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Xuân Canh Dần - 2010
Chào đón mùa Xuân, chia tay mùa Đông đã thành điệp khúc từ thuở 
nào. Khúc dạo đầu luôn đầy niềm vui và ước vọng, nhưng kết thúc 
thường không có trong sự mong đợi.
Xuân của bốn mùa là vậy, đến như tia chớp băng qua miền hy vọng nằm 
nơi sâu thẳm, mà ở đó dù chỉ được trong khoảnh khắc vẫn đủ để duy 
trì sự sống. Ngắn ngủi, nhưng niềm vui tạm thời vẫn cần để nối dài hy 
vọng cho mục đích đổi thay cảnh khổ và tâm bất an. Còn an lạc lâu dài 
của mùa Xuân có sẵn trong tâm, thì ít ai có khả năng đạt được và tận 
hưởng. 
Xuân của tâm không bị quy luật tự nhiên chi phối, không bị giới hạn bởi 
không gian. Nó không ở ngoài, cũng không ở trong con người mà có thể 
thấy được. Trạng thái này phải trải qua quá trình tu tập lâu dài theo 
giáo lý vi diệu của đức Phật thì mới thành tựu. 
Khi chưa có Xuân của tâm thì sống tạm với Xuân của bốn mùa. Kết sanh-
trụ-dị-diệt và sanh-lão-bệnh-tử làm bè vượt bể khổ; đem tâm từ phụng sự 
đạo pháp và chúng sanh khơi nguồn an lạc.
Đến năm 2010, đói khát và sợ hãi vẫn tiếp tục đe dọa con người và xã 
hội. Nền kinh tế thế giới vẫn chưa khỏi khủng hoảng và suy thoái. Con 
người bị khổ đau do các độc tố phiền não gây ra, bị đe dọa và tử vong 
hàng loạt bởi môi trường ô nhiễm, trái đất nóng lên, thiên tai, chiến 
tranh, khủng bố, dịch bệnh, v.v... Đây là năm thách thức chí nguyện của 
người con Phật, chỗ đứng thực sự của người đó ở đâu trong lộ trình giải 
thoát sẽ bị phơi bày. Nhờ vậy, tinh tấn và chí nguyện sẽ được xét lại và 
thực hành tốt hơn.
Cũng năm này, Pháp Luân sẽ cố gắng chuyển giới hạn của mình đến 
mức xa hơn để mong có thể nuôi dưỡng niềm tin cho những ai đang đồng 
hành tìm cầu an lạc vĩnh cửu. Đồng thời, Ban biên tập tiếp tục cung 
thỉnh chư Tôn đức và mời quý Cư sĩ trợ duyên, giúp cho hạnh nguyện 
nhỏ bé được lớn dần, ý chí nhu nhược ngày càng vững mạnh. Kính tri 
tán công đức! 
Nhân dịp Xuân về, kính chúc chư Tôn đức, quý Cư sĩ an lạc và như ý.
 BBT. Pháp Luân 
 kính đề
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MỪNG XUÂN ☸

Một người không có mùa xuân ở trong trái tim và không 
có mùa xuân tinh khôi ở trong cách nhìn, thì họ sẽ không 
bao giờ có khả năng tự tín để tạo ra được một sinh lực mùa 
xuân cho chính họ. Một mùa xuân đầy sinh lực, hồn nhiên, 
tin yêu và vô sự.

Mùa xuân tự tín là mùa xuân tự tin rằng, chính bản thân 
mình có khả năng tiếp nhận những cái không phải là mình, 
để tinh lọc và tạo ra được sức sống cho chính mình, và chính 
sức sống ấy, khẳng định được sự hiện hữu của mình giữa các 
mùa xuân, hạ, thu, đông và muôn vật.

Xuân là tinh khôi và hồn nhiên, vì xuân đã có khả năng 
lọc đi những gì cực đoan và phiến diện của cuộc sống. Mọi 
bận rộn, gay gắt, vồn vã, chạm trán, đầy thách thức và oi 
bức đối với cuộc sống, xuân đã lọc ra và trả lại cho mùa hạ; 
những kinh nghiệm thoáng qua, những vui buồn trầm lắng, 
những ước mơ tế nhị, những cảm xúc đằm thắm, xuân đã lọc 
ra và trả nó lại cho mùa thu; những u buồn hoài niệm, những 

■ Thích Thái hòaMùa xuân cho ta

CHUYÊN	ĐỀ:	Mùa	Xuân	cho	ta	■	Thích	Thái	Hòa
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than thân, trách phận, những 
bất lực khi đối diện với cuộc 
sống, xuân đã lọc ra để trả 
nó lại cho những cái băng giá 
của mùa đông.

Nên, những gì cần trả lại 
cho thời gian của các mùa 
không phải là của xuân, thì 
xuân đã trả lại một cách đầy 
đủ và hoàn tất, vì vậy xuân 
chỉ còn lại tinh khôi của nó. 
Cái tinh khôi rực sáng, cùng 
khắp, khi trời đất chưa biến 
động, khi âm dương chưa 
tương ngộ để phân kỳ. 

Xuân tinh khôi là xuân 
hoàn toàn thảnh thơi với 
chính mình và là hải đảo an 
toàn cho chính mình nương 
tựa và cho những ai, những 
loại nào cần muốn nương tựa 
nơi xuân để có chút thảnh 
thơi và an lạc, khi chạm trán 
với nắng hạ, khi nhìn những 
chiếc lá ngô đồng rơi, báo 
hiệu thu về và khi trực diện 
với băng giá da diết của trời 
đông.

Nếu xuân không tinh khôi, 
không thảnh thơi, không vô 
sự, thì lấy gì để gọi là xuân 
nhỉ! Xuân tinh khôi, vì xuân là 
khởi điểm của sự sống; Xuân 
thảnh thơi, vì xuân không có 

gì để bận rộn; Xuân vô sự, vì 
xuân không có điều gì cần 
phải tính toán, vì những điều 
đáng làm xuân đã làm xong. 
Tuy, xuân tinh khôi, nhưng 
mọi người và muôn vật đều 
ái nhiễm với xuân; xuân tuy 
hiện hữu trong vô sự, nhưng 
mọi người và muôn vật đều 
bận rộn với xuân; xuân tuy 
hiện hữu hồn nhiên, nhưng 
mọi người và muôn vật đối 
với xuân đều có tác ý.

Do tác ý, nên con người đã 
bận rộn với xuân và đã làm 
cho môi trường của xuân ô 
nhiễm, khiến cho môi trường 
của xuân trở nên chén chị, 
chén em, chén đen, chén đỏ, 
chén hơn, chén thua. Họ bận 
rộn với những thứ đó đến 
nỗi, họ đã làm cho mùa xuân 
nơi họ không còn, khả năng 
tin yêu, vui sống và vươn 
lên, nơi họ tự biến mất. Đời 
sống còn lại đối với họ, chỉ 
là những mưu cầu, tính toán, 
hơn thua, thắng bại, khiến 
cho họ từ những bận rộn 
nầy dẫn sinh những bận rộn 
khác, ngay cả những bận rộn 
trước khi Xuân đến, trong khi 
Xuân đến và sau khi Xuân đã 
bị ẩn chìm trong nắng Hạ.
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Xuân vẫn có đó và vẫn 
luôn luôn có đó cho ta, nhưng 
tâm ta đa đoan, đa đoan với 
hơn thua, với được mất, với 
khen chê, với vinh nhục, với 
lợi hại, nên mắt ta bị quáng 
gà, ta vui buồn với những ảo 
giác, ta gánh trên vai cả một 
trời Xuân, với chân cao, chân 
thấp, dong ruỗi tìm Xuân 
khắp cả bốn mùa và khắp cả 
tám hướng, mười phương, 
chẳng khác nào những chú 
Lạc đà chở những bệch nước 
cam lồ trên lưng, mà đôi mắt 
cứ đăm nhìn và rượt đuổi 
theo những làn sóng nắng 
gợn nước trước mặt.

Ta nên nhớ rằng, Xuân 
không nằm về phía trước để 
cho ta chờ mong hay rượt 
đuổi; Xuân không hề lùi lại 
phía sau để cho ta tiếc thương 

hay hoài niệm; Xuân không 
nằm về phía trái, phía phải 
để cho ta phải nhọc công 
cong bên nầy, quẹo bên kia, 
mà Xuân chính là sự sống 
tinh khôi, đầy tin yêu, hồn 
nhiên và vô sự trong ta. Một 
sự sống, mà mọi hạt giống sợ 
hãi, lo lắng, nghi ngờ, tham 
đắm, hận thù, cố chấp nơi 
tâm hoàn toàn yên lắng, 
nhường lại không gian tâm 
thức thênh thang, cho những 
hạt giống Trí tuệ và Từ bi; 
Bao dung và Hỷ xả kết thành 
hoa trái.

Khi không gian tâm thức 
của ta đã hoàn toàn lắng yên 
mọi tác ý đối với xuân, thì 
mùa Xuân đích thực sẽ hiện 
ra cho ta, và Xuân cùng ta 
hiện hữu. Xuân là ta và ta là 
Xuân.■



V
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Mùa xuân tuy không có pháo như truyền thống, nhưng bù lại 
tiếng vỗ tay của hội chúng cũng gây ấn tượng phần nào chào 

đón xuân sang. Như để khai pháo, các đệ tử đồng nhất trí bái thỉnh 
sư phụ kể cho hội chúng nghe câu chuyện có tính cách khai hoa trí 
tuệ đầu xuân… Sau tràng pháo tay cung thỉnh, Sư ông vui cười chấp 
tay bái thuận lời thỉnh cầu. Ngài dí dỏm câu chuyện: “Bấy lâu nay 
quí thầy, quí Chú thường xem ti vi hoặc đã sang Ấn Độ thấy cách lạy 
nằm dài của Phật tử Tây Tạng và muốn biết nguồn gốc của sự bái lạy 
một cách qui phục, sùng mộ như vậy phải không? Câu chuyện thế 
này: “Hiền giả Thiện Tuệ vào thời Phật Nhiên Đăng. Hiền giả Thiện 
Tuệ nằm dài xuống đất trên đống bùn để thỉnh Đức Phật Nhiên Đăng 
bước qua thân mình, sử dụng thân mình làm lối đi cho Phật bước 
qua. Ngay lúc đó Hiền Giả Thiện Tuệ chứng đạt Niết-bàn ngay trong 
bàn tay. Nhưng sau đó Ngài lại tự nhủ: ‘Công dụng của Niết-bàn là 
gì? Ta là người bơi dũng mãnh, không cần cho ta phải tự cứu mình 
mau như vậy, ta hãy từ bỏ Niết-bàn ngay lúc này. Ta hãy trì hoãn sự 
chứng đạt đó và ta hãy nỗ lực để trở thành như Phật Nhiên Đăng’. 

V  
ui  

xuân  

■ NaMOLaMa

khí thế Tây Tạng

CHUYÊN	ĐỀ:	Vui	Xuân	khí	thế	Tây	Tạng	■ Namo	Lama



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 7

MỪNG XUÂN ☸

Thiện Tuệ bị cảm kích quá nhiều hào quang rạng rỡ của Đức Phật 
Nhiên Đăng, cứ tưởng Niết-bàn ngay đây và bây giờ quá nhỏ đối với 
mình. Quý vị phải nhớ rằng ngưỡng mộ sẽ đưa đến thán phục. Bởi 
vì Hiền giả Thiện Tuệ ngưỡng mộ sự rạng rỡ của Phật Nhiên Đăng 
nên muốn bắt chước Ngài. Hiền giả tự nhủ: ta không muốn Niết Bàn 
chỉ cho riêng mình. Ta hãy trở thành một hình tượng hiện thân giống 
như Đức Phật Nhiên Đăng. Thiện Tuệ quả là một chúng sinh khổng 
lồ không phải là con người bình thường. Ngài có tấm lòng rộng 
lượng bao la như biển cả đại dương. Vì vậy Ngài muốn cứu vớt cả 
vũ trụ vạn hữu. Đức Phật Nhiên Đăng liền thị hiện trước mặt Hiền 
Giả Thiện Tuệ và nói với mọi người: “Các Thiện hữu! có thấy vị đạo 

sĩ khổ hạnh đây không, vị này đang hành pháp khổ hạnh. Các Thiện 
hữu có thấy vị đạo sĩ đang nằm dài dưới đất, một ngày kia cũng sẽ 
thành Phật như ta hôm nay, hiệu là Gautama”. Tràng pháo tay cảm 
tạ lại vang lên.(1)

Đến đây sư phụ cũng phụ họa thêm: “Đấy là bước đầu của hạnh 
vô ngã, vị tha - quy mạng lễ. Quên mình vì lợi lạc an vui cho bao 
người khác. Bậc hiền nhân Đại bi dám để cho Thánh giả bước qua 
đầu, qua cổ mình mà vẫn an nhiên tự tại. Chớ không phải dễ dàng làm 
một thứ công cụ cho ác ma giày xéo trên thân phận yếu hèn của con 
người chỉ biết quy phục. Cách lễ lạy truyền thống này chính là thiện 
pháp để chuyển hóa bản ngã và tự thắng lòng kiêu mạn. Chắp tay để 

Đức	Đạt-lai	Lạt-ma	lễ	Phật	tại	nhà	với	tư	thế	năm	vóc	sát	đất.	Nghi	thức	mỗi	ngày	vào	buổi	sáng
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nơi 3 chỗ thân, khẩu, ý cũng là 
biểu tượng của 3 cánh cửa thân, 
khẩu, ý của vị Phật. Tiếp xúc với 
các cửa trên là khát vọng của ta 
muốn thành đạt các phẩm hạnh 
như các ngài. Bởi vậy khi nằm 
dài xuống hành giả tưởng tượng 
chư Phật và chư Bồ-tát đang hiện 
diện quanh mình ban cho ta ân 
phước đại bi, đại trí vô song.

Sau tràng pháo tay bái 
ngưỡng, một Thầy đã mạnh dạn 
thưa thỉnh: “Kính bạch Sư Ông, 
nhân khí thế của mùa hoa Tây 
Tạng mà sư Ông vừa kể, chúng 
con xin mạo muội hỏi thêm một 
câu mà bấy lâu nay anh em chúng 
con cũng như quí Phật tử thường 
thắc mắc chưa hiểu rõ lắm rằng, 
vì sao trong một vài hình ảnh 
nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng 
có hai vị thần nam nữ ôm nhau 
giao hội trông rất khó coi?”

Sau tràng pháo tay thích thú 
và nhất trí câu hỏi, Sư ông mỉm 
cười: “Câu chuyện này tục mà 
thanh, uế mà tịnh. Như chúng ta 
đã học truyền thống Mật tông Tây 
Tạng - Kim Cang thừa - lấy Bát-
nhã làm Đại trí, lấy phương tiện 
làm Đại bi. Trí tuệ là mẹ của chư 
Phật nên lấy Bát-nhã làm Mẫu 
và lấy phương tiện làm Phu. Kết 
quả là Bi Trí song vận. Trong bộ 

kinh Áo Nghĩa Thư - Upanishad 
của Ấn Độ đã viết: 

“Thuở tối sơ của vũ trụ chỉ có 
tự ngã của một cá thể, và như vậy 
là không khoái lạc, nên tự phân 
chính mình ra làm hai phần. Nhân 
đó mới có trượng phu (pati) và 
thê tử (Patini) ôm chặt lấy nhau 
mà sinh ra nhân loại”. Đây là bản 
luận thuyết về sự sáng tạo vũ trụ. 
Luận thuyết này tương đồng với 
thuyết âm dương hoặc càn khôn 
của Trung Quốc. Hai tính nam 
nữ giao nhau tự nó được coi là 
nguyên lý tối cao để tác thành 
vũ trụ, nhân sinh. Tư tưởng này 
được đưa vào Mật thừa để rồi 
dần dần nó bị Phật giáo hóa. Đã 
vậy Mật thừa còn lấy Bát-nhã 
làm Đại trí, lấy Phương tiện làm 
Đại bi và cho rằng như vậy là 
thích hợp với Mật thừa để thành 
lập nguyên lý về nam tính và 
nữ tính. Họ lấy Tánh không của 
Bát-nhã phối hiệp với âm hộ của 
nữ tính, và lấy tướng hữu của 
phương tiện phối hợp với dương 
cụ của nam tính. Vậy là thiếu nữ, 
em gái, mẹ các bà, kim cang nữ 
và ngay cả nữ tính của tiện dân 
đều chỉ cho Bát-nhã. Họ lại cho 
rằng trong kinh cũng có nói Chư 
Phật lấy Bát-nhã làm mẫu, lấy 
phương tiện làm phu. Nữ tính 
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được cho là mẫu, trong khi phương tiện được cho là chủng tử của 
nam tính. Kết quả là Bi Trí song vận, đấy được gọi là Niết-bàn Đại 
Lạc (màhasukha- đại hạnh phúc) hai thân nam nữ ôm nhau giao hợp 
là nguyên tắc cuối cùng của vô thượng du-già; nhân đấy mà thành 
lập Kim Cang Thừa (sahaji-ya-vairayana). Họ chủ trương Đại lạc 
Niết-bàn là sự dung hợp của Tánh không của Bát-nhã với hữu tướng 
của phương tiện và cho đó là cảnh giới tuyệt đối siêu việt không còn 
hữu vô, chủ khách, tạp nhiễm, thanh tịnh gì cả.

Vô thượng du-già của mật thừa tuy có nói đến việc nam nữ giao 
hội, nhưng không phải là thứ dâm dục của phàm phu. Vì nếu nhân 
tính giao hợp mà “Bồ-đề tâm” bị hạ giảm (tức nhân cao hứng mà 
xuất tinh) thì đấy quả là điều tuyệt đối đại cấm kỵ, vì thế tu theo 
phương pháp này kẻ tầm thường không thể tu được. Vì nếu xuất tinh 
thì chẳng khác gì phàm tục, cho nên giúp đệ tử gia trì, vị A-xà-lê 
phải vận dụng từ tâm, được như vậy vị A-xà-lê mới đem tinh huyết 
do nam nữ xuất ra và gọi đó là: “Xích bạch nhị Bồ-đề”… Tiếp theo 
một tràng hân hoan, kẻ vỗ tay, người khúc khích bịt miệng… hi… 
hi... Bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, bất lai bất 
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khứ… rõ ràng Bồ-tát Long Thọ 
đang khai thị chúng ta.(2) Lại 
một tràng pháo tay…

Đến đây một thầy khác đứng 
lên chắp tay tác bạch: “Kính bạch 
Sư Ông, con đã nhiều lần quan 
sát hình ảnh Tăng Ni Tây Tạng, 
họ có những cuộc sinh hoạt vấn 
đạo / đấu pháp với cung cách oai 
nghi đi ngoài truyền thống trang 
nghiêm giới luật của Phật giáo, 
tức là điệu bộ múa tay múa chân 
truy vấn đạo pháp một cách dữ dội 
khác thường. Chúng con muốn 
biết sự cố bí truyền của vấn đề 
để noi theo học tập. Xin Sư Ông 
hoan hỉ bố thí cho chúng con một 
lời giải thích chính đáng!”  Sau 
tràng pháo tay ủng hộ câu hỏi lý 
thú. Sư Ông cũng vui vẻ giãi bày 
như sau: “Phương pháp học hỏi 
chủ yếu trong chốn Thiền môn 
của Tây Tạng chính là phương 
pháp tranh biện (Debate). Tranh 
biện đối với các Tăng sĩ Tây 
Tạng không phải chỉ mang tính 
học thuật mà là phương pháp sử 
dụng những hàm ý trực tiếp từ 
những sự kiện, những hiện tượng 
hiển nhiên, rõ ràng để phát triển 
những suy luận từ các Pháp ở 
trạng thái ẩn tàng, mơ hồ, không 
hiển lộ rõ ràng, cụ thể. Các hành 
giả đã nghiên cứu, truy tầm, tìm 

hiểu để liễu ngộ được bản chất 
của Chân đế thông qua phương 
pháp phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ, tận 
tường những trạng thái hiện hữu 
của các hiện tượng thuộc về thế 
gian pháp (Tục đế). Đó chính là 
mục đích chủ yếu của sự tranh 
biện. Họ như những chú ong cần 
mẫn hút mật, chỉ chắt lọc những 
tinh chất của mật hoa và bỏ lại 
những thành phần không cần 
thiết. 

Mục đích của việc tranh biện 
quả là vô cùng đặc biệt! Tuy 
nhiên, có một số ý kiến cho rằng 
phương pháp ấy quá thô tháo, 
không phù hợp với phong cách 
oai nghi của nhà Phật. Thật ra, 
mỗi một cử chỉ, động tác của 
họ đều thể hiện được trọn vẹn 
ý nghĩa của sự giác ngộ và giải 
thoát vì họ luôn ý thức, chánh 
niệm về mỗi một động tác của 
mình.



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 11

MỪNG XUÂN ☸

Quá trình tranh biện đòi hỏi 
cần phải có hai người: người 
biện hộ (defender) - ở tư thế ngồi 
để trả lời và người thách đấu 
(challenger) ở tư thế đứng để đặt 
câu hỏi. Mở đầu cho cuộc tranh 
biện, người thách đấu sẽ vỗ hai 
bàn tay với nhau và đọc chủng 
tự “dhiḥ” của ngài Đại Trí Văn 
Thù Sư Lợi Bồ-tát. Đức Văn 
Thù chính là hiện thân cho trí tuệ 
của chư Phật và là một vị Thần 
đặc biệt của phương pháp tranh 
luận. Trong quá trình tranh luận, 
người thách đấu phải có động 
cơ tốt với lòng khát khao muốn 
giúp cho tất cả chúng sanh đều 
được giải thoát và giác ngộ. Tuy 
nhiên, tâm nguyện này không 
dễ gì hoàn thành được nếu như 
hành giả không có được đại trí 
tuệ, vì vậy, người thách đấu phải 
đọc chủng tự “dhiḥ” để thỉnh 
cầu ngài Văn Thù rót vào tâm 
mình dòng trí tuệ siêu việt của 
Ngài. Kế đến, người thách đấu 
sẽ mở đầu cuộc tranh biện bằng 
lời tuyên bố: “Ngài Văn Thù đã 
đưa ra những đề tài để đánh bại 
những tà kiến và sự nghi ngờ của 
đối phương; tôi cũng sẽ làm như 
vậy với tất cả thiện chí và hảo ý 
của mình”.       

Có lẽ phong thái rõ ràng nhất 

của một cuộc tranh biện thật sự 
chính là những cử chỉ, điệu bộ 
của động tác tay. Khi người thách 
đấu đặt câu hỏi đầu tiên cho người 
biện hộ, tay phải của anh ta đưa 
lên cao khỏi đầu và tay trái duỗi 
thẳng về phía trước, lòng bàn tay 
hướng lên trên. Sau khi đặt xong 
câu hỏi cho đối phương, anh ta 
sẽ vỗ tay thật to và lập tức rút tay 
phải về, lòng bàn tay hướng lên 
trên. Bấy giờ anh ta sẽ giữ bàn 
tay phải của mình cao hơn vai 
một tý, lòng bàn tay vẫn hướng 
lên trên - đồng thời đưa tay trái 
về phía trước và lật úp lòng bàn 
tay xuống.

Động tác của tay trái tượng 
trưng cho hành động đóng lại 
cánh cửa tái sanh trong trạng thái 
bất lực của vòng sanh tử luân 
hồi. Động tác rút bàn tay phải 
về và đưa lên cao tượng trưng 
cho ý chí của hành giả muốn đưa 
tất cả chúng sanh vượt khỏi sự 
luân hồi và đặt họ vào trong nhất 
thiết chủng trí. Tay trái tượng 
trưng cho trí tuệ của tánh không 
- với năng lực siêu phàm có khả 
năng vượt qua được sự luân hồi 
sanh tử. Tay phải tượng trưng 
cho phương tiện quyền xảo của 
tinh thần Phật giáo đại thừa – đó 
chính là tâm vị tha của sự giác 
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ngộ được thúc đẩy bởi tâm đại từ 
bi vì tất cả chúng sanh muôn loài. 
Động tác vỗ tay tượng trưng cho 
sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và 
phương tiện (lòng bi). Dựa trên 
sự phối hợp chặt chẽ giữa trí tuệ 
và phương tiện – hành giả có thể 
đạt được quả vị giải thoát và giác 
ngộ của Phật.

Đối với người quan sát từ phía 
bên ngoài, dường như những 
vị Tăng này đang tranh cãi với 
nhau một cách rất giận dữ. Sự 
nhận xét đó quả thật là sai lầm. 
Các nhà hùng biện tranh luận 
với giọng nói thật dõng dạc và 
đầy tự tin; họ vỗ tay với sự hăng 
hái, nhiệt tình, sôi nổi, và khi có 
một câu trả lời sai thì họ sẽ quở 
trách thật gắt gỏng đối với người 
phạm phải lỗi lầm. Bởi vì họ cho 
rằng để phát triển được trí tuệ 
không phải là điều đơn giản; họ 
cần phải thật dũng mãnh và kiên 
cường! Họ rất quả quyết một 
cách chắc chắn về những điều 
mà họ đã học, đã nghiên cứu; và 
phương pháp tranh luận sẽ giúp 
cho nền tảng kiến thức của họ trở 
nên vững vàng hơn. 

Sự tranh biện không những 
chỉ lợi lạc cho những người tham 
gia tranh biện mà còn giúp cho 
những người ngoài cuộc đang 

theo dõi sự tranh biện có thể hiểu 
được vấn đề đang tranh luận. Các 
cuộc tranh luận thường hay thu 
hút sự tham gia của nhiều thính 
chúng bên ngoài. Thật là thú vị 
khi các nhà hùng biện đang do 
dự chưa tìm được câu trả lời thì 
thính chúng sẽ hô lên thật to: “trả 
lời đi! trả lời đi!” Và khi có một 
câu trả lời bị sai thì họ sẽ cười 
ầm lên và hét: “xấu hổ! xấu hổ!” 
(lu lu… lu lu). Các Tăng sĩ Tây 
Tạng thường tỏ ra rất hào hứng 
và sôi nổi mỗi khi đề cập đến 
vấn đề tranh luận! Trong nền văn 
hóa của họ, những cuộc tranh tài 
đầy gay cấn đều trở nên rất có 
ý nghĩa; bởi vì nó đã từng hiện 
hữu trong truyền thống văn hóa 
tổ tiên của họ trước thời kỳ Phật 
giáo du nhập vào. Sự tranh biện 
ở chốn Thiền môn không phải là 
một hiện tượng nằm bên lề của 
văn hóa Tây Tạng mà nó đã trở 
thành một phần trọng yếu trong 
truyền thống văn hoá của họ.(3)

Chú thích 
(1) Ven Lokanatha, The light of Truth 
(2) Pháp Sư Thánh Nghiêm, Lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng 
(3) Diệu Hải, College for Tibetan 
Studies (Dharamsala)
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Mùa xuân, mùa của những chồi 
xanh thay lá, mùa của ngàn cánh 
hoa khoe sắc, mùa của hạnh 
phúc vui tươi luôn trỗi dậy trong 
lòng mỗi người khi gặp nhau vào 
những ngày Tết Nguyên Đán. Đó 
cũng là ngày hoan hỷ đầy pháp 
lạc trong chánh niệm của người 
Phật tử, của đấng sanh thành và 
của những người con xa xứ. Hầu 
như tất cả đều hướng về nhau để 
cùng chia sẻ niềm vui vào những 
ngày đầu năm mới.

Phải chăng, niềm vui trong 
cuộc sống là niềm hạnh phúc hiện 
hữu ngay trong giây phút hiện tại 
hay trong nhiều khía cạnh khác 
nhau? Thiết nghĩ, hạnh phúc có 
thể dựa trên sự hài hòa yêu mến 
cuộc sống hoặc là sự khao khát, 

HẠNH PHÚC TRONG 

CHÁNH NIỆM

đam mê vật chất hoặc dựa trên 
tài sản và quyền lực… Ngay khi 
chúng ta có niềm vui khoái lạc 
cũng không có hạnh phúc và sự 
bình yên nếu tâm chúng ta luôn 
bị ám ảnh sự lo âu và giận dữ 
luôn sanh khởi làm giảm dần bản 
tính chân thật của con người.

Hạnh phúc chân thật không thể 
định nghĩa đơn thuần trong thuật 
ngữ như sự giàu sang, quyền lực, 
gia đình, con cái hoặc một sự 
thành công nào đó. Những vấn 
đề này cũng không lạ gì vì nó đã 
mang lại sự thoải mái về vật chất 
cũng như tinh thần, nhưng chúng 
không thể cung ứng niềm hạnh 
phúc bền vững trong tiềm thức 
con người. Đặc biệt, đây là sự 
thực khi quyền lợi đạt được một 
cách không chính đáng như tham 
ô, hối lộ, cướp giựt, bóc lột... thì 
chúng sẽ trở thành cội gốc của 
tội lỗi, khổ đau và sầu muộn hơn 
là mang lại hạnh phúc cho người 
chiếm hữu. Thông thường, chúng 
ta tin rằng cảm giác dễ chịu khi 
đối diện với sự vừa lòng về sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp hoặc 
bị quyến rũ bởi tài, sắc, danh, 
thực, thùy hoặc vì bị thất vọng 
trong cuộc sống mà lầm đường 
lạc lối. Họ đã lầm tưởng điều đó 
có thể là niềm hạnh phúc thật 
sự, trong lúc đó không có ai phủ 
nhận rằng hạnh phúc tạm thời 

■ chúc ThaNh

CHUYÊN	ĐỀ:	Hạnh	phúc	trong	Chánh	niệm	■	Chúc	Thanh
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trong trạng thái khoái lạc cũng 
như cảm giác hài lòng trong sinh 
hoạt hằng ngày. Khi chúng ta tiếp 
xúc với những cảm giác đó một 
cách khách quan thì chúng ta thật 
sự nhận thức một cách hồ đồ về 
bản chất không hoàn hảo của sự 
vui thích. Như vậy, chúng ta có 
thể nhận biết tốt hơn trong mọi 
hoàn cảnh, cách sống này chỉ là 
phương tiện và hạnh phúc chân 
thật có thể đạt được.

Chúng ta có thể phát triển và 
duy trì sự bình yên bằng tư duy 
quán chiếu nội tâm thay vì hướng 
ra bên ngoài. Chúng ta phải biết 
nhận thức về sự nguy hiểm và 
cạm bẩy quyền lực của tham, 
sân, si. Vì thế, chúng ta phải 
luôn trau dồi và nuôi dưỡng lòng 
từ bi, khoan dung, độ lượng. Ví 
như trong một cuộc chiến về nội 
tâm không phải bằng vũ khí và 
bạo lực mà chính là dùng gươm 
trí tuệ và nguồn năng lượng tinh 
thần để chiến thắng tất cả quyền 
lực lấn chiếm trong tâm chúng 
ta. Chính chánh niệm đã tạo nên 
một con người hoàn hảo với tâm 
hồn rộng lớn vị tha. Sự tỉnh giác 
này là chìa khóa để mở tất cả các 
cánh cửa mâu thuẫn, xung đột 
cũng như làm nổi bật những tư 
tưởng hướng thiện để cải tiến xã 
hội.

