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Tuyết đông rụng mờ
	 	 	 	 	 	 TRẦN	QUÊ	HƯƠNG

Thứ tư là tướng - núi Thiêng
Bệnh càng trầm trọng, thân liền quy tiên

Tuổi trời muốn thọ bách niên
Ngờ đâu một thoáng bỗng nhiên mộng vàng

Thông minh, tài trí oai hùng
Vô thường khó trốn, hạng cùng khó bay!

Anh em chồng vợ thương thay
Cả đời yêu quý, có ngày biệt ly

Nát thân, đứt ruột phân kỳ
Tường hoa nhà rộng làm chi hỡi trời

Vàng kho ngọc khối cũng thôi!
Dạ đài khép kín, tình người nát tan

Vi vu gió bấc phũ phàng
Đất trời ảm đạm, suối vàng thê lương

Bốn phương mây tụ long đong
Trào dâng bão dữ, thần phong hết đời

Sấm chớp mưa lũ vang trời
Ầm ầm sét nổ, bời bời mù xoay!

Bụi trần tạm lắng đêm dài
Trường giang trăng lặn hồn lay canh sầu!

Hà Nội, 10/4/2010
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  Giá trị của 
  CHƠN THẬT NGỮ
	 	 	 	 	 HT.	THÍCH	THIỆN	ĐẠO

Chơn Thật Ngữ là lời nói chân thật phát xuất từ tâm hồn thanh 
tịnh chính trực. Chơn Thật Ngữ chính là Phật ngữ, là chánh 

pháp ngữ, là thanh tịnh ngữ vì nó đem lại niềm tin sự hoan hỷ an 
lạc và lợi ích chúng sanh. Như chúng ta đã biết, khẩu nghiệp rất 
quan trọng, nó trực tiếp đem lại sự an lạc hay bất an trong mối 
quan hệ hằng ngày giữa người với người. Cổ Đức có dạy: “Cẩn 
thận lời nói như đề phòng lửa cháy”.

Vì sự quan trọng của khẩu nghiệp, cho nên mở đầu các nghi 
thức hành trì, Đức Phật đã dạy hành giả phải niệm câu chơn ngôn 
tịnh khẩu nghiệp: “Tu rị tu rị ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha” để khẩu 
nghiệp được thanh tịnh mà thọ trì Phật pháp.
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• Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, đức Phật khẳng định: “Như 
Lai thị chơn ngữ giả, thiệt ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ 
giả” (Lời nói của Như Lai là lời nói chân thật, ngay thẳng, như 
pháp, không giả dối, không thay đổi).

• Trong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật có dạy: “Nên xa lìa lời nói 
vô nghĩa, luôn luôn giữ gìn lời nói chân thật, tức là lời nói đúng 
thời, đúng pháp hợp với chân lý. Ngoài lời nói lợi ích chúng sanh, 
tất cả các lời nói khác, dù chỉ là nói chơi, cũng không nên nói”.

• Có lần một Đồng Tử hỏi đức Phật:
- Thật ngữ là gì?
Đức Phật trả lời: 
- Thật ngữ có 3 nghĩa. Đó là:

• Không dối Phật (tức là không trái lời Phật dạy)
• Không dối chính mình (tức là không trái lương tâm)
• Không dối chúng sanh (không làm đau khổ chúng sanh)

Đồng Tử lại hỏi tiếp: 
- Thế nào là nói thật?
Đức Phật đáp: 
- Không nói nhiều, không nói lời vô ích.
- Giữ gìn lời nói cẩn thận hơn đề phòng lửa dữ.
- Không nói lời thô ác, không dối gạt chúng sanh.
Qua những lời Phật dạy nêu trên, hành giả tu tập đạo giải thoát 

luôn luôn cẩn thận lời nói. Lời nói có thể cứu người, nhưng lời nói 
cũng có thể giết người (sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn).

Người chánh niệm luôn luôn nói lời chánh ngữ, chánh ngữ đưa 
đến ái ngữ, ái ngữ có công năng đem lại hoan hỷ an lạc, lợi ích cho 
chính mình và người khác.

Trong Kinh Niết Bàn, đức Phật nhấn mạnh: “Người thích yên 
tĩnh luôn luôn nói lời thật ngữ chánh ngữ, thường được Chư Thiên 
tôn kính”.

Đề cập đến tính quan trọng của thật ngữ, trong Kinh Chánh 
Pháp Niệm Xứ, đức Phật có dạy:

- Trong các thứ ngọc, ngọc thật ngữ là quý giá nhất.
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- Trong các thứ đèn, đèn thật ngữ là sáng nhất.
- Trong các thứ thuốc, thuốc thật ngữ là hay nhất.
- Trong các thuyền bè, thuyền thật ngữ là an toàn nhất.
- Trong các người dẫn đường, người thật ngữ là đáng tin nhất.
- Trong các bạn tri thức, bạn thật ngữ là đáng tin tưởng nhất.
- Trong các thế lực, lực thật ngữ là mạnh mẽ nhất.
Tóm lại, lời nói chân chính rất hữu ích, giúp hành giả thoát ly 

phiền não, an lạc giải thoát. Người thường ca tụng chân lý, tán 
thán, thọ trì kinh luật, luôn nói lời chân thật ái ngữ được phước báo 
rất lớn: âm thanh tốt, lời nói trong sáng rõ ràng được mọi người tin 
tưởng ưa thích, hơi thở có mùi thơm dễ cảm mến, hàm răng trắng 
đẹp, miệng nói cười chiếm được cảm tình của quần chúng, rất 
thuận duyên trong việc giảng giải hoằng dương chánh pháp, đưa 
người vào đạo giải thoát.

Miệng là cửa ngõ của tâm hồn, lời nói là sản phẩm của tâm hồn. 
Tâm hồn thanh tịnh nhất định sẽ sinh ra chánh ngữ: Chánh ngữ là 
con đường tắt đi vào chánh đạo.

Trong một thế giới có quá nhiều điên đảo, giả dối, lừa đảo như 
hiện nay, thì chân thật ngữ có giá trị như là một thần dược có khả 
năng ngăn chặn, chữa khỏi căn bệnh trầm kha của thời đại, đem lại 
tin yêu và hạnh phúc cho nhân loại. 
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“NGÀY XUÂN TỈNH GIẤC 
GIỮA CƠN SAY”

Một bài thơ của Lý Bạch
 
	 	 	 	 	 	 HOANG	PHONG
 

Mùa “đại dịch” không được phép đi đâu cả, ra vườn xới đất 
trồng mấy dây bầu. Tiết trời đã sang xuân, vài loài hoa 

đầu mùa đang nở rộ. Nghỉ tay ngồi bên thềm sân, bỗng dưng chợt 
nhớ đến một bài thơ say của thi hào Lý Bạch. Cách nay lâu lắm, 
đã hơn 12 thế kỷ, có một thi hào say khướt giữa một mùa xuân. 
Tuy không biết uống rượu thế nhưng dường như tôi cũng say, say 
cái hơi men của một thi nhân thời Đường và cả sự đảo điên của thế 
sự. Bài thơ có tên là “Xuân nhật túy khởi ngôn chí” (春日醉起言
志 ), có nghĩa là “Ngày xuân chợt tỉnh giấc trong lúc quá chén, tự 
nói lên những cảm nghĩ của mình”:
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春日醉起言志
XUÂN NHẬT TÚY KHỞI

NGÔN CHÍ
處世若大夢，(Xử thế nhược đại mộng)     

Nếu xem cuộc sống như ảo mộng   
爲勞其生。  (Hồ vi lao kỳ sinh?)          

Thì lao đao để mà làm gì?   
所以終日醉，(Sở dĩ chung nhật túy,)       

Hãy cứ suốt ngày say khướt.
頹然臥前楹。(Đồi nhiên ngọa tiền doanh.)   

Ngả nghiêng trước mái hiên ngoài.
覺來盼庭前，(Giác lai phán đình tiền,)      

Tỉnh giấc nhìn ra trước sân,
一鳥花間鳴。(Nhất điểu hoa giang minh.)   

Một con chim đang hót trong khóm hoa.
借問此何日，(Tá vấn thử hà nhật,)         
Tự hỏi: hóa ra mùa (ngày) nào đấy?

春風語流鶯。(Xuân phong ngữ lưu oanh.)   
Con chim oanh líu lo trong gió xuân.
感之欲歎息，(Cảm chi dục thán tức,)       

Xúc động chừng muốn khóc. (nghẹn thở)   
對酒還自傾。(Đối tửu hoàn tự khuynh.)    

Tự mình rót thêm một chén rượu, 
浩歌待明月，(Hạo ca đã minh nguyệt,)     

Hát vang chờ trăng sáng.
曲盡已忘情.  (Khúc tận dĩ vong tình.)      

Bài ca vừa dứt, đã quên ngay các cảm nhận.
(Hoang Phong dịch nghĩa)

Bài thơ có hai chữ khó hiểu và khá “kín đáo”: chữ thứ nhất 
là chữ cuối của tựa bài thơ đó là chữ 志/ “chí”, có nghĩa là “ý 
nguyện” hay “tâm nguyện” của mình (the will), và chữ cuối của 
câu cuối, tức câu kết, là chữ 情/”tình”. Vậy Lý Bạch muốn nói 
lên điều gì qua hai chữ này? Đối với chữ thứ nhất thì cũng có 
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thể đoán được, đó là ý nguyện xa lánh cái bon chen của thế tục, 
chối bỏ hiện thực, và nhất là rất sợ khi tỉnh rượu thì quên mất 
các ảo giác của mình trong lúc say. Đối với chữ thứ hai là chữ 
情/”tình”, từ điển tiếng Anh và tiếng Pháp dịch là “cảm tính”, 
“cảm nhận”, “xúc cảm” hay “trạng huống” (feeling / emotion 
/ sense / situation /sentiment), từ điển Hán-Nôm thì lại dịch là 
“tình”, khiến các dịch giả có thể liên tưởng đến “tình yêu” hay 
“tình thương” (?), hoặc một “mối tình” nào đó, điều này khiến 
không những câu kết không có nghĩa gì cả mà toàn thể bản dịch 
mất hết sự mạch lạc trong xúc cảm và cả nội dung. Một số bản 
dịch tiếng Anh và tiếng Pháp dịch chữ 情/tình là “xúc cảm”, 
“cảm nhận” hay “cảnh huống”, cách dịch này khá từ chương 
nhưng không nói lên được những gì mà thi nhân muốn nói. 
Nhiều bản dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt đã 
được tham khảo, thế nhưng dường như không có bản dịch nào 
nói lên được tâm nguyện (志/chí) của Lý Bạch và “tình” hay 
các sự “cảm nhận” của Lý Bạch là gì.

***
Đại ý bài thơ là thi sĩ tìm nguồn vui trong chén rượu, thế 

nhưng thật ra dường như đấy cũng chỉ là một cách mượn hơi 
men để trốn tránh hiện thực. Thi nhân đang ngất ngây bên chén 
rượu, thế nhưng bất chợt giật mình và tự hỏi: ngày tháng nào 
đây? Thi nhân quên mất cả thời gian. Choáng váng vì hơi men, 
mùa xuân đang hiện ra trước mắt cũng chẳng hay, nỗi ray rứt 
hiện lên trong lòng cũng chẳng biết. Chẳng may trong lúc say, 
nếu chợt tỉnh nhìn thấy hiện thực hiện ra với mình thì thi nhân 
lại phải rót thêm một chén rượu khác để nghêu ngao hát lên một 
bài ca vô nghĩa, để chờ đợi một cái gì đó thật êm ả và an bình 
của một đêm trăng sáng.

Bài thơ bắt đầu bằng một nhận thức trước sự bon chen của xã 
hội và cuộc sống điên rồ của con người.

Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
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(Nếu xem thế sự như một giấc mơ dài
Thì lao đao để mà làm gì?)

“Cuộc sống như một giấc mộng dài” là một ý niệm đã ăn sâu 
vào tư tưởng và nền văn hóa của Trung Hoa từ nghìn xưa. Vào thế 
kỷ thứ IV trước Tây lịch, giữa ban ngày, Trang tử nằm mơ thấy 
mình hóa thành một con bướm - “Trang Chu mộng hồ điệp” - thế 
nhưng sau khi tỉnh giấc thì lại tự hỏi không biết là Trang Chu nằm 
mơ thấy mình hóa thành con bướm hay con bướm nằm mơ hóa 
thành Trang Chu. Cái thắc mắc đó đưa chúng ta vào một thế giới 
của ảo giác, lừa phỉnh và không thật.

Mới hôm qua, con người còn đang say sưa phát triển kinh tế, 
chứng khoán gia tăng, toàn cầu hóa xã hội con người. Thế nhưng 
đột nhiên dường như cả nhân loại đang giật mình và hoảng hốt 
giữa một cơn ác mộng. Phải chăng Lý Bạch từ ngàn xưa vội rót 
thêm một chén rượu để được tiếp tục làm một con bướm giữa mùa 
xuân, và hát lên để chờ một đêm trăng sáng?

Thế nhưng ngày nay, con trăng vằng vặc không còn là một 
hình ảnh lý tưởng nói lên một cái gì đó thật tinh khiết, êm ả và 
thanh tịnh nữa. Đèn điện khắp nơi, 
ô nhiễm làm mờ đục cả bầu trời, 
con người đã lên được mặt trăng 
và trở về địa cầu, không còn mấy 
ai để ý hay trông thấy ánh trăng 
vằng vặc của một đêm trăng tròn.  
Các bài thơ say với trăng của Lý 
Bạch ngày nay không còn mang một 
ý nghĩa nào nữa, không còn tạo được 
một xúc cảm nào nữa như hàng ngàn 
năm trước. Tuy nhiên, chúng ta hãy 
cố gắng trở về với một thời quá khứ 
xa xưa để cùng say với Lý Bạch giữa 
ban ngày, và cùng nhau chờ một con 
trăng sáng.
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Rót thêm một chén rượu để ngẩng cổ hát vang, thế nhưng tiếng 
hát vừa dứt thì thi nhân lại trở thành Lý Bạch, quên mất mình là một 
con bướm đang bay lượn trong một khóm hoa xuân. Ngày vẫn chưa 
tắt, con trăng vẫn chưa lên. Con người vẫn cứ tiếp tục nuôi dưỡng 
một giấc mơ dài. Vũ trụ “tuyệt vời” sinh ra một nhà thơ “tuyệt vời”, 
thế nhưng giấc mộng của một thi nhân phải chăng cũng chỉ là một 
con bướm “bé xíu” giữa một mùa xuân?

Bức họa này thường được kèm chung với các bản dịch tiếng 
Anh, thế nhưng cũng không được đúng lắm với nội dung của bài 
thơ. Lý Bạch say khướt giữa ban ngày, hát vang để chờ trăng lên, 
thế nhưng ngày vẫn chưa tắt, đêm thanh trăng sáng vẫn chưa hiện 
lên với mình, chỉ giật mình thoáng thấy một mùa xuân.  

Xin trích dẫn dưới đây ba bản dịch tiếng Việt của các vị Hán 
học tiền bối: Trần Trọng Kim, Tản Đà, Trần Trọng San, cùng với 
một bản dịch tiếng Anh và một bản dịch tiếng Pháp.
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Bản dịch của Trần Trọng Kim:
Ngày xuân say dậy nói chí của mình
Ở đời tựa giấc chiêm bao
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình
Suốt ngày mượn chén khuây tình
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba
Tỉnh ra trông mé trước nhà
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào
Hỏi xem ngày ấy ngày nào
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông;
Thở than cảm xúc nỗi lòng
Chuốc xem ít chén say cùng cảnh vui
Hát ngao chờ bóng trăng soi
Ca vừa dứt khúc đã nguôi mối tình

***
Bản dịch của Tản Đà: 

Ngày xuân say rượu dậy nói chí mình
Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì?
Cho nên suốt buổi say lì,
Nằm lăn trước cột, biết gì có ta.
Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà.
Một con chim hót bên hoa ngọt ngào.
Hỏi xem: nay đó ngày nào?
Ngày xuân gió mát, vui chào tiếng oanh.
Ngậm ngùi cám cảnh sinh tình,
Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui.
Hát ran, chờ tấm trăng soi,
Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên (?).

***
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Bản dịch của Trần Trọng San (không truy tìm được tiêu đề 
bài dịch?) 

Đời là một giấc mơ thôi
Thì làm nhọc cuộc sống này mà chi
Cho nên say khướt li bì
Suốt ngày uể oải nằm kề trước hiên
Tỉnh ra sân trước trông nhìn
Trong hoa thấy một con chim thì thào
Hôm nay là cái hôm nào
Tiếng oanh trò chuyện lào xào gió xuân
Buồn lòng những muốn thở than
Thuận tay vẫn cứ rót tràn mãi thôi
Hát vang chờ đợi trăng chơi
Vừa xong khúc đã quên rồi tình kia

***

Bản dịch tiếng Anh:

Waking from Drunken Sleep on a Spring Day
Life is a dream. No need to stir.
Remembering this I’m drunk all day.
Lying helpless beside the porch,
Waking to see the deep garden.
One bird calls among the flowers.
Ask myself what’s the season?
Song of the oriole in Spring breezes,
Voice of beauty sadly moves me.
Is there wine? Ah, fill the cup.
Sing and watch the white moon rise,
Until song’s end and sense is gone.

***
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Bản dịch tiếng Pháp:
Un jour de printemps,
le poète exprime ses sentiments au sortir de l’ivresse
Si la vie est comme un grand songe,
A quoi bon tourmenter son existence!
Pour moi je m’enivre tout le jour,
Et quand je viens à chanceler, je m’endors au pied des  

  premières colonnes1.
A mon réveil je jette les yeux devant moi:
Un oiseau chante au milieu des fleurs;
Je lui demande à quelle époque de l’année nous sommes.
Il me répond: A l’époque où le souffle du printemps fait  

  chanter l’oiseau.
Je me sens ému et prêt à soupirer,
Mais je me verse encore à boire;
Je chante à haute voix jusqu’à ce que la lune brille,
Et à l’heure où finissent mes chants, j’ai de nouveau perdu 

le sentiment de ce qui m’entoure. 
                            Bures-Sur-Yvette, 16.04.20

1. Les maisons chinoises ont presque toutes, à leur entrée, une sorte de 
vestibule abrité, mais non fermé, qui ressemble assez aux galeries ex-
térieures des chalets suisses. Le pied des premières colonnes, c’est donc 
à peu près le seuil de la porte-
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	 Ngày	để	yêu	thương,	tin	tưởng
	 	 	 	 	 	 	 	 VU	GIA

Phật	tâm	là	ngọn	đuốc	soi	đường	giúp	chúng	ta	không	lạc	
vào	bến	mê.	Năm	mới,	chúng	ta	gặp	nhiều	lời	chúc	“thân	tâm	an	
lạc”,	nhưng	để	được	“thân	tâm	an	lạc”	không	dễ	lắm	đâu,	nếu	
không	chịu	khơi	dậy	Phật	 tâm,	 tức	 là	 làm	cho	bản	tâm	thanh	
tịnh	không	vì	lợi	mình	hại	người...

Vừa rồi, người bạn gửi cho tôi file ảnh ngài Dalai Lama 
(Đạt-lai Lạt-ma) kèm theo lời khuyên được dịch sang tiếng 

Việt: “Trong một năm chỉ có hai ngày là không làm được gì cả. 
Đó là ngày hôm qua và ngày mai, vì vậy ngày hôm nay chính là 
ngày để yêu thương, tin tưởng, để làm và để sống”.

Xưa nay, trên bước đường hoằng pháp, các Tăng sĩ thường 
chuyển ý những lời Phật dạy để “hạ hóa chúng sinh”. Hồi thập 
niên 20-30 của thế kỷ trước, phong trào chấn hưng Phật giáo nở 
rộ khắp ba miền Trung - Nam - Bắc Việt Nam, trong đó có việc 
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đào tạo Tăng tài để đưa những lời Phật dạy đến với mọi người một 
cách dễ hiểu nhất. Đến nay, vẫn còn nhiều Tăng sĩ chuyển kinh 
Phật ra văn vần cho dễ đọc, dễ nhớ. Do đó, lời của ngài Đạt-lai 
Lạt-ma vừa dẫn trên cũng là một dạng tương tự như thế. 

Kinh Tiểu Bộ 3, đức Phật có dạy: “Đừng tìm về quá khứ/ Đừng 
tưởng tới tương lai/ Quá khứ đã không còn/ Tương lai thì chưa tới/ 
Hãy quán chiếu sự sống/ Trong giờ phút hiện tại...”.

Lòng	người	rộng	mở,	không	ai	giống	ai

“Hãy quán chiếu sự sống/ Trong giờ phút hiện tại”, theo ngài 
Đạt-lai Lạt-ma thì “ngày hôm nay chính là ngày để yêu thương, 
tin tưởng, để làm và để sống”. Muốn có yêu thương phải có tâm 
từ bi, nếu không có tâm từ bi, những sự gọi là yêu thương phần lớn 
là giả dối. Trong kinh Tạp A Hàm, đức Phật dạy: “Số người tu tập 
lòng từ bi ít như hòn đất trong tay. Số người không tu lòng từ bi 
nhiều như đất của đại địa này. Có người mang 300 chảo cơm bố 
thí ba lần sáng, trưa, chiều, công đức bố thí này không bằng một 
phần muôn ức của người rải lòng từ bi đến khắp cả chúng sinh dù 
chỉ trong khoảng thời gian ngắn như người vắt sữa bò”.

Từ xưa tới nay, trên tinh thần “Thương người như thể thương 
thân”, nhân dân ta hay làm việc phúc, nói rộng ra một chút là hạnh 
bố thí theo quan điểm nhà Phật. Những ngày Xuân về Tết đến, 
lòng người rộng mở hơn, nên không ít người ngồi chờ trước cổng 
chùa nhằm mong được sự yêu thương của những người viếng chùa 
lễ Phật. Nhưng sự thể hiện lòng yêu thương với những người cùng 
khổ ấy, không ai giống ai.

Trong sách “Bố thí Ba La Mật” (NXB Phương Đông, 2007), 
thầy Thích Trí Siêu, cho biết: “Tài thí chân chính: là những đồ vật 
được bố thí không phải do từ trộm cắp hay cướp giật. Nếu ngược 
lại là tài thí không chân chính.

Ngoài ra, nếu ta bố thí trong những trường hợp sau đây thì 
phước báo sẽ tăng lên gấp bội:

1. Bố thí đúng lúc. Có nghĩa là bố thí cho: những người đi xa, 
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người từ xa mới đến, người bịnh, người trông coi kẻ bịnh, trong 
những mùa giá lạnh.
2. Bố thí luôn luôn mà không thấy mệt mỏi hay chán nản.
3. Bố thí tùy theo sở thích của người xin.
4. Bố thí những vật quý giá.
5. Bố thí cho những người làm việc cho Chùa, làm vườn, đào 
mương...
6. Bố thí cho chư Tăng.
7. Bố thí mà kính trọng người nhận.
8. Bố thí cho những người có đức hạnh.
9. Bố thí tất cả những gì mà mình có”.

Giúp	người,	người	lại	giúp	cho

Sách “Bố thí Ba La Mật” còn cho biết: “Có hai loại bố thí: 
Trong sạch và không trong sạch.

1) Thế nào là bố thí không trong sạch?
Đó là bố thí vì: tư lợi, bất kính, chán ghét, yếu hèn, muốn dụ dỗ, 

sợ chết, muốn chọc tức, ghen tức, ganh đua, kiêu ngạo, cầu danh, 
tránh né sự nguy hiểm, muốn mê hoặc lòng người,... Tóm lại, bố 
thí vì một cái tâm xấu xa, không nghĩ đến sự an vui hay lợi ích cho 
người nhận.
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2) Thế nào là bố thí trong sạch?
Nói một cách giản dị, đó là sự bố thí có tánh cách ngược lại 

những gì đã tả ở phần trên. Còn có nghĩa là Bố thí mà muốn đem 
lại lợi ích cho người nhận”.

Và kể câu chuyện về “Sự bố thí toàn vẹn của Họa sĩ Karna 
(Sùtralamkara)”, như sau:

“Thuở đó, ở làng Puskaravàvati có một người họa sĩ tên là 
Karna. Vì làm ăn không khá nên anh ta đã từ giã gia đình vợ con, 
lên đường một mình sang nước lân cận là Taksasila. Nơi đây, anh 
ta tận tụy làm việc, kết quả là sau mười hai năm, anh ta đã dành 
dụm được ba chục đồng tiền vàng. Hớn hở, anh ta trở về quê cũ, 
trên đường về làng nghe thấy một hồi chuông trống báo hiệu sắp 
có một cuộc hội họp quan trọng của Chư Tăng, thế là anh ta lần 
mò đến. 

Với một đức tin trong sạch anh đi gặp vị Tăng Tri sự (tức vị 
Tăng phân phối chỉ huy buổi họp) mà hỏi rằng: “Thưa ngài, buổi 
họp như vậy nếu kéo dài một ngày thì phải cần chi phí bao nhiêu 
để có thể cúng dường (vật thực) đầy đủ cho chư Tăng?”. Vị Tăng 
Tri sự trả lời: “Khoảng ba mươi đồng vàng thì đủ cho một ngày”. 
Nghe vậy xong, anh liền móc túi lấy ra ba mươi đồng vàng đưa 
hết cho vị Tri sự mà thưa rằng: “Con xin thành tâm, dâng cúng vật 
thực một ngày cho chư Tăng”. Sau đó, anh ta trở về nhà với hai 
bàn tay trắng. 

Về đến nhà, vợ anh mừng rỡ chạy ra đón và hỏi: “Trong suốt 
mười hai năm anh đã làm được bao nhiêu tiền?”. Anh ta trả lời: 
“Được ba mươi đồng vàng”. Vợ anh hỏi tiếp: “Thế ba mươi đồng 
vàng đâu anh hãy cho xem?”. Anh ta nói: “Tôi đã gieo tất cả vào 
một ruộng phước (punyaksetra) rồi”. Vợ anh hỏi ruộng phước nào 
thì anh trả lời: “Tôi đã cúng dường hết cho Giáo đoàn Tăng Già 
(Sangha)”. 

Vừa nghe như vậy xong, người vợ liền nổi giận la hét, mắng 
chửi và đánh đập anh, rồi lôi kéo anh ra tòa nhờ quan trên xét xử 
và trừng phạt anh. 
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Ra đến tòa, quan hỏi có chuyện gì thì vợ anh thưa rằng: “Chồng 
tôi là một tên khùng nặng! Trong suốt mười hai năm trời đi làm 
ở nước ngoài, dành dụm được ba mươi đồng vàng. Nhưng về đến 
đây không biết nghĩ và thương hại đến vợ con, nên chồng tôi đã 
phung phí, cho người ta hết không còn đồng nào. Chiếu theo pháp 
luật, tôi lôi anh ta đến đây xin quan trên xét xử”. 

Quan tòa hỏi người chồng: “Tại sao anh lại đưa cho người ta hết 
thay vì đem về đưa cho vợ con?”. Anh trả lời: “Trong những kiếp 
sống trước của tôi, tôi đã không biết làm các hạnh lành, vì thế nên 
trong kiếp này tôi phải chịu cảnh nghèo và cực khổ. Nhưng cũng 
trong kiếp này, tôi có duyên may gặp được một ruộng phước, và 
nếu tôi không nắm lấy cơ hội gieo vào đó những hạt giống lành, 
thì chắc chắn trong những kiếp vị lai tôi sẽ phải chịu mãi mãi cảnh 
nghèo khổ không biết đến bao giờ mới hết. Vì muốn thoát khỏi 
cảnh nghèo khổ nên ngày hôm nay tôi đã cúng dường hết số vàng 
của tôi cho đoàn Tăng Già”.

Vị quan tòa này lại là một Ưu bà tắc (Upàsaka), có đức tin trong 
sạch nơi Tam Bảo, nên sau khi nghe anh họa sĩ trả lời như thế, liền 
hết lòng tán thán: “Việc làm của anh quả thật là cao thượng, anh 
đã biết bố thí toàn vẹn cho Giáo đoàn số tiền dành dụm được sau 
bao năm làm lụng cực khổ. Thật là cao quý, tôi đây thiệt không 
bằng”. Thế rồi, vị quan tòa liền tháo cái vòng ngọc đang đeo ở 
cổ đưa tặng anh ta, cùng lúc cho anh ta con ngựa của mình đang 
cưỡi và một làng nhỏ. Rồi cuối cùng, quan tòa lại nói thêm: “Anh 
vừa mới hiến tặng cho Giáo đoàn, thì tôi đây cũng xin hiến tặng 
lại anh, nhưng đó chỉ gọi là một chút quả báo hiện tại, chắc chắn 
trong những kiếp tới phước đức quả báo của anh sẽ vô lượng”. 

Hành động như Karna không dễ chút nào. Tôi nghĩ, trên đời này, 
khó tìm ra một Karna thứ hai. Phản ứng của vợ Karna cũng không 
chút nào sai, bởi cô ấy cũng là phàm nhân, chứ chẳng phải thiên thần.

Xử lý chuyện của Karna như vị quan tòa kia cũng chắc không có 
người thứ hai, dẫu trên cửa miệng dân gian Việt Nam luôn có câu: 
“Giúp người, người lại giúp cho/ Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo”.
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Thiện	căn	ở	tại	lòng	ta

Từ suy nghĩ đến hành động luôn có khoảng cách nhất định. 
Trên đường học Phật hay chỉ mộ đạo Phật, chúng ta cố gắng đừng 
làm việc gì để lương tâm cắn rứt, khơi mạch thiện ngày một rộng 
hơn là đã thấy đời đáng yêu, đáng sống rồi. “Thiện căn ở tại lòng 
ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Với nhà Phật, đó cũng 
chính là Phật tâm. Phật tâm là ngọn đuốc soi đường giúp chúng ta 
không lạc vào bến mê.

Năm mới, chúng ta gặp nhiều lời chúc “thân tâm an lạc”, nhưng 
để được “thân tâm an lạc” không dễ lắm đâu, nếu không chịu khơi 
dậy Phật tâm, tức là làm cho bản tâm thanh tịnh không vì lợi mình 
hại người; ngay cả việc trải lòng thương yêu đến mọi người cũng 
không nên vì một cái tâm xấu xa, không nghĩ đến sự an vui hay lợi 
ích cho người nhận.

Trong kinh Tăng chi bộ (Anguttara Nikaya), đức Phật dạy rằng: 
“Tâm không được tu tập thì khó sử dụng. Tâm được tu tập thì dễ sử 
dụng. Tâm không được tu tập đưa đến bất lợi lớn. Tâm được tu tập 
đưa đến lợi ích lớn. Tâm không được tu tập, không được làm cho 
sung mãn, đem lại đau khổ. Tâm được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đem lại an lạc”. 
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  LỜI CHÚC NÀO 
  CHO Xuân Quý Mão 
	 	 	 	 	 	 	 NGUYÊN	CẨN	

Thế	giới	trong	mùa	đông	xám	

Việc Nga tấn công Ukraine đã phủ bóng lên Hội nghị thượng 
đỉnh G20, nhóm quốc gia chiếm khoảng 60% dân số và 80% GDP 
toàn cầu, được cho là đại diện của thế giới hiện đại. G20 đã chứng 
kiến nhiều chia rẽ trong nhóm, khi các quan chức phương Tây 
không muốn đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin dù ông 
Putin cuối cùng không tới Bali, nhưng những chia rẽ và hậu quả 
của xung đột đã tác động tới hội nghị.

Cả châu Âu và Bắc Mỹ băn khoăn lo lắng vì giá nhiên liệu tăng 
cao và nguy cơ lạm phát treo lơ lửng trên từng quốc gia. Họ đang 
đối diện với suy thoái kinh tế. Trung Quốc trì trệ vì chính sách 
Zero Covid và bong bóng bất động sản đang vỡ.
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Hơn 10 triệu người Ukraine sống trong tình trạng thiếu điện, 
nước và trải qua mùa đông khắc nghiệt chưa từng thấy.

Tại Việt Nam, những vụ án lớn liên quan đến những đại gia bất 
động sản ảnh hưởng tâm lý quần chúng về trái phiếu, ngân hàng. 
Thị trường chứng khoán lao xuống mốc trên 900 điểm nhưng chưa 
có điểm dừng. Các xí nghiệp thiếu đơn hàng do châu Âu suy giảm 
lực cầu đành phải cho công nhân nghỉ sớm trước Tết. Bất động sản 
đóng băng. Nhiều dự án dừng thi công.

Nguyên	nhân	tranh	chấp?

Chúng ta đã từng nghe đâu đó rằng: “Bạo lực là bà đỡ cho 
một xã hội mới”. Thực ra, bạo lực như lịch sử chứng minh chỉ 
là bà đỡ cho bạo lực khác, tàn bạo hơn (!). Thế nên cả thế giới 
vẫn không ngớt lo âu khi nạn khủng bố vẫn diễn ra đây đó và 
người ta không phân vân ném bom nhà thương, xả súng ở rạp 
hát hay trường học, không ngại ngần giết người dù là phụ nữ 
hay trẻ em. Cuộc sống trở nên bất an hơn bao giờ hết. Người 
ta nhân danh “lý tưởng” rằng chỉ có sắc tộc, đảng phái, ý thức 
hệ, tôn giáo hay quốc gia của họ là “bá chủ” , là có quyền rao 
giảng và ban phát... sự kinh hoàng cho những ai không chấp 
nhận theo họ (!).

Và để phản ứng, nhân loại lại dùng... bạo lực nhân danh 
chính nghĩa để giải quyết vấn đề. Thế nên, nhiều cường quốc 
đang sa lầy trong cuộc chiến Syrie dù đã ném vào đấy hàng 
ngàn tấn bom đạn và hàng trăm tỷ đô la. Trước đây, một học 
giả đoạt giải Nobel Hòa bình trong một cuộc Hội thảo do đài 
BBC tổ chức từng phát biểu: “Ngài Tổng Thống của tôi tiêu 
10 tỷ đô la mỗi tháng cho quân sự mà không hay rằng nhiều 
người dân chỉ cần 2 đô la một ngày để tồn tại” (!). Chỉ một ngày 
15/11/2022, người ta tính toán rằng Nga đã ném hơn 900 triệu 
đô la hỏa tiễn xuống Ukraine, còn trong cuộc chiến hơn 9 tháng 
ấy phải đến bao nhiêu tỷ? Xuyên qua lịch sử, chúng ta thấy 
rằng nguyên nhân của các cuộc tranh chấp là do lòng tham dục 
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của con người gây ra, khiến cho gia đình đổ vỡ, xã hội nhiễu 
nhương và nhân loại đau khổ. Chính điều đó đã được đức Thế 
Tôn khai thị cho chúng ta:

“Này các Tỷ kheo, do dục vọng làm duyên, nên vua tranh chấp 
với vua, Sát đế lỵ tranh chấp với Sát đế lỵ, Bà la môn tranh chấp 
với Bà la môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ, cha mẹ, anh em, bè 
bạn tranh chấp lẫn nhau. Khi chúng đã dấn thân vào sự tranh chấp, 
chúng đánh nhau bằng tay, ném nhau bằng đá, đập nhau bằng gậy 
và chém nhau bằng gươm. Do đó, chúng bị tử thương, hoặc ngắc 
ngư quằn quại” (Trung bộ, kinh 13).

Do tham vọng mù quáng thúc đẩy, kẻ có thế lực thường dùng 
sức mạnh để đàn áp kẻ yếu và bắt họ phải khuất phục. Những kẻ 
bại trận khổ nhục đã đành mà những người chiến thắng do lửa 
tham thiêu đốt và oán thù chồng chất cũng chẳng an lạc gì hơn. 
Nói như giáo sư Trần Ngọc Ninh: “Nhưng sự khổ vẫn đầy rẫy 
trong nhân gian, Thiếu thốn, bất an, cực nhọc, sợ hãi, trói buộc, 
ngu tối vẫn là thân phận con người. Roi gậy và vũ lực cũng vẫn 
còn, và lại có thêm nhiều phương tiện khác tinh vi và tàn nhẫn 
hơn, để “đánh đập, lôi kéo” và bắt buộc người ta vào những công 
việc vô nhân đạo và mất nhân phẩm” ( TNN- Đức Phật giữa 
chúng ta). 

Lời	nguyện	thứ	nhất:	Xuân	bình	yên

Chúng ta mong một mùa xuân và một năm mới bình yên. Nhưng 
thế giới chỉ bình yên khi tâm con người bình yên. “Tâm bình, thế 
giới bình”.

Bài phát biểu bắt đầu các cuộc thảo luận ở Hội nghị G20 của 
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thể hiện những khó khăn 
đó. “Tôi hiểu chúng ta cần nỗ lực lớn để có thể ngồi với nhau trong 
căn phòng này”, ông nói trước khi bắt đầu cuộc thảo luận kín. “Nếu 
chiến sự không kết thúc, rất khó để thế giới tiến về phía trước”. 

Chúng ta nhớ chuyện Quốc vương xứ Magadha (Ma Kiệt Ðà) 
là Ajatasattu (A Xà Thế) muốn mở mang vương quốc của mình 
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bằng tham vọng chinh phục xứ Vajji (Bạc Kỳ). Vua sai đại thần 
Vũ Xá đến thỉnh ý Ðức Phật về việc chinh phục này. Ðức Phật 
rất tế nhị. Ngài không trả lời câu hỏi trực tiếp của nhà vua, mà 
Ngài gián tiếp trả lời bằng cách hỏi Tôn giả Anada tình hình 
của xứ Vajji bằng 7 câu hỏi: “Này A Nan, dân Vajji có hội họp 
thường không?

- Dân Vajji có đoàn kết khi hội họp, đoàn kết khi giải tán và 
đoàn kết khi làm việc không?

- Dân Vajji có sống đúng với truyền thống của dân tộc, và tôn 
trọng những luật pháp đã được ban hành từ thời xưa không?

- Dân Vajji có tôn kính những bậc trưởng lão trong nước và 
nghe theo lời dạy của những vị này không?

- Dân Vajji có cưỡng ép những thiếu nữ và phụ nữ bắt họ phải 
sống chung với mình không?

- Dân Vajji có thường xuyên dâng lễ ở các nơi thờ tự không?
- Dân Vajji có bảo vệ và tôn kính các bậc A la hán khiến các vị 

ấy tìm đến ở trong xứ để xứ sở được an lạc không?”.
Bảy pháp này có thể tóm tắt bằng những danh từ thời đại:
1. Sinh hoạt dân chủ,
2. Tình đoàn kết dân tộc,
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3. Nguyên tắc pháp trị,
4. Sự hòa hợp các thế hệ,
5. Tôn trọng phụ nữ,
6. Tôn kính các tín ngưỡng, và
7. Ưu đãi các bậc minh triết.
Ðây là 7 nguyên tắc giúp quốc gia hưng thịnh và tránh diệt 

vong. Sau khi nghe Tôn giả A Nan trả lời rằng dân Vajji đã thực 
hiện 7 pháp này rất tốt đẹp, Ðức Phật kết luận: “Thế thì dân Vajji 
sẽ phú cường, không ai có thể chinh phục được”. 

“Chiến thắng gây hận thù,
Thất bại chuốc khổ đau,
Ai từ bỏ thắng bại,
An tịnh liền theo sau”. 
    (Tương Ưng, I-102)

Những kẻ bạo tàn gây đau khổ cho người khác mà mong hưởng 
được an vui, điều đó không bao giờ có. Vì thế, đức Phật đã dạy khá 
rõ, kẻ làm ác dù trốn bất cứ phương trời nào cũng không thể thoát 
được luật nhân quả:

“Không trời cao biển rộng,
Không hang động, núi rừng.
Ðã tạo nghiệp ác độc,
Trên đời hết chỗ dung”. 
    (Pháp Cú,127)

Có một kẻ thù nguy hiểm hơn bất cứ kẻ thù nào khác trên đời 
này, đó là tâm niệm ác của ta. Những kẻ thù ở bên ngoài, chúng 
ta còn có hy vọng tránh được, chứ chính ta đã gây nên tội ác thì 
không sao tránh khỏi quả báo:

“Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Còn thua tâm niệm ác,
Do chính ta hại ta”.  
    (Pháp Cú, 42)

Thế nên chỉ có ta mới cứu được ta:
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“Mẹ cha hay bà con,
Không làm gì được cả.
Chính nhờ tâm nguyện lành,
Ðưa ta lên cao cả”. 
    (Pháp Cú, 43)

Luật nhân quả có vay có trả, rất công bằng, không thiên vị bất 
cứ người nào.

Do vậy, những ai muốn sống an lạc tránh mọi sợ hãi, và khổ 
đau, hãy theo lời Phật dạy, từ bỏ sát sanh:

“Hận thù tiêu diệt hận thù
Ðời này không thể có,
Từ bi diệt hận thù,
Là định luật nghìn thu”. 
    (Pháp Cú, 5)

Ðem tình thương đáp lại hận thù, đó là một việc làm khó khăn 
vô cùng, hơn thế nữa người nào tự thắng được mình, đó mới là kẻ 
chiến thắng tối thượng:

“Dù tại bãi chiến trường,
Thắng nghìn nghìn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Chiến công ấy vô địch” 
    (Pháp Cú,103)

Tự thắng mình có nghĩa là tự nhiếp phục cái tâm tham dục, hận 
thù hay gây ác nghiệp của chính mình. Chỉ khi nào thực hiện được 
thì mới có bình yên trong tâm mình và đem lại bình yên cho cộng 
đồng xã hội. Mong những kẻ đang chủ chiến hãy bình tâm nhìn 
nhận sự việc và dừng lại trước khi đưa nhân loại đến bờ vực diệt 
vong. Nguy tai! 

Xuân	thịnh	vượng	và	kết	nối	yêu	thương

Những gì diễn ra ở G20 phần nào phản ánh bức tranh về hệ 
thống quốc tế gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với những thách 
thức chung mang tính toàn cầu. “Bạn không thể giải quyết vấn 
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đề chính trị bằng các biện pháp chính sách kinh tế”, Kristalina 
Georgieva, Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nói. “Kết 
thúc cuộc chiến ở Ukraine là động lực mạnh mẽ nhất để xoay 
chuyển tình hình kinh tế thế giới”. 

Nhân loại đang mong chờ sự bình yên trên những vùng đất 
nóng để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Nếu không, thế giới 
vẫn còn bất an. 

Cố thiền sư Nhất Hạnh dạy rằng: “Chúng ta truyền thông để 
hiểu người khác và để người khác hiểu ta. Nếu ta nói mà không 
ai nghe ta thì ta không thực sự truyền thông. Có hai điều kiện căn 
bản để truyền thôngcó hiệu quả là: Thứ nhất là nghe sâu và thứ 
nhì là ái ngữ... Nghe sâu là nghe với ý muốn giúp người khác bớt 
khổ. Khi lắng nghe với tâm thương yêu thì ta không bị kẹt vì óc 
phán xét” (TNH - The Art of Communicating). Người nói thêm 
rằng nghe với tâm thương yêu là trở về với mái ấm: “Ta không cần 
một chiếc iphone để làm việc đó. Ta cần đôi mắt để nhìn người ấy 
với yêu thương. Ta cần đôi tai để lắng nghe với thương yêu và cái 
miệng để nói lời ái ngữ... Khi ta đã có một mái ấm thực sự trong ta 
và trong mái ấm đó, ta cảm thấy thực sự vững chãi, an ninh thì khi 
đó ta có đủ điều kiện để đi ra giúp đỡ và xây đắp một cộng đồng 
đầy tình thương yêu” (TNH- sđd). 

Vậy thì mùa xuân chính là cơ hội cho chúng ta ngồi lại lắng 
nghe, chia sẻ và động viên nhau, tiếp thêm sức mạnh đi tiếp cuộc 
hành trình cam go của cá nhân, của cộng đồng hay đất nước nhất 
là trong giai đoạn còn nhiều khó khăn phía trước...

Theo nhà Phật, ai cũng nghe lời cầu nguyện về một mùa xuân 
Di Lặc. Chữ Di Lặc (Maitreya ) bắt nguồn từ gốc Maitri có nghĩa 
là lòng từ ái, sự êm dịu. Đây được xem là tâm đầu tiên trong Tứ 
vô lượng tâm. Trong Phật giáo chữ Từ còn có nghĩa là ước vọng, 
mong muốn cho mọi sinh linh được sống an lành, hạnh phúc. Tâm 
từ được tỏa ra từ công năng quán chiếu, tu tập thiền định và thường 
được xem là một nguồn lực to lớn trong vũ trụ. Kinh điển thường 
mô tả lòng từ của đức Phật luôn toát ra từ kim thân của Ngài. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 29

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

Kinh Thí dụ thì dạy rằng lòng từ có diệu dụng chuyển hóa và 
trị liệu những tâm thức bệnh hoạn và yếu đuối của chúng sinh. 
Hạnh nguyện của đức Di Lặc là biến thế gian đau khổ và đầy tội 
ác thành cảnh sống an lạc; biến thế giới hỗn loạn thành thế giới 
đại đồng; biến thế gian ô trược thành cõi Tịnh Độ. Lý tưởng của 
đức Di Lặc là cứu khổ ban vui, luôn hướng nhân loại đến một 
tương lai tuyệt đẹp, xây dựng nếp sống hạnh phúc chân thật. Vì 
lẽ đó, mùa xuân được mang tên là Xuân Di Lặc là tâm nguyện 
chung của mọi người.

Xuân	bao	dung 

Chúng tôi đã từng viết trước đây “phải xem bao dung cũng là 
một phẩm chất chính trị và là phẩm cách lớn nhất của con người”. 
Xã hội Tây phương thậm chí quan niệm “To err is human; to 
forgive is divine” (Sai lầm là bản chất của con người; tha thứ 
là phẩm chất thần thánh). Nói như Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách 
thì: “... bao dung là tôn trọng sự khác biệt, bao dung là để cho 
những ai yếu thế cũng có tiếng nói của mình, là tự do của thiểu 
số” và ông trích dẫn câu nói nổi tiếng của Voltaire: “Bất đồng 
là căn bệnh nặng nhất của nhân loại, khoan dung là phương thức 
duy nhất”. Chúng tôi trong một bài viết trên Từ Quang, có nhắc 
đến diễn viên Richard Gere,vốn là một Phật tử, khi trả lời tạp 
chí Five-to-nine trong một lần đến Zagreb (Croatia) để tham gia 
phim Spring Break in Bosnia đã nói: “Chỉ chấm dứt chiến tranh 
thôi là chưa đủ. Các thế lực đối lập ngày xưa phải cùng nhau tìm 
ra nguồn gốc của hận thù và bạo lực, đề phòng sự ham muốn 
phục thù từ các nạn nhân. Phải biết biến lòng căm thù thành năng 
lượng tích cực. Lịch sử cho thấy rằng con người sẽ càng chìm sâu 
vào vòng xoáy căm thù khi lòng bao dung không được nâng lên 
thành nguyên tắc chính trị”. Chúng ta hiểu bao dung hay khoan 
dung trong tiếng Anh là tolerance cũng bao gồm cả sự chịu đựng 
và nhẫn nhịn. Phải chăng bao dung là một mặt của hỷ và xả vô 
lượng tâm vì năng lực phá tan lòng ganh tỵ hay ích kỷ, xoá bỏ 
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tâm thức rằng chỉ có tư duy, tôn giáo chính kiến của mình, chủ 
nghĩa của mình là chân lý, là đúng, và không chấp nhận dị biệt. 
Chúng ta đã từng có những vị vua trong thời đại của mình đã 
từng lấy bao dung làm nguyên tắc chính trị. Hãy đọc lại lịch sử 
khi vua Lý Nhân Tông tha chết cho Lê Văn Thịnh tạo phản triều 
đình dù sau này Ngô Sỹ Liên phê phán vua là quá sùng tín Phật 
giáo nên xử lý như vậy (Đại Việt Sử ký toàn thư). Phải chăng 
đấy cũng là quan điểm của Quốc Sư Phù Vân: Lấy ý muốn của 
thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của thiên hạ làm 
tấm lòng của mình. Theo TS. Lê Mạnh Thát (trong Lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, tập 3) thì: “... Đó là lần đầu tiên tư tưởng vô ngã 
của Phật giáo đã được vận dụng vào chính trị để hình thành một 
học thuyết lãnh đạo. Học thuyết ấy là nền tảng cho một triều đại 
rực rỡ nữa của dân tộc: Nhà Trần mà cụ thể là đường lối của Trần 
Thái Tông khi người muốn: “... tất cả mọi người dân Đại Việt 
phải có, đó là một tấm lòng trung hiếu, hòa tốn, ôn lương và cung 
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kiệm, và ý muốn của thiên hạ là muốn có một cuộc sống an toàn 
và ấm no...”.

Người sống với tâm hỷ xả:
“Khi thức không lo âu,
Khi ngủ không sợ hãi,
Phiền não nào động tâm,
Ngày đêm đều thoải mái”. 
    (Tương Ưng 1,tr.136)

Giáo sư Trần Ngọc Ninh cho rằng “... Sự sụp đổ của những hệ 
thống tư tưởng khiến con người mất lòng tin. Phải trở về với giáo 
lý thực mà đức Như lai đã truyền dạy. Đó là giáo lý “thâm diệu, 
khó nhận thức, khó lĩnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong 
phạm vi luận lý, tế nhị, mà chỉ có bậc thiện tri thức mới thấu hiểu” 
(Kinh Majjima Nikayya - Trung A hàm)...

 Hãy mở lòng ra cho hiện tại tràn ngập vào. Đừng có trốn tránh 
cái hiện tại đau khổ của ta, hãy nhìn thẳng vào nó, để cho từ tâm 
rung động vì tất cả những bộ mặt của sự chết, sự bệnh, sự nghèo, 
sự biệt ly, sự thiếu thốn, sự không có, sự có-mà-mất, sự-không-
được, sự bị và sự đau khổ của những con người trong một xã hội 
mà họ không chấp nhận... Sự nghĩ, sự nói, sự làm, sự sống, sự cố 
gắng theo cái chân lý đã tri kiến thấy để đạt được cái ước vọng 
chân chí của mọi hiện sinh là diệt khổ cho mình và cho người. Sự 
giải thoát khỏi đau khổ chính là sự giải thoát cuối cùng và tuyệt 
đối. Hãy tích cực hoạt động để tạo sự an lành cho kẻ khác. Đó là 
lý tưởng Bồ tát (TNN-sđd).

