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AM
2/ Các pháp vô ngã (skt: 

nirātmānaḥ sarva-dharmāḥ), 
còn gọi là các pháp vô ngã ấn, 
hay gọi tắt là vô ngã ấn, nói 
chung là chỉ cho tất cả các pháp 
hữu vi cùng vô vi đều không có 
ngã, vì chúng sinh không hiểu rõ 
chúng là không có ngã nên đối 
với tất cả các pháp cưỡng lập có 
chủ thể, có bản ngã, có cá thể, 
rồi chấp vào chúng cho là thật 
hữu, thường trụ nên càng ngày 
chúng ta càng nuôi lớn bản ngã 
vô minh tà kiến này; cho nên 
đức Đạo sư mới nói là không có 
ngã, với mục đích là phá chấp 

ngã của chúng ta. Nói tóm lại, 
chư pháp ở đây chỉ cho các pháp 
hữu vi và vô vi. Chúng không 
có bất cứ một thực thể cá biệt 
nào hết, chúng hiện hữu được 
là nhờ nhân duyên mà sinh ra, 
hỗ tương nhau mà hiện hữu tồn 
tại. Chúng thật không có tự thể 
hay thể tánh nào ngoài một sự 
hiện hữu giả hợp khi duyên hội 
đủ. Cho dù pháp hữu vi có tác 
dụng, nhưng chúng không tồn 
tại mãi mãi; riêng pháp vô vi tuy 
là thường hằng vĩnh viễn, song 
chúng lại không có tác dụng. 
Do đó, trên mặt tướng thì sự 

pháp ấn THÍCH ĐỨC THẮNG

PHẬT PHÁP CĂN BẢN
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hiện hữu của chúng là pháp giả 
hợp, nhưng về mặt tánh chúng 
là không tánh, rốt cùng tất cả 
đều là pháp vô ngã. Các pháp 
vô ngã là một trong ba pháp 
ấn, hay còn gọi là chư pháp vô 
ngã ấn. Mục đích trọng yếu của 
giáo nghĩa này là nhằm thẩm 
định những kinh điển hiện tồn 
có đúng với giáo nghĩa của đức 
Phật hay không? Và cuối cùng 
dùng nó để ấn chứng. Như kinh 
Trường A-hàm quyển 1, Đ. 1, 
trang. 0009b, đức Phật dạy:
 “Nhược học quyết định pháp 
Tri chư pháp vô ngã, 
Thử vi pháp trung thượng,
Trí tuệ chuyển pháp luân…”  
(Nếu muốn học pháp quyết định, 
Phải biết các pháp vô ngã. 
Ở đây là pháp trung, thượng,
Trí tuệ quay bánh xe pháp…)

Hành giả khi học Phật là 
phải học pháp quyết định, 
nghĩa là phải biết một cách 
chân thật và chắc chắn rằng tất 
cả các pháp là vô ngã. Và cũng 
trong kinh Tạp A-hàm 11, Đ. 2, 
trang 0072c, đức Đạo sư dạy: 
“Tỳ-kheo, đối với tất cả hành 
không, tâm không phải quán 
sát chúng một cách hoan hỷ. 
Đối với hành pháp không (mà 

cho là) pháp thường còn, vĩnh 
viễn, tồn tại, không biến dịch 
thì chúng không có ngã, và 
sở hữu của ngã. Như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý (kết hợp với 
lục trần) các pháp nhân duyên 
sinh ra ý thức. Ba điều kiện này 
hòa hợp nhau sinh xúc; xúc 
câu sinh ra thọ, tưởng, tư. Các 
pháp vô ngã này là vô thường, 
cho đến không có ngã và sở 
hữu của ngã.” Ở đây, hành giả 
chúng ta luôn luôn phải hiện 
quán về tâm và hành Không 
này. Sự hiện hữu của chúng là 
một giả hợp do nhân duyên mà 
có được nên tướng của chúng 
là giả hợp, tánh của chúng là 
không. Nói chung đối với tâm 
và vật, chúng đều là vô ngã, 
không trường tồn, luôn luôn 
biến đổi không thật có.

Theo luận Đại Trí Độ 20, 
Đ. 25, trang. 0206b thì: “Quán 
các pháp vô ngã, ngã sở không, 
các pháp từ nhân duyên hòa 
hợp phát sinh, không có tác 
giả, không có thọ giả cho nên 
gọi là Không môn.” Không 
môn này chính là một khoa, 
một phạm trù dùng để phán 
quyết bộ mặt thật của các pháp 
hiện hữu được là nhờ vào nhân 
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duyên hòa hợp giữa các pháp 
mà sinh ra và diệt đi tùy thuộc 
vào duyên đủ điều kiện này; do 
đó không có người tạo ra nó, và 
cũng không có người nào đứng 
ra nhận lãnh (chịu trách nhiệm) 
về sự hiện hữu do nhân duyên 
đó, cho nên tạm gọi chúng 
là cửa không. Cũng cùng với 
phương pháp hiện quán này, 
kinh Nhân Vương Hộ Quốc 
Bát-nhã sớ 2, Đ. 33, trang. 
0259c dạy: “Quán các pháp vô 
ngã, sở hữu của ngã, các pháp 
này từ nhân duyên hòa hợp mà 
hiện hữu, chúng không phải là 
người tạo tác, cũng không phải 
là người nhận lãnh.” Còn theo 
Nhiếp Đại Thừa luận thích thì 
không những tất cả các pháp 
chỉ là vô ngã không thôi, mà 
nếu hành giả nào thông đạt 
các pháp là vô ngã thì trí bình 
đẳng phát sinh và thấy rõ các 
pháp đều không có tự tánh. 
Vì trí bình đẳng phát sinh nên 
giữa các hữu sinh tử và Niết-
bàn được coi như là một, không 
phải hai, không phải khác về 
mặt trí (tánh). Cho nên giữa 
sinh-tử và Niết-bàn không có 
bất cứ một sai biệt nào. Nhiếp 
Đại Thừa luận thích 9, Đ.31, 

trang. 0370b thì: “Khi Bồ-tát 
thông đạt các pháp vô ngã thì 
trí bình đẳng phát sinh, thấy rõ 
các pháp kia đều không có tự 
tánh, các hữu sinh tử là Niết-
bàn.”

Qua những bản kinh luận 
mà chúng tôi vừa trích dẫn ở 
trên cho hành giả chúng ta nhận 
thức rằng, phạm trù nghĩa lý 
của pháp ấn thứ hai là các pháp 
vô ngã. Sự hiện hữu của tất cả 
các pháp đều từ nhân duyên 
hòa hợp, nương tựa vào nhau 
mà hiện hữu. Sự hiện hữu của 
các pháp trên mặt hiện tượng 
của tướng là một sự hiện hữu 
giả hợp do duyên, và mặt khác 
tánh của chúng là không cũng 
do duyên mang lại. Ở đây, các 
pháp là chỉ chung cho cả tâm 
lẫn sắc như trường hợp của 
năm thủ uẩn là vô ngã vậy.

3/ Niết-bàn tịch tĩnh (Skt: 
śantaṃ nirvāṇam), còn gọi là 
Niết-bàn tịch diệt ấn, gọi tắt là 
Niết-bàn ấn. Đây là phạm trù 
thứ ba trong ba pháp ấn. Phạm 
trù thứ ba này bàn về nỗi khổ 
của chúng sanh đã và đang 
gánh chịu ở thế gian này, phát 
xuất từ vô minh mê mờ không 
biết cái khổ của sinh tử luân 



6 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ PHẬT PHÁP CĂN BẢN

hồi, nên khởi hoặc tạo ra mọi 
thứ nghiệp lực, từ đây phải lưu 
chuyển trong ba cõi sáu đường, 
cho nên đức Đạo sư vì chúng 
sanh mê mờ không biết cách 
nào để thoát khỏi sự khổ đau 
của vô minh mà Ngài nói về 
pháp Niết-bàn vắng lặng, với 
mục đích là khiến cho chúng 
sanh thoát ly khỏi khổ đau của 
sinh tử mà chứng đắc Niết-bàn 
tịch tĩnh. Theo Căn Bản Nhứt 
Thiết Hữu Bộ 4, Đ. 24, trang. 
0119a của Luật tạng, đức Đạo 
sư dạy:

“Ta biết dục là tội lỗi
Muốn thấy Niết-bàn tịch 

tĩnh
Nay Ta phải nên xả bỏ
Để đạt đến vui thanh tịnh.”
Phạm trù Niết-bàn tịch tĩnh 

là phạm trù sau khi hành giả 
lìa bỏ khổ đau, giải thoát tất 
cả mọi trói buộc của phiền não 
mà dục là một hình thức phiền 
não căn bản của khổ đau sinh 
tử luân hồi phát sinh trực tiếp 
qua sự tạo tác của thân, khẩu, 
ý. Ở đây, muốn đạt được Niết-
bàn tịch tĩnh là chỉ cần xả bỏ tất 
cả dục ái (tanhā) căn bản để đạt 
được Niết-bàn hiện hữu ngay 
trong cuộc sống của mỗi chúng 

ta. 
Luận Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm 

29. Đ. 11, trang. 0741b thì cho 
rằng “Nếu lìa dục, ái hết sẽ đạt 
Niết-bàn tịch tĩnh thắng diệu”. 
Vì dục ái là pháp căn bản của 
phiền não, nguồn gốc đưa 
chúng sanh đến các hữu sinh tử 
luân hồi trong ba cõi sáu đường, 
nên nếu muốn giải thoát sinh tử 
trong ba cõi sáu đường và đạt 
được mọi an vui Niết-bàn tịch 
tĩnh giải thoát trong cuộc sống 
thì chúng ta phải lìa bỏ dục ái. 
Do đó, chúng ta nên giải thoát 
ái dục thì Niết-bàn an vui sẽ 
hiện hữu.

Theo kinh Đại Bát Niết-bàn 
nghĩa ký 10, Đ. 37, trang. 0850b, 
đức Đạo sư bảo: “Lìa giác 
quán gọi là Niết-bàn, có nghĩa 
là diệt trừ trí chướng ngại; trừ 
bỏ trí vọng thì được gọi là xa 
lìa giác quán. Nhờ xa lìa giác 
quán được nghĩa Niết-bàn tịch 
tĩnh, cho nên gọi là Niết-bàn”. 
Đó là cách định nghĩa Niết-bàn 
tịch tĩnh theo nghĩa phủ định. 
Thông thường đức Đạo sư, khi 
đề cập đến Niết-bàn, thường 
dùng những từ phủ định, để 
tránh những ngộ nhận nếu có về 
Niết-bàn, mà một phạm trù như 
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vậy chỉ có những ai thực chứng 
chân lý mới nhận ra một cách 
chính xác; ngoài ra chúng ta 
không thể nhận ra được bản thể 
cùng các hiện tượng một cách 
như thật trong đó có Niết-bàn. 
Chúng ta có thể ngộ nhận về 
cõi Niết-bàn có được nào đó từ 
những xác định của ngôn ngữ, 
sẽ khiến cho chúng ta nhận lầm 
về chúng; vì ngôn ngữ chúng ta 
chỉ có giá trị tương đối về mặt 
diễn tả chân lý một cách tương 
đối trong khi Niết-bàn là một 
phạm trù thuộc chân lý tuyệt 
đối và bị hạn chế trong những 
nhận thức của thế trí như kinh 
trên đức Đạo sư đã dạy. Muốn 
giải thoát những trói buộc hạn 
chế mê lầm đó, chúng ta phải 
trừ bỏ hay tiêu diệt chúng mới 
đạt được chúng qua ngôn ngữ 
phủ định tương đối nhằm thể 
nhập vào tự tánh không của thế 
sống. Cho nên, Niết-bàn được 
đức Đạo sư nhắc đến qua nhiều 
kinh luật luận, Ngài thường 
dùng những danh từ phủ định 
như: Tanhakkhaya (diệt ái) có 
nghĩa là dục vọng bị tiêu diệt; 
Asamkhata (vô vi), có nghĩa là 
không bị liên kết, không bị giới 
hạn; Virāga (vô tham), có nghĩa 

là không tham lam; Nirodha 
có nghĩa là sự chấm dứt (dục 
ái); Nibbāna, là tịch diệt, có 
nghĩa là sự thổi tắt, hay sự tắt 
hẳn. Những từ này, đức Đạo 
sư dùng với mục đích nhằm để 
phủ định những khẳng định bị 
giới hạn lệ thuộc vào trong trói 
buộc, chúng đi nghịch lại với 
con đường giải thoát của Ngài. 
Phần này hành giả nếu muốn 
tìm hiểu rộng hơn xin xem lại 
Tập san Pháp luân số 10.

Tóm lại, mục đích của Ba 
pháp ấn này theo như trong 
Câu-xá luận ký 1, Đ. 41, trang. 
0001b đã giải thích thì: “Các 
hành vô thường chỉ dùng để 
giải thích rõ các pháp hữu vi, 
Niết-bàn tịch tĩnh dùng để giải 
thích rõ các pháp vô vi, còn các 
pháp vô ngã là dùng chung để 
giải thích rõ cả pháp hữu vi và 
vô vi”. Như vậy, ba phạm trù 
này dùng để ấn chứng và khẳng 
định rằng nếu trong những lời 
dạy của kinh điển mà không 
liên hệ đến ba phạm trù này, thì 
những loại kinh điển đó không 
phải do đức Đạo sư nói ra mà có 
thể là do ma nói. Vậy, ba pháp 
ấn rất quan trọng đối với việc 
nhận chân và đánh giá về những 
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gì Ngài đã dạy, nếu những kinh 
điển nào không phù hợp, không 
có sự hiện hữu của ba phạm trù: 
Vô thường, vô ngã, Niết-bàn 
thì không phải là kinh điển do 
Phật nói ra. Hơn nữa, ba phạm 
trù này cũng được đức Đạo 
sư cho chúng ta nhìn ra được 
phạm trù nghĩa lý nào dùng cho 
các pháp hữu vi có sinh, có diệt 
theo sự hiện hữu và biến dịch 
của chúng qua nhân duyên mà 
mắt phàm chúng ta nhận thấy, 
rờ mó được. Những pháp này 
mang hình thức chướng ngại, 
còn những pháp vô vi không 
hình tướng, không thể hiện hữu 
và có chất ngại mà mắt chúng 
ta không thể nhận thấy, nhận 
biết trong xúc chạm của các 
pháp thuộc về sự, chúng thuộc 
về tư tưởng, lý, khiến hành giả 
chúng ta phải kinh qua chứng 
nghiệm bằng vào những sở 
đắc có được mà thôi. Còn các 
pháp vô ngã chỉ chung cho tâm 
và vật của một chúng sinh hữu 
tình nói riêng và muôn vật nói 
chung. Tâm, thuộc hình thức 
vô vi không thấy, không nắm 
bắt được của thọ, tưởng, hành, 
thức và của vật tức chỉ cho sắc 
pháp mà đại diện là đất, nước, 

gió, lửa. Những vật chất này 
mắt chúng ta có thể thấy, có 
thể tiếp xúc trong xúc chạm 
nắm giữ được. Ba pháp ấn này 
không ngoài ấn định chứng 
nhận để cho hành giả phân biệt 
được cái nào là chân lý, cái 
nào thuộc ma vương nói ra. Ba 
pháp ấn này còn giúp cho các 
hành giả chúng ta phân biệt, 
lựa chọn đúng giáo nghĩa trên 
bước đường tìm về giải thoát 
mà không sợ nhầm lẫn. Đây là 
ba pháp ấn mà cả Tiểu thừa lẫn 
Đại thừa đều chấp nhận. Ngoài 
ba pháp ấn này ra nếu cộng 
thêm Nhất thiết hành khổ thì 
gọi là bốn pháp ấn; từ bốn pháp 
ấn thêm vào Nhất thiết pháp 
không thì gọi là năm pháp ấn. 
Đó là những phạm trù thường 
thấy trong kinh điển của đức 
Phật còn để lại, cho dù là bốn 
hay là năm, chúng vẫn không 
ra ngoài ba pháp ấn này.

(hết)
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Trò chơi và lời tiên tri

Năm tôi học lớp nhì (nay là 
lớp bốn), trường làng, giờ giải 
lao, thầy giáo bảo, trong lớp có 
em nào có khả năng ngồi yên để 
cho những người khác vọc mà 
không cười?

Nhiều học sinh dong tay, 
trong đó có tôi. Những người 
dong tay lần lượt lên ngồi ngay 
giữa lớp để cho những người 
có khả năng vọc cười, tìm mọi 
cách làm cho người ngồi yên ấy 
phải bật cười.

Trong những người ngồi yên 
ấy, không ai là không bật cười, 
bởi những người có khả năng 
vọc người khác cười ấy, họ có 
khả năng vọc cười một cách rất 
thiện xảo, chỉ có mình tôi là bất 
động từ đầu đến cuối.

Thầy giáo tuyên bố trong 
cuộc chơi nầy, em Trí (tên tôi) 
thành công. Và thầy giáo còn 
nói, em Trí có khả năng làm 

Một 
Thời 
Làm 
Điệu

THÍCH THÁI  HÒA

chú điệu chùa Thiên Mụ © 2006 PL
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thầy tu trong tương lai.
Như vậy, theo thầy giáo 

ngày ấy, cho rằng: Thầy tu phải 
là người có khả năng ngồi bất 
động trước những ồn ào và giễu 
cợt của mọi người.

Cỏ là lá

Học xong tiểu học, tôi xin 
cha mẹ xuất gia. Cha mẹ tôi 
đồng ý và đưa tôi đến chùa 
Phước Duyên-Huế, xin thầy trú 
trì cho tôi được xuất gia. Được 
thầy đồng ý mà không có điều 
kiện nào cả, bấy giờ tôi và cha 
mẹ tôi hết sức vui mừng.

Cha mẹ tôi ký thác tôi cho 
thầy, rồi lạy thầy, chào ra về và 
dặn tôi: “Tu là khó lắm, con đã 
ưa, thì phải cố gắng làm cho 
được, và ba mẹ cũng cố gắng tu 
để giúp con. Và con phải luôn 
luôn biết vâng lời thầy dạy. 
Thầy là người cha tinh thần đó 
nghe không. Con hãy gắng lên, 
ba mẹ về nhé!”.

Tôi rươm rướm nước mắt, 
chắp tay tiễn đưa cha mẹ ra 
khỏi cổng chùa và đứng yên 
lặng đưa mắt dõi nhìn theo cha 
mẹ với hai tâm trạng, một tâm 
trạng ưa tu và một tâm trạng còn 
tiêng tiếc, cho đến khi cha mẹ đi 
khuất dạng, tôi từ tam quan đi 

vào, thầy bảo, Trí lấy chổi quét 
sân chùa đi con!

Như vậy, bước đầu hành điệu 
của tôi là quét lá sân chùa.
Ở nhà, tôi chưa bao giờ biết 

cầm chổi để quét nhà và sân, kể 
cả giặt áo quần, vì tất cả việc ấy 
đều có các chị tôi, còn tôi chỉ 
biết ăn, học, chơi và nghịch.

Vì là chưa bao giờ cầm chổi 
để quét, nên từ cách cầm chổi 
đến cách quét đều là lúng túng, 
nên thầy tôi đã dạy cho tôi bài 
học hành điệu đầu tiên là quét.

Thầy tôi dạy cho tôi cách 
cầm chổi và cách quét, phải đưa 
những lát chổi nhanh, mềm và 
nhẹ, không nên quét ngược gió, 
quét lá đến những chỗ thấp un 
lại và hốt đổ sau vườn chè để 
làm phân cho cây.

Lại nữa, mỗi khi quét phải 
biết quét từ chỗ cao đến chỗ 
thấp, để những chỗ thấp ấy lâu 
ngày cũng biến thành chỗ cao, 
nhìn vào thấy đẹp, nghe không 
Trí!

Nghe lời thầy dạy, trong lòng 
rộn lên những nỗi vui mừng, vì 
ở nhà có khi nào mình được cha 
mẹ dạy cho mình cách quét này 
đâu. Ngay cả năm năm học ở 
trường làng cũng không nghe 
thầy cô nào dạy cho mình quét 
sân, quét nhà kiểu này cả.
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Tôi vui sướng và thực tập mỗi 
ngày, thỉnh thoảng nỗi nhớ nhà 
gợn lên trong tâm, tôi hát nghêu 
ngao, lát chổi không chủ động. 
Thầy tôi nhìn thấy vậy và hỏi: 
Trí, một tuần rồi, con quét đã 
được chưa? Tôi bỏ chổi xuống, 
chấp hai tay, dạ bạch thầy, tạm 
được.

Thầy cười và nói: “Được đâu 
mà được, còn lâu lắm con ạ”.

Một tuần sau nữa, thầy lại 
hỏi Trí quét sân chùa đã sạch 
chưa con?

Tôi chắp tay cúi đầu và thưa: 
Kính bạch thầy, dạ sạch!

Thầy cười và nói: “Sạch đâu 
mà sạch”. Nghe thầy dạy, tôi 
nhìn lui, nhìn tới, nhìn qua, nhìn 
lại trên sân chùa không còn một 
chiếc lá nào, mà sao thầy nói với 
mình sân chùa chưa sạch.

Biết ý tôi băn khoăn, thầy 
dạy: “Trên sân chùa, mới sạch 
lá, chứ đâu đã sạch cỏ. Sân chùa 
có cỏ, làm sao gọi là sân chùa 
sạch được. Trước sân chùa, cỏ 
cũng là lá đó con à!”.

Như vậy, mới ở chùa hành 
điệu một tuần, tôi đã học đến 
hai bài học, một bài là “quét”; 
và một bài học “cỏ là lá”. Hai 
bài học thật hết sức thực tế và 
thâm trầm.

Tiếng chuông đã ngân tròn

Như vậy, mỗi ngày qua là 
mỗi ngày tôi cầm chổi quét lá 
và nhổ cỏ sân chùa. Tối hôm ấy, 
thầy gọi tôi lên phương trượng 
và dạy tôi cách thỉnh chuông.

Thầy ngồi đó, thật yên lặng, 
và trao cho tôi dùi chuông Gia 
trì, rồi bảo tôi đánh vào cái 
chuông.

Tôi lúng túng và đánh theo 
bản năng. Nghe tiếng chuông, 
thầy cười và nói: “Đánh chuông 
như vậy, thì chuông cũng sợ và 
người nghe chuông cũng hư lỗ 
tai”.

Thầy dạy, trước khi thỉnh 
chuông con phải đứng thật yên 
lắng hay ngồi thật yên lắng, tập 
trung tâm ý lại, theo dõi ba hơi 
thở vào và ra thật sâu, sau đó 
chắp tay vái, nắm dùi chuông 
lên, với ý thức rõ ràng, đưa dùi 
chuông chạm nhẹ vào chuông 
để thức chuông, sau đó đưa dùi 
đánh nhẹ vào chuông và chuông 
sẽ ngân lên tiếng.

Rồi ta phải tập trung tâm ý để 
theo dõi tiếng chuông ngân lên 
ngắn hay dài, âm phát ra thanh 
hay đục, tiếng ngân lên tròn hay 
chưa tròn.

Thầy dạy: Thỉnh chuông là 
cả một công phu tu tập. Nếu ta 
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thỉnh chuông với tâm như thế 
nào, thì tiếng chuông sẽ phản 
hồi đúng như tâm ta vậy.

Ta thỉnh chuông với tâm vội 
vã, thì tiếng chuông cũng vội vã 
như tâm ta vậy; ta thỉnh chuông 
với tâm đằm thắm, sâu lắng, thì 
tiếng chuông ngân lên cũng sâu 
lắng, đằm thắm như tâm ta vậy. 
Ta thỉnh chuông với tâm nguyện 
rộng lớn, thì tiếng chuông ngân 
lên, lan xa và rộng lớn như tâm 
ta vậy. Và ta thỉnh chuông với 
tâm ý thức trọn vẹn, thì tiếng 
chuông ngân lên cũng trọn vẹn 
như tâm ta vậy.

Nên, con hãy thực tập thỉnh 
chuông mỗi ngày.

Như vậy, mỗi ngày đi qua, 
là mỗi ngày tôi thực tập thỉnh 
chuông gia trì và đại hồng chung 
sớm tối.

Sau một thời gian thực tập, 
thầy tôi gọi tôi và dạy: ‘Tiếng 
chuông gia trì và đại hồng 
chung điệu thỉnh, đứng xa nghe 
đã tròn”.

Nghe lời thầy dạy, trong lòng 
vui mừng, đầy khích lệ, nhưng 
thật ra chưa đủ để tự tin.

Thi kệ đầu tiên

Đáng lẽ thầy trao cho tôi, thi 
kệ đầu tiên là “Tảo Giác” (dậy 

sớm), để học thuộc lòng và thực 
tập, nhưng không. Thầy lại trao 
cho tôi bài kệ đầu tiên ở trong 
Mông sơn thí thực, và buộc học 
thuộc lòng.

Bài kệ ấy là:
“Nhược nhơn dục liễu tri
Tam thế, nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo”.
Nghĩa là:
Nếu người nào muốn biết 
Tất cả Phật ba đời
Nên nhìn tính vũ trụ
Tâm tạo thành tất cả.
Thi kệ thầy trao buổi sáng 

là buổi chiều phải thuộc nhuần 
nhuyễn để trả bài.

Bấy giờ, suốt lá, nhổ cỏ, gánh 
nước, dọn cơm, rửa chén bát, 
thỉnh chuông, lau bàn ghế… 
hay làm bất cứ công việc gì, tôi 
đều phải lẩm nhẩm trong miệng 
cho thuộc.

Tối lại gọi lên dò thi kệ, thầy 
hỏi: Điệu đã thuộc thi kệ chưa? 
Bạch thầy! Con đã thuộc. Đọc đi 
xem. Tôi đọc thuộc lòng nhuần 
nhuyễn. Nhưng thầy gạn lại và 
hỏi, điệu học thuộc lòng như 
vậy, trong đó, điệu có biết chữ 
“Phật” nằm câu mấy? Tôi ngần 
ngừ, thầy cười và nói: xuống 
học tiếp, tối mai trả bài.
Đúng, tối mai trả bài, thầy 
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không hỏi tôi chữ “Phật” mà 
thầy hỏi chữ “Quán”, nằm câu 
mấy trong bài kệ? Tôi lại ngần 
ngừ, thầy cười và nói: “Điệu thấy 
chưa, thuộc mà chưa thuộc”.

Thầy dạy: xuống học tiếp, tối 
mai dò nữa nghe chưa.
Đúng, tối mai dò bài, thầy 

không hỏi tôi, chữ “Phật” và 
chữ “Quán”, mà thầy hỏi tôi chữ 
“Tâm” nằm ở đâu? Tôi nói ngay 
dạ bạch thầy, chữ “Tâm” nằm 
chữ thứ tư trong câu thứ tư.

Thầy tôi lắc đầu và nói: chưa 
thuộc bài, đi xuống hỏi các sư 
huynh, khi nào điệu cảm thấy 
thuộc bài thì lên gặp.

Tôi vái thầy, đi lui, suy nghĩ 
không biết thuộc bài là thuộc cái 
gì nữa?

