ giặc sân

Một ngày cười mấy trăm lần
Theo Đức Di Lặc hội phần Long Hoa

Một điều vi diệu đó là
Thành Phật ở cõi Sa bà Đương lai

Di Lặc Giáo chủ là Ngài
Phật Thích Ca thọ ký lâu dài tương lai

Tượng Đức Di Lặc nhắc ai
Cười: Pháp thành Phật được Ngài diệt sân

Có bao nhiêu bậc Thánh Nhân
Chỉ Ngài Di Lặc chứng phần Như Lai

Cười: là Phật dạy những ai
Cười: là Pháp hỷ an bài diệt sân

Hỷ trong Tứ Vô Lượng Tâm
TỪ - BI - HỶ - XẢ diệu phần Như Lai...!

Bài thứ tư 

XẢ - VÔ - LƯỢNG - TÂM

Xả là Tu đạt Tâm không
Không là không chấp không mong lợi mình

Buông mà không bỏ chúng sinh
Xả là duyên với hữu tình biển mê
Chúng sinh phương tiện dẫn về

Cứu khổ cứu nạn, chẳng chê con nghèo
Xả hạnh Bồ tát tu theo

Nhẫn nhục trong Xả... cánh bèo nhẹ trôi



TỦ SÁCH PHẬT HỌC136

TỪ QUANG TẬP 24

Xả là không còn anh tôi
Hơn thua cao thấp chuyện đời trái ngang

Xả là Tâm không giàu sang
Giúp không thấy thí, hân hoan không mừng

Xả chư Bồ tát đã từng
Tu bao nhiêu kiếp trong rừng chúng sinh

Chúng sinh tham đắm Vô minh
Giả cho là thật chấp mình có - không

Xả là tự thấy trong lòng
Vô thường là Pháp chẳng mong chẳng chờ

Vô thường thuận chẳng hoan hô
Vô thường khi nghịch làm ngơ an bài

Xả là không chấp ngắn dài
Có không được mất đúng sai ở đời

Xả - Vô - Lượng - Tâm tùy thời
Như mặt đất chứa đầy vơi... muôn loài

Đất khoanh rộng hẹp ngắn dài
Nhà cao tầng thấp mặc ai cuộc đời

Đất không than trách một lời
Đất vẫn là đất mặc người với nhau
Xả - Vô - Lượng - Tâm Pháp mầu

Tâm Hư Không Đại, không cầu - không buông
Cầu - Buông là pháp vô thường

Hư Không Vô Lượng thấy buông chỗ nào
Ngôi nhà chọc trời tầng cao

Xây lên phá bỏ vì sao? Việc người
Hư Không chẳng than một lời

Hơn thua cao thấp con người đấy ư
Xả - Vô - Lượng - Tâm Đại Từ

Đại Bi - Hỷ - Xả - Chân Như.., Niết bàn...!

Tháng 9 Đinh Dậu
PL 2561 DL 2017
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Phật giáo trong đời sống  
tộc người Ê Đê ở Đắk Lắk hiện nay

      
     THÍCH TỊNH QUANG  

     (Y CHANG)

Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên đại ngàn nói chung, 
đón được bước chân du nhập của Phật giáo khá muộn 
mãi đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Phật giáo theo 
bước chân người Kinh lên Tây Nguyên lập nghiệp và được 
xuất hiện với địa danh Pagode (chùa tháp) trên địa bàn 
thị xã Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk1. Từ đầu thế kỷ XX, theo 
bước chân của lưu dân, chư Tăng từ miền xuôi cũng bắt 
đầu lên Đắk Lắk hành đạo, hỗ trợ đời sống tinh thần, tín 
ngưỡng. Đến những năm trước 1945, khi vua Bảo Đại 
thực hiện những chuyến công du lên Buôn Ma Thuột, 
Phật giáo đã có dấu hiệu lan tỏa bởi những đóng góp của 
Hoàng thái hậu Từ Cung và bà Thứ phi Mộng Điệp khi 
lập nơi thờ Phật và tụng niệm ngay Hồ Lắk.

Vào năm 1949, số động Phật tử người kinh đã quy tụ 
và xây dựng 4 căn nhà ở đường Quang Trung (TP. Buôn 
Ma Thuột) làm nơi thời Phật để lễ bái dưới sự hướng dẫn 

1.  Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Buôn 
Ma Thuột ( 2014), Lịch sử Đảng bộ thị xã Buôn Ma Thuột (1930- 
1975), Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC138

TỪ QUANG TẬP 24

của Thiền sư Trí Nhiễm (pháp hiệu Thiện Minh), lúc bấy 
giờ được Giáo hội Phật giáo Trung phần giao trách nhiệm 
tổ chức công cuộc hoằng pháp ở các tỉnh Trung trung bộ 
và Tây Nguyên2.  Với những nỗ lực và thông qua sự giúp 
đỡ của bà Mộng Điệp cũng như Đoan Huy Hoàng thái 
hậu một ngôi chùa theo phong cách Huế đươc hình thành 
trên khu đất trên 7 ha do cụ Bùi Huy (anh ruột bà Bùi 
Mộng Điệp) hiến cúng, lấy tên là Khải Đoan và cũng là 
ngôi chùa đầu tiên ở Đắk Lắk dưới sự gia tâm cầu nguyện 
của đức Hội chủ Thích Tịnh Khiết cùng quý Hòa thượng 
Thích Trí Thủ... Năm 1953, sau khi xây dựng xong nhà 
Tổ chùa Khải Đoan, Giáo hội Phật giáo Trung phần đã bổ 
nhiệm Đại đức Thích Đức Thiệu đảm nhiệm trụ trì chùa. 
Từ đó, Khải Đoan trở thành trung tâm sinh hoạt tu học 
của Phật giáo Đắk Lắk. Tại đây, chúng ta đã thấy kiến 
trúc chùa Khải Đoan đã có sự hòa nhập, gần gũi với văn 
hóa đồng bào dân tộc thiểu số “từ nhà hậu tổ cũng như 
Chánh điện đều do bàn tay khéo léo của các nghệ nhân 
cố đô vào thực hiện. Tất cả các nét điêu khắc chạm trỗ 
hoa văn trên gỗ, đến cả giao long trên nóc mái đều rất hài 
hòa. Hình ảnh giao long uốn lượn mềm mại giữa khung 
cảnh núi rừng Tây Nguyên tạo thành nét đặc thù mang 
ý nghĩa đoàn kết Kinh – Thượng trong cộng đồng dân tộc 
Việt”3. Đặc biệt, tại chùa Hoa Nghiêm, huyện CưM’gar 
tỉnh Đắk Lăk đã thể hiện tinh thần hòa nhập của Phật 
giáo với văn hóa dân tộc đó là hai câu đối trước cổng là: 
“Nhà bất biến không kể thượng kinh cồng chiêng chuông 
trống trầm bổng thảy là lời diệu Pháp/ Cửa tùy duyên 

2. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 1, Nxb Văn học, Hà 
Nội năm 1994 trang 304.
3. Thích Minh Đăng, Lịch sử tự viện tỉnh Đắk Lắk, Nxb Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr.13.
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chẳng phân thiền tịnh lớn nhỏ nhanh chậm trước sau đều 
đến cõi chân như”4. 

Từ sau năm 1951, Phật giáo Đắk Lắk thể hiện sự phát 
triển vượt bậc khi nhiều cơ sở thờ tự của nhiều hệ phái 
được xây dựng, Tổ chức Gia đình Phật tử được hình 
thành và nhân rộng, các cơ sở giáo dục và từ thiện xã hội 
Phật giáo ra đời… Năm 1963, cùng cả nước, Phật giáo 
Đắk Lắk đi vào khúc quanh lịch sử đau thương nhưng 
hào hùng khi dấn thân đấu tranh bảo vệ Phật giáo trước 
sự kỳ thị của chế độ Ngô Đình Diệm, trong đó ngọn lửa 
Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân5 là một trong 
những biểu tượng.

Sau khi nước nhà thống nhất, Phật giáo Đắk Lắk dù 
hết sức nỗ lực nhưng mãi đến 1986 mới thành lập được 
Ban Trị sự do thiếu chư Tăng Ni. Lúc này, toàn tỉnh chỉ 
có 6 vị Tăng Ni trong khi số lượng cơ sở tự viện và Phật 
tử bắt đầu đông đảo. Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của Thượng 
tọa Thích Quang Huy, Trụ trì chùa Khải Đoan đồng thời 
là Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội nhiệm kỳ I (1986 - 1991), 
Phật giáo Đắk Lắk dần kiện toàn nhiều mặt trong tình 
hình mới, thành lập được 3 Huyện hội Krông Pach, 
Krông Buk (Buôn Hồ) và Cư M’gar, chủ yếu do cư sĩ 
đảm nhiệm.

Phật giáo đến với tộc người Ê Đê ở Đắk Lắk
Nói đến quá trình Phật giáo đến với tộc người Ê Đê, 

phải kể đến sư Giác Sỹ - người có công đầu trong việc 
truyền bá đạo Phật đến với đồng bào Ê Đê. Vào những  
năm 1986, có vị Phật tử pháp danh Thiện Ý vào buôn 
Sut’Mdrang quen với hộ gia đình Y Sê Niê và Y Heo Ê 

4. Sdd. Trang 289.
5.  Trang web http://khaidoan.com.vn/vi/news/Gioi-Thieu/THANH-
TU-DAO-THICH-QUANG-HUONG-2196/
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ban, lúc đầu vị đó giúp đỡ người đồng bào trong đời sống, 
cho thuốc khi có người bị bệnh và  chỉ cách làm cà phê, 
trồng tiêu v.v… rồi rủ mọi người cùng đi về chùa, tịnh xá 
tập tu mỗi khi có lễ hoặc vào 14, 15, 30, mồng 1... Sau 
đó, Thiện Ý  đi xuất gia học đạo với sư Giác Dũng  tại 
tịnh xá Ngọc Quang và có pháp hiệu là Giác Sỹ. Lúc bấy 
giờ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
vừa thành lập với người đứng đầu là Hòa thượng Thích 
Quang Huy. Năm 1987, sư Giác Sỹ lại vào buôn giúp đỡ 
hướng dẫn đồng bào tu tập. Tại đây, gia đình Y Heo Ê 
Ban đã cúng cho sư một lô đất trong vườn khoảng năm 
trăm mét vuông để Sư dựng một cái nhà sàn thờ Phật. 
Sau khi nhà sàn được dựng lên, có khoảng 20 hộ gia 
đình (theo văn hóa của người Ê Đê mỗi hộ gia đình sống 
chung trong một nhà sàn có khi hơn mười thành viên) về 
đây tu tập. Sư bắt đầu hướng dẫn mọi người ngồi thiền, 
tụng kinh, niệm Phật. Sư  nói cho đồng bào hiểu về luật 
nhân quả, khuyên đồng bào sống hiếu kính ông bà tổ 
tiên, tập ăn chay. Ban đầu, Sư gặp khá nhiều khó khăn để 
thuyết phục đồng bào Ê Đê đồng thuận và thực hành theo 
những gì được dạy trong giáo lý nhà Phật. Khó khăn ấy 
chủ yếu là do đặc trưng văn hóa và luật tục của người Ê 
Đê. Tộc người Ê Đê vốn theo tín ngưỡng đa thần (vạn vật 
hữu linh) nên tất cả các nghi lễ trong đời sống đều phải 
cúng tế. Có lễ thì một con gà, có lễ thì một con heo với ba 
ché rượu, có lễ thì một con heo với năm ché rượu, có lễ 
thì một con heo với bảy ché rượu, có lễ thì cúng tới trâu, 
v.v… Với người Ê Đê, vật cúng tế là cách để đồng bào thể 
hiện sự tôn kính chư thần, đồng thời, trong mỗi nghi lễ 
và vật tế lễ ấy còn chứa đựng cả lời nguyện cầu, mong 
ước một cuộc sống ấm no, an lành, phồn vinh cho buôn 
làng. Hơn nữa, người Ê Đê theo văn hóa nương rẫy, lao 
động chân tay là chính nên cần phải ăn uống nhiều mới 
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khỏe. Họ quan niệm muốn khỏe thì phải ăn uống nhiều 
thịt. Do đó, rất khó để “nói” cho đồng bào đồng thuận với 
chủ trương ăn chay trưởng dưỡng tâm từ trong mỗi con 
người. Nhưng, bằng sự kiên trì, lòng yêu thương, thái độ 
chân thành, tận tâm của chính mình, sư Giác Sỹ đã dần 
dần thuyết phục được đồng bào thực tập ăn chay hiểu và 
bỏ đi các nghi lễ không phù hợp (ví dụ như bệnh thì phải 
đi khám và uống thuốc mới hết chứ không phải cúng mới 
hết). Tiếp đến, về vấn đề tâm linh về tín ngưỡng đa thần 
mà bây giờ bảo họ quay về một thần thì cũng rất là khó. 
Nhưng cũng nhờ trong thời gian tiếp xúc với đồng bào, 
Sư đã học được tiếng của tộc người Ê Đê nên Sư cũng 
giải thích cho hiểu rõ về Yang Phật “Yang Phật tốt lắm 
hay giúp đỡ mọi người!”. Khi người Ê Đê đề cập đến các 
Yang cõi trời thì sư cũng nói Phật giáo cũng đề cập đến 
cõi trời, rồi Sư kể những câu chuyện trong kinh Địa Tạng 
nói về Yang Phật cũng từng lên cõi trời để thuyết pháp độ 
Hoàng hậu Ma Gia (Hoàng hậu Ma Gia sau khi sinh Thái 
tử Sĩ Đạt Đa được bảy ngày thì chết về cõi trời Đao lợi, ở 
cõi trời Đao Lợi tuy đầy đủ phước báu nhưng vẫn khổ vì 
sau khi hưởng hết phước rồi vẫn phải chịu sinh tử luân 
hồi trong sáu cõi). Khi đề cập đến các Yang thần sông, 
thần núi, thần suối, thần đất thì Sư cũng nói trong Phật 
giáo cũng có vị thần như vân, lôi, âm, điện sau này các 
thần đó cũng được đưa vào chùa thành chùa Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp lôi, Pháp Điện, còn khi đề cập đến các 
Yang tầng dưới đất thì Sư cũng kể câu chuyện trong kinh 
Vu Lan Bồn nói về hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên sau 
khi tu tập chứng được thần thông rồi ngài đi xuống địa 
ngục tìm mẹ. Còn nói đến luật tục thì tộc người Ê Đê coi 
luật tục nhưng một nguyên tắc sống về những quy định 
thờ cúng tổ tiên, không được trộm cắp, ngoại tình, giữ 
gìn bến nước, vv... thì trong Phật giáo cũng có những giới 
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cấm như: không được sát sanh, không được trộm cắp, 
không được tà dâm, không nói dối, v.v... Như vậy, nhìn 
chung trong quan niệm về đời sống văn hóa của tộc người 
Ê Đê và văn hóa phương tiện của Phật giáo cũng có nét 
tương đồng gần gũi. Từ đó, tộc người Ê Đê hiểu, chấp 
nhận và quy y với Yang Phật...

Một điểm đặc biệt đáng ghi nhận nữa chính là sự hòa 
hợp, gắn kết giữa nghi lễ Phật giáo và văn hóa nghi lễ 
của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Mỗi dịp lễ 
lớn của giáo hội tổ chức đều có sự tham gia của đội cồng 
chiêng đón rước có một sự hài hòa giữa nghi lễ Phật giáo 
và văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tiếp nối tinh 
thần Phật giáo đến với đồng bào dân tộc thiểu số, chùa 
Phước Bình, huyện Krông Păk hàng tuần tổ chức khóa tu 
“Một ngày an lạc” dành cho đồng bào dân tộc mỗi tuần 
một lần, trung bình khoảng 100 lượt người tu học, với 
nghi lễ đan xen Kinh – Thượng nhịp nhàng theo bước 
chân kinh hành niệm Phật hòa trong tiếng mõ được làm 
bằng ống tre. Chùa Hoa Nghiêm ở huyện CưMgar hàng 
tháng tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho đồng 
bào dân tộc Ê Đê mỗi tháng một lần, trung bình khoảng 
300 lượt người tham gia tu tập với các nội dung như: 
Tụng kinh, kinh hành niệm Phật, ăn cơm trong chánh 
niệm, ngồi thiền và chia sẻ Phật pháp.  Bên cạnh đó còn 
có chùa Quảng Trạch, huyện Lăk, vị trù trì chùa này dạy 
đồng bào hãy xem đây là “ngôi nhà chung” nên Phật tử 
người dân tộc tập trung về đây xây dựng chăm lo công 
việc của chùa như công việc cho gia đình và tối về tụng 
kinh hàng đêm.

