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(tiếp theo)

THÍCH ĐỨC THẮNG

II- ĐỊNH, Sanskrit gọi là
Samādhi (Pāli: Samādhi), dịch
âm là tam-ma-địa, có nghĩa là
thiền định, tức là chuyên tâm
chăm chú vào một đối tượng
nào đó mà tinh thần chúng ta
không bị chi phối bởi bất cứ
một tác động nào khác ngoài
đối tượng đó, hoặc là chỉ cho
trạng thái ngưng đọng tĩnh lặng.
Ngược lại với những trạng thái
này thì chúng ta gọi là tâm bị
tán loạn hay gọi là định tán.
Theo Câu Xá tông và Duy
thức tông thì định là một trong
những tâm sở. Câu Xá tông lấy
nó làm một trong mười đại địa

pháp, còn Duy thức tông lấy nó
làm một trong năm biệt cảnh.
Đây là một trạng thái tinh thần
đặc thù có được khi hành giả
tu hành khiến tâm không bị tán
loạn, mà chúng ta khi tiến đến
cảnh này theo tuần tự có những
sai biệt, nhưng dù có sự sai biệt
theo sự ổn định của tâm, chúng
vẫn được gọi chung là định.
Lại nữa nhờ vào chỉ (śamathā
= xà-ma-địa), quán (vipaśyanā
= Tỳ-bà-xá-na), hành giả cũng
có thể tuần tự đạt được những
cảnh giới tùy theo căn cơ và
lực định nhiều hay ít mà theo
đó có những kết quả sai biệt
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như tứ thiền, tứ vô sắc, nhị vô
tâm định, v.v… hoặc gọi chung
là thiền định, hoặc dùng nghĩa
của tâm một tánh cảnh mà
gọi là samādhi (tam-ma-địa),
hoặc còn gọi là tam-muội. Ở
đây, định được coi như là một
phạm trù trong ba phạm trù ba
học giới-định-tuệ, là đại cương
của phương pháp học thực tiễn
của Phật giáo. Hơn nữa, định
cũng được gọi là Thiền định,
hay Thiền-na (dhyāna), Tịnh
lự. Theo Chánh định trong Bát
thánh đạo hay trong các pháp
trợ đạo thì nó là một trong Ngũ
căn, Ngũ lực, Thất giác chi.
Về ý nghĩa của định thì có
rất nhiều thuyết khác nhau, căn
cứ vào Trí độ luận 28 thì Thiền
định và tứ Thiền, cả hai đều gọi
là định hay tam-muội, nhưng
theo Thập trụ Tỳ-bà-sa luận
thì Thiền chỉ cho Tứ thiền, còn
định chỉ cho Tứ vô sắc định,
Tứ vô lượng tâm, v.v… Thành
duy thức luận liễu nghĩa đăng
5 cho biết, định có những tên
khác nhau và được chia ra làm
bảy loại:
M ộ t , Ta m - m a - h ứ - đ a
(samāhida), nghĩa là đẳng dẫn.
Đẳng có nghĩa là xa lìa tâm trôi
4
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nổi của trạo cử, hôn trầm mà
bảo trì bình đẳng đến khi nào
cả hai thân và tâm đều ở trạng
thái an ổn dẫn, có nghĩa là do
tự lực mỗi cá nhân mà dẫn khởi
phát sinh mọi công đức. Hành
giả nào thường tu định này thì
lìa được các phiền não và đưa
đến sự phát sinh các thứ công
đức thù thắng vi diệu. Đẳng dẫn
này thông cả hai tâm định hữu
và vô, nhưng nó không thông
cho tán loạn.
Hai, Tam-ma-địa, hay tammuội (samādhi), có nghĩa là
đẳng trì, còn gọi là chánh tân
hành xứ. Hành giả nào thường
tu định này thì tâm sẽ đoan
trực, an trụ bất động vào một
cảnh, có nghĩa là tâm bình
đẳng nhiếp trì, thông với định,
tán (loạn), nhưng rất ít hạn chế
đối với hữu tâm, song sẽ không
thông với vô tâm là bản thể của
định.
B a , Ta m- ma - b á t- để
(samāpatti), dịch là đẳng chí.
Hành giả nào thường tu định
(chánh thọ) này thì định sẽ hiện
tiền, sẽ phát ánh sáng lớn, vui
mừng thù thắng, nơi nhiễm
không bị nhiễm, không bị thối
chuyển, có nghĩa là thân tâm
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bình đẳng. Đối với cả hai định
hữu tâm và vô tâm ít thông
suốt, cũng không thông với tán
vị là tự tướng của định.
Bốn
là
Đà-na-diễn-na
(dhyāna), Trung Hoa dịch là
tịnh lự, còn gọi là thiền, nghĩa
là ngưng thần xét nghĩ, chuyên
nghĩ tưởng lặng yên, tức là trấn
tĩnh nhớ nghĩ, thông cho cả hữu
tâm, vô tâm, hữu lậu vô lậu,
nhưng chúng chỉ giới hạn định
của sắc giới, không thông cho
định của vô sắc.
Năm, Chất-đaế-ca-a-yết-la-đa
( ci t t a i kā g ra t ā ) ,
Trung Hoa dịch là
tâm một tánh cảnh,
khích lệ siêng năng
là chính trong việc
thực hành tu tập, ý
nói đem tâm hành
giả tập trung vào
một đối tượng là tự
tánh của định.
Sáu, Xà-ma-tha
(śamatha), dịch là
chỉ, là chánh thọ,
là đình chỉ tất cả
các căn ác pháp
bất thiện thì có thể
diệt hết tất cả mọi

