




03  PHẬT PHÁP CĂN BẢN
Ba học (tt) 
■ Thích Đức Thắng

21 NGHIÊN CỨU: Các lời dạy 
căn bản của đức Phật về hành 
phạt tử hình (tt) 
■ Thích nữ Giới Hương

34 TU TẬP 
Hạnh phúc chân thật 
■ Thích Thái Hòa

37  TƯ TƯỞNG: Sơ chuyển Pháp 
luân - Tứ đế, Thập nhị nhân 
duyên ■ Pháp Hiền cư sĩ

47  ỨNG DỤNG: Đọc “Thiền trong 
xí nghiệp”, nghĩ về tư duy mới 
trong quản lý doanh nghiệp 
■ Nguyên Cẩn

51  NGHỆ THUẬT 
Thiên Lợi Hưu & trà đạo 
■ Mục Đồng

Trong số này

Trao Đổi Kiến Thức Cơ Bản Phật Học
PL.2550 - DL.2007 

34

Tháng 12 - Bính tuất

TẬP SAN PHÁP LUÂN



08  Về lại cội Bồ-đề 
■ Thích Trí Lộc

15 Nắng trên sông Neranjara 
■ Diệu Trân

60  TRUYỀN THÔNG: Khai thác 
các chương trình Video Phật 
giáo nước ngoài 
■ Minh Thạnh

77  TRUYỆN NGẮN 
Ước mơ của chú Giãn con 
■ Diệu Ngọc

84  PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ 
Mơ thấy Phật quở 
■ Thích Hạnh Thiền

89  KÝ SỰ 
Bát ngát Delhi 
■ Nguyên Hiệp

94  TƯ VẤN 
Xuất gia ở độ tuổi ngoài 40 
■ Huyền Trang

96  TIN TỨC: Người dân Bihar 
kính phục trước sự phủ phục 
của một tu sĩ Phật giáo

THƠ 
19. Hạnh  Phương
36. Hạnh Dung
71. Trần Huệ  Hiền
57. Minh Đức Triều Tâm Ảnh

NHẠC
Đi theo ánh đạo
■ Tâm Tín

72  Thành đạo trong mắt em 
■ Tâm Minh



TẬP SAN PHÁP LUÂN  3

Ba Học
THÍCH ĐỨC THẮNG

PHẬT PHÁP CĂN BẢN(tiếp theo)

GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Theo Thiên Thai tông chủ 
trương thì giới có thể phân ra làm 
hai loại Quyền giới và Thật giới. 
Theo Pháp Hoa huyền nghĩa 4 
thì tất cả những giới được đức 
Phật chế ra từ năm giới cho đến 
cụ túc giới của Tiểu thừa, cùng 
Du-già sư Địa luận, Bồ-tát thiện 
giới kinh, v.v… của Đại thừa là 
quyền giới, cộng thông cho cả 
ba thừa, nhưng đặc biệt đại giới 
của Phạm Võng thời thuộc Thật 
giới của tương đối. Song, theo 
Pháp Hoa Viên giáo thì “Khai 
tam Hội nhất”, mở là nói Quyền 
giáo ba thừa, nhưng hội quy về 
Thật giáo nhất thừa. Còn Pháp 
Hoa thì tất cả giới luật đều quy 
hướng về Thật giới tuyệt đối.

Ngoài những cách giải thích 
về giới tướng được nêu ra ở 
trên, theo Ma-ha chỉ quán 4 
phần đầu, Giới được chia ra làm 
hai phần: Sự giới và lý giới. Sự 
giới chỉ cho những giới tướng 
mang hình thức cụ thể, được qui 
ra thành những giới điều như: 
Năm giới, sáu giới, tám giới, 
mười giới, hai trăm năm mươi 
giới, ba trăm bốn mươi tám giới, 
hay năm mươi tám giới. Đó là 
những giới điều mang hình thức 
giới tướng thuộc về phần sự 
giới. Lý giới chỉ cho những giới 
tướng của sự giới qua ba cách 
quán hiện quán “không-giả-
trung”, gọi là lý giới hay còn gọi 
là ly tướng giới. 
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Các nhà Thiên Thai tông 
Trung Quốc chủ trương lấy diệu 
giới hay lý giới của đốn giáo 
tuyệt đối với tất cả giới. Cùng 
giới này, nhưng sang Phật giáo 
Nhật Bản, cách giải thích có tiến 
bộ hơn một bước. Tối Trừng, 
một Tăng nhơn Nhật Bản đã y cứ 
vào kinh Pháp Hoa chủ trương 
lập trường “khai hiển”, dùng 
mười giới trọng và bốn mươi 
tám giới khinh của kinh Phạm 
Võng liên hệ với những gì Phật 
Tỳ-lô-xá-na đã nói về giới, lấy 
lợi người làm căn bản. Theo đó, 
giới thể một khi đã đắc thì vĩnh 
viễn không mất và giới cảnh là 
pháp giới vô biên, không bị giới 
hạn đối với ba nghìn đại thiên 
thế giới; còn giới tướng chính 
là ba tụ tịnh giới. Người trì giới 
và phạm giới đều không có một 
nguyên tắc nào nhất định. Việc 
truyền trao giới cũng không giới 
hạn cho cả thông và biệt. Truyền 
giới thông cho tất cả xuất gia và 
tại gia, cùng một luật lấy ba tụ 
tịnh giới tác pháp truyền chung 
thì gọi là thông thọ. Trong khi 
truyền trao riêng, giới sư y cứ 
vào Nhất bách tam yết-ma, hay 
pháp tam quy truyền riêng cá 
biệt cho mỗi người thì đó gọi 
là biệt thọ. Loại giới này đặc 
xưng là Viên đốn giới, hay còn 

gọi là Phạm võng Bồ-tát giới, 
hay Thiên Thai Viên giáo Bồ-
tát giới, Bồ-tát Kim cương thật 
giới, Nhất thừa giới, Nhất thừa 
Viên giới, Nhất tâm giới, Nhất 
tâm Kim cương giới, Đại thừa 
Viên đốn giới, Viên đốn Bồ-tát 
giới, Viên đốn vô tác giới, Viên 
giới, Đại giới.

Chân ngôn tông nói về tam-
muội-da giới tức ý chỉ cho giới 
bình đẳng, thì giới chỉ cho thân, 
khẩu, ý của Phật cùng chúng 
sanh ba mật bình đẳng tuyệt đối 
theo lý.  Một chân ngôn bí mật, 
giới này lấy tâm Bồ-đề thanh 
tịnh, vốn đầy đủ của chúng sanh 
làm giới thể và lấy muôn đức 
vô lượng pháp giới làm hành 
tướng. Đại Nhật kinh nói về 
bốn trọng cấm hay còn gọi là 
bốn trọng giới: Một, giới không 
nên bỏ Chánh pháp. Hai, giới 
không nên lìa bỏ tâm Bồ-đề. Ba, 
giới đối với tất cả pháp không 
nên bủn xỉn. Bốn, giới đối với 
tất cả chúng sanh không nên 
không tạo hạnh nhiêu ích. Lại, 
không thối tâm Bồ-đề, không 
hủy báng Tam bảo, không sinh 
lòng nghi ngờ, không khiến thối 
lui tâm Bồ-đề, không khiến phát 
tâm nhị thừa, không vội nói Đại 
thừa thâm diệu, không khởi tà 
kiến, không nói ta có đầy đủ vô 
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thượng đạo giới, bỏ tất cả những 
việc không lợi ích, đó là mười 
giới trọng. 

Ngoài ý nghĩa cùng những 
giới tướng từ những thuộc tính 
đưa đến những sự tướng có được 
của giới ra, chúng ta còn có nghi 
thức để lãnh thọ giới pháp (giới 
đàn pháp) được chúng tôi liệt kê 
theo đây để cho mọi người cùng 
biết: 

Tiếp nhận giới pháp thì gọi 
là nhận (thọ) giới.

Giới sư truyền cho giới pháp 
gọi là truyền giới.

Trì giữ giới pháp gọi là trì 
giới.

Truyền giới có một nghi thức 
nhất định gọi là giới nghi.

Lễ truyền giới, có Hòa thượng 
truyền giới (đầy đủ phải tam sư 
thất chứng), hoặc là truyền giới 
sư (Thiên Thai tông Nhật Bản 
khi truyền Viên đốn giới, lấy 
Thế Tôn làm Hòa thượng truyền 
giới, còn hiện tiền những vị sư 
truyền giới thì gọi là truyền giới 
sư) làm giới sư.

Thọ giới có nhiều hình thức, 
như thọ chung cùng thọ riêng, 
tự nguyện thọ (nhận) cùng thọ 
(nhận) từ người khác, thọ một 
phần cùng thọ toàn phần. Ở 
đây, thọ tự nguyện là không 
cần những hình thức tam sư 

thất chứng, duy chỉ tự mình đối 
trước Phật thệ nguyện rằng mình 
xin nhận giới, còn nhận giới từ 
người khác tức là theo hình thức 
phải có tam sư thất chứng từ 
người khác mà nhận giới.

Giới thể có hai, khi hành vi 
của thân, ngữ chúng ta kinh qua 
nghi thức thọ giới thì hành vi 
làm việc này gọi là biểu nghiệp, 
lúc mới bắt đầu thọ giới thì gọi 
là tác giới hay là giáo giới. Tác 
giới hay giáo giới không mang 
tính liên tục mà chỉ được giới 
hạn trong thời gian bắt đầu tác 
pháp giáo giới để đưa đến yết-
ma thọ giới, thời gian này mang 
hình thức thể hiện của thân và 
ngữ nghiệp được biểu hiện nên 
được gọi là biểu nghiệp. Sau khi 
nhận tác pháp yết-ma thọ giới 
được thể hiện qua thân hành và 
ngữ hành xong, chúng ta đắc 
được giới thể. Sau khi chúng 
ta đắc được giới thể, từ đó trở 
về sau, giới thể này tương tục 
luôn luôn; chúng có tác dụng 
bảo trì giới một cách liên tục 
vô hình trung, nên được gọi là 
vô tác giới, hay còn gọi là vô 
biểu nghiệp; chúng sẽ mất khi 
thân và ngữ của chúng ta biểu 
hiện làm cho người đối diện biết 
rằng mình muốn xa lìa giới hay 
xả giới thì giới liền mất.
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Vấn đề đắc giới thể hay mất 
giới thể, theo Câu-xá luận 14 & 
15 giải thích như sau: Biệt giải 
thoát luật nghi cần phải dùng 
đến các duyên tam sư thất chứng 
mới đắc giới; nhưng được gọi là 
mất giới hay xả giới thì cần đến 
một trong năm duyên mới mất 
giới: Một, ý lạc (có tâm phạm 
giới). Hai, tử vong. Ba, khi 
mang lưỡng tính (nam & nữ, 
nhị hình). Bốn, đoạn thiện căn. 
Năm, qua khỏi thời gian một 
ngày một đêm thì giới tự mất 
(dành cho giới Bát quan trai).

Ngoài ra, kinh luật đã nêu 
những thắng duyên của một hành 
giả muốn đắc Cụ túc giới cần 
phải có một trong mười duyên 
này: Một, tự nhiên được, tức 
do giác ngộ mà được, như Phật 
hay Độc giác. Hai, nhờ kiến đế 
mà được, tức là nhập vào kiến 
đạo mà được, như năm anh em 
Kiều-trần-như. Ba, thiện lai mà 
được, tức chỉ cần Phật bảo thiện 
lai là được, như Da-xá. Bốn, tự 
thệ nguyện mà được, tức là tin 
nhận Phật là Đại sư mà được, 
như tôn giả Đại Ca-diếp. Năm, 
do luận nghị mà được, tức cùng 
Phật vấn đáp mà được, như Tô-
đà-di. Sáu, tác kính trọng mà 
được, tức thọ Bát kỉnh pháp mà 
được, như Ma-ha Ba-xà-ba-đề. 

Bảy, sai tin mà được, tức được 
Phật sai khiến truyền trao cụ túc 
giới mà được, như pháp truyền 
trao cho Ni. Đây là trường hợp 
của Tỳ-kheo-ni Pháp Thọ, do 
sợ nạn phạm hạnh mà Phật cho 
phép cử đại diện đến thọ rồi về 
truyền lại. Tám, tác ngũ nhơn mà 
được, tức vùng biên địa, Tăng 
không đủ túc số, nên chỉ cần 
năm vị truyền giới sư mà được. 
Chín, do Yết-ma mà được, tức 
cần tam sư thất chứng tác yết-
ma để truyền trao giới mà được 
giới. Mười, tam quy mà được, 
tức quy y Phật, Pháp, Tăng Tam 
bảo mà được.

Lại nữa, giới được phân ra 
làm năm loại, đây gọi là năm 
phần giới: Người thọ trì tam 
quy và giữ một trong năm giới 
gọi là nhất phần giới; người thọ 
trì tam quy cùng thọ trì hai giới 
trong năm giới gọi là thiểu phần 
giới; nếu thọ trì hai giới mà phá 
một giới thời gọi là vô phần 
giới; thọ trì ba hay bốn giới gọi 
là đa phần giới; thọ trì năm giới 
thì gọi là mãn phần giới.

Vị nào thọ Sa-di giới chưa 
lâu thì gọi là tân giới; nếu người 
nào mới thọ (Sa-di) với hy vọng 
sẽ sinh về chỗ lành các cõi Trời 
thì gọi là hy vọng giới; người 
nào sợ người khác trách mắng 
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mà thọ giới thì gọi là bố úy giới; 
vị nào muốn bảy giác chi, trang 
nghiêm tâm mình mà thọ giới 
thì gọi là thuận giác chi giới; vị 
nào muốn lìa cấu phiền não mà 
thọ giới thì gọi là vô lậu thanh 
tịnh giới. 

Y cứ vào Tứ phần luật 16 thì, 
nếu phạm các tụ Ba-la-di, Tăng 
tàn, Thâu-lan-giá (giới phần) thì 
gọi là phá giới; phạm vào các tụ 
Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Đột-kiết-la, ác thuyết (oai nghi 
phần), gọi là phá oai nghi. Sau 
khi thọ giới xong, người thường 
phạm giới, thế lực của giới thể 
ngày càng suy yếu dần, song 
vẫn chưa xả giới, thời gian này 
được gọi là giới luy (sút kém); 
ngược lại sau khi đắc giới, vị đó 
càng ngày càng tinh tấn trong 
việc thọ trì giới, khiến giới thể 
càng ngày càng lớn mạnh hơn 
lên từ từ thì gọi là giới phì.

Người phá giới sau khi chết 
sẽ đọa vào ba đường ác. Theo 
Tứ phần luật 29, người phá 
giới có năm lỗi: Một, tự hại. 
Hai, bị người khác quát mắng. 
Ba, tiếng xấu đồn vang. Bốn, 
đến lúc chết sinh hối hận. Năm, 
sau khi chết đọa vào đường ác. 
Nếu đối với giới luật lấy tà kiến 
mà chấp trước thì gọi là giới 
cấm thủ kiến (là một trong năm 

kiến). Như Ngưu cẩu ngoại đạo 
trì ngưu giới, cẩu giới, kê cẩu 
giới, v.v… tất cả đều thuộc giới 
cấm thủ kiến. Trường hợp nếu 
chưa phá giới nhưng khởi phiền 
não mà làm nhiễm ô giới thì gọi 
là ô giới. Trường hợp tương đối, 
với tịnh giới mà nói thì giới của 
nhiễm ô này cũng gọi là ô giới. 

Như trên chúng ta đã biết, 
giới có mục đích là làm thanh 
tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, 
và ý. Nếu ba nghiệp này của 
chúng ta thanh tịnh, sạch như 
băng tuyết thì lo gì chúng ta 
không giải thoát được những 
thứ phiền não chướng khổ; 
những thứ làm ngăn trở chúng 
ta trên bước đường giải thoát. Vì 
giới theo nhân quả thì nó chính 
là nhân đưa đến giải thoát khổ 
của chúng ta, dù đứng trên mặt 
tương đối hay tuyệt đối nó vẫn 
là nhân và duyên đưa đến giải 
thoát khổ và đạt an vui trong 
giải thoát ngay trong cuộc sống 
hiện tại này của chúng ta; và 
cũng là bước đầu đưa đến định 
trong hiện quán về khổ và xa lìa 
khổ một cách như thật trong trí 
tuệ.

(còn nữa)
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“Buddham saranam gacchāmi
Dhaṃman saranam gacchāmi
Sangham saranam gacchāmi”.

Có ai về lại cội Bồ-đề, nơi đức Phật thành đạo, Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhagaya), ngay từ trong sương sớm sẽ nghe được âm thanh 
trầm bổng của lời kinh kính lễ Tam bảo thanh thoát, trầm ấm này 
phát ra từ tháp Đại giác, vang đi một khoảng rất xa, vươn cao các 
tầng mây, hòa quyện khắp không gian như xoa dịu sự khổ đau của 
trần thế, thức tỉnh cả thế nhân mau tìm về cội nguồn giác ngộ. Về 
lại cội Bồ-đề, về với Thánh địa thiêng liêng này, lòng người sẽ 
cảm nhận được những năng lực siêu nhiên của chư Phật, chư đại 
Bồ-tát cũng như sự gia hộ của các vị Thánh thần, hộ pháp, thiên 
long, v.v...

V
Ề
L
Ạ

I 
• Thích Trí Lộc

CỘ I  BỒ  ĐỀ
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Chính tại nơi đây, dưới cội Bồ-đề này, Bồ-tát Tất-đạt-đa (Sid-
dhattha) đã hàng phục tất cả ma vương phiền não, dứt trừ mọi cội 
gốc của sanh tử khổ đau, ánh sáng giác ngộ bừng chiếu, chứng Vô 
thượng Bồ-đề. Ngài đã tuyên bố chấm dứt kiếp sống sanh tử trầm 
luân qua bài kệ Hoan hỷ:

“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, 
Như Lai thênh thang đi, đi mãi.
Như Lai đi tìm mãi, mà không gặp,
Như Lai tìm người thợ cất cái nhà này.
Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn.
Này hỡi người thợ làm nhà, 
Như Lai đã tìm được ngươi. 

Từ đây 
Ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa.
Tất cả sườn nhà đều gãy, 
Cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan.
Như Lai đã chứng quả Vô sanh Bất diệt,
Và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục.”

(Kinh Pháp Cú, câu 153-154)
Về lại cội Bồ-đề, chúng ta sẽ diện kiến được toàn cảnh Thánh 

tích Bồ-đề đạo tràng. Toàn cảnh này bao gồm những Thánh tích 
nổi bật như: cây Bồ-đề, tháp Đại giác, tòa Kim Cang, các tháp nhỏ 
và tượng Phật lộ thiên, v.v… Mỗi một Thánh tích đều gắn liền với 
một lịch sử bi hùng của đạo Phật kể từ khi ánh sáng giác ngộ bừng 
tỏa trên thế gian cho đến ngày nay. Nhân ngày lễ Thành đạo của 
đức Bổn Sư, chúng ta cùng trở về 
cội Bồ-đề để tìm hiểu về thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng, để trải lòng 
đón nhận những năng lực vô biên 
của Thánh tích thiêng liêng này.

1. Cây Bồ-đề: Một trong 
những ước nguyện cao đẹp nhất 
của người con Phật là ước mơ 
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được trở về thăm viếng quê 
hương của đức Từ Phụ, được 
đích thân đảnh lễ những Thánh 
tích thiêng liêng nhất của Phật 
giáo như: Vườn Lâm-tì-ni 
(Lumbini), Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhagaya), vườn Nai (Sar-
nath), Kushinagar, v.v…

Trước khi nhập Niết-bàn, 
đức Phật đã bảo tôn giả Ananda 
rằng:

 “Này Ananda, có bốn 
Thánh tích kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế 
nào là bốn?… Ðây là chỗ Như 
Lai đản sanh… Ðây là chỗ 
Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Ðẳng Giác... Ðây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô 
thượng… Ðây là chỗ Như Lai 
diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn... 
Này Ananda, đó là bốn Thánh 
tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. Này 
Ananda, các thiện tín Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ 
sẽ đến với niềm suy tư: ‘Ðây là 
chỗ Như Lai đản sanh’, ‘Ðây 
là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh 
giác’, ‘Ðây là chỗ Như Lai 
chuyển Pháp luân vô thượng’, 
‘Ðây là chỗ Như Lai diệt độ, 

nhập Vô dư y Niết-bàn’. Này 
Ananda, và những ai, trong khi 
chiêm bái những Thánh tích mà 
từ trần với tâm thâm tín hoan 
hỷ, thời những vị ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh cõi thiện thú, cảnh giới 
chư Thiên”. (Kalingabodhi 
Jataka, số 479. Jataka, tập IV 
trang 228. Jataka Translation, 
tập IV, trang 142).

Nếu có ai hỏi rằng trong các 
Thánh tích nổi tiếng của Phật 
giáo, Thánh tích nào là nổi bật 
nhất và thiêng liêng nhất hiện 
nay? Chúng ta sẽ không ngần 
ngại trả lời rằng, đó là Thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng.

Điểm nổi bật nhất của Bồ-đề 
đạo tràng là cây Bồ-đề. Đây là 
một loại cây thiêng liêng nhất 
trong Phật giáo, bởi cây này đã 
góp một phần công sức rất lớn, 
là trợ duyên đắc lực để giúp 
cho Bồ-tát Tất-đạt-đa chứng 
đắc quả vị Vô thượng Bồ-đề. 
Chính vì thế mà ngay sau khi 
thành đạo, đức Phật đã dành 
một tuần lễ để ngồi tưởng niệm 
cây và đứng cách xa để nhìn 
chăm chú toàn cây Bồ-đề với 
tất cả lòng biết ơn, vì cây đã che 
chở mọi nắng, mưa, sương, gió, 
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v.v… cho Ngài trong suốt thời 
gian qua. Nơi Ngài đứng nhìn 
cây được xây một ngôi tháp để 
tưởng niệm, cách cây Bồ-đề 
chừng 200m. Đó chính là tháp 
Animesalocana hiện nay.

Từ ngàn xưa, thuở Ấn Độ 
đang trong buổi bình mình của 
nền văn minh Indus, loại cây 
này đã được người dân xứ Ấn 
bấy giờ rất kính ngưỡng và tôn 
thờ. Tín ngưỡng về thiên nhiên 
như sấm chớp, cây cổ thụ, 
những hang động to lớn, những 
dãy núi cao ngút trời, v.v… đều 
là những đối tượng thiêng liêng 
để người xưa thờ phượng.

Trước khi đức Phật thành 
đạo, loại cây này được gọi là 
cây Tatpala, cây Asvatthi, cây 
Pipal hay Pippali (cây Đa), 
v.v... Đây là một trong những 
loại cây cổ thụ cao lớn. Từ khi 
Bồ-tát Tất-đạt-đa ngồi dưới 
cây này để hàng phục ma quân, 
chứng đắc Phật quả, thì cây này 
được ban cho mỹ hiệu là cây 
Bồ-đề (cây Giác ngộ). Chính 
vì thế, trong khuôn viên các tự 
viện trên khắp thế giới thường 
trồng cây Bồ-đề, để nhắc nhở 
người con Phật hướng về lý 
tưởng giải thoát, giác ngộ cho 

mình và cho chúng sanh.
Theo sự thăng trầm của 

hoàn vũ, cây Bồ-đề, nơi đức 
Phật thành đạo, cũng đã trải 
qua nhiều biến đổi, thịnh suy 
cùng Phật giáo. Người hủy diệt 
cây Bồ-đề  lần đầu tiên là vua 
A-dục (Asoka). Khoảng hơn 
200 năm sau đức Phật niết-
bàn, vua A-dục lúc bấy giờ là 
vị vua tàn ác đã gây nên các 
cuộc chinh chiến tàn khốc; vốn 
tôn thờ ngoại đạo, vua đã cho 
quân lính chặt, đốn gốc cây 
Bồ-đề và chất thành đống để 
đốt cúng dường Phạm Thiên, 
lúc này ông được mệnh danh 
là “Ác vương A-dục”. Sau trận 
chiến Kalinga tàn khốc và đẫm 
máu, nhà vua đã hối hận quay 
đầu về với Chánh pháp, ông đã 
nỗ lực xiển dương Phật pháp và 
thường đến trước cội cây Bồ-đề 
sám hối, tưởng niệm đức Phật; 
và được mọi người ban tặng mỹ 
hiệu là “Hộ Pháp A-dục”. 

Dưới sự chăm sóc và bảo vệ 
cây của nhà vua, cây Bồ-đề đã 
xanh tốt trở lại, nhưng hoàng 
hậu của vua là người theo Bà-
la-môn đem lòng đố kỵ Phật 
giáo, đã cho người vào ban 
đêm bí mật đốn cây và đốt luôn 



12 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ CHUYÊN ĐỀ

cả gốc. Vua A-dục vô cùng đau 
xót, cho người dùng sữa tưới 
nơi cội cây và quỳ trước cội 
cây khấn nguyện, mầu nhiệm 
thay chỉ trong một thời gian 
ngắn cây đã sinh trưởng và tươi 
tốt như xưa; ông cho người xây 
thành bảo vệ cây Bồ-đề.

Sau thời vua A-dục, vua 
Sasanka, là người theo ngoại 
đạo nên căm ghét Phật giáo, 
ông đã cho người đến chặt 
phá, đốn cây và đốt cháy cả 
gốc rễ. Đến thời vua Purna-
varama (cháu nội vua A-dục), 
lại là người theo Phật giáo, noi 
theo gương của đại đế A-dục, 
nhà vua đã đến quỳ trước cội 
cây thành tâm cầu nguyện và 
cho người dùng sữa của trăm 
con bò để tưới nơi cội cây; với 
tấm lòng chí thành của vua, cây 
Bồ-đề lại mọc lên xanh tốt. Vua 
Purnavarama đã cho người xây 
một bức tường cao 20 feet xung 
quanh cây Bồ-đề để bảo vệ.

Năm 673, ngài Huyền 
Trang, nhà chiêm bái nổi tiếng 
Trung Quốc cho biết rằng, cây 
Bồ-đề lúc ấy vẫn to lớn, xanh 
tốt và bức tường bao quanh của 
vua Purnavarama xây dựng vẫn 
còn.

Thế kỷ XII, cuộc xâm lược 
của Hồi giáo vào Ấn Độ đã 
tàn phá tất cả; các Thánh tích, 
các tu viện, chùa chiền, Tăng 
chúng, v.v... đều bị hủy hoại 
và giết sạch... Trang sử bi thảm 
của Phật giáo Ấn Độ đã bắt đầu 
lúc ấy và kéo dài nhiều thế kỷ 
sau và cây Bồ-đề dĩ nhiên cũng 
chịu chung một số phận diệt 
vong.

Nhưng hạt giống bất tử Bồ-
đề không hủy diệt được, sau đó 
cây lại mọc trở lại. Năm 1811, 
tiến sĩ Buchanan viếng thăm 
Bồ-đề đạo tràng và đã viết 
rằng: “Cây bồ-đề thì đang tràn 
trề nhựa sống và không thể quá 
hơn 100 tuổi được. Nhưng có 
một cây tương tự như vậy đã 
tồn tại cùng chung chỗ này 
khi đại tháp vừa hoàn tất công 
trình xây dựng”. (14 Eastern 
India, Vol. 1, p. 76; Sambodhi, 
Maha Bodhi Society of India, 
Buddha Gaya, 1998, p. 1-3).

Tuy nhiên đến năm 1870, 
nhà khảo cổ học nổi tiếng 
người Anh, Alexander Cun-
ningham, một trong những 
người có công lớn trong việc 
kiến lập lại Bồ-đề đạo tràng đã 
cho biết, cây Bồ-đề cũ đã già 
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cỗi và bị ngã trong quá trình 
khai quật và một cây con của 
nó đã được Cunningham trồng 
lại ngay vị trí cũ của cây Bồ-đề 
nguyên thủy. Đây chính là cây 
Bồ-đề tại Bồ-đề đạo tràng mà 
chúng ta thấy hiện nay.

Tìm trong Kinh tạng và lịch 
sử Phật giáo Srilanka về nguồn 
gốc cây Bồ-đề nơi đức Phật 
thành đạo, chúng ta sẽ biết rằng 
cây Bồ-đề  này có đến ba hậu 
thân hay ba chi nhánh của nó 
nữa.

Hậu thân thứ nhất được tìm 
thấy trong Jataka, cây Bồ-đề 
hậu thân thứ nhất này được gọi 
là “cây Bồ-đề Anan”, vì nó đã 
được trồng chính tay tôn giả 
Ananda: Lúc bấy giờ, tại tinh 
xá Jetavana (Kỳ-hoàn) thuộc 
Sravasti (Xá-vệ), các vị thiện 
tín đến viếng thăm đức Phật 
thường mang theo các tràng 
hoa và các phẩm vật cúng 
dường, gặp lúc đức Phật đi khất 
thực nên họ đặt các phẩm vật 
ấy trước Hương thất của Ngài.

Vì muốn mọi người được 
toại ý, tôn giả Ananda đã xin 
đức Thế Tôn cho phép Tôn 
giả chiết một nhánh cây Bồ-
đề thiêng tại Bồ-đề đạo tràng 

về trồng trong khuôn viên tinh 
xá Jetavana, để khi đức Phật đi 
vắng, các Phật tử đến không 
gặp thì có thể dâng phẩm vật tại 
nơi ấy và đảnh lễ như đức Phật 
có mặt vậy. (Xem The Bud-
dha and his teachings - Thera 
Narada).

Đức Phật đã nhận lời thỉnh 
cầu của tôn giả Ananda, từ ấy 
cây Bồ-đề tại tinh xá Jetavana 
xuất hiện. Đây chính là hậu 
thân thứ nhất của cây Bồ-đề tại 
Bồ-đề đạo tràng.

