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LỜI NGỎ ĐẦU XUÂN 
NHÂM DẦN 2022

H ạnh phúc thay, bên tách trà nóng, trong không khí hơi 
se lạnh cuối Đông còn sót lại, hòa với cái nắng dịu nhẹ 

đầu Xuân, được ngồi đọc một tờ báo, một quyển sách… hay ngồi 
không suy ngẫm bâng quơ chuyện đời nào đó. Bởi còn thở, còn 
sống được trong cơn đại dịch Corona này là không gì hạnh phúc 
hơn. Như đức Phật đã từng dạy, làm được kiếp người này khó lắm, 
như con rùa trăm năm ngoi lên mặt nước gặp được bọng cây.
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Hiện cầm trên tay các bạn là số TỪ QUANG 39, tính đến nay 
chỉ còn 1 số nữa là được 10 năm, mười mùa Xuân đã qua. Một thời 
gian không dài mà cũng không ngắn; một thành tựu không lớn mà 
cũng không nhỏ. Nhớ lại số đầu tiên năm 2012 với tâm nguyện “xin 
tiếp nối bước đường của các Cư sĩ tiền bối đi trước mà kế thừa có 
chọn lọc những tinh túy của TỪ QUANG xưa, để thành TỦ SÁCH 
PHẬT HỌC TỪ QUANG nay. Và tiêu chí “không chủ trương luận 
thuyết cao siêu, không bàn luận chính sự, không chuyên biệt cổ 
súy pháp môn, giáo phái nào. Đó cũng là phong cách vốn có của 
TỪ QUANG xưa mà chúng tôi tuân thủ” (Lời ngỏ Từ Quang, Tập 
1, 2012). Chúng tôi âm thầm, cặm cụi làm việc từ dạo đó,  cũng 
chẳng khoa trương, quảng cáo; chỉ với sự cộng tác của vài ngòi 
bút lão thành “tên tuổi”, cũng có những cây bút trẻ chập chững 
“viết lách”, chút ít mạnh thường quân khiêm tốn ẩn danh, nhưng 
họ đều chung một tấm lòng muốn đóng góp chia sẻ tinh thần Phật 
giáo, đạo đức nhân ái, văn hóa Việt Nam đến khắp mọi nơi. Với số 
độc giả không nhiều lắm, chỉ trong các quận, huyện ở Thành phố 
Hồ Chí Minh biết đến, dăm ba tỉnh trong nước, hoặc những người 
vốn từng biết và mến mộ báo Từ Quang xưa của cố Cư sĩ Mai Thọ 
Truyền; đến nay, có thể nói TỪ QUANG ít nhiều đã được cả trong 
lẫn ngoài nước biết đến, ánh sáng Từ bi phần nào đã được lan tỏa 
khắp chốn. Chúng tôi không tự mãn nhưng có quyền tự hào, và 
không thể không tri ân những bậc tiền nhân đã mở đường, dẫn lối 
để chúng tôi cùng các bạn có được công việc đóng góp bổ sung, 
sửa sang lại con đường đến Chân-Thiện-Mỹ được khang trang, 
thẳng thớm, bằng phẳng dễ đi hơn.

Thưa các bạn đọc, 
Mùa Xuân về, không thể không nhớ lại mùa Đông, mùa Thu, 

mùa Hạ đã qua… Bởi theo Phật giáo, các pháp do nhân duyên 
tạo thành làm nhân làm quả lẫn cho nhau. Mùa Xuân về cũng để 
tưởng nhớ những gì đã qua, những phong ba bão tố để được mặt 
hồ bình yên tĩnh lặng hôm nay. Qua cơn đại dịch Covid-19 đã 
cướp đi biết bao sinh mệnh, bất kể là ai, bất kể già trẻ… Có những 
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người mất vì chủ động thái quá xem thường mà lơ là không tự đề 
phòng bảo vệ trong sinh hoạt, nhưng cũng có những cái chết do bị 
động vô tình lây nhiễm, dù hết sức chữa trị cũng không qua. Điều 
ấy giúp cho chúng ta ý thức rõ được lẽ vô thường mà đức Phật đã 
từng dạy. Kiếp sống con người có khi dài đăng đẳng ròng rã lay 
lắt trăm năm chưa hết, nhưng có lúc mong manh, ngắn ngủi, vỏn 
vẹn trong làn hơi thở vào ra là đủ. Vô thường đến nhanh lắm! Cho 
nên, đừng sống hận thù, trách oán nhau làm gì, mọi hơn thua được 
mất, chỉ là mây bay gió thoảng, như cánh nhạn qua sông; nhạn nào 
có tâm để lại hình bóng, nước chẳng cố tình lưu dấu làm chi. Hãy 
sống gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, hiểu nhau hơn, thông 
cảm nhau hơn. Đời người gặp nhau như trên một chuyến tàu, mình 
tiễn bạn xuống trạm này, bạn khác sẽ tiễn mình xuống trạm tiếp 
theo. Và cứ thế đoàn tàu sẽ đưa lần lượt mọi người đến nơi mình 
muốn đến… Cùng đi trên chuyến tàu là cộng nghiệp, mỗi người 
xuống mỗi trạm ga là biệt nghiệp mà thôi. Cũng vậy, Xuân tiễn 
Đông, Đông tiễn Thu, Thu tiễn Hạ, Hạ lại tiễn Xuân, cái vòng lẩn 
quẩn nhân quả, mà theo triết lý Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng 
duyên khởi. Cho nên, chính đại dịch khổ đau trở thành cái nhân tố 
tốt làm duyên cải thiện chúng ta sống không ích kỷ mà tử tế với 
mọi người hơn, tập sống thiểu dục tri túc, sống chánh niệm tỉnh 
giác, sống vị tha hơn, trân trọng những gì mình đang có, và nhất là 
biết quý trọng mạng sống hơi thở chính mình cũng như bảo vệ môi 
trường xung quanh. Tất cả những điều này, đức Phật - người Thầy 
yêu kính của chúng ta đã từng dạy cách đây gần 3.000 năm rồi, 
mà chúng ta đã một chốc bất giác bỏ quên… Đó cũng là lời tâm 
tình đầu Xuân của chúng tôi mến gửi đến mọi người,  hy vọng trở 
thành thông điệp cho những ngày tháng sắp tới của chúng ta - toàn 
thế giới đều sẽ sống và làm theo.

Kính chúc  tất cả quý vị đều được thân tâm an lạc, mọi việc đều 
được cát tường như ý. 

Xuân Nhâm Dần - 2022
	 	 	 	 	 	 	BAN	BIÊN	TẬP
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  AN LẠC VƯỜN TÂM
	 	 	 	 	 HT.	THÍCH	THIỆN	ĐẠO

1. Trong quá trình thanh lọc thân tâm, chuyển mê thành ngộ, 
biến đau khổ thành an lạc, mỗi chúng ta phải suy niệm về 

tính cao quý hiện thực của Chánh Pháp. Chánh Pháp là thuyền từ, 
là phao cứu mạng, là nguồn lương dược, là ngọn đèn trong đêm 
tối. Tu học chính là con đường hướng vào nội tâm, trở về với chính 
mình để khai mở kho báu vô tận trong mỗi chúng ta.

Mọi sinh hoạt của người con Phật phải thấm sâu chất liệu của 
Chánh Pháp. Người học Phật lúc nào cũng phải sống trong tỉnh 
giác. Tỉnh giác là khả năng ý thức được giá trị tư duy và hành động 
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của mình. Trên bước đường tu học, nếu chúng ta không tìm thấy 
an lạc trong pháp vị , mà còn quá nhiều phiền não không cần thiết, 
thì ta phải xét lại chất liệu Chánh Pháp trong mỗi chúng ta, bởi vì 
Đức Phật đã dạy: “Chánh Pháp chính là an lạc”.

Do vậy, nếu chúng ta không có an lạc tự tại, bởi vì chúng ta 
chưa được nuôi dưỡng bằng chất liệu Chánh Pháp.

2.Những ai dấn thân vào con đường học Phật, con đường 
suy tầm chân lý hướng thiện cuộc đời, bước đầu tiên cũng 

là bước quan trọng là phải hiểu toàn bộ hệ thống giáo lý của Đức 
Phật như là một phương pháp giáo dục nhân bản hoàn  hảo nhất. 
Tinh thần giáo dục mà Đức Phật đã hướng dẫn như là một nghệ 
thuật sống nhằm phát huy đạo đức trí tuệ con người, một tiến trình 
giác ngộ hoàn toàn nhân bản, hữu ích lâu dài cho con người và 
xã hội.

Theo Đức Phật, vị trí con người là tối thượng, là chủ nhân của 
chính mình. Do vì con người có khả năng thánh thiện, cho nên 
không có vấn đề nào mà con người không thể giải quyết được bằng 
vào sự nỗ lực vượt bực của chính mình.

Thật  thiếu sót nếu chỉ biết đi tìm các giá trị ngoại tại để làm nền 
tảng cho việc xây dựng và phát triển xã hội, mà xem nhẹ yếu tố 
nội  tại, tức là con người  hoàn thiện. Bao giờ con người còn hướng 
ngoại,  còn tha hoá, còn chưa làm chủ được mình thì cuộc sống xã 
hội chưa ổn định.

3. Cuộc đời là vô thường, các pháp là giả hợp, có gì bền chắc 
mà bám víu, mà ôm giữ? Đạo Phật là đạo giải thoát, là con 

đường dứt khổ thoát ly mọi ràng buộc. Không đắm say một cách 
mù quáng là thái độ sáng suốt, là ý thức vươn lên khỏi những định 
kiến chật hẹp, những chấp trước nặng nề.

Bằng cái nhìn sáng suốt, Đức Phật đã chỉ rõ: “Chính sự đam 
mê không biết nhàm chán đã trói buộc con người trong vòng 
khổ não”. Càng tìm cầu càng muốn ôm chặt, càng muốn ôm 
chặt càng bị trói buộc. Đầu mối của sanh tử chính là sự đam mê 
chấp thủ.
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Cuộc đời là dòng sông bất tận, dưới mặt nước phẳng lì tưởng 
như êm đềm đó, chất chứa bao nhiêu là bùn đất, rong, rêu, rơm, 
rác. Ta từ đâu đến, rồi ta sẽ đi về đâu, và bây giờ ta đang làm gì 
trong kiếp nhân sinh bèo bọt này?

Ngược dòng, xuôi dòng, giữa dòng… tất cả đều bị cuốn hút bị nhận 
chìm. Một lúc nào đó không biết trước, bất thần ta sẽ trở về cát bụi 
như ta đã đến. Hãy luôn luôn tỉnh thức để vượt qua dòng sông sanh tử. 

4.Toàn bộ giáo lý Đức Phật được thiết lập trên tinh thần vô 
ngã. Vô ngã là cái nhìn xuyên suốt không ngăn ngại, là 

hành trình dung thông vượt qua mọi bế tắc tâm lý, quyết tâm đoạn 
trừ xả bỏ các pháp hữu lậu, hướng đến tịch tịnh vô lậu.

Giáo pháp vô ngã cho ta nhận thức được sự tầm thường, nhỏ bé 
vô nghĩa, giới hạn của một cái ta phù phiếm hư ảo, là nguyên nhân 
phát sanh mọi đau khổ bất an, được hiện hình dưới các dạng thức 
tham chấp, thù hận, điên đảo.

Vô ngã vị tha, quên mình vì người là sợi dây liên kết con người 
lại với nhau, giúp ta gần gũi nhau hơn, gắn bó nhau  hơn, từ đó hố 
sâu ngăn cách sẽ dần dần được lấp cạn, cuộc sống trở nên tốt đẹp 
và có ý nghĩa  hơn. Đây chính là tinh thần, là sức sống của Chánh 
Pháp cao cả.

Dưới cái nhìn của Đức Phật, chân lý không có nhãn hiệu, 
người đi tìm chân lý phải biết vứt bỏ các thành kiến để tâm hồn 
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không bị hạn chế vướng mắc, không có hàng rào ngăn cách giữa 
mình và người. Thấu triệt được lý vô ngã, hành giả không còn 
bị hệ luỵ vào nhân ngã bỉ thử, được thua, phải trái. Bây giờ tâm 
được an tịnh, trí được sáng suốt, không nhơ sạch, không tăng 
giảm, là trạng thái niết bàn tịch tịnh, mục đích tối hậu của hành 
trình tu chứng.

5.Đau khổ là kết quả của quá trình tạo tác tích luỹ các chủng 
tử vô minh. Do từ vô minh khởi lên các hành nghiệp bất 

thiện, do hành nghiệp bất thiện dẫn đến điên đảo đọa lạc. Các mắt 
xích sanh tử tạo nên vòng luân hồi bất tận. Vòng luân hồi này hoạt 
động do sức đẩy của các tâm sở bất thiện mà hậu quả là sự xuất 
hiện các đọa xứ.

Nếu cuộc đời không đau khổ thì đạo Phật không có lý do tồn 
tại. Đạo Phật còn tồn tại vì con người còn đau khổ. Giáo pháp của 
Phật có khả năng dứt trừ vô minh đau khổ. Chừng nào vô minh 
chưa được bật gốc thì phiền não đau khổ vẫn còn bám chặt chúng 
ta. Mục đích tối thượng của Chánh Pháp là đem lại an lạc tự tại, 
khai thông mọi bế tắc tâm lý con người. Người Phật tử chân chánh 
nhờ thực tập Chánh Pháp mà đạt được trạng thái an lạc nội tâm, 
thấy rõ bản chất tạm bợ của các pháp nên vượt ra ngoài mọi sự 
ràng buộc của kiếp nhân sinh.

Đức Phật, con người siêu phàm, bằng con mắt trí tuệ, đã vượt 
ra ngoài cái vòng luân hồi bất tận, đã tháo gỡ từng mắt xích sanh 
tử, đã chặt đứt vòng vô minh hành nghiệp. Chân thời vô ưu chính 
là kết quả của tiến trình thăng hoa tâm thức con người, ở đó không 
còn bức bách khổ não mà chỉ có an lạc tự tại, vì vô ưu có nghĩa là 
không ràng buộc, không vướng mắc, không ưu sầu khổ não, là an 
lạc tự tại, là buông xả các pháp, là vượt trên mọi đối đãi nhân sinh. 
Do các đặc tính nêu trên, vô ưu chính là tính xuyên suốt trong kho 
tàng giáo pháp của đạo Phật.

Pháp sống nào không có tính chất vô ưu thì không phải là pháp 
sống của đạo Phật. Cho nên vô ưu chính là nguồn suối mát vô biên 
cho những tâm hồn đang bị cháy bỏng vì tham vọng cuồng si. 
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Xuân hồng tuổi thơ
Thiền sư	TRẦN	THÁI	TÔNG	

TRẦN	QUÊ	HƯƠNG	chuyển ngữ

Thứ nhất là tướng Núi Sinh
Do niệm sai quấy nay thành nghiệp thân

Tinh huyết cha mẹ hồng ân
Âm dương thai nghén sắc trần cưu mang

Tam tài đứng giữa trần gian
Muôn loài khôn nhất nhân hoàn thiên chân

Há rằng ngu trí cân phân
Bào thai bao bọc sinh phần thế nhân

Trăm họ vào bể trầm luân
Thái dương giáng thế, thánh vương hạ trần

Các sao ứng hiện điềm lành
Hiền tài thị xuất nhân sanh ta bà!

Bút văn bay lượn hằng sa
Trăm trận trăm thắng mưu nhà lập công
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Nam nhân tài trí tông phong
Gái thời “tứ đức tam tòng” sắc hương

Nụ cười khuynh đảo bốn phương
Danh sắc vượt trội, đấu trường thắng hơn!

Lưới luân hồi, đến đi luôn
Vòng sinh hóa mãi vấn vương ra vào!

Tướng sinh - mùa xuân ra chào
Sắc xuân thịnh vượng dạt dào hương xuân

Muôn vật tươi thắm thanh tân
Một trời sáng đẹp, khắp trần hồng tươi

Phong quang muôn dặm mười mươi
Oanh ca bướm múa lòng người hân hoan.

 Kệ rằng:
Vạn hình tạo hóa khuôn thiêng

Mầm xanh xanh biếc, nhiệm huyền ngàn hoa
Hữu niệm, vô niệm vào ra

Vô sinh trái hướng chính là hữu sinh
Mũi lưỡi hương vị sắc tình

Mắt tai mê mẩn âm thanh ru hồn
Khách phong trần, dạ bồn chồn

Viễn trình muôn dặm xa hôn đẫn đờ!

Bồ Đề Đạo Tràng, 3g, 9/4/2010
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   Duyên lành 
   gặp Phật
	 	 	 	 	 	 TRẦN	ĐÌNH	SƠN

Gần	trọn	kiếp	người,	trải	qua	mấy	độ	sao	dời	vật	đổi,	đã	cho	
tôi		cơ	hội	được	“gặp”	các	tôn	tượng	Phật,	các	bậc	cao	tăng	
với	những	nhân	duyên	có	phần	hy	hữu…

Cuối tháng 3-1975, sau cuộc tản cư bằng đường bộ lẫn đường 
thủy từ Huế vô đến Sài Gòn giữa tình thế  hiểm nguy “một 

sống mười chết”, mẹ tôi quyết định ở lại miền Nam  lập nghiệp. 
Tôi sợ mẹ buồn nên cho sửa soạn lại căn gác gỗ, lập bàn thờ, rồi 
lên chùa Vạn Phước (55 đường sư Tuệ Tĩnh - quận 11 - Sài Gòn) 
thỉnh Ôn Tâm Hướng và quý Thầy về làm lễ an vị. 

Sau khi bạch thỉnh, Ôn hứa khả và biểu tôi đi theo lên điện Phật, 
chỉ vào pho tượng đức Bồ-tát Quán Thế Âm bằng trầm hương để 
ở bàn kinh rồi dạy: “Thầy cho con thỉnh pho tượng ni về mà thờ 
để hàng ngày cầu nguyện Bồ-tát gia hộ cho được an lành. Lúc ni, 
ai cũng như ai, đang ‘lênh đênh qua cửa Thần Phù, khéo tu thì nổi 
vụng tu thì chìm’, mấy ai biết tương lai ra sao!”. Theo lời Ôn kể, 
tượng Bồ-tát này nguyên xưa của chùa Thiền Lâm, Huế. Từ ngày 
bị bảo hộ Pháp mở đường Nam Giao mới (Nam Giao tân lộ), năm 
1898, chùa phải di chuyển vào vùng đất ven đường, chuyển sang 
tay các ông thầy cúng quản lý nên suy tàn. Hậu duệ của ngoại 
thích  Tống Phước (họ ngoại  nhà vua) xin được khu đất sau chùa  
Thiền Lâm lập am Tịnh Độ và rước pho tượng đức Bồ-tát Quán 
Thế Âm bằng trầm hương về thờ để kỷ niệm công đức người vợ 
tào khang của vua Gia Long là bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu 
(Tống Phước Thị Lan).
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 Năm 1968, một tín chủ đã mua lại khu đất ấy và dâng cúng cho 
HT. Giác Hạnh, Tổ khai sơn chùa Vạn Phước (Huế) để xây dựng 
lại thành chùa Tịnh Độ, phụ thờ gia tiên.

 Mùa hè 1972, chiến sự nổ ra ác liệt ở miền Trung, Tổ Vạn 
Phước tản cư vào Sài Gòn, thỉnh theo pho tượng Bồ-tát Quán Thế 
Âm, sau đó ban cho bà Thân Thị Ngọc Quế rước về thờ tại khu 
biệt thự ở Gia Định. Tháng 4-1975, gia đình bà Ngọc Quế tản cư 
ra nước ngoài. Trước khi đi, bà mời Ôn Tâm Hướng sang và nói: 
“Thầy ưng cái chi cứ chỉ để con cho chuyển lên chùa”. Đứng nhìn 
số lượng đồ cổ quý báu trưng bày, Ôn quá ngao ngán nên chỉ xin 
thỉnh mỗi pho tượng đức Quán Thế Âm trở về mà thôi…

Kể từ ngày được Ôn Tâm Hướng cho thỉnh về, đến nay, đã gần 
50 năm pho tượng Bồ-tát an vị trong tư gia chúng tôi. Trải qua vật 
đổi sao dời, gia đình chúng tôi được sống an lành, vượt qua chướng 
nạn trăm bề dẫu có lúc đã phải bó tay vì mọi chuyện vượt quá sức 
người, chỉ biết một lòng  nương vào từ lực mầu nhiệm của đức Bồ-
tát Quán Thế Âm.

***
Khoảng năm 1980, có người quen đến thăm và cho tôi biết  

một ông cụ ở đường Nguyễn Trãi đang giữ 3 pho tượng Phật rất 
xưa. Ông đang muốn nhượng 3 pho tượng này lại cho người khác, 
với điều kiện người đó phải có lòng tin Phật chứ dứt khoát không 
muốn tiếp ai tìm tới với ý định buôn bán. Tôi theo người giới thiệu 
tìm đến gặp chủ nhân. Ông cụ tuy cao tuổi nhưng vẫn còn giữ 
được phong độ quắc thước, vui vẻ tiếp chúng tôi trong gian phòng 
khách có trưng bày 3 pho tượng cổ. Ông kể tháng 3 năm 1945, 
Nhật đảo chánh Pháp, có một quan chức Pháp lẻn trốn vào nhà 
ông để tránh bị bắt bớ. Ông thương tình nên che chở. 

Sau khi quân Pháp đổ bộ tái chiếm Đông Dương, vị quan chức 
đó trở về nhà cũ. Mọi việc ổn định xong, ông mời ân nhân đến 
nhà chơi, giới thiệu bộ sưu tập cổ vật của mình rồi ngỏ ý nếu ân 
nhân có nhã hứng yêu thích món gì thì ông ta sẽ vui lòng tặng xem 
như cảm tạ ơn đức cứu mạng. Ông cụ ngắm nghía xong bèn tỏ ý 
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chỉ muốn thỉnh tượng Phật về chiêm ngưỡng chứ chẳng thích thứ 
gì khác. Vị quan chức Pháp hoan hỷ đóng gói 3 pho tượng Phật 
chuyển đến nhà để tặng ân nhân. 3 pho tượng ấy gồm:

- Tượng Phật Thích Ca ngồi kiết già bằng đồng, mỹ thuật Lào 
TK XVII.

- Tượng Phật Thích Ca nhập Niết-bàn bằng đồng, mỹ thuật Việt 
Nam TK XX (do Trường Mỹ nghệ Biên Hòa chế tác).

- Tượng Bố Đại Hòa thượng bằng gỗ quý, mỹ thuật Trung Hoa 
TK XIX.

Thoáng chốc gần hết đời người, tuổi đã già, con cái ra nước ngoài 
sinh sống, tương lai thì vô định. Vì vậy, ông cụ muốn gặp người nào 
có lòng tin Phật thì sẽ chuyển trao 3 pho tượng nói trên, với điều 
kiện phải hứa với ông là không được mua bán. Được lời như cởi tấm 
lòng, tôi đứng dậy đến bên tượng Phật và hứa với ông cụ rồi gửi biếu  
một số tiền, xin thỉnh tượng về để hàng ngày chiêm ngưỡng.

Thời gian đó, Ôn Trí Quang đang an trú tại chùa Ấn Quang. 
Thỉnh thoảng, Ôn cùng thầy Minh Phát đi xe xích lô về thăm Quan 
Âm các của tôi ở đường Đặng Trần Côn, quận 1. Người quanh phố 
nhìn thấy khen thầy Minh Phát “giống ông Di Lặc”. Một hôm Ôn 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC16

TỪ QUANG TẬP 39 - Xuân Nhâm Dần 2022

về, nhìn thấy có 3 pho tượng xưa, Ôn dạy: “Thầy mới đặt thêm cái 
án gỗ ngay trong phòng, nếu được, Sơn thỉnh pho tượng Đức Thích 
Ca ngồi kiết già lên cho Thầy để hàng ngày lễ bái niệm Phật”. Tôi 
vô cùng hoan hỷ vì có cơ hội cúng dường Ôn nên khi dùng trà xong, 
tôi kêu xe xích lô rước tượng Phật theo Ôn về Ấn Quang. 

Chừng vài tháng sau, sáng sớm, Ôn xuống trong lúc tôi đang 
tụng phẩm Phổ Môn. Hết thời kinh, tôi xuống vái chào, Ôn cười và 
dạy: “Con lên thỉnh tượng Ngài về cho rồi. Để trên chùa, mấy chú 
hay hầu Thầy chẳng biết chi hết!”. Trong lúc tôi đang rất ngạc nhiên 
thì Ôn dạy tiếp: “Ai đời mỗi lần mấy chú bưng cơm nước hay vô 
dọn dẹp lau chùi, họ cứ tới rờ pho tượng rồi hỏi: ‘Bạch Ôn, sao… 
ngực ngài nở nang như người tập thể hình vậy!’. Mấy đứa nó chẳng 
biết chi về mỹ thuật Phật giáo Nam truyền hết, giải thích hoài thêm 
mệt!”. Tôi bạch lại Ôn: “Dạ để con thu xếp rồi lên thỉnh”.

Ôn về, suốt mấy ngày sau tôi cứ nghĩ ngợi không biết thỉnh pho 
tượng bằng đồng nặng chừng 100kg đi giữa đường lỡ công an hỏi 
han thì làm sao, nhất là lại đưa từ chùa Ấn Quang ra!? Thỉnh lên 
thì dễ chứ rước Ngài về thì khó lắm. Thế là tôi lại chạy lên Vạn 
Phước bạch mọi sự với Ôn Tâm Hướng. Nghe chuyện xong, suy 
nghĩ một lúc, Ôn dạy: “Thôi con thỉnh Ngài lên tôn trí trên án ở 
giữa giảng đường tầng trệt cũng tốt. Đi đường lỡ ai hỏi han chi 
thì cứ trình thiệt là thỉnh Phật ở Ấn Quang lên thờ tại Vạn Phước. 
Phần Thầy sẽ xác nhận là rứa, có chi đâu mà lo…”.

Thế là, tượng Đức Thích Ca về “tọa thiền” tại Vạn Phước 
khoảng 15 năm. Năm 1996, sau thời gian bịnh duyên, biết tới lúc 
đèn đã cạn dầu, Ôn Tâm Hướng cho gọi tôi lên: “Sơn liệu lên thỉnh 
tượng Ngài về cho yên tâm, kẻo khi Thầy đang còn thì dễ, sau này 
quý Thầy họ không biết chuyện trước đây, muốn thỉnh về cũng 
khó lòng. Để đây, các bổn đạo cứ thắc mắc hoài sao mình thuộc 
Bắc tông lại tôn trí tượng Nam tông ở giữa chùa!”.Ôn mỉm cười…

***

Năm 1983, lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, thầy Lê Mạnh Thát 
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có ngỏ ý xin Ôn Già Lam 
(HT.Thích Trí Thủ) tổ chức 
một cuộc triển lãm văn hóa 
Phật giáo tại giảng đường 
Quảng Hương Già-lam. 
Trước lễ khai mạc 2 ngày, 
thầy Lê Mạnh Thát nói với 
chúng tôi: “Đây là lần đầu 
mình tổ chức triển lãm sau 
năm 1975 mà tôi có mời quý 
Thầy, đặc biệt là Thượng tọa 
Đức Nhuận nên mình làm 
sao đừng để bị cười nghe!”. 
Thế là tôi về nhà soát xét lại 
các cổ vật Phật giáo đem lên 
trưng bày thêm, trong đó đặc 
biệt có pho tượng Phật Thích 
Ca nhập Niết-bàn bằng đồng tuyệt đẹp của Trường Mỹ thuật Biên 
Hòa chế tác khoảng năm 1930. Thầy Thát lại chọn bức tranh Trúc 
Lâm đại sĩ trong sách Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh cậy tôi gặp 
họa sĩ Đinh Cường nhờ vẽ lại bằng sơn dầu. 

Tranh vẽ xong trình lên, Ôn Già Lam lấy bút đề 2 câu chữ Nôm 
trích trong Cư trần lạc đạo phú: “Cảm đức từ bi để nhiều kiếp 
nguyện cho thân cận / Đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng 
cay”. Kết quả là cuộc triển lãm đã có tác động lớn vào tinh thần 
quần chúng Phật tử thời điểm đó, khi thế cuộc với nhiều biến đổi 
đã khiến đạo tâm chới với ít nhiều.

Kết thúc triển lãm, tôi chuyển các vật phẩm nhỏ, nhẹ bằng giấy, 
gỗ, sứ về nhà. Riêng pho tượng Phật nhập Niết-bàn vẫn để tạm tại 
chùa… Ngờ đâu qua năm 1984, Ôn Già Lam bỏ dép về Tây, việc 
đời lại một phen xoay chuyển, Phật giáo bước vào một khúc quanh 
mới. Pho tượng quý vẫn an nhiên nằm lại Quảng Hương Già-lam 
mà mấy ai biết được nhân duyên buổi trước? 
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 Mùa xuân: 
 THỜI KHẮC CỦA ƯỚC MƠ 
 VÀ SỰ THẬT 
	 	 	 	 	 	 NGUYÊN	CẨN

Câu	hỏi	không	có	lời	đáp	

Ngày 18/1/2015, trong buổi lễ tại một trường đại học ở thủ 
đô Manila, Philippines, do Giáo hoàng Francis làm chủ lễ, cô bé 
Glyzelle Palomar, 12 tuổi, đứng trước đám đông hàng ngàn người 
và hỏi: “Thưa Đức Cha, rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi; rất 
nhiều trẻ em bị dính vào ma túy và mại dâm. Tại sao Chúa lại để 
điều đó xảy ra với chúng con? Trẻ em không có tội gì cả!”.

Giáo hoàng Francis lặng người, xúc động với câu hỏi. Ngài ôm 
chặt cô bé vào lòng trong vài giây. Sau đó Giáo hoàng đã bỏ bài 
diễn văn bằng tiếng Anh chuẩn bị trước của mình, để phát biểu 
bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng mẹ đẻ, đáp lại câu hỏi của một đứa 
trẻ. Ngài nói: “Cô bé là người duy nhất đưa ra câu hỏi mà chúng ta 
không thể đưa ra câu trả lời. Cô bé thậm chí không diễn đạt được 
bằng lời nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả”. 
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Ngài  nhấn mạnh mọi người cần phải lắng nghe lời kêu cứu 
của những người bị gạt ra bên lề xã hội, kêu gọi mọi người thể 
hiện lòng bác ái đối với những mảnh đời bất hạnh, và tiếp tục nói: 
“Mỗi người trong số chúng ta hãy tự hỏi bản thân rằng liệu ta đã 
học cách khóc như thế nào chưa… Chúng ta sẽ khóc như thế nào 
khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ đói, một đứa trẻ dùng ma túy trên 
đường, một đứa trẻ vô gia cư, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ bị 
lạm dụng, một đứa trẻ bị biến thành nô lệ?”.

(Theo thống kê của Quỹ Bảo vệ trẻ em, tại Philippines, có 
khoảng 1,2 triệu trẻ em sống lang thang trên đường phố, 35,1% 
trẻ em sống trong nghèo đói). Vâng, thưa Giáo Hoàng, chúng ta 
biết khóc như thế nào khi trẻ em là nạn nhân của người lớn và khi 
người lớn vẫn điên cuồng tranh giành quyền lực và lợi lộc, vẫn bắn 
giết lẫn nhau, vẫn làm giàu bằng ma túy, mãi dâm thì tránh sao trẻ 
em thoát khỏi tình trạng bị vùi dập, bỏ rơi…? Khi  tiếng súng vẫn 
chưa ngơi trên thế giới này từ Aleppo (Syria) đến Vienna (Áo) hay 
Michigan (Mỹ), từ chiến trường đến cả trường học. Chưa nói đến 
hiểm họa va chạm rình rập ở những vùng đất hay biển nóng lên 
từng ngày dù là Ukraine hay Biển Đông của chúng ta cũng đang 
nằm trong tham vọng bá quyền của những thế lực đen tối.

Chúng ta biết khóc thế nào khi trong nước còn bao nhiêu trẻ em 
đang thiếu sự chăm sóc cần thiết về y tế và giáo dục? Chúng ta đã 
thống kê được bao nhiêu trẻ không được đi học chưa? Bao nhiêu trẻ 
bị lạm dụng sức lao động và tình dục? Bao nhiêu trẻ phải qua sông 
đến trường bằng cầu treo hay cầu phao? Và đã có hàng nghìn trẻ 
em mồ côi sau đại dịch Covid-19 ở thành phố chúng ta. Có một lần 
trong bài diễn văn liên hoan cuối năm, tôi đã nói: “Chúng ta đang 
đứng trước một Mùa Xuân không trọn vẹn”. Tại sao lại không trọn 
vẹn? - Vì trong giờ phút chúng ta đang hân hoan chuẩn bị tiệc Tất 
niên này thì anh chị em có biết còn bao nhiêu công nhân đang trở 
về nhà mà không có hoặc có rất ít tiền thưởng Tết, bao nhiêu người 
còn đang thất nghiệp dù học hành tốt nghiệp đại học hẳn hoi, bao 
nhiêu phận đời cơ nhỡ trên hè phố, dưới gầm cầu? Bao nhiêu nông 
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dân hoặc được mùa nhưng mất giá hoặc thu hoạch chẳng được bao 
nhiêu? Bao nhiêu ngư dân phải quần quật  đầu sóng ngọn gió đối 
diện với thiên tai địch họa, nạn cướp bóc của quân thù và hải tặc! 
Thống kê mới nhất cho thấy hàng chục hay hàng trăm nghìn doanh 
nghiệp phá sản trong năm qua. Bức tranh hiện thực kinh tế xã hội 
qua ba chỉ số nợ xấu, nợ công, nạn tham nhũng đang ở gam màu 
tối, không dễ gì cải thiện ngay. GDP quý III/2021 giảm 6,17% so 
cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ khi Việt Nam tính 
và công bố GDP theo quý. Theo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 
với mức suy giảm sâu này và phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của 
quá trình phục hồi kinh tế trong quý IV, GDP năm 2021 được ước 
tính tăng trưởng với tốc độ từ 2,0% đến 2,5%, thấp hơn đáng kể so 
với dự báo 4,8% thời điểm tháng 8/2021. Theo số liệu của Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 
ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nhạy cảm với các biện 
pháp giãn cách xã hội, giảm đến 9,3% so cùng kỳ năm trước, đóng 
góp 60% trong tổng mức giảm GDP. Ngành công nghiệp cũng bị 
ảnh hưởng trầm trọng, giảm 5,0% so cùng kỳ năm trước khi các 
trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo ở khu vực phía Nam phải 
đóng cửa để kiềm chế dịch lây lan. 

Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lần lượt 1,0 
điểm phần trăm và 1,8 điểm phần trăm trong cùng khoảng thời 
gian. Mức lương thực tế bình quân tháng giảm 10,1% so quý II và 
12,1% so với cùng kỳ năm trước, một bước lùi đáng kể trong quá 
trình phục hồi thu nhập bắt đầu từ quý III/2020. Diễn biến xấu đi 
của thị trường lao động phản ánh tác động bất lợi của đợt cách ly 
xã hội và cho thấy những khó khăn kinh tế mà nhiều hộ gia đình 
có thể đang phải gánh chịu.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chỉ đạt 40,2 trong tháng 9, 
cho thấy điều kiện kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, trong đó có 
gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt lao động.

Chưa kể giá xăng tăng cao khiến các dịch vụ thiết yếu như điện, 
vận tải, y tế đều không giảm?
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Đi	tìm	mùa	xuân	ấy	ở	đâu?

Mùa xuân bên trong ta 
Chúng ta biết khóc thế nào khi đối diện với những câu hỏi chưa 

hay không có lời đáp ấy? Vì sao? Từ nghìn xưa, đức Phật đã quan 
sát, chiêm nghiệm và đúc kết bản chất của cõi người qua bài giảng 
đầu tiên về Khổ Đế: Rằng sự thật đầu tiên về thực trạng đời sống của 
chúng sinh là đau khổ, thực trạng mà con người cảm nhận từ lúc lọt 
lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ðức Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu 
mà biệt ly là khổ, mong cầu mà không được là khổ. Tóm lại, “khổ” 
có thể trên ba phương diện: sinh lý, tâm lý và chấp thủ. 

Phật giáo không phủ nhận rằng trong đời người cũng có lúc vui 
vẻ sung sướng vì thân tâm được thỏa mãn những điều mong muốn. 
Những hạnh phúc ấy là quả tốt của những nghiệp lành đã tạo ra trong 
kiếp trước hay kiếp này. Nhưng Ðức Phật nói cái vui đó là cái vui 
mong manh trong đau khổ, cái vui còn vướng trong vô minh nghiệp 
chướng. Bởi lẽ “Trắng răng đến thuở bạc đầu / Tử sinh kinh cụ làm 
nau mấy lần” hay “Trăm năm còn có gì đâu / Chẳng qua một nấm 
cỏ khâu xanh rì” (Nguyễn Gia Thiều). Khi đại dịch đã khiến hơn 24 
nghìn người ra đi vĩnh viễn và hàng triệu người khốn khổ vì bệnh 
hoạn, vì mất người thân yêu… chưa kể bao cảnh đời ngang trái khác!                 

Theo Phật giáo, chính trạng thái tinh thần khi đối đầu với ngoại 
cảnh mới là điều quan trọng. Đối phó với những khó khăn, dằn 
vặt, con người tìm quên trong rượu chè, ma túy, đắm chìm trong 
sắc dục. Từ trẻ em đến người lớn, cả xã hội quay cuồng trong 
những tệ nạn. Nguyên nhân sâu hơn chính là do vô minh, tức là si 
mê không thấy rõ bản chất của sự vật đều vô thường. Con người 
sinh tâm tham muốn, ôm giữ lấy các đối tượng lạc thú. Nếu không 
bị sự chấp ngã và dục vọng vị kỷ hay phiền não khuấy động, chi 
phối, ngự trị trong tâm thì cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc.

Khi diệt trừ hết những phiền não rồi thì con người được tự do hoàn 
toàn, yên vui, sáng suốt và khi giải thoát khỏi sinh tử và  đạt tới Niết 
bàn. Đó là ý nghĩa của  Diệt đế: “Diệt” là chấm dứt, là dập tắt. Mỗi 
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người tự giải thoát cho chính mình, tìm lấy mùa xuân trong lòng 
mình, dù là hạnh phúc tương đối hay tuyệt đối. Khi ta làm lắng dịu 
lòng tham ái, chấp thủ thời tâm trí không còn bị đốt cháy bởi các ngọn 
lửa phiền muộn, lo lắng, sợ hãi nữa. Chúng ta có hạnh phúc tương đối.

Nếu ta phát triển tuệ quán, hướng tâm đến đoạn trừ toàn bộ 
phiền não vi tế, thâm sâu, nhìn vũ trụ và con người trong mối quan 
hệ tương tức, tương sinh, hạnh phúc của nhân loại là hạnh phúc 
của mình, chừng đó ta có thể đạt hạnh phúc tuyệt đối, tối thượng 
là Niết bàn. 

Và đó chính là con đường mà bất kỳ ai cũng phải đi nếu muốn 
tìn hạnh phúc tuyệt đối hay còn gọi là Ðạo đế. Con đường gồm có 
tám điều chân chính, tám phương tiện mầu nhiệm mà người Phật tử 
phải làm, hay còn gọi là Bát Chánh Ðạo, con đường “Trung Ðạo” 
mà Ðức Phật đã tìm ra để chứng ngộ Niết bàn. Nó đòi hỏi chúng ta 
phải có Chánh kiến - nhận thức đúng, rõ ràng như thật về đạo đức 
của cuộc sống, cái nào là thiện, cái nào là ác. Nhận biết về bản chất 
của sự vật đúng với sự thật, hợp với lẽ phải; Chánh mạng - đời sống 
đúng đắn, trong sạch, phương tiện mưu sinh, nghề nghiệp chân chánh, 
không sống bằng những nghề phi pháp, độc ác, gian xảo gây ra ác 
nghiệp (như ma túy, mãi dâm); Chánh niệm - nghĩ đến những việc 
chân chánh, dù là quá khứ hay hiện tại và cả tương lai, nhưng quan 
trọng là hiện tại, sống tỉnh giác để suy nghĩ và hành động cho hợp với 
lẽ phải, diệt trừ những ý tưởng sai quấy dẫn đến việc làm sai lầm. Chìa 
khóa của hạnh phúc không nằm ở đâu khác hơn là trong chính tâm hồn 
mình. Mà muốn mở được cánh cửa tâm hồn thì phải quán chiếu bên 
trong bằng thiền định hay tịnh tâm. Niềm vui hay hạnh phúc theo Phật 
giáo đến từ chánh đạo, con đường giúp ta vượt qua tam độc: tham, sân, 
si. Lúc bấy giờ, ta đi vào cuộc đời, đối diện bao nhiêu thiên ma bách 
chiết của cuộc tồn sinh mà không để phiền muộn vướng bận tâm hồn.

Vô bệnh tối lợi 
無  病  最  利
Tri túc tối phú 
知  足  最  富
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Hậu vi tối hữu 
厚  為  最  友
Nê hoàn tối khoái 
泥  洹  最  快
Không bệnh là cái lợi tức lớn nhất
Biết đủ là cái giàu có to nhất
Trung thực là người bạn tốt nhất
Niết bàn là cái hạnh phúc cao nhất (Phẩm  thứ 36 - Nê Hoàn) 
Trong khi đối đầu dịch bệnh, ta càng thấm thía ý nghĩa của câu 

kinh trên.
Mùa xuân bên ngoài ta 
Tiềm lực kinh tế 
Trong bài thơ “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy, đã viết: 

Hãy thức dậy, đất đai!
cho áo em tôi không còn vá vai
cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn...
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi thì đi xa hơn - đẹp, và giàu, và sung sướng hơn

Chúng ta đang đối diện với nhiều thử thách và khó khăn nhưng 
còn đó tiềm lực kinh tế. Cân đối ngân sách từ đầu năm đến nay vẫn 
bội thu mặc dù ghi nhận bội chi trong tháng 9. Một số biện pháp 
hỗ trợ tài khóa bổ sung được thông qua, trong đó có gói hỗ trợ tài 
chính trị giá khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng vào tháng 10. Gói hỗ trợ 
này chủ yếu bao gồm miễn giảm thuế do hộ kinh doanh, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ bị giảm doanh số và các doanh nghiệp trong 
các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Nhìn chung, 
qua kinh nghiệm các nước khác trên thế giới, quá trình khôi phục 
các hoạt động kinh tế sau một giai đoạn cách ly xã hội kéo dài có 
thể phải đối mặt với một số trở ngại. Việc nối lại các hoạt động 
sản xuất công nghiệp và cung cấp dịch vụ có thể gặp phải vấn đề 
thiếu hụt lao động và gián đoạn chuỗi cung ứng. Giúp gỡ bỏ những 
nút thắt về logistics, tiếp tục thực hiện xét nghiệm và tiêm vắc xin 
và khuyến khích dịch chuyển lao động được ưu tiên. Thứ nhất, 
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tiếp tục đơn giản hóa thủ tục trong thực hiện ngân sách chi thường 
xuyên và chi đầu tư phát triển sẽ giúp hỗ trợ tổng cầu. Thứ hai, mở 
rộng hơn nữa hỗ trợ cho người lao động cả ở khu vực chính thức 
và phi chính thức, cũng như các hộ gia đình, sẽ giúp họ vượt qua 
khó khăn có thể xảy ra khi quay lại làm việc. Thứ ba, cũng cần 
tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp để tái khởi động các 
hoạt động kinh doanh sau một thời kỳ dài đóng cửa, đặc biệt trong 
ngành dịch vụ du lịch, ăn uống và lưu trú. Nhờ thế, kinh tế trong 
hai tháng 11 và 12 khởi sắc hơn. Thu ngân sách 11 tháng vượt kế 
hoạch năm 103.4% Tăng 8.9% so với cùng kỳ 2020. Cả 3 khoản 
thu từ dầu thô, nội địa và xuất nhập khẩu đều tăng mạnh. 

Khai phóng tiềm lực con người 
Mùa xuân nhìn lại: Chúng ta còn tiềm lực gì? Còn một tiềm lực 

cực lớn mà chúng ta lãng phí bấy lâu; chất xám, hay nói đúng hơn 
là con người. Đã nhiều lần chúng tôi viết về giáo dục, về “hiền 
tài là nguyên khí  quốc gia”, là sự  chảy máu chất xám khi du học 
sinh ra nước ngoài không mấy ai trở về, là sự thất nghiệp của hơn 
200 nghìn thạc sĩ, cử nhân, là đào tạo thiếu định hướng ngay từ 
bậc trung học. Chúng ta còn đó nguồn tài nguyên hết sức lớn lao: 
tuổi trẻ và đội ngũ trí thức. Hãy nhìn các công ty công nghệ của 
Mỹ: một mình doanh số Apple đã bằng GDP của 14 nước Cộng 
hòa Trung Mỹ, trong đó có những  người trẻ tuổi Việt Nam đang 
làm việc, chưa kể các bạn khác ở Silicon Valley. Cần phải khai 
thác nguồn tài nguyên… vô tận ấy vì nếu chúng ta phát triển 
đúng, có đường lối chính sách thu hút nhân tài ở lại, chắc chắn 
chúng ta cũng sẽ là một cường quốc công nghệ trong một tương 
lai không xa.

Phải bắt đầu từ cải cách giáo dục một cách triệt để, toàn diện 
và hướng thượng. Thay đổi chương trình theo hướng khai phóng, 
phát huy dân chủ trong học tập, tránh áp đặt, chấm dứt phong 
trào thi đua vì những danh vị hão huyền đã và đang gây nên bao 
chuyện dở khóc dở cười trong trường học, gây nên bao thảm cảnh 
cho học sinh, và cả thầy cô. Dạy và học là một quá trình tương 
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tác, hay nói theo Thiền sư Nhất Hạnh là “thiết  lập truyền thông” 
giữa thầy và trò, hay suy rộng ra giữa người và người, phải nhớ hai 
điều kiện căn bản để truyền thông có hiệu quả là: nghe sâu và ái 
ngữ...”. Mùa xuân chính là thời khắc chúng ta ngồi lại bên nhau, 
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 đầy thử thách trước mắt.

Vậy thì hãy đánh thức tiềm lực tuổi trẻ ngay, nếu không thì 
chúng ta lại mất đi một cơ hội vàng ròng để đưa đất nước đi lên 
nhanh nhất. 

Khát vọng chúng ta hôm nay hết sức giản dị là  sống với ước mơ 
chân chính: khai phóng nguồn lực con người khi mọi tài nguyên 
đều có ngày sẽ cạn kiệt. Để Nguyễn Duy khỏi trăn trở vì:

Tiềm lực còn ngủ yên
trong quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
Tiềm lực còn ngủ yên
trong bộ óc mang khối u tự mãn

     (Đánh thức tiềm lực)
Mùa xuân bên ngoài sẽ đi qua nhưng mùa xuân trong tâm hồn 

ta còn mãi. Nói như Xuân Diệu trong cảm thức về mùa xuân, khi 
con người thấy cuộc đời đáng yêu và khi con người biết yêu cuộc 
đời thì tình yêu bao giờ cũng song hành với mùa xuân. Nó tồn tại 
như một thực thể của tâm hồn, tinh tế mà tha thiết.

Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta

     (Xuân không mùa)
Hạnh phúc thực sự bắt nguồn từ sự tịnh hóa nội tâm, vượt lên 

trên thế giới cảm xúc, không phóng theo những cuồng vọng bên 
ngoài. Hãy chúc nhau mùa xuân chân thành bộc bạch, nói thẳng 
nói thật, kết nối truyền thông, khát khao mơ ước, hướng thiện và 
an lạc.

Mùa xuân là giây phút đối diện sự thật hôm nay và thắp lên mơ 
ước cho ngày mai, vượt lên trên thực tại nhiều thách thức. 
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 XUÂN VỀ THƯỞNG LÃM
  HOA MAI
	 	 	 	 	 	 VIÊN	THẮNG

Đêm xuân say giấc nồng nàn
Sáng ra mai đã nở vàng khắp nơi.

Ô kìa! Xuân đến rồi nhỉ? Hoa mai nở rộ khắp mọi nơi báo hiệu 
mùa xuân nữa lại về, đã trở thành phong cảnh đẹp và diễm lệ nhất 
trong những ngày hàn đông. Bởi vì mùa xuân là tiếp nối của mùa 
đông nên hoa mai phải trải qua thời tiết khắc nghiệt mưa gió bão 
bùng, lạnh rét thấu xương của mùa đông mới nở những bông hoa 
mai vàng rực rỡ. Hơn nữa, ý nghĩa hoa mai là tượng trưng cho sự 
thanh khiết và sức sống mãnh liệt, nhẫn lại, vượt qua mọi gian nan 
nguy khó để đi đến thành công, cho nên Thiền sư Hoàng Bá nói: 

 “Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương”.

Thật vậy! Nếu như hoa mai không có sự kiên cường mạnh mẽ 
để chịu đựng mưa gió, sương tuyết lạnh lẽo thì hoa mai không thể 
nở rộ, tỏa ngát mùi hương cho mùa xuân. Chính vì thế, ngay cả 
danh sĩ Cao Bá Quát khí phách ngoan cường vẫn nói: “Suốt đời 
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chỉ biết cúi đầu trước hoa mai mà thôi!”. Từ xa xưa, hoa mai được 
liệt vào hàng tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai).

Vì sao hoa mai được mọi người ưa thích như thế? Bởi vì cây 
mai dễ trồng, ở quê tôi phần đông mọi người trồng trong chậu, 
hoặc ở dưới đất ít chăm sóc bón phân, chỉ cần trộn vỏ trấu và xơ 
dừa, đến ngày gần Tết bón thêm phân hữu cơ và lặt trụi lá để cây 
mai có sức ra hoa. Thân cây mai gầy guộc, cành khẳng khiu, cánh 
mỏng manh màu vàng. Chính vì vẻ đẹp mềm mại, thanh mảnh 
nhẹ nhàng thoát tục nhưng mạnh mẽ cương nghị của hoa mai đã 
gợi cảm xúc cho biết bao thi nhân, văn sĩ viết thành những bài thơ, 
áng văn kiệt tác để lại đời rất nhiều, như nhà thơ Hạnh Phương khi 
ngắm hoa mai dâng trào cảm xúc viết:

Rằng mai cốt cách tuyết tinh thẩn
Thanh tịnh hồn hoa tự hiển xuân
Từng đọt lá xanh sương giọt điểm

Mỗi hồi chuông ấm tiếng vang ngân. 
Hình ảnh cây mai hiên ngang đứng trơ trọi trong gió sương mưa 

tuyết, tinh thần không khuất phục, không lay chuyển và sức sống 
ngoan cường của hoa mai mang lại nguồn cổ vũ to lớn, làm cho 
con người lập chí mà phấn chấn tiến bước; giúp họ nhận ra những 
điều tốt đẹp và hy vọng của mùa xuân. Từ đó mà hun đúc và tu 
dưỡng nên khí chất kiên cường, chính trực cao khiết.

Trong tập thơ Hương Trời Xa Bay, Nguyễn Khuê cũng cảm xúc 
về hoa mai rất hay, như bài thơ Hoàng Mai:

Mấy đóa mai vàng thắm sắc xuân
Giao thừa phơi phới vẻ thanh tân,
Mua “may” cười kẻ cầu danh lợi
Mai với người thơ vốn cố nhân.

Chỉ có mấy đóa mai vàng thôi cũng đủ thắm sắc xuân trong thời 
khắc đón giao thừa, sương đêm như dòng chảy xúc tác càng lạnh 
trước khí trời đất giao mùa, nên mọi người đều hớn hở tiễn năm cũ, 
đón năm mới, ai cũng thấy lòng mình phơi phới tươi trẻ lại, như 
gặp lại người xưa. Thiền sư Mãn Giác cũng nói: 
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“Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết.
Đêm qua sân trước một cành mai”.

Cành mai này tượng trưng cho sự sống mãi mãi trường tồn.  
Trong bài thơ Bạch Mai, Nguyễn Khuê viết:

“Năm cánh vây quanh một điểm dương
Sinh sinh thị hiện cõi vô thường
Thịt băng da tuyết nơi tiên giới
Sao xuống trần gian giữa sáu đường”.

Hình ảnh hoa mai nở rực rỡ, rồi rụng tàn tơi tả đầy sân tượng 
trưng xuân đến rồi xuân đi theo quy luật thiên nhiên. Thế nhưng 
những cội mai rực rỡ trước sân chùa dường như ‘cháy’ hết mình 
để dâng hương sắc cúng dường chư Phật mười phương, ‘thắm’ hết 
mình làm đẹp cho đời thì giờ đây từng cánh mai ấy đang thong 
dong trở về với đất mẹ, trở về để tiếp tục hiến dâng những gì còn 
có thể cho đời. 

Xuân về là cơ hội để cho mọi người được dịp ngắm nhìn hoa 
mai nở rực rỡ, rồi rút ra bài học cho mình. Đó là làm người cần 
phải có tâm kiên nhẫn, chí khí mạnh mẽ thì mới vượt qua bao gian 
lao thử thách. Bởi vì giông bão cuộc đời chẳng chừa bất cứ ai. Đời 
người ai cũng phải trải qua gian nan thử thách không ít thì nhiều 
mới đi đến thành công. Trong tập thơ Nhật Ký Trong Tù, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng viết bài thơ Tự Khuyên Mình:

Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân,

Nghĩ mình trong bước gian truân,
Gian nan rèn luyện tinh thần thêm hăng.

Vì thế, người thế gian đi thuận dòng sinh tử nên chướng ngại 
họ nếm trải có lẽ ít hơn người học đạo. Bởi vì người học đạo là đi 
ngược dòng sinh tử, nên phải trải qua bao chướng duyên nghịch 
cảnh mới đạt đến cảnh giới an lạc; cho nên trong đạo Phật nói: 
“Phiền não tức Bồ-đề”. Do đó, chúng ta cũng cần nếm trải:

“Đời không sóng gió không khôn lớn.
 Đạo chẳng gian truân đạo chẳng thành”. 
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Xuân Di Lặc  
TUỆ	NHA

Sáng tinh khôi xuân thì muôn hoa nở
Tô sắc màu xinh đẹp bức tranh thơ
Ngôi chùa thương nằm giữa lòng con phố 
Vẳng tiếng chuông sâu lắng nhẹ như tơ

Dâng hoa xuân lên cúng dường Tam Bảo
Màu thủy chung tươi thanh tú chân phương 
Từ ngàn xưa hoa an nhiên tự độ
Đông sang xuân thoáng nhè nhẹ chút hương

Chúng con về chùa thương lòng thanh tịnh
Chắp tay sen quỳ đón nhận Đạo từ
Lời Phật dạy Thầy trao con gắng giữ
Làm hành trang trên bước đường tiến tu

Trong gió xuân hân hoan niềm an lạc 
Hoa đào rung lời chúc tết Trầm Hương
Năm mới sang vui như ngài Di Lặc
Phật tại tâm và Phật khắp mười phương 

Đóa lan rừng cùng sen hồng, hoàng cúc
Trên những tà áo duyên dáng thướt tha
Bức tranh hoa chùa thương thêm nhạc khúc
Tiếp hồn thơ đón Xuân mới hiền hòa.
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 Covid-19 
 VÀ NIỀM TIN TÔN GIÁO
	 	 	 	 	 	 	 VU	GIA

Chuyện	gì	cũng	đã	qua.	Cát	bụi	trở	về	cát	bụi.	Người	sống	
không	nên	tiếp	tục	chìm	trong	bi	thương.	Hãy	tin	qua	đại	lễ	
cầu	 siêu,	 những	người	 qua	 đời	 vì	 đại	 dịch	Covid-19	 ấy	 sẽ	
được	siêu	thoát	để	thấy	lòng	nhẹ	nhàng	hơn.