Huyện Lăk, mặc dù chỉ có 3 tự viện chính thức được 
sinh hoạt trong lòng Giáo hội, Tăng Ni cũng chỉ đếm 
trên đầu ngón tay, nhưng các công tác Phật sự, đặc biệt 
là các công tác thiện sự đối với đồng bào Ê Đê đã được 
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các chùa quan tâm, thường xuyên tổ chức các chuyến 
từ thiện, trao tặng nhà tình thương, trao học bổng, tặng 
quan tài cho gia đình có tang chế. Và nay, Giáo hội 
Phật giáo huyện Lăk đã mạnh dạn tổ chức khóa tu cho 
thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số để góp phần 
vào sự nghiệp trồng người và nuôi dưỡng tính thiện 
trong tâm hồn những chủ nhân tương lai của đất nước, 
đây là việc làm hết sức có ý nghĩa. Khóa tu sẽ được duy 
trì mỗi tháng một lần vào các ngày Chủ nhật và sẽ luân 
phiên tại các chùa trong huyện.

Phật giáo được truyền vào Tây Nguyên từ đầu thế 
kỷ XX, theo hai hướng: từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk; từ 
Bình Định lên Gia Lai, Kon Tum. Hiện nay, toàn vùng 
có 762.098 Phật tử, với trên 2.000 ngôi chùa, thiền 
viện, 8 cơ sở đào tạo, 6.348 chức sắc, 126 ban đại diện 
Phật giáo. Số lượng Phật tử các tỉnh như sau: Kon Tum 
26.959; Gia Lai 85.403; Đắk Lắk 73.117; Đắc Nông 
26.429; Lâm Đồng 447.490. Đa số chức sắc, Phật tử 
sống gắn bó với dân tộc, hòa vào cuộc sống cộng đồng, 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm. Trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới do Đảng 
ta khởi xứng và lãnh đạo, Phật tử đã nhiệt tình hưởng 
ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa 
đói giảm nghèo ở các địa phương. Trên vùng đất Tây 
Nguyên, chức sắc, Phật tử luôn nêu cao tinh thần cảnh 
giác, sát cánh cùng các dân tộc kiên quyết đấu tranh 
làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của 
các thế lực thù địch, chức sắc cực đoan, hòng gây mất 
ổn định an ninh chính trị địa bàn, phá hoại khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

(Còn tiếp)
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Trang thơ 
 HẠNH PHƯƠNG
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Đồng thể từ bi
Tháng Tư em mỉm nụ cười

Chấp tay lễ Phật! Ơi mười phương hoa.
Nam mô Từ Phụ Thích Ca

Ứng thân Khánh Đản để mà trang nghiêm
Quê hương non nước ba miền

Dựng nêu đất Bụt - bình yên dân lành...

Trần gian cung đón Đản Sanh
Mỗi Tâm mỗi Bụt viên thành nguyện xưa

Quản chi tạt gió xan mưa
Hoa ưu đàm nở, hương vừa ngát đây.

***
Tháng Tư em trẩy hội nầy

Vầng trăng tự tánh tròn đầy Tam Quy
Phân thân bất khả tư nghì

Phật thân Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu
Phật Kim Cương Tuệ rộng sâu

Ta bà ngũ trược làu làu ứng thân. 

Đất kia Địa Tạng trong ngần
Nước kia Cam lộ Quan Âm nuột nà

Non kia hiện bóng Thích Ca
Thế gian Tịnh Độ Di Đà tròn ngôi.

Dừng chân trở bước bồi hồi
Mừng vui Khánh Đản em ngồi hát ca

Tháng Tư đồng vọng ngân nga
Hồng ân Phật Tổ chan hòa mười phương.
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Tượng Phật Quan Âm  
chùa Đa Tốn, Hà Nội

      NGÔ THỊ NHUNG

Tượng Phật Quan Thế Âm (Avalokitesvara) có 
xuất xứ từ Ấn Độ, có nghĩa là Đấng nhìn xuống 
trần gian, hoặc là Đấng nghe được lời ca than của 

trần gian. Trong Đạo Phật, hình tượng Quan Thế Âm là 
biểu tượng của từ bi, xót thương các khổ nạn của chúng 
sinh mà ra sức cứu độ1. Thờ Quan Thế Âm là một hiện 
tượng phổ biến và độc đáo nhất của Phật giáo Việt Nam.

Tượng Quan Âm, không phải là cái gì riêng biệt đối với 
nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, mà nó được thịnh hành 
trên bất cứ nước nào có đạo Phật. Song ở mỗi nơi, mỗi 
chỗ nó đều có những biến thái địa phương nhất định. 
Nguyên thủy ở Phật giáo Ấn Độ, Quan Âm là một nam 
thần. Phật giáo truyền qua phía Đông, Quan Âm lại trở 
thành nữ thần. Đây là một biến thái quan trọng nhất. 
Ngoài ra, biến thái được quy định bởi các dòng Phật giáo 
ở đó là dòng Tiểu thừa hay dòng Đại thừa. Nếu như dòng 
Tiểu thừa, tượng Quan Âm (Avalokitesvara) là sự ghép 
hợp giữa hình ảnh Quan Âm với nữ thần Tara (người mẹ 
đất trong thần thoại Ấn Độ) để trở thành Avalokitesvara 
– Tara như chúng ta đã tìm thấy tại Đồng Dương2; thì ở 

1. http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=vi&ID=5E4059
2. Trần Phương Kỳ: ‘Pho tượng Bồ tát mới tìm được ở Đồng 
Dương’; trong Tạp chí Khảo cổ học, số 2-1979, tr. 60-62
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dòng Đại thừa Quan Âm hay Quan Thế Âm Bồ tát (Bod-
dhi-salva – Avalokitesvara) là sự ghép hợp giữa hình ảnh 
Quan Thế Âm với một vị Bồ tát. Song thực ra dòng này 
người ta coi Quan Âm cũng như một vị Bồ tát. Quan 
niệm rộng rãi của dòng Phật giáo Đại thừa như vậy khác 
hẳn với những quy định ngặt nghèo của dòng Phật giáo 
Tiểu thừa.

Cũng là Quan Âm, người Trung Quốc gọi là Kuan-Yin, 
người Nhật Bản gọi là Kwan-On, riêng ở nước ta cũng có 
nhiều cách gọi khác nhau như Quan Âm, Phật bà Quan 
Âm, Quan Thế Âm Bồ tát... và người ta đã chia Quan Âm 
ra làm 6 loại khác nhau:

1. Quan Âm Chuẩn đề
2. Quan Âm Nghìn mắt nghìn tay
3. Quan Âm Tọa sơn
4. Quan Âm Quá hải
5. Quan Âm Niệm hoa
6. Quan Âm Tống tử (hay Quan Âm Thị Kính).

Tượng Quan Âm chùa Đa Tốn
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Trong bài viết này, tôi xin đề cập đến loại thứ hai là 
tượng Phật Quan Âm Nghìn mắt nghìn tay. Tượng Quan 
Âm ở chùa Đa Tốn, Hà Nội, tuy không có đủ số tay, mắt  
như vậy nhưng đây là lối gọi ước lệ của nhân dân ta vẫn 
hay dùng từ xưa đến nay.

Chùa Đa Tốn còn có tên là chùa Thánh Ân thuộc Đào 
Xuyên, xã Đa Tốn, Gia Lâm (Hà Nội), cách xã Bát Tràng 
1 km rẽ trái là tới chùa. Không rõ chùa có từ bao giờ, theo 
văn bia thì năm 1635, chùa đã được tu tạo, các đời sau 
vẫn tiếp tục tu tạo, lần cuối cùng là vào năm Duy Tân thứ 
10 (1916) làm lại hoàn toàn. 

Cách bài trí tượng Phật trong chùa Đa Tốn giống như 
nhiều chùa ở miền Bắc nước ta. Trong điện thờ Phật, về 
cơ bản được phân ra làm bốn lớp chính.

- Lớp thứ nhất, trên cùng, là tượng Tam Thế.
- Tiếp đến lớp thứ hai là tượng Thích Ca, hai bên có 

Đại Thế Chí và Quan Thế Âm.
- Lớp thứ ba là tượng Thích Ca, hai bên có Văn Thù và 

Phổ Hiền.
- Lớp dưới cùng là tòa Cửu Long.
Phía trước tòa Cửu Long, có hương án; phía sau tòa 

Cửu Long là pho tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn 
tay, ngự trên tòa sen sẽ được giới thiệu dưới đây. Tiếp 
ngay phía sau tượng Phật Quan Âm là tượng Quan Âm 
Thị Kính.

Nổi bật lên về hình thức cũng như về giá trị nghệ thuật 
trong toàn bộ Phật điện ở đây là pho tượng Phật Quan 
Âm Nghìn mắt nghìn tay. 

Tượng Phật bà Quan Âm chùa Đa Tốn cũng mang 
phong cách và dáng dấp chung của tượng Quan Âm ở 
những chùa khác mà chúng ta đã biết, song tượng Quan 
Âm chùa Đa Tốn cũng có nhiều biểu hiện và nét độc đáo 
riêng. Tượng được tạc ở tư thế ngồi xếp bằng, cao 1,32 m,  
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tính cả bệ thì cao 2,55 m. Những cánh tay tạo thành 
vòng sáng rộng 1,55 m. Tượng ngồi gần như bất động 
trong thế ‘tham thiền nhập định’ nhưng lại thoát ra cái 
động của nội tâm qua những cánh tay chính vung ra xung 
quanh với nhiều động tác khác nhau. Những người thợ 
tạc nên pho tượng này tài tình và khéo léo đến nỗi khách 
tham quan có thể đứng ở bất kỳ góc độ nào, chính giữa, 
phía trước, bên phải, bên trái, cũng có cảm tưởng như 
pho tượng đang nhìn về phía mình. Chính điều đó tạo ra 
nét sống động, chân thực của pho tượng.

Cũng giống như các pho tượng Phật Quan Âm khác, 
tượng Phật Quan Âm chùa Đa Tốn được trang trí theo hai 
tuyến, tuyến thật và tuyến tượng trưng.

- Tuyến thật là phần chính của tượng, với đầy đủ các 
chi tiết của một con người thực sự. Có khác chăng là con 
người ở đây không phải có 2 tay, mà có những 42 tay hoạt 
động trong các tư thế khác nhau theo từng cặp một. Toàn 
bộ sự khéo léo và tài tình của nghệ nhân biểu lộ ở cách 
xếp đặt các đôi tay rất phù hợp nên dù ở tư thế nào chúng 
vẫn mang tính chân thực của đôi tay người. Tuyến thật 
này được tạo nên theo phong cách tượng tròn.

- Tuyến tượng trưng (tuyến phụ) là phần vòng sáng ở 
phía sau, tạo bởi 610 cánh tay nhỏ, chia làm năm lớp. 
Tuyến phụ này được tạo nên theo phong cách phù điêu, 
và chính tuyến phụ này đã tạo nên cho pho tượng một cá 
tính thần thoại, siêu thoát, gây cho ta cảm giác như từ 
thân tượng tỏa ra một vòng sáng như ngàn tia hào quang 
rực rỡ, hay như tượng có đôi cánh xòe ra để nâng toàn bộ 
thân bay lên.

Đầu tượng phủ khăn bên ngoài, trong đội mũ, trên 
đỉnh của mũ có tượng Phật Thích Ca ngồi nhập định trên 
tòa sen.

Mặt tượng đầy đặn, đôn hậu, còn giữ được nhiều nét 
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trần tục. Mắt hơi khép, mũi thẳng, má bầu, miệng để tự 
nhiên, tai dài và đeo hoa. Tóc mai chảy ngang qua tai. Cổ 
cao, nhưng chỉ có một ngấn. Thân tượng hơi đầy đặn mặc 
áo nhiều nếp chảy cả xuống mặt bệ. Ngang bụng thắt bao 
rủ xuống hai bên, lẫn vào nếp áo.

Các cánh tay có ống to, tròn và khỏe. Bàn tay với các 
ngón dài xòe ra theo động tác múa rất đẹp. Trừ đôi tay 
chính chắp trước ngực, còn 20 đôi tay phụ vung ra ở 
các tư thế khác nhau nhưng cũng rất khéo léo, hài hòa, 
sống động, nhiều tay nhưng không gây ra cảm giác thừa. 
610 cánh tay nhỏ, kiểu thức tương tự như nhau, xếp đều 
thành năm lớp trước sau ở hai bên sườn.

Chân ngồi xếp bằng, bàn chân lẫn vào trong, chỉ để lộ 
ra phần đầu gối.

Là tượng Phật, nhưng tượng Phật bà Quan Âm chùa 
Đa Tốn không hẳn trang nghiêm và thoát tục, khuôn mặt 
còn giữ nguyên vẻ chân thật. Trong toàn bộ cấu trúc tạo 
hình, tượng có nhiều tuyến ngang, kết hợp với một số 
nếp cong nhịp nhàng nên vững và thoát, chín chắn và 
duyên dáng. Những khối phẳng kín luôn tương phản với 
khối phẳng lớn, cũng như tương phản với những mảng 
mờ và khoảng lõm một cách có cân nhắc3.

Tượng ngự trên tòa sen, do đầu rồng đỡ đưa lên từ mặt 
nước, tòa sen chính là mặt trên của phần bệ sáu cạnh.

Tòa sen cao 0,50 m bao gồm 13 cánh sen chính, 13 
cánh sen phụ và 26 cánh sen cách điệu bố trí xen kẽ 
thành hai lớp trên và dưới. Đầu các cánh sen mập, hơi 
tròn, trong có trang trí hoa văn mây cuốn.

Phần đầu và tay rồng cao 0,23 m đỡ toàn bộ tòa sen. 
Các tay rồng đều có vảy và ba móng sắc, kiểu móng gà.

3.  Chu Quang Trứ: ‘Quan Âm chùa Đa Tốn’ Báo Quân đội nhân 
dân ngày 18-8-1979
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Phần bệ chính có hình khối lục 
giác không đều nhưng cân xứng, 
cao 0,50 m, ngang mặt 0,88 m, dọc 
mặt 1,15 m. Sau mặt xung quanh bệ 
chính được trang trí hoa văn theo 
từng mảng riêng biệt. Hoa văn chủ 
đạo ở đây là cánh sen nổi, cúc dây 
cách điệu, hoa văn chữ S nằm ngang 
và rồng là điển hình của thời Lê.

Toàn bộ phần tượng cũng như 
phần bệ đều được tạc bằng gỗ mít, 

tuy được ghép bằng nhiều mảng khác nhau, nhưng phần 
khép rất khít, có cân nhắc, lại được phủ ngoài bằng một 
lớp sơn son, thếp vàng, cho nên chúng ta có cảm giác như 
là tượng cũng như bệ được tạo bởi một khối gỗ nguyên. 
Do đã quá lâu ngày, cho nên một phần bệ, một số cánh 
tay phụ đã bị mục nát.

Cũng như những pho tượng Quan Âm khác, tượng Quan 
Âm chùa Đa Tốn là một công trình nghệ thuật tuyệt vời, có 
thể xếp vào loại kiệt tác của nghệ thuật tạc tượng Phật Việt 
Nam thời cổ (Phan Như Hồ, Nguyễn Mạnh Cường, 1983). 

Một vài nhận xét:
Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (hay Quan Âm thiên 

thủ, thiên nhãn) là tên gọi chung, là hình ảnh tựu trung 
nhất không cần có một sự lý giải nào về sự tồn tại của 
hình ảnh đó. Hơn thế nữa, người ta đã bỏ qua cả cái 
niêm luật chặt chẽ ‘nghìn mắt, nghìn tay’, mặc dù tượng 
Quan Âm ở chùa Đa Tốn ở đây chỉ có 42 tay lớn và 610 
tay nhỏ, rồi pho tượng ở chùa Hạ (Vĩnh Phú xưa) chỉ có 
từ 32 đến 40 tay và một số nơi khác. Duy chỉ có tượng 
Quan Âm chùa Bút Tháp (Hà Bắc) là đủ cả nghìn mắt, 
nghìn tay. ‘Nghìn mắt, nghìn tay’ đã trở thành sự ước lệ 
và tiêu chuẩn đối với các nhà điêu khắc tượng Phật Việt 
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Nam. Người Việt Nam không chỉ rộng rãi về ngôn từ, mà 
rộng rãi ngay cả trong khuôn mẫu của tượng. Những hình 
tượng học mà tạc nên là biểu tượng cho sự mong muốn 
cầu xin giải thoát mọi khổ đau của cuộc sống trần gian, 
muốn trở về với cõi Phật nhưng lại không lên Niết bàn.