Trong lịch sử, Phật giáo đã tích cực đóng góp, mở ra một con 
đường cứu rỗi cho nhân sinh, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng 
mục đích cứu độ chúng sinh vẫn không thay đổi với nguyên lý 
giải quyết bất đồng dị biệt là bao dung vì tinh thần đạo Phật là: vô 
trước, nhân bản và tự do đích thực, nhằm mục đích đem lại hạnh 
phúc bền vững cho con người, vì con người.

Trước thềm xuân mới, hãy cầu nguyện và chúc nhau những điều 
như đã nói ở trên. 
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   Đóa vô dư
	 	 	 	 LĂNG	GIÀ	TÂM

Chắp tay sen nở chân thường
Đóa ưu đàm hiện suối nguồn uyên nguyên
Vì mê nên vướng muộn phiền
Vì si nên phải triền miên nổi chìm

Chắp tay sen nở dịu hiền
Pháp thân lồng lộng vô biên pháp mầu
Ta về ngắm cuộc bể dâu
Bước chân vô ngại, lên cầu vô sanh

Chắp tay sen nở tâm thành
Ứng thân vô ngại mây lành phiêu du
Tạ từ mấy độ xuân thu
Tạ từ mấy lớp tàn dư luân hồi

Chắp tay sen nở nụ hiền
Đóa hoa dâng Phật lời nguyền thênh thang
Biển trần nhẹ bước thuyền nan
Thiên cung Đâu Suất, trăng vàng hóa thân

Chắp tay sen nở vô dư
Niết Bàn tịch chiếu chân như hiện tiền
Mây trời hiện nét an nhiên
Ma ha đồng vọng, châu viên pháp mầu.
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 Cảm nghĩ về mùa xuân
	 	 	 	 	 	 	 VIÊN	THẮNG

Xuân về trăm hoa nở,
Chim oanh hót trên cành.
Bỗng dưng lòng chợt thấy,
Đời thoáng chút mong manh.

Mùa xuân về! Cảnh vật như bừng sáng, từ cây cối bắt đầu đâm 
chồi nảy lộc xanh tươi, trăm hoa khoe sắc rực rỡ, cho đến loài 
chim hót líu lo trên cành, nên nhìn ở đâu chúng ta cũng thấy cảnh 
vật như vui tươi tràn đầy sức sống, xua đi những ngày mùa đông 
bầu trời thường u ám giá rét, mưa rả rích suốt ngày đêm. Ngắm 
nhìn cảnh vật thay đổi, tôi chợt thấy định luật ‘vô thường’ thay đổi 
ngay trong cuộc sống.

Vạn vật đang vận hành theo quy luật thành, trụ, hoại, không, 
nên nó thay đổi không ngừng trong từng sát na. Xuân đến trăm hoa 
đua nở khoe sắc màu; hạ về nóng bức, hoa phượng nở đỏ rực; thu 
về lá vàng rụng bay trong gió; đông sang gió bấc lạnh lẽo, cây cối 
trơ trụi lá khẳng khiu... Còn con người và các loài động vật khác 
cũng bị theo bốn quy luật sanh, già, bệnh và chết. 
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Thế nhưng, khi mùa xuân về là sắp đến ba ngày tết, nên trẻ con 
thì đếm ngược từng ngày chờ mong tết đến để được mặc quần áo 
mới, được đi chơi xa đến những nơi danh lam thắng cảnh (trong 
tỉnh nhà) mà thường ngày chúng nó chưa được đi đến đó; lại còn 
được tiền lì xì từ ông bà, cha mẹ và người thân. Còn người lớn tuổi 
thì cảm thấy ‘tết đến là sự chết đến gần kề’, con đường đời ngày 
càng ngắn lại. Cho nên, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết: “Mỗi mùa 
xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày 
tôi xa mẹ càng gần”. Nhờ quán chiếu sự vô thường vạn vật thay 
đổi không ngừng mà chúng ta sẽ thấy rõ thật tướng của các pháp: 
Trong cái sanh diệt, có cái bất sanh bất diệt, để mầm sống vẫn tiếp 
nối trong không gian vô cùng, thời gian vô tận. Vì thế, Thiền sư 
Mãn Giác nói: 

“Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết.
Đêm qua sân trước một cành mai”

Và vua Trần Nhân Tông, bậc chứng ngộ thấy rõ bản chất của 
các pháp nên viết lên cảm xúc của mình nhân mùa xuân đến:

Thuở bé chưa từng biết sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng1

Xuân về cũng là dịp vô cùng đặc biệt trong năm để sum họp, 
đoàn tụ, kết nối tình thân trong gia đình, họ hàng, xóm giềng cùng 
bà con xa gần. Ngày tết về cũng là dịp người thân quan tâm với 
nhau nhiều hơn, sống trọn vẹn nghĩa tình với người thân, hàng 
xóm và cộng đồng của mình. Ở đâu chúng ta cũng nghe bài hát: 
“Tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày tết 
trên khắp quê tôi... Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam. Dù đi đâu 
ai cũng nhớ. Về chung vui bên gia đình”2. Những ngày tết sắp đến 
chúng ta thấy không khí vui nhộn, trên các đường phố nhiều gian 

1. Xuân Vãn - Hòa thượng Thanh Từ dịch.
2. Ngày Tết Quê Em của nhạc sĩ Từ Huy.
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hàng bánh mứt, quần áo, đồ dùng gia đình v.v... trưng bày la liệt; 
đặc biệt là những người xa quê hương vì cuộc mưu sinh hay đi 
học phải xa gia đình nên tết đến ai cũng lo đặt vé để được về thăm 
người thân. 

Nhớ những năm tháng tôi tu học và làm việc ở Sài Gòn, những 
ngày tết sắp đến nhìn thành phố vắng hoe; lại nghe bài hát ‘Xuân 
này con không về’ là trong lòng buồn da diết nên phải thốt lên:

Sài Gòn ơi trắng đêm buồn nỗi nhớ,
Giữa phồn hoa du tử héo hon lòng.

Trong ba ngày tết, có một điều vô cùng đặc biệt đó là phong 
tục chúc Tết của người Việt, được gói gọn trong câu thành ngữ: 
“Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”. Đây là 
nếp sống từ ngàn xưa đã trở thành phong tục ngày tết, được bảo 
tồn và giữ gìn qua bao thế hệ, thể hiện lòng hiếu thảo, sự tri ân 
của con cháu với ông bà, cha mẹ, hai bên nội - ngoại và tinh thần 
“Uống nước nhớ nguồn” của người Việt. Những ngày đầu năm, ai 
nấy đều dành cho nhau lời chúc tốt đẹp. Cho dù năm cũ họ có giận 
hờn nhau, nhưng qua năm mới ai nấy đều bỏ qua hết tay bắt mặt 
mừng, thăm hỏi vui vẻ với nhau. Nghi thức này đã trở thành nét 
đẹp văn hóa trong ngày tết cổ truyền của dân tộc.
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Lại nữa, những ngày tết đến cũng là lúc chúng ta nhìn lại mình 
một năm trôi qua, mình đã làm được những việc gì cho mình, cho 
người thân, cho cộng đồng xã hội. Đối với người xuất gia thì luôn 
luôn nhìn lại mình từng giây phút, có lẽ nợ rất nhiều, nhất là đàn 
na tín thí. Từ chén cơm, manh áo, thuốc thang, giường nằm, vật 
dụng hàng ngày cho đến xây dựng ngôi già lam, phòng ở chúng 
Tăng đều do quý Phật tử phát tâm cúng dường bằng tịnh tài, tịnh 
vật hay công sức. Vì thế, tôi hay nói với quý Phật tử: “Thầy trò cô 
nợ quý Phật tử nhiều lắm”. Chính vì tôi luôn thấy mắc nợ nên thầy 
trò thường sách tấn tu hành để đền đáp bốn ân mà người xuất gia 
luôn ghi nhớ. 

Theo truyền thống Phật giáo, ngày mùng một tết là ngày đản 
sanh của đức Phật Di Lặc, một vị Phật tương lai, biểu tượng cho 
sự hoan hỉ, an lành. Thông thường, vào ngày mùng một tết, khách 
thập phương đến chùa rất đông. Mọi người thường ngắm nhìn 
chiêm ngưỡng hình ảnh Ngài ngồi cười thật là thoải mái; đôi mắt 
hoan hỷ. Đặc biệt, Ngài phanh cái bụng to đùng phơi trần ra cho 
cả tam thiên đại thiên thế giới cùng ngắm như để dung chứa tất cả 
những thói hư tật xấu của chúng sinh mà sẵn sàng bao dung, tha 
thứ cho họ, xung quanh Ngài có sáu đứa bé đang vui đùa. Cho nên, 
người xưa từng ca ngợi Ngài: 

“Bụng to, má núng đồng tiền
 Vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò”.

Xuân về giúp chúng ta quán chiếu cảm nhận rất nhiều điều 
tốt đẹp trong những ngày tết đến. Nhờ quán chiếu vô thường 
mà giúp chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập, để ngay trong giây phút 
hiện tại ta tìm thấy sự giải thoát giác ngộ thì tương lai chắc 
chắn được giải thoát. Theo tinh thần Phật giáo tất cả mọi pháp 
đều do tâm tạo:

Vui xuân vui khắp phương trời,
Buồn xuân riêng để cho người tương tư.

Xuân Quý Mão đang tràn về, kính chúc quý vị một năm mới 
hạnh phúc, an lạc. 
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  Làm sao biết 
  CHA MẸ ĐÃ... GIÀ?

      Bs	ĐỖ	HỒNG	NGỌC

1. Cha mẹ thường nhìn đứa con 50 tuổi đầu của mình như một 
đứa con nít, còn đứa con lúc nào cũng nhìn cha mẹ như một 

người... lớn, chớ không thấy cha mẹ đã già!
Mà già đến nhanh lắm! Cho nên muốn biết cha mẹ đã... già 

chưa thì chỉ còn có cách quan sát họ đã có những dấu hiệu tâm sinh 
lý và những vấn đề về sức khỏe của tuổi già chưa mà thôi. Biết 
sớm thì tốt, nhưng biết để quan tâm chăm sóc, can thiệp kịp thời 
thôi chớ không phải để “dán nhãn” cho họ đã già nua, lỗi thời, rồi 
không để họ còn được tự chủ, độc lập gì nữa cả!

Trước hết quan sát... cái bề ngoài của họ. Họ có lơ là chuyện 
ăn mặc thái quá không? Có “mặc kệ” sao cũng được mọi thứ về 
chăm sóc bản thân mình không? Trí nhớ còn tốt không hay đã 
bắt đầu lẩm cẩm, quên trước quên sau, nhắc đi nhắc lại hoài một 
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chuyện? Có loay hoay tìm kiếng lão, kêu mất kiếng dù đang đeo 
trên mắt không? Có nghễnh ngãng nghiêng tai bên này bên kia để 
nghe cho rõ hơn không? Có kêu TiVi mờ, báo chí sao in chữ ngày 
càng nhỏ khó đọc không? Có dễ trượt, dễ té, bước đi chầm chậm, 
lê chân trên mặt đất để tránh bị vấp không? Có kêu đau lưng nhức 
mỏi thường xuyên không? Có bỏ quên chìa khóa, điện thoại nơi 
này nơi kia, tìm kiếm vất vả không? Có thỉnh thoảng quên tắt lò 
ga, quên khoá cửa... không?

Chờ đến lúc họ không nhớ con cháu đứa nào là đứa nào, quên 
cả đường đi lối về và quên cả tên vợ tên chồng thì tình trạng đã 
quá nặng!

Rồi để ý coi họ ăn uống có còn biết ngon không? Họ ngủ có dễ 
không hay trằn trọc loay hoay suốt đêm? Họ có còn ham đi đây đi 
đó, cà phê cà pháo với bạn bè không?

Có còn mê coi đá banh, tennis... như xưa không? Có ôm TiVi 
suốt ngày rồi nhầm tưởng cảnh tượng trong phim ảnh là sự thật 
ngoài đời không?

Rồi để ý coi họ có bắt đầu thở hào hển nặng nhọc... khi leo cầu 
thang trong nhà không? Họ có bắt đầu đái đêm nhiều lần hay dễ 
bị dị ứng khi ăn một món đồ ăn quen thuộc không? Họ có bị bón 
thường xuyên không?...

Tóm lại, quan sát kỹ một chút sẽ thấy những thay đổi và tốc độ 
thay đổi ngày càng nhanh của một người già. Và, có “kế hoạch 
già” cho họ là một cách báo hiếu tốt đẹp nhất!

2. Sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để có một tuổi già 
hạnh phúc, có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thật là một 

sai lầm lớn khi ta nghĩ rằng già sẽ đến từ từ, cứ từ từ mà thích 
nghi, mà giải quyết mọi chuyện lần lượt. Không đâu. Già nó 
xồng xộc trên trời rơi xuống, dưới đất vọt lên. Nó lãnh đạm, “vô 
cảm”, bởi nhiệm vụ nó phải thế. Nó thú vị bởi nó không phân 
biệt. Giàu nghèo sang hèn, da trắng da đen... đều phải già, nếu 
sống lâu dĩ nhiên! 
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Nhưng, như vậy phải chăng làm ta sẽ nhìn đời bi quan? Không 
đâu. Trái lại, nó làm cho cuộc sống của ta có chất lượng hơn, có ý 
nghĩa hơn trong từng năm, từng tháng, từng ngày. Tại những nước 
có tuổi thọ rất cao hiện nay như Nhật, Thụy Điển có những chương 
trình chăm sóc cho người già khá tốt cả về mặt sức khỏe cũng như 
về tâm lý xã hội. Rèn luyện thể lực để duy trì sức khoẻ, dinh dưỡng 
đúng cách để tránh bệnh mạn tính, người già còn được học vi tính 
để có thể “giao du” với bạn bè trên khắp thế giới qua mạng... Họ 
vừa có thể sống trong gia đình với con cháu, lại vừa sống với nhóm 
bạn cùng lứa, tâm đầu ý hợp!

Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) định nghĩa “Sức khỏe là 
một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về thể chất, 
tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay 
tật”. Đây là một định nghĩa nói chung, còn với người già thì định 
nghĩa có khác một chút: Sức khỏe của người già chủ yếu là phát 
triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng về 
tâm thần, xã hội và thể chất của họ. Sự khác biệt ở chỗ đã đưa 
vấn đề “tâm thần” lên hàng đầu: phát triển và duy trì được sự 
sảng khoái và hoạt động chức năng tốt nhất về tâm thần (mental), 
sau đó mới nói đến xã hội (social) và thể chất (physical), bởi ai 
cũng biết tuổi già, thể chất đã dần rệu rã, quá “date”, nên chất 
lượng cuộc sống chính nằm ở “tâm thần” có an lạc, hạnh phúc 
hay không mà thôi!

Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) khuyến khích một tuổi già 
năng động, sáng tạo, 
sống hữu ích cùng với 
con cháu trong một 
gia đình thì tốt hơn 
là cách ly họ, xa lánh 
họ. Khẩu hiệu đưa ra 
là: “Già không phải là 
một gánh nặng mà là 
một nguồn lực”. 
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   CÂU ĐỐI
	 	 	 	 	 	 NGUYÊN	MẠNG

C ùng với thú chơi tao nhã khác, câu đối có một vị trí đặc 
biệt trong bước đồng hành với sự duy trì và phát triển 

phong phú nền văn hóa dân tộc ta. Phần đông người dân ta chơi 
câu đối như là một tục lệ; thưởng thức những nét chữ đẹp như 
tranh để trang trí hoặc mượn nó để nói hộ những mơ ước, tình 
cảm, tâm trạng của mình. Với một bộ phận khác - những người 
sáng tác câu đối - đó là một thú thanh cao, là phương tiện để 
gửi gắm tâm sự, những nỗi niềm, và lắm khi trở thành những 
áng văn chương trác tuyệt. Thế nhưng, câu đối là gì? Theo các 
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sách xưa, câu đối hay doanh thiếp, doanh liên (doanh: cột; thiếp: 
mảnh giấy có viết chữ; liên: đối nhau) là một thể văn thông dụng 
ở nước ta thời xưa, chỉ gồm hai câu theo lối đối ngẫu. Theo ông 
Đào Văn Tập, tác giả Việt Nam phổ thông tự điển, đối nghĩa là 
đáp lại, là trả lời. Đối cũng có nghĩa là sóng nhau. Ngẫu nghĩa là 
chẵn đôi. Như vậy, một câu đối là một câu đáp lại, trả lời một câu 
khác, và dĩ nhiên câu đối bao giờ cũng đi đôi, chúng ta thường 
gọi là đôi câu đối.

Cấu tạo các vế, các câu trong câu đối thể hiện rất rõ thuyết âm 
dương dịch học của Đông phương, thể hiện sự cân đối ở dạng đối 
xứng cũng như hình thức nhà chữ “môn”, lầu “trùng diêm” trong 
nghệ thuật kiến trúc, hình thức “lưỡng long triều nguyệt”, “song 
phụng triều dương”... trong điêu khắc và hội họa. Thể đối vừa có 
thể đơn giản là phương tiện đưa những chữ đầu tiên, những bài học 
vỡ lòng cho học sinh như cách dạy học trò ngày xưa của các thầy 
đồ (thiên - trời, địa - đất, thất - mất, tồn - còn, tử - con, tôn - cháu, 
lục - sáu, tam - ba, gia - nhà, quốc - nước, tiền - trước, hậu - sau...) 
vừa rất cao sâu, uyên bác; khó khăn đến nỗi các cụ đã ví đó là 
việc “nhốt voi vào ống” và có thể lấy câu đối của Đoàn Thị Điểm 
dưới đây, đã ra và Trạng Quỳnh đã chịu thua (và đến nay tuy đã 
có nhiều vế đối, nhưng không mấy câu tránh được sự gượng gạo) 
làm một ví dụ: 

“Da trắng vỗ bì bạch”. 
Ngày xưa, ở nước ta, trong nền văn chương “khoa cử”, không 

chỉ trong các thể văn vần (thơ, phú, từ) mà trong các biền văn 
(kinh nghĩa, từ lục...) rất chú trọng đến thể đối, vì thế mà có từ 
“văn biền ngẫu”; và ngay trong các bài văn xuôi cận đại (Nam 
Phong Tạp chí, Đông Dương Tạp chí), vẫn sử dụng những câu 
tiểu đối.

Trong phép đối phải bảo đảm cả đối về ý và đối về chữ. Đối ý 
hay phần nội dung của đối là việc đặt thành hai vế sóng nhau có 
sự cân đối về nghĩa, có khi sử dụng ý tưởng tương đồng, cùng diễn 
đạt về một vấn đề (Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới/Đá xanh 
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xây cống, hòn dưới nống hòn trên); có khi sử dụng hai ý tưởng 
trái ngược nhau để nhấn mạnh một vấn đề nào đó (Ta dại ta tìm 
nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao - Nguyễn Bỉnh 
Khiêm). Đối chữ là đối về thanh (bằng đối với trắc và ngược lại), 
và đối về tự loại (ngày xưa, chia thành thực và hư; ngày nay, danh 
từ với danh từ, tính từ với tính từ...).

 Xin dẫn đôi câu của Tú Xương: 
“Ba vạn sáu ngàn ngày, góp lại chốc đà trăm bận tết. 
Một năm mười hai tháng, ước chi đủ cả bốn mùa xuân”. 

Và của Nguyễn Công Trứ: 
“Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, có cẳng đạp thằng Bần ra cửa. 
Sáng mồng một, rượu say luý tuý, đưa tay bồng ông Phúc  

        vào nhà”. 
Đặc biệt, trong thơ Đường luật hai cặp thực, luận (câu 3, 4 

và câu 5, 6 trong thất ngôn bát cú) là hai đôi câu đối rất chỉnh. 
Hiện nay, trên một số tuần báo văn nghệ, thơ đường luật vẫn 
thu hút nhiều người cầm bút, có lẽ một phần cũng ở những 
vế đối trong thơ. Và ở khắp nơi, nhất là ở Kiên Giang, ai mà 
không nhớ hai câu sau của cụ Huỳnh Mẫn Đạt ca tụng anh hùng 
Nguyễn Trung Trực: 

“Hoả hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa 
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỉ thần”. 

Ngày xưa, câu đối được treo trên tường, dán trên cột, khắc gỗ 
sơn son, thếp vàng, chạm khảm công phu, câu đối có thể dán ở bàn 
thờ, treo ở nhà khách, trước ngõ... với những nét chữ nho vuông 
vắn cân đối, hài hòa. 

Ngày nay, với sự phát triển và sử dụng quốc ngữ riêng, ở nước 
ta phạm vi xuất hiện câu đối đã hẹp hơn và gần như ở trong làng 
văn là chủ yếu.

Nhà nho xưa thường thử tài nhau qua việc thách đối. Đôi khi 
câu đối được sử dụng trong lĩnh vực ngoại giao quan trọng. Các 
giai thoại về lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi minh họa rất 
rõ điều này. 
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Khi Mạc Đĩnh Chi được cử đi sứ sang Trung Hoa, gặp mưa, đến 
cửa ải trễ, cửa đã đóng. Viên quan nhà Nguyên giữ cửa ải đã ném 
câu thách đối, nếu đối được sẽ mở cửa: “Quá quan trì, quan quan 
bế, nguyện quá khách quá quan (Qua ải chậm, người giữ ải đóng 
ải, mời khách qua đường qua ải). 

Ông đã đối lại: 
“Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối” 
(Ra đối dễ, đối lại đối khó, xin người sinh trước đối trước) 

Trong thời gian đi sứ, nhiều người thử tài ông, có một người 
Hoa ra câu đối theo lối chiết tự: “An nữ khứ, thỉ nhập vi gia” (Bỏ 
chữ nữ trong chữ an đi, thay vào bằng chữ thỉ sẽ thành chữ gia).

Ông đã đáp ngay: 
“Tù nhân xuất, vương lai thành quốc” 

(Bỏ chữ nhân trong chữ tù, đưa chữ vương vào thành chữ quốc)
Lịch sử cũng ghi chép, khi ông trạng họ Mạc đi sứ, vua nhà 

Nguyên ra câu đối: 
“Nhật hoả vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thố” 
(Mặt trời là lửa, mây là khói, lúc sáng ra đốt cháy mặt trăng” 

Ở đây còn có ý nghĩa xem Trung Hoa là mặt trời - quân tượng - 
và Việt Nam là phiên thuộc - thần tượng. Quả là xấc xược. 

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ung dung đối lại: 
“Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô” 
(Mặt trăng là cái cung, các vì sao là đạn, lúc hoàng hôn  

            bắn rụng mặt trời) 
Khẩu khí thật kiên cường! 
Trong thực tế, câu đối còn dùng để tự hào, tiếc thương, hoài 

niệm, động viên nhau tùy theo tâm trạng, cảnh ngộ từng người. 
Những loạt câu đối này xin được trao đổi, giới thiệu vào dịp khác.

Một số câu đối có sự dụng công trong sử dụng từ ngữ rất thú vị 
được lan truyền đến tận bây giờ như:

“Con rể nết na xem tử tế 
Ông chồng cay đắng kể công phu”. 
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“Ruồi đậu mâm xôi mâm xôi đậu
Kiến bò đĩa thịt đĩa thịt bò”. 

“Có vài cái vò. 
Kia mấy cây mía” 

Và nhiều nhà thơ, nhà văn đã để lại trong kho tàng cổ văn Việt 
Nam nhiều tác phẩm đối quý giá cho đời sau. Nhắc đến câu đối, 
cũng khiến ta liên tưởng đến bài thơ “Ông đồ” của cụ Vũ Đình 
Liên: “Hoa tay thảo những nét, Như phượng múa rồng bay”. 

Bây giờ, những ngày giáp Tết, nhiều nơi tổ chức viết thư pháp, 
cũng lắm “ông đồ” có chữ như “phượng múa rồng bay”, nhưng 
chủ yếu là chữ quốc ngữ và người sáng tác câu đối lại càng hiếm.

Thời đại đã thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi, tích cực thay 
đổi mới có thể tồn tại, sống vui ở cõi đời này. Nhân Xuân về Tết 
đến, tôi xin nhắc lại chút chuyện xưa, xem như món quà mừng 
năm mới vậy. 

(Tham khảo: Toan Ánh, Các thú tiêu khiển Việt Nam; Trầm Thức, Văn 
chương phổ dụng - câu đối; Đông Tùng, Câu đối trong văn chương)
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  ĐẠO PHẬT 

	 								VÀ	VIỆC	THỰC	THI	NHIỆM	VỤ	
  CẢNH SÁT

     Tác giả: PAUL	BIBBY
     Dịch giả: TT.	THÍCH	MINH	TRÍ

V iệc tuân thủ nguyên tắc bất bạo động, ôn hòa và yêu thương 
đối với tất cả mọi người là chuyện chẳng dễ chút nào khi 

nghề nghiệp hàng ngày liên quan đến việc điều tra và truy bắt 
những phần tử tội phạm tiềm ẩn khả năng sử dụng bạo lực.

Thế nhưng, một số ít cảnh sát tiểu bang New South Wales (Úc) 
đã tự phát nguyện thực hành theo giáo lý đạo Phật và đang áp dụng 
giáo lý ấy trong công tác hàng ngày của họ.

Sư cô Robina đang trao đổi Phật pháp với cảnh sát Sean.
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Ông Jason Puxty, một sĩ quan cảnh sát New South Wales chia 
sẻ: “Rất dễ bị sốc và phẫn nộ với những vụ việc mà tôi đã từng 
nhìn thấy, và cũng rất dễ xem những người mà tôi phải đối phó là 
những kẻ rất tồi tệ. Đạo Phật đã dạy cho tôi hiểu rằng họ là người 
đã làm những việc rất bất thiện. Do đó, tôi phải truy bắt họ, phải 
khởi tố họ, và phải xử lý họ một cách thích đáng, nhưng đồng thời 
tôi cũng phải đối xử với họ bằng thái độ nghiêm khắc cùng với đức 
nhân từ”.

Ông Jason Puxty và một sĩ quan cảnh sát khác, người chỉ muốn 
được biết đến với cái tên là Sean, đã cải sang đạo Phật sau khi 
chứng kiến hàng loạt những bi kịch trong khi thực thi nhiệm vụ. 

Cảnh sát Sean tâm sự: “Jason và tôi từng nhìn thấy một số vụ 
việc rất khủng khiếp. Hiện nay, chúng tôi có thể xử lý những vụ 
việc đó bằng lý trí nhiều hơn so với trước đây, và chúng tôi đã hiểu 
cách phản ứng bằng cảm xúc với mỗi vụ việc như thế nào. Chẳng 
hạn, khi xảy ra một vụ tai nạn ô tô, tôi ở đó và cố tìm hiểu nguyên 
nhân vì sao mình không mang trả lại cho ai đó. Nhờ nghĩ như thế 
mà tôi có thể phục vụ mọi người tốt hơn bằng cả tâm hồn, và bằng 
sự hiểu biết rằng người ta chẳng may gặp phải những hoàn cảnh 
đáng thương khi tuổi đời còn trẻ”.

Cả hai sĩ quan cảnh sát New South Wales này đều thực hành 
theo lời chỉ dẫn của Sư cô Robina Courtin, một nữ tu sĩ Phật giáo 
người Úc.

Trước đây, Sư cô Robina là nhà hoạt động đấu tranh cho phụ nữ 
đồng tính thuộc nhóm cánh tả. Sau đó, cô trở thành cận vệ của đức 
Dalai Lama1. Hiện nay, Sư cô Robina là Giám đốc Dự án Phóng 
thích Tù nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Dự án này hiện vẫn đang giúp 
đỡ cho 400 tù nhân bằng việc thường xuyên thăm viếng, giáo hóa 
Phật pháp cho họ.

1. Đức Dalai Lama (Đạt-lai Lạt-ma) là lãnh tụ tinh thần của cộng đồng 
Phật giáo Tây Tạng. Ngài hiện sống lưu vong tại thành phố Dharamsala, 
hay Dharmsāla bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Năm 1989, ngài được 
trao giải Nobel Hòa bình.
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Trong một chuyến thăm đến 
Viện Nghiên cứu Vajrayana (Kim 
Cang Thừa) ở Ashfield tuần qua, Sư 
cô Robina thuyết giảng rằng: “Nếu 
lột bỏ tất cả chiếc áo tôn giáo... thì 
đạo Phật thuộc về tâm. Bất luận là 
phạm nhân hay là sĩ quan cảnh sát 
thì họ đều có một việc như nhau. Đó là phải hiểu rõ nội tâm mình, 
biết những gì trong tâm cần phải thanh lọc loại bỏ, để rồi sau đó bắt 
đầu chuyển hóa bản thân”.

Tuy nhiên, trong những phút giây khi hoàn cảnh đòi hỏi các sĩ 
quan cảnh sát buộc phải làm tổn thương đến người khác thì nên 
ứng phó thế nào?

Jason Puxty cho biết: “Nếu buộc phải dùng vũ lực để bảo vệ 
bản thân và cứu những người khác, tôi quyết sẽ làm điều đó, nhưng 
tôi biết có một cái giá phải trả cho hành vi này. Tôi đã phát thệ 
nguyện làm những việc như: không sát sinh, không nói dối, không 
trộm cắp... Tuy nhiên, tôi chỉ không làm những việc này trong 
trường hợp nhằm mục đích bảo vệ mọi người, nhưng tôi vẫn biết 
rằng sẽ có một hệ quả”.

Cả hai sĩ quan cảnh sát này đều nêu rõ rằng quan điểm của họ 
không phản ánh lập trường của Lực lượng Cảnh sát New South 
Wales, nhưng họ tin một số đồng nghiệp của họ có thể hưởng lợi 
ích từ việc thực hành giáo lý đạo Phật.

Cảnh sát Sean chia sẻ: “Tôi đã nhìn thấy những đồng nghiệp 
của tôi đụng phải một rào cản cảm xúc trong khi thi hành nhiệm 
vụ, và tôi nghĩ họ có thể hưởng được lợi lạc từ giáo lý đạo Phật. 
Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận hệ thống tín ngưỡng, tôn 
giáo. Phần đông, họ có cách nhìn mâu thuẫn giữa nghề nghiệp 
của họ và đạo Phật”. 

Chùa Phúc Lâm, mùa an cư PL. 2566 - 28/5/2022
Nguồn: https://www.smh.com.au/national/between-buddhism-

and-hard-yards-of-police-work-20090311-8vap.html
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Khai bút đầu xuân

Đầu xuân khai bút viết thơ xuân
Xin chúc quê hương đẹp bội phần
Đuốc Tuệ soi đường chân vững bước
Hương đời toả lối ngát hồn xuân.

Trang thơ 
DƯƠNG	XUÂN	ĐỊNH

Xuân biếc

Mùa xuân bất chợt xanh như lá
Một chút hương lòng hoa toả lan
Gió vi vu thổi trong lơ đãng
Mây nhẹ bâng khuâng giữa nắng vàng.

Nhàn du

Giữa chồng kinh, sách chơ vơ
Chợt nghe trống vắng trông chờ chân như
Đời qua năm tháng thực hư
Tuổi tên sương khói nhàn du đất trời.
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 Con mèo, 
 con mẻo, 
 con meo... 
	 PGS-TS	TRỊNH	SÂM

C ùng với chó, mèo là con vật rất quen thuộc đối với người 
Việt. Gạt bỏ những tục lệ kiêng cữ của dân gian về mèo 

như: “Mèo tới nhà thì khó, chó tới nhà thì sang”, ngày Tết, lấy 
con mắt ngôn ngữ học, tìm hiểu chữ nghĩa xung quanh sở chỉ 
mèo cũng là điều thú vị. Bởi vì ngôn ngữ không chỉ là sản phẩm 
của hôm nay, mà còn là quá khứ xa xưa và thường đằng sau cách 
tri nhận, đánh giá về con vật này, ta còn bắt gặp cách thức ý niệm 
hóa rất thú vị.

Trước hết, Mão không phải là mèo, mão là thỏ. Theo từ nguyên, 
Mão chỉ con thỏ, chẳng hạn “Mão canh” là “thịt thỏ”. Còn theo 
sách Nhị Thập Tiên trong Lịch thư, năm Mão được tượng trưng 
bằng con thỏ (thố). Luận Hành Vật Thê, một loại sách lý số Trung 
Quốc, cũng thừa nhận con thỏ tương ứng với năm Mão. Các nhà 
Nho của ta xưa, khi đề cập đến năm Mão, đều dùng thỏ làm con 
vật tượng trưng. Như cụ Đồ Chiểu, trong Lục Vân Tiên đoạn Tôn 
sư bàn về vận số của Vân Tiên, có viết: “Hiềm vị ngựa chạy đường 
xa/ Thỏ vừa ló bóng, gà đà gáy tan/ Bao giờ cho tới bắc phang/ 
Gặp chuột ra đàng con mới nên danh”.
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Rõ ràng, ở đây tương ứng với các con vật trong 12 con giáp: 
Ngựa, Thỏ, Gà, Chuột là các năm Ngọ, Mão, Dậu, Tý. Sở Cuồng 
khi vịnh khoa thi Ất Mão (1915) cũng có câu: “Cử nhân khoa thỏ 
Trịnh Đình Rư...”. Tưởng cũng nên biết, trong hầu hết các dân tộc 
ở châu Á đều có chung cách hiểu như vậy, chẳng hạn, người Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia... vẫn tính tết năm Mão 
là Tết con thỏ...

Riêng Việt Nam ta, năm Mão - năm con thỏ, vẫn là chuyện sách 
vở, còn năm Mão - năm con mèo mới chính là cái nhìn phổ biến, 
ai ai cũng đều quan niệm như thế, đã trở thành thói quen không 
cần bàn cãi. Điều này cho thấy dân ta không lệ thuộc vào sách vở 
phương Bắc và có cách vận dụng riêng. Hơn nữa, hình như còn liên 
quan đến cách đọc Hán Việt. Có lẽ do chữ Hán, mão đọc chệch 
ra mẹo, rồi mẹo biến thành mèo chăng? Dù sao, mèo tượng trưng 
cho năm Mão, đã trở thành dấu ấn sâu đậm từ lâu trong truyền 
thống văn hóa dân tộc. Tưởng cũng cần lưu ý, trong quá trình lần 
giở những tài liệu cũ, có thể thấy dân tộc Việt Nam luôn luôn có 
ý thức tách khỏi ảnh hưởng văn hóa phương Bắc. Chẳng hạn cách 
tri nhận về Nước/ thủy. Người Việt Nam nhận ra tính thích nghi, 
uyển chuyển và cân bằng của nước, coi đó như đặc tính của dân 
tộc, lấy đó lập thuyết cả về văn hóa và tôn giáo, (Cao Xuân Huy, 
Hệ Phái Khất Sĩ).

Cũng như một số con vật khác, mèo có những tên gọi khác nhau 
như miêu, mẹo, miu, mãn, có khi mỉu (không biết mèo nào cắn mỉu 
nào) hay còn gọi là chồn nhà (gia ly). Căn cứ vào sắc lông, ta có 
thể có các loại mèo: mèo mun, mèo mướp, mèo tam thể, mèo trắng, 
mèo xám... Dựa vào một số đặc điểm khác như hình dáng, chỗ ở, 
tính tình... người ta chia ra: Mèo nhà, mèo rừng, mèo đực, mèo 
cái, mèo mẹ, mèo con, mèo già, mèo lành, mèo hoang, mèo cụp 
tai, mèo cụp đuôi, mèo tinh, mèo mù... Tất cả đều kèm theo một 
sắc thái nghĩa riêng. Bằng những cách tri nhận và định danh khác 
nhau, thông qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, dân gian đã phân loại 
khá lý thú từng loại “đẳng cấp” nhà họ mèo.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 51

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

Hãy bắt đầu từ loại mèo hoang. Mèo hoang, tức là loại mèo lang 
bạt, không có chủ, cũng như mèo mả gà đồng, “mèo” đã “hoang” 
là mèo không ra gì. Hãy nghe Hoạn Thư xỉa xói Thuý Kiều: “Con 
này chẳng phải thiện nhân/ Chẳng phường trốn chúa cũng quân lộn 
chồng/ Ra tuồng mèo mả gà đồng/ Ra tuồng lúng túng chẳng xong 
bề nào”. Hoặc: “Giống bà đây, giống phượng, giống công/ Còn 
tuồng bay, mèo mả gà đồng”... (Lời Sùng Bá mắng Thị Kính)

Với ý nghĩa như trên, mèo hoang thường xuất hiện trong lời nói 
“ám chỉ”. Còn khi thông báo có tính chất chính danh lại khác: “Mèo 
hoang lại gặp chó hoang/ Anh đi ăn trộm, gặp nàng bới khoai”.

Ở đây, diễn đạt thế thôi, chứ mèo hoang, chó hoang thế nào 
được! Cái chính là cảnh ngộ nghèo khó như nhau, cho nên chắc gì 
“ăn trộm”, “ bới khoai”. Thật ra cũng một cách nói phúng dụ, làm 
tăng thêm tính chất bần hàn nghèo khó, để nhấn mạnh cái ý nghĩa 
cùng hội, cùng thuyền đó thôi. Mèo cụp tai cũng nằm trong đánh 
giá không mấy tốt. Bởi vì: “Mèo lành ai nỡ cắt tai/ Gái kia chồng 
bỏ khoe tài chi em”. Và cũng với cách suy diễn như vậy: “Mèo 
lành chẳng ở mả/ Ả lành chẳng ở hàng cơm”.

Hóa ra chỗ ở cũng quy định tính cách người ở. “Mèo cụp tai” 
hoặc “cụp đuôi” còn có nghĩa khác: chỉ sự thất vọng, buồn rầu: 
“Tiu nghỉu như mèo cụp tai”, rõ có khác! Nếu như mèo hoang, 
mèo mả, mèo cụp tai được lưu ý ở tính chất không đàng hoàng, thì 
mèo già được khai thác ở khía cạnh khác. Mèo già là mèo từng trải 
đến độ khôn ngoan, khôn ngoan quá đến mức trở thành gian lận, 
không ai chịu nổi: “Mèo già hoá cáo”. Còn “mèo già khóc chuột” 
chẳng qua chỉ là lời phê phán sự giả nhân, giả nghĩa chứ làm gì có 
thực. Hoặc chỉ để chỉ tình trạng tuổi già xế bóng, nhìn đời mà bất 
lực, lại có câu: “Mèo già thua chuột nhắt”.

Ngoài những cách gọi trên đây, ở Nam Bộ, “mèo” hoặc “có 
mèo” còn để chỉ bồ bịch, mèo mỡ, vợ bé, bồ nhí: “Khổ qua xanh, 
khổ qua đắng/ Khổ qua mắc nắng, khổ qua đèo/ Anh muốn thương 
em, anh mần giấy giao kèo/ Ngày mai mới chắc, em là con mèo 
của anh”.
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Mèo thuộc bộ ăn thịt sống. Nuôi mèo chủ yếu để bắt chuột. 
Mèo thường săn mồi về ban đêm, còn ban ngày khoanh tròn ở chỗ 
vắng, ngáp vắn, ngáp dài. “Lừ đừ như mèo ngái ngủ” chỉ ai hay 
nằm vật, nằm vựa. Nói chung, mèo chỉ quanh quẩn trong nhà, do 
vậy, để đùa cợt người nam nhi bất tài, hoặc chỉ ru rú trong nhà, 
ca dao thường đem ví người ấy với công việc đuổi mèo, sờ đuôi: 
“Chồng người vác giáo săn heo/ Chồng em cầm đũa đuổi mèo 
quanh mâm”. Hay: “Chồng người đi ngược về xuôi/ Chồng em 
ngồi bếp sờ đuôi con mèo”.

Thật là cách ví von dí dỏm và mang ý nghĩa châm biếm sâu sắc.
Lông mèo mịn và mềm mại. Có lẽ, người ta thích âu yếm, ve 

vuốt nó do ở đặc điểm này. Người xưa, khi cây bút sắt chưa ra đời, 
thời bút lông còn ngự trị, lông mèo dùng để làm cọ phết mực tàu, 
viết chữ, nên lông mèo có thể bán mua: “Trăm tuổi dầu hồn về 
chín suối/ Nhắm (nhúm) lông để lại giúp trò nghèo” (Phan Văn 
Trị, Con Mèo).

Thịt mèo có thể ăn được, nhưng nếu làm không khéo, nhất là để 
cho mỡ mèo dính vào thì mùi xạ của nó hôi, khó ăn. Món long hổ 
hội, trước đây là món ăn có tiếng trong các tửu lầu, được nấu bằng 
thịt mèo và thịt rắn với nước cốt dừa.

Mèo có hai con mắt vừa tròn, vừa xanh. Từ đây, sản sinh nên 
thành ngữ: “xanh như mắt mèo”. Mắt “xanh như mắt mèo” tức 
là xanh quá bình thường, hàm cái nghĩa chê bai. Nó khác với mắt 
xanh lịch thiệp, đẹp đẽ: “Bấy lâu nghe tiếng má đào/ Mắt xanh 
chẳng để ai vào, có không” (Kiều).

Có khi mắt xanh cũng mang ý nghĩa kệch cỡm: “Mắt ông xanh, 
mũi ông lõ, râu ông quăn, tóc ông đỏ, đít ông cưỡi lừa, mồm ông 
huýt gió...”. Đó là những câu thơ của Yên Đổ mô tả thực dân Pháp. 
Đuôi mèo có dài hơn đuôi thỏ, đuôi heo thật, nhưng làm sao có thể 
so sánh với đuôi chồn. Ai đó hay khoe khoang, tự phụ, dân gian 
hay có ngay câu: “Mèo khoe mèo dài đuôi”. Và không hiểu sao, 
phần lớn mèo già, đuôi hay bị quẹo hay gấp khúc nên mới có cách 
tỉ dụ: “Quẹo ngửng như đuôi mèo già”.
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Tiếng kêu của mèo không mấy thanh tao. Bạn đã nghe giữa 
đêm hôm khuya khoắt, nhất là trong những mùa “mèo động tình”, 
tiếng mèo ngao chưa? Như tiếng trẻ con khóc phải không nào? Do 
vậy, nghe ai hát mà người khác vội buột miệng: “Quái, mèo ở đâu 
mà gào ỏm tỏi thế?”, thì đúng là hát không hay. Bạn nhớ để ý khi 
có người khen “hát như mèo kêu”, hay “hát như mèo ngao”, hoặc 
ác hơn: “hát như mèo cái gào đực”, đừng vội mừng nhé.

Kể ra mèo là con vật ăn ở sạch sẽ. Mèo thích nằm những chỗ 
ấm áp nên bếp tro vẫn là nơi mèo ưa thích. Về sinh hoạt, mèo 
tuy ban ngày cù rù nhưng mọi chuyện đều tươm tất, từ sưởi nắng, 
rửa mặt đến cả chuyện tiểu tiện. Khi “đi ngoài”, bao giờ mèo 
cũng đào lỗ, lấp đất cẩn thận. Từ đấy, hễ phê phán ai hay bưng 
bít “một mình, mình biết, một mình, mình hay”, dân gian hay 
nói: “Giấu như mèo giấu cứt”. Mèo ăn uống chậm và ít. “Ăn 
như mèo” mà lại! Bước đi nhẹ nhàng, yểu điệu cộng với tính “ăn 
liếm láp”, nên mèo thường được sắp vào phái yếu: “Nam thực 
như hổ, nữ thực như miêu”. Uống cũng vậy, mèo uống không 
đáng kể, bởi vậy: “Giàu về thể, khó về thể, mãn (mèo) uống nước 
bể có bao giờ cạn”. Mèo tuy ăn ít, nhưng thường khó tính. Bữa 
ăn phải mặn mòi, nếu lạt mèo bỏ không thèm ngửi tới. Có “ăn 
lạt mới biết thương thân mèo”, nghĩa là có cùng cảnh ngộ mới 
thông cảm cho nhau.

Về thức ăn, ngoài món thịt sống, mèo rất khoái mỡ. “Như mèo 
thấy mỡ”, ấy là vồ vập một cách quá đáng, hoặc vì quá ham muốn 
mà sấn tới, quên cả đầu đuôi. Vốn đã thích mỡ như vậy, nên “mỡ 
để miệng mèo” là dại, bởi sờ sờ trước mặt, làm sao khỏi ăn vụng 
được. Có nhiều thành ngữ đúc kết bản chất xấu ăn của mèo: “Mèo 
nào chẳng ăn vụng mỡ”, hoặc “mèo nào chê thịt mỡ”. Cá là món 
ăn thứ hai mèo thích. Mà cá thì đối với mèo kể cũng khó kiếm. 
“Mèo vớ được cá” đã may mắn lắm rồi, còn “mèo mù vớ cá rán”, 
quả hết chỗ nói, chỉ có thể so với chuyện trúng số độc đắc.

Leo trèo, một món “võ gia truyền” của dòng giống mèo. Từ 
xa, mèo có thể phóng tuốt lên cây dễ như bỡn. Để phê phán tính 
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hay dạy khôn, dân gian mượn hình cảnh leo trèo của mèo để ngụ 
ý: “Con mèo, con mẻo, con meo/ Ai dạy mày trèo, mày dạy tao 
leo?”. Theo đó, leo trèo thuộc tính bẩm sinh của mèo. Chính nhờ 
hai món nhà nghề này, bao lần mèo tránh “đụng mặt” với chó và 
lục lọi bất cứ nơi đâu để tìm mồi, thậm chí còn tránh được tai họa. 
Chuyện dân gian kể rằng, mèo dạy hổ học võ. Mèo dạy tất cả các 
ngón nghề cho hổ, ngoại trừ môn leo trèo, mèo chỉ giữ riêng cho 
mình, phòng hổ trở mặt. Quả nhiên, hổ phản. Nhờ bí quyết leo 
trèo, mèo thoát chết. Một môn võ khác cũng không kém phần 
quan trọng đối với mèo, đó là “quào” (chó cắn, mèo quào, ngựa 
đá, bò húc)... Nhưng quả chỉ để hù dọa trẻ con thôi chứ chẳng chết 
ai. “Mèo quào không xẻ được vách tôi”.

Mèo cũng nhảy rất giỏi, đúng hơn, đây cũng là sở trường của 
mèo. Phan Văn Trị đã khai thác tính chất lẹ làng này để chỉ việc 
nhanh thăng quan tiến chức: “Mấy tầng đài các sải chân leo/ Nhảy 
lẹ chi cho bằng giống mèo”.

Đối với việc giữ đồ ăn tương đối đơn giản, chỉ treo lên là xong. 
Còn mèo vốn đã lẹ làng, lại leo, trèo, nhảy giỏi nên cần phải kỹ 
lưỡng. Người ta đã rút được kinh nghiệm: “Chó treo, mèo đậy”. 
Điều đó cũng mách bảo rằng, trong ứng xử phải tuỳ đối tượng cụ 
thể để có biện pháp thích hợp.

Đặt mèo trong quan hệ với các con vật khác như mèo với chuột, 
mèo với chó, mèo với cọp, các tác giả dân gian thông qua những 
biểu hiện cụ thể, nhằm khai thác tính chất hàm nghĩa từ các biểu 
tượng của các con vật này.

Ta bắt đầu bằng cặp từ “mèo chuột” và những thành ngữ khai 
thác tính chất biểu trưng từ hai con vật này. Tuy cùng sống trong 
nhà, nhưng vai trò của mèo và chuột hoàn toàn đối lập nhau. 
Mèo bao giờ cũng ở trong cái thế chủ động, kẻ luôn gây tai họa 
cho chuột. Vì vậy, thành ngữ tiếng Anh có câu: “Khi mèo đi khỏi 
nhà thì chuột tha hồ nhảy múa”. Không phải lúc nào chuột cũng 
sờ sờ trước mặt mèo, muốn có “chút tươi” mèo thường phải thức 
khuya dậy sớm, nghĩa là muốn có ăn, mèo cũng phải lao động 
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cật lực: “Con mèo, con mẻo, con meo/ Muốn ăn thịt chuột, phải 
leo trần nhà”.

Bình thường, hễ nghe tiếng “meo meo” chuột đã quýnh quáng, 
chạy vắt giò lên cổ, vì vậy, mèo phải rình rập, tìm cơ hội để ra tay. 
“Rình như mèo rình chuột”, trước hết mô tả tính cần cù, chịu khó 
của mèo, nhưng nó còn chứa cái nghĩa này nữa: phê phán tính xoi 
mói; tìm cơ hội để hại người. Khi đã vồ được chuột, mèo có cái tật 
hay vờn, vờn như một cái thú ở mèo trước khi ăn. Cho nên trong 
cuộc thi thố tài năng, có người bình phẩm “vờn như mèo vờn chuột” 
thì rõ ràng có sự chênh lệch về tài năng và trình độ. Còn như “mèo 
tha chuột” lại là chê trách cách ẵm bế vụng về của đứa nhỏ đối với 
em hoặc khiêng vác vật gì cẩu thả không đúng quy cách. Và phàm 
làm việc gì cũng tính đến sức mình, thành ngữ dạy: “Mèo nhỏ bắt 
chuột con” chứ đừng nên “mèo con bắt chuột cống” hay “mèo con 
bắt chuột lớn”. Nguyễn Thượng Hiền trong bài phú cải lương, cũng 
lấy ý này làm phương sách hành động: “Bao giờ to lớn hẵng hay, 
mèo nhỏ bắt chuột to, sức ấy xem ra đừng có gượng”.