N ếu mọi việc trên đời, con người giải quyết được tất thảy 
thì không ai lấy tín ngưỡng, tôn giáo làm chỗ dựa tinh 

thần và tín ngưỡng, tôn giáo cũng không thể tồn tại. Nhân loại đã 
tổng kết chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh là ba chuyện đáng sợ nhất 
đối với phàm nhân, là mộ của kẻ yếu, nhưng là sân khấu của người 
mạnh mẽ đạp qua. Và đại dịch Covid-19 đã làm cả thế giới điên 
đảo, trong đó có Việt Nam. Mặc dù cách nay khoảng 2 năm, Việt 
Nam đã quyết liệt với cuộc chiến này trên tinh thần “chống dịch 
như chống giặc”, nhưng loại giặc không hình không bóng này hiện 
diện khắp mọi nơi, càng lúc càng diễn biến phức tạp.

Các	tôn	giáo	đều	hưởng	ứng

Cổng thông tin điện tử - Bộ Y tế, ngày 19-11-2021, cho biết ngày 
23-01-2020 (tức 29 Tết Nguyên đán Canh Tý), tại Bệnh viện Chợ 
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Rẫy ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 trên lãnh thổ Việt Nam, là hai 
cha con người Vũ Hán (Trung Quốc). Phải qua hơn nửa năm, Việt 
Nam mới có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, là BN 428 (70 tuổi, 
quê Quảng Ngãi) với tiền sử suy thận mạn, chạy thận 10 năm… 
Nếu cuối tháng 8-2021, Việt Nam ghi nhận mốc 10.000 ca tử vong 
do dịch Covid-19, thì đến ngày 6-10-2021 đã vượt mốc 20.000 ca 
tử vong. Ngày 19-11-2021, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt 
Nam là hơn 23.476 người. TPHCM là địa phương tổn thất nhiều 
nhất với 452.722 số ca mắc, trong đó có 17.307 ca tử vong.

Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng 
bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM phối hợp tổ 
chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh 
trong đại dịch Covid-19 vào lúc 20 giờ ngày 19-11-2021, nhằm 
ngày rằm tháng 10 năm Tân Sửu.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM) và Công viên Thống Nhất (TP 
Hà Nội). Hội trường Thống Nhất sẽ là điểm cầu chính tổ chức lễ 
tưởng niệm, với 1.000 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước, các bộ - ngành trung ương và TPHCM; thân nhân, 
gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại 
dịch Covid-19. Còn tại TP Thủ Đức và các quận - huyện số lượng 
tham dự là 100 đại biểu/địa phương.

Các tôn giáo đều hưởng ứng, bởi không có tôn giáo nào không 
vì con người mà tồn tại. Đây là dịp mọi người tưởng niệm, tri ân, 
thể hiện lòng biết ơn đối với công lao của các cán bộ, chiến sĩ, y 
bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã xả thân, thậm chí hy sinh tính mạng 
trong công việc cứu người khi đại dịch hoành hành.

Sáng 18-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Văn phòng 2 Trung 
ương đã tổ chức đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong trong đại dịch 
Covid-19. Đại lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng tại Việt Nam 
Quốc Tự (quận 10, TPHCM), nhưng vẫn giữ nguyên tắc bảo đảm 
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5K, giới hạn số người tham dự. Các chùa khác không chỉ trên địa 
bàn TPHCM mà còn trên diện rộng cả nước cũng tổ chức, vì theo 
quan niệm của đạo Phật, tử vong trong hoàn cảnh dịch bệnh như vừa 
qua là cái chết không bình thường, được gọi là “hoạnh tử” (cái chết 
không chính đáng), do vậy rất cần tới sự trợ duyên của mọi người về 
mặt tinh thần để các vong linh được siêu thoát, an lành nơi đất Phật.

Đây là tấm lòng của người đang sống dành cho người đã khuất 
rất đáng trân trọng, dẫu biết “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng 
đừng trách lẫn trời gần trời xa” (Nguyễn Du - Truyện Kiều).

Đầy	ắp	chân	tình,	tràn	ngập	yêu	thương

Theo quan niệm nhà Phật, cầu siêu là cầu nguyện để những người 
đã khuất nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh 
thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh 
về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Tinh thần cầu siêu của Phật 
giáo là sự gắn kết vô hình giữa hai cảnh giới âm và dương, người hiện 
còn dùng tâm lực cầu nguyện để truyền năng lượng tỉnh thức: “Mong 
rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết và mệnh chung, 
nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ (và nhờ vậy) được quả báo lớn, lợi ích 
lớn!”1, để hỗ trợ cho người mất sinh tâm hỷ lạc, nhẹ nhàng siêu thoát. 

Ngày nay, dường như ai cũng biết bốn giai đoạn đời người phải 
trải qua: sinh, lão, bệnh, tử, chỉ có lão, bệnh, tử là vô tình nhất. Dù 
không tình nguyện, ngày đó vẫn tới, nhưng lễ tưởng niệm vừa qua 
đã cho chúng ta thấy trong thế giới vô tình này vẫn đầy ắp chân 
tình, tràn ngập yêu thương. 

Qua đại lễ cầu siêu này, người sống chắc đã có phần nhẹ nhõm 
và tin những “hoạnh tử” ấy sẽ được siêu thoát, không còn chịu 
cảnh “Cô hồn nhờ gửi tha phương/ Gió trăng hiu hắt lửa hương 
lạnh lùng” (Nguyễn Du - Văn tế Thập loại chúng sinh). Nhưng 
mọi việc không đơn giản như vậy. Theo Phật giáo, mỗi người sinh 

1. Thích Minh Châu (dịch, 2012), Kinh Trung Bộ 1, NXB Tôn giáo, H, 
trang 57.
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ra không phải do Trời hay bất kỳ thần linh nào sắp đặt sẵn. Không 
ai có thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta, kể cả Đức Phật. 
Ngài khẳng định: “Không có một năng lực nào bên ngoài ta có thể 
tạo nên sự phát sinh và chấm dứt khổ đau, trái lại chỉ có con người 
là có khả năng nắm vững vận mệnh của mình, tốt hay xấu đều do 
chúng ta quyết định”2. Tư tưởng này như bản tuyên ngôn khẳng 
định con người hoàn toàn tự chủ, tự mình định giá trị đạo đức, thể 
hiện được khả năng chuyển hóa thân tâm.

Trong Kinh Nhân Quả, có bài kệ: “Dục tri tiền thế nhân/ Kim 
sanh thọ giả thị/ Dục tri lai thế quả/ Kim sanh tác giả thị” (Muốn biết 
kiếp trước thế nào/ Hãy xem ta sống ra sao kiếp này/ Kiếp sau nào có 
gì hay/ Phải xem ta sống kiếp này mà suy). Thuyết nhân quả - nghiệp 
báo không phải hô hào trên bình diện lý thuyết mà rất chú trọng đến 
việc thực hành trong cuộc sống thực tế. Hãy nghĩ lành, nói lành, làm 
lành để tạo nghiệp lành. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn 
đã xác định: “A Nan! Nếu không đoạn trừ được ba nghiệp không lành 
của thân, khẩu, ý thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng mình. Từ 
những cái riêng tương tợ hợp thành cái đồng phận chung tương tợ cho 
nên cảnh địa ngục khổ đau không phải là không có chỗ nhất định. Tất 
cả đều do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không chân, 
không thể truy nguyên nguồn gốc được”.

Cũng theo nhà Phật: “Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất 
vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ” (Tạo một 
nghiệp nhân gì, dù đến trăm ngàn kiếp cũng không mất, khi hội 
đủ nhân duyên, phải nhận lấy quả báo). Do đó, việc cầu siêu nhằm 
làm an lòng người sống là chính, còn người chết thì theo nghiệp 
báo của mình mà đi vào sáu nẻo luân hồi. Gieo nhân gì phải gặt 
quả nấy, không thể lẩn trốn cũng chẳng thể cầu khấn mà tránh 
được quy luật nhân quả: “Chẳng phải bay lên không trung/ Chẳng 
phải lặn xuống đáy bể/ Chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm/ 

2. Thích Phụng Sơn (1995), Những nét văn hóa Đạo Phật, NXB Lao 
động, H, trang 65.
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Dù tìm khắp thế gian này/ Chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp 
đã gây” (Kinh Pháp Cú số 127).

Tập	trung	hướng	về	phía	trước

Chuyện gì cũng đã qua. Cát bụi trở về cát bụi. Người sống 
không nên tiếp tục chìm trong bi thương. Hãy tin qua đại lễ cầu 
siêu, những người qua đời vì đại dịch Covid-19 ấy sẽ được siêu 
thoát để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Không cần phải bi thương. Thế 
gian có tụ ắt có tan, hết thảy tiêu vong cũng chỉ là ý nghĩa một cái 
khởi đầu mới. Hồng trần nhân thế vốn là bể khổ, ai ai cũng phải 
chìm đắm trong đó, không có ngoại lệ. Do đó, muốn đến bờ bên 
kia, tự mình làm bè vượt qua chứ không ai giúp đỡ được.

Nghĩ cho cùng, người chết như đèn tắt, chỉ lưu lại một túi da. 
Nghi thức tang lễ chỉ làm cho người sống xem, chứ người chết biết 
gì. Do đó, không phải ngẫu nhiên dân gian lưu truyền lời dặn dò: 
“Không ai khen đám cưới, chẳng ai cười đám ma”. Nếu thực sự 
quý trọng người chết, thì người sống nên nỗ lực hơn nữa để hoàn 
thành tốt những việc mà người vừa chết không làm được. Chấp 
nhất thái quá cùng tiếc nuối chỉ sợ ảnh hưởng đến bản tâm mình/ 
tâm lý mình, lại không có chút tác dụng nào, không bằng bỏ lại 
sau lưng, tập trung hướng về phía trước có khi cho mình nắm bắt 
được nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống tốt hơn.

Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài, còn nhiều diễn 
biến phức tạp, chúng ta - những người còn sống, đang sống cần bình 
tâm, tỉnh trí nắm bắt niềm vui trần thế dù chỉ trong phút giây để khỏi 
phí một đời.“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...”3. Phật đã dạy như thế, chúng ta cần chấp 
nhận thực tại, không nên suy nghĩ lăn tăn nhằm vững bước tiến lên, 
cùng nhân loại chiến thắng trong cuộc chiến này. 

3. Thích Minh Châu (dịch, 2001), Kinh Tiểu Bộ 3, Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, TPHCM, trang 519.
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     TÌNH NGƯỜI 
  TRONG ĐẠI DỊCH
	 	 	 	 	 	 HUỲNH	VĂN	ƯU

T rong thời gian giản cách dịch bệnh, ngẫm lại sự đời không 
biết ông bà xưa có bí quyết gì mà giáo dục con cháu trên 

thuận dưới hòa,“nề nếp gia phong” trong một gia đình có đến ba, 
bốn thế hệ gọi là “tam, tứ đại đồng đường” sống chung một nhà 
cùng con cháu... có người cho đó là phong kiến mất tự do, cũng có 
người cho đó phúc đức ông bà để lại... Vậy nên nghĩ sao cho hợp 
lẽ đôi đàng, để cuộc sống giữa già trẻ được vui vầy mà người trên 
không thiếu trách nhiệm, con cháu giữ tròn đạo hiếu, được xã hội 
chấp nhận ngợi khen.

Quê tôi trong vùng chiến tranh, nhà nhà tuy nghèo thiếu trước 
hụt sau, có ngày sáng chạy giặc đến chiều mới về, rồi cả gia đình 
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xúm nhau nấu cơm, bữa ăn tuy đạm bạc “rau dưa cà muối” nhưng 
vô cùng vui vẻ, ấm áp. Cha, mẹ, anh chị, con cháu trên dưới, ai 
đều có phận sự nấy, không ai bảo ai mà răm rắp công việc, không 
chút đắn đo quạnh hẹ. 

Chẳng hạn trong bữa ăn, cha mẹ đi làm, dâu con ở nhà phải 
nấu cơm, cháu thì dọn dẹp rửa chén; mời ông bà, cha mẹ lên ăn 
cơm, thấy ông bà ăn xong tự động phải có bình trà cho ông bà 
dùng, đây là nề nếp gia phong buộc ai cũng phải biết, “đơn giản 
mà quy tắc” đó là chuyện nhỏ, còn biết bao chuyện sinh hoạt 
hàng ngày cũng phải theo thứ lớp mà làm, nếu con cháu nào sai 
quấy, trái lẽ coi như bị một trận khiển trách về giáo dục đạo lý, 
không phải đánh đòn mà huấn dạy lễ nghĩa noi gương theo ông 
bà về cách sống luôn nhớ câu: “Gia hòa vạn sự hưng” 家 和 萬 
興 Nghĩ nay mà nhớ xưa, xưa tuy nghèo khó, ít học, nhưng được 
cái là trên thuận dưới hòa (không được 100% nhưng phần lớn 
được tiếng thơm). Thời nay, có tiến bộ văn minh, nhất là thời 
hội nhập, kỹ thuật số, thời @ nên con người đã khác xưa nhiều, 
khác bên ngoài lẫn bên trong, bên ngoài dễ thấy ai cũng nhận ra 
được, còn bên trong thật khó hiểu, mà có nói cũng lắm đường, 
nhiều nẻo… 

Đứng về phương diện đạo đức, nếu nói về sự tiến bộ thì phải 
biết giữ gìn đạo đức gia phong, biết giữ tình đoàn kết thương yêu 
muôn loài... Đằng nầy, trong nhiều gia đình ở thành thị cũng như 
nông thôn, cha mẹ sống thui thủi một mình mặc cho bão sớm mưa 
chiều. Người nghèo khó cũng như người giàu sang, phần đông 
người già sống cô đơn. Thời buổi a còng, a móc (câu) sao (trói 
buộc) trớ trêu lạnh lùng đến thế, để lại nhiều hệ lụy buồn cho tuổi 
già. Tại sao tuổi trẻ bây giờ vừa lập gia đình lại muốn tự lập, thật 
khó hiểu, ra riêng để trốn tránh nhiệm vụ hay để được tự do…? 
Vậy ngày xưa ông bà, cha mẹ sống cùng con cháu bao đời không 
tự do sao? Bỏ cha mẹ hiu quạnh một mình, dám bảo tự do, xưa nay 
chưa thấy ai dạy đạo lý nầy. Lúc cha mẹ đau ốm, khi trái gió trở 
trời, ai dòm ngó chăm lo. Hàng ngày cha mẹ già còn phải đi chợ 
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mua tiêu tỏi, rau hành, còn giặt giũ nấu cơm... đêm ngủ có bề nào 
ai hay biết. Con cái để cha mẹ như vậy mà gọi là tự do tiến bộ văn 
minh sao? 

Ông bà mình ngày xưa thường nói: “Giàu út ăn, nghèo út chịu” 
đố ai dám cãi, điều nầy cô dâu trước khi về nhà chồng làm vợ chắc 
cũng hiểu rõ. Đó là nói gia đình có nhiều con trai, còn như gia đình 
duy nhứt có một đứa con trai thì nhứt định phải ở trong nhà phụng 
dưỡng cha mẹ, thờ cúng tổ tiên, điều nầy đã trở thành phong tục 
(luật bất thành văn) nếu sai quấy là xem như tội bất hiếu, thế gian 
chê cười. Dù dưới cái nhìn thế gian hay nhìn về nhân quả cũng 
không khác mấy.

 Người xưa thường xét gốc để chỉnh ngọn nên mọi sự trên dưới 
đều an.

Xã hội ngày nay, tuổi trẻ văn minh phát triển, nhu cầu con 
người cũng đòi hỏi cao và đổi mới hơn, nên phần nhiều lấy 
phần ngọn để chỉnh gốc… (già lú lẫn). Cho nên người cao tuổi 
thì không tài nào hiểu thấu, đành chịu, ai nói sao nghe vậy, ai 
đặt đâu ngồi đó, im lặng thân già là tốt hơn. Nhiều người cũng 
cảm thấy tủi thân, rồi tự nhủ biết đời nầy, kiếp trước mình ăn ở 
ra sao mà hôm nay vừa dựng vợ gả chồng xong đứa nào cũng 
đi sống riêng, kể cả con trai lẫn con gái. Có đêm, các cụ nhớ 
con, thương cháu mà không cầm được nước mắt. Ngày dài, đêm 
thâu, ngủ ít thức nhiều, nghĩ gần rồi lại nhớ xa, gần là hàng 
ngày không gặp con cháu, xa là con cháu lớn lên có trở nên 
người tốt không, hay cũng bỏ cha mẹ chạy theo cái gọi là tiến 
bộ văn minh gì đó… để tìm tự do... Phận già nua hiu quạnh một 
mình biết phải lo liệu làm sao khi trái gió trở trời; con cháu sức 
khỏe, học hành ra sao, môi trường đạo đức, nếp sống có được 
giáo dục tốt không?... Bao lo toan cứ dồn dập theo về, tuổi già 
thật không lần ra được…

Nay dịch Covid-19 đang lan khắp nơi, biết con cháu ra sao, 
dịch nầy đâu có phân biệt giàu nghèo, tự do hay mất tự do, phải 
chi con cháu đừng chạy theo tự do hưởng thụ thời thượng thì lúc 
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nầy mình có điều kiện dòm ngó cũng đỡ lo, đỡ nhớ, giờ sống nhà 
nhà cách ly, mà nhà thì vốn trước sau vắng hoe, không một tiếng 
nói, cười của trẻ con, nay lại nhìn ra đường không bóng người, nỗi 
buồn nầy càng căng thẳng da diết biết chừng nào, thấu cả tim gan. 
Về bản thân thì mình đâu có khó khăn gì với con cháu, thương yêu 
nó không hết nữa kìa, ấy vậy mà lo xong vợ chồng đều khăn gói ra 
đi để tìm phương trời tự do xa thẳm...

Ngày tháng dịch bệnh càng phức tạp, mỗi gia đình lớn nhỏ đều 
hướng về phòng dịch, biết con cháu mình có thấy lẻ loi không, 
khi nhìn lại căn nhà trước sau không bóng người quen thân. Tự 
do, hưởng thụ giờ chắc được thay vào lo sợ và lẻ loi khi sống gia 
đình nhỏ thiếu người thân. Nghĩ vậy thôi! Buồn có buồn! Nhưng 
các cụ lo con cháu vẫn còn đó! Bởi đời mình trước đây sống dù 
nghèo, khó khăn, bệnh dịch, thiên tai, nhưng thuở nhỏ được bên 
cạnh ông bà cha mẹ và người thân chăm sóc dạy bảo, la rầy, kể 
cả trách mắng, giờ mình mới thấy giá trị ở những lời trách mắng 
hết sức thương yêu, phải chi giờ mình được trách mắng lần nữa 
thì hạnh phúc biết bao, cái mình muốn hôm nay không bao giờ 
và mãi mãi không được. Ngược lại, con cháu mình muốn gần ông 
bà và được la rầy thì được ngay và sẵn sàng đón nhận, hạnh phúc, 
quý biết chừng nào. Vậy mà con cháu bỏ mất cơ hội tình yêu 
thương của tuổi thơ với ông bà, quay đi tìm kiếm điều gì có thể 
quý hơn chăng!? Cũng giống như Gã cùng tử trong kinh Pháp 
hoa, trải qua năm tháng mưu sinh cuộc sống mà quên khuất đi 
người cha của mình ngày tháng mòn mỏi ngóng trông. Thật đáng 
thương! Trong kinh còn nói: “Làm người khó được, Phật pháp 
khó nghe”. Cũng vậy, con cháu nay gặp được ông bà và được 
ông bà chỉ dạy mà chẳng nghe lại bỏ đi. Thật đáng lo nghĩ cho 
tương lai chúng. Của quý bên mình, mà bỏ đi tìm ở đâu, nhất là 
lúc dịch bệnh nầy có hiu quạnh hơn không, nếu có, mong các gia 
đình nhỏ hôm nay, hãy sớm quay về mái ấm tình thương đang 
đợi chờ mà bao đời nay ông bà mình ấp ủ nâng niu, đùm bọc, 
chở che:
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Cháu con ơi! Hỡi! cháu con
Mẹ cha thắt thẻo hao mòn chờ mong

Dịch bệnh lo lắng ngóng trông
Vắng con, xa cháu ,cắt lòng quặn đau

May, cũng nhờ văn minh tiến bộ mà có được nhà dưỡng lão, 
người già có nơi nương tựa, điều nầy cũng đỡ hao tốn, mất thời giờ, 
bận rộn phiền toái cho con cháu. Còn con cháu nào sợ thế gian chê 
cười, đàm tiếu thì cung cấp đầy đủ, thuê người giúp việc... lâu lâu 
đến thăm “bô lô-ba la” để hàng xóm nhìn vào cho mình là người 
con có hiếu, thế gian khỏi phải chê cười. Trớ trêu thay, nuôi cha 
mẹ giống như nuôi chim, cứ cho ở (nhốt) vào (nhà) lồng son đầy 
đủ thức ăn là được. Tự do - văn minh đến vậy là cùng. 

Biết ngày nay khoa học tiến bộ, tuổi thọ ngày càng cao, người 
già ngày càng nhiều. Nhà Phật nói lý vô thường là để diệt khổ, xây 
dựng cuộc sống tự tại an vui, chúng ta đừng chấp chặt khổ đau, 
nên xả bỏ, nên biết ơn gia đình xã hội hơn là đòi hỏi, dù một gói 
xôi được người cho đã mang ơn rồi huống hồ được ăn uống đầy 
đủ cả đời...

Sống giữa lúc dịch bệnh hoành hành, chúng ra luôn tuân thủ 
chấp hành các chỉ thị về phòng chống dịch, bên cạnh nhớ cần phải 
giữ gìn sức khỏe vì sức khỏe tốt mới chống lại được Covid-19. 
Ông bà ta bao đời nay cũng trải qua nhiều nạn dịch đâu có thuốc 
men gì đâu, chống dịch cũng chỉ có giữ gìn sức khỏe, nay tiến bộ 
hơn có thuốc. Vậy trong khi chờ thuốc thì phải sống an vui đầy 
tình yêu thương, sống tâm thanh tịnh thì thân thể khỏe mạnh, tinh 
thần sáng suốt mới đối phó được dịch bệnh. Bởi “Tâm thanh tịnh 
có thể miễn dịch; Tâm từ bi có thể giải độc”. 

Đặc biệt trong năm tháng gần đây, trước nạn dịch ngày càng 
phức tạp khó lường thì tình người trong đại dịch cũng thay đổi rất 
nhiều. Chúng ta thấy mọi người, mọi tầng lớp trong đời sống xã 
hội như đang soi rọi lại chính mình, biết khiêm tốn, yêu thương 
lo lắng nhau hơn, không ai tính toán hơn thua; làng xóm, xã hội, 
nước nầy, nước khác quan tâm lo lắng chia sẻ nhau cả về tinh 
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thần lẫn vật chất, đây là điều đáng mừng, chúng ta hãy nhìn mặt 
tích cực trước nạn dịch để sống vui, sống khỏe trong tình yêu 
thương rồi cùng nhau đem hết tinh thần và khả năng có thể làm 
được, giúp được, cùng chung tay góp phần sớm thoát khỏi nạn 
dịch mau chóng để được bình an trong cuộc sống. Đây là thời 
gian, điều kiện kiên quyết, nhất định phải làm được, không giờ 
phút lơ đễnh, thờ ơ, vì đó là mạng sống. Bên cạnh những điều 
kiện vật chất giúp cho đồng bào và luôn quan tâm đến nhân dân 
trên toàn thế giới. Chúng ta nên hướng về phần thiêng liêng trong 
mỗi chúng ta. Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ-tát mười phương 
gia hộ cho tất cả chúng sanh trong cõi Ta-bà nầy sớm thoát khỏi 
nạn dịch Covid-19 để được bình yên trong cuộc sống, luôn đem 
lòng từ bi đến mọi người để thế giới hòa bình, nhân loại ổn định. 
Trong đó có ông bà, cha mẹ được gần gũi chăm sóc, dạy bảo con 
cháu, được nhìn cháu con lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, mạnh 
khỏe, học hành tiến bộ… 

Nguyện cho chúng sinh mười phương được thoát bến mê về 
bờ giác. Nguyện cho thế giới yêu thương môi trường, đừng phá 
hoại, xây lắp nạo vét môi trường biển, môi trường không khí, 
môi trường đất liền, nạn phá rừng khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên cạn kiệt… Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy bao cảnh 
sinh linh tan tác, vậy làm sao bảo không thiên tai, dịch họa, 
mỗi chúng ta trên trái đất nầy hãy bớt đi một chút hưởng thụ 
thì sẽ bớt đi một chút thiên tai dịch bệnh, chỉ một việc nhỏ nầy 
thôi cũng đủ đưa thế giới nhân loại nầy bớt khổ đau. Mong rằng 
mỗi chúng ta qua nạn dịch nầy tình cảm sâu đậm yêu thương 
nhau hơn, và trân quý bảo tồn trái đất nầy hơn, đó cũng chính là 
tình yêu thương trong mỗi chúng ta đối với thiên nhiên và nhân 
loại. Cũng qua nạn dịch nầy, những gia đình nhỏ đua đòi tự do, 
hạnh phúc, sống đời hưởng thụ cá nhân, sẽ thấy mình lẻ loi, hiu 
quạnh mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh. Hãy quay về sống đoàn 
tụ với ông bà, sẻ chia khốn khó là niềm hạnh phúc an vui bền 
vững không đâu có được. 
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Ngày xuân viếng chùa
NGUYỄN	HOÀNG	DUY	

Muôn hoa khoe sắc thơm lừng
Này chim én liệng nhắc xuân đã về

Ngôi chùa vườn tược sum suê
Không gian thanh tịnh - đây quê hương mình

Bướm ong đón ánh bình minh
Lượn qua khóm trúc rung rinh mát lành

Bồ đề dáng khỏe cành xanh
Bồ câu đậu tít trên nhành cây cao

Kìa đàn cá quẫy trong ao
 Một đàn chó nhỏ bên rào thảnh thơi

Các sư đon đả chào mời
Đón dòng khách viếng tận nơi ân cần

Nén hương thành kính tri ân
Nét văn hóa ấy nhân văn lưu truyền…

Ngày xuân thăm viếng chùa chiền
Ra về quẳng gánh ưu phiền bay đi!
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 MỐI TÌNH ĐẦU 
 của Hải Thượng Lãn Ông

      ĐỖ	HỒNG	NGỌC

Báo	Sức	khoẻ	&	Đời	sống,	Bộ	Y	tế,	có	bài	“Ông	Làm	Biếng”	
của	 nhà	 văn	 hóa	 Hữu	 Ngọc,	 giới	 thiệu	 cuốn	 tiểu	 thuyết	
Monsieur	 le	Paresseux	 của	nữ	 văn	sĩ	Pháp	Yveline	Féray	
viết	về	cuộc	đời	của	Hải	Thượng	Lãn	Ông,	ông	tổ	ngành	Y	
Việt	Nam.	Một	người	thầy	thuốc	tài	ba	đức	độ	như	Lãn	Ông	
Lê	Hữu	Trác,	tác	giả	của	bộ	Y	Tông	Tâm	Lĩnh	gồm	66	cuốn,	
mặc	dù	suốt	đời	 tận	 tuỵ	chữa	bệnh	cho	mọi	người	nhưng	
chỉ	mong	sao	cho	không	còn	ai	phải	bệnh	tật	nữa	để	mình	
được	làm	một	“Ông	Làm	Biếng”,	đó	chẳng	phải	là	một	ước	
mơ	ngàn	đời	của	ngành	Y	sao?

Tôi	 không	biết	Yveline	Féray	 “hư	cấu”	 ra	sao	chuyện	 tình	
đầu	của	Lãn	Ông,	nhưng	trong	“Thượng	kinh	ký	sự” (*),	tập	ký	
viết	năm	1783	của	ông	đã	kể	một	cách	khá	chi	tiết	về	mối	tình	
thuỷ	chung	và	nhân	hậu	đó.

Chuyện	như	sau:

“Một ngày kia, có hai lão ni đến chỗ tôi ngụ, nói rằng: 
chùa Huê Cầu đúc chuông lớn, công quả chưa thành, 

chúng tôi đến đây khuyến hoá”. Thế rồi một lão ni tự giới thiệu 
mình là trụ trì chùa núi An Tử, còn lão ni kia thì giới thiệu mình 
là con gái quan tả thừa ty Sơn Nam, quê ở Huê Cầu. “Tôi nghe nói 

(*) Hải Thượng Lãn Ông. Thượng Kinh Ký Sự, NXB Văn học, 1993. Bản 
dịch của Ứng Nhạc Vũ Văn Đình



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 43

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

giật mình như tỉnh giấc mơ”, Lãn Ông viết. Sau đó ông tìm cách 
“hỏi nhỏ một tiểu cô trong bọn tòng hành mới biết đây là người cũ 
của mình”. Rõ ràng, một lão ni tìm đến một quan nhân (lúc này 
Lãn Ông đang làm quan thầy thuốc ở trong triều) để khuyến hoá 
mà lại xưng cái “lý lịch cá nhân” của mình ra như thế, phải có lý 
do gì chứ. Và đúng vậy, chỉ mới nghe qua địa danh Sơn Nam, Huê 
Cầu thôi, đã đủ làm cho Lãn Ông choáng váng, “giật mình như 
tỉnh giấc mơ”. Chuyện đúc chuông, khuyến hoá chẳng qua là cái 
cớ để cho bà có dịp gặp lại ông.

Tưởng tượng coi, lão ni - người tình cũ của Lãn Ông - đã 
phải trần tình năn nỉ, thuyết phục sư bà ra sao để sư bà động 
lòng chịu cùng xuống núi một phen. Tuy biết khá rõ rồi, nhưng 
vốn thận trọng, Lãn Ông mới “trắc nghiệm” lại lần nữa, vì biết 
đâu chỉ là một sự tình cờ, ông bèn kể rõ họ tên quê quán… “Lúc 
đó chỉ thấy ni cô chùa Huê Cầu mặt đỏ bừng, vẻ thẹn thùng, 
bảo sư bà trụ trì rằng: Thôi, chúng ta đi đi thôi”. Một lão ni 
nghiêm trang cẩn mật, tuổi tác già nua mà “mặt đỏ bừng, vẻ 
thẹn thùng” rồi phải hối thúc sư bà “đi đi thôi” trong một tâm 
trạng như là dỗi hờn thì thật là đáng kinh ngạc. Lãn Ông rất 
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lúng túng, tìm cách “lưu họ lại không được, mới mang ra một 
ít hương tiền để cúng” rồi hỏi: “Hai lão ni trọ tại nơi nào?”. Họ 
đáp: “Chưa có nơi nào”, rồi vội vàng từ biệt ra đi. Lãn Ông đâu 
dễ chịu ngồi yên, ông “vội gọi một tên người nhà linh lợi bảo 
đi theo sau họ, mà không cho họ biết…”.

Thế rồi Lãn Ông nhớ lại mối tình xưa. Lỗi tại ông. Ông đã nộp 
đủ lễ vấn danh, lễ nạp thái, vậy mà rồi vì một lý do riêng, ông hồi 
cư về Hương Sơn quê mẹ và xa luôn người vợ sắp cưới của mình 
để bà phải mỏi mòn trông đợi đến hôm nay mới bất ngờ gặp lại.

Rồi người thiếu phụ đó ra sao? Lãn Ông có dọ hỏi thì biết bà 
“thề chung thân ở vậy”. Nhiều người đi hỏi cưới, bà cương quyết 
từ chối. Sau cùng, bà vào chùa tu. Lãn Ông viết tiếp: “Tôi nghe 
biết vậy thì tâm thần kinh loạn, than rằng: Vì ta bất cẩn trong việc 
này. Có thuỷ mà không có chung, khiến cho người mang hận, mà 
ta mang tiếng là người bạc bẽo. Ta bối rối không biết cách nào để 
gỡ cái mối ra, mới vội vàng đến Huê Cầu mà tìm hiểu sự việc”. 
Quả thật, bà đã từ hôn nhiều người chỉ vì lòng bà chỉ có Lãn Ông 
thôi.Bà thà đi tu chớ không lấy ai khác nữa!

Bà nói: “Đã có người hỏi mình làm vợ thì mình (coi như) đã 
có chồng rồi, chẳng qua vô phận mà chồng bỏ…”. Trách chi Lãn 
Ông không tan nát cõi lòng, “tâm thần kinh loạn”. Để chuộc lỗi 
mình, ông xin bà cho ông được coi bà như “cô em gái nhỏ”, bảo 
dưỡng bà suốt đời từ đây. Vì bà đã đi tu nên ông đề nghị cất cho 
bà cái chùa nhỏ, trong một cảnh vườn vắng vẻ yên tĩnh: “Mùa 
đông cũng như mùa hè, lạnh ấm đều sẽ do ta lo liệu, một là để 
báo ân, hai là để chuộc lỗi…”. Bà cố cầm giọt lệ: “Quan nhân 
có hậu tình, còn tôi chẳng gặp chồng, cái thân cô khổ cũng là 
do số mệnh vậy, đâu có dám trách ai… Nay tôi được biết tấm 
lòng tốt này cũng an ủi cảnh linh lạc vậy”. Và bà đã từ chối. Và 
Lãn Ông làm thơ. Phải, bởi vì đâu có thứ thuốc nào sắc ba chén 
còn bảy phân mà chữa được cái bệnh của ông bây giờ! Ông 
viết: “Tôi lấy làm thương tình, mới giải lòng trong một bài thơ  
như sau:
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Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,
Kim nhật tương khan khổ tự ta.
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,
Song mâu xuân tận kiến hình hoa.
Thử sinh nguyện tác can huynh muội,
Tái thế ứng đồ tốn thất gia.
Ngã bất phụ nhân nhân phụ ngã,
Túng nhiên như thứ nại chi hà?”

Dịch thơ:
Vô tâm nên nỗi luỵ người ta
Trông mặt nhau đây luống xót xa
Gượng cười khôn giấu đôi hàng lệ
Tóc bạc che mờ nửa mặt hoa
Kiếp này hãy kết làm huynh muội
Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất gia
Ai nỡ phụ ai, ai nỡ phụ
Dở dang, dang dở biết ru mà?

      Ngô Tất Tố
 Cảm động vì bài thơ “giải lòng” đó mà bà đã tha thứ cho ông. 

Lãn Ông viết: “Từ đó thời thường qua lại hỏi thăm nhau”.
Chuyện rồi kết thúc ra sao?
Tuổi hạc ngày càng cao, bà chỉ xin ông mua gỗ ở Nghệ An 

đóng cho bà một cổ quan tài. Vâng, phải đúng gỗ ở Nghệ An bà 
mới chịu, vì đây là vùng Hương Sơn quê mẹ Lãn Ông (Lãn Ông 
quê gốc Hải Dương, nhưng sống và thành danh ở Hương Sơn). Có 
lẽ bà nghĩ lúc sống đã không được nên duyên vợ chồng thì lúc chết 
ít ra cũng được âu yếm nằm trong một cổ quan tài do ông đóng cho 
bà từ thứ gỗ của quê hương ông.

Đó, chuyện tình của Lãn Ông, “Ông Làm Biếng” làng Hải 
Thượng, một chuyện tình thuỷ chung, nhân hậu của một thầy 
thuốc, ông Tổ của ngành Y, làm ta thấy càng gần gũi với ông hơn, 
càng quý trọng ông hơn. 
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*	Nói	về	DUYÊN	KHỞI	(Paticcasamuppàda)

Hãy bắt đầu bằng tình trạng vô minh (= Hậu thân của - chuyển 
động vật chất đen).

- Vô minh (avijjà) là “không biết rõ thực trạng”. Đây phải chăng 
là nguồn gốc (hetu paccaya) của tất cả vọng động (sabbuddhacca) 
trong “điện tâm”, thúc đẩy tìm kiếm “một cái gì đó” hoàn toàn 
chẳng xác định?! - Phật học gọi ấy là “Vô minh duyên hành” 
(Avijjà paccaya sankhàrà).

BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG ĐẠO PHẬT

 Liên quan đến 
 “Thập Nhị Nhân Duyên”
 (Paticcasamuppàda)

(Tiếp theo Từ Quang 38)
       
	 	 	 	 	 	 	 TUỆ	LẠC
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- Rồi “hành” (sankhara) tức là “khuynh đảo chiều hướng”, - tự 
nó vốn chứa hai chiều bất kỳ và trái nghịch nhau, - như “đến” (hút) 
và “đi” (đẩy), hay “khứ” (atìta) và “lai” (paccuppanna), giao thoa 
không tránh được, để tạo ra “động cơ gốc” (mùlapaccaya) của sự 
xoay vòng, luân hồi (samsàra). 

Về phương diện vật lý, nếu hướng đến và hướng đi của “cùng 
một động tử” mà “bị khuynh đảo” lệch chiều nhau, trên 1 chuỗi 
tiếp nối, thì cả 2 đặc tính “thuận và nghịch” kia, sẽ tạo ra một tiến 
trình cong, hấp dẫn lôi kéo… để “tự nhiên phải khứ hồi”. 

- Tiến trình cong ấy khi tiếp tục, thì sinh ra nhiều vòng sai biệt 
đến bất tận. “Điểm chấm dứt vòng trước” đương nhiên là“điểm bắt 
đầu vòng sau”. “Đến” (đồng nghĩa với “chưa đến”) và “đi” (đồng 
nghĩa với không ngừng tạo duyên quay lại), rồi tiến tới trong 
u-minh, lăn trôi mãi, luân hồi bất tận ! 

Trong “vận hành chu kỳ liên tục”, không có “sự bắt đầu” (= sinh), 
cũng “không có sự chấm dứt” (= tử), - chỉ có đi và đến luân phiên!

Và hai điểm đi cũng như đến ấy, phải “trùng lên nhau” một cách 
không thể khác, vì “độ sai lệch” “vừa tách chúng ra, đã hợp chúng 
lại”. - Nghĩa là chúng sẽ tự động “hoán vị”, để cho quả biến thành 
nhân, sau biến thành trước, hai đầu gọi là “quá khứ” và “tương lai” 
của thời gian, trở thành dịch lý. - Quy tắc của “thay đổi duyên cơ”!

Đối với thân xác con người, thuộc về hình thức cấu kết hữu hạn 
cũng vậy, chỉ khác rằng… sự “sai biệt vật vận hành nơi vật thể”, 
khi quá nhỏ, thì bất lực cho định hướng tiến trình lý hóa trong 
tương lai. 

- Nhưng như đối với tinh thần con người, thuộc về năng lượng 
vô hạn, thì sự “khởi vọng sai lệch” ngay từ đầu, đã định hướng sẵn 
cho tương lai suy đồi, phiêu lưu, rằng :

* “Tâm khởi tốt” (kusala citta), thì “tâm quả tốt” (kusala 
cetasika), sẽ đi vào “vùng sáng”. * Khi “tâm khởi xấu” thì “tâm 
quả xấu”, tất nhiên đi vào “vùng tối”, và dây chuyền... 

Chưa kể hiệu lực của nhân (hetu) và của quả (vipaka) trong 
điện tâm (citta-cetasika), còn có “khả năng” tương dung lẫn tương 
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phản, thành lập ra “bản sắc trong năng lượng sống dây chuyền 
sau này”, trong bản sắc ý thức lẫn trong bản sắc hành vi (bao gồm 
ngôn ngữ) mỗi người.

Rồi xuôi theo tiến trình hiếu động và tìm kiếm “đối tượng”, hễ 
thuận duyên thì tâm cơ hay “động tử” ấy, dù ở tình trạng “cực vi”, 
cũng vẫn đủ năng lượng để bám lấy, rồi sáp nhập “đối tượng”, tạo 
thành sơ uẩn (khởi tập khí mới = nava khanhdha) với những gì 
xung quanh, một cách ôm ấp. 

Ngược lại, nếu nghịch duyên thì tâm dù ở tình trạng “cực vi”, 
cũng vẫn đủ năng lượng để “đố kỵ” (patigha), rồi tự động vừa hút 
đối tượng vào, vừa đẩy đối tượng ra, một cách xung đột vướng mắc 
(tanhà), trong suốt tiến trình đi tới, xuyên qua vô số chu kỳ, bất an 
và mất thăng bằng. Phật học gọi ấy là thủ (upàdàna), một “khoen 
tích cực” trong “12 khoen” thiết lập luân hồi (samsara). 

Kết quả, 2 tình trạng thuận duyên và nghịch duyên đã luôn luôn 
tùy tiện cấu kết rồi tương tác, tạo thành “động cơ” sinh tử, lôi kéo 
từ vô thỉ đến vô chung, không có điểm khởi đầu cũng không có 
điểm chấm dứt. - Vì nhân (hetu) cũng là quả (vipaka), mà quả cũng 
là nhân. Cả hai không ngừng biến hóa (Rùpantaraparivattana) thay 
phiên nhau đóng vai “động cơ” trong “bản thể” thăng và đọa của 
tất cả sinh động vật! 

“Bản thể” ở đây là thường xuyên quy nạp, hay “dựng nghiệp” 
(kamma sankhara). Theo Phật giáo, “dựng nghiệp” là “nhân duyên 
sinh khởi”. Rồi sau cái thời gian “sơ kết”, những “tâm cực vi” tự 
vận hành vô số lần, chồng chất “bản tính hút vào cùng đẩy ra” hay 
tích tụ dòng điện 2 chiều. Từ đó thành lập tiểu lẫn đại cho “vũ trụ 
vô biên”, chứa đầy “từ trường” (magnétique). 

Còn “vũ trụ thu hẹp”, là con người (hay tất cả các động vật khác 
trên quả đất) thì đó là kết quả của hệ luận vô minh, xuất hiện rất 
lâu về sau, trước khi sự sống chứa đầy “xung đột” đã thành hình. 
Và “hiệu lực điện năng” kia trong mỗi con người, chính là “nguồn 
gốc” của sáu hệ thống giác quan. Trong đó, giác quan thứ sáu là 
linh động, và “kỳ diệu” nhất. 
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Để phân biệt, ta tạm đặt tên cho nó là “tinh thần” hay “tâm 
thức”. - Trên thực nghiệm,“giác quan thứ sáu” của các loài động 
vật, thì “sức phản chiếu” sự “khôn ngoan” nói chung kém hơn của 
con người! 

(Mời quý vị xem thêm cuốn “Khoa học và sự tái sinh”, Tuệ 
Lạc biên soạn (chùa Xá Lợi, TP. Hồ Chí Minh phổ biến), trong đó 
có đoạn nói về “tiểu vũ trụ” là con người).

Rồi mỗi người, với nghiệp (karma) có sáu giác quan (5 cụ thể 
và 1 trừu tượng), được “vận hành” bằng máu thịt, gồm các chất 
dinh dưỡng hữu cơ (biến hóa) do tánh và tướng của “bốn đại hợp 
hành” (đất-nước-lửa-khí), “giao thoa” với điện từ (magnétique) 
trong vũ trụ mênh mông, đồng thời “liên kết” với giác quan thứ 
sáu (manindriya) trong mỗi “tổng hợp” (kalapa), tạo ra 3 nghiệp 
thân-khẩu-ý. 

Tất nhiên, con người nói riêng, và động vật nói chung… phải 
xem “giác quan thứ sáu” là tinh thần (mana) của sự sống. Và “năm 
giác quan kia” là “cửa ngõ” (dvàras) để “tinh thần” biểu lộ…  
vận động. 

Từ đó, cái gọi là “bản 
năng” (hay “tự tánh” = 
ahetuka kamma) được thành 
lập và củng cố, trong toàn thể 
sáu giác quan (salayatana). 
Đồng thời “bản năng thú 
vật” (trong mỗi con người) 
sẽ luôn luôn “phản ứng” một 
cách bạo động, khi đối diện 
với những nguy hiểm đe dọa 
đến “mạng sống”.

Đây là lý do đầu tiên, 
làm xuất phát tính ngã mạn 
(màna) hay ích kỷ (issà-
macchariyà), cho rằng “sinh 
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mệnh của ta (atta) là ưu tiên, ta là trên hết”. Chính tình trạng “ưu 
tiên tuyệt đối cho mạng sống” ấy, đã “ươm mầm” cho sự thiên 
lệch si mê, vướng mắc vào cái giả tạm (còn gọi là vô minh lậu = 
Avijjàsava). 

Từ đây, mạng sống và vô minh lậu có thể xem là “hai mặt 
đồng sinh” chẳng bao giờ tách rời trong một “bản thể” phàm tục 
(puthujjanajìvita). - Nghĩa là, lòng tham sống mãi, tự nó chính là si 
mê (moha) trong tác ý, trước một kiếp sống hữu hạn, nhiều khi rất 
ngắn ngủi. - Hay “vô minh lậu” nêu trên, chính là mầm mống ôm 
chặt sự sống bấp bênh, tưởng là “vững chắc”, và mù quáng xây dựng 
một mộng tưởng trường cửu. Đây chính là nguồn gốc xung đột sâu 
xa của những phiền não bất tận! 

- Nói cách khác, vô minh lậu là “tạo hóa” của tất cả các 
pháp hành, gây ra cái gọi là “hạnh phúc” (sukha) lẫn “đau khổ” 
(dukkha), tạm thời trong ba cõi, dục giới (kàmaloka, cảnh trí có 
trọng lượng), sắc giới (rùpaloka, cảnh trí vô trọng lượng), và vô 
sắc giới (arùpaloka, cảnh trí trống không). 

- Còn “vô minh căn” (moha) thì đã biến mất hoàn toàn khi cái 
“vọng tưởng thứ nhất” phát sinh, đưa tâm thức rơi vào tình trạng 
hiếu động, phân tán, vô định, mất thăng bằng, tách rời tính nguyên 
tịnh. Và tình trạng mất thăng bằng (hay “vọng tưởng” = uddhacca) 
ấy, chính là “tiền thân” của “vô minh lậu” vậy!

Sau cùng, xin nhắc lại theo Phật học* rằng, vô minh là tên 
chung của “2 mặt tâm thức vọng động”, là vô minh căn và vô minh 
lậu. Vô minh (avijjà) này, hằng “thay thế” cho cả “hai mặt động 
cơ” (căn và lậu), tự nó đóng vai “bước khởi hành” trong chuỗi 12 
khoen của vòng thập nhị nhân duyên. 

Nhân tiện, cần “hạn định” về ngữ nghĩa một cách tương đối rằng:
- Phật học là những hướng dẫn đạo đức, tìm thấy trong kinh 

điển Phật giáo, và cũng tìm thấy ngoài kinh điển Phật giáo, nhưng 
nó không nghịch với những gì Phật dạy.

- Phật giáo là những hướng dẫn đạo đức, chỉ tìm thấy trong 
kinh điển nhà Phật, còn gọi là Phật ngôn, đã được các thánh nhân 
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đệ tử Phật trung thực thuật lại, kết tập có hệ thống, gọi là tam tạm 
(Tipitaka).

- Đạo Phật là sự thực hành Phật ngôn, sống đúng theo Bát Chánh 
Đạo, hay thực hành Phật học, và có tiến hóa an lạc.

**	Kê	khai	vắn	tắt	Thập	Nhị	Nhân	Duyên	(luân	hồi):

1/ Vô minh (avijjà), 2/ Hành (sankhàrà), 3/ Thức (vinnàna),  
4/ Danh sắc (nàmarùpa), 5/ Lục nhập (salàyatana), 6/ Xúc (phassa), 
7/ Thọ (vedanà), 8/ Ái (tanhà), 9/ Thủ (upàdàna), 10/ Hữu (bhava), 
11/ Sinh (jàti) và 12/ Tử (marana). 

- Tất nhiên, sau “khoen tử” (trong tối tăm)… sẽ là “khoen vô 
minh lậu” nối tiếp theo không rời. Vòng 12 khoen nhân duyên cứ 
thế, lặp lại triền miên… không bao giờ chấm dứt!

	***	Đối	với	Thánh	nhân	đã	“Hoàn	toàn	giải	thoát”,	“thập	
nhị	duyên	khởi”	trở	thành	diệt

Khi tử (chết) trong anh minh (vijjà), toàn xả, thanh tịnh, không 
vọng tưởng, không vướng mắc… thì duyên khởi của vô minh lậu 
(avijjà) tự diệt hẳn (nirodho). (“Lậu” ở đây ám chỉ “kết quả do phẩm 
cách đi trước”). Tức là trong “tâm thức anh minh” của các Thánh giải 
thoát, toàn xả, không còn động cơ tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào. 

Cái vòng chấm dứt luân hồi có thể viết như sau:
1/ Vô minh lậu (si mê) diệt thì hành (vọng động, khuynh loạn) diệt.
2/ Hành diệt thì thức (biết đối tượng, thời gian và không gian) diệt.
3/ Thức diệt thì danh sắc (tinh thần và thể xác, tâm và vật, nội 

và ngoại) diệt.
4/ Danh sắc diệt thì lục nhập (sáu cửa vô ra, sáu căn đối đãi) diệt.
5/ Lục nhập diệt thì xúc (va chạm và tiếp thu, thuận hút và 

nghịch đẩy) diệt.
6/ Xúc diệt thì thọ (cảm giác dễ chịu và khó chịu, thương và 

ghét, hay trung tính) diệt.
7/ Thọ diệt thì ái (thiên lệch, hay vướng mắc mọi trạng thái 

thuận nghịch) diệt.
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8/ Ái diệt thì thủ (ôm chặt, ghim gút, không bỏ qua) diệt.
9/ Thủ diệt thì hữu (có tài sản, quả báo, hay kết thành của việc 

làm) diệt.
10/ Hữu diệt thì sinh (cảnh giới để tái hiện thân) diệt.
11/ Sinh diệt thì tử (chấm dứt thực tại, hay kết thúc một kiếp) diệt.
12/ Tử diệt thì vô minh căn (tính hướng động trở thành vô minh 

lậu) diệt.
Phật khi nhập niết-bàn thì toàn xả, tinh khiết, không 

vướng vào cảnh giới nào cả, chẳng còn trong vòng thập nhị  
nhân duyên. 

(Ghi lại tri kiến... phát sinh nhờ tu tập CHỈ-QUÁN)

-	Chú	thích	ý	nghĩa	tổng	quát
1/ Vô minh: “Không thấy” hay “chưa thấy”, không biết hay 
chưa biết, những gì gần nhất và những gì xa nhất, những gì 
nhỏ nhất và những gì lớn nhất…
2/ Hành: Hiếu động, ly tĩnh, tìm kiếm, nắm bắt, hướng thuận, 
chống nghịch, khao khát, phản ứng, mâu thuẫn, ẩn hiện,  
di chuyển…
3/ Thức: “Biết đối tượng”, phân biệt cảnh, thẩm xét hành, “phối 
hợp tánh”, nhìn nhận tật, “hướng tự ý”, quen với nghiệp, thích 
ứng pháp…
4/ Danh sắc: Tên và vật, tâm và thân, “hồn và xác”, hình thức 
và nội dung, hữu hình và vô hình, thô và tế, thực và giả…
5/ Lục nhập: “Sáu lối ra vào”, sáu giác quan, sáu môi giới, 
“sáu lưu thông”…
6/ Xúc: Chạm đến, tiếp cận, cọ xát, “dung nạp”, “kết giới”…
7/ Thọ: Cảm giác, nhận ảnh hưởng, gánh vác, “thưởng thức”, 
trải qua…
8/ Ái: Hút lấy, ưa thích, vướng mắc, ôm ấp, vấn vương…
9/ Thủ: Bám chặt, đeo mãi, nắm giữ, bất ly…
10/ Hữu: Làm chủ “biến thành”, “đồng hóa”, “tương thuộc”…
11/ Sinh: Tái xuất, hiện thân “tìm lại”, “hòa vào”, “nhập một”…
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12/ Tử: Tận năng lượng, trả hết nghiệp, xong chu kỳ, chấm 
dứt kiếp…
-	Kiến	giải	theo	“dây	chuyền”	Thập	Nhị	Nhân	Duyên
1/ Do vô minh khuynh đảo mà khởi hiếu động = vô minh 
duyên hành.
2/ Do hành động mà khởi biết thời gian, không gian = hành 
duyên thức.
3/ Do thức mà khởi tâm vật = thức duyên danh sắc (tâm = 
danh, sắc = vật).
4/ Do danh sắc mà khởi sáu liên hệ (ra vô tương giao) = danh 
sắc duyên lục nhập.
5/ Do lục nhập mà khởi tiếp xúc = lục nhập duyên xúc (qua 6 
giác quan).
6/ Do xúc mà khởi thọ = xúc duyên thọ (thu nhận cảm giác 
thuận nghịch, trung tính).
7/ Do thọ mà khởi ái dục = thọ duyên ái dục (vướng mắc 
cảm giác).
8/ Do ái dục mà khởi thủ = ái dục duyên thủ (bám kết quả).
9/ Do thủ mà khởi có quả = thủ duyên hữu (làm chủ hậu 
quả báo).
10/ Do hữu mà khởi sinh = hữu duyên sinh (hiện thân theo quả 
báo, kết thành quả nghiệp).
11/ Do sinh mà khởi già bệnh để chết = sinh duyên tử (qua 4 
giai đoạn).
12/ Do tử trong tối tăm mà khởi lậu vô minh = bắt đầu lại vòng 
Thập Nhị Nhân Duyên cũ, luân hồi bất tận.

***
Xem ra, đời người chỉ là một giai 
đoạn nằm giữa 2 khoen sinh và tử. 
Còn 10 khoen kia là vận hành một 
cách vô thủy vô chung, “nhào nặn” 
ra tất cả chúng sinh, vạn vật… với 
thời gian và không gian là duyên 
(môi trường).
Thập Nhị Nhân Duyên có thể xem 
là “văn hóa quan” của đạo Phật vậy! 
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   CHỮ “VIỆT”
	 	 	 	 	 LÊ	SƠN	PHƯƠNG	NGỌC

 “Rành rành “Tích Việt” có hai chữ đề
Lấy trong ý tứ mà suy,

“Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng?”

Tích	Việt	昔越

昔: gồm phần dưới là chữ nhật 日 nghĩa là ngày. Phần trên là 
chữ trấp 廿 (một vạch ngang 2 vạch dọc) được cho là 21. Vậy chữ 
tích 昔: được cho là ngày 21. Tích Việt là ám hiệu của Sở Khanh 
gửi cho Kiều: vào giờ Tuất (khoảng 23 giờ) thì cùng nhau bỏ trốn.