Như vậy, tâm chánh trực chính 

là nền tảng căn bản của hạnh 
phúc. Để hạnh phúc trong cuộc 
đời, trước hết mỗi cá nhân phải 
tự ý thức và tạo cho mình niềm 
an lạc ngay trong chính mình. 
Từ đó, chúng ta mới có thể mang 
lại hạnh phúc, lợi ích cho xã hội, 
quốc gia và cho cả nhân loại. Ở 
đây cần phải sử dụng biểu tượng 
của một mạng lưới mà mạng 
lưới này như là một đại vũ trụ và 
mỗi chúng sanh cần phải được 
tháo gỡ trong mạng lưới đó. Nếu 
chúng ta khuấy nhiễu trong đó thì 
toàn bộ mạng lưới sẽ bị lung lay. 
Vì vậy, mỗi cá nhân phải tự tạo 
dựng hạnh phúc cho chính mình 
mới có thể tạo dựng hạnh phúc 
cho cuộc đời. Rõ ràng, từ bài học 
trong cuộc sống, thực tế cho thấy 
hạnh phúc không bao giờ đạt 
được bằng sự xung đột. Thành 
công không bao giờ có được bằng 
sự mâu thuẫn. Hạnh phúc không 
bao giờ trải nghiệm qua sự oán 
hận, bình yên không bao giờ có 
được do tâm ích kỷ mà phải từ bỏ 
và luôn trải tâm từ đến mọi loài 
chúng sanh. Điều đó giúp cho 
chúng ta nuôi dưỡng tâm vị tha 
và sống một cuộc đời đầy mãn 
nguyện. Chúng ta thường nghe 
“sống trong hiện tại” điều này 
có nghĩa là gì? Có phải là chúng 
ta không nghĩ về quá khứ hoặc 
tương lai? Hay là chúng ta cần 
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nhớ lại quá khứ và dự định cho 
tương lai? Làm thế nào để sống 
tốt trong hiện tại? Chúng ta cần 
phải có trí tuệ, chánh niệm và sự 
tỉnh giác cũng như phải biết cách 
đặt đúng vị trí, kết hợp và hướng 
dẫn tâm đi theo con đường đúng 
chánh pháp. Muốn có một cuộc 
sống lợi lạc quần sanh, chúng ta 
cần phải chánh niệm trong từng 
sát-na. Khi một niệm bất thiện 
khởi lên như tham, sân, si… 
thì chánh niệm sẽ giúp cho tâm 
biết cách dừng lại, biết cách ứng 
dụng trong đời sống hiện tại, có 
thể làm những điều tốt và giải 
quyết những mâu thuẫn cá nhân 
cũng như gia đình, xã hội.

Vì sao trạng thái lo lắng và 
sợ hãi luôn làm cho tâm chúng 
ta bất an? Nếu chúng ta cố gắng 
trú tâm ngay trong giây phút hiện 
tại và có thể nhận biết các hành 
động xảy ra trong mỗi niệm như 
đang thực hiện một điều thiện 
hoặc đang giải quyết tốt một vấn 
đề cá nhân trong cuộc sống… 
Những suy nghĩ, những hành vi 
đó đã báo hiệu cho chúng ta biết 
thật sự chúng ta đang sống và 
đang sống rất tốt. Như vậy, chánh 
niệm và trí tuệ đang song hành 
trên hai đường thẳng cùng phát 
xuất từ một điểm chính là tâm. 
Chánh niệm cũng là năng lượng 
của trí tuệ và luôn nhắc nhở cho 

chúng ta biết cuộc đời này chỉ là 
tạm bợ để từ đó niềm tin chánh 
pháp luôn hiện hữu trong giây 
phút hiện tại. 

Chánh niệm cũng có khả năng 
tăng trưởng trí nhớ bằng nhiều 
phương cách, chúng ta đang 
sống an lạc trong phút giây hiện 
tại, có nghĩa là chánh niệm đang 
hiện hữu trong ta. Vì vậy, dù ở 
hoàn cảnh nào chánh niệm cũng 
luôn nhắc cho chúng ta về sự vô 
thường, khổ đau và vô ngã của 
cuộc đời. Ba đặc tính này có thể 
giúp cho chúng ta sống bình an 
và làm giảm nhẹ những nỗi đau 
đớn trong cuộc sống. Mặc khác, 
chánh niệm là sự trải nghiệm 
trực tiếp và cảm nhận sâu lắng 
trong thể chất và tinh thần qua 
việc thực tập thiền quán. Từ đó, 
chúng ta có thể nhận biết được 
thế nào là sống trong hiện tại.

Như thế, hạnh phúc trong 
chánh niệm quả thật vi diệu, 
chúng ta có thể ứng dụng trong 
mọi hoàn cảnh khi gặp chướng 
duyên. Chánh niệm giữ cho tâm 
chúng ta luôn trầm tĩnh và nhận 
biết rõ ràng những gì đang xảy 
ra. Hằng ngày chúng ta nên chọn 
một thời điểm thích hợp để lắng 
sâu ý thức nhìn lại chính mình, 
ngay lúc đó chúng ta cảm nhận 
được thế nào là hạnh phúc trong 
giây phút hiện tại.■
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Đ 
ược tổ chức vào mùa xuân, trong dịp tết Nguyên Đán, khác với 

những lễ hội mang tính chất cúng tế như hội làng, hội tộc, v.v… hội 
bài chòi mùa xuân chủ yếu nhằm mục đích vui chơi, giải trí. Đây 
là dịp để người dân quê cởi bỏ những nhọc nhằn sau một năm trời 
lam lũ làm ăn. Quan niệm “mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy” 
vẫn còn chi phối người dân trong ba ngày Tết. Bởi vậy, hội bài chòi 
thường được khai mạc vào sáng mùng hai.

Công việc chuẩn bị cho hội bắt đầu rộn ràng từ những ngày cuối 
năm. Sau khi họp bàn phân công “nhân sự”, người ta bắt tay ngay 
vào việc làm chòi. Chòi được làm bằng tre, lợp lá, gồm mười “chòi 
con” và một chòi to, cao gấp đôi gọi là “chòi làng”. Người ta còn 
chuẩn bị một số cờ nhỏ, tua hoa và 9 cây cờ đỏ. Bộ “bài trùng” 60 
cây được dán lên 60 thẻ tre. Mỗi quân bài có những tên gọi khác 
nhau, kèm theo các từ chỉ thứ tự (nhì bí, ba gà, tứ gióng, năm rún, 
bảy liễu…). 

Khi chơi, bộ bài được chia làm đôi. Chòi làng 30 cây, chòi con 
mỗi chòi 3 cây. Từ trên chòi làng, sau khi xáo bài, người hô bài rút 
một cây và hô lớn: “Hai bên hội chòi lẳng lặng mà nghe…” để thu 
hút sự chú ý của mọi người. Chòi nào có quân bài trùng với quân bài 

MÙA XUÂN VỀ MIỀN TRUNG 
HÁT HỘI BÀI CHÒI

■ TUệ SươNG TRầN MAI NhÂN

CHUYÊN	ĐỀ:	Mùa	Xuân	về	miền	Trung	hát	hội	bài	chòi	■ Tuệ	Sương	Trần	Mai	Nhân



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 17

MỪNG XUÂN ☸

của chòi làng thì la lớn, người chạy cờ sẽ mang đến một cây cờ hoa 
và thu lại cây bài tới. Cứ tiếp tục như thế với những quân bài còn lại. 
Nếu chòi nào được 3 cây cờ hoa thì reo hò thật to để người chạy cờ 
mang đến một cây cờ đỏ và thư ký đem tiền thưởng đến tận tay “chủ 
chòi” may mắn. Mỗi lần có người được cờ, người xem vỗ tay hoan 
hô ầm ĩ, trống giục liên hồi, không khí thực sự vui như hội… 

Hội bài chòi mùa xuân khép lại khi bóng chiều đã xế. Người ta 
không phá ngay những cái chòi ấy mà vẫn để qua mấy ngày xuân. 
Có thể nói, hội bài chòi hấp dẫn hay không là nhờ tài “ăn nói” của 
người hô bài chòi. Hầu hết, mỗi quân bài đều được hô với những 
cách riêng, vừa vui vừa có ý nghĩa sâu sắc. Những câu vần vè ấy 
cũng được xem là bộ phận văn học dân gian của vùng Nam Trung bộ. 
Lời hô vừa kéo dài sự hồi hộp, vừa gây hứng thú cho người chơi, có 
khi là lời nhắn gửi tâm tình đến tất cả mọi người. Chẳng hạn, dựa vào 
đặc điểm của quân bài, người ta có thể hô con “nhì bí” như sau:

Ngồi buồn xắt bí nấu canh
Chạy ra lấy củi thấy anh trèo giàn.
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Hoặc hô cho con “ba gà”: 
Chiều chiều én liệng diều bay
Giật mình cái đụi chạy ngay vô rào.

Có khi, lời hô nhằm vào những thói hư, tật xấu của người đời. 
Đây là chân dung của một cô gái lười biếng, luộm thuộm:

Làm thân con gái chẳng lo
Ngủ trưa đúng buổi dậy đo mặt trời
Quần áo thì rách tả tơi
Lấy rơm mà túm mỗi nơi một đùm

(Hô là con “ngủ trưa”)
Còn đây là lời ngờ vực đối với những kẻ thiếu đứng đắn:

Đi đâu mà chẳng thấy về
Hay là ăn cận, nằm kề với ai

(Con “chín gối”)
Đối với những gia đình không đoàn kết, thuận hòa, lời hô cho con 

“bánh ba” là tiếng cười chê, trách móc;
Cũng vì hai ướt, một khô
(Cho nên) nhà tan cửa nát, làng chê xóm cười.

Cũng có khi, đó là lời mỉa mai nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:
Đầu quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng chải ngồi quăn hỡi còn quăn

(Con “tam quăng”)
Với những “cậu ấm” lười học, ham chơi thì bài chòi có lời trách 

nhẹ nhàng, cũng là lời nhắc nhở:
Đi đâu mang sách đi hoài
Cử nhân không thấy, tú tài cũng không

(Con “nhứt trò”)
Không ít những lời hô thể hiện sự xót xa khi phải chịu cảnh phân 

ly ngang trái của những người trong cuộc: 
Biết rằng ai có mong ai
Sao trời lại nỡ rẽ hai thế này
Có (sao) Hôm mà chẳng có (sao) Mai
Hai đàng hai đứt, tình phai hoa tàn.

(Con “bánh hai”)
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Hay lời than thở, oán trách:
Ai làm cho cá bống đi tu
Cá thu nó khóc, cá lóc nó rầu
Lệ rơi hột hột, cơ cầu lắm bớ em

(Hô là con “sáu hột”)…
Tóm lại, đằng sau những tiếng cười vui của lời hô là những vấn 

đề về tình cảm, về đạo đức, nhân sinh sâu sắc mà mỗi người đến với 
hội bài chòi cần phải suy nghĩ. Bởi vậy, ý nghĩa xã hội của bài chòi 
rất lớn.

Hình thức làm chòi cũng có ý nghĩa riêng của nó. Hiếm có trò 
chơi dân gian nào lại công phu đến thế. Người ta phải làm 11 cái chòi 
và lợp nó phải bằng thứ lá vừa dày, vừa xanh, vừa lâu héo (thường là 
lá đùng đình). Đó là khát vọng tạo lập và tươi xanh vĩnh cửu. Vì vậy, 
sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa nếu thay bài chòi bằng “bài ghế” (như một 
số địa phương vẫn làm).

Việc trao giải cũng thật hay. Giải thưởng vừa là tiền vừa là những 
cây cờ chiến thắng. Tìm đến hội bài chòi, người ta mong nhận được 
sự may mắn cho năm mới hơn là vì tiền bạc. “Cờ đến tay ai người 
nấy phất”, câu nói thật có ý nghĩa đối với người dân khi chơi bài 
chòi. Bởi vậy, để thử vận “đỏ” hay “đen” cho cả năm, trước hết, 
người ta chơi bài chòi…

Thời đại văn minh mang về cho con người nhiều trò chơi hiện đại, 
hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ việc ngồi bấm nút điện tử, đến một lúc nào 
đó, con người cũng trở thành những cái máy. Làm sao có thể tìm thấy 
cái tình người chân chất, mộc mạc đáng quí trọng và những bài học 
về đạo đức nhân sinh sâu sắc trong những trò chơi như thế? Phát huy 
cái mới, cái hiện đại, thiết nghĩ cũng cần duy trì những trò chơi dân 
gian như hội bài chòi, để sau những lúc căng thẳng, con người được 
trở về hòa mình với niềm vui chung của cộng đồng, được thanh thản 
trong tình làng nghĩa xóm.

Tuy nhiên, nếu có một cơ cấu mới về tổ chức, kết hợp được cái 
“xưa” ấy trong cái “nay” (hệ thống máy móc, âm thanh hiện đại…) 
thì hội bài chòi chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn, thú vị hơn.■ 
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Hai nghìn năm đâu chẳng là cõi tạm
Trần gian kia có gì để vấn vương ?
Mặt đất này đến rồi đi thoáng chốc
Nên sống thì như khói chết như sương

Hai nghìn năm khắp dọc đường quán trọ
Có hề chi mưa nắng ngợp hồn Xuân
Yêu cuộc lữ về làng quê phố thị
Mến thiên nhiên lội xuống biển lên rừng

Hai nghìn năm đẫm phong trần cát bụi
Đắm say lòng khiêu vũ khúc tình không
Bồng tênh quá giữa ba ngàn thế giới
Cười tiêu dao qua ngày tháng tang bồng

Hai nghìn năm hay bốn nghìn năm cũng vậy
Kiếp phù du đủ thấu suốt muôn chiều
Cùng nhập cuộc nhưng mà không dính mắc
Chẳng chốn về ngoài một nẻo Thương Yêu

X 
uân yêu thương

• TâM NhiêN

• Tâm	Nhiên
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Kính thưa quí vị và các bạn,
Mùa Xuân là mùa gợi cảm cho tất cả mọi người, từ em bé đến cụ 

già, từ bậc siêu phàm đến người phàm tục… nói như vậy vẫn còn 
thiếu sót, phải nói “mùa Xuân là… của tất cả mọi loài” mới đúng. 
Mặc dù cỏ cây hoa lá và loài vật không biết nói, không biết viết 
nhưng đã có biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ, hoạ sĩ đã tốn bao nhiêu là 
giấy mực đã viết / vẽ về “trăm hoa đua nở”, “ngàn buớm lượn bay”, 
vì tuy cùng nói về mùa Xuân nhưng mùa Xuân thật là “thiên hình 
vạn trạng” đối với từng người, từng tâm trạng…, không ai giống ai 
và mặc dù Xuân của đất trời chỉ có một! 

Thật vậy, mùa Xuân của vũ trụ đến là do luật tuần hoàn của trời 
đất, nhưng nhà thơ Xuân Diệu đâu có chịu vì:

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại? ...

Cũng đúng thôi! Mùa Xuân năm đó thi sĩ mới 20 tuổi với mái 
tóc bồng bềnh “xanh” mượt mà Xuân năm nay tóc đã nhuốm muối 
tiêu rồi!… làm sao gọi là “tuần hoàn” (lặp lại như cũ) được, có phải 
không? 

Còn nữa, trong khi một thi nhân ca tụng mùa Xuân trong lòng 
mình vì tình yêu đang đến:

Xuân của đất trời nay mới đến 
Trong tôi xuân đến đã lâu rồi 
từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
trong vưòn thơm ngát của lòng tôi.

Tản mạn về

■ TâM MiNh
Tâm Xuân

PHẬT	PHÁP	VỚI	TUỔI	TRẺ:	Tản	mạn	về	Tâm	Xuân	■ Tâm	Minh
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Thì một thi sĩ khác lại cảm thấy đau nhói trong tim vì mùa Xuân 
chỉ gợi nhiều sầu khổ phiền muộn:

Tôi có chờ đâu có đợi đâu 
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu 

Nghe thật là mệt quá, phải không thưa quí vị và các bạn? Vì vậy 
chúng ta hãy nghe Thiền sư Giác Hải nhắc nhở “đừng để tâm chi” 
cho mệt:

Xuân lai hoa điệp thiện tri thì 
Hoa điệp ưng tu tiện ứng kỳ
Hoa điệp ứng lai giai thị huyễn 
Mạc tu hoa điệp vấn tâm trì 
Xuân đến hoa bướm biết tới khi
Bướm liệng hoa cười cũng đúng thì 
Nên biết bướm hoa đều huyễn cả 
Mặc hoa với bướm để tâm chi!

Vì vậy, đề tài về mùa Xuân mặc dù năm nào cũng nói mà cứ nói 
hoài, như “một chuyện dài nhiều tập không dứt”!☺☺!! Xin mời 
qúy vị và các bạn theo dõi cuộc nói chuyện giũa các Huynh trưởng 
GĐPT quen thuộc A,B,C để xem họ nghĩ gì về mùa Xuân của đất trời 
và mùa Xuân trong lòng người! 

A: Gần Tết rồi phải không các bạn, cho nên hôm nay ta bàn về 
mùa Xuân hả? 

B: Phải rồi, và xem thử mùa Xuân có ý nghĩa như thế nào đối với 
người trần tục và những người “siêu phàm”.

C: Và coi thử mùa Xuân Di-lặc là như thế nào nữa chứ! Cứ nói 
chuyện đi rồi sẽ thấy chúng ta có rất nhiều điều để nói! 

A: Vậy, mình xin bắt đầu: mình nghĩ rằng mùa Xuân có hai dạng: 
Một là mùa Xuân của thế giới tự nhiên tức là Xuân của đất trời; và 
hai là mùa Xuân trong lòng mình tức là Tâm Xuân.

B: Vậy là bạn đã ra dàn bài cho buổi nói chuyện của chúng ta 
hôm nay rồi đó, mình nghĩ mùa Xuân của trời đất thì đó là mùa đẹp 
nhất trong năm, Xuân lộng lẫy huy hoàng nhưng chỉ ba tháng là phải 
nhường chỗ cho mùa Hạ! 

C: Đúng đúng! Đó là chưa nói có nhiều người sống trong bệnh 
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viện, trong một nơi cách ly với loài người, thì đâu biết đến Xuân là 
gì, như Hàn mặc Tử đã than đó: 

Ngoài kia Xuân đã bén duyên chưa? 
Trời đất trong đây chẳng có mùa. 

A: Hai câu thơ này của Hàn Mặc Tử còn những nghĩa khác nữa 
chứ không chỉ nói mùa Xuân thôi đâu! Nghĩa là hai câu thơ đó không 
chỉ nói mùa Xuân của đất trời mà còn nói lên tâm sự của thi nhân 
nữa đó! 

B: Mình đồng ý nhưng phân tích thơ Hàn Mặc Tử thì hơi ra ngoài 
đề của anh chị em mình, mình tiếp tục nói về mùa Xuân của trời đất 
nha! Có ngưòi nói Xuân sang,Tết đến chúng ta được thêm một tuổi 
nhưng Xuân Diệu lại nói xuân đến thì mình GIÀ đi một tuổi và… đi 
dần đến cái chết! 

C: Ủa, sao lạ vậy, thơ Xuân Diệu mình cũng thuộc khá nhiếu mà, 
mình đâu thấy Xuân Diệu nói “chết chóc” bao giờ! 

A: Có chứ, đó là thi sĩ cho rằng: “Xuân đang tới nghĩa là Xuân 
đang qua, Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già, Và xuân hết là đời ta 
cũng mất”. Không phải thi sĩ đang lo sợ cái chết đến gần hay sao? 

B: Cho nên mới nói Xuân Diệu cũng có học đạo Phật đó nha! 
Không phải sao, các bạn còn nhớ mấy câu kệ nhắc nhở đời sống 
ngắn ngủi… của ai mình quên rồi, chỉ thuộc bài kệ:

Ngày nay đã qua   Thị nhật dĩ quá
Mạng sống giảm dần  Mạng diệc tùy giảm
Như cá cạn nước   Như thiểu thủy ngư
Nào có vui chi?   Tư hữu hà lạc?

C: Mình cũng thấy buồn khi nói rằng mỗi lần tết đến, mình già đi 
một tuổi. Thật ra từ khi học Phật Pháp, mình “lây” cái nhìn của các 
vị Thiền sư nên ít lo sợ già, chết như ngày xưa chưa biết Đạo nữa! 

A: Đúng vậy! Các bạn có nhớ bài thơ của vua Trần Nhân Tông 
hay không? Vua không chỉ ngắm trăm hoa đua nở của mùa Xuân mà 
còn ngắm hoa rụng nữa, mình đọc lại cho các bạn nghe nha! 

Tuổi nhỏ không hề rõ sắc,không 
Ngày xuân tâm sự rộn trong lòng 
Chúa Xuân nay đã nhìn ra đuợc 
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Thiền tọa an nhiên ngắm hoa tàn.
Thiếu niên hà tằng liểu sắc không 
Nhất Xuân tâm sự bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông hoàng diện 
Thiền bán bồ đoàn khán trụy hồng. 

B: Phải rồi, vì đối với người đã thấy Đạo, hoa tàn cũng có cái đẹp 
không khác hoa nở và sinh diệt cũng có cái đẹp không kém gì bất 
diệt, có phải không? 

C: Mình nghe bạn nói “giống” Mãn Giác thiền sư rồi! không phải 
Mãn Giác thiền sư nhắc nhở rằng, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 
đêm qua ở trước sân đã có một hoa mai nở rồi hay sao:

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

A: Đúng vậy, dưới mắt các thiền sư, chuyện Xuân đến Xuân đi, 
Thu qua Đông lại, trăm hoa đua nở, bướm lượn, chim hót, v.v… đều 
là chuyện bình thường trong vô thường, mình cũng nhắc lại bài thơ 
mà chúng mình thưòng hay gặp trong thi ca thiền:

Các pháp từ xưa nay 
Tướng thường tự vắng lặng
Xuân đến trăm hoa nở
Chim oanh hót trên cành. 
Chư pháp tùng bổn lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng.

B: Mình thấy rằng chúng ta quen với lối suy nghĩ một chiều: Ví 
dụ “đến” là vui, đón tiếp, chào mừng; “đi” là buồn, chia ly, vĩnh biệt, 
v.v… ví dụ một em bé chào đời chúng ta cho là vui, một người chết 
chúng ta cho là buồn… vì chúng ta không thấy được “chết” là gì, có 
đúng không? Còn các vị thiền sư họ tự do trong sống chết, đối với 
họ, chết và tái sinh như thay một chiếc áo mới.

C: Bởi vậy, người xưa mới nói con người ta sống cũng hồ đồ, chết 



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 25

PHẬT PHÁP VỚI TUỔI TRẺ ☸

cũng hồ đồ; nghĩa là không biết mình sinh ra đời để làm gì, rồi chết 
cũng hồ đồ vì từ khi hiểu biết, lao vào danh lợi điên đảo, đấu tranh 
vật lộn với đời, cho đến khi chết không đem theo cái gì cả, chỉ có 
những nghiệp chướng theo mình mà thôi! 

A: Sao lại nghiệp chướng? Cũng có thiện nghiệp nữa chứ bộ! 
B: Đúng vậy, cả thiện nghiệp, ác nghiệp, nhưng đó là kết quả 

của một đời không có mục tiêu, không có lý tưởng nên Hòa thượng 
Tuyên Hóa có nhắc nhở đệ tử của ngài về “đến” và “đi” như sau:

Đến thì vui vẻ đi thì buồn 
Dạo một vòng đời rồi cũng không 
Chi bằng không đến cũng không đi 
Để không vui vẻ cũng không buồn. 
Lai thời hoan hỷ khứ thời bi 
Không tại nhân gian tẩu nhất hồi 
Bất như bất lai diệc bất khứ 
Diệc vô hoan hỷ diệc vô bi.

C: Nhưng mình đang nói về mùa Xuân kia mà! 
A: Thì cũng vậy đó, chúng ta đừng nhìn mùa Xuân trong ý nghĩa 

“đến” và “đi” nữa, nó không đến cũng không đi, thì đó chính là mùa 
Xuân vĩnh cửu! 

B: Mình hiểu ý bạn rồi! Bạn muốn nói đến “Tâm xuân vũ trụ 
xuân; Tâm bình thế giới bình” có phải không hả? 

C: Nhưng làm sao để có Tâm Xuân mới được chứ!
A: Ủa, nảy giờ nhắc đến bao nhiêu bài thơ câu kệ của các vị thiền 

sư mà bạn vẫn không trả lời được Tâm Xuân là gì và làm sao có được 
hay sao?

B: Tâm Xuân là mùa Xuân ngay chính trong lòng mình, cho nên 
mùa Xuân của đất trời ra đi, mùa Hạ tới mình vẫn vui vẻ đón chào, 
không than mệt, không than nóng, không nhăn nhó cằn nhằn, thế thì 
ít nhất là trong lòng mình vẫn còn mùa Xuân và mọi người chung 
quanh mình hưởng được cái an lạc do Tâm Xuân của mình tỏa ra.

C: Chỉ vậy thôi sao?! còn mùa xuân Di Lặc thì sao ? 
A: Vậy đó mà bạn thử làm coi có được không? Nghĩa là trong bất 

cứ hoàn cảnh nào bạn cũng giữ được nụ cười hoan hỷ trên môi, và 
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niềm vui trong lòng vì niềm tin 
vào chánh Pháp, luôn phát tâm 
làm lợi ích cho mọi người; đó 
chính là hạnh nguyện Di-lặc. 

B: Đúng vậy! Tâm nguyện 
của Bồ-tát Di-lặc là đi vào đời với 
nụ cười hoan hỷ, an nhiên tự tại, 
để chia sẻ những đau khổ, phiền 
não với chúng sanh. Không phải 
châm ngôn của chúng ta là “sáng 
cho ngưòi thêm niềm vui, chiều 
giúp người bớt khổ” hay sao? 

C: Mình hiểu rồi, đó là “khóc 
vời ngưòi đang khóc và vui với 
người đang vui” có phải không? 
Mà muốn đem vui cho ngưòi 
khác bản thân mình phải có an 
lạc, muốn có an lạc thì phải có 
Tâm Xuân, nghĩa là phải tu tập? 

A: Đúng vậy, bạn đã nắm được 
vấn đề rồi! Mình tu tập theo sáu 
phương pháp tự rèn luyện mình 
của ngài Tuyên Hóa nha! 

B: Mặc dù chỉ cần qui y, giữ 
Giới và giữ năm điều luật của 
ACE Huynh trưởng và Đoàn 
sinh ngành Thiếu cũng được rồi, 
nhưng bạn A muốn “làm mới” 
phương pháp một chút phải 
không? 

C: Sao các bạn biết mà không 
chia sẻ với mình hả? Ích kỷ quá 
đi thôi! Là sáu phương pháp gì 
vậy? 

A: Đó là: 1. không tranh, 2. 
không tham, 3. không cầu, 4. 
không ích kỷ 5. không tự lợi,  6. 
không nói dối. Bạn B có lý khi 
nói rằng đây cũng đồng dạng với 
năm giới và năm điều luật của 
ACE chúng ta. 

B: Trong “không tranh” phải 
hiểu là tranh cãi, tranh giành, 
v.v… và không thể nổi nóng với 
bất cứ ai; nếu làm được như vậy 
thì nhất định phiền não dứt, trí 
tuệ sinh.

C: Như vậy quả thật là quá 
khó. Làm được thì thành Phật 
rồi! 

A: Chứ sao nữa! Xưa nay 
những vị “Phật sống” mới có 
mùa Xuân vĩnh cửu ở trong lòng 
chứ ai cũng có được sao? Chúng 
ta tu để có an lạc chút chút rồi 
kiếp này qua kiếp khác, tích tụ 
lại… Rồi một ngày nào đó mới 
trở thành một Điều ngự Giác 
Hoàng, một Vạn Hạnh thiền sư, 
Mãn giác thiền sư, v.v… Như vậy 
thì lúc nào cũng có mùa Xuân 
trong lòng đựoc chứ! ☺☺!!

B: Phải rồi, được như vậy thì 
mãi mãi có Tâm Xuân. À, sở dĩ 
chúng ta nói Mùa Xuân Di-lặc 
còn một lý do đơn giản nữa là 
ngày Vía ngài nhằm Mồng một 
Tết âm lịch.
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C: Cảm ơn bạn nhắc ngày 
Vía đức Di-lặc; nhưng mình còn 
1 vướng mắc: “Khóc với người 
đang khóc” thì dễ nhưng “cười 
với người đang cười” có khi khó 
đó nha! 

A: Tất nhiên rồi! Mình đã nói 
mà! Bạn làm được là giỏi lắm 
đó, lúc nãy bạn còn nói là dễ 
nữa!! ☺☺ 

B: Cái gì cũng khó hết. Này 
nha! Nếu bạn là Thúy Kiều và 
người đang khóc là Hoạn Thư, 
bạn có khóc chung được không, 
bạn có an ủi người ta được không? 
Người ta khóc là vì bạn đó mà!! 
Làm sao bạn khóc theo người ta 
được? Cho nên khi niềm vui của 
mình mà tạo ra sự đau khổ cho 
kẻ khác thì đó là niềm vui bệnh 
hoạn, hãy tránh xa nha! 

C: Bạn làm như mình “con 
gái” không bằng! Mình là nam 
nhi chứ bộ! 

A: Bộ nam nhi không có niềm 
vui bệnh hoạn sao? Xin hỏi bạn, 
Thúc Sinh là nam nhi hay nữ nhi 
vậy hở? Nhưng anh ta lại làm 
cho đến hai người đau khổ lựng. 
Anh ta có đáng chết không? 

B: Nhưng bạn đã đi xa đề quá 
rồi đó nha! Trở về với Tâm Xuân 
của chúng ta đi! 

C: Mình thấy các bạn đã nói 

đủ rồi, mình cũng đã hiểu được 
rồi: Tâm Xuân là Xuân ở trong 
lòng, nếu mình tu tập tỉnh thức 
trong từng giây từng phút thì 
tâm mình sẽ không khởi lên bất 
cứ một niệm ô nhiễm nào, như 
lòng mình chỉ có một mùa Xuân, 
không đi không đến!

A: Nhưng coi chừng, một 
niệm sân nổi lên là đốt cháy cả 
mùa Xuân đó nha! 

B: Và một niệm tham nổi lên 
là xóa sạch mùa Xuân trong tim 
bạn đó! 

