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Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội 
Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác 
nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung 

Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng 
động Phật giáo khắp nơi như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng 
tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng 
Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2600 năm.

Nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của 
Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền 
thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Ma-da đản 
sanh Thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, 
một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và Thái tử. sự 
kiện này được ghi lại trong kinh Đại bổn (Trường Bộ II), kinh Hy 
hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ III), lời mở đầu của bản chú giải 
truyện Bổn Sanh (Nidānakatha)1. Theo bộ Đại sự (Mahāvastu), khi 
1. H. Nakamura, Gotama Buddha, Tokyo: Kosei Publishing, 2000, p. 66. 

Tìm hiểu về Lễ tắm Phật
• Thích Đồng Thành

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN ☸

Tìm	hiểu	về	Lễ	tắm	Phật	■	Thích	Đồng	Thành
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Thái tử ra đời, hai dòng nước ấm 
và lạnh thơm dịu, trong lành từ 
trên không trung rưới xuống để 
tắm cho Thái tử2. Tác phẩm Phật 
sở hành tán của ngài Mã Minh 
cũng ghi lại như trên3. 

Riêng kinh Phổ diệu thì ghi lại 
rằng lúc ấy từ trên hư không có 
chín con rồng phun nước xuống 
để tắm cho Thái tử4. Căn cứ vào 
các tác phẩm này, các nghệ nhân 
Phật giáo đã mô tả lại cảnh đản 
sanh của Thái tử với rồng phun 
nước trong nhiều tác phẩm điêu 
khắc tại Lộc Uyển phía Bắc Ấn 
và Amarāvatī tại Nam Ấn. Một 
tác phẩm thuộc trường phái 
Gandhara được lưu giữ tại bảo 
tàng Peshawar (Pakistan) mô 
tả cảnh hai cung nữ đứng hầu 
bên Thái tử, bên trên có trời Đế 
Thích và Phạm Thiên rưới nước 
từ cành hoa sen để tắm cho Thái 
tử, hai bên Thái tử lại có bốn vị 
chư thiên đang cung kính chiêm 
ngưỡng.

Theo kinh Quá khứ hiện tại 

2. S. Khosla, The Historical Evolution 
of the Buddha Legend, New Delhi: 
Intellectual, p. 17.
3. Sđd.
4. T3n186, tr. 494a. Theo Thích Ca 
phổ, chi tiết về chín con rồng này được 
ghi lại trong Đại thiện quyền kinh, 
T50n2040, tr. 5b.

nhân quả, khi Thái tử ra đời có 
bốn vị Thiên vương dùng vải 
quý cõi trời nâng Thái tử, Thích 
Đề Hoàn Nhơn mang lọng báu 
cùng Đại Phạm Thiên đứng hầu 
hai bên. Lúc đó có hai vị Long 
vương là Nan-đà và Ưu-ba-
nan-đà từ trên hư không phun 
hai dòng nước ấm và mát để 
tắm thân Thái tử5. Có lẽ chính 
sự cung kính của chư thiên đối 
với sự kiện đản sanh của Thái tử 
được mô tả trong bản kinh này 
đã tạo nguồn cảm hứng để về sau 
trong mùa Phật đản, người Phật 
tử thường tôn trí tượng đản sanh 
trong một bồn hay thau sạch và 
quý, đặt trong điện thờ Phật hay 
một nơi nào đó trang nghiêm, 
dùng nước sạch có ướp các loài 
hoa thơm để làm lễ tắm Phật 
nhằm tưởng nhớ đến ân đức của 
đức Phật và bày tỏ niềm tôn kính 
sâu xa đối với Ngài.

Tuy chưa thể xác định được 
thời điểm cụ thể của sự xuất hiện 
lễ tắm Phật tại Ấn Độ, nhưng 
điều chắc chắn là lễ nghi này 
vốn phát xuất từ Ấn Độ trước khi 
được lưu truyền đến các quốc gia 
Phật giáo khác. Kinh Đại bảo 
tích có ghi lại chuyện công chúa 
Vimaladattā, con gái của vua 
5. T3n189, tr.625a.
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Ba-tư-nặc ở thành Xá-vệ cùng 
với năm trăm Bà-la-môn ra khỏi 
thành, mang theo những lọ đựng 
đầy nước để dự lễ tắm tượng của 
một vị trời. Đoàn người vừa ra 
khỏi cổng thành thì gặp một số 
vị Tỳ-kheo. Các Bà-la-môn này 
cho rằng việc gặp đoàn Tỳ-kheo 
như thế là điềm chẳng lành nên 
bàn nhau quay về. Nhưng khi 
ấy công chúa Vimaladattā bằng 
cung cách từ ái và trí tuệ sắc sảo 
của mình đã giải thích cho các 
Bà-la-môn, khiến họ khởi tâm 
kính tín đối với Phật pháp. Câu 
chuyện này cho thấy sự tương 
hệ nào đó giữa lễ tắm Phật trong 
Phật giáo và lễ tắm tượng các 
vị thần trong Bà-la-môn giáo. 
Từ xa xưa, tín đồ Ấn giáo xem 
sông Hằng như một vị nữ thần 
linh thiêng và rằng nước của con 
sông này có khả năng rửa sạch 
tội lỗi cho những ai có nhân 
duyên được tắm và cầu nguyện 
ngay trong dòng sông ấy. Nhưng 
trong kinh Tự thuyết (Udāna) đức 
Phật đã khẳng định rằng không 
có nước của sông nào có thể rửa 
sạch được tội lỗi và làm cho con 
người ta được thanh tịnh, dù đó 
là sông Hằng hay sông Già-da, 
mà chính sự thực hành pháp chân 
chính mới giúp cho con người 

được tịnh hóa. 
Tác phẩm Nam hải ký qui nội 

pháp truyện của ngài Nghĩa Tịnh 
(635-713), người đã rời Trung 
Hoa vào năm 671 và sau đó tu 
học tại Ấn Độ trong khoảng thời 
gian mười năm, là một trong 
những sử liệu quý ghi lại chi tiết 
về những sinh hoạt tự viện và các 
qui chế của Tăng đoàn Phật giáo 
đương thời tại Ấn Độ. Quyển 
thứ tư của tác phẩm này có thuật 
lại cách thức tắm rửa các tôn 
tượng trong những tu viện Phật 
giáo như sau: “Tại các tu viện ở 
những nước phía Tây (Ấn Độ và 
Trung Á), vào buổi sáng diễn ra 
lễ tắm các tôn tượng, vị Thọ Sự 
(Karmadāna - vị sư phụ trách) 
gióng kiền trùy, cho giăng lọng 
báu quanh sân chùa, sắp những 
bình nước thơm thành hàng dọc 
theo điện Phật, sau đó đặt tôn 
tượng bằng vàng hoặc bạc, đồng 
hay đá vào bồn bằng vàng hoặc 
đồng, đá, hay gỗ. Trong khi các 
thiếu nữ tấu nhạc cúng dường, 
các vị sư đem dầu thơm (làm từ 
chiên đàn, trầm hương) bôi khắp 
tượng rồi dùng nước thơm rưới 
tắm tôn tượng. Sau khi tắm rửa 
tượng xong, các vị sư lấy vải 
trắng sạch lau khô tượng rồi 
đem an trí lại trong điện Phật, 
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dùng nhiều loại hoa trang hoàng 
quanh tượng. Nghi thức này do 
chúng Tăng trong chùa thực 
hiện theo sự hướng dẫn của vị 
Thọ Sự. Tại các liêu phòng trong 
tu viện, mỗi ngày chư Tăng theo 
cách thức trên mà tắm rửa cẩn 
trọng những tôn tượng trong 
phòng mình6… đối với những 
tượng đồng, dù là nhỏ hay lớn, 
đều lấy tro mịn hay bột gạch để 
lau cho bóng, dùng nước sạch để 
tắm rửa cho đến khi tượng đẹp và 
trong như gương. Đối với tượng 
lớn, đại chúng trong tu viện cùng 
nhau lau tắm tượng trong mỗi 
nửa tháng hay mỗi tháng; còn với 
tượng nhỏ, nếu có thể, thì mỗi vị 
lau tắm mỗi ngày. Làm được như 
thế thì ít hoang phí, mà lại nhiều 
phước đức. Nếu lấy hai ngón tay 
thấm vào nước vừa được dùng 
để tắm tượng mà nhỏ lên đầu, thì 
đó gọi là nước cát tường. ”7

Tại Trung Hoa, sách Ngô thư 
là một trong những tư liệu đầu 
tiên nói đến lễ tắm Phật vào thời 
Tam quốc. Đến TK IV, Thạch 
Lặc (trị vì 319-333) của nhà Hậu 
Triệu đã tổ chức lễ tắm Phật. 
Phần tiểu sử ngài Phật Đồ Trừng 
trong Cao tăng truyện có ghi 

6. T54n2125, tr.226b.
7. Sđd.

lại rằng Thạch Lặc thường gởi 
con mình vào các tu viện nhờ 
các nhà sư nuôi dưỡng và dạy 
dỗ. Mỗi khi đến ngày mồng tám 
tháng tư, đích thân Thạch Lặc 
đến tu viện dự lễ tắm Phật để cầu 
phước báu cho con mình8. Phật 
tổ thống kỉ cũng ghi rằng ngày 
mồng tám tháng tư năm thứ sáu 
niên hiệu Đại Minh (462), vua 
Hiếu Võ Đế thiết lễ tắm Phật và 
lễ cúng dường chư Tăng ngay 
trong hoàng cung9. Như thế, đến 
thời Nam Bắc Triều, lễ tắm Phật 
không những được tổ chức trong 
các tu viện Phật giáo mà ngay cả 
trong hoàng cung. Do ảnh hưởng 
của sự khác biệt về quan điểm 
lịch sử của các tông phái Phật 
giáo tại Ấn Độ về ngày tháng 
đản sanh của đức Phật10 và cũng 
do những tác động của xã hội và 
văn hóa Trung Hoa trong nhiều 
giai đoạn khác nhau, nên ngày lễ 
tắm Phật tại quốc gia này được tổ 
chức vào nhiều thời điểm trong 
các thời đại khác nhau. Dưới 
thời Nam Bắc Triều (386-577), 
lễ tắm Phật được tổ chức vào 
8. Cao tăng truyện, T50n2059, tr.384c.
9. T49n2035, tr. 346a.
10. Những quan điểm dị biệt này đã 
được ngài Huyền Trang ghi lại trong 
Đại đường tây vức ký, TT51n2087, 
tr.916b.
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ngày mồng tám tháng tư. Từ đời 
nhà Lương (502-557) cho đến 
đời nhà Liêu (916-1125), lễ này 
lại được diễn ra vào ngày mồng 
tám tháng hai11. Song vào đời 
nhà Tống (960-1279) lễ được tổ 
chức vào ngày mồng tám tháng 
chạp tại miền Bắc, nhưng ở miền 
Nam thì là ngày mồng tám tháng 
tư. Sách Đông kinh mộng hoa 
lục ghi lại lễ tắm Phật vào cuối 
đời Tống rằng vào ngày mồng 
tám tháng tư cứ mỗi một trong 
số mười thiền viện lớn tại Lạc 
Dương đều tổ chức lễ tắm Phật 
và cúng dường chư Tăng12. Nghi 
thức lễ tắm Phật cũng là một 
phần quan trọng trong bộ Bách 
Trượng thanh quy, được áp dụng 
trong các thiền viện kể từ thời 
ngài Bách Trượng (749-814). 
Trong các đời nhà Minh, Thanh, 
lễ tắm Phật đều được tổ chức vào 
ngày mồng tám tháng tư. Trong 
số những bản kinh có ảnh hưởng 
nhiều đến cách thức tổ chức và ý 
nghĩa của lễ tắm Phật tại Trung 
Hoa, thì kinh Công đức tắm Phật 
là bản kinh được biết đến nhiều 
nhất. 
11. Tục cao tăng truyện, T50n2060, 
tr.616a.
12. K. Chen, The Chinese Transformation 
of Buddhism, Princeton: Princeton 
University Press, 1973, tr.265-266. 

Kinh Công đức tắm Phật (Dục 
Phật công đức kinh, T16n698) 
được ngài Nghĩa Tịnh dịch từ 
nguyên bản Phạn ngữ sang Hán 
ngữ vào năm 710. Đây là một 
bản kinh ngắn và hiện thời chỉ 
còn lưu lại trong đại tạng Trung 
Hoa. Nội dung của bản kinh này 
rất giống với kinh Công đức tắm 
tượng (Phật thuyết dục tượng 
công đức kinh, T16n697) do ngài 
Bảo Tư Duy (Manicintana?) đến 
từ Ấn Độ dịch vào năm 705. 
Riêng bài kệ nói về lý duyên 
sinh trong kinh lại giống với 
bài kệ trong kinh Công đức tạo 
tháp (Phật thuyết tạo tháp công 
đức kinh, T16n699) cũng do một 
nhà sư Ấn Độ, ngài Địa-bà-ha-la 
(Divākara) dịch vào năm 680. 

Kinh Công đức tắm Phật được 
mở đầu với hai câu hỏi chính của 
Bồ-tát Thanh Tịnh Huệ: 1. Do 
đâu mà chư Phật thành tựu sắc 
thân thanh tịnh, đầy đủ tướng 
tốt? 2. Những chúng sanh sinh ra 
đời, gặp Phật và phát tâm cúng 
dường thì được vô lượng công 
đức, còn sau khi đức Phật nhập 
diệt, chúng sanh nên cúng dường 
gì, tạo công đức gì để mau chứng 
được vô thượng Bồ-đề? Đức 
Phật dạy rằng Như Lai thành tựu 
sắc thân thanh tịnh là do tu tập 
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những diệu pháp cao thượng như 
Lục Độ, Tứ Vô Lượng Tâm, các 
pháp vô uý, trí tuệ… Nếu đối với 
các bậc giác ngộ như thế mà dùng 
tâm thanh tịnh để cúng dường 
hương, hoa… hoặc đối trước tôn 
tượng các Ngài mà trang hoàng, 
nghiêm sức, dùng hương quý, 
nước thơm theo nghi thức mà 
tắm tôn tượng, đánh trống thỉnh 
chuông, xưng tán công đức của 
Như Lai, lại phát nguyện thù 
thắng, hồi hướng chứng đắc trí 
tuệ vô thượng, thì hành giả sẽ 
được vô lượng vô biên công đức. 
Chư Phật vốn có ba thân là pháp 
thân, thọ dụng thân và hóa thân. 
Vì thế sau khi đức Phật nhập 
diệt, nếu muốn cúng dường ba 
thân này thì nên cúng dường xá-
lợi. Song xá-lợi lại có hai loại là 
thân cốt xá-lợi và pháp tụng xá-
lợi. Trong bảy chúng đệ tử Phật, 
như ai muốn tạo tượng Phật, nếu 
không đủ khả năng, dầu tạo một 
pho tượng rất nhỏ, một ngôi tháp 
nhỏ để tôn thờ xá-lợi nhỏ như hạt 
cải, hoặc lại có người chỉ chép 
một bài kệ tụng trong kinh rồi 
an trí trong tháp thì cũng giống 
như đang dâng cúng một viên 
ngọc báu vào tháp, tùy theo khả 
năng mà chí thành cung kính 
cúng dường như thế thì không 

khác chi như đang cúng dường 
hiện thân của đức Phật. Những 
ai chí tâm cúng dường như thế 
sẽ có được mười lăm công đức 
thù thắng sau: 1. thường biết tàm 
quý; 2. phát khởi niềm tin thanh 
tịnh; 3. tâm ngay thẳng; 4. được 
gần gũi bạn lành; 5; chứng huệ 
vô lậu; 6. thường gặp chư Phật; 
7. luôn hành trì chánh pháp; 8. 
làm đúng với lời nói; 9. tuỳ ý 
sanh vào quốc độ chư Phật; 10. 
nếu sanh trong nhân gian thì 
sanh vào dòng họ tôn quý, được 
người khác tôn kính, khởi tâm 
hoan hỷ; 11. nếu sanh trong nhân 
gian thì tự nhiên biết niệm Phật; 
12. không bị ma quân gây tổn 
hại; 13. hay hộ trì chánh pháp 
trong thời mạt pháp; 14. được 
chư Phật trong mười phương gia 
hộ; 15. mau thành tựu được năm 
phần pháp thân. Sau khi giảng 
dạy như thế, đức Phật liền nói kệ 
trùng tuyên lại nghĩa trên. 

Phần quan trọng thứ hai của 
bản kinh là lời giải đáp của đức 
Phật cho Bồ-tát Thanh Tịnh Huệ 
về cách thức tắm tượng Phật 
trong đời vị lai. Đức Phật dạy 
rằng khi tắm tôn tượng nên dùng 
các loại hương thơm như ngưu 
đầu chiên đàn, bạch đàn, tử đàn, 
trầm hương, uất kim hương, long 
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não, xạ hương… pha vào nước sạch, đựng trong bình sạch. Chọn 
một nơi thanh tịnh, đẹp đẽ thiết lập đàn tràng, hoặc vuông hay tròn, 
kích thước xứng hợp, trên đàn đặt một bệ tắm, ở giữa bệ này tôn trí 
tượng Phật. Khi tắm tượng thì dùng nước nóng thơm, trong sạch 
rưới từ trên xuống, sau đó tiếp dùng nước tinh khiết để tắm lại. Nước 
dùng để tắm này phải được lọc cho thật sạch để không làm tổn hại 
đến các vi trùng. Nếu lấy hai ngón tay thấm vào nước vừa được dùng 
để tắm tượng rồi nhỏ lên đầu, thì nước này được gọi là nước cát 
tường. Không được giẫm chân lên dòng nước tắm tượng đang chảy 
trên đất sạch. Sau khi tắm tượng xong, dùng khăn mềm, mịn và sạch 
lau khô tượng, xông các loại hương trầm thơm quanh tượng, rồi đặt 
tượng về vị trí cũ trong điện Phật. Đức Phật còn dạy rằng, nhờ việc 
tắm tượng như thế, chúng sanh trong hiện đời được nhiều phước báu 
thù thắng, sở nguyện thành tựu, quyến thuộc được an ổn, mau thành 
chánh giác. Sau khi an trí tượng về chỗ cũ, nên đối trước tượng dâng 
hương, chắp tay thành kính tụng bài kệ sau:

“Con nay tắm gội chư Như Lai
Công đức trang nghiêm tịnh trí đầy
Nguyện cho chúng sanh lìa năm trược
Mau chứng Như Lai tịnh pháp thân
Giới, định, tuệ… năm phần hương báu
Tỏa ngạt ngào trong khắp mười phương
Khói hương này xin hằng lan mãi
Phật sự làm vô lượng vô biên 
Nguyện khổ nạn ba đường bặt dứt
Nhiệt não trừ, an trú thanh lương
Đồng phát tâm vô thượng Bồ-đề
Thoát biển ái lên bờ đại giác.”13

Như thế nội dung chính của bản kinh trên 
nói đến công đức của những việc xây tháp 
thờ xá-lợi và tạo tượng Phật, cũng như nghi 
thức tắm Phật. Ngoài báo thân, đức Phật 
còn có hai thân khác là pháp thân và ứng 
13. T16n698, tr. 800b-c.
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hóa thân. Do đó, dù Ngài đã thị 
hiện nhập diệt tại thành Câu-thi-
na, nhưng sự giao cảm của Ngài 
với chúng sanh trong nhiều đời 
sau vẫn tiếp diễn bởi pháp thân 
Ngài siêu việt cả không gian và 
thời gian. Đức Phật xuất hiện 
trong đời không phải như một 
vị cứu tinh có đầy đủ uy quyền 
để ban ơn hay giáng họa, mà 
Ngài là một người như bao nhiêu 
người khác, một chúng sanh như 
bao chúng sanh khác. Sau khi 
thành đạo dưới cội Bồ-đề, Ngài 
du hóa khắp miền bắc Ấn với vai 
trò của một vị thầy tâm linh, rất 
bình dị và cũng rất thánh thiện. 
Trong cương vị của một vị đạo 
sư, một đấng giác ngộ, Ngài đã 
trao truyền những kinh nghiệm 
sống, tu tập và sự thể nghiệm 
hương vị giải thoát cho hàng đệ 

tử mình và những ai hữu duyên. 
Trong đạo Phật, nhân tố trọng 
tâm không phải là đức Phật mà 
là giáo pháp, đây chính là điểm 
khác biệt giữa Phật giáo với các 
truyền thống tôn giáo khác. Pháp 
mà đức Phật đã tuyên thuyết là 
vô giá, đó là phương tiện để đưa 
đến sự thanh tịnh và an lạc viên 
mãn trong đời sống tâm linh, mà 
đức Phật và các bậc thánh Tăng 
là những minh chứng rõ nét nhất. 
Giáo pháp của đức Phật do vậy 
cũng có giá trị tương đương với 
xá-lợi của đức Phật. Như trong 
bản kinh trên đã đề cập, người 
Phật tử tỏ lòng tôn kính và niệm 
ân đức Phật qua việc xây tháp 
thờ xá lợi, tạo tôn tượng để thờ 
phụng, nhưng sự tôn kính và báo 
ân như thế sẽ mang ý nghĩa chân 
chính và cao thượng hơn nếu họ 

biết giữ gìn, hành trì và 
truyền bá chánh pháp. 

Như đã trình bày, nghi 
thức tắm tượng Phật được 
mô tả trong bản kinh trên 
là một trong những nét 
sinh hoạt tự viện tại Ấn 
Độ mà ngài Nghĩa Tịnh 
đã ghi lại trong ký sự của 
mình. Cách thức thực 
hành như thế không phải 
chỉ thuần túy là một nghi 
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thức truyền thống đơn thuần mà 
còn là một pháp môn tu tập của 
chư Tăng Ni và người Phật tử. 
Báo thân của đức Phật đầy đủ 
ba mươi hai tướng tốt và tám 
mươi vẻ đẹp, tâm Ngài thanh 
tịnh vô nhiễm và nhu nhuyến, 
pháp thân Ngài thì bất sanh bất 
diệt, bất cấu bất tịnh, cho nên 
việc tắm Phật là một cơ hội để 
hành giả thực tập nếp sống chánh 
niệm, trau dồi lòng khiêm cung, 
hướng tâm nhiệt thành đến đức 
Phật, hay nói cách khác, hướng 
đến sự viên mãn của đức hạnh 
và trí tuệ. Những dụng công trên 
của mỗi người tham dự lễ sẽ là 
những yếu tố tối quan trọng để 
họ tự chuyển, điều phục và thăng 
hoa tâm thức của mình. Trong 
biển sanh tử chập chùng, do vô 
minh sai sử, nên chúng sanh tạo 
vô số oan nghiệp, tâm thức luôn 
bị vẩn đục bởi những tố chất 
nhiễm ô của phiền não, tà kiến. 
Do vậy, mỗi khi được tắm Phật, 
tâm họ được lắng đọng trong 
niềm tôn kính thanh tịnh. Đó là 
cơ duyên hy hữu để mỗi người 
gội rửa thân tâm, sám hối những 
lỗi lầm trong bao đời, để từ đây 
hướng đời mình đến sự tịnh hóa 
ba nghiệp, từ bỏ những niềm vui 
tầm thường, mong manh thế tục 

để tìm đến niềm an lạc đích thực 
của tâm hồn.

Nhưng điều độc đáo ở đây 
là trong khung cảnh của buổi lễ 
thật trang nghiêm, thanh tịnh đó, 
trong năng lực thành kính của 
đại chúng trong pháp hội, hành 
giả phát khởi Bồ-đề tâm, đại bi 
tâm hướng về pháp giới chúng 
sanh với một tâm hồn thanh 
khiết và thành kính. Đây chính 
là động lực có một sức mạnh kỳ 
diệu để giúp hành giả an trú vào 
chân tâm của mình mà khởi lên 
đại nguyện theo gương các bậc 
hiền nhân. Như thế, từ việc tắm 
tôn tượng Phật, hành giả lại có 
nhân duyên lớn để gội rửa tâm 
thức của chính mình, hầu trở về 
với Phật tánh thanh tịnh đang 
hiện hữu trong mình. Bàn về ý 
nghĩa của việc tắm Phật, ngài 
Nghĩa Tịnh đã viết rằng: cội gốc 
của sự tôn kính, không gì bằng 
tôn kính Tam bảo, tu tập quán 
tưởng, không gì bằng quán tưởng 
Tứ đế, nhưng chân lý thì uyên 
áo mà phàm tâm thì vướng phải 
nhiều ngoại duyên. Do vậy, nghi 
thức tắm rửa tôn tượng thật thiết 
thực và thích hợp. Dầu đức Phật 
đã nhập diệt nhưng hình tượng 
Ngài vẫn còn, nên phải đối với 
tượng khởi tâm kính thành như 
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thể Ngài đang hiện hữu. Hoặc 
có người mỗi ngày dùng hương 
hoa dâng cúng để khởi tâm thanh 
tịnh, lại có người siêng năng tắm 
rửa tượng để tự gội rửa nghiệp 
chướng hôn mê, dụng tâm thực 
hành như thế thì tự thân được 
lợi ích rất nhiều, khó mà thấy 
biết được. Còn như khuyến hóa 
người khác thực hành theo thì 
bản thân cũng được nhiều công 
đức và lợi ích14. 

Là một lễ nghi có từ lâu đời 
và là phần thiết yếu của lễ hội 
Phật đản, lễ tắm Phật xuất hiện 
rất phổ biến trong các nước Phật 
giáo Nam truyền và Bắc truyền. 
Riêng tại Việt Nam lễ nghi này 
thường được tổ chức vào các 
ngày khác nhau, nhưng phổ biến 
nhất là ngày mồng tám tháng tư, 
trong dịp lễ Phật đản mỗi năm. 
Đại việt sử ký toàn thư và Đại 
việt sử lược đều ghi lại rằng vào 
ngày mồng tám tháng tư năm 
Nhâm Tý (1072) vua Lý Nhân 
Tông đã dự xem lễ tắm Phật15. 
Cũng theo Đại việt sử ký toàn 

14. T54n2125, tr. 226b.
15. Đại Việt sử ký toàn thư, Hà Nội: Viện 
Khoa Học Xã Hội Việt Nam, (bản điện 
tử: Viện Việt Học, Westminster, 2001), 
tr. 109. Đại Việt sử lược, TP.HCM: 
NXBTPHCM, (bản điện tử: Viện Việt 
Học, Westminster, 2001), tr. 53. 

thư, cứ mỗi tháng vào các ngày 
rằm, mồng một, và đặc biệt ngày 
mồng tám tháng tư, nhà vua 
thường đến chùa Diên Hựu để 
làm lễ cầu phúc, thiết nghi tắm 
Phật16. Văn bia tháp Sùng Thiện 
Diên Linh cũng nói đến việc nhà 
vua tổ chức lễ cầu an và thiết nghi 
tắm Phật vào các ngày mồng một 
và vào mùa xuân. Như thế, đủ 
để thấy dưới triều Lý, đặc biệt 
là dưới thời vua Lý Nhân Tông, 
ngoài lễ Phật đản, lễ tắm Phật 

cũng được phổ biến trong các 
sinh hoạt của Phật giáo. Lễ Phật 
đản cũng như lễ tắm Phật ngay từ 
thời Lý không chỉ đơn thuần là 
một nghi lễ của cộng đồng Phật 
giáo mà nó đã trở thành những 
sinh hoạt văn hóa chung trong 
dân gian. Điều này được ghi lại 
trong Lĩnh Nam trích quái như 
sau: “Ngày mồng tám tháng tư, 
Man nương tự nhiên mà thác 
sinh lên trời, linh xác gói chôn 
trong chùa. Nhân dân lấy đó làm 
16. Đại Việt sử ký toàn thư, tr. 115.
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ngày sinh của Phật. Hàng năm 
cứ đến ngày này trai gái, già trẻ 
bốn phương tụ tập về chùa để vui 
chơi, ca múa các trò đàn địch 
mãi thành tục lệ, gọi là “hội tắm 
Phật”, đến nay lệ vẫn còn.”17 
Sự dung hòa giữa văn hóa Phật 
giáo nói chung và lễ tắm Phật nói 
riêng trong xã hội Việt Nam thời 
xưa đã được Lê Tắc ghi lại trong 
mục “Phong Tục”, phần nói về 
phong tục dân gian của xã hội An 
Nam trong tác phẩm An nam chí 
lược như sau: “Mồng tám tháng 
tư, mài trầm hương và bạch-đàn-
hương, dầm nước tắm rửa tượng 
Phật và dùng thứ bánh giầy mà 
cúng Phật. Tiết Đoan-Dương 
(mồng năm tháng năm), làm cái 
nhà gác ở giữa sông, vua ngồi coi 
đua thuyền. Ngày Trung-Nguyên, 
lập hội Vu-Lan-Bồn, để cúng tế, 
siêu độ cho người chết, tốn hao 
bao nhiêu cũng không tiếc.”18 Tác 
phẩm này cho thấy một điều hết 
sức độc đáo là ngay từ thời Lý-
Trần, việc dùng các loại hương 
thơm dầm nước để tắm tượng 
Phật, đúng như cách thức được 
17. Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam tập 1, Huế: Nxb Thuận Hóa, 
1999, tr. 144.
18. An Nam chí lược, Huế: Viện Đại 
học Huế, (bản điện tử: Viện Việt Học, 
Westminster, 2001), tr. 16. 

mô tả trong kinh Công đức tắm 
Phật như trên đã được thực hiện 
phổ biến trong dân gian. Điều đó 
cũng đủ cho thấy sự phổ biến của 
nghi thức này trong các sinh hoạt 
văn hóa bản xứ. 

Trải dài theo dòng lịch sử dân 
tộc, ngày lễ Phật đản cùng nghi 
thức tắm Phật đã trở thành một 
nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp 
trong xã hội Việt Nam. Đối với 
người Phật tử, sự tôn kính, lòng 
nhiệt thành đối với đức Phật trên 
nền tảng của chánh kiến mới thực 
sự mang lại cho họ một niềm 
tin trong sáng và sự an lạc đích 
thực, lâu dài. Mỗi khi dâng một 
nén hương, một đóa hoa, một 
phẩm vật lên đức Phật, hay khi 
rưới những dòng nước tinh khiết 
lên tôn tượng của Ngài, đó chính 
là nhân duyên thù thắng để mỗi 
người quay về với chính mình, 
hầu tự sách tấn, tự trang nghiêm 
cho bản thân bằng hương đức 
hạnh, bằng hoa trí tuệ, và bằng 
nước nhẫn nhục, từ ái, tùy thuận 
thích ứng với mọi nhân duyên, 
ngay cả chướng duyên để hướng 
đến một nếp sống hướng thượng, 
tỉnh giác. Phải chăng chính 
những lúc đó, mỗi người đang tự 
tắm Phật trong từng sát-na của 
đời mình?■
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Hàng năm khi mùa 
sen nở, người con 
Phật ở khắp nơi 

trên hành tinh này hân hoan, 
tưởng nhớ về những lời dạy vàng 
ngọc của đức Thế Tôn; tâm niệm 
mỗi người luôn hướng về ngày 
kỷ niệm đản sanh của bậc Đạo 
Sư. Là hàng đệ tử Phật, chúng ta 
luôn có đầy đủ niềm tin về trí tuệ 
viên mãn của Ngài và điều mãi 
mãi thắp sáng trong lòng chúng ta 
niềm thành kính vô biên đối với 
Ngài. Và hàng triệu trái tim đang 
muốn dâng trọn nén tâm hương 
Giới-Định-Tuệ của mình lên 
cúng dường mười phương chư 
Phật, với tâm thành cầu nguyện 
cho thế giới hòa bình chúng sanh 

an lạc, mưa thuận gió hòa, quốc 
gia thịnh vượng.