Nguyễn Du là một nhà thơ tuyệt vời, nhưng hiểu chữ Việt theo 
nghĩa đơn sơ thông tục tức hiểu sai.

Thật đúng thì chữ Việt trong từ người Việt là chữ 越 (tẩu+việt): 
gồm bộ tẩu 走 và chữ Việt 戉, chứ không phải là chữ Việt 越(tẩu 
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+ tuất): được cho là con chó chạy trốn. Vì hiểu nhầm Việt 戉 là 
tuất 戌

Chữ Việt 戉 rất giống chữ tuất 戌 (chữ Việt thêm nét gạch nhỏ 
thành chữ tuất) nên nhiều người lầm là chữ Việt 越 (Việt Nam) 
gồm bộ tẩu 走 và chữ tuất 戌. Thật ra không bao giờ có chữ Việt 
như vậy.

o0o
Chữ Hán do người Hán đặt ra, họ đặt chữ Việt dựa theo tính 

cách của cư dân phía Nam sông Dương Tử. 
Nguyên là chữ Việt gồm bộ tẩu 走 và chữ Việt 鉞 nghĩa là cái 

búa lớn [chỉ người Việt đi nhanh và công cụ đem theo thường hơn 
hết là cái búa lớn để phát rẫy, canh tác nông nghiệp]. 

Về sau người ta bỏ bộ kim 金 trong chữ Việt 鉞 nguyên thủy, 
chỉ còn lại 戉 vẫn đọc là Việt nhưng rất giống chữ Tuất 戌, nên 
các vị Nho làng nhàng cứ lẫn lộn, đến nay cũng chưa thấy có nhà 
Nho nào giải thích đến nơi đến chốn, nên vẫn còn tâm trạng hoang 
mang hiểu lầm, rất nguy hiểm. 

Người Hán ký tự tên Việt theo âm tự xưng của giống người ấy, 
tưởng cũng cho là khoa học và công bằng, không hề có ý khinh 
miệt như nhiều người lầm tưởng.

o0o
Tôi không thể bằng lòng với danh xưng Việt Nam với chữ Tuất 

戌 (cầm tinh con chó). 
Không thể có chuyện ông cha ta lại đi công nhận chữ Việt với 

chữ Tuất được. Nhưng trong sách vở của ta không tìm thấy lý giải. 
Tôi tìm qua cổ thư Trung Hoa. Hơn 20 năm tôi tìm thấy chữ 

Việt [Việt Nam] là bộ tẩu và chữ Việt với Việt gồm bộ tẩu và chữ 
Việt này 鉞 [cái búa lớn]. Cổ thư ấy còn cho biết chữ này từ thời 
nhà Tống đã không còn sử dụng mà chuyển thành chữ Việt bộ tẩu 
và chữ Việt 戉 đã bỏ bộ kim 金, nên gần giống chữ Tuất 戌. 

Hơn hai mươi năm tìm hiểu được một chữ, nhưng là một chữ rất 
xứng đáng. Năm 2002, tôi cao hứng viết một bài viết dài trên 20 
trang về chữ Việt,  nhưng mãi đến nay chưa có cơ hội công bố. 
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ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN ĐẦU TIÊN

CHUỖI SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI  
CỦA PHẬT GIÁO VÀO LỄ RẰM 

THÁNG SÁU ĀSĀḶHAPŪJA
	 	 	 	 	 	 TUỆ	ÂN	tổng hợp

*	Sự	kiện	thứ	ba:	ĐỨC	PHẬT	CHUYỂN	PHÁP	LUÂN	LẦN	
ĐẦU	TIÊN	

Đức Thế Tôn suy xét về 9 pháp Siêu tam giới (Lokuttaradhamma) 
mà Ngài đã chứng đắc:

- Tứ Thánh Đế là pháp vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, khó 
chứng ngộ.

- Tứ Thánh Đạo là pháp diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, phiền não, 
ác pháp.

- Tứ Thánh Quả là pháp làm vắng lặng mọi tham ái, mọi phiền 
não, ác pháp.

- Niết-Bàn là pháp giải thoát mọi cảnh khổ.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 57

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

Đó là pháp mà chỉ có bậc thiện trí, xa lánh ngũ dục, tiến hành 
thiền tuệ để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh 
Đạo - Tứ Thánh Quả và Niết-Bàn. Còn chúng sinh đang bị dính 
mắc trong ngũ dục, bị say mê trong ngũ dục, bị đắm chìm trong 
ngũ dục, làm tôi tớ của 108 loại tham ái và làm nô lệ 1.500 loại 
phiền não, thì khó mà chứng ngộ được chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 
đắc Tứ Thánh Đạo - Tứ Thánh Quả và Niết-Bàn được.

Đức Phật nghĩ rằng: “Nếu Như-Lai thuyết pháp mà chúng sinh 
không thấu hiểu chánh pháp, không chứng đắc chánh pháp cao 
thượng, thì chỉ làm cho Như-Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô 
ích mà thôi!”. Do vậy, lúc này Đức Phật chưa muốn thuyết pháp 
tế độ chúng sinh.

Theo thông lệ, để chư Phật Chánh Đẳng Giác thuyết pháp cần 
phải có đầy đủ 2 điều kiện:

- Chủ thể: Đức Phật có tâm đại bi (mahākarunā) muốn tế độ 
chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ, điều kiện này đã sẵn có 
nơi Ngài.

- Khách thể: Phải có Đại Phạm-Thiên thỉnh cầu thuyết pháp tế độ 
chúng sinh, điều kiện này để làm cho phát sinh đức tin nơi Đức Phật.

Vì rằng, các Đạo sĩ, tu sĩ, Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa, dân 
chúng, kể cả chư thiên, phạm thiên, đều tôn kính Đại Phạm-Thiên. 
Nay Đại Phạm-Thiên tôn kính Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật thuyết 
pháp tế độ chúng sinh, thì ắt hẳn phần đông chúng sinh nhân loại, 
chư thiên, phạm thiên,... cũng tôn kính Ngài. Từ sự tôn kính ấy, 
mới có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Khi 
có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật thuyết pháp thì tất cả chúng 
sinh, nhân loại, chư thiên, phạm thiên... mới lắng nghe chánh pháp 
và thực hành theo chánh pháp của Ngài.

Đại Phạm-Thiên Sahampati biết Đức Phật đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh, Ngài bèn tuyên bố cho toàn 
cõi phạm thiên, chư thiên khắp 10 ngàn thế giới hay biết rằng: 

“Nassati vata Bho loko!
Vinassati vata Bho loko!”
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Này chư vị, toàn thế giới chúng sinh sẽ hủy hoại!
Này chư vị, toàn thế giới chúng sinh sẽ tiêu diệt!
Do Đức Phật đang do dự chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng 

sinh. Cho nên Đại Phạm-Thiên Sahampati cùng chư thiên, phạm 
thiên khắp 10 ngàn thế giới hiện xuống, cung kính Đức Thế Tôn, 
đồng thành kính cung thỉnh: 

“Desetu Bhante Bhagavā dhammam
Desetu Sugato dhammam”
- Kính bạch Đức Thế Tôn,
Chúng con hết lòng thành kính, xin thỉnh Đức Thế Tôn mở tâm 

đại bi thuyết pháp tế độ chúng sinh.
Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thiện Ngôn,
Chúng con hết lòng thành kính, xin thỉnh Ngài mở tâm đại bi 

thuyết pháp tế độ chúng sinh.
Có số chúng sinh nào phiền não nhẹ, có khả năng chứng ngộ 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 
Niết Bàn. Nếu số chúng sinh ấy, không có được cơ hội lắng nghe 
chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì sự thiệt hại sẽ lớn lao biết 
dường nào!

Nghe qua lời thỉnh cầu của Đại Phạm-Thiên Sahampati, với tâm 
đại bi, Đức Thế Tôn quán xét bằng Phật nhãn (Buddhacakkhu) 
thấy rõ có số chúng sinh có phiền não nhẹ, có số chúng sinh có 
phiền não nặng, có số chúng sinh có 5 pháp chủ (tín pháp chủ, tấn 
pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ) đủ năng 
lực, có số chúng sinh có 5 pháp chủ ít năng lực, có số chúng sinh 
dễ dạy, có số chúng sinh khó dạy...

Ví như có 4 đóa hoa sen:
- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chỉ chờ tiếp xúc với 

ánh sáng mặt trời liền nở ngay ngày hôm đó.
- Có đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang tầm mặt nước, sẽ chờ nở 

vào ngày hôm sau.
- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ chờ thời gian 3 hoặc 

4 hôm nữa mới nở được.
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- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở dưới nước sâu. 
Những mầm sen non ấy sẽ làm vật thực cho loài rùa, cá....

Bốn loại hoa sen này được so sánh như 4 hạng người ở trong đời:
- Ugghāṭitannuù: Hạng người có trí tuệ bậc thượng, bén nhạy. 

Khi được nghe tiền đề của chánh pháp, chưa cần khai triển, hay 
trong một bài kệ có 4 câu, chỉ được nghe 2 câu đầu, bậc ấy có thể 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh 
Quả và Niết-Bàn ngay tức khắc.

- Vipañcitannū: Hạng người có trí tuệ bậc trung. Khi được nghe 
tiền đề của chánh pháp và khai triển, hay được nghe một bài kệ 
đầy đủ 4 câu, bậc ấy có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 
chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết-Bàn.

- Neyya: Hạng người có trí tuệ bậc thường. Khi được nghe tiền đề 
của chánh pháp và khai triển xong, còn cần phải có thời gian thân 
cận gần gũi với bậc Thánh Nhân, bậc thiện trí hướng dẫn chỉ dạy 
thêm, bậc ấy mới có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 
Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết-Bàn, trong kiếp hiện tại này.

- Padaparama: Hạng người có trí tuệ kém. Dù được nghe nhiều, 
học nhiều đi nữa hoặc dù có thân cận với bậc thiện trí, họ cũng chưa có 
thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh 
Quả ngay trong kiếp hiện tại này. Nhưng đây là một cơ hội tốt, một dịp 
may, để bồi bổ pháp hạnh ba-la-mật, để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết-Bàn trong kiếp vị lai.

Đức Phật quán xét tất cả chúng sinh bằng Phật nhãn thấy rõ 
có 4 hạng người như vậy; cho nên, sự thuyết pháp của Ngài sẽ 
đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng người trước có thể chứng đắc 
Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết-Bàn ngay trong kiếp hiện tại, và 
cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tư (padaparama) ở kiếp 
vị lai. Do đó, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Đại Phạm-Thiên 
Sahampati, Ngài sẽ thuyết pháp tế độ chúng sinh.

Đức Thế Tôn dạy rằng:
- “Này Đại Phạm-Thiên Sahampati, trước đây chưa có đủ điều 

kiện, nên Như-Lai chưa chịu thuyết pháp tế độ chúng sinh.
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Này Đại Phạm-Thiên Sahampati, bây giờ, Như-Lai nhận lời 
thỉnh cầu của các ngươi, Như-Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho những 
chúng sinh có duyên lành, để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 
ba giới bốn loài”.

Vị Đại Phạm-Thiên Sahampati cùng toàn thể chư phạm thiên, 
chư thiên vô cùng hoan hỷ, khi biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh 
cầu của họ. Toàn thể chư phạm thiên, chư thiên thành kính đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời.

Trong đời này, chỉ có Đức Bồ-tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, 
và chư Bồ Tát Độc Giác kiếp chót là không cần lắng nghe chánh 
pháp từ một vị Thầy nào, mà tự mình có thể chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh Đạo - Tứ Thánh Quả và Niết-Bàn, 
diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, 
trở thành bậc Thánh Arahán cao thượng, bởi vì chư Bồ Tát này có 
nhiều năng lực pháp hạnh ba-la-mật.

Ngoài Đức Bồ-tát Chánh Đẳng Giác và chư Bồ-tát Độc Giác 
kiếp chót ra, còn tất cả các Đức Bồ-tát Thanh Văn Giác bậc nào, 
cũng cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác, mới có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế y theo Đức 
Phật, chứng đắc Tứ Thánh Đạo - Tứ Thánh Quả và Niết-Bàn, 
diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, mọi tham ái, mọi ác 
pháp, trở thành bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, đó là 
bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai 
và bậc Thánh Arahán tùy theo năng lực ba-la-mật của mỗi bậc 
Thánh Nhân.

Khi suy xét nên thuyết pháp tế độ cho ai đầu tiên, Đức Phật liền 
nghĩ đến vị Đạo sư Ālāra Kālāmagotta là bậc thiện trí có trí tuệ, 
nếu vị Đạo sư Ālāra Kālāmagotta được nghe chánh pháp, thì sẽ 
mau lẹ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - 
Thánh Quả và Niết-Bàn.

Lúc ấy chư thiên đến hầu Đức Phật và bạch rằng:
- Kính bạch Đức Thế Tôn, Đạo sư Ālāra Kālāmagotta đã viên 

tịch được 7 ngày qua.
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Đức Phật quán xét, thấy đúng: Vị Đạo sư Ālāra Kālāmagotta đã 
viên tịch, do năng lực đệ tam thiền vô sắc cho quả tái sinh lên cõi 
Vô sở hữu xứ thiên thuộc vô sắc giới.

Ngài nghĩ: “Thật là sự bất lợi lớn lao quá!”.
Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến vị Đạo sư Udaka Rāmaputta là 

bậc thiện trí có trí tuệ, nếu vị Đạo sư Udaka Rāmaputta được nghe 
chánh pháp, thì sẽ mau lẹ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 
đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết-Bàn.

Lúc ấy, chư thiên đến hầu Đức Phật và bạch rằng:
- Kính bạch Đức Thế Tôn, vị Đạo sư Udaka Rāmaputta vừa mới 

viên tịch chiều hôm qua.
Đức Phật quán xét, thấy đúng: Vị Đạo sư Udaka Rāmaputta đã 

viên tịch, do năng lực đệ tứ thiền vô sắc cho quả tái sinh lên cõi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên thuộc vô sắc giới.

Đức Phật nghĩ rằng: “Thật là sự bất lợi lớn lao quá!”.
Tiếp đến, Đức Phật nghĩ đến nhóm 5 bạn đồng tu đã từng phụng 

sự, hộ độ cho Ngài trong thời gian còn là Bồ-tát hành khổ hạnh.
Đức Phật nghĩ: “Vậy, đầu tiên Như-Lai nên thuyết pháp tế độ 

nhóm 5 vị đồng tu này”.
Khi ấy, nhóm 5 vị đó đang ở tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 

Isipatana, gần thành Bārāṇasī.
Vậy, từ khu rừng Uruvela, Đức Phật ngự đến kinh thành 

Bārāṇasī để thuyết pháp độ nhóm 5 vị đồng tu: Ngài Kondanna 
trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma và 
Ngài Assaji.

Như vậy, tính mốc thời gian sau khi trở thành bậc Chánh Đẳng 
Giác tròn đúng hai tháng, Đấng Chiến Thắng ngự đến khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng Āsāḷha 
(tháng 6 âm lịch). Nhóm 5 vị nhìn thấy Đức Phật từ xa đi đến, họ 
nghĩ lầm rằng: “Sa-môn Siddhatta đã từ bỏ sự tinh tấn hành pháp 
khổ hạnh, trở lại đời sống sung túc”.

Vì nghĩ như vậy, nhóm 5 vị không còn đức tin và kính trọng 
Đức Phật như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: “Chúng ta 
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không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, 
chỉ nên sắp đặt chỗ để cho Sa-môn Siddhatta ngồi mà thôi”. Nhưng 
khi Đức Phật đến gần, do oai lực và tâm đại bi của Ngài, nhóm 5 vị 
không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi người đều tự động đứng dậy 
cung kính đón rước: Vị này nhận y bát, vị kia lấy nước rửa chân, vị 
thì sắp đặt trải chỗ ngồi cao quý, thỉnh Ngài đến ngự... Nhưng cách 
xưng hô của họ đối với Đức Phật vẫn bằng cách gọi: “Āvuso” (đạo 
hữu) không hợp lẽ đạo, thiếu cung kính đối với Đấng Thập Lực Tuệ.

Thấy vậy, Đức Phật dạy rằng:
- Này các vị, các vị không nên gọi Như-Lai bằng tiếng “Āvuso”. 

Như Lai là Đức Phật Chánh Đẳng Giác tên hiệu là Gotama, Ngay 
bây giờ, Như-Lai sẽ thuyết giảng chánh pháp mà Như-Lai đã 
chứng ngộ. Các vị hãy lắng nghe rồi thực hành theo, các vị cũng 
sẽ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh Đạo - Tứ 
Thánh Quả và Niết Bàn y theo Như-Lai đã chứng ngộ”.

Nhóm 5 vị đồng tu vẫn chưa tin theo lời dạy của Đức Phật, vì 
nghĩ rằng: “Trước đây, Sa-môn Siddhatta hành pháp khổ hạnh đến 
như thế, mà không chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác; 
nay trở lại đời sống sung túc như vậy, lại có thể chứng đắc thành 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác được hay sao?”.

Đấng Thiện Thệ thấu hiểu rõ sự hoài nghi của nhóm 5 vị, nên 
Ngài đã giảng giải rõ ràng, phá tan được sự hoài nghi của họ. Cuối 
cùng, nhóm 5 vị cảm phục Đức Phật và phát sinh đức tin trong 
sạch nơi Ngài.

Khi ấy mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló dạng ở hướng 
Đông, Đấng Chánh Đẳng Giác lần đầu tiên thuyết pháp với bài 
kinh Chuyển Pháp Luân - Dhammacakkappavattanasutta để tế độ 
5 nhóm vị là Koṇḍañña, Vappa, Bhaddiya, Mahānāma và Assaji.

Đức Phật dạy rằng:
- Bậc xuất gia không nên hành hai pháp cực đoan thuộc hai 

biên kiến.
Một là: Hưởng khoái lạc trong ngũ dục do tâm tham ái hợp với 

tà kiến, là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, không 
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phải của bậc Thánh Nhân cao thượng, không đem lại sự lợi ích 
giải thoát khổ sinh.

Hai là: Tự ép xác, hành khổ mình do tâm sân và có đoạn 
kiến, thuộc pháp hành khổ hạnh của ngoại đạo, không phải của 
bậc Thánh Nhân cao thượng, không đem lại sự lợi ích giải thoát 
khổ sinh.

Không thiên về hai biên kiến ấy, Đức Phật đã hành theo pháp 
hành Trung Đạo (Majjhimappaṭipadā) đó chính là Thánh Đạo hợp 
đủ 8 chánh cao thượng là:

1 - Chánh kiến: Trí tuệ thiền tuệ chân chánh thấy rõ, biết rõ 
chân lý Tứ Thánh Đế

- Khổ Thánh Đế (Dukkha ariyasacca)
- Nhân sinh Khổ Thánh Đế (Tập Thánh Đế - Dukkhasamudaya 

ariyasacca).
- Diệt Khổ Thánh Đế (Diệt Thánh Đế - Dukkhanirodha 

ariyasacca)
- Pháp hành Diệt Khổ Thánh Đế (Đạo Thánh Đế - Dukkhaniro 

dhagaminī paṭipadā ariyasacca) 
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
2 - Chánh tư duy: Tư duy chân chánh
- Tư duy thoát ra khỏi ngũ dục (xuất gia).
- Tư duy không làm khổ mình, khổ người (hợp với tâm từ).
- Tư duy không làm hại mình, hại người (hợp với tâm bi).
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
3 - Chánh ngữ: Lời nói chân chánh
- Tránh xa lời nói dối.
- Tránh xa lời nói chia rẽ.
- Tránh xa lời nói thô tục.
- Tránh xa lời nói vô ích.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
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4 - Chánh nghiệp: Hành nghề chân chánh
- Tránh xa sự sát sanh.
- Tránh xa sự trộm cắp.
- Tránh xa sự tà dâm.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
5 - Chánh mạng: Nuôi mạng chân chánh
- Tránh xa thân hành ác, khẩu nói ác liên quan đến việc nuôi mạng.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
6 - Chánh tinh tấn: Tinh tấn chân chánh
- Tinh tấn diệt ác pháp đã sinh.
- Tinh tấn ngăn không cho ác pháp phát sinh.
- Tinh tấn làm cho thiện pháp phát sinh.
- Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sinh.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
7 - Chánh niệm: Niệm chân chánh
- Niệm thân: Thân là đối tượng của chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác.
- Niệm thọ: Thọ là đối tượng của chánh niệm, tỉnh giác.
- Niệm tâm: Tâm là đối tượng của chánh niệm, tỉnh giác.
- Niệm pháp: Pháp là đối tượng của chánh niệm, tỉnh giác.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
8 - Chánh định: Định chân chánh
- Định trong đệ nhất thiền Siêu tam giới, có Niết Bàn là đối tượng.
- Định trong đệ nhị thiền Siêu tam giới, có Niết Bàn là đối tượng.
- Định trong đệ tam thiền Siêu tam giới, có Niết Bàn là đối tượng.
- Định trong đệ tứ thiền Siêu tam giới, có Niết Bàn là đối tượng.
- Định trong đệ ngũ thiền Siêu tam giới, có Niết Bàn là đối tượng.
Đó là 1 trong 8 chánh chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và 

Niết Bàn.
Pháp hành Trung Đạo đó là Thánh Đạo hợp đủ 8 chánh này chỉ 
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đồng sinh với 4 Thánh Đạo Tâm và 4 Thánh Quả Tâm, chắc chắn 
có Niết Bàn là đối tượng.

Bằng những pháp hành Trung Đạo này, Đức Phật đã chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đế theo Tam Tuệ Luân gồm:

*	Tam	Tuệ	Luân	trong	Khổ	Thánh	Đế:

- Trí Tuệ Học Biết Khổ Thánh Đế (Saccañāṇa):
Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn (cakkhu) thấy rõ Khổ Thánh đế 

đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ (ñāṇa) thấy rõ thực tính Khổ Thánh 
đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt (paññā) thấy rõ khổ sinh, khổ 
già… đã phát sinh, tuệ minh (vijjā) thấy rõ, thấu suốt hoàn toàn 
Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ (āloka) diệt màn vô 
minh che ám Khổ Thánh đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp Khổ Thánh đế, mà trước đây, khi chưa thành Phật, 
Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực 
tính tất cả các pháp, sắc pháp, danh pháp trong tam giới, ngoại 
trừ tâm tham ái ra (vì tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế), đều 
LÀ Khổ Thánh đế”.

- Trí tuệ hành phận sự biết Khổ Thánh Đế (Kiccañāṇa)
Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn (cakkhu) thấy rõ Khổ Thánh đế đã 

phát sinh, trí tuệ thiền tuệ (ñāṇa) thấy rõ thực tính Khổ Thánh đế 
đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt (paññā) thấy rõ khổ sinh, khổ già… 
đã phát sinh, tuệ minh (vijjā) thấy rõ, thấu suốt hoàn toàn Khổ 
Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ (āloka) diệt màn vô minh 
che ám Khổ Thánh đế đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi 
pháp Khổ Thánh đế, mà trước đây, khi chưa thành Phật, Như-Lai 
chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính các 
pháp (danh pháp, sắc pháp) Khổ Thánh đế ấy là PHÁP NÊN BIẾT 
rõ bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới”. 

- Trí tuệ thành hoàn thành xong phận sự Biết Khổ Thánh Đế 
(Katañāṇa)

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn (cakkhu) thấy rõ Khổ Thánh 
đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ (ñāṇa) thấy rõ thực tính Khổ 
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Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt (paññā) thấy rõ khổ 
sinh, khổ già… đã phát sinh, tuệ minh (vijjā) thấy rõ, thấu suốt 
hoàn toàn Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ (āloka) 
diệt màn vô minh che ám Khổ Thánh đế đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp Khổ Thánh đế, mà trước đây, khi chưa 
thành Phật, Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết 
rằng: “Thực tính tất cả các pháp (danh pháp, sắc pháp) Khổ 
Thánh đế ấy là PHÁP NÊN BIẾT THÌ ĐÃ BIẾT rõ bằng 4 
Thánh đạo tuệ rồi”.

*	Tam	Tuệ	Luân	trong	Nhân	Sinh	Khổ	Thánh	Đế:

- Trí Tuệ Học Biết Nhân Sinh Khổ Thánh Đế (Saccañāṇa):
Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ tham ái là Nhân sinh Khổ 

Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ thực tính ba loại 
tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt 
thấy rõ 108 loại tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
tuệ minh thấy rõ, thấu suốt Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Nhân sinh Khổ Thánh 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi pháp Nhân sinh Khổ 
Thánh đế, mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính 3 loại tham ái ấy 
LÀ Nhân sinh Khổ Thánh đế”.

- Trí Tuệ Hành Phận Sự Diệt Nhân Sinh Khổ Thánh Đế 
(Kiccañāṇa)

- Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ tham ái là Nhân sinh Khổ 
Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ thực tính ba loại 
tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt 
thấy rõ 108 loại tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
tuệ minh thấy rõ, thấu suốt Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Nhân sinh Khổ Thánh 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi pháp Nhân sinh Khổ 
Thánh đế, mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính 3 loại tham ái 
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là Nhân sinh Khổ Thánh-đế ấy là PHÁP NÊN DIỆT bằng trí tuệ 
thiền tuệ tam giới”.

- Trí tuệ thành hoàn thành phận sự diệt Nhân Sinh Khổ 
Thánh Đế (Katañāṇa)

- Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ tham ái là Nhân sinh Khổ 
Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ thực tính ba loại 
tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt 
thấy rõ 108 loại tham ái là Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
tuệ minh thấy rõ, thấu suốt Nhân sinh Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Nhân sinh Khổ Thánh 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi pháp Nhân sinh Khổ 
Thánh đế, mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính 3 loại tham ái là 
Nhân sinh Khổ Thánh đế ấy là PHÁP NÊN DIỆT THÌ ĐÃ DIỆT 
ĐOẠN TUYỆT bằng 4 Thánh đạo tuệ rồi”.

*	Tam	Tuệ	Luân	trong	Diệt	Khổ	Thánh	Đế:

- Trí tuệ học biết Diệt Khổ Thánh Đế (Saccañāṇa)
Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã phát 

sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí 
tuệ sáng suốt thấy rõ thực tính Niết bàn đã phát sinh, tuệ minh 
thấy rõ, thấu suốt Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí 
tuệ diệt màn vô minh che án Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh đến 
với Như-Lai, trong mọi pháp Diệt Khổ Thánh đế, mà từ trước khi 
chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: “Thực tính Niết bàn LÀ pháp Diệt Khổ Thánh đế.”

- Trí tuệ hành phận sự chứng ngộ Diệt Khổ Thánh Đế 
(Kiccañāṇa)

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã 
phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã phát 
sinh, trí tuệ sáng suốt thấy rõ thực tính Niết bàn đã phát sinh, 
tuệ minh thấy rõ, thấu suốt Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, 
ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án Diệt Khổ Thánh đế 
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đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi pháp Diệt Khổ Thánh 
đế, mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được 
nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính Niết bàn là Diệt 
Khổ Thánh đế ấy là PHÁP NÊN CHỨNG NGỘ bằng trí tuệ 
thiền tuệ tam giới”.

- Trí tuệ Thành hòan thành phận sự chứng ngộ Diệt Khổ-
Thánh Đế (Katañāṇa)

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã phát 
sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí 
tuệ sáng suốt thấy rõ thực tính Niết bàn đã phát sinh, tuệ minh 
thấy rõ, thấu suốt Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí 
tuệ diệt màn vô minh che án Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh đến 
với Như-Lai, trong mọi pháp Diệt Khổ Thánh đế, mà từ trước khi 
chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được 
biết rằng: “Thực tính Niết bàn là Diệt Khổ Thánh đế ấy là PHÁP 
NÊN CHỨNG NGỘ THÌ ĐÃ CHỨNG NGỘ Niết bàn bằng 4 
Thánh đạo tuệ rồi”.

*	 Tam	 Tuệ	 Luân	 trong	 Pháp	 Hành	 Dẫn	 Đến	 Diệt	 Khổ	
Thánh	Đế:

- Trí Tuệ Học Biết Pháp Hành Dẫn Đến Diệt Khổ Thánh Đế 
(Saccañāṇa)

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Pháp hành dẫn đến Diệt 
Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Pháp hành 
dẫn đến Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt thấy rõ 
thực tính của chánh kiến, chánh tư duy… đã phát sinh, tuệ minh 
thấy rõ, thấu suốt Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh đế đã phát 
sinh, ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che ám Pháp hành dẫn đến 
Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi Pháp 
hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh đế mà từ trước khi chưa thành Phật, 
Như-Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực 
tính Thánh đạo hợp đủ 8 chánh LÀ pháp hành bát chánh đạo dẫn 
đến chứng ngộ Niết bàn, Diệt Khổ Thánh đế.”
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- Trí Tuệ Hành Phận Sự Tiến Hành Pháp Hành Dẫn Đến 
Diệt Khổ Thánh Đế (Kiccañāṇa) 

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ 
Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Pháp hành dẫn đến 
Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt thấy rõ thực tính 
của chánh kiến, chánh tư duy… đã phát sinh, tuệ minh thấy rõ, thấu 
suốt Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng 
trí tuệ diệt màn vô minh che ám Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi Pháp hành dẫn đến Diệt 
Khổ Thánh đế mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính Thánh đạo hợp đủ 
8 chánh LÀ PHÁP NÊN TIẾN HÀNH để chứng ngộ Niết bàn, Diệt 
Khổ Thánh đế bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới”.

- Trí Tuệ Thành Hoàn Thành Xong Phận Sự Tiến Hành Pháp 
Hành Dẫn Đến Pháp Hành Diệt Khổ Thánh Đế (Katañāṇa)

Này chư Tỳ-khưu! Tuệ nhãn thấy rõ Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ 
Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ Pháp hành dẫn đến 
Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt thấy rõ thực tính 
của chánh kiến, chánh tư duy… đã phát sinh, tuệ minh thấy rõ, thấu 
suốt Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh đế đã phát sinh, ánh sáng 
trí tuệ diệt màn vô minh che ám Pháp hành dẫn đến Diệt Khổ Thánh 
đế đã phát sinh đến với Như-Lai, trong mọi Pháp hành dẫn đến Diệt 
Khổ Thánh đế mà từ trước khi chưa thành Phật, Như-Lai chưa từng 
được nghe, chưa từng được biết rằng: “Thực tính Thánh đạo hợp 
đủ 8 chánh LÀ PHÁP NÊN TIẾN HÀNH THÌ ĐÃ TIẾN HÀNH 
chứng ngộ Niết bàn, Diệt Khổ Thánh đế bằng 4 Thánh đạo tuệ rồi”. 

Đức Phật truyền dạy rằng:
“Này chư Tỳ-khưu! Khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ thực 

tính của Tứ Thánh đế theo tam tuệ luân (trí tuệ học, trí tuệ hành, 
trí tuệ thành), thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh 
đã phát sinh đến với Như-Lai.

- Này chư Tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc khẳng định 
truyền dạy rằng: Như-Lai đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh 
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Đẳng Giác vô thượng trong toàn thế giới chúng sinh, nhân loại, 
Vua chúa, Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma vương và phạm 
thiên cả thảy”.

Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân này 
xong, nhóm 5 vị vô cùng hoan hỷ thực hành theo lời giáo huấn của 
Ngài. Trong nhóm 5 vị ấy, Ngài Koṇḍañña đã phát sinh Pháp Nhãn 
chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, 
Nhập Lưu Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu 
đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama.

Khi ấy, Ngài Koṇḍañña xin Đức Phật cho phép thọ Tỳ-khưu; 
Đức Phật đã cho phép Ngài Koṇḍañña thọ Tỳ-khưu theo cách Ehi 
bhikkhūpasampadā. Thọ Tỳ-khưu bằng cách Đức Phật gọi Ehi 
bhikkhu như sau:

“Ehi bhikkhū!” ti Bhavagā avoca. Svākkhāto dhammo cara 
brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāya...”.

“Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh 
pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh tấn hành phạm hạnh cao 
thượng, để chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và 
Niết-Bàn, để chấm dứt khổ tử sinh luân hồi”.

Ngay khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt câu, Ngài Koṇḍañña liền 
trở thành vị Tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của Tỳ-khưu, phát 
sinh do phước thiện, cũng đồng thời Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp 
Bảo, Tăng Bảo hoàn toàn đầy đủ trọn vẹn trên thế gian này, vào 
đúng ngày rằm tháng Āsāḷha (tháng 6 âm lịch). 

Bốn vị Tỳ-khưu còn lại cũng sẽ chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả và 
Niết Bàn trở thành bậc Thánh Nhập Lưu theo tuần tự thời gian 
như sau:

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả và 
Niết Bàn trở thành bậc Thánh Nhập lưu và được phép thọ Tỳ-khưu 
bằng cách Ehi bhikkhu.
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- Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya chứng đắc thành bậc Thánh 
Nhập Lưu và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ-khưu bằng cách Ehi 
bhikkhu.

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahānāma chứng đắc thành bậc Thánh 
Nhập Lưu và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ-khưu bằng cách Ehi 
bhikkhu.

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Assaji chứng đắc thành bậc Thánh 
Nhập Lưu và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ-khưu bằng cách Ehi 
bhikkhu.

*	Trong	Phật	giáo	có	4	loại	bậc	Thánh	Nhân:

- Bậc Thánh Nhập Lưu.
- Bậc Thánh Nhất Lai. 
- Bậc Thánh Bất Lai.
- Bậc Thánh Arahán.
Nhóm 5 Tỳ-khưu đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, chỉ 

mới là bậc Thánh thứ nhất trong Phật giáo. Bậc Thánh Nhập Lưu 
có khả năng diệt đoạn tuyệt được hai loại phiền não là tà kiến và 
hoài nghi. Bậc Thánh Nhập Lưu chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt 8 
loại phiền não còn lại và các tham ái, các ác pháp, nên chưa có thể 
giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới được. Cho nên, Đức 
Phật giảng bài Kinh Anattalakkhaṇasutta: Kinh Vô Ngã Tướng để 
tế độ nhóm 5 Tỳ-khưu tiếp tục chứng đắc thành bậc Thánh Arahán 
là bậc Thánh Nhân thứ tư cao thượng trong Phật giáo.

Theo tuần tự thời gian đến ngày 20 tháng 6 (âm lịch), Đức Phật 
thuyết giảng bài kinh Anattalakkhaṇasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, 
để tế độ nhóm 5 Tỳ-khưu trở thành bậc Thánh Arahán.

Nội dung bài kinh, Đức Phật thuyết giảng về ngũ uẩn: Sắc uẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đều là pháp vô ngã, 
không phải ta, không phải của ta.

Mỗi uẩn đều có sự sinh, sự diệt, nên có trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã.

Mỗi uẩn có 11 tính chất: quá khứ hoặc vị lai, hoặc hiện tại; bên 
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trong hoặc bên ngoài; thô hoặc vi tế; thấp hèn hoặc cao quý; gần 
hoặc xa thực tánh của tất cả mỗi uẩn ấy không phải của ta, không 
phải là ta, không phải tự ngã của ta.

Nhóm 5 Tỳ-khưu có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ uẩn đúng 
theo thực tánh của ngũ uẩn như vậy, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế, chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả 
và Niết-Bàn lần thứ nhì, tiếp tục chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo - 
Bất Lai Thánh Quả và Niết-Bàn lần thứ ba, cuối cùng là chứng đắc 
Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết-Bàn lần thứ tư, diệt 
đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư 
sót lại, trở thành bậc Thánh Arahán; trí tuệ quán xét thấy rõ, biết rõ 
Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả đã chứng đắc, Niết-Bàn đã 
chứng ngộ, mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp đã diệt đoạn 
tuyệt không còn dư sót. Các Ngài có trí tuệ thấy rõ, biết rõ mọi phận 
sự Tứ Thánh Đế đã hoàn thành; phạm hạnh cao thượng đã hành 
xong, kiếp này là kiếp chót, không còn tái sinh kiếp nào khác nữa.

Nhóm 5 Tỳ-khưu trở thành bậc Thánh Arahán vào ngày 20 
tháng 6 là những ngày đầu hạ thứ nhất của Đức Phật.

Như vậy, ngoài Đức Phật ra, còn có thêm 5 vị Thánh Arahán 
xuất hiện trên thế gian. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 73

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

 THÓI SÙNG BÁI QUYỀN LỰC 
 tác động xấu tới chữ Hán
	 	 	 	 	 NGUYỄN	HẢI	HOÀNH

Người Hán cổ đại đặc biệt sùng bái những người nắm quyền 
lực, trước hết là vua chúa. Đó là do người ta được dạy rằng 

quyền lực là thứ thần linh ban cho vua chúa để cai trị dân chúng; 
sùng bái quyền lực là sùng bái thần linh - sức mạnh siêu nhiên 
chẳng ai dám chống lại. 

Tư tưởng “Lễ giáo” trong học thuyết Khổng Tử đã củng cố 
thói sùng bái quyền lực của người Trung Quốc. Xã hội chia 
làm các tầng lớp, người ở tầng lớp dưới phải phục tùng người ở 
tầng lớp trên. Dân Trung Quốc không có tôn giáo riêng nhưng 
có tín ngưỡng thờ tổ tiên: mỗi gia tộc đều thờ tổ tiên gia tộc 
mình, toàn xã hội thờ tổ tiên dân tộc mình. Tổ tiên trở thành đại 
diện của quyền lực, của truyền thống gia đình và dân tộc, và bị 
lợi dụng để ngăn cấm thế hệ sau làm trái với cái gọi là “truyền 
thống”. Bất cứ cái gì người xưa nghĩ ra, làm ra, viết ra đều được 
các thế hệ sau cho là đúng, là kiểu mẫu noi theo. Ngay Khổng 
Tử cũng nói ông chỉ “Thuật nhi bất tác”, tức không sáng tác 
mới mà chỉ thuật lại những gì người xưa đã viết.  Chẳng hạn 
“Kỳ thư” Kinh Dịch được ca ngợi tới mức có người cho rằng 
sách này ẩn chứa tất cả các khái niệm khoa học xưa nay và sau 
này, toàn bộ nội dung khoa học hiện có và chưa có của loài 
người đều được tổ tiên người Hán viết trong Kinh Dịch, chỉ đợi 
hậu thế khám phá; vì thế dựa vào kinh điển này Trung Quốc 
chắc chắn sẽ bá chủ thế giới!
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Chữ Hán là đại diện chủ yếu của văn hoá Trung Hoa. Xem xét 
lịch sử chữ Hán có thể thấy thói sùng bái quyền lực là một trong 
các yếu tố đã tác động xấu tới sự phát triển chữ Hán.

Mọi người đều biết, do có tính chất biểu ý mà chữ Hán có cấu 
tạo phức tạp, khó học, khó nhớ, khó viết, khó dùng; vì thế viết 
nhầm chữ, viết sai chữ Hán là chuyện thường tình. Người Trung 
Quốc thường nói “Không sai nhầm thì chẳng thành sách (無錯不
成書 Vô thác bất thành thư)”, suy ra nghĩa là chẳng sách nào tránh 
khỏi sai nhầm trong việc dùng chữ Hán. 

Chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc Quách Mạt Nhược 
(được coi là người biết nhiều chữ Hán nhất) từng ca cẩm: “Tôi 
dùng chữ Hán đã 60 năm mà giờ đây khi đọc sách vẫn phải tra 
tự điển”. Nhà Hán học người Đức nổi tiếng Wolfgang Kubin 
nói đi đâu ông cũng phải kè kè mang theo một cuốn tự điển chữ 
Hán. Ngày nay, điện thoại thông minh có thể thay cho một số tự 
điển chữ Hán thông dụng, mang theo người rất tiện dùng, giúp 
tránh được các sai sót khi viết chữ Hán. Năm 2007, bà Thiết 
Ngưng 铁凝 Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc 15 năm nay 
(ngang cấp Bộ trưởng) khi viết tay đề từ 4 chữ “Phong hoa chính 
mậu 风华正茂” cho tạp chí ngành giáo dục có tên “Mỹ văn”, 
từng viết chữ Mậu 茂 với bộ dưới viết nhầm là chữ Thú 戍 (lẽ ra 
phải viết chữ Mậu 戊), người đọc chẳng ai biết là chữ gì, tra tự 
điển không thấy, làm dư luận “nổi sóng” tưởng là chữ mới xuất 
hiện. Nếu bà chịu khó tra cứu tự điển rồi hãy viết thì đã chẳng  
xảy ra sai sót này.

Chữ Hán viết thừa thiếu nét hoặc sai nét, sai bộ thủ…, làm 
thành thứ chữ không có trong tự điển, gọi là “Chữ sai” 错字, 
Thác tự, cuozi. Ví dụ chữ Cửu 九 trong chữ Nhiễm 染 bị viết sai 
(thừa nét) thành chữ Hoàn 丸. Trong ví dụ trên, bà Thiết Ngưng đã 
phạm loại sai lầm “Viết chữ sai”. 

Chữ viết nhầm sang chữ khác, là thứ chữ có trong tự điển, gọi 
là “Chữ khác”, 别字, Biệt tự, biezi. Ví dụ 按部就班 viết thành 按
部就搬, ở đây chữ Ban 班 viết sai thành chữ Ban 搬 (chữ này có 
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trong tự điển), gây hiểu sai ý nghĩa. Hoặc chữ Tuý 粹 trong Tinh 
tuý 精粹 viết thành chữ Tuỵ 萃, một chữ khác, có trong tự điển. 
Loại sai lầm này cực kỳ phổ biến, người viết và người đọc thường 
không phát hiện ra. 

Cả hai loại chữ sai nói trên gọi gộp là “Chữ Sai-khác”, 错
别字, Thác biệt tự, cuobiezi. Hầu như chẳng ai tránh được Chữ 
Sai-khác. Cho tới nay nó vẫn tiếp tục gây tai hoạ cho ngành văn 
học, văn bản và xuất bản ở Trung Quốc. Khi xuất bản bộ Tuyển 
tập Mao Trạch Đông 4 tập, tổng cộng chỉ có khoảng 1 triệu 
chữ, đã phải tập trung 40 chuyên gia ngôn ngữ giỏi để soát chữa 
bản đưa in. Quy định mỗi chuyên gia phải soát chữa 5 lần phần 
văn bản được phân công, nhưng trên thực tế đã phải soát chữa 
10 lần, cuối cùng thực hiện được yêu cầu hoàn toàn không có 
sai sót gì về chữ nghĩa. Tốn kém bao nhiêu là sức người sức của  
cùng thời gian. 

Viết sai chữ thì sửa chứ đâu phải sai lầm gì ghê gớm không sửa 
được. Nhưng một khi kẻ viết sai chữ là kẻ có quyền lực thì người 
Hán cổ vốn quen sùng bái quyền lực lại không dám nói là đương 
sự viết sai, mà nghĩ ra lắm mẹo để bào chữa cho đương sự thoát 
khỏi cái tội viết sai.
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Cách bào chữa phổ biến nhất là họ ngụy biện rằng đấy không 
phải là sai nhầm về chữ nghĩa mà  chẳng qua chỉ là đương sự cố 
ý dùng chữ khác thay cho chữ thường dùng (gọi là Bản tự 本
字, Chữ gốc) mà thôi. Thứ “Chữ Sai-khác” ấy còn được gọi là 
“Thông giả tự, tức Chữ Thông giả” (通假字, Tongjiazi). Đây 
là một biểu hiện của tâm lý sùng bái quyền lực của người Hán 
cổ đại. Tư tưởng Lễ giáo của Khổng Tử buộc thần dân luôn luôn 
phải nghĩ rằng kẻ có quyền lực bao giờ cũng đúng, kể cả trong 
lĩnh vực chữ viết.

Kiểu tư duy phi logic ấy mang lại hậu quả cực kỳ tai hại làm 
cho chữ Hán đã phức tạp lại càng thêm rắc rối phức tạp –– góp 
phần sinh ra chữ đa âm đa nghĩa, một tai họa khiến cho chữ Hán 
vốn đã kém chính xác lại càng kém chính xác và càng khó học khó 
dùng. Thư tịch cổ Trung Quốc vốn dĩ đều viết theo thể văn “Văn 
ngôn” quá ư vắn tắt khó hiểu, cả bộ sách viết liền tù tỳ một dòng, 
không có ngắt câu, chẳng biết đâu là chủ ngữ, vị ngữ… lại dùng 
rất nhiều chữ Thông giả, làm cho thư tịch cổ trở nên cực khó hiểu, 
dễ hiểu nhầm.

Xin	nêu	vài	ví	dụ	về	chữ	Thông	giả:	

Thư tịch cổ có chép “Chuyện Tăng Tử giết lợn” của Hàn Phi 
Tử. Đại để như sau:

Vợ Tăng Tử đi chợ, con trai nhỏ khóc nhè đòi theo. Bà dỗ: 
“Con về nhà đi, lát nữa mẹ đi chợ về sẽ làm thịt con lợn cho con 
ăn!”. Khi đi chợ về, thấy chồng đang bắt con lợn trong chuồng 
ra, bà ngăn lại, phân bua: “Tôi dỗ nó thế thôi, chứ có định giết 
lợn đâu”. Tăng Tử nói: “Không được dạy trẻ con thói dối trá! 
Người lớn nói thế nào thì phải làm thế ấy!”. Nói đoạn ông đè con 
lợn ra chọc tiết. Tăng Tử (505-435 TCN) là triết gia nổi tiếng 
Trung Quốc, một trong 4 học trò của Khổng Tử được thờ trong 
Khổng miếu, được tôn vinh là “Tôn thánh”, chỉ sau “Phục thánh” 
Nhan Uyên.

Trong sách cổ, câu “Con về nhà đi…” nguyên văn viết là “女
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還，顧反為女殺彘”. Ở đây, chữ thứ nhất và thứ 6 lẽ ra phải là 
chữ Nhữ 汝 [rǔ] (tức 你, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai), nhưng 
do viết nhầm (thiếu bộ thủy), chỉ còn lại chữ Nữ 女 [nǚ] (đàn bà, 
con gái), đọc lên rất vô lý. Có thể đoán ngay là viết sai chữ, định 
viết 汝nhưng lại viết 女. Như vậy 女 là Chữ Khác của 汝. Song 
le chẳng lẽ con cháu lại dám nói tổ tiên viết sai ư? Để giữ vững 
truyền thống người Trung Quốc không được phép chê trách tổ 
tiên mình, thế là ai đó đưa ra giải thích nguỵ biện: Đây là tổ tiên 
ta dùng chữ 女 thay cho chữ 汝 mà thôi, hai chữ này có nghĩa 
như nhau, đều là 你 (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai). Ở đây 女 là 
“Thông giả tự” dùng thay cho “Bản tự” 汝.

Lời phán ấy được mọi người hả hê công nhận. Từ đó trở đi 
chữ Nữ 女 mặc nhiên có thêm một nghĩa nữa là 你 với một âm 
đọc là [rǔ]. Từ chỗ chỉ có một âm một nghĩa, nay 女 có thêm 
âm và nghĩa thứ hai, thành chữ đa âm đa nghĩa. Rốt cuộc chỉ vì 
sùng bái tổ tiên mà người học chữ Hán phải khổ sở gánh thêm 
một gánh nặng: Buộc phải nhớ cái nội dung mới thêm ấy. Đa âm 
đa nghĩa làm cho chữ Hán trở nên tù mù, kém chính xác, rất khó 
học khó dùng. 

Tương tự, trong sách Luận Ngữ có câu: “唯女子與小人為難
養也，近之則不遜，遠之則怨 Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan 
dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán”. Có nhiều cách 
hiểu câu này, trong đó có cách hiểu như sau: “Đàn bà và tiểu nhân 
đều rất khó trau dồi đức tính khí khái chính trực, rất khó tu dưỡng 
thân, tâm, tính, mệnh. Cho nên khi chung sống với họ (người quân 
tử) phải chú ý giữ khoảng cách; gần họ thì dễ khiến họ thất lễ; 
xa họ lại dễ khiến họ oán giận”. Song le, vì giải thích như thế có 
nghĩa là chê Khổng Tử khinh miệt phụ nữ nên có người nguỵ biện: 
Chữ “女 nữ” ở đây vốn là chữ “汝 nhữ”, nghĩa là 你 (tiếng Anh: 
you) nhưng tác giả không viết 汝, mà cố ý viết “女”. Rốt cuộc câu 
nói trên chỉ là câu Khổng Tử mắng các học trò của cụ: “Bọn các 
ngươi là đồ khó dạy, (ta) gần các ngươi thì các ngươi nhờn nhã, 
(ta) xa các ngươi thì các ngươi oán trách (ta)!” –– câu này hoàn 
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toàn không có ý khinh miệt phụ nữ. Một cách giải thích làm bùi 
tai cụ Khổng và những người theo cụ.

Cũng có thuyết giải thích sự việc kể trên theo hướng khác, như 
thuyết đọc theo phương ngữ, thuyết chữ Hán ngày xưa chưa hoàn 
thiện... nhưng theo chúng tôi cách giải thích theo thuyết “Chữ 
Thông giả” là hợp lý hơn cả. Thuyết này đại diện cho tư duy phi 
logic, tâm lý sùng bái tổ tiên, sùng bái quyền lực của người Hán 
thời xưa.

Sách sử kể chuyện một lần vua nhà Thanh du hành đến đất 
Tô Châu, xa giá đi qua cái cổng lớn có đắp chữ 滸墅關, nhà vua 
khoái trá cao giọng đọc [xǔ shù guān]; chữ thứ nhất 滸 ngài đọc 
là [xǔ]. Các đại thần đi theo há hốc mồm ngạc nhiên, biết là nhà 
vua nhầm chữ 滸 với chữ 許; xưa nay 滸 đều đọc [hǔ] . Nhưng ai 
dám bảo vua sai nhỉ? Và thế là sau đó giới quan lại-học giả “sáng 
tác” ra quan điểm: chữ 滸 ngoài âm [hǔ] (hử) và nghĩa “bờ nước” 
ra, lại có thêm âm thứ hai là [xǔ] (hứa) và nghĩa thứ hai là tên một 
địa điểm ở Tô Châu. Chữ 滸 vốn đơn âm đơn nghĩa bỗng dưng trở 
thành chữ đa âm đa nghĩa, nghĩa là thêm rắc rối, chỉ làm khổ người 
học và dùng chữ!

Cách đây ít lâu, tôi đọc báo Trung văn gặp từ 苗圩 là họ tên 
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc; phải 
tra tự điển mới biết đây là chữ đa âm đa nghĩa: 圩 có hai âm 
đọc là [xū] và [wéi]; vậy tên ông này nên đọc thế nào? Không 
thể nhờ ai trả lời giúp, đành phải vào Google, gõ (tiếng Anh) 
hỏi tên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc 
là gì, mới tìm thấy giải đáp: Miao Wei. Nếu không có Internet 
thì chịu chết.

Trong Hán ngữ có không ít chữ Thông giả. Như “Luận Ngữ 
thập tắc” có câu: 子曰: “學而時習之, 不亦說乎?”, ở đây chữ 說 
(nghĩa là “nói”) là Thông giả tự của chữ 悦 [yuè] nghĩa là “vui 
mừng”. Thật vô lý: tự dưng chỉ vì tác giả Luận Ngữ viết nhầm chữ 
悦 thành 說 mà từ đó trở đi chữ 說 trở thành chữ đa âm đa nghĩa: 
có thêm nghĩa mới (vui mừng) và âm đọc mới [yuè]. 
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Sách “Từ Hải” thu gom được 2.641 chữ đa âm, trong đó 2.112 
chữ có hai âm, 422 chữ ba âm, 81 chữ bốn âm, 18 chữ 5 âm, 7 chữ 
6 âm, và một chữ có những 8 âm –– đó là chữ 那. Sách “Thông 
giả tự đại toàn” (Tự điển Thông giả tự) liệt kê khoảng hơn 200 
Thông giả tự thường dùng –– một con số làm nản lòng người học 
chữ Hán.

Chữ đa âm đa nghĩa chiếm khoảng 10% tổng số chữ Hán –– 
chẳng những là gánh nặng quá lớn cho người học chữ Hán mà còn 
làm cho chữ Hán kém chính xác, và do đó không thể quốc tế hóa 
được. Hậu quả làm cho văn hóa Trung Quốc khó truyền bá ra thế 
giới, sức mạnh mềm của nước này khó có thể tăng theo sức mạnh 
cứng. Trung văn là một trong 6 ngôn ngữ làm việc của Liên Hợp 
Quốc, nhưng tỷ lệ dùng chữ Hán ở tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới 
này chưa được 1% , trong khi tỷ lệ dùng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban 
Nha là 80, 15 và 4%. Thực tế này góp phần làm cho người Trung 
Quốc cho tới nay vẫn thiếu tự tin về nền văn hóa của họ. 

Có thể nói chữ Hán quá thiếu chính xác! Không có thầy dạy, 
không có công cụ tra cứu thì không thể đọc chính xác chữ Hán 
và do đó khó hiểu đúng các thư tịch cổ. Người Trung Quốc đã 
bỏ rất nhiều công sức tìm cách sửa cho chữ Hán chính xác hơn. 
Nhưng xem ra khó có thể đạt kết quả như ý, vì nhược điểm đó 
đã tồn tại hàng ngàn năm. Giới học giả thời xưa thừa biết nạn 
Chữ Thông giả làm cho chữ Hán phức tạp hơn, nhưng họ không 
ngăn cản tình trạng đó. Tất cả chỉ vì tầng lớp vua quan phong 
kiến vốn chủ trương dùng chữ Hán làm công cụ độc quyền kìm 
kẹp trí tuệ của dân chúng, thực hiện ngu dân hóa để họ dễ bề cai 
trị, dĩ nhiên càng muốn chữ Hán phức tạp, khó học hơn. Trong 
giới ngôn ngữ học Trung Quốc ngày nay có quan điểm cho rằng 
“Chữ Hán là báu vật của văn minh cổ đại, lại là gánh nặng của 
văn minh hiện đại”. Giải quyết gánh nặng ấy như thế nào là câu 
hỏi để ngỏ chờ các thế hệ sau của người Trung Quốc giải đáp.

Tóm lại, thói sùng bái quyền lực của người Hán cổ đại đã gây 
tai họa lớn cho ngôn ngữ Trung Quốc. 
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Xuân này

Ta cùng đón Xuân xứ sở 
sáng nay chim hót tưng bừng
sân chùa mai vàng nở rộ
nắng vàng tung tẩy se sua

Bướm ong từ đâu bay đến
nhịp nhàng nghiêng cánh la đà
bầy én rủ nhau ríu rít
khoe màu đen nhánh kiêu sa

Chú điệu gom từng chiếc lá
trong làn sương mỏng hồn nhiên
tay đưa theo từng nhát chổi
niệm thầm câu chú, cười hiền
tiếng đại hồng chung thanh thoát
như mừng nhân thế tươi mươi.