C: “Biết rồi, khổ lắm, nói 
mãi!” Mình chỉ nói là mình hiểu 
“Tâm Xuân” rồi, chứ đâu có nói 
là có mùa Xuân vĩnh cửu trong 
lòng đâu!! ☺☺!!

A: Vậy là coi như tạm đủ hở, 
mình chúc các bạn và gia đình 
một năm mới - Canh Dần vạn sự 
cát tường như ý nha! 

B: Còn mình chúc các bạn 
một mùa Xuân Di-lặc hoan hỷ! 

C: Vậy thì mình chúc các Bạn 
tinh tấn giữ gìn cái Tâm mùa 
Xuân trong lòng và sẵn sàng chia 
sẻ với mọi người chung quanh 
nha! Tạm biệt! 

A và B : Tạm biệt! Tạm biệt!
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DẪN NHẬP
Xuân lại về trên khắp đất trời quê hương, sắc xuân vẫn một màu 

thủy chung, mai vàng miền Nam, hoa đào xứ Bắc, đỏ thắm ngoài 
sân, rực rỡ trong nhà… 

Tuy nhiên, lòng người đón xuân trước vẻ đẹp diễm tuyệt của thiên 
nhiên thật không giống nhau, cái đẹp có lúc làm rung cảm với người 
đang vui, nhưng lại gợi lên nỗi niềm sâu kín của người đang buồn. 
Đến thăm bạn, tôi sẽ chúc gì đây với một năm cũ mà bạn vừa trải 
qua quá nhiều dông bão, và những giọt mưa đau đớn mùa đông còn 
đọng trong lòng bạn. Chúc bạn “an khang thịnh vượng”, “vạn sự như 
ý”, v.v... Không! Tôi không chúc những câu sáo ngữ đó làm gì, tôi 
sẽ ngồi thật lâu với bạn. Tôi muốn cùng bạn vượt qua khó khăn, hiểu 
được bạn là lời chúc phúc đầu năm của tôi. 

“Lời cầu chúc của Xá-lợi-phất” là câu chuyện chúng tôi muốn giới 
thiệu đến quí độc giả trong số xuân kỳ này. Nguyên văn là chuyện 
“Trưởng giả thỉnh Xá-lợi-phất và Ma-ha-la” (Trưởng giả thỉnh Xá-
lợi-phất, Ma-ha-la duyên 長者請舍利弗摩訶羅緣) trong kinh Tạp 
bảo tạng quyển 6, trang 479c04, Tạng Đại chánh 4, số 203 (Cát-ca-
dạ và Đàm-diệu dịch).

Lời cầu chúc 
của Xá-lợi-phất

■ Thích TâM NhãN

GIỚI	THIỆU	KINH:	Lời	cầu	chúc	của	Xá-lợi-phất	■	Thích	Tâm	Nhãn
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TOÁT YẾU NỘI DUNG CHUYỆN
Ngày xưa, ở thành Xá-vệ có 

một vị trưởng giả giàu có, tiền tài 
châu báu vô lượng. Ông thường 
thứ tự thỉnh các vị sa-môn đến 
nhà cúng dường.

Buổi sáng nọ, tới phiên tôn 
giả Xá-lợi-phất và Ma-ha-la 
được thỉnh đến nhà trưởng giả. 
Trong ngày hôm ấy, vị trưởng 
giả gặp được nhiều niềm vui 
đến cùng một lúc, là được hai vị 
tôn giả quang lâm, ông trưởng 
giả ra biển thu mua được nhiều 
châu báu trở về bình an, nhà vua 
phong tặng thôn ấp, vợ sinh hạ 
con trai... 

Sau khi thọ dùng thức ăn 
xong, tôn giả Xá-lợi-phất chú 
nguyện cho ông: “Hôm nay, giờ 
tốt được quả báo tốt. Tài lợi, 
việc vui cùng đến, lòng hớn hở 
vui mừng, tín tâm tăng trưởng 
nhớ nghĩ thập lực.1 Về sau cũng 
giống như ngày hôm nay.”

Xá-lợi-phất chú nguyện xong, 
vị trưởng giả vui mừng liền lấy 
hai tấm lụa tốt cúng dường cho 
tôn giả, còn Ma-ha-la thì ông 
không cúng gì cả. Ma-ha-la trở 
về chùa, lòng buồn bã, nghĩ 

1. Thập lực 十力: Skt. daśa balāni, chỉ 
cho mười trí lực của Như Lai.

rằng: “Hôm nay, tôn giả Xá-lợi-
phất được như vậy là nhờ lời 
chú nguyện thích hợp với ý của 
trưởng giả, nên mới được cúng 
dường như vậy. Ta phải xin học 
lời chú nguyện ấy.” Ma-ha-la 
theo nài nỉ Xá-lợi-phất dạy cho 
mình lời chú nguyện:

Xá-lợi-phất nói:
- Lời chú nguyện đó không 

phải lúc nào cũng dùng, có lúc 
dùng có lúc không dùng.

Nhưng Ma-ha-la ân cầu cầu 
thỉnh. Tôn giả Xá-lợi-phất miễn 
cưỡng dạy cho Ma-ha-la. Ma-ha-
la học thuộc lòng và suy nghĩ: 
“Lúc nào đến phiên ta được làm 
thượng tọa, ta sẽ dùng chú này.” 
Một thời gian sau, ông được 
mời đến nhà trưởng giả ngồi ghế 
thượng tọa. Nhưng ngày ấy, vị 
trưởng giả vào biển mua bán thất 
bại, vợ bị quan bắt, con trai thì 
chết, mà Ma-ha-la cứ chú nguyện 
như Xá-lợi-phất dạy, cho đến câu 
“… về sau cũng như vậy”.

Vị trưởng giả nghe nói thế hết 
sức phẫn nộ, liền đánh Ma-ha-la 
và kéo Ma-ha-la ra khỏi cửa. Ma-
ha-la bị đánh, đau buồn đi về, lại 
đi vào ruộng mè của vua, đạp nát 
những cây mè non, người giữ mè 
tức giận lấy roi đánh, Ma-ha-la 
la lớn hỏi:
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- Tôi có lỗi gì mà đánh tôi dữ 
vậy?

Người giữ mè giải thích rồi 
chỉ đường cho Ma-ha-la đi. Đi 
chưa mấy dặm, gặp người ta cắt 
lúa mạch chất thành đống. Theo 
phong tục thời đó, nếu ai đi vòng 
bên phải đống lúa thì được mời 
ăn uống, vì cầu cho họ giàu có 
thịnh vượng. Còn nếu ai đi về 
phía bên trái là điều không lành. 
Ma-ha-la đi quanh phía bên trái 
đống lúa, người chủ tức giận lấy 
gậy phang. Ma-ha-la hỏi:

- Tôi có tội gì mà ông lấy gậy 
đánh tôi?

Người chủ nói:
- Ông đi quanh đống lúa, sao 

không đi phía phải để chú nguyện 
cho tôi được nhiều của cải, mà 
làm ngược lại nên tôi đánh.

Người chủ lúa lại chỉ đường 
cho ông đi. Trên đường đi, gặp 
người ta đang chôn cất, ông đi 
quanh mộ huyệt như đi quanh 
đống lúa, lại chú nguyện: “Tăng 
thêm! Tăng thêm”. Tang chủ 
nghe thế, giận quá bắt lại đánh 
đập, nói:

- Ngươi thấy người chết sao 
không xót thương? Phải cầu 
nguyện từ nay về sau đừng xảy 
ra như vậy, chứ tại sao nói “Tăng 
thêm! Tăng thêm.”

Ma-ha-la nói:
- Được, từ nay tôi sẽ nói như 

ông.
Rồi đi tiếp, thấy đám cưới, 

nghe lời người tống táng dạy, 
ông nói:

- Từ nay về sau đừng có như 
vậy nữa!

Người chủ đám cưới tức giận, 
lấy cây đánh cho đến vỡ đầu. Ông 
bị đánh hoảng sợ chạy như điên, 
lao đầu nhằm vào lưới của người 
bắt chim ưng, làm mấy con chim 
kinh sợ bay tán loạn. Người thợ 
săn tức giận, bắt lại đánh. Ma-
ha-la trình bày:

- Từ lúc tôi ra đường đến giờ, 
luôn bị đánh, tinh thần hoảng 
loạn mới chạy tung vào lưới của 
ông. Xin ông khoan dung thả tôi 
ra. 

Người thợ săn nói:
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- Vì ông quá thô tháo, nóng 
nảy mới như vậy. Sao không 
thong thả bò dưới đất mà đi?!

Nghe lời người thợ săn, ông 
cứ bò mà đi, đến giữ đường gặp 
người thợ nhuộm, thấy Ma-ha-
la đi bằng khuỷu tay, cho rằng 
muốn trộm y, liền rượt bắt, lấy 
gậy đánh. Ma-ha-la nguy khốn 
chạy về tinh xá Kỳ-hoàn, kể lại 
cho các Tỳ-kheo nghe; các Tỳ-
kheo mới dẫn Ma-ha-la đến Phật, 
bạch lại đầy đủ nguyên do. Đức 
Phật bảo:

- Ma-ha-la này không phải 
chỉ có ngày hôm nay mới có 
chuyện như vậy. Vào thời quá 
khứ, có một nữ quốc vương bị 
bệnh nặng, quan Thái sử2 chiêm 
quẻ, bảo phải đến khu mộ địa để 
giải trừ tật bệnh. Nữ quốc vương 
dẫn theo tùy tùng vào khu mộ 
địa. Khi ấy có hai khách buôn, 
thấy nữ quốc vương có tùy tùng 
trang bị đầy đủ theo hầu, hai 
người hoảng sợ chạy vô mộ địa. 
Một người bị quân lính bắt, cắt 
tai cắt mũi; còn người kia thì quá 
sợ giả làm thây người chết. Nữ 
quốc vương chuẩn bị nghi thức 
giải trừ tật bệnh, chọn người mới 

2. Thái sử 太史: vị quan chuyên biên 
chép sách sử, quản lí điển tịch quốc gia 
và xem thiên văn lịch pháp…

chết, da thịt chưa thối rữa ngồi 
lên trên để tắm. Cô lấy bột cải 
xoa vào thân rồi ngồi lên trên tử 
thi tắm. Vì bột cải có mùi cay, 
khiến ông ta hắt hơi một cái thật 
lớn. Nữ quốc vương liền bắt 
khách buôn dẫn về thành, phụ 
thân của cô ta nói: “Thân thể 
người nữ không thể phơi bày hai 
lần.” Ông gả con gái cho khách 
buôn. Người khách buôn hạnh 
phúc vô cùng.

Phật dạy:
- Người khách buôn lấy nữ 

quốc vương lúc đó chính là Xá-
lợi-phất. Còn người bị cắt tai, cắt 
mũi chính là Ma-ha-la. Chuyện 
ngày xưa đã vậy nên chuyện ngày 
nay cũng thế. Từ nay về sau, nếu 
các Tỳ-kheo muốn thuyết pháp 
chú nguyện phải biết thời nghi, 
và tu tập bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 
Khi buồn hay vui phải biết đúng 
thời, không nên nói không hợp 
căn cơ, không đúng thời điểm.

LỜI KẾT
Trong các tác phẩm kinh điển 

Đại thừa, mỗi tác phẩm đều có 
một nét riêng về giá trị tư tưởng 
của nó. Đặc biệt là những nhân 
vật xuất hiện trong kinh, họ thủ 
vai diễn xuất qua thâm ý của 
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người chép kinh muốn đề cao 
giáo nghĩa của đức Thích Tôn, 
hay để người đọc phản biện lại 
dưới một nhãn quang khác.

Đọc suốt văn chuyện trên, 
chúng thấy vị tôn giả Ma-ha-la 
thật ngớ ngẩn, và khờ khạo. Trong 
luật Tăng-kỳ 3 (T22n1425), 
Thập tụng 26 (T23n1435), Căn 
bản 8 (T23n1442), v.v… cũng 
nói vị Tỳ-kheo này hay phạm 
sai lầm, và luôn bị Phật khiển 
trách. Nhưng ở đây, người biên 
chép kinh chỉ mượn hình ảnh vị 
tôn giả khờ khạo kia để nói lên 
phương thức hoằng pháp, truyền 
giáo với một thời điểm mà xã 
hội, tín ngưỡng, truyền thống văn 
hóa thay đổi, hoặc dị biệt ở đất 
nước Ấn Độ, hay địa vức khác, 
sao cho thích hợp; Phật giáo gọi 
đó là tinh thần khế lý, khế cơ. 

Khế lý là phù hợp với lời Phật 
dạy, khế cơ là phù hợp với căn 
cơ trình độ và tâm lý của người 
mình muốn giúp đỡ. Cuối câu 
chuyện đã nói lên điều đó “nếu 
các Tỳ-kheo muốn thuyết pháp 
chú nguyện phải biết thời nghi… 
Khi buồn hay vui phải biết đúng 
thời, không nên nói không hợp 
căn cơ, không đúng thời điểm”. 

Phật pháp là bất định pháp, 
nghĩa là đến địa phương nào 

hóa độ phải tùy duyên, tùy cảnh, 
làm sao phù hợp với phong tục 
ở quốc thổ đó, miễn sao không 
chống trái với giáo lý là được. 
Trong luật Ngũ phần 22, Tạng 
Đại chánh 22, số 1421, trang 
153a14, đức Phật cũng dạy rõ 
về vấn đề này: “Đức Phật lại bảo 
các Tỳ-kheo: Tuy là điều chính 
Ta chế cấm, mà nơi khác không 
cho đó là thanh tịnh, đều không 
nên dùng. Và tuy chẳng phải là 
điều chính Ta chế cấm, mà nơi 
khác thấy cần nên làm, thì không 
thể không làm.” (復告諸比
丘.雖是我所制.而於餘方不以
為清淨者.皆不應用.雖非我所
制.而於餘方必應行者.皆不得
不行). Cho nên tôn giả Ma-ha-la 
luôn bị người ta đánh là vì làm 
ngược lại với tinh thần trên. Rồi 
Ma-ha-la nghe ai bày gì cứ làm 
nấy, rước họa vào thân. Ở điểm 
này, tùy theo kiến giải của người 
đọc, có thể hiểu: Nếu người 
hoằng pháp không biết linh động 
theo phong tục tập quán ở nơi 
đó thì khó hòa nhập, khó tồn tại. 
Hoặc là người hành sai pháp Phật 
dễ gây hại cho mình như kinh 
A-lê-tra, trong Trung A-hàm 54 
(tương đương Trung bộ kinh 22, 
Alagaddūpamasuttaṃ [kinh Xà 
dụ]), Tạng Đại chánh 01, số 26, 
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trang 764a18 nói: 
“Cũng như có người muốn bắt 

rắn… đi vào rừng hoang. Thấy 
con rắn lớn… dùng tay nắm lấy 
lưng con rắn, con rắn quay đầu 
lại mổ vào tay, chân… Nó làm 
công việc bắt rắn nhưng không 
đạt được mục đích, chỉ chuốc 
lấy cực khổ… Cũng vậy, có thể 
người ngu si ghi nhớ và hiểu biết 
điên đảo văn, nghĩa… chỉ chuốc 
lấy cực khổ luống công, tự gây 
phiền nhọc.

Cũng như có người muốn bắt 
rắn, người ấy tay cầm gậy sắt, đi 
trong rừng hoang, thấy con rắn 
lớn, người ấy liền lấy gậy sắt đè 
lên đầu con rắn, rồi lấy tay nắm 
đầu nó. Con rắn kia tuy ngoặt 
đuôi lại, hoặc quấn tay chân, hoặc 
các chi thể khác, nhưng không 
thể mổ được. Cũng vậy, hoặc có 
thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu 
biết nghĩa, văn không điên đảo… 
Người ấy không vì tranh luận 
mà biết nghĩa này, vì giải thoát 
mà biết nghĩa này… nên không 
chuốc lấy cực khổ luống công, 
không tự gây phiền nhọc.”

Nhìn lại đất nước Ấn Độ xa 
xưa, Phật giáo đã hưng thịnh suốt 
một chiều dài lịch sử 1500 năm, 
điều đó cho ta thấy có một phần 
đóng góp của những vị Thánh đệ 

tử đi truyền giáo biết khế lý, khế 
cơ. Mãi đến thế kỷ thứ XI, Phật 
giáo Ấn Độ bắt đầu suy vi, khi ấy 
đạo Phật đã lan truyền sang các 
nước khác và ở mỗi nước Phật 
giáo phát triển theo chiều hướng 
riêng, cũng chính là nhờ vào sự 
hoằng pháp thích hợp với tinh 
thần trên.

Trong thời mạt pháp hiện nay, 
truyền thống văn hóa đa dạng, 
lòng người mê mờ chưa sẵn sàng 
chánh thọ; những vị sứ giả Như 
Lai với hạnh nguyện hoằng pháp 
rất khó, như người ôm đá bơi qua 
sông, chưa hẳn chỉ biết linh động 
là đủ mà còn phải tu tập lục hạnh 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí tuệ, mới có 
khả năng gánh vác trách nhiệm 
lớn lao kia.

ĐÍNH CHÍNH
Thưa quí Độc giả! Trong mục Giới thiệu 
kinh “Đại phương quảng thập luân”, số 
Pháp luân 66 trước, chúng tôi vi tính sai 
chính tả 2 chỗ, xin quí Độc giả hoan hỷ 
đính chính lại giúp:

1. Phần Toát yếu nội dung kinh, trang 
34, “10. Phẩm Giáo lượng bố thí công 
đức duyên” – đính chính “Phẩm Giảo 
lượng…”.

1. Phần Lời kết, trang 37, câu “cỡi 
con linh thú Đế thích” – đính chính “… 
Đế thính”. 

Thành thật cáo lỗi cùng quí độc giả. 
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“Ánh giai bích thủy tự xuân sắc..”
Thuyền qua Linh Mụ 
Ngát  
Thiền thơ 
Lao xao sóng vỡ đôi bờ 
Man man đỉnh Ngự 
Mơ hồ 
Chân mây 
Hồn thiêng cổ tự 
Ngất ngây 
Dấu xưa còn đó 
Kết dày giọt sương 
Cung đàn lạnh 
Tiếng tơ vương 
Ngân lên 
Nửa khúc 
bỗng dưng 
nghẹn lời 
Miệt mài theo ánh trăng khơi 
Hốt nhiên tỉnh giấc 
Cuộc đời  
Sắc… Không. 

Đêm trên sông thơm

• SoNG NGUyêN

• Song	Nguyên



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 35

TIỂU LUẬN ☸ 

“Quê tôi có gió bốn mùa
Có sông tắm mát, có chùa quanh năm…

… Mai này tôi bỏ quê tôi
Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa!...”

 (Nguyễn Bính)

“Dầu trãi qua mấy phân ly tán
Nhưng vẫn còn núi, còn sông
Còn chót vót mãi ngôi chùa”

 (Vũ Hoàng Chương)

Và còn nhiều, nhiều lắm, hình ảnh mái chùa và nếp sống thanh 
tao, bình dị ấy thấm nhuần vào đời sống, vào tận tâm hồn lớp lớp 
thế hệ người Việt Nam, đi ra văn chương, kết tụ lại thành một mạch 
nhựa sống âm thầm mà bền bỉ, quật cường mà vẫn hồn hậu với đời! 
Không ai có thể biết chắc chắn Đạo Phật đến với người Việt từ bao 
giờ nữa! Lịch sử có chăng cũng chỉ là sự phỏng đoán, vì đã quá xa 
xôi rồi! Từ ca dao, truyện cổ tích, người ta đã thấy thấp thoáng trong 
đó là ông bụt, bà tiên ban phép lành cứu khổ. Đến sử sách thì thậm 
chí ngay từ thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa và thất bại, Bát Nàng – một 
nữ tướng kiệt xuất đã không chịu luồn cúi đầu hàng nhục nhã, cắt tóc 
xuất gia, khởi đầu cho ni chúng nước nhà. Thì nói chi tới nam nhân, 
ẩn mật tu hành, đợi duyên hội tụ mới phát xuất hiển lộ đức tài, còn 
ngược mình lên phương bắc, thuyết giảng độ sanh cho đời đời lội lạc, 
ghi khắc công ơn!

PhẬT GIÁo THỜI NGÔ, ĐINH VÀ TIỀN LÊ

■ KháNh BìNh

TIỂU	LUẬN:	Phật	giáo	thời	Ngô,	Đinh	và	Tiền	Lê	■ Khánh	Bình
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Lịch sử của dân tộc Việt Nam 
không chảy theo một dòng êm 
đềm phẳng lặng, mà là một dòng 
thác sôi rào với đá ghềnh non cao 
hùng vĩ, có những chặng băng 
qua cao nguyên, luồn trong rừng 
già sâu thẳm đại ngàn, hay oằn 
mình trên sa mạc cháy bỏng để 
quyết ươm mình đổ ra biển cả 
của hạnh phúc, tự do, độc lập. 
Đạo Phật chạy theo dòng sinh 
mệnh lịch sử ấy, cùng nếm sương 
nằm lá, cùng thất bại đắng cay 
và cùng phất cao ngọn cờ chiến 
thắng oanh liệt.

Mà trong đó, chúng ta không 
thể nào không nhớ tới giai đoạn 
sau gần 1000 năm Bắc thuộc sống 
trong tối tăm bùn lầy đau khổ, 
đạo Phật cả dân tộc vùng đứng 
lên khởi nghĩa giành lại quyền tự 
chủ cho nước nhà, lại cùng nổi 
chìm theo thế thời vận cuộc rồi 
vẫn âm thầm sống kiên cường, 
cho đời sau, sau nữa đi lên.

Đó là Phật giáo thời Ngô – 
Đinh – Tiền – Lê và vai trò giá 
trị hết sức quan trọng đối với cả 
thời đại. Tại sao lại phải đặt Phật 
giáo và ý nghĩa vai trò trong một 
bối cảnh lịch sử sâu xa như vậy?

Vì đạo Phật và dòng sống của 
nó đã hòa nhập làm một, như 
nước với sữa, với dòng chạy của 

dân tộc! Thời đại nào cũng vậy!
Nhưng thời đại Ngô – Đinh – 

Tiền – Lê thì vẫn có sự khác biệt 
riêng trong cái chung. Ấy chính 
là thời kỳ khởi nguyên cho sự 
phát triển lớn, mạnh mẽ, vững 
chắc, khẳng định Phật giáo như 
là một quốc giáo với uy thế tuyệt 
đối về mọi mặt: chính trị, kinh 
tế, văn hóa, văn hóa và xã hội; 
không chỉ là sức mạnh tác động 
chuyển xoay vận cuộc, mà còn 
đánh mạnh, đi sâu vào đời sống 
tâm linh toàn thể dân tộc. Để từ 
đó, đời Lý – Trần kế thừa, phát 
huy, đẩy lên định cao rực rỡ nhất 
trong lịch sử bốn ngàn năm văn 
hiến đầy tự hào.

Trước hết, để hiểu rõ, chúng 
ta phải đi từ bối cảnh lịch sử.

Những truyền thuyết và kết 
luận suy đoán của các nhà nghiên 
cứu về nguồn gốc của dân tộc 
Việt có nhiều, song để có lịch sử 
xác đáng, có thể bắt đầu tính từ 
thế kỷ 3-B.C. Khi mà Thục Phán 
đánh được Văn Lang của các vua 
Hùng, hợp lại thành nước Âu 
Lạc, xưng là An Dương Vương, 
đóng đô tại Cổ Loa (nay thuộc 
Đông Anh – Hà Nội). Nhằm vào 
lúc ấy tại Trung Hoa, Tần Thủy 
Hoàng thống nhất đại lục sau thời 
chiến Quốc – Xuân Thu (418-
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221 B.C). Và dường như từ đó 
trở đi, sự bành trước về phương 
Nam trở thành quy luật tất yếu 
của Hán tộc. Hay nói đúng hơn 
là một chính sách không thể 
điều chỉnh và sửa đổi. Các cuộc 
xâm lăng ngày càng quy mô, tàn 
bạo hơn. Đầu tiên là Tần Thủy 
Hoàng sai 50 vạn quân đánh 
xuống phương nam. Rồi sau này 
các triều đại khác lên thay đều 
vây. Qua đời tham quốc thuộc 
nhà Ngô, Lương, Tùy, Đường… 
đều cai trị hà khắc tàn bạo, trong 
chế địch sách lược đô hộ của họ, 
bất di bất dịch.

Tuy nhiên, song song với sự 
đô hộ tàn bạo ấy là biết bao cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân nổi lên, 
cầm đầu là những vị anh tài thao 
lược, uy dũng như bà Trưng (đầu 
năm 40 A.C), Chu Đạt (157), 
bà Triệu (246), Triệu Chỉ, Triệu 
Ông Lý, Lý Trường Nhân (468), 
Lý Bôn (544), Triệu Việt Vương 
(548), Lý Phật Tử (571), Lý Tự 
Tiêm (687), Mai Thúc Loan 
(722), Phùng Hoan (767), Khúc 
Thừa Dụ (906), Dương Đình 
Nghệ và kết thúc là Ngô Quyền 
(938) với trận chiến thắng lịch sử 
trên sông Bạch Đằng.

Xét về ý nghĩa lịch sử, sự kiện 
này (938) đánh dấu một bước 

ngoặt to lớn, vị đại trong lịch sử 
dân tộc. Nó chấm dứt thời kỳ tối 
tăm hơn ngàn năm phương Bắc 
đô hộ, chấm dứt cả một trường 
kỳ kháng chiến với biết bao nhiêu 
máu đã đổ, xương đã tan cho nền 
độc lập tự do, hạnh phúc.

Nhưng thật đáng tiếc khi Ngô 
Quyền trị vì lên ngôi quá ngắn 
ngủi (mất năm 944). Đất nước 
vẫn tự chủ nhưng giặc loạn đã 
nổi lên khắp nơi. Đinh Bộ Lĩnh 
dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi, rồi 
lại mất sớm, chỉ trị vì 12 năm. 
Quân Tống xâm lược, Lê Hoàn 
đem quân đánh tan, lên ngôi vua 
lấy hiệu Lê Đại Hành. Nhà Tiền 
Lê tồn tại 29 năm thì mất, về nhà 
Lý. Ba đời, ba triều đại ngắn ngủi 
chưa đầy 70 năm, nhưng tồn tại 
trong sự tự chủ, độc lập thực sự.

Ngô Quyền lên ngôi và tồn tại 
quá ngắn, vì thế ông chưa làm 
gì kịp để xây dựng và phát triển 
đất nước, lại thêm hậu đài sau đó 
tranh giành vị quyền giữa Dương 
Tam Kha và hai Thái tử, cục loạn 
rối ren, sao có thể nói tới ổn định 
để mở mang về văn hóa. Nhưng 
không thể nói là không có sự 
tương quan gì với Phật giáo. Đạo 
Phật đã du nhập vào giao châu từ 
đầu thiên niên kỷ. Tới thế kỷ 5 
đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng, 
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phong phú rồi thậm chí còn được 
đánh giá ngang với các trung tâm 
Phật giáo ở Trung Hoa. Các Tăng 
sĩ giảng kinh, tiếp tăng độ khắp 
nơi, các đoàn truyền giáo tự do 
phát triển. Tư tưởng của nhân dân 
vốn đã thấm nhuần tinh thần triết 
lý Đạo Phật được thể hiện trong 
đời sống yêu hòa bình, tự do, 
yêu cái đẹp và thiện, sống tương 
thân tương ái, đùm bọc nhau, 
che chở lẫn nhau. Như trong lời 
thi sách – lạc tướng Châu Diên 
– nói: “…Việc truyền bá đức tất 
phải lấy thương yêu dân làm đầu. 
Nay người cầm quyền chính làm 
điều trái ngược, những người nói 
thẳng, những người mưu lược 
tài trí thì bắt tội, những kẻ luồn 
cúi nịnh bợ thì khen thưởng cho 
bọn này, hầu vợ lẽ được nhúng 
tay vào chính sự. Cho bọn thuộc 
hạ tôi tớ được chuyên quyền, 
hống hách, người mở miệng lúc 
nào cũng nói tới thương yêu dân 
nhưng lòng độc ác, tàn 
hại của ngươi ngày càng 
khủng khiếp. Rán mở dân 
để vét của, vắt kiệt sức 
dân để thỏa lòng tham. Tự 
coi mình là thế mạnh như 
gương Thái A. Nào hay 
đương ở nguy cơ tan vỡ 
như sương rơi buổi sáng… 

Nếu không sửa đổi, nới sức cho 
dân thì nguy vong sẽ tới nguy.” 
(Trích “Lá thư gửi Thái thú Tô 
Định”). Và với tư tưởng:

“Nhiều điều phủ lấy giá 
gương,

Người trong một nước phải 
thương nhau cùng”.

Cả dân tộc ta đã đoàn kết lại, 
hết cuộc khởi nghĩa này tới cuộc 
nổi dậy khác, thất bại ngã xuống 
lại đứng lên, vùng dậy quật 
cường, dù máu đổ thành sông, 
xương chất thành núi, tinh thần 
ấy không bao giờ bị nhấn chìm 
được. Vì sao? Vì đó là cuộc đấu 
tranh cho chính nghĩa, vì chính 
nghĩa, cuộc đấu tranh để xóa bỏ 
áp bức bất công bạo tàn, đấu tra-
nh để giành lại quyền sống đúng 
nghĩa con người. Con người ta 
sinh ra “ai cũng có quyền được 
sống, được tự do và mưu cầu 
hạnh phúc” không có gì khác để 
phân biệt trong dòng máu cùng 

Chùa Phật Tích được xây dựng vào khoảngthế kỷ VII-X
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đỏ, trong giọt nước mắt cùng 
mặn. Đó là lý tưởng, triết lý bình 
dị mà thâm sâu của đạo Phật. 
Con người Việt Nam đã thẩm 
thấu nó, đã biến nó ra đời sống 
và cho nó vào trong hành động. 
Đạo Phật không phải là tôn giáo 
chỉ dắt cho con người ta đi vào 
yếm thế, tiêu cực, bi quan. Nó là 
đạo của hành động, sống động 
sinh sôi giữa cuộc đời này. Chính 
đạo Phật đánh gục sự độc tôn 
của tư tưởng văn hóa Trung Hoa, 
nhất là trong chính sách đồng 
hóa Hán tộc người Việt thời đô 
hộ. Thật đặc biệt, đạo Phật đi vào 
lòng người bình dân, trước khi 
lên ngôi vị chánh tôn sau này.

Một nhân duyên kỳ diệu mà 
Lý Khôi Việt trong tác phẩm 
“Hai ngàn năm Việt Nam và Phật 
giáo” đã đề cập tới, đó là Phật 
Giáo đến với người Việt Nam 
trước khi tới Trung Hoa. Nó làm 
một cuộc chinh phục chánh pháp 
để giải phóng cả đất nước và con 
người. Bản chất và phong thái 
khai phóng của Phật giáo đại 
thừa “hùng tráng, dũng hoạt, tích 
cực nhập thế để cải tạo con người 
trong cuộc đời và xã hội”.

