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Tiết trời đang vào xuân, cảnh vật bắt đầu thay màu và đổi sắc. Bước ra 
ngoài vườn chợt nghe tiếng chim hót rộn rã và nhìn những đóa hoa hé nở 
tươi đẹp lạ thường. Cảnh vật ấy báo hiệu cho chúng ta ngày Tết cổ truyền 
của Dân tộc đang về trên quê hương thân yêu.   

Không khí, sắc màu và âm hưởng của mùa xuân trong mắt mọi người 
đang có nhiều thay đổi mới.   

Trên hành trình tu học và hoằng hóa, đối với chúng ta mỗi ngày cũng là 
một ngày mới. Xuân về, vũ trụ như hòa vào tâm hồn thanh thản của chúng ta, 
đem lại cho ta một nguồn suối mát, một không gian an lạc và một sự tinh tấn 
khởi đầu. 

Nhờ có những mùa xuân mà con đường ta đang đi không bao giờ thấy 
cũ, bao giờ ta cũng có thể bước lại từ đầu với niềm tin và hy vọng trên miền 
đất an bình muôn thuở. 

Giờ đây vạn vật đang vào xuân, chúng ta có cần trao đổi thêm gì nữa 
không ? Hay chỉ xin mượn hai câu thơ của Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, để chúc 
mừng nhau: 

"... Khách lai bất vấn nhân gian sự 
Cộng ỷ lan can khán thuý vi." 

Mùa xuân mới, chúng ta hãy cùng nhìn về phía chân trời đang rực rỡ 
một màu xanh tươi, sẵn sàng làm mới lại bước đi trên con đường tu học, để 
đón mừng mùa Xuân Hoan Hỷ đang về. 

Trước thềm Xuân Đinh Hợi, Nội san Hoằng Pháp kính chúc Chư tôn 
đức Tăng Ni, Phật tử cùng quý độc giả an lành và hạnh phúc.  

BAN BIÊN TẬP 
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goác reã cuûa 
 

 

@ THÍCH THÁI HÒA ?

 
a muốn có hạnh phúc và 
an lạc, ta phải biết thực 
tập và nuôi dưỡng đời 

sống của Từ, Bi, Hỷ và Xả. 
Trong đời sống của ta có Từ, 

Bi, Hỷ và Xả là ta có nội dung 
của hạnh phúc và an lạc. 

Từ là không sợ hãi khổ đau 
mà phải biết ôm ấp nỗi đau của 
ta và của người để chăm sóc, 
khiến cho chúng không có loang 
lổ ra trong tâm thức ta và trong 
đời sống của ta. 

Ta phải chăm sóc nỗi đau 
của ta và của người, bằng tất cả 
trái tim hiểu biết và thương yêu 
của ta một cách chân tình. Ta 
chăm sóc những nỗi đau như vậy 
mỗi ngày qua bước đi, hơi thở, 
nụ cười và cách nhìn mọi sự hiện 
hữu, hay cách nghe mọi âm 
thanh trần thế, chắc chắn những 
nỗi đau của ta hay những nỗi đau 
của người sẽ trở nên lành lặn. 

Bi là không tránh né khổ đau 

mà chạm trán với khổ đau bằng 
con mắt trầm tĩnh, một trái tim 
nhiệt tình, bằng cái nhìn thấy sâu 
lắng và chính xác đối với những 
tập khởi khổ đau và với đôi bàn 
tay nhẹ nhàng mà cương quyết 
trong hành động để đào xới và 
bứng tận gốc rễ của chúng. 

Nên, Bi là chất liệu giúp ta 
và mọi người vượt thoát mọi gốc 
rễ của khổ đau. Bởi vậy, Bi là 
chất liệu đánh bạt mọi nguyên 
nhân gây khổ, thiết lập và tái tạo 
tâm thức bình an cho ta và cho 
tất cả mọi người. 

Trong tâm hồn ta, thiếu chất 
liệu của Bi, thì mọi hạnh phúc 
đến với ta chỉ là những hạnh 
phúc hư ảo, chỉ là những hạnh 
phúc có đó mà không đó. 

T 
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Hỷ là không đàn áp những 
người có khả năng yếu kém so 

với ta và không kỳ thị hay khiếp 
đảm đối với những người có khả 
năng vượt trội hơn ta. 

Hỷ là chất liệu loại trừ 
những hạt giống mặc cảm tự ty 
và tự tôn nơi ta, khiến cho ta có 
khả năng tùy thuận đối với 
những gì tốt đẹp và hạnh phúc 
xảy ra từ người khác. 

Ganh tỵ là một trong những 
chất liệu làm vẩn đục tâm ta, 
khiến cho đời sống của ta trở nên 
chật hẹp và khó khăn, nên Hỷ là 
chất liệu xóa sạch những vết bẩn 
của ganh tỵ đang hiện hành nơi 
tâm ta, khiến tâm ta hoạt động 
trong sự tương vui, rộng lớn và 
trong sáng. 

Nên, Hỷ là chất liệu giúp ta 
vượt thoát gốc rễ của khổ đau, và 
khiến ta có khả năng động viên, 
phát huy những điều tốt đẹp từ 
người khác. 

Trong tâm hồn ta thiếu chất 
liệu của Hỷ, ta không thể có chất 
liệu đồng cảm chân thực đối với 

người, ta không có khả năng thân 
cận với một người tốt để học hỏi 
và ta không có khả năng làm 
thay đổi những người kém may 
mắn hơn ta. 

Nên, trong tâm ta thiếu chất 
liệu của Hỷ, ta là người sống 
trong cô độc và chết trong cô 
đơn, ta đẩy hạnh phúc đi về phía 
chân trời xa lạ. 

Xả là tích cực hành động 
theo Từ, theo Bi, theo Hỷ mà 
không có thủ lợi. Chất liệu của 
Xả giúp ta vượt thoát mọi hoạt 
động có cơ tâm, của thất vọng, 
hận thù và oán trách, đem lại sự 
an toàn cho tâm hồn ta và cho 
những người mà ta thương yêu. 

Trong tâm hồn ta, thiếu chất 
liệu của Xả, chúng sẽ tạo ra trăm 

mối ngổn ngang cho đời sống 
của ta, nên ta bị quá khứ lôi kéo, 
khiến ta hoàn toàn không có tự 
do với quá khứ; ta bị tương lai 
cuốn hút, khiến ta không có tự 
do với tương lai và ta bị hiện tại 

 
Thiếu nữ Phật tử Thái thắp  
nến cầu nguyện nhà Vua 
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cột chặt, khiến ta bị mất chủ 
quyền đối với hiện tại, và nếu 
trong tâm hồn của ta thiếu chất 
liệu của Xả, thì ta ở nơi đây là ta 
bị cột chặt ở đây; ta ở nơi kia là 
ta bị cột chặt ở nơi kia và ta tiếp 
xúc với bất cứ cái gì, thì ta sẽ bị 
cái đó trói buộc ta, khiến ta 
không có tự do đối với mọi thời 
gian, đối với mọi không gian và 
đối với mọi sự hiện hữu. 

Nên, Xả là chất liệu giúp ta 
có giải thoát và tự do ngay trong 
mọi hành động của ta. 

Tâm Xả của ta càng lớn, thì 
sự tự do của ta càng nhiều, và 
tâm Xả của ta vô lượng, thì hạnh 
phúc của ta là vô cùng và tình 
yêu của ta trở thành vô tận. 

Bởi vậy, trong đời sống của 
ta mà thiếu chất liệu của Xả, thì 
ta làm bất cứ cái gì, ta sẽ bị cái 
đó trói buộc, ta sẽ bị khổ đau và 
thất vọng cái đó. 

Thiếu chất liệu của Xả, 
không những khiến cho đời sống 
của ta bị chết ngột bởi tài sản, 
bởi nhận thức mà còn khiến cho 
ta bị chết ngột bởi tình cảm. 

Nếu một người tu tập Tịnh 
độ, tâm của họ thiếu chất liệu của 
Từ, Bi, Hỷ và Xả; thì cảnh giới 
Tịnh độ của họ là cảnh giới của 
đất cát khô cằn hay là những nghĩa 
địa u buồn mất trắng cả linh hồn. 

Nếu một người tu tập thiền, 

mà tâm của họ thiếu chất liệu 
của Từ, Bi, Hỷ và Xả thì cảnh 
giới của họ chỉ là những núi đá 
đứng trống trơ sừng sững và chai 
lì, hoàn toàn mất hết mọi cảm 
giác và tuệ giác. 

Và, nếu một người chuyên 
gia bố thí, mà tâm họ thiếu chất 
liệu của Từ, Bi, Hỷ và Xả thì chỉ 
làm chồng chất thêm những bất 
công cho xã hội và khổ đau của 
con người. 

Nên, Từ - Bi - Hỷ - Xả là 
chất liệu cần phải có trong mọi 
hành động của ta, trong mọi lời 
nói của ta và trong mọi ý nghĩ 
của ta, khiến cho hạnh phúc của 
ta từ đó mà sinh khởi và lớn lên. 

Hạnh phúc của ta sinh khởi 
và lớn lên từ nơi tâm Từ, Bi, Hỷ 
và Xả của ta mới là hạnh phúc 
chân thực. 

Hạnh phúc và an lạc chân 
thật của ta phải sinh khởi từ nơi 
đó, mà không phải sinh khởi từ 
bất cứ nơi nào. 

Sáu quan năng của ta là 
những điều kiện biểu hiện của 
một tâm hồn có hạnh phúc mà 
không phải là nguyên nhân của 
hạnh phúc. 

Nguyên nhân của hạnh phúc 
và an lạc là chất liệu Từ, Bi, Hỷ 
và Xả ở nơi tâm của mỗi chúng 
ta!³ 
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MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH 
 
春 去百 花 洛  
春到 百 花 開 
事 眼 眼 前 過 
老 從 頭 上 來 
莫渭春殘 花 洛 盡 
庭前 昨夜一枝 梅。 

Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 
Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tùng đầu thượng lai 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 

 
Nghĩa: 

Xuân đi trăm hoa rụng 
Xuân đến trăm hoa nở 
Việc đời qua trước mắt 
Trên đầu già đến rồi 
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng 
hết 
Đêm qua sân trước một 
cành mai. 

Dịch thơ: 

Xuân đi, đóa đóa hoa rơi 
Xuân về, đóa đóa hoa tươi thắm 
màu 
Việc đời, trước mắt qua mau 
Tuổi già chợt đến trên đầu thế a? 
Xuân tàn chớ bảo không hoa 
Một cành mai nở, đêm qua, 
trước thềm. 

thì caønh mai vaãn nôû 
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Confession de sa maladie à tous 
Printemps s’en va, toutes fleurs s’éparpillent, 
Printemps s’en vient, elles s’épanouissent glorieusement. 
La vie s’écoule, s’écoule éterrnellement, 
Jaunâtre, sur nos cheveux, l’ombre de la vieillesse arrive. 
Pensez pas que toutes fleurs se fanent quand printemps s’en aille, 
Hier soir, dans la cour, une branche d’abricot apparaît. 
(Traduction du poème de Vénérable Mãn Giác) 
(1052-1096) 

Telling all the illness 
Spring goes by, falling down all flowers 
Spring comes, they show off their blooming. 
Before our eyes, worldly events fly, naturally fly, 
On our head, sadness of old age appears. 
But think not that flowers fade when spring’s past 
In the courtyard, last night, an apricot branch blossomed. 

ỗi lần xuân đến, những 
tạp chí Phật giáo đây 
đó thường nô nức nhắc 

đến bài kệ thơ của Thiền sư Mãn 
Giác với những bài bình giảng 
thật vô cùng trân trọng. Thỉnh 
thoảng ta cũng bắt gặp đâu đó 
trong các bài bình luận văn học, 
cành mai kia cũng lọt vào cặp 
mắt xanh của các vị giáo sư, tiến 
sĩ với thẩm quyền chuyên môn 
về kiến thức và nhãn quan của 
mình. Ai cũng nói đây là bài thơ 
thấm đẫm hương vị thiền. Và, 
giá trị mỹ học tuyệt vời của nó, 
dẫu đã một ngàn năm qua đi, vẫn 
còn mới mẻ, tinh khôi như hạt 
sương, như ánh nắng long lanh 

giữa ngàn cây, nội cỏ... 
Bài thơ ngắn quá, rất ngắn, 

lại còn phá cách, phá thể, ngôn 
từ dị giản - được làm vào lúc 
"cáo bệnh, dạy học trò" - mà sao 
ông đã để lại cho văn học sử một 
tác phẩm bất hủ, vượt thời gian? 
Bài thơ dường như còn để lại 
một khoảng trống, một khoảng 
lặng, một khoảng "ở ngoài lời"; 
khơi gợi một thế giới tâm linh - 
mà ở đó - thấp thoáng ẩn hiện 
mảnh trăng thiền lung linh giữa 
từng con chữ! Thế gian trí năng 
đa biện, lý trí kiêu ngạo nầy chắc 
phải còn tốn nhiều giấy mực về 
bài thơ của ông. Những cái gọi là 
nghệ thuật hình tượng, thi pháp, 

M 
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tu từ... với những kiến thức hàn 
lâm, kinh viện, phạm trù... lại 
còn kính hiển vi ngữ học thời đại 
nữa... không biết "thiền ý của cổ 
đức xưa" được giải mã qua mấy 
ngàn "trùng quan ý niệm"? Chỉ 
có điều, đối với "thiền" thì "hay" 
chưa chắc đã "đúng" và "dở" 
chưa chắc đã "sai"! Và  rồi, cái 
"hay-dở-đúng-sai" kia-đều không 
quan trọng, cái cốt tử của nó là 
trao truyền "thiền ý" cho chúng 
đồ, tiếp sức cho mạng mạch Phật 
giáo, thêm năng lượng sự sống 
và niềm tin cho hàng hậu học sa-
môn. 

Vậy, chúng ta hãy thử mạo 
muội đi tìm cái "thiền ý" ấy là 
gì? 
春 去百 花 洛  
春到 百 花 開 
Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 
(Xuân đi, đóa đóa hoa rơi 
Xuân về, đóa đóa hoa tươi 

thắm màu) 
Hai câu thơ đầu tiên này, mới 

nghe qua ta tưởng như bình 
thường, cái bình thường tự nhiên 
trong sự dịch hóa của vạn hữu. 
Ngàn xưa vẫn vậy, ngàn sau vẫn 
vậy, vẫn là định luật tuần hoàn 
chuyển đổi của đất trời. Nó không 
xấu hơn, cũng chẳng tốt hơn. 

Nhưng, tại sao, từ cảm quan 
nào, cảm thức nào mà Thiền sư 
thi sĩ lại phá vỡ trật tự thói quen 
của lập ngôn, lập ngữ? Ai cũng 
nói "đến rồi đi", "nở rồi tàn", 
nhưng ở đây thì ngược lại? Cái 
động từ "khứ" với nghĩa động từ 
là "đi tới", nghĩa tĩnh là "qua", 
"đã qua", có "mật ngữ", "thiền 
ý" gì không? Rồi "đáo" đi sau, 
nghĩa động từ của nó là "đến"; 
nhưng nghĩa tĩnh của nó là "chu 
toàn, đầy đủ, viên mãn" - có cho 
ta một "chớp lóe tâm linh" nào 
chăng? 

Giải mã những điều ấy nếu 
dùng những hiểu biết thông 
thường thì e không tới. Mà cho 
dù kiến thức bác lãm, trí năng 
thông tuệ thì cũng ở bên này 
mép rìa của thực tại mà thôi! 

Đây là bài thơ thiền. Thiền 
sư là một hành giả. Nếu muốn 
nắm bắt ý nghĩa uyên áo giấu kín 
sau từng con chữ thì người đọc 
có thể lãnh hội trọn vẹn cũng 
phải là một hành giả. Nói cách 
khác, nó là bài thơ thiền thì ta 
phải có tâm thiền để nhìn ngắm. 
Ở đây, "nhìn ngắm", là "quán 
chiếu thực tại". Đừng bắt tôi 
định nghĩa thực tại là gì? Khi ta 
thấy thực tại là gì nó đã chảy trôi 
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rồi. Chỉ có những hành giả tu tập 
tuệ quán mới ý thức được hơi 
thở và từng tế bào sự sống trong 
tương quan ngoại giới - chúng 
đang chảy trôi, đang đi qua, đi 
qua. Tất cả đều đang chảy trôi, 
đang đi qua trong từng sát-na 
tâm niệm cũng như những sát-na 
dịch hóa của đất trời. Vậy, trong 
cái tâm nhãn, thiền nhãn ấy, 
"xuân khứ" là đúng với "hiện 
quán", đúng với cái nhìn của 
thiền gia! Và, biết đâu, từ trong 
sâu thẳm tâm linh, Mãn Giác 
Thiền sư còn gởi gắm tiếng gọi 
thống thiết muôn đời của Pháp 
Bát-nhã Tâm kinh: "Gate, gate... 
đi qua, đi qua...?! " Tuy nhiên, 
đấy là sản phẩm của lý trí đa sự, 
chất chồng thêm ý niệm mà thôi. 
Vậy còn "đáo"? Khi "khứ" là đi 
qua như thế thì "đáo" cũng đâu 
hẳn là thường ngữ? 

Dĩ nhiên rồi. Ngoài định luật 
tự nhiên - xuân về thì trăm hoa 
nở - chữ "đáo" đi sau chữ "khứ" 
chỉ là tạo lập trật tự cho mệnh 
đề. "xuân đến" hay "xuân về" 
đều có thể diễn nghĩa cho động 
từ "đáo" có nghĩa tĩnh là "chu 
toàn, đầy đủ, viên mãn" thì quả 
là ta sẽ có một trời ý niệm và 
liên tưởng thú vị. Có lẽ Thiền sư 

Mãn Giác không "đa sự" như 
chúng ta. 

事 眼 眼 前 過 

老 從 頭 上 來 
Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tòng đầu thượng lai 

(Việc đời trước mắt qua mau 
Tuổi già chợt đến trên đầu thế a?) 

Hai câu thơ dịch may lắm thì 
nói được cái nghĩa, không dễ gì 
"tín, đạt, nhã" như cổ nhân yêu 
cầu. "Sự" nôm na là việc đời, 
chuyện đời. Động từ "trục", 
nghĩa động là "đuổi, đuổi theo"; 
nghĩa tĩnh là "trước sau nối tiếp 
nhau". Vậy, việc đời nó "đuổi", 
nó "nối tiếp nhau" chạy qua 
trước mắt. 

Câu sau, vế đối cũng được 
hiểu như vậy. "Già, cái già, tuổi 
già" nó theo trên đầu nó đến. 

Cả hai câu thơ đều vắng bặt 
bản ngã, và ngay "pháp" cũng 
trôi chảy "vô ngã tính". 

Phải có cái tuệ quán tỉnh táo 
mới mình nắm mình, ngoại giới 
một cách chân xác, rỗng rang và 
giải thoát như vậy. Ngoài ra, chúng 
ta còn để ý động từ "quá" và "lai" 
rõ ràng nó nhất quán với hai động 
từ "khứ" và "đáo" đi trước nó. 
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Đến đây, cái kiến giải "thiền 
ý" ấy ta đã có cơ sở hợp lý, logic 
- do từ cái nhìn thiền quán của 
tác giả. 

Và cũng từ cái "quán chiếu 
thực tại" ấy, như dồn tụ năng 
lực, để đẩy hai câu cuối đến một 
chân trời thâm viễn hơn. 

莫渭春 殘 花 洛 盡 

庭前 昨夜一 枝 梅 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 
(Chớ bảo xuân tàn hoa 

rụng hết 
Đêm qua sân trước một 

cành mai) 
Chữ "xuân" trong hai câu 

đầu là thường ngữ, ngôn ngữ 
tục đế, tục thể, ai cũng biết, ai 
cũng hiểu. Hiểu và biết theo 
phạm trù trí năng. Nhưng chữ 
"xuân" trong câu áp cuối, 
không như vậy. Nó vừa mang 
sứ mạng thường ngữ, vừa lung 
linh vầng trăng thiền ngữ-biểu 
tượng cái đẹp xuất thế. Cái 
vầng trăng thiền ngữ ấy, cái 
đẹp ấy không thể dùng trí năng 
để "hiểu và biết" mà là phải 
"thấy", cái thấy của tuệ giác, 
của trực kiến tâm linh. 

Mùa xuân thế gian thì đến 
rồi đi, nở rồi tàn, còn mùa xuân 
tâm linh không dễ dàng trôi chảy 
theo định luật tự nhiên của vạn 
hữu. Người có được mùa xuân 
tâm linh này không còn bị chi 
phối bởi vô thường tính, vô ngã 
tính của cuộc đời. Họ không còn 
than thở như cụ Tiên Điền: 
"Người buồn cảnh có vui đâu 
bao giờ"! Bậc đạt ngộ nhìn 
ngắm sự chảy trôi, tụ tán, sinh 
diệt của vạn hữu với cái nhìn 
"tỉnh táo, trạm nhiên và an 
định". Họ đã trở về tao ngộ với 
quê hương, với miền đất an bình 
muôn thuở. Ở đấy, tại mùa xuân 
vĩnh cửu ấy, cái "tâm hoa" của 
họ không còn bị sự vô thường 
chi phối nữa. Cái "thiền ý" ấy 
bây giờ đã hiện ra bằng cách phá 
bỏ ý niệm thông tục: "Chớ bảo 
xuân tàn hoa rụng hết". Rồi kế 
đó là dẫn dắt chúng ta  đến cánh 
cửa "huyền mật", mở ra một 
không gian khác, thời gian khác 
- khác với không-thời-gian mà 
mọi người đang sống. 

庭前昨夜一枝梅 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 
(Đêm qua, sân trước, một 

cành mai) 
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Thiền ý bây giờ đã lộ rõ: 
Cành mai này không còn là cành 
mai của thế gian, cành mai của 
nở-tàn thông tục nữa. Nó không 
còn bị chi phối của định luật sinh 
diệt, hữu hạn cũng như sự vận 
hành âm 
dương của 
trời đất. 

Vậy thì 
cành mai ấy 
ở đâu? Nó ở 
"trước sân" 
và mới nở 
"đêm qua". 
Đến đây, ta 
đã thấy rõ 
không gian 
(trước sân) 
và thời gian 
(đêm qua) 
rất đỗi lạ 
lùng, mà chỉ 
có tâm thiền 
mới thấy 
được. 
Không-thời-gian ấy mới nở được 
cành mai ấy. Và không có gì rõ 
ràng hơn thế nữa. 

Tuy nhiên, vẫn còn "bí 
hiểm", bí hiểm cho những ai 
chưa trực kiến giây khắc "đốn 
ngộ", chưa thực sự bước qua hố 

thẳm của lý trí nhị nguyên. Nói 
rõ hơn, là chưa kinh nghiệm tuệ 
giác bên kia bờ. Chỉ khi nào hội  
diện, "cước căn điểm địa" miền 
đất ấy, không-thời-gian ấy, ta 
mới hiểu được "tiếng cười dài 

lạnh buốt 
thái hư" của 
Thiền sư 
Không Lộ. 

"Đêm 
qua" - là 
thời gian, là 
quá khứ. Nói 
về sự nhất 
quán của "ý 
tứ", thì quá 
khứ ở đây sẽ 
logic, chặt 
chẽ với 
những cặp 
thơ đi trước 
"khứ, đáo", 
"quá, lai". 
Ngoài ra, 
nếu ai có 

kiến thức tuệ giác kinh viện sẽ 
hiểu rằng, giây khắc ngộ đạo chỉ 
xảy ra trong một sát-na, rồi nó 
diệt mất, nhường sát-na kế cho 
đạo tâm. Ngộ đạo chỉ là giây 
khắc chớp lóe của tâm linh, sau 
đó nó trôi về quá khứ. Một sát-na 
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đã là quá khứ. Tuy nhiên, người 
đạt ngộ tuy có ý niệm về quá 
khứ, về thời gian-nhưng họ luôn 
trực thức, luôn "hiện kiến" để 
sống trong từng hơi thở "không 
có thời gian", "ở ngoài thời 
gian". Chính cái thời gian "ở 
ngoài thời gian" ấy - không gian 
tâm linh mới được thiết lập. 
Không gian tâm linh thiết lập là 
khá ước lệ: "Trước sân". Tại sao 
là "trước sân", là "đình tiền" mà 
không là "bên sân, sau sân" 
(đình biên, đình hậu)? 

Rõ ràng "sân" ấy là mảnh 
đất tâm. Cái tâm ấy là mảnh đất 
để cho cành mai nở. Sát na tâm 
"trực ngộ", "hiện kiến" là nó 
luôn chảy trôi, nó luôn mở ra, 
ngạc nhiên, đón nhận dung thông 
các pháp đến từ ngoại giới. Cái 
tâm ấy phải "không" mới đón 
nhận được. Do vậy, cái tâm ấy 
không thể là "bên tâm, sau tâm" 
- mà phải là cái tâm luôn trực 
kiến cái hiện tiền; phải là "đình 
tiền, tâm tiền" mới chính xác. 

Rồi cành mai nở. Cành mai 
nở là tuệ giác bừng nở. Tuệ giác 
bừng nở, nở nơi mảnh đất tâm, 
không còn bị quy định bởi 
không-thời-gian tại thế, ước lệ 
nữa. 

Cuối cùng, để thêm tính 
thuyết phục cho sự giải mã này, 
ta phải trở lại một ngàn năm 
trước, để biết rằng Mãn Giác 
Thiền sư thuộc dòng thiền Vô 
Ngôn Thông truyền pháp cho 
Cảm Thành-thì ông đã ngộ được 
yếu chỉ: "Tâm địa nhược thông, 
tuệ nhật tự chiếu" từ Bách 
Trượng Hoài Hải. Vậy Mãn Giác 
Thiền sư là hậu duệ của truyền 
thừa, sáng tạo câu thơ "Đêm qua, 
sân trước, một cành mai" để thi 
vị hóa, tăng giá trị văn học, mỹ 
học cho câu thiền ngữ xưa bằng 
những hình tượng nghệ thuật 
không là điều kỳ diệu sao? Tuệ 
nhật tự chiếu - cành mai nở - đấy 
là mùa xuân vĩnh cửu, là miền 
đất hứa cho những người con 
Phật và cả cho những chúng sanh 
đang lăng xăng xuôi ngược giữa 
miền cát lấm bụi đỏ này! 

Ôi! Một bức thông điệp về 
mùa xuân đã một ngàn năm qua 
đi mà dường như vẫn còn cháy 
sáng ý tưởng, bập bùng giữa tâm 
thức trần gian. Có ai nghe, ai 
thấy? Hay vẫn tịch lặng muôn 
đời trong hố thẳm vô ngôn?  

Thì cành mai vẫn nở! 
Bodhisvaha!  
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SƯ TẦM ĐỆ TỬ NAN 

 
 
 
 
 

DIỆU TRÂN 
 
ột lần thuyết pháp, giảng sư 
thoáng nói hai câu này để 
chứng minh về một thí dụ 

trong bài giảng. 
Mới nghe qua, tôi tưởng 

mình lầm lẫn, nghe không rõ 
chăng? Trò đi tìm Thầy mới khó 
chứ Thầy đi tìm trò mà khó chi, 
vì trò lúc nào chả có sẵn quanh 
Thầy, nếu không nói là nhiều vị 
Thầy muốn yên thân, ẩn cư chốn 
hoang sơn cùng cốc mà trò từ 
tám hướng mười phương nghe 
danh tiếng, vẫn lặn lội tìm được 
để xin Thầy thâu nhận. 

Tôi nhớ được dăm ba câu 

chuyện về trò đi tìm Thầy, “nan” 
lắm chứ không “dị” đâu, quý vị 
ơi! Chắc quý vị còn biết nhiều 
hơn tôi nữa. 

Chuyện tôi biết là những 
chuyện rất điển hình thôi. 

Ngài Thần Quang bao năm  
lặn lội tìm cầu học đạo mà tâm 
luôn bất an, phiền não. Khi nghe 
tin Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ phương 
xa đến, đang tọa thiền, diện bích 
trong động Thiếu Thất, Ngài 
Thần Quang không quản mưa 
gió tuyết sương, quyết tìm tới 
diện kiến. Ngài quỳ ngoài cửa 
động, giữa trời đông buốt giá, 

M 
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tuyết rơi xuống như mưa mà Tổ 
vẫn không ngó ngàng tới. Sau 
bảy ngày đêm như thế, Ngài 
thầm nghĩ, có lẽ lòng thành này 
chưa đủ, bèn chặt một cánh tay, 
dâng lên Tổ để làm lễ bái kiến. 
Ấy thế mà Tổ Đạt Ma chỉ lạnh 
lùng bảo: 

- Ngươi dâng chút vật mọn 
này để cầu chi? 

Trời ơi, kẻ phàm phu như 
tôi, không biết quỳ dưới mưa 
tuyết thì kham nổi mấy giờ, nói 
chi tới chặt tay cúng dường! 

Trò đi tìm Thầy như vậy mà 
dễ ư? 

Còn chuyện của Tổ Lâm Tế 
Nghĩa Huyền thì chắc quý vị 
cũng đã biết, là Ngài theo hầu 
Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận mấy 
năm trời, khổ nhọc chẳng từ nan, 
chỉ mong hiểu được một điều 
“thế nào là đại ý Phật pháp” mà 
không bao giờ dám hỏi. Một 
hôm, nhờ sự khuyến khích của 
Thầy quản chúng, Ngài thu hết 
can đảm, y áo chỉnh tề lên quỳ 
trước phương trượng, trình câu 
hỏi đó. 

Vừa nghe xong, Tổ Hoàng 
Bá cầm cây tích trượng vung lên, 
đập cho ba bốn gậy rồi đuổi ra! 

Vừa gạt lệ tủi thân, vừa 
hoang mang cùng cực, Ngài 
Nghĩa Huyền thưa lại với Thầy 
quản chúng sự tình như thế. 

Thầy quản chúng bảo: 
- Mới hỏi có một lần chưa 

đủ. Lên hỏi nữa đi! 
Hôm sau, Ngài lại y áo đàng 

hoàng, quỳ trước phòng Tổ. Tổ 
quát: 

- Muốn gì nữa đây? 
Ngài Nghĩa Huyền lập lại 

câu hỏi hôm qua. Và lại nhận đủ 
ba, bốn gậy và lời hắt hủi: 

- Đi ra ngay! 
Ấy thế mà, quá tam ba bận, 

Ngài trở lại lần thứ ba, với cùng 
một câu hỏi, để nhận trận đòn 
thứ ba mới đủ thấm thía, gạt lệ 
xin giã từ Thầy! 

Với câu chuyện này, tôi 
phản quang tự kỷ, thử nhìn lại 
mình, nếu tôi là Ngài Nghĩa 
Huyền, chắc là ăn đòn lần đầu đã 
bạt hồn khiếp vía, thắc mắc gì 
cũng theo sự sợ hãi mà biến mất 
tiêu! Ấy, bởi duyên mỏng nghiệp 
dầy nên làm sao hưởng được sự 
dạy dỗ thâm thúy của Thầy, như 
khi Ngài Đại Ngu khai triển ba 
trận đòn dữ dội cho Ngài Nghĩa 
Huyền rõ, đó chính là “Tổ 
Hoàng Bá đã chỉ đạo tột cùng 
cho ngươi rồi đó! Không phải 
chỉ trả lời câu hỏi thế nào là đại 
ý Phật pháp đâu!” 

Chuyện Thiền sư Hư Vân 
tìm Thầy cũng có dễ dàng gì 
đâu! Quý vị hẳn biết về công 
hạnh của Đại lão Hòa thượng 
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120 tuổi này rồi. Suốt cuộc đời, 
Ngài đã viên thành bao lời phát 
nguyện khó khăn, kể không thể 
hết, trong đó, để thể hiện hạnh 
hiếu thảo, Ngài đã phát nguyện 
thực hành Nhất Bộ Nhất Bái, 
bước một bước, lạy một lạy, bất 
chấp gió mưa sương tuyết, bất 
chấp núi cao vực sâu, khởi lạy từ 
núi Phổ Đà, phía Đông Nam 
Trung Quốc tới núi Ngũ Đài, 
phía Đông Bắc Trung Quốc. Lời 
phát nguyện đó phải mất ba năm 
ròng rã mới hoàn thành! 

Với tâm băng thạch đó, thời 
niên thiếu Ngài đã lặn lội tầm sư 
vô vàn khổ nhọc. Nghe nói có vị 
Cao Tăng ở núi Cổ Sơn thường 
từ bi thuyết pháp, Ngài trốn nhà 
tìm tới, xin Hòa thượng Diệu 
Liên thâu nhận. Ở đó hơn bốn 
năm, không được thanh thản tu 
học vì thân phụ luôn sai gia nhân 
đi lùng tìm, không cho đi tu, nên 
Ngài thường xuyên phải trốn 
trong hang động, lập nguyện tu 
khổ hạnh, chỉ ăn đọt cây, uống 
nước suối ! Rồi khi nghe trên núi 
Thiên Thai có Pháp sư Dung 
Cảnh đạo cao đức trọng, Ngài lại 
bôn ba đi tìm. Chính Pháp sư 
Dung Cảnh là vị Thầy đã khai 
tâm cho Ngài tu đạo “xuất thế 
gian mà không rời thế gian 
pháp”. Từ đó Ngài mới bỏ cách 
tu khổ hạnh và bắt đầu xiển 

dương hoằng pháp, sau khi thân 
phụ qua đời. 

Dù những câu chuyện, trò 
tìm Thầy, gian nan không thiếu 
nhưng khi được nghe câu “Đệ tử 
tầm sư dị. Sư tầm đệ tử nan” từ 
một vị giảng sư nghiêm túc, tôi 
đã không dám không tin, chỉ 
hoang mang thôi. Sự hoang 
mang khiến tôi luôn quẩn quanh 
suy nghĩ “Sư tầm đệ tử nan” là 
những trường hợp nào nhỉ? 

May thay, một tối, tụng 
Pháp Bảo Đàn Kinh, tâm tôi 
bỗng bừng sáng hình ảnh Ngài 
Huệ Năng giã gạo! “Sư tầm đệ 
tử nan” ngay đây chứ đâu xa. Tại 
đạo tràng Đông Thiền, huyện 
Huỳnh Mai, Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn có hơn một ngàn đệ tử theo 
học, trong đó đã có sẵn một 
người xuất sắc là Thần Tú. Vậy 
mà khi tuổi cao sức yếu, Tổ cần 
trao Y Bát cho trò để nghỉ ngơi 
mà không được! 

Vì sao thế? 
Vì Thầy vẫn đang đi tìm trò. 

Năm này tháng khác, Thầy vẫn 
âm thầm chờ đợi người học trò 
xứng đáng nhận Y Bát. 

Thế nào là xứng đáng? Chỉ 
vị Thầy biết thôi. 

Ngũ Tổ chờ mãi… Kiên trì 
chờ mãi… Chờ cho tới ngày một 
thanh niên nghèo khổ, không 
biết chữ, người đất Lĩnh Nam, 
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ngơ ngác tới, bái kiến Tổ, trình 
Tổ ngắn gọn, rõ ràng mục đích 
“Con chỉ cầu làm Phật” 

Nhận ra được cớ sự “Sư tầm 
đệ tử nan” này, tôi bàng hoàng! 
Quả là, khi nghiêm chỉnh quán 
chiếu ta có thể thấy bao lẽ diệu 
kỳ mà với tâm lơ là, ta có nhìn 
cũng chỉ là cái nhìn của người 
mù mà thôi. 

Ngũ Tổ chỉ có hơn một ngàn 
đệ tử mà khi cần trao truyền vẫn 
kẹt vào “Sư tầm đệ tử nan” khiến 
tôi liên tưởng tới Đức Thế Tôn, 
từng thâu nhận nhiều ngàn vạn 
đệ tử. Con số 1250 vị Tỳ kheo 
thường được nhắc trong kinh 
điển chỉ vì đó là những vị thường 
xuyên theo sát Đức Thế Tôn đi 
hoằng pháp mà thôi. Với số 
lượng nhiều ngàn vạn đệ tử mà 
Đức Thế Tôn cũng chỉ gạn lọc 
được mười vị xứng đáng mà 
chúng ta thường nghe qua danh 
hiệu Thập Đại Đệ Tử. Rồi trong 
mười vị đó, Đức Thế Tôn cũng 
chỉ thấy một vị thực sự hiểu 
được mình. Đó là Tôn giả Ma Ha 
Ca Diếp, đã chứng tỏ “tâm 
truyền tâm” qua giai thoại Niêm 
Hoa Vi Tiếu. 

Bây giờ thì tôi đã thật tin là 
Thầy đi tìm trò cũng chẳng dễ 
đâu. Nhưng khi trò đi tìm Thầy 
thì thường hiển lộ rõ rệt, ồn ào; 
còn Thầy đi tìm trò thì khó biết 

hơn, vì Thầy phương tiện, uyển 
chuyển, khi âm thầm, tĩnh lặng, 
lúc lại la mắng, dữ dằn, trò khó 
mà nhận ra được. 

Tôi nhớ, có đọc đâu đó, về 
thời gian Thầy Tuệ Sỹ làm giảng 
sư ở Phật học viện Hải Đức. 
Thời đó, Thầy còn rất trẻ, hình 
như trẻ nhất trong các vị giảng 
sư, nhưng lại khó nhất, nghiêm 
nhất. Thầy có thể hòa ái, thân 
mật với Tăng sinh trong những 
sinh hoạt thường nhật, nhưng 
chuyện học thì Thầy rất nghiêm 
túc, không thể lơ mơ được. Tôi 
cũng tình cờ được biết, có lần, 
một Tăng sinh không thuộc bài, 
Thầy buồn lắm, im lặng giây lát 
rồi bỗng đứng bật dậy, bước ra 
khỏi lớp, đi thẳng về phòng 
riêng, đóng cửa lại! 

Mấy ngày liền, Thầy không 
tiếp ai. 

Thế mà chưa hết. Lại có lần, 
một Tăng sinh bị gọi đứng lên 
trả bài. Buổi đó, Thầy truyền trò, 
chia một động từ tiếng Pāli. Hỡi 
ơi, vị Tăng sinh bị Thầy điểm 
danh lại chưa kịp ôn bài, cứ ấp a 
ấp úng mãi. Thầy Tuệ Sỹ nhìn 
học trò mình giây lâu rồi bất ngờ 
quăng cuốn sách về phía Tăng 
sinh đó, kèm theo lời khiển trách 
nghiêm nghị: “Bài không thuộc 
thì làm sao biết ngôn ngữ để hiểu 
kinh, để dịch sách?”. Rồi như 
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cảm thấy chưa đủ, Thầy truyền 
hình phạt, là chép tay 100 lần, 
toàn bộ động từ Pāli đó! 

Có lẽ giây phút ấy, vị Tăng 
sinh chưa thuộc bài chỉ mong đất 
dưới chân mình lún xuống để 
được biến mất ! 

Ấy thế mà quý vị có biết 
Tăng sinh bị Thầy quở phạt quá 
nghiêm 
khắc trước 
mặt đại 
chúng năm 
xưa, nay là 
ai không? 

Vị nào 
muốn biết, 
xin thử 
đóng vai 
thám tử, 
điều tra 
xem. Kẻ viết bài xin tặng một ít 
tài liệu: 

Thưa, đó là vị Thượng tọa 
thường ít khi có mặt trong ngôi 
chùa Thầy trụ trì, vì Thầy luôn 
đeo túi vải trên vai, trực chỉ các 
phi trường, tuần này ở Pháp, 
tuần sau ở Úc, gần hơn thì 
Canada, quẩn quanh thì cũng là 
những tiểu bang khắp hướng 
Đông Tây Nam Bắc trong nội 
địa Hoa Kỳ, để xiển dương 
hoằng pháp theo lời mời gọi 
khắp nơi. Mỗi bước Thầy đi là 
mỗi lợi lạc chúng sanh. Thầy đi 

như dòng sông, êm ả, nhưng 
hoành tráng, đi mài miệt, không 
ngừng nghỉ. Thầy thanh thản, an 
nhiên như thế, nhưng đôi khi có 
dịp được điện đàm với Sư phụ 
năm xưa, Thầy đều nghẹn ngào 
thưa rằng “Ơn Sư phụ lớn hơn 
núi cao biển rộng, muôn đời con 
chẳng thể đáp đền cho đủ”. 

Thưa liệt vị Tăng, Ni sinh 
Kẻ viết bài này trộm nghĩ, 

nếu vị nào bị Thầy la rầy, quở 
phạt nhiều nhất, xin quý vị chớ 
vội buồn. Biết đâu, đó là Thầy 
đang “nhìn” thấy trò? Biết đâu, 
đó là cách Thầy đang âm thầm 
chuẩn bị Y Bát? 

Quý vị đã sẵn sàng thân, tâm 
và ý, để nhận chưa? 

Nam Mô Thường Tinh Tấn 
Bồ Tát Ma Ha Tát.³ 

(Như Thị Am, 2006)  
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TRẦN QUANG THUẬN 
 

rước khi đi vào đề tài 
HOẰNG TRUYỀN 
PHẬT ĐẠO TRONG 

XU THẾ VĂN HÓA THỜI 
ĐẠI, chúng ta thử cố gắng tìm 
hiểu trong diễn trình phát triển 
Phật giáo, Đức Phật lúc đầu 
tiên khai đạo, các bậc Thánh 
Tăng, chư Tổ thừa kế sự nghiệp 
hoằng hóa, trong từng bối cảnh 
văn hóa, trong từng xu thế thời 
đại đã ứng dụng phương tiện 
thiện xảo như thế nào, hòng 
giúp chúng ta một ít kinh 
nghiệm trong nhiệm vị duy trì 
và phát huy ánh sáng Ðạo. 

Nghiên cứu lộ trình phát 
triển Phật giáo, các học giả 
Trung Hoa chia làm năm Thời 

kỳ, gọi là Ngũ Thời Thuyết 
giáo. Chư Tổ dựa vào tín tâm 
và thành quả chia làm ba Thời 
kỳ, gọi là Chánh pháp, Tượng 
Pháp và Mạt Pháp. Ở đây 
chúng tôi căn cứ vào bối cảnh 
lịch sử, địa dư, phát triển tông 
phái chia làm bốn Thời kỳ:  

I. Thời kỳ Phật giáo 
Nguyên thủy, từ ngày Phật 
thành đạo, giảng bài pháp đầu 
tiên tại vườn Lộc Uyển cho đến 
Ðại hội Kết tập II, 100 năm sau 
Phật nhập diệt.  

II. Thời kỳ Phật giáo Bộ 
phái, từ Ðại hội Kết tập II đến 
Ðại hội Kết tập III. 200 năm 
sau Phật nhập diệt.  

III. Thời kỳ Phật giáo Đại 

T 
Quang cảnh: Đại lễ Phật đản PL 2550 tại văn phòng LHQ, Thái Lan 
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thừa, từ sau Ðại hội Kết tập III 
đến cuối thế kỷ thứ 12.  

IV. Thời kỳ Phật giáo Suy 
thoái và Phục hưng, từ thế kỷ 
13 đến nay.  

THỜI KỲ PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 
Trên phương diện địa dư ở 

Thời kỳ I, Ấn Ðộ không phải là 
một quốc gia thống nhất mà 
gồm nhiều quốc gia lớn nhỏ 
khác nhau, có quốc gia theo thể 
chế quân chủ gọi là  Janapada 
như Anga, Magadha, Kosala, 
Kasi, Avanti, v.v… 16 nước; có 
những quốc gia theo thể chế 
dân chủ gọi là  Gana-Sangha 
như Kapilavastu, Vaisali, 
Malla, Kesaputta, v.v… 10 
nước. Phật giáo vào Thời kỳ 
này đóng khung trong đồng 
bằng sông Hằng. Trên phương 
diện văn hóa, văn minh 
Harappa, Mohenjo-daro, văn 
hóa Bà-la-môn ngự trị cho đến 
khi Phật ra đời khai truyền 
Chánh pháp. Tư tưởng, nghi lễ, 
giai cấp xã hội chịu ảnh hưởng 
Vệ Ðà (Vedas), Phạm Thư 
(Brahmanas), Áo Nghĩa Thư 
(Upanishads), sáu phái ngoại 
đạo, sáu phái triết học. Phương 
thức hoằng truyền của Phật và 
hàng Thánh Chúng vào Thời kỳ 

này: Dung hợp, trực tiếp, dung 
dị, cưu mang. Những lời thuyết 
pháp của Phật đều trực tiếp, 
minh bạch, thân tình, dễ hiểu, 
không khúc mắc, không bí ẩn. 
Mục đích Phật nói pháp không 
nhằm việc trao truyền trí thức 
cho hàng đệ tử, không bắt họ 
cố thủ giáo điều. Mục đích 
chính của Phật là chuyển mê 
khai ngộ. 

 Ðại tạng Pāli cũng như 
Sanskrit đều nói sau ngày Phật 
thành đạo tại Bồ đề Đạo tràng, 
Phật lưỡng lự không biết có 
nên rải truyền đạo pháp hay 
không vì dân chúng Ấn Ðộ lúc 
bấy giờ lún sâu vào truyền 
thống Bà-la-môn, không thuận 
lợi tiếp nhận đạo lý “ngược 
dòng sinh tử”. Phạm Thiên, 
một vị thần tối cao của Bà-la-
môn giáo xuất hiện thỉnh cầu 
Phật thuyết pháp. Phật chấp 
thuận lời thỉnh cầu, đến vườn 
Lộc Uyển giảng bài pháp đầu 
tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân 
cho năm anh em tôn giả Kiều- 
trần-như, khai triển giáo nghĩa 
Trung đạo. 

Khi thấy đệ tử có đủ khả 
năng và tư cách hoằng truyền 
đạo pháp, Phật gửi 60 đệ tử đầu 
tiên đi khắp nơi hoằng hóa với 
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lời căn dặn: “Chúng ta là 
những con người giải thoát, 
không bị ràng buộc vào bất kỳ 
một cái gì. Các con có thể rời 
Lộc Uyển, mang ánh sáng của 
đạo giác ngộ đến tận hang 
cùng ngõ hẻm. Các con không 
đi cùng một ngả, đem đạo lý 
giải thoát dạy cho mọi người, 
nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu cho 
đến cuối, từ hình thức đến nội 
dung…” 

 Một hôm Phật đến 
Kesaputta, thị trấn của sắc dân 
Kalama. Dân chúng hay tin đến 
thăm và cho Phật biết có nhiều 
đạo sĩ đã đến đó giảng đạo, 
người nào cũng nói giáo lý 
mình cao siêu hơn hết, làm cho 
dân chúng hoang mang không 
biết tin vào ai. Phật dạy: “Ðừng 
vội tin vào một điều gì dù được 
ghi trong kinh điển, dù được 
bậc Thầy danh tiếng giảng dạy 
mà chỉ chấp thuận nếu thấy 
hợp lý, nếu đem ra thực hành 
có lợi cho mình, cho người, 
hiện tại cũng như tương lai…” 

 Khi Phật về Ca Tỳ La Vệ 
thăm phụ vương, Ma Ha Bà Xa 
Bà Ðề, Da Du Ðà La và nhiều 
phụ nữ dòng họ Sakya muốn 
xuất gia, nhưng Phật không 
chấp thuận. A Nan hỏi Phật: 

“Vì lý do gì mà Phật không cho 
phép phụ nữ làm khất sĩ 
(Parivraja)? Phải chăng Phật 
cũng như Bà-la-môn cho giai 
cấp Thủ đà la (Sudra) và phụ 
nữ thấp kém, ô uế, không thể 
giải thoát?” Phật dạy: “A Nan, 
đừng hiểu lầm Phật! Phật xem 
phụ nữ cũng như nam giới đầy 
đủ khả năng chứng đắc Niết-
bàn. Phật không chấp nhận 
hàng phụ nữ làm khất sĩ vì nếp 
sống của người xuất gia không 
nhà, không cửa, nay đây mai 
đó, có khi sống trong bãi tha 
ma, trong hang động, không an 
toàn cho nữ giới. Tuy nhiên nếu 
di mẫu Ma Ha Bà Xa Bà Ðề, 
Da Du Ðà La, nói chung giới 
phụ nữ chấp thuận 8 điều kiện 
thì Phật cho phép họ làm khất 
sĩ.” Tám điều kiện ấy là Bát 
Kỉnh Pháp, mục đích cốt để bảo 
đảm an toàn cho nữ giới, phần 
khác đáp ứng nhu cầu văn hóa 
thời đại. 