Ba ngày sau, thầy gọi lên, 
dò tiếp bài kệ. Thầy hỏi: Điệu 
đã thuộc bài kệ chưa? Tôi đứng 
chấp tay im lặng. Thầy nói: điệu 
đọc bài kệ và dịch nghĩa xem. 
Tôi dạ, liền đọc thuộc lòng 
và dịch nghĩa bài kệ cho thầy 
nghe, giống như thầy đã từng 
dịch. Thầy không khen, không 
chê mà lại hỏi. Trong bài kệ ấy 
chữ “Nhân” nằm ở đâu. Tôi dạ, 
bạch thầy, nằm thứ hai trong câu 
đầu.

Thầy cười và nói: Điệu chưa 
thuộc bài đâu nhé, phải học tiếp 

bài kệ ấy cho thuộc. Thầy nói: 
điệu xuống xúc cát đổ vào nơi 
cái khay, đem lại đây, thầy dạy 
cho mà học.

Vái thầy để lui. Vừa đi, tôi 
lại vừa suy nghĩ: học gì mà học 
cát ở nơi khay, lạ nhỉ?
Đúng, bấy giờ tôi chẳng hiểu 

một tí ý gì của thầy dạy cả.
Tôi cố gắng đem cái học và 

cái thông minh ở đời để hiểu 
lời thầy dạy, nhưng chẳng hiểu 
được cái gì. Cái học ngoài đời, 
cái học trong đạo, cái dạy ngoài 
đời và cái dạy trong đạo khác 
nhau quá mức, vừa đi, tôi vừa 
suy nghĩ như thế, với tâm trạng 
của một chú điệu đầy háo hức 
và tò mò!

Phật Tâm trên cát

Vâng lời thầy, tôi xuống xúc 
cát đổ vào một cái khay và đem 
lên trình thầy, với tâm đầy háo 
hức. 

Bài kệ đầu tiên ấy, thầy viết 
bằng chữ Hán trên giấy, từng nét 
chữ rõ ràng, trao cho tôi và nói:
Điệu hãy nhìn đây, bắt chước 

mà viết. Viết bên trái trước, bên 
phải sau, trên trước, dưới sau. 
Và thầy liền đưa ngón tay viết 
ngay chữ “Phật” và chữ “Tâm” 
trên cát cho tôi xem, rồi thầy lại 
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xóa và viết tiếp chữ “Nhân” và 
chữ “Tâm” cho tôi xem; rồi thầy 
lại xóa và viết tiếp chữ “Quán 
Phật” cho tôi xem, rồi thầy lại 
xóa và lại viết chữ “Quán Tâm” 
cho tôi xem, rồi thầy lại xóa 
và hỏi Điệu đã biết cách viết 
chưa?

Tôi dạ và thưa thầy rằng: con 
thấy chữ “Quán” (觀) sao viết 
nhiều nét, khó nhớ và khó viết 
quá!

Thầy cười và nói: mới viết 
không mà đã thấy khó, huống 
chi là “Quán”! Nhưng, không 
sao, chẳng có gì khó cả, nếu đã 
quyết tâm!

Tôi dạ, thầy nói: Điệu hãy 
bưng khay cát vào phòng, ngồi 
yên lắng một mình để tiếp tục 
viết và học đi!

Vâng lời thầy, tôi bưng khay 
cát vào phòng ngồi một mình 
và bắt đầu đưa ngón tay viết 
chữ trên cát. Mắt tôi đăm nhìn 
từng nét, miệng lẩm bẩm “Phật” 
rồi xóa; cứ như thế tay tôi viết 
“Phật”, mắt tôi nhìn “Phật”, 
miệng tôi lẩm bẩm “Phật”, rồi 
đưa tay xóa cát; và đến lược 
viết chữ “Tâm” cũng vậy, rồi tôi 
viết ghép hai chữ “Phật Tâm”, 
mắt tôi nhìn “Phật Tâm”, miệng 
tôi lẩm bẩm “Phật Tâm”, “Phật 
Tâm”, “Phật Tâm”…, rồi xóa đi 

và viết lại.
Cứ như vậy mà viết, càng 

viết thấy lòng mình càng vui, 
thấy tay mình càng nhuyễn và 
chữ mình càng đẹp so với bước 
khởi đầu.

Và tôi lại viết ghép ngược 
lại, thay vì viết “Phật Tâm”, tôi 
lại viết “Tâm Phật”. Tay tôi viết 
“Tâm Phật”, mắt tôi nhìn “Tâm 
Phật”, miệng tôi lẩm bẩm “Tâm 
Phật”, cứ như vậy, hết viết đến 
xóa, hết xóa đến viết không biết 
bao nhiêu lần!

Trong quãng đời hành Điệu, 
thầy tôi đã dạy tôi viết “Phật 
Tâm” trên cát, tôi không những 
vâng lời thầy viết “Phật Tâm” 
mà còn viết ngay cả “Tâm 
Phật”, trên cát để cúng dường 
thầy nữa.

“Phật Tâm và Tâm Phật” 
đã gắn liền với quãng đời hành 
Điệu của tôi.

Quãng đời ấy, là quãng đời 
của tôi có thật, nhưng xin quý vị 
đọc mà đừng tin, vì sự kiện ấy là 
của một thời gian đã đi qua, nó 
đã trở thành nắng mưa, sương 
gió, và mây trời đang rong chơi 
giữa cõi vô cùng, mà thực tại 
hiện tiền là quý vị đang đọc tôi 
viết “Phật Tâm và Tâm Phật” 
trên giấy mà không phải là trên 
cát…! ■
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Thời làm điệu của một tu sĩ, nó đẹp như cái thuở bé con, 
thời niên thiếu của mọi người trong xã hội, và càng đẹp 
hơn bởi chú bé ngày ấy tuy chưa biết gì, tuy bước chân còn 

chập chững nhưng đã bắt đầu hướng về những phương trời cao 
rộng. “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục…” 
Nhớ về thời làm điệu của những người xuất gia, chúng ta không 
khỏi nhớ lại những ngày đầu tiên khi ta được hạnh phúc đắm 
mình trong không khí thiêng liêng trước chánh điện của một ngôi 
chùa nào đó, lắng lòng quỳ nghe lời kệ trầm hùng “Thiện tai đại 
trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàn…”, và 
nhìn những lọn tóc lả tả rơi xuống khi vị bổn sư đưa dao cạo bỏ: 

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên…

NGUYÊN THANH

Chí Nguyện Xuất Gia
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“Hủy hình thủ khí tiết, cát ái từ 
sở thân, xuất gia hoằng Phật 
đạo, thệ độ nhất thiết nhân…”. 
Trước lý tưởng hoằng thâm và 
cao cả ấy, ai mà không một lần 
bỗng cảm thấy mình cao vợi, và 
xúc động sâu xa khi chư Tăng 
đồng tán thán cái quyết tâm từ 
bỏ tấm hình hảo tầm thường này 
để giữ lấy khí tiết đại trượng 
phu: xuất gia để hoằng truyền 
Phật đạo, và hoằng truyền Phật 
đạo rốt cùng cũng vì mục đích 
cứu độ quần sanh. Con người 
ấy, dù còn bé hay đã lớn, từ nay 
là một chú tiểu hay điệu, không 
gia đình mà thuộc về một dòng 
dõi khác, để bắt đầu chập chững 
bước chân trên một con đường 
khác.

Xuất gia, lìa bỏ gia đình và 
người thân để sống một đời cô 
tịch vì mục tiêu cao cả hơn, 
điều ấy không phải dễ dàng 
quyết định. Chí nguyện thiêng 
liêng ấy biểu hiện tấm lòng 
của một người đã ngoảnh mặt 
trước những niềm vui hạn hẹp, 
những hình hảo, những mong 
muốn tầm thường. Có thể chú 
chưa ý thức được việc cạo bỏ 
đi mớ tóc mà thế gian lấy làm 
đẹp, bỏ nhà cửa gia đình để vào 

chùa ở, bỏ hết y phục lụa là để 
khoác lên mình tấm y hoại sắc 
hay bộ áo nâu sồng, đó chỉ mới 
là Sự xuất gia. Việc quan trọng 
hơn sau này của chú là phải cạo 
bỏ cho kỳ được những tâm tánh 
hẹp hòi, cho đến xa lìa những 
ham muốn quẩn quanh bên tiền 
của, ái ân, danh vọng…

Năm tháng trôi qua. Chí 
nguyện ấy có thể càng thêm 
vững bền kiên cố bởi công 
phu tu trì và đạo lực, cũng có 
thể phai mòn dần vì hoàn cảnh 
xung quanh lẫn sự lơ là thiếu 
ý chí của bản thân mình. Như 
hạt giống tốt đã gieo vào lòng 
đất, có nảy nở thành cây để 
đơm hoa kết quả hay không 
còn tùy thuộc rất nhiều điều 
kiện khác. Nó cần phải được 
chăm sóc trưởng dưỡng. Cây 
quý khó trồng, cỏ dại dễ mọc. 
Chú điệu ngày xưa rất có thể 
sẽ tìm về những thành phố lớn, 
nơi tương đối sung túc và đầy 
đủ tiện nghi, trong khi những 
nơi hẻo lánh, xa ánh sáng văn 
minh, nghèo cơm ăn và nghèo 
cả chỗ dựa tinh thần; nơi người 
dân trông lên trời chờ mưa đợi 
nắng cho hạt lúa đủ no, nhìn 
xuống đất tìm người thầy người 
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bạn để dìu dắt nhau trong cuộc 
sống lầm than, trong sự cô 
đơn, thống khổ của đêm dài 
vô minh, những nơi ấy thường 
khiến chú rùng mình e ngại. Đó 
là một nghịch lý mà ngày nay 
chừng như đã trở thành bình 
thường. Đức Đạo sư ngày xưa 
đã từ cung vàng điện ngọc ra đi 
về nơi rừng núi, đến với người 
dân bần cùng xứ Ấn Độ, thì 
chúng ta ngày nay, những đệ tử 
đã một lần thệ nguyện theo gót 
chân Ngài, lại hầu hết từ ngoài 
đi vào nơi đô hội, nơi những tự 
viện to lớn, những tổ đình quy 
mô? Hành động này chỉ có thể 
được hiểu và tạm chấp nhận 
trong thời gian đầu tu học để 
rèn luyện, trang bị cho mình 
một kiến thức cần thiết, và hơn 
hết, một tấm lòng sắt son không 
bao giờ lay chuyển, như một 
hành trang đầy đủ cho những 
cuộc lên đường. Bởi nó đã từng 
là chí nguyện của chúng ta, là 
niềm vui là lẽ sống của những 
người thượng cầu giác ngộ, hạ 
hóa chúng sanh.

Chuyện kể ngày xưa khi đức 
Phật đã hóa độ năm vị đệ tử đầu 
tiên, rồi đến những người tiếp 
theo sau, và sau nữa, làm thành 

đoàn thể Tăng khởi thỉ chừng 
vài mươi vị, Ngài lập tức ban 
cho họ lời khuyến dạy: Các 
người hãy ra đi, tỏa đi khắp 
nơi, đem giáo pháp cao thượng 
này để hóa độ chúng sanh, vì 
lợi lạc và hạnh phúc của số 
đông, vì lợi lạc và hạnh phúc 
của chư thiên và con người. 
Mỗi người đi một hướng chớ 
đi chung đường.  Hình ảnh dấn 
thân thiêng liêng đó nhắc nhở 
chú điệu ngày xưa, sau bao 
nhiêu năm dùi mài kinh kệ nơi 
chốn tòng lâm, phải tới lúc đem 
giáo pháp vô ngã vị tha ấy đi 
vào cuộc đời, dẫu có khi không 
phải với tên gọi cao cả là hoằng 
pháp, có khi không phải với 
nhiệm vụ, mục tiêu, v.v… nào; 
không tất cả, mà đơn giản để 
sống lại những giây phút rung 
động đầu tiên khi chú cúi đầu 
thế phát trong lời kệ trầm hùng 
với trọn vẹn ý nghĩa của nó, và 
chuyển tiếp sự rung động ấy từ 
nay thành nhịp đập của trái tim 
mình.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào khê nước chảy vẫn còn trơ 

trơ.
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Trăng đêm nay sáng quá
Đang trải lên núi đồi
Đang len vào kẽ lá
Muôn mảnh bạc chơi vơi.

Những ngày xưa thơ ấu
Theo thời gian qua rồi
Con không còn theo mẹ
Chờ trăng bò lên trời.

Còn đòi ông thức trắng
Làm lồng đèn con chơi
Đèn kéo quân ông nhé
Trạng về làng mới vui.

Bà ơi! Bà sắp cỗ
Trung thu cho con mời
Bạn bè trong xóm tới
Nhà mình vang tiếng cười

Những mùa trăng
HẠNH DUNG

Khuôn mặt ngời rạng rỡ
Đôi mắt tròn lung linh
Chân đi theo nhịp hát
Cắc–tùng dinh–tùng dinh.

Chị Hằng rời cung cấm
Hóa thành ánh mắt ông
Thành tình yêu của mẹ
Tấm lòng bà bao dung.

Những mùa trăng yêu dấu
Theo con suốt cuộc đời
Dẫu bây giờ đã lớn
Ngắm trăng con bồi hồi…
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Từ hơn bốn mươi năm về trước, khi còn sinh hoạt trong Gia 
đình Phật tử, chúng tôi đã đọc bài Kinh sám hối nhiều lần. Thế 
nhưng phải đến một ngày gần đây, lúc tuổi đã ngoài sáu mươi, 
chúng tôi mới hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của bài kinh nhật tụng phổ 
thông ấy.

Vào một ngày đầu tháng sáu vừa qua, cháu nhỏ của chúng tôi 
là M.T bị bệnh nặng phải đi cấp cứu lúc ba giờ sáng. Tai họa ập 
đến quá bất ngờ! Chỉ trong một đêm mà bệnh tình của cháu đã trở 
nên nguy kịch: thân nhiệt lên rất cao, người co giật, mặt tím tái, 
răng cắn môi làm máu chảy lênh láng … 

ĐỌC LẠI KINH SÁM HỐI
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Nửa đêm về sáng hôm ấy, 
trong khi thân của cháu ngoại là 
MT đang đau đớn ở bệnh viện 
thì tâm của ông ngoại là chúng 
tôi đang khắc khoải, lo lắng, 
phiền muộn ở nhà. Không thể 
nào chợp mắt được, chúng tôi 
lên phòng thờ ở tầng ba để niệm 
Phật và đọc Kinh sám hối: 

“Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
...
Ngửa trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não”
Hơn nửa thế kỉ vừa qua, 

chúng tôi đã dành tất cả thì giờ 
và công sức để học tập, làm 
việc mà tìm kiếm bằng cấp, 
của cải, quyền lợi và địa vị. 
Đến lúc này, khi chịu khổ đau 
vì bệnh tật đang có mặt và lưỡi 
hái của thần chết đang hăm dọa 
lấy đi mạng sống của đứa cháu 
thân yêu, chúng tôi đã tìm thấy 
ở Kinh sám hối một bài học 
tưởng là giản dị mà thật là sâu 
sắc: Mong ước khẩn thiết nhất 
của người ta ở đời không phải 
là giàu sang, phú quý, địa vị 

hay quyền lực; ước nguyện đích 
thực và vĩnh hằng của tất cả 
mọi người ở cõi trần gian nhiều 
khổ đau này là “Thân không tật 
bệnh; Tâm không phiền não”. 

Như xem truyền hình mà 
chuyển kênh, khi có chuyện 
phải lo buồn mà ta chí thành 
tụng niệm thì phiền não sẽ tiêu 
tan và tâm trí trở nên an tịnh. 
Sau khi tâm trí đã thanh tịnh, 
chúng tôi đọc lại bài Kinh sám 
hối một lần nữa và tiếp nhận 
thêm một bài học thâm thúy:

“Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành”
Về mặt nhận thức, “tránh 

điều dữ, làm việc lành” là 
một bài học đạo lí có tính đời 
thường. Một người dân lao 
động thất học cũng biết phải 
tránh điều dữ, phải làm việc 
lành. Một học sinh lớp ba cũng 
có thể nói chúng ta nên tránh 
điều dữ, nên làm việc lành. 
Nhưng biết, nói là một chuyện 
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mà làm được lại là một chuyện 
khác. Cho nên, về mặt hành 
động, tránh cho được điều dữ, 
làm cho được việc lành là công 
việc cực kì khó khăn. Trong đời 
sống, vì nhiều lí do mà có lắm 
khi biết rõ đó là điều dữ nhưng 
ta vẫn không tránh, biết rõ đó là 
việc lành nhưng ta vẫn không 
làm…

Luân lí, đạo đức và các tôn 
giáo thường phân biệt dữ lành, 
chánh tà, thiện ác. Tương ứng 
với các khái niệm ấy, luật pháp 
của quốc gia nêu rõ điều phải 
và điều trái để hướng dẫn hành 
động của mọi người dân. Đọc 
báo chí hàng ngày, ta thấy nhiều 
vị có chức có quyền, dù biết rõ 
điều gì là trái, điều gì là phải, 
nhưng vẫn phạm tội “cố ý làm 
trái gây hậu quả nghiêm trọng”! 
Thế mới biết phân biệt phải trái, 
lành dữ thì rất dễ, nhưng tránh 
cho được điều dữ, làm cho được 
việc lành là rất khó. Cho nên 
Kinh sám hối không nói tránh 
điều dữ, làm việc lành mà nói 
“Thề tránh điều dữ. Nguyện 
làm việc lành”. Nói tránh dữ 
làm lành là chưa đủ và không 
bảo đảm. Trước Tam bảo, mỗi 
Phật tử phải “thề” tránh dữ và 

làm lành để quyết tâm thực 
hiện cho được lời “nguyện” 
thiêng liêng ấy mỗi khi đối mặt 
với việc lành và điều dữ.

Sau nửa tháng chữa trị căn 
bệnh thập tử nhất sinh, cháu 
MT mạnh khỏe trở về và mang 
theo niềm vui lớn cho gia đình. 
Tận hưởng trọn vẹn niềm vui 
ấy, chúng tôi hiểu sâu hơn 
vấn đề khổ đau và hạnh phúc. 
Không có hạnh phúc từ trên 
trời rơi xuống. Hạnh phúc đích 
thực xuất hiện khi con người 
vượt thoát được khổ đau. Cho 
nên, nói về khổ và chỉ dạy con 
đường thoát khổ cũng có nghĩa 
là đức Thế Tôn đã vạch ra cho 
nhân loại đường đi đến hạnh 
phúc. Chúng tôi nghĩ rằng hành 
trang đầu tiên cần mang theo 
khi đặt chân lên con đường giải 
thoát ấy, là bài Kinh sám hối  
mà mỗi Phật tử thường tụng 
đọc hàng ngày. ■

TP. HCM, ngày 12-9-2006
DIỆU HỮU
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Những khái niệm cơ bản về luật

Luật đặt ra cũng nói đến quan 
hệ giữa tập thể Tỳ-kheo và cộng 
đồng ngoài đời. Tỳ-kheo bỏ nhà 
bỏ cửa sống đời sống không tư 
hữu nhưng vẫn phải ăn, vẫn phải 
mặc. Người đời không ai cho 
không những thứ họ làm ra bằng 
trí óc hay thể lực; thành ra phải 
có sự trao đổi theo những giao 
ước xã hội đã trở thành truyền 
thống, văn hóa. Sự trao đổi đó 
nói rằng, một tập thể Tăng dù đã 
thoát ly khỏi ràng buộc xã hội 
vẫn phải có nhiệm vụ gián tiếp 
đối với xã hội; nhìn một mặt là 
gián tiếp nhưng mặt khác vẫn 
là đóng góp trực tiếp trong sự 
phân công xã hội. Ở đây phân 
biệt một Tỳ-kheo quan hệ với 

người đời có mấy tư cách? Tỳ 
kheo sống dựa vào sự chu cấp 
của xã hội, cho nên phân thành 
bốn hạng.

Thứ nhất, Tỳ-kheo ăn của 
tín thí như bọn ăn trộm. Đó là 
Tỳ-kheo sống phá giới phạm 
trai. Trong cái gọi là khế ước 
phân công xã hội, người đời 
cần có những tấm gương đạo 
đức làm mẫu mực. Nhìn vào 
những gương đạo đức để sống 
và có một trật tự xã hội. Một xã 
hội mà không có những tập thể 
sống mẫu mực như vậy để cho 
mọi người bắt chước thì xã hội 
sẽ loạn. Nếu người xuất gia mà 
không đáp ứng được điều đó, 
không phải là những chuẩn mực 

Luật
THÍCH TUỆ SỸ

(tiếp theo TSPL 29)
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đạo đức cho xã hội và như vậy 
là vi phạm hợp đồng. Phật nói, 
những người xuất gia như vậy 
là hạng người sống bằng sự ăn 
trộm của xã hội. 

Thứ hai, Tỳ-kheo sống mà ăn 
như đầy tớ. Đó là những người 
sống giữ giới luật nhưng là phàm 
phu, chưa chứng quả Thánh. Họ 
sống như người làm thuê cho 
tục gia. Thí chủ cúng cho mình 
một bát cơm, mà trong hiện tại, 
là muốn nuôi dưỡng chuẩn mực 
cho trật tự xã hội, và cũng muốn 
phước báo đời sau nữa. Ăn cơm 
của người ta và cầu nguyện cho 
người sống lâu, cho được giàu 
sang, cũng như tôi tớ lao động 
để làm giàu cho chủ, phải cày 
cuốc, làm ruộng vườn để được 
chủ trả lương ăn hằng ngày. 

Thứ ba, Tỳ-kheo sống ăn như 
người vay nợ. Đây là chỉ cho 
những vị đã chứng quả Thánh 
từ Tu-đà-hoàn trở lên. Ngay 
trong đời này và ít nhất là trong 
bảy đời nữa vị đó sẽ chứng quả 
A-la-hán. Ở đây nói ăn như vay 
nợ, nghĩa là các vị chứng Thánh 
đạo giống như người có tài sản, 
có đất đai muốn kinh doanh 
nhưng thiếu vốn nên phải vay 
nợ và thế chấp bằng đất đai để 
buôn bán, một thời gian sau khi 
trở thành người giàu có, thành 

ông chủ thì trả nợ lại. Cũng vậy, 
bây giờ tạm thời các vị Tu-đà-
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm đi 
vay nợ ăn để nuôi thân mình 
cho tới khi chứng quả A-la-hán 
mới thôi. Thứ tư, Tỳ-kheo sống 
ăn như người chủ, giống như 
ông chủ ngân hàng, đó là những 
vị đã chứng quả A-la-hán, là bậc 
ứng cúng, xứng đáng được thọ 
nhận cúng dường. Đây là quan 
hệ giữa người xuất gia và những 
người sống ngoài đời thường; 
còn sống còn ăn là còn có quan 
hệ về quyền lợi và nghĩa vụ. 
Chính điều này đã đặt ra luật. 

Lần đầu tiên khi Phật thuyết 
pháp tại Ma-kiệt-đà, ngay sau 
đó đã có nhiều người từ bỏ gia 
đình theo Phật xuất gia, trong đó 
phần lớn là thanh niên.  Bấy giờ 
hầu như cả thành phố bối rối và 
lo sợ. Dân chúng phản đối rằng, 
Sa-môn Cồ-đàm đến đây phá 
hoại, vì sao? Vì bấy giờ, những 
người trụ cột trong gia đình hoặc 
là cha, hoặc là chồng, hoặc là 
con đều bỏ đi xuất gia theo Phật 
hết. Đó là mâu thuẫn đầu tiên 
giữa Giáo đoàn đệ tử Phật và xã 
hội thế tục. Một người sống ở 
ngoài đời thì họ có nhiệm vụ với 
đời, nên khi họ đi tu thì xã hội bị 
một khoảng trống. Khi xã hội bị 
khoảng trống như vậy, người ta 
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phải bù đắp lại một cái gì đó. Dù 
muốn dù không, người xuất gia 
vẫn phải bị ràng buộc với khế 
ước phân công xã hội, nghĩa là 
vẫn phải có nghĩa vụ, hay trách 
nhiệm nào đó đối với xã hội để 
được người đời chu cấp, nuôi 
dưỡng. 

Cho đến thời hiện đại, chúng 
ta thấy chuyện này lại càng rõ 
hơn. Như hiện tại trẻ em sinh ra 
được nhà nước, người quản lý 
và giám sát nghĩa vụ chấp hành 
khế ước xã hội chăm lo. Nhà 
nước chăm lo bằng sự đóng 
thuế  của dân. Vì thế, một thành 
viên của xã hội thì lớn lên phải 
có nhiệm vụ hoàn trả. Nếu nửa 
chừng mà đi tu, từ chối mọi trách 
nhiệm và nghĩa vụ thế gian, tức 
là cướp công của xã hội, thì phải 
bù lại cho xã hội cái gì đó. Cái 
duy nhất mà người xuất gia có 
thể bù lại cho xã hội như là bồi 
hoàn món nợ, đó chính là đạo 
đức, là giềng mối duy trì trật tự 
ổn định của xã hội, nền tảng của 
hạnh phúc và thịnh vượng theo 
nghĩa thế tục. Cho nên, quan hệ 
giữa tập thể xuất gia, nhìn mặt 
ngoài tuy thấy lỏng lẻo nhưng là 
mối quan hệ tự bản chất không 
thể phân ly. 
Điểm nữa, khi tạo thành 

một tập thể, tuy rằng mục đích 

của người xuất gia cao thượng 
không tranh chấp gì với thế gian 
nữa, nhưng đã tạo thành cộng 
đồng, thì cộng đồng này sẽ xung 
đột với những cộng đồng khác. 
Thí dụ, cộng đồng Phật giáo sẽ 
xung đột với những cộng đồng 
không phải Phật giáo như cộng 
đồng Bà-la-môn, cộng đồng 
Hồi giáo… Ngay trong thời 
Phật tại thế cũng vậy, khi Phật 
đi đến nơi nào thì nơi đó Phật 
giáo mỗi ngày một thịnh hành 
và các nhóm khác như Kỳ-na 
giáo hay như Lục sư ngoại đạo 
tất nhiên bị giảm quyền lợi, mất 
sự tôn trọng và cúng dường 
của dân chúng, do đó họ sanh 
ra đố kỵ, ghen ghét cho rằng: 
“Ngày xưa mình sống ở đây, 
mọi mgười chung quanh kính 
trọng cúng dường. Bây giờ, Sa-
môn Cồ-đàm đến nói pháp nên 
mọi người không cúng dường 
nữa”. Cho nên, nhiều chỗ đức 
Phật thuyết pháp trước một đám 
đông có cả đạo sĩ, phạm chí, 
những người xuất gia ngoại đạo 
như trường hợp với Phạm chí 
Nigroda. Sau khi thuyết pháp 
xong, Phật nói ông Phạm chí 
và các đệ tử của ông ấy rằng: 
Các ngươi tưởng rằng Ta đến 
đây nói pháp để giành quyền lợi 
vật chất hay sao? Không, quyền 
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lợi vật chất của các ngươi vẫn 
còn y nguyên là của các ngươi, 
Ta không đụng chạm gì đến. Ta 
đến đây thuyết pháp không phải 
vì mục đích để cho người khác 
cúng dường… Vấn đề rõ ràng là 
Ngài thuyết pháp không phải vì 
mục đích để tranh giành quyền 
lợi.  Và Ngài nói rằng, những gì 
các ông lâu nay cho rằng phải, là 
thích hợp, thì hãy cứ giữ nguyên 
như thế; đức Phật không bác bỏ, 
nhưng khi nhận thấy cái gì hay, 
cái gì thích hợp thì theo. 