Con người Việt Nam được 
thừa hưởng và ươm mầm trong 
nguồn mạch tư tưởng ấy, từ bà 

Triệu “Người ta sống ở đời như 
mầm cây ngọn cỏ, tươi héo chỉ 
trong nháy mắt, từ thanh xuân 
đến già cỗi nhanh chóng như 
bay. Cho nên không thể là trai 
hay gái phải lập công to để tiếng 
thơm nghìn năm, việc gì lại cúi 
đầu khom lưng làm tôi tớ cho kẻ 
khác…” Tôi muốn đạp cơn gió 
mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém 
cá kình ở ngoài biển động, quét 
sạch quân giặc ra khỏi bờ cõi. 
Cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, 
chớ không thèm bắt chước người 
đời, cúi đầu khom lưng làm tì 
thiếp cho người…” Tinh thần ấy 
có ở đâu ra, nếu không bắt nguồn 
từ tư tưởng đạo Phật, từ Bồ-tát 
hạnh vĩ đại?

Và cho đến Ngô Quyền, Đinh 
Bộ Lĩnh của một thuở ấu niên 
biết lấy bông lau làm cờ trong 
trò trận giả trên cánh đồng làng; 
tới Lê Đại Hành cũng xuất thân 
từ cái cuốc lưỡi cày mà mưu trí 
hơn người nên nghiệp đế vương. 
Những con người trưởng thành 
từ gian nan, đói khổ, áp bức, đày 
ải trong chế độ cai trị bạo ngược 
phương Bắc, đã đứng lên thành 
những anh hùng.

Vì thế mà ngay khi lên ngôi, 
Đinh Tiên Hoàng đổi hiệu nước 
là Thái Bình, đã vời ngay các 



40 PHÁP LUÂN ☸ SỐ 71

☸ TIỂU LUẬN

vị thiền sư vào dự việc nước. 
Không chỉ vì ở học vấn uyên 
thâm, mà các ngài còn là những 
bậc thầy khác sáng tâm linh, dẫn 
dắt tâm linh trong con đường 
tìm cầu đến một đời sống hạnh 
phúc. Năm 971, vua ban chức 
tăng thống, Khuông Việt Thái 
Sư cho thiền sư Ngô Chân Lưu 
là thầy của vua, trên cả vạn dân, 
đức ấy đâu dễ đạt. Vua Đinh rất 
tôn kính Tăng, chỉ dụ xây dựng 
tu bổ các chùa xưa đổ nát; đặc 
biệt với quốc sư của mình, vua 
rất mực trung tín, luôn học hỏi 
cho sự tu tập nội tâm và luận bàn 
về việc nước trong tinh thần đạo 
pháp, tất cả các mặt của xã hội, 
kể cả quốc phòng.

Nhà Đinh đã thừa hưởng nền 
độc lập tự chủ của Nhà Ngô để 
phát triển và xây dựng cơ đồ. 
Vì thế, dù nhà Ngô tồn tại ngắn 
ngủi, không thể phủ nhận vai trò 
quan trọng của nhà khai sáng kỷ 
nguyên thái bình thịnh trị cho dân 
tộc. Phật giáo đã phát triển trước 
đó, tới nhà Ngô Hưng Long lớn 
hơn lên nhờ được nâng đỡ và ưu 
ái, cũng là một tiền đề vững chắc 
cho Phật giáo nhà Đinh cũng như 
sau này.

Lê Hoàn là một vị tướng đại 
tài và là một người có tầm nhìn 

chính trị sâu xa, rộng lớn, được 
Đinh Bộ Lĩnh phong làm Thập 
đạo tướng quân năm 968 khi mới 
27 tuổi. Vua Đinh và Thái tử lớn 
bị ám hại, thái tử nhỏ Đinh Tuệ 
mới 6 tuổi lên ngôi, quân Tống 
kéo sang, viết tối hậu thư khiêu 
khích hăm dọa, Lê Đại Hành lên 
ngôi vua, điều động binh lính và 
mưu đánh giặc sau đó ra trận, 
đúng như dự đoán của thiền sư 
Vạn Hạnh: “Nội trong bảy ngày 
giặc sẽ tan”. Và chính sử đã chép 
rằng, việc tôn xưng lên Hoàng 
đế của Lê Hoàn do Thiền sư 
Ngô Châu Lưu đứng ra chỉ đạo. 
Có thể nhiều người sẽ dùng từ 
hiện đại “đảo chính” cho việc 
làm này, nhưng dưới một góc độ 
khác, khách quan mà nói, trong 
tình thế gay go của vận nước 
khi ấy, không còn cách nào khác 
và không còn ai khác thay thế 
ngoài đại tướng quân Lê Hoàn. 
Mà thực tế ông là người sống rất 
có đức, được nhiều người mến 
phục, chứ không chỉ là tài năng 
và những chiến công hiển hách. 
Và trước khi ra trận, vua đã triệu 
thỉnh thiều sư Vạn Hạnh vào để 
hỏi về kế đánh giặc, cách bài 
binh bố trận ra sao để chắc chắn 
giành thắng lợi. Một sự hợp tác 
rất tuyệt vời, địa lợi. Vậy thì có 
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triết lý và tư tưởng nào đánh giá 
và nhìn nhận cục diện, thời cuộc, 
vận nước, mệnh con người, sâu 
sắc tinh tế hơn thế nữa không? 
Người ta có thể dùng ngôn ngữ 
nào để dành cho hai vị thiền sư 
Ngô Chân Lưu và Vạn Hạnh 
không? Không thể! – “Vua Lê 
Đại Hành rất xứng đáng là người 
đại diện cho dân tộc ta đóng lại 
cánh cửa của quá khứ, quá khứ 
nô lệ, nhục nhã của 1000 năm… 
Nhưng chính các thiền sư, tiêu 
biểu là thiền sư Ngô Chấn Lưu 
và thiền sư Vạn Hạnh mới là 
người mở ra cánh cửa của tương 
lai hưng thịnh và vinh quang cho 
dân tộc ta trong suốt các thế kỷ 
11, 12, 13, 14 (Lý Khôi Việt).

Thiền Uyển tập anh ghi: “Vua 
Lê Đại Hành rất kính trọng Ngài 
(Ngô Chân Lưu), phàm những 
việc quân quốc đều đưa cho ngài 
cả”. Còn thiền sư Pháp Thuận là 

người đã dùng nghệ thuật phù 
sấm giúp Lê Hoàn lên ngôi: “Là 
một nhà bác học giỏi về nghệ 
thuật và thi ca, cả tài năng phụ 
tá nhà vua trong việc chính trị 
và thông hiểu về tình hình thực 
tại của đất nước”… “Trong buổi 
đầu sáng nghiệp của nhà Lê, ông 
có công trù tính và quyết định 
chính sách kế hoạch, nhưng khi 
thiên hạ thái bình rồi thì không 
chịu phong thưởng. Vua Lê Đại 
Hành rất kính trọng, không gọi 
tên, chỉ xưng tên là Đỗ Pháp Sư 
mà thôi!”

Đặc biết với tài vấn đáp thi 
phú, thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã 
khiến sứ Tống bái phục phải theo 
đó mà trọng vua Lê, tôn xưng 
ngang hàng với thiên tử Trung 
Hoa. Khi tiễn về rồi còn làm bài 
thơ tiễn mà Lê Quý Đôn coi là 
“Nổi danh một thuở”, khiến ông 
sứ bị chinh phục tận tâm khảm. 

Nhờ đó, nhà Tống buộc phải 
công nhận nền độc lập tự chủ 
của đất nước ta không dám 
nhận xét vội vàng nữa.

Như vậy, khép lại cho một 
thời đại tiền đề cho sự phát 
triển đất nước thịnh trị sau 
này: thời Lý, Trần, Hậu Lê…, 
dầu bị ảnh hưởng hình ảnh 
Lê Ngọc Triều hoàn toàn trái 

Chùa Dư Hàng (Phúc Lâm tự) thời Tiền Lê
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ngược, hoang dâm vô độ, bất tín, 
vô lễ nghĩa, bạc nhược, chúng ta 
vẫn có thể thấy và tự hào cho đất 
nước, dân tộc đã sang trang sử 
mới, kỷ nguyên của độc lập, tự 
chủ để từ đó xây dựng, phát triển 
về kinh tế, văn hóa và mọi mặt 
khác.

Và cũng có thể thấy, Phật 
giáo được thừa hưởng, có cơ hội 
đi lên, đạt được vị trí quan trọng 
trong lòng dân, lòng người, xứng 
đáng với giá trị, tôn chỉ của mình, 
dầu chưa biểu đạt hết khả năng 
và vai trò như thời Lý – Trần sau 
này. Âu cũng là nhân duyên chưa 
đủ để tạo thành vậy.

Con người Việt Nam sống 
ươm mầm từ suối nguồn thanh 
lương của triết lý từ bi mà trí tuệ 
uy dũng của đạo Phật. Dân tộc 
Việt Nam kết tinh tinh thần từ 
tính đại hùng, đại lực mà rộng mở 
thênh thang với đời của đạo Phật. 
Dân tộc và Đạo pháp đi song đôi 
với nhau, muôn đời hình ảnh ấy 
là bất diệt! Biến chuyển và hóa 
sinh nên những kỳ nữ và anh 
hùng “lưng đeo gươm tay mềm 
mại bút hoa”, đi vào văn chương, 
sử sách. Điều ấy âm thầm tồn tại 
và khơi dòng mạch chảy lộ thiên 
bắt đầu từ thời đại độc lập Ngô – 
Đinh – Triều Lê. Dầu cho có theo 

tôn giáo nào thì bất cứ người Việt 
Nam nào cũng không thể không 
công nhận. Lịch sử dựng nước, 
đấu tranh giữ nước là lịch sử của 
dòng mạch Phật đạo, được khai 
sáng từ thời Ngô - Đinh - Tiền 
Lê, đó là điều không bao giờ có 
thể phủ nhận được.

Phật giáo là cả một hệ thống 
triết học uyên thâm, tư tưởng 
rộng lớn, lý luận phong phú… 
và bao thế hệ tu sĩ hoằng đạo, 
hành đạo – một nhân tố không 
thể thiếu được. Vì vậy, nói tới ý 
nghĩa Phật giáo thời Ngô – Đinh 
– Tiền Lê là phải nói đến một 
nền văn hóa Việt đã từng thấm 
đẫm tư tưởng bình đẳng, trí tuệ, 
từ bi, phải nói tới chân dung của 
những vị cao tăng, âm thầm hay 
hiển tượng hóa thên cứu độ đời. 
Và một đại nhân duyên lớn đã 
tạo nên dấu ấn mốc vàng son lịch 
sử: dân tộc Việt Nam đã đứng lên 
đánh đổ ách xiềng nô lệ cả nghìn 
năm để giàng lại tự do cho muôn 
nhà, khởi đầu cho đại công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước của 
tất cả các triều đại sau này. Đặc 
biệt, lấy chính Phật giáo làm tư 
tưởng chỉ đạo cho hành động, 
làm căn bản để sống, chiến đấu, 
xây dựng, bảo vệ, phát triển, đi 
lên về mọi mặt.■
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“Tất cả là vô thường” là một trong ba nguyên lý căn bản của Phật 
giáo (vô thường, vô ngã và niết-bàn tịch tịnh). Ba nguyên lý1 này dựa 
trên toàn bộ cấu trúc của đạo Phật: Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo 
Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa.

Những tín đồ của Phật giáo Đại thừa, chính họ đã xác nhận bằng 
sự tương phản với Phật giáo Tiểu thừa về sự thành lập một nguyên 
lý cao siêu, đặc biệt hơn ngay trong chính họ, đó là niềm tin qua lời 
phát biểu của Sarvam Tathātvam: “Tất cả là như vậy”. Song, nguyên 
lý này không phải là tiêu điểm trong bất cứ sự mới lạ nào. Bởi vì, lý 
lẽ hợp nhất sẽ đưa đến kết luận xác thực về ba nguyên lý trình bày ở 
trên, mà niết-bàn là tối thắng. Trong tất cả kinh điển thường đề cập 
đến “Tất cả là khổ”, vấn đề này cũng được xem như là tiêu điểm đầu 
tiên trong cuộc sống. Vì không có gì hơn hệ luận thứ nhất là nguyên 
lý tối thượng, cái mà tạo nên chân lý trong thế giới hiện tượng “Tất 
cả là vô thường”. Theo quan điểm của các triết gia: “Bất cứ cái gì vô 
thường đều dẫn đến khổ đau; Tự ngã cũng như vậy”. Do đó, chúng ta 
1. Tam pháp ấn; s:  tri-dharma-mudrā; e: three seals of the dharma.

NGUYÊN LÝ VÔ THƯỜNG  

yAMAkAMI SoGeN
Tuệ Giác dịch

TRONG TRIẾT HỌC 
P H Ậ T  G I Á O

TRIẾT	HỌC:	Nguyên	lý	vô	thường	trong	triết	học	Phật	giáo	■	Tuệ	Giác	(dịch)
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sẽ không nhầm lẫn khi nhận biết 
rằng ba nguyên lý trên là giáo 
lý căn bản của đạo Phật, mang 
nét đặc thù từ tất cả hệ thống tôn 
giáo trong lịch sử nhân loại.

TIẾN TRÌNH KHẢO SÁT 
NGUYÊN LÝ VÔ THƯỜNG

LUẬT VÔ THƯỜNG 
TRONG VŨ TRỤ
Cái gì được gọi là dấu ấn 
(mudrā) của nguyên lý căn 
bản trong đạo Phật?
Nguyên lý có cùng nguồn gốc 

của Heraclitus2 “tất cả là một 
dòng chảy mạnh” (IIanta Pei) 
nghĩa là tất cả sự vật đều thay 
đổi trong trạng thái tương xứng, 
lời phát biểu này liên quan đến 
thế giới hiện tượng, thừa nhận sự 
chứng thực phong phú từ các nhà 
nghiên cứu khoa học hiện đại. 
Lời bình luận sắc bén về nguyên 
lý này do Giáo sư Rhys Davids 
trình bày, một trong những tác 

2. Heraclitus (Ἡράκλειτος – Herákleitos 
(544 TCN – 483 TCN): là  nhà triết học 
duy vật và được coi là ông tổ của phép 
biện chứng. Những tư tưởng biện chứng 
của ông rất sâu sắc. Cách thức thể hiện 
lại rất phức tạp và khó hiểu, vì vậy ông 
thường được gọi là nhà triết học tối nghĩa. 
Hiện nay, tài liệu của ông chỉ còn khoảng 
130 đoạn bàn về tự nhiên.

phẩm nổi tiếng được xuất bản 
gần đây của ông.

Theo Phật giáo, những học 
giả kỳ cựu cho rằng “Không có 
sự tồn tại mà chỉ có sự xứng hợp 
duy nhất, mỗi trạng thái riêng 
biệt của chúng sanh không xảy 
ra cùng một lúc mà sanh diệt 
tương tục”. Tất cả các pháp bao 
gồm con người, sự vật… chúng 
ta tìm thấy hình thái và đặc tính 
riêng biệt của chúng để cấu thành 
một vật thể. Hơn nữa, trong mỗi 
cá nhân không có sự tương phản 
về mối liên quan của vạn vật, các 
yếu tố hợp thành nó là sự thay 
đổi thường hằng và không bao 
giờ giống nhau, vì hai sự vật 
sanh diệt tiếp liền nhau. Sự sắp 
xếp các yếu tố tương xứng nhau, 
nghĩa là tương xứng mà khác 
biệt và khác biệt tương xứng có 
thể xảy ra mà không có sự hủy 
diệt, sự xa lìa, điều mà không thể 
tránh được ở vài thời điểm hoặc 
một lúc nào đó có thể hoàn thành 
được.
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NGUYÊN NHÂN
Tại sao tất cả các pháp là vô 
thường, và chúng lệ thuộc vào 
luật vô thường như thế nào?  

Những nhà nghiên cứu Triết 
học uyên thâm về đạo Phật sẽ 
trả lời rằng: Luật vô thường do 
các nhà sáng lập tôn giáo nêu ra 
đều có liên quan đến luật Nhân 
quả, chúng không thể tách rời 
nhau được, bởi vì không có vật 
gì trong thế giới hiện tượng có 
thể tồn tại mà không do các 
nguyên nhân khác hợp lại thành. 
Ngay trong cái tên giả định,3  
ngụ ý sự phát sinh và hủy diệt 
trong cùng một phương cách 
chính xác. Vì thế, đức Phật đã 
dạy trong kinh Đại Bát-niết-bàn 
(Mahāparinirvāṇasūtra): “Các 
ông nên biết! bất cứ cái gì tồn tại 
đều phát xuất từ nguyên nhân và 
điều kiện trong mọi phương diện 
vô thường”. 

3. Giả danh, danh ngôn tập khí (s: 
upacāra).

KHẢO SÁT VỀ LUẬT VÔ 
THƯỜNG 

SÁT-NA VÔ THƯỜNG
Sát-na vô thường là gì? 
Trong thời đại hiện nay không 

có nhà khoa học nào nghi ngờ 
về phép tắc của những vấn đề 
không thể phá hủy được để bảo 
tồn năng lượng trong thế giới vật 
chất. Đạo Phật thừa nhận rằng, 
tác dụng của những quy luật này 
trong thế giới thực thể như những 
bản kinh của Sarvāstivavādins, 
vì nó duy trì tính bất diệt trong 
trạng thái bản thể của các pháp 
suốt ba thời kỳ: Quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Trong kinh Pháp Hoa 
nói, “các pháp vốn như vậy”.4 
Thật vậy, theo Phật giáo, tất cả sự 
vật không có điểm khởi đầu cũng 
không có điểm kết thúc. Chúng 
ta khó nhận biết được: “Một vật 
phát xuất từ cái không hoặc cái 
không phát xuất từ một vật nào 
đó và điều không thể xảy ra nếu 
có một vật tồn tại thì không thay 
đổi”. Trong kinh Pháp Cú (bản 
kinh Pāli) nói: “Trong bầu trời 
không có biển cả mênh mông, 
không có hang động núi lớn, một 
nơi như thế không thể có sự sống, 
4. Pháp nhĩ như thị. 
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nơi mà con người có thể trú ẩn và 
không ai có thể vượt qua sự chế 
ngự bởi cái chết”. Bởi vì sanh và 
tử là hai phạm trù đối lập hoàn 
toàn, tử là sự thay đổi đột ngột và 
thậm chí làm xáo động tinh thần 
của người chết cũng như những 
người đang hiện hữu trong cuộc 
sống hiện tại, sự thay đổi này 
tùy thuộc vào sanh, lão, bệnh… 
Theo Phật giáo, đây là một trong 
những nỗi thống khổ nhất của 
con người mà trong kinh điển 
thường đề cập đến. Bằng ngôn 
ngữ chuyên môn trong Triết lý 
Phật giáo, đó là sự thay đổi liên 
quan đến cái chết ngụ ý sự vô 
thường của vạn vật. Mặc khác, ý 
nghĩa về sát-na vô thường biểu 
thị sự khác nhau giữa trạng thái 
sanh và trạng thái tử, giữa sự vật 
vô tri và vô giác… Trong Luận 
giải Madhyātānugama5 về giáo 
lý Duy Thức, ngài Vô Trước 
(Asaṅga) đã nói: “Tất cả vạn 
vật được phát sanh ra do nhiều 
nguyên nhân hợp lại thành, 
không có vật nào mà tự nó tạo 
nên, khi sự kết hợp bị tan rã thì 
sự hủy diệt theo sau”. Như cơ thể 
con người bao gồm bốn yếu tố 

5.5Thuận trung luận (Madhyāntānusāra-
śāstra), 2 quyển, Bát-nhã Lưu-chi 
(Prajñāruci) dịch.

(tứ đại): đất, nước, gió, lửa; khi 
tứ đại hợp thành thì ngấm ngầm 
sự hủy diệt bên trong. Đó gọi là 
sự vô thường của một thực thể 
sanh diệt. 

     
SANH DIỆT VÔ THƯỜNG
Là sự vô thường nhanh chóng 

trong từng ý niệm, nó thay đổi 
hoàn toàn, cái mà xảy ra bên 
trong bất cứ một chúng sanh nào 
hay một sự vật nào, ngoài sự tập 
hợp của các pháp thì xuất hiện 
sự sanh diệt ngay lúc đó. Như 
vậy, mỗi người, mỗi vật luôn 
luôn thay đổi và không bao giờ 
giống nhau, vì hai sự kiện hoạt 
động tiếp nối nhau. Trong Triết 
học Phật giáo gọi là “sanh diệt 
vô thường”, nguyên lý này được 
giải thích theo quan điểm Phật 
giáo là bất cứ sự thay đổi nào 
của vạn vật đều sanh diệt không 
ngừng trong từng khoảnh khắc.

Theo Bách khoa Triết học 
của Phật giáo Tiểu thừa mang 
tựa đề A-tỳ-đạt-ma Đại  Tỳ-bà-
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sa Luận” (Abhidharmamahāvibhāṣāśāstra) bản gốc Sanskrit bị thất 
lạc, chỉ còn bản dịch tiếng Hán của ngài Huyền Trang, trong đó nói 
rằng: một ngày 24 giờ có 6.499.99.980.000.000 sát-na (kṣaṇas); tập 
hợp năm uẩn (skandhas) sanh diệt trong từng sát-na. Ngài Phật Âm 
(Buddhaghaṣa)6, người khuếch trương một luận điểm nổi tiếng về 
Phật giáo Sri Lanka vào đầu thế kỷ thứ V sau CN, đó là tác phẩm 
Thanh Tịnh Đạo (p: visuddhi-magga). Quả thật, sự sống của một 
chúng sanh vô cùng ngắn ngủi tương ứng với con người trong giai 
đoạn cuối cùng của một cuộc đời, ví như bánh xe ngựa đang quay 
vòng tại một điểm của lốp xe và chỉ một điểm mà thôi. Ngay cả cuộc 
sống của một chúng sanh cũng vậy chỉ kéo dài trong giai đoạn rất 
ngắn trong một ý niệm và khi ý niệm đó dừng lại thì sự sống cũng 
dừng lại. Như vậy, chúng sanh trong quá khứ đã sống mà không 
sống.
6. Phật Âm 佛音; C: fóyīn; J: button; S: buddhaghoṣa; P: buddhagosa; tk. 4; Một Ðại 
luận sư của  Thượng tọa bộ (p: theravāda). Sư sinh trong một gia đình Bà-la-môn tại 
Ma-kiệt-đà (Magadha), gần Giác Thành (Bodh-gayā). Sau khi đọc kinh sách đạo Phật, 
Sư theo  Phật giáo, đi Tích Lan học giáo lí của Thượng tọa bộ dưới sự hướng dẫn 
của Tăng-già Ba-la (p: saṅghapāla thera). Sư viết 19 bài luận văn về  Luật tạng (s, p: 
vinayapiṭaka) và về các  Bộ kinh (p: nikāya). Tác phẩm chính của Sư là Thanh Tịnh 
Đạo (p: visuddhi-magga), trình bày toàn vẹn quan điểm của phái Ðại tự (p: mahāvihāra) 
trong Thượng tọa bộ.
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Năng lượng chuyển động của 
các sự vật do yếu tố nào mà thay 
đổi? Chúng ta thấy xe ngựa có 
khả năng di chuyển, nhưng nó 
không di chuyển nếu không có 
chủ ý trong sự chuyển động bởi 
năng lượng bên ngoài nào đó. 
Giống như cối xay nước quay 
được là nhờ năng lượng của 
nước, và quạt gió tùy thuộc vào  
sức đẩy của gió mới có thể quay 
được. Trái đất cũng vậy, cần phải 
có sức hút của mặt trời để quay 
quanh trục của nó. Quả thật, tất 
cả vạn vật cần phải có một loại 
năng lượng chuyển động nào đó, 
để thay đổi từ trạng thái này sang 
trạng thái khác. Chúng ta biết 
rằng, vũ khí không thể hoại diệt 
chính nó và ngón tay không thể 
chỉ ra chính nó. Rồi chúng ta có 
thể hỏi cái gì là năng lượng làm 
cho tất cả sự vật thay đổi? Khi 
trả lời câu hỏi này, ngài đã đề cập 
đến sanh, trụ, dị, diệt (utpāda, 
sthiti, janā, nirodha). Ngài nói, 
đây là bốn đặc tính hợp thành 
các sự vật; và ngài đã thêm vào 
quyền sở hữu của bốn đặc tính 
này thì tất cả vạn vật trải qua sự 
biến cải và lệ thuộc vào sự lập 
lại chính nó trong sự xoay vòng 
không có điểm dừng lại.

Nhất thiết hữu bộ 

(Sarvāstitvavādins), theo thuyết 
Duy thực thuộc Phật giáo Tiểu 
thừa, có liên quan đến bốn đặc 
tính sanh, trụ, dị, diệt. Bởi vì một 
pháp chỉ xuất hiện hoặc tồn tại 
qua sự phân chia ba thời: Quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Theo học 
thuyết của bốn đặc tính này gọi là 
tứ tướng (catur-lakṣaṇa). Trong 
triết học Phật giáo: (1) Sanh, sự 
tồn tại của mọi sự vật chuyển 
đến một trạng thái từ hiện tại 
đến tương lai; (2) Trụ, cũng tồn 
tại, cái mà tạo nên tất cả sự vật 
trong thực tế hoặc là trạng thái 
nhận biết ngay khi một vật xuất 
hiện từ tương lai trở về hiện tại 
do ảnh hưởng của sanh; (3) Dị là 
cái gì mà con người kéo dài sự 
sống trở nên nhợt nhạt của tuổi 
già, đang có mặt sự hoại diệt; (4) 
Diệt là yếu tố cuối cùng đưa đến 
sự hoại diệt, cái mà phá hoại tất 
cả sự vật chuyên chở nó đến quá 
khứ. Đây là lý do được giải thích 
tại sao trong thế giới hiện tượng, 
không có vật gì có thể thay đổi 
trong cùng một trạng thái do hai 
vật chuyển động liên tục tiếp nối 
nhau. Tóm lại, tất cả sự vật đang 
thay đổi liên tục do hoạt động 
của bốn đặc tính này.

Sau khi đức Thế Tôn nhập 
niết-bàn, các vị đệ tử của Ngài 
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đã thảo luận về bốn đặc tính 
này và cho rằng nó tồn tại đồng 
thời hoặc thay đổi liên tục. 
Trường phái Nhất thiết hữu bộ 
(Sarvāstitvavādins) đã duy trì 
một cách liên tục tính đồng nhất 
của chúng, còn Kinh lượng bộ 
(Sautrāntikas) thì nói rằng chúng 
tồn tại trong cùng một sát-na, 
trong lúc đó những đối thủ của 
họ thì trung thành một cách cố 
chấp theo quan niệm rằng, bốn 
đặc tính không tồn tại cùng một 
lúc, nhưng chính nó đã kéo dài 
một cách liên tục vượt qua giới 
hạn của một sát-na.

TỰ TÁNH VÔ THƯỜNG 
(TÁNH KHÔNG)
Tự tánh vô thường là sự thay 

đổi tương tục của các hiện tượng 
trong vũ trụ, bao hàm sự sanh 
diệt vô thường. Đây là một khấu 
trừ hợp lý đơn giản, một sự phân 
tích kỹ lưỡng về học thuyết vô 
thường, sự tồn tại của các hiện 
tượng trong việc phối hợp thời 
gian tạo nên bề rộng về học 
thuyết Tánh không (Śūnyatā) 
đã đưa ra một cách không tương 
xứng. Nhận biết rằng, mỗi chúng 
sanh sẽ chết đi là một quy luật 
tất yếu, nhưng không dễ để cảm 
nhận rằng tất cả chúng sanh đang 

kề cận cái chết như ngày và đêm 
trôi qua hoặc là nó đang biến 
chuyển liên tục trong từng sát-
na. Đối với tâm uế trược, đó là 
một vấn đề hết sức phức tạp để 
nắm giữ trạng thái của con người 
hay bất cứ sự vật nào mà chính 
nó là vô thường. Theo ngôn ngữ 
chuyên môn của Triết học Phật 
giáo, đối với ý niệm bên ngoài 
thì tự tánh duyên khởi của các 
pháp là Tánh không (Śūnyatā). 
Quả thật, đây là sự kết thúc cuối 
cùng, là kết luận chính đáng và 
phải lẽ được rút từ nguyên lý đầu 
tiên của đạo Phật, đó là “Tất cả 
là vô thường”. Khi nhận thức 
đúng đắn về kết luận này thì dễ 
dàng thực hiện quan niệm về ý 
nghĩa chân thật của Tánh không 
(Śūnyatā) có thể mang nhiều ý 
nghĩa khác nhau trong triết lý 
Phật giáo. Nó đã tỏ ra như một 
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cạm bẫy thực sự đối với các nhà 
phê bình Phật giáo Châu Âu và 
Châu Á. Hầu như các cây bút 
Phật giáo phương Tây cho rằng 
Tánh không (Śūnyatā) đồng 
nghĩa với hư vô hay là sự hủy 
diệt. Nhưng đối với Phật giáo, ý 
nghĩa về Tánh không mang bản 
chất khác xa với sự nhận thức. 
Tác giả hiểu về nó với ý nghĩa 
“mọi vật xuất hiện đều thay đổi 
liên tục từng bước trong thế giới 
hiện tượng”. Theo sự lý giải của 
Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva) 
qua bản dịch Trung  luận7 của 
Bồ-tát Long Thọ nói: “Tầm quan 
trọng của  tánh không (śūnyatā) 
là mọi vật trở nên hợp lý, nếu 
không có nó thì vạn vật trong vũ 
trụ sẽ rỗng không”.8 Hơn nữa, 
7. Trung luận 中論; C: zhōnglùn; J: 
chūron; S: madhyamaka-śāstra, 4 quyển, 
được xem là một tác phẩm của  Long 
Thụ. Trung quán luận tụng được nối tiếp 
bởi chú giải của Thanh Mục (青目; s: 
Pingala), được Cưu-ma La-thập dịch vào 
năm 409 và có bổ sung thêm vào phần 
luận giải của riêng mình. Đây là luận văn 
căn bản cho việc nghiên cứu tư tưởng của 
trường phái Trung quán (中觀派). 
8. Dĩ hữu không nghĩa cố. Nhất thiết pháp 
đắc thành.... 以有空義故  一切法得成, 
若無空義者  一切則不成  Kệ 14,  Quán 
Tứ đế, Phẩm 24
Sarvam ca yujyate tasya śūnyatā yasya 
yujyate |
sarvam na yujyate tasya śūnyatā yasya na 
yujyate || MMK_24,14

đó là chân lý vô thường mà tính 
chất của tất cả sự vật tùy thuộc 
vào khả năng của nó. Nếu mọi 
vật không lệ thuộc vào sự thay 
đổi liên tục mà là thường hằng 
và nếu không thể thay đổi thì 
tức khắc phát sinh ra dòng chảy 
con người và sự phát triển sinh 
vật sống sẽ dẫn đến ngừng hoạt 
động. Nếu con người không bao 
giờ chết mà luôn tiếp tục trong 
cùng trạng thái như vậy, kết quả 
sẽ được gì?