 Một hôm Phật cư trú trên 
núi Calika, thị giả Meghiga thổ 
lộ với Phật, theo lời Phật dạy, 
hàng đệ tử dành nhiều thì giờ 
sống một mình để hành trì thiền 
quán, nhưng vì sống một mình 
nên đôi khi tư tưởng hỗn tạp, ái 
dục phát sinh. Phật dạy, sống 
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một mình không có nghĩa là 
sống không có đạo bạn. Người 
khất sĩ cần thiện hữu trí thức để 
sách tấn, để có cơ hội học hỏi. 

 Những dữ kiện trên: Phạm 
Thiên thỉnh cầu Phật thuyết 
pháp, Phật giảng  kinh Chuyển 
Pháp Luân cho năm anh em tôn 
giả Kiều-trần-như, khai triển 
giáo nghĩa Trung đạo, Phật gửi 
60 đệ tử đi khắp nơi hoằng đạo, 
lời dạy của Phật tại thị trấn 
Kesaputta, lời giải thích của 
Phật về Bát Kỉnh Pháp, lời dạy 
của Phật về nếp sống đơn độc 
của chư Tăng trong hang động 
cho chúng ta thấy: 

 Ðể trấn an dân chúng Ấn 
Ðộ, việc giảng truyền đạo pháp 
của Phật là do Phạm Thiên 
thỉnh cầu, không áp đặt, không 
bắt buộc. Một vị thần Bà-la-
môn trong tư thế này đã trở 
thành một vị hộ pháp.  

1. Năm anh em tôn giả 
Kiều-trần-như là những người 
đã quyết tâm đi tìm đạo cả, có 
khả năng thâu nhận bài pháp 
đầu tiên của Phật.  

2. Bánh xe chuyển pháp 
luân là biểu tượng của thần 
Vishnu ngồi trên xe phun lửa 
dẹp tan mọi u ám, san bằng mọi 

trở ngại, không khác giáo lý 
Phật.  

3. Giáo lý Trung đạo là giải 
đáp thỏa đáng cho xu thế văn 
hóa thời đại.  

4. Giáo lý Phật vượt mọi 
ràng buộc tôn giáo truyền thống 
đương thời. Chủ trương của 
Phật là giáo hóa chúng sanh, lợi 
tha chứ không phải tự lợi.  

5. Pháp môn có nhiều, 
không nên dẫm chân nhau, 
không đối nghịch nhau. Giáo 
pháp Phật lợi ích mọi thời, mọi 
xứ, hoàn mỹ về hình thức cũng 
như nội dung. Không câu nệ 
hình thức mà chú trọng nội 
dung.  

6. Giới luật Phật, ngay cả 
Bát Kỉnh Pháp là những biện 
pháp giải quyết vấn đề thực tế, 
giúp tiến tu, có giá trị giải đáp 
xu thế thời đại, không phải là 
chân lý bất di, bất dịch.  

7. Chư Tăng dù sống một 
mình trong hang động, không 
có nghĩa hoàn toàn cách biệt 
nhau, mà phải thường xuyên 
tiếp xúc, phải có đạo bạn cùng 
nhau sách tấn tu học.  

8. Phương thức giáo hóa: 
trực tiếp, dung dị, cưu mang, 
thân thiện, cởi mở.  
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THỜI KỲ  
PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 
Năm 490. tr.CN, 7 năm 

trước khi Phật nhập Niết-bàn, 
A Xà Thế giết vua cha, soán 
ngôi, phát khởi chiến tranh 
chiếm Kosala, Vaisali… bành 
trướng lãnh thổ. A Xà Thế 
trước theo Ðề Bà Ðạt Ða, sau 
theo Phật, bảo trợ tổ chức Ðại 
hội Kết tập I tại Vương Xá 
thành. 

 Năm 413 tr.CN, đại thần 
Sisunāga giết vua Nagadasaka, 
hậu duệ của vua Tần Bà Ta La, 
thành lập vương triều Sisunāga, 
dời đô từ Vương Xá thành đến 
Vaisali, cai trị 18 năm (413-395 
tr.CN). Vua Sisunāga chết, 
nhường ngôi lại cho con là 
Kālasoka (395-367). Ðại hội 
Kết tập II được tổ chức tại 
Vaisali, dưới thời vua 
Kālasoka, 100 năm sau Phật 
nhập diệt. Tại Ðại hội này Tăng 
già chia làm hai: Trưởng Lão 
Bộ và Ðại Chúng Bộ vì quan 
điểm bất đồng về giới luật. 

 Năm 329. tr.CN, Ðại đế 
Hy Lạp Alexander sau khi 
chiếm xong Ba Tư, xua quân 
qua đèo Hindukush tiến vào Ấn 
Ðộ, vượt sông Indus, muốn tiến 
tới vịnh Bengal nhưng quân 

lính không chịu, ông đành cho 
rút quân năm 325. Thừa thế, 
Chandragupta I (321-297 
tr.CN), Tổ phụ của vua Asoka, 
cho quân đánh tập hậu đạo 
quân rút  lui của Alexander, 
chiếm Hoa thị thành 
(Pataliputra), kinh đô xứ Ma 
Kiệt Ðà, thành lập triều đại 
Maurya. 

Asoka (268-232 tr.CN) lên 
ngôi năm 268 tr.CN, cai trị một 
đế quốc rộng lớn, thừa hưởng 
một gia tài văn hóa Ấn-Hy, 
yểm trợ Phật giáo tổ chức Ðại 
hội Kết tập III năm 250. tr.CN. 
Trong Ðại hội này Luận Tạng 
được kết tập, Phật giáo bước 
vào giai đoạn cuối của Thời kỳ 
II, thời Phật giáo Bộ Phái, từ 
Ðại Chúng Bộ phát sinh 8 Phái, 
từ Trưởng Lão Bộ phát sinh 11 
Phái. Trên phương diện địa dư, 
Phật giáo trở thành quốc giáo 
tại Ấn Ðộ rồi trở thành một tôn 
giáo Hoàn vũ, truyền đến các 
nước vùng Cận Ðông, Ðông Á. 
Trên phương diện giáo lý, Phật 
giáo bước vào thời A-tỳ-đàm 
(Abhidhamma), mọi vấn đề đều 
được định nghĩa, phân loại, rồi 
từ đó đứng trên lập trường, góc 
độ khác nhau để thuyết minh 
Phật lý, thời Phân Tâm học 
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Phật giáo phát triển mạnh. 
Trên phương diện văn hóa, 
Phật giáo tiếp xúc với nhiều 
nền văn hóa mới, đặc biệt văn 
hóa Ba Tư và Hy Lạp. 

 Lộ trình phát triển Thời kỳ 
II, thời Phật giáo Bộ Phái được 
đánh dấu bằng: 

1. Phật giáo không còn 
đóng khung trong vùng Trung 
và Ðông Ấn mà lan tràn khắp 
Ấn Ðộ, đến các vương quốc Ấn 
Hy, lan tràn khắp thế giới.  

2. Ấn Ðộ không còn là 
những vương quốc nhỏ sau khi 
A Xà Thế thôn tính Kosala, 
Vaisali, khi Asoka biến Ấn Ðộ 
thành một đế quốc. Chiến tranh 
bành trướng lãnh thổ, nội biến 
thay đổi triều đại, đi lại khó 
khăn, liên lạc giữa Tăng già từ 
vùng này đến vùng khác không 
thuận lợi, nếp sống và phương 
pháp hành trì có phần thay đổi. 
Ðại hội Kết tập II tổ chức tại 
Vaisali, một quốc gia có truyền 
thống dân chủ, chư Tăng ở đây 
muốn tổ chức Tăng già được 
điều hành theo nguyên tắc dân 
chủ… Sau nhiều năm chinh 
chiến, nhân dân Ấn Ðộ được 
sống trong cảnh thanh bình, 
phồn vinh. Phật giáo được sự 
ủng hộ của vua Asoka bành 

trướng mạnh, địa bàn hoạt động 
rộng lớn, ảnh hưởng phong tục, 
tập quán địa phương làm cho 
Tăng già trước đây chia thành 
hai ở Ðại hội Kết tập II, bây 
giờ phân hóa thành 20.  

3. Ðoàn thể Tăng già tuy 
không có vị lãnh đạo tối cao, 
nhưng tại mỗi Yết-ma (Chùa, 
đơn vị địa phương) có vị tôn 
túc chúng Tăng kính ngưỡng 
được mời làm Thủ chúng, 
hướng dẫn chư Tăng tu học, 
hướng dẫn Bố-tát. Không có 
định chế liên hệ giữa Yết-ma 
này với Yết-ma khác, không 
thường xuyên giao tiếp, khó 
khắc phục dị biệt.  

4. Hệ thống chuyên ngành 
trong văn học Phật giáo. Trước 
khi Tam Tạng Kinh điển được 
chép thành văn vào thế kỷ thứ 
nhất trước kỷ nguyên, lời dạy 
của Phật, Kinh cũng như Luật, 
được chư Tăng truyền miệng, 
học thuộc lòng. Ðể giúp trí nhớ, 
truyền thừa, chư Tăng theo 
năng khiếu, được chia thành 
từng nhóm, ngủ gần nhau, ăn 
gần nhau, chuyên trì từng phần 
Kinh, Luật và sau là Luận. 
Nhóm này biệt lập với nhóm 
khác, dần dần xa cách nhau, 
chia thành bộ phái.  
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5. Vây quanh các bậc 
thầy nổi danh. Hàng đệ tử 
theo năng khiếu, khả 
năng, sở trường, sở 
nguyện, tìm thầy có khả 
năng chuyên môn học 
tập, truyền thừa.  

6. Asoka lấy Phật giáo 
làm quốc giáo. Lần đầu 
tiên Phật giáo và quốc gia 
chính thức liên hệ mật thiết. Phật 
giáo khai triển tinh thần Chuyển 
Luân Vương xem như triết học 
chính trị Phật giáo. Quốc gia 
thống nhất dưới đế quốc Asoka, 
nhưng Phật giáo không thể thống 
nhất: Magadha và Vasaili vẫn 
chưa bỏ được truyền thống quân 
chủ và dân chủ của mình. Tăng 
già đứng ngoài chính trị, Phật 
giáo không có đội ngũ cán bộ 
chính trị do đó khi đế quốc 
Asoka sập đổ kéo luôn sự suy 
vong của Phật giáo.  

7. Phương thức hành trì của 
Tăng già có phần thay đổi, 

chuyên nghiên cứu Tam Tạng, 
đặc biệt Luận Tạng, ngành 
Phân Tâm học Phật giáo phát 
triển. Nếp sống Tăng già phần 
nào thay đổi. Chế độ tự viện 
bắt đầu xuất hiện, kèm theo hệ 
thống giai cấp Tăng lữ và sự 
cách biệt giữa Tăng già và Cư 
sĩ khi điều hành tự viện được 
phân công, phân nhiệm, khi tự 
viện có nhiều tài sản.  

8. Không đưa ra những 
phương thức mới có thể dung 
hòa dị biệt hay kỹ thuật dung 
hòa không được linh động ứng 
dụng vì quá câu nệ văn tự. 
Chấp trước hình thức, chấp 
chặt truyền thống làm cho 
tường thành Bộ phái thêm kiên 
cố. (PG Kinh viện).  

9. Phật giáo Bộ Phái trở 
thành chủ nghĩa xuất gia, chủ 
trương chủ nghĩa Nhất Phật. 
Mẫu người lý tưởng Thời kỳ 
này là A-la-hán. (còn tiếp) 
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ĐẠO SINH 
 

ự lực và tha lực là hai 
khái niệm đối đãi được 
hình thành từ nhận thức 

của con người về sự hiện hữu 
độc lập của mỗi một cá thể trong 
thế giới thời-không. Đây là loại 
nhận thức xuất hiện rất sớm 
trong mỗi người, ít nhất là từ khi 
con người bắt đầu nhận biết về 
thế giới chung quanh. Theo thời 
gian, nhận thức này dần dần 
được xem như một sự thật hiển 
nhiên, không còn phải thắc mắc. 
Phật giáo gọi cách nhìn như thế 
là hữu thân kiến (satkāyadṛṣṭi), 
tức sự mặc nhiên thừa nhận tính 
chất thực hữu của thân xác mình 
với mọi thuộc tính tâm sinh lý 
của nó. Khi gọi như thế, dù 

muốn hay không Phật giáo  đã 
nhìn nhận có hiện hữu một cái 
nhìn phổ quát như thế ở con 
người. Tuy nhiên, điều đáng nói 
là Phật giáo lại cho rằng đó là 
một cái nhìn không chính xác; 
và chính cách nhìn không chính 
xác này đã góp phần không nhỏ 
vào những khổ đau con người 
phải chịu đựng. Khi bàn về các 
phiền não của con người, luận 
Câu-xá, ngoài các phiền não 
như tham lam, sân hận, u mê, 
khinh mạn, và hoài nghi, đã liệt 
kê cái nhìn trên như là loại 
phiền não làm nền cho bốn nhận 
thức sai lầm khác là biên chấp 
kiến (antagrāhadṛṣṭi), tà kiến 
(mithyādṛṣṭi), kiến thủ 

T 
VỀ TỰ LỰC VÀ THA LỰC 
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(dṛṣṭiparāmarśa), và giới cấm 
thủ (śīlavrataparāmarśa). Theo 
Phật giáo, dù năm phiền não 
thuộc nhận thức này có thể được 
đoạn trừ dễ dàng hơn các phiền 
não trước nhưng chúng vẫn 
được liệt vào loại căn bản; có 
nghĩa, chừng nào chúng còn 
thường xuyên hiện hành trong 
tâm thức thì một hành giả Phật 
giáo khó có thể hy vọng nhìn 
thấy đúng bản chất của thực 
tại―một đòi hỏi rất cao và 
không thể thiếu để có thể đạt 
đến giải thoát. Như vậy, có thể 
xem phiền não là chướng ngại 
lớn nhất mà những người theo 
Phật giáo buộc phải vượt qua 
bằng mọi cách trước khi có thể 
nói đến một thành tựu khả dĩ 
nào đó. Nhìn chung, hầu như tất 
cả các truyền thống Phật giáo 
đều thống nhất về điều này; tuy 
nhiên, những mô tả và giải pháp 
được đề ra vẫn có nhiều điểm 
không tương đồng. 

Luận Thành Duy Thức khi 
giải thích một bài tụng trong 
Tam Thập Tụng (karmano 
vāsanā grāhadvayavāsanayā saha 
/ kṣīne pūrvavipāke’nyad 
vipākaṃ janayanti //) đã cho ta 
một mô tả chi tiết về tiến trình 
hình thành các phiền não thuộc 
nhận thức này. Vāsanā (tập khí), 

một thuật ngữ khá quen thuộc 
với những người học Duy thức, 
được dùng để chỉ cho dấu vết 
những gì đã tác động đến tâm 
thức chúng ta trong quá trình tri 
nhận về chính mình và thế giới. 
Khi sinh ra, hiện hữu của mỗi 
một chúng ta được xác định 
trong tương quan với người khác 
bằng nhiều cách khác nhau, 
nhưng chủ yếu nhất vẫn là qua 
danh tự mà chúng ta được đặt tên 
theo đó. Mặc dù được dùng để 
biểu thị sự tồn tại của một cá thể, 
nhưng tự thân danh tự lại là một 
hiện hữu độc lập chứ không 
đồng nhất với cá thể mà nó biểu 
thị. Tuy nhiên trong tâm thức 
của mỗi người chúng ta thì tên 
gọi của một cá thể lại chính là cá 
thể đó. Đây là sai lầm đầu tiên 
chúng ta phạm phải mà không hề 
hay biết. Nói cách khác, qua sự 
đồng nhất này chúng ta đã mặc 
nhiên nhìn nhận một cách vô 
thức biệt tính của một cá thể và 
tất cả những gì thuộc về nó. Và 
đau khổ nhất là dù có hay biết thì 
chúng ta cũng không thể nào 
thoát được sự trói buộc của một 
nhận thức như thế, bởi vì chính 
chúng ta là nhận thức đó. Nói 
một cách dễ hiểu hơn, khi tâm 
thức chúng ta đã được in dấu bởi 
những ấn tượng về ngôn ngữ như 
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thế thì chúng ta không thể suy 
nghĩ được điều gì cả nếu không 
có ngôn ngữ, dù ở bất kỳ dạng 
nào. Đồng nhất tên gọi với cá thể 
có nghĩa là chúng ta bắt đầu gán 
cho nó mọi thứ ý nghĩa lẽ ra nó 
không thể có. Chính từ sự đồng 
nhất này mà mọi khái niệm về 
chính mình và thế giới chung 
quanh bắt đầu nảy sinh, làm nền 
cho mọi hình thái phát triển 
trong suốt cả cuộc đời chúng ta: 
một sự phát triển hoàn toàn được 
thiết lập trên khái niệm về Tự và 
Tha. Trong không gian chúng ta 
thấy mình tách biệt với người 
khác; và trong thời gian chúng ta 
thấy có sự tồn tại thường hằng 
của một chủ thể nhất định, ít ra 
là dưới một tên gọi nào đó, cho 
dù chúng ta nhìn nhận rằng chủ 
thể này có những thuộc tính 
thường xuyên biến đổi qua từng 
thời kỳ khác nhau của đời sống. 
Đây là một sự thực rất hiển 
nhiên đối với con người. Con 
người tin tưởng điều này vì con 
người xác chứng được điều này 
trong thế giới thường nghiệm. 
Chính với một nhận thức như thế 
mà con người đã nhận ra tính 
chất bất toàn trong các thuộc tính 
của mình và đã tìm mọi cách có 
thể có để bổ khuyết sự bất toàn 
này. Người Phật tử không phải là 

ngoại lệ. Họ tìm đến Phật giáo 
cũng giống như những tín đồ của 
bất kỳ một tôn giáo hay một chủ 
thuyết nào trên trái đất, tức để 
tìm kiếm một phúc lạc nào đó 
trong cuộc sống mà họ trực nhận 
ra rằng khổ nhiều hơn vui. Nếu 
có khác thì chỉ khác một điều: đó 
là họ nghĩ rằng Phật giáo là tôn 
giáo hay chủ thuyết ưu việt nhất, 
và duy nhất có thể giúp họ hoàn 
thiện mọi thuộc tính của một tồn 
tại nhất định như thế. Nếu trình 
bày trên phù hợp với những gì 
thường được nói đến trong Phật 
giáo thì có lẽ chúng ta sẽ nhận ra 
ngay một điều vô cùng khó khăn 
cho Phật giáo khi Phật giáo tự 
nhận sứ mạng của mình là phải 
giúp con người, cả Phật tử cũng 
như không phải Phật tử, thoát ra 
mọi phiền não và ảo tưởng về 
chính mình và thế giới. 

Đứng trước một đòi hỏi như 
thế, triết học truyền thống Ấn Độ 
đã nỗ lực hình thành một biệt 
tính bất biến trong toàn bộ cơ 
cấu con người. Đây là một nỗ 
lực đáng giá trong lịch sử triết 
học loài người, vì nó đáp ứng 
được khao khát ngàn đời của con 
người đối với sự vĩnh cửu; đồng 
thời giúp con người chạy trốn 
được nỗi hư vô cùng cực nếu 
phải đối mặt với sự thật là tồn tại 
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của mình không gì khác hơn một 
quáng nắng, một giấc mộng. 
Nhưng đến khi Phật giáo xuất 
hiện thì những khái niệm về một 
chủ thể tính như thế không còn 
là giải pháp tối ưu trong nỗ lực 
hoàn thiện bản thân của từng con 
người. Phật giáo minh nhiên 
tuyên bố rằng bất kỳ khái niệm 
nào về một chủ thể tính bất biến 
trong chuỗi tồn tại của các điều 
kiện hình thành đời sống một 
con người đều sai lầm. Có thể 
nói rằng tuyên bố trên của Phật 
giáo đã tạo ra vô số vấn đề nan 
giải không chỉ đối với triết học 
truyền thống Ấn Độ mà còn cả 
đối với tự thân Phật giáo. Quan 
niệm về sự không tồn tại một 
bản ngã bất biến thuộc về địa 
vực của kinh nghiệm tự chứng; 
có nghĩa, quan niệm này không 
thể được chứng thực một cách 
tuyệt đối trên bình diện thường 
nghiệm hay các phương pháp 
luận lý. Nói cách khác, nó khó 
có thể mang tính phổ quát nếu 
chỉ được thừa nhận bởi các tín 
đồ Phật giáo, những người sẵn 
sàng thừa nhận mọi tiền đề cho 
sự xác chứng một quan niệm như 
thế. Trong lịch sử phát triển của 
Phật giáo, không thiếu những nỗ 
lực nhằm mang lại tính phổ quát 
cho quan niệm này. Chúng ta tìm 

thấy nỗ lực của các nhà Phân 
biệt thuyết (Vaibhāṣika) khi họ 
tìm cách chứng thực rằng mặc dù 
Ngã chỉ hiện hữu qua danh tự, 
hay giả hữu, nhưng vẫn có 
những yếu tố khác thực hữu 
(dravya) như tâm, tâm sở, một số 
yếu tố không tương ưng với tâm, 
và các yếu tố vô vi như Niết-bàn. 
Đây là những giải thích công phu 
và rất chi ly, nhằm xác nhận 
“nhân cách” của một cá thể, hay 
đúng hơn nhằm tạo một tính chất 
tích cực nào đó cho quan niệm 
khá tiêu cực về Ngã nói trên. 
Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tự 
hỏi khi làm như thế có phải 
những nhà Phân biệt thuyết đang 
cố gắng thay thế nội dung của 
chủ thể tính bằng một khái niệm 
về sự tồn tại của tâm thức. Và 
người ta có quyền thắc mắc như 
thế khi liên hệ đến quan niệm về 
Niết-bàn của các nhà Phân biệt 
thuyết này. Nếu Niết-bàn được 
hiểu như là sự nguội lạnh của 
phiền não thì một thánh giả Phật 
giáo là ai trong trạng thái đã 
“nguội lạnh” đó? Nếu nói rằng 
chỉ có trạng thái “nguội lạnh” 
chứ không có một chủ thể làm 
nền cho sự nguội lạnh đó thì 
Phật giáo có thể bị đồng nhất với 
Vaiśeṣika về sự tồn tại độc lập 
của những thuộc tính nào đó. 
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Nếu nói rằng Niết-bàn là một 
trạng thái trống rỗng thì Phật 
giáo không khác gì Hư vô luận. 
Nếu Niết-bàn là “trạng thái” nằm 
ngoài địa vực thường nghiệm thì 
những giải thích của các nhà 
Phân biệt thuyết lại rơi vào một 
loại siêu hình học giáo điều; và 
lúc đó Phật giáo không khác gì 
triết học truyền thống Ấn Độ; vì 
cả hai đều không thể chứng minh 
trên lãnh vực thường nghiệm sự 
không hiện hữu hay sự hiện hữu 
của một chủ thể tính nhất định. 
Tình trạng này dẫn Phật giáo đối 
mặt với một vấn đề sinh tử: Nếu 
xem Vô ngã là quan niệm cốt lõi 
và Niết-bàn là cứu cánh của Phật 
giáo thì phải thừa nhận triết học 
này là một loại siêu hình học 
giáo điều. Điều này có nghĩa tính 
thể của chân lý, phổ quát tính 
của chân lý đó, không được 
chứng minh trong Phật giáo. 
Trong lịch sử Phật giáo, rõ ràng 
các nhà Phân biệt thuyết đã làm 
hết sức mình để chỉ có thể duy trì 
Phật giáo như một loại triết học 
kinh viện hay giáo điều, tức chỉ 
như một tôn giáo thuần túy chỉ 
dành riêng cho những tín đồ hiện 
tại hay trong tương lai của mình. 
Điều này không gì khác hơn một 
sự đóng băng của Phật giáo. Nếu 
những gì đã nói ở trên tương phù 

với lịch sử tồn tại của Phật giáo, 
thì chúng ta có thể nhận ra ngay 
những nỗ lực của các nhà Đại 
thừa to lớn như thế nào trong 
việc bảo vệ và phát triển giáo lý 
đặc thù của Phật giáo giữa bối 
cảnh của một nền triết học 
truyền thống của Ấn Độ như thế 
nào. Trước sự tấn công ác liệt 
của triết học truyền thống Ấn 
Độ, nhất là trong thời kỳ của 
Śaṅkara, các nhà Phân biệt 
thuyết ở Ấn Độ đã không thể tồn 
tại ngoại trừ người anh em của 
mình ở Sri Lanka là nơi may 
mắn họ không gặp một đối thủ 
nào cả trong việc bảo vệ nền triết 
học giáo điều của mình. Tất cả 
đều rút lui nhường lại cho các 
nhà Đại thừa trong cuộc đương 
đầu một mất một còn với hệ tư 
tưởng hữu Ngã của nền triết học 
truyền thống Ấn Độ. Vậy thì các 
nhà Đại thừa đã bảo vệ và phát 
triển Phật giáo như thế nào? Dĩ 
nhiên là trong kho tàng vô tận 
của giáo lý nhà Phật, Đại thừa đã 
chọn một vũ khí đặc thù và tích 
cực nhất, làm nền tảng trung tâm 
cho mọi minh chứng và quảng bá 
giá trị của Phật giáo, đó là lý 
Duyên khởi (pratītyasamutpāda). 
Với lý Duyên khởi trong tay, các 
nhà Đại thừa bắt đầu phá hủy 
mọi giá trị được xem như tuyệt 
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đối của tất cả các khái niệm đối 
đãi về thực tại tối hậu đã được 
thiết lập trong cả triết học truyền 
thống Ấn Độ cũng như triết học 
kinh viện Phật giáo. Thực tại tối 
hậu siêu việt mọi khái niệm, kể 
cả những khái niệm về Hữu ngã 
cũng như Vô ngã. Vô ngã có thể 
là thực tại tối hậu mà tự thân 
Đức Phật đã thực chứng; nhưng 
khi vì thương xót chúng sinh mà 
Ngài công bố điều này thì trong 
thế giới khái niệm của chúng 
sinh thực tại tuyệt đối đã trở 
thành một loại khái niệm đối đầu 
với khái niệm Hữu ngã của triết 
học truyền thống. Kết quả, với 
khái niệm này trong đầu thì một 
tín đồ Phật giáo chằng khác gì 
một tín đồ Ấn giáo. Họ đã đánh 
mất tuyệt đối tính của một chân 
lý mà vị Đạo sư của họ đã quảng 
bá thành công rực rỡ lúc sinh 
tiền khi họ nỗ lực bảo vệ chân lý 
này bằng mọi thứ khái niệm có 
thể có. Vô ngã là hệ quả chứ 
không phải là tiền đề của Duyên 
khởi. Thay vì xiển dương Vô ngã 
như một chân lý đối lập với chân 
lý Hữu ngã, tức gián tiếp làm 
cho Vô ngã trở thành một loại 
chân lý tương đối, các nhà Đại 
thừa đã nỗ lực duy trì tuyệt đối 
tính của mọi chân lý mà Phật 
giáo đã khai mở cho con người, 

không phải bằng cách bảo vệ các 
khái niệm về chúng mà là triệt 
tiêu mọi cấu trúc khái niệm có 
thể có về chúng. Nói cách khác, 
trong tay các nhà Đại thừa, Phật 
giáo đã siêu việt đấu trường 
tranh biện của mọi khái niệm đối 
đãi giữa hữu và vô, tương đối và 
tuyệt đối; trong đó có cả khái 
niệm hư vọng về cái gọi là tự lực 
và tha lực. Dĩ nhiên khi làm như 
thế các nhà Đại thừa đã gặp phải 
không ít ngộ nhận từ chính 
những người anh em của mình 
khi họ cho rằng Đại thừa đã phá 
hủy mọi giá trị truyền thống của 
Phật giáo về cứu cánh tuyệt đối. 
Đây có thể xem như ngộ nhận 
lớn nhất bởi vì họ đã đồng nhất 
thái độ phá hủy mọi khái niệm 
về thực tại tối hậu với thái độ 
phá hủy giá trị tuyệt đối. Khi 
một tín đồ Tịnh độ tông công 
khai tuyên bố rằng họ đã giao 
phó toàn bộ sinh mạng họ cho 
Đức Phật A Di Đà, rằng họ 
không còn bận tâm đến những 
đau khổ hay hạnh phúc của họ  
nữa, thì đó cũng là lúc mà tất cả 
ma vương và ma quân đều khiếp 
sợ. Vì họ đã thoát ra được vòng 
hào quang êm đềm ma quỷ của 
những khái niệm đối đãi bệnh 
hoạn đã giam cầm họ từ vô 
lượng kiếp.³ 
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VVeeàà  nnggooààii  llaaïïii  
 
NGUYÊN CẨN 

 
Về ngồi lại dưới Phật đài tĩnh lặng 
Đọc trang kinh như đọc những dòng thơ 
Thấy bình minh lên trước ngõ bao giờ 
Trong đêm vắng một cành lan nở trắng 

Về ngồi lại mặc chuyện đời chưa dứt 
Vẫn miên man bất tận những ưu phiền 
Đốt lò hương khơi dậy chút hương thiền 
Nghe tịch mặc  lắng sâu nghìn thao thức 

Về ngồi lại mái chùa xưa tĩnh mịch 
Soi bóng mình trên vách đá mù câm 
Thấy hàng cây muôn kiếp vẫn âm thầm 
Vui trong gió, thuận lòng theo lẽ Dịch 

Về ngồi lại giũ buồn cho nước chảy 
Dưới hồ kia bao sóng cuộn tuôn trào 
Mây in hình lặng lẽ tự trên cao 
Thân ở đấy nhưng tâm nào ở đấy 

Về ngồi lại cửa thời gian vẫn mở 
Cho xuân tràn trong mỗi sát na qua 
Nghe vườn đời thơm ngát giữa ngàn hoa 
Và an lạc len trong từng tiếng thở 
Về ngồi lại xin một lần ngồi lại. 
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(tiếp theo HP 15 và hết) 

TRẦN TRÚC LÂM 
 
IV. TRIỀU ĐẠI HARSHA- 
VARDHANA (606-647) 

Sự thịnh suy: 
Triều đại Harshavardhana 

hay gọi tắt là Harsha – cùng 
khoảng thời gian giữa cuối triều 
Tùy và đầu triều Đường bên 
Trung Quốc – được xem như 
triều đại vững chắc sau các triều 
Gupta. Thời ông đã được biết 
đến nhiều nhờ Đại sư Huyền 
Trang (Hiuen Tsang) ghi lại 
trong bộ ‘Tây vực ký’ khi Ngài 
sang Tây Trúc thỉnh kinh từ 629 
– 645; nhờ từ các công văn của 
Trung Quốc; từ các đồng tiền cổ 

và bia ký; từ các bài viết của các 
danh nhân đương thời và nhất là 
nhờ tác phẩm Harshacharita 
(Những thành tích của vua 
Harsa) do thi hào trong triều tên 
là Banabhatta đã ghi chép lại 
nhiều chi tiết bằng tiếng 
Sanskrit, kể cả phần thiếu thời 
của nhà vua. Harshacharita là 
cuốn sách đầu tiên viết về danh 
nhân lịch sử Ấn. Ông còn là tác 
giả của cuốn Kadambini được 
xem như một viên ngọc quý của 
nền văn học Sanskrit. 

Như đã nói ở trên, sau thời 
kỳ nhiễu nhương hậu Gupta đến 
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đầu thế kỷ thứ 7, dòng họ 
Pushabhukti trở nên một thế lực 
lớn mạnh ở Ấn với vua 
Prabhakaravardhana cai trị xứ 
Thaneshwar. Con gái của 
Prabhakaravardhana tên là 
Rajyasri và cũng là chị của 
Harshavardhana được gả cho vua 
Grahavarman của xứ Maukhari 
có kinh đô ở Kannauj. Lúc bấy 
giờ Phật giáo vẫn còn thịnh hành 
trong vùng, và tín đồ Bà-la-môn 
giáo và Kỳ-na giáo thường vẫn 
chung sống hòa hợp. Tuy vậy 
trong chương 7 của cuốn 
Harshacharita, của Banabhatta 
đã cho thấy luôn có sự tranh 
chấp âm ỉ giữa các giới Tăng lữ 
của Bà-la-môn và Phật giáo.  
Banabhatta viết “không có một 
Parasari (nhà sư áo vàng) nào ưa 
thích Tăng sĩ Bà-la-môn, nhưng 
chư Tăng của 17 phái khác nhau 
đều sống dung hòa.” [Agrawala 
1969: 225]. 

Sau khi vua 
Prabhakaravardhana mất năm 
605, vua Deva Gupta xứ Malwa 
(có lẽ là hậu duệ xa của thời 
Gupta cũ) tấn công và giết chết 
vua Grahavarman và hạ ngục 
Hoàng hậu Rajyasri. Vua 
Rajyavardhan, là anh cả của 
Rajyasri và Harshavardhana liền 
kéo quân tấn công Malwa để trả 
thù và đánh bại được Deva 

Gupta. Bấy giờ vua Shashanka 
của xứ Gauda, vốn đã âm mưu 
liên minh cùng Deva Gupta, đến 
gặp Rajyavardhan giả làm trung 
gian hòa giảng và thừa cơ hạ sát 
Rajyavardhan rồi chiếm đóng 
Kannauj. 

Shashanka là tín đồ Bà-la-
môn giáo – Śaivites – rất thịnh 
hành ở phía Nam Ấn. Khi 
Shashanka chiếm thành Kannauj 
thì dân chúng Phật tử không ủng 
hộ và còn chống đối nên 
Shashanka đã ra tay đàn áp và 
tàn sát rất nhiều tín đồ Phật giáo 
[Sharma 1970: 245]. Vì thế, khi 
Harshavardhana cất quân tái 
chiếm, quần chúng Phật tử trong 
kinh đô đã đồng nổi dậy tiếp tay 
ủng hộ nên chiến dịch chóng 
thành công, và Harshavardhana 
đã đánh đuổi Shashanka về cố 
thủ một vùng nhỏ ở Orissa dọc 
bờ biển vịnh Bengal. Trên đường 
tháo chạy quân của Shashanka 
còn đốt phá Phật học viện 
Nalanda. 

Điều này đã được Huyền 
Trang ghi lại trong cuốn ‘Tây 
vực ký’; và cuốn biên niên sử 
Phật giáo, The Arya Manju Sri 
Mulakalpa, cũng mô tả 
Shashanka là một ông vua tàn ác. 
Theo truyền thuyết thì vua 
Shashanka đã cưỡng đoạt một 
điện thờ Phật ở Bồ đề Đạo tràng 



34  NỘI SAN HOẰNG PHÁP 

(Bodhgaya) rồi cho dựng một 
Shivalinga thay thế. Thực tế về 
sau cho thấy chuyện ấy không hề 
xảy ra; vì vào năm 1234 có vị sư 
Tây Tạng tên là Dharmaswamin 
đến viếng thánh địa đã khám phá 
ra rằng tượng Phật đã được xây 
tường che kín để khỏi bị quân 
đạo Hồi xâm lăng phá hủy. Tuy 
vậy người Hồi tiếp tục đàn áp 
Phật giáo và nương tay với Bà-
la-môn giáo nên Phật giáo bị tàn 
lụi và ngôi đền bị hoang phế cho 
mãi đến năm 1590, quan cai trị 
địa phương lại giao quyền quản 
trị ngôi đền cho người Shaivite 
Mahant. Nhưng gần đây ngôi 
đền đã được chuyển lại cho Phật 
giáo và đã được trông coi bởi 
một ủy ban Bà-la-môn và Phật 
giáo. 

Cũng theo truyền thuyết thì 
Shashanka đã hủy diệt các thánh 
tích, quẳng cả tảng đá có in dấu 
chân Đức Phật xuống sông, hoặc 
đốn ngã cây Bồ đề cổ thụ ở Bồ 
đề Đạo tràng. Nhưng rồi nhờ có 
phép lạ nên tảng đá trở về chỗ cũ 
và một cây Bồ đề to lớn khác 
được mọc ra từ nhựa cây cũ đã bị 
đốn. [Theo ‘Tây vực ký’ - Elst 
1992]. Nhưng có lẽ các chuyện 
ấy chẳng hề xảy ra. Tảng đá có 
dấu chân Phật này vốn đã được 
Đại sư Pháp Hiển nhắc đến khi 
Ngài ghé qua Ô Trường 

(Udỳnana), Bắc bộ Thiên Trúc. 
Ngài viết trong ‘Phật quốc ký’: 
“Phật để dấu chân lại ở đây, và 
dấu chân ấy thấy dài hay ngắn là 
tùy tâm niệm của người nhìn. 
Dấu chân ấy hiện nay vẫn còn 
như vậy. Lại có viên đá Phật 
phơi y, có chỗ Phật hóa độ rồng 
dữ, tất cả hiện nay vẫn còn. Viên 
đá Phật phơi y thì cao 1 trượng 4 
thước, rộng chừng 2 trượng, một 
bên bằng phẳng.” 

 
Tiền có hình Hoàng Đế 

Harshavardhana 

Sau khi thắng trận, 
Harshavardhana liền thay anh 
lên làm vua vừa lúc 16 tuổi, rồi 
dời kinh đô từ Thaneshwar đến 
Kannauj và từ đó đã bành trướng 
đất đai toàn vùng Bắc Ấn. Năm 
612, ông đã cai trị một vùng 
rộng lớn bao gồm Punjab, miền 
Đông xứ Rajasthan, thung lũng 
Hằng Hà, một phần Bihar và 
Bengal cho đến xứ Assam; ngoại 
trừ vùng Tây và Nam Ấn. 
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Năm 620, Harshavardhana 
đem quân xâm lấn các xứ ở phía 
Nam Ấn nhưng bị vua Pulakesin 
II của xứ Chalukya, phía Bắc 
Mysore ngăn chận; và ông cũng 
không thâu tóm được các xứ 
Valabhl, Nandipurl, Kashmir, 
Gujarat và Sind ở phía Tây, như 
dưới thời Gupta. Riêng ở phía 
Đông thì từ khi đối thủ là vua 
Shashanka mất vào năm 636 thì 
không còn một sự chống cự nào 
đáng kể. 

Hoàng đế Harshavardhana là 
một nhà lãnh đạo có tài ngoại 
giao giỏi nổi danh khắp vùng. 
Vua Bhaskravarman của xứ 
Kamarupa (Assam) tuy theo đạo 
Bà-la-môn nhưng đã liên minh 
chặt chẽ với ông đánh đuổi được 
Shashanka và còn giúp cho sự 
chinh phục thiên hạ thêm thuận 
lợi. Harshavardhana cũng đã duy 
trì mối quan hệ mật thiết với nhà 
Đường ở Trung Quốc, và vua 
Đường Thái Tôn cũng đã gởi 
nhiều đoàn sứ giả đến thăm vua 
Harsa. 

Vua Harshavardhana rất cần 
mẫn trong việc cai trị vương 
quốc rộng lớn ở Bắc Ấn. Ông 
đích thân quán xuyến việc nước 
và đốc thúc các quan cai trị dưới 
triều. Ông đặt các tiểu vương 
thuộc Hoàng gia cai trị các xứ 
nhỏ. Sử Ấn ghi nhận về ông như 

một minh quân, có tài quân sự 
như Samudra Gupta và chính trị 
cùng đạo đức như Ashoka. Ông 
còn  vừa là một thi sĩ, vừa là một 
nhà uyên bác. Ông còn được 
nhắc đến như là tác giả của ba bộ 
kịch thơ viết bằng tiếng Sanskrit 
là Ratnavall, Priyadarshika, và 
Nagananda, mà cuốn sau chứa 
đựng nhiều tư tưởng Phật giáo. 

Vua Harshavardhana rất 
sùng kính Phật giáo, đồng thời 
bao dung với các tôn giáo khác. 
Sự thực hành tín ngưỡng của tín 
đồ Phật giáo và Bà-la-môn giáo 
vẫn tiếp tục pha trộn lẫn nhau 
trong việc thờ cúng đa thần như 
dưới thời Gupta. Vua 
Harshavardhana cũng thường mở 
đại thí đàn như các vua cuối của 
thời Gupta (mà theo bản dịch từ 
Hán ngữ của Hòa thượng Trí 
Quang trong cuốn ‘Cao Tăng 
Pháp Hiển’ thì gọi là ‘ban giá 
việt’). Nhà vua mở Đại hội mỗi 
năm ở Prayag để ông bố thí tài 
vật cho dân chúng và cầu nguyện 
thần linh của các tôn giáo. “Khi 
mở Đại hội thì mời chư Tăng 
mọi nơi cùng đến vân tập; chỗ 
ngồi của chư Tăng được trần 
thiết, treo lụa, treo cờ và cắm 
lọng. Lại làm hoa sen bằng vàng 
bằng bạc đặt sau chỗ ngồi chư 
Tăng, trải lên trên chỗ ngồi ấy 
những tấm tọa cụ sạch sẽ. Quốc 
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vương cúng dường đúng phép 
trong 1 tháng, 2 tháng hay 3 
tháng, và phần nhiều cử hành 
vào mùa xuân. Cúng dường rồi, 
Quốc vương lại khuyến khích 
quần thần cúng dường trong 1 
ngày 2 ngày cho đến 7 ngày. Sau 
đó Quốc vương đem ngựa của 
mình cho trọng thần cưỡi, lại 
đem lụa trắng, mọi thứ quý giá, 
và những vật dụng cần dùng của 
chư Tăng, cùng quần thần phát 
nguyện cúng dường chư Tăng, 
rồi xin chư Tăng mà chuộc lại 
những thứ quý giá.” 

Dưới triều Harshavardhana, 
Kannauj trở nên một Trung tâm 
đạo học quan trọng và đã được 
xây dựng to lớn và phồn thịnh 
ngang tầm cỡ với Hoa thị thành 
(Patilaputra) của thời Gupta và 
Ashoka. 

Năm 643 để đón tiếp Đại sư 
Huyền Trang đến hành hương 
thỉnh kinh Phật từ Trung Quốc, 
vua Harshavardhana đã tổ chức 
một cuộc Đại hội liên tôn rất 
trang trọng kéo dài khoảng hai 
tháng gồm các Cao Tăng của Bà-
la-môn giáo, Phật giáo và Kỳ-na 
giáo và sự có mặt của các tiểu 
vương khác như vua 
Bhaskaravarman của xứ 
Kamrupa (Assam) và vua 
Dhuvabhatti của xứ Vallabhi để 
nghe Đại sư Huyền Trang thuyết 

pháp và để cùng nhau trao đổi 
Đạo học. 

Sau Kannauj, Huyền Trang 
còn được đưa đến bờ sông Hằng 
(Ganga), Yamuna và Saraswati 
để tiếp tục hoằng pháp. Sau 
nhiều lần tiếp xúc với Huyền 
Trang, vua Harshavardhana rất 
tín ngưỡng Đại thừa. Vào thời 
gian Huyền Trang được vua 
Harshavardhana tiếp đón trọng 
vọng thì khối Tăng lữ Bà-la-môn 
giáo không mấy hài lòng, và đã 
âm mưu hạ bệ Harshavardhana. 
Khi cơ mưu bị bại lộ, vua 
Harshavardhana đã đầy 500 
người Bà-la-môn ra biên cương. 

Đầu năm 644, Huyền Trang 
vượt sông Indus để trở về Trung 
Quốc sau 10 năm lưu lại ở Ấn. 
Ba năm sau thì vua 
Harshavardhana bị giết và thêm 
một đoạn sử rực rỡ của Ấn Độ 
kết thúc. 

Ông mất năm 647, thọ được 
57 tuổi. Sau khi ông mất, lại 
không có người kế vị nên vương 
quốc Bắc Ấn lại rơi vào hỗn loạn 
nhiễu nhương vì nội bộ tranh 
giành quyền lực. Vua 
Narasinghavarman, một tiểu 
vương của xứ Kanchi trở nên 
hùng mạnh, và vua 
Bhaskravarman của xứ Kamarupa 
(Assam) thâu tóm đất đai xưa vốn 
thuộc vua Harshavardhana. 
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Mặt khác, khối Tăng lữ Bà-
la-môn khi thấy đế quốc của 
Harshavardhana bị tan rã liền cấu 
kết với dân Rajputs ở biên cương 
xâm lăng Ấn để “tái lập vai trò 
chính trị tối cao ở Aryavrata sau 
khi nhà vua mất” như Havel đã 
viết. [E.B.Havell, History of 
Aryan Rule in India, p. 217, 
Quoted by Swami Dharma 
Teertha, p. 118]. Theo truyền 
thuyết (Puranas) thì dân Rajputs 
vốn là hậu duệ của Hung nô lại 
được Bà-la-môn thu phục, biến 
chúng thành giai cấp Kshatriya, 
tức giai cấp vương tướng để phục 
vụ cho quyền lợi của họ và cả hai 
phía cùng hưởng lợi. 

Nhưng đến năm 724, tức 
khoảng đầu thế kỷ thứ 8 thì quân 
Hồi (Turkic Muslim) đã chiếm 
được đất Sind, vùng viễn Tây đất 
Ấn, và trở thành mối đe dọa về 
sau cho sự an nguy của Ấn. 
Nhiều bia ký của các tiểu vương 
ở phía Tây đã ghi lại những cuộc 
chống các làn sóng xâm lăng của 
“dân mleccha”, có nơi khác ghi 
“dân yavana” (chỉ dân Ả Rập). 
Từ sau triều đại của 
Harshavardhana không còn có 
triều nào của Ấn oai hùng cả nên 
đến năm 1193, quân Hồi dưới sự 
lãnh đạo của Bakhtiyar Khalji đã 
xâm lăng thành công và đặt nền 
thống trị trên đất Ấn. 