Dù Ngài đã thuyết pháp và 
xác định rõ như vậy, nhưng các 
ngoại đạo vẫn phân biệt và cho 
rằng do Sa-môn Cồ-đàm nói 
pháp như vậy như vậy nên quần 
chúng của mình bỏ đi theo hết, 
hay như người cư sĩ Ni-kiền Tử 
sau khi quy y Phật thì không còn 
sẵn sàng cúng dường cho nhóm 
Ni-kiền-tử nữa. Có rất nhiều 
chuyện xảy ra như vậy. Như 
một vị cư sĩ tại gia sau khi quy y 
Phật rồi nói rằng: Con đã quy y 
Phật rồi, từ nay cấm không cho 
đám Ni-kiền-tử tới nữa. Phật 
dạy rằng: Từ xưa tới nay, ông 
là nguồn suối của những người 
xuất gia Ni-kiền-tử thì nay ông 
cũng cứ nên tiếp tục như vậy. 
Mặc dù vậy, vẫn xảy ra nhiều 
âm mưu chống đối, phá hoại của 

các ngoại đạo như thường. Cho 
nên, đại đệ tử Mục-kiền-liên bị 
ngoại đạo phục kích đánh chết 
và nhiều đệ tử khác của Phật 
cũng bị hành hung, ngay cả 
Phật nhiều khi cũng bị bao vây 
không cho đi và vu khống, đặt 
điều xuyên tạc đủ thứ để triệt 
hạ uy tín. Nghĩa là, dù đức Phật 
đã tuyên bố như vậy, đã khuyên 
cả những phú hộ giàu sang sau 
khi quy y Phật tiếp tục ủng hộ 
những người ngoại đạo trước 
đó đã từng ủng hộ, chứ không 
nhất thiết chỉ ủng hộ đức Phật 
và chúng đệ tử, nhưng vẫn xảy 
ra tranh chấp nhiều khi dẫn đến 
bạo lực mà các đệ tử Phật luôn 
luôn là nạn nhân. 

Thành ra một tập thể Tăng, 
cơ bản nhất là cộng đồng tôn 
giáo này sẽ tranh chấp với cộng 
đồng tôn giáo khác, nên cần 
phải có luật ứng xử thế nào để 
tránh những tranh chấp này. 
Nếu không như vậy, xung đột, 
đấu tranh và mâu thuẫn quyền 
lợi hoặc vật chất hoặc tinh thần 
vốn là quy luật phát triển của xã 
hội, thay vì cộng đồng Tăng lữ 
xuất hiện là để đem lại trật tự 
cho xã hội, mà khi đi vào xã hội 
lại làm cho xã hội rối loạn thêm 
nữa. Đó là sai ý nghĩa mà Phật 
thiết lập lập tổ chức Tăng-già. 
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Tăng-già là một cộng đồng đệ 
tử xuất gia của Phật phải sống 
giữa cộng đồng xã hội có nhiều 
phe phái, nhiều tổ chức chính 
trị, nhiều đoàn thể; mỗi tổ chức 
có mục đích riêng, quyền lợi vật 
chất riêng và họ luôn luôn có 
xu hướng tranh chấp với mình. 
Chúng ta nói rằng người xuất 
gia không có mục đích như thế 
gian, nhưng cơ bản nhất vẫn 
phải có miếng ăn, có cái để 
mặc, mà ăn và mặc thì làm thế 
nào để có? Dù sống khổ hạnh, 
mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nhưng 
cơm vẫn là khẩu phần, mà một 
tập thể tăng vẫn tiêu thụ mất 
một khoản ruộng lúa nào đó. 
Khi đám ruộng lúa đó thuộc về 
Tăng thì những nhóm khác sẽ 
bị mất khiến thế gian phải tranh 
chấp để dành lại dưới hình thức 
thu nhập nào đó, hoặc vật chất 
hiện tại, hoặc bằng điều gọi là 
phước báo cho đời sau. 

Cho nên, mục đích chế luật 
của Phật là để đệ tử xuất gia 
không tranh chấp với thế gian 
mà vẫn có thể tồn tại được. 
Nếu không có luật thì chúng 
ta không thể tồn tại vì chỗ nào, 
đi đến đâu, cũng vẫn là đất đai 
của người đời; bất cứ vật dụng 
gì mà người xuất gia cần cũng 
là sở hữu của người đời. Trong 

cả thế gian này, không có cái gì 
là sở hữu của người xuất gia cả, 
thậm chí cho đến một khoảng 
đất trống để tọa thiền. 

Thật sự, chúng ta nói rằng 
mình không tranh chấp nhưng 
nhìn vào đâu cũng thấy có tranh 
chấp khốc liệt. Từ khi con người 
có tư hữu thì có sự tranh chấp 
khốc liệt cho nên luật cần thiết 
là chỗ đó. Vì vậy, học luật cần 
phải nhìn thấy rõ điểm này. 

Trong Luật chúng ta học cũng 
còn nhiều điều khó lý giải theo 
kiến thức phổ thông hiện nay, có 
thể là do giới hạn hiểu biết của 
chúng ta và cũng do giới hạn 
của thời đại lịch sử nữa. Tức là 
những điều luật được lưu truyền 
đã trải qua một thời kỳ quá xa 
xưa, qua nhiều quốc độ mà 
phong tục, tập quán khác biệt 
nhau, khiến cho ý nghĩa nhiều 
khi thoạt xem không thể chấp 
nhận theo giá trị đương đại. 
Chính vì vậy mà có nhiều người 
cho rằng luật ngày xưa cổ hủ và 
đòi thay đổi. Thế nhưng, tự bản 
chất, không có gì là cổ hủ cả hay 
lỗi thời trong các điều luật Phật 
chế. Luật ngày xưa gắn liền với 
những xung đột mà những xung 
đột đó cho đến hôm nay vẫn 
còn nhưng dưới hình thức khác. 
Xung đột của con người vẫn là 
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những xung đột về tài sản vật 
chất, tranh chấp ruộng vườn, 
nhà cửa, v.v…

Theo đó mà nói, Luật Phật 
chế nếu nhìn sâu trong bản chất 
thì không chỗ nào lạc hậu hết, 
trừ khi xã hội loài người xóa tan 
không còn tranh chấp nữa thì 
bấy giờ, hẳn nhiên luật Phật mới 
không còn cần thiết hay thích 
hợp. Còn tranh chấp thì luật vẫn 
còn, tranh chấp từ thời thái cổ, 
thượng cổ cho tới bây giờ. Tức 
là bắt đầu từ thời giành nhau 
từng bó lúa trong kinh Khởi 
thế nhân bổn, thì quy luật tranh 
chấp cho tới bây giờ vẫn còn đó, 
chỉ có điều xã hội phức tạp quá 
do nhân số tăng gia nhảy vọt 
nên cần có nhiều luật lệ. Ngày 
xưa chỉ là buôn bán trong làng 
trong xóm, còn bây giờ thì buôn 
bán rộng cả thế giới; ngày xưa 
dùng vỏ sò, rồi tiền vàng, tiền 
bạc… còn bây giờ thì đủ loại 
tiền, nên xung đột xã hội có 
khác nhưng bản chất thì giống 
nhau. Nhìn ra được bản chất đó 
thì luật Phật không có gì là lạc 
hậu, chỉ là do chúng ta không 
thấy mà cho là luật Phật lạc hậu 
rồi tìm cách thay đổi. Điều chắc 
chắn là xã hội còn thay đổi, liên 
tục thay đổi; đừng nói 200 năm 
nhiều khi 100 năm hay 50 năm 

sau xã hội vẫn liên tục thay đổi 
nữa, theo đó mà thay đổi Luật 
Phật, rồi cuối cùng mọi thứ thay 
đổi, không còn đâu là lời Phật. 
Chúng ta sẽ biến chánh pháp 
thành tà pháp lúc nào mà không 
hay. Thật sự, xã hội thay đổi liên 
tục nhưng cơ bản tự bản chất của 
con người không có gì thay đổi. 
Quan hệ giữa con người gốc từ 
tham sân si, từ ngã và ngã sở 
không hề thay đổi, không có gì 
thay đổi, cho đến khi chuyển 
phàm thành Thánh, thì luật Phật 
cũng sẽ không bao giờ thay đổi. 
Phải nhìn thấy bản chất của nó. 
Đây là chỗ mà chúng ta phải 
học để nhận thấy. 

Vậy, chúng ta học Luật để 
thấy những gì mình làm đúng 
hay sai, những gì chấp trì được 
và những gì không kham, để cầu 
mong thấy rõ bản tâm của mình, 
là nhân tố thiết yếu để giác ngộ 
và giải thoát. Không phải học 
Luật, với mớ hiểu biết hạn hẹp, 
với trí tuệ thiển cận, và bằng sự 
si ngốc do bị chi phối bởi danh 
vọng hão huyền thế gian, rồi tự 
cao và tự tiện sửa đổi Luật Phật, 
do bởi sự dốt nát của mình, cho 
phù hợp hợp tâm lượng phàm 
phu và tham vọng mù quáng. ■
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Hát giữa trời quên lãng
Gió lặng cỏ mỉm cười
Em qua vườn xưa ấy
Nhặt trái tim tôi rơi
Trái tim là lá biếc
Thổn thức dưới chân đời.

Hãy về thôi em ạ!
Lễ Phật sớm mai hồng
Lũ chim còn mệt lả
Bỗng hát khúc tình không
Chuông chùa thành chuỗi ngọc
Choàng lên kiếp phiêu bồng.

Hát giữa trời quên lãng
Tôi, tơ sợi ngàn năm
Giăng trong lòng ngày vắng
Em, vẫn mãi nhọc nhằn
Đong cho đầy lệ mặn.

Hát giữa trời quên lãng
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Lệ ấy, niệm Quán Âm
Rửa sạch vết thương lòng.

Nhân khổ đau, ai gọi
Là diệu vợi khúc tình?
Hãy hỏi rừng tĩnh lặng
Có bao dấu thu đông
Có bao sương chiều đọng?
Xin gởi lại cho rừng.

Hãy về thôi em ạ!
Lễ Phật sớm mai hồng
Hát lên lời từ tạ
Những miền nhớ mênh mông…!
Biết bao khờ dại cũ
Trả lại cát sông Hằng.

PHÁP HIỀN CƯ SĨ
Tặng K

(Cảm hứng khi đọc Neuer Prhling của H. Heine)
ảnh: Chùa Tảo Sách, Hà Nội © 2006 PL
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Kể từ sau ngày đức Phật 
nhập diệt, để tưởng 

nhớ và cúng dường Ngài, các 
hàng đệ tử của Ngài thường lễ 
bái, cầu nguyện và dâng cúng 
các phẩm vật tại các thánh tích 
cùng những bảo tháp thờ xá-lợi 
của Ngài. Xá-lợi Phật chính là 
những di vật thiêng liêng tượng 
trưng cho sự hiện hữu của Ngài 
tại nhân gian, là nguồn lực gia 
trì cho sự tu tập của người Phật 
tử, và là thông điệp về sự vô 
thường của các pháp hữu vi, 
dù đó là thân xác của một đấng 
giác ngộ. Thông thường xá-lợi 
của đức Phật gồm có ba loại: 
thân xá-lợi (di cốt còn lại sau 

lễ trà tỳ kim thân của đức Phật 
như: xương, răng, tóc…), tùy 
thân xá-lợi (những vật dụng mà 
đức Phật thường dùng khi còn 
tại thế như y, bát, tích trượng, 
tọa cụ…), và pháp xá-lợi tức 
là những kinh điển hay pháp 
và luật mà Ngài đã truyền dạy. 
Trong Phật giáo, y và bát của 
đức Phật được tôn trọng, kính 
ngưỡng vì chúng không chỉ 
được xem là những phần xá-lợi 
gắn liền với cuộc đời đức Phật 
Thích-ca mà còn là những vật 
truyền thừa của chư Phật trong 
nhiều đời.   

Theo các bản sớ giải của bộ 
Phật Sử và kinh Bổn Sanh, sau 

Y, Bát của đức Phật

ĐỒNG THÀNH

tượng đức Phật thọ thực, bằng đá 
trong tháp Ananda ở Panga
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khi vượt thành xuất gia, thái tử 
Sĩ-đạt-đa nghĩ rằng bộ y phục 
sang trọng may bằng lụa xứ Ba-
la-nại mà mình đang mặc chẳng 
hợp với những ai đang vân du 
khắp nơi để tầm cầu chân lý và 
vì thế thái tử đã đổi nó để nhận 
một bộ y phục nhạt màu từ một 
người thợ săn vốn là hoá thân 
của một Phạm thiên1. Bộ y phục 
này được xem là khởi đầu cho 
truyền thống mặc y phấn tảo 
(pāṃśukūla) hay y bá nạp (loại 
y được may từ những mảnh vải 
rách lượm từ đống rác hay nghĩa 
địa được giặt sạch) trong Tăng 
đoàn. Đại trí độ luận giải thích 
rằng, trong xã hội Ấn thời xưa 
hàng bạch y vì tham cầu dục lạc 
nên thích mặc nhiều y phục, lại 
có những nhà ngoại đạo tu khổ 
hạnh nên sống lõa thể, hàng đệ 
tử của đức Phật theo gương của 
Ngài xa lánh hai cực đoan này, 
sống đời thiểu dục, tri túc, mặc 
y phục đủ để che thân2. Đối với 
đức Phật và hàng đệ tử xuất gia 
của Ngài, ngoài ý nghĩa liên hệ 
đến các yếu tố xã hội, việc thọ 
trì y phục còn là việc noi theo 
truyền thống của chư Phật trong 
nhiều đời.  

Luật tạng Nhất thiết hữu bộ 

có ghi lại rằng, vào thời quá khứ 
tại Ca-tỳ-la-vệ có mười anh em 
cùng xuất gia, tu tập và chứng 
quả Bích-chi-phật. Trước khi 
nhập diệt, các vị Bích-chi này 
đã trao lại những tấm y bá nạp 
của mình cho mẹ và cùng thưa 
rằng vào đời đương lai có đức 
Thích-ca Mâu-ni, con của vua 
Tịnh Phạn chứng quả giác ngộ 
vô thượng, nếu đem những y 
phục này dâng cho Ngài thì 
sẽ được phước báu vô lượng. 
Người mẹ theo ý nguyện của 
các vị Bích-chi nên giữ gìn cẩn 
thận những bộ y đó. Trước khi 
qua đời, bà trao chúng lại cho 
người con gái của mình để giữ 
gìn. Đến khi cô gái bắt đầu già 
yếu, cô bèn đem những tấm y 
đó treo trên cây và cầu vị thần 
cây bảo hộ để sau này trao lại 
cho người con của vua Tịnh 
Phạn. Lúc ấy Đế Thích liền giữ 
gìn y này và đợi đến khi thái 
tử xuất gia, liền hóa thành một 
người thợ săn đến đổi y phục 
cho thái tử. Khi trở về cõi Trời 
ba mươi ba, Đế Thích bèn xây 
tháp phụng thờ bộ y phục của 
thái tử và tháp này có tên là 
Xuất gia y tháp3.

Tấm y mà thái tử đã đổi cho 
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người thợ săn chính là y phục 
mà thái tử đã mặc trong suốt 
thời gian tu khổ hạnh. Theo kinh 
Phổ Diệu, trải qua thời gian sáu 
năm khổ hạnh, tấm y này của 
thái tử bị rách và ngài đã đến 
nghĩa địa nhặt những mảnh vải 
cũ vốn được dùng để bọc tử thi 
của một tỳ nữ. Cô gái này đã 
chết trong ngôi nhà gần nơi trú 
ngụ của vị trưởng làng. Thái tử 
đã giặt sạch những mảnh vải 
này và sau đó khâu thành một 
bộ y phục mới cho mình tại một 
gốc cây mà nơi này về sau có 
tên là Pāṃśukūlasīvana (nơi 
khâu y phấn tảo)4.

Trong thời gian du hóa sau 
ngày thành đạo, đức Phật đã 
được nhiều vị gia chủ cúng 
dường những tấm lụa quí hiếm, 
nhưng Ngài đều giao lại cho 
đệ tử mình tùy nghi sử dụng. 
Truyện kể rằng có một lần bác 
sĩ Kỳ-bà được bệnh nhân tặng 
một xấp vải quí, không dính 
nước, đáng giá mười vạn đồng 
như là tiền thù lao của mình. 
Bác sĩ bèn đem vải dâng cúng 
cho đức Phật. Đức Phật đã trao 
vải lại cho tôn giả A-nan và tôn 
giả đã cắt vải may y cho đức 
Phật, La-hầu-la và các tỳ-kheo 

khác. Tạp Bảo Tạng kinh có ghi 
lại chuyện Di mẫu Kiều Đàm 
dùng tơ quí dệt thành một bộ y 
và đem dâng cúng lên đức Phật. 
Khi bị đức Phật từ chối, Di Mẫu 
tỏ ra không vui và thưa rằng 
bà đã từng nuôi nấng đức Thế 
Tôn trong thời thơ ấu và nay 
thì chính tay bà đã dệt bộ y này 
với mục đích duy nhất là cúng 
dường cho đức Phật. Đức Phật 
liền bảo bà nên đem cúng bộ 
y ấy cho chư tăng vì Tăng bảo 
là ruộng phước, cúng dường 
chư Tăng cũng chính là cúng 
dường Phật. Sau đó Di mẫu đến 
giữa Tăng đoàn và cúng bộ y 
này cho tôn giả Di-lặc5. Ngoài 
chuyện Di mẫu dâng cúng y cho 
đức Phật, kinh điển Phật giáo 
còn ghi lại chuyện tôn giả Đại 
Ca-diếp đổi y Tăng-già-lê mềm 
mại của mình để nhận tấm y 
phấn tảo của đức Phật. Tôn giả 
vốn thường thực tập hạnh đầu 
đà nhưng vẫn chưa tìm được 
một tấm y phấn tảo thích hợp 
nào. Một lần nọ đức Phật đến 
thăm lúc Tôn giả đang ở dưới 
một gốc cây, Tôn giả bèn gấp y 
Tăng-già-lê của mình và thỉnh 
đức Phật ngồi lên tấm y đó. Khi 
nghe đức Phật khen tấm y mềm 
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mại, Tôn giả thành tâm xin được 
cúng dường tấm y của mình 
cho đức Phật và mong được thọ 
trì tấm y phấn tảo mà đức Phật 
đang dùng. Đức Phật biết Tôn 
giả đang cần y phấn tảo để thực 
hành hạnh đầu đà nên Ngài hứa 
khả6. Sau khi nhận được y, tôn 
giả đã sử dụng nó cho đến cuối 
đời mình. 

Các văn bản Phật học Pāli 
và Phạn ngữ dường như không 
nói nhiều về tấm y mà đức Phật 
dùng trong những năm du hoá 
cuối đời và khi Ngài nhập diệt. 
Sách Pháp Uyển Châu Lâm có 
thuật lại chuyện về tấm y Tăng-
già-lê của đức Phật do một vị 
trời Tứ Thiên Vương kể cho luật 
sư Đạo Tuyên như sau. Trước 
khi nhập diệt ba tháng, đức Thế 
Tôn bảo ngài Văn Thù triệu tập 
đại chúng tại đạo tràng. Khi hội 
chúng đã vân tập, đức Phật bèn 
kể rằng sau khi vượt thành xuất 
gia và đổi y phục cho một người 
thợ săn, Ngài được một vị thần 
cây dâng lên y Tăng-già-lê của 
đức Phật Ca-diếp theo như lời 
phó chúc của đức Ca-diếp. 
Sau ngày thành đạo đức Phật 
đã thọ trì và giữ gìn tấm y này 
một cách cẩn thận suốt năm 

mươi năm7. Theo tác phẩm Đại 
Đường Tây Vực ký của ngài 
Huyền Trang, khi hay tin đức 
Phật nhập diệt, Ma-da phu nhân 
cùng chư thiên từ cung trời Đao 
Lợi đã đến Câu-thi-na để chiêm 
ngưỡng lần cuối kim thân cùng 
y Tăng già lê, bình bát và tích 
trượng của đức Phật8. Cũng 
theo ngài Huyền Trang, khi 
đến thành Ê-la ở Tây Bắc Ấn, 
ngài đã được chiêm ngưỡng 
xá-lợi và y Tăng-già-lê của đức 
Phật9. Theo bộ Phật Sử, sau lễ 
trà tỳ tại Câu-thi-na, xá-lợi của 
đức Phật được sứ giả tám nước 
mang về xây tháp cúng dường; 
những vật tùy thân khác của 
Ngài được đưa về thờ ở nhiều 
nơi khác nhau như bình bát và 
tích trượng ở Vajirā, hạ y ở Kus-
aghara, thắt lưng ở Pāṭaliputra, 
y tắm ở Campā, Pháp y ở cung 
trời Phạm thiên10. Tuy nhiên 
tác phẩm này không nói rõ vì lý 
do gì di vật của đức Phật được 
mang đến những nơi đó và việc 
thờ phụng, giữ gìn chúng ra 
sao. 

Cùng với y, bình bát của 
đức Phật cũng được xem như 
xá-lợi của đức Phật và là bảo 
vật truyền thừa của chư Phật. 
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Theo các sử liệu Phật giáo của 
cả hai truyền thống Nam và 
Bắc truyền, sau khi thành đạo 
dưới cội Bồ-đề, đức Phật đã thọ 
dụng bữa ăn đầu tiên vào tuần 
thứ tám do hai thương gia Đề 
Vị (Tapussa) và Ba-lợi (Bhal-
lika) dâng cúng. Khi được hai 
thương gia dâng cúng thực 
phẩm, đức Phật liền nghĩ rằng 
chư Phật trong ba đời đều dùng 
bình bát để thọ dụng vật thực, 
nay ta cũng nên theo truyền 
thống này. Lúc bấy giờ có bốn 
vị Thiên vương biết được tâm 
niệm đó nên mỗi người mang 
một bình bát bằng đá đem dâng 
lên đức Phật. Vì thương tưởng 
các vị Thiên vương này, đức 
Phật liền nhận cả bốn bình bát 
và Ngài dùng thần lực khiến 
cho bốn bình bát này trở thành 
một bình bát duy nhất11. Bình 
bát này về sau trở thành vật tùy 
thân của đức Phật trong suốt 
những năm du hóa của Ngài. 

Cuối TK IV TL, khi ngài 
Pháp Hiển đến nước Phất-lâu-
sa (thuộc khu vực Càn-đà-la), 
Ngài đã có duyên được chiêm 
ngưỡng và lễ bái bình bát khất 
thực nói trên của đức Phật trong 
một tu viện tại đó. Theo ngài 

Pháp Hiển, khi vua Nguyệt Dân 
chinh phạt nước này, vua muốn 
mang bình bát về nước mình 
để thờ phụng nhưng dù bằng 
mọi cách khác nhau, ngay cả 
khi dùng sức của tám voi, vua 
cũng không cách nào đem bình 
bát đi được. Nghĩ rằng nhân 
duyên chưa đến, vua bèn xây 
bảo tháp cùng một ngôi già lam 
để thờ bát. Hằng ngày, trước 
giờ ngọ và vào ban đêm, chư 
Tăng và tín đồ được phép đến 
lễ bái, cúng dường bát. Điều lạ 
là khi những người nghèo dâng 
cúng một vài vòng hoa thì hoa 
nở rộ đầy bát, còn khi những 
phú gia đặt hàng trăm vòng hoa 
vào bát, bát vẫn không khi nào 
đầy12. Hơn hai thế kỷ sau khi 
ngài Huyền Trang đến nơi này, 
bình bát nói trên không còn nữa 
và chỉ còn lại bệ thờ của bình 
bát mà thôi. Ngài Huyền Trang 
cũng cho biết rằng bình bát đã 
di chuyển đến nhiều nước và 
vào thời điểm đó bình bát hiện 
đang ở xứ Ba Tư13.

Khi đến Tích Lan, ngài Pháp 
Hiển có gặp một nhà sư Ấn Độ 
và vị này cho biết rằng bình 
bát khất thực của đức Phật vốn 
được thờ tại Tỳ-xá-ly và sau đó 
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cứ vài trăm ngàn năm sẽ tuần 
tự di chuyển đến các nước khác 
nhau như Càn-đà-ka, Kế Tân, 
Tích Lan, Trung Hoa…và cuối 
cùng thì quay lại Ấn Độ. Khi 
trở về Ấn Độ, bình bát sẽ được 
mang lên trời Đâu-suất. Nơi 
đây, đức Di-lặc cùng chư thiên 
đều mừng rỡ cung đón và thiết 
lễ cúng dường trong bảy ngày. 
Từ cung Đâu Suất bình bát sẽ 
được mang về lại Diêm-phù-
đề và được Long vương mang 
xuống long cung. Đến lúc đức 
Di-lặc sắp thành Phật bình bát 
sẽ được phân thành bốn bình 
bát cũ tại núi Át-na. Khi đức Di 
-lặc thành đạo có bốn vị Thiên 
vương sẽ mang bốn bình bát 
này dâng lên đức Di Lặc. Ngài 
Pháp Hiển cho rằng chư Phật 
trong hiền kiếp đều có chung 
một truyền thống nhận bát như 
thế14.

Bình bát của đức Phật được 
xem là một bảo vật luôn mang 
lại nhiều phước lành cho nhân 
gian, là biểu tượng cho sự hưng 
hiển của chánh pháp. Khi bình 
bát này được mọi người tôn thờ 
và giữ gìn cẩn thận thì lúc đó 
chánh pháp được vững mạnh. 
Lúc bình bát bị vỡ hay sắp biến 

mất cũng là lúc báo hiệu cho 
thời kỳ mạt pháp. Theo Phật 
diệt độ hậu quán liệm táng 
tống kinh, khi bình bát này di 
chuyển đến nước nào thì nơi ấy 
tai ương, ách nạn tiêu trừ, mùa 
màng đượm nhuần, chánh pháp 
hưng hiển, vua chúa nhân từ, 
muôn dân đều sống trong thanh 
bình và an lạc15. Cho đến thời 
kỳ mạt pháp, lúc những điềm 
xấu như bệnh dịch, mất mùa, 
thiên tai xuất hiện, thọ mạng 
loài người ngắn dần, thực phẩm 
trở nên khan hiếm, v.v… thì 
đó cũng chính là lúc bình bát 
không còn lưu lại trong nhân 
gian16. Vào thời điểm bình bát 
được mang xuống long cung, 
cõi Diêm-phù-đề đều chấn 
động, mặt trời, mặt trăng đều ẩn 
khuất, bầu trời trở nên tối tăm 
suốt bảy ngày, bảy đêm17. Kinh 
Liên Hoa Diện có kể lại một 
câu chuyện rằng: Vào thời quá 
khứ có một môn đồ phái Phú-
lan-na tên là Liên Hoa Diện. 
Người này tuy thông thạo thiên 
văn, địa lý nhưng tâm thức vẫn 
còn si ám, mê muội. Sinh tiền, 
Liên Hoa Diện có cúng dường 
cho bốn vị La-lán nhưng trong 
lúc cúng dường anh ta bỗng 
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khởi lên một ý niệm thâm độc 
rằng sau này chính mình sẽ phá 
hoại Phật pháp. Do phước cúng 
dường trên nên trong nhiều đời 
Liên Hoa Diện được thân hình 
đoan nghiêm. Đến đời rốt sau 
Liên Hoa Diện thác sanh trong 
hoàng tộc và về sau trở thành 
vua Mị-chi-hạt-la-câu-la. Vua 
vốn là người sùng tín ngoại đạo 
nên tìm mọi cách ngược đãi 
Phật giáo và cũng chính ông đã 
phá vỡ bình bát của đức Phật. 
Chẳng bao lâu sau khi làm vỡ 
bình bát vua bị đọa vào đại địa 
ngục. Cũng vì bình bát của đức 
Phật bị vua Mị-chi phá hoại 

nên chánh pháp theo đó cũng 
dần dần bị suy vong18.