Về niên đại, trên thân tượng không ghi niên đại của 
tượng, nhưng  theo 2 nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ và 
Nguyễn Mạnh Cường lấy phương pháp so sánh với niên 
đại của tượng Quan Âm chùa Bút Tháp làm mốc so sánh 
thì tượng Quan Âm chùa Bút Tháp được các nhà nghệ 
thuật và mỹ thuật Việt Nam xếp vào khoảng giữa thế kỷ 
XVII thì hai ông cho rằng niên đại của tượng Quan Âm 
chùa Đa Tốn có sớm hơn vì hai lẽ: Một là: Tượng Quan 
Âm chùa Đa Tốn giản lược hơn nhiều, số tay, mắt chẳng 
những ít hơn mà những đường nét, hoa văn trang trí cũng 
kém tinh vi, trau chuốt hơn, có đôi phần vội vàng theo 
khuôn mẫu; Hai là: Phần bệ tượng Quan Âm chùa Đa 
Tốn như trên đã trình bày, hoa văn chủ đạo ở đây là hoa 
sen cách điệu, hoa cúc dây, hoa văn chữ S nằm ngang và 
đặc biệt là hoa văn rồng lá, đó chính là những mô típ hoa 
văn điển hình của thời Lê. Hai ông lấy thế kỷ XVI làm 
mốc ra đời của pho tượng Quan Âm chùa Đa Tốn, nghĩa 
là nó xuất hiện sớm hơn tượng Quan Âm chùa Bút Tháp 
chừng một thế kỷ, là một trong những tượng có niên đại 
sớm nhất ở nước ta.

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đa Tốn là 
một trong những bảo vật quý, hiếm, và có niên đại sớm, 
rất có giá trị cần được bảo tồn, đã được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quyết định số 53/QĐ-TTg về việc công 
nhận là một trong 12 Bảo vật quốc gia được công nhận 
đợt 3, Quyết định ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2015, 
và trong văn bản cũng xác định là bức tượng có niên đại 
thế kỷ XVI. 
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NGÀI MOGOK VÀ PHÁP HÀNH 
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

 
       LIÊN HIẾU

Mùa hè vừa rồi, chúng tôi có duyên hành thiền 
tại Thiền viện Shwe-war-win, phía Nam thành 
phố Yangon. Đây là một trong những trung tâm 

thiền thuộc trường phái Mogok, thực hành theo pháp 
Mười hai nhân duyên. Thực tế, giáo lý Mười hai nhân 
duyên đã được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Tương 
Ưng, nhưng tại Miến Điện, giáo lý này được nhiều người 
biết đến và có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày 
chính là nhờ những bài pháp thoại về Mười hai nhân 
duyên của Ngài Mogok. Vì vậy, tại Miến Điện mỗi khi dạy 
về Mười hai nhân duyên, các vị giảng sư thường nhắc đến 
Ngài Mogok; và khi nói đến Ngài Mogok, mọi người lại 
liên tưởng đến giáo lý Mười hai nhân duyên.  

Ngài Mogok, sanh năm 1899, tại làng U Yin Daw, thị 
trấn Amarapura, thành phố Mandalay, miền Trung Miến 
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Điện. Năm 9 tuổi, Ngài được cha mẹ đưa vào chùa xuất 
gia với pháp danh là Vimala (thanh tịnh, trong sạch). Tuy 
nhiên, rất ít người biết đến pháp danh này của Ngài, mọi 
người quen gọi Ngài là Mogok Sayadaw.1 Ngài được gọi 
như vậy vì khi mới xuất gia cũng như sau ngày ra hành 
đạo, Ngài được các Phật tử tại thị trấn Mogok hộ trì về tứ 
vật dụng (vật thực, y áo, phòng xá và thuốc thang). Ngài 
là người có nhiều phước báu, căn tánh lại thông minh 
nên lúc còn là sa-di, Ngài được các bạn đồng tu đặt cho 
những biệt hiệu như ‘sa-di Si-va-li’, vì Ngài luôn nhận 
được những phẩm vật cúng dường nhiều hơn những vị 
khác, hay ‘sa-di Xá-lợi-phất’ vì trí tuệ siêu việt so với tuổi 
tác của Ngài. Sau ngày thọ giới Tỳ-kheo không lâu, Ngài 
vân du khắp các tỉnh thành để thuyết pháp. Ngài đặc biệt 
nổi tiếng về môn tâm lý học Phật giáo (Vi Diệu Pháp). 
Ngày nọ, Ngài nhận thấy bản thân giống như người chăn 
bò, mỗi ngày cứ lo giữ đàn bò nhưng lại không thể uống 
được sữa bò. Cũng vậy, mỗi ngày Ngài giảng dạy giáo 
pháp nhưng lại không có cơ hội thưởng thức hương vị 
ngọt ngào của Pháp bảo. Vì vậy, Ngài tạm dừng việc giảng 
dạy và chuyên tâm vào pháp hành. Sau những tháng ngày 
ẩn cư chuyên tu, cuối cùng chí nguyện của Ngài được 
thành tựu: thông pháp học, giỏi pháp hành2. 

1. Sayadaw là danh xưng dùng để gọi một vị Hòa thượng, Thượng 
tọa hay vị trụ trì một ngôi chùa tại Miến Điện. Danh xưng này 
đôi khi cũng được dùng để gọi những vị Sư trẻ nhằm biểu lộ 
lòng kính trọng. Danh từ Sayadaw có thể được đặt trước hoặc 
sau pháp danh của một vị Tăng, ví dụ Mogok Sayadaw, Mahasi 
Sayadaw, Sayadaw Sīlānanda, v.v.
2. U Kyaw Thein, The Biography and Practice of The Mogok Sayadaw 
(Myanmar: Society for the Propagation of Vipassanā, 1994), 313; U 
Than Daing, The Doctrine of Paṭiccasamuppāda (Myanmar: Society 
for the Propagation of Vipassanā, 1999), xxv; U Sway Tin, trans. The 
Mogok Sayadaw (Yangon: U Aung Chi Published, 2000), 1f.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 155

 TỪ QUANG TẬP 24

Theo quan điểm của Ngài Mogok, pháp học hỗ trợ 
cho pháp hành, đặc biệt là kiến thức Vi Diệu Pháp hay 
Thắng Pháp. Vì vậy, Ngài thường khuyến khích các vị đệ 
tử nỗ lực học hiểu những lời Phật dạy, sau đó thực hành 
những điều mình đã học, và giai đoạn thứ ba là thành 
tựu những điều đã học, đã tu. Nói cách khác, cách giảng 
dạy của Ngài dựa trên ba yếu tố: Pháp học, Pháp hành 
và Pháp thành.3 Có thể nói điểm nổi bật nhất trong pháp 
hành của ngài Mogok là áp dụng giáo lý Mười hai nhân 
duyên. Những nhân tố hình thành nên một chúng sanh 
với những vui buồn sướng khổ. Pháp hành này dựa trên 
mô hình một vòng tròn và được giải thích theo lý Nhân và 
Quả. Vô minh và Hành là nhân mà chúng ta đã gieo trong 
quá khứ nên đưa đến quả hiện tại chính là thân năm uẩn 
hay còn gọi là thân danh sắc, gồm có năm chi pháp là: 
Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ. Nhân quá khứ 
đã gieo, chúng ta không thể thay đổi được, điều chúng 
ta có thể làm là thay đổi thái độ sống của mình trước 
mọi hoàn cảnh chứ không 
phải thay đổi hoàn cảnh 
đó. Chỉ có như vậy chúng 
ta mới có thể cắt đứt được 
vòng xoay sanh tử, vượt 
thoát khổ đau, tự tại an 
lạc giữa những thăng trầm 
trong cuộc sống. 

Nhìn vào biểu đồ, chúng 
ta thấy rõ trong chuỗi Mười 
hai nhân duyên Vô minh và 

3. Ashin Sumana, Basic Paticcasamuppada - A Discourse on 
Cause and Effect, trans. U Hla Myint (Yangon: U Myint Than 
of Athaing Awaining Sarpay Publisher, 1998), 2; Jack Kornfield, 
Living Dharma (USA: Shambhala Publishions, 1996), 210.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC156

TỪ QUANG TẬP 24

Hành là nhân quá khứ (Tập đế) đưa đến quả hiện tại là 
Thức - Danh sắc - Lục nhập - Xúc và Thọ, còn gọi là thân 
năm uẩn (Khổ đế). Thân năm uẩn này lại gây ra nhân ở 
hiện tại là Ái - Thủ và Hữu (Tập đế) và đưa đến một kiếp 
sống ở tương lai là Sanh và Già Chết (Khổ đế). Như vậy, con 
người cứ mãi xoay vần trong vòng sanh tử khổ đau. Ở đây, 
vô minh chính là nhân ở quá khứ đưa đến khổ đau hiện tại 
và tham ái chính là nhân hiện tại đưa đến khổ ở tương lai. 
Theo cách trình bày của Ngài Mogok, mắc xích được xem là 
lối thoát khỏi vòng xoay sanh tử chính là thọ hay cảm giác, 
tiếng Pāli là Vedanā. Vì cảm thọ chính là nhân đưa đến tham 
ái, tiếp sau ái là thủ, hữu (nghiệp hữu), rồi lại sanh và già 
chết ở một kiếp sống trong tương lai. Vì vậy, muốn dứt trừ 
tham ái, nguyên nhân đưa đến khổ đau ở đời này và đời sau, 
mỗi người cần phải hiểu biết về cảm thọ.

Thọ hay cảm thọ là một mắc xích trong Mười hai nhân 
duyên, là một trong năm yếu tố tạo nên một con người (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức), là một trong bảy tâm sở biến hành 
(xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn, chú ý), và là 
một trong bốn đề mục để quán niệm (niệm thân, thọ, tâm 
và Pháp).4 Trong cuộc sống hằng ngày, cảm thọ xuất hiện 
khi mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Trong Kinh Tương 
Ưng về Cảm thọ, Đức Phật liệt kê cảm thọ theo nhóm: nhóm 
thứ nhất chỉ có một là khổ thọ, nhóm thứ hai có hai là thọ 
thuộc về thân và thọ thuộc về tâm, và nhóm cuối cùng có tất 
cả 108 cảm thọ.5 Dù cảm thọ được phân chia thành nhiều 
loại, nhưng tựu trung có ba loại cảm thọ căn bản nhất đó là 

4.  Nyanatiloka, Buddhist Dictionary (Myanmar: Religious Affairs 
Department Press, 1998), 189-190.
5. Bhikkhu Bodhi, trans. The Connected Discourses of the 
Buddha, vol. II (Boston: Wisdom Publication, 2000), 1280.
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thọ lạc (sukha), thọ khổ (dukkha) và thọ xả (upekkhā). 
Khi mắt chúng ta nhìn thấy một hình sắc nào đó, nếu 

cảnh tượng ấy mình thích ý vừa lòng thì thọ lạc khởi sanh. 
Trái lại, nếu cảnh sắc đó chúng ta không muốn nhìn, không 
muốn nó hiện hữu thì lúc đó cảm thọ là buồn, là khó chịu, 
là khổ và không vui. Trường hợp thứ ba là cảnh trí đó không 
có chút ấn tượng nào với mình cả, có nhìn cũng như không 
nhìn, chúng ta không có một chút cảm xúc nào, cảm thọ lúc 
này là lãnh đạm, thờ ơ hay còn gọi là thọ xả (xả của phàm 
phu là không quan tâm, xả của bậc trí là không phân biệt). 
Cũng thế ấy, khi tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi…, tùy 
vào đối tượng mà thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả sanh khởi. 
Thông thường, chúng ta bị dẫn dắt bởi thọ lạc vì chúng ta 
thích cảm giác đó, chúng ta muốn nắm giữ mãi cảm giác đó, 
do đây mà tham ái và chấp thủ sanh khởi. Đối với thọ khổ, 
chúng ta hay có thái độ phản ứng và muốn xua đuổi nó, 
do đây tâm sân sanh khởi. Kết quả là tâm chúng ta thường 
xuyên bị dao động khi lên lúc xuống, khi vui thì vui ngất, 
lúc buồn thì buồn thiu… Bao lâu mà tâm chúng ta vẫn còn 
tham và sân thì chúng ta vẫn còn tạo các hành động bất 
thiện, và như vậy vòng xoay Mười hai nhân duyên hay thân 
năm uẩn của chúng ta vẫn mãi trôi lăn vô định…

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ trơ lì không 
có chút cảm xúc nào khi mắt thấy, tai nghe… Cảm thọ 
hay cảm xúc sanh khởi là do sự vận hành tự nhiên của 
các pháp. Nói cách khác, khi căn, trần và thức tiếp xúc 
với nhau thì cảm thọ sanh. Chúng ta không thể can thiệp 
vào sự vận hành tự nhiên của các pháp, điều cần làm là 
điều chỉnh thái độ của mình khi tiếp nhận một đối tượng. 
Ngài Trúc Lâm Đại sĩ trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đã 
chỉ rõ thái độ sống giữa đời thường vô sầu vô ưu, nghĩa 
là biết sống tùy duyên thuận pháp, Ngài dạy: “Ở đời vui 
đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn mệt ngủ liền”. Câu cuối 
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của bài phú chính là điều chúng tôi muốn đề cập đến, 
đó là “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Chữ “vô tâm” ở 
đây không có nghĩa là không có tâm, cũng không phải là 
không để ý hay không chú ý đến những việc xảy ra quanh 
mình, mà “vô tâm” có nghĩa là không có tâm phân biệt 
hay tâm không phản ứng với cảnh trái ý nghịch lòng. 

Thông thường, khi không có sự cẩn trọng chú tâm quan 
sát thì tâm chúng ta thường bị thay đổi theo đối tượng, 
nếu đối tượng mình thích thì tâm vui, nếu đối tượng không 
thích thì tâm bực mình. Nên vấn đề ở đây không phải là do 
đối tượng mà là do thái độ sai lầm của chúng ta khi tiếp 
nhận đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng, nếu chúng ta 
có tâm phân biệt thích hay không thích thì khổ đau sẽ sanh 
khởi. Theo sự vận hành của nhân quả, các pháp cứ đến đi 
theo quy luật của chúng chứ không phải theo ý muốn của 
chúng ta, chúng ta không thể nào mong mọi điều tốt đẹp 
đến với mình và những điều bất như ý đừng xảy ra với mình, 
chúng ta cũng không thể nào tránh né khi duyên đã đủ quả 
đã sanh. Càng cố tránh né chúng ta lại càng khổ đau vì điều 
mình mong muốn mà không được như ý. Trong bài Pháp 
đầu tiên, Đức Phật đã khẳng định “cầu bất đắc khổ”, nghĩa 
là muốn mà không được là khổ. Do vậy, nếu chúng ta biết 
thực tập “vô tâm” theo lời Ngài Trúc Lâm hay không có tâm 
phân biệt hơn thua, phải quấy… thì chúng ta được an vui dù 
cho đối tượng đó mình thích hay không thích. Và khi tâm 
không phân biệt thì cảm thọ chỉ là cảm thọ, tham ái không 
có cơ hội phát sanh. Ngay tại đây, chúng ta đã rẽ sang một 
lối khác, lối sống đưa đến bình an, hạnh phúc.