V. PHẬT HỌC VIỆN 
NALANDA 
A. Lịch sử: 

Nalanda nằm khoảng 
90 km về hướng Đông Nam của 
Hoa thị thành (Pataliputra), 62 
km về hướng Đông Bắc của Bồ 
đề Đạo tràng (Bodh-Gaya), có 
diện tích ước khoảng 166 bộ 
hướng Bắc Nam và 800 bộ 
hướng Đông Tây, thuộc bang 
Bihar ngày nay (mà xưa kia có 
tên là Magadha – Ma-kiệt-đà). 
Nguyên ngữ của Bihar là từ 
Vihara (xứ chùa); và Nalanda có 
nghĩa là nơi trao truyền Chánh 
pháp (nalan: hoa sen; da: ban bố. 
Ở Ấn, hoa sen tượng trưng cho 
Chánh pháp). 

Khi Đức Phật còn tại thế, 
Ngài đã nhiều lần ghé thăm ngôi 
làng Nalanda và thuyết pháp ở 
Vườn Xoài Pavarika (the Mango 
Grove of Pavarika). Mahavira, 
giáo chủ Kỳ-na giáo (Jain) cũng 
đã từng nghỉ ngơi ở đây trong 14 
mùa mưa. 

Bấy giờ Nalanda là một làng 
nhỏ, nơi sinh trưởng và cũng là 
nơi từ trần của Ngài Xá Lợi Phất 
(Sariputra). Hoàng đế Ashoka 
cũng đã đến chiêm bái và cho 
xây tháp thờ xá lợi của Ngài Xá 
Lợi Phất và một Tăng-già-lam 
(sangharama) đầu tiên ở đây. 
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Chính ngôi đại tháp này về sau 
trở thành cấu trúc Trung tâm 
biểu tượng của Phật học viện 
(PHV) Nalanda. Nhiều đại luận 
sư nổi danh của Phật giáo cũng 
từng xuất thân ở PHV này như 
Nagarjuna (Long Thọ), tương 
truyền Ngài ra đời vào năm 150, 
và đã được làm Sa-di lúc 7 tuổi ở 
Nalanda; Dinnaga (Trần Na – 
còn gọi là Đồng Thụ hay Vực 
Long), tổ của phái ‘Tân Nhân 
Minh’, tác giả bộ ‘Nhân Minh 
Chánh Lý Môn Luận’ 
(Nyayamukha). 

Nhưng, Nalanda đã được 
xây dựng quy mô to lớn và trở 
thành một Trung tâm cao học nổi 
danh trong bao nhiêu thế kỷ lại 
nhờ vào tín tâm Phật giáo và sự 
bảo trợ dồi dào của những triều 
cuối của thời đại Gupta. 

Qua cuốn ‘Tây vực ký’, Đại 
sư Huyền Trang viết: “Một cựu 
vương tên Sakraditya, tôn kính 
Nhất thừa và Tam bảo đã chọn 
mảnh đất phước lành (lucky 

spot) để dựng nên Tăng-già-lam 
này”. [xem Cf. Edgerton, 
Vikrama's Adventures, 1, p. 
LXVI.] Ngài còn kể lại tên 3 vị 
vua nổi danh khác đã liên tiếp 
bảo trợ PHV Nalanda dưới các 
truy hiệu thánh hóa là:  
1) Buddhagupta-raja.  
2) Tathagatagupta-raja.  
3) Baladitya-raja đã làm nhiều 
học giả về sau không thể đối 
chiếu được với lịch sử. 

Nhiều tác giả đã dựa vào chi 
tiết mơ hồ này khi viết về vị vua 
đặt viên đá xây dựng Nalanda. 
Đơn cử là khi tra cứu “Na-lan-
đà” trong cuốn Từ Điển Phật 
Học của Chân Nguyên và 
Nguyễn Tường Bách, ấn hành 
năm 1999 tại Huế, trong đó có 
ghi: “Viện Phật Học danh tiếng 
của Ấn Độ, được vua Thước-ca-
la Đạt-đa (s. Sascraditya) thành 
lập trong thế kỷ thứ hai, một nhà 
vua nước Ma-kiệt-đà.” Có lẽ các 
tác giả này đã tham chiếu cuốn 
“The Encyclopedia of Eastern 
Philosophy and Religion” do 
Nhà xuất bản uy tín Shambhala, 
Boston, ấn hành năm 1994, mới 
viết như thế. 

Nhưng trong một tư liệu 
khảo cứu tỉ mỉ của Tăng học giả 
H. Heras với tựa đề “The Royal 
Patrons of the University of 
Nalanda” được đăng trong 

Di tích: Đại học Nalanda 
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Journal of the Bihar and Orissa 
Research Society, PART I. Vol. 
XIV 1928 pp. 1-23 vào năm 
1928 đã rọi sáng nhiều phát hiện 
mới. Ông đã cùng với Giáo sư 
Samaddar phân tích các truy hiệu 
của các vị vua trên đồng tiền cổ 
và dẫn đến một kết luận rành 
mạch đó là danh vị của các vị 
vua cuối của triều Gupta là: vua 
Kumara Gupta I, ngoài truy hiệu 
Sakraditya còn có truy hiệu khác 
là Mahendraditya. [Sakra hoặc 
Mahendra là thánh hiệu của thần 
Indra – xem Allan, Gupta Coins, 
p. LV Cf. và Heras, The Final 
Defeat of Mihirakuka, I.H.Q., 
III, p.12]. Vua Skanda Gupta 
(tức Buddhagupta-raja); vua 
Pura Gupta (tức Tathagatagupta-
raja), và vua Narasimha Gupta 
(tức Baladitya-raja). 

Như thế vua Sakraditya 
chính là vua Kumara Gupta I 
(415-455), con của Chandra 
Gupta II ở đầu thế kỷ thứ 5, chứ 
chẳng phải một vị vua nào ở thế 
kỷ thứ 2 cả. 

Nơi “đất lành” mà Huyền 
Trang ghi chính là ngôi tháp 
thiêng liêng đồ sộ ngay giữa 
khuôn viên rộng lớn của PHV – 
tháp thờ xá lợi của Bồ-tát 
Sariputra đã nói ở trên. Ông còn 
cho dựng bia ký kỷ niệm ngày 
Đại sư Buddhamitra an vị tượng 

Phật. [Fleet, o.c., p.47. Hwui Li, 
Life of Hiuen Tsiang, p.109]. Và 
cứ thế các vua về sau lại tiếp tục 
cho xây dựng các tòa Tăng-già-
lam khác bành trướng thêm. 

Cũng qua cuộc nghiên cứu 
của H. Heras, thì PHV Nalanda 
đã được khởi công vào năm 427 
do lệnh của vua Kumara Gupta I. 
Điều này hợp lý, vì xã hội Ấn 
dưới triều Kumara Gupta I vẫn 
còn là thời thịnh trị yên hòa, đất 
nước giàu mạnh nên nhà vua chú 
tâm nhiều đến học thuật tư 
tưởng, đã bảo trợ và quy tụ được 
rất nhiều thức giả trứ danh 
đương thời. Điều đáng lưu ý là 
vua cha Chandra Gupta II thì rất 
sùng Bà-la-môn giáo, nhưng đến 
triều con Kumara Gupta I thì lại 
bao dung và hỗ trợ cho Phật giáo 
và Kỳ-na giáo. 

PHV Nalanda thời bấy giờ là 
một Trung tâm học thuật cao cấp 
danh tiếng quốc tế, qui tụ rất 
nhiều đại tư tưởng gia không chỉ 
về Phật pháp mà còn thâm cứu 
về mọi ngành khác như Vệ đà, 
văn học, luận lý, thiên văn, toán 
số, y học, v.v… Các luận sư nổi 
danh của Trung quán tông và 
Duy thức tông cũng đã từng 
giảng dạy ở đây. Vào thời Huyền 
Trang lưu học thì Viện đã có đến 
hai ngàn giảng sư và khoảng 
mười ngàn sinh viên ăn ở, học 
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tập. Viện chủ bấy giờ là Đại lão 
sư Silabhadra (Giới Hiền) đã 
truyền cho giáo lý Pháp tướng 
tông (hay còn gọi là Duy thức 
tông hoặc Du-già tông). Cơ sở 
gồm có tám Tăng-già-lam và 300 
căn phòng được bao quanh bởi 
một vòng tường rất cao, chỉ có 
một cổng vào ở phía Nam. Viện 
có một thư viện đặt trong một 
tòa nhà 9 tầng có tên Ratnabodhi 
chứa đầy đủ kinh Đại thừa, Tiểu 
thừa, Veda, sách thuốc, thiên 
văn, địa lý, toán, kỹ thuật... mà 
tương truyền khi bị quân Hồi đốt 
phá ở thế kỷ 12 đã cháy âm ỉ  
đến bảy tháng mới dứt. 

Số sinh viên không phải chỉ 
thuần Tăng sĩ, mà ai muốn vào 
học phải qua một cuộc sát hạch 
vấn khảo trình độ bởi vị pháp sư 
giám môn. Chỉ có khoảng 2-3 
người trong số 10 Tăng sinh qua 
được. Huyền Trang viết Ngài 
“đến Tăng-già-lam Baladitya-
raja và đã được lưu trú trong cư 
xá Buddhabhadra cao 4 tầng”. 
[Cf. Beal, o.c., II, p.167 Hwui 
Li, o. c., p. 110.] 

Huyền Trang lại viết: “Vua 
Buddhagupta-raja [tức vua 
Skanda Gupta (455-467)] đã tiếp 
tục công việc của phụ vương; 
cho xây thêm một Tăng-già-lam 
khác về phía Nam ngôi của vua 
cha đã xây”. Điều này trùng hợp 

với lịch sử Ấn là vào giai đoạn 
sau khi vua Skanda Gupta đánh 
đuổi được quân Hung nô ở đồng 
bằng Aryavarta, đã cảm tạ dâng 
cúng cho PHV. [Bhit inscription 
of Skanda Gupta, Fleet, o.c., 
p.55, 1.10]. 

Đến đời vua Pura Gupta kế 
vị vua anh Skanda Gupta thì như 
Paramartha (Chân-Đế: 499-569) 
đã viết trong cuốn ‘Cuộc đời của 
Vasubandhu (Thế Thân)’, một 
đại luận thuyết gia Phật giáo ở 
thế kỷ thứ 5 và Thiền tổ thứ 21, 
đang làm Viện chủ ở Nalanda; 
rằng do ảnh hưởng của Tổ Thế 
Thân, vua Vikramaditya trở 
thành hộ pháp cho Phật giáo và 
còn xây thêm một Tăng-già-lam 
khác về phía Đông của ngôi mà 
tiên vương đã cho dựng, còn gởi 
Hoàng hậu và thái tử đến tu học 
với Ngài. Vikramaditya tức là 
Pura Gupta, vì về sau người ta 
tìm thấy được hàng chữ Sri-
Vikramah trên đồng tiền cổ dưới 
triều ông; và thái tử tức là vua 
Narasimha Gupta. Trong thời kỳ 
này Phật giáo và Sớ Luận đã 
từng có một cuộc tranh luận quy 
mô về Tỳ Bà Sa Luận (vibhāsa). 

Đến đời Narasimha Gupta 
thì thời đại Gupta đã bắt đầu suy 
yếu. Có lúc vua Hung nô 
Mihirakula kéo quân tấn công 
kinh đô Hoa thị thành và truy 
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đuổi Narasimha đến tận vịnh 
Bengal. Mihirakula đã dã man 
tàn sát Tăng tín đồ Phật giáo, và 
đã hủy diệt PHV Nalanda lần 
đầu tiên. [Heras, A Note on the 
Excavations at Nalanda and its 
History, J.B.B.R.A.S., II, N. S., 
p. 215-216.] 

Tuy vậy quân của 
Narasimha Gupta đã đánh đuổi 
được Hung nô về tận Kashmir. 
Sau khi chiến thắng, vua 
Narasimha Gupta liền cho tu bổ 
những Tăng-già-lam đã bị hư 
hại, xây dựng một Tăng-già-lam 
mới ở phía Đông Bắc của Học 
viện cũ của cha. Trong thời 
Huyền Trang đến học ngôi Tăng-
già-lam này vẫn còn, được gọi là 
Đại học viện Baladitya-raja. 
Thêm nữa, vua Narasimha Gupta 
còn cho xây cất thêm một ngôi 
tự viện (vihara) cao 300 bộ. 
Huyền Trang đã viết: “Ngôi chùa 
thực đồ sộ. Kích thước của nó và 
pho tượng Phật bên trong tương 
tự như đại điện ở Bồ đề Đạo 
tràng.”  [Beal, o.c., p. 173-774.] 

Sau khi hoàn tất ngôi chùa, 
vua Narasimha Gupta đã mở một 
Đại hội khánh thành rất trọng 
đại. Ông cho phép công dân mọi 
tôn giáo đến tham dự. Có cả 10 
ngàn Tăng sĩ đến từ khắp nước 
và có hai tu sĩ đến từ Trung 
Quốc. Theo Huyền Trang thì sự 

hiện diện của hai Tăng sĩ từ 
Trung Quốc đã làm đẹp lòng nhà 
vua và tăng thêm tín tâm Phật 
giáo của ông. Về sau Narasimha 
Gupta đã nhường ngôi cho con 
để vào làm Tăng sinh trong 
PHV. 

Một đoạn trong du ký của 
Huyền Trang ghi “Người con 
của vua Narasimha Gupta tên là 
Vajra đã lên ngôi sau khi vua cha 
gia nhập Tăng già.” Vajra chính 
là vua Kumara Gupta II, và ông 
tiếp tục cho xây một Tăng-già-
lam mới ở phía Tây của Nalanda. 
[Beal, 1. c.] 

Nhưng sau triều đại của 
Narasimha Gupta thì Magadha 
cứ suy yếu dần và nội loạn cứ 
xảy ra mãi đã liên lụy đến sự 
điêu tàn của PHV Nalanda 
không ít. Theo bia ký Apshad ở 
Adityasena thì vua Kumara 
Gupta II, rồi vua Damodara 
Gupta đã đánh bại được kẻ phản 
loạn Isanavarman – một dũng 
tướng đã từng có công đánh đuổi 
quân Andhra, Sulika, Gauda và 
rợ Hung, đã được ghi rõ trên bia 
ký Haraha. Về sau vua 
Mahasena Gupta lại còn dẹp 
được quân phiến loạn 
Susthivarman. 

Vua Vajra cũng là vua 
Kumara Gupta II, là vị vua sau 
cùng đã được Huyền Trang ghi 
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lại đã từng có công trạng với 
PHV Nalanda. Ngay cả các vua 
cuối của triều đại Gupta tranh 
giành lẫn nhau cũng không được 
Huyền Trang nhắc đến trong du 
ký. Ngài viết tíếp: “Sau đấy một 
vị vua của Trung Ấn.” [Beal, 
o.c., II, p.170.] Rõ ràng Huyền 
Trang muốn đề cập đến Hoàng 
đế Harsavardhana ở Kannauj gần 
hai thế kỷ về sau, vào thời Ngài 
có mặt ở Ấn. Có hai đoạn Huyền 
Trang ca tụng vị vua này đã có 
liên hệ với PHV trong du ký là 
vua đã công bố sự cầu học Phật 
pháp và đã tổ chức một pháp hội 
tuyên dương Đại thừa. 

Sau khi đánh đuổi được 
Shashanka, vua Harsavardhana 
mà Huyền Trang tôn vinh là 
Siladitya-raja cho tu sửa lại toàn 
bộ những Tăng-già-lam bị hư hại 
và lại còn cho xây một ngôi chùa 
mới bọc đồng và dựng một 
tượng Phật cao 25 mét trong 
chánh điện của ngôi Tăng-già-
lam, xây bởi vua Kumara-Gupta 
I. Không những nhà vua, mà còn 
cả những vua chư hầu đều noi 
gương bảo trợ PHV Nalanda 
nữa, ta có thể kể tên 6 tiểu vương 
quốc như Maukhari với Quốc 
vương Purnavarma, Gauda ở 
Bengal, Kamarupa ở Assam, 
Nepāli, Valabhi ở Saurastra và 

Chalukya ở Deccan [A. S. I. E. 
C., 1917-8, p.44-45]. Nalanda 
được chu cấp lương thực mỗi 
ngày, như Huệ Lý (Hwui Li) ghi 
lại trong cuốn “Cuộc đời của 
Huyền Trang” qua sự mô tả của 
Huyền Trang ở tiền bán thế kỷ 
thứ 7 như sau: 

“Những ngôi tháp trang trí 
mỹ miều và những vọng đài 
huyền hoặc cao như những ngọn 
đồi đều gắn bó với nhau. Các 
vọng đài hình như bị chìm khuất 
trong sương mai và những căn 
phòng trên cao thì nằm trên mây. 
Từ các khung cửa sổ người ta có 
thể thấy mây luôn thay hình đổi 
dạng vì gió, và bên trên những 
mái hiên cao vút ta có thể quan 
sát được sự nối tiếp giữa mặt 
trời và mặt trăng. Và xin thêm 
rằng trên mặt hồ trong suốt nở 
đầy những hoa sen màu xanh, 
chen với màu đỏ thẩm của hoa 
Kie-ni (Kanaka) và đều khoảng, 
có những cây Amra tỏa bóng 
mát. Ở sân ngoài là nơi chư 
Tăng trú ngụ gồm bốn tầng. Mỗi 
tầng đều có tượng rồng và mái 
hiên sặc sỡ, những cột đá hồng 
ngọc được chạm trổ và trang trí 
đẹp đẽ, những hành lang cầu kỳ, 
và mái nhà được lợp bằng những 
mái ngói phản chiếu ánh nắng 
thành hàng ngàn bóng càng làm 
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quang cảnh thêm phần hoa lệ.” 
Nhà vua rất kính trọng chư 

Tăng, và đã miễn thuế cho 
khoảng 100 làng lân cận để lo 
việc chu cấp cho Tăng viện. Hai 
trăm gia đình trong những làng 
ấy thay nhau mỗi ngày cống hiến 
vài giạ gạo thường, vài trăm đấu 
bơ và sữa. Nhờ được cung phụng 
đầy đủ như thế mà Tăng sinh ở 
đấy khỏi lo đến “tứ sự” (y phục, 
thức ăn, giường nằm và thuốc 
men). Do đó mà việc mong cầu 
tu học của họ đạt được đến toàn 
hảo. 

[The richly adorned towers, 
and the fairy-like turrets, like 
pointed hill-tops, are 
congregated together. The 
observatories seem to be lost in 
the vapours of the morning, and 
the upper rooms tower above the 
clouds. From the windows one 
may see how the winds and the 
clouds produce new forms, and 
above the soaring eaves the 
conjunctions of the sun and 
moon may be observed. And 
then we may add how the deep 
translucent ponds, bear on their 
surface the blue lotus, 
intermingled with the Kie-ni 
(Kanaka) flower, of deep red 
colour, and at intervals the Amra 
groves spread over all, their 
shade. All the outside courts, in 

which are the priests' chambers 
are of four stages. The stages 
have dragon projections and 
coloured eaves, the pearl-red 
pillars, carved and ornamented, 
the richly adorned balustrades, 
and the roofs covered with tiles 
that reflect the light in a 
thousand shades, these things 
add to the beauty of the scene. 

The king of the country 
respects and honours the priests, 
and has remitted the revenues of 
about 100 villages for the 
endowment of the convent. Two 
hundred householders in these 
villages, day by day, contribute 
several piculs of ordinary rice, 
several hundred catties in weight 
of butter and milk. Hence the 
students here, being so 
abundantly supplied, do not 
require asking for the four 
requisites (clothing, food, 
bedding and medicine). This is 
the source of the perfection of 
their studies, to which they have 
arrived.] [Hwui Li, o.c., p.111-
112.] 

Lịch sinh hoạt hàng ngày ở 
Nalanda, theo Huyền Trang đại 
khái như sau: Sáng sớm, theo 
tiếng gọi mọi trú sinh đều dậy rồi 
tắm gội. Sau đó hành lễ tắm 
tượng Phật, cùng cúng dường 
hương hoa và tụng kinh. Tiếp 
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theo là hành thiền, rồi ăn sáng. 
Ăn xong, Tăng sinh đến giảng 
đường nghe Thầy thuyết pháp và 
cùng tham gia tranh luận về 
những chủ đề đã học; nhiều khi 
kéo dài đến chiều tối. Buổi trưa 
là ngọ thực. Buổi chiều, có nghi 
lễ Caitya Vandana, các Tăng 
sinh tập hợp ở cổng trường chính 
và hát những bài  ca xưng tán 
Đức Phật trước khi về phòng tọa 
thiền và ngủ. 

Trong thời đại Gupta, sự tu 
học về Māhayana (Đại thừa), đặc 
biệt Madhyamaka (Trung quán 
luận) được phát triển mạnh mẽ. 
Kể từ 750 dưới thời đại Pālia thì 
thiên về Tantra (Thiền định Kim 
Cang thừa) cho đến những năm 
cuối của Nalanda. Ở thế kỷ thứ 8, 
Đại sư Dharmaganj đã có công 
truyền bá Phật giáo đến Tibet 
(Tây Tạng). Từ năm 1049 đến 
1057 có vị viện chủ ở Nalanda là 
Naropa. Sau khi quân Hồi giáo 
xâm lăng Ấn và tàn phá Nalanda 
vào thế kỷ thứ 12 thì truyền thống 
Phật giáo đã được chuyển qua 
Tây Tạng. Vậy mà năm 1235 có 
nhà chiêm bái Tây Tạng Chag 
Lotsawa đến viếng Nalanda còn 
thấy có vị giảng sư già 90 tuổi 
Rahula Shribhadra đang dạy cho 
khoảng 70 Tăng sinh. 

B. Phát họa tổng thể của 

PHV Nalanda: 
Ngôi Tăng-già-lam xây bởi 

vua Kumara Gupta I ở mảnh đất 
phước lành tại Trung tâm. (Beal, 
o. c., p. 168.) 

Phía Nam:  ngôi Tăng-già-
lam xây bởi vua Skanda Gupta. 

Phía Đông:  ngôi Tăng-già-
lam xây bởi vua Purra Gupta. 

Phía Đông Bắc:  Tăng-già-
lam xây bởi vua Narasimha 
Gupta. 

Phía Tây:  Tăng-già-lam xây 
bởi vua Kumara Gupta II. 

Phía Bắc:  ngôi Tăng-già-
lam to lớn xây bởi vua 
Harsavardhana (Beal, o. c., p. 
170.) Trong cuốn ‘Cuộc đời 
Huyền Trang’ của Huili thì lại 
ghi là cạnh ngôi xây bởi vua 
Kumara Gupta II. 

Ở phía Tây ngôi này thì có 
ngôi chùa. (Beal, o. c, p. 172.) 

Về phía Nam khoảng 100 
bước, có ngôi tháp nhỏ. 

Ở phía Nam có bức tượng 
của "Quán Tự tại Bồ-tát” 
(Avalokitesvara Bodhisattva). 

Ở phía Nam của bức tượng 
này có ngôi tháp thờ xá lợi của 
Đức Phật. 

Ở phía Tây bên ngoài tường 
của ngôi tháp, có bồn nước và 
thêm một ngôi tháp khác. 

Ở phía Đông Nam khoảng 
50 bước, bên trong bờ tường có 
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một cây cổ thụ khác thường, thân 
đôi và cao đến 8 hay 9 bộ. 

Kế đó bên phía Đông có một 
đại tự cao 200 bộ, tương truyền 
xây bởi vua Narasimha Gupta. 

Kế đó bên phía Bắc khoảng 
100 bước, có một ngôi chùa bên 
trong tôn tượng "Quán Tự tại 
Bồ-tát” (Avalokitesvara 
Bodhisattva). 

Ở phía Bắc của ngôi chùa 
này có một đại tự khác cao 300 
bộ, xây bởi Baladitya-raja 
(Natrasimha Gupta). 

Ở về phía Đông Bắc lại có 
một ngôi chùa khác. 

Cũng về phía Đông Bắc có 
nơi “bốn vị Phật quá khứ tọa vị”. 

Ở phía Nam có ngôi chùa 
đồng xây bởi vua Siladitya-raja 
(Harsavardhana). 

Về phía Đông khoảng 200 
bước bên ngoài bờ tường có một 
tượng Phật bằng đồng cao  80 
bộ. Có một mái đình 6 tầng che 
bên trên do vua Purnavarma xây. 

Ở phía Bắc từ 2 đến 3 dặm 
hay lí có một tự viện bằng gạch 
thờ Bồ-tát Đà-la (Tara). 

Bên trong của cổng Nam có 
một giếng nước lớn. 

Toàn bộ PHV được bao 
quanh bởi một vòng tường cao, 
xây bởi vua Harsavardhana. 
(Ibid. p, 179.) 

Cửa chính đi vào PHV nằm 

về phía Nam. 
VI. VÀI NÉT VỀ CÁC ĐẠI 
SƯ NỔI DANH CHIÊM BÁI 
TÂY TRÚC ĐƯƠNG THỜI 

A. Pháp Hiển (Fa-Hsien): 
Thích Pháp Hiển họ Cung, 

người huyện Vũ Dương, tỉnh 
Bình Dương, làm Sa-di 
(Sramanera) từ lúc còn rất nhỏ. 
Ngài thường than là vì ở Trung 
Quốc kinh luật (Vinaya-pitaka) 
thiếu sót nên đạo hạnh của chư 
Tăng thời bấy giờ chưa được tu 
trì đúng mức; vì vậy mà quyết 
tâm sang Tây Trúc (Ấn Độ) để 
tìm cầu. 

Năm 399, Đời Tống An Đế, 
lúc 25 tuổi, Ngài đã cùng bốn 
Tăng sĩ khác đi đường bộ về 
hướng Tây vượt sa mạc và núi 
tuyết, sau 6 năm, tức năm 405 
mới đến được xứ Magadha vào 
thời vua Chandra Gupta II (380-
414). Ngài ở lại đó 3 năm học 
tiếng Sanskrit rồi sưu tập và sao 
chép được Luật tạng của Đại-
chúng-bộ, Thuyết-hữu-bộ, Tạp-
a-tỳ-đàm-tâm, Phương-đẳng nê-
Hòan kinh, vân vân. Sau đó lại 
vượt sông và biển xuôi Nam đến 
được Tích Lan rồi ở lại 3 năm 
sao chép luật bộ Sa-di-tắc, 
Trường-a-hàm, Tạp-a-hàm, Tạp-
tạng, mà ở Trung Quốc chưa hề 
biết đến. 

Năm 411, Pháp Hiển theo 
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thuyền buôn trở về Trung Quốc, 
bấy giờ đoàn chiêm bái chỉ còn 
lại một mình Ngài. Sau 3 năm 
đầy gian truân với phong ba bão 
táp, nhiều khi tưởng đã bỏ mình 
trên biển cả, mới về được đến 
Thanh Châu vào năm 414, là 
năm thứ 12 niên hiệu Nghĩa Hy 
của nhà Tấn. Trong bản dịch 
cuốn ‘Cao Tăng Pháp Hiển 
truyện’ của Hòa thượng Trí 
Quang có một ghi chú thú vị là 
sau 90 ngày bị bão, thuyền của 
Pháp Hiển lạc đến một xứ tên là 
Da-bà-đề, mà ghi chú của Thái 
Viêm, soạn giả bộ ‘Phật học đại 
từ điển’ của Trung Quốc cho đó 
là nước Ecuador, Nam Mỹ.  Thái 
Viêm kết luận, người phát hiện 
Mỹ châu đầu tiên là Pháp Hiển, 
chứ không phải là Columbus sau 
này.  Thực ra Da-bà-đề là âm của 
Vajrabodi thuộc xứ Sri Vijaya – 
Sumatra. 

Sau đó Pháp Hiển trở về 
Trường An cùng Thiền sư Ấn là 
Ngài Buddhabhadra (Phật-đà 
bạt-đà-la) ở chùa Đạo Tràng, 
dịch Ma Ha Tăng Chi Luật 
(Mahāsāmghika-vinaya) thường 
được gọi tắt là “Tăng Chi Luật”, 
kinh Phương-đẳng nê-hoàn 
(Vaipulya-sutra), luận Tạp A-
Tỳ-đàm tâm (còn gọi là Tạp A-
Tỳ-đàm tâm luận). Nhưng phần 
lớn những bộ khác mang về 

được, chưa dịch kịp thì bị hỏa 
hoạn thiêu đốt mất. 

Chuyến du hành chiêm bái 
của Pháp Hiển đã được ghi lại 
sau khi Ngài trở về Trung Quốc 
vào thời Đông Tấn. Truyện ký lữ 
hành còn gọi là ‘Pháp Hiển 
truyện’ mà ta hay biết đến dưới 
tên khác là ‘Phật quốc ký’ hay 
‘Lịch du Thiên Trúc ký truyện’. 
Đó là bộ sử liệu và địa dư quý 
giá sớm nhất nói về những miền 
đất nước lạ mà Ngài đã đi qua, 
cùng những Phật tích và sinh 
hoạt ở Ấn Độ, Tích Lan vào đầu 
thế kỷ thứ 5. Dù vậy, nhiều nhận 
xét lại bị pha trộn với những 
huyền thoại tôn giáo do Ngài 
nghe được ở từng địa điểm 
chiêm bái qua cảm quan của một 
Tăng sĩ sùng tín Phật giáo, nên 
thiếu tính khoa học đối với độc 
giả ngày nay. Thế nhưng có 
nhiều đoạn Ngài lại có những 
nhận xét rất rõ nét về tín tâm của 
Phật tử của thời đại bấy giờ như: 
“Quốc vương các nước Thiên 
Trúc phía Tây sa mạc đều tín 
ngưỡng Phật pháp, cúng dường 
chư Tăng. Có khi các vị ấy bỏ 
vương miện, cùng thân quyến và 
quần thần tự tay bưng dọn đồ ăn 
cúng dường chư Tăng. Bưng dọn 
rồi, các vị ấy trải tấm lót xuống 
đất, ngồi đối diện Thượng tọa và 
chư Tăng, chứ không dám ngồi 
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trên giường ghế. Thời đại của 
Phật, phong cách các Quốc 
vương cúng dường thế nào thì 
đến nay vẫn truyền lại thế ấy cho 
nhau.” 

Đại sư Pháp Hiển mất lúc 86 
tuổi ở chùa Từ Ân, thuộc Kinh 
Châu. 
B. Huyền Trang (Hsuan-tsang, 
cách ghi mới Xuánzhuǎng: 
600-664): 

1.Tiểu sử: 
Ngài còn được tôn xưng là 

Tam Tạng Pháp sư, một Tăng 
nhân vĩ đại và là một trong bốn 
dịch giả lớn nhất của Phật giáo 
Trung Quốc. Ngài còn là người 
sáng lập Pháp tướng tông 
(Faxiang), một dạng của Duy 
thức tông (yogācāra, 
vijñānavāda) tại Trung Quốc. 

Thích Huyền Trang, tên là 
Trần Vỹ, sinh vào năm thứ 16 
đời Tùy Văn Đế Dương Kiên 
(600 TL) tại tỉnh Hà Nam trong 
gia đình sùng kính Khổng học. 
Năm lên 13 tuổi, Ngài đã xuất 
gia và năm 21 tuổi thọ cụ túc 
giới. Ngài được kinh sách mô tả 
là người rất thông minh mà tánh 
tình nghiêm cẩn, hòa nhã, khiêm 
tốn và có lòng từ mẫn, đại độ, 
cương quyết và trầm tĩnh. 

Dù trong vài thế kỷ trước đã 
có nhiều sự giao lưu của các 
Tăng sĩ giữa Ấn và Hoa và đã có 

nhiều dịch bản kinh Phật lưu 
hành ở Trung Quốc. Tương 
truyền năm 67 TL, đời vua Minh 
Ðế, nhà Hậu Hán có hai Đại sư 
Ấn là Kasyapa-matamga (Ca 
Diếp Ma Ðằng) và Trúc Pháp 
Lan truyền pháp đến Trung 
Quốc. Vua Minh Ðế cho cất 
Bạch Mã Tự để thờ Phật và để 
hai vị trú mà dịch kinh. Bản dịch 
đầu tiên là Tứ Thập Nhị Chương. 
Hai vị này là người đã đặt giềng 
mối cho Phật giáo ở Trung Quốc 
từ đấy. 

Rồi những vị sư Ấn Ðộ khác 
tiếp tục đến Trung Hoa như vào 
năm 147 có Arsakes (An Thế 
Cao) đến Lạc Dương, Ngài đã 
dịch kinh Tiểu thừa như Tứ Ðế 
Kinh, Chuyển Pháp Luân Kinh, 
Bát Chánh Ðạo Kinh rồi sau đó 
trong khoảng 178-189, Ngài 
Lokaraksa (Chi Lâu Ca Sấm) 
đến Trung Hoa đã dịch nhiều 
kinh điển Ðại thừa như Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Kinh Bang Chu 
Tam Muội, Kinh Vô Lượng 
Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác. 
Nhưng người học kinh lại vì có 
nhiều kiến giải Phật học khác 
nhau nên mới nẩy sinh các tông 
phái, hệ phái như Tịnh độ tông, 
Luật tông, Pháp tướng tông, 
Chân ngôn tông, Câu-xá tông, 
Duy thức tông, vv... làm Ngài 
càng thêm hoang mang. 
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Việc này đã thúc đẩy Huyền 
Trang lên đường đi Ấn Ðộ để tự 
mình tìm hiểu. Năm 629, Ngài rời 
Trường An lúc 27 tuổi; năm 631 
đến Peshawar viếng tháp mộ của 
vua Kanishka (Ca-Nị-Sắc-Ca 
Vương); năm 633 đến Tây Trúc 
chiêm bái các Phật tích như 
Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ) quê 
hương của thái tử Tất Đạt Đa. 
Năm 636 đến kinh đô Kanauji 
của Hoàng đế Harshavardhana, 
Huyền Trang nhìn thấy hàng trăm 
Tăng viện, hàng chục ngàn Tăng 
sĩ. Sau đó Huyền Trang đến 
Savastis (Xá Vệ) nơi Phật thường 
đến thuyết pháp, rồi đến vườn 
Lumbini nơi Phật đản sinh, 
Kusinagara (Câu-thi-ma-kiệt-la) 
nơi Phật nhập diệt, Benares (Ba-
nại-la) thăm Sarnath (Lộc Uyển) 
nơi Phật chuyển Thánh luân, 
Vaisali (Vệ-xá-lị) nơi Phật 
thường An cư kiết hạ, Pataliputra 
(Hoa thị thành) và Bodhgaya (Bồ 
đề Đạo tràng hay Giác Thành) và 
cuối cùng tìm đến và trúng tuyển 
sinh vào PHV Nalanda khoảng 
638. Bấy giờ viện chủ là Đại sư 
Giới Hiền (śīlābhadra) tuy tuổi đã 
cao, đã truyền cho Pháp môn Duy 
thức. Hai năm sau, Huyền Trang 
rời Nalanda đi thăm xứ Odradeca, 
Kalinge, Andhra, Pālilava và 
Tích Lan để mở mang kiến thức, 
rồi trở về lại Nalanda tiếp tục tu 

học cho đến 643. 
Huyền Trang là người biện 

luận giỏi, trong 10 năm ở Ấn, đã 
hóa giải những cuộc tranh luận 
với nhiều Tăng lữ Tiểu thừa 
cũng như Bà-la-môn nên danh 
tiếng lừng lẫy và nhiều vua chúa 
mời Ngài thuyết pháp. Năm 645, 
Ngài được 45 tuổi, Huyền Trang 
về đến Trường An trong sự đón 
tiếp tưng bừng của chư Tăng, 
thần dân kinh thành nhà Đường 
sau nhiều năm gian khổ bộ hành 
qua 123 xứ lớn nhỏ. Huyền 
Trang đã mang về Trung Quốc 
150 Xá lợi tử, bảy tượng Phật 
bằng gỗ quý cao từ 1 thước tới 3 
thước rưỡi, và 647 bộ kinh Tiểu 
thừa và Ðại thừa. Tất cả đều 
được đưa về chùa Hoàng Phúc, 
rồi một năm sau đưa về chùa Từ 
Ân vừa mới được triều đình xây 
dựng cho Ngài. 

Suốt 19 năm sau, Ngài đã 
dịch được 75 bộ 1.335 cuốn 
kinh. Vì Ngài thông thái cả văn 
hệ Sanskrit nên đã dịch ngược 
hai bộ kinh từ Hán văn ra 
Sanskrit là ‘Ðại thừa khởi tín 
luận’ (mahāyānaśraddhotpāda-
śāstra), vì nguyên bản đã thất 
truyền; và ‘Đạo đức kinh’ của 
Lão Tử. Qua những công trình 
này, Ngài đã đem lại cho ngôn tự 
và văn học Trung Hoa trên ba 
vạn từ ngữ và ý niệm triết học 
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mới. Điều này đã làm cho văn 
học đời Đường thêm khởi sắc. 

Huyền Trang mất ngày 
mồng 5 tháng 2 năm Lân Đức 
nguyên niên (664). Ngày 14 
tháng 04, một triệu người ở 
Trường An và tứ xứ lại đưa linh 
cữu Ngài tới an táng ở Bạch Lộc 
Nguyên. Vua Thái Tông nhà 
Đường lúc đó đã băng hà. Vua 
Cao Tông ra lệnh quốc táng rất 
long trọng. 

2. Liệt kê vài thành quả 
sáng tác và dịch thuật của Ngài 
Huyền Trang: 

a. Sáng tác: Đại Đường Tây 
vực ký’, còn gọi tắt là ‘Tây vực 
ký, nổi danh kim cổ, do Huyền 
Trang ghi lại về cuộc hành trình 
qua Ấn thỉnh kinh của Ngài 
khoảng từ năm 627 đến năm 
645; về sau có đệ tử là Hwui-li 
(Huệ Lý) nhuận bút. Lần đầu 
được dịch sang Anh ngữ bởi 
Samuel Beal, năm 1884, tái bản 
năm 1911, bởi Thomas Watters 
và nhuận bút bởi T. S. Rhys 
Davids và S.W. Bushell, ở 
London năm 1905. 

Về đời nhà Minh có Ngô 
Thừa Ân (Wú Chéng'ēn: 1506-
1582) đã dựa vào cuốn ‘Tây vực 
ký’ của Huyền Trang mà sáng 
tác cuốn truyện nổi tiếng trong 
văn học Trung Quốc là ‘Tây du 

ký  diễn nghĩa’ khi ông đã ngoài 
70 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay vẫn 
có một số ý kiến cho rằng ông 
không phải là tác giả của cuốn 
tiểu thuyết này. 

b. Dịch thuật: Đơn cử một 
số (dựa vào cuốn ‘Đại Tạng 
Kinh Nhập Môn’ của Thích Ấn 
Hải, Thích Nguyện Quỷnh, do 
TT Thích Viên Lý dịch từ Hán 
văn): 

Giải Thâm Mật Kinh 
(Sạmdhinirmaocana-sūtra), kinh 
điển căn bản của Pháp Tướng 
tông, nội dung nói về tư tưởng 
của trường phái Duy Thức 
(Yogacara hay Vijnanavada). 

A Tỳ Đạt ma Câu Xá Luận 
(Abhidharmakośa-bhāsya) 
thường được gọi tắt là “Câu Xá 
Luận,” do Thế Thân 
(Vasubandhu) viết. 

Du Già Sư Địa Luận 
(Yogācārabhūmi) tương truyền 
do Di Lặc (Maitraya) thuyết 
giảng và Vô Trước (Asanga) ghi 
chép. 

Thành Duy Thức Luận 
(Vijñaptimātratāsddhi-sāstra) do 
Hộ Pháp Đẳng (Dharma-pālia) 
viết. Luận này là Thánh điển căn 
bản của tông phái pháp tướng ở 
Trung Quốc và Nhật Bổn. 

Duy Thức Tam Thập Luận 
Tụng (Trimśikā: Ba mươi Câu 
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Kệ về Giáo lý Duy thức) do Thế 
Thân (Vasubandhu) viết. [mà 
cuốn “Thành Duy Thức Luận” 
(Vijnaptimatratasiddhi-sutra) là 
sách chú giải căn cứ vào cuốn 
này]. 

Duy Thức Nhị Thập Tụng 
(Vimśatikā: Hai Mươi Câu Kệ 
Bàn Luận Về Giáo Lý Duy 
Thức) do Thế Thân viết. 

Đại Thừa Thành Nghiệp 
Luận (Karmasiddhiprakarana) do 
Thế Thân viết. 
8) Nhơn Minh Nhập Chánh Lý 
Luận (Nyāyapraveśa) do Thương 
Kiết La Chủ (Sankarasvamin) 
viết. Nhơn Minh là dịch từ chữ 
sanskrit “Nyana” có nghĩa là 
“luận lý" và nhan đề Luận này là 
“dẫn nhập vào luận lý học,” là sự 
giới thiệu đơn giản và ngắn gọn 
về những lý thuyết của Trần Na 
(Dignaga), người sáng lập tông 
phái Phật giáo “Tân Nhơn 
Minh”, do đệ tử của Trần Na là 
Thương Kiết La Chủ viết. 

Dị Bộ Tông Luân Luận 
(Samayabhedo) do Thế Hữu 
(Vasumitra) soạn. Sách này được 
viết từ lập trường của những 
người thuộc phái “Nhất Thiết 
Hữu Bộ” (Sarvastivadin), nhưng 
nó cũng mô tả chi tiết về những 
đặc tính giáo lý của các tông 

phái khác. 
C. Nghĩa Tịnh  
(I-tsing: 635-713): 
Thích Nghĩa Tịnh là một Đại 

sư đi Tây Trúc cầu đạo vào thế 
kỷ thứ 7 bằng đường thủy. Ngài 
sinh năm 635, ở Phần Dương 
(Fan-Yang), gần Bắc Kinh bây 
giờ. Ngài được học chữ từ năm 
lên 7 tuổi, nhưng rồi Sư phụ qua 
đời lúc Ngài được 12. Ngài được 
nhận làm Sa-di vào năm 648, lúc 
13 tuổi. Sau khi thọ cụ túc giới 
năm 654, Ngài dành 5 năm 
chuyên học về Luật tạng 
(Vinayapitaka). 

Nghĩa Tịnh rất ngưỡng mộ 
gương thỉnh kinh của các Đại sư 
tiền bối nhất là Pháp Hiển và 
Huyền Trang. Ngài đến Trường 
An vào năm 664, trong lúc kinh 
thành có đám tang của Huyền 
Trang, và quyết tâm noi theo con 
đường các Ngài. 

Nghĩa Tịnh xuống thuyền 
vượt biển vào năm 671 ở Quảng 
Châu (Canton), 12 ngày sau đến 
một xứ thuần Phật giáo tên là 
Bhoga thuộc đảo Sumatra rồi trú 
ngụ sáu tháng ở đấy để học tiếng 
Sanskrit. Sau đấy vua xứ Bhoga 
giúp thêm phương tiện để Ngài 
đi tiếp đến xứ Malayu (Sri-
vijaya) trước khi đến Ấn Độ năm 
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673. Ngài ca ngợi lòng nhiệt 
thành tu học của Tăng già không 
những của xứ Bhoga mà hầu như 
toàn thể hải đảo ĐNA. Sau khi 
thăm viếng các Phật tích ở xứ 
Magadha, Ngài được nhận vào tu 
học ở Nalanda khoảng 10 năm, 
từ 676 đến 685, và cũng chuyên 
tâm học Luật tạng. Theo truyện 
ký của Ngài thì tuổi tối thiểu để 
được nhập học ở Nalanda là 20. 

Trên đường trở về Trung 
Quốc năm 685 cũng bằng đường 
biển, Nghĩa Tịnh có ghé lại xứ 
Bhoga để tiếp tục dịch kinh từ 
Sanskrit. Năm 689, Nghĩa Tịnh 
về đến Trung Quốc, và được 
triều đình nhà Đường trợ cấp 
thêm cho công cuộc thỉnh kinh 
và dịch thuật, nên Ngài quay lại 
Sri Vijaya và ở đó thêm 5 năm. 
Đến năm 695, Ngài trở về Trung 
Quốc dưới thời của Tắc Thiên 
Võ Hoàng Đế, một người sùng 
kính Phật giáo, mang theo rất 
nhiều kinh điển. 

Nghĩa Tịnh cũng noi gương 
Huyền Trang, dành phần đời còn 
lại để dịch các kinh Phật. Ngài 
dịch ra 68 bộ gồm 290 quyển, 
trong số đó có Kim Quang Minh 
Tối Thắng Vương Kinh 

(Suvarnạprabhāsa-sūtra) còn 
được gọi là “Tối Thắng Vương 
Kinh”. Ngài còn sáng tác ‘Ðại 
Ðường Cầu Pháp Cao Tăng’ và 
‘Nam Hải Ký Quy Truyện’ ghi 
chép trạng thái Phật giáo ở Ấn 
Ðộ và Sumatra đương thời. Pháp 
Hiển đã phân biệt được 18 bộ 
phái Phật giáo thành 4 nhóm 
dưới ảnh hưởng của các bộ phái 
chủ lực: Mahasanghika, 
Sthavira, Sarvastivada và 
Sammitiya. Ðồng thời còn ghi rõ 
địa bàn hoằng đạo của từng bộ 
phái. Ngài kể rằng trong thời 
Ngài, Hữu Bộ phát triển mạnh từ 
Magadha (Trung tâm điểm phát 
triển), lan ra đến Lata (Gujarat), 
Sind, Nam Ấn, Ðông Ấn, 
Sumatra, Java, Lâm Ấp, một số 
tỉnh ở Trung Quốc (miền Ðông, 
Tây, Nam) và Trung Á (đặc biệt 
các nhánh nhỏ của Hữu Bộ đều 
rất phát triển ở khu vực này). 

Ngài viên tịch lúc 78 tuổi, 
vào năm 713, dưới triều vua 
Đường Huyền Tôn. 

Ôi, cảnh cũ, người xưa, nay 
còn đâu?³ 
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(Thân kính tặng quý ACE 
Huynh trưởng GĐPT, nhân ngày  

Phật Thành đạo) 
 

Tâm Minh 
 

ùa Thành đạo lại về. 
Một lần nữa trong 
lòng người con Phật 

lại rộn lên niềm hân hoan chào 
đón kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn 
hoàn thành công phu tu tập của 
Ngài, công phu chuyển đổi vọng 
tâm để Niết-bàn hiển lộ.  Thành 
đạo là một trong những sự kiện 
quan trọng trong cuộc đời của 
đấng Giác ngộ dạy cho chúng ta 
những bài học vô cùng quý giá.  
Là huynh trưởng GĐPT, ngoài 
việc tu tập cho bản thân, chúng 
ta còn có bổn phận trao truyền 

cho đàn em gia tài Phật pháp và 
hiểu biết về đạo Phật… nên 
những bài học lại càng có giá trị 
hơn.  Đạo Phật dạy chúng ta giáo 
lý giải thoát và cách thực hành 
giáo lý ấy ngay trong đời sống 
hằng ngày. Vấn đề của Anh Chị 
Em chúng ta là biết thời đại hóa 
giáo lý ấy để có thể trang bị cho 
đàn em của mình những kiến 
thức cơ bản về vai trò của tuổi 
trẻ trước nhu cầu bức thiết của 
xã hội, đó là đối trị và hóa giải 
những bất trắc, những trở ngại, 
những ma chướng (tham, sân, si) 

M 

AÙNH 
SAO 
MAI 
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từ trong lòng mình và trong lòng 
người khác để đem đến an lạc 
thật sự cho mọi người trong xã 
hội.  Đó chính là chúng ta đã 
“góp phần xây dựng xã hội theo 
tinh thần Phật giáo” thông qua 
con đường giáo dục thanh thiếu 
đồng niên Phật tử vậy. 