Mèo chuột tưởng chí có khai thác trên quan hệ một chiều, tức 
mèo luôn ăn thịt chuột, mèo luôn nắm giữ quyền lực đối với chuột, 
chứ không thể ngược lại. Trong bài “vè nói ngược” có khi chuột lại 
nhảy lên vị trí chủ nhân ông. Và để chỉ cái ý cá biệt, hy hữu, dân 
gian cũng khai thác quan hệ ngược chiều, trái đời này. Chẳng hạn, 
chuột gặm chân mình, một chuyện bình thường: “Đi cùng bốn 
bể chín chu/ Trở về xó bếp chuột chù gặm chân”. Nhưng “chuột 
gặm chân mèo” lại là chuyện lạ, cũng như “chuột cắn dây buộc 
mèo” quả là hiếm thấy. Phải chăng ngoài ý vừa nói, thành ngữ còn 
khuyên ta thương người phải đúng lúc đúng chỗ? Và có lẽ, tính 
chất ngạo ngược, dí dỏm mang tính trào lộng tập trung nhất trong 
bài ca dao sau đây: “Con mèo mà lên cây cau/ Hỏi thăm chú chuột 
đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm mua muối 
giỗ cha con mèo”.

Có lạ không, mèo đi hỏi thăm sức khoẻ chuột! Phải chăng mèo 
ngon ngọt nhằm che đậy âm mưu đen tối của mình? Còn chuột 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC56

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

mua mắm mua muối để giỗ cha mèo càng đáng ngạc nhiên! Chữ 
nghĩa có vẻ như lời quy phục của kẻ bề dưới, nhưng hình như tác 
giả của bài đồng dao chỉ muốn đề cập đến tính chất trớ trêu của 
quan hệ này. 

Nếu như trên, trong quan hệ “mèo chuột”, chủ yếu được xây 
dựng trên cái nền của kẻ yếu, người mạnh, ngược lại “mèo chó” 
lại lấy cơ sở từ chuyện đối đầu của một anh 49, một chàng 50, của 
một đằng tám lạng, một đằng nửa cân. Nói khác, chó mèo vốn 
không ưa nhau. Dân gian không bỏ sót tính chất “hục hặc”, “xung 
khắc” này. Nào “như chó với mèo”, hoặc như “mèo với chó”. 
Thấy chòm xóm láng giềng cãi vã nhau, người ta nói “chó mèo lại 
cắn nhau”. Có biết bao thành ngữ đan chéo từ cặp từ “chó mèo” 
để chỉ người không lịch thiệp “đánh chó chửi mèo”, “chửi mèo 
mắng chó”, “chửi mèo quéo chó”... Vật dụng trong nhà bỏ bật 
bựa, không ngăn nắp, người ta lại than: “chó tha đi, mèo tha lại”. 
Hoặc để chỉ hạng người “ghen ăn, tức ở” cũng bằng hình ảnh chó 
mèo, dân gian đã khái quát thành kinh nghiệm sống:

“Chó ghét đứa gặm xương/ Mèo thương người hay nhử”. Cùng 
nghĩa với các câu thành ngữ “quýt làm cam chịu” hoặc “mèo 
làm chó chịu”, ca dao ví von bằng hình ảnh độc đáo sau đây: 
“Con mèo đập bể nồi rang/ Con chó chạy lại phải mang lấy đòn”. 
Nhìn chung, xét riêng hai yếu tố “chó - mèo” và cả những câu tục 
ngữ, thành ngữ được cấu tạo từ hai con vật này, thường hàm theo 
sắc thái nghĩa không tốt. Thậm chí, chúng trở thành những phạm 
trù đối xứng, tạo nên những thành ngữ vừa nhịp nhàng trong cấu 
trúc, vừa bóng bẩy ở ý nghĩa: “mèo hoang, chó lạc”; “mèo đàng, 
chó điếm”; “mèo lừa, chó lọc”... Trên đại thể là như vậy, nhưng 
không ít trường hợp liệt kê chó mèo chỉ có giá trị nhận thức, nhất 
là trong những bài đồng dao: “Con mèo, con chó có lông/ Cây tre 
có mắt, nồi đồng có quai”.

Cuối cùng, “mèo - cọp” được xây dựng trên một quan hệ khá 
đặc biệt. Xét về đặc điểm sinh lý, hai con vật này giống nhau 
về hình dạng, về tài bắt mồi, về sở thích ăn thịt sống. Nhưng 
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chúng đối lập về hình vóc, một đằng to lớn hung dữ, một đằng 
nhỏ bé hiền lành. Vì vậy, trong cách đánh giá của dân gian 
cũng bên trọng bên khinh, một bên đại diện cho quyền thế, một 
đằng tượng trưng cho kẻ thấp cổ bé miệng. Và thói đời, thật oái 
oăm: “Mèo tha miếng thịt xôn xao/ Kễnh (cọp) tha con lợn thì 
nào thấy chi”. Hay: “Mèo tha miếng thịt thì đòi/ Kễnh tha con 
lợn mắt coi lừng khừng”.

Quả thực, trong cuộc sống nhiều khi ta chỉ thấy, đúng hơn chỉ 
dám phê phán những khuyết điểm của lính lác, còn ở những người 
khác, nhất là những người có địa vị thì không thấy, hoặc thấy thì 
cũng lờ đi, “sợ rút dây động rừng”. Và bởi thế cho nên: “Mèo mất 
thịt tiếc hơn kễnh mất hươu”.

Như đã thấy, người xưa đề cập đến mèo mà đâu phải nói mèo, 
trái lại bao giờ cũng nhắm đến một đối tượng khác, quan trọng 
hơn nhiều: CON NGƯỜI. Nói như Ngôn ngữ học tri nhận, ở đây 
là toàn bộ lược quy về ẩn dụ: “Con người là con vật”. Còn con 
vật đó là con vật gì, tùy theo nhu cầu biểu đạt, có thể như con 
dê cụ, con dê xồm, con nai vàng, con cáo già, con chó săn, con 
chim mồi... thậm chí như trong văn hóa Mỹ là một loại động vật 
hoang dã. 
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  MÙA XUÂN MỚI, 
	 	 GIAI	ĐOẠN	MỚI!
	 	 	 	 	 	 HOÀNG	VĂN	LỄ

Đến mùa xuân này, Giáo hội Phật Giáo nhiệm kỳ IX bước 
vào giai đoạn mới với chương trình hoạt động 12 điểm1  

nhiều kỳ vọng phát triển bền vững; tất cả được Đại hội với 1.091 
đại biểu về dự (từ Đại hội các tỉnh thành cả nước bầu chọn nghiêm 
minh dân chủ) thông qua; mặt khác Hiến chương của Giáo hội 
được điều chỉnh sát hợp với luật pháp và thực tế hoạt động của 
Giáo hội; đặc biệt nhân sự Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị 
sự có sự kế thừa với nhân tố mới thực hành thiết thực.

Những thành tựu được Hội đồng trị sự báo cáo cô đọng nhưng 
thật vẻ vang, trong đó thách thức từ đại dịch Covid-19 là điểm nổi 
trội, và cũng từ đây, Phật giáo nước nhà thể hiện khá trọn vẹn triết 
lý từ bi và tình thương con người vô hạn... truyền thừa từ đức Phật 
Thích ca, người vĩ đại nhất của nhân loại chúng ta!

1.091 đại biểu 
dự Đại hội 

lần IX
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Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
nhấn mạnh: “... Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập 
trung trí tuệ để đánh giá đúng thành tựu Phật sự đạt được, chỉ rõ 
những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 
công tác điều hành Phật sự của Hội đồng Trị sự; đồng thời phân tích 
sâu những tiềm năng, lợi thế, nhìn ra những khó khăn, thách thức 
phía trước từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ Phật sự trọng tâm và 
sáng tạo đột phá nhằm thực hiện thành công một cách hữu hiệu nhất 
các Phật sự ích đạo, lợi đời, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị 
đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết 
công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và phương hướng hoạt 
động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) như sau: “Ổn định hoạt động 
Tăng sự; Tổ chức các kỳ An cư kiết hạ, các Đại Giới đàn truyền thọ 
giới xuất gia, quy y Tam bảo cho Phật tử; Mở mang xây dựng cơ sở 
tự viện; tổ chức các khóa tu, thuyết giảng; Thực hiện công tác từ thiện 
an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng; phối 
hợp chặt chẽ với MTTQVN và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; 
Chung tay thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thực hiện 
đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, v.v... Công tác giáo dục Phật giáo được đặc biệt quan tâm đào 
tạo thế hệ Tăng Ni trẻ có trình độ về Phật học và thế học, tạo nguồn 
lực cho sự phát triển Giáo hội. Các hoạt động hợp tác giáo dục quốc 
tế, tổ chức các hội thảo khoa học, xuất bản, hướng dẫn sinh hoạt Phật 
tử, tổ chức các sinh hoạt tu học, v.v... được chú trọng. Trong lĩnh vực 
văn hóa, nghi lễ thể hiện qua việc biên soạn khoá tụng thống nhất, 
Việt hóa nghi lễ, triển khai các đề án thống nhất pháp phục, kiến trúc, 
ngôn ngữ, di sản Phật giáo, v.v... Quan hệ Phật giáo quốc tế và hoạt 
động đối ngoại giao lưu, hợp tác quốc tế là một trong những thành 
tựu Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò, vị thế 
của Giáo hội trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, cũng như sự chủ 
động, năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội. Đặc biệt trong đại 
dịch Covid-19 vừa qua, bằng nhiều hình thức, việc làm ý nghĩa, xung 
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phong “cởi áo cà-sa, khoác áo blouse”, các cấp Giáo hội, Tăng Ni, 
Phật tử GHPGVN đã chung tay cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội góp phần đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh.”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận không chỉ những 
thành tựu của Phật giáo trong nhiệm kỳ qua, mà còn nhấn mạnh giá 
trị lịch sử của Phật giáo nước ta hơn 2000 năm; đặc biệt là các nhận 
định và lời khẳng định tác động vào Phật giáo với đời sống người dân 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất sâu sắc và thực tế. Cách thức đó vừa 
ôn lại chủ trương của Đảng và Chính phủ đối với tôn giáo nói chung 
và Phật giáo nói riêng, cũng là lời nhắc nhở các cấp chính quyền 
nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta 
về chính sách tôn giáo trong thời kỳ hiện nay. Tư tưởng “hộ quốc - an 
dân” không chỉ có giá trị truyền thống hàng ngàn năm nay mà là hiện 
thực trong thời kỳ đấu tranh chống quân xâm lược, giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước và đương đại xây dựng đất nước phồn vinh.

Giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo, điều hành Giáo hội của ngài Đệ tứ 
Pháp chủ - Hòa thượng Thích Trí Quảng - thể hiện trong đạo từ ngay 
sau lễ suy tôn Pháp chủ (ngày 29-11-2022), khởi đầu là trí tuệ, có trí 
tuệ thấy rõ kỷ cương, mới phát triển bền vững, như trong chủ đề Đại 
hội lần IX này: “trí tuệ - kỷ cương - đoàn kết - phát triển”. Những điều 
ngài Pháp chủ nói rất thực tế diễn biến từ ngày thành lập Giáo hội đến 
nay: đào tạo tăng tài và không ngừng nâng cao đạo phong của tăng ni 
với định hướng “hộ quốc - an dân”; là chủ trương và hành động rất cơ 
bản được nối tiếp và phát triển trong giai đoạn mới.

Giai đoạn mới với Hiến chương được bổ sung, điều chỉnh cho 
phù hợp với luật pháp quốc gia và thực trạng phát triển lớn mạnh 
và khá toàn diện của Phật giáo nước nhà. Trong đó bổ sung chương 
VIII quy định về GHPGVN cấp cơ sở, đặc biệt các quy định cụ 
thể hóa vai trò và vị thế lãnh đạo tối cao của Hội đồng Chứng 
minh về Đạo pháp và Giới luật; xác lập mục tiêu tăng cường công 
tác pháp chế, giám sát, kiểm soát các hoạt động Phật sự của các 
cấp giáo hội. Giáo hội sẽ quản lý chặt chẽ sinh hoạt tự viện, sinh 
hoạt của tăng ni theo đúng Hiến chương giáo hội và pháp luật nhà 
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nước. Đồng thời, thường 
xuyên giám sát, kiểm soát, 
tăng cường quản lý, chấn 
chỉnh sinh hoạt của tăng ni, 
tự viện trong cả nước, nhất 
là đối với tăng ni trẻ trước 
những hoàn cảnh xã hội 
hiện đại. Ban Thường trực 
Hội đồng Chứng minh gồm 
30 thành viên, Hòa thượng 

Thích Trí Quảng được suy tôn lên ngôi vị: Đệ tứ Pháp chủ Giáo 
hội. Suy cử Hội đồng Chứng minh gồm 112 thành viên.

Giai đoạn mới, nhân sự mới được tăng cường, khắc phục tình trạng 
“nhận chức nhưng không nhận việc”, tìm kiếm nhân tố tích cực từ các 
trường, các tự viện... với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Phật sự, 
thực học, thực tu làm rạng danh Giáo hội. Ban Thường trực Hội đồng 
Trị sự gồm 65 thành viên, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tiếp 
tục suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội. Hội đồng Trị sự 
gồm 235 thành viên chính thức và 45 thành viên dự khuyết.

Chào mùa xuân mới, mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt 
Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ tiến triển vững 
mạnh; góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”. 

1. Nêu cao kỷ cương: Giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt 
động phật sự của tăng ni, phật tử là trên hết, trước hết. Nêu cao tinh 
thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh trong 
hội nhập quốc tế. Vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo 
lý tưởng: đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội.
2. Nâng cao năng lực quản trị hành chính và điều hành hoạt động phật 
sự của giáo hội. Xây dựng giáo hội số theo xu thế thời đại. Kiện toàn và 
hoàn thành các trung tâm điều hành điện tử của 02 văn phòng trung 
ương giáo hội và ban trị sự GHPGVN các địa phương.
3. Tăng Ni, Phật tử GHPGVN không ngừng phát huy tinh thần yêu 
nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hưởng ứng, tham 

Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Trí Quảng
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gia các phong trào thi đua yêu nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay 
cùng đồng bào và nhân dân cả nước phấn đấu cho mục tiêu: dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
4. Đẩy mạnh sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của đức phật vào mọi 
mặt của đời sống xã hội. Đổi mới, sáng tạo trong phương thức hướng 
dẫn tín đồ phật tử. Hướng dẫn các pháp môn thực hành của phật giáo 
phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần 
chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội
5. Phát huy tinh thần nhập thế của đạo phật, đẩy mạnh sự nghiệp giáo 
dục Phật giáo trên cả hai lĩnh vực: đào tạo Tăng Ni và tham gia vào nền 
giáo dục xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng loại hình đào tạo, 
đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hành giáo pháp tại các cơ sở 
giáo dục đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
6. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, đảm bảo có sự 
tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế.
7. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, quan hệ Phật giáo quốc tế theo định hướng 
gắn với ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Chủ động, tích cực trong 
quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới. Kiện 
toàn, mở rộng và kết nối chặt chẽ với các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.
8. Mở rộng và thúc đẩy công tác nghiên cứu Phật học tại các viện, trung tâm 
nghiên cứu Phật học của GHPGVN. Hợp tác và liên kết nghiên cứu Phật 
học với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài, 
nhằm nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo. Tập trung nghiên cứu có định 
hướng, khẳng định và làm nổi bật tinh hoa, bản sắc của Phật giáo Việt Nam.
9. Tăng cường công tác pháp chế, giám sát, kiểm soát các hoạt động Phật 
sự của các cấp giáo hội. Quản lý chặt chẽ sinh hoạt tự viện, sinh hoạt 
của Tăng Ni theo đúng hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước.
10. Xây dựng nền tảng chuyển đổi số của GHPGVN phù hợp và tương thích 
với công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn 
nữa truyền thông Phật giáo là kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động 
Phật sự vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, 
hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni, Phật tử, của tổ chức GHPGVN các cấp trong 
sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.
11. Phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, không ngừng đẩy mạnh công 
tác từ thiện xã hội. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia, hưởng 
ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội.
12. Lan tỏa triết lý Phật giáo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
doanh nhân. Xây dựng đội ngũ doanh nhân Phật tử hướng tới tự chủ tài 
chính trong các hoạt động Phật sự của giáo hội qua việc xây dựng mô 
hình kinh tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp lý. Khuyến khích phát triển 
kinh tế tự túc của các cơ sở tự viện.
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       TẾT CỔ TRUYỀN 
       VỚI ĐÈN DƯỢC SƯ
 TRONG PHÁP HỘI DƯỢC SƯ
	 	 	 	 	 								TRẦN	HIẾU

Giám đốc Trung tâm TTI -
Cao Đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

Trong	thời	kỳ	khai	hoang	mở	mang	bờ	cõi	của	cha	ông	ta	tại	
vùng	đất	Nam	Bộ,	cư	dân	mới	đến	chưa	phù	hợp	phong	thổ,	dễ	
sinh	dịch	bệnh	hoành	hành.	Trong	bối	cảnh	đó	biểu	tượng	đèn	
49	ngọn,	có	tượng	hóa	thân	của	Dược	Sư	Lưu	Ly	Quang	Phật,	tạo	
cho	người	dân	niềm	tin	được	chữa	lành	bệnh,	được	sống	bình	yên,	
hạnh	phúc.	Đèn	Dược	Sư	trong	Pháp	hội	Dược	Sư	vào	những	ngày	
đầu	năm	tại	các	chùa	ở	Nam	Bộ	lâu	dần	đã	trở	thành	một	nếp	sinh	
hoạt	tôn	giáo,	sinh	hoạt	văn	hóa	của	vùng	đất	Nam	Bộ.	

C ác ngôi chùa cổ ở Nam Bộ vẫn còn duy trì đèn Dược Sư, 
đặt tại chính điện, như chùa Giác Lâm, Giác Viên (quận 

11, TPHCM), Thiên Phước (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), Phước 
Thành (quận 1, TPHCM), chùa Xá Lợi (quận 3, TPHCM)... Nếu 
như trước kia, đèn Dược Sư bằng gỗ, với 49 ngọn đèn dầu, thì nay, 
nhiều nơi đã có sự sáng tạo thêm, làm 49 ngọn đèn điện, mỗi ngọn 
là một đóa hoa sen bằng nhựa. Đèn Dược Sư thấy đặt phổ biến tại 
chính điện các chùa cổ ở Nam Bộ, ít thấy có ở miền Bắc nước ta. 
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Sau năm 1975, sau đất nước thống nhất, đã thấy mới có xuất hiện 
đèn Dược Sư ở vài chùa miền Bắc. 

Khi tìm về quá khứ, các nhà khảo cổ học thế giới và Việt Nam 
trong khi khai quật các di chỉ thuộc văn hóa Óc Eo trên vùng đất 
Nam Bộ đã phát hiện nhiều tượng Phật và Bồ tát với số lượng lớn 
do J.Boisselier tìm thấy và công bố vào năm 1996 tiêu biểu như: 
tượng Avalokitesvara (Quán Thế Âm Bồ tát tìm được ở Rạch Giá, 
tượng Phật ngồi thế Liên Hoa tọa ở Thắng Tam, Vũng Tàu, có 
niên đại hậu bán thế kỷ thứ VI, tượng Avalokitesvara tìm thấy 
ở rạch Lò Gốm (quận 11, TPHCM) là những đỉnh cao về mặt 
phong cách và điêu khắc tiểu tượng học Phù Nam1. Ngoài ra còn 
một số tượng Phật được phát hiện và đang lưu giữ tại Bảo tàng 
TPHCM. Cả 3 pho tượng tại đây đều là tượng Phật Thích Ca, chịu 
ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Ấn Độ khá rõ nét 
và được thể hiện trên các loại nguyên liệu mang tính bản địa với 
sự sáng tạo nghệ thuật cao2. Theo Cao Tăng truyện, quyển 1, thì 
khoảng năm Đại Đồng (535-545) triều nhà Lương có sắc chiếu bảo 
Trương Phạm đến Phù Nam xin thỉnh các bộ kinh luận của các bậc 
danh tăng sang giảng dạy Phật pháp ở Trung Hoa. Vua Phù Nam 
nghe tin liền phái Hòa thượng Ấn Độ là Chân Đế (Paramartha hay 
Gurnaratha) lúc đó đang hành đạo ở Phù Nam mang theo 240 bộ 
kinh đến triều đình Trung Hoa vào năm 5463. Sách Lịch đại Tam 
Bảo kỷ, quyển 11 và Tục Cao Tăng truyện, quyển 1, đều ghi chép 

1. Trần Thuận, Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở vùng đất Nam 
Bộ trong bối cảnh quan hệ giữa Phù Nam với Ấn Độ và Trung Hoa, Phật 
giáo Việt Nam góc nhìn lịch sử và văn hóa, NXB Tổng hợp TPHCM, 
2019, trang 65-66.
2. Trần Thuận, sđd.
3. Coedès G (1968), The Indianized States of Southeast Asia, Honolulu, 
60; Pachow W (1958), The Voyage of Buddist Missions to South-East 
and the Far-East, Journal of the Greater India Society, XVII, 14. Có 
tài liệu đoàn ghi người đến kinh đô Trung Hoa bấy giờ vào tháng tám 
nhuận, năm Thái Thanh 2 (548)
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số kinh luận mà ngài Chân Đế đưa đến Trung Hoa, toàn bộ sách 
kinh phiên dịch gồm hơn 2 vạn quyển, phần lớn là kinh sách chưa 
truyền đến Trung Hoa. Điều đó, chứng minh rằng Phù Nam (vùng 
đất Nam Bộ xưa) là một trung tâm Phật giáo ở phương Đông, có 
ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc. Từ đó cho thấy, kinh Phật 
đã có mặt từ rất sớm, Kinh Dược Sư và một loạt các kinh khác 
chắc cũng không ngoại lệ. 

Sự có mặt sớm kinh Phật Dược Sư nên dẫn dắt người dân sáng 
tạo ra đèn Dược Sư cho những pháp hội Dược Sư là cơ sở tin tưởng 
được. Phật giáo đã ảnh hưởng sâu vào đời sống của người Chân 
Lạp, người Khmer và người Việt xưa là điều dễ hiểu. Các “nền 
chùa” hiện tại cũng vẫn đang được xây dựng và phát triển từ nền 
chùa cũ của người Chân Lạp và của cả người Khmer. Do đó các 
sinh hoạt pháp hội Phật giáo, các nghi thức sinh họat Phật giáo, 
các pháp khí, các sản phẩm phục vụ tín ngưỡng và nghi lễ sẽ được 
lưu truyền cũng là điều dễ hiểu.

Trong đoạn kinh đối đáp giữa Đại Bồ tát có tên là Cứu Thoát và 
ngài A Nan, khi ngài A Nan hỏi về cung kính cúng dường đức Thế 
Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai phải nên thế nào, đèn phướn 
nối mạng, phải nên làm thế nào? Ngài Cứu Thoát nói “Kính bạch 
Đại Đức, nếu có người ốm muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy, 
bảy ngày bảy đêm, chịu giữ cho đủ tám phần trai giới; nên tùy lực 
sắm các thức ăn uống, và các đồ dùng cúng Tỳ Kheo tăng; đêm 
ngày sáu buổi, lễ bái hành đạo cung kính cúng dường đức Thế Tôn 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; tụng đọc kinh này bốn mươi 
chín lượt, thắp bốn chín ngọn đèn, tạo bảy pho tượng đức Như Lai 
kia; trước mỗi vị tượng, để bảy ngọn đèn, mỗi một đèn sáng, to 
bằng bánh xe, suốt bốn chín ngày, không lúc nào tắt; làm một lá 
phướn ngũ sắc và dài bốn chín gang tay; phải đem phóng sinh các 
loài cho đủ bốn chín thứ, thời có thể qua tai nạn nguy ách chẳng bị 
chết uổng ác quỷ hãm hại”. Tức là 49 ngọn đèn văn hóa dân gian 
tạo dựng thành tháp 7 tầng và 7 pho tượng đức Như Lai để thực 
hành theo kinh chỉ dạy. 
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Đèn Dược Sư là cây đèn cao 2,4 
mét, gồm một trụ hình bát giác sơn đỏ 
ở giữa, 3 chân đỡ chống 3 góc. Đèn 
gồm 7 tầng, mỗi tầng tủa ra 7 nhánh. 
Mỗi nhánh là thân chạm khắc gỗ của 
rồng hoặc phụng. Đầu rồng đỡ lấy cây 
đèn và lưng rồng là tượng Phật ngồi, 
tư thế của một vị Bồ tát. Cũng có đèn 
Dược Sư là cây đèn cao 4 mét, gồm 
một trụ hình bát giác sơn đỏ ở giữa, 3 
chân đỡ chống 3 góc. Đèn gồm 7 tầng, mỗi tầng tủa ra 7 nhánh. Mỗi 
nhánh là thân chạm khắc gỗ của rồng hoặc phụng. Đầu rồng đỡ lấy 
cây đèn và lưng rồng là tượng Phật ngồi, tư thế của một vị bồ tát. 
Đèn Dược Sư 49 ngọn được hiểu là sự tổng hợp của 7 lần con số 7. 
Sự thể hiện 7 tầng đèn cũng muốn nói lên ý nghĩa ấy. Hiểu theo mưu 
sinh sơ cơ của người xưa, “Thất” là 7, được hiểu theo nghĩa Thất bất 
khả tỵ4. Thất bất khả tỵ là điều chẳng tránh được hoặc 7 sự việc chả 
tránh được.  Thất bất khả tỵ gồm: “Sanh” bất khả tỵ, “Lão” bất khả 
tỵ, “Bệnh” bất khả tỵ, “Tử” bất khả tỵ, “Tội” bất khả tỵ, “Phước” bất 
khả tỵ, “Nhơn duyên” bất khả tỵ. Chả tránh được nên cầu nguyện 
Chư Phật gia trì để tinh thần cảm thấy an lạc của cha ông ta khi khai 
hoang lập ấp vùng đất Nam Bộ xưa. 

Trong kinh Phật Đại thừa và Tiểu thừa, con số 7 mang ý nghĩa 
trụ trong Phật pháp, tu vượt ra tất cả những gì ràng buộc con người, 
toàn bộ thế gian không còn chi phối được, mới thực sự là người 
giải thoát, vượt sinh tử. Ngoài ra, “thất” con số 7 được hiểu là Đức 
Phật Dược Sư có 7 vị bồ tát thị tùng là Nhựt Quang Biến Chiếu 
Bồ-tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, 
Dược Thượng Bồ-tát, Cứu Thoát Bồ-tát, Bảo Đàn Hoa Bồ-tát và 
Di Lặc Bồ-tát. “7 vị Bồ-tát này tiêu biểu cho 7 đàn được thành lập, 

4. Đoàn Trung Còn, Phật học Từ điển, NXB Tổng hợp TPHCM, 2009, 
trang 1320.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 67

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

hay 1 đàn có 7 người tiêu biểu cho 7 Bồ-tát. Đức Phật Dược Sư có 
7 Bồ-tát trợ thủ, nên hiệu quả của Ngài rất cao. Và khi lâm đàn có 
7 vị tăng hay 7 vị ni tiêu biểu đại diện cho bảy Bồ-tát, thì đàn mới 
linh nghiệm”5. 7 tăng, hay 7 ni phải hiện được thân của 7 Bồ-tát và 
có tâm lượng như các ngài, đàn mới linh nghiệm. Trong Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai Bổn nguyện công đức kinh, bản dịch của 
Sa môn Thích Nghĩa Tịnh6 dịch là Dược Sư Lưu Ly thất Phật bổn 
nguyện Công đức Kinh, hay Thất Phật Dược Sư kinh nói rõ về bản 
nguyện cũng như Đà La Ni của 7 vị Phật. Hay trong Bách Trượng 
Tòng Lâm Thanh quy do Sa Môn Thích Bảo Lạc dịch cũng ghi 
chép 7 vị Phật là: 1- Thiện Minh Xưng Kiết Tường Vương Phật, 
2- Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương Phật, 3- Kim 
Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật, 4- Vô Ưu Tối Thắng 
Kiết Tường Phật, 5- Pháp Hải Lôi Âm Phật, 6- Pháp Hải Thắng 
Huệ Du Hý Thần Thông Phật, 7- Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.

Đèn Dược Sư được sử dụng trong đàn Dược Sư thanh tịnh nhờ 
có bảy vị Bồ-tát thị tùng Phật Dược Sư. Các ngài cũng là Bồ-tát 
trong hội Pháp hoa của Phật Thích Ca. Trì tụng Dược Sư, từ đó, 
tâm Phật tử được an vui, thanh tịnh; người khác cũng nương nhờ 
công đức này mà vượt qua tai nạn, khỏi bệnh, nghiệp tiêu. Vì vậy, 
ngay trong cõi Ta bà, Phật Thích Ca khuyên chúng ta dựng đàn 

5. Đăng Huy, Đàn Tràng Dược sư đúng pháp, Cổng thông tin Phật sự 
oline, Trích dẫn lời dạy của Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Trí Quảng, ngày 06/02/2022.
6. Sa môn Thích Nghĩa Tịnh, sống vào đời nhà Đường (635-713), Ngài 
là một trong 40 chư tăng cùng với Ngài Pháp Hiển, ngài Huyền Trang đi 
Tây Trúc thỉnh kinh. Sau đó về lại Đường quốc để dịch kinh. Ngài dịch rất 
nhiều kinh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Những tác phẩm của Ngài 
như: Kinh Công đức tắm Phật, Trinh nguyên Tân Định Thích giáo Mục lục, 
Căn bản thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ giới Kinh, Kinh Phật thuyết liệu trĩ 
bệnh, Nam Hải Ký quy nội pháp truyện, Đại Đường Tây vực cầu pháp cao 
tăng truyện... Ngài cũng từng là HT Đường Đầu Giới Đàn ở vùng phụ cận 
Lạc Dương (Trung Quốc) sau khi Ngài Luật Sư Đạo Tuyên (596-667) kiến 
lập Giới Đàn tại Tịnh Nghiệp Tự ở Trường An (Trung Quốc).
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Dược Sư để cầu nguyện thế giới của Phật Dược Sư ảnh hưởng đến 
thế giới này, làm cho thanh tịnh như thế giới của Đức Dược Sư. 

Phật dạy chúng ta dựng đàn Dược Sư đốt đèn tiêu biểu cho ánh 
sáng, cũng có nghĩa là tiêu biểu cho trí tuệ. Vì vậy, Phật khuyên 
chúng ta đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đức 
không thể nghĩ bàn, không phải chỉ đọc kinh, lập đàn treo phan thôi. 
Cúng dường tháp Phật một ít đèn sáng, vì tin Phật - Pháp - Tăng, nên 
phúc điền cúng dường chút ít đèn này, sẽ được quả báo, thành tựu 
phúc đức, chỉ có Phật mới biết được. Nhựt Quang và Nguyệt Quang 
là hai vị Bồ-tát thượng thủ trong đàn của Phật Dược Sư. Nhựt Quang 
tiêu biểu cho ánh sáng của mặt trời chiếu vào nhân gian, thiêu hủy 
được trần lao nghiệp chướng của con người. Kinh Thí Đăng Công 
Đức7, do Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá8 ghi: Đức Phật bảo 
Ngài Xá-lợi-phất, nếu có người đến trước hình tượng hoặc chùa tháp 
Phật mà cúng dường đèn sáng, cho đến dùng một ít bấc đèn, hoặc 

7. Kinh Thí đăng công đức hay còn gọi là Công đức cúng đèn. Kinh do Đại sư 
Na Liên Đề Da Xá dịch sang tiếng Hán, vào khoảng triều đại Lương Võ Đế, 
cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt tại Canada vào năm 2016.
8. Cũng gọi Na Liên Da Xá, Na liên đề Da Xá. Gọi tắt: Da xá. Cao tăng Trung 
Quốc sống vào đời Tùy, người nước Ô Trường tại Bắc Ấn Độ, họ Thích Ca, 
thuộc dòng Sát đế lợi. Năm 17 tuổi, sư xuất gia, thông hiểu Đại Tiểu thừa, giỏi 
cả Tam học. Vì muốn lễ bái các thánh tích của Phật giáo nên sư chu du các 
nước. Sau, được 1 vị tôn giả chỉ bảo, sư mới trở về, giữa đường, nhờ tụng thần 
chú Quan Âm mà tránh được nạn giặc cướp làm hại. Khi đến nước Nhuế 
Nhuế, gặp loạn Đột Quyết, sư bèn bỏ ý định trở về Ô Trường mà vượt ngọn 
Thông Lãnh để đến Bắc Tề (Trung Quốc). Bấy giờ, sư 40 tuổi, rất được Văn 
Tuyên Đế nhà Tề lễ kính, sư ở tại chùa Thiên Bình, dịch được 5 bộ 49 quyển 
kinh. Thời kỳ này tương đương với niên hiệu Thiên Bảo triều đại Lý Đào 
Lang Vương của Việt Nam. Sau đó, sư trao cho Chiêu Huyền thống (vị Tăng 
lãnh đạo tăng ni), sư lại dùng những tài vật mà tín đồ cúng dường để xây cất 
3 ngôi chùa ở Tây Sơn để cho dân chúng an dưỡng và chữa bệnh. Khi Chu Võ 
Đế diệt nhà Tề, phá hủy Phật pháp, sư ở ẩn, trà trộn với thế tục nhưng không 
bỏ pháp sự. Khi nhà Tùy hưng khởi, sư mới mặc áo pháp trở lại, vua Văn Đế 
ban sắc cho sư trụ ở chùa Đại Hưng Thiện, thỉnh các vị tăng ngoại quốc, cùng 
với các ngài Đàm Diên v.v... gồm hơn 30 vị lại bắt đầu công việc dịch kinh.  
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đốt đèn dầu cúng dường, ánh sáng ấy chỉ soi chiếu được một lối đi 
hoặc một bậc thềm. Này Xá-lợi-phất, phúc đức của người này tất 
cả hàng thanh văn, duyên giác đều không thể biết được, chỉ có Phật 
Như Lai mới có thể biết. Người cầu quả báo thế gian, mà còn được 
phúc đức như thế, huống gì công đức của tâm thanh tịnh, tin ưa niệm 
Phật liên tục không gián đoạn. Ánh sáng chỉ chiếu đến một bậc 
thềm, còn được phúc đức như thế, huống là chiếu cả một lối đi, hoặc 
hai, ba, bốn lối đi, hoặc một tầng, hai tầng tháp, cho đến nhiều tầng, 
một phía, hai phía, bốn phía tháp, cho đến chiếu khắp tượng Phật. 

Đọc tụng kinh Dược Sư, suy nghĩ về 12 đại nguyện của Đức Phật 
Dược Sư và phát tâm tu, thực hành đúng giáo pháp Phật dạy trong 
cuộc sống, chắc chắn tất cả đệ tử Phật đều tiếp nhận được Phật lực gia 
bị, đều thoát khỏi khổ đau, đều được thăng hoa phước đức, trí tuệ. Tất 
cả hành giả của các đàn tràng Dược Sư khi chí tâm, đem lòng tin trong 
sạch cúng dường thì đều thâm nhập được thế giới Tịnh Lưu Ly, diện 
kiến được Đức Phật Dược Sư, cùng 7 vị Phật và chư vị Bồ-tát, cùng 12 
vị Dược Xoa thần tướng9 và tiếp nhận được lực gia trì của các Ngài, để 
thân luôn được bình an, trí luôn sáng suốt và gặt hái được những gì tốt 
đẹp nhất theo Phật dạy nhân dịp đầu năm Phật tử khắp nơi về lễ Phật 
và đem tâm thanh tịnh đến Pháp Hội Dược Sư. 

Năm Khai Hoàng thứ 9 (589), sư thị tịch, thọ 100 tuổi. Trước sau, sư 
dịch được hơn 13 bộ 70 quyển kinh.
9. 12 vị thần Dược Xoa như sau: 1- Đại tướng Cung Tỳ La – Kim Long 
Thân Thủ Oai Quang Đồng Vương 2- Phạt Chiết La Đại tướng - Chấp 
Kim Cang xử đồng nhan trường thọ 3- Mê Sý La Đại tướng – Yêu Thúc 
Kim đới đa chủng phước thiện 4- An Để La Đại tướng – Trú Trì 10 đại 
danh sơn 5- Át Nể La Đại tướng – Thân màu đỏ chấp tay cầm bảo xoa 
hoặc mũi tên 6- San Để La Đại tướng - Thủ quang hoa mấn hiện hình 
thạch nữ 7- Nhơn Đạt La Đại tướng – Hay vì thiên chủ hộ trì điền địa  
8- Ba Di La Đại tướng – danh hiệu Kình ngư đủ các huyễn thuật 9- Ma Hổ 
La Đại tướng – hành đồng long mãng chấp nhựt hý nhạc 10- Chân Đạt 
La Đại tướng - đầu có một sừng, người thấy liền khởi nghi 11- Chiêu Đỗ  
La Đại tướng – Oai nghiêm như sát thân sáng như nguyệt 12- Tỳ Yết La 
Đại tướng - rộng tìm thiện nghệ giáo hóa tự bổn.
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  NGÀY XUÂN NGHĨ VỀ 
  CHUÔNG CHÙA
	 	 	 	 	 	 NGUYỄN	ĐẠI	ĐỒNG

1.	Bài	minh	trên	chuông	chùa	Bảo	Lâm,	huyện	Phúc	Thọ

Cách nay 5 năm, trong chuyến du xuân thăm đồng đội cũ ở 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội tôi có ghé thăm chùa Bảo Lâm ở xã Hát 
Môn, nơi có bài văn bia hay về chuông chùa mà tôi được đọc trong 
cuốn Văn bia tỉnh Hà Tây của PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí ở Viện 
Hán Nôm1 Bi ký cho biết: Ngày tốt tháng 3 năm nhuận năm Minh 
Mệnh thứ 3 (1822). Phan Hoành Hải ở Thanh Oai soạn; Nguyễn 
Huy Can ở Hát Môn, viết chữ; Nguyễn Tài Lịch ở Đề Cầu đúc 
chuông và khắc chữ. 

Không thấy ghi bằng cấp của người soạn, nhưng qua văn bia đủ 
thấy tiên sinh Phan Hoành Hải là một người Nho Phật kiêm thông. 
Ông viết:  

“Hôm trước có người hỏi tôi rằng: “chùa có chuông là cớ làm 
sao? Đạo Phật lấy cái không làm chủ, thế nhưng tại sao lại dùng 
nó làm ồn ào lên?”

Tôi nói: “Đạo Phật lấy cái không làm chủ. Thế nhưng có thể 
không có tiếng, không có mùi, không có hình ảnh được chăng? 
Cũng có thể không có cái tâm được chăng? Vậy nên, nếu như có 
cái tâm, thì cái không lập tức thành ngay cái có. Cái tâm quả là 
không thể có, thế thì cái có lập tức trở thành cái không.

1. Bảo tàng Tổng hợp Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Hà Tây xuất bản 
năm 1993.
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Rõ ràng gió rung phướn 
động, thế nhưng người giác 
ngộ đạo Phật lại bảo rằng, 
ấy bởi cái tâm rung phướn, 
chứ chẳng phải tại gió. Vậy 
thì đạo Phật thực quả có cái 
tâm đấy.

Chùa còn có thể không 
có, huống hồ quả chuông. 
Duy có một điều là đạo 
thì dùng khí cụ để biểu 
hiện, còn tâm thì dùng âm 
thanh để giác ngộ. Trong 
nhà của Khổng Tử có đủ 
cả chuông đồng, khánh đá. 
Bởi lẽ Ngài muốn giúp cho 
người học tai nghe thấy 

được, mắt nhìn tỏ tường, may ra có thể khiến cho cái tâm giác ngộ. 
Chuông đồng khánh đá đối với đạo cần thiết biết dường nào? Vậy 
nên chuông là thứ không phải chỉ đạo Phật mới có, mà là người 
đời đã dùng đến.”         

Người hỏi chợt giác ngộ, bèn nói: “thế thì đối với chuông, nếu 
như có thể không thì hãy để không, nếu như không thể không thì 
không nên để không”. 

Mùa xuân năm Nhâm Ngọ (1822), chùa Bảo Lâm xã Hát Môn 
đúc xong chuông, có đến xin tôi viết cho bài văn. Tôi bèn dùng lời 
nói đó làm bài tựa, hơn nữa còn viết cho bài minh rằng:

Quả chuông mất từ lâu
Nay đem đúc lại đó,
Người nghe tiếng chuông này,
Tỉnh mê rồi giác ngộ,
Phúc quả thật vô lường,
Như hằng hà sa số.

Chuông chùa Bảo Lâm, 
xã Hát môn, huyện Phúc Thọ



TỦ SÁCH PHẬT HỌC72

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

2.	Chuông	đồng	có	niên	đại	sớm	nhất	Việt	Nam

Theo báo Dân Trí, ra Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2009: Năm 
1986, trong một lần đào mương khai thông hệ thống thủy lợi của 
thôn, nhân dân làng My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai 
thuộc tỉnh Hà Tây cũ đã tìm thấy quả chuông quý giá này. Chuông 
Thanh Mai nặng 36kg, cao 60cm, đường kính miệng 39cm. Đặc 
biệt là trên phần thân chuông có khắc một bài minh văn chữ Hán 
khoảng 1500 chữ, được khắc kín trong 8 ô. Đại ý của bài minh là 
chiếc chuông này được nhiều người công đức đúc nên. Danh sách 
những người công đức có ghi trên thân chuông. Những người này 
đều là đệ tử của nhà Phật, có chung tâm đức tạo nên chiếc chuông 
này, họ mong muốn rằng: Khi tiếng chuông vang lên thì được trời, 
đất, thần, Phật chứng giám cho chúng sinh và tiêu trừ hết khổ nạn. 
Phật pháp được lưu danh muôn thuở2.

Dựa vào bài minh và danh sách những người có công đức để 
đúc chuông được ghi trên thân chuông, các nhà Hán Nôm và khảo 
cổ học đã xác định quả chuông do hội Tuỳ Hỷ của người Hoa và 
người Việt đúc vào năm Mậu Dần, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 14 
(năm 798).

Quả chuông được đánh giá có niên đại cổ nhất Việt Nam từ 
trước tới nay và đã thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng dưới 
thời bấy giờ. Cũng thông qua bài minh, các nhà nghiên cứu cho 
rằng, thời kỳ xuất hiện quả chuông là thời kỳ Phật giáo khá phát 
triển trong cộng đồng người Việt và người Hoa trên đất nước Việt 
Nam. Chỉ tiếc là chuông không ghi rõ được đúc ở chùa nào.

3.	Chuông	cổ	thời	Ngô

 Đây là quả chuông được tìm thấy ở văn chỉ thôn Nhật Tảo, 
xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quả chuông này khá 
độc đáo với dáng chuông thon thả, nhỏ nhắn (cao 31cm, đường 

2. Bản dịch của Viện Hán Nôm. Chuông hiện được trưng bày tại Bảo 
tàng Hà Nội.
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kính miệng 18,7cm, cân nặng 
5,4kg). Đỉnh chuông phẳng, 
miệng hơi loe vát.

Giống chuông Thanh Mai, 
trên thân quả chuông này 
có nhiều đường chỉ đúc nổi 
và nám tròn nổi. Giữa thân 
chuông có năm đường chỉ 
ngang chia thân chuông làm 
hai phần. Dọc thân chuông, 
mỗi bên có năm đường chỉ 
khác chia tiếp thân chuông 
thành 8 ô (4 ô dưới để trơn, 
4 ô trên khắc đầy chữ Hán). 
Giao điểm giữa các đường chỉ 
nổi có 4 núm tròn để làm nơi 
gõ chuông. Xung quanh núm 
tròn có trang trí 12 cánh hoa 
tròn nổi. Quai chuông tạo 
hình động vật uốn cong, tuy 
nhiên hai con vật này rất khó 
nhận dạng. Hai con quay đầu 
về hai phía, phần thân nối liền 
nhau thành một khối. Ðầu con 
vật to khỏe, hai mắt lớn hình 
thoi, hai sừng cong có các 
khía ngang, bờm đơn giản, 
thân mập có phủ vảy, chân 
thon cao. Về mặt bố cục, hình 
tượng này gần gũi với bố cục 
trang trí quai chuông Thanh 
Mai và trang trí trán bia thời 
Tùy ở Thanh Hóa.
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Minh văn trên chuông ghi rõ niên đại và nơi đúc là: Giao Chỉ 
huyện, Hạ Từ Liêm thôn, thời Càn Hòa lục niên Mậu Thân tuế, 
tứ nguyệt, nhị thập cửu nhật (thôn Hạ Từ Liêm, huyện Giao Chỉ, 
ngày 29/4 năm Mậu Thân, niên hiệu Càn Hòa thứ sáu).

Tìm hiểu trong sử liệu các triều đại Việt Nam thì không có niên 
hiệu Càn Hòa mà niên hiệu Càn Hòa là thuộc về thời vua nước 
Nam Hán Lưu Thạnh, đóng đô ở Quảng Châu trong thời Ngũ đại 
thập quốc ở Trung Quốc. Càn Hòa thứ sáu là năm 948. Chính nước 
này, 10 năm trước đó (938) đã phái quân sang Việt Nam và bị đại 
bại trên sông Bạch Ðằng.

4.	Đại	hồng	chung	chùa	Thiên	Mụ	ở	Huế

Chuông được đúc từ năm 1710 thời chúa Nguyễn Phúc Chu 
(1691-1725) để cúng cho ngôi Quốc Tự, cao 2,5m, đường kính 
miệng 1,4m nặng hơn 2000kg, hiện đặt tại chùa Thiên Mụ. Trên 
chuông có khắc bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chu “chú nguyện 
mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an”. Chuông đã trở thành bảo vật 

của Phật giáo Thuận Hóa, 
đã được lập hồ sơ để các 
cấp có thẩm quyền xem 
xét và đề nghị công nhận 
là “Bảo vật Quốc gia”.

Chiếc “chuông rung 
thiên long tam cõi” là vật 
dùng để thờ phượng hoàng 
thuộc hàng đại quý hiếm.

Một số cao tăng qua 
nghiên cứu sách vở cho 
rằng, đây đích thị là chiếc 
“chuông rung thiên long 
tam cõi” là vật dùng để thờ 
phượng hoàng thuộc hàng 
đại quý hiếm.
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5.	Quả	chuông	được	coi	là	cực	kỳ	quý	hiếm

Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Cơ quan 
chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Ông 
Nguyễn Bông (sinh năm 1964, trú tại 
huyện Đông Hòa) đang sở hữu một 
chiếc chuông cổ thuộc hàng quý hiếm. 
Đó là chiếc chuông có vóc dáng khá 
nhỏ bằng đồng, chiều cao khoảng 14-
16cm, nặng gần 0,5 kg, đường kính 
lòng chuông khoảng 10cm. Trên thân 
chuông là 3 vị Phật ngồi khoan thai, 
nối giữa là những ký tự tượng hình 

theo tiếng Hán cổ, trên đầu chuông có hình một con rồng in nổi. 
Chuông có màu nâu đỏ trông rất đẹp mắt.

6.	Đại	hồng	chung	lớn	nhất	Việt	Nam

Cho đến nay, kỷ lục “Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam” được xác 
lập bởi quả chuông đồng nặng 36 tấn, cao 5,5m, đường kính 3,45m 
là chuông đồng lớn nhất Việt Nam hiện nay, đặt tại chùa Bái Đính, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đúc 27 tháng 8, năm 2020. 
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Như chiếc “Áo mây”
(Vân bào)

NGUYỄN	ĐIỀU

Góp mây dệt mảnh vô thường,
Khâu thành chiếc áo... phô trương mơ hồ...
Rồi mưa rồi nắng... hư vô!
Chờ cơn gió thổi... xa mồ kiếp xưa.

(26/10/2022)
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           BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO

 Liên quan đến	TỨ	DIỆU	ĐẾ		
	 (Catu	Ariya	Saccāni)

Tiếp theo Từ Quang 42

	 	 	 	 	 	 	TUỆ	LẠC

Liên	quan	đến	CHÂN	LÝ	hay	SỰ	THẬT	THỨ	II:	

TẬP ĐẾ (Samudaya Ariya Sacca)
- Nói theo chiều sâu, SỰ THẬT (Sacca) gọi là TẬP ĐẾ 

(Samudaya = nguồn gốc), chính là tình trạng TÍCH TỤ (khandha) 
hay CHỒNG CHẤT (sañcaya) của năng lượng đen tối (uyyāma 
kaṇha) do KHỞI HÀNH VÔ MINH (Avijjà paccayà saṅkhārā), 
được lặp lại vô số lần, bởi những chu kỳ khuynh động (saṃsāra), và 
do lậu hoặc (āsava) làm cho ô-nhiễm “sức tự chiếu” (CÁI BIẾT)* 
(viññānaṃ dūseti) của “giòng điện tâm” (citta), cũng như do vận 
chuyển lý hóa làm cho ô-nhiễm “từ trường” (vāyumaṇḍalaṃ 
dūseti) của “CẤU KẾT TỨ ĐẠI”* (catu mahàdhàtupaccaya = 
“đất”, “nước”, “lửa”, “khí”), tức là “VẬT CHẤT” (rūpa) xuất hiện 
do NGHIỆP (kamma) tạo thành... như sau: 
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* “CÁI BIẾT” (= sức tự chiếu) ám chỉ toàn bộ “tinh thần”, phản 
ánh của “giòng điện tâm”. 

* “CẤU KẾT TỨ ĐẠI” ám chỉ “thể xác”, không ngừng suy đồi 
“biến dạng”, vô thường (aniccā).

Trong TÂM TÁNH của mỗi con người (hay một chúng sanh 
hữu tình), thì “TẬP ĐẾ” là “cái kho hiểu biết bị ô nhiễm”, Phật 
học gọi NÓ là CHỒNG CHẤT SI MÊ (moha), chứa quá nhiều 
“vọng động đui mù” (taṅhà) từ vô số kiếp luân hồi. Và vì SI MÊ 
TÍCH LŨY nên kho ấy không bao giờ đầy. - Cũng gọi là túi tham 
vô đáy! 