Cuộc sống của mỗi con người là những chuỗi dài thăng 
trầm được mất, hơn thua, thành bại, vinh nhục... Nếu 
không thể áp dụng những lời Phật dạy trong cuộc sống 
hằng ngày thì tâm của chúng ta cứ mãi dao động, xuống lên 
theo chuỗi thăng trầm của cuộc sống. Khi gặp cảnh thích ý 
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vừa lòng thì tâm chúng ta hân hoan sung sướng, nhưng khi 
đối diện với những trái ý nghịch lòng thì tâm trạng chúng 
ta chán nản, buồn bực, thất vọng, khổ đau. Sự việc cứ đến 
đi, chúng ta không thể can thiệp vào sự vận hành của pháp, 
điều chúng ta có thể làm là thay đổi thái độ sống của mình. 
Nếu chúng ta luôn thận trọng, chú tâm, quan sát những sự 
việc xảy ra quanh mình với một thái độ không bình luận, 
không phê phán, không mong cầu nó ‘phải là’ hay ‘sẽ là’ 
thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ ít gặp rắc 
rối và ít khổ đau hơn, và như vậy chúng ta đã chặt đứt được 
vòng xoay Mười hai nhân duyên. Giáo lý Mười hai nhân 
duyên thậm thâm vi diệu nhưng đã được Ngài Mogok giảng 
dạy với những ngôn từ giản dị, đặc biệt là có thể áp dụng 
trong cuộc sống hằng ngày, đem lại giá trị sống đích thực 
cho những ai hữu duyên thực hành theo. 
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Một cõi đi về
PHƯỢNG HỒNG

Bài số 1:

Ta về làm kẻ trầm tư
Tâm như hóa hiện không như mịt mờ

Ta đi làm trọn bài thơ
Cuộc đời còn mãi giấc mơ vô thường

Ta về đêm hết can trường
Ôm theo Bát nhã dặm đường cuộc chơi

Ta đi tâm trí tuyệt vời
Ta về nắng đã rạng ngời phương Đông

Ta đi vui hát chữ không
Ta về mộng đã chất chồng thiên thu

Ta đi xóa sạch sương mù
Ta về ôm cả thiên thu vào lòng
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Bài số 2:

Một mình ngồi giữa cỏ cây
Nắng xuân ấm áp mây bay lưng trời

Mắt xanh dạo khắp muôn nơi
Một ta ngồi giữa cuộc đời tịch liêu

Mặc hình bóng ngã cây xiêu
Ta đi như thể ráng chiều trong mưa

Rừng thu lá rụng lưa thưa
Thu đông đã khuất lòng vừa trổ hoa

Trăm năm mưa nắng chan hoà
Mặc nhiên tịch chiếu giữa tòa chân như

Cuộc đời chân giã không hư
Vạn nghìn năm nữa không như vẫn đầy
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NGỖNG CHÚA BAY ĐUA  
VỚI MẶT TRỜI

 
       TUỆ QUÁN

Trong Kinh Bổn Sanh Jataka, kể về những câu 
chuyện tiền thân của Đức Phật, có câu chuyện 
thú vị về việc Ngỗng Chúa bay đua với Mặt trời. 

Câu chuyện đại ý như thế này:
Ngày xưa, ở vùng núi Cittakùta, thuộc cõi Nam Diêm 

Phù Đề, có một Ngỗng Chúa uy lực, đầu đàn bầy thiên 
nga chín mươi ngàn con. Ngỗng Chúa kết bạn với vua 
Brahmadatta, quốc vương thành Ba La Nại.
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Một hôm, trong đàn thiên nga có hai con thiên nga trẻ 
dũng mãnh, năng động, nảy ý quyết định bay đua với Mặt 
trời. Chúng đến xin Ngỗng Chúa cho thử sức ý định này. 
Ngỗng Chúa biết đây là việc rất khó và cực kỳ nguy hiểm, 
khuyên hai con thiên nga trẻ: 

- Này các chú, tốc lực Mặt trời rất thần kỳ, các chú 
không bao giờ có thể thi đua với Mặt trời đâu. Các chú sẽ 
chết tiêu tan trong cuộc thi tài ấy. Vậy các chú đừng đi.

 Lần thứ hai chúng xin phép, rồi lần thứ ba, song 
Ngỗng Chúa vẫn không đồng ý. Tuy nhiên, chúng vẫn 
khăng khăng giữ ý định đó, không tự lượng sức mình, rồi 
cương quyết bay đua với mặt trời. Vì thế, trước lúc rạng 
đông, chúng đã đậu trên đỉnh núi Yugandhara (một trong 
bảy rặng núi lớn quanh núi Meru: Tu-di).

Bậc Ðại sĩ (Ngỗng chúa) thấy vắng chúng, liền hỏi 
chúng đi đâu. Khi Ngài nghe những việc xảy ra, Ngài nghĩ 
thầm: “Chúng sẽ chẳng bao giờ đủ sức bay đua với Mặt 
trời, và chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so tài ấy. Ta phải 
cứu mạng chúng mới được”. Vì vậy, ngài bay đến đỉnh núi 
Yugandhara và đậu bên cạnh chúng. Khi vầng nhật xuất 
hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga vút lên, lao 
tới đằng trước theo Mặt trời, bậc Ðại sĩ cũng bay theo 
chúng. Con chim bé hơn bay tới trước giờ ngọ thì ngất 
xỉu. Bên trong khớp xương đôi cánh nó cảm thấy như thể 
đang bị lửa đốt. Rồi nó ra hiệu cho bậc Ðại sĩ:

– Thưa đại huynh, tiểu đệ không tiếp tục được nữa.
Bậc Ðại sĩ bảo:
– Ðừng sợ, ta sẽ cứu chú.
Rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, ngài 

an ủi nó, đưa nó về núi Cittakùta đặt nó xuống giữa đàn 
thiên nga, sau đó ngài lại bay đi bắt kịp Mặt trời, đến bên 
cạnh chim kia. Con chim ấy bay đua với mặt trời cho đến 
gần đúng ngọ thì ngất ngư và thấy như thể lửa đang thiêu 
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đốt trong khớp xương ở đôi cánh của nó. Nó vừa làm dấu 
cho bậc Ðại sĩ vừa kêu lên:

– Thưa đại huynh, tiểu đệ không thể tiếp tục được nữa.
Ngài cũng an ủi nó như trên, rồi mang nó trên đôi 

cánh dang rộng của mình, Ngài đưa nó về đỉnh Cittakùta. 
Vào lúc ấy, Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Bậc Ðại sĩ 
suy nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ thử xem uy lực của Mặt trời 
ra sao”. Thế là chỉ cần phóng lui một vòng, ngài đã đậu 
trên đỉnh Yugandhara. Sau đó, vừa tung cánh lên là Ngài 
bắt kịp Mặt trời. Ngài bay đi, lúc tiến về phía trước, lúc 
lùi lại đằng sau, Ngài nghĩ thầm: “Ðối với ta thì chuyện 
bay đua với Mặt trời để biết vậy thôi, nó có nghĩa lý gì 
đối với ta đâu? Chi bằng ta hãy ghé thăm bạn hữu”. Nghĩ 
vậy, Ngỗng Chúa quay lại thành Ba La Nại, ghé thăm vua 
Brahmadatta. 

Nhà vua vui mừng đón tiếp Ngỗng Chúa và hỏi Ngài 
vừa từ đâu lại. Ngỗng Chúa kể lại việc vừa bay đua với 
Mặt trời. Vua ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu, nói rằng: 
“Việc này quả nhiên kỳ lạ, xin hiền hữu hãy biểu diễn 
tốc lực kia lần nữa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng”. 
Ngỗng Chúa bảo rằng tốc lực ấy không thể phô diễn được. 
Vua năn nỉ Ngài biểu diễn một việc tương tự như thế.

- Ðược lắm, thưa Ðại vương, ta sẽ biểu diễn một việc 
tương tự như vậy. Xin triệu tập các xạ thủ bắn nhanh 
nhất lại đây.

Vua liền ra lệnh triệu tập họ. Bậc Ðại sĩ lựa bốn người 
rồi cùng họ từ cung điện đến sân chầu. Nơi đó, Ngài bảo 
dựng một trụ đá. Sau đó, Ngài đậu trên đỉnh trụ đá, một 
vòng tròn rộng được vẽ ra lấy trụ đá làm tâm, đặt bốn xạ 
thủ ở biên ngoài đường tròn, quay lưng từ trụ đá hướng 
ra bốn phía, bảo:

– Thưa Ðại vương, xin ra lệnh nổi trống cho bốn xạ thủ 
bắn ra cùng một lúc bốn mũi tên về bốn hướng và ta sẽ bay 
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đi bắt lấy bốn mũi tên ấy trước khi chúng chạm mặt đất. 
Sau tiếng trống, đồng loạt các xạ thủ bắn bốn mũi tên 

ra, trong khoảnh khắc quá nhanh chưa ai kịp nhìn thấy 
gì, Ngài vẫn đang đậu trên trụ đá và bốn mũi tên nằm 
dưới chân.

Nhà vua và mọi người vui mừng ca ngợi, dù vẫn chưa 
rõ lắm việc xảy ra như thế nào.

Bậc Đại sĩ nhìn vua và mọi người với ánh mắt trìu mến: 
- Thưa Đại vương, tạm thời có thể thấy tốc lực bay đua 

với Mặt trời là như vậy. Đây là việc khó thấy, khó hiểu, 
khó diễn đạt được.

Trầm ngâm một lúc khá lâu, Ngỗng Chúa cất lời:
- Thưa Đại vương, vẫn có một tốc lực nhanh như vậy 

trong đời sống hiện hữu, đó là sự biến hoại của Tứ đại 
trong đời sống của loài hữu tình: Chúng tan rã như vậy 
đó, chúng bị tiêu diệt như vậy đó. 

Bằng cách ấy, Ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu 
hình hoại vong như thế nào, bị hủy diệt như thế nào từng 
giây từng phút, từng sát-na. 

Sau đó, Ngài ân cần sách tấn: Hãy luôn nhớ đến sự 
biến diệt, hoại vong. Hãy cố gắng, tiến lên trong đường 
đạo hạnh, bố thí và làm thiện sự, phải gắng tinh cần.

Sau câu chuyện, Đức Phật nhận diện tiền thân: Vào 
thời ấy, Ànanda là vua, Moggallàna (Mục-kiền-liên) là 
thiên nga trẻ nhất, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là thiên nga 
thứ hai, hội chúng của đức Phật là tất cả Thiên nga, và 
Ta chính là Chúa Thiên nga.

Bay đua với Mặt trời là như thế nào? Có thể hiểu là 
bay đua với tốc độ ánh sáng, khoa học bây giờ tính được 
tốc độ ánh sáng xấp xỉ 300.000 km/giây, tốc độ cao nhất 
được biết cho đến hiện nay. Qua câu chuyện, người học 
Phật thực tế thấy đây là cách ẩn dụ, một thiện xảo của 
bậc Đại sĩ dẫn dắt người học đạo, ngầm chỉ ra điều kỳ 
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diệu ngay trước mắt của ánh sáng tự tâm, hoát nhiên 
trực ngộ, vào thẳng đất Như Lai, cảnh giới thực chứng 
của bậc Thánh từ trong ấy nói ra. Với cảnh giới siêu việt 
cả không gian và thời gian, thì tốc độ ghê gớm của ánh 
sáng cũng chẳng thể sánh bằng, và cho dù có một dạng 
vật chất khác trong vũ trụ, nhanh hơn cả vận tốc ánh 
sáng, như tốc độ các hạt và phản hạt trong vật lý lượng 
tử chẳng hạn, nhanh như thế nào chăng nữa, đều không 
thể vượt qua được điều kỳ lạ Bậc Đại sĩ muốn nói đến, 
thật khó nghĩ bàn với sự hạn hữu của bộ não, của ý thức! 
Quả là khó biết, khó thấy, vi diệu, sâu kín, nhiệm mầu mà 
ngày thành đạo Đức Thế Tôn đã do dự nói ra và muốn 
nhập Niết bàn, vì quá khó để nói cho mọi người tin hiểu 
sự thật này, khiến Chư Thiên phải ba phen thỉnh cầu xin 
Ngài trụ thế. Sau này, trên đường du hóa, Bậc Y Vương 
tùy bệnh cho thuốc, với nhiều phương tiện thiện xảo, tạo 
cơ hội lớn với hàng thượng căn. 

Thế nhưng: “Câu hết sóng sông chưa dễ gặp cá vàng”, 
người thượng căn thượng trí như con tuấn mã ở thế gian, 
thật hãn hữu. Mọi người đều ngơ ngác - kỳ lân không xuất 
hiện-, Bậc Đại sĩ lại xuống một bậc thềm, mở bày việc cụ 
thể hơn, về sự suy vi, biến hoại trên thân tứ đại mà mọi 
người đều yêu quý này, thật là chẳng thể bám víu được. 
Rồi nói về nhân duyên, đời trước đời sau, gieo nhân lành 
để nhiều đời cùng gặp thầy, gặp bạn cùng nhau tu học, để 
hàng trung căn hạ căn cũng được lợi ích. Chưa vào được 
nơi “Bên kia trăng gió vẫn thênh thang”, thì cũng có 
niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo, gieo nhân lành vững 
tin trên đường đạo pháp.

Pháp ẩn dụ Bậc Giác ngộ khéo dẫn dắt đệ tử qua kinh 
Hoa Nghiêm, nhất là bộ kinh Pháp Hoa mà người học 
như được sống trong cảnh giới thần thông diệu ảo, ví dụ 
như đoạn kinh sau:  
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“Lúc bấy giờ, từ tướng lông trắng chặng giữa đôi mày 
Phật, phóng ra ánh hào quang chiếu khắp mười vạn tám 
ngàn thế giới ở phương Đông. Trên từ cõi sắc cứu cánh 
dưới suốt ngục A-tỳ. Chúng sanh trong sáu đường đều 
thấy rõ lẫn nhau”. Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tựa.

Đến các vị Tổ sư sau này cũng cùng lời khế hợp: Pháp 
này làm sao giảng nói, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ vi diệu 
chiếu sáng khắp tam thiên đại thiên, cả ngày đêm không 
ngưng nghỉ, vì sao mọi người không thấy được? Đó chính 
là Diệu Pháp Vô Tận Tạng ngày đêm diễn bày vậy.

Ánh sáng ấy đến với tất cả nhưng không hòa với tất 
cả, không hề dính mắc, nhiễm ô. Sum la vạn tượng cũng 
được bao trùm trong ánh sáng đó. Kỳ lạ, nhiệm mầu, khó 
tin là vậy, nhưng tất cả mọi người cũng chưa từng thiếu 
vắng nó, hằng ngày đang tự thọ dụng mà chưa từng biết. 
Gần một bên mà cứ mãi đi tìm. Cho nên Như Lai gọi là 
đáng thương xót.

  Gương tâm sáng soi chẳng ngại
  Suốt thông chiếu khắp hằng sa giới
  Muôn tượng um tùm ảnh hiện trong
  Một điểm viên quang không nội ngoại
 Chứng Đạo Ca
Ngỗng Chúa quả nhiên là xuất sắc, vẫy vùng thỏa 

thích trong Biển Tánh bao la, tiêu dao tự tại chưa 
từng trệ ngại, tùy duyên thuyết pháp lợi ích quần 
sanh. Ngỗng Chúa còn được tán thán, ngợi ca qua câu 
“Ngỗng Chúa uống sữa chừa nước”, phương tiện thiết 
thực cho mọi người noi theo. Từ điểm linh quang vô 
tướng, ứng dụng qua sáu căn hòa hợp linh hoạt, soi 
sáng cùng khắp, biết khắp Pháp giới, ứng dụng muôn 
muôn ngàn ngàn mà không hề dính mắc. Vào cảnh giới 
ấy, tự có con đường xuất thân, mọi hoạt động thi vi 
thảy là diệu dụng. Nước sữa hòa lẫn, làm sao phân biệt, 
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làm sao dùng được sữa mà không bị kẹt? Sáu nẻo trầm 
luân, sống trong ấy làm sao hằng ngày thọ dụng mà 
không tạo nghiệp nhân tam đồ? Chỉ có cách được như  
Ngỗng Chúa:

  “Chứng Thật tướng, không nhân pháp,
                 Sát-na rũ sạch A-tỳ nghiệp”

    Chứng Đạo Ca
Chưa được như thế thì học cách Ngỗng Chúa uống sữa 

chừa nước vậy. Hằng ngày, vẫn dùng sáu căn nhưng làm 
sao đừng dính mắc với sáu trần? Uống sữa chừa nước là 
cả một nghệ thuật ở đây. Khi đối duyên xúc cảnh thì tất 
cả đã là nước sữa quyện chung làm một rồi! Căn - Trần 
- Thức chớp mắt đã giao thoa rồi! Nhanh mắt thấy ra thì 
còn có chút cơ hội. Thật ra, việc quan trọng trên con 
đường tu học cũng không ngoài lối này. Hay nghe các 
vị Tổ sư dạy đơn giản: “Không để sáu căn dính mắc với 
sáu trần”, hay “Căn - Trần không giao thiệp lẫn nhau”. 
Dễ bị hiểu sai ý Tổ thành ra ngu ngơ đoạn diệt. Căn Trần 
tiếp xúc nhau và Thức sanh khởi, đây là Diệu Như Lai 
Tạng, sao lại tách rời, trơ như gỗ đá, trở thành cây khô 
củi mục hay sao? Không khéo rơi vào đoạn diệt, chẳng 
phải pháp Phật chỉ bày! Đối duyên xúc cảnh là việc hằng 
ngày, cũng là diệu dụng thần thông trong sinh hoạt cuộc 
sống thường nhật. Quan trọng thấy ra được đâu là nước, 
đâu là sữa.