Ví dụ điển hình như những 
bài học về Thành đạo; có vài 
người sẽ bảo rằng "những bài 
học này các em đã học từ Oanh 
Vũ đến ngành Thiếu ở các Bậc 
Cánh Mềm, Chân Cứng rồi 
Hướng Thiện, Sơ Thiện... đâu có 
phải bây giờ mới áp dụng!” - 
Xin thưa, cái mới không phải ở 
nơi bài học mà ở nơi sự áp dụng 
bài học vào cuộc sống, nơi cách 
mình hướng dẫn các em thực 
hành.  Hôm nay chúng ta hãy 
cùng nhau đi vào ý nghĩa Thành 
đạo và rút ra những bài học thực 
tế qua Thông điệp Thành đạo 
của Đức Thế Tôn. 

Ý nghĩa thứ nhất  
của Thành đạo: 

Con đường đi đến giải thoát là 
Trung đạo. 

Sau khi từ bỏ con đường khổ 
hạnh và thiền định ngoại đạo, 
Đức Thế Tôn nhập định theo 
hướng mới (thiền định Phật giáo) 
và đi đến chứng đắc Đạo Vô 
thượng.  Chúng ta áp dụng bài 

học này vào cuộc sống là để 
tránh xa 2 thái cực: một bên là 
quá hăng say, năng nổ, một bên 
là quá giãi đãi, buông lung, 
phóng dật.  Thật vậy, chúng ta 
thử nhìn lại Anh Chị Em mình: 
sau mỗi kỳ Đại hội, mỗi Trại 
huấn luyện, hay các khóa hội 
thảo… ai nấy đều mang tâm 
trạng hăm hở, nôn nóng về đến 
Đơn vị để thực hiện, áp dụng, cải 
tiến y như là chỉ trong vài ngày 
là có sự chuyển hóa kỳ diệu 
trong sinh họat, tu học, v.v... 
nhưng cuối cùng thường thường 
là những ngọn lửa nhiệt tình ấy 
bị lụi tàn dần, trở nên rời rạc, rồi 
tắt ngấm, ... thế là mọi chuyện 
vẫn diễn ra không có gì đổi mới 
!  Chúng ta chưa có kế hoạch để 
nuôi dưỡng sự nhiệt tình của 
chúng ta, chưa có quyết tâm vun 
bồi những chủng tử thiện lành 
như sự tinh tấn, thói quen tự soi 
rọi lại mình, v.v... Chúng ta tập 
cho các em viết Sổ Việc Thiện, 
Sổ Hạnh, Sổ Dũng hằng ngày, 
tập cho các em thực hành những 
thi kệ như  “thức dậy miệng mỉm 
cười” hay “đánh răng và súc 
miệng, cho sạch nghiệp nói 
năng”… Còn huynh trưởng 
chúng ta thì sao? Có bền tâm 
vững chí thực hành tu tập của 
mình theo thời khóa biểu của 
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riêng mình hằng ngày không? 
Hay là khi hứng lên thì tu học cả 
ngày đêm quên ăn quên ngủ mà 
khi dã dượi thì việc niệm Phật 
trước khi đi ngủ cũng bỏ qua ! ☺ 
☺ !!  Đó chính là chúng ta đã xa 
rời Trung đạo rồi! 

Ý nghĩa thứ hai  
của Thành đạo: 

Bằng nỗ lực của tự thân, với sự 
tu tập đúng Pháp, con người có 
thể Giác ngộ như Đức Phật. 

Thật vậy, sinh ra là một con 
người, sống như một con người, 
Đức Phật đã thành đạt trạng thái 
Giác ngộ bằng chính sự kiên trì 
và nỗ lực cá nhân với 49 ngày 
đêm dưới cội Bồ đề nhập định… 
Ngài dạy rằng Ngài là Phật đã 
thành còn chúng sanh là Phật sẽ 
thành.  Đức Thế Tôn đã mở ra 
cho chúng ta một niềm tin thoát 
khổ; sự kiện Thành đạo vì vậy, là 
một lời thọ ký cho tất cả chúng 
sanh sẽ thành Phật trong tương 
lai.  Là con của Phật, hơn nữa là 
huynh trưởng GĐPT có đàn em 
sau lưng, chúng ta nguyện nỗ lực 
tinh tấn trong sự tu sửa mình, để 
xứng đáng là đứa con của Như 
Lai.  Như Lai có nghĩa là nói gì 
làm vậy, làm gì nói vậy, đó chính 
là ý nghĩa sâu sắc của bài học về  
thân giáo, một bài học quan 
trọng mà trại huấn luyện  huynh 

trưởng nào cũng đề cập đến, 
cũng hâm nóng lại và lưu ý trại 
sinh.  Là người Anh, người Chị, 
chúng ta phải luôn soi rọi lại 
mình từ hình thức bên ngoài đến 
nội tâm, phải luôn tự hoàn thiện 
mình để xứng đáng là tấm gương 
sáng cho đàn em noi theo.  
Chúng ta không những dạy Phật 
pháp cho các em trong sách vở, 
với phấn trắng, bảng đen… mà 
phải dạy Phật pháp cho các em 
bằng chính bản thân mình.  Thật 
vậy, chúng ta không chỉ dạy các 
em ở Đoàn, ở Đơn vị, trong điện 
Phật mà cả khi ở nhà, ở ngoài 
đường, nói chung là ở mọi nơi, 
mọi lúc. Lấy một ví dụ vô cùng 
đơn giản, nếu chúng ta đi câu cá 
hay săn bắn, thậm chí còn rủ các 
em ngành Thiếu đi theo, thế là 
bài học “Em thương người và 
loài vật” hay “Phật tử mở rộng 
lòng thương tôn trọng sự sống” 
coi như mất hết tác dụng rồi!  Đó 
là chưa nói đến sự hổ thẹn, lúng 
túng dâng lên trong lòng chúng 
ta, nếu có em nào ngây thơ hỏi 
rằng “Anh dạy chúng em đừng 
giết hại loài vật mà sao Anh lại 
đưa em đi săn, đi câu cá?”  
Tương tự như vậy, nếu chúng ta 
dễ dàng nổi sân, đập bàn đập 
ghế, to tiếng với nhau trong 
những buổi họp huynh trưởng tại 
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Đoàn quán hay tại nhà một 
huynh trưởng… thì rõ ràng uy 
tín của chúng ta đã giảm đi rất 
nhiều trong lòng đàn em, các em 
sẽ mất tin tưởng, sẽ cảm thấy lạc 
lõng  ngay khi biết được Anh 
/Chị Trưởng của mình “nói một 
đường, làm một nẻo”.  Chúng ta 
cũng đã dạy các em là ngay khi 
em trở thành một Đội /Chúng 
Trưởng hay Đầu Thứ Đàn em đã 
phải làm gương cho các bạn 
trong Đội/ Chúng/ Đàn của mình 
rồi, không phải sao, thưa các 
bạn? 

Ý nghĩa thứ ba 
của Thành đạo: 

Giải thoát khỏi tham ái, chấp 
thủ, nguyên nhân của đau khổ 
phiền não. 

Thật vậy, tự ngã và lòng 
ham muốn bám víu mãnh liệt nơi 
tâm ta chính là ngục tù to lớn 
nhất giam giữ ta trong sinh tử 
luân hồi, trong triền miên đau 
khổ mà ta không hay biết.  
Người huynh trưởng chúng ta, 
mặc dù đã được trang bị lý 
tưởng, sứ mệnh,  châm ngôn, 
điều luật, lời phát nguyện, … 
trước khi bước vào nghề Trưởng, 
nhưng vẫn có những lúc trái gió 
trở trời làm cho anh chị em 
chúng ta mệt mỏi, chán nản, thất 
vọng… để phải thốt lên: “Làm 

việc GĐPT là vướng vào phiền 
não, vừa tốn hao năng lượng, 
thời gian và tiền bạc…”  Đó là 
bởi vì chúng ta quên rằng cái 
làm cho chúng ta phiền não, tiêu 
hao năng lượng một cách vô ích 
không phải vì sinh hoạt GĐPT, 
mà vì thái độ và tâm tư của 
chúng ta.  Nếu đến với GĐPT 
mà chúng ta đem theo những 
tham vọng của riêng mình, 
những cố chấp, thành kiến, thị 
phi… vào đó thì mọi việc sẽ bị 
nhuốm màu xanh đỏ tím vàng 
của tâm phân biệt hết, thì phiền 
não sẽ theo sau ngay; trái lại nếu 
chúng ta đến với GĐPT với tâm 
vô tư không chấp trước, không 
phân biệt, không phê phán, 
không kể công… chỉ có phục vụ 
đàn em là công việc chính, nghĩa 
là tâm tư tình cảm của chúng ta 
đều hướng về “tất cả vì đàn em 
thân yêu” thì ta sẽ được nhẹ 
nhàng thanh thản, bởi vì tất cả 
chúng ta đều đã biết “khi tâm 
thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh 
tịnh”, còn với một tâm nhiễm ô 
rồi thì đến đâu cũng gặp ô nhiễm 
phiền não hết! ☺ ☺ !! Người 
Anh /Chị Trưởng có tu tập, 
không từ chối môi trường nào, 
hoàn cảnh nào, con người nào 
cả, họ thương và lo cho các em 
đồng đều, đối xử từ ái với mọi 
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người không phân biệt tuổi tác, 
địa vị xã hội, giàu sang hay 
nghèo hèn, v.v... tất cả đều là 
đạo tràng để cho họ tu học, thực 
tập hạnh từ bi và trí tuệ của 
người Huynh trưởng GĐPT; họ 
biết rằng muốn sống chung hòa 
thuận, thương yêu, vui vẻ, chúng 
ta không thể thay đổi tha nhân 
được mà phải thay đổi chính 
mình: thay đồi cách nhìn, cách 
suy nghĩ, cách ăn nói, cách dạy 
và cách học… Nếu chúng ta 
không biết tự thích nghi với tập 
thể thì lập tức sẽ cảm thấy phiền 
não, đau khổ ngay. Nhờ có một 
cái tâm mềm dẻo, ôn nhu chúng 
ta sẽ thích ứng với tuổi trẻ, sẽ 
thông cảm dễ dàng với các em 
cũng như sẽ tìm ra được những 
phương pháp giáo dục thích hợp, 
gây được sự chú ý, hào hứng 
theo dõi của các em.  Tóm lại, đi 
sinh hoạt GĐPT là một hạnh 
phúc hay phiền muộn cũng đều 
do chính trong lòng chúng ta mà 
ra cả. 

Ý nghĩa thứ tư  
của Thành đạo: 

Mười đạo quân của ma vương 
không phải là một thế lực vô 
minh từ bên ngoài mà chính là 
ngay tại tâm ta. 

Thật vậy, trong phim “The 
Little Buddha” kể một chuyện về 

tái sinh của một vị Lạt Ma Tây 
Tạng trong đó có giới thiệu lịch 
sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sinh 
đến Thành đạo.  Trước lúc 
Thành đạo, Ngài phải chiến 
thắng với 10 đạo quân của Ma 
vương... trong phim, đoàn quân 
mặc áo giáp, hùng hổ tiến về 
phía Đức Phật; người xem phim 
gồm cả người lớn và con nít, vậy 
mà các em vẫn hiểu qua sự 
thuyết minh của đạo diễn! Đức 
Phật kể rõ ràng tên của 10 đạo 
quân đó: 1. tham dục (kāmā) 2. 
bất mãn với đời sống thánh thiện 
(arati) 3. đói và khát 
(khuppipāsā) 4. ái dục (tanhā)  
5. hôn trầm và dã dượi (thina-
middha) 6. sợ hãi (bhiru) 7. hòai 
nghi (vicikicchā) 8. gièm pha và 
ngoan cố (makkha-thambha) 9. 
lợi lộc và khen tặng, vinh dự và 
thanh danh bất chính (lābha, 
siloka, sakkāra, yasa) 10. tự phụ 
và khinh thường người khác 
(attukkamsanapara-vambhana).  
Đức Phật dạy đó là 10 vị khách 
luôn luôn lưu trú trong tâm ta, 
nếu ta yếu đuối, hèn nhát thì sẽ 
bị chúng thao túng, sai bảo, nếu 
ta chế ngự được chúng thì ta sẽ 
tìm ra hạnh phúc.  Do đó, thành 
công hay thất bại là do ta có 
thắng lướt được “10 tên giặc 
trong nhà” này hay không, chứ 
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không có lực lượng bên ngoài 
nào quậy phá chúng ta hơn 
chúng được.  Mười tên giặc này 
không những chỉ quấy phá bản 
thân chúng ta mà còn quậy phá 
tổ chức, đoàn thể của chúng ta 
nữa; ví dụ như “con ma” số 8 
dèm pha và ngoan cố, có khả 
năng làm mất tình đoàn kết 
thương yêu giữa Anh Chị Em Áo 
Lam, con ma số 10 tự phụ và 
khinh thường người khác làm 
cho ngã chấp tăng trưởng, xét 
đoán sai lầm, khiến cho ta trở 
nên dễ ghét, khó thân cận dưới 
mắt bạn bè và anh chị em; con 
ma thứ 3 đói và khát cũng không 
kém nguy hiểm, vì đói khát ở 
đây không phải là đói cơm khát 
nước mà đói khát ở đây là lòng 
tham không đáy về tất cả mọi 
thứ, lòng tham dẫn đến chiếm 
đoạt những thứ không thuộc về 
mình như danh thơm tiếng tốt, 
như công lao của người, v.v... 
Đội quân ma vương này luôn xúi 
giục chúng ta thấy mình đúng 
người khác sai, mình hay người 
khác dở, mình phải người khác 
trái, v.v... nó lôi kéo ta quay 
mòng mòng theo những dục 
vọng đen tối, những điên đảo thị 
phi, xa dần bản tâm thanh tịnh 
của mình.  Để đối trị, chúng ta 
phải luôn luôn tỉnh thức để nhận 

diện được chúng ngay khi chúng 
vừa xuất hiện dưới bất cứ hình 
thức nào.  Nếu chúng ta thường 
xuyên quán sát tâm mình, nếu 
chúng ta biết thực hành 
hạnh“muốn ít, biết đủ”, khiêm 
tốn, bao dung, nỗ lực tinh tấn 
không ngừng nghỉ thì “ma 
vương” sẽ không thể lôi kéo 
mình hay tác yêu tác quái lên 
mình được. 

Từ bốn bài học lớn và tổng 
quát của sự kiện Thành đạo, 
chúng ta có thể rút ra những bài 
học nhỏ áp dụng một cách cụ 
thể, sống động, riêng cho bản 
thân mình, Đơn vị mình, các em 
của mình, hay gia đình nhỏ của 
mình nữa.  Mùa Thành đạo cũng 
là mùa thi Vượt Bậc của các em, 
mùa thi đua của mỗi người 
huynh trưởng trong công cuộc 
phong phú hóa và hữu hiệu hóa 
môi trường giảng dạy và tu tập 
cũng như cập nhật hóa phương 
pháp truyền đạt, giảng dạy để 
việc giáo dục đàn em của chúng 
ta ngày càng thích hợp với bối 
cảnh, thời đại và quốc độ chúng 
ta đang sống và  nhất là với tuổi 
trẻ Phật giáo hôm nay. 

Thân kính chúc Anh Chị Em 
một mùa Thành đạo an lạc và 
giải thoát.³ 
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Hạnh Phương 

Boán chín ngaøy voøi voïi 
Boán chín ngaøy laëng thinh 
Möôøi phöông taâm choùi loïi 
AÙnh ñaïo vaøng bình minh. 

Boán chín ngaøy ñoan toïa 
Beä caùt töôøng (*) troøn xinh 
Loïc buïi hoàng baûn ngaõ 
Vöôït ngaøn truøng töû sinh. 

Boán chín ngaøy ñaïi ñònh 
Nguõ uaån noï thoaùt hình 
Boán chín ngaøy töï tính 
Baûn giaùc Phaät vieân minh. 

AÙnh haøo quang raïng toûa 
Phaät ñaïo ñaïi töïu thaønh 
Hoàng aân traøn muoân ngaõ 
Nhieáp hoä khaép quaàn sanh. 

Boán chín ngaøy raïng toûa 
Boán chín naêm tuyeân döông 
Ñaïo Töø Bi hoaèng hoùa 
Ñeøn Tueä Saùng möôøi phöông. 

Kính leã Ñaáng Ñaïi Giaùc 
Thaønh ñaïo döôùi coäi ñeà 
Möôøi phöông taâm quaùn saùt 
Nghòch löu  trôû böôùc veà. 

* Tên một loài cỏ Phật trải làm tọa cụ. 
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áng nay tôi thức dậy ở 
Trung tâm. Kéo tấm màn 
cửa nhìn ra ngoài, những 

vũng nước của cơn mưa ngày 
hôm qua đọng lại trên sàn gỗ đã 
đông thành đá. Có chỗ trắng 
tinh làm tôi cứ ngỡ là tuyết đã 
rơi đêm qua. 
Hôm qua trời 
âm u và mưa 
cả ngày. Vậy 
mà sáng hôm 
nay trời lại 
nắng ấm và 
trong xanh 
không một 
chút mây. Tôi 
thấy con 
đường thiền 
hành uốn 
cong chạy dài 
trong khu 
rừng điểm 
những cành lá 
non xanh. 

Hôm qua 
chúng tôi có một ngày quán 
niệm tại Trung tâm. Các anh 
chị và cô chú về đây cùng nhau 
thực tập sống một ngày trong 
chánh niệm. Có những anh chị 
rất quen và cũng có những cô 
chú mới về đây lần đầu. Phải 
chi ngày hôm qua mà đẹp như 

sáng hôm nay thì tốt quá bạn 
nhỉ! Nhưng chuyện tu học mà, 
mưa hay nắng thì cũng chỉ là 
"bệnh của trời" thôi, còn ta thì 
cứ thực tập những bước chân 
hạnh phúc, dù trong nắng hay 
dưới mưa. 

Như Buổi 
Sáng Có Mặt 
Trời 

Mấy hôm 
nay, ban ngày 
trời bắt đầu 
ấm. Ở Trung 
tâm nhiều loại 
hoa đã bắt 
đầu nở rộ đủ 
màu. Trời 
cũng vào 
xuân rồi. Vài 
hôm nữa 
vùng tôi ở có 
những lễ hội 
Hoa Anh Đào 
rất lớn. Người 
ta ở khắp nơi 

sẽ về đây rất đông. Tôi thì 
không biết sao nhưng lại không 
thích những ngày lễ hội lớn này 
lắm. Nó chen chúc làm sao ấy! 
hoa Anh Đào thì đẹp thật. Tôi 
nhớ nhiều năm trước có được 
xuống phố đi xem hoa Anh 
Đào nở rộ bên bờ hồ. Đầu 

S 
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tháng Tư trời thật mát, có 
những cơn gió lớn cuốn ngàn 
cánh hoa trắng có chút đỏ bay 
đầy trong không gian. Nhưng 
người đi cũng tấp nập và chen 
chúc. Đẹp thì có đẹp, nhưng 
trong một không gian náo nhiệt 
và đông đúc như vầy, thì cũng 
khó mà thưởng thức được trọn 
vẹn hết cái mới của mùa xuân, 
cái đẹp tinh khôi của hoa Đào. 

Ở thời đại này thì sự bận 
rộn lại được xem như là một 
chuyện rất tự nhiên bạn nhỉ, 
như buổi sáng có mặt trời! 
Thảnh thơi kia mới là chuyện 
bất bình thường. Một ngày nào 
đó bạn thử ra ngoài đi dạo bằng 
những bước chân thảnh thơi, 
tiếp xúc với trời, với nắng. 
Đứng thật yên nhìn hoa Anh 
Đào bay trong gió sớm. Và rồi 
bạn nghĩ xem người chung 
quanh nhìn bạn như thế nào! 
Chắc họ sẽ nhìn bạn với một 
ánh mắt lạ lùng lắm, không 
giống ai hết! 

Thật ra chúng ta cũng quen 
rồi vì sự sống bình thường là 
như vậy. Ở sở làm mỗi ngày 
chúng ta bị thúc giục với những 
hạn định, deadlines, và những 
bận rộn tới tấp. Có một người 
bạn bảo tôi rằng, mới có tháng 

Tư mà anh ta đã cần "take a 
break", muốn đi đâu đó thật xa 
để tạm tránh xa những bận rộn 
này, bớt đi những mệt mỏi, lo 
âu và sự căng thẳng! Ai trong 
chúng ta mà thỉnh thoảng lại 
không cần những lần đi xa, đi 
nghỉ mát, để làm mới lại con 
người của mình như anh ấy! 
Nhưng mình cần đi đâu đây 
bạn nhỉ? 

Tôi nhớ mấy năm trước 
chúng tôi cũng có dịp đi biển, 
nghỉ hè xa. Có một buổi sáng, 
tôi dậy sớm xuống lobby để 
pha một tách cà phê ra sân ngồi 
uống và đọc sách. Tôi thấy một 
gia đình hai vợ chồng, chắc 
cũng bằng tuổi chúng tôi, với 
hai đứa con, đang ngồi chờ xe 
đến đón để đi tour sớm. Cha mẹ 
con cái, mỗi người ai cũng có 
đeo túi xách sau lưng, máy 
chụp hình, video trước ngực rất 
sẵn sàng cho chuyến đi. Tôi 
thấy không ai nói với ai lời nào, 
nét mệt mỏi hiện trên gương 
mặt của cặp vợ chồng, và hai 
đứa con ngồi tựa vào nhau ngủ 
gà gật. Một chuyến nghỉ mát rất 
tiêu biểu của thời đại ngày nay. 
Tôi chắc chắn họ sẽ cần nhiều 
thời gian dưỡng sức sau lần bận 
rộn "nghỉ ngơi" này. 
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Thật ra thỉnh thoảng chúng 
ta cũng cần những chuyến đi 
chơi xa. Những không gian 
mới, sự đổi thay chung quanh 
có thể giúp ta thoát khỏi những 
căng thẳng và mệt mỏi hằng 
ngày. Chúng ta cũng cần có 
những giờ phút nghỉ ngơi như 
vậy. Nhưng trước khi dự định 
đi đâu xa, tôi nghĩ chúng ta 
cũng nên tự hỏi mình thật sự 
muốn trốn tránh những gì đây? 
Chắc có lẽ ta muốn trốn tránh 
những căng thẳng của một đời 
sống gia đình hoặc việc làm 
quá nhiều bận rộn. Ta muốn 
được chút tự do. Nhưng nếu 
trong giờ phút này ta không có 
tự do thì có sự thay đổi nào sẽ 
mang lại cho ta được tự do bạn 
nhỉ? 

Ta có thể đang đi dạo trên 
một bãi biển cát trắng mịn, có 
tiếng hải âu trên đầu, có tiếng 
sóng vỗ dưới chân... nhưng tâm 
mình lại cứ trở về với những lo 
nghĩ hằng ngày. "Không biết 
kết quả của tờ báo cáo ấy là 
như thế nào? Tháng này sắp hết 
rồi mà mình vẫn chưa lo vụ 
thuế má cho xong! Mệt thật! 
Chỉ còn vài ngày nữa là phải 
trở lại đi làm rồi..." Dầu ta đang 

ở thật xa, nhưng tâm mình vẫn 
chưa rời xa được chút nào hết. 
Những Thong Dong Nho Nhỏ 

Như vậy thì thế nào là thật 
sự được nghỉ ngơi? Theo tôi 
nghĩ thì mình chỉ có thật sự 
nghỉ ngơi khi ta thật sự trở lại 
và có mặt trong giờ phút này. 
Giờ phút này không có những 
bận rộn, không có những 
deadlines, và cũng không có 
những căng thẳng như mình 
tưởng đâu! Thật ra trong giờ 
phút này chỉ có ta và hơi thở 
của mình, với những cảm xúc 
trong khi mình đang ngồi, nằm 
hoặc đi, đứng. Còn những thứ 
khác chỉ là những lo nghĩ của 
mình về giờ phút hiện tại này 
mà thôi. Các Thầy Tổ thường 
nhắc nhở rằng, chúng ta chỉ có 
thể an nghỉ và thảnh thơi khi 
nào mình biết thật sự có mặt 
trong giờ phút hiện tại, thay vì 
chỉ là mải mê lo nghĩ về nó. 
Nếu ta cứ lo nghĩ về giờ phút 
hiện tại, thì trời có trong đến 
đâu, mây có trắng đến đâu, biển 
có xanh đến đâu, hoa Anh Đào 
có tinh nguyên đến đâu, con 
đường thiền hành có đẹp đến 
đâu... thì ta cũng chỉ có mặt với 
những lo âu của mình mà thôi. 
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Và khi ta có thể có mặt với hơi 
thở mình, cảm xúc của mình, 
các Thầy dạy rằng, ta sẽ vẫn có 
thể tìm thấy một sự an ổn ở 
ngay giữa sở làm, giữa những 
bận rộn hằng ngày của mình. 

Chắc bạn nghĩ sao đơn giản 
quá! Nó đơn giản thật đó, 
nhưng có lẽ vì quá đơn giản mà 
ta không thật tâm chú ý để thực 
tập. Tôi thì bao giờ cũng cố 
gắng thực tập để có những 
"little vacations" trong một 
ngày của mình. Trong thời gian 
đi từ xe vào sở làm là một thời 
gian rất nhiệm mầu để ta thực 
tập nghỉ ngơi, tôi đi với hơi thở, 
tôi thấy gió mát trên mặt, tôi 
thấy hạnh phúc vì trên đầu có 
bầu trời xanh, vì tôi vẫn có khả 
năng và cơ hội đi vào sở làm, 
có mặt đất vững vàng dưới mỗi 
bước chân, biết bao nhiêu là 
yếu tố hạnh phúc phải không 
bạn! 

Trong những lúc tôi đi vào 
phòng làm việc, những bước 
chân lên cầu thang, tôi tập đi 
thong thả và chú ý đến những 
cảm giác đang có mặt trong 
thân, có những đau nhức nào, 
những an lạc nào trong cơ thể 
của mình. Trong những lúc này 

tôi ít khi có một lo nghĩ nào 
khác, chỉ tiếp xúc lại với thân 
mình. Tôi tập đi  bằng thân hơn 
bằng tâm. Thảnh thơi lắm bạn! 
Theo tôi thì đây là những giờ 
phút mà tôi có những dịp "nghỉ 
mát" nhỏ, khi đi từ "bận rộn" 
này sang "bận rộn" khác. Tôi 
không trốn tránh một sự bận 
rộn nào hết, và tôi cũng không 
cần phải bỏ đi một nơi nào xa 
xôi. Nhưng tôi vẫn có được 
những giây phút nghỉ ngơi ở 
ngay giữa những bận rộn, bằng 
cách tiếp xúc với những 
khoảng trống ở giữa những sự 
bận rộn ấy. Sống trong hiện tại 
nhưng không lo nghĩ về hiện 
tại, bằng cách thực tập trở về 
với thân và hơi thở của mình. 
Và những thời gian thực tập 
ngắn nhỏ ấy, giúp tôi nuôi 
dưỡng cho mình một thói quen 
hay đẹp mới. 
Uống Một Tách Trà Cho 
Thật Có Hòa Bình 

Thiền quán có nghĩa là có 
mặt với những gì đang xảy ra 
trong ta và chung quanh ta. Và 
lúc nào mà ta lại không thể ý 
thức được những gì đang xảy ra 
trong ta và chung quanh ta bạn 
nhỉ, cho dù là có bận rộn đến 
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đâu? Vì vậy, có bao giờ mà ta 
lại không có một cơ hội để thực 
tập thiền quán. Ngồi đây, trong 
khi viết cho bạn, tôi dừng lại và 
ý thức được hơi thở của mình, 
tôi cảm nhận được có sự nhức 
mỏi trên hai vai, tôi thở một hơi 
sâu và buông thư hết cơ thể. 
Hòa bình phải được bắt đầu 
bằng ngay chính trong bản thân 
mình. Tôi tập ngồi cho có hòa 
bình, đi cho có hòa bình, viết 
cho có hòa bình, cầm một tờ 
giấy cho có hòa bình, uống một 
tách cà phê cho có hòa bình... 
Thiền tập mang lại cho ta một 
sự tự chủ, giúp ta bớt còn bị 
những thói quen tập quán xô 
đẩy mình hết từ bận rộn này 
sang bận rộn khác. Ta có hòa 
bình hơn, nhờ ta biết chấp nhận 
và thoải mái với chính mình 
hơn. 

Ta không cần phải trốn 
tránh và cũng không cần nhất 
thiết phải đi thật xa mới có sự 
nghỉ ngơi. Và nếu ta có đi một 
nơi nào xa cũng vì hạnh phúc 
chứ không phải để trốn tránh 
khổ đau, tôi nghĩ hai cái đó 
khác nhau nhiều lắm! Ta đang 
ở đâu hoặc làm gì, cho dù đi 
dạo trên bãi biển một buổi sáng 

sớm, lên núi cao nhìn hoàng 
hôn xuống, hoặc ngồi trước 
máy điện toán làm việc, hay 
soạn thảo một tờ báo cáo... ta 
bao giờ cũng có một cơ hội để 
tiếp xúc với hơi thở và những 
cảm giác trong thân mình. Đó 
là những cơ hội để ta được nghỉ 
ngơi, thật sự nghỉ ngơi, trong 
một ngày. Sự tiếp xúc ấy sẽ là 
một ly nước mát làm buông thư 
hết mọi căng thẳng trong thân, 
và ta sẽ có hòa bình. Vì vậy, 
xin bạn đừng bỏ lỡ những cơ 
hội nhỏ ấy trong một ngày, khi 
bạn có dịp đi từ xe vào văn 
phòng, từ nơi này sang nơi 
khác, lên những bậc thang, hay 
ngồi yên đôi phút. Hãy để nắng 
ấm trên đầu, gió mát trên mặt, 
hãy để mặt đất nâng niu mỗi 
bước chân của bạn, theo từng 
hơi thở. 

Nhưng xin bạn cũng đừng 
hiểu lầm!  Được đi chơi xa về 
nơi mình thích thì chắc chắn 
bao giờ cũng sẽ là thích thú và 
vui hơn!  Nhưng tôi nghĩ, giữa 
những bận rộn này, nếu biết 
thực tập thì nơi nào cũng có thể 
là một nơi giúp ta nghỉ ngơi. 
Nơi nào ta có thể có mặt với 
hơi thở và cảm giác của mình, 
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thì nơi ấy ta sẽ có cơ hội để an 
trú và làm mới lại thân tâm. 
Nếu một năm mà chỉ có vài 
tuần đi xa để nghỉ ngơi thì 
chẳng trách gì mà đa số chúng 
ta lại bị quá nhiều căng thẳng 
và mệt mỏi, phải không bạn! 
Con Đường Về Suối Tịnh 

Buổi sáng thức dậy ở 
Trung tâm tôi nghe tiếng chim 
hót vang. Có một con chim gõ 
mõ nào đó tiếng gõ đều vọng 
xuống từ trên núi. Sáng nay tôi 
một mình đi xuống thiền đường 
Suối Tịnh. Con đường trải đá 
xanh nằm hòa vào suối đá và 
cây rừng. Con suối nhỏ thật 
nhiều nước sau một ngày mưa. 
Tôi đi một mình leo lên con 
dốc giữa rừng núi bao la còn 
chìm trong sương sớm, nhớ đến 
lời chia sẻ của một bác trong 
giờ pháp đàm chiều qua, bác 
sống cô độc nhưng không bao 
giờ bác cảm thấy mình cô đơn. 
Chợt nhớ đến bài kệ nói về 
hạnh sống độc cư trong kinh 
"Người Biết Sống Một Mình", 

Hãy quán chiếu sự sống 
Trong giờ phút hiện tại 
Kẻ thức giả an trú 
Vững chãi và thảnh thơi. 
Phật dạy, chúng ta có thể 

sống độc cư giữa rừng núi và ta 
cũng có thể sống độc cư ngay ở 
giữa phố thị ồn ào. Nơi nào 
cũng vậy, alone but never 
lonely, nếu ta biết thực tập tiếp 
xúc với hơi thở trong giờ phút 
hiện tại để thấy rõ sự sống của 
mình. 

Vậy mà Trung tâm Sinh 
Thức đã có mặt trọn vẹn được 
gần một năm. Một năm qua, nơi 
này có biết bao nhiêu những 
nắng mưa, có kẻ đến người đi, 
có bao nhiêu những bàn tay 
thầm lặng ở lại góp sức gây 
dựng một Tăng thân, với một 
niềm tin, cho nơi này được trở 
thành một nơi các bác và anh 
chị về nghỉ ngơi, để nuôi dưỡng 
hạnh phúc, giữa thiên nhiên và 
ấm áp những tình thân. Mỗi mái 
ngói đắp xây là một sự thực tập 
hạnh độc cư trong thầm lặng. 
Chúng ta vẫn có một hy vọng 
rằng, mỗi ngày sẽ có thêm các 
bác và anh chị về Trung tâm để 
nghỉ ngơi và tu học, và chúng ta 
cũng sẽ không bao giờ để những 
ngày trở về này trở thành những 
bận rộn của mình.  Hãy nhớ giữ 
gìn và nhắc nhở cho nhau bạn 
nhé!³ 

Nguyễn Duy Nhiên 
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MÂY TRẮNG VẪN BAY 
TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 19 (1988-2007) 

NGÀY TÔN SƯ THƯỢNG NGUYÊN HẠ TÁNH,  
HIỆU ĐỨC TÂM VIÊN TỊCH

gày 13 tháng Giêng năm 
Mậu Thìn (29.02.1988) 
(1), Hòa thượng thượng 

Nguyên hạ Tánh, hiệu Đức Tâm 
viên tịch. 

Kể từ ngày Tôn sư viên tịch 
đến nay đã 19 năm trôi qua. Thời 
gian cứ chìm vào quên lãng, 
nhưng pháp tướng uy nghi và chí 
nguyện kiên cường của Tôn sư 
vẫn không hề phai nhạt trong 

tâm trí của các thế hệ Tăng Ni và 
Phật tử chúng con. 

Đê đầu vọng bái Tôn sư, 
Trong sứ mệnh tiếp dẫn hậu 

lai, Tôn sư là vị Bổn sư đã tận 
tụy hết lòng và hy sinh trong mọi 
hoàn cảnh khó khăn để chăm 
nom, dìu dắt, giảng dạy cho 
Tăng Ni sinh tại các Phật học 
đường, cho các giới đồng bào 
Phật tử. Nhất là đối với tầng lớp 

N 
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Thanh, Thiếu niên Gia đình Phật 
tử và học sinh tại các trường Bồ 
đề. 

Trong sự nghiệp hoằng pháp 
lợi sinh, Tôn sư là vị Cao Tăng 
uyên thâm, lỗi lạc đã không 
ngừng nỗ lực phát huy và xiển 
dương Chánh pháp qua các cơ 
quan hoằng pháp của Giáo hội. 
Từ tạp chí Liên Hoa Nguyệt san 
của Giáo hội Tăng già Việt Nam, 
rồi đến Trung tâm văn hóa Phật 
giáo Liễu Quán, Huế. Tất cả 
không chỉ đã để lại những ấn 
tượng tốt đẹp, và sâu sắc trong 
niềm kính yêu vô hạn của Tăng 
Ni và Phật tử chúng con hôm 
nay, mà những thành quả lớn lao 
ấy, đã ghi lại những dấu son chói 
lọi trong dòng lịch sử Phật giáo 
Việt Nam hiện đại. 

Trong trách nhiệm lãnh đạo 
Giáo hội, Tôn sư là bậc Tăng già 
vô cùng khôn khéo và tế nhị, đã 
thể hiện đúng đắn và uyển 
chuyển vai trò của một nhà lãnh 
đạo, trước bao nhiêu cam go, 
thách thức trong một giai đoạn 
lịch sử. Tôn sư đã vượt lên mọi 
khó khăn để chu toàn trách 
nhiệm và giữ vững truyền thống 
thiêng liêng của Giáo hội. Bước 
chân của Tôn sư đã khai sáng 
trên đường chúng con đi... 

Đê đầu vọng bái Tôn sư, 
Hôm nay, nhân Lễ húy nhật 

lần thứ 19 của Tôn sư, các thế hệ 
Tăng Ni và hàng Phật tử chúng 
con, xin thành tâm tưởng niệm 
và cung kính ôn lại phần nào 
Thân thế và chí nguyện cao cả 
của Tôn sư, đã cống hiến không 
mỏi mệt cho tiền đồ của Giáo 
hội, cho sự bền vững của nền 
văn hóa Phật giáo Việt Nam suốt 
40 năm, kể từ khi Tôn sư đăng 
đàn thọ Cụ túc giới, tại giới đàn 
chùa Báo Quốc, Huế vào năm 
Mậu Tý, 1948. 

Tưởng niệm Thân thế và chí 
nguyện của Tôn sư là tưởng 
niệm bậc Cao Tăng Việt Nam 
hiện đại đã không ngừng nỗ lực 
tô bồi cho nền văn hóa Phật giáo 
thấm sâu và chan hòa trong lòng 
Dân tộc. 

Tưởng niệm Thân thế và chí 
nguyện của Tôn sư là tưởng 
niệm công lao của vị Bổn sư đã 
cần cù, nhẫn nại hướng dẫn, 
giảng dạy Chánh pháp cho các 
giới đồng bào Phật tử, cho tầng 
lớp Thanh, Thiếu niên ở tổ chức 
Gia đình Phật tử và học sinh ở 
các trường Bồ đề, suốt bao nhiêu 
năm, với kỳ vọng đào tạo nên 
một thế hệ Phật tử trẻ có năng 
lực và trí tuệ để làm nền móng 
vững chắc cho ngôi nhà Phật 
giáo Việt Nam. 

Thân thế và chí nguyện của 
Tôn sư đã thể hiện tài năng, đức 
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độ và trí tuệ thù thắng của vị Sứ 
giả Như Lai, là bức chân dung 
toàn diện tiêu biểu cho sự nghiệp 
kỳ vĩ của bậc Cao Tăng Việt 
Nam hiện đại. 

Tôn sư họ Trần, thế danh 
Hoài Cam. 

Ngài sinh giờ Tỵ, ngày 
12.10. năm Mậu Thìn (ngày 
23.11.1928) tại làng Bồi Thành 
(thường gọi là Cồn Hến), xã 
Hương Lưu, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên. Nay là phường 
Vỹ Dạ, thành phố Huế. 

Thân phụ của Tôn sư là cụ 
ông Trần Hy (2), thân mẫu là cụ 
bà Huỳnh Thị Lương (2). Tôn sư 
là người con trai độc nhất của hai 
cụ. 

Sinh ra và lớn lên trong một 
gia đình mà song thân đều thành 
tâm quy ngưỡng Tam bảo, nên từ 
nhỏ Tôn sư đã được nuôi dưỡng 
và hấp thụ rất nhiều kiến thức 
căn bản Phật pháp từ song thân. 
Cộng với thời gian gần mười 
năm theo học chữ Quốc ngữ, 
Tôn sư lại có cơ duyên thâm 
nhập thêm nhiều giáo lý qua các 
kinh luận mà song thân thường 
tụng đọc. Vốn liếng ấy đã âm 
thầm nung nấu chí nguyện xuất 
gia cầu đạo giải thoát ngày càng 
mạnh mẽ trong tâm trí Tôn sư. 

Năm 14 tuổi, Nhâm Ngọ, 
1942, Tôn sư xin phép song thân 

đến chùa Ba La Mật (3), bái yết 
Thượng tọa Tâm Như Trí Thủ 
cầu xin thọ giáo. Có thể nói, khi 
chấp thuận cho Tôn sư xuất gia 
là hai cụ đã vượt xa quan niệm 
nặng nề, cố hữu của người Đông 
phương, khi chỉ có một người 
con trai độc nhất để nối dõi Tông 
đường. Quyết định này, thực sự 
hai cụ đã thấm nhuần sâu sắc 
tinh thần giải thoát cao cả của 
Phật giáo một cách vô cùng đáng 
trân trọng. 

Năm 15 tuổi, Quý Mùi, 
1943, Tôn sư được Bổn sư cho 
phép thọ Sa-di giới tại giới đàn 
chùa Báo Quốc, Huế và đặt pháp 
danh là thượng NGUYÊN hạ 
TÁNH, tự PHÁP HẢI, hiệu 
ĐỨC TÂM, thể nhập đời thứ 44, 
dòng Thiền Lâm Tế Chánh tông 
và đời thứ 10, dòng Thiền Thiệt 
Diệu Liễu Quán. 

Sau khi thọ Sa-di giới, Tôn 
sư liền được theo học lớp Sơ 
đẳng tại Sơn môn Phật học 
đường Linh Quang, Huế. Nhờ trí 
thông minh và sự chăm chỉ học 
tập, nên một năm sau, Giáp 
Thân, 1944, Tôn sư được chuyển 
qua học lớp Trung đẳng tại Phật 
học đường Báo Quốc. Trong thời 
gian này, lớp Cao đẳng và Siêu 
đẳng đã chuyển lên Đại Tòng 
Lâm Kim Sơn, thôn Lựu Bảo, xã 
Hương Hồ, huyện Hương Trà, 
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tỉnh Thừa Thiên, và chỉ còn lại 
hai lớp Sơ đẳng và Trung đẳng. 
Nhưng hai lớp nầy rồi cũng bị 
gián đoạn một thời gian, khi 
cuộc chiến tranh Việt-Pháp bùng 
nổ vào cuối mùa Đông năm Bính 
Tuất, 1946. 

Mãi cho đến đầu năm Mậu 
Tý, 1948, Phật học đường Báo 
Quốc mới tái khai giảng và mở 
thêm lớp Cao đẳng. Tôn sư lại tiếp 
tục theo học lớp Cao đẳng nầy. 
Cũng trong năm nầy, Tôn sư được 
đăng đàn thọ Tỷ kheo và Bồ-tát 
giới tại giới đàn chùa Báo Quốc. 
Đại giới đàn nầy do Hòa thượng 
Tòng Lâm Pháp chủ Trung Việt 
Thích Tịnh Khiết làm Đàn đầu. 

Sau khi thọ Đại giới và tốt 
nghiệp chương trình Cao đẳng 
Phật học tại Phật học đường Báo 
Quốc, Tôn sư càng chuyên tâm 
nghiên cứu, học hỏi nhiều kinh 
luật luận. Cũng bắt đầu từ đây, 
chí nguyện của Tôn sư lại lưu 
tâm rất nhiều đến phương diện 
hoằng pháp bằng các phương 
tiện truyền thông, báo chí hoặc 
qua các Trung tâm văn hóa Phật 
giáo, v.v... Nhất là trong suốt 
mười một năm Tôn sư đảm nhận 
trọng trách Tổng Thư ký Tòa 
soạn Liên Hoa Nguyệt san và 
năm năm Tôn sư làm Giám đốc 
Trung tâm văn hóa Phật giáo 
Liễu Quán, Huế. 

Mở đầu cho sự nghiệp 
hoằng pháp, Tôn sư đã cùng với 
quý Thượng tọa Minh Châu, 
Thiện Ân và Chơn Trí, hợp tác 
biên soạn cuốn Phật pháp bốn 
cấp (từ bậc Hướng thiện, đến Sơ, 
Trung và Chánh Thiện) để làm 
giáo trình tu học cho tổ chức Gia 
đình Phật tử. Sau khi tổ  chức 
này được Tổng trị sự Hội Việt 
Nam Phật Học quyết định thay 
đổi danh hiệu Gia đình Phật hóa 
phổ thành danh hiệu Gia đình 
Phật tử, trong kỳ Hội nghị 
Huynh trưởng toàn quốc vào 
tháng 04 năm 1951, tại chùa Từ 
Đàm, Huế. 

Đây là cuốn sách Phật pháp 
đầu tiên được Tôn sư cùng quý 
Thầy biên soạn rất sớm và nhiều 
công phu. Chương trình giảng 
dạy Phật pháp và áp dụng Phật 
pháp vào đời sống thực tế cho 
thế hệ trẻ trình bày có phương 
pháp khoa học, có hệ thống chặt 
chẽ.  Rất dễ học và dễ hiểu. Đã 
đáp ứng kịp thời cho sự tu học 
của tổ chức Gia đình Phật tử. 

Từ ấy đến nay đã hơn 50 
năm trôi qua, chương trình tu 
học của Gia đình Phật tử tuy có 
sửa đổi, nhưng nội dung cuốn 
sách vẫn còn nguyên gia trị và 
rất cần thiết khi soạn giáo trình 
cho tổ chức Gia đình Phật tử. 

Cũng từ năm Tân Mão, 1951 
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trở đi, Gia đình Phật tử Thừa 
Thiên, Huế cung thỉnh Tôn sư 
làm Cố vấn Giáo hạnh và phụ 
trách giảng dạy Phật pháp cho 
các khóa huấn luyện Huynh 
trưởng, các lớp tu học thường kỳ 
của tổ chức nầy. 

Ngoài ra, sau khi trường Bồ 
đề, Huế được thiết lập và khai 
giảng, Giáo hội Tăng già Thừa 
Thiên lại công cử Tôn Sư phụ 
trách giảng dạy môn giáo lý cho 
học sinh trường Bồ đề. Có thể 
nói, đây là thời kỳ có nhiều cơ 
duyên thuận lợi nhất để Tôn sư 
thực hiện chí nguyện hoằng pháp 
độ sinh một cách tích cực. Tôn 
sư đã thực sự thành công khi áp 
dụng môn Phật pháp vào chương 
trình giáo dục cho thế hệ trẻ 
trong tổ chức Gia đình Phật tử và 
học sinh tại các trường Bồ đề. 

Đến đầu năm Giáp Ngọ, 
1954, Giáo hội Tăng già Thừa 
Thiên cử Tôn sư về trú trì chùa 
Diệu Đế, Huế. 

Cuối năm Ất Mùi, 1955, 
Tổng Trị sự Giáo hội Tăng già 
Trung Việt lại có quyết định-số 
54/TG/TV ngày 19.12.1955-cử 
Tôn sư giữ chức vụ Tổng Thư ký 
Tòa soạn Liên Hoa Văn tập, cơ 
quan hoằng pháp của Giáo hội 
Tăng già Trung Việt. 

Qua năm Mậu Tuất, 1958, 
Liên Hoa Văn tập được Tổng Trị 

sự đổi tên thành Liên Hoa 
Nguyệt san và nâng lên làm cơ 
quan hoằng pháp của Giáo hội 
Tăng già Việt Nam. Tôn sư  vẫn 
giữ trọng trách Tổng Thư ký Tòa 
soạn. 