Trang thơ
NGUYÊN	THỌ	-	BÙI	CÔNG	TOA
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Đạo tình
Tưởng nhớ HT Thích Huệ Ấn

Đạo tình muôn thuở Thầy ơi!
con về tảo tháp giữa trời nhớ thương

không gian im vắng lạ thường
chỉ nghe tiếng gió nhẹ vương trên đầu

hạnh lành ghi mãi ân sâu
đoan nghiêm thân tướng nhiệm mầu tâm kinh
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  CĂN CƯỚC VĂN HÓA 
  CỦA “XUÂN VÀ TUỔI TRẺ”

	 	 	 	 	 	 LÊ	HẢI	ĐĂNG

X ét trên nhiều phương diện, “Xuân và tuổi trẻ” của nhạc 
sĩ La Hối là một tác phẩm khá đặc biệt. Trong dòng ca 

khúc song ngữ Việt - Hoa, “Xuân và tuổi trẻ” nằm vắt ngang qua 
hai nền văn hóa, mang bản thể đa sắc rõ rệt. Nó hoàn toàn khác 
với những ca khúc có thêm lời Việt hay Hoa nhờ chuyển dịch từ 
một ngôn ngữ gốc. “Xuân và tuổi trẻ” gắn kết một cách tự nhiên, 
hữu cơ giữa âm nhạc của nhạc sĩ La Hối, lời Hoa của nhà thơ Diệp 
Truyền Hoa và lời Việt của nhà thơ Thế Lữ, từ đó trở thành tác 
phẩm nổi tiếng mang bản thể hỗn dung văn hóa, đi giữa làn ranh 
giữa hai cộng đồng Việt - Hoa.

“Xuân và tuổi trẻ” vốn có tiêu đề “Thanh niên dữ xuân thiên” 
(Tuổi trẻ và mùa xuân), sau đổi tên thành “Thanh niên dữ thanh 
xuân”, “Tuổi trẻ và xuân trẻ”, tiêu đề này khá gần với “Xuân và 
tuổi trẻ” mà nhà thơ Thế Lữ đặt lời Việt. Trong nhiều bài giới thiệu 
có liên quan, cụm từ “Dữ Thanh Xuân” thường viết chữ in hoa. 
Cách viết này dễ gây hiểu nhầm cho người đọc. Vì, cụm từ “Dữ 
Xuân Thiên” hay “Dữ Thanh Xuân” không phải danh từ riêng, 
trong đó chữ “dữ” là liên từ: “và”, “thanh xuân” nghĩa là “xuân trẻ”. 
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Xét về hoàn cảnh ra đời, “Xuân và tuổi trẻ” được nhạc sĩ La Hối 
sáng tác khoảng những năm 1940 - 1944 (tác giả mất năm 1945), 
trong bối cảnh của trào lưu âm nhạc Lãng mạn. Vì thế, xét về cấu 
trúc tác phẩm, cũng như tư duy sáng tác, âm nhạc của “Xuân và 
tuổi trẻ” phóng khoáng, tự do, không “gò bó”, cân phương như 
ở chủ nghĩa Cổ điển. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, đây là giai 
đoạn trào lưu âm nhạc lãng mạn đã bước sang thời kỳ thoái trào, 
nó hoàn toàn xóa đi dấu vết của ngôn ngữ âm nhạc truyền thống 
như nhiều tác phẩm của các tác giả thời kỳ đầu Tân nhạc, như: 
Phạm Duy, Văn Cao, Đặng Thế Phong… Tư duy sáng tác cho 
thấy khuynh hướng chuyển biến từ lối phát triển đơn tuyến (theo 
tư duy âm nhạc truyền thống) sang cấu trúc, có động cơ (motip) 
và sự tham gia tích cực của yếu tố hòa thanh... Xét về cấu trúc tác 
phẩm, thay vì đi tìm một hình thức được khái quát hóa (phổ biến ở 
ca khúc) để áp vào tác phẩm thì việc bóc tách các lớp văn hóa lại 
cho thấy có sự gắn kết với cội nguồn lịch sử. Và ở đây nổi lên cấu 
trúc “Khởi - Thừa - Chuyển - Hợp” theo tư duy thơ ca, kịch nghệ 
truyền thống. Nói cách khác, cấu trúc thơ ca truyền thống hẳn đã 
ảnh hưởng nhất định đến khúc thức tác phẩm này. 

Tác phẩm có một đoạn dạo và bốn phân đoạn liên kết nhau theo 
cấu trúc: Khởi - Thừa - Chuyển - Hợp.

Đoạn dạo nhạc cấu tạo bởi các bước nhảy đi lên mang tính chất 
fanfare, sau khi lên tới đỉnh điểm, giai điệu mới đổ xuống bằng 
những âm của hợp âm bảy át, một phương thức rất gần với biện 
pháp “đấu tranh giành chủ âm” thường gặp trong tác phẩm âm 
nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức L.V Beethoven. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC84

TỪ QUANG TẬP 39 - Xuân Nhâm Dần 2022

Đoạn dạo đầu có tính chất như một lời hiệu triệu, mạnh mẽ, dứt 
khoát... Tương truyền, nét nhạc này được dùng làm ám hiệu cho hoạt 
động Hội kín mà La Hối tham gia với vai trò thủ lĩnh. Phát xít Nhật 
đã theo dõi và phát hiện ra tung tích, kết quả là cả mười nhân vật trong 
phong trào kháng Nhật, trong đó có La Hối bị đem xử trảm dưới chân 
núi Phước Tường (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ông đã “chết” vì đoạn 
nhạc dạo của “Xuân và tuổi trẻ”, nhưng tên tuổi của La Hối lại trường 
tồn cũng nhờ chính tác phẩm này. Bởi vậy, qua nhiều bản phối khí 
khác nhau, người chuyển soạn vô tình hay hữu ý bảo lưu nét nhạc dạo. 
Phải chăng đó chính là nhạc “truy điệu” cho tác giả của nó?

Đoạn Khởi gồm 16 ô nhịp:
“Ngày thắm tươi bên đời xuân mới
Lòng đắm say bao nguồn vui sống 
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, 
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng...” 

Lời Hoa: 
“Tuổi xuân ngập tràn trong em 
Hy vọng lấp lánh trong mắt em 
Sợ chi gian khổ và đau khổ
Sợ chi khó khăn vây trùng trùng…”

Đoạn Khởi mở đầu bằng bước nhảy quãng 6 trưởng kết hợp với 
lối tiến hành đi xuống liền bậc cùng các nốt cấu thành hợp âm (trên 
bậc III) đi lên tạo thành mô hình chủ đạo dẫn dắt toàn bộ tác phẩm. 

Cách thức này tiếp tục thông qua nhiều thủ pháp, đặc biệt là mô 
tiến góp phần mở rộng khuôn khổ tác phẩm. Sở dĩ “Xuân và tuổi 
trẻ” có tính chất tươi vui, khoáng đạt, bay bổng cũng nhờ nét giai 
điệu được cấu tạo bởi bước nhảy đi lên và bước tiến phản chiều 
liền bậc (đi xuống) nhằm tạo nên sự bình ổn. 

Đoạn Thừa cũng gồm 16 ô nhịp:
“Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời
Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo 
Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm 
Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi…”
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Lời Hoa:
“Hãy trông gió xuân thổi nhẹ qua mặt đất 
Bao nhiêu hoa cùng nở trên đầu cành
Bạn ơi chẳng lẽ không vui sao
Lắng nghe tiếng chim đua hót bài ca mùa xuân…”

Đoạn Thừa chuyển tiếp bằng sự kế thừa âm hình tiết tấu của 
Đoạn khởi và xuất hiện âm hình tiết tấu mới (có nốt đen chấm dôi) 
với những âm có giá trị trường độ phân nhỏ hơn. 

Đoạn này vừa phát triển chất liệu của đoạn Khởi, vừa xuất hiện 
chất liệu mới, có thể coi như phần trung gian tạo tiền đề cho những 
yếu tố tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm trở thành cao trào cho toàn bộ 
tác phẩm.

Đoạn Chuyển gồm 8 ô nhịp:
“Vui sướng đi cho đời tươi sáng, 
Vui sướng đi cho lòng thêm tươi, 
Ta hát ca đón mừng xuân mới, 
Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái…” 

Lời Hoa: 
“Các bạn gái cùng nhau nhảy múa
Các bạn trai cùng nhau thi chạy 
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Chúng ta nhảy múa nô đùa
Chúng ta cười đùa la to…”

Đoạn Chuyển mặc dù có khuôn khổ nhỏ so với các đoạn khác, 
nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển 
đường tuyến giai điệu. Nó tạo sự chuyển biến sâu sắc nhờ yếu 
tố hòa thanh. Nét giai điệu của đoạn Chuyển có khuynh hướng 
chuyển động liên tục thông qua động lực hòa thanh. Sự biến đổi 
của các âm bằng thủ pháp mô tiến cho thấy sự dịch chuyển qua 
từng hợp âm. 

Cách thức chia nhỏ đơn vị trường độ ở từng ô nhịp tạo động 
lực cho hòa thanh phát huy vai trò biến đổi cũng như đẩy nhanh 
đường tuyến giai điệu theo khuynh hướng chuyển động không 
ngừng. Hình thái giai điệu từng câu nhạc nối tiếp nhau có thể 
hình dung như những đợt sóng nhấp nhô, xô nhau… quán xuyến 
suốt đoạn nhạc. 

Đoạn Hợp gồm 16 nhịp. 
“Hát vang lên đời ta thắm tươi
Tết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca
Hát vang hòa lòng thêm hăng hái…”

Lời Hoa:
Mùa xuân đem tới niềm vui và tiếng hát
Đem tới ước mơ và hy vọng
Có lẽ có lúc phiền muộn nhỏ nhoi
Chúng ta hãy hát mừng mùa xuân
Chúng ta hãy vui mừng ca hát
Nắm chặt hiện thực và lý tưởng
Vượt qua gian khó đón ánh sáng ban mai”

Đoạn này cho thấy dấu hiệu kế thừa đoạn Khởi với bước nhảy 
quãng 6 trưởng xuất hiện ở đầu câu. Xét về hình thái giai điệu, cả 
đoạn Khởi và Hợp đều có chung hạt nhân gồm một bước nhảy và 
bước tiến liền bậc đi xuống theo xu khuynh hướng trở về trung 
điểm giữa hai khoảng cách cao độ từng câu nhạc. 
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Đoạn Hợp sử 
dụng chất liệu của 
đoạn Khởi để tiếp tục 
phát triển nhằm tạo 
cao trào cho toàn bộ 
tác phẩm, đồng thời 
thống nhất các mô 
típ âm nhạc, mang ý 

nghĩa kết thúc viên mãn theo quan niệm thẩm mỹ truyền thống. 
Trong Ca kịch (Hý khúc) cổ truyền (Trung Quốc), kết có 

hậu trở thành nguyên lý chung chi phối mọi vở diễn, kể cả bi 
kịch, như tác phẩm Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chẳng hạn. 
Mặc dù cái chết của hai nhân vật chính tạo nên vết nứt tâm lý 
đi ngược lại quan niệm Như ý cát tường, nhưng linh hồn cùng 
tình yêu bất tử của họ sau khi chuyển kiếp (hóa bướm) đã tạo 
nên một chỉnh thể Hợp nhất đi suốt tiến trình liên tục qua chuỗi 
xung đột. 

Các tiến trình Khởi - Thừa - Chuyển - Hợp của “Xuân và tuổi 
trẻ” đã đi từ điểm đầu đến điểm cuối một cách trọn vẹn, có hậu. 
Giữa mỗi đoạn đều có sự chuyển tiếp nhịp nhàng, gối đầu lên 
nhau, không phân chia ranh giới trong trạng thái tiếp nối tương 
sinh, uyển chuyển, kế thừa hình thức liên khúc truyền thống. 

“Xuân và tuổi trẻ” đi qua hai nền văn hóa Hoa - Việt một cách 
vững vàng, không còn chông chênh như những sáng tác phái sinh 
từ sự dịch chuyển ca từ hay vùng văn hóa. Ngay từ thuở ban đầu, 
tác phẩm đã mang trong mình bản thể đa văn hóa, song ngữ, hình 
thành bởi kết quả tổng hợp, bao gồm nhạc sĩ La Hối, nhà thơ 
Diệp Truyền Hoa (người Hoa) và nhà thơ Thế Lữ (người Việt). 
Mùa xuân vốn là sản phẩm sáng tạo của thiên nhiên, đất trời, đến 
“Xuân và tuổi trẻ” tiếp tục trở thành sản phẩm sáng tạo của văn 
hóa, nghệ thuật. Đã bao mùa xuân đi qua, với nét nhạc vui tươi, 
ngập tràn khí thế rộn ràng, giai điệu của “Xuân và tuổi trẻ” vẫn 
bay bổng, hồn nhiên như chính mùa xuân không tuổi. 
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   TẤM ÁO TU
	 	 	 	 	 	 CAO	HUY	HÓA

Mỗi tôn giáo trên đời này đều có pháp phục và y phục riêng, 
không lẫn với tôn giáo khác, và phái này cũng không 

giống với phái khác dầu là cùng một tôn giáo. Trong rất nhiều kiểu 
cách và màu sắc, tấm y vàng đậm của Phật giáo Nam tông là riêng 
một cõi, không giống pháp phục của một tổ chức tôn giáo nào, và 
cũng giữ truyền thống lâu đời nhất, nhất quán nhất, có tính quốc tế 
rộng rãi nhất. Ngay cả từ “đắp y” cũng nói lên tính độc đáo, “đắp 
y” chứ không phải “mặc áo”.

Kể từ khi Phật giáo truyền bá lên phía Bắc, đến Trung Quốc, 
các nước Đông Á, Việt Nam, rồi các nước Tây Tạng và phía Bắc 
Ấn Độ, thì một mặt, Phật giáo dung hợp với các nền văn hóa và 
tín ngưỡng bản địa, mặt khác, điều kiện khí hậu là khắc nghiệt và 
đa dạng, nên người tu hành phải ăn mặc thích ứng với hoàn cảnh 
mới. Từ đó, trang phục của nhà tu thay đổi, không còn đắp y, đi 
chân trần mà là mặc quần áo, đi giày dép với kết cầu giống với 
trang phục bình thường, tuy rằng có biến tấu chút ít và có nhiều 
màu sắc phân biệt.

Tại nước ta, theo lịch sử phát triển của đạo Phật, Phật giáo Bắc 
tông chiếm ưu thế, nhất là ở miền Bắc và miền Trung. Mọi người 
trong xã hội quen thuộc với màu áo lam, áo nâu, áo vàng của 
người tu hành, quen thuộc và dung dị như ngôi chùa làng. Còn 
Phật giáo Nam tông thì mới phát triển trong vòng chưa đầy trăm 
năm, ban đầu là ở miền Nam, với các ngôi chùa có lối kiến trúc 
riêng và người tu đắp y vàng nghệ, với cuộc sống vô cùng giản dị. 
Cũng kể thêm Phật giáo Khất sĩ mới phát triển sau này, về hình 
thức gần giống với Phật giáo Nam tông.
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Nhìn ra thế giới, pháp phục về hình thức như trăm hoa đua nở. 
Tôi may mắn được dự Lễ Phật đản (cũng là Lễ Vesak) tại Paris 
(Pháp) năm 2010 do Hội Phật giáo tại Pháp tổ chức. Cờ Phật giáo 
rợp khắp từ ngoài vườn vào chánh điện. Đi vào cổng là nhập vào 
hội. Chỉ có đa chủng tộc, đa văn hóa, và đa… sắc thái, Phật giáo 
mới có quang cảnh như thế, và đó chính là đặc điểm của Viện Phật 
giáo quốc tế. Trong nắng xuân đầm ấm, các màu áo tu thật nổi bật: 
vàng tươi, vàng đất, nâu, đỏ nâu tươi, lam đậm, lam nhạt…  Các 
màu đó là màu áo tu của Phật giáo các nước: Tây Tạng, Việt Nam, 
Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ, các nước theo Phật giáo Nam 
tông… và cũng là màu áo của các thiền phái: Tịnh độ, Thiền tông, 
Mật tông…

Nhưng theo cái nhìn của tôi, tại nước ta, dầu pháp phục của 
mỗi truyền thống Phật giáo có khác, nhưng đều có một điểm 
thống nhất: đó là đắp y (vàng hay vàng nghệ). Đắp y là thường 
xuyên đối với nhà sư Nam tông, còn nhà sư Bắc tông chỉ đắp y 
khi vào nghi lễ, và y là áo choàng bên ngoài. Nói đến đắp y là 
trở về thời xa xưa, không có khuy nút, không có nghề may thủ 
công, họa chăng chỉ có kim chỉ. Và lịch sử của tấm y bắt đầu từ 
thời Đức Phật.
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Đó là thời điểm lịch sử, trong khoảnh khắc chuyển hóa từ một 
thái tử sang một người tu khất sĩ lang thang. Cách đây hơn 2.500 
năm, thái tử Tất Đạt Đa quyết đi tìm con đường giải thoát đau khổ 
cho chúng sinh. Ngài dứt áo ra đi khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ 
giữa đêm khuya, cùng với người hầu Xa Nặc, phi ngựa đến một 
khu rừng hẻo lánh, thế rồi ngài xuống ngựa, nói lời giã từ Xa Nặc, 
và gửi vương miện cùng đồ trang sức quý giá, nhờ Xa Nặc đem về 
cho triều đình, rồi sau đó lấy thanh gươm cắt mái tóc dài của mình. 
Một mình giữa rừng, bất chợt ngài gặp một người thợ săn nai mặc 
chiếc áo choàng màu vàng nghệ như kiểu người tu khổ hạnh lang 
thang, ngài đã xin chiếc áo đó và nhường lại chiếc áo thái tử lộng 
lẫy kiêu kỳ. Thế là ngài đã có bề ngoài như một người ăn xin bình 
thường. Chiếc áo tu khởi đầu từ đó, và được gọi là cà sa, theo tiếng 
Sanskrit gọi là kasaya.

Ý nghĩa ban đầu của từ Kasaya có dính dáng đến nghĩa “dơ bẩn” 
và kasaya là tấm vải nối lại nhiều mảnh vải bỏ đi. Theo đạo sư 
Dogen (Đạo Nguyên, 1200-1253), vị tổ tông Tào Động Soto (Nhật 
Bản) trong tác phẩm Merit of a Kayasa (Công đức của cà sa):

“Kasaya làm bằng vải bỏ đi, tốt nhất là pamsula (nghĩa đen là 
vải bài tiết). Có bốn hoặc mười loại vải như vậy. Bốn loại vải là 
những loại đã bị lửa đốt, vải bò nhai, vải bị chuột gặm hoặc người 
chết mặc. Người Ấn Độ vứt miếng vải này trên đường và trên các 
cánh đồng giống như họ làm chuyện bài tiết. Tên pamsula xuất 
phát từ điều này. Các nhà sư nhặt vải như vậy và mặc nó sau khi đã 
giặt và khâu các mảnh lại với nhau”. Nhưng ý nghĩa thì thật siêu 
hạng, như bài viết The Buddha Robe (Áo choàng Phật) của Noelle 
Oxenhandler, một vị nữ tu Phật giáo ở Mỹ, một giảng sư dạy viết 
văn sáng-tạo-không-hư-cấu tại Sonoma State University:

“Người ta có thể giải thích những sự thật này về kasaya theo một 
chiều, như đó là biểu hiện từ bỏ các giá trị trần tục. Tuy nhiên, sâu 
xa hơn, pamsula tượng trưng cho quá trình biến đổi để đi trên con 
đường đạo Phật. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi giữa những 
mặt đối lập của chính mình: điểm mạnh và điểm yếu, thích và không 
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thích. Khi làm như vậy, chúng ta bày tỏ vui lòng làm việc với mọi 
thứ khởi lên trong lĩnh vực của tâm, bất kể cái mình ghét lớn đến 
mức nào. “Những gì thế giới từ bỏ, con đường Đạo sử dụng”, Dogen 
nói với chúng ta như thế. Hiểu theo cách này, chiếc áo choàng làm 
từ một miếng giẻ bị vứt bỏ là hoa sen mọc trong bùn”.

Kasaya cũng được thăng hoa trong một câu chuyện cổ Phật 
giáo, được Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể một cách thi vị:

“Có một hôm đứng trên một ngọn đồi, Bụt chỉ những thửa ruộng 
nối nhau chạy dài đến chân trời và nói với đại đức Ananda:

- Ananda, thầy có thấy những thửa ruộng lúa chín vàng được 
chia thành từng ô chạy dài tới chân trời không? Đẹp quá! Tại 
sao ta không đề nghị may áo cà sa cho các vị khất sĩ theo kiểu 
mẫu này?

Ananda bạch:
- Ý của Thế Tôn thật hay. Áo cà sa may theo hình dáng những 

thửa ruộng như thế này thì đẹp biết bao nhiêu. Con từng nghe Thế 
Tôn nói một vị khất sĩ tu học nghiêm chỉnh là một thứ đất ruộng 
rất tốt trên đó ta có thể gieo những hạt giống phước đức cho hiện 
tại và tương lai. Cúng dường, học hỏi và tu tập theo vị khất sĩ ấy 
tức là gieo những hạt giống phước đức vậy. Nếu Thế Tôn cho 
phép, con sẽ bố cáo với đại chúng về cách thức may y trong tương 
lai và sẽ gọi kiểu y này là phước điền y.

Bụt mỉm cười. Người gật đầu ưng thuận”.
(trích: Đường xưa mây trắng, chương 52: Phước điền y)

Trải qua thời gian, số đệ tử của Đức Phật ngày càng đông, nhu 
cầu cà sa ngày càng lớn; đến lúc Đức Phật thấy cần cho phép Phật 
tử tại gia cúng dường cà sa cho các tỳ kheo, với vải không cần phải 
xuất xứ từ rác. Câu hỏi đặt ra: Mỗi vị tỳ kheo nhận bao nhiêu áo 
là vừa? Bao nhiêu áo là tùy theo cơ thể thích ứng đủ với thời tiết 
trong những ngày lạnh. Theo chuyện kể thời Đức Phật, Ngài đã 
tiến hành một thí nghiệm, ngồi thiền qua tám đêm lạnh nhất trong 
năm. Ban đầu cái lạnh còn nhẹ, Ngài thêm một chiếc áo choàng, 
rồi đến khuya, cái lạnh đã thâm nhập nhiều vào cơ thể, cho nên 
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Ngài mặc thêm áo. Cuối cùng, ngài xác định rằng ba chiếc áo 
choàng là đủ, ngay cả với những Tỳ kheo rất nhạy cảm với cái 
lạnh. Từ đó hình tượng ba y một bát là gia tài của người tu, nói lên 
cuộc sống vật chất không vướng bận người tu.

Hiện nay, Phật giáo Nam Tông vẫn giữ trang phục ba y như 
truyền thống, khi đắp y thì để chừa vai bên phải và cánh tay phải, 
trừ khi ra đường thì đắp kín cả thân, trong khi đó Phật giáo Bắc 
Tông và các giáo phái khác không theo trang phục đó, mà linh 
động màu sắc, thiết kế, tuy nhiên, trong nghi lễ, tất cả nhà sư đều 
khoác một áo choàng bên ngoài (như ở Việt Nam thì màu vàng) 
và cũng xem như áo cà sa. Ngày nay, trong các thiền viện ở Nhật 
Bản, ba lớp áo này gồm có: một juban trắng như là một bộ quần áo 
bên trong kimono, dài đến thắt lưng; một chiếc koromo như là áo 
choàng cô-tông dày, màu xanh đen hoặc đen với tay áo dài treo; và 
cuối cùng là cà sa thường là màu đen đậm. Ngoài ra, còn có một 
trang phục gọi là rakusu  như là một phiên bản giản lược của bộ 
áo cà sa, được dẫn nhập từ Trung Quốc. Theo một số tư liệu, bộ cà 
sa đã phải biến cải để đáp ứng thời kỳ đàn áp ở Trung Quốc, trong 
đó các tu sĩ nam nữ phải trở về với cuộc sống thế tục. Không thể 
mặc áo choàng truyền thống, họ đã biến tấu thành trang phục như 
ngũ điều y (rakusu theo tiếng Nhật), một loại cà sa 5 tấm tiện lợi 
trong sinh hoạt, và mặc nó bên trong quần áo của họ. Ở Nhật Bản 
hiện đại, rakusu được các nhà sư mặc như một sự thay thế ít trang 
trọng hơn cho cà sa. Ở cả Nhật Bản và phương Tây, nó được mặc 
bởi các cư sĩ trong thời gian thiền định.

Không đâu cho bằng Thiền Tông Tào Động (Soto) ở Nhật Bản, 
áo cà sa được kính ngưỡng một cách vô cùng thiêng liêng. Sau 
đây là lời dạy của Đạo sư Dogen (Đạo Nguyên): “Kasaya chưa 
được mở nên được đặt trong một chiếc bồn gỗ sạch sẽ. Sau đó, 
thêm nước sôi thơm, để ngâm trong khoảng hai giờ. Tiếp theo, giặt 
kasaya bằng cả hai tay, cẩn thận không vò mạnh hoặc giẫm lên 
nó. Tiếp tục giặt kasaya cho đến khi tất cả bụi bẩn và dầu mỡ đã 
bị loại bỏ. Khi điều này đã được thực hiện, giặt sạch kasaya trong 
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nước lạnh có chứa hương trầm, vân vân. Sau khi sấy khô kỹ trên 
một cây sào sạch, hãy xếp kayasa lại và đặt ở nơi cao. Sau đó, đốt 
nhang và rải cánh hoa, đi bộ theo chiều kim đồng hồ quanh kasaya 
nhiều lần, lạy ba, sáu hoặc chín lạy”.

o0o
Tuy rằng áo tu không làm nên thầy tu, nhưng bộ cà sa là biểu 

trưng trân quý nhất của người tu hành xuất gia và cả người Phật 
tử nói chung. Trong buổi lễ thọ Đại giới đàn, các giới tử được thọ 
nhận ba y, một bát; đó là vật dụng quý báu nhất của người xuất gia. 
Từ hình thức ban đầu như là kết hợp của những thứ bỏ đi mà người 
tu nhận lấy với hoan hỷ đổi đời, cho đến bộ cà sa mang ý nghĩa 
ruộng phước, và sau này, bộ cà sa mang tính kế tục dòng thừa, tiếp 
nối mạng mạch Phật pháp, thì cà sa là vốn quý của Đạo mà cả bốn 
chúng đệ tử của Đức Phật đều gìn giữ và hộ trì, từ thuở ban sơ cho 
đến mãi mãi về sau. Người nữ tu phương Tây Noelle Oxenhandler 
đã gọi áo cà sa là áo của giác ngộ, và khi mở chiếc áo xem như là 
mở ra lời dạy của Phật:

How great and wondrous is the robe of enlightenment,
Formless, yet embracing every treasure!
l wish to unfold the Buddha’s teaching,
That l may help all living things.

Xin tạm dịch:
Chiếc áo của giác ngộ lớn lao và kỳ diệu biết bao!
Vô sắc, thế mà ôm lấy mọi kho báu!
Con mong ước mở ra lời dạy của Phật,
Để con có thể giúp mọi chúng sinh. 

Tháng 2/2020

TÀI	LIỆU	THAM	KHẢO:

- Noelle Oxenhandler; The Buddha Robe; Tricycle, Fall 1995.
- Thích Nhất Hạnh; Đường xưa mây trắng, chương 52.
- Hoang Phong; Nguồn gốc và ý nghĩa của chiếc áo cà sa; website 
quangduc.com.
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  Tay xuân 
  dâng nén tâm hương

MÃ	LAM

01. Giọt sương là một nụ hôn 
Vầng dương là một biển hồn yêu thương

Sương ôm rừng núi đồi nương
Ta ôm em gội tắm hương xuân về

02. Hà Nội mưa nhỏ phấn bay
Chờ em ngõ ngách môi say hoa nồng

Hà Nội xuân chín đào hồng
Hoa ngâu hương tiếp mây bồng bềnh mây

03. Huế xuân Núi Ngự thập thành
Mảnh mai xao xuyến xúi anh đứng hình

Sông Hương soi bóng hiểu mình
Nuột nà mây trắng chữ tình sóng tô

04. Sài Gòn mặc áo ban mai
Gối đầu đỉnh sóng Đồng Nai hiền hòa

Sài Gòn mai vàng gấm hoa
Trải lòng xuân rộng sáng lòa biển Đông

05. Lên chùa Xá Lợi thành tâm
A Di Đà Phật… kinh ngân nga đường

Tay xuân dâng nén tâm hương
Hồn ta cung kính văn chương cúng dường./.
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  HỘI PHẬT GIÁO 
  QUAN ÂM TỊNH ĐỘ
	 	 	 	 	 TS.	DƯƠNG	THANH	MỪNG*	

1.	Bối	cảnh	ra	đời

Ngày 20/8/1940, Thống đốc Nam Kì là René Veber kí Nghị 
định Số 2297, cho phép Hội Phật giáo Quan Âm Tịnh độ thành 
lập. Hội quán đặt tại chùa Quan Tế Phật đường, đường Cái Sơn, 
làng Mĩ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là 
chùa Quảng Tế, số 51/4 Lí Thái Tổ, phường Mĩ Long, Tp. Long 
Xuyên). Ban Trị sự lâm thời của Hội gồm: Hội trưởng Nguyễn 
Kim Niên, Phó Hội trưởng là Phạm Thị Quảng, Thủ quỹ Phan 
Văn Truyền, Thư kí Nguyễn Văn Ở, Cố vấn Lê Văn Bé và Vương 
Phước Hưng.

Hiện rất khó xác định một cách chính xác là tổ chức này có chịu 
ảnh hưởng bởi Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo hay không. Bởi 
tên gọi của chùa Quan Tế Phật đường rất dễ làm cho các nhà nghiên 
cứu liên tưởng ngay đến Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo. Tông 
phái này là một trong những trụ cột của Ngũ chi Minh đạo (Minh 
Thiện, Minh Lí, Minh Sư, Minh Tân, Minh đường). Minh Sư được 
truyền vào Việt Nam từ nửa sau thế kỉ XIX, thông qua vai trò của 
Trương Đạo Dương. Ông đã lập Chiếu Minh Phật đường tại Cầu 
Kho, Chợ Lớn (hiện chưa xác định được năm nào). Sau đó đến năm 
1863, ông lập Quảng Tế Phật đường tại Hà Tiên, Quang Nam Phật 
đường tại Sài Gòn (1920), Vân Nam Phật đường tại Bình Định... 
Minh Đường hay còn gọi là Minh Sư Phổ tế Phật đường do ông Lê 

* Học viện Chính trị Khu vực III, Đà Nẵng.
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Văn Lịch sáng lập vào năm 1908 tại chùa Vĩnh Nguyên Tự, xã Long 
An, quận Cần Giuộc (Chợ Lớn). Tôn chỉ, pháp tu, kinh kệ, phẩm 
trật của Minh Đường tương tự như Minh Sư đạo. Minh Thiện được 
thành lập tại Thanh An tự, Thủ Dầu Một vào năm 1915, thông qua 
vai trò của Trần Phát Đạt, Trần Duy Khánh, Lê Văn Hơn... Minh Lí 
được thành lập vào năm 1924 tại Sài Gòn thông qua vai trò của Âu 
Minh Chánh (người Hoa), Nguyễn Văn Miết, Nguyễn Văn Xưng... 
Thời gian đầu Chi này mượn chùa Linh Sơn (sau này là Hội quán 
của Hội Nam Kì Nghiên cứu Phật học) để hành đạo. Đến năm 1926, 
Minh Lí đạo đặt hội quán chính thức tại Tam Tông Miếu ở Bàn Cờ. 
Minh Tân hình thành vào năm 1928 thông qua vai trò của ông Lê 
Minh Khá (xã trưởng Vĩnh Hội, Sài Gòn). Hội quán của Minh Tân 
đặt tại Tam giáo Điện Minh Tân, bến Vân Đồn, Sài Gòn.

Phật đường Nam tông Minh Sư đạo là một môn phái mang đậm 
tính tôn giáo cứu thế theo tinh thần Tam giáo, thờ Phật, tu tiên. 
Giáo lí có hai phần cơ bản là Đốn giáo và Tiệm giáo. Đốn giáo 
chủ trương phổ độ chúng sinh, Tiệm giáo đề cao thuyết Di Lặc, 
tạo niềm tin, sự trông chờ về một đấng Minh Vương cứu thế. Các 
ngôi chùa của Minh Sư đạo có hai chữ Phật đường phía sau tên 
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chùa. Cách thức thờ tự cũng rất đa dạng. Tại chánh điện, gian giữa 
thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Diêu Trì Kim Mẫu, đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni; bên trái thờ Khổng Tử, bên phải thờ Thái Thượng 
Lão Quân (tam giáo). Gian bên trái chánh điện thờ các vị Tổ sư, 
Tiên sư. Gian bên phải thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Cửu Huyền 
Thất Tổ, vong linh bá tánh. Bên dưới chánh điện có bàn thờ Thần 
Hoàng bổn cảnh, Thổ địa. Gian giữa, đối diện với Ngọc Hoàng 
Thượng đế là bàn thờ Hộ pháp Long Thần. Trước điện thờ, có 
vòng Vô cực và đèn Nhiên Đăng, phía dưới là bình thủy. 

Tôn chỉ, mục đích của Minh Sư đạo là tự tu, tự độ, tự tha, thuần 
túy tu hành, chân tu giải thoát, nhằm hợp nhất tinh hoa của Nho 
- Phật - Đạo để xây dựng lại cội gốc nhà Đạo (Tam giáo quy 
nguyên). Các tín đồ sau khi đã nhập môn vào đạo đều phải ăn 
chay trường, tuyệt dục, tuân thủ giới luật. Minh Sư đạo chia thế 
giới thành ba cõi là Thượng (trời), Trung (thế gian) và Hạ giới (âm 
phủ). Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị “thủ lĩnh” ngự trị ở cõi trời, 
có quyền năng cai quản hai thế giới còn lại. Còn chư Phật và các 
vị Bồ Tát ở cõi Tây phương, các vị Thần tiên ở cõi Bồng Lai. Các 
loại kinh sách thường dùng để tu học là: Kinh Di Đà, Hồng danh, 
Phổ môn, Địa tạng, Thiện môn Nhật dụng, Ngọc Hoàng, Địa mẫu, 
Minh Thánh kinh, Thanh Tịnh kinh, Khổng Tử Tâm kinh, Ba La 
Mật kinh, Cảm ứng Thiên kinh, Liên hoa Bửu sám kinh, kinh Cứu 
khổ, kinh Thiên ngươn, kinh Bắc Đẩu... 

Việc làm rõ mối quan hệ giữa hai tổ chức này chắc hẳn cần phải 
có thêm thời gian và tài liệu để minh chứng. Tuy nhiên, thông qua 
một vài nét khái quát nêu trên có thể thấy rằng, dù được thành lập 
ở chùa Quan Tế Phật đường nhưng rất ít khả năng là Hội Phật giáo 
Quan Âm Tịnh độ lại chịu ảnh hưởng của Minh Sư đạo. Bởi Minh 
Sư đạo sinh hoạt chủ yếu dựa theo tư tưởng của Phật giáo (Thiền 
tông), Nho giáo và cả Đạo giáo. Trong khi đó, Hội Phật giáo Quan 
Âm Tịnh độ thì lại tổ chức cho các hội viên sinh hoạt dựa theo tinh 
thần thuần túy của đạo Phật và pháp môn tu trì giữ vai trò chủ đạo 
là Tịnh độ tông.
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2.	Cách	 thức	 tổ	chức	và	hoạt	động	của	Hội	Phật	giáo	
Quan	Âm	Tịnh	độ

Nếu như các tổ chức Phật giáo đương thời đều xây dựng quy 
tắc và điều lệ thì Hội Phật giáo Quan Âm Tịnh độ lại hoạt động 
dựa theo bản Lề luật. Bản Lề luật của Hội được Thống đốc Nam 
Kì phê chuẩn vào tháng 8/1940, với tổng cộng 27 điều. Theo đó, 
điều 1-2, nêu rõ, chính quyền thuộc địa Pháp cho phép các Phật 
tử nam nữ ở Châu Thành, Long Xuyên thành lập một tổ chức 
Phật giáo có tên gọi là Quan Âm Tịnh độ. Hội quán đóng tại 
chùa Quan Tế Phật đường. Điều 3, mục đích ra đời của Hội là 
nhằm tập hợp tất cả những người thành tâm tín ngưỡng Phật giáo 
để tổ chức các ngày lễ vía, cùng nhau tụng kinh, niệm Phật và 
tiếp thu thêm các kiến thức Phật học; gìn giữ và phát huy vị thế 
của chùa Quan Tế Phật đường; giúp đỡ cho các hội viên những 
lúc khó khăn, hoạn nạn; chăm lo tang tế cho các hội viên lẫn tứ 
ân phụ mẫu khi họ qua đời. Các hội viên không được tham gia 
bàn luận các vấn đề liên quan đến chính trị, công kích các tôn 
giáo khác hoặc các công việc nằm ngoài mục đích và phạm vi 
hoạt động của Hội.

Điều 4, các cá nhân đủ tuổi thanh niên, có phẩm chất đạo 
đức tốt, không vi phạm tiền án, tiền sử, thì đều có quyền được 
tham gia vào Hội. Muốn gia nhập Hội phải làm đơn và phải có 
sự giới thiệu của 2 hội viên hoặc một thành viên trong Ban Trị 
sự. Sau khi xem xét lí lịch, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
và điều kiện thì Ban Trị sự sẽ ra quyết định công nhận làm hội 
viên. Điều 5-8, các hội viên nếu muốn ra khỏi Hội phải làm đơn 
gửi Hội trưởng. Những người không tuân thủ các điều khoản 
mà bản Lề luật đã quy định sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách. 
Riêng đối với những trường hợp vi phạm pháp luật, làm ảnh 
hưởng tới danh dự, uy tín của Hội thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. 
Hội sẽ không chịu trách nhiệm trước những hành động của các 
hội viên này cũng như không bồi hoàn các khoản kinh phí mà 
họ đã tham gia đóng góp.
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Điều 9, tài sản của Hội bao gồm hai khoản chính là tiền nhập 
hội (5 cắc) và tiền hội phí hàng tháng (2 cắc). Ngoài ra, Hội 
còn được phép thu nhận thêm các khoản tiền hỉ cúng từ thập 
phương bá tánh cũng như các khoản hoa lợi từ ruộng đất mà 
Hội cho thuê. Trong các ngày lễ vía đức Phật, nếu kinh phí tổ 
chức không đủ thì Hội sẽ kêu gọi các hội viên tham gia đóng 
góp thêm. Quy mô của các ngày lễ vía phụ thuộc vào ý kiến của 
đông đảo các hội viên. Ban Trị sự sẽ cân đối các nguồn kinh 
phí và xem xét nguyện vọng của các thành viên để tổ chức các 
ngày lễ cho phù hợp. 

Điều 10, mỗi khi trong Hội có người qua đời thì tất cả các hội 
viên cũng như các thành viên trong Ban Trị sự đều phải có mặt đầy 
đủ. Các hội viên nếu có việc quan trọng thì cần phải đưa ra được 
những lí do thuyết phục. Sau khi xác thực nếu đúng, Hội sẽ cho 
phép vắng mặt. Điều 11, khi các hội viên qua đời, Hội sẽ chi 15 
đồng để phúng điếu; vợ, chồng hoặc cha mẹ (cả bên nội lẫn bên 
ngoại) của hội viên mất sẽ được chi 5 đồng. Hội sẽ cử người đến 
hỗ trợ gia quyến trong việc tổ chức tang lễ cũng như tụng kinh, 
niệm Phật, cầu siêu cho hương hồn người quá vãng (Hội không thu 
tiền công đức đối với các khoản này).

Điều 12-14, để quản lí và điều hành các công việc, Hội sẽ thành 
lập một Ban Trị sự với sự tham gia của 1 Hội trưởng, 1 phó Hội 
trưởng, 1 Thư kí, 1 Thủ quỹ cùng 2 Cố vấn. Nhiệm kì của Ban Trị 
sự là 1 năm và được các hội viên bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu 
kín. Các thành viên trong Ban phải có mặt đầy đủ ở tất cả các cuộc 
họp và làm việc không lương cho Hội. Vào cuối tháng 12 âm lịch 
hàng năm, Hội sẽ tổ chức đại hội thường niên để xem xét tình hình 
tài chính cũng như bàn định các công việc sẽ triển khai trong giai 
đoạn mới. 

Điều 15-19, trách nhiệm của Hội trưởng là quản lí, điều hành 
các công việc chung trong toàn Hội; giao thiệp với chính quyền 
để thông qua các chương trình hoạt động cho Hội; triệu tập các 
thành viên trong Ban Trị sự để nhóm họp thường lệ và cả những 
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lúc Hội có việc đột xuất; chủ trì trong các kì đại hội thường 
niên; xem xét, phê duyệt các loại văn bản, các giấy tờ, sổ sách 
đến và đi trong Hội. Phó Hội trưởng giúp đỡ cho Hội trưởng và 
sẽ thay thế giải quyết các công việc khi vị này vắng mặt. Thư kí 
phụ trách xây dựng biên bản trong các lần nhóm họp, giữ gìn các 
loại sổ sách, thư từ trong Hội; thông báo đến các hội viên khi có 
đại hội hoặc các ngày lễ sự, tang tế. Thủ quỹ chăm lo công tác 
tài chính và chỉ được giữ trong ngân khố không quá 200 đồng. 
Số tiền vượt quá phải đem gửi vào Ngân hàng Đông Pháp ở Cần 
Thơ hoặc Sài Gòn. Các khoản thu chi trong Hội đều phải có 
biên lai xác thực. Cố vấn tham mưu các ý kiến nhằm xây dựng  
và phát triển Hội. 

Điều 20, trong các kì đại hội thường niên, Hội sẽ cử một hội 
viên giữ vai trò là kiểm soát để giám sát quá trình tổ chức đại hội. 
Đồng thời, soát xét lại các văn bản, giấy tờ sổ sách thu chi của Hội 
xem có hợp lí hay có vi phạm gì không. Điều 21, trước khi muốn 
thay đổi nhân sự trong Ban Trị sự hoặc thay đổi trụ sở hoạt động 
thì Hội trưởng và Thư kí phải có trách nhiệm thông báo cho quan 
Chánh Tham biện cũng như Chủ tịch tỉnh Long Xuyên biết. Điều 
22, khi được tòa án, nha cảnh sát hoặc chính quyền thuộc địa yêu 
cầu, Hội phải trình tất cả các loại văn bản, giấy tờ, sổ sách, biên 
lai liên quan để kiểm tra. 

Điều 23, khi có các công việc đột xuất hoặc khi có yêu cầu của 
½ số lượng hội viên để giải quyết một vấn đề gì đó thì Hội sẽ được 
phép tổ chức nhóm họp đại hội bất thường. Điều 24, các kì đại hội 
thường niên được xem là hợp lệ khi có ½ số lượng hội viên tham 
gia. Các quyết nghị của đại hội sẽ được thông qua bằng hình thức 
biểu quyết. Nếu được đông đảo hội viên tán thành thì Hội mới 
được phép triển khai thực hiện. Nếu không đủ số lượng hội viên 
thì đại hội thường niên phải lùi lại 15 ngày và sau đó sẽ tổ chức mà 
không cần tính đến số lượng người tham dự.

Điều 25, Hội sẽ buộc phải giải thể nếu làm trái Sắc lệnh ngày 
21/3/1933 của Toàn quyền Đông Dương (các quy định về thể 
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thức thành lập Hội) hoặc 
có đến 3/4 số lượng hội 
viên yêu cầu. Tất cả tài 
sản của Hội lúc này sẽ 
được dùng vào các hoạt 
động từ thiện. Điều 26, 
muốn sửa đổi, bổ sung 
điều lệ phải được sự đồng 
ý của chính quyền thuộc 
địa. Điều 27, bản Luật lệ 
có hiệu lực từ ngày kí1.

Nhìn vào bản Lề luật nêu trên có thể thấy rằng, cách thức tổ 
chức của Hội Phật giáo Quan Âm Tịnh độ còn khá đơn giản. Nếu 
như các tổ chức Phật học đương thời đều có sự phân cấp trong 
việc quản lí và điều hành (tỉnh hội, huyện hội, chi hội) thì Hội 
Phật giáo Quan Âm chưa tạo ra được điều này. Phạm vi hoạt 
động của Hội cũng tương đối hẹp, gần như tất cả các sinh hoạt 
Phật sự đều tập trung ở chùa hội quán Quan Tế Phật đường. Hội 
không có chủ đích mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra bên ngoài cũng 
như không đề cập đến vấn đề chấn hưng Phật giáo. Hướng đi chủ 
đạo của Hội là quan tâm tổ chức các ngày lễ vía, định hướng cho 
các tín đồ tu tập và thực hành đời sống đạo theo đúng quan điểm 
truyền thống của đạo Phật. Mặc dù chỉ dừng lại ở những phạm 
vi như vậy, song việc thành lập Hội để quy tụ các hội viên và 
cùng nhau sinh hoạt Phật sự cũng như quan tâm tổ chức các ngày 
lễ truyền thống của Phật giáo đã góp phần làm cho tôn giáo này 
được phổ quát sâu rộng hơn vào trong đời sống của quần chúng 
nhân dân. Đây cũng là một đóng góp khá quan trọng về phương 
diện hoằng pháp mà phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
cần phải ghi nhận. 

1. Hội Phật giáo Quan Âm Tịnh độ (1940), Luật lệ, Nhà in Hậu Giang, 
Long Xuyên, tr.1-10.
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  TRÌ VẬT 
  CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 
  VÀ BỒ TÁT PHỔ HIỀN
	 	 	 	 	 	 LƯƠNG	THỊ	THU

T rong công trình Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, pháp sư Thánh 
Nghiêm cho rằng: “Lúc Phật tại thế, Ngài dùng ngôn giáo 

và thân giáo. Sau khi Phật nhập diệt thì lấy tượng giáo làm trung 
tâm tín ngưỡng. Phàm khi Phật giáo đã có hình tượng, thì hình 
tượng Phật có công dụng “hóa thế điệu tục” (giáo hóa thế gian, 
dẫn dắt người đời), đã thế thì không điều gì là không thuộc phạm 
vi tượng giáo)1. Bên cạnh đó, “Trì vật” của các tôn tượng bày trí 

1. Pháp sư Thánh Nghiêm, Thích Tâm Trí (dịch) (2008), Lịch sử Phật 
giáo Ấn Độ, NXB Phương Đông, tr. 286.
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trong điện đường cũng là điều cần rõ khi lễ bái. Trong bài viết này, 
chúng tôi muốn nói đến ý nghĩa của DƯỢC HỒ (藥壺) là vật cầm 
tay của Đức Phật Dược Sư và ý nghĩa của NHƯ Ý (如意) là vật 
cầm tay của Bồ tát Phổ Hiền. Thật ra, chúng ta đều biết ít nhiều 
về hạnh nguyện của hai vị này khi đã là Phật tử nhưng liên quan ít 
nhiều đến Trì vật thì ít người để ý đến. 

Trước hết về mặt từ ngữ: Dược là thuốc, Hồ là ấm, bình. Dược 
Sư là Thầy thuốc. Như ý là đạt được điều mong muốn. 

Theo quyển Phật lễ Phật tục - Đạo tràng tâm linh có viết về 
Trì vật (vật cầm nắm) của Phật giáo. Tùy theo hình tướng, hạnh 
nguyện khác nhau mà hóa hiện thủ trì. Chẳng hạn Bồ Tát Thiên 
Thủ Thiên Nhãn (nghìn tay nghìn mắt) tay trái cầm bình ngọc 
Thanh tịnh chứa nước Cam lộ, tay phải cầm nhành dương liễu. 
Cũng vậy, “bình thuốc” là một trong những trì vật của Phật Dược 
Sư với ý nghĩa như sau:

(藥壺象征祛除眾生一切身病，心病。以藥壺為持物的本
尊，最廣為人智者，即是藥師如來。藥師如來以世，出世間二
種妙藥，滅除眾生心諸病，古來常 為消災延壽而修藥師法。

藥師如來的全名為藥師琉璃光王如來，簡稱藥師佛。藥師
琉璃光王如號來源，是以能拔除生死之病而為藥師，能照度
三有之黑暗，故名琉璃光。現在為東方琉璃世界的教主，帶領日
光遍照與月光遍照二大菩薩及十二神將等眷屬，化導眾生。
藥師佛的形象是身相金色結跏趺坐，左手持藥壺，右手施無
畏印。項背有圓光，無量相好具圓滿2)。

(“Bình, ấm thuốc” tượng trưng cho sự loại trừ tất cả các bệnh 
về thân, bệnh tâm bệnh của chúng sinh. Bình, ấm thuốc là trì vật 
của người trí tuệ tối thắng, tức là Dược sư Như Lai. Dược sư Như 
Lai đến từ thế gian, trên đời có hai loại thuốc diệu dụng để trừ thân 
tâm bệnh cho chúng sinh, từ xưa pháp tu Dược sư đã thường dùng 
để giải trừ tai họa, kéo dài tuổi thọ. 

2. 走 进 佛 境 从 书（2005），佛 礼 佛 俗 心 灵 的 道 场，大 众 文 艺 出 
版 社，第 二节，158.
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Tên đầy đủ của Dược Sư Như Lai là Dược Sư Lưu ly Quang 
Vương Như Lai, viết tắt là Phật Dược Sư. Dược sư Lưu Ly Quang 
Vương Như lai vốn là một thầy thuốc có khả năng diệt trừ sinh 
tử, có chiếu ánh sáng, xua bóng tối của ba cõi. Ngài hiện là giáo 
chủ của thế giới phương Đông, thủ lĩnh của hai vị đại Bồ tát Nhật 
Quang Biến Chiếu cùng Nguyệt Quang Biến Chiếu và Mười hai 
vị thần tướng quyến thuộc, hóa dẫn chúng sinh. Hình tượng Phật 
Dược Sư toàn thân sắc vàng, ngồi kiết già xếp bằng, tay trái cầm 
bình thuốc, tay phải bắt ấn thí vô úy. Sau gáy tròn đầy hào quang, 
vô lượng tướng hảo cụ túc viên mãn).

Nếu Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta bà, A Di Đà Phật ở thế giới 
Cực lạc thì Dược Sư Phật ở thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông. 
Đức giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu một thế 
giới của Ngài cùng với phương thuốc tối diệu. Tượng Phật Dược 
Sư, tay phải triển khai tư thế Vô Úy Ấn (không sợ sệt), tay trái 
thì cầm bình thuốc. Bình thuốc là phương tiện cứu độ chúng sanh 
đúng theo công hạnh và nguyện lực rộng lớn của Ngài. 

Dược Sư là thầy thuốc. Thế gian có nhiều cách gọi: Tiếng Anh 
hay tiếng Pháp đều là Doctor hay Docteur. Người Việt Nam gọi 
Bác sĩ, y sĩ, thầy lang… Như chúng ta đều biết, nhân loại đều cần 
thầy thuốc để chữa thân bệnh, từ xa xưa ông bà ta có câu “Trong 
làng có mỏ vàng không bằng có ông lang thầy thuốc”. Đúng vậy, 
người Việt Nam với cái nhìn đầy thiện cảm: “Lương y như phụ 
mẫu” thì ai cũng biết đến Bảy Danh y - Thầy thuốc nổi tiếng trong 
lịch sử Việt Nam qua những đóng góp của họ với cộng đồng và 
ngành Y Dược mà danh tiếng của họ theo đó lưu truyền sử sách3. 

Trong nhà Phật, đồng thời tồn tại một Thầy thuốc với niềm kính 
ngưỡng cao sâu. Đó là Đức Phật Dược Sư. Nói về văn chương và 

3. 1. Danh y Tuệ Tĩnh (1330-?), 2. Danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê 
Hữu Trác) (1720–1791), 3. Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984), 4. Bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch (1909-1968), 5. Giáo sư Đặng Văn Ngữ (1910 -1967), 
6. Giáo sư Tôn Thất Tùng (1912 -1982), 7. Giáo sư Đặng Văn Chung 
(1913-1999).
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tư tưởng nhà Phật, trong Kinh Dược sư Bổn Nguyện Công đức4, 
lúc Phật Dược sư còn hành Bồ tát đạo, Ngài phát ra 12 đại nguyện 
để bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những 
nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhận 
thức này phải trải qua một quá trình tu tập, sinh hoạt trong môi 
trường Phật giáo. 12 đại nguyện của Dược Sư chính là 12 phương 
thuốc để mọi người tự điều trị. “Dược” được hiểu là phương thuốc. 
Phương thuốc có khả năng trị liệu. Người đủ khả năng thắp sáng 
ngọn đèn tâm của mình để soi rọi những tác nhân đưa đến bệnh 
tật, khổ đau thì cũng xem như là “Dược Sư trị liệu”. Liệu pháp đó 
có hiệu nghiệm hay không còn tùy thuộc chúng sinh biết đưa vào 
thân tâm phương thuốc nào cho phù hợp!

 Có người hiểu sâu xa hơn Dược Sư là giúp chúng sanh loại bỏ 
ba chất độc đó là sự dính mắc, hận thù và vô minh, đó là nguồn gốc 
của mọi đau khổ trên cõi đời này. Trong suy nghĩ của tín chúng, 
Đức Phật Dược Sư là một vị giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với 
tất cả chúng sinh thì Ngài sẽ cứu khổ cho người lâm vào hoàn cảnh 
bệnh tật về thân cũng như về tâm. 

Như vậy, Phật Dược Sư và bình nước Dược Sư trên tay Ngài 
đều có ý nghĩa biểu trưng. Khi lễ bái, người Phật tử có hiểu hạnh 
nguyện Ngài và người tuy mến mộ đạo Phật nhưng chưa hiểu về 
văn hóa tinh thần này sẽ cảm nhận rất khác nhau.

4. Kinh Dược Sư được truyền vào Trung Quốc là do Bạch Thi Lợi Mật 
đem “Phật Thuyết Quán Đảnh Bạt Trừ Quá Tội Sanh Tử Kinh” dịch ra. 
Sau đời Lưu Tống ngài Huệ Giản dịch ra “Lưu Ly Quang Kinh” 1 quyển. 
Vào đời Tùy Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch ra “Phật Thuyết Dược Sư Như Lai 
Bổn Nguyện Kinh” 1 quyển. Đời Đường, ngài Huyền Trang dịch ra “Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh” 1 quyển. Sau đó, 
Kinh Dược Sư truyền vào liên tục. Phật Dược Sư hay trị được trăm bệnh 
khổ não chúng sanh, giải trừ mọi sự đau đớn bệnh tật, kéo dài tuổi 
thọ, vì vậy mà được mọi người trong xã hội kính chuộng. Theo nguồn 
(https://chuahoiphuoc.net/12-loi-nguyen-nhiem-mau-cua-phat- 
duoc-su/)
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Thiền Lâm Tượng Khí Tiên5 (禪林象器箋)  viết Chư Phật Bồ 
tát sở dĩ cầm khí vật là có biểu trưng. Tượng Phổ Hiền Bồ tát tay 
cầm Như ý. Bởi vì khi thuyết pháp đến chỗ mà hội chúng còn nghi 
ngờ, thì làm sao phải khiến cho họ thông hiểu như ý. 