Khoảng hơn 200 năm sau 
đức Phật nhập niết-bàn, vua 
Asoka (A-dục) đã cho con 
trai của mình là Đại đức Ma-
hinda và các nhà truyền giáo 
đem Phật pháp đến Srilanka. 
Quốc vương của Srilanka đón 
nhận Phật giáo như một bảo vật 
thiêng liêng, không bao lâu Phật 
giáo đã trở thành quốc giáo ở 
quốc gia này. Đại đức Mahinda 
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đã khuyên quốc vương Deva-
nampiyatissa gởi sứ giả đến 
Ấn Độ để xin Đại đế Asoka 
một nhánh cây Bồ-đề về trồng 
tại Srilanka. Vua A-dục đã sai 
con gái mình là Tỳ-kheo-ni 
Saṅghamitta mang bốn Thánh 
vật sang tặng vua Srilanka: 
nhánh phía Nam của cây Bồ-
đề tại Bồ-đề đạo tràng; bình bát 
khất thực của đức Phật; xá-lợi 
xương vai (collar-bone) và một 
vài xá-lợi khác của đức Phật. 
Nhánh cây Bồ-đề ấy được quốc 
vương Srilanka trồng tại thủ đô 
Anuradhapura, người dân Sril-
anka thường gọi cây Bồ-đề này 
là “Sri Maha-Bodhi” (Cây Bồ-
đề thiêng). Đây là hậu thân thứ 
hai của cây Bồ-đề nơi đức Phật 
thành đạo.

Tại ngôi chùa Mulagand-
hkuti của người Srilanka xây 
dựng ở Sarnath, nơi đức Phật 
chuyển pháp luân, có một cây 
Bồ-đề với 3 nhánh to lớn. Theo 
sử liệu cho biết, cây Bồ-đề này 
được chiết ra từ cầy Bồ-đề ở thủ 
đô Anuradhapura của Srilanka. 
Ba nhánh cây Bồ-đề này được 
mang từ Srilanka sang, nhân 
vào dịp lễ khánh thành ngôi 
chùa Mulagandhakuti vào ngày 

11/11/1931; ba nhánh này được 
trồng chung với nhau vào ngày 
khánh thành ngôi chùa này.

Hiện nay ba nhánh cây Bồ-
đề này đã cao lớn vô cùng, dưới 
gốc được bảo vệ bằng một nền 
tòa xi măng, vì thế trông giống 
như là một cây đại Bồ-đề với 
ba nhánh to lớn che phủ một 
không gian rộng. Tính đến nay 
cây này đã 76 tuổi. Đây chính 
là hậu thân thứ ba của cây Bồ-
đề nơi đức Phật thành đạo.

Ngày nay, cây Bồ-đề tại 
Bồ-đề đạo tràng được bảo vệ 
và chăm sóc cẩn thận như một 
kho tàng năng lượng tâm linh 
quý báu của nhân loại. Tính 
đến nay, cây Bồ-đề này gần 
150 tuổi, đây chính là những 
hóa thân liên tục của cây Bồ-
đề đã che mưa nắng cho đức 
Phật trong suốt thời gian ngài 
tọa thiền dưới cội cây. Hiện 
nay, cây Bồ-đề này ngày một 
to lớn và cao hơn; các nhánh lá 
cũng ngày càng xum xuê, xanh 
tốt và tỏa bóng rộng hơn. Điều 
ấy nhủ thầm với chúng ta rằng, 
giáo pháp giải thoát giác ngộ 
ngày càng tỏa rộng khắp mọi 
nơi trên thế gian. 

(còn nữa)
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nắng trên sông 
Neranjara

Buổi sáng hôm đó, nắng vàng rất đẹp, mây xanh trong vắt và 
những bông hoa lựu đỏ thắm nở rực rỡ trên con đường dẫn ra 

bờ sông Neranjara. Trong không gian ấm áp đó, một vị sa-môn 
như đang cố gắng tiến về bến sông. Nhìn thân hình quá gầy ốm, 
tiều tụy của ông, ai cũng có thể biết rằng ông là một nhà tu khổ 
hạnh như rất nhiều nhà tu khổ hạnh khác, dùng hình thức ép xác 
để mong tìm sự giải thoát cho tâm linh. Vị sa-môn này đã quá 
yếu, bước chân khẳng khiu nghiêng ngả như không mang nổi tấm 
thân chỉ còn da bọc xương. Nhưng bước đi xiêu vẹo của ông rõ 
ràng là có chủ đích. Đúng thế, sa-môn muốn xuống tắm gội dưới 
sông Neranjara, một việc mà lâu nay ông đã chẳng bận tâm làm! 
Nhưng trong buổi sáng nắng vàng này thì khác, vì ông vừa nhận 
ra rằng thân và tâm chẳng thể rời nhau, trái lại, thân có khỏe thì 
tâm mới sáng, tâm có sáng mới quán chiếu sự vật tinh thông. Và 
ông có một quyết định quan trọng là xả bỏ lối tu khổ hạnh để 
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chuyên tâm thiền định lắng sâu 
hơn. Ông sẽ xuống sông tắm 
gội rồi sau đó sẽ ôm bát vào 
làng xóm khất thực. Quyết định 
này ông chưa kịp nói cho năm 
người bạn đồng tu biết nhưng 
ông tự nhủ, rồi sẽ tìm họ sau, 
cũng không muộn.

Khó nhọc lắm, rồi vị sa-môn 
cũng lần được tới ven sông.

Neranjara là con sông chảy 
qua ngôi làng nhỏ Uruvela, gần 
thị trấn Gaya, hướng Đông Nam 
Ấn Độ. Bên kia sông là làng 
mạc, đồng cỏ, ruộng lúa. Bên 
này sông thì chỉ có rừng cây, 
đặc biệt là những cây pippala 
tuổi thọ hàng mấy trăm năm, 
đã khoác lên khu rừng một vẻ 
đẹp vừa hùng tráng, vững chãi, 
vừa dịu dàng êm mát. Khi chảy 
ngang qua đây, sông có những 
khúc rất cạn, trẻ mục đồng có 
thể lùa trâu qua rừng khi trâu 
đã ăn cỏ no nê ở bờ bên kia để 
khỏi phải canh chừng trâu dẫm 
đạp lên ruộng lúa. Nhưng cũng 
có nhiều khúc khá sâu, nước 
trong và mát, khách bộ hành 
đường xa mỏi mệt có thể xuống 
tắm một lát là lại khỏe khoắn 
đi tiếp. Neranjara, tự thân chỉ 
có thế, chỉ như muôn ngàn con 

sông khác, nhưng nhân gian đã 
đội vương miện lên cho nó vì 
chính nơi khúc sông này, một 
người trí tuệ vô song - vượt 
lên trên muôn triệu người - đã 
từng xuống tắm. Rồi khu rừng 
nữa, nó cũng chỉ như bao khu 
rừng khác nhưng nhân gian đã 
tô phết hào quang lên nó chỉ vì 
dưới bóng đại thụ đã có một 
người trí tuệ vô song - vượt lên 
trên muôn triệu người - đã từng 
ngồi thiền định. Dòng sông 
đó, khu rừng đó và vị sa-môn 
quyết không rời gốc đại thụ nếu 
không tìm ra đường giải thoát, 
nay đã trở thành những biểu 
tượng tột cùng thiêng liêng, tột 
cùng tôn quý đối với thế nhân. 
Nhưng tự thể, dòng sông Ner-
anjara không hề khác gì hơn 
sau khi được đội vương miện. 
Khu rừng pippala cũng thế, vẫn 
thản nhiên bốn mùa mưa nắng 
dù được sơn phết hào quang; 
nhưng mấy ai nhận ra rằng 
những vương miện tưởng là rực 
rỡ đó, những hào quang tưởng 
là sáng chói đó chẳng có một 
chút giá trị nào đối với sông 
kia, rừng nọ, mà cái giá trị vô 
giá là ở những phương thức giải 
thoát, người đạt đạo đã tìm ra, 
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và nó chỉ vô giá với ai nhận biết 
rồi thực hành. Biết mà không 
hành thì nó vẫn chỉ là vô giá trị. 
Theo dõi bước chân người đạt 
đạo để thấy rằng, trước khi ánh 
sao mai kỳ diệu hiện lên ở canh 
ba, soi tỏ lẽ vô thường vô ngã; 
trước khi nắm được chìa khóa 
của tên cai ngục phiền não vô 
minh, người ấy cũng như bao 
nhiêu sa-môn, đạo-sĩ khác, lang 
thang đó đây khổ công tìm đạo, 
vấp váp sai lầm... Chỉ khác, cái 
dũng của người trí tuệ là không 
chùn bước trước gian khổ, 
hiểm nguy, thử thách. Người đó 
chỉ nhìn thẳng vào mục đích đã 
vạch ra. Mục đích đó là tự độ 
rồi độ tha. Đường đi của những 
người chỉ sống vì lợi ích chúng 
sanh không bao giờ là những 

con đường bằng phẳng, dễ đi. 
Nghe có vẻ nghịch lý nhưng chỉ 
suy nghĩ một chút thôi nó sẽ rất 
dễ hiểu vì tâm thế gian vốn hẹp 
hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, 
tham sân… Làm sao những cái 
tâm ấy dễ dàng để cho những 
người tốt lành, nhân ái, trong 
sạch hơn họ làm những điều họ 
không làm được?

Dù là Phật tử hay không, ít 
nhiều chúng ta cũng đã biết về 
con người trí tuệ vô song từng 
xuống tắm trên dòng sông Ner-
anjara, từng ngồi thiền trong 
rừng cây pippala gần 2600 năm 
trước. Người đó đã tìm ra Đạo 
Cả, người đó được môn đồ tứ 
chúng gọi là Phật. Phật là bậc 
giác ngộ; đạo Phật là đạo giác 
ngộ. Dù đã tìm ra chân lý, dù 
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đã miệt mài đi khắp đó đây 
giáo hóa cho chúng sanh cùng 
khổ, dù đời sống Ngài chỉ vì 
lợi người, nhưng suốt 49 năm 
hoằng pháp Ngài thường xuyên 
gặp kẻ chống báng, vu cáo, bôi 
nhọ, ganh ghét, tỵ hiềm… Với 
tất cả bao chuỗi ác nghiệp trùng 
trùng bất tận đó, đức Thích-ca 
Mâu-ni vẫn bình tâm hoằng 
pháp và chỉ dùng hai thứ khí giới 
là Từ bi và Trí tuệ để chuyển 
nghiệp cho kẻ tạo nghiệp. Và 
sự thật vẫn là sự thật. Trong 
màn đêm vô minh, sự thật là 
đuốc. Người biết nương đuốc 
mà đi sẽ tới nơi muốn tới. Chỉ 
những kẻ tự bịt mắt mình mới 
không thấy đuốc mà thôi. 

Hãy như Sujata, Svastika, 
Rupak, Bala, v.v... những đứa 
trẻ hồn nhiên hiền hòa trong 
thôn Uruvela, chúng cúng 
dường sa-môn Gotama cũng 
như khi đảnh lễ Phật Thích-ca 
chỉ cùng một tâm trong suốt.

Hãy như năm huynh đệ 
Kondanna, tuy bất đồng vì 
không hiểu rõ nguyên do sa-
môn Gotama chuyển phương 
pháp tu tập, nhưng khi biết ra 
liền xả bỏ tự ngã để hài hòa.

Hãy như voi Nalagiri, nhận 

ra tiếng hú voi chúa qua âm 
thanh của Phật là lập tức ngưng 
ngay sự ác độc hung hãn mà nó 
được lệnh phải thi hành.

Hãy đừng như Đại đức 
Devadatta, ném đá toan sát hại 
Phật chỉ vì lòng ganh tỵ.

Hãy đừng như các giáo phái 
chống đối Phật thời Phật còn 
tại thế, chỉ vì tự ái, ghét ghen.

Hay, cho đến rốt ráo, tâm thế 
gian nếu chẳng thể nhu hòa từ 
ái thì xin hãy được như dòng 
sông Neranjara, sang không 
mừng, hèn không tủi, vì nó 
hiểu rằng sang hèn chỉ là thước 
đo của nhân gian vọng động. 
Neranjara chỉ đích thực là dòng 
sông khi nó lặng thinh mà trong 
suốt, thực chứng tâm đạo, ý 
đời, một nguồn xuôi chảy, dù 
gần 2600 năm trước, vị sa-môn 
ngồi thiền trong cánh rừng bên 
kia sông có từng xuống tắm 
hay không.

Hãy như con nước chảy
Vương bước chân người qua
Nước xuôi dòng ra biển
Tâm người sẽ thăng hoa. 

• DIỆU TRÂN
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Dưới gốc cây
Bụt đản sinh
Từ cung Đâu suất hiện hình trẻ thơ
Sen hồng bảy bước non tơ
Từ vô lượng kiếp bây giờ viên dung
Giữa rừng cây
Bụt thung dung
Bỏ ngôi Thái tử...
Trùng phùng nước non
Tử sinh
Danh lợi
mất còn
Xả thân... có bóng trăng tròn chứng minh

Dưới gốc cây
Bụt nhủ mình
Chánh thân đoan tọa
Kiên trinh nguyện thề
chứng tri đại đạo Bồ-đề
Phá màn hôn ám não nề tử sinh

Phật đạo đại thành
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Dưới gốc cây
Ánh bình minh
ĐẠO VÀNG rạng tỏa nét hình cỏ hoa
Bước đi - ta bận tìm ta
Bước về đại ngã chan hòa thái hư
Giữa Vườn Nai
Bụt đại từ
Bánh xe pháp chuyển nhất như đạo mầu
Bốn chân lý diệu cao sâu
Từ vô thủy đến thiên thâu diệu vời
Giữa rừng cây
Gió ru hời
Phật ngôn Di giáo dòng đời truyền lưu
Nắng vàng đẹp áo Tỳ-khưu
Đạo vàng chiếu diệu oán cừu tịnh không.

• Hạnh Phương
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X. Kinh tạng Phật giáo
Bác bỏ án tử hình là một chủ 

đề thường được nhắc đến trong 
đạo Phật mà chúng ta sẽ nhìn 
thấy các ngụ ý này ngang qua 
phạm âm của đức Phật trình 
bày trong kinh tạng và luận 
tạng của cả hai hệ thống Phật 
giáo Nguyên thủy và Đại thừa 
(ở đây tôi đề cập chỉ vài trường 
hợp tiêu biểu) như sau:

Thích Nữ Giới Hương

(tiếp theo)

A. Kinh Nguyên thủy
1. Pháp Cú
Mọi người sợ hình phạt
Mọi người sợ tử vong
Lấy mình làm ví dụ
Không giết, không bảo giết.17 

Mọi người sợ hình phạt
Mọi người thích sống còn;
Lấy mình làm ví dụ,
Không giết, không bảo giết.18 

Bỏ trượng, đối chúng sanh,
Yếu kém hay kiên cường,
Không giết, không bảo giết,
Ta gọi Bà-la-môn.19 

Các lời dạy căn bản 
của đức Phật về 

HÀNH PHẠT TỬ HÌNH
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2. Kinh Bổn sanh
i. Tiền thân Nai Banian
Trong kinh Bổn sanh20 có kể 

rằng vào một tiền kiếp nọ, đức 
Phật sinh ra làm nai chúa tên là 
Nyagrodha. Ngài đã sẵn lòng 
thế mạng của chính mình cho 
một con nai đang có thai sắp 
sinh phải đi nạp mạng cho nhà 
vua. Lại trong một tiền kiếp 
khác, đức Phật hy sinh mạng 
sống của mình để làm thức ăn 
cho một con cọp đói và hai con 
của nó đang bị mắc kẹt trong 
tuyết. 

Ngài cho rằng cứu được 
mạng sống có ý nghĩa hơn 
là chỉ bảo hộ cho bản thân cá 
nhân mình. Thà mất mạng của 
chính mình còn tốt hơn là giết 
hại chúng sanh khác. 

Có nhiều câu chuyện kiếp 
trước của đức Phật khi còn làm 
Bồ-tát, Ngài thực hành hạnh 
giữ gìn giới không sát sanh, hy 
sinh chính mạng mình để giữ 
tròn giới thể và tăng trưởng 
lòng từ bi. 

Đức Phật đã nói rằng: “Từ 
quá khứ cho đến ngày nay, Ta 
đã bỏ thân mạng không biết 
bao nhiêu lần. Đã có lần Ta 
sanh ra làm kẻ cướp ác tâm, 

làm chim muông, hoặc làm súc 
vật mà nơi đó, Ta đã sống đơn 
thuần cho mục đích làm giàu 
hoặc theo đuổi những lợi ích 
dục vọng thấp hèn. Nhưng bây 
giờ, Ta đã sắp bỏ mình để giữ 
tròn giới thể. Ta không lẫn tiếc 
thân thể và xả thân mạng của 
ta để giữ giới thì sẽ có muôn 
vạn lần ích lợi hơn việc bảo 
hộ thân mình mà phải vi phạm 
những điều cấm. Trong cách 
suy nghĩ này, Ta quyết định là 
Ta cần phải hy sinh thân thể để 
bảo vệ vẹn toàn các tịnh giới”.

ii. Tiền thân Con trai của 
người hàng thịt

Câu chuyện này kể rằng: có 
một lần nọ, một vị đã chứng 
quả Dự lưu21 sinh vào trong 
một gia đình hàng thịt. Khi đến 
tuổi thành niên, mặc dầu mong 
muốn theo nghề quản gia, 
nhưng Ngài không muốn giết 
hại súc vật. Cha mẹ của Ngài 
một hôm đưa cho Ngài một con 
dao, một con cừu và bảo: “Nếu 
con không giết con cừu này, 
cha mẹ sẽ không cho con thấy 
mặt trời, mặt trăng và thức ăn, 
nước uống để sinh sống”. 

Ngài liền suy nghĩ: “Nếu 
mình giết con cừu này thì mình 
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sẽ bị tạo nghiệp ác này đến 
trọn đời. Làm sao mình có thể 
phạm tội ác lớn này đơn giản 
chỉ vì lợi ích của bản thân?” 
Rồi Ngài liền cầm dao tự sát. 
Khi cha mẹ mở cửa nhìn vào 
thì thấy con cừu vẫn còn sống, 
đang đứng bên cạnh người con 
trai nằm tắt thở ở đó.

Ngay sau khi chết, Ngài 
được sinh lên cõi trời do hoan 
hỷ buông xả không lẫn tiếc 
mạng sống chính mình để giữ 
gìn vẹn toàn các tịnh giới.

Hạnh phóng sanh là một 
phương pháp tu tập trong Phật 
giáo nhằm cứu thoát các loài 
vật, chim cá, v.v… đã được trù 
định để giết thịt hoặc bị giam 
cầm thường xuyên. Chúng được 
phóng thích như được ban cho 
một đời sống mới. Việc tu tập 
này minh họa giáo lý căn bản 
của Phật giáo về lòng từ bi đối 
với tất cả chúng sanh.

iii. Tiền thân Janasandha
Câu chuyện này22 do đức 

Phật kể cho vua xứ Kosala. 
Chuyện nói về hoàng tử Jana-
sandha, con trai của vua Brah-
madatta xứ Ba-la-nại:

Khi hoàng tử Janasandha 
đến tuổi trưởng thành, và sau 

khi hoàn tất việc rèn luyện tài 
năng ở Takkasila trở về, vua đã 
đại xá cho tất cả các tù nhân, 
và phong cho hoàng tử làm phó 
vương. Về sau khi vua băng hà, 
hoàng tử lên nối ngôi, liền cho 
xây dựng sáu trại chẩn bần... Ở 
đó, ngày lại ngày, vua thường 
hay phân phát sáu trăm đồng 
tiền và khuyến khích toàn dân 
thực hành bố thí; cửa nhà tù mở 
vĩnh viễn và không còn những 
nơi hành hình tội nhân...

iv. Tiền thân Muga Pakkha 
Chuyện này23 do đức Phật kể 

cho chúng tỳ-kheo, giải thích rõ 
rằng việc trừng phạt có thể tác 
động đến cả người thừa hành 
lẫn người trực tiếp bị phạt. Câu 
chuyện kể về một hoàng tử 
duy nhất của vua xứ Kasi tên 
là Temiya-kumaro (nói gọn là 
Temiya).

Khi hoàng tử đầy tháng, ngài 
được ăn mặc thật đẹp và bồng 
vào yết kiến vua. Nhìn đứa 
con yêu, vua liền ôm vào lòng 
chơi đùa với con. Cùng lúc ấy, 
có bốn tên cướp được đưa đến 
trước mặt vua; một trong bốn 
tên đó bị ngài xử phạt một ngàn 
roi quấn gai nhọn, một tên khác 
phải bị gông cùm xiềng xích, 
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một tên nữa phải bị đâm bằng 
giáo, và tên cuối cùng bị đâm 
cọc xuyên suốt toàn thân. Bồ-
tát (hoàng tử đầy tháng) nghe 
vua cha nói, kinh hãi nghĩ thầm: 
“Ôi cha ta vì làm vua mà mang 
lấy những ác nghiệp khiến cho 
người phải đọa địa ngục”.

Nhận thức rõ những hậu quả 
của vua cha và sợ hãi điều đó 
sẽ xảy đến cho Ngài nếu sau 
khi lên nối ngôi Ngài cũng sẽ 
làm tương tự như thế, cho nên 
Temiya quyết tâm giả bộ câm 
điếc và què quặt suốt mười sáu 
năm (vì Ngài không muốn thừa 
kế ngai vàng). Cuối cùng, Temi-
ya đã mãn nguyện khi Ngài trở 
thành một vị ẩn sĩ khổ hạnh lìa 
bỏ kinh đô và sau đó ngài trở 
về giáo hóa tất cả hoàng tộc và 
rất nhiều người khác tu tập theo 
Ngài. 

Câu chuyện này tương tự câu 
chuyện đời sống của đức Phật 
Thích-ca lớn lên trong hoàng 
cung, nhưng rồi từ bỏ thế gian 
để tìm cầu chân lý.

3. Kinh Trung Bộ
Kinh Angulimala (kinh 

Trung bộ, số 152)24 là một bản 
kinh nổi tiếng về năng lực phục 
thiện.

Có một kẻ cướp, sát nhân 
cực ác tên là Angulimala 
(nghĩa là “xâu chuỗi ngón tay”, 
xâu chuỗi này làm bằng ngón 
tay của những nạn nhân của y). 
Tất cả dân làng đều rất sợ An-
gulimala là điều dễ hiểu. Vào 
lúc đó, đức Phật cũng đang ở 
lại trong làng này, nhất định đi 
một mình xuống con đường nơi 
tên sát nhân Angulimala nghe 
nói đang trú ẩn. Với nhân cách 
tuyệt vời, đức Phật đã khéo léo 
cảm hoá Angulimala và thu 
nhận anh ta làm đệ tử.

Lúc đó, do vì dân chúng 
thỉnh cầu, nhà vua đang chỉ huy 
binh lính để truy bắt Anguli-
mala. Vua tình cờ gặp đức Phật 
và giải thích sự tình của mình. 
Liền đó, đức Phật chỉ cho nhà 
vua thấy Angulimala đã hoàn 
lương và đang sống đời an lạc 
của một tăng sĩ. Vua hoàn toàn 
sửng sốt bởi chứng kiến điều 
này. Ngài rất kinh ngạc làm thế 
nào mà đức Phật có thể giáo 
hóa được Angulimala như thế.

Điều này cho thấy ý niệm 
phục thiện của Phật giáo. Dĩ 
nhiên, phục thiện và án tử hình 
là hai khái niệm loại trừ lẫn 
nhau. 
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Dù sao, về phương diện 
nghiệp báo, Angulimala vẫn 
còn có nghiệp ác lớn do trước 
đó đã giết nhiều người, nên 
chắc chắn Angulimala cũng 
phải bị chết một cách đột ngột, 
đau đớn bởi ác nghiệp này. Tuy 
thế, ý nghĩa phục thiện rõ ràng 
là nội dung chính của bản kinh 
này.

Phục thiện có năng lực 
giúp cho người tội phạm nhận 
thức được tội lỗi của mình và 
cố gắng tránh tái phạm trong 
tương lai. Theo Phật giáo, một 
người tội phạm đã phục thiện, 
thậm chí một kẻ sát nhân sẽ vẫn 
nhớ được Phật tính của mình. 
Đối với xã hội, cải tạo người 
phạm pháp có nghĩa là thu 
nhận lại một thành viên hữu ích 
mà người này có thể đóng góp 
bằng cách nào đó cho phúc lợi 
công cộng.

B. Kinh điển Đại thừa 
i. Kinh Hoa Nghiêm (cũng 

gọi là Kinh Đại Phương Quảng 
Phật Hoa nghiêm)

Nghiên cứu về án tử hình 
trong kinh Hoa nghiêm có tính 
chất biểu trưng và triết lý cao 
hơn. 

Kinh kể rằng có một Bồ-

tát tên là Thiện Tài đồng tử 
(Sudhana Sresthidaraka) đang 
đi tầm sư học đạo. Một trong 
những Đạo sư của Ngài là vua 
Anala.

Vua Anala sống trong một 
lâu đài đẹp tuyệt vời và rất xa. 
Để giữ cương mực trật tự trong 
xã hội, vua thường dùng phù 
phép hóa hiện những tội nhân 
bị hành hình đau đớn khốc liệt, 
để ngăn chặn dân chúng không 
phạm tội. 

Thật ra, vua không có làm 
hại bất cứ ai, bởi vì những tù 
nhân cũng như hình phạt đều 
chỉ là những thần thông biến 
hóa. Vua giải thích với Thiện 
tài đồng tử rằng những ảo thuật 
này là phương tiện của tâm từ bi 
cho dân chúng sợ hãi mà từ bỏ 
tội lỗi hay không dám phạm.

ii. Kinh Phạm Võng 
Trong kinh Phạm Võng,25 

đức Phật nói: “Bất cứ khi nào 
Bồ-tát thấy có người chuẩn bị 
giết hại sinh vật, thì vị ấy nên 
dùng phương tiện thiện xảo để 
cứu chuộc, giải thoát cho nó 
thoát khỏi tình trạng khốn khó 
và đau khổ...”

Và Ngài cũng dạy thêm ở 
giới Bồ-tát thứ 20 rằng: “Nếu 
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là Phật tử nên vì tâm từ bi mà 
làm việc phóng sanh. Hãy quán 
rằng tất cả người nam là cha 
ta, tất cả người nữ là mẹ ta. 
Từ nhiều đời ta đều thác sanh 
nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh 
trong lục đạo đều là cha mẹ 
ta. Nếu giết chúng để ăn thịt 
thời chính là giết cha mẹ ta, 
mà cũng chính là giết những 
thân cũ của ta. Tất cả thân tứ 
đại đều là bổn thân, bổn thể 
của ta, cho nên thường phải 
làm việc phóng sanh và khuyên 
bảo người khác làm. Nếu thấy 
người đi sát sanh nên tìm cách 
cứu hộ cho chúng được thoát 
khỏi nạn khổ.” 

C. Luận Đại thừa
Rajaparikatha - ratnamala:26

Ngài Long Thọ (thế kỷ 2 
hoặc 3 sau TL)27, một triết gia 
Phật giáo nổi tiếng miền Nam 
Ấn và cũng là tác giả của bộ 
luận Rajaparikatha - ratnamala 
(Những lời khuyên quý giá dành 
cho Vua). Nội dung luận phẩm 
này trình bày về nghệ thuật 
lãnh đạo theo tinh thần Phật 
giáo. Ngài Long Thọ khuyên 
nhủ vua Udayi (Triều đại Sata-
vahana) về rất nhiều vấn đề.27 
Trong đó, ngài Long Thọ có đề 

cập về án tử hình như sau:         
“Này Đại vương, vì lòng từ 

bi Ngài cần nên luôn luôn phát 
khởi thiện tâm cứu giúp tất cả 
chúng sanh, ngay cả những 
ai đã phạm tội trọng. Lại cần 
quan tâm thật nhiều đối với 
những kẻ giết người, tạo tội ác 
lớn; quên mất bản tâm là nơi 
chứa đựng lòng từ bi vô lượng. 
Sau khi thẩm sát sự hung tàn 
của kẻ sát nhân và thấy rõ căn 
nguyên, chỉ nên đày ải, chớ giết 
hoặc dùng đại hình”.29

XI. Những vị vua Phật tử Ấn 
Độ 

i. Vua Phật tử (Bắc Ấn) 
a) Vua A Dục,30 một trong 

những nhà cai trị đầu tiên của 
Ấn Độ cổ đại, từ chối dùng 
quân lực thay vì truyền bá triết 
lý bất bạo động và lòng tôn 
trọng đối với mọi người. 

Những sắc lệnh của vua A 
Dục được khắc trên các trụ đá, 
cho thấy Ngài là một vị vua có 
tư tưởng khác thường đi trước 
thời đại. 

Dưới đây sẽ tóm tắt một số 
những sắc lệnh của vua A Dục 
như sau:

Những điều răn cấm: 
- Không được dùng súc vật 
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để tế lễ tôn giáo. 
- Ngăn cấm mọi việc giết 

mổ súc vật và cầm thú.
- Vua sẽ không còn tổ chức 

các cuộc săn bắn nữa. 
- Vua từ bỏ vinh quang các 

cuộc chiến xâm lược. 
- Chiến thắng thiện pháp là 

chiến công oanh liệt nhất. 
Những công trình công 

cộng: 
- Xây dựng bệnh viện cho 

người và thú vật. 
- Thành lập nhiều vườn tược 

dược thảo. 
- Đào giếng, trồng cây xanh, 

và cất nhà nghỉ dọc theo những 
đường lộ để tạo tiện nghi cho 
khách hành hương và thú vật. 

Mối quan hệ giữa con 
người: 

- Dân chúng cần phải vâng 
lời cha mẹ và các bậc sư trưởng, 
thầy tổ tinh thần của họ. 

- Người chủ không được 
ngược đãi những người hầu và 
tôi tớ của họ

- Mọi người phải nên rộng 
lượng với các bậc xuất gia, họ 
hàng, và bè bạn.  

 Tôn giáo:
- Các giáo phái tôn giáo “có 

thể trú ngụ khắp nơi”. 

