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PHẬT PHÁP CĂN BẢN (tiếp theo & hết)

G I Ớ I - Đ Ị N H - T U Ệ

Trí tuệ tối cao vô phân biệt này 
chỉ có đức Đạo sư cùng các vị 
Bồ-tát mới đạt được, nó được 
thể hiện trong việc cứu giúp 
chúng sanh trong ba đường 
khổ qua lòng từ bi. Tuy là vô 
phân biệt trí, nhưng lúc này trí 
vô phân biệt bao gồm có cả trí 
phân biệt lấy chúng sanh làm 
đối tượng để giác sát cứu tế. Ở 
đây, nếu chúng ta bảo hai loại trí 
hữu phân biệt và vô phân biệt là 
khác cũng không được, bảo là 
hai cũng không được; chúng là 
bất nhị, bất nhất, cho nên có chỗ 
gọi là hữu phân biệt hậu đắc trí. 

Theo Lục Ba-la-mật mà nói 
thì năm Ba-la-mật đầu: Bố thí, 
trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, 
thiền định là tác dụng của hoạt 

động hữu phân biệt hậu đắc trí, 
cũng gọi là phương tiện (upāya) 
phát xuất từ lòng từ bi; còn trí 
tuệ (Bát-nhã, prajñā) thuộc về 
phạm vi hoạt động của vô phân 
biệt trí. Hay phần trước lục Ba-
la-mật được gọi là đại bi của hạ 
hóa chúng sinh, còn phần sau 
được gọi là đại trí của thượng 
cầu Phật đạo. Ở đây, hoạt động 
trí tuệ đại trí, đại bi chính là hoạt 
động lý tưởng Bồ-tát hành của 
Phật giáo.

Theo Phật pháp khái luận 
tiết ba, chương mười tám của 
ngài Ấn Thuận thì thật chứng 
vô lậu tuệ có được phải nhờ vào 
ba hữu lậu tuệ của văn-tư-tu làm 
phương tiện để dẫn khởi. Nếu 
không văn-tư thời không thể 

● Thích Đức Thắng

PHẬT PHÁP CĂN BẢN Ba học (tt) ■ Thích Đức Thắng
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nào dẫn khởi để có tu tuệ được; 
tức là nếu không có chúng thì 
không thể đạt được vô lậu tuệ. 
Theo Tạp A-hàm 30, kinh 843, 
đức Đạo sư đã từng dạy về bốn 
Dự lưu phần (nhập lưu phần) 
gồm có: “Thân cận thiện nam 
tử, nghe chánh pháp, bên trong 
tư duy chân chánh, hướng đến 
pháp và thứ pháp hướng”. Ở 
đây, theo thầy học mà khởi lên 
ba tuệ văn-tư-tu thì mới có khả 
năng chứng ngộ được quả dự lưu 
Tu-đà-hoàn và trong tiến trình tu 
tập phải theo thứ lớp tuần tự từ 
thấp lên cao, không có thể vượt 
cấp. Tuy nhiên trong quá trình 
tu tập này cũng có thể phát sinh 
ra những tệ nạn nếu không thực 
hành theo thứ lớp đúng pháp, 
cho nên đức Đạo sư mới dạy tứ 
y (catvāri pratisaraṇāni): “Y 
pháp bất y nhơn, y nghĩa bất y 
ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu 
nghĩa, y trí bất y thức”, làm tiêu 
chuẩn trong việc tu học cho các 
đệ tử của Ngài. 

(1) Mục đích của thân cận 
thiện tri thức là để nghe Phật 
pháp. Nhưng thật ra tri thức 
không nhất định là thiện tri thức 
không thôi mà còn có ác tri 
thức, nên khó bề mà chúng ta 
phán đoán phân biệt được thiện 
và bất thiện. Vì pháp của Phật 

lưu truyền trải qua thời gian quá 
lâu dài theo chiều dài lịch sử 
truyền bá, nên không thoát khỏi 
những sai lầm trong nhận thức 
và những dị thuyết xâm nhập 
vào, hoặc do việc truyền văn 
mất đi ý nghĩa sự thật và cũng 
không thể bảo chứng được sự 
truyền thọ có thể khả tín. Thiện 
tri thức ở đây phải kinh qua sự 
thân cận tiếp xúc lâu ngày để 
chúng ta nhận ra được những 
sự thật quanh cuộc sống của họ 
được thể hiện. Từ đó, chúng ta 
đánh giá được những ưu khuyết 
của những lời nói và thực hành 
nếu không đủ những tiêu chuẩn 
chân, ngụy của Phật lý mang lại 
qua sự thân cận này. Hành giả 
khi tu tập nên y vào những giáo 
pháp nào vừa khế cơ vừa khế lý, 
phù hợp với những lời dạy của 
Phật mà tu tập, còn đối với cá 
nhân của những vị truyền đạt 
nếu phù hợp khế cơ, khế lý với 
pháp Phật thì dù người truyền 
dạy là phàm phu tục tử, hay 
ngoại đạo, thì chúng ta vẫn có 
thể tín thọ phụng hành. Ngược 
lại, những ai cho dù mang trong 
người những hình thức đầu tròn, 
áo vuông, nhân danh là đệ tử của 
bậc Thánh, hay tướng tốt đầy đủ 
như thân Như Lai; nhưng trong 
những lời thuyết giáo không khế 
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hợp với chánh pháp của Phật 
dạy thì chúng ta vẫn không theo, 
không y chỉ vào họ, huống chi 
là những phàm phu tục tử! Cho 
nên chúng ta phải y pháp bất 
y nhơn (dharmapratisaraṇna 
bhavitavyaṃ na pudgala-
pratisraṇena). Theo kinh 05, 
phẩm Thinh Văn, Tăng Nhất 
A-hàm, Phật dạy các Tỳ-kheo 
về bốn đại nghĩa của Khế kinh, 
Luật, A-tỳ-đàm, Giới “Tỳ-kheo 
nên biết, nếu có Tỳ-kheo nào 
tụng kinh trì pháp, phụng hành 
cấm giới. Vị ấy nói rằng: ‘Tôi có 
thể tụng kinh trì pháp, vâng giữ 
cấm giới, học rộng nghe nhiều.’ 
thì hãy cùng Tỳ-kheo kia thảo 
luận, chiếu theo pháp mà cùng 
thảo bàn về Khế kinh, Luật, A-
tỳ-đàm, Giới. Nếu những điều 
được hiển hiện ấy tương ưng với 
Khế kinh, tương ưng với Luật 
và Pháp, khi ấy bèn thọ trì. Nếu 
không tương ưng với Khế kinh, 
Luật, A-tỳ-đàm, thì nên trả lời: 
‘Này bạn, nên biết đây chẳng 
phải là những lời dạy của Như 
Lai. Những lời bạn nói chẳng 
phải gốc của chánh kinh. Vì tôi 
thấy nó không tương ưng với 
Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm’. Vì 
không tương ưng nên phải hỏi 
về sự hành trì giới. Nếu không 
tương ưng với giới hạnh, nên 

nói với người kia: ‘Đây chẳng 
phải là tạng của Như Lai!’ là 
phủ nhận lại những lời đức Đạo 
sư đã dạy”.

(2) Mục đích của hành giả 
theo thầy là để nghe nhiều chánh 
pháp, huân tập nghĩa lý sâu xa 
ở đằng sau những lời dạy của 
đức Phật, tức là chúng ta phải 
giữ lấy phần nghĩa lý mà không 
giữ lấy phần hình thức văn tự, 
tùy theo nghĩa lý chứ không 
tùy theo văn tự. Có nghĩa là từ 
trong ngôn ngữ, văn tự, theo đó 
mà thể hội thật nghĩa của lời 
văn qua người truyền đạt. Nói 
một cách chính xác là người tu 
đạo phải nương vào Trung đạo 
Đệ nhất nghĩa chứ không nương 
vào hình thức văn tự bên ngoài 
và chấp vào chúng rồi cho là đi 
đúng đường. Nếu chúng ta một 
mực chỉ coi trọng hình thức văn 
chương ngôn ngữ bóng bẩy của 
ngữ âm mà xem nhẹ ý nghĩa 
của nó, rồi chấp vào văn sẽ hại 
nghĩa và trở nên sai lầm cho 
bước đường tu tập của mình thì 
không được, cho nên chúng ta 
học Phật, muốn có kết quả thì 
phải y nghĩa bất y ngữ (artha-
pratisaraṇna bhavitavyaṃ na 
vyañjana-pratisraṇena). Cũng 
theo kinh 05, phẩm Thinh Văn, 
Tăng Nhất A-hàm, Phật dạy 
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các Tỳ-kheo về bốn đại nghĩa 
của Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, 
Giới, “Tỳ-kheo nên biết, nếu có 
Tỳ-kheo nào tụng kinh trì pháp, 
phụng hành cấm giới. Vị ấy nói 
rằng: ‘Tôi có thể tụng Kinh, trì 
pháp, phụng hành giới cấm, 
học rộng, nghe nhiều’. Giả sử 
Tỳ-kheo ấy có nói những gì, 
cũng không nên thừa nhận khi 
chưa đủ để dốc lòng tin tưởng. 
Nên cùng với Tỳ-kheo kia luận 
nghĩa. Nếu tương ưng với nghĩa 
thì nên bảo người kia rằng: ‘Đây 
là nghĩa được nói, nhưng không 

phải gốc chánh kinh’. Nên chọn 
lấy nghĩa đó chứ đừng nhận gốc 
chánh kinh. Sở dĩ như vậy là 
vì nghĩa là căn nguyên để hiểu 
kinh. Đây gọi là gốc của đại 
nghĩa được diễn thứ hai”.

(3) Nghĩa lý rốt ráo luôn tùy 
thuộc vào pháp tướng chân lý 
mà nói, tùy thuộc vào căn tánh 
hữu tình mà nói, tức là chúng 
ta đề cập đến liễu nghĩa kinh 
cùng bất liễu nghĩa kinh. Trong 
ba tạng giáo điển có liễu nghĩa 
kinh và bất liễu nghĩa kinh, vì ở 
đây đức Đạo sư dựa vào căn cơ 

NALANDA - ảnh Đồng Thành
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chúng sanh mà thuyết về nhân 
quả cùng duyên khởi. Do đó, 
hành giả phải biết phân biệt và 
phân định đâu là thế gian pháp, 
đâu là xuất thế gian pháp? Đâu là 
kinh liễu nghĩa, đâu là kinh bất 
liễu nghĩa? Và muốn giải thoát 
khỏi khổ thì phải chọn và y cứ 
vào con đường trung đạo mà đi, 
đó là liễu nghĩa thật tướng trung 
đạo, con đường chúng ta nương 
tựa vào để đi đến giải thoát chứ 
không dựa vào bất liễu nghĩa 
kinh. Đây chính là y liễu nghĩa 
kinh bất y bất liễu nghĩa kinh 
(nitārtha-sūtra-pratisaraṇna 
bhavitavyaṃ na neyārtha-sūtra-
pratisraṇena). Cũng theo kinh 
05, phẩm Thinh Văn, Tăng Nhất 
A-hàm, Phật dạy các Tỳ-kheo 
về bốn đại nghĩa của Khế kinh, 
Luật, A-tỳ-đàm, Giới, “Nếu có 
Tỳ-kheo nào nói rằng: ‘Tôi tụng 
Kinh, trì pháp, phụng hành giới 
cấm, học rộng, nghe nhiều.’ Nên 
nói với Tỳ-kheo kia về Khế kinh, 
Luật, A-tỳ-đàm. Nhưng Tỳ-
kheo kia chỉ hiểu vị, chứ không 
hiểu nghĩa, nên bảo Tỳ-kheo 
kia rằng: ‘Chúng tôi không rõ 
những lời này có phải là những 
lời được thuyết bởi Như Lai hay 
không?’ Giả sử khi thuyết Khế 
kinh, Luật, A-tỳ-đàm chỉ hiểu 
văn tự, chứ không hiểu nghĩa. 

Tuy nghe những gì Tỳ-kheo kia 
nói, nhưng cũng chưa đủ để 
khen tốt, cũng chưa đủ để nói 
là dở. Lại phải đem giới hạnh 
để hỏi. Nếu cùng tương ưng, thì 
nên chấp nhận. Sở dĩ như vậy 
là vì giới hạnh cùng tương ưng 
với vị, nhưng nghĩa thì không 
thể rõ”. Đây gọi là nghĩa diễn 
giải thứ ba.

(4) Hướng đến pháp, thứ 
pháp hướng là nương vào tướng 
phân biệt của vọng thức mà tu 
tập, bất luận là như thế nào đi 
nữa thì hành giả chúng ta cũng 
không thể nào giải thoát, không 
thể nào dẫn phát để cho chúng 
ta đạt chánh trí vô lậu được. 
Vì ở đây chúng ta nương vào 
trí chứ không nương vào thức 
trong việc tìm cầu chánh trí vô 
lậu giải thoát, nên phải y cứ 
vào ly tướng, dùng trí tuệ vô 
phân biệt mà tu tập mới có thể 
có sự hiểu biết chính xác. Đây 
chính là y trí bất y thức (jñāna-
pratisaraṇena bhavitavyaṃ na 
vijñāna-pratisaraṇena). Cũng 
trong Tăng Nhất A-hàm, phẩm 
Thinh Văn, kinh số 05, Phật dạy 
các Tỳ-kheo về bốn đại nghĩa 
của Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, 
Giới, “Nếu có Tỳ-kheo nào nói 
rằng: ‘Các Hiền giả có nghi 
vấn, hãy đến hỏi nghĩa, tôi sẽ 
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nói cho’. Nếu Tỳ-kheo kia có nói 
gì cũng chưa đủ để chấp nhận 
ngay, chưa đủ để phúng tụng. 
Nên hướng về Tỳ-kheo kia hỏi 
về Khế kinh, Luật, A-tỳ-đàm, 
Giới. Nếu cùng tương ưng, thì 
nên hỏi nghĩa. Nếu lại tương 
ưng cùng nghĩa, thì nên khen 
ngợi Tỳ-kheo kia rằng: ‘Lành 
thay, lành thay, Hiền giả, đây 
chính là nghĩa Như Lai đã nói, 
không nhầm lẫn, tất cả đều cùng 
tương ưng với Khế kinh, Luật, 
A-tỳ-đàm, Giới’. Sở dĩ như vậy 
là vì ở đây phù hợp với nghĩa lý 
trí vô lậu giải thoát, chứ không 
phải nương vào hình tướng khác 
nhau của vọng thức phận biệt”. 
Đó là nghĩa diễn giải thứ tư. 

Qua tứ y mà đức Đạo sư đã 
dạy lấy làm tiêu chuẩn trong 
việc tu học cho các đệ tử của 
Ngài, tất cả đều y cứ vào trí tuệ 
vô lậu tối hậu, để thực hành mục 
tiêu giải thoát của mình. 

Như trên, chúng tôi đã trình 
bày về tuệ nhân tu tập văn-tư-
tu để có được trí tuệ từ hữu lậu 
đến vô lậu giải thoát, đó là chỉ 
cho nhân để sanh ra trí tuệ từ 
phương tiện theo thứ lớp để có 
được, cộng với trí tuệ di truyền 
từ nhiều đời nhiều kiếp đã huân 
tập, dù là trí tuệ gì đi nữa thì 
chúng cũng thuộc về trí tuệ hữu 

lậu sinh tử, nên sự có được của 
chúng phát sinh từ nhân quả của 
mê lộ do tu tập mà hiện hành 
trong hiện tại hay quá khứ. Trí 
tuệ này cũng chỉ là thứ trí tuệ 
của thế trí biện thông; tuy nhiên, 
nếu nó được chuyển y từ Thế trí 
thành Thánh trí thì chính nó là 
nhân đưa đến ngộ tánh sinh ra để 
trở thành trí tuệ vô lậu giải thoát. 
Về mặt tác dụng, thì chúng ta có 
thể phân trí tuệ ra hai loại: Hữu 
phân biệt trí (svavikalpa-jñāna) 
và vô phân biệt trí (savikalpa-
jñāna. Hữu phân biệt trí là trí 
tuệ có chủ ý nhận thức đến một 
đối tượng nào đó; còn Vô phân 
biệt trí là trí tuệ không có chủ ý 
nhận thức đến đối tượng, mà nó 
cùng với đối tượng hợp lại làm 
một thể, là trí tuệ chứng ngộ tối 
cao. 

Vì trí Tuệ có khả năng thứ 
nhất là hiển lộ bổn tánh xưa nay 
của chúng sanh, thứ hai có khả 
năng lựa chọn đoạn trừ các loại 
phiền não vô minh và cuối cùng 
có khả năng thấy rõ thật tướng 
của chư Phật như trên đã nói. 
Đó là trí tuệ Bát-nhã ba-la-mật 
là quả chứng thật tướng các 
pháp của chư Phật và Bồ-tát, là 
trí tuệ vô lậu giải thoát của các 
bậc thượng nhơn đã chứng ngộ, 
là trí vô phân biệt.  
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Tóm lại, Ba học này chính là 
ba cương lĩnh thực tiễn căn cứ 
vào luật tắc cơ bản nhân quả mà 
đức Đạo sư thuyết minh về ba 
học: Nhân Giới sinh Định, nhân 
Định phát Tuệ dành cho hành giả 
Thinh văn thừa khi tu tập theo 
ba học này. Cũng trên cơ sở ba 
học này, Ngài triển khai rộng ra 
ba vô học dành cho Bồ-tát thừa 
như kinh Trì Địa Bồ-tát, quyển 
10 dùng Lục độ để phối hợp với 
Ba học thì bốn độ trước (Bố thí, 
Trì giới, nhẫn nhục và Tinh tấn 
Ba-la-mật) thuộc về phạm trù 
Giới học, còn Thiền Ba-la-mật 
thuộc về phạm trù Định học 
và Bát-nhã Ba-la-mật thuộc về 
phạm trù Tuệ học. Ba học này là 
ba điều kiện rất quan trọng của 
đạo Phật, là chỗ quy về của tất 
cả mọi pháp môn. Vì thế, hành 
giả nên nỗ lực học và thực hành 
tinh cần ba học này, tùy theo căn 
cơ của mỗi hành giả trong việc 
mong cầu giải thoát để tiến đến 
an vui vĩnh viễn. 

Nếu hành giả phối hợp ba 
học này cùng với giải thoát và 
giải thoát tri kiến thì sẽ thành 
“ngũ phần pháp thân”. Theo Đại 
Trí Độ luận 18, Câu-xá luận 24 
thì Học được phân ra làm ba cấp 
độ: 

- Cấp thứ nhất dành cho 

những hàng Hữu học (Śaikṣa), 
chỉ cho bốn hướng, ba quả. Ở 
đây, có Trí hữu học và Pháp hữu 
học. Trí hữu học chỉ cho trí tuệ 
từ Khổ pháp nhẫn cho đến trí 
tuệ kim cương tam-muội trung 
đạo vô ngại hướng A-la-hán thứ 
chín. Pháp hữu học chỉ cho pháp 
ngũ uẩn hữu học của vô lậu hữu 
vi.

- Cấp thứ hai dành cho bậc 
Vô học (Aśaikṣa), chỉ cho quả 
A-la-hán. Ở đây có Trí vô học 
và pháp vô học. Trí vô học chỉ 
cho trí giải thoát của các bậc A-
la-hán thứ chín. Pháp vô học chỉ 
cho pháp ngũ uẩn vô học của vô 
lậu hữu vi.

- Cấp thứ ba dành cho hàng 
chẳng học chẳng không học (Phi 
học phi vô học: naivaśaikṣa-
nāśaikṣa). Cấp độ này chỉ cho 
hàng dị sinh (phàm phu). Ở đây 
có trí chẳng học chẳng không học 
và pháp chẳng học chẳng không 
học. Trí chẳng học chẳng không 
học chỉ cho trí bất tịnh của càn 
huệ địa, An-na-ban-na, tứ niệm 
xứ, pháp noãn, pháp nhẫn, pháp, 
pháp thứ nhất của thế gian thuộc 
dục giới. Pháp chẳng học chẳng 
không học chỉ cho pháp vô vi 
cùng ngũ uẩn của hữu lậu. ■
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Hương trầm phảng phất 
quyện theo tiếng chuông 

ngân xa từ mái chùa rêu phủ 
nằm ẩn mình dưới rặng cây 
xanh nơi thanh vắng khiến bao 
tâm hồn khô héo về kiếp khổ 
đau nhân thế trở nên tươi tỉnh, 
thư thái, hân hoan lần theo từng 
bước đi trong nếp sống yên 
tịnh, đạm bạc. 

Cuộc sống những nơi như 
vậy thoảng nhìn chỉ là sinh 
hoạt thường nhật: quét rác, lau 
dọn, bửa củi, nấu cơm, đóng 
chuông, tụng kinh, ngồi thiền, 
niệm Phật và học thuộc lòng 
vài bài kinh, luật nhật dụng… 
nhưng lại là nơi xuất thân của 
nhiều Cao tăng, Thạc đức, thành 
công trong sự nghiệp đem đạo 
vào đời, làm hưng thịnh Phật 
giáo ở Thế gian, mà Thiền môn 
vẫn nghiêm tịnh, thanh tu. Phải 
chăng môi trường và phương 
pháp giáo dục nơi đây không 
chỉ là nơi tu dưỡng, hun đúc lý 
tưởng xuất trần mà còn đào tạo 
nhân tài? 

Sinh hoạt hàng ngày trong 
Thiền môn như ở nước ta trông 
thật đơn giản: Mỗi sáng thức 
dậy đóng chuông, tụng kinh, 
quét rác, v.v… làm đến chiều 
tối, rồi ngồi thiền trước khi ngủ. 

Giờ cầm sách học rất ít. Kinh 
nhật tụng và bộ luật trường 
hàng (gồm bốn quyển: Tỳ-ni, 
Sa-di, oai nghi, cảnh sách) chữ 
Hán phải học thuộc lòng, có nơi 
bắt phải học thuộc đến khi đọc 
xuôi, đọc ngược được mới thôi. 
Sách đọc tham khảo không có. 
Kinh bộ chỉ dành cho quý Tỳ-
kheo học ở những trường Hạ 
vào mùa an cư hằng năm theo 
phương pháp gia giáo, chữ đâu 
nghĩa đó. Người học nghe dịch 
và giảng xong, trùng tuyên lại. 
Chương trình giáo dục truyền 
thống cho cả đời tu học của 
người xuất gia tính ra số kinh 
bộ đọc hiểu chỉ mất thời gian 
một năm đối với sinh viên đại 
học, bài học thuộc lòng chỉ mất 
một tháng đối với học sinh phổ 
thông, việc làm chỉ mất một 
ngày đối với cư sĩ trung niên. 
Song, sinh hoạt Thiền môn 
không đơn giản như vậy. 

Ở đời, công việc đơn giản là 
công việc, những gì được thực 
hiện chỉ là hoàn tất công việc, 
với người học Phật thì công 
việc không đơn giản chỉ là công 
việc mà những gì được thực 
hiện là để hoàn thiện hành vi, 
điều phục tâm mình, hướng đến 
mục đích giác ngộ giải thoát. 
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Ngay khi mới vào chùa, thực 
tập đời sống xuất gia còn gọi là 
hành điệu, người học đạo bắt 
đầu bằng việc học quét chùa 
với bài kệ: Cần tảo già-lam 
địa, thời thời phước huệ sanh. 
Tuy vô tân khách chí, diệc hữu 
Thánh nhơn hành. Tạm dịch: 
Siêng năng quét dọn sân chùa, 
ngày ngày được phước lại vừa 
thông minh. Hoặc không khách 
đến nghe kinh, cũng thì Hiền 
Thánh ẩn mình dạo chơi.

Bài kệ bốn câu âm Hán, mới 
nghe qua ai cũng thuộc liền và 
đọc nhẩm mỗi khi cầm chổi 
quét. Nhờ vậy, sân chùa được 
quét sạch sẽ, không còn sót 
nhiều lá rụng, những vết chổi 
ngoằn nghèo trên đất dần dần 
thẳng đều và đến lúc không 
còn dấu chổi, đá gạch nằm lổm 
chổm trên lối đi được xếp ngay 
ngắn nằm ở góc sân hay dưới 
gốc cây. 

Thời hành điệu như vậy chắc 
chắn được phước, nhiều hay ít 
tùy theo việc đã làm. Song trí 
huệ sanh hay không thì không 
phải ở số lượng công việc mà là 
ở nhận thức, tu chứng. Lúc đầu, 
ai cũng phấn khởi vì học thuộc 
bài kệ quét rác nhanh hơn so 
với Bàn-đặc trong Kinh A-di-

đà Sớ Sao của Tổ Chu Hoằng 
thuật, mất đến tám năm mà vẫn 
học không thuộc. Sau cùng, thì 
niềm tự hào đó khó có ai giữ 
được, nó tan biến theo năm 
tháng quét rác. Bởi vì, Bàn-
đặc trong kinh này đã ngộ đạo 
nhờ học thuộc chỉ hai chữ Tảo 
Chửu (chổi quét) do đức Phật 
dạy và đã chứng quả A-la-hán. 
Còn chúng ta thì học càng ngày 
càng nhiều, nhưng kết quả thì 
ngược lại.

Mẩu chuyện Bàn-đặc chứng 
Thánh quả là một trong những 
phương pháp giáo dục đặc biệt 
của Thiền môn. Trong giáo 
pháp đức Phật, dù căn trí chậm 
lụt như Bàn-đặc vẫn học và tu 
chứng Thánh. 

Trong Tích truyện Pháp cú 
(Buddhist Legends của Eugene 
Watson Burlingame, TV. Viên 
Chiếu dịch), Bàn-đặc được kể ở 
đây chỉ mất bốn tháng học một 
bài kệ không thuộc. Đức Phật 
đổi phương pháp dạy, đưa cho 
Bàn-đặc một chiếc khăn sạch và 
dạy vừa lau vừa nói: “Tẩy sạch 
dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn”. Bàn-
đặc nhận khăn và làm đúng như 
lời Phật dạy. Chiếc khăn sạch 
ban đầu dần dần bị nhớp nhúa, 
Bàn-đặc đã ngộ ra các pháp vô 
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thường, tiếp tục chuyên chú 
vào sự biến dị này, trí tuệ khai 
mở. Ngay lúc đó đức Phật dạy: 
“Đừng nghĩ rằng chỉ mảnh vải 
ấy trở thành cáu bẩn mà ngay 
trong tâm ông tham ái, bất tịnh 
và những cấu uế khác cũng đầy 
rẫy. Ông hãy tẩy sạch chúng 
đi”. Trong một buổi sáng, Bàn-
đặc đã tu chứng A-la-hán, thần 
thông đầy đủ, thông suốt cả ba 
tạng kinh điển.

Mẩu điển hình khác là 
chuyện Ngũ tổ Hoằng Nhẫn 
dạy cho Huệ Năng bửa củi, giã 
gạo ở nhà trù chùa Đông Thiền, 
Trung Quốc. Huệ Năng không 
biết chữ, người ốm yếu, giã gạo 
phải đeo đá để tăng trọng lượng 
đứng trên chày, làm ròng rã 
tám tháng trời. Một hôm Ngũ 
Tổ đến bên hỏi: “Gạo trắng 
chưa?” Huệ Năng đáp: “Đã 
trắng nhưng chưa có sàng”. 
Tổ lấy gậy gõ xuống cối ba cái, 
rồi bỏ đi. Hiểu được ý, nửa đêm 
Huệ Năng vào phòng Tổ, được 
học kinh Kim Cang, ngộ đạo và 
được phú pháp, truyền y bát trở 
thành Lục Tổ.