Bình bát mà vua Mị-chi phá 
vỡ không phải là bình bát của 
bốn vị Thiên Vương nói trên 
mà đó là một trong số những 
bình bát mà đức Phật đã dùng 
khi Ngài còn tại thế. Sách Pháp 
uyển châu lâm có nói đến một 
bình bát bằng đất do một vị 
thần núi dâng cho đức Phật 
sau ngày thành đạo. Trong suốt 
ba mươi tám năm sau đó, đức 
Phật luôn sử dụng bình bát này 
rất cẩn thận. Một lần nọ Ngài 
được quốc vương xứ Ma-kiệt-
đà thỉnh vào thành Vương Xá 
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để thọ trai. Sau giờ ngọ hôm 
ấy, La-hầu-la mang bình bát 
này đến hồ Rồng để rửa nhưng 
chẳng may làm vỡ bình bát 
thành năm mảnh. Lúc ấy thay 
vì trách cứ La-hầu-la, đức Phật 
bèn vá lại bình bát và Ngài tiên 
đoán rằng trong tương lai, sau 
khi Ngài diệt độ có những người 
xuất gia không tôn kính và thọ 
trì giáo pháp, trong năm trăm 
năm đầu luật tạng bị chia thành 
năm bộ, giáo pháp thì bị chia 
thành mười tám bộ và đến lúc 
chánh pháp suy tàn, tam tạng 
thánh điển bị chia thành năm 
trăm bộ. Bình bát này về sau 
được các vị Đế Thích, Thiên 
Vương, Long Vương… tuần tự 
thờ phụng, cúng dường và cuối 
cùng được trao lại cho đức Phật 
Di-lặc trong tương lai19. 

Một trong những sự kiện 
quan trọng liên quan đến việc 
truyền thừa y và bát của đức 
Phật Thích-ca cho đức Di Lặc 
trong tương lai đó là việc tôn 
giả Đại Ca-diếp nhập định lưu 
thân tại núi Kê Túc. Các tác 
phẩm Pāli không nói gì về sự 
kiện nhập diệt của tôn giả Đại 
Ca-diếp, riêng luận Đại Tỳ-bà-
sa và A-dục Vương truyện có 

nói chi tiết về việc này như sau: 
Khi biết cơ duyên hoằng hóa 
đã mãn, Tôn giả quyết định vào 
núi Kê Túc nhập đại định đợi 
đến khi đức Di-lặc thành đạo 
sẽ trao lại y bát của đức Thích-
ca. Trước khi lên núi, Tôn giả 
vào thành Vương Xá để từ biệt 
vua A-xà-thế. Lúc ấy nhà vua 
còn đang nghỉ nên Tôn giả một 
mình lên Kê Túc. Sau khi thức 
dậy, vua A-xà-thế bèn tìm gặp 
tôn giả A-nan và nhờ Tôn giả 
đưa mình đến đảnh lễ ngài Đại 
Ca-diếp. Khi cả hai đến núi Kê 
Túc, theo như lời nguyện của 
ngài Đại Ca-diếp, núi bỗng mở 
ra và cả hai cùng được chiêm 
ngưỡng và đảnh lễ tôn giả Đại 
Ca-diếp lần cuối20. Núi Kê Túc 
thuộc Bắc Ấn là nơi những 
người Phật tử thường đến chiêm 
bái. Theo ngài Pháp Hiển, nơi 
đây thường có các vị La Hán 
lai vãng, trong núi có nhiều hổ, 
báo và sư tử21. Đại Đường Tây 
Vực ký của ngài Huyền Trang 
thì ghi lại rằng núi này cao chót 
vót, động sâu hun hút, cây cối 
chằng chịt, đường dốc chập 
chùng, người đời sau vì kính 
trọng tôn giả Đại Ca-diếp nên 
gọi núi này là Tôn Túc. Hai 
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mươi năm sau kỳ kiết tập kinh 
điển, tôn giả Đại Ca-diếp biết 
mình sắp nhập diệt nên theo lời 
phú chúc của đức Phật vào núi 
này nhập định để sau này trao 
lại y báu cho đức Di Lặc22.

Việc tôn giả Đại Ca-diếp 
dâng y cho đức Di Lặc được 
thuật chi tiết trong kinh Phật 
thuyết Di Lặc đại thành Phật. 
Theo bản kinh này, khi đức 
Di Lặc vừa dùng thần lực mở 
núi Kê Túc, Phạm Vương liền 
dùng dầu thơm cõi trời xoa trán 
và thân của tôn giả Đại Ca-
diếp. Tôn giả bèn ra khỏi Diệt 
tận định, trần vai phải, quỳ gối 
phải, thưa thỉnh và dâng y Tăng 
già lê của đức Thích-ca lên đức 
Di Lặc. Lúc ấy hội chúng của 
đức Di Lặc bèn bạch Ngài rằng 
vì sao hôm nay trên ngọn núi 
này có một chúng sanh đầu nhỏ 
như côn trùng, mặc y Sa-môn, 
lễ bái Ngài như thế. Đức Di Lặc 
bèn dạy các đệ tử Ngài rằng 
đừng nên khởi tâm khinh mạn 
người này. Đây chính là tôn giả 
Đại Ca-diếp, bậc đầu đà đệ nhất 
trong số một ngàn hai trăm năm 
mươi vị đệ tử thân cận của đức 
Phật Thích-ca, là vị Sa-môn tu 
hành rất tinh tấn, luôn thương 

tưởng những chúng sanh bần 
cùng, bậc tối thắng trong hàng 
trời, người… các ông nên một 
lòng chắp tay kính lễ vị ấy. Khi 
nghe đức Di-lặc dạy như vậy, 
cả hội chúng không còn thắc 
mắc, tất cả đều lễ bái tôn giả 
Đại Ca-diếp23.

Theo Đại trí độ luận, loài 
người sanh trong thời đức 
Di Lặc có thân hình to lớn và 
tuổi thọ cũng cao hơn nhiều 
so với loài người trong thời 
đức Thích-ca nên khi thấy tôn 
giả Đại Ca-diếp có thân hình 
nhỏ, đắp pháp phục và thi triển 
được thần thông cả hội chúng 
của đức Di Lặc đều kinh ngạc. 
Lúc ấy đức Di Lặc liền dạy các 
hàng đệ tử của mình rằng tuy 
thân nhỏ nhưng tôn giả Đại 
Ca-diếp đã thành tựu những 
pháp thù thắng, còn các ông là 
hàng lợi căn, thân hình to lớn 
há lại không thành tựu những 
công đức như thế sao. Khi đó 
cả hội chúng đều sinh tâm hổ 
thẹn, khiêm nhường. Đức Di 
Lặc nhân đó thuyết pháp giáo 
hóa khiến cho nhiều người 
chứng đắc thánh quả24. Điều 
đáng chú ý là dù chúng sanh 
sinh trong thời đức Di Lặc có 
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thân hình to lớn hơn nhiều so 
với chúng sanh trong thời đức 
Thích-ca, nhưng tấm y mà tôn 
giả đại Ca-diếp dâng lên vẫn 
xứng hợp với đức Di Lặc. Điều 
này được ngài Đạo Nguyên, sơ 
tổ dòng Tào Động tại Nhật giải 
thích như sau: “Kích thước cơ 
thể của người phàm khác hẳn 
với kích thước cơ thể của đức 
Phật. Cơ thể của người phàm 
thì có thể đo lường còn cơ thể 
của đức Phật không thể đo 
lường được. Vì lý do đó nên y 
của Phật Ca-diếp xứng hợp với 
đức Phật Thích-ca, và y của 
đức Phật Thích-ca cũng xứng 
hợp với đức Phật Di Lặc”25.

Khi Thiền tông hưng khởi 
tại Trung Hoa, y, bát được xem 
là những biểu tượng thiêng 
liêng của chánh pháp và là 
vật truyền thừa tối quan trọng 
trong thiền môn. Truyền thống 
này bắt nguồn từ giai thoại đức 
Thế Tôn trao truyền chánh pháp 
nhãn tạng cho tôn giả Đại Ca-
diếp trên hội Linh Sơn được ghi 
lại trong Vô môn quan26. Cảnh 
đức truyền đăng lục có chép 
rằng sau khi truyền tâm ấn cho 
ngài Huệ Khả, tổ Bồ-đề Đạt-
ma còn truyền pháp y để minh 

định tông chỉ nhà thiền và xem 
đó như bảo vật để minh chứng 
cho sự truyền thừa từ một tổ sư 
Thiên Trúc cho một môn đồ đắc 
pháp Trung Hoa. Tổ Đạt-ma 
còn huyền ký rằng sau khi ngài 
diệt độ hai trăm năm, lúc người 
biết đạo thì nhiều mà hành đạo 
thì ít, nói lý thì nhiều mà tỏ lý 
thì ít, pháp y không được truyền 
thừa nữa27. Lịch đại pháp bảo 
ký cũng thuật lại rằng lúc trao 
pháp y cho nhị tổ Huệ Khả, tổ 
Đạt-ma căn dặn rằng ví như 
khi một vị Chuyển Luân Thánh 
Vương vừa lên ngôi được bảy 
món báu, việc truyền ca-sa là 
để biểu trưng cho sự truyền 
thừa chánh pháp28. Như thế việc 
truyền thừa y, bát trong Phật 
giáo, đặc biệt là trong Thiền 
tông ám chỉ cho sự truyền pháp 
của một vị thầy hay một thiền 
sư cho người đệ tử nào xứng 
đáng và đã đắc pháp với mình. 
Chúng ta có thể biết rõ hơn điều 
này qua việc ngài Phật-đà Bạt-
đà-la truyền y cho ngài Tăng 
Triệu hay tổ Đạo Tín truyền y 
cho ngài Pháp Dung.

Truyền thống Thiền tông 
cũng cho rằng pháp y được 
truyền từ thời tổ Đạt-ma cho 
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đến thời ngài Huệ Năng chính là 
tấm y mà đức Phật đã truyền lại 
cho tôn giả Đại Ca-diếp, người 
lãnh hội được yếu chỉ của thiền 
trên pháp hội Linh Sơn. Song 
theo huyền ký của tổ Đạt-ma 
nói trên cũng như trong kinh 
Pháp Bảo Đàn29 khi được đệ 
tử Pháp Hải hỏi về việc truyền 
pháp y, ngài Huệ Năng đáp 
rằng cứ theo di kệ của tổ Bồ-đề 
Đạt-ma, sau khi Ngài viên tịch 
pháp y sẽ không được truyền 
thừa như trước nữa. Theo ngài 
Thần Hội, tại Ấn Độ, nơi có 
những bậc Cao tăng sống đời 
thanh bạch và nghiêm tịnh 
pháp y không được xem như là 
ấn tín. Việc truyền thừa y để ấn 
chứng chỉ xảy ra ở những nơi 
có quá nhiều người tham cầu 
tiếng tăm, lợi dưỡng, hay tranh 
cãi và sống thô tục, chẳng hạn 
như Trung Hoa30.

Ngoài ý nghĩa biểu trưng 
cho sự hiện hữu của đức Thế 
Tôn tại nhân gian, y và bát của 
đức Phật còn là một thông điệp 
đầy ý ghĩa đối với hàng đệ tử 
của Ngài. Trong sinh hoạt của 
Tăng đoàn việc thọ trì y và bát 
theo luật nghi là một điều tối 
quan trọng để hội chúng xuất 

gia được thanh tịnh và để kế 
thừa truyền thống chánh pháp 
của chư Phật trong nhiều đời. 
Phẩm hạnh của mỗi người xuất 
gia được hình thành một phần 
nhờ vào nếp sống thiểu dục, 
tri túc thông qua việc thọ nhận 
phẩm vật của người đời để nuôi 
thân và che thân. Y và bát của 
đức Phật hay của mỗi người 
xuất gia vừa là để phân biệt với 
lối sinh hoạt của người thế tục, 
nhưng đồng thời cũng nói lên 
chí nguyện, hoài bão mà người 
xuất gia đang hướng đến. Con 
người sở dĩ chịu quá nhiều đau 
khổ, tai ương là vì họ quá đam 
mê ngũ dục. Hình ảnh một bậc 
vương tử, một người tầm đạo 
khả kính nhất, một bậc đạo sư 
của ba cõi sống một cuộc đời 
thanh đạm với y phục hoại sắc 
và bình bát đơn sơ sẽ mãi mãi 
là hình ảnh cao đẹp và thâm 
thúy nhất đối với những ai 
đang thao thức về một lẽ sống 
thuần tịnh và thanh cao, những 
ai đang hướng về một lý tưởng 
trong sáng, và những ai đang 
tiếp bước trên con đường mà 
các bậc tiền nhân khả kính đã 
đi qua. ■
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em từ cát vỡ chân người
từ cơn gió gọi, từ lời ước ao
em từ hạt nắng trên cao
trở về dệt mộng tình trao cho đời.
 
chung thân thoáng mộng rã rời
hư không đón bước buông lơi lá vàng
ai hay một độ thu tàn
ai hay đông chớm, xuân tràn ý thơ.
 
em từ thuở ấy ban sơ
tình tôi chưa hết ngẩn ngơ lạc loài
tôi yêu, yêu hết ngày dài
tháng năm chưa để tàn phai tấc lòng.
 
yêu em hờ khép nụ hồng
quỳnh đêm lay dậy  giấc nồng  thiên thu
tình em trăng khép cõi như
một đời ảnh hóa, mộng chừ khói tan.

ảnh hóa

VĨNH THI

Tiểu vân du - tranh MC
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Theo nếp suy nghĩ của 
chúng ta, mọi vật trong thế 

giới đều được chia thành hai 
đối cực: có - không, đúng - sai, 
phải - quấy… Nhưng mà, vạn 
vật đâu phải chỉ là sự phân chia 
ranh giới rạch ròi, sự phân chia 
rạch ròi đó chỉ là hệ quả hệ lụy 
từ trong bản chất ưa suy luận 
của chúng ta thôi (kinh Lăng-
già gọi là hý luận: prapañca).

Cũng  theo lối lập luận ấy, 
người ta nghĩ về đạo Phật, kẻ 
hoan nghênh, người phản bác, 
trịnh trọng tuyên bố đạo Phật là 
đạo vô thần (atheism).

Lật lại từ điển để xem, Từ 
điển những tôn giáo thế giới 
(The Oxford Dictionary of 
World Religions) định nghĩa 
“chủ nghĩa vô thần (atheism) 
là phủ nhận sự hiện hữu của 
Trời (God)” (Trời được hiểu 
như một chủ vật, chẳng hạn 
như Phạm thiên, Chúa, Thượng 
đế…). Trời ở đây thực ra rất đa 
dạng, tùy theo mỗi hệ thống tín 
ngưỡng mà có những danh xưng 
và vai trò khác nhau. Trong các 
tôn giáo độc thần thì cho đó là 
vị chủ tể khai sáng dựng lập thế 
giới, trong tôn giáo đa thần thì 

PHẬT GIÁO 
hữu thần - vô thần

THÍCH THANH HÒA
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đó là những vị thần có quyền 
năng siêu việt. Nói chung, họ là 
những sinh thể khả kính về mặt 
phẩm đức cũng như năng lực.

Vậy, nói Phật giáo là vô 
thần, đúng sai như thế nào?

Phận sự đầu tiên của mỗi 
người Phật tử là quy y Tam 
bảo - Phật, Pháp, Tăng. Phật 
trong nhiều kiếp trước từng là 
những vị trời sống ở các cõi 
trời mà kinh điển, đặc biệt là 
Truyện tiền thân (Bổn sanh) 
thường kể lại. Trước khi thị 
hiện thành Phật, ngài là vị Bồ-
tát Trời sống ở cung trời Đâu-
suất. Pháp là giáo lý tốt lành 
vi diệu, trong ấy bao trùm cả 
những pháp đưa đến những cõi 
trời. Tăng là hiện thân của pháp 
ấy được thực hiện, trong đó có 
rất nhiều vị là Bồ-tát bất thối, 
hoặc những vị A-la-hán có thể 
đi đến những cõi trời. Những vị 
Bồ-tát này có thể hóa hiện làm 
các vị trời để hướng dẫn chúng 
sanh tu tập, như Bồ-tát Quán 
Thế Âm chẳng hạn. Hơn thế, 
Tam bảo không chỉ là nơi quy 
ngưỡng của con người trần tục 
mà còn là của chư thiên, các vị 
trời cao trọng. Trong kinh kể, 
nhiều vị Phạm thiên đã xuống 

trần để nghe pháp và sau đó 
phát tâm quy y tam bảo. Và 
chúng ta cũng biết, chính bản 
thân đức Phật cũng đã là hiện 
thân đầy đủ của cả Tam bảo, 
vì Pháp và Tăng đều là những 
pháp lưu xuất từ Phật. Sự kết 
hợp của Pháp và Tăng là để 
thực hiện sự hoàn thành Phật 
tánh vô biên trong mỗi cá thể.
Đức Phật - đối tượng cho 

chúng ta quy ngưỡng ở đây 
không phải là một vị chúa tể 
khai sáng vũ trụ, bởi vì vũ trụ 
này được hình thành do cộng 
nghiệp của tất cả mọi sinh linh, 
trong đó có các vị trời. Ngài là 
vị Đạo sư của trời và người với 
những phẩm đức cao đẹp vượt 
lên trên những giới hạn mà loài 
trời và loài người đang cố vượt 
qua - đó là sự sanh tử luân hồi. 
Nói về sự hoàn thiện, tất cả chư 
Phật trong mười phương ba 
đời đều bình đẳng và là điểm 
quy chiếu của tất cả các hoài 
vọng cao đẹp không chỉ cho 
con người khổ đau mà cho cả 
chúng sanh ở các cõi trời đang 
hưởng cuộc sống an nhàn tốt 
đẹp. Vì đức Phật vượt lên trên 
các vị trời nên không có lý do 
gì để những đệ tử của Ngài quy 
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hướng các vị trời ấy.
Vậy chư Phật có phải là 

những bậc linh thánh không? 
Linh thánh là phẩm chất của 
những vị thần thánh, trong đó 
có các vị trời. Chư Phật có 
phẩm chất toàn hảo vượt lên 
trên các vị trời nên tất nhiên 
các Ngài cũng là những bậc 
linh thánh, thậm chí còn trên cả 
những khái niệm ấy. Các Ngài 
là Trời của tất cả các loài trời, là 
Vua trong tất cả các vua, là bậc 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác - Samyaksaṃbodhi.

Thế thì những người con 
Phật thuộc vào hệ tư tưởng nào 
trong những cái được gọi là 
vô thần, độc thần và đa thần? 
Trả lời dứt khoát câu hỏi này 
thật không phải dễ, bởi vì ngay 
việc sử dụng các từ này cũng 
đa dạng như chính các vị thần 
được người ta kể đến. Tuy 
nhiên, đạo Phật cũng có nhận 
định khái quát về vấn đề này 
qua việc tìm về nguồn cội sự 
phát triển của thần giáo trong 
lịch sử nhân loại, từ đó cho 
chúng ta cái nhìn đúng đắn về 
tôn giáo của mình trong mối 
tương quan với những tôn giáo 
khác. 

Vào buổi bình minh của 
nhân loại, do sự thiếu hiểu biết 
về bản chất của thế giới nên 
khi đối trước các hiện tượng tự 
nhiên như thiên tai lũ lụt, hạn 
hán mất mùa, con người có xu 
hướng xem đó như là những 
trạng thái tình cảm “không ổn 
định” của những quyền năng 
siêu nhiên, đó là nguồn cội của 
các vị thần. Nói một cách khác, 
tổ tiên của các vị thần là nỗi lo 
sợ của lê dân! Con người ban 
cho mỗi một hiện tượng kỳ bí 
một vị thần cai quản. Từ đó, đa 
thần giáo được hình thành với 
sự đa dạng trong tính cách cũng 

Tôn tượng Thủy Tử Địa Tạng, Phụng Lâm Viên, 
Nhật Bản
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như hình thức và số lượng của 
chư thần. Thế rồi, con người 
cảm thấy chư thần phức tạp 
quá, khó có thể làm vừa lòng tất 
cả nên họ muốn đưa chư thần 
về dưới sự cai quản của một vị 
thần tối cao, để dễ bề thương 
lượng đồng thời tránh được sự 
hỗn loạn của chư thần. Có lẽ từ 
đó mà chủ nghĩa Nhất thần giáo 
được hình thành.

Phật giáo xuất hiện ở đời 
cùng với sự hiểu biết ấy nên 
chư thần không được quy 
ngưỡng như những nơi an ổn 
tối thượng. Đức Phật với sự 
toàn giác đã xóa đi những đám 
mây mờ trong nhận thức của 
con người về bản chất của thế 
giới, của chư thần. Thế nhưng 
nói như vậy không có nghĩa là 
chư thần, thậm chí thượng đế, 
không hề tồn tại. Theo quan 
niệm của Phật giáo, thế giới này 
có đến 36 tầng trời, và mỗi tầng 
như thế đều có các chúng sinh 
trời cư trú. Đây là những chúng 
sinh đã tạo những nghiệp lành 
trong những kiếp trước. Cuộc 
sống ở những nơi ấy tuy sung 
sướng đầy đủ nhưng không 
phải là mục đích hướng đến của 
đạo Phật, bởi vì họ vẫn đang bị 

các phiền não chi phối và phải 
chịu tái sinh. Những loài trời 
này cũng như con người chúng 
ta đang kiếm tìm sự giải thoát 
rốt ráo ra ngoài những trói buộc 
của phiền não, của luân hồi, đó 
là Niết-bàn tự tại.

Trong kinh mô tả, vị Thiên 
chủ Đế thích, là vị trời luôn 
nghĩ rằng mình là chủ nhân đã 
sáng tạo ra thế giới, đã thỉnh cầu 
đức Thế Tôn thuyết pháp ngay 
sau khi Ngài thành tựu Chánh 
giác. Và còn nhiều vị trời khác 
cũng có những việc làm tương 
tự, như bốn vị Thiên vương ở 
bốn hướng núi Tu-di trở thành 
những vị hộ pháp… Điều đó 
nói lên rằng, ngay các vị trời, 
các vị vua trời cũng đều hết sức 
cung kính đức Thế Tôn, họ quy 
y và nghe pháp từ Ngài bởi họ 
ý thức được rằng sự linh thánh 
của họ không bằng nơi Ngài.

Thế thì Phật giáo cũng nói 
đến chư thần và thiên giới 
nhưng không xem những vị ấy 
hoặc những nơi ấy là bản thể, 
là đích điểm cứu cánh hay chỗ 
quy ngưỡng tối thượng của con 
người. Trời và người đều bình 
đẳng trong khả năng giác ngộ, 
chỉ khác nhau ở chỗ phước đức 
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sâu dày hay nông cạn; nếu so 
sánh một cách khiên cưỡng thì 
sự khác nhau ấy giống như sự 
khác nhau giữa người giàu và 
kẻ nghèo. Chư thần không phải 
là trung tâm điểm của Phật giáo, 
không phải là nền tảng cho giáo 
lý nhà Phật. Đức Phật dạy, giác 
ngộ là mục đích tối thượng, 
bằng vào sự nỗ lực tu tập con 
người có thể đạt được sự giải 
thoát như chính Ngài, sự giác 
ngộ ấy còn cao hơn những gì 
mà chư thiên đang thọ hưởng.

Người ta cũng thường gán 
ghép chủ nghĩa vô thần với 
chủ nghĩa hư vô, một tư tưởng 
không tin nhân quả nghiệp 
báo. Theo nghĩa này thì Phật 
giáo lại càng hoàn toàn không 
phải vô thần bởi khi đi sâu vào 
Tam tạng giáo điển của Phật 
giáo, chúng ta thấy Phật giáo 
tôn trọng tư tưởng nhân quả 
nghiệp báo này hơn bất cứ nơi 
nào. Mối quan tâm trong tinh 
thần nhân quả nghiệp báo của 
Phật giáo không chỉ dừng lại ở 
con người mà còn lan tỏa đến 
những sinh vật nhỏ bé như con 
sâu cái kiến…, đến cây cỏ núi 
rừng, đến lợi ích cho toàn thể.
Đức Phật dạy, muốn đạt được 

giải thoát thì phải tránh xa hai 
cực đoan. Ở phương diện này 
cũng vậy, đạo Phật có nói đến 
các vị thần thánh trong trời đất, 
nhưng họ không phải là nơi quy 
ngưỡng cho con người tìm cầu 
giác ngộ. Đồng thời đạo Phật 
cũng không chủ trương vô thần 
để rồi con người sống sa đọa 
trong nỗi lạc lõng của sự phủ 
nhận đạo lý nhân quả nghiệp 
báo, phủ nhận những phẩm đức 
cao đẹp của cuộc sống■
Ảnh: Tượng thần Brahma bằng đá tk.11, Chánh 
Lộ, Quảng Ngãi, đang được trưng bày tại Viện 
bảo tàng Champa, TP. Đà Nẵng © 2006 PL
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Đường hương lan mật ngọt
Một lần người đi qua
Tình thơm hương mật giọt
Trái tim hồng nở hoa.

Tiếng chuông ngân nga rót
Người đi lễ chùa xa
Vần thơ tình nắn nót
Từng giây phút ngân nga.

Người xưa bảo trang thơ
Dung nhan ngời ánh ngọc
Trái tim tình mộng mơ
Hát ca lời nắn nót.

Thưa rằng hai là một
Thưa rằng một là hai
Nhớ cung thương làu bực
Hát tình ca “ơ bai”*

* ngôn ngữ Trịnh Công Sơn - Bên đời

Đường hương lan

TÂM HƯƠNG

ảnh: suối Yến cầu Hội, Hương Sơn © 2006 PL
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Khán giả là một trong những 
thành tố của truyền hình. 