Ngày nay, đời sống vật chất 
của nhân loại phát triển, văn minh 
và hiện đại hơn.  Con người tiến 
xa hơn trong nhiều lĩnh vực: khoa 
học phát triển như vũ bão, bùng 
nổ mạnh mẽ công nghệ thông 
tin… điều này mở ra cho thế 
giới loài người một cái nhìn mới 
mẻ hơn về con người và vũ trụ. 
Nhưng bên cạnh những thành quả 
to lớn mà con người đã đạt được 
thì đây đó lại phải đối mặt với 
không ít những rủi ro do thiên tai 
đem đến, sống chung với nạn ô 
nhiễm môi trường, dịch bệnh lan 
tràn liên tục, khủng hoảng kinh 
tế, tai nạn giao thông, tệ nạn xã 

Phật đản
• giác Ý

☸ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Phật	đản	■	Giác	Ý
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hội và biết bao vấn đề khác nữa 
mà tác nhân của chúng một phần 
do con người gây ra.

Con người đã làm gì để gây 
ra những thảm họa kia? Phần lớn 
là do chính bản thân của mỗi con 
người vì vô tình hay cố ý trong 
mục đích tìm kiếm sinh nhai, 
vì sự tồn tại của chính bản thân 
mình trong khoảnh khắc của một 
kiếp sống và cũng vì những tham 
vọng điên cuồng của con người.

Đức Phật là bậc Đại y vương, 
đại trí tuệ; giáo lý của Ngài có 
thể chữa trị tất cả mọi tâm bệnh, 
nếu chúng ta thực hành theo chân 
lý ấy.

Tam tạng giáo điển kia đều 
có khả năng khế hợp căn cơ và 
đem lại lợi ích an lạc cho tất cả 
muôn loài, với những chân lý tối 
thượng mà đức Thế Tôn đã nói ra 
đó có vô lượng Pháp môn, nhưng 
không ngoài bốn chân lý chắc 
thật vi diệu:

- Khổ (Dukkha), kết quả của 
tam khổ và bát khổ.

- Tập (Samudaya), sự phát 
sinh hay nguyên nhân của khổ.

- Diệt (Nirodha), sự chấm dứt 
khổ.

- Ðạo (Magga), con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ.

Trong kinh Pháp cú số 191  

tóm tắt giáo lý Tứ Thánh Đế như 
sau:

“Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh tám ngành
Đưa đến khổ não tận”. 
Đức Phật xuất hiện ở cõi đời 

này đã hơn 2553 năm, và Bốn 
chân lý chắc thật vi diệu này 
ngày càng soi rõ sự lý ở cuộc 
đời. Đúng như lời Tôn giả A-nan 
đã nói, được trích qua đoạn văn 
trong kinh Trung bộ: 

“Bạch Thế Tôn, con tận mặt 
nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế 
Tôn: ‘Bồ-tát khi sanh ra, này 
A-nan, Ngài đứng vững, thăng 
bằng trên hai chân, mặt hướng 
phía Bắc, bước đi bảy bước, 
một lọng trắng được che lên. 
Ngài nhìn khắp cả mọi phương 
lên tiếng như con ngưu vương, 
thốt ra lời như sau: ‘Ta là bậc tối 
thượng ở trên đời! Ta là bậc tối 
tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất 
ở trên đời! Nay là đời sống cuối 
cùng, không còn phải tái sanh ở 
đời này nữa’. Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tằng hữu của Thế Tôn”. (Kinh 
Trung bộ, 123, kinh Hy hữu vị 
tằng hữu pháp, HT. Thích Minh 
Châu dịch Việt)
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Như chúng ta đã biết, nơi nào 
có đau khổ hay thế giới nào có 
khổ đau và bất công thì nơi ấy, 
thế giới ấy chắc chắn sẽ có một 
đức Phật ra đời. Chính vì lý lẽ 
chân thật và vi diệu như vậy nên 
trong kinh Pháp hoa đã tán thán 
công đức của đức Thế Tôn như 
sau:

 “Xá-lợi-phất! Các đức Phật 
theo thời nghi nói pháp, ý thú 
khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số 
phương tiện các món nhân duyên, 
lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp. 
Pháp đó không phải là suy lường 
phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có 
các đức Phật mới biết được đó. 
Vì sao? Các đức Phật Thế Tôn, 
chỉ do một sự nhân duyên lớn mà 
hiện ra nơi đời. 

Xá-lợi-phất! Sao nói rằng các 
đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự 
nhân duyên lớn mà hiện ra đời? 
Các đức Phật Thế Tôn vì muốn 
cho chúng sanh khai tri kiến 
Phật để được thanh tịnh mà hiện 
ra nơi đời; vì muốn chỉ tri kiến 
Phật cho chúng sanh mà hiện ra 
nơi đời; vì muốn cho chúng sanh 
tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra 
nơi đời; vì muốn cho chúng sanh 
chứng vào đạo tri kiến Phật mà 
hiện ra nơi đời”. 

Bao đời này chúng ta không 

ngộ được lẽ vô thường của vạn 
vật, nên phải nhiều kiếp trầm 
luân trôi nổi. Không thấy được lý 
hư ngụy của cuộc sống, chúng ta 
đã vô tình bỏ quên cái “tri kiến” 
vốn sẵn có trong ta và luôn tiềm 
tàng trong tâm thức của mỗi con 
người chúng ta; chỉ vì sự bất giác 
vô minh đã làm chúng ta trôi lăn 
mãi trong biển khổ luân hồi sinh 
tử. Ngày nay tất cả chúng ta được 
nương tựa vào Chánh pháp và tu 
theo Chánh pháp nên phần nào 
đã bớt đi nhiều điều sợ hãi về nội 
tâm lẫn ngoại cảnh xung quanh, 
sự vô thường biến dịch của thế 
giới vũ trụ này.

Giờ đây hạnh phúc an lạc đã 
mỉm cười với tất cả những ai 
biết lắng nghe, suy tư và tu tập 
theo lời dạy của đức Phật. Dù 
cho cuộc đời hay thế giới xung 
quanh ta có chịu sự chi phối của 
cơn lốc vô thường đi chăng nữa 
thì nội tâm của chúng ta cũng có 
đủ niềm tin tinh tấn vững chãi để 
bước trên con đường giải thoát 
mà đức Như Lai khi còn tại thế 
đã dạy:

“Chiến thắng sinh oán thù
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc.
Bỏ sau mọi thắng bại”. 

(Pháp Cú 201)
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Kính thưa quí vị và các bạn,
Con người được phân chia 

theo biên giới quốc gia, rồi màu 
da, rồi ngôn ngữ, truyền thống, 
tôn giáo, đảng phái, v.v... nhưng 
khi học Phật pháp thì Anh Chị 
Em Huynh trưởng và Đoàn sinh 
chưa bao giờ nghĩ đến “quốc 
tịch” của đức Phật cả. Hình như 
kinh điển nói chung, Phật pháp 
nói riêng, làm cho Huynh trưởng 
và đoàn sinh GĐPT thấy rằng 
những chữ Phật, Pháp, Tăng, 
Bồ-tát, chư Tổ, v.v... quá ư thân 
quen, như cha mẹ, anh em, thầy 
cô gíáo, v.v... vậy; rất nhiều 
người còn có thói quen gọi “đức 
Phật của chúng ta” nữa! 

Đức Phật với các em

• Tâm minh

Tuy nhiên những danh từ Phật 
pháp - cho dù rất thông thường - 
đối với các em đoàn sinh và huynh 
trưởng trẻ ở hải ngoại có khi hơi 
khó hiểu; nếu dịch ra tiếng Anh 
thì các em hiểu ngay. Ngoài ra 
có những từ “mới” như 12 nhân 
duyên, giáo lý duyên khởi, giáo 
lý ngũ uẩn, v.v... thì cho dù nói 
tiếng Việt hay tiếng Anh các em 
cũng phải được nghe giảng vào 
nội dung rồi mới hiểu được. 

Các em ngành Thiếu học Phật 
rất nhanh - tất cả các bậc học từ 
Hướng thiện đến Chánh thiện - 
nhưng không liên hệ đến thực tế 
khi có một chữ khác với danh từ 
mà các em được học. Ví dụ có em 
thắc mắc rằng tại sao đạo Phật 
chỉ dạy người ta làm Phật mà 
không dạy làm người! Vì các em 
rất hiểu ý nghĩa Vu Lan nhưng 
không nghĩ ra được đó là giáo 
dục về lòng hiếu thảo; có khi các 
em học thuộc ý nghĩa Bát chánh 
đạo nhưng không nắm bắt ngay 

☸ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Đức	Phật	với	các	em	■	Tâm	Minh
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được khi người ta nói đến Chánh 
niệm, Chánh kiến… bằng những 
“danh từ nhân gian”, v.v... 

Đó cũng là một vấn đề quan 
trọng mà người huynh trưởng 
trong khi truyền đạt Phật pháp 
cho các em phải đối diện với 
những thắc mắc có khi rất ngây 
thơ nhưng thật khó trả lời. Xin 
mời quý vị và các bạn theo dõi 
cuộc hội thoại bỏ túi sau đây của 
các huynh trưởng quen thuộc A, 
B, C.

A: Hôm nay đề tài nói chuyện 
của chúng mình là gì hở các 
bạn? 

B: Nhân mùa Phật đản, chúng 
ta cùng nhau ôn lại những thắc 
mắc của các em ngành Thiếu 
về đức Phật Thích-ca Mâu-ni đi 
nha! 

C: Phải đó, các em thắc mắc 
nhiều khi rất hay đó, các bạn có 
nhận thấy như vậy không? 

A: Chúng ta hãy lần lượt đưa 
ra những câu hỏi của các em và 
câu trả lời của chúng ta đi nha! 
Mình xin nêu ra trước. Các em 
hỏi mình: tại sao đức Phật chỉ 
dạy làm Phật mà không dạy làm 
người như sách vở thế gian dạy 
cách học làm người vậy! Mình 
trả lời: những bài học Phật pháp 
về Từ bi, Tứ nhiếp pháp, Ngũ 

minh pháp, hay kinh Thiện Sinh, 
kinh Hiền Nhân, v.v... là gián tiếp 
dạy làm người chứ gì nữa! 

B: Các em hỏi mình tại sao 
chương trình học Phật pháp 
không kể chuyện thời ấu thơ, thời 
niên thiếu… của đức Phật mà chỉ 
kể chuyện tiền thân, mình trả lời: 
cũng có nhưng các em không 
được đọc đó thôi; ví dụ trong tác 
phẩm Ánh đạo vàng, kể lại cuộc 
đời đức Phật từ ngày đản sanh 
đến ngày nhập diệt; trong đó có 
kể thời thiếu niên Ngài là một 
Đông cung Thái tử, một thiếu 
niên anh tuấn, văn võ song toàn, 
đã chiến thắng tất cả các cuộc so 
tài, thi đua trên toàn quốc, v.v... 
Ngài không chỉ chinh phục các 
bạn đồng học mà còn làm cho 
các vị thầy của Ngài cũng phải 
bái phục về tài năng và đức độ 
của Ngài; các vị thầy đều nói 
rằng: kiến thức của họ thì có hạn 
mà trí tuệ của Ngài thì vô cùng.

C: Mình xin bổ sung thêm: 
Ngày xưa còn bé, Thái tử Tất-
đạt-đa đã nổi tiếng giỏi toán 
nhất, đã đếm được đến những 
con số không ai có thể hình dung 
nổi! Trong kinh Phổ diệu (Lali-
tavistara) kể lại rằng, trong một 
cuộc thi đếm số lượng mà Thái 
tử đã thắng giải, Ngài đã làm cho 
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vị giám khảo phải quỳ xuống bái 
phục!

A: Có em hỏi mình: Nhân quả, 
Tứ diệu đế, Bát chánh đạo là dạy 
làm Phật còn ở giai đoạn nào thì 
Phật dạy về đạo đức làm người? 
Mình trả lời: tại vì các em không 
nghiên cứu chứ thật ra giáo dục 
Phật giáo, trước khi đi vào Phật 
thừa (thừa=hệ thống giáo dục), 
có 5 hệ thống giáo dục từ dưới 
lên trên đó là: 1. Nhân thừa, 2. 
Thiên thừa,  3. Thanh Văn Thừa, 
4. Duyên Giác Thừa, 5. Bồ-tát 
thừa.

B: Các em hỏi mình: đã nói 
là nhân quả thì tại sao lại có thể 
hóa giải được? Giải sao giải 
hạn như vậy Phật giáo có phải 
là mê tín dị đoan không? Mình 
trả lời: vì y báo theo chánh báo 
mà chuyển cho nên nếu bản thân 
mình chuyển hóa (lời nói, hành 
động, ý nghĩ khởi lên, v.v...) thì 
có thể “hóa giải” -  nghĩa là hoàn 
cảnh sẽ thay đổi theo, được chứ 
sao không.

C: Đúng vậy, mình cũng gặp 
câu hỏi như vậy, mình bèn kể câu 
chuyện chú tiểu kia được thầy trụ 
trì cho về thăm nhà vì “thấy” chú 
mạng yểu, không sống được qua 
khỏi 1 tháng nữa; chú tiểu không 
biết gì cả, cứ vui vẻ đi về làng. 

Khi đi ngang qua con sông giữa 
đường về nhà thấy có một tổ kiến 
trên cây bên bờ sông bị rơi xuống 
nước, chú bẻ một cành cây dài 
vớt tổ kiến tấp lên bờ, rồi tiếp tục 
đi. Về nhà được 10 ngày thì cha 
mẹ bảo chú trở lại chùa. Khi trở 
lại gặp thầy trụ trì thì thầy không 
thấy dấu hiệu chết yểu hiện ra 
nữa; thầy hỏi kỹ lưỡng những 
công việc chú đã làm trong 10 
ngày qua, từ khi rời chùa, chú 
kính cẩn thuật lại không sót chi 
tiết nào; thầy mới giảng cho chú 
nghe: việc chú cứu tổ kiến là một 
phước báo lớn, đã giúp hóa giải 
được tướng chết yểu của chú, chú 
sẽ được thọ mạng lâu dài. Thầy 
nói: “Tướng bất cập số, số bất 
cập đức” nghĩa là tướng không 
bằng số (mạng) và số không qua 
được đức (nghĩa là nếu mình làm 
được một công đức gì lớn thì số 
mạng mình sẽ được chuyển hóa 
tốt hơn).

A: Có một em còn nói: em 
có đọc thấy một câu “Phật giáo 
phi tôn giáo, phi triết học, nhưng 
rất cần thiết cho cuộc sống con 
người”. Tại sao vậy? Mình trả 
lời: Phật giáo không phải một 
tôn giáo vì không có giáo chủ, 
không chủ trương chỉ thờ phụng 
và tin giáo chủ, không cần thắc 
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mắc gì cả! Đức Phật thì lại dạy 
“Tin ta mà không hiểu ta là phỉ 
báng ta” và Ngài nói Ngài không 
phải thần linh hay thượng đế, 
Ngài chỉ là một con người, một 
người đã tỉnh thức mà thôi (giác 
ngộ).

B: Đúng thế, vì vậy Phật giáo 
là giáo dục, một nền giáo dục của 
xã hội đa nguyên vì tính chất giáo 
dục của Phật giáo vượt qua giới 
hạn của quốc độ và của tôn giáo; 
đức Phật Thích Ca đã dạy rằng: 
dù chư Phật có ra đời hay không, 
Phật pháp vẫn có tự muôn đời.

C: Cho nên không cần phải là 
Phật tử, ai áp dụng Phật pháp thì 
sẽ được an lạc, cho dù người ấy ở 
trong bất cứ tôn giáo nào, thuộc 
bất cứ quốc độ nào.

A: Phải! Phải! Mình đã trả 
lời như vậy và thêm rằng: Phật 
pháp đem lại an lạc cho bất cứ 
ai áp dụng vì Phật pháp dạy ta 
những qui luật của 3 mối quan hệ 
quan trọng của đời người, đó là:  
1. quan hệ giữa người với người  
2. quan hệ giữa người với thiên 
nhiên (môi trường sống)  3. quan 
hệ giữa người với quỷ thần.

B: Đúng vậy, nếu làm tốt 3 
mối quan hệ này thì đúng là thế 
giới chúng ta sống sẽ “phong hòa 
vũ thuận, quốc thái dân an, thế 

giới hòa bình, chúng sanh an lạc” 
(mưa thuận gió hòa, nước thịnh 
dân an, thế giới hòa bình, mọi 
người an lạc). 

C: Còn bạn A trả lời như thế 
nào với câu nói “Phật giáo không 
phải là triết học?”

A: Mình nói: Triết học nói 
chung gồm những học thuyết, 
những tư tưởng, những ý nghĩ 
hay những hệ thống tư tưởng, 
v.v... tìm cách định nghĩa, giải 
thích những sự việc, hiện tượng 
tâm lý hay vật lý, góp phần vào 
kho tàng trí tuệ của con người. 
Triết học thiên về lý thuyết còn 
đạo Phật chủ trương thực hành. 
Phật giáo là “đến để thấy” và sau 
khi thấy, hiểu rồi thì phải thực 
hành.

B: Buổi hội luận của chúng ta 
hôm nay thật ích lợi vì chúng ta 
đã tập hợp được những câu hỏi 
của các em khi muốn tìm hiểu 
thêm về đức Phật cũng như về 
đạo Phật để tự hào mình là người 
con Phật.

C: Mình cảm ơn các bạn rất 
nhiều; các câu trả lời của các bạn 
với các em đã soi sáng cho mình 
nhiều điều. Chúng ta có thể chấm 
dứt buổi hội thoại này được rồi 
nha! Xin tạm biệt! 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 
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Kinh Phổ diệu là một bộ kinh có nội dung đồ sộ, mô tả cuộc 
đời đức Phật với những thần thông biến hóa, là một trong 

những bộ kinh quan trọng nhất của kinh điển Đại thừa, thuộc hệ 
Phương Đẳng.1 Tuy nhiên, mở đầu kinh này mô tả cuộc đời đức Phật 
với nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Nhất thiết hữu bộ 
(Sarvastivada); phái này thuộc phái Tiểu thừa.

Kinh Phổ diệu do S. Lefmann xuất bản, ông là người đầu tiên đưa 
ra bản dịch chương đầu kinh này tại Berlin năm 1875. Học giả vĩ 
đại người Bengali Bajendralal Mitra đã chuẩn bị một bản dịch tiếng 
Anh cho bộ sưu tập Bibliotheca Indica gồm ba quyển đã được ra đời. 
(Calcutta, 1881 đến 1886). Ông ta cũng đã đưa ra một bản chưa hoàn 
chỉnh. Một bản dịch bằng tiếng Pháp của Foucaux xuất hiện ở Paris 
trong Annals du Musee Guimet, vol. VI, XIX, (Paris, 1887-1892). 

1. Phương quảng (方廣), Phương đẳng (方等; s: vaipulya) hoặc Quảng đại kinh 
(廣大經), gọi theo âm là Tì-phật-lược (毗佛略); Phương đẳng kinh (方等經); S: 
vaipulya-sūtra; Chỉ một thể loại kinh Ðại thừa với các nội dung nhất định. Các 
kinh sau đây thuộc về kinh Phương đẳng: Bát-nhã ba-la-mật-đa, Hoa nghiêm, Bảo 
tích. Ngoài ra Phương đẳng kinh của Trung Quốc còn kể thêm kinh Ðại bát-niết-
bàn, Ðại tập (s: mahāsaṃ-nipāta-sūtra) và Diệu pháp liên hoa.

Ý NIỆM ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT
QUA 

KINH PHỔ DIỆU 
(Lalitavistara)

Thích Nhuận Châu
Dịch từ Literary History of Sanskrit Buddhism 
của J. K. Nariman

☸ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

KÍNH	MỪNG	PHẬT	ĐẢN:	Ý	niệm	đản	sinh	của	đức	Phật	qua	kinh	Phổ	Diệu	■	Thích	
Nhuận	Châu	(dịch)
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Bản dịch tiếng Hoa của kinh này 
mô tả cuộc đời đức Phật tương 
đồng với sự mô tả của Nhất thiết 
hữu bộ.2 Tác phẩm Romantic 
Legend của Beal là một bản dịch 
rút ngắn từ bản tiếng Hán kinh 
Abhinish-Kramana Sutra, bản 
Sanskrit của kinh này không còn, 
nhưng nó được dịch sang tiếng 
Hán rất sớm từ năm 587 stl. Bản 
kinh này lại mô tả lịch sử đức 
Phật tương đồng với quan điểm 
của Pháp mật bộ/Đàm-vô-đức 
(Dharmaguptas). 
2. Beal (Intr.), the Romantic Legend of 
Sakya Buddha from the Chinese Sanskrit, 
London, .1875. Also Foucaux’s French 
translation of Lalitavistara introduction, 
vol. II.,)  (tác giả chú thích)

Tuy nhiên, tư tưởng Đại thừa 
đã thể hiện ngay tiêu đề “La-
litavistara” (tường thuật về thần 
thông diệu dụng của đức Phật) 
của bản kinh này. Như vậy cuộc 
đời của đức Phật trên trần gian 
được mô tả như là điều vi diệu 
của một con người siêu xuất thế 
gian.3 

Trong chương mở đầu, đức 
Phật xuất hiện như là một thiên 
thần tối thắng, dù được mở đầu 
bằng hình thức cổ điển như trong 
kinh tạng Pāli với dòng chữ 
“Như vậy tôi nghe, một thời Phật 
tại thành Xá-vệ, trong tinh xá Kỳ 
Hoàn, vườn ông Cấp Cô Độc.”
3. Lalita: (nt.) grace; charm. 
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Hình tượng quá độ

Nhưng lúc đó, trong tạng Pāli, 
đức Phật được giới thiệu với lối 
mở đầu rập khuôn tương tự với 
cách diễn đạt và có một số đệ 
tử chung quanh, hay ít nhất có 
đầy đủ đại chúng ‘500 tỷ-khưu’ 
và tức thì pháp hội giảng kinh 
chính thức bắt đầu. Trong kinh 
Phổ diệu, cũng như trong kinh 
Phương đẳng là một quang cảnh 
long trọng, bao phủ bởi hào 
quang thiêng liêng. Ngài được 
bao quanh bởi đại chúng gồm 
12.000 vị tỷ-khưu và hơn 32.000 
Bồ-tát, ‘tất cả đều là nhất sanh 
sở hệ Bồ-tát, tất cả đều xuất sinh 
với sự viên mãn của một Bồ-tát, 
tất cả đều có được trí huệ của một 
Bồ-tát, tất cả đều có được các 
thứ thần thông vi diệu...’ Trong 
thiền định lúc nửa đêm, từ nhục 
kế đức Phật phóng ra luồng hào 
quang xuyên suốt các cõi trời 
và chấn động cả chư thiên. Lát 
sau, lập tức phát ra khúc hát tán 
thán đức Phật tối thắng và ngay 
sau đó, Iśvara (Thiên chủ) xuất 
hiện cùng chư thiên đến trước 
đức Phật, quỳ dưới chân Phật và 
cầu thỉnh Ngài giảng nói kinh 
Phương quảng thù thắng có tên 

là Phổ Diệu để cứu độ và hạnh 
phúc cho thế gian. Điểm nổi bật 
của kinh này là những lời tán 
thán tối tôn của thiên chủ và chư 
thiên về thần thông vi diệu của 
đức Phật; chư Phật quá khứ cũng 
tán dương điều này, đức Thích 
Tôn tán đồng bằng sự im lặng. 
Sau những giới thiệu chi tiết nầy, 
kinh bắt đầu mô tả cuộc đời đức 
Phật, đây là nội dung chính và 
xuyên suốt của tác phẩm này. 
Kinh này mô tả cuộc đời của 
Ngài tương đồng với nội dung 
phần II của kinh Nidanakath, 
thuộc Bản sanh truyện. 

Ý niệm Đản sinh của đức 
Phật

Bồ-tát an trụ trên cung trời 
Đâu-suất4 trong một cung điện 
nguy nga tráng lệ. Bồ-tát được 
dâng tặng hơn cả trăm danh hiệu 
cao quý, và hàng chục thiên cung 
để Ngài cư ngụ. Dưới âm thanh 
của dàn nhạc trời gồm 8 vạn bốn 
ngàn chiếc trống cầu thỉnh Ngài 
thị hiện ở thế gian để khởi đầu 
ý nguyện cứu độ chúng sinh. 
Sau thời gian dài tìm hiểu trong 
số đông những gia đình ưu tú, 
nghèo hèn, vương tộc đều được 
4. Gratified (Tushita) 
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xem xét cẩn thận, và sau 
cùng Bồ-tát quyết định 
thọ sanh vào gia đình vua 
Tịnh Phạn, trong bào thai 
hoàng hậu Maya. Hoàng 
hậu là người có đủ phẩm 
tính thân mẫu của một 
đức Phật. Sắc đẹp hoàn 
hảo của bà được mô tả 
đến từng chi tiết, đó là 
đức hạnh và trinh khiết. 
Bên cạnh đó, trong tất cả các phụ 
nữ Ấn Độ, bà là người duy nhất 
được chọn để đức Phật tương lai 
nhập thai, vì trong bà có sự hoà 
hợp sức mạnh của cả vạn con 
voi. Ý niệm nầy được phát triển 
với sự hộ trì của chư thiên sau 
khi Bồ-tát đã quyết định nhập 
vào thai mẹ bằng hình tướng của 
một con voi. Chư thiên chuẩn 
bị không những một trụ xứ như 
thiên đường cho hoàng hậu Maya 
cư ngụ trong thời gian mang thai, 
mà còn kiến trúc một cung điện 
bằng ngọc quý ngay trong bụng 
của bà để Bồ-tát có thể không 
bị vấy bẩn trong suốt 10 tháng 
trụ thai. Trong bảo điện, Bồ-tát 
ngồi một cách nhu nhuyến dịu 
dàng. Nhưng thân Ngài phát ra 
ánh sáng huy hoàng rực rỡ, và 
chính luồng ánh sáng đó lan rộng 
ra hằng dặm từ bào thai của mẹ 

ngài. Một cơn đau đến với hoàng 
hậu Maya và được điều phục 
ngay sau khi bà đưa tay lên đầu. 
Và bất kỳ khi nào bà nhìn phía 
bên phải của mình, bà đều thấy 
Bồ-tát trong bào thai mình như là 
một người trông thấy khuôn mặt 
chính mình trong gương. Thế rồi 
Bồ-tát trong thai mẹ làm cho chư 
thiên vui thích bằng những bài 
giảng pháp và Phạm thiên đều 
tuân theo mọi gợi ý của Ngài5. 

Ý niệm về việc sinh hạ của 
Bồ-tát cũng như vậy. Nó được 
diễn ra cùng với những điều thần 
diệu và những điềm lành. Trong 
vườn Lâm-tì-ni, Bồ-tát hạ sanh 
theo cách như chúng ta đã biết 
qua vô số mẫu dạng kiến trúc, 
5. Phần nầy có trong chương 2 đến 
chương 6. Phần đầu của chương 6 đã 
được Windisch dịch trong tác phẩm 
Buddha’s Geburi, p. 162 ff (tác giả chú 
thích).

Thái	tử	Siddhartha	đản	sanh.	Gandhara,	tk.ii-iii
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không giống như một con người 
bình thường mà một Đấng Tối 
Thắng (Exalted Being), một Ma-
hapurusha, “The Great Spirit”. 
Hoa sen đỡ dưới mỗi bước chân 
của hoàng tử sơ sanh báo cho 
mọi người biết sự cao quý của 
Ngài khi bước đi bảy bước về 
phía sáu hướng chính.6 

Tội bất tín

Ở đây câu chuyện bị cắt ngang 
bởi cuộc đối thoại giữa A-nan và 
đức Phật, trong đó có đề cập đến 
những người không tin sự nhiệm 
mầu khi Bồ-tát đản sanh (chương 
vii, p. 87 – 9). Niềm tin vào đức 
Phật, được dạy là một thành phần 
cốt yếu của tín ngưỡng: 

“Đối với tất cả những ai tin 
vào Như Lai, Như Lai đều đem 
điều tốt lành đến cho họ. Như 
những người bạn, họ đến với 
Như Lai để tìm sự trú ẩn. Và có 
nhiều người bạn mà Như Lai đã 
làm như vậy. Và đối với những 
người bạn ấy Như Lai chỉ nói 
sự thật, không hư vọng... Để tin, 
A-nan nên gắng hết sức của ông, 
đây là điều Như Lai phó thác cho 
ông.”

6. Đông, Tây, Nam, Bắc,  phương trên, 
phương  dưới. 

Tại sao cuộc đối thoại nầy 
xuất hiện ngay đây chắc hẳn là 
không do ngẫu nhiên, nhưng nó 
dựa trên thực tế chính là có liên 
quan với truyện kể về ý niệm 
đản sanh của đức Phật mà kinh 
Phổ diệu đã tách ra, rất đáng 
chú ý từ những trường phái Phật 
giáo khác trong tính quá độ như 
đối với tính chất huyền diệu mà 
không quá lâu trong chiều hướng 
tương lai của câu chuyện. Thực 
vậy, ở đây thường có sự hài hòa 
rất cao đối với những mô tả cổ 
xưa nhất trong tạng Pāli, có 
nghĩa là, trong Mahavagga của 
Luật tạng (Vinayapiṭaka), dù có 
lẽ nó được ghi chú một cách tình 
cờ rằng các kệ tụng trong kinh 
Phổ diệu xuất hiện lâu đời hơn 
phần kệ có trong tạng Pāli (Đối 
chiếu kinh Phổ diệu trong truyền 
thống Pāli do Oldenberg thực 
hiện trong OC, V, 1882, vol. 2, 
p. 117 to 122 và Windisch trong 
tác phẩm Mara and Buddha’ and 
Buddha’s Birth cũng như do Kern 
trong SBE, vol. 21, p. xi ff.)