Nếu chúng ta quan sát và biết chữ Hán sẽ dễ dàng nhận ra hình 
dạng của Như ý giống như chữ Tâm “心. Khí vật này có ý nghĩa 
gì? Trong quyển Phật lễ Phật tục (佛 礼 佛 俗) có ghi lại:

(如意是說法，講贊，法會時，講師持以示威儀的用具。原來
為出家人的常用品。

根據佛經記載，如意有三種用途：一是能隨心所欲地搔抓
不到的部分，故稱如意；二是因其山部如篆字的“心”字，表制
心，故菩薩皆執之；三是將祝辭寫在上面，遺忘時可隨時察
看，使用起來隨心所欲，故得此名。

在佛教中，普賢菩薩的尊形即是手持如意騎象的造型6).
(Như ý là dụng cụ dùng khi thuyết pháp, khen ngợi trong Pháp 

hội, giảng viên sử dụng như một dụng cụ để biểu thị sự uy nghi. 
Vốn là một pháp khí người xuất gia thường dùng.

Căn cứ vào ghi chép trong Kinh Phật, Như ý dùng trong ba 

5. (禪林象器箋) Cũng gọi Thiền tông từ điển thiền lâm tượng khí tiên. 
Tác phẩm, 20 quyển, mục lục 1 quyển, do ngài Vô trước Đạo trung 
(1653-1744) người Nhật bản soạn, ấn hành vào năm 1741. Nội dung 
sách này sưu tập các dụng ngữ liên quan đến qui củ, hành sự, cơ cấu, 
khí vật... trong Thiền lâm, từ khởi nguồn, biến đổi cho đến ý nghĩa hiện 
hành của các danh mục trong Bách trượng Hoài hải cổ thanh qui cho 
đến các thanh qui sau này, mỗi danh mục đều có giải thích rõ ràng, tất 
cả có 29 loại, gồm 1724 điều. Sách này viện dẫn tất cả 484 bộ nội điển 
như Kinh, Luật, Luận, Sớ, Tăng sử, Thiền đăng sử, Thi kệ, Thanh qui, 
Thiền gia ngữ lục... và 286 bộ ngoại điển như Kinh, Sử, Tử, Tập cùng với 
các tác phẩm của Trung Quốc, Nhật Bản về sự tướng Phật giáo, không 
thiên vị bất cứ tông giáo nào, Lâm tế hay Tào động. Hai mươi chín loại 
là: Khu giới, điện đường, tọa vị, tiết thời, linh tượng, xưng hô, chức vị, 
thân chi, tùng quĩ, lễ tắc, thùy thuyết, tham thỉnh, chức vụ, tạp hành, tội 
trách, báo đảo, phúng xướng, tế cúng, tang tiến, ngôn ngữ, kinh lục, văn 
sớ, bộ khoán, đồ bài, ẩm đạm, phục chương, bát khí, khí vật và tiền tài.
6. 走 進 佛 境 從 書(2005), Sđd, tr. 158.
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trường hợp: dùng để tùy ý gãi những vị trí với không tới, nên xưng 
là như ý; hai là vị trí đầu pháp khí giống như chữ tâm viết theo thể 
chữ triện, biểu thị chế ngự tâm ý, nên bồ tát đều cầm nó; ba là đem 
lời chúc viết ở trên đó để có khi quên thì có thể xem lại bất cứ lúc 
nào, sử dụng rất tiện, nên có tên là vậy).

Tượng Phổ Hiền Bồ tát trên đầu đội mũ Bảo Quan có hình năm 
vị Phật, tay cầm bảo bối Như Ý, cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà, 
cũng có tượng cầm hoa sen. Riêng về Như ý, tác giả Mạc Chấn 
Lương trong quyển Tạc tượng Phật và Kiến trúc chùa có viết: 

Như ý là một loại pháp khí của Phật giáo. Hình dáng giống như 
bàn tay hoặc mây, ban đầu là dụng cụ dùng để gãi lưng cho đỡ 
ngứa. Bởi vì có thể gãi đến những chỗ bàn tay không thể với tới 
được trên thân thể cho nên gọi là “Như ý”. Trong Phật giáo tay 
cầm như ý biểu thị ý nghĩa cát tường. Sau này thì Như ý trở thành 
dụng cụ trang nghiêm trong những trường hợp như giảng kinh, 
truyền giới, thượng tòa... Như ý đều được cầm tay…7.

Phổ Hiền là một trong “Tứ Đại Bồ tát” Phật giáo, đứng phụ trì 
bên phải Phật Thích Ca, chuyên cai quản “Lý đức” biểu thị “Đại 
hạnh”. Phổ Hiền được dịch nghĩa là “Biến cái” 遍吉 (khắp nơi đều 
tốt lành). Chức trách của Ngài là đem điều thiện phổ cập đến mọi 
nơi. Nói về hạnh Phổ Hiền, kinh sách rút gọn thành 10 đại hạnh 
mà Chư tăng và Phật tử cư sĩ thường đọc tụng mỗi ngày8. 

Trong quyển Nghi thức Lễ Phật nguyên tác của Đại sư Hoằng 
Tán, HT. Thích Đồng Bổn dịch và thuyết minh về vị Bồ tát này:

“Vị Bồ tát đây có đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn, là trưởng tử 
của chư Phật, đầu đội mũ hoa, thân đeo chuỗi anh lạc, ngồi trên 

7. Mạc Chấn Lương (2009), Tạc tượng Phật &Kiến trúc chùa, NXB Mỹ 
thuật, HN, tr. 192.
8. Nhứt giả lễ kính chư Phật, Nhị giả xưng tán Như Lai, Tam giả quảng 
tu cúng dường, Tứ giả sám hối nghiệp chướng, Ngũ giả tùy hỷ công 
đức, Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, Thất giả thỉnh Phật trụ thế, Bát 
giả thường tùy Phật học, Cửu giả hằng thuận chúng sanh, Thập giả phổ 
giai hồi hướng.
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hoa sen báu. Hoặc cưỡi voi trắng sáu ngà để biểu thị cho Lục độ 
vạn hạnh. Nếu quy y Bồ tát Phổ Hiền, thời được mười phương 
chư Phật Bồ tát thảy đều gia hộ. Nói chư Phật Bồ tát đều gia hộ 
ấy, là do các ngài đều tu môn Tam mật, thực hành hạnh nguyện 
Phổ Hiền, mới chứng đắc thánh quả, là duyên cớ ấy. Bài kệ khen 
ngợi rằng: 

Lục nha bạch tượng vi bảo tòa
Chư độ vạn hạnh tác tần thân
Hoa tạng thế giới xưng trưởng tử
Thập phương sát độ hiện toàn thân9.
(Voi trắng sáu ngà làm tòa báu 
Lục độ muôn hạnh, khổ luyện thân 
Hoa tạng thế giới xưng trưởng tử 
Hiện toàn thân khắp cả mười phương).

Xét về mặt biểu thị, Phổ Hiền Bồ tát cầm Như ý, theo chúng tôi 
cũng là một mặt chúc nguyện cho chúng sinh sống đời tốt đẹp như 
ý nguyện, một mặt khác là khuyên răn dẫn dắt chúng sinh học tập 
Phật pháp, để chuyển hóa những tập khí dẫn đến khổ đau và sớm 
tìm được an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Tóm lại, tôn tượng vốn là một sắc tướng có sức chi phối tính 
trang nghiêm của mỗi đạo tràng. Mỗi tôn tượng đều có ý nghĩa biểu 
tượng, nghệ thuật và cách thể hiện. Đó chính là văn hóa Phật giáo. 
Văn hóa Phật giáo xét về phương diện tinh thần xuất phát từ lòng từ 
bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh. Xét về phương diện vật chất có những 
hình thức biểu hiện như chùa chiền bảo tháp, hệ thống tượng pháp. 
Trong tất cả các tượng Phật và Bồ tát đại thể có hình tượng tương 
đồng. Nhưng điểm để chúng ta phân biệt đó chính là ở chỗ thủ ấn và 
những trì vật của Phật và Bồ tát như Hồ bình của Phật Dược Sư và 
Như ý của Bồ tát Phổ Hiền đã được trình bày vậy.  

Viết ngày 21/10/2021

9. Thích Đồng Bổn dịch (2007), Nghi Thức Lễ Phật của Đại sư Hoằng 
Tán, NXB Tôn Giáo, HN, tr. 42.
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  PHẬT GIÁO HOA KỲ
	 	 	 	 	 THÍCH	NỮ	THÔNG	TIÊN	

BỨC	TRANH	PHẬT	GIÁO	HOA	KỲ

Là một vùng đất mới (Tân thế giới, như cách gọi của nhà thám 
hiểm Colombus khi phát hiện ra châu Mỹ vào thế kỷ XV), Hoa Kỳ 
chịu ảnh hưởng tôn giáo của các vương triều thực dân Công giáo 
châu Âu (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha). Chính Columbus đã mang 
Thập tự giá cùng với lá cờ hoàng gia đặt lên vùng đất mới (bây 
giờ là Bahama, một nước cộng hòa trong vùng Caribe, cách không 
xa tiểu bang Florida của Hoa Kỳ) khi họ lần đầu tiên đặt chân lên 
Tân thế giới. Công giáo châu Âu đã theo chân những nhà thực 
dân châu Âu bám rễ vào châu Mỹ nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. 
Nhưng cũng chính những người Thanh giáo Anh đã mang tinh 
thần tự do tôn giáo đến Hoa Kỳ khi họ bất mãn với giáo hội Công 
giáo Anh, rời quê hương (Vương Quốc Anh) đến vùng đất mới - 
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Hoa Kỳ (1620) và tiến hành lập quốc. Chính tinh thần cởi mở của 
những người ly hương đến vùng đất mới, sau này đã tạo điều kiện 
cho nhiều tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo, phát triển trên đất 
nước nhiều sắc tộc này và hiện nay Phật giáo là tôn giáo đang phát 
triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. 

A. Phật giáo - Từ xa lạ kỳ thú đến gần gũi, thực tế
Ngày Chủ nhật, gần giờ trưa, ở thành phố náo nhiệt Los Angeles, 

tiểu bang California, chuông trống Bát Nhã vang lên từ ngôi chùa 
xưa nhất của Phật giáo trên đất Mỹ, chùa BCA (Buddhist Churches 
of America) của người Nhật. Thời tụng kinh ngân nga và những 
bài thuyết pháp gợi cho Richa Hughes Seager (tác giả cuốn sách 
Buddhism in America-Phật giáo ở Hoa Kỳ) liên tưởng tới những 
nhà thờ Tin Lành ở Hoa Kỳ. Qua cách thức và thời gian của buổi 
lễ, chứng tỏ rằng BCA cũng phải biến hóa để thích nghi với dòng 
chảy xã hội Hoa Kỳ. Sau hơn một trăm năm trên đất nước Hoa Kỳ, 
BCA đã xoay xở với sự Mỹ hóa mà hầu hết các tôn giáo và cộng 
đồng sắc tộc phải đối mặt. Seager nói rằng, một người quan sát 
bình thường nhất cũng có thể thấy sự khác biệt rõ rệt của một ngôi 
chùa với nhà thờ Tin Lành, đó chính là bàn thờ Phật linh thiêng 
ngay giữa chánh điện. Ngoài tụng kinh, thuyết pháp, cúng hương 
linh, BCA cũng như các chùa khác còn tổ chức các buổi mừng 
sinh nhật cho các thanh thiếu niên sinh hoạt tại chùa. Không khí 
thân thuộc, thoải mái không mang tính thần học, giáo điều, ép 
buộc.  Đó cũng là cảm nhận chung của người Mỹ về Phật giáo chứ 
không riêng gì của Seager. 

Đây hình như cũng là cảm nhận chung của phương Tây về Phật 
giáo, có chút khác biệt về cách cảm nhận của người phương Đông. 
Dĩ nhiên, nền văn minh phương Đông (cụ thể là Ấn Độ) là cái 
nôi của Phật giáo. Phật giáo được người phương Đông đặc biệt 
tôn sùng, linh thiêng hóa và Phật tử rất thuần thành. Thậm chí, 
nhiều người đến với Phật giáo chỉ để bái lạy, cầu xin phước, lộc, 
tài, danh,… chứ không xem pháp của Phật là một phương pháp để 
chuyển hóa tâm thức như cách tiếp cận của người phương Tây đối 
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với Phật giáo. Nhưng trải qua hơn hai thiên niên kỷ, chính người 
châu Á đã diễn giải Phật giáo dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhiều 
người còn hiểu sai lệch. Thậm chí, người ta còn tiếp thu méo mó 
tư tưởng “tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là 
trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật 
tự không có tinh thần, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” của 
Karl Marx để bài xích tôn giáo, tạo ra một thế hệ sống mà chẳng 
có đạo đức tâm linh. Giá trị nhân văn, giải thoát, giá trị giáo dục 
tâm linh hướng thượng của Phật giáo bị một số người nơi cái nôi 
văn minh phương Đông hiểu lệch lạc, méo mó. Ngược lại, phương 
Tây tiếp thu Phật giáo muộn màng sau hơn phương Đông hai thiên 
niên kỷ, lại có cái nhìn tích cực hơn về Phật giáo và ứng dụng giá 
trị giáo dục chuyển hóa của Phật giáo thực tiễn hơn.

Giống như BCA, hầu hết 99% các chùa ở Mỹ đều tổ chức các 
buổi lễ vào chủ nhật, từ lễ tụng kinh hằng tuần, giỗ kỵ, ma chay 
cho thân nhân của Phật tử, cho đến các Đại lễ như Vu Lan, Phật 
Đản đều phải tổ chức vào ngày Chủ nhật, vì các ngày khác trong 
tuần, mọi người đều đi làm, không tham gia được. Hai ngày Sóc, 
Vọng (Rằm, Mồng Một) hầu như ít được nghe nhắc đến ở Mỹ, riết 
rồi người ta cũng không nhớ đến lịch của dân tộc mình, tất cả đều 
phải vận hành theo cuộc sống mới, và lịch làm việc đương nhiên 
cũng phải theo.

Chiều Chủ nhật cùng ngày, sau khi đã ở chùa BCA, tối về, 
nhóm cư sĩ người Nhật tập trung tại phòng khách của một nhà Phật 
tử, thực tập thiền, cũng bàn thờ Phật chính giữa, cũng xướng tụng 
đảnh lễ Tam Bảo, rồi tự mình ngồi thiền, không có sự hướng dẫn 
của người xuất gia. Hàng triệu người Mỹ, không hiểu biết nhiều 
về Phật giáo, quá quen thuộc với lối thực tập thiền này của người 
Nhật (Zen).

B. Muôn màu muôn sắc Phật giáo tại Hoa Kỳ
 Nhiều người Mỹ cho rằng Zen (Thiền) là một thực tập của Phật 

giáo mà không cần nghi thức lễ bái, và dĩ nhiên điều đó không 
đúng. Lúc đầu, nhiều sách viết về Zen đã giới thiệu cho người Mỹ 
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về cách thực tập thiền và họ xem Thiền tập như là triết học, lối 
sống hơn là truyền thống tôn giáo. 

Nói về Thiền thì ở Hoa Kỳ cũng như các nước khác, có rất 
nhiều truyền thống và cách thức thiền tập khác nhau. Không phải 
là cứ ngồi tréo chân, nhắm mắt hoặc dán mắt vô tường mới là 
thiền. Chính phương pháp Thiền Chánh Niệm đơn giản, có thể 
thực tập mọi lúc mọi nơi (như chú ý cử chỉ và sự di chuyển của tay 
chân, động niệm của tâm) đã giúp cân bằng cuộc sống của nhiều 
người Mỹ.   

Bên cạnh Zen của Nhật, người Mỹ cũng thực tập thiền Mật 
Tông Tây Tạng, khó hơn và phức tạp hơn. Cho dù hành thiền trong 
một trung tâm Phật học sang trọng ở tiểu bang Vermont, hay trong 
một túp lều tịnh tu, hay ở trên núi, hay trong một căn phòng hội 
nghị thuê trong khách sạn hay thực tập ở nhà, đều phải đòi hỏi sự 
kiên trì, nhẫn nại và phải thực tập trong nhiều năm. 

Thiền Vipassana (Thiền Minh Sát Tuệ-Thiền Quán) theo 
truyền thống Theravada cũng được người Mỹ hưởng ứng. Thiền sư 
Mahasi của Myanmar đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự hành trì, thực 
tập Thiền Quán Vipassana ở Hoa Kỳ. Trong nỗ lực Mỹ hóa Phật 
pháp, một số Phật tử Hoa Kỳ (cải đạo từ tôn giáo truyền thống) 
cố gắng tách thiền tập ra khỏi nghi lễ bái sám (như truyền thống 
Phật giáo châu Á), và xem nghi lễ bái tụng của văn hóa châu Á 
là một yếu tố không cần thiết. Một số người khác, vẫn duy trì  và 
thực tập theo.

Bên cạnh phong trào thiền tập của các truyền thống trên, Phật 
giáo Việt Nam, Hàn Quốc, Tích Lan, Campuchia… cũng phát 
triển nhanh chóng. Trước thế kỷ XIX, đa số Phật tử là người Hoa, 
nhưng đến 50 năm đầu của thế kỷ XX, trên đất nước Hoa Kỳ, Phật 
giáo của người Nhật chiếm ưu thế, 50 năm sau của thế kỷ XX lại 
là giai đoạn phát triển của Phật giáo nhập cư của luồng di dân đến 
từ các nước châu Á khác (trong đó có Việt Nam).

Một ngày nọ, Seager đến thăm một tu viện ở California (có lẽ 
là một ngôi chùa theo truyền thống Nam tông - người viết). Một 
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nhóm Phật tử, dân nhập cư châu Á có, Phật tử người bản địa cải 
đạo có, sau khi tụng kinh sáng xong, xúm xít trong nhà bếp, chuẩn 
bị thức ăn sáng cho các sư, dâng cơm cho quý sư dùng bữa xong 
rồi, Phật tử cũng dùng cơm, rồi thầy trò làm lễ, tụng kinh, thuyết 
pháp. Hầu như cách thức sinh hoạt của chùa đều được Seager quan 
sát tỷ mĩ, từ việc lạy Phật sát đất, tụng kinh, nấu nướng, dâng thức 
ăn cho quý sư. Seager đi khảo sát nhiều và tìm hiểu Phật giáo 
nhiều, thấy hàng cư sĩ đến chùa tu học, làm việc công quả, phụ 
giúp hàng ngũ xuất gia vận hành ngôi chùa, với ông, đó là điều tất 
nhiên như con chiên thì phải đi nhà thờ ngày Chủ nhật.

Bản thân những người xuất gia từ nhỏ sống trong cửa chùa, cho 
dù đi bất cứ nơi đâu, cũng vẫn sống sau cánh cửa chùa nên khung 
cảnh thiền môn đã là nhà mình, như cá ở trong nước, như chim 
trong rừng, không có gì xa lạ. Cũng vậy, một ngôi chùa trên đất 
Mỹ, cũng như ngôi chùa trên bất kỳ đất nước nào khác, sáng sớm 
sẽ là hoặc tụng kinh, hoặc ngồi thiền, rồi sinh hoạt, làm việc chùa, 
rồi đám tang, đám giỗ, rồi việc nọ việc kia, rồi tụng kinh tối,... 
Chưa kể các ngôi chùa Bắc tông phải tự túc làm kinh tế để trang 
trải bill bọng như bao nhiêu người chủ của những ngôi nhà khác 
trên xứ sở bận rộn này. 

Đó là một ngày bình thường và một lối sinh hoạt bình thường, 
nhưng với một người Mỹ như Seager, một ngày quan sát cách thức 
sinh hoạt chốn cửa chùa mang đến cho ông nhiều điều thú vị, khác 
lạ và không khỏi so sánh với cách thức của các nhà thờ tôn giáo 
truyền thống của ông. Cũng may, khi đi khảo sát thực tế để viết 
sách về Phật giáo, ông chỉ đến những chùa lớn và quan sát cặn kẽ 
những ngôi chùa ‘tiêu biểu’ người ta giới thiệu cho ông, nên cách 
tiếp cận Phật giáo của ông cũng ‘tiêu biểu’ đúng ‘chuẩn’ như đầu 
óc người phương Tây nhìn nhận về Phật giáo. 

Trong cách nghĩ và qua quan sát của Seager, người xuất gia 
chỉ biết lo tu tập và hướng dẫn cuộc sống tâm linh, người cư sĩ thì 
làm đúng bổn phận của người Phật tử tại gia-hộ trì Phật pháp, hỗ 
trợ mọi mặt nhu cầu vật chất cho hàng xuất gia. Đó chỉ là truyền 
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thống trong kinh luật Phật giáo được Đức Phật chỉ dạy và ngày nay 
chỉ duy trì ở các ngôi chùa theo truyền thống Nam tông. Bắc tông 
đã “cách tân” hơi nhiều theo tinh thần tùy duyên bất biến và tinh 
thần Phật giáo nhập thế, ‘một ngày không làm là một ngày không 
ăn’. Quả đó là một cái nhìn hơi phiến diện khi nhìn nhận về Phật 
giáo ở xứ Hoa Kỳ này, khi mà, bao nhiêu người xuất gia nhập cư 
phải cố gắng trăm ngàn lần để bươn chải nơi xứ người, vừa phải 
duy trì cuộc sống cơ bản ổn định, vừa phải giữ chiếc áo người tu 
để làm đạo trên đất khách quê người. Đó là chưa nói đến những 
thử thách khác về tinh thần. Nói như vậy để thấy rằng, các thế hệ 
cha ông chúng ta, những người đi tiên phong, đã vất vả biết chừng 
nào mới cắm được ngọn cờ Phật giáo trên xứ sở cờ hoa này, để 
thấy rằng sự hy sinh mở đường của các Ngài là quá lớn, cho dù họ 
là những vị danh tăng tài ba lỗi lạc từ Việt Nam, Myanmar, Tích 
Lan, hay những cư sĩ từ Nhật, hay những thuyền nhân vượt biển, 
đến những người tỵ nạn chiến tranh, những di dân tự do. Tất cả họ 
đã cố gắng duy trì truyền thống Phật giáo mà họ mang theo đến 
xứ sở này, để rồi hôm nay, trên đất nước Hoa Kỳ, khi nói đến Phật 
giáo, người ta vẫn dành cho Phật giáo và những người con Phật, tại 
gia cũng như xuất gia những cảm tình, thiện chí và mến mộ.

C. Phân loại Phật tử tại Hoa Kỳ
Ngày nay, có rất nhiều người Mỹ theo đạo Phật, nhưng cũng 

có nhiều người Mỹ khác còn xa lạ với Phật giáo và coi đó là một 
tôn giáo và một lối thực hành của một nhóm người nước ngoài xa 
lạ. Nhưng cho dù như thế nào, Phật giáo cũng là một phần không 
thể thiếu trong sự đa dạng văn hóa và đa tôn giáo của xã hội Mỹ. 
Dưới góc độ lịch sử, Phật giáo Hoa Kỳ đã đánh dấu một bước 
chuyển thời đại: Một tôn giáo lớn của châu Á đã được truyền vào 
phương Tây. 

Trong vòng bốn trăm năm, các nhà truyền giáo phương Tây, 
các nhà thám hiểm, học giả, các nhà tìm kiếm đã thăm dò lùng sục 
châu Á, thắc mắc tò mò về Phật giáo và đã nghiên cứu Phật giáo. 
Một số ít xuất gia thực hành theo Phật giáo. Nền tảng cho sự truyền 
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bá Phật giáo qua châu Mỹ đã được chuẩn bị trong nhiều thập niên 
bởi nhiều người nhưng Phật giáo trở thành một yếu tố quan trọng 
của tôn giáo Hoa Kỳ thì chỉ mới phát triển gần đây thôi.

Nhưng Phật giáo Hoa Kỳ là gì? Suốt những năm 1980-1990, 
nhiều người Mỹ còn tranh cãi nhau Phật giáo ở Mỹ là Phật giáo gì 
và họ muốn nó như thế nào. Cuối cùng, họ có rất nhiều ý kiến khác 
nhau chứ không đơn thuần là chỉ một câu trả lời về việc tạo lập 
một nền Phật giáo mang sắc thái Hoa Kỳ. Phật tử Hoa Kỳ là ai? 
Câu hỏi này chỉ có thể trả lời chung chung, bởi vì không có Phật 
tử đúng nghĩa ở Mỹ. Phật tử ở đây rất đa dạng về sắc tộc, nguồn 
gốc văn hóa, ngành nghề. Một số người Mỹ rất ý thức và tự hào, 
tự nhận mình là Phật tử, một số khác thì nghĩ rằng mình là Phật tử 
theo kiểu ‘ngoại giao’ giao lưu văn hóa.

Nếu từ góc nhìn khác, có thể ‘phân loại’ Phật tử ở Hoa Kỳ ra 
thành ba: 

Một là Phật tử người bản địa (trong khoảng thời gian 50 năm 
trở lại đây, cải đạo sang đạo Phật). Họ là một phần của phong trào 
xã hội rộng lớn bắt đầu từ những năm 1940, 1950 tiếp tục cho đến 
cuối thế kỷ XX. Họ còn được gọi là Phật tử cải đạo, Phật tử người 
Tây, Phật tử da trắng, nhưng thật tế họ bao gồm cả người châu Phi, 
châu Á và người Mỹ bản địa.

Nhóm thứ hai là Phật tử nhập cư, tỵ nạn từ những nước châu Á. 
Sự phát triển của nhóm Phật tử này liên quan đến sự cải cách của 
Luật nhập cư Mỹ trong những năm 1960. Năm 1965, chính phủ 
Mỹ thông qua luật nhập cư sửa đổi, dẫn đến sự tăng vọt số lượng 
người nhập cư đến từ châu Á. Đa số Phật tử Hoa Kỳ là trong những 
cộng đồng nhập cư châu Á. Phật tử nhập cư đã dạy Phật pháp cho 
người Mỹ.

Nhóm thứ ba là nhóm Phật tử người Mỹ gốc châu Á, chủ yếu 
là người Hoa và người Nhật, đã theo Phật giáo bốn, năm thế hệ 
sinh sống tại Hoa Kỳ. Cộng đồng Phật giáo ở chùa BCA của 
người Nhật là tiêu biểu. Họ là cộng đồng Phật giáo lâu đời ở Mỹ, 
mà trong bối cảnh Phật giáo Mỹ, người ta không biết xếp họ vào 
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nhóm nào, người châu Á di dân nhập cư hay là người Mỹ cải đạo. 
Nhưng họ, như đã nói ở trên, là lực lượng Phật giáo chính trước 
năm 1900 đến 1950. 

Thomas Tweed, giáo sư tôn giáo học của Đại học North 
Carolina cho rằng chúng ta cần tính đến số lượng lớn người Hoa 
Kỳ rơi vào nhóm “Phật tử đầu giường” (nightstand Buddhists). Họ 
là những người thích đọc và nghiên cứu về Phật giáo và bị thu hút 
bởi những gì họ đọc, một số người thậm chí có thể mô tả mình là 
Phật tử. Họ là những người cảm mến Phật giáo và chúng ta có thể 
gọi việc đọc sách đêm (sách gối đầu giường đọc trước giờ ngủ) của 
họ là “Phật giáo công cộng” hoặc “Phật giáo truyền thông”. (We 
might describe their nightstand reading as “public Buddhism” or 
“media Buddhism”)1.

Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, cả Phật tử nhập 
cư và Phật tử cải đạo ở Hoa Kỳ đã làm nên những cột mốc quan 
trọng cho Phật giáo, làm cho Phật giáo tỏa sáng và đa dạng hơn. 
Dĩ nhiên, sự tiếp cận với Phật giáo (tôn giáo có nguồn gốc từ châu 
Á) của họ có khác do mối liên hệ của họ với Phật giáo và do sự 
khác nhau về vị trí địa lí của Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ cải đạo 
sang Phật giáo là do họ tự tìm hiểu, khám phá qua sách vở, sau đó 
họ đi qua các nước Phật giáo châu Á để học hỏi, nghiên cứu. Một 
số khác thì tìm thầy học đạo ngay trên đất Mỹ, một điều rất khó 
khăn vào thời điểm đó.

Những năm 1980, Phật tử cải đạo bắt đầu có tiếng nói hơn khi 
có những người con cháu của họ sinh ra tại Mỹ bắt đầu trở thành 
những nhà học giả, nghiên cứu, giảng dạy Phật pháp và lãnh đạo 
cộng đồng. Cũng thời gian này, Phật tử cải đạo bắt đầu có những 
phương cách tiếp cận và những hình thức để đem Phật pháp đến 
những người Mỹ chính gốc, được sinh ra và nuôi dưỡng trong 
dòng chảy văn hóa Mỹ.

1. https://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2001/07/06/july-6-2001- 
comments-on-tensions-in-american-buddhism/15941/
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Thời gian này, Phật tử nhập cư cũng thiết lập những hình thức 
sinh hoạt Phật giáo mới để thích ứng với xã hội Hoa Kỳ. Cũng 
như Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo một, hai thế kỷ trước, người 
nhập cư tiếp cận những hình thức phát triển của Phật giáo Hoa Kỳ 
như là một trải nghiệm của dân nhập cư bên cạnh các vấn đề về 
kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ. Thế hệ những người nhập cư đầu 
tiên phải vất vả với cơm áo gạo tiền để ổn định cuộc sống mới 
nơi xứ lạ, lại vừa cố gắng tạo lập truyền thống tôn giáo, văn hóa 
để truyền đạt, giải thích cho con cháu của họ, những người đang 
được Mỹ hóa rất nhanh chóng. Rất khó để đánh giá sự đóng góp 
lâu dài của người nhập cư cho nền Phật giáo Hoa Kỳ vì bản chất 
của trải nghiệm nhập cư là sự thích nghi xảy ra suốt cả quá trình 
mấy thế hệ.

D. Số liệu Phật tử Hoa Kỳ
Phật giáo không hề yêu cầu một hình thức cải đạo chính thức 

nào nên việc thống kê số liệu Phật tử cũng không được rõ ràng. 
Có rất ít nguồn thống kê về số lượng Phật tử Hoa Kỳ nhưng 

cũng đáng để xem xét. Một số liệu thống kê cho rằng số lượng 
Phật tử khoảng 1 triệu người vào năm 1990, nhưng chỉ vài năm 
sau đó có nguồn thống kê khác cho rằng số lượng Phật tử Hoa 
Kỳ vào khoảng 5 hoặc 6 triệu người. Một sự ước tính gần đây có 
thể coi là sơ sài nhưng cũng đáng để xem xét. Martin Baumann 
(người Đức) cho rằng có khoảng 3 hoặc 4 triệu Phật tử vào năm 
1997, nhưng đa số là những người này từ những nước phương 
Tây (trong khi đó ở Pháp có khoảng 650,000 Phật tử và ở Anh 
có khoảng 180,000). 

Martin cũng cho rằng số lượng Phật tử cải đạo ít hơn Phật tử 
nhập cư. Hoa Kỳ trong năm đó có khoảng 2.2 đến 3.2 triệu Phật tử 
nhập cư nhưng chỉ có 800,000 Phật tử cải đạo (con số này ở Pháp 
và ở Anh lần lượt là 500,000 với 150,00 người và 130,000 với 
50,000 người). Tuy nhiên, tạp chí Time cho rằng trong năm 1997, 
Hoa Kỳ chỉ có 100,000 Phật tử cải đạo và không hề ước tính số 
lượng Phật tử nhập cư.
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Năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Pew (trụ sở tại Washington 
DC) xếp Phật giáo là tôn giáo lớn thứ tư tại Hoa Kỳ sau Tin Lành, 
Công giáo và Do Thái giáo. Pew cho rằng 32% Phật tử Hoa Kỳ 
là người nhập cư châu Á và 53% là Phật tử người da trắng (bao 
gồm Phật tử cải đạo và Phật tử được sinh ra tại Hoa Kỳ) và cũng 
theo Pew, có khoảng 1.2 % dân số Mỹ là Phật tử (Pew thống kê 
Phật tử Việt Nam là 16.4%). Dĩ nhiên, đó là những dữ liệu thống 
kê cứng nhắc. Cũng như 16.4% của Việt Nam, nhìn vào thực tế, 
không ai nghĩ số lượng Phật tử Việt Nam lại chỉ chiếm 16.4% 
dân số.)

Theo một khảo sát mới đây thì có 12% người trả lời rằng Phật 
giáo ảnh hưởng quan trọng đến tôn giáo và tinh thần của họ2. Và 
nếu theo đánh giá này thì số lượng Phật tử Hoa Kỳ phải lên đến 25 
triệu người. Nếu cộng số lượng cả ba nhóm (Phật tử, nhóm người 
nghiên cứu Phật giáo, nhóm người chịu ảnh hưởng của Phật giáo) 
thì số lượng lên đến 30 triệu.

Như vậy, không có số liệu thống kê chính thức về số lượng Phật 
tử ở Hoa Kỳ vì đa số những thống kê là do người Mỹ da trắng tiến 
hành và họ không có sự kết nối với người châu Á nhập cư (chiếm 
số lượng lớn Phật tử của cộng đồng Phật giáo Hoa Kỳ.

Giáo sư Carl Bielefeldt, người nghiên cứu tôn giáo và Đồng 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo của Đại học Stanford, 
Hoa Kỳ, cho rằng không ai có thể biết được có bao nhiêu triệu 
Phật tử ở Hoa Kỳ vì không người nào biết ai được coi là Phật 
tử (No one seems to know just how many millions of Buddhists 
there are in America, in part because no one has figured out who 
“counts” as a Buddhist).

Thật ra, chúng ta không cần xác định thông tin chính xác về số 
lượng Phật tử Hoa Kỳ. Một điều quan trọng và hoan hỷ hơn nhiều,  
 

2. Robert Wuthnow and Wendy Cage, “Buddhists and Buddhism in the 
United States: The Scope of Influence,” Journal of the Scientific Study of 
Religion 43, no. 3 (September 2004): 371.
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đó là trên thực tế có rất nhiều người Mỹ thực tập Phật pháp dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Họ không thuộc thành viên của chùa, 
hội nào nhưng họ thực tập Phật giáo ở nhà như ngồi thiền, đọc 
sách, ăn chay. Và dĩ nhiên, họ không nằm trong số liệu được thống 
kê. Một điều quan trọng khác, đó là sự quan tâm lớn của độc giả 
Hoa Kỳ làm động lực thúc đẩy Phật giáo trở thành một ngành học 
thuật nghiên cứu phát triển nhanh ở Hoa Kỳ. 

PHẬT	GIÁO	DU	NHẬP	VÀO	HOA	KỲ

Con đường giải thoát Đức Phật dạy đã được định hình lại qua 
thời gian và một lần nữa, khi được truyền ra khỏi châu Á, các hình 
thái uyên nguyên của Phật giáo lại được định hình bởi các cộng 
đồng Phật giáo năng động ở Hoa Kỳ. Quá trình để giáo pháp thích 
ứng đến nền văn hóa mới vô cùng cam go phức tạp bao gồm cả 
việc chấp nhận thực hành tôn giáo ở môi trường mới, sự giao lưu 
với những ý niệm cũ không liên quan và cải tác những giá trị đã 
chấp nhận vào ngôn ngữ mới của dân tộc. 

Phải mất nhiều thế kỷ thì giáo pháp mới được hoàn toàn bản địa 
hóa ở một xã hội mới bởi vì công việc đồ sộ của việc dịch thuật đa 
văn hóa đòi hỏi sự sáng tạo của cá nhân, đồng thời cũng cấp thiết 
đòi hỏi sự hợp tác của tập thể. Nghiêm túc mà nói, hiện tại Hoa 
Kỳ có nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau chứ không phải có 
MỘT Phật giáo Hoa Kỳ.

Có hai xu hướng định hình cho sự truyền bá Phật giáo vào Hoa 
Kỳ và thắp sáng bức tranh Phật giáo Hoa Kỳ. Một là những nhân 
vật đặc biệt và những sự kiện đặc biệt, giữ phần quan trọng trong 
việc giới thiệu Phật giáo vào Hoa Kỳ. Họ không chỉ định hình 
những hình thức quan trọng của Phật giáo Hoa Kỳ mà còn thu hút 
nhiều người Mỹ cải đạo thành Phật tử với cả lịch sử và dòng tâm 
linh bản địa. Hai là những người dân nhập cư, đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong lịch sử tôn giáo Hoa Kỳ nói chung và Phật giáo 
Hoa Kỳ nói riêng. Trải qua thời gian, họ đã ổn định được cộng 
đồng, tôn giáo truyền thống của họ trên đất nước mới, và đã, đang 
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làm thay đổi bối cảnh tinh thần, chính trị và dân tộc ở Hoa Kỳ. 
Tìm hiểu người nhập cư hoạt động như thế nào trong quá khứ giúp 
chúng ta có hiểu biết sâu sắc Phật giáo nhập cư có thể thích nghi 
với đất nước này, ngay cả việc là quá sớm để đánh giá đầy đủ sự 
thích nghi này có đóng góp như thế nào cho Phật giáo Hoa Kỳ ở 
thế kỷ XXI. 

A. Buổi đầu du nhập và những Phật tử cải đạo đầu tiên
1. Phong trào Thuyết Siêu Việt
Việc nhiều người cải đạo từ tôn giáo khác sang Phật giáo (từ 

đây viết gọn là “Phật tử cải đạo”) tự xem mình là một phần của tôn 
giáo mới này trên đất nước Hoa Kỳ có thể bắt nguồn từ những thập 
niên trước cuộc Nội Chiến Mỹ (1861-1865). Tính chính xác lịch 
sử của tuyên bố này không quan trọng bằng sự thực rằng nó đã tạo 
cho những người Phật tử cải đạo một loạt các tiền lệ và ý thức có 
một dòng truyền bản địa. Nói chung, điều này cũng nối kết họ với 
văn hóa và lịch sử của đất nước, giúp những Phật tử cải đạo chắt 
lọc những yếu tố Mỹ để thiết lập những hình thái mới cho Phật 
giáo. Dưới khía cạnh lịch sử, dòng truyền này giúp chúng ta có cái 
nhìn về sự hiểu biết Phật pháp của người Hoa Kỳ vì nó phát triển 
từ đơn giản đến phức tạp, như trong cộng đồng xã hội ngày nay.

Nguồn gốc của dòng truyền này được bắt nguồn từ những 
người theo phong trào Thuyết Siêu Việt (Transcendentalits) và 
chủ nghĩa lãng mạn như Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, 
Henry David Thoreau. Cũng như các nhà lãng mạn Châu Âu, họ 
rất thích thú và bị cuốn hút bởi các tôn giáo châu Á. Sự nhiệt tâm 
của họ đã định hình cho việc chấp nhận rộng rãi những tôn giáo 
mới từ châu Á của những thế hệ người Mỹ sau này. Họ cũng chính 
là thế hệ đầu tiên của những người cầm bút và trí thức phương Tây 
có cơ hội tiếp xúc với kinh văn của Ấn giáo và Phật giáo mà các 
học giả nhiều thế hệ trước đó đã dịch thuật. Năm 1844, những trích 
đoạn tiếng Anh của Kinh Pháp Hoa (dịch bởi các thành viên của 
phong trào Thuyết Siêu Việt) được xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ 
trên tạp chí The Dial của Phong trào Thuyết Siêu Việt.
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Sự hiểu biết về Phật giáo của những nhà theo chủ nghĩa lãng mạn 
thường rất hạn chế, nhưng những gì thiếu hụt về kiến thức, họ đã bù 
đắp lại bằng lòng nhiệt thành và sự sáng tạo. Thật dễ dàng để đánh 
giá cao tầm quan trọng của các tôn giáo châu Á đối với Emerson, 
Thoreau, Whitman, và những người khác trong thế hệ của họ. Việc 
họ được xem như những người cầm bút sáng tạo và những nhà tư 
tưởng tôn giáo mới được truyền cảm hứng từ phương Đông đã đặt họ 
vào vị trí những người tiên phong cho dòng truyền này. 

Tầm quan trọng của họ đối với Phật giáo Hoa Kỳ ở chỗ họ đã 
truyền cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ của phong trào văn 
học The Beat Generation ở thế kỷ sau, như Jack Kerouac (tác giả 
cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Dharma Bums (tạm dịch Những Gã 
Ăn Mày Giáo Pháp, 1957), Gray Synder, Allen Ginsberg, Anne 
Waldman, và nhiều người khác. Các nhà thơ, nhà văn của phong 
trào The Beat Generation đóng vai trò quan trọng trong việc thu 
hút người Mỹ chú ý đến Phật giáo và ứng dụng Phật pháp sáng 
tạo bằng nhiều cách, đã truyền cảm hứng đến nhiều cộng đồng cải 
đạo. Phong trào Thuyết Siêu Việt, The Beat Generation, và một 
loạt các nhà cầm bút đã mang Phật giáo đến với công chúng qua 
sáng tác văn chương, viết lách. Ngày nay, tranh ảnh nghệ thuật và 
ý tưởng Phật giáo được phổ biến rộng rãi trong nghệ thuật và công 
chúng, nhưng Phật giáo, đặc biệt là Thiền, có tầm ảnh hưởng đến 
nền văn chương Mỹ, đặc biệt là thơ, trong nhiều thế hệ. 

2. Hội Thông Thiên Học
Hội Thông Thiên Học được thành lập ở thành phố New York 

vào những năm 1870 là một sự phát triển quan trọng khác của 
dòng truyền này ở Hoa Kỳ. Những người sáng lập Hội, Đại tá Hải 
quân Hoa Kỳ Henry Steel Olcott (một người theo đạo Tin Lành) 
và Helena Petrovna Blavatsky (một phụ nữ nhập cư người Nga) 
là những người cải đạo và trở thành Phật tử phương Tây đầu tiên. 
Họ quy y Tam Bảo ở Sri Lanka (Tích Lan). Đại tá Olcott sau đó 
trở nên nổi tiếng khi giúp đỡ các lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka 
đấu tranh tự vệ chống lại các phái đoàn truyền giáo Cơ Đốc ở Sri 
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Lanka. Ông cũng làm việc để tạo ra một mặt trận thống nhất giữa 
các nhà lãnh đạo Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa ở Nam Á, 
Đông Nam Á và Bắc Á trong nỗ lực chống lại sự xâm lấn của Cơ 
đốc giáo trong thời đại của chủ nghĩa đế quốc châu Âu. Ngày nay, 
Olcott được xem như anh hùng dân tộc Sri Lanka. Henry Steel 
Olcott cũng chính là người tham gia, cố vấn và hỗ trợ thiết kế lá 
cờ Phật giáo vào năm 1885. Blavatsky và Annie Besant, người kế 
thừa Blavatsky lãnh đạo Hội Thông Thiên Học, được xem như là 
những nhà lãnh đạo tinh thần sáng tạo và là những người đồng cảm 
lớn với các truyền thống tôn giáo của châu Á. 

Hội Thông Thiên Học là sự phát triển đặc trưng trong thế kỷ 
XIX của Phật giáo Hoa Kỳ. Trong chừng mực nào đó, nó là một 
sự kết hợp giữa Đông và Tây vào thời điểm mà cả hai bên thật sự 
ít có sự giao tiếp với nhau, nó trở thành điểm giao lưu quan trọng 
và tiếp tục chức năng này trong suốt mấy thập niên. Rất nhiều 
nhà Thông Thiên học tuyên bố Hội Thông Thiên Học là một hình 
thức của Phật giáo, nhưng trên thực tế, nó cũng thu hút cả thuyết 
huyền bí, tư tưởng khoa học, yếu tố Kitô giáo, Do Thái giáo và cả 
Ấn Giáo. 

3. Đại Hội Tôn giáo Thế giới tại Chicago, Hoa Kỳ
Đại hội tôn giáo thế giới năm 1893 tại Chicago-Hoa Kỳ là bước 

ngoặt quan trọng của Phật giáo Hoa Kỳ (mặc dù tại đại hội này 
Phật giáo chỉ giữ vai trò thứ yếu) bởi bốn lý do sau. Thứ nhất, các 
đại biểu Phật giáo đến từ châu Á trình bày trước sự háo hức của 
đông đảo đại biểu đại hội về các truyền thống Phật giáo Nguyên 
thủy, Phật giáo Thiền tông, Nhật Liên tông và các tông phái Phật 
giáo khác làm cho người Mỹ bắt đầu cảm nhận rằng Phật giáo rất 
đa dạng về tông phái và truyền thống tùy nền văn hóa của mỗi 
quốc gia mà Phật giáo hiện diện chứ không phải là một tôn giáo 
có giáo hội tập quyền như các tôn giáo phương Tây. 

Thứ hai, Đại hội đánh dấu thời điểm Phật giáo bắt đầu được hiểu 
trong bối cảnh hiện đại. Các đại biểu Phật giáo như nhà văn, nhà chấn 
hưng Phật giáo người Sri Lanka Anagarika Dharmapala, Thiền sư đến 
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từ Nhật Bản Shaku Soyen đã giới thiệu trình bày Phật pháp như là 
một truyền thống và lối sống sống động vào thời điểm mà đa số người 
phương Tây vẫn còn cho rằng Phật giáo là một hình thái huyền bí, kỳ 
lạ và xa xưa. Trong đại hội này, những nhà lãnh đạo tinh thần đến từ 
châu Á cũng khẳng định rằng Phật giáo có thể giải quyết sự xung đột 
giữa khoa học và tôn giáo tốt hơn Kitô giáo, một quan điểm vẫn được 
nhấn mạnh cho đến ngày nay bởi nhiều nhà Phật học.

Thứ ba, Đại hội cũng được xem như là sự bắt đầu cho phong 
trào đối thoại liên tôn giáo. Ngày nay, việc đối thoại này vẫn đóng 
vai trò quan trọng trong bối cảnh Phật giáo đương đại Hoa Kỳ, 
nơi mà Phật tử cải đạo và dân nhập cư từ mọi miền luôn chia sẻ 
và đối thoại về những khác biệt văn hóa. Đối thoại giữa Phật giáo 
với Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo cũng giúp họ thấu hiểu nhau 
hơn và giúp những người nỗ lực đưa Phật giáo vào dòng chảy tôn 
giáo chính ở Hoa Kỳ.

Và quan trọng hơn cả, Đại hội là một cột mốc lịch sử đánh dấu 
sự truyền bá chính thức Phật pháp vào Hoa Kỳ. Sau Đại hội, Ngài 
Dharmapala đã tiếp tục nhiều chuyến đi đến Hoa Kỳ, gặp gỡ nhiều 
trí thức nhiệt tâm với Phật giáo. Thiền sư Shaku Soyen cũng có 
nhiều chuyến đến Hoa Kỳ, nhiều cộng sự và học trò của Ngài Shaku 
Soyen cũng theo bước chân thiền sư đến Hoa Kỳ, trong số đó phải 

kể đến Sokei-an, Nyogen Senzaki, 
và đặc biệt là D.T.Suzuki, tác giả 
bộ Essays in Zen Buddhism - Thiền 
Luận nổi tiếng. Thiền sư Shaku 
Soyen đã hóa độ Paul Carus, một 
nhà tự nhiên học, trở thành người 
hộ pháp chính thức đầu tiên ở Hoa 
Kỳ và là nhân vật quan trọng trong 
việc giới thiệu Phật giáo đến phương 
Tây. Paul Carus xuất bản nhiều kinh 
sách Phật giáo và các tác phẩm dịch 
thuật của Suzuki. 
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Thương ghét
LĂNG	GIÀ	TÂM

Chữ thương chữ ghét là cặp đôi
Bác mẹ sinh ra đã có rồi
Sớm thương chiều ghét, tình muôn thuở
Ghét ghét thương thương, chuyện đầy vơi.

Cặp đôi thương ghét quá lôi thôi
Phải trái hơn thua, lắm chuyện hoài
Gia đình lục đục vì thương ghét
Xã hội bất an vì ghét thương.

Đã biết ghét thương nguồn đau khổ
Mà sao cứ mãi cái ghét thương
Không ghét không thương, lòng thanh thản
Đường trần nhẹ bước thôi vấn vương.

Đường trần nhẹ bước, thôi vấn vương
Vai mang chữ Phật, quyết lên đường
Quẳng gánh ghét thương, lòng phơi phới
Thanh nhàn tự tại, ý muôn phương./.
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 Vài nét
 NGÔN NGỮ VĂN HỌC PHẬT GIÁO  
 TRONG TÁC PHẨM 
 LỤC ĐỘ TẬP KINH
	 	 	 	 	 THÍCH	NỮ	HẠNH	THIỆN

Phật giáo ra đời tại xứ Ấn Độ, sau đó truyền bá khắp các lãnh 
thổ, tồn tại và phát triển đã hơn 25 thế kỷ. Phật giáo đã để 

lại cho nhân loại nhiều những chứng tích di sản văn hóa, tư tưởng 
và tín ngưỡng tâm linh, có giá trị vượt thời gian. Trong đó, so với 
các tôn giáo lớn trên thế giới như Bà la môn giáo, Ấn Độ giáo, 
Kitô giáo, Hồi giáo… thì Phật giáo là một trong những tôn giáo có 
hệ thống Tam tạng giáo điển vĩ đại nhất. Đây cũng chính là minh 
chứng rõ nét nhất cho một nền văn hóa Phật giáo, quy mô đồ sộ và 
phong phú nhất từ nội dung cho đến hình thức thể hiện. Cho nên, 
để hiểu được các loại hình ngôn ngữ văn học Phật giáo, và nhất là 
xác định được phạm vi và mốc lịch sử của một tác phẩm văn học 
Phật giáo. Trước tiên là cần phải tìm hiểu qua các tác phẩm kinh 
điển đó, đã dùng những thể loại ngôn ngữ nào để chuyển tải các 
thông điệp mà các tác giả, tác phẩm muốn đề cập đến. 

Vì vậy, trong giới hạn nghiên cứu người viết xin tìm hiểu qua 
“Vài nét ngôn ngữ văn học Phật giáo trong tác phẩm Lục độ tập 
kinh”. Tính đến thời điểm hiện tại, Lục độ tập kinh được Khương 
Tăng Hội dịch vào thời Tam Quốc, từ nguyên bản Lục độ tập kinh 
bằng tiếng Việt, gồm có cả thảy 91 truyện. Đây không chỉ là một tác 
phẩm văn học mà còn là một tác phẩm kinh điển, sẽ cung cấp cho ta 
một lượng lớn dữ kiện mang tính lịch sử. Nhằm góp phần vào việc 
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nghiên cứu về bản sắc, tư tưởng, văn hóa, truyền thống nhân đạo 
của Việt Nam thời đại Hùng Vương và Phật giáo Việt Nam. Từ đó, 
thông qua Lục độ tập kinh một lần nữa giúp ta có dịp tìm hiểu những 
sinh hoạt, tư tưởng, tín ngưỡng và văn hóa học thuật trong đời sống 
nhân dân. Lục độ tập kinh không đơn thuần chỉ là giáo lý Phật giáo, 
mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc Việt Nam, trong suốt quá 
trình đấu tranh gian khổ nhưng hùng tráng cho độc lập dân tộc, cho 
việc hình thành một mẫu người Việt Nam lý tưởng.

1. Ngôn ngữ trong tác phẩm Lục độ tập kinh
Mục đích đức Phật thuyết pháp độ sanh là vốn muốn cho hết 

thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, đức Phật đã 
dùng đủ muôn ngàn phương tiện thích ứng với mọi người, mọi vật, 
mọi hoàn cảnh để hóa độ tất cả những ai mà Ngài đủ duyên đã gặp 
trên đường truyền đạo của Ngài. Không phải chỉ ngoài đời, mà 
ngay trong Tăng đoàn của Ngài, Ngài cũng tùy theo căn cơ; tâm 
lý của mỗi đệ tử mà áp dụng nhiều phương pháp để biểu đạt cho 
thích hợp từng chúng đệ tử.

Trong đó, ngôn ngữ văn học Phật giáo qua tác phẩm Lục độ tập 
kinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trong việc tiếp biến văn 
hóa, tập thành những câu truyện chuyển tải “những chủ đề tư tưởng 
lớn của dân tộc như nhân nghĩa, trung hiếu, đất nước, mất nước, 
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v.v… làm cột sống cho chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam và truyền 
thống văn hóa Việt Nam”1, đã luôn hòa mình hợp nhất góp phần viết 
nên trang sử truyền thống văn hóa văn hiến của dân tộc Việt Nam, 
và ngược lại, dân tộc Việt Nam đã tiếp thu những gì từ Phật giáo. 
Xưa nay, đạo và đời luôn gắn liền với nhau, tựa như hai mặt của một 
đồng tiền, tương ứng với câu “佛 法 不 罹 世 間 法”. Chính nhờ 
truyền thống văn hóa Phật giáo ấy, trải qua bao độ thịnh suy với sức 
ép đồng hóa dân tộc bành trướng của nhà Hán, nhưng Phật giáo Việt 
Nam và dân tộc Việt Nam vẫn luôn đồng hành không bị đồng hóa 
mà trái lại luôn tư duy theo cách hiểu của mình, để thay đổi và làm 
giàu thêm cho nền văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Tư duy chính là hình thức biểu cảm của ngôn ngữ, nó gắn liền 
với chức năng biểu đạt cảm xúc của văn chương. Cho nên, khi bước 
vào biển văn học Phật giáo thì hình ảnh đầu tiên tạo cho người viết 
nhiều những cung bậc cảm xúc nhất, đó chính là hình ảnh của đức 
Phật và các vị Bồ tát. Tám mươi năm thị hiện nơi cõi đời, với chí 
nguyện “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”, Ngài đã để lại 
cho hậu thế một hệ thống giáo lý, gồm Kinh, Luật và Luận, nó như 
chìa khóa vạn năng, dù trải qua hơn 2.000 năm vẫn ứng hợp với mọi 
trình độ căn cơ của người học Phật mọi thời đại. 

Bản chất của ngôn ngữ văn học Phật giáo là cách sử dụng ngôn 
ngữ nghệ thuật, luôn mang tính gợi mở chia sẻ, hướng dẫn và tìm 
ra phương cách để dung hòa, hầu giúp cho mình và cho người có 
một cuộc sống tốt đẹp, trong gia đình và các mối quan hệ xã hội. 
Tư tưởng và giáo lý của Lục độ tập kinh ra đời cũng không nằm 
ngoài mục đích “xây dựng bức tường thành văn hóa có khả năng 
chặn đứng mọi âm mưu xâm lược và đồng hóa của kẻ thù, mà 
Khương Tăng Hội chính là cột mốc trong bức tường thành đó”2. 