Mười Một Năm-từ năm 
Bính Thân, 1956 đến năm Bính 
Ngọ, 1966 (tính theo năm phát 
hành) đảm nhận trọng trách 
Tổng Thư ký Tòa soạn, Tôn sư 
đã hợp lực cùng Hòa thượng Chủ 
nhiệm Trừng Nguyên Đôn Hậu, 
phát huy nhiều sáng kiến trong 
việc tổ chức và xây dựng Tạp chí 
Liên Hoa. Từ đó, Liên Hoa 
Nguyệt san trở thành một cơ 
quan hoằng pháp mẫu mực, một 
tạp chí văn hóa Phật giáo mang 
đậm bản sắc thuần túy văn hóa 
Dân tộc. 

Liên Hoa Nguyệt san là một 
tạp chí rất  hoàn chỉnh cả nội 
dung lẫn hình thức, đã  được 
Chư tôn Thiền đức và đông bào 
Phật tử nồng nhiệt đón đọc và 
không hết lời khen ngợi. 

Trải qua 11 năm ấn hành 
liên tục, đến giữa năm Bính Ngọ, 
1966 thì phải đình bản vì cuộc 
đấu tranh vô cùng khốc liệt của 
Phật giáo Việt Nam với chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

Mười Một Năm-Đảm nhận 
trọng trách nầy, Tôn sư đã không 
ngừng cống hiến công sức nhằm 
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phát huy và bảo tồn nền văn hóa 
Phật giáo và Dân tộc, cũng như 
phổ cập giáo lý đến mọi tầng lớp 
đồng bào Phật tử qua tạp chí 
Liên Hoa Nguyệt san. 

Ngày nay, Liên Hoa Nguyệt 
san đã đi vào quá khứ, nhưng 
pháp âm của một thời hưng thịnh 
vẫn mãi mãi rạng ngời trong 
dòng lịch sử hoằng pháp của 
Phật giáo Việt Nam. 

Cuối năm Quý Mão, 1963, 
cuộc tranh đấu vô cùng gian khổ 
của Tăng Ni và Phật giáo đồ Việt 
Nam đã đạt được thắng lợi. Chế 
độ độc tài Ngô Đình Diệm sụp 
đổ, Phật giáo Việt Nam thoát 
khỏi cơn pháp nạn và đang bắt 
đầu công cuộc xây dựng. 

Ngày 30.12.1963, một Hội 
nghị Phật giáo toàn miền Nam 
Việt Nam, gồm 11 Giáo phái và 
Hội đoàn Phật giáo Nam Bắc 
tông, được tổ chức trọng thể tại 
chùa Xá Lợi, Saigon, nhằm 
thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất. Tôn sư đã 
được Tổng Trị sự Giáo hội Tăng 
già Trung Phần và Hội Phật giáo 
Việt Nam tại Trung Phần công 
cử làm Phó Trưởng đoàn Đại 
biểu Phật giáo miền Trung vào 
tham dự  Hội nghị. 

Qua Hội nghị lịch sử nầy, 
Tôn sư đã phát biểu, đóng góp 
nhiều ý kiến thiết thực vào chủ 

trương Thống nhất và đường 
hướng phát triển của Phật giáo 
Việt Nam trong giai đoạn mới. 
Cụ thể như việc thiết lập các 
Trung tâm văn hóa Phật giáo tại 
các thành phố lớn, các thị xã 
đông dân cư, xúc tiến biên tập, 
ấn hành thêm nhiều tạp chí văn 
hóa Phật giáo, nhằm mở rộng 
phương diện hoằng pháp đến 
mọi tầng lớp đồng bào Phật tử. 

Vào năm Giáp Thìn, 1964, 
Giáo  hội Tăng già Thừa Thiên 
lại cử Tôn sư về trú trì chùa Diệu 
Minh. Ngôi chùa nầy, do Hòa 
thượng Trí Uyên, đệ tử của Hòa 
thượng Trừng Thông Viên 
Thành và là pháp huynh của 
Thượng tọa Tâm Như Trí Thủ, 
kiến tạo từ năm Nhâm Tý, 1912 
trên đất làng Bồi Thành (thường 
gọi là Cồn Hến, như chúng tôi đã 
trình bày ở trên). 

Sau khi về trú trì, Tôn sư 
liền vận động đồng bào, Phật tử 
làng Bồi Thành, cùng thiện nam 
tín nữ hợp sức trùng tu chùa 
Diệu Minh. Từ một ngôi chùa 
đơn sơ, nhỏ hẹp nằm thu mình 
trên một vùng đất hoang vu, cỏ 
dại, đã trở thành một ngôi danh 
lam rạng rỡ trên một miền đất 
phù sa xanh tốt bên dòng Hương 
giang, miền đất được mệnh danh 
là nơi "sương khói mờ nhân ảnh" 
của chốn Cố đô. 
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Sau khi công cuộc trùng tu 
hoàn tất, Tôn sư đổi tên "Diệu 
Minh tự" thành "Pháp Hải tự". 

Đầu năm Kỷ Dậu, 1969, Tôn 
sư đề xuất ý kiến với Ban Đại 
diện GHPGVNTN miền Vạn 
Hạnh và Giáo hội tỉnh Thừa 
Thiên, xin thiết lập một Trung 
tâm văn hóa Phật giáo tại Huế. Ý 
kiến của Tôn sư đã được hai cấp 
Giáo hội đồng tình chấp thuận và 
cho tiến hành thủ tục. 

Đến ngày vía Phật Thành 
đạo, mồng 8, tháng Chạp, năm 
Kỷ Dậu (ngày 15.01.1970), 
Trung tâm văn hóa Phật giáo 
Liễu Quán được khởi công xây 
dựng. Cơ sở đặt tại số 15, đường 
Lê Lợi, Huế. Bước đầu, Giáo hội  
đề cử Tôn sư  đảm nhận chức vụ 
Giám đốc Trung tâm văn hóa 
Phật giáo nầy. 

Tưởng cũng nên biết rằng, 
Trung tâm văn hóa Liễu Quán là 
Trung tâm được thiết lập đầu 
tiên và sớm nhất tại miền Nam 
Việt Nam, là nơi quy tụ nhiều 
bậc Tăng già uyên thâm, lỗi lạc, 
nhiều vị nhân sĩ trí thức Phật tử, 
nhiều văn nghệ sĩ tài hoa của cố 
đố Huế lúc bấy giờ. Tất cả chư vị 
đều sẵn sàng đóng góp công sức 
cho sự phát triển một Trung tâm 
văn hóa Phật giáo Việt Nam 
đang hình thành. 

Trên cương vị Giám đốc, 
Tôn sư đã có nhiều đề án thiết 
thực, như xúc tiến xây dựng một 
cơ sở khá quy mô, cho chuyển 
nhà in Liên Hoa, số 01 kiệt Từ 
Quang, Huế về đặt tại Trung tâm 
để in kinh sách, Tạp chí Phật 
giáo, phục vụ các ấn phẩm cho 
văn phòng Giáo hội, cho các 
Phật học viện, cho các trường Bồ 
đề và các cơ sở Phật giáo khác. 

Suốt Năm Năm-từ năm 1970 
đến 1975-Tôn sư không ngừng 
nỗ lực với quyết tâm tổ chức, 
xây dựng cho Trung tâm văn hóa 
Phật giáo Liễu Quán thành một 
Trung tâm văn hóa tiêu biểu của 
Phật giáo miền Trung. Có thể 
nói, sự hoạt động của Trung tâm 
văn hóa Phật giáo Liễu Quán, 
dưới sự điều hành khôn khéo và 
xuất sắc của Tôn sư trong suốt 
năm năm, đã rực sáng cả một 
góc trời văn hóa Phật giáo Việt 
Nam lúc bấy giờ. 

Những thành quả ấy, đã 
được Chư tôn Trưởng lão Hòa 
thượng vô cùng tán thán. Hòa 
thượng Tâm Như Trí Thủ, một 
bậc Cao Tăng kỳ vĩ, một nhà văn 
hóa của Phật giáo và Dân tộc, và 
là một vị Giáo phẩm cao cấp của 
Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, khi 
đến thăm Trung tâm, đã tỏ lời 
khen ngợi: 
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知 止 而 後 有 定 
定 而 後 能 靜 
靜 而 後 能 安 
安 而 後 能 慮 
慮 而 後 能 得。 
了 觀 文 化 中 心 鑒 智 
德 心 上 座  慧 鑒  起 筆 

             Âm: 
Tri chỉ nhi hậu hữu định, 
Định nhi hậu năng tịnh, 
Tịnh nhi hậu năng an 
An nhi hậu năng lự 
Lự nhi hậu năng đắc. 
Liễu Quán Văn hóa Trung 

tâm Giám Trí 
Đức Tâm Thượng tọa Tuệ   

Giám, khởi bút 

Nhưng rồi lịch sử  Dân tộc và 
cục diện đất nước lại trải qua thời 
kỳ thay đổi. Sau ngày 30.4.1975, 
Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu 
Quán phải ngừng hoạt động. Từ 
đó, Tôn sư cũng đành ngậm ngùi 
rũ bỏ hoài bão lớn lao mà Tôn sư 
hằng ấp ủ từ bao nhiêu năm về 
một chương trình hoạt động nhằm 
tô bồi cho nền văn hóa Phật giáo 
thấm sâu và bền vững trong dòng 
văn hóa Dân tộc. 

Một thời gian sau ngày giải 
phóng, chính quyền tỉnh Bình 
Trị Thiên - sau này là tỉnh Thừa 
Thiên, Huế - qua Hội văn học 
Nghệ thuật, đã "xin mượn" 
Trung tâm làm dịch vụ suốt một 
thời gian dài. 

Giáo hội đã nhiều lần đặt 
vấn đề nhưng vẫn chưa được 
hoàn trả. Mãi cho đến năm 
Nhâm Ngọ, 2002, sau những lần 
đòi hỏi liên tiếp của Giáo hội, 
nhất là qua những Kiến nghị đầy 
quyết tâm của Hòa thượng Lệ 
Chân Thiện Hạnh, Trung tâm 
văn hóa Phật giáo Liễu Quán 
mới được chính quyền hoàn  trả. 

Ngày nay, Trung tâm Liễu 
Quán, Huế đã được phục hồi. Sự 
hoạt động chưa có gì lớn lao, 
nhưng bước đầu đã xây dựng lại 
cơ sở, đã thiết lập được một Thư 
viện nhỏ, đã biên tập và ấn hành 
được Nội san Liễu Quán... 
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Dáng vẻ tuy chưa quy mô và 
bề thế như đề án xây dựng lớn 
lao của Tôn sư lúc ban đầu, 
nhưng chắc chắn sự tái hoạt 
động của Trung tâm văn hóa 
Phật giáo Liễu Quán, có thể 
khẳng định rằng: Các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử Thừa Thiên, 
Huế hôm nay, đã sẵn sàng tiếp 
bước theo dấu chân của Tôn sư 
trên đường phục hưng và phát 
triển cho một nền văn hóa Phật 
giáo và Dân tộc Việt Nam rạng 
rỡ ở ngày mai... và công lao gầy 
dựng của Tôn sư mãi mãi là 
công đầu. 

Trải qua 24 năm-từ năm 
Mậu Tý, 1948, đến năm Nhâm 
Tý, 1972-Tôn sư đã không 
ngừng khổ công tu luyện, cống 
hiến tài năng và trí tuệ cho sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sinh, nên 
vào mùa Hè, năm Nhâm Tý, 
1972 (Phật lịch 2516), Tôn sư đã 
được Bổn sư ban kệ đắc pháp: 

月 輪 穿 海 水 
花 影 掃 揩 塵 
德 心 無 物  我 
清 淨 證 常 身。 
佛 歷 二五十六 年 夏 

德 心 大 師 足下 慧 
飯 僧 釋 智首 題 
 

Âm: 
Nguyệt luân xuyên hải thủy, 
Hoa ảnh tảo giai trần, 
ĐỨC TÂM vô vật ngã 
Thanh tịnh chứng thường 

thân. 
Phật lịch nhị ngũ thập lục 

niên hạ 
Đức Tâm Đại sư túc hạ, tuệ 

giám 
Phạn Tăng Thích Trí Thủ, đề 
 
Năm Nhâm Tý, 1972, sau 

khi Hòa thượng Tâm Như Mật 
Nguyện, Chánh Đại diện 
GHPGVNTN miền Vạn Hạnh, 
kiêm Chánh Đại diện tỉnh Thừa 
Thiên và thị xã Huế viên tịch, 
Giáo hội đã công cử Hòa thượng 
Tâm Huệ Thanh Trí giữ chức vụ 
Chánh Đại diện và Tôn sư giữ 
chức vụ Phó Đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên 
và thị xã Huế. 

Suốt trong quãng thời gian 
đảm nhận trọng trách nầy, Tôn 
sư là người cộng sự đầy quyết 
tâm và đắc lực nhất của Hòa 
thượng Chánh Đại diện. Mặc dầu 
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đây là giai đoạn Phật giáo Việt 
Nam đang bước vào một khúc 
quanh lịch sử,  bao nhiêu khó 
khăn đang chồng chất trong tay 
hàng Giáo phẩm từ Trung ương 
xuống địa phương, thế nhưng, 
Tôn sư vẫn khôn khéo vượt qua 
được tất cả để góp phần cùng 
Hòa thượng Chánh Đại diện đem 
lại những thành tựu khả quan 
cho Phật giáo tỉnh Thừa Thiên và 
thị xã Huế lúc bấy giờ. 

Năm Giáp Dần, 1974 nhằm 
mở rộng phương diện hoằng 
pháp và tạo điều kiện thuận lợi 
cho đồng bào Phật tử ở những 
vùng xa xôi, hẻo lánh có nơi 
dâng hương, lễ bái cầu nguyện, 
Tôn sư lại dốc sức thành lập 
trang trại Châu Hoằng và kiến 
tạo Châu Hoằng Liên Xã Tự, tại 
một vùng cận sơn, thuộc thôn 
Lại Bằng, xã Hương Vân, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. 

Đầu tháng Tư nhuận, năm 
Giáp Dần (ngày 27.5.1974), 
công cuộc  kiến tạo chùa được 
khởi công xây dựng. 

Sau khi công trình xây dựng 
hoàn tất, Tôn sư  giao cho Đại 
đức Thích Giác Hải, đệ tử của 
Đại lão Hòa thượng Tâm Ấn 
Viên Quang (1894-1977) - Tổ 
khai sơn chùa Châu Lâm, Huế, 
lên trú  trì. Được một thời gian 
thì Đại đức Giác Hải viên tịch, 

sau đó vị đệ tử tại gia của Đại 
đức kế tục duy trì (và hiện nay 
Thượng tọa Nguyên Truyền Tâm 
Thọ, chùa Vạn Phước, Huế kiêm 
nhiệm trú trì). 

Năm Giáp Tý, 1984, sau khi 
nhị vị Hòa thượng Tâm Như Trí 
Thủ và Tâm Huệ Thanh Trí viên 
tịch, Giáo hội và môn đồ suy cử 
Tôn sư lên trú trì Tổ đình Báo 
Quốc, Huế. Bốn năm làm trú trì, 
Tôn sư cũng không ngừng dốc 
sức tu bổ cho ngôi Tổ đình thêm 
phần rạng rỡ và tận tụy chăm lo 
đến đời sống hàng ngày của chư 
Tăng một cách đầy đủ giữa thời 
buổi kinh tế khó khăn. 

Năm Bính Dần, 1986 trong 
Đại hội kỳ 3, GHPGVN tỉnh 
Thừa Thiên, Huế, tại chùa Từ 
Đàm, lại công cử Tôn sư giữ 
chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự. 

Nhận trách nhiệm trong giai 
đoạn nầy, đối với Tôn sư chỉ là 
một việc làm bất đắc dĩ, chứ thực 
tâm Tôn sư chẳng mặn mà gì khi 
bắt tay vào công việc của Giáo 
hội lúc bấy giờ. 

Đứng trước khúc quanh của 
lịch sử, chứng kiến bao điều đã 
làm cho Đạo pháp tổn thương: từ 
một Trung tâm văn hóa Phật 
giáo Liễu Quán, Huế, không còn 
là nơi để xiển dương Chánh 
pháp, từ sự ly tán của chư tôn 
Trưởng lão Hòa thượng, Thượng 
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tọa trong Hội đồng Giáo phẩm 
Trung ương, đến niềm đau khi 
nhị vị Ân sư vừa đột ngột xả bỏ 
báo thân trong nỗi ngậm ngùi, 
xót xa của hàng vạn Tăng Ni và 
Phật tử. Những sự việc như thế 
cứ dồn dập xảy ra, đã khiến cho 
Tôn sư ít nói và thường hay đăm 
chiêu, suy nghĩ. 

Chắc không ai quên được 
hình bóng Tôn sư lúc đứng uy 
nghiêm trên lễ đài Phật đản (Phật 
lịch 2530, năm 1986) tại chùa Từ 
Đàm, Huế, để đọc bức Thông 
điệp bằng giọng đọc kéo dài lê 
thê câu chữ, không dừng nghỉ 
khi câu văn chấm phết, trước sự 
ngạc nhiên đến lạ lùng của hàng 
vạn Tăng Ni và Phật tử dưới lễ 
đài. Cung cách ấy đã bộc lộ niềm 
u ẩn sâu lắng của Tôn sư khi 
phải làm công việc mà mình 
không muốn làm. 

Cũng từ đó trở đi, cơn trọng 
bệnh của Tôn sư bắt đầu tái phát. 
Chư vị đệ tử hết lòng chăm lo 
chữa trị, nhưng bao nhiêu âu lo, 
thao thức cho sự tồn vong của 
Đạo pháp cứ như dồn nén, nên 
cơn bệnh của Tôn sư mỗi ngày 
mỗi thêm trầm trọng. 

Một  ngày trước khi Tôn sư 
viên tịch, Đại lão Hòa thượng 
Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ 
Viện Tăng Thống GHPGVNTN 
Thích Đôn Hậu đã đích thân về 

thăm sức khỏe của Tôn sư tại 
chùa Pháp Hải. Trong khi thăm 
hỏi, Đại lão Hòa thượng đã ân 
cần khuyên nhủ: "Nếu Thầy thấy 
sức khỏe còn tốt thì cố gắng tịnh 
dưỡng để tiếp tục phụng sự Đạo 
pháp và chúng sanh, nhưng thấy 
sức khỏe không còn bao nhiêu 
thì nên tịnh tâm mà về với Phật, 
với Tổ" (4) 

Đúng một ngày sau khi Đại 
lão Hòa thượng Chánh Thư ký 
Xử lý Thượng vụ Viện Tăng 
Thống về thăm, đến 07 giờ sáng 
ngày 13 tháng Giêng năm Mậu 
Thìn (29.02.1988), Tôn sư an 
nhiên thị tịch. 

Đê đầu vọng bái Tôn sư, 
Sáu Mươi Năm-hóa thân 

giữa chốn trần lao, ác trược, Tôn 
sư vẫn uy nghi, dõng mãnh vượt 
qua bao nhiêu chướng ngại để 
xây dựng cho nền văn hóa Phật 
giáo và Dân tộc. Tôn sư không 
ngừng nỗ lực xiển dương Chánh 
pháp qua các cơ quan văn hóa 
Phật giáo để cho tiền đồ Giáo hội 
được hưng long. Tôn sư còn 
quyết tâm đào tạo cho kỳ được 
một thế hệ Tăng Ni, Phật tử trẻ 
có năng lực và trí tuệ nhằm xây 
đắp nền móng vững chắc cho 
ngôi nhà Phật giáo Việt Nam và 
cho tương lai huy hoàng của Đạo 
pháp. 

Sáu Mươi Năm-khoảng thời 
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gian ngắn ngủi ấy chưa đủ để 
Tôn sư hoàn thành chí nguyện 
hoằng pháp độ sinh và phát triển 
nền văn hóa Phật giáo, nhưng 
đối với các thế hệ Tăng Ni và 
hàng Phật tử chúng con hôm 
nay, Tôn sư đã chu toàn trách 
nhiệm cao quý của một vị Bổn 
sư. Đối với Đạo pháp và Dân 
tộc, Tôn sư cũng đã đạt được 
phần nào chí nguyện của bậc 
Cao Tăng Việt Nam trong một 
giai đoạn lịch sử nhiều cam go 
và thách thức. 

Tôn sư mãi mãi là niềm tin 
vững chắc, là dấu chân khai lối 
cho Tăng Ni và Phật tử chúng 
con hăng hái bước đi trên con 
đường truyền thống thiêng liêng 
của Giáo hội. 

Tôn sư ra đi... không chỉ là 
sự tổn thất lớn lao cho biết bao 
tầng lớp Thanh, Thiếu niên Phật 
tử Việt Nam, mà Tôn sư còn để 
lại cho các thế hệ Tăng Ni, Phật 
tử nỗi ngậm ngùi, tiếc nhớ khôn 
nguôi. 

Tôn sư ra đi... êm đềm như 
làn Mây Trắng Vẫn Bay giữa trời 
cao lồng lộng. Chí nguyện kiên 
cường của Tôn sư vẫn sâu đậm 
trong lòng chư tôn Trưởng lão 
Hòa thượng hiện tiền với biết 
bao lời ngợi khen, tán thán. Hòa 
thượng Lệ Chân Thiện Hạnh, 
một bậc Cao Tăng hiện đại, một 

vị Giáo thọ sư đa văn đã tận tụy 
suốt đời cho sự nghiệp đào tạo 
Tăng tài, giáo dưỡng các thế hệ 
Huynh trưởng Gia đình Phật tử, 
một bậc Long Tượng Tăng già 
kiên cường, bất khuất không 
ngừng dấn thân cho sự tồn vong 
của Đạo pháp, cũng không ngớt 
lời xưng tán, mà nét bút trên văn 
bia vẫn còn rạng rỡ mãi đến 
thiên thu: 

- "Với chí thượng cầu, giới 
pháp tròn đầy, Thiền Tịnh 
nghiêm tu, tuệ học tinh chuyên, 
nên chẳng bao lâu, đạt thông 
nguồn pháp, tri như thị huyễn, 
biết như thị chân." 

- "Với tâm hạ hóa, tuyên 
dương Chánh pháp, viết giảng 
tùy cơ, Trí Bi có đủ, mới độ 
thanh xuân, hương đạo bay xa, 
đến như thị lai, đi như thị 
khứ." 

Hàng Phật tử chúng con, 
cũng xin cung kính vọng bái Tôn 
sư và thành tâm dâng lời tác 
bạch: 

大 師 愿 希  者 而 贈 之 曰。 
紫 陌 紅 塵  清 夢 寐 鏡 臺 
菩 裋 作 心 身 於 都 哉。 
佛 道 其 南 
Đại sư nguyện hy nhơn giả 

nhi tặng chi viết tử mạch hồng 
trần thanh mộng mị kính đài bồ 
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thụ tác tâm thân ư đô tai. 
Phật đạo kỳ nam 

右 奉 
德 心  大 師 雅 鋻 已 不 朽。 
安 江 居 士 源 議 謹 銘 

Hữu phụng 
Đức Tâm Đại sư nhã giám dĩ 

thùy bất hủ 
An Giang cư sĩ Nguyên 

Nghị cẩn minh 

Cao quý thay! Thân thế và 
chí nguyện kiên cường của bậc 
Cao Tăng Việt Nam hiện đại. 

Thành kính  đảnh lễ Tôn 
sư.³ 

Đệ tử: TÂM HƯƠNG 
 
CHÚ THÍCH: 
1. Trong cuốn  "Lịch sử Phật 

giáo xứ Huế" của TT. Hải Ấn và 
Hà Xuân Liêm, Nxb Tp HCM, 
2001, trang 549, ghi: "Hòa thượng 
viên tịch sáng ngày 13.01.năm 
Mậu Thìn (23.02.1988)". Theo 
lịch thế kỷ XX, của Nxb Phổ 
thông, Hà Nội, 1976 thì ngày 
13.01. năm Mậu Thìn là ngày 
29.02.1988, chứ không phải là 
ngày 23. 

2. Trong nội dung văn bia 
hiện tôn trí ở Bảo tháp Tôn sư, do 
Hòa thượng Lệ Chân Thiện Hạnh 

"kính soạn", thì thân phụ của Tôn 
sư là cụ Trần Hy và thân mẫu là 
Huỳnh Thị Lương, chứ không 
phải là Trần Ny và Nguyễn Thị 
Lương, như ở sách: "Lịch sử Phật 
giáo xứ Huế" của nhị vị tác giả 
nêu trên, đã ghi ở trang 547. 

3. Chùa Ba La Mật ở Huế, do 
bà Công Tôn Nữ Thị Tư, pháp 
danh Thanh Thất, hiệu Từ Thiện 
kiến tạo vào năm Bính Tuất, 1886, 
để làm nơi tu hành cho chồng là 
ông Bố chánh Nguyễn Khoa Luận. 
Vào năm Tân Mão, 1891, ông 
Nguyễn Khoa Luận được đăng 
đàn thọ cụ túc giới tại giới đàn 
chùa Báo Quốc, được đặt pháp 
danh là Thanh Chân, pháp hiệu là 
Viên Giác. Qua năm Giáp Ngọ, 
1894, cũng tại giới đàn chùa Báo 
Quốc, ông được thọ Bồ-tát giới; 
đến ngày 27.06. năm Canh Tý 
(23.7.1900) thì viên tịch. 

Đệ tử đầu là Thượng tọa 
Trừng Thông Viên Thành kế thế 
trú trì. Đến năm Quý Hợi, 1923, 
Thượng tọa Viên Thành lên khai 
sơn chùa Tra Am, nên giao cho 
pháp đệ là Đại đức Tâm Đăng Trí 
Hiển trú trì. Qua năm Canh Thìn, 
1940, Đại đức Trí Hiển viên tịch. 
Từ đó, Thượng tọa Tâm Như Trí 
Thủ kế tục trú trì. 

4. Chúng tôi ghi theo lời kể 
của Đại đức Thích Hải Bình, thị 
giả của Đại lão Hòa thượng. 
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PHỤ LỤC 

Để có thêm tư liệu tìm hiểu 
và nghiên cứu về Thân thế và sự 
nghiệp hoằng hóa của Tôn sư, 
chúng tôi xin phụ lục bài "Minh", 
do cư sĩ An Giang, pháp danh 
Nguyên Nghị cẩn soạn, được khắc 
trên văn bia, hiện tôn trí tại Bảo 
tháp Tôn sư trong khuôn viên 
chùa Tra Am, Huế. 
古 之 人 有 三 不 朽 余ˇ 

大 師 蒹 而 有 之ˇ 立 功ˇ 立 
德 ˇ立 言 是 也ˇ 憶 自 大 師 
成 童 出 家 受 業 於 釋 智 首 
上 座ˇ 戒 律 精 嚴ˇ 慈 悲 圓 
滿 課 清 居 首 選 衣 缽 得 真 
傳。卒 業 後 任 認 報 國 寺 
佛 學 堂ˇ及 菩 提 中 學 場 教 
授 之 職。更 充 越 南 中 分 
佛 教 講 師ˇ 蒹 家 庭 佛 子 顧 
問。其 傳 播 佛 法 護 持 正 
教 之 勳 勞 斑ˇ 斑 可 紀 現 
下。又 為 蓮 花 月 刊 報 主 
筆ˇ正 僧 伽 教 會 弘 法 之 機 
關。片箋ˇ 關 玊ˇ 壹 字ˇ 壹 珠 
無 非 從 立 言 上 起 見 而 立 
功ˇ 立 德 增 長 其 中 矣 居 
士。於 大 師 願 希 仁 者 而 
贈 之 曰。紫 陌 紅 塵 清 夢 
寐ˇ 鏡 臺 菩 豎 作 身 心ˇ 於 
都 哉 佛 道 其 南。 

右 奉 
德 心  大 師 雅 鋻 已 不 朽。 
安 江 居 士 源 議 謹 銘 

Âm:  Cổ nhi chơn hữu tam 
bất hủ dư, Đại sư kiêm nhi hữu 
chi, lập công lập đức lập ngôn thị 
dã, ức tự Đại sư thành đồng xuất 
gia thọ nghiệp ư Thích Trí Thủ 
Thượng tọa, giới luật tinh nghiêm, 
từ bi viên mãn khóa thanh cư thủ 
tuyển y bát đắc chơn truyền. Tốt 
nghiệp hậu nhiệm nhận Báo Quốc 
tự Phật học đường cập Bồ đề 
Trung học trường giáo thọ chi 
chức, cánh sung Việt Nam Trung 
Phần Phật giáo giảng sư, kiêm 
Gia đình Phật tử cố vấn, kỳ truyền 
bá Phật pháp hộ trì chánh giáo 
chi lao ban, ban khả kỳ hiện hạ; 
hựu vi Liên Hoa nguyệt san báo 
chủ bút, Chánh Tăng già Giáo hội 
hoằng pháp chi cơ quan; phiến 
tiên, phiến ngọc nhất tự, nhất chu 
vô phi tùng lập ngôn thượng khởi 
kiến nhi lập công, lập đức tăng 
trưởng kỳ trung hỷ cư sĩ; ư Đại sư 
nguyện hy nhơn giả nhi tặng chi 
viết tử mạch hồng trần thanh 
mộng mị, đài bồ thụ tác tâm thân, 
ư đô tai Phật đạo kỳ nam. 

Hữu phụng 
Đức Tâm Đại sư nhã giám dĩ 

thùy bất hủ 
An Giang cư sĩ Nguyên Nghị 

cẩn minh.   
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""  TT  RR  ỜỜ  II  ""  
trong ñôøi soáng daân gian 

 
TUỆ CHƯƠNG 

 
ừ ngàn xưa, người Việt 
Nam tin trời, Phật. 
Từ ngàn xưa là từ lúc 

nào, do đâu có sự xuất hiện của 
trời và Phật. 

Người Việt theo tam giáo 
đồng nguyên (Nho, Phật, Lão), 
nhưng không phải từ khi người 
Tàu qua đô hộ nước ta, truyền 
bá tam giáo, người Việt mới tin 
vào trời, Phật. 

Ông trời trong đạo Nho và 
ông trời trong tín ngưỡng tổ tiên 
người Việt có nhiều điểm rất 
giống nhau, nhưng không phải 
ông trời của người Việt do từ 
ông trời  trong đạo Nho mà ra. 
Thoạt kỳ thủy, ông trời Việt 
Nam không có máu lai Tàu. Ông 
là người Việt trăm phần trăm. 

Ai ai cũng công nhận hai 
điều: Thứ nhất, trống đồng của 

T 

Từ ngàn xưa, người Việt Nam tin trời, Phật. 
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người Việt xuất hiện trước ba 
thời kỳ Bắc thuộc (tính chung 
cả ba thời kỳ là hơn một ngàn 
năm, từ năm 111 trước Tây lịch 
đến 939 sau TL) và thứ hai, 
những hình vẽ trên trống đồng 
chứng tỏ cho thấy ít ra, từ khi 
có trống đồng, người Việt đã 
biết thờ trời. 

Trên mặt trống đồng Ngọc 
Lũ chẳng hạn, có hình Chim 
Lạc, Nhà Sàn, Hươu Nai, 
Thuyền là những hình vẽ nói về 
đời sống người Việt thời kỳ đó: 
Săn bắn, đánh cá, ở nhà sàn. 
Những hình Chim Lạc, Nhà 
Sàn, Thuyền nầy nằm chung 
quanh, giữa là mặt trời. Như 
vậy, mặt trời là Trung tâm, 
cũng có nghĩa là nguồn gốc của 
sự sống, là Trung tâm sự sinh 
hoạt của con người. Ý niệm về 
trời, hoặc có thể nói dân gian 
biết thờ trời là có từ thời kỳ đó; 
nó cũng có nghĩa là người Việt 
biết về trời, có ý niệm về trời, 
về sự sống, về sự sáng tạo, phát 
sinh, sự phát triển, nảy nở là đã 
có từ trước khi người Tàu qua 
đô hộ người Việt Nam. 

Tuy nhiên, có thể sau khi 
người Tàu qua đô hộ, họ đem 
cái văn hóa Tàu mà truyền thụ 

sang ta thì quan niệm về trời 
của ta có thể có lai giống ít 
nhiều với ông trời của Tàu. 

Nhìn chung, ông trời là tạo 
hóa, người Trung Hoa còn gọi 
là hóa công, có nghĩa là trời 
sinh ra muôn loài muôn vật, 
ban cho con người cái nầy, con 
vật kia cái kia, mỗi con người, 
mỗi loài vật có những cái đặc 
tính của nó. Cái đó, người Việt 
gọi là trời sinh, có nghĩa là trời 
sinh con người, con vật tự nó 
có được cái trời cho như vậy. 

Ví dụ: 
Con mèo, con chó có lông 
Ống tre có mắt, nồi đồng 

có quai. 
Có người nói: Mèo, chó có 

lông, cây tre có mắt là đúng, do 
trời sinh. Còn nồi đồng là do 
con người làm ra. Như vậy, cái 
quai nồi là cái sáng chế của con 
người, đâu phải trời sinh. Cũng 
có người cải lại: Cái quai nồi là 
do người làm ra được là nhờ 
con người có trí khôn. Trí khôn 
là do ông trời cho. Thành ra, 
cái quai nồi dù con người làm, 
tựu chung cũng là từ cái trí 
khôn của trời cho, đại khái như 
truyện cổ  tích “Trí khôn tao để 
ở nhà vậy.” 
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Để rõ hơn, tôi xin kể câu 
chuyện tiếu lâm như sau: 

Một ông nhà giàu nọ, có 
hai anh con rể. Một anh thì quê 
mùa chất phát, học hành cầm 
chừng, một anh thì học giỏi, 
khôn ngoan, hay lý luận, giải 
thích. Một hôm ông nhà giàu đi 
dạo mát, gọi hai anh rể đi theo, 
cũng nhằm mục đích thử tài hai 
anh nầy. 

Đi một đỗi, thấy có con 
ngỗng đang kêu. Ông nhà giàu 
hỏi: 

- “Này hai con! Tại sao con 
ngỗng kêu to thế.” 

Anh rể khờ (tạm gọi như 
thế), không biết trả lời sao. Anh 
rể thông (cũng tạm gọi như 
thế), trả lời: 

- “Thưa cha! Sở dĩ con 
ngỗng kêu to là vì “Trường 
cảnh tắc đại thanh”, có nghĩa là 
vì nó có cái cổ dài nên nó kêu 
to.” 

Ông nhà giàu gật gù khen 
phải. 

Đi một đỗi, lại thấy con vịt 
đang lội trên hồ, ông nhà giàu 
hỏi: 

“Này hai con! Tại sao con 
vịt lại nổi?” 

Anh rể khờ chưa biết nói 

sao thì anh rể thông đã nhanh 
nhảu: 

- “Thưa cha! “Đa vũ tiểu 
nhục tắc phù.” Có nghĩa là vì 
có lông nhiều, thịt ít nên con vịt 
nổi.” 

Ông nhà giàu gật gù khen 
giỏi. 

Anh rể khờ nảy giờ tức 
mình lắm rồi, bấy giờ mới nói: 

- “Chú nói tầm bậy không! 
“Trường cảnh tắc đại thanh”. 
Thế con ễnh ương cổ có dài đâu 
mà nó kêu cũng to vậy, chiếc 
thuyền có nhục có vũ đâu mà 
nó cũng nổi. Con ngỗng nó kêu 
to, chiếc thuyền nó nổi, là tại 
trời sinh nó ra như thế, chú 
không nên bày đặt giải thích 
không trúng đâu vào đâu.” 

Tại trời sinh nó ra như thế. 
Đó là quan điểm ông trời là tạo 
hóa của người Việt Nam. 

Vì ông trời sinh ra, nên ông 
trời chịu trách nhiệm về sự 
sống của muôn loài do trời 
sinh. Ví dụ như câu tục ngữ: 
“Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. 
Nếu ông trời sinh ra con voi thì 
ông trời phải sinh ra cỏ để voi 
có thức ăn. Nói chung trời sinh 
thức nầy thức kia là để làm 
lương thực cho con vật nầy, 



82  NỘI SAN HOẰNG PHÁP 

con vật kia. Trời sinh ra cây lúa 
là để con người có lương thực. 
Truyện cổ tích nói về sự tích 
con trâu như sau: 

Một hôm, ông trời sai một 
ông thần trên thiên đình cầm hai 
nắm hạt, một là giống hạt lúa, 
hai là giống hạt cỏ. Trời dặn: 

- “Nhà ngươi xuống hạ 
giới, trước hết là gieo nắm hạt 
lúa trước. Sau đó, nhà người sẽ 
gieo nắm hạt giống cỏ.” 

Vị thần nhận lệnh xong ra 
đi. Vốn đãng trí nên khi xuống 
tới hạ giới, thay vì gieo nắm hạt 
lúa trước, ông ta lại gieo nắm 
cỏ. Vì vậy, cỏ mọc trước, tràn 
lan, không còn chỗ cho lúa 
mọc. Thiếu gạo ăn, dân gian 
kêu réo thấu trời. Trời bèn cho 
xem lại, biết rằng ông thần 
thiên đình làm sai lời dặn nên 
trời đày ông ta xuống trần làm 
con trâu ăn cỏ và giúp dân cấy 
cày làm ruộng. Hai cái sừng 
trâu là hai cánh chuồn của mũ 
quan biến dạng mà thành. 

Hồi tôi còn nhỏ, một hôm 
bàn bạc chơi với bạn về việc ăn 
chay. Một người nói: 

- “Chúa sinh ra heo bò gà 
vịt là để cho người làm thịt ăn. 
Vì vậy không nên ăn chay.” 

Hồi đó, tôi không tin lời 
bạn, càng ngày càng lớn tuổi, đi 
học, đọc sách, v.v… Tôi thấy 
bạn tôi nói sai. Sau nầy, khi đọc 
sách bàn về các nền văn minh 
trên thế giới, tôi thấy có sự 
khác biệt về xã hội ăn rau và xã 
hội ăn thịt mà tôi đã có bàn một 
lần. Xã hội Á Đông thiên về 
trồng trọt nên ăn rau nhiều hơn 
ăn thịt, xã hội Tây phương, 
nhất là vùng Trung Đông, thiên 
về chăn nuôi nên ăn thịt nhiều 
hơn ăn rau. Từ cách sinh hoạt 
như thế mới nảy sinh những tư 
tưởng ăn rau, ăn thịt. 

Ông trời sinh ra con người 
và để cho con người sống được 
với nhau, ông trời giữ gìn mọi 
sự công bằng, hợp lý. Con 
người ta sống với nhau được là 
nhờ có công bằng, hợp lý, lẽ 
phải. Do đó, tục ngữ có câu: 
“Không trời ai ở với ai.” 
Không có ông trời người ta 
không thể ở với nhau được. Nó 
có nghĩa rằng sở dĩ con người ở 
với nhau được là nhờ công lý, 
công bằng; nếu không có nó, 
con người sẽ trở thành loài thú 
dữ, cáu xé, tàn hại lẫn nhau. 

Vì trời cầm cân nảy mực, là 
tượng trưng cho sự công bằng. 
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Vì vậy, khi con người thấy có 
điều gì không hợp lý, bất công 
thì bèn kêu trời: 

Trời sao trời ở không cân 
Kẻ ăn không hết người lần 

không ra! 
Cũng có khi người ta cho 

rằng sở dĩ có người nghèo khổ, 
đói rách, vất vả, nặng nhọc là vì 
người ấy có tội, là người ấy bị 
“trời đày” (đày ải). Đày còn là 
nhẹ, người nặng tội hơn thì bị 
“trời đánh”. Ví dụ như con 
Cám và bà mẹ ghẻ độc ác, cuối 
cùng bị “trời đánh chết” và đày 
xuống địa ngục trong truyện 
“Tấm Cám” vậy. 

Người ta có thể thấy vài 
điểm đồng nhất về trời của 
Trung Hoa và người Việt. 
Người Tàu nói: “Nhất ẩm nhất 
trác sự giai tiền định” (Việc ăn 
việc uống đều do trời định). 
Tương tự như thế, Nguyễn Du 
viết trong truyện Kiều: 

Trời kia đã bắt làm người 
có thân 

Bắt phong trần phải phong trần 
Cho thanh cao mới được 

phần thanh cao 
Có đâu thiên vị người nào 
Chữ tài chữ mệnh dồi dào 

cả hai. 

Thật ra, thuyết tài mệnh 
tương đố cũng không hẳn là 
hoàn toàn quan điểm của người 
Việt. Nó bắt đầu trong tư tưởng 
của người Trung Hoa. 

Cũng khi tôi còn trẻ, có lần 
đi nghe một tu sĩ giảng về 
thượng đế, ông ta cho rằng 
người Việt thờ trời, tôn giáo của 
ông thờ thượng đế, vậy nên 
người Việt Nam nên thờ chúa vì 
chúa cũng là trời. Ngay từ đó, 
tôi thấy ông ta nói sai. Sự cách 
biệt giữa thượng đế hay thánh 
Allah của đạo Hồi và việc thờ 
trời của người Việt khá xa. 

Thượng đế hay thánh Allah 
là độc tôn. Ông trời của người 
Việt chúng ta cũng độc tôn vậy. 
Nhưng thượng đế hay thánh 
Allah có một sự cách biệt hẳn 
với con người. Trước thượng 
đế con người là nhỏ bé, chỉ quỳ 
lạy và xin xỏ. Không có ai, dù 
là các vị thánh, không thể 
ngang bằng với thượng đế, với 
đức chúa trời. Tất cả quỳ xuống 
và tôn vinh thượng đế. Trước 
trời, người Việt Nam hay con 
người, thậm chí cả loài vật, 
không phải quỳ lạy, van xin và 
có rất nhiều khi chống lại trời, 
nếu trời làm điều bất công, làm 
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sai, vì trời là công lý, tượng 
trưng cho công lý. 

Chúng ta có thể dẫn chứng 
bằng chuyện cổ tích “Con cóc 
là cậu ông trời” chẳng hạn. 

Một năm trời hạn khá lâu, 
dưới trần thế đâu đâu cũng 
thiếu nước, muôn loài muôn vật 
đều kêu than. Một hôm, cóc 
nói: “Tôi phải lên thiên đình 
xin ông trời mưa xuống cho 
trăm họ được nhờ.” 

Thế rồi cóc tìm đường lên 
trời. Đi một đỗi, cóc gặp bầy 
ong. Ong hỏi cóc đi đâu, cóc 
nói đi kiện trời vì trời không 
mưa. Ong cũng nói vì trời 
không mưa, hoa không nở, ong 
cũng đói nên cùng đi theo cóc 
lên kiện trời. Đi một đoạn gặp 
chú gà trống. Gà đang há hốc 
thở vì trời không mưa, thiếu 
nước. Biết cóc đi kiện trời 
không mưa, gà bèn đi theo. Lại 
đi thêm một đỗi, cóc gặp con 
cọp. Cọp đang nằm dài vì đói. 
Trời không mưa, làm sao thú 
vật sống được để có thịt cho 
cọp ăn. Biết cóc đi kiện trời lâu 
ngày  không mưa, cọp bèn đi 
theo. 

Tới cổng nhà trời, cóc đánh 
ba hồi trống. Trời bèn sai thần 

ra xem kẻ nào dám làm náo 
động thiên đình. Thần vừa mở 
cửa, cóc liền nhảy vào bên 
trong, ong, gà, cọp bèn vào 
theo. Thấy trời cùng quần thần 
đang ngồi đánh bài, cóc liền 
nhảy vào giữa, trách cứ trời sao 
không ngó xuống nhân gian mà 
ham mê cờ bạc. Trời giận cóc 
sao quá hổn láo, bèn sai quân 
lính vào bắt cóc. Cóc nhảy ra 
khỏi đám binh lính, rồi gọi ong 
vào đánh nhau với lính. Bị ong 
đánh đau, bọn lính bèn chạy 
trốn. Trời bèn gọi thần sấm vào 
nhưng chợt thấy gà trống được 
lệnh cóc vào chiến đấu, thần 
sấm bỏ chạy mất. Bấy giờ trời 
gọi chó ngao vào để bắt gà ăn 
thịt. Gà trống sợ quá, bỏ chạy. 
Cóc gọi cọp vào tiếp chiến, cọp 
liền xé thịt chó ngao. Thấy 
thua, trời sợ quá bèn gọi cóc 
vào dàn xếp, hỏi cóc muốn gì? 

Cóc nói: 
- “Muôn tâu, đã lâu trời 

không mưa, hạ giới khô hạn, 
muôn loài khốn khổ, xin trời 
mưa mau.” 

Trời liền sai thần mưa 
xuống trần, mưa liên tiếp ba 
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ngày khắp nơi lụt lội khốn khổ. 
Cóc lại kiện trời. Trời bèn thỏa 
thuận với cóc từ nay hễ cóc kêu 
thì trời mưa, cóc kêu to thì mưa 
nhiều, kêu nhỏ thì mưa ít. 

Cóc làm y lời cam kết nên hạ 
giới mưa thuận gió hòa, nhà nhà 
an vui, mùa màng tốt tươi. Do đó, 
trong dân gian có câu ca dao: 

Con cóc là cậu ông trời 

Hễ ai đánh nó thì trời đánh 
cho. 

Trong quan điểm về 
thượng đế của người Tây 
phương, thượng đế là tuyệt đối, 
không bị phê bình chê trách 
bao giờ. Người Việt cũng như 
người Tàu khác đi, nhiều khi 
trách cứ ông trời cắc cớ. Ví dụ 
như trong Cung Oán ngâm 
khúc, sau khi trách trời “mà để 
phận bạc nằm trong má đào” 
thì lại chê trách ông trời “Chết 
đuối người trên cạn mà chơi.” 
(Chết đuối người trên cạn, Tàu 
gọi là lục trầm). Người Việt thì 
gọi trời là trẻ tạo “Chẳng ngờ 
trẻ tạo đành hanh, trách người 
chi mấy tá” (Quê Người – Tô 
Hoài-). Trẻ tạo đành hanh là 

thành ngữ người Việt thường 
dùng. Người Tàu gọi trời là hóa 
công, nhưng cũng gọi trời là 
“Hóa nhi”. Về quan điểm nầy 
có lẽ người Tàu và người Việt 
đồng nhất với nhau. 

Xem ra, ông trời rất gần 
gũi với người dân, biết lắng 
nghe tiếng người, nghe muôn 
loài muôn vật, và rất dân chủ, 
không độc đoán. Người ta 
thường vẽ ra một hình ảnh 
thiên đình, là một triều đình 
như của vua chúa. Khác với 
thượng đế và cũng như các vị 
vua Á Đông, trời có nhiều vị 
thần vị quan phụ tá vì trời 
không làm hết việc, và cũng 
khác với thượng đế, lắm khi 
trời cũng sai lầm, biết lắng 
nghe, hối lỗi. Trời cũng có vợ. 
Vợ trời là bà Tây Vương Mẫu ở 
núi Tây Thiên. Trời cũng có 
con cái. Trời rất thương con 
nhưng cô nào phạm lỗi sẽ bị 
trời phạt, đày xuống dương thế, 
như bà chúa Liễu Hạnh hay 
công chúa Tiên Dung chẳng 
hạn. Con trai của trời là các vị 
vua, nên vua được gọi là thiên 
tử (con trời).³ 
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Nắng hong sầu trích địa  
Mây bảng lảng hồn thơ 
Giọt sương mai còn đọng 
Cho lòng ai ngẩn ngơ 

Hồng trần, ơi dâu bể 
Lớp sóng đời phù du  
Những mảnh đời luân lạc 
Còn mơ hoài tiếng ru 

Mẹ ru lời Nhân Ái 
Mẹ ru ý Dung Từ  
Mẹ thương con trôi nổi 
Mẹ Việt Nam Thiên Thu 

Con ngược xuôi trăm bến  
Lòng vẫn Bến Quê Hương 
Mẹ Việt Nam Bất Diệt 
Mẹ muôn đời Yêu Thương 

Biển chiều nay lặng sóng 
Cảm hoài non nước ơi ! 
Mây giăng sầu viễn xứ 
Heo hút gió trùng khơi  

Thu về trên đất lạ 
Mưa trong hồn... mưa rơi  
Giọt buồn loang biển nhớ 
Ai thương ai cuối trời 
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Nghe âm vang tiếng kệ 
Trong tâm cảm bồi hồi 
Giọt mưa đời... tha thiết 
Bao nhiêu kiếp luân hồi 

Cố hương chìm khói sóng 
Tương tư lòng chơi vơi 
Trên đỉnh trời gió hát 
Câu ca dao ngàn đời 

Thủy Chung Ngôn Ngữ Mẹ 
Con mang theo trọn đời 
Lá vàng bay như bướm 
Ơi, thu của đất trời 

Trong lòng người lữ thứ 
Thu Quê Hương tuyệt vời... 