Tạng Pāli và Sanskrit 
khi trở lùi lại một nguồn 
gốc xưa cũ hơn 

Hai bản văn ở hai tạng trong 
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mỗi trường hợp đều không tùy 
thuộc lẫn nhau; nhưng cả hai 
đều trở lùi lại chung một truyền 
thống cổ xưa hơn. Mà thậm chí ở 
đây kinh Phổ diệu có nhiều điều 
không có trong bản cổ xưa. Hai 
tình tiết cá biệt là không đáng để 
ý. Một tình tiết trong những chỗ 
nầy (chương 8) lại kể rất tỉ mỉ khi 
Bồ-tát còn nhỏ, Ngài được nuôi 
dưỡng bởi người mẹ kế, kể về 
các ngôi đền và các hình tượng 
chư thiên sùng bái, đặt Ngài lên 
trên bệ để đảnh lễ ngay dưới chân 
Ngài như thế nào. Chương khác 
(chương 10) kể lại lần đầu tiên 
đức Phật đến trường học. 

Đức Phật đến trường học

Với một đoàn tùy tùng gồm 
10 ngàn cậu bé với những phô 
bày rất thiện hảo, với sự tham 
dự của chư thiên–8000 thiên nữ 
cùng lúc rải hoa trước Ngài–vị 
Bồ-tát thiếu niên chào mừng lễ 
được nhận vào trường học. Thầy 
hiệu trưởng không chịu đựng nỗi 
niềm vinh quang của một thiên 
thần hoá sanh và ông ta liền 
bất tỉnh ngã lăn xuống đất. Một 
thiên thần đỡ ông ta dậy và hồi 
tỉnh cho ông với sự giải thích 
rằng các vị Bồ-tát đều là những 

bậc Tối thắng và không cần phải 
học nữa, nhưng các Ngài đến 
trường chỉ vì tuỳ thuận tiến trình 
thế gian. Rồi Bồ-tát làm sửng 
sốt ông hiệu trưởng với câu hỏi 
về 64 mẫu tự7 mà ông ta sẽ dạy 
cho Ngài. Và Ngài kể tất cả lần 
lượt 64 mẫu tự, trong đó gồm 
cả những nét của tiếng Hán và 
của Huns–những mẫu tự thậm 
chí thầy giáo cũng không biết cả 
tên gọi. Sau cùng, với một vạn 
cậu bé, Ngài bắt đầu buổi học 
với những mẫu tự. Cùng với mỗi 
mẫu tự, Ngài đều nói ra mỗi câu 
châm ngôn thông tuệ.  

Theo Gurupuja Kaumudi (p. 
116 f.) của E. Kuhn, hai truyền 
thuyết về thời thiếu niên của đức 
Phật nầy có lẽ phù hợp với kinh 
Ngụy tạo (Gospels Apocrypha), 
kể chuyện tương tự về thời thiếu 
niên của chúa Jesus. Chương 
12 và 13 còn có những tình tiết 
không có trong tiểu sử đức Phật. 
(Winternitz, WZKM 1912, p. 
237 f.)

7. Pāṇini, nhà ngữ âm học đầu tiên của 
Ấn Độ có đề cập đến bảng hệ thống 
mẫu tự gồm 82 mẫu âm và 64 mẫu âm 
nầy vào thời đại của ông, và trước đó 
được dùng trong Phệ-đà.  Hệ thống 
mẫu tự Sanskrit hiện nay gồm 13 mẫu 
âm, 33 phụ âm và 2 âm bổ sung. Tộng 
cộng 48 mẫu âm. 
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Công hạnh của đức Phật

Về mặt khác, trong tiến trình 
xa hơn của chuyện kể trong kinh 
Phổ diệu (chương 14-26), lệch 
hướng không chỉ chút ít từ truyền 
thuyết mà chúng ta biết từ các 
nguồn khác; sự kiện chính trong 
cuộc đời đức Phật là bốn sự tiếp 
xúc, mà qua đó, Bồ-tát  học được 
về sinh, lão, bệnh, tử; sự vượt 
thoát ra khỏi hoàng cung, cuộc 
gặp gỡ với vua Tần-bà-sa-la.8 
Những năm tháng học hỏi của 
sa-môn Cồ-đàm (Gautama) và 
việc tu tập khổ hạnh vô ích; cuộc 
chiến đấu với ma vương; và sự 
giác ngộ cuối cùng và giảng dạy 
8. Bimbisāra: Bình Sa vương. 

giáo pháp cho toàn thể chúng 
sinh ở thế gian theo lời thỉnh cầu 
của Phạm thiên (Brahma). 

Những thành tố của kinh 
Phổ diệu 

Phần nhiều những đoạn thi kệ 
nầy là các bài tán ca cổ điển diễm 
lệ vốn có cùng nguồn gốc cổ xưa 
như kệ tụng trong Kinh Tập (Sut-
tanipata) thuộc tạng Pāli như 
đã nói ở trên. Những ví dụ như 
truyền thuyết về đản sanh và tình 
tiết về đạo sĩ  A-tư-đà (Asita) 
trong chương VII, lịch sử vua 
Tần-bà-sa-la (Bimbisāra) trong 
chương XVI, cuộc đối thoại với 
ma vương trong chương XVIII. 

The birth of Siddharta, Gandhara, 2-3rd century

Thái	tử	Siddhartha	lúc	còn	nhỏ,	đang	tắm.	Gandhara,	tk.II,	đang	được	lưu	giữ	tại	viện	bảo	tàng	Berlin
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Chúng thuộc về thi ca tôn giáo 
thế kỷ thứ nhất sau thời đức 
Phật. Nhưng cũng có vài đoạn 
văn kinh, giống như bài giảng 
ở thành Ba-la-nại (Benares)9 
trong chương thứ XXVI, có thể 
gọi là mức độ cổ xưa nhất trong 
truyền thống đạo Phật. Mặt khác, 
những thành phần nội dung mới 
lại được tìm thấy không những 
trong văn xuôi mà còn cả trong 
phần kệ (gatha), trong đó nhiều 
đoạn được biên soạn bằng thể 
thơ mang tính nghệ thuật rất cao. 
Đó là Vasantatilaka và Shardula-
vikridita vốn thường là khá hay 
(xem chú dẫn về vần luật trong 
ấn bản Lefmann’s VII, p. 227 f, 
và Dẫn nhập, p. 19 ff).
9. Vāraṇas; 波羅捺. 

Dịch sang tiếng Hán và 
Tây Tạng 

Chúng ta không biết được bản 
được biên soạn sau cùng của kinh 
Phổ diệu ra đời là khi nào. Trước 
đó, một khẳng định sai lầm cho 
rằng tác phẩm này được dịch 
sang tiếng Trung Quốc vào đầu 
thế kỷ thứ I TL. Vì vấn đề thực 
tế là chúng ta không biết gì cả 
về tiểu sử của đức Phật có tên là 
Phuyau-king được ấn hành vào 
khoảng năm 300 stl., điều được 
viện dẫn là ‘bản dịch thứ hai của 
Kinh Phổ diệu,’ thực ra là bản 
dịch kinh văn mà chúng ta đang 
sử dụng (Winternitz, WZKM 
1912, p. 241 f.). Một bản dịch 
chính xác từ tiếng Sanskrit là 
thuộc tạng kinh tiếng Tây Tạng, 
đến thế kỷ thứ 5 mới được ra đời. 
Bản nầy đã được biên tập và do 
Foucaux dịch sang tiếng Pháp. 
Điều chắc chắn có thể xảy ra là 
có một bản dịch ít nhiều khác với 
bản kinh Phổ diệu chúng ta đang 
được biết là nổi tiếng với chừng 
850-900 bức tranh được các nghệ 
sĩ trang trí ở ngôi chùa trứ danh 
Boro-Budur ở Java. Vì những bản 
kinh tráng lệ nầy trình bày các 
quang cảnh trong truyền thuyết 
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về đức Phật theo phong cách như 
thể các nghệ sĩ đang sáng tạo với 
bản kinh Phổ diệu trên tay. Và 
Pleyte đơn giản tóm tắt lại toàn 
bộ nội dung kinh Phổ diệu như 
là một giải thích của các bản điêu 
khắc (The Buddha legend in the 
sculpture in the temple of Boro-
Budur, Amsterdam, 1901. Xem 
thêm La Museon 1903, p. 124 ff, 
của Speyer). 

Liên hệ với mỹ thuật Phật 
giáo

Nhưng các nghệ sĩ đã trang 
hoàng cho các tượng đài đạo 
Phật mang phong cách Hy Lạp 
(Greco-Buddhistic) ở miền Bắc 
Ấn với những hoạt cảnh về cuộc 
đời đức Phật cũng đã quen thuộc 
với truyền thuyết đức Phật được 
kể trong kinh Phổ diệu. Họ đã 
sáng tạo các tượng đó chắc chắn 
là không theo kinh văn, mà phù 
hợp với lối truyền miệng sinh 
động. Tuy nhiên, sự hài hoà giữa 
điêu khắc và kinh văn tiếng San-
skrit không hiếm thấy như một 
đặc điểm mà chúng ta phải giả 
định là truyền thống văn học lúc 
đó bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật. 
Mỹ thuật và văn chương thường 
có ảnh hưởng hỗ tương. 

(Những thẩm quyền có thể 
được tham khảo ở đây là L’art 
Greco-bouddhique du Gand-
hara, part I, 324 f. 666 ff ; Grun-
wendel Buddhist art in India, p. 
94, 04; f-t 134; Senart OC XIV, 
1905, p21 ff ; và Bloch ZDMG 
62, p. 370 ff.)

Không có hình tượng trong 
Phật giáo nguyên thủy

Trong mỹ thuật Phật giáo cổ 
đại vào thời đại A-dục (Aśoka) 
nghệ thuật chạm nổi của Bhar-
hut, Sanchi, v.v... không chạm 

Đức	Phật	có	thần	Kim	Cang	hộ	vệ.	Gandhara,	tk.II
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khắc hình tượng đức Phật, mà 
chỉ có biểu tượng (có nghĩa là 
bánh xe pháp luân) cho nhân 
cách của người sáng lập tôn giáo. 
Hình tượng đức Phật chỉ xuất 
hiện trong nghệ thuật Gandhara. 
Có thể nào không có mối liên hệ 
với điều nầy trong những thế kỷ 
khi đức Phật trở thành một đối 
tượng sùng bái (bhakti) và việc 
tôn thờ đức Phật đã tạo thành 
điểm trung tâm của tín ngưỡng? 
Thế nên có sự chứng thực hiện 
thời về kỷ nguyên của nghệ thuật 
Gandhara, từ thuở bình sinh (flo-
ruit) vốn suy tàn vào thế kỷ thứ 
II stl., cũng là thời kỳ của kinh 
điển Đại thừa đề cập đến truyền 
thuyết đức Phật.  

“Trên nền tảng phong cách 
xuất phát từ trường hợp đầu tiên 
của nền nghệ thuật Greco-Roman 
chỉ có thể là thời kỳ từ thế kỷ đầu 
cho đến thế kỷ thứ IV.” (Grun-
wendel Buddhist Art, in India, 
p. 31). Theo Foucher trong tác 
phẩm L’art Greco-bouddhique 
du Gandhara, part 1. p. 40 ff., 
thời kỳ hưng thịnh của nghệ thuật 
Gandhara trùng hợp với hậu bán 
thế kỷ thứ hai stl.

Đánh giá chung về kinh 
Phổ diệu 
Do vậy, có thể nói rằng kinh 

Phổ diệu hàm chứa nội dung mô 
tả cuộc đời đức Phật được ghi 
chép trải qua vài thế kỷ của hai 
giai đoạn Phật giáo bộ phái và 
Phật giáo phát triển. Một nguồn 
rất quan trọng về đạo Phật cổ xưa 
chính là ở đây, nơi có sự trùng 
hợp với kinh văn Pāli và các kinh 
khác bằng tiếng Sanskrit như 
Đại sự (Mahāvastu). Nhưng từ 
quan điểm lịch sử văn học, kinh 
Phổ diệu là một trong những tác 
phẩm quan trọng nhất trong văn 
học Phật giáo. Quả thực như vậy, 
không những cuộc đời đức Phật 
là thiên anh hùng ca, mà còn 
tiêu biểu như viên ngọc quý duy 
nhất. Chính từ những bài tán ca 
và những tình tiết đã được bảo 
trì trong từng chi tiết cổ xưa nhất 
của kinh Phổ diệu, không nói có 
lẽ chính từ kinh Phổ diệu, mà 
đại thi hào Phật giáo là ngài Mã 
Minh (Aśvaghosa) đã sáng tạo 
nên thiên sử thi tráng lệ là Phật sở 
hành tán (Buddha-caritakāvya), 
ca ngợi công hạnh đức Phật.■ 
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Vin cành lộc thắm - mẹ khai duyên
Bảy bước, nhân gian trổ phước điền
Ngưỡng vọng, phạm thiên che lọng trắng
Tín thành, long chúa cúng mưa tiên

Cỏ cây bát ngát hương tinh khiết
Mây nước lung linh sắc diệu huyền
Mở chốt càn khôn, thông hữu hạn
Nắm vầng nhật nguyệt, tỏ vô biên

Hoa đơm mật hạnh thơm ba cõi
Pháp thắp bi tâm sáng sáu miền
Mệnh hậu, Māyā chơi Đẩu Suất
Vô ưu muôn thuở nở không viên.

V öôøn Lumbini

■	minh Đức Triều Tâm Ảnh

THƠ ☸

■	Minh	Đức	Triều	Tâm	Ảnh
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Dẫn nhập:  
Khi thân thể tiều tụy chỉ còn 

da bọc xương, những khổ thọ chết 
người đều đã trải qua, nhưng tâm 
vẫn không đạt được tri kiến gì, 
lúc ấy Siddhattha bừng tỉnh, con 
đường khổ hạnh là con đường 
sai lầm, rồi ông nhớ lại: “Trong 
khi phụ thân Ta, thuộc giòng 
Sakka (Thích-ca) đang cày và 
Ta đang ngồi dưới bóng mát cây 
diêm-phù-đề (jambu), Ta ly dục, 
ly pháp bất thiện, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 
Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: Ðạo 
lộ này có thể đưa đến giác ngộ 
chăng? Và tiếp theo ý niệm ấy, ý 
thức này khởi lên nơi Ta: Ðây là 
đạo lộ đưa đến giác ngộ”. 

Ví dụ về con kiến
• Thích Tâm nhãn

Từ đó, pháp hành thiền tuệ 
mà đức Thích Tôn quán chiếu 
chứng ngộ, được truyền dạy cho 
các hàng đệ tử tại gia, xuất gia, 
cho cả chư thiên, Phạm thiên… 
với nhiều hình thức, qua nhiều 
phương pháp. Kinh Ví dụ về con 
kiến cũng là giáo lý nổi bật sắc 
thái thiền quán dạy các Tỳ-kheo 
tu tập để đoạn tận lậu hoặc.

Xin giới thiệu kinh “Ví 
dụ về con kiến” (Phật thuyết 
nghị dụ kinh 佛說蟻喻經 – 
Pipīlikopamāna-sūtra) 1 quyển, 
do ngài Thí Hộ (Danapāla, 
?-1017), người nước Ô-điền-
nẵng (Udyāna, ở giải đồi cao 
phía Nam dãy núi Hindu kush 
ngày nay) Bắc Ấn Độ, dịch thời 
Bắc Tống (A.D. 960-1127), tạng 
Đại Chánh 1, số hiệu 95, trang 
918.

 
Toát yếu nội dung kinh:
Bấy giờ, Thế Tôn phóng 

luồng hào quang lớn, chiếu sáng 

☸ GIỚI THIỆU KINH

GIỚI	THIỆU	KINH:	Ví	dụ	về	con	kiến	■	Thích	Tâm	Nhãn
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rực rỡ, rồi bảo các Bí-sô:
Các thầy nên biết, vào một 

thời có một bầy kiến, ban đêm thì 
bốc khói, ban ngày thì lửa cháy. 
Có một Bà-la-môn thấy sự việc 
như vậy mới nói rằng: “Nếu ai 
cầm dao bén thì chắc chắn có thể 
phá tan bầy kiến này.” Vừa nói 
xong lại thấy một con rùa lớn, 
vị Bà-la-môn nói: “Nếu ai cầm 
dao bén thì có thể phá được nó.” 
Sau đó lại thấy con sứa, con đĩa, 
nhiều côn trùng A-tây-tô-na, một 
con rắn lớn, một côn trùng Noa-
đà-bát-tha, một côn trùng Tản-
ca-phù-tra, vị Bà-la-môn cũng 
nói như trước. Lại thấy con rồng 
lớn, vị Bà-la-môn nói: “Những 
điều ta thấy thế nào duy chỉ có 
Thế Tôn mới biết được?” Ông 
ta đi đến chỗ một vị Bí-sô, trình 
bày lại mọi chuyện và nói: “Nhờ 
thầy hỏi Phật, giúp tôi gỡ mối 
nghi ngờ trong tâm. Đức Phật 
dạy gì tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. 
Vì tôi chưa thấy Sa-môn, Bà-la-
môn, trời, người thế gian đem 
nghĩa này thưa hỏi đức Phật, nên 
không thể khai mở được sự nghi 
ngờ trong lòng.”

Khi ấy, vị Bí-sô nhận lời đi 
đến chỗ Ta, đảnh lễ rồi đứng qua 
một bên trình bày lại sự việc và 
thưa hỏi: 

“Như Bà-la-môn thấy bầy 
kiến, vì sao nửa đêm phun khói, 
ban ngày lửa cháy, việc ấy như 
thế nào? Lại thấy con rùa lớn, 
con sứa, con đỉa, côn trùng A-
tây-tô-na, con rắn lớn, trùng Noa-
đà-bát-tha, trùng Tản-ca-phù-tra, 
con rồng lớn. Những hiện tượng 
vị ấy thấy là sao? Còn Bà-la-môn 
kia là người thế nào? Sao gọi là 
dao bén phá tan? Mong Thế Tôn 
giải thích cho”.

Này các Bí-sô! Lúc đó Ta nói 
với vị Bí-sô kia rằng: Bầy kiến 
chính là thân ngũ uẩn của tất cả 
chúng sanh. Nửa đêm phun khói 
tức là chúng sanh khởi các suy 
nghĩ. Ban ngày lửa cháy tức là 
chúng sanh tùy theo suy nghĩ mà 
khởi lên thân nghiệp, ngữ nghiệp. 
Con rùa lớn là năm pháp ô nhiễm. 
Con sứa là sự phẫn nộ. Con đĩa 
là sự tham lam, ghen ghét. Côn 
trùng A-tây-tô-na là pháp ngũ 
dục. Con rắn là vô minh. Côn 
trùng Noa-đà-bát-tha là sự nghi 
hoặc. Côn trùng Tản-ca-phù-tra 
là sự ngã mạn. Con rồng là các vị 
A-la-hán. Vị Bà-la-môn là Như 
Lai Ứng cúng Chánh đẳng chánh 
giác. Sự sắc bén của con dao là 
người có trí. Con dao là trí tuệ. 
Phá tan là phát khởi thắng hạnh 
tinh tấn.
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Này các Bí-sô! Ý của các thầy 
thế nào? Những hiện tượng mà 
vị ấy thấy, nói một cách tóm tắt, 
là tất cả thân ngũ uẩn của chúng 
sanh đều do tinh cha huyết mẹ 
bất tịnh mà ngưng kết sinh ra, tứ 
đại hợp thành, sắc tướng hư giả, 
thô ác hạ liệt, chứa nhóm sự khổ 
não, rốt cuộc cũng bị tàn hoại. 
Nhưng các chúng sanh không hề 
hay biết, ngày đêm khởi lên suy 
nghĩ, tạo ra nghiệp thân, ngữ bất 
thiện, bị năm thứ phiền não che 
lấp, đắm trước nơi ngũ dục, tăng 
trưởng sự vô minh, sanh tâm ngã 
mạn; đối với các Thánh pháp 
nghi hoặc không quyết định, sân 
hận, tham lam, ghen ghét phát 
khởi trong từng niệm, không 
mong cầu giải thoát. Do vậy mà 
Như Lai Ứng cúng Chánh đẳng 
chánh giác muốn tất cả những 
người trí lập hạnh tinh tấn, tu tập 
trí tuệ, đoạn trừ phiền não, chứng 
được Thánh quả.

Này các Bí-sô! Khi chấm 
dứt được các hữu lậu sẽ chứng 
quả A-la-hán nên nói giống như 
rồng.

Này các Bí-sô! Chư Phật Thế 
Tôn ở quá khứ và vị lai, với lòng 
bi mẫn thương yêu chúng sanh, 
muốn tất cả đoạn trừ phiền não, 
chứng Thánh quả và vì hàng 

Thanh văn mà rộng nói nghĩa 
này. Nay Ta cũng giống như 
chư Phật, đem nhân duyên này 
giảng thuyết cho các thầy nghe. 
Các thầy hãy ở nơi tịch tĩnh như 
đồng hoang, nhà trống, giữa núi, 
dưới gốc cây, trong hang, am 
thất… mà lắng lòng tư duy quan 
sát nghĩa này, đừng phóng túng, 
sanh tâm thối chuyển. Cũng nên 
khai thị, giáo đạo, truyền dạy 
rộng rãi cho người khác tu tập 
được lợi ích lớn.

Các vị Bí-sô nghe Phật giảng 
dạy đều tín thọ phụng hành.

Lời kết:
Bản kinh này được xếp trong 

A-hàm bộ tương đương Pāli: 
kinh Gò mối (Vammīka sutta - 
The ant-hill) 23, Trung bộ kinh 
(Majjhimanikāya) (Nam truyền 
đại tạng kinh 9 [Hán dịch], Trung 
bộ kinh 1, tr. 202). Cả hai bản 
kinh đều có nội dung gần giống 
nhau.

Trong kinh Gò mối kể rằng: 
“Một đêm nọ, một vị trời xuất 

hiện đến hỏi tôn giả Cưu-ma-la 
Ca-diếp (Kumara Kassapa [Ca-
diếp đồng tử]): 

Có gò mối ban đêm phun 
khói, ngày chiếu sáng; một Bà-
la-môn bảo kẻ trí hãy cầm gươm 
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đào lên. Kẻ trí đào lên thấy: then 
cửa, con nhái, cái chĩa hai, một 
cái lọc, một con rùa, con dao 
phay, miếng thịt. Cuối cùng gặp 
một con rắn hổ, Bà-la-môn bảo 
kẻ trí hãy để yên con rắn và đảnh 
lễ nó. Vị trời bảo Tỳ-kheo đến 
nhờ Phật giải thích ẩn ngữ trên, 
vì chỉ có Phật mới giải được.

Đức Phật giải thích: Gò mối 
là thân tứ đại, đêm phun khói 
là suy nghĩ, ngày chiếu sáng là 
ban ngày thực hiện những gì ban 
đêm suy nghĩ. Bà-la-môn là đức 
Như Lai, bậc Chánh đẳng giác. 
Kẻ trí là Tỳ-kheo bậc hữu học. 
Cây gươm là trí tuệ bậc Thánh. 
‘Đào’ là trí tuệ tinh tấn. Then cửa 
là vô minh; ‘đem then cửa lên’ là 
từ bỏ vô minh. Con nhái là phẫn 
nộ hiềm hận; cái chĩa hai là nghi 
hoặc; đồ lọc là năm phiền não 
trói buộc che lấp. Con rùa là năm 
thủ uẩn; dao phay là ngũ dục; 
miếng thịt là hỷ tham. ‘Đào lên’ 
có nghĩa là từ bỏ tất cả các thứ 
ấy. Con rắn hổ là vị đã diệt lậu 
hoặc, đáng đảnh lễ.”

Cả hai kinh này đều thuộc thể 
loại thí dụ trong văn học Phật giáo 
Nguyên thủy; đức Phật thường 
dùng hình ảnh thí dụ giảng dạy 
để giúp người nghe dễ dàng 
so sánh, hiểu rõ nội dung giáo 

pháp. Trong bản kinh có những 
hình ảnh thí dụ về côn trùng như 
trùng A-tây-tô-na, trùng Noa-đà-
bát-tha… ngài Thí Hộ chỉ mới 
phiên âm, có thể ngài chưa truy 
nguyên được nguồn gốc của nó 
nên không dịch nghĩa. Chúng ta 
tạm hiểu những côn trùng ấy là 
loại trùng độc, được đức Phật 
đưa ra ảnh dụ: Trùng A-tây-tô-na 
là pháp ngũ dục. Trùng Noa-đà-
bát-tha là sự nghi hoặc. Trùng 
Tản-ca-phù-tra là sự ngã mạn. 

Tuy nội dung trong kinh đơn 
giản, ngắn gọn nhưng là đề tài 
thiền quán hướng dẫn cho các 
Tỳ-kheo tu tập trí tuệ vô ngã, và 
có chánh kiến xả bỏ ngã chấp, 
giả thân ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức: thân thể, cảm giác, 
tri giác, tâm hành, và nhận thức); 
thanh tịnh ba nghiệp, đoạn trừ 
năm thứ phiền não tham dục, sân 
hận, hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ 
pháp… lần lượt đoạn trừ tất cả 
phiền não, tà kiến, các tâm cấu 
uế, cho đến chứng đắc Thánh 
quả.

Trong kinh Gò mối còn ghi 
lại: Vào thời gian đức Phật thuyết 
kinh này, tôn giả Cưu-ma-la Ca-
diếp đang ở địa vị hữu học, sau 
khi thiền quán về đề tài này liền 
chứng đắc quả vị A-la-hán.■
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Những nhu cầu của con người 
sinh học thì giản dị, khi đói chỉ 
mong được ăn, khi khát mong 
được uống, khi mệt mong được 
nằm, khi bệnh mong được trị 
liệu, khi mưa nắng mong được có 
nhà cửa che thân, khi muốn học 
hành có thầy cô giáo và trường 
lớp, khi bị áp bức thì có khí cụ 
hay pháp luật bảo vệ. Những nhu 
cầu của con người sinh học như 
vậy đã trải qua hàng ngàn thế kỷ 
mà chưa có một chính quyền hay 
một thể chế xã hội văn minh nào 
có thể đáp ứng đầy đủ.

Xã hội ngày nay với văn 
minh khoa học tân kỳ con người 
đã chinh phục được mặt trăng, 
khám phá được nhiều thiên thể 

trong vũ trụ, khám phá và khai 
quật những hầm mỏ nằm sâu tận 
lòng đất, đã sử dụng Internet để 
siêu tốc hóa mọi thông tin toàn 
cầu chỉ trong nháy mắt, biết đưa 
toàn bộ sinh hoạt của toàn thể thế 
giới thu hẹp trong một màn hình 
nhỏ, biết nhìn các thiên hà xa 
xôi qua viễn vọng kính Hubble 
và đã biết sử dụng máy gia tốc 
hạt cơ bản để giải quyết những 
nhu cầu sống của con người. Tuy 
vậy, nhưng hiện nay vẫn không 
giải quyết nổi những nhu cầu 
sinh học thực tế của con người 
xã hội.

Những đói nghèo, bệnh tật, 
thất nghiệp và bị áp lực bởi 
những công việc không những 

n 
hu cầu con người

• Thích Thái hòa

☸ GIẢNG LUẬN

GIẢNG	LUẬN:	Nhu	cầu	con	người	■	Thích	Thái	Hòa
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đã đè nặng mà còn khủng bố lên 
mọi sinh hoạt của con người.

Đối với những nhu cầu của 
con người sinh học mà không có 
bất cứ tổ chức xã hội nào có thể 
đáp ứng nổi huống là những nhu 
cầu của con người tâm học.

Nhu cầu của con người tâm 
học là nhu cầu về cảm giác, nhu 
cầu về tri giác, nhu cầu về tư duy 
và nhận thức, với những nhu cầu 
ấy không có một nền văn minh 
khoa học tân kỳ nào có thể đáp 
ứng nổi.

Khởi đầu sự sống của con 
người là nhu cầu được ăn, nhưng 
khi đã có ăn, thì nhu cầu của con 
người không phải chỉ là ăn mà ăn 
ngon; khi con người đã có mặc 
thì không còn nhu cầu mặc mà 
mặc đẹp; khi đã có nhà ở, thì 
không còn nhu cầu nhà ở theo 
kiểu sinh học mà nhu cầu nhà ở 
đẹp và tiện nghi tân kỳ; khi con 
người đã biết đọc, biết viết, thì 
không còn nhu cầu đọc và viết 
mà nhu cầu sáng tác văn học, 
nghệ thuật để diễn tả nhận thức 
và tư tưởng của mình đối với 
những cảm nhận cuộc sống một 
cách sâu xa và tế nhị.

Như vậy, đối với những nhu 
cầu sinh học của con người 
không có một nền văn minh khoa 

học nào có thể đáp ứng, huống là 
những nhu cầu tâm học .

Những nhà xã hội học xưa 
và nay thật ngây thơ đối với con 
người, khi họ nhận thức rằng, 
con người chỉ là những con vật 
cao cấp và có thể dùng thước 
đo khoa học để có thể đo được 
những nhu cầu tâm sinh học của 
nó. Và có thể đáp ứng cho nó một 
số điều kiện vật chất là nó có thể 
thỏa mãn, từ đó làm nảy sinh chủ 
nghĩa thực dụng.

Thực dụng thì lúc nào và ở 
đâu tự nó vẫn là hữu hạn. Nhu 
cầu của người là vô hạn, ngay 
cả con người sinh học. Vì con 
người sinh học được tạo nên từ 
con người tâm học. Nhu cầu của 
người tâm học đã vô hạn, tự nó 
kéo theo những nhu cầu vô hạn 
của con người sinh học vậy.

Nhu cầu của con người tâm 
học không hề dừng lại ở nơi cơm 
áo, gạo tiền mà nó tiến rất xa về 
những nhu cầu hiểu biết. Trước 
hết nó muốn biết nó là gì? Nó 
tồn tại như thế nào? Từ đâu mà 
nó sống và nó chết sẽ đi về đâu?  
Đâu là cái sống và cái chết có ý 
nghĩa? Sau cái sống và sau cái 
chết là cái gì...? Một loạt những 
nhu cầu tri thức của con người 
tâm học như vậy, chủ nghĩa nào 
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có thể đáp ứng, duy tâm chăng, 
duy vật chăng, phi tâm phi vật 
chăng, hay vừa là tâm vừa là 
vật chăng, hay tất cả đều là hố 
thẳm tư tưởng chăng, hoặc hư 
vô chăng, hay không là gì cả 
chăng?

Tóm lại, những nhu cầu con 
người là những nhu cầu vô hạn. 
Vì sao? Vì con người sống trong 
tự tính duyên khởi và vô thường. 
Do vô thường, nên vô hạn. Do 
duyên khởi, nên vô ngã và vô 
cùng.

Do sống trong thế giới vô 
thường mà con người không 
nhận chân được thế giới ấy, nên 
con người đã chạy 
theo để đuổi bắt 
những giá trị và ý 
nghĩa của cuộc sống 
trong các pháp vô 
thường ấy, khiến cho 
tự nó đã đánh mất 
nó và tự nó đã phủ 
nhận nó thì không 
còn một ai khác, một 
chủ nghĩa nào khác 
có thể đáp ứng được những nhu 
cầu của nó, ngoại trừ khi nó biết 
nó là vô thường và biết những 
gì đang diễn ra chung quanh nó 
cũng vậy.