Phương pháp giáo dục như 
đức Phật dạy cho Bàn-đặc, Ngũ 
Tổ dạy cho Lục Tổ được áp 
dụng trong Thiền môn từ xưa 

đến ngày nay. Mọi sinh hoạt 
thường nhật đều có bài kệ kèm 
theo để người học Phật tu tập 
và đã trở thành luật như Tỳ-ni 
Nhật dụng Thiết yếu. Quyển 
luật này do ngài Độc Thể (1601-
1679) sống vào cuối nhà Minh 
đầu nhà Thanh bên Tàu biên 
soạn, và HT. Trí Quang dịch là 
Những điều nhật dụng thiết yếu 
của giới luật gồm 51 bài xếp 
theo số thứ tự. Trong đó, 45 bài 
đầu là kệ và chú tiêu biểu cho 
những sinh hoạt thường nhật 
của người xuất gia. Sáng sớm 
thức dậy đọc bài kệ số 1 - Tảo 
giác: Thụy miên thỉ ngộ, đương 
nguyện chúng sanh, nhất thế 
trí giác, châu cố thập phương. 
(Ngủ nghỉ mới thức, nên 
nguyện chúng sanh, tất cả trí 
giác, nhìn khắp mười phương). 
Và khi ngủ nghỉ thì đọc kệ số 
37 - Thụy miên: Dĩ thời tẩm 
tức, đương nguyện chúng sanh, 
thân đắc an ẩn, tâm vô loạn 
động. (Ngủ nghỉ theo giờ, nên 
nguyện chúng sanh, thân được 
yên ổn, tâm không loạn động). 
Mỗi động niệm đều gắn liền với 
bài kệ để giữ tâm không buông 
lung, luôn ở trong chánh niệm, 
phát bồ-đề nguyện và hành bồ-
tát hạnh. 
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Tỳ-ni Nhật dụng Thiết yếu là 
quyển đầu trong bộ luật trường 
hàng dành cho những người 
xuất gia tập sự phải học thuộc 
và thực hành trước khi thọ Cụ 
túc giới, trở thành người xuất 
gia thực sự. Vì có tính thiết yếu 
và nhật dụng nên Tỳ-ni được 
người xuất gia học Phật áp 
dụng trọn đời. 

Khoảng hai mươi năm trước, 
ai muốn học quyển sách này thì 
phải ghi lại từ bản chép tay của 
những vị học trước hoặc may 
mắn thì chép được từ bản gốc 
in trước năm 1975. Trong chùa, 
chỗ nào cần phải đọc kệ thì 
thường thấy có dán sẵn câu kệ 
ở đó, ngay cả nhà xí, nơi rửa 
tay… để nhắc nhở mọi người 
giữ chánh niệm, lìa tham sân 
si. Nên khi nhìn thấy mẩu giấy 
nhỏ dán trên tường được đóng 
khung ngay ngắn thì ai cũng 
nhớ ngay bài kệ đó là gì và từng 
dòng chữ tái hiện trong đầu. 

Trong Nẻo vào Thiền học, 
Thiền sư Nhất Hạnh đã khẳng 
định, quyển Tỳ-ni Nhật dụng 
Thiết yếu này “chính là bản 
thân của Thiền học và tinh hoa 
của đạo Phật”, và chứng minh 
điều này qua mẩu đối thoại 
giữa đức Phật và một giáo chủ 

ngoại đạo:
- Nghe nói đạo Phật là đạo 

giác ngộ, vậy phương pháp của 
đạo Phật thế nào? Các ngài 
làm gì mỗi ngày?  

- Chúng tôi đi, đứng, nằm, 
ngồi, tắm, giặt, ăn, ngủ...  

- Phương pháp đó nào có 
chi đặc biệt đâu? Ai lại không 
đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, giặt, 
ăn, ngủ?  

- Ðặc biệt lắm chứ, thưa 
ngài. Khi chúng tôi đi, đứng, 
nằm, ngồi, tắm, giặt, ăn, ngủ 
thì chúng tôi biết là chúng tôi 
đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, giặt, 
ăn, ngủ. Còn khi những người 
khác đi, đứng, nằm, ngồi v.v... 
thì họ không ý thức được là họ 
đang đi, đứng, nằm, ngồi... 

Đạo giác ngộ bắt đầu từ 
những sinh hoạt thường nhật 
giản dị, không hình thức cầu 
kỳ như vậy, nhưng chứa đựng 
phương pháp tu học cốt tủy của 
đạo Phật – đó là chánh niệm. 
Sinh hoạt như vậy có từ thời đức 
Phật, đã phổ biến trở thành nếp 
sống trong Thiền môn. Trong 
nếp sống này, những công việc 
thường nhật, những lời dạy vắn 
tắt và phong cách của người 
Thầy đã giúp cho người học 
Phật dễ dàng bỏ những thói 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  1�

CHUYÊN ĐỀ ☸

quen sống ở đời, sớm hòa nhập 
vào chốn đạo, ngõ hầu đạt đến 
mục đích xuất gia. 

Ngày nay, sinh hoạt Thiền 
môn không còn thuần nhất như 
xưa nữa, nếp sống truyền thống 
đang bị ảnh hưởng bởi thời 
đại văn minh vật chất. Tu học 
truyền thống là gia giáo, thầy 
truyền trò, tâm truyền tâm, chú 
trọng chiều sâu. Tu học hiện đại 
theo trường lớp, vừa học Phật 
học vừa học thế học, một người 
thuyết giảng nhiều người nghe, 
chủ yếu kiến thức mở rộng. 

Trong Thiền môn ngày càng 
nhiều việc, đòi hỏi chuyên 
môn, phân công làm: trụ trì tiếp 
tăng độ chúng, giảng sư hoằng 
pháp, giáo thọ đứng lớp dạy 
học, v.v… Nếp sinh hoạt truyền 
thống dần dần thu hẹp lại, chức 
năng gia giáo trong Thiền môn 
giảm dần, sinh hoạt hiện đại 
mở rộng ra. Nhiều chùa ngày 
nay được xây dựng nhiều tầng, 
mái cao, có thể nhìn thấy từ xa, 
trước cổng có bảng hiệu, địa 
chỉ và chức năng chuyên môn 
nhằm phục vụ cho sự nghiệp 
hoằng pháp, độ sanh, độ tử mau 
chóng, dễ dàng. Cũng bắt nhịp 
từ thực tế đó, các trường Phật 
học vừa dạy nội điển vừa dạy 

ngoại điển hoặc đưa ra trường 
ngoài học thế học, hoặc xuất 
dương du học để cung cấp nhân 
lực có trình độ chuyên môn cao 
cho nhu cầu phong phú, đa 
dạng trong thực tế. 

Chủ trương đạo Phật “nhập 
thế” được khai thác triệt để. 
Thiền môn mở cửa phục vụ 
quần chúng tối đa, trở thành cơ 
sở sinh hoạt tín ngưỡng, văn 
hóa, xã hội và kinh tế nhộn nhịp. 
Thành tựu khoa học kỹ thuật, 
công nghệ thông tin được ứng 
dụng hầu hết trong mọi sinh 
hoạt. Thực tế như vậy chúng ta 
không thể chối bỏ, không thể 
chống lại mà phải đón nhận xu 
hướng phát triển và hội nhập đó 
trong thế chủ động, tùy duyên 
bất biến, không bị hòa tan. Có 
như vậy Thiền môn không bị 
hoen ố, ánh đạo mới được thế 
nhân tôn thờ và mang về thắp 
sáng nhân gian, mới mong thế 
giới an lạc, Thiền môn vẫn giữ 
nếp sống tự muôn đời. 

Hoàng hôn buông xuống, 
tiếng chuông ngân lên, tất cả 
chìm vào bóng đêm, không 
gian thu hẹp lại trong một đốm 
lửa hồng, rồi tan theo làn hương 
hóa thân giữa trời sao mênh 
mông...  ■
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con sóng về đến bờ 
nở thành muôn hoa trắng
bờ bình yên trưa vắng
hôn bàn chân ai mềm
sóng theo gió muôn miền
tung mình trong cuồng nộ
gió tan rồi hiền hậu
nở hoa trưa nắng vàng
gió rồi cũng về non
tìm ngàn cây tâm sự
hôm qua đời tìm khách 
gửi tâm tình điêu linh
người chạm vào ký ức
kỷ niệm chợt vỡ tan
chút chạnh lòng mơ mộng
hiện tại dòng sông hiền
trôi xuôi về tất cả
nước xa cũng tìm bờ
người xa rồi gặp gỡ
cho chút tình nên thơ.

● Vĩnh Thi

1
biển

● Vĩnh Thi
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con sóng đi tìm bến 
lao xao mãi tháng ngày
bờ bình yên cây cỏ
chờ đợi biết bao mùa
bóng trăng soi đáy nước
cá đớp động vỡ tan
bóng ai tròn ảo ảnh
trăng soi mặt ánh vàng
năm tháng ươm mầm xanh
rồi ru về tàn úa
đất ôm tình vũ trụ
vô ưu đã muôn đời
người đi tìm tiếng cười
trong nhịp xô rộn rã
nỗi lòng chợt tan ra
rồi một giây hóa đá
gom về trong tất cả
một ý niệm lặng yên
nam mô tam thế phật
hoa sen ngát hương lành.

2
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Với Chương trình Phát Triển 
Lumbini của các nước trên thế 
giới và Quỹ phát triển Lumbini 
của chính phủ Nepal, chỉ vài 
thập niên sau, Thánh tích Lum-
bini phát triển nhanh chóng rực 
rỡ, thu hút hàng triệu người 
con Phật và du khách khắp nơi 
trên thế giới trở về đây chiêm 
bái, viếng thăm hoa viên thiêng 
liêng cổ kính này.

Bên ngoài hoa viên Lumbini 
được bao bọc bởi một Đại hồ 
bán nguyệt dài đến 2km, rộng 
500m. Trong hồ trồng những 
loại hoa sen, từ trên lề đường 
xuôi xuống mặt hồ, người ta 
trồng những thảm cỏ và cây 
xanh. Giữa hồ bán nguyệt là 
một con đường trải đá dăm. Từ 
hoa viên Lumbini thẳng trên con 
đường này khoảng chừng 1km, 
sẽ gặp một bệ đá hoa cương cao 
gần 1m, trên bệ đá là một đài sen 
có ngọn lửa mang tên “Eternal 
Peace Flame” (Ngọn lửa hòa 
bình vĩnh cửu), ngọn lửa này 
được thắp bằng ga, cháy suốt 
ngày đêm như một biểu tượng 
nguyện cầu cho hòa bình thế 
giới. Bên phải ngọn lửa này là 
Đại hồng chung Hòa bình, có 
đường kính khoảng 1m. Phía 

Q U Ê 
H Ư Ơ N G 
Đ Ứ C 
P H Ậ T
● Thích Trí Lộc

(tiếp theo)

THÁNH TÍCH Quê hương đức Phật (tt) ■ Thích Trí Lộc
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sau ngọn lửa Hòa bình là con 
kênh đào rộng 10m, kéo dài 
thẳng tắp khoảng 2km, hướng 
về Đại tháp Hòa bình. Đại tháp 
này là một công trình kiến trúc 
tuyệt đẹp của người Nhật. Con 
kênh đào chia nơi này làm hai 
khu vực mang tên: “East Zone 
Monastery” (Khu chùa Đông) 
và “West Zone Monastery” 
(Khu chùa Tây). Khu chùa 
Đông gồm có các chùa theo 
truyền thống Nam tông như: 
Thái Lan, Srilanka, Myanmar, 
Ấn Độ, Thiền viện Vipas-
sana… Khu chùa Tây gồm có 
các chùa theo truyền thống Bắc 
tông như: Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Tây 
Tạng, Áo… Sự hiện diện của 
những ngôi chùa quốc tế trên 
vùng đất thiêng liêng quả là 
niềm tự hào cho những người 
con Phật, đã làm cho Thánh 
tích Lumbini này ngày càng 
rực rỡ và quy mô hơn.

Mỗi một ngôi chùa là một 
công trình kiến trúc văn hóa 
đại diện cho quốc gia của 
mình. Chùa Nhật Bản và tháp 
Hòa bình là công trình đặc sắc 
với bản chất thiền vị, hài hòa 
với thiên nhiên nhưng nổi bật 

tính hiện đại. Chùa Trung Quốc 
như một mô hình thu nhỏ của 
Thiếu Lâm tự, được thiết kế 
một cách vuông vắn, có đại 
hùng bảo điện uy nghi, có hoa 
viên cổ kính… Toàn bộ vật liệu 
xây dựng và nhân công, cùng 
với pháp khí, Thánh tượng đức 
Phật được chuyển từ Trung 
Quốc sang, thể hiện đặc sắc 
văn hóa của người Hoa. Chùa 
Hàn Quốc với chánh điện trang 
nghiêm rộng lớn, có sức dung 
chứa đến 3000 người, Tăng 
phòng và pháp xá đủ chỗ cho 
500 người cư trú… Chùa Việt 
Nam với những mái cong uốn 
lượn mang hình tượng rồng, 
phượng thể hiện bản sắc đặc 
trưng rất Việt. Chùa Tây Tạng 
là một công trình tuyệt mỹ có 
sự kết hợp và thiết kế hài hòa 
giữa Âu-Á, trên khắp các trần, 
vách, lan can của chánh điện 
được trang trí bằng những hoa 
văn lộng lẫy mang đậm nét văn 
hóa của người Tây Tạng.

Chùa Thái Lan, như một hoa 
sen trắng vươn cao, có những 
pho tượng vàng khảm hồng 
ngọc, được nhà vua và Hoàng 
gia Thái hiến cúng. Chùa 
Myanmar với bảo tháp vĩ đại 
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vàng óng, có năm điện thờ. Đặc 
biệt là ngôi chùa được chạm 
trổ, điêu khắc mang đậm bản 
sắc văn hóa của người Miến, 
v.v…

Chỉ trên một diện tích 
khoảng 50 ha đã có gần 20 
ngôi chùa tuyệt mỹ, mỗi một 
ngôi chùa là một sự phác họa 
văn hóa truyền thống tu tập 
của nước mình; tất cả đã góp 
phần làm cho Thánh tích Lum-
bini này ngày càng linh diệu và 
bình an, mái chùa trang nghiêm 
yên tĩnh, lời kinh tiếng kệ hòa 
chung với âm thanh chuông, 
mõ, trống, phách… ngân vang 
làm lắng dịu tâm tư của mọi 
người con đang quy hướng về.

Kapilavasthu (Ca-tỳ-la-vệ)  
Nếu hoa viên Lumbini là một 

khu vườn thiêng đón chào đức 
Phật giáng thế, thì Kapilavasthu 
là quê hương dấu yêu của Thái 
tử Tất-đạt-đa sinh trưởng với 
bao kỷ niệm gắn liền trong suốt 
29 năm.

Thành Kapilavasthu tọa lạc 
khoảng 20 km về phía Tây của 
vườn Lumbini. Truyền thuyết 
thành Kapilavasthu được 
mô tả trong sử ký của sử gia 

Ashwagosh (khoảng 100-200 
A.D): Thuở xưa, trong một khu 
rừng cạnh núi rừng Hymalaya 
có vị Thánh giả tên là Kapil 
Gautamar (Ca-ty Cồ-đàm) đang 
thực tập khổ hạnh tại tu viện 
của mình. Vào thuở ấy, Thái tử 
Ikshwaku, còn gọi là Shakya 
(Thích-ca) cùng thần dân đang 
sinh sống tại một vùng đất bị 
che khuất bởi những cây Sal 
(một loại cây chai). Thái tử và 
thần dân rất kính trọng Thánh 
giả Kapil và đệ tử của vị Thánh 
giả này. Thánh giả biết khu vực 
sinh sống của Thái tử không 
an toàn nên đã khuyên Thái tử 
xây dựng nơi cư trú trong rừng. 
Thái tử Ikshawaku đã xây dựng 
vương quốc của mình ngay tại 
tu viện khổ hạnh của Thánh giả 
Kapil Gautama. Vì lý do ấy, 
vương quốc này được gọi tên là 
Kapilavasthu.

Đến thời vua Tịnh Phạn, 
vương quốc Kapilavasthu là 
một quốc gia trù phú lộng lẫy. 
Vương thành Kapilavasthu 
ngày càng được xây dựng trang 
hoàng nguy nga. Chỉ riêng vườn 
thượng uyển đã có 3 cung điện 
lộng lẫy xinh đẹp được thiết 
kế phù hợp theo ba mùa: mùa 
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Hạ, mùa mưa và mùa Đông đặc 
biệt dành riêng cho Thái tử Tất-
đạt-đa. Đường phố Kapilavast-
hu ngày ấy luôn nhộn nhịp với 
những lễ hội hoa đăng, những 
cuộc thi tài của các vương tử và 
những cuộc tuyển chọn người 
xinh đẹp, v.v… 

Thế nhưng, chỉ vài thập niên 
sau ngày thái tử Tất-đạt-đa xuất 
gia, kinh thành hoa lệ ngày ấy 
đã bị tàn phá dưới vó ngựa 
hung tàn của vua Tỳ-lưu-ly. 
Cuộc thảm sát tàn phá của vua 
Tỳ-lưu-ly đã làm cho dòng tộc 
Shakya gần như tuyệt chủng. Vị 
đệ nhất thần thông như Tôn giả 
Mục-kiền-liên cũng không cứu 
được, đành ngấn lệ than rằng: 
“Thần thông không thắng được 
nghiệp lực”. Bi kịch của cuộc 
tàn phá thảm sát ấy là bài học 
về sự phân biệt giai cấp, cũng 
là kết quả của những nghiệp 
bất thiện trong quá khứ của 
dòng tộc Shakya.

Khoảng 2 thế kỷ trôi qua sau 
cuộc thảm sát ấy, Kapilavasthu 
cũng như vườn Lumbini đã hồi 
phục lại phần nào. Do vậy, khi 
vua Asoka (A-dục) đến chiêm 
bái, ông cho biết nơi đây là một 
thôn làng trù phú, cảnh vật nên 

thơ. Nhà vua đã cho xây dựng 
rất nhiều ngôi bảo tháp và các 
trụ đá quanh vùng để tưởng 
niệm.

Hơn 600 năm sau, năm 403 
A.D, ngài Pháp Hiển đến chiêm 
bái nơi này đã ghi lại trong ký 
sự của mình: “Toàn vùng này 
là một rừng hoang vu, cỏ dại, 
dân cư thưa thớt, với những di 
tích hoang tàn. Có một số tu sĩ 
khổ hạnh và khoảng 30 gia đình 
sinh sống… những đàn voi và 
sư tử hoang dã thường bắt gặp 
trên các con đường cũ…”.

Chuông hòa bình, Sarnath
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Ngài Huyền Trang viếng 
thăm Kapilavasthu vào thế kỉ 
thứ VII, đã diễn tả trong cuốn 
Đại Đường Tây Vực ký như 
sau: “Thành Kapilavasthu chu 
vi hơn 400 dặm, kiến trúc theo 
lối cổ kính, xây dựng toàn bằng 
gạch, đá quý… Cung thành đa 
số đều bị hoang phế, bức tường 
thành vẫn còn… Hiện tại chỉ 
còn 634 phố, nhà cửa lơ thơ với 
rất ít dân chúng sinh sống ở đó. 
Chung quanh có độ một trăm 
Tinh xá bị hư hỏng… khoảng 
30 tu sĩ tiểu thừa và hai ngôi 
đền Bà-la-môn giáo…”. Cũng 
trong tác phẩm này, Ngài cho 
biết lúc ấy trụ đá vua Asoka và 
hình tượng sư tử trên đầu trụ 
vẫn còn, các bảo tháp của vua 
Asoka vẫn nguyên vẹn…

Qua sự mô tả của hai Ngài, 
thì trong những thế kỉ ấy và 
nhiều thế kỉ về sau, vương 
thành Kapilavasthu rất ít người 
trên thế giới biết đến. Vào thế 
kỷ thứ XII trở đi những cuộc 
chiến tranh Tôn giáo đã xảy 
ra, quân xâm lược đã tàn phá 
hầu hết những Thánh tích Phật 
giáo và vương thành Kapila-
vasthu cũng chịu chung số 
phận trong các cuộc xâm lăng 

tàn khốc này. Những bức tường 
thành xưa đều bị đập phá, các 
bảo tháp và những trụ đá tưởng 
niệm của vua Asoka xây dựng 
trong những vùng lân cận cũng 
bị phá hủy. Từ ấy về sau, biết 
bao thăng trầm đã diễn ra từ sự 
tàn phá khắc nghiệt của thiên 
nhiên như bão tuyết, mưa đá, 
sự lấn át của cây rừng, núi 
đồi Hymalaya, cho đến những 
cuộc chiến tranh kinh hoàng…   
Kapilavasthu cũng ngày càng 
bị vùi lấp, lãng quên trong cát 
bụi của thời gian.

Đến với Kapilavasthu ngày 
nay, chúng ta có cảm giác 
như một người con sau những 
tháng năm xa quê ngàn phương 
nơi viễn xứ, hôm nay được trở 
về thăm lại quê hương đất tổ. 
Mảnh đất thiêng liêng ngày 
xưa vẫn còn đó, nhưng cảnh 
vật và con người đã hoàn toàn 
đổi thay. Đất tổ quê hương đã 
gần một triệu ngày thiếu người 
viếng thăm và chăm sóc, lại bị 
phá hủy hoang tàn bởi những 
kẻ thiếu hẳn lương tâm. Cảnh 
vật và con người điêu tàn theo 
dòng thạnh suy của cuộc thế 
đổi thay. Lòng dâng lên những 
cảm xúc bồi hồi, những câu hỏi 
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như vấn nạn mọi người, mà lời 
giải đáp chính xác vẫn còn là 
những đáp án nan giải xa xăm: 
Đâu rồi vườn Thượng uyển 
ngày xưa với ba cung điện huy 
hoàng của Thái tử Tất-đạt-đa? 
Đâu là nơi Thái tử quán sát lễ 
Hạ điền hay trầm tư chứng đắc 
sơ thiền dưới cây Hồng táo? 
Những cổng thành nào Thái tử 
đã du ngoạn và mục kích bốn 
cảnh khổ của kiếp sống nhân 
sinh, v.v…

Trong những thập niên gần 
đây, vương thành Kapilavasthu 
đã được các nhà khảo cổ học tìm 
đến nghiên cứu và khai quật, 
sự phát hiện những bình xá-
lợi, những di vật giá trị (những 
di vật này hiện đang được bảo 
quản tại bảo tàng quốc gia 
của Nepal), những nền móng 
của kinh thành Kapilavasthu 
ngày xưa, những trụ đá của 
vua Asoka trong vùng lân cận, 
v.v… đã giúp cho các nhà khảo 
cổ và các học giả xác định lại 
những vị trí ngày xưa để đánh 
dấu những nơi Thái tử Tất-đạt-
đa du ngoạn bốn cửa thành, nơi 
Thái tử vượt hoàng thành xuất 
gia, nơi Thái tử thi tài, nơi vua 
Tỳ-lưu-ly sát hại hoàng tộc 

Shakya, nơi đản sanh của các 
đức Phật trong quá khứ...

Đặc biệt, ngày nay cùng với 
những dự án phát triển Lumbini 
của các nước trên thế giới cũng 
như chính phủ Nepal, vương 
thành Kapilavasthu cũng đang 
có những dự án để phát triển. 
Vùng đất Kapilavasthu mến 
yêu này cũng đang ẩn chứa 
trong mình những tiềm năng để 
phát triển thành một khu vực 
nổi tiếng.

Với một hoa viên Lumbini 
thiêng liêng tráng lệ, với những 
ngôi chùa quốc tế tuyệt mỹ, 
với vương thành Kapilavasthu 
cổ kính, lưu dấu những di tích 
vô cùng giá trị của một thời 
xa xưa... quê hương đức Phật 
như người mẹ hiền bao dung, 
giữ trong lòng một gia tài tâm 
linh vô giá, mang những nguồn 
năng lượng an lạc đang đón 
chờ những người con Phật và 
du khách tha phương khắp mọi 
nơi trên thế giới, trở về đón 
nhận gia tài tâm linh ấy, đón 
nhận nguồn năng lượng từ bi 
giải thoát của Thánh tích thiêng 
liêng linh diệu này. ■
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Những trình bày trên cho thấy 
rằng thuật ngữ pháp luân được 
phát sanh từ thành ngữ chuyển 
pháp luân, nghĩa là chuyển vận 
bánh xe pháp. Do vậy hình 
tượng bánh xe trong thuật ngữ 
pháp luân không phải ám chỉ 
đến sự thể nhập hay chứng 
ngộ chánh pháp (như các thuật 
ngữ pháp nhãn, pháp huệ) mà 
là nhắm đến ý nghĩa truyền 
bá chánh pháp. Ý nghĩa chính 
của chữ pháp trong thuật ngữ 
này được trình bày trong kinh 
Chuyển pháp luân đó là giáo lý 
Tứ Đế - bốn chân lý cao thượng. 
Ngoài hình tượng chuyển pháp 
luân, kinh điển nhà Phật còn 
dùng các hình ảnh: đánh trống 
pháp (kích pháp cổ), thổi kèn 

pháp (suy pháp loa), dựng cờ 
pháp (thụ pháp tràng), đốt đuốc 
pháp (nhiên pháp cự), tuôn 
mưa pháp (vũ pháp vũ)… để 
diễn tả việc thuyết giáo, truyền 
bá chánh pháp của đức Phật1.

Kinh Chuyển pháp luân ghi 
lại rằng khi giảng dạy bài kinh 
này cho năm anh em tôn giả 
Kiều Trần Như, đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe pháp mà 
xưa nay chưa có một ai chuyển 
được, dầu đó là Thiên nhân, 
Ma vương hay Phạm thiên. 
Điều này hàm ý rằng đức Phật 
là người đầu tiên đã ban tặng 
cho nhân loại món quà chánh 
pháp vô giá, để từ đó hình 
thành ba ngôi báu của thế gian. 
Pháp luân mà đức Phật đã từng 

P h á p  L u â n  v à 
C h u y ể n  P h á p  L u â n

● Thích Đồng Thành
(tiếp theo)

NGHIÊN CỨU Pháp luân và Chuyển pháp luân (tt) ■ Thích Đồng Thành
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chuyển vận là vô giá bởi lẽ thể 
tánh của nó vốn xứng hợp với 
chân như, với thật tánh của vạn 
hữu. Theo luận Đại Tỳ-bà-sa, 
luận Câu-xá, kinh Đại bát niết-
bàn… trong hai mươi bộ phái 
thì mười bộ phái đầu như Hữu 
bộ, Đa Văn bộ, Kinh Lượng 
bộ… lấy Bát Chánh Đạo làm 
thể của pháp luân, mười bộ còn 
lại như Đại Chúng bộ, Pháp 
Tạng bộ, Ẩm Quang bộ… thì 
cho rằng những lời Phật dạy 
đều là thể của pháp luân2. Trong 
kinh Phương quảng đại trang    
nghiêm, đức Phật đã minh giải 
thể tánh này cho ngài Di-lặc 
và các bậc Bồ-tát khác như 
sau: pháp luân vốn thâm sâu, 
vi diệu, khó thấy, khó biết, khó 
ngộ, kiên cố, bao la, không thể 
dùng thức để suy nghiệm, chẳng 
thể dùng trí để hiểu, lìa mọi thái 
cực, mọi phan duyên, xa rời tác 
ý hoặc không tác ý… chỉ có thể 
dùng trí Kim Cang để chứng 
đắc. Vì pháp luân hiển bày bản 
tánh bất sanh bất diệt của các 
pháp, khế hợp với chân như thật 
tế, nên những ai chuyển được 
pháp luân như thế thì được tôn 
xưng là Phật, là Chánh Biến 
tri, là Pháp vương, là Đại Đạo 

sư3… Lời dạy này đã nêu bật 
giá trị vĩnh hằng và vô song 
của bánh xe pháp mà đức Phật 
đã chuyển vận. Giáo pháp mà 
đức Phật đã chuyển vận trong 
lần đầu tiên tại Ba-la-nại, rồi kế 
đến tại Già-da, Vương-xá, Tỳ-
xá-ly, Xá-vệ… tuy khác biệt 
trên phương diện ngôn ngữ hay 
phương thức diễn đạt, nhưng 
lại mang tính đồng nhất về tư 
tưởng và mục đích. Theo ngài 
Khuy Cơ, năm đặc điểm chính 
của pháp luân là tự tánh, quyến 
thuộc, nhân, cảnh, và quả. Tự 
tánh pháp luân là trạch pháp, 
giác chi, chánh kiến, v.v… 
Nhân của pháp luân là hay sanh 
giáo pháp thánh đạo như văn, 
tư, tu, v.v… Quyến thuộc của 
pháp luân là các pháp trợ thánh 
đạo. Cảnh của pháp luân là các 
giáo lý về chơn đế và tục đế… 
Quả của pháp luân là Bồ-đề, 
Niết-bàn4. Một số văn bản Đại 
thừa cho rằng lần chuyển Pháp 
luân tại Lộc Uyển chỉ là lần đầu 
trong ba lần chuyển Pháp luân 
của đức Phật.