☸

thứ phiền não tán loạn, tức là
tưởng nhớ đến lìa tà loạn, có ý
là chúng ta đình chỉ thì tâm tịch
tĩnh, rất ít có giới hạn đối với
tịnh định của hữu tâm.
Bảy, Hiện pháp lạc trú
(dṛṣṭa-dharma-sukha-vihara),
có nghĩa là tu tập thiền định, lìa
tất cả mọi vọng tưởng, thân tâm
vắng lặng, hiện thọ cái vui của
pháp hỷ mà an trụ không động,
tức là đối với đời hiện tại chúng
ta hưởng thọ pháp lạc của định,
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nhờ vào tịnh định, vô lậu định
này, chúng chỉ giới hạn đối với
bốn định căn bản của sắc giới
thôi.
Định có hai loại: Một là
sinh đắc định, là nếu ai sinh ở
sắc giới, vô sắc giới, nhờ vào
nghiệp lực đời trước tự nhiên
có được định địa này (hai cõi
này còn gọi là định địa). Hai, tu
đắc định, tức là chúng sinh sinh
vào cõi dục giới (nơi này gọi là
tán địa), hành giả phải tu tập,
định mới phát sinh. Hai định
này hành giả ở trong định sắc
giới thì gọi là sanh tịnh lự hay
định tịnh lự, còn ở trong định
vô sắc thì gọi là sanh vô sắc hay
định vô sắc.
Giai đoạn mà hành giả
nương vào nội dung của định
để tu hành thì chúng ta có thể
chia ra là nhiều loại. Câu Xá
tông thì chia ra làm hai: Một
là hữu tâm định, hai là vô tâm
định. Hữu tâm định bao gồm cả
bốn tịnh lự (tứ thiền, tứ sắc giới
định) cùng với tứ vô sắc giới
định hợp lại gọi là bát định hay
còn gọi là bát đẳng chí.
Tứ tịnh lự, tức chỉ cho sơ
tịnh lự, đệ nhị tịnh lự, đệ tam
tịnh lự, đệ tứ tịnh lự. Ở sơ tịnh
6
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lự, hành giả trừ được ngôn ngữ
nói năng, đệ nhị tịnh lự trở lên
hành giả dần dần trừ được tầm,
tứ, ưu, khổ, hỷ, lạc cùng các
thọ. Hơn nữa, khi hành giả ở
trong sơ tịnh lự thì hai thức của
mũi và lưỡi không còn nữa. Từ
đệ nhị tịnh lự trở lên thì năm
thức bắt đầu không còn nữa.
Tứ vô sắc giới định gồm có:
Một, Không vô biên xứ định, ở
đây, hành giả diệt trừ được sắc
tưởng hữu đối (có đối tượng)
có thể nhận thấy được do sự
hòa hợp của nhãn thức cùng
sắc tưởng hữu đối có thể nhận
thấy nhờ vào sự hòa hợp của
bốn thức tai, mũi, lưỡi, thân và
cuối cùng là diệt trừ sắc tưởng
vô đối (không có đối tượng,
vô biểu sắc) không thể nhận
thấy do sự hòa hợp của ý thức
mà nhập vào tưởng hư không
của vô biên. Hai, Thức vô biên
xứ định, ở đây hành giả xả bỏ