Do sống trong thế giới duyên 

khởi, vô ngã mà con người sống 
với tâm ý ích kỷ, chấp ngã, khiến 
cho lòng tham của con người 
không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi 
khi con người không biết dừng lại 
lòng tham của mình, thì không có 
một xã hội văn minh nào có thể 
đáp ứng nổi lòng tham của con 
người. Chính lòng tham của con 
người đã đốt cháy sự sống của 
chính nó. Và chính tính chấp ngã 
của con người đã biến đời sống 
của con người thành đời sống 
của chiến tranh, hận thù, nghèo 
nàn và lạc hậu.

Lời nói và những hành xử của 
con người chỉ trở nên dễ thương 

và thánh thiện, khi 
nào họ nhận ra được 
rằng, chính họ không 
thể hiện hữu đơn 
thuần mà hiện hữu 
trong sự tương quan, 
tương sinh. Tương 
quan và tương sinh 
giữa mình và mọi 
người; tương quan 
tương sinh giữa mình 

và muôn vật; tương quan, tương 
sinh giữa mình với mọi thời gian 
và mọi không gian. Và chỉ khi 
nào con người nhận ra được cái 
đó và sống với cái đó, thì con 
người sẽ có chân hạnh phúc.■
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Dù không phải là Phật tử, 
hoặc chỉ là kẻ vô thần, có 

lẽ ít nhất ai cũng từng nghe được 
một lần câu nói: “Chúng sanh là 
Phật sẽ thành”.

Đây là lời xác quyết đầy từ bi 
của một vị giáo chủ chưa bao giờ 
nhận mình là giáo chủ. Sau bốn 
mươi chín ngày đêm thiền định 
dưới gốc cây Bồ-đề, Sa-môn 
Gotama đã tìm ra cội nguồn sâu 
xa tạo nên vòng sinh tử luân hồi, 
cột buộc bao khổ đau phiền não! 
Có thực sự biết khổ từ đâu mới 
mong diệt khổ.   

Bốn mươi chín năm sau đó, Sa-
môn Gotama đã đi không ngừng 
nghỉ để truyền dạy cách diệt khổ. 

Người theo học đủ mọi tầng lớp 
trong xã hội, từ vua quan, trưởng 
giả tới dân dã nghèo hèn; từ trẻ 
tới già, từ trí tới ngu… một lòng 
tôn kính gọi Ngài là Phật, do 
chữ Buddha lấy nghĩa theo tiếng 
Magadhi là Người Tỉnh Thức; 
và tôn xưng Ngài là giáo chủ của 
một tôn giáo có tên là đạo Phật, 
bởi con đường Ngài chỉ dạy đưa 
tới sự tỉnh thức.

Nhân gian biểu tỏ lòng ngưỡng 
kính như thế, nhưng đức Phật 
thì sao? Những ai đã từng nghe 
câu nói “Ta là Phật đã thành. 
Chúng sanh là Phật sẽ thành” 
thì chẳng cần suy cạn nghĩ sâu 
gì cũng hiểu ngay, vì câu nói đó 

• hạnh chi
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đơn giản quá! Đức Phật chỉ nhận 
mình là người đã nhìn ra những 
nguyên nhân của khổ đau nên đã 
tỉnh thức, thoát khỏi khổ đau mà 
thành Phật; trong khi chúng sanh 
cũng có đủ những hạt giống tỉnh 
thức, để thành Phật, nhưng vì tập 
khí sâu dày, chưa nhận ra thôi. 
Xác quyết điều này, ngụ ý đức 
Phật không nhận mình là giáo 
chủ, mà trái lại, Ngài khuyến tấn 
rằng Ngài và chúng sanh không 
khác, chỉ là sự nhận biết trước 
hay sau. Và người đã biết sẽ chỉ 
cho người chưa biết để cùng đạt 
tới sự giác ngộ như nhau.

Điều này nói lên bản chất của 
Phật giáo là Giáo dục chứ không 
phải là Tôn giáo. Suốt thời gian 
thị hiện Ta-bà, đức Thích-ca 
Mâu-ni đã không ngừng giảng 
dạy cho chúng sanh ở mọi giai 
cấp, mọi căn cơ từ thấp lên cao, 
như thứ lớp ngoài đời từ mẫu 
giáo lên đại học. Ngài là vị thầy 
không lấy học phí của bất cứ 
học sinh nào, chỉ nhận sự cúng 
dường mỗi ngày một chén cơm 
mà giảng dạy không ngừng nghỉ 
suốt bốn mươi chín năm! Nhận 
thức như vậy, chúng ta sẽ hiểu rõ 
hơn về bốn chữ “Chư pháp thực 
tướng”. Đó là chân tướng của vũ 
trụ nhân sinh, cô đọng toàn bộ 

những lời Phật thuyết trong suốt 
hơn bốn thập niên.  

Phật tử tôn kính đức Phật là 
tôn kính một người Cha, một vị 
Thầy chứ không phải với lòng sợ 
hãi mù quáng như đối với thần 
linh!

Không một nơi nào trên trái 
đất này, mà chỉ có toàn điều tốt, 
người tốt, hoặc ngược lại, toàn 
điều xấu, người xấu. Tốt xấu 
luôn xen kẽ bên nhau như hồ sen 
mà đức Phật đã quán chiếu khi 
vừa đắc đạo. Đóa sen có cọng 
thấp cọng cao, lá sen có lá non 
lá già, bông sen có bông nở rộ, 
bông hàm tiếu nhưng trong mỗi 
đơn vị đều chứa đựng đủ bản 
chất của bùn, nước, nắng, gió…  
Khi nghiệm ra lý duyên khởi và 
lẽ vô thường trong trời đất cũng 
là lúc đức Phật ngạc nhiên nhận 
diện khả năng giác ngộ, hay 
Phật tánh, đều có mặt và có sẵn 
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trong mỗi chúng sanh! Ngài đã 
phải kêu lên: “Lạ thay! Chúng 
sanh nào cũng có sẵn hạt giống 
trí tuệ và giác ngộ, mà sao muôn 
ức kiếp vẫn trôi lăn trong sinh tử 
khổ đau?”

Vì lòng thương tưởng chúng 
sanh nên đức Phật đã từ chối 
nhập Niết-bàn khi Ma Vương tới 
dụ. Ngài khẳng định ở lại Ta-bà 
để giáo hóa những vị Phật-Sẽ-
Thành. Đó là thông điệp từ bi 
nhất, rõ rệt nhất trong đại nguyện 
của một vị Phật-Đã-Thành.

Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, 
chúng sanh cõi Ta-bà nhận được 
những gì nơi kho tàng để lại?

Kinh Duy-ma-cật có một 
chương giới thiệu về quốc độ 
Chúng Hương của đức Phật 
Hương Tích. Đó là một quốc độ 
cực kỳ trang nghiêm và thanh tịnh 
vì nơi đó không có hàng Thanh 
văn, Duyên giác mà chỉ có chúng 

Đại Bồ-tát ngồi nghe pháp bằng 
hương thơm chứ không bằng 
ngôn tự. Những vị Bồ-tát ở nơi 
lý tưởng và đẹp đẽ như vậy làm 
sao không sửng sốt khi nghe nói 
về cõi Ta-bà uế nhiễm đầy những 
phiền não khổ đau với muôn 
chúng sanh vô minh khó dạy mà 
đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã 
phát nguyện ở lại giáo hóa!

Không chỉ ngưỡng phục tâm 
đại bi của đức Phật Thích-ca mà 
chư Bồ-tát cõi Chúng Hương 
còn kinh ngạc khi trưởng giả 
Duy-ma-cật giãi bày là chư Bồ-
tát ở cõi Ta-bà phải thành tựu 
tám pháp mới vượt qua những 
chướng ngại trên đường hoằng 
pháp. Trong tám pháp đó, có ba 
pháp đầu là căn bản, gồm: 

1- Làm lợi ích chúng sanh 
không cầu báo đáp.

2- Chịu thay chúng sanh hết 
thảy khổ não và hồi hướng công 
đức đã làm cho chúng sanh.

3- Tâm bình đẳng với chúng 
sanh, khiêm hạ, vô ngại.(*) 

Ấy vậy mà không thời nào 
không có những câu hỏi tiêu 
cực đầy ác ý của kẻ phàm phu, 
nhất là trong thời mạt pháp này. 
Những câu hỏi mà thực chẳng 
để hỏi, như: “Giáo lý Phật hay 
lắm! Nhiệm mầu lắm! Nhưng 
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sau Phật Thích-ca đã có ai thành 
Phật thêm chưa?”

Nếu được nghe, tôi xin thưa:
- Dạ có, có nhiều lắm! Rất 

nhiều Phật-Đã-Thành, mà bạn 
không nhìn thấy đó thôi. Hãy gỡ 
cặp kính nghi hoặc xuống. Hãy 
lắng yên cái tâm phân biệt. Hãy 
mở rộng lòng hẹp hòi vị kỷ. Hãy 
hít vào không khí bình an và thở 
ra những oán kết hận thù. Hãy 
cho mà không chờ nhận. Hãy sẵn 
sàng vì lợi ích người mà chẳng 
quản nhọc nhằn. Hãy chia sẻ áo 
cơm khi biết có người đói lạnh. 
Hãy thương người như thương 
chính ta… Hãy tạm thử ngần 
ấy thôi, bạn sẽ ngạc nhiên thấy 
mình thăng hoa, xung quanh bạn 
đều quá đẹp! Quá dễ thương! 

Sự chuyển hóa lặng thầm 
nhưng kỳ diệu đó là gì vậy?

Bạn ơi! Giây phút nào bạn 
sống được như thế thì chính bạn 
đang là “Phật-Đã-Thành” đó. 
Chỉ tiếc là chúng ta không sống 
với Phật tánh đó được lâu vì tập 
khí tham sân si sâu dày, nên từ 
“Phật-Đã-Thành” ta lại nhanh 
chóng trở về “Phật-Sẽ-Thành”! 

Nhưng xin chớ vội bi quan, 
vì giữ tâm thanh tịnh mà nhìn 
quanh, bạn sẽ cảm thấy hoan hỷ 
và phấn khởi. Bạn thấy gì? Có 

phải giữa bao cảnh huống đảo 
điên, bi đát, không bao giờ thiếu 
bóng dáng những vị phát nguyện: 
“Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng 
minh. Ngũ trược ác thế thệ tiên 
nhập”, đời ác ngũ trược, xin thề 
vào trước, những vị quên mình 
cứu người, chịu đói cho người 
no, chịu lạnh cho người ấm, chịu 
chết cho người sống?

Hãy nhìn kỹ, rồi bạn có can 
đảm nói khác đi, rằng bạn không 
hề thấy như thế không?

Vậy, những vị đó là ai?
Thưa bạn, tôi tin, đó là những 

Bồ-tát, nương theo lời dạy của 
đức Thích-ca Mâu-ni, tiếp nối 
con đường cứu độ chúng sanh, 
xoa dịu những khổ đau trầm 
thống của kiếp nhân sinh.    

Đó là Pháp Thân Phật, là 
những chúng sanh Đã, Đang và 
Sẽ thành Phật. 

Nếu còn băn khoăn, có lẽ bạn 
nên tự hỏi ngược lại, là thế giới 
đảo điên này sẽ tang thương đến 
đâu, nếu thiếu vắng những Bồ-
tát vì chúng sinh mà hành Bồ-tát 
hạnh?■

(*) Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết,  
TT.Thích Tuệ Sỹ dịch 
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Ngày hôm nay, ngành công 
nghệ thông tin đã đưa thế 

giới này xích lại gần nhau hơn. 
Sự quen thuộc ấy, như buổi sáng 
thức dậy, người ta vội vàng chuẩn 
bị cho một ngày mới. Một ngày 
được lặp lại với những gia tốc của 
cuộc đua nhằm giành được một 
cái gì đó hình như là cuộc sống 
với những yêu cầu thường trực: 
tiền bạc, công danh và các tích 
lũy khi gặp cơn hoạn nạn. Vâng! 
Ta đã quá quen với những dữ liệu 
hầu như đã tràn ngập khắp hành 
tinh này trên bàn tay công nghệ 

xiết chặt lại, hệt như cái bắt tay 
của một thoáng rất quen, nhưng 
lạnh lùng và, không có gì để chờ 
đợi, hoài mong.

Cũng vậy, tôn giáo có vẻ sắp 
như phải “đầu hàng” và trắng tay 
trước “khoa học vạn năng” và nó 
đã được phát triển đến mức độ 
càng lúc càng được ủng hộ nhiều 
hơn, và càng nhiều hơn trong các 
quốc gia mà, tình trạng nghèo 
nàn, lạc hậu vốn dĩ đã pha trộn 
chất liệu “khói hương” tôn giáo 
và pha trộn luôn cả những quỳ 
luỵ khẩn cầu. Hãy nhìn một cách 

SUỐI NGUỒN TAM BẢO
PháP hiền cư sỹ

☸ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

NGHIÊN	CỨU	PHẬT	HỌC:	Suối	nguồn	Tam	bảo	■	Pháp	Hiền	cư	sỹ
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tinh tế và thảm kịch, ở đâu càng 
nghèo nàn, thì ở đó, chùa đình 
miếu mạo càng thi nhau đua mọc 
và người ta càng siêng năng lễ 
bái khẩn cầu. Thần linh luôn ngự 
trị trong những vùng khổ đau và 
túng thiếu. Họ luôn ban phước 
trong bóng tối. Ở đâu càng nghèo 
nàn, thì ở đó “khoa học” dễ dàng 
thống trị con người cũng tương 
tự như là sự ngự trị của “bóng 
tối của thần linh”. “Khoa học” 
ban phước và “thần linh” ban 
phước, cả hai là nhất thể. Chúng 
ta được ăn đồ đóng hộp và hậu bị 
là “phước báo”.

Nhìn lại, số phận của Phật 
giáo không khác gì hơn số phận 
của một người con bị bỏ rơi. Nó 
“đòi hỏi” một nền đạo đức nào 
đó trước sự tấn công vũ bão 
của “khoa học” và “nó” lễ lạy 
mong cầu với một cuộc đời đã 
quá quen vội vã - vội vã và khập 
khễnh kiếm cái ăn trên “công 
nghệ thông tin” và, vội vã “kiếm 
chút phước” trong nghi thức khói 
hương tôn giáo. 

Suối nguồn tam bảo đi vào 
diệu viễn, còn ta thì hoài vọng về 
cái “đơn sơ” tự tưởng từ những 
quá khứ xa mờ, huyễn ảnh; mà 
thật sự, ta chưa từng một lần tiếp 
cận với cái huyễn ảnh đơn sơ ấy 

bao giờ. Niềm hoài vọng đã trở 
thành “thiên tình sử” trong Phật 
giáo.

Tôn giáo riết rồi, trở thành 
thi ca trên những hoài tưởng xa 
huyền. Y như cách hoài niệm về 
quá khứ xa xôi của các nhà thơ 
Âu-Mỹ vậy. Khi tuyệt vọng trên 
con đường tồn tại, người ta hay 
mơ về quá khứ với những thần 
linh, người ta mơ đến những “bi 
kịch” mang tính trí tuệ, hơn là 
nhận chân được Cảm thọ,  chỉ là 
trò chơi của Xúc.

Nghèo, sợ hãi, kém tri thức là 
mặt trái của đời sống xa hoa và 
kiêu mạn và chúng biến thể thành 
những giá trị độc tôn – mãi rồi 
người ta trú trong sự “kiêu hãnh” 
của “đạo học” và gạt phăng tri 
thức toàn cầu, xét như là tục đế, 
bởi vì nó, cái tục đế ấy vốn vô 
thường và, không có gì “đáng để 
học” cả.

Nếu và chỉ nếu, ta thừa nhận 
rằng, lịch sử của Phật giáo là  lịch 
trình “sử thoại” của trí tuệ, bao 
gồm cả hai phương diện: thế gian 
và ngoài thế gian. Thế thì, những 
gì được cho là quy ước, ta cần 
phải hiểu và hiểu một cách triệt 
để, trước khi bước ra ngoài sự 
quy ước ấy mà ta tự hào là xuất 
thế gian pháp. Một thứ xuất thế 
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gian được sắp thành chữ mà thôi. 
Đây là lý do vì sao đức Đạt-lai 
Lạt-ma XIV hoàn toàn thành 
công trên khắp châu Âu và Mỹ 
qua phương diện truyền pháp, 
khi ngay từ ban đầu Ngài đặt 
bước chân của mình lên đất Mỹ, 
Ngài đã tiếp xúc hầu hết những 
chuyên gia về, cái mà ta gọi là 
tục đế ấy. Những nhà Thần kinh 
học, Tâm lý học, Vật lý và Vũ 
trụ học, v.v… và nghiễm nhiên 
Ngài đã là một bậc Đạo sư bằng 
xương bằng thịt của cả thế giới 
này. Còn riêng ta, thì chỉ tiếp cận 
với khói hương và các giá trị thần 
quyền độc tôn. Tại sao vậy? Bởi 
vì, trong Phật giáo chưa có ai là 
chuyên gia hàng đầu về Vật lý và 
các ngành khoa học khác cả. Do 
vậy, ta “đành để” lãnh vực này 
qua một bên, thậm chí, ngay cả 
khoa Toán, Đại học Phật giáo, 
cũng “phớt lờ” và các Giáo sư 
ở đây, có thể cho rằng Toán học 
là phân biệt vọng chấp. Ta học 
Phật trên cở sở Hoa học, còn Tây 
phương thì học Phật trên cơ sở 
Phạn học hay Ấn Độ học. Do vậy, 
“định bản” của Phật giáo nằm 
tận ở trời Tây giàu có và còn rất 
mơ hồ trong Tam tạng thánh điển 
Hoa dịch. Do vậy, khuynh hướng 
học Phật giờ đây mà cán cân của 

nó nghiêng hẳn về Tây. Chí đến, 
truyền thống Hoa học mà ta vốn 
bẩm thụ nhiều thế kỷ qua hàng 
loạt những bản Kinh, đôi khi ta 
phải tham khảo chéo bằng Tây 
ngữ, thì mới mong hiểu được cái 
mà ta vốn được dạy trải qua hàng 
thế kỷ. 

Ở đâu còn xem tục đế là vô 
thường và bám lấy nó - cái chữ 
vô thường đó - như sự yếu kém 
của mình, thì ở đó có “cái ngã“ 
bị chi phối bởi các thế lực nằm 
bên sau nó, cộng hưởng với nó.

Muốn biết tục đế là gì, thì ta 
hãy đi ra ngoài nó, bằng bất cứ 
phương tiện gì - mọi phương tiện 
vốn hằng hữu trong Phật giáo 
-mà ta đã quá quen, để rồi lạnh 
lùng ghé thăm phi cảm - “một 
năm Phật tại tiền, nhiều năm 
Phật ngoại biên” - Thói quen với 
những gia tốc của động cơ tồn 
tại hay dục vọng làm ta quên mất 
Tam bảo trong chính chúng ta; 
cho dù thật sự ta đã quy y. Một 
chủng tính, một dấu ấn càng lúc 
càng khô kiệt, teo mòn vì, chẳng 
có môi trường nào để nó tăng 
trưởng cả; nó chỉ tăng trưởng 
theo hương khói mà thôi. Phật 
chủng hay Phật tuệ cũng trôi lăn 
cùng phong ba bão tố của dục 
vọng tự tồn. 
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Hãy giả định rằng, đất nước 
ta có mười triệu cư sỹ và khoảng 
hai triệu Tăng lữ. Nếu, thử giả 
định rằng, chỉ cần một phần trăm 
trong tổng số đó, chuyên ròng là 
những nhà nghiên cứu về mọi 
lãnh vực của Tục đế, thử hỏi 
có thế lực nào chi phối chúng ta 
chăng? Có động cơ “tài chánh 
danh lợi” nào quyến rũ ta chăng? 
Các cống hiến tri thức triệt để về 
thế giới tục sẽ là bình minh của 
Pháp thân Phật. Chùa to chưa 
hẳn là một môi trường ưu việt 
để Phật giáo tăng thịnh, đôi khi 
ngược lại là khác. 

Một con người dành cả đời 
mình cống hiến cho sự an lạc của 
chúng sinh, cho dù họ chưa quy y 
đi nữa, theo đức Đạt-lai Lạt-ma, 
thì vị ấy vẫn được xem là Bồ-tát. 
Bởi vì giới chỉ tồn tại ở Dục giới 
mà thôi và nhờ đó người ta Giải 
thoát. Bất kể ai đang đi trên lộ 
trình tư duy cống hiến, thì người 
đó đang bay bằng đôi cánh của 
Trí Bi.

Nói đến Đế, thì đầu tiên phải 
nói đến Khổ đế. 

Nói đến Khổ thì ai cũng phải 
thừa nhận (bởi vì hệ di truyền 
của chúng sinh ở địa cầu này là 
hệ di truyền của Xúc và Thọ…
và tư duy hình cánh cung…). Tuy 

nhiên, cái khổ của người, chẳng 
hạn, nghèo túng, cái khổ của 
người bệnh tật thiếu thuốc men 
y liệu, khác hẳn với cái khổ của 
nhà kinh tế và cái khổ của nhà 
Vi trùng học. Cái khổ của một 
người chưa mua được cái máy 
tính xách tay hiện đại, khác với 
cái khổ của nhà chế tạo máy tính 
và các nhà ngôn ngữ lập trình…
Cũng vậy, cái khổ của phàm phu 
khác hẳn với cái khổ của bậc 
Thánh khi họ Thiền chứng ở giai 
đoạn cao tầng - Khổ trí nhẫn - 
Sự thừa nhận trên mặt trí tuệ về 
khổ này có giống cái khổ kham 
nhẫn của chúng ta không? Tôi 
tin là chẳng giống chút nào. Trên 
thực tế tác dụng của cái Khổ 
phàm phu là động cơ đưa đến 
“chiến tranh ý thức hệ”, chiến 
tranh tôn giáo. Còn cái khổ  của 
bậc trí cũng y như cái khổ của 
nhà Vi trùng học, đôi khi họ 
“chết” vì chính loại vi trùng mà 
họ còn đang nghiên cứu để hàng 
phục loại trừ nó và họ tái sinh 
bằng chính những thực nghiệm 
của mình. Nghĩa rằng, khi thực 
nghiệm được chân lý về Khổ, 
thì, bậc Thánh giả ấy hoàn toàn 
được đảm bảo viên chứng Phật 
quả, cho dù ở một thời kỳ tương 
lai nào đó. Cũng Khổ, nhưng 



05-2009 ☸ Số 62 | PHÁP LUÂN 47

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC ☸ 

Khổ đế, khác với Khổ tục, và 
tôi tin là cái Khổ Thánh Đế, là 
chất liệu làm nên thanh bình cho 
ba cõi, và ngược lại.

Nên nhớ rằng, khi Phật giáo 
truyền vào Hoa lục, thì bản thân 
của Phật giáo đã làm phong phú 
thêm kho từ vựng của Trung 
Hoa, ít nhất ra có đến vài ngàn 
thuật ngữ (xem 中華五千年文
化經典 / 楊力著). Tuy nhiên, 
vì là một đất nước nền tảng là 
Nho học và Nông nghiệp, nên 
Phật giáo ở đây chảy theo hướng 
triết học và huyền học với những 
suy diễn mơ hồ. Trong khi đó, 
tự thân của Phật giáo là một tôn 
giáo “khoa học phổ quát” và 
không phải là “khoa học nhánh”, 
chẳng hạn, triết học chỉ là một 
nhánh của Phật giáo mà thôi. 
Cũng nên nhớ rằng, Phật giáo 
sanh ra trên mảnh đất của tư duy 
Toán học và Vật lý; trên mảnh 
đất của Thiên văn và Vũ trụ học 
(xem Astrologie In Buddhisccher 
Sicht von Helmuth Hecker; Die 
Psychologie Der Befreiung / 
Der Buddha und die Triebe; Das 
Zeitlose Wort Vom Dasein von 
Helmuth Hecker). Theo chương 
trình Discovery, thì chữ Không 
(śūnya) được cho là giấc mơ của 
đấng Phạm thiên. Trong mơ, ông 

đã hoá sanh vạn hữu, có nghĩa 
rằng, vạn hữu chỉ tồn tại như là 
một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ 
là không thực, nhưng có thực do 
không và từ đó, nhân loại này có 
con số Không. Con số ấy là “hạt 
cơ bản” làm nên vạn pháp. Đến 
Phật giáo śūnya đã là śūnyatā 
(Tánh không), chỉ cho trí Bát-
nhã và chỉ cho tính liên hệ của 
vũ trụ này, trong đó có cả đại bi, 
chớ không độc nhất là sự sáng 
tạo của đấng Phạm thiên, dù chỉ 
là sự sáng tạo trong giấc ngủ trưa 
của ông, khoảng 13 tỷ năm. Từ 
chữ Không này, người Ấn đã chế 
tạo các trục tròn, các ngành hoá 
học luyện kim. Chẳng hạn, thuật 
ngữ phiền não (như Hoa dịch - 
√kliś – kleśa ), trên thực tế, chỉ 
là chất nhuộm. Ðiều này cho biết 
rằng, phiền não, theo Ấn Độ, thì 
chỉ là chất liệu mà thôi. Nếu đi 
theo hướng tâm lực, thì phiền 
não có thể được tẩy trừ bằng một 
chất liệu nào khác, bằng chính 
khả tính của tâm, chẳng hạn, 
Thiền định. Do vậy, thiền định 
được xem như là năng lượng 
thuộc về Sắc và, bởi vì Sắc, nên 
nó là Không – phương tiện đưa 
đến cứu cánh Niết-bàn. Phiền 
não, nếu đi theo hướng Công 
nghệ hoá học, thì chắc chắn, ta 
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sẽ có những ngành sinh hoá tuyệt 
vời hơn và từ đó ngành Y sẽ có 
cơ hội phát triển theo hướng 
liệu pháp, nhằm phục vụ cho thế 
giới này. Tận đến ngày hôm nay, 
châu Âu cũng chưa hiểu vì sao 
mà người Ấn lại có thể rèn nên 
những thanh gươm tuyệt bén 
như thế trong chiến tranh chống 
lại sự xâm lược của Tây phương 
và Hồi giáo.

Như vậy, hơn năm ngàn năm 
về trước, Ấn Độ đã khám phá 
ra các chất hoá học rồi. Thêm 
nữa, Âm thanh học và Ngôn 
ngữ học, là một phát hiện vĩ đại 
của người Ấn. Và các khám phá 
này, đã là kim chỉ nam cho toàn 
nhân loại. Chưa có, ở ngay bây 
giờ,  nhà ngôn ngữ học nào vượt 
qua được Pāṇini cả. Trong khi 
đó, như ta biết, ngôn ngữ Trung 
Hoa là “ngôn ngữ nói theo cảm 
thọ” và mới được hệ thống hóa 

khoảng vài thập kỷ gần đây. Thế 
thì, Tam Tạng Thánh Điển Hoa 
dịch cũng cần nên đánh giá lại. 
Chí đến cách chấm câu trong bản 
Đạo đức kinh, đến giờ người nói 
bản ngữ tiếng Hoa vẫn còn đang 
tranh cãi. Nói như thế, không 
có nghĩa là ta cho rằng, các đại 
dịch sư như Huyền Tráng, La 
Thập… đã làm sai ý Phật. Song, 
đối với một nhà “nghiên cứu”, 

thì “lịch sử văn bản” vẫn là 
một vấn đề cần được “tách 
lớp”. Tôn giáo, tồn tại ở 
phần hậu diện, trước khi sự 
nghiên cứu tới hạn của họ. 
Hệ di truyền ngôn ngữ của 
dân tộc này khác hẳn với 
hệ di truyền ngôn ngữ của 
dân tộc kia. Do vậy, học 
Phật Hoa học mà không 

học Phật Phạn học là một sai lầm 
nghiêm trọng. Luận án “Tiến sỹ” 
Phật học phải viết bằng Phạn 
văn, chớ không bằng bất cứ loại 
ngôn ngữ nào khác, và đây là 
một yêu cầu, thiết nghĩ không có 
gì là quá đáng, cho một sinh viên 
Phật khoa.

Uống nước nên uống tận 
nguồn, mới biết ngọt, đắng ra 
sao.

Hãy lấy ngay văn kệ đầu tiên 
của Câu-xá thì sẽ biết:
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yaḥ sarvathā sarvahatānghkāraḥ
saṃsārapkāj jagadujjahāra |
Tasmainamaskṛtya yathārthaśāstre
śāstraṃpravakṣyabhidharmakośam

【玄】諸一切種諸冥滅
拔眾生出生死泥
敬禮如是如理師
對法藏論我當說

【真】一切種智滅諸冥
拔出眾生生死泥
頂禮大師如理教
法俱舍我當說

(Vị mà mọi bóng tối bị tận 
diệt, đã kéo chúng sinh ra khỏi 
vũng lầy sinh tử.

Do vậy, tôi đảnh lễ Ngài và 
sẽ thuyết thành Tạng đối pháp y 
trên chân giáo nghĩa [của thầy 
mình].)

Yaḥ, là đại từ liên hệ số ít, chỉ 
cho đức Phật, song, đức Phật 
nào? Chính là đức Bổn sư của 
chúng ta, chớ không là vị Phật 
nào khác, đúng như ngay từ 
đầu của Luận bản – Oṃ namo 
Buddhāya – và, theo Yasomitra 
giải thích, thì  Yaḥ, chỉ cho đức 
Phật Thế Tôn (ya iti Buddhaṃ 
bhagavantam adhikṛtyām aha). 
Đức Phật có nghĩa là bậc có 
phương pháp chặt dứt triệt 
để (mọi bóng tối) (Buddha iti 
kartari kta1 vidhānam), đức Phật 

1. Pāṇini: (1.1.26): kta ktavatū niṣṭhā.  
(Kta là một biến tố dùng để thay cho 
thuật ngữ niṣṭhā - tận cùng, triệt để.

là bậc có phẩm chất khai sáng trí 
tuệ, đưa đến sự thành tựu Chánh 
đẳng giác  (buddher vikasanām 
Buddhaḥ, vibuddha ityarthaḥ).

Ở đây, ta thấy có sự khác biệt 
giữa dịch bản của Huyền Tráng 
và Chân Đế: chư (諸) và trí (智). 
Cả hai đều làm chủ ngữ trong 
câu. Với Chân Đế, câu trên có 
nghĩa là: bậc trí là bậc tiêu diệt 
bóng tối một cách toàn diện. Còn 
chư của Huyền Tráng đã được 
các nhà chú giải, giải như sau: 
“chư, theo nghĩa phổ thông là 
số nhiều, tức nhiên không phải 
là một; chư, xưa nay đối với các 
học giả Phật học, thường dùng 
để chỉ cho Phật, thế nhưng, tại 
sao không trực tiếp nêu tên Phật 
ra, mà lại dùng chữ chư? Đây 
là một vấn đề dụng ngôn cực kỳ 
tinh tế, bởi vì, các triết gia tôn 
giáo khác đều cho rằng tông sư 
của mình là bậc nhất thiết trí, 
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cho nên luận chủ (tức Thế Thân) 
muốn tránh lời dèm pha của 
ngoại đạo, là mình thiện vị, lập 
bè phái mà ca ngợi đức độ của 
thầy mình, chớ không phải thiết 
tha chân lý. Do vậy nói chư, mà 
không gọi đích danh Phật. Tức 
là, luận chủ cho rằng, bất luận 
là ai, nếu đủ cả Tam đức, thì vị 
ấy đều là thầy mình.”2 Và theo 
Quang ký, hiểu yaḥ là số nhiều3.