1. Lê Mạnh Thát (2006), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Từ khởi nguyên 
đến thời Lý Nam Đế, tập 1, Nxb. Tổng Hợp TP. HCM, tr. 47-48
2. Lê Mạnh Thát (2001), Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam, Tập 1, 
Nxb. TP.HCM, tr. 378-379
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2. Vận dụng các hình thức biểu đạt ngôn ngữ vào trong tác phẩm
Văn học là nghệ thuật ngôn từ, ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của 

văn học. Bởi vì, nó là chất liệu, là phương tiện góp phần giao lưu và 
phát triển xã hội, là nguồn cảm hứng để tác giả xây dựng thành công 
hình tượng cho một tác phẩm, như màu sắc đối với hội họa, như âm 
nhạc đối với thanh nhạc, mà nhà văn Nga Maksim Gorky cũng đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ trong sáng tác văn chương, 
ông nhận định rằng: “Yếu tố đầu tiên của văn học là ngôn ngữ”. 

Qua tác phẩm Lục độ tập kinh do ngài Khương Tăng Hội tập 
thành, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều các hình thức biểu đạt 
ngôn ngữ qua từng câu truyện đặc trưng của Lục độ tập kinh. 
Khi viết Trần Thái Tông & Khóa hư lục nhìn từ góc độ văn học, 
Thượng tọa TS. Thích Phước Đạt đã có nhận định rằng: “Có bao 
nhiêu hình thức tư duy thì có bấy nhiêu hình thức diễn đạt sắc thái 
được Thế Tôn vận dụng. Suy cho cùng, ngôn ngữ trong văn học 
Phật giáo là các hình thức biểu đạt mọi thông tin, ý nghĩa, ngữ 
nghĩa của giá trị thông điệp giải thoát mà người truyền đạt muốn 
chuyển tải đến người tiếp nhận hành trì”3.  Nếu như ngôn ngữ nói 
mang đặc tính bình dân, hiện thực, trực tiếp bao nhiêu thì ngôn 
ngữ viết mang tính đa dạng, gián tiếp, triết học bấy nhiêu. Vì lẽ đó, 
ngôn ngữ là một sinh ngữ bởi theo thời gian và điều kiện phù hợp 
thì những từ mới nghĩa mới này sẽ được phát triển, nảy nở thêm 
bên cạnh các từ cũ, nghĩa cũ. Mặc dù, kinh điển Phật giáo, dù cho 
có trải qua thời gian hay không gian, dù cách dùng từ của các vị Tổ 
tuy có nhiều sai khác với những kiến giải của từng người, nhưng 
vẫn hàm chứa những lời dạy của đức Phật, đó cũng là một nét đặc 
thù mà không thể nhầm lẫn vào đâu và mãi không thể lạc hậu cùng 
với không gian và thời gian bất tận. 

Cứ mỗi lần đọc và tìm hiểu tác phẩm Lục độ tập kinh, người đọc 
sẽ cảm nhận được hình ảnh của đức Phật trải qua bao nhiêu kiếp 

3. Thích Phước Đạt (2013), Giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái 
Trúc lâm, Nxb. Hồng Đức, HN, tr. 266
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sống thực hành Bồ tát hạnh cũng chỉ vì thương cho chúng sanh, 
mà Ngài không từ gian lao thậm chí còn hy sinh cả thân mạng như 
truyện số 3 “thay cho bọn cá nhỏ, để chúng nó được toàn mạng 
trong chốc lát”, không những thế Lục độ tập kinh còn dành hẳn 3 
quyển với 26 câu chuyện để ca ngợi về sự bố thí không mệt mỏi, 
điển hình như truyện 25 Bồ tát lập nguyện: “Mong cho loài chúng 
sinh, quỷ đói núi Thái, và lao ngục vua đời sớm được thoát nạn, 
thân an mạng toàn, như ngươi hiện nay… chúng sanh bồn chồn, 
thật khổ vô lượng. Ta xin làm trời, làm đất, vì hạn làm mưa, vì trôi 
làm bè, kẻ đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho áo, nóng cho mát, 
vì bệnh cho thuốc, vì tối cho sáng. Nếu đời ô trọc, điên đảo, ta sẽ 
ở trong ấy thành Phật, độ chúng sanh kia”4. Có tìm hiểu kinh văn 
mới thấy đất nước ta và truyền thống tư tưởng văn hóa dân tộc, đặc 
biệt trong giai đoạn lịch sử đầy cam go, nhưng hào hùng và hoành 
tráng như giai đoạn mà tác phẩm đã ra đời.

Như vậy, ngôn ngữ văn học Phật giáo chính là tâm ngữ vì nó 
xuất phát từ tấm lòng đại bi thương khắp mọi loài chúng sanh của 
đức Phật. Vì thế, các loại hình ngôn ngữ Phật giáo cũng không 
ngoài sử dụng ái ngữ, bằng sự bi tâm đó mà diễn đạt nội dung cần 
chuyển tải và áp dụng trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Qua 
những tiêu chí đó chúng ta có thể đề cập đến một số loại hình ngôn 
ngữ được trình bày nhiều trong hệ thống Kinh tạng như: Ngôn ngữ 
ẩn dụ; Ngôn ngữ biểu tượng; Ngôn ngữ thí dụ v.v… dùng để diễn 
đạt những tư tưởng, truyền bá giáo lý đến người tiếp nhận và thực 
hành chúng.

3. Ngôn ngữ Ẩn dụ (thí dụ)
Nói đến ngôn ngữ văn học Phật giáo, như chúng ta đã tìm hiểu 

và được biết, ngôn ngữ ẩn dụ tức thí dụ, là ngôn ngữ diễn đạt về 
một hình thái cụ thể, một trường hợp cụ thể để minh hoạ cho một 
vấn đề nào đó được đề cập. Như trong tác phẩm Lục độ tập kinh 

4. Lê Mạnh Thát (1975), Khương Tăng Hội toàn tập, tập 1, Tu thư Đại 
học Vạn hạnh, TP.HCM, tr. 363-364



TỦ SÁCH PHẬT HỌC130

TỪ QUANG TẬP 39 - Xuân Nhâm Dần 2022

tác giả đã mượn những câu chuyện qua hình ảnh của từng nhân vật 
xuyên qua đó, mục đích là nhằm phục vụ cho yêu cầu truyền bá, 
thuyết giảng giáo lý Phật giáo về Nhân quả và Nghiệp báo, biết 
Quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới thực hành mười hạnh lành và tu 
tập các con đường giác ngộ, cũng là vừa thực hiện chức năng chủ 
trương cho sự độc lập nước nhà trong buổi đầu bang giao ấy. 

Do vì, nhu cầu hoằng pháp truyền bá giáo lý nên một số truyện 
trong Lục độ tập kinh đã được địa phương hóa một số những chi 
tiết cho phù hợp với bối cảnh xã hội, văn hóa, tư tưởng của dân tộc 
ta thời bấy giờ. Trong hệ thống của “Lục độ tập kinh hiện được ghi 
có 91 truyện, nhưng kiểm tra lại thì chỉ có 85 truyện mà thôi, như 
đã nói. Trong số 85 truyện này, thì có 16 truyện được cải biên lại ít 
nhiều để thành 7 truyện mới, đó là truyện 9 với truyện 33 và truyện 
39; truyện 12 với truyện 31; truyện 25 với truyện 49; truyện 28 
với truyện 58; truyện 29 với truyện 63 và truyện 37 với truyện 59. 
Như thực tế số chỉ 78 truyện mà thôi”5. Mục đích của sự cải biên 
này, nhằm minh họa và thuyết giảng giáo lý của Lục độ tập kinh 
về sáu hạnh vượt bờ của Bồ tát nhằm phục vụ giữa người truyền 
đạt và người được tiếp nhận giáo lý dễ dàng tiếp thu một cách có 
hiệu quả nhất. Nếu đem 78 truyện của Lục độ tập kinh do Ngài 
Khương Tăng Hội dịch so sánh với truyện của các dòng văn học 
bản duyên Pali, cụ thể là tập Jataka Tiểu bộ kinh, trong đó có 78 
truyện thì đã có tới 36 truyện tương đương.

Lục độ tập kinh mà ta hiện sử dụng để dịch ra tiếng Việt, thực 
chất là một dịch phẩm tiếng Việt, chứ không phải từ nguyên bản 
tiếng Phạn. Và cũng chính vì dịch từ một nguyên bản tiếng Việt 
nên mới có hiện tượng sử dụng những thuật ngữ thuần túy của 
người Việt Nam như nhân nghĩa, nhân đạo, hiếu thuận, trung trinh 
v.v… thậm chí còn đi đến chỗ cải biên một bộ phận các truyện, 
nếu có những tình tiết rườm rà có thể lược bỏ bớt những chi tiết 

5. Lê Mạnh Thát (2001), Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam, Tập 1, 
Nxb. TP.HCM, tr. 442
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thật sự không cần thiết, hoặc là hư cấu thêm những tình tiết mới, 
để có sự kết nối gần gũi giữa giáo lý Phật giáo và nền văn hóa, tư 
tưởng của người bản xứ. Bằng con đường nhập thế tích cực Phật 
giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc qua bao độ thịnh 
suy, chính Lục độ tập kinh đã tạo nên những giá trị tuyệt vời ấy. 
“Như thế, ngoài yêu cầu thuyết giảng giáo lý, nghĩa là không phải 
muốn thuyết giảng giáo lý sao cũng được, mà phải thuyết giảng 
trong một mô hình được khắc họa theo tiêu chuẩn văn học nghệ 
thuật, tức trong một mô hình đẹp, thỏa mãn nhu cầu thưởng ngoạn 
thẩm mỹ của người đọc và người nghe”6. 

Trong số 36 truyện tương đương, chúng tôi xin trích truyện 25 
và 49, nó có sự tương đương với truyện Saccankira (Jataka. 322) 
BS 73, để trình bày. 

Khi đọc qua truyện 25 và truyện 49, ta thấy có khả năng hai 
truyện này cùng xuất phát từ Bổn sanh Saccankira hay một nguyên 
bản Phạn văn tương tự, chúng được cải biên thành hai truyện để 
minh họa giáo lý bố thí và nhẫn nhục. Truyện Saccankira kể 
rằng: có bốn sinh vật bị nước cuốn trôi trên sông, một hoàng 
tử ác độc, một con chuột, một con rắn và một con vẹt. Có một 
đạo sĩ sống ở gần sông. Nửa đêm nghe tiếng kêu cứu, bèn ra 
vớt chúng lên. Rắn, chuột và vẹt đều trả ơn. Chỉ chàng hoàng tử 
độc ác, khi đã lên ngôi vua, liền đưa nhà đạo sĩ ra pháp trường. 
Ở pháp trường, dân chúng, lúc nghe hết nỗi niềm của đạo sĩ, đã 
phẫn nộ, xông đến giết nhà vua đang ở trên lưng voi, rồi tôn đạo 
sĩ lên làm vua. 

Cũng vậy, căn cứ vào truyện 25 thuyết minh về giáo lý vô 
thường, khổ, không và vô ngã. Phần đầu kể chuyện một nhà giàu 
đi chợ, thấy bán ba ba, bèn mua đem về thả. Sau ba ba đến trả 
ơn, đến báo cho biết rằng có trận hồng thủy và khuyên nên đóng 
thuyền bè trước, trận hồng thủy quả có xảy ra. Người nhà giàu 

6. Lê Mạnh Thát (2001), Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam, Tập 1, 
Nxb. TP.HCM, tr. 482
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thấy rắn và cáo bị nước cuốn trôi, bèn vớt lên. Cuối cùng, gặp một 
người bị nước cuốn, bèn cũng vớt, tuy rắn và cáo phản đối. Sau 
cáo đào hang, gặp một trăm cân vàng ròng, đem đến biếu. Người 
bị nước cuốn thấy vậy, đòi chia một nửa vàng mà cáo đào được. Vị 
nhà giàu không chịu, bèn đi tố quan là người nhà giàu đào mả cướp 
vàng, nên bị bắt. Rắn và cáo hội ý cứu, rắn bò vào cung cắn thái tử. 
Người nhà giàu được rắn cho thuốc, chữa thái tử sống, được phong 
làm tướng quốc, rồi giảng bốn yếu quyết Phật giáo là vô thường, 
khổ, không và vô ngã. 

Truyện 49 kể về một vị vua, biết đời là vô thường. Bèn vứt bỏ 
vinh hoa, mặc áo pháp của đạo sĩ, giữ giới sa môn tu ở rừng, thấy 
một chiếc hang có thợ săn, rắn và quạ bị rớt vào, không lên được, 
bèn cứu lên. Quạ cắp viên minh nguyệt châu của hoàng hậu đem 
cho đạo sĩ để trả ơn. Thợ săn biết, đi tố quan. Đạo sĩ bị bắt, đem 
hành hình. Rắn đến cứu, đưa thuốc cho đạo sĩ, rồi vào cung cắn 
thái tử. Thái tử chết, đưa hỏa táng. Khi đi ngang nơi hành hình, 
đạo sĩ xin cứu, thái tử sống, bèn được tha, chia nửa nước vẫn 
không nhận. 

Trong số 91 truyện của Lục độ tập kinh hiện còn, thì riêng 
truyện 49 này có một nét hết sức đặc biệt, có khả năng giải quyết 
một số vấn đề vướng mắc không chỉ giới hạn trong giáo lý nhà 
Phật, mà còn giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa Phật giáo 
và Nho giáo. Nó chỉ rõ tính ưu việt của giáo lý Phật giáo: “Tôi ở 
đời nhiều năm, tuy thấy Nho sỹ tích đức làm lành, há có ai như 
đệ tử Phật, quên mình cứu người, ở ẩn mà không nêu danh ư?”7. 
Việc phê phán Nho giáo này, ngay từ thời của Ngài Mâu Tử, Lý 
hoặc luận cũng đã tiến hành, khi so sánh Nho giáo như sông ngòi, 
đèn đóm, Phật giáo như biển cả trời trăng. Ta thấy đây là một mặt 
trận bảo vệ văn hóa dân tộc nhất quán của giới Phật tử Việt Nam 
lúc bấy giờ, trước làn sóng tấn công ồ ạt của nền văn hóa nô dịch 

7. Lê Mạnh Thát (1975), Khương Tăng Hội toàn tập, tập 1, Tu thư Đại 
học Vạn Hạnh, S, tr. 436
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Trung Quốc. Ngoài ra, câu chuyện còn làm nên tính thẩm mỹ của 
người đọc, người nghe và đã khắc họa hư cấu thêm tình tiết tham 
lam, keo kiệt, bủn xỉn, vong ơn của vợ chồng chàng thợ săn, qua 
cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng và việc dọn cơm mời vị Đạo sĩ. 
“Xa thấy Đạo sĩ lại, thợ săn nói với vợ: Kia là người chẳng lành 
đến, khi ta bảo nàng dọn bữa, thì cứ từ từ mà dọn, người ấy quá 
ngọ là không ăn”8.

Truyện 29 và truyện 63 kể rằng xưa có Bồ tát làm vua Oanh 
Vũ (truyện 29) hay chim chúa bồ câu (63), khi bị bắt, do nhịn 
ăn lâu ngày, mình ốm, bay thoát ra khỏi lồng. Truyện 29 tả cả 
đàn oanh vũ làm theo, nên cả đàn được thoát, trong khi truyện 
63 nói vì đàn bồ câu phản đối không nghe, nên một mình chim 
chúa thoát. Truyện Vattaka cũng kể đồng nhất, chỉ có yếu tố 
bắt chim cho vua ăn, mà hai truyện 29 và 63 đều nói tới, thì nó 
không có. Thay vào đó, nó đề cập đến một tay săn chim chuyên 
nghiệp, sống nhờ vào nghề bắt và bán chim. Việc cải biên thành 
hai truyện 29 và 63 như thế cũng để phục vụ cho việc minh họa 
giáo lý giữ giới và tinh tấn. 

Trong số các truyện của Lục độ tập kinh cải biên, truyện 23 lại 
mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và rất đặc biệt đối với dân tộc 
ta, đó là truyền thuyết trăm trứng, truyền thuyết khởi nguyên của 
dân tộc ta. Có nhiều tương tự với chính bản anh hùng ca Đại Bha-
ra-ta. “Đem nó mà so sánh với những truyện do Lục độ tập kinh 
và Bách thoại truyện, ta thấy truyện Lục độ tập kinh tỏ ra gần gũi 
nó nhiều hơn cùng truyện của Bách thoại cùng truyền bản Hán, 
Phạn và Tạng Hậu kỳ”9. Ta thấy truyện 23, không chỉ ảnh hưởng 
trong lịch sử văn học mà tình tiết trăm trứng còn ảnh hưởng đến 
chính nguồn gốc truyền thừa của dân tộc. Kể từ ngày Ngô Sỹ Liên  
 

8. Lê Mạnh Thát (1975), Khương Tăng Hội toàn tập, tập 1, Tu thư Đại 
học Vạn Hạnh, S, tr. 436
9. Lê Mạnh Thát (2005), Lục Độ Tập Kinh và Lịch sử khởi nguyên của 
dân tộc ta, Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr. 55
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lấy truyện họ Hồng Bàng trong Lĩnh Nam chích quái để lập nên Kỷ 
Hồng Bàng trong Đại Việt sử ký toàn thư qua câu chuyện “Lạc Long 
Quân tên là Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương. Vua lấy con 
gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra một trăm con trai (tục truyền sinh 
ra trăm trứng) là tổ của Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: 
Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, khó lòng 
đoàn tụ. Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo 
cha về ở miền Nam, phong con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi”10. 
Như vậy, nếu so sánh một bọc thịt của Soạn tập bách duyên kinh 
và một bọc thịt của bản anh hùng ca Đại Bha-ra-ta với tình tiết một 
trăm trứng của Lục độ tập kinh cho thấy, sự nỗ lực địa phương hóa và 
bản địa hóa truyền thống Phật giáo Ấn Độ, Lục độ tập kinh tạo nên 
một tư tưởng mới, biến nó trở thành một bộ phận không thể phân ly 
và làm nền tảng cho một thời kỳ văn hóa mới của dân tộc Việt Nam.

Tóm lại, ngôn ngữ Ẩn dụ hay sự cải biên của các truyện trong 
Lục độ tập kinh được xem là ngôn ngữ đặc trưng, chủ yếu để phù 
hợp theo tinh thần khế lý khế cơ hay tinh thần bất biến tùy duyên. 
Khế lý là phù hợp với chân lý bất biến của nhân sinh vũ trụ, khế cơ 
là phù hợp với căn cơ và thời đại mà tùy nghi sử dụng phương tiện. 
Người truyền bá giáo lý Phật pháp lúc nào cũng linh động nhưng 
không bao giờ nói sai chân lý. Thông qua các ví dụ này, người 
đọc sẽ chiêm nghiệm, tự thân thấy rõ chân tướng của giáo pháp. Ở 
đây, ẩn dụ và thí dụ dường như là một, bởi nghệ thuật dùng từ ngữ 
đã đạt đến sự điêu luyện. Nếu ẩn dụ và thí dụ xuất hiện với tần số 
cao thì ẩn dụ ấy có tính ước lệ hoá, biểu tượng hoá. Đọc kinh Phật, 
quả là một thử thách đối với người đọc, cả một chuỗi ẩn ngữ mà 
Đức Phật đã dùng đã khiến cho người đọc từ thích thú tò mò muốn 
khám phá đi đến một ấn tượng khó quên nghĩa là ghi nhớ rõ ràng. 
Ngày nay, cách dùng ẩn dụ để thuyết giảng là một phương pháp 
tối ưu được mọi người tiếp nhận và thực hành một cách hữu hiệu.

10. Đại Việt sử ký toàn thư, tái bản (2009), Nxb. Văn hóa - Thông tin, 
HN, tr. 45
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4. Ngôn ngữ biểu tượng của Phật giáo
Ngôn ngữ biểu tượng của Phật giáo là một yếu tố văn hóa và 

được con người tạo ra để sử dụng như một loại công cụ chuyển tải 
những thông điệp, tư tưởng, giáo lý có tính tượng trưng. Chúng ra 
đời, tồn tại và tác động đến đời sống văn hóa của con người. Vì 
vậy, việc tìm hiểu ngôn ngữ biểu tượng của Phật giáo cũng chính 
là tìm hiểu đời sống văn hóa và xã hội loài người.

Hầu hết, các kinh điển Ðại thừa đều được sử dụng bằng ngôn 
ngữ biểu tượng. Tuy nhiên, rải rác trong kinh tạng Nguyên thủy, 
vẫn dùng hình ảnh biểu tượng. Ðiều quan trọng cần phân biệt đối 
với kinh tạng ở đây là ngôn ngữ biểu tượng, chứ không phải là hình 
ảnh biểu tượng. Vì lẽ, hình ảnh biểu tượng thì hầu như kinh nào 
cũng có. Nhưng ngôn ngữ biểu tượng có thể nói là ngôn ngữ đặc 
thù riêng của kinh tạng Ðại thừa. 

Ngôn ngữ biểu tượng của Phật giáo chính là hệ thống tam tạng 
thánh điển của Phật giáo gồm (Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng) 
là kho tàng của trí tuệ Bát nhã, là chìa khóa của sự thành tựu đạo 
nghiệp. Ngôn ngữ biểu tượng của Lục độ tập kinh chính là sáu 
phẩm chất vượt bờ của vị Bồ tát trong thời kỳ đầu của Phật giáo 
tại nước ta đó là: mẫu người lý tưởng của Phật giáo là mẫu người 
có từ tâm rộng khắp không có sự phân biệt (Bố thí), tự biết kiểm 
soát lấy mình (Trì giới), dù cho có bị người khác ganh ghét, tìm 
cách mắng chửi, vu oan, ám hại nhưng vẫn luôn từ bi và không 
hề oán ghét (Nhẫn nhục), với quyết tâm mạnh dạn nhanh chóng 
loại bỏ tính bê tha, dễ vui, phóng túng, chính là tác nhân của sự 
hôn trầm biếng nhác đánh mất đức tính siêng năng (Tinh tấn), 
sẽ làm cho tạp niệm của tâm trí lắng xuống bằng cách quan sát 
hơi thở (Thiền định) và chúng ta có thể đoạn trừ tất cả vô minh, 
vọng tưởng và thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng 
sinh (Trí tuệ). Đây cũng chính là hệ thống được định hình và lên 
khuôn mẫu nhằm áp dụng vào trong cuộc sống thông qua các 
câu chuyện tiền thân của đức Phật, cho các tín đồ Phật giáo Việt 
Nam thời Khương Tăng Hội.
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Tóm lại, Phật giáo đã tồn tại và gắn liền với dân tộc Việt Nam 
hơn 20 thế kỷ. Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử, Lục độ 
tập kinh đã không ngừng đóng góp cho kho tàng văn học Phật 
giáo Việt Nam mà còn chứa đựng những tinh hoa trí tuệ của cả 
dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là cơ sở xác định nền văn hóa 
học thuật Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ rất phát triển và phong 
phú đa dạng. Nhưng tất cả đều có sự sắp xếp theo từng thể loại 
và có hệ thống khoa học, sự phân định đó sẽ là điều kiện tất yếu 
không thể thiếu đối với việc nghiên cứu và phân tích một tác 
phẩm văn chương. 

Tư tưởng cơ bản của Lục độ tập kinh thuộc hệ tư tưởng Ðại 
thừa, ca ngợi mẫu hình lý tưởng là các vị bồ tát “quên mình cứu 
người”. Những nội dung đó đã xác định nền Phật giáo mà người 
Phật tử Việt Nam đã lựa chọn từ đầu là Phật giáo Ðại thừa, nó 
không chỉ gồm các phạm trù tâm linh cá nhân, mà việc tu tập vì 
mục tiêu giải thoát giác ngộ gắn liền với đời sống xã hội, với hoàn 
cảnh thực tế của nước ta, cụ thể là vì sự thanh bình của đất nước. 
Ðây cũng chính là nền tảng ban đầu của Phật giáo Việt Nam. 

Ngôn ngữ văn học Phật giáo Việt Nam giai đoạn này nở rộ, 
không chỉ với sự có mặt đầy đủ các hệ tư tưởng Phật giáo Ðại thừa, 
mà còn phong phú trong bộ phận văn học chú giải, lịch sử (bi ký, 
bi minh), trước tác sám văn, đặc biệt là trào lưu văn học vận động 
cho nền độc lập và phát triển của dân tộc như đã nói. Có thể nói, 
đây là giai đoạn văn học mang tính bản lề của nền văn học Phật 
giáo Việt Nam và văn học dân tộc.

Lục độ tập kinh vì thế là một tác phẩm văn học lớn không chỉ 
của lịch sử Phật giáo Việt Nam, mà còn là của lịch sử văn học tư 
tưởng và văn hóa dân tộc. Nó kiến tạo nên giai đoạn văn học đầu 
tiên của lịch sử văn học Việt Nam. Đồng thời, còn khẳng định sự 
độc lập không chỉ về mặt tư tưởng văn hóa. Chính vì vậy, Lục độ 
tập kinh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ của lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, mà còn của lịch sử văn học tư tưởng và văn 
hóa Việt Nam. 



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 137

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

 Quan niệm Thiền 
 VỚI VĂN HÓA 
 CỦA DAISETSU TEITARO SUZUKI 
	 	 	 	 	 	 THÍCH	VẠN	NGỘ

T hiền là một trong những pháp môn đặc thù của Phật giáo, 
nó cho phép mọi người tự mình trải nghiệm lấy các giá trị 

chân thật nơi hạnh phúc ở tâm hồn. Để chứng minh cho pháp môn 
này, luôn phù hợp với thực tế trong cuộc sống. Chúng ta cùng tìm 
hiểu, “tư tưởng Thiền của D. T. Suzuki” có sức ảnh hưởng như thế 
nào, đối với tất cả mọi người hôm nay. 

Tư tưởng Thiền của D. T. Suziki, được cho là khởi nguồn từ 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng, khi ngài từ Ấn Độ đến 
Trung Hoa để truyền Thiền. Trong lịch sử có chép rằng: “Ngài 
cập bến Nam Hải vào đời nhà Lương, niên hiệu Phổ Thông 
(520)”1. Mặc dù vậy, nhưng hầu hết các vị thiền sư ở thế hệ sau 
này, đều rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

1. Daisetz Teitaro Suzuki (2015), Essays in Zen-Buddhism, 3 tập, Trúc 
Thiên - Tuệ Sĩ dịch, Thiền Luận, tập 2, Nxb: Hồng Đức, Hà Nội, tr. 233.
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lại từ Ấn Độ đến Trung Hoa mang theo ý chỉ gì? Câu hỏi này đã 
trở thành một đề tài quan trọng, đối với những người đang trải 
nghiệm trong pháp môn Thiền. Vì vậy, nó thường được các vị 
thiền sư lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong chốn Thiền gia. Ở một 
khía cạnh khác, cũng câu hỏi đó, nhưng lại hoàn toàn không dính 
dáng gì đến mục đích của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa. Hay 
nói một cách khác, là vai trò của Tổ Bồ Đề Đạt Ma với Phật giáo 
Trung Hoa như thế nào? Tuy nhiên, trong phương pháp Thiền, 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa từng nói rõ điều này với bất cứ người 
nào. Bởi vì, đó là pháp môn “tâm truyền”2 của Phật giáo Ấn Độ. 
Cho nên, trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma mặc dù có rất nhiều thiền sư và 
các học giả đến Trung Hoa để truyền đạo, tuy họ rất uyên bác về 
Phật học, nhưng vẫn chưa làm nổi bật được cốt tủy của pháp môn 
Thiền. Bên cạnh đó, các vị thiền sư này còn phiên dịch được rất 
nhiều kinh điển của Phật giáo sang tiếng Hoa. Tuy nhiên, cũng 
có những vị thiền sư rất lão luyện trong Thiền định, có khả năng 
để thực hiện một số hành động rất diệu kỳ, khiến quy phục các 
loại quỷ thần ở xung quanh; và thường cư ngụ trên khắp xứ sở tại 
đất nước Trung Hoa ở thời kỳ quá khứ. Nếu như chúng ta không 
muốn phân biệt một cách rõ ràng về sự có mặt của Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma với những người đến trước ngài, thì sự xuất hiện này của ngài 
ở tại Trung Hoa cũng không mang một ý nghĩa nào cả. Mà chỉ 
là một sự kiện mang tính “huyền thoại”3 trong chiều dài lịch sử 
của Phật giáo ở Trung Hoa.

2. Lấy tâm truyền tâm, không dựa trên ngôn ngữ và văn tự.
3. Thời kỳ Huyền thoại (The Legendary period): Từ khi Bồ-đề-đạt-ma 
truyền Thiền vào Trung Quốc cho đến cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn 
vào năm 765, các tài liệu về Thiền tông thời này khá hiếm hoi. Đây là 
thời kỳ diễn ra sự truyền pháp giữa 6 vị tổ sư Thiền tông, từ Bồ-đề-đạt-
ma cho đến Huệ Năng. Và phân chia giữa Truyền thống Thiền Nam 
tông với đại diện là Lục tổ Huệ Năng và Thiền Bắc tông với đại diện là 
Ngọc Tuyền Thần Tú. (ý này chúng tôi tìm thấy ở trang <https://vi.wiki-
pedia.org/wiki/Thiền_tông>).
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Ở điểm này, chúng ta cần sự kiến giải của Thiền sư D. T. Suzuki 
trong bộ Thiền Luận mà ngài đã viết trước khi truyền Thiền qua 
phương Tây. Đối với Thiền sư Suzuki thì: “Bồ Đề Đạt Ma không 
hề nói rõ; ngài chỉ biến khỏi thế gian, trải qua chín năm dài theo 
như truyền thuyết, hoàn toàn lánh mình trên núi Tung Sơn trong 
cương thổ nhà Ngụy”4. Nhưng qua cách lý giải này của ngài, chắc 
chắn rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến đất nước Trung Hoa, tất nhiên 
phải mang một chân lý hay thông điệp nào đó được truyền lại từ 
đức Phật hay các vị thiền sư tại Ấn Độ. Thông điệp ấy, phải là một 
thứ khác thường và độc nhất vô nhị đối với những gì mà người 
Phật tử ở Trung Hoa đã nhận thức ở trước đây.

Chúng ta cũng đều biết rằng, đâu phải trong Phật giáo, bất cứ những 
điều gì cũng có thể giải thích bằng ngôn ngữ và văn bản được hết, nhất 
là trong lĩnh vực Thiền học. Chúng ta không thể quá máy móc, trong 
một số nghi vấn không nhất thiết phải công khai, mà phải có khoảng 
thời gian để tự trải nghiệm với chính bản thân mình; lúc đó mình mới 
thấy rằng sự mầu nhiệm của Thiền không nằm ở ngôn ngữ và lý luận. 
Từ góc độ này tự khắc chúng ta sẽ rõ được, “Ý chỉ của Sơ tổ từ phương 
Tây đến là gì? Đương nhiên trở thành một trong những đề tài có ý 
nghĩa nhất mà các môn đệ Thiền phải thảo luận”5. Điều này cho thấy, 
không có một khoảng cách nào giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ 
Huệ Năng và ngay cả Thiền sư D. T. Suzuki cũng như vậy không 
khác. Quả thật đúng như những gì mà: “Huyền Tổ ở Hạc Lâm, khoảng 
đầu thế kỷ thứ VIII, và câu hỏi của ông được trả lời rằng: “hiểu tức 
chẳng hiểu. Nghi tức chẳng nghi”, nhưng trong một thời gian khác, 
câu trả lời rằng: “Chẳng hiểu chẳng nghi, chẳng nghi chẳng hiểu”6. 
Đó mới chính là tư tưởng rốt ráo của Thiền tông Trung Hoa. 

4. Daisetz Teitaro Suzuki (2015), Essays in Zen-Buddhism, 3 tập, Trúc 
Thiên - Tuệ Sĩ dịch, Thiền Luận, tập 2, Nxb: Hồng Đức, Hà Nội, tr. 233.
5. Daisetz Teitaro Suzuki (2015), Essays in Zen-Buddhism, 3 tập, Trúc 
Thiên - Tuệ Sĩ dịch, Thiền Luận, tập 2, Nxb: Hồng Đức, Hà Nội, tr. 234.
6. Daisetz Teitaro Suzuki (2015), Essays in Zen-Buddhism, 3 tập, Trúc 
Thiên - Tuệ Sĩ dịch, Thiền Luận, tập 2, Nxb: Hồng Đức, Hà Nội, tr. 234.
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Chúng tôi cho rằng, tư tưởng Thiền tại Trung Hoa, dù ở giai 
đoạn huyền thoại (huyền bí), hoặc giai đoạn cổ điển (Ngữ lục), và 
giai đoạn văn học (Công án) đi chăng nữa, những đóng góp của 
pháp môn này đối với con đường giác ngộ từ đức Phật đến ngày 
hôm nay, vẫn không có gì là thay đổi. Nếu có thay đổi, cũng chỉ là 
sự thay đổi về mặt hình thức ở bên ngoài của phương pháp Thiền, 
sao cho phù hợp với văn hóa tín ngưỡng và nhận thức của mọi 
người ở hiện tại. Ngược lại, nội dung của phương pháp này, hoàn 
toàn không có gì để thay đổi nữa. Rất có thể, đây là cách giải thích 
khách quan của Thiền sư D. T. Suzuki đối với những ai còn thắc 
mắc về phương pháp truyền Thiền của ngài. 

Chúng tôi khẳng định rằng, khi chúng ta nhắc đến nền văn hóa 
Nhật Bản, có nghĩa là mọi người đang đề cập đến sự có mặt của 
Thiền tông ở Nhật Bản. Bởi vì, Thiền tông ở Nhật Bản được xem 
như nét đặc trưng trong văn hóa của người Nhật nói riêng và văn 
hóa Phật giáo nói chung. Tuy nhiên, ngày nay trong các lễ hội của 
nền văn hóa người Nhật, có những lễ hội mang tính phồn thực và 
hiện đại hơn so với văn hóa truyền thống ở trước đây. Điều này, 
đã cho thấy sự tiếp biến và giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế 
giới, dựa trên tinh thần hợp tác và phát triển về mọi mặt với những 
quốc gia khác. Đặc biệt là sự kết hợp giữa nền văn hóa truyền 
thống với nền văn hóa hiện đại của phương Tây. Cộng thêm sự 
có mặt của Thiền sư D. T. Suzuki ở phương Tây, đã làm nổi bật 
những nét đặc trưng trong nền văn hóa của người Nhật Bản, và 
đồng thời cũng là cơ hội hiếm có để giới thiệu với tất cả mọi người 
ở phương Tây; về sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Thiền trong 
văn hóa của người Nhật. Nếu như nền văn hóa của đất nước này, 
không có sự tiếp biến hay hòa quyện với nền văn hóa của Phật 
giáo (Thiền và văn hóa Nhật Bản), chắc có lẽ mọi người trên thế 
giới khi nhắc đến con người và đất nước Nhật Bản, cũng chỉ dừng 
lại ở mức độ một nền văn hóa truyền thống như những quốc gia 
khác khi chưa có Phật giáo du nhập vào. Chính vì tư tưởng Thiền 
của Phật giáo, đã làm thức tỉnh mọi giá trị nhận thức của người 
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Nhật từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Khi họ thật sự muốn: “phá vỡ 
mọi dáng vẻ nhân tạo để nắm bắt những gì chân thực tàng ẩn bên 
trong”7. Cho nên, trong văn hóa Thiền và Trà đạo của người Nhật 
Bản cũng vậy, họ luôn lấy sự giản dị và trực giác của bản thân mỗi 
người, cộng thêm sự hiện hữu của mọi thứ ở xung quanh họ; cũng 
đủ để rạo ra một đề mục mới hoàn toàn không có sự sắp đặt trước, 
giúp cho mỗi người cùng nhau trải nghiệm trong một buổi uống 
trà mà không nhất thiết phải xuất hiện những lời nói. Thiền sư D. 
T. Suzuki đã nhìn thấy được sự kết hợp này, qua nghệ thuật uống 
trà của người Nhật Bản. Ngài viết rằng: “Thiền, hay nói rộng hơn, 
các hình thức tôn giáo, vứt bỏ tất cả những gì con người nghĩ là 
vật sở hữu của mình, ngay cả mạng sống, để đưa họ trở về trạng 
thái bản lai, cái mà người ta gọi là “bản trụ địa” (original abode), 
hay là “khuôn mặt thật lúc cha mẹ chưa sinh” (phụ mẫu vị sinh dĩ 
tiền bản lai diện mục)”8.

Mặc dù, trong thời quá khứ Phật giáo Nhật Bản đã chịu ảnh 
hưởng sâu sắc bởi Phật giáo Trung Hoa, nhưng các vị thiền sư 
Nhật Bản ở trước đây như: Đạo Nguyên, Thân Lan, Nhật Liên… 
đã biến từ Phật giáo Trung Hoa trở thành Phật giáo Nhật Bản, nhờ 
sự kết hợp giữa Phật giáo với Thần đạo và Võ Sĩ đạo. Ngày nay 
chỉ trong một tác phẩm “Thiền và Văn hóa Nhật Bản” của Thiền 
sư D. T. Suzuki, cũng đủ để cho thấy sự cống hiến thầm lặng của 
một vị thiền sư có một không hai đối với Phật giáo Nhật Bản nói 
chung và Thiền tông của nước Nhật nói riêng, đều rất xứng đáng 
để mọi người nghiên cứu và làm theo tấm gương của ngài. Chúng 
ta có thể đem ra để so sánh, giữa những đóng góp của Thiền sư D. 
T. Suzuki Nhật Bản trong thời kỳ cận đại, đối với việc truyền bá 
Thiền tông sang phương Tây, và những đóng góp của Phật Hoàng 

7. Nguyễn Nam Trân, dịch và chú thích (2019), Thiền và Văn hóa Nhật 
Bản Suzuki T. Daisetsu, Nxb: Hồng Đức, tr. 36.
8. Nguyễn Nam Trân, dịch và chú thích (2019), Thiền và Văn hóa Nhật 
Bản Suzuki T. Daisetsu, Nxb: Hồng Đức, tr. 297.
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Trần Nhân Tông (1258-1308)9 trong thời kỳ trung đại; đối với việc 
khai sáng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại Việt Nam, là hoàn toàn 
rất xứng đáng. Trong khi đó, cả hai quốc gia này đều cùng có sự 
truyền thừa từ Thiền tông Trung Hoa. Nhưng ở mỗi góc độ tiếp 
nhận của các vị thiền sư, đã dung hợp được tư tưởng Thiền của 
Phật giáo với tư tưởng nhận thức của mọi người trong văn hóa tín 
ngưỡng dân gian ở tại đất nước mình. Do vậy, trong bài viết của 
HT. Thích Đức Nhuận với nhan đề “Phương pháp nhận thức của 
đạo Phật”, có đoạn ngài đã khẳng định rằng: “Đạo Phật là sự thể 
hiện của cuộc đời phồn tạp, khúc mắc, đa diện. Nên cũng có thể 
nói đạo Phật là đạo của “con người” - nhân đạo - với đầy những 
trái ngược phức tạp, nhưng vẫn chỉ là một “con người” sống thực 
với những nhu yếu phức tạp đó. Đạo Phật là tất cả”10.  Cho nên 
chúng tôi cho rằng: “Thiền là tất cả và tất cả là Thiền”.  

Có thể nói rằng, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Thiền của 
Thiền sư D. T. Suzuki ở Nhật Bản, không chỉ được đánh giá hay 
bàn luận dựa trên những bài viết và các cuốn sách nghiên cứu của 
nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới. Mà qua đó, chúng ta còn thấy 
rằng ngày nay ở xã hội phương Tây, đều có khuynh hướng nghiên 
cứu về Phật giáo, nhất là trong lĩnh vực Thiền học. Như vậy, cũng 
đủ để thấy rằng sức ảnh hưởng của pháp môn Thiền đối với nền 
văn hóa ở phương Tây vẫn còn thích ứng, mà trong đó sự khởi đầu 
của luồng tư tưởng này được cho là phát xuất từ thời kỳ của Thiền 
sư D. T. Suzuki; khi ngài giới thiệu một cách rộng rãi với mọi 
người về pháp môn Thiền của Phật giáo. Thiền sư D. T. Suzuki đã 
từng khẳng định rằng: “Thiền là sự kiện tâm thần cuối cùng diễn 
ra khi ý thức tôn giáo được nâng cao lên tột đỉnh. Dù việc đó diễn 
ra trong lòng người Phật tử, trong tín đồ Thiên Chúa, hay trong  
 

9. Tham khảo trang < https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Nhân_Tông>. 
Ngày 23/04/2021.
10. HT. Thích Đức Nhuận viết, (1965), Phương pháp nhận thức của đạo 
Phật, Nxb: Tạp Chí Vạn Hạnh, số 1, 95B Gia Long Sài Gòn, tr. 11.
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các triết gia, rốt cục nó vẫn là ngẫu nhiên 
đối với Thiền. Rõ ràng ở Viễn Đông, Thiền 
đã được trải nghiệm một cách sống động, 
đã khẳng định giá trị, được truyền bá và 
truyền thừa giữa các tín đồ, nhất là các tín 
đồ Đại thừa. Sự kiện này tuy thế không có 
nghĩa Thiền là của đạo Phật và chỉ duy đạo 
Phật mà thôi”.  Chúng tôi tin rằng, những 
gì mà các học giả và triết gia ở phương 
Tây đã hết lòng cảm phục, đối với những 
công lao to lớn trong sự nghiệp truyền bá 
Thiền tông ở phương Tây; của Thiền sư D. 
T. Suzuki Nhật Bản là hoàn toàn sự thật 
và rất khách quan. Hơn thế nữa, đối với 
những gì mà Hiroshi Sakamoto (1960), 
một cựu vận động viên bơi lội người Nhật Bản đã ghi lại trong bài 
viết của mình, về một vị thiền sư nổi tiếng như D. T. Suzuki đã 
từng tuyên bố rằng: “Nếu như các Thiền viện của nó bị hủy, thiền 
tăng xóa, kinh điển văn hiến Thiền bị thủ tiêu, chắc chắn tông phái 
Thiền Phật giáo sẽ diệt vong. Ngay cả lúc đó, Thiền trong ý nghĩa 
tôi nói vẫn trường tồn. Phát biểu như vậy, tôi tin rằng sự khác 
nhau giữa Thiền và tông phái Thiền sẽ rõ ràng hơn”11. Những lời 
này mới nghe qua, nếu như ai đang bênh vực hay cổ vũ cho pháp 
môn này, chắc chắn rằng họ cảm thấy rất khó chịu, vì cách dùng 
từ quá táo bạo. Hay nói một cách khác, là hơi quá đáng và vượt 
qua cả sự hiểu biết của mọi người. Ý tưởng này của Thiền sư D. T. 
Suzuki, là muốn xóa bỏ mọi ranh giới giữa sự can thiệp của tri thức 
với khả năng chứng ngộ trong pháp môn Thiền. Do đó, không có 
bất cứ lý do nào để cho rằng, Thiền chỉ dành riêng cho Phật giáo. 
Đây chính là sự bình đẳng “vô phân biệt của Thiền tông” và cũng 
là của Phật giáo. 

11. Các vấn đề của Thiền 禪の諸問題 (Tokyo, 1941), tr. 7-8.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC144

TỪ QUANG TẬP 39 - Xuân Nhâm Dần 2022

 MỒNG MỘT 
ĂN CHAY

     
ĐẶNG	TRUNG	THÀNH

C ứ mỗi độ xuân về, 
ngày mồng một Tết, 

gia đình tôi luôn quây quần bên nhau dùng bữa cơm ngày đầu 
năm mới. Cốt là để "mở hàng" cho việc con cháu lúc nào cũng 
đoàn viên, luôn yêu thương nhau, nhớ về nhau. Đặc biệt, mâm 
cơm không có thịt cá.

Thông lệ ăn chay ngày mồng một Tết của gia đình tôi đã có từ 
lâu, hồi ông bà cố còn sống. Hai ông bà là người đã khởi xướng 
việc này và được duy trì cho tới ngày hôm nay. Nội tôi kể, cố 
là người mộ đạo Phật nhưng không ăn chay trường do sức khỏe 
yếu. Nên cố chỉ ăn chay ngày rằm, lễ lớn và đặc biệt là ngày Tết 
cổ truyền. Cố không bắt con cháu phải ăn chay theo cố, nhưng 
quy định ngày đầu năm mọi người nên dùng một bữa chay cho 
thanh tịnh. Qua đó hàm ý tránh sát sanh ngày đầu năm mới, giữ 
cho tâm sạch, lòng thanh thản vô ưu. Từ đó, suốt 12 tháng sẽ đem 
lại may mắn, yêu đời, tâm hồn phơi phới và tính khí cũng không 
hung hãn.

Việc bắt buộc này dường như không thành viên nào trong nhà 
phản đối mà ngược lại hưởng ứng nồng nhiệt. Và từ đó, mọi người 
thích ăn chay, cứ hễ thấy thèm là tìm các quán chay mà dùng. Có 
đứa cháu còn trông cho mau đến ngày mồng một để được ăn chay 
thoải mái, đã đời. Vì ngày này, con cháu đoàn tụ rất đông, bày 
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biện tiệc chay rất bắt mắt. Những người phụ nữ trong gia đình có 
nhiệm vụ chế biến các món ăn chay sao cho ngon miệng, lạ mắt. 
Sự kỳ vọng ấy đã khiến cho các món chay ngày một ngon miệng 
hơn, tinh tế hơn.

Cũng vẫn là rau củ quả, nhưng qua bàn tay khéo léo của mẹ, cô, 
chị... đã biến thành các món ăn đậm đà. Có lẽ do ngày càng hiểu 
rõ khẩu vị của các thành viên nên món ăn dung hòa hơn. Có hơn 
20 món chay được bày biện trên bàn, mỗi thứ một ít, cốt là để mọi 
người ăn không bị ngán và có thể thưởng thức được nhiều món. 
Tuy vậy, ba tôi lúc nào cũng "bắt buộc" mẹ phải làm món đậu hủ 
ram thật nhiều để ba ăn cho đã thèm.

Trong bữa ăn, nội tôi thường pha trò cho con cháu vui vẻ và 
dùng nhiều hơn. Tuy vậy, lúc buông đũa, nội luôn trăn trở rằng: 
"Làm gì làm, nhưng nếp quen ăn chay ngày đầu năm đừng phá bỏ 
nghe các con!". Lời nói tha thiết ấy khiến ai cũng cảm thấy cần 
có trách nhiệm phải chung tay giữ gìn thông lệ này và tự bản thân 
luôn hứa không bao giờ từ bỏ. 
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  CHÀO 
  NGUYÊN XUÂN
	 	 	 	 	 DƯƠNG	KINH	THÀNH

Đã đời một năm đầy 
vất vả lo toan, ai ai 

cũng mệt nhoài với những ưu 
tư trần thế. Và rồi đây, khi 
vẫn còn đang trong sự vất vả 
lo toan ấy thì  đã cận kề  một 
mùa xuân mới lại về. Chúng 
ta lại phải đón xuân như chưa 
bao giờ vừa trải qua nhiều 
bận bịu, như một sự khẳng 
định rằng vẫn trung thành với 
truyền thống dân tộc, với nhịp 
sống đi lên từng bước của quê 
hương đất nước.

Như vậy, mùa xuân vẫn 
vẹn nguyên một màu áo mới 

trong nhịp độ luân hồi của vũ trụ, của luân hồi muôn thuở tự lúc sơ 
khai. Bước đến đây rồi chúng ta chợt nhớ đến những câu thơ quá 
đỗi tự nhiên trong bài thơ “Chào Nguyên Xuân” của thi sĩ cá biệt 
Bùi Giáng (1926-1998):

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau…1

1. Bài thơ Chào Nguyên Xuân – NXB Hội Nhà Văn 1993.
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Nhớ là để thấy rằng trong mọi đau khổ hay vui buồn, mùa xuân 
vẫn hiện diện với đúng theo tên gọi của nó mà không có lời giải 
nghĩa; đồng thời để thấy rằng sự tin tưởng, lạc quan yêu đời và 
nhất là với những ai từng hiểu được nguyên lý duyên sinh của mọi 
việc, thì dù có phai màu hay yếu đi sức vóc độ nào, thì con người 
vẫn cần sống, tiếp tục hy vọng để đi lên:

Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và

Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người…

Đấy, trong lo âu, muộn phiền nhân thế, sự lạc quan và lòng 
tin tưởng sẽ thiếu vắng đôi chút sức mạnh nếu chưa thâm nhập 
vào bầu trời Như Thị của Phật giáo. Biết là để chấp nhận cuộc 
sống, bằng lòng trong nghiệp dĩ và lượng được sức mình với duyên 
nghiệp chúng sanh. Bởi vậy;

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu.

Cảm ơn thi sĩ Bùi Giáng biết bao với những câu thơ có khi 
tưởng  là lạc điệu, xa dòng, nhưng mà chính những cái đó lại là 
chiếc cầu nối qua từng bờ bến của dòng suy tưởng bao la, thật thú 
vị! Do vậy xin đừng thắc mắc:

Hỏi rằng người quê ở đâu
Thưa rằng: Tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: Từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: Đất trích chiêm bao

Sá gì ngẫu nhĩ mà chào hỏi nhau…
Để rồi nhà thơ lại bắc cầu, đưa tay dìu người đọc trở về với 

nguyên thủy mùa xuân, một lối kết rất ngẫu nhiên, rất thật như 
chính cuộc đời này. Có ly biệt mới có trùng phùng, có khổ đau 
mới đến hồi hạnh phúc. Cho nên biết và sẵn sàng chấp nhận những 
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điều bất nghịch ý để từ đó sàng lọc lại cuộc đời, mong tìm những  
nét hữu duyên toại ý. Đó là mùa xuân nguyên vẹn nhất, cụ Bùi 
Giáng khoanh tròn câu kết ý tựa trong thơ mình:

Thưa rằng: Ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân.

Chính vì điều này, mới đây nhất, có người viết, không ngại ví 
Bùi Giáng là thi sĩ của mùa xuân vĩnh cửu. Bùi Giáng có một mùa 
xuân vĩnh cửu, bởi đơn giản chính ông tự xưng mình là “Thi Sĩ 
Trung Niên”. Trung niên là cái tuổi qua chín chắn để biết cắn vào 
mùa xuân tươi rói của cuộc đời2.

Nếu ngày trước, Tổ Hoàng Bá Hy Vận (?-850) từng có bài thơ 
phú pháp nổi tiếng:

Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.

Qua đó cũng cố thêm sự đời, mấy ai từng phải trải qua sướng 
khổ vui buồn để tồn tại, từ đó mới nhận chân được giá trị của cuộc 
sống an lành, hạnh phúc chúng ta đang có, đang thọ hưởng.

Nói đến đây, trong chúng ta ai cũng có lần nghe qua câu:
“Ví không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
Nghĩ mình trong bước gian truân

Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”.
Đó là bốn câu trong bài thơ “Tự Miễn” (Tự khuyên mình) của 

cụ Hồ Chí Minh (1890-1969).
Vốn xưa nay, văn thơ khi viết về mùa xuân thì phần nhiều hay 

dẫn dắt mọi người vào khu rừng hoa bướm với vô vàn màu sắc 
quyến rũ bên cạnh nhịp điệu vui tươi của cuộc đời. Cụ Bùi Giáng 
biết chắt lọc vừa phải những gì cần có trong khu vườn mùa xuân 

2. Lưu Nhi Dũ, “Thi sĩ của mùa xuân vĩnh cửu”, Báo NLĐ ngày 
10/02/2021.
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đó để rồi vội  trở ra với  những  điều  gần giống như triết lý duyên 
sinh, thi thoảng thả vào đôi chút bâng quơ để làm thi vị cho bài thơ 
mang bản sắc của riêng mình.

Nói thêm một điều, lâu nay vẫn còn mãi hoài câu hỏi không 
kém phần nhức nhối: “Bùi Giáng có điên không?”. Câu hỏi đó 
chưa có ai trả lời được, kể cả những người sống thân cận với ông. 
Cũng có ý kiến nêu lên rằng có lẽ cần có những buổi hội thảo 
khoa học quy tụ nhiều chuyên khoa giỏi, kể cả tâm thần nhưng 
nhất thiết phải có lòng yêu thích và hiểu biết văn thơ, mới có thể 
phần nào hé mở được về thơ và con người cụ Bùi Giáng. Chúng 
tôi rất tán đồng quan điểm của nhiều vị khi cho rằng nếu quả thật 
cụ Bùi Giáng có “điên” hay không thì  người yêu thơ văn ông 
cũng đã được tường lãm một gia tài “thơ điên” rất bổ ích. Chính 
cái “điên” đó đã làm nên tên tuổi của một Bùi Giáng mà nhà văn 
Hoàng Phủ Ngọc Tường từng đánh giá cụ là thi sĩ số 1 ở hậu bán 
thế kỷ 20. 

Xuân đến rồi xuân sẽ đi, xuân đi rồi sẽ lại đến; chuyện rất  đổi 
bình thường nhưng đôi khi chúng ta còn vương mang thêm vào trong 
ấy những vui buồn tiếc nuối. Lẽ vô thường sinh diệt đôi khi cũng 
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gạt gẫm được những tâm hồn bay bổng không có điểm tựa cho riêng 
mình từ trong tư duy lẫn hành động. Ở trong bài thơ Phụng Hiến, 
ngay từ câu đầu, cụ Bùi Giáng  đã xác định một cõi đi về mà chưa nói 
được với mọi người bằng thơ, vì một người vốn có ít nhiều phước lực 
nương tựa cửa thiền, ai dám chắc những riêng phần định nghiệp đời 
trước hoặc đang tạo khởi trong đời này sẽ ra sao? Vì thế,  trước mắt 
vẫn chỉ cám ơn cuộc đời với những gì mình thọ nhận mà một người 
gọi là tỉnh trí có lẽ cũng chưa một lần  được dõng dạc nói lên:

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu3.

Vì thế, khi đã tỏ tường mọi lẽ thì văn thơ là cầu nối đôi bờ mê 
thật. Những buồn vui nơi đó cũng chỉ làm nhiệm vụ điểm xuyết cho 
cảnh đời thêm màu sắc ngày xuân. Khi đọc lại bài thơ Chào Nguyên 
Xuân, chúng ta luôn có cảm giác bồi hồi và hân hoan cho một mùa 
xuân còn nguyên vẹn ý nghĩa ban sơ, với đủ đầy giá trị tự thân của 
một mùa xuân thật sự mang đến cho thế nhân. Và mùa xuân ấy chắc 
chắn không phải là mùa xuân của bốn mùa luân chuyển mà vẫn là 
một mùa xuân hằng hữu, đáng ca ngợi, đáng chào đón hân hoan 
và đương nhiên, đáng để ôm ấp vào lòng. Vì vậy, một lần nữa xin 
mượn lại câu chào của cụ Bùi Giáng ở trên để kết thúc bài này:

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau. 