Tiến trình về dòng chảy con 
người sẽ ngừng mãi mãi. Bài 
bình luận “Nét phát họa về Phật 
giáo Đại thừa” là tài liệu mà 
mỗi nghiên cứu sinh Triết học 
nên có trong tay, Giáo sư Tiến 
sĩ Suzuki, một Triết gia uyên 
bác, người đồng hương với tôi 
trình bày chi tiết về ý niệm Tánh 
không-Śūnyatā trong phong cách 
của một bậc Thầy lỗi lạc. Tánh 
không mang nghĩa hạn chế về sự 
tồn tại của mọi hiện tượng, nó 
đồng nghĩa với vô ngã (anitya) 
hay duyên (pratīya). Vì thế, Tánh 
không có nghĩa là phủ định, sự 
khiếm diện của tính cá biệt, sự 
không tồn tại của những cá nhân 
như là trạng thái đang thay đổi 
một cách xác thực của thế giới 
hiện tượng, một dòng chảy liên 
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tục, một mạch nối tiếp diễn của 
nguyên nhân và kết quả. Nó 
không bao giờ được hiểu trong 
ý thức của sự hủy diệt hay hư vô 
tuyệt đối.

 
NHẬN THỨC VỀ LUẬT 
VÔ THƯỜNG CỦA VŨ 
TRỤ LÀ GÌ?
Thực tế, nguyên lý vô thường 

trong vũ trụ không đề cập đến thế 
giới thực thể mà chỉ đề cập đến 
thế giới hiện tượng. Sự giải thích 
về nguyên lý này đã được trích 
dẫn ở trên, giải thích có khuynh 
hướng phủ định hay hủy diệt hơn 
là hướng đến giải thích tuyệt đối. 
Đây là điểm quan trọng, không 
nên để mất tầm nhìn của các nhà 
nghiên cứu kinh điển Phật giáo. 
Nhưng tại sao nó được phép 
thỉnh mời ngay chính đức Phật 
xác định thế giới hiện tượng một 
cách tiêu cực? Câu trả lời trở nên 
dễ dàng khi chúng ta nói đến sự 
phản chiếu, vì mục tiêu của đức 
Phật không dựa trên trường phái 
Triết học mà vạch ra con đường 
chứng đắc và cứu vớt chúng 
sanh. Thật vậy, nỗ lực tinh tấn 
là điều kiện cẩn thiết của các vị 
đệ tử vào thời đức Phật còn tại 
thế. Thế giới hiện tượng luôn đè 
nặng lên họ với sức áp bức của 

cơn ác mộng khủng khiếp và 
khó khăn về sự tranh đấu vì cuộc 
sống trong ngọn lửa thiêu đốt. Vì 
thế, bằng sự giải thích tiêu cực 
về thế giới hiện tượng, mục đích 
chính của đức Phật dường như 
để dẫn đạo sinh linh từ những 
cơn bão tố và những cơn sóng 
dữ của đại dương để duy trì yếu 
tính bản thể, Niết-bàn tịch tịnh. 
Mặc dù như vậy, nhưng bài bình 
luận  tiêu cực về nguyên lý vô 
thường thì không thể không có 
thuận lợi riêng của nó, “nó như 
vậy, nhưng không phải như vậy”, 
sự phủ định ấy đáp ứng như một 
sự chỉ dẫn tuyệt đối.

Như vậy, từ nguyên lý vô 
thường có thể tạo ra nguyên lý 
thường hằng là niết-bàn tịch tịnh. 
Hơn nữa, trước khi ứng dụng 
ba nguyên lý này, chúng ta đã 
diễn bày như một nền tảng căn 
bản của đạo Phật đối với hiện 
tượng và thế giới bản thể một 
cách tương ứng. Chúng ta xác 
minh rằng nguyên lý vô thường 
liên quan đến thế giới hiện tượng 
một cách riêng biệt; còn nguyên 
lý vô ngã thì có mối quan hệ cả 
nguyên lý vô thường lẫn thế giới 
hiện tượng; và nguyên lý Niết-
bàn tịch tịnh chỉ tùy thuộc vào 
thế giới bản thể.■
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Tâm lý học xã hội, tín ngưỡng 
tôn giáo được xem là nền 

tảng kiến tạo đạo đức, điều chỉnh 
trật tự xã hội. Trong tâm lý học 
xã hội, tâm lý giáo dục, tâm lý 
học đương đại, tâm lý quản lý 
và tâm lý trị liệu… các học giả 
đã đề cập vấn đề tín ngưỡng khá 
phổ biến. Tín ngưỡng trong xã 
hội học được xem là nhu cầu đáp 
ứng khát vọng tâm linh cho con 
người. Đối với mối quan hệ giao 
hữu giữa các quốc gia ngày một 
phát triển thuận lợi thì không thể 
thiếu yếu tố tín ngưỡng tôn giáo. 
Đa phần tín ngưỡng tôn giáo đều 
khiến nhân loại tìm được sự an 

■ LAM yêN

TÍN NGưỠNG PhẬT GIÁo 
và tâm lý học xã hội

vui trong cuộc sống. Riêng tín 
ngưỡng Phật giáo có thể đưa con 
người đạt đến sự giải thoát bằng 
khả năng nương tựa, và vượt 
thoát khỏi bản ngã của chính 
mình, thỏa mãn nhu cầu tinh 
thần của tự thân. Phật giáo phủ 
định quyền lực của Thần linh, 
chỉ thừa nhận sự giải thoát giác 
ngộ bằng sự tu tập và chứng đắc 
từ tự thân con người, con người 
sẽ không thể tìm được sự giác 
ngộ từ một người khác hay một 
vị thần linh nào.

Nguồn gốc hình thành tín 
ngưỡng Toten

Muốn hiểu tín ngưỡng chúng 
ta phải tìm hiểu nguồn gốc tín 
ngưỡng Toten. Toten được dịch 
là tín ngưỡng “Vật Tổ”, là một từ 
bắt nguồn từ Bắc Mỹ, xuất hiện 
từ chủng người Áo-kiết -bố-
ngạch, bộ lạc A-nhĩ-hiến -kim. 
Bộ lạc này còn có tên phương 
ngôn là Áo-thổ-đắc-man. Ý 

TÂM	LÝ:	Tín	ngưỡng	Phật	giáo	và	Tâm	lý	học	xã	hội	■	Lam	Yên
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nghĩa ban đầu của chữ Toten 
là “mối quan hệ anh em thân 
thuộc”1, cũng chỉ cho loại hình 
tôn thờ của một Thị tộc. Người 
Trung Quốc từ rất sớm đã đem 
từ Toten dịch thành tín ngưỡng 
“Đồ Đằng”. Đối với việc nghiên 
cứu tín ngưỡng Toten, 20 năm 
qua, ngành nhân chủng học và xã 
hội học đã đạt được thành quả vô 
cùng to lớn trong việc nghiên cứu 
này. Đối tượng tín ngưỡng Toten 
chủ yếu là quần thể thị tộc bộ lạc. 
Trong ý thức cuộc sống quần thể 
thị tộc, Toten là khởi nguyên tín 
ngưỡng sớm nhất. Tín ngưỡng 
này đã được hình thành từ trong 
tâm tưởng người cổ đại nguyên 
thỉ đối với hiện tượng tự nhiên. 
Tác gia nổi tiếng Durkheim, nhà 
xã hội học đã nghiên cứu cuốn 
“Đời sống tôn giáo” và đưa ra 
lý luận, vấn đề tín ngưỡng Toten 
và pháp thuật của thầy Phù thủy 
(Thầy Mo, hay Thầy bùa) hỗn 
hợp lại làm thành tôn giáo khởi 
nguyên của nhân loại. Freud trên 
nền tảng phát triển tín ngưỡng 
Toten đã nói rõ: không chỉ tôn 
sùng Toten là khởi nguyên của 
Tôn giáo mà cũng là khởi nguyên 

1. Cố Vận, Sùng bái đồ đằng và công 
năng đồ đằng (J). Đại Học Liên Hợp Bắc 
Kinh, khoa Triết xuất bản, năm 1999.

của văn hóa, đạo đức và tổ chức 
xã hội. Toten là một loại hình của 
ý thức xã hội, nó đã thâm nhập 
vào các phương diện cuộc sống 
của người nguyên thủy, nó đã có 
ảnh hưởng đến sự phát triển và 
sáng tạo văn hóa, nó là nền tảng 
là nguyên lý để hình thành nên 
văn hóa hiên đại của loài người.

Ban đầu tín ngưỡng tôn giáo 
người nguyên thỉ, vô cùng đơn 
giản, chủ yếu là những vấn đề 
trong tự nhiên trực tiếp ảnh 
hưởng đến cuộc sống sinh hoạt 
của họ, là một biểu hiện tiến bộ 
không có hoài nghi. Do vì trong 
tôn giáo nguyên thỉ, tư tưởng linh 
hồn và linh hồn bất tử là một loại 
hiện tượng thiên phú tự nhiên, 
khi đó tư tưởng con người còn 
lạc hậu, nhưng họ cũng đã biết 
đến mối quan hệ với tự nhiên có 
tác dụng ảnh hưởng đến sự sanh 
tồn của loài người như thế nào. 
Đây là nguyên nhân ban sơ đưa 
con người cổ đại bước vào lĩnh 
vực tín ngưỡng.

Quan niệm tín ngưỡng To-
ten được sản sanh từ trong sinh 
hoạt của loài người nguyên thỉ, 
họ sanh tồn trong trong điều kiện 
hoàn cảnh thiên nhiên vô cùng 
ác liệt và khắc nghiệt: sấm, chớp, 
mưa bão, hồng thủy, mãnh hổ, ác 
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thú, thiên tai, hoạn nạn… từng 
giờ từng khắc đe dọa mạng sống 
và sự sinh tồn của loài người. 
Trước năng lực và sức mạnh của 
thiên nhiên, con người không có 
cách nào hơn là lấy thiên nhiên 
để đối trị thiên nhiên. Dần dần 
trong ý thức của người nguyên 
thỉ, việc tôn thờ và sùng bái thiên 
thiên được xuất hiện, và quan 
niệm sùng bái Toten được xem 
như là thần linh có quyền năng 
bảo bọc họ. Người cổ đại nguyên 
thỉ ngoài việc tôn sùng Toten là 
để tránh tai họa thiên nhiên uy 
hiếp, còn là phương thức tế cầu, 
khẩn nguyện sự bình yên cho 
con người. Họ tôn sùng gấu, beo 
là cha; cọp, hổ là mẹ, và mỗi bộ 
lạc đều lấy một loại động vật làm 
vật sùng bái; cũng có bộ lạc lấy 
thực vật như cây cối, hòn đá hay 
các vật thể mà họ cho rằng linh 
thiêng làm thành vật tôn sùng. Họ 
cũng cho rằng nhờ vào sức mạnh 
của sự sùng bái đó khiến họ đấu 
tranh và chống lại các loài cầm 
thú hung ác phá hoại, tránh được 
sự hủy diệt của thiên nhiên. Từ 
quan điểm này người nguyên thỉ 
cho rằng tổ tiên của họ chính là 
động vật. Điều này cho đến nay 
vẫn còn thấy một số quốc gia vẫn 
còn tôn sùng những loại thú vật 

như người Trung Quốc, họ xem 
rồng là biểu tượng tôn thờ của 
đất nước họ, người Ấn Độ xem 
bò là loại động vật linh thiêng. 
Một vài nơi ở Trung quốc vẫn 
còn ảnh hưởng tín ngưỡng Toten 
cổ xưa, họ cũng thờ các động vật 
như rắn, cóc, cọp…Vương Kiến 
Vũ, giáo sư khoa sử học tỉnh Hồ 
Bắc đã nói: “Mặc dù trải qua sự 
tiếp nhận các hình thức nghi lễ, 
tín ngưỡng phức tạp và không 
đồng quan điểm nhưng chung 
quy người nguyên thỉ đều lấy đối 
tượng tự nhiên làm chỗ nương 
tựa tinh thần trong hoàn cảnh xã 
hội chưa có ánh sáng văn minh 
xuất hiện”.2 Do đây, một số động 
thực vật đã trở thành vị Thần 
ban đầu của xã hội Thị tộc, vị 
thần bảo hộ đầy quyền uy, và tín 
ngưỡng Toten đã được xuất hiện 
kể từ đây.

Nhân tố tâm lý trong tín 
ngưỡng Phật giáo

Tâm lý học gia Freud từng 
chỉ ra rằng: “Thượng đế không 
phải thống trị, chinh phục lực 

2. Ma-nhĩ-căn, Vương Minh dịch. “Đời 
sống xã hội cổ đại”, Thư viện Thương vụ 
ấn hành, Bắc Kinh, Trung Quốc. xuất bản 
năm 1995.
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lượng con người, tôn giáo của 
con người là hình thức quy y, là 
sự nương tựa nơi tự thân, nhờ 
vào sự quy y này, người ta tránh 
được cảm giác cô độc”. Đối với 
tín ngưỡng Phật giáo, con người 
cần hiểu rõ tín điều, lễ nghĩa 
và giáo điều quy định của Phật 
giáo, có thể lấy thân phận của 
tín đồ mà luận bàn nhân tố tâm 
lý trong tín ngưỡng và tiến hành 
xác chứng giá trị của tín ngưỡng. 
Tín ngưỡng không chỉ thỏa mãn 
nhu cầu tâm linh con người mà 
còn có khả năng làm tăng giá trị 
tự tôn trong mối quan hệ giao 
tiếp xã hội. Tác dụng quan trọng 
của tín ngưỡng làm thỏa mãn 
nhu cầu tinh thần nhân loại, duy 
trì trật tự xã hội, xúc tiến xã hội 
ổn định và hoàn thiện quy phạm 
đạo đức con người. Tín ngưỡng 
là hiện tượng đặc thù trong tâm 
lý học, là một phương thức hoạt 
động, một loại thái độ, truy tìm 
giá trị siêu vượt hiện thực. Tín 
ngưỡng Phật giáo là sự tôn trọng 
và phụng hành một loại quy tắc 
chuẩn mực đối với nhân sinh 
quan và thế giới quan, nó còn là 
hiện trạng ý thức cao nhất có thể 
thống nhiếp các loại ý thức. Từ 
góc độ tín ngưỡng Phật giáo mà 
nói, chúng ta không thể trực tiếp 

thực hành trắc nghiệm mà chúng 
ta có thể thông qua sự lựa chọn 
của mỗi cá nhân, sự kiên định 
trong cuộc sống, trong công việc, 
trong ngôn từ, trong thái độ cư 
xử và hành vi biểu hiện mà trực 
tiếp cảm nhận giá trị tín ngưỡng 
tối cao.

Quan điểm của Phật giáo là 
tìm ra con đường thoát khổ cho 
nhân loại, giải tỏa những cố chấp 
câu sanh đang tiềm ẩn trong tự 
thân mỗi con người. Muốn tìm 
ra bộ mặt thật của nhân sinh thì 
phải truy nguyên cội nguồn của 
nhân sinh: “Con người từ đâu 
sanh ra, và khi chết đi vê đâu?” 
Nhận thức của nhân sinh đối với 
thế giới quan còn bị hạn cuộc, 
vấn đề giải thoát tâm linh và tâm 
linh bị trói buộc là đề tài muôn 
thuở. Do vậy, tín ngưỡng Phật 
giáo là cơ hội giúp nhân sinh tìm 
ra nơi trở về cuối cùng của họ: 
Bằng cách con người tự tịnh hóa 
tâm linh chính mình, có thể đạt 
được con đường giác ngộ mà các 
bậc Thánh Hiền đã đi qua. Chính 
vì thế, Phật giáo chủ trương nhân 
loại muốn có cuộc sống ý nghĩa, 
muốn tìm được cảm giác hạnh 
phúc nên kiến tạo thái độ sống 
ngay trong hiện tại đầy đủ mỹ 
đức, thiện hạnh, đồng tình và an 
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tịnh.3 Mỗi giờ khắc chúng ta nên 
tự câu thúc mình, thừa nhận năng 
lực tự thân có hạn tin vào năng 
lực mà mình đang tín ngưỡng. 
Điều này có thể đưa chúng ta đến 
sự an tịnh thân tâm, và đạt được 
được cảnh giới vô não trong xã 
hội đầy rẫy phức tạp, thảm họa 
của thiên tai từng giờ từng khắc 
đe dọa con người.

Thái độ tâm lý trong tín 
ngưỡng Phật giáo

Phật giáo chỉ rõ nguyên nhân 
“Khổ” của nhân sinh trong “Tứ 
Thánh đế” và “Thập nhị nhân 
duyên”. Khổ đế và tập đế là 
một tiến trình phát sanh logic 
mà Phật giáo đã luận về nhân 
sinh, đồng thời duyên khởi luận 
cho rằng: Tất cả vạn vật trên 
thế gian là do các điều kiện và 
nhân tố hình thành mà ra, vạn 
vật hình thành trong mối tương 
quan tương duyên. “Chư pháp 
tùng duyên sanh, diệc tùng nhân 
duyên diệt”, ly khai tất cả các 
điều kiện và mối quan hệ duyên 
khởi này ngay lập tức sự vật đều 

3. Vương Kiễn Vũ, “Luận đặc trưng của 
tín ngưỡng Phật giáo”, khoa sử Đại học 
Sư phạm Hồ Bắc, Trung Quôc xuất bản, 
năm 2005

bị hủy diệt và biến hóa. Nguyên 
thỉ Phật giáo dùng lý duyên khởi 
để quán sát nhân sinh, con người 
và sự vật hỗ tương sanh tồn trong 
điều kiện nhân quả của 12 hoàn 
tiết: vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử. 12 hoàn tiết 
không ngừng diễn biến và sanh 
diệt trong mối liên hệ móc xích 
nhân quả. Trong đó, vô minh, 
hành là nhân quá khứ; thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là 
quả hiện tại; ái, thủ, hữu là nhân 
hiện tại sanh, lão tử là quả vị lai. 
Chúng sanh vì thọ báo ứng mà 
luân chuyển không ngừng trong 
lục đạo, không có đường ra. 
Nguyên nhân chúng sanh chịu 
sự sự luân hồi trong khổ quả là 
do 12 hoàn tiết câu thúc, nếu 
đoạn dứt vô minh ngay lập tức 
12 hoàn tiết hoàn toàn đoạn diệt. 
Nếu muốn thoát khỏi khổ cảnh 
chỉ cần chúng sanh phản tỉnh 
nội tâm, tự cầu tịnh hóa, phá trừ 
vô minh, chứng được giải thoát. 
Trên thực tế cho thấy, cái khổ về 
tâm linh của con người không 
phải do nguyên nhân xã hội mà 
là do con người vô trí đối với cái 
duyên quá khứ mà đẩy đưa đến 
quả hiện tại. 

Đức Phật đã từng phủ nhận, 
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Ngài không phải là người sáng 
thế, cũng không phải là người có 
thể ban phước giáng họa. Ngài 
cũng không thừa nhận Ngài có 
thể vứt bỏ vĩnh viễn nhân quả báo 
ứng cho con người, cũng không 
chịu vấn đề thiện ác do con người 
gây ra. Duyên khởi luận của Phật 
giáo cũng phủ nhận Thần và tư 
tưởng Phạm thiên của Bà-la-
môn giáo. Tín ngưỡng đặc trưng 
của Phật giáo là y vào tự thân 
cải thiện tu hành. Từ lý Duyên 
khởi mà đưa đến kết luận: tất cả 
sự vật chỉ tồn tại trong ý nghĩa 
tương đối, không thể vĩnh viễn 
trường tồn. Nhân sinh khổ là do 
vô minh loạn động, chấp trước 
tự ngã, truy tìm sự vĩnh hằng 
của sự vật, mà tạo thành đau 
khổ không dứt. Chúng ta sống 
quá lâu trong thành kiến và định 
kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu 
mạn đứng chen chân trong ngôi 
nhà bản ngã; đến một lúc, chúng 
ta cần phải bước ra khỏi cửa để 
được ngắm nhìn toàn bộ sự mênh 
mông và bát ngát của đất trời, 
của vạn vật; do đây, mỗi người 
chúng ta chỉ cần đối lập với vô 
ngã, hiểu rõ lý duyên sanh, cái 
khổ từ đây sẽ chấm dứt. Điều này 
chứng tỏ, tín ngưỡng Phật giáo 
không mang tính quyền uy, chỉ 

thuần nhất tinh thần tự do trong 
đạo đức, lấy Phật-đà làm biểu 
tượng, lấy giới luật làm tông chỉ 
tu hành, lấy tinh thần lục hòa làm 
quy tắc, cải thiện thái độ và tư 
tưởng của mình trong đời sống 
thường nhật. Đức Phật là người 
thành lập giáo đoàn, trong đó mỗi 
thành viên Tăng-già điều phải 
biết tuân thủ trật tự, quy tắc, điều 
chỉnh thái độ của mình trong tinh 
thần tôn trọng tập thể, có như 
thế, mỗi vị Tăng-già sẽ đạt được 
kết quả mỹ mãn do minh tạo ra, 
đoàn thể Phật giáo sẽ mang đến 
cái đẹp cho cộng đồng và làm 
đẹp bộ mặt Phật giáo trong lòng 
nhân loại.

Động cơ và giá trị quan 
trong tín ngưỡng Phật 
giáo

Giá trị quan do nhiều góc độ, 
nhiều tầng lớp, và do mỗi suy 
nghĩ của con người mà cấu thành 
giá trị quan sai biệt. Các nhà tâm 
lý học, xã hội học đối với việc 
nghiên cứu giá trị quan không 
đồng góc độ, nhưng cũng có thể 
tổng kết những quan điểm chủ 
yếu. Kluckhohn cho rằng: Giá trị 
quan là nguyên lý có đầy đủ mô 
thức hóa, là ba nhân tố hỗ tương 
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tác dụng: 1) nhận thức của con 
người; 2) tình cảm con người; 3) 
phương hướng của con người. 
Ngoài ra, Dương Đức Quảng 
cũng cường điệu giá trị quan bao 
gồm: nhận thức, tình cảm và ý 
hướng; trong ba loại này phân 
thành: giá trị mục tiêu, giá trị 
bình luận và giá trị thú hướng4. 
Học giả Perry đem giá trị quan 
phân thành: giá trị quan kinh 
tế, giá trị quan đạo đức, giá trị 
quan xã hội, giá trị quan chính 
trị, giá trị quan thẩm mỹ, giá trị 
quan tôn giáo, giá trị quan vật 
chất, giá trị quan tri thức, giá trị 
quan chuyên nghiệp và giá trị 
quan tình cảm. Hoàng Hy Đình 
lại phân giá trị quan thành: giá 
trị quan nhân sinh, giá trị quan 
chính trị, giá trị quan đạo đức, 
giá trị quan chức nghiệp, giá trị 
quan thẩm mỹ, giá trị quan hôn 
nhân, giá trị quan tôn giáo, giá 
trị quan tự ngã, giá trị quan trong 
mối quan hệ và giá trị quan hạnh 
phúc.5 Trong đó, giá trị quan tôn 
giáo là giá trị cao nhất vượt thoát 
cuộc sống hiện thực tầm thường 
4. Dương Quang Đức, Giáo dục quản 
lý, NXB Giáo dục Thượng Hải, Trung 
Quốc,1997
5. Hoàng Hy Đình, Nhận thức tâm lý học, 
NXB Giáo dục Tứ Xuyên, Trung Quốc, 
1994

và đưa con người đến cảnh giới 
chân thiện. 

Đến thế kỷ này, kinh tế xã 
hội có phần khả quan, con người 
có thể thỏa mãn hơn về vật chất 
so với 20 năm về trước. Thế 
nhưng, khổ đau của con người, 
vấn nạn của xã hội, môi trường 
ô nhiễm… ngày càng tăng. Ở 
các quốc gia chậm cũng như 
đang phát triển ngày càng có 
nhiều dịch bệnh, đói nghèo, trẻ 
em bỏ học… vẫn đầy dẫy những 
tệ nạn con người như hàng hóa, 
bị phân biệt đối xử, v.v… Tiện 
nghi vật chất trong sinh hoạt 
ngày càng nhiều nhưng môi 
trường bị hủy hoại trầm trọng, 
làm cho khí hậu thay đổi, địa cầu 
nóng lên, thiên tai bất thường, 
động đất sóng thần thường xảy 
ra làm thiệt hại mạng sống và 
tài sản con người không thể kể 
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siết... hơn nữa một số người vì 
công việc không thuận lợi hay vì 
mâu thuẫn gia đình, tuổi trẻ tình 
duyên trắc trở họ bèn nghĩ đến 
tự viện hay giáo đường là nơi họ 
có thể tìm được sự nguôi ngoai 
tâm hồn. Điều này cũng có thể 
xem là động cơ khiến con người 
bắt đầu tìm đến tín ngưỡng. Vì 
tín ngưỡng có nhiều hình thức 
và góc độ cảm nhận khác nhau. 
Nếu như con người không hề 
gặp phải những trở ngại tinh 
thần hay những khúc mắc tâm lý, 
không trắc trở công việc người 
ta ít khi tìm đến tín ngưỡng, chỉ 
khi cùng đường, họ liền nghĩ đến 
năng lực của Phật, Bồ-tát có thể 
khiến họ thoát khỏi tâm trạng bất 
an. Nhưng giá trị quan Phật giáo 
cho rằng: Con người muốn thoát 
khổ không cần tìm đến bất kỳ đối 
tượng nào mà chỉ cần biết khống 

chế hành vi, thái độ của mình 
từng giờ từng khắc ngay trong 
cuộc sống thường nhật, lựa chọn 
cho mình phương hướng tốt đẹp, 
phân biệt thiện ác, chánh tà, chân 
ngụy mới có thể ly khổ đắc lạc. 
Nơi bình yên và an ổn nhất mà 
con người có thể quay về là “tâm 
linh”, chỉ cần con người quay 
về tâm linh là đến được bến bờ 
hạnh phúc. “Đến một lúc nào đó, 
chúng ta hiểu được sự thật của 
niềm vui không phải là ở đỉnh 
vinh quang, hay ngon núi ngập 
hoa vàng mà chính là từng bước 
chân thảnh thơi và được ngắm 
hoa cỏ dại trên đường, chúng ta 
chợt nhận ra rằng: hạnh phúc 
không phải ở đâu xa mà chính là 
sự mãn nguyện trong từng phút 
giây hiện tại.”

Công năng tín ngưỡng 
Phật giáo ảnh hưởng 
trong xã hội đương đại 

Mặc dù có nhiều đạo giáo và 
hình thức tín ngưỡng khác nhau, 
nhưng hình ảnh Bồ-tát Quán Thế 
Âm trong Phật giáo vẫn là biểu 
tượng của sự tín ngưỡng cao độ. 
Những thanh thiếu niên hiện nay,  
phần nhiều các em chưa có tín 
ngưỡng và chưa cảm nhận được 
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giá trị tín ngưỡng thế nhưng vẫn 
xem Phật, Bồ-tát là những người 
có thể bảo vệ các em tránh những 
điều bất như ý. Trong tín ngưỡng 
dân gian hình ảnh Bố-tát được 
xem là “lạc thiện hảo thí” nghĩa 
là ban bố niềm vui. Do vậy, thói 
quên của người dân khi chuẩn 
bị làm một việc gì, họ điều thắp 
hương khấn cầu chư Phật phù hộ 
cho họ thuận buồn xuôi gió. Giới 
kinh doanh lại càng xem việc tín 
ngưỡng Phật tổ là điều may mắn 
đem lại phước lành, mua may 
bán đắc; những người đi biển 
cầu Bồ-tát chở che tai qua nạn 
khỏi; các em học sinh đến kỳ thi 
cử rủ nhau cùng đến chùa thắp 
hương cầu Phật phù hộ… Tất cả 
hình ảnh ấy đều là hình thức của 
việc tín ngưỡng. 

Ngoài những điều trên, tín 
ngưỡng Phật giáo còn là động 
lực khiến con người thoát ly khổ 
não, công năng tín ngưỡng Phật 
giáo tìm đến thú vui tinh thần 
cho cuộc sống. Từ trong bản 
chất của cuộc sống mà nói, con 
người có thể chấp nhận cái khổ 
vật chất nhưng lại không thể chịu 
đựng cái khổ tinh thần, cái khổ 
tinh thần dễ dàng đưa con người 
vào đường cùng không có lối 
thoát, thậm chí có thể khiến con 

người dễ dàng mất đi sinh mạng 
khi họ không tìm ra chỗ nương 
tựa. Giáo lý đạo Phật cung cấp 
cho ta cái nhìn trí tuệ qua mọi 
hình thức trong xã hội. Phật giáo 
không cố chấp, bảo thủ cứng 
nhắc để xa cách quần chúng; 
cũng không mù quán bám theo 
đức tin lệch lạc của quần chúng 
để mình tồn tại. Đạo Phật có thể  
chuyển hóa xã hội, chuyển hóa 
tín ngưỡng quần chúng theo một 
tuệ giác chính đáng. Với tuệ giác 
đó, Phật giáo mới tồn tại và phát 
triển khắp mọi nơi. Nắm vững 
như thế, một tu sĩ sẽ không cảm 
thấy có chướng ngại khi hoằng 
pháp, đặc biệt là nơi vùng sâu 
vùng xa, không bị chống đối 
bởi ngoại pháp còn xa lạ với 
đạo Phật, mà còn hòa nhập, hóa 
giải đồng hành như từng đồng 
hành với Khổng và Lão giáo. 
Thế nên tín ngưỡng Phật giáo là 
sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa 
của đạo Phật là chuyển hóa tâm 
hồn con người, chuyển khổ đau 
thành hạnh phúc, chuyển phiền 
nào thành an lạc, chuyển hận thù 
thành tình thương, hóa giải và 
đưa con người đến sự cảm thông, 
để từ đó mỗi người đều biết mở 
rộng lòng đón nhận những điều 
không như ý đến với mình. Giá 
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trị quan Phật giáo là đưa con 
người đến con đường tâm linh 
tuyệt vời, nơi mảnh đất tâm linh 
ấy không có bóng dáng của sầu 
bi, chỉ toàn là cảnh sắc tươi đẹp 
và tâm hồn trở nên thanh thản 
nhẹ nhàng. Tín ngưỡng Phật giáo 
còn là dòng nước thanh lương có 
thể cuốn trôi bao hệ lụy tinh thần 
giúp con người thanh thản trong 
công việc và hoàn thiện mình 
trong cuộc sống.