- Những người khác tín 
ngưỡng không được công kích 
lẫn nhau khi “tìm hiểu các tôn 
giáo bạn”. 

Phúc lợi cho người dân: 
- Các quan chức triều đình 

phải quan tâm tới lợi ích của 
người già, người nghèo, và các 
tù nhân. 

- Các quan chức báo cáo 
công tác công cộng có thể yết 
kiến trực tiếp với nhà vua mọi 
lúc, mọi nơi. 

- Các quan chức phải đảm 
bảo việc điều hành quản lý 
mang hữu hiệu lợi ích và hạnh 
phúc cho người dân. 

Công lý: 
- Các phán quan phải độc 

lập và hành xử nhất quán trong 
thủ tục và xử phạt. 

- Phạm  nhân  nên  được 
khoan hồng càng nhiều càng 
tốt. 

- Bản án tử hình nên được 
hạn chế áp dụng và việc kết tội 
cần phải có ba ngày để tuyên 
án. 

- “Không sát sanh là thiện 
nghiệp” 

Trong sắc lệnh cuối cùng, 
có lẽ được viết khắc vào năm 
242 trước Tây lịch, vua A Dục 
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đã viết: “Trong thế gian, có hai 
phương cách đạt được thiện 
pháp là pháp luật và đức tin”. 

Nhưng trong hai điều này, 
hình như pháp luật tỏ ra ít có 
hiệu quả hơn đức tin, “Những 
quan chức được huấn luyện 
đặc biệt, gọi là dhamma-maha-
mattas (Đại quan chuyên trách 
truyền giáo) thường đi kinh lý 
để tìm hiểu quan điểm của dân 
chúng và hướng dẫn họ về thiện 
pháp.” 

Điều này dễ dàng cho chúng 
ta nhận ra rằng vua A-dục ủng 
hộ tinh thần bất hại  (ahimsa) 
và không thích áp dụng án tử 
hình. 

Ngài là một Phật tử thuần 
thành siêng tu thiện pháp và vì 
thế Ngài không thể cho phép 
việc hành hình này xảy ra.

b) Vào thế kỷ thứ sáu, có hai 
nhà sư chiêm bái người Trung 
Hoa là Sung Yun và Hui Sheng 
đã hành hương đến đất Ấn và 
viết như sau:

Chúng tôi vào nước Ouchang 
(Oudyana). Phía Bắc của nước 
này tiếp giáp núi Thông Lĩnh; 
phía Nam tiếp giáp với Ấn Độ… 
Vua nước này rất sùng đạo và 
thực hành hạnh ăn chay… Sau 

bữa trưa, vua đích thân chăm lo 
công việc triều chính.

Giả sử có người phạm tội sát 
nhân, người này không bị xử tử 
mà chỉ bị đày tới những hoang 
đảo, được chu cấp thức ăn đủ 
để duy trì mạng sống. Sau thẩm 
định, hình phạt được điều chỉnh 
tùy theo tính chất nặng nhẹ từng 
hoàn cảnh.31

ii. Vua Phật tử (vùng Trung 
Ấn)

Pháp Hiền (337-422), một 
nhà sư chiêm bái người Trung 
Hoa tới Ấn rất sớm, có nhắc 
đến vị vua Phật giáo vùng 
Trung Ấn như sau:

Vua của vùng Trung Ấn cầm 
quyền mà không có hành phạt 
chém đầu  (tức án tử hình nói 
chung) hoặc những hình phạt 
hành hình thân thể. Những tội 
phạm đơn giản chỉ bị phạt tiền, 
nhẹ hoặc nặng tùy theo hoàn 
cảnh của mỗi trường hợp. Thậm 
chí trong những trường hợp bạo 
loạn ngoan cố, họ chỉ bị chặt 
bàn tay phải mà thôi. Khắp cả 
nước những người không sát 
sanh, không uống rượu say, 
cũng giữ cả giới không ăn các 
loại hành tỏi nồng cay.32

iii.   Vua Phật giáo (vùng 
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Trung tâm Ấn)
Vào thế kỷ thứ tám, có sư 

Hye Ch’o người Triều Tiên 
đến chiêm bái Ấn Độ tương tự 
như sư Pháp Hiền, nhưng cách 
khoảng ba thế kỷ về sau. 

Sư cũng có mô tả những vị 
vua Phật giáo vùng Trung tâm 
Ấn cai trị không có sử dụng tới 
án tử hình: “Pháp luật quốc 
gia trong năm vùng của Ấn quy 
định không có gông cùm, đánh 
đập hoặc nhốt tù tùy theo mức 
độ tội phạm. Không có bản án 
tử hình”.33 

iv. Vua Phật giáo (vùng Tây 
Ấn)

Sư Hye Ch’o nhận thấy một 
tình trạng gần như đồng nhất 
trong vùng Tây Ấn: “Ở đây 
không có gông cùm, đánh đập, 
bỏ tù, tử hình, hay những hình 
phạt tương tự”.34

Vua của Nhật Bản
Năm 724 sau Tây lịch, Nhật 

hoàng Shomu (724-749), một 
Phật tử thuần thành theo tông 
Kegon, xây dựng chùa Todai-ji 
rất nổi tiếng đến nay vẫn còn 
ở thành phố Nara, đã cấm áp 
dụng án tử hình. Điều này diễn 
ra vào cuối thời kỳ Nara (715-
794). Tương tự, suốt thời kỳ 

Heian (794-1185) rất ít thi hành 
án tử hình.35 
Đức Đạt-lai Lạt-ma của 

Tây Tạng
Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIII 

của Tây Tạng là ngài Thubten 
Gyatso (1876-1933), tiền thân 
của  đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
XIV hiện thời là ngài Tenzin 
Gyatso (sinh năm 1935). Đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ XIII tranh 
đấu để hiện đại hóa Tây Tạng 
và duy trì chủ quyền quốc gia 
chống lại Anh quốc và sau đó 
là Trung Quốc. Ngài cũng cải 
cách hệ thống pháp luật phong 
kiến của Tây Tạng. Một trong 
những sự thay đổi đó là sự hủy 
bỏ án tử hình vào khoảng năm 
1920. Trước thời điểm ấy, đức 
Đạt-lai Lạt-ma thường tránh 
can thiệp trực tiếp trong các 
trường hợp kết án tử hình bởi 
vì vai trò tôn giáo của Ngài.36 

XII. Ứng dụng Thực tế
Một điều hiển nhiên rằng 

con người ai cũng có một khả 
năng tiềm tàng nào đó, vì thế 
cần phải huấn luyện để khơi dậy 
tiềm năng ấy. Chúng ta không 
nên là nạn nhân của những xúc 
cảm bất thiện hoặc bạo lực. 
Những giải pháp nhằm chuyển 
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hóa tư duy của người dường 
như thiết thực hơn là việc tạo ra 
đối đầu và va chạm. 

Án tử hình không phải là 
giải pháp tốt nhất để ngăn chặn 
những người làm điều ác. Nó 
chỉ là một giải pháp có tính tạm 
thời để răn đe tội ác. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử 
dụng giải pháp tử hình khắc 
nghiệt này để thực thi, thì đây 
chưa phải là một hành động có 
ý nghĩa và thích hợp. 

Việc này làm mất hết ý nghĩa 
của tâm từ bi và lòng nhân ái 
trong chúng ta.

Hành động đầy ý nghĩa và 
thích hợp phải nên làm là: khi 
một người phạm tội, hoặc bị bỏ 
tù hoặc bị quản thúc tại gia, và 
đặt ra một thời hạn nào đó để 
cho đương sự sửa sai. Người 
đó có khả năng nhận ra hành 
động sai trái đã làm và từ đó 
sanh tâm ăn năn hối cải. Vì con 
người là sinh vật có ý thức, cho 
nên người ác cũng biết xấu hổ 
về hành động sai trái của mình. 
Muốn kẻ đó cải thiện hành vi 
sai trái, chúng ta phải đặt nặng 
vào việc giáo dục, phát huy các 
giá trị con người xuyên qua 
đạo đức tôn giáo hoặc những 

chương trình xã hội lành mạnh 
để trợ giúp người đó. Chúng 
ta cần phải hỗ trợ nhiều hơn 
nữa cho giáo dục và động viên 
ý thức trách nhiệm chung của 
mọi người. Chúng ta cũng cần 
giải thích tầm quan trọng của 
việc thực hành tâm từ bi, lòng 
nhân ái vì lợi ích của chính 
mình và cố gắng giảm thiểu tối 
đa những yếu tố nuôi dưỡng 
mầm móng giết chóc, chẳng 
hạn như sự tăng cường chế 
tạo vũ khí trong những xã hội 
chúng ta… Để trợ duyên cho 
người đó thực tập, chúng ta nên 
đề nghị vài phương pháp cụ thể 
như dưới đây: 

1/ Đương sự cần phải sống 
riêng một mình trong thời gian 
khoảng một hoặc hai tháng, 
một hoặc hai năm để nhận thức 
và hối hận về hành động sai trái 
của mình.

2/ Khuyến khích đương sự 
cần phải làm một việc tốt giúp 
đỡ người khác.

3/ Đương sự cần phải thực 
tập thiền quán hàng ngày để 
thay đổi hành vi bất thiện trở 
thành thiện. 

4/ Đương sự phải tự xem xét 
hành vi sai trái của mình bắt 
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nguồn từ đâu.
5/ Hành vi sai trái có thể bắt 

nguồn từ việc giết người, cướp 
của, tà dâm, dối gạt, sử dụng 
rượu, ma túy…

6/ Phương pháp để xử lý 
những hành động sai trái là 
thực hành Tám con đường chân 
chánh: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định.

7/ Đương sự sẽ có thể trở 
thành một người tốt như trước 
đây.

Đạo Phật là con đường 
chuyển hóa khổ đau. Tất cả 
chúng ta có thể bị chi phối bởi 
các cảm xúc tiêu cực và những 
tâm bất thiện quấy nhiễu hoặc 
không bị chi phối, có tội hoặc 
không tội, nhưng nếu biết ứng 
dụng những phương pháp giáo 
dục nói trên vào đời sống hàng 
ngày, chúng ta có thể thu hoạch 
được hoa quả của an lạc và 
hạnh phúc ở ngay đây và bây 
giờ trong cuộc sống hiện tại. 
Giải pháp tốt nhất vẫn là ngăn 
ngừa hơn là can thiệp. Và việc 
giáo dục cần nên thực hiện 
trước khi bị trừng phạt. Bởi lẽ 
một nguyên nhân tốt thường sẽ 

tạo ra một quả trái lành.
Đó là một sự thật xuyên suốt 

khắp trong kinh điển Phật giáo. 
Đạo Phật có lập trường mạnh 
mẽ chống lại việc giết hại nói 
chung, và trong vài trường hợp 
chống lại án tử hình. 

Như vậy, đức Phật hoàn 
toàn không chấp nhận hành án 
tử hình. Không có người Phật 
tử thuần thành nào ủng hộ án 
tử hình cả. Nhưng chúng ta nên 
hiểu rằng những lời dạy trong 
Phật giáo không phải là giáo 
điều, mà chính là hoa quả của 
trí tuệ. Đơn giản đó là những 
lời khuyên bảo từ đức Phật với 
những giải thích rõ ràng tại sao 
chúng ta không nên sát sanh 
…, phần lớn đặt trên nền tảng 
đạo đức và liên quan đến luật 
nghiệp báo. 

Lập trường Phật giáo chống 
lại án tử hình dựa vào nền tảng 
triết lý Phật giáo và đồng thời 
tương ứng với thực tế của xã 
hội.

Trước hết, có khả năng rằng 
án tử hình trong hệ thống luật 
pháp các quốc gia ban hành có 
thể dẫn đến sự thực hiện oan đối 
với người vô tội, và điều này 
hay xảy ra ở nhiều nước tiên 
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tiến, chẳng hạn như Hoa kỳ… 
Án tử hình, một khi đã thi hành 
rồi thì không thể đảo ngược và 
cũng không thể sửa chữa được 
nếu bị cáo về sau được chứng 
minh là vô tội.

Thứ hai, đạo Phật cảm nhận 
rằng tất cả mọi người về căn 
bản là chân thiện, và mục đích 
chính của Phật giáo là giáo dục, 
chuyển hóa và cải cách chứ 
không hủy diệt. Nếu có người 
bệnh, đạo Phật cố gắng cứu 
chữa người đó khỏi căn bệnh 
hơn là tiêu diệt người mang 
bệnh. Đạo Phật xem những tội 
phạm là những người đang có 
vấn đề tâm thần kết hợp với sự 
không hiểu biết (vô minh). 

Như thế, mục đích chính của 
đạo Phật là trừ tận gốc rễ sự 
không hiểu biết hơn là tiêu diệt 
người ngu dốt. Điều này có thể 

được thực hiện thông qua hệ 
thống giáo dục, chuyển hóa, cải 
cách đương sự, nói cách khác, 
giúp đỡ đương sự thấy đúng 
như thật sự việc đang là. 

Trong đạo Phật, có một câu 
nói: “Dẫu xây chín bậc phù đồ, 
chẳng bằng làm phước cứu cho 
một người”.

Tóm lại, dựa vào những lời 
dạy cơ bản của đức Phật từ 
kinh điển Phật giáo và tâm tư 
bao dung sáng suốt của những 
vị vua Phật giáo trong lịch sử 
Châu Á cổ đại như được đề 
cập ở trên, chúng ta hoàn toàn 
đồng tâm ủng hộ lời kêu gọi tới 
những nhà lãnh đạo các nước 
trên thế giới đang áp dụng án tử 
hình hãy bãi bỏ hình phạt này 
trong tinh thần từ bi vô lượng 
vô biên của đạo Phật.■
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Tài sản, sắc dục, danh vọng, 
ăn uống và ngủ nghỉ là 

những thứ rất hấp dẫn đối với 
ta, chúng giúp ta cũng nhiều và 
làm cho ta đau khổ cũng lắm.

Bất cứ cái gì đã từng làm cho 
ta hạnh phúc, từng làm cho ta 
đau khổ, thì cái đó không phải 
là cái tạo ra hạnh phúc chân thật 
cho ta.

Ta chỉ có hạnh phúc chân thật 
khi nào “thân ta không tật bệnh 
và tâm ta không phiền não”.

Thân ta có nhiều tật bệnh, 
tâm ta có nhiều phiền não, thì 
cho dù ta có nhiều tài sản, sắc 
đẹp, quyền uy, lợi nhuận, và có 
nhiều tiện nghi vật chất để ăn 
uống, ngủ nghỉ, nhưng ta vẫn 
không thể nào có hạnh phúc và 
an lạc được.

• Thích Thái Hòa

Hạnh Phúc
CHÂN THẬT

ảnh của Dominique De Miscault

Nên, ở trong đời, người 
nào có đời sống thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, 
thì người đó mới có hạnh phúc 
chân thật ngay trong kiếp sống 
nầy.

Muốn thân không tật bệnh, 
ta phải biết chọn lựa thức ăn để 
nuôi thân.

Thực phẩm ngày nay, phần 
nhiều đã bị con người làm 
nhiễm độc. Nên, nếu ta không 
biết chọn lựa thực phẩm để 
nuôi thân, thì thân ta làm sao 
tránh khỏi những bệnh hoạn!

Các Bệnh viện ở Việt Nam 
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hiện nay không có đủ chỗ cho 
bệnh nhân nằm, không khí Bệnh 
viện cũng bị ô nhiễm nhiều thứ, 
và bệnh nhân khi đến Bệnh viện 
không phải chỉ khổ vì bệnh mà 
còn bị khổ nhiều thứ.

Nên, thời đại ngày nay là 
thời đại của quảng cáo; người 
ta đã quảng cáo đủ thứ, trong 
đó có sự quảng cáo đủ loại thực 
phẩm, nếu ta không có thông 
minh để chọn lựa thức ăn cho 
thân thể ta, thì ta sẽ bị rơi vào 
những cạm bẫy của quảng cáo.

Vì vậy, việc chọn lựa thức ăn 
cho thân rất cần đến yếu tố của 
tuệ giác; nếu ta chọn lựa thức 
ăn và ăn thiếu tuệ giác, thân thể 
ta không thể dẫn sinh sự khinh 
an, sự nhẹ nhàng thanh thoát 
mà sẽ dẫn sinh các bệnh hoạn.

Và mỗi khi thân đã bệnh 
hoạn, thì tâm cũng duyên theo 
đó mà nẩy sinh các thứ phiền 
não.

Mỗi khi tâm ta đã có phiền 
não khởi lên, chúng lại làm cho 
thân thể ta bệnh hoạn lại càng 
bệnh hoạn thêm.

Bởi vậy, ta phải biết chọn 
thức ăn cho thân, để thân sống 
nhẹ nhàng vô bệnh và ta phải 
biết chọn thức ăn để nuôi tâm, 

để tâm ta ở trạng thái nhẹ nhàng, 
thanh thoát vô ưu.

Tâm vô ưu là tâm không bị 
những hình ảnh bạo động, hận 
thù hay mộng mị kích động qua 
mắt. Không bị những âm thanh 
bạo động, hay yếu đuối mộng 
mị kích động qua tai; không bị 
những mùi vị kích động qua 
mũi và lưỡi; không bị những 
cảm giác gây mê qua sự kích 
động của thân và quan trọng 
hơn hết là không bị những cảm 
giác, tri giác, những khái niệm, 
ý niệm thân thù, khen chê, vinh 
nhục, được mất, thắng bại, kích 
động qua ý.

Ta phải biết nuôi dưỡng tâm 
ta bằng thức ăn của niềm tin, 
của hiểu biết, của thương yêu, 
của chánh niệm, của thiền định 
và tuệ giác; khiến cho tâm ta 
ngày càng vững mạnh trong sự 
an lạc.

Và chính sự an lạc ấy, nuôi 
dưỡng thân thể và tâm hồn của 
ta, khiến trong đời sống của ta 
có được hạnh phúc chân thật.

Hạnh phúc chân thật chính 
là: “Thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não”. Ai có thân 
và tâm như vậy, người ấy có 
chân hạnh phúc.■
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Em ngồi đó. Sững sờ nghe nắng gọi
Nắng tung tăng chuyền nhảy múa trên cành
Chú chim nhỏ nghiêng đầu tìm hướng gió
Vút cánh bay trong xuân sớm yên lành.

Em ngồi đó lặng tìm loài hoa cỏ
Dưới chân đồi – San sẻ chút ưu tư.
Đất nồng nàn hỏi nhỏ: “Đã xuân chưa?
Mà da thịt bỗng căng tràn nhựa sống”.

Em ngồi đó – Dáng em ngồi bất động
Nửa bờ vai nghiêng đổi nỗi ưu phiền.
Nửa thân người – Một mơ ước thiêng liêng.
Điều kì diệu – Làm sao em có thể…

Em cứ ngồi – Cứ ngồi yên như thế
Cứ đắm mình vào vạn hữu đi em
Rồi em sẽ nghe tim mình nói nhỏ
Biết yêu thương – Hơn cả sự quân bình.

Em khẽ cười – Ánh mắt bỗng lung linh…

• Hạnh Dung

Gửi Em
(cô bé khuyết tật)
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Giới thiệu: 
Bộ Bách khoa Phật giáo 

toàn thư do Lại Vĩnh Hải 
và các đồng sự của ông chủ 
biên có thể được xem như 
là một hiện tượng độc đáo 
và nổi bật trong lãnh vực 
nghiên cứu Phật giáo của 
Trung Hoa đương đại. Cơ 
cấu tổ chức của bản văn với 
bề dày 8 quyển - ngót 4.000 
trang - có hệ thống tham 
chiếu nghiêm túc, khởi đầu từ 
Kinh điển quyển, Giáo nghĩa 
quyển-Nhân vật quyển, Lịch 
sử quyển, Tông phái quyển, 
Nghi quỹ quyển, Thi kệ quyển 
- Thư họa quyển, Điêu tố 
quyển, Kiến trúc quyển-Danh 
sơn danh tự quyển. Bằng 
lối văn đơn giản và súc tích 
có thể nghiệm với tính uyên 

SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN
Tứ đế, thập nhị nhân duyên

Phật giáo bách khoa toàn thư, 
Giáo nghĩa quyển
Hán ngữ: Lại Vĩnh Hải chủ biên
Việt dịch: Pháp Hiền cư sỹ

bác tuyệt vời, nhà biên tập và các 
cộng sự đã mô tả toàn diện phối 
cảnh của Phật giáo, khởi đi từ 
dấu ấn Kinh điển và hành tích ban 
đầu của đấng Từ Tôn để rồi trải 
rộng ra khắp thế giới qua những 
lịch trình tỏa chiếu vĩ đại của chư 
Thắng tử, nhất là lịch đại Tổ sư 
của Trung Hoa. Và, thật vậy, đây 
là một bản kê biên toàn hảo đầy 
tính khoa học, trong đó một hoa 
văn hoành tráng cần phải đề cập 
đến, đó là, Phật giáo không chỉ 
có Tam tạng kinh điển không thôi, 
mà Phật giáo còn có cả một Tạng 
thứ tư khổng lồ nữa, đó là Tạng 
nghệ thuật, đúng như Henri de Lu-
lac (nguyên G.s Đại học và Viện 
trưởng Viện Thần học ở Pháp) 
đã có lần nhắc đến qua danh tác  
Amida bằng tiếng Pháp của ông. Ở 



38 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TƯ TƯỞNG

đây, bộ Bách khoa nói lên điều 
đó. Một điểm quan trọng đáng 
ngạc nhiên hơn hết, lại là Tạng 
lịch sử Phật giáo, ngoài tính 
chất cụ thể của không gian và 
thời gian, hệ thống nguyên văn 
đã đề cập đến Lịch sử Phật giáo 
luôn vận hành trong tâm nhân 
loại, nghĩa là nhiệm vụ của nó 
chỉ được thành tựu chừng nào 
thế gian hiển nhiên là Niết-bàn 
chư Phật, có thể xem quan niệm 
này như là Tạng thứ năm của 
Phật giáo được đồng nhất trong 
quyển thứ hai của nguyên văn.

Xét thấy, Giáo nghĩa quyển - 
Nhân vật quyển là một bản văn 
chi tiết hóa giáo nghĩa Phật hữu 
ích cho bản thân người dịch - về 
mặt cơ bản Phật học nói riêng, 
và cho những ai cùng duyên, 
nói chung. Do vậy, tôi xin được 
phép chuyển ngữ bản văn ấy 
trong khả năng quá kém yếu của 
mình về Hán văn, mong người 
đọc, nhất là được những bậc 
thiện trí minh chỉ. Nhân đây, tôi 
cũng xin G.s Tiến sĩ Lại Vĩnh 
Hải - hiện là Viện trưởng Viện 
nghiên cứu văn hóa Trung Hoa, 
Đại học Nam Kinh [tức là nhân 
vật chủ biên bản văn] - tùy tâm 
hoan hỷ, khi việc chuyển ngữ 
này chưa được sự cho phép của 
Ngài. (N.D.)

Chánh văn
Theo truyền thuyết, đức 

Bổn sư Thích-ca Mâu-ni thành 
đạo dưới cội Bồ-đề, nội dung 
được Ngài chứng ngộ, trong đó 
có “Tứ đế” và “Thập nhị nhân 
duyên.”1 Đức Thích tôn “Sơ 
chuyển pháp luân” tại “Lộc-
dã uyển”. Giáo pháp mà Ngài 
tuyên thuyết cho 5 vị Tỳ-khưu 
cũng chính là “Tứ đế” và “Thập 
nhị nhân duyên”. Sau này, trong 
các trường hợp, 2 hệ thống giáo 
nghĩa như vậy được Ngài nhiều 
lần tuyên thuyết lại. Do đó, “Tứ 
đế” và “Thập nhị nhân duyên” 
chính là giáo nghĩa tối cơ bản 
của Phật giáo. Về sau, tùy theo 
sự phát triển của học thuyết 
Phật giáo cho dù có chuyển biến 
theo những đường hướng to lớn 
nào đi nữa, thế nhưng mọi phát 
triển của các học thuyết đó đều 
phải dựa trên nền tảng của hai 
hệ thống giáo nghĩa ấy. Hơn thế, 
bất kể là có những bất đồng nào 
đó giữa hai bộ phái Tiểu thừa và 
Đại thừa, nhưng đối với hai giáo 
nghĩa cơ bản vừa nêu đều được 
tất cả các bộ phái thừa nhận. Vì 
lẽ đó, muốn hiểu rõ Phật lý, thì 
việc lý giải và y cứ ngay từ bước 
ban đầu người ta phải dựa trên 
giáo pháp căn bản này.
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BỐN ĐẠO LÝ CHÂN THẬT 
- TỨ ĐẾ

Cái gọi là “Đế”, tức là cái 
chỉ cho “chân lý”. Kinh điển 
Phật giáo đã quen dùng từ ngữ 
này để biểu thị cho “chân lý”, 
chẳng hạn như “chân đế”, “tục 
đế”... Chân đế tức là chỉ cho 
“Đạo lý chân chánh”, “Đạo lý 
chân thật”, và đây cũng là chân 
lý tông giáo của Phật giáo; Tục 
đế chỉ cho “Chân lý thế tục”, nói 
chung, tức là những gì thuộc về 
sự vật được chúng sinh thế gian 
quy định là chân lý, Phật giáo 
nói rằng chân lý quy ước này là 
một loại hư huyễn, hoặc là một 
loại chân lý không triệt để.

Ý nghĩa của “Tứ đế” chính 
là “bốn loại đạo lý chân thật”. 
Bốn loại chân lý này đề cập 
đến một chùm có bốn trạng thái 
“Khổ, tập, diệt, đạo”. Những 
gì là bốn? Đó là khổ thánh đế, 
khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh 
đế và khổ diệt đạo thánh đế” 
(Trung A-hàm, Phân biệt thánh 
đế kinh). Thật vậy, bốn chân lý 
cao quý vừa nêu là giáo nghĩa 
tối cơ bản của Phật giáo. Tương 
truyền, sau khi đức Phật thành 
đạo, Ngài giảng dạy giáo pháp 
này trước tiên tại Lộc-dã uyển 

và Ngài cũng đã giảng đi giảng 
lại nhiều lần chân lý ấy cho các 
đệ tử của mình sau đó nữa. Như 
trong Tạp A-hàm, quyển thứ 15 
dạy: “Tôi nghe như vậy, một 
thời, Phật trú tại nước Ba-la-
nại trong vườn Lộc-dã, tại tiên 
nhân đọa xứ. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn tuyên bố với chư Tỳ-kheo 
rằng, nếu như thiện nam tử nào 
có lòng tin chân chánh, từ bỏ gia 
đình, xuất gia học đạo, người 
ấy sẽ phải thấu hiểu toàn diện 
pháp Tứ thánh đế. Những gì là 
bốn? Đó là thấu hiểu Khổ thánh 
đế, thấu hiểu Khổ tập thánh đế, 
thấu hiểu Khổ diệt thánh đế, 
thấu hiểu Khổ diệt đạo thánh đế. 
Do vậy, này chư Tỳ-kheo! Chưa 
từng có sự tách rời ra giữa Tứ 
thánh đế, chúng phải là phương 
tiện tinh yếu, phải là sự tu hành 
không gián đoạn. Mọi kinh nói 
về Tứ thánh đế sẽ phải nói một 
cách toàn diện, y như chương 
cú này”.

Khổ đế 
“Khổ đế” là chỉ cho những 

loại thống khổ của nhân sinh.
Trong Phật giáo, cái gọi là 

khổ, tức là đề cập đến các loại 
phiền não bức bách thân tâm, 
như trong Phật Địa kinh dạy: 
“Thân và tâm bị bức bách được 
gọi là Khổ”. Vì vậy, theo lý giải 
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của Phật giáo, trong thực trạng 
đời sống, Khổ là một loại hiện 
tượng tồn tại phổ quát. Không 
có ai trên đời này là không khổ 
đau. Mục đích tối chung của 
việc tu Phật chính là cần giải 
thoát khỏi khổ đau bức bách 
thân tâm này. Bao nhiêu lý luận 
giáo nghĩa của Phật giáo đều 
luôn vi diệu, thậm thâm, vậy vì 
sao chúng sinh lại phải lãnh thọ 
hay giới hạn đời mình trong sự 
thống khổ như vậy và bằng cách 
nào triển khai phương pháp giải 
khổ. Thế thì, “Khổ” đã đóng 
một vai trò vô cùng trọng yếu 
trong giáo nghĩa của Phật giáo. 
Do vậy, trong chùm “Tứ đế”, 
“Khổ đế” đứng ở vị thế đầu 
tiên. Phật giáo cho rằng chỉ khi 
nào thấu hiểu một cách rõ ràng, 
rằng chúng sinh tức là Khổ, thì 
khi ấy người ta mới có thể tiến 
bước truy tìm nguyên nhân khổ 
và mới có thể có được phương 
pháp giải Khổ. Ta nên kết luận 
rằng, học thuyết lý luận về Khổ 
là điểm xuất phát của rất nhiều 
học thuyết giáo nghĩa của Phật 
giáo.

Phật giáo cho rằng, mọi nhân 
sinh trong xã hội thế tục này - nói 
theo bản chất của chúng - đều là 
thống khổ. Đây là sự phán đoán 
có giá trị của Phật giáo đối với 

nhân loại và xã hội. Phật giáo 
cho rằng, một đời người, từ lúc 
sinh ra cho đến khi chết, người 
ta hoàn toàn đeo lấy các loại 
thống khổ và phiền não. Trong 
những trạng thái như vậy, chúng 
có thể được tiến hành phân tích 
bằng nhiều góc độ, nhiều cấp 
bậc khác nhau một cách khái 
quát. Trong kinh điển Phật giáo, 
sự thống khổ có khi được mô tả 
là hai, là ba... thậm chí có đến 
hàng trăm trạng thái, cụ thể là 
111 trạng thái.