Ta thấy, ở đây, người Hoa, 
đang lý giải chữ Chư của đại sư 
Huyền Tráng, chớ không là yaḥ  
(số ít) của Thế Thân.

Còn nữa, theo Pháp sư Diễn 
Bồi, chư, chỉ cho chư Phật, tức 
là chỉ chung cho Phật.

Xa hơn, đối với kệ tụng: 
sarvathā sarvahatānghkāraḥ, 
thì Quang Ký cho rằng: “[nhất 
thiết chủng minh diệt], là chỉ 
diệt trừ vô tri không nhiễm ô, và 
[chư minh diệt], chỉ diệt trừ vô 
tri còn nhiễm ô. Cách đọc này 
hiểu sarvathā là hình dung từ; 
trong khi ở tiếng Phạn, nó là bất 
biến từ hay phó từ, do vậy, nó có 
nghĩa là: [một cách toàn diện] 
hay tuyệt đối.”4

2. 演培法師俱舍論記
3. Tuệ Sỹ:  Quang ký (T41n 1821 p2c5). 
“Chư, nói lên sự không phe đảng.“
4. Tuệ Sỹ: A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận.

Thậm chí sự diễn luận của 
Quang Ký, Diễn Bồi pháp sư và 
sớ giải của Viên Huy pháp sư đã 
phát triển một cách quá xa, và 
phát triển theo cách loại suy trên 
dịch bản của Huyền Tráng. Hình 
như khi loại suy như thế, các luận 
sư của ta có lẽ không đối chiếu 
tiếng Phạn. Do vậy, thầy Tuệ Sỹ 
dạy rằng: “Cách lý giải như thế, 
có thể là hay hơn cả Thế Thân, 
nhưng không trúng với bản ý của 
Thế Thân.” (Tuệ Sỹ, Khóa giảng 
Câu-xá tại Tu viện Già Lam)

Một vài điểm vừa nêu, nằm 
bên ngoài sự khen chê, mà qua 
đó, bản văn muốn nói rằng, khi 
làm công việc học Phật hay trầm 
tư về Thánh ngôn của chư tổ sư 
mình - suối nguồn Tam bảo - ta 
nên cẩn trọng để khỏi bị cảm thọ 
kéo lôi theo hướng phân tích triết 
học. Các lý giải của chư tổ, chư 
luận sư Trung Hoa, rõ ràng là đã 
cống hiến cho văn minh nhân 
loại này bằng những khối lượng 
văn bản khổng lồ và nhờ thế, mà 
ta có thể hiểu thêm Phật pháp 
theo cách mở rộng có chọn lọc 
nhiều như thế. 

(còn tiếp)
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Thân trung ấm đi đầu thai theo nghiệp lực
Sự chi phối của biệt nghiệp mà mỗi thân trung ấm cảm thọ khác 

nhau, trước khi nó thọ báo, lúc bấy giờ thần thức đã rời thân nhưng 
nó còn mê muội trong cảnh mờ mờ mịt mịt, không phân biệt được 
mình còn sống hay đã chết, chưa biết mình sẽ đi về đâu, nó vẫn thấy, 
vẫn biết người sống đang làm gì, mỗi mỗi hiện ra trước mắt, nhưng 
nó chỉ biết không trả lời bằng âm thanh tiếng nói để người thân, 
người còn sống nghe được, hiểu được và biết được.

Đôi lúc nó nhìn thấy người thân của mình gào khóc thảm thiết bên 
xác cũng buồn cười và đôi khi cũng gào khóc cố nói để giải thích 
cho người thân đừng khóc, vì cứ nghĩ mình đang còn sống. Nhưng 
chúng ta hoàn toàn không biết được vì âm dương là hai ngã cách biệt. 
Người thân chúng ta thấu hiểu được điều này, nên cố gắng không 
khóc lóc kêu to, thay vào đó chú tâm niệm Phật A-di-đà cầu mong 
ngài độ trì tiếp dẫn cho vong linh mau nhẹ nhàng siêu thoát, hoặc 
cung thỉnh mời các bậc cao tăng trong chùa cùng các bậc thiên tri 

THÂN TRUNG ẤM

(tiếp	theo)

hồng hà

☸ PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

PHẬT	HỌC	PHỔ	THÔNG:	Thân	trung	ấm	(tt)	■	Hồng	Hà
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thức đồng thanh hộ niệm, trước 
thi thể của người chết, hay đối 
trước linh sàng của người chết 
mà khai thị, thời gian đó là giây 
phút tối quan trọng, thăng, trầm, 
vui, khổ, giải thoát, đọa lạc đều 
được quyết định dứt khoát trong 
giờ khắc mà thần thức lìa khỏi 
xác, thân tứ đại ly tán. Người 
thân chúng ta nên lưu ý một điều, 
sau khi người mất trút hơi thở 
cuối cùng ta nên để yên không 
động đậy hay di chuyển thể xác 
trong vòng 8 đến 10 tiếng đồng 
hồ. Lúc bấy giờ giữa thần thức 
và thể xác tách rời khỏi nhau, họ 
giống như một con rùa bị tách 
khỏi mai và bóc ra khỏi vỏ, nên 
chúng ta đụng đến cảm giác đau 
đớn nhân đôi, người mất đau la 
kêu thảm thiết nhưng chúng ta 
hoàn toàn không biết được, do 
đó đã tạo cho người bất hạnh một 
nỗi khổ muôn đời, chính điều đó 
mà người thân chúng ta cần lưu 
ý.

Sự giải thoát ngay ở hiện tại 
là sự giải thoát gần, sự giải thoát 
trong tương lai là giải thoát xa. 
Nhưng muốn giải thoát trong 
tương lai phải gây nhân giải 
thoát ở hiện tại, theo quan niệm 
Phật giáo sự đọa lạc luân hồi hay 
giải thoát đều trải qua sáu cảnh 

phàm và bốn quả vị thánh.
Sáu cảnh phàm: địa ngục, 

bàng sinh, ngạ quỉ, atula, người 
và trời.

Bốn quả vị thánh: Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ-tát và Phật.

I/. Sáu cảnh phàm
1. Đọa lạc vào địa ngục 
Ngay trong kiếp này nếu 

chúng ta được làm người, nhưng 
lại không tu nhân tích đức, gây ra 
bao điều cực ác, đến giờ phút lâm 
chung nhiều cảnh tượng hãi hùng 
hiện ra và bao vây lấy, sự sợ hãi 
đã khiến thần thức tìm phương 
hướng bỏ chạy để cầu mong 
thoát thân. Nhưng ác nghiệp đến 

H
oa
	lử

a
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chạy đâu cho thoát.
Càng cố chạy họ không tìm ra 

phương hướng, chỉ biết ẩn núp để 
tránh sự sợ hãi kiếp sợ, thì lúc đó 
bỗng dưng họ nghe những khúc 
nhạc bi ai buồn bã xoa dịu nỗi sợ 
đang vây lấy mình, bắt đầu họ đi 
tìm theo tiếng nhạc ấy, bất thình 
lình thân của họ bị xua đuổi dồn 
nén vào cảnh mịt mù tối tăm, 
nhà cửa, lâu đài có lúc trắng, lúc 
đen, hang hố sâu thẳm, đường sá 
mịt mù, bàn chân bước đi dưới 
đất toàn là lửa nóng, đôi khi bị 
giá lạnh ngâm thân, tê buốt chịu 
nhiều sự thống khổ, rồi lúc đó 
những ngọn lửa bốc lên họ lầm 

tưởng đó là sự sưởi ấm nên vội 
vàng bước đến đó, bất chợt một 
luồng gió nóng nung không thể 
nào thoát thân ra được, cầu sống 
không được, muốn chết không 
xong. Người thân của chúng ta vì 
người chết mà khai thị, trợ duyên 
niệm Phật. Mặc dù trợ duyên đó 
chưa đủ sức để cứu họ nhưng 
cũng có thể cải tạo được ác tâm 
dần dần, họ bớt đi sự thống khổ.

2. Đọa lạc vào bàng sanh
Nghiệp cảm của kẻ chết đi 

nếu đầu thai vào loài bàng sanh 
thì phân chia ra làm bốn loài: 
noãn sanh, thai sanh, thấp sanh 
và hóa sanh.

a/. Thấp sanh và hóa sanh
Là nơi chỗ sinh ra ẩm ướt nó 

cảm thấy hợp nơi hương vị mùi 
hôi bùn nhầy nhơ nhớp, lấy cái 
đó làm chỗ nương gá tạm, sinh 
lòng ưu đắm, liền đến nơi đó mà 
thọ sanh, tùy theo nghiệp lực cảm 
mến chiêu cảm, nó đến để gần 
gũi mà thác sanh vào đó. Trong 
đó không có tinh huyết của cha 
mẹ hòa hiệp. Trong thời gian đó 
sự vận chuyển lưu hành, nó có 
thể biến hóa từ giai đoạn này qua 
giai đoạn khác như con nhái biến 
thành con ếch, con nhộng hóa 
thành con tằm nhả tơ.

b/. Noãn sanh và thai sanh
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Thân trung ấm thác sanh vào 
loài này nếu lòng tật đố nặng 
nề, sân hận, hận thù, sẽ đầu thai 
vào các loài chó sói, cọp beo, 
thú dữ, rắn rết và bò cạp. Và lại 
nữa, người nào khi sống lòng 
dâm dục  dẫy đầy, nặng nề, phân 
chia ly tán người khác, khi chết 
sẽ đọa làm chim uyên ương, bồ 
câu, chim tước. Cho đến người 
nào lúc sống chơi bời lung lạc, 
sa đọa, khi thác sanh sẽ đọa làm 
loài vượn, loài khỉ... Luật luân 
hồi sanh tử không bao giờ chạy 
sao cho thoát, khi sống gieo nhân 
gì, tạo quả gì thì lúc chết đều phải 
trả quả.

c/. Đọa lạc vào ngạ quỷ
Nghiệp cảm của kẻ chết sẽ 

thác sanh vào ngạ quỷ, lúc đó 
thấy nhiều quỷ dữ hình hài thật 
đáng sợ tay cầm rất nhiều binh 
khí, răng nanh sáng lóe, gầm hét 
dẫm đạp đua nhau đến mà lôi 
kéo, cướp giết tánh mạng, nhảy 
nhót lung tung rượt theo mình có 
lúc những trận cuồng phong dữ 
dội, sấm chớp, mưa sương, lúc 
lửa nóng bao vây lấy thân trung 
ấm, lúc gió lạnh thổi vào thấu 
xương tủy làm cho thân trung ấm 
khiếp sợ muốn té xỉu cố chạy để 
lẩn trốn, chạy đến đâu trước mặt 
là hố sâu vực thẳm, chết sống 

đứng ngồi không yên.
Đọa lạc vào ngạ quỷ được 

phân chia ra nhiều loài. Ngạ quỷ 
có oai lực và ngạ quỷ không oai 
lực.

Ngạ quỷ có oai lực: Loại ngạ 
quỷ này có thần lực biến hóa, 
không bị đói khát khổ sở. Như 
trong kinh có nói quỷ Dạ-xoa, 
quỷ Cưu-bàn-trà. Quỷ có oai 
lực lúc sống cũng làm việc bố 
thí, khi chết cũng được đón rước 
long trọng nhưng họ có một điều 
xấu, chính điều đó bị thác sanh 
vào ngạ quỷ. Khi còn sống làm 
quan chức lớn nhưng lại lấn áp 
dân, trị dân không đúng cách, 
nhiều khi xét oan, giết oan người 
dân thường vô tội, khi chết đọa 
làm quỷ Bàn-trà.

Ngạ quỷ không có oai lực: Là 
loài quỷ đói khát, co lạnh, thân 
thể hôi thối, loét lở, mình đầy vi 
vẩy, ăn uống khó khăn, lúc nào 
cũng mong cầu để thọ hưởng. Lại 
có loại quỷ cổ như cây kim, bụng 
trương to như cái trống, miệng 
hôi thối chỉ được ăn những gì có 
nước lỏng, như cháo, chủng loại 
quỷ trong kinh nói nhiều không 
thể kể xiết.

(còn tiếp)
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Không biết chúng ta có còn 
nhớ, lịch sử đã từng ghi 

chép có vị hoàng đế đã ba lần từ 
bỏ tất cả những hào hoa phú quý 
của thế gian để xuất gia đầu Phật, 
sau cùng thuận theo ý muốn của 
thần dân nên đã quay về lại trị 
vì đất nước. Và ông là người đã 
khiến cho giới Tăng sĩ Trung 
Quốc tuân giữ và coi trọng việc 
ăn chay. Người ấy chính là vị vua 
Nam triều Lương Võ Đế.

Vấn đề ăn chay của tăng sĩ 
Trung Quốc, được hoàn toàn tuân 
thủ là từ lúc vua Lương Võ Đế 
lên nắm quyền cai trị. Lương Võ 
Đế là vị vua vô cùng kính trọng 
và mến mộ đạo Phật. Vào thời 

kỳ đầu, khi Phật giáo mới truyền 
bá vào Trung Hoa, nền tảng chưa 
vững chãi, trước sau lại bị nạn 
Ngụy Vũ, Châu Vũ, nếu không 
có Lương Võ Đế thì Phật giáo 
khó mà tồn tại được. Thống Kỷ 
chép, “Thời nạn Ngụy Vũ - có 
một vị dị Tăng nói: ‘Đông độ 
rồi đây sẽ có một thánh vương 
xuất hiện, mười năm sau Phật 
pháp sẽ đại thịnh’”. Mười năm 
sau quả có Lương Vũ Đế ra đời, 
và niên hiệu Thiên giám thứ ba, 
nhà vua cùng hàng vạn người tập 
trung tại điện Trùng Vân tuyên 
bố từ bỏ Đạo giáo, chỉ tuân hành 
pháp của đạo Phật, và ông cũng 
là người chính thức đề xướng 

VUA LƯƠNG VÕ ĐẾ 
với việc ăn chay của 
Tăng sĩ Trung Hoa

● Lam Yên

☸ LỊCH SỬ

Lương Vũ Đế 梁武帝 (464—549)

LỊCH	SỬ:	Vua	Lương	Võ	Đế	với	việc	ăn	chay	của	Tăng	sĩ	Trung	Hoa	
■	Lam	Yên
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triệt để việc ăn chay đối với hàng 
Tăng sĩ đương thời. 

Vào thời đức Phật, việc ăn 
chay chưa được thực hành trong 
Tăng đoàn; và đức Phật cho phép 
người xuất gia được dùng ba loại 
thịt gọi là tam tịnh nhục, đó là 
thịt của con thú mà người thọ 
dụng không nhìn thấy con thú 
đó bị giết, thịt con thú mà người 
thọ dụng không nghe tiếng kêu 
gào của nó, và thịt của con thú 
mà người thọ dụng không nghi là 
giết thịt cho mình ăn. Nhưng tại 
sao đức Phật lại cho phép ăn tam 
tịnh nhục mà không khuyến khích 
ăn chay? Điều này tùy thuộc vào 
những điều kiện xã hội thời bấy 
giờ. Và khi mà thực phẩm hàng 
ngày của các Tỳ-kheo tùy thuộc 
vào việc khất thực thì họ khó có 
thể lựa chọn lối ăn chay trong 
khi dân chúng đều ăn mặn.

Nhưng dù đức Phật cho phép 
ăn tam tịnh nhục, thì Ngài vẫn 
luôn đề cao lòng từ bi và khuyên 
ngăn việc giết hại chúng hữu 
tình. Trong kinh có thuật rằng, 
một ngày nọ, đức Phật đến thuyết 
pháp cho một làng chuyên nghề 
săn bắn thú. Ngài khuyên dân 
chúng ở đó nên bắt chước theo 
những làng khác, trồng trọt rau 
trái, lúa gạo để làm thực phẩm 

sinh sống, chứ đừng quá say sưa 
vui thú trong việc săn bắn. Ngài 
cũng từng khuyên vua Tần-bà-
sa-la không nên giết hại thú vật 
để tế thần. Như vậy, chúng ta hãy 
suy ngẫm, mặc dù Phật có chế 
pháp tam tịnh nhục nhưng Ngài 
không khích lệ đệ tử ăn thịt gia 
súc. Ngài không bắt buộc Tăng 
chúng phải ăn chay vì thực phẩm 
khất thực có được là do dân chúng 
tự nguyện cúng dường, cho nên 
dân chúng có lòng thành cúng 
dường phẩm vật gì thì dùng thứ 
ấy. Nhưng dù đức Phật cho phép 
dùng tam tịnh nhục, thì có mười 
loại thịt sau các Tỳ-kheo không 
được dùng, đó là thịt người, thịt 
voi, ngựa, chó, rắn, sư tử, cọp, 
báo, gấu và linh cẩu. Sở dĩ đức 
Phật cấm ăn những loại thịt này 
là vì những lý do sau: thịt người 
thì không thể ăn vì quá dã man; 
thịt voi và thịt ngựa không được 
ăn vì trong thời kỳ đó, hai con 
vật này được coi là thú vật của 
nhà vua; thịt chó thường coi chó 
là con vật ghê tởm; thịt rắn, sư 
tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu 
không được ăn vì rằng ai ăn thịt 
những loài thú rừng nguy hiểm 
này sẽ toát ra một mùi đặc biệt có 
thể khiến cho các con vật đồng 
loại tấn công người đó để trả 
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thù (Theo Ajahn Brahmavamso, 
What the Buddha said about eat-
ing meat?).

Không ai có thể phủ nhận 
thuyết tam tịnh nhục là do Phật 
chế định, là cơ sở hình thành nên 
việc ẩm thực của chư Tăng từ 
thời Thế Tôn còn tại thế cho đến 
Phật giáo theo truyền thống Nam 
truyền ngày nay. Tuy nhiên, trong 
thực tế thì tịnh nhục là hầu hết 
các loại thịt được bày bán ngoài 
chợ. Thuật ngữ pavattamasa có 
nghĩa là “loại thịt đã sẵn có” hay 
thịt “vô can”, bao gồm thịt được 
giết mổ sẵn. Trong Mahāvagga 
II, chương “Dược phẩm”, tụng 
phẩm thứ nhì, có thuật chuyện nữ 
cư sĩ Suppiyā muốn cúng dường 
một vị Tỷ-kheo, bảo người giúp 
việc rằng: “Hãy đi tìm mua loại 
thịt đã được làm sẵn.” Như vậy, 
Luật tạng (Mahāvagga) đã xác 
định tịnh nhục bao gồm các loại 
thịt do các lò mổ cung cấp và bày 
bán.

Một vấn đề khác cũng rất 
quan trọng được Thế Tôn thiết 
định trong kinh Jivaka, là dù các 
Tỷ-kheo được ăn tam tịnh nhục 
nhưng không vì thế mà hàng Phật 
tử giết hại sinh vật, nếu làm tổn 
hại chúng sanh sẽ mất công đức: 
“Này Jivaka, người nào vì Như 

Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết 
hại sinh vật, người ấy chất chứa 
nhiều phi công đức”.

Khi Phật giáo du nhập vào 
Trung Hoa, với một bối cảnh xã 
hội khác với xã hội Ấn, và khi 
đời sống hàng ngày của chư tăng 
không phụ thuộc vào việc khất 
thực thì việc chọn thức ăn lại có 
thể dễ dàng. Nhưng trước thời 
vua Lương Võ Đế, Tăng sĩ Trung 
Quốc không hẳn đều chọn lối ăn 
chay, mà mỗi tăng nhân đều có 
quyền lựa chọn cách ẩm thực cho 
riêng mình. Lương Võ Đế là vị 
vua am hiểu giáo lý đạo Phật, và 
là người muốn ứng dụng triệt để 
tinh thần từ bi của Phật giáo vào 
trong đời sống dân chúng, trước 
hết là giới tăng sĩ. Do đó khi nắm 
quyền thống lĩnh trăm họ, ông đã 
hạ chiếu chỉ “đoạn sát tiệt tông 
miếu hy sinh chiếu” (tuyệt đối 
đoạn tận việc giết thú vật đối 
với các tự viện Phật giáo). Cấm 
chỉ tất cả các tự viện Phật giáo 
dùng thịt của súc vật để tế tự, và 
cũng cấm chỉ tất cả thái y dùng 
sinh mạng của súc vật còn sống 
làm thuốc trị bệnh, kể cả trị bệnh 
cho quốc vương. Đây là mệnh 
lệnh của nhà vua, do vậy bá tánh 
không thể không tuân thủ thực 
hành. Cũng từ đây, Lương Võ Đế 



58 PHÁP LUÂN | Số 62 ☸ 05-2009

☸ LỊCH SỬ

tự tay viết ra một biến văn Đoạn 
tửu nhục văn, trong đó trình bày 
rõ nguyên nhân của việc đoạn 
tửu nhục, đề phòng ngăn ngừa 
những kẻ mượn cớ giết hại súc 
vật để cúng tế thần thánh...

Trong bài Đoạn tửu nhục văn, 
ngoài việc dẫn chứng từ kinh 
Niết-bàn, Lăng nghiêm, Ương 
quật ma mộng, Lương Võ Đế 
còn đưa ra nhiều lý do có cơ sở 
hợp lý để thuyết phục Tăng lữ 
phụng trì chay thực: “Nếu Tăng 
sĩ không đoạn trừ cá thịt, thì họ 
sẽ đồng với ngoại đạo; và khi họ 
bị ngoại đạo so sánh chỉ trích thì 
họ là người cô phụ niềm tin Tam 
bảo. Nếu Tăng sĩ không đoạn cá 
thịt, thì họ có thái độ và cử chỉ 
của một người tại gia, họ sẽ xa 
rời các pháp Thanh văn, Bích chi, 
Bồ-tát và xa rời vĩnh viễn Phật 
quả. Nếu Tăng sĩ không đoạn cá 
thịt, thì họ đồng với ma quỷ, chịu 
lấy cảnh khổ địa ngục, và bị các 
nhân ác khủng bố. Nếu tin tưởng 
lời Phật là ‘chân thật bất hư’ 
thì không thể vì cho rằng chưa 
chứng được đạo nhãn mà thấy 
không rõ, nghĩ không thông, thịt 
chúng sanh chính là thân thuộc 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá 
khứ…”.

Đó là những điều mà vua 

Lương Võ Đế dùng để chứng 
minh giá trị của việc ăn chay. 
Nó mang đậm tinh thần từ bi, 
coi trọng mạng sống của sinh 
linh. Ngoài ra, dưới triều đại của 
mình, Lương Võ Đế cũng hạ sắc 
lệnh thanh lọc và đào thải những 
Tăng sĩ bất hảo hầu duy trì và 
khai sáng mạng mạch Phật pháp. 
Việc làm của ông đã được hầu 
hết chư Tăng đương thời hưởng 
ứng. Sau đó ông triệu tập gần hai 
trăm vị tăng sĩ đến cung đình để 
cử hành một buổi nghiên cứu và 
thảo luận về vấn đề trường chay 
và đã được mọi người ủng hộ.

Thế nhưng trải qua chiều dài 
lịch sử, với nhiều lần nhường ngôi 
đổi vị, cho đến đại nạn “Đại cách 
mạng văn hóa”, Phật giáo trở nên 
điêu đứng: tự viện bị chiếm, Phật 
tượng bị đập phá, tăng ni bị trục 
xuất khỏi chùa; Phật giáo dần dà 



05-2009 ☸ Số 62 | PHÁP LUÂN 59

LỊCH SỬ ☸

bị mai một và tầng lớp trẻ Trung 
Quốc ngày càng xa lạ với Phật 
giáo, riêng chỉ có Đài Loan là lưu 
giữ được bản chất cùng sắc thái 
của đạo Phật. Do vậy, vấn đề ăn 
chay hiện nay ở Trung Quốc chỉ 
còn có tầng lớp tu sĩ thực hiện, 
còn dân chúng thì không mấy 
người theo. Nhưng ở Đài Loan 
vấn đề ăn chay rất thịnh hành 
đối với mọi tầng lớp, không chỉ 
riêng đối với tu sĩ Phật giáo hay 
tín đồ Phật tử.

Lý do đặc biệt đối với tín đồ 
Phật giáo trong việc ăn chay là 
để phát triển lòng từ bi, bớt đi 
việc tạo nghiệp. Vả lại việc ăn 
chay cũng có nhiều ưu điểm của 
nó. Chúng ta nên tìm hiểu sơ qua 
ưu điểm của việc ăn chay: Thức 
ăn chay đều được làm từ hoa, 
thân, cành, lá, quả, hạt, trái của 
thực vật, chúng hấp thụ chất dinh 
dưỡng từ tự nhiên, trong đất, 
nước, không khí, ánh sáng mặt 
trời mà sinh trưởng, nên có lợi 
cho tinh thần. Các nhà khoa học 
nghiên cứu và đưa ra kết luận 
rằng, dùng các loại ngũ cốc và 
rau quả, bất luận phối hợp như 
thế nào cũng sẽ nhận đủ chất 
protein để nuôi dưỡng và phát 
triển cơ thể. Thức ăn chay, không 
chỉ có khả năng nuôi sống được 

cơ thể, mà một số loại còn có thể 
điều trị được các loại bệnh, ví dụ 
như rau cần trị huyết áp cao, rong 
biển trị tuyến giáp tạng, cây hoa 
hiên làm lợi ích cho đường tiểu, 
cầm máu, sưng phù, an thần… 

Ngoài vấn đề trình bày nguyên 
nhân chính của việc tăng sĩ Trung 
Hoa tuân giữ việc ăn chay, người 
viết cũng nhằm đề cao những giá 
trị đạo đức của vua Lương Võ Đế, 
người đã có công lao rất lớn đối 
với Phật pháp, người đã giải cứu 
cho vợ là Hy Thị, tánh tình rất 
ác độc, ghen tuông, hành hạ các 
cung phi, để rồi không làm chủ 
được mình mà đâm đầu xuống 
giếng chết, bị đọa làm một con 
rắn mãng xà. (Rắn ấy thường vào 
cung tác quái, có hôm báo mộng 
cho Lương Võ Đế biết, xin vua 
làm phép giải cứu. Nhà vua thỉnh 
một vị Thánh tăng là Thích Bảo 
Chí làm sám chủ, nhờ Ngài cùng 
chư tăng soạn ra bộ sám “Từ Bi 
Đạo Tràng Sám Pháp”, rồi nhờ 
chư tăng trì tụng kinh Sám ấy mà 
cầu siêu cho bà Hy Thị). Điều 
này cho thấy, ông vừa thông 
đạo lý lại trọng đạo tình, một 
con người có chức quyền nhưng 
không bị chức quyền thao túng, 
mà ngược lại lấy chức quyền làm 
điều lợi lạc cho muôn dân, chỉnh 
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đốn đoàn thể Tăng-già, không để 
ngoại đạo có cơ hội làm nhơ Phật 
pháp.

Đạo Phật có trường tồn và 
phát triển lành mạnh hay không 
là do tập thể Tăng đoàn đó có 
tuân thủ và hòa hợp hay không! 
Bản chất của giáo lý đạo Phật là 
bản chất của sự hòa hợp, “hòa 
hợp như nước với sữa”. Dù cho 
Phật có hiện hữu hay nhập diệt 
thì giá trị hòa hợp ấy vẫn không 
thể mất đi được. Đối với những 
người tu hành, ăn chay hay ăn 
mặn không phải là điều đáng bàn 
cải mà là hành vi đạo đức của 
người ăn chay hay ăn mặn đó. 
Ăn uống được coi là liều thuốc 
để điều trị bệnh đói, không vì 
quá xem trọng việc ăn chay hay 
mặn mà tạo ra những mâu thuẫn 
giữa mình với người, ảnh hưởng 
không tốt đến đời sống tu học.

Mục đích của người tu hành 
là điều dưỡng thân tâm và vun 
trồng thiện nghiệp, mà vua 
Lương Võ Đế, vị hộ pháp của 
Phật giáo đã từng là tấm gương. 
Ta hãy nghe ông tự thuật: “Khi 
nhỏ tôi học Nho giáo, nghiên 
cứu Tứ thư, tìm xét Ngũ kinh. 
Lớn lên, tôi học Đạo giáo, rõ 
biết vô vi, tinh thông pháp thuật. 
Bây giờ học Phật pháp mới thấy 

như thái dương trước các thứ ánh 
sáng. Nhờ Phật pháp, tôi mới 
rõ khổ tập, mới hiểu nhân quả, 
không phủ nhận giá trị muôn loài 
bằng lý bình đẳng, quy nạp chân 
như sự vật về lý vô sanh. Tâm lý 
chúng sanh khó duy nhất, nhưng 
thành kiến cố chấp thì bị phá tan. 
Qui nguyên không hai nẻo mà 
chí cực chỉ viên dung. Phật giáo 
trước các giáo phái khác như đại 
thọ ngàn thước mà cây cỏ chỉ 
bằng mầm mống của nó. Thiệt 
là mây lớn mưa lớn, cây cỏ tùy 
phần hấp thụ mà tươi tốt. Chỉ vì 
tâm trí sinh dị giải mà kết quả có 
sai thù, nhưng sai thù không phải 
tác ý nên sâu cạn chỉ vì phân 
biệt”.

Trên đây người viết chỉ trình 
bày sơ lược về quan điểm của 
Lương Võ Đế đối với vấn đề ăn 
chay, và sự ảnh hưởng của ông 
đối với việc ăn chay của giới tăng 
sĩ Trung Hoa. Nên ăn chay hay 
ăn mặn là một vấn đề còn nhiều 
tranh cãi, và đôi khi còn là một 
vấn đề tế nhị trong đạo Phật. Vậy 
nên mỗi người có quyền tự chọn 
lấy cho mình một cách thức ăn 
uống, miễn sao điều đó đem lại 
được lợi ích cho mình và chúng 
sanh.■
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Việc tìm hiểu về vai trò của 
chư Ni trong cộng đồng Phật 

giáo nước ta đã được tiến hành 
nghiên cứu, đã có một số công 
trình sưu tầm tiểu truyện chư 
Ni qua các thời đại, nhưng vẫn 
còn thiếu nhiều gương mặt ưu 
tú. Do Ni bộ phụ thuộc vào cộng 
đồng Tăng, nên việc truyền thừa 
kế đăng không theo tiến trình. 
Các công trình lịch sử Phật giáo 
cũng chỉ kể được vài ba gương 
mặt tiêu biểu cho từng thời đại, 
như thời Lý có Ni sư Diệu Nhân1 
mà Thiền Uyển Tập Anh ghi lại. 
Hầu hết, Ni sư ở các đời Trần, 
Lê, Nguyễn đều ít biết đến. Nếu 
có một số tác phẩm chép thế 
hệ Ni giới hay tiểu truyện thì 
nó cũng dưới dạng chữ Hán, ít 
thông dụng nên việc nghiên cứu 
gặp khá nhiều trở ngại.