 
TUỆ NGA
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NƠI XUẤT PHÁT CÁC PHONG TRÀO 
& TỔ CHỨC PHẬT GIÁO TẠI MIỀN TRUNG 

(tiếp theo HP 14 và hết) 
 

TÂM QUANG 
 
Tổ chức Phật giáo thứ ba 

xuất phát tại chùa Từ Đàm là 
TỔNG HỘI PHẬT GIÁO 

VIỆT NAM 
A. Cuộc "Hội nghị Phật 

giáo Toàn quốc Việt Nam" và 
sự ra đời của Tổng Hội Phật 
giáo Việt Nam. 

Suốt một thời gian dài hơn 
thế kỷ, Phật giáo Việt Nam 
trầm mình trong tình trạng suy 
vi, đình đốn. Đến đầu thế kỷ 
XX, mới có cơ duyên phục 
hưng và phát triển mạnh mẽ. 

Công cuộc chấn hưng vĩ 
đại, diễn ra rầm rộ trên phạm vi 

cả nước, do chư Tổ, chư tôn 
Hòa thượng, Thượng tọa, tận 
tâm, tận lực khởi xướng, vận 
động, đã làm nao nức muôn 
triệu trái tim của Tăng Ni và 
đồng bào Phật tử. Phật giáo 
Việt Nam sau bao năm trì trệ, 
tha hóa, nay đã trổi dậy và trở 
về với vị trí vẻ vang của thời 
hưng thịnh trong lòng Dân tộc. 

Dù đã đạt được thành quả 
vô cùng lớn lao ấy, nhưng chư 
Tổ, chư Tôn thiền đức vẫn 
không ngừng nỗ lực nhằm xúc 
tiến và cải tổ nền Phật giáo Việt 
Nam, trên tinh thần thống nhất 



NỘI SAN HOẰNG PHÁP  89 

Phật giáo cả nước về mọi lãnh 
vực. 

Trong bối cảnh của cuộc 
"Hội nghị Phật giáo toàn quốc 
Việt Nam" năm Tân Mão, 1951 
tại chùa Từ Đàm, Huế không 
chỉ là một sự kiện lịch sử trọng 
đại của Phật giáo, mà còn là sự 
thể hiện nguyện vọng tha thiết 
của toàn thể Tăng Ni và đồng 
bào Phật tử của ba miền Bắc 
Trung Nam Việt Nam kết hợp 
lại. 

Những nguyện vọng tha 
thiết ấy, đã thể hiện rõ ràng và 
tích cực qua quan điểm và lập 
trường đúng đắn của các hội 
Phật học. 

Cao quý hơn nữa, là sự 
quyết tâm và nỗ lực không 
ngừng của chư Tổ, chư Tôn 
Thiền đức ở khắp cả ba miền, 
đã tích cực vận động cổ xúy, 
khai thị đường lối trong một 
thời gian dài, nên công cuộc 
thống nhất mới có cơ duyên 
thành tựu tốt đẹp. 

Tại miền Bắc: 
Vào ngày 23.03.1950, một 

sự kiện lịch sử diễn ra khá 
thuận lợi, đã tạo đà cho công 
cuộc thống nhất. Đó là việc Hội 
Việt Nam Phật giáo Bắc Việt, 
công cử Thượng tọa Thanh Lai 

Tố Liên, Hội trưởng Hội Tăng 
Ni Bắc Việt, kiêm Hội phó Hội 
Việt Nam Phật giáo Bắc Việt 
(1), tham dự Hội nghị Hội Phật 
giáo thế giới (World 
Fellowship of Buddhists - viết 
tắt W.F.B) tại Colombo, thủ đô 
nước Tích Lan (Ceylon), nay là 
nước Cộng Hòa Srilanka, vào 
ngày 25.05.1950. 

Tại Hội nghị Phật giáo Thế 
giới này, Thượng tọa Thanh 
Lai Tố Liên được bầu là đại 
biểu chính thức. Thượng tọa đã 
nhân danh Đại biểu Phật giáo 
Việt Nam, bỏ phiếu biểu quyết 
các vấn đề trọng đại của Hội 
nghị. Trong đó có vấn đề lá cờ 
Ngũ sắc (Xanh, Vàng, Đỏ, 
Trắng, Da Cam) làm cờ Phật 
giáo Thế giới. 

Tại miền Trung: 
Theo nhận định của Hòa 

thượng Nhật Quang Trí Quang 
lúc bấy giờ thì Hội nghị Phật 
giáo toàn quốc Việt Nam, có 
được là do: "Có một phần kích 
thích tố Phật giáo đồ Thế giới 
Hữu nghị thành lập tại Tích 
Lan" (2) 

Hòa thượng còn cho biết 
thêm rằng: "Cuối năm ấy 
(1950) bắt đầu cuộc vận động 
thống nhất Phật giáo". (3) 
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Có lẽ, do đó mà trong 
Nguyệt san Viên Âm - cơ quan 
Hoằng pháp của Hội Việt Nam 
Phật học lúc bấy giờ, số 99 
phát hành ngày 16.12.1950, đã 
có bài đề cập đến công cuộc 
Thống nhất Phật giáo với ý 
hướng mạnh mẽ, nghiêm túc 
như sau: "Phải bước tới Phật 
giáo toàn quốc - Thống nhất 
Phật giáo - đây là nguyện vọng 
từ lâu, nguyện vọng duy nhất 
của toàn thể Phật tử, xuất gia 
cũng như tại gia." 

Tại miền Nam: 
Hội Phật học Nam Việt, 

được chính thức thành lập ngày 
19.09.1950. Trong bản Tuyên 
cáo của Hội, có đoạn đã bày tỏ 
quan điểm một cách tích cực và 
đầy quyết tâm: "Đề xướng việc 
thành lập Hội Phật học nầy, 
chúng tôi có thâm ý là sẽ đi đến 
chỗ Bắc Trung Nam bắt tay 
nhau kết thành một khối Phật 
tử quảng đại và thống nhất trên 
nguyên tắc và hành động..." 

Như thế, thời cơ Thống 
nhất Phật giáo ở giai đoạn nầy 
đã chín muồi trong điều kiện 
thuận lợi. 

Thông qua lời hiệu triệu 
của chư vị Trưởng lão Hòa 
thượng cả ba miền Bắc Trung 

Nam Việt Nam, công cuộc 
Thống nhất Phật giáo đã bắt 
đầu khởi sự. 

"Hội nghị Phật giáo toàn 
quốc Việt Nam" được tổ chức 
trọng thể từ ngày 06 đến 09.05. 
1951 (Mồng 01 đến 04.04. Tân 
Mão) tại chùa Từ Đàm, Huế. 

Tham dự Hội nghị có 51 
Đại biểu chính thức, đại diện 
cho ba Tập đoàn Tăng già và ba 
Tập đoàn Cư sĩ của ba miền 
Bắc Trung Nam Việt Nam. 

Mỗi miền gồm có một phái 
đoàn, đại diện cho Tăng Ni và 
Phật tử tham dự. Mỗi đoàn có 
một vị trưởng đoàn và một vị 
phát ngôn viên. 

MIỀN BẮC: 
- Hòa thượng Thích Mật 

Ứng làm Trưởng đoàn. 
- Thượng tọa Thích Trí Hải 

làm Phát ngôn viên. 
MIỀN TRUNG: 
- Hòa thượng Thích Tịnh 

Khiết làm Trưởng đoàn. 
- Thượng tọa Thích Trí 

Quang làm Phát ngôn viên. 
MIỀN NAM: 
- Hòa thượng Thích Đạt 

Thanh làm Trưởng đoàn. 
- Thượng tọa Thích Thiện 

Hòa làm Phát ngôn viên. 
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Riêng tại tỉnh Thừa Thiên 
và thị xã Huế lúc bấy giờ, có 
hơn 300 Đại biểu dự thính, 
gồm có các vị trong Sơn môn 
Tăng già Thừa Thiên và một số 
Hội viên của các Khuôn hội 
trong thị xã Huế. 

Mục tiêu quan trọng của 
Hội nghị là thảo luận và quyết 
nghị các vấn đề: 
§ Thống nhất các Hội cư sĩ 
§ Cải cách nội bộ Phật giáo 
§ Quy định Lễ nghi 
§ Phổ cập giáo lý trong dân 

chúng, chuyên tâm đào tạo thế 
hệ Phật tử trẻ có học vấn uyên 
bác. 
§ Phê chuẩn việc Thượng 

tọa Thanh Lai Tố Liên, Hội 
trưởng Hội Tăng Ni Bắc Việt, 
Hội Phó Hội Việt Nam Phật 
giáo Bắc Việt, đã Đại diện Phật 
giáo Việt Nam, ký tên gia nhập 
Hội Phật giáo Thế giới cùng 
các vấn đề liên quan khác. 

Hội nghị Phật giáo toàn 
quốc Việt Nam, trên cương lĩnh 
thống nhất cả nước, tuy đã 
được kết tụ và ấp ủ từ bao 
nhiêu năm, với nguyện vọng 
tha thiết của toàn thể chư vị 
Tăng già và Cư sĩ, cũng như 
của đông đảo đồng bào Phật tử 

Việt Nam, đến hôm nay đã 
thành hiện thực. 

Trong bản Tuyên ngôn 
ngày mồng 08 tháng 04 Phật 
lịch 2514 (4), (ngày 
13.05.1951) tại Huế, Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam đã long 
trọng xác định: "Bánh xe Phật 
pháp xoay vần trên quốc độ 
Việt Nam đến nay đã gần hai 
mươi thế kỷ. Nhơn tâm, phong 
tục, văn hóa, chính trị trong 
nước đều đã chịu ảnh hưởng 
rất sâu xa của Phật giáo. Tăng 
đồ thiện tín từ Bắc vào Nam 
một lòng quy ngưỡng Đức Thế 
Tôn Thích Ca Mâu Ni, sống 
trong tinh thần Từ Bi Hỷ Xả và 
luôn lo toan xây dựng hòa bình. 
Nhưng sự đời không hòa nhịp 
với lòng mong mỏi, hoàn cảnh 
trước đây đã chia ranh giới ba 
miền, nên Phật sự cũng phải 
tùy duyên, bất biến. Sự tướng 
mỗi miền mỗi khác, làm cho 
mắt bàng quan xem như có 
điều chia rẽ. Nay cơ duyên 
thuận tiện, Phật giáo Việt Nam 
tất phải được Thống nhất..." 

Qua Hội nghị này, Phật 
giáo Việt Nam đã thật sự 
Thống nhất. Truyền thống 
thiêng liêng từ chư Lịch đại Tổ 
sư trong suốt 2000 năm huy 
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hoàng của lịch sử đã được thế 
hệ hôm nay kế thừa. 

Sự thành công của Hội 
nghị là niềm hân hoan, vui 
sướng không chỉ hiện rõ trên 
khuôn mặt mọi người, mọi giới 
lúc bấy giờ mà còn là ấn tượng 
lịch sử sâu sắc đến các thế hệ 
về sau. 

Ngày nay, không gian của 
ngày trọng đại ấy đã đi vào quá 
khứ, nhưng dư âm tiếng hát 
"Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất" vẫn còn thiết tha vang 
vọng: 

"Phật giáo Việt Nam 
thống nhất Bắc Nam Trung 
từ nay, 

Một lòng chúng ta tiến 
lên vì Đạo Thiêng, 

Nào cùng vui trong Ánh 
Đạo Vàng rạng ngời bốn 
phương, 

Vang ca đón chào Phật 
giáo Việt Nam." 

Và chắc chắn lời ca thành 
kính và trọn niềm tin Thống 
nhất ấy sẽ còn bất tận với thời 
gian. 

B. TỔNG HỘI PHẬT 
GIÁO VIỆT NAM 

Sự ra đời của Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam là thể hiện 
toàn vẹn nguyện vọng tha thiết 

của toàn thể Tăng Ni và đồng 
bào Phật tử Việt Nam, mà sự 
thành công kỳ diệu của "Hội 
nghị Phật giáo toàn quốc Việt 
Nam" đã đem lại. 

Mục tiêu của Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam được 
khẳng định trong bản Tuyên 
ngôn ngày Mồng 08 tháng 04 
Phật lịch 2514 (ngày 
13.05.1951) rõ ràng như sau: 
"Sau 04 ngày thảo luận ráo riết, 
trong một bầu không khí thân 
mật và hiểu biết, toàn thể Hội 
nghị đã quyết định Thống nhất 
Phật giáo toàn quốc Việt Nam; 
lấy ngày Phật đản làm ngày kỷ 
niệm thành lập TỔNG HỘI 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM; và 
đã bầu một Ban Quản trị Trung 
ương; trụ sở đặt tại Thuận Hóa 
(Huế) để thực hiện nhanh 
chóng chương trình Thống nhất 
mà Hội nghị đã dự thảo..." 

Hội nghị cũng cung thỉnh 
Hội đồng chứng minh tối cao, 
gồm có quý Ngài: 

BẮC VIỆT: 
Hòa thượng Thích Mật Ứng 
Hòa thượng Thích Tuệ Tạng 

TRUNG VIỆT: 
Hòa thượng Thích Giác Nhiên 
Hòa thượng Thích Giác- Nguyên 
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NAM VIỆT: 
Hòa thượng Thích Đạt Thanh 
Hòa thượng Thích Tuệ Chơn 

 

Tổng Hội Phật giáo Việt 
Nam ra đời hoạt động rất tích 
cực trên mọi lãnh vực, nên đã 
đem lại cho Phật giáo Việt 
Nam nhiều thành quả vô cùng 
lớn lao. 

Tuy nhiên, trong khi hoạt 
động, Tổng Hội cũng đã gặp 
nhiều khó khăn, bức bách từ 
mọi thế lực. 

Hòa thượng Nhật Quang 
Trí Quang, với tư cách là Phát 
ngôn viên chính thức của hai 
Tập đoàn Phật giáo miền Trung 
tham dự Hội nghị, Hòa thượng 
cho biết: "Tổng Hội nầy, gặp 
đủ thứ ma chướng, trong nhà 
có ba Tập đoàn thiếu hoan hỷ, 
ở ngoài thì chính quyền Trần 
Văn Hữu làm khó, chính quyền 
Nguyễn Văn Tâm sau đó càng 
làm khó hơn. Bảng hiệu Văn 
phòng (tại chùa Từ Đàm, Huế) 
bị hạ. Ngài Hội chủ Thích Tịnh 
Khiết bị buộc nộp khuôn dấu. 
Nhân viên Ban Quản trị Trung 
ương người lánh nạn, kẻ đi tù. 
Tôi mạo hiểm nắm việc. Sau 
một năm xuôi ngược, đến năm 
Quý Tỵ (1953), Tổng Hội được 
thừa nhận. Và chính mười năm 

sau Tổng Hội là chủ chốt trong 
pháp nạn năm Quý Mão 
(1963)..." (5) 

Dù bị bức hại triền miên 
như thế, nhưng Tổng Hội Phật 
giáo Việt Nam vẫn không 
ngừng nỗ lực hoạt động. 

Ngày 01.04.1956 (ngày 
21.02 Bính Thân), Đại hội 
Tổng Hội Phật giáo Việt Nam 
lần thứ hai, tổ chức tại chùa 
Phước Hòa (trụ sở của Hội Phật 
học Nam Việt). Đại hội lại suy 
tôn Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết làm Hội chủ. Hòa thượng 
Thích Huệ Quang làm Đệ nhất 
Phó Hội chủ, Cư sĩ Chơn An 
Lê Văn Định làm Đệ nhị Phó 
Hội chủ, Cư sĩ Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền làm Tổng Thư ký. 
Trụ sở của Tổng Hội lại di 
chuyển từ chùa Từ Đàm, Huế 
vào đặt tại chùa Ấn Quang, 
Saigon. Một thời gian lại dời về 
chùa Xá Lợi. 

Đến tháng Tư năm Kỷ Hợi, 
1959, Tổng Hội tổ chức Đại hội 
lần thứ ba tại chùa Xá Lợi. Ban 
Quản trị vẫn giữ nhiệm vụ như 
cũ, trừ Cư sĩ Chơn An Lê Văn 
Định xin từ chức. Đại hội đã 
công cử Cư sĩ Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền, thay chức vụ nầy. 

Suốt 13 năm-từ năm 1951 
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đến năm 1964-ba nhiệm kỳ 
hoạt động liên tiếp, đến năm 
Giáp Thìn, 1964 sau khi Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất ra đời, thì Tổng Hội bàn 
giao nhiệm vụ lại cho Viện Hóa 
Đạo, rồi giải thể. 

Tóm lại, thắng lợi rực rỡ 
của Hội nghị Phật giáo toàn 
quốc Việt Nam là sự kết tinh trí 
tuệ và niềm thao thức của chư 
Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, 
Đại đức Tăng Ni Việt Nam, 
trước tiền đồ hưng long của 
Đạo pháp. Thắng lợi của Hội 
nghị đã đáp ứng được nguyện 
vọng tha thiết của toàn thể Phật 
giáo đồ cả ba miền Bắc Trung 
Nam suốt bao nhiêu năm chờ 
đợi. 

Sự ra đời của Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam là đã kiến 
tạo được một nền móng vững 
chắc cho ngôi nhà Phật giáo 
Việt Nam, là cơ hội quý báu để 
xây dựng, phát triển và mở 
rộng con đường thống nhất 
Phật giáo xuyên suốt cả ba 
miền Bắc Trung Nam Việt 
Nam trên một quy trình sáng 
tạo và đổi mới, một tiêu chí bất 
khả phân. 

Thành tựu sáng ngời của 
Tổng Hội Phật giáo Việt Nam 

là nguồn mạng mạch được tiếp 
nối bằng một Hội nghị Phật 
giáo Thống nhất đầy sinh lực 
và niềm tin của cả Dân tộc và 
Phật giáo vào năm 1964. 

Tổng Hội Phật giáo Việt 
Nam là đóa hoa Chánh pháp 
thắm tươi, đã tỏa ngát hương 
thơm giữa lòng Dân tộc và 
nhân loại. Đóa hoa thắm tươi 
ấy cũng đã bừng nở từ một 
danh lam rạng ngời trong lịch 
sử: CHÙA TỪ ĐÀM. 

-]- 
Tổ chức Phật giáo thứ tư, 

xuất phát tại chùa Từ Đàm là 
hệ thống giáo dục trường Bồ 
đề. 

Từ khi ngôi trường Bồ đề 
đầu tiên được xây dựng tại 
Huế, năm 1951, liên tiếp những 
năm sau đó, hệ thống trường 
Bồ đề lần lược được thiết lập 
và khai giảng khắp 17 tỉnh 
miền Trung, rồi lan rộng vào 
miền Nam Việt Nam. 

Theo thống kê của Tổng 
Vụ Giáo dục, đến cuối năm 
1973, hệ thống trường Bồ đề 
trên toàn miền Nam đã có 163 
trường từ cấp tiểu học lên đến 
trung học Đệ nhị cấp (tức cấp 
Phổ thông ngày nay), không 
tính các trường Mẫu giáo các 
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trường Sơ cấp (từ lớp Một đến 
lớp Ba) được các chùa, các Tự 
viện mở ra để giúp đỡ cho một 
số học sinh bị thất học tại các 
địa phương lân cận. 

Cơ sở vật chất của các 
trường Bồ đề được xây dựng 
quy mô, rộng lớn. Có nhiều 
ngôi trường sĩ số học sinh vượt 
trên con số 1, 2 ngàn. 

Chức vị Hiệu trưởng các 
trường Bồ đề phần nhiều đều 
do quý bậc Tăng già có học vị 
cao, có năng lực điều hành đảm 
nhận. 

Chương trình giảng dạy tại 
các trường Bồ đề đều áp dụng 
và theo sát chương trình của Bộ 
Giáo dục đương thời. Chứng 
chỉ và học bạ của các trường 
Bồ đề cấp phát cho học sinh 
sau khi mãn khóa, đều tương 
đương với các trường công lập. 

Ngoài chương trình của Bộ 
Giáo dục ra, các trường Bồ đề 
còn áp dụng chương trình giảng 
dạy môn Phật pháp cho học 
sinh. Đây là một môn học rất 
mới mẻ, nên được các trường 
Bồ đề đặc biệt quan tâm. Môn 
Phật pháp được quy định là một 
môn học chính thức trong 
chương trình, thường được 
giảng dạy trực tiếp từ quý bậc 

Tăng già. Điểm và hệ số của 
môn nầy, được cộng chung 
điểm với các môn khác để tính 
điểm trung bình. 

Từ năm 1951 đến năm 
1963, các trường Bồ đề tại 
miền Trung đều do Tổng Trị sự 
Hội Việt Nam Phật học chỉ đạo, 
các tỉnh Giáo hội trực tiếp điều 
hành. Ở miền Nam thì do Hội 
Phật học Nam Việt trực tiếp 
điều hành. 

Đến đầu năm 1964, sau khi 
bản Hiến chương của 
GHPGVNTN ra đời, thì hệ 
thống trường Bồ đề trên toàn 
miền Nam Việt Nam đều đặt 
dưới sự chỉ đạo và điều hành 
trực tiếp của Tổng Vụ Giáo dục 
thuộc Viện Hóa Đạo. 

Phải chăng, hệ thống giáo 
dục trường Bồ đề đã kiến tạo 
nên một nền móng vững chắc và 
đã đạt đến đỉnh cao trong quyết 
định thành lập Viện Cao Đẳng 
Phật Học tại Saigon vào ngày 
13.03.1964, để sau đó trở thành 
Viện Đại Học Vạn Hạnh lừng 
danh của Phật giáo tại miền 
Nam Việt Nam lúc bấy giờ. 

Qua đó, có thể thấy: Hệ 
thống trường Bồ đề được thiết 
lập trên toàn miền Nam Việt 
Nam là một hệ thống giáo dục 
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hoàn chỉnh về mọi mặt, xuyên 
suốt từ cấp Mẫu giáo lên đến 
bậc Đại học. Một hệ thống giáo 
dục duy nhất, độc đáo, chỉ ở 
miền Nam Việt Nam mới có. 
Có thể nói, chưa có quốc gia 
Phật giáo nào thiết lập được 
một hệ thống giáo dục bằng 
trường Bồ đề như thế nầy. 

Suốt 24 năm xây dựng và 
phát triển - từ năm 1951 đến 
năm 1975 - Hệ thống trường 
Bồ đề đã có nhiều cơ sở vững 
chắc, một đường hướng giáo 
dục đúng đắn, thiết thực, đã 
đáp ứng kịp thời nhu cầu học 
hỏi Giáo lý của đông đảo tầng 
lớp Thanh, Thiếu niên Việt 
Nam lúc bấy giờ. 

Có thể khẳng định rằng: 
Đây là một thành quả vô cùng 
lớn lao mà Hội Việt Nam Phật 
học đã đạt được khi chủ trương 
giáo dục thế hệ Thanh, Thiếu 
niên bằng hệ thống trường Bồ 
đề. Một điểm son chói lọi trong 
quyết định năm 1951 của Hội - 
hay của chùa Từ Đàm. 

Sau ngày 30.04.1975, hệ 
thống trường Bồ đề trên toàn 
miền Nam Việt Nam đều tan rã. 
Một số trường được xây dựng 
biệt lập, không nằm trong 
khuôn viên chùa hay Tự viện 

như trường Bồ Đề Thành Nội, 
Bồ Đề Hữu Ngạn, Bồ Đề Tây 
Lộc ở Huế, Bồ Đề Saigon... thì 
chính quyền đã trưng dụng vào 
hệ thống Giáo dục quốc gia. Số 
còn lại, nằm trong khuôn viên 
chùa hay Tự viện phần nhiều 
đều bị hoang phế đến đổ nát rồi 
phải dỡ bỏ, như trường Bồ Đề 
Hàm Long trong khuôn viên 
chùa Báo Quốc, Huế... (Có một 
điều lạ, xin ghi thêm ở đây là, 
trong bản tin lúc 19 giờ 25 
ngày 17.02.2006, của Đài 
truyền hình Việt Nam, phát 
sóng trên VTV3, cho biết ở xã 
Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn có 
một ngôi trường đang hoạt 
động mang tên là Trường tiểu 
học Bồ đề 2?) 

Ngày nay, hệ thống trường 
Bồ đề của một thời hưng thịnh 
chỉ còn vang vọng xa xôi trong 
miền ký ức, nhưng chắc chắn 
trên trang lịch sử vàng son của 
Phật giáo Việt Nam đã ghi đậm 
nét một đề án giáo dục thành 
công xuất sắc của Hội Việt 
Nam Phật học:  

Hệ thống trường Bồ đề. 
-]- 

Tổ chức Phật giáo tiêu biểu 
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cuối cùng xuất phát tại chùa Từ 
Đàm mà chúng tôi đề cập trong 
bài viết này là: Phong trào 
tranh đấu cho tự do tín ngưỡng 
và bình đẳng tôn giáo của Phật 
giáo đồ Việt Nam, năm Quý 
Mão, 1963. 

Để có ý niệm rõ ràng hơn 
về nguyên nhân, mở đầu cuộc 
tranh đấu này, xin nghe qua lời 
của Hòa thượng Trí Quang, 
người trực tiếp phát động và 
lãnh đạo phong trào, Hòa 
thượng nói: "Ông Ngô Đình 
Diệm muốn Thiên Chúa giáo 
của ông độc tôn, muốn anh của 
ông là Tổng Giám mục Ngô 
Đình Thục làm Hồng y Giáo 
chủ, nên ông kỳ thị đàn áp Phật 
giáo. 

Ấp chiến lược chỗ thì rào 
chùa vào trong để hạn chế đi 
lại, chỗ thì rào chùa ra ngoài để 
tự do bắn phá. Khu trù mật thì 
bắt cán bộ Phật giáo phá nhà bỏ 
cửa mà đi. Quân dịch thì bắt 
Tăng sĩ Phật giáo làm những 
chức vụ nguy hiểm và vô 
quyền, để tu sĩ Thiên Chúa giáo 
nắm quyền chỉ huy từ hạ tầng. 
Giải thưởng văn học thì thưởng 
cho cuốn văn chương bình dân 
nội dung cốt chống Phật giáo. 
Chương trình tú tài C thì đổi 

toàn lý thuyết thượng đế và 
nhân vị, lại thêm một bằng ban 
D với cổ ngữ La Tinh. 

Sát hại Phật tử thì có tập 
thể lên đến 36 người ở một nơi, 
cùng một lúc không còn lẻ tẻ 
nữa. Cả gan hủy bỏ ngày Phật 
đản trong danh sách ngày lễ 
được nghỉ của công tư chức, và 
danh sách này bao giờ Thiên 
Chúa giáo cũng gấp đôi cả 
ngày và giờ nghỉ. 

Đạo dụ số 10, được thêm 
dụ bổ túc, tăng cường thêm sự 
hạ giá và kềm chế đối với Phật 
giáo. Rồi sửa điện Thái Hòa 
của Hoàng thành Huế, có lưỡng 
long mà không có nhật nguyệt, 
để phòng cắm thánh giá. Mọi 
việc xuôi thì tòa Hồng y đặt ở 
đó. 

Cái làm cho không xuôi là 
cờ Phật giáo. 

Vatican điều tra thấy Huế, 
địa phận của Tổng Giám mục 
Ngô Đình Thục, sao mà Phật 
giáo nhiều quá. Phật đản thì cờ 
Phật giáo đầy hai bên đường từ 
Huế ra La Vang. Kiệu đức Mẹ 
thì từ La Vang vào Huế không 
có cờ của Vatican. Ông Ngô 
Đình Diệm bèn bắt công chức 
Huế kê tên cả nhà để đưa cho 
anh mình báo cáo là giáo dân, 



98  NỘI SAN HOẰNG PHÁP 

và Phật đản 2507 (1963) thì triệt 
hạ cờ Phật giáo để Vatican thấy 
dân Huế theo anh mình rồi. 

Phật giáo thì từ thời Pháp 
thuộc cho đến lúc đó chồng 
chất biết bao nhiêu chịu đựng. 
Nay thì không chịu nữa..." (6) 

Sự việc như thế, đã buộc 
phong trào đấu tranh của Phật 
giáo đồ phát khởi. 

Sau đêm Phật đản, PL. 
2507 (1963), kinh hoàng đẫm 
máu tại đài phát thanh Huế, 
Năm Cấp Trị sự lãnh đạo Phật 
giáo, bằng đường lối ôn hòa, 
nhưng vô cùng cương quyết đã 
long trọng tuyên bố trước quốc 
dân và thế giới, qua bản Tuyên 
ngôn như sau: 

"Đã nhiều ngàn năm, Tăng 
và tín đồ Phật giáo thế giới, 
cũng như trong nước đã trung 
thành với tôn chỉ: Từ bi, vị tha 
và chân thật của Đức Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni. 

Do đó, Phật giáo đến đâu, 
đều đem lại một không khí an 
lành ở đó. Điều ấy lịch sử đã 
chứng minh một cách rõ ràng. 
Vì vậy, từ nhiều năm nay, Phật 
giáo đồ đã bị đàn áp, khủng bố 
khắp nơi, chúng tôi vẫn nhẫn 
nhục, đương nhiên không phải 
yếu hèn, mà vì ý thức được nỗi 

khổ đau, tang tóc của hoàn 
cảnh Dân tộc ta hiện tại. Nhưng 
đau đớn thay, một số đã lợi 
dụng quyền hành gây ra không 
biết bao nhiêu tang tóc, đối với 
Tăng Ni và Phật giáo đồ khắp 
trong nước, đối xử một cách 
bất công với một tôn giáo có 
hàng nghìn năm lịch sử của 
Dân tộc. Từ hành động này đến 
manh tâm khác, thậm chí chà 
đạp lên quyền lợi thiêng liêng 
nhất của Phật giáo đồ: Cờ Phật 
giáo Quốc tế bị triệt hạ. 

Quyết định này đã trái với 
Hiến pháp và ngang nhiên vi 
phạm quyền tự do tín ngưỡng. 
Trước những hành động bất 
công đó, Tăng và tín đồ trong 
nước chúng tôi bắt buộc phải 
đứng lên tranh đấu cho lý 
tưởng của mình. 

Sự kiện xảy ra ba ngày nay, 
chính phản ảnh tinh thần đó. 
Máu đã chảy, nhân mạng đã bị 
hy sinh. Một lần nữa, chúng tôi 
cương quyết đệ đạt nguyện 
vọng lên Chính phủ, yêu cầu 
thực thi các điểm: 
§  Yêu cầu Chính phủ Việt 

Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh 
viễn công điện triệt giáo kỳ 
Phật giáo. 
§  Yêu cầu Phật giáo phải 
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được hưởng một chế độ đặc 
biệt như các Hội truyền giáo 
Thiên Chúa đã được ghi trong 
Đạo dụ số 10. 
§  Yêu cầu Chính phủ chấm 

dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố 
tín đồ Phật giáo. 
§  Yêu cầu cho Tăng, tín đồ 

Phật giáo được tự do truyền 
đạo và hành đạo. 
§  Yêu cầu Chính phủ phải 

đền bồi một cách xứng đáng 
cho những kẻ bị giết oan vô tội, 
và kẻ chủ mưu giết hại phải đền 
tội đúng mức. 

Những điểm trên đây là 
những nguyện vọng tối thiểu và 
thiết tha nhất của toàn thể Tăng 
và tín đồ Phật giáo trong nước. 

Chúng tôi sẵn sàng hy sinh 
cho đến lúc nào nguyện vọng 
hợp lý trên được thực hiện. 

Phật lịch 2507, Huế, ngày 
10.05.1963 

Hội Chủ Tổng Hội Phật giáo 
Việt Nam 

Ký tên: Hòa thượng Thích 
Tịnh Khiết 

Tổng Trị Sự GHTG Trung 
Phần 

Ký tên: Thích Mật Nguyện 
Ban Trị Sự GHTG Thừa Thiên 
Ký tên: Thích Mật Hiển 

Tổng Trị Sự Hội Phật giáo 
Việt Nam tại Trung Phần 

Ký tên: Thích Trí Quang 
Ban Trị Sự Tỉnh hội Phật giáo 

Thừa Thiên 
Ký tên: Thích Thiện Siêu. 
Sau khi bản Tuyên ngôn 

được công bố thì các giới Phật 
tử tại tỉnh Thừa Thiên và thị xã 
Huế đã khẩn trương tổ chức 
thành các đoàn thể, kết nên một 
phong trào với khí thế đấu 
tranh sục sôi, cuồn cuộn như 
sóng triều dâng. 

Chùa Từ Đàm-đã trở thành 
cơ quan lãnh đạo tối cao của 
Năm Cấp Trị sự, và là Trung 
tâm hoạt động của các tổ chức 
Phật giáo đấu tranh nầy. 

Số lượng người tham gia 
tranh đấu đông và chật như 
nêm cối trong khuôn viên chùa 
Từ Đàm. Hàng hàng, lớp lớp 
nhưng vẫn rất nghiêm túc và vô 
cùng trật tự dưới sự chỉ đạo và 
lãnh đạo trực tiếp của chư Tôn 
Giáo phẩm. 

Gia đình Phật tử là tổ chức 
đầu tiên được xem như trụ cột 
của phong trào, nên các cấp 
lãnh đạo đã bí mật giao cho 
trách nhiệm "mở đường" vào 
sáng Rằm Phật đản 2507 
(08.05.1963) bằng các câu khẩu 
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hiệu có nội dung tranh đấu, 
được giương cao lên trên các 
nẻo đường trong lễ rước Phật từ 
chùa Diệu Đế lên chùa Từ 
Đàm. Lực lượng này cùng Hội 
viên các khuôn hội rải đều khắp 
nơi. Khuôn hội nào cũng có 
Gia đình Phật tử. Chỉ cần một 
tiếng hô của cấp lãnh đạo là lực 
lượng nầy có mặt ngay. Có thể 
nói là lực lượng "xung kích". 

Xông xáo và năng nổ nhất 
là Đoàn Sinh viên Phật tử Huế. 
Tiếng nói và việc làm của lực 
lượng trí thức trẻ nầy đã tạo 
nên một bầu không khí đấu 
tranh hừng hực, làm phấn chấn 
các tổ chức Phật giáo khác. Bản 
Tuyên ngôn đầu tiên của các tổ 
chức Phật giáo có mặt trong 
phong trào là Bản Tuyên ngôn 
của Đoàn Sinh viên Phật tử 
Huế. Nội dung nghiêm túc mà 
rực lửa hào hùng. 

Các Đoàn Hướng đạo Phật 
tử, Thanh niên Phật tử, Học 
sinh Phật tử, Công nhân Phật 
tử, Xích lô Phật tử, Tiểu 
thương Phật tử các chợ Đông 
Ba, An Cựu, Bến Ngự, Tây 
Lộc, tất cả đều vào cuộc. Đây 
là lực lượng hùng hậu, nòng 
cốt, nhanh nhẹn trong việc tiếp 
tế lương thực, thực phẩm cho 

cơ quan lãnh đạo tối cao, cho 
Trung tâm điều hành tranh đấu 
tại chùa Từ Đàm, là lực lượng 
hăng hái nhất trong các cuộc 
biểu tình, đình công, bãi thị, bãi 
khóa, bãi trường, tuyệt thực... 
luôn luôn ở vị trí tiên phong. 
Lực lượng nầy đã "bủa vây" 
quân đàn áp trên khắp mọi nẻo 
đường, chận chúng từ mọi phía. 

Có thể nói, đây là lực 
lượng đã làm cho tập đoàn Ngô 
Đình Diệm nao núng, mặc dầu 
họ chỉ có hai bàn tay không và 
một tấm lòng sẵn sàng hy sinh 
vì Đạo pháp. 

Đến khi các đoàn Công 
chức Phật tử, Giáo chức Phật 
tử, Trí thức Phật tử, nhất là 
Quân nhân Phật tử vào cuộc thì 
khí thế đấu tranh của phong 
trào bùng lên ác liệt như cơn 
hồng thủy. 

Điểm qua giờ phút lịch sử 
đấu tranh trọng đại nầy, mới 
thấy hết tinh thần cao cả của 
mọi người, mọi giới. Họ luôn ý 
thức rằng: Một Dân tộc còn 
không chịu cúi mình làm nô lệ, 
thì một Tôn giáo cũng không 
thể cam tâm làm nô lệ. Thà 
chịu chết, chứ không bao giờ 
khuất phục trước những thế lực 
vô minh. Cho nên tất cả đều 
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sẵn sàng xả bỏ thân mạng, hy 
sinh vì Đại cuộc. Hăng hái 
xông lên phía trước để ngăn 
chận các cuộc đàn áp dã man 
của bọn lính mỏ heo, với lưỡi 
lê, lựu đạn ác xít, lựu đạn cay, 
chó săn, kẽm gai, vòi rồng... 
Trong các cuộc biểu tình diễn 
ra hằng ngày. 

Khi phong trào nổi lên 
mạnh mẽ, toàn diện và lan rộng 
ra khắp nước thì cả Dân tộc đều 
đứng lên. Các tổ chức Phật 
giáo, cũng như không Phật giáo 
yêu chuộng công bằng xã hội, 
tôn trọng tự do tín ngưỡng trên 
thế giới cũng đều đứng lên ủng 
hộ, chia sẻ, góp sức đấu tranh 
cùng Phật giáo đồ Việt Nam. 
Khí thế sục sôi ấy, đã tạo nên 
"bước đường cùng" cho chế độ 
Ngô Đình Diệm. 

178 ngày đêm ròng rã "vật 
lộn" với dùi cui ma trắc, súng 
đạn lưỡi lê, xe tăng thiết giáp, 
lựu đạn ác xít, lựu đạn cay, tấn 
công đàn áp trăm mưu nghìn kế 
quỷ quyệt gian manh của tập 
đoàn gia đình trị họ Ngô, 
nhưng rồi phong trào cũng đạt 
được phần thắng lợi. 

Ngày 01.11.1963, chế độ 
Ngô Đình Diệm, sau 09 năm 
(1954-1963) làm mưa, làm gió 

trên chính trường và gieo rắc 
biết bao điêu linh thống khổ 
không riêng cho Phật giáo mà 
còn cho cả Dân tộc ở miền 
Nam Việt Nam đã bị lật đổ. 

Phật giáo Việt Nam thoát 
khỏi cơn Đại Pháp nạn. Bắt đầu 
công cuộc phục hưng, xây dựng 
và phát triển... 

Các tổ chức Phật giáo trong 
phong trào đấu tranh nầy, cũng 
trở về ổn định công việc tu học, 
nhưng được một thời gian rồi 
cũng dần dần phân tán. Chỉ còn 
lại duy nhất một tổ chức vẫn 
không ngừng hoạt động và phát 
triển mạnh mẽ đến ngày hôm 
nay, đó là tổ chức Gia đình 
Phật tử mà chúng tôi đã đề cập 
ở phần trên. 

Cuối cùng, để thấy được 
giá trị lịch sử thuần nhất và 
trung thực về phong trào đấu 
tranh nầy, nhất là để tránh sự 
lợi dụng, tranh công trên xương 
máu của chư vị Tăng Ni và 
Phật tử đã đổ ra cho sự tồn 
vong của Đạo pháp. Xin trân 
trọng nhắc lại lời của Hòa 
thượng Trí Quang, người trực 
tiếp phát động và lãnh đạo 
phong trào, Hòa thượng khẳng 
định: "Có một điều phải nói, 
trước và sau năm 1963 cho đến 
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năm 1975, Phật giáo Việt Nam 
không bao giờ nằm trong túi ai 
cả. Mặc dầu trong suốt thời 
gian nầy, việc gì nổi lên mà 
không có sự khai thác theo ý 
riêng." (6) 

Tóm lại, thắng lợi của 
phong trào tranh đấu năm 1963, 
là sự kết tụ tinh thần hy sinh 
cao cả của toàn thể Tăng Ni và 
đồng bào Phật tử Việt Nam, là 
sức mạnh Bi Trí Dũng đã đạp 
tung cái cùm nô dịch, được 
mệnh danh là Dụ số 10, cài 
cùm oan nghiệt này đã cùm 
chân Phật giáo trên lộ trình 
phát triển ròng rã suốt 14 năm 
(1950-1964). 

Thắng lợi của phong trào 
đã làm cho nguồn năng lượng 
của Phật giáo hồi sinh, sau 9 
năm bị khống chế vô cùng hà 
khắc bởi một chế độ muốn độc 
tôn tôn giáo. 

Có thể nói chắc rằng: Thắng 
lợi của phong trào đấu tranh 
năm 1963, đã làm nên một giai 
đoạn lịch sử hào hùng không 
riêng cho Phật giáo, mà còn thể 
hiện sâu sắc tinh thần bất khuất 
trong truyền thống ngàn đời của 
Dân tộc. Một dấu son chói lọi 
chung cho cả hai dòng lịch sử 
Phật giáo và Dân tộc. 

KẾT LUẬN 
Trong suốt 32 năm - từ 

năm 1932 đến năm 1964 - Các 
phong trào và tổ chức Phật giáo 
phát xuất từ chùa Từ Đàm - hay 
từ An Nam Phật Học Hội - đều 
đã hăng hái, tích cực cống hiến 
trí tuệ, tài năng và công sức vào 
sự nghiệp xây dựng, hoằng 
dương và hộ trì Chánh pháp 
trong mọi điều kiện. 

Phật giáo miền Trung, sau 
một thời gian dài đắm mình 
trong suy vi, thoái hóa, nhưng  
khi các phong trào và tổ chức 
Phật giáo nầy xuất phát mạnh 
mẽ thì đã trổi dậy và vươn lên 
đến đỉnh cao của thời hưng 
thịnh. 

Các phong trào và tổ chức 
Phật giáo nầy không những 
đóng giữ một vai trò trọng yếu 
trong một giai đoạn đầy cam 
go, thách thức để đưa nền Phật 
giáo miền Trung vượt ra khỏi 
thời kỳ khủng hoảng trầm 
trọng, mà còn chung sức tô bồi 
cho ngôi nhà Phật giáo Việt 
Nam ngày một thêm hưng long 
bền vững, giành lại vị trí xứng 
đáng của một thời vẻ vang 
trong lịch sử. 

Các phong trào và tổ chức 
Phật giáo nầy cũng đã đem 
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đến cho mọi người, mọi giới 
một đời sống tâm linh đầy an 
vui và hạnh phúc trong giáo 
pháp vi diệu của Đức Như 
Lai, và cũng đã đóng góp 
nhiều tinh hoa vào nền văn 
hóa của Dân tộc, đã đưa nền 
Phật giáo Dân tộc lên ngang 
tầm cao cùng với các nước 
Phật giáo trên thế giới. 

Ngày nay, các phong trào 

và tổ chức Phật giáo nầy tuy có 
phân tán, đổi thay nhưng tinh 
thần trung kiên và quyết tâm 
cao độ ấy vẫn chẳng hề mai 
một. 

Chắc chắn trên trang sử 
vàng Phật giáo vẫn mãi mãi 
còn ghi một dòng rạng rỡ: 
"CHÙA TỪ ĐÀM, nơi xuất 
phát các phong trào và tổ chức 
Phật giáo tại miền Trung."³

 

PHẦN PHỤ LỤC 
Tại chùa Từ Đàm, hiện có tất cả 4 câu đối (8 vế), những câu 

đối này, được tạo nên từ năm xây dựng chùa Hội Quán An Nam 
Phật Học Hội, Mậu Dần, 1938. 

Xin trình bày như sau: 
Trước hết là câu đối treo trong chánh điện, dưới bức hoành phi 

“Ấn Tôn Tự”. Câu này do Thái Tử Thiếu Bảo Cần Chánh điện Đại 
học sĩ Bố Chánh thần Tri sự đồng nguyên lão quan Công bộ Tôn 
Thất Hân, hiến cúng. 

Có nội dung như sau: 
淨 瓶甘 露 一 滴  遍 塵 間 三千界內 普 慈 悲 洗 盡 煩 根 
曼 陀作雨。 

蓮 座 香 華 十 方 依 淨 土 百 八 清 中 醉 夢 聽 來 說 法 
頑 石 點 頭。 

Âm: 
Tịnh bình cam lộ nhất trích biến trần gian tam thiên giới nội 

phổ Từ Bi tẩy tận phiền căn Mạn đà tác vũ. 
Liên tòa hương hoa thập phương y Tịnh độ bách bát thanh 

trung tuý mộng thính lai thuyết pháp ngoan thạch điểm đầu. 
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Nghĩa: 
Cam lộ trong tịnh bình, một giọt khắp trần gian Từ Bi rải khắp 

ba ngàn thế giới, rửa sạch cội rễ ưu phiền làm mưa hoa Mạn đà. 
Hương hoa ở toà sen, mười phương nương Tịnh  độ, một trăm 

lẻ tám tiếng hiệu Phật gọi tỉnh người say, trở về nghe Pháp đá 
cũng gật đầu. 

Ba câu ở ngoài được bố trí đều đặn dọc theo mặt trước của sáu 
trụ tiền đường, chữ được đắp nổi bằng xi măng ghép mảnh sành 
rất mỹ thuật. 