Nhị khổ (hai loại khổ) 
Tức là ngoại khổ và nội khổ 

(cái khổ do nguyên nhân nội 
tại và cái khổ do nguyên nhân 
ngoại tại). Nội khổ là các loại 
thống khổ và phiền não do chính 
thân và tâm của mình đeo mang 
và ngoại khổ là sự thống khổ do 
các loại nhân tố của khách thể 
đem lại. Luận Đại trí độ, quyển 
19 cho biết: “Nội khổ được gọi 
là lão, bệnh, tử..., ngoại khổ 
được gọi là do đao, gậy, lạnh, 
nóng, đói, khát, v.v… Có thân 
là có khổ vậy”. Phân tách tiến 
lên một bước nữa, nội khổ vẫn 
có thể chia ra làm hai loại: Sự 
thống khổ trên mặt sinh lý do 
các loại tật bệnh mang lại, gọi 
là thân khổ; do những trạng 
thái tình cảm như ghen ghét, đố 
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kỵ… mang lại, khiến cho người 
ta đau khổ và phiền não trên mặt 
tâm lý, các trạng thái này gọi là 
tâm khổ. Cũng vậy, ngoại khổ có 
thể phân ra làm hai: 1/ Khổ phát 
sinh do xã hội, chẳng hạn như 
gặp trộm cướp bủa vây, hoặc là 
do tai họa của chiến tranh. 2/ 
Khổ do điều kiện tự nhiên, như 
gió, mưa, nóng, lạnh, v.v… và 
các loại thiên tai khác tạo thành 
nguyên nhân của thống khổ. 

Tóm lại, nội khổ: 1/ Thân 
khổ - sự thống khổ trên phương 
diện sinh lý của chúng sinh do 
tật bệnh đưa đến. 2/ Tâm khổ 
- các loại phiền não thống khổ 
do tâm lý và sinh lý làm nguyên 
nhân phát sinh.

Ngoại khổ: 1/ Sự thống khổ 
tạo thành do nguyên nhân xã 
hội. 2/ Sự thống khổ tạo thành 
do nguyên nhân tự nhiên.

Tam khổ
Là cảm giác tiếp nhận sự 

thống khổ đối với cá thể hữu 
tình, mà qua đó ta có thể tiến 
hành phân tích và phân loại 
thêm. Phật giáo cho rằng, tính 
chất phổ biến của chúng sinh 
hữu tình là thích vui, sợ khổ… 
Chúng sinh tham luyến thân 
này, nên tất nhiên là thân có 
nguyên nhân được cảm thọ lạc 
[thú vui]. Tình cảm chủ quan 

của con người tương tác đối 
với hoàn cảnh khách quan làm 
phát sinh bao loại cảm giác. Ta 
có thể chia ra một vài cảm giác 
như vậy thành ba loại quy mô 
với tính cách chung: cảm giác 
khổ, cảm giác vui và cảm giác 
không vui không khổ. Luận Đại 
trí độ, quyển 19 dạy: “Do lục 
tình ở bên trong hòa hợp với lục 
trần (6 cảnh trí ở bên ngoài), 
nên sinh ra 6 loại thức. Sáu 
thức sinh ra ba loại cảm thọ: 
khổ thọ, lạc thọ và không khổ 
không lạc thọ. Mọi chúng sinh 
ham thích lạc thọ và hoàn toàn 
không thích khổ thọ, còn không 
khổ không lạc có nghĩa là không 
nắm lấy cũng không xả bỏ [tức 
là trạng thái trơ, vô ký]”. Do ba 
loại cảm thọ này mà nói đến ba 
khổ tướng, tức là khổ khổ, hoại 
khổ và hành khổ.

1. Khổ khổ 
Do tác dụng khách quan tạo 

nên sự thống khổ đối với thân 
và tâm nhân loại, khiến cho thân 
tâm của họ phát sinh cảm giác 
thống khổ, cái được gọi khổ khổ 
chính là đây. Phật giáo cho rằng, 
tất cả các pháp hữu lậu đều là 
khổ khổ (chỉ cho tất cả các pháp 
đưa chúng sinh hữu tình lưu 
chuyển trong sinh tử luân hồi, 
tức là khổ chồng thêm khổ).
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2. Hoại khổ 
Nói đến hoại khổ là nói 

đến sự tương quan với lạc thọ. 
Nếu như thuyết minh về khổ 
khổ so ra dễ thuyết minh hơn 
là hoại khổ. Nói theo cách liên 
quan đối đãi để người ta có thể 
nhận thức được thì hoại khổ 
khó lý giải hơn. Dựa vào bản 
chất của chúng sinh, Phật giáo 
cho rằng, tất cả đều thích vui 
sợ khổ, mặc cho tình thức đuổi 
theo hoàn cảnh vui và thụ dụng 
cảm giác khoái lạc. Thế nhưng, 
cái mà phàm phu cho là lạc ấy, 
nó chẳng phải là cái lạc chân 
thật, Phật giáo xem đấy chỉ là 
một loại hiểu biết [cảm nhận] 
hư vọng giả tạm, cần nên từ bỏ. 
Vậy, Phật giáo muốn đề cập đến 
cái gì? Theo giải thích của luận 
Đại trí độ, cái gọi là lạc là cái 
luôn đối đãi với khổ, do so sánh 
mà sanh ra một loại cảm giác. 
Chẳng hạn, một người bị phán 
phải tội chết, nếu như người ấy 
được cấp thẩm quyền cao hơn 
xét miễn tội hay đại xá, hoặc 
là phạt tội bằng hình tước [tội 
đánh bằng gậy] thay cho tội 
chết, thế thì nhất định anh ta vô 
cùng mừng vui. Hình tước vốn 
là khổ sự, thế nhưng nó thay 
cho tội chết, nên khiến cho tội 
nhân cảm thấy rất vui. Từ đó có 

thể nhận ra rằng, nói đến khổ và 
lạc là nói đến việc so sánh, đối 
đãi giữa trạng thái này với trạng 
thái khác, nghĩa là, cái khổ nhỏ 
đôi khi cũng là lạc thọ và ngược 
lại. Hơn thế, cái mà thế gian cho 
là lạc, vốn là “vô thường”. Vô 
thường là nói về bản chất của 
nó, trên mặt thực tế, nó cũng là 
khổ thôi. Chúng sinh đắm trước 
nơi lạc, mà không biết cái lạc 
này chưa bao giờ là cái “lạc” 
chân thật, nó không thể là cái 
lạc lâu bền. Một ngày kia, do 
điều kiện khách quan và các 
tâm tố chủ quan chuyển di biến 
hóa, thì cái lạc ấy chuyển sinh 
biết bao phiền não mà thành ra 
hoại khổ. Luận Đại trí độ nói: 
“Hành giả quán lạc thọ ấy, biết 
nó một cách thật sự là không có 
lạc gì cả. (Đã không có lạc) mà 
toàn là khổ sự, tại sao vậy? Lạc 
được cho là lạc chân thật, thì 
không có điên đảo, mọi lạc thọ 
của thế gian, đều [sinh ra] từ 
điên đảo, lạc ấy không có tính 
chân thật”.

3. Hành khổ
Hành khổ tương ưng cùng 

cảm giác bất lạc bất khổ. Phật 
giáo cho rằng tất cả các pháp hữu 
vi, tức là tất cả thế gian đều nằm 
ở trong tình trạng tương quan 
liên hệ giữa hiện tượng tinh thần 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  43

TƯ TƯỞNG ☸

và vật chất, thời thời khắc khắc 
chuyển lưu biến động, thời thời 
khắc khắc đều đang phát sinh 
biến hóa sinh diệt. Hiện tượng 
này cũng chính là vô thường, là 
không an ổn, mà vô thường và 
không an ổn chính là khổ, điều 
đó được gọi là hành khổ. Hành 
khổ vận chuyển trong mọi pháp 
hữu vi của thế gian, tức là vận 
hành trong tất cả hiện tượng vật 
chất cũng như tinh thần của thế 
gian, do đó, trong hành khổ bao 
hàm cả hai trạng thái khổ khổ và 
hoại khổ nữa. Ta có:

Ba loại cảm thọ: 1/ Khổ thọ. 
2/ Lạc thọ. 3/ Bất khổ bất lạc 
thọ.

Ba loại khổ: 1/ Khổ khổ. 2/ 
Lạc khổ. 3/ Hành khổ.

Tứ khổ
Đó là sinh, lão, bệnh, tử. Bốn 

loại này là sự nhận thức khái 
quát của Phật giáo đối với toàn 
bộ hiện tượng sinh mệnh thế 
giới, cũng có thể cho là cách 
phán quyết có giá trị của Phật 
giáo đối với nhân loại. Phật giáo 
cho rằng, có sinh hẳn là có tử, 
vì vậy, bản thân của sự sinh vốn 
đã bao hàm căn nguyên của sự 
tử. Phần đông chúng sinh đều 
ham sống sợ chết, sao lại chẳng 
biết rằng, sống là mở đầu cho 
sự chết? Nói theo một ý nghĩa 

nào đó, thì sự tăng trưởng của 
sinh mệnh [mạng sống], cũng là 
hướng đến việc tiếp cận với tử 
vong. Hơn thế, trong quá trình 
duy trì mạng sống, bản thân của 
sinh hoàn toàn dựa trên sự tồn 
tại của các loại thống khổ. Sinh 
là hình thái vận chuyển của các 
loại khổ, do vậy, bản thân của sự 
sống chính là khổ. Xét theo học 
thuyết nhân quả luân hồi của 
Phật giáo, sinh là bắt đầu một 
vòng quay mới của luân hồi. Sự 
luân hồi của mạng sống không 
có viễn cảnh dừng [cảnh chỉ, 
境止]. Phiền não và thống khổ 
cũng y như vậy, muốn nghĩ đến 
bất tử, thì nên biết đến vô sinh. 
Ba loại khổ là lão, bệnh, tử còn 
lại cũng rất dễ dàng lý giải.

Ngũ khổ
Bốn loại khổ như trên đã nêu 

hợp lại làm một, tức là cái khổ 
của sinh, lão, bệnh, tử. Cộng 
thêm bốn cái khổ nữa, đó là, 
thương yêu mà bị chia lìa (ái 
biệt ly khổ), khổ vì không muốn 
đối mặt với oán thù mà lúc 
nào mình cũng phải gặp (oán 
tắng hội khổ), khổ vì mong cầu 
không được (cầu bất đắc khổ), 
khổ vì năm ấm quá hưng thịnh 
(ngũ ấm xí thịnh khổ, chẳng hạn 
thân quá đẫy đà nên thường hay 
khổ vì tham dục...) gọi là ngũ 
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khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là hiện 
tượng sinh lý của nhân loại, do 
vậy, chúng là sự thống khổ trên 
mặt sinh lý, mà yêu chia lìa, oán 
thù hay gặp, và mong cầu chẳng 
được là thuộc về hiện tượng tâm 
lý, đem thống khổ đến trên mặt 
tâm lý.

Bát khổ
Tám loại khổ này là một 

trong những pháp số thường 
thấy trong kinh điển Phật giáo.
Thật ra, bát khổ cũng chính là 
cách phân hợp của năm loại 
khổ vừa nêu, nghĩa là đem cái 
khổ của sinh, lão, bệnh, tử hợp 
lại làm một, tách ra mỗi thứ 
theo tính loại riêng biệt thành 
bốn sự khổ, rồi cộng thêm yêu 
chia lìa, oán thù hay gặp, mong 
cầu chẳng được và khổ vì năm 
ấm quá hưng thịnh thì thành 
ra tám loại khổ. Kinh Niết-bàn 
dạy: “Tám tướng gây khổ, đó 
là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, 
tử khổ, chia ly khổ, oán thù khổ, 
cầu không được khổ, năm ấm 
hưng thịnh khổ”. Tám loại khổ 
này, Phật giáo tiến hành phân 
tích theo mỗi loại đối với hiện 
tượng sinh mệnh của chúng sinh 
và đưa ra kết luận, đây là cơ sở 
thuộc về quan điểm có giá trị 
sinh mệnh và nhân sinh quan 
của Phật giáo. Phật giáo chỉ ra 

các khổ tướng như vậy, mục 
đích chủ yếu là chỉ cho chúng 
sinh thấu rõ sự lưu chuyển sinh 
tử của sinh mệnh mình, khiến 
cho họ khởi tâm sợ hãi và xa rời 
sinh tử để tìm cầu giải thoát. Do 
vậy, khổ là một trong những học 
thuyết cơ bản của Phật giáo.

Nói đến khổ do sinh, bởi vì 
sinh là đầu mối của tử, sự phát 
triển của sinh mệnh, chính là quá 
trình tương tục tiếp cận tử vong. 
Cái mà người ta gọi là sinh này, 
là chỉ cho tất cả sinh vật có mạng 
sống có tình thức. Sinh mệnh là 
kết quả của năm ấm hoặc cho 
là kết quả của năm ấm tích tụ 
cũng vậy, khi năm ấm đã phân 
ly rồi, thì chẳng có sự hiện hữu 
nào của sinh mệnh cả. Còn một 
phương diện khác nữa, chu trình 
tồn tại sinh mệnh của một chúng 
sinh đã là một quá trình dẫy đầy 
khổ đau phiền lụy rồi. Khi sinh 
mệnh mới chào đời là khổ đau 
hiện hữu, trong tiến trình trưởng 
thành, sinh mệnh cảm nhận bao 
phiền não đớn đau qua mọi khía 
cạnh của thân tâm, thế nên nói 
sinh là khổ. “Này chư Hiền! Nói 
sinh là khổ, tức là nói khi chúng 
sinh sinh ra, thân nhận lấy sự 
khổ, là nhận lấy toàn diện cảm 
thọ, biết toàn diện cảm giác; tâm 
nhận lấy sự khổ, là tâm nhận lấy 
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toàn diện cảm thọ, biết cảm giác 
toàn diện; thân tâm nhận lấy sự 
khổ, là thân tâm nhận lấy toàn 
diện cảm thọ, biết toàn diện 
cảm giác; thân tâm nóng bức, 
là thân tâm nhận lấy cảm thọ 
toàn diện, biết cảm giác toàn 
diện; thân thể cường vượng [sự 
cường vượng của thân làm mồi 
lửa] bừng cháy âu lo phiền não, 
thân nhận lãnh cảm thọ toàn 
diện biết cảm giác toàn diện, 
tâm cường vượng [chất liệu 
cường vượng của tâm làm mồi] 
bừng cháy lo âu phiền não, tâm 
nhận lãnh cảm giác toàn diện 
biết cảm giác toàn diện; thân 
tâm cường vượng bừng cháy 
lo âu phiền não, thân tâm nhận 
lãnh cảm thọ toàn diện biết cảm 
giác toàn diện. Này chư Hiền! 
Nói đến sinh là tử, do vậy nên 
thuyết ra” (Xem Trung A-hàm, 
những trích dẫn bên dưới cũng 
từ bản kinh này).

Nói bệnh là khổ, bởi vì khi 
chúng sinh bệnh, thân và tâm 
của họ luôn bị ma bệnh mài cắt, 
dày vò, khiến cho thống khổ vô 
cùng. Do vậy nói bệnh là khổ.

Nói chết là khổ, bởi vì, chết 
là sự kết thúc của sinh, “Này 
chư Hiền! Chết là mệnh chung 
vô thường của chủng loại chúng 
sinh ấy, là tử tang tán diệt, là sự 

phá hoại triệt để của [tuổi] thọ, 
là sự đóng bít mệnh căn, [dữ 
kiện] ấy được gọi là sự chết”. 
Khi chúng sinh lâm chung, thân 
tâm nhận lãnh bao nỗi thống 
khổ dày vò, do đó mà nói chết 
là khổ.

Yêu thương mà chia lìa là 
nói đến con người hay sự vật 
được chúng sinh yêu thích qua 
thân và tâm, thế nhưng luôn 
luôn đây đó tách ly, chẳng thể 
tương phùng như ý nguyện. Đối 
với những gì mà ta yêu, ta thích, 
đối với thân bằng quyến thuộc 
được chính mình thương mến, 
người ta luôn kỳ vọng đoàn tụ 
vĩnh viễn chung với mình. Niềm 
vui tương tụ thân bằng là một 
“đại lạc sự” của đời người, thế 
nhưng “cõi đời này chưa từng 
có chiếu chăn nào mà không hư 
tán”. Ngày kia chiếu rách người 
xa, càng hội ngộ bao nhiêu thì 
càng mang đến buồn đau dường 
ấy; và có được chăng, nếu chẳng 
thể chẳng chia ly với người mình 
yêu mến, càng tưởng đến lòng 
càng đổ vỡ đớn đau. “Này chư 
Hiền! Yêu thương mà chia lìa là 
khổ. Nói rằng chúng sinh thực 
có 6 xứ ở bên trong, cái xứ của 
con mắt, của mũi, tai, thân và ý, 
lưu luyến ái dục, chúng phân tán 
đặc thù chẳng thể tương ưng, 
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tách rời không hội tụ, chẳng 
nhiếp chẳng tập, và cũng không 
hòa hợp nên gọi là khổ. Như thế 
ở bất cứ nơi đâu, càng cảm thọ 
lạc, càng tưởng tư ái luyến, thì 
ở đó cũng lại y như vậy. Này 
chư Hiền! Chúng sinh thật sự có 
6 giới [yếu tố], cái địa giới của 
ái [cái cõi có yếu tố như là đất 
làm phát sinh ái dục], cái giới 
của thủy, hỏa, không, phong và 
thức [tức là năm yếu tố thuộc 
về năm đại làm phát sinh cảm 
giác], chúng phân tán đặc thù 
chẳng thể tương ưng, tách rời 
không hội tụ, không nhiếp không 
tập, không hòa hợp là khổ, đấy 
được gọi là ái biệt ly khổ”. Nói 
chung, các chủng loại vừa nêu 
đều mang đến cho ta nỗi thống 
khổ trên cả hai mặt thân và tâm. 
Do vậy, ái biệt ly là khổ.

Oán thù mà hay gặp là khổ, 
cái khổ này gần giống với ái 
biệt ly khổ. Chẳng hạn, một 
người nào đó chống đối hoặc áp 
bức mình hay ngược lại, hoặc 
các sự vật đã từng cùng ở chung 
với mình, y như trên đã nói, 
chúng luôn mang đến vô vàn 
thống khổ. “Này chư Hiền! Nói 
oán thù thường hay gặp là khổ, 
vì sao mà nói như thế? Này chư 
Hiền! Oán thù thường hay gặp, 
là nói đến chúng sinh thực có 

sáu giới, đó là cái giới của địa, 
không yêu thích, cái giới của 
thủy, hỏa, phong, không. Chúng 
cùng hợp nhất có nhiếp và tập 
[thu hút và tụ lại, tức là chúng 
hay chiêu vời hận cũ, oán xưa, 
mà thật ra mình không mong 
đối diện], cộng hợp là khổ, đấy 
được gọi là oán thù mà hay gặp 
là khổ.” Tục ngữ có câu: “Oan 
gia hiệt lộ - đường oan gia 
thường hẹp”, hiện tượng này 
trong cuộc sống hiện thực xảy 
ra rất nhiều. Đấy cũng là một 
nỗi khổ lớn của nhân sinh. 

(còn tiếp)

Chú thích
1. Theo Weber-Brosamer và Dieter 
M.Back, đức Thế Tôn còn dạy hạnh 
thường lễ Phật nữa, khi Ngài thành 
đạo dưới cội Bồ-đề, và lễ Phật đã 
thành nên truyền thống tôn quý của 
Phật giáo được tìm thấy trong kinh 
tạng Pāli. “... Der Pāli-kanon, von 
dem aus wir in etwa auf die allgen-
meine... des Erhabenen unter dem 
Bodhibaum in Bodh Gayā beginnen 
und lehrt gleichzeitig als Inhalt des-
sen...” (Bedigung / die Philosophie 
der Leere). N.D.
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Thoạt nghe, ắt có người tự hỏi: Liệu có khiên cưỡng lắm không khi 
vận dụng tư tưởng thiền vào trong việc quản lý kinh tế, cụ thể là 
trong xí nghiệp như ta đã từng nghe nào là thiền và bắn cung, thiền 
và kiếm đạo, hoa đạo hay trà đạo? Hãy đọc và chúng ta sẽ thấy qua 
những câu chuyện thiền sinh động, Chu Ất Lang đã khéo léo kết nối 
những câu chuyện kể minh họa vào những tư tưởng tràn đầy chất 
thiền để rồi nhẹ nhàng đưa ra ứng dụng trong quản lý. 

Chúng ta hãy xem tác giả viết những gì và so sánh với tư duy 
quản lý doanh nghiệp hiện nay trên thế giới như thế nào? 

Tác giả chia cuốn sách làm 5 phần: Kiến tánh, Tiềm năng, Trí 
tuệ, Phước báo và Kiến nghiệp. Trong mỗi phần là một chuỗi các 
câu chuyện thiền và ý nghĩa thực tiễn của nó. Thử lấy một chuyện 
trong phần Kiến tánh. 

Tác giả kể lại chuyện Mã Tổ Đạo Nhất và Bá Trượng là người 
sáng lập “Tùng lâm giáo dục” và đề cao lập trường “Một ngày 
không làm, một ngày không ăn”. Thấy thầy tuổi đã cao, các đệ tử 
giấu dụng cụ của ngài để ngài khỏi phải lao động nữa. Tuy vậy, 
ngài vẫn kiên quyết không ăn để chứng minh quy định đã đề ra của 
mình. Khi các đệ tử cản ngăn ngài, Ngài nói “Bây giờ không làm 
đợi đến khi nào mới làm?” Từ đó, tác giả đưa chúng ta liên tưởng 
đến quan điểm “Điều gì cần làm thì làm liền”, không phân biệt tuổi 
tác hay thời gian. Ứng dụng vào xí nghiệp, khi mục tiêu dù còn xa, 
nhưng nếu cứ kiên quyết tiến hành theo “nguyên lý trồng cây” thì 

 “Thiền trong xí nghiệp” 
nghĩ về tư duy mới trong quản lý doanh nghiệp

• Nguyên Cẩn

Đọc
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không có khó khăn nào không 
khắc phục được. Một người bán 
hàng mỗi ngày thăm hỏi một vị 
khách thì một tháng sẽ có 30 cơ 
hội, một năm có hơn 300 cơ hội. 
Dưới lăng kính kinh doanh, cơ 
hội làm ăn của người ấy so với 
người khác phải cao hơn nhiều. 

Cứ như thế tác giả mô tả nhà 
quản lý phải là một người không 
tự mãn, phá ngã chấp, luôn cầu 
tiến, dùng tâm thiền quán xét 
sự vật, tăng cường sức mạnh tri 
thức, mở rộng tâm hồn và tầm 
nhìn. “Đi muôn dặm đường, 
đọc muôn quyển sách.” Phải 
nhớ rằng “Muôn pháp do tâm 
sanh, muôn pháp do tâm diệt”. 
Luôn giữ định lực, không bị 
hoàn cảnh tác động chao đảo… 
trong mọi việc, luôn dùng trí 
tuệ, phát huy sức mạnh thiền 
định, đề ra phương hướng quản 
lý công việc đúng, vì mình có 
ảnh hưởng đến mọi người nên 
phải luôn nhu hòa, giữ tâm 
thanh tịnh, thảo luận dân chủ, 
bàn bạc với những người dưới 
quyền để tìm ra giải pháp trước 
mọi va chạm, xung đột. Khi nhà 
quản lý “kiến tánh”, sẽ giữ tâm 
bình an, không buồn giận khiến 
người công nhân yên tâm, hiểu 
rõ nhiệm vụ cùng phối hợp nâng 
cao năng suất và giữ uy tín cho 

sản phẩm. 
Qua câu chuyện những lời 

giảng của Lục tổ Huệ Năng, 
tác giả nêu bật sức mạnh của xí 
nghiệp chính là giới, định, tuệ. 
Mọi người khi đã dẹp tan mọi 
trói buộc, nhận ra tâm tánh của 
mình như vầng trăng sau áng 
mây đen kia sẽ cảm thấy luôn 
tự tại, “miễn nhiễm” trước hoàn 
cảnh dù khó khăn đến mấy, kiên 
định làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Xí nghiệp và công nhân chỉ là 
hai mặt của một tổng thể, nên 
tác giả dùng câu chuyện về bàn 
tay năm ngón để gợi ý về sự 
hợp tác giữa những con người, 
phòng ban, bộ phận trong XN. 
Phải luôn nhớ rằng: “Chư hành 
vô thường” nghĩa là bất trắc có 
thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với 
sự tồn vong của XN nên phải 
giữ tâm kiên trì để vượt qua khó 
khăn, chuyển bại thành thắng. 
Đồng thời tác giả đề cập đến văn 
hóa của công ty, làm sao san sẻ 
phúc lợi theo tinh thần “phước 
báo cùng hưởng”, không tính 
toán so đo thiệt hơn mà luôn 
quan tâm lẫn nhau. Quản lý và 
chia sẻ trong tinh thần “lục độ” 
của nhà Phật: luôn biết hy sinh, 
giữ nội quy sinh hoạt, không 
dùng uy quyền áp đặt, nhẫn 
nhịn khoan dung và hoan hỷ 
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phục vụ dưới ánh sáng của “tứ 
vô lượng tâm”. Nhà lãnh đạo 
phải biết tự giới hạn lòng tham, 
không chiếm dụng tài sản công 
và luôn ý thức về trách nhiệm, 
nguy cơ, thời gian, vấn đề để 
giải quyết ngay trong hiện tại. 
Căn cứ vào bốn ý thức nêu trên, 
nắm lấy hiện tại để kiểm tra, đối 
diện và giải quyết vấn đề cho xí 
nghiệp. Phải biết tận dụng từng 
phút giây, vì phải hiểu rằng “Ba 
tâm đều không thể đạt được, 
chúng ta chỉ sống trong một hơi 
thở mà thôi” theo yếu lý Kim 
cang. 

Tư duy quản lý ấy có mang 
tính hiện đại hay không? 

Phong cách quản lý theo kiểu 
duy lý trước đây đã có nhhững 
đóng góp nhất định cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa ở nhiều 
nước qua những nguyên tắc hợp 
lý hóa, quản lý từng công đoạn 
và chuyên môn hóa các nhiệm 
vụ nhưng cũng đồng thời có 
những mặt trái của nó như xem 
con người như cái máy, không 
chú trọng khía cạnh xã hội và 
tâm lý người lao động.

Ngày nay, quan niệm trên đã 
thay đổi rất nhiều. Giáo sư Maijo 
của đại học Harvard trong một 
cuộc thực nghiệm ở một xưởng 
tại Chicago đã đưa ra những kết 

quả tóm tắt như sau:
1. Con người mưu cầu lợi 

ích kinh tế, họ dễ bị ảnh hưởng 
bởi các động cơ tâm lý và yếu tố 
xã hội tác động, như muốn biết 
mục đích công việc, cảm nhận 
ý nghĩa của việc hoàn thành, 
muốn được tôn trọng…

2. Năng lực sản xuất không 
chỉ phụ thuộc vào các thao tác 
kỹ thuật, mà còn tùy thuộc tình 
cảm, thái độ đối với cấp trên và 
đồng nghiệp. Quan hệ giữa các 
thành viên càng gắn bó, độ thỏa 
mãn với công việc càng cao, 
năng suất càng tăng. 

Phương pháp quản lý hiện 
đại bao gồm những đặc điểm 
sau:

1. Nhà quản lý phải được rèn 
luyện thêm về ứng xử đối với 
con người cả ở ba chiều: với cấp 
trên, với đồng sự và quan trọng 
nhất là với cấp dưới. 

2. Biết lắng nghe ý kiến 
hay nói cách khác là xây dựng 
phương pháp thu thập thông 
tin từ nhân viên nhằm cải tiến 
công việc và để nhân viên cảm 
thấy họ có thể khẳng định mình. 
Muốn thế, nói theo ngôn ngữ 
thiền là anh phải phá bỏ ngã 
chấp, mở rộng lòng và tiếp nhận 
tâm hồn kẻ khác. Ở công ty GE 
(General Electric) có chế độ cho 
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phép công nhân phản ánh trực 
tiếp đến Chủ tịch tập đoàn mọi 
đề xuất mà họ nghĩ là cần nêu 
lên. 

3. Quản lý ngày nay còn là 
soul management - quản lý tâm 
hồn nên có người cho rằng đối 
với một nhà quản lý kinh tế, 
thậm chí một CEO (Chủ tịch 
tập đoàn) thì chỉ số EQ (Empa-
thy Quotient - chỉ số đồng cảm) 
còn quan trọng hơn IQ, hay theo 
một nhà tâm lý thì đúng hơn là 
emotional intelligence, tạm dịch 
là một thứ trí huệ tình cảm. Nó 
bao gồm tự giác (self-aware-
ness), tự chế ngự (self- regula-
tion) và tự động viên (self-mo-
tivation) luôn thúc đẩy cá nhân 
kiện toàn, ứng biến trước cơ 
hội mới, lạc quan và bền bỉ. Về 
mặt hiệu năng đối ngoại (social 
competence), nó bao gồm cả sự 
đồng cảm (empathy) bao gồm 
sự hiểu biết kẻ khác, biết phát 
triển tha nhân, lấy phục vụ làm 
trọng tâm, tận dụng các mối giao 
tiếp đa dạng. Về kỹ năng xã hội 
(social skills), nó gồm các yếu 
tố: biết gây ảnh hưởng và thuyết 
phục, giao tiếp cởi mở, biết lãnh 
đạo, xúc tác cho những cách 
tân, nuôi dưỡng quan hệ hài hòa 
và chặt chẽ, hợp tác với người 
khác, đồng thời biết phát huy 

sức mạnh dù là nhóm hay cả 
công ty.

(Theo Daniel Goleman trong 
Working with Emotional Intel-
ligence).

4. Quản lý theo mục tiêu: 
không sử dụng mệnh lệnh, 
cưỡng chế một chiều mà nên 
thống nhất giữa mục đích của 
tập thể và cá nhân. 