Tín ngưỡng Phật giáo là niềm 
tin trên cơ sở khoa học. Bản chất 
của cuộc đời không hề nhuốm 
màu đau khổ, con ngươi sở dĩ 
đau khổ là do tâm thức đối diện 
với sự vật mà phát sanh khái 
niệm sai biệt, chấp ngã chấp 
pháp, chấp chân ngụy, chấp bỉ 
thử, thành ra khổ đâu triền miên. 
Tín ngưỡng Phật giáo là nơi con 
người có thể nương tựa, một sự 
nương tựa có giá trị cao nhất, 
sự nương tựa không chỉ xoa dịu 
nỗi đau tâm lý cho con người 
mà còn là hòn đảo bình yên nhất 
không có sự hơn thua, thù hận. 
Giá trị tín ngưỡng chân chánh 
giúp con người tìm thấy trí tuệ 
nơi tự thân, khi trí tuệ đã khai 
mở là con người bắt đầu thay 
đổi tham vọng của mình bằng sự 
rộng lượng, thay đổi sân si bằng 

đức từ bi, ngay lập tức con người 
sẽ cảm nhận hạnh phúc không ở 
đâu xa mà là ngay nơi hành động 
đã được thay đổi và cải thiện. 
Đạo Phật kêu gọi con người 
“hãy mang tài nguyên vô tận về 
lòng từ, bi, hỷ, xả của bạn ra để 
xoa hết tất cả những nỗi khổ đau 
mà chúng ta đã vô tình hay cố ý 
tạo ra cho nhau từ bấy lâu nay. 
Thế giới này sẽ đẹp biết bao khi 
chúng ta mang những thứ sẵn có 
ấy trong ta để làm cho bạn và thế 
giới chung quanh được trở nên 
hạnh phúc”.■ 

Tài liệu tham khảo:
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影响[J].浙江:浙江师范大学教育学
院教授,2007:113-116.
[2] 楼宇烈. 中国佛教思想资料选编
［M］.北京: 北京中华书局，1992,
第四卷（第1册）. 
[3] 方立天.佛教哲学教义［M］.中
国人民大学出版社，2002.
[4] 张纪梅，许树村，常存库.佛
教—— 一种特殊方式的心理治疗[J].
医学与哲学,2002.
[5]陈超.论佛教伦理对构建和谐社
会的价值[J].福建:福建教育学院政
史系,2009: 27-30.
[6]李向平.佛教信仰与社会变
迁[M].北京:北京宗教文化出版
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[7]汪建武.论佛教的信仰特征[J].
哲学社会科学版,2005: 53-57.
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Sự vật tồn tại được nằm bên 
dưới của chỉ số cộng và trừ. 

Cộng và trừ là bản chất của tồn 
tại. Tuy nhiên, sự tinh tế của cách 
cộng lại hay trừ đi, không phải 
như 1 + 1 = 2, hoặc 1 – 1 = 0, 
mà chính là do đâu con số 1 tồn 
tại, tức là làm cách nào mà nó thể 
hiện như là con số 1? Muốn có 
sắc như là sắc, thì người ta phải 
cộng hay trừ đi sắc với không, 
chẳng hạn, 1 + 0 = 1. Như vậy 
không, tức là biệt thể để sắc như 
là sắc, để không như là không và 
để không tức, như, bất dị sắc và 
đây là tiến trình quan trọng của 
ngôn ngữ học, sự liên hệ của is, 
as is hay as having. Đã từ lâu lắm 
rồi, ta chỉ được dạy không có 
nghĩa là không có gì, hoặc không 
có một cái gì đó như là tánh. Tuy 

nhiên, như ta thấy, trong phép 
cộng, không, không có nghĩa là 
không có gì cả, hay không là cái 
tánh gì đó, mà ngược lại nó là vị 
trí tự biểu cho tính rỗng không 
của liên hệ. Vị trí, nhà toán học 
M. L. Keedy cho rằng, con số 
không là placeholder, có nghĩa 
rằng trong hệ thống số đếm thập 
phân, biểu tượng ‘0’ này vốn giữ 
lấy một vị trí thay cho dãy số 
thiếu. Số 1 không thể tồn tại, hay 
trong điều kiện ắt có của mình, 
nếu như không cộng với 0.  Hơn 
thế, trong quá trình tiệm tiến của 
tư duy, nếu sắc không được thanh 
lọc bởi không, có nghĩa rằng, dù 
cộng hay trừ với không, thì sắc 
vẫn cứ là sắc – ở cấp độ này sắc 
lại là hiển sắc. 

Một điều kiện “ắt có và đủ”, 

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ LUẬT HẤP DẪN THIỆN ÁC CỦA TÂM THỨC

NGhIệPNGhIệP
■ PhÁP hIỀN cư sỹ

TƯ	TƯỞNG:	Nghiệp:	khoa	học	kỹ	thuật	và	luật	hấp	dẫn	thiện	ác	của	tâm	thức,	■	
Pháp	Hiền	cư	sỹ
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nếu như không có “điều kiện” 
hay duyên không thì nó không 
thành “đủ” được. Trong tận cùng 
của “ắt có”, nếu không có không, 
thì “đủ” không thể hoàn thành. 
Đây là ý nghĩa trọng đại của hệ 
thống Bát-nhã, mà ta sẽ tiến hành 
tách lớp trong tư duy số hay toán 
học của chúng ta, dưới đây.

Quá trình tiệm tiến như vậy, 
nói lên rằng bản chất suy nghĩ 
của con người là bản chất của 
cộng và trừ. Còn khi lũy thừa 
hay được đưa vào các miền 
thắng tấn – chẳng hạn, ở cấp độ 
số nhân – thì không – khiến cho 
sắc là không. Chẳng hạn, 1 ×  0 
= 0. Như vậy, bất cứ hệ thống sắc 
nào khi nhân hay chia cho 0, thì 
hệ thống ấy là không. Cho nên, 
trong Tâm kinh, tiến trình từ “bất 

dị”, không có nghĩa hoặc không 
nên hiểu là “giống nhau”, bởi vì 
“không khác”, không có nghĩa 
là “giống nhau” – thuật ngữ dị 
sanh, có nghĩa là lâu lắm người ta 
mới có thể quy y tam bảo – để rồi 
sau đó, “tức là”, thì lại hoàn toàn 
không có nghĩa là “bằng nhau” 
hay “chính là” trong tư duy toán 
học. Thí dụ, 1 = 0, trong trường 
hợp này, khi cho rằng 1 = 0, tức 
là ta đang ở “quả”, có nghĩa là 
“đoạn nhân”, còn nếu, 1 + 0 hay 
1 – 0, thì có nghĩa là ta “đoạn 
quả”. Chính ở trường hợp vừa 
nêu, Tâm kinh đã thể hiện một 
chuỗi cấu trúc toán học, mà trên 
hết là tính “nhân quả đồng thời” 
của Pháp tính. Chỉ khi nào thể 
nghiệm được toán học, thì người 
ta mới thể nghiệm được các biến 
cách của tiếng Phạn, và mới thể 
nghiệm được tính nhân quả đồng 
thời mà không cần đến sự tồn 
tại hay cách can thiệp của ánh 
sáng. Bởi vì, nếu minh dụ cho 
sự kiện này, như bóng hiện trong 
gương, thì người ta đã vô tình 
loại đi sự can thiệp của ánh sáng 
và phương tiện là tấm gương. 
Do không nhắm đến toán học, 
nên E.Conze cho rằng, “Ngay 
từ đầu của giai đoạn thứ ba, Bát-
nhã ba-la-mật-đa đã y trên cách 
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phát biểu về những mâu thuẫn 
phổ quát làm phương tiện hiển 
đạt tính bất khả thuyết”.1 Bởi vì, 
nếu là bất khả thuyết, thì chỉ còn 
cách là tạo nên hai tuyên bố mâu 
thuẫn cùng một lúc. Bây giờ, 
trong giai đoạn thứ năm, những 
phát biểu về sự tự mâu thuẫn trở 
nên thường xuyên, mạnh mẽ, đầy 
kịch tính hơn. Trong Saptaśatika, 
chúng ta được xác định2 rằng, 
ta (self) chính là Đức Phật, và 
rằng ‘một vị tăng phi luật nghi’ 
có nghĩa là ‘một vị A-la-hán đã 
dứt trừ lậu hoặc’; và rằng, ‘năm 
tội ngũ nghịch’ thì lại đồng nghĩa 
với ‘giác ngộ’. Trong Kinh Kim 
Cang (Vajracchedikā), định thức 
để đồng nhất một thuật ngữ với 
tính đối kháng mâu thuẫn của nó 
được tái thuyết trong nhiều thể 
thức đa dạng, thậm chí hơn cả 35 
lần. Và khối lượng của Bát-nhã 
Tâm kinh (Hṛdaya) được làm đầy 
lên bởi những mâu thuẫn chồng 
chập với nhau”. Mãi cho đến 
Mervin L. Keedy, thì tính “mâu 
thuẫn” này mới được kiện toàn 
bằng một công thức trừu tượng vĩ 
1. Ś iii, 495-502, và P, 136-38. The 
development of  Prajñāpāramitā 
Thought by E. Conze
2. 221-228-9, 231-2.  The development 
of  Prajñāpāramitā Thought by E. 
Conze

đại như sau – nó được gợi hứng 
từ con số ảo và định luật vạn vật 
hấp dẫn của Newton – Fg2 √-1.

 Còn những thành phần kéo 
theo vô hạn trong 1, thực tế, chỉ 
là những thành phần của tư duy 
toán học, chớ chưa phải là những 
con số tự nhiên, hay thành tố 
của những con số tự nhiên – như 
những con số lẻ vô cùng trong 
1 – con số không là một con số 
duy nhất được sử dụng như là 
một chữ số mà tự thân nó không 
phải là một con số tự nhiên.

Tiếc thay! Con số không, 
qua quá trình chồng chập của 
“lý giải”, nó đã thành là “con số 
tự nhiên, nhi nhiên” hay “pháp 
nhĩ như thị” trong lập ngôn của 
tri kiến phàm phu, khi người ta 
không đủ sức diện kiến cùng 
sắc và không đưa nó thành diệu 
hữu.

Ta đang đối diện với một 
vấn đề cực kỳ cam go rằng, 
“phương tiện thiện xảo nào đang 
phát sinh trong quá trình tu tập” 
và thực tế là ta phải vay mượn 
bao nhiêu trong tiến bộ của văn 
minh Tây phương? Khi cho rằng 
“vay mượn là điều không thể 
tránh khỏi”; và rằng, “toán học 
là ngôn ngữ cho phép ta mô tả 
thiên nhiên. Người ta nhiều khi 
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lầm tưởng mà than thở rằng mắt 
mình không tinh, tai mình không 
thính, mà quên cái mấu chốt là 
ngôn ngữ của mình què quặt”. 
(G.s Ngô Bảo Châu – Thanh 
Niên, Xuân Canh Dần)

Như vậy, Cộng và Biệt 
nghiệp của Phật giáo, không thể 
lý giải như là những hành vi tự 
phát; liên hệ không chỉ có nghĩa 
là “cái này y trên cái kia mà tồn 
tại”, cũng không dừng lại trong 
ý nghĩa “tập thể phổ quát hóa 
liên hệ”. Liên hệ còn có nghĩa 
là chúng ta sẽ sở hữu được điều 
gì khi đưa đơn thể tự phát thành 
đơn vị định giá của khoa học và 
kỹ thuật – tư duy để khám phá 
về hạt cơ bản, không có nghĩa là 
hạt cơ bản tồn tại độc lập, mà để 
thấy rằng, nguyên tố trong liên 
hệ của nó sẽ ích lợi gì trong đời 
sống sắc của chúng ta, chẳng hạn 
tế bào ung thư được liên hệ trên 
sự chết của tế bào sống và nó 
là chất liệu cấu tạo nên sự “vô 
lượng thọ” của ta trong hệ sinh 
thái này. Thuật ngữ khoa học kỹ 
thuật không bị hạn chế vào trong 
tính chất máy móc bi hài kịch 
của tay hề Chạt-lô, mà trên thực 
tế, nhìn bằng phương diện ngữ 
nguyên, kỹ thuật, tức là phương 
tiện thiện xảo, còn khoa học tức 

là sự nghiên cứu có hệ thống 
bằng công cụ thực nghiệm, tức 
là văn, tư và tu của Phật giáo.

Khi nền công nghệ máy tính 
đi quá xa hơn sự kinh ngạc 
của loài người, thì những tiếng 
“vọng phẫn nộ” của triết học 
thăng hoa của thời kỳ đầu và 
cuối của thế kỷ thứ 20 mới chịu 
im hơi.  Đừng bao giờ cho rằng, 
những tiến hành khoa học và kỹ 
thuật hay các tiến bộ của chúng 
sẽ đưa toàn nhân loại này tới chỗ 
diệt vong, bởi vì, tính chất vô tư, 
rút gọn của chúng khiến chúng 
tách mình ra khỏi những phạm 
trù “tập thể hóa liên hệ phổ quát” 
và những đơn thể được cho là đủ 
nghĩa của thế gian quy ước. Hẳn 
nhiên, các nhà khoa học hay các 
tu sĩ đã từng được khuyến cáo, 
họ biết dừng lại ở đâu, trong “sự 
nghiệp gánh vác tuệ nghiệp của 
Như Lai” và “hệ sinh thái giác 
ngộ” nào sẽ được xử lý trong 
định hướng đạo đức cho các vị 
ấy. Chính bản chất “khoa học kỹ 
thuật” hay “phương tiện thiện 
xảo và tu tập” đã đặt ngược một 
phản luận – cho duyên khởi – 
[nhân sinh tức nhân diệt] – cái 
gì khiến cho nhân diệt tức nhân 
sinh? Cái gì khiến cho sinh già 
bệnh chết,vv… Nếu như khi đi 
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bằng vòng hoàn diệt, thế thì ta sẽ 
y trên cái gì như là phương tiện 
cho vòng hoàn diệt này. Thay vì 
được diễn sinh bằng những khái 
niệm mơ hồ của triết học và rồi 
theo độ dốc của tâm lý, người ta 
rơi dần vào các chủ nghĩa cực 
đoan: duy linh, duy sắc, kinh 
tế toàn cầu, hậu hiện đại… mà 
điểm cận đáy của nó sẽ là chủ 
nghĩa khoái lạc hay chủ nghĩa 
hành xác cực đoan. Thế nhưng, 
khi đơn thể là đối tượng của tư 
duy khoa học và kỹ thuật, nói 
cách khác hơn, nó là đối tượng 
của phương tiện thiện xảo, thế 
thì, cá thể, cộng thể sẽ chia phần 
cùng cộng nghiệp và biệt nghiệp 
hoặc là nó sẽ chọn được tự do 
theo cái cách tương ưng phổ 
quát và độc lập như chính là 
cách định hướng trong tự thân 
nó. Nói cho cùng, khi quan sát 
duyên khởi, có nghĩa là đưa đơn 
thể vào lãnh vực khoa học kỹ 
thuật và trong đó người ta sẽ rút 
ra được cái gì là tự do tương ưng 
hay tự do chọn lựa làm nền tảng 
cho thị trường tiện nghi thấu qua 
phương tiện thiện xảo. Đây là cái 
cách mà Tây phương tiếp cận với 
học thuyết tánh không của Phật 
giáo, chẳng hạn, khi khảo sát và 
kiểm tra các pháp là không, thế 

thì sự giới hạn của không trên 
sắc sẽ khiến cho người ta chọn 
được một đơn thể phổ quát để 
điều trị cho tính biến mãn hay 
mạn tính của khổ đau và phiền 
não, mạn tính của sinh già bệnh 
chết, bởi vì, không nên sinh già 
bệnh chết, phiền não sầu ưu mới 
tương tục phát sinh, bởi vì tánh 
không, nên việc chọn lựa, thực 
nghiệm có quy mô và quy trình 
không, được xác lập để kiểm 
soát không, trên đà tiến hay thoái 
hóa của cách làm sạch hóa của 
thân và tâm. Chẳng hạn, trong 
khoa tế bào học, cái làm nên sinh 
già bệnh chết, thì cũng chính do 
những tế bào liên hệ cùng các 
trạng thái này, thế thì, người ta 
chỉ có thể tìm không trong sắc và 
sắc trong không như là phần đối 
trị tính lạm phát của không và 
sắc hay chính những tế bào sinh, 
già,vv… ấy, đây là phương tiện 
thiện xảo và kỹ thuật tự do thực 
nghiệm trên mặt vĩ mô và vi mô 
của tu tập và thực nghiệm. Nếu 
không tiến hành thí nghiệm trên 
sắc, thì đừng mong nói không, 
nếu không giới hạn tiềm năng 
không như là một đơn thể (độc 
lập) trong tư duy phổ quát, thì 
đừng mong chứng đắc sắc. 

Sự hoàn diệt trên một chuỗi 
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những liên hệ hỗn độn nhưng 
mang tính trình tự của 12 chi 
nhân duyên này, khiến cho Phật 
giáo đã được quyền tuyên bố 
rằng, mình là một tôn giáo khoa 
học thực nghiệm và nhất là một 
tôn giáo dự tri được những thành 
quả quan trọng của khoa học 
đương đại, thậm chí dự tri được 
các sinh vật ngoài trái đất theo 
hệ “sinh thái giác ngộ”, nói 
chính xác hơn là theo 
hệ “Tạng Như Lai”. 
Tuy nhiên, y trên 
các chuỗi liên hệ 
phức tạp như vậy, 
khuynh hướng 
của Phật giáo càng 
ngày càng đi vào quỹ 
đạo suy diễn tâm lý chủ 
quan hơn là các phát minh và 
kiến lập khoa học kỹ thuật, như 
thế giới mong đợi ở nó và các 
niềm tự hào như bản thân nó đã 
được cho trong kinh điển; Phật 
giáo đã trở thành phương tiện tư 
duy, không phải trên công cụ kỹ 
thuật mà giờ đây, những thuật 
ngữ của nó, được hiểu hoàn toàn 
thuần túy trên mặt văn học và 
các đánh bóng thêm lên, với rất 
nhiều “kỹ thuật” làm mới của 
ngôn ngữ văn học. 

Trải đệm trên những tư duy cá 

nhân chủ quan, Phật giáo ngày 
nay, phải tăng tốc và cố tiếp cận 
với những nền học thuật của 
Tây phương, vừa để “bổ sung 
kiến thức” vừa “lợi lạc” cho việc 
“hoằng pháp” của mình, chẳng 
hạn, nhờ sự tiến bộ của học thuật 
Tây Phương, mà bộ môn Duy 
Thức đã phát triển thành khoa 
Ký hiệu học hay khoa học “lượng 

tử”, để miêu tả về tính bất khả 
tri của các “hạt tâm lý” 

và các “nối kết” cực 
nhanh trong khoảng 
cách “vài tỷ năm 
ánh sáng” chỉ trong 
một sát-na, chẳng 

hạn, như sự tái sinh, 
các hoài vọng tương 

ứng cùng hiện thực trên 
những bộ tập hợp vô nghiệm để 
trở thành hữu vi,vv… và nơi đây 
cơ hồ là một hệ “sinh thái giác 
ngộ” hay một hệ thuộc “Như Lai 
tạng” khi người ta phát hiện rằng 
chính tiềm năng bất tận của vô 
thường, lại là nguồn sống bất 
tận của Như Lai tính hay hệ sinh 
thái của chúng ta, và từ bi thật sự 
xuất hiện như là một thanh bình 
cho toàn thế giới trong mối liên 
hệ của quán chiếu độc lập và đơn 
thể như vậy. Tất nhiên, vì khoa 
Duy Thức được xem như là một 
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tòa kiến trúc của tâm và những 
gì thuộc về ánh sáng của thế giới 
ngoại tại được đưa vào trong 
và thành “cảnh, căn và thức” là 
nhằm nói lên bộ kiến trúc này 
thay cho một “cộng sinh” hay 
“môi trường” của thế giới. Trong 
hầu hết những lý giải của Duy 
Thức, như ta biết, tòa kiến trúc 
này tự mình xây dựng và đặt 
tên cho các công trình của mình 
trên hình thái quy nghĩa cho 
các sự vật theo chiều ngôn ngữ 
học, nghĩa là cơ cấu của miêu 
tả và biện chứng, Duy Thức trả 
lời cho ta biết là tại sao sự vật 
có và rốt cuộc tại sao nhất thiết 
sự vật lại không, như là những 
thực thể rỗng, thế nhưng, DUY 
THỨC chưa cho ta biết, thế giới 
của CẢNH, xuất hiện “nhờ vào 
ánh sáng ngoại tại” trước khi trở 
thành dữ liệu và mô tả với những 
liên hệ. Nếu như, thừa nhận rằng 
thế giới tạo cho sự vật hiển thể 
ở bước đầu tiên là ánh sáng và 
rồi sự vật tái cấu trúc theo hướng 
vi phân của toán học tại tâm, 
thì trong phần “mật ý” của Duy 
Thức, có nghĩa rằng nó không 
phải là không thừa nhận thế giới 
khách quan, ví dụ ánh sáng. 

Tuy nhiên, hệ thống thái 
dương này chính là hệ thống phổ 

nghiệp của chúng ta, nếu như 
ta thừa nhận rằng, sự tương đối 
của ánh sáng chỉ có giá trị tương 
đối trong hệ thống này. Một lần 
nữa, phổ nghiệp được xét là cộng 
nghiệp của thế giới. Một nhận 
thức như thế, sẽ làm sụp đổ mọi 
chủ nghĩa, mọi tín điều và nhất 
là sự sáng tạo cá biệt của cá nhân 
phải được nâng lên qua khỏi 
chính cái cộng nghiệp, để trở 
thành biệt nghiệp của Niết-bàn. 
Chính cái đơn thể này là một thể 
tài cần cụ thể nghiên cứu, sao 
cho “Niết-bàn diệu tâm” phổ 
hiện toàn thế giới.

Trong bài giới thiệu về Duy 
Thức, An Huệ cho rằng, Thế 
Thân là một hành giả chứng đắc 
từng phần trong Duy Thức, vậy 
thì, các phần còn lại của Duy 
Tthức là gì? Cái gì là bên ngoài 
“nắm lá trong tay”, tức cánh 
rừng của đức Phật mà Thế Thân 
chưa chứng đắc? Câu trả lời 
này, đâu chỉ dành cho thế hệ của 
chúng ta, mà nó là trách nhiệm 
“cần chứng thực” của mỗi chúng 
ta, thế nhưng chưa ai “dám” đặt 
ra. Do vì bị cuốn trôi theo học 
thuyết ngôn ngữ, các sở hành của 
tâm [mà thực tế là sở hành của 
sắc], nên Phật giáo, tuy đã trang 
bị cho mình những bản lĩnh cần 
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và đủ, nhưng chưa “đủ” để “nói 
chuyện” với khoa học và kỹ 
thuật của Tây Phương, nói cách 
khác, từ truyền thống khoa học 
kỹ thuật của mình, nhưng trên 
thị trường văn hóa mới này, Phật 
giáo “chưa có ai đoạt giải Nobel” 
trong các công trình khoa học và 
kỹ thuật, cho dù tôn giáo này, 
luôn có nghĩa là tôn giáo hàng 
đầu về trí tuệ. Phật giáo cổ vũ 
cho lòng yêu thương, nhưng giờ 
đây nó bị mất phần trí như vốn 
là một cái cánh trong cặp cánh 
song sinh của tôn giáo mình để 
bay qua các vùng trời như nó đã 
dự tri. Nó chỉ bay qua các vùng 
trời của lý thuyết [nhưng chưa 
toàn hảo để cải thiện triệt để cho 
xã hội, những khai phá của mình 
chỉ là bản sao không hoàn chỉnh 
từ cái đã thật hoàn chỉnh của 
đấng Như Lai], có nghĩa rằng, 
những gì được đức Phật  dạy, đôi 
khi ta đã học một cách rất cực 
đoan], cho dù bản thân mình là 
một tôn giáo luôn được yêu cầu 
là thực nghiệm. 

Hãy làm một thí nghiệm tưởng 
tượng về “căn, cảnh và thức”. 
Chẳng hạn, ta đem một đứa bé 
sơ sinh vào trong phòng tối và 
nuôi lớn chúng như bất cứ đứa 
trẻ nào, chúng ta cho nó “một ít 

ánh sáng” khi cần, nhưng sẽ giới 
hạn trên mặt ngôn ngữ và kết quả 
trên mặt nhận thức của nó sẽ là 
những “yếu tố ngôn ngữ” cho 
các sự vật mà ta đã “dạy” cho 
nó với chút ánh sáng đó, còn cụ 
thể “sự vật” là gì, thì nó không 
thể hình dung, bởi vì dữ liệu ban 
đầu nó đã không được tiếp nhận 
trên ánh sáng, nó chỉ tiếp nhận 
trên mặt ngôn ngữ mà thôi và tập 
khí hay chủng tính các pháp sẽ 
mãi nằm yên, vì ngay từ đầu, nó 
không có “xúc” của ngoại giới. 
Tất nhiên, Duy Thức sẽ biện 
minh trường hợp này, như là 
Nghiệp của nó - một biệt nghiệp 
- dụ như, con cá xem nước là 
tòa lâu đài… thế nhưng, ở đây, 
ta muốn nói đến ánh sáng ngoại 
tại “đập trên thị giác” để tạo nên 
“cái thấy phổ quát như là Cộng 
nghiệp” gắn cùng nhận thức, tức 
là thế giới ngoại tại, duy nhất là 
ánh sáng, như trường hợp đứa 
bé đã cho trong thí dụ trên - biệt 
nghiệp của nó, để nó thấy, chẳng 
hạn, cây quạt máy như là cây 
quạt máy. Ngôn ngữ là một hình 
ảnh toàn phần của sự vật, nhưng 
sẽ chưa đủ nghĩa, nếu như nó 
không xuất hiện qua phương tiện 
ánh sáng trước khi được các hạt 
thức tái cấu trúc. Vậy thì, phần 
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còn lại hay “mật ý” của thức, liệu 
có phải là cái biết như thực về và 
trong thế giới luỡng tính - ngoại 
và nội tại - chăng? Khi chứng 
minh một cách thiện xảo về sự 
tồn tại của các hạt “lượng tử” là 
bất thực, vì chúng phải dựa trên 
nền tảng quan hệ và tương tác, 
thì Duy Thức cũng chứng minh 
luôn là thế giới ngoại tại cũng 
tồn tại “không có ngôn ngữ” và 
nó sẽ được “mô tả” khi liên hệ 
đến tâm và các sở hành, do vậy, 
ngoại giới là bất thực vì nó là 
ngôn ngữ của tâm. Và tôi, theo 
cá nhân mình đây mới là vấn đề 
cơ bản mà Duy Thức muốn nói, 
bởi vì “hệ sinh thái giác ngộ” hay 
Như Lai tạng không chỉ là những 
phôi bào lang thang trong những 
thế giới vi mô mà chúng còn nằm 
và chờ tương tác trong thế giới vĩ 
mô với các vận hành bất tận của 
tâm tạng với từng đơn thể nữa. 
Nếu tiến lên thì chúng là Niết-
bàn, nếu thoái hóa thì chúng là 
sinh tử luân hồi, hỗn độn – hiện 
hành huân chủng tử, khi nào 
“toàn cảnh” được đưa thành chi 
tiết trên các vùng có công năng 
nhận thức, nếu như thị lực, thì 
trước tiên phải là ánh sáng, tức là 
những phần còn lại của cảm quan 
– xúc, thọ, tưởng, tư – thì chỉ là 

ngôn ngữ nhận thức, cái “cụ thể” 
của sự vật chưa thể “hiện toàn 
thân”. Quán là một thuật ngữ 
quan trọng nhất trong mọi thuật 
ngữ hay văn cảnh của Phật giáo, 
bởi vì sự nội quán, mà các mô 
hình được thấu triệt, không chỉ 
ở trên mặt nhận thức hay “uyên 
mặc” mà thôi, người ta còn phải 
thấy chúng qua không gian đa 
chiều nữa – chúng xuất hiện như 
một “bức đại toàn đồ”.

Thời kỳ mà Suzuki đưa Phật 
giáo vào Tây phương theo hình 
thức diễn ngôn Trung Hoa, đến 
giờ ít ai nhắc tới, bởi giá trị hữu 
hạn của nó, như là một khái niệm 
triết học và là một chỗ dựa nào đó 
trong cơn khủng hoảng triết học 
Tây phương của các thập kỷ cuối 
của thế kỷ thứ 20. Nhưng nhờ thế 
mà giờ đây, Phật giáo Tây Tạng 
mới được dịp “toàn cầu hóa” và 
nhất là tinh thần “chuộng khoa 
học và kỹ thuật” của đức Dalai  
Lama.

Hãy tạm chia tay với truyền 
thống tu viện để bắt tay cùng một 
thế hệ tương lai với những hoàn 
hảo rộng mở của mình, và các 
chân trời lý thuyết là một hành 
trang và chúng sẽ là kỷ niệm và 
làm nền tảng cho ta tiến về phía 
trước.
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CHÂN KHÔNG VÀ DIỆU HỮU

Diệu hữu là tính tồn tại mà 
nó được xuất hiện khi nào nó là 
một đơn thể trong nghiên cứu và 
tư duy vô vụ lợi. Nói cách khác, 
khi các pháp được thừa nhận là 
có, thì chúng có bằng tính cách 
tự thoát, vô cầu và không thể chỉ 
bằng ngôn ngữ. Bởi vì, kỹ thuật 
để đưa đến “phương tiện thiện 
xảo”, hay diệu hữu, chỉ có thể 
bằng “phương tiện” hay “thành 
quả cụ thể” hay bằng “ngôn ngữ” 
đã được “đầu tư” – lý thuyết 
có hệ thống và phải được phát 
họa thành không gian đa chiều, 
chẳng hạn, như pháp môn niệm 
Phật. Tuy nhiên, vì không biến tư 
duy thành công cụ cụ thể, không 

đưa giới hạnh vào “những phòng 
nghiên cứu sinh thái”, cho nên 
văn, tư, tu của Phật giáo, một ít 
đã biến thành “chuỗi triết học”, 
“chuỗi tâm lý” và đôi khi, trở 
thành “cực đoan của tôn giáo”  
– Tam pháp ấn như là một chất 
liệu thô, còn nằm nguyên trong 
nhà máy sản xuất hay ở nơi khai 
thác. Một chất liệu thô còn trong 
nhà máy sản xuất, một thành quả 
còn nguyên tại nơi khai thác, thì 
nó không thể đối mặt với thương 
trường “văn minh”, nhất là với 
nền văn minh đương đại và văn 
hóa toàn cầu hiện nay. 