* THAM (lobha) ở đây đồng nghĩa với thu vô, và VỌNG 
(taṅhā) đồng nghĩa với tìm mãi. Từ đó, tâm tánh con người không 
bao giờ thỏa mãn, luôn luôn khao khát (rāga), làm DUYÊN KHỞI 
của phản đối (paṭikkosati), của nổi loạn (dubbhati), và sau cùng là 
của bạo động (atikkamati), dưới nhiều dạng khác nhau, bộc lộ hay 
nham hiểm (vyāpāda).

* Từ đó, LÒNG THAM (lobha) “biến tính” thành tật sân (dosa), 
hay hờn oán (paṭigha), một nội dung hỗn loạn và âm u (ākulatā 
hetu), khuynh đảo càng lâu càng bồi dưỡng cho SI MÊ (Moha).

* Đa số phàm nhân thường nghĩ rằng, THAM và SÂN là 2 tật 
xấu có khởi thủy khác nhau. Nhưng theo Phật học, thì tham và 
sân vốn đến cùng một gốc (samudaya). Ấy là VÔ MINH (Avijjā), 
“tiền thân” của SI MÊ (moha). THAM và SÂN ví như hai mặt của 
một đồng tiền. Khi có MẶT NẦY thì phải có MẶT KIA, hoặc 
ngược lại. 

* “Mặt ngoài” (dassana) của THAM và SÂN hằng biểu lộ rất 
“phức tạp” (saṅkiṇṇa). - Có khi CHÚNG “đóng kịch”, trình diễn...
dù bằng “ánh mắt tha thiết”, hay “cử chỉ ưu ái”, - như “nụ cười dễ 
dãi”, như “thái độ nhường nhịn”... nhưng gốc vẫn là do động cơ 
THAM. - Có khi CHÚNG lòi ác tính, biểu lộ bằng sự “hung hăng 
lẫn bực bội”, hay “phản ứng khắc nghiệt lẫn khó khăn”, - như 
phun ra lời lẽ cộc cằn, hành vi tàn nhẫn, nét mặt hung ác, bất bình, 
bạo động... kể cả CÁI mà người ta gọi là “tính nóng nhưng thẳng 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 79

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

thắn”, “thích công bằng chống bất công” v.v... gốc vẫn thuộc về 
tật SÂN (dosa).

Theo kinh Phật, NGUỒN GỐC của chịu đựng NGHỊCH và 
THUẬN, KHỔ và VUI (= dukkha) là THAM LAM (lobha) hay 
DỤC VỌNG (taṅhà). Nói cách khác, TẬP ĐẾ (Samudaya Ariya 
Sacca) là NGUYÊN NHÂN của KHỔ ĐẾ (Dukkha Ariya Sacca), 
hay “chân lý thứ hai là nguyên nhân của chân lý thứ nhất”. Nghĩa 
là, sở dĩ loài người nói riêng, và chúng sanh hữu tình nói chung, 
chịu đựng vô số NGHỊCH hay THUẬN, dễ chịu (SUKHA) lẫn 
khó chịu (DUKKHA), chỉ vì sự THAM MUỐN rồi VỌNG ĐỘNG 
(Lobha, Taṅhā) không ngừng. 

* Nếu phát biểu một cách TỈNH THỨC, ĐÓ là tiến trình “nhân 
DUYÊN quả”, - giống như cái hệ luận “ắt có và đủ” trong toán học 
vậy. Nhưng nhóm từ “nhân DUYÊN quả” kia, khi không nêu rõ 
mối tương quan TÂM VẬT (áp dụng qua khoa học trung đạo), thì 
người ta có thể “phê phán” là NÓ “lủng củng”, “không thực tại”, 
và “chẳng cụ thể”, vì không có “quy tắc” ấn định.

* “PHÊ PHÁN” như vậy... bởi hầu hết ai cũng nghĩ rằng, 
“THIẾU ham muốn thì một người có thể làm được gì?!”. - Ngay 
cả để đạt được một mục tiêu tầm thường nhất, người ta cũng phải 
có động lực ham muốn! “- Phật giáo chủ trương triệt tiêu lòng 
tham, mà tiếp tục sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, là một 
điều làm sao không lủng củng?!”.

“BẢN SẮC KHOA HỌC trong Phật giáo” được chúng tôi 
mạnh dạn nêu ra đây, là để hóa giải “sự lủng củng” ấy. - Đặc biệt  
là “lủng củng trong ngôn ngữ quy ước”, và đồng thời “lủng củng 
trong quan niệm chế định”. - Lủng củng thứ nhất là nếu thiếu khoa 
học (không hợp lý), thì tư tưởng bị “cầm tù” bởi chữ nghĩa. - Lủng 
củng thứ hai là nếu thiếu khoa học (không trung đạo), thì tinh thần 
bị “cột trói” bởi quan niệm (= cố chấp).

* Đây chính là lý do sâu sắc, mà trong phần mở đầu của bài pháp 
thứ nhất (CHUYỂN PHÁP LUÂN = Dhammacakkappavattana 
sutta) đức Phật đã nêu ra tuyệt pháp TRUNG ĐẠO (Majjhima 
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paṭipadā) rất KHOA HỌC, như một “tiêu chuẩn khai thông”, để 
những ai học Phật với TÂM TƯ CỞI MỞ, có thể tự mình soi sáng, 
tìm ra khía cạnh khả thi, chính đáng mà đi tới... vượt qua những cái 
KHUNG của chữ nghĩa, và của QUAN NIỆM cố hữu. 

- Phải chăng Bậc Toàn Giác (Sammā Sambuddha) đã biết trước 
“điều nầy có thể xảy ra trong tương lai, khi sự diễn giảng Phật giáo 
qua sách vở, và qua ngôn từ, - nếu phản khoa học... sẽ có thể làm 
cho người đời cảm thấy Phật giáo “mâu thuẫn” hay “lủng củng”, 
giảm mất rất nhiều hiệu lực khuyến thiện, độ sinh ?!

Câu chuyện một đứa bé thuộc “Gia Đình Phật Tử” hỏi mẹ “Mẹ 
ơi ham học có phải là tham lam không mẹ?”. Mẹ nó vội khôn khéo 
trả lời rằng, “Ham học là việc tốt, thì không sao, con phải chăm chỉ 
học hành, càng nhiều và càng giỏi càng tốt!”. Thằng bé tin mẹ, lập 
tức tự nhủ thầm trong đầu “lòng tham cũng có phương diện tốt”.

* Theo VI DIỆU PHÁP, thì 3 NHÂN DỮ và 3 NHÂN LÀNH 
được trình bày như sau: 

1- THAM LAM (lobha) là “động cơ xấu”, thiên hẳn về thu vào, 
nhắm đến tài vật từ các phía. 
2- SÂN HẬN (dosa) là “phản ứng xấu”, ngã hẳn về nóng giận, 
chống lại cái gì cản trở.
3- SI MÊ (moha) là “không biết cách”, hoang mang, phiêu lưu 
theo nghiệp, tư ý bất định...
4- VÔ THAM (alobha) là “động cơ tốt”, thiên về hy sinh, nhất 
thời° muốn giúp người khác.
5- VÔ SÂN (adosa) là “không bất mãn”, ngã về phía ôn hòa, 
nhất thời° muốn thân thiện. 
6- VÔ SI (Amoha) là “tĩnh biết”, sáng suốt trước thực tại, nhất 
thời° hóa giải thuận hay nghịch. 
Lưu ý: 
Ba “cặp chữ” nhất thời° có khoen ghi trên (trong các câu số 4, 

số 5 và số 6), ám chỉ rằng, “khi nó phát sinh trong tâm, thì lúc ấy 
(hay nhất thời) có ảnh hưởng mạnh” của THIỆN PHÁP. Vô tham 
(4), vô sân (5), và vô si (6) nói ở đây, vốn không có mặt thường 
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xuyên trong tâm một người phàm chưa có quyết định lành mạnh 
(= HƯỚNG THIỆN). 

- Và theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì 3 từ ngữ “VÔ 
THAM”, “VÔ SÂN”, và “VÔ SI” tạm dùng, vốn để quy cho “nội 
dung” một số hành động cứu giúp kẻ khác của người phàm hướng 
thiện. Chúng không ám chỉ sự hoàn toàn hết tham, hết sân, và hết 
si, như 3 đức tánh tinh khiết tự nhiên trong một Thánh nhân đã giải 
thoát, hay Phật. 

- Nói cách khác, một hành động được gọi là vô tham, vô sân, 
hay vô si, chỉ là một hành động của người phàm lúc đang hướng 
thiện. - Nhờ “động cơ” của “3 nhân lành” ấy mà nhất thời một 
“phàm nhân” mới ra tay giúp người (tạo thiện nghiệp = kusala 
kamma). Nghĩa là, 3 từ ngữ vô tham, vô sân, vô si trong Phật 
học A-tỳ-dạt-ma (Abhidhamma), KHÔNG ám chỉ “dù đang hành 
động tốt, một mạnh thường quân trong khi làm điều lành ấy, đã 
hoàn toàn hết tham, hết sân, và hết si, như Đức Phật”. - Kính mong 
được minh bạch ở điểm nầy! 

- Vả lại, người noi gương Phật, quyết tâm sống chánh mạng 
(một phẩm cách đạo đức trong Bát Chánh Đạo), nếu là cư sĩ, thì 
khi ấy họ vẫn duy trì sinh kế hợp pháp (tiếp tục nghề nghiệp bình 
thường), thu nhập đúng lẽ đạo cho cá nhân mình (nuôi thân vô 
hại). Nhưng vì hướng thiện, họ vẫn thỉnh thoảng (hoặc thường 
xuyên) “chia sẻ một phần tài vật đến kẻ thiếu thốn (= vô tham)”, 
“đối xử ôn hòa với xung quanh (= vô sân)”, hay “tỏ ra sáng suốt 
trước một số hiện tượng hấp dẫn từ cuộc đời (= vô si)”. - Và trong 
khi phát ra hành động thiện ấy, tâm họ nhất thời có thể ở trong 
trạng thái “vô tham”, “vô sân”, hay “vô si” vậy. 

- Khi hiến tặng vật gì cho ai, mà tâm còn tham vật ấy, người ta 
không thể làm được.

Thử cân nhắc “6 NHÂN” đưa đến hành động nêu trên để thấy:
THAM và VÔ THAM đều là “động cơ” của người tạo nghiệp, 

nhưng có 2 cách:
- Khi tham thì phát ra hành động ích kỷ, bất thiện (akusala 
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kamma), độc ác, có hại đến kẻ khác. - Khi Vô tham thì phát ra hành 
động vị tha, thiện (kusala kamma), vô hại, hữu ích cho kẻ khác. 

* Đối với một người phàm, chưa có bạn lành, không hướng 
thiện... thì NỘI DUNG của nhân “tham” tất nhiên là XẤU, như đã 
được trình bày trên đây. 

* Nhưng đối với người tuy còn phàm mà có bạn lành, đang 
hướng thiện... thì NỘI DUNG của nhân “vô tham” tất nhiên là 
TỐT, và được hiểu ngược lại với tham. 

Kế đến là SÂN và VÔ SÂN. Cả 2 đều là “phản ứng” của NGÃ 
MẠN, hay biểu lộ mặt trái của THAM và VÔ THAM lúc tạo 
nghiệp, cũng có 2 cách:

- Khi SÂN thì chịu nghịch cảm (akusala vedanā), bất thiện 
(KHỔ), có thể gây ra nhiều tội lỗi. -Khi VÔ SÂN thì có thuận 
cảm (kusala vedanā) thiện (VUI), thân tâm hòa bình xung quanh. 

* Đối với một người phàm chưa có bạn lành, không hướng 
thiện... thì NỘI DUNG của nhân “sân” tất nhiên là XẤU, như đã 
được trình bày. 

* Nhưng đối với người còn phàm mà có bạn lành, đang hướng 
thiện... thì NỘI DUNG của nhân “vô sân”, đương nhiên là TỐT, 
cũng được hiểu như trên. 

Sau cùng, SI và VÔ SI là 2 tình trạng TỐI và SÁNG của TÂM 
THỨC trong hành động lúc tạo nghiệp cũng có 2 cách: 

- Khi SI thì làm sai, hướng về TỐI. Thực tại suy đọa, VÔ MINH 
gia tăng, xa dần sự giác ngộ. - Khi VÔ SI thì làm đúng, hướng về 
SÁNG. Thực tại tiến hóa. VÔ MINH giảm, gần cứu cánh.

* Đối với một người phàm chưa có bạn lành, không hướng thiện... 
thì NỘI DUNG của nhân “si” là XẤU, được trình bày như trước. 

* Nhưng đối với người phàm mà có bạn lành, đang hướng 
thiện... thì NỘI DUNG của nhân “vô si” là TỐT, được hiểu như 
VÔ THAM, hay như VÔ SÂN vậy. 

Chưa kể SI (Moha) là GỐC XẤU của 3 NHÂN ÁC (Akusala 
hetu). Nếu phá được SI là “hóa giải được cả THAM lẫn SÂN.  
- Phương pháp hữu hiệu nhất để triệt tiêu ĐỘC SI là, “trung đạo 
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trong giới”, “trung đạo trong định” và “trung đạo trong tuệ”, có 
nói trong bài trước. 

* Đây chính là lý do khi nhớ đến TRUNG ĐẠO, thì người học 
Phật phải đặt ƯU TIÊN hàng đầu, là TU TẬP để giảm thiểu một 
cách khoa học cái SI (căn gốc cố hữu của tử sinh luân hồi), từ đó 
sống tỉnh thức hằng ngày, với “càng nhiều hành động vô si càng 
tốt” (amoha kamma). 

Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) trong nhà Phật, thì một 
“hành động VÔ SI” ám chỉ loại ứng xử có ĐỊNH TÂM soi sáng, 
như bình tĩnh trước mọi xung đột, có tinh thần độc lập, không bị 
ảnh hưởng bởi tranh chấp thị phi, hay biết đối đãi bình đẳng với 
xung quanh. 

- Sự tu tập hạnh thanh tịnh nầy, một phàm nhân đang hướng 
thiện có thể khả dĩ làm được. Do đó, một người có “hành động vô 
si” không nhất thiết phải là bậc tâm thức đã hết si mê (như Thánh 
nhân hay Phật), mà chỉ là một người chăm lo GIỮ GIỚI (= lành 
cho thân), và HÀNH THIỀN (= lành cho tâm). 

* Mặt khác, “Bản Sắc Khoa Học trong nhà Phật” cũng giúp 
cho người đang tu tập, trở thành SÁNG SUỐT một cách TRUNG 
ĐẠO, xuyên qua cách đối xử hằng ngày, dập tắt được “sự nung 
nấu” của lòng THAM (= ngã mạn), giảm thiểu được “tật bạo động, 
đốt cháy” của SÂN HẬN, và duy trì được sự tỉnh táo trước các đối 
tượng làm cho SI MÊ, nhiều khi rất vi tế!

QUY	NẠP:

- Một người có hành vi vô tham (alobha kamma), không nhất 
thiết phải là người đã chấm dứt toàn bộ lòng tham, nhất là họ còn 
tham trong danh nghĩa, rằng “mình là kẻ phải sống đạo đức”, và ý 
thức rằng, “hành động tu thân” ấy vốn là để thuần hóa tật THAM. 

- Một người có hành vi vô sân (adosa kamma) cũng vậy, họ không 
nhất thiết phải là người đã chấm dứt toàn bộ sân hận, nhất là bề ngoài 
họ tỏ ra “biết chế ngự sự nóng giận”, và tin rằng, “hành động tu thân” 
ấy vốn cũng là để giảm thiểu tật xấu, tự mình ĐỐT CHÁY tâm cơ. 
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- Một người có hành vi vô si (amoha kamma), cũng không nhất 
thiết là người đã hoàn toàn hết si mê, rồi “hành động tu thân” ấy, 
trong chiều sâu, chính là để “giũa mòn”, hay làm mỏng dần dần 
hậu quả chồng chất của màng vô minh, U-TỐI.

* Mục đích chung của cả ba loại hành động tu thân kể trên, là 
không trữ dưỡng các ÁC TÍNH hay giảm thiểu nghiệp bất thiện, 
đồng thời làm phát sinh TÁNH HIỀN, và phát triển nghiệp lành 
trong đời sống hằng ngày, - với nguyện lực của một người MUỐN 
CÓ nhiều phúc đức (= tham phước). - Nghĩa là, KHOA HỌC 
TRUNG ĐẠO khuyên chúng ta, trước tiên nên “định hướng lòng 
tham vào nẻo thiện, đồng thời đưa bản ngã vào ý thức trách nhiệm”, 
luôn luôn nhớ đến 3 pháp NHÂN DUYÊN QUẢ. - Vì sao?!

 Vì đối phó với THAM SÂN SI mà không nhờ KHOA HỌC 
TRUNG ĐẠO, ví chẳng khác nào “một người muốn san bằng một 
ngọn núi, mà không tùy khả năng, để từ từ mang đất đi nơi khác. 
Trái lại, người ấy chỉ tìm cách làm cho nó biến mất, trong một thời 
gian ngắn”. - Việc ấy hoàn toàn là tưởng tượng, không thực tế! 

- Lời dạy của đức Phật về TRUNG ĐẠO phải được xem như 
“giáo lý khoa học”, bởi vì nó hữu hiệu trong mỗi trường hợp (dù 
cho căn cơ bất đồng) để đạt mục đích, chứ không phải là một 
“phương pháp quảng cáo trước nhiều người”. Chúng ta đừng quên 
rằng “áp dụng chung cho số đông là kỷ luật”, mà “kỷ luật thì bao 
giờ cũng nghiêm khắc, tương đương với cứng ngắc”! 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 85

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

Nhưng Phật giáo nêu “Bản Sắc Khoa Học” để giúp cho từng 
người nói riêng, hay cho từng chúng sanh nói chung, tuy bất đồng 
căn cơ, vẫn có thể tạo duyên lành, tu thân tiến hóa... tuần tự giải 
thoát, biệt nghiệp trong cộng nghiệp... chứ Phật giáo không phải là 
“kỹ thuật đào tạo hàng loạt thánh nhân theo khuôn mẫu”, như các 
thế lực tà kiến trên thế gian, chuyên lập “cơ xưởng trồng người”, 
nhồi sọ nhân sinh!

Hiền nhân nào thực hành Phật đạo CÓ KẾT QUẢ thì vị ấy biết. 
Và đã có nhiều bậc phạm hạnh, hằng ngày tu trì bề ngoài rất khắc 
khổ, nhưng họ vẫn sống an lạc bên trong, 1 cách nghiêm chỉnh và 
TRUNG ĐẠO. - Người chủ quan nhìn vào bậc PHẠM HẠNH, có 
khi không nhận ra CHIỀU SÂU, và dễ phê phán lầm. -Xem ra TẬP 
ĐẾ được khoa học trung đạo trình bày, có vẻ dễ hiểu trên lý thuyết, 
nhưng HÓA GIẢI được TẬP ĐẾ thì rất khó trong thực hành!

* Hơn nữa, THAM SÂN SI chính là “3 động cơ HIỆN HỮU 
của con người”, gọi chung là “tiềm lực của KIẾP SỐNG phàm 
tục”. TIỀM LỰC đó cần phải được “CHUYỂN HÓA”, để “BIẾN 
NÓ” trở thành “khả năng” tuyệt vời, hướng tới bờ giác ngộ. KIẾP 
SỐNG ấy một khi đã được chuyển hóa, ví như “chiếc bè hữu hiệu” 
(ám chỉ THÂN TÂM chứa lòng tham hướng thiện) được gắn liền 
với cánh buồm Phật giáo và la-bàn trung đạo, có thể vừa phát 
quang, vừa vượt khỏi sóng lớn, đem tâm thức vào bờ. - Ai không 
đủ PHẠM HẠNH mà bồng bột “dẹp bỏ lòng tham và bản ngã”, 
thì sẽ bế tắc!

* Nói tóm lại, một hành giả chưa đủ công phu ba-la-mật, không 
thể dùng “phép lạ” tiêu diệt tham sân si mạn trong thời gian ngắn 
nhất để thành “Phật”, vì “CỰC ĐOAN” ấy trong thực tại chỉ là 
“chối bỏ dụng cụ hữu hiệu”, hay ví như “tự đóng kín con đường 
thoát hiểm”. Và kiếp người thực ra rất ngắn, không “phép lạ” 
nào... có thể “biến thân tâm nầy”, trở thành một đời sống chứa đầy 
THÁNH THIỆN (vô tham, vô sân, và vô si) một cách “vô hành 
hữu đạt”, để khi chết tâm linh không vướng mắc, hòng TÁI SINH 
an vui hơn trước!
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Liên	quan	đến	CHÂN	LÝ	hay	SỰ	THẬT	THỨ	III:	

DIỆT ĐẾ (Nirodha Samudaya Ariya Sacca).
* Theo “A-tỳ-đạt-ma” = VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì 

DIỆT ĐẾ (Nirodha Samudaya Ariya Sacca) dường như là “sự thật 
tối thượng” (Ariya Sacca), chỉ có trong Thánh nhân nào, đã đạt 
đến GIẢI THOÁT TAM GIỚI (“A-La-Hán Quả” (Arahattaphala) 
hay Phật Quả) .-Lúc ấy, sự VÔ MINH (Avijjā) nơi “tâm thức” của 
các Ngài, đã không còn nữa, hoàn toàn triệt tiêu, tức là THỰC TẠI 
của THÁNH và PHẬT là “ANH MINH” (Vijjā). Và đối với các 
Ngài, CÁI gọi là CHU KỲ SINH TỬ LUÂN HỒI (Samsāra) chắc 
chắn không lặp lại. 

Xin chép lại đoạn Kinh DIỆT ĐẾ (DỨT SINH TỬ là THẬT), 
bằng chữ Pālī như sau :

“Avijjā tveva asesa virāgā nirodhā saṅkhāranirodho. Viññāna 
nirodhā nāmarūpanirodho. Nāmarūpanirodhā salāyatananirodho. 
Salāyatananirodhā phassanirodho. Phassanirodhā vedanānirodho. 
Vedanānirodhā taṇhānirodho. Taṇhānirodhā upādānanirodho. 
Upādānanirodhā bhavanirodho. Bhavanirodhā jātinirodho. 
Jātinirodhā jarāmaranaṃ. Sokaparidevadukkha domanassupāyāsā 
nirujjhanti.” 

Bảng thoát dịch Việt ngữ:
“1/ VÔ MINH diệt thì HÀNH diệt. 2/ Hành diệt thì THỨC diệt. 

3/ Thức diệt thì DANH SẮC diệt. 4/ Danh sắc diệt thì LỤC NHẬP 
diệt. 5/ Lục nhập diệt thì XÚC diệt. 6/ Xúc diệt thì THỌ diệt.  
7/ Thọ diệt thì ÁI diệt. 8/ Ái diệt thì THỦ diệt. 9/ Thủ diệt thì 
HỮU diệt. 10/ Hữu diệt thì TÁI SINH diệt. 11/ Tái sinh diệt thì 
LÃO BỆNH diệt. 12/ Lão bệnh diệt thì TỬ diệt. - Tính cách diệt 
những thống khổ ấy, lý do là như thế”.

- Nhà Phật gọi phẩm cách DIỆT (Nirodha) nầy là Niết-bàn” 
(Nibbāna = Nirvāna), viên dung tối thượng, KHÔNG CÓ bất cứ 
“chứng đắc” nào trong ba cõi luân hồi… có thể so sánh.

Tuy nhiên:
* “DIỆT ĐẾ” là một “danh từ Hán-Việt” RẤT KHÓ “thông 
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đạt”, - ngay cả với “trình độ Phật học uyên thâm”, - khoan nói 
đến “hiểu NIẾT-BÀN” chỉ xuyên qua “cách phát biểu nhị biên 
đối đãi” của ngôn ngữ phàm tình. Và để “ám chỉ” những gì thuộc 
về “DIỆT ĐẾ” (Nirodha Sacca) hay “NIẾT-BÀN” (Nibbāna), 
các nhà nghiên cứu đạo Phật xưa nay, trong khi diễn tả... chẳng 
những đã không dùng xác định, mà còn chẳng ngần ngại “dùng 
phủ định”, để “nhấn mạnh” rằng “NIẾT-BÀN” hay “DIỆT ĐẾ” 
không có “tính cách tương đương” với những gì con người tục lụy 
có thể suy tư, “nghĩ thấu”. 

- Những dạng PHỦ ĐỊNH đó là “không tham, không sân, không 
si, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không cao, 
không thấp, không tốt, không xấu, không đến, không đi, không 
hạnh phúc, không đau khổ v.v...” - Thậm chí “PHỦ ĐỊNH” vượt 
qua cả cái khung “chân thiện mỹ” của thế gian, như… KHÔNG 
TỘI, KHÔNG PHƯỚC, KHÔNG THIỆN, KHÔNG ÁC, KHÔNG 
CAO, KHÔNG THẤP… - Làm sao kể hết được những “KHÔNG”, 
“KHÔNG”, và “KHÔNG” “KHÔNG” ấy?!  
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* Sách Phật quy nạp “DIỆT ĐẾ” (Nirodha Sacca) là “NIẾT-
BÀN” (Nibbāna = Nirvāna), - nhưng mô tả niết-bàn thì toàn là 
những nhóm từ đối nghĩa với thực tại thế gian và “siêu hình” 
(= tưởng tượng hạnh phúc) trên THIÊN GIỚI. Nghĩa là, “khái 
niệm” về DIỆT ĐẾ trong phàm nhân chúng ta, vốn “không chính 
xác”. - Mà đã KHÔNG CHÍNH XÁC thì chắc chắn là “KHÔNG 
THẬT”, dù ĐÓ chỉ là “KHÔNG THẬT” một cách quy ước! - 
Thành thử 2 chữ “DIỆT ĐẾ” đối với thực tại một phàm nhân, 
chỉ là cái CHÂN LÝ triết học (Tattañāna Sacca), chẳng bao giờ 
“nắm bắt cụ thể” được! 

- Như vậy đức Phật nói “DIỆT ĐẾ” đến loài người làm chi? 
Chẳng lẽ Ngài nêu ra DIỆT ĐẾ, chỉ để cho chính Ngài hoặc chư 
Thánh đã giải thoát nghe sao?! Vả lại, Phật và chư Thánh A-la-hán 
đã hoàn toàn hết phiền não, thì biết DIỆT ĐẾ không cần thiết!  

- Thật là một tình trạng bế tắc tri kiến!
Đây chính là lý do chúng tôi nêu ra “Bản Sắc Khoa Học (Vijjā) 

trong đạo Phật”. Vì trước khi bắt đầu thuyết giảng “GIÁO PHÁP 
THẬM THÂM VI DIỆU” (gambhīra Buddhasāsanā), đưa đến 
“hiểu biết sự thật” cho con người, bằng bài kinh “CHUYỂN PHÁP 
LUÂN”, đức Phật đã “long trọng giới thiệu” TRUNG ĐẠO, như 
một châm ngôn khoa học, kiểu “cách vật, trí tri, thành ý, chánh 
tâm” trong MINH TRIẾT Phương Đông. 

* “CÁCH VẬT” có nghĩa là “hội đủ chi tiết”. “TRÍ TRI” có 
nghĩa là “nhận thức soi sáng”. “THÀNH Ý” có nghĩa là “tư tưởng 
viên dung”. “CHÁNH TÂM” có nghĩa là “qui nạp sự thật”. Hội 
đủ 4 yếu tố nầy, là có 4 phương diện “khả dĩ” để “khám phá chính 
xác vấn đề”. 

Chúng tôi nhắc lại “MINH TRIẾT Phương Đông” để cung cấp 
cho người nghiên cứu một số tư tưởng “tương đồng” với đạo Phật, 
và dựa trên kinh “CHUYỂN PHÁP LUÂN”, như một nguồn THƯ 
TỊCH đáng tin cậy nhất, để nêu ra “Bản Chất Khoa Học trong nhà 
Phật”, chứ không dám “cường điệu, chủ quan”! - Tức là chúng tôi 
muốn thưa rằng “TRUNG ĐẠO” (Majhima paṭipadā) là “phương 
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pháp” (= khoa học), mà đức Phật đã “thấy trước” và thuyết để lại 
cho chúng ta…. “ăn khớp” với  MINH TRIẾT Phương Đông. 

- Rằng một khi đã sinh làm người phàm, tuy “thân tâm còn mang 
nặng tham sân si”, nhưng song song với NHU CẦU tiến hóa của nhân 
loại, con người đã có sẵn “mầm giác ngộ” và “tiềm năng khoa học”. 
Rồi trước những gì cao thâm, thuộc về siêu hình, hay Phật tính…nếu 
chúng ta không hiểu thấu, mà biết “khơi dậy” TRUNG ĐẠO rồi phát 
triển, nương vào Bản Sắc Khoa Học (Vijjā) trong nhà Phật để “nắm 
bắt”… thì chúng ta vẫn có thể “khai thông được các bế tắc” một cách 
tương đối, tạo duyên “soi sáng” cho trí óc phàm phu. 

* Hơn nữa, mặc dù “NIẾT-BÀN” là từ ngữ “thích hợp nhất” 
để tượng trưng cho CHÂN LÝ hay SỰ THẬT THỨ BA (diệt đế) 
trong Phật giáo. Nhưng kinh Phật lại nói rõ, “NIẾT-BÀN” không 
phải là một “CÕI HƯỞNG THỤ” để phàm nhân hướng đến, mong 
đợi… nên các nhóm từ “phủ định”, dùng diễn tả “niết-bàn” chẳng 
những đã không “QUY NẠP”, mà còn “PHÂN KỲ” trong khái 
niệm con người, gián tiếp nói lên tình trạng “vô chuẩn”, bất định... 
- Rồi để “thích ứng” với tầm hiểu biết phàm phu, người ta chỉ có 
thể “nhân cách hóa”, hay “cụ thể hóa” NIẾT BÀN, thành một thứ 
“hạnh phúc nghĩ ra được” (TƯƠNG ĐỐI, NGỤ NGÔN).

- Chẳng hạn như “niết-bàn ví như giờ phút mãn tù của một đại 
tội phạm, đã khủng bố, giết người”, được cởi hết xiềng xích, trả tự 
do. Hoặc “niết-bàn ví như giây phút thân thể của một bệnh nhân hết 
đau đớn, nhờ uống thuốc hay, đúng cách”. Hay “niết-bàn ví như giờ 
phút có cứu tinh xuất hiện, chấm dứt sự lo sợ trước các nghịch cảnh 
mất mạng, đang đe dọa một đám nạn nhân hoàn toàn thất thế, bất lực 
v.v…”(?).

Vì	sao	vẫn	là	TƯƠNG	ĐỐI?

- Vì “cựu đại tội phạm” kia hết KHỔ trong tù, thì sẽ gặp KHỔ 
khác sau khi NGOÀI TÙ. - Vì người khỏi BỆNH nầy thì sẽ bị nhiễm 
bệnh khác… KHI CÒN SỐNG. - Vì các “nạn nhân cộng nghiệp” 
hết bị ĐE DỌA bởi nghịch cảnh nầy, thì sẽ đối diện với nghịch cảnh 
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khác… TRONG CÕI CỘNG NGHIỆP đầy tham sân si. 
- Nhưng NIẾT-BÀN giải thoát THAM SÂN SI nơi THÂN 

TÂM Phật thì TOÀN XẢ, không còn bất cứ lậu hoặc nào nữa, 
không còn bị hạn chế TRONG hay NGOÀI cái khung TÁI KHỔ. 

Nếu phân tích “nguyên nghĩa” của chữ gốc NIBBᾹNA (= 
NIRVᾹNA), mà “ký âm” của NÓ, được viết ra “hán việt” là 
“Niết-Bàn”, thì chúng ta có “NIBBᾹNA” (Pāḷī) hay “NIRVᾹNA” 
(Saṅskrit), vốn đến từ 2 phần ráp lại, là “NI” và “VᾹNA”. -”NI” 
có nghĩa là “KHÔNG” (= phủ định). - Còn “VᾹNA” có nghĩa là 
xiềng xích, gông cùm, gánh nặng (cũng ám chỉ tham, sân, si, thủ 
chấp, vướng mắc danh sắc). 

* Như vậy, theo “nghĩa đen” lẫn “nghĩa bóng” trong tự điển, 
“NIẾT-BÀN” là trạng thái TỰ DO TUYỆT ĐỐI, bình an toàn 
xả…tâm không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì hết. Đó là một THỰC 
TẠI thuộc về “cảm giác thăng hoa” của tri thức THANH TỊNH 
và TINH KHIẾT, chứ không phải là một “cảnh giới danh sắc cao 
sang” để hưởng thụ. - Chúng tôi càng chẳng hiểu tại sao có một 
số “thiền sư” bảo rằng “Thánh nhân lấy Niết-bàn làm mục tiêu để 
HƯỚNG ĐẾN”. - Còn một số “tu sĩ Phật giáo” khác, thì lại bảo… 
“Niết-bàn là cảnh cực lạc”?!

* Chưa kể Phật học cũng nói rõ, có 2 trạng thái TỰ DO (Udīreta), 
là hữu hạn và vô hạn. TỰ DO trong tam giới (luân hồi) thì hữu 
hạn (tương đối, không thể xem “tương đương” với “niết-bàn”). Và 
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“TỰ DO” ngoài tam giới (dứt sinh tử) thì VÔ HẠN (vĩnh viễn, 
tương đương với PHẬT TÁNH). Đây mới thực sự là TỰ DO VÔ 
HẠN hay GIẢI THOÁT NIẾT-BÀN.

- Mặt khác, VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) còn “tiết lộ”, rằng 
“Phật có 2 pháp niết bàn, là HỮU DƯ niết-bàn, và VÔ DƯ niết-
bàn. - HỮU DƯ niết-bàn là khi Ngài chưa hết tuổi thọ, sống trong 
tự tại VÔ THAM, VÔ SÂN, VÔ SI, và TOÀN XẢ với những gì 
xung quanh, THANH TỊNH giữa thế tục đầy tham sân si, cố chấp. 
- VÔ DƯ niết-bàn là khi Ngài XẢ “báo thân cuối cùng”, lìa trần…
chấm dứt hoàn toàn sự luân hồi. 

Nghĩa là CHÂN LÝ DIỆT trong TỨ DIỆU ĐẾ ám chỉ cả 2 
như sau:

* HỮU DƯ niết-bàn (Supādisesa nibbāna), thì DIỆT ĐẾ tương 
đương với PHIỀN NÃO TẬN (Ᾱsavakkhaya). Nhưng Phật còn 
sống, nên Ngài vẫn phải nằm trong cái khung TRUNG ĐẠO, có 
công phu Ba-la-mật “tiết chế” THÂN TỨ ĐẠI. 

* VÔ DƯ NIẾT-BÀN (Anupādisesa nibbāna), thì DIỆT ĐẾ tương 
đương với  NGŨ UẨN TẬN hay DANH SẮC TẬN (Khandhakkhaya, 
Rūpamakkhaya), - tức là CỨU CÁNH TUYỆT ĐỐI (vô sinh tử), bất 
khả thuyết, bất khả tư nghì!  

- Ngoài ra, có một loại Niết-bàn thứ ba, mà rất ít sách Phật giáo 
nói đến, là “XÁ LỢI NIẾT-BÀN” (Sāri nibbāna). Đó là khi trên 
mặt đất không còn một ai tin tưởng vào giáo lý khuyến thiện của 
Phật, thì lúc ấy tất cả “Xá-lợi” của Ngài sẽ tự nhiên biến mất (= 
NIẾT-BÀN). 

Nói tóm lại: 
Để thuyết minh DIỆT ĐẾ, Bản Sắc Khoa Học trong đạo Phật 

lại còn “cần thiết” hơn nữa. Vì với “bản sắc” nầy, ĐẠO PHẬT 
mới hoàn toàn thích hợp, nêu ra “TUYỆT PHÁP” của TRÍ TUỆ, 
là BÁT-NHÃ (Prajña). Chính BÁT-NHÃ hay “Bản Sắc Khoa Học 
trong đạo Giác Ngộ” đã giúp cho người học Phật (Ariya puggala) 
và Bồ-tát (Bodhisatva) đạt tới giải thoát Niết-bàn, mà không rơi 
vào CỰC ĐOAN, hướng đến DUY TÂM hay DUY VẬT. 
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- Ngoài ra, DUY VẬT CỰC ĐOAN còn có cái tên khác là ĐOẠN 
KIẾN (Uccheda diṭṭhi), - một trong 2 khuynh hướng PHẢN ĐẠO 
ĐỨC, vô cùng nguy hiểm cho sự bình an của nhân loại nói riêng, 
và của chúng sanh nói chung. - Vì sao?! - Vì “kẻ đọan kiến” chỉ tin 
vào SỨC MẠNH VẬT CHẤT và “MÁNH KHÓE TINH THẦN” 
do lòng THAM biến thành “ÓC THÔNG MINH” để hành động. 
Họ không tin có luân hồi, không quan tâm đến tội phước, không 
e-ngại nhân quả báo ứng kiếp nầy (hay kiếp sau). 

Họ nghĩ rằng, CHẾT là HẾT, - “tử giả biệt luận”!
- Đối với kẻ đọan kiến, “đạo đức” vốn chỉ là “sách lược” của 

một số bộ óc “khôn ngoan”, dùng mê hoặc đa số thực thà, để khi 
bị xúc phạm thì nạn nhân (quần chúng) không thẳng tay tiêu diệt 
đối thủ. Từ đó… người ĐOẠN KIẾN được “yên ổn”, tìm cách san 
bằng chướng ngại.

* Khi quan sát 2 loại TÀ KIẾN (micchā diṭṭhi), là THƯỜNG 
KIẾN và ĐOẠN KIẾN, chúng ta thấy, - thường kiến thì tin tưởng 
vào “thần linh bất diệt, đa năng”, một cách mù quáng, trở nên SI 
MÊ, DỊ ĐOAN, CUỒNG TÍN, - đoạn kiến thì không tin vào bất cứ 
“thần thánh thiêng liêng” nào cả, chỉ ỷ vào sức mạnh vật chất, và 
vào HIỆU LỰC của MÁNH KHÓE, dựa trên TÍNH GIAN XẢO, 
lừa gạt tối đa… rồi lôi kéo, tổ chức được quần chúng. 

- Tuy cả 2 loại tà kiến đều có HẠI cho xã hội. Nhưng nếu so 
sánh thì “thường kiến” xem ra ít nguy hiểm hơn “đoạn kiến”. 

Vì “người thường kiến” còn biết sợ “thần linh trừng phạt”, nên 
có một số “ĐIỀU XẤU” (gọi là “cấm kỵ”), họ không dám làm. Và 
trong một chừng mực nào đó, những kẻ “điều khiển quần chúng”, 
có thể dùng lý do “tránh chọc giận thần linh”, để “quản lý” họ và 
bắt buộc họ phải phục tùng, sống chung với xung quanh. 

Trái lại, kẻ đoạn kiến thì tuyệt đối nguy hiểm, vì họ chẳng kiêng kỵ 
ai cả. Đối với họ, quyền lợi vật chất là trên hết, và “cách đối xử” của 
họ, bên ngoài dù có ngụy trang đi nữa, nhưng bên trong vẫn chẳng 
khác nào dã thú. - Người ta còn gọi ĐOẠN KIẾN là VÔ THẦN! 

(Còn tiếp)
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  CHA	LẦN	THỨ	HAI	
  ĐẢNH LỄ CON
	 	 	 	 	 	 TUỆ	ÂN tổng hợp

Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác đản sanh kiếp chót và chắc 
chắn sẽ trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác, đức Bồ tát 

ấy, khi đản sinh ra đời đều có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc Đại nhân 
như sau:

1) Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất...
2) Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một ngàn căm 
và đầy đủ các bộ phận.
3) Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân).
4) Ngón tay dài và tròn trịa, đều đặn, thon như hình búp măng.
5) Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại.
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6) Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, 4 ngón còn lại đều dài 
bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón chân dài bằng nhau, 
khít vào nhau, không có kẽ hở.
7) Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay.
 Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống dưới, tròn đẹp 
như đôi chân con sơn dương.
9) Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay có thể 
sờ đụng hai đầu gối.
10) Ngọc hành được giấu kín trong bao da.
11) Toàn thân có da màu vàng, óng ánh xinh đẹp như màu 
vàng ròng.
12) Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhẫy, nên bụi 
không thể bám vào thân hình.
13) Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông.
14) Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông hướng 
lên mặt.
15) Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm thiên.
16) Bảy nơi trong thân hình có thịt đầy đặn là hai mu bàn 
tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cổ (không nhìn thấy gân 
và xương).
17) Thân hình trên dưới đầy đặn như thân hình phía trên của sư 
tử chúa.
18) Hai hốc bả vai có thịt đầy đặn (không thấy xương vai).
19) Chiều cao của thân bằng sải tay, và sải tay bằng chiều cao 
của thân (cũng như chiều cao của cây Nigrodha có chiều ngang 
bằng nhánh của cây ấy).
20) Cổ tròn trịa đầy đặn (khi nói không nổi gân cổ).
21) Bảy ngàn dây thần kinh rất tinh tế, tụ hội từ lưỡi đến cổ, tiếp 
nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng cơ thể.
22) Cái cằm giống cằm của sư tử chúa.
23) Đầy đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 
cái răng.
24) Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp.
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25) Hai hàm răng sắp đều đặn và khít vào nhau, không có kẽ hở.
26) Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp.
27) Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp; lưỡi 
lớn có thể trùm được cả mặt lên đến chân tóc, và lưỡi dài có thể 
le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai.
28) Giọng nói như giọng của phạm thiên, rõ ràng, trong trẻo, 
ngọt ngào như tiếng chim karavīka.
29) Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp.
30) Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh.
31) Sợi lông uṇṇa mọc trên trán, ở khoảng giữa hai đầu lông 
mày, có màu trắng dài mềm mại, xoắn bên phải, đầu lông hướng 
lên trên đầu rất đẹp.
32) Cái đầu tròn và có vầng trán cao rộng đẹp, đi vòng từ vành 
tai bên phải sang vành tai bên trái.
Đó là 32 tướng tốt chính của bậc Đại nhân được biểu hiện đầy 

đủ trong thân hình của Thái tử Siddhattha, đức Bồ tát Chánh Đẳng 
Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác 
có danh hiệu đức Phật Gotama.

Tại Ấn Độ thời đó, theo phong tục, trước khi cày ruộng để gieo 
mạ, người ta tổ chức “lễ cúng ruộng”, cầu xin nữ thần đất Kālī 
giúp cho họ được trúng mùa.
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Khi đức Bồ tát được 7 tuổi, vào lễ Hạ điền, đức vua cùng hoàng 
tộc Thích Ca ra ruộng để làm lễ. đức vua cho mang lụa che một 
chỗ mát dưới cội cây trâm (jambū) cho đức Bồ tát nghỉ, rồi đức 
vua cùng hoàng tộc ra đồng cày ruộng. Lễ hội diễn ra rất nhộn 
nhịp, các phi tần trông coi đức Bồ tát cũng lén dự lễ hội, bỏ mặc 
đức Bồ tát ngồi một mình dưới cội cây trâm.

Khung cảnh trở nên yên tịnh, đức Bồ tát nhìn ra phía lễ hội, 
Ngài trông thấy những con trâu đang kéo cày, làm bật lên những 
khối đất lớn, những con giun oằn oại đau đớn, rồi những con chim 
bay đến mổ lấy những con giun, những người lớn lại giăng lưới bắt 
những con chim...

Đức Bồ tát cảm thấy chán nản, Ngài ngồi xếp bằng tư thế kiết 
già, nhắm mắt để khỏi phải trông thấy những cảnh trên, Ngài chú 
ý vào hơi thở và chứng đắc tầng Thánh Nhập Lưu.

Đây là sự kiện quan trọng, giúp Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh sau 
này, thực hành con đường trung đạo tìm ra con đường giải thoát 
khỏi sinh tử luân hồi.

Vào xế chiều, cuộc lễ đã mãn, vua Suddhodana trở lại nơi đức 
Bồ tát nghỉ, để đưa Ngài về hoàng cung, một điều lạ là “các cây 
khác đều xế bóng, riêng bóng cội trâm vẫn đứng thẳng như “cái 
lọng che mát cho bậc Đại sĩ”. Nhìn thấy hiện tượng hy hữu này, 
lại thấy đức Bồ tát đang trầm tư trong thiền tịnh, đức vua liền quỳ 
xuống đảnh lễ đức Bồ tát và nói “đây là lần thứ hai ta đảnh lễ con”.

Hỏi ra, đức vua mới biết vì sao Đấng Đại Sĩ không hân hoan 
trong lễ hội, lại trầm tư trong thiền tịnh. Đức vua cảm thấy lo lắng 
“Thái tử còn nhỏ mà như vầy, hẳn sau này sẽ ra đi xuất gia”.

Và đức vua đã nuôi dưỡng đức Bồ tát thật tế nhị, tránh cho đức 
Bồ tát “không phải thấy những điều cơ cực của thế gian”, đức vua 
cho xây dựng ba hồ sen: Hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng 
để làm nơi vui chơi của đức Bồ tát; mang những hương chiên đàn 
từ Kāsi đến cho đức Bồ tát sử dụng, y phục của đức Bồ tát là loại 
vải thượng hạng xứ Kāsi; ngày đêm đều có chiếc lọng trắng che 
mát cho đức Bồ tát. 
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 LÃO THẬT NIỆM PHẬT
 TIÊU NGHIỆP VÃNG SANH
 THÀNH PHẬT
	 	 	 	 	 	 HUỲNH	VĂN	ƯU

Phật Thích Ca nói: Oai thần ánh sáng của Phật Vô Lượng 
Thọ cao xa tuyệt diệu. Oai thần ánh sáng chỉ cho Phật A-di-

đà có đầy đủ công đức, công năng của hai lợi ích hiện tại và tương 
lai, rất to lớn vĩ đại không có cách gì tưởng tượng được cả, dù Phật 
Thích Ca Mâu Ni cả ngày đêm một kiếp cũng không nói hết được. 
Đã là công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, đều đầy đủ 
tất cả sự cảm ứng trong Phật pháp, nếu không thì Phật Thích Ca 
cho đến hằng hà chư Phật trong mười phương làm sao đồng thanh 
ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn cho được. Niệm Phật có thể 
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đạt được hai lợi ích hiện tại và tương lai, trong đời ác năm trược 
đây là pháp khó tin. Pháp khó tin siêu việt hẳn triết học, khoa học, 
y học, người càng coi trọng học vấn lại càng khó tin hơn. Bởi, 
khoa học, triết học, y học đều là cái thấy nghe của thế gian như 
chúng ta đây làm tiêu chuẩn, mà muốn đo lường cảnh giới không 
thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà là điều tuyệt đối không thể được. 
“Lời nói phi thường, không lọt vào tai người thường được”. Đó là 
điều chúng ta phải hiểu thấu, buông bỏ vạn duyên. Tất cả ngũ dục 
lục trần không còn tơ tưởng, đạt được cảnh giới như vậy, không 
những quyết định vãng sanh, mà có thể “tùy hỷ vãng sanh”, “tự 
tại vãng sanh”.

Bởi nghiệp duyên tâm tánh chúng sanh cang cường khó điều 
khó phục, Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Người kiêu mạn, gian dối, 
lười biếng, khó có thể tin vào pháp môn nầy. Hàng phàm phu 
thường hiểu càng nhiều thì càng cảm thấy mình ghê gớm lắm, 
cao hơn người một bậc, không thể cùng với người làm điều thiện, 
không thể theo điều thiện như dòng nước chảy. Kiêu mạn, hoài 
nghi, là căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạn, nghi rất khó đoạn 
trừ được, bởi nội tâm của mỗi người đều có chất ngang ngược, rắn 
rỏi khí khái, mà lại thiếu đi tính khiêm tốn, dịu dàng. Giống như 
bản thân là kẻ vô tri vô thức mà ngược lại bướng bỉnh không thuần, 
rất nguy hại khó điều phục. Đối với người niệm Phật vấn đề nầy 
càng chú tâm điều phục nhiều hơn, để tâm được thanh tịnh, ý chí 
tinh thần tập trung vào một câu Phật hiệu, kiên nhẫn, dịu dàng câu 
Phật hiệu nầy niệm liên tục, thì không có phiền não, cũng không 
có tri kiến. một câu Phật hiệu thật sự đem mọi vọng tưởng, chấp 
trước, thị phi phá bỏ đi. Đây là pháp môn tiêu nghiệp chướng bất 
khả tư nghì. (Xưng một câu danh hiệu Phật, trừ được năm mươi ức 
kiếp tội sanh tử). 

Đừng ngờ một tiếng siêu thập địa
Phải biết sáu chữ thâu Tam thừa

Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm là ý nghiệp, khẩu nghiệp, 
thân nghiệp, tạo ác thì làm chướng ngại lòng thanh tịnh. Suốt ngày 
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đến tối suy nghĩ lung tung, miệng đầy những lời không đâu vào 
đâu thì nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ được. Còn trong cả 
ngày đến tối khởi tâm động niệm, trong lòng tưởng nhớ A-di-đà 
Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, thân lễ bái A-di-đà Phật. Đây gọi 
là tu hành tam nghiệp, như vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng.
Niệm Phật là thiện trong các thiện, thiện nhất không sao qua được 
một câu sáu chữ hồng danh nầy. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở 
chỗ không câu nệ hình thức. Ở nhà hay làm việc bất cứ hoàn cảnh 
nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được. Chướng duyên 
các pháp môn khác rất nhiều, còn pháp môn niệm Phật thì ít. Ví 
dụ, niệm Phật có người ghét ta, thì ta niệm ở trong lòng, không ra 
tiếng, công phu vẫn không gián đoạn. Oan gia đến phá ta, hãm hại 
ta, chướng ngại ta thì chỉ có thể chướng ngoài hình thể, không thể 
làm trở ngại nội tâm. Họ đánh ta cũng tốt, chửi rủa ta cũng chẳng 
sao, trong lòng mình cứ “Lão thật niệm Phật”, câu Phật hiệu trong 
tâm không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi, công phu ta 
không bị gián đoạn. Đây là điều mà những pháp môn khác không 
thể làm được.