Tất cả yếu tố nói trên sẽ tạo 
nên văn hóa của công ty (Cor-
porate culture), là tài sản chung 
của mọi thành viên trong tổ 
chức. 

Như vậy, ta thấy việc vận 
dụng tư tưởng thiền vào công 
tác quản lý hoàn toàn không 
mâu thuẫn, nếu không muốn nói 
là hoàn toàn phù hợp với tư duy 
hiện đại về quản lý để xây dựng 
một nếp sống đạo đức trong 
doanh nghiệp theo tinh thần 
“lạc quan tiến thủ, nhân tế viên 
dung”, trong đó sức mạnh của 
doanh nghiệp là giới, định, tuệ 
và con đường thành công là tín, 
nguyện, hạnh.■ 

(*) Thiền Trong Xí Nghiệp, tác phẩm 
của Chu Ất Lang, Đạo Tâm dịch sang 
Việt ngữ, NXB Tổng Hợp Thành phố, 
2006.
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Khi nói về các hình thức nghệ thuật của Nhật Bản, Trà đạo là 
một cái gì đó rất thiêng liêng được mọi người, nhất là những 

người yêu nghệ thuật, biết đến như một pháp môn luyện tâm song 
song với Hoa đạo, Kiếm đạo, thơ Haiku, v.v... Nghệ thuật Trà 
đạo được sáng lập bởi ngài Thiên Lợi Hưu (Sen-no-Rikyu, 1521-
1591) và tông phái Thiên Gia Lưu, một tổ chức chuyên pha trà 
và điều khiển lễ nghi Trà đạo nổi danh bậc nhất dưới thời An Thổ 
Đào Sơn và Đức Xuyên Mạc Phủ (1573-1867). Cũng nên biết 
rằng, Thiên Lợi Hưu chỉ là người thừa kế và phát huy thành nghệ 
thuật tinh xảo thôi. Người đầu tiên truyền bá việc uống trà như 
pháp môn luyện tâm là hai Tổ sư Thiền tông, ngài Vinh Tây (1) 
và ngài Đạo Nguyên (2). Ngài Vinh Tây là người đầu tiên đem trà 
Thiết Quan Âm từ Trung Hoa về Nhật.

Trà Đạo
• Mục Đồng

THIÊN LỢI HƯU

&
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Thiên Lợi Hưu đã bỏ công 
để nghiên cứu về văn hóa, 
sau theo thọ giáo với các Cao 
Tăng Thiền tông để nghiên cứu 
sâu vào giáo lý và nghệ thuật 
Thiền, rồi ứng dụng và sáng chế 
thành nghệ thuật trà đặc biệt… 
Thấy ở đâu có tay pha trà nào 
giỏi, ông cũng đều đến xin làm 
người giúp việc, đun nước, hầu 
khách để học nghề, nhờ đó mà 
về sau, ông đã trở nên thiện xảo 
và nghệ thuật Trà đạo của ông 
một thời hấp dẫn cả Hoàng gia 
lẫn Mạc Phủ.

Nghề trà của ông chú trọng 
trên ba phương diện: pha trà, tổ 
chức cuộc Trà đạo và lễ nghi 
Trà đạo. Tài nghệ của Thiên Lợi 
Hưu đã trở nên nổi tiếng vang 
dội, khiến cả Hoàng gia lẫn Mạc 
Phủ đua nhau trả lương bổng 
thật cao để vời bằng được ông 
về với mình. Rốt cuộc, Mạc Phủ 
phải trả tới 3000 thạch thóc mỗi 
năm (mỗi thạch tương đương 
180 kg) cùng công thự và gia 
nhân mới mời được. Sử liệu ghi 
rằng, đây là mức niên bổng cao 
nhất đương thời, (chân dung 
ngài Thiên Lợi Hưu) mà kể cả 
các chức quan văn, võ cao cấp 
nhất cũng không sánh kịp. Vì 

quá nổi tiếng cho nên cuộc đời 
của ông kết thúc dưới sự ganh 
tỵ, sân hận của danh tướng 
Phong Thần Tú Cát. Vị này bắt 
ông phải mổ bụng tự sát (một 
kiểu chết đẹp theo quan niệm 
Nhật Bản). 

Điều vinh hạnh cho Thiên 
Lợi Hưu không phải ở chỗ niên 
bổng cao tột, mà ở chỗ, lúc sinh 
thời, vô số Hòa thượng, tướng 
tá, con nhà quý phái hay phú 
thương lặn lội từ ngàn dặm đến 
xin thọ giáo. Khi ông tạ thế thì 
được tôn xưng là tổ khai sáng 
của môn phái pha trà Thiên Gia 
Lưu. Phái này luôn giữ vị trí 
bậc nhất về nghệ thuật Trà đạo 
trong suốt gần 3 thế kỷ dưới 
thời Đức Xuyên Mạc Phủ. 

Trà đạo cổ là một nghệ thuật 
uống rất nổi tiếng ở Nhật. Có 
những trường đặc biệt dạy nghệ 
thuật này và liên kết những 
người yêu thích lại với nhau, 
được các đảng phái chính trị và 
những người ảnh hưởng ủng hộ. 
Nghệ thuật Trà đạo chứa trong 
mình những yếu tố cốt lõi của 
nền văn hóa truyền thống. Nó 
giúp người Nhật giữ gìn trang 
phục dân tộc, bởi lẽ mặc veston 
hay đồ Jean mà ngồi uống Trà 
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đạo là không thể hợp. Nó cũng 
góp phần giúp người Nhật giữ 
được cách trang trí nội thất dân 
tộc, thậm chí trong một căn hộ 
xây theo lối kiến trúc Âu châu 
nhất thiết vẫn có một phòng 
dành riêng cho Trà đạo. Trà 
đạo giúp cho người Nhật giữ 
gìn được phong thái ngôn ngữ 
văn học của họ, bởi lẽ hình thức 
và ngôn ngữ của một cuộc nói 
chuyện thâm giao trong Trà đạo 
không hợp với những lời đao to 
búa lớn. Sự hiểu biết về Trà đạo 
làm tăng thêm uy thế xã hội và 
là lời giới thiệu tốt nhất về con 
người Nhật Bản.

Trong quyển Zen in Japa-
nese Art, Toshimitsu Hasumi 
có viết về Trà đạo: 

“Những nguyên tắc cơ bản 
của Trà đạo (Sadō) – sự hài 
hòa, kính trọng, thanh tịnh và 
yên tĩnh – là những phản ánh 
đặc trưng của Nhật Bản đối 
với đời sống trong cảm quan 
chân chánh của lời nói. Thông 
thường, chúng cũng là những 
yếu tố rất cần thiết cho đời sống 
con người trong xã hội. Trong 
nghi thức uống trà, chúng ta 
tìm thấy trạng thái lý tưởng hóa 
của đời sống xa xưa của nhân 

loại. Hài hòa là biểu trưng cho 
sự cao quý của tâm linh”. (The 
principles of the Sadō – harmo-
ny, respect, purity, and stillness 
– are the typical Japanese reac-
tions to life in the true sense of 
the word. They are also in gen-
eral the elements necessary for 
human life in society. In the tea 
ceremony we  nd the idealized 
state of the pristine life of man-
kind. Harmony symbolizes the 
nobility of the spirit).

Ngày nay, Trà đạo không 
còn là sản phẩm độc quyền của 
Nhật nữa, nó được truyền bá 
khắp các nước, nhất là những 
nước hướng về chiều sâu tâm 
linh, dĩ nhiên cái gốc bao giờ 
vẫn hơn cái ngọn. Ngay tại Việt 
Nam, cũng có nhiều nơi biết vận 
dụng nghệ thuật này để thu hút 
thực khách. Có nhiều trà đình 
chỉ chuyên phục vụ các loại trà 
Tàu, Nhật, Hàn Quốc, v.v... và 
hiếm thấy trà móc câu B’lao ở 
đó. Cái tên ngoại quốc bao giờ 
nghe cũng khoái hơn! 

Người dân Nhật khi thưởng 
thức Trà đạo, họ chỉ uống bằng 
tâm, sự chú định của tâm có 
tính chất chủ đạo trong cuộc 
trà. Về điểm này, chúng ta thấy 
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pháp môn “Thiền trà” của Làng 
Mai do Hòa thượng Thích Nhất 
Hạnh chủ xướng có nét gì đó 
tương đồng rất lớn với Trà 
đạo. Người uống trà phải thật 
sự tĩnh tâm, thưởng thức cái vị 
của trà từ khi chưa được chế, 
thưởng thức tiếng nước reo, 
tiếng rót của nước vào tách, 
và tận hưởng hơi ấm của trà 
lan tỏa trong không gian, thẩm 
thấu vào từng cơ quan của cơ 
thể. Nâng chén trà trên hai tay, 
hát lên bài thi kệ Thiền trà: 

Chén trà trên hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây.
Uống trà như thế này thì tâm 

hồn nào chẳng thanh tĩnh, lắng 
trong. Bao sự buồn phiền, uất 
não mà cuộc đời dành cho ta 
đâu còn có cơ hội khuấy động, 
thực tại an vui đang diễn bày, 
con người chỉ có việc tiếp xúc 
với hạnh phúc mà thôi. Cho 
hay, chỉ có Thiền tông của Phật 
giáo (hay nói rõ hơn là ZEN của 
Phật giáo Nhật) mới có thể ảnh 
hưởng nên một nền văn hóa cao 
quý như thế.

Nếu có ai đã từng đến Huế, 
đi về hướng lăng Khải Định, 

bên tay phải trên đường có một 
trà đình tên là Vũ Di. Đến nơi, 
mình muốn ngồi ghế hay ngồi 
sập hay bồ đoàn tuỳ chọn. Thực 
đơn đưa ra đủ các loại trà, chọn 
cho mình một loại yêu thích, 
nghe tiếng nhạc hòa tấu nhẹ 
nhàng khi Tàu, khi Nhật, khi Ta 
(không có Tây), ta ngồi yên tĩnh, 
lắng nghe tiếng thông reo vi vu, 
thưởng thức từng ngụm từng 
ngụm, thơm ngon lạ thường. 
Cũng chỉ có những khung cảnh 
núi đồi xanh mát, không gian u 
tịch, có khi mưa phùn bay bay, 
mình ngồi như thế, uống ly trà 
như thế mới thẩm thấu được 
cái vị ngon, tâm hồn mình mới 
gần gũi được với thiên nhiên. 
Chứ có đâu, trong nhà hàng đèn 
mờ giữa chốn đô thị phồn hoa, 
nhạc Tây xập xình, mà người 
ta cũng bày ra “Trà đạo”. Cái 
này gọi là “đạo trà” thì may ra 
còn đúng. Các nhà kinh doanh 
du lịch ở Huế biết khai thác ưu 
điểm này lắm. Mấy năm gần 
đây, đi dọc các con đường ở 
ngoại ô, người ta sẽ thấy rải rác 
các nhà hàng hay quán trà theo 
lối cổ điển mọc lên, như là Vỹ 
Dạ Xưa, Nam Giao Hoài Cổ, 
Biệt Phủ Thảo Nhi, Tịnh Lâm 
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Nhi, v.v… và v.v... Nghe cái tên 
không thôi là muốn lên ngay 
sáu câu vọng cổ.

Cái chính người viết muốn 
nói ở đây rằng, uống trà cho 
thật sự ra uống trà. Xin đừng lợi 
dụng sự hào nhoáng bề ngoài 
mà làm mất đi cái phong vị thật 
sự. Trà tên gì cũng được, khi 
uống thì phải bằng tâm, biết rõ 
mình đang có mặt với chén trà, 
như vậy là có niềm vui và hạnh 
phúc. Có nhiều giai thoại liên 
quan tới uống trà, mà qua đó 
ta thấy nó không còn chỉ là để 
thưởng thức nữa, ngược lại nó 
chính là công án để luyện tâm. 
Người đọc sách Thiền, hầu như 
ai cũng biết giai thoại về thiền 
sư Triệu Châu (3):

Có vị khách Tăng đến viếng 
thăm, Triệu Châu hỏi: “Đã từng 
đến đây chưa?” Tăng đáp: “Dạ 
có”. Ông mời: “Uống trà đi!”

Một vị Tăng khác đến viếng, 
cũng câu hỏi thăm ấy, Tăng đáp: 
“Dạ chưa”. Ông mời: “Uống 
trà đi!”

Thị giả thấy thế ngạc nhiên, 
hỏi: “Bạch Hòa thượng, sao hai 
người trả lời khác nhau mà Hòa 
thượng đều nói y nhau vậy?” 
Triệu Châu bảo: “Uống trà 

đi!”
Cảnh giới của Thiền chỉ có 

như vậy, còn lăng xăng hỏi nữa 
là lạc đường mất. Chỉ cần biết 
thực tại nhiệm mầu đang là đây: 
Uống trà!

Chú thích
(1). Vinh Tây (榮西, Eisai, 

1141-1215): thuộc phái Hoàng 
Long, tông Lâm Tế (林濟, 
Rinzai), là tổ sư khai sáng tông 
Lâm Tế Nhật Bản, hiệu Minh 
Am, còn gọi là Diệp Thượng 
Phòng hay Thiên Quang Quốc 
Sư. Ông xuất gia năm 14 tuổi, 
thọ đại giới ở Tỷ Duệ Sơn, sở 
trường về Thai Mật, nhưng lại ta 
thán về sự suy vong của Thiền 
Học, nên đã hai lần nhập Tống 
cầu pháp. Vào tháng 7, ông về 
nước kiến lập Thánh Phước Tự 
ở Hakata và Kiến Nhân Tự ở 
Kyoto và bắt đầu xiển dương 
Thiền Tông. Năm 1215, ông thị 
tịch, thọ 75 tuổi. 

(2). Đạo Nguyên (道源, Do-
gen, 1200-1253): hiệu là Hy 
Huyền, là vị Tổ khai sáng Tào 
Động tông ở Nhật Bản. Ông 
học pháp ở Tỷ Duệ Sơn, sau đó 
theo hầu Vinh Tây. Năm 1223, 
ông nhập Tống cầu pháp, đến 
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1227 về nước, sáng lập Hưng 
Phước Tự ở Kyoto và bắt đầu 
hoằng pháp. Năm 1244, ông 
khai sáng Vĩnh Bình Tự để làm 
đạo tràng chuyên tu thiền Tào 
Động. Ông được Hiếu Minh 
Thiên Hoàng ban cho hiệu là 
Phật Tánh Truyền Đông Quốc 
Sư, nhụ hiệu là Thừa Dương 
Đại Sư, và tông Tào Động thì 
gọi ông là Cao Tổ. 

(3). Triệu Châu - Tùng 
Thẩm: (趙州從諗) môn hạ 
của Nam Nhạc, tên Toàn Thẩm 
người vùng Hác Hương, Tào 
Châu, tỉnh Sơn Đông. Ông họ 
Hác, lúc còn nhỏ, ông xuất gia 
ở Hỗ Thông Viện, rồi đến vùng 
Trì Dương tham yết với Nam 
Tuyền Phổ Nguyện và được 
khế ngộ. Về sau, ông còn đến 
tham bái một số danh Tăng 
đương thời như Hoàng Bá, Bảo 
Thọ, Diêm Quan, Giáp Sơn, 
v.v... và cuối cùng thê ̉ theo lời 
thỉnh cầu của đồ chúng, ông 
đến trú tại Quan Âm Viện, vùng 
Triệu Châu, thuộc tỉnh Hà Bắc 
ngày nay. Tại đây, ông đã tuyên 
dương Thiền phong độc đáo 
của mình. Phần lớn những văn 
vấn đáp cũng như dạy chúng 
của ông được lưu truyền như 

là công án. Đến  niên hiệu Càn 
Ninh nhà Đường, ông thị tịch, 
thọ 120 tuổi, đươc ban nhụ hiệu 
là Chơn Tế Đại Sư. Tác phẩm 
của ông có Triệu Châu Lục, 
Chơn Tế Đại Sư Ngữ Lục.

Tài Liệu Tham Khảo
• Toshimitsu Hasumi: Zen in 

Japanese Art. Routledge & 
Kegan Paul Ltd, London, 
1962. 

• Anh Côi biên dịch: Du Lịch 
Vòng Quanh Thế Giới - Nhật 
Bản. Nxb Thanh Niên, 2003. 

• Châm Vũ Nguyễn Văn Tần: 
Nhật Bản Tư Tưởng Sử - tập 
1&2. Phủ Quốc Vụ Khanh 
Đặc Trách Văn Hóa xuất bản, 
1972 - 1973. 

• Thích Nguyên Tâm: Mỗi Ngày 
Một Câu Chuyện Thiền. Nxb 
Tôn Giáo, 2005. 

• Thích Nguyên Tâm biên dịch: 
Phật Giáo Nhật Bổn - tập 
1&2. Hội Chấn Hưng Học 
Thuật Nhật Bổn, bản thảo.
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lật trang xuân, bụi rơi như phấn trắng
nghĩa lìa đôi, ý tưởng gãy khúc sầu
tim ráo rức, gió lao chao bờ vực
nghĩ phận người mây khói đã từ lâu!

du tử ơi! lang thang cơn mộng nhỏ!
hoa cài trăng khoe mái tóc nguyên xuân
tri thức làm chi! lập lòe đôm đốm vỡ
bụi bên chân, lý tưởng lấm đầy chân!

giục giã gọi tên nhau, lên đường, câu tri âm lận đận
ca khúc ngày vật vã mỹ từ xanh
vận hội mới, lau chau môi bập bẹ
đò qua sông rút ván cũng khôn đành

ta vốn ở rừng thiền, ăn sương và uống móc
thấy cội sim già và lau lách ốm dọc triền khe
đất mẹ trối trăn, lên hoang vu ngồi khóc
theo hơi thở sông dài, cỏ rác chẳng buồn nghe

Mộng chữ
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ý tưởng liu điu, hoa sầu đông năm trước
trắng nhân tình và thơm mới cả đồi văn
đá đứng dậy gom ngu ngơ vào ký ức
núi biết rồi, bóng núi cũng trôi lăn

thương lá cõng ngày đi, thương cây còn đội nắng
tuổi tác khói sương, sợi bạc sợi hư gầy
một giọt nước rơi biển đông vắng lặng
mật nghĩa xa nguồn hối hả nói gì đây?

em có biết đời liu điu mật ngọt
bài thơ non cao nằm ngủ cội mai già
triền lau lách con chim sâu đứng ngó
hạt cây vàng chín mọng cõi người ta

xuân tâm tưởng còn lao chao nỗi nhớ
chẳng còn chi chữ nghĩa mọt sâu cười
thả lất vất vài ý niềm cũ kỹ
đốt bóng đèn, tắt lửa, đốm tàn rơi.

thế mà vẫn lau chau trang xuân rơi phấn bụi
nằm lưu niên, lưu cửu, cửa không cài
vỗ án sách nghe kinh thư  sầu tủi
mệt mỏi đường dài, đau xốn cả tương lai
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cầm tay hư không bước đi nghe tâm hồn khô rỗng
bạn bè xưa ngủ kỹ ở bên này
tưởng tượng con thuyền còn hư vô lủng đáy
khúc trường ca hạt lệ thả dòng mây

du tử ơi! lang thang cơn mộng nhỏ
nghe điêu tàn, nghe tri ngộ mù phương
xuân nắng ấm dệt hiên thiền lổ chổ
bài thơ tặng người, mực ướt, chữ ngùi hương

lật trang xuân tình rơi như bụi phấn
nghĩa còn nguyên dù gãy khúc, lìa đôi
tim rạn nứt, vực sâu không thấy đáy
sá gì tử sinh, thân phận, kiếp mù khơi!

lật trang xuân, nghe xuân vui nét bút
chữ đầy hiên, ý tưởng nẩy mầm xanh
phủi thời gian vùi sâu miền mộng nhỏ
giọt sáng trên đầu, trăng hiện cõi phù sanh...!

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Am Mây Tía-Xuân Đinh Hợi
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VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ VÀ TRÁCH NHIỆM HAY 
CẦN PHẢI ĐẢO NGƯỢC DÒNG CHẢY VIDEO

“Hiệu quả” là gì?
Ở thế gian, từ “hiệu quả” 

thường gắn liền với khái niệm 
lợi nhuận. Hiệu quả vẫn được 
hiểu là cái có được sau khi lấy 
kết quả đã đạt trừ đi chi phí đầu 
tư. “Hiệu” trong hiệu quả là 
một bài toán trừ.

Như vậy, đặt khái niệm hiệu 
quả vào hoạt động hoằng pháp 
liệu có thích hợp? Kết quả 
hoằng pháp không phải là thứ 
có thể cân, đo, đong, đếm. Ở 
đây hoàn toàn không thể hiểu 
hiệu quả như cách hiểu thông 
thường ngoài đời.

Nhưng “Phàm làm việc gì 
cũng phải nghĩ đến hậu quả”. 
Đối với những hoạt động theo 
hướng tích cực, người ta thường 
dùng từ “kết quả”. Kết quả sẽ 
được coi là lớn hơn, tốt hơn nếu 
càng tiết kiệm được công sức 
chi phí. Ở đây, trong hoạt động 

hoằng pháp, chúng tôi muốn 
nói đến khía cạnh này: hiệu quả 
là tiết kiệm công, tiết kiệm của 
mà kết quả vẫn vậy, lại càng 
lớn hơn nữa.

Tại sao hiệu quả?
Cách đây khoảng hơn 30 

năm, một phim trường truyền 
hình cỡ trung bình và còn khá 
đơn giản như phim trường 
của Đài truyền hình Sài Gòn 
(trước 1975) được coi là tài sản 
quốc gia. Một Studio sản xuất 
chương trình truyền hình cỡ 
nhỏ như  Đài truyền hình Đắc 
Lộ, 171 Yên Đỗ, Sài Gòn được 
dòng Tên Thiên Chúa giáo đầu 
tư, có chi phí được ước tính đến 
hàng triệu USD. Lúc đó, phía 
Phật giáo có muốn đầu tư một 
đài truyền hình phục vụ hoạt 
động hoằng pháp như phía tôn 
giáo bạn đã làm là điều “không 
mơ thấy nổi”.

Khai thác công nghệ truyền hình 
phục vụ hoạt động hoằng pháp
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Thế nhưng, đến nay chi phí 
thiết bị kỹ thuật truyền hình đã 
giảm có đến hàng trăm lần. Để 
có được một trung tâm sản xuất 
chương trình truyền hình như 
Đài truyền hình Đắc Lộ (ngày 
trước làm chương trình bằng 
đen trắng, nay là bằng màu) nay 
chỉ phải đầu tư một số tiền có 
giá trị khoảng một chiếc xe hơi, 
có thể chỉ hơn 10.000 USD.

Vào những năm xây dựng 
Đài truyền hình Đắc Lộ, chi 
phí đào tạo một nhân viên kỹ 
thuật truyền hình là hàng chục 
ngàn USD. Một phần đáng kể 
nhân viên phải đưa đi đào tạo ở 
nước ngoài, số còn lại phải nhờ 
chuyên gia nước ngoài sang 
huấn luyện.

Nay, để nắm vững kỹ thuật 
quay hình, chỉ cần theo một 
khóa huấn luyện mà học phí 
chỉ khoảng 100 USD, và có thể 
ghi tên học ở nhiều nơi: các đài 
truyền hình, hãng phim, trung 
tâm nghiên cứu ứng dụng… 
Chi phí đào tạo này cũng đã 
giảm hàng trăm lần!

Giá một ấn bản ghi hình, 
ngày trước là phim nhựa, là 
video tape, nay là video cassette 
hay đĩa VCD hoặc DVD, cũng 

đã giảm có đến gần… cả ngàn 
lần. Trước năm 1975, tại dinh 
Độc Lập, Tổng thống cũng chỉ 
xem chủ yếu là phim nhựa (vì 
video tape chưa thông dụng và 
quá đắt tiền). Để sở hữu một bộ 
phim nhựa, tất nhiên, phải tốn 
vài ngàn USD là chuyện bình 
thường. Cả miền Nam ngày 
đó có lẽ chỉ có vài ba gia đình 
có thiết bị nghe nhìn như gia 
đình Tổng thống. Còn nay, một 
chương trình video ghi trên đĩa 
VCD được xe đẩy bán rong có 
giá “niêm yết” là…5000 đồng, 
tức chưa tới 1/3 USD. Một đĩa 
DVD giá bán rong là 10.000 
đồng, nhưng chứa thời lượng 
chương trình gấp 3-4 lần đĩa 
VCD.

Đến đây, đã có thể bước đầu 
giải đáp câu hỏi “tại sao hiệu 
quả?” bằng một bài toán so 
sánh. Trong khi chi phí đầu tư 
thiết bị sản xuất chương trình 
ghi hình giảm hàng trăm lần, 
chi phí ấn bản ghi hình giảm 
hàng ngàn lần, thì chi phí in một 
quyển sách hầu như vẫn không 
thay đổi trong hơn 50 năm qua 
(nếu tính giá trị bằng USD).

Hiệu quả là ở chỗ này và cơ 
hội cũng chính là ở chỗ này.
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Nếu như 30 năm trước, đặt 
vấn đề Phật giáo cần có một cơ 
sở sản xuất chương trình truyền 
hình như Đài truyền hình Đắc 
Lộ thì có thể ý tưởng đó được 
coi là… một câu nói đùa (!). 
Nhưng ngày nay, khi tín hiệu 
các buổi truyền hình của Giáo 
hội Phật giáo Phật Quang Sơn, 
và không chỉ của Phật Quang 
Sơn, hàng ngày truyền đi khắp 
thế giới bằng vệ tinh địa tĩnh, 
thì đặt lại vấn đề như trên đối 
với Phật giáo Việt Nam có thể 
nói là đã muộn.

Sự tiến bộ của khoa học 
công nghệ đã mang đến cho 
Phật giáo một phương tiện 
hết sức hữu ích (tiến bộ khoa 
học công nghệ không chỉ được 
nhìn nhận ở khía cạnh sáng tạo 
những phương tiện có nhiều 
chức năng hơn, có chất lượng 
tốt hơn, mà còn ở chi phí khai 
thác thấp hơn, dễ sử dụng hơn 
và phổ biến hơn). Nếu chúng 
ta không khai thác hoặc chậm 
khai thác, cơ hội sẽ không chờ 
chúng ta.

Hiện nay, trên kệ trưng bày 
ở phòng phát hành kinh sách 
của các chùa, đã có một góc 
trưng bày các chương trình vid-

eo Phật giáo. Nhưng tỷ lệ diện 
tích thường rất nhỏ, chỉ khoảng 
1/10 so với diện tích sách báo 
(ấn bản giấy). Đã có nhiều báo, 
tạp chí Phật giáo định kỳ, nhưng 
vẫn chưa có được ấn bản video 
Phật giáo định kỳ. Số chương 
trình video Phật giáo mà tất cả 
các chùa Việt Nam sản xuất 
trong một năm cộng lại, có thể 
không bằng số chương trình 
mà Đài truyền hình Phật Quang 
Sơn (BLTV) phát sóng trong 
vài ba ngày. Phật giáo Việt 
Nam chúng ta đã chậm với cơ 
hội, nếu nhìn từ những người 
có trách nhiệm hoằng pháp.

Trách nhiệm trước thời cơ
Vấn đề trách nhiệm càng 

phải được đặt ra ở đây khi khảo 
sát lãnh vực truyền hình từ phía 
đầu thu. Nếu cách đây khoảng 
20 năm, TV màu là một tài sản 
thể hiện sự giàu có, thì đến 
nay có thể nói, hầu như không 
có gia đình Việt Nam nào mà 
không có TV. Có thể có nhiều 
gia đình, mà những thành viên, 
vì sinh kế mà không có thời 
gian đọc sách, đọc báo, nhưng 
TV trong mỗi gia đình thì chắc 
chắn phải hoạt động ít nhất vài 
giờ/ngày, không dùng để xem 
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đài thì cũng xem băng, dĩa. Đó 
là điều rất dễ nhất trí mà không 
cần viện dẫn những thống kê 
phức tạp. Hiệu quả cũng là ở 
chỗ này. Hiện nay, truyền hình 
rõ ràng là có tác động đến đời 
sống tinh thần mạnh hơn sách 
báo. Nó phổ thông hơn sách 
báo, rẻ tiền hơn sách báo, dễ 
dàng tiếp thụ hơn so với sách 
báo. Nếu không đưa được 
những chương trình video Phật 
giáo lên màn ảnh nhỏ mỗi gia 
đình (trước mắt là bằng phương 
tiện băng, dĩa) thì về lâu dài, tổn 
thất đối với sự nghiệp hoằng 
pháp là không thể bù đắp nổi. 
Chúng ta sẽ đánh mất những 
kết quả mà Phật giáo các nước 
bạn đang có. Các vị Tăng sĩ Đài 
Loan đang dùng truyền hình để 
“Tịnh độ hóa” đời sống tinh 
thần công chúng, và đã bước 
đầu đạt kết quả. Trong khi đó, 
tại Việt Nam, truyền hình vẫn 
được xem là một loại đường 
ống để những cặn bã của cuộc 
đời chảy ngược vào nhà chùa 
(trong Pháp luân số 31, có một 
câu chuyện rất đáng suy nghĩ, 
là việc chiếc TV bị đập trong 
chuyện “Ôi Tivi, sinh mi làm 
chi” vì các điệu dùng TV xem 

phim “ngoài luồng”).
Đặt vấn đề hiệu quả, chúng 

tôi không chỉ nói đến chuyện 
được mất, hơn kém, mà còn 
nhấn mạnh đến việc phải tạo 
ra một “hiệu thế”. Tức là, phải 
làm sao dòng chảy video chảy 
từ nhà chùa vào cuộc sống, chứ 
không phải chảy từ thế tục vào 
nhà chùa. Việc không ý thức 
được hiệu quả của truyền hình 
đối với hoạt động hoằng pháp 
đã tạo ra một hiệu thế văn hóa 
tiêu cực, kết quả là chiếc TV 
trong chùa phải bị đập vì dòng 
chảy ngược đó và các điệu 
than vãn: “Ôi Tivi, sinh mi làm 
chi?”.