Qua loạt bài Khai thác công 
nghệ truyền hình phục vụ hoạt 
động hoằng pháp vừa rồi, vấn 
đề thành tố khán giả cũng đã có 
được nhắc đến. Việc khảo sát 
chi tiết về khán giả của truyền 
hình Phật giáo sẽ là nội dung 
chính của nhiều bài về sau. Ở 
đây, chỉ xin ghi lại trường hợp 
một khán giả là Phật tử với một 
số kinh nghiệm khai thác truyền 
hình Phật giáo trong việc tu học 

và Phật hóa gia đình.
Trường hợp khán giả Phật 

tử được đề cập ở đây là một cô 
giáo cũ của người viết thời phổ 
thông trung học. Cô dạy văn, 
là một Phật tử thuần thành, rất 
thích đi chùa. Tại nhà, cô tu 
học theo sự chỉ dẫn từ sách vở 
của Thiền sư Nhất Hạnh, Hòa 
thượng Thanh Từ, Hòa thượng 
Thiện Siêu… Cô đã ngoài 60, 
có đông con cháu và vẫn thường 
ước mong có được những buổi 
đi chùa với cả gia đình đoàn tụ 

MINH THẠNH

Khai thác công nghệ truyền hình 
phục vụ hoạt động hoằng pháp

“Đức Phật xem TV” - ảnh của Katherine Wetzel, 
© 2000 Viện bảo tàng Mỹ Thuật Virginia
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cùng đi.
Tuy nhiên, hầu như không 

bao giờ cô thực hiện được ước 
mơ đó. Khi người này rảnh, thì 
người khác lại bận. Vả lại, con 
cháu của cô thuộc về thế hệ 
khác, không có cùng suy nghĩ 
với cô, dù tất cả đều quy y. Họa 
hoằn lắm mới có được một vài 
người cùng với cô đến chùa lễ 
Phật, nghe pháp.
Điều đáng tiếc hơn là những 

năm gần đây, mắt và chân cô 
yếu hẳn đi nhiều. Mỗi ngày, 
cô chỉ đọc được vài trang sách 
Phật là phải gấp sách lại. Những 
hàng chữ trở nên nhỏ và rất khó 
đọc dưới mắt cô. Sức khỏe cũng 
không cho phép cô tới chùa 
thường xuyên được nữa. Xa 
chùa, xa những trang sách Phật, 
cô rất buồn, điều làm cô buồn 
nhất là việc chưa bao giờ đoàn 
tụ con cháu đến chùa, dù là vào 
những ngày tết. Cô thường tâm 
sự, không đi chùa, không đọc 
được sách Phật thường xuyên, 
ngày tháng trở nên dài quá…
Được hỏi là tại sao không 

nghe băng và xem đĩa thuyết 
pháp, cô nói là vì trước nay 
không thích sự máy động của 
màn ảnh TV. Còn nghe băng thì 
vẫn thỉnh thoảng, nhưng mỗi 
lần nghe thì cô lại không vui vì 

tiếc là mình đã không còn tiếp 
thu được những nội dung tương 
tự một cách nhanh chóng từ 
sách báo Phật giáo được nữa.

Một hôm, cách nay đã ba 
năm, khi đến thăm cô, tôi được 
cô cho xem một tấm ảnh của 
thầy Nhất Hạnh. Cô nói mỗi 
lần đọc sách và nghe băng thầy 
thuyết pháp, cô đều nhìn ảnh 
thầy và mong ước được một 
lần được đến Làng Mai, được 
tận mắt nhìn thầy thuyết pháp. 
Nghe cô nói vậy, tôi chợt nảy 
ra ý định tặng cô bộ đĩa ghi 
hình một buổi thuyết pháp 
của Thiền sư Nhất Hạnh tại tu 
viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ. Khi 
mang đĩa đến, cô từ chối và 
nói cô không biết dùng máy 
đĩa vì nó… hiện đại quá, và 
nghe băng cũng được rồi. Tôi 
phải nói “khích” cô là máy đĩa 
không đòi hỏi trình độ như máy 
vi tính, vì về Trà Vinh tôi vẫn 
thấy nhiều bà già ngay cả dân 
tộc Khmer vẫn dùng thành thạo 
loại thiết bị này. Thấy cô ngần 
ngừ, tôi ấn vào tay cô chiếc 
đĩa và nói thêm, cô cứ bảo các 
em chiếu cho cô xem thử, nếu 
không thích thì em sẽ đem về. 
Mấy hôm sau, gọi điện đến, cô 
vẫn chưa xem. Tôi nói thêm, 
đại ý rằng xem đĩa là như đã 
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rước được thầy Nhất Hạnh về 
nhà vậy. Qua ngày sau, cô điện 
thoại đến cho tôi, báo đã xem 
đĩa, cảm ơn tôi rất nhiều và… 
đã lên chùa thỉnh thêm khoảng 
một chục đĩa nữa! Tôi hình 
dung ra tất cả sự vui sướng của 
cô qua lời cô nói: “ Thầy phúc 
hậu, khả ái và thuyết pháp hay 
quá. Đúng là rước thầy về nhà, 
thật là thỏa lòng mong ước, như 
tận mắt thấy thầy vậy”.

Cư sĩ Phật tử Thái-lan

buổi chiếu “truyền hình Phật 
giáo” như vậy nữa, trong bữa 
cơm thân mật cuối tuần gia đình 
đoàn tụ. Nhưng lần này, không 
phải bữa cơm thịt cá thịnh soạn 
như mọi khi, mà là một bữa 
cơm chay, y như… đi chùa. 
Cô giải thích để đùi gà, đầu vịt 
trước mặt thầy… coi sao được? 
Mọi người vui vẻ với ý kiến 
của cô. Lần này, chương trình 
truyền hình không chỉ có một 
buổi thuyết pháp, mà còn có 
“phóng sự” Hòa thượng Thanh 
Từ đi xây chùa ở miền Bắc. Cô 
nói “tìm thêm một chương trình 
ca nhạc nữa để làm phong phú 
hơn buổi ‘phát hình’ cho cả nhà 
cùng xem, nhưng tiếc là không 
có”, nhưng toàn bộ chương 
trình kéo dài hơn 3 tiếng cũng 
vừa đủ cho bữa cơm “Phật hóa” 
gia đình. Cô nói thêm, trong 
bữa cơm, cô có kể lại một số 
kỷ niệm trong những lần được 
gặp Thiền sư Nhất Hạnh, Hoà 
thượng Thích Thanh Từ hồi cô 
còn là một nữ sinh, một đoàn 
sinh gia đình Phật tử vào những 
năm 60. Cả nhà vừa xem vừa 
nói chuyện chùa chiền và chia 
sẻ cho nhau ý kiến về buổi 
thuyết pháp Phật pháp. Cô giáo 
cho rằng đọc sách thì chỉ cảm 
nhận và tâm đắc riêng mình, 

Cô cho biết thêm cô đã gọi 
cả nhà đến cùng xem. Không ít 
người trong nhà tò mò đến xem 
vì muốn biết thầy Nhất Hạnh, 
tác giả của cả tủ sách đặt giữa 
nhà đó là người ra sao. Cũng 
có người đến xem vì nể bà, nể 
mẹ. Cả nhà quây quần quanh 
cái TV cho đến hết buổi thuyết 
pháp. “Thầy đã đến nhà thật”, 
cô cứ lặp lại câu nói đó.

Tuần sau, cô lại tổ chức một 
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còn xem thuyết pháp trên TV 
thì mọi người trong nhà có 
thể chia sẻ với nhau. Từ đó 
về sau, mỗi cuối tuần, cô đều 
tổ chức “phát hình” “chương 
trình truyền hình Phật giáo”. 
Chương trình có sự hấp dẫn 
khác nhau nhưng đều thu hút 
“khán giả” thành những cuộc đi 
chùa tại nhà. Nhiều người trong 
nhà từ việc xem thuyết pháp, 
đã tìm đọc thêm sách của các 
thầy, điều mà trước đây không 
có được.

Mỗi tuần “phát hình” 
một lần, cô lo lắng không đủ 
chương trình video cho sinh 
hoạt Phật hóa gia đình này. Cô 
dặn tôi có dĩa hình thuyết pháp 
hay sinh hoạt Phật giáo nào thì 
báo cho cô biết hoặc “thỉnh” 
giúp cô. Trong chuyến về thăm 
quê hương của Thiền sư Nhất 
Hạnh, cô lại là người chỉ dẫn 
tôi đi “thỉnh” dĩa hình thuyết 
pháp của thầy theo lộ trình 
hoằng pháp. Còn nhớ cô nói 
“hôm nay, gia đình cô đã theo 
thầy tới Huế rồi nghen!”.

Ghi lại câu chuyện trên, 
chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 
đọc về một kinh nghiệm khai 
thác công nghệ truyền hình 
phục vụ hoạt động hoằng pháp. 
Trong trường hợp này, đối 

tượng hoằng pháp là cả gia đình 
cô giáo cũ của tôi. Với những 
chương trình Phật giáo, gia đình 
này đã tiến thêm một bước trên 
con đường Phật hóa, biến việc 
xem các chương trình Phật giáo 
thành một sinh hoạt thường kỳ 
của gia đình, tạo hạnh phúc, an 
lạc cho tất cả mọi người trong 
nhà. Thuê một chiếc xe lớn để 
gia đình mười mấy người đến 
chùa nghe thuyết pháp định 
kỳ là điều không phải dễ làm, 
nhưng những bữa cơm chay 
được xem thầy thuyết pháp tại 
nhà là điều trong tầm tay mọi 
gia đình Phật tử thuần thành. 
Khi chương trình truyền hình 
Phật giáo được chiếu  lên trên 
màn ảnh nhỏ, thì trong gia đình 
những giờ phút sinh hoạt đời 
phải nhường chỗ cho sinh hoạt 
đạo. Chương trình “truyền hình 
Phật giáo” có công năng biến 
mái nhà thành mái chùa trong 
lúc nó có mặt trên TV. 

Năng lực của khoa học công 
nghệ đang tạo những duyên 
lành mới để đưa Phật giáo đến 
với mọi người trong thời hiện 
đại. Như lời thầy Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát phát biểu Tổng 
kết Hội thảo quốc tế Phật giáo 
trong thời đại mới: cơ hội và 
thách thức: “Thành tựu công 
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nghệ hiện đại không chỉ thu hẹp 
khoảng cách giữa các lãnh thổ, 
tạo mối tương giao giữa các 
nền văn hóa và văn minh trên 
thế giới, tạo nhiều cơ hội học 
hỏi hiểu biết trao đổi những 
tinh hoa đặc thù giữa các liên 
quốc gia, tôn giáo với nhau mà 
còn giúp cho Phật giáo phát 
huy rõ tiềm năng ảnh hưởng 
của mình cả bề rộng lẫn bề 
sâu”1 Công  nghệ truyền hình 

dẫn cô giáo của mình sử dụng 
các chương trình Phật giáo sớm 
hơn. Nhưng chúng tôi đều nghĩ 
rằng câu chuyện được ghi lại ở 
trên sẽ là một kinh nghiệm giúp 
ích cho nhiều gia đình trong 
tương lai.

Cũng câu chuyện trên, đối 
với những vị có trách nhiệm 
trong hoạt động hoằng pháp, 
mong rằng sẽ là một gợi ý. 
Công nghệ truyền hình đã có 
thể làm được những việc mà 
những phương tiện truyền 
thông cổ điển như sách vở, báo 
chí… chưa làm được, là chia 
sẻ pháp hỷ cho những thành 
viên gia đình, trong phạm vi 
hẹp. Nếu quan tâm khai thác 
triệt để, tăng số lượng, chất 
lượng chương trình, đa dạng 
hóa hình thức thể hiện, tăng 
tính hấp dẫn, thu hút được sự 
chú ý số đông khán giả Phật tử, 
thì chắc chắn kết quả có được 
trong hoạt động hoằng pháp sẽ 
rất lớn lao. Công nghệ truyền 
hình sẽ là một thuận duyên cho 
đạo Phật khi mà những người 
con Phật biết cách nắm và sử 
dụng nó một cách hiệu quả. 
Nói theo cách nói hiện nay, đó 
là một cơ hội. Còn nếu không, 
thì chính cơ hội đó sẽ trở thành 
một “thách thức”! ■

Oanh Vũ GĐPTVN

là một trong những công nghệ 
hiện đại, với nhiều khả năng, 
mà việc ứng dụng như trên chỉ 
là một trong những biểu hiện 
cụ thể. Cô giáo, người được đề 
cập trong câu chuyện kể trên, 
vẫn tiếc là cô đã biết đến cách 
khai thác những chương trình 
truyền hình Phật giáo chậm 
quá. Còn tôi, cũng tiếc là sao 
không nghĩ ra được việc chỉ 
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Hồn ta đó!
Mong manh như hạt bụi
Trời mênh mông ghé lại chốn hương trần
Bên dòng đời, ta bỗng lại hóa thân
Thành lữ khách, mong em từ tiền kiếp.

Hồn em đó, như hoa thơm cỏ lạ
Kiếp tái sinh!  Từ sâu thẳm mong chờ
Trong dòng đời em đến tựa cơn mơ
Mơ và thực!  Phải chăng là mộng ảo?

Và ta biết thời gian là bội ước
Thoáng mây bay cũng nỗi nhớ không ngờ
Nẻo đường đời không chỉ viết nên thơ
Cho nhau nhé, cho nhau lời nguyện ước!

Và đâu nữa, vài ngàn năm còn đó
Với hư không rồi năm tháng phai tàn
Để em về điểm lại chút dung nhan
Hồn năm cũ người xưa đâu còn mất!

Tái Sinh

Liễu Hạ

ảnh: thác D’raysap, huyện Krông Ana, tỉnh Daklak © 2006 PL
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II- Đường bay của thơ, 
thiền và thơ thiền:

Có người nói thơ rất gần với 
thiền. Thơ có đường bay thì 
thiền cũng phải có đường bay.

Thơ bay vi vút trong không 
gian thẩm mỹ ước lệ. Thiền 
bay thênh thang trong cõi tĩnh 
mặc, trong sáng và vô duy. Thơ 
là tinh hoa của ngôn ngữ, làm 
cho con chữ lấp lánh nhiều 
sắc màu, ý tượng; lung linh 
đa chiều tư duy và cảm xúc. 
Thiền là tinh hoa của minh triết 
đông phương, là đóa trăng soi 

những đường bay và 
những chân trời

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Thơ
Thiền

tiếp theo TSPL 29

ảnh nghệ thuật - Chân Hữu



56 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ KHÔNG GIAN THƠ & THIỀN

giữa miền u tĩnh, đánh thức vô 
minh, vọng lầm để tao ngộ với 
quê hương sơ thủy. Thơ là sự 
suy tưởng của triết lý thất bại, 
là giấc mơ tại thế, là cánh chim 
ước vọng bay vào giấc mơ riêng 
tư, cô đơn nhưng lại xa rộng 
khôn cùng. Nó còn muốn nhảy 
vào cả hố thẳm vô thức câm nín 
nữa. Thiền là miền đất bên kia, 
thuộc lãnh địa của tâm năng 
trực giác, là chỗ mà lý trí tuyệt 
lộ, là ngôn ngữ vô ngôn của cố 
quận thuở ý tưởng và khái niệm 
chưa sinh ra đời. Thơ thuộc về 
những tế bào nhạy bén của tim 
và của óc. Thiền thuộc về con 
mắt xanh của tâm và tuệ, là cõi 
thanh trong, vô nhiễm của kiến 
tri, không lây uế bản năng lông 
lá thuở sơ khai...

Vậy xin ai đó đừng đánh 
đồng giữa thơ và thiền. Giữa 
giấc mộng vừa miên man vừa 
“đa sự” của thơ và giữa ngôn 
ngữ tỉnh thức, giác ngộ của 
thiền không liên hệ gì với nhau.  
Nó còn cách nhau nhiều cánh 
cửa, đôi khi chỉ một sợi tóc 
cũng khó nhìn ra chân tướng. 
Tuy nhiên, có điều thật kỳ lạ là 
có thơ của nhiều tác giả cũ và 
mới rất giống thiền. Và trong 

những trường hợp như thế ta 
có thể coi là thơ thiền được 
không? 

Ta có thể đọc một số câu rồi 
lắng tâm mà nghe thử:

“Với tay chạm khẽ vào hư ảo
Đánh thức hồn ta tiếng 

nguyệt vang.”
(Ngọc Quế)

“Thì xin hạt cát làm tâm ngọc
Đau đớn vo tròn một kiếp trai.” 

(Thạch Văn Thâu)
Đấy, nó có khác gì thơ thiền 

đâu? Phải nhìn thấy “khổ đế” 
của trần gian, phải lịch trải 
trong cuộc tồn sinh, phải bị 
đoanh vây giữa muôn trùng hư 
vô và ảo ảnh... mới thai nghén 
được những câu thơ rất gần với 
thiền như vậy.

 Nếu chịu khó sưu tầm trong 
kho tàng thi ca thơ Việt thì thơ 
giống thiền như thế có thể là cả 
một tập sách dày. Vậy thì thơ 
giống thiền và thơ thiền thật 
sự khác nhau ra sao? Đây là 
cả một công trình sưu khảo dài 
hơi và đầy tâm huyết của các 
nhà nghiên cứu chuyên môn. 
Tuy nhiên, trong một chừng 
mực nào đó, ta có thể phân chia 
thành hai không gian: không 
gian ở tầng bậc ý thức, lý tính 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  57

KHÔNG GIAN THƠ & THIỀN ☸

và coi đây là cõi miền của thơ 
có tư tưởng thiền; không gian 
thứ hai ở tầng bậc trực giác, tức 
là cảm quan thấy ngay thực tại, 
chưa qua sự chế biến của các ý 
niệm chủ quan – và đây chính 
là thực địa, là quê hương của 
thơ thiền. Bây giờ ta hãy làm 
một cuộc hành trình khám phá 
chân diện mục của chúng ra 
sao!                                          

1. Không gian có tư tưởng 
thiền

Không gian này thật là mênh 
mông, vô lượng. Và dường như, 
khắp nơi, khi nói đến thơ thiền 
thì chúng đều ở trong phạm vi 
hoạt dụng của ý thức, tức là 
thuộc không gian có tư tưởng 
thiền. Đại lược, những bài thơ 
có tư tưởng thiền thường có 
những nội dung như sau:

- Có tư tưởng Phật học, thiền 
học...

- Có những tình cảm thanh 
cao, thoát tục...

- Yêu cảnh vắng lặng, u tĩnh, 
thanh bình, nhẹ nhàng, trong 
sáng, nhàn thoát...

- Yêu các giá trị xuất thế 
như Niết-bàn, vô vi, giải thoát 
nhưng diễn đạt chúng bằng lý 
trí, bằng tư duy  khái niệm... 

 - Yêu các giá trị tại thế như 
từ bi hỷ xả nhưng thường sử 
dụng công cụ tư tưởng để tỏ 
bày, lý giải, chứng minh...

- Kinh qua sự lịch trải, chiêm 
nghiệm trên đường đời nên có 
những nhận thức, cảm xúc rất 
gần với Phật giáo.

- Cái nhìn về sự thật, lẽ phải, 
tình thương chung một dòng 
đạo lý Đông phương.v.v...

Từ cái thước đo ấy, hàm 
lượng ấy, lạ lùng làm sao, 
những bài thơ của các vị thiền 
sư Lý, Trần đa phần chúng đều 
thuộc về không gian này, tức là 
những bài thơ có tư tưởng thiền 
chứ chưa phải là thơ thiền.

Giá trị của những bài thơ 
thiền này đã vượt không thời 
gian, đã bất tử. Cả ngàn năm 
nay, lịch sử văn học thiền đã 
xem là đỉnh cao của trí tuệ (Đạo 
Hạnh), là cảm hứng siêu thoát, 
buốt lạnh cả hư vô (Không Lộ), 
là thông điệp của mùa xuân vĩnh 
cửu (Mãn Giác), là triết lý hành 
động giữa cõi vô thường, có 
không, sinh diệt (Vạn Hạnh)... 
Đến đây, ta có thể thấy chúng 
tương cận với thơ của “người 
đời”- dẫn lược ở trên - xiết bao. 
Chỉ có một chút khác biệt, là 
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tình cảm, quan niệm, tư kiến 
chủ quan.

Hiện nay, không gian này rất 
thưa vắng gót chân thơ. Chính 
những triết lý cao siêu, những 
lý giải bác học, những ý tưởng 
thâm thúy, những hình tượng 
mỹ học diễm lệ... đã đóng bít 
cánh cửa này. Vả chăng, không 
phải nhà thơ nào cũng có đủ 
kích thước tâm linh để dạo 
chơi không gian này - là thế 
giới mà dường như cái lấp lánh 
của ngôn ngữ, cái lung linh của 
những hình tượng nghệ thuật 
chẳng có đất dụng võ. Đây là 
thế giới của khách quan, lạnh 
lùng, vô cảm... Nó chẳng hay, 
chẳng đẹp, chẳng nghệ thuật, 
chẳng mỹ học, chẳng nhân bản, 
nhân văn, nhân tình gì cả! Ai 
cũng tưởng là vậy!

Xin giới thiệu một số bài thơ 
ở không gian thiền này:

“Cái ao xưa
Ếch nhảy vào
Tiếng nước xao.” (Basho)
Cái ao xưa là cái ao cũ, thế 

thôi. Nó chẳng phải là cố quận, 
là quê hương sơ thủy, là bản lai 
diện mục gì gì cả. Đừng khoác 
cho nó một ý nghĩa, một giá trị, 
một tư tưởng thâm thúy, ẩn mật 

nhờ các vị thiền sư sống thiền 
nên tư tưởng thơ thiền của họ 
lạc quan hơn, tiêu sái và an 
nhiên hơn.

Trong kho tàng văn học 
thiền từ xưa đến nay đa phần là 
thơ có tư tưởng thiền, hiếm có 
thơ thiền. Rồi chúng ta sẽ nói rõ 
về điều ấy.

2. Không gian thơ thiền
Là không gian của trực giác, 

là thế giới của tỉnh thức hiện 
tiền. Đây là miền đất thuộc 
thẩm quyền của tuệ giác, với 
tâm thái vô duy để chụp bắt và 
nhìn ngắm rỗng rang cái- đang- 
là, chưa qua sự chế biến của 
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nào. Nhân sinh đã từng thống 
khổ, điêu đứng, lầm than bởi 
những ý nghĩa, giá trị ước lệ, 
phù phiếm và rỗng không ấy 
quá nhiều rồi. Vả chăng, chúng 
là những nhãn hiệu trá hình, tạo 
nên tương tranh và xung đột. 
Thiền chụp bắt trong sáng, vô 
duy, trực đối thực tại, giải thoát 
toàn mãn mọi tri kiến. Đừng 
khoác cho nó một hào quang, 
một vương miện quý phái nào. 
Con ếch nhảy và tiếng nước 
xao là hình ảnh, là âm thanh 
nhân quả hiện tiền. Là cái đang 
là sống động, chân thực, hiện 
tồn và mới mẻ.

Ta hãy đọc thêm bài khác:
“Ta nhìn sâu xa
Dưa nằm trong cỏ
Dấu mấy nụ hoa.”

(Basho)
Nhìn sâu xa là cái nhìn của 

thiền. Một cái nhìn lắng đọng, 
thông đạt, trong suốt, không 
mổ xẻ, phân tích, suy diễn lung 
tung. Dưa nằm trong cỏ, dấu 
mấy nụ hoa. Thế thôi. Cái đẹp 
bình dị, ẩn dật, khiêm tốn ấy 
chúng luôn có sẵn xung quanh 
ta, nhưng không phải ai cũng 
thấy được. Thế gian thường 
nhìn thấy những hình danh, sắc 

tướng... những biến hóa hư ảo 
cùng những đối tượng mê ly, 
hấp dẫn vị dục kia!

Một bài khác:
“Gió lay bụi trúc vàng
Bên thềm hoa nắng vỡ
Ô kìa! Giàn phong lan
Một nụ hoa mới nở.”  

(Viên Minh)
Thiền là thấy ngay, chụp bắt 

ngay cái thế giới đang là, sống 
động: Đang lay, đang vỡ, đang 
nở...

Mọi sự, mọi vật, mọi hiện 
tượng, tâm hay cảnh... luôn 
đang trôi chảy, dịch hóa, không 
có gì có thể tĩnh chỉ, bất động 
được. Tất cả đang chuyển động, 
biến đổi dù một sát-na, một hạt 
bụi. Chúng luôn luôn “tương 
động”.

Lại có những câu thơ rất 
giản dị, nhìn thấy như thế nào 
thì nói ra như thế ấy – cái chân, 
cái như thực - thuộc về không 
gian thiền:

“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!”
(Mãn Giác)
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Cho chí bài thơ: “con cóc” 
cũng rất là thiền:

“Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi.”
Vì đấy là hình ảnh, sự vật 

đang vận động, tuần tự hiển hiện 
trong không-thời-gian thực.

Tuy nhiên, nếu diễn đạt quá 
khô khan, quá trần trụi như thế 
thì đâu còn là thi pháp, là mỹ 
học, là yếu tính của thi ca nữa? 
Nó chỉ là bức tranh vô cảm. Là 
thông tin theo kiểu kết hợp từ 
của thường ngữ, không phải 
là thơ. Cũng diễn tiến hình 
ảnh và sự việc như vậy, nhưng 
thêm chút tình, chút hoàng hôn, 
chút hương trầm nữa thì nó lại 
khác:

“Khách về trời chưa tối
Nhẹ tay khép cổng sài
Quay lưng hiên nắng nhạt
Hương trầm thoảng thư 

trai.”
(Vô Danh)

Đấy là thiền, là cái hoạt 
dụng tự tại đang trôi chảy trong 
không gian vắng lặng, thanh 
bình.

Vậy, thơ thiền thì chẳng có 
gì phải bình giải, luận bàn, phân 

tích cả. Thơ thiền giản dị như: 
“Anh ăn cơm chưa”, “Dạ rồi”, 
“Thì uống nước đi”. Thiền với 
đôi mắt xanh trong suốt, với đôi 
bàn tay mở ra, với trái tim và hơi 
thở cùng nhịp đập và chuyển 
động với hiện tồn. Chẳng có gì 
bí mật, ẩn khuất, đa sự... trong 
ngôn ngữ của bậc đạt ngộ. Ai 
muốn đi tìm những lý giải cao 
thâm, những ý nghĩa huyền vi, 
những mật mã siêu hình, những 
cảm-hứng-ngữ trầm hùng, siêu 
thoát thì hãy đến với những bài 
thơ có tư tưởng thiền. Nhưng 
hãy dè chừng một điều: Những 
ý tưởng thâm trầm, hay ho, 
những luận giải thâm uyên, bác 
học - như thiền luận của học giả 
Suzuki - thì chỉ như ngôn ngữ 
của người ngọng: “Ú ớ...u ơ” ở 
bên này mép rìa của thực tại mà 
thôi. Học giả Suzuki đã có tâm 
huyết và tấm lòng ban tặng cho 
lý trí Tây phương những món 
ăn ngon béo bổ, nhưng đã giết 
chết mầm giống tâm linh trực 
giác của thiền. Có lẽ trong tất 
cả chúng ta ở đây, ai ai cũng đã 
từng nghe tuyên ngôn của thiền 
Đông độ: “Bất lập văn tự, giáo 
ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật”.
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Triết lý thất bại, thơ ca 
mới xuất hiện. Lý trí thất bại, 
thiền mới mở đường. Thật khá 
thương cho ai cứ cổ súy thơ ca 
phải hướng đến triết lý. Thật 
khá thương cho ai muốn dùng 
kiến thức, lý trí và cả Viện hàn 
lâm để hiểu thiền! Xin thưa, 
thiền có thể hiểu, có thể biết; 
hiểu và biết ở những khái niệm 
khô rỗng chứ chưa bao giờ 
là thực tại. Thiền là cái thấy, 
là phạm trù của tuệ giác, của 
chứng nghiệm tự thân. Ở đây 
là giọt nước trong mát tự đầu 
nguồn.
Để kết luận,
Thơ, khi đã định hình thì nó 

có đường bay. Đường bay thấp, 
đường bay cao, đường bay la 
đà, đường bay ngất ngưởng, 
đường bay phiêu hốt, đường 
bay yêu thương ngọt ngào trần 
lụy, đường bay khinh linh hạc 
trắng ngàn sương... Có một vài 
đường bay ngẫu nhiên ngẫu 
nhĩ đâu đó của thơ sẽ bắt gặp 
đường bay của thiền trong cuộc 
tao phùng hy hữu kỳ ngộ.