Hệ thống Ni bộ không phải 

1. Thiền Uyển Tập Anh, Ni sư Diệu 
Nhân, NXB Văn Học, H. 1990, tr. 233-
235. 

là không phát triển. Song song 
tiến trình của Tăng giới, Ni giới 
đã có xu hướng phát triển mạnh 
từ các đời Lý-Trần, nhưng phải 
nói đúng hơn vào thời Lê Trung 
Hưng, hàng loạt các gương mặt 
thuộc nhiều giai tầng xã hội khác 
nhau đã đóng góp không ít cho 
Ni bộ. Họ cũng có những Đạo 
tràng biệt lập và họ truyền giáo 
không khác gì cộng đồng Tăng. 

Trong quá trình tìm hiểu Phật 
giáo thời Lê Trung Hưng, nhất là 
việc tìm hiểu dòng thiền Đông 
Đô2 đã đưa chúng tôi tiếp xúc 
nhiều trang tư liệu quí từ nhiều 
nguồn khác nhau. Lần đầu khi 
viếng thăm chùa Trăm Gian, 
chúng tôi chưa có ý niệm gì. 
Nhân có người bạn từ miền Nam 
2. Dòng thiền Đông Đô do Chuyết 
Chuyết Viên Văn thiền sư, người Trung 
Quốc truyền sang. Thật ra dòng thiền 
này truyền theo bài kệ của Đột Không 
Trí Bản, phái Lâm Tế. Dòng thiền phát 
triển mạnh ở đồng bằng Bắc bộ, vẫn 
còn truyền thừa đến ngày nay.

NHƯ CƠ & TÍNH CÔN
hai Ni sư  

Chùa Trăm Gian
• ngô Quốc Trưởng

☸ NHÂN VẬT

NHÂN	VẬT:	Như	Cơ	và	Tính	Côn,	hai	Ni	sư	chùa	Trăm	Gian	■	Ngô	Quốc	Trưởng
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ra chơi, chúng tôi đưa đến viếng 
thăm cảnh chùa. Đây là dịp để tôi 
tiếp xúc kỹ hơn nguồn tư liệu về 
lịch sử ngôi chùa. 

Chùa Trăm Gian là tên thông 
tục, nguyên tên chữ Hán là 
Quảng Nghiêm Thiền Tự. Chùa 
nằm trên quả đồi cao thuộc dãy 
núi Tiên Lữ, còn gọi là núi Mã, 
xã Tiên Phương, huyện Chương 
Mỹ, Hà Nội. Chùa gắn liền với 
sự tích đức Thánh Bối. Do Phật 
giáo có tính dung hợp cao, nên 
trong các chùa ngoài việc thờ 
Phật ra, còn có thờ Mẫu, thờ 
Thánh và thờ Tiên nữa. 

Ở bài viết này, chúng tôi chủ 
yếu giới thiệu về hai vị Ni sư: 
Như Cơ (1696-1754) và  Tính 
Côn (? – 1772) mà văn bia chùa 
Trăm Gian ghi lại. 

Về Ni sư Như Cơ, theo 廣 嚴
禪寺後佛碑記 “Quảng Nghiêm 
Tự Hậu Phật Bi Kí” thì bà là con 
gái thứ ba của ông Bảng Nhãn 
Phạm Quang Trạch (1653-?), 
quê làng Đông Ngạc - Từ Liêm. 
Sinh ra trong gia đình khoa bảng, 
lại có nhan sắc nhưng không chịu 
lấy chồng. Năm 22 tuổi, bà xuất 
gia đầu Phật tại chùa Hạ Lôi. 
Việc xuất gia tu hành của Ni sư 
đã gặp nhiều trở ngại từ phía gia 
đình. Không lẽ gì con một gia 
đình thế phiệt như thế lại đồng 

ý cho cô tiểu thư đi tu. Việc này, 
Ni sư đã đấu tranh để đòi hỏi 
nguyện vọng cao quí của mình. 
Tại chùa Hạ Lôi, Ni sư đã chấp 
lao phục dịch, chăm học kệ kinh. 
Với chí hướng tầm sư học đạo, 
Ni sư đã đến các đạo tràng như 
Khả Viên, Nguyệt Thắng, Phật 
Tích để tham học. Ni sư có một 
sở học và sự tu học thuần thục 
nên được nhận điệp trụ trì bản tự. 
Tại đây, Ni sư chăm lo ngôi chùa, 
truyền dạy Phật pháp. Cảm thấy 
Quảng Nghiêm lúc bấy giờ đã 
xuống cấp, Ni sư cho hưng công 
động thổ trùng tu tự vũ. Ngoài ra 
Ni sư còn làm bao nhiêu Phật sự 
khác như đúc chuông, tạo tượng. 
Ngôi chùa nhờ có Ni sư mà thêm 
khang trang, xứng đáng là một 
Ni viện lớn của một vùng. Công 
viên quả mãn, cảm thấy mình đã 
đến lúc ra đi, Ni sư vân tập đệ 
tử dặn dò, rồi thâu thần viên tịch 
ngày mồng 8 tháng 2 năm Giáp 
Tuất, trụ thế 57 tuổi. Môn đồ 
tưởng nhớ công đức thầy đã xây 
tháp Từ Ân phụng thờ. 

Theo “第二開原道場禪機
妙 覺 比 丘 尼 法 號 如 琦 真 靜 禪
師擇塔碑銘并序 Đệ Nhị Khai 
Nguyên Đạo Tràng, Thiền Cơ 
Diệu Giác Tỳ Kheo Ni Pháp 
Hiệu Như Cơ Chân Tỉnh Thiền 
Sư Trạch Tháp Bi Minh Tịnh 
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Tự”3 thì Ni sư có pháp hiệu là 
Như Cơ Chân Tỉnh, còn có tên 
khác là Thiền Cơ Diệu Giác. 
Cũng theo văn bia, Ni sư viên 
tịch năm Giáp Tuất, mà văn bia 
lập năm Ất Hợi, niên hiệu Cảnh 
Hưng 16 [1755], vậy năm Ni sư 
tịch là năm 1754. Tính ra, Ni sư 
sinh vào năm 1696. Sau khi thầy 
viên tịch, đệ tử Tính Côn mộ hóa 
thập phương tín thí xây dựng 
tháp thầy. Điều lạ là Ni sư Như 
Cơ được bầu làm hậu Phật4.

Sau khi Như Cơ viên tịch, 
đệ tử Tính Côn kế đăng Ni viện 
Quảng Nghiêm. Theo “圓融塔
序文 Viên Dung Tháp Tự Văn”: 
“ 玆禪僧沙彌尼號性崑嘉定淑
仁東平 令派 Tư thiền tăng sa di 
ni hiệu Tính Côn, Gia Định thục 
nhân, Đông Bình lệnh phái”. 
(Nghĩa là nay thiền tăng sa di 
ni Tính Côn người Đông Bình, 
Gia Định). Theo 仙侶峰廣 嚴
寺尼獻供傀儡例田碑 Tiên Lữ 
Phong Quảng Nghiêm Tự Ni 
Hiến Cúng Khối Lỗi Lệ Điền Bi: 

3. Các tác giả bộ Thư Mục Thác Bản 
Văn Khắc Hán Nôm Việt Nam, tập 1 
cho văn bia không có tên ghi là Vô Đề. 
Chúng tôi đọc tên này từ văn bia, hàng 
đầu tiên ghi như thế.
4. Thông thường, các vị thiện tín, Phật 
tử có nhiều công đức với nhà chùa 
được nhân dân địa phương bầu làm hậu 
Phật.

尼性崑出自宮嬪依皈象教 “Ni 
Tính Côn xuất tự cung tần y qui 
tượng giáo”. Chúng ta chỉ biết 
Ni sư chỉ mới thụ Sa di giới, lại 
xuất thân từ cung tần. Ni sư Tính 
Côn xuất gia muộn, lúc đó điều 
kiện không đủ, vả lại bà xuất gia 
không bao lâu thì thầy mất nên 
không có điều kiện thụ giới cụ 
túc được. 

Chùa Trăm Gian theo thường 
lệ khi đến ngày giỗ thánh Bối 
có tổ chức lễ hội, trong đó có 
tục múa rối ở hồ sen trước sân 
chùa. Lệ này theo văn bia đã có 
49 năm trước, tức lễ múa rối ra 
đời vào những năm Ni sư Như 
Cơ còn trụ thế. Ni sư Tính Côn 
nhận thấy nhiều điểm hay từ lễ 
hội, nên bà mua đất tạo điều kiện 
kinh tế cho tổ chức phát triển.

Hành trạng của Ni sư Tính 
Côn không còn nhiều, nên rất 
khó xác định Ni sư viên tịch 
năm nào. Chúng tôi căn cứ vào 
năm lập Viên Dung Tháp là năm 
Cảnh Hưng 33 (Nhâm Thìn) tức 
năm 1772. Như thế thì Ni sư viên 
tịch phải rơi vào năm đó. Từ khi 
sư phụ Như Cơ viên tịch đến 
năm Tính Côn thị tịch thì cách 
17 năm. Thời gian đó không xa 
lắm. Điều đó có thể suy ra, hai 
thầy trò không chênh lệch nhau 
về độ tuổi. Hơn nữa, chúng ta 
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biết trước khi xuất gia, Tính Côn 
xuất thân từ cung tần, tức lúc đó 
độ tuổi đã lớn.

Qua hai tiểu truyện Ni sư, 
chúng ta xác định hai vị Ni này 
thuộc dòng thiền Lâm Tế dòng 
Đột Không Trí Bản. Hiện chưa có 
thông tin về vị thầy của Như Cơ. 
Nếu đủ thông tin về vị thầy này, 
thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong 
việc xác định họ truyền thừa theo 
pháp phái nào. Chúng tôi nhận 
thấy tên pháp của Như Cơ là 
Thiền Cơ Diệu Giác hay Như Cơ 
Chân Tỉnh tựa như thuộc dòng 
thiền Minh Châu Hương Hải. Vì 
Minh Châu Hương Hải cũng có 
tên tự là Huyền Cơ Thiện Giác. 
Đối chiếu 2 tên xảy ra trường 
hợp tương đồng có dạng x Cơ x 
Giác. Có thể đây là trường hợp 
biệt lệ chăng? Đoán định như 
thế thì dễ rơi vào lập luận kiểu 
tư biện, nhưng chúng tôi nhận 
thấy rằng kiểu cho pháp tự bốn 
chữ chỉ thường thấy xuất hiện 
trong dòng thiền của Minh Châu 
Hương Hải như Chân Lý Hiển 
Mật, Như Nguyệt Hoa Quang…

Điều hợp lí nữa là dòng thiền 
này thời Lê - Trịnh phát triển 
không thua gì dòng Đông Đô. 
Vị thầy trò Minh Châu Hương 
Hải đã có đạo tràng lớn, có nhiều 
thế hệ truyền thừa, được sự ủng 

hộ cao của vua Lê chúa Trịnh, 
cũng như hoàng thân quốc thích. 
Không chỉ dừng lại từ vương 
công đại thần mà họ truyền giáo 
thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. 
Hiện chúng tôi chưa tìm được 
nhiều đạo tràng thuộc thiền phái 
này. Nếu như thế hệ thầy trò Ni 
viện Quảng Nghiêm thuộc dòng 
thiền Minh Châu Hương Hải, 
thì chúng ta sẽ có thêm một số 
thông tin về sự lan tỏa từ trấn 
Hải Dương xuống trấn Sơn Tây, 
và có khả năng ảnh hưởng mạnh 
đến các vùng thuộc kinh kì. Theo 
“宗師碑記 Tông Sư Bi Kí”5, 
Chân Lí Hiển Mật (Đệ tử lớn 
của Thiền sư Minh Châu Hương 
Hải) thường xuống kinh đô giáo 
hóa và tổ chức nhiều lễ hội lớn.

Trên đây là một vài đóng góp 
nhỏ của chúng tôi đối với lịch sử 
Ni bộ Việt Nam. Tiểu truyện đưa 
ra thật không đầy đủ nhưng do 
nguồn tư liệu còn lại không nhiều. 
Tuy thế, chúng tôi cũng xin đưa 
ra nhằm góp thêm một số thông 
tin cho những ai yêu mến lịch sử 
phát triển Ni bộ nước ta.■ 

5. Tông Sư Bi Kí, thác bản Viện Nghiên 
Cứu Hán Nôm, kí hiệu theo thứ tự đúng 
của văn bia là 3747/3731/3746/3732, 
lập năm Vĩnh Hựu 5 (1739)
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Mỗi tháng tư mỗi lòng mỗi đóa
Nở sen hồng Duy Ngã phương phi
Tám mươi vẻ đẹp anh nhi
Hiện thân đức Phật uy nguy vào đời.

Mỗi tháng tư dịu vời nguyên đán
Bốn loại mừng khánh đản nguyên xuân
Trầm hương năm thể mười phương
Mỗi chân tâm tự tròn gương trăng rằm.

Mỗi tháng tư đăm đăm tuệ nhãn
Mỗi vườn tâm thoáng đảng diệu kỳ
Mỗi lòng mỗi tự tam quy
Nam mô Sakya Muni đại hùng.

Bảy sen nở trùng trùng phúc lạc
Diệu tâm là Diệu Pháp Liên Hoa
Mười phương quy ngưỡng Phật đà
Khai thị ngộ nhập chính là pháp âm.

M 
ỗi Tháng Tư

■ hạnh Phương

THƠ ☸

■	Hạnh	Phương
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Thi ca chính là trò chơi của 
ngôn ngữ, nhưng cũng giống 

như biết bao trò chơi khác trên 
mặt đất tưng bừng hương sắc này 
đã khiến con người ta lao tam khổ 
tứ, nó đã đưa kẻ chịu chơi kia bước 
vào những trận cuồng phong bão tố 
của tâm hồn. Còn hơn thế nữa, nó 
lại là trò chơi Thế Mệnh dẫn dắt thi 
sĩ vượt qua từng cấp độ tâm linh, 
thường xuyên bức bách kẻ chịu 
chơi kia phải đối diện chính mình 
giữa từng trạng huống, giữa những 
chiều sương phai tịch hạp hay giữa 
thị thành vàng tím đỏ xanh.

Thoạt tiên, gã làm thơ nọ đã 
bước vào đời bằng một tấm lòng 
đôn hậu và khao khát yêu thương, 
hắn dần khám phá ra đằng sau ngôn 
ngữ đầy nhạc tính những con đường 
ẩn hiện, từng bầu trời cao khiết và 

☸ VĂN HỌC

BÙi giáng 
đằng sau những câu thơ

• nguYễn Văn nho

Cố	thi	sĩ	Bùi	Giáng	(1926-1998)

VĂN	HỌC:	BÙI	GIÁNG,	đằng	sau	những	câu	thơ	■	Nguyễn	Văn	Nho
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bao niềm chan chứa hoang liêu. Con người ta đã sử dụng nó như một 
phương tiện thông tin đầy uy mãnh và hữu hiệu, nhưng thi sĩ đích 
thực chính là kẻ thường xuyên tấn công vào những thành trì sau chót 
của sự giả tạm cũng như vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Và cuối cùng thì 
sự thể ra sao?

“Bốn mươi năm thuyết pháp ta chẳng nói điều gì”. Lời nói ấy 
của đức Phật cũng vừa khẳng định và cũng vừa phủ định cái phương 
tiện thông tin ngàn đời của con người trên mặt đất, là sự cáo chung 
cho vẻ hào nhoáng bên ngoài của bao rộn ràng biện biệt nhị nguyên. 
Phải chăng cái tinh túy của ngôn ngữ lại nằm ở đằng sau ngôn ngữ, 
phải chăng vẻ đẹp đích thực này cũng cần phải được cảm nhận trong 
thầm lặng cô đơn? Phải chăng những ngộ nhận đã về như mắc cửi, 
mà những vần thơ sâu sắc hoặc những lời thuyết giảng mênh mang 
có thể bị phá tan tinh thể, bị chụp mũ bất ngờ?

Tôi sắp nói đến Bùi Giáng tiên sinh, người có đủ thẩm quyền để 
phát ngôn rằng ta chẳng nói điều chi sau tất cả những dặm dài sa 
mạc ta đã trải qua, sau biết bao nhiêu vần thơ điệu thở mà ta lai rai 
trút xuống, sau từng ấy trận phiêu bồng ngôn ngữ ta tình cờ bật thốt, 
ta thảng thốt nghe ra, các ngài hãy đình thủ nói về cái cách điệu thẫn 
thờ đười ươi mà ta đã vô tình thể hiện hoặc cố ý giỡn chơi.

Như một con người khao khát yêu thương, cả tấm lòng dàn trải 
như muốn ôm trọn bầu trời và mặt đất, Bùi Giáng cũng đã từng một 
thuở đầu xanh “đi vào đời chân bước” với ăm ấp tin yêu, dẫy đầy 
mộng mị, cũng đã từng là một con người xã hội với vợ con cùng 
tháng năm cần mẫn, với nghề dạy học, với thi cử khoa trường. 

Và tuổi lớn đi vào đời chân bước
Có mùa xuân mà dẫm nát không hay
Rồi một thuở hai chân dừng một lượt
Em ồ em xưa chính tại nơi này.

Vâng, sau bao biến đổi thăng trầm, vợ con mất sạch, tài sản tiêu 
tan, hoàn cảnh tất mệnh đã khiến ông nhìn cuộc đời ở một cấp độ 
cao hơn. Cái mùa xuân mà ông thường nhắc đến, hoặc tâm xuân, 
hoặc triều xuân, hoặc thư xuân chính là cái mùa xuân thường hằng 
dưới nhãn quan Phật giáo, là cái mà ông cũng như chúng ta đã từng 
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dẫm nát, nói cách khác, đó là tuyệt đối tính của thực tại bất khả diễn 
bày:

Linh hồn ấy ngục xin kham
Lời sai trên miệng sẽ không là lời
Xin mùa lá rụng và rơi
Sẽ lên đường gặp ấy trời mùa sau
Ra đi hẹn với xuân đầu
Buổi hồi nguyên lại phai màu bình minh.

Thơ ông có lúc lại là những từ ngữ chẳng đầu đuôi, dịch phẩm 
hoặc văn xuôi của ông có lúc lan tràn miên man cà kê dê ngỗng, duy 
có một điều mà ai cũng phải thừa nhận rằng khi nghe ông cà riềng 
cà tỏi như thế, kẻ xoàng xoàng hoặc bậc cao minh đều nhận thấy vẻ 
đẹp ngôn ngữ mà ông đã sử dụng và bị quyến rũ bởi nhạc tính của 
nó trước khi họ kịp nhận ra hoặc ngộ nhận ông nói điều chi. Với tôi, 
những lúc như thế chính là lúc ông đang thênh thang phiêu hốt trong 
trạng thái sáng tạo của chính mình. Đó là trạng thái bắt đầu xuất hiện 
rất sớm, từ năm 1947, tỉ như bài Nỗi lòng Tô Vũ. Trạng thái sáng tạo 
tót vời đó có thể được mệnh danh là Niết-bàn của nghệ sĩ chân chính, 
và với Bùi Giáng tiên sinh, người đã am hiểu tận tình và kính ngưỡng 
Phật pháp, hơn ai hết, ông biết rằng đó cũng chỉ là một trạng thái sinh 
diệt, khác với Niết-bàn thường tại mà đức Phật đã diễn tả đằng sau 
những thuyết giảng của Ngài.

Nhưng trạng thái ấy ngày càng đến với ông thường xuyên hơn 
trong cuộc sống. Ông sống với trạng thái đó nhiều đến nỗi người 
ta nghĩ ông điên, kì thực, đó chính là những phút giờ hoan lạc nhất. 
Lúc ấy ngôn ngữ đối với ông còn quá thấp bé, nó không còn là một 
phương tiện hữu hiệu như ngày ông mới lớn đi vào đời chân bước, để 
rồi ông đã biến ngôn ngữ thành những chiếc lá vàng nhảy múa, thành 
muôn hồng nghìn tía, trút xuống tràn lan ngô nghê trên giấy như cơn 
mưa rào phả vào lòng sa mạc.

Người nằm xuống để nghìn năm vang bóng
Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần.

Lần rụng thứ nhất là lần rơi rụng của ngôn ngữ diễn đạt theo cái 
lôgic phổ biến, và lần rụng thứ hai, uyên nguyên thể tính của ngôn 
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ngữ thực sự trở về và hòa làm một với hiện thể. Ngôn ngữ rụng lần 
thứ hai là ngôn ngữ nói tràn lan nhưng chẳng nói điều chi của đức 
Phật, từ đó ta cũng có thể hiểu rằng một số thiền sư Trung Hoa đã 
la hét hoặc đánh đập bằng gậy hèo cũng là một cách thừa nhận sự 
bất lực của ngôn ngữ và là một nỗ lực để thể hiện cái đằng sau ngôn 
ngữ...

Trong trạng thái sáng tạo tót vời, Bùi Giáng tiên sinh đã gọi tất cả 
là mẫu thân, giòng suối yêu thương trong ông đã thực sự vỡ òa trên 
dòng suy tưởng, ông gọi Kim Cương, Phùng Khánh, Monroe... là 
mẫu thân bát ngát. Có kẻ hiểu đó là những con người thực sự mà ông 
cảm mến, có kẻ hiểu, tỉ như, Kim cương là Kim cương Bát nhã Tâm 
kinh mà ông say mê và liễu ngộ. Tuy nhiên không phải chỉ là những 
nhân vật đó mà có thể là một cái tên nào đó tình cờ xuất hiện lúc ông 
viết tràn lan trong trạng thái sáng tạo Phi tưởng Phi Phi tưởng xứ, 
có thể đó là em mọi đen phảng phất trên ngàn, em cua còng phất phơ 
bãi biển hay em u hoài bờ cỏ Phi châu, đó chỉ là những cái tên, nói 
cách khác, là thể điệu lập ngôn giả tạo để níu gọi một cõi trời chan 
chứa, một lối về lửng thửng cô liêu...

Bùi tiên sinh, giờ đây người đã khuất, tôi đã gặp ông lần đầu tiên 
và cuối cùng trong vòng nửa giờ vào một ngày mùa hạ năm 1981, 
lúc ấy sau cơn mưa giông chiều, tôi và anh Nguyễn Đức đưa ông vào 
một quán vắng lụp xụp ở Gò Vấp, ông im lặng và chúng tôi cũng 
vậy, không một lời nào được thốt ra suốt nửa giờ bên chai rượu gạo, 
thậm chí cũng không thèm hỏi đến tên tôi, cuối cùng ông ra hiệu đi 
về, một cách mệt mỏi... Tôi thầm cảm ơn sự im lặng tuyệt vời mà 
tình cờ tôi gặp, khác biệt rất nhiều bao giai thoại tôi nghe, và tôi cũng 
không muốn tìm cách gặp lại ông một lần nào nữa cả, để nửa giờ kia 
trở thành một kỷ niệm êm đềm, và với tôi, đó là những phút giây 
thiên tải nhất thì trong một bình sinh hãn hữu. Tôi muốn kết thúc bài 
này bằng hai câu thơ được ném trả lại cho người đã viết ra nó: 

Người nằm xuống để nghìn năm vang bóng
Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần...
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Sáng sớm, Thu đã có mặt ở 
chùa. Cửa chùa rộng mở. Chánh 
điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng 
không có vẻ gì là chùa đang 
chuẩn bị làm lễ cả. Đặt bó hoa 
tươi bên thềm tam cấp, cô cũng 
ngồi xuống bó gối tựa lưng. Trời 
chưa sáng hẳn. Gió khuya chớm 
lạnh. Cảnh vật yên tịnh quá làm 
hai mắt Thu cứ ríu lại.                                                                   

Thu vừa thiu thỉu thì có người 
tới đánh thức. Mở mắt ra, cô ngạc 
nhiên khi thấy Huân đứng trước 
mặt. Thu buột miệng kêu lên:

- Huân... bạn ra bao giờ?
-  Huân ra quét sân. Sao Thu 

lại ngồi đây?
Thu ngạc nhiên hỏi lại:- Chứ... 

không phải... hôm nay chùa làm 
lễ… xuống tóc cho Huân sao? 
Thu nghe nhỏ Nga nói.

- Đúng rồi. Nhưng tới tám giờ 
mới hành lễ. Còn phải đợi ba má 
và anh chị Huân tới đầy đủ. Lễ 
xuất gia cũng đơn giản thôi. Sau 
đó mời mọi người cùng thọ trai 
luôn. 

- Chắc là vui lắm hả Huân? – 
Thu cúi mặt hỏi khẽ.

Huân gật đầu: - Ờ! Vui lắm. 
Ngày đánh dấu một bước ngoặt 
quan trọng trong đời mình mà. 
Bây giờ Thu vào nhà khách nằm 
nghỉ một chút nhé. Vì sợ làm 
phiền các bạn, nên Huân không 
dám mời. Nhưng các bạn tới 
đông, Huân vui lắm.  

Nghe Huân nói, Thu cau mày 
trách nhẹ:- Ngày quan trọng của 
đời mình thì phải cho bạn bè biết 
chứ... sao lại phiền.

- Thu đến chùa sớm quá... 

Mùi của 
hoa sen

• Lam Khê

☸ TRUYỆN NGẮN

TRUYỆN	NGẮN:	Mùi	của	hoa	sen	■	Lam	Khê
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Thu ngượng ngùng đứng lên:- 
Vì Thu quên hỏi giờ làm lễ. Thu 
chỉ đến chúc mừng Huân một 
chút thôi. Sáng nay Thu bận. Hơn 
nữa, Thu là người ngoại giáo...

Huân vội ngắt lời bạn:- Thu 
lại nói vậy nữa rồi. Mình là bạn 
học mà. Còn đóa sen... của Thu 
à?

Thu rụt rè ấp úng:- Là vì... 
ngày xuất gia của Huân, Thu 
không biết tặng gì, nên mua bó 
hoa này...

Huân cười lớn:- Ồ! Tặng một 
bó sen lớn cho ngày xuất gia. 
Huân cám ơn Thu nhiều lắm. Bạn 
bè nghĩ đến nhau là quý rồi. Thôi 
để Huân đem hoa vào chưng trên 
bàn Phật. Ngày lễ xuất gia mà 
có nhiều hoa sen cúng Phật thì 
phước báo vô cùng. Cầu Phật gia 
hộ cho Thu...

Hai má Thu đỏ bừng. Chẳng 
hiểu Huân nghĩ gì mà lại cười 
nói vô tư đến vậy. Bạn bè tưởng 
đến nhau dù một bó hoa cũng là 
nghĩa tình, sao lại đi cười nhạo 
người ta chứ. Nhớ có lần nghe 
Huân nói thích hoa sen cơ mà. 
Nghĩ lui nghĩ tới, Thu thấy mình 
thật ngớ ngẩn. Cô giận mình, 
giận Huân và giận luôn cả đám 
bạn. Đến tối hôm qua nhỏ Nga 
mới gọi điện cho biết.

- Này Thu, ngày mai Huân 
xuống tóc rồi đó. Bọn mình sẽ 
đến chùa chúc mừng. Thu có đi 
không? 

- Có nghe Huân... thông báo 
gì đâu. Đi mừng lễ xuống tóc, 
vậy mình có phải tặng quà? 

- Đến cửa chùa là tùy tâm tùy 
hỷ. Bọn mình đã hùn nhau mua 
một món quà rồi... Vì nghĩ Thu 
là bạn thân của Huân nên…  

Thu thấy phật lòng. Là bạn 
thân vậy mà ngày Huân bước 
vào chùa, rồi bây giờ sắp xuất 
gia, Thu cũng chỉ nghe người 
khác nói lại. Người bạn thân suốt 
bao nhiêu năm ấy… đã không 
muốn mời Thu. Vậy cô đến đó 
làm gì… 

Thu giận dỗi không muốn đi. 
Nhưng sáng nay, cô dậy sớm và 
quyết định tới chùa. Thu muốn 
đến gặp Huân để hỏi vài điều. 
Lúc dừng xe ngang hàng hoa 
tươi, cô dừng lại thờ thẫn ngắm 
nhìn. Còn sớm vậy mà chợ hoa 
đã đông đúc. Có vài bóng tu sĩ 
lui tới hỏi mua hoa. Thu nghe 
người ta nói hôm nay là ngày lễ 
vía gì đó.  

À!- Thu nói thầm “Mua hoa 
chúc phúc cho bạn cũng có ý 
nghĩa lắm đây. Nhưng mà... tặng 
hoa gì bây giờ. Hoa hồng thì 
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không được rồi. Hoa cúc, hoa 
lan, hay hoa cẩm chướng?  

“Cháu mua giùm bà bó hoa 
đi. Hoa sen cúng Phật tốt lắm. 
Sen mới hái chiều qua, còn tươi 
rói”. Một bà lão tay ôm bó sen 
to tướng vừa bước tới. Những 
búp sen trắng hồng cứ chập 
chờn mời gọi. Thu chớp mắt 
nghĩ nhanh, “Mình mua bó sen 
này tặng Huân vậy”. Không hiểu 
hoa sen có ý nghĩa gì cho ngày 
xuất gia, nhưng Thu biết chắc là 
Huân rất thích hoa sen. “Hoa sen 
dù sanh ra giữa chốn đầm lầy, 
vẫn giữ được vẻ thanh cao tinh 
khiết. Hoa sen mang biểu tượng 
cho một đời sống thanh cao thoát 
tục”, Huân đã nói câu ấy bao lần. 
Những lần Thu theo Huân đến 
cửa chùa ngồi ngắm sen nở giữa 
trưa hè nắng gió.                    

                       
***

“Lâu quá không gặp. Không 
biết Huân lúc này thế nào?…”

Những lúc ngồi một mình, 
Thu thường suy tưởng vẩn vơ 
là vậy. Từ buổi sớm gặp Huân 
nơi sân chùa… thắm thoát đã 
hơn mười năm. Với ngần ấy thời 
gian, Thu chưa một lần gặp lại 
bạn. Cũng nghe nói Huân tu ở 

chùa này chùa kia. Cũng chạnh 
lòng nhớ về khoảng thời niên 
thiếu. Nhưng một nỗi mặc cảm 
vô cớ nào đó cứ ngăn Thu lại... 
“Người ta nay đã là người xuất 
gia nơi cửa chùa, mình tìm đến 
làm gì. Nếu bất ngờ gặp Huân, 
không biết có nhận ra không nữa. 
Mà Huân chắc gì còn nhớ đến cô 
bạn ngớ ngẩn hay hờn dỗi ngày 
nào…” 

Thời gian là một dòng chảy 
liên tục. Cuộc sống mỗi ngày là 
một sự đổi thay tiếp nối. Cái quá 
khứ mù xa ấy, thỉnh thoảng lại 
hiện về trong tâm trí Thu như để 
nhắc nhở bao điều. Lòng người 
dù còn vương vấn, nhưng cảnh 
vật đã khác xưa. Bạn bè thân 
quen lâu ngày có gặp cũng chỉ 
kịp chuyện trò thăm hỏi đôi câu. 
Ai cũng có cuộc sống riêng tư 
để phải lo toan bận rộn. Chỉ có 
Huân là đi con đường khác biệt. 
Con đường ấy hẳn cũng trải qua 
nhiều bước chông gai thử thách, 
nhưng chắc chắn là không còn bị 
cuốn hút trong vòng danh lợi bon 
chen tất bật. 