Câu trả lời của tương lai phải 
là TV “sinh ra” để chiếu các 
chương trình thuyết pháp, hành 
lễ, Phật nhạc, v.v... Và trong các 
chùa, điểm phát hành kinh sách 
sẽ được bổ sung để thành điểm 
phát hành kinh sách và video 
Phật giáo, tạo thành một dòng 
chảy văn hóa tích cực đúng 
hướng. Như vậy, vấn đề còn lại 
là trách nhiệm của những người 
làm công tác hoằng pháp.

• MINH THẠNH
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Gần đây, có một số Phật tử 
đến chùa hỏi về nguồn gốc 

và ý nghĩa của chuông trống, là 
pháp khí hay pháp cụ? Câu hỏi 
tuy đơn giản nhưng lại là điều 
thiếu sót đối với các tín đồ Phật 
giáo. Một người Phật tử đến 
chùa, tụng kinh, lễ Phật, lạy sám, 
đánh chuông, gõ mõ mà không 
biết rõ nguồn gốc và ý nghĩa của 
nó, thì thử nghĩ sẽ như thế nào? 
Vì vậy, người viết chia sẻ một 
số thông tin đã được tìm hiểu 
để giúp cho quý vị cùng tham 
khảo. 

Trong Phật giáo, chuông, 
trống, mõ, bảng, khánh, v.v… 
được gọi là những pháp khí. 
Những pháp khí này thường 
dùng trong các buổi lễ, mỗi pháp 
khí đều có cách sử dụng riêng, 
và tất nhiên mang một ý nghĩa 
riêng. Chúng là những phần 
không thể thiếu trong nếp sống 
sinh hoạt của thiền môn. Những 
pháp khí đó có công năng thức 
tỉnh khả tính tâm linh của người 
nghe, hướng người nghe quay 

Nguồn gốc 
và ý nghĩa 

của Chuông 
Trống

• Quốc Bảo
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về với đời sống tỉnh thức thực 
tại, nhận diện ra tâm rong ruổi 
và hạnh phúc tiềm tàng nơi bản 
thân mình, quy hướng xây dựng 
cuộc sống an vui. Tiếng chuông 
u minh trầm hùng được đánh 
lên trong những đêm thanh vắng 
có ý nghĩa là phá tan màn đêm 
phủ trùm u ám, cùng lúc dập tắt 
những tâm hồn vướng đọng ưu 
phiền giữa bến mộng bờ mê, 
thức tỉnh những hồn linh đang 
vất vưởng chưa có ngõ quay về. 
Tiếng trống bát-nhã điểm canh, 
mỗi khi vang lên từng hồi gây 
chấn động cả tam thiên đại thiên 
thế giới như thúc giục những 
kẻ cùng tử bỏ mê về giác, rung 
động chiều sâu tâm thức của tất 
cả các oan hồn đang vất vưởng, 
khiến họ hồi tâm thị ngạn. Theo 
thường lệ, chuông trống bát-
nhã là chỉ cho cái chuông lớn 
và trống lớn. Mỗi khi đi vào 
chùa, chúng ta thấy ở mặt tiền 
có chuông trống bát-nhã rất lớn 
được đặt nằm hai bên theo cách 
“tả chung, hữu cổ”, nghĩa là 
bên trái đặt chuông bên phải đặt 
trống. Có nhiều chùa xây tháp 
an trí chuông và trống, thường 
gọi là lầu chuông trống.

Vậy chuông trống có nguồn 
gốc từ đâu? Và có ý nghĩa như 
thế nào?

Trong kinh Tăng nhất A-hàm 
có chép: “Mỗi khi nghe tiếng 
chuông chùa ngân lên, thì những 
hình phạt trong các ác đạo tạm 
thời dừng nghỉ, chúng sanh nào 
đang chịu những hình phạt ấy 
cũng được tạm thời an vui”. 
Trong truyện Cảm thông cũng 
có chép rằng: “Thuở đức Phật 
Câu-lưu-tôn, tại viện Tu-da-la, 
xứ Càn Trúc, có tạo một quả 
chuông bằng đá xanh, thường 
đánh vào những lúc mặt trời vừa 
mọc. Khi tiếng chuông ấy ngân 
lên thì trong ánh sáng mặt trời 
có các vị hóa Phật hiện ra, diễn 
nói 12 bộ kinh, làm cho người 
nghe chứng được thánh quả 
không kể xiết”. Đó là những tư 
liệu hiện tồn lưu trong kinh điển. 
Ngoài ra còn có nhiều nguồn tư 
liệu khác trình bày về việc kiến 
tạo chuông trống, nhưng vẫn 
chưa đủ khả năng để thẩm định 
chuông trống có mặt ở Tu viện 
từ lúc nào? Vì vậy, ở đây chúng 
ta chỉ có thể dựa vào một số tư 
liệu hiện còn lưu lại trong các 
sách vở để hiểu rõ nguồn gốc 
chuông trống xuất phát từ đâu.

Theo Đại chính tân tu đại 
tạng kinh, quyển Quảng hoằng 
minh tập ghi rằng: Vào thời Lục 
Triều (420 - 479) đã có nhiều 
lầu chuông. Năm Thiên Hòa thứ 
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5 (566) đời Bắc Châu, bài Nhị 
giáo chung minh được khắc trên 
ba đại hồng chung lớn nhất thời 
bấy giờ. Hai trong 3 cái này được 
đúc vào năm 570 và 665 TL. 
Còn cuốn Cao Tăng truyện thì 
ghi năm thứ 5 đời nhà Tùy (609), 
ngài Trí Hưng nhận trách nhiệm 
đúc chuông tại chùa Thiền Định 
ở kinh đô Trường An. Từ đó 
về sau, phong trào đúc chuông 
ở Bắc Châu không ngừng phát 
triển. Họ đúc chuông để an trí 
trong các tự viện. Lại nữa, theo 
truyền thuyết vào đời vua Lương 
Võ Đế, để cầu nguyện cho các 
thần thức oan hồn đang bị đọa 
lạc trong địa ngục, Hòa thượng 
Chí Công đã khởi xướng và đệ 
trình lên vua Lương Võ Đế xin 
đúc hồng chung. Thêm vào đó, 
trong bộ Bách Trượng thanh 
quy, quyển thứ 87, trang 68 
cũng có đoạn dẫn tích Hiếu Cao 
hoàng đế đời nhà Ðường, nhân 
vì nghe lời sàm tấu của Tống 
Tề Khư, giết lầm kẻ tôi trung 
tên là Hòa Châu, nên khi chết 
bị đọa vào địa ngục. Một hôm, 
có người bị bạo tử, sau khi chết 
thần thức di chuyển lạc vào địa 
ngục ấy, thấy một tội nhân đang 
bị gông cùm kìm kẹp, bị đánh 
đập rất khổ sở, hỏi ra mới biết là 
vua Hiếu Cao đời nhà Ðường. 

Vua gọi người ấy nhờ  nói giùm 
với Hậu chúa rằng, hãy vì nhà 
vua mà đúc chuông cúng dường 
và làm việc phước thiện. Sau 
khi trở lại trần thế, người bạo 
tử ấy liền bái yết với Hậu chúa 
và chuyển lời nhắn nhủ của vua 
Hiếu Cao. Nghe vậy, Hậu chúa 
liền thân hành đến chùa Thanh 
Lương phát nguyện đúc một quả 
chuông để cúng dường và cầu 
siêu cho Hiếu Cao hoàng đế. 

Vào thời Phật còn tại thế, 
Ngài đã dùng tiếng chuông để 
khai ngộ cho vị đệ tử đa văn 
đệ nhất là Tôn giả A-nan trong 
bảy lần gạn tâm hiểu rõ lý viên 
thường. Nhờ thế mà chúng ta 
cũng có thể hiểu thêm rằng, 
chuông đã có từ thời đức Phật. 
Theo sự khảo cứu của các nhà 
khảo cổ học, thì chuông được sử 
dụng rất lâu ở Ấn Độ, đa số được 
sử dụng trong các cung đình và 
hiện nay vẫn còn lưu lại khắc 
chạm trong các phù điêu cổ. 
Không những ở Ấn Độ mà ngay 
cả các nước lân cận chịu ảnh 
hưởng của nền văn hóa tư tưởng 
Ấn Ðộ như Tích Lan, Miến 
Ðiện cũng sử dụng chuông, và 
sau này cả trống nữa, để biểu 
hiện lòng thành của người cầu 
nguyện, và đặc biệt dùng khi 
chấm dứt một khóa lễ. Chúng 
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ta cũng thường thấy trong các 
phim chiếu về Tây Tạng, các 
vị Lạt-ma đi đâu cũng thường 
dùng các cây gậy có chuông 
rung. Và mỗi khi niệm chú, họ 
thường quay chuông, nghĩ rằng 
nhờ sức quay chuông của họ mà 
các câu thần chú sẽ đi muôn nơi 
vạn hướng, làm vơi bớt nỗi đau 
khổ của cuộc đời. Cho nên trong 
các lễ hội lớn ở Tây Tạng, chúng 
ta bắt gặp rất nhiều loại chuông 
cầm tay cho tín đồ trì niệm và cả 
những quả chuông rất lớn để tín 
đồ quay trong lúc làm lễ.  

Người xưa sử dụng chuông 
với quan niệm rằng, âm thanh 
của chuông mỗi khi phát ra nó 
biểu trưng cho sức mạnh sáng 
tạo. Hình dáng của chuông xuất 
phát từ hình tượng của vòm trời. 
Bởi, trời là trên tất cả nên người 
ta đã đúc chuông theo hình vòm 
trời, và nghĩ rằng điều đó sẽ đem 
đến cho họ một sự mầu nhiệm 
nào đó. 

Theo sự phân định chung, 
có ba loại chuông thường được 
dùng trong các chùa như sau:

Loại chuông thứ nhất là 
Đại hồng chung hay còn gọi là 
chuông U Minh, đại chung, hoa 
chung, hoặc cự chung. Chuông 
này được đúc bằng đồng, tùy 
theo sự thích nghi của mỗi chùa 

mà có kích thước khác nhau. 
Thông thường, một cái chuông 
thường có chiều cao khoảng 
1.5m, đường kính rộng khoảng 
6 tấc. Loại chuông này treo ở lầu 
chuông, mục đích thỉnh chuông 
là để chiêu tập đại chúng hoặc 
báo giờ sớm tối. Chuông này 
thường đánh vào những lúc đầu 
hôm và cuối đêm. Ðánh vào đầu 
hôm có ý nghĩa là nhắc nhở cơn 
vô thường rất nhanh chóng với 
mọi người, đánh vào lúc cuối 
đêm có ý nghĩa thức tỉnh mọi 
người tinh tấn tu hành để mau 
vượt ra ngoài vòng luân hồi khổ 
đau. Người đánh chuông này 
thường thực hiện theo lối đánh 
108 tiếng, tiêu biểu cho 108 
phiền não sẵn có trong thân tâm 
rơi rụng và nhẹ bớt. 

Loại chuông thứ hai là Bảo 
chúng chung. Bảo chúng chung 
này còn gọi là Tăng đường 
chung, tức là loại chuông dùng 
để báo hiệu đại chúng tập họp 
trong những thời  họp  chúng  
hay  cung  nghinh  chư Tăng 
khi tổ chức buổi lễ long trọng, 
như đăng đàn thọ giới, lễ khánh 
thành chùa, thọ trai, và các khóa 
lễ khác trong tự viện.

Loại chuông thứ ba là Gia 
trì chung (chuông gia trì). Loại 
chuông này thường đánh trong 
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các buổi tụng kinh lễ Phật, nhằm 
báo hiệu cho đại chúng biết 
dừng và tụng vào lúc nào, để 
cho những người tụng kinh, lễ 
Phật có được sự nhịp nhàng, hài 
hòa; hướng người tụng chuyên 
tâm vào một đối tượng, nhờ đó 
tâm được định, do tâm định mà 
trí huệ phát sanh, đem lại hạnh 
phúc an lạc. Chuông này chỉ lớn 
bằng ½ chuông u minh nên gọi 
là bán chung, cũng được gọi là 
hoán chung hoặc tiểu chung. Nó 
được đúc bằng đồng. Cái lớn 
nhất cao khoảng 6 đến 8 tấc, 
thường để phía bên trái bàn thờ 
Phật, từ ngoài nhìn vào. 

Tùy vào mỗi tông phái, mỗi 
địa phương mà quy định cách 
đánh chuông khác nhau. Thông 
thường, bắt đầu thường thỉnh 3 
tiếng và kết thúc đánh nhanh 2 
tiếng, hoặc 3 hồi 9 tiếng dành 
cho các loại chuông nhỏ khi tụng 
kinh. Số lượng tiếng thường tùy 
thuộc vào quan điểm của mỗi 
người, và cách đánh cũng khác 
nhau. Có lúc 18 tiếng, 36 tiếng 
hay 108 tiếng. Dù cách đánh có 
khác nhau đi chăng nữa nhưng 
không ngoài mục đích là giúp 
cho hành giả hướng tâm trở về 
với chính mình và sống chánh 
niệm tỉnh giác ngay trong hiện 
tại, không để tâm rong ruổi bên 

ngoài. 
Chúng ta thường nghe câu 

nói: “Chuông hôm mõ sớm”.
Nghĩa là đầu hôm đánh chuông, 
buổi sáng đánh mõ. Ở nông 
thôn, người dân dựa vào tiếng 
chuông sáng để thức dậy và ra 
đồng làm việc. Tiếng chuông 
ấy là thời hiệu của người dân 
lao động. Còn ở thành thị nếp 
sống khác xa với nông thôn, 
nên tiếng chuông cũng tùy theo 
nếp sống mà có sự thay đổi cho 
thích hợp. Cuộc sống ở thành 
thị, con người luôn sống trong 
vội vã chạy đua, chật hẹp thời 
gian nên thời chuông sáng nhiều 
chùa không thực hiện được, 
thay vì tiếng chuông làm “phiền 
não nhẹ, trí huệ lớn, Bồ-đề sanh, 
lìa địa ngục, vượt hầm lửa” thì 
lại làm lòng người phiền muộn 
sau khi thức giấc. Tiếng chuông 
thành thị không còn là thời hiệu 
tỉnh thức như nông thôn, tiếng 
chuông chỉ là thời hiệu cho biết 
các lễ hội sẽ tổ chức ở chùa mà 
thôi.  

Ở trên chúng ta đã tìm hiểu về 
xuất xứ và ý nghĩa của chuông. 
Còn trống thì sao? Trong kinh 
Lăng Nghiêm, đức Phật dạy Tôn 
giả A-nan: “Nầy A-nan, ông có 
thường nghe tiếng trống mỗi khi 
dọn cơm xong và tiếng chuông 
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mỗi khi nhóm họp đại chúng 
trong tịnh xá Kỳ-đà này không? 
tiếng chuông tiếng trống ấy nối 
tiếp nhau không dứt, vậy theo 
ông tiếng chuông tiếng trống 
ấy khi ông nghe được là vì nó 
tự bay đến bên tai ông hay tai 
của ông đến nơi chỗ phát sanh 
ra tiếng ấy?”. Trong kinh Kim 
quang minh, ghi lại sự tích Tín 
Tướng Bồ-tát nằm mộng thấy 
một cái trống được làm bằng 
vàng lớn chiếu ra nhiều màu 
hào quang sáng rực rỡ như mặt 
trời. Trong hào quang đó có rất 
nhiều đức Phật đang ngồi trên 
đài sen lưu ly đặt dưới những 
gốc cây báu, chung quanh quý 
Ngài có trăm nghìn ức các vị đại 
đệ tử ngồi chăm chú nghe Pháp. 
Lúc ấy, có một người giống như 
đạo sĩ Bà-la-môn đang cầm dùi 
đánh trống. Tiếng trống vang 
rền chấn động nghe như lời kinh 
sám hối. Khi tỉnh mộng, Bồ-tát 
đem việc này trình lên đức Thế 
Tôn và được Ngài ấn chứng trở 
lại. Qua những sự tích đó chúng 
ta thấy rằng, trống đã có từ thời 
đức Phật, song hành với chuông. 
Thậm chí còn được đức Phật 
dùng nó để tập họp chúng Tăng 
bố-tát, nghe Pháp, hội họp… 

Căn cứ ở phương diện thế 
gian để xét thì trống có nhiều 

loại. Trống là một trong những 
loại nhạc khí, thường làm bằng 
đá, cây, đồng, v.v… Người Ấn 
Ðộ thời xưa dùng nó để báo thời 
gian, cảnh báo. Ở Trung Quốc 
thời xưa, dùng nó trong các dịp 
lễ, vũ hội, hay ra trận, v.v… Tùy 
theo mỗi loại hình khác nhau 
mà có to, nhỏ, treo hoặc để trên 
giá. 

Trống được chia làm ba loại. 
Trống to gọi là trống đại. 

Trống nhỏ gọi là trống tiểu. 
Trống treo để đánh gọi là trống 
treo. Trống tiểu còn gọi là trống 
kinh. Loại trống này đánh trong 
lúc tán tụng nghi lễ khai kinh, 
cầu an, cầu siêu... Sau này 
người xưa tiến thêm một bước 
nữa là phối hợp nhịp điệu, âm 
thanh của tiếng trống hòa cùng 
những lời tán tụng, phổ thành 
nhạc điệu, gọi là “kỹ nhạc cúng 
dường, trang nghiêm đạo tràng”. 
Còn trống đại là loại trống lớn 
thường đánh vào các dịp đầu 
hôm, đánh chung với chuông U 
Minh, theo thể thức “Tam luân 
cửu chuyển”, vì tiếng trống 
tượng trưng cho Chánh pháp. 
Chúng sanh một khi nghe tiếng 
trống chuyển, tức là đang nghe 
tiếng chuyển Chánh pháp thì 
nghiệp chướng sẽ tiêu trừ và các 
loài đang sống trong các cõi dữ 
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được thoát ly sanh tử luân hồi. 
Tùy theo mỗi lễ nghi khác nhau 
mà tiếng trống cũng đánh khác 
nhau. Ví dụ như khi lên chánh 
điện thuyết pháp, thì đánh ba 
hồi để triệu tập Tăng chúng, gọi 
là trống phổ cáo và khi khai kinh 
rước xá-lợi thì đánh trống theo 
thể thức bài “Bát-nhã hội” mà 
thời nay thường gọi là chuông 
trống bát-nhã.

Đến nay, việc sử dụng trống 
ở trong chùa vẫn chưa biết trống 
có từ thời nào, vì không có một 
tư liệu nào ghi rõ về nguồn gốc 
hay xuất xứ của nó. Người ta 
chỉ biết rằng trống đã được 
dùng vào thời đức Phật. Sau khi 
Phật giáo truyền sang các nước 
phương Đông, đặc biệt là Trung 
Quốc thì trống đã được đem ra 
sử dụng trong các lễ nghi Phật 
giáo từ thời Đường Hiến Tông 
vào năm 820. Điều đó xác thực 
rằng trống có thể đã có vào năm 
820 TL ở Trung Quốc. Ngày 
nay, chúng ta thấy trong các 
nghi lễ ở miền Trung và miền 
Nam, quý Thầy thường dùng 
loại trống nhỏ để hỗ trợ trong 
lúc tán tụng, thường gọi là trống 
cơm. Loại trống này cũng có thể 
gọi là pháp khí. Trong cách thức 
đánh trống cũng có nhiều điểm 
không giống nhau giữa các miền 

nhưng ý nghĩa của cách đánh lại 
có những điểm tương đồng giải 
thích biểu trưng. Ví dụ như trong 
khi đánh trống bát-nhã thì đánh 
2 tiếng biểu thị cho Nhị đế dung 
thông; 3 tiếng tiếp tượng trưng 
cho sự quy y Tam bảo, hay dứt 
trừ tham, sân, si; 7 tiếng sau đó 
là tượng trưng cho Bát nhã hội 
thỉnh Phật thượng đường, tức là 
tác pháp thỉnh Phật thăng tòa và 
chứng minh; và cuối cùng đánh 
dứt 4 tiếng tượng trưng cho 
chứng nhập Tứ đế....

Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu 
sơ lược qua nguồn gốc và ý 
nghĩa của chuông trống bát-nhã 
ở trong chùa. Ngoài ra, chúng 
ta cũng cần nên tìm hiểu về các 
pháp khí, pháp cụ khác. Một 
khi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của 
từng pháp khí, pháp cụ, cách sử 
dụng… chúng sẽ giúp chúng 
ta dễ dàng áp dụng và hành trì 
trong các nghi thức Phật giáo.■

Tài liệu tham khảo
- Nghi lễ Phật giáo, Thích Nguyên 
Trạch biên soạn
- Pháp Khí và Pháp phục, Thích Tín 
Nghĩa
- Phật Quang Đại Từ Điển
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Kính tặng: Cố thi sĩ Bùi Giáng

Cháy vần nắng, ngợp vần mưa
Lai… rai… cồn-lá-hoa-đùa-sương-trăng
Trăm năm thưa với người rằng:
Vạn vần ấy, chỉ một vần nhân sinh?

Hoàng hôn tắt, mở bình minh
Thu vàng se ấm tro tình hạ xa.

Mắt xanh thắm phố la cà
Nghêu ngao nhảy múa mà hoa bướm sầu
Điên chơi cho bớt điên đầu*
Rong rêu vì nhớ lúc ngồi lặng im.

Ai vui? Ai khóc? Ai tìm?
Người như tăm cá, bóng chim cuối đèo

Bao lần trừng mắt trong veo
Một lần như thế… chim kêu bỏ cành
Bay xa khuất phía trời xanh
Như sương ngậm bóng trăng thanh - vỡ rồi!

Độc hành một cõi, người ơi!
Bước chân không dấu, ngỏ mời xưa sau.

• Trần Huệ Hiền
(*) Điên chơi cho bớt điên đầu
Điên đầu cho bớt điên rầu rĩ chơi (thơ Bùi Giáng)

Một vần nhân sinh
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Kính thưa quí vị và các bạn, 
Thành đạo và Đản sanh là hai sự 
kiện mang nhiều ý nghĩa trong 
lịch sử đức Phật Thích-ca mà 
người huynh trưởng GĐPT phải 
dạy cho các em của mình trong 
chương trình Phật pháp của 
ngành Thiếu và ngành Oanh.

Tài liệu để giảng bài thì không 
thiếu nhưng nói làm sao cho các 
em hiểu anh chị trưởng muốn 
truyền đạt cái gì, áp dụng như 
thế nào vào đời sống hằng ngày, 
v.v... mới là quan trọng. Ngoài 
ra, người anh trưởng, người chị 
trưởng đó phải có “ngôn ngữ” 
hợp thời đại, giản dị và dễ hiểu 

chừng nào thì quí chừng đó 
chứ không phải đem tài liệu 
“nguyên xi” ra trao cho các 
em! Phật pháp không bao giờ 
cũ nhưng phương pháp giảng 
dạy, truyền đạt, mỗi người một 
kiểu, miễn sao nội dung truyền 
đạt phải giống nhau, không mâu 
thuẫn với nhau là được rồi. Mặc 
dù mỗi Miền, thậm chí mỗi 
Đơn vị có những huynh trưởng 
ý kiến khác nhau, nhìn những 
sự kiện Đản sanh, Thành đạo, 
Nhập diệt… khác nhau, nhưng 
khi dạy về nội dung, về ý nghĩa, 
về những bài học áp dụng cho 
đoàn viên GĐPT thì nếu không 
phải giống nhau hoàn toàn cũng 
phải giống nhau ở những điểm 
chính và nhất là không có điểm 
nào mâu thuẫn nhau.

Chính vì điều này, huynh 
trưởng thường trao đổi, chia 
sẻ với nhau về quan điểm, về 
phương pháp truyền đạt… về 
suy nghĩ của các em đối với 
ngày Đản sanh, ngày Thành đạo, 
ngày đức Phật nhập Niết-bàn… 
Nói cách khác, các anh chị phải 
nắm được cách nhìn, lối suy 
nghĩ… của các em, phải biết 
Thành đạo trong mắt các em là 
như thế nào và phải nói làm sao 
để liên hệ những sự kiện ấy vào 
cuộc sống trước mặt, v.v…

trong mắt em

THÀNH ĐẠO
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Xin mời quý vị cùng theo dõi 
cuộc hội thoại giữa các huynh 
trưởng trẻ quen thuộc A, B, C, 
D, E (những Huynh trưởng đang 
cầm Đoàn và dạy Phật pháp cho 
đoàn sinh) trong đề tài Thành 
đạo.

A: Xin chào mọi người, lại 
sắp đến Thành đạo rồi, sắp phải 
tổ chức thi vựợt bậc cho các em 
rồi! 

B: Đúng vậy! Và phải nói 
chuyện với các em về ngày 
Thành đạo đây.

C: À, thì ra bạn đang lo về 
câu chuyện dưới cờ cho tuần 
này đó hả? 

D: Các anh / chị thì sướng 
rồi vì các em ngành Thanh và 
ngành Thiếu dù sao cũng đã 
hiểu được phần nào từ “Thành 
đạo”, chứ các em Oanh vũ của 
em không biết Ất Giáp gì hết 
mới khổ chứ!

E: Các em không hiểu rành 
rẽ tiếng Việt thôi chứ cũng hiểu 
chút chút chứ bộ, và chúng ta 
đừng giảng về Thành đạo mà 
nên kể chuyện cho các em nghe 
trước, những chuyện giống như 
“chuyện đời xưa” vậy. 

A: Phải đó, bạn E hãy kể 
cho chúng mình nghe là bạn đã 
“dẫn” các em vào “truyện Thành 
đạo” như thế nào? 

B: Và bạn không biến đức 
Phật Thích-ca thành nhân vật 
thần thoại đấy chứ? 

E: Dạ, không! Em kể chuyện 
thái tử Tất-đạt-đa (Siddhatta) 
năm lên 9 tuổi đi dự lễ Cày 
Ruộng đầu năm cùng với vua 
cha và hoàng hậu và cũng là 
Dì của thái tử. Đối với trẻ con, 
những lễ nghi này thật chán, 
nhưng thái tử không chạy đi nô 
đùa như những trẻ khác mà một 
mình đến dưới một cây hồng táo 
(a rose-apple tree) ở một nơi rất 
yên tĩnh. Ở đó, thái tử đã ngồi 
thiền định. Khi những người lớn 
đi tìm và khám phá ra thái tử, 
họ đều kinh ngạc nhìn đứa trẻ 9 
tuổi đang ngồi kiết già và đắm 
chìm trong sự trầm tư, không 
để ý đến những gì đang xảy ra 
quanh mình… Đó quả thật là 
hình ảnh của một cậu bé trẻ tuổi 
nhưng già dặn về trí tuệ khiến 
cho mọi người phải kính nể.

D: Tại sao bạn lại kể chuyện 
này cho các em? 

C: Vì câu chuyện này là một 
biến cố rất đặc biệt xảy ra trong 
tuổi thơ của thái tử và chính 
kinh nghiệm này về sau trên con 
đuờng tìm Đạo, được coi như là 
cái chìa khóa cho sự kiện Thành 
đạo của đức Phật  (a very re-
markable incident took place in 
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his childhood. It was an unprec-
edented spiritual experience, 
which, later, during his search 
after truth, served as a key to his 
enlightenment). 

E: Dạ, đúng vậy, hơn nữa em 
muốn cho các em biết  medi-
tation là gì. Đối với con nít 8, 
9 tuổi, các em vẫn có thể ngồi 
thiền, suy nghiệm về những 
điều mắt thấy tai nghe đã kích 
thích trí óc các em hay những 
điều lạ mắt lạ tai v.v... như thái 
tử Siddhatta hồi còn bé vậy. Từ 
đó, em nói luôn tại sao GĐPT 
tập cho các em ngồi thiền trước 
hay sau buổi lễ Phật, tại sao tập 
ăn cơm chánh niệm, v.v... 

B: Phải rồi, trong phim “The 
Little Buddha” cũng có nhắc 
đến việc này. Các bạn có cho 
các em xem phim này không? 

D: Dạ có, các em rất thích 
xem phim này vì phim nói tiếng 
Anh nên các em hiểu rất nhanh, 
dễ thu hút các em học Phật 
pháp. 

A: Rồi từ việc này, kể cho 
các em nghe về 49 ngày trước 
khi Thành đạo, đức Phật đã ngồi 
thiền định như thế nào hả? 

E: Dạ, em còn kể sự việc 
Ngài tu khổ hạnh rồi bị ngất 
xỉu, gặp nàng Tu-xà-đa (Sujata) 
dâng bát sữa… nữa chứ! 

C: Và bạn lại cho các em coi 
phim “The Little Buddha” với 
cái cảnh thái tử Tất-đạt-đa lúc 
bấy giờ là một vị Sa-môn chiến 
đấu với ma vương và sau đó 
chiến thắng ma vương nữa phải 
không? 

D: Dạ, chỉ nhờ xem phim 
như vậy các em mới hiểu được 
“ma” là cái gì để phân biệt với 
“ghost” vì trong TV cũng có 
chiếu phim ma. Nếu không thì 
rất khó giảng cho các em hiểu 
ma chính trong tâm mình là như 
thế nào!!  Phim “The Little Bud-
dha” cũng có nói 10 đạo quân 
của ma vương và các em còn 
hiểu được nghĩa chữ enlighten-
ment với trí óc non nớt của mình 
nữa! Đó là “Ignorance was dis-
pelled, and wisdom arose, dark-
ness vanished, and light arose”; 
từ đó các em nhớ được đức Phật 
Thành đạo vào buổi sáng sớm, 
khi sao mai vừa mọc, khi bóng 
đêm bị xua tan bởi ánh sáng ban 
ngày, hay nói theo danh từ Phật 
pháp của người lớn thì khi bóng 
tối của vô minh bị tan biến đi vì 
ánh sáng của trí tuệ đã đến.