Như ta biết, “tâm sinh ra các 
pháp” qua hình thái ngôn ngữ, 
và nhất là vùng thị quan của ta 
là vùng thị quan “hệ hình cầu” 
và nhận thức, nói cho cùng chỉ là 
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các thang giá trị được xuất hiện 
đồng thời với các đối tượng như 
là một hình ảnh kép của hiệu ứng 
phản thân, một kinh nghiệm với 
những thang giá trị của ta về thực 
tại. Nói cách khác, kết quả của 
nhận thức là kết quả của chiều 
phản ứng sóng, như viên đá rớt 
xuống mặt hồ. Như vậy, rõ ràng 
là thế giới mà ta đang sống, liệu 
chỉ là thế giới của nghiệp, y như 
ngày lễ sabat của Do Thái giáo 
vậy – sự tuần hoàn của những cơn 
sóng. Thế thì, thế gian không có 
sự sáng tạo, hay khám phá sao?

Bởi vì, chúng ta là những 
sinh thể bị lập lại như những cơn 
sóng, chính xác là như một cơn 
sóng, do vậy, cơ cấu đầu tiên của 
Duy Thức là tuyên bố về Nghiệp 
của chúng sinh qua hình thái 
động biến theo các kích hoạt của 
năm biến hành và 18 giới, như 
là quang phổ của hệ di truyền 
thế giới này. Những người được 
Phật giáo ủy nhiệm, đi đến cuối 
của các thập kỷ cuối của thế kỷ 
thứ 20 đã thừa nhận chúng sinh 
vốn bị nghiệp hay khổ đau “định 
tính” và phần “sáng tạo độc lập” 
của chúng thì dành cho những 
tuyên ngôn “tâm lý và triết học”. 
Một cái gì đó, khi người ta cho 
rằng, “sáng tạo” là bất khả, bởi 

vì chu trình của nghiệp vốn là 
“cái bóng” “đè” trên nhận thức 
và tư duy của nhân loại. Một hệ 
thống mới nào đó phát sinh, thực 
chất chỉ là hình ảnh được chiết 
ra từ những hình ảnh khác – tính 
tương quan, hay tính liên hệ, sẽ 
không làm nên bất cứ kỳ tích gì 
– ngoài sự liên hệ của nó. Thực 
trạng này, đã khiến cho phần 
“Tam Vô Tự Tính” của hậu diện 
Duy Thức, trở thành “sáo ngữ” 
người ta chỉ hiểu nó bằng “chiêm 
nghiệm” và không có bất cứ 
“phương tiện thiện xảo” nào để ta 
tiếp cận được cái “Niết-bàn diệu 
tâm” đó - thiện xảo biến thành kỹ 
xảo. Thực trạng này, nếu không 
tìm đến các “pháp tu”, thì người 
ta chỉ “sợ hãi tự do”. Liệu, khi 
tìm đến các “pháp tu”, người ta 
có phải “sợ hãi tự do” một lần 
nữa hay không? Câu hỏi này đặt 
cho các nhà “tu tập tánh không” 
mà thực chất chỉ là cách tập thể 
hóa trong một bộ khung liên hệ 
hay định kiến mà thôi. 

Ngày nay, cái bông sen đó, 
không thể chỉ trao cho một mình 
tôn giả Ca-diếp, mà nó phải được 
đặt trước tầm ngắm và thách 
thức đối với nhân loại, nó phải là 
sự sáng tạo không ngừng, bởi vì 
thành quả của sáng tạo không thể 
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nằm trong ngôn ngữ và nghiệp. 
Thành quả của sáng tạo, cho dù 
chỉ được ứng dụng trong một 
giai đoạn nào đó, rồi nó có thể 
sai, như quy luật của vô thường, 
nhưng sức ảnh hưởng của nó có 
thể lâu xa đến nhiều thế kỷ - chẳng 
hạn, sự khám phá của Newton 
về vạn vật hấp dẫn–đã đưa loài 
người tiến lên bằng những bước 
tiến khổng lồ, bao hàm hầu hết 
mọi lãnh vực tri thức loài người. 
Người ta hiểu được vì sao mưa 
lại rơi, vì sao có sương mù… và 
vì sao có tham ái. Tóm lại, công 
lao của Newton, đem lại cho ta 
một ít hiểu biết về những “huyền 

ngôn” của Phật giáo, sau khi đã 
được khép lại ở thời Lục tổ Huệ 
Năng. 

Quý thầy có đi du học ở bất 
cứ nơi nào trên thế giới này, 
ngày nay không ai đi bộ như ngài 
Huyền Tráng khi xưa, mà phải đi 
bằng máy bay! Đây là công lao 
của Newton. Chí đến, khi xưa 
muốn thỉnh sư đến thuyết pháp 
độ sinh, nếu sư ở quá xa, thì ta 
phải chờ đợi, đôi khi sinh chưa 
độ, thì tử đã gần kề. Do vậy công 
của Newton đã đưa thế giới này 
xích lại gần nhau hơn, phương 
tiện của thuyết vạn vật hấp dẫn 
thật là kỳ diệu, cho đến giờ chưa 
ai phủ nhận.

Sự khám phá chính xác về 
ánh sáng của Einstein đã đưa 
nhân loại đến một hiểu biết tới 
ngưỡng của thuyết Trung Quán 
của Phật giáo và họ – Tây phương 
– đã tước luôn quyền sáng tạo từ 
ngay trên tay những người theo 
Phật. Điều này nói lên rằng, nếu 
ta luôn quy nghĩa cho các sự vật 
bằng ngôn ngữ chủ quan hoặc 
bằng tư duy không sáng tạo, 
thì thế giới “khoa học kỹ thuật” 
muôn đời vẫn là thế giới của Sắc 
mà ta không thể nào chạm đến – 
xét như là diệu hữu – và ta phải 
nương nhờ vào nó với thái độ 
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“thù địch” và “triết học” – xét 
như là chân không – thậm chí, nó 
chẳng liên quan gì hết với “giải 
thoát sanh tử luân hồi” cả. Tuy 
nhiên, bi nguyện phải được thể 
hiện bằng công cụ và hành động, 
chối bỏ thế giới “thiện xảo” này, 
thì bi nguyện chỉ là cố thổ phòng 
những ám ảnh của yếu kém mà 
thôi – thiện xảo biến thành kỹ 
xảo của lập ngôn.  

Trong một bản kinh kể lại 
rằng, khi đức Phật cùng đoàn tùy 
tùng của mình đến một con sông, 
mọi người đều chứng kiến có 
một đạo sĩ đang bay lượn tự tại 
trên sông trước sự thán phục của 
mọi người và nhất là các đệ tử 
Phật, bấy giờ đức Phật gọi vị đạo 
sĩ ấy đến và hỏi, ông luyện được 
pháp môn này mất hết bao lâu? 
Vị đạo sĩ trả lời là mình phải bỏ 
ra bốn mươi năm mới hoàn thành 
nó. Đức Phật mỉm cười và nói, ta 
chỉ cần đến cái này thôi là có thể 
đưa tất cả mọi người qua đến bờ 
bên kia một cách an toàn và tiết 
kiệm…

Đức Phật và đoàn đệ tử mình 
qua sông chỉ với một đồng xu.

Qua câu chuyện này, ta biết 
rằng, phương tiện thiện xảo, phải 
được ứng dụng và thể hiện bằng 
công cụ và hành vi cụ thể, chớ 

không bằng “thuyết pháp suông” 
– tính khoa học kỹ thuật cao cấp 
trong Phật giáo có thể thấy được 
qua đoạn kinh này. Giả dụ như, 
nếu truyền thống Phật giáo, y 
trên, hành và thuyết, thì chắc hẳn 
rằng, ta đã có nhiều “vĩ nhân” 
đạt giải nobel rồi và lúc này, 
ta sẽ không cần phải đấu tranh 
“giành quyền lợi” hay “chật vật” 
tìm đường “đi du học” làm chi 
cho mệt. Cả thế giới lúc này sẽ 
quy ngưỡng ta mà không cần đến 
“thuyết Pháp” làm gì, bởi vì, với 
một đồng xu thôi, ta đã đưa nhân 
loại này qua bờ bên kia của sáng 
tạo và an vui.

Tuy nhiên, một Phật tử, mà 
điểm đến tới hạn của họ chính là 
quả vị A-la-hán, chớ không phải 
bất cứ giải thưởng nào, song le, 
sẽ chẳng có một cực đoan nào 
trên quá trình chứng đắc ấy, luôn 
cả giải Nobel. 

(còn tiếp)
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Năm 2013 là năm kỷ niệm tròn 50 
năm Pháp nạn lịch sử, tai ách mà 

Phật giáo Miền Nam Việt Nam đã phải 
chịu đựng vào năm 1963, tròn 50 năm 
Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị liệt 
thánh tử đạo hy sinh chống lại sự đàn áp 
khốc liệt của chế độ kỳ thị tôn giáo tàn 
nhẫn, phi nhân của Ngô Đình Diệm.

Để đánh dấu tròn nửa thế kỷ một sự 
kiện đáng nhớ trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam hiện đại, thiết tưởng cần tổ 
chức những hoạt động tương xứng để kỷ 
niệm.

đề xuất         NĂM  
BỒ-TÁT QUẢNG ĐỨC

■ MINh ThạNh

2013

TRÁI TIM BẤT DIỆT

Ý	KIẾN:	Đề	xuất	Năm	Bồ-tát	Thích	Quảng	Đức	-	2013	■	Minh	Thạnh
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Từ trước đến nay, Phật giáo 
Việt Nam vẫn thường tổ chức 
các sự kiện định kỳ vào thời điểm 
hàng năm theo hình thức ngày lễ. 
Đơn vị lễ kéo dài nhất có lẽ là 
“tuần lễ Phật đản”.

Việc tổ chức sự kiện đột xuất 
theo hình thức năm kỷ niệm (thí 
dụ tương tự 1000 năm Thăng 
Long Hà Nội, 300 năm TPHCM 
hay “Năm Thánh 2010”… chẳng 
hạn) vẫn còn là một hoạt động 
tương đối mới đối với Phật giáo 
Việt Nam.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 
năm 2008 là sự kiện được tổ chức 
kéo dài đầu tiên ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, sự kiện không đạt đến đơn 
vị thời gian năm. Các hoạt động 
kết thúc sau khi Đại lễ kết thúc 
vào tháng 5 Âm lịch.

Thiết tưởng, đã đến lúc Phật 
giáo Việt Nam tổ chức các sự 
kiện với tầm vóc thời gian là 
năm.

Trước mắt, năm 2013 là năm 
thích hợp nhất với kỷ niệm tròn 
50 năm cuộc đàn áp thảm khốc 
Phật giáo miền Nam Việt Nam 
vào năm 1963, mà phản ứng tiêu 
biểu của Phật giáo thể hiện bằng 
việc tự thiêu của Bồ-tát Quảng 
Đức.

Cách đây nửa thế kỷ, dưới sự 

cai trị tàn ác của Ngô Đình Diệm, 
tại miền Nam Việt Nam, Phật 
giáo đã trải qua những giờ phút 
ách nạn ngặt nghèo, với năm 
1963 là thời gian đỉnh điểm.

Thực chất của hoạt động đàn 
áp Phật giáo miền Nam Việt 
Nam do chính quyền Ngô Đình 
Diệm là hoạt động tổng lực cải 
đạo tín đồ Phật giáo miền Nam 
sang Thiên Chúa giáo La Mã 
trên quy mô nửa nước, mưu toan 
biến miền Nam Việt Nam thành 
một quốc gia Thiên Chúa giáo 
toàn tòng.

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 
chống lại hoạt động bức hại Phật 
giáo miền Nam Việt Nam là sự 
hy sinh của Bồ-tát Quảng Đức, 
vị pháp thiêu thân.

Vì vậy, xin kính đề xuất tổ 
chức sự kiện “Năm Bồ-tát Thích 
Quảng Đức” vào năm 2013.

Vừa qua, Việt Nam đã dành 
cho Bồ-tát Thích Quảng Đức 
nhiều hình thức kỷ niệm xứng 
đáng, như lấy tên ngài cho một 
con đường ở quận Phú Nhuận, 
TPHCM khởi công xây dựng 
tượng đài kỷ niệm ở khu vực 
trung tâm thành phố nơi Hòa 
thượng đã tự thiêu, v.v... 

Việc Phật giáo Việt Nam tổ 
chức kỷ niệm, vinh danh và tri 
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ân Bồ-tát Quảng Đức theo đơn 
vị năm mới có thể là hoạt động 
tương xứng kỷ niệm ngài theo 
thời gian.

Theo thông lệ, năm kỷ niệm 
được hình thành bằng nhiều sự 
kiện, được thiết kế tổ chức liên 
tục trong suốt cả năm. Có thể 
đó là các hoạt động có tính quần 
chúng như đại lễ, hội thảo khoa 
học lịch sử, triển lãm chuyên đề, 
họp mặt chư Tôn đức, cư sĩ lão 
thành là chứng nhân lịch sử, đêm 
thơ nhạc tưởng niệm, v.v…

Cũng có thể là các hoạt động 
truyền thông như xuất bản các 
số báo, tạp chí, sách chuyên đề, 
thực hiện và trình chiếu phim tư 

liệu, sáng tác thơ văn,vv…
Đặc biệt. quả tim bất diệt, di 

vật thiêng liêng của Bồ-tát Quảng 
Đức, sau nửa thế kỷ bảo quản chu 
đáo, có thể đưa ra cho đông đảo 
Tăng Ni Phật tử Việt Nam chiêm 
bái trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại 
này. Việc chiêm bái có thể thực 
hiện nối tiếp nhau trên khắp các 
tỉnh thành cả nước, với những lễ 
cung nghinh nghiêm trang, long 
trọng.

Bồ-tát Quảng Đức không chỉ 
là vị Thánh tăng của Phật giáo 
Việt Nam, mà còn là một vĩ nhân 
của dân tộc Việt Nam, được 
nhân dân cả nước kính ngưỡng. 
Vì vậy, năm Bồ-tát Quảng Đức, 
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nếu được tổ chức đạt yêu cầu, có 
thể là một dịp kỷ niệm chung của 
cả nước. Năm Bồ-tát Quảng Đức 
đồng thời cũng có thể là “Năm 
Phật giáo Việt Nam”.

Đối với sự kiện năm, các 
phương tiện, hình thức phục vụ 
sự kiện như băng rôn, áp phích, 
panô, biểu tượng, v.v… có thể 
trưng bày trong suốt năm kỷ 
niệm. Đó là điều rất có lợi cho 
Phật giáo Việt Nam.

Năm Bồ-tát Quảng Đức cũng 
là thời gian tương xứng, thích 
hợp để nhắc nhở Tăng Ni Phật 
tử Việt Nam mối họa cải đạo 
với năm 1963 là năm đỉnh điểm 
cưỡng bức cải đạo bằng bạo lực 
ở miền Nam Việt Nam. Đến nay, 
cải đạo vẫn còn là một hiểm họa 
rình rập Phật giáo và dân tộc Việt 
Nam, dưới những mưu kế, diễn 
biến, bề ngoài khoác áo nhân 
đạo, hòa bình nhưng vô cùng 
tinh vi, thâm hiểm.

Bồ-tát Quảng Đức là một biểu 
tượng của sự gắn bó giữa Phật 
giáo và dân tộc. Vì vậy, kỷ niệm 
Năm Bồ-tát Quảng Đức là nỗ lực 
bồi đắp cho mối quan hệ này gắn 
kết hơn nữa, bền vững hơn nữa.

Năm Bồ-tát Quảng Đức là 
hoạt động tổ chức sự kiện ở quy 
mô năm lần đầu tiên, để tiến tới 

Phật giáo Việt Nam tổ chức các 
sự kiện năm tiếp theo, như Năm 
Phật hoàng Trần Nhân Tông, 
cũng như các năm kỷ niệm chư 
vị tổ sư hữu công Phật giáo Việt 
Nam.

Năm 2013 cũng là thời điểm 
thích hợp để Phật giáo Việt Nam 
học tập, tiếp nhận các hình thức 
tổ chức sự kiện phong phú sẽ 
diễn ra vào Đại lễ 1000 năm 
Thăng Long – Hà Nội, để vận 
dụng cho ngày lễ của mình, vừa 
đủ cho thời gian chuẩn bị cần 
thiết 2 năm.

Thời điểm bắt đầu “Năm Bồ-
tát Quảng Đức - 2013” có thể bắt 
đầu vào dịp Phật đản năm dương 
lịch 2012 và kết thúc vào ngày 
Bồ-tát vị pháp thiêu thân tròn 50 
năm, vào năm 2013.

Chúng tôi xin kính đệ đạt đề 
xuất tổ chức “Năm Bồ-tát Quảng 
Đức - 2013” như trên lên chư 
tôn đức và Tăng Ni Phật tử Việt 
Nam, với lòng mong muốn đền 
đáp phần nào đại ân mà những 
người con Phật hôm nay đã thọ 
nhận từ sự hy sinh cao cả của 
Bồ-tát Quảng Đức.■
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Đúng hẹn… đất trời rộng bốn phương
Bút gieo câu chữ tự tình vương
Môi em hé nụ duyên Từ Thị
Lòng mẹ thơm nguồn giải thoát hương

Hoa lã cánh mừng mai hửng nắng
Chim buông tiếng ngợi sớm tan sương
Thơ Xuân náo nức truyền tâm cảm
Hạnh phúc thanh thơi vạn nẻo đường.

• Hạnh Phương

Tâm Xuân
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Tên làng là Teng Nong mà 
nói theo âm người Kinh là Trăng 
Non, cái tên như gợi hình ảnh một 
mảnh trăng lưỡi liềm, ánh trăng 
còn mờ nhạt, khiếm khuyết trên 
bầu trời lấp lánh sao đêm nhưng 
ánh trăng ấy vẫn có thể soi sáng 
cho đường làng quê bé nhỏ. Cái 
tên ấy cũng làm liên tưởng về 
ánh Đạo đang tỏa chiếu cho bà 
con trong làng. Bởi từ khi các bố 
các mẹ, thanh niên nam nữ và cả 
thiếu nhi làng Trăng Non biết đi 
chùa thì cuộc đời của họ đã được 
sáng hơn trong sự bao dung của 
thầy và sự đùm bọc chia xẻ của 
đạo hữu Phật tử xa gần.

Một buổi chiều cuối thu, khi 
nắng đã nhạt nhòa dưới bóng 
mây thấp, mấy thầy trò được anh 
già làng Rmah Póp đưa về thăm 
Trăng Non. Đó là một ngôi làng 
nhỏ của người Gia Rai trên địa 
bàn huyện Chư Sê, xã Phú Nhơn, 
tỉnh Gia Lai. Làng nằm khuất 

LÀNG TeNG NoNG 
TRONG ÁNH ĐẠO

■ TÂM QUẢ

Người Gia-rai tấu cồng chiêng quanh con trâu trước lễ hiến sinh

dưới một thung lũng, lấp ló trong 
các tàng cây, lũy tre. Làng cách 
quốc lộ 14 chừng 3-4 km thôi, 
nhưng sinh hoạt của bà con gần 
như không mấy ảnh hưởng nếp 
sống đang phát triển, đang đô 
thị hóa dần lên của người kinh 
nơi đây. Họ vẫn sống âm thầm, 
lặng lẽ mà giữ gìn bản sắc dân 
tộc lâu đời của mình. Nhiều em 
bé đã được đến trường học tiếng 
Kinh. Thầy cô giáo người Kinh 
dạy, học chung chương trình tiểu 
học, trung học cùng người Kinh 
nhưng về nhà cũng chỉ dùng tiếng 
Gia Rai với ông bà cha mẹ, làng 
xóm. Ai đến thăm hỏi các em 
đều e dè trả lời bằng tiếng Kinh 

SỐNG	ĐẠO:	Làng	Teng	Nong	trong	ánh	Đạo	■	Tâm	Quả
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như là không biết tiếng Kinh vậy. 
Trẻ em còn có ý thức giữ gìn cội 
nguồn thiêng liêng của bộ tộc 
mình huống là người lớn. Nhà 
cửa trong làng được xây dựng 
theo hàng lối và có những ngõ 
xóm nho nhỏ; một số nhà sàn đặc 
trưng còn giữ lại đan xen với một 
số nhà mới xây bằng gạch không 
tô trát, thấp bé. Người đồng bào 
vẫn chưa biết giữ gìn vệ sinh môi 
trường bởi heo, bò còn nuôi dưới 
nhà sàn hoặc thả rong quanh nhà. 
Có nhà còn khuất trong vườn 
tiêu nên ẩm thấp, nhiều muỗi 
mòng. Từ người lớn đến trẻ con 
vẫn ăn mặc phong phanh, cũn 
cỡn đi dép thô, còn em nhỏ vẫn 

chân đất, đầu trần, tóc vàng hoe 
và bết từng mảng do mồ hôi kết 
với bụi đỏ trong cuộc rong chơi 
chạy nhảy khắp làng.

Khách đến thăm cảm thấy se 
lòng khi liên tưởng cuộc sống 
của người Kinh ở nông thôn với 
người đồng bào còn nhiều cách 
biệt, chợt nghĩ kiếp người như 
nhau, cùng sống trên môt địa 
bàn tại sao nhiều kiếp đời còn 
khác nhau như vậy? Phải chăng 
nghiệp báo, phước duyên nhiều 
đời gây tạo khác nhau rồi mà tình 
đời đối đãi vẫn chưa bình đẳng? 
Tuy nhiên theo già làng cho biết 
thì cuộc sống của bà con đã thay 
đổi hơn xưa rồi đó.
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Bây giờ, trước khi đi chùa đã 
có tắm gội, thay áo quần sạch, em 
bé cũng thế. Mọi người khi nhận 
tặng phẩm từ đạo tình của Phật 
tử phương xa đã biết lễ phép cám 
ơn, nhất là biết chấp tay búp sen 
chào đáp. Thấy thầy trò chúng 
tôi vừa xuống xe, không ai bảo 
ai mà người lớn đến trẻ em đều 
tự giác dừng công việc, chấp tay 
cúi đầu chào, miệng niệm Phật Di 
Đà. Thầy đáp lễ: A DI ĐÀ PHẬT 
nhưng các em nhỏ lại đồng loạt 
niệm to cả câu: Nam mô A DI 
ĐÀ PHẬT khiến chúng tôi rất 
vui mừng bởi cảm như ánh từ 
quang của chư Phật đã trải cùng 
khắp và bà con đồng bào cũng 
đã mở lòng đón nhận. Có một số 
ít người không hưởng ứng việc 
đem ánh sáng Phật pháp về làng 
vì cho cho rằng chỉ mất công, bởi 
có mang bao nhiêu gạo mì đến 
chia xẻ cũng không đủ, khi dùng 
hết thực phẩm họ cũng quên câu 
niệm Phật mà thôi. Nghĩ vậy là 
chưa công bằng với một số làng 
mà chúng tôi có dịp đi thực tế. 
Khi bà con đồng bào đã biết niệm 
Phật là mình đã gieo được chủng 
tử Bồ Đề vào tâm thức họ rồi 
hoặc là đã cuốc xới giúp họ cái 
tánh Phật trong họ mà vô minh 
dày quá, phủ lấp lâu rồi thì một 

ngày nào đó họ sẽ giác ngộ để tự 
chuyển hóa nếp sống, tư tưởng 
si mê mà giải thoát khổ đau của 
kiếp người chứ? Họ sẽ có thêm 
tư lương cho cuộc đời mình mà 
biết chùn tay hơn khi săn bắt, sát 
sinh. Vì bản năng sinh tồn theo 
qui luật của đại ngàn là “mạnh 
được yếu thua”, người đồng bào 
cần thịt thú để nuôi thân cũng 
như cần giết thú để tế lễ cầu xin 
cho mạng sống của mình... Họ 
quen phá rừng, khai hoang rẫy 
mới theo tập quán du canh du 
cư... đều là do vô minh, trí tuệ 
chưa khai mở, làm sao biết cách 
hạn chế ác nghiệp? Nay nhờ biết 
đưa câu niệm Phật vào tâm, thì 
thiện nghiệp sẽ đến mà xa lìa dần 
tập khí muôn thuở kia là quý hóa 
lắm rồi. Nhìn những nét mặt hiền 
hòa, chất phác của bà con đồng 
bào, với nụ cười ngây ngô nhưng 
ánh mắt lại sáng ngời lên khi 
niệm Phật mình tin rằng khi xả 
báo thân này họ sẽ được chuyển 
nghiệp lành mà không còn bị tái 
sanh vào vùng biên địa hạ tiện dễ 
gây ác nghiệp như trong đời hiện 
tại.

Tập quán của bộ tộc họ là 
thích uống rượu, uống quanh 
năm trong mọi hoàn cảnh, vào 
lễ hội cúng Giàng, lúc tạ mùa 
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và cả khi ma chay; nam nữ phụ 
lão đều cùng nhau uống say bí 
tỉ, lướt khướt… vẫn còn uống, 
cho nên bao oan trái, tội vạ xảy 
ra trong cuộc rượu với người say 
thì chẳng lạ gì. Đức Phật dạy 
Phật tử năm giới cấm, giới cấm 
uống rượu đứng thứ năm nhưng 
nó chính là tác nhân của bao tội 
lỗi sát sanh, tà dâm, trộm cắp, lừa 
dối... thì nhiều người đã chứng 
nghiệm. Từ ngày làng Teng 
Nong theo đạo Phât, biết nhắc 
nhau đi chùa, vui vẻ ăn cơm chay 
ở chùa thì những tập quán và cả 
tập khí xưa đã chuyển từ từ, chút 
chút rồi. Đám thanh niên nam 
nữ có đến chùa, ngồi chơi hoặc 
nghe thầy trò chuyện, khuyên 
bảo cũng uống ít đi và giảm bớt 
đánh đập nhau khi tức giận. Thật 
ra, nếu được thường xuyên gần 
gũi các bậc thiện tri thức họ sẽ 
khai tâm mở trí để biết tu học 
như người Kinh vậy. Bà con nơi 
đây rất cần những vị đạo sư có 
lòng bi mẫn đối với họ. Trẻ thơ 
cũng cần người dìu dắt tâm linh, 
đặc biệt các em nhỏ rất dễ dạy và 
thật thà. Mỗi khi được phát quà, 
các em đều e dè khép nép không 
tranh dành với bạn, em nào nhận 
rồi mà còn được phát lại, các em 
sẽ lắc đầu cho biết đã có rồi và 

chỉ tay về phía những bạn còn 
ngần ngại đứng ngoài hàng chưa 
được quà. Nếu được nuôi dưỡng 
trong ánh đạo, chắc chắn những 
em này sẽ là những nhân tố tốt 
đẹp giúp bản làng thay đổi theo 
hướng tích cực. Tiếc thay, các 
hoạt động từ thiện đến với bà 
con đồng bào chỉ mới cứu đói cái 
thân trong thời gian có hạn còn 

phần tâm linh vô hạn vẫn còn 
hoang vu đầy cỏ dại...

Hoàng hôn xuống thấp rồi, 
trăng non đã lấp ló cuối làng. 
Chúng tôi phải từ giã làng Teng 
Nong. Người lớn cùng trẻ em 
đều tiễn ra tận ngoài đường, vẫn 
chấp tay ngang ngực, niệm Phật 
cung kính. Xin giữ lại nơi đây 
những ánh mắt thân thương như 
mong ngóng, đợi chờ chuyến trở 
lại của những người con Phật.■
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Sài Gòn vào những ngày gần 
cuối tháng Chạp ngày đêm 

hối hả ầm ào như những đợt 
sóng cuồn cuộn khiến Thạch 
càng cảm thấy rõ hơn sự lẻ loi, 
trơ trọi của mình giữa lòng thành 
phố. Từ ngày được xí nghiệp 
cho nghỉ Tết, lãnh tháng lương 
thưởng và túi xách quà tặng, 
Thạch có thời gian đi rong ngoài 
phố hơn để rồi lần nào quay trở 
về nhà Nhơn cũng với tâm trạng 
ray rức bất an. Chỉ còn mươi 
hôm nữa là đến Tết rồi, nhưng 
Thạch chưa biết mình sẽ đón cái 
Tết ở đâu? Nhìn người, xe qua 
lại tấp nập nhộn nhịp trước mặt, 
lòng Thạch càng hoang mang lo 
lắng. Mọi người bươn chải tất 
bật với bao công việc dồn dập 
cho cái Tết, cho cơm áo, nhưng 
mỗi người đều có một chốn để 
trở về, nhất là vào dịp cuối năm 

Ă N TẾT 
■ MANG VIêN LoNG

để đón chờ năm mới cho dù là 
một túp lều tranh dột nát ngoại 
ô. Còn Thạch? Anh thường lẩn 
thẩn tự hỏi, có ai trong làn sóng 
người đang trôi chảy kia không 
có nơi để trở về trong ngày Tết 
như anh không? Có lẽ có, nhưng 
dù ở gầm cầu, vỉa hè, góc chợ 
hay công viên, họ cũng đều có 
một mái “gia đình”! Thường 
ngày, đạp xe đến xưởng, anh vẫn 
luôn nhìn thấy một “gia đình” 
gồm đôi vợ chồng tật nguyền 
và hai đứa con chui ra chui vào 
nơi túp lều vải thủng rách ở một 
góc công viên mà thầm nghĩ đến 
thân phận mình. Hai hôm liền, 
dù không có việc gì, Thạch vẫn 
ra phố, đi lông bông quanh mấy 
con đường quen thuộc để nhìn 

Ở ChÙA

TRUYỆN	NGẮN:	Ăn	tết	ở	chùa	■ Mang	Viên	Long
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ngó mọi người chuẩn bị đón 
Tết như một kẻ nhàn rỗi thong 
dong…

Nhìn vào những ngôi nhà ấm 
áp ánh đèn, hoa chưng rực rỡ 
hay rộn rã tiếng nói cười thơ trẻ, 
Thạch thèm quá một nơi chốn 
đoàn tụ cho đời mình. Trước đây, 
Thạch cũng mơ hồ nhìn thấy nỗi 
bất hạnh của một kẻ không còn 
nơi chốn sum họp, nhưng cho 
đến lúc này, thì nỗi bất hạnh ấy 
đã luôn hiện ra trước mắt anh 
trong từng căn phố mà anh đã 
đi qua… Người con gái đầu của 
anh có chồng ở tận Vĩnh Long, 
anh không thể về nơi ấy để làm 
buồn lòng con trong những ngày 
đầu năm mới. Còn cậu con trai 
nhỏ đang sống với mẹ ở quê chắc 
cũng mãi vui Xuân, đón Tết với 
bè bạn mà không có thời gian 
để nhớ đến người cha đang lang 
bạt nơi này? Có lúc, Thạch cảm 
thấy dường như tất cả không ai 
biết có sự hiện hữu của anh trên 
cõi đời này? Thạch đã sớm mồ 
côi cả cha mẹ từ thuở lên tám. 
Từ thuở ấy, Thạch trơ trọi giữa 
đời. Làm sao có được một người 
mẹ yêu thương che chở để quay 
về mỗi lần sa cơ, cô độc? Anh đã 
có nhiều dịp để biết rất rõ, ngoài 
tình yêu thương biển trời của 

mẹ cha, anh không thể hy vọng 
nương tựa vào một nơi nào khác 
được nữa!