Câu 1 và câu 2, gồm 4 vế, được đắp ở hai trụ chính giữa và hai 
trụ phải trái kế tiếp trong hàng 6 trụ của tiền đường. Hai cầu này, 
do Ngài Chánh Hội trưởng An Nam Phật học hội - Bác sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Tham, đề: 

Câu 1: 
佛 正 遍 知 無 量 壽 無 量 光無 量功 德。 
學真 實 義 如 是 文 如 是 思 如 是 修 持。 
Âm: 
Phật chánh biến tri vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng 

công đức. 
Học chơn thiệt nghĩa như thị văn như thị tư như thị tu trì. 
Nghĩa: 
Phật là bậc chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô 

lượng công đức. 
Học theo nghĩa chơn thiệt, nghe như vậy, nghĩ như vậy, tu trì 

như vậy. 
Câu 2: 

  隋塵 逐 影 我 法 歡 生 迷 流 救 竟 妄 成 貪 瞋 癡 慢 有 漏 業。 
  絕 相纏 根 自 他 不隔 覺 性 本 來 具 足 慈 悲 喜 捨 無 量 心。 
Âm: 
Tuỳ trần trục ảnh ngã pháp hoan sanh mê lưu cứu cánh vọng 

thành tham sân si mạn hữu lậu nghiệp. 
Tuyệt tướng triền căn tự tha bất cách giác tính bổn lai cụ túc 

Từ Bi Hỷ Xả vô lượng tâm. 
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Nghĩa: 
Theo trần đuổi bóng, quấy sanh chấp ngã pháp dùng trong mê 

rốt cuộc vọng thành nghiệp hữu lậu tham sân si mạn. 
Dứt tướng xoay sáu căn, tự tha không cách biệt, giác tính xưa 

nay vốn đủ tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả. 
Câu cuối cùng cũng được đắp nổi ở hai trụ 5 và 6 (tức hai trụ 

trái phải ngoài cùng). 
Câu đối nầy, do chí sĩ Sào Nam Phan Bội Châu đề tặng: 
業 緣 萍 合 年 年 百 髮 崔 對 面 即 空 寧 把 挑 華 
仆 流 水。 
世事 旗 分 處 處 黃 梁 夢 回 頭 是 岸 願  翻 貝 葉 
出 憂 曇。 
Âm: 
Nghiệp duyên bình hiệp niên niên bách phát thôi đối diện tức 

không ninh bả thiêu hoa phó lưu thủy. 
Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng hồi đầu thị ngạn 

nguyện phiên bối diệp xuất Ưu đàm. 
Nghĩa: 
Nghiệp duyên như bèo hợp, hằng năm tóc cứ bạc mãi, đối diện 

là không há nỡ đem tuổi xuân quăng dòng nước. 
Thế sự như bàn cờ, nơi nơi giấc mộng hoàng lương, quay đầu 

là bến, nguyện dịch kinh Lá Bối tỏa hương Ưu đàm. 

- ] - 

Khi chúng tôi kết thúc bài viết nầy, thì chùa Từ Đàm đang bắt 
đầu công cuộc đại trùng tu. 

Lễ động thổ khởi công đã được tổ chức trọng thể vào lúc 8 giờ 
sáng ngày 10.06. năm Bính Tuất, Phật lịch 2550 (04.07.2006). 

Như thế là đã trải qua 68 - từ năm Mậu Dần, 1938 đến năm 
Bính Tuất 2006 - tồn tại và phát triển, chùa Từ Đàm của thời An 
Nam Phật học hội kiến tạo đến đây đã hoàn toàn bị triệt hạ. Ba câu 
đối được đắp nổi như chúng tôi đã trình bày ở trên cũng cùng 
chung số phận. 
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Không rõ rồi đây, sau khi công cuộc xây dựng xong ngôi chùa 
Từ Đàm theo mô hình kiến trúc hoàn toàn mới, các câu đối này có 
còn được chư Tôn Thiền đức lưu tâm cho khắc lại để ghi dấu một 
thời kỳ vàng son của An Nam Phật học hội, hay chỉ còn là nỗi 
ngậm ngùi trong miền ký ức xa xôi của chư vị Tăng Ni và Phật tử 
khi nghĩ về một thời vẻ vang hưng thịnh của một ngôi danh lam 
rạng ngời trong lịch sử: “Ấn Tôn - Từ Đàm Tự”. 

CHÚ THÍCH: 
1. Trong cuốn "Ký sự Phái đoàn Phật giáo Việt Nam đi Ấn Độ và 

Tích Lan" của Thượng tọa Tố Liên, nhà in Đuốc Tuệ Hà Nội, 1951, 
trang 17, ghi: "Hôm qua Hội Tăng Ni Bắc Việt và Hội Việt Nam Phật 
giáo với các Giáo hữu có tặng số tiền lớn..." 

Nhưng trong cuốn "Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam" của Thượng 
tọa Đồng Bổn, Thành hội Phật giáo Tp. HCM, 1995, trang 528, ghi: 
“Hội Tăng Ni Chỉnh lý Bắc Việt, Hội này là tiền thân của Hội Phật 
giáo Tăng già Bắc Việt.” 

Và trong cuốn “ Lịch sử Phật giáo xứ Huế” của Thượng tọa Hải 
Ấn và Hà Xuân Liêm, Nxb Tp. HCM, 2001, trang 465, cũng ghi: “Đó 
là Hội Phật giáo Tăng già Bắc Việt công cử Thượng tọa Tố Liên đi 
dự Hội nghị…” 

Chúng tôi e rằng danh hiệu “Hội Phật giáo Tăng già Bắc Việt” là 
không đúng và cũng không có. Vì từ trước đến nay, kể cả 3 miền, chỉ 
có Giáo hội Tăng già, Sơn môn Tăng già, chứ không có hội nào là 
“Hội Phật giáo Tăng già” cả. 

2-6.  Theo “Tiểu truyện tự ghi của Hòa thượng Trí Quang”. 
(Trích từ http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/09triquang.html). 
Phật lịch 2514 là Phật lịch cũ. Phật lịch này tính theo niên đại Đức 
Phật đản sinh vào năm 563 tr. CN. Phật giáo Việt Nam đã sử dụng 
Phật lịch này cho đến năm Đinh Dậu, 1957 mới thay đổi Phật lịch 
mới, Phật lịch này tính theo niên đại Đức Phật nhập Niết-bàn vào 
năm 544 tr. CN, tức là Phật lịch hiện lưu hành. 
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Gioù sôùm veà giaêng loái 
Naéng mai traûi ñöôøng xuaân 
Söông chaûi toùc coû meàm 
Xuaân choaøng vai phoá môùi 
Mai vaøng töôi loäc bieác 
Nhang khoùi lö traàm thieâng 
Quyeän traø xuaân aám cuùng 
Sum vaày beân Toå tieân. 

LIÊN THAO 
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ôi giật mình thức giấc 
khi nghe tiếng chim hót 
líu lo líu rít bên ngoài: - 

“Ôi! Tiếng chim hót ở đâu, sao 
giống miền quê mình đến 
thế...” Vươn vai đứng dậy, tôi 
nói trong tiếng ngáp dài rồi 
chợt im bặt lại khi kịp nhớ ra... 
đây chẳng phải là những nơi 
mà mình từng đến từng đi trong 
suốt mấy chục năm qua. 

Phải rồi. Tôi đang trở lại với 
ngôi chùa của mình. Ngôi chùa 
của ngày xưa. Trở lại khi tất cả 
cảnh vật và thời gian đã quá 
nhiều thay đổi. Ngôi chùa sau 
mấy lần tu sửa, bây giờ là một 
ngôi bảo điện với những nét hoa 
văn kiến trúc thời hiện đại. Tuy 

vị Sư huynh đáng kính cố gắng 
bảo tồn vài di tích cũ mà cũng 
không thể làm gì hơn được. 
Người nói với vẻ nuối tiếc trong 
ngày đầu tiên tôi trở về: 

- Sư huynh muốn giữ lại 
mấy cây cột kèo nơi chánh 
điện, nhưng mối mọt đã đục 
khoét gần hết. Mấy cây cột 
Thầy và mấy huynh đệ đã vào 
rừng đốn về. Kỷ niệm của một 
thời. Cũng là tâm huyết của 
Thầy mình ngày ấy... 

- Thôi Sư huynh ạ! - Tôi 
buột miệng ngắt lời - Những 
cột gỗ non đó làm sao có thể 
chống chọi mãi với thời gian. 
Con người còn không thể giữ 
được nữa là... 

T 

BEÂN COÄI MAI GIAØ 
 

LAM KHÊ 

... những gì còn đọng lại 

không gì hơn là tình sư môn 

nghĩa đạo mầu... trải qua 

năm tháng vẫn ấm áp như 

ánh xuân hồng bên cội mai 

vàng tươi sắc thắm. 
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Sân chùa còn lại cội mai 
già được vun đắp thêm bởi lớp 
đất đen xốp và bao bọc bằng 
những viên gạch thẻ để giữ 
gốc. Cây mai này Sư phụ mang 
về trồng từ hồi con đường đến 
chùa còn là lối mòn quanh co đi 
qua các xóm nhà lá thưa thớt. 
Trải bao phong sương tuế 
nguyệt, gốc mai như được tiếp 
sức thêm từ hơi ấm và khí lạnh 
của lòng đất nên càng to gốc 
lớn cành. Đây là di vật của 
Thầy mà Sư huynh còn giữ. Sư 
huynh đã giữ được nhiều thứ. 
Bởi chỉ có người là còn ở lại 
nơi này, là chứng nhân duy 
nhất cho bao lớp người đi qua 
và một thế hệ người đang còn 
hiện hữu... 

Đi bách bộ ra sân, hít thở 
không khí trong lành buổi sáng, 
tôi cảm nhận rõ sự sảng khoái 
sau một đêm dài ngon giấc. Sân 
trước vang lên tiếng chổi quét 
cùng tiếng cười nói của mấy 
chủ Tiểu ở chùa. Đâu đó còn 
đọng lại chút hình ảnh thân 
quen ngày nào. Cảnh vật và con 
người mặc nhiên tươi tắn như 
nắng sớm buổi ban mai còn ướt 
đẫm sương trời. Rồi mai này 
nắng sẽ lên cao, cỏ cây rồi sẽ 
lớn. Mưa nguồn và cát gió sẽ 

vun mầm cho những thân cây 
non vươn lên hấp thụ tinh khí 
mặt trời mà xanh mầm trổ quả. 
Nhưng đã có lúc, gió bão nơi 
vùng quê hương đã đẩy mỗi 
người con Phật đi về một 
phương trời. Nơi bến bờ xa 
thẳm, lòng người ra đi vẫn còn 
lưu giữ chút hồn quê đọng lại 
bên mái hiên chùa. 

Một cảnh chùa nghèo yên 
tĩnh nơi vùng đất còn hoang 
hóa. Ngày ngày mấy Thầy trò 
vào rừng chặt tre nứa cắt cỏ 
tranh. Sau đó lại ỳ ạch đèo về 
bằng xe thồ để làm cột chùa cất 
mái lá. Chùa mới thành lập mà 
chúng điệu cũng ngót nghét gần 
hai chục. Mấy Sư huynh lớn có 
thể phụ giúp Sư phụ làm vườn 
trồng lúa trồng khoai, lo tất mọi 
việc trùng tu xây dựng. Tôi và 
cả chục chú đồng trang lứa, 
tuổi đời mới lên tám lên mười, 
ăn chưa no lo chưa tới, thì được 
Thầy cho đi học văn hóa trường 
làng. Trường ở ngoài xóm chợ, 
hằng ngày phải lội bộ gần nửa 
giờ mới tới. Có hôm trời mưa 
lớn, đường đi ngập lụt. Sư phụ 
bảo Sư huynh chở đến lớp. 
Chiếc xe đạp sườn ngang, gắn 
yên xe thồ phía sau để tiện việc 
chuyên chở bắp đậu ra chợ đổi 



110  NỘI SAN HOẰNG PHÁP 

gạo. Sư huynh đặt tôi ngồi ở 
sườn trước, phía sau đèo thêm 
hai chú nhỏ nữa. Xe chạy 
phăng phăng qua mấy vũng 
nước lầy lõm. Sình đất văng 
đầy, hai chú ngồi sau lãnh đủ. 
Gặp mấy đoạn cua gấp, hay 
phải tránh các chướng ngại vật, 
Sư huynh bèn đưa thẳng chân 
phải lên ngay bánh trước để 
thắng lại. Loại xe này thường 
không gắn thắng và cũng chẳng 
có chắn bùn. Thế là kẻ ngồi 
trước mặc sức hứng lấy những 
tia nước đục ngầu bắn lên tung 
tóe. Phải như ngày ấy người ta 
tổ chức giải đua xe đạp đường 
lầy, chắc thế nào Sư huynh tôi 
cũng giật được thứ hạng cao 
nhất. Chỉ tội cho chúng nhỏ đi 
học mà mặt mày lúc nào cũng 
lem luốc, áo quần thì bê bết 
lấm bùn, nom chẳng ra dáng 
một học sinh tí nào. 

- Ngày ấy chúng mình hành 
điệu thật kham khổ vất vả, 
nhưng cũng có nhiều kỷ niệm 
vui, Sư huynh hỉ? - Ừ! Thiếu 
thốn mọi thứ. Ăn thì chỉ nước 
tương với rau hái ngoài vườn, 
mà cơm chẳng no lòng, nói chi 
đến quà vặt trái cây. Mặc thì 
chỉ được vài bộ vải thô sơ, lại 
chẳng mấy lúc được lành lặn 

sạch sẽ. Vậy mà cảnh thiền 
môn vẫn tràn đầy tiếng cười nói 
ý vị. Mọi người vẫn hồn nhiên 
vui, hồn nhiên sống một đời an 
bần lạc đạo. Nếp sống thanh 
bạch chẳng khác gì cây cỏ giữa 
rừng xanh, chỉ nhờ hấp thụ tinh 
khí của đất trời mà sanh sôi nảy 
nở. 

- Sư huynh nói chuyện văn 
vẻ và có ý vị ghê. Ngày xưa 
Thầy nhìn người quả không 
lầm mà. Biết ngày sau huynh sẽ 
kế thừa tông phong, làm rạng 
danh Đạo pháp nơi quê nhà. 

Sư huynh cười sau cái lắc 
đầu nhẹ nhàng tế nhị. Vẫn nụ 
cười hiền khô như ngày nào. 
Nụ cười hàm chứa bao vẻ thân 
tình dễ dãi. Người huynh 
trưởng luôn là niềm kỳ vọng tin 
tưởng của Sư phụ, lại luôn sống 
cần kiệm hài hòa và hết lòng 
thương yêu huynh đệ. Mà 
những sư đệ của người thì phần 
nhiều tâm hồn còn trẻ con nên 
ưa thích chuyện vui đùa nghịch 
ngợm, do đó mà không ít lần 
gây phiền lụy đến người anh 
cả. Những “sự cố” về thời hành 
điệu thì nhiều vô kể, nhưng tôi 
vẫn nhớ sự kiện trốn Thầy đi 
xem hát vào một đêm trăng 
Rằm. Hôm ấy có gánh cải 
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lương về đình. Chúng tôi thích 
đi xem, nhưng sợ Sư phụ 
nghiêm khắc không dám xin. 
Đến tối sau giờ tụng kinh, Sư 
huynh bảo: - “Mấy chú cứ 
giăng mùng, bỏ đồ đạc tập vở 
vào đó rồi đắp chăn lên, giả 
như đang nằm ngủ. Huynh sẽ 
mở cửa cho đi và canh chờ lúc 
mấy chú về”. Quả là cao kiến. 
Hôm ấy đèn nhà Tổ vẫn để 
sáng. Như thường lệ, Sư phụ 
đinh ninh Sư huynh ngồi học 
bài với huynh đệ nên không 
xuống tuần tra. Mọi việc diễn 
ra thuận lợi. Nào ngờ sáng hôm 
sau, Thầy gọi tất cả lên tra hỏi 
ai bày ra cớ sự trốn đi xem hát 
hồi đêm. Sư huynh đứng ra 
chịu hết trách nhiệm và xin 
Thầy tha cho mấy sư đệ... Lại 
có lần tôi và điệu Tri chơi giỡn 
làm bể chậu hoa sứ. Chúng tôi 
sợ hãi chưa biết làm thế nào, thì 
thấy Sư huynh đã mặc áo tràng 
bước vào hậu liêu xin nhận tội 
với Sư phụ... do mình tưới cây 
sơ ý làm rớt chậu hoa mà người 
rất yêu quý... 

- Đệ nhớ nhiều chuyện thật. 
Huynh thì chỉ nghĩ làm sao 
huynh đệ mình có được một 
ngày hội tụ. Mọi người có 

những giây phút tâm tình cùng 
ôn cố tri tân. Nhắc lại chuyện 
xưa để nhớ tưởng bao ân đức 
các bậc Tôn sư khai sáng và 
cũng là nhắc nhở sách tấn cho 
đàn hậu học... 

Mấy ngày trở về, huynh đệ 
cứ luôn miệng nói đến cây mai 
già - kỷ vật của Sư phụ và cũng 
vì mùa xuân sắp về rồi. Cây 
mai có tuổi thọ đã hơn ba mươi 
năm rồi chứ ít gì. Mỗi năm gốc 
càng to thì nhánh táng càng 
vươn rộng, hoa nở càng nhiều. 
Tôi chưa từng thấy và cũng 
không ngờ chùa quê mình còn 
có cây mai đẹp như vậy. Hồi 
đó, cứ mỗi lần lặt lá mai tôi lại 
hỏi Thầy: - Sao mùa đông mà 
cây mai không tự rụng lá như 
mấy cây khác để mình phải mất 
công lặt... mất công chờ đúng 
ngày nó mới chịu ra hoa. 

Sư phụ cười rồi phân tích 
theo lập luận của mình: - Đó là 
đặc tính của giống mai đấy. Vì 
nó là cây sống nơi vùng nhiệt 
đới, không từng nếm trải cái rét 
buốt của mùa đông, nên quanh 
năm lá cứ xanh, bất chấp thời 
tiết nắng mưa thay đổi. Hoa chỉ 
nở trong mấy ngày xuân, khi lá 
đã được lặt sạch chỉ đủ cho con 
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người thưởng thức trong lúc 
nhàn hạ vui xuân này. Sau đó 
những mầm lá non nhú lên, 
thân mai lại có một cuộc sống 
mới. Mỗi năm người ta có thể 
chiết cành lá đem đi khắp nơi. 
Nhưng cội mai già vẫn sống, 
vẫn vươn cành trổ nhánh, chờ 
đợi một lần trổ hoa khác, một 
mùa xuân khác trở về. 

Khi xa hẳn mái chùa tôi 
mới có dịp nghiền ngẫm lại 
những lời Thầy dạy về sự sống 
của cây mai. Ôi ! Lòng Thầy và 
mảnh đất một thời sỏi đá đã 
dưỡng nuôi biết bao mầm xanh 
thơ dại. Thời gian dài giúp cho 
cội rễ càng đâm sâu vào lòng 
đất, thì nhành lá cũng mặc sức 
vươn cao. Khi chu kỳ đến... cây 
mai lại lan tỏa chút hồn khí trinh 
nguyên để cho trời đất kịp bước 
sang mùa đơm hoa thay lá. 

- Huynh đệ mình ngồi đây 
thưởng thức chén trà sớm đi. 

Chú tiểu bưng ra bộ tách 
trà và bình nước nóng đặt trên 
chiếc bàn đá, bên gốc mai già. 
Tôi ngồi xuống đối diện, lặng 
lẽ nhìn Sư huynh châm trà ra 
tách. Từng cụm khói bay lên, 
lan nhẹ vào không gian chút 
xuân tình ý vị... 

- Hằng năm Tết đến, Sư 
huynh có thể cắt và tỉa ra mấy 
chục nhánh mai. Đem cắm 
trên chùa, nhà Tổ, phòng 
khách và cho khắp cả xóm. 
Cành lá cứ vẫn sum suê như 
vậy đấy. Hồi mới làm chùa lại 
thì gốc mai chưa lớn lắm mà 
đã có người tới hỏi mua. 
Nhưng huynh nhất định không 
bán. Dưới cội mai này, để 
huynh đệ về thăm có chỗ ngồi 
lại uống trà đàm đạo. Nhành 
lá có thể cho, còn gốc thì 
không thể bứng. Đó là lời Sư 
phụ từng dạy. Gốc rễ còn thì 
còn tất cả. Người tu sĩ mình đi 
hành hóa muôn phương, 
nhưng không thể quên nguồn 
cội tâm linh... với nơi mình đã 
từng gieo lên những hạt mầm 
niềm tin và trí huệ ban đầu... 

Một cuộc hành trình mới đi 
hết hơn nửa đoạn đường, một 
chén trà sớm còn chưa vơi cạn 
đáy; rồi đây cũng sẽ vụt qua 
nhanh như mọi vết mờ quá khứ. 
Những gì còn đọng lại không gì 
hơn là tình sư môn nghĩa đạo 
mầu... trải qua năm tháng vẫn 
ấm áp như ánh xuân hồng bên 
cội mai vàng tươi sắc thắm.³ 
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KHÔNG PHƯƠNG 
 

ho đến bây giờ, mặc dầu 
hơn một phần ba năm 
tháng của đời người đã 

trôi, song, mỗi khi nghĩ về quê 
hương-nơi tôi sinh ra và lớn 
lên, tôi không khỏi bồi hồi xúc 
động, nhớ nhung. 

Tôi hay nhớ về quê cũ ở 
vùng ngoại ô hẻo lánh trên một 
vùng cát trắng xóa với rừng 
dương bát ngát, nơi gió đồng 
mặc sức đuổi nhau trên những 
con đường làng mảnh như kẻ 
chỉ, nơi có cái nắng chiều vàng 
ửng, có đôi má hồng của người 

em gái và bụi đỏ đường thôn. Ở 
đó, tôi có thể nghe lúa thì thào 
những điều quen lạ về quê cha 
đất tổ, văng vẳng điệu hò buồn 
rười rượi mẹ ru em ngủ; lòng 
bồi hồi nhìn những giọt mồ hôi 
của bao người nông dân rơi vào 
lòng đất cho hoa thơm trái ngọt 
đầy cành. Sau những lũy tre 
làng xanh như màu nước sông 
Hương, những buổi chiều Hè 
được hóng ngọn gió nồm mát 
mẻ, được tiếp xúc với ngọn 
khói lam chiều cay nồng dưới 
mái tranh mái ngói, bên hoàng 

C 
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hôn buông xuống theo tiếng sáo 
mục đồng, với từng đôi cò 
trắng xuống đồng bay vào giấc 
mơ bình yên và no ấm. Tất cả, 
được hòa quyện thành một bức 
tranh quê tràn đầy hương sắc, 
sinh động, làm say đắm lòng 
người viễn xứ. 

Xuân về, Hạ đến, Thu qua, 
và Đông tới. Uống ngụm nước 
giếng làng giữa đêm giao mùa 
yên ả, tôi thoảng nhớ hình ảnh 
người mẹ hiền tảo tần dưới 
nắng mưa để kiếm tiền nuôi 
con ăn học; tiếng kĩu kịt của 
chiếc đòn gánh trên đôi vai của 
mẹ, tôi vẫn nhớ, đã mở ra 
những chân trời mờ ảo, tinh 
khiết quê tôi. Chính vì lẽ ấy, đã 
khiến cho những người con xa 
xứ như tôi đang sống nơi đất 
khách quê người không khỏi 
cảm xúc, hoài vọng về một thời 
mà cha ông đã gầy công xây 
dựng; quặn lòng với những nỗi 
nhớ, niềm đau trước những tình 
cảnh ngang trái mà người thân 
của chúng tôi đã và đang hứng 
chịu, vì đã can đảm nói lên sự 
thật, nhất là nói lên những sai 
lầm để sửa chữa, biết can đảm 
nói lên sự thống khổ, nỗi khao 
khát, niềm hy vọng của đồng 
bào; thực hiện những thử thách, 

và cơ hội mới để bảo vệ nền an 
ninh văn hóa Dân tộc, tìm Công 
lý-Tự do-Ấm no và Hạnh phúc 
cho con cháu Lạc Hồng. Tôi 
cảm giác dường như sự bình an 
và hạnh phúc chung quanh 
mình ngày càng ngắn ngủi và 
mong manh. Tâm hồn của tôi 
quá đơn điệu và bàn tay tôi quá 
nhỏ bé, biết lấy gì để nắm giữ 
và làm sao để hành động. 

Từ biệt quê hương yêu dấu, 
dưới không khí làng quê thoang 
thoảng, mùi hương cau tỏa ngát 
đã gieo vào tâm hồn tôi với 
niềm biết ơn cùng bao nỗi vấn 
vương, bỏ lại sự yên tĩnh bên 
ánh tà dương còn đọng lại trên 
miền quê hoang dã. Năm lên 
mười lăm, tôi có duyên được tu 
học tại Huế. Huế, nơi đây, như 
tôi được nghe và biết, trong gần 
400 năm (1558-1945), là Trung 
tâm chính trị và văn hóa của 
Đàng Trong, rồi trở thành kinh 
đô của cả đất nước trong một 
thời. Biết bao tinh hoa của mấy 
thế kỷ đã hội tụ về núi Ngự 
sông Hương thơ mộng hữu tình 
này để tạo nên nơi đây một mô 
thức văn hóa kiểu mẫu, rồi đặc 
tính văn hóa này đã lan tỏa 
khắp nơi trong cả nước. Ngày 
nay Huế đã được UNESCO 
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công nhận là di sản văn hóa của 
nhân loại; di sản đó tuy không 
hoành tráng bằng Vạn lý 
trường thành của Trung Quốc, 
bằng đền Angco-Vat của 
Campuchia, nhưng hệ thống di 
sản đó khác hẳn các di sản 
khác, đó là, nó được nằm trong 
một đô thị di sản. Với phong 
cách riêng, với kiến trúc tinh tế 
của các công trình điêu khắc và 
mỹ thuật phương Đông được 
kết hợp hài hòa với  thiên nhiên 
tuyệt mỹ, cũng như được an bài 
theo đúng các nguyên tắc về 
phong thủy, đã góp phần tạo 
nên sắc thái nghệ thuật của 
Huế, đã hòa quyện và nuôi 
dưỡng nhau để trở thành một 
vùng đất của thơ, một bầu trời 
của nhạc, một thế giới của tâm 
hồn. Huế là chiếc nôi của Phật 
giáo Việt Nam một thời, nơi có 
hàng trăm ngôi chùa tọa lạc 
giữa những thung lũng của 
vùng đồi tĩnh mịch hay trong 
các thôn làng hẻo lánh như 
Quốc Ân, Từ Hiếu, Thuyền 
Tôn, Tra Am... bên cạnh những 
ngôi chùa nổi tiếng, gắn liền 
với lịch sử như Linh Mụ, Diệu 
Đế, Túy Vân, Từ Đàm, Linh 
Hựu Quán (hiện nay là Nhà thờ 
Tây Linh, Huế)... Khung cảnh 

ấy vẫn như thế, (tuy nay có 
thay đổi chút ít) dù lịch sử đã 
xoay vần, chuyển hướng. 
Dường như ngày nay, ai đó đã 
có ý làm biến thái đi những 
hình ảnh thiêng liêng, vàng son 
này.  Chúng tôi cảm thấy hổ 
thẹn cho chính mình, ... trước  
những bậc tiền bối của chúng 
tôi-Người có tầm nhìn vĩ mô, 
có trí tuệ mẫn tiệp và con tim 
khoan dung, nhưng quả cảm, có 
niềm tin và sự trung thành tuyệt 
đối với lý tưởng đã chọn; đã 
dấn thân, gánh vác những trách 
nhiệm lớn lao, giữ tấm lòng son 
với Đạo và quê hương đất 
nước, không phụ lòng lịch sử... 
Có thể nói, nhờ ảnh hưởng tinh 
thần văn hóa Phật giáo, mà 
người dân Huế mới có nếp 
sống tâm linh thuần hậu, có 
nhịp sống thanh thản, trầm tư 
trong an hòa tịch lặng và gần 
gũi với thiên nhiên, chứ không 
phải rộn ràng, và náo nhiệt như 
các thành phố anh em khác. Là 
người yêu Huế, quý trọng di 
sản, thì cần ý thức rõ cái gì là 
đẹp và cái gì là thiện, thì khi đó 
chúng ta mới có trách nhiệm 
trong việc giữ gìn, chăm chút, 
tô điểm, phát triển, nhất là kiến 
thiết các vị trí khá nhạy cảm 
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trong quần thể di tích văn hóa. 
Ngày còn nhỏ, tôi chưa nhận 
thức được điều đó. Nhưng càng 
lớn khôn, tôi mới dần dần cảm 
thấy cái “thâm trầm và thi vị” 
của Huế. Nhiều khi, tôi ước ao 
được trở thành một họa sĩ giỏi 
để vẽ nên cái 
thần thái hồn 
thiêng sông núi 
của đất Thần 
kinh, vẽ nên 
những bức tranh 
thủy mặc tinh tế, 
trầm hùng, và khí 
khái của chùa 
chiền, cung điện, 
lăng tẩm của một 
Cố đô Huế huyền 
thoại; vẽ nên 
tiếng chuông chùa thăm thẳm 
và thanh thoát trong đêm yên 
lắng, để làm thức tỉnh cho 
những ai đang còn ngái ngủ, 
cho những ai đang còn mơ 
mộng hão huyền, những ai đã 
và đang đánh mất những giá trị 
về truyền thống đạo đức tâm 
linh của Dân tộc, cũng như để 
xua tan đi tất cả những nỗi 
buồn tê tái, phủi sạch bụi hồng 
sau một ngày mệt nhoài giữa 
đường đời phù sa lầy lội, hòa 
nhập vào chốn cô tịch, náo 

nhiệt của kiếp sống hiện tại 
trước ngưỡng cửa sinh hoạt 
kinh tế, văn hóa và giáo dục 
toàn cầu mà Việt Nam vừa mới 
bước vào. 

Trên con đường đi tới cuối 
cuộc đời, một lúc nào đó, hình 

như trong tâm 
tưởng, trong đời 
sống của con 
người, ai ai cũng 
có nhu cầu nhớ 
lại những kỷ 
niệm vui buồn, 
được mất, thăng 
trầm của chính 
mình, … để rồi 
tiếp tục chuẩn bị 
hành trang đi vào 
dòng đời lẩn 

quẩn của một kiếp người. 
Ngày tháng trôi qua, những 

hình ảnh về quê hương yêu quý 
ấy, thực sự đã nhắc nhở, gợi lại 
về tuổi thơ ấu, những chuỗi 
ngày dài kỷ niệm trên quê 
hương đầy ấm áp, đơn sơ và 
hạnh phúc. Tôi đã để lại tất cả 
những gì thuộc về ngày kia, đó 
là những kỷ niệm sâu lắng, đã 
khắc đậm trong ký ức, có lẽ sẽ 
mãi mãi không bao giờ quên 
trước một mùa xuân vui tươi, 
thấm đẫm tình người đang về.³ 
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ẻ lưu lạc tha hương thường tự 
phỉnh phờ: gọi nơi chốn mình 

đang sống là "Quê hương thứ hai" và 
người dân bản địa nếu có chút tình 
người cũng gọi là như thế. 

Nhưng không, hơn ai hết kẻ lưu 
lạc từ góc sâu thẳm của tâm hồn họ 
biết rằng không phải thế và không 
hề như thế... dù cố hòa mình trong 
mọi sinh hoạt của cộng đồng nơi 
đang cư ngụ, họ vẫn vô cùng lạc 
lõng, bơ vơ, khi thấy nhà ai đang rộn 
rịp hoa quả, hương đèn để cùng đi 
viếng mộ phần tiên tổ vào những 
ngày giáp Tết... 

Bằng nỗi niềm hương khói ấy, 
người phiêu bạt vội khăn gói quay về 
cố quận, lòng ăm ắp niềm vui viễn 
cảnh sum vầy. 

Quê hương miền sông núi hữu 
tình với gia đình họ tộc, với Từ đường 
nội ngoại mà không khí thấm đậm 
tình huyết thống trong những ngày 
Tết tư kỵ chạp-bàng bạc khói hương, 
với mạch tâm linh đoàn tụ cho hai 

miền âm dương 
nối kết, để tình quê 
réo gọi đứa con xa 
khăn gói nôn nao 
trở lại nhà, nhưng 
trở lại mà không 
thể neo đời vĩnh 
viễn-kẻ phiêu bạt 
đành ra đi bởi nợ 
áo cơm réo gọi... 
Ra đi với đoài 

đoạn tiếc thương, với tủi hờn mặc 
cảm, với tâm trạng mình là khách 
vãng lai, trên quê hương máu thịt, lại 
vẫn là "kẻ ngụ cư" trên chính mảnh 
đất cắt rốn chôn nhau, là du khách 
chính nơi chốn đã cất tiếng khóc đầu 
đời để được khai sinh tên họ. 

Nhưng có khi không về được 
quê hương xa ngái muôn trùng có 
thấu hiểu cho niềm nhớ thương của 
những đứa con xa xứ trong không 
gian vời vợi, và thời gian là tháng tận 
năm cùng: 

Thăm thẳm chiều hôm quê quán vắng 
Trên dòng khói tỏa chạnh lòng đau. 

Đêm trừ tịch nào trên xứ người 
cũng vô cùng hiu hắt lạnh; dù bàn thờ 
có nghi ngút khói hương với đầy đủ 
phẩm vật, dù phòng khách có rực rỡ 
hoàng mai thì người tha phương vẫn 
cảm thấy thiếu thốn vô cùng một chút 
hồn quê, và một chút tình quê trong 
giây phút giao thoa của đất trời và trong 
lòng những đứa con phiêu bạt.³ 

K 
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CHIÊU HOÀNG 
 

Ngày....tháng....năm.... 
Tinh khôi.... 
Người ta không bao giờ có 

thể nhìn được khuôn mặt, hình 
dáng mình nếu không soi 
gương, 

Tôi cũng không thể “nhìn” 
được tâm hồn mình một cách rõ 
ràng nếu không viết xuống...  

Nhưng những gì tôi viết, 
chỉ bằng 1/100 hay 1/1000 
những nỗi suy tư... 

Vậy đó.., 
Nhưng đến khi đọc lại, tôi 

cũng thấy thấp thoáng tâm hồn 
mình, một mảnh nào đó đôi khi 
hớn hở, tươi mát..., đôi khi 
khắc khoải, âu lo..., 

Và thỉnh thoảng còn có sự 
hiện diện của nỗi cô đơn lãng 
đãng... 

Sáng nay, 
Tâm bình yên... 
Mọi ưu tư hình như được 

rửa sạch... 
Tôi như người vừa sống lại, 
Mọi sự gần như mới... 
Lạ lùng thay..., 
Tất cả chung quanh đều rất 

tinh khôi... 
Ngày....tháng....năm.... 
10:53am 
Kỷ niệm 
Nơi đây trời nắng ấm. Cây 

vẫn còn xanh.  Nhưng rõ ràng 
là mùa Thu đã về. Đêm bắt đầu 
dài hơn ngày.  Tôi vụng về đo 
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thời gian bắt đầu bằng một 
ngày bước ra khỏi cửa với bầu 
trời mới trổ hồng, rồi chiều về 
thì trời đã bắt đầu tối.  Dẫu vậy, 
đời sống hình như vẫn vậy, vẫn 
xuôi chảy một chiều.... 

Lòng tự hỏi.  Có bao giờ 
thời gian đi ngược lại để tôi có 
thể tìm lại được tuổi thơ mình? 
Một tuổi thơ tươi mát, không 
vướng bận, với khí hậu ở Dalat 
luôn lành lạnh của một ngày 
chớm Thu thế này.  Có những 
bước chân chim sáo của một cô 
bé sống nội trú trong một nhà 
dòng đầy những kỷ luật, mà với 
tôi lúc ấy, đời sống bên ngoài 
cả là một điều kỳ diệu và khó 
hiểu... 

- Con có điều gì xưng tội 
không? 

Ấp úng, cô nhỏ nói lý nhí: 
- Thưa sơ... thưa sơ... 
-....?!?!  

- Hồi chiều con... lén chui ra 
ngoài mua một ổ bắp nướng 
trước sân nhà nhờ con gà... 

Ma soeur tỏ vẻ giận dữ: 
- Thiệt là không biết nghe 

lời là gì hết.  Lần này sơ phạt 
con một tuần bị cấm phòng. 
Nếu còn tái phạm thì sơ sẽ gọi 
cho mẹ con đến đem con về đó 
nghe! 

Ngày....tháng....năm.... 
11:31am 
Mimosa 
Ấn tượng mạnh nhất trong 

tôi là rừng Mimosa nở vàng 
choé khắp nơi trên thành phố 
mù sương ấy.  Tôi thường hái 
những cành Mimosa ép vào 
trong vở.  Khô đi, tuy mầu 
vàng bị úa nhiều, nhưng vẫn 
còn rất đẹp.  Tôi cũng thường 
hái những "lá thuộc bài" ép vào 
vở, hy vọng mình học mau 
thuộc bài hơn.  Tôi cũng có một 
con bạn, không thân lắm, 
nhưng nó cứ theo tôi riết để... 
bắt nạt.  Nhiều khi muốn trốn 
nó cũng chẳng xong, vì quanh 
quẩn, ra vô chỉ trong một phạm 
vi của trường, học cùng lớp, 
ngủ cùng phòng (hên là giường 
nó không sát với giường của 
tôi).  Nhưng sáng ra, lúc xếp 
hàng ăn sáng, thế nào tôi cũng 
nhìn thấy cái bản mặt của nó.  
Nó ưa đi méc ma sơ những lúc 
tôi làm những điều sai quấy.  
Sao tôi ghét nó thế!! 

Ngày....tháng....năm.... 
Rừng thông thưa 
Bên phía cánh phải ngôi 

trường có một khu rừng thông 
thưa, giáp ranh với con đường 
dẫn xuống Hồ Xuân Hương. 
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(Hình như là đường Duy Tân 
thì phải.  Xin lỗi các bạn, nếu 
tôi nói sai.  Vì trí óc non nớt 
của một đứa trẻ chỉ nhớ bằng 
hình ảnh mà thôi).  Cánh rừng 
này đối với tôi rất rộng, hình 
như nó cũng là một phần đất 
của ngôi trường.  Ít khi nào ma 
sơ đưa chúng tôi xuống đấy, 
thỉnh thoảng, có dịp, các bà 
mới dẫn một đám con nít xếp 
thành hàng dài như rồng rắn 
xuống khu vườn ấy chơi thôi.  
Chúng tôi phải đi nhiều bực 
thang để xuống đến tận bìa 
rừng.  Nó như một khu rừng bỏ 
hoang, thông reo nhiều đêm 
ngủ trong phòng nghe tiếng gió 
hú mà thấy buồn buồn, nhớ nhà 
kinh khủng.  Sát với bìa rừng, 
chẳng hiểu ai khoét một cái lỗ 
nhỏ vừa đủ để một đứa bé có 
thể chui lọt ra ngoài.  Tôi cũng 
không nhớ hàng rào ngăn chia 
với rừng thông và con đường 
bằng cây hay bằng rào cản nữa, 
chỉ nhớ rằng, ở đó, có một lỗ 
hổng, nếu muốn, có thể chui ra 
ngoài được.  Nhìn rất quyến rũ, 
nhiều lần tôi có ý định muốn 
chui ra chơi, chạy một mạch 
hết con dốc, xuống tới hồ.  Rồi 
chạy thục mạng thêm một con 
dốc nữa là xuống tới phố chợ.   

Nghĩ như thế, nhưng tôi không 
bao giờ dám "làm liều" như vậy 
cả. Vì cho dẫu chạy nhanh cách 
mấy, thì khoảng thời gian 
xuống phố rồi trở về thế nào 
cũng bị phát hiện.  Vì ma sơ 
điểm danh luôn luôn, chẳng 
bao giờ có thể vắng trường lâu 
đến thế.  Lại nữa, còn bé quá, 
chạy ra ngoài cũng chẳng biết 
chơi cái gì.  Cùng lắm, chui ra 
ngoài, nhìn ngó một lúc lại... 
chui vào trong.  Việc làm này 
cũng đủ cho tim tôi đánh thình 
thịch lắm rồi!! 

Ngày....tháng....năm.... 
11:48am 
Ngày quan trọng 
Sáng thứ bảy là ngày "quan 

trọng nhất" trong đời sống nội 
trú... Đó là ngày mà cha mẹ 
thường đến đón con cái về 
chơi.  Cái sân vuông có mái, 
nằm sát bên phòng ăn rộn lên 
tiếng cười nói của đám con nít.  
Không khí nhộn nhịp, ồn ào 
hẳn lên.  Mặt đứa nào đứa nấy 
cũng hớn hở.  Có đứa sách 
"hành lý" của nó cồng kềnh 
như dọn nhà.  Phần lớn là búp 
bê và những con thú nhồi bông.  
Đôi khi còn có một vài quyển 
truyện bằng tranh nữa. 

Cha mẹ tôi ở tận Saigon - 
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thành phố nóng bức và đầy 
ngập những công việc - bận bịu 
làm ăn buôn bán chi đó, nên cứ 
hễ sáu tháng, mới lên thăm một 
lần và đóng tiền học luôn cho 
tiện. Mỗi lần cha mẹ lên thăm 
thì quả là thời gian thiên 
đường.  Mẹ đón tôi ra ngay sau 
khi bà đóng tiền học xong.  
Đương nhiên là tôi được nghỉ 
học vài ngày, tha hồ được cha 
mẹ đưa đi ăn, đi chơi khắp 
thành phố.  Cứ mỗi lần, nghe 
ma sơ đi kiếm tôi, là lúc đó, 
mặt tôi cứ vênh lên trước 
những con mắt thèm thuồng 
của đám bạn.  Nhưng "thời gian 
thiên đường" của tôi rất ngắn 
ngủi.  Chỉ chơi được vài ngày 
là phải trở về trường.  Tiếp tục 
chờ đợi cho lần thăm viếng 
tới.... 

Tôi luôn luôn ôm con búp 
bê nhồi bông của mình đứng 
nép bên cái cột. Nhìn không khí 
rộn rã với những bóng người 
đến, rồi đi mà thèm thuồng.  
Ngay cả cái con "Họa" - tôi 
ghét tệ - cũng được cha mẹ nó 
đón về.  Tôi thuộc từng khuôn 
mặt cha mẹ của các bạn. Trong 
những khuôn mặt ấy, tôi để ý 
nhất là bố của con Lucy.  Ông 
có khuôn mặt khá giống cha 

tôi. Gầy và dài với cái dáng cao 
cao đi bằng những bước dài 
vào cổng.  Có những buổi, tôi 
cũng có những cảm giác tôi đợi 
ông đến.  Những hôm ông tới 
trễ, tâm tôi cũng buồn buồn, 
mong đợi... Nhưng buồn nhất là 
tới khi ông xuất hiện, con Lucy 
chạy ào ra đón cha (chứ không 
phải tôi).  Ông ôm nó vào lòng, 
hôn lên má nó.  Hỏi thăm nó 
những chuyện xảy ra trong 
tuần. Đôi khi, ông nhấc bổng 
nó lên rồi quay thành vòng tròn 
làm con bé cười lên khăng 
khắc... Lúc đó tôi cảm thấy rất 
buồn và nhớ cha.  Nghĩ bụng, 
khi nào gặp cha, tôi cũng sẽ bắt 
cha bế bổng tôi lên và xoay 
vòng vòng như thế!! 

- Sao không bao giờ tao 
thấy má mày đến đón mày vậy? 

- Ba tao bảo, má tao đã lên 
Trời rồi!! 

Ngày....tháng....năm.... 
6:46am 
Mưa...  
Cơn mưa bắt đầu từ đêm 

hôm qua, rả rích mãi tới sáng 
nay vẫn chưa dứt. Cái hồ nước 
trước nhà hình như đầy hơn, 
những cây trồng chung quanh 
hồ cũng ủ rũ và buồn rầu hơn 
thì phải. Tôi dõi mắt, tìm kiếm 
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những con vịt trời.  Thường, 
chúng hay rủ nhau về tắm trong 
những sáng tinh sương như thế.  
Chẳng biết chúng trốn mưa nơi 
đâu... 

Tôi vừa bước ra khỏi một 
cơn mơ.  Nhưng vẫn chưa phân 
định được Mộng với Thực. (Tôi 
hay có sự lẫn lộn một cách... 
đãng trí như thế!) Hình như 
tâm hồn tôi đang xôn xao như 
những cơn mưa nhỏ ngoài 
trời... 

Hai tay úp mặt ngồi ở bàn 
viết.  Tôi thực chẳng biết viết 
gì, mặc dù còn rất nhiều điều 
để nói...  

Ngày....tháng....năm....  
Vô thường 
Tôi có cảm tưởng lâu lắm 

rồi, mình không vào đây. 
Giống như một người đang 

chạy trốn không muốn đối diện 
trực tiếp với cái tâm thức vọng 
động.  Như một kẻ điên rồ 
muốn vứt bỏ cái bóng của 
chính mình.  Nhưng làm sao có 
thể vứt bỏ nổi nó kia chứ?  Khi 
nó chính là một phần của mình 
mà... 

Nhưng tối nay.  Dù cơ thể 
rất mệt mỏi của một ngày làm 
việc.  Tôi cũng mò vào đây. 
Đọc lại những mẩu mình viết 

trong những ngày qua, thấy 
lòng thật bùi ngùi. 

Nhưng..  
Hình như mọi sự rồi sẽ đổi 
thay, đang đổi thay... 

Vì cuộc đời vốn Vô 
thường, chẳng bao giờ nó mãi 
mãi sẽ là.... 

Ngày....tháng....năm.... 
Taras.. 
Em ước là giọt lệ, 
Đong đưa giữa Tử - Sinh... 
Taras là những Thiên Thần 

được hóa sinh từ giọt nước mắt 
Đại Từ Bi của Ngài Quán Thế 
Âm.  
Thật tuyệt vời khi có thể hóa 
sinh từ giọt nước mắt vô nhiễm 
ấy... 

Tôi nguyện nghĩ đến những 
nỗi thống khổ của muôn loài để 
có thể khơi dậy trong tâm mình 
một chút lòng Từ Bi vô nhiễm.  
Hôm nay... 

Ngày....tháng....năm.... 
Sự khinh thường 
Hồi còn trẻ, tâm ý chưa 

được thuần thục, tôi đã từng 
khinh thường rất nhiều người 
và coi họ như cỏ rác... 

Nhẫn đến còn chế giễu và 
cười trên những khuyết điểm 
của họ nữa. 

Hôm nay, tôi cũng bị vài 
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người khinh thường và coi tôi 
như cỏ rác. 

Tôi cảm thấy thật hối hận 
với những gì mình đã làm.  Vì 
nay, tôi có thể biết được sự cảm 
nhận ra sao khi bị người khác 
khinh thường 
và coi như cỏ 
rác. 

Tôi không 
ghét họ đâu, 
ngược lại còn 
muốn tha thứ và 
cầu nguyện cho 
họ nữa. Vì có 
thể một ngày 
nào đó, họ cũng 
sẽ có những 
cảm nhận giống 
như tôi hôm 
nay. 

Ngày....tháng....năm.... 
Hạnh phúc và khổ đau 
Hồi còn nhỏ.  Tôi cứ thắc 

mắc về những con đường tôi đi 
qua.  Chẳng hiểu nếu đi đến tận 
cùng rồi nó sẽ đưa mình đến 
đâu.  Lớn hơn một chút.  Tôi 
hiểu được rằng, nó chỉ là những 
con đường quẩn quanh, chúng 
là những phần nối tiếp nhau 
giúp ta dừng lại ở điểm nào 
mình muốn đến. 

Sau đó.  Tôi lại có thắc 

mắc về những trái bóng mầu 
sặc sỡ trong một lần vô ý, vuột 
tay, để nó bay mãi trên cao.  
Tôi ngẩn mặt đứng nhìn với 
lòng tiếc rẻ.  Nó bay mãi... bay 
mãi..., cho đến khi chỉ còn là 

một chấm nhỏ, 
bé tí.  Thế nào 
rồi nó cũng có 
chỗ để dừng 
lại.  Mà chỗ đó 
ở đâu?  Chắc là 
một nơi thật 
đẹp, và hạnh 
phúc. 