Để thực hiện pháp môn niệm Phật được rốt ráo, tâm thanh tịnh 
càng phải thường thực hành pháp nhẫn nhục, dịu dàng, an trụ trong 
từ, bi, hỷ, xả. Cho nên hy vọng mỗi chúng ta đều có thể bồi dưỡng 
sự dịu dàng nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, đồng thời nương tựa vào sự gia 
trì thệ nguyện của Phật A-di-đà. Phật pháp ngoài pháp môn nầy ra, 
bất cứ pháp môn nào cũng đều phải nhờ vào đoạn hoặc kiến chân 
(đoạn mê hoặc thấy cái chân thật) của chính mình, không có cách 
nhờ tha lực, duy chỉ có pháp môn niệm Phật có sự trợ giúp của tha 
lực, đó là lúc vãng sanh, Phật A-di-đà sai hóa thân Phật, hóa Bồ 
Tát Quán Thế Âm, hóa Bồ Tát Đại Thế Chí đến trước mặt hành 
giả, khen rằng: “Thiện nam tử, vì ông xưng danh hiệu Phật, nên 
các tội tiêu diệt, Tôi đến đón ông”.

 “Niệm Phật thành Phật” là nhất hướng xưng danh, không hoài 
nghi, không xen tạp, không gián đoạn, phương pháp để tiêu trừ 
nghiệp chướng là dùng nhất tâm niệm Phật. “Nhất tâm” là mình 
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niệm câu: “A-di-đà Phật” này, cái gì cũng không nghĩ tưởng. Nhìn 
thấu, buông xuống, tùy duyên, tự tại, niệm Phật. Nhìn cho ra bản 
thân chúng ta, nhìn cho thấu mình là kẻ không có cơ hội xuất 
ly, phiền não đầy dẫy, thiện căn cạn mỏng, lưu chuyển tam giới, 
chẳng thể ra khỏi nhà lửa. Ta là người như thế, điểm nầy nhìn cho 
thấu triệt liền dứt bỏ chỉ hướng về phía đức Phật A-di-đà. Dùng 
tâm thanh tịnh niệm câu Phật hiệu nầy, càng niệm càng thanh tịnh, 
trong lòng tất không có nghiệp chướng. 

Chúng ta học Phật, tương lai vãng sanh nếu bị bệnh thì rất khó 
coi. Người ta đứng mà đi, ngồi mà đi, chúng ta không thể đứng 
mà đi, thì cũng phải ngồi mà đi. Rõ rõ ràng ràng, minh minh 
bạch bạch, ra đi mà không bị bệnh, vậy mới phải. Quán Thế Âm 
dạy chúng ta: “Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo”, 
dùng phương pháp nầy niệm Phật, được “nhất tâm” nhanh, công 
phu sẽ đắc lực. Đó là “Đô nhiếp lục căn” do Đại Thế Chí Bồ tát 
đã nói. Mắt chúng ta nhìn bên ngoài, bây giờ chúng ta nhìn bên 
trong, tai nghe bên ngoài, nay lắng nghe bên trong. Bên trong là 
tự tánh. Hồi đầu nghe, thấy tự tánh, lục căn đều quay lại, đây là 
“Minh tâm kiến tánh”. Còn như chúng ta thực hành pháp môn 
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niệm Phật càng cần phải hội đủ “Tín, Nguyện, Hạnh” hơn, tin 
sâu thật sự, phát nguyện khẩn thiết, cố gắng niệm Phật, câu Phật 
hiệu nầy tuyệt đối không rời cửa miệng. Người xưa nói: “Châu 
bất ly thủ, Phật bất ly khẩu”, tâm khẩu tương ưng, đây mới thật 
là “Lão thật niệm Phật”. Chỉ cần lão thật niệm suốt câu Phật hiệu 
nầy, tự nhiên tâm khai ý mở. Đây là “Niệm đạo chi tự nhiên” 
không có tơ hào miễn cưỡng. Lão thật niệm Phật là học trò tốt 
của Phật, đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều quên hết, 
niệm đến tâm thanh tịnh, niệm đến khai mở trí tuệ. Niệm đến tâm 
thanh tịnh, trí tuệ tự nhiên hiền tiền. Đây là hạnh phù hợp với bản 
nguyện của đức Phật A-di-đà: “Chúng sanh trong mười phương, 
nếu chuyên niệm danh hiệu Tôi thì vãng sanh về Tịnh Độ Tôi”, 
nên khi chúng ta niệm Phật thì liền phù hợp với bản nguyện của 
Phật thì được ánh sáng nhiếp thủ, nhờ hoàn toàn nương theo sức 
bản nguyện của Phật, nên mười người niệm Phật đều được vãng 
sanh cả mười, trăm người niệm Phật thì vãng sanh cả trăm. Lại 
còn không trái với lời Phật Thích Ca đã khẩn thiết khuyên dạy 
chúng sanh phàm phu trong ba kinh Tịnh Độ. Hạng phàm phu 
trong đời ác ngũ trược, ít thiện căn phước đức nhân duyên, không 
thể vãng sanh về cõi Niết-bàn Cực Lạc kia, nghe nói về đức Phật 
A-di-đà, nếu chấp trì danh hiệu, chuyên niệm Di-đà thì quyết 
định được vãng sanh. Vì vậy, chúng ta chuyên tu niệm Phật là 
tùy thuận theo lời của đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã khuyên dạy 
trong kinh A-di-đà.

Người sanh ra ở cõi Ta-bà, vì ái dục quá nặng, “Ái bất trọng 
bất sanh Ta-bà”, “Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ”, vãng sanh 
Tịnh Độ phải nhờ A-di-đà Phật, then chốt là ý niệm phải chuyên 
nhất, chỉ có một câu “A-di-đà Phật”, quyết không có tạp niệm thứ 
hai. Đời nầy chỉ có một mục tiêu, muốn gặp A-di-đà Phật, muốn 
đến Thế giới Cực Lạc, trong kinh dạy chúng ta: “Chấp trì danh 
hiệu” thì có thể đi. Vậy chúng ta phải công phu câu danh hiệu nầy, 
quyết không lơi lỏng, chỉ cần nắm chặt câu danh hiệu nầy, những 
thứ khác đều có thể buông bỏ, vì “phàm sở hữu tướng, giai thị 
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hư vọng”, mọi thứ đều không mang đi được. Chỉ cần xưng niệm 
danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, trên suốt một đời, dưới cho đến 
mười niệm, chắc chắn vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Pháp Nhiên 
thượng nhân có câu nói về bốn chữ “Niệm Phật vãng sanh” chúng 
sanh và Phật đã phân công với nhau: “Niệm Phật là việc chúng ta 
làm, vãng sanh là việc Phật làm”.

Vãng sanh rất đơn giản, thù thắng dễ dàng! Chúng ta không 
cần lo lắng: “Tôi niệm Phật tâm chưa thanh tịnh, công phu chưa 
sâu... chỉ cần “lão thật niệm Phật” với câu danh hiệu A-di-dà 
Phật thì đều được vãng sanh, không cần phải hoài nghi. Cũng 
giống như đứa trẻ chẳng cần biết tình thương của mẹ bao la 
nhường nào, nó chỉ cần ngả mình vào lòng mẹ bú sữa là được 
rồi. Chúng ta niệm Phật chỉ tin tưởng thệ nguyện của đức Phật 
A-di-đà chẳng hư giả, xưng niệm danh hiệu thì tất nhiên được 
vãng sanh, như vậy vô lượng ánh sáng của đức Phật A-di-đà 
liền chiếu đến chúng ta nhiếp thủ không bỏ, trong lòng liền nở 
hoa ưa thích, đây gọi là “chí tâm tin nhạo”. Có tin thì liền có ưa, 
không tin thì sẽ không ưa, sẽ khổ não. Đại sư Thiện Đạo nói với 
chúng ta nguyên lý căn bản để nhất định vãng sanh là ở nơi bản 
thệ nguyện chắc chắn không hư dối. Vì đức Phật A-di-đà không 
lừa dối chúng ta. Khi nào chúng ta vãng sanh, vãng sanh ra sao, 
đều là nhờ đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của đức Phật A-di-đà 
ban tặng cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần “lão thật niệm Phật”, 
đợi Ngài đến tiếp dẫn là đủ rồi. Giống như ngồi thuyền đi biển 
vậy. Lên ngồi trên thuyền là việc của khách đi thuyền, vượt biển 
là việc của thuyền trưởng. Chúng ta chỉ cần leo lên thuyền, đợi 
qua đến bờ bên kia là được rồi. Cũng vậy, chúng ta chỉ biết niệm 
Phật, còn việc vãng sanh cứ giao cho đức Phật A-di-đà lo. Vì 
Ngài đã phát ra thệ nguyện thứ 18: Bạn không vãng sanh thì Tôi 
không thành Chánh giác.

Nhất cú Di-đà vô biệt niệm
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương.

Nam Mô A Di Đà Phật. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 103

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

  Y PHÁP bất Y NHÂN
	 	 	 	 	 	 MINH	NGỌC

K hông ít Phật tử đến chùa quy y, học Phật pháp, công quả, 
tham gia các hoạt động Phật sự, thường theo cảm tình đối 

với người Thầy ở nơi mình đến hơn là khao khát được học Phật, tu 
sửa thân tâm ngày càng hoàn thiện. Thầy có hảo tướng, có giọng 
tụng kinh hay, có lời nói nhỏ nhẹ, dịu hòa, có tài đối đáp, có bằng 
cấp học vị đạo và đời, có kiến thức đời và đạo sâu rộng, có cách 
ứng xử đẹp v.v..., làm cho Phật tử xiêu lòng và thần tượng. Tuy 
nhiên, sau đó khi biết vị Thầy đó cũng có những khuyết điểm, 
hoặc Thầy không đối xử với mình đậm đà như trước, bèn sinh tâm 
giận bực, thậm chí bỏ Thầy, bỏ đạo, chê bai thậm tệ. Khi Phật còn 
tại thế, hiện tượng này đã có. Đức Phật từng dạy có 5 lỗi lầm đối 
với ai hoàn toàn tin tưởng, thần tượng vào Thầy Tỳ kheo của mình 
nương tựa.
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 Trường hợp thứ nhất: Vị Tỳ kheo ấy vi phạm giới luật bị chúng 
từ bỏ. 
Trường hợp thứ hai: Vị Tỳ kheo ấy vi phạm giới luật, bị chúng 
Tăng cử tội Yết ma.
Trường hợp thứ ba: Vị Tỳ kheo ấy đắp y mang bát du hành 
phương khác.
Trường hợp thứ tư: Vị Tỳ kheo ấy xả giới hoàn tục.
Trường hợp thứ năm: Vị Tỳ kheo ấy thân hoại mạng chung.
Đối với những trường hợp này, người Phật tử tin kính thần tượng 

vị ấy sẽ nghĩ: “Đây là Thầy của ta, được ta kính trọng, nay bị chúng 
Tăng từ bỏ, chúng Tăng cử tội Yết ma, đã du hóa nơi khác, đã xả 
giới hoàn tục, đã mệnh chung; nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này 
nữa. Khi đã không còn vào chùa tháp rồi, thì sẽ không kính chúng 
Tăng. Do không kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do 
không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn được 
an trụ lâu trong Chánh pháp” (Linh Sơn Pháp bảo Đại Tạng - Kinh 
Tạp A hàm số 837 - Quá Hoạn - Thích Đức Thắng dịch).

Rõ ràng đây là một thực trạng đã có ngay thời Phật tại thế, khi 
các Phật tử đã ngưỡng mộ, sùng tín quá mức đối với Thầy của 
mình, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. 

Ngay cả đức Phật là bậc đáng được tôn kính trong tất cả (Chúng 
Trung Tôn), khi đại đệ tử Sariputta khen ngợi tán dương Phật, Phật 
còn quở trách. “Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như hiện tại, không thể có 
một vị Sa môn, một vị Bà la môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.

Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan 
dạ, ngươi thật là rống tiếng rống con sư tử khi ngươi nói: “Bạch 
Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, 
ở tương lai cũng như hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị 
Bà la môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế 
Tôn, về phương diện giác ngộ”. Này Sariputta, có phải ngươi đã 
được biết trong quá khứ, các vị A la hán, Chánh Đẳng Giác, với 
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tâm của ngươi biết được tâm của các vị Thế tôn - Giới đức chư vị 
Thế tôn là như vậy, - Pháp chư vị Thế tôn là như vậy, - Trí tuệ chư 
vị Thế tôn là như vậy, - An trú chư vị Thế tôn là như vậy, - Giải 
thoát chư vị Thế tôn là như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, không!”
(Kinh Tự Hoan Hỷ Sampasadaniya sutta - Trường Bộ Kinh - 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)
Thiết nghĩ, để tránh những não phiền không đáng có, hàng Phật 

tử chúng ta, không nên tin tưởng sùng bái quá mức một cá nhân 
Thầy Tỳ kheo nào cả. Vậy phải nương tựa vào đâu? 

Đức Phật dạy: “Này các Tỳ 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!

Này các Tỳ kheo, thế nào là một Tỳ kheo 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?

Này các Tỳ kheo, ở đây Tỳ kheo sống quán thân trên tự thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham ưu ở đời; 
Tỳ kheo quán cảm thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên các tâm.... 
quán pháp trên các pháp... nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
có thể diệt trừ tham ưu ở đời. Này các Tỳ kheo, như vậy là Tỳ 
kheo 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 Chuyển Luân Thánh Vương Sư tử hống Cakkavati-Sìhanàda 
sutta - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch).

Hãy nương tựa vào chánh pháp. Không những vậy, đó còn là 
pháp cúng dường tốt đẹp nhất đối với Như lai.

“Này Ananda, các cây sala song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa 
đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không 
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rơi xuống, rơi lên gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường Như Lai. 
Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

 Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, 
đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp 
và Tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, hành trì đúng 
chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng” (Kinh Đại bát Niết 
bàn (Mahà parinibbàna sutta - Tụng phẩm V - Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch).

Đối với các hàng Tỳ kheo đệ tử Phật xuất gia, Phật chỉ rõ cụ 
thể nương tựa vào mình, lấy chánh pháp để nương tựa chính là Tứ 
Niệm xứ. Vì sao? 

“Này các Tỳ kheo! Đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh 
cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh 
trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ” (Kinh Đại Niệm Xứ 
Mahasatipatthana sutta - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch).

Còn đối với hàng Phật tử tại gia chúng ta nương tựa vào Pháp, 
là pháp gì? Là Phật pháp ư? Quá nhiều bài giảng! Quá nhiều kinh 
sách! Lời Phật dạy cách đây gần 3.000 năm, được kết tập, biên 
soạn lại, liệu có trung thực không? Kinh nào? Sách nào? Hán tạng, 
Pali tạng, Tây tạng?... Quá nhiều Pháp sư, Giảng sư, Thiền sư, 
Minh sư... nói. Mỗi người mỗi vẻ! Chúng ta tin ai? Làm sao phân 
biệt đâu là chánh pháp, tà pháp? Đọc bài kinh Kalama, thuộc Tăng 
Chi Bộ (Anguttara Nikâya), chúng ta mới thấy trí tuệ của Phật thật 
siêu phàm, Ngài biết trước những trở ngại của đời sau khi tiếp cận 
với những lời Kinh pháp.

- “Này các người Kâlâma, đương nhiên phải nghi ngờ, đương 
nhiên phải phân vân. Ðối với điều đang nghi ngờ thì phân vân 
khởi lên.

Này các người Kâlâma, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì 
theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 107

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì 
có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp 
nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là 
thầy mình.

Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ: Các 
pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị 
người trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì 
dẫn đến bất hạnh khổ đau; thời này các người Kâlâma, các người 
hãy từ bỏ chúng đi” (Hòa thượng Thích Thiện Châu dịch).

Đương nhiên là phải có nghi! Có nghi mới có tìm hiểu. Tìm hiểu 
mới có giác ngộ. Nhiều người cho Pháp là Chân lý, là Chân tâm, là 
Phật tánh v.v... Ôi cao siêu quá! Mênh mông quá! Trừu tượng quá! 
Phải biết, Pháp ấy chính là con đường, cuối cùng quay về chính 
mình trải nghiệm thực tế, không chờ đợi tương lai. Vì sao? Vì pháp 
của Phật được định nghĩa là thiết thực hiện tại Sandithiko, không 
có thời gian Akaliko, đến để mà thấy Ehipassiko. Pháp nào không 
đưa đến đời sống bất hạnh khổ đau?   

Đó chính là Năm giới, là căn bản đời sống hạnh phúc an vui, 
đem đến lợi ích cho mình và mọi người: Không cướp đoạt mạng 
sống của chúng sanh khác; không trộm cướp tài sản người khác, 
không xâm hại đời sống vợ chồng người khác; không nói dối trá, 
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ác khẩu, ly gián, thêu dệt; và không say sưa nghiện ngập các thứ 
độc hại tàn phá thể xác lẫn tinh thần. “Ai ở đời sát sinh/ Nói láo 
không chân thật/ Ở đời lấy không cho/ Qua lại với vợ người/ Uống 
rượu men, rượu nấu/ Người sống đam mê vậy/ Chính ngay tại đời 
này/ Tự đào bới gốc mình/ Vậy người hãy nên biết/ Không chế ngự 
là ác/ Chớ để tham phi pháp/ Làm người đau khổ dài” (Kinh Pháp 
Cú 246/247/248 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch).

Lại đó chính là con đường Trung đạo từ bỏ hai cực đoan: quá 
sướng và quá khổ, là Bát chánh đạo, con đường tám nhánh: Chánh 
Kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 

“Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như 
Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Ðây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh 
giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn” (Kinh Tương Ưng - Phẩm Chuyển Pháp luân - Hòa 
thượng Thích Minh Châu dịch).

Đây tức là pháp chính yếu, pháp cốt lõi, pháp căn bản, là Phật 
pháp, để tất cả hàng đệ tử Phật nương vào học tập, thực hành, trải 
nghiệm đưa đến đời sống lợi ích cho mình và người, hướng đến 
giác ngộ và giải thoát mọi phiền não khổ đau ràng buộc. Và đó 
cũng chính là Chánh pháp chúng ta cần nương tựa vào mãi mãi và 
mãi mãi. 

Hiện nay, Phật tử hành trì mỗi người một pháp môn, tùy theo 
căn cơ. Nếu pháp môn nào tu hành, hay giáo lý nào học tập không 
dựa trên nền tảng Năm giới và Bát Chánh đạo, còn đưa đến lòng 
tham cầu, van xin, không đoạn diệt tận ái luyến, chấp trước, không 
hướng đến an lạc, tịch tịnh thân tâm, và giải thoát phiền não trong 
hiện tại, pháp ấy chắc chắn không phải là chánh pháp để chúng ta 
nương tựa vậy. 
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  Nghĩ về 
  “NGŨ UẨN GIAI KHÔNG”

      
	 	 	 	 	 								TRẦN	TAM	NGUYÊN	

Kỷ niệm ngày tiệc mừng sinh nhật thứ tám mươi 
trên dòng sông Seine Paris. 

 

Đến một lúc nào đó con người cũng phải nghĩ đến lúc từ giã 
cuộc đời này và tôi nhận ra được một lối ra khỏi cuộc đời 

từ bốn chữ “ngũ uẩn giai không” khi đọc ở đoạn mở đầu của kinh 
Bát Nhã: “Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Bà La Mật Đa 
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”.

Con người có hai phần chính yếu là thân và tâm. Ngũ uẩn gồm 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân còn bốn uẩn còn lại là tâm. 

Theo ngôn ngữ kinh điển Phật giáo thì “sắc” gọi là “sắc 
uẩn” là cái thân xác thịt của chúng ta và chúng ta đã mê lầm 
cho rằng nó đẹp, nó quý, nó sống lâu dài. Nếu chúng ta soi thấu 
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thì nó không phải như vậy nữa, mà nó là do các yếu tố được gọi 
là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, hợp lại mà thành. Các chất cứng 
trong cơ thể thuộc về đất, các chất lỏng thuộc về nước, hơi thở 
thuộc về gió, nhiệt độ, hơi nóng trong người thuộc về lửa. Như 
thế cái thân mà chúng ta cho là của mình là do sự kết hợp của tứ 
đại gồm đất, nước, gió, lửa mà thành, chứ không phải của riêng 
mình, thân tâm do sự giả hợp của tứ đại mà thành và chính 
nguyên thể của tứ đại cũng chỉ là giả hợp, tất cả đều là giả hợp, 
cho đến sự hiện hữu của chúng ta ở đây cũng chỉ là một sự sống 
vay mượn. Suốt ngày chúng ta chỉ sống với cái vay mượn và 
gọi đó là sống! Thật ra chỉ đem tứ đại vô, rồi đem tứ đại ra, bốn 
yếu tố đó đến rồi đi, làm như thế suốt đời và chúng ta cho đó 
là vui sướng, là hạnh phúc, thật ra chỉ là tạm bợ và giả dối “lâu 
nay mình thấy thật sự nó là của mình, thật ra không phải của 
mình gì cả”. Hợp lại từ buổi đầu, đến nay cũng vẫn còn hợp lại, 
nhưng khi thiếu một trong tứ đại là chết, là tan rã. Danh từ nhà 
Phật xem sự hợp lại của tứ đại là nhân duyên. Do nhân duyên 
mới có thân tâm này! Phải có trí tuệ bát nhã mới biết được sắc 
uẩn là không! 
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Thọ uẩn là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với màu sắc, 
tiếng động, hương vị, cảm xúc, nhận thức thì sinh ra cái nhận chịu 
khổ vui hoặc không khổ, không vui. Sự nhận chịu đó là thọ. 

Tưởng uẩn tức là tâm tưởng của chúng ta chợt nhớ đến một cái 
gì đó. 

Hành uẩn là cái suy nghĩ, phản ứng của chúng ta, nó thường 
liên tục, không ngừng. Hành uẩn phải có mắt thấy, tai nghe. 

Thức uẩn là sự biết có hay không theo ý thức của con người.
Giai không: chữ không ở đây không có nghĩa là không có, 

không có gì cả, mà nó có nghĩa là không bản thể, không thực 
thể, không sở đắc, không thực tại, không cố định, là trạng thái 
trống không (vacuité). Chúng ta không thể nào nói thân tâm 
của chúng ta là không có gì cả (theo nghĩa có, không) vì dưới 
mắt của chúng ta vẫn rõ ràng là có, là hiện hữu ở đó. Nhưng 
khi nói “ngũ uẩn giai không” tức là thân và tâm đều ở trạng 
thái trống không, không cố định, không có cốt lõi, không bản 
thể, giống như ta lột một củ hành hay một thân cây chuối đến 
cuối cùng chẳng thấy bản thể, cốt lõi của chúng ở đâu cả! Sở 
dĩ kinh điển nói thân tâm ở trạng thái trống không vì tất cả sự 
vật trên đời kể cả thân tâm đều do duyên khởi mà có, tức là do 
tập hợp mọi yếu tố cần thiết thì nó mới tạo thành và hiện hữu 
và khi một trong những yếu tố đó mất đi thì nó cũng biến mất, 
như thế nó luôn ở một trạng thái bất định, không trường cửu, 
đó là “không” trong ngũ uẩn giai không. Tánh không chỉ tất cả 
mọi thứ thế gian này đều không có cái gì cố định, chỉ là tạm bợ, 
di dịch, nghĩa là luôn đổi dời và mọi sự vật không thật sự như 
chúng ta nhìn thấy. Thế nên tánh không là bản tính của mọi sự 
vật, là đối tượng của thiền định và mọi người tìm tánh không 
để được giải thoát. Tại sao tìm thấy được tánh không thì tránh 
được sự đau khổ và tai ách?

Nếu chúng ta quan niệm và thực hành hay tu tập để đạt được 
cái ý thức nhập thể thân tâm hiện đang ở trạng thái trống không, 
có nghĩa là mọi vật đều là không thì chúng ta có thể tìm thấy 
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được lối ra khỏi cuộc đời rất nhẹ 
nhàng, không lo sợ, không đau khổ.

Tôi xin nhấn mạnh rằng “không” 
ở đây là trạng thái trống không chứ 
không phải là không đối nghịch với 
có, vì trên thực tế thân tâm chúng ta 
vẫn có, vẫn hiện hữu. Nhưng vì thân 
tâm không có bản thể, không có sở 
hữu, không thường hằng nên luôn 
thay đổi. Thân tâm của chúng ta thay 
đổi thì đến một lúc nào đó tức phải bị 
hủy diệt hay chết đi. Như thế nếu ý 
thức chúng ta trở thành “ngũ uẩn giai 

không” thì chuyện khổ ách không còn là vấn đề trong đời sống đối với 
chúng ta nữa. Nhưng muốn đạt được đến một ý thức cho là thân tâm 
chỉ là không thì không phải dễ dàng vì trên thực tế chúng ta đang sống,  
đang hiện hữu.

 Chuyên chú thực hành, không để tâm đến những suy luận, 
phán đoán, chúng ta hãy cố gắng tu tập trong nhận thức “ngũ uẩn 
giai không” để đạt đến được ý thức nhập thể toàn diện của đời 
sống trong “ngũ uẩn giai không” thì chúng ta sẽ tìm thấy được 
một nơi chốn tĩnh mịch, lặng lẽ, êm đềm, không sinh, không 
tử, cõi niết bàn, nơi đó là chốn chân không, không có thời gian 
và không gian, khác biệt như ở hiện tại. Chúng ta hãy “vượt 
qua, vượt qua, vượt qua bên kia bờ, vượt qua hết thảy. Ô hô!  
tỉnh thức rồi!”

Cuối cùng, những gì muốn nói là rồi đây chúng ta sẽ cùng nhau 
sống mãi ở bên ngoài cái thời gian giết người này, bên ngoài cái 
không gian chen chúc này, chúng ta sẽ ở trong những kỷ niệm, nơi 
đó là chân không, và “Ở đó có lá cuốn dây ngoài song. Có những 
tháng năm buồn tênh. Có giếng nước soi trời trong. Có gió mát 
đêm bình yên...” một nơi chốn lạ lùng, êm đềm, thảnh thơi, không 
còn chen chúc. 
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Dâng hoa cúng Phật 
TUỆ	NHA

Nào cành nào lá với muôn hoa
Kết thành giai điệu nhạc thi ca
Mừng xuân Di Lặc cao cung hát
Đón vía Quán Âm khúc liên ba
Khánh Đản rộn ràng màu gam trưởng
Vu Lan trầm bổng dấu côđa
Mười ngón tay buông hoa hợp xướng
Giao hưởng Từ Quang nhịp yêu thương.

2022
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   Thế quyền 
   với	Phật	giáo
	 	 	 	 	 	 	 CHƠN	MINH	

T rước khi đề cập đến những quan điểm về khái niệm Bình 
đẳng của Phật giáo, tôi phải đưa ra đây một số nhận xét về 

thái độ của Đức Phật đối với các vị vua và mối quan hệ của giáo lý 
của Ngài với thế quyền. Phật giáo cũng như các hệ thống tôn giáo 
lớn khác, không tránh khỏi dính líu đến thế quyền. Ở một mức độ 
nào đó, những điều này dường như tương đối rõ ràng, và theo một 
số chiều hướng khác, chúng có thể được đem ra tranh luận và gây 
tranh cãi.

Nandasena Ratnapāla khẳng định rằng lý thuyết căn bản của 
Phật giáo trong thế quyền được tìm thấy trong Mahāparinibbāna 
Sutta (kinh Đại bát niết bàn), trong đó đức Phật đã gián tiếp trả 
lời câu hỏi của vua Ajātasattu (A-xà-thế) về kế hoạch tấn công 
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thành Vesālī1. Trong bài Kinh này, Đức Phật được viếng thăm 
bởi Varṣākāra, một quan đại thần của Ajātaśatru, vị vua đã thay 
thế cha mình là Bimbisāra cai trị xứ Magadha. Nhà vua muốn 
phát động chiến tranh chống lại người dân Vajji và phái quan đại 
thần đến gặp đức Phật để đánh giá triển vọng của mình. Thay vì 
trả lời vị đại thần, đức Phật hỏi Ānanda đang hiện diện, rằng có 
phải người Vajji vẫn tổ chức các cuộc hội họp định kỳ và thường 
xuyên, gặp gỡ nhau trong hòa hợp, không thay đổi các quy tắc 
trong truyền thống của họ, tôn trọng bậc trưởng thượng, không 
bắt cóc phụ nữ từ các bộ lạc khác, tôn kính các điện thờ của họ 
và chu cấp cho các bậc thánh2. 
Ānanda đã trả lời xác nhận. Đức Phật đáp rằng người dân 

Vajji có thể thịnh vượng miễn là họ tiếp tục làm bảy điều. Tiếp 
theo là một đoạn văn dài hơn, theo đó đức Phật đã áp dụng danh 
sách bảy điều kiện về phúc lợi của các nước cộng hòa với cải 
biên cho phù hợp với hoàn cảnh Tăng đoàn của Ngài. Mặc dù 
Ngài được mớm lời và rất có thể là căn cứ được dựa trên một loạt 
câu cách ngôn phổ biến hiện thời trong bộ lạc Vajji. Đức Phật 
không nói gì ngoài lời khen ngợi đối với hệ thống hành chánh 
của Licchavi (trong văn học Pāli, chữ Vajjī và Licchavi là những 
thuật ngữ có thể hoán đổi). Chắc chắn là đức Phật không bao giờ 
tán thành những chương trình đầy tham vọng của nhà vua, nhưng 
Ngài cũng không đi đến mức can thiệp vào công việc thế quyền 
của ông. Tăng đoàn Phật giáo đi theo sát sao hệ thống dân chủ 
của Licchavis3. Và những gì đức Phật đã làm là ngăn chặn chiến 
tranh càng nhiều càng tốt và theo đuổi việc nầy để củng cố và 
mang lại lợi ích cho Tăng đoàn.

Rõ ràng là đức Phật đã gặp gỡ và nói chuyện với một số vị 

1. Nandasena Ratnapala, Buddhist Sociology, p. 73.
2. Dīgha Nikāya, II, 72 – 74. tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue of 
the Buddha, vol. II, pp. 79 – 80.
3. Asim Kumar Chatterjee, Political History of Pre-Buddhist India, p. 188.
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vua. Bimbisāra, vua xứ Magadha và Pasenadi, vua xứ Kośala 
là những người ủng hộ nhiệt thành của đức Phật. Đôi khi họ 
xin lời khuyên của Ngài nhưng thường thường thì không. Họ 
đến với đức Phật như những người giàu có khác hoặc gần như 
là một tín đồ ủng hộ đức Phật và những vị trong Tăng đoàn 
của Ngài như Anāthapiṇḍaka, Upāli hay thánh nữ Visākhā. 
Trong mắt họ, đức Phật thật sự là một sa môn vĩ đại, một Minh 
Sư giác ngộ. Họ đã trung thành làm tròn bổn phận của một 
người cư sĩ đối với đức Phật và Tăng đoàn của Ngài như những 
người cư sĩ khác: cúng dường bốn vật dụng cần thiết cho đức 
Phật và chư Tỳ kheo. Luật tạng ghi lại rằng vua Bimbisāra đã 
dâng đức Phật một khu rừng tre làm trú xứ tại Rājagaha chỉ vài 
tháng sau khi Ngài giác ngộ4. Vua Pasenadi cúng dường cho 
Tăng đoàn những đồ nội thất của tổ mẫu sau khi bà qua đời5. 
Nhưng họ không bao giờ hỏi đức Phật về thế quyền, làm thế 
nào để trở thành một vị vua tốt, làm thế nào để cai trị vương 
quốc một cách tốt nhất, hoặc họ nên tuân theo loại chính sách 
nào, v.v... Có khi họ hỏi về những lợi ích của việc trở thành 
một tỳ kheo6 và đôi khi chỉ đơn giản thể hiện sự tôn trọng của 
họ7. Có khi họ còn cho đức Phật những lời khuyên vì lợi ích 
của Ngài cũng như cho Tăng đoàn, như vua Bimbisāra yêu cầu 

4. Vinaya Piṭaka, I. 39. tr. by I. B. Horner, The Book of the Discipline, vol. 
IV, p. 51.
5. Vinaya Piṭaka, II, 168 – 169, tr. by I. B. Horner, The Book of the Discipline, 
vol. V, pp. 236 – 238. Vì Đức Phật không cho phép sử dụng giường cao và 
sang trọng nên các tăng nhân đã tháo chân ghế tràng kỷ, tháo bỏ đệm lông 
ngựa của đi-văng và gỡ bông ra khỏi chăn.
6. Dīgha Nikāya, I, 60 – 69, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue of 
the Buddha, vol. I, pp. 76 – 79.
7. Majjhima Nikāya, II. 120, tr. by I.B. Horner, The Middle Length Sayings, 
Vol. II, p. 303. Vua Pasenadi đặt trán mình lên bàn chân của Đức Phật. 
Ông được Đức Phật hỏi vì sao thể hiện sự khiêm tốn và kính trọng thân 
Phật như thế. Nhà vua liền tán dương một cách hùng hồn mỹ đức của 
Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài.
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đức Phật không cho phép những người lính đào ngũ gia nhập 
Tăng đoàn8. 

Một nhân vật khác là Cakkavatti (Chuyển luân vương), một vị 
Quốc vương, được mô tả trong Cakkavattisīhanāda Sutta9 (kinh 
Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành 轉輪聖王修行經) là người 
trị vì trong một thế giới lý tưởng hóa. Ông sở hữu bảy viên ngọc 
quý: bánh xe, con voi, con ngựa, viên ngọc quý10, người phụ nữ 
và vị cố vấn. Các học giả cố gắng giải thích những viên ngọc nầy 
như biểu tượng quý giá của chủ quyền; thật ra, chúng được mô tả 
khá rõ ràng như những vật có tính chất thần bí hơn là vật chất. Với 
luân bảo (cakkaratana 輪宝) của mình, Cakkavatti dẫn bốn đội 
quân xuất chinh tiến lên và chiến thắng liên tiếp ở cả bốn hướng 
cho đến bờ biển mà không phải đối mặt với bất kỳ trận chiến nào.

8. Vinaya Piṭaka, I. 73, tr. by I. B. Horner, The Book of the Discipline, vol. 
IV, p. 92.
9. Dīgha Nikāya, III. 58 – 77, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue of 
the Buddha, vol. III, pp. 59 – 76.
10. Ở Ấn Độ, một giá trị lớn lao kỳ diệu được gắn cho đá quý và đồ trang 
sức. Niềm tin khi đeo chúng là có thể chống lại mọi sợ hãi và nguy hiểm, 
đói khát, bệnh tật và vũ khí; linh hồn và ma quỷ không làm gì được ta.
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Về mặt lịch sử, như chúng ta biết vào thời đức Phật hay ngay 
cả trước thời của Ngài, ở Ấn Độ không có vương quốc nào 
rất lớn như được mô tả trong Kinh Cakkavattisīhanāda11. Có 
nhiều điều nói về luân bảo trong kinh cũng được lý tưởng hóa 
một cách tuyệt vời như phạm vi trị vì của vương quốc. Theo 
Richard F. Gombrich, cakkavatti là một chúng sanh thần thoại. 
Việc trình bày vị vua của mình như là người thống trị thế giới 
với quyền lực vô biên là một việc xưa cũ của hệ tư tưởng cho 
biết nghi thức Vệ Đà12. Đọc kỹ bài kinh này, chúng ta có thể 
thấy mục đích của nó là giáo lý về sự thay đổi tức là vạn vật đều  
vô thường.

Để sáng tỏ hơn, chúng ta xem một bài kinh khác miêu tả nhân 
vật Cakkavatti, trong Mahāsudassana Sutta13 (Kinh Đại Thiện 
Kiến 大善見王經). Tại Kusinārā, nơi mà đức Phật chọn để nhập 
Đại niết-bàn, Ngài tuyên bố đã đến lúc Ngài ra đi. Người thị giả 
của Ngài, Ānanda, đã kiên trì thỉnh cầu Ngài đừng nhập niết-bàn 
trên đất vì Kusinārā đây là “một thị trấn nhỏ khốn khổ tường 
vách thô sơ, ngay trong khu rừng đằng sau kia”14. Ông yêu cầu 
đức Phật đi đến thành phố lớn thời đó như Campā, Rājagaha, 
Sāvatthi, v.v... nơi có những Bà-la-môn, Khattiya (chiến binh), 
gia chủ giàu có, họ sẽ phát tâm cúng dường cho đức Phật một 
tang lễ đàng hoàng.

Đức Phật bảo Ānanda đừng nghĩ như vậy. Ngài nói với vị 
thị giả rằng “đó là kinh đô Kuśāvatī của một cakkravatti tên là 
Mahāsudssana. Nó vĩ đại, rộng lớn, giàu có, thịnh vượng và đông 

11. Dīgha Nikāya, III. 58 – 77, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue 
of the Buddha, vol. III, pp. 59 – 74.
12. Richard F. Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from 
Ancient Benares to Modern Colombo, p. 82.
13. Dīgha Nikāya, II. 169 – 185, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue 
of the Buddha, vol. II, pp. 199 – 217.
14. Ibid., II. 169, tr. by Maurice Walshe, The Long Discourses of the 
Buddha, p. 279.
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đúc dân cư, đầy ắp thức ăn và giống như thành phố thiên giới 
Āḷakamandā”15. Rồi đức Phật tiếp tục nói về vị vua thần thoại. 
Nói rằng đức Phật truyền đạt một nội dung thế quyền trong bài 
kinh này trong đó người ta thuật lại rằng Ngài sắp qua đời, thật 
sự là một trò đùa vì suốt đời Ngài không quan tâm đến. Cùng với 
những câu chuyện cakkavatti, trong Aggañña-Sutta16 (kinh Khởi 
Thế Nhân Bổn), đức Phật được cho là đã tán dương một hình thức 
chính phủ cộng hòa, trong đó quyền tối cao của các vị vua được 
nhân dân ủy thác. Ở Ấn Độ vào thời điểm đó, có một số nước cộng 
hòa nhỏ bé do giới quý tộc cai trị nhưng hình thức chính quyền 
cộng hòa không thịnh hành ở Ấn Độ. Chế độ quân chủ chiếm ưu 
thế và các vị vua rất hùng mạnh. Một số vị vua rất chuyên quyền 
và áp bức.

Điều quan trọng nhất là trong số nhiều loại tai họa, đức Phật đã 
liệt kê: hỏa hoạn, động đất, sấm sét, lũ lụt, đạo tặc và vua chúa17.  
Các vị vua của thời kỳ đó phải là cực kỳ chuyên chế nên mới 
bị liệt kê trong số các thảm họa. Vì vậy, đức Phật chẳng những 

15. Ibid., II. 169. The Long Discourses of the Buddha, p. 279.
16. Dīgha Nikāya, III. 80 – 98, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue 
of the Buddha, vol. III, pp. 77 – 94.
17. Vinaya Piṭaka, I. 11 – 112, tr. by I. B. Horner, (tr.), The Book of the 
Discipline, vol. IV, p. 148.
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không khuyến khích các thành viên trong tăng đoàn tham gia các 
hoạt động thế quyền, mà Ngài còn đi xa hơn và cấm thảo luận về 
các vấn đề thế quyền, và chúng ta có thể xem qua danh sách các 
loại 'chuyện phù phiếm' bị cấm đối với chúng sanh là tu sĩ: “nói 
chuyện về các vị vua, những tên cướp, các đại thần của quốc gia, 
chuyện chiến tranh khủng bố, các trận chiến...”18. Không có bằng 
chứng nào cho thấy đức Phật đã dạy những người theo Ngài nên 
ủng hộ hay phản đối loại chính phủ nào, mặc dù Ngài có vẻ quan 
tâm đến hệ thống dân chủ. Ngài cấm chư tăng tham gia vào thế 
quyền và bảo cư sĩ giữ 5 giới và hỗ trợ 4 điều kiện cần thiết cho 
Tăng đoàn. Ngài để cho người dân phụ thuộc vào sự chăm sóc 
của các bà-la-môn thay vì trao quyền lãnh đạo trong các vấn đề 
thế quyền và xã hội, họ thường sẵn sàng thỏa hiệp với những cách 
thức hiện có của cuộc sống thường nhật19. 

Dĩ nhiên là có một số đoạn đề cập đến nhiệm vụ của các vị vua, 
nhưng đáng kể là đại đa số những đoạn này được tìm thấy trong các 

truyện Jātaka chứ không phải trong 
các bài kinh cổ điển. Và những truyện 
Jātaka, chúng ta có thể nhớ lại rằng 
những truyện này đúng hơn là những 
tài liệu phi Phật giáo được Phật giáo 
phỏng theo chứ không phải là những 
sáng tạo của Phật giáo20. Với giáo lý 
hướng đến kinh nghiệm Giác ngộ, đức 
Phật không quan tâm trực tiếp đến 
sinh hoạt tập thể của con người trên 
bình diện thế quyền. 

18. Dīgha Nikāya, I, 8, tr. by Thomas W. Rhys Davids, Dialogue of the 
Buddha, vol. I, p. 13.
19. Stephen Hay (ed.), Sources of Indian Tradition, vol. I, p. 125.
20. Kenneth Roy Norman, Pāli Literature: Including the Canonical Literature 
in Prākrit and Sanskrit of all the Hīnayāna Schools of Buddhism, p. 79.
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  Kinh nghiệm 
  NGĂN CHẶN THÀNH CÔNG 
  TỆ NẠN SƯ GIẢ 
  tại CAMPUCHIA

Tác giả: CHHUN	SUNLY	/	KHMER	TIMES
     Dịch giả: QUẦN	ANH

T ăng đoàn hệ phái Phật giáo Mohanikaya của Campuchia 
đang thực hiện việc ngăn chặn tệ nạn sư giả bằng cách đi 

xuống địa bàn các khu dân cư thu thập thông tin từ những người 
dân tình cờ bắt gặp những tên tội phạm giả nhà sư.

Tăng đoàn hệ phái Phật giáo này cũng đã thành lập các Đội Sư 
sãi đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và các cơ 
quan có liên quan để điều tra các trường hợp đã được báo cáo.
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Ngày 02/ 10/ 2022, Hòa thượng Khim 
Sorn, Tổng Thư ký Tăng đoàn hệ phái 
Phật giáo Mohanikaya kiêm Sư trưởng 
thành phố Phnom Penh, cho biết các Đội 
Sư sãi đặc biệt này hiện đang phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương 
nhằm chấm dứt các tệ nạn sư giả lừa đảo 
chiếm đoạt tiền bạc của người dân.

Hòa thượng Ven Sorn nói: “Tăng đoàn đã thành lập các Đội 
Sư sãi đặc biệt tại mỗi quận/ huyện, phường/ xã trong cả nước để 
truy lùng những kẻ giả sư đi khất thực khắp các địa phương nhằm 
chiếm đoạt tiền bạc của bá tánh”.

“Khi phát hiện những trường hợp nghi là sư giả, các Đội Sư sãi 
đặc biệt này sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho Sư trưởng cấp tỉnh 
của địa phương đó kiểm tra xem liệu những người này đã được 
xuất gia hay chưa”, Hòa thượng Ven Sorn cho biết thêm.

Theo Hòa thượng Hak Sienghai, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật 
giáo Campuchia (BEC), để ngăn chặn các trường hợp sư giả, cách 
duy nhất là phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sư, chính 
quyền địa phương, người dân và cảnh sát.

“Mọi người nên báo cáo cho cảnh sát, Ban Tăng sự hoặc chính 
quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp nghi là sư giả”, 
Hòa thượng Hak Sienghai kêu gọi.

Ông Seng Somuny, phát ngôn nhân của Bộ Tín ngưỡng Tôn 
giáo Campuchia, cho biết từ khi các Đội Sư sãi đặc biệt khởi động 
chiến dịch ngăn chặn sư giả, tệ nạn này đã giảm gần như 100%.

“Bộ Tín ngưỡng Tôn giáo Campuchia hiện đang phối hợp chặt 
chẽ với Ban Tăng sự cấp tỉnh và cảnh sát để chấm dứt loại tội phạm 
này vì tệ nạn sư giả lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc của người dân 
có thể làm cho các Phật tử suy giảm tín tâm”, ông Seng Somuny 
nhấn mạnh. 

Chùa Phúc Lâm, Quý Thu  
năm Nhâm Dần 2022
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Bước chân xuân
MÃ	LAM

Xuân nhớ ai trong mưa nghe sâu sắc,
Còi tàu reo sóng vỡ mùa đông nghiêng.
Bờ lau lách chập chờn vờn bóng nước.
Trăng chân trời theo nhịp gió vỗ tay.

Xuân lộc non bàn tay lời nước réo.
Xuân thắp vàng lửa tình cháy ngàn hoa.
Xuân bước đi nụ cười xưa như thấy,
Xuân cao rèm thao thức nhớ tình xa.

Xuân nhựa tràn bước chân nhón khẽ.
Xuân cành gầy giọng hát thần tiên.
Xuân mùa thơ đếm đong da diết.
Xuân xanh trong hạnh phúc muôn lời.

Xuân múc sao nghiêng trời rót uống.
Xuân nâng ly dốc cạn ngân hà.
Xuân vàng thơ vườn tình ca hát.
Xuân cao xanh vói vịn ngàn xa.

Xuân hoa đào đàn chim bay vẽ dấu.
Xuân mai vàng màu vợi vết tình say.
Xuân Việt Nam ngàn hoa tô đời sống.
Xuân Việt Nam năm tháng kỷ niệm reo.
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      TÌM NHẠC 
    TRONG MƠ
	 	 	 	 	 	 LÊ	HẢI	ĐĂNG

1.	Ẩn	sinh	và	hiện	thể	

Ẩn sinh (隱生集) là một tuyển tập âm nhạc chủ yếu được sáng 
tác, biểu diễn bởi nghệ sĩ Isabbelle Hsing, Hình Hiểu Khoan (邢筱
寬), người Đài Loan, mới phát hành thời gian gần đây. Tuyển tập 
gồm 8 tác phẩm, trong đó có 7 tác phẩm do chính Isabbelle sáng 
tác, biểu diễn và 1 tác phẩm (Chuyển trần) của nhà soạn nhạc Liu 
Yu Jun.

Isabbelle Hsing - Hình Hiểu Khoan vốn là một cư sĩ, nghệ sĩ 
đàn tranh. Cô từng được thiền sư Thánh Nghiêm nhận làm đệ tử 
ở chùa Pháp Cổ Sơn, một trong ba đạo tràng lớn, nổi tiếng nhất 
Đài Loan, đã tham gia các khóa tu (nhập thất) tại Tây Tạng, Ấn 
Độ... Nghệ sĩ, cư sĩ Isabbelle có 13 năm sinh sống, làm việc tại 
Indonesia, 13 năm ở Việt Nam. Là một nghệ sĩ, cư sĩ, Isabbelle 
sống trong tu hành và tu hành trong cuộc sống. Cô vân du khắp 
các thánh địa Phật giáo trên thế giới, nhờ xê dịch, không ngừng mở 
rộng kiến văn, cộng với quá trình tu tập, nội quán khiến cho tác 
phẩm âm nhạc của Isabbelle Hsing phong phú về chất liệu, đồng 
thời vẫn giữ được vẻ thuần khiết của một cư sĩ thiên về đời sống 
nội tâm, đúng như tên gọi tuyển tập Ẩn sinh (Sống ẩn) phản ánh. 
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Isabbelle Hsing trong Lời bạt, viết: “Nhiều năm bôn ba xứ lạ, 
đối diện với sự khác biệt văn hóa, chịu tác động bởi ngôn ngữ, tư 
tưởng, sau khi gắng gượng ổn định cuộc sống, dệt mộng đã trở 
thành thói quen nhằm tìm kiếm niềm vui cho riêng mình... Trong 
hàng trăm giấc mộng, (tôi) chọn ra tám cảnh mộng có mối liên 
quan với nhau, vượt qua không gian, thời gian. Đây vốn là niềm 
vui bất chợt, tưởng tượng dòng thời gian trôi, đùa giỡn với hình 
ảnh, âm thanh của mình, mặc sức lắp ghép, tái hiện, lắng xuống 
chiều thời gian hiện lên một thế giới không có sự chỉ dẫn về tư 
tưởng, không có sự quấy nhiễu dư thừa, thật an nhiên”.   

Tuyển tập Ẩn sinh được nghệ sĩ Isabbelle Hsing ấp ủ, thể 
nghiệm, lựa chọn, hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm. Giai 
đoạn căng thẳng nhất của trận đại dịch năm 2021, bản thân cô 
đã nhiễm Covid, phải tự cách ly tại nước Đức xa xôi, cuối cùng, 
nhờ sự động viên của bạn bè, đặc biệt là nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi 
tiếng người Đài Loan Vương Thế Vinh, nhà soạn nhạc Liu Yu Jun, 
Tuyển tập Ẩn sinh đã hiện thể. 
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Hồi tưởng lại khoảng thời gian chuẩn bị cho Tuyển tập này, 
Isabbelle Hsing tâm sự: “Trải qua quãng thời gian 5 năm, từ thiết 
kế ý tưởng cho đến thu âm, tôi không ngừng giày vò bản thân 
nhằm phục hiện diện mạo âm thanh xuất hiện trong tâm trí, dù 
thời gian hư hao cũng không cho kỹ xảo mảy may tồn tại. Trong 
khoảng thời gian đó, tôi đã ôm đàn tới non cao đất rộng, những 
nơi thưa thớt bóng người, lặng lẽ quán chiếu tâm cảnh, lắng nghe 
âm thanh phát ra từ cõi lòng...”. 