Còn chân trời? Mọi chân trời 
đều thất bại. Có chân trời là có 
vọng cầu, toan tính, ước vọng. 
Có chân trời là có lý tưởng, có 

sở dục tương lai. Mọi lý tưởng, 
mọi tương lai đều bất thực, nó 
chính do bản ngã và vọng tưởng 
phóng hiện ra.

Không biết tôi có tự tin và 
chủ quan quá không khi xác 
quyết rằng: Thơ thành tựu cho 
chính nó, trong đường bay 
của chính nó, tự do và vô tận 
mà chẳng tuyên ngôn vị nghệ 
thuật. Thiền thành tựu cho 
chính nó, trong đường bay của 
chính nó mà không tuyên ngôn 
vị nhân sinh. Cả hai, chúng 
quên ý nghĩa và mục đích, quên 
cả chính nó – nhưng mỹ học và 
nhân văn thì tồn tại.

Cả thơ và thiền đều như 
trăng, chẳng soi chiếu cho ai 
mà làm sáng cho tất cả. Trăng, 
còn để dành cho khách lãng tử 
và bạn tri âm. Đôi khi nó đối 
ẩm với chính mình, cỏ hoa và 
cả trời đất nữa...

(Bài tham luận đọc trong 
ngày Festival Thơ Huế tổ chức 
tại Tòa soạn Tạp chí Sông 
Hương, 5/6/2006)
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Hiện nay, nhiều người khắp 
nơi trên thế giới, bất luận 

tôn giáo nào, đã ý thức về những 
lợi ích có được qua thiền định. 
Mục đích chính yếu của thiền 
định là đào luyện tâm và dùng 
nó càng lúc càng hiệu quả trong 
đời sống hằng ngày của chúng 
ta. Cứu cánh của thiền định là 
nhằm vào sự giải thoát khỏi 
bánh xe luân hồi – vòng sinh 
tử. Mặc dù đó là một công việc 
khó nhất, nhưng những lợi ích 
tích cực có thể đạt được ngay 
hiện tại, nếu ta trọng vọng với 
thiền định. Thật thích đáng để 

nhắc lại những gì đã được đề 
cập trước: Ta không nên bị nô 
lệ bởi những triển vọng của các 
điều lợi ích này và mất đi tầm 
nhìn về mục đích xác thực của 
thiền định Phật giáo. Những lợi 
ích của thiền định có thể được 
tóm lược như sau: 

1- Nếu bạn là người bận 
rộn, thiền định có thể giúp bạn 
buông bỏ căng thẳng và tìm 
đến sự thư thả.

2- Nếu bạn là một người lo 
âu, thiền định có thể làm bạn 
bình tĩnh và tìm đến tâm an 
bình.

Những lợi ích của

K. Sri Dhammananda
Việt dịch: Pundariko

THIỀN ĐỊNH
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3- Nếu bạn là một người có 
vô tận những vấn đề, thiền định 
có thể giúp bạn phát triển lòng 
can đảm và nghị lực để đối mặt 
và khắc phục chúng.

4- Nếu bạn thiếu tự tin, thiền 
định có thể giúp bạn thu được 
tự tin vốn là bí quyết thành 
công trong đời sống.

5- Nếu bạn có tâm lo sợ, 
thiền định có thể giúp bạn thấu 
hiểu thực chất của những vấn 
đề khiến bạn hoảng loạn – lúc 
đó bạn có thể khắc phục tâm lo 
sợ.

6- Nếu bạn luôn luôn bất 
mãn với mọi sự và không có 
gì trong đời sống làm bạn thỏa 
mãn - thiền định có thể cho bạn 
cơ hội để phát triển và duy trì 
sự hài lòng với chính mình.

7- Nếu bạn hoài nghi và 
không quan tâm đến cách sống 
đạo lý, thiền định có thể giúp 
bạn vượt qua thái độ hoài nghi 
và thấy vài giá trị thực tiễn 
trong hướng dẫn đạo pháp.

8- Nếu bạn thất bại và khổ 
sở do thiếu hiểu biết về tình 
trạng bấp bênh của đời sống và 
thế giới, thiền định có thể thực 
sự hướng dẫn và giúp bạn hiểu 
biết tính phù du của các pháp 

thế gian.
9- Nếu bạn là người giàu, 

thiền định có thể giúp bạn nhận 
chân bản chất sang trọng cao 
cả của bạn và cách sử dụng 
nó không những vì chính hạnh 
phúc của bạn mà còn vì hạnh 
phúc tha nhân.

10- Nếu bạn là người nghèo, 
thiền định có thể giúp bạn phát 
triển sự tri túc và không dung 
dưỡng lòng ganh tỵ với những 
người có nhiều hơn bạn.

11- Nếu bạn là một thanh 
niên ở bước ngoặc của cuộc 
đời, và bạn không biết rẽ về 
đâu, thiền định có thể giúp bạn 
tìm thấy chánh đạo để đi đến 
mục đích đã chọn được.

12- Nếu bạn là một người 
đứng tuổi, chán ngán cuộc sống, 
thiền định có thể mang lại cho 
bạn sự hiểu biết cuộc sống sâu 
sắc hơn; sự hiểu biết này lần 
lượt sẽ làm vơi đi những nỗi 
đau của bạn và gia tăng niềm 
vui sống.

13- Nếu bạn nóng tánh, bạn 
có thể phát triển sức mạnh để 
khắc phục nhược điểm của tánh 
nóng nảy, thù hận để trở thành 
người điềm tĩnh hơn.

14- Nếu bạn ganh tỵ, bạn có 
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thể hiểu rằng những thái độ tinh 
thần tiêu cực không bao giờ 
đóng góp bất cứ điều gì cho lợi 
ích của bạn.

15- Nếu bạn không thể giảm 
tham ái đối với các dục lạc, 
bạn có thể học cách trở thành 
người làm chủ những dục lạc 
của bạn.

 16- Nếu bạn nghiện rượu 
hoặc ma túy, bạn có thể khắc 
phục thói quen nguy hiểm đã 
từng làm cho bạn nô lệ. 

17- Nếu bạn là người hẹp 
hòi, bạn có thể phát triển cái trí 
sáng suốt, nó sẽ mang lại lợi ích 
cho bạn, bằng hữu và gia đình 
của bạn và tránh cái hiểu lầm 
lạc. 

18- Nếu những cảm xúc tác 
động mạnh mẽ nơi bạn, chúng 
sẽ không có cơ hội để làm cho 
bạn lầm đường lạc nẻo.

19- Nếu bạn khổ sở từ những 
hỗn loạn như những chứng suy 
nhược thần kinh và xáo trộn 
tinh thần, thiền định có thể 
làm khơi dậy những năng lực 
tích cực trong thân tâm bạn để 
phục hồi sức khỏe, đặc biệt nếu 
chúng thuộc những vấn đề thần 
kinh.

20- Nếu bạn là người nhu 

nhược hoặc là người duy trì 
tính phức cảm tự ty, thiền định 
có thể củng cố nội tâm bạn để 
phát triển lòng can đảm và khắc 
phục sự nhu nhược.

21- Nếu bạn là người sáng 
suốt, thiền định sẽ hướng dẫn 
bạn đến trí tuệ cao siêu. Lúc đó 
bạn sẽ thấy chân tướng của các 
pháp, và không còn thấy theo 
vẻ ngoài nữa.
Đây là một vài lợi ích thực 

tiễn xuất phát từ việc thực hành 
thiền định. Những lợi ích này 
không phải để bán trong bất cứ 
tiệm buôn hoặc cửa hàng bách 
hóa nào. Nhưng bạn có thể phát 
triển chúng qua thiền định của 
bạn. Tâm là chìa khóa mở cửa 
hạnh phúc và cũng là chìa khía 
mở cửa khổ đau. Hiểu và khéo 
dùng tâm là công việc hơn 
hẳn đời sống thanh bình và tự 
mãn*.
(trích dịch Meditation The Only Way) 
* Lời người dịch: Sự thanh thản của 
đời sống vật chất và ngay cả những 
mức độ thiền chỉ là những lợi ích cần 
thiết, nhưng thiền định còn tiến xa 
hơn, tức là giải thoát tất cả chấp thủ.
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Kính thưa quý vị và các bạn, 

Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay 
rất ít biết về văn hóa dân tộc nói 
chung, về những lễ hội cổ truyền 
của người Việt nói riêng. Thật 
vậy, các em rất rành nguồn gốc 
ngày lễ Noel (Christmas) hay 
ngày lễ Tình nhân (Valentine’s 
Day)…, nhưng những ngày lễ 
Việt Nam như Tết Đoan Ngọ 
hay Tết Trung Thu thì rất ít em 
biết. Rất ít em biết tại sao có lễ 
hội Trung Thu, tại sao có bánh 
Trung Thu, rước đèn Trung Thu 
v.v... Gia đình Phật tử (GĐPT) 
ngoài những ngày đại lễ, ngày 
Vía… của Phật giáo, còn tham 
gia những sinh hoạt cộng đồng 
nên phải dạy cho các em biết 
những lễ hội truyền thống, 
những ngày tết thiếu nhi v.v...  
để các em hiểu được nguồn gốc 
và ý nghĩa của những ngày lễ, 
những cuộc vui ấy.

Riêng về Tết Trung Thu, 
một cái Tết của thiếu nhi, còn 
gọi là ngày trông đợi trăng của 
các em, cũng rất đặc biệt với 
người Phật tử vì trăng và đạo  
vốn thường gặp nhau trong thơ 
Thiền, trong những từ ngữ như 
“mặt trăng chân lý” hay “tiêu 
nguyệt chỉ” (ngón tay chỉ mặt 

Tết 
Trung 
Thu

Tâm Minh
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trăng) nên anh chị em Huynh 
trưởng GĐPT vẫn tổ chức hằng 
năm cho các em đoàn sinh 
của mình vui Trung Thu trong 
khuôn viên chùa hay với các 
cộng đồng bạn. 

Tết Trung Thu tuy bắt nguồn 
từ Trung Hoa nhưng khi đến 
Việt Nam thì ngoài Hằng Nga 
ra, trăng Việt Nam còn có thêm 
Thỏ Ngọc, chú Cuội v.v...

Xin mời quý vị và các bạn 
theo dõi cuộc mạn đàm bỏ túi về 
nguồn gốc và ý nghĩa tết Trung 
Thu giữa các Huynh trưởng trẻ 
GĐPT A, B, C mà chúng ta đã 
làm quen trước đây.

A: Chào các bạn, lại sắp đến 
Trung Thu rồi! 

B: Đáng lẽ đã đến rồi đó 
chứ, năm nay trễ vì có tháng 
bảy nhuận. 

C: Phải rồi! Năm nào mình 
cũng tổ chức vui Trung thu cho 
các em mà chưa bao giờ nói về 
nguồn gốc, sự tích và ý nghĩa 
tết Trung Thu cho các em cả, 
năm nay chắc chúng ta phải nói 
đó!

A: Đúng vậy, mặc dù, nếu 
các em muốn biết thì chỉ cần 
vào Net là biết liền, nhưng về 
phía chúng ta, muốn nói thì 
chúng ta phải tập hợp hiểu biết 
của chúng ta lại, cử một người 

đại diện viết xuống rồi mới đem 
ra đọc hay nói cho các em nghe 
được chứ! 

B: Vậy thì mình bắt đầu và 
luân phiên, chúng ta nối tiếp 
cho đến khi hết chuyện nói về 
tết Trung thu nha! Truyện bắt 
đầu từ vua Đường Minh Hoàng 
bên Tàu, vào một đêm khuya 
trăng rất sáng của ngày rằm 
tháng 8 (âm lịch), trăng thanh 
gió mát, vua dạo chơi một 
mình ngoài thành và gặp một 
ông Tiên tóc trắng như tuyết; 
ông vung tay một cái hóa ra 
một chiếc cầu vồng một đầu 
giáp với cung Trăng và đầu kia 
chấm đất, rồi mời nhà vua cùng 
với mình bước lên cầu vồng đi 
thăm cung Trăng một chuyến.

C: Thế rồi nhà vua đi lên 
cung Quảng dạo chơi, gặp nàng 
Hằng Nga xinh đẹp như hoa 
nên khi trở về vua luyến tiếc 
cảnh cung Hằng thơ mộng, nhà 
vua đặt ra tết Trung thu. Trong 
nhân gian, vào ngày tết này, 
người lớn thì uống rượu, uống 
trà và ăn bánh để thưởng Trăng, 
trẻ con thì múa lân (múa thiên 
cẩu) từ đó có tết Trung thu và 
bánh Trung thu. 

A: Khi Tết Trung thu đến 
Việt Nam thì có thêm nhiều 
mục nữa: cúng ông bà, phá cỗ, 
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rước đèn, múa lân. Ban ngày 
người lớn bày ra nấu nướng 
làm mâm cơm cúng ông bà tổ 
tiên, chiều thì có tục lệ “phá 
cỗ”; các cô thiếu nữ khéo tay 
làm đủ thứ mứt bánh, gọt đu 
đủ thành hoa thủy tiên, hay quả 
này quả nọ, hay nặn bột thành 
những con vật nhỏ xíu, rồi bỏ 
màu xanh đỏ tím vàng trông 
rất đẹp mắt. Khách được mời 
đến để thưởng thức những món 
ăn ngon và cũng để “chọn” vợ 
cho con trai của mình trong các 
thiếu nữ khéo tay, tài hoa, được 
coi như đầy đủ công, dung, 
ngôn, hạnh… Có khi các chàng 
trai cũng được mời đến làm 
khách nữa.

B: Ban đêm thì thiếu nhi 
rước đèn, ca hát vang làm thành 
phố trở nên vui nhộn. Lồng đèn 
trung thu cũng thật là muôn 
màu muôn vẻ nhưng cái chung 
vẫn là một ngọn đèn ở giữa và 
khung lồng đèn thì đủ hình, 
đủ cỡ, hình cầu, hình ông sao, 
hình bươm bướm, hình cá chép 
v.v… được phất giấy gương 
đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng để 
các em xách đi trong đám rước 
cùng với các bạn.  

C: Tết Trung Thu đối với 
làng quê Việt Nam còn một ý 
nghĩa khác nữa, đó là ngày Rằm 

trăng sáng. Sau vụ mùa gặt hái 
xong, cha mẹ không còn đầu tắt 
mặt tối vì công việc đồng áng 
nữa. Họ có thì giờ chơi với con 
cái, cùng làm lồng đèn, cùng 
ăn bánh trung thu, cùng thưởng 
trăng… với con. Cho nên, ngày 
Tết Trung Thu không chỉ là tết 
của thiếu nhi mà còn là của tất 
cả gia đình và còn nữa, các bạn 
có biết bánh trung thu có những 
thứ gì không? 

A: Biết chứ, bánh trung thu 
gồm hai loại: bánh nướng và 
bánh dẻo. Bánh nướng thì nhân 
mặn, bánh dẻo thì nhân chay 
(bằng đậu xanh không thôi); 
nhân bánh nướng thì có đủ thứ 
hết: nào là hạt dưa, lạp xưởng, 
vi cá, hạt sen v.v... nhưng ở 
giữa có một cái lòng đỏ trứng 
(thường là trứng vịt muối) 
tượng trưng cho mặt trăng tròn 
của ngày Rằm tháng tám. Bánh 
trung thu có hình tròn hay hình 
vuông tượng trưng cho mặt 
trăng và quả đất (ngày xưa 
người ta cho rằng quả đất của 
chúng ta là hình vuông).

B: Ngoài ra, các bạn có biết 
chú Cuội là ai không? Chị Hằng 
là ai không? - Tùy theo bạn 
ở miền Bắc, miền Trung hay 
miền Nam, bạn sẽ nghe sự tích 
chú Cuội khác nhau. Chú Cuội 
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ở miền Bắc là một thanh niên 
rất siêng năng giỏi dắn nhưng 
từ khi nghe được tiếng hát và 
thấy được điệu múa của tiên 
nữ thì đâm ra ngơ ngẩn, như 
người mất hồn, chàng không 
còn siêng năng công việc đồng 
áng nữa, thường “bỏ trâu ăn 
lúa” của người ta, về nhà bị cha 
đánh đập la mắng cũng không 
để ý, cứ chú ý lắng nghe “tiếng 
nhạc thiên thai”; chàng rất cô 
đơn vì không ai hiểu được 
mình, cuối cùng cả người vợ 
chưa cưới cũng bỏ Cuội, về sau 
nghe nói anh ta đã ra đi tìm tiên 
nữ không trở về làng nữa. 

C: Còn sự tích anh Cuội và 
chị Hằng ở miền Nam thì có 
khác một chút: anh Cuội may 
mắn kiếm được một chai nước 
trường sinh đem chôn dưới một 
gốc cây trong vườn, chị vợ anh 
tên là Hằng tình cờ thấy được, 
lấy nước rửa mặt, rửa tay thì 
thấy da thịt trở nên đẹp quá, chị 
bèn đổ lên người tắm luôn, cái 
cây được tưới tẩm bằng nước đó 
lớn lên vùn vụt, chị ôm lấy cây 
trì xuống nhưng cây đã lao vút 
lên đến mặt trăng, anh Cuội về 
thấy vậy hiểu hết sự tình, nhớ 
vợ, đêm đêm nhìn lên mặt trăng 
để tìm khuây khỏa. Tục truyền 
về sau, khi anh chết, được Ngọc 

Hoàng thượng đế cho tái sinh 
lên mặt trăng ở với chị Hằng; 
đêm rằm tháng tám trăng sáng 
nhất, người nhân gian sẽ được 
thấy chú Cuội ngồi gốc cây đa 
chờ chị Hằng đến để tâm sự.

A: Còn ở miền Trung thì chú 
Cuội mê chị Hằng Nga ở trên 
cung Trăng cho đến chết vẫn 
còn “ôm một mối mơ” nên một 
nhạc sĩ miền Trung đã sáng tác 
bài hát:

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe 
“Ở cung Trăng mãi làm 

chi!” 
B: Những bài hát về chú 

Cuội và Hằng Nga cũng đã 
thay đổi rồi các bạn à, các bạn 
có nghe bài hát của thế hệ thứ 
ba về chú Cuội và Hằng Nga 
không? 

“… từ ngày có hỏa tinh bay 
bay có ba ngày lên tới mặt 

Trăng
Ố tang tình tang, ố tang tình 

tình 
Cuội đành đem chị Hằng Nga 
Tìm xứ xây nhà không biết ở 

đâu 
�  tang tình tang ố tang tình 

tình… ”
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C: Như vậy qua chuyện kể 
về tết Trung thu, về cung Trăng, 
chú Cuội, về chị Hằng, chúng 
ta thấy rất rõ ràng tâm hồn của 
từng hạng người, từ vua Đường 
Minh Hoàng của nước Tàu qua 
chàng thanh niên mơ mộng của 
Việt Nam (mơ theo tiên nữ với 
khúc Nghê Thường) đến anh 
nông dân hiền lành chất phác 
(thương nhớ vợ)… mỗi người 
có một thế giới riêng, một Hằng 
Nga riêng của mình. 

A: Các bạn có thấy ngày tết 
Trung thu ở Việt Nam mình rất 
gần với ngày lễ Halloween ở 
Mỹ không? Đối tượng chính 
cũng là trẻ em; cha mẹ Việt 
Nam làm lồng đèn cho con đi 
khắp phố phường, làm bánh 
trung thu… còn cha mẹ Mỹ thì 
hóa trang cho con, đưa các con 
đến các nhà để xin kẹo… nói 
lên tình cha mẹ đối với con cái 
trong một mùa vui của thiếu 
nhi. Còn nữa, chuyện con thỏ 
ngọc trên cung Trăng các bạn 
có biết không? 

B: Biết chứ! Đó là vào đêm 
rằm Trung thu có một cậu bé 
thay vì được xách lồng đèn 
vui chơi với bạn bè thì cậu 
phải băng rừng lội suối, vượt 
sông… tìm thuốc cứu mẹ đang 
đau nặng; nhưng đêm rằm có 

trăng sáng thì nước sông dâng 
cao, không thể nào qua được, 
cậu bé ngồi khóc, con thỏ động 
lòng thương chạy lại giúp bạn 
nhỏ đi hái thuốc… Cảm động 
vì tấm lòng hiếu thảo của cậu 
bé và lòng tốt của thỏ con, Tiên 
Nga cho cậu bé thuốc về cứu 
mẹ và cho thỏ con lên chơi với 
mình, từ đó thỏ có tên là Thỏ 
Ngọc.

C: Chuyện Trung thu như 
vậy là tạm đủ, mình chỉ xin 
thêm là ngày nay, đoàn lân của 
các đơn vị GĐPT ở khắp nơi 
đã lớn mạnh, nhất là ở những 
thành phố lớn đông người Việt, 
Tết nào các chùa cũng có múa 
lân và bắt đầu Trung thu là các 
em tập dượt để Tết Nguyên 
Đán là đi múa ở các nhà hàng 
Trung Hoa hay Việt Nam; đó là 
cách gây quỹ hữu hiệu nhất của 
hầu hết các GĐPT ở đây (hải 
ngoại). 

A: Phải đó, đoàn lân của các 
đơn vị cũng là một trong những 
lực hấp dẫn các em vào Đoàn 
đối với ngành Thiếu; buổi nói 
chuyện hôm nay tạm đủ, chúng 
ta tạm chia tay nha!

B và C: Tạm biệt! Tạm 
biệt! 
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Không khí ướt đẫm, mây trắng là là giăng ngang 
đỉnh núi trông tợ như những tảng thiên thạch 

lớn thoạt ẩn thoạt hiện trong một buổi chiều đông giá 
tuyết. Nhưng lúc này đang độ vào thu, màu trời xen lẫn 
với màu xanh bạc của cánh rừng làm ánh lên chút sắc 
buồn thâm u diễm lệ; cảnh sắc này ắt hẳn cũng từng ru 
hồn bao khách trần tìm đến để mong được khám phá và 
chinh phục một cõi thiên nhiên hùng vĩ giữa đất trời.

Trên đỉnh Bà Nà
LAM KHÊ

Đường lên đỉnh Bà Nà © 2006 PL
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Chúng tôi là những du khách 
đặc biệt trên chuyến tham quan 
du khảo đường dài – vừa trải qua 
mấy ngày đi trong mưa gió tầm 
tã. Đỉnh Bà Nà là điểm dừng 
chân cuối cùng của đoàn trước 
khi rời thành phố Đà Nẵng, để 
đến với xứ Huế mộng mơ, vốn 
luôn nằm yên trong tiềm thức 
của tôi – một chốn quê hương 
vắng xa suốt cả thời thơ dại.

Từ chân núi lên đến đỉnh dài 
hơn mười lăm cây số đường 
đèo. Cả đoàn duy có tôi là 
người đầu tiên đi xe ra tuyến 
miền Trung này, thế nên mọi 
cảnh vật đối với tôi đều lạ lẫm 
nên thơ và thấm đẫm một mùi 
vị liêu trai như lạc vào cái thuở 
hồng hoang của trái đất. Khi 
xe bắt đầu leo đèo, tôi cố căng 
mắt nhìn cho hết cả rừng cây 
dày đặc trải dài quanh co theo 
triền núi, cùng những đoạn 
đường cua gấp gãy khúc làm 
cho khung cảnh đã ngoạn mục 
lại mang đậm tính chất của một 
cuộc phiêu lưu thời thượng. Xe 
chạy độ vài mươi mét thì phải 
bẻ cua nhanh, và cứ thế lao 
hết đoạn cua này đến đoạn cua 
khác theo mô hình chữ “chi” 
(之) vươn cao và đẫm ướt vì 

mưa gió. Mỗi lần xe chồm lên 
bẻ ngoặt, thì mọi người cùng 
lắc lư nghiêng ngả theo. Ai nấy 
đều thấm mệt vì say xe. Tôi 
cũng hơi bị choáng một chút, 
nhưng thích ứng được ngay và 
có cảm giác thích thú của người 
mới được trải nghiệm lần đầu. 
Chỉ riêng thầy Hải Nguyện là 
người khoẻ nhất, vui nhất… nên 
nói nhiều nhất. Thầy không bỏ 
lỡ cơ hội để phát huy tầm kiến 
thức của nhà thông thái được đi 
đây đó nhiều nên sự hiểu biết 
cũng thuộc dạng tầm cỡ nhưng 
có lẽ chính là để khơi dậy cái 
không khí đang trầm lắng, nặng 
nề trong xe, giúp cho quý thầy 
cô quên đi cảm giác buồn nôn 
khi bị xe nhồi sốc liên tục.

Vị hướng dẫn viên du lịch 
nghiệp dư của đoàn cứ thao 
thao bất tuyệt để mô tả cho 
hết bao cảnh quan kỳ thú của 
núi rừng. Nào là đỉnh núi Bà 
Nà khởi thủy do người Pháp 
khám phá từ hơn trăm năm 
trước, và họ đã cho khai thông 
con đường độc đạo này. Thầy 
còn khẳng định: “dù ngày nay 
người ta dùng máy móc hiện 
đại để đo đạc mà cũng khó tìm 
ra con đường nào ngắn hơn 
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được”. Rồi nào là chuyện về 
thầy Thiện Nguyện, người khai 
sơn ngôi chùa Linh Ứng tọa 
lạc trên đỉnh núi. Thầy cũng 
là người cất công tìm ra được 
mạch nước ngầm trên đỉnh và 
cho dẫn ống xuống để chùa và 
cả khu du lịch sử dụng. Toàn là 
những chuyện thoạt kỳ thủy có 
một không hai như ngầm nói 
đến công đức của bao người 
tiên phong trên bước đường 
khai sơn phá thạch ở đây. 

Ai bảo lên Bà Nà vào trời 
nắng mới thú. Riêng tôi lại cảm 
thấy được đi trong cơn mưa nhẹ 
nhàng phơn phớt như thế này 
mới thật là thơ mộng. Mọi cảnh 
vật dù chưa phải là tuyệt tác 
của thiên nhiên, nhưng chúng 
vẫn có những góc hồn riêng 
trong sâu thẳm lòng người khi 
cảm xúc. Trời đất thì bao la như 
thế đấy, mà sao tâm tư ta vẫn 
cứ nhỏ hẹp mù tăm. Một lúc tôi 
lại nghe thầy trưởng đoàn lên 
tiếng: “Cô cứ nhìn những đoạn 
cua gấp này để mường tượng 
ra ngọn đèo Hải Vân cũng y 
như thế. Đèo Hải Vân thì góc 
cua rộng hơn, dốc dài hơn, lại 
một bên là núi đá rừng cây đầy 
mây mù sương khói, một bên 

là vực sâu với biển cả. Người 
ta gọi Hải Vân chắc là ý vậy. 
Một nơi chỉ thấy trên mây dưới 
biển”. Vâng, ngọn đèo nằm 
lưng chừng giữa mây và biển 
nổi tiếng từ bao đời nay, mà tôi 
chỉ thoáng thấy đôi nét từ xa 
trong lần về quê bằng tàu hỏa 
mấy năm trước, chắc cũng sẽ 
mãi nằm trong trí tưởng tượng 
của mình và cũng chỉ biết mơ 
ước một lần đặt chân đến để 
thưởng ngoạn cho hết bao vẻ 
đẹp của chốn sương khói mờ 
nhân ảnh ấy.