Xuân Nhâm Dần 2022

3. Bài thơ “Phụng hiến”, NXB Mưa Nguồn 1962 – NXB Hội Nhà Văn tái 
bản 1993.
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  Đức tính và phẩm hạnh 
  CỦA MỘT VỊ BỒ TÁT

          
	 	 	 	 	 	 	 DIỆU	HẢI

I-	Dẫn	nhập

Đạo Phật, ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Ánh sáng ấy chiếu rọi 
khắp muôn phương để cứu người, cứu đời. Trong nguồn sáng vô tận 
ấy, Bồ-tát là một hình bóng thân thương, một tên gọi quen thuộc, 
một biểu tượng gương mẫu trong cuộc sống đạo, trong tập thể chốn 
Già Lam. Bồ-tát, những người con Phật, đến với đạo, hòa nhập với 
đời, bước theo ánh sáng nhiệm mầu của đạo, thuận theo huấn dụ đầy 
tình thương của đức Phật. Và chính Bồ-tát là những người xây dựng 
cho chính mình một điển hình gương mẫu, một cột trụ vững chắc, 
một thạch trụ xứng đáng cho đời, một hy sinh chơn chính cho cuộc 
sống đời hòa nhập với đạo. Các vị Bồ-tát ấy, trong muôn cảnh đời 
thực tế, với biết bao tế hạnh nhỏ nhiệm của cuộc sống, với muôn 
vàn phức tạp khó khăn của cuộc đời, luôn đứng vững trên hai cột trụ 
vững chắc của phẩm tính Bồ-tát, đó là từ bi và trí tuệ. 

II-	Phẩm		tính	Bồ-tát:	từ	bi	và	trí	tuệ

1- Khái quát
Đây chính là hai hướng kiên định và chân chính của Bồ tát, 

người luôn tâm niệm đi trên Bồ-tát Đạo, phát bồ đề tâm, và hành 
Bồ-tát hạnh. Như ‘Nhập Trung luận’ dạy:

“又諸菩薩以何為因?論曰[大悲心與無二慧，菩提心是佛
子因]。”1

1. 入中論 自釋 卷一 viewed 04-09-2021, from: https://www.lama.com.
tw/content/edu/data.aspx?id=1723.
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“Hựu chư Bồ-tát 
dĩ hà vi nhân? Luận 
viết [đại bi tâm dữ vô 
nhị huệ, bồ-đề tâm thị 
Phật tử nhân]”.

“Lại nữa, Bồ tát 
lấy gì làm nhân? Luận 
nói tâm đại bi và trí 
bất nhị. Bồ đề tâm là 
tác nhân của Phật tử”. 

“Bi là gì? Không muốn thấy người khác khổ. Mở rộng tâm bi cùng 
khắp, gọi là đại bi tâm. Đó là tâm của Bồ tát, là nền tảng của Bồ đề 
tâm. Nhập Trung luận nói, bồ đề tâm, đó là tâm đại bi và trí bất nhị”2.

Như thế:
“悲謂哀湣”3

“Bi vị ai mẫn”
“Bi là lòng thương xót”
Sự rung cảm trước nỗi đau của tha nhân là bi. Đó là sự rung cảm 

như sự rung cảm của người mẹ trước nỗi đau của con thơ.
Bồ tát đau theo niềm đau của người. Ví như, người thân chúng 

ta đau, chúng ta sẽ đau theo. Bồ tát không phân biệt thân sơ, nên 
bệnh theo cái bệnh của chúng sanh.

Tâm đại bi là cội nguồn cho tất cả mọi hạnh nguyện, ví như: 
“… Trong Thắng Man, Bồ-đề tâm được phát khởi bằng đại bi. 

Tiếng rống sư tử của Thắng Man Phu nhân ở đây là tiếng rống của 
đại bi… cảnh giới Nhất thừa ở đây được tin và được hiểu chỉ bằng 
vào một tình yêu chân thật và rộng lớn. Trình độ phát triển về tình 
yêu là trình độ phát triển của nhận thức về cảnh giới Nhất thừa”.4

2. Tuệ Sỹ (2010)Yogācārabhūmī Bodhisattvabhūmiḥ Śīlapaṭalam-Du-
Già-Bồ-Tát giới, NXB Phương Đông, tr. 98.
3. Sđd, 入中論 自釋 卷一.
4. Tuệ Sỹ (2012) Śrīmālā-siṃhanāda-sūtra-vyākhyā, Thắng Man giảng 
luận, NXB Phương Đông, tr. 77-78.
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Bồ-tát tu tập trí bất nhị, không thiên lệch bên nào, xa lìa hai cực 
đoan, hiểu được thuộc tánh vô ngã của vạn hữu, vào đời không 
ngăn ngại, vì biết rằng sanh tử cũng chính là Niết bàn, Ta bà tức 
Tịnh độ. Trí bất nhị ấy cũng chính là trung đạo, là đạo lộ của 
chánh pháp nhà Phật. 

Bồ-tát xây dựng lý tưởng, hướng đi của mình trọn vẹn trong hai 
phẩm tính trên.

2- Phẩm tính từ bi
Tình thương của Bồ-tát là tình thương bình đẳng, chan hòa 

với tất cả mọi người, không phân biệt, không tính toán, không so 
đo. Tình thương là một tác nhân không thể thiếu trong sự thành 
tựu của Bồ-tát. Một vị Bồ-tát phải biết yêu thương tha nhân, mọi 
hành động, việc làm của Bồ-tát đều hướng đến tha nhân. Sự có 
mặt của tình thương như một minh chứng cho sự hiện hữu của 
Bồ-tát.

 Ví như:
“Với những kẻ chìm ngập trong bùn lầy của kiến chấp, người 

này muốn làm chiếc cầu đại pháp”5.
Cuộc sống thực tế, thường nhật của chúng ta ngày ngày trôi 

qua với bao khó khăn, nhọc nhằn. Bồ tát hiểu rằng chúng ta đối 
diện với cuộc sống, để sống còn, để hiện hữu, để tồn tại. Và để 
sống còn, để tồn tại, bản thân chúng ta cũng như Bồ-tát cảm 
nghiệm bao nỗi đau trong cuộc sống, trong đó, thực tế cho thấy 
mọi người cũng như bản thân chúng ta đều nếm trải những khổ 
đau, nên:

“Khi bạn quán xét kỹ về khổ đau, bạn sẽ thấy không chỉ riêng 
mình là người duy nhất chịu đau khổ, vì các chúng sinh khác cũng 
chịu khổ đau như vậy. Khi đó bạn nên nghĩ rằng, vì các chúng 
sinh khác cũng khổ đau như tôi, nên thật tuyệt vời biết bao nếu họ 
cũng có thể loại bỏ khổ đau và nguyên nhân gây ra khổ đau. Ước 
nguyện cho mọi chúng sinh khác loại bỏ được khổ đau và nguyên 

5. Thắng Man giảng luận, Sđd, tr. 49.
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nhân gây ra như thế được gọi là lòng bi mẫn”6.
“→ When you carefully consider suffering, it is not only you are 

under its power, for other sentient beings also suffer in the same way. 
Then you should think that as other sentient beings are suffering 
like me, how marvelous it would be if they could also eliminate 
suffering and its causes. Such a wish for other sentient beings to 
eliminate the suffering and its auses is called compassion”7.

Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, muôn ngàn bất trắc luôn có 
mặt, luôn hiện hữu, nhưng với Bồ-tát, người sống với lý tưởng đi 
vào đời, thâm nhập cuộc sống thực tế chung quanh, sẽ không có 
gì ngăn ngại được bước chân người, dù trước mắt là chông gai, là 
bão táp, một vị Bồ-tát chơn chánh, xả thân cầu đạo, nuôi dưỡng 
tâm từ bi để chan hòa sống trong đời, sẽ chấp nhận tất cả, sẽ đương 
đầu với tất cả, sẽ nhận chịu mọi nỗi đau đến với mình, không than 
trách, không tránh né, không muộn phiền.

Bằng tấm chân tình dạt dào từ tâm, Bồ-tát không những sẵn 
sàng hòa hợp với tất cả mọi người, mà đó còn là mong ước luôn 
muốn gần gũi, cảm thông, chia sẻ mọi điều với mọi người. Bồ-tát, 
hơn ai hết, là người hiểu giá trị vô bờ của sự hài hòa, hợp nhất. 
Bồ-tát thực hiện giáo lý Phật đà trong muôn một, trong từng sự 
việc nhỏ nhiệm, vi tế khôn cùng của cuộc sống. Và nếu tất cả mọi 
người trong cuộc sống tập thể của một nhóm người, rồi rộng hơn 
nữa là ra ngoài xã hội, cộng đồng, nếu tất cả mọi nhân tố trong 
đoàn thể đều đối với nhau bằng tất cả tấm lòng, với tất cả tâm tư 
chân thành, trong sự đồng cảm thiết tha, thì cuộc sống này đẹp biết 
bao. Để rồi, từ đây, bao hanh thông, bao lợi ích cho người, cho đời 
sẽ phát sinh dễ dàng, thuận lợi.Và cũng từ đây, Bồ-tát giúp người 
hiểu được giá trị của sự tu tập dưới ánh đạo vàng.

6. Three Princial Aspects Of The Path, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma XIV, Ba điểm 
tinh yếu trên đường tu tập, Tiểu Nhỏ dịch, trình bày song ngữ Anh-
Việt, NXB Tôn Giáo, 2015, tr. 24.
7. Three Princial Aspects Of The Path, Sđd, tr. 25.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 155

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

Do đó, để luôn luôn sống xứng đáng với danh xưng Bồ-tát, Bồ-
tát phải luôn sống theo tâm nguyện một cách chân thành, ân cần 
trong mọi hành vi, cẩn trọng trong mọi hoạt động với tâm từ bi 
chiếu rọi để mong cầu lợi ích cho số đông, mang lại an lạc cho tha 
nhân một cách nhiệt thành, khẩn thiết.

Bởi vì, Bồ tát biết rằng:
“Bạn chỉ trở thành Bồ-tát hay con Phật [trong ý nghĩa này] khi 

bạn phát nguyện mong cầu giác ngộ vì người khác”8.
Như thế, con đường Bồ-tát đi, có từ bi là ánh sáng chiếu rọi tâm 

tư và mọi sở hành của Bồ-tát. Đại thừa Bồ-tát đạo mở ra cho Bồ-
tát huân tập một tấm lòng từ bi lớn, khơi nguồn sự dấn thân lớn 
để giúp đời, cứu người trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khó khăn 
của cuộc đời. Từ bi, một đức tính cao thượng, một phẩm chất đạo 
đức đáng nâng cao, một điều kiện hoàn thiện đáng được trân quý, 
một yêu cầu cần thiết đến tất yếu để một vị Bồ-tát huân tập cho lý 
tưởng cao đẹp, sống cho đời, cho người trong tất cả mọi tình huống 
nghiệt ngã, nan giải của cuộc sống vốn dĩ buồn thương, khó khăn 
đong đầy. 

Với tâm từ bi, một điều kiện tất yếu ắt phải có, Bồ-tát vào 
đời với tất cả tấm lòng hy sinh, không câu chấp, không phân 
biệt, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng, không phân chia, 
không tị hiềm, không so đo, không tính toán, để luôn là chỗ 
nương dựa cho mọi người chung quanh với tất cả tấm chân tình 
và sự trân trọng cần phải có. Tâm từ bi của một vị Bồ-tát sẽ 
không giới hạn, không gò bó trong bất cứ tình huống nào mà 
bản thân Bồ-tát trực diện.

Tâm từ bi của Bồ-tát chiếu rọi muôn nơi, không hạn cuộc nơi 
chốn, không gian nào, tất cả đối với một vị Bồ-tát đều ngang bằng 
với nhau, trong yêu thương, và trong chia sẻ độ lượng cùng muôn 
loài. Tâm từ bi ấy là ngọn đuốc soi đường cho bước chân vào đời 
của Bồ-tát, là ánh sáng tỏa sáng ra muôn  nẻo đường Bồ-tát hiện hữu 

8. Three Princial Aspects Of The Path, tr. 32.
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và tồn tại. Và tha nhân, những người đối mặt với Bồ-tát trên mọi nẻo 
đường Bồ-tát đang đi, sẽ thấm nhuần được ánh sáng từ bi trong sáng 
và trân quý ấy. Như ngày nào đó, đức Phật giảng pháp, tùy theo căn 
cơ, trình độ của mọi người khác nhau, tùy theo ý nguyện và tâm 
tư của người người khác nhau, mà mọi người đều được hưởng trận 
mưa pháp của đấng Từ Phụ của chúng ta yêu thương nhắn nhủ loài 
người. Thì hôm nay, ánh sáng từ bi của Bồ-tát cũng thế, Bồ-tát chan 
hòa tất cả, vòng tay của Bồ-tát vươn ra rộng khắp, và tất cả chúng ta 
đều được hưởng trọn vẹn, theo tâm thức của chúng ta đang gói trọn, 
theo chí nguyện chúng ta đang theo đuổi. Trong mọi sở hành, tâm 
từ bi của Bồ-tát sẽ mang lại muôn vàn lợi ích cho người, trong mọi 
sự hỗ trợ cho thực tế cuộc sống.

3- Phẩm tính trí tuệ
Bên cạnh lòng từ bi không nhằn mé, trí tuệ sáng suốt là điều 

kiện phải đủ cho một vị Bồ-tát. Bồ tát là tấm gương sáng cho người 
người noi theo trong mọi phương diện của cuộc sống này. Sự hiểu 
biết của Bồ-tát không đơn thuần là kiến thức ngoại điển, mà tất 
yếu, một Bồ-tát phải tinh thông cả kiến thức nội điển. Người Phật 
tử đến với Đạo cần vô cùng một hiểu biết đúng đắn về Đạo, một sự 
thâm nhập thật sự vào giáo pháp của Đạo để sống đúng với Đạo, 
để hành xử xứng đáng với đời, xứng danh là một người con Phật. 
Cho nên:

“When we have developed our sense of compassion to the 
point where we feel responsible for all beings, we are motivated 
to perfect our ability to serve them. Buddhists call the aspiration 
to attain such a state bodhicitta, and one who has achieved it, a 
bodhisattva-”9.

→ “- Khi ta phát huy lòng bi mẫn đến mức độ tự mình cảm thấy 
có trách nhiệm đối với hết thảy chúng sanh, ta sẽ thấy thôi thúc 
muốn hoàn thiện khả năng của mình để phụng sự chúng sinh. Đạo 

9. An open hear –practicing compassionin every life, Đức Đạt Lai Lạt-
Ma XIV,  Rộng mở tâm hồn - Tu Tập Từ Bi Trong Đời Sống Hằng Ngày, 
Nguyễn Minh Tiến-Ngọc Cẩm dịch, NXB Tôn Giáo, 2014, tr. 222.
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Phật gọi tâm nguyện muốn đạt đến trạng thái hoàn thiện như vậy 
là tâm Bồ-đề, và người đã phát tâm như vậy là một vị Bồ-tát”10.

Và Phật tử đến với Đạo, cầu mong ở những người có thể hướng 
dẫn họ đi đúng đường, bước đúng hướng. Điều này nói lên được 
sự cần thiết đến nghiêm trọng của người Phật tử, mà Bồ-tát chúng 
ta là một trong những thành viên phải đáp ứng được những khẩn 
cầu này. Cho nên, cũng xuất phát từ lòng từ bi làm nền tảng cho 
mọi hạnh lành, cho sứ mệnh cao cả hộ đời giúp Đạo, người Bồ-tát 
phải có được một sự thâm hiểu Phật pháp xác đáng, đúng đắn, hầu 
đem lại lợi ích cho chính bản thân Bồ-tát, và hướng dẫn cho người 
khác đi đúng đường. Với hiểu biết đúng đắn về con đường đang 
đi, trực nhận thâm sâu về giáo pháp, Bồ-tát hiểu được tính chất vô 
thường, giả tạm của vạn hữu, hữu tình cũng như vô tình, tâm pháp 
cũng như sắc pháp, để không bám víu vào những ảo tưởng, mộng 
mị của cuộc đời.

Sự nhận chân sâu sắc này giúp Bồ-tát đi vào cốt lõi của Đạo 
một cách hanh thông, uyển chuyển, và hòa nhập vào đời một cách 
dễ dàng, hợp lý. Bồ-tát biết rằng cuộc sống này, tấm thân này, 
muôn sự trên cuộc đời này đều thoáng chốc, đều trôi chảy, đều tan 
rã như váng nắng chiều, đều xoay chuyển đổi thay như ngọn sóng 
đầu ghềnh, như dòng suối chảy không phút giây ngừng nghỉ. Và 
như thế, Bồ tát trong muôn ngàn tế hạnh của cuộc sống thường 
nhật không bám víu vào bất cứ gì, không rượt đuổi theo bất cứ 
đam mê rồ dại nào, không quay cuồng theo bánh xe quay của 
danh vọng, ham muốn tầm thường, để rồi tâm mình phải chạy theo 
những khổ đau, những ray rứt phi lý bám lấy không rời. Trí tuệ của 
Bồ-tát thắm đượm sắc vị ngọt ngào của hương hoa chánh pháp, 
nên người vào đời mà không bị thay đổi bởi những ô nhiễm của 
đời, người vào đời mà luôn giữ được hương vị thanh cao của chánh 
pháp, và có như thế, đạo và đời dung thông nhau, hòa lẫn vào 

10. Rộng mở tâm hồn - Tu Tập Từ Bi Trong Đời Sống Hằng Ngày, Sđd, 
tr. 223.
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nhau, một cách hài hòa, nhịp nhàng đầy Đạo vị. Tinh thần dung 
thông ấy cũng chính là trung đạo của nhà Phật chúng ta. Nhà Phật 
chúng ta yêu thương muôn loài, có mặt trong đời để mang lại tình 
thương, để xoa dịu cơn đau, nỗi khổ của muôn loài, và để hoàn 
thiện hoài bão này, nhà Phật đã đi sát sao theo con đường trung 
đạo ấy. Bồ-tát hiểu đạo, thương đời, tiếp nhận chánh pháp trong 
niềm tin, trong trí tuệ hiểu biết, để giúp cho chính bản thân mình, 
và để giúp đời nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn trong lý tưởng sống. 

Bồ-tát với đôi cánh từ bi và trí tuệ trong sáng ấy sẽ sống xứng 
đáng với tên gọi của chính mình, xứng đáng để người Phật tử tin 
theo và nương dựa. Trí tuệ ấy của Bồ-tát  phải được xây dựng trên 
cơ sở chánh pháp rõ ràng, chơn chánh, để không đi lạc vào con 
đường của mê tín, dị đoan, niềm tin hão huyền. Hơn ai hết, Bồ-tát 
hiểu rằng ánh sáng của Đạo phải chiếu sáng một cách quang minh, 
chính trực, nên Bồ-tát luôn đến để thấy, đến để thẩm xét, đến để 
tư duy, lượng định, để niềm tin trí tuệ của chính bản thân mình 
không rơi vào những ngộ nhận đáng tiếc, để không từ những ngộ 
nhận đáng tiếc này mà hành xử sai trái, sống không định hướng, đi 
những bước đi lạc lối, mê mờ.

Trí tuệ của Bồ-tát luôn soi đường cho bước đi của hành giả một 
cách rõ ràng, ngăn chặn được những sai quấy do hiểu sai đạo, do 
lầm tưởng về bản chất của cuộc đời. Và trí tuệ ấy cũng chính là niềm 
tin vững chắc đối với Bồ-tát. Bồ-tát tin vào đạo, để rồi tin chính 
mình, tin chính cuộc đời để sống yêu thương, để chan hòa chia sẻ 
với tha nhân một cách thân tình, đầy nhiệt huyết, cảm thông. Trí tuệ 
ấy hòa nhập thâm sâu vào trong Bồ-tát, khiến Bồ-tát tưởng chừng 
như nó không tồn tại, tưởng chừng như quên lãng, nhưng không, đó 
là cái quên nhập thể, như người lái xe quên bài học lái xe, như bao tử 
quên nhiệm vụ nhào nặn thức ăn, như người tu hạnh bố thí quên đi 
chuyện mình bố thí, quên đi đối tượng được mình bố thí, quên đi vật 
phẩm mà mình vừa bố thí, mà vẫn thực hiện hạnh bố thí tròn đầy.

Con đường Bồ-tát đi, phải đâu tràn lấp ngàn hoa tươi thắm đượm 
màu, mà tất yếu cũng đầy gian nan, mệt mỏi không rời, nhưng Bồ-



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 159

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

tát luôn mai phục trước cho mình chiếc áo giáp vững chãi của lòng 
từ bi và trí tuệ bình đẳng trước muôn sự và trước muôn loài.

Chiếc áo giáp từ bi và trí tuệ đó sẽ giúp Bồ-tát vượt qua bao khó 
khăn trên con đường nhập thế, trên bước đường hành đạo, trong 
nhiệm vụ cao cả hoằng dương chánh pháp không ngừng nghỉ, 
không buông lơi, không lùi bước, an nhiên, tự tại trước mọi chông 
gai, trước mọi hiểm nguy đang trực diện trước mắt người. 

III-	Kết	luận

Tóm lại, chúng ta cần một trí tuệ để hiểu cuộc đời, nhưng chúng 
ta cũng mong đợi thiết tha một trái tim nồng ấm, độ lượng để yêu 
thương cuộc đời.

Phẩm tính của Bồ-tát cũng là cội nguồn thành tựu của chư Phật, 
trân quý và cao đẹp biết bao. Chư vị Bồ-tát đi trên Bồ-tát đạo, đạo 
lộ ấy chư Phật cũng đã đi qua, dấu chân chư Phật vẫn còn in dấu 
trên vạn nẻo đường tầm đạo, học đạo và chứng đạo, để đàn con 
Phật hôm nay và ngày mai tiếp gót bước chân Ngài tìm về mái nhà 
xưa ngày ấy.

Tất cả tư lương của Bồ-tát là thế, tất cả kỹ năng của Bồ-tát là 
thế, người sống trong đời, hòa nhập trong đạo với ngần ấy hành 
trang, với ngần ấy chuẩn bị, khó khăn, trĩu nặng đôi vai, nhưng 
vẫn tự tại, khiêm cung, và đong 
đầy tình thương cho người, tràn 
lấp ánh sáng quang minh chiếu 
rọi không ngằn mé, buông 
thư nhẹ nhàng, để rồi bước đi 
những bước đi vững chãi, đầy 
thần thái uy nghi của một vị 
Phật tương lai đem nguồn sống 
đến cho đời, cho Đạo, trong 
ánh hào quang của chư Phật đã, 
đang và sẽ rọi chiếu muôn đời 
và khắp muôn nơi. 
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 Khái niệm 
 ĐẠO ĐỨC KHỔNG GIÁO – LÃO GIÁO
 QUA LĂNG KÍNH PHẬT HỌC
	 	 	 	 	 THÍCH	NỮ	HIẾU	LIÊN

Quan	niệm	đạo	đức	của	Nho	gia

Nói đến văn hóa cổ đại phương Đông không thể không đề cập 
đến tư tưởng Trung Hoa. Hơn nữa, Việt Nam xưa và nay chịu ảnh 
hưởng và giao lưu văn hóa Trung Hoa trên nhiều phương diện nên 
chúng ta cần phải cân nhắc kĩ các nhà đạo đức học Trung Hoa  
cổ xưa.

Các bậc hiền triết tiêu biểu như Khổng Tử, Lão Tử,... đều nhấn 
mạnh đến luân lý đạo đức. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời 
người là hoàn thiện đạo đức và thể hiện đạo đức. Nơi đây chúng ta 
tìm hiểu những điều chủ yếu nhất trong tư tưởng đạo đức và cũng 
như sự ảnh hưởng tính thiết thực của chúng đối với xã hội con 
người xưa và nay. 

Khổng Tử (551-479 TCN) có hình ảnh cao đẹp mô phạm, 
từng là khuôn vàng thước ngọc, tấm gương chói sáng cho biết 
bao nhiêu thế hệ nên Ngài đã được tôn kính vinh danh là vạn thế 
sư biểu (Bậc thầy của muôn đời sau). Khổng Tử soạn hành sáu 
cuốn sách nổi tiếng: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, 
Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Kinh Lễ tức Lễ Ký (禮記 Lǐ Jì). Tứ 
Thư Ngũ Kinh từng là sách gối đầu giường cho thế hệ trẻ, nhất 
là những ai đang dồi mài kinh sử để tham gia ứng thí với ước mơ 
làm quan ảnh hưởng trí tuệ tư tưởng của Ngài Khổng Tử để góp 
phần kinh bang tế thế. 
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Trong sáu bộ sách trên thì Kinh Lễ có liên quan đặc biệt đến 
đạo đức. Ghi lại lễ nghi các thời đại trước và Ngài Khổng Tử hiệu 
đính cho phù hợp với bối cảnh xã hội thời đó. Ngài đã từng được 
vua nước Lỗ tôn kính và trọng dụng cũng như nhiều vị vua khác 
trong thời xuân thu chiến quốc nghe danh và nể phục Ngài. Ngài 
muốn đem cuốn sách này triển khai áp dụng vào trong cuộc sống 
xã hội để cho mọi người, mọi nhà được thấm nhuần tư tưởng tinh 
hoa trong đó. 

Sách Trung Dung đã ca ngợi về công đức của Ngài Khổng Tử 
như sau: “Khổng Tử tôn sùng tiếp nối đạo đức của vua Nghiêu, 
vua Thuấn; noi theo và làm sáng tỏ phép tắc của vua Văn Vương, 
vua Vũ Vương, trên thuận thiên thời, dưới hợp địa lý. Đức của 
Khổng Tử vĩ đại như trời đất, không có cái gì không chứa nổi, 
không có cái gì không che chở; lại giống như bốn mùa thay nhau 
luân chuyển, như mặt trời, mặt trăng thay nhau tỏa sáng”1. 

Đã có lúc người ta lấy đạo đức để làm phương tiện quản lý xã hội, 
giữ gìn trật tự xã hội. Đường lối đức trị của Khổng Tử đã từng phát 
huy tác dụng trong một thời gian dài và có ảnh hưởng sâu rộng đến 
nhiều nước trên thế giới. Ông từng nói: Nếu dùng pháp luật vào trị 
dân, quản lý xã hội thì người ta qui phục nhưng lại không có liêm 

1. Dương Hồng, Vương Thành Trung, Nhiệm Đại Viện, Lưu Phong 
(chủ dịch) (2003), Tứ Thư, Hà Nội, Nxb. Quân Đội Nhân Dân,  tr. 90.
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sỉ; nhưng nếu dùng đạo đức để trị dân, quản lý xã hội thì giống như 
sao bắc đẩu ở một nơi mà tất cả các ngôi sao khác hướng về nó cả.

Trong suốt các triều đại phong kiến Việt Nam, tư tưởng Nho 
giáo của Ngài Khổng Tử ảnh hưởng rất là sâu sắc đối với nước 
Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác. 

Ông chế định tam cang, ngũ thường, tam tòng, tứ đức để mọi 
người sống đúng theo khuôn phép, ngõ hầu tạo nên một xã hội 
ổn định trật tự, kết nối thành một thể thống nhất, giúp cho đất 
nước phát triển hưng thịnh. Nam giới phải tuân thủ tam cang, ngũ 
thường. Còn nữ giới phải tuân thủ tam tòng, tứ đức. 

Tam cang: Là ba mối quan hệ, quân thần (vua tôi), phụ tử (cha 
con), phu thê (chồng vợ), người đàn ông cần phải trung với vua, 
“trung là cội lớn của thiên hạ, hòa là đạo thông đạt của thiên 
hạ”2. Hiếu với cha mẹ, tổ tiên. Nghĩa với vợ.

Ngũ thường được hiểu như sau: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Nhân (仁): Là yếu tố cốt lõi về đạo đức của Nho gia. Khổng Tử 

chủ trương dùng nhân để cảm hóa con người và cải biến xã hội, 
đồng thời ông quan niệm, con người phải “sống đúng với mình 
và sống phải với người  đó chính là chữ nhân”. Với ý nghĩa đó, 
“nhân là đức tính hoàn thiện, là cái gốc đạo đức của con người, 
nên nhân chính là đạo làm người”3.

Nghĩa (義): Là lẽ phải, là những gì hợp với đạo làm người. Thể 
hiện vai trò, trách nhiệm và bổn phận của con người với nhau 
trong xã hội. Nên Khổng Tử nói: “Người quân tử làm việc cho đời, 
không nhất thiết phải làm việc gì, không nhất thiết phải bỏ điều gì, 
hễ hợp nghĩa thì làm”. Và “Người quân tử chỉ biết điều nghĩa, kẻ 
tiểu nhân chỉ biết điều lợi”4. 

2. François Jullien, Nguyên Ngọc (dịch) (2004), Minh Triết Phương Đông 
Và Triết Học Phương Tây, Đà Nẵng, Nxb. Đà Nẵng, tr. 70.
3. Doãn Chính (chủ biên) (2012), Lịch Sử Triết Học Phương Đông, Hà 
Nội, Nxb. Chính trị Quốc gia, tr. 259.
4. Dương Hồng, Vương Thành Trung, Nhiệm Đại Viện, Lưu Phong 
(dịch) (2003), Tứ Thư, Hà Nội, Nxb. Quân Đội Nhân Dân,  tr. 174.
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Lễ (禮): Là phép tắc, chuẩn mực hành vi của con người “cung 
kính mà thiếu lễ thì làm thân mình lao nhọc, cẩn thận mà thiếu lễ 
thì trở thành nhút nhát, dũng cảm mà thiếu lễ sẽ trở thành loạn 
nghịch, ngay thẳng mà thiếu lễ sẽ trở nên thô lỗ”5. Nên Khổng Tử 
quan niệm, lễ có mật thiết với nhân: “Nhân là chất, là nội dung, lễ 
là hình thức biểu hiện của nhân”6. 

Trí (智): Là sự sáng suốt, minh mẫn. Nhờ có trí, con người mới 
thi hành được điều nhân. “người có trí lực bậc trung trở lên có thể 
dạy cho họ những đạo lý cao sâu, người có trí lực từ bậc trung trở 
xuống không thể dạy cho họ những đạo lý cao sâu”7. Khổng Tử 
quan niệm nhân và trí không thể tách rời nhau. Nhân là yêu người, 
trí là biết người. Người nhân ắt có trí, nhưng người trí chưa chắc 
đã có nhân.

Tín (信): Là giữ đúng lời, đáng tin cậy, là thước đo. Một người 
dù tài ba nhưng không có uy tín thì cũng không thể tin tưởng được 
như chiếc xe không có chốt vậy. Nên Khổng Tử nói “Người xưa 
không để khinh suất khi nói ra, bởi sợ xấu hổ vì không thực hiện 
được lời mình đã nói”8. Người có nhân thì sống có nghĩa, tạo nên 
lễ, sanh ra trí và phản ánh bốn giá trị trên là tín.

Tam tòng: Là ba điều mà người phụ nữ phải sống cả đời theo 
đó, gồm: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”.

Tại gia tòng phụ: Người phụ nữ khi còn nhỏ ở nhà thì phải vâng 
theo cha mình.

Xuất giá tòng phu: Khi có hôn nhân thì phải trọn đời chung 
thủy và vâng theo ý chồng.

5. Dương Hồng, Vương Thành Trung, Nhiệm Đại Viện, Lưu Phong 
(dịch) (2003), Tứ Thư, Hà Nội, Nxb. Quân Đội Nhân Dân,  tr. 260.
6. Doãn Chính (chủ biên) (2012), Lịch sử triết học phương Đông, Hà Nội, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, tr. 267.
7. Dương Hồng, Vương Thành Trung, Nhiệm Đại Viện, Lưu Phong 
(dịch) (2003), Tứ Thư, Hà Nội, Nxb. Quân Đội Nhân Dân,  tr. 222.
8. Dương Hồng, Vương Thành Trung, Nhiệm Đại Viện, Lưu Phong 
(dịch) (2003), Tứ Thư, Hà Nội, Nxb. Quân Đội Nhân Dân,  tr. 177.
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Phu tử tòng tử: Khi chồng chết rồi thì phải theo con
Tứ đức: tứ là bốn; đức là tính tốt. Tứ đức là bốn tính nết tốt 

người phụ nữ phải có, là: công - dung - ngôn - hạnh.
Công: Khéo léo và làm giỏi trong việc làm.
Dung: giữ gìn sắc đẹp
Ngôn: dịu dàng và đúng đắn trong lời nói.
Hạnh: nhu mì có đức hạnh
Ngài Khổng Tử nói: luôn luôn khuyến khích mọi người học đạo 

lý “Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng vui”9 lấy 
đó áp dụng trong cuộc sống của mình cho trọn vẹn đạo làm người.

Ngài Khổng Tử  rất là thực tế, Ngài chú trọng vào xây dựng luân 
thường đạo lý, xây dựng tôn ti trật tự, nếp sống cho xã hội, chứ 
không đi sâu vào những điều huyễn hoặc mơ hồ “tìm tòi những sự 
bí ẩn, thi hành những việc lạ thường đặng cho đời sau khen mình 
có đạo thuật; ta không làm những việc ấy đâu”10. 

Bên cạnh Ngài Khổng Tử còn có Mạnh Tử, người rất là nổi 
tiếng và ảnh hưởng đạo đức xã hội Trung Hoa cổ đại.

Mạnh Tử (372 - 289 TCN) là triết gia Nho giáo Trung Hoa và 
là người tiếp nối Khổng Tử, đưa Nho Giáo lên địa vị cao, có tầm 
ảnh hưởng lớn trong xã hội. Ông được xem là Tổ thứ hai của Nho 
giáo. Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua 
Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, nay là thành phố Trâu 
Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cha mất sớm, mẹ là người 
nuôi dưỡng và giáo dục chặt chẽ, nghiêm túc. Chúng ta thường 
nghe về câu chuyện Mạnh mẫu đã ba lần chuyển nhà để tìm được 
môi trường tốt nhất giáo dục cho con của mình. Trong thời trăm 
hoa đua nở, giữa bao nhiêu trường phái khác nhau đang gây ảnh 
hưởng phổ biến thời đó như là Pháp gia, Nho gia, Mặc gia. Ở hoàn 
cảnh đó Mạnh Tử có những ý tưởng tinh hoa phát triển Nho giáo 

9. François Jullien, Nguyên Ngọc (dịch) (2004), Minh Triết Phương Đông 
Và Triết Học Phương Tây, Đà Nẵng, Nxb. Đà Nẵng, tr. 24.
10. François Jullien, Nguyên Ngọc (dịch) (2004), Minh Triết Phương 
Đông Và Triết Học Phương Tây, Đà Nẵng, Nxb. Đà Nẵng, tr. 34.
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đặc sắc chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Dân 
là trọng hơn cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn). Ông tin 
tưởng vào tính thiện của con người nên đưa ra thuyết nhân chi sơ 
tính bản thiện. Con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện. Khi 
lớn lên con người tương tác với hoàn cảnh xã hội xung quanh, chịu 
nhiều ảnh hưởng tạp nhiễm có thể thay đổi tính tình, những tính ác 
có thể phát sinh. Cho nên con người cần phải nên giữ gìn, dè dặt, 
tu dưỡng, sinh hoạt trong môi trường tốt thì mới giữ được những 
đức tánh hiền thiện của mình. 

Đạo làm vua quan như là phụ mẫu thương dân, mến dân, chăm 
lo cho dân. Dân là nước, vua quan là thuyền. Nước có thể nâng đỡ 
thuyền đi, cũng có thể nhấn chìm thuyền. hàng lãnh đạo của triều 
đại nào mà được lòng dân, được dân ủng hộ thì bền vững lâu dài và 
ngược lại. trong thời Chiến Quốc, nước nào cũng muốn mở mang 
bờ cõi, thống nhất thiên hạ nhưng theo Mạnh Tử việc này chỉ có 
thể thực hiện được thông qua các phương thức hòa bình. 

Quan	niệm	đạo	đức	của	Đạo	gia

Lão Tử (khoảng 580-500 TCN) Vị khai sáng Đạo giáo, tác 
giả của Đạo đức kinh (道德經), cuốn sách được xem là kinh điển 
chính yếu nhất của Đạo giáo. Đây là một trong ba tôn giáo Nho 
giáo, Đạo giáo, Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống tinh 
thần người Trung Hoa. 

Lão Tử là nhà triết học đầu tiên của Trung Hoa đã sử dụng khái 
niệm “Đạo” để chỉ cho Thực Thể Tuyệt Đối. Vượt ra ngoài ngôn 
ngữ tên gọi, nghĩ bàn. 
Mở đầu Đạo đức kinh, 
Ông viết: “Đạo khả đạo 
phi thường đạo. Danh 
khả danh phi thường 
danh”. Nghĩa là, Đạo mà 
có thể nói ra được không 
phải là đạo thường hằng 
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vĩnh cửu, Tên mà có thể gọi ra được không phải là tên thường hằng 
bất biến.  

Đạo và Đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: “Khổng Đức 
chi dung, duy Đạo thị tùng”11. (Nghĩa là) dáng của Đức lớn, theo 
cùng với Đạo. Trời đất muôn vật do Đạo mà sinh thành. Đạo là 
cái nguyên thủy, là căn nguyên và cốt lõi của muôn vật. Muôn vật 
đều khởi đi từ Đạo, đi theo Đạo và quay về Đạo.Đức là “mầm sống 
ngấm ngầm” trong vạn vật. Đạo thì sinh ra còn Đức thì nuôi nấng. 
Người sống có Đức là sống theo Đạo. Trong “Đạo đức kinh”, Lão 
Tử viết: “Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu”, 
nghĩa là: biết đủ thì không bị nhục nhã, biết dừng thì không gặp 
nguy hiểm, có thể được lâu bền. Biết đủ và biết dừng là một lối 
sống thanh nhàn có trí tuệ của người theo Đạo giáo. Thế nhân 
thường xô bồ dục vọng, tranh giành dẫm đạp lẫn nhau, gây ra biết 
bao chiến tranh phiền não, người đã thấm nhuần tư tưởng vô vi 
thì không theo lối sống đó: “Đạo trái nghịch với tình đời, Đức thì 
mềm dẻo không cạnh tranh”12.

Thế nhân thường chạy theo các dục quay cuồng, đứng núi này 
trông núi nọ. người biết Đạo thì sống tĩnh tại không cuống cuồng 
chạy theo làm nô lệ cho dục vọng: “Bất dục dĩ tịnh, Thiên hạ tương 
tự định”13 (Không ham muốn thì điềm tịnh, Thiên hạ sẽ tự yên).

Theo Đạo giáo người sống có đạo đức thì sống an nhiên, không 
tranh giành phần hơn, không phô trương bản ngã: “Bất tự hiện, cố 
minh. Bất tự thị, cố chương. Bất tự phạt cố hữu công. Bất tự căng, 
cố trường. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh”14 

11. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (2007), Đạo Đức Kinh, Hà Nội, Nxb. 
Hà Nội, tr. 18.
12. Tấn Tài - Phước Đức (biên dịch) (2006), Từ điển thuật ngữ Đạo giáo, 
Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, tr. 82.
13. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (2007), Đạo Đức Kinh, Hà Nội, Nxb. 
Hà Nội, tr. 31.
14. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (2007), Đạo Đức Kinh, Hà Nội, Nxb. 
Hà Nội, tr. 19.
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(nghĩa là) không phô trương, nên sáng; không tự cho mình đúng, 
nên hiển dương ở đời; không kể công, nên có công; không kiêu 
căng, nên (không bị ai hại, nhờ đó mà) trường tồn. Vì không tranh 
với ai, nên không ai tranh với mình. Do đó, con người cần phải áp 
dụng Đạo để sống, cư xử trong mọi hoàn cảnh trường hợp, thì thành 
tựu lớn lao và Đức sẽ dồi dào: “Tu chi ư thân, kì đức nãi chân; tu chi 
ư gia, kì đức nãi dư; tu chi ư hương, kì đức nãi trường; tu chi ư bang, 
kì đức nãi phong; tu chi ư thiên hạ, kì đức nãi phổ”15. (Lấy đạo mà tu 
thân thì đức sẽ đầy đủ; lấy đạo mà lo việc nhà thì đức sẽ có dư; lấy 
đạo mà lo việc làng xóm thì đức sẽ lớn ra; lấy đạo mà lo việc nước 
thì đức sẽ thịnh; lấy đạo mà lo việc thiên hạ thì đức sẽ phổ cập).

Sống với Đạo như thế thì Đức sẽ được trưởng dưỡng “bất chiến 
tự nhiên thành”: “Trọng tích đức tắc vô bất khắc”16 (Chứa được 
đức thì không gì là không thắng được).

Trang Tử (khoảng 369-298 TCN) tên thật là Trang Chu, Ông 
sống nhằm thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ của nhiều tư tưởng triết 
học Trung Hoa. Trang Tử viết ra hơn trăm ngàn câu chỉ trích cái 
học của Nho gia và phát huy học thuật của Đạo gia. Mục đích của 
Đạo giáo là cá nhân bên trong tự nhiên chứ không phải là cá nhân 
ở trong xã hội; theo Đạo giáo, mục đích cuộc sống đối với mỗi 
người là tìm cách điều chỉnh mình và hòa nhập với nhịp điệu của 
tự nhiên (và thế giới siêu nhiên), để theo đúng (Đạo) của vũ trụ, để 
sống hài hoà. Nó đối lập về nhiều mặt với chủ nghĩa đạo đức cứng 
nhắc của Khổng giáo.

Phong cách sống của Ngài Trang Tử ẩn dật mà khoáng đạt, trở 
về hòa hợp với tự nhiên, không tranh giành danh lợi, không dính 
vào những hệ lụy thế gian. Khác xa với tư tưởng Nho gia mang 
tính chất trần tục, đầy tính thực dụng thực tế, nỗ lực xếp đặt trật tự  
 

15. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (2007), Đạo Đức Kinh, Hà Nội, Nxb. 
Hà Nội, tr. 43.
16. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (2007), Đạo Đức Kinh, Hà Nội, Nxb. 
Hà Nội, tr. 48.
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xã hội. Trang Tử kế thừa và phát huy tư tưởng Lão Tử lên một tầm 
cao mới, sau này được mệnh danh là tư tưởng Lão-Trang: “Chỗ 
tương đồng của Lão tử và Trang tử là cả hai đều cùng một quan 
niệm về Đạo và Đức, và cả hai đều chống đối tư tưởng truyền 
thống và chế độ đương thời. Và, vì vậy mà Tư-Mã-Thiên đặt tên 
học - phái nầy là Đạo - Đức Gia, vì ông cho rằng hai quan niệm 
Đạo và Đức là nền tảng chung của Lão học”17. 

Người theo Đạo giáo không chạy theo vật dục thường tình, cho 
dù ở trong hoàn cảnh nghèo nàn nhưng vẫn không ưu phiền, cốt 
yếu là làm sao sống hợp với Đạo trưởng dưỡng cái Đức: “Trang 
tử bận áo vải mà vá, giày cột bằng dây gai… Gặp Ngụy-vương. 
Ngụy vương nói: Tiên-sinh khổ não thế ư? Trang tử nói: Nghèo, 
chứ không khổ-não. Kẻ sĩ có Đạo - Đức, Lão bao giờ khổ, áo rách, 
giày hư là nghèo, không phải khổ. Đó chẳng qua là vì không gặp 
thời mà thôi”18.

Do đó, trách nhiệm lớn nhất của mỗi người sống với đức và khi 
tu luyện hàm dưỡng đức bên trong thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài 
và cảm hóa những người xung quanh chứ không phải “trị quốc 
bình thiên hạ” như quan điểm của Nho gia: “Thánh nhân biết rằng 
mỗi vật trong đời đều có cái "Đức" của nó, và phận sự duy nhất 
của mỗi vật là phải biết gìn giữ cái "Đức" ấy nơi mình cho đầy đủ, 
nghĩa là lo sống cái sống ấy một cách triệt để và nuôi dưỡng nó 
được luôn luôn đầy đủ nơi trong. đức mà đầy đủ bên trong thì tự 
nhiên ứng hiện ra ngoài, thiên hạ nhờ đó mà tự hóa, đâu cần phải 
dùng lời nói mà hóa ai. Nên mới gọi là "đức sung phù", nghĩa là 
"đức mà đầy đủ nơi trong, thì người ở ngoài nhờ đó mà tự hóa; tự 
nhiên cảm hóa, không phải cần dùng đến lời mà dạy”19. 

17. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (dịch) (2013), Trang Tử - Nam Hoa 
Kinh, Hà Nội, Nxb. Trẻ, tr. 12.
18. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (dịch) (2013), Trang Tử - Nam Hoa 
Kinh, Hà Nội, Nxb. Trẻ, tr. 3.
19. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (dịch) (2013), Trang Tử - Nam Hoa 
Kinh, Hà Nội, Nxb. Trẻ, tr. 152.
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 BÌNH ĐẲNG VỀ SỰ TU HỌC  
 trong Phật giáo
	 	 	 	 	 THÍCH	NỮ	NHUẬN	ĐỊNH

Bình	đẳng	giai	cấp,	địa	vị

Xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ tồn tại sự phân chia vô cùng nghiệt 
ngã về rất nhiều mặt, từ giai cấp, địa vị, giàu nghèo, từ đó đức Phật 
đã thể hiện những quan điểm, tư tưởng và hành động khẳng định 
sự bình đẳng giữa con người với nhau, Ngài không đồng ý sự phân 
chia giai cấp về chủng tộc, ý hệ, về sự phân biệt đối xử giữa nam 
giới và nữ giới. Đức Phật đã bãi bỏ chế độ giai cấp và thiết lập giáo 
hội Ni chúng để nêu cao tinh thần bình đẳng giữa con người. Tư 
tưởng cao cả của Ngài hướng đến sự bình đẳng giữa con người với 
nhau, ý thức về việc không phân biệt giai cấp, có thể đưa xã hội 
đến với sự công bằng ở mức độ cao nhất. Theo đức Phật, tính chất 
căn bản của con người là giống nhau ở sự bình đẳng về cơ hội tu 
tập để được giải thoát, bình đẳng trước pháp luật, về quy luật sinh 
học, bình đẳng trước quy luật sanh, lão, bệnh, tử. Con người bình 
đẳng về cái chết dù thuộc giai cấp nào của xã hội:
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“Chẳng ai võ tướng, Bà la môn,
Nô lệ dân quê, hạng quét đường,
Hoặc có người nào nhờ đẳng cấp,
Không già, không chết, mãi trường tồn”1.

Như vậy, đức Phật đã thật sự đánh đổ sự phân chia giai cấp với 
câu nói bất hủ của Ngài: “Không có đẳng cấp trong dòng máu 
cùng đỏ, trong giọt nước mắt cùng mặn như nhau”2. Đây là sự cải 
cách tư tưởng một cách vượt bậc của Đức Phật đối với xã hội Ấn 
Độ lúc bấy giờ. Con người bị kèm kẹp, bị nghẹt thở, không thể 
ngoảnh mặt lên vì sự phân chia giai cấp này, nhất là đối với giai 
cấp Chiên Đà La. Ngài đã thay đổi, đã chấp nhận con người với 
lòng từ bi và bình đẳng, bởi đối với giáo lý Phật đà, con người 
cao thượng hay nhỏ bé không dựa trên giai cấp hay địa vị, bởi lẽ 
mọi con người đều có quyền sống, tự do, và tìm cầu hạnh phúc 
cho riêng mình. Bằng chứng hùng hồn nhất là trong tăng đoàn 
của ngài đã có những người xuất thân từ giai cấp hạ tiện như 
người gánh phân Nan-đề, thợ hớt tóc Ưu-ba-ly,... giúp cho họ tu 
hành và chứng được thánh quả. Đây là sự bình đẳng trên phương 
diện giải thoát giác ngộ, dù mọi người có ở giai cấp nào nếu bước 
vào con đường tu tập Phật pháp thì chỉ có một vị đó là vị giải 
thoát nếu người đó tu tập đến nơi đến chốn, “Phật đã từ bỏ giai 
cấp quyền quý đã thực hiện cuộc cách mạng xã hội, Phật không 
chấp nhận xã hội có phân chia giai cấp, vì Phật và chúng sanh 
đều bình đẳng”3.

Sự phân biệt giai cấp là do xã hội tạo nên, mỗi con người đều 
có quyền bình đẳng như nhau về mọi quyền lợi trên tinh thần nhân 
quả, nghiệp báo. Không phải do anh thuộc dòng dõi cao sang thì 

1. Kinh Tiểu Bộ 2, Thích Minh Châu dịch (1999), Tp. HCM, Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, tr. 301.
2. Thích Thiện Hoa (2003), Tám Quyển Sách Quý, Hà Nội, Nxb. Tôn 
Giáo, tr. 413.
3. Thích Minh Tuệ (2009), Phật và thánh chúng, Hà Nội, Nxb. Tôn giáo, 
tr. 22.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC 171

Xuân Nhâm Dần 2022 - TỪ QUANG TẬP 39 

anh mới sống, ăn, làm việc... và đặc biệt là ai cũng có thể giải thoát 
nếu tu tập: “... Tất cả mọi người trong trăm chủng tộc khác nhau 
ấy đều có thể mang bột tắm đến nước và tắm rửa, trừ khử các cáu 
bẩn cho thật sạch... tất cả những người trong trăm chủng tộc khác 
nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm mồi lửa, rồi lấy 
dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên”4. Sự bần tiện, xấu xa 
không phải do giai cấp hay ngược lại sự tốt đẹp thiện lành cũng 
không phải sinh ra mà sẵn có, tất cả là do nơi hành động và sự tác 
ý của mỗi cá nhân:

“Bần tiện không vì sanh,
Phạm chí không vì sanh,
Do hành thành bần tiện,
Do hành thành Phạm chí”5

Với tấm lòng từ bi cao cả, tinh thần bình đẳng, trí tuệ tuyệt 
vời này đã xây nên một đặc tính vị tha nhân bản trong Phật giáo. 
Những người con của Phật mãi không bao giờ lạnh lùng trước nỗi 
đau thương của tha nhân, luôn mở lòng để mang lại hạnh phúc cho 
họ bằng sức mạnh của thông điệp thương yêu, an lạc. Đây cũng 
là nguồn sức mạnh tạo ra cơ hội phát triển ngang bằng cho mọi 
con người, mọi sắc tộc, mọi tôn giáo. Với việc xác định mọi người 
đều có thể trở thành người tốt, người sống thật hạnh phúc nếu mọi 
hành động đều tốt đẹp, từ đó đức Phật đã gạt bỏ đi những sự áp 
bức bất công trong cuộc sống, thay đổi mọi chướng ngại trên con 
đường tìm cầu an lạc giác ngộ cho mình và cho người.

Bình	đẳng	trong	việc	xuất	gia	tu	học

Mọi giai cấp đều có sự chuyển hóa, sự tu tập và chứng được 
các quả vị giải thoát giác ngộ, cũng như lời Phật dạy: “Ví như,  
 

4. Kinh Trung A Hàm, Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa, Thích Minh Châu 
dịch (1992), Tp.HCM, VNCPHVN ấn hành, tr. 447.
5. Kinh Tiểu Bộ 1, Thích Minh Châu dịch (1999), Tp.HCM, Nxb. Tp. 
HCM,tr. 506.
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này Pahàràda, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông hằng, 
sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, Sông Mahì, các 
con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển 
lớn. Cũng vậy, này Pahàràda, có bốn giai cấp: Sát-đế-lỵ, Bà-
la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố, họ từ 
bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những Sa-môn Thích 
tử.”, và “biển lớn chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, này Pahàràda, 
Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát”6. Như vậy, mọi 
giai cấp dù ở địa vị nào nếu khi chấp nhận nỗ lực tu tập, sống an 
trú chánh niệm trong giáo pháp thì sẽ thoát được khổ đau và đạt 
đến niềm an vui thật sự.

Sự phân chia giai cấp được xóa bỏ khi mọi người gia nhập tăng 
đoàn, tu tập đạt Thánh quả: “Đoàn thể đặc biệt do Phật lập nên 
gọi là Thánh chúng (Àrya sangha), với chủ đích đó là cái nôi của 
những con ngườicao quý. Vì truyền thống Bà-la-môn đã được thiết 
lập kiên cố, nên giai cấp bấy giờ đã được phân chia thật rõ rệt. Bởi 
lẽ đó, đức Phật luôn xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệtgiữa Bà-la-môn (đạo sĩ) và võ tướng, hay 
giữa chủ và tớ. Ai đã được nhận vào hàng tăng chúng đều có cơ 
hội học hỏi và tu tập như nhau”7. Thật ra “con người giống nhau, 
nhưng không phải là không khác nhau”. Bởi vì giống nhau về cơ 
hội nhưng khác nhau về việc lựa chọn sự hành động, con người 
vốn dĩ hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn hành động của mình. 
Khi đánh giá một con người chúng ta dựa vào sự cao quý, đạo đức 
và trí tuệ cao thấp của người ấy:

“Chúng sanh tin giai cấp,
Sát đế lỵ tối thắng,

6. Kinh Tăng Chi Bộ 3, Thích Minh Châu dịch (2005), Hà Nội: Nxb. Tôn 
Giáo, tr.562-563.
7. Junjiro Takakusu (2007), Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo, Tuệ Sỹ dịch, 
Tp.HCM, Nxb. Phương Đông, tr 34.
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Ai đủ cả trí, đức,
Tối thắng giữa Nhân, Thiên”8

Như vậy, khi thực hành theo các quy luật đạo đức thì mọi người 
khen ngợi, tán dương:

“Nghiệp, minh và Chánh pháp,
Giới, tối thượng sanh mạng,
Khiến chúng sanh thanh thịnh,
Không phải do giai cấp,
Không phải do tài sản”9

Đức Phật là vị Thầy cao cả đầu tiên trong chủ nghĩa bình đẳng 
vị tha của nhân loại: “Chính đức Phật lần đầu tiên đã cố hủy 
bỏ chế độ nô lệ và kịch liệt phản đối hệ thống giai cấp hủ lậu 
đã mọc rễ sâu xa trên mảnh đất Ấn Độ. Theo giáo lý đức Phật, 
người trở thành kẻ hạ tiện hay cao quý không phải do giòng dõi 
mà do hành vicủa mình. Giai cấp hay màu da không làm cản trở 
một người muốn trở thành một Phật tử hay gia nhập Tăng đoàn. 
Người chài lưới, kẻ đổ rác, gái giang hồ, cả đến những võ tướng 
và những người Bà la môn, đều tự do gia nhập tăng đoàn, được 
hưởng sự đối xử bình đẳng, và cũng được giao cho những địa vị 
tương xứng”10.

Bằng tâm bình đẳng, không giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, 
nước mắt cùng mặn, Đức phật đã không phân biệt khi thâu nhận 
đệ tử, tất cả người dẫu thuộc giai cấp tôn quý hay giai cấp thấp 
nhất như người thợ hớt tóc Ưu-ba-ly, người gánh phân, đều thâu 
nhận vào tăng đoàn. Tất cả các thành viên trong tăng đoàn đều 
sống trong tinh thần lục hòa, mọi giai cấp, chủng tộc đều biến mất 
ở đây, giống như trăm sông đổ về biển, chỉ có vị mặn. Tăng đoàn 

8. Kinh Trường Bộ II, Thích Minh Châu dịch (1991), Tp. HCM, VNCPH. 
Việt Nam, tr.413.
9. Kinh Trung Bộ II, Thích Minh Châu dịch (2012), Hà Nội, Nxb. Tôn 
Giáo, tr. 605.
10. Ban hoằng pháp trung ương (2001), Phật Học Cơ Bản, tập 4, Tp.HCM, 
Nxb. TP. Hồ Chí Minh, tr 264-265.
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cũng vậy chỉ có sự thanh tịnh hòa hợp. Đức Phật là một biểu tượng 
chói sáng đức tánh từ bi, trí tuệ, dũng mãnh, bình đẳng, giải thoát 
khỏi ưu, bi, khổ, não.