Bây giờ.  
Tôi hiểu được 
một điều rất 
thật.  Sống 
trong thế giới 
nhị nguyên.  

Không có gì thuần Hạnh Phúc 
hay thuần Khổ Đau.  Chúng 
như hai mặt đồng tiền, không 
thể tách rời nhau được. 

Ta phải cảm nhận được 
niềm Đau Khổ thì mới biết 
được thế nào là Hạnh Phúc... 

Ngày....tháng....năm.... 
Say... 
Hình như tôi đang say.... 
Chẳng lẽ nào... 
Mới một ly vang đỏ mà đã 

say thật sao? 
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Nhưng sao thấy đầu óc thật 
bồng bềnh... 

Hình như tôi đang đi trên 
những cụm mây nhỏ, với 
những bước chân không chủ 
định và chẳng thể ngã bao giờ... 

Tôi muốn rót thêm một ly 
rượu vang nữa. 

Để nếm được cái "say" là 
thế nào... 

Ồ...  
Tâm trí thật hỗn độn.. 
Những giấc mơ của tuổi 

thơ hiện về... 
Những ước nguyện và 

những Thiên Thần với cánh 
trắng nhỏ bé... 

Ở một góc nào sâu kín 
trong tâm thức, 

Tôi đã từng có những ước 
nguyện, 

Thật mơ hồ, mong manh 
như ảo ảnh trong gương, 

Dễ vỡ như những hạt 
sương lóng lánh, 

Nhưng chẳng bao giờ mất... 
Tối nay, 
Trong sự bập bềnh của tâm 

thức, 
Tôi nhìn thấy lại được 

những ước mơ của mình... 
Ơi...  
Một đời rong ruổi... 

Chắc tôi đã say... 
Nói những lời không đầu, 

không cuối..... 
và những ước mơ........... 
Ngày....tháng....năm.... 
10:14pm   
Sao Băng 
- Ông ạ!  Đêm nay, nhiều 

sao quá nhỉ.   Nếu hên.   Mình 
sẽ nhìn thấy được sao băng 
đấy!  

- Thế à? 
- Phải.  Và lúc đó.  Nếu 

ông có một điều ước thầm kín 
nào, phải ước cho nhanh trước 
khi ngôi sao biến mất.  Chắc 
chắn.  Ước nguyện sẽ thành 
tựu!! 

Vừa nói, người nữ vừa chu 
miệng, thổi thổi vào ly trà còn 
đang bốc khói, đôi mắt linh 
động nhìn người đối diện.  
Khuôn mặt hắn hơi suy tư.  Có 
lẽ nào.  Một ngôi sao lìa đời lại 
có thể thành tựu mọi ước 
nguyện? 

Cả hai đều hướng mắt nhìn 
ra khung cửa kiếng.  Những 
ngôi sao lấp lánh như kim 
cương. Tiếng người nữ nửa như 
tâm sự, nửa như mơ mộng: 

- Lúc còn bé.  Em cứ ước 
làm thế nào để có thể hái thật 
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nhiều ngôi sao đem kết thành 
chuỗi ngọc đeo cổ.  Bây giờ lớn 
rồi.  Không còn có cái ước trẻ 
con thế nữa. 

Người nam nhìn cô cười 
tinh quái: 

- Có thực bây giờ em đã 
lớn? 

- Đúng vậy! 
Người nam vặn vẹo: 
- Thế còn những ước 

nguyện khi thấy sao băng là... 
trẻ con hay người lớn thế? 

Tiếng người nữ nghiêm 
trang nhưng vẫn không giấu 
được nụ cười tinh nghịch: 

- Dĩ nhiên là người lớn rồi.  
Ông thử đi. Thật mà!! (Reo 
lên) Ô kìa!  Hên quá, lại có một 
ngôi sao băng!!  Ước nguyện 
nhanh lên nhé! 

Việc xảy ra quá nhanh.  
Hắn bối rối... Và bằng một cử 
chỉ tự nhiên, hắn vội... làm dấu 
thánh giá.  Đầu óc trống trơn.  
Chẳng biết nguyện điều gì... 
Hắn khẽ liếc nhìn người bạn 
nhỏ. Đôi mắt nhắm hờ, khuôn 
mặt rất thành khẩn rầm rì điều 
gì hắn chẳng nghe rõ... 

Ngày.…tháng….năm…. 
Huyễn  
Huyễn ư? Trong đời sống, 

đôi khi tôi có cảm giác như nó 
chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng 
vấn đề là tôi vẫn còn đang 
"sống-rất-thật" trong giấc mơ 
ấy, mà trong đó nó hội đủ 
những buồn, vui, thương nhớ, 
hạnh phúc, khổ đau và lòng hổ 
thẹn... 

Hình như tôi đang rơi vào 
một hố thẳm của sự chán 
chường không có đáy. Tệ hơn 
nữa, trong tôi, một nỗi thất 
vọng nhóm lên như một ngọn 
lửa lớn. 

Thật là một điều khủng 
khiếp khi tôi trực nhận ra rằng, 
đối tượng của sự thất vọng đó 
chính là tôi... 

Ngày….tháng….năm…. 
Vọng niệm 
Chưa bao giờ cô cảm thấy 

bơ vơ như lúc này.  Hình như 
chẳng có ai hiểu được cô.  
Buồn ư? Hình như không.  Chỉ 
là vì cô có cảm tưởng mình 
đang mất dần đi những người 
thân. Hoặc, vẫn còn đó nhưng 
họ không thể hiểu được mình. 

Có phải cô đang bắt đầu 
vào một cuộc hành trình cô 
độc, trong đó chỉ có chính mình 
làm điểm tựa? Chao ôi, điểm 
tựa ấy đã bị lung lay tận gốc rễ 
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bởi niềm thất vọng vô biên.  
Này. Đừng để cho những vọng 
tưởng điên đảo khuynh loát tâm 
tư chứ? Án Ma Ni Pat Mê Hùm. 
Kéo tâm về một mối. Ừ, sao 
mọi sự lại có thể xảy ra một 
cách tự nhiên thế nhỉ? Nam mô 
A Di Đà Phật.  Nắm lấy hơi thở 
nghe.  Hình như hơi thở vào có 
lẽ dài hơn hơi thở ra. Thở ra 
nè, nhè nhẹ, nhè nhẹ, nhè nhẹ 
thôi........ Kéo dài hơn một chút 
có được không? 
Ummanipadmehum.  Tất cả 
phải như một lễ nghi.  Hùm. 
Vậy mà mình có thực hiện được 
đâu? Ờ.  Có lẽ không nên quá 
khe khắt với mình như thế.  Có 
gì phải suy nghĩ chứ? Án Ma Ni 
Pat Mê Hùm. Hình như Ngài 
Quán Thế Âm đang nhìn kìa. 
Um Mani Padme Hum. Ô, nụ 
cười của Ngài mới bao dung 
làm sao. Ủa.  Cần phải mua 
health Ins. càng sớm, càng tốt. 
Á... Lại mất hình ảnh Ngài 
Quán Thế Âm rồi! Mà sao kỳ.  
Sao cứ để niềm thất vọng trụ 
vào tâm mãi thế? Quên đi nghe.  
Làm lại từ đầu.  Được mà. Vì 
anh đã hứa như thế.  Um Mani 
Padme Hum.... Um Mani 
Padme Hum... 

Ummanipadmehum.....Um
manipadmehummm..... 
Ummanipadmehummmmmmm
mmmmm 

Có cần phải khóc không? 
Ừ. Khóc đại đi! Có lẽ nên để 
cho "ngôn ngữ" tuyệt vời ấy kể 
lể một lúc cho thỏa... 

Khi cô bước ra đường.  
Mới biết rằng trời đang có một 
cơn mưa.  Rất nhẹ. 

Ngày….tháng….năm…. 
Hoa trăng 
Anh là trăng đáy nước, 
Chỉ cách một mặt hồ  
Đêm qua,  
Mưa về muộn... 
Bóng vỡ...  
Ngàn sao trôi... 
Đây  
Tờ kinh Bát Nhã  
Ngàn đời một chữ Không  
Lá Bồ Đề em lượm, 
Thơm ngát mùi mật ong... 
(BC)  
Hoa-trăng hay trăng-hoa 

nhỉ?  Tiếng Việt cũng nhiều 
chữ... đa đoan... 

Có phải Hoa-Trăng là 
những gì hồn nhiên, trong sáng 
từ bản thể Nhất Như ấy?  
Còn Trăng-Hoa là sự biến dạng 
của Hoa Trăng. 
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Nó đã bị phổ trên đó đầy 
những vọng tình, vọng tưởng. 

Từ đó, một mê đồ ảo phố 
bắt đầu xuất hiện... 

Ngày….tháng….năm….. 
Bước Thời gian 
Thời gian không có hình 

tướng.  Vì không có hình tướng 
nên ít ai nhận ra được sự hiện 
diện của nó. Nó núp trong Hư 
không, bí mật và yên lặng.  Nó 
thường đánh lừa những kẻ nhẹ 
dạ (như tôi) nghĩ rằng:  Thời 
gian chỉ là một ý niệm. Tuyệt 
nhiên, nó không hề hiện 
hữu...  Nhưng dẫu có khôn 
ngoan cách mấy, có núp thật 
kín trong Hư không, nó lại rất 
vụng về, ngây thơ bằng 
cách thường để lại những dấu 
tích trên con đường nó đi qua. 

Tôi nhìn được dấu tích Thời 
gian trên lưng còng của  Mẹ, 
qua hàm răng móm mém, với 
tính tình dễ buồn, dễ giận như trẻ 
thơ, qua sự biến đổi rất nhanh ở 
đứa cháu gái, mới hôm nào nó 
còn nhõng nhẽo, đòi kẹo, khóc 
la, và chạy lung tung phá phách, 
bây giờ đã biết trang điểm, hẹn 
hò với những người bạn cùng 
lứa. Thời gian cũng không quên  
cái cây Ngọc Lan ngày càng cằn 
cỗi trước sân chùa... 

Và, hiển nhiên, nó cũng 
chẳng bao giờ quên tôi.  Tôi 
cũng nhìn thấy nó trên mái 
tóc mình.  Sáng nay chải tóc, 
tôi bắt đầu thấy một vài sợi tóc 
bạc lạc loài, ngơ ngác nằm núp 
trong đám tóc đen... 

Thời gian.... 
Nó hiện diện mọi nơi, 

mọi chốn.  Chẳng chừa ai.  Nó 
ung dung, tự tại như một vị 
vua.   
Một vị vua không ngai, không 
hình tướng.... 

Ngồi nghĩ lan man.  Tôi lại 
còn cho rằng, con đường mà 
Thời gian thường đi, không 
phải là một con đường thẳng 
tắp.  Mà nó lại còn mang tính 
chất của một con đường cong 
cong. Này nhé, nó đi từ Hiện 
tại tới Tương lai, rồi lại len lén 
trở về Quá khứ, gom góp 
những dữ kiện làm hành 
trang để bước vào một Hiện tại 
mới.  Một chu kỳ mới.  Một đời 
sống mới... 

Ấy thế, Thời gian chẳng 
ngừng nghỉ bao giờ.  Trừ phi.... 

Trừ phi... 
À.  Tôi phải ngừng lại và 

không nên nói tiếp.  Vì đó là 
một điều bí mật...³ 
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Toâi ru toâi giöõa muøa xuaân 
Thoaûng nhö tieáng meï trong ngaàn gioït möa 
Ru toâi, ru töï ngaøn xöa 
Ngaân nga moät tieáng chuoâng chuøa meânh mang 
Ru toâi "chôùp beå möa ngaøn" 
Ca dao coøn ñoù ñoø ngang ai chôø? 
Ru toâi vaøo nhöõng vaàn thô 
Cho hoàn phieâu laõng beán bôø "Saéc - Khoâng" 
Lôøi ru qua heát muøa ñoâng 
Caønh ñaøo ñaõ heù nuï hoàng ñoùn xuaân 
 
Ru vui xa, ru buoàn gaàn 
Lôøi ru giöõa coõi Hoàng traàn ña ñoan 
Muoán gom maây nuùi, gioù ngaøn 
Tìm caâu luïc baùt muoän maøng ru toâi 
AØ ôi! goùc beå chaân trôøi 
AØ ôi! moät chieác thuyeàn troâi nhaït nhoøa 
 
Boãng ñaâu töø choán thaúm xa 
Coù con coø traéng bay qua caùnh ñoàng 
Coù doøng soâng traûi meânh moâng caâu hoø 
 
Vaø toâi thao thöùc ñôïi chôø 
Moät lôøi ru giöõa ñoâi bôø ñuïc trong. 
 
Diệu Hằng 
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soáng vôùi 

22  
 

LTS:  Ông Gil Frondal tu tập theo 
đạo Phật hơn hai mươi lăm năm, 
và đã hành trì theo cả hai truyền 
thống Bắc tông và Nam tông.  Ông 
đã từng xuất gia và tu tập theo 
truyền thống thiền Tào Động của 
Suzuki Roshi, và được truyền Pháp 
(dharma transmission) vào năm 
1995. Và ông cũng đã tu tập theo 
truyền thống Vipassana của Phật 
giáo Nguyên thuỷ, dưới sự hướng 
dẫn của Ngài U Pandita.  Từ năm 
1990, Frondal trở thành vị Giáo 
thọ sư thường trú tại Trung tâm 
thiền Insight Meditation Center tại 
Mid-Peninsula ở thành phố 
Redwood, California. 

Trong bài phỏng vấn dưới 
đây, ông Gil Frondal có chia sẻ về 
kinh nghiệm thực tập của mình 
theo hai truyền thống Zen và 
Vipassana.  Ông nói về những 
khác biệt cũng như sự hỗ tương 
lẫn nhau của hai truyền thống 
này. Và ông cũng chia sẻ những 

nhận xét của mình về vấn đề 
truyền dạy Phật pháp ở phương 
Tây, những đổi mới và sự khác 
biệt của Phật giáo Hoa Kỳ.  Theo 
nhận xét của ông, người Tây 
phương cũng cần nên học hỏi 
thêm về truyền thống và văn hóa 
Phật giáo ở Á châu, vì nó có thể 
giúp cho sự tu học của họ được 
thêm phần sâu sắc. 

Hoằng Pháp xin gửi đến các 
bạn bài phỏng vấn đăng trên tạp 
chí Phật học Tricycle, ông Frondal 
chia sẻ về những kinh nghiệm thực 
tập của mình trong hai truyền 
thống Zen và Vipassana, qua bản  
dịch của Hiện Trú. 

Hỏi:  Ít có người nào lại là 
vị Thầy hướng dẫn thiền cho cả 
hai truyền thống Zen và 
Vipassana cùng một lúc.  Vì ông 
bắt đầu tu tập theo truyền thống 
Zen trước, nên ông có thể kể lại 
ông đã đến với pháp môn Zen 
như thế nào không? 
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Gil Frondal:  Tôi bắt đầu 
chú ý đến đạo Phật khi còn ở Đại 
học, khi tôi đang theo học ngành 
Khoa học Môi Trường 
(environmental science).  Trong 
thời gian ấy tôi quan tâm về vấn 
đề làm sao để đối phó lại với sự 
thoái hóa của môi trường, và tìm 
hiểu những đóng góp của chúng 
ta trong vấn đề này. Việc này đã 
đưa tôi bước sâu vào những tư 
tưởng của Đông phương – nhất 
là của Trung Hoa, đạo Lão – nó 
mang lại một mô hình hoàn toàn 
khác biệt về mối tương quan 
giữa con người với thiên nhiên. 

Tôi bắt đầu đọc những bài 
viết của Alan Watts và những 
sách về Phật giáo, và tôi cảm 
thấy rất phấn khởi, vì chúng 
dường như mang lại cho tôi 
những câu trả lời mới lạ.  Rồi 
một năm sau, tôi đọc được quyển 
Thiền Tâm Sơ Tâm của Thiền sư 
Suzuki, và rất thích.  Tôi cảm 
thấy như là nó trình bày một 
quan niệm sống mà tôi đang 
theo, mặc dù không hề ý thức 
đến.  Và tôi cũng chú ý đến sự 
quan trọng của việc ngồi thiền 
mà quyển sách này nhấn mạnh.  
Mặc dù trong thời gian này tôi 
đã bỏ học Đại học và đang sống 
trong một cộng đồng tâm linh, 
nhưng dường như chưa bao giờ 
ngồi thiền. 

Cũng chính ở nơi này mà tôi 
đã khám phá ra quyển Thiền 
Tâm Sơ Tâm.  Sau đó, khi vừa có 
dịp, tôi liền đi đến thiền viện San 
Francisco Zen Center của Thiền 
sư Suzuki Roshi.  Nơi đây tôi 
học zazen, tức phương pháp ngồi 
thiền.  Tôi rất thích lối thực tập 
zazen này và công phu rất 
chuyên cần.  Dần dà, tôi muốn 
mang phương pháp ngồi thiền ấy 
vào trong đời sống hằng ngày 
của mình.  Từ đó tôi xuất gia và 
trở thành một tu sĩ, mỗi lúc tôi 
càng bước sâu hơn vào con 
đường của đạo Phật. 

Hỏi:  Thế thì ông bắt đầu 
thực tập pháp môn Vipassana 
như thế nào? 

Gil Frondal:   Sau bảy năm 
tập thiền theo truyền thống Zen ở 
Hoa Kỳ, tôi lại tiếp tục sang tu 
tập trong một thiền viện ở Nhật 
Bản.  Trong thời gian ở đây, tôi 
phải ra khỏi nước để xin lại hộ 
chiếu mới.  Và tôi sang Thái 
Lan.  Trong khi chờ đợi được 
cấp hộ chiếu mới, tôi đi đến một 
thiền viện ở ngoại ô Bangkok. 
Tôi tò mò muốn biết ở đây người 
ta hành thiền theo truyền thống 
Nguyên thủy như thế nào.  Tôi 
thực tập theo lời hướng dẫn của 
vị sư cả, và lúc đó lại ngay vào 
một khóa tu thiền tập Vipassana 
tích cực. Vì lúc ấy hộ chiếu của 
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tôi cũng phải mất ít nhất mười 
tuần mới xong, nên khóa tu im 
lặng Vipassana đầu tiên của tôi 
cũng kéo dài hết mười tuần.  
Trong khóa tu ấy tôi có được 
một định lực rất mạnh, nó giúp 
tôi tiếp xúc được với cái mà tôi 
chỉ có thể diễn tả là những yếu tố 
cốt lõi của tâm mình, và nó thúc 
đẩy tôi muốn tiếp tục đi sâu hơn.  
Một năm sau, tôi trở lại Thái Lan 
và Miến Điện, và tôi tinh chuyên 
tu tập theo truyền thống 
Vipassana thêm trong vòng một 
năm rưỡi. 

Hỏi:  Sau nhiều năm thực 
tập theo truyền thống Zen, khi 
đổi sang Vipassana ông nhận 
thấy như thế nào? 

Gil Frondal:   Bản chất của 
Vipassana là chánh niệm, hay là 
sự thực tập có mặt và ý thức rõ 
ràng với những gì đang xảy ra 
trong giờ phút hiện tại. Thật ra 
chánh niệm cũng là một phương 
thức mà ta có thể thực tập trong 
nhiều truyền thống khác nhau.  
Và trong khuôn khổ giáo lý của 
Vipassana mà tôi tiếp xúc ở Á 
châu thì đây là một pháp môn có 
mục tiêu rõ rệt.  Ngài U Pandita, 
vị Thầy Miến Điện của tôi, rất 
cứng rắn và cương quyết trong 
vấn đề đi đến Niết-bàn, đạt được 
những tuệ giác và các quả vị tu 
chứng.  Nếu như tôi là một thiền 

sinh mới, tôi chắc chắn là mình 
không thể nào sống sót được 
trong môi trường ấy đâu!  Có lẽ 
tôi sẽ bị mắc kẹt trong những 
hoài bão và sự tự phê phán của 
mình.  Nhưng nhờ năm tháng tu 
tập theo truyền thống Zen, tôi đã 
thực tập hoàn toàn chấp nhận 
những gì có mặt trong giây phút 
hiện tại.  Tôi thích ứng rất mau 
và không dễ bị nản lòng.  Trong 
khi vẫn cố gắng hết sức mình để 
theo sát lời hướng dẫn thực tập 
Vipassana, ngay khi ấy tôi vẫn 
thấy rằng, sự thực tập 
shikantaza, chỉ quản đả tọa, chỉ 
cần ngồi an nhiên thôi, cũng đã 
giúp ích cho tôi rất nhiều. 

Hỏi:  Thực tập theo hai 
truyền thống khác nhau như vậy 
có mang lại một sự xung đột nào 
cho ông không? 

Gil Frondal:   Lúc đầu tôi 
cũng hơi vất vả khi cố gắng phối 
hợp giữa một truyền thống Zen, 
chủ trương rằng tu chứng nhất 
như, thực hành với chứng ngộ là 
một, với lại truyền thống của 
Nguyên thủy, chủ trương rằng ta 
phải cố gắng tu tập bây giờ để 
đạt được sự chứng ngộ về sau.  
Nhưng sau cùng, tôi khám phá ra 
rằng hai phương pháp này không 
những chúng hỗ tương cho nhau, 
mà còn được xem như là hai mặt 
của cùng một đồng tiền.  Thiền 
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Tào Động dạy cho tôi chú ý đến 
bản chất thanh tịnh của mỗi giây 
phút hiện tại trong tiến trình ngồi 
thiền.  Thiền Vipassana dạy cho 
tôi rằng, tiến trình ấy sẽ mang 
đến cho ta một sự tự do rộng lớn, 
mặc dù ta không hề xem đó làm 
một mục tiêu. 

Trong khi thực tập 
Vipassana tôi ý thức rằng, thái 
độ chấp nhận chính mình và 
những gì xảy ra trong giây phút 
hiện tại, mà tôi học từ Zen, tự nó 
cũng là một tác ý cho sự giải 
thoát.  Hiểu vậy, tôi thấy mình 
không cần phải đặt một mục tiêu 
để cố gắng buông bỏ những 
chướng ngại cho tác ý tự nhiên 
ấy.  Và một trong những khó 
khăn tôi gặp phải trong thiền Zen 
là một thái độ tự mãn nguyện – 
một sự chấp nhận hơi dễ dãi và 
thoải mái.  Thái độ ấy khiến tôi 
thiếu một sự thúc đẩy để cố gắng 
nhìn sâu hơn, để thấy rằng mình 
cũng vẫn còn nắm bắt và chống 
đối thực tại một cách rất vi tế.  
Và thiền Vipassana, nhờ nhấn 
mạnh vào việc nhìn rõ những gì 
đang xảy ra trong giờ phút hiện 
tại, giúp tôi thoát ra khỏi trạng 
thái tự mãn ấy. 

Hỏi:  Ông có mang những 
yếu tố của Zen vào phương pháp 
dạy Vipassana của mình không? 

Gil Frondal:   Trong truyền 

thống Zen, tôi nhấn mạnh rằng 
mỗi giây phút ta thực tập chánh 
niệm là mỗi giây phút toàn vẹn, 
tự chính nó là đầy đủ và hạnh 
phúc.  Tôi khuyến khích các 
thiền sinh nên nhìn sâu hơn để 
nhận diện những gì đang ngăn 
chận không cho ta kinh nghiệm 
được về chúng.  Tôi dạy họ rằng, 
cái cứu cánh phải được biểu hiện 
ngay trong cái phương tiện, tức 
sự thực tập của mình.  Nếu mục 
tiêu của ta là muốn được an lạc, 
thì sự thực tập của ta cũng phải 
có biểu hiện một chút an lạc nào 
đó.  Muốn có tâm từ, hãy thực 
tập tâm từ.  Nếu muốn trở nên 
rộng lượng, hãy thực tập rộng 
lượng.  Nếu muốn có tự do, thì 
đừng để những hình thức thực 
tập hay sự chứng ngộ trở thành 
những đối tượng nắm bắt. 

Hỏi:  Có những yếu tố nào 
trong truyền thống Vipassana 
mà ông cảm thấy xung đột với 
mình không? 

Gil Frondal: Tôi hơi có chút 
vấn đề với giáo pháp về Tam 
pháp ấn trong truyền thống 
Nguyên thủy: vô thường, khổ và 
vô ngã.  Khi tu tập ở Thái Lan và 
Miến Điện, tôi hơi khó chịu về 
việc giáo pháp ấy được dùng như 
những giáo điều nền tảng trong 
hầu hết tất cả các bài pháp thoại.  
Tôi hơi khó chịu khi cứ phải 
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nghe đi nghe lại mãi về ba đặc 
tính này của sự sống vô thường, 
khổ và vô ngã.  Tôi có cảm 
tưởng rằng chúng chỉ là những 
giáo điều hay quan điểm mà 
người ta chấp nhận, không phải 
vì họ có tuệ giác về chúng, mà là 
vì họ đã được dạy đi dạy lại như 
thế!  Tôi không tin vào việc ta 
nên chấp nhận một giáo điều nào 
mà không phải bằng tuệ giác của 
chính mình. 

Hỏi:  Có phải ý ông nói là 
chấp nhận một quan điểm nào 
đó mà mình không hiểu thấu 
hết? 

Gil Frondal:  Ý tôi nói tuệ 
giác không phải là một quan 
điểm.  Vì tôi xuất thân từ truyền 
thống Zen nên tôi có một sự ngờ 
vực về các quan điểm.  Trong 
truyền thống Zen chúng tôi phá 
đổ hết bất cứ một quan điểm nào 
ta áp đặt lên trên những kinh 
nghiệm của mình. 

Hỏi:  Ông có vấn đề gì với 
giáo pháp về Tam pháp ấn này? 

Gil Frondal:  Tôi đã không 
thể nào hoàn toàn hiểu hết được.  
Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta nhìn rõ 
ta sẽ thấy mọi vật đều vô thường.  
Những ngọn núi là vô thường, 
điều đó tôi chấp nhận được.  
Nhưng nếu bảo rằng những ngọn 
núi phải chịu khổ đau thì tôi thấy 
hơi khó hiểu. Và cho rằng những 

ngọn núi "không có một cái ngã" 
cũng không có nghĩa lý gì nhiều 
lắm đối với tôi.  Giáo pháp về tất 
cả đều vô thường, nếu ta phân 
tách và giải thích ra thì nó rất là 
dễ hiểu, nhưng tôi thấy dầu sao 
đó vẫn chỉ là một quan niệm 
suông, mà không có một chứng 
nghiệm cá nhân nào sâu sắc hết. 

Cuối cùng, tôi quyết định 
rằng mình chỉ có thể hiểu ba đặc 
tính ấy như là một sự diễn tả về 
tự tánh của những kinh nghiệm 
của ta về thế giới chung quanh.  
Có rất nhiều vấn đề trong việc ta 
cho rằng mình biết thực tại thật 
sự là gì, và phải như thế nào.  
Tôi không nhìn thấy đạo Phật 
như là một hình thái mới của 
khoa Vật lý.  Mà tôi thấy chánh 
niệm phơi bày cho tôi thấy được 
mình đã nhận thức thế giới này 
như thế nào. 

Hỏi:  Như vậy thì ba đặc 
tính trong Tam pháp ấn ấy có 
những giá trị gì? 

Gil Frondal:  Khi sự thực 
tập Vipassana được sâu sắc, ba 
đặc tính ấy sẽ trở nên rất hiển 
nhiên.  Nhưng chúng không phải 
là kiến thức, một sự hiểu biết mà 
ta áp đặt vào, chúng trở thành 
một kinh nghiệm rất rõ rệt và nổi 
bật.  Nó rất là trực tiếp và ngay 
trước mắt ta. Và tuệ giác này sẽ 
có năng lực giúp tâm ta bớt đi 
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những dính mắc.  Khi ta kinh 
nghiệm được rằng, không có gì 
là lâu bền và cố định để nắm bắt, 
tâm ta sẽ dần dà không còn bị 
dính mắc nữa. 

Hỏi:  Ông có thể nói thêm về 
vấn đề quan điểm với lại tuệ giác 
không? 

Gil Frondal:  Trong thời 
gian còn ở Đại học, tôi thấy 
mình có khuynh hướng bám chặt 
vào những kiến thức và quan 
điểm, mà không hề mang chúng 
ra thử lại với những kinh nghiệm 
hoặc các chứng cớ khác. Ở Đại 
học UC Davis, tôi theo khoa 
Nông học, một ngành chuyên 
môn về sự chăm sóc và quản lý 
cách trồng trọt và mùa màng.  Là 
một người có chủ trương bảo vệ 
môi sinh rất mạnh, tôi có những 
quan điểm rất cứng rắn về vấn đề 
trồng trọt hữu cơ (organic 
farming) với lại lối trồng trọt 
theo cách bình thường.  Nhưng 
khi tôi có dịp học hỏi thêm về 
những môn khoa học của đất đai, 
mùa màng, và phân bón, tôi thấy 
rằng những quan điểm của tôi 
quá khái quát và sơ sài.  Và có 
nhiều điều lại hoàn toàn rất là sai 
lầm.  Vậy mà tôi đã bám chặt 
vào chúng như là một chân lý 
vậy.  Kinh nghiệm này đã giúp 
tôi trở nên thật sự biết khiêm tốn 
hơn.  Vì vậy, khi bước chân vào 

học Phật, tôi cũng rất để ý và 
không muốn mình lại bị sa vào 
cái bẫy ấy.  Tôi cũng thấy rằng, 
trong đạo người ta rất dễ có 
khuynh hướng đem suy diễn một 
cách tổng quát, và không chịu 
nhìn sâu sắc.  Và tôi không 
muốn mình bị vướng vào lỗi lầm 
đó một lần nữa. 

Hỏi:  Và ông làm thế nào để 
tránh được việc ấy? 

Gil Frondal:  Theo tôi thì 
học hỏi sâu sắc thêm về giáo lý 
và kinh điển có thể giúp mở rộng 
thêm phần tri thức của ta rất 
nhiều.  Nó giúp tôi thấy được 
mình đang nắm giữ những quan 
điểm nào, tôi có những sự suy 
diễn nào về giáo lý, và bên dưới 
chúng là những giả định gì.  Tôi 
dựa trên thẩm quyền nào để cho 
rằng một điều nào đó là sự thật?  
Những câu hỏi ấy xuất phát từ 
truyền thống Zen của tôi, trong 
đó ta không được bị mắc kẹt vào 
bất cứ một quan điểm nào. 

Khi hướng dẫn các thiền 
sinh, tôi cố gắng nhìn sâu xem 
họ đang nắm bắt vào một quan 
điểm nào.  Quan điểm ấy có 
thích hợp không?  Và có phải 
đây là lúc để tôi có thể giúp họ 
thoát ra khỏi quan điểm ấy 
không? 

Hỏi:  Nhưng đôi khi ông 
cũng có một lối dạy có vẻ hơi dễ 
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dãi quá.  Như là khi tóm tắt giáo 
lý về Tứ Diệu Đế, ông viết "Sự 
có mặt của hạnh phúc, và 
nguyên nhân của hạnh phúc."  
Tại sao lại có công thức mới đó?  
Nó có yếu ớt quá chăng? 

Gil Frondal:  Công thức đó 
chắc chắn không phải là một 
định nghĩa dứt khoát của Tứ 
Diệu Đế.  Nhưng kinh nghiệm 
của tôi thì đôi khi trong đạo Phật 
người ta hơi quá nghiêm trọng 
trong vấn đề tu tập.  Đôi khi lại 
còn là hơi khắc khổ nữa.  Họ cứ 
chú trọng tìm kiếm những dính 
mắc, những nắm bắt của mình và 
tìm mọi cách buông bỏ.  Và sự tu 
tập của họ vì vậy mà cũng trở 
nên quá nặng nề.  Nếu ta có thể 
nhớ rằng hạnh phúc và an lạc 
cũng là một phần của sự tu tập, 
ta sẽ không bị sa vào chiếc bẫy 
ấy.  Và sự tu tập của mình nhờ 
vậy cũng sẽ được dễ dàng hơn. 

Hỏi:  Trong thời đại ngày 
nay, mọi người từ các Giám đốc 
doanh nghiệp cho đến những 
nhân vật chơi thể thao, nhận 
thấy thực tập chánh niệm – hay 
thiền quán – mang lại cho họ 
nhiều lợi ích.  Và thường thì chữ 
đạo Phật lại hoàn toàn bị loại bỏ 
ra ngoài sự thực tập ấy.  Ông 
thấy điều ấy có một sự nguy hại 
nào không?  Ví dụ, có gì ngăn 

chặn một vị Giám đốc một doanh 
nghiệp, CEO, thực tập chánh 
niệm như là một phương tiện 
giúp gia tăng lợi nhuận cho 
mình, thay vì một mục tiêu đạo 
đức hay từ bi nào khác? 

Gil Frondal:  Thật ra tôi 
cũng không chắc phải trả lời câu 
ấy như thế nào, nhưng ta hãy 
nhìn nó dưới khía cạnh này: đối 
với tôi, thì thiền Vipassana và 
thực tập chánh niệm là một pháp 
môn rất mạnh mẽ và hiệu quả.  
Tôi rất vui khi thấy chúng đã 
giúp ích cho mọi người tùy theo 
nhu cầu của họ.  Có rất nhiều 
người không quan tâm đến đạo 
Phật và họ cũng không đi theo 
con đường Bát chánh đạo.  Tôi 
cũng không có ý muốn cải đổi 
họ.  Điều mà tôi muốn làm đây 
là mang sự thực tập của đạo Phật 
đến với tất cả mọi người, mọi 
tầng lớp và giới thiệu sự ích lợi 
của nó có thể áp dụng cho mọi 
giới khác nhau. 

Tôi thực tập theo tinh thần 
Bồ-tát trong truyền thống Zen:  
Nguyện làm vơi bớt khổ đau của 
tất cả mọi người.  Tôi không bao 
giờ từ chối bất cứ một ai đến với 
Trung tâm của chúng tôi và 
muốn tiếp nhận những gì tôi có 
thể giúp được, như là: thiền tập, 
Phật pháp, một nơi ngồi thiền và 
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một cộng đồng thực tập chung 
với nhau.  Có người dành hết cả 
cuộc đời mình cho sự thực tập 
Phật pháp.  Có người tham dự 
những khóa thiền nhiều ngày, 
nhiều tháng, và họ còn đi sang Á 
châu để xuất gia trở thành tu sĩ.  
Một bên thì Trung tâm của 
chúng tôi luôn chú tâm và hỗ trợ 
cho những người này.  Và một 
bên kia là cố gắng giúp đỡ cho 
những người trong các tầng lớp 
khác của xã hội.  Họ là những 
người có những cuộc sống căng 
thẳng, có những khó khăn đối 
phó với cuộc sống, và rồi họ tình 
cờ có dịp tìm đến Trung tâm của 
chúng tôi.  Và tôi rất hoan hỷ vì 
đã trao cho họ những phương 
thức thực tập mà có thể giúp ích 
được cho họ.  Họ không nhất 
thiết phải trở thành những Phật 
tử.  Nếu như họ chỉ muốn sống 
hạnh phúc hơn, tôi sẽ cố gắng 
giúp họ.  Tôi cố gắng gặp họ 
trong hoàn cảnh của chính họ. 

Người ta có thể than phiền 
về một thứ "Đạo Phật nhẹ 
nhàng" (Buddhism lite), nhưng 
tôi có niềm tin vào sự thực tập.  
Tôi có rất nhiều niềm tin vào trái 
tim của người khác.  Tôi tin rằng 
trong chúng ta bao giờ cũng có 
một xung lực cố hữu, lúc nào 
cũng muốn đẩy ta đến giải thoát 

và một tình thương lớn.  Và khi 
ta giúp người khác một cách 
chân chánh, những tánh thiện ấy 
tự chúng sẽ biểu hiện ra.  Tôi 
không cần bắt họ phải quy y 
hoặc khuyến khích họ đi theo 
một chiều hướng nào đó.  Cách 
hay nhất là ta gặp họ ngay trong 
chính hoàn cảnh của họ.  Nếu sự 
thực tập của họ quá vị kỷ, không 
chóng thì chầy họ cũng sẽ bỏ 
cuộc hoặc nhận thấy được những 
giới hạn của sự vị kỷ ấy.  Đến 
một lúc nào đó, ta không thể nào 
chỉ thực tập riêng cho chính 
mình được.  Động cơ thúc đẩy 
chúng ta trên con đường tu tập, 
một phần cũng là vì tình thương 
đối với kẻ khác nữa. 

Hỏi:  Ông thấy có vấn đề gì 
khi ta bắt đầu tu tập bằng ngồi 
thiền, như là Vipassana, thay vì 
là với những thực tập cơ bản 
như là học giáo lý, tụng kinh, tập 
nghi lễ trước hết hay chăng? 

Gil Frondal:  Không có gì là 
sai trật với việc chúng ta bắt đầu 
sự tu tập bằng thực tập ngồi 
thiền.  Nhưng ta sẽ khó giữ cho 
sự thực tập ấy được lâu bền nếu 
ta không có được những sự hỗ 
trợ khác.  Theo truyền thống thì 
sự thực tập Vipassana phải có sự 
ủng hộ và bảo vệ của giới luật, 
cộng đồng, nghi lễ, và những sự 
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thực tập khác như là quán tâm 
từ, thiền định.  Người ta cũng 
thường tổ chức những ngày hội 
vui hoặc nghi thức hành lễ, mà 
mục đích là để mang cộng đồng 
tu học lại với nhau, để thiết lập 
một môi trường nương tựa lẫn 
nhau.  Và nó cũng nhắc nhở 
rằng, ta không phải thực tập cho 
riêng chính mình, mà còn là cho 
những người chung quanh nữa. 

Tôi thấy phong trào 
Vipassana ở Hoa Kỳ có một 
khuyết điểm là nó chưa có được 
một Tăng thân vững mạnh đủ, và 
vì vậy mà có một số hành giả trở 
nên quá vị kỷ trong sự thực tập 
của mình.  Thực tập nương tựa 
vào cộng đồng, vào Tăng thân, 
và theo truyền thống, có thể giúp 
ta sửa đổi được khiếm khuyết 
này. 

Hỏi:  Ông có thể cho một ví 
dụ về một sự đổi mới nào trong 
đường lối tu tập đạo Phật ở Hoa 
Kỳ, và ông nghĩ nó có giúp ích gì 
không? 

Gil Frondal:  Một ví dụ là 
phong trào Vipassana ở Hoa Kỳ 
ngày nay thường hay nhấn mạnh 
về sự "tương quan kết nối" 
(interconnected) trong giáo lý về 
vô ngã, anatta.  Ý niệm này 
thường được nhấn mạnh nhiều 
đến nỗi người ta có thể hiểu lầm 

rằng, Giác ngộ được lý tương-
quan-kết-nối này là mục tiêu rốt 
ráo của đạo Phật.  Sự thật không 
phải vậy!  Thật ra thì đó chỉ là 
một sự nhấn mạnh riêng cho 
người Hoa Kỳ.  Theo tôi nghĩ, ý 
thức về sự nối-liền này được đưa 
ra như là một liều thuốc giải độc 
cho chủ nghĩa cá nhân 
(individualism) của chúng ta, và 
giúp chữa trị những khổ đau do 
sự chia cắt ấy gây nên. 

Đối với những người Phật tử 
ở Á châu, đặc biệt là ở Ấn Độ và 
Đông Nam Á, những giáo lý này 
rất xa lạ đối với họ.  Và có lẽ nó 
cũng không mang lại một ích lợi 
gì nhiều, vì ở Á châu họ không 
có chủ nghĩa cá nhân. Trong 
kinh điển Pāli, sự tương quan 
liên kết (interconnectedness) 
không được xem như là một giá 
trị tuyệt đối.  Sự giải thoát của ta 
không hề tùy thuộc vào một thế 
giới nối-liền nhau.  Ở chỗ này, 
hiểu được truyền thống và thế 
giới quan của Á châu, giúp ta 
thấy rõ được sự khác biệt trong 
sự truyền dạy ở Tây phương.  Và 
khi nhận thấy được sự khác biệt 
ấy rồi, chúng ta có thể tự hỏi tại 
sao lại có sự khác biệt ấy.  
Chúng ta nhấn mạnh lý tương 
quan với ý nghĩa gì đây?  Tại sao 
nó lại quan trọng đến như vậy?  
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Chúng ta cũng có thể hỏi rằng, 
sự nhấn mạnh này của chúng ta 
có đúng với nền tảng giáo lý 
Phật pháp hay không? 

Mỗi người sẽ có một câu trả 
lời khác nhau.  Có người cho 
rằng sự quan trọng hóa lý tương 
quan là một sự sai lạc của giáo 
pháp, dharma; người khác cho 
rằng nó là một sự cải tiến của 
giáo pháp.  Có một quan điểm 
cho rằng, đó là một sự truyền đạt 
chính xác của đạo Phật áp dụng 
rất thích hợp cho văn hóa Tây 
phương.  Hoặc là nó làm sáng tỏ 
thêm những khía cạnh trong Phật 
pháp mà vô tình đã bị chìm 
khuất ở Á châu. 

Tôi không quan tâm đến vấn 
đề ta nên đồng ý theo quan điểm 
nào, có lẽ mỗi quan điểm đều có 
phần đúng.  Tôi chỉ muốn hiểu 
cho sâu sắc truyền thống Phật 
giáo ở Á châu, để ta đừng tự 
đánh lừa mình, cho rằng những 
gì ta đang giảng dạy và tu tập ở 
đây là cách Phật giáo đã và đang 
được hành trì từ xưa đến nay. 

Hỏi:  Nếu như ta chấp nhận 
một cái ngã tương quan liên kết 
này (interconnected self), thì có 
phải chăng cái ngã tương quan 
ấy cũng vẫn cần được xem xét 
lại như cái ngã cá nhân 
(individual self) chăng ? 

Gil Frondal:  Tôi hy vọng là 
như vậy!  Cho rằng cái ngã ấy là 
một với tất cả vạn hữu hay là 
"cái ngã không độc lập" thì nó 
vẫn là một ý niệm về cái ngã.  
Người ta rất dễ chấp vào một 
kinh nghiệm sâu sắc nào đó như 
là mục tiêu của sự tu tập, hoặc 
liên kết kinh nghiệm ấy với lại 
một ý niệm về cái Tôi.  Nhận 
diện được sự liên kết mật thiết 
giữa mọi sự sống là một cảm 
nhận rất mãnh liệt.  Nhưng nếu 
ta cho đó là cứu cánh là ta đã tự 
dối lừa mình, vì sự giải thoát 
phải vượt ra hết mọi những kinh 
nghiệm nào còn điều kiện.  
Chứng nghiệm được sự tương 
quan giữa mọi vật là một kinh 
nghiệm rất kỳ diệu, nhưng dầu 
sao thì nó vẫn còn bị điều kiện. 

Một lời dạy trong đạo Phật 
là bất cứ một quan điểm nào mà 
ta có về tự tánh của cái ngã, cho 
dù là cái ngã độc lập hay tương 
quan, thì vẫn chỉ là một ý niệm 
mà thôi, chưa phải là sự giải 
thoát rốt ráo.  Vì vậy mà tôi 
thường hay nhấn mạnh về sự 
thực tập chánh niệm, một cái 
nhìn thẩm thấu không biện luận, 
thay vì là những suy tư và phân 
tách.  Ta phải thực tập một chánh 
niệm không suy diễn, bằng một 
kinh nghiệm trực tiếp. 
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Hỏi:  Ông có lạc quan về 
tương lai của Phật giáo ở Hoa 
Kỳ chăng? 

Gil Frondal:  Có chứ!  Tôi 
rất lạc quan khi tôi nghĩ đến 
những cộng đồng tu học đang 
mỗi lúc một bành trướng.  Tôi 
cũng rất phấn khởi khi thấy 
những hành giả từ nhiều truyền 
thống khác nhau có thể trao đổi 
và học hỏi lẫn nhau.  Và dù vậy, 
tuy chúng ta học hỏi lẫn nhau, 
nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta 
cũng sẽ giữ cho các truyền thống 
vẫn được riêng biệt.  Tôi là vị 
Thầy của hai truyền thống Zen 
và Vipassana, và tôi nghĩ điều 
quan trọng là chúng ta đừng bao 
giờ pha trộn hai truyền thống lại 
và làm thành một.  Mỗi cái có 
một nét đơn nhất và cá biệt.  
Chúng bắt nguồn từ những thế 
giới quan khác nhau.  Mỗi truyền 
thống có những tuệ giác và 
đường lối khác nhau về giáo 
pháp.  Tôi mong muốn những 
truyền thống cùng có mặt hài 
hòa với nhau, trở thành những 
tấm gương soi lẫn nhau, để giúp 
ta đi sâu hơn vào truyền thống 
của chính mình. 

Hỏi:  Nhưng ông là một ví 
dụ rất cụ thể của một người Tây 
phương được tiếp xúc và hành 

trì nhiều hơn là một truyền thống 
của đạo Phật.  Và có thể nào ta 
tránh được khỏi vấn đề chúng 
ảnh hưởng và nhồi nắn lẫn nhau 
chăng? 

Gil Frondal:  Tôi rất hoan 
hỷ với sự ảnh hưởng bởi hai 
truyền thống của mình.  Nhưng 
tôi không hề muốn những truyền 
thống hòa nhập chung lại với 
nhau thành một hình thức hỗn 
hợp, không rõ ràng.  Là một vị 
Thầy của hai truyền thống, tôi 
bao giờ cũng rất cẩn thận về việc 
duy trì sự khác biệt ấy.  Đối với 
người chỉ theo một truyền thống 
thì họ có thể dễ dàng áp dụng và 
vay mượn từ những truyền thống 
khác mà không có gì lo ngại hết.  
Nhưng tôi thì phải quan tâm, vì 
tôi không muốn biến Vipassana 
thành một hình thái mới của Zen, 
cũng như biến Zen thành một 
hình thái mới của Vipassana.  
Chúng có những sự khác biệt và 
tôi tôn trọng sự khác biệt ấy.  Và 
tôi cũng rất biết ơn là nhờ ở cả 
hai truyền thống mà tôi thấy 
mình được trở nên giàu có 
hơn.³ 

Nguyên tác: 
Living two traditions 
Gil Frondal 
HIỆN TRÚ  dịch
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Nụ tầm xuân của ai 
ửng thơm màu nắng 
lung linh giọt trinh nguyên đại ngàn 
nở xanh khát vọng 

Người nghệ sĩ chỉ dám nói yêu  
bằng ngữ ngôn bé bỏng 

thầm thì hoa cỏ đam mê 
tia mắt đuối dài theo suối tóc lê thê 

Xanh xao ngày thành phố 
cuộc tồn sinh vẫn héo gầy đau khổ 
từ giọt dương gian sạch đến vô trùng 

Nụ tầm xuân của tôi 
đẹp ngưỡng vô cùng 
vói tay không tới bầu trời xanh huyền thoại 
nên suốt đời mê mải 
rạo rực mùa thơm. 

PHAN THÀNH MINH 