Điều cốt yếu là không quên việc bổn phận, chạy ra 
ngoài là quên bổn phận, xoay lại mình là thuận pháp, 
là tỉnh giác. Như lời pháp yếu Thiền tông mà ngài Tuệ 
Trung Thượng Sĩ dạy vua Trần Nhân Tôn: “Phản quang 
tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”.

Đến với tất cả nhưng không bị đồng hóa với tất cả. Đó 
là gì vậy? Hãy nghiệm xem! Hãy cùng học cách Ngỗng 
Chúa uống sữa chừa nước! 
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TÍN NGƯỠNG  
THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG - 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
                    
      HUỲNH VĂN ƯU

Khu đền Hùng có ba ngọn núi, trong tâm linh, 
tâm thức của người Việt Nam ta thì đó là ba 
ngọn núi thiêng, là tam sơn cấm địa. Ngọn núi 

lớn, ta quen gọi núi Hùng còn có các tên: Hùng Sơn, Hy 
Sơn, Hy Cương, Nghĩa Lĩnh, Bảo Thứu. Đây là núi Cả. 
Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: “Núi Hùng Vương 
ở xã Hy Cương, cách huyện Sơn Vi 12 dặm về phía Đông, 
cũng gọi là núi Hy Cương, lại gọi là núi Bảo Thứu, hình 
thế tròn trĩnh, xanh tốt lạ thường”. Ngọn núi Nghĩa Lĩnh 
này cao 175 m so với mặt nước biển. Cạnh bên có núi Vặn 
cao 170 m và núi Nỏn hay núi Út cao 154 m. Theo tư liệu 
nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương thì 
đền miếu xưa đều xây trên núi Nghĩa Lĩnh. Đi từ chân núi 
lên, sau cổng đền đến đền Hạ. Tương truyền đây là nơi 
mẹ Âu Cơ sinh bọc trứng nở trăm con. Cạnh đền thờ bà 
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Âu Cơ có Thiên Quang thần tự. Lúc đầu, khu đền Hùng 
chỉ có ngôi đền Trung ở lưng chừng núi. Gọi là đền Trung 
còn có nghĩa là do dân làng Trung (Trung Nghĩa) làm nên. 
Lịch sử đền Hùng cũng gọi là là lịch sử hội Đền Hùng hay 
gọi là lễ hội Đền Hùng. Từ năm 1946, cụ Huỳnh Thúc 
Kháng đã thay mặt Chính phủ cách mạng lên Đền Hùng 
dự Giỗ Tổ. Tại đền Thượng, Cụ đã dâng tấm bản đồ và 
thanh kiếm biểu hiện ý chí bảo vệ đất nước và chủ quyền 
dân tộc. Lễ Giỗ Tổ Hùng vương năm nay niềm vui được 
nhân lên với hai niềm vui. Một là được UNESCO chính 
thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú 
Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hai là 
tìm được lăng mộ Thủy tổ - ông nội vua Hùng (báo Đời 
sống và Pháp luật) tác giả Dương Thu ngày 11-3-2013).

Theo thần phả của làng và nhiều tài liệu sử sách ghi 
lại thì họ Hồng Bàng là dòng họ đầu tiên làm vua ở nước 
ta. Thần Nông lấy Nữ Long sinh ra Diêm Đế. Diêm Đế 
lấy vợ sinh ra Đế Minh. Đế Minh có một người con trai 
là Đế Nghi. Đế Minh tuần thú miền Ngũ Lĩnh lấy công 
chúa Vụ Tiên sinh ra Lộc Tục. Đế Nghi làm vua phương 
Bắc. Lộc Tục làm vua phương Nam. Lộc Tục được phong 
là Kinh Dương Vương lập ra nhà nước đầu tiên vào năm 
Nhâm Tuất (2879 trước Công nguyên) đặt tên nước là 
Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình 
Quân là Thần Long sinh ra Sùng Lãm (Lạc Long Quân). 
Sau khi đổi tên nước Xích Quỷ, Kinh Dương vương tạ 
thế, Sùng Lãm nối ngôi xưng là Lạc Long Quân.

Đế Nghi làm vua phương Bắc có một người con trai là 
Đế Lai, trong một chuyến du ngoạn xuống phía Nam, Đế 
Lai đem theo cô con gái. Tại đây Âu Cơ (con gái Đế Lai) đã 
gặp Lạc Long Quân, họ đem lòng thương yêu nên duyên 
chồng vợ và sinh một bọc nở ra trăm người con, 50 theo 
mẹ giống tiên lên rừng, 50 theo cha xuống miền Nam, 
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phong con trưởng làm Hùng Vương thứ nhất, thấy đất 
Phong Châu, Phú Thọ là địa linh nhân kiệt. Hùng Vương 
thứ nhất di dời về đây đóng đô, đặt quốc hiệu Văn Lang.

Kinh Dương Vương sau khi truyền lại ngôi cho Lạc 
Long Quân thì thác tại mảnh đất Luy Lâu (Trung tâm 
Phật giáo). Dó đó, nhân dân đã chọn phần đất cao, địa 
thế đẹp đắp mồ thờ phụng ông tại làng Á Lữ bây giờ. Sau 
4.892 năm, trải qua nhiều biến thiên lịch sử, nhưng mộ 
phần vẫn còn giữ nguyên hình dáng và vị trí.

Ông Nguyễn Bá Khải, Phó Chủ tịch phụ trách khối văn 
xã, xã Đại Đồng Thành, cho biết: “Á Lữ là một làng đặc 
biệt trong cả nước, từ khi thành lập cho đến trước Cách 
mạng tháng Tám 1945, làng thuộc quyền quản lý của 
triều đình, gọi là nhất xã nhất thôn (nghĩa là thôn Á Lữ 
cũng là xã Á Lữ và không thuộc quyền quản lý của chính 
quyền địa phương). Do đó hằng năm, vua các triều đại 
thường trực tiếp về đây thắp hương bái tổ vào ngày giỗ”.

Phía trước phần mộ cổ có hai chữ “Bất vong” nghĩa là 
không bao giờ lưu lạc. Phía dưới hàng ngang có năm chữ 
“Ái Quân Mạc vong Tổ”. Phía hậu lăng là bức Nam Tổ 
Miếu. Hai bên lăng có câu đối: “Quốc Thống Khai Nam 
Phục/Bi Đình Kỷ Thành Công”. Giữa lăng là bia đá khắc 
ba chữ Kinh Dương Vương đã được vua Minh Mạng trùng 
tu vào năm 1840. Phía bên ngoài lăng có câu đối: “Xích 
Quỷ sơ đồ xuất/ Hồng Bàng vạn đại sương”. Các nhà khảo 
cổ, nhà văn hóa nghiên cứu sắc phong và phần mộ cổ đều 
công nhận: “Đây là chốn linh thiêng bậc nhất được xếp 
vào loại miếu thờ đế vương các triều đại từ cổ xưa”.

Cách khu mộ cổ chừng 300 m hướng đi về làng Á Lữ 
là đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ. 
Tại đây, hàng năm từ ngày 12-24 tháng Giêng âm lịch 
thường diễn ra lễ hội nhân ngày giỗ Thủy tổ (18 tháng 
Giêng). Á Lữ xưa gọi là làng Phúc Khang, cũng còn gọi là 
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Trang Phúc Khang bao gồm hai làng: Phúc Thần (Á Lữ 
ngày nay) và Phú Thần (Phú Mỹ bây giờ). Làng Phú Mỹ 
nay thuộc xã Đình Tổ có đền thờ thành hoàng là Quảng 
Hóa Đại Vương, người con thứ 37 của Lạc Long Quân, 
cũng là cháu nội thứ 37 của Kinh Dương Vương. Đây là 
sự kiện lịch sử, chắc cả nước rất vui mừng khi nghe tin 
hay nói đúng hơn là con cháu Rồng Tiên rất kính phục và 
mãi mãi nhớ ơn đức Thủy Tổ có công khai mở đất nước. 
Không còn là truyền thuyết, lăng mộ Nam Bang Thủy tổ 
tọa lạc ngay trên diện tích đất phù sa ven sông và hướng 
về phía Đông sông Đuống nghiêng nghiêng uốn lượn.

***
Đúng 12 giờ 10 phút (giờ Paris - tức 18 giờ 10 giờ Việt 

Nam), ngày 6/12/2012 tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Liên 
chính phủ về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn 
ra tại Paris (Pháp). Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn 
hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã chính thức thông 
qua quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại.

Việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được 
UNESCO công nhận, cho thấy thế giới đánh giá rất cao, 
đồng thời cũng thừa nhận đời sống tâm linh của người 
Việt Nam. Quả đúng như vậy, từ bao đời nay, người Việt 
Nam không những hiểu biết qua sử sách về thời đại Hùng 
Vương mà trên thực tế hàng năm đều có ngày giỗ Tổ Hùng 
Vương. Đây là ngày giỗ chung cho toàn dân tộc Việt Nam, 
dù có làm ăn xa, ngược xuôi cũng cùng nhau nhắc nhở 
nhớ ngày giỗ mà về, ai nấy đều thuộc lòng câu ca dao: “Dù 
ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3/ 
Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà 
ngàn năm”. Nay Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú 
Thọ được công nhận, chứng tỏ sức sống của văn hóa Việt 
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Nam, gắn với dòng chảy văn hóa hội nhập vào thế giới. Là 
nền tảng tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng 
đồng, tạo nên sức mạnh dân tộc Việt Nam, luôn vượt qua 
khó khăn, thách thức trong tiến trình xây dựng và phát 
triển đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương khác với những di sản đã 
được cộng nhận trước đó. Tính độc đáo của Tín ngưỡng 
này thể hiện rất rõ ở yếu tố thờ Hùng Vương chính là thờ 
Quốc tổ. Trải qua thời kỳ lịch sử hết sức lâu dài, chúng 
ta đã xây dựng được một biểu tượng, cố kết cộng đồng 
dân tộc tạo nên sức mạnh to lớn trong quá trình lịch sử. 
Nền tảng của việc thờ Quốc tổ chính là tục thờ cúng tổ 
tiên của người Việt có từ xa xưa, từ việc thờ cúng tổ tiên 
mỗi nhà mà phát triển thành việc thờ Quốc tổ của toàn 
dân tộc. 

Đặc tính xã hội con người Việt Nam là ý thức quốc 
gia của người Lạc Việt đã rất sớm nảy nở, đủ sức chống 
lại bá quyền Đại Hán ngay từ khởi đầu. Tinh thần dân 
tộc Lạc Việt đã vượt qua được giới hạn bộ tộc. Thể chế 
Lạc Tướng, Lạc Hầu được tồn lưu dưới hình thức cơ chế 
“nhà, làng, nước”, dù mất nước nhưng nhà và làng vẫn 
tồn tại. Chính cơ chế này đã giúp dân Việt bảo vệ được 
nền tự chủ. Hàng ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta vẫn giữ 
được nhà và làng, cũng có nghĩa là giữ được văn hóa dân 
tộc. Người Việt Nam lấy khung ứng xử trong gia tộc để 
ứng xử với toàn xã hội, cư xử với nhau như anh em trong 
gia đình. Thế nên trong dân gian mới truyền tụng câu ca: 
“Tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ”. Hơn nữa từ nhu cầu 
xây dựng biểu tượng Hùng Vương, dân tộc ta đã tạo nên 
sự cố kết, giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù trong nhiều 
giai đoạn có tính chất tồn vong.

Biểu tượng vua Hùng được thừa nhận trên cả nước 
Việt Nam như một biểu tượng cội nguồn chung cho cả 
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dân tộc vượt qua mọi rào cản của các triều đại phong 
kiến, sự khác biệt tôn giáo và các chế độ xã hội. Trong 
mỗi gia đình Việt Nam, việc thờ cúng tổ tiên là một 
tín ngưỡng vô cùng quen thuộc và bình dị. Vì vậy, khi 
xây dựng lên hình tượng Vua Hùng đã tạo nên một tín 
ngưỡng Hùng Vương với tư cách là biểu tượng cội nguồn 
quốc gia - dân tộc. Biểu tượng Vua Hùng và “Tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương” là một hình tượng của một hệ 
ý thức dân tộc sâu sắc như một sự minh triết được ông 
cha lưu truyền tới thế hệ ngày nay. Tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương chính là ý thức hệ cơ bản của dân tộc được 
đào tạo nên bởi các nhà trí thức, các bậc minh quân từ 
buổi đầu trong quá trình hình thành và định hình quốc 
gia tự chủ.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương “Nêu rõ giá trị của 
di sản là thể hiện lòng tôn kính vởi tổ tiên, theo tinh 
thần “Uống nước nhớ nguồn” và khi được UNESCO công 
nhận, di sản sẽ khích lệ nhân thức của cộng đồng nhiều 
quốc gia trên thế giới về lòng biết ơn tổ tiên, về thái độ 
tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Dẫu biết trên thế giới, 
nhiều quốc gia cũng có nghi lễ thờ cúng tổ tiên, phụng 
thờ nhân vật khai sáng dân tộc, thế nhưng hiếm có nơi 
nào mà đông đảo các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, 
người Việt ở nước ngoài đều xem mình có chung Tổ quốc, 
chung một cội rễ như ở Việt Nam.

Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin dẫn lời ông Hoàng 
Dân Mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: “Đây 
là một quyết định có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân 
tộc Việt Nam về lịch sử, văn hóa và tâm linh, bởi lẽ Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ ngàn đời nay, là niềm 
tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, là điểm 
tựa tinh thần để dân tộc chúng tôi vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách của lịch sử để tồn tại và phát triển…” 
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Kinh Bách Dụ (chuyển thơ)
                           

ĐẶNG HÙNG ANH

       QUYỂN 3, BÀI 48: CHUYỆN CON DÃ CAN

Có một con dã can thường ngủ  
Ở gốc cây cổ thụ bấy nay
Một hôm có ngọn gió lay

Cành khô rớt xuống trúng ngay lưng mình
Nó nhắm mắt không nhìn cây nữa
Giận lắm rồi, kiếm chỗ khác ngay

Đến nơi trống trải gần đây
Tấm thân thui thủi, hết ngày lại đêm

Chỗ lạ, thú kêu lên ầm ĩ
Ở không yên vì bị quấy rầy
Bực mình biết tính sao đây

Trông về chốn cũ như ai vẫy mình
Ngọn cây cao rập rình nắng gió
Chim hòa ca nghe rõ giọng lành

Dù sao xa cũng không đành
  Dã can hối hận quay nhanh trở về

 Cảnh xưa vẫn bốn bề xanh mát
Gió vẫn về xào xạc tự nhiên

Tại lòng mình NGHĨ xẹo xiên.
Đi về bao nỗi cho phiền lụy thân                
Người tu trẻ được gần sư trưởng
Thầy quở la cứ tưởng ghét mình
Nào hay đó chuyện thường tình

 Muốn trò nên phải nghiêm minh chỉ bày
Giận dỗi thầy ra ngoài để ở
Gặp bất an lại trở về chùa

 Đạo tràng thì vẫn như xưa
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Thầy trò tu học sớm trưa thân tình
 Người tu trẻ xét mình nông nổi

Chuyện xảy ra kết vội dở hay
Đi rồi về, cực thân thay

 Làm cho lãng phí bao ngày tháng qua

QUYỂN 3, BÀI 49:  
CON NÍT TRANH LUẬN VỀ CHÒM LÔNG

Ngày xưa đó có hai đứa bé
Cùng đua bơi vui vẻ dưới sông

       Chúng mò được một chòm lông  
  Đem lên ngắm nghía mà không biết gì

Đứa thì nói giống y lông gấu
Đứa cho là râu của ông tiên
Đúng sai nào có chịu liền

  Bỗng đâu thấy một ông tiên trên bờ
     Chúng tin tưởng đến nhờ xem rõ

Nói giùm cho vật đó là gì
Ông tiên này thật lạ kỳ

Xem xong rồi cứ đứng ì vuốt râu
Bỗng ông thọc tay vào túi áo

      Lấy hạt mè trộn gạo mà nhai
Tưởng là hóa phép trổ tài

   Ai ngờ ông ngửa bàn tay nhổ vào
Đồ đã luyện trông sao phát ụa
Tiện rằng: Y phân của con công

Bọn trẻ cười: Bái tiên ông
Ngài làm như thế để không trả lời

Ở thế gian có người như thế
Khi luận bàn giáo pháp chẳng thông

Nói điều khoác lác, viển vông
Bày trò khó hiểu như ông tiên này.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 177

 TỪ QUANG TẬP 24

DANH, BIỂU TỰ  
VÀ BIỆT HIỆU（名、表字和别号）

     PHAN THỊ BÍCH TRẦM

Tánh Thị (姓氏：họ) dùng để phân biệt huyết 
thống và tông tộc, Danh (名：tên) dùng để phân 
biệt mỗi cá nhân. Danh sản sinh vào thời kỳ xã 

hội thị tộc, hiện nay theo ghi lại của sách sử, tên sớm 
nhất có từ đời Thương, lúc đó mọi người sùng bái lấy 
Thiên Can đặt làm tên như: Thái Ất（太乙）, Bàn Canh 
(盘庚), Thái Giáp (太甲), Vũ Đinh (武丁) v.v…

Người xưa ngoài Danh (名) ra còn có Biểu Tự (表字). 
Sách Lễ Ký có nói, quý tộc bật Sĩ trở lên trước khi thành 
niên xưng Danh, sau khi thành niên, hành Quán lễ (冠
礼: lễ đội nón) thì xưng Tự, sau khi chết thì xưng Thụy 
Hiệu (谥号).
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Sự xuất hiện của Tự là vì để biểu thị sự tôn trọng đối 
với Danh, Danh và Tự trong một số trường hợp có cách 
dùng riêng.