Mùa hạ về.... Mùa sen nở rộ. 
Lần đầu tiên trở về thăm ngôi 
chùa quê suốt bao năm xa vắng, 
Thu ngỡ người ta đang tổ chức lễ 
hội hoa sen hết sức trang nghiêm 
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trịnh trọng. Ở vùng này, dân 
làng chuyên nghề trồng sen. Sen 
không chỉ đua nở trong chốn cửa 
thiền, mà cả thôn xóm, nhà nhà 
đều có ao đầm thả sen. Bây giờ, 
những ngày lễ hội người ta còn 
hái hoa mang tới tận cổng chùa 
chào mời bán cho khách thập 
phương vãn cảnh. Phật tử đến 
chùa nghe pháp, ai cũng hoan hỷ 
với cành sen dâng lên cúng Phật. 
Một việc làm thể hiện niềm kính 
ngưỡng sâu xa. Cảnh tượng ấy 
đập vào mắt Thu bao điều thú vị 
bâng khuâng.  

Từ ngày Huân xuất gia, kỷ 
niệm tuổi học trò tưởng đã dần 
quên lãng. Rồi Thu lập gia đình. 
Nhà chồng Thu cũng là Phật 
tử, nên Thu lại có dịp theo mẹ 
chồng đi chùa nghe pháp. Ngày 
rằm lễ, Thu lại thích mua hoa sen 
về chưng cúng bàn Phật. Chồng 
và hai cô con gái nhỏ của Thu 
cũng lây nhiễm sự yêu thích đó. 
Dường như có một cơ duyên nào 
đó mà Thu chưa rõ lắm. Thu đến 
chùa chỉ vì lòng còn ngưỡng mộ 
chút hương xưa. Hương của một 
loài hoa thanh cao bất nhiễm.

… Hè năm nay, Thu đưa các 
con về quê. Miền quê yên tịnh 
với những con đường đất bụi 
mù với bạt ngàn ao sen đầm lầy 

nước đọng. Điều Thu không ngờ 
là ngôi chùa cổ đã trở thành một 
Tu viện khang trang bề thế rất 
hiện đại.

- Chùa được xây dựng lại từ 
khi thầy Phước Liên về trụ trì. 
Bây giờ chùa không chỉ là nơi tu 
tập của quý thầy và Phật tử trong 
vùng, mà còn là danh lam nổi 
tiếng của làng mình nữa. 

Thu càng bất ngờ hơn khi 
nghe mọi người thông báo:- Thầy 
Phước Liên chính là cậu Huân 
bạn học của cô đấy mà. Nay đã 
lên tới chức Đại đức, Thượng 
tọa gì rồi. Có thầy về, chùa bắt 
đầu sung túc. Hằng tháng thầy 
tổ chức khóa tu niệm Phật. Mỗi 
tuần đều có giảng pháp. Phật tử 
các nơi về đông lắm. Thanh niên 
trong xóm mình những ngày nghỉ 
cũng rủ nhau đi chùa tụng kinh, 
nghe pháp, làm công quả… 

Cuối tuần Thu đến chùa. Cảnh 
vật thay đổi hay bởi cõi lòng Thu 
đã trở nên xa lạ với tất cả. Di tích 
ngôi chùa cổ chỉ còn lại góc ao 
sen nhỏ. Nhưng hồ sen đã mất đi 
vẻ hoang sơ yên ả. Hoa nở đầy, 
mà sắc không còn tươi thắm vì 
thiếu ánh nắng. Xung quanh 
hồ, nhà chùa cho xây bờ kè. 
Một hàng liễu rũ và những cây 
bàng cao tỏa bóng xuống những 
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chiếc băng đá đặt quanh đó để 
du khách ngồi nghỉ chân ngắm 
cảnh. Mọi thứ đều toát lên nhiều 
màu sắc và ý tưởng mới. Sân 
chùa tấp nập khách hành hương. 
Những cô gái trẻ tay cầm những 
bông sen, miệng luôn nở nụ cười 
mời khách. Một hình ảnh cũng 
rất khác lạ đối với miền quê xa 
xôi này…

- Mẹ! Mua hoa cúng Phật!
Tiếng đứa con gái nhỏ thủ thỉ 

bên tai. Thu quay lại mỉm cười 
với con rồi mua hai búp sen hồng 
còn nụ.

- Một bông cho mẹ nữa chứ.
-À! Hai con vào chùa dâng 

hoa cúng Phật… Mẹ ngồi ngoài 
này đợi. 

Hai cô gái nhỏ cầm hai búp 
sen hớn hở đi về hướng chánh 
điện. Ngang qua đài Quan Âm, 
chúng dừng lại. Có vị thầy đang 
đi tới. Hai đứa trẻ đứng nhìn rồi 
bất thần bước tới thưa: 

- Chúng con xin cúng dường 
sư phụ nhánh hoa sen…

Vị thầy dừng lại mỉm cười 
xoa đầu cô nhỏ:- Các con ngoan 
lắm. Biết đi chùa lễ Phật, lại 
cúng dường hoa cho thầy. Cúng 
dường hoa sẽ có nhiều phước 
tướng, học giỏi thông minh. À! 
Các con chắc là từ Thành phố 

ra… đi với ai?
Đứa bé quay lại chỉ:- Dạ… 

chúng con đi với mẹ .
Thu bước tới cúi chào, bỗng 

khựng lại. Vị thầy ngước nhìn... 
cũng khẽ kêu lên:

- Thu… Có phải Thu đấy 
không ? Bao nhiêu năm rồi, Thu 
mới trở về thăm quê…

Thu lúng túng. Cô không biết 
xưng hô thế nào với người bạn 
học trong màu áo thầy tu khả 
kính. Giây phút bỡ ngỡ trôi qua, 
Thu lí nhí đáp: - Dạ… vâng… 
Thu không biết là thầy đã về đây 
và đang trụ trì ngôi chùa này. 

- Mấy năm qua, những bạn 
học cũ trở về đều lui tới chùa… 
mọi người luôn hỏi thăm Thu. 
Dường như Thu không muốn 
gặp lại bạn bè thì phải. 

Thu lắc đầu trầm giọng: - 
Thầy mà cũng nghĩ vậy. Ngày 
trước Thu có hơi ngại ngần, chứ 
bây giờ tư tưởng thông thoáng 
hơn rồi. Dầu sao thì Thu cũng đã 
trở về, gặp lại thầy… Có hơi bất 
ngờ, nhưng thật thú vị. 

Thu chợt im lặng, ngắm nhìn 
mấy búp sen trên tay thầy rồi thẩn 
thờ nói: - Đây có phải là nhân 
duyên kỳ ngộ mà giáo lý nhà 
Phật nói đến không thầy? Đáng 
lý ra… Thu phải gọi là thầy và 
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xưng con mới đúng phép. 
Vị thầy cười lớn. Giọng cười 

sảng khoái của Huân ngày nào:-  
Thu bây giờ quả là có khác. Hẳn 
đã trở thành một tín nữ thuần 
thành mất rồi. Dù đạo đời có 
khác, song chúng ta vẫn là bạn 
bè, xưng hô thế nào cũng được 
mà. À! Hai cháu bé… dường 
như chúng cũng thích gieo thiện 
căn nơi cửa chùa. Chắc là có cơ 
duyên nào đó. 

Thu cười:- Chúng thấm nhuần 
đạo pháp từ trong bụng mẹ mà. 
Hồi mang thai, Thu hay theo mẹ 
chồng đi chùa cầu nguyện, cũng 
ăn chay. Lúc đầu Thu chỉ muốn 
tìm hiểu cơ duyên nào đã khiến 
Huân, người bạn học ưa thích đi 
chùa; rồi lại rời bỏ tất cả tương 
lai sự nghiệp để xuất gia, sống 
đời khắc khổ đạm bạc. Thu có 
xem qua kinh điển nhà Phật, cứ 
thế mà thấm dần hồi nào không 
biết… Có con rồi càng thích đi 
chùa nghe pháp. 

Vị thầy có vẻ thích thú, hóm 
hĩnh ngắt lời: - Và Thu còn mua 
cả bó hoa sen lớn đến chùa cúng 
Phật, nên các cháu bây giờ cũng 
thích cúng hoa...

- Thầy lại chế nhạo nữa rồi. 
Chính nhờ bó sen chúc mừng 
người bạn xuất gia ngày ấy, mà 

Thu có cái nhìn khác hơn. Sau 
bao năm, Thu mới có dịp về thăm 
ngôi chùa cũ. Và thật vui khi biết 
người bạn học nay đã là một nhà 
sư đầy tâm huyết với đạo pháp 
quê nhà, lại là một giảng sư tiếng 
tăm khắp vùng…  

- Mô Phật! Nghe nữ thí chủ 
nói mà bần đạo thêm hổ thẹn. 
Bần đạo chỉ mong làm hết trọng 
trách của một sứ giả Như Lai, 
chứ có gì gọi là to tát tiếng tăm… 
Nơi nào đạo pháp nhân sinh cần 
thì mình đến. Với quê hương, 
chùa Tổ càng phải tỏ lòng tri ân 
báo đáp. 

- Thầy nói vậy chứ… mới mấy 
năm… từ ngôi chùa quê vắng vẻ 
đã trở thành một Tu viện to lớn. 
Phật tử những nơi xa xôi còn tìm 
đến nghe pháp, chiêm bái, hết 
lòng ngưỡng mộ tôn kính. 

- Cũng do cơ duyên đưa đẩy 
thôi. Ngôi chùa hư mục đã lâu. 
Mới đầu tính sửa sang lại đôi 
chút. Nhưng rồi mọi việc cứ tuần 
tự diễn như được sắp đặt đâu đó. 
Chốn già-lam tôn trí nhiều thắng 
cảnh. Phật tử đến chiêm bái. Dân 
làng cũng tới chùa bán hoa cho 
du khách cúng dường lễ Phật. Kẻ 
mua người bán đều hoan hỷ lợi 
lạc… 

Thu nhìn ra hồ sen, ánh mắt 
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trở nên đăm chiêu tư lự: 
- Hồ sen của chùa bây giờ có 

tráng lệ hơn, nhưng hoa không 
còn nhiều và cũng mất đi vẻ tươi 
thắm rạng rỡ.

- Đó là cảm nhận của người đi 
xa mới trở về. Ai chẳng bồi hồi vì 
những thay đổi trong cuộc sống. 
Cuộc đời vốn dĩ vô thường, mỗi 
sát na là một sự biến đổi khôn 
lường. Con người hay cảnh vật 
cũng vậy thôi. Thay đổi theo 
chiều hướng tốt đẹp cũng đáng 
để chúng ta đón nhận lắm chứ. 
Hoa sen không còn nhiều, sắc 
không rạng rỡ, nhưng vào những 
buổi trưa hè, hương sen vẫn ngào 
ngạt lan xa. Hương sen không vì 
sự thay đổi của thời gian không 
gian mà mất đi mùi vị thanh tao 
vốn có.

- Dạ… Vâng. Bạch thầy… 
Thu nghiêm nghị nói:- Thu đã 
nghe mùi hương ấy từ hồi theo 
bạn đến chùa ngắm hoa học bài. 
Và đến tận bây giờ, mùi hương 
sen vẫn không hề bay mất.

 Thầy ngẩng lên nhìn trời rồi 
vội nói:- Mô Phật. Sắp đến giờ 
thuyết pháp rồi. Xin mời thí chủ 
vào giảng đường nghe pháp. À! 
Hai cháu bé. Sư phụ mang hai 
bông hoa này vào cắm trên bàn 
Phật và sẽ chú nguyện… Mà các 

con có nghe sự tích về Tiên nhân 
Thiện Tuệ chưa… Tiên nhân 
Thiện Tuệ là tiền thân của Phật 
Thích-ca đấy. Thiện Tuệ cũng từ 
bỏ ngai vàng, tìm đường xuất gia 
học đạo. Trên đường đi, Thiện 
Tuệ mang hết số vàng bạc đem 
theo định sẽ cúng dường Phật, để 
mua 5 đóa sen đến tung hoa hiến 
Phật… Sau đó ngài được Phật 
Nhiên Đăng thọ ký thành Phật 
trong tương lai.

Hai cô bé tròn xoe mắt nghe 
thầy nói. Cô chị vội vàng lên 
tiếng:- Thầy là bạn của mẹ con 
à. Mà con không thích làm Phật 
đâu. Con chỉ thích ở nhà với mẹ 
thôi. 

Vị thầy bật cười: - Nếu con 
thành Phật, trở về độ cho mẹ, 
chẳng là hay hơn sao? Nhưng đó 
là chuyện tiền thân của Phật. Các 
con hiện đời biết gieo hạt giống 
lành, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều 
quả thiện về sau… 

… Ánh nắng lên cao. Thời 
pháp bắt đầu. Cảnh vật hòa cùng 
lòng người trở về… đang bừng 
lên những sắc màu tươi vui rạng 
rỡ. Sen bên hồ cũng nhẹ nhàng 
lan tỏa chút sắc hương dâng hiến 
cho đời...■
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Trầm ngâm một hồi lâu, bao 
cung đàn vẫn còn nằm im trên 
dấu lặng. Tự hỏi mình, tôi đang 
sống cho ai? Sống cho hôm nay 
hay ngày mai? Tôi đang sống hay 
đang nô lệ cho sự sống?

Vâng, tôi đang nô lệ cho chính 
bản thân mình, cho những bước 
chân tôi đã đi, đang đi và sẽ đi. 

Nô lệ (slave), một từ mà khi 
nhắc đến người ta liền liên tưởng 
đến dấu ấn của sự tàn nhẫn, của sự 
hờ hững trước bao viễn cảnh cần 
được che chở, bao bọc. Ở đây, tôi 
không muốn nói đến sự nô lệ trong 
hàm ý đó, điều mà tôi muốn đề cập 
ở đây là sự tích cực trong cụm từ 
tưởng chỉ mang ý nghĩa tiêu cực 
này. Vì vậy tôi mong rằng tôi sẽ 
còn nô lệ dài trong chiều hướng 
tích cực ấy!

Sau một thoáng suy tư, những 
tiếng gọi như những lời thì thầm 
của gió, của trăng sao văng vẳng 
bên tai tôi. Chợt tỉnh! Người lẻ 
bóng từ biệt giấc chiêm bao. Sóng 

gió vẫn cứ dập dìu. Tình yêu - khát 
vọng như cháy bỏng đang trào 
dâng.

Bình minh bắt đầu đều giống 
nhau ở mỗi chúng ta, có thể mỗi 
người mỗi ý nhưng tất cả đều bắt 
đầu từ một giấc mơ. Một giấc mơ 
chung, ấy là giấc mơ “không còn 
giấc mơ”, cuộc sống không có giấc 
mơ, cuộc sống sẽ trở nên nhàm 
chán. Trong một giới hạn nào đó, 
giấc mơ vẫn có thật (chẳng hạn 
ngủ mơ thấy đái dầm vậy, sáng 
dậy thấy điều bất hạnh đã xảy 
ra…). Ta hãy liên tưởng đến phim 
ảnh, phim ảnh chẳng qua cũng chỉ 
là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy 
được cụ thể hóa bằng khả năng 
con người. Như vậy một phần của 
giấc mơ có thể là hiện thực. Vậy 
không ai có quyền ngăn cản giấc 
mơ của chúng ta. Hãy cứ mơ đi, 
mơ về một điều tốt đẹp. Mọi thứ, 
phút chốc lại đi vào hư vô trong 
phương trời viễn mộng.

Tiếng gọi quay về với những gì 

Thoáng suy tư
• huệ Lưu

☸ SUY TƯ

SUY	TƯ:	Thoáng	suy	tư	■	Huệ	Lưu
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chỉ còn là hoài niệm. Chiến tranh 
- hòa bình, tình yêu- sự thù hận 
như những cặp phạm trù không 
thể tách rời trong chiều sống trôi 
dạt. Nó là sản phẩm của chính con 
người trong đời sống xã hội, trong 
chính sự hư cấu của lý trí, của sự 
hoang tưởng. Hạnh phúc hay khổ 
đau, chính nhân tố ấy phải tự gánh 
chịu lấy những điều tốt hay xấu do 
mình là tố nhân. Muốn hay không 
muốn nó vẫn vậy khi nhịp sống 
như những cơn sóng còn đang nổi 
trôi. Tiếng dế hay tiếng trùng non 
vẫn ríu rít như xóa tan bầu không 
gian vờ như im lặng trong sự chăm 
chỉ của tạo hóa. Sự dao động của 
những nốt nhạt vẫn như yên ắng ru 
những giấc mơ cho sự kỳ vọng.

Tưởng là một nhưng không 
phải là một, ngộ nhận như một áng 
mây bao phủ sự tiên nghiệm của 
con người. Những câu hỏi từ xa 
xưa vẫn còn vang vọng như những 
mạch nước ngầm đang âm ỉ trong 
lòng đất hay như những đám mây 
vẫn không ngừng trôi cho đến tận 
bây giờ.

Người đến cho niềm vui, đi 
gieo ưu sầu. Đến - đi, vui - sầu; 
vẫn luôn hiện hữu dù ta chỉ muốn 
có một trong hai thứ, muốn cũng 
chỉ là muốn vì ta không thể có một 
thứ khi không có khái niệm cái gì 
là duy nhất, vì có cái này mới có 

cái kia giống như vì có trai nên 
mới có gái và ngược lại. 

“Một lần nhìn cho nghìn lần 
thương nhớ 

Một lần yêu để nhớ mãi không 
thôi”.

Hòa bình - tự do - hạnh phúc. 
Nhân danh chính nghĩa để mưu 
cầu cho những gì là tầm thường 
nhất chỉ là những mỹ từ trở nên sáo 
rỗng như những bông hoa tuy lộng 
lẫy bên ngoài nhưng bên trong là 
những “độc hoa tình”.

Tự do: Không ai có quyền cho 
hay không cho cái gọi là căn bản 
nhất của mọi căn bản, như không 
ai có thẩm quyền sinh ra vũ trụ và 
cũng không ai có quyền để hủy 
diệt nó. Hủy diệt dù trên danh 
nghĩa nào thì nó vẫn là tội ác. Dù 
Thượng đế có hay không có trái 
đất vẫn cứ quay quanh mặt trời, 
đến lượt mình mặt trời vẫn không 
ngừng quay quanh các thiên hà vũ 
trụ khác. 

Mọi thứ vẫn luôn hấp dẫn nhau 
để sự sống cứ tiếp diễn, mơ vẫn 
là mơ, hiện tại mới là cái quyết 
định.

“Kẻ đi xa nhất là kẻ không biết 
mình đi đâu” (Napoleon), như 
mình chẳng biết mình đang viết 
gì. 

Ngôn ngữ vẫn mãi là một 
phương tiện.■
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Trong bài đề cập đến sự kiện 
các lực lượng ly khai gây 

ra khủng hoảng tôn giáo ở miền 
Nam Thái Lan, tác giả bài viết có 
nêu lên vấn đề đường phân giới 
địa lý tôn giáo và đường biên 
giới quốc gia. Rất tiếc là do giới 
hạn trong phạm vi đề tài bài viết, 
trường hợp Việt Nam chỉ được 
đề cập thoáng qua.

Do vậy, chúng tôi thấy cần 
phải đóng góp một số ý kiến về 
vai trò của Phật giáo Việt Nam 
trong việc bảo vệ sự thống nhất 
của đất nước trong lịch sử.

Một đất nước thống nhất 
trên nền tảng một tôn giáo

Chúng ta đều biết tình trạng 
cát cứ ly khai đã diễn ra nhiều 
lần trong lịch sử Việt Nam: sự 
kiện Thập Nhị Sứ Quân, sự kiện 
Lê – Trịnh, Trịnh – Nguyễn…

Hầu như những lần chia cắt 
đất nước có liên hệ đến chế độ 
phong kiến tại Việt Nam đều 
xuất phát từ quyền lợi của các lực 
lượng phong kiến. Những đường 
phân giới chia cắt tạm thời đất 
nước xuất hiện trên cơ sở những 

PhẬT giáo ViệT nam 
đóng góp vào sự thống nhất đất nước 

trong lịch sử • Trần Văn hiền

QUAN ĐIỂM ☸

QUAN	ĐIỂM:	Phật	giáo	Việt	Nam	đóng	góp	vào	sự	thống	nhất	đất	
nước	trong	lịch	sử	■	Trần	Văn	Hiền
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vùng ảnh hưởng của những lực 
lượng cầm quyền phong kiến.

Đó là những đường phân giới 
tạm thời và rốt cuộc đều đã được 
xóa bỏ vì Việt Nam vẫn là một 
đất nước thống nhất về dân tộc, 
văn hóa và tôn giáo.

Sự thống nhất về tôn giáo thể 
hiện qua một đạo Phật xuyên 
suốt bề dày lịch sử đất nước.

Bên cạnh những yếu tố khác, 
sự thống nhất về tôn giáo đã giữ 
một vai trò quan trọng trong sự 
thống nhất nước nhà. Lãnh chúa 
Nguyễn Hoàng tuy cát cứ ở 
phương Nam nhưng vẫn giữ lòng 
sùng mộ đạo Phật qua công trình 
chùa Linh Mụ còn đến hôm nay. 
Tuy các lực lượng phong kiến có 
tạo được những lát cắt trên thân 
thể đất nước, nhưng Phật giáo 
là một yếu tố hạn chế những tác 
động tiêu cực của các lát cắt đó. 
Đã không hề có một đường phân 
giới về tôn giáo trong suốt lịch 
sử của chế độ phong kiến Việt 
Nam cho đến khi rơi vào sự cai 
trị của người Pháp.

Từ 1885 đến 1945, cho dù đã 
có một tôn giáo mới xuất hiện tại 
Việt Nam bên cạnh đạo Phật, và 
đất nước bị chia làm ba kỳ dưới  
ba hình thức cai trị khác nhau, 
nhưng sự thống nhất về dân tộc, 

văn hóa và tôn giáo vẫn được gìn 
giữ. Những người dân Việt, dù ở 
“Kỳ” nào, vẫn thấy mình cùng 
chung dân tộc, văn hóa và tôn 
giáo. Tôn giáo đó là đạo Phật. 
Sự hiện diện của một đạo Phật 
xuyên suốt từ Bắc chí Nam đã 
là một yếu tố đối kháng với việc 
chia cắt đất nước để cai trị theo 
chủ trương người Pháp.

Những lãnh địa tôn giáo tại 
Việt Nam trong thế kỷ XX

Cụm từ “Ốc đảo tôn giáo” đã 
được sử dụng nhưng theo chúng 
tôi, thêm vào đó, còn nên sử 
dụng cụm từ “lãnh địa tôn giáo”. 
“Lãnh địa tôn giáo” là một cấp độ 
cao hơn của “ốc đảo tôn giáo”.

Từ trước thể kỷ XIX, tại Việt 
Nam, những làng Thiên Chúa 
giáo La Mã đã xuất hiện. Đó là 
những Ốc đảo tôn giáo đầu tiên. 
Nhưng chưa có một đường phân 
giới rõ rệt về mặt hành chính.

Tuy nhiên, từ sau khi cuộc 
kháng chiến chống Pháp bùng nổ 
19/12/1946 thì đã bắt đầu manh 
nha xuất hiện các lãnh địa tôn 
giáo, với các lực lượng vũ trang 
riêng, tự trị trong lãnh địa mà họ 
muốn chiếm giữ.

Ở miền Bắc, có những lãnh 
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địa đặt dưới sự kiểm soát của tự 
vệ Công giáo, vùng Phát Diệm, 
Bùi Chu. 

Ở miền Nam, có những lãnh 
địa đặt dưới sự kiểm soát của 
quân đội các giáo phái như Cao 
Đài ở Tây Ninh, Hòa Hảo ở miền 
Tây Nam Bộ…

Từ năm 1955, nhà cầm quyền 
ở miền Nam, trong sự xác lập 
quyền cai trị thu về một mối, 
cũng đã nhức đầu với vấn đề các 
lãnh địa tôn giáo. Đã có những 
cuộc xung đột vũ trang. Sau đó, 
chính quyền Thiên Chúa giáo La 
Mã ở miền Nam lại có ý đồ Công 
giáo hóa miền Nam, khơi sâu sự 
chia cắt bằng yếu tố tôn giáo.

Mãi đến những năm 1974, 
1975, ở miền Nam vấn đề lãnh 
địa tôn giáo vẫn còn.

Nửa đầu thế kỷ XX cũng là 
thời gian mà Phật giáo tại Việt 
Nam suy yếu, trong khi các tôn 
giáo khác gồm cả những tôn giáo 
bản địa mới thành lập, phát triển 
mạnh mẽ, thu hút đông đảo tín 
đồ trong một thời gian ngắn. Sự 
phát triển này rõ ràng đã gắn liền 
với sự kiện ra đời những lãnh địa 
tôn giáo.

Phật giáo Việt Nam vẫn là 
một yếu tố góp phần gìn giữ sự 
thống nhất đất nước.

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều 
tôn giáo khác nhau đang cùng 
tồn tại và phát triển. Phật giáo 
cũng chỉ là một trong số nhiều 
tôn giáo đó.

Tuy nhiên, Phật giáo vẫn là 
tôn giáo có số lượng tín đồ đông 
đảo nhất ở Việt Nam và phân bố 
đều khắp từ Bắc đến Nam. Một 
số người Việt không tôn giáo vẫn 
chịu sự ảnh hưởng nhất định từ 
Phật giáo. Họ vẫn có thể đi chùa 
và trong gia đình vẫn tổ chức 
hiếu lễ theo nghi thức Phật giáo. 
Bề dày lịch sử Phật giáo Việt 
Nam vẫn sống trong số đông 
người dân Việt Nam. 

Một số lễ hội của Phật giáo 
thực tế đã trở thành lễ hội của cả 
nước, giữ một vai trò quan trọng 
trong đời sống tinh thần đối với 
người dân cả nước.

Sự thống nhất về mặt tinh 
thần là nền tảng quan trọng của 
sự thống nhất. Sự đóng góp của 
Phật giáo chính là ở chỗ này.

Trong tiến trình truyền bá 
Phật giáo tại Việt Nam, Phật 
giáo không bắt đầu từ một ốc đảo 
trong lòng dân tộc, cũng không 
hình thành bất kỳ lãnh địa Phật 
giáo nào. Sự tồn tại một phân giới 
nào đó chưa bao giờ bắt nguồn 
từ Phật giáo. Những sự phân giới 
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về mặt chính trị hành chính tạm 
thời không tạo nên một sự phân 
giới đối với Phật giáo, mà ngược 
lại Phật giáo lại có tác động hóa 
giải những phân giới chia cắt 
tạm thời đó bằng sự thống nhất 
của mình.

Phật giáo luôn luôn là một 
cho dù có thể có nhiều hội đoàn. 
Điều đáng chú ý là Phật giáo 
cũng không hình thành các đơn 
vị tôn giáo riêng, tách biệt và tồn 
tại song song bên cạnh các đơn vị 
hành chính (tức không có những 
xứ, những họ, những giáo phận 
theo sự phân chia riêng từ những 
nhà lãnh đạo các tôn giáo, mà 
địa giới khác với tỉnh, huyện…) 
Các đơn vị của Phật giáo, nếu có, 
cũng dễ dàng biến thiên theo địa 
giới hành chính, nhưng tồn tại 
trong sự thống nhất của cả nước. 
Các đơn vị Phật giáo không hề 
tạo nên những vết hằn tôn giáo 
trên bản đồ đất nước. Phật giáo 
Việt Nam chỉ có một nước Việt 
Nam, ngoài ra không chịu sự tác 
động từ đâu hết. Yếu tố thống 
nhất cũng nằm ở chỗ đó.

Hiện nay, trong cộng đồng 
người Việt định cư ở nước ngoài, 
Phật giáo cũng giữ vai trò gắn 
kết. Phật giáo Việt Nam ở nước 
ngoài càng phát triển thì sự gắn 

kết của cộng đồng người Việt 
càng nâng cao, vì đó là Phật-
giáo-Việt-Nam, một cụm từ có 
thể coi là cố định.

Vấn đề rõ ràng là như vậy thì 
ở địa điểm nào, thời gian nào mà 
Phật giáo Việt Nam suy yếu, thì 
sự đóng góp của nó vào sự thống 
nhất đất nước cũng suy yếu theo. 
Đó là điều tất nhiên.

Về phía Phật giáo Việt Nam, 
cũng cần ý thức rằng, xây dựng 
đạo pháp cũng là góp phần gìn 
giữ sự thống nhất đất nước. 
Cần chú trọng việc hoằng hóa ở 
những vùng biên giới, hải đảo, 
vùng các dân tộc ít người anh em 
sinh sống, vùng đã hình thành 
các lãnh địa tôn giáo trong quá 
khứ…, tức là những chỗ yếu 
trong mắt xích thống nhất của 
đất nước.

Các chúa Nguyễn, dù chia cắt 
đất nước, nhưng những ngôi chùa 
mà họ xây dựng ở miền Nam, mà 
tiêu biểu là chùa Linh Mụ ở đất 
Phú Xuân xưa, vẫn thể hiện sự 
gắn kết của họ đối với một đất 
nước Việt Nam thống nhất trong 
tâm linh.

Sự thống nhất trong tinh thần, 
trong tâm linh là quan trọng hàng 
đầu và ở đó là sự đóng góp của 
Phật giáo Việt Nam.■
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Các nhà khoa học đã từng gọi 
đậu nành là vua của các loài 

đậu, không những nó có đầy đủ 
chất dinh dưỡng cần thiết ở tỉ lệ 
cao và thích hợp mà còn chứa 
nhiều chất đặc thù có công năng 
phòng chống ung thư đường tiêu 
hóa, tiết niệu sinh dục. Đây là 

loại cây sống vùng á nhiệt đới, 
thuộc họ đậu là thức ăn trong 
thực đơn của dân châu Á từ 5000 
năm nay. Vào thời Chu, kỹ thuật 
lên men cho phép chế tạo ra tàu 
hủ, phổ ky, tương chao… Đậu hủ 
được chế ra vào thế kỷ thứ II bên 
Trung Quốc, du nhập qua châu 

ĐẬU NÀNH
từ khoa học đến đời thường

LTS. “Người ăn đậu hủ thường 
kém thông minh”. Đó là phát 
biểu của người bạn của một độc 
giả Pháp Luân đã nói. 
Trao đổi vấn đề này với Bác sĩ 
Thái Huy Phong, Chủ biên Đặc 
san Y học Phổ thông. Ông cho 
biết, phát biểu đó hoàn toàn 
không đúng, không có cơ sở 
khoa học. Vì kết quả thử nghiệm 
khoa học giữa hai con vật - một 
cho ăn thịt, một cho ăn thức ăn 
thực vật cho thấy, con ăn thịt khó 
huấn luyện, con ăn thức ăn thực 
vật dễ thuần hóa. 
BBT trân trọng giới thiệu đến 
độc giả bài viết của Bs. Phong 
về đậu nành để chúng ta biết nó 
có những chất dinh dưỡng quan 
trọng và cần thiết cho cơ thể con 
người như thế nào.