Với việc cho tất cả các giai cấp được gia nhập giáo đoàn và 
trực tiếp học tập dưới sự hướng dẫn của đức Phật, các cá nhân dù 
trong giai cấp nào khi được tu tập theo một trình tự, đúng phương 
pháp đều có khả năng hiểu biết và giác ngộ: “Nghe pháp đúng 
thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. 
Bốn thời gian này, này các Tỳ- kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận 
chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc”11. Sau khi tự 
thân nỗ lực học tập và thực hành lời dạy của Phật các vị ở giai 
cấp thấp đã chứng được các Thánh quả như: “Tôn giả Ưu- ba- ly, 
vốn là thợ hớt tóc của các Hoàng thân, đã đắc A- la- hán quả 
và đã chủ trì Luật tạng của Giáo hội; Tôn ni Patacara (người 
không khố) điên cuồng vì đau khổ, sau khi đến với Thế Tôn và 
Tăng chúng, đã đắc A- la- hán quả, trở thành một vị thuyết pháp 
giỏi có tác dụng lớn, độ được hơn năm trăm tôn Ni khác đắc A- 
la- hán. Các kỹ nữ như Vimala và Ambapali đều được Thế Tôn 
cho xuất gia và đều chứng đắc quả vị tối thượng. Kẻ đã một thời 
làm tướng cướp như trường hợp Tôn giả Angulimala (Vô Não) 
cũng chứng Thánh quả”12. Từ đó, chứng minh rằng chánh pháp 
của Phật đưa con người xích lại gần nhau hơn, xóa bỏ các vách 
ngăn về tôn giáo sắc tộc, hướng đến cùng chung sống trong mối 
quan hệ đoàn kết, từ bi, trao đổi xây dựng và cùng nhau phát 
triển trong đời sống giải thoát.

Ấn Độ là quốc gia không những bảo thủ về giai cấp mà còn bảo 
thủ chế độ trọng nam khinh nữ. Họ mặc định người phụ nữ như  
một con robot để làm việc nhà, là thú vui của nam giới, là một bộ  
 

11. Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, Thích Minh Châu dịch (1996), Tp.HCM, 
VNCPH. Việt Nam, tr. 81.
12. Thích Chơn Thiện (2009), Phật học khái luận, Cà Mau, Nxb. Phương 
Đông, tr. 81.
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máy có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. Phụ nữ từ khi sanh 
ra cho đến lúc lấy chồng, họ sống trong những nguyên tắc ước lệ 
của văn hóa Ấn Độ cổ đại. Phụ nữ chính là nô lệ trung thành, phục 
vụ mọi ý muốn của chồng, thậm chí bị tước quyền sống khi người 
chồng qua đời. Đó là một sự thật đau khổ của số phận người phụ 
nữ lúc bấy giờ:

“Theo triết lý Bà-la-môn giáo, nền tảng là bốn bộ Vệ-đà, xem 
phụ nữ là nguồn gốc của mọi sự rắc rối cho chính đấng sinh thành 
ra họ, chỉ là kẻ sinh con cho cha mẹ chồng, là vật sở hữu của nam 
giới, sinh ra là để tùy thuộc và phục tùng nam giới mà không có 
bất kỳ sự kính trọng hay danh dự nào”13.

Trước cuộc sống đầy tủi nhục, người phụ nữ bị mất đi cái quyền 
tự do của một con người. Đức phật xuất hiện đã làm thay đổi được 
hệ tư tưởng phân biệt nam nữ. Cái quyền được làm mẹ, làm vợ của 
phụ nữ một lần nữa được trỗi dậy để khẳng định vị trí quan trọng 

13. Thích Viên Trí (2006), Ấn Độ Phật giáo sử luận, Tp.HCM, Nxb. 
Phương Đông, tr. 133.



TỦ SÁCH PHẬT HỌC176

TỪ QUANG TẬP 39 - Xuân Nhâm Dần 2022

của mình trong ngôi nhà và ngoài xã hội. Ngài còn dạy cách ứng 
xử của mọi thành viên trong gia đình, giữa người chồng đối với 
người vợ và ngược lại, để từ đó đem lại một mái ấm thật hạnh phúc 
ấm êm. 

Khi đồng ý cho nữ giới xuất gia là đức Phật đã khẳng định 
quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Bởi Ngài nhận thấy người nữ 
vẫn có khả năng giác ngộ và chứng quả như nam giới. Đây thật 
sự là một cuộc cách mạng về giới tính đầy nhân văn của Phật, 
một việc làm thiêng liêng duy nhất và chưa từng thấy trong rất 
nhiều hệ thống tôn giáo, cũng như các trường phái tư tưởng được 
biết trước và trong thời Phật tại thế. Do vì thân phận người nữ 
ngày xưa không được coi trọng, luôn bị xem thường. Bà la môn 
giáo xem phụ nữ như là vật sở hữu của nam giới, sinh ra để phục 
tùng cho nam giới mà thôi và “cuối thời Veda và thời kỳ sử thi, 
phụ nữ phải chết theo chồng”14. Đức Phật đã khẳng định các vị 
nữ giới khi xuất gia vẫn chứng được các quả vị giải thoát như 
nam giới được chứng minh qua việc Ni đoàn được thành lập có 
“thập đại đệ tử Ni”, lưu truyền những bài thuyết pháp và kệ ngôn 
chứng đắc trong “trưởng lão Ni kệ”. Về câu chuyện vua Pasenadi 
nước Kosala có con gái và vua không được hoan hỷ nên Phật đã 
dạy con gái vẫn sẽ tốt đẹp hơn con trai nếu người ấy đầy đủ trí 
tuệ và đức hạnh:

“Này Nhân chủ, ở đời,
Có một số thiếu nữ,
Có thể tốt đẹp hơn,
So sánh với con trai,
Có trí tuệ, giới đức”15. 

14. Hoàng Tâm Xuyên chủ biên (1999), Mười tôn giáo lớn trên thế giới, 
Tp.HCM, Nxb. Chính Trị Quốc Gia, tr. 176.
15. Kinh Tương Ưng 1, Thích Minh Châu dịch (1991), Tp.HCM, VNCPH. 
Việt Nam, tr. 194.
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   CHỮ “THỌ” 
   ngày Tết

  	 	 VŨ	THANH	THANH

Dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác có truyền 
thống kính trọng người già, xem người già, người có tuổi 

là người có nhiều kinh nghiệm, người hiểu biết. Cho nên dân gian 
thường nói: “Kính lão đắc thọ” hay “Kính già, già để tuổi cho”... 
Vào những dịp Tết, người ta hay chúc nhau mọi sự tốt lành. Trẻ 
con thì được chúc mau lớn nên người, người làm ăn thì được chúc 
buôn bán phát đạt, người đi học thì được chúc học hành tấn tới, đỗ 
đạt, làm quan... Đặc biệt là những người già cả thường được chúc 
có sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Đó là ước nguyện muôn 
đời mà con người mong ước vươn tới. Khỏe mạnh, sống lâu người 
ta gọi là “Thọ”. Vậy, nguồn gốc chữ “Thọ” như thế nào tưởng 
cũng nên tìm hiểu qua đôi chút cho biết.

Ngày xưa, khi các điều kiện về y tế chưa phát triển, con người 
cũng chưa có ý thức lắm về việc học hỏi và vận dụng các kiến thức 
về y học để chăm sóc cho sức khỏe của mình, nên con người sống 
không mấy thọ. Một số bệnh ngày nay, y học xem rất thông thường, 
nhưng ngày xưa là đã khá trầm trọng. Việc con người thời xưa sống 
đến 50 tuổi là một việc đáng mừng nên tổ chức tiệc ăn mừng, mà 
người ta gọi là mừng thọ, mừng thọ ngũ tuần, lục tuần... Về nguồn 
gốc của chữ “Thọ” thì theo truyền thuyết là nó bắt nguồn từ Trung 
Quốc, vào thời vua Phục Hy. Vua Phục Hy căn cứ vào Hà Đồ trên 
lưng con long mã nổi trên sông Hoàng Hà đặt ra tám quẻ và sáng tạo 
ra lối chữ long thư (hình dáng ngoằn ngoèo và dài như con rồng). 
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Rồi tiếp đến các hoàng đế sau lập ra các kiểu chữ điểu tích (kiểu 
vết chân chim), quy thư (kiểu hình con rùa), khoa đẩu (kiểu hình 
dài như nòng nọc)... Các kiểu chữ này đều được tạo ra trên nguyên 
tắc lục thư (sáu cách cấu tạo nên chữ Hán: tượng hình, chỉ sự, hội ý, 
hình thanh, chuyển chú và giả tá). Từ đời nhà Thương, chữ “Thọ” 
đã được sử dụng mặc dù còn rất thô sơ, chưa có hình thể hoàn chỉnh 
như bây giờ. Như chúng ta đã biết, chữ Hán là một thứ chữ tượng 
hình, ý nghĩa của nó nằm ngay trong hình thể của chữ, cho nên khi 
khái niệm về chữ “Thọ” ra đời, người ta cảm thấy rất khó khăn khi 
cụ thể hóa nó cho trọn ý nghĩa và hình thể của chữ. Vì vậy, người 
ta bèn mượn chữ “Trù” trong chữ giáp cốt để ghi khái niệm chữ 
“Thọ”. “Trù” có nghĩa là luống đất, mà luống đất thì chạy dài, uốn 
lượn theo địa hình trồng trọt, với hàm ý lâu dài, bền chặt, tốt tươi. 
Với hàm ý đó nên chữ “Trù” dễ dàng được chấp nhận sử dụng để 
diễn đạt cho khái niệm của chữ “Thọ”. Về sau, người ta cảm thấy 
bất tiện vì một chữ mà diễn đạt hai nghĩa hoàn toàn khác nhau, dễ 
gây hiểu lầm và khó phân biệt, nên người ta đã ghép thêm một chữ 
“Lão” (nghĩa là già) vào phía bên trên để chỉ ý. Như vậy, chữ “Thọ” 
lúc đầu là chữ hình thanh, sau này chuyển sang loại chỉ sự. Kể từ 
đó chữ “Thọ” không có sự thay đổi gì nữa và được sử dụng rộng rãi 
trong suốt chiều dài lịch sử và cho mãi đến sau này.

Vì chữ “Thọ” hàm nghĩa tốt, nên nó được mọi người ưa thích 
và sử dụng trong các lễ hiếu hỉ, khao vọng, tết nhất. Người ta chúc 
nhau “Bách niên giai lão”, “Phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn”... 
với hàm ý khỏe mạnh, sống có nhân đức, nhân nghĩa được trường 
thọ với đời.

Cũng từ đó chữ “Thọ” được tôn vinh, nó được in trên thiệp, 
trên tranh... với các kiểu chữ khác nhau tạo cho nó thêm diễm lệ, 
viên mãn và giá trị của nó cũng được nâng lên. Rồi trong những 
ngày Tết Nguyên đán, người ta mua chữ “Thọ” về dán ở nhà, mua 
tranh Phước-Lộc-Thọ về treo, cũng như trưng tượng Phước-Lộc-
Thọ... Tất cả nhằm hướng tới một năm mới tốt lành, an khang 
thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi... 
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NHỮNG DANH NHÂN ĐẤT VIỆT
      TUỔI DẦN

ĐẶNG	TRUNG	THÀNH	tổng hợp

Có thể nói năm Dần rất đặc biệt trong Thập nhị chi, vì là năm 
sinh của nhiều danh nhân kiệt xuất nước Việt Nam. Họ đến 

từ mọi ngành nghề khác nhau và để lại cho hậu thế những công lao 
vô cùng to lớn, cũng như giá trị về văn hóa, lịch sử. Trong đó phải 
kể đến vị lãnh tụ Hồ Chí Minh:

Chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm Canh Dần 
(19/5/1890 - 2/9/1969), còn được nhân dân gọi tên 
thân thương là Bác Hồ, quê ở làng Kim Liên, xã Nam 
Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 

An. Tên lúc nhỏ của Bác là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là 
Nguyễn Tất Thành. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng, Bác lấy 
tên là Nguyễn Ái Quốc và cùng nhiều bí danh, bút danh khác.

Công lao to lớn của Người không sao kể xiết. Chính nhờ Người 
ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911, mới có một Đảng Cộng 
Sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930). Bác đã vạch ra đường lối 
chính trị đúng đắn, giúp nhân dân thoát khỏi ách nô lệ của giặc 
ngoại xâm, xây dựng nên một đất nước, một dân tộc Việt Nam phồn 
thịnh như hôm nay. Người là anh hùng dân tộc, lãnh tụ kính yêu, bậc 
thầy quân sự được nhiều quốc gia trên thế giới nể trọng, ngưỡng mộ.

Ngoài sự lãnh đạo tài tình, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn, 
nhà thơ, nhà báo có nhiều tác phẩm viết bằng nhiều thứ tiếng: Việt, 
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Anh, Pháp, Nga, Trung… Các tác phẩm nổi tiếng của Bác: Bản án 
chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Nhật ký trong tù...

Vua	Trần	Thái	Tông

Trần Thái Tông sinh năm Mậu Dần (1218-
1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần, tên thật 
là Trần Bồ, sau đổi thành Trần Cảnh. Ông còn 
là nhà nghiên cứu Phật học, nhà thơ. Quê quán 
Trần Thái Tông ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là Mỹ 
Lộc, Nam Định). Làm vua từ năm 7 tuổi (năm 1225), ở ngôi 32 
năm, làm Thái Thượng hoàng 19 năm, trước khi truyền ngôi cho 
con là Thái tử Trần Hoảng (sau là Vua Trần Thánh Tông).

Ông đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt chống lại cuộc xâm lược lần 
thứ nhất của quân Nguyên Mông. Với thắng lợi vẻ vang lưu truyền 
sử sách, đức vua Trần Thái Tông trở thành một vị minh quân. Ông 
còn được sử sách Phật giáo tôn xưng như bậc Thiền sư. Vua Trần 
Thái Tông để lại cho đời sau một số tác phẩm như: Khóa hư lục, 
Thiền tông chỉ nam, Lục thời sám hối khoa nghi...

Thiền	sư	Tuệ	Trung	Thượng	Sĩ

Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ sinh năm Canh 
Dần (1230-1291), tên thật là Trần Tung (hay Trần 
Quốc Tung), là con trưởng của An Sinh Vương 
Trần Liễu, anh ruột của Hưng Đạo đại vương Trần 

Quốc Tuấn và Hoàng hậu Nguyễn Thánh Thiên Cảm, tước hiệu 
Hưng Ninh Vương. Ông là người hướng dẫn Vua Trần Nhân Tông 
vào cửa thiền; tham gia cả 3 lần kháng chiến chống Nguyên Mông. 
Sau khi kháng chiến thành công, ông được phong chức Tiết Độ Sứ 
cai quản phủ Thái Bình, nhưng không lâu sau ông lui về ấp Tịnh 
Bang lập Dưỡng Chân Trang để tu học Pháp Thiền.

Ông được Vua Trần Thánh Tông tôn làm Đạo huynh. Nhiều 
áng thơ-bài kệ do ông sáng tác được kiết tập trong Thượng Sĩ Ngữ 
Lục được lưu truyền rất nổi tiếng.
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Nhà	Sử	học	Lê	Văn	Hưu

Lê Văn Hưu sinh năm Canh Dần (1230-
1322), tại làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, (nay 
là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa). Thuở nhỏ, Lê Văn Hưu khôi ngô 

tuấn tú, tư chất thông minh. Khoa thi Đình năm Đinh Mùi (năm 1248) 
ông đã đỗ Bảng Nhãn (sau Trạng Nguyên) chỉ mới 18 tuổi.

Sau khi thi đỗ, ông được vua giao trọng trách giữ chức Kiểm 
pháp quan (trông coi việc Hình luật), rồi Hàn lâm Viện học sĩ, 
kiêm Quốc Sử Việt giám tu. Năm 1272, ông đã hoàn thành việc 
biên soạn Đại Việt Sử ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta ghi 
lại những việc cốt yếu trong một thời gian lịch sử dài gần 15 thế 
kỷ, từ thời Triệu Đà (từ năm 136 trước Công nguyên đến thời 
Lý Chiêu Hoàng năm 1225), tất cả gồm 30 quyển và được Trần 
Thánh Tông xuống chiếu ban khen. Tuy bộ sách này không còn 
nhưng nhờ nó mà sử gia Ngô Sĩ Liên đã dựa vào để soạn bộ Đại 
Việt sử ký toàn thư.

Danh	sĩ	Ngô	Thì	Nhậm

Ngô Thì Nhậm sinh năm Bính Dần (1746-
1803), là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê - Tây Sơn, 
tự là Hy Doãn, hiệu Đạt Hiên, còn gọi là Ngô 
Thời Nhiệm, người có công lớn trong việc giúp 
triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ông xuất 
thân gia đình vọng tộc chốn Bắc Hà, là con Ngô 
Thì Sĩ, quê ở Thanh Oai, Hà Tây (nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội).

Ông thi đỗ giải Nguyên năm 1768, rồi Tiến sĩ Tam giáp năm 
1775, Ngô Thì Nhâm được bổ nhiệm làm quan Bộ Hộ dưới triều 
Lê -Trịnh. Năm 1790, Vua Quang Trung mất, ông lui về nghiên 
cứu Phật học. Đến khi Gia Long tiêu diệt nhà Tây Sơn, ông và một 
số viên quan triều Tây Sơn bị đánh bằng roi đến chết tại Văn Miếu 
Quốc Tử Giám. Tác phẩm còn để lại của ông: Hải Dương chí lược, 
Hy Doãn thi văn tập, Xuân Thu quản kiến...
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Nhà	bác	học	Phan	Huy	Chú

Phan Huy Chú sinh năm Nhâm 
Dần (1782-1840), là nhà thơ, nhà bác 
học thế kỷ XIX, tự là Lâm Khanh 
hiệu Mai Phong, sinh tại làng Thụy 
Khê, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây 
(nay là Hà Nội). Ông là con của Phan 
Huy Ích, nổi tiếng hay chữ từ nhỏ, thi 

đỗ Tú tài năm 1821. Vua Minh Mạng biết tiếng, triệu ông vào kinh 
làm biên tu ở Viện Hàn lâm.

Năm 1824, ông được cử làm Phó sứ sang nhà Thanh (Trung 
Quốc). Năm 1828, làm Phủ thừa phủ Thừa Thiên, Hiệp trấn Quảng 
Nam… Đời quan trường của Phan Huy Chú lúc thăng, lúc trầm, 
nên sinh chán nản, ông từ quan về làng dạy học, viết sách. Bộ sách 
Lịch triều Hiến chương loại chí, gồm 49 quyển với 10 năm biên 
soạn là công trình biên khảo đồ sộ của ông. Ngoài ra, ông còn biên 
soạn các cuốn sách khác như: Hoàng Việt dư địa chí, Hoa thiều 
ngâm lục, Hoa trình tục ngâm.

Nhà	báo	Ngô	Đức	Kế

Ngô Đức Kế sinh năm Mậu Dần (1878-
1929), là chí sĩ yêu nước, nhà báo, hiệu Tập 
Xuyên, quê Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông 
xuất thân từ một nhà nho yêu nước, đỗ Tiến 
sĩ năm 1901, nhưng không ra làm quan.

Theo ý của Phan Bội Châu, ông đã 
cùng Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Hân mở Triều Dương thương 
điếm ở Vinh, buôn bán hàng nội, trợ cấp kinh phí, liên kết với 
các đồng chí trong phong trào Đông Du. Năm 1908, ông bị bắt 
và đày ra Côn Đảo 13 năm. Năm 1922, ông ra Hà Nội làm chủ 
bút tờ Hữu Thanh đối chọi với tờ tạp chí Nam Phong. Báo bị 
đóng cửa, ông mở Giác Quần Thư xã (năm 1926), xuất bản một 
số sách tiến bộ: Phan Tây Hồ di thảo, Đông Tây vĩ nhân. 
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             Những điều thú vị 
   về “ông ba mươi”
	 	 	 	 	 	 TRẦN	THÁI	HỌC	

(tổng hợp nhiều nguồn)

1. Hổ có nhiều tên gọi, trong đó có tên dân gian tại Việt Nam 
là “Ông ba mươi”. Hổ là loài mèo lớn nhất trên Trái đất. 

2. Thế giới có 9 phân loài hổ. Đó là hổ Java, hổ Bali, hổ Đông 
Dương (hổ Corbett), hổ Caspi (hổ Ba Tư), hổ Sumatra, hổ Bengal, 
hổ Siberia (hổ Amur), hổ Hoa Nam (hổ Hạ Môn), hổ Mã Lai. Hổ 
Hoa Nam được coi là tổ tiên của loài hổ, riêng châu Phi không hề 
có hổ. Thế nhưng ba phân loài đã tuyệt chủng. Hổ Bali không còn 
có trong thiên nhiên từ những năm 1940, hổ Caspi và hổ Java “biệt 
tăm” vào những năm 1970. 

3. Hiện nay, nguy cơ tuyệt chủng của hổ thuộc loại cao nhất 
trong muôn loài. Hổ Hoa Nam chỉ còn khoảng 60 con trong các 
vườn thú và khoảng 20 con trong thiên nhiên (và đã hai thập kỷ 
qua, chưa ai trông thấy con nào). 

4. Một con hổ nuôi có thể sống đến 20 năm, trong khi sống 
trong tự do chỉ thọ từ 10 đến 15 năm. 

5. Do tuyết lạnh, hổ Siberia lông rất dày và to lớn nhất. Chúng 
dài trung bình 2,75m và nặng chừng 245kg. Tiếp đó là hổ Bengal, 
dài 2,7m và nặng 218kg. Hổ Sumatra nhỏ nhất, chỉ dài 2,4m và 
nặng 113kg. Nặng kỷ lục là một bác hổ Siberia, những 465kg. 

6. Về dân số thì hổ Bengal đông nhất, khoảng 3.000 con. Và ít 
nhất là hổ Hoa Nam, khoảng 60 con.
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7. Nước bọt hổ là chất sát trùng rất mạnh, được chúng dùng 
làm sạch và chữa vết thương. 

8. Hổ sống đơn độc, theo kiểu “Rừng nào cọp nấy” trên một 
lãnh địa riêng. Trung bình một con hổ cần 160km2 để sống. Chúng 
đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách tưới nước tiểu lên gốc cây 
rất khai hoặc cào mạnh lên thân cây. Mùi nước tiểu đánh dấu lãnh 
thổ là một “mật mã” mà chỉ những con hổ khác mới hiểu được. Nó 
thông báo “không cho phép vượt qua” hoặc “cho phép” khi muốn 
tìm vợ (hoặc chồng) trong mùa giao phối. Lãnh địa của hổ đực bao 
trùm lên lãnh địa của nhiều con hổ cái. 

9. Hoa văn vằn vện trên thân mỗi con hổ một khác, như dấu 
vân tay của người vậy. Nếu cạo lông hổ đi thì khi mọc lại, bộ trang 
phục vẫn y như cũ. 

10. Trong các giác quan, tai hổ thính nhất. Mắt hổ vào ban đêm 
tinh hơn mắt người đến 6 lần. Nanh hổ dài 8-9cm, hàm hổ khỏe, có 
thể ngoạm sâu và làm gãy xương sống bất cứ con mồi nào. Vuốt hổ 
sắc, gân chân hổ rất dai và bền (để giữ mồi và làm nó vẫn đứng vững 
khi đã bị bắn chết). Đuôi hổ dài bằng nửa thân, giữ thăng bằng khi 
nó lao vào con mồi (cũng như để thông tin cho đồng loại). 

11. Hổ săn mồi chẳng khéo lắm đâu. 20 lần đuổi theo con mồi, 
may ra mới 1 lần thu được chiến lợi phẩm. Chúng khoái nhất là thịt 
lợn, hươu nai, trâu bò, sau mới đến thỏ và cá. Để no nê, một bữa phải 
27,2kg thịt. Khi ăn thừa, hổ giấu hoặc chôn vùi nơi nào đó để dành 
cho bữa sau. Nhưng cũng có thể nhịn cả tuần liền. Chỉ hổ Ấn Độ là 
thích ăn thịt người. Mỗi năm ở đây có chừng 50 người bị hổ ăn thịt. 

12. Hổ thường ngủ 18 tiếng mỗi ngày, thích bơi lội và đắm 
mình trong dòng nước mát.

13. Hổ cái mang thai 102-106 ngày và thường sinh 2-3 con, 
nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Tỷ lệ đực/cái là 1/1, hổ con mới đẻ 
chưa mở mắt và lớn rất nhanh, tăng khoảng 100g/ngày. 12-13 tuần 
bắt đầu biết rượt đuổi và vật lộn nhau để học cách săn mồi. nhưng 
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vẫn bám đuôi mẹ khi đã 2, 3 tuổi, để được mẹ bảo vệ, nếu không 
có thể bị các hổ đực khác ăn thịt. Khi 3 tuổi, hổ bắt đầu trưởng 
thành. Một gã hổ đực có thể "yêu" 6 lần trong một giờ. Có lẽ đó 
là lý do để Đông y coi sản phẩm từ hổ là thuốc bổ dương chăng? 

14. Ngày quốc tế về bảo tồn hổ hay còn gọi là Ngày quốc tế 
hổ, là ngày 29/7 hàng năm (bắt đầu từ năm 2010).

15. Trong Đông y, các bộ phận của hổ được dùng làm ra các 
thứ thuốc quý dựa trên những lời đồn đại đã trên 1.000 năm nay, 
nhưng chẳng có dẫn chứng khoa học nào chứng minh cho những 
điều đó. Nanh và vuốt hổ dùng làm đồ trang sức hoặc trừ tà. 

16. Xưa nay, hổ đều bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Từ đầu 
thế kỷ XX đến nay, ít nhất 100.000 con hổ đã bị bắn hạ. 

17. Từ năm 1959, hầu như ở những nước có hổ sinh sống đều 
có đạo luật bảo vệ hổ, phạt nặng việc buôn bán hổ để thỏa mãn 
đòi hỏi của “thị trường hổ”. Từ năm 1960 đến 1984, tại Hoa Nam, 
người ta đã tịch thu 3.000 bộ da hổ. Hổ Bengal trung bình mỗi 
ngày bị giết một con. 

18. Thế nhưng nạn săn bắt trộm vẫn diễn ra. Những nước tiêu 
thụ các bộ phận cơ thể hổ chủ yếu là Trung Quốc (và Đài Loan), 
Hàn Quốc, Nhật Bản. Còn thuốc và sản phẩm Đông y từ hổ có thể 
mua tại khắp nơi trên thế giới kể cả Anh, Mỹ, Tây Âu, Australia… 
Một nhà máy rượu ở Đài Loan mỗi năm nhập khoảng 2.000kg 
xương hổ, tương đương 100 đến 200 con hổ bị giết hại và sản xuất 
ra 100.000 sản phẩm rượu ngâm cao hổ cốt.. 

19. Hổ trong các sở thú trên thế giới hiện nhiều hơn hổ trong 
thiên nhiên hoang dã. Riêng tại nước Mỹ, số hổ nuôi nhiều gấp đôi số 
hổ sống tự do trong rừng hiện nay. Ngoài số hổ nuôi công khai, nhiều 
nước châu Á còn nuôi hổ bất hợp pháp vì mục đích thương mại.

20. Hổ đóng vai trò văn hóa tâm linh sâu sắc ở nhiều quốc gia 
châu Á nên dân có tục thờ hổ ở miếu, chùa, đình. Hổ xám (hùm 
xám) được xem là loài hổ dũng mãnh nhất đi vào huyền thoại. 
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  MÓN QUÀ 
  cuối năm
	 	 	 	 	 NGUYỄN	QUỐC	NGUYÊN

- H ậu, dậy mau! Tới giờ đi làm rồi kìa.
Nó giật mình thức dậy bởi câu đánh thức to tiếng của 

bạn mình. Mặt vẫn còn ngái ngủ, nó nhìn lên đồng hồ treo tường:
- Ôi chết, 5 giờ chiều rồi cơ à? Sao mày không đợi 6 giờ rồi gọi 

tao dậy luôn hả thằng quỷ?
Thằng Bình, bạn cùng phòng với nó đang sửa soạn quần áo đi 

làm, bực mình nói:
- Mày có biết tao gọi mày bao nhiêu lần không? Đã bảo là lo 

ngủ bù để chiều đi làm mà mày vẫn cắm đầu cắm cổ vào mấy 
quyển truyện tranh. Giờ còn trách gì nữa?

- Tao biết… nhưng mà buồn quá, mày ạ! Đọc để giải khuây, 
chứ dãy nhà trọ này còn ai ngoài tao với mày mà trò chuyện. Cuối 
năm, ai cũng về quê ăn Tết cả rồi!
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- Dẹp nỗi buồn qua một bên đi, dậy vệ sinh cá nhân nhanh rồi 
đi làm. Đến trễ bị trừ tiền thì đừng có than với thở nhá.

Nghe nói đến chuyện trừ tiền, nó ngồi bật dậy theo quán tính, 
vội vô nhà tắm xối vài ca nước rồi diện đồ đi làm.

Chạy xe đạp trên phố vào buổi chiều cuối năm, nó thấy lòng 
nôn nao, háo hức vô cùng. Hai bên đường có nhiều hàng hoa cúc, 
hoa hồng, mai, đào… được bày bán la liệt. Chốc chốc, nó lại bắt 
gặp vài gian hàng quần áo lề đường. Nó định dừng xe lại ngắm 
nhưng bị trễ giờ làm nên vội lướt đi nhanh. Qua các siêu thị, trung 
tâm điện máy, điều làm nó da diết, bồi hồi hơn khi những bản nhạc 
xuân Ngày Tết quê em, Mùa xuân ơi, Xuân họp mặt,… lại vang 
lên trong bầu không khí giá lạnh. Phố đã lên đèn. Dòng người đeo 
khẩu trang ra đường thưa thớt vì dịch, nhưng trên đôi mắt của họ 
hiện lên một niềm hân hoan, hạnh phúc và khát vọng. Hai bên 
đường, người ta trang trí nhiều đèn hoa lung linh, rực rỡ đánh tan 
đi bầu không khí u ám của dịch COVID-19. Tự dưng nó lại nhớ 
đến quê nhà: “Phải chi bà con ở quê được ăn Tết trang hoàng như 
thế nhỉ?”.

Quê nó và thằng Bình ở vùng sâu, đồng hương. Hai đứa tình cờ 
gặp nhau ở thư viện trường, hợp tính rồi dọn về ở chung, thân nhau 
như anh em ruột. Do hoàn cảnh khó khăn nên nó phải sống tự lập, 
ngay từ năm nhất. Hầu như mọi chi phí sinh hoạt, tiền sách vở, 
tiền trường đều một tay nó lo liệu. Ở quê nhà, ba mẹ nó còn phải 
lo cho 3 người em cái ăn, cái mặc và chuyện học hành. Nó biết thế 
nên chẳng khi nào gọi điện về xin tiền mà lo đi làm thêm trang 
trải. Nhưng khổ nỗi mấy tháng qua “mắc dịch”, nó chẳng làm gì 
ra tiền, phải nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của 
chính quyền địa phương. Mỗi lần gọi điện về quê là nó và gia đình 
khóc như mưa qua video.

Quán nơi nó làm không đông khách. Lý do là vì dịch bệnh 
nên chủ quán giới hạn khách đến dùng bữa. Khu nơi đây là trung 
tâm thành phố sầm uất, nên phần đông thực khách đều là dân đại 
gia lắm tiền. Hôm nay, nó được phân công phục vụ đôi vợ chồng 
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trung niên đang ngồi ở góc trái nhà hàng. Họ thích yên tĩnh để tận 
hưởng cuộc trò chuyện lãng mạn. Nhìn họ hạnh phúc, ấm cúng, 
vô lo mà nó cảm thầy buồn cho ba mẹ mình. Họ cũng bằng tuổi 
với hai vị khách này nhưng số phận lại khác nhau. Phải chi nó sớm 
tốt nghiệp, có một công việc ổn định, lương cao thì đỡ cho ba mẹ 
biết mấy…

- Hậu… Hậu… Hậu… - anh quản lý gọi.
Nó giật mình tỉnh mộng. 
- Dạ, anh gọi em?
- Nãy giờ đứng mơ mộng gì thế? Hai vị khách đó bảo tính 

tiền kìa. 
Hậu vội vàng đi lại xin lỗi rối rít. Người phụ nữ cười trìu mến:
- Không sao, con trai. Sinh viên xa nhà à, sao cuối năm không 

về quê vậy con?
- Ơ, sao cô biết con dân tỉnh lẻ hay thế? Dạ, con ở lại làm thêm 

để trang trải việc học ạ!
- Cô công tác bên quản lý nhân sự, nhìn người không nhầm đâu 

nhé! Đây, tiền bữa ăn, khỏi thối con nhé!
Nói xong, cả hai tình tứ dắt nhau ra nhà xe. Chiếc ô tô Rolls-

Royce vừa chạy thì nó chạy theo ra hiệu cho xe dừng lại:
- Cô ơi, cô làm rớt chiếc nhẫn dưới sàn ạ!
Người phụ nữ nhận lấy, không quên cảm ơn. Chiếc xe vội lao 

đi vun vút hòa trong ánh đèn cao áp sáng ngời. Nó nhìn theo đầy 
vẻ khao khát:

- Họ giàu thật…
***

“Cốc cốc cốc” - tiếng gõ cửa liên tục nhưng không ai lên tiếng. 
Bình đang làm đồ ăn nên bảo nó:

- Mày nhấc cái mông dậy mở cửa giúp tao, có ai gõ cửa kìa.
Nó vẫn còn ngái ngủ nhưng rồi sực nhớ đến điều gì đó, hoảng 

hồn ngồi bật dậy như bị ai thôi miên:
- Ý chết, Bình ơi! Không lẽ bà chủ nhà đòi tiền phòng tháng 

này. Làm sao đây?
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- Trời ạ! Tao nghĩ dịch bệnh mấy tháng qua, bà ấy không khó 
dễ đâu mà!

- Nhưng tao đã hẹn 3 lần rồi đó. Giờ gặp bà ấy mà chưa có tiền, 
có lẽ bà ấy sẽ mắng tao một trận ra trò. Thôi, mày làm ơn ra mở 
cửa giúp tao với. Tao vào nhà tắm né một tí.

Bình không nói thêm, vội ra mở cửa phòng:
- … Cô chú tìm ai ạ?
- Có phải đây là phòng của cậu Hậu không? - Người phụ nữ từ 

tốn hỏi.
- Dạ đúng rồi ạ! Mời cô chú vào, để con đi gọi nó. Phòng chật 

lắm, mong cô chú thông cảm nhé!
Bình bên trong nhà tắm, nghe ngóng không phải chủ nhà, vội 

mở cửa đi ra:
- Ơ, hình như là cô chú tối qua có ghé nhà hàng chỗ con làm 

dùng bữa?
- Đúng rồi! Cô tới tìm con có một chuyện…
- Sao cô chú biết chỗ con ở hay vậy?
- Khi nãy cô có ghé nhà hàng xin địa chỉ đấy. Cô với chú đến là 

để tặng con một món quà thay cho lời cảm ơn về chuyện tối qua.
- Dạ, chuyện nhỏ mà, đâu có gì phải cảm ơn con đâu cô.
Người đàn ông giải thích:
- Biết là chuyện nhỏ, nhưng xã hội bây giờ đâu còn nhiều người 

thật thà như con chứ! Chiếc nhẫn ấy không những là món quà kỷ 
niệm chú tặng cho cô, mà nó đáng giá cả một gia tài đấy! Thôi 
không nói vòng vo nữa, đây, cái này chú tặng cho con, để con có 
thể về quê ăn Tết với gia đình. Chú biết gia đình con không mấy 
dư dả, nên Tết Ta con phải tha phương nơi quê người. Bạn của con 
cũng có một phần quà nhỏ, vì chú nghĩ bạn ấy cũng có hoàn cảnh 
giống như con. 

Nó và Bình ngập ngừng giây lát rồi nhận hai phong bì. Cả hai 
mở ra bên trong rồi thảng thốt:

- Chao ôi, nhiều quá cô chú ơi. Con không thể nhận đâu, dù 
trong lúc này con rất cần tiền.
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- Con nhận đi cho vợ chú vui. Không có con, vợ chồng chú mất 
gấp 10 lần số tiền ấy. Thật ra, vợ chồng chú đã lên kế hoạch sang 
năm sẽ đi về quê làm một chuyến thiện nguyện. Nhưng đi đâu chi 
cho xa khi hoàn cảnh khó khăn, tốt bụng đang ở gần bên. 

Nhưng… Con không muốn mắc nợ ai đó với số tiền quá nhiều.
- Đừng khách sáo thế! À, thôi thế này, coi như chú cho hai 

con mượn đấy! Khi nào có thì trả lại cho chú, còn không thì thôi 
nhé. Không nói nhiều nữa, giờ vợ chồng chú về đây. Chiều sẽ 
có người mang hai vé máy bay đến cho tụi con. Vào nhà hàng 
xin nghỉ gấp rồi về đoàn viên gia đình. Chúc hai con lên đường 
thượng lộ bình an.

Nó và Bình mừng lắm, cứ như mèo mù vớ phải cá rán. Thật hai 
đứa không thể tin nổi tự dưng mình lại có được món tiền lớn thế 
này. Không suy nghĩ thêm nữa, hai đứa vội đi đóng tiền phòng, 
thu xếp đồ đạc rồi chạy đến chỗ làm xin nghỉ đột xuất. Nó nhủ 
thầm: “Tối nay bay rồi! Vậy là ngày mai, ba mươi Tết, mình sẽ 
gặp được cả nhà. Chắc là họ bất ngờ lắm đây”. Tất cả đều nhờ 
vào tính trung thực, không tham lam của nó. Tất nhiên không 
phải ai cũng tốt bụng, rộng tay như đôi vợ chồng ấy. Nhưng cứ 
sống tốt đi, đạo đức đi, ngay thẳng đi, rồi có lúc đức tính ấy cũng 
được đền bù xứng đáng. Và nó luôn nguyện với lòng, nếu trong 
tương lai có cuộc sống khá giả, nó sẽ tìm hai vị ân nhân để gửi 
lại số tiền ấy. 
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    Đôi mắt 
    MÙA XUÂN

     ĐẶNG	TRUNG	CÔNG

N hà cụ cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ một hàng mai xanh rì. 
Vì thế cứ vào dịp cuối năm là tôi sốt sắng sang giúp cụ 

tước lá mai. Cốt là sợ cụ té ngã khi đứng trên thang, vì mai nhà cụ 
lâu năm nên thân cao vút. Đây còn là cơ hội để khi năm mới về, 
tôi được chiêm ngưỡng bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp bởi những 
đóa mai vàng đỏng đảnh đong đưa trong gió xuân ấm áp. Năm 
nào cũng thế, cứ hễ thấy cụ lụm cụm ra bên hông nhà tước lá là tôi 
vội vàng chạy ra ngay. Thành thói quen, ngày 15 tháng chạp hằng 
năm là cụ làm cái việc thay áo cho hoàng mai. Khi tôi hỏi: "Năm 
nay lạnh hơn mọi năm, cụ tước lá sớm có thể mai sẽ ra hoa sớm 
đó". Cụ bảo: "Chẳng sao đâu cháu, chúng nó trước sau gì cũng 
phải tàn thôi. Sớm hay muộn chỉ là thời gian. Rồi cũng về với cội, 
với đất". Cụ nói rồi đưa đôi mắt già nua trổ đầy vết chân chim nhìn 
về nơi phố thị. Tôi hiểu, cụ đang nhắc và có vẻ trách móc những 
đứa con của mình. 

Cụ sống một mình, trong ngôi nhà gỗ rộng thênh thang. Suốt 
một năm ròng, người ta chỉ nghe được tiếng trẻ con và người lớn 
vào dịp Tết cổ truyền. Còn ngày thường, chỉ thấy bóng dáng một 
ông già lom khom trồng rau, tưới cây, tập thể dục... Cụ bà rời bỏ 
ông để về với đất cách đây 10 năm. Ông cụ hụt hẫng, đau buồn, 
không còn xởi lởi, vui vẻ như ngày nào. Từ đó cụ ít nói, sống 
điềm tính và đôi mắt luôn man mác một nỗi buồn. Nhiều lần tôi 
bắt gặp cụ khóc, nhưng dường như những nỗi đau trong tuyến lệ 
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đã tuôn quá nhiều rồi nên nước mắt thôi rơi: khô khan, đỏ ké. 
Con cháu chẳng ai chịu sống chung với cụ mà bỏ đi biền biệt. 
Với lý do mưu sinh, họ bỏ mặc ông già sống thui thủi trong căn 
nhà lạnh tanh. Chỉ đến cuối năm, họ mới lũ lượt kéo nhau về quê 
ăn Tết. Vì thế, những ngày này, người ta thường bắt gặp gương 
mặt cụ vui vẻ, hân hoan như hoa mùa xuân. Nhất là đôi mắt già 
nua, bỗng nhiên trẻ thơ đến lạ kỳ. Vết chân chim tàn nhẫn vì thời 
gian dường như biến mất bởi một sức mạnh vô hình. Càng cận 
Tết, cụ càng háo hức. Đôi mắt đong đầy yêu thương cứ dõi về 
nơi phố thị trông ngóng cháu con với một niềm tin yêu mãnh liệt. 
Rồi cụ gọi tôi sang để huyên thuyên về thằng cháu, người con đã 
gọi điện là vài bữa nữa về. Ai cũng nhớ cụ nhiều nhiều lắm. Tôi 
cảm thấy hoang mang vì những lời có cánh ấy. Nhớ cụ mà để cụ 
cô đơn ở tuổi xế chiều?

Rồi mọi người cũng về đoàn viên đông đủ vào ngày ba mươi 
Tết. Ngôi nhà cụ tràn ngập tiếng cười. Nhất là cụ, đôi mắt bừng 
xuân, tay bế cháu đi vòng vòng xóm thông báo rằng đại gia đình 
cụ đã về ăn Tết quê. Cả làng, cả xóm đều vui lây với cụ, chúc 
mừng muôn kiểu. Cụ hạnh phúc hơn vì sự quan tâm của bà con. 
Đôi mắt mùa xuân ngập chìm trong hân hoan, vui sướng cứ như 
trẻ con trông ngóng mẹ đi chợ về và long lanh khi nhận được hộp 
bánh thơm phức. Cũng phải thôi, sự mỏi mòn chờ đợi hơn 360 
ngày, để rồi thỏa nguyện, dễ làm người ta trở về tuổi ngây ngô.

Nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang. Chỉ vài ngày sau cái Tết 
Nguyên đán nhộn nhịp, con cháu lục tục kéo nhau về thành phố 
làm việc, học tập. Đôi mắt cụ cũng theo mùa xuân ra đi, buồn rười 
rượi vẫy tay tiễn biệt mọi người. Họ - cả một đoàn người dễ chừng 
hai đội bóng bước thanh thản lên xe. Cụ lủi thủi quay vào nhà với 
bước chân nặng trịch. Nỗi buồn lại chất chồng thêm trên đôi mắt 
già nua.

Như một phần mềm máy tính đã được lập trình mặc định, Tết 
năm này, đôi mắt của cụ lại trông về phương xa, háo hức mong 
con cháu về chung vui đêm giao thừa. 
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Kinh Bách Dụ (chuyển thơ)

TRÍ	MINH	ĐẶNG	HÙNG	ANH

Bài 56: ĐÒI CÁI KHÔNG

Hai người bạn đi trên đường đất
Thấy một xe to chất hàng đầy
Người chủ xe đẩy lệch tay
Làm cho xe trượt xuống ngay ổ gà
Gã cố đẩy lên mà không được
Kịp hai người vừa bước đến nơi
Gã mừng quá liền mở lời:
- Xe đang kẹt bánh hai người giúp cho
Một người nói: Đừng lo lắng quá!
Nhưng đẩy xong được trả gì đây?
Chủ xe nghe hỏi, đáp ngay
Rằng: tôi sẽ trả công này cái Không
Ba người xúm lại đồng đẩy mạnh
Làm chiếc xe chuyển bánh vọt lên
Xe qua hết chỗ gập ghềnh
Chủ xe im, chẳng biết quên hay lừa?
Người kia giục: hãy đưa ra chứ!
Cái Không đâu? sao cứ giữ hoài?
Bạn cùng đi, giải rạch ròi:
- Không là không có còn đòi nữa sao!...
Ở thế gian người nào cố chấp
Cho rằng Không là có cái Không
Nào hay tiếng, chữ ghép lồng
Giả danh, giả tướng chứ không có gì.
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PHẬT PHÁP GIỮA ĐỜI THƯỜNG (t.t)
	 	 	 	 	 	 CAO	THĂNG	BÌNH

  Thiên đàng
“Cánh	cửa	thiên	đàng	luôn	rộng	

mở	cho	tất	cả	mọi	người	tu	tập,	nhưng	vì	ta	theo	các	thói	quen	
cũ	nên	đã	tự	xa	rời	thiên	đàng	mà	không	hay	biết…”

Đa số chúng ta dù tu hay không tu, trước khi chết cũng đều 
ước muốn lên thiên đàng dù chưa ai biết thiên đàng trên 

đó như thế nào. Có lẽ do ta đã từng nghe trong các kinh sách rằng 
thiên đàng là nơi tuyệt đẹp, là nơi người ta không phải làm mà vẫn 
được hưởng thụ, là nơi không có khổ đau, bởi vậy dù là người thiện 
hay ác tất cả đều mong ước được lên trên đó.

Nhưng thực tế, thiên đàng chưa hẳn giống như ta nghĩ. Trên thiên 
đàng, mọi người vẫn phải luôn tu tập để không bị rớt xuống hạ giới. 
Niềm vui trên thiên đàng cũng khác xa nơi trần thế, đó là niềm vui 
an lạc, tịch tĩnh chớ không giống như niềm vui thế gian là những nơi 
ồn ào náo nhiệt, là sự hơn thua, là sự thỏa mãn sở hữu và chiếm đoạt. 
Vậy nên, dù có được may mắn lên thiên đàng thì chắc sẽ có không 
ít người muốn tìm xuống lại hạ giới để được tiếp tục cái vui trần thế.

Đâu có ai cấm ta lên thiên đàng! Sở dĩ, ta không lên được thiên 
đàng là do nghiệp lực của ta quá dày nên ta thấy địa ngục vui hơn, 
gần gũi hơn và ta bị cuốn theo xuống đó. Thực ra, cánh cửa thiên đàng 
luôn rộng mở với tất cả mọi người, nhưng vì ta theo các thói quen cũ 
nên đã tự xa rời thiên đàng mà không hay biết. Thiên đàng không phải 
chỉ có sau khi ta từ giã cõi đời mà nó cũng hiện hữu ngay khi ta còn 
sống, ngay tại đây nhưng tại ta không thấy hoặc không chịu thấy. Đó 
là cuộc sống nhẹ nhàng buông bỏ, đó là lòng yêu thương bao dung 
thay cho ích kỷ và thù hận. Tóm lại, lên thiên đàng không phải là 
không thể nhưng vấn đề là ta có muốn lên đó hay không?
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   Ba điều cơ bản
“Ba	điều	cơ	bản	cho	những	người	muốn	học	Phật	đó	 là	

thấy	được	khổ,	tâm	truyền	tâm	và	đường	ta	ta	phải	đi…”

Có ba điều cơ bản cho người muốn học Phật. Đầu tiên là thấy 
được khổ. Phần lớn ta đến với đạo Phật vì ta đã từng trải qua 

đau khổ trong cuộc đời. Với người chưa từng khổ, đang còn tham 
đắm với các niềm vui ngắn ngủi thì rất khó chấp nhận buông bỏ 
để học Phật. Cũng vì điều này mà kinh đầu tiên đức Phật giảng 
dạy là Tứ Diệu Đế, trong đó đề cập đến khổ như mắt xích đầu tiên 
đưa đến giác ngộ. Vì vậy, những người đang bị khổ thay vì than 
oán, sân hận thì nên thấy rằng đó là cơ hội để đưa mình đến với 
đạo Phật.

Thứ hai là tâm truyền tâm. Những gì ta giảng giải cho nhau 
nghe hoặc học được từ kinh sách chỉ là những giọt nước nhỏ trong 
đại dương mênh mông, tuy đúng nhưng không đầy đủ. Vậy nên, 
hãy lắng nghe chân lý bằng trái tim qua trái tim. Tất cả ngôn từ 

lý luận khi thì không đầy 
đủ, khi lại quá thừa thãi. Sa 
đà vào lý luận, tranh cãi thì 
càng đi càng xa những gì đức 
Phật dạy.

Sau cùng là đường ta ta 
phải đi. Ta có thể học thầy, 
học sách, học bạn bè đạo hữu 
nhưng đường ta thì ta phải đi. 
Có đi thì mới có đến, dù nhanh 
hay chậm, nhưng không ai có 
thể đi giùm ta. Những người 
thân chỉ ở bên ta chốc lát rồi 
chia xa nên ta phải tự thân 
mình bước đi. 
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 LỜI CẦU NGUYỆN 
 TIÊU TRỪ TAI NẠN BỆNH DUYÊN
	 	 	 	 	 	 GIÁC	UYỂN	USA

H ôm nay tại địa phương ..., ngày ... tháng ... năm ... 
dương lịch nhằm ngày...

Kính lạy mười phương Phật Pháp Tăng Bảo,
Nam Mô A Di Đà Phật
Con tên: ..., pháp danh: ...
Đang cư ngụ tại ... (địa chỉ): ...
Hôm nay đủ duyên lành, con xin đại diện thay mặt và một lòng 

sám hối cho oan gia trái chủ:... Đang gặp phải căn bệnh nan y:...
Nay chúng con ngưỡng nguyện Phật lực gia trì, chư Bồ tát gia hộ, 
chúng con thành tâm sám hối mong được hoá giải oan khiên để 
con gái của chúng con sớm lành hẳn.
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Chúng con xưa tạo bao ác nghiệp 
Đều bởi vô thỉ tham sân si 
Từ thân miệng ý phát sanh ra 
Chúng con nay chí thành cầu sám hối. 
Nam mô cầu sám hối Bồ tát Ma ha tát tác đại   

       chứng minh. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 

Kính thưa chư liệt vị oan gia!
Trải qua vô số đời sanh rồi tử, tử rồi sanh, do bất kỳ lý do gì vô 

tình hay cố ý, chúng con lỡ gây tạo lỗi lầm nghiệp chướng oán kết 
oan khiên, nay đứa con gái của chúng con còn chưa đủ hiểu hết 
nhân quả tội phước, lại gặp phải căn bệnh này âu cũng là nhắc nhở 
chúng con người làm cha mẹ nên dạy dỗ, khuyên nhủ và tích tụ 
công đức lành hoá giải oan khiên hoàn trả nợ xưa. 

Đức Phật dạy nên kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất. 
Oan oan tương báo bao giờ mới giải hết được. Kính mong chư liệt 
vị oan gia trái chủ xin cùng chúng con hướng về Đức Phật A Di 
Đà, cùng phát Bồ đề tâm, Chánh tín Tam Bảo, xả bỏ bờ mê, hoá 
giải nghiệp xưa, đồng sanh sang cõi lành Tây phương Cực Lạc vị 
nơi đây hưởng trọn vẹn niềm vui thanh tịnh không còn buồn khổ 
nào nữa. 

Nay chúng con đối trước Tam Bảo cầu xin sám hối: 
Nguyện tránh mọi việc ác 
Tập làm mọi hạnh lành 
Luôn giữ lòng trong sạch 
Tinh cần niệm Phật danh 
Chí thành xin sám hối 
Mong hoá giải oan khiên .
Con kính dâng lời nguyện
Xin con gái bình an 
Vượt thoát mọi truân chuyên 
Tiêu tai và giải nạn. 
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Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 

Ngưỡng nguyện Đức Phật xót thương lời thành khẩn của chúng 
con gia ân cho chúng con có thêm nguồn năng lượng và tín tâm sâu 
dầy. Mong cho con gái của con cũng thâm tín nhân quả do bệnh 
khổ gieo rắc mà hướng về Tam Bảo: quy y Phật, quy y Pháp, và 
quy y Tăng tôn kính; năng làm mọi hạnh lành, sống bao dung lành 
mạnh, vững chãi và hanh thông để vượt qua những ngày tháng khó 
khăn nhất này. Còn như số mạng hết cũng cho con gái con mạnh 
dạn hơn, phát Bồ tâm dõng mãnh niệm Phật A Di Đà, cầu sanh 
Tịnh độ. Hóa giải nghiệp xưa. 

Nguyện chư liệt vị oan gia cùng chúng con nhất tâm  
                niệm Phật. 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật 
Ở Phương Tây thế giới an lành 
Nay chúng con phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi  

            A Di Đà Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

(ngồi niệm Phật hay lễ lạy Phật đều được,  
nhiều ít tùy theo thời gian cho phép).

Nguyện đem công đức tu tập: công phu, niệm Phật, lễ Phật, 
tụng kinh trì chú và bao công đức cúng dường làm phước chúng 
con xin được trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh độ, thượng báo 
Tứ trọng ân, hạ tế Tam đồ khổ, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng 
Bồ đề, Hết một báo thân này sanh qua cõi Cực lạc. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Trang web chùa Phật học Xá Lợi: chuaxaloi.vn 
Thư từ bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban biên soạn Tủ sách  

Phật học Từ Quang, 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3,  
TP. Hồ Chí Minh. Email: phathoctuquang@gmail.com

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

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

    Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến 
với mọi người mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng 

hình thức không kinh doanh.
    Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi của 
mọi giới vào công tác thiện nguyện này. 

   Liên hệ : Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. HCM. 

Điện thoại:  08.39300114 – 08.66561059 Email: 
quyantonghoasen@yahoo.com.vn 

Tài khoản:
-Ngoại tệ: Nguyễn Thành Nam
Số tài khoản: 110.7755B
Tại VP Bank Hồ Chí Minh, 81 - 85 Hàm Nghi, quận 1, TP. HCM
- Việt Nam đồng: Phạm Thị Thùy Dương
Số tài khoản:  042.01.01.0899165
Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Đô Thành, 

169 - 171 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP. HCM.

QUỸ ẤN TỐNG HOA SEN

Với tâm nguyện pháp thí, đưa kinh sách đọc và nói đến với mọi người 
mọi nhà, nhằm phổ biến Phật pháp bằng hình thức không kinh doanh

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia ủng hộ rộng rãi  
của mọi giới vào công tác thiện nguyện này

Liên hệ: Tỳ kheo Thích Đồng Bổn
Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 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
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