Con cái trước mặt cha tự xưng Danh của mình, thần tử 
trước mặt vua tự xưng Danh của mình, Thiên tử tự xưng 
Quả Nhân (寡人), đối với chư hầu thì tự xưng Danh. Nhưng 
cho dù tôn quý như Thiên tử, khi làm lễ tế trời đất, quỷ 
thần cũng phải tự xưng Danh hoặc Thần (臣). Trực tiếp gọi 
Danh người khác, nếu như không ngoài mục đích là hạ thấp 
người ta thì đều là hành vi không hiểu lễ nghĩa. Cho nên, 
người xưa khi giao tế luôn kị húy (避讳: tị húy) hoặc xưng 
tên quan chức, tước vị, biểu tự của đối phương, để biểu thị 
sự tôn trọng của mình đối với người nghe, thường những 
người cùng bậc, đẳng cấp thì xưng với nhau bằng Tự.

Bất luận là cổ đại hay hiện nay, việc đặt tên là một 
việc cần phải cân nhắc, suy xét. Những từ có nghĩa cát 
tường, vui vẻ, nho nhã, vui tai thường được dùng nhiều, 
nhưng một số chữ vốn nghĩa tốt nhưng vì một người nào 
đó dùng chữ đó mà khi sống lại tạo nên tiếng xấu cho đời 
thì chữ đó trở nên từ mà người ta không muốn sử dụng 
nữa để đặt tên.

Đời Tống tên đại gian thần Tần Cối (秦桧) bán nước 
cầu vinh, hãm hại trung lương, tiếng xấu muôn đời. Cho 
nên chữ Cối (桧) trong tên Tần Cối vốn có nghĩa tốt, 
nhưng vì mọi người căm ghét Tần Cối nên đến cái tên 
của hắn người ta cũng cảm thấy sỉ nhục khi sử dụng để 
đặt tên. Đời vua Càn Long có trạng nguyên tên là Tần 
Đại sĩ (秦大士), ông từ nhỏ thông minh, hiếu học, mười 
tuổi đã có thể làm thơ, viết văn, thư pháp cũng vào hàng 
tuyệt đỉnh, đậu trạng nguyên xong được vào Hàn lâm 
viện (翰林院), nhậm chức biên tu quốc sử (编修国史). 
Càn Long rất xem trọng tài hoa của Tần Đại sĩ, đối với 
thân thế của ông cũng rất hứng thú, bèn hỏi: “Nghe nói 
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khanh là hậu đại của Tần Cối, thật như vậy không?”. 
Tần Đại sĩ đáp: “Nhất triều thiên tử nhất triều thần.” (一
朝天子一朝臣). Sau đó, qua tra xét gia phả, biết Tần Đại 
sĩ là hậu đại của Tần Tể (秦宰), một vị thanh quan đời 
Tống, vì thế từ đó Tần Đại sĩ mới được trọng dụng. Một 
lần, Tần Đại sĩ cùng với bạn đến Hàng Châu chơi. Tại 
miếu Nhạc vương bên Tây Hồ, Tần Đại sĩ chiêm ngưỡng 
lăng mộ của Nhạc Phi. Nhìn thấy tượng vợ chồng tên 
gian thần Tần Cối bị trói trong tư thế quỳ lạy trước mộ, 
có người bạn nhớ đến thân thế của Tần Đại sĩ, bèn trêu 
rằng, xin Đại sĩ hãy dựa vào tình cảnh này mà làm một 
câu đối. Đối diện trước lăng tẩm của một vị anh hùng 
và tượng của một tên gian thần, Tần Đại sĩ xúc động vô 
cùng, ông không hề cự tuyệt đề nghị của bạn, cầm bút 
lưu lại một đôi liễn: 

“Nhân tùng Tống hậu tu danh Cối; (人从宋后羞名桧)
Ngã đáo mộ tiền quý tánh Tần.” (我到墓前愧姓秦)
Đặc điểm kết hợp hình, âm, nghĩa của chữ Hán cũng 

thể hiện qua tên gọi, vì thế mà tên gọi chứa đựng ẩn ý đa 
dạng, có người có cái tên thật độc đáo và ý vị.

Cận đại mạn họa gia Liêu Băng Huynh (廖冰兄) có 
một lần tiến hành triển lãm ở Trùng Khánh, Quách Mạt 
Nhược (郭沫若) đến tham quan đột nhiên nghĩ ra một vấn 
đề, ông bèn hỏi Liêu Băng Huynh tên có ý nghĩa gì. Liêu 
Băng Huynh không trả lời, một Bản Họa gia tên Vương 
Kỳ bèn thay ông giải thích rằng: “Liêu Băng Huynh từ 
nhỏ sống cùng với em gái là Liêu Băng, cho nên đặt tên 
mình là Liêu Băng Huynh”. Quách Mạc Nhược cười nói: 
“Vậy vợ của Úc Đạt Phu (郁达父) nhất định tên là Úc 
Đạt, cha của Thiệu Lực Tử (邵力子) nhất định tên là 
Thiệu Lực (邵力) rồi”. Mọi người nghe xong cười rộ lên.

Trong tên họ của người xưa, ngoài Biểu Tự ra còn có 
Hiệu (号). Hiệu cũng gọi là Biệt Xưng (别称), Biệt Tự  
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(别字), Biệt Hiệu (别号). Hiệu có thể tự mình đặt, gọi là 
Tự Hiệu, ví dụ: Tấn đại thi nhân Đào Uyên Minh có tự 
hiệu là “Ngũ Liễu tiên sinh” (五柳先生) , cũng có thể do 
người khác đặt tặng cho mình gọi là “Tôn Hiệu” (尊号), 
như đời Tống Từ nhân Trương Tiên (张先) vì làm nên 3 
câu thơ đều có 3 chữ ảnh: (云破月来花弄影，浮萍断处见

山影，隔墙送过秋千影 - Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh, 
Phù bình đoạn xử kiến san ảnh, Cách tường tống quá 
thu thiên ảnh), nên được người ta khen tặng tự hiệu là 
“Trương Tam Ảnh”.

So với Danh và Tự, Hiệu thể hiện tính cách, sở thích 
và phẩm chất của một cá nhân một cách rõ rệt. Ái quốc 
thi nhân Lục Du (陆游) thời Nam Tống cả đời yêu nước 
thương dân, sĩ đồ không thuận lợi, báo quốc không 
thành, chỉ đành mượn việc phóng lãng hình hài để giải 
sầu, người đương thời châm biếm ông không giữ lễ pháp, 
là kẻ phóng túng, ông dứt khoát đặt tự hiệu cho mình là 
“Phóng Ông”, để biểu thị sự miệt thị của mình đối với lễ 
pháp và quyền quý. Tống đại văn học gia Âu Dương Tu 
hiệu là “Lục Nhất cư sĩ”(六一居士), ông giải thích rằng: 
“Nhà tôi tập họp 3 đời Kim thạch di văn 1.000 quyển, 
tàng thư 1 vạn quyển, có 1 cây đàn, 1 bàn cờ, thường đeo 
theo 1 bầu rượu, tôi sắp già đi với 5 thứ đó, cho nên hiệu 
là Lục nhất”.

Xước Hiệu (绰号) là một loại hiệu đăc biệt, cũng gọi 
là Ngộn danh (诨名), Ngộn hiệu (诨号), thường đều do 
người khác đặt cho. Xước hiệu thường dựa theo đặc điểm 
sinh lý, tánh danh, tướng mạo mà mang màu sắc bao 
biếm dư luận sâu sắc. Giám sát ngự sử đời Minh là Đinh 
Tuấn, sống tiết kiệm, mỗi bữa ăn trên bàn chỉ có một 
đĩa đậu hủ nên người đời tặng cho ông ta ngoại hiệu là 
“Đậu hủ ngự sử” ; Đời Tống Bao Chuẩn ngự sử làm quan 
thanh liêm, cương trực không a dua, không sợ uy quyền, 
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thiết diện vô tư, nên người đời xưng ông là “Diêm La Bao 
Lão” (阎罗包老). Những Xước Hiệu này không có ý châm 
biếm, chỉ biểu đạt sự tán dương, yêu mến của người dân 
đối với các vị quan thanh liêm. Trong tiểu thuyết cổ đại 
Thủy Hử có một trăm lẻ tám vị anh hùng hảo hán đều có 
những Xước Hiệu rất oách: “Báo Tử Đầu - 豹子头, Hoa 
Hòa Thượng – 花和尚, Thanh Diện Thú - 青面兽, Hắc 
Toàn Phong - 黑旋风 …”, chỉ cần nhắc đến những Xước 
Hiệu này, trong đầu mọi người đều hiện lên hình tượng 
anh hùng trọng nghĩa, hào hiệp, đỉnh thiên lập địa của 
các vị hảo hán này.

Không chỉ người thường có Hiệu, Vương Hầu cũng có 
Hiệu. Hiệu của bậc đế vương thời cổ đại, gồm có Thụy 
Hiệu (谥号), Miếu Hiệu (庙号), Niên Hiệu (年号), Tôn 
Hiệu (尊号). Miếu Hiệu là tên hiệu đặt cho đế vương sau 
khi họ mất và đem truy tôn thờ phụng trong Thái Miếu, 
như Tây Hán khai quốc hoàng đế Lưu Bang có miếu hiệu 
là “Cao Tổ”, Tống đại khai quốc hoàng đế Triệu Khuông 
Dẫn có miếu hiệu là “Thái Tổ”, thụy hiệu là tên đặt cho 
các đế vương, chư hầu, trọng thần thời cổ đại sau khi mất 
đi, nó căn cứ theo sự tích khi còn sống của các vị đó mà 
đặt, có ý khen chê trong đó. Thụy hiệu lúc đầu chỉ có ý 
tốt đẹp (美谥 Mỹ Thụy), ca ngợi tán dương là chính, tới 
thời Tây Chu mới xuất hiện ý xấu (恶谥 Ác Thụy). Chu 
Lệ Vương (周厉王), tham tài, hám lợi, chuyên quyền tàn 
bạo, còn phái người giám sát lão bá tánh, không cho họ 
nói lời oán trách, ai phạm sẽ chém đầu, khủng bố họ đến 
mức gặp nhau trên đường cũng không dám nói chuyện, 
chỉ dùng mắt để biểu đạt ý muốn. Sau đó vì lão bá tánh 
chịu không nổi, phát động chiến tranh lật đổ Chu Lệ 
Vương. Chu Lệ Vương chạy đến đất Trệ (彘), sau chết ở 
nơi đó. Chữ Lệ chính là Ác Hiệu do người đời sau đặt cho 
ông ta. 
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SUY NGHĨ VỀ SỰ TIẾP NHẬN 
HÌNH ẢNH TỲ KHEO NI VIỆT
     NGUYỄN THÀNH TRUNG

Trong bài viết Vai trò của Ni giới Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập, Thích Nữ Phúc Thuận đã nhìn Bát kỉnh pháp 
của Phật giáo nguyên thủy trong hoàn cảnh Ấn Độ cổ đại, 
xã hội quy định vai trò thấp kém của người phụ nữ Ấn Độ 
(ramani). Trước thời Phật, phụ nữ bị cho là nguồn gốc 
rắc rối, là ngọn đèn chiếu đường xuống địa ngục… từ đó 
khẳng định ủng hộ vì Bát kỉnh pháp (Attha garudham-
ma) là cánh cửa phương tiện (paccaaya) để cho nữ giới đi 
vào. Đức Phật đã khéo léo vận dụng phương tiện (paccaya) 
thiện xảo này nhằm tránh né sự chống đối của xã hội và 
Tăng già với mục đích xã hội hóa tính hợp pháp cho nữ 
giới về quyền xuất gia tu hành (Thích Nữ Phúc Thuận).
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Hình ảnh Tỳ kheo ni trong tiểu thuyết Việt Nam 
hiện đại

Xưa, Jesus Christ thường hay dùng ngụ ngôn để giảng 
dạy môn đồ, Khổng Tử hay kể chuyện để giáo huấn  học 
trò, Phật Thích Ca tùy đệ tử mà kể chuyện, đặt câu hỏi, 
qua đó  giảng pháp. Bắt đầu bài nói chuyện bằng điểm 
chung chia sẻ với thính giả là con đường của diễn giả 
thành công, đưa người học đi từ cái biết đến cái chưa biết 
là cách thức của người thầy lớn. Tiếp nhận là phương 
pháp quan tâm đến người nghe, người đọc trong giao tiếp 
nhằm phát huy những kênh tương đồng, những mã tương 
hợp giữa người phát và người nhận.

Hầu hết người Việt Nam đều biết ca khúc của Mạc 
Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh: “Chuyện tình Lan và 
Điệp”, Lan và Điệp trở thành hình mẫu để nói mối tình 
lứa đôi lãng mạn. Nguyên tác câu chuyện này là tiểu 
thuyết “Tắt Lửa Lòng” của Nguyễn Công Hoan, xuất bản 
vào năm 1933, kể về chuyện tình của chàng trai tên Điệp 
và cô gái tên Lan ở một làng quê nọ, vốn hai nhà có đính 
ước từ xưa, hai người cũng “tình trong như đã mặt ngoài 
còn e”; Điệp khi lên tỉnh thi thì mắc lừa quan phủ phải 
cưới con gái ông là Thúy Liễu, cuộc sống gia đình không 
hạnh phúc; Điệp bỏ đi, học y sau mở phòng mạch riêng. 
Riêng Lan, vì đau buồn chuyện tình tan vỡ nên lên chùa 
Phương Thành, giả trai lấy tên Điệp, chôn xác bướm và 
hoa lan, khóc thương đau buồn trọng bệnh; Điệp mang 
về cứu chữa nhưng không kịp, Lan qua đời trên tay Điệp.
Type truyện này ngày càng phổ biến, được chuyển thể cải 
lương, phổ nhạc, dựng phim, diễn kịch… tạo nên một 
hiện tượng lý thú trong nền văn học Việt Nam đầu thế kỷ 
XX và đặc biệt là in sâu vào lòng công chúng những cảm 
thức, quan điểm thẩm mỹ nhất định. Có thể tóm lược 
hành trình phổ biến type truyện này thông qua bảng sau:
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Bảng 1. Hành trình type truyện Lan và Điệp

STT Tên tác 
phẩm

Năm 
ra đời

Tác giả/  
đạo diễn

Mô tả: thể loại,  
diễn viên/ca/nghệ sĩ

1 Tắt lửa lòng 1933 Nguyễn  
Công Hoan

Tiểu thuyết,  
cốt truyện gốc

2 Lan và Điệp 1936 Trần  
Hữu Trang

Cải lương: Năm Phỉ, 
Thanh Nga

3 Hoa rơi  
cửa Phật 1948

Cải lương đĩa nhựa ASIA: 
Tư Sạng, Năm Nghĩa… 
Viễn Châu viết lời vọng 
cổ: Mộng Tuyền, Út Bạch 
Lan

4 Chuyện tình 
Lan và Điệp 1965

Mạc Phong 
Linh, Mai 
Thiết Lĩnh (Lê 
Dinh, Minh 
Kỳ, Anh Bằng)

Tân nhạc: 3 ca khúc 
Viễn Châu viết tân cổ 
giao duyên: Lệ Thủy

5 Lan và Điệp 1970 Ban kịch  
Kim Cương Kịch nói: Kim Cương

6 Chuyện tình 
Lan và Điệp 1970 Loan Thảo, 

Thế Châu
Cải lương: Chí Tâm, 
Thanh Kim Huệ

7 Chuyện tình 
Lan và Điệp 1972 Lê Dân Phim nhựa: Thanh Nga, 

Thanh Tú

8 Lan và Điệp 2008 Minh Thuận Ca vũ cải lương: Đàm 
Vĩnh Hưng, Thanh Thảo

Theo diễn biến này, type truyện Lan và Điệp thể hiện 
ba đặc điểm, đồng thời cũng gắn kết thành một tiến trình 
nhân quả gồm: thay đổi chủ đề, bổ sung/chuyển đổi chi 
tiết, khắc họa đậm nét nhân vật Lan trong chùa.