• Bs. Thái huY Phong

DINH DƯỠNG ☸

DINH	DƯỠNG:	Đậu	nành,	từ	khoa	học	đến	đời	thường	■	BS.	Thái	Huy	Phong
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Âu vào thế kỷ thứ 17, qua Hoa 
Kỳ vào thế kỷ thứ 18. 

Sữa đậu nành truyền thống 
làm từ đậu nành nguyên hạt. 
Công việc là ngâm đậu, bóc vỏ, 
xay chúng dưới dòng nước rồi 
lược, nấu sôi và thêm chất gây 
hương vị cho dễ uống.

Không ai còn có thể phủ nhận 
giá trị dinh dưỡng của sữa đậu 
nành: nó không những 
là sản phẩm tốt cho mọi 
lứa tuổi và trẻ nhỏ: sữa 
đậu nành bổ sung vitamin 
dùng cho trẻ bú, trẻ em 
và trẻ nuôi đặc biệt (như 
trẻ bị dị ứng với bò chẳng 
hạn). Ngoài cung cấp chất 
khoáng trong các phos-
phatid, lipoprotein và vi 
khoáng như lưu huỳnh (S) 
trong các acid amind có 
chứa S như cystein, me-
thionin, sữa đậu nành chứa chủ 
yếu 3 nhóm chất thực phẩm: bột 
đường, béo và đạm ngoài nước.

Chất bột đường tức carbohy-
drat hay chất trích không nitơ có 
từ 17,3 đến 30,1% hạt, trong đó 
chất bột (tinh bột) chỉ chừng 5%, 
còn lại đa số là các đường: đường 
sôi sucroz, đường ba raffinoz, 
đường bốn stachyoz (các đường 
này khi bị thủy phân cho glucoz 

và fructoz) và các đường đơn 
(glucoz, fructoz, galactoz, rham-
noz, arabinoz và glucoronic acid) 
là những đường dễ tiêu hóa.

Chất béo chiếm từ 15 đến 20, 
có khi 23% hạt, màu vàng đỏ 
nhạt. Trong đó, acid béo không 
no chiếm đa số: acid 1 nối đôi 
(oleic acid) chiếm 32 – 37 – 
58,8%, acid 2 nối đôi (linoleic 

acid) từ 42 đến 60%, acid 3 nối 
đôi (linolenic acid) 8,1%. Các 
nhà dinh dưỡng học lấy linoleic 
acid làm chuẩn để phân loại chất 
béo có hoạt tính sinh học cao: 
dầu đậu nành thuộc nhóm 1 chứa 
50 – 80% acid béo thiết yếu.

Chất đạm (protein) đậu nành 
khi được thủy phân cho đến 19 
amino acid trong số 22 amino 
acid thường thấy trong thực 
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phẩm, trong đó có đủ 8 amino 
acid thiết yếu (động vật và người 
không tổng hợp được trong cơ 
thể, phải nhờ nguồn thức ăn đưa 
vào). Tuy hàm lượng methionin 
và tryptophan thấp nhưng hàm 
lượng lysin cao nhất trong các 
loại hạt. So sánh casein của sữa 
đậu nành có đến 15 amino acid, 
hơn hai amino acid là cystin và 
cystein.

Trong quá trình chế biến, các 
bột đường, béo, đạm hoặc tan 
vào dung dịch sữa hoặc tạo thành 
nhũ tương dưới dạng những hạt 
rất nhỏ dễ được cơ thể sử dụng. 
Tuy nhiên, dịch sữa đó cũng hàm 
chứa những hợp chất hữu cơ tuy 
rất nhỏ nhưng lại gây hương vị 
“khó ưa” như mùi “đậu”, vị đăng 
đắng hơi khó chịu… (để cải 
thiện những mùi vị này, sữa đậu 
nành truyền thống thường được 
gây màu và mùi lá dứa, bột đậu 
xanh vàng ngà và thơm hoặc bơ 
đậu phộng thơm, béo và có màu 
sữa hộp).

Các chứng cứ khoa học cho 
thấy đậu nành có nhiều đạm 
và là nguồn đạm tốt nhất dùng 
trong tiết chế bệnh tiểu đường, 
tim mạch, béo phì. Uống sữa đậu 
lành có thể hạ mỡ máu xuống, 
nhất là các mỡ “xấu’ và tăng các 

mỡ “tốt”. Nghiên cứu trên trẻ 
em bị tiêu chảy cũng cho thấy 
dùng sữa đậu lành giảm số lần 
tiêu chảy và giảm số ngày tiêu 
chảy. Các chứng cứ cho thấy 
chất isoflavones trong đậu nành 
giảm triệu chứng của phụ nữ 
tiền mãn kinh như nóng bừng 
mặt, tê chi. Phụ nữ ăn uống đậu 
lành, tàu hủ, đậu phụ giảm nguy 
cơ ung thư vú. Chất genistien 
trong đậu lành trên thí nghiệm 
cho thấy có tác dụng chống ung 
thư, ngăn mạch máu nuôi tế bào 
ung thư phát triển, gây cơ chế tự 
hủy tế bào ung thư. Khó mà kể 
cho hết các công năng tốt đẹp 
của đậu nành. Một gam đậu nành 
chứa chất đạm bằng hai gam thịt 
heo, ba gam hột gà, bốn gam gạo 
và hơn hẳn sữa bò. Nên nhớ sữa 
bò chứa nhiều lactose mà phần 
đông trẻ em Á châu và cả người 
lớn không thích nghi được nên 
dễ gây tiêu chảy. 

Đậu nành làm gia tăng mật 
độ khoáng xương ở phụ nữ sau 
mãn kinh. Một nghiên cứu đoàn 
hệ khoảng 75,000 phụ nữ tuổi 40 
đến 70  theo dõi trong 4 năm cho 
kết luận đậu nành làm giảm nguy 
cơ gãy xương ở phụ nữ sau mãn 
kinh, đặc biệt trong những năm 
đầu sau mãn kinh.■
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Sau khi bài viết Chiếu sáng 
tượng Phật được đăng trên 

tập san Pháp Luân, có ý kiến đề 
nghị chúng tôi tiếp tục trao đổi 
về chiếu sáng chánh điện. Đây là 
một vấn đề khó thuộc một lãnh 
vực hẹp của thiết kế chiếu sáng 
nội thất, ngành kiến trúc.

Do chỉ được trang bị kiến 
thức ánh sáng cho sân khấu và 
điện ảnh, cho nên chúng tôi chỉ 
có thể bàn luận vấn đề nêu trên 
từ điểm nhìn của ngành học này. 
Vì thế, nội dung bàn luận không 
thể tránh khỏi thiếu sót, phiến 
diện. Người viết mong được bạn 
đọc góp ý để chúng ta có thể tiến 

đến việc trình bày những quan 
điểm trong vấn đề chiếu sáng 
chánh điện một cách đầy đủ và 
toàn diện hơn.

Chiếu sáng chánh điện nhà 
chùa rất khác với chiếu 
sáng nội thất nhà thờ

Đó là điều chúng ta có thể 
dễ dàng nhận thấy khi xem các 
phim truyện có các bối cảnh 
tương ứng.

Nhà thờ, với mái vòm cao 
thường được các đạo diễn điện 
ảnh cho ánh sáng mạnh, rõ, đầy 
đủ, trong (cần phân biệt với ánh 

Chiếu sáng chánh điện
• minh Thạnh

☸ TRUYỀN THÔNG
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TRUYỀN	THÔNG:	Chiếu	sáng	chánh	điện	■	Minh	Thạnh
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sáng nội thất tu viện Thiên Chúa 
giáo, thường là thể hiện theo 
hướng ngược lại).

Trong khi đó, chùa, đặc biệt 
là chùa cổ Việt Nam, Trung Hoa, 
cả chùa Nam Tông Khmer, Thái 
Lan… thường được thể hiện với 
ánh sáng mờ, tối, thường có các 
tia xẹt chiếu qua không gian 
huyền ảo khói nhang, với những 
điểm sáng cục bộ, tương phản. 
Nói tóm lại thì ánh sáng trên 
phim, trong nội thất nhà thờ sáng 
đều; còn trong nội thất chánh 
điện nhà chùa thì tối, tối sáng 
từng mảng và mờ.

Còn trong thực tế, chúng ta có 
thể cảm nhận được sự khác biệt 
trong chiếu sáng như nói ở trên 
khi đến thăm nhà thờ Đức Bà Sài 
Gòn chẳng hạn, rồi sau đó đến 
thăm chùa Vĩnh Nghiêm, chùa 
Giác Lâm, chùa Giác Viên hay 
chùa Chantaransay… Một bên 
thì sáng trưng với những cửa sổ 
kính, nguồn đèn mạnh. Còn một 
bên thì tối tối mờ mờ huyền ảo.

Trong điện ảnh, các đạo diễn 
chọn ánh sáng mờ tối kết hợp với 
đèn nến, khói nhang khi thể hiện 
bối cảnh chánh điện các ngôi 
chùa nhằm tạo không khí tâm 
linh hướng nội và mang đậm sắc 
thái truyền thống Phật giáo. Đi 

thăm hết các chùa cổ ở Hà Nội, 
chúng ta thấy nó đều “tối tối” 
như thế.

Và cũng để thể hiện ánh sáng 
nến, nên màu chiếu sáng bối 
cảnh chánh điện nhà chùa trong 
các phim thường được chọn là 
màu vàng.

Như vậy, chúng ta đã có thể 
đi dần đến công thức chiếu sáng 
cho chánh điện nhà chùa: tối, tối 
sáng từng mảng, mờ ảo và thiên 
về màu vàng.

Tuy nhiên, nhiều ngôi chùa 
mới xây từ nửa sau thế kỷ XX, 
cả ở các thành phố lẫn thôn quê, 
đã không theo nguyên tắc trên. Ở 
Sài Gòn, chúng ta có thể lấy các 
chùa  theo kiến trúc “tân thời”, 
ánh sáng cho chánh điện sáng và 
sáng đều, giống như nội thất nhà 
thờ. Phần lớn các chùa lắp đèn 
neon trắng, loại “daylight”, kết 
hợp đèn chớp tắt ánh sáng chạy 
cho hào quang tượng Phật và khu 
vực bàn thờ. Quả là có nhiều vấn 
đề cần bàn luận ở đây.

Trước hết, sáng quá, cái 
không khí huyền ảo mang phong 
thái tâm linh truyền thống Phật 
giáo như ở các chùa xưa không 
còn nữa.

Ánh sáng đèn ống daylight 
cũng làm chánh điện chùa Phật 
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về đêm chuyển sang một màu sắc 
khác. Ánh sáng đèn ống không 
thể dung hợp được với nhang 
khói trầm hương. Chiều sâu 
thiêng liêng của chánh điện cũng 
giảm đi khi ánh sáng trải đều như 
nhau, không còn các mảng sáng 
tối tương phản như ở chánh điện 
các chùa xưa.

Việc lạm dụng đèn hào quang 
chớp nháy xanh đỏ đủ màu khiến 
chánh điện càng mất đi vẻ thiêng 
liêng, thậm chí, mang dáng dấp 
một hàng quán…

Vấn đề màu

Màu cho ánh sáng chánh điện 
chùa Phật phải là màu vàng ấm 
và chỉ có màu này là duy nhất 
thích hợp.

Đây là màu đèn nến trong 
chánh điện các ngôi chùa xưa và 
nó mang đến hiệu ứng tâm linh 
rất tốt.

Nếu các bóng đèn đốt tim tròn 
không còn thích hợp với thời kỳ 
tiết kiệm năng lượng như hiện 
nay thì các bóng đèn compact tiết 
kiệm điện cũng có loại màu vàng 
ấm, rất thích hợp cho không gian 
chánh điện chùa Phật. Khác với 
màu trắng, màu vàng ấm cùng 
“gam” với khói nhang của chánh 

điện.
Màu vàng cũng là màu đặc 

trưng của Phật giáo, màu của y 
áo chư Tăng. Hiện nay, các nhà 
hàng chay sang trọng có thuê 
họa sĩ thiết kế nội thất, đều dùng 
đèn màu vàng ấm. Trong điện 
ảnh, trang kinh Phật chữ Hán lật 
dưới ánh sáng màu vàng và dưới 
ánh sáng trắng sẽ cho hiệu quả 
rất khác nhau ở người xem. Hình 
ảnh các lư hương, chân nến, đại 
hồng chung… khi ghi hình đều 
cũng vậy. Đó là điều mà những 
người hoạt động trong ngành 
điện ảnh hay truyền hình đều 
thấy rất rõ.
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Vấn đề tối và mảng sáng 
tối

Ở những nơi thờ phượng theo 
sắc thái Đông phương không có 
việc tụng kinh, người ta vẫn thiên 
về hướng duy trì mức ánh sáng 
tối cho điện thờ. Miễu Thiên Hậu 
ở Bình Dương, miễu Bà Chúa Xứ 
ở Châu Đốc… vẫn thiêng liêng 
huyền bí của phương Đông.

Chánh điện các chùa Nam 
Tông Khmer cũng vẫn duy trì 
ánh sáng tối. Ở đó, các Phật tử 
không tụng những bộ kinh lớn 
như Pháp hoa, Địa tạng như các 
chùa Bắc tông, mà chỉ tụng bài 
kinh lễ bái Tam bảo hàng ngày, 
nên theo truyền thống, thường 
vẫn giữ ánh sáng tối. Có thể suy 
ra rằng, ở các chùa Bắc tông, ánh 
sáng đầy đủ và trải đều chỉ cần 
khi tụng văn bản kinh. Ngoài 
thời điểm đó, các thời điểm còn 
lại, kể cả khi hành lễ với các 
nghi thức lặp đi lặp lại như khai 
kinh, đảnh lễ, hồi hướng, phục 
nguyện… đều có thể không cần 
ánh sáng mạnh và dàn trải đều. 
Các điểm cần “nhấn” ánh sáng 
để tạo “bố cục” và chiều sâu là 
ảnh tượng đức Bổn sư và chư vị 
Bồ-tát, bàn thờ… Nếu tất cả đều 
được chiếu sáng đồng đều, như 

nhau, thì không thể tôn cao hình 
tượng chư Phật, chư Bồ-tát cũng 
như không thể nói là cúng dường 
ánh sáng được.

Trong điện ảnh cũng như trong 
nhiếp ảnh, những khung hình 
đẹp nhất về chánh điện các ngôi 
chùa là những khung hình có bố 
cục sáng tối tương phản mạnh. 
Và điều này cũng không phải 
giới hạn ở chánh điện chùa Phật. 
Nhà nhiếp ảnh tài danh Cao Đàm 
đã khéo sử dụng những mảng 
sáng tối cho những bức ảnh tuyệt 
đẹp về Lăng Ông Bà Chiểu Sài 
Gòn, với điểm nhấn là các tự khí 
lung linh. Trong những nơi uy 
nghiêm, thờ tự, sự phân chia ánh 
sáng sáng tối còn là sự phân chia 
ngôi vị trên dưới. Do vậy, trong 
chánh điện nhà chùa, khi không 
cần thiết, thì vị trí của các Phật 
tử hành lễ không cần chiếu sáng 
trực tiếp, mà chỉ cần nhận ánh 
sáng phản chiếu tỏa ra từ những 
ảnh tượng chư Phật, chư Bồ-tát 
được chiếu sáng bằng nguồn 
sáng mạnh.

Vấn đề lạm dụng đèn hào 
quang xanh đỏ chớp tắt

Trong bài chiếu sáng tượng 
Phật, chúng tôi đã nói đến những 
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tác dụng không có lợi khi sử 
dụng đèn hào quang chớp tắt 
trong chiếu sáng ảnh tượng chư  
Phật, chư Bồ-tát, nay chỉ xin bổ 
sung thêm một số ý.

Đạo Phật là đạo của định, của 
tĩnh, nên việc chiếu sáng nơi thờ 
phượng đương nhiên phải tuân 
thủ nguyên tắc cơ bản đó. Những 
hình thức chiếu sáng chớp nháy, 
máy động hoàn toàn không thích 
hợp với chánh điện chùa Phật. 
Chúng ta thử hình dung sẽ phải 
ngồi thiền ra sao khi trước mặt 
hành giả, trên tượng Phật là một 
nguồn ánh sáng, tùy loại, có khi 
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chớp tắt nhấp nháy, có khi xoay 
mòng mòng, có khi tỏa ra liên 
tục… Nhìn vào một nguồn sáng 
động, thì tâm trí người ta sẽ tập 
trung vào đó, vì nó gây sự chú 
ý hơn hết. Điều này hoàn toàn 
trái với bối cảnh cần thiết khi 
tụng kinh, tham thiền. Trang trí 
ánh sáng cho bàn thờ Phật trong 
chánh điện không phải là trang 
trí một hang đá giáng sinh hay 
một cây noel. Ánh sáng chánh 
điện chỉ có thể là ánh sáng tĩnh.

Sẽ có phần cực đoan nếu nêu 
ra ý kiến cần tháo bỏ đi hết những 
đèn hào quang, nhang điện, dây 
đèn xanh đỏ nhấp nháy trên bàn 
thờ Phật và trong chánh điện, 
nhưng quả đúng là như vậy khi 
muốn định tâm để tụng kinh, tọa 
thiền. Ngoài ra, cũng còn phải kể 
đến ý kiến cho rằng các loại đèn 
xanh đỏ chớp tắt tạo một dáng vẻ 
quê mùa, “cải lương” cho chánh 
điện.

Trong một số tài liệu mới xuất 
bản gần đây, người ta gọi hiện 
tượng lạm dụng những nguồn 
ánh sáng nhiều màu chớp tắt, 
nhấp nháy, chuyển động (chủ 
yếu dùng trong công nghệ quảng 
cáo) là “ô nhiễm ánh sáng”.■                 
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Hằng năm, trong khoảng 
tháng 5 Dương lịch, người 

con Phật trên khắp hành tinh, hân 
hoan và trang trọng kính tưởng 
ngày đức Thích Tôn đản sanh 
nơi thế giới Ta-bà. Cùng chung 
những ý nghĩa và cảm niệm dâng 
lên cúng dường đức Thích Tôn, 
lễ hội thiêng liêng của người 
con Phật này được tổ chức gắn 
liền với nhiều bản sắc văn hóa, 
bằng nhiều phương cách và 
trong nhiều thời điểm khác nhau. 
Thời gian diễn ra lễ Phật đản tùy 
thuộc lịch pháp của mỗi quốc gia 
và truyền thống Phật giáo: Phật 
giáo Nam tông theo lịch Ấn Độ 
và Sri Lanka, Phật giáo Bắc tông 
theo lịch Trung Quốc và Phật 
giáo vùng Himalaya theo lịch 
Tây Tạng.

Trong giai đoạn trị vì của 
vua A-dục, Phật giáo Theravāda 
truyền sang Sri Lanka. Tại quốc 
đảo này, Phật giáo phát triển 

Đại lễ Phật đản tại một 
số quốc gia châu Á

nhanh và mạnh; sau đó, ảnh 
hưởng đến Phật giáo các nước 
Myanmar, Thái Lan, Lào và 
Cambodia. Phật giáo Theravāda 
(Thượng tọa bộ), ngày nay thường 
được gọi là Phật giáo Nam tông, 
gọi ngày Phật đản (theo truyền 
thống Bắc tông) là ngày Vesak 
(Vesak Day). Phật giáo tại các 
quốc gia này tổ chức đại lễ Vesak 
để kính tưởng ba sự kiện trọng 
đại: Phật đản sanh, Phật thành 
đạo và Phật Niết-bàn. “Vesak” 
là tiếng Sri Lanka; tương đồng 
với Vesākha trong tiếng Pāli và 
Vaiśākha trong tiếng Sanskrit. 

☸ LỄ HỘI PHẬT ĐẢN

• nguYên Lộc

LỄ	HỘI	PHẬT	ĐẢN:	Đại	lễ	Phật	đản	tại	một	số	quốc	gia	châu	Á	■	Nguyên	Lộc
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Vaiśākha (Vesak) là tháng thứ 2 
trong 12 tháng của lịch Ấn Độ và 
Sri Lanka, trong khoảng tháng 5 
Dương lịch. Trong truyền thống 
Ấn Độ, tháng Vaiśākha là tháng 
diễn ra nhiều lễ hội thu hoạch 
mùa màng. Phong tục, tập quán, 
văn hóa và tôn giáo của Sri lanka 
ảnh hưởng chính từ Ấn Độ, và 
lịch pháp của Sri Lanka cũng 
gần giống với lịch pháp Ấn Độ. 
Tôn danh “Vesak” được sử dụng 
đầu tiên tại Sri Lanka. Và sau 
Đại hội Liên hữu Phật giáo thế 
giới lần thứ I tại Sri Lanka năm 
1950, thuật từ “Vesak” được sử 
dụng phổ biến tại các nước Phật 
giáo Nam tông. Kể từ năm 1999, 
sau nghị quyết của Đại hội đồng 
Liên Hiệp Quốc về Vesak,  “Ve-
sak” được chính thức sử dụng 
trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc và tại một số quốc gia theo 
truyền thống Phật giáo Bắc tông 

trong ý nghĩa kính tưởng ngày 
đức Thích Tôn đản sanh.

Tại Sri Lanka, Phật giáo 
là quốc giáo. Thời gian lễ hội 
Vesak, người dân được nghỉ lễ. 
Tính theo lịch pháp Sri lanka, 
Đại lễ Vesak diễn ra trong hai 
đêm trăng tròn tháng Vesak, 
khoảng tháng 5 Dương lịch. Năm 
nay, 2009, lễ hội Vesak tại Sri 
Lanka sẽ diễn ra trong hai đêm 
ngày 8 – 9/5. Ngoài những buổi 

lễ tụng kinh và cầu nguyện mang 
tính tôn giáo, lễ hội Vesak còn có 
nhiều chương trình mang tính lễ 
hội dân gian. Trong những ngày 
lễ hội, tất cả quán bia rượu và lò 
giết mổ phải đóng cửa. Người 
dân nước này phóng sanh một 
số lượng lớn thú vật, chim, cá… 
Họ thường đến thăm và phát quà 
cho trẻ mồ côi và người già neo 
đơn. Mặc dù Phật giáo Sri Lanka 
thuộc truyền thống Nam tông 
nhưng trong thời gian này, món 
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chay được bày bán rất nhiều nơi. 
Hầu hết tư gia Phật tử đều trang 
trí cờ Phật giáo, lồng đèn và đèn 
nến… Những nơi công cộng 
diễn ra nhiều chương trình lễ 
hội. Trong đó chương trình rước 
và diễu hành xá-lợi gây ấn tượng 
và tạo nên xúc cảm nhất đối với 
người tham dự. Xá-lợi Phật được 
tôn trí trên lưng những chú voi 
được trang điểm lộng lẫy với sắc 
màu mang phong cách Nam Á, 

theo sau là hàng ngàn Phật tử, 
diễu hành khắp những đường 
phố.

Tại Thái Lan, Myanmar, Lào, 
Cambodia, Phật giáo vẫn là tôn 
giáo chính và tư tưởng Phật 
giáo vẫn đang đóng vai trò chủ 
đạo trong đời sống tinh thần của 
phần lớn người dân. Ngày Vesak 
là ngày lễ quốc gia và người dân 
được nghỉ lễ. 

Tại Myanmar, ngày Vesak 
cũng gọi là ngày “The Fullmoon 

of Kason”. Kason là tháng thứ 2 
trong 12 tháng theo lịch Myan-
mar. Đây là tháng nóng nhất 
trong năm. Nên trong khuôn khổ 
lễ hội Vesak, người dân nơi đây, 
với lòng thành kính, đặt những 
chậu nước tinh khiết trên đầu đội 
đến những tự viện tưới xuống cây 
Bồ-đề. Họ tưới cây Bồ-đề để cảm 
ơn giống cây này đã che chở đức 
Thế Tôn trong những ngày thiền 
định trước khi chứng đạo và ước 
nguyện năng lực giải thoát luôn 
trưởng dưỡng trong họ.

 Thái Lan là quốc gia Phật 
giáo đã bốn lần tổ chức Đại lễ 
Vesak Liên Hiệp Quốc. Năm 
nay, Thái Lan tiếp tục đăng cai 
tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc. Vesak Day cũng được gọi 
là Visaka Bochea Day tại Cam-
bodia và Vixakha Bouxa Day tại 
Lào. Tại Lào, trong thời gian lễ 
hội Vesak, khí trời nóng bức và 
không mưa, người ta thường bắn 
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pháo hoa với ước nguyện sẽ có 
mưa.

Từ đầu kỷ nguyên Tây lịch 
về sau, Phật giáo Māhayāna 
(Đại thừa) phát triển mạnh và 
ảnh hưởng khắp Tiểu lục địa Ấn 
Độ. Rồi, bằng đường Tơ lụa và 
đường biển, Phật giáo Māhayāna 
truyền sang các nước Trung Á 
và Trung Quốc. Từ Trung Quốc, 
Phật giáo Mahāyāna, ngày nay 
thường gọi là Phật giáo Bắc tông 
(Bắc truyền), ảnh hưởng đến Việt 
Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Lễ 
Phật đản tại các nước Phật giáo 
Bắc tông tổ chức vào ngày 8 đến 
15 tháng 4 Âm lịch (theo lịch 
Trung Quốc), với ý nghĩa tưởng 
niệm ngày Phật đản sanh. Riêng 
Phật giáo Nhật Bản, kể từ sau 
Minh Trị Thiên hoàng, Phật đản 

được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 
Dương lịch.

Tại Trung Quốc, Phật giáo 
đã có mặt gần 2000 năm. Phật 
giáo từng là tư tưởng chủ đạo 
cho chính quyền và người dân 
trong một số triều đại. Lễ Phật 
đản được tổ chức từ thời Tam 
Quốc, đã ảnh hưởng sâu rộng 
trong xã hội qua nhiều giai đoạn 
lịch sử. Nhưng, ngày nay, Phật 
giáo không còn ảnh hưởng nhiều 
trong xã hội Trung Quốc. Người 
dân biết đến Phật giáo như là một 
tôn giáo lo ma chay, cúng kiếng, 
võ thuật… Lễ Phật đản chỉ có thể 
được tổ chức trong khuôn viên tự 
viện và ít được xã hội quan tâm. 
Tuy nhiên, Phật giáo Đài Loan, 
một phần tinh hoa của Phật giáo 
Trung Quốc, hiện đang ảnh 
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hưởng sâu rộng trong đời sống 
thường nhật của người dân tại 
lãnh thổ Đài Loan.

Tại Nhật Bản, Phật giáo 
truyền đến từ cuối thế kỷ VI và 
là tôn giáo chính trong giai đoạn 
trung và đầu cận đại. Ngày nay, 
bên cạnh sự phát triển vượt trội 
về kinh tế, đời sống tâm linh và 
tinh thần người dân Nhật Bản 
đang gặp nhiều khủng hoảng, 
song Phật giáo Nhật Bản chưa 
đáp ứng nổi và giải quyết được 
sự khủng hoảng này. Lễ Phật đản 
thường gắn liền với lễ hội hoa 
Anh đào, cũng chỉ giới hạn trong 
phạm vi tự viện và trong quần 
chúng Phật tử. 

Tại Nam Hàn, những người 
lãnh đạo quốc gia phần lớn là 
tín đồ Tin Lành, và đã có dấu 

hiệu khinh thị Phật giáo. Nhưng 
trong những năm gần đây, Phật 
giáo Nam Hàn không ngừng phát 
triển. Ngày Phật đản là ngày lễ 
quốc gia. Lễ hội Phật đản diễn ra 
tại nhiều nơi công cộng, và trên 
những đường phố. Trưng bày và 
diễu hành lồng đèn là một trong 
những chương trình ấn tượng và 
gây nhiều xúc cảm nhất. Năm 
nay, lễ hội lồng đèn diễn ra từ 25/4 
đến ngày chính thức Phật đản, 
ngày 2/5. Riêng tại thủ đô Seoul, 
ước tính có khoảng trên 100,000 
lồng đèn với nhiều hình dáng và 
màu sắc đã được trưng bày và 
biểu diễn trên những đường phố, 
và dự đoán sẽ có khoảng 300,000 
lượt người trong và ngoài nước 
tham dự lễ hội này.

Phật giáo Mật tông truyền từ 
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Ấn Độ đến Tây Tạng vào đầu thế 
kỷ VII; từ đó, Phật giáo Tây Tạng 
ảnh hưởng ra các quốc gia rặng 
Himalaya, gồm Bhutan, Bangla-
desh, Nepal. Lễ Phật đản trong 
các nước thuộc truyền thống 
Tây Tạng diễn ra vào 15 tháng 4 
theo lịch Tây Tạng, khoảng cuối 
tháng 5 hoặc đầu tháng 6 Dương 
lịch, năm nay nhằm ngày 7 tháng 
6 DL. Ngoài những nghi thức lễ 
bái, tụng kinh, dâng hương hoa 
cúng dường tại các tự viện và tư 
gia, người Phật tử theo truyền 
thống này thường hành hương 
đến đỉnh núi Kailash, thuộc dãy 
Himalaya, phía Tây bắc Nepal. 
Nó là ngọn núi thiêng của tín 
đồ Phật giáo Himalaya, Ấn Độ, 
Kỳ-na giáo và đạo Bon. Những 
người hành hương cho rằng, 
đỉnh núi này là nơi hội tụ tất cả 
năng lực của vũ trụ.

Phật giáo từ Ấn Độ truyền 
đến nhiều quốc gia, và có ít sự 
thay đổi để phù hợp với văn hóa, 

tín ngưỡng bản địa. Và ba sự 
kiện Phật đản sanh, Phật thành 
đạo và Phật niết-bàn cũng được 
tổ chức với những nghi thức và 
tại các thời điểm khác nhau theo 
mỗi truyền thống Phật giáo. Dù 
người con Phật trong các truyền 
thống tổ chức tưởng niệm những 
sự kiện này khác nhau, ngôn ngữ 
và cách diễn đạt Phật pháp khác 
nhau, nhưng có cùng chung tinh 
thần và cảm xúc: cùng nguyện 
tu theo pháp đức Phật đã tu, làm 
theo những gì đức Phật đã làm 
và đã dạy, cùng hướng đến mục 
đích tối thượng giải thoát sanh 
tử, thành tựu Phật quả. Người 
con Phật trong các truyền thống 
khác nhau có chung ý nghĩa và 
cư xử trong tinh thần tương hợp 
như thế, Phật giáo sẽ mang đến 
nhiều an lạc và lợi ích cho số 
đông hơn.■