duyên không bên ngoài, chỉ còn
duyên vào tâm thức để đi vào
thức hành của vô biên. Ba, Vô
sở hữu xứ định, ở đây hành giả
chán ghét và lìa cái khổ của tất
cả mọi duyên rộng lớn của thức
xứ, diệt trừ luôn thức tưởng,
tạo lập hành tướng vô sở hữu.
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Bốn, Phi tưởng phi phi tưởng
xứ định, còn gọi là phi hữu
tưởng phi vô tưởng xứ định. Ở
đây hành giả lìa bỏ luôn hành
tướng vô sở hữu, tri kiến được
đặt về một hướng duy nhất là
phi tưởng (không còn tưởng
thô nữa) và cứ như vậy tiến
lên đến lúc xả bỏ hành tướng
của phi tưởng nữa luôn, để đạt
được phi phi tưởng, ở đây chỉ
còn có tưởng vi tế mà thôi.
Trong bát định thì giai đoạn
hành giả đã nhập vào định cùng
giai đoạn chuẩn bị tiếp cận định
thì thời gian nhập vào định gọi
là căn bản định hay còn gọi
là căn bản đẳng chí, giai đoạn
chuẩn bị tiếp cận gọi là giai
đoạn cận phận định. Song, giai
đoạn trước sơ tịnh lự thì không
thể gọi là giai đoạn cận phận
định (gần phần định) được mà
được gọi là vị chí định (chưa
đến được định), nên có ít nhất
là bảy cận phận định. Hơn nữa,
giai đoạn trung gian cận phận
định giữa sơ tịnh lự và đệ nhị
tịnh lự được gọi là trung gian
định, hay là trung gian tịnh lự,
nếu như tu tập định này (định
trung gian), tức là sẽ sinh về
cõi trời Đại Phạm. Trong đệ tứ
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tịnh lự từ hạ hạ phẩm cho đến
thượng thượng phẩm. Trong
cửu phẩm, thượng thượng
phẩm, là định tối cao trong sắc
giới định, được gọi là biên tế
định.
Các định bát căn bản, bảy
cận phận, trung gian và vị chí
đã nêu lên ở trên chỉ hữu vô của
tầm, tứ, v.v… phân lại thành ba
loại Tam-ma-địa. Tầm, là chỉ
cho tầm cầu lựa chọn, nhưng tác
dụng tinh thần vẫn còn thô tạp;
trong khi, Tứ chỉ cho quán sát
tư duy, nên tác dụng tinh thần
của nó là vi tế sâu xa. Ba loại
tam-ma-địa là: Một, tam-mađịa có tầm, có tứ của vị chí định
cùng sơ tịnh lự, tức là định có
giác, có quán. Hai, Tam-ma-địa
không tầm, không tứ của trung
gian định, tức là định không
giác, không quán. Ba, tam-mađịa không tầm không tứ của đệ
nhị tịnh lự cận phận trở lên, tức
là định không giác không quán.
Đó gọi là ba loại định, hoặc gọi
là ba tam-ma-địa, hay ba tammuội.
(còn tiếp)
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Thích Thái Hòa