Thứ nhất, type truyện gốc được viết trong cảm thức 
hiện thực phê phán, vạch trần bộ mặt xã hội thuộc địa 
thực dân nửa phong kiến Việt Nam dưới sức nặng đồng 
tiền dần chuyển sang khuynh hướng lãng mạn với đề tài 
tình yêu đôi lứa tan vỡ. Đến những năm 1930, thực dân 
Pháp hoàn thành công cuộc ổn định và bắt đầu khai thác 
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thuộc địa, khủng hoảng kinh tế thế giới ập đến, người dân 
bị áp bức bóc lột đến cực điểm đã liên kết, tổ chức nhiều 
cuộc khởi nghĩa; xã hội rối ren, con người trở thành trò 
rối cho thế cục; lòng người bạc ác, hạnh phúc hóa ra hư 
ảo mong manh. Bản thân Nguyễn Công Hoan là nhà văn 
hiện thực phê phán, ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng 
khắc họa bức tranh đen tối của xã hội đương thời như: 
Đồng hào có ma, Kép Tư Bền, Bước đường cùng… Tắt 
lửa lòng phản ánh sâu sắc thực trạng đó thông qua việc 
xây dựng mối tình thơ mộng của hai nhân vật chính phải 
kết thúc trong chùa; cửa thiền trở thành lựa chọn bất đắc 
dĩ và nghiệt ngã.

Thứ hai, từ “Tắt lửa lòng” đến “(Chuyện tình) Lan và 
Điệp” dưới sự tác động của sức mạnh tiếp nhận, không 
chỉ thay đổi khuynh hướng tư tưởng mà còn được bổ sung, 
chuyển đổi thêm nhiều chi tiết. Trước hết là dấu ấn văn 
hóa, từ tiểu thuyết đến cải lương, type truyện này có một 
hành trình Nam tiến rõ nét. Về mặt ngôn ngữ, đẻ đã thành 
má, hỏng thành rớt; kịch bản cải lương bỏ chi tiết xin đỗ ở 
chương 1- Thôi còn chi nữa mà mong, và báo tin đậu cuối 
chương 4 Khoa. Nhưng quan trọng hơn là gia giảm chi tiết 
nhằm phục vụ cho chuyện tình của hai nhân vật chính. 
Đơn cử, bản cải lương không quan tâm Vũ (con Điệp) và 
cuộc sống về sau của Thúy Liễu mà khắc họa rõ hơn hoàn 
cảnh trong chùa của Lan với cái chết bi thương. Khâu thắt 
nút được đẩy lên cao hơn khi các soạn giả biến việc Điệp 
hỏi ý kiến cha con Lan (về chuyện cưới vợ) thành Lan 
trộm nghe, ứng với chi tiết đan cài từ trước, Lan nói: Nếu 
có chuyện gì chắc tui chết quá à, chắc tui đi tu quá à. Vì lẽ 
đó, trường đoạn Điệp đến chùa, Lan cắt đứt dây chuông 
được thêm vào, 15 năm xa cách được rút ngắn lại, chi tiết 
Điệp đem Lan về phòng mạch được thay bằng Điệp lên 
chùa, mặc áo sư ông vào gặp Lan. 
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Thứ ba, kết quả của những thay đổi trên là chùa trở 
thành mảng không gian quan trọng trong kết cấu nghệ 
thuật (Chuông đổ chùa xa – Lan và Điệp 1), tiểu Lan – 
tức Lan trong vai trò người tu hành Phật giáo tại chùa 
– xuất hiện trực tiếp và mang đến nhiều tác động thanh 
lọc thẩm mỹ (carthasis – chữ Aristotle) song cũng đồng 
thời đặt ra vấn đề về hình ảnh tỳ kheo ni Lan đối với công 
chúng. Từ góc độ này nhìn nhận, động cơ Lan lên chùa 
là để vùi lấp (không phải xả bỏ) chuyện tình duyên (nếu 
duyên không thành Điệp ơi! Lan cắt tóc quên đời vì anh – 
Lan và Điệp 1), lên chùa Lan lại giả trai đi tu tức nói dối 
(không giữ được ngay cả Ngũ giới dành cho cư sĩ), hậu 
quả là không quên được duyên xưa, chôn hoa lan và cánh 
bướm, buồn đau sinh bệnh mà chết (chấp ái dục – gốc 
của sinh tử) (Lan náu thân cửa từ bi bởi vướng vào sầu 
đau, sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn, đôi môi 
xin phai tàn – Lan và Điệp 1; Lan gói niềm riêng tìm quên 
lãng ngày qua bên mái chùa. Sớm chuông chiều kinh mặc 
thời gian dần trôi trong tái tê. Nàng không sao xóa tình 
yêu xưa cũ dẫu cho con thuyền neo bến đường tu – Lan 
và Điệp 2); chuông chùa hỗ trợ chánh niệm trở thành nỗi 
ám ảnh sâu sắc (tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than 
như đem tin buồn, như gieo hoang tàn đến cho đời nàng 
– Lan và Điệp 2. Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài 
như khóc than, tiễn một linh hồn – Lan và Điệp 3); chùa 
trở thành nhà tù giam giữ con tim tình yêu (Khi tiếng mõ 
công phu nện đều trên chánh điện thì suối lệ đầy vơi cũng 
thấm đượm áo nâu sòng… Gia trung Điệp đã về rồi. Đêm 
đêm quỳ trước Phật đài một mình Lan... – Lan và Điệp 
(vọng cổ)… Có thể nói, con đường tu của Lan thất bại 
hoàn toàn, tình yêu của Lan gây phiền lụy đến nhà chùa 
và hình ảnh của Lan không có tác dụng tích cực trong 
tiếp nhận của công chúng về Phật giáo. 
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Mặt khác, một điều lý thú ít được quan tâm là trước 
đó không lâu cũng vào năm 1933, tác phẩm “Hồn bướm 
mơ tiên” của Khái Hưng ra đời cũng kể lại câu chuyện 
yêu đương dưới mái chùa Long Giáng của chàng trai 
Ngọc và chú tiểu Lan (gái giả trai). Ngọc là chàng trai 
Hà Nội lên thăm chùa để ý tiểu Lan nước da trắng mát, 
tiếng nói dịu dàng trong trẻo như tiếng con gái… Qua 
mấy lần tiếp xúc, đụng chạm, Ngọc để tâm điều tra, đến 
khi biết Lan là gái, vì bị mẹ cha ép gả nên vào chùa tu, 
thì anh cũng nhận ra mình đã yêu cô. Cuối cùng, Lan 
nhẹ nhàng từ chối tình cảm, Ngọc xin giữ mãi mối tình 
ấy và nguyện ngày ngày lên chùa gặp Lan. Cốt truyện 
không quá phức tạp, phần vì tâm lý độc giả; cái hay của 
tác phẩm là những biến chuyển tâm lý sâu kín, tinh vi 
của các nhân vật. “Hồn bướm mơ tiên” đã bổ sung một 
góc khác của Lan khi sống trong môi trường tự viện. 
Tuy không dằn vặt, đau khổ như  “Tắt lửa lòng” nhưng 
cuộc chiến nội tâm của Lan trong “Hồn bướm mơ tiên” 
không hề nhẹ nhàng, đặc biệt là qua các lần tiếp xúc với 
Ngọc, nhận ra tình cảm nẩy nở và khao khát yêu đương 
trỗi dậy. Đánh giá về Lan trong tác phẩm này, cảm thông 
và chỉ trích đều có. Tam Ích, sau 30 năm tác phẩm ra 
đời, đã phê phán bản thân Lan không hiểu được cái vui 
của tu hành, sư cụ thì huyền bí hóa Phật pháp, Lan và 
Ngọc nhầm lẫn ý nghĩa tình yêu của Phật đà; tóm lại tác 
phẩm của Khái Hưng có hại cho Phật giáo. 50 năm sau, 
Hoàng Như Mai chỉ ra nét đẹp trong không gian chùa, 
những sinh hoạt lễ nghi truyền thống; lý luận Lan mới 
đi tu được hai năm sao khỏi vướng lòng trần, tuy vậy 
mỗi khi xao xuyến cô đều niệm Phật để tĩnh tâm; ít nhất 
Lan và Ngọc vẫn giữ được mối quan hệ trong sáng khỏi 
vũng bùn tình dục… 

(Còn tiếp)
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PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (tt)
 
      CAO THĂNG BÌNH

Nhận diện khổ
“Tình yêu làm người ta thăng hoa hạnh phúc, nhưng nó 
cũng mang lại khổ đau nhiều nhất. Tình yêu của người 
đời luôn đi kèm với sự ích kỷ, mang tính chiếm hữu, 
luôn lo sợ mất đi những gì mình yêu quý...”
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Rất nhiều ngưòi không nhận diện được khổ đau, 
mặc dù họ đang rất đau khổ. Một phần, họ 
muốn trốn tránh nên không thú nhận, phần 

khác do họ không nhận diện được chúng. Ngoài 4 cái 
khổ lón nhất của kiếp ngưòi là “Sanh, Lão, Bệnh, Tử”, 
còn nhiều cái khổ khác luôn hiện diện mà ta không hề 
hay biết.

Tình yêu làm ngưòi ta thăng hoa hạnh phúc, nhưng 
nó cũng mang lại khổ đau nhiều nhất. Thật vậy, hầu hết 
các nỗi buồn lón nhất đều xuất phát từ những người ta 
thương yêu. Khi ta yêu thương, ta mong đợi sự hồi đáp, 
ta mong muốn ngưòi đó là của riêng ta, ta muốn họ mãi 
mãi không rời xa ta; khi xa, ta mong nhớ; khi vĩnh biệt, ta 
thấy tột cùng đau khổ. Đó là “Ái biệt ly khổ” (Yêu thương 
mà phải xa nhau), một trong ‘Bát Khổ’ (Tám nỗi khổ) mà 
Đức Phật đã từng dạy.

Tình yêu của ngưòi đời luôn đi kèm với sự ích kỷ, 
mang tính chiếm hữu, luôn lo sợ mất đi những gì mình 
yêu quý. Càng yêu thương, ta càng muốn cột chặt người 
thương. Ta yêu thương người đó thật sự không phải vì 
người đó mà chính vì để thỏa mãn cảm giác được yêu 
thương của mình. Nếu sự việc không theo ý ta muốn, 
ta sẽ đau khổ, thù 
hận, hại mình hoặc 
hại người. Lòng yêu 
thương chân thật (Từ 
Bi) luôn là sự hy sinh 
để tạo ra tự do cho 
người mình thương. 
Nếu ta thật sự yêu 
thương ‘con chim’ thì 
hãy để nó tự do bay về 
lại với núi rừng. 
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Những mẩu chuyện Phật giáo
dành cho thiếu nhi (tt)

     PHẠM QUỐC TRUNG

Trở về quê hương

Khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa đã đắc đạo 
và đang thuyết pháp ở vườn Trúc Lâm, Tịnh-
phạn vương tức tốc truyền cho sứ giả đi mời 

Phật về. Nhưng chín lần, chín đoàn sứ giả ra đi, chín lần 
mất tích. Ai có ngờ đâu các sứ giả khi đến Trúc Lâm, gặp 
lúc Phật đang thuyết pháp, những lời ấm áp, êm dịu của 
Ngài đã lách vào tâm hồn họ, họ đã say mê mà quên mất 
nhiệm vụ của họ là đến mời Phật về. Lần thứ mười, Ưu-
đà-di khi vào vườn Trúc Lâm, lượm một nắm bông gòn 
nhét vào tai, đến bên chân Phật, quỳ xuống thưa một 
mạch những lời dặn của Tịnh-phạn vương.

Ðức Như Lai nhận lời ngay. Ngài bảo giữa đại chúng – 
“Ðã lâu ta có ý định về thăm nhà, vì đấy cũng là một bổn 
phận của kẻ tu hành. Hỡi các Tỷ kheo, các người không 
nên viện một cớ gì để không báo ân cha mẹ. Ta sẽ về thăm 
phụ hoàng ta. Ưu-đà-di, người hãy về trước, báo tin ấy 
cho Ngài hay”.

Ưu-đà-di sung sướng sụp lạy tạ Ngài, rồi nhảy lên mình 
ngựa phi về cung.
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Tin Phật sắp trở về tung ra trong thành Ca-tỳ-la-vệ như 
một tràng pháo nổ. Thôi, đã qua rồi những ngày buồn bã 
trôi giữa dòng tiếc thương và mong nhớ! Dân trong thành 
trở lại hoạt động vui vẻ như thời còn Thái tử, cái lẽ kiêu 
hãnh của dân gian. Mọi người thi nhau trang hoàng cửa 
nhà mình để làm vui lòng đấng tôn quý nhất của cả nước. 
Từ phía cửa Nam vào tận trong hoàng cung, đường đều 
lát toàn cành xoài thơm và tưới trào nước hoa sứ. Trên 
bến sông, mấy chục cặp voi được trang hoàng rực rỡ đã 
đợi sẵn để đón Ngài về. Ca nhi vũ nữ đã được lệnh đi theo 
Ngài để vừa múa hát vừa tung hoa sao cho chân voi Ngài 
sẽ ngập dưới đường hoa.

Nàng Da-du nóng lòng muốn gặp Ngài ngay, sai quân 
khiêng kiệu đưa mình đến gần cửa Nam, nơi Tịnh-phạn 
vương đã truyền dựng tịnh xá cho Ngài, và đứng đấy ngóng 
trông về phía trước. Nhưng bầu trời vẫn im lặng trong sự 
chờ đợi, không vang dội một tiếng trống hay tiếng voi ré. 
Họ bắt đầu chán nản, và để khỏi mỏi mắt trông chờ, họ cúi 
xuống lượm lá úa rơi trên đường, uốn lại một nhành cây 
hay chắp thêm một vài cành hoa vào cột khải hoàn môn.
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Giữa lúc ấy, một người chậm rãi đi đến, đầu cạo trọc 
mình choàng một chiếc áo cũ, tay nắm một bình bát hình 
trái bí. Theo sau có mấy người khác cũng choàng một thứ 
áo ấy. Nhưng người đi đầu có vẻ oai nghi lạ kỳ, và trên 
đường người đi, tỏa ra một luồng tôn nghiêm kính cẩn. 
Người ấy nắm bình bát đưa ra trước cửa mọi nhà: người 
ta đổ đồ ăn vào đấy với vẻ sùng bái như khi dâng lễ cúng 
thần. Khi đến gần cửa Nam, nàng Da-du từ trong chạy xổ 
ra, kêu lên: “Ôi, Thái tử!”. Nàng nghẹn ngào không nói 
được nên lời, quỳ xuống ôm lấy chân Phật mà khóc...

Một đệ tử đi theo Ngài, bạch – “Thưa Thế Tôn! Ngài 
đã dứt hết dục vọng, tránh tất cả những sự đụng chạm 
của đàn bà, sao còn đứng yên để bà Da-du ôm chân Ngài 
như thế?”.