Hình như Nhơn đã nhận ra nơi 
Thạch nỗi phiền muộn khó nói từ 
vài ngày qua, nhất là khi vợ Nhơn 
bất chợt hỏi ngày nào anh trở về 
quê với gia đình? - Nhơn nhìn 
Thạch, nói giúp bạn: “Ông ấy 
còn quyến luyến thêm vài ngày 
để ăn Tết Sài Gòn sớm mà…”. 
- Thạch cười: “Vé tàu chưa chen 
vào được chị à! Đêm 30 tôi nằm 
ở gầm xe tải có mặt ở nhà là tốt 
rồi!”. Vợ Nhơn tin vậy vì chỉ biết 
Thạch vào Sài Gòn tìm việc là để 
giúp đỡ gia đình ở quê đang gặp 
khó khăn, không hề biết chuyện 
Thạch ra đi vì tờ quyết định cho 
phép ly hôn của tòa án theo đơn 
yêu cầu của vợ anh! Sau gần một 
buổi tâm tình nơi chiếc quán cóc 
đầu hẽm khi gặp lại nhau đầu 
tiên, Nhơn đã đề nghị: “Thôi, cậu 
về ở với gia đình mình, nhà hơi 
chật nhưng không sao. Sài Gòn 
tuy nhiều nhà cao cửa rộng vậy 
chứ khó có chỗ cho những người 
như bọn mình chen vào đâu! À, 
còn chuyện buồn của cậu, chỉ 
hai đứa mình hiểu với nhau thôi, 
không nên cho mấy bà biết thêm 
làm gì cho phiền!”. Thạch im 
lặng. Cảm thấy nỗi bất hạnh của 
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đời mình như một tai ương cho 
người khác? Và anh cũng không 
hề muốn đem nỗi buồn đau riêng 
mình làm phiền lụy cho ai, dù là 
những người thân. Trước khi tìm 
gặp lại Nhơn, Thạch đã đến thăm 
Lộc, Minh, Thân để mong tìm sự 
hướng dẫn, giúp đỡ, nhưng cả ba 
người bạn học đồng hương cũ 
đều khéo léo từ chối nhận Thạch 
về chung sống cho dù chỉ tạm 
thời trong những ngày chờ xin 
việc. Nhà của Lộc tuy nhiều tầng 
rộng vậy nhưng có lẽ sẽ khó có 
thể kê thêm một chiếc giường bố 
vào nơi nào cho tiện giữa chốn 
sang trọng ấy? Minh thì giàu sang 
quyền chức cũng lại càng khó có 
thể thu xếp chỗ nào trống trong 
lòng anh cho Thạch trú ngụ? Còn 
Thân (…). Bây giờ, Nhơn đã hứa 
xin giúp việc cho anh ở xí nghiệp 
bao bì xuất khẩu mà Nhơn đang 
làm quản đốc, lại tự ý yêu cầu 
anh về sống chung với người 
cháu gọi bằng chú đang ở trọ học 
trên căn gác xép nhà anh. Thạch 
vô cùng cảm động, không ngờ 
rằng người bạn thuở nào thời 
trung học láu lỉnh thường quấy 
phá anh, nay lại cưu mang anh 
nhiều đến vậy? Nhưng bây giờ, 
trong những ngày Tết sắp đến, 
anh biết giấu mặt nơi đâu? Giấu 

nỗi buồn nơi đâu giữa cái thành 
phố hoa lệ rộn ràng này?

Người cháu của Nhơn đang 
học ở Bách Khoa cùng ăn nằm 
với anh trên căn gác xép bấy lâu 
hôm qua đã mời anh về Đăk Lăk 
cùng ăn Tết với gia đình cậu ấy. 
Nhưng Thạch đã ngần ngại từ 
chối. Tấm lòng tốt của cậu ấy 
thật đáng quý, nhưng đôi khi 
cũng phải gặp không ít phiền lụy 
của gia đình. Có nên chăng làm 
cho cậu ấy khó xử? Thạch đang 
hoang mang theo từng ngày 
nhẫm tính thì nhận được tin nhắn 
của Sĩ: “Cậu hãy về Tuy Hòa ăn 
Tết với chúng tôi. Bà xã tôi bảo 
phải nhắn tin gấp cho cậu đây!” 
- Thạch bấm máy: “Được vậy thì 
vui rồi! Cám ơn anh chị. Tôi sẽ 
thu xếp ra Tuy Hòa ngay ngày 
mai!”.

Nhà của Sĩ ở trong con hẽm 
nhỏ giữa hai bức tường rào cao 
như một khu biệt lập. Nhà cấp 
bốn cũ kỹ, rộng khoảng 60 mét 
vuông, gồm vợ chồng Sĩ và cậu 
con trai út còn đi học ở Sài Gòn 
mới về và bà mẹ vợ già nua đã 
lú lẫn thường ngồi ở chiếc ghế 
bên hiên nhà cười nói lảm nhảm. 
Trước nhà Sĩ là vuông sân tráng 
xi măng, vài chậu mai đang 
nở, một chiếc lồng chim, một 
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hòn non bộ thấp. Khoảng sân 
nhỏ vuông vức nhưng yên tĩnh 
thoáng mát, vậy cũng đủ ấm 
lòng đôi bạn đời đã luống tuổi 
như vợ chồng Sĩ. Muốn có nơi 
yên tĩnh để viết, Sĩ đã “trổ nóc” 
làm thêm chiếc “chuồng cu” 
bằng ván lợp tôn chỉ vừa kê một 
chiếc bàn thấp, một ghế dựa, và 
khoảng trống chừng 10 mét chất 
đầy sách báo, bản thảo. Nơi tiếp 
khách thoải mái của anh là ngoài 
hiên nhà, che hai tấm màng trúc 
cho đỡ nắng gió, đặt bộ bàn ghế 
kiểu mới. Nhà chật nhưng Thạch 
đã cảm nhận được cái ấm cúng 
sum họp nghĩa tình của vợ chồng 
Sĩ khi vừa mới đặt chiếc xách tay 
ở thềm. Sau đó, Thạch đã chọn 
ngay cho mình cái “chuồng cu” 
nhỏ nhắn ấy cho mấy hôm đón 

Tết sau khi nhờ Sĩ dọn đống sách 
báo bề bộn vào góc phòng. Vợ Sĩ 
là một giáo viên vừa nghỉ hưu, 
chị rất quý đám bạn bè phất phơ 
của chồng, nhất là mấy ông nhà 
văn nhà thơ bất hạnh lang bạt 
kiểu như Thạch. Có được một 
tâm hồn phóng khoáng cởi mở 
như vợ Sĩ để chồng vui vẻ với 
bạn bè và yên tâm ngồi viết, quả 
thật cũng rất hiếm trong thời buổi 
này. Chị có nỗi cảm thông rất tự 
nhiên của người chị, nên Thạch 
đã tìm thấy được một niềm an ủi 
tự nhiên như khi về nhà mình.

Ngay buổi chiều đến nhà Sĩ, 
ăn bữa cơm sum họp đầu tiên 
với gia đình anh, Thạch được 
gặp cô em gái của vợ Sĩ cùng 
đến chia vui, đón khách. “Em là 
Long Nhi - Trần Long Nhi. Thầy 
không còn nhớ em sao?” Cô em 
gái vợ Sĩ nhắc. “Xin lỗi, tôi thật 
sự không nhớ hết!” Thạch cười: 
“Tôi chỉ dạy ở trường Bồ-đề ít 
giờ thôi, thời gian ngắn, mà đã 
hơn mấy mươi năm rồi, đầu óc 
đâu còn tỉnh táo mà nhớ được?”. 
Sĩ góp: “Long Nhi là rồng con. 
Trong lớp đệ tứ, hai giờ văn hay 
sinh hoạt thường lên ngâm thơ, 
ông không nhớ sao?” - “Anh 
nhắc tôi mới nhớ cô học trò đệ 
tứ năm xưa có giọng ngâm thơ 
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giống Giáng Hương! Chà, mới 
dạo nào mà bây giờ đã thế này!” 
Long Nhi nói đến chuyến đi 
Hòa Thịnh ngày mai cùng đoàn 
Gia Đình Phật Tử về chùa Phi 
Lai tham dự buổi cứu trợ, thăm 
viếng chúc Xuân bà con nghèo ở 
chùa Hương Sơn, bên kia đèo núi 
Đó. Thạch đã chộp ngay cơ hội, 
nhìn Long Nhi, cười: “Em cho 
tôi cùng tháp tùng được không?” 
- “Trời ơi, sao lại không? Càng 
đông càng vui mà, thầy?” Vợ Sĩ 
hài lòng: “Chú Thạch lên thăm 
Thầy đi, chắc là Thầy sẽ vui lắm! 
Có dịp ghé thăm vợ chồng tôi, 
Thầy hỏi thăm tình cảnh của chú 
hoài…”. Thạch nhớ lại người 
Thầy tu sĩ đã từng làm Giám 
học ở ngôi trường Bồ-đề mà anh 
cộng tác năm xưa có tâm hồn của 
một nhà thơ đã tạo cho anh bao 
ấn tượng khó quên thuở ấy. Đã 
gần bốn mươi năm rồi, dòng đời 
trôi mãi…

Chùa Phi Lai nằm cuối con 
đường đất nhỏ chạy quanh xóm 
Mỹ Trung, phía trước là cánh 
đồng thoáng rộng trải dài đến 
chân dãy núi Hóc Râm. Bởi vậy, 
chùa luôn đón nhận những cơn 
gió nồm lồng lộng suốt ngày 
đêm vào tháng Chạp. Chùa nhỏ, 
đã được xây dựng từ gần một thế 

kỷ trước nên rêu phong cổ kính. 
Cái trầm tịch yên vắng mà không 
vướng chút u buồn của Phi Lai 
có được là nhờ vào những chăm 
chút săn sóc của Thầy Thiện 
Đạo - trụ trì ngôi chùa, từ ngày 
Sư Phụ vào Nam viễn du hoằng 
pháp. Không gian chùa trở nên 
cao hơn, thoáng hơn và xinh tươi 
hơn, đã có những cây sứ, hoa nở 
bốn mùa, những gốc mít cổ thụ 
xanh lá, và hàng dừa bao quanh 
bờ rào rợp bóng! Trước các dãy 
hiên của nhà Tăng, nhà Khách, 
nhà ăn, dọc theo vách tường bên 
ngoài, được treo lủng lẳng nhiều 
giò hoa Phong Lan nhiều màu 
mà Thầy đã từng ngày cùng đệ 
tử lên nương trồng tỉa tìm kiếm 
được. Rồi hòn non bộ Linh Thứu 
uy nghiêm; cảnh tượng “niêm 
hoa vi tiếu” ngời sáng một góc 
sân, dãy ghế xích đu tự chế bằng 
tre mây dưới hàng cây bạc hà, tất 
cả đã tạo cho Phi Lai một nét đẹp 
giản dị trong sáng… Thạch ngơ 
ngẩn trước cảnh lạ, dường như 
đã quen, mà cũng dường như 
mới mẻ với từng chùm hoa, gốc 
cây, chiếc lá, cánh bướm… Anh 
cảm thấy như đã đi lạc vào một 
cõi tinh khôi nào không có chút 
dính dấp gì với cuộc đời đang trôi 
chảy rộn ràng phiền nhiễu ngoài 
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kia. Thạch tưởng như mình đang 
lọt thỏm vào một thế giới mới lạ 
êm ả khác với thế giới mà anh đã 
từng ngụp lặn bao năm. Thạch 
cũng chợt nhận ra lòng mình 
đang đổi khác, nhẹ nhàng và 
thong dong hơn! Và trước mặt 
anh,  bên cạnh anh, người thầy 
đáng kính năm xưa bao giờ cũng 
nở nụ cười bao dung; những cô 
chú hồn nhiên tốt bụng đang sà 
vào lòng anh như đã kéo Thạch 
lại gần hơn với cảnh chùa, với 
cõi Phật huyền nhiệm rộng mở. 
Chú Trí, nhỏ nhất trong tám 
người, cầm lấy tay Thạch: “Chú 
Thạch có thích đi thăm bà con ở 
chùa Hương Sơn cùng Thầy trò 
cháu không?” - “Có chứ? Dịp 
may hiếm có mà, Chú?” Thạch 
cười lớn, “Khi còn ở trong Sài 
Gòn, tôi đã chờ đợi rồi!” Thạch 
vội nhảy lên ngồi phía sau chiếc 
Yamaha của Thầy đã nổ máy 
đang chờ, lòng cảm thấy lâng 
lâng một niềm hạnh phúc bất ngờ 
đang dâng tràn. Mười chiếc xe 
Honda với mười bao tặng phẩm 
kềnh càng cùng hai chiếc ba gác 
máy chở đầy những bao gạo nối 
đuôi nhau chạy ra cổng…

Buổi chiều trở về chùa, sau 
bữa cơm sum họp rộn rã tiếng 
nói cười, trước khi về lại thị xã, 

Long Nhi hỏi: “Thầy có về cùng 
em không?” 

Thầy Thiện Đạo nhìn Thạch 
cười: “Con về nói lại với vợ 
chồng Sĩ là thầy Thạch ở lại ăn 
Tết với chùa rồi!” Thầy tiếp: “Ở 
chùa nhiều bánh tét tương chao 
lắm phải ở ăn cho hết chứ?”.

Thạch vói tay xé tấm giấy 
lịch treo tường, viết vội: “Xin lỗi 
anh chị, tôi muốn ăn Tết ở chùa 
với Thầy một lần! Đã bao lần ao 
ước bây giờ mới có duyên lành 
này, mong anh chị tha thứ! Sáng 
mồng 6 tôi sẽ cùng thầy xuống 
thăm anh chị và tôi đón xe vào 
Sài Gòn luôn! Chúc anh chị ăn 
Tết vui vẻ!”.

Xếp tấm giấy nhỏ lại, Thạch 
ấn vào tay Long Nhi: “Em trao 
giúp cho anh chị Sĩ nhé! Ba ngày 
Tết thế nào thầy trò mình cũng 
sẽ gặp lại nhau, đúng không?” - 
Long Nhi nhìn Thạch trìu mến. 
Thạch nhìn đứng lên mắt Long 
Nhi, nghĩ nhớ đến cuộc đời sớm 
bước vào cuộc truân chuyên 
góa bụa của nàng mà đau xót, 
nói thầm: “Yêu thương nhau 
thì không còn được bên nhau, 
mà ghét bỏ nhau thì vẫn còn lây 
lất!”.■

Kính tặng thầy Thiện Đạo
Mang Viên Long



90 PHÁP LUÂN ☸ SỐ 71

☸ TÙY BÚT

Thế là đã hai năm hắn ăn tết ở 
xứ người, nơi mà ngày tết không 
phải là ngày Xuân, ngoài trời 
tuyết rơi cóng lạnh. không khói 
nhang, không bánh mứt... 

Dòng người đi lễ chùa đầu 
năm, nam thanh nữ tú, cả những 
cô chú trung niên xếp hàng đôi 
chờ đến lượt mình vào điện Phật. 
Ngôi chùa cổ kính nằm lặng 
lẽ nhưng không kém phần uy 
nghiêm giữa lòng phố thị. Dòng 
người trật tự trong vị trí của 
mình, mỗi gương mặt như đang 
ấp ủ một ước nguyện, một điều 

chí thành nhất cho sự khởi đầu 
một năm. 

Sau hai tiếng đồng hồ xếp 
hàng, hắn vào lễ Phật, bước ra, 
tuyết đã ngưng rơi từ lúc nào. 
Đêm trừ tịch, trăng sáng đến 
ngỡ ngàng, hắn chợt thấy mình 
bập bềnh giữa hai bờ hư – thực, 
quá khứ – hiện tại. Đêm nay là 
đêm trừ tịch hay đêm trăng rằm? 
Đến chùa đón giao thừa hay đi 
lễ Phật vào những đêm rằm của 
ngày xưa? Cái lạnh của tuyết tan 
bị gió cuốn phả vào mặt tê buốt. 
Hắn khẳng định, đêm nay là đêm 

T 
ết  
xứ người

■ khẢI TUệ

TÙY	BÚT:	Tết	ở	xứ	người	■	Khải	Tuệ



THÁNG 01 ☸ CANH DẦN 91

TÙY BÚT ☸ 

cuối năm.
Đã đến năm thứ hai rồi nhưng 

mọi thứ ở đây đối với hắn vẫn 
hoàn toàn xa lạ, có lẽ sẽ không 
thể  nào thiết thân. Hắn cũng 
không mong mình sẽ trở nên 
thấy thiết thân ở xứ sở này, ngoài 
mục đích góp nhặt chút gì cho 
hành trang tri thức trong những 
năm lưu học. 

Tết đến của ngày xưa trong ký 
ức hắn đẹp đến nao lòng. Ngày 
ba mươi bận đến tối mặt nhưng 
đầy tiếng cười, tiếng nói. Phút 
giao thừa, tiếng pháo hoa xen 

lẫn tiếng chuông trống Bát-nhã 
liên hồi trầm hùng vang lên đón 
mừng năm mới. Đêm trừ tịch tối 
đen như mực, nhưng cái đêm tối 
ấy mang đầy tính thiêng liêng, 
ấp ủ bao náo nức của triệu triệu 
con người bởi ngày mai là ngày 
xuân mới với ánh nắng dịu dàng,  
cùng gió xuân hây hây đủ thắm 
hồng đôi má xinh của em nhỏ.

Tết ở xứ người không phải là 
mùa Xuân. Đất Phù Tang này có 
nền văn hóa Á Đông nhưng đã 
đổi lịch Tây từ Duy Tân Minh 
Trị, nên ngày tết ở xứ này đã rơi 
vào trọng Đông. Tết không phải 
Xuân, lạnh đến buốt người! Mặc 
dù Tết, người ta thích chưng vẻ 
đẹp quân tử của “tùng-cúc-trúc-
mai”, nhưng trọng Đông thì 
không có cành hoa mai nào, nên 
chỉ đón Chúa Xuân với tùng-cúc 
-trúc, và đành ngậm ngùi chờ 
đợi vẻ đẹp mùa Xuân với ngàn 
hoa anh đào vào dịp quý Xuân. 
Tất nhiên người bản xứ chẳng ai 
thấy thiệt thòi về điều đó, nhưng 
trong suy nghĩ của hắn ngày tết 
không mai, không đào, không 
những chậu quất chín vàng lủng 
lẳng trái mọng biểu hiện niềm 
ước mơ thịnh vượng của một 
năm là một thiếu sót, một thiệt 
thòi.
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Trăng vẫn sáng ngời, đẹp đến 
nao lòng. Đã lâu lắm rồi, vì tất 
bật nơi phố thị xứ người, bị cuốn 
trôi bởi dòng đời bận rộn, hối hả 
từ sáng đến chiều, tan trường đến 
sở, đêm về loay hoay với từng 
trang chữ, câu văn. Đêm nay 
ánh trăng kia bỗng trở nên huyền 
diệu, như một người bạn cũ lâu 
lắm rồi mới gặp. Đêm phố thị 
yên ắng, bóng trăng rọi trên đỉnh 
đầu, xuyên qua cành cây lấp lánh 
nước bởi tuyết tan. Con đường 
này hắn thường đi sáng chiều 
nhưng hôm nay bỗng thấy thật 
mới lạ. Có lẽ là một năm tất bật 
đã hết, đã bước qua thời khắc của 
năm mới. Ồ! không, trong lòng 
hắn không phải niềm vui Tết, 
không phải khí Xuân. Là một cái 
gì khác, có phải là hắn đã gặp lại 
ánh trăng? Ánh trăng của đêm 
giao thừa. Hắn bật cười thú vị.

Nhà ga xe điện vắng hẳn bóng 
người. Những cửa hiệu, tòa nhà 
cao tầng cạnh nhà ga không làm 
việc nhưng người ta vẫn mở cửa 
sáng đèn để đón chào năm mới. 
Đó đây vẫn có những túi ngủ 
cuộn tròn mà hắn biết đó là tổ ấm 
của những con người vô gia cư. 
Tầng lớp giàu nghèo của xã hội 
này thể hiện rõ ràng nơi nhà ga 
này. Tuy nhiên phần ai biết phần 

người nấy. Trong những kẻ vô 
gia cư kia hẳn cũng có người đã 
từng là giám đốc, lằn ranh giữa 
giàu nghèo, giữa thành công và 
thất bại tuy được nhìn nhận bằng 
con mắt phân biệt với khoảng 
cách xa nhưng hiện thực  chỉ là 
trong gang tấc, trong phút chốc 
biến đổi của vô thường.

Khu kí túc xá hôm nay cũng 
sáng đèn tận khuya. Mọi hôm 
vào giờ này đã im lìm chìm vào 
tĩnh mịch. Nhà bên đám thanh 
niên đàn đúm tổ chức tiệc cuối 
năm, sum vầy tiếng cười tiếng 
nói. Hôm nay là giao thừa mà! 
Hắn chậc lưỡi.  

Sáng mai là Tết. Nhưng hắn 
nghĩ đêm nay cũng nên làm gì 
đó. Hắn bật máy, nhấp chuột định 
mở một bài nhạc xuân. “Happy 
New Year” à không, “Xuân đã 
về” cũng không, “Chúc Xuân” 
không hợp, “Xuân đi lễ chùa” 
cũng không vừa ý, “Xuân này 
con không về”... Hắn tự nhủ 
mình, không nên. Rà chuột hết 
thư mục vẫn không chọn được 
bài nào. Sang thư mục khác, rồi 
chẳng hiểu sao hắn dừng lại ở 
“Moonlight Sonata”…

Ngoài kia, trăng vẫn sáng, đợi 
hết đêm giao thừa.■
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Cao ngất Yên Tử đỉnh
Đá núi chập chùng mây
Bốn mùa trong tĩnh mịch
Hang mây sương phủ dày

Nửa đời phong trần khách
Lên non nằm ngủ say
Giữa đất trời đại định
Bẵng quên bao tháng ngày.

• Mặc Không Tử

Treân ñænh phuø vaân

•	Mặc	Không	Tử
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Tổ chức sự kiện (event) là một 
hoạt động truyền thông, thuộc 
vào loại cổ nhất, nhưng hiện 
nay vẫn còn được sử dụng  rộng 
rãi và vẫn được đông đảo công 
chúng ưa chuộng. Các cuộc hội 
thảo, hội nghị, triển lãm, mít 
tinh… đều là những sự kiện, và 
thuộc lãnh vực truyền thông. 

Tổ chức sự kiện, đó là hoạt 
động tụ tập đông người tới một 
địa điểm, và qua những phương 
thức nhất định, nhằm truyền đạt 
một hay nhiều nội dung nào đó.

Ngày nay, khi các phương 
tiện truyền thông hiện đại đã 
phát triển, truyền hình, internet, 
v.v… vẫn chưa thể thay thế được 
hoạt động tổ chức sự kiện, mà 
chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoạt động 
tổ chức sự kiện. Ở nước ta mọi 
người vẫn thích gặp nhau trực 
tiếp, bất chấp kẹt xe, khói bụi... 
Có thể sự kiện được tổ chức 

trong những khách sạn sang 
trọng, lộng lẫy, điều hòa không 
khí, với tiệc đứng, quà tặng 
hay sự kiện được tổ chức trong 
những nhà thi đấu, nhà triển 
lãm chen chúc người, nóng bức, 
phải mua vé vào xem… nhưng 
nếu khéo tổ chức, vẫn là những 
hoạt động thành công khi thu hút 
được nhiều người tham dự.

Tổ chức sự kiện, đông đảo, ồn 
ả, huyên náo, chen chúc… liệu 
có phù hợp với Phật giáo, tôn 
giáo xuất thế, ẩn dật với non cao 
rừng thẳm?

Ở Phật giáo, tổ chức sự kiện 
có thể coi là có từ thời đức Phật. 
Những bộ kinh lớn được đức 
Phật giảng nói đều là những 
sự kiện, nói theo từ nhà Phật là 
“pháp hội”, với đại chúng tham 
dự đông đảo, nhiều ngàn đến 
nhiều chục ngàn.

Các pháp hội – sự kiện hoằng 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

TRUYỀN	THÔNG:	Tổ	chức	sự	kiện	Phật	giáo	■ Phước	Cường
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truyền chánh pháp đều do đức 
Phật chủ trì. Đức Phật cũng là 
người xúc tiến tổ chức sự kiện 
khi triệu tập đại chúng bằng điều 
mà kinh điển thường gọi là hiện 
tượng điềm lành, sử dụng cả ánh 
sáng hào quang và âm thanh, làm 
chấn động đại địa, thị hiện quốc 
độ bằng phẳng để đại chúng trời, 
người, atula… tụ họp.

Những cuộc lễ tôn giáo cổ 
truyền, trong đó có Phật giáo, khi 
được quảng bá rộng rãi cũng có 
thể coi là sự kiện truyền thông.

Riêng Phật giáo Việt Nam, 
trong thế kỷ XX, nhiều cuộc lễ 
đã được tổ chức theo hướng sự 
kiện truyền thông hiện đại. Đáng 
lưu ý nhất là Lễ Phật Đản từ năm 
1964 đã được tổ chức theo hình 
thức một sự kiện truyền thông. 
Thay vì chỉ có khóa lễ cúng sanh 
thần đức Thế Tôn tại chùa vào 4 
giờ sáng như truyền thống, thì Lễ 
Phật Đản năm 1964 là một cuộc 
mít tinh quần chúng đông đảo 
được tổ chức trên quảng trường 
trung tâm Sài Gòn, với cờ, hoa, 
biểu ngữ, bong bóng. Đặc biệt, 
những phương thức truyền thông 
đã được sử dụng: áp phích, băng 
rôn, thông điệp, diễn văn, v.v… 
Buổi tối có xe hoa, một phương 
thức mang tính chất quần chúng 

cao độ, diễn hành qua hầu hết 
các đường phố lớn ở Sài Gòn.

Như vậy, sự kiện là hoạt động 
truyền thông không mới lạ gì đối 
với Phật giáo. Vấn đề mà bài viết 
này muốn đặt ra là Phật giáo Việt 
Nam làm sao khai thác tốt hơn 
nữa việc tổ chức sự kiện để phục 
vụ hoạt động hoằng pháp.

Sự kiện như một hoạt động 
truyền thông có nhiều loại, nhiều 
cấp độ. Ở đây, chúng ta bàn luận 
theo những khái niệm này.

Phật giáo Việt Nam chúng ta 
đã làm quen với những sự kiện 
định kỳ, như lễ Phật Đản hàng 
năm. Những sự kiện không định 
kỳ cũng bước đầu được tổ chức 
nhiều hơn, thí dụ Đại Lễ Phật 
đản Liên Hiệp Quôc tại Hà Nội 
năm 2008 với rất nhiều sự kiện 
kèm theo như hội thảo, đốt nến 
cầu nguyện hòa bình…

Tuy nhiên để việc tác động 
truyền thông có kết quả và liên 
tục, phân bố đều trong năm, thiết 
tưởng, cần dành sự chú ý nhiều 
hơn.

Phật giáo Việt Nam chúng ta 
chưa có hình thức sự kiện năm 
(thí dụ như so với sự kiện 1000 
năm Thăng Long – Hà Nội; năm 
thứ 70 Cách mạng Tháng Mười 
Nga; hay năm Thánh 2010… 
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chẳng hạn). Sự kiện năm là tổ 
hợp một chuỗi sự kiện tập trung 
vào một chủ đề chính. Sự kiện 
năm có thể tổ chức cách 10 năm, 
5 năm, thường là kỷ niệm tròn 
năm chẵn (đơn vị chục năm). 
Chẳng hạn, năm 2013, Phật giáo 
Việt Nam có thể tổ chức “Năm 
Bồ Tát Thích Quảng Đức” chẳng 
hạn, nhân dịp kỷ niệm tròn 50 
năm Bồ-tát vị pháp thiêu thân.

Sự kiện năm là một mảnh đất 
màu mỡ, mà trên đó, chúng ta có 
thể vun trồng nhiều sự kiện khác 
nối tiếp nhau như mít tinh, hội 
thảo, cầu nguyện đốt nến, hoa 
đăng, triển lãm nghệ thuật, xuất 
bản sách, tạp chí và báo chuyên 
đề, đêm nhạc, hành hương lịch 
sử, thi văn thơ, v.v… Áp phích, 
panô, băng rôn có thể treo giăng 
trong suốt cả năm.

Sự kiện đột xuất có thể được 
lập kế hoạch theo từng địa 
phương. Sao cho một sự kiện 
vừa kết thúc tại địa phương này, 
tự viện này thì sự kiện khác tại 
địa phương hay tự viện khác bắt 
đầu, tạo nên những chuỗi sự kiện 
nối nhau trên phạm vi không 
gian toàn quốc. Và như thế, sự 
kiện Phật giáo là liên tục trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Sự kiện không có nghĩa là 

thời gian hạn hẹp (như sự kiện 
năm) với những chuỗi sự kiện 
cấu thành, sự kiện cũng không 
bắt buộc giới hạn trong một địa 
điểm. Sự kiện có thể là một hoạt 
động di chuyển (không gian đổi 
theo thời gian). Hành trình vừa 
đi vừa lạy của một tăng sĩ chùa 
Hoằng Pháp hướng về Yên Tử 
là một ví dụ về sự kiện di động, 
tương tự các sự kiện như đi bộ 
xuyên quốc gia, du hành đến 
những địa điểm đặc biệt (leo núi, 
đến địa cực…).

Trong các sách lý luận về 
truyền thông của Liên Xô trước 
đây, các hoạt động thuần túy 
chuyên môn như phóng tàu vũ 
trụ, tập trận… cũng được tổ chức 
phối hợp các cơ quan truyền 
thông đại chúng để quảng bá sự 
kiện nhằm những mục tiêu truyền 
thông nhất định.

Như vậy, sự kiện vừa có thể 
tiến hành trong một thời gian 
kéo dài, vừa có thể di chuyển 
qua nhiều địa điểm, vừa có thể 
đa nhiệm (như sự kiện phóng tàu 
vũ trụ được tổ chức quảng bá ở 
trên).

Trong bài tiếp theo, chúng tôi 
sẽ đề cập cụ thể đến các bước tổ 
chức sự kiện Phật giáo.■

PhướC CườNG
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Thơm đượm đà hương một chén trà
Việc đời trước mắt bóng không hoa
Bên hiên nắng đượm hương ngâu ngát
Chim đậu nhành mai rót tiếng ca.
            (thơ Thái Bình, Hạnh Phương)
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