Đạo làm Anh
trong mỗi dịp

Xuân
về
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on người đối xử với
nhau và muôn loài dễ
thương là bởi trong con người
có thiện tánh biểu hiện. Và con
người đối xử với nhau và muôn
loài dễ ghét là vì trong con
người biểu hiện ác tánh.
Ác tánh trong con người do
được nuôi dưỡng bởi thầy tà,
bạn ác, bởi những nhận thức
sai lầm từ các giáo thuyết,
học thuyết, triết thuyết và chủ
thuyết.
Và thiện tánh trong con
người lại được nuôi dưỡng từ
thầy hiền, bạn tốt, bởi những
cái hiểu, cái thương đúng đắn
từ những giáo lý nhân ái, bác
ái, từ bi, vị tha, vô ngã và nhân
duyên.
Thế nào là thầy tà, bạn ác
và thế nào là những nhận thức
sai lầm từ các giáo thuyết,
học thuyết, triết thuyết và chủ
thuyết?
Thầy tà là vị thầy giáo dục
không hướng dẫn học trò sống
nếp sống cao thượng và chính
bản thân của vị thầy đó cũng
không hề có đời sống ấy. Hoặc
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vị thầy ấy chỉ nói những điều
tốt đẹp cho người khác làm,
còn chính bản thân không làm,
bản thân sống bê bối.
Bạn ác là những người bạn
đưa ta đi đến chỗ phe nhóm,
băng đảng ăn chơi trác táng,
đọa lạc.
Và những nhận thức sai lầm
từ các giáo thuyết, học thuyết,
triết thuyết, chủ thuyết, khi mà
những thuyết ấy cho rằng, con
người chỉ thuần về vật chất và
vật chất có thẩm quyền giải
quyết toàn bộ vấn đề hạnh phúc
của con người, hay con người
chỉ thuần về tâm linh, tâm linh
quyết định mọi yếu tố hạnh
phúc của con người.
Những giáo thuyết như vậy,
không phải sai, nhưng chỉ là
một khía cạnh của con người.
Con người khổ đau hay sinh
hoạt mất bình thường là do
nghiêng về một trong hai khía
cạnh và cho một trong hai khía
cạnh ấy là tất cả.
Nhận thức như vậy là nhận
thức sai lầm, giáo thuyết dạy
cho con người sống như vậy là
giáo thuyết sai lầm, học và hiểu
như vậy là học và hiểu theo học
thuyết sai lầm. Phân tích, chia
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chẻ, luận lý, chứng minh cho
quan điểm ấy, cho lập trình ấy
là đúng, đó là triết thuyết sai
lầm và chủ trương sống và hành
động như vậy, buộc mọi người
phải sống như vậy, không thể
sống khác đi, đó là chủ thuyết
sai lầm. Chính ý nghĩ sai lầm
đó huân tập tạo thành tri kiến
sai lầm. Và từ tri kiến sai lầm,
tạo thành chủng tử sai lầm, lại
từ chủng tử sai lầm tạo thành
ác tánh, nên con người đã đối
xử với nhau và muôn loài bằng
những ác tính ấy.
Có những ngày, từ 4 giờ sáng
tôi đã đi thiền hành, từ chùa
Thuyền Lâm về đường Lê Lợi,
Nguyễn Trường Tộ, qua đường
Trần Phú rồi trở lại chùa, và cứ
mỗi buổi sáng như vậy, tôi lại
thấy phần nhiều mọi người dậy
sớm không phải để làm thiện
mà để làm ác. Chùa và nhà thờ,
ánh đèn điện đều sáng choang,
nhưng chỉ văng vẳng vài tiếng
kinh cầu vọng ra từ bàn thờ
Phật và Chúa, ấy thế mà khi
nghe tiếng những chiếc xe nổ,
tôi đã nhìn thấy nhiều người
chở những thây heo trên xe để
đi tới các quán ăn nhậu, và các
quán ăn nhậu nầy, lại có những
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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cô thiếu nữ, mặt mày cũng tươi
tắn, đang cầm dao phay chặt và
xẻ thây của những chú heo ra
từng mảnh rồi