Phật trả lời – “Các người hãy coi chừng đấy! Ðừng làm 
tổn thương một tâm hồn đang bị ràng buộc trong tình 
cảm, vì sự dửng dưng của các người, khi đã thoát ra ngoài 
vòng trần lụy! Các người càng nhẫn nhục bao nhiêu, các 
người lại càng được tự do bấy nhiêu...”.
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Tịnh-phạn vương ở trong triều nghe tin con về, đầu cạo 
trọc, tay nắm bát đi xin những đồ ăn của bọn cùng dân hạ 
tiện, thì nổi giận đùng đùng. Ngài bứt râu bạc, ngài khạc 
xuống đất ba lần. Ngài truyền thắng ngựa chiến cho ngài ra 
cửa Nam. Ngựa ngài vụt qua trước mặt đám dân kinh ngạc, 
khi họ chưa kịp phủ phục bên đường. Gần đến cửa Nam, 
ngài thấy một đám người đen nghịt chen chúc trên đường 
rộng, mà người đi đầu là Phật. Ngài đưa mắt quang đãng 
nhìn cha ở đằng xa phóng ngựa tới với một vẻ hung hăng 
như một viên tướng ra trận. Nhưng đến gần, Tịnh-phạn 
vương bỗng dịu lại trước cái nhìn hiền từ và tôn kính của 
người con đức hạnh. Phật chắp tay vái chào cha mình với 
một dáng điệu nhu thuận mà oai nghi. Tịnh-phạn vương 
nhìn con, nhận thấy một vẻ thiêng liêng hiện trên đỉnh trán 
rộng và một oai lực làm khuất phục cả mọi người đi theo 
sau. Ngài cảm biết rằng người đang đứng trước mặt mình 
đấy đã xa xôi với mình lắm rồi, không còn giữ lại dấu vết 
gì của vị hoàng tử xưa nữa. Tuy vẫn ở trong phạm vi người, 
vẫn lăn lộn với người, con ngài bây giờ đã thoát ra ngoài 
vòng trần tục, đã vượt lên mấy tầng cao trên nhân thế rồi!

Mặc dầu thế, Tịnh-phạn vương vẫn làm ra vẻ trách con 
– “Có đời nào một vị Thái tử như Tất-đạt-đa, người sắp 
nối ngôi ta, trị vì một đại quốc, một vị Thái tử oai phong 
như thế mà khi về nước lại ăn mặc tầm thường, đầu cạo 
trọc, nắm bát đi xin từng miếng ăn, miếng uống của đám 
tiện dân! Ðáng lẽ ra, con phải trở về giữa sự oai nghi hùng 
tráng của một rừng gươm giáo, giữa sự vang rền của tiếng 
trống, tiếng chiêng. Con thấy đó, quân lính đang dàn đặc 
hai bên đường, cả một kinh thành đang đợi con về để 
tung hô thiên tuế. Sau chín, mười năm trời con bỏ cung 
điện ra đi, để cha con phải nuốt sầu trên ngôi báu, vợ con 
phải đau khổ trong Cung Vui, và cả một kinh thành đã im 
lìm trong không khí tang tóc. Cha tưởng ngày về của con 
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hết sức rực rỡ để bù lại những ngày ảm đạm đã qua. Cha 
có ngờ đâu bao nhiêu sự sắp đặt linh đình của cả nước, 
bao nhiêu dàn bày oai nghi của cả triều đình chỉ để đón 
chờ một kẻ đói cơm rách áo! Con ơi! Sao thế hử?”.

Đức Phật đáp – “Thưa phụ vương, đấy là tục lệ của 
dòng họ con”.

Tịnh-phạn vương giẫy nẩy– “Dòng họ con kể từ đức 
Ma-ha-sa-ma đến nay đã gần một trăm đời vua, có khi 
nào có một hành vi lạ lùng như thế đâu?”

Đức Phật ôn tồn đáp – “Thưa phụ vương, con không 
nói đến cái dòng giống thế gian, nối nhau qua khí huyết, 
con muốn nói đến dòng giống của chư Phật quá khứ và 
vị lai. Xưa và sau này chư Phật làm thế nào, bây giờ con 
làm thế ấy. Con chỉ biết giữ gìn cái kho báu vô giá mà các 
đức Phật đã truyền lại cho con”.

Tịnh-phạn vương ngạc nhiên nhìn chiếc áo đã ố màu 
của Phật, hỏi – “Kho báu gì đâu?”.

Thế là Phật dịu dàng nắm tay cha, đi về phía hoàng 
thành, giữa Tịnh-phạn vương và nàng Da-du. Vừa đi, 
Ngài vừa thuyết pháp cho dân chúng đang kính cẩn theo 
sau Ngài nghe. Với giọng ấm dịu và trong sáng, Ngài rải 
rắc trong tâm hồn mọi người nỗi an lành thanh tịnh. Ngài 
tung vãi ánh sáng ra khắp nơi, đuổi tan những làn u ám 
đang đọng trong tâm trí mọi người.

Tịnh-phạn vương nhìn sững miệng Ngài, say sưa uống 
những lời quý hơn vàng ngọc. Và Thái tử phi Da-du đôi 
mắt dần ráo lệ, mỗi lúc mỗi tươi thêm.

Ðêm ấy, trong cung điện của Tịnh-phạn vương, không có 
tiếng đàn tiếng địch, thế mà mọi người nghe như reo dậy 
trong lòng mình một điệu nhạc thiêng. Và khi đặt lưng xuống 
chiếu, dân gian trong thành Ca-tỳ-la-vệ thấy mở ra trước mắt 
mỗi người con Ðường Vàng sáng rực, rộng thênh thang, trên 
ấy những bóng vàng đang nhẹ nhàng tiến bước... 
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THÔNG TIN
      Tin ảnh: TRÍ BÁ

1. Lễ an vị tượng Cố cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Được sự chấp thuận của Hòa thượng Viện chủ Thích Hiển 

Tu, Thượng tọa trụ trì Thích Đồng Bổn và Ban Quản trị chùa 
Phật học Xá Lợi, sáng ngày 27-1-2018 (11 tháng Chạp Đinh 
Dậu) Ban Phật học, Gia đình Phật tử và các đạo tràng chùa Phật 
học Xá Lợi đã tổ chức Lễ an vị tượng Cố cư sĩ Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền trong khuôn viên chùa. 
Việc làm này rất có ý nghĩa “Uống 
nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cư 
sĩ hiện tại và mai sau. Đồng thời, 
khích lệ phát huy tinh thần “Học, 
Tu, Hành, Nguyện”, đem ánh sáng 
Phật pháp đến thế gian, góp phần 
xây dựng một Tịnh độ nhân gian.

Tượng Cố cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền trong khuôn viên chùa

2. Lễ vía đức Phật thành đạo 
và an vị tượng Bồ tát Quán 
Thế Âm

Sáng 24-1-2018 (8 tháng 
Chạp Đinh Dậu), chùa Phật 
học Xá Lợi đã tổ chức Lễ vía 
Đức Phật thành đạo và Lễ an 
vị tượng Bồ tát Quán Thế Âm. 
Buổi lễ do Hòa thượng Thích 

Hiển Tu, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi làm chủ lễ. Đông đảo 
Phật tử đã đến dự lễ và chiêm bái tượng Bồ tát Quán Thế Âm.

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm được an vị trong khuôn viên chùa, 
ngay ngã ba đường Bà Huyện Thanh Quan và Sư Thiện Chiếu, 
mặt hướng ra ngoài. Tượng nặng 19 tấn, cao 6,2 m (nếu tính luôn 
đài tượng thì có chiều cao 8 m), được tạc từ đá cẩm thạch (mar-
ble) lấy từ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tượng được các nghệ 
nhân của vùng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chạm khắc.

Chư Tăng làm lễ an vị tượng Bồ tát 
Quán Thế Âm
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3. Lễ tổng kết hoạt động Phật sự 
năm 2017

Chiều ngày 8-2-2018 (23 tháng Chạp 
Đinh Dậu), Ban Quản trị chùa Phật học Xá 
Lợi đã tồ chức buổi tổng kết hoạt động Phật 
sự năm Đinh Dậu 2017. Hòa thượng Thích 
Hiển Tu, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi; 
Thượng tọa Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa 
Phật học  Xá Lợi cùng chư Tăng đã quang 
lâm đến Giảng đường Chánh Trí dự lễ tổng 
kết. Đông đảo Phật tử của Khối các đạo tràng (Đạo tràng Dược sư, 
Hộ niệm, Đại bi, Tu bát), Khối các Ban Hộ trì (Ban Phật học, Ban 
Công đức, Ban Công quả và Gia đình Phật tử), Khối Ban Quản lý 
(Văn phòng chùa Phật học Xá Lợi, Bộ phận nhà Trù, Đội Bảo vệ, 
Phòng phát hành và lái xe) và Ban các Quỹ Hạnh nguyện (Quỹ Ấn 
tống Hoa Sen, Quỹ Khóa tu cho người Khiếm thị và Ung bướu, Quỹ 
Từ thiện Sala, Quỹ Khuyến học Phật giáo) cũng đã tham dự.

Trong năm 2017, 4 khối này đã có những đóng góp to lớn 
trong các hoạt động Phật sự của chùa. Tại buổi tổng kết, Ban 
Quản trị chùa Phật học Xá Lợi đã tặng thưởng cho 6 Phật tử có 
thành tích đóng góp nổi bật trong năm Đinh Dậu.

Thượng tọa trụ trì thay mặt 
Ban Quản trị trao quà cho 

Phật tử có đóng góp nổi bật 
trong năm

4. Hòa thượng Viện chủ chúc Tết Phật tử
Trong khuôn khổ Chương trình Tết 

Mậu Tuất 2018, đêm 15-2-2018 (tức 30 
tháng Chạp Đinh Dậu), tại chùa Phật 
học Xá Lợi, Hòa thượng Viện chủ Thích 
Hiển Tu và Thượng tọa Trụ trì Thích 
Đồng Bổn đã tổ chức chúc Tết Phật tử. 

Chư Tăng và Phật tử vui mừng khi thấy 
Hòa thượng Viện chủ tuy tuổi cao nhưng 

vẫn mạnh khỏe. Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử đã chúc Tết 
Hòa thượng Viện chủ, Thượng tọa Trụ trì và chư Tăng của chùa.

Thượng tọa Trụ trì thay mặt chư Tăng đã đáp lời và chúc các 
Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn trong tu tập.  Hòa thượng Viện 
chủ đã ban đạo từ, nhắn nhủ Phật tử cố gắng tu tập để xây dựng 
mái chùa Xá Lợi ngày càng phát triển. Cuối buổi lễ, Hòa thượng 
Viện chủ đã trao lộc Xuân cho Phật tử.

Hòa thượng Viện chủ trao lộc 
Xuân cho Phật tử
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5. Mừng thọ cư sĩ Tống Hồ Cầm 100 tuổi
Sáng ngày 23-2-2018, đại diện Ban Phật học chùa Phật học 

Xá Lợi đã đến tư gia cư sĩ Tống Hồ Cầm để thăm và mừng thọ 
ông được 100 tuổi. Mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn còn minh 
mẫn trò chuyện và xem những hình ảnh an vị tượng cố cư sĩ 
Chánh Trí tại chùa Phật học Xá Lợi. Đại diện Ban Phật học đã 
chúc mừng ông và xem ông như một tấm gương hết lòng vì đạo 
pháp để noi theo. Ông cũng vui vẻ chúc Ban Phật học và Phật 
tử chùa Phật học Xá Lợi luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều 
thành công trong công việc 
cũng như trong Phật sự.

Ngày 25-2-2018, Gia đình 
Phật tử chùa Phật học Xá Lợi 
đã đến thăm và mừng thọ ông.

Đại diện Ban Phật học chùa Phật 
học Xá Lợi tặng khánh mừng thọ

6. Khai đàn Dược Sư
Cũng trong khuôn khổ 

Chương trình Tết Mậu 
Tuất 2018, tử ngày 23-
2-2018 đến ngày 25-2-
2018 (mùng 8 đến mùng 
10 tháng Giêng năm Mậu 
Tuất), chùa Phật học Xá 
Lợi đã tổ chức Đàn Dược 
Sư Thất Khu với mục 
đích cầu nguyện an lành 
trong năm mới. 

Phật Dược Sư nghĩa là "vị Phật thầy thuốc", còn gọi là Dược 
Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, 
Đại Y Vương Phật, do 12 bổn nguyện của Ngài là "cứu tất cả các 
bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên 
Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật 
quả ngự cõi nước phương Đông là cõi Tịnh Lưu Ly.

Lễ khai đàn Dược Sư
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7. Tiến sĩ Vũ Thế Ngọc nói về “Long thọ và tánh không”
Trong chương trình hoạt động của Ban Phật học, sáng ngày 10-03-

2018 (23 tháng Giêng Mậu Tuất), tại chùa Phật học Xá Lợi, TS Vũ Thế 
Ngọc đã có buổi nói chuyện về đề tài “Long Thọ và tánh không”. Đông 
đảo cư sĩ Ban Phật học và nhiều thiện hữu tri thức đã tham dự.

TS. Ngọc giới thiệu về ngài Long Thọ - người xiển dương giáo nghĩa 
của đức Phật, người có ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi 8 đại tông phái được 
thành lập sau này đều tôn ngài Long Thọ làm vị tổ khai sáng. TS. Ngọc 
cho biết tánh không nằm trong tam pháp ấn: Vô ngã, vô thường và duyên 
khởi. TS. Ngọc nói rằng các pháp luôn luôn biến dịch vô thường, không 
có tự tánh, không có tự ngã, là sinh khởi do các duyên, cho nên là giả có, 

chúng không thật. Vì vậy, bản chất vạn pháp 
là không, tính các pháp là không. Đó là tánh 
không. Sau phần diễn thuyết của TS. Ngọc, 
các vị tham dự đã cùng nhau trao đổi, tạo 
một không khí học thuật thật sôi nổi.

8. Tọa đàm về “Nền tảng Kim Cang thừa và phương pháp giảng 
dạy Kim Cang thừa”

Sáng 13-03-2018 (26 tháng Giêng 
năm Mậu Tuất), tại chùa Phật học Xá 
Lợi, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo 
Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về 
“Nền tảng Kim Cang thừa và phương pháp giảng dạy Kim Cang 
thừa”. Diễn giả của buổi tọa đàm là Tiến sĩ Phật học Khangser 
Rinpoche. Đây là buổi tọa đàm thứ ba về Kim Cang thừa của tiến 
sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam.

TT. TS.Thích Đồng Bổn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo 
Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm. Đến tham dự có nhiều học giả, cư 
sĩ, thiện hữu tri thức và các Phật tử của Dipkar Việt Nam.

Nền tảng của Kim Cang thừa là tánh Không và sự chuyển hóa 
của tâm. Về phương pháp giảng dạy Kim Cang thừa, theo diễn giả, 
áp dụng như phương pháp giảng dạy của Trường Nalanda - Trung 
tâm học tập bậc cao thời cổ đại ở bang Bihar, Ấn Độ, nghĩa là cùng 
nhau tranh luận để tìm ra chân lý. Phương pháp này hiện nay cũng 
được nhiều nước tiên tiến áp dụng.

Các học giả, cư sĩ đã nêu nhiều câu hỏi về tánh Không và 
phương pháp giảng dạy Kim Cang thừa và mong muốn có một lớp 
Kim Cang thừa tại chùa Phật học Xá Lợi.

Quang cảnh buổi tọa đàm
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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, 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.

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: 028.3930.0114 - 028.6656.1059
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: 042.0101.0899.165
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đô Thành,  
169-171 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM

9. Khai giảng lớp “Thiền chỉ Kim Cang thừa”
 Ngày 31-3-2018, tại Giảng đường 2 chùa Phật học Xá Lợi đã khai 

giảng lớp “Thiền chỉ Kim Cang thừa” do Tiến sĩ Phật học Geshe Sonam 
Dawa giảng dạy. Khoảng 90 cư sĩ, thiện hữu tri thức đã tham dự lớp học.

Được biết lớp này do Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 
thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kết hợp với Ban Phật học 
chùa Phật học Xá Lợi tổ chức. Lớp sẽ học liên tục hàng ngày từ 31-3 
đến 25-4-2018.

Tin ảnh: TÔ THIỆN