Khi xe đến trung tâm du lịch 
Bà Nà thì trời đã xế chiều, gió 
thổi lạnh buốt và mây mù phủ 
kín cả một khoảng không gian 
rộng lớn. Cũng có khá nhiều 
khách du lịch từ các nơi tìm 
đến. Rời bãi đậu xe với những 
ngôi biệt thự nửa hiện đại nửa 
cổ kính, chúng tôi men theo 
từng bậc thang đá rộng để tìm 
đến ngôi chùa Linh Ứng, bản 
sao của chùa Linh Ứng ở Non 
Nước. Thầy phụ trách đi vắng, 
một chị Phật tử cũng là chị của 
thầy, ân cần ra hỏi thăm và mời 
đoàn nghỉ lại dùng bữa tối. Rồi 
chị lại nhanh nhẹn vào bếp lo 
sửa soạn nấu ăn. Gởi hành lý 
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lại đó, chúng tôi tận dụng giây 
phút còn lại để đi tham quan một 
vòng, cũng do thầy Hải Nguyện 
hướng dẫn. Khuôn viên và ngôi 
chùa đều mang dáng dấp mới 
xây cất và còn nhiều nơi đang 
làm dở dang. Rất tiếc là thời 
gian không cho phép, nên tôi 
chưa xem kỹ hết mọi công trình 
kiến trúc của ngôi chùa. Tất cả 
đều do bàn tay và khối óc con 
người thời nay làm nên, khi mà 
vật dụng và cả thực phẩm phải 
mang từ thành phố lên. Ngôi 
bảo điện uy nghiêm trong màu 
nước sơn mới, mà vẫn toát lên 
vẻ cổ kính của chốn thiền môn 
yên tịnh, vừa hài hòa thích ứng 
với cảnh quan và môi trường 
thiên nhiên, vừa mang bản sắc 
của đạo Pháp thời nay muốn du 
nhập vào lòng nhân thế. Một 
chốn non xanh núi biếc, một 
điểm du lịch đời thường, dấu 
chân người tu sĩ vì đạo quên 
thân đã không từ nan bất cứ sự 
khó khăn nào để xây dựng cho 
mình một chốn yên tu và lưu 
dấu lại cho vạn đời sau bằng 
cả niềm tin và ý chí từ một con 
người.
Ấn tượng nhất là tượng Phật 

lộ thiên cao gần ba mươi mét, 

uy nghi giữa bốn bề lồng lộng 
mây trời gió núi. Tượng Phật 
được đúc bằng xi măng, ruột 
đúc đá xanh do thầy trò thầy 
trụ trì vào trong núi đục lấy về, 
bên ngoài là lớp áo sơn nước 
trắng buốt. Nhìn từ xa, qua làn 
sương bạc tượng Phật nổi bật 
lên như tranh tạc cứ ẩn ẩn hiện 
hiện một màu linh thiêng huyền 
diệu, khiến cho ai nhìn qua dù 
chưa thật phát đạo tâm vẫn 
kính cẩn hướng về để bày tỏ 
chút lòng bái ngưỡng tôn vinh. 
Từ Linh Ứng, chúng tôi lại leo 
lên những bậc thang đá quanh 
các ngọn đồi gần đó trong cái 
giá lạnh của buổi hoàng hôn 
đang xuống. Rải rác trên những 
ngọn đồi vẫn còn dấu tích đổ 
nát của mấy ngôi biệt thự có từ 
thời Pháp thuộc, nhìn nền móng 
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hoang tàn trong cảnh chiều thu 
man mác, lòng du khách sao 
tránh khỏi đôi phút bâng quơ 
than thở:
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
Chúng tôi dạo qua căn hầm 

rượu cũng do người Pháp xây 
dựng vào thời hoàng kim của 
họ. Căn hầm bây giờ vẫn được 
sử dụng để chưng cất rượu và 
luôn mở cửa để 
khách vào tham 
quan, cùng uống 
vài chung rượu 
nho cho ấm tình 
người lữ thứ. Trời 
về đêm sương thu 
càng thấm lạnh, 
đoàn du khảo vẫn 
chưa muốn quay 
về vội, mọi người 
theo chân thầy trưởng đoàn 
dạo quanh khu trung tâm xem 
người ta đốt lửa trại vui chơi 
hát hò. Tôi đi một đoạn rồi lặng 
lẽ trở lại. Núi rừng về đêm chỉ 
đẹp khi hiện nguyên hình vẻ 
sơ khai hoang dã của nó. Đứng 
giữa không gian bàng bạc màu 
sương khói này, tôi mới có dịp 
lắng nghe được tiếng thì thầm 
của gió ngàn vi vút, và cảm 

nhận được bao sức sống diệu 
kỳ của ngàn cây nội cỏ. Trong 
khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhớ 
đến câu nói của một nhà văn 
nào đó: “Một chút tình yêu, 
một chút yên bình”. Chỉ cần 
một chút yên bình thôi… cũng 
đủ để lòng ta nhẹ vơi bao nỗi 
mệt nhọc đường dài, xua tan hết 
mọi sự sáo rỗng của tâm tư, và 
để cho tình yêu đến với muôn 

loài được thăng 
hoa theo cùng 
nhịp sống. 

Một đêm trên 
đỉnh núi Bà Nà 
gần như là một 
đêm tôi thức trọn, 
có lẽ vì mấy chung 
trà uống cùng quý 
thầy đầu hôm, mà 
cũng bởi tiếng gào 

thét thâu canh của gió ngàn. Lần 
đầu tiên tôi nghỉ đêm trên núi và 
càng về khuya nghe tiếng gió 
cuồng nộ đến kinh người. Mấy 
lần trở dậy gài then cửa mà cứ 
bị gió đánh bật ra, tôi đành để 
ngỏ cho gió mặc sức tuôn vào. 
Nhưng rồi không muốn bỏ qua 
cơ hội nhìn ngắm trời đêm, tôi 
vội mặc áo gió rồi bước nhẹ 
ra sân. Khung cảnh bên ngoài 

Đại Phật trên đỉnh Bà Nà © 2006 PL
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không thật sự lắng đọng như 
lòng tôi hằng nghĩ. Xa xa là 
thành phố biển ẩn trong sương 
mù, vẫn nổi bật lên với những 
sắc màu lung linh đèn đuốc 
huyền ảo như đêm hội hoa 
đăng. Còn nơi đây cảnh đêm 
khuya thanh vắng, khi mọi hoạt 
động của con người ngưng bặt 
thì núi rừng bắt đầu cất lên tiếng 
nói của riêng nó, một tiếng nói 
mang nặng âm sắc miền Trung 
được vang ra từ trong lòng núi. 
Phải chăng vì lòng người chưa 
thật sự bình yên, nên mới cảm 
nhận rõ ràng từng âm thanh 
khuấy động ấy. Trong khi mọi 
người vẫn bình thản trong giấc 
ngủ, nào có ai bị đánh thức bởi 
sự tung hoành của gió đâu, cả 
tiếng cánh cửa kêu cọt kẹt và 
tiếng nhạc chuông điện thoại 
reo vang trong lúc nửa đêm, 
cũng không hề lay động thì 
tôi thao thức bởi lòng tôi chưa 
yên tĩnh, mà yên tĩnh làm sao 
được khi ngay trong lúc này 
đây vẫn có người đang réo gọi 
tôi trở về. Thôi thì, niềm vui 
được sống với thiên nhiên cùng 
chuyến du khảo chưa hết nửa 
đoạn đường đành phải bỏ lỡ 
vậy… Ngày mai tôi sẽ trở về… 

trở về để làm tròn bổn phận với 
nơi mình đã ra đi. Miền quê 
hương xa mù vẫn cứ mãi mù 
xa… cả trong ký ức của người 
vốn cưu mang nhiều món nợ ân 
tình trong cuộc sống.

Sáng sớm hôm sau trước khi 
trở xuống núi, chúng tôi vẫn còn 
một chuyến thả bộ dạo xem gần 
hết mọi cảnh vật xung quanh 
khu rừng sinh thái. Buổi sáng 
gió chỉ gợn len đôi chút đủ để se 
lạnh, nhưng sương mù vẫn trắng 
xóa cả bầu trời. Đường lên các 
đỉnh đồi đều được lót đá, thềm 
bậc thoai thoải nên tương đối 
dễ đi. Khi đứng trên đỉnh núi 
Chúa, nơi có độ cao tuyệt đối, 
mới thấy rõ trời đất bao la đến 
dường nào. Nơi đây lộng gió và 
sương mù trắng xóa, ngay cả 
người đối diện vài ba mét cũng 
cảm thấy “mờ mờ nhân ảnh 
như người đi đêm” bất chợt tôi 
reo lên nho nhỏ: - Đồi gió hú 
đây mà! Nơi đây quả thật chỉ 
có sương và gió, cảnh vật mờ 
ảo như thật như hư. Sương mù 
ở Sa Pa chắc cũng chỉ đẹp đến 
thế là cùng. Khi nắng lên cao 
mà sương vẫn cứ nhẩn nhơ bay 
cùng gió thoảng. Thiên nhiên 
tạo vật hay cảnh vật đang tạo ra 
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chút hồn nhiên cho lòng người 
khi đến, và chút tình lưu luyến 
khi đi.
Đoạn đường đi xuống xe 

thoải mái phóng nhanh nên càng 
làm mấy cô trong đoàn mệt lả. 
Thức đêm, lội bộ leo núi, chỉ lúc 
được lên xe là tôi thoải mái hơn 
cả. Quay nhìn những bông hoa 
cẩm tú cầu to tướng được trồng 
dọc theo các đoạn đường tôi khẽ 
thì thầm nói vài lời từ tạ. Đỉnh 
đồi sương gió, khu du lịch Bà 
Nà ẩn khuất từ xa, còn biết bao 
cảnh quan mà chúng tôi chưa đi 
hết. Nhưng như thế cũng là quá 
đủ để biết về một xứ sở sương 
mù mang đầy phẩm chất diệu 
kỳ vì được thiên nhiên ưu đãi, 
một kỳ công của tạo hóa nhưng 
chính con người mới góp phần 
làm cho sức sống của nó hồi 
sinh. Một hồn thơ đi giữa muôn 
vạn hồn thơ cũng góp phần làm 
cho cuộc sống này thấm đầy ý 
vị.

Tạm biệt Bà Nà, tạm biệt 
một chuyến đi xa nhiều đạo vị 
thân tình và cũng thật thú vị. 
Ngày mai và ngày mai nữa… 
mọi người sẽ tiếp tục cuộc 
hành trình phía trước, còn tôi 
một mình một cõi trở lại chốn 

xưa. Mây ngàn gió núi thì nơi 
nào chẳng thế, vậy mà sao lòng 
vẫn bồi hồi với cảnh trời sương 
gió ở đây. Có lẽ vì lần đầu tiên 
tôi đến nơi này, để cùng thao 
thức một đêm cùng mây núi, để 
biết rõ hơn nhiều điều chưa thật 
biết. Con đường đi tới còn dài, 
nhưng cuộc tử sinh thì có hạn, 
nào có mấy ai đi trọn hết đường 
đời chỉ trong một chuyến du 
khảo trở về ngắn ngủi nầy đâu.
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Thầy tôi thường dạy “Cuộc 
đời tu hành vui nhất là khi còn 
hành điệu”. Khi vui người kể lại 
vài câu chuyện ngắn để anh em 
chúng tôi cùng nghe. Kết thúc 
bao giờ Người cũng bảo “Thầy 
kể chuyện cho các con nghe để 
có thêm kinh nghiệm, Thầy ôn 
lại quá khứ thấy cũng vui vui. 
Những lúc như vậy chúng tôi 
thấy thầy trẻ lại, ánh mắt, nụ cười 
không dấu được tâm tư đang trở 
về quá khứ. Chuyện của thầy kể 
bao giờ cũng chứa đầy cảm xúc 
mang tính giáo dục, thầy kể rất 
có duyên, hấp dẫn, mạch lạc nên 
rất lôi cuốn, chúng tôi say sưa 
nghe như nghe chuyện tiếu lâm, 
chuyện đời xưa. Bây giờ, muốn 
nói lại, kể lại thì câu nhớ câu 
quên, tiếng mất tiếng còn, vì thế 
cho nên tôi chỉ nói lại những gì tôi 
còn nhớ, chắc chắn không được 
như Thầy tôi kể, do đó phần đầu 
là chuyện trước đây, phần sau là 
chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ 
thì tôi bảo đảm là mặt hàng có 
bào hành, còn chuyện trước đây, 
có chất lượng hay không, cái 
đó còn tùy, nhưng không có bảo 
hành vì sợ tam sao thất bổn, nên 
xin bà con niệm tình tha thứ.

Chuyện trước đây 
(không bảo hành)

ĐIỆU MỌC RÂU
Một chú tiểu, tuổi còn nhỏ, 

được vị Bổn sư rất thương yêu 
nhưng đời sống trong chùa quá 
thiếu thốn, ăn thiếu cơm, mặc 
thiếu áo là bình thường, nhưng 
chú tiểu có duyên với Tam bảo, 
ở chùa khổ cực mà chú lại thích, 
đã nhiều lần ba mẹ chú thấy con 
còn nhỏ, xin đem về nhà, chỉ 
một hai ngày là chú ta âu sầu trở 
bệnh đòi về chùa, chú bảo nhớ 
Thầy, nhớ Phật, ba mẹ dẫn đến 
chùa thì chú ta tươi tỉnh và lành 
bệnh ngay, nhờ vậy nên chú rất 
khỏe, chóng lớn. Tuy nhiên, vì 
tuổi còn quá nhỏ, chú ta rất thèm 
ngọt.

Một hôm, chùa nấu chè đậu 
đen để cúng các bàn thờ vong. 
Lúc kinh hành, đi sau lưng Bổn 
sư, nhìn các chén chè thơm phức 
mùi mật đường, thoang thoảng 

Chuyện Điệu 
Chùa Tôi

TRUNG PHONG
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có mùi gừng lại càng hấp dẫn. 
Không cầm lòng mỗi vòng đi 
qua các bàn thờ vong, chú ta 
ghé miệng húp một chút, chú 
ta nghĩ chẳng ai hay biết vì mỗi 
chén chè chỉ vơi một tí thôi. Vị 
Bổn sư chẳng hề quay lại, vẫn 
nghiêm trang chấp tay niệm Phật 
nên chú ta càng vững lòng. Có 
điều lạ, hôm nay thầy Bổn sư 
niệm Phật rất lâu, đi nhiễu rất 
nhiều vòng, cơ hội quá tốt, chú 
ta nghĩ, vì nếu đi kinh hành ba 
vòng như thường lệ thì chú ta 
chỉ húp được ba miếng mà thôi. 
Hôm nay chú ta mong kinh hành 
được càng nhiều vòng càng tốt 
để chú ta có dịp thưởng thức cái 
hương vị mà chú ta rất ưa.

Khi khóa lễ xong, Bổn sư gọi 
ngay chú vào phòng rồi hỏi chú:

- Năm nay con bao nhiêu 
tuổi?

- Bạch Thầy bảy tuổi.
- Mới bảy tuổi mà con đã mọc 

râu ư?
Tiểu ta ngơ ngác, vị Bổn sư 

cho chú nhìn vào kính để trên 
bàn.

Eo ơi, chung quanh miệng 
tiểu ta là một vành đen do húp 
chè đậu đen đóng lại chung 
quanh miệng. Biết lỗi, không 
chối được, tiểu ta quỳ xuống xin 
sám hối.

Vị Bổn sư cười vui, đưa tay 
xoa cái đầu còn ba vá của chú:

- Người tu hành mà ăn vụng, 
xấu lắm. Con không được vương 
cái lỗi này nữa nghe không.

Tiểu ta biết không bị la phạt 
nên cúi xuống, chấp tay, mở cờ 
trong bụng.

A-di-đà Phật, bạch thầy, con 
không dám tái phạm ạ. Thầy cho 
con sám hối. ■

Chuyện bây giờ 
(bảo hành vô thời hạn)

ĐI RA ĐI VÔ (Rađio)
Chú Trúc rất mê nhạc, kể 

cả cải lương, khi đến chùa tiểu 
mang theo một cái rađio. Thầy 
trú trì cho phép chỉ được nghe 
trong giờ thư giãn mà thôi. Dĩ 
nhiên tiểu Trúc phải vâng dạ, 
nhưng thích quá, chú thường lén 
nghe những giờ mà thầy cấm, 
những giờ ấy thường có nhạc 
hay. Lần thứ nhất thầy tha, lần 
thứ hai thầy phạt, tiểu Trúc biết 
sợ nhưng cái tánh mê nhạc mạnh 
hơn, thế là tiểu vi phạm lần thứ 
ba. Sự bất quá tam, tiểu Trúc 
phải tự tay chặt cái rađio thành 
bốn mảnh. Kể từ đó, mỗi khi đến 
giờ chú nghiền nghe nhạc, chú 
ta cứ đi ra đi vô, lững thửng tiếc 
nuối, thấy mà thương. ■
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ĐIỂM TỰA
NGUYÊN HIỆP

Vào một ngày giáp tết, có 
một bà lão dẫn hai đứa nhỏ đến 
chùa tôi gửi xuất gia. Bà thưa 
với thầy tôi về hoàn cảnh của 
chúng và nhờ thầy tôi nhận giúp. 
Thầy tôi xưa nay vốn hay dễ dãi 
trong việc nhận chúng điệu nên 
liền đồng ý nhận nuôi. Hôm đó 
sau giờ cơm trưa, thầy nói ra 
hoàn cảnh của hai đứa nhỏ và 
thông báo với tăng chúng trong 
chùa về việc đó. Sư huynh tôi 
khi nghe thầy kể lại hoàn cảnh 
xuất thân của hai đứa nhỏ liền 
phản đối:

- Bạch thầy, việc thầy nhận 

hai đứa nhỏ này con thấy không 
ổn, với hoàn cảnh xuất thân như 
vậy mình khó mà dạy dỗ cho 
chúng tốt được. Nhận người 
xuất gia không khéo, có khi họ 
trở lại phá hoại đạo. Nhân cách 
của hai em này đã hình thành từ 
gia đình rồi, liệu mình có cải đổi 
được không?

Sư huynh tôi nói hơi xẵng 
giọng, nhưng thầy tôi không 
phản ứng gì. Ngẫm nghĩ một lát 
thầy bảo:

- Hoàn cảnh của hai đứa nhỏ 
thật đáng thương, nếu mình 
không nhận nuôi thì tội nghiệp 

ảnh nghệ thuật - Chân Hữu
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quá. Trước mắt mình cứ cho 
chúng ở chùa đã, vấn đề thế nào 
rồi sẽ tính sau.

Sư huynh tôi có vẻ không 
vui với điều thầy nói, nhưng 
không dám trái lời nên đành làm 
thinh.

Hai đứa nhỏ, một đứa chừng 
mười ba tuổi và một đứa khoảng 
mười hai. Theo lời bà lão kể lại 
với thầy tôi thì bà là ngoại của 
chúng và thật sự bà không biết 
ba của chúng là ai, còn mẹ của 
chúng thì bỏ nhà đi theo một 
người đàn ông khác cách đây 
hơn một tháng. Bà không đủ khả 
năng nuôi nổi hai đứa nhỏ nên 
gửi vào chùa cho xuất gia, mục 
đích là nuôi chúng giúp bà.

Là hai anh em nhưng nhìn 
chúng chẳng có gì giống nhau 
cả. Thằng anh có vẻ bụi đời, với 
nước da ngăm đen và bộ mặt lì 
lợm. Đứa em thì trông rụt rè, 
cặp mắt tròn đen, buồn thảm 
thiết. Nhưng cả hai giống nhau 
ở điểm là đều nhếch nhác và ốm 
tong teo.

Bà ngoại chúng sau khi gửi 
chúng xong, ở lại thêm một 
ngày nữa rồi ra về. Việc có mặt 
của hai đứa nhỏ trong chùa đã 
làm cho sư huynh tôi bực mình. 
Khổ nỗi, thầy tôi vì có nhiều 
công chuyện nên việc dạy các 

điệu nhỏ trong chùa thầy đều 
giao cho sư huynh, và lần này 
sư huynh phải gánh thêm trách 
nhiệm hướng dẫn hai đứa nhỏ 
mà mình không hề ưa thích.

Mới ở chùa vài hôm nhưng 
thằng anh có vẻ dạn dĩ lắm. Phải 
nói là nó nhanh nhẹn, nhưng có 
quá nhiều tật xấu. Thằng em 
thì nhút nhát, lúc nào cũng như 
chực muốn khóc. Sư huynh tôi 
theo dõi sát hai đứa nhỏ, chỉ 
kinh cho chúng học và giao việc 
cho chúng làm. Cả hai đứa đều 
có tên họ hẳn hòi, tên hay nữa 
là khác, nhưng do khi bà ngoại 
chúng dẫn đến cứ gọi chúng là 
Tèo và Tí nên chúng tôi cứ quen 
vậy mà gọi. 

Tèo thật sự rất ngang bướng, 
không chịu học kinh mà chuyên 
lén làm những việc xấu, những 
thói hư mà nó đã bị tiêm nhiễm 
trước khi vào chùa. Nó luôn bị 
sư huynh tôi phạt. Ở chùa, thầy 
tôi tuyệt đối cấm việc rèn luyện 
bằng cách đánh đập nên hình 
phạt mà sư huynh tôi thường 
áp dụng nhất là bắt quỳ nhang. 
Vốn đã không có cảm tình với 
hai đứa nhỏ này, nên mỗi khi 
chúng phạm lỗi gì là sư huynh 
tôi đốt một cây nhang thật dài 
và bắt chúng quỳ. Một lần, Tèo 
lén leo tường qua vườn nhà bên 
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hái ổi. Người ta bắt được và kéo 
Tèo qua tận chùa, và tất nhiên là 
hôm đó Tèo phải bị quỳ nhang 
nguyên buổi. Có khi thấy sư 
huynh đốt cây nhang dài quá, 
thương Tèo, nên đợi lúc sư 
huynh đi khỏi chỗ đó, tôi lén 
đến bẻ ngắn bớt cây nhang rồi 
đốt lại. Tôi cứ ngỡ mình làm 
như vậy là Tèo sẽ mừng, nhưng 
không, nó vẫn tỏ ra dửng dưng, 
không biểu hiện một phản ứng 
nào. Nó thật quá chai lì, không 
bao giờ bị phạt hay bị đánh mà 
khóc cả.

Một lần khác Tèo lén hút 
thuốc. Sư huynh tôi bắt được, vì 
giận quá nên thẳng tay tát liền 
mấy tát tai. Những ngón tay in 
hình lên má nó, đỏ bầm. Tôi thật 
sự bực mình khi thấy nó lén hút 
thuốc, nhưng việc sư huynh tát 
nó như vậy thì tôi lại không chịu 
được. Thương nó quá, tôi gạt sư 
huynh ra và nói:

- Sao anh lại đánh nó? Anh 
không biết thầy cấm điều đó à? 
Thôi anh cứ để nó cho em.

Sư huynh hầm hầm bước 
sang nhà khách, có vẻ giận 
lắm. Tôi kéo thằng nhỏ ra ngoài 
vườn, bảo nó ngồi trên chiếc 
ghế đá dưới gốc đào và hỏi:

- Có đau lắm không, Tèo?
Nó gằm mặt không nói, cũng 

chẳng thèm khóc.
- Sao em lại lén hút thuốc? 

Em còn nhỏ, lại ở chùa nữa, làm 
như vậy là không đúng. Lần sau 
đừng làm vậy nữa.

Tèo vẫn cúi gằm mặt, không 
biết là nó có nghe tôi nói hay 
không nữa. Nhưng trong khi Tèo 
im lặng như vậy thì tôi nghe có 
tiếng thút thít khóc ở phía sau. 
Thì ra nãy giờ Tý đứng ở sau 
lưng tôi. Phải nói hai anh em 
Tèo vô cùng thương yêu nhau. 
Không có lần nào Tèo bị phạt 
mà Tý không khóc. Nghe tiếng 
thút thít của Tý, Tèo ngẩng mặt 
lên, nói:

- Im đi có được không! Có gì 
đâu mà khóc?

 Nghe nó bảo em nó vậy mà 
tôi sững cả người. Tôi không 
ngờ nó lại chai lì đến mức ấy. 
Thấy trời đã chiều, tôi bảo nó 
vào tắm rửa để ăn cơm nhưng 
nó vẫn cứ ngồi lì ở đó, và cứ 
ngồi như vậy đến tối, đợi khi 
thầy tôi đi công chuyện về bảo 
mới chịu vào.

Tèo và Tý ở được một thời 
gian thì thầy tôi cho đi học lại 
phổ thông. Tèo học lớp sáu còn 
Tý học lớp năm. Chuyện học 
hành của Tèo cũng luôn làm 
cho sư huynh tôi mất ăn mất 
ngủ. Không có trò quậy phá 
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nào mà Tèo không thực hiện ở 
trường, có khi còn chọc quê cả 
thầy cô giáo. Tèo bị nhà trường 
đuổi học. Thầy tôi phải lên năn 
nỉ họ mới cho học lại. Có lần sư 
huynh thưa với thầy tôi là nên 
trả Tèo về lại nhà nhưng thầy tôi 
im lặng…

* * *
Tôi ở thêm được hai năm nữa 

thì phải rời chùa đi học. Lúc tôi 
đi, Tèo học lớp tám và Tý học 
lớp bảy. Tôi đi biền biệt mấy 
năm mới có dịp trở về lại chùa. 
Hôm gặp lại Tèo và Tý, tôi vô 
cùng ngạc nhiên vì trông cả hai 
rất lớn và có vẻ chững chạc hẳn 
ra. Gặp lại tôi, cả hai anh em vô 
cùng mừng rỡ. Chúng trách tôi 
sao không gửi thư cho chúng 
và hỏi sao đi lâu vậy mà không 
chịu về chùa thăm. Tèo lúc đó 
đang học lớp mười hai, đã trở 
thành một thanh niên có dáng 
người cao lớn, nhưng khuôn 
mặt vẫn không thay đổi nhiều, 
có điều cái nét lì lợm ngày xưa 
không còn nữa, nhưng trông có 
vẻ phong trần, bản lĩnh lắm. Tý 
học sau Tèo một lớp, vẫn rụt rè 
trong khi nói chuyện và cặp mắt 
lúc nào cùng mênh mang nỗi 
buồn. Tối hôm đó hai anh em 
Tèo sang phòng tôi chơi. Tèo kể 
cho tôi nghe ôi thôi đủ chuyện: 

chuyện ở chùa, chuyện ở trường 
học, chuyện của nhà mình… 
Tôi nói với Tèo:

- Hai đứa bây giờ đã lớn thế 
này rồi mà cứ gọi Tèo và Tý thì 
bất tiện quá. Nhưng hai đứa tên 
gì thì tôi cũng không nhớ nữa, 
thật có lỗi quá!

Tèo nói:
- Em tên Phong và được thầy 

đặt pháp danh là Nguyên Thuận, 
còn Tý tên Thái, pháp danh là 
Nguyên Hòa. Nhưng anh gọi 
gì chẳng được. Tèo, Phong hay 
Nguyên Thuận cũng vậy thôi.

- Bà ngoại dạo này có thường 
lên thăm hai đứa không?

- Ngoại em mất năm rồi. Thầy 
mình đứng ra tổ chức đám tang 
đó. Giọng Tèo chùng xuống.

- Hai đứa cũng chưa gặp lại 
ba mẹ à?