B: Các bạn có dạy cho các 
em biết tên của những “con ma” 
trong đạo quân của ma vương 
không? 

E: Dạ, không dạy cũng không 
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được! Các em đã nghe trong 
phim rồi là hỏi lại và có mấy em 
còn nhớ được nữa! Nhưng có 
vài chữ mình phải giảng nghĩa, 
cho ví dụ các em mới hiểu được 
mặc dù đã gọi tên 10 đạo quân 
của ma vương bằng English rồi 
đó anh! 

D: Đúng vậy, chúng em nhắc 
lại cho các em nghe nguyên văn 
lời đức Phật nói với ma vương 
về 10 đạo quân của nó: Sense-
desire are your  rst army. The 
second called aversion of the 
holy life. The third is hunger and 
thirst. The fourth is called crav-
ing. The  fth is sloth and torpor. 
The sixth is called fear. The sev-
enth is doubt and the eighth is 
detraction and obstinacy. The 
ninth is gain, praise, and honor, 
and that ill-gotten fame. The 
tenth is the extolling of oneself 
and contempt for others.

A: Phải rồi, đối với các em 
Oanh Vũ, và ngay cả Thiếu nam 
Thiếu nữ, chúng ta nói “crav-
ing” các em hiểu ngay, còn nói 
“ái dục” thì các em chẳng hiểu 
gì cả!! ☺ ☺!! Với ngành Thiếu, 
bạn C có cho các em coi phim 
để giảng về Thành đạo không? 
Thành đạo trong mắt các em là 
như thế nào? 

C: Các em ngành Thiếu xem 

phim đó cũng hiểu nhiều hơn 
nhưng lại chú ý và bị thu hút  
bởi  câu  chuyện tái sinh (rein-
carnation) nhiều hơn. Còn học 
lịch sử đức Phật Thích-ca thì 
các em thích đoạn thái tử thi 
bắn cung, đua ngựa… và chiếm 
được người đẹp  Yashodara 
(Da-du-đà-la); và các em Thiếu 
nữ thì thích cuộc thi hoa hậu ở 
đoạn thái tử Siddhatta gặp Công 
chúa Yashodara!

B: Các em cũng thích hát 
những bài “Đêm Thành Đạo” 
hay “Xuất Gia” và hỏi ý nghĩa 
của những câu như: “Ngài hãy 
chọn đường đi…” hay “thôi em 
ơi ta thề lìa ngôi báu tìm chân 
lý” và “nguyện từ nay dấn thân 
trong cát bụi tìm đạo thiêng”…, 
nhưng khi dịch ra English thì 
các em hiểu liền, anh à! 

A: Tóm lại, muốn dạy Phật 
pháp cho các em nói chung, dạy 
về ngày Thành đạo nói riêng, 
chúng ta phải biết trong mắt 
các em và trong óc các em của 
chúng ta thấy gì, nghĩ gì, nghĩ 
như thế nào… để tìm cách dẫn 
vào bài dạy cho hấp dẫn, để các 
em tiếp thu dễ dàng. Nếu cộng 
thêm được “học mà chơi, chơi 
mà học” nữa thì càng quí! Còn 
về phần chúng ta, bạn E thử nói 
cho anh chị em biết bạn nhìn 
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ngày Thành đạo như thế nào? 
E: Em thì thấy ý nghĩa lớn 

nhất của sự kiện Thành đạo là ở 
trong câu mô tả đức Phật mà em 
được học từ các anh chị hồi còn 
ở bậc Sơ thiện; đó là: “He was 
not born a Buddha, but became 
a Buddha by his own efforts. 
Before his own enlightenment 
he was called Bodhisatta which 
means one who is aspiring to at-
tain Buddhahood.” (Ngài sinh 
ra không phải là một đức Phật 
nhưng bằng những nỗ lực của 
tự thân Ngài đã trở thành một 
vị Phật. Trước khi Thành đạo, 
Ngài được gọi là Bồ-tát, có 
nghĩa là người muốn đạt đến 
quả vị Phật). Như vậy anh chị 
em chúng ta đều có thể thành 
Phật trong một tương lai gần 
hay xa tùy những nỗ lực của tự 
thân nhiều hay ít.

D: Còn em thì em nhớ đã 
được học rằng Thành đạo là 
sự chấm dứt tham ái và chấp 
thủ, là sự giải thoát khỏi ngục 
tù phiền não khổ đau. Chính tự 
ngã và sự tham muốn, bám víu 
mãnh liệt nơi Tâm ta là ngục tù 
giam giữ chúng ta. Vì vậy, em 
cố gắng bớt tham, bớt giận, bớt 
thị phi… và thêm tình thương, 
thêm hòa thuận, tin yêu, vui vẻ; 
bớt bám víu, bớt “nhận” và thêm 

“cho”… nghĩa là tập buông bỏ, 
từ nghĩa đen đến nghĩa bóng của 
chữ buông bỏ này.

C: Mình xin thêm ý của 
mình: mỗi mùa Thành đạo về, 
lo cho các em thi vượt bậc, 
mình tự hỏi mình có tiến bộ gì 
không? Có được vượt bậc nào 
trong việc tu học và thực hành 
Phật pháp không? Vì vậy, mỗi 
ngày mình đều soi rọi lại mình 
để tinh tấn mãi, đừng đi thụt lùi 
so với chính mình hôm qua, và 
với bạn bè và các em của mình 
nữa! 

B: Mình cũng vậy, cố gắng 
làm sao để hôm nay khá hơn 
hôm qua, ngày mai khá hơn 
hôm nay và hy vọng đến một 
ngày nào đó có thể trở nên toàn 
thiện.

A: Các bạn đã nói lên thật 
nhiều ý nghĩa và chia sẻ những 
ý nghĩ phong phú của các bạn 
về ngày Thành đạo làm cho buổi 
nói chuyện hôm nay thật bổ ích 
và đầy hứng thú. Xin cảm ơn tất 
cả và tạm biệt các bạn nha! 

D và E: Chúng em kính chúc 
quí anh chị một mùa Thành đạo 
an lạc và giải thoát! 

B và C: Cảm ơn, tạm biệt! 
Hẹn gặp lại! 

• TÂM MINH
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Tôi là một sinh vật 
rất bé nhỏ có hai 

cánh cỏn con. Tôi 
được sinh ra từ một 
vùng bị ung nơi trái 
xoài Thanh Ca đặt trên 
bàn thờ Phật. Một lần, 
bằng một chút kiêu 
hãnh, tôi đã nói với chị 
Nhện Trắng rằng:

“Em được hóa sinh 
từ một trái xoài đấy!”

Chị Nhện Trắng 
“xì” một tiếng rất dài 
rồi bảo: 

của chú giãn con

“Chú chỉ là một giống ruồi rất nhỏ bé, thường gọi là “Ruồi 
Giấm” (Drosophila), sinh sản trong các loại trái cây và rau thối 
rữa. Một kiếp sống của chú chỉ bằng khoảng năm ngày của loài 
người. Có một vài miền, người ta gọi chú là con Giãn.”

Từ đấy, tôi chấp nhận tôi là một chú Giãn bé nhỏ. Nhưng là 
một chú Giãn nhiều chuyện và ưa suy tư...

Nghe chị Nhện Trắng kể. Hôm rằm, cô chủ đã mua mấy loại 
trái cây, rửa sạch, trang trọng dâng lên cúng Phật. Cô để ba loại 
trái cây ở tầng dưới, dụ cho ba ngôi Tam bảo. Tầng trên, cô để một 
trái xoài Thanh Ca, dụ cho Bồ-đề Tâm. Tôi sinh ra từ tâm Bồ-đề 
ấy, từ trái xoài Thanh Ca chín rục. Trong một căn phòng rộng, đối 
với một chú Giãn bé nhỏ như tôi thì căn phòng quả là một không 
gian quá thênh thang...

• Diệu Ngọc
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Ngày đầu tiên tôi cất cánh 
bay trong không gian thênh 
thang ấy, tôi thấy đâu đâu 
cũng thật lạ lùng, kỳ diệu. Trên 
tường có treo một vài bức tranh 
với nhiều màu sắc rực rỡ. Chị 
Nhện Trắng bảo đó là hình ảnh 
đức Phật A-di-đà và ngài Quán 
Thế Âm, chớ có đậu vào đấy, 
nhất là không được “làm bậy” 
trên đó. Dĩ nhiên, tôi chẳng biết 
đức Phật A-di-đà và ngài Quán 
Thế Âm là ai, nhưng nhìn hình 
ảnh của các Ngài, tôi cho rằng 
đẹp lắm, có lẽ một phần tôi rất 
thích màu sắc, cứ cái hình nào 
có nhiều màu sắc là nó lại cuốn 
hút lấy tôi một cách rất mãnh 
liệt.

“Rồi chú sẽ được gặp cô chủ. 
Cô ta chỉ vào trong gian phòng 
này một ngày hai lần sáng, tối. 
Ngoài ra, chẳng còn ai vào đây 
nữa.”

“Cô ấy vào đây để làm gì 
thế?”

“Để tụng kinh. Bao lâu nay, 
chị nghe cô tụng, tuy chẳng 
hiểu gì ráo nhưng riết rồi cũng 
thấy... ghiền. Nghe những âm 
thanh lên bổng, xuống trầm 
từ đôi môi mấp máy ấy, thỉnh 
thoảng cô lại đánh một tiếng 

chuông ngân. Lâu dần, chị nhận 
ra một điều kỳ diệu: Thân chị 
ngày càng trắng ra, tâm có vẻ 
nhẹ nhàng, an lạc. Có hôm, cô 
mệt, bỏ thời kinh. Chị nhớ âm 
thanh, thân tâm ủ ê, cũng muốn 
ốm theo cô...” 

Tôi bâng khuâng nhìn ngắm 
chị. Phải ha. Chị có một thân 
căn rất đẹp. Toàn thân màu 
trắng muốt, nhỏ bé chỉ bằng 
đầu ngón tay út. Đôi mắt chị 
có viền nâu như vẽ. Những lúc 
buồn, chị ưa giăng tơ. Những 
sợi tơ óng ả, mượt mà. Tôi xin 
chị ít tơ xếp làm gối, nằm mơ 
màng, nghe chị kể chuyện ngày 
xưa...

Ngày xưa... Chị đẹp lắm. Chị 
là một cô nhện bé tẻo teo, núp 
dưới đám lá của một chậu Cúc 
vàng được cô chủ đem về đặt 
dưới chân bàn thờ. Rồi chị lớn 
dần theo thời gian, chị bỏ chậu 
Cúc leo tuốt trên trần, giăng tơ, 
làm nhà. Một hôm, có chàng 
lãng tử Nhện ghé ngang. Chị 
thơ ngây, yêu thầm, nhớ trộm 
rồi (dại dột) trao thân, gửi phận 
cho chàng. Nhưng rất tiếc, nét 
đẹp của chị vẫn chưa đủ để giữ 
chân anh lại. Anh ở với chị một 
thời gian rồi cũng bỏ đi. Chị 
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buồn, chẳng làm được gì khác 
ngoài việc giăng tơ...

“Thế ngoài chàng Nhện... 
sở khanh ấy, còn có ai ghé qua 
không hả chị?”

“Có chứ. Thỉnh thoảng có 
vài chú kiến ghé qua, nhưng 
mấy chú ấy cần cù lắm. Lần 
nào đi ngang qua đây trên 
miệng cũng đều ngậm hoặc hạt 
đường, hoặc hạt muối, đôi khi 
chỉ là một cọng rơm. Các chú 
cứ cắm cổ mà đi, chẳng ngừng 
lại chào hỏi lấy một câu...”

Tôi nằm nghe chị kể với 
giọng buồn buồn. Tôi ngắm ng-
hía chị một lúc và nói bằng một 
giọng cực kỳ ngưỡng mộ: 

“Chị ơi. Chị thật đẹp. Em 
ước có được một thân nhện đẹp 
như thế...”

Chị cười xòa:
“Ước được thân nhện làm 

chi? Đã lỡ ước thì sao không 
ước được làm thân người có 
hơn không? Thân người đẹp 
lắm. Thọ mạng lại dài. Chị 
đoán, thọ mạng của loài Người 
chắc bằng cả ngàn kiếp của chú 
nhập lại đó.”

“Thiệt hả chị?”
“Thiệt mà. Chú chờ chút 

nữa, khi cô chủ vào đây tụng 

kinh thì sẽ thấy. Nói nhỏ chú 
nghe, chị đang có một đại thệ 
nguyện là kiếp sau có được một 
thân người đẹp đẽ như thế... 
Kìa, hình như cô chủ đã vào...”

Có tiếng kẹt cửa. Một bóng 
người mảnh khảnh bước vào 
phòng. Cô mặc một bộ quần 
áo in lốm đốm những đóa hoa 
hồng bé tí. Vừa đi, cô vừa che 
miệng ngáp. Đôi mắt còn ngái 
ngủ, hai mí cứ như muốn sụp 
xuống. Cô bặm môi đẩy cánh 
cửa tủ quần áo qua một phía, 
lấy ra chiếc áo tràng màu lam 
khoác lên người. Tôi nghe tiếng 
cô khe khẽ nguyện:

“Nguyện cho con khoác 
được áo giáp ‘nhẫn nhục’, nhẫn 
chịu được tất cả những đau khổ 
và chướng duyên trong cuộc 
sống hằng ngày...”

Vừa nói, cô vừa cài khuy áo. 
Chiếc áo choàng rộng thùng 
thình làm tôi có cảm tưởng 
thân người cô bị lọt thỏm trong 
chiếc áo ấy, hai tay áo dài phủ 
tận xuống tận tới bàn tay cô. 
Tôi thấy cô loay hoay vén hai 
tay áo lên, rồi thong thả bước 
tới bàn thờ Phật...

Tôi nằm núp trên trái 
xoài Thanh Ca, nhìn nét mặt            
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nghiêng nghiêng của cô đang 
rót nước. Cô có đôi mắt to, đen 
(giờ đã hoàn toàn hết vẻ ngái 
ngủ), đôi môi hồng hồng, mái 
tóc cắt ngắn, lửng lơ chưa chấm 
đến vai. Sau khi thay mấy chén 
nước, cô thắp hương. Đôi mắt 
cô khép hờ khi dâng hương. Hai 
tay chắp lại như một búp sen 
nguyện khe khẽ. Tôi bỗng thấy 
chị Nhện Trắng nói rất đúng. 
Sao thân người có thể đẹp đẽ 
như thế? So với thân nhện thì 
chị còn kém xa lắm...

“Chị Nhện Trắng ơi...” Tôi 

bồng bột kêu lên.
“Suỵt. Đừng có làm ồn. Cô 

chủ sắp sửa tụng kinh. Chú ráng 
nghe những lời kinh cô tụng, lâu 
dần, Chú sẽ thấy lời kinh không 
chỉ là âm thanh huyền diệu, mà 
nó còn là ánh sáng thênh thang, 
chan hòa khắp nơi nữa đó...”

Nghe chị Nhện Trắng nói 
vậy, tôi nín thinh. Lòng hồi 
hộp. Trái tim đập thình thịch 
như muốn vỡ lồng ngực vì sự 
khích động. Đôi mắt dán chặt 
lên hình ảnh cô chủ đang linh 
động trước mặt. Tôi thấy cô 
quỳ sụp xuống lễ Phật ba lễ, 
sau đó ngồi xuống bồ đoàn và 
bắt đầu thỉnh chuông. Cô ngồi 
xếp chân bằng tròn, lưng thẳng 
như một cái cột gỗ. Một tràng 
âm thanh tuôn ra từ đôi môi 
mấp máy. Thỉnh thoảng, cô lại 
đánh một tiếng chuông ngân.

Tôi chưa thể nhận ra được 
âm thanh vi diệu tới chừng nào. 
Nhưng dáng người của cô, thân 
căn đẹp đẽ ấy làm cho tâm tôi 
bồng bột tới độ chỉ muốn chấm 
dứt ngay lập tức thân Giãn nhỏ 
bé này để phát đại thệ nguyện 
được tái sinh làm thân người. 
Trong không gian thênh thang, 
ngoài lời kinh cô đang tụng, 
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tuyệt nhiên vắng lặng...
Thời gian như ngừng trôi...
Từ đó, suốt ngày tôi chỉ mơ 

màng tới hình ảnh đẹp đẽ ấy. 
Tôi tập “nghe kinh”, thầm ước 
mong một ngày kia tôi cũng sẽ 
có được một thân người xinh 
đẹp ấy. Ôi... tôi có cuồng si lắm 
không khi có những điều ước 
muốn hoang tưởng như thế? 

Một buổi sáng, tôi thấy cô 
chủ vào gian phòng thờ. Khuôn 
mặt cô có vẻ vui. Cô dọn dẹp, 
lau chùi bụi trên bàn thờ Phật và 
hát khe khẽ. Đĩa trái cây được 
cô đưa ra ngoài phòng bếp. Tôi 
chưa kịp chào giã biệt chị Nhện 
Trắng thì đã phải ra đi một 
cách vội vã. Xem ra mới biết, 
hôm nay cô chủ nhỏ rất bận, cô 
phải lo dọn dẹp nhà cửa để đón 
một vị đạo sư về thọ trai. Nghe 
đâu, vị đạo sư này chính là đệ 
tử hóa thân của ngài Quán Thế 
Âm (cái hình được trưng trong 
bàn thờ Phật mà tôi vẫn thường 
ngưỡng mộ). 

“Anh ơi. Giúp em một tay 
dọn dẹp nhanh lên nhé. Năm 
giờ chiều nay thầy sẽ đến. 
Em còn rất nhiều việc để làm. 
Tạm thời, anh lau chùi cho em 
phòng khách, phòng ăn và hút 

bụi nha... Còn em phải đi lau 
chùi phòng thờ, nhà vệ sinh, 
phòng tắm v.v... Khoảng một 
giờ chiều mình sẽ chuẩn bị nấu 
cơm chay...”

“Nhà vệ sinh vừa mới chùi 
cuối tuần rồi, cần gì phải chùi 
nữa hả? Chùi nhiều quá, mệt 
lắm nghe!”

“Ô... Cần chùi lắm! Chỗ nào 
cũng phải sạch chứ. Vì mình 
đang thỉnh một vị đạo sư về 
nhà đó mà...” 

Tôi vẫn nằm phục trên trái 
xoài Thanh Ca. Nghe cô chủ 
đối đáp với một nam nhân có 
nét mặt nghiêm nghiêm. Ông 
ta đang nằm dài trên ghế sofa, 
đối diện với cái TV mở lớn. 
Âm thanh ồn ào, náo động, 
không giống như âm thanh tôi 
vẫn thường nghe cô chủ tụng 
kinh sáng, tối. Đối với cô, nghe 
chừng chuyện thỉnh vị đạo sư 
này về thọ trai là chuyện rất 
quan trọng. Chắc hẳn, ngài 
chính là “hóa thân” của ngài 
Quán Thế Âm không chừng.

Lòng tôi reo vui như mở 
hội, tôi thực tâm tùy hỉ những 
việc cô chủ đang làm. Thật kỳ 
diệu... Sự tùy hỷ đó mạnh mẽ 
tới độ làm tôi có cảm tưởng 
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như chính mình đang dự phần 
vào công việc ấy. Tôi tung đôi 
cánh bé nhỏ của mình bay theo 
cô, tôi nói với cô rất nhiều điều 
mà cô chẳng hiểu:

“Cô chủ của tôi ơi... Cô dọn 
dẹp và làm cơm đón vị thầy 
thọ trai chắc hẳn rất mệt? Tôi 
xin trang nghiêm gánh với cô 
ít nhiều khổ cực và một chút 
niềm vui. Ừ... Tôi phải làm gì 
nữa nhỉ? Cô có cho tôi dự phần 
đấy không?”

Hiển nhiên, cô không thể 
nghe được tôi nói, dẫu tôi có la 
hét tới khản cổ. Lại nữa, cô quá 
bận bịu... Tôi thấy những giọt 
mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên 
trán cô... 

Sau một hồi lẽo đẽo bay 
theo cô, tôi bắt đầu thấm mệt. 
Tôi trở lại phòng bếp và nằm 
bẹp trên trái xoài Thanh Ca cô 
vẫn chưa vứt vào sọt rác. Ngẫm 
nghĩ, thấy buồn và tủi phận, 
chẳng hiểu kiếp trước tôi làm 
gì nên tội để phải mang cái thân 
Giãn bé tí cỏn con này? Tôi bắt 
đầu rấm rức khóc, ban đầu thì 
còn khóc khe khẽ, sau nỗi buồn 
tủi dâng nghẹt buồng tim, tôi òa 
khóc lớn. Khóc chán, tôi nằm 
thút thít, nghĩ tới lúc được tận 

mắt gặp vị đạo sư, lòng hoan hỷ 
lại khởi lên nên nỗi buồn mới 
nguôi ngoai. Tự an ủi, dẫu sao, 
tôi cũng còn có phước để gặp 
được Phật pháp và diện kiến 
được một vị đại đạo sư như 
thế...

Buổi chiều. Ngôi nhà sáng 
choang như mới. Cô chủ trưng 
bày một lẵng hoa đủ sắc ngay 
bàn khách rồi vội vã lên chùa 
đón thầy. Còn tôi, tôi bay vào 
phòng thờ và báo cáo cho chị 
Nhện Trắng biết chuyện gì đang 
xảy ra. Chị cũng rất hoan hỷ, 
chỉ tiếc chị không đi theo tôi ra 
ngoài phòng khách xem công 
trình của cô chủ đón vị thầy ra 
sao. Chị có vẻ nôn nao: 

“Này chú, chú có nghĩ thầy 
sẽ vào phòng thờ này không 
nhỉ?” 

“Dĩ nhiên là có chị ạ. Em 
còn nghĩ hơn thế nữa cơ. Chắc 
hẳn thầy sẽ ngồi xuống và cho 
chúng ta một thời kinh ngắn 
nữa...”

“Ồ... như vậy thì còn gì 
hơn...” 

Vị thầy với bộ y phục vàng, 
to lớn như một vị Bồ-tát. Ngài 
bước vào nhà và ban bình an 
cho những người trong gia đình. 
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Bữa cơm được dọn ra một cách 
kính cẩn. Tôi nhìn thầy mà đôi 
mắt chẳng tạm rời. Chao ôi, sao 
thân người uy nghi và đẹp đẽ 
đến dường ấy? Nhìn lại mình, 
đời sống của tôi cũng sắp chấm 
dứt. Thọ mạng của một con Giãn 
bèo bọt, ngắn ngủi chẳng đem 
lại lợi ích gì cho ai, chỉ dài bằng 
vài ngày của thọ mạng người... 
Tôi bay đến bên cô chủ, nhìn 
cô đang vắt một ly nước cam 
cho thầy. Chợt nhớ tới lời kinh 
Kim Cang ban sáng cô chủ vừa 
tụng: đức Phật dạy ngài Tu-bồ-
đề về hạnh thí thân hằng hà sa 
số như cát sông Hằng của chư 
vị Bồ-tát. Tôi cũng muốn thực 
hành Bồ-tát hạnh như thế, muốn 
dùng thân vô dụng này dâng 
lên cúng dường chư Phật mười 
phương. Ý nghĩ ấy thoáng qua 
như trong một chớp mắt. Tôi 
nhắm mắt, gieo mình vào ly 
nước cam cô chủ vừa vắt, chấm 
dứt thọ mạng Giãn ngắn ngủi 
của mình. Nguyện kiếp sau tôi 
sẽ có được một thân người đẹp 
đẽ như cô.

Tôi thấy toàn thân mình bị 
chìm nghỉm vào dòng nước 
vàng lạnh buốt, chới với..., 
ngộp ngã... Nghe đâu đây như 

có ngàn tiếng lao xao nổi lên... 
Chung quanh tôi bỗng phủ 
xuống một màn mờ mờ như 
sương, như khói...

Cô nhỏ khẽ kêu lên khi phát 
hiện một chấm đen đang trôi 
lờ đờ trong ly nước cam khi cô 
đem dâng thầy. Cô lấy muỗng 
vớt cái chấm đen ấy lên, và 
nhận ra đó là xác của một con 
Giãn. Ngạc nhiên hết sức, bụng 
bảo dạ: “Kỳ thiệt, rõ ràng, hồi 
nãy lúc đổ nước cam vào ly, 
đâu thấy có con Giãn nào đâu 
cà?” Cô quày quả, định đem ly 
nước đã dơ đổ đi và làm lại một 
ly khác. Nhưng vị thầy đã ngăn 
cô lại và bảo: 

“Con cứ để ly nước cam đây 
cho thầy uống.”

“Nhưng thưa thầy... nước 
này đã dơ rồi. Để con vắt một 
ly khác...” 

“Chẳng hề gì...” 
Nói xong, bằng một cử chỉ 

như một lễ nghi, vị thầy thong 
thả nâng ly nước cam lên ngang 
môi, đôi mắt khép hờ khẽ chú 
nguyện vào ly nước một lúc rồi 
từ từ uống từng hớp, xác Giãn 
theo dòng nước trôi tuột vào 
bụng vị đạo sư trước con mắt 
mở lớn của người đệ tử...■ 
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Mơ thấy Phật

• Thích Hạnh Thiền

quở
Hôm nay, vừa mới dứt thời 

công phu khuya, sư đệ 
nắm tay tôi kéo ra ngoài hiên 
chùa, thì thầm kể chuyện như 
có vẻ bí mật lắm: 

- Lạ quá, đêm qua em mơ 
thấy Phật. 

Tôi vui miệng: 
- Thấy Phật thì tốt chớ sao. 
Sư đệ tiếp: 
- Không phải vậy. Em mơ 

thấy Phật. Ngài quở chúng ta 
dữ lắm! 

Thế Ngài nói sao? Tôi cũng 
nôn nóng hỏi về giấc mơ. 

Sư đệ bắt đầu trịnh trọng 
từng câu từng lời như muốn tôi 
nghe cho rõ: 

- Sư huynh à! Phật nói, trong 
thời mạt pháp này, số giảng sư 
nhiều như cát sông Hằng, số 
kinh sư nhiều như bụi trong 
vũ trụ, còn thiền sư thì vô số 
kể, danh tánh họ Thích từ A 
đến Z liệt kê dày như cuốn tự 
điển. Thế mà kẻ ngộ đạo và 
thực hành đúng pháp thì ít như 
một tí đất dính trên đầu móng 
tay. Ngày nào đệ tử của Phật 
cũng tụng bài mười đại nguyện 
của Bồ-tát Phổ Hiền - Một là 
lễ kính chư Phật. Hai là xưng 
tán Như lai. Ba là rộng tâm 
cúng dường không phân biệt. 
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Kinh sư cứ tụng, thính chúng 
cứ nghe nhưng không mấy ai 
hiểu tường tận và giảng sư lúc 
thuyết pháp đôi khi cũng nói 
không hết ý mặc dù có phụ 
họa bằng hình ảnh hấp dẫn trên 
đĩa VCD để dễ kết nạp tín đồ 
phe ta. Vì trụ tướng sanh tâm 
thuyết pháp nên pháp trở thành 
một thứ công cụ doanh nghiệp, 
vừa lòng khách đến đẹp lòng 
khách đi. Còn Thiền sư thì vô 
lượng pháp môn thiền; ngoài 
không trước tướng là thiền, 
trong không vọng động là định. 
Các Ngài phá tướng triệt để, thị 
hiện khắp nơi, thiền sinh không 
biết đâu là hư thực. 

Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Bồ-tát Phổ Hiền dạy, lễ kính 
chư Phật là tôn trọng bái kính 
không chỉ đối với các vị Phật, 
Bồ-tát và chúng sinh hữu 
tình đang trầm luân trong lục 
đạo mà còn tôn trọng bảo vệ 
chúng sinh vô tình như cây 
cối, khoáng vật, núi đồi, dòng 
sông, chiếc cầu, tòa nhà, đường 
xá, xe cộ, môi trường... Những 
vật vô tình này cũng có Phật 
tính. Chúng sinh hữu tình, vô 
tình đồng viên chủng trí nên 
đệ tử Phật phải biết tôn trọng, 
lễ kính là vậy. Không phải mỗi 

ngày quỳ lạy dâng cúng các đối 
tượng vô tình này mà phải biết 
quý kính và ra sức bảo vệ, giữ 
gìn, như chăm sóc chiếc xe ta 
đi, bảo vệ môi trường sinh thái, 
cây rừng, vườn hoa, con sông 
sạch sẽ, xanh mát, tươi đẹp. 
Đó là lễ kính loài vô tình tức 
là phải quý trọng bảo vệ như 
tài sản của mình. Chúng sinh 
hữu tình cũng phải bình đẳng 
quý kính, cũng phải lịch sự đối 
đãi dù là ngoại đạo, người hiền, 
kẻ dữ, người khác quan điểm 
với mình. Thế còn vì sao phải 
xưng tán Như Lai mới được? 
Ngài dạy thêm, không những 
tôn kính mà còn phải tán thán, 
vinh danh vì Như Lai là Phật, 
là bậc đã giác ngộ viên mãn. 
Danh hiệu Như Lai biểu lộ ý 
nghĩa đức Phật đến với thế gian 
và trụ giữa thế gian - theo nghĩa 
rộng là cái gì như như bất động, 
không sanh không diệt, không 
tới không lui, là bản thể, là thực 
tướng, là pháp tánh của mọi sự 
mọi vật. 

Nhưng đệ tử Phật trong 
thời mạt pháp hôm nay không 
thành tâm cung kính, luôn 
bị ma chướng dẫn đường sai 
khiến. Danh hiệu Phật và Bồ-
tát lại không được nhớ rõ bằng 
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danh tánh và địa chỉ của tín chủ 
thượng lưu, đặc biệt là các quan 
chức liên hệ thì thuộc lòng từng 
tên, từng chức vụ, từng con số 
điện thoại. Có khi đang tụng 
kinh, hoặc đang dự phiên họp 
mà nghe có điện thoại reo, là 
hành giả mất chánh niệm ngay 
vì một hợp đồng lợi lạc quan 
trọng nào đó. Nhiều quan Tăng 
cũng động tâm đa sự, đáp ứng 
cấp thời dù là đang ngồi trên 
bàn chứng minh, vẫn tự tại 
nâng chiếc phone di động loại 
xịn có nhạc báo, vừa để khoe 
cái phong cách sang trọng của 
mình vừa để biểu hiện lòng 
nhiệt tình gắn bó, không xa 
rời nỗi khổ kêu cứu của chúng 
sinh. Các ông vẫn rao giảng, 
vẫn tụng tán ‘chúng sinh vô 
biên thề nguyện độ,’ nhưng thử 
nhìn lại hàng Sa-môn Thích 
tử như các ông, khi thấy đồng 
nghiệp của mình bị lâm nguy, bị 
trù dập lưu đày, bị gài bẫy phá 
giới, các ông không hề có một 
chút phản ứng di động nào để 
gọi là cứu độ, mà vẫn bình thản 
an nhiên coi như mình là bậc 
đã hoàn toàn giải thoát không 
vướng bụi trần. Các ông hãy 
thiền đi, hãy quán đi để thấy gì 
trong chiếc xe sang trọng, trong 

máy phone hiện đại, trong bao 
thiết bị cung ứng cho nếp sống 
trưởng giả của mình? Có phải 
nó gắn liền với những xác chết, 
những máu xương và mồ hôi 
nước mắt cùng bao nỗi đắng 
cay oan ức của chúng sinh? 
“Một trong tất cả; tất cả trong 
một. Có phải chư Phật đã từng 
dạy như vậy không?”

Sư đệ tôi lại tiếp: 
- Phật cười và lấy tay xoa 

đầu em. Ngài khuyến cáo rằng 
,không một nước nào trên thế 
giới lại có nhiều Hòa thượng 
Thiền sư, Tiến sĩ, như quốc độ 
của các ông. Từ bi và trí tuệ thù 
thắng như vậy quả là đại phước 
đức cho chúng sinh trong thời 
ma chướng này – nhưng cần 
nhớ chất lượng vẫn là cốt tủy 
quan trọng hơn số lượng. Bậc 
vô ngã mới đáng xưng tôn, bái 
ngưỡng; còn tự ngã, gian tham, 
độc ác sẽ không bao giờ đứng 
vững. Vả lại, theo chính danh 
để tôn vinh thì thuần nhất bất 
tạp là Hòa, vạn loại xưng tôn là 
Thượng. Liệu mình có đủ phẩm 
hạnh để được xưng tán như vậy 
không hay là suốt đời phải làm 
một thứ chậu kiểng Robot, 
biết đi biết nói khiến cho quần 
chúng ngộ nhận bái phục. Và 
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Tuệ Chương

Tiến sĩ giấy thì cũng không ít, 
đang là những nhãn hiệu quảng 
cáo để kinh doanh chất xám, để 
lôi cuốn các nhà đầu tư. Các ông 
nên khiêm tốn và sống thực với 
bản vị của mình để khỏi rơi vào 
các đọa xứ quả báo mai sau. 
Đến đây để hồi hướng công 

đức cho vị sư đệ đã kể lại giấc 
mơ hi hữu của mình, giúp tôi 
tinh tấn thêm và thận trọng 
giao tiếp trên con đường tu học, 
tôi kể lại cho sư đệ nghe câu 
chuyện mà tôi đã được chiêm 
ngưỡng nơi bài pháp ngữ của 
Thượng tọa Wu Lin, vị đệ tử 
của Hòa thượng Chin Kung do 
Thích Nguyên Tạng dịch như 
sau.

Một hôm, khi đức Phật đang 
ở trong hang và Ananda thị giả 
đang đứng ở ngoài cửa thì Ma 
vương xuất hiện. Ananda kinh 
ngạc bảo Ma vương hãy biến 
đi, nhưng Ma Vương tiến tới, 
bảo ông vào trình với đức Phật 
có Ma vương tới thăm. Ananda 
nói với Ma vương: “Ngươi tới 
đây làm gì? Ngươi không nhớ 
là đức Phật đã đánh bại ngươi ở 
dưới gốc Bồ-đề hay sao? Ngươi 
không biết hổ thẹn hay sao mà 
còn đến đây làm gì? Đức Phật 
sẽ không gặp ngươi đâu. Ngươi 

là ma quỷ. Ngươi là kẻ đối 
nghịch của Ngài.

Nghe Ananda nói như vậy, 
Ma vương cười rồi hỏi: “Ông 
muốn nói là Thầy của ông đã 
nói với ông rằng ông ấy có kẻ 
thù địch hay sao?”

Tôn giả Ananda không nói 
được gì cả, và phải đi trình 
với đức Phật là có Ma vương 
tới thăm, chỉ mong đức Phật 
sẽ bảo: “Ra nói với Ma vương 
là ta không có ở đây. Cứ nói là 
ta đang bận việc”. Nhưng đức 
Phật không bảo như vậy, mà 
Ngài rất vui khi nghe ông bạn 
cũ Ma vương tới thăm mình. 
Ngài nói: “Thật không? Ông 
ta tới đây thật hả?” Rồi Ngài đi 
ra gặp Ma vương, chào hỏi và 
nắm tay y một cách thân mật. 
Ngài nói “Chào ông! Hồi này 
ra sao? Mọi việc đều tốt đẹp cả 
chứ?”

Ma vương không nói gì cả, 
vì vậy đức Phật đưa y vào trong 
hang, mời y ngồi, rồi bảo tôn 
giả Ananda đi pha trà. Ananda 
đi ra ngoài nhưng vẫn để ý nghe 
ngóng hai người nói chuyện. 
Đức Phật lại thân mật hỏi: “Hồi 
này ra sao? Công việc của ông 
tới đâu rồi?”

Ma vương đáp: “Mọi việc 
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không được tốt lắm. Tôi cảm 
thấy chán làm Ma Vương rồi. 
Chỉ muốn làm một việc gì 
khác. Ông cũng biết là làm Ma 
vương không phải dễ. Khi nói 
thì phải nói theo kiểu câu đố. 
Khi làm thì phải làm theo kiểu 
mánh mung và phải có vẻ gian 
ác. Sự thật là tôi thấy chán tất 
cả. Nhưng cái mà tôi ngán nhất 
chính là bọn đệ tử của tôi. Hồi 
này chúng nó toàn nói tới bất 
công, hòa bình, bình đẳng, giải 
phóng, với lại bất bạo động. 
Nghe mà phát ngán. Có lẽ tôi 
nên giao hết tụi nó cho Ngài. 
Tôi muốn làm việc khác”. 
Đức Phật lắng nghe rất thông 

cảm với Ma vương. Sau cùng 
Ngài ôn tồn nói: “Như vậy ông 
tưởng làm Phật là vui lắm hay 
sao? Ông không biết là các đệ 
tử của tôi đã làm những chuyện 
gì. Họ gán cho tôi những lời mà 
tôi chưa bao giờ nói. Họ xây 
những cái chùa lòe loẹt rồi đặt 
bức tượng của tôi lên bàn thờ 
mặc cho nhện giăng, bụi bám, 
những bánh trái người ta vừa 
đặt lên thì họ bưng xuống liền. 
Rồi họ đóng gói tôi biến giáo lý 
của tôi thành món hàng thương 
mại. Nếu ông biết làm Phật thật 
sự như thế nào thì ông sẽ không 

muốn làm Phật nữa đâu”. 
Một trong những điều mà 

đức Phật và Ma vương nói tới 
là tính vị kỷ. Do vị kỷ mà chúng 
ta sẵn sàng làm hại người khác 
để đem lại lợi cho mình. Tư 
tưởng vị kỷ gây ra tranh chấp 
giữa mọi người, giữa những gia 
đình và giữa những quốc gia. 
Sự vị kỷ là nguyên nhân chính 
yếu của những thiên tai cũng 
như những tai họa do con người 
gây ra. Khi quan sát thế giới, có 
thể chúng ta sẽ thắc mắc là vì 
đâu những tai họa mỗi lúc mỗi 
gia tăng? Nguyên nhân là do 
tính vị kỷ mỗi lúc mỗi gia tăng 
của chúng ta. Như đức Phật đã 
dạy, tất cả đều là hậu quả của 
vô minh, mê muội và tà kiến. 

Nếu so sánh một cây với vũ 
trụ, những chiếc lá là những cá 
nhân, chúng ta sẽ thấy lá cây 
tuy khác nhau nhưng thật ra là 
một thành phần của toàn cây, 
cũng như mỗi cá nhân là một 
thành phần của toàn thể vũ trụ. 
Khi phân biệt mình với người 
khác, chúng ta sẽ tạo ra những 
rào cản và những sự tranh chấp. 
Toàn thể chúng ta là một thực 
thể, cũng giống như lá, cành, 
thân và rễ của cái cây.■ 
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Delhi bây giờ đang độ giữa 
đông, trời lạnh nhưng khô ráo, 
không có mưa phùn gió bấc như 
tiết lạnh thường thấy ở miền 
Trung hay miền Bắc Việt Nam. 
Sáng sớm và chiều tối, không 
gian mờ ảo trong màn sương 
mù giăng phủ, đây đó tiếng quạ 
kêu dáo dác trên những nóc nhà, 
vòm cây đã khiến cho Delhi trở 
nên âm u tịch mịch.

Ấn Độ là một đất nước có 
điều kiện khí hậu tương đối khắc 
nghiệt: rất nóng vào mùa hè và 
rất lạnh vào mùa đông. Và cũng 

chính vì sống trong điều kiện khí hậu như vậy nên người dân ở đây 
có một sức chịu đựng nắng mưa vô cùng giỏi. Trong cái nắng như 
thiêu như đốt hay trong mưa rơi gió lạnh, ít khi thấy họ sử dụng đến 
nón mũ hay áo mưa. Điều đó trở thành một thói quen, và thói quen 
này giúp họ có một sức đề kháng tốt để chấp nhận một điều kiện 
thiên nhiên không mấy được ưu đãi.  

Tuy vậy, trong thời tiết đông giá thế này người ta không thể 
không cần đến chăn mền, áo ấm, và hơn hết là một căn nhà để trú 
ngụ. Ở Delhi này có rất nhiều người vô gia cư, họ đã trải qua cuộc 
đời của mình bên những vỉa hè đường phố, mà những ngày đông 
rét mướt thế này thì tình cảnh như vậy thật đáng thương tâm. Ấn 

DELHI
b á t  n g á t
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Độ không bị coi là một quốc gia 
nghèo, nhưng thật kỳ lạ, ở Ấn 
lại có quá nhiều người nghèo, 
và người nghèo ở đây rất dễ 
nhận ra: qua dáng dấp, áo quần 
và chính công việc họ đang làm. 
Ở Ấn Độ, mức chênh lệch giàu 
nghèo quá lớn, và giá trị con 
người lại được phân định qua 
điều đó.

Ở đây sự phân chia giai 
cấp vẫn còn rất rõ rệt, dù vấn 
đề này luật pháp Ấn đã bãi bỏ 
hơn năm mươi năm. Có thể bây 
giờ ta khó phân biệt rạch ròi ra 
bốn đẳng cấp như sử sách đã 
chép, nhưng ta có thể nhận ra 
một cách dễ dàng hai giai cấp 
hiện hữu song song trong lòng 
xã hội Ấn: giai cấp cao và giai 
cấp thấp. Và như một định luật, 
những người thuộc giai cấp cao 
thường là những người giàu; 
ngược lại, những người nghèo 
luôn thuộc về giai cấp thấp. Đến 
thời điểm này, tư tưởng về vị 
thế xuất thân vẫn còn nguyên 
vẹn hiệu lực trong xã hội Ấn. 
Điều này ở một góc độ nào đó 
đã giúp thiết lập trật tự xã hội ở 
đây, nhưng mặt khác nó đã tạo 
cho những người nghèo một lối 
sống thụ động, cam chịu, thiếu 
ý chí vươn lên. Hầu hết những 
người nghèo ở Delhi đều làm 

những công việc bị coi là thấp 
kém như lau quét nhà cửa, giặt 
giũ cho người giàu, đạp xe chở 
khách thuê, thu dọn rác, v.v… 
mà những công việc như vậy thì 
tiền công không bao giờ cao. Có 
những nhà giàu đã có nguyên 
một gia đình người nghèo đến 
phục vụ; và có những đứa bé 
còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu tiếp 
nối công việc của cha mẹ mình, 
nói đúng hơn là đã thừa kế công 
việc của đẳng cấp mình từ hàng 
ngàn năm trước.

Xã hội Ấn ngày nay đã cách 
xa thời đức Phật hơn 2500 năm 
nhưng có những điều được mô 
tả trong kinh điển, nhất là trong 
Jākata, ta vẫn còn bắt gặp trên 
các nẻo đường; chẳng hạn như 
việc biểu diễn nhào lộn dạo trên 
đường, biểu diễn rắn, xiếc khỉ 
rong để mưu sinh. Trong Jākata, 
những công việc này chỉ dành 
riêng cho người nghèo thì ngày 
nay nó cũng như vậy. Về nghi 
thức tang lễ, Ấn Độ bây giờ vẫn 
không có gì khác với những 
cách thức đã được đề cập trong 
Jākata: xác chết luôn được hỏa 
thiêu và không bao giờ sử dụng 
đến quan tài. Người ta đặt xác 
chết lên một cái cáng, phủ vải 
trắng lên, rải hoa quanh người và 
khiêng đi thiêu. Thiêu xong, tro 
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được đem rải xuống một dòng 
sông nào đó và sẽ không có thờ 
cúng gì về sau. Tuy thế sau một 
năm, họ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 
người mất tại một ngôi đền của 
họ. Cách thức sử dụng hương 
hoa cho việc thờ cúng, tang lễ 
vẫn không có gì khác vào thời 
đức Phật. Loại nước hương mà 
ta thường nghe nhắc đến nhiều 
trong kinh là chiên đàn (san-
dal) hiện vẫn được sử dụng phổ 
biến cho việc dâng cúng, và loại 
nước hương này có mùi vị rất 
đặc trưng. Người Ấn vẫn thích 
xâu hoa thành từng vòng nhỏ 
để dâng cúng, và loại hoa được 
dùng thông dụng để làm thành 
vòng là vạn thọ. Hoa vạn thọ ở 
đây thấy khá phổ biến nhưng 
hoa không lớn.

Xã hội Ấn nói chung khá 
bình lặng, hiền hòa. Họ sống 
gần gũi với thiên nhiên và rất 
yêu mến thiên nhiên. Ở đây ta 
có thể bắt gặp công viên bất 
cứ nơi đâu. Dọc hai bên những 
trục đường chính của Delhi 
luôn xanh ngát một màu xanh 
của cây cối. Những bảng hiệu 
dọc hai bên đường ghi “Delhi 
xanh” điều đó thật chính xác. 
Có những con đường chạy qua 
những công viên mà đôi lúc 
tưởng như đang đi qua một cánh 

rừng nào đó. Hai bên những đại 
lộ, không thấy có nhiều nhà cửa 
mà hầu hết là cây xanh. Phải nói 
rằng tinh thần bảo vệ thiên nhiên 
của người Ấn rất cao; dù người 
lớn hay trẻ nhỏ, họ không bao 
giờ có những hành động làm hại 
đến cây cối hay chim muông. 
Ở Delhi không có những tòa 
nhà chọc trời. Nó ít mang dáng 
dấp của một xã hội công nghiệp 
thời hiện đại, dù Delhi vẫn có 
sân bay quốc tế lớn, có hệ thống 
metrol hiện đại, có những nhà 
ga xe lửa quy mô.

Ở Delhi ta có thể thấy hàng 
ngày rất nhiều những loại chim 
mà ở Việt Nam chỉ xuất hiện ở 
trên rừng, chẳng hạn như diều 
hâu, quạ, sáo, két… Dân Ấn 
không bao giờ xua đuổi hay làm 
hại chúng, hơn thế họ còn đặt 
máng nước cho chúng uống và 
rải thức ăn cho chúng ăn. Thái 
độ sống này cũng được nhắc 
đến rất nhiều trong Jākata (thật 
chính xác khi người ta xem 
Jākata như là một bộ sử phản 
ánh đầy đủ và khách quan đời 
sống xã hội, kinh tế và chính 
trị thời đức Phật). Ở Ấn sẽ rất 
khó khăn để tìm ra một người 
gọi là “vô thần”. Dân Ấn rất coi 
trọng đời sống tâm linh. Họ có 
thể ngăn lại một đoạn đường 
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trong khu phố để tổ chức tế lễ 
và những đám rước thần có thể 
bắt gặp hàng ngày trên đường. 
Người Ấn có một bề dày văn 
hóa hàng ngàn năm và họ ít 
chịu ảnh hưởng những nền văn 
hóa bên ngoài Ấn. Có người cho 
rằng dân Ấn sống bảo thủ. Thực 
ra rất khó đánh giá điều này. Có 
thể vì nền văn hóa của họ quá 
dày, đã ăn sâu vào trong máu 
thịt của họ nên nhưng nền văn 
hóa khác không đủ sức để thâm 
nhập vào.

Dân Ấn hầu hết đều ăn chay, 
và theo thống kê của một trang 
web của Ấn thì con số đó lên 
đến 80 phần trăm (thực ra người 
Ấn ăn chay không hoàn toàn 
thuần tuý vì thỉnh thoảng họ 
vẫn dùng thịt gà, trứng và một 
số loại thịt cá khác). Và vì ăn 
chay nên họ ít sử dụng đến các 
thức uống có men như bia rượu. 
Bia rượu chỉ phục vụ cho một số 
người rất ít trong xã hội, và họ 
có những cửa hàng bán riêng, 
bán theo giờ, không giống như 
ở Việt Nam hễ có quầy tạp hóa 
là có bán bia rượu. Ngay cả vấn 
đề hút thuốc lá, người dân ở 
đây cũng ít sử dụng đến. Ở Ấn 
Độ, từ các quầy hàng nhỏ bán 
rau quả cho đến những cửa hiệu 
sang trọng đều do nam giới đảm 

trách, nữ giới ít làm những công 
việc này. Ở xứ Việt Nam một 
thanh niên ngồi bán rau quả có 
thể là một điều lạ, nhưng ở đây 
nếu một thiếu nữ đứng bán thì 
mới là chuyện khác thường.

Ở Delhi, dọc hai bên đường 
phố, đâu đâu ta cũng thấy 
những bể nước uống công cộng. 
Không biết mô hình này có ảnh 
hưởng từ việc làm của vua A 
Dục (Asoka) trước đây không? 
Nhưng ngày xưa vua A Dục cho 
đào giếng hai bên đường là để 
phục vụ người qua đường nói 
chung, bất kể người giàu hay 
nghèo; còn việc gắn các thùng 
nước công cộng ngày nay, hẳn 
nhiên là người giàu cũng có thể 
uống, nhưng chủ yếu vẫn dành 
cho người nghèo, vì người giàu 
chẳng mấy khi ghé lại đó. 

Có một điều rất đặc biệt ở 
Ấn là đến bây giờ người ta vẫn 
còn coi bò như một vị thần. Trừ 
những trục đường lớn xe cộ lưu 
thông nhiều, còn lại bò xuất hiện 
ở mọi nơi, từ đường phố đến chợ 
búa. Chúng đi lang thang, vô tư 
lự giữa phố phường, ngủ bất cứ 
nơi đâu và ăn đồ bố thí từ con 
người. Chưa ở đâu người ta lại 
quý mến bò như ở đây. Người ta 
có thể dừng xe hơi lại mua rau, 
bánh mì cho bò ăn trước khi đi 
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đến công sở và người ta cũng có 
thể đem thực phẩm mình mua từ 
chợ về cho bò ăn, mà đúng ra đó 
là thức ăn của gia đình họ. Và bò 
ở đây như cũng cảm nhận được 
tình cảm của con người dành cho 
chúng, nên trông chúng sống rất 
thoải mái giữa xã hội loài người. 
Bò ở xứ Ấn này cũng có phước 
thật!

Thật sự ở đây có rất nhiều 
điều khiến ta phải ngạc nhiên. 
Ngay khi ghé vào một dịch vụ 
tin học hay một tiệm Net nào đó 
cũng khiến ta ngỡ ngàng. Ấn Độ 
được xem là một nước có công 
nghệ phần mềm tin học hàng 
đầu thế giới, nhưng các dịch vụ 
computer hay internet ở đây lại 
không cho ta cảm nhận được 
điều đó. Để tìm ra một dịch vụ 
internet có cổng USB không 
phải là dễ ở đây, và có những 
tiệm nếu mình gắn đĩa vào là 
họ lấy thêm tiền. Tiền cho một 
giờ truy cập từ 10 đến 15 rupees 
(tương đương 3500-5000 đồng 
VN), tùy theo từng dịch vụ. Nói 
chung các dịch vụ Net ở đây 
không thể bằng Việt Nam được.

Đối với người con Phật, nỗi 
buồn lớn nhất khi đến Delhi nói 
riêng và Ấn Độ nói chung là 
nhận thấy bóng dáng mờ nhạt 
của Phật giáo trong đời sống xã 

hội. Thật khó tưởng tượng được 
nơi khai sinh ra Phật giáo giờ 
đây lại như thế này. Khắp Delhi 
rộng lớn ngày nay vẫn còn có 
một số chùa chiền, nhưng lượng 
tín đồ cũng không còn đáng kể 
gì. Người ta đưa ra rất nhiều 
nguyên nhân về sự suy tàn của 
Phật giáo Ấn Độ, mà nguyên 
nhân nào đối với người con 
Phật cũng tạo nên sự ngậm ngùi 
xót xa. Từ tình cảnh này, người 
con Phật phải thấy được trách 
nhiệm của mình hơn trong việc 
duy trì, bảo vệ và phát triển Phật 
pháp nơi mình đang sống. Bài 
học từ Phật giáo Ấn Độ là quá 
đắt, và vì thế những người con 
Phật không được phép quên nó.

Delhi là một thủ đô rộng lớn 
của một quốc gia rộng lớn, có 
một nền văn hóa lâu đời và đa 
dạng, nó chứa đựng trong lòng 
thật nhiều điều kỳ bí nên khiến 
người ta luôn phải ngạc nhiên 
khi sống trong đó. Và Delhi thật 
sự là một điểm đến bổ ích và thú 
vị cho những ai muốn tìm hiểu 
về một trong những nền văn 
hóa lớn của thế giới. Chắc chắn 
rằng, những ai đã đến và sống 
ở đây sẽ có những dấu ấn khó 
quên về con người và cuộc sống 
nơi này.

• Nguyên Hiệp
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Kính thưa quý thầy cô
Con, một nữ Phật tử đã có gia 

đình, tuổi ngoài 40, đã từng đi nhiều 
chùa, gần gũi nhiều Ni sư, đã biết chút 
đỉnh về Phật học, từng cộng tác với 
một số Tăng Ni trong nhiều công việc. 
Khi nhân duyên đã chín muồi, việc 
gia đình sắp xếp ổn thỏa, con đã phát 
nguyện xuất gia nối gót các Ni sư mà con 
đã cộng tác. Nhưng từ khi xuất gia, hình 
như mọi thứ đều thay đổi,… con thật sự 
hoang mang, bối rối, trong khi tâm Bồ-đề 
chưa đủ lớn mạnh. Con cần những hành 
trang gì cho bước đi quan trọng kế tiếp 
của mình? Kính xin quý thầy cô chỉ bảo 
cho. Con xin thành thật tri ân

Kính thư
Nguyên Lạc (Đà Nẵng)

Cô Nguyên Lạc kính mến,
Dù đã có gia đình riêng hay chưa nhưng khi phát nguyện xuất gia 

ở độ tuổi ngoài 40 thì cô đã có suy nghĩ hoặc biết chắc rằng mình đã 
bỏ lại sau lưng những ràng buộc của thế tục và sẵn sàng kham nhẫn 
đời sống khắc khổ theo giới luật của chư Ni, phải không?

Thường thì những vị xuất gia trong trường hợp này đều đã có 
thời gian đến chùa, gần gũi với nếp sống xuất gia của nữ giới, hoặc 
người có nhiều điều kiện hơn thì tích cực làm công quả, hỗ trợ công 
việc và được quý Ni sư, Sư cô dành cho nhiều ưu ái. Khi thật sự 
đã thế phát xuất gia, cô không còn được thảo luận hay chuyện trò 
thân mật một cách tự nhiên với quý Sư, không được mời tham gia 
các công tác từ thiện, tham quan chiêm bái, v.v… với tất cả sự ưu 
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ái như xưa nữa. Sự thay đổi này 
nếu không được chuẩn bị trước, 
cô sẽ bị hụt hẫng và có cảm giác 
mình bị “xem thường”, bị “bỏ 
rơi”, phải không? Vì ngày xưa 
mình từng là người “hơi quan 
trọng” đối với quý Sư kia mà! 
Sao nỡ…

Tuy lớn tuổi nhưng cô vẫn 
phải trải qua thời gian hành 
điệu. Tuy thời gian thử thách sẽ 
không dài, nhưng cam go hơn 
gấp ba, bốn lần so với những vị 
thiếu niên xuất gia.

Thiết nghĩ, cách tốt nhất để 
khắc phục cái mặc cảm “mất 
trọng lượng”,  “bị xem thường” 
này,  cô  phải  học tập  hạnh  
khiêm cung, hãy hết lòng vì đại 
chúng. Hành trang ban đầu này 
gồm có tấm lòng bao dung của 
người mẹ, sự nhường nhịn của 
người chị, sự cảm thông của một 
người bạn và chưa đủ, phải có 
sự kính trọng của một người con 
út trong chúng. Đúng không? 
Cô hãy thử hình dung xem mình 
phải là người sống như thế nào, 
hy sinh thế nào để không hổ thẹn 
với chí nguyện ban đầu. Và, khi 
khắc phục được cái tự ngã sâu 
dày, tâm hồn rộng mở, cô sẽ cảm 

nhận được nguồn yêu thương, 
gắn bó của Tăng. Hạnh phúc 
biết chừng nào!…

Người phụ nữ vốn đa mang, 
thêm vào đó, cô đã phải trải qua 
hơn nửa đời thăng trầm trong 
cuộc sống với biết bao chịu 
đựng, hy sinh để mưu cầu cái 
vô cùng mong manh ở thế gian. 
Vì thế, không phải chỉ một ngày, 
một buổi cô có thể xả bỏ tập khí 
đã huân tập trong quá khứ dễ 
dàng để thích nghi với đời sống 
phạm hạnh, vô ngã. Cô hãy vận 
dụng thiên tính bền bỉ, bao dung 
của người phụ nữ để chuyển hóa 
thành hạnh kham nhẫn với tâm 
hồn ái kính trong nếp sống Tăng-
già. Cô sẽ thành công.

Con đường cô đã chọn còn 
phải đi qua nhiều chông gai, thử 
thách. Hãy lập chí khí trượng phu 
và hãy yên lòng vì phía trước cô 
là ánh hào quang của chư Phật, 
quanh cô là Thầy Tổ, Đại chúng 
và cả những người thân.

Chúc cô tinh tấn, an lạc, vững 
chãi trên bước đường tu học và 
chuyển hóa chính mình…

• Huyền Trang



96 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TIN TỨC

Người dân Bihar kính 
phục trước sự phủ phục 
của một tu sĩ Phật giáo

Theo Reuters, 15.01.2007

Tại Kolkata, Ấn Độ, những 
người chứng kiến và các nhà lãnh 
đạo Phật giáo cho biết, người dân 
xếp hàng dọc theo lộ trình của vị 
tu sĩ Phật giáo, người phát nguyện 
chuyến hành hương kéo dài một 
năm rưỡi từ Tây Tạng sang Ấn 
Độ bằng hình thức phủ phục theo 
từng bước chân. 

Gyaltsen Lama, khoảng chừng 
20 tuổi, Sư mới vào đến tiểu bang 
Bihar trong tháng này. Sư cho các 
nhà lãnh đạo Phật giáo và cảnh 
sát ở đấy biết là Sư sẽ kết thúc 
hành trình của mình tại Bồ-đề 
Đạo Tràng (Mahabodhi), nơi đức 
Phật đã thành đạo vào thế kỉ thứ 
VI trước Tây lịch.

Tỳ-kheo Bodhipala, viện chủ 
tháp Đại Bồ-đề tại Bồ-đề Đạo 
Tràng (Bodh Gaya), nơi hành 
hương của Phật tử từ khắp nơi 
trên thế giới, cho biết rằng: “Còn 
đúng 22 ngày nữa Sư sẽ hoàn tất 
chuyến hành hương đặc biệt của 
mình. Sư có vẻ rất mệt”.

Vào tháng 5 năm 2005, Gyalt-
sen từ Tây Tạng đi qua Nepal, 
rồi đến Bihair trong bộ y vàng. 
Sư nằm dài trên đất với đôi tay 
duỗi ra, tụng bài kệ tán Phật trước 
khi chuẩn bị nhích tới một điểm 
mà tay Sư vươn tới được, rồi lặp 
lại cùng một động tác đó trải qua 
đoạn đường dài 7 km trong một 
ngày. 

Ramesh Singh, một người 
chứng kiến từ quận Muzaffarpur 
thuộc bang Bihar nơi Gyaltsen 
đã đi qua, cách đích 180km đã 
nói qua điện thoại rằng: “Sư còn 
rất trẻ nhưng đã kiên quyết hoàn 
thành chuyến hành hương này. 
Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện 
cho Sư”.

Rất nhiều người, bao gồm cả 
tín đồ đạo Hindu và Phật giáo đã  
xếp hàng dọc đường mỗi ngày để 
dâng cúng thực phẩm.

Gyaltsen đã cho người dân địa 
phương biết rằng, Sư muốn cầu 
nguyện tại tháp Bồ-đề Đạo tràng 
cổ kính hàng thế kỷ, UNESCO 
công nhận là di sản văn hóa thế 
giới, được xây dựng gần cây Bồ-
đề, nơi đức Phật thành đạo.  

• Khải Tuệ dịch