Tuyển tập này chính thức gây ấn tượng, nó không chỉ đi ra từ 
những giấc mơ mà còn nằm ở cách thức sáng tạo. Isabbelle Hsing 
không hề gắng gượng sáng tác, cô chỉ tìm lại những âm thanh đã 
thất lạc trong ký ức. Nhiệm vụ của người nghệ sĩ là trở về bản tâm, 
lục lọi tìm kiếm những gì đã xảy ra, rồi lắp ghép chúng lại. 

Nhà soạn nhạc Liu Yu Jun với vai trò tổng giám đã viết: “Quá 
trình thu âm diễn ra một cách liền mạch, âm sắc và sự phối hợp 
của các nhạc cụ hòa quyện, nhịp nhàng, tự nhiên. Những âm thanh 
này dường như đã ẩn náu trong tâm từ lâu... Tuyển tập này không 
chỉ là tập hợp tác phẩm mà còn là ấn tượng trong những giấc mơ. 
Nó giống như một cuốn sách, góp nhặt hoài niệm mà tác giả đã 
dùng năm tháng cuộc đời ghi chép lại”. 

2.	Tìm	lại	giấc	mơ

Tuyển tập Ẩn sinh tuyển chọn 8 giấc mơ, sắp xếp theo thứ tự gồm:
Giấc mơ thứ nhất: Violet, sắc màu của những giấc mơ
Giấc mơ thứ hai: Một mình
Giấc mơ thứ ba: Nhạc rung Bali
Giấc mơ thứ tư: Tìm đường
Giấc mơ thứ năm: Vòng tròn lung linh 
Giấc mơ thứ sáu: Ở giữa
Giấc mơ thứ bảy: Màu trà
Giấc mơ số tám: Chuyển trần
Hầu hết tác phẩm trong Tuyển tập Ẩn sinh đều được các nhà 

soạn nhạc, nghệ sĩ Đương đại dòng nhạc Thể nghiệm châu Âu 
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sử dụng, đưa vào làm nhạc nền trong tác phẩm điện ảnh... Sở dĩ 
Isabbelle Hsing chọn dòng nhạc Thể nghiệm không chỉ xuất phát 
bởi sự lựa chọn ngôn ngữ, phương tiện biểu hiện của âm nhạc mà 
sâu xa hơn là một nhu cầu vượt thoát khỏi những ràng buộc của 
kỹ pháp, khúc thức, chất liệu âm thanh, cũng như tư duy sáng tác. 
Trong các tác phẩm âm nhạc cổ điển, lãng mạn, ấn tượng... hệ 
thống âm thanh hay “hệ từ vựng” dường như được ấn định trong 
những cao độ ổn định. Bắt đầu từ trào lưu Hậu hiện đại, tư duy 
sáng tác đã chuyển hướng từ cấu trúc sang giải cấu, từ điệu tính 
sang phi điệu tính, từ biên chế dàn nhạc ổn định sang xu hướng 
tái cấu trúc, hấp thu chất liệu đa dạng... đến trào lưu Đương đại, 
chất liệu âm thanh, tư duy sáng tác mở rộng đến mức phi hạn độ, 
đặc biệt là dòng nhạc Điện tử, Thể nghiệm. Như chúng ta biết, tác 
phẩm “4’33 giây” của nhà soạn nhạc John Cage người Mỹ còn 
phủ định cả chất liệu căn bản của nghệ thuật âm nhạc là âm thanh. 
Trong suốt tác phẩm này, John Cake không dùng một nốt nhạc 
nào. Nghệ sĩ chỉ ngồi yên, trầm tĩnh trước cây đàn. Đó là thứ nhạc 
vô thanh, giống như sợi dây vô hình kết nối thân, tâm và linh.

Nhạc cổ điển thường khu biệt giữa người sáng tác và nghệ 
sĩ biểu diễn. Ở trường phái âm nhạc Đương đại, xuất hiện khá 
thường xuyên vai trò kiêm nhiệm của người sáng tác và biểu 
diễn, thậm chí còn có sự phối hợp của kỹ sư âm thanh. Nghệ sĩ 
Isabbelle Hsing đã hoàn thành tác phẩm của mình trong phần 
lớn vai trò vừa là người sáng tác, vừa là người biểu diễn. Tất 
nhiên, điều này cũng chưa có gì mới mẻ. Âm nhạc truyền thống 
các nền văn hóa trên thế giới đều cộng tồn các vai trò: sáng tác, 
biểu diễn, giáo dục, truyền bá, thưởng thức... vào một cá thể. Nó 
cho thấy nhiều khía cạnh mang tính phức hợp bên trong thực thể 
âm thanh. Có điều, trong vai trò sáng tác, Isabbelle chỉ đi theo 
tiếng gọi của những giấc mơ, trong vai trò biểu diễn, cô tìm kiếm 
miệt mài những âm thanh đã xuất hiện trong mơ. Đặc biệt hơn 
nữa, quá trình này hoàn toàn đồng hiện, nghĩa là sáng tác và biểu 
diễn nhập lại làm một. Thủ pháp ngẫu hứng tại chỗ cũng thị hiện 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 129

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

theo phương thức này, chỉ khác ở chỗ, nó không phải là ngẫu 
hứng thuần túy, mà là tái hiện miền ký ức âm thanh khuất nẻo 
trong mơ. Khán thính giả, những người tiếp xúc tác phẩm không 
thể can dự vào giấc mơ của tác giả, cũng không biết mộng cảnh 
thế nào, chỉ biết rằng, sau khi khách thể hóa chủ thể thẩm mỹ, 
tác phẩm âm nhạc đã hiện ra với thế giới âm thanh đầy biến ảo, 
huyễn mộng, kỳ diệu. 

(1) Giấc mơ thứ nhất: Violet, sắc màu của những giấc mơ
Tác phẩm với hình ảnh đa chiều, đan xen, chồng lên nhau. Giấc 

mơ hiện lên qua “tấm choàng màu violet tím nhạt phủ từng lớp 
giăng giăng trong ánh sáng dịu, thuần khiết, thanh tịnh, không ô 
nhiễm. Những sợi tơ trắng ngần như áo lông vũ phủ lên mình, cảm 
giác không trọng lượng... chơi vơi, nhẹ tênh như dòng suối giữa 
hang trống... cảm giác bình yên, an nhiên, như thai nhi trong bụng 
mẹ được ôm ấp bởi tình yêu”.
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(2) Giấc mơ thứ hai: Một mình
“Mình khoác áo dài lông trắng đứng trên mũi thuyền nhẹ như 

tàu lá... chầm chậm trôi về phía trước, vượt qua mặt nước lặng 
sóng như gương... không nghe thấy một tiếng động nhỏ, lặng lẽ, 
bình yên... Tôi vẫn đứng, buông tay an nhiên, giống như quán 
sát... rồi từ từ nhắm mắt “nhìn” thấy “không” và thở sâu”.

(3) Giấc mơ thứ ba: Nhạc rung Bali
Những âm thanh thánh thót, chuyển động nhịp nhàng của nhạc 

Gamelan, vừa như không có điệu tính, vừa rất đỗi dịu êm. “Nhân 
gian dường như chẳng có cảnh này. Tiên và người nơi đầu mây xa 
ngóng nhau”.

(4) Giấc mơ thứ tư: Tìm đường
“Bay lên... Bay lên
Trời trong sáng
Vô biên vô tận...
Chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà người đi săn
Cũng chẳng có sao Bắc đẩu chỉ lối đưa đường
Đâu mới là nơi cần đến
Ai nói với tôi đây?
Bỗng
Xa xa bồng bềnh những áng mây trắng
Ánh sáng dịu chiếu qua kẽ mây
Nơi đó phải chăng là bến bờ nương tựa của những linh hồn?”.
(5) Giấc mơ thứ năm: Vòng tròn lung linh 
“Tiếng nhạc lung linh, từ trời vọng xuống
Tinh tang... tinh tang
Tiếng đàn tranh và đàn harp ngân nga
Tiên nhạc hòa quyện 
Chỉ có giọng thiên nữ nhẹ và đẹp du dương...”. 
(6) Giấc mơ thứ sáu: Ở giữa
“Gió thổi, cây rung, chim bay ngang
Trời
Một màu xanh rất nhạt rất nhạt...
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Một bầu trời hiện lên trên mặt nước
Giữa hai bầu trời
Gió thổi, cây rung, chim bay
Chẳng hề lay động
Ở giữa...”. 
(7) Giấc mơ thứ bảy: Màu trà
“Pha tách trà
Khói nhẹ bay...
Lặng lẽ - Cảnh trong gương đâu ra
An định - Vị thiền từ tâm ra
Chớp mắt - Một lá đổi sắc mới
Mùi hương phảng phất trong nước trà thổn thức”.
(8) Giấc mơ thứ tám: Chuyển trần
“Sao đêm đầy trời sáng lấp lánh
Nguyệt Nga ngoảnh đầu cười khúc khích...
Mặt mày hữu tình duyên chúng sinh
Ngẩng nhìn trăng sao chưa hết sáng”.
Cả 8 tác phẩm đều đi ra từ những giấc mơ, thực hư, ẩn hiện qua 

lớp ngôn ngữ âm thanh mà đàn tranh đóng vai trò dẫn dắt, kể chuyện 
- nhân vật chính. Các nhạc cụ khác, như đàn tỳ bà, trống tabla, sáo 
bansuri, đàn violon, cello, trống sắc không, chuông chùa, chuông 
gió... đan xen tạo nên tính chất đa tầng, đa chiều quyện vào nhau.

Đối với nghệ sĩ, tự do vừa là niềm tin, vừa là mệnh lệnh. Khi tác 
phẩm sáng tạo trên hành trình tìm lại giấc mơ, nghệ sĩ giống như 
người được dẫn đường chỉ lối trong bóng tối hư vô. Tất cả nhờ vào 
sự kỳ diệu của duyên và nghiệp, duyên hạnh ngộ và nghiệp tạo tác, 
từ đó, tác phẩm hiển thị qua bức màn âm thanh nhiệm mầu.

3.	Tỉnh	và	mộng

Trong quá trình tìm lại giấc mơ, có những tác phẩm, như Giấc 
mơ thứ hai mang tên “Một mình”, tác giả đã nhốt mình trong 
phòng thu, miệt mài tìm kiếm, tái hiện âm thanh trong mơ, sau 8 
giờ đồng hồ mới hoàn thành. Trong trạng thái xúc cảm thăng hoa, 
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nghệ sĩ Isabbelle ngẫu hứng một lần duy nhất, không cần thu lại, 
thế là tác phẩm hoàn thành. Trên thực tế, tác phẩm Một mình trong 
giấc mơ thứ 2 của Tuyển tập được thu cuối cùng, kết thúc lúc hơn 
2 giờ sáng. Bấy giờ, Isabbelle Hsing như tỉnh cơn mộng và đã thốt 
lên: “Thật ơn đời”. 

Nghệ sĩ Isabbelle Hsing đã tâm sự: “Tuyển tập hình thành từ 
những giấc mơ là một ý tưởng bất ngờ trong cuộc đời. Nhờ bạn bè 
động viên, tôi đã chia sẻ giấc mơ của mình. Nói một cách nghiêm 
túc, Tuyển tập này không viết cho đàn tranh, chẳng qua mượn âm 
nhạc để tái hiện cảnh mộng, thật kỳ diệu là đàn tranh đã thị hiện 
nhiều lần trong giấc mơ của tôi”. Nhớ giai thoại vua Đường Minh 
Hoàng sáng tác đại khúc Nghê thường cũng đi ra từ một giấc mơ. 
Có những lúc thiết triều, ông vua phong lưu bậc nhất trong lịch sử 
các vương triều Trung Hoa này thủ sẵn một cây sáo ngọc, dò tìm âm 
thanh xuất hiện trong mơ. Tác phẩm “Nghê thường vũ y khúc” đã 
biến mất khỏi không gian văn hóa, thời gian lịch sử khiến cho người 
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đời cứ phải ngẩn ngơ đi tìm một dĩ vãng đã xa. Lạc cảnh “Chốn đây 
hoa xuân chưa gặp bướm trần gian. Có một mùa đào dòng ngày 
tháng chưa tàn qua một lần” xuất hiện trong tác phẩm “Thiên thai” 
của nhạc sĩ Văn Cao từng hoài niệm về nhạc khúc này.

Còn Tuyển tập Ẩn sinh của Isabbelle Hsing đã được thu âm, 
phát hành với một ê kíp gồm tổng giám, thu âm, mixer nhà soạn 
nhạc Yu-yun Liu, cố vấn, chụp hình Huntz Yen, phiên dịch văn 
bản Daniel Yu, thiết kế mỹ thuật Yen-Tsen Chen, các nghệ sĩ tham 
gia hợp tác có Yi-Ru Lin, Toshihiro Wakaike, Shyan, Chu-Ju Ko, 
Chang Hung Chang, Công ty Muway Digital Studio, Liuyuyun 
Music Studio chế tác. 

4.	Mơ	về	mùa	xuân	

Mơ mộng vốn là viễn tượng con người không ngừng thêu dệt 
trong cuộc đời. Có người mơ trong lúc tỉnh và tỉnh giữa cơn mơ. 
Kinh “Kim cang” viết: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, 
bào ảnh. Như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán”. Trang Chu 
thì nói: “Đời người như giấc mộng lớn”. Suốt bao năm qua, con 
người vẫn không ngừng mơ mộng. Giấc mộng nào rồi cũng qua, 
tất nhiên không phải ai cũng tỉnh sau giấc mộng. Vốn là tín đồ 
Phật giáo, nghệ sĩ, cư sĩ Isabbelle Hsing thấu hiểu chân lý “Các 
pháp đều vô thường”, đồng thời theo đuổi mục đích giải thoát tối 
thượng. Những tác phẩm đi ra từ giấc mộng, cho thấy mối liên 
quan mật thiết giữa duyên và nghiệp của chính tác giả. Sợi dây vô 
hình ấy đã buộc lấy cô, bằng hành động trả nghiệp, hoàn duyên, 
Isabbelle Hsing gỡ bỏ từng nút thắt thông qua tác phẩm để nhẹ 
gánh thênh thang trên con đường trần. 

Một mùa xuân mới lại đang đến gần. Nó đánh dấu thời khắc 
chuyển giao giữa đất trời, cỏ cây, chim muông, hoa lá... vạn vật 
như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Hoa của đất trời ngập tràn trên 
lối đi, hoa của lòng người nở tràn trên môi cười. Lạc cảnh và tâm 
cảnh lại thị hiện giữa chốn nhân gian. Bởi, mùa xuân chưa lỗi hẹn 
bao giờ. 
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  Sao lại nói 
	 	 CHỮ	QUỐC	NGỮ	VIỆT	NAM	
	 	 “RẤT	NỰC	CƯỜI”?
NGUYỄN	HẢI	HOÀNH

T rung Quốc thời hiện đại có một học giả rất nổi tiếng là Quý 
Tiễn Lâm (季羡林Ji Xian-lin, 1911-2009), người được dư 

luận chính thống nước này tôn vinh là “Quốc học đại sư”, “Học 
giới Thái đẩu” (Siêu sao trong giới học thuật), “Quốc bảo” (Báu 
vật của nước nhà)... Cụ Quý chủ trương đề cao nền văn hóa truyền 
thống Trung Quốc, từng đưa ra thuyết “30 năm nước chảy bên 
Tây, 30 năm nước chảy bên Đông”, khẳng định trong thế kỷ XXI, 
văn hóa Trung Quốc sẽ thay thế văn hóa phương Tây trở thành 
dòng chính trong văn hóa thế giới, chiếm địa vị lãnh đạo toàn cầu. 
Cụ còn đứng đầu phái chống lại việc cải cách chữ Hán ở Trung 
Quốc và vì thế càng được những người Hoa theo chủ nghĩa dân tộc 
hết lời ca ngợi.
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Không lâu trước khi qua đời, cụ có nói mấy câu có tính trăng 
trối về vấn đề chữ Hán. Lẽ ra chúng ta chẳng cần quan tâm chuyện 
ấy nếu như ở đây cụ Quý không mang chữ Quốc ngữ Việt Nam ra 
làm ví dụ thuyết minh quan điểm của mình, hơn thế lại còn nhận 
xét không tốt về chữ Quốc ngữ, có ý cho rằng Việt Nam thất bại 
trong việc cải cách chữ viết. 

Nhân chuyện này, chúng tôi đã tìm hiểu xem dư luận Trung Quốc 
nghĩ gì về vấn đề trên, qua đó thấy không ít người Trung Quốc còn 
hiểu sai và nhận xét không chính xác về ngôn ngữ, nguồn gốc dân 
tộc... và các vấn đề khác của Việt Nam. Trong tình hình đó, dĩ nhiên 
chúng ta có nghĩa vụ cần phải vạch ra chỗ sai của họ.

Mấy câu trên của cụ Quý đăng trong bài viết có tiêu đề “Cụ 
Quý Tiễn Lâm bàn về Quốc học” phát trên một blog. Bài ấy lập 
tức được dân mạng Trung Quốc nhao nhao chia sẻ và bình luận, 
dấy lên một dư luận mạnh mẽ đòi phục hồi chữ phồn thể. Một lần 
nữa, sự chia rẽ quan điểm của người Trung Quốc về vấn đề cải 
cách chữ Hán lại bùng lên và tiếp diễn cho tới nay.

Nội dung bài blog nói trên như sau:1

“Chiều qua [tôi] đến Y viện 301 thăm cụ Quý Tiễn Lâm. Cụ 
khỏe mạnh tỉnh táo, nói nhiều lời hay ý đẹp. Khi bàn tới việc phổ 
cập Quốc học, cụ nói một số ý kiến.

1- Sở dĩ nền văn minh Trung Hoa có thể kéo dài tới ngày nay, 
chữ Hán có tác dụng lớn. Đọc văn cổ tất phải đọc chữ phồn thể, 
mọi thông tin của văn hóa Trung Quốc đều ở trong chữ phồn thể;
2- Đơn giản hóa và ghi âm hóa chữ Hán là chủ trương sai lầm, tổ 
tiên ta dùng [chữ Hán phồn thể] đã mấy nghìn năm đều không 
cảm thấy bất tiện, cớ sao [khi] tới tay chúng ta thì [chữ phồn thể 
bị] từ bỏ? Theo đuổi hiệu suất không phải là lý do để đơn giản 
hóa chữ Hán. Chữ viết của Việt Nam sau khi được ghi âm hóa, 
đầu đội mũ, chân đi giày, rất nực cười. Cụ Quý chú trọng nói 

1.季羡林老人谈国学https://wenku.baidu.com/view/a7458429102de2bd
97058833.html
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về chuyện đáng tiếc gây ra bởi việc đơn giản hóa chữ Hán năm 
xưa, khi chữ “hậu” 后 trong “Hoàng hậu” [vợ vua] và chữ “hậu 
後” trong “dĩ hậu 以後” [về sau] bị làm thành cùng một chữ 后;
3- Dùng lời văn hiện đại để dịch thư tịch văn cổ [cổ văn kim 
dịch] là cách hủy diệt văn hóa Trung Hoa, [đọc văn cổ] phải 
đọc nguyên văn, thêm chú thích là được;
4- “Chấn hưng quốc học tất phải nắm ngay từ lũ con nít” - cụ 
đặc biệt chỉ ra, Quốc học giảng dạy cho người lớn nên khác với 
Quốc học dạy cho trẻ em, phải dụng tâm suy nghĩ biên soạn 
giáo trình.
Các ý kiến trên của Quý Tiễn Lâm được đông đảo dân Trung 

Quốc sôi nổi bình luận theo cả hai hướng ủng hộ và phản đối. Đáng 
tiếc là họ lại không nói gì về nhận xét chữ Quốc ngữ Việt Nam “rất 
nực cười”. Có thể vì câu đó khó hiểu, hoặc vì người Trung Quốc 
không biết về ngôn ngữ Việt Nam nên ngại bình phẩm lời của một 
đại gia được họ sùng bái hết mực.

Bởi thế trước hết, chúng ta nên tìm hiểu xem câu “Chữ viết của 
Việt Nam sau khi được phiên âm hóa, đầu đội mũ, chân đi giày, 
rất nực cười”2 muốn nói lên ý gì? 

Theo chúng tôi, câu này nên hiểu là: Việt Nam sau mấy nghìn 
năm dùng chữ Hán (là loại chữ biểu ý, ideograph) đã tiến hành 
cải cách chữ viết theo hướng bỏ chữ Hán, chuyển sang dùng chữ 
Quốc ngữ (là loại chữ biểu âm, phonograph, viết bằng chữ cái 
Latin ghép lại), thứ chữ abc này của Việt Nam có hình thức khác 
với chữ Latin thường thấy trong Anh ngữ, Pháp ngữ... ở chỗ các từ 
có thêm dấu ở trên và dưới chữ, giống như chữ Latin được “đội mũ 
đi giày”, trông rất buồn cười (đó là 5 dấu giọng, gồm sắc, huyền, 
hỏi, ngã, nặng, để ghi thanh điệu; và dấu thể hiện âm đọc của các 
chữ ă, â, đ, ô, ơ, ư ).

Ở đây, chúng tôi có tham khảo nhận xét của một học giả Trung 
Quốc lớp trước về chữ Quốc ngữ Việt Nam: 100 năm trước, đại 

2. Nguyên văn chữ Hán: 越南文字拼音化之后，头戴帽子，脚穿鞋子，
很滑稽.
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học giả có ảnh hưởng nhiều tới Quý Tiễn Lâm là Hồ Thích (1891-
1962) từng nói: Chữ viết Việt Nam hiện nay xem ra giống như 
chữ Pháp bị nước mưa xối tan ra, giống như phiên bản Latin của 
chữ hình vuông, vừa không thanh thoát cũng chẳng mỹ quan. Việt 
Nam từng dùng chữ Hán lâu dài và phát minh ra chữ Nôm của 
mình, về sau chịu ảnh hưởng của thực dân Pháp mà triệt để Latin 
hóa chữ viết, vì thế mà có thứ chữ “Tứ bất tượng” ([bốn thứ chẳng 
giống] chữ Pháp, chữ Hán, chữ Nôm, chữ Latin).

Ở đây Tứ bất tượng còn có nghĩa là không đâu vào đâu, chẳng 
ra cái giống gì, ý chê bai.

Có lẽ, họ Hồ và họ Quý nhận xét như vậy về chữ Quốc ngữ là 
do họ chưa hiểu vì sao chữ Quốc ngữ phải có thêm các dấu vào 
phía trên, dưới các chữ cái. Những dấu ấy thể hiện đặc điểm của 
tiếng Việt: đơn âm, có nhiều âm tiết, nhiều thanh điệu. 

Tiếng Việt có 6 thanh điệu, vì thế chữ Quốc ngữ phải có 5 dấu 
giọng thể hiện các thanh điệu, ngoài ra còn có các dấu thể hiện âm 
đọc một số chữ cái đặc biệt. Dân ta có câu “Ô thì đội nón, Ơ thì 
thêm râu” là thế. Các giáo sĩ châu Âu khi dùng chữ cái Latin để 
ghi âm tiếng Việt đã sáng tạo ra 5 ký hiệu (dấu) thể hiện 5 thanh 
điệu và các chữ cái có thêm dấu như â, ă, đ, ê, ô, ơ, ư. Nhờ những 
sáng tạo tuyệt vời đó, chữ Quốc ngữ ghi được 100% ngữ âm tiếng 
Việt, cơ bản thực hiện được yêu cầu nghĩ và nói thế nào thì có thể 
viết đúng như thế; viết thế nào thì có thể đọc, nói đúng như thế. 
Đây là một yêu cầu rất cao về tính chính xác của ngôn ngữ, không 
phải tất cả các loại chữ viết trên thế giới đều có thể đạt được. Như 
trong Hán ngữ, cùng một chữ có thể đọc theo mấy âm khác nhau 
hoặc cùng một âm có hàng trăm chữ viết khác nhau, làm giảm tính 
chính xác của ngôn ngữ.

Hai vị nói trên từng học lâu năm ở phương Tây, giỏi nhiều ngoại 
ngữ (cụ Quý học 8 năm ở Đức, biết 11 ngoại ngữ), quen đọc sách 
báo Âu Mỹ, cho nên khi thấy chữ Quốc ngữ rặt những từ đơn âm 
và có nhiều dấu thêm vào phía trên hoặc dưới chữ cái, trông như 
“đội mũ, đi giày” hai cụ sẽ có cảm giác lạ mắt, cho là không đẹp.
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Người Việt Nam không có cảm giác ấy mà ngược lại nếu thấy 
thiếu những dấu đó thì rất khó chịu, tuy rằng vẫn có thể đọc hiểu. 
Thực ra, các dấu này đều có thể thay bằng một chữ cái. Ví dụ dấu 
sắc thay bằng chữ s, dấu huyền thay bằng chữ f... viết ở cuối mỗi 
từ, hoặc chữ đ viết bằng hai chữ d, chữ ô bằng hai chữ o, chữ ă 
bằng aw... như cách hiện nay ta thường gõ phím máy tính. Có lẽ 
do thói quen, dân ta thích viết và đọc chữ có dấu hơn.

Tiếng nói một số dân tộc châu Á cũng có nhiều thanh điệu, vì 
vậy chữ viết Latin hóa của họ buộc phải thêm các dấu thanh điệu. 
Tiếng phổ thông Trung Quốc có 4 thanh điệu, vì thế chữ Latin 
trong phương án Hán ngữ Pinyin do Nhà nước Trung Quốc ban 
hành sử dụng từ năm 1958 cũng phải kèm theo 4 dấu giọng, ví dụ 
[lī], [lí], [lǐ], [lì], ngoài ra các phụ âm kép như zh, ch, sh có thể viết 
tắt là ẑ, ĉ, ŝ. Như vậy, chữ Hán ngữ Pinyin cũng “đội mũ”, vì sao 
cụ Quý Tiễn Lâm lại phiến diện chỉ chê chữ Quốc ngữ Việt Nam 
“đội mũ”, “rất nực cười”?

Chữ Pháp cũng dùng với tần suất không lớn một vài dấu hệt như 
dấu sắc, huyền, dấu mũ (dấu hình nón) ở tiếng Việt; chữ Bồ Đào 
Nha có cả dấu ngã “~”. Như vậy chữ Pháp, Bồ Đào Nha cũng “đội 
mũ” như chữ Việt Nam. Lẽ nào hai cụ Hồ Thích và Quý Tiễn Lâm 
biết nhiều ngoại ngữ lại không để ý tới điều đó?

Thực ra, chúng ta chẳng cần quan tâm tới việc hai vị ấy nhận 
xét chữ Việt Nam kém mỹ quan, vì đó là cảm nhận riêng của họ. 
Điều đáng chú ý là Quý Tiễn Lâm dựa vào đấy để ngầm nhận 
xét Việt Nam cải cách chữ viết thất bại và lấy đó làm cái cớ biện 
luận rằng chữ Hán chớ nên Latin hóa theo cách chữ Việt Nam 
đã làm.

Đáng phê phán hơn nữa là nhiều người Trung Quốc do sùng bái 
cụ Quý nên đã đồng ý với quan điểm ấy và phát biểu những nhận 
thức sai lệch về Việt Nam và tiếng Việt. 

Chẳng hạn, có người Trung Quốc nói chữ Quốc ngữ Việt Nam 
là phương ngữ Quảng Đông (còn gọi là phương ngữ Việt 粤方
言) được Latin hóa, Việt Nam bỏ chữ Hán là một sai lầm lịch sử, 
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hoặc nói Việt Nam sau 1945 mới bỏ chữ Hán và chữ Nôm, chủ 
yếu xuất phát từ nhu cầu chính trị muốn độc lập “thoát Hán”. 
Vừa qua, nhân dịp một vài học giả Việt Nam kiến nghị cho trẻ 
em ta học thêm chữ Hán, trên truyền thông Trung Quốc xuất 
hiện những bài viết với đầu đề đại để như “Việt Nam hối tiếc vì 
bỏ chữ Hán”...

Người Trung Quốc có các nhận thức nói trên là do họ hiểu sai 
về nguồn gốc dân tộc ta và về tiếng Việt. Nước ta thời cổ không 
có chữ viết, phải mượn dùng chữ Hán hai nghìn năm, trong đó hơn 
nghìn năm từng là quận huyện của Trung Quốc, cho nên chính 
người Việt Nam cũng dễ tin theo quan điểm của các sách sử Trung 
Quốc viết về nguồn gốc dân tộc ta. 

Nhiều người Trung Quốc hiện nay vẫn nghĩ rằng người Việt 
Nam thời cổ thuộc tộc Lạc Việt 駱越, một trong các bộ tộc ở 
phía Nam sông Trường Giang mà họ gọi vơ đũa cả nắm là Bách 
Việt 百越, tương tự như các tộc người Phúc Kiến, Quảng Đông, 
Giang Tô, v.v... Các tộc người này đều thuộc chủng tộc Hán 
(hiện nay tỷ lệ người Hán tại ba tỉnh nói trên là 97,6%; 94,1% 
và 99,64%; số liệu 2015), họ chủ yếu nói các phương ngữ Mân, 
Việt, Ngô của tiếng Hán. Các phương ngữ đó đều thuộc cùng 
một ngữ hệ Hán-Tạng, vì thế chữ Hán có thể ghi được tiếng mẹ 
đẻ của các tộc này và do đó không có vấn đề Hán hóa các tộc 
Bách Việt.

Thực ra dân tộc Việt Nam khác hẳn các tộc Bách Việt về chủng 
tộc, về văn hóa và nhất là về ngôn ngữ. Các thành tựu khảo cổ 
gần đây càng khẳng định ưu thế của giả thuyết cho rằng dân 
tộc Việt Nam thời cổ là cư dân bản địa (như người Mường) chứ 
không phải là dân Bách Việt di cư xuống miền Nam, như quan 
niệm của người Trung Quốc. Tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn-khmer trong ngữ hệ Nam Á, khác hẳn ngữ hệ Hán-Tạng, và 
không phải là một phương ngữ của tiếng Hán (như nhầm lẫn của 
một học giả Pháp đầu thế kỷ XX), thể hiện rõ nhất ở chỗ có nhiều 
âm tiết hơn (nhiều gấp chục lần) và khác hẳn về ngữ pháp; bởi 
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vậy chữ Hán không thể nào ghi được tiếng Việt. Cho dù đã dùng 
chữ Hán hai nghìn năm, nhưng nước ta vẫn không bị Hán hóa 
như phong kiến Trung Quốc mong muốn, và không thể có một 
nền văn học tiếng Việt, chỉ có một nền văn học chữ Hán nghèo 
nàn (các học giả Đặng Thai Mai, Hoài Thanh... không xếp vào 
loại văn học dân tộc ta). Chữ Hán chỉ được tầng lớp quan chức và 
trí thức Việt Nam dùng trong công việc hành chính, giao tiếp với 
Trung Quốc, ghi chép sự việc, làm văn thơ theo kiểu Trung Quốc 
nhưng đọc âm Hán-Việt. Để xây dựng một nền văn hóa dân tộc, 
tổ tiên ta đã sáng tạo ra chữ Nôm có tính biểu âm, và cuối cùng 
chấp nhận dùng chữ Quốc ngữ do các giáo sĩ châu Âu làm ra 
trên cơ sở Latin hóa, hiện đại hóa chữ Nôm. Cả hai thứ chữ này 
đều ghi âm được tiếng Việt nhưng chữ Quốc ngữ hoàn thiện hơn, 
thuộc loại chữ viết tiên tiến.

Quá trình người Việt Nam bỏ chữ Hán, chữ Nôm, chuyển 
sang dùng chữ Quốc ngữ là một quá trình tự nhiên, tự nguyện, 
chủ yếu vì chữ Quốc ngữ ghi được 100% tiếng Việt và dễ học, 
dễ nhớ, dễ viết, dễ dùng, hơn hẳn các loại chữ tổ tiên ta đã biết. 
Quá trình chuyển đổi chữ viết này rất thuận lợi, nhanh chóng 
thành công trên cả nước, tuy mới đầu có gặp sự phản đối yếu 
ớt từ một số ít nhà Nho cổ hủ. Tất nhiên sự ủng hộ của chính 
quyền cai trị cũng góp phần thúc đẩy quá trình đó. Trong thời 
gian ngắn, nước ta xuất hiện một nền văn hóa, văn học nghệ 
thuật, báo chí tiếng Việt... và phát triển rầm rộ chưa từng thấy. 
Có thể nói, chữ Quốc ngữ đã chắp cánh đưa nền văn minh Việt 
bay vút lên tầng cao, sánh vai với các nền văn minh trên thế 
giới. Nói Việt Nam thất bại trong cải cách chữ viết là hoàn toàn 
sai lầm.

Rõ ràng, các giáo sĩ tham gia làm chữ Quốc ngữ như Francesco 
de Pina, Alexandre de Rhodes, Antonio Barbosa, Gasparo 
d’Amiral, Cristoforo Borri, Pigneau de Béhaine,... không chỉ giàu 
nhiệt tình tạo chữ ghi âm tiếng Việt mà còn có kiến thức cao siêu 
về ngôn ngữ học, nhờ thế tuy ít người và làm việc phân tán nhưng 
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họ đã hoàn thành một sáng tạo vĩ đại trong lịch sử ngôn ngữ học 
thế giới: lần đầu tiên trong lịch sử đã dùng chữ cái Latin làm ra 
một loại chữ ghi âm thành công tiếng nói của một dân tộc châu Á, 
tạo ra cho người Việt Nam một hệ thống chữ viết hoàn toàn mới, 
Latin hóa, ghi âm chính xác 100% tiếng Việt. Đây là món quà vô 
giá dân tộc ta nhận được từ nền văn minh Ki Tô giáo trong quá 
trình giao tiếp văn hóa Đông Tây.

Trên thế giới không có loại chữ viết nào tuyệt đối hoàn hảo; chữ 
Quốc ngữ cũng vậy. Dù sao nó thích hợp nhất với tiếng Việt. Do 
được Latin hóa nên việc mã hóa chữ Quốc ngữ để đưa tiếng Việt 
vào máy tính và smartphones trở nên rất thuận tiện, không mất 
hàng chục năm nghiên cứu như việc mã hóa chữ Hán.

Thực ra từ thế kỷ XVII trở đi, các giáo sĩ châu Âu cũng hăng 
hái nghiên cứu dùng chữ cái Latin ghi âm tiếng Trung Quốc 
nhưng tất cả đều thất bại do gặp những khó khăn không thể vượt 
qua. Mọi cố gắng theo hướng đó của các học giả Trung Quốc về 
sau cũng vậy.

Năm 1605, nhà truyền giáo Matteo Ricci đầu tiên đề ra phương 
án dùng chữ cái Latin để ghi chú âm cho chữ Hán. Sau đó nhiều 
người Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu theo hướng đó, bắt đầu từ 
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phương án chữ ghi âm tiếng Hán do Lô Tráng Chương đề xuất 
năm 1892. Tới năm 1958, sau khi bỏ ra cực nhiều công của, nhà 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm ra được một phương án 
dùng chữ Latin để ghi chú âm chữ Hán, gọi là Phương án Phiên 
âm Hán ngữ 汉语拼音方案. Nhưng đây chỉ là một bộ chữ Latin 
thể hiện âm đọc của từng chữ Hán, chỉ có chức năng làm công cụ 
hỗ trợ học và dùng chữ Hán mà chưa phải là một hệ thống chữ viết 
ghi âm hoàn chỉnh có thể thay cho chữ Hán.

Nói cách khác, người Trung Quốc chưa làm ra một hệ chữ viết 
phiên âm hóa, Latin hóa ghi âm được Hán ngữ. Các cố gắng của 
họ theo hướng này dường như đã chấm dứt sau một quyết định 
năm 1986 thống nhất từ nay không đặt vấn đề phiên âm hóa chữ 
Hán3. Công cuộc cải cách chữ Hán từ đó dừng lại ở tình trạng dùng 
“song ngữ”, tức dùng chữ Hán như cũ, kèm với bộ chữ Phiên âm 
Hán ngữ. Hiện nay hầu như toàn bộ người Trung Quốc dùng điện 
thoại thông minh và máy tính đều sử dụng thành thạo bộ chữ này 
để đánh máy chữ Hán.

Trong các dân tộc từng dùng chữ Hán, duy nhất Việt Nam nhờ 
có chữ Quốc ngữ mà đã hoàn toàn “Thoát Hán” về ngôn ngữ, 
“thoát” một cách nhanh gọn, không chút dính dấp tới chữ Hán.

Người Triều Tiên/Hàn Quốc cũng sáng tạo được chữ Hangul 
là loại chữ biểu âm nhưng vẫn gặp khó khăn về các chữ/từ đồng 
âm, vẫn cần dùng chữ Hán để ghi chú nghĩa của một số từ, nhất 
là các từ về pháp lý4. Người Nhật tuy sáng tạo được loại chữ biểu 
âm Kana nhưng Nhật ngữ hiện nay vẫn phải dùng khoảng 2.000 

3. Nhà ngôn ngữ học Châu Hữu Quang nói việc này nếu làm thì cần 
100-500 năm.
4. Tiếng Triều/ Hàn nghèo âm tiết, cho nên vấn đề từ đồng âm khá phức 
tạp. Ví dụ hai từ gốc Hán chú ý và chủ nghĩa, tiếng Triều/Hàn đều đọc 
và viết là “ju-i”, hoặc các từ kị sĩ, ký sự, kỹ sư đều đọc và viết là “ki-sa”, vì 
thế dễ gây nhầm lẫn. Trong trường hợp cần phân biệt chính xác các từ 
đồng âm, sách báo tiếng Hàn thường ghi chú bằng chữ Hán trong ngoặc 
đơn. Tiếng Việt quá giàu âm tiết nên vấn đề từ đồng âm không phức tạp.
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chữ Hán. Như vậy nghĩa là hai dân tộc ấy chưa hoàn toàn “Thoát 
Hán” về ngôn ngữ.

Có thể thấy chữ Quốc ngữ thực sự là một sáng tạo phi phàm, 
một thành tựu lao động trí tuệ xuất sắc của các nhà truyền giáo đạo 
Ki Tô người châu Âu - những người hiến dâng đời mình cho sứ 
mệnh truyền bá học thuyết của Chúa Jesus ấy khi sáng tạo ra chữ 
Quốc ngữ không biết rằng họ đã làm được một cống hiến vĩ đại 
cho dân tộc Việt Nam. 

Cần nhấn mạnh: chữ Quốc ngữ được tạo ra trên nền tảng 
chữ Nôm do tổ tiên ta làm ra từ thế kỷ XII. Chữ Nôm vừa có 
tính biểu ý, vừa có tính biểu âm. Chính vì thế chữ Nôm có thể 
phiên âm hóa, Latin hóa được, làm thành chữ Quốc ngữ. Chữ 
Hán chỉ có tính biểu ý, không có tính biểu âm, do đó không thể 
nào phiên âm hóa, Latin hóa được. Rõ ràng, sáng tạo chữ Nôm 
của tổ tiên ta đóng vai trò nền tảng trong quá trình sáng tạo chữ 
Quốc ngữ. Không có chữ Nôm thì các giáo sĩ nói trên không 
thể làm ra được chữ Quốc ngữ trong điều kiện chỉ có một nhóm 
nhỏ khoảng hơn chục người và thời gian chỉ có khoảng ba chục 
năm. Các vị giáo sĩ - nhà ngôn ngữ học kể trên đều rất giỏi chữ 
Nôm, như Francisco de Pina đến Việt Nam 3 năm sau đã biên 
soạn bài giảng giáo lý bằng chữ Nôm. Thư viện Paris hiện còn 
giữ được các tài liệu chữ Nôm do Gasparo d’Amiral viết, với 
tổng số gần 2 triệu chữ Nôm.

Các giáo dân vùng Quảng Nam, Bình Định, Quy Nhơn, 
Phú Yên... từng đóng góp phần đáng kể vào sự hình thành và 
truyền bá chữ Quốc ngữ. Tiếp đó, công lao hàng đầu trong sự 
nghiệp bảo vệ và truyền bá phổ cập chữ Quốc ngữ thuộc về 
các nhà sáng lập phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, các học 
giả Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh..., cùng 
hàng triệu người tham gia phong trào Truyền bá Quốc ngữ và 
Bình dân học vụ.

Học giả Phạm Quỳnh ca ngợi Chữ Quốc ngữ là công cụ giải 
phóng trí tuệ của người Việt Nam. Đúng thế, chữ Quốc ngữ 
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mở ra không gian vô tận cho tư duy của người Việt, bất kỳ 
ý nghĩ nào cũng có thể ghi lại bằng chữ - điều này trước đây 
chưa bao giờ thực hiện được. Chữ Quốc ngữ dễ học, dễ nhớ, dễ 
đọc dễ viết; nhờ thế chỉ trong một thời gian ngắn nước ta đã 
xóa được nạn mù chữ, nâng cao vượt bậc trình độ hiểu biết của 
dân chúng. Kho tàng tiếng Việt giàu có hơn bao giờ hết, có thể 
diễn dịch mọi thành tựu mới nhất của nhân loại về khoa học kỹ 
thuật, khoa học xã hội - nhân văn... Nhờ thế nền văn minh Việt 
Nam phát triển nhanh chóng, toàn diện, hòa nhập xu thế toàn 
cầu hóa. Với khoảng hơn 90 triệu người dùng, chữ Quốc ngữ 
trở thành ngôn ngữ viết top 25 thế giới... Các thành tựu của chữ 
Quốc ngữ rất to lớn, trên đây chỉ có thể lướt qua vài điểm. Hãy 
tưởng tượng nếu ngày nay nước ta vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm 
thì nền văn minh Việt Nam sẽ lạc hậu thảm thương như thế nào. 
Chữ Hán không ghi âm được tiếng Việt, chữ Nôm ghi âm được 
tiếng Việt nhưng khó gấp nhiều lần chữ Hán, phải biết chữ Hán 
mới học được chữ Nôm. Với hai loại chữ vuông đó sao có thể 

truyền bá được các giá trị văn 
hóa tư tưởng hiện đại, các khái 
niệm khoa học kỹ thuật... và 
xây dựng ngành văn hóa giáo 
dục, văn học, báo chí, truyền 
thanh truyền hình, xuất bản... 
với quy mô như ngày nay?

Rõ ràng nói chữ Quốc ngữ 
“rất nực cười” là hoàn toàn sai. 
Chữ Quốc ngữ là di sản phi vật 
thể lớn nhất, giá trị nhất chúng 
ta nhận được từ tổ tiên mình. 
Tổ tiên ta thật tài giỏi khi sáng 
tạo ra chữ Nôm cũng như khi 
tán thành bỏ chữ Nôm để dùng 
chữ Quốc ngữ. 
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Quán niệm 
Thánh tượng Di Lặc tôn Phật 
trên đỉnh Thiên Cấm Sơn

NGÔ	NGUYÊN	NGHIỄM

Thiên Cấm Sơn, Thiên Cấm Sơn
Hoa sen vụt nở giữa không trung
Đường sơn lâm leo lách với mây ngàn
Mây ngũ sắc giăng ngang trời sinh diệt
Thảo quả, trùng linh vô số kiếp
Núi ngàn xưa ẩn hiện Pháp thân.

Thiền tử, chống gậy giữa mây ngàn
Núi trăm trượng, tiếng chim vang hốc đá
Đường lên cõi hoá thân vạn ngả
Niệm Kinh Tâm, ngũ uẩn giai không
Qua đi, qua đi..., cõi mây hồng
Thấp thoáng bước qua bờ sinh tử...
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Giữa lưng núi, cố tìm Phật tích
Triệu quang niên lạc lõng Sắc Không
Núi bao giờ biết được hành trình?
Thiền tử, động lòng muôn kiếp trước
Quán tự tâm, năm sắc thân bái Phật
Trong sát na, nghiệp quả vẫn chưa tròn!

Suốt đời người, trăm nẻo lạc lầm
Đã thấm thoát trăm thời trăng khuyết
Đã sinh diệt luân hồi nhựt nguyệt
Cõi phù đề quang quả như vòng thoi
Cõi Ta bà Phật thuyết, Phật vị lai
Phật tại thế giáo truyền Giác Ngộ Pháp...

Thiên Cấm Sơn, rực sáng Nụ Cười vui Bồ tát
Ngàn hoa sen vụt nở giữa không trung
Cõi Nhân Thiên lồng lộng Tâm Bao Dung
Long Hoa, vườn Hoa Lâm, Di Lặc Phật
Maitreya, Tứ Vô Lượng Tâm, Hạnh Phúc
Nam Mô Tam Thế Phật hiện lai.

Khuya 12.11.2022
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TƯ TƯỞNG SINH THÁI PHẬT GIÁO 
TRONG TRUYỆN NGẮN NAM BỘ 

ĐẦU THẾ KỈ XXI
PGS.TS.	BÙI	THANH	TRUYỀN

	 	 	 	 						HOÀNG	THỊ	TÚ	ANH

V ăn học thế kỉ XXI phản ánh nhiều vấn đề của đời sống, 
trong đó có vấn đề môi trường. Bắt nhịp nhanh với điều 

ấy, truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XXI cũng chọn cho mình “lối 
viết sinh thái” nhưng có dấu ấn, màu sắc Phật giáo. Bài báo đề 
cập đến mối quan hệ giữa Phật giáo và sinh thái, từ đó phác thảo 
lên bức tranh đa dạng với nhiều mảng màu thể hiện tư tưởng sinh 
thái Phật giáo phương Nam. Chính tinh thần nhân văn đã giúp cho 
những sáng tác này tác động mạnh mẽ đến tâm thức con người, nói 
lên tiếng nói góp phần bảo vệ Trái đất chúng ta.

1.	Mở	đầu

Năm 2015 tại Paris (Pháp), các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hội 
nghị Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu đã cùng nhau thỏa thuận 
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và đã ra Bản tuyên bố chung cho hành động liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu. Hoạt động này đã kết hợp hơn 10.000 nhà hoạt động, 
giáo sư, hàng giáo phẩm và các nhà lãnh đạo từ 73 quốc gia và 50 
đức tin để đối phó với biến đổi khí hậu1. Quả thật, các vấn đề môi 
trường đang diễn ra từng ngày từng giờ đã khiến cho các quốc gia, 
các tổ chức tôn giáo không thể thờ ơ. Sự bắt tay giữa các tôn giáo 
đã tạo ra một nguồn lực vô cùng to lớn để bảo vệ sự sống của thiên 
nhiên, của con người trên Trái đất này. Trong những nỗ lực đáng 
ghi nhận đó, Phật giáo cũng góp cho mình một tiếng nói mạnh mẽ 
đối với vấn đề môi trường.

Văn học không nằm ngoài sự vận động, phát triển của đời sống, 
thậm chí đôi khi đó còn là sự phản ánh cực kì nhanh nhạy và thấu 
suốt mọi lẽ. Là một vùng đất mới nhưng Nam Bộ không thể nằm 
ngoài ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng 
một cách nhanh chóng và phức tạp hơn. Nó tác động mạnh mẽ đến 
đời sống của con người, và nhà văn vùng đất này tất yếu phải “lên 
tiếng” bằng ngòi bút để thức tỉnh cộng đồng cùng chung tay bảo 
vệ môi sinh. Đó là một kiểu của “sinh thái học tinh thần” vì “cứu 
vãn hệ sinh thái và tính bền vững của nó nhất thiết phải phụ thuộc 
vào nhận thức tâm linh và tinh thần, thái độ, trách nhiệm của mỗi 
người” (Bùi Thanh Truyền chủ biên, 2018, tr.161). Trong nỗ lực 
đó của văn chương phương Nam, truyện ngắn cũng góp phần thể 
hiện tiếng nói riêng của mình - với một dấu ấn sinh thái mang tư 
tưởng của Phật giáo.

2.	Lương	duyên	giữa	tư	tưởng	Phật	giáo	và	sinh	thái	

Một trong những tư tưởng cốt lõi của Phật giáo đó là thuyết 
“Duyên khởi”. Đây được xem như học thuyết cơ bản để giải thích 
sự hiện hữu, mối quan hệ nhân quả của mọi sự vật hiện tượng trên 
 

1. Dẫn theo số liệu trong bài báo Tôn giáo học sinh thái – Thực tiễn trên 
thế giới và ở Việt Nam hiện nay (Đỗ Lan Hiền, tạp chí Lý luận chính trị, 
24/01/2018)
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thế giới. Phật giáo cho rằng mọi sự hiện hữu trên thế giới đều là kết 
hợp của rất nhiều nhân duyên, các nhân duyên không thể tồn tại 
độc lập mà luôn phải nương tựa vào nhau hình thành mối quan hệ 
tương hỗ lẫn nhau. Kinh Phật có viết: “Cái này có nên cái kia có, 
cái này sinh nên cái kia sinh... cái này không nên cái kia không, 
cái này diệt nên cái kia diệt”. Như vậy, Phật giáo nhìn mọi sự vật 
trong tương quan chỉnh thể, mạng lưới các quan hệ tạo thành và 
bao quanh sự vật, con người, trong đó  “Giữa con người với giới 
tự nhiên có sự tương nhập lẫn nhau, cùng tác động lẫn nhau. Vòng 
sinh vật là một chỉnh thể không thể chia cắt được, tỉ lệ cân đối, 
động thái có trật tự; con người nương giới tự nhiên để sinh tồn, giới 
tự nhiên là “thân thể” vô cơ của con người” (Thích Nhuận Đạt, 
2010: tr.9).

Thuyết “Duyên khởi” cũng cho thấy sự bình đẳng giữa con 
người và vạn vật, và “vạn vật giai hữu Phật tính” (Vạn vật đều 
có Phật tính). Cây cỏ, chim muông có đời sống riêng của nó, và 
chúng có giá trị, đứng ngang bằng với con người. Con người yêu 
quí sinh mạng mình, thì cũng biết rằng tự nhiên có sinh mệnh của 
nó. Kinh Pháp cú có ghi lại lời dạy của Đức Phật cho các đệ tử của 
Ngài khi bước xuống sống giữa cuộc đời:

Như ong đến với hoa
Không hại sắc và hương
Che chở hoa lấy nhụy
Bậc Thánh đi vào làng.

Nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa con người và chúng sinh, 
Phật giáo cũng nói đến “Vật ngã nhất như” (Mọi vật với ta như 
một), “Ái vật hộ sinh” (Yêu và bảo vệ sinh mạng của vạn vật), 
“Phá chấp ngã, đoạn tham dục” (Bỏ chấp ngã, trừ tham dục). Phật 
cũng dạy: “Trồng cây cho ta bóng mát, ngoài việc thanh lọc không 
khí, nó còn bảo tồn trái đất, đó là điều lợi lạc cho tất cả mọi người 
và cho cả bản thân ta”. Những chủ trương này đã làm cho tư tưởng 
sinh thái Phật giáo có những điểm tựa vững chắc, đem đến những 
giá trị nhất định cho việc giáo dục đạo đức môi trường. Phật giáo 
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(một tư tưởng phương Đông) và những vấn đề sinh thái (vốn bắt 
nguồn và đề ra từ phương Tây) tưởng như xa cách nhau nhưng thực 
ra xích lại gần nhau cũng bởi đều hướng đến tinh thần nhân văn, 
bình đẳng. 

Có một thông tin khá thú vị đó là trên thực tế, những nhà sư 
cũng đã bắt đầu có những hành động để thức tỉnh cộng đồng thay 
đổi vì môi trường. Các nhà sư ở miền Bắc Thái Lan đã thực hiện 
nhiều nghi thức “quy y” đặc biệt cho cây. Theo đó, những cây 
nào nhận được nghi thức quy y, sẽ được các sư quấn quanh thân 
cây một tấm vải màu vàng, như chiếc y của các sư theo truyền 
thống Nam tông tại đây như “một cách giúp chúng trở nên thiêng 
liêng và bảo vệ chúng khỏi những mối đe dọa, hủy hoại và tàn 
phá từ con người”. TS. Susan Darlington, Giáo sư ngành Nhân 
chủng học và Nghiên cứu châu Á tại Trường Cao đẳng Hampshire 
ở Massachusetts, tác giả cuốn Quy y cho cây: Phong trào môi 
trường của Phật giáo Thái (The Ordination of a Tree: The Thai 
Buddhist Environmental Movement, Suny Press, 2013) đã lí giải 
về việc làm này: “Tạo công đức là điều cực kỳ quan trọng đối với 
Phật tử Thái Lan. Vì vậy, việc họ nhìn thấy những cái cây được 
quy y kia như một cách để tạo công đức phước báo, giúp cho đời 
sau có cuộc sống tốt đẹp hơn”. Đi xa hơn thế, đó cũng là những 
hành động tôn trọng tự nhiên vì vạn vật đều có Phật tính. 
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3.	Tinh	thần	sinh	thái	đậm	Phật	tính	trong	truyện	ngắn	
phương	Nam	đương	đại

Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người đã được phản 
ánh trong văn học dân gian và văn học trung đại. Đó là tình yêu 
thiên nhiên, sự trân trọng từng cành cây ngọn cỏ, từng tiếng cá 
đớp nước hay ngọn gió nhẹ trong lành đêm trăng, đó là sự tìm 
về và xem thiên nhiên là bầu bạn... Tuy vậy, những sáng tác 
thực sự mang ý thức sinh thái như trong văn học đương hiện 
bởi lộ rõ tinh thần xem con người là trung tâm, tự nhiên chỉ là 
“ngoại vật”, được quan sát, chiếm lĩnh, gá gởi nỗi lòng, chưa 
thực “lấy lợi ích chỉnh thể của hệ thống sinh thái làm giá trị cao 
nhất để khảo sát và biểu hiện mối quan hệ giữa con người với 
tự nhiên và truy tìm nguồn gốc xã hội của nguy cơ sinh thái” 
(Vương Nặc, 2003: tr. 11).

Từ năm 1986, trong truyện ngắn Muối của rừng, Nguyễn Huy 
Thiệp đã thể hiện khá thành công tư tưởng sinh thái. Truyện kể lại 
chuyến đi săn của ông Diểu vào mùa xuân, khi mà “Cây cối đều 
nhú lộc non. Rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang 
trọng vừa tình cảm”. Ông đã cố gắng giết cho bằng được con khỉ 
để thỏa mãn thú vui săn bắn của mình, nhưng sau lại mủi lòng, 
cứu sống nó và cuối cùng đã “phóng sinh” cho con vật. Đoạn cuối 
truyện, tác giả miêu tả những bông hoa tử huyền nở tuyệt đẹp 
và nhân vật xuống núi trong mưa xuân dịu dàng. Phật giáo cho 
rằng phải “đoạn chấp ngã, trừ tham dục” (phá chấp ngã, trừ lòng 
tham). Con người phá bỏ đi lòng tham của mình (một trong những 
nguyên nhân gây ra nỗi khổ) cũng đem lại niềm vui, sự an yên cho 
chính bản thân họ và cũng là việc giúp họ đến gần hơn người mẹ 
thiên nhiên, môi trường.

Như một bản hòa ca, những trang văn sinh thái có sức hấp dẫn 
đặc biệt có lẽ vì nó tạo được sự hô ứng, đồng vọng. Trong văn học 
phương Nam, từ những trang viết về thiên nhiên, môi trường của 
lớp nhà văn thế hệ trước như Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Trang Thế 
Hy... đến những sáng tác của Nguyễn Trí, Trần Bảo Định, Nguyễn 
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Ngọc Tư, Võ Diệu Thanh, Lê Minh Nhựt... là cả một quá trình 
dài với những sự thay đổi mang tinh thần thời đại. Không còn là 
những lời nói “sám hối” nhẹ nhàng như lời của cụ Lục chùa Sóc 
Ven (Hương rừng Cà Mau - Sơn Nam): “Mình có lỗi với đất với 
nước. Đất và nước cho mình tất cả cuộc sống, mà mình lại làm 
nhiều điều không phải với đất, với nước”, truyện ngắn Nam Bộ 
đầu thế kỉ XXI đã gióng lên lời cảnh báo về hậu quả nhãn tiền 
đến từ những hành động con người gây ra cho thiên nhiên như 
nạn chặt phá rừng, tận diệt thủy hải sản, đô thị hóa nông thôn nửa 
vời... Tiếng nói mạnh mẽ ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh đầy 
thống thiết cho con người phương Nam nói riêng, cho nhân loại 
nói chung.

3.1. Sự lên tiếng của môi trường tự nhiên
Truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XXI đã lên tiếng róng riết 

về những vấn đề của môi trường tự nhiên và đồng thời cũng là 
môi trường sống của con người. Lê Minh Nhựt - “gã giang hồ 
vặt” xứ Cà Mau kể nhiều chuyện, nhỏ thôi nhưng nói lên biết 
bao điều. Đó là câu chuyện ở một xóm nhỏ trong truyện Vũ điệu 
quét rác: “Mỗi con nước rằm hoặc ba mươi âm lịch, nước lớn 
tràn lên xâm xấp mặt hẻm lùa hầm bà lằng đủ loại rác rến mà 
người ta vẫn thường vô tư tuôn xuống sông nay chúng theo con 
nước trở vô nơi xuất phát. Một cách ăn miếng trả miếng của tự 
nhiên thật đáo để!”. Đến khi nước rút, những người trong hẻm 
lại quét, lại hốt và đổ rác trở xuống con sông. Trong Chuyện 
chẳng đi đến đâu, nhân vật Phong thấy “Rác rưởi trên thế gian 
này hình như đều tập trung đổ về con kinh trước mặt, vùn vụt 
trôi qua như trêu ngươi” mà thực chất đó chính là những rác 
rưởi do triều cường lên làm con đường trước phòng trọ ngập 
đầy rác - những thứ do “thời đại của chúng ta”. Truyện Quán 
bánh xèo ở bìa rừng tràm lại như bâng quơ mà nhắc đến một 
câu chuyện khác: “Mùa qua mùa, rừng bị đẩy lùi về phía xa, 
còn chỗ trước kia là rừng đã trở thành bìa rừng, thành ruộng 
nương, vườn tược, thành thổ cư, đất lập vườn... thành nhiều thứ 
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khác nữa nhưng không phải là rừng như trước kia”. Trang văn 
Nguyễn Ngọc Tư là những câu hỏi về sự đô thị hóa nhanh chóng 
của nông thôn: “Những cánh đồng trở thành đô thị, những cánh 
đồng ngoa ngoắt thay đổi vị của nước, từ ngọt sang mặn chát, 
[...]. Những cánh đồng đó, đã hất hủi cây lúa (và gián tiếp từ 
chối đàn vịt)” (Cánh đồng bất tận). Cuộc sống con người rồi 
sẽ ra sao khi họ dần đánh mất đi người bạn tốt là thiên nhiên? 
Có chăng những gì tốt đẹp nhất sẽ được lưu giữ ở Viện di sản 
thiên nhiên và con người, là nơi “Anh đạo diễn phim sẽ tới đây 
để tham khảo những âm thanh của khu rừng nguyên sinh ngàn 
năm tuổi cho bộ phim mới. Tôi sẽ đưa cháu mình tới, chỉ cho 
chúng biết kia là chim sẻ, kia là núi...”. Cũng là những chuyến 
đi, nhưng là đi vào rừng vì “năm sau, người ta sẽ san phẳng 
chúng và trồng lên một khu công nghiệp lớn nhất nước. Chúng 
tôi được lùa tới đây, làm chuyên đề rừng, mong vớt vát được 
chút gì trước khi nó biến mất” (Khói trời lộng lẫy). Thiên nhiên 
đã kêu cứu, con người đã nghe chưa?

3.2. Lời nhắc nhở về tôn trọng sinh mệnh của vạn vật
Được xem là một nhà văn sinh thái, Trần Bảo Định chọn 

cho mình một hướng đi riêng khi thấm đẫm trong trang văn 
là những tư tưởng, giáo lý nhà Phật. “Nét riêng của Trần Bảo 
Định có lẽ là sự kết hợp bước đầu chủ nghĩa nhân bản Phật giáo 
với chủ nghĩa nhân văn sinh thái. Thiên nhiên nuôi dưỡng và 
vun đắp Phật tánh nơi con người. Bông trái đâu chỉ chữa bệnh 
cho người mà còn bồi đắp tình yêu, tấm lòng thủy chung, tính 
hướng thiện ngay trong nghịch cảnh” (Huỳnh Như Phương, 
2018: tr.273). Đó là những trái sầu riêng được Cậu Năm giữ lại 
để chín rụng theo lẽ tự nhiên, là lời cảnh báo “Phá vỡ quy luật 
tự nhiên của trời đất, người tự rước họa vào mình. Vậy, mà rồi 
quay lại than trời trách đất!” (Sầu riêng chín rụng); những xót 
xa cho bông, cho trái cà na: “Con người thay thiên nhiên trồng 
cây cà na. Bông cà na bây giờ hoàn toàn thuộc về con người 
như hoàn toàn thuộc về cái chết. Con người nhân danh cà na, 
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buộc cà na ra bông ra trái theo cách duy ý chí của mình. Quê 
tôi, cây cà na thiên nhiên đã mất tích theo từng mùa nước lở đất 
sạt bờ sông” (Bông cà na quê nhà). Tiến bộ khoa học kĩ thuật 
đem lại nhiều lợi ích, nhưng con người phải biết dùng nó trong 
giới hạn cho phép và đôi khi con người cũng cần biết rằng: 
“Thiên nhiên cân bằng sinh thái trước khi cái ngã con người tự 
cho mình được quyền thay đổi”.

Võ Diệu Thanh trong truyện Tiếng khóc của trăm năm cũng 
kể về một người chồng mê cây kim quýt đến nỗi cạy tủ lấy tiền 
của vợ, bỏ ra mười cây vàng để mua cho được cây kim quýt cổ 
thụ gần trăm năm tuổi. Bao sương gió không làm cây gục ngã, 
vậy mà khi về với ông nó lại chết, chỉ vì “Ông đang cầm cây 
kéo sửa kiểng trong tay. Đầu nghiêng nghiêng nhìn theo từng 
cái nhánh được cắt ngọt thả xuống đất”. Ông muốn uốn nó ra 
dáng “Đại bàng vượt bão” mà quên mất rằng cây cối cũng là một 
sinh thể, cần được sống một cách tự do. Nó đã kêu những tiếng 
kêu thảng thốt, tuyệt vọng, ông có nghe thấy không? “Dù có lúc 
người ta đốn nó trụ trơ, xô bật rễ trong mưa, phơi lụi tàn trong 
nắng, nó vẫn cố dành dụm từng giọt nhựa hiếm hoi để sinh tồn, 
để đến với ông”. Vậy mà “Ông đã giết nó bằng quá nhiều yêu 
thương”. Con người hãy nhìn thiên nhiên như chính nó, tôn trọng 
và bảo vệ thiên nhiên vì nó cũng là một sinh mệnh, cũng mang 
“Phật tính”.

3.3. Trừ bỏ lòng tham vô độ của con người
Phật giáo cho rằng nguyên nhân của nỗi khổ đó là Tham, Sân, 

Si. Đặc biệt, lòng tham khiến cho con người trở thành con người 
khác, cũng như có những hành động làm tổn hại thiên nhiên. Nói 
như nhà văn Trần Bảo Định trong truyện Thần khẩu hại xác phàm: 
“Thời hòa bình, không gì ngăn nổi lòng tham và sự ham muốn vô 
độ của con người. Từ ăn no, mặc ấm; chuyển một cái rẹt qua ăn 
ngon, mặc sang thì, cái ăn đứng đầu tứ khoái có cơ mang gây biết 
bao điều hiểm họa”. Vậy nên con người tha hồ tận diệt, đó là con 
cá Hô ngày càng hiếm vì “Động lòng tham, con người bất chấp 
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nhơn nghĩa, dùng trí tuệ bắt và ăn thịt cá, những mong tăng sinh 
lực cho mình. Vì vậy, các loài cá Vàm Nao - trong đó có cá Hô 
“tan đàn xẻ nghé”” (Đời cá Hô); là câu hỏi nhức nhối: “Nói đi nói 
lại, con còng hiến thân là thức ăn ngon miệng người là, mong được 
trả cái khẩu nghiệp thời làm ba đía. Con người ăn con còng sướng 
cái lỗ miệng thì, mong hoán đổi nghiệp gì...Trời!?” (Thần khẩu 
hại xác phàm); là “Thú vật tu nhiều kiếp thành người. Khi thành 
người, thì người quay lại ăn tươi, nuốt sống đồng loại cũ của tiền 
kiếp xưa!” (Đuổi bóng).

Truyện của Nguyễn Trí nói nhiều đến sự “xâm lấn” của con 
người vào không gian vốn là của thiên nhiên. Con người vào rừng 
đào vàng, tìm đá quý, trầm hương, tận thu từ rừng và kết cục con 
người phải gánh lấy nhiều hậu quả nặng nề (truyện Cầm giùm đi, 
Trầm hương, Tiền rừng...). Vậy nên, họ phải biết trừ bỏ lòng tham 
của mình, vì “Rừng linh hiển lắm, không nghe ăn của rừng rưng 
rưng nước mắt sao?” (Tiền rừng). 
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Sự trả giá của Thiện trong truyện ngắn Trên hàm ếch (Võ Diệu 
Thanh) cũng là lời cảnh tỉnh cho lòng tham con người. Thiện giàu 
lên từ việc khai thác cát ở bờ sông, biệt thự xe hơi đều đến từ việc 
mua bán cát với ý nghĩ cho rằng “toàn cát vàng, hút hoài còn hoài, 
hút nhấp nháy đã đầy sà lan”. Thiện đến vùng đất Cây Dương để 
bàn bạc về chuyện bồi thường cho người ta khi Ngàn (người làm 
công) cho anh hút cát bị sạt lở. Câu chuyện kết thúc khi Ngàn vẫn 
chưa tìm được Thiện, trong khi Thiện vẫn nằm im trên đống cát và 
chỉ nghe được tiếng Ngàn gọi mình qua điện thoại chứ không biết 
làm gì. Sự tàn phá vô độ đó của con người đã làm cho họ phải trả 
giá cho hành động của mình.

Đổi mặt là một truyện thú vị của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Câu 
chuyện có hơi hướng kì ảo khi một nhân vật ăn thịt chó nhiều nên 
biến thành chó. “Qua ánh đèn cao áp ban đêm lập lòa, tôi thấy 
người mình đầy lông, tôi không nói được, tôi tru tréo và toàn thân 
đầy ứ bản năng dục tình. Không! Không! - tôi gào lên và chính lúc 
ấy, chút ý thức người còn sót lại trong tôi, khiến tôi phải rụt mình, 
và trong chớp sáng cuối cùng của đầu óc mụ mị mê cuồng thú tính, 
tôi bứt chạy, chạy vào trời đêm, chạy trên những lối cỏ mù sương 
dưới trăng nhàn nhạt. Tiếng tôi tru lên man dại vọng qua những 
khu vườn, vọng vào những ngôi nhà còn hiu hắt đèn đêm... Có một 
sự chuyển biến lớn mà tôi không cưỡng được: Tôi đã ở kiếp chó”. 
Sự hóa thân, đổi kiếp ấy tuy được bọc dưới lớp màn hoang đường 
nhưng thực sự là một lời nhắc nhở cho con người về sự tôn trọng 
thế giới tự nhiên. 

Trong Kinh Pháp cú, Đức Phật đã dạy:
“Người nhiều lòng tham dục. Ắt hại mình, hại người.
Khi quả chưa chín muồi. Người ngu cho là ngọt. Khi quả báo 
ác đến.
Đành cam chịu khổ đau”.
Con người nên chăng cần điều chỉnh lại lối sống, bỏ bớt đi sự 

tham lam vô độ của mình để quay về sống hài hòa với tự nhiên, bởi 
con người cùng với tự nhiên là mắt xích quan trọng trong vũ trụ này.
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4.	Kết	luận

“Từ quan điểm sinh thái, chính sự kiêu ngạo duy lí của con 
người trong thời đại “Thượng Đế đã chết” đã đem đến nhiều hệ 
lụy khủng khiếp” (Nguyễn Đăng Điệp, 2018: tr.7). Những hậu quả 
về môi trường sống của tự nhiên, của con người đều đến từ những 
hành động, việc làm do con người đã gây ra. Con người phải hiểu 
ra rằng: “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với 
những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con 
người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì 
con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình” (Bức 
thư của những thủ lĩnh da đỏ)2. Điều đó cũng giống như quan điểm 
trong Phật giáo, nói như Thích Nhất Hạnh: “Nếu chúng ta thấy 
được rằng chúng ta và các loài sinh vật khác đều có chung một 
bản thể thì đâu có sự chia cách hay phân biệt, chúng ta sẽ sống 
chung hòa bình với mọi loài và thiên nhiên”. (Thích Nhất Hạnh, 
2010: tr.61)

Để thay đổi một việc gì không phải là điều dễ dàng vì để lại 
tác động lâu dài nhất đó là tác động đến tình cảm, trí óc con 
người. Văn học có khả năng làm được và làm rất tốt điều đó. Với 
những điều đã làm được, tin chắc rằng truyện ngắn Nam Bộ sẽ 
tiếp tục góp thêm tiếng nói mạnh mẽ, nhiệt huyết cho những vấn 
đề môi sinh.  
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     NỮ TỬ 
     XUẤT ĐỊNH
	 	 	 	 	 	 PHAN	CÁT	TƯỜNG

T rong pháp môn Tịnh độ, người ta hay ví dụ về năng lực 
của sáu chữ hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật” bằng câu 

chuyện sau:
Có một vị vua, muốn thử sức mạnh của các lực sĩ trong nước, 

bèn dùng dây thừng trói chặt một người và thách thức xem ai có 
thể giải cứu người này nhanh nhất. Các lực sĩ đều trổ tài, dùng 
toàn lực để bứt sợi dây, nhưng đều thất bại. Một cậu bé thông 
minh đang đứng xem, bèn xin phép nhà vua thử sức. 

Cậu rút trong túi ra con dao bé tí rồi cắt phăng sợi thừng một 
cách nhẹ nhàng.

Và các đại sư Tịnh độ đều ví con dao của cậu bé đó như sáu chữ 
hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật” của hành giả Tịnh độ.

Hành giả không cần đến một khả năng siêu việt nào đó để giải thoát 
sinh tử luân hồi. Chỉ cần đầy đủ niềm tin, tâm nguyện vãng sanh và 
thực hành lão thật niệm Phật là nắm chắc Phật đạo trong cõi phù sinh.

*
Thiền tông thì có công án “Nữ tử xuất định” (tắc số 42 trong 

Vô Môn Quan).
Công án thuật lại câu chuyện vào thời đức Phật, Ngài tổ chức một 

pháp hội và mời tất cả các vị Bồ tát thượng thủ đến tham dự. Bồ tát 
Văn Thù là một trong số đó, nhưng do bận Phật sự phương xa nên đến 
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trễ. Khi ngài Văn Thù đến nơi thì pháp hội đã giải tán, duy chỉ còn 
Thánh nữ Ly Ý đang ngồi nhập định ngay bên pháp tòa của đức Phật.

Lấy làm lạ, Ngài Văn Thù hỏi:
- Bạch Thế Tôn, sao người con gái kia có thể ngồi sát tòa Như 

Lai, trong khi hàng Bồ tát chúng con lại không được phép?
Đức Phật nói:
- Vậy thì ông hãy làm cho cô gái này xuất định đi!
Ngài Văn Thù khẽ búng ngón tay bên lỗ tai cô gái ba lần, nhưng 

cô vẫn hoàn toàn bất động.
Thấy có vẻ như bị thách thức, Ngài Văn Thù bèn vận thần thông, 

đưa cô gái lên cõi trời Phạm Thiên, hy vọng cảnh giới Phạm Thiên 
sẽ làm cô gái bừng tỉnh. Nhưng cô gái cũng hoàn toàn bất động 
như lần trước!

Đức Phật thấy vậy, bảo Ngài Văn Thù:
- Cách đây hàng hà sa cõi Phật về phía hạ phương, có vị sơ địa 

Bồ tát tên là Võng Minh (hay Vô Minh), ông ấy có thể lay động 
được cô gái này!

Ngài Văn Thù thầm nghĩ bậc Thượng thủ Bồ tát như mình 
còn bó tay trước định lực của cô gái, huống hồ gì bậc sơ địa như 
Võng Minh.

Biết ý nghĩ của ngài Văn Thù, đức Phật bèn triệu thỉnh Bồ tát 
Võng Minh đến. Và chỉ cần một cái khảy móng tay nhẹ nhàng, Bồ 
tát Võng Minh liền đánh thức được cô gái, khiến nàng xuất định 
và vui mừng lạy tạ Thế Tôn cùng chư vị Bồ tát trước khi trở về núi 
Linh Thứu.

Công án Thiền này sẽ giúp hành giả ngộ được chỗ khế cơ, khế 
lý của Phật pháp. Thực ra, pháp không có chỗ cao hay thấp, mà chỉ 
là có hợp với căn cơ chúng sanh hay không? Rõ ràng là thần thông 
của Ngài Văn Thù tuy có siêu xuất, nhưng không tương ứng được 
với tâm niệm của cảnh giới định của cô gái, nên không thể kéo 
nàng ra khỏi Tam ma địa được. Còn pháp của Bồ tát Võng Minh, 
tuy là pháp của hàng sơ địa nhưng có thể cảm ứng được cô gái và 
làm cho nàng xuất định.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 161

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

Thật ra, công án này là một phép giả định về Tâm lý học 
thực nghiệm Phật giáo. Nó gần gũi với Tâm lý học Vô thức của 
Sigmund Freud.

Freud đã mặc định đời sống con người trong chỗ tối tăm, u 
mê nhất mà ông gọi là Id. Đó là “Cõi Người Ta” đầy cám dỗ với 
những đam mê, thất tình, lục dục mà tận cùng của cái hố thẳm 
nhầy nhụa đó là “Libido”, dục tính mang nặng chất thú hơn  
chất người... 

Một lần nữa, Freud đã hợp lực với Darwin đẩy loài người về với 
loài khỉ khi tuyên bố: “Mục đích duy nhất của Id là thỏa mãn bản 
năng và khoái cảm...”.

Freud đã kết tội cho Id, mặc dù sau đó ông cũng đưa ra khái 
niệm Ego (Ngã) hay Superego (siêu ngã) để cứu chuộc cái tội lỗi 
tổ tông đang bị quy kết cho Id.

Nhưng chính ở chỗ này, ta mới thấy được cái tâm từ bi của nhà 
Phật cũng như sự vi diệu của Thiền qua công án “Nữ tử xuất định”.

Thánh nữ Ly Ý không nhập đại định trong rừng sâu, mà nhập 
sát tòa đức Phật khi pháp hội vắng người. Kim Cang thừa đã cụ thể 
hóa hành động này bằng hình ảnh cô gái khỏa thân ôm chầm lấy 
đức Phật đang thiền định. Một hình ảnh gợi dục thường bị những 
người bên ngoài Kim Cang thừa lên án gắt gao.

Nhưng đức Phật không lên án, mà Ngài gọi đó là Samadhi (đại 
định), và còn chỉ bày phương tiện để một vị Bồ tát có thể giúp cho 
người nữ thoát cơn đại định này. Đó là cái nhìn tràn đầy chất liệu 
từ bi, khác với cách nhìn kết tội của Freud khi cho rằng Id là nguồn 
gốc tội lỗi!

Và tâm lý học Phật giáo giải quyết vấn đề của thánh nữ Ly Ý 
một cách giản đơn là chỉ cần cái khảy móng tay nhẹ nhàng của 
một người đồng cảm với nàng, như Bồ tát Võng Minh chẳng hạn!

Đó là tâm lý trị liệu theo kiểu Phật giáo, không kết tội, không 
quy chụp, không phân biệt nam nữ, giai cấp... 

Con người chỉ cần biết sống đồng cảm, thương yêu nhau thì sẽ 
dắt dìu nhau đi từ cõi Vô Minh đến Niết Bàn giải thoát. 
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  Đoan tọa
HẠNH	PHƯƠNG

Hãy tự nhủ mình từng phút từng giây
Tự tròn đầy tự thân chân tánh
Phật dạy: muôn vạn quân thù kiếm đao dễ đánh
Tự thân mình nhiếp phục khó khăn thay!
Đi qua phía bên kia thấy màu vàng, màu xanh, màu đỏ
Trở lại phía bên nầy màu tím, màu hồng
Những trắng, những đen, những sắc màu nhá nhem  
       khôn tỏ
Hỏi đâu màu cứu cánh TÂM KHÔNG!
Hãy từng bước đi về nẻo ĐẠO
Đừng men theo bóng tối tham sân si ảnh hiện ma vương
Hãy dừng lại tâm cuồng vô não
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Bất cứ ngón tay nào trên những ngón tay
        tất thảy đều cũng thật dễ thương
Hãy dừng lại trang nghiêm THÀNH ĐẠO
Năm vóc mình sát đất cung kính Ngài ĐIỀU NGỰ   
      PHÁP VƯƠNG
Đấng Thiện Thệ; báo thân hóa thân ứng thân tuyên giáo
Trỏ ngón tay: chân lý tự khơi nguồn.
Gốc bồ đề, cỏ cát tường tự trải
Gọi pháp thân về - đoan tọa kim cương
Phật ngồi đó - không muốn ngồi đó mãi
Hãy đến ngồi đi, nghe Phật nói: - Ơi! con thật dễ thương.
Kìa - bọn nó ma vương - ma đưa lối quỷ đưa đường.
Đang dõi bước - những bước chân mình:
   ngoáo ộp, tinh ranh, hùm hổ ta đây
   ra mình dõng dạc
Đang kính sợ phong thái ngồi đĩnh đạc
Đức Phật nơi bệ cỏ cát tường.
Đức Phật dạy, ta là Phật hóa thân hiện xuống
Để vời người tiếp bước bi trí dũng đi lên
Chớ vụng dại nghi ngờ miệng lời ấp úng
Pháp thân ai cũng vững chãi ngôi đền!
Phật tánh ở trong người mỗi có
Thế nên luôn khởi niệm trong lành
Phật thành đạo cho mình thêm tỏ
Ngọc trong mình tự tánh long lanh
Phật thành đạo cho ta cùng thành đạo
Cho mẹ già uống ngụm nước thanh lương
Cho em bé thoát xích xiềng thô bạo
Cả ba ngàn thế giới sáng ÁNH ĐẠO VÀNG tuôn.
Phật thành đạo! cho mình thành đạo
Tự đại thành pháp thể kim cương
Vượt tam giới trùng trùng áo não
Pháp thân ta đoan tọa cát tường.
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 Sơ quát về Nhân Duyên
         trong đạo Phật qua Duy Thức Học
	 	 	 	 	 	 KHÁNH	HOÀNG
 

T heo định nghĩa thông thường, Nhân Duyên là nguyên nhân 
phát khởi đầu tiên, nguyên nhân chánh yếu (Nhân) và là 

các điều kiện cần thiết bổ sung, phụ trợ vào Nhân (Duyên) để 
xuất sinh, cấu thành, hiện khởi tất cả các sự vật, hiện tượng.  Nhân 
Duyên là một trong những đạo lý cao sâu, vi tế,nhỏ nhiệm nhất 
của đạo Phật bởi chính Nhân Duyên đóng vai trò quyết định trong 
sự hình thành thể dạng và cảnh tướng xuất sinh, hiện khởi của tất 
cả các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi là tên gọi chung cho các pháp 
có thể chất cấu tạo do nhân duyên tập hợp đầy đủ mà phát khởi, 
sinh thành (tạm gọi là nghĩa “Có”) rồi cũng do nhân duyên chia 
lìa thiếu vắng mà tiêu hao, diệt hoại (tạm gọi là nghĩa “Không”).  
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Trong Luận Đại Thừa Bách Pháp (100 pháp), Duy Thức Học phân 
định tất cả pháp (sự vật) trong vạn hữu vũ trụ ra 100 pháp, chia ra 
5 nhóm là Sắc, Tâm vương, Tâm sở, Tâm Bất Tương Ưng Hành, 
và Vô Vi. Ngoại trừ nhóm pháp Vô Vi (có 6 pháp là: Hư không 
Vô Vi, Trạch Diệt Vô Vi, Phi Trạch Diệt Vô Vi, Bất Động Diệt 
Vô Vi, Thọ Tưởng Diệt Vô Vi, và Chơn Như Vô Vi), 4 nhóm 
còn lại có 94 pháp (bao gồm nhóm 8 pháp Tâm Vương, nhóm 11 
Sắc pháp, nhóm 51 Tâm Sở, và nhóm 24 Bất Tương Ưng Hành 
pháp) đều thuộc về pháp Hữu Vi. Do vậy, có thể xem tất cả các sự 
vật thuộc về đời sống thường nhật của con người và chúng sanh 
(các loại sinh vật bao gồm các loại động vật, thực vật, vi sinh 
vật...), như  thân tâm chúng sanh, các môi trường, hoàn cảnh sinh 
sống, sinh hoạt, các dạng loại thuộc về Khí Thế Gian (như sông 
biển, rừng núi, đất đá..., cả các ý niệm về khổ-vui, mau-chậm, 
nhiễm-tịnh, về bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, đều  thuộc về 
pháp Hữu Vi. Tựu trung, pháp Hữu Vi là những pháp có liên hệ, 
dính mắc đến nhân duyên, là những pháp tuy có tác dụng, nhưng 
không thường trụ, luôn biến chuyển theo chu kỳ sanh-lão-bệnh- tử 
(chúng sinh) hoặc thành-trụ-dị-diệt, thành-trụ-hoại-không  (Khí 
Thế Gian, sự vật khách quan bên ngoài). Trái với pháp Hữu Vi, 
pháp Vô Vi là những pháp không có tác dụng sanh diệt như pháp 
Hữu Vi; và cũng không có liên hệ, dính mắc đến nhân duyên nên 
được xem là pháp thường trụ.

Trong  kinh Lăng Già (Dịch giả Phạn - Hán: Pháp sư Tam Tạng 
Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La (394-468), dịch giả Hán - Việt: Hòa 
Thượng Thích Duy Lực (1923-2000), phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ 
Tâm, đức Phật đã khai thị cho Bồ tát Đại Huệ về nghĩa lý của 2 
Duyên và 4 Nhân như sau:

“Khi ấy, Đại Huệ Bồ tát lại bạch Thế Tôn rằng: “Cúi xin Phật 
thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp, do giác đựơc tướng 
nhân duyên, khiến con và các Bồ tát được lìa tất cả tánh của vọng 
kiến hữu vô, chẳng vọng chấp các pháp Tiệm sanh, hoặc Đốn 
sanh, hoặc Tiệm Đốn cộng sanh”.
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Phật bảo Đại Huệ: Tất cả pháp có hai thứ duyên tướng, là 
ngoại duyên và nội duyên.

 Ngoại Duyên là: Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợi dây, nước, gỗ, 
nhân công, các thứ phương tiện làm duyên, sanh ra cái bình như 
bình đất, còn các thứ tơ, lụa, lát chiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do 
ngoại duyên phương tiện sanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng 
ngoại Duyên. 

Thế nào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa 
hợp gọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới, nhập, 
gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốn chẳng sai biệt, mà 
phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt, ấy gọi là pháp Nội Duyên. 

Đại Huệ! Nói về nhân gồm có sáu thứ, ấy là: Đương hữu nhân, 
Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân, Đối đãi nhân.

1. Đương hữu nhân: Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nay hay làm 
nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khả tư nghì, đương lúc 
đó làm nhân, nên gọi là Đương hữu nhân.

2. Tương Tục nhân: Vì bên trong nương thức thứ tám và thức 
thứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làm nhân 
sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huân tập chủng 
tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, mà quả nhiễm tịnh theo đó 
liên tục sanh khởi chẳng dừng, nên gọi là Tương Tục nhân.

3. Tướng nhân: Do cái đẳng vô gián duyên (duyên chẳng gián 
đoạn) làm ra tướng vô gián, sanh ra quả tương tục. Nơi tương tục 
có tướng vô gián đã lìa nơi nhân mà chưa đến nơi quả, vì nó chẳng 
gián đoạn cho nên tương tục. Vì ở nơi chính giữa của nhân và quả 
mà có tướng, nên gọi là Tướng nhân.

4. Tác nhân: Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệp tăng 
thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, do thân 
thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xe Thất Bửu từ 
hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng. Vì cảnh chẳng thể sanh 
quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng, Luân Vương mới có thể làm 
ra thắng nhân. Vì tâm làm tăng thượng duyên cho cảnh (Bánh xe 
bay), nên gọi là Tác nhân.
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5. Hiển Thị Nhân: Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướng 
năng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướng v. v... 
gọi là Hiển Thị Nhân.

6. Đối Đãi Nhân: Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạn đứt, 
mà ngay đó tánh “chẳng vọng tướng” sanh khởi. Đại Huệ! Tự 
tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượt sanh, chẳng cùng 
lúc sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thì chẳng phân biệt được 
năng tác, sở tác, vì chẳng có tướng nhân. Nếu lần lượt sanh thì 
chẳng có tự tướng, cho nên chẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng 
sanh con thì không được gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm 
nhân đối đãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, 
không có con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau mà 
sanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

Đại Huệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhân 
của tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâm hiện ra thọ 
dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoại tánh, phi tánh; thực ra 
Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh hai thứ đều chẳng thể sanh. Cho 
nên phải lìa hai thứ kiến chấp đó”.

Qua đoạn kinh văn trên, ta có thể rút ra các nhận định như sau:
1) Ở quyển 1 kinh Lăng Già, Bồ tát Đại Huệ đã dùng bài kệ để 

tha thiết, cung kính hỏi đức Phật về độ môn Đại Thừa và diệu tâm 
Chư Phật, về tất cả tướng trạng, cảnh giới nhị biên trong tâm thức 
như Niệm Trong Sạch, Niệm Tăng Trưởng, Mê Hoặc, Mê Tăng 
Trưởng, cách giáo hóa cõi Phật, Chúng Sanh, Ngoại Đạo, Thọ, Vô 
Thọ... Do vậy, đức Phật đã thuyết về Sanh-Trụ-Diệt của 3 thứ thức 
(Chơn Thức, Hiện Thức, và Phân Biệt Sự Thức) tương ứng với 3 
thứ tướng (Chơn Tướng, Nghiệp Tướng, và Chuyển Tướng). Các 
thứ Thức này có các tướng Sanh-Trụ-Diệt như huyễn, như hóa, 
nhưng chúng sanh phàm phu theo nghiệp lực lại bất giác nên cứ 
bám víu các tướng này mà khởi lên các kiến chấp, gây tạo thêm 
nghiệp quả khiến cứ mãi chịu trôi lăn, phù trầm trong đường sanh 
tử-luân hồi. Đến quyển 2 kinh Lăng Già, đức Phật đã thuyết về lý 
Nhân Duyên do Bồ tát Đại Huệ thị hiện thỉnh cầu tha thiết mong 
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cầu giác liễu đựơc tướng nhân duyên, khiến Ngài và các Bồ Tát 
“được lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọng chấp các 
pháp Tiệm sanh, hoặc Đốn sanh, hoặc Tiệm Đốn cộng sanh.

2) Trong các tìm hiểu, suy xét, nhận định về Nhân Duyên, 
phàm phu thế tục, chúng sanh hữu tình nơi Dục Giới (cả các bộ 
môn khoa học - kỹ thuật) thường chỉ tập trung nhắm đến việc giải 
thích về căn nguyên và về cấu thành của vũ trụ vạn vật với mục 
đích khai thác thiên nhiên, xây dựng phương tiện duy trì cùng phát 
triển đời sống tiện nghi vật chất, an toàn, phong phú, đồ sộ, khang 
trang, lộng lẫy, hào nhoáng... Mục đích này nhằm phục vụ cho ý 
hướng tồn sinh và hưởng thụ của phàm phu mê chấp cảnh vật nơi 
Dục Giới. Điều này khiến có thêm rất nhiều ràng buộc tham ái, 
các sinh sôi bám rễ buộc ràng chắc chắn hơn vào cõi Dục. Trái lại, 
Phật đạo tập trung và nhấn mạnh đến ý hướng giải thoát, ý hướng 
tu tập Kiến Đạo và Tu Đạo, ý hướng đoạn trừ các vướng mắc, 
chấp thủ hư huyễn để không còn trầm luân sanh tử trong Tam Giới  
(Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới). Điều này khiến Phật đạo xem 
tất cả môi trường bên ngoài tâm thức chỉ  đều thuộc về một nhóm 
Sắc pháp, một nhóm trong 6 nhóm của Duy Thức Học. Nhóm Sắc 
pháp này có 11 pháp bao gồm 6 trần cảnh (sắc, thanh,hương, vị, 
xúc, pháp) và 5 căn thân: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như thế, tất 
cả vũ trụ, thiên nhiên (biển, sông, rừng, núi...), những nơi cư trú, 
những nơi sinh hoạt của chúng sinh cùng thân thể, dạng tướng thân 
căn chúng sinh đều chỉ là Sắc pháp. 11 Sắc pháp này không được 
xem là Nhân mà chỉ là Duyên, là Ngoại Duyên, một trong 2 duyên 
được nêu ở đoạn kinh văn trên.

3) Trong ý hướng tu tập giải thoát, kinh Lăng Già minh định  
6 Nhân và 2 Duyên được cảm nhận qua lăng kính Duy Thức Học 
như sau:

1. Đương Hữu Nhân (tạm gọi là “Nhân Đang Có”): chính là Đệ 
Bát Thức hay A Lại Da thức. Thức này là “Tâm Sanh Diệt”, có tánh 
vô phú, vô ký; thường xuyên động chuyển ào ạt như thác nước cùng 
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với 5 tâm sở căn bản của nó là Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, và Tư. Như 
được diễn tả bởi 4 câu kệ  trong Duy Thức Tam Thập Tụng:

“Thị vô phú, vô ký              (Tạm dịch: Là vô phú, vô ký
Xúc đẳng diệc như thị        (5 tâm sở) Xúc... cũng như vậy
Hằng chuyển như bộc lưu  Luôn chuyển như dòng thác mạnh
A La Hán vị xả”                 Giai vị A La Hán mới xả bỏ)
Tánh Vô Phú của A lại Da thức được cảm nhận là thể tánh 

mênh mang, lồng lộng (‘hạo hạo'), hồn nhiên, không bị buộc ràng, 
không bị vướng chấp không bị vướng chấp bởi bất kỳ ý niệm phân 
biệt, so sánh, diễn đạt qua ngôn ngữ văn tự nên kinh gọi A Lại 
Da thức là “bất khả tư nghì”. Đây cũng chính là cảnh giới “Vô Sở 
Trụ”, cảnh giới của duy nhất một Xả thọ, không có thọ nào khác 
(tức là không còn có Ưu thọ, Khổ thọ, Hỷ thọ, Lạc thọ) mà trong 
kinh Kim Cang  đức Phật đã khai thị cho trưởng lão Tu Bồ Đề về 
phương cách hàng phục và an trụ vọng tâm.

A Lại Da thức được xem là biến thể, hoặc nói rõ hơn có thể 
xem là thoái thể từ căn nguồn Như Lai Tàng, từ Chơn Như, giác 
thể thanh tịnh, thường trụ. Chơn Như thật không có biến, không có 
thoái nhưng chỉ là do chúng sanh phàm phu mê mờ vọng chấp, thủ 
trước trần cảnh khiến không thấy, không biết, không cùng tương 
ưng được với Chơn Như. Dù vậy, có thể tạm xem A Lại Da thức là 
cầu nối giữa Chơn Tâm (Giác Thể thanh tịnh, Chơn Như, Như Lai 
Tàng) và Vọng Tâm (8 thức Tâm Vương).

A Lại Da có công năng tích chứa chủng tử nghiệp thức nên thức 
này còn có tên gọi là Tàng Thức (hoặc “Tạng Thức”). Nhờ vào 
Tàng Thức, các chủng tử đã được gây tạo bởi 3 nghiệp (thân, khẩu, 
ý) có nơi tàng trữ, tích chứa thật an toàn, không bị mất mát, hư hao 
từ đời này qua đời khác trong vô lượng kiếp sống của tất cả chúng 
sinh. Điều này giúp làm sáng tỏ qui luật Nhân Quả trong đạo Phật 
“làm lành hưởng phước, gây ác chịu tội” mà không có một phương 
cách nào có thể khiến giúp thoát ra khỏi “lưới trời lồng lộng”, “trời 
cao có mắt” này ngoại trừ gia công tu tập chuyển hóa tâm thức, 
tiêu trừ chủng tử tập khí nơi các bậc Thánh Hiền.
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Mặt khác, trong 8 thức Tâm Vương, A Lại Da thức còn là căn 
nguồn sinh xuất ra 7 thức còn lại (gọi là 7 Chuyển Thức) nên A 
Lại Da thức còn có tên gọi là Căn Bản Thức. Căn Bản Thức là 
cái nhân mà tất cả chúng sanh đều đang có (nên được gọi tên là 
“Nhân Đang Có”). Nhưng do vì cái Nhân này quá vi tế, quá thẳm 
sâu và mênh mang nên dù là ‘đang có' mà chúng sinh, phàm phu 
lại không thể nhận biết được. Chỉ có những bậc hiền thánh đã Kiến 
Đạo và đang nỗ lực tu tập tăng tiến đến Kiến Tánh mới bắt đầu 
từng phần thấy được “Nhân Đang Có” này mà thôi. Tuy nhiên, 
thấy được “Nhân Đang Có” mới chỉ là “Kiến Đạo” (tương đương 
với quả vị Tu Đà Hoàn của Thanh Văn thừa, hoặc quả vị Sơ Địa 
Bồ Tát bên Bồ tát thừa), cần phải vượt qua “Nhân Đang Có” mới 
gọi là “Kiến Tánh”(tương đương với quả vị A La Hán của Thanh 
Văn thừa, hoặc quả vị Bát Địa Bồ tát bên Bồ tát thừa). Các kinh 
luận Phật đạo nêu rõ sau khi Kiến Tánh, A Lại Da thức không còn 
bị nhiễm ô thêm nữa mà dần dà được thanh tịnh hóa rồi cuối cùng 
có tên gọi là Vô Cấu thức hoặc Bạch Tịnh thức nơi quả vị Phật.  

Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có chuyện về ngài Nam 
Nhạc Hoài Nhượng (677-744) đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ 
Năng (638-713). Tổ hỏi:”Đem vật gì đến?”;  Ngài mịt mờ, trả lời 
không được. Phải đến 8 năm sau, Ngài chợt tỉnh, đến trình Tổ câu 
trả lời sau: “Nói là một vật là không đúng.”Tổ hỏi: “Lại có thể 
đạt được chăng?” Ngài đáp: “Tu chứng tức chẳng không, nhiễm 
ô tức chẳng được”...   

2. Tương Tục Nhân (tạm gọi là “Nhân Liên Tục Tiếp Nối 
Nhau”): được xem là công năng của các chủng tử và của các hiện 
hành. Công năng này có 2 chiều trái ngược nhưng  lại tương quan 
mật thiết nhau: chiều chủng tử sinh hiện hành và chiều hiện hành 
huân chủng tử. Hai chiều hướng này có diễn biến tóm lược như 
sau: khi Tiền Lục Thức tiếp xúc với 6 cảnh trần (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc,pháp) thiện-ác, các chủng tử sẵn có nơi A Lại Da thức (còn 
được gọi tên là “Bản Hữu Chủng Tử” hoặc là “chủng tử cũ”) được 
kích hoạt, khởi động để phát ra hiện hành lành-dữ là công năng 
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tập khí về phân biệt, nhận biết, so sánh, suy lường, đánh giá, buồn 
vui, thương ghét... nơi Mạt Na thức tư lương chấp ngã và nơi Ý 
thức tư duy chấp pháp. Các hiện hành chấp ngã, chấp pháp này 
chính là kết quả của chiều hướng chủng tử sinh hiện hành. Sau đó, 
ở chiều hướng Hiện Hành huân Chủng Tử, các hiện hành (vừa có 
ở giai đoạn trên) không bị diệt mất đi mà lại được huân tập, tồn 
tại, và được cất chứa nơi A Lại Da thức dưới dạng các chủng tử. 
(các chủng tử này được gọi tên là Chủng Tử Mới Có, hoặc “Tân 
Huân Chủng Tử”, hoặc “Thỉ Hữu Chủng Tử”). Duy Thức Học gọi 
2 chiều hướng công năng chủng tử- hiện hành này là “Do ba pháp 
cấu thành hai tầng nhân quả”. Ba pháp là bản hữu chủng tử, hiện 
hành và tân huân chủng tử; hai tầng nhân quả là chủng tử sinh 
hiện hành và hiện hành huân chủng tử.  Công năng tương tác giữa 
Chủng Tử và Hiện Hành vừa làm nhân, vừa làm quả cho nhau 
được gọi là Nhân Quả Đồng Thời.  Công năng sinh tạo nhân quả 
nơi tâm thức cứ thế lưu chuyển mãi, không ngưng nghỉ nên được 
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Kinh gọi là “Tương Tục Nhân”. Quả này được sanh khởi từ sự 
nương theo tập khí chủng tử của Tương Tục Nhân, tương ưng với 
Tương Tục Nhân,  được gọi tên là Đẳng Lưu Quả.

Đây cũng là giai đoạn bắt đầu có sự hòa hợp của Căn, Trần, 
và Thức (gọi là “Tam Hòa Hợp”) để khởi sinh ra 12 Xứ (6 Căn, 
6 Trần) và 18 Giới (6 Căn, 6 Trần, 6 Thức) nơi tâm thức. Rồi từ 
nơi Xứ và Giới, mà các Uẩn cũng được tích tụ, dần dà được hình 
thành cùng tăng trưởng khiến phủ che, mờ lấp Giác Thể thanh tịnh 
thường hằng như Kinh chỉ rõ: “Vì bên trong nương thức thứ tám 
và thức thứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài 
làm nhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v...”.    

Chủng tử là nơi tận cùng có thể nói đến về Lý Nhân Duyên. Vì 
đó là nơi không thể mô tả, diễn thuyết, lìa xa ngữ ngôn thế tục. 
Chủng tử vô hình, vô tướng mà lại thiên biến vạn hóa, sinh tạo ra 
tất cả sự vật, hiện tượng trong Tam Giới (Dục giới, Sắc giới, Vô 
Sắc giới). Quan trọng là chủng tử không thể bị hủy diệt bởi gậy 
dao đạn bom mà chỉ có thể dần được chuyển hóa qua tu tập: sau 
giai đoạn Kiến Đạo, các bậc Thánh Bồ Tát Đăng Địa và các bậc 
Thánh Thanh Văn bắt đầu giai đoạn Tu Đạo, tu tập chuyển hóa 
chủng tử qua thành tựu 4 chuyển y (chuyển đổi chỗ sở y hay chỗ 
nương tựa). Đó là chuyển hóa 8 Thức trở về 4 Trí: chuyển Ý Thức 
về Diệu Quán Sát Trí, chuyển Mạt Na Thức về Bình Đẳng Tánh 
Trí, chuyển Tiền Ngũ Thức về Thành Sở Tác Trí, và chuyển A Lại 
Da Thức về Đại Viên Cảnh Trí.