Cả hai im lặng. Câu hỏi của 
tôi không ngờ làm cả hai đứa 
buồn. Sau vài phút, Tèo nói:

- Từ ngày vào chùa đến giờ 
em chưa hề gặp lại mẹ, cũng 
không nhận được tin tức gì của 
mẹ cả. Còn ba, em biết mặt mũi 
ông ấy thế nào đâu, nên dù có 
gặp thì cũng không nhận ra. 
Anh thấy em và Tý không hề 
giống nhau phải không? Chúng 
em chỉ là anh em cùng mẹ thôi, 
mà hai đứa em chẳng ai giống 
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mẹ cả. Nhưng cả hai đứa em có 
cùng số phận giống nhau… là 
đều bất hạnh.

Ngưng lại một lát, Tèo nói 
tiếp:

- Nhưng dù sao chúng em 
thấy đời mình vẫn còn có được 
chút may mắn. Nếu ngày đó sư 
phụ không nhận hai đứa em thì 
bây giờ không biết đời chúng em 
sẽ ra sao nữa. Những năm đầu 
mới vào chùa, em biết mình đã 
làm cho sư phụ khổ. Nói chung 
là hai đứa em mang ơn anh và 
sư phụ rất nhiều.

- Tôi thì có gì mà mang ơn. 
Hai đứa bây giờ cũng đã lớn, 
được học hành là tốt rồi. Vấn đề 
là hai đứa đừng phụ công ơn của 
sư phụ. Mà em bây giờ có còn 
giận thầy Quang không?

- Hồi đó thật sự em rất giận, 
nhiều khi còn muốn đánh lại 
thầy ấy nữa. Nhưng sau này xét 
lại lỗi đều do mình. Thầy Quang 
bây giờ đã nhận chùa trụ trì. Hai 
đứa em thỉnh thoảng cũng lên 
chỗ thầy. Bây giờ thầy thương 
em rồi, không phải như hồi xưa 
nữa đâu.

Thấy Tý cứ ngồi im lặng, tôi 
bèn nói:

- Sao em không nói gì cả 
vậy?

Tèo cười và lại nói:

- Tính nó xưa nay vốn vậy 
rồi, anh có cạy miệng nó cũng 
không nói đâu. Nhưng anh biết, 
Tý học giỏi lắm đó. Chỉ có em 
là học không ra gì thôi, nhưng 
may sao cũng năm nào lớp đó. 
Tý rất thương em. Anh còn nhớ 
những năm mới vào chùa đó, cứ 
mỗi lần em bị phạt là nó khóc. 
Thấy nó khóc hoài cũng không 
nỡ, thấy sư phụ buồn hoài cũng 
không đành, nên em đã cố gắng 
sửa đổi bản thân. Trước đây em 
thích quậy phá vì buồn quá đó 
thôi. Bây giờ thì dù có buồn 
cũng không làm như vậy nữa.

Tôi ngồi yên lặng nghe Tèo 
nói, giọng Tèo càng lúc càng 
tỏ ra xúc động. Không nhìn 
nhưng tôi biết Tèo đang khóc. 
Thì ra Tèo vẫn có lúc khóc 
được. Nhưng nghe những gì 
Tèo nói tôi thật sự an tâm. Một 
con người như Tèo mà bây giờ 
thay đổi được như vậy thì phải 
nói là có phép mầu. Đời của hai 
anh em Tèo thật đáng thương, 
nhưng dù sao chúng vẫn còn 
có được một chút may mắn, và 
chút may mắn đó đã làm điểm 
tựa cho chúng đứng lên. ■
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Thưở xưa tại khu rừng Hemaphan, có một con khỉ đầu đàn độc ác. Khỉ mẹ âm 
thầm rời khỏi đàn, tìm một cành cây trống và nghĩ

Nếu mình sinh ra 
một con khỉ đực 
chắc nó bị giết chết.

Con Khỉ Thông Minh với Ba Pháp

Những chú khỉ con khi mới chào đời thường bị khỉ đầu đàn cắn mất dương vật. 
Một số khỉ con đã chết, một số con tàn phế và không còn khả năng. Những con 
khỉ này rất yếu, không đủ sức khỏe để đương đầu và tranh giành vị trí đầu đàn 

của con khỉ độc ác.

Để sinh con được an toàn 
chắc mình phải trốn đi

PHƯỚC TỊNH 
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Ngày nọ, khỉ mẹ lại mang thai. Khỉ mẹ lo lắng cho đứa con sắp chào đời. Nó 
quyết định trốn khỏi đàn, băng qua ngọn núi để sinh con. Một chú khỉ đực 
con được sinh ra an lành. 

Mẹ ơi ! Con có 
điều này muốn 
hỏi mẹ. 

Gì thế con 
trai?

Chú khỉ con được mẹ nó nâng niu và chăm sóc chu đáo. Khỉ con lớn nhanh 
như thổi. Nó chạy nhảy, leo trèo, chuyền hết cành này sang cành khác. Ngày 

tháng trôi qua, khỉ con khôn lớn, nó thắc mắc muốn biết về cha của mình.

Mẹ ơi, sao những 
con khỉ khác đều 

có cha?
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Vâng, 
con hứa!.

Mình à

Cha của con không thích có con 
trai, ông ấy sợ mất vị trí đầu đàn 
của mình

Khi nghe khỉ con thắc mắc, khỉ mẹ bèn kể cho con nghe về những điều độc ác 
mà khỉ cha đã gây ra.

Mẹ à, tất cả các 
loài vật đều thương 
yêu con của chúng. 

Cha sẽ không làm 
hại con đâu.

Sau khi nghe khỉ mẹ kể về khỉ cha độc ác, khỉ con vẫn một lòng tin rằng khỉ cha 
sẽ thương nó nó vẫn khăng khăng muốn gặp cha mình.

Mẹ hiểu cha của con 
rất rõ con à. Con 
đừng đến gặp ông ấy. 
Mẹ lo sợ cho con.

Mẹ, con đã lớn rồi. Con 
có thể tự chăm sóc 
mình.

Được rồi, Mẹ sẽ dẫn 
con đến đó, nhưng 
con phải cẩn thận.

Lâu nay mày 
đi đâu?
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Tôi dẫn con trai chúng 
ta đến gặp ông.

Mày nói
gì? Nó đây.

Khi gặp khỉ đầu đàn, khỉ mẹ kể về đứa con cho nó nghe. Khỉ đầu đàn rất giận 
dữ, nó tìm cách để loại trừ con của nó.

Thân hình nó to lớn quá. Nó sẽ 
dành vị trí đầu đàn của mình.

Lại đây con trai. Hãy ôm 
cha đi con.

Tao sẽ xiết cho mày 
gãy nát xương.

Tại sao cha mình xiết chặt 
vậy? Dù gì, đây là lần đầu 

tiên của hai cha con.

Khỉ đầu đàn nghĩ nếu đến gần và tấn công thì khỉ con sẽ bỏ chạy. Nó liền nghĩ 
ra một kế, gọi khỉ con đến gần bên nó, rồi dùng sức mạnh ôm xiết cho đến 
khi xương của khỉ con gãy vụn mà chết.

(còn tiếp)
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Kính chào Thầy!
Trở về lại đây được vài tuần, 

bận rộn thu xếp vài chuyện nhà 
nên chưa có dịp viết thư thăm 
hỏi thầy. Sáng nay trời lại mưa 
nhiều. Tôi nhớ hôm ghé thăm 
thầy, lúc ra về thì trời chợt đổ 
mưa tầm tã. Về đến nhà quần 
áo tôi ướt sũng và lạnh run cả 
người. Sài Gòn trời nóng nhưng 
mưa cũng lạnh ghê! Sáng hôm 
nay trời mưa to, tôi ngồi lại viết 
vài hàng thăm thầy.

Hôm tôi ghé qua chào Ôn 
trên am Thị Ngạn, và tình cờ 
gặp thầy đến thăm. Tuy mới 
gặp lần đầu mà tôi cứ tưởng 
như mình đã quen biết thầy từ 
lâu. Có lẽ tôi cảm thấy mình đã 
quen các thầy và những huynh 
tỷ khác qua những tờ Tập san, 
Nội san Phật học mà quý thầy 
vẫn thường gửi tặng. Như vậy 
thì tuy chưa gặp mặt mà chúng 
ta cũng đã biết nhau từ lâu rồi 
phải không thầy?

Buổi Sáng 
Trong Một 
Tách Trà

Nguyễn Duy Nhiên

Ảnh độc ẩm của Thầy  Hải Trang, 
chùa Thiên Mụ - Huế
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One World

Hôm ghé qua chùa ngồi 
uống trà với thầy, thầy có kể 
cho nghe về một buổi hội thảo 
thầy vừa tham dự về đề tài 
“Phật giáo trong thời đại mới”. 
Đạo Phật có thể mang lại và 
đóng góp những gì cho thời đại 
này của chúng ta? Vấn đề cũng 
khá lớn thầy nhỉ! Tôi quên hỏi 
về những cảm nghĩ và chia sẻ 
của các thầy như thế nào. Mình 
nghe nói nhiều về những danh 
từ như là “toàn cầu hóa”, “thời 
đại mới” nhưng thú thật rằng 
sao tôi thấy chúng vẫn còn chút 
gì xa lạ. Có lẽ mình vẫn ngại 
rằng nó sẽ đánh mất đi những 
gì rất gần gũi với mình như là 
chiếc cầu ao, lũy tre, hàng cau 
sau nhà... dẫu sao đi nữa thì 
chúng vẫn là những gì rất riêng 
tư và thơ ấu mà mình cứ muốn 
ôm ấp mãi... Nhưng có lẽ tại tôi 
không theo dõi những chia sẻ 
của người chung quanh và cũng 
không hiểu rõ chữ “toàn cầu 
hóa” đó thôi. Chứ làm sao mình 
lại có thể chối bỏ được thực tại 
của một thế giới đang phát triển 
quá nhanh chóng này! Tôi chỉ 

ngại phát triển nhanh chóng 
và vội vã quá cũng dễ gây nên 
những hư hao và mất mát mà 
có thể mình sẽ không bao giờ 
bù đắp lại được, thầy có nghĩ 
vậy không?

Thầy biết tôi nghĩ thời đại 
mới này có thể mang lại cho 
chúng ta những lợi điểm gì đặc 
biệt không? Theo tôi nghĩ thì 
sự toàn cầu hóa sẽ giúp người 
ta dễ dàng nhận thấy được sự 
liên hệ rất mật thiết của mọi sự 
sống với nhau hơn, sự tương 
quan của những vấn đề khổ 
đau và hạnh phúc hơn... Và 
có thể nhờ vậy mà chúng ta dễ 
có một sự cảm thông với nhau 
hơn. Không có khổ đau nào mà 
lại không dính dáng đến một 
khổ đau nào. Chúng ta sẽ có 
thể thấy được rõ rệt hơn về sự 
thật rằng cái này đang có mặt ở 
trong cái kia, tôi nhớ trong kinh 
gọi đó là một tuệ giác về tương 
tức. Ngày xưa khi chúng ta còn 
sống xa cách nhau, phương tiện 
truyền thông còn xa xôi, cách 
trở, nhiều khi mình không dễ 
dàng thấy được những điểm ấy. 
Trong thời đại này, khi một việc 
xảy ra ở bên kia địa cầu mà tận 
bên này mình đã thấy được ngay 



90 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ HỘP THƯ

ảnh hưởng của nó thì chuyện ấy 
cũng dễ hiểu thôi!

Chắc thầy cũng còn nhớ vào 
khoảng thập niên trước, có một 
chiếc tàu chở dầu tên Exxon 
Valdez đã chạm phải đá ngầm 
và làm đổ dầu thô ra ô nhiễm 
hết một vùng biển Alaska.

Chiếc tàu chở dầu ấy đã làm 
lan ra hơn 11 triệu gallons dầu 
thô trên khắp biển Alaska. Và 
đó cũng là một tai nạn ô nhiễm 
dầu thô lớn nhất trong lịch sử 
Hoa Kỳ.

Ngày ấy có một anh chàng 
tình nguyện đi thu dọn và cứu 
vớt những con chim hải âu, 
những con thú nhỏ bị dính 
đẵm dầu nằm hấp hối trên bãi 
biển. Khi được một phóng viên 
hỏi là anh có trách hay giận gì 
người thuyền trưởng của chiếc 
tàu ấy không, anh đáp, “Tôi có 
giận chứ nhưng cũng ít thôi, tại 
vì tôi cũng có một phần trách 
nhiệm trong việc này nữa. Vì 
tôi cũng cần đổ xăng đi làm, lái 
xe đi chơi mỗi cuối tuần, đi ăn 
uống với bạn bè. Tôi có tiêu thụ 
thì người ta mới cung cấp, tôi 
có cần thì người ta mới đào mỏ 
dầu, chuyên chở đi, rồi mới có 
cơ hội cho tai nạn xảy ra. Người 

thuyền trưởng có trách nhiệm, 
mà tôi cũng thấy mình phần 
nào có trách nhiệm”. Trong 
kinh cũng có nói “cái này như 
thế này là tại vì cái kia như thế 
kia”, phải không thầy!

Tôi nghĩ, nếu mình có một 
cái nhìn rộng lớn ấy thì vấn 
đề toàn cầu hoá của thời đại 
mới này sẽ mang lại cho con 
người nhiều yếu tố hạnh phúc 
lắm. Mình sẽ thấy được rằng 
san sẻ tình thương của mình 
đến với một người nghèo khó 
bên cạnh cũng có thể làm thế 
giới này hoà bình hơn, giúp 
cho người đang tranh giành với 
mình được thành công, cũng 
có thể làm cho sự nghiệp của 
chính mình được cao thượng 
hơn, phải không thầy? Một con 
bướm vỗ đôi cánh nhỏ ở Trung 
Hoa mà còn tạo nên được một 
cơn bão ở bên này, thì chuyện 
tôi nói đó chỉ là việc nhỏ thôi 
mà! Mình giúp cho người khác 
cũng là giúp cho chính mình, 
mình thương người khác cũng 
là thương chính mình... trong 
tuệ giác tương tức thì không 
có cái gì mất đi hết, san sẻ bao 
nhiêu thì mình sẽ có nhiều hơn 
bấy nhiêu, không có ai lấy gì 
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được của ai hết. Miễn là tình 
thương ấy được chân thật, phải 
không thầy?

One Dharma

Thầy biết không, ở bên này 
ông Joseph Goldstein có viết 
một quyển sách tựa đề là “One 
Dharma”, tức là Nhất Pháp. Tây 
phương đang là nơi gặp gỡ của 
nhiều tông phái Phật giáo khác 
nhau. Ông Goldstein đã có dịp 
học hỏi và hành trì sâu sắc nhiều 
năm theo các trường phái khác 
nhau như là Vipassana, Zen và 
các tông phái Tây Tạng... Ông 
chia sẻ rằng, có một thời gian 
ông đâm ra bối rối và ngờ vực, 
vì các trường phái Phật giáo 
đôi khi lại có những quan điểm 
và cái nhìn rất khác biệt nhau. 
Nhưng sau một thời gian tu học 
và trực tiếp chứng nghiệm, ông 
thật sự nhận thấy rằng tuy mỗi 
tông phái có những phương 
pháp thực tập, giáo lý, ngôn 
ngữ và quan điểm khác biệt 
nhau, nhưng tất cả đều chỉ có 
chung một Pháp, One Dharma. 
Và dù vậy, tuy là một Pháp 
thôi nhưng ta cũng không thể 
bắt buộc chúng phải nhất thiết 

giống y như nhau, và không thể 
trái nghịch nhau được.

Trong một buổi hội thảo tôn 
giáo tại Gethsemane Abbey, 
nơi tu viện mà Thomas Mer-
ton đã sống và viết lách trong 
nhiều năm, đức Đạt Lai Lạt Ma 
có chia sẻ như vầy, “phương 
cách này là đúng với tôi. Và 
cũng vậy, đường lối suy nghĩ 
của các bạn có lẽ là đúng cho 

Tranh Chú Tiểu và thư pháp của 
thầy Minh Chiếu - Thơ Vĩnh Hảo
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chính bạn”. Và có lẽ trong thời 
đại “toàn cầu hóa” này chúng ta 
sẽ chứng nghiệm được điều ấy 
rõ rệt hơn.

Hôm về bên nhà, tôi có vào 
chùa và các hiệu sách đi tìm 
mua những tờ báo Phật học, tôi 
thấy có đăng những bài dịch 
của các tác giả Tây phương 
khá nhiều, thầy có để ý điều 
này không? Tôi nghĩ đó cũng 
là một điều rất hay vì ta có dịp 
học hỏi và tiếp xúc với những 
quan điểm và sự tu học mới. 
Nhưng ở ngoài này chúng tôi 
đã có dịp đọc và dịch lại nhiều 
sách và chia sẻ của các tác giả 
Tây phương, lúc về thăm nhà 
mình lại thích tìm kiếm những 
gì là đóng góp của nền Phật học 
bên nhà. Trong thời đại toàn 
cầu hóa này, hy vọng chúng ta 
vẫn còn giữ được và đóng góp 
cho mọi người những bài viết 
mang hình ảnh chiếc ao, ruộng 
vườn, con sông nhỏ của mình, 
thầy nhỉ! Ở những nơi xa xôi 
chúng tôi tìm về chỉ thích và 
ước mơ có bấy nhiêu thôi.

Chúng tôi lớn lên ở Tây 
phương nên cũng chịu ảnh 
hưởng của nền văn hóa bên này. 
Tôi có nhận xét là người Tây 

phương họ học Phật theo một 
đường lối rất cụ thể và thực tế, 
những giáo lý cao xa được họ 
cụ thể hóa và làm cho nó được 
dễ hiểu và dễ ứng dụng hơn cho 
mọi người. Đạo Phật được họ 
mang vào ứng dụng trong đời 
sống gia đình, nơi công sở, 
ngoài xã hội.

Họ sẵn sàng nêu lên và thẳng 
thắn luận bàn về những vấn đề 
như là quan điểm của Phật giáo 
về các vấn đề như tự tử, trợ tử 
(euthanasia), đồng tình luyến 
ái, chiến tranh, luân lý... trong 
các kinh điển.

Tôi nhớ có lần nghe Sư Ông 
nói tương tự như thế này là “ở 
Đông phương, chúng tôi uống 
trà bằng cách pha những lá trà, 
khi trà du nhập vào Tây phương 
người ta lại sáng chế ra loại trà 
tea bags”. Cái gì người Tây 
phương cũng “thực tiễn hóa” 
cho tiện lợi và dễ sử dụng! 
Tôi nghĩ đó cũng có cái hay, vì 
nó giúp cho giáo lý không trở 
thành những lý thuyết suông; 
dẫu siêu việt quá mà ít người 
có thể thực hành và hiểu được 
thì cũng khó mang lại lợi lạc. 
Vấn đề là làm sao mình vẫn giữ 
cho nó đừng mất đi những tinh 
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hoa, hương vị sâu sắc của nó 
phải không thầy!

Cây Phật giáo được mang 
từ Đông phương sang trồng ở 
Tây phương từ nhiều thập niên 
trước, bây giờ thì cây ấy cũng 
đã trổ những quả trái rất đẹp. Và 
dường như trong giai đoạn toàn 
cầu hoá này ta lại có khuynh 
hướng mang cây Phật giáo ấy 
từ Tây phương sang trồng lại 
ở bên nhà, qua những bài dịch 
và sách vở, và những pháp môn 
mới. Đó cũng là một điều rất tốt 
thầy nhỉ, nhưng tôi nghĩ mình 
cũng phải cần biến đổi ít nhiều 
để chúng có thể thích hợp được 
với hoàn cảnh của ta. Pháp 
môn rất hay mà không hiểu 
rõ được nhu cầu và hoàn cảnh 
của người ta thì cũng khó mà 
áp dụng được thầy có nghĩ vậy 
không? Tôi có cảm nhận rằng 
người học Phật ở Tây phương 
vẫn còn có một thói quen nắm 
bắt và giữ rất chặt những gì họ 
học được, đối với họ thì đa số 
sắc vẫn là sắc và không vẫn là 
không thầy ạ!

Thì Đi Thì Ở Bận Tâm Chi

Thầy biết không, thời gian 

ở bên nhà đi đến đâu lúc nào 
tôi cũng vẫn cố gắng nhớ thực 
tập chánh niệm như khi còn ở 
bên này, nhưng lúc đầu thì cũng 
cảm thấy hơi khó. Đi mà không 
có Tăng thân, và chắc cũng vì 
ham chơi nên đôi khi cũng dễ 
quên! Về đây mỗi nơi là một 
khung trời mới, và mỗi ngày là 
một hoàn cảnh mới. Có lúc tôi 
phải tạm bỏ qua một bên những 
hình tướng thực tập chánh 
niệm bề ngoài, và cứ tiếp xúc, 
hành xử bình thường, nhưng 
vẫn giữ cho tâm được an tĩnh 
là được. Tâm an thì cảnh cũng 
yên phải không thầy. Chứ mình 
đâu cần gì phải có những hình 
thức đi đứng kiểu cách hoặc 
cung đình quá mà không đúng 
chỗ! Có mặt với những gì đang 
xảy ra, tập mở rộng tâm mình 
và sẵn sàng tiếp nhận. Vậy mà 
tôi cũng thấy nhiều hạnh phúc 
lắm. Tôi định có dịp sẽ chia sẻ 
lại kinh nghiệm này với Tăng 
thân của tôi ở bên đây.

Mấy hôm trước khi trở về, 
bác Phạm Khắc Trí có tặng cho 
tôi một bài thơ bác dịch của Lý 
Thương Ẩn, xin phép được chia 
sẻ với Thầy.
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Khúc Trì
Nhật hạ phồn hương bất tự trì 
Nguyệt trung lưu diễn dữ thùy kỳ 
Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn 
Phân cách lưu đăng diệt chúc thì
Trương cái dục phan giang diễm diễm
Hồi đầu cánh vọng liễu ti ti 
Tòng lai thử địa hoàng hôn tán 
Bất tín hà lương thị biệt ly. 

Ao Khúc
Hương trời theo gió thoảng tan đi 
Trăng nước lung linh chẳng hẹn kỳ 
Trống lắng chuông ngân sầu vạn cổ 
Đèn tàn nến lụn buổi chia ly
Rắp đi huống ngại trời muôn hướng 
Quay lại khôn đành chuyện thị phi 
Trời đã về chiều thân lữ thứ
Thì đi thì ở bận tâm chi.

Bài thơ ấy hay phải không thầy, nó mang một tình cảm man 
mác nhưng cũng chẳng có gì để cho mình phải bận tâm. Như cuộc 
đời này vậy. Được gặp thầy tôi rất vui vì có thêm nhiều niềm tin 
trong sự thực tập. Được chia sẻ với thầy những điều này cũng 
là một hạnh phúc. Buổi sáng nay trời mưa to, tôi ngồi lại đây và 
viết vội vài dòng thăm thầy. Chúc thầy được nhiều niềm vui và 
mọi thuận duyên, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của thầy trong lần gặp 
đầu tiên. Hôm chào thầy ra về tôi có xuống sân nhặt vài lá bồ đề 
ép vào trong những quyển sách thầy gửi tặng. Về đây tôi mang 
những chiếc lá ấy ra đặt trên bàn viết của mình để tập thở và mỉm 
cười.

Xin nhờ thầy gửi lời kính thăm đến quý thầy giùm tôi, thầy 
nhé!
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Tích Lan: Sự biên soạn hoàn 
thiện bộ “Từ điển Bách Khoa 
Toàn Thư Phật giáo” bằng 
tiếng Anh là một trong những 
hứa hẹn của Hội đồng Phật 
giáo Tích Lan (Lanka Bauddha 
Mandalaya) được chính phủ 
Tích Lan thành lập vào năm 
1955. Nhân buổi lễ kỷ niệm 
2500 năm kỷ nguyên Phật giáo 
tổ chức tại Sri Lanka, Hội đồng 
đã thành lập một phân ban 
chịu trách nhiệm biên soạn bộ 
“Bách Khoa Phật giáo”. Phân 

ban đã chỉ định Giáo sư G.P 
Malalasekera, Tiến sĩ Sadha-
mangala Karunaratne, Giáo sư 
O.H de A. Wijesekera, Giáo sư 
J. D Dheerasekera và Mr Ban-
dula Jayawardhana, Dr. W.G. 
Weeraratane vào chức vụ là 
Tổng biên tập của Bách khoa 
từ điển Phật giáo từ đó cho đến 
ngày nay. 

Bộ Bách khoa Phật giáo 
trước đây dự định đến nay đã 
hoàn tất được 8 quyển. Mỗi 
quyển khoảng 800 trang. Tập 

“Từ Ðiển Bách Khoa Toàn Thư Phật Giáo”, 
một cống hiến to lớn của Phật giáo Tích Lan
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đầu tiên đã được phát hành vào 
năm 1962 và cho đến hôm nay 
thì 28 tập đã được hoàn tất. 28 
tập đã được biên soạn sắp xếp 
các hàng có mẫu tự từ A đến S. 
Ðể tiện lợi trong việc in ấn, Bộ 
Bách khoa Phật giáo sẽ phân 
thành nhiều tập nhỏ, mỗi tập 
khoảng 200 trang, 4 tập sẽ vào 
một quyển. Các bài viết trong 
tập 1 của quyển VIII đã hoàn 
tất và dự định thực hiện ấn bản 
vào tháng 11 năm 2006, còn 
các tập 2, 3, 4 của quyển VIII 
cùng lúc đang được thu thập và 
hiệu đính. Hy vọng rằng ba tập 
cuối của quyển 8 sẽ hoàn tất 
trước cuối năm 2007 và ấn loát 
chúng vào cuối năm 2009.

Như vậy, việc hoàn thiện 
một bộ “Bách khoa Từ điển 
Phật giáo” bao gồm thông 
tin về triết lý Phật giáo và sự 
phát triển, các câu chuyện về 
sự truyền bá mở rộng, bảng 
liệt kê các trường phái, bộ phái 
Phật giáo, trình bày duyên khởi 
của chúng và các bộ phái phân 
chia về sau, cũng như miêu tả 
hình thức nghi lễ được tìm thấy 
tại nhiều quốc gia khác nhau, 
lịch sử của mỹ thuật, hội họa 
điêu khắc, âm nhạc, khiêu vũ 

và kịch nghệ - dưới ảnh hưởng 
của Phật giáo tại nhiều quốc 
gia, các chi tiết về các đền đài 
Phật giáo, các nơi hành hương 
và các nền văn học liên hệ đến 
Phật giáo được trình bày trong 
nhiều ngôn ngữ cổ đại và hiện 
đại, trong nguyên tác cũng như 
dịch thuật, và tiểu sử của những 
cá nhân mà trong bối cảnh Lịch 
sử Phật giáo đã giữ một vai trò 
quan trọng tại quốc gia của họ 
và cống hiến của họ cho sự phát 
triển của văn hóa Phật giáo…, 
trong tương lai là một sự cống 
hiến to lớn trong kho tàng văn 
hóa, văn học của nhân loại. 

Bộ Bách khoa Phật giáo 
nhắm vào việc cống hiến một 
phiên bản toàn diện về nguồn 
gốc của Phật giáo Nguyên thủy 
và Phật giáo Đại thừa đã được 
hình thành trong suốt một giai 
đoạn hơn 25 thế kỷ. Đây là một 
bộ từ điển giá trị cho người học 
và nghiên cứu Phật giáo, là một 
công trình đóng góp quý báu 
của Phật giáo Tích Lan trong 
di sản Phật giáo thế giới nói 
chung. 

Hải Tâm
(Lược tin từ Internet)
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