Theo kinh Giải thâm mật, tại 
Ba-la-nại đức Phật đã chuyển 
bánh xe pháp lần đầu tiên thông 
qua bài pháp Tứ Đế cho những 



2� TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ NGHIÊN CỨU

hành giả có chủng tánh Thanh 
Văn. Dầu rằng đây là một giáo 
lý thâm sâu mà trước đó chưa ai 
có thể tuyên thuyết được, song 
đây vẫn chưa là giáo lý toàn 
hảo. Trong lần chuyển bánh xe 
pháp thứ hai, đức Phật vì những 
chúng sanh phát tâm hướng về 
Đại thừa mà giảng giải rằng các 
pháp vốn vô tự tánh, vô sanh, 
vô diệt, bổn lai tịch tịnh, tự tánh 
Niết-bàn. Tuy giáo lý trong giai 
đoạn này thậm thâm, hy hữu, 
nhưng lại là giáo lý ẩn mật, 
khó hiểu, còn hàm chứa nhiều 
tranh luận, và đây là lý do để 
đức Phật chuyển bánh xe pháp 
lần thứ ba. Trong lần giáo hóa 
sau cùng này, đức Phật vì các 
hành giả hướng tâm đến tất cả 
các thừa giáo, giảng thuyết một 
cách minh bạch, tường tận về 
bản tánh vô sanh, vô diệt, vắng 
lặng, trong sạch cũng như tánh 
vô tự tánh của các pháp. Pháp 
luân được chuyển vận trong lần 
sau cùng này là hy hữu, không 
vướng đọng bất kỳ tranh luận 
nào, toàn hảo, và tối thượng5. 
Bản kinh này được xem là cơ 
sở y cứ để các nhà Đại thừa sau 
này, nhất là các luận sư Phật 
giáo Trung Hoa và Tây Tạng 

đưa ra nhiều cách giải thích 
khác nhau về ba lần chuyển 
bánh xe pháp của đức Phật.

Nếu như sự khác biệt về 
giáo nghĩa của lần chuyển pháp 
luân đầu tiên và hai lần sau là 
tư tưởng giáo lý Thanh Văn 
thừa và Đại thừa, thì sự khác 
biệt giữa lần chuyển pháp luân 
thứ hai và thứ ba là Bất liễu 
nghĩa giáo (hay vị liễu nghĩa 
– neyārtha) và Liễu nghĩa giáo 
(nītārtha). Liễu nghĩa giáo là 
những giáo lý, kinh điển được 
trình bày một cách minh bạch, 
tường tận; còn Bất liễu nghĩa 
giáo là những kinh điển hay 
giáo lý được trình bày thông 
qua những phương tiện hay 
giáo tướng để tùy thuận giáo 
hóa chúng sanh thuộc nhiều 
căn cơ khác nhau. Theo luận 
sư Long Thọ, Phật pháp thì vô 
biên, sâu rộng như đại dương, 
hàng phàm phu thấy giáo pháp 
có muôn vàn sai khác, nhưng 
các bậc trí - những người đã 
thâm nhập giáo lý của kinh 
điển, luận tạng và tánh không, 
thì mới biết được rằng giáo 
pháp của đức Phật đều là chánh 
pháp và không hề tương phản 
nhau6. Cũng chính vì sự cách 
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biệt giữa giáo pháp thâm áo 
của đức Phật và tri thức thế tục 
của hàng phàm phu nên đại sư 
Tsong-kha-pa (Tông-khách-ba) 
đã khuyến hóa các hàng Phật 
tử nên tìm hiểu giáo lý của 
đức Phật dựa trên những luận 
giải của các bậc tổ sư Đại thừa 
như các ngài Long Thọ và Vô 
Trước. Ngài Tsong-kha-pa giải 
thích rằng sở dĩ hàng Phật tử 
phải y cứ vào các bản luận giải 
của những bậc tổ sư trên vì các 
ngài đã dùng trí tuệ vô nhiễm 
để giảng giải lời Phật dạy, và 
chính đức Phật cũng đã từng 
huyền ký rằng các bậc tổ sư 
này chính là những người giảng 
giải Phật pháp một cách chuẩn 
xác và đúng đắn7.

Theo ngài Tsong-kha-pa, 
cơ sở của sự phân định ba thời 
chuyển pháp luân không phải là 
các khoảng thời gian hành đạo 
trong cuộc đời của đức Phật hay 
là căn cơ của thính chúng trong 
mỗi thời giáo, mà chính là cách 
thức trình bày giáo lý vô ngã 
trong mỗi thời như thế. Trong 
lần chuyển pháp luân đầu tiên, 
đức Phật đã trình bày tinh tế về 
nguyên lý nhơn vô ngã, nhưng 
khi tiếp nhận giáo lý trong giai 

đoạn này thính chúng lại khởi 
lên tư duy rằng các uẩn cùng 
những pháp khác vốn là thật có. 
Trong lần chuyển pháp luân thứ 
hai, đức Phật phủ nhận quan 
điểm này và Ngài tuyên bố rằng 
các pháp vốn không có tự tánh 
nên chúng không thật có. Trong 
lần chuyển pháp luân thứ ba, 
đức Phật đã lý giải sự khác biệt 
giữa tam tánh và tam vô tánh 
của các pháp8. Tương tự như 
cách lý giải của luận sư Tsong-
kha-pa, các học giả phái Dge-
lugs-pa đều cho rằng sự phân 
chia của ba lần chuyển pháp 
luân như trên được thực hiện 
trên cơ sở đề tài thuyết giáo của 
đức Phật và rằng phương thức 
trình bày giáo lý vô ngã chính 
là yếu tố quyết định đối với sự 
phân chia như thế9. 

Tại Trung Hoa, Chân Đế 
(499-569) và Huyền Trang 
(600-664), hai nhà dịch kinh 
danh tiếng, cũng đưa ra những 
thuyết tam pháp luân khác nhau. 
Theo ngài Chân Đế, trong 45 
năm hoằng hóa của đức Phật, 
Ngài đã tuyên thuyết ba pháp 
luân, đó là chuyển, chiếu và trì. 
Ba lần chuyển này gồm có hiển 
và mật. Mật là từ đêm thành 
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đạo cho đến đêm nhập Niết -
bàn, Ngài đều chuyển ba pháp 
luân. Hiển là trong bảy năm đầu 
tiên kể từ sau ngày thành đạo, 
đức Phật chỉ thuyết giảng giáo 
lý tứ đế, gọi là chuyển chuyển 
pháp luân. Trong 31 năm kế 
tiếp, Ngài tuyên thuyết kinh 
Bát-nhã, v.v… để hiển bày về 
tính không, gọi là chuyển chiếu 
pháp luân, trong thời gian bảy 
năm còn lại, Ngài thuyết kinh 
Giải Thâm Mật, v.v… để hiển 
bày lý trung đạo, gọi là chuyển 
trì pháp luân10. Trong tác phẩm 
Hoa nghiêm nhất thừa giáo 

nghĩa phân tề chương, ngài 
Pháp Tạng cho rằng nếu y cứ 
vào quan điểm của pháp sư 
Huyền Trang và tư tưởng của 
những kinh điển khác như Giải 
thâm mật, Kim quang minh, và 
luận Du-già thì giáo lý của đức 
Phật gồm thâu trong ba loại 
pháp luân: thứ nhất, tại vườn 
nai đức Phật chuyển pháp luân 
tứ đế, là pháp Tiểu thừa, gọi là 
chuyển pháp luân; thứ hai, Ngài 
nói về tánh không, tức mật ý 
của Đại thừa, gọi là chiếu pháp 
luân; thứ ba, Ngài thuyết giảng 
về tam tánh và lý chân như bất 
không của Đại thừa hiển giáo, 
gọi là trì pháp luân11. Theo quan 
điểm của ngài Khuy Cơ, tuy 
được chia thành ba thời chuyển 
pháp luân như thế, song giáo 
pháp của đức Phật giống như 
một cơn mưa lớn, thấm nhuần 
khắp mọi vật. Vì để tùy thuận 
căn cơ mà đối trị, nên mới có 
pháp ẩn-hiển, có-không. Xét 
theo lý trung đạo, giáo pháp 
ấy vốn đồng nhất, vô sai biệt12. 
Thuyết tam pháp luân của ngài 
Cát Tạng thì khác hẳn với 
những thuyết trên. Theo ngài, 
pháp luân bao gồm ba loại; căn 
bổn, chi mạt, và nhiếp mạt qui 
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bổn. Căn bổn pháp luân chỉ cho 
kinh Hoa nghiêm mà đức Phật 
tuyên thuyết đầu tiên ngay sau 
khi thành đạo. Chi mạt pháp 
luân là giáo pháp tiểu thừa 
được thuyết cho hàng độn căn, 
không lãnh hội được giáo nghĩa 
thâm sâu của Hoa nghiêm. 
Nhiếp mạt qui bổn là chỉ cho 
thời thuyết giáo Pháp hoa qui 
ba thừa thành nhất thừa13.

Căn cứ vào những luận cứ 
trên của kinh Giải thâm mật và 
của các luận sư Đại thừa, một 
số nhà Phật học kết luận rằng 
nội dung của ba lần chuyển 
pháp luân như sau: lần thứ 
nhất, thông qua kinh điển và 
luận tạng của hai phái Nguyên 
thủy và Tiểu thừa, giáo lý Tứ 
Đế được giảng thuyết cho các 
hành giả Thanh văn thừa; trong 
lần thứ hai, nguyên lý tánh 
không được tuyên thuyết cho 
các hành giả Bồ-tát thừa, kinh 
điển y cứ tiêu biểu trong giai 
đoạn này là các bộ kinh hệ Bát-
nhã; và trong lần cuối, với hệ 
thống kinh điển Đại thừa tối 
quan trọng như Pháp hoa, Như 
Lai tạng, Giải thâm mật… giáo 
lý tam tự tánh, tam vô tánh, 
Phật tánh, Như Lai tạng, pháp 

thân… được tuyên thuyết làm 
hành trang cho các hành giả 
Đại thừa14. 

Sự kiện đức Phật chuyển 
pháp luân là một trong những đề 
tài chính của các nhà điêu khắc 
Phật giáo tại Ấn Độ. Pho tượng 
đức Phật ngồi kiết già, tay bắt 
ấn chuyển pháp luân tuyệt đẹp 
được tìm thấy tại Lộc Uyển là 
pho tượng tiêu biểu nhất cho 
đề tài này. Hầu như mẫu tượng 
này đều xuất hiện trong hầu hết 
các công trình nghệ thuật Phật 
giáo lớn tại Ấn. Đối với các 
nghệ nhân Ấn, hình ảnh đức 
Phật ngồi trên một pháp tòa, 
tay bắt ấn pháp luân với nhiều 
tư thế, dáng vẻ khác nhau, có 
khi được kết hợp với hình ảnh 
của năm vị Tỳ-kheo hoặc hình 
ảnh của những con nai, đã phần 
nào vẻ lại khung cảnh ý nghĩa 
trong lần chuyển pháp luân đầu 
tiên của đức Phật. Có thể rằng 
khi thuyết giảng cho năm anh 
em tôn giả Kiều-trần-như, đức 
Phật đã dùng các cử chỉ của tay 
để minh họa cho những ý tưởng 
khó có thể thể hiện qua ngôn 
ngữ thông thường. Tất nhiên, 
trong suốt buổi pháp thoại, 
những cử chỉ, động tác của hai 
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tay của Ngài được thể hiện qua 
nhiều dáng vẻ khác nhau. Đây 
là cơ sở để các nghệ nhân Ấn 
diễn tả tư thế hai tay của đức 
Phật trong buổi giảng pháp đầu 
tiên tại Lộc Uyển (ấn chuyển 
pháp luân) và trong các buổi 
giảng khác của Ngài (ấn pháp 
luân) tại những nơi khác nhau. 
Ấn chuyển pháp luân được thể 
hiện qua pho tượng chuyển pháp 
luân tại Lộc Uyển như sau: bàn 
tay phải nâng lên ngang ngực, 
lòng bàn tay hướng ra ngoài, 
đầu hai ngón cái và ngón trỏ 
tiếp xúc nhau tạo nên một vòng 
tròn huyền nhiệm, trong khi 
đó bàn tay trái được nâng nhẹ 
lên, lòng bàn tay hướng vào 
bên trong, ngón giữa chạm nhẹ 
vào điểm tiếp xúc trên. Trong 
một bích họa tại Ajaṇṭā, hai tay 
nâng lên ngang ngực, tay trái 
nắm chéo y, ngón trỏ và ngón 
cái của bàn tay phải chạm vào 
nhau và dường như ấn nhẹ trên 
ngón tay của bàn tay trái. Cũng 
trong thạch động này một bức 
họa khác diễn tả hai tay nâng lên 
trong tư thế chuyển pháp luân, 
nhưng không chạm nhau. Trong 
một tác phẩm nghệ thuật khác 
thuộc trường phái Gandhāra, 

bàn tay phải co đều lại, lòng 
bàn tay hướng vào trong, ngón 
cái và ngón trỏ của bàn tay trái 
đặt phần dưới của lòng bàn tay 
phải, các ngón khác đều co lại. 
Các ấn chuyển pháp luân tại 
Tây Tạng và Trung Hoa đều có 
nét tương đồng nhau: tay phải 
đặt ngang ngực, lòng bàn tay 
hướng ra ngoài, ngón trỏ và 
ngón cái chạm vào nhau, ngón 
trỏ và ngón cái của bàn tay trái 
cũng chạm vào nhau, lòng bàn 
tay hướng vào trong, đôi khi tay 
trái che phần dưới hoặc che hơn 
một nửa lòng bàn tay phải15.  

Trong lĩnh vực nghệ thuật, 
hình tượng pháp luân cũng 
trở thành một biểu tượng phổ 
biến trong các công trình kiến 
trúc Phật giáo. Thông thường 
pháp luân được thể hiện qua 
hình ảnh của một bánh xe có 
tám nan hoa. Trục của bánh xe 
tượng trưng cho giới luật, vành 
bánh xe tượng trưng cho trạng 
thái chuyên nhất của thiền 
định, tám nan hoa tượng trưng 
cho Bát thánh đạo, và tâm điểm 
của bánh xe thường được khắc 
thành bốn dòng xoắn, mỗi dòng 
được tô mỗi màu khác nhau để 
chỉ cho bốn phương và cũng 
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để tượng trưng cho Tứ thánh 
đế hay bốn đại (đất, nước, gió, 
lửa)16. Một số biểu tượng bánh 
xe trong các bảo tháp, chùa 
chiền của Phật giáo còn được 
khắc họa với 12, 16, 32, hay 
vô số nan hoa với ý nghĩa biểu 
trưng cho 12 chi phần duyên 
khởi, 16 đặc tính của nguyên 
lý tánh không, 32 tướng hảo 
của bậc giác ngộ, và vô số tia 
sáng của mặt trời, vô số đức 
Phật trong vũ trụ, hay vô số 
giáo lý, pháp môn mà đức Phật 
Thích-ca đã giảng dạy. Các tác 
phẩm điêu khắc từ TK I Tr. TL 
tại tháp Sanchi còn lưu lại hình 
tượng bánh xe tượng trưng cho 
pháp luân. Bánh xe này được 
khắc họa một cách cân đối và 
đặt trên một bệ đá hai tầng cùng 
với hình ảnh của nhiều người lễ 
bái xung quanh. Theo nhà khảo 
cổ Cunningham, bánh xe là biểu 
tượng chính trên đỉnh của mỗi 
cổng tại tháp Sanchi17. Cổng 
phía Nam của tháp Barhut (đầu 
TK I Tr. TL) cũng còn lưu lại 
hình ảnh bánh xe đặt trên một 
cái bệ bao quanh là dáng của 
một ngôi điện thờ. Điều đáng 
chú ý là trục và vành của bánh 
xe được trang hoàng với nhiều 

vòng hoa, xung quanh đó là 
cảnh những người hành hương 
đi chân đất hay đi xe tứ mã đến 
cúng bái tại điện thờ trên. Điều 
này cho thấy là bánh xe đã được 
dùng làm biểu tượng cho chính 
đức Phật. Trong giai đoạn đầu 
của nghệ thuật Phật giáo tại Ấn 
Độ, khi mà hình ảnh của đức 
Phật chưa được khắc họa, thì 
các chủ đề nghệ thuật chính là 
những di vật gắn liền với cuộc 
đời của đức Phật như là: cây bồ-
đề, tòa kim-cang, hoa sen, dấu 
chân, v.v… Nếu như những di 
vật này nhắc đến những sự kiện 
trong cuộc đời đức Phật thì 
bánh xe lại là hình ảnh tượng 
trưng cho chính đức Phật, hay 
nói một cách chính xác hơn, là 
pháp thân của đức Phật. Điều 
mà chúng ta dễ nhận biết là 
trong các văn bản Phật học 
Pāli, các thuật ngữ Báo thân 
và Ứng hóa thân vẫn chưa xuất 
hiện. Riêng thuật ngữ Pháp thân 
được ghi lại trong những đoạn 
kinh quan trọng như: “Như Lai 
có thể được gọi là Pháp thân 
(Dhammakāya) hay Phạm 
thân (Brahmakāya)” (Trường 
Bộ III), hay “Ai thấy pháp là 
thấy Ta (Phật)” (Tương Ưng 
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III). Do vậy, một khi pháp luân 
được dùng để biểu trưng cho 
đức Phật, thì nó cũng biểu trưng 
cho Pháp thân của Ngài18.

Khi nói đến nhân cách và 
con người của đức Phật, kinh 
điển Pāli thường tôn xưng Ngài 
là bậc Đại nhơn (Mahāpurisa), 
Nhật chủng (Ādicca-bandhu), 
Chuyển luân Thánh vương 
(Rājā cakkavattī), Thiên Trung 
Thiên (Devātideva)… để nói 
lên phẩm tính siêu việt của 
Ngài. Cách tôn xưng đức Phật là 
bậc Đại nhơn hay Chuyển Luân 
Thánh Vương chỉ mang tính 
tương đối bởi lẽ ngoài những 
phước báu về tướng hảo và vẻ 
đẹp vốn có của một vị Đại nhân 
hay của một vị Chuyển luân 
Thánh vương, đức Phật còn là 
một bậc giác ngộ, và chính vì 
thế Ngài đã từng khẳng định 
rằng: “Ta không phải là thiên 
nhân, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, 
hay phàm nhân.” (Tăng Chi II). 
Đôi khi đức Phật cũng được tôn 
xưng là Chuyển Luân Vương, 
nhưng vương quốc của Ngài 
không phải bốn châu thiên hạ 
mà chính là vương quốc chánh 
pháp. Có một lần Bà-la-môn 
Sela được chiêm ngưỡng ba 

mươi hai tướng tốt của đức 
Phật, ông liền tán thán đức 
Phật như một vị luân vương, 
bậc Điều Ngự, Đại Vương… 
đức Phật bèn đáp lại rằng Ngài 
cũng là vua, nhưng vương quốc 
của Ngài là chánh pháp, Ngài 
cũng chuyển bánh xe báu (như 
Chuyển Luân Vương chuyển 
điều khiển xe báu để cai trị 
thiên hạ), nhưng bánh xe pháp 
của Ngài không thoái chuyển 
(Kinh Sela, Trung Bộ II). Nếu 
như bánh xe trong nền văn hóa 
cổ xưa của Ấn Độ tượng trưng 
cho mặt trời, cho uy quyền tối 
thượng, cho Chuyển luân Thánh 
vương, thì hình tượng bánh xe 
trong Phật giáo lại tượng trưng 
cho giáo pháp của đức Phật và 
cho chính đức Phật. Chuyển 
Luân Thánh Vương dùng xe 
báu để hàng phục các oán địch, 
cai trị thiên hạ, giữ yên bờ cõi, 
còn đức Phật chuyển vận bánh 
xe pháp để nhiếp phục, đoạn 
trừ phiền não trong tâm thức 
của chúng sanh.

Có thể nói hình tượng pháp 
luân quan trọng bậc nhất hiện 
còn lưu lại là pháp luân được 
gắn trên phần đỉnh của trụ đá 
được tôn trí tại Lộc Uyển để 
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đánh dấu nơi đức Phật chuyển 
pháp luân theo sắc chỉ của vua 
A-dục. Vào năm 1905 F.O. Oer-
tel đã phát hiện ra những phần 
bị gãy của trụ đá này và trên 
thân trụ đá này có khắc chỉ dụ 
của vua A-dục. Trên đỉnh của 
trụ đá này là tượng của bốn con 
sư tử xoay về bốn hướng trông 
vô cùng oai hùng và mạnh mẽ. 
Bên trên bốn con sư tử này là 
hình tượng pháp luân. Bốn con 
sư tử này đứng trên một cái 
trống được khắc họa với bốn 
con thú khác nhau: sư tử, voi, 
bò, và ngựa. Giữa bốn con thú 
này là hình bốn bánh xe. Đánh 
giá về nét điêu khắc phần đỉnh 
của trụ đá này, nhà nghiên cứu 
V.A. Smith đã đưa ra lời bình 
phẩm như sau: “Thật khó tìm 
thấy ở một đất nước nào một 
mẫu điêu khắc thú cổ xưa độc 
đáo hơn hoặc tương đương với 
công trình nghệ thuật tuyệt đẹp 

này, một tác phẩm đã kết hợp 
thành công giữa phẩm cách lý 
tưởng và khuôn mẫu thực tế, và 
được hoàn thành với từng chi 
tiết hết sức chuẩn xác.”19  Hình 
tượng pháp luân này tại Lộc 
Uyển về sau đã được mô phỏng 
và khắc họa cùng với hình 
tượng của hai con nai nằm hai 
bên trong tư thế tự tại, chú tâm, 
và hỷ lạc. Nai bên phải có dáng 
vẻ oai phong, mạnh mẽ tượng 
trưng cho con đực và con bên 
trái có nét nhu mì, mềm mại 
của con cái. Ngoài ý nghĩa biểu 
trưng cho sự kiện chuyển pháp 
luân đầu tiên tại Lộc Uyển, hình 
tượng pháp luân và đôi nai như 
thế còn nói lên được cái đẹp 
của đời sống viễn ly, xuất trần 
theo chánh pháp, cũng như tư 
tưởng từ bi, bất bạo động, cộng 
sinh, sự hài hòa giữa con người 
và muôn vật, giữa hữu tình và 
vô tình theo giáo lý duyên sanh 
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và vô ngã của Đạo Phật.
Như một hồi chuông thanh 

thoát ngân xa mãi trong vũ trụ 
vô biên, như ánh sáng của vầng 
thái dương lan tỏa khắp mọi 
nơi, len sâu vào những nơi tối 
tăm nhất của quả địa cầu, âm 
vang tình thương và ánh sáng 
tuệ giác mà đức Phật đã khơi 
nguồn từ xứ Ba-la-nại ngày 
xưa đã lan tỏa khắp nơi trên 
hoàn vũ, thấm sâu vào huyết 
mạch của hàng triệu con tim, 
từ những bậc đế vương cho đến 
những kẻ khốn cùng bất hạnh. 
Bánh xe pháp của Ngài đã 
chuyên chở những đạo sĩ khổ 
hạnh như Kiều Trần Như đến 
cảnh giới thánh thiện, đã biến 
niềm đam mê dục lạc của kỹ 
nữ Ambapālī thành niềm đam 
mê chánh pháp, đã chuyển hóa 
sự khát máu của Vô Não thành 
niềm khát khao thánh quả, đã 
chuyển xoay tham vọng viễn 
chinh của vua A-dục thành một 
cuộc chinh phục tự thân. Tuy là 
một Phật tử tại gia, vua A-dục 
đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng 
tiếp nối và chuyển vận bánh xe 
pháp của đức Phật trong khắp 
vương quốc mình, rồi sau đó 
đến những quốc gia lân cận và 

những miền đất xa xôi. Cũng 
chính nhà vua đã cử các sứ 
đoàn Phật giáo đến nhiều quốc 
gia khác nhau để thực hiện sứ 
mạng đó. Nhờ sự chuyển vận 
bánh xe pháp đó của vua A-
dục, khi Ấn Độ bị các thế lực 
ngoại bang xâm lược, Phật giáo 
dù bị suy vi trên mảnh đất quê 
hương, nhưng lại cắm rễ, sinh 
sôi và lớn mạnh trên những 
miền đất khác. Bánh xe pháp 
vô hình, vô tướng mà đức Phật 
đã chuyển vận tại Lộc Uyển đã 
được vua A-dục, vài trăm năm 
sau đó, cho khắc họa trên những 
trụ đá sư tử oai phong với ước 
vọng là giáo pháp của đức Phật 
như tiếng rống của loài thú uy 
dũng này sẽ vang vọng mãi, sẽ 
được chuyển vận mãi cho đến 
tận ngàn sau. 

Điều kỳ diệu là bánh xe 
pháp mà vua A-dục đã cho 
dựng trên trụ đá sư tử tại Lộc 
Uyển xưa kia đã trở thành biểu 
tượng thiêng liêng trên quốc 
kỳ Ấn và tung bay phấp phới 
trên toàn cõi Ấn Độ. Hình sư tử 
trên đầu trụ đá ấy cũng đã trở 
thành quốc huy của đất nước 
này. Sau khi Ấn Độ giành được 
độc lập từ sự tranh đấu theo 
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đường hướng bất bạo động do 
Mahatma Gandhi khởi xướng, 
trong lúc hội đồng lập hiến của 
Ấn đang bận rộn với việc soạn 
thảo hiến pháp cho đất nước, thì 
vấn đề lựa chọn biểu tượng cho 
quốc kỳ và quốc huy của Ấn 
đã được các nhà lãnh đạo quốc 
gia bàn bạc kỹ lưỡng. Sau một 
thời gian làm việc nghiêm túc, 
cuối cùng hình tượng sư tử trên 
đầu trụ đá vua A-dục và pháp 
luân của đức Phật đã được các 
nhà lãnh đạo Ấn chọn làm biểu 
tượng của quốc gia. Vào lúc 10 
giờ sáng ngày 22-07-1947 trước 
sự hiện diện của tổng thống 
Rajendra Prasad và hội đồng 
lập hiến, Jawaharlal Nehru, vị 
Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ 
độc lập đã dõng dạc tuyên bố: 
“Quyết nghị rằng quốc kỳ của 
Ấn Độ sẽ gồm ba dải màu vàng 
nghệ, trắng và xanh lá cây đậm 
nằm ngang cân đối nhau. Giữa 
dải màu trắng sẽ là một bánh 
xe màu xanh nước biển tượng 
trưng cho Chakra. Mẫu bánh 
xe này lấy theo mẫu bánh xe 
nằm trên đỉnh của trụ đá đầu 
hình sư tử của vua A-dục tại 
Sarnath… Khi đề cập đến tên 
tuổi của A-dục, tôi muốn các vị 

biết rằng giai đoạn A-dục vốn 
là một giai đoạn quốc tế của 
lịch sử Ấn Độ. Đó không phải 
là một giai đoạn quốc gia nhỏ 
hẹp. Đó là một giai đoạn khi 
mà các nhà đại sứ của Ấn Độ 
được gởi đi khắp nơi, đến tận 
những đất nước xa xôi, không 
phải theo lối của một đế quốc 
và chủ nghĩa đế quốc, mà họ là 
những vị sứ giả của hòa bình, 
của thiện chí và văn hóa.”20  
Sau khi được hội đồng lập hiến 
thông qua, ngày 15-08-1947 
pháp luân của đức Phật đã 
chính thức trở thành biểu tượng 
cho sự tự do, thịnh vượng, và 
hạnh phúc của nhân dân Ấn 
Độ. Giải thích về việc chọn 
pháp luân làm biểu tượng quốc 
gia như trên, tiến sĩ Ambedkar, 
cha đẻ của bản hiến pháp Ấn 
Độ đã nói: “Khi vấn đề quốc kỳ 
và quốc huy được hội đồng lập 
hiến xem xét, chúng tôi không 
thể tìm được một biểu tượng 
thích hợp nào từ văn hóa Bà-
la-môn. Cuối cùng, văn hóa 
Phật giáo đã cứu nguy cho 
chúng tôi và chúng tôi đã nhất 
trí dùng pháp luân (Dharma-
Chakra) làm biểu tượng của 
quốc gia.”21  ■
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Cụ thể, Bát thánh đạo là: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mệnh, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định.

Đây là tám con đường mà 
bất cứ bậc Thánh nào đều phải 
đi qua. Hay nói khác hơn, đây 
là những đạo trình đưa phàm 
phu vào nẻo Thánh. Bát thánh 
đạo là Trung đạo, chúng dành 
cho những ai từ bỏ những lối 
mòn của thế gian, cho dù các lối 
đi ấy được xưng là hợp lý hay 
thiện hạnh. Thế thì, Tám đạo 
trình này riêng dành cho giai 
tầng xuất gia, bởi lẽ, đời sống 
của hàng cư sỹ chưa đủ sức để 

đảm đương giáo pháp tinh túy 
và uyên bác ấy. Uyên bác và 
tinh túy, bởi vì, chúng đòi hỏi 
người ta phải từ bỏ mọi hệ lụy 
của thế gian, cả những gì được 
cho là thường lý, là quy ước 
chưa được gạn lọc [hữu lậu] mà 
ta nên tuân thủ. Chúng đòi hỏi 
người ta từ bỏ những lý thuyết 
siêu hình, những thực hành rời 
rạc, đặt hẳn thân tâm của mình 
trên nền tảng chân thật và nhất 
thể của Phật giáo, tức là từ bỏ 
cái thân thường chấp và cái 
tâm ngã kiến. Rõ ràng là, sống 
đời sống Tám thánh đạo chính 
là sống đời sống xuất thế. Hơn 
thế, Bát thánh đạo ví như mũi 
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tên nhắm thẳng vào tâm điểm 
của giác ngộ và chúng liền đưa 
tâm thức mình đến ngay trung 
tâm của tuệ giác Phật-đà. Vậy 
thì, Tám thánh đạo có thể được 
xem như là tấm gương phản 
chiếu toàn diện thánh hạnh của 
Phật giáo mà mọi nền văn hóa 
của nhân loại cần soi rọi và tự 
mình tu chỉnh theo sự phản rọi 
ấy. Những ai muốn đi ra khỏi 
ngôi nhà lửa, tuyệt đối phải đi 
theo đạo trình này. Người ta 
lấy làm lạ là tại sao khi ta khai 
thác được đôi bộ phận của đạo 
trình này, thì người ta sẽ được 
hạnh phúc hơn cả bấy nhiêu 
điều được khai thác ấy. Thậm 
chí, những mái vòm tăm tối của 
ngôi nhà vô minh khi xưa được 
tháo dỡ, mà ngay cả đời sống 
hiện tại cũng được an lành, đưa 
đến những điều kiện tái sinh 
thuận lợi có môi trường tu học 
tuyệt hảo bằng chính những 
mảng rời của chúng. Hơn thế, 
sự kiện này lại còn tác dụng 
đến pháp giới quanh ta nữa. Bát 
chánh đạo là:

Chánh kiến
Chánh kiến có nghĩa là sự 

kiến giải chân thật, chính xác, 
phù hợp với giáo chỉ Phật giáo. 
Phật giáo cho rằng, chánh kiến 

là một loại trí tuệ chân thật, tách 
ly hoàn toàn những hệ thống lý 
thuyết điên đảo và vọng tưởng. 
Những loại lý thuyết đặt nặng 
trên ngã tưởng và đệ nhất 
nguyên nhân hoặc là những lý 
thuyết định khuôn.

Theo Phật dạy, mọi tri thức 
của thế gian chỉ là một loại nhận 
thức hữu hạn, nó chỉ chính xác 
trong một phạm vi nhất định 
nào đó, và không phải chân lý 
thật sự; do vậy, tri thức của thế 
gian chưa phải là trí tuệ. Trí 
tuệ chân thật là sự nhận thức 
dựa trên nền tảng Phật giáo để 
quan sát thế giới, và như vậy 
mới có thể gọi là trí tuệ chân 
chánh, mới có thể được xưng 
là chánh kiến. Nói như thế tức 
là Phật giáo cho rằng, trên thế 
giới chẳng có bất cứ sự kiện 
và vật thể nào thường trụ bất 
biến, bất cứ sự vật nào cũng 
đều ở trong tình trạng đổi thay, 
chuyển biến từng phút từng 
giây, do đó mà nói “chư hành 
vô thường”. Trên thế giới này, 
dứt khoát là bất cứ sự vật nào 
cũng đều thành hình do nhân 
duyên hòa hợp, bất cứ sự vật 
nào cũng tồn tại qua tương 
quan nhân quả, ngay đến bản 
thân của nhân quả, cả hai đều 
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hỗ tương tồn tại, cái này có thì 
cái kia có, cái này không thì cái 
kia không; do vậy, dứt khoát là 
bất cứ sự vật nào cũng đều tồn 
tại trên cơ sở của những điều 
kiện khác. Sự khẳng định này 
không hề đưa đến một khẳng 
định phủ định nào cả, nó dựa 
trên chân lý thường nghiệm mà 
thế gian luôn thừa nhận. Nghĩa 
là, bất cứ sự vật nào cũng đều 
sở y trên các điều kiện nhất 
định nào đó mà tồn tại, bản 
thân của sự vật mà ta biết hoặc 
chưa biết, tất nhiên đều không 
có bất cứ tính chất quy định nào 
cả, nói như vậy tức là muốn chỉ 
cho sự vật chẳng có một chủ 
thể nào chi phối hoặc một cái 
tự tính nào ở trong nó thường 
hằng bất biến, tức là nói đến 
sự tồn tại của một cái ngã ảo 
tưởng của chúng sinh, áp dụng 
chung cho những ai theo chủ 
nghĩa Thường và Đoạn. Do 
vậy, nên nói là “chư pháp vô 
ngã”. Tuy nhiên, Phật giáo cho 
rằng, chúng sinh ở thế gian ít ai 
hiểu rõ đạo lý này. Theo đó mà 
chúng sinh quan niệm sự vật là 
thường trụ bất biến, hoặc quan 
niệm về nhân, ngã  tái sinh, tất 
cả đều bị hiện tượng bên ngoài 
của sự vật quyến rũ và làm 

cho mê muội, nhắm mắt thừa 
nhận sự vật có tính quy định, 
có bản chất ở tự thân, có cái tôi 
tồn tại bất biến. Phật giáo cho 
rằng, xét về mặt cơ bản, do sự 
hiểu biết kém yếu này mà sản 
sinh biết bao sai lầm thuộc về 
mọi lãnh vực nhận thức của thế 
gian đối với sự vật và sự nhận 
thức ấy, quyết chẳng phải là trí 
tuệ. Cái gọi là chánh kiến được 
Luận đại trí độ lý giải là một 
loại đạo lý chân thật được Phật 
giáo tuyên dạy, nghĩa là chúng 
ta phải thông qua sự tu hành của 
Phật giáo mới mong đạt tới cái 
chủng loại trí siêu việt ấy. Phật 
giáo cho rằng chỉ có loại trí tuệ 
như thật ấy là cần phải được 
chứng nghiệm, hành giả và đối 
tượng tu hành của vị ấy phải 
kết hợp làm nhất thể thì mới 
có thể được gọi là Chánh kiến. 
Nói như thế cũng có nghĩa là, 
cái được gọi là chánh kiến, trên 
mặt thực tế bao hàm hai phương 
diện: tu và chứng, tức là sự kết 
hợp giữa tri và hành. Thế thì, 
Chánh kiến không phải là một 
cái gì đó thuộc về lãnh vực hợp 
lý, mà nó là một loại trí như thực 
được Phật dạy và hành giả phải 
trực tiếp chứng nghiệm, cho dù 
con đường học lý về tuệ không 
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phải là không cần thiết. Chánh 
kiến hay là minh triết vẫn luôn 
là chủ luận của Phật giáo. Thế 
nên, Du già sư địa luận cho là, 
chỉ có con đường tu hành của 
Phật giáo mới có thể thu hoạch 
được trạng thái này mà thôi. Và 
như ta biết, mọi học thuyết của 
thế gian đều thiếu hẳn bản sắc 
tu hành như Phật giáo. Người 
ta nói rằng, Phật giáo là tôn 
giáo của thế giới, quan niệm ấy 
không phải là một cái gì được 
cho là cường điệu.

Chánh tư
Chánh tư, đôi khi còn gọi là 

Chánh tư duy (惟 / 維 - chánh 
văn nêu ra hai từ loại này có ý 
chỉ cho trạng thái cột buộc tâm 
vào một đối tượng tu hành nào 
đó trong Phật giáo, như loài 
chim chỉ bay theo một hướng 
N.D), hoặc gọi là Chánh chí, 
Chánh dục. Pháp môn tu này 
muốn nhắm vào thái độ từ bỏ 
vĩnh viễn tà kiến và có được sự 
tư duy chính xác về các vọng 
tưởng phân biệt của chúng ta. 
Tư duy vốn là hiệu năng và tác 
dụng của tâm thức, Phật giáo đặt 
trọng tâm một cách phi thường 
vào sự nhận thức và hiệu năng 
tác dụng của nó, bởi vì tác dụng 
nhận thức ấy có thể phán xét 

và thấu triệt ở mọi cấp độ. Cụ 
thể là, 1/ Quán sát và thẩm lự. 
2/ Phân tách và phán đoán. 3/ 
Quyết định và dứt khoát chọn 
lực tác dụng.

Quán sát và thẩm lự là bước 
ban đầu của tác dụng tâm thức. 
Trong phạm vi chúng sinh mà 
nói, để tiếp xúc với thế giới 
ngoại tại và nhận thức được thế 
giới, tất nhiên là ta phải thông 
qua năm cánh cổng quan năng 
của mình, tức là năm giác quan, 
rồi thông qua tác dụng của tâm 
thức để có nhận thức khái quát 
về chúng. Đấy là khái niệm 
sơ bộ đối với sự vật, quá trình 
nhận thức khái quát ở bước ban 
đầu này, chính là quán sát và 
thẩm xét vậy.

Sau khi thông qua quá trình 
thẩm xét và quan sát để có được 
nhận thức sơ bộ đối với sự vật 
rồi, sau đó chức năng nhận thức 
mới tiến hành loại biệt và phán 
đoán, do vậy, phân biệt và phán 
đoán là tác dụng và hiệu năng 
của tâm thức ở bước thứ nhì. 
Nếu như nói, trạng thái tiếp 
xúc quan sát ở bước ban đầu là 
một loại hoạt động có tính cách 
tỷ giảo thuộc về khách quan, 
thế thì phân biện và phán đoán 
lại có thêm đôi phần nhân tố 
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chủ quan nữa. Nói như vậy, tất 
nhiên là chúng ta đối với hiện 
tượng khách quan hoặc một sự 
tình nào đó, sau nhận thức khái 
quát ở bước ban đầu rồi, chúng 
ta liền khảo lự tư duy, chúng ta 
đánh giá là sự kiện ấy, đúng hay 
sai, sự kiện ấy đối với chúng ta 
lợi hay hại như thế nào... Đương 
nhiên là loại phân biệt và phán 
đoán này nó có tiêu chuẩn của 
nó, tùy theo khía cạnh thẩm xét 
đa diện như vậy của chính tâm 
thức mình, mà các tiêu chuẩn 
sai biệt được nắm bắt. Hoặc giả, 
sự phán đoán của ta phát triển 
tùy theo khuynh hướng giá trị 
của sự kiện ở chính tâm thức 
ta, hoặc là, tùy theo khía cạnh 
đạo đức mà ta tiến hành phân 
tích, hoặc là theo tính chất quan 
hệ lợi hại để mà suy nghiệm. 
Tóm lại, đây là một quá trình 
tư duy phức tạp mà ta nắm lấy 
một chuẩn mực nào đó để phán 
đoán, đây đã là vấn đề chủ quan 
rồi vậy.

Kinh qua phân biệt và phán 
đoán, cần phải nhắc lại là chúng 
ta đã trải qua sự nhận thức có tỷ 
lượng sâu sắc đối với sự kiện 
rồi, ta tiến đến một bước nữa, 
chính là việc quyết định, nói 
khác hơn là ta quyết định chọn 

lựa, cần phải biết chính xác đâu 
là cái có lợi, hại, tốt đẹp... cái 
gì là sai lầm, đưa đến tổn hoại, 
bất lợi là ta cương quyết từ bỏ 
hoặc đối phó. Đây là điều mà 
Phật giáo cho là tác ý sinh thân 
ở mức độ sơ cấp có gắn vào hai 
cấp độ hữu lậu và vô lậu, sẽ 
được đề cập sau.

Tư duy là một tiến trình 
tương tục gắn kết, muốn nắm 
được sự tư duy chính xác, phải 
là do kết quả tổng hợp của các 
nhân tố. Phật giáo phân chánh 
tư duy làm hai cấp độ, tức là 
cấp độ hữu lậu và cấp độ vô 
lậu, hay nói khác hơn là hai loại 
tư duy thế tục và tư duy xuất 
thế. “Chánh chí là gì? Chánh 
chí có hai loại, có chánh chí 
là thế gian, thô tục, còn dơ 
bẩn, có bám chấp, hướng vào 
trong điều thiện. Có chánh chí 
là thánh, xuất thế gian, trong 
sạch, không bám chấp, tận dứt 
khổ, chuyển hướng khổ. Thế 
nào là chánh chí mang tính chất 
thế gian, thô tục, chưa trong 
sạch, còn bám chấp, hướng 
vào thiện? Đó là chánh chí mà 
nó là sự hiểu biết cần thể hiện, 
sự hiểu biết về không si mê, sự 
hiểu biết về việc không gây tai 
hại, đây là những gì được cho là 
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thế gian, phàm tục, chưa trong 
sạch, còn bám chấp, hướng vào 
đường thiện. Thế nào là chánh 
chí mà nó là thánh, xuất thế 
gian, vô lậu, không bám chấp, 
hoàn toàn hết khổ, chuyển 
hướng ra khỏi khổ giới? Đó là 
sự tư duy về khổ khổ của các vị 
thánh đệ tử, sự tư duy về tập, 
diệt, đạo đế, sự tư duy về vô 
lậu gắn kết với tâm pháp, kiến 
giải, tự quyết, phân biệt, ý thức 
thiết lập theo hệ thống toán số, 
những gì được mệnh danh như 
vậy là chính chí thánh, xuất thế 
gian, vô lậu, không bám chấp, 
khổ hoàn toàn dứt tận, chuyển 
hướng ra khỏi khổ cảnh”. (Tạp 
A-hàm, q.28).

Cơ sở của vô lậu chính tư là 
đạo trình Phật giáo, chủ yếu đối 
với giáo nghĩa là chỉ cho ý thú 
Tứ đế có nhận thức và tư duy 
chính xác, thế nhưng nói về 
chúng sinh, mọi hoạt động nếu 
có thể hướng vào thiện tính, quy 
hết vào Phật đạo, tự tại tư duy 
tu hành theo thánh giáo, mọi 
hoạt động như vậy đều có thể 
cho là Chánh tư duy cả, chẳng 
qua, tư duy của thế nhân chỉ là 
những nghĩ suy chưa được gạn 
lọc, không lấy nó làm cơ sở để 
tìm cầu giải thoát. Thế nên, xét 

cho cùng, cái gọi là tư duy của 
thế gian chỉ là phân biệt hư cấu 
mà thôi. Đối với Phật giáo, cái 
gọi là tư duy chân chính phải là 
tư duy vô lậu, lấy việc truy cầu 
trí tuệ tối thắng làm mục đích, 
do vậy, chánh tư vô lậu phải có 
sự tư duy và nhận thức chính 
xác đối với nghĩa thú của Tứ đế. 
Như trong luận Đại trí độ dạy: 
“Cái gọi là chánh tư duy, cốt 
yếu là khi quan sát giáo nghĩa 
Tứ đế, phải phát động cho 
được sự tư duy tương ưng với 
tâm vô lậu, như vậy mới cho là 
Chánh tư”. Du-già sư địa luận 
lại dạy: “Do nơi chánh kiến mà 
đắc hiệu năng tăng trưởng tư 
duy chính xác, tức là năng lực 
quán sát và nhận thức tất cả 
các pháp, được phát triển dưới 
sự chi phối của Phật pháp, nhờ 
vậy mà có thể loại trừ các loại 
hư cấu phân biệt mê mờ”.

Chánh ngữ
Chánh ngữ là nhiếp tu khẩu 

nghiệp, tức là lấy trí tuệ của Phật 
giáo làm chỉ đạo, lấy Phật pháp 
làm tiêu chuẩn, không bao giờ 
nói nghịch lại với sự thật, với 
giáo chỉ Phật. Phật giáo chia 
nghiệp lực của chúng sinh làm 
ba loại: thân, khẩu, ý. Chẳng 
hạn chánh kiến hay chánh tư 
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duy đã nêu ở trên, trạng huống 
ấy thuộc về ý nghiệp, còn chánh 
ngữ này quy cho khẩu nghiệp. 
Nói chung, chánh ngữ tức là 
bất vọng ngữ vậy. Chánh ngữ 
cũng phân ra làm hữu lậu và vô 
lậu. Kinh Tạp A-hàm giải thích 
như sau: “Chánh ngữ là gì? Có 
chánh ngữ thuộc về thế gian, 
phàm tục, chưa được trong 
sạch, hướng vào thiện tánh; 
có chánh ngữ thuộc về thánh, 
xuất thế gian, vô lậu, hoàn toàn 
dứt khổ, chuyển hướng ra khỏi 
khổ cảnh. Những gì là chánh 
ngữ được cho là thuộc về thế 
gian, phàm tục, hữu lậu, quy 
cho thiện tánh? Đó là, lời rời 
vọng ngữ, rời lưỡng thiệt, ác 
khẩu, thêu dệt; các biểu hiện 
bằng lời như vậy được gọi là 
chánh ngữ thuộc về thế gian, 
phàm tục, quy cho thiện, hữu 
lậu, bám chấp. Những gì là 
chánh ngữ được cho là thuộc 
về thánh ngữ, xuất thế gian, vô 
lậu, không bám chấp, sạch tận 
khổ, chuyển hướng rời khỏi khổ 
cảnh? Đó là sự tư duy về khổ, 
tập, diệt và đạo đế của các vị 
Thánh đệ tử, trừ tà mệnh, niệm 
bốn loại ác hạnh của miệng, 
niệm các tàn dư còn sót lại của 
hạnh ác khẩu, rời hẳn các trạng 

huống đó, vô lậu, xả bỏ, không 
bám chấp, nắm lấy thật chặc, 
nhiếp trì không cho vi phạm, 
bất luận khi nào không vượt 
qua giới hạn phòng ngự, đây 
là những gì được mệnh danh là 
thuộc về thánh, xuất thế gian, 
vô lậu, không bám chấp, hoàn 
toàn sạch khổ, chuyển hướng 
hoàn toàn ra khỏi khổ cảnh.”

Không vọng ngữ, không nói 
hai lời, không nói lời ác, không 
nói thêu dệt, đây là bốn động 
thái trong Thập thiện nghiệp. 
Không vọng ngữ là phải nói lời 
chân thật, không nói dối, nói 
quàng xiên; không nói hai lời 
là không nói lời thị phi xuyên 
tạc, lập mưu ly gián, trước mặt 
thì nói thế này, sau lưng lại nói 
thế khác; không nói lời ác [bất 
ác khẩu] là không nói lời thô 
lỗ, lời ác độc, khi nói ra cần ôn 
hòa từ tốn; không nói lời thêu 
dệt, tức là không hoa ngôn xảo 
ngữ, tức là không tô vẻ sự kiện 
theo tư ý của mình với ý đồ 
mong cầu trục lợi. Ngược lại 
với những gì vừa nêu, là sở y 
trên sự chỉ đạo của giáo nghĩa 
mà phân thành tiêu chuẩn có bộ 
phận để tu tập.

(còn nữa)
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Hạt giống ganh tỵ vốn có 
ở trong tâm thức của mỗi 

chúng ta, nó là thuộc tính của 
chấp ngã.

Nên, ta đem tâm ganh tỵ 
mà đối xử với người, thì nhân 
cách của ta bị phá sản; ta đem 
tâm ganh tỵ mà đối xử với gia 
đình người, thì nhân cách của 
gia đình ta bị phá sản; ta đem 
tâm ganh tỵ mà đối xử với tổ 
chức của người, thì cương kỷ tổ 
chức của ta bị phá sản; ta đem 
tâm ganh tỵ mà đối xử với quốc 
gia của người, thì đạo đức và 
văn hóa của quốc gia ta bị phá 
sản, và ta đem tâm ganh tỵ mà 
đối xử với tôn giáo của người, 
thì niềm tin và đạo đức tôn giáo 
của ta bị phá sản.

Ta cần phải chiêm nghiệm 
điều nầy qua bản thân, gia 
đình và xã hội cũng như lịch 
sử chính trị và tôn giáo ngay ở 
trong quốc gia của mình và các 
quốc gia trên thế giới, để ta có 
thể rút ra những phương pháp 
thực tập, tránh được những 
hiểm họa và đem lại những 
lợi ích thiết thực cho ta và cho 
tất cả mọi người trong mọi xu 
hướng của cuộc sống.

Vì vậy, ta phải hết sức cẩn 
thận, không tạo điều kiện để 
cho những hạt giống ganh tỵ 
biểu hiện lên mặt ý thức của 
ta và cũng không tạo điều kiện 
cho chúng có mặt nơi cách suy 
nghĩ, cách nói, cách hành động 
và cách tiếp xúc của ta.

Vì tâm ganh tỵ nên mỗi khi 
đã biểu hiện lên tâm ý và đã 
có mặt trong ngôn ngữ, trong 
hành động của ta, là ta chẳng 
khác nào người đi ngược gió 
mà dê bụi; chẳng khác nào ta 
ngửa mặt mà nhổ nước miếng 
và chẳng khác nào miệng ta 
ngậm máu mà phun người… 
Tất cả những hành động ấy của 
ta đều là đưa ta đến tự hại.

Ở trên đời, ta chưa thấy một 
ai sống và hành động với tâm 
ganh tỵ mà có thảnh thơi, hạnh 
phúc và an lạc bao giờ!

Nhìn sâu vào trong tâm 
chúng ta, ta biết rõ, tâm chúng 
ta không phải chỉ hàm chứa 
những hạt giống xấu mà còn 
hàm chứa những hạt giống tốt 
nữa. Chúng không phải chỉ hàm 
chứa những hạt giống thuộc 
về ngã tính mà còn hàm chứa 
những hạt giống có tính chất vô 
ngã và vị tha nữa.
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Hỷ và xả là những hạt giống 
có thuộc tính vô ngã và vị tha, 
chúng cũng vốn có mặt ở trong 
tâm thức ta.

Nếu ta biết đem tâm hỷ và xả 
mà đối xử với người, thì người 
được mà ta thành; ta biết đem 
tâm hỷ và xả mà đối xử với gia 
đình người, thì gia đình người 
nên, mà gia đình ta thành tựu 
phước đức; ta đem tâm hỷ và 
xả mà đối xử với tổ chức của 
người, thì tổ chức của người 
yên mà tổ chức của ta lại thêm 
thân hữu; ta đem tâm hỷ và xả 
mà đối xử với quốc gia của 
người, thì quốc gia của người 
được khích lệ mà quốc gia của 
ta được yên bình, để phát triển; 
ta đem tâm hỷ và xả mà đối xử 
với tôn giáo của người, thì ta 
lại khẳng định được tính bao 
dung, tâm độ lượng, sự hiểu 
biết rộng lớn và sâu xa ở trong 
tôn giáo ta. Ta cần phải chiêm 
nghiệm một cách sâu xa hai hạt 
giống tốt đẹp của tâm thức nầy, 
từ cuộc sống bản thân gia đình 
và xã hội, từ lịch sử phát triển 
của thế giới con người, để rút ra 
những phương pháp thực tập, 
nhằm tránh được những hiểm 
họa cho ta, cho gia đình và xã 

hội của ta hiện nay cũng như 
trong tương lai.

Ở trong đời, ta chưa thấy một 
ai sống với tâm hỷ và xả mà bị 
nghèo nàn, cô độc và bị những 
bậc có trí ở trong đời  khinh rẻ 
và chê cười bao giờ!

Bởi vậy, không một ai phá 
sản nhân cách của ta bằng tâm 
ganh tỵ của ta và cũng không có 
một ai có khả năng bảo vệ nhân 
cách cho ta bằng tâm hỷ và xả 
của ta; không một ai phá nát 
gia đình của ta, bằng tâm ganh 
tỵ của những thành viên trong 
gia đình của ta đối với nhau, và 
cũng không có ai có khả năng 
bảo vệ gia đình của ta cho ta 
bằng tâm hỷ và xả của những 
thành viên trong gia đình của ta 
đối xử với nhau.

Trong phạm vi quốc gia và 
tôn giáo cũng vậy, không một 
ai có khả năng phá hại quốc 
gia và tôn giáo của ta, bằng 
tâm ganh tỵ của các thành viên 
quốc gia đang đối xử với nhau 
hay tâm ganh tỵ của các thành 
viên trong tôn giáo đang đối xử 
với nhau. Và cũng không có ai 
có khả năng bảo vệ quốc gia và 
tôn giáo của ta, bằng tâm hỷ và 
xả của những thành viên trong 
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quốc gia và tôn giáo của ta.
Vì sao? Vì tâm ganh tỵ có 

mặt ở đâu, thì ở đó, có sự nghi 
ngờ, phân hóa và chia rẽ. Tâm 
hỷ và xả có mặt ở đâu, thì ở đó 
có đoàn kết, có niềm tin, có sự 
an bình và cường thịnh.

Vì vậy, hung thần đến với ta, 
với gia đình ta, với quốc gia  và 
tôn giáo của ta không ai khác 
hơn là tâm ganh tỵ. Và vị thiện 
thần đến với ta, với gia đình ta, 
với quốc gia và tôn giáo của ta, 
không ai khác hơn là tâm hỷ và 
xả.

Trong đời sống của ta, tâm 
ganh tỵ xuất hiện, thì vận mệnh 
của ta đang may trở thành rủi 
và khi tâm hỷ và xả xuất hiện, 
thì vận mệnh của ta đang rủi 
trở thành may. Đối với vận 
mệnh gia đình, xã hội và tôn 
giáo chúng ta cũng cần phải 
hiểu như vậy, để rút ra những 
phương pháp thực tập, nhằm trị 
liệu và chuyển hóa.

Rủi và may hay hên và xui 
trong đời sống cá nhân, gia 
đình và xã hội không phải bỗng 
dưng mà có, nó có từ nơi những 
tác nhân và tác duyên của tâm 
thức cá nhân và tâm thức cộng 
đồng. Mỗi khi tâm thức cá nhân 

và tâm thức cộng đồng đã hội 
đủ nhân duyên để hình thành 
kết quả, thì mọi sự van xin, 
trách móc hay tránh né của ta 
đều là những hành động vô ích. 
Hành động của ta chỉ có hữu ích 
và hiệu quả, khi nào ta biết chế 
ngự và chuyển hóa những tâm 
thức bất thiện của ta ngay nơi 
những tác nhân và tác duyên, 
khiến cho chúng không thể 
biểu hiện và bị rơi vào khoảng 
lặng của tâm thức và tự nó hủy 
diệt.

Tĩnh tâm hay Pháp niệm 
phật tam-muội, sẽ giúp cho ta 
lắng yên những hạt giống muộn 
phiền, để trí tuệ và từ bi sinh 
khởi trong đời sống của ta, 
chuyển hóa hạt giống ganh tỵ 
ở trong tâm thức ta đi về theo 
hướng hỷ và xả, ấy là ta đã biết 
nhìn tâm ta bằng con mắt tương 
phản và ta đã có chất liệu căn 
bản để dựng xây đời sống hạnh 
phúc, an lạc cho bản thân, gia 
đình và xã hội. Và như vậy mới 
là mục đích tu học của tất cả 
chúng ta. ■
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Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông chấm dứt 
khi trời tối mịt. Tôi cũng ngà ngà và ông 
cũng thế. Chúng tôi chia tay không bịn rịn vì 
những điều người cần nói đã có một người 
nghe và dù không là tri kỷ nhưng chắc chắn 
đã tri âm.

Người về có nhớ hôm nay…
Rượu say có nhắc một ngày tri âm?
Và tôi bắt đầu những năm tháng nhọc 

nhằn tuổi trẻ… suốt một thời bao cấp ruổi 
rong gian nan như một chú ngựa gầy trên 
đồng cỏ úa, nhưng trong từng trang nhật ký 
những dòng thơ bâng quơ trong những ngày 
xa nhà vẫn mãi vương theo những lời Bùi 
thi sĩ:

Rồi từ đó về sau mang trái đắng
Bàng hoàng đi trong gió thổi thu bay,
Tôi chờ em không biết tự bao ngày
Để thấy mãi rằng thơ không thể gọi…!

t rong đời tôi
B

Ù
I 
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N
G

(tiếp theo)

HỒI ỨC Bùi Giáng trong đời tôi ■ Nguyên Cẩn
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Vâng, thơ thì làm gì gọi được ai, cứu rỗi sao được đời, 
từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, lời hẹn 
thề là những cơn mê (TCS). Tôi đã va chạm nhiều trong 
cuộc đời chỉ để nhận ra một chân lý, tạm gọi là như thế, 
như Hemingway viết: “Trong thời buổi nhiễu loạn, những 
kẻ tiếp tục lãng mạn là những kẻ dễ bị tổn thương nhất” 
và tôi nghiệm ra điều ấy đúng khi những giá trị về sĩ khí, 
về lương tâm, về thủy chung đang nhạt nhòa sau những 
giá trị vật chất và mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm!

Những suy nghĩ lung linh về một đời sống “người với 
người sống để yêu nhau”, vỡ tan trước những cơn cuồng 
phong vật chất:

Cũng vô lý như lần kia dưới lá 
Con chim đau bỏ lại nhánh xa cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh.
Viễn tượng trở thành huyễn tưởng, vầng trăng mãi mãi 

là mộng dù có thực nên con người vẫn khát khao: “Làm 
sao cho khỏi đói, gió trăng có sẵn; làm sao ăn…” (HMT), 
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và có kẻ ôm trăng mà chết. Thơ Bùi Giáng tự lúc nào đã đồng 
hành với tôi trong suốt những năm sau đó. Lúc buồn, ngâm nga 
thơ ông, lúc vui kể lại những giai thoại về ông.

Trên mỗi quyển sách tôi đều ghi lại một vài câu thơ ông đề, tự 
an ủi mình, như một kẻ đồng hành:

Giã từ cõi mộng điêu linh,
Tôi về buôn bán với mình phôi pha…

Dấu chân ông đi qua cuộc đời này mang nặng tình quê hương 
thật đằm thắm:

Đây Mỹ Tho Cần Thơ Châu Đốc
Long Xuyên ơi và Sa Đéc em ơi
Trời kỷ niệm đi về trong đáy mắt
Thổi dư vang từ dĩ vãng xa rồi.
…
Bây giờ cành gãy
Xuồng Thu Bồn cá sóng Duy Xuyên
Bữa nào tính mệnh
Con chim chuyền động đậy chưa quên.
…
…Thanh bình chợt tỉnh giấc mơ
Hà Tiên Châu Đốc bây giờ lụt trôi
…
Bây giờ tôi đã quên xưa
Sài Gòn cám dỗ tôi chưa chịu về.

Cứ như thế tôi đã đi cùng người, thở cùng người những ngày 
thơ Bùi Giáng còn bị xem là món hàng cấm.

Anh đi về ở giữa đời anh
Trời đất du dương sẽ giữ dành
Cơn mộng xuân hồn thu ý tỏa
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm.

Tôi không còn gặp ông nhiều vì xa nhà nhưng những khi về 
Sài Gòn vẫn nghe anh em kể chuyện ông. Cậu em tôi bây giờ 
đã mất có kể rằng đã gặp được ông tại quán café Khói ở đường 
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Nguyễn Đình Chiểu một ngày cận Tết và đã được ông ghi tặng 
hai câu thơ:

Mùa xuân hiện giữa ngàn mai
Nguyên hình nữ chúa trên ngày phù du.

Câu chuyện đang diễn ra thân tình cởi mở thì trong lúc cao 
hứng, ông lỡ tay quơ trúng cái tách trên bàn rơi xuống vỡ tan. 
Thấy bà chủ quán trợn mắt tức tối bước ra, ông vội vã đến trước 
mặt và nói: “Trăm lạy mẫu thân, ngàn lạy mẫu thân, tuổi thơ đáng 
tội muôn phần”, ông chưa kịp nói hết câu, bà ta đã hét lớn: “Thôi 
đi đi ông ơi, già không nên nết, dơ dáy…!”.

Đột nhiên mắt ông trợn tròn: “A con mụ này, mày có biết tao 
là ai không? Tao là Trung niên Thi sĩ đây, tao là Bùi Giáng đây!”. 
Ông gào to lên, mọi người xúm vào cản ngăn và trách móc bà 
chủ quán nọ đã quá tiếc một chiếc tách tầm thường. Thậm chí có 
người còn nói: “Tôi trả tiền cái tách đó cho”.

Thật tiếc cho lần gặp gỡ ấy. Giờ thì ông và cậu em tôi đều đã 
bỏ cuộc chơi về với sa mù. Một người ở tuổi 73 còn người kia 
mới có 33. Đi như trong một giấc mơ. Hôm mất, trước bài vị, tôi 
để tập thơ Bùi Giáng và khấn hãy ứng lấy một bài và bài thơ đó 
là bài GIÊNG với những dự cảm buồn lạ lùng!

Láng giềng tư lự hoa môi,
Như Lai sầu thảm vì tôi chậm về,
Lục bình tiểu dẫn Tào Khê
Tiền căn chưởng thượng hội tề núi hoa…”

Có lần ông đã đến nhà tôi, hàn huyên cùng cha tôi và khen ông 
cụ lúc ấy 72 mà răng còn tốt quá, chả bù với ông.

Vẫn còn quanh đây hằng hà sa số giai thoại về ông, một con 
người đùa rỡn với đời, với người, với mình, với thi ca, với cả oan 
khiên:

Anh xin em rỡn một ngày
Rồi xin rỡn mãi mộng dài phù du.
….
Hôm nay anh rỡn một ngày,
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Rồi anh ngừng rỡn suốt ngày hôm sau.
…

và ông rỡn bằng âm thanh, chơi âm thanh:
O bồng mộng mị nấu nung
Bò ôi tô bún bò nùng đạm thơm.

Sầu chiêm ngưỡng
Hận hy hư
Hoàng sa hô hấp thủy như tha đà.

Kiểu thơ ông viết, cách dùng từ của ông đã có lúc trở thành 
thời thượng, hay có khi sinh ra những trường phái văn học ‘khều 
mặt trời’, mù mù khó hiểu. Bây giờ kể lại chỉ còn là những kỷ 
niệm thật vui khi nhắc đến ngày ấy mình làm thơ triết học.

Cuối đời, ông viết hết sức bình dị như lúc đầu cầm bút thậm 
chí còn dung dị hơn, hệt như người ta sau những thiên ma bách 
chiết, gian nan trùng điệp đấu đá với đời hay sau những dằn vặt 
ưu tư thượng thừa trí tuệ lại trở về với cõi hồn nhiên, với một tâm 
hồn… “Điên chơi cho bớt điên đầu. Điên đầu cho bớt điên rầu 
rĩ chơi…”. Thế nhưng ông vẫn thiết tha như tự buổi đầu, “Tôi 
đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, Hết tâm hồn và hết cả da 
xương, Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, Con vi trùng sâu bọ 
cũng yêu luôn”. (Lưu ý Thơ ông không có chấm phết).

Nên ông cà rỡn với cả những người trong bá tánh: “Có phải 
anh Sáu Giáng đó không?

Và cô, có phải cô Bông năm nào..? Anh điên mà dzui dzẻ thập 
thành, Chúng em tỉnh táo mà đành buồn thiu…”

Viết về ông như một cây đại thụ trong làng thơ Việt Nam hay 
nói như Phạm Công Thiện: “Thi ca Việt Nam sẽ lẽo đẽo đi sau 
Bùi Giáng đến 150 năm!” hay như một vóc dáng thi ca ở một tầng 
riêng biệt, khó cóp nhặt dẫu có hàng trăm hàng vạn chàng tuổi trẻ 
ngày xưa, trung niên bây giờ, hì hục sáng tác, say đắm trước lối 
dùng từ táo bạo, âm thanh kỳ vĩ, ảo ảo huyền huyền của ông mà 
lăn vào làm thơ dùng bao nhiêu là ngôn ngữ Thiền vẫn nghe quẩn 
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quanh thế nào ấy. Đến một thiên 
tài như Trịnh Công Sơn mà 
cũng chỉ: “Trịnh trọng phiêu 
bồng, thì thơ nhạc cũng đến 
ngần ấy thôi” (BG). Có khi cái 
táo bạo ấy lại rất giản đơn: “Dạ 
thưa xứ Huế bây chừ, vẫn còn 
núi Ngự bên bờ Sông Hương”, 
nhẹ nhàng mà thanh thoát đến 
lạ lùng, hai câu thơ bao hàm cả 
ý niệm THỜI – KHÔNG, bây 
chừ, hôm qua hay ngày mai, 
núi và sông, Hương và Ngự, 
người và đất, tạo vật cùng thời 
gian… vẫn đang trôi chảy mà 
dường như bất biến, như Xuân 
Diệu từng viết: “Đời trôi chảy 
lòng ta không vĩnh viễn...”

Nói về Bùi Giáng rất dễ bị 
lạc đề vì cái hứng cái thần trong 
thơ ông quyện với cỏ cây hoa lá 
mây trời trăng nước mà không 
đau khổ không dằn vặt, không 
oán hờn dù có: “Khổ đau về 
chẳng hẹn giờ, Hoang liêu phố 
rộng bước hờ hững đi”, không 
hận mình trách đời, không cay 
cú cùng tạo hóa, không ăn thua 
với số phận, không nguyền rủa 
tha nhân như bao người khác vì 
ông chấp nhận: “Anh cam chịu 
cuồng si để sáng suốt, Anh đui 
mù cho thỏa dạ yêu em”. Ông 

đã hiểu thấu suốt ý nghĩa của 
Khổ Đế (Dukkha) “Đời là bể 
khổ”. Ấy là một sự kiện, một 
chân lý chứ không hề là một lời 
tán thán. Bổn phận chúng ta là 
phải SỐNG một cách trọn vẹn 
và hồn nhiên hay an nhiên tự 
tại. Thế nên Bùi tiên sinh yêu 
đời vô lậu, yêu ba-la-mật, một 
tình yêu không đắn đo, đòi hỏi, 
không dằn vặt: “Ta đã làm chi 
đời ta chưa?” (VHC), không tự 
hỏi: “Ta là ai mà yêu quá đời 
này” (TCS), không cay đắng: 
“Anh chỉ có một tình yêu thứ 
nhất, Anh cho em và anh đã mất 
rồi”. Bùi Giáng yêu mọi thứ cỏ 
cây hoa lá con người vi trùng 
sâu bọ… Còn ở lại một ngày 
còn yêu mãi, Còn một đêm tay 
vói kiễng chân cao…

Thơ ông mang dáng vẻ kẻ 
phong trần mang trong mình 
dòng máu Thiền sư thõng tay 
vào chợ, hiểu tất cả, biết tất cả, 
nhìn thấy lý trong sự, sự bày 
trong lý và tất cả là vô ngại, 
một tâm hồn thấm đượm triết 
lý Hoa Nghiêm, con người đến 
với đời không là gì cả vì nó là 
tất cả như có ai đó ví như cánh 
nhạn bay qua giòng sông, bóng 
in vào lòng nước, phút tao ngộ 
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tình cờ, “Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di 
tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm”. 

“Ngồi đây một bận với ta thôi
Ủ lại xuân phơi giữa bốn trời
Gió có dặt dìu lời thủ thỉ
Ngàn tùng soi bóng nước chơi vơi”.

Những hạnh ngộ bất chợt rồi tan đi trong thiêm thiếp sa mù. 
Như có lần ông dịch Cõi người ta: “Đời vốn như thế. Ban đầu vào 
cuộc sống! Chúng ta giàu, giàu nhiều, giàu nữa; trong bao năm, 
chúng ta trồng cây trỉa hột, nhưng ngày tháng trôi, năm sầu lại: 
thời gian phá vỡ mất công trình; cây rừng bị chặt; bạn hữu từng 
người rơi rụng xuống. Bóng tùng quân nghìn tầm xiêu đổ, cái con 
người trơ trụi sẽ còn nghe rọ trong hoang liêu mối ngậm ngùi 
xuân xanh xa mất” (Saint Exupéry). Đấy là thế giới trong những 
tương giao vô tận, một động một tĩnh là “Dòng sông đi cho nước 
nói ngàn ngày, Rằng biển rộng không bến bờ em ạ…” giống như 
các hào trong Kinh Dịch; hai được phân phối trong ba thành tám, 
tám lại phân phối trong hai để thành 64, thiên hình vạn trạng, nên 
một thế giới trùng trùng vô tận mang màu sắc Hoa Nghiêm: hai 
trong mười và mười trong mười, dị thể và đồng thể trong thập 
huyền. Con số đạt được là một trăm như trong nguyên tắc Dịch 
kinh: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Trật tự thế giới được 
phối trí bằng số”.

Nói như Tuệ Sỹ: “Thế là vì muốn thấy và hiểu nên cần có phân 
tích và phối trí, nhưng cũng muốn sống bằng tất cả tâm tình ẩn 
khuất của mình, nên ước ao nói bằng những lời không nói của 
vạn hữu”.

Một trăm cây lá bên rừng
Giữ trong tiếng vọng xa chừng ngàn mây…
Một bờ dương xếp bến sau
Nước cằn cỗi đục nghe đau lá vườn…

Mang tâm vô quái ngại đi giữa cuộc chơi dù ở bên này bờ sông 
hay qua bỉ ngạn, ông vẫn thấy vạn vật tương dung hòa hợp, ngồi 
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giữa đời mà hát, một chút hình bóng Trang Tử vô vi ẩn hiện, một 
chút Tế Điên hòa thượng bỡn đùa, một chút Nguyễn Du tài hoa u 
uẩn, một đôi nét Xuân Hương nghịch ngợm… nhưng bao trùm tất 
cả là lý duyên sinh, là trùng trùng sinh diệt trong mỗi niệm đi về 
trong sáu nẻo vô minh.

Đi về trong thế kỷ sau
Nhìn trong mắt thấy đời đau trong mình.

Vâng, nếu còn sống đến hôm nay, nhìn những năm tháng đầu 
tiên của thế kỷ đang trải qua những thời khắc kinh hoàng của chủ 
nghĩa khủng bố diễn ra trên đất Mỹ ở sự cố ngày 11-09-2001 và 
đang hay sắp diễn ra ở các nơi khác, chắc ông phải thấy đời quằn 
quại đau đến chừng nào, khi những tham vọng hận thù nhân danh 
tôn giáo, nhân danh thần thánh, nhân danh chủ nghĩa này chủ 
nghĩa nọ chà đạp lên sinh mạng, tàn sát đồng loại như những bầy 
thú dữ với những “Thây người nát ở phía sau, Nghìn thu khép 
mắt khổ đau khôn hàn”. Có lần Ông đã phải kêu lên: “Thơ ơi em 
bỏ sa mù, Đi thiêm thiếp cõi quân thù gọi nhau”. Có ai còn nghĩ 
đến Thơ trong những lúc như thế?

Hiện tại người ta chỉ cầu nguyện: “God Bless America” và chắc 
sẽ là “God Bless Africa or Iraq or Asia. But Who Bless Americans 
or Africans or Iraqis or Asians or they themselves have to do it”.

Vâng, “Còn không một bận quay về, Vườn xưa nhìn ánh trăng 
thề vàng gieo?”. Hãy cùng chắp tay hướng về phương Đông chờ 
một bình minh mới của nhân loại mà khấn thầm:

“Người về thảng hoặc mai sau…”
Vậy mà khi:

“Quay về cứu vãn cuộc vui
Ngàn thu dứt hột, bùi ngùi giáng xưa”. ■
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1. 

Một hôm trăng bước lên chùa
Nghe chuông tỉnh mộng những mùa theo mây
Trăng tròn thả tóc từ đây
Cùng ta sông nước đêm ngày chảy trôi.

Traêng
● Phạm Thư Cưu

2. 

Ta về trăng cũng về theo
Đòng nghiêng nước chảy bước chèo chống qua
Hiên người sương đọng môi hoa
Bàn chân khuya chạm bao la nụ cười.

● Phạm Thư Cưu
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● Thích Nữ Minh Tâm

Tháng Năm vừa qua, tôi có phước duyên được một vị sư Trụ trì 
tại Cali mời sang chỉ dạy Oai Nghi Giới Luật cho một số tân ni 

sinh (tuổi đã quá 50) mới xuất gia tu học với chí hướng xuất trần 
“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Thú thực là từ xưa tới nay, cá nhân tôi rất ngán chỉ dạy, góp 
ý, nhất là không dám “độ” các bậc “trưởng lão tân ni xuất gia” 
vì tự nhận thấy sở học sở tu của mình còn kém cỏi quá, còn quý 
vị cao niên kia dù sao cũng mang trên lưng cả một quá khứ oai 
phong lẫm liệt, chẳng ông nọ thì cũng bà kia, cho nên nể tình 
đồng đạo thì bấm bụng nhận lời nhưng trong lòng thì ngán ngẩm 
ngổn ngang trăm mối!!

Ngày đầu bước vào lớp học, nhìn trên bàn thấy có một bình 
hoa tươi đẹp như hoan hỉ đón chào, nhìn ngang chạm mắt vào các 
gương mặt nhăn nhó mệt mỏi, mắt lơ đãng thất thần, dáng ngồi 
không ngay ngắn… có lẽ vì bắt buộc phải “đi học khi kinh sử đã 

PHÁP LẠC VÔ BIÊN

BÚT KÝ Pháp lực vô biên ■ Thích nữ Minh Tâm
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đầy một bụng”, tôi càng chua 
chát đến độ bật cười. Giời đất 
thiên địa ơi! Phật Tổ ơi! Sao 
người tu ở cái xứ này hiếm hoi 
đến thế nhỉ? Bói cả chục năm 
cũng không tìm ra được một 
đồng chân hay niên thiếu xuất 
gia nữa.

- “Kính mời quý vị đứng lên 
cùng niệm Phật!”

Nhiếp tâm vào tiếng niệm 
Phật, lắng tai nghe dứt hồi 
chuông, tôi dần lấy lại bình tâm 
và phát khởi lòng từ nhìn những 
vị “ni sinh cao niên” trước mặt. 
Bỗng dưng tôi chợt nhớ một 
câu trong Qui Sơn Cảnh Sách: 
“Bất giác lủng chủng lão hủ, 
xúc sự diện tường. Hậu học 
tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn...” 
(Thế rồi không hiểu biết chi lại 
lóng cóng già yếu, gặp việc thì 
như đối diện với tường vách, 
người học sau có thưa hỏi điều 
gì thì cũng không biết thế nào 
để hướng dẫn...) và cảm thấy 
trong lòng dâng lên một niệm 
bi thương kỳ lạ. Dù sao đi nữa, 
ít nhất ra họ cũng đã biết quay 
đầu về với Phật, nương bóng 
từ bi, mong tìm được một chút 
tư lương tâm linh cho quãng 
đời còn lại; ít nhất ra họ cũng 

biết tự gieo trồng cho chính họ 
một hạt mầm giác ngộ. Biết nói 
sao đây? Thôi có cũng còn hơn 
không!!

Tất cả những vị tân ni sinh 
kia đều cư trú tại nước ngoài 
đã lâu năm, người ít nhất cũng 
đã hơn mười mấy năm trời xa 
quê mẹ, và hầu như tất cả cũng 
chưa hề về chùa lễ Phật một lần 
nào ngay khi còn sống tại Việt 
Nam. Họ nói, “Ngày xưa khi 
còn trẻ, chúng tôi chỉ lo quay 
cuồng kiếm sống, vui chơi… 
Tôn giáo, đối với chúng tôi, 
như là một thứ thuốc an thần 
cho người già, người bệnh”.

Và lẽ dĩ nhiên, qua thời gian 
sống khá lâu tại xứ người, họ 
cũng thích ứng và hội nhập vào 
nếp sống văn minh hiện đại của 
Âu Mỹ nhiều hơn, vì thế họ 
thích học giáo lý, giới luật, oai 
nghi, v.v… theo phương cách 
của thiền sư Nhất Hạnh và tỏ vẻ 
khó chịu, buồn ngủ khi tôi đề 
nghị học cuốn Giới Pháp Xuất 
Gia do Hòa thượng Trí Quang 
dịch lại từ bản Hán văn của Tổ 
Vân Thê, Tổ Qui Sơn hay Tổ 
Độc Thể.

Tôi cố thuyết phục họ học 
bản dịch này vì hai nguyên 
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nhân chính: 
1) Tôi rất thích và xúc động 

mỗi lần đọc lại những lời văn 
ẩn mật thâm sâu của chư Tổ 
ngày xưa: “Phù xuất gia giả, 
phát túc siêu phương, tâm hình 
dị tục, thiệu long thánh chủng, 
chấn nhiếp ma quân, dụng 
báo tứ ân, bạt tế tam hữu...” 
(Người xuất gia cất bước thì 
muốn vượt tới phương trời cao 
rộng, tâm tính và hình dung 
khác hẳn thế tục, tiếp nối một 
cách rạng rỡ dòng giống của 
Phật, làm cho quân đội của ma 
phải rúng động khuất phục, với 
mục đích báo đáp bốn ân, cứu 
vớt ba cõi).

2) Tôi cảm thấy như trở lại 
thời gian 30 năm qua, ngày 
tôi mới xuống tóc, hí hửng vui 
cười trong chiếc áo năm thân 
ngộ nghĩnh, và ngày ngày siêng 
năng say mê học thuộc lòng các 
thời khóa, các nghi thức cũng 
như vùi đầu dùi mài suy tầm 
áo nghĩa thâm huyền trên từng 
trang Kinh ngọc.

Nhớ lại...
3 giờ rưỡi sáng. Hồi chuông 

thức chúng thứ nhất vang lên 
báo hiệu. Tất cả đại chúng 
trong ni viện đều thức giấc. 

Tôi dật dừ ngái ngủ lồm cồm 
bò dậy theo, quơ khăn mặt bàn 
chải đánh răng, vội vàng làm 
cho thật nhanh thật gọn các thủ 
tục vệ sinh cá nhân, và lật đật 
mặc áo tràng theo chân các sư 
cô khác lên chánh điện tụng 
kinh.

Tôi xuất gia khi còn trẻ tuổi 
nên sức ăn sức ngủ còn khỏe 
mạnh, giờ nào cũng thấy rỗng 
ruột, phút nào cũng có thể ngủ 
được, có khi đứng mà cũng 
ngủ được đấy; vì thế thời khóa 
Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, 
đối với tôi, là cả một khổ nạn. 
Ngày đó, ôi, sao tôi ghét cái 
tiếng chuông thức chúng đến 
thế!! Tuy nhiên nói đi nói lại 
cũng phải tự khen thưởng cho 
tôi điểm mười, vì mặc dù bản 
tánh tôi rất lười biếng, tôi cũng 
đã học thuộc lòng rất mau hai 
thời khóa công phu sáng chiều 
và các nghi thức chỉ trong vòng 
hơn hai tuần lễ nhập chúng. 
Chưa hết đâu, chúng ngũ giới 
xuất gia như chúng tôi còn phải 
chấp tác mọi công việc nặng 
nhọc trong tự viện, và phải học 
cả Hán văn nữa vì ngày đó đa 
phần các bản kinh văn đều viết 
bằng Hán tự nên các tăng sĩ 
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phải nắm vững ít nhất phần cơ bản Hán văn để có thể lãnh hội 
ý nghĩa câu kinh khi theo học các lớp do chư Tôn đức chỉ dạy. 
Tuy nhiên chỉ là những khó khăn lúc đầu thôi. Sau một, hai năm 
thì chúng tôi cũng đã kha khá lắm rồi và càng học càng say mê 
ý nghĩa của từng lời kinh câu kệ. Tâm hồn tôi cũng dần mở rộng 
thăng hoa, đón nhận luồng gió giáo lý thổi mát cõi lòng u ám trì 
độn, làm yếu dần đi những đốm lửa tham, sân, si ngầm cháy từ 
bấy lâu nay; và từ đó tôi không còn cau có, rủa thầm tiếng chuông 
cảnh tỉnh đêm khuya nữa mà đã biết lắng lòng rưng rưng khởi bi 
tâm cầu nguyện cho loài ngạ quỉ hay súc sanh đang chịu đọa đày 
chốn A-tỳ địa ngục:

“Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác.
Văn chung thinh, phiền não khinh,
Trí tuệ trưởng, bồ đề sanh,
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh.
Án già ra đế da tá ha!” (3 lần)

(Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, cõi thiết vi u ám 
thảy đều nghe, căn cảnh thanh tịnh chứng hoàn toàn, hết thảy 
chúng sanh thành chánh quả. Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, 
trí tuệ lớn, bồ-đề sanh, lìa địa ngục, vượt hầm lửa, nguyện thành 
Phật, độ chúng sanh. Án già ra đế da tá ha!)

Giọng hô đại hồng chung của vị Sư cô hương đăng ngày đó 
sao tuyệt vời đến thế, như chuyên chở cả một trời tình thương đến 
khắp vạn loài, như nhắc nhủ chúng sinh sớm thức tỉnh giấc mộng 
dục lạc miên trường đầy đau khổ (nhưng mà phải hô chuông theo 
âm Hán Việt mới hay cơ!)...

- “Mô Phật, xin sám hối quý vị, tôi đã thất niệm hồi tưởng lại 
ngày xưa khi mới xuất gia vào chùa như quý vị đây nên đã kể lể 
dông dài huyên thiên làm mất thì giờ quý vị. Thôi để đền bù lại, 
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chúng ta hãy cùng nhau học nghi thức hàng ngày theo thiền sư 
Nhất Hạnh cho phù hợp...”

- “Dạ, không sao. Sư Cô cứ chỉ dạy chúng con theo ý của Sư 
cô. Nghe Sư cô kể lại chuyện ngày mới xuất gia, chúng con thấy 
vui quá và cũng buồn tủi vì chúng con đã già nua rồi mới biết 
Đạo”, một vị tân lão ni bùi ngùi tâm sự.

Một vị khác lên tiếng:
- “Bây giờ thì quá trễ rồi, chúng con không thể nào học được 

Hán văn đâu nhưng Sư cô hoan hỷ giải thích những lời dạy của 
chư Tổ để chúng con noi theo học hỏi được chút nào thì cũng quí 
lắm rồi!”

Tôi cảm động rưng rưng nước mắt nhìn những gương mặt già 
nua ngây thơ kia. Hình như có vầng ánh sáng tỏa chiếu rạng rỡ 
trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười hóm hém hiền hòa 
của những người kém phước duyên hơn tôi – xuất gia qui y theo 
Phật khi tuổi đã về chiều.

Thôi dù sao đi nữa, có cũng còn hơn không, biết lối quay đầu 
trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng là quý lắm rồi – biết nói sao 
đây, thôi thì vạn sự tùy duyên.

Thế rồi, ngày qua ngày, các vị tân ni sinh kia rất siêng năng 
hòa theo tôi ê a tụng lại những lời dạy của chư Tổ. Trông họ rất 
dễ thương như trẻ thơ vậy. Có lẽ họ, cũng như tôi, đã và đang trở 
về thuở hồn nhiên chân thật trong sáng của mình!

Chúng tôi cùng học hỏi trao đổi với nhau thật vui, thật ấm áp 
tình thầy trò huynh đệ, và cũng đã nghẹn ngào ray rứt như nhau 
khi đọc bài Sám Qui Mạng:

“Qui mạng thập phương Điều Ngự Sư,
Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp,
Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng,
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ.

Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sinh 
tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập 
sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên 
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chi tội... phi mao đới giác, phụ 
trái hàm oan...” 

(Quay về kính ngưỡng mười 
phương các Đấng Điều Ngự, 
cả Pháp Phật nhiệm mầu thanh 
tịnh và các bậc Thánh Tăng 
chứng quả La Hán Vô Sanh, 
cúi nguyện xin từ bi gia hộ cho 
chúng con. Lũ chúng con đây, 
trái ngược bản tâm, ngu xuẩn 
luân hồi trôi lăn theo dòng si 
ám, rong ruỗi tham lam đắm 
nhiễm chạy theo âm thanh bóng 
sắc, nên mười sợi dây phiền 
não trói buộc, mười thứ lôi kéo 
khiến sai, cấu kết chất chồng 
thành mầm nhân đọa lạc, sáu 
căn sáu trần, huyễn hoặc tạo 
tác ra vô biên tội lỗi... nên phải 
mang lông mọc sừng, đền trả 
lại các tội nghiệp đã gây ra...)

Ôi, từng lời nhắc nhủ dạy răn 
của chư Tổ nghe sao khẩn thiết 
ngậm ngùi, thấm thía tận cùng 
xương tủy. Từng chữ, từng câu, 
từng lời của chư Tổ truyền dạy 
cho chúng ta là tất cả sự chứng 
nghiệm tâm linh, là tất cả quá 
trình gian nan hành trì tu học, là 
tất cả sự phấn đấu kiên cường 
vượt qua mọi cám dỗ lợi danh, 
mọi thành lũy bản ngã cốt yếu 
đạt cho bằng được giác ngộ tự 

tâm. Đúng vậy, nếu không thì 
không những uổng kiếp sống 
thừa mà còn phải mang lông 
đội sừng đền trả lại cơm áo của 
đàn na tín thí.

Lớp học của chúng tôi đã kết 
thúc sau ba tuần lễ trong niềm 
pháp lạc. Ai nấy đều hoan hỷ và 
hứa hẹn sẽ cùng nhau cố gắng 
tu học theo lời Phật Tổ đồng 
thời rất mong sẽ có ngày gặp lại 
để trao đổi Phật pháp sách tấn 
nhau. Trải qua kinh nghiệm chỉ 
dạy lần này, quan kiến cá nhân 
tôi cũng đã thay đổi ít nhiều. Tôi 
nhìn cuộc đời, nhìn mọi người 
với sự cảm thông sâu sắc hơn, 
với từ tâm hơn, hoan hỷ hơn. 
Tôi sẽ tùy duyên uyển chuyển 
linh động hơn, bớt cứng ngắc 
cố chấp hơn trong từng trường 
hợp để giúp người giúp mình 
thêm phần lợi lạc hữu ích.

Thêm một người tu, bớt 
được một kẻ si mê tội lỗi. 

Thêm một ngôi chùa, bớt 
được một ngục tù tra khảo đọa 
đày.

Nguyện cầu thế giới thanh 
bình, chúng sanh an lạc. ■
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● Andrew Olendzki

Hãy tưởng tượng xem việc gì sẽ xảy 
ra nếu bạn lấy sáu sợi dây thừng, cột 

mỗi đầu sợi dây vào một trong sáu con 
thú: một con rắn, một con cá sấu, một con 
chim, một con chó, một con lang (jackal), 
và một con khỉ. Rồi bạn cột sáu đầu dây 
kia lại với nhau vào thành một gút lớn 
và buông ra. Bạn nghĩ việc gì sẽ xảy ra? 

kinh mở dây trói

GIỚI THIỆU KINH Kinh mở dây trói ■ Andrew Olendzki
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Mỗi con thú sẽ lôi kéo đi về 
một hướng khác nhau, cố gắng 
chạy trở về nơi quen thuộc của 
chúng. Con rắn sẽ bò về hang 
của nó dưới một tảng đá hay 
thân cây, con cá sấu sẽ cố lôi đi 
về hướng dòng sông, con chim 
sẽ bay lên không trung, con 
chó sẽ chạy về nhà, con lang sẽ 
phóng về hướng có xác chết, và 
con khỉ sẽ cố trèo lên cây cao. 
Bạn có thể tưởng tượng ra một 
cảnh như vậy chăng?

Đức Phật kể câu chuyện 
này trong Tương Ưng Bộ Kinh 
(35.247) để diễn tả một tâm 
thức không tu tập, sáu giác quan 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) ở 
mỗi khía cạnh nào đó bị lôi kéo 
theo các phạm vi nắm bắt quen 
thuộc và thói quen của chúng, 
đi tìm kiếm một thú vui, một 
cảm giác dễ chịu. Đức Phật nói 
tình trạng đó cũng giống như 
chúng ta đang sống với một tâm 
thức bị giới hạn, mà ở trong đó 
người ta hoàn toàn không có 
một sự tự tại giải thoát nào cả. 
Và Ngài chỉ cho ta một phương 
cách để giải quyết tình trạng 
ấy, là hãy đóng một chiếc cọc 
xuyên qua cái gút chính giữa 
ấy và giữ nó sâu xuống đất. Nó 

sẽ giúp ta buộc giữ sáu con thú 
ấy lại ở yên một chỗ. Chiếc cọc 
ấy tượng trưng sự chánh niệm 
ở nơi thân, và đó cũng chính là 
một phương tiện giúp ta đạt đến 
giải thoát.

Điều này có thể hiểu như 
thế nào? Chắc chắn là điều ấy 
sẽ hướng khái niệm giải thoát 
thông thường của chúng ta về 
điểm mấu chốt của nó, và nó 
nói lên một điều gì đó hoàn toàn 
trái ngược, nếu ta không muốn 
nói là rất mâu thuẫn! Thông 
thường thì chúng ta tự nghĩ 
rằng, giải thoát chỉ khi chúng ta 
có thể làm bất cứ một việc gì 
mà chúng ta muốn, và nếu như 
ta bị trói vào một cột trụ, loại bó 
buộc tồi tệ nhất. Nhưng chúng 
ta hãy nhìn hình ảnh ấy sâu sắc 
hơn và thử tìm hiểu xem đức 
Phật có ý gì ở đây!

Mỗi con thú ấy nghĩ rằng, 
giải thoát là khi nào nó có thể 
đi về nơi nó muốn, nhưng thật 
ra thì nó vẫn bị trói buộc qua 
nhiều cách. Trước hết là nó bị 
bản năng sai xử theo đuổi lạc 
thú và trốn tránh đau đớn. Kế 
đến là nó chỉ biết đi tìm sự thỏa 
mãn ở những nơi quen thuộc, 
theo tập quán cũ. Và sau hết, 
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nó chỉ có thể tiếp cận với đối 
tượng ham muốn của mình 
nếu nó giành được lợi ích tạm 
thời trong cuộc quyết chiến với 
những con thú khác. Trong sự 
tranh chấp đó thì mỗi con thú 
sẽ cạn kiệt sức lực và cuối cùng 
là nó sẽ bị lôi kéo theo con thú 
nào mạnh nhất. Tôi thì sẽ đặt 
tiền cược của mình vào con cá 
sấu!

Sáu giác quan - thân và tâm 
- của chúng ta bị trói buộc bởi 
một sự trói buộc nội tại hấp dẫn 
hơn một sợi dây thừng hay một 
cây cột nào, đến mức là chúng 
sẽ luôn luôn bị lôi kéo về phía 
những đối tượng dễ chịu và 
tránh né những đối tượng khó 
chịu. Dưới cái nhìn của đức 
Phật thì sự giải thoát hành xử 
theo bản năng thúc đẩy của 
mình là một thứ giải thoát hão 
huyền, được giả đặt bởi tâm 
thức thiển cận và hết sức mê 
hoặc. Việc ấy cũng giống như 
ta bảo một người nghiện ma túy 
rằng, cô có thể dừng việc hút 
ma túy nếu cô muốn, hay nói 
với một người tù bị nhốt trên 
một hải đảo rằng, anh ta nên 
cảm thấy không bị ràng buộc để 
đi lại bất cứ nơi nào anh muốn 

trên hải đảo này.
Sự thực tập chánh niệm sẽ 

giúp mang lại cho ta những 
kiểm soát cần thiết để vượt qua 
được những lôi kéo của ham 
muốn trên các giác quan. Khi 
chúng ta ghi nhận được tâm 
mình đang lan man cuốn trôi 
theo một chuỗi tư tưởng vui 
thích nào đó, hay là khi ta ghi 
nhận được một sự thôi thúc nơi 
thân mình muốn nhúc nhích 
để được thoải mái hơn, chúng 
ta chỉ cần nhẹ nhàng buông bỏ 
những thúc đẩy đó, và trở về 
với sự thực tập tỉnh giác của 
mình. Chúng ta cứ tiếp tục thực 
tập như vậy hết lần này sang 
lần khác, cho đến khi tâm ta trở 
nên hoàn toàn bằng lòng với 
giây phút hiện tại, với những gì 
đang thật sự có mặt ngay bây 
giờ và ở đây, với những kinh 
nghiệm của mình, còn hơn là 
chạy theo một đối tượng kích 
thích nào đó. Và một khi tâm 
ta an tịnh, nó sẽ có nhiều năng 
lượng, và vì vậy mà nó cũng có 
thẩm quyền hơn.

Câu truyện đức Phật kể kết 
thúc bằng một hình ảnh của sáu 
con thú cùng nằm xuống yên 
ổn bên nhau một cách thú vị, 
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chúng không còn lôi kéo nhau, 
không còn mong muốn một cái 
gì xa xôi khác nữa. Cũng vậy, 
khi sự giằng co giữa những 
ham muốn giác quan và ghét bỏ 
được lắng yên, khi hăng hái và 
biếng nhác trong ta quân bình, 
và khi những nghi ngờ được 
tạm thời để sang một bên, tâm 
ta sẽ có khả năng tiếp nhận một 
cách cởi mở hơn, và với một 
sự giải thoát rộng lớn hơn. Với 
các giác quan không còn cố 
gắng để đạt đến các trạng thái 
an vui và không còn nhàm chán 
đối với các trạng thái buồn, thì 
lúc ấy tâm có thể nhìn thấy các 
pháp sanh diệt một cách rõ ràng 
hơn.

Và trong trạng thái ấy tâm 
ta sẽ trở nên không bị giới hạn, 
nhờ vào tuệ giác, tâm có thể 
kinh nghiệm được một sự giải 
thoát hoàn toàn. Sự giải thoát 
của tâm không xuất phát từ 
một kế hoạch thăm dò đại thể 
về địa hình nhỏ hẹp, được chỉ 
định theo những gì mình ưa 
thích hoặc tránh né những gì 
mình ghét bỏ, mà đúng hơn là 
nó hoàn toàn xuất phát từ khả 
năng giũ sạch sự câu thúc của 
dục vọng, và có thể lao vào 

khảo sát cách một sâu sắc lãnh 
vực kinh nghiệm đúng như sự 
thật. Và ta sẽ khám phá ra rằng, 
những gì (what) chúng ta tiếp 
nhận, như là thấy, nghe, nếm, 
ngửi, xúc chạm, hoặc suy nghĩ, 
thật ra chúng không quan trọng 
bằng cách (how) chúng ta tiếp 
nhận chúng.

Chúng ta thường nghĩ giải 
thoát là tự do làm những gì 
mình muốn, nhưng đức Phật 
xem nó như là ly dục. Chúng ta 
cho rằng cây cột là một chướng 
ngại và giải thoát là khả năng 
để đạt được những đối tượng 
ưa thích của giác quan. Còn đức 
Phật nghĩ rằng sự rong ruổi theo 
những thú vui giác quan ấy lại 
là chướng ngại, trong khi cây 
cột chánh niệm lại biểu thị cơ 
hội để giải thoát mọi trói buộc 
của nó. Đây quả là một cách 
nghĩ khác về các pháp mà Ngài 
muốn chỉ dạy cho chúng ta thấy 
rõ mọi thứ khám phá có giá trị. 
Có lẽ giải thoát nội tại mới thật 
sự có giá trị cao tột hơn là cái 
giải thoát ở bên ngoài! ■

The Ties that Unbind 
Nguyễn Duy Nhiên 

phỏng dịch
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Tác dụng của các chương trình ghi âm, ghi hình vấn đáp Phật học

Trong Phật giáo chúng ta, hình thức vấn đáp Phật học 
trong các chương trình ghi âm, ghi hình chỉ mới xuất 

hiện ở cấp độ sơ khai. Thông thường, sau buổi 
thuyết pháp, cử tọa gởi giấy nêu câu hỏi lên 

bàn giảng sư, và được giảng sư trả lời 
nhanh nội dung được hỏi. Có rất ít 

trường hợp cử tọa (hoặc đại diện) 
nêu các câu hỏi trực tiếp với 

giảng sư để hình thành 
một cuộc hỏi đáp có 

ghi âm, hoặc ghi 
hình nhằm phổ 

biến rộng 
rãi.

● Minh Thạnh
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chương trình ghi hình, ghi âm 
V Ấ N  Đ Á P  P H Ậ T  H Ọ C

TRUYỀN THÔNG Chương trình ghi hình, ghi âm vấn đáp Phật học ■ Minh Thạnh
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Trong khi đó, phương thức 
hỏi đáp là một phương thức để 
truyền đạt, phổ biến kiến thức 
nói chung, kiến thức Phật học 
nói riêng. Thuở đức Phật còn 
tại thế, vấn đáp là một trong 
những phương thức chính mà 
đức Phật sử dụng để cấu thành 
kinh điển.

Trong lý luận xây dựng 
chương trình phát thanh truyền 
hình, thể loại phỏng vấn (hỏi 
đáp) là một thể loại được chú 
trọng đặc biệt và thường xuyên 
được sử dụng. Đó là một 
phương thức xây dựng chương 
trình, đồng thời cũng là thể 
loại chương trình. Đây là một 
thể loại cũng như phương thức 
rất hiệu quả, vì: 

- Các chương trình vấn đáp 
sinh động, dễ theo dõi, thu hút 
người xem, người nghe hơn, vì 
thay vì có một người nói (hay 
thuyết giảng trong Phật giáo) 
trước ống kính camera (hay 
micro đối với các chương trình 
ghi âm), sẽ có hai người trao 
đổi ý kiến hỏi đáp qua lại.

- Có thể đưa người nghe, 
người xem chương trình tham 
gia gián tiếp vào chương trình, 
bằng cách nêu thắc mắc của 

họ, từ đó giải đáp thắc mắc của 
chính họ. Tất yếu, chương trình 
sẽ lôi cuốn được người nghe, 
người xem, giúp cho họ dễ dàng 
tiếp nhận nội dung trả lời.

- Trong đạo Phật, với tiến 
trình tu tập, Tăng Ni, Phật tử 
luôn gặp những vấn đề cần phải 
tham vấn ý kiến từ những bậc 
cao tăng tôn túc. Nếu có thể tập 
hợp, hệ thống hoá các câu hỏi 
thắc mắc mà Tăng, Ni, Phật tử 
gặp phải trong tiến trình tu tập, 
xây dựng thành các chương 
trình vấn đáp Phật học theo 
từng đề tài, từ rộng đến hẹp, từ 
bao quát đến chi tiết, chúng ta 
sẽ có những chương trình vấn 
đáp Phật học (ghi âm hoặc ghi 
hình) phục vụ hiệu quả cho 
hoạt động hoằng pháp, tu học. 
Người phỏng vấn sẽ là người 
đại diện cho Tăng, Ni, Phật tử 
nêu câu hỏi theo từng chủ đề 
đối với các vị giảng sư, đạo sư.

 
Các hình thức chương trình vấn đáp 
Phật học

Chương trình hỏi đáp Phật học 
(ghi âm hay ghi hình) có thể 
là chương trình được chuẩn 
bị trước hoặc là chương trình 
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không được chuẩn bị. Chương 
trình chuẩn bị trước là chương 
trình người đứng ra hỏi và người 
được hỏi làm việc với nhau 
trước về một nội dung câu hỏi 
và trả lời nhằm mục tiêu thực 
hiện cuộc vấn đáp Phật học 
hoàn hảo, nội dung trả lời đáp 
ứng được các câu hỏi, tập trung 
vào chủ đề, thỏa mãn tối ưu 
nhu cầu được giải đáp, tìm hiểu 
của người nghe, người xem. 
Có thể coi đây là một cuộc vấn 
đáp được “đóng kịch” lại, với 
nội dung được chuẩn bị sẵn, tất 
nhiên nội dung chương trình sẽ 
có chất lượng. Tuy nhiên, hạn 
chế của cách làm này có thể là 
sự giả tạo. Việc phải như đóng 
một “vở kịch” hỏi - trả lời có 
thể không thích hợp với một số 
vị tôn túc.

Một chương trình vấn đáp 
Phật học ghi âm hay ghi hình 
không chuẩn bị trước có thể sẽ 
tự nhiên hơn. Ở đây, sẽ là một 
cuộc vấn đáp bình thường như 
bao cuộc vấn đáp Phật học khác, 
có điều thay vì chỉ phục vụ cho 
một số ít Tăng Ni hay Phật 
tử có mặt tại phương trượng, 
chương trình được ghi âm, ghi 
hình sẽ phục vụ số đông hơn. 

Nhược điểm của cách làm này 
là do không chuẩn bị trước, nội 
dung trả lời sẽ không đạt chất 
lượng cao nhất. Câu hỏi cũng 
có thể lan man, không tập trung 
vào đề tài, gây tình trạng lạc đề 
cho cuộc vấn đáp ghi âm, ghi 
hình.

Để có thể tránh được hạn chế 
của hai cách làm trên, có thể 
thực hiện phương thức trung 
gian. Người thực hiện cuộc 
phỏng vấn tập hợp, hệ thống, 
chuẩn bị câu hỏi theo sát đề tài 
đã được xác định. Các câu hỏi 
được gởi trước đến các vị tôn 
túc để trả lời chuẩn bị nội dung 
trước khi có cuộc gặp thu hình 
(hoặc ghi âm). Cuộc vấn đáp 
không phải là “đóng kịch” lại 
một cuộc gặp trước đó, nhưng 
cũng không phải là không 
chuẩn bị gì cả. Sau khi ghi hình 
(hay ghi âm), có thể dựng (edit) 
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lại buổi vấn đáp, bỏ bớt những 
nội dung có thể là thừa, không 
thích hợp… làm cho nội dung 
trả lời câu hỏi tập trung vào đề 
tài đã xác định, nêu bật được 
chủ đề. Theo chúng tôi, đây là 
cách làm thích hợp hơn cả đối 
với các chương trình vấn đáp 
Phật học.

Đối với chương trình ghi 
hình, chỉ cần có một căn phòng 
yên tĩnh, không bị dội âm thanh 
(nhiều màn và vật trang trí 
mềm), đủ ánh sáng (có thể sử 
dụng ánh sáng trời tự nhiên), 
là có thể thực hiện việc ghi 
hình chỉ bằng một camera và 
hai  micro rời (một cho người 
hỏi, một cho người trả lời), nếu 
muốn tránh trường hợp phải 
đưa micro qua lại, gây những 
tiếng ồn vô ích.

Những điểm cần lưu ý

Để có một chương trình vấn đáp 
Phật học tốt, đạt hiệu quả tối ưu 
trong việc truyền đạt kiến thức 
Phật học đến người xem, đáp 
ứng nhu cầu học hỏi của Tăng 
Ni Phật tử, chương trình cần:

- Xác định rõ mục đích, yêu 
cầu và giới hạn đề tài.

- Người nêu câu hỏi phải 
đặt mình là đại diện cho một số 
đông Tăng Ni Phật tử quan tâm 
đến đề tài được hỏi.

- Người nêu câu hỏi cũng 
phải nghiên cứu, tìm hiểu trước 
vấn đề để hỏi, từ đó xây dựng 
những câu hỏi thích hợp, xoáy 
được vào trọng tâm đề tài.

- Câu hỏi phải được soạn 
thảo đi thẳng vào vấn đề, ngắn 
gọn, đơn giản, dễ hiểu, có tác 
dụng kích thích người trả lời.

- Câu hỏi phải được xây 
dựng theo một trình tự hợp lý, 
từ nhập đề đến triển khai, từ 
khái quát vào chi tiết, từ đơn 
giản đến phức tạp hơn, từ giới 
thiệu đến đào sâu.

- Người đứng ra hỏi phải 
tham gia tích cực vào cuộc hỏi 
đáp, điều tiết vận tốc trả lời, 
chăm chú với câu trả lời.

- Tránh đọc câu hỏi, câu trả 
lời mà phải đối đáp tự nhiên.

- Trong đạo Phật, người được 
hỏi về kiến thức Phật học (đạo 
sư, giảng sư) luôn có vị trí cao 
hơn người nêu câu hỏi (đệ tử, 
đại diện Tăng Ni Phật tử) nên 
phải giữ lễ thầy trò, trên dưới, 
không ngắt lời, không bình 
luận đánh giá câu trả lời, cần sử 
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dụng những từ và cách đặt câu 
thể hiện sự tôn trọng.

- Không đặt hai câu hỏi một 
lúc, cũng như tránh không đặt 
nhiều ý trong câu hỏi.

- Không dùng những từ ngữ 
hay cách diễn đạt khó hiểu 
trong câu hỏi.

- Tránh trình bày câu hỏi có 
tính chất liệt kê (“một là…”, 
“hai là…”), tránh những câu 
hỏi tương tự nhau, có độ dài 
đồng đều nhau.

- Không hỏi quá rộng, không 
hỏi trừu tượng, lan man.

Trong một số trường hợp, 
bài thuyết pháp ghi hình (hoặc 
ghi âm) có thể được trình bày 
dưới hình thức vấn đáp để tạo 
sự sinh động. Do đó, không 
nên xem nhẹ phương thức vấn 
đáp. Một bài thuyết pháp ghi 
hình (ghi âm) có thể dễ nhớ, dễ 
tiếp nhận hơn nếu cấu tạo thành 
một chương trình vấn đáp. 
Các đài truyền hình Phật giáo 
như BLTV (Phật Quang Sơn), 
Life TV (Hải Độ Thiền sư)… 
vẫn thường sử dụng thể loại 
chương trình vấn đáp Phật học 
trong hoạt động hoằng pháp 
của mình.

Trong hoàn cảnh Phật giáo 

Việt Nam hiện nay, các vị Tăng 
Ni trẻ, thị giả hay các đệ tử tại 
gia của các bậc tôn túc, có thể 
chủ động xây dựng các chương 
trình vấn đáp Phật học, ghi âm, 
ghi hình, tạo điều kiện cho hình 
ảnh, lời nói của các bậc tôn túc 
với nội dung chỉ bảo, hướng 
dẫn, giải đáp thắc mắc tu học… 
có thể phổ biến rộng hơn đến số 
đông Tăng, Ni, Phật tử.

Cuối cùng, phỏng vấn là 
một thể loại khá đơn giản về 
kỹ thuật thu hình. Người hỏi và 
người trả lời nhìn vào nhau mà 
trao đổi ý kiến, không nhìn vào 
camera. Vì camera là điểm nhìn 
của người xem chứng kiến buổi 
vấn đáp. Tùy lúc, có thể lấy 
toàn cảnh cả hai người, trung 
cảnh hai người, hoặc cận cảnh 
một người (người đang nói)… 
với một camera đặt trên chân 
lia qua lại dõi theo người nói. 
Chỉ cần sử dụng qua camera 
vài lần là có thể thu hình được, 
vì camera cơ  bản cũng đặt cố 
định như ghi hình buổi thuyết 
pháp, chỉ cần đổi qua lại một 
số cỡ hình nhất định để tạo sự 
sinh động, trong khi đối tượng 
ghi hình cố định tại chỗ, trong 
phòng ánh sáng cố định. ■
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Kính thưa quí vị và các bạn, 

Cách đây 50 năm, tu Thiền đối với người 
Phật tử nói chung và Huynh trưởng Gia 
Đình Phật Tử (GĐPT) nói riêng không 
quen thuộc như bây giờ. Quý Thầy, quý 
Sư cô, nghĩa là các vị Cố vấn Giáo hạnh 
của GĐPT chưa đem Thiền phổ biến 
rộng rãi cho hàng Phật tử trẻ tuổi, hẳn 
là có lý do riêng, ở đây xin miễn bàn. 
Còn nhớ hồi đó, có vài người muốn giới 
thiệu Thiền với các Huynh trưởng bạn 
mình, đã nói rằng: chúng ta tu như vầy là 
tu theo Tịnh Độ, chỉ đi chùa, niệm Phật, 
tụng kinh, tụng chú, v.v... được coi như 
“đi bộ” đến giải thoát sinh tử luân hồi, 
còn tu Thiền coi như được đi bằng máy 
bay phản lực, với tốc độ rất nhanh, như 
vậy mới có thể gọi là “tốc vãng Tịnh 
Độ” được chứ! Ngày ấy, những anh chị 
huynh trưởng cao niên bây giờ mới chưa 
đầy 20 tuổi còn với những huynh trưởng 
ở độ tuổi 65 thì lúc đó mới ở lứa tuổi 
ngành Thiếu 15, 16 thôi! Thế cho nên 
đã có những “lời qua tiếng lại” rất ngây 
thơ như “Đi máy bay phản lực nếu bị 
tai nạn là chết tan xác, còn đi bộ có bị 
tai nạn cũng chỉ trợt tay trợt chân thôi!” 
☺ ☺!!

Về sau này, đặc biệt là sau 75, chư 
Tăng Ni dạy Thiền cho đệ tử tại gia của 

● Tâm Minh

S ố n g 
Thiền

PHẬT PHÁP VỚI TUỔI TRẺ Sống Thiền ■ Tâm Minh
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mình rất nhiều. Có lẽ vì sau 
nhiều biến cố kiểu “một đêm 
mất sạch” hay “đổi đời đột 
ngột” nhiều người trở thành 
điên loạn, bệnh tâm thần gia 
tăng thấy rõ nên quí vị mới lấy 
“bí kíp” ra truyền dạy để độ đời 
chăng? Cho nên nhiều chùa, 
thiền viện dạy Thiền rộng rãi 
cho Phật tử; từ đó chương trình 
Lễ Phật của GĐPT có thêm 
10 phút ngồi Thiền hoặc trước 
hoặc sau buổi lễ Phật; tiếp theo 
là trong những năm 80, những 
bài thi kệ của thầy Nhất Hạnh 
từ làng Hồng ở Pháp được phổ 
biến về Việt Nam – những bài 
thi kệ này lấy ý từ “Tỳ-ni nhật 
dụng thiết yếu” là cuốn sách vỡ 
lòng của các vị Sa-di, Sa-di-ni 
(những chú Tiểu) khi mới bước 
chân vào Chùa (cửa Thiền). 
Như vậy, nếp sống Thiền Môn 
hay Sống Thiền là nếp sống 
của chư Tăng Ni, những tu sĩ 
Phật giáo, những người theo 
chân đức Phật, sống theo hạnh 
nguyện của chư Phật vậy.

Có người cho rằng Thiền là 
đặc điểm của Phật giáo Trung 
Hoa, có người lại cho rằng 
Thiền là của Nhật Bản, v.v... 
nhưng nếu chúng ta trưởng 

thành trong giáo lý, trong Phật 
pháp, nghĩa là nếu chúng ta có 
học Kinh thì chúng ta sẽ thấy 
rằng Thiền định hay Định là 
một trong 3 môn học của Phật 
giáo: Giới, Định, Tuệ. Đã là 
Phật pháp thì Phật pháp Trung 
Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam 
cũng là Phật pháp, chỉ thay đổi 
do du nhập vào những xứ sở 
khác nhau mà thôi! Cũng giống 
như cam trồng ở Việt Nam và 
cam ở Mỹ, trong sách vở vẫn 
gọi là “cam”, ăn vào ai cũng 
biết đó là cam dù nó là cam 
Việt Nam, cam Mỹ hay cam 
Pháp, cam Trung Hoa…

Có một cuốn sách nhỏ kể 
chuyện rằng dân Nhật bản 
phần đông sống Thiền, nghĩa 
là Thiền đã xâm nhập vào 
cuộc sống của họ khiến cho họ 
sống bình tĩnh, không sợ hãi, 
không hấp tấp… cho dù động 
đất sắp xảy ra họ cũng không 
chen nhau chạy trốn, v.v... Có 
người lại bảo rằng người Nhật 
rất nhạy cảm, tự tử một cách 
dễ dàng, động một chút là mổ 
bụng… vậy thì làm sao nói họ 
sống Thiền được! Thật đúng 
là “chín người mười ý”. Nếu 
chúng ta cứ chạy theo ý kiến 
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của mọi người thì sẽ bị lạc lối 
ngay! Xin mời quý vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội thoại của 
những người huynh trưởng trẻ 
quen thuộc A, B, C của GĐPT, 
trình bày ý kiến của họ về 
Thiền, cách áp dụng Thiền vào 
đời sống đoàn sinh và huynh 
trưởng GĐPT và lợi ích thực sự 
của những phương pháp Thiền 
mà họ đã thực hành.

A: Chào các bạn! Đề tài hôm 
nay là gì nhĩ? 

B: Là về “Sống Thiền” đó! 
C: Thiền có phải là pháp tu 

đặc biệt của Phật giáo không? 
Vì mình có nghe nói rất nhiều 
phương pháp Thiền lắm, không 
chỉ một cách mà anh chị em 
mình áp dụng thôi đâu! 

A: Thiền không phải chỉ 
Phật giáo mới có đâu, các tôn 
giáo khác cũng có. Ngoài ra, 
chúng ta cũng đã biết là trước 
đức Phật đã có nhiều vị có khả 
năng thiền định thâm sâu lắm 
mà; nhưng mục đích có thể 
không giống nhau… 

B: Thật vậy, ngay chúng ta 
đây, tùy theo trình độ các em 
chúng ta giới thiệu Thiền với 
các em cũng khác nữa mà! Cho 
nên với Oanh Vũ khác, ngành 

Thiếu khác, và Huynh trưởng 
lại khác nữa! 

C: Tại sao vậy? Đã là Thiền 
thì phải giống nhau chứ, tại sao 
lại khác được? 

A: Tại bạn B nói không rõ: 
Khác là khác ở cách truyền đạt, 
cách thực hành, thời gian thực 
tập, v.v... Ví dụ nói với các em 
Oanh Vũ đâu có nói như với 
Huynh trưởng được.

B: Đúng vậy, đối với các em 
Oanh Vũ thì dạy Thiền cho các 
em với mục đích luyện cho các 
em có thể tập trung chú ý, giữ 
yên lặng, tập các em ngồi yên, 
đừng nói chuyện… có lợi ích 
trước mắt là những giờ học sau 
các em bớt hiếu động, bớt ồn 
ào, bớt “quậy” là quý rồi! 

C: Cho nên chúng ta tập 
cho các em ăn cơm trong yên 
lặng, ăn cơm trong chánh niệm, 
đi thiền hành, v.v... đó phải 
không? 

A: Phải đó! Ban đầu là vậy, 
ngành Thiếu chúng ta có thể chỉ 
cho các em phương pháp chú ý 
đếm hơi thở, hít vào biết mình 
đang hít vào, thở ra biết mình 
đang thở ra, và cứ mỗi lần thì 
đếm thầm là 1, 2, 3… cho đến 
10 không xao lãng, không lộn 
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xộn; nếu đếm nhầm thì phải bắt 
đầu đếm lại; mục đích cũng là 
luyện sự định tâm.

B: Còn đối với Huynh trưởng 
thì chúng ta được đòi hỏi cao 
hơn nghĩa là sau khi điều hòa 
được thân và hơi thở rồi thì phải 
tiến đến việc “nhìn sâu” vào 
một vấn đề gì làm mình trăn 
trở, tìm cách giải quyết, hoặc là 
nhìn sâu vào tâm mình… gọi là 
“quán”. 

C: Chúng ta hãy kể cho 
nhau nghe về kinh nghiệm này 
đi nha! Ví dụ chúng ta hãy kể 
là chúng ta đã áp dụng như thế 
nào và đã được lợi ích gì, v.v... 
có được không? 

A: Được chứ! Ví dụ như 
mình; các bạn biết không? Vấn 
đề mình “quán” là tại sao khi 
hành Thiền mình phải ý thức rõ 
điều gì mình đang làm? Không 
được nghĩ ngợi lung tung? Ý 
thức là gì? Vô thức là gì?… 
mình thấy được ý thức là chánh 
niệm còn thất niệm cũng tương 
đương với vô thức.

B: Bạn hãy cho ví dụ rõ hơn 
đi, mình chưa nắm bắt được ý 
của bạn ! 

C: Mình cũng vậy, bạn định 
nghĩa vô thức là gì? Ví dụ? 

A: Mình không dám nói 
định nghĩa vì mình không có 
khả năng đi sâu vào triết học, 
mình chỉ lấy một ví dụ nhỏ: 
Khi mình tỉnh táo, biết mình 
đang làm gì, nói gì, mình sáng 
suốt, v.v... đó là mình có ý thức, 
có phải không? Còn khi mình 
buồn ngủ, mình có thể nói mớ, 
mình không biết mình đang làm 
gì, đang nói cái gì, mình mất sự 
sáng suốt; khi ngủ cũng vậy, 
mặc dù ý thức vẫn hoạt động 
nhưng mình nghĩ nó giảm đi rất 
nhiều so với lúc mình tỉnh táo; 
vì vậy, Thiền là tỉnh táo, tập 
trung sự chú ý vào việc làm gì 
đó (đếm hơi thở, quán một vấn 
đề gì, ăn cơm, uống nước…) 
ngay lúc bây giờ và ở đây.

B: Hiểu rồi, mình đồng ý với 
bạn! 

C: Mình cũng hiểu rồi, xin 
mời tiếp tục! 

A: Mình đã thực tập như vậy 
đó, nghĩa là không suy nghĩ 
lung tung, có ý thức trong mọi 
lúc, ở mọi nơi, chú tâm vào việc 
mình làm, lúc rảnh mà không 
có việc gì làm (ví dụ đứng chờ 
ở bưu điện, ở nhà bank, ở quầy 
trả tiền…) mình niệm Phật và 
chú tâm nghe được tiếng niệm 
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Phật trong lòng mình. Như 
vậy, Thiền không chỉ lúc vào 
thiền đường, hay lúc ngồi thiền 
theo giờ giấc đã định… Mình 
được nhiều lợi lạc không ngờ: 
đọc kinh sách mình hiểu nhiều 
hơn, nói cho ai vấn đề gì người 
ta hiểu mình dễ hơn trước, và 
điều lợi lạc nhất là mình cảm 
thấy an lạc hơn, kiên nhẫn hơn, 
vô tư, không dễ dàng bị vướng 
vào những thị phi quanh mình 
như trước.

B: Thật là hay quá, mình sẽ 
học tập áp dụng phương pháp 
của bạn. Về phần mình, mình 
áp dụng phương pháp dùng 
những bài kệ để luyện Tâm, 
như chúng mình đã dạy cho các 
em.

C: Là những bài kệ lấy ý từ 
Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu đó 
hả? 

A: Nghĩa là bạn dùng 
phương pháp đó để khi “căn” 
đối diện vói “cảnh” thì tâm 
không chướng ngại hay vướng 
mắc phải không? 

B: Đúng vậy, hơn thế nữa, 
đây còn là một phuơng pháp 
giáo dục cái nhìn của mình 
cũng như điều chỉnh những 
phản ứng của mình trước những 
cảnh “mắt thấy tai nghe thân 
tiếp xúc”. 

C: Tại sao phải điều chỉnh 
những phản ứng của mình trước 
mỗi hoàn cảnh? 

A: Tại vì có những phản ứng 
tiêu cực làm cho tâm mình trì 
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trệ thụ động phải không? Bạn 
hãy nói rõ hơn đi nha! 

B: Các bạn thấy không? 
Thật ra, bản thân mỗi sự vật, 
hiện tượng… chỉ là một dữ 
kiện (data) bình thường nhưng 
vì mỗi người chúng ta đều có 
muôn ngàn hồi ức (memories) 
và cảm xúc mạnh (strong 
affected, very much impressed) 
về một vật gì đó, một cảnh nào 
đó cho nên mỗi vật, mỗi cảnh 
đều có thể gợi lên trong chúng 
ta những tâm trạng rất khác 
nhau. Đôi khi đối với người 
này thì vật ấy cảnh ấy không là 
gì cả nhưng với người kia lại 
gây ra những cảm xúc đặc biệt 
hay những “cú sốc” lớn không 
ngờ được!

C: Mình hiểu rồi, ví dụ nhìn 
một cuốn Kinh, có người nghĩ 
đến Phật, Chúa, chùa, nhà thờ… 
và cảm thấy an lạc, hạnh phúc 
còn có người lại nghĩ đến mê 
tín dị đoan, đạo đức giả, và cảm 
thấy buồn chán, mệt mỏi… 

A: Đúng vậy, mắt nhìn thì tâm 
liền phản xạ (reflect, react…) 

B: Và sự phản xạ là do liên 
kết với những dữ kiện sẵn có 
trong ký ức, có những phản xạ 
tự nhiên như nhìn thấy con rắn 

thì lùi lại, nhưng có những phản 
xạ làm cho thần kinh mình căng 
thẳng, đây chính là đầu mối của 
stress. Vì vậy, khi đọc câu “đối 
cảnh vô tâm tức thị Thiền”. 
Mình hiểu được Thiền giúp 
mình bình tĩnh, không bị căng 
thẳng nghĩa là có năng lực chữa 
lành được căn bệnh thời đại là 
“stress”. Ví dụ như vừa mở mắt 
thức dậy, nghe tiếng chim hót 
mình cảm thấy tâm hồn nhẹ 
nhàng, cảm thấy yêu đời, yêu 
người và tự hứa với mình “đem 
mắt thương nhìn cuộc đời”.

Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi 
Nguyện sống cho trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời. 
C: Mình nhớ rồi, đó là 

phương pháp xảo nguyện chúng 
ta đã từng nhắc đến? 

A: Đúng vậy, đó là cách tập 
cho các chú Sa-di “sống thiền” 
nghĩa là khi gặp cảnh thì không 
phản ứng theo thói quen, nghĩa 
là không “móc nối” với ký ức 
nữa mà móc nối với chân lý 
giải thoát.

B: Phải rồi, ví dụ khi nghe 
ca nhạc, có bài kệ: 

Ca nhạc tụ họp
Nguyện rằng chúng sanh 
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Vui với chân lý
Biết nhạc là giả. 
Khi đã ‘biết nhạc là giả” 

nghĩa là có tỉnh thức không thể 
sa đà say sưa đưa đến buông 
thả quên hết mọi sự….

C: Hay khi vừa đặt chân 
xuống đất thì đọc:

Bỏ chân xuống đất
Nguyện rằng chúng sanh
Tâm đắc giải thoát 
An trụ bất động.
A: Rồi khi bạn ngồi vào máy 

vi tính, bạn đọc bài kệ :
Thắp lên máy vi tính 
Ý tiếp xúc với Tàng 
Tập khí nguyện chuyển hóa
Nuôi lớn Hiểu và Thương. 
B: Đúng vậy, cho nên tùy 

theo công việc hằng ngày của 
mình, mình có thể nghĩ ra 
những bài kệ tương tự để tập 
cho tâm mình sống thiền, đó là 
cách mình chọn, còn bạn C thì 
sao? 

C: Mình thì mình thấy sống 
đời sống của một huynh trưởng 
GĐPT là ‘sống thiền” rồi! Các 
bạn thấy có đúng không? Này 
nha! Mình đi sinh hoạt GĐPT 
không lãnh lương, không có lợi 
về tiền bạc mà có khi “hao tốn” 
như đổ xăng chạy xe đi đưa rước 

các em, mua hamburger cho 
các em ăn khi nó kêu đói bụng, 
thì giờ thì khỏi nói rồi, ngày 
Chủ Nhật coi như “đi toong”, 
weekend hay ngày lễ, người ta 
vui chơi với vợ con/ chồng con/ 
cháu chắt, v.v... mình thì thường 
đi trại, đi họp, đi đại hội, v.v... 
như vậy có phải là mình đã tu 
hạnh bố thí không? Mình cũng 
như đoàn sinh, luôn giữ luật của 
huynh trưởng một cách nghiêm 
túc, như vậy không chỉ là học 
Giới, tu Giới mà còn trì Giới 
nữa, phải chưa? 

A: Mình hiểu ý bạn rồi, 
người Huynh trưởng phải luôn 
tinh tấn, để làm gương cho các 
em. Trời nắng trời mưa, mùa 
đông mùa hè... không cần biết; 
hễ sáng Chủ Nhật là phải đi 
sinh hoạt, trước đó phải chuẩn 
bị cho phần việc của mình… 
Đến Đoàn “chăn dắt” một 
đàn em lớn có nhỏ có ngoan 
có nghịch có, cá biệt cũng có 
nhưng không bao giờ được nổi 
nóng với các em (người huynh 
trưởng mình có tu mà !! ☺ ☺!! 
ai lại đi mắng mỏ các em, đánh 
đập các em hay nói cộc cằn với 
các em? Có phải không?) Với 
các anh chị huynh trưởng cũng 
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vậy, 9 người 10 ý nhưng mình 
cũng không to tiếng với nhau, 
giận dữ, v.v... như ở ngoài 
đời thường; ấy không phải là 
chúng ta đang tu hạnh Nhẫn 
Nhục sao? Đúng vậy, ngày xưa 
người ta nói: “Thứ nhất là tu 
tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba 
tại chùa”. Ở nhà khó tu nhất là 
vì toàn là người thân nên không 
sợ họ giận, có gì cứ “xổ” ra hết! 
Rất khó tu hạnh nhẫn nhục; bây 
giờ ở GĐPT phải tôn trọng năm 
điều luật nên rất khó!

B: Còn trí tuệ và Thiền 
định nữa: người Huynh trưởng 
GĐPT phải có trí tuệ mới tu 3 
hạnh trên được, và mới hoàn 
thành nhiệm vụ làm Huynh 
trưởng của mình được: phải 
đầu tư trí tuệ mới có thể nghĩ ra 
một trò chơi hấp dẫn, một bài 
giảng lôi cuốn, một vở kịch, 
một điệu múa, v.v... cho một 
đêm văn nghệ, sân chơi, v.v… 
Sự đầu tư trí tuệ, hoặc trí tuệ 
cá nhân hoặc trí tuệ tập thể đều 
cần sự tập trung, óc sáng kiến, 
trí thông minh, v.v... Đó chính 
là tu tập về Trí tuệ và Thiền 
định của người Huynh trưởng 
GĐPT, chưa kể những lúc cùng 
các em thực tập ăn cơm chánh 

niệm, thiền hành, thiền trà, 
thiền tọa,  v.v... nữa. 

C: Như vậy các bạn đồng ý 
với mình rồi chứ? Chúng ta đã 
tu nhưng không thấy mình có tu, 
đã làm nhưng không thấy mình 
có làm, đã cho mà không thấy 
có người cho và người nhận vì 
GĐPT dạy chúng ta làm như 
vậy, dạy chúng ta ý nghĩa “cho” 
và “nhận”, v.v... rồi nên chúng 
ta không chấp chặt, không dính 
mắc. 

A: Đồng ý, thật sự chúng ta 
thực hiện đúng đắn những lời 
phát nguyện của mình từ lúc 
quy y, đeo hoa Sen, phát nguyện 
làm huynh trưởng, phát nguyện 
trong các kỳ trại huấn luyện, 
trong các lễ thọ Cấp,  v.v... vì 
“GĐPT cũng là một pháp môn 
tu” mà! Anh Nguyễn Khắc Từ 
đã nói như vậy đó! 

B: Vậy là hôm nay chúng 
ta đã trao đổi kinh nghiệm 
về sống thiền của một huynh 
trưởng GĐPT là như thế nào 
rồi đó nha! Xin tạm biệt và xin 
hẹn đến lần sau nha! 

A và C: Tạm biệt! Tạm 
biệt! ■ 
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Thơ đã vào đêm tự thuở xưa
Từ ngày nôi trắng bọc tuổi thơ
Làn môi êm ái thơ rung nhẹ
Đọng giữa lòng con ru giấc mơ

Thơ quyện vào hơi ấm mẹ hiền
Lời ru sâu lắng giữa trời đêm
Non tơ má thắm đàn ngân đọng
Nhạc dế bên thềm dịu dịu êm.

Thơ vào đêm ngập tràn thôn xóm
Gió lạnh lùng trôi đóm lập lòe
Len lén bay quanh nhìn đêm xuống
Bếp nhỏ cời than đón mẹ về.

Phố thị chiều nay không khói lên
Cho tình tôi ấm mãi ngàn đêm
Tao nôi lay lắt bàn tay mẹ
Say giấc thiên thần ấm áp tim.

Từ ấy trong tôi ươm sắc hương
Sóng trăng dải lụa ngủ trong vườn
Tinh khôi giọt nắng in màu cỏ
Xanh lá, xanh mùa xuân quê hương.

Đêm sâu gió lặng tình lâng lâng
Sóng thơ gõ nhịp nốt thăng trầm
Nửa đêm theo gió trăng vào cửa
Lay phím tơ rung một tiếng đàn.
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● Liên Thao

● Liên Thao
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1.   Kha Nguyệt, Tần Bà 
là đôi bạn chí thân từ ngày còn 
thơ bé. Gia đình đôi bên cũng 
là chỗ bằng hữu thân tình. Một 
nhà danh vọng, một nhà giàu 
sang nổi tiếng trong vùng. 

Hai đứa trẻ khôi ngô tuấn 
tú ra đời mang lại niềm tự hào 
cho cha mẹ lẫn họ hàng thân 
tộc. Mọi người xem chúng như 
viên ngọc quý được trời Phật 
ban đến cho mình. Giao tình hai 
nhà càng thắm thiết khi bọn trẻ 
lớn lên, chung một mái trường, 
sớm tối cùng chơi đùa học tập 
và gắn bó nhau như thể anh em 
một nhà.

Đôi 
Bạn ● Lam Khê

TRUYỆN NGẮN Đôi bạn ■ Lam Khê
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Theo thời gian, hai cậu bé 
cũng đã khôn lớn trưởng thành 
trong cuộc sống ấm êm nhung 
lụa. Là bạn chí cốt, tâm đầu 
ý hợp trong từng việc làm sở 
thích, họ có một điểm chung 
được mọi người nể trọng, đó 
là đức tánh khiêm cung, luôn 
sống hòa hiếu với hết thảy. Gia 
thế và học hành đều hơn người, 
nhưng cả hai chưa bao giờ tỏ 
ra kiêu căng tự phụ ngay cả với 
người ăn kẻ ở trong nhà. Tuy 
vậy, mỗi người vẫn có cá tính 
độc lập cùng những suy nghĩ và 
niềm khát vọng riêng tư. 

Một buổi chiều, Kha Nguyệt 
rủ Tần Bà cùng dạo chơi trên 
con đường ngoại ô râm mát. 
Con đường mà nơi đó có nhiều 
ngôi Tịnh xá thâm nghiêm cổ 
kính hài hòa với cảnh sắc thiên 
nhiên khiến chàng luôn cảm 
thấy nhẹ lòng thư thả. Chàng 
yêu thích con đường vì sự yên 
tịnh nên thơ của nó. Và điều 
làm Kha Nguyệt cảm xúc hơn 
cả là được chiêm ngưỡng các vị 
Sư ngồi thiền bên các khu rừng 
trúc hay trong những hang động 
nằm rải rác quanh sườn núi. 

- Kha Nguyệt này! – Tần Bà 
chợt lên tiếng hỏi khi họ vừa đi 

qua một cánh đồng cỏ gần chân 
núi - Hình như bạn không quan 
tâm lắm về vấn đề thi cử. Bạn 
có đầy đủ mọi thứ mà bao người 
mơ ước. Đẹp trai, con nhà giàu, 
học giỏi... Vậy mà xem ra bạn 
chẳng mấy hứng thú với những 
điều ấy. Trong lòng bạn chắc 
đang ôm ấp điều gì khác. Bạn 
lại ưa thích tìm đến những nơi 
thanh vắng...

Kha Nguyệt đang mải miết 
ngắm nhìn một bóng y vàng đi 
từ xa, nghe bạn hỏi, vội quay 
lại gật đầu:

- Quả như lời bạn nói. Tôi 
chẳng để tâm đến những điều 
đó. Tôi và bạn được thừa 
hưởng đầy đủ mọi thứ trên đời 
là do phước báo chúng ta tu tạo 
đã nhiều đời. Nhưng đó chỉ là 
phước báo hữu lậu thế gian. Nó 
là hợp thể chứa đầy mọi sự trúc 
trắc sa đọa cùng tội lỗi và lại 
rất mong manh như sương sớm 
đầu cành. Ngay chính bản thân 
chúng ta cũng không tránh khỏi 
cảnh vô thường sanh lão bịnh 
tử. Cuộc sống đời người diễn 
tiến trong cảnh phù du ảo ảnh 
được mất hơn thua. Vì thế mà 
tôi luôn suy nghĩ về một con 
đường chơn lạc vĩnh cửu...
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- Bạn nói vậy nghĩa là sao? 
Lẽ nào bạn lại từ bỏ con đường 
khoa cử, trong khi tài năng ý chí 
bạn có thừa? Gia đình và thân 
tộc luôn kỳ vọng vào người con 
ưu tú nhất của họ. 

- Bạn biết đấy! Gia đình tôi 
vốn không xuất thân từ con 
đường khoa cử. Tôi học chỉ vì 
thích tìm hiểu và cũng để làm 
vui lòng cha mẹ.

- Thế thì... bạn sẽ đi theo con 
đường kinh doanh như cha bạn 
xưa nay chứ?

- Không - Kha Nguyệt lắc 
đầu - Chuyện buôn bán làm ăn 
thì đã có người em trai kế của 
tôi rồi. Kha Minh rất có năng 
khiếu về kinh doanh. Chú ấy sẽ 
nối nghiệp nhà.

Tần Bà ngơ ngác hỏi: - Vậy 
bạn đi theo con đường nào?

- Chúng ta sẽ tìm ra ngay 
thôi. À! Đến rồi.

Tần Bà theo Kha Nguyệt 
rẽ vào con đường nhỏ lên núi. 
Anh chàng vẫn thắc mắc hỏi 
bạn: - Chúng ta đi đâu vậy?

 - Trên núi có một ngôi 
Tịnh xá khá lớn - Kha Nguyệt 
ngước nhìn lên ngọn núi, vẻ 
mặt biểu lộ sự hân hoan cung 
kính. Nhiều ngày trước có một 

vị Tôn giả trưởng thượng từ 
phương xa đến lưu trú. Sáng 
nay ngài thuyết pháp và chúng 
ta đến nghe.

 Tần Bà thở phào: - Ra vậy. 
Bạn muốn đi nghe thuyết pháp. 
Ý bạn nói con đường sẽ chọn 
là đây chứ gì? Một con đường 
viễn ly trần tục, cắt ái từ thân, 
buông bỏ tất cả bạc tiền danh 
vọng...

 - Cũng có thể, nhưng hượm 
đã. Thời pháp bắt đầu rồi. 
Chúng ta vào nghe đi.

***

2. 
 Người mẹ lặng thinh đã 

nhiều ngày. Là mẹ, bà có lý do 
để im lặng và có quyền không 
chấp nhận lời yêu cầu của con. 
Nhưng lòng bà lại đắm chìm 
trong nỗi suy tư dằn vặt. Nhiều 
đêm rồi, bà chập chờn với bao 
ký ức xa xưa ập về. Một giấc 
mơ. Ôi! Cũng lại giấc mơ ấy. 
Giấc mơ từng làm xao động trái 
tim một người mẹ.
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Khi mang thai đứa con đầu 
lòng, người mẹ thấy tâm tư 
mình phấn chấn vui vẻ hẳn lên. 
Nhưng đồng thời, bà lại thích 
tìm nơi vắng vẻ yên tịnh, thích 
được ngồi một mình để suy 
nghiệm về một hài nhi đang 
hình thành trong cơ thể. Một 
đứa bé trai. Hẳn thế rồi. Nó sẽ 
là niềm tự hào, là một kỳ quan 
vô giá của cha mẹ. Nó sẽ là đứa 
con hiếu thuận, khôi ngô, học 
giỏi và có thể làm nên được 
điều gì đó khi lớn khôn. Người 
mẹ suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. 
Bởi bà không thể không nhớ 
đến giấc mơ trước đó. Lúc đang 
dạo chơi trong vườn, mệt mỏi, 
bà ngồi xuống chiếc ghế rồi 
ngủ thiếp đi. Chợt có vị Thánh 
nữ - bà nghĩ vậy, vì cốt cách 
người này rất đoan nghiêm mà 
dung nghi lại thoát tục - đến 
bên đưa cho bà một viên ngọc 
rất đẹp rồi bảo: - “Đây là viên 
ngọc Kha Nguyệt. Tướng lông 
trắng giữa chặn mày của Phật 
Thích-ca được ví như viên ngọc 
này. Sáng đẹp lại uy nghiêm tỏ 
rõ như trăng rằm. Bà cưu mang 
đứa con mang hạt giống Phật-
đà. Vậy ta cho người viên ngọc 
này. Hãy giữ lấy”. 

Tỉnh giấc, bà vội đưa tay sờ 
bụng và bồi hồi nghĩ về viên 
ngọc Kha Nguyệt. Dù chẳng 
hiểu lắm về ý nghĩa lời nói 
trong giấc mơ, nhưng bà cảm 
thấy có một điều gì khác lạ 
trong cơ thể mình. Bà giữ mãi 
giấc mơ ấy không kể lại với ai, 
ngay cả chồng. Sau khi đứa con 
trai anh tuấn ra đời có đôi mắt 
tinh anh rực sáng, bà nhất quyết 
đặt tên con là Kha Nguyệt.

…Người mẹ giật mình, mồ 
hôi ướt đẫm cả vạt áo. Thẫn thờ 
nhìn căn phòng rộng lớn, nhìn 
lên di ảnh của chồng, bà lẩm 
bẩm: - Đã hơn hai mươi năm 
rồi. Giấc mơ xưa ngỡ đã đi vào 
quên lãng. Không ngờ nó vẫn 
còn khuấy động tâm ta. 

Người chồng đã mất. Việc 
quản lý kinh doanh đều do con 
trai thứ là Kha Minh lo toan 
nắm giữ. Lâu nay Kha Nguyệt 
chỉ chuyên chú vào việc học và 
chàng học rất giỏi. Gia đình đặt 
hết niềm tin và lòng kỳ vọng 
vào con đường khoa cử nơi 
chàng. Con đường mà chưa 
một ai trong thân tộc có cơ may 
bước vào. Vậy mà...

- Thôi vậy... Người mẹ khẽ 
lắc đầu chép miệng đứng lên: 
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- Nó là viên ngọc quý của cuộc 
đời, chẳng phải riêng gì của ta. 
Nó ở trong vòng tay ta suốt hơn 
hai mươi năm rồi còn gì. Giờ là 
lúc ta phải trả nó về cho cuộc 
đời riêng của nó, cho niềm tin 
và hạnh nguyện của nó. 

Bà quay ra ngoài lớn tiếng 
gọi người hầu: - Đi gọi cậu Hai 
vào đây.

***

3.   Một con đường với 
những hàng cây xanh râm mát. 
Một con đường gợi lên nhiều ý 
nghĩa về lẽ sống tâm linh hơn 
là sự hiện hữu đầy vẻ thơ mộng 
của nó. Những cơn mưa đầu hạ 
như trút nước. Những chồi non 
xanh mởn và hoa bên đường rộ 
nở làm mát lòng người qua lại 
dạo chơi. Từng đàn chim bay 
lượn hót vang. Muôn thú tựu 
về chung sống. Cảnh sắc chẳng 
khác nào nơi cõi trời tự tại yên 
vui. 

Hai người bạn trẻ im lặng đi 
bên nhau đã nhiều giờ. Họ đã đi 
như vậy qua bao năm tháng và 
qua hầu hết những con đường 
trong thị trấn. Nhưng hôm nay, 
hai người lại giữ một khoảng 
cách riêng như để dõi theo từng 
bước chân của mình. Mỗi thời 
khắc trôi qua đều nói lên một ý 
nghĩa thiêng liêng hệ trọng. Nét 
mặt Tần Bà hằn sâu nỗi ưu tư, 
song chàng cố làm ra vẻ đang 
ngắm nhìn mấy đám mây trắng 
phiêu du vừa bay qua đỉnh núi. 
Áng mây dường như cũng xúc 
cảm trước vẻ tịch liêu đơn độc 
của non ngàn; hay bởi cám 
cảnh sơn thủy hữu tình mà vẩn 
vơ mãi chưa vội bay đi. Hình 
ảnh đó gợi nên tâm trạng khắc 
khoải của chàng lúc này. Vừa 
đến ngã rẽ lên núi, Tần Bà chợt 
kéo tay bạn lại nói:

- Kha Nguyệt. Bạn hãy hoãn 
việc này lại đi. Chúng ta cùng 
lên kinh kỳ dự thi. Sau khi 
trở về, bạn sẽ thực hiện niềm 
mơ ước của mình cũng không 
muộn mà. 

Kha Nguyệt xiết nhẹ tay bạn 
trong tay mình: - Đừng quá xúc 
động như vậy, Tần Bà. Là bạn 
thân và hiểu nhau bao nhiêu 
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năm, bạn nên vui và ủng hộ cho 
lý tưởng của mình mới phải.

Giọng Tần Bà nghẹn ngào 
khẩn khoản: - Chúng ta đã từng 
vui buồn có nhau. Nay bạn nỡ 
nào để mình lên kinh một mình. 
Thôi thì như vầy… Mình sẽ vứt 
bỏ tất cả rồi đi theo bạn. Chúng 
ta mãi mãi là bạn thân của nhau, 
phải không? Mình thật không 
thể chịu nổi khi nhìn bạn lên 
núi, sống đời khổ hạnh cô đơn.

Kha Nguyệt vẫn nhỏ nhẹ 
khuyên: - Mỗi người chúng ta 
đều có con đường riêng của 
chính mình. Bạn phải đi về 
kinh dự thi. Vì đó là con đường 
của bạn. Đến một ngày nào đó, 
khi không còn cảm thấy hứng 
thú với dư vị cuộc đời, bạn có 
thể quay lại tìm một con đường 
khác an vui và thanh thản hơn. 
Còn bây giờ thì bạn hãy mau 
trở lui cho kịp. 

Tần Bà vẫn đứng yên. Đôi 
mắt chàng hoe đỏ trong ánh 
nắng ban mai chói rực. Quay 
nhìn chỗ khác, chàng như nói 
với chính mình:

- Như vậy là chúng ta không 
còn dịp gặp lại nhau. Cùng đi 
trong một dòng đời, sao hai ta 
lại rẽ sang hai nẻo đường trái 

ngược.
Kha Nguyệt cũng trầm 

giọng: - Cuộc đời vốn dĩ vô 
thường thay đổi. Những năm 
tháng tuổi thơ qua rồi. Sự gắn 
bó nào rồi cũng phải cách xa. 
Yêu thương thắm thiết có lúc 
cũng phải chia lìa. Nhưng mà 
Tần Bà ơi! Đâu phải sự ra đi 
của tôi và bạn hôm nay là mãi 
mãi ly biệt. Chúng ta đã có 
duyên với nhau thì lo gì không 
có ngày gặp lại. Bạn chớ bi 
thương quá. Nếu có niềm tin và 
cùng chí hướng thì chúng ta sẽ 
gặp nhau trên một lộ trình giải 
thoát an lạc. Bạn hãy trở về. Dù 
đi trên con đường nào, bạn vẫn 
cảm nhận ra chính mình ngay 
trong cuộc sống đời người hạn 
hữu. 

Nắng đã lên cao. Kha Nguyệt 
chia tay bạn rồi bước nhanh lên 
núi trong tiếng gió reo chim hót 
đón chào. Tần ngần giây lâu rồi 
Tần Bà cũng quay gót trở về. 
Đoạn đường của kẻ lữ hành 
đơn độc cơ hồ như dài thêm 
ra, song chàng vẫn cảm thấy 
ấm lòng khi kịp nhận ra chân 
tướng bồ đề đang lan tỏa nơi 
miền tâm thức uyên nhiên. ■ 
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Chắp tay lạy Phật là cử chỉ quá thông thường của người Phật 
tử, có chi khó hiểu đâu mà cần băn khoăn suy nghĩ. Đa số 

chúng tôi đều tưởng thế, cho đến một buổi nghe pháp, giảng sư 
hỏi đại chúng:

- Tại sao lạy Phật lại chắp tay?
Chúng tôi đồng loạt trả lời: 
- Thưa Thầy, chắp tay để bày tỏ lòng cung kính Phật ạ.
Nhưng khi Thầy hỏi: “Còn gì nữa?” thì cả đạo tràng im lặng, 

ngơ ngác nhìn nhau, không ai tìm được thêm một lý do nào nữa 
vì nghĩ lý do cung kính Phật là quá đủ rồi!

Khi ấy, Thầy giơ bàn tay trái trước đại chúng và hỏi: 
- Đây là tay gì?
Dễ quá! Mọi người nhất loạt trả lời: 
- Dạ, tay trái ạ.
Thầy giơ tay phải, hỏi: 
- Còn đây là tay gì?

CHẮP TAY LẠY PHẬT
● Diệu Trân

ỨNG DỤNG Chắp tay lạy Phật ■ Diệu Trân
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Lại dễ nữa, nên không ai 
chậm trễ lên tiếng: 

- Dạ, tay phải ạ.
Bấy giờ, Thầy chậm rãi chắp 

hai tay vào nhau, thành búp sen 
và nhẹ nhàng hỏi: 

- Tay gì đây?
Lúc này thì đại chúng nhường 

nhau, người nọ chỉ mong người 
kia trả lời cho mình, nhưng câu 
nào cũng chỉ ấp úng: 

- Dạ… tay… A… tay...
Vẫn giữ tay búp sen, Thầy 

giải thích: 
- Khi chúng ta chắp hai tay 

vào nhau thì không còn tay 
phải, không còn tay trái nữa, 
đúng không? Hai bàn tay, phải 
và trái chỉ còn là một. Một búp 
sen thơm. Cũng thế, khi chúng 
ta nhiếp tâm chánh niệm thì 
tâm phân biệt phải trái, hơn 
thua, xấu đẹp, giàu nghèo, v.v... 
không còn nữa mà chỉ còn tâm 
an lạc. 

Không một cử chỉ nào trong 
đạo mà không hàm chứa lời dạy 
sâu xa. Vào chùa, chúng ta quỳ 
xuống là đang thực hành hạnh 
khiêm cung, vô ngã, không còn 
cái Ta kiêu mạn nữa. Sau đó là 
chắp tay, xả tâm phân biệt, tự 
động cảm thấy thân tâm thoải 

mái. Ngay sau hai cử chỉ đơn 
giản đó, chúng ta lập tức đạt 
được sự an lạc mà thường ít ai 
quán chiếu vì sao cứ đến chùa 
là tiêu tan phiền não.

Bài giảng hôm đó xoay 
quanh đề tài Pháp Hiện Thực. 
Pháp kề cận chúng ta hàng ngày, 
trong từng hành động chánh 
niệm. Cứu một con kiến, rải 
một hạt cơm dư cho con chim 
cũng là phát khởi tâm TỪ BI. 
Thực hiện được tâm từ bi là vô 
tình tạo cho mình công đức chứ 
không đợi xây chùa to tượng 
lớn mới có công đức. HỶ cũng 
thế, thành tâm chia vui với cái 
vui của người chính là ta đang 
diệt trừ tâm tỵ hiềm, ganh ghét. 
Rồi XẢ bỏ tâm sân hận chính là 
đang quét dọn bụi bặm ô nhiễm 
để thấy được gương tâm sáng 
trong. Chúng ta có thể thực 
hành Tứ Vô Lượng Tâm ngay 
trong sinh hoạt hàng ngày nếu 
ta biết giữ chánh niệm.

Mọi sự thành công hay thất 
bại dường như đều khựng lại 
ở chữ NẾU. Làm sao biến chữ 
“nếu” này hướng đến điều ta 
mong cầu?

Không có gì dễ, không có gì 
khó, nhưng giữa dễ và khó có 
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một điểm chung là quyết tâm 
và kiên trì.

Nếu quyết tâm và kiên trì sẽ 
đi đến thành công, lâu hay mau 
tùy môi trường và hoàn cảnh.

Nếu không quyết tâm và 
kiên trì, chắc chắn sẽ đi đến 
thất bại mau lắm! 

Thầy dạy rằng, khi chúng ta 
tụng kinh, niệm Phật chính là 
ta đang trì giới. Phật tử tại gia 
thường thọ tam quy ngũ giới. 
Tam quy là quay về với Phật, 
với Pháp, với Tăng. Ngũ giới 
là không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ và không uống rượu. Vậy 
thì, khi chúng ta ngồi trước bàn 
thờ Phật, một tay chuông, một 
tay mõ, mắt nhìn vào trang kinh, 
miệng xướng tụng lời kinh, tai 
nghe âm thanh những lời chư 
Phật, chư Bồ-tát giảng dạy thì 
Thân, Tâm còn chừa chỗ nào 
để có thể phạm giới? Chỉ còn 
Ý, như con vượn chuyền cành 
nhưng nó lại bị thân và tâm 
đang tụng kinh niệm Phật cột 
giữ lại. 

Khi chưa đủ quyết tâm và 
kiên trì thì Ý có thể dễ dàng dẫn 
ta lang thang vào vọng tưởng, 
nhưng khi quyết tâm dần tăng, 

kiên trì dần vững là khi con 
vượn ý bị khuất phục dần.

Thử áp dụng bài pháp vào 
thực tế đời thường, trước thị 
phi ác ý, hãy kiềm tâm sân hận 
rồi an nhiên, lặng lẽ chắp tay. 
Quán chiếu hai lòng bàn tay 
đang úp vào nhau, ta thấy ngay 
búp sen thơm ngát. Hương sen 
đó, chính là từ hồ tâm ta vừa hé 
nở chứ chẳng phải từ cõi nước 
xa xôi nào; bởi vì, chính ta vừa 
ngăn được tâm sân hận bằng 
hành động của tâm từ, là nở sen 
thơm thay vì bùng lửa giận. 

Sau đó sẽ còn lại gì? 
Đức Phật dạy rằng: “Thị phi 

do kẻ khác ném tới, ta không 
nhận, tất sẽ quay về người 
gửi.”

Nếu không có cơ may được 
nghe giảng sư khai triển và chỉ 
dẫn thực hành những lời Phật 
dạy thì hành giả dễ nản chí khi 
tu hoài mà an lạc đâu không 
thấy, chỉ phiền não bủa vây mỗi 
lúc mỗi chập chùng thêm.

Xin cùng nhau chia sẻ những 
đốm lửa soi đường này để bước 
chân tìm về Trung đạo thêm tự 
tin và vững chãi. ■
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Có dạo tại một số chùa chiền 
ở Saigon, vấn đề Trai Tăng 

đã trở thành một cao trào khá 
phồn vinh phúc lạc. Truyền 
thống kính Phật trọng Tăng 
đã nuôi dưỡng làm phát huy 
cao độ tâm Bồ-đề của Phật tử 
các giới, nên việc thiết lễ cúng 
dường Trai Tăng để hồi hướng 
công đức cho cửu huyền thất tổ 
đã được tổ chức trang nghiêm 
trọng thể nhất là vào dịp ba 
tháng an cư kiết hạ. 

Chùa chiền tổ chức Trai 
Tăng thường xuyên suốt năm, 
nên một số Tăng nhân đã thông 
thạo đường lối đến mức trở 
thành chuyên gia có tay nghề, 
biết ứng phó trong mọi tình 
huống – sắp xếp nội dung, hình 

thức buổi lễ, thậm chí cả bài tác 
bạch, cả thiệp mời, thiệp thỉnh 
khách tham dự. Nhiều nơi hiếu 
chủ là thành phần Đại gia “tầm 
cỡ quốc tế” (international) thì 
lại càng rầm rộ đủ nghi thức để 
“vui lòng khách đến, vừa lòng 
khách đi”. 

Các tăng nhân thượng hạ, 
nam nữ tứ chúng xa gần, các 
quan tăng, quan chức từ A 
đến Z, bất kể có thiệp mời hay 
không, đều quang lâm rất đúng 
giờ hành chánh. Đặc biệt, có 
dạng khách Tăng không mời 
mà đến, được các chuyên gia 
mỉa mai gắn cho tôn hiệu là 
Bồ-tát Bất Thỉnh, xếp vào loại 
vị tằng hữu hiếm khi xuất hiện. 
Bậc thượng thừa vô sở trụ và 

MÙA AN CƯ & 
ĐÔ LA ÂM PHỦ

● Thích Hạnh Thiền

PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ Mùa an cư và Đô la âm phủ ■ Thích Hạnh Thiền
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siêu việt tứ tướng đó ít ai nhận 
ra ngài. 

Hòa thượng Vô sở trụ thường 
làm đại biểu của khách không 
mời mà đến, không đến mà 
đến. Ngài đứng vững 70 tuổi 
đời 50 hạ lạp. Đặc biệt, ngài 
có đến ba phép mầu an thân: 
hộ khẩu, sổ đỏ và tăng tịch cho 
nên ngài đi đâu cũng an nhiên 
tự tại như tổ Đạt-ma quảy giép 
lướt nhẹ trên sông. Nhìn dung 
mạo tăng tướng của ngài ai 
cũng bái phục, nhất là thành 
tích ba lần xả thân cầu đạo – ba 
lần đốt hương trên đỉnh đầu 
trong lễ nhiên hương. Nhìn 9 
cái chấm Tỳ-kheo Bồ-tát giới 
trên đầu bóng láng của ngài, ai 
cũng thầm thương trộm mến, 
kiêng nể bậc tôn túc thâm niên 
cao hạ. Nếu cứ tính ba chấm là 
ba mai đại úy (capitaine) theo 
thời Pháp thuộc, thì ngài đang 
mang quân hàm đại tướng kỳ 
lão (géneral), rõ ràng 3x3 là 9, 
con số may mắn của người Hoa. 
Ngài đã chọn lựa cho sự nghiệp 
tu hành của mình thật cao minh 
diệu pháp. Ngài có phong cách 
một sa-môn nhàn nhã, tính lại 
cần cù tỉ mỉ; bất cứ chùa nào, 
tư gia nào có cúng lễ trai tăng, 

Ngài đều lưu vào hồ sơ với bộ 
óc vi tính chính xác của mình. 
Nhờ vậy mà Hòa thượng Đại 
tướng lúc nào cũng có mặt trên 
các hiện trường trăm hoa đua 
nở “Dù ai nói ngả nói nghiêng, 
Ta đây cứ vững lập trường Trai 
Tăng”. Ngài phá chấp triệt 
để, một dạng hóa thân kỳ cục 
“không cầu mà cảm, không 
mời mà đến”. Về phần hiếu chủ 
thì còn gì phước báo cho bằng 
“nhất Tăng đáo nhất Phật lai”, 
ai nỡ nào không kiêng nể chiếc 
áo nhà sư!

Hình như ngài đã đạt được 
yếu chỉ trong kinh Kim Cang, 
lời Phật dạy: “Dĩ vô ngã, vô 
nhân, vô chúng sinh, vô thọ 
giả, tu nhất thiết thiện pháp” 
(Dùng cái tâm không trụ vào 
bốn tướng mà làm các việc 
lành). Dù không ai mời, ngài 
vẫn đến, bản thân không hề dao 
động giữa khen chê phê phán, 
tức là không có tướng ngã; mà 
nếu có kẻ nào xầm xì bới móc, 
ngài chẳng cần quan tâm đến 
đối tượng muốn lập công đó là 
ai tức là không có tướng nhân; 
Ngài cũng không sợ thần thánh, 
ma yêu, mèo chó gì đe dọa 
khủng bố tức là không có tướng 
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chúng sanh; không cần biết một 
năm có bao nhiêu lần Trai Tăng 
lâu, mau, xa gần... ngài vẫn âm 
thầm tiến nhanh, tiến mạnh trên 
con đường phi thời khứ lai là 
không có tướng thọ giả. Mấy ai 
đã đạt được tinh thần vô sở trụ 
như ngài nếu không đọc câu: 
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 
(hãy không trụ, không dính vào 
đâu mà phát tâm Bồ-đề). 

Thế rồi, đất bằng bỗng nổi 
sóng! Đúng vào ngày tam 
nương sát chủ, ngài sực nhớ tới 
ngày húy kỵ trọng thể của một 
đại thí chủ nước ngoài cúng 
Trai Tăng tại một ngôi chùa nọ. 
Vì đã hơi trễ nên ngài vội “cân 
đẩu vân” để rút ngắn lộ trình 
cho kịp giờ. Đến nơi thì vừa lúc 
đang diễn ra phần tác bạch của 
hiếu chủ, âm thanh ấm áp của 
chiếc micro phát ra lời báo hiếu 
đầy bi thương cảm động. Các 
tiểu tăng trong ban tổ chức vội 
xá chào mừng khách tăng và 
cung thỉnh ngài ngồi vào chiếc 
bàn đặc biệt dành cho khách đi 
trễ. 

Cũng theo thông lệ, trước 
khi thọ trai, đại chúng nâng 
bát cúng quá đường thật trang 
nghiêm kính cẩn. Lời xướng lễ 

của vị sám chủ không câu nào 
là không trót lọt vào tai Hòa 
thượng Vô sở trụ: “… Phật 
dạy… Tỳ-kheo khi ăn nên duy 
trì chánh niệm, nếu tán tâm tạp 
thoại tín thí sẽ không tiêu. Đại 
chúng nghe tiếng chuông xin 
nhiếp tâm quán niệm”. Đồng 
thanh: “A-di-đà Phật”. Nhiếp 
ảnh, quay phim, phóng viên liên 
tục di động khắp nơi. Và rồi… 
những bao thơ tịnh tài được 
kính cẩn dâng cúng trước mặt 
từng vị Tôn đức. Hòa thượng 
Đại tướng bỗng ửng hồng đôi 
má lúm đồng tiền bầu bĩnh 
trông rất dễ thương, hào quang 
từ 9 chấm trên đảnh đầu phóng 
ra chẳng khác gì thần tài đã 
quang lâm ứng báo điềm lành. 
Ngài vốn có bản chất ăn ngay 
nói thật, không chịu rụt rè úp 
mở điều gì cho nên khi cuộc tiệc 
sắp tan, lời cảm tạ cũng sắp tàn. 
Ngài tò mò đưa ngón tay vạch 
nhẹ một góc bao thư, thoáng 
nhìn thấy một cạnh màu xanh 
lá tre non với con số 100, giật 
mình: “Đúng 100 đô rồi, khỏe 
quá!” Ngài tế nhị xếp lại bỏ từ 
từ vào đãi xách, lòng đầy hân 
hoan thầm tán thán: “Bọn này 
chơi xộp thật! Trình độ quốc 
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tế quá, hèn gì khách dự đông 
đảo, bá quan văn võ, đủ thành 
phần đại gia, văn nhân, nghệ sĩ 
trong và ngoài nước, quan tăng 
chánh, phó cấp thành, cấp tỉnh, 
cấp quận đều có đủ”. 

Sau bài tụng kiết trai hồi 
hướng ngắn: “Nguyện đem 
công đức này…” Hòa thượng 
Đại tướng tàng hình ngay 
trong đám đông không màng 
nghe hồi chuông trống Bát-nhã 
đang hùng dũng ngân vang đưa 
tiễn khách tăng. Ngài đi thẳng 
đến cửa hiệu kim hoàn để đổi 
lấy tiền Việt cho dễ chi dùng. 
Cô chủ tiệm cầm tờ bạc 100 
đô Mỹ xem qua và mỉm cười: 
“Thưa Thầy! Thầy nhận tiền 
này ở đâu vậy?” Ngài tròn con 
mắt chưa kịp trả lời thì cô chủ 
tiệm tiếp lời bông đùa: “Xin lỗi 
Thầy, tiền này là để cúng gửi 
cho người dưới âm phủ xài, 
còn trên trần gian này mà dám 
cả gan chi dùng thì thân bại 
danh liệt như chơi...!” Ấy vậy 
mà ngài không một chút biết 
tàm quí liêm sỉ của bậc vô sở 
trụ. Ngài cầm lại tờ bạc đô la 
âm phủ vẫn nụ cười Di-lặc vô 
chấp: “A-di-đà Phật! Bọn này 
quá thật, dám gạt cả lão tăng... 

ha? À...! mà không sao. Rồi 
mai kia ta đem xài nơi âm cảnh 
cũng được”.

Câu chuyện này có thật tại 
Saigon nhưng chưa kết thúc 
màn bi hài kịch. Và rồi chuyện 
gì lại xảy ra? 

Hôm ấy có vị Thượng tọa 
trụ trì ở một ngôi chùa gần đó, 
Ngài cũng thuộc thành phần có 
Thiệp thỉnh chính quy, nhưng 
vì bận Phật sự nên đến trễ, đành 
xề vào ngồi hàng ghế dự bị với 
ngài Hòa thượng kia. Thế là 
vị Thượng tọa cũng may mắn 
nhận bao thư tịnh tài 100 đô 
la âm phủ. Lúc về chùa, Ngài 
mới hay cớ sự, đành ngậm đắng 
nuốt cay, bấm tay mới biết mình 
xuất hành gặp giờ hắc đạo, đại 
hung. 

Nhưng đâu ngờ sáng sớm 
hôm sau đám đệ tử của vị 
Thượng tọa kéo qua chùa Trai 
Tăng hôm trước để biểu tình, 
đòi khôi phục danh dự, đòi 
quyền làm người có nhân phẩm. 
Màn bi hài kịch tuy không um 
sùm mấy nhưng cũng đủ trở 
thành hý thoại trong chốn thiền 
môn mỗi độ Hạ về. ■
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HỎI: Trong chuyến hành hương tại Bồ-đề đạo tràng, xứ Ấn 
Độ, chúng con được tận mắt thấy cây Bồ-đề nơi đức Thế Tôn 
chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, không những 
tại đây mà hầu như khắp nơi trên đất Phật đều trồng cây Bồ-
đề. Kính xin quý Thầy Cô giải thích về ý nghĩa cây Bồ-đề.  

(Nhóm Phật tử Nguyên Hương - Đà Lạt)

ĐÁP: Cây Bồ-đề (Ficus 
religiosa), gọi tắt là cây đề, một 
loài cây thuộc chi đa đề (Ficus) 
có nguồn gốc ở Ấn Độ, Tây Nam 
Trung Quốc và Đông Dương về 
phía đông Việt Nam. Nó là một 
loài cây rụng lá về mùa Hè hoặc 
thường xanh bán mùa, cao 30 m 
và đường kính thân dài 3 m. Lá 
của nó có hình trái tim với phần 
chóp kéo dài đặc biệt; các lá 
dài 10-17 cm và rộng 8-12 cm,  
cuống lá dài 6-10 cm. Quả của 
cây Bồ-đề là loại quả nhỏ giống 
quả và đường kính 1-1,5 cm có 
màu xanh lục điểm tía.

Theo tín ngưỡng Phật giáo, 
cây Bồ-đề trong một số ngôn 
ngữ khác được gọi là cây Bo, 
Pipul hay Aśvattha, Assattha 
(tiếng Pali). Từ Aśvattha là 
tiếng Phạn; Śvaḥ có nghĩa là 
“ngày mai”, a chỉ sự phủ nhận, 
và tha có nghĩa là “người hay 
vật dừng lại hay tồn tại”. Nhà 
triết học trứ danh thuộc hệ phái 

Advaitavedānta (Bất nhị phệ-
đà) là Śaṅkara diễn giải tên gọi 
này là “Người hay vật không 
thể tồn tại giống như thế vào 
ngày mai”, cũng giống như toàn 
thể vũ trụ. Loài cây này được 
những người theo Ấn Độ giáo, 
Kì-na giáo và Phật giáo xem là 
biểu tượng thiêng liêng nhất. 
Thật sự, cây Bồ-đề liên quan 
mật thiết đến sự kiện lịch sử về 
quá trình chứng đắc của thái tử 
Tất-đạt-đa, Ngài ngồi thiền định 
dưới cội Bồ-đề và trở thành một 
vị Phật. Về sau, người ta lấy cây 
này biểu trưng cho cây của sự 
giác ngộ, nên Bồ-đề có nghĩa là 
Giác ngộ.

Thật ra, cây Bồ-đề thời đức 
Phật thành Đạo đã bị vua Ben-
gal là Śaṣaṅka phá hủy vào thế 
kỉ thứ 7. Cây con được trồng kế 
nó cũng bị bão thổi trốc gốc vào 
năm 1876. Cây con ngày nay 
được chiết xuất từ một nhánh 
của cây Bồ-đề gốc được vua 

TƯ VẤN Ý nghĩa cây Bồ-đề ■ TG.
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A-dục tặng vua Tích Lan vào 
khoảng 288 TCN. Nó mang 
tên Śrī Mahā (điềm lành và to 
lớn). Ngày nay, tại cố đô Tích 
Lan Anurādhapura, cây Bồ-
đề đó vẫn còn xanh tốt và thời 
điểm trồng này làm cho nó trở 
thành cây già nhất trong số các 
thực vật có hoa và có thể kiểm 
chứng được tuổi. Cây Bồ-đề mà 
người hành hương thường dừng 
chân chiêm ngưỡng lễ bái chính 
là con của cây Bồ-đề mà ngày 
xưa đức Thế Tôn đã ngồi thiền 
định 49 ngày sau khi thành tựu 
Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Nó được trồng ở chùa Đại 
Bồ-đề (Mahābodhi), Bồ-đề đạo 
tràng (Bodhgayā), khoảng 96 
km từ Patna thuộc bang Bihar 
của Ấn Độ.  

Ngoài yếu tố tôn giáo ra, về 
mặt dược lý, cây Bồ-đề có tác 
dụng rất lớn. Trong vỏ Đề có vi-
tamin k1, trong đó hai chất ber-
gapten và bergaptal có tác dụng 
kháng sinh sinh vật. Nhờ những 
thớ sợi trong thân có tính chất 
tăng huyết hồng cầu lipid với 
0,7-1,5% tannic acid, lá đề là 
thức ăn được loài dê ưa chuộng, 
tuy acid này có ảnh hưởng một 
phần ở tim, gan, thận cũng như 
ở da. Trong kỹ nghệ, cây Đề 
được dùng làm mỹ phẩm bảo vệ 

da hay thuốc khử mùi và thuốc 
chữa hen suyễn rất tốt. 

Hậu duệ của cây Bồ-đề tại 
Bồ-đề đạo tràng (bodhgayā, 
buddhagayā) được ứng dụng 
theo phương pháp sanh sản vô 
tính hiện nay đang trồng tại 
vườn bách thảo Foster ở Hono-
lulu, Hawaii.

Ý nghĩa về cây Bồ-đề có tầm 
quan trọng rất lớn đối với người 
xuất gia cũng như tại gia. Khi 
nói đến hai chữ “Bồ-đề”, chúng 
ta hình dung được đây là một 
loài cây thiêng liêng và cao quý 
nhất, có thể cảm nhận niềm hỉ 
lạc vô biên khi ngồi dưới bóng 
cây Bồ-đề. Hơn  nữa, cây Bồ-
đề còn tượng trưng cho niềm 
tin vững chắc về sự sinh tồn của 
Phật giáo cũng như tín tâm của 
người Phật tử đối với ngôi Tam 
bảo. Cây Bồ-đề chính là tâm 
Bồ-đề, là bóng râm che mát, là 
ánh sáng trí tuệ luôn soi sáng và 
tưới tẩm cho những ai đang khát 
khao tìm về cội nguồn an lạc. 
Đó cũng là tuệ giác được nuôi 
dưỡng bằng mầm non Bồ-đề 
trong từng sát na của tâm thức, 
nhất là đối với Ấn Độ Giáo cũng 
như các Đạo giáo khác lúc bấy 
giờ. ■

TG.
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Theo báo Headlinesindia, ngày 12 tháng 
6 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản 
tại Ấn, ông Noro Motoyasu, đã chính thức 
hội đàm với giới hữu trách tiểu bang Bihar 
về việc Nhật Bản sẽ tài trợ nguồn vốn để 
thực hiện kế hoạch phục hoạt Đại học cổ 
Nalanda.

Theo dự kiến, Nhật Bản ban đầu sẽ tài 
trợ 4.5 tỷ Rs (khoảng 11 triệu USD) và sẽ 
gởi một nhóm chuyên gia đến để trợ giúp, 
trong đó có ông Amartya Sen, người được 
trao giải Nobel.

Trường sẽ bao gồm 7 khoa thuộc các 
lãnh vực: khoa học, triết học và tôn giáo 
học với 46 giáo sư, học giả nước ngoài 
và 400 giáo sư, tiến sĩ trong nước. Viện 
trưởng sẽ mời một vị giáo sư quốc tế nổi 
tiếng.

Ý tưởng phục hoạt đại học Nalanda đã 
được đem ra xem xét vào những năm cuối 
thập niên 90; đến đầu năm 2006, tổng 
thống Ấn, ông A.P.J. Abdul Kalam ủng hộ 
mạnh mẽ ý tưởng này.

Nalanda cách Bồ-đề đạo tràng khoảng 
60 km về hướng Đông Bắc. Từ ‘Nalanda’ 
nghĩa là nơi truyền bá chánh pháp. Khi 
còn tại thế, đức Phật đã nhiều lần ghé 
thăm và thuyết pháp tại đây. Sau này, để 
tưởng nhớ nơi Tôn giả Xá-lợi-phất nhập 
diệt, vua A-dục xây dựng một tháp thờ xá 
lợi của Ngài tại nơi đây.

Tháp thờ xá-lợi của ngài Xá-lợi-phất 
sau này trở thành biểu tượng trung tâm 
của Đại học. Đại học bắt đầu vào khoảng 
thế kỷ thứ II Tây lịch, nhưng nó được xây 
dựng quy mô hơn và trở thành trung tâm 
học thuật mang tầm quốc tế bắt đầu từ 
triều đại Gupta, thế kỷ thứ IV.

Trong giai đoạn ngài Huyền Trang lưu 
học, trường có khoảng 2 ngàn giáo sư 
và 10 ngàn sinh viên. Sinh viên học và 
nghiên cứu các lãnh vực: Phật học, Veda, 
thiên văn, địa lý, kỹ thuật, v.v… Các luận 
sư nổi tiếng của Phật giáo như ngài Long 
Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Trần Na, Huyền 
Trang, v.v... là những giáo sư, nghiên cứu 
sinh tại đây. Tư tưởng Trung quán và Duy 
thức ảnh hưởng sâu rộng trong sinh viên.

Nhưng dần dần Đại học Nalanda cũng 
thăng trầm theo lịch sử đất nước và cuối 
cùng bị diệt vong vào thế kỷ thứ XII khi đạo 
quân Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ.

Cùng với việc tài trợ kinh phí để phục 
hoạt Đại học này, Nhật Bản cũng sẽ hỗ 
trợ để xây dựng những con đường cao 
tốc, khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế 
trong phạm vi các thánh tích. Trong lời đề 
nghị với Tổng đốc bang Bihar, ông Noro 
Motoyasu nói rằng, nếu đầu tư đúng mức, 
những thánh tích này sẽ trở thành những 
điểm du lịch tâm linh mang tầm thế giới.

● Nguyên Lộc
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