Khế Kinh có bài kệ khai thị về chủng tử như sau:
“Vô thỉ thời lai giới               (Tạm dịch: “Xa xưa chủng tử đã đến
Nhứt thiết pháp đẳng y       Tất cả pháp đều nương
Do thử hữu chư thú             Do đây có ra mọi loài sinh vật
Cập Niết Bàn chứng đắc”  Cùng chứng đắc Niết Bàn)
(Chữ “Giới” trong bài kệ này chính là chỉ cho chủng tử).
Điểm đặc biệt khác cần được ghi nhận là cũng chính do nơi 

công năng của chủng tử và hiện hành nên khiến có sự hình 
thành, xuất sinh ra 7 Chuyển Thức. 7 Chuyển Thức này được 
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gọi tên làTiền Thất Thức  (Bảy Thức Trước). 7 Chuyển Thức 
gồm có Mạt Na thức (Ý, Ý Căn, Đệ Thất Thức) có công năng 
tư lương chấp ngã;  Ý thức (Đệ Lục Thức) có công năng tư duy 
liễu biệt, chấp trước trần cảnh (chấp pháp); và 5 thức còn lại 
(gọi là Tiền Ngũ Thức) bao gồm Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ 
Thức, Thiệt Thức, Thân Thức  có công năng tiếp nhận trần cảnh 
để đưa tướng dạng trần cảnh đến Ý Thức liễu biệt. Đây là từ 
nơi thức A Lại Da nay đã có sự động chuyển theo cảnh trần, về 
hướng sinh tạo nghiệp quả mà xuất sinh ra Tiền Thất Thức. Các 
vị thiền sư do đó thường nhắc nhở đệ tử không quên việc này. 
Có thiền chuyện ngắn như sau: “Một vị tăng hỏi thiền sư Thiên 
Nhan: “Thế nào là Lý Bản Thường?”. Thiền sư Thiên Nhan 
đáp: “Động”. Vị tăng lại hỏi” “Khi động thì sao?”. Ngài đáp: 
“Chẳng phải Lý Bản Thường”...

3. Tướng Nhân (tạm gọi là “Nhân Hiện Khởi Tướng”): Nếu A 
Lại Da thức là Đương Hữu Nhân ( “Nhân Đang Có”), các Chuyển 
Thức và các công năng của Chủng Tử cùng Hiện Hành là Tương 
Tục Nhân (“Nhân Liên Tục Tiếp Nối Nhau”) thì đến đây, các 
Tướng hiện khởi nơi tâm thức chính là “Nhân Hiện Khởi Tướng”. 
Đó là do từ nơi Chuyển Thức (nội tâm), bắt đầu có thêm sự hoạt 
động của Ý thức trong sự nhận biết, phân biệt, liễu biệt trần cảnh 
bên ngoài (ngoại cảnh) mà manh nha hiện khởi ra các tướng. Như 
thế, Tướng Nhân phân định rạch ròi về 2 Duyên (Nội Duyên và 
Ngoại Duyên) mà đoạn kinh văn trên đã nêu.

Để ngăn tránh việc khởi hiện vọng tưởng rồi bị tác động bởi 
vọng tưởng, điều cần thiết là cần nhận biết ra Tướng Nhân này 
càng sớm càng tốt. Như đức Phật đã khai thị cho ngài trưởng lão 
Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư 
vong. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai” (Tạm 
dịch: “Nếu còn chỗ có tướng, đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng 
không phải tướng, tức thấy Như Lai”).   

Từ nơi Tướng Nhân, nếu nhanh nhẹn trở về nguồn Bản Thức mà 
thấy lại được Bản Giác cũng không xa. Nhà Thiền có rất nhiều câu 
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chuyện nói về Nhân Hiện Khởi Tướng này. Như câu chuyện của 
ngài Bá Trượng Hoài Hải (724-814) cùng thầy là thiền sư Mã Tổ 
Đạo Nhất (709-788): “Sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, có bầy vịt trời 
bay qua. Mã Tổ hỏi “Là cái gì?” Sư thưa: “Bầy vịt trời”. Mã Tổ 
lại hỏi:”Bay đi đâu?”. Sư liền đáp: “Bay mất rồi”. Mã Tổ bèn nắm 
mũi Sư kéo mạnh. Đau quá, Sư kêu la thất thanh. Mã Tổ liền bảo: 
“Lại nói bay qua mất đi”. Ngay dưới lời này, Sư liền tỉnh ngộ”.

4. Tác Nhân (tạm gọi là “Nhân Tác Dụng”): từ nơi Tướng Nhân, 
Ý thức lại bắt đầu có thêm tác dụng tạo nghiệp: đó là duyên vào 
cảnh trần, Ý thức lại phân biệt đầy đủ và sâu sắc mọi khía cạnh 
trong ý hướng chấp ngã. Ý hướng chấp ngã này có đủ ở 2 phương 
diện Ngã Tướng và Pháp Tướng. Từ nơi chấp mắc Ngã tướng và 
Pháp tướng, Ý thức khởi lên đủ mọi dạng loại tâm sở thiện và ác  
(Duy Thức Học liệt kê 51 món tâm sở thiện và ác) mà trong đó các 
tâm sở Căn Bản Phiền Não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) là 
chính yếu nơi phàm phu thường tình .
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Các tâm sở thiện hoặc ác nơi Ý thức này chính là Tác Nhân, 
nhân nơi nội tâm chính yếu để khiến trổ sinh ra những quả báo 
phiền não, vọng tưởng, nghiệp quả. Tác Nhân được kinh Lăng 
Già gọi là Tăng Thượng Duyên,  với ý nghĩa là “tạo nghiệp tăng 
thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, do thân 
thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xe Thất Bửu từ 
hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng”.

Để ngăn ngừa, tránh bớt đi sự hiện khởi và hình thành Tướng 
Nhân, việc giữ Giới cùng gia công tu tập Tịnh Tâm cùng Thiền 
Định Tỉnh Giác  là điều không thể thiếu sót.

5. Hiển Thị Nhân (tạm gọi là “Nhân Hiển Lộ”): là các vọng tưởng 
nay đã hiển lộ rõ ràng nơi Ý thức để có ra các sự tướng  như phân 
biệt, đánh giá, định lượng trần cảnh và có thêm đủ thứ phiền não như 
thương yêu, ghét bỏ, sân giận, u mê... qua các sự tướng  đó. Các vọng 
tưởng này chính là “Nhân Hiển Lộ” và cũng được gọi là Ý nghiệp, 
nguyên nhân gần nhất để phàm phu chiêu cảm, gây tạo thêm nghiệp 
quả nơi Thân (cử chỉ, hành động) gọi là Thân Nghiệp và/ hoặc nơi 
Khẩu (lời nói, ngôn ngữ) gọi là Khẩu Nghiệp.  Như kinh khai thị: Sự 
vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướng năng tác, sở tác, như cây đèn 
chiếu soi hiển thị sắc tướng v.v... gọi là Hiển Thị Nhân”.

6. Nhân Đối Đãi (tạm gọi là “Nhân Đối Ứng Nhau”):  Đây là 
sự đối ứng căn bản trong lý Nhân Duyên của Phật Đạo. Sự đối ứng 
này là do từ hai bên, bên thứ nhất bao gồm các Nhân sanh khởi 
vọng tưởng (gồm tất cả các Nhân vừa nêu trên, từ Đương Hữu 
Nhân đến Hiển Thị Nhân);  bên thứ hai  chính là Chơn Như thanh 
tịnh, thường hằng (mà Kinh gọi là “Tánh Chẳng Vọng Tướng”).  
Khi bên thứ nhất (vọng tưởng) bị hoại diệt, không còn hiện hữu 
nữa thì không phải là trở thành như ngoan không, trống rỗng, tuyệt 
đối không có gì mà vẫn còn có tồn tại bên thứ hai (Chơn Như)  như 
Kinh khai thị: “lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạn đứt, mà ngay đó 
tánh “chẳng vọng tướng” sanh khởi”. 

(Còn tiếp)
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   Thần Quan Công
	 	 	 	 	 	 	 ĐAVIS	LE

Gần đây, dư luận khá ồn ào về việc các Thần Thánh Trung 
Hoa được thờ tại các Hội Quán cũ của người Hoa mà chủ 

yếu là Sầm Nghi Đống có bài vị trên ban Quan Công khiến nhiều 
người phàn nàn “lây” sang cả Quan Công. Và trước đó cũng có 
nhiều bài viết so sánh vị Thần này với đức Thánh Trần của Việt 
Nam về chiến công... rồi bàn xem có nên thờ hay không? 

Thật ra, việc so sánh hai nhân vật khác xa nhau về niên đại là 
điều khập khiễng, hay như nhiều khía cạnh khác nhau của Quan 
Công như là một vị Thần Tài thì rõ ràng rất khác với Trần Hưng 
Đạo. Hơn hết, Thánh Quan Đế không hẳn được thờ cúng vì gốc 

gác Quan Vũ tự Vân 
Trường mà chúng ta ấn 
tượng qua Tam Quốc 
Diễn Nghĩa đâu! Thậm 
chí, ông còn được tôn là 
Quan Phu Tử, Quan Vũ 
được Thanh Cao Tông 
truy tặng là Sơn Tây 
Quan Phu Tử, Khổng Tử 
do dân gian phong, gần 
như ngang với Khổng 
Phu Tử một địa vị rất 

Bàn thờ Quan Vũ trong 
nhà cổ Huỳnh Thủy Lê 
ở Sa Đéc
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đáng kinh ngạc tại Trung Quốc nhưng cũng không phải là khía 
cạnh mà người ta hay thờ cúng. Đây có thể nói là một hộ thần nổi 
tiếng nhất của người Hoa từ hai triều Minh, Thanh trở lại đây đặc 
biệt là từ cuối đời Thanh nhưng chủ yếu do sự linh dị theo dân gian 
và cả sự mô tả về văn học như cao lớn, mặt đỏ, râu dài... thần khí 
uy phong khác thường. Ông ta cũng không phải một anh hùng dân 
tộc của Trung Hoa nên các sự bàn tán so bình theo xu hướng dân 
tộc chủ nghĩa, mối quan hệ Việt - Hán... là không cần thiết. Sau 
đây xin liệt kê vài điểm về vị thần đặc biệt xuất hiện ở nhiều tôn 
giáo, tín ngưỡng, cộng đồng dân tộc này:

- Vị thần này xuất hiện với nhiều khía cạnh như hộ pháp thế tục, 
thần trừ tà, thần tài, thần hộ quốc, thần bang hội, thần đứng đầu 
võ miếu... được gắn với nhân vật lịch sử cuối đời Đông Hán gọi là 
Quan Vũ quê ở Sơn Tây sau làm tướng cho Lưu Bị nhà Thục Hán. 
Sau Quan Vũ tử trận tại thành Tương Dương, thủ cấp được đem 
về Lạc Dương cho Tào Tháo. Sau khi chết, ông cũng chưa phải 
thần thánh lớn gì cả mà được nhân dân cúng tế để khỏi tác oai gây 
hoảng sợ cho họ.

- Đến khoảng đời Tùy có ghi chép việc ông được Tổ phái Thiên 
Thai là Trí Khải Đại sư quy y cho và phát tâm hộ trì làm Hộ pháp 
nhưng chủ yếu là tại chùa và núi ở vùng đó tức như bên Việt Nam 
gọi là Bản Cảnh chứ chưa phải được thờ cúng nhiều ở các chùa hay 
làm Thần ở vùng miền, quốc gia gì cả.

- Giữa thời Đường khi bắt đầu xây Võ Miếu thì Quan Vũ cũng 
chưa được đem vào thờ, đến năm 782 đời Đường Đức Tông mới 
cho vào nhưng địa vị khá khiêm tốn.

- Đến thời Ngũ Đại Thập Quốc, nhà Hậu Thục (934-965) truy 
phong Gia Cát Lượng, Trương Phi lên tước Vương nhưng ông  
thì không.

- Đời Bắc Tống thì Thái Tổ triều này chê ông thua trận nên đưa 
ra khỏi Võ Miếu. Cũng từ khoảng thời Tống thì Đạo giáo cũng 
đem ông về thờ làm Thần trừ tà.

Vua cuối của Bắc Tống là Tống Huy Tông bắt đầu phong Vương 
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cho ông và phong làm Sùng Ninh Chí Đạo Chân Quân khiến địa vị 
trong Đạo giáo cao cấp dần.

- Sang thời Nam Tống địa vị ông cũng dần được nâng lên, Thần 
Thánh hóa nhiều chuyện linh dị hơn, được các vua Cao Tông, 
Hiếu Tông gia phong nhiều và cũng chen chân vào hàng ngũ các 
Thần Hộ quốc.

- Tuy làm Hộ Quốc Sùng Ninh Chân Quân của Nam Tống 
nhưng sự nghiệp “hiển Thánh” của Quan Công càng cường thịnh 
khi nhà Nguyên cai trị Trung Hoa.

- Thời nhà Minh, do được Chu Nguyên Chương tin rằng ông đã 
có công phù trợ nên được xây Quan Công Miếu ở kinh đô.

Khi tổ thứ 5 của Phái Karmarpa đến Bắc Kinh theo lời mời của 
Chu Đệ, ông cũng theo Đại sư về tận Tây Tạng và được Đại sư cho 
làm Hộ pháp của Tổ đình Sở Bố, được ở ngọn núi sau chùa, ông còn 
được biết đến với cái tên Sangharama cũng tương tự như chùa của 
Đại sư Trí Khải thì ông cũng là dạng Hộ pháp riêng của bản cảnh.

Các đời sau như Thần Tông, Tư Tông đã đẩy ông lên hàng Đại 
Đế, Quan Thánh Đế Quân, Thiên Tôn, đến năm 1630 thì ông được 
coi như Thần Hộ Quốc của nhà Minh địa vị cũng chả kém mấy so 
với Huyền Thiên Chân Vũ.

- Thời gian ngắn sau đó, nhà Thanh từ Quan ngoại vào làm chủ 
Trung Nguyên nhưng chính đây mới thời kỳ phát triển cực thịnh 
của tín ngưỡng về Quan Công.

Ngay từ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã rất hâm mộ ông và quân lính 
cũng coi ông là Hộ Thần khi ra trận. Sau này, Thuận Trị tôn ông 
là “Trung Nghĩa Thần Vũ Quan Thánh Đại Đế”.

Ung Chính thì truy phong cho cụ, ông, cha của Quan Công lên 
tước Công, ra lệnh toàn quốc lập võ miếu thờ ông và dùng nghi lễ 
ngang với Khổng Tử!

Càn Long phong ông lên làm Sơn Tây Quan Phu Tử địa vị 
chính thức ngang với Khổng Phu Tử.

Hàm Phong thì truy phong cho cụ, ông, cha của ông lên tước 
Vương. Quang Tự phong cho ông là Trung Nghĩa Thần Vũ Linh 
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Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Hộ Quốc Bảo Dân Tinh Thành Tuy 
Tĩnh Dực Thánh Tuyên Đức Quan Thánh Đại Đế (忠義神武靈
佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊讚宣德關聖大帝)”; danh hiệu 
26 chữ này là danh hiệu duy nhất dài nhất của ông, dài hơn thụy 
hiệu các vị Hoàng đế.

Như vậy, đây là trường hợp rất kỳ lạ, không phải người Trung 
Quốc ban đầu không biết ông là tướng thua trận nhưng việc thờ 
cúng ông chủ yếu dựa vào sự linh dị dân gian, sự thúc đẩy bởi các 
vua ở các triều du mục như Nguyên, Thanh nơi hình ảnh võ tướng 
oai phong được yêu thích cũng như do Quan Công ít tính dân tộc 
kháng địch như Nhạc Phi... Ông cũng là vị thần vượt qua sự phân 
chia dân tộc nên được rất nhiều thế lực đối kháng nhau như Tống-
Nguyên, Nguyên - Minh, Minh - Thanh cùng thờ cúng.

Thậm chí, bang hội ngầm như Hội Tam Hoàng vốn xuất phát từ 
hội Phản Thanh cũng thờ cúng vị này, chính thế lực Kinh Tài hùng 

Tranh vẽ 
Quan Vũ 
thời Càn Long



TỦ SÁCH PHẬT HỌC180

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

mạnh này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển tín ngưỡng về ông. 
Đôi khi các Hội còn gọi ông là Quan Nhị Gia như nhắc nhở nhau 
về tình huynh đệ dù rằng đó chỉ là chi tiết văn học hư cấu.

Từ thời Càn Long, ông được xếp vào Thần Tài nên càng hòa 
nhập vào đời sống dân gian. Dù không buôn to bán lớn như Phạm 
Lãi nhưng với mức độ nổi tiếng và thịnh hành người ta cố liên hệ 
từ chi tiết văn học trong truyện Tam Quốc cho rằng ông đi bán 
đậu phụ hồi trẻ nên tôn ông thành Thần buôn bán điều này càng 
hợp thức hóa thờ cúng vị này trên các thuyền buôn, các nơi kinh 
doanh, hội quán...

Ở Việt Nam, Quan Công cũng xuất hiện rất nhiều do theo chân 
người Hoa đến đây và thờ chủ yếu ở cộng đồng này, ngoài ra cũng 
xuất hiện nhiều ở các đền chùa của người Việt.

Cũng như người Hoa thì với người Việt khía cạnh nhân vật lịch 
sử của Quan Công cũng chỉ biết cho vui cho đa dạng chứ khía 
cạnh thờ ông chủ yếu là thần dân gian phức hợp nhiều lớp lang tín 
ngưỡng tôn giáo.

Khi phong trào Thiện Đàn ở miền Bắc kêu gọi chống Pháp qua 
thơ văn giáng bút yêu nước thương nòi thì người ta cũng thấy cả 
thơ của Quan Thánh Đế Quân tức là dạng thần thánh Đạo giáo chứ 
chả phải võ tướng dân tộc gì cả.

Vài năm gần đây với sự xuất hiện nhiều của các đàn lễ Tam 
Thời Hộ Niệm người Việt, chúng ta cũng nhìn thấy Quan Công 
thường xuyên hơn trong hình thức một Hộ pháp thế tục được 
ban 5 giới từ thời Tùy Đường, và tượng vị này gần đây cũng 
xuất hiện nhiều hơn trong chùa Việt (trước đó cũng đã có trong 
chùa ở cả Nam và Bắc Việt chủ yếu đời Nguyễn). Đây cũng là 
tấm gương về một Thần ở cõi U Minh biết quay đầu nương tựa 
Tam bảo.

Tóm lại, Quan Công hiện nay ở Việt Nam chủ yếu là một Thần 
đặc trưng của nhà Thanh về sau mang nhiều yếu tố tín ngưỡng tôn 
giáo gần như một dạng “Thiên Thần” chứ không còn là nhân thần 
lịch sử để phải phân định về Ta, Địch và tài nghệ quân sự... 
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  NGỌN ĐÈN CHÁNH PHÁP 
  VẪN THẮP SÁNG
	 	 	 	 	 	 LƯƠNG	THỊ	THU

Tạp	chí	Từ	Quang	đối	với	tôi	không	chỉ	như	ngọn	đèn	chánh	
pháp	của	bản	Chùa	Phật	học	Xá	Lợi	mà	còn	là	ngọn	đèn	chánh	
pháp	đối	với	những	người	học	Phật	như	chúng	tôi.

T ạp chí Phật học Từ Quang (tục bản) đã tròn 10 năm (2012-
2022) và tôi đã biết đến khi trở thành học viên Cao học 

của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (2017-2020), nhất là 
khi được HT-TS Thích Đồng Bổn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam, Trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi (Quận 3, 
TPHCM), Chủ biên Tạp chí Phật học Từ Quang (tục bản), hướng 
dẫn luận văn tốt nghiệp. Với cơ duyên như thế, tôi không bỏ lỡ, 
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bởi Tạp chí Từ Quang đối với tôi không chỉ như ngọn đèn chánh 
pháp của bản Chùa Phật học Xá Lợi mà còn là ngọn đèn chánh 
pháp đối với những người học Phật như chúng tôi. Đây là tạp chí 
Phật học được cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền sáng lập và tồn tại 
đến năm 1975. 

Tạp chí Từ Quang và ánh sáng “Từ quang” được tôi tiếp nhận 
từ HT-TS Thích Đồng Bổn như đã khai sinh tôi thêm một lần nữa 
ở tuổi 64. Nói như vậy, vì nếu “Từ quang” là tấm lòng từ rộng lớn 
của chư Phật mười phương thì chính lòng từ mẫn của Thầy đã thắp 
dần lên một ánh sáng hy vọng làm mờ dần cái kiếp sống mòn của 
người phụ nữ góa bụa, chênh vênh ngay trong cuộc sống của chính 
mình. Sau này, tôi mới ngộ ra lý vô thường.

Ánh mặt trời Phật pháp làm tạnh ráo cái ướt át ái nhiễm, làm 
hồng hào diện mạo bên ngoài lẫn cái tâm linh ẩn khuất khi tôi 
được Thầy mở đường bằng tri thức Phật học đậm sắc màu dân tộc 
Việt Nam. Quả thật, mặt trời Phật pháp làm cho an lạc tinh thần 
và Sứ giả của Như Lai là cầu nối truyền hơi ấm cho muôn người 
đang bị si mê, tham giận, lung lạc, giày vò. 

Hơn cả việc làm phúc thiện như cho cơm, cho áo, cho gạo, cho 
tiền,... HT-TS Thích Đồng Bổn đã từ thiện cho quãng đời còn lại 
của tôi. Thầy Đồng Bổn là cách gọi thân quen mà chúng tôi cảm 
thấy thân mật. Trong Hội đồng Khoa học chấm và hướng dẫn luận 
văn thạc sĩ, Thầy là một Giáo thọ sư dễ gần trong phong cách đối 
đãi với học viên. 

Song song với tiếng kệ lời kinh, Phật sự quan trọng đối với 
Thầy là sự nghiệp đào tạo tu sĩ, cư sĩ. Phải nói rõ quan điểm của 
Thầy là học ở đây không phải là học cao mới hành đúng pháp. Quá 
trình được Thầy hướng dẫn, bản thân tôi ví như lần một xâu chuỗi, 
mỗi ngày là một hạt, mỗi tuần, mỗi tháng... hai năm trải qua trong 
an lạc, an lạc trong nghiên cứu. Chúng tôi vui trong niềm vui tìm 
kiếm tri thức của đạo pháp. Đã qua rồi những năm tháng Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đào tạo, nhờ sự tích lũy tri thức 
của pháp học và hành, chúng tôi dễ dàng nhận ra Thầy Đồng Bổn 
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và Tạp chí Từ Quang đã trao cho chúng tôi niềm hy vọng trong tu 
tập, tu học, gắn đạo với đời, gắn đời với đạo.

Có thể ai đó cho là chúng tôi đi tìm kiếm danh vị, học vị. Sẽ 
không bao giờ đúng đối với chúng tôi. Trải nghiệm cuộc sống, 
chúng tôi được nhiều hơn danh vị. Đó là hạnh phúc, đó là nhận 
thức chân chính. Đôi lúc cũng không tránh khỏi những cơn sóng 
ngầm lăn tăn, khuấy động trên lộ trình nghiên cứu để đi đến đích. 
Giờ đây, những con sóng khuấy động đó đã chuyển hóa thành 
niềm vui phụng sự. Tiêu điểm của riêng tôi: Học để phụng sự đạo 
cũng như đời. Lợi lạc trước tiên là cho bản thân. Mỗi một ngày, tôi 
đều tự thân tặng cho mình một món quà. Điều này, tôi học ở Thầy. 
Có lần Thầy nói: “Ngày nào tôi cũng viết. Không viết, lâu dần sẽ 
không viết được”! Tri thức Phật học cũng không đi ra khỏi quan 
niệm “văn ôn võ luyện”. Nhận thức như thế, hạnh phúc đã không 
chối từ tôi khi cầm trên tay cuốn Tạp chí Từ Quang, trong đó có 
bài viết của mình! 

Mọi góp ý của Ban biên tập với bài viết của tôi đều là niềm vui, 
dù tốt hay chưa tốt, dù được đăng hay không được đăng. Chẳng 
hạn như: 

“Chuyển những ý này kết hợp cùng vốn sống có thể hình thành 
được bài viết đọc được. Suy nghĩ về hạnh phúc như vậy chưa đúng 
lắm. Kẻ đói có được bữa ăn no là hạnh phúc. Kẻ khát uống được 
cốc nước là hạnh phúc, kể cả đó là rượu độc. Kẻ lạnh cóng gặp 
được bếp than hồng là hạnh phúc. Hạnh phúc như cái thùng không 
đáy, chấp nhận dừng ở chỗ nào đó mà mình thấy thỏa mãn là hạnh 
phúc. Suốt ngày chạy theo hạnh phúc là không hạnh phúc.

Viết nhật ký cho khỏi quên một số chi tiết dễ quên thì như bài 
này là được, chứ coi đây là một bài viết cho công chúng đọc là 
chưa ổn”.

Đó là lời nhận xét của nhà văn, nhà báo Vu Gia, cũng là một vị 
Thầy thứ hai của tôi, ông đã hiện diện trên từng trang viết Luận văn 
Tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học, Chuyên ngành Lịch sử Phật giáo Việt 
Nam. Vu Gia là một bút danh, Thầy được mệnh danh là “Người 
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tự lực làm văn đoàn”. Thầy Vu Gia cũng trong Ban Biên tập Tạp 
chí Phật học Từ Quang. Câu nói của Thầy mà tôi khắc sâu để lý 
giải mọi thắc mắc trong cuộc sống: “Không hiểu là mê, hiểu rồi 
là ngộ”. Tôi học ở Thầy Vu Gia là ý chí, nghị lực, tinh thần phản 
biện, là những hiểu biết về tín ngưỡng dân gian, là người Thầy dày 
dặn trong kinh nghiệm hướng dẫn viết Luận văn, Luận án. Từng 
trải, Thầy cho biết: “Trên thực tế đã không thiếu người lúng túng, 
không biết làm thế nào để viết một luận văn, luận án, đành phải 
“nửa đường đứt gánh”, hoặc xin gia hạn để rồi cuối cùng cũng 
đành phải... vui vẻ giã từ mơ ước. Và tôi nghĩ, chẳng có ai thích 
thú với “niềm vui” ấy”1.

Mỗi khi bước vào nơi làm việc của hai vị Thầy, bên ngoài 
mái hiên, cạnh Giảng đường Chánh Trí, chỉ là mấy cái bàn nhỏ 
cũ kỹ bằng nhựa như ở những quán cóc bên đường. Trên bàn, 
một đĩa khoai luộc, hoặc bắp luộc, hoặc bánh mì, nước tương và 
mấy tách trà... Và chính nơi đây, kiến thức Phật học Từ Quang 
đã được bàn bạc, trao đổi... trên tinh thần lục hòa. Chính nơi 
đây, các vị Thầy mách bảo cho chúng tôi biết đầu tư vào việc 
tu không tách rời việc học. Tôi chưa xuất gia, chỉ quy y Tam 
Bảo mà đã có phước báo chính ngay thời khắc được quý Thầy 
hướng dẫn. 

Chùa Phật học Xá Lợi, nơi đã tạo duyên, khơi duyên cho biết 
bao học viên mến mộ đạo Phật. Bằng hai con mắt, hai lỗ tai, và 
chỉ có một trái tim, tôi lắng nghe từng lời nói của quý Thầy. Trái 
tim tôi không xao động như thuở ban đầu nhưng nó rung lên để 
đánh thức và khẽ nói: Cuộc sống chưa hoàn thiện, cần thiết sửa 
sai: sửa thân, khẩu, ý, điều chỉnh lại tri thức nông cạn. Trong khi 
người tu chia sẻ với nhau nỗi niềm tu tập, thì nơi đây trò được 
phép chia sẻ với Thầy những tri thức Phật học còn mơ hồ. Mỗi 
lời dạy bảo của quý Thầy, tôi đón nhận để làm hành trang bước 

1. Vu Gia (2006), Làm thế nào để viết Luận văn, Luận án, Biên khảo, Nxb 
Thanh niên, H, tr. 7
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tiếp quãng đời còn lại: Đến với đạo Phật, cư sĩ có thể không phải 
là một tín đồ, nhưng nhất định phải là một hành giả biết chuyển 
hóa, biết tu tập.

Những cuốn sách Thầy Đồng Bổn là tác giả hoặc là chủ biên, 
trao cho tôi trong quá trình nghiên cứu như: Phong tục dân gian 
Nam Bộ và Phật giáo, Phật giáo và những dòng suy tư, Phật giáo 
từ góc nhìn đa chiều, Những tư duy đa chiều trong Phật giáo... 
cũng như những công trình dày công của Thầy, tôi đã tìm đọc như 
Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam, tập I, II, III; Tuyển tập các bài Sám 
văn (6 quyển); Phật giáo & những tản văn; Giới đàn Tăng thế kỷ 
XX; Vai trò chính trị của Tăng sĩ Phật giáo Lý Trần; Tập tục dân 
gian Nam bộ chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa, Chùa Xá Lợi - 
văn hóa truyền thống; Nghi thức lễ Phật của Đại sư Hoằng Tán 
(dịch)... Tất cả tâm bút và lực bút của Thầy đều nói lên tấm lòng 
tri ân báo ân các bậc tiền nhân đã phụng sự cho Đạo. Có những tác 
phẩm mang màu sắc của đạo Phật trong tín ngưỡng dân gian với 
những nghi lễ Phật giáo đã góp sức Phật hóa phong tục dân gian 
để chuyển hóa tâm ác trở thành hiền thiện... chứng tỏ đạo Phật đi 
vào đời không phải là một con đường duy nhất mà còn nhiều cánh 
cửa khác nữa mở ra để đạo đi vào đời. 

Với vai trò chủ biên của quý Thầy và Ban biên tập, từ Từ 
Quang, tập 1 (2012) đến Từ Quang, tập 39 (2022), vẫn với tiêu 
chí: “Không chủ trương luận thuyết cao siêu, không bàn luận 
chính sự, không chuyên biệt cổ súy pháp môn, giáo phái nào” 
trong lời ngỏ Từ Quang, tập 1, tháng 6 năm 2012, đã khiến 
cho ai đã từng mến mộ đạo Phật nói chung, khi đọc được trên 
từng trang viết của tạp chí sẽ cảm thấy một đạo Phật gần gũi, 
dễ tu, dễ học. Nhận ra “tâm bút” trên từng trang viết, chúng tôi 
tâm thành tri ân tất cả các tác giả, các vị là những cây bút đã 
và đang “Thắp sáng ngọn đèn chánh pháp” nói chung và kính 
dâng lên quý Thầy là người trực tiếp hướng dẫn cho chúng tôi 
suốt hành trình nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Việt Nam những 
lời chúc nguyện an lành nhất. 
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Trên cung đường 
phai nắng hoàng hôn

    
NGUYỄN	VĂN	THỨC

Sự biến hoại của thời gian
thách thức cái tôi bản ngã
ám ảnh giấc ngủ con người
nhưng chỉ có một bàn tay phủ định
một bàn tay tái tạo hồi sinh

Những sông ngòi quẩn quanh cạn kiệt
biến thiên nhà cửa ruộng vườn
tiếng ếch kêu và tiếng gọi đò của Tú Xương* 
thấm đẫm lẽ vô thường

Những bãi biển bạc màu muối mặn
phủ nương dâu xanh ngát ngút ngàn
tiếng hát của những cô gái chăn tằm
tưởng còn nghe vọng về tiếng song

Trên vai chất chồng năm tháng
mái tóc vẫn lòa xòa xanh trán
cung đường phai nắng hoàng hôn
từng bước chân dấu giầy in đậm nét
từng hơi thở lắng sâu khoảnh khắc
lấp đầy những khoảng trống quên lãng hư vô.

* Mượn ý bài thơ Sông lấp của Tú Xương: “Sông kia rày đã nên đồng/ 
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai/ Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật 
mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”.
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  Tản mạn “Tết Ta Tết Tây”
              TẾT CỦA QUÊ TA
	 	 	 	 	 DƯƠNG	KINH	THÀNH

Ai cũng biết, Âm lịch đối với cuộc sống dân tộc chúng ta 
rất quan trọng, nhất là ở ý nghĩa thờ cúng Tổ tiên, giỗ 

chạp,và nghi lễ tang ma .v.v... Đặc biệt, các ngày lễ kỷ niệm 
Anh Hùng Dân Tộc cũng đều tính vào Âm lịch. Riêng Phật 
giáo thì điều đó càng quan trọng hơn, ý nghĩa hơn với hầu hết 
các lễ nghi, phong tục, truyền thống hóa đạo và đặc biệt khi các 
ngày vía, kỷ niệm, kể cả ngày Đản Sanh đức Từ Phụ Thích Ca 
Mâu Ni... cũng tính từ âm lịch và các ngày lễ khác có ít nhiều 
liên quan trong năm.

Bàn thờ gia tiên ngày tết theo truyền thống.
Ảnh: INTERNET
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Do đó, chủ trương xóa bỏ ngày Tết Ta cũng có nghĩa là triệt 
tiêu tất cả những gì thuộc về truyền thống dân tộc trong đó có Phật 
giáo, một tôn giáo luôn đồng hành, gắn bó theo từng bước thăng 
trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đã có lúc, những ý kiến đó tạo thành cơn sốt thật sự và tạo ra 
mối quan tâm của nhiều giới. Từ đó công việc mổ xẻ Tết Tây và 
Tết Ta cũng đi vào nhiều chi tiết, nhiều khía cạnh, yếu tố liên đới 
được xới lên, có đôi khi quá trớn. Nhưng đáng chú ý qua những 
lần mổ xẻ ấy các mũi nhọn dao kéo đều chĩa vào cơ thể, nền móng 
của Tết Ta một cách không ngần ngại.

Đôi khi, những ý kiến đó mang danh nghĩa vì lợi ích dân 
tộc trước đà tăng trưởng nhiều mặt của thế giới, bất chấp có so 
sánh khập khiễng và đã vấp phải phản kháng dữ dội của nhiều 
người. Bảo vệ ngày Tết Ta không phải là một việc làm lỗi thời 
hay cố chấp xưa - cũ, mà đó là bảo vệ nét văn hóa truyền thống 
riêng biệt của dân tộc. Điều này GS Nguyễn Minh Thuyết có 
nói “Sự đa dạng văn hóa bao giờ cũng nhận được sự ủng hộ từ 
Liên Hiệp Quốc”.

Ngày Tết Ta khác hẳn ngày Tết Tây. Ngày Tết Tây chỉ có nghỉ 
ngơi và du lịch, còn ngày Tết Ta là ngày của tâm linh, của sự đoàn 
tụ gia đình, tưởng nhớ Tổ tiên và thăm viếng lẫn nhau, tạo thêm 
giềng mối nghĩa tình thêm xa rộng. 

“Chỉ một lý do này cũng khiến người Việt không bao giờ bỏ 
Tết Nguyên Đán, đó là tình người, là tâm linh. Trong thế giới hội 
nhập, hàng triệu người Việt tỏa ra bốn phương trời. tết là dịp để 
người ta trở về dưới mái ấm gia đình, gặp lại ông bà, bố mẹ, anh 
em họ hàng, bè bạn, nối lại sợi dây của mối tình máu mủ, quê 
hương... Chính mỗi dịp tết như vậy mà tình người Việt kéo dài ra, 
bất tận. Với phần lớn người Việt, cái tết Tây chỉ là một tờ lịch đầu 
tiên của cuốn lịch. Ngày 1 tháng Giêng Dương lịch chỉ đơn thuần 
là cái mốc thời gian, cũng trôi qua vô hồn.

Làm giàu là cần nhưng suy cho cùng, giàu để làm gì? Dù có 
tới 36 tấn vàng thì vua Ngô khi chết cũng không mang đi được. 
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Có gì trong cuộc sống đầm ấm an lành trong tình người. May mà 
chúng ta chưa mất cái gia tài quý giá ấy. Biết đâu, đó lại là vốn 
quý nhất mà nhân loại nhận ra trong hội nhập?” (Hà Văn Thùy - 
vanchuongviet.org).

Đầu xuân Nhâm Ngọ (2002) tại Hà Nội có diễn ra hội thảo 
về Tết Nguyên Đán, GS sử học Trần Quốc Vượng ( 1934-2005) 
nhấn mạnh về cái gọi là tính chuẩn xác của Tây Lịch rằng “thời 
đại chúng ta hiện đang sống là thời đại của thuyết tương đối của 
nhà bác học lừng danh Albert Einstein (1879-1955)” và GS còn 
kể lại khi còn sinh thời và đang trong thời kỳ chiến tranh khốc 
liệt, có vài ý kiến đề nghị cụ Hồ Chí Minh bỏ hẳn âm lịch. Cụ 
Hồ Chí Minh nói ngắn gọn rằng: “Như thế ta bỏ luôn Tết Nguyên 
Đán sao?”. Và GS khẳng định: “Ngày nay chúng ta còn được 
ăn Tết Nguyên Đán - Tết Dân Tộc là nhờ Bác” (Nguồn: ghi lại 
từ Đài TNVN). 
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NHỮNG ĐÔI MẮT 
       trần gian
	 	 	 	 						ĐẶNG	TRUNG	THÀNH

T hế giới có gần 8 tỉ người, dễ chừng 16 tỉ đôi mắt. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng có cách nhìn đời giống nhau. 

Những đôi mắt long lanh, đa sắc, mộng mơ, ướt át... đem đến cho 
nhân gian nhiều cảm xúc đa đoan.

Ở người này, họ nhìn đời một cách lạc quan. Câu chuyện của họ 
lúc nào cũng đẹp, cũng sáng, cũng tích cực... Dù rằng họ luôn rơi 
vào tình cảnh túng quẫn, khó khăn. Ở người nọ, lúc nào cũng bi 
quan. Khi họ luôn dự đoán trước mắt mình một màu tang tóc. Mà 
ngộ thay, cuộc sống hiện tại của họ luôn nhung lụa, xa hoa. Ấy là 
họ lo xa, hoang mang tột độ về thế giới đương thời.

Cũng có người không cần nhìn xa, nhìn lâu và nghĩ ngợi nhiều. 
Cứ nhìn gần và an phận bởi những gì đang có. Tương lai xa xôi 
nhìn chi cho mệt, biết đâu chừng ta ngắn ngủi trong cõi ta bà. Lại 
có những đôi mắt chỉ biết quay mặt về quá khứ, “ăn mày dĩ vãng”, 
vọng ước ngày qua. Họ không chấp nhận thực tế, không hài lòng 
hiện tại, và lấy ngày xưa để xoa dịu ngày nay. Rồi có những đôi 
mắt cứ đố kỵ, săm soi, xét nét từng milimet của cuộc sống người 
khác. Dù người ta có tốt, có đẹp, có từ tâm thì với đôi mắt uất hờn, 
họ lại coi đó là độc ác, giả tạo, xấu xa... Thương nhất những đôi 
mắt buồn, xám xịt, không nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này. Họ 
cảm nhận và nhìn đời qua từng nhịp tim khát khao...

Những đôi mắt trần gian phản ánh cho cuộc sống xô bồ này. 
Làm nên một xã hội hội tụ nhiều cảm xúc. Vậy nên bạn đừng bận 
tâm những đôi mắt chủ quan, u uẩn. Hãy cứ vô tư nhìn đời theo 
cách của mình: tích cực, ngọt ngào. Đời sẽ đẹp lên, bởi những đôi 
mắt trong veo. 
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Kinh Bách Dụ (Chuyển thơ)
TRÍ	MINH	ĐẶNG	HÙNG	ANH

BÀI	71:	GẢ	NỌ	CÓ	HAI	VỢ

Xưa, một người có hai cô vợ
Khi đêm về càng sợ, lạ chưa?

Nhìn cô nào cũng thấy ưa
Nhưng một mình khó làm vừa cả hai
Ngắm sống mũi cô này một chút
Ả kia liền ngùn ngụt lửa sân
Khoèo ả kia cái ngón chân
Thì cô này lại trào dâng sóng hờn
Hai bà chằng nổi cơn ghen tức
Thì nồi niêu cũng chực đổ nhào
Ỏi tai, những tiếng khóc, gào 
Đành trân mình chịu nhéo cào, khổ thay
Chỉ còn cách nằm ngay ở giữa
Hai tay xuôi, mặt ngửa lên trời
Một hôm mưa gió tơi bời
Mái nhà bị dột, nước rơi ngay đầu
Nước trộn bụi rơi vào con mắt
Nhưng chàng ta cứ mặc nằm yên
Gan đâu mà dám quay nghiêng!
Để cho đôi mắt trở nên mù lòa...
Ở thế gian nhiều người cũng vậy
Bị lạc vào bể ái, rừng mê
Trôi trong sanh tử não nề
Mất đôi mắt tuệ đường về chơi vơi.
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                     PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG

	 	 	 	 	 CAO	THĂNG	BÌNH

  Cái ta	chân	thật
“Thật	sự	không	có	gì	là	của	ta	và	cũng	không	có	gì		 	

							không	phải	của	ta...”

N gồi thiền giúp ta quán chiếu nhận ra bản ngã để thấy được 
cái ta chân thật và cái ta thân xác. Chúng là một nhưng 

không phải là một. Trong khi cái ta thân xác thì nặng trịch đang  
ngồi đó, cái ta tri kiến lại tự do không ngăn ngại. Cái ta chân thật 
có thể quan sát cái ta thân xác như thể đang quan sát người khác.

Ngồi thiền giúp ta quán chiếu để thấy và biết rõ vạn pháp quanh 
ta. Cái ta chân thật chính là một phần của vạn pháp, mọi vật thực 
sự không thể tách rời. Cũng vì thế, ta thấy không có gì để buông 
bỏ và cũng không có gì  cần buông bỏ.

Ngồi thiền giúp ta quán chiếu để tiếp xúc và thấy mình là một 
phần không tách rời của vũ trụ. Khi vũ trụ thay đổi thì ta thay đổi. 
Vì ta là một phần của vũ trụ nên ta thấy vững vàng, an định, hạnh 
phúc, không còn đau khổ. Thật sự không có gì là của ta và cũng 
không có gì không phải của ta.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 193

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

  Con	thỏ	đi	câu cá
“Không	có	pháp	nào	hay	hơn	pháp	nào,	chỉ	có		 	 	

					người	đoán	đúng	bệnh	và	khéo	dùng	thuốc		 	 	
					thì	bệnh	nào	cũng	khỏi...”

C on thỏ đi câu cá, nó mang theo mồi là cà rốt. Nó nghĩ cà rốt 
rất ngon nên chắc là cá sẽ rất mê. Vậy mà, nó ngồi câu suốt 

cả buổi mà chẳng dính được con cá nào.
Cái gì mình thấy là ngon, là tốt chưa chắc người khác đã thấy 

ngon. Vậy nên, đừng chủ quan áp đặt ý mình cho người khác. 
Chỉ khi nào mình hiểu được người thì mới mong mang lại cho họ 
hạnh phúc.

Trong tu hành cũng thế, cần biết đối trị căn cơ, tùy bệnh cho 
thuốc, tùy người giảng pháp. Thật sự không có pháp nào hay hơn 
pháp nào, chỉ có người đoán đúng bệnh và biết khéo dùng thuốc 
thì bệnh nào cũng khỏi 
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THÔNG TIN
     Tin ảnh: TRÍ	TÂM	-	TRÍ	BÁ		

	 	 	 	 	 	 			-	NGỌC	SALA

LỄ	VÍA	QUAN	THẾ	ÂM	XUẤT	GIA

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quan Thế Âm xuất gia, lúc 7g00 
ngày 14/10/2022 (19/9 năm Nhâm Dần), đông đảo Phật tử 

các đạo tràng đã vân tập về Chùa Phật học Xá Lợi để tham dự lễ 
vía. Chư Tăng và Phật tử đối trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm 
thành kính lễ bái và trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu của 
Ngài trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng.

Do chùa có 2 tượng Quán Thế Âm nên Ban Quản trị tổ chức lễ 
vía ở 2 tượng.

Bồ tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, chỉ 
xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Bắc tông, như 
Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Bát nhã Tâm kinh, Đại 
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Đại Từ Đà la ni, Chuẩn đề Đà la 
ni... và rất nhiều các ký, sớ, giải, luận về Bồ tát.

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát 12 đại 
nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh trong 
6 nẻo luân hồi. Ngài được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác 

Lễ vía Đức Quan Thế Âm trước 
tôn tượng của Ngài trong chùa

Lễ vía Đức Quan Thế Âm trước  
tôn tượng của Ngài trước cổng chùa



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 195

TỪ QUANG TẬP 43 - Xuân Quý Mão 2023 

KHAI	ĐÀN	DƯỢC	SƯ	THẤT	KHU	NĂM	NHÂM	DẦN

Sáng 22/10/2022 (27/9 năm Nhâm Dần), chùa Phật học Xá 
Lợi đã tổ chức khai Đàn Dược Sư Thất Khu. Đông đảo Phật 

tử đến dự để cầu nguyện cho quốc thái dân an và gia đình an vui, 
hạnh phúc.

Chùa tổ chức khai đàn Dược Sư tại 4 địa điểm nội tự: Chánh 
điện (2 đàn), Giảng đường Chánh Trí (2 đàn), Thiền đường ở lầu 2 
(2 đàn) và Nhà Hậu Tổ (1 đàn).

Lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Phật học Xá Lợi thực hiện theo nghi 
lễ truyền thống, chủ sám niệm hương bạch Phật, lễ sái tịnh và khai 
kinh Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược Sư trong 3 ngày. Sám chủ khai 
đàn là Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi.

Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên 
đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi 
những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy và 
chướng ngại, và giúp họ trừ diệt ba độc tố - tham trước, sân hận và 
si mê - cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y 
vương Toàn giác.

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi thực hiện 
nghi thức sái tịnh

nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quán Thế Âm là một trong những 
vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất.

Quan Âm ứng hóa vô phương, nghìn mắt nghìn tay, biến hóa khôn 
lường, dùng kinh Đại Bi trừ kiếp nạn, đoạn kiếp khổ. Ở bất cứ nơi 
đâu, Ngài cũng có thể nghe hiểu thấu nỗi chúng sinh, sẵn sàng dang 
tay nâng đỡ, che chở.
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Theo các Kinh điển Phật giáo thì Đức Dược Sư Như Lai có 7 
tôn tướng. Có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân 
riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Đức Dược 
Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện (ứng thân), danh hiệu của các 
Ngài là:

1. Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là 
Quang Thắng, cách thế giới Ta-bà 4 hằng hà sa Phật độ;
2. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như 
Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta-bà 5 hằng hà 
sa Phật độ;
3. Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ 
tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới Ta-bà 6 hằng hà sa 
Phật độ;
4. Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là 
Vô Ưu, cách thế giới Ta-bà 7 hằng hà sa Phật độ;
5. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, 
cách thế giới Ta-bà 8 hằng hà sa Phật độ;
6. Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở 
quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới Ta-bà 9 hằng 
hà sa Phật độ;
7. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh 
Lưu Ly, cách thế giới Ta-bà 10 hằng hà sa Phật độ.

Danh hiệu của 7 Đức Phật chính là 7 phương thuốc để trị liệu 
thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh 
tịnh. Nói theo tinh thần Phật học, thì hồng danh đức hiệu của mỗi 
Đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học 
Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày để chuyển hóa khổ 
đau đem lại an vui hạnh phúc.

Về công phu trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, mặc dù 
Ngài có nhiều danh hiệu nhưng trì niệm hồng danh thường là Nam 
mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hay Nam mô Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật.

Đàn Dược sư kéo dài đến ngày 24/10/2022 (29/9 năm Nhâm Dần).
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LỄ	HÚY	KỴ	LẦN	THỨ	38	
CỐ	HÒA	THƯỢNG	THÍCH	HÀNH	TRỤ

 
 

 

Sáng ngày 21/11/2022 (28/10 năm Nhâm Dần), chùa Phật 
học Xá Lợi đã nghiêm trang tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 38, 

tưởng niệm ngày cố Hòa thượng Thích Hành Trụ viên tịch. Chư 
Tăng nội tự và Phật tử đại diện các đạo tràng của chùa Phật học Xá 
Lợi tề tựu đảnh lễ và tưởng niệm người thầy nguyên Chứng minh 
Đạo sư Hội Phật học Nam Việt tại chùa Xá Lợi - Sài Gòn cho 
đến cuối đời (1956 - 1984). Ngài cũng là bổn sư của Ngài Chánh 
Trí Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt và Hòa 
thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Phật học Xá Lợi.

Chủ sám lễ húy kỵ là Thượng tọa Thích Quảng Chơn, UV BTS 
GHPGVN TPHCM, Phó Trưởng ban Nghi lễ Thành Hội Phật giáo 
TPHCM, Phó Trụ trì Tổ đình Ấn Quang.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng đã dâng hương tưởng niệm và 
đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng và cùng toàn thể đại chúng nhất 
tâm cầu nguyện cho giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc. 

Chư Tăng dâng hương tưởng niệm 
HT Thích Hành Trụ

Ban Phật học và đại diện các đạo 
tràng tưởng niệm HT Thích Hành Trụ
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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: tuquangxaloi@gmail.com

 Địa chỉ phân phối: Thư viện chùa Phật học Xá Lợi, 89 Bà 
Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

KHAI	GIẢNG	KHÓA	KINH	TỤNG	PĀḶI	-VIỆT
 

N hằm giúp cho Phật tử có thể tìm hiểu và tụng đọc được 
kinh tụng tiếng cổ ngữ Pāḷi theo Phật giáo Theravada, 

được sự đề nghị của Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì chùa 
Xá Lợi, Quận 3 - TPHCM và sự thống nhất của Hòa thượng Thích 
Bửu Chánh - Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. 

Thời khóa kinh tụng Pāḷi sẽ được bắt đầu từ lúc 16h30-17h30 
mỗi chiều thứ sáu hàng tuần. 

Thứ sáu 25/11/2022 là ngày khai giảng, hơn 20 Phật tử đã được 
Đại đức Minh Hiển hướng dẫn tụng đọc. 

Đại đức Minh Hiển hướng dẫn tụng đọc kinh Pāḷi
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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: 098 904 2114
Email: dongbon@gmail.com

Tài khoản:
- Việt Nam đồng: Nguyễn Thành Nam 
Số tài khoản: 042.0101.0897.693 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 169-171 Cách Mạng Tháng Tám, 
Quận 3, TP.HCM



HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 

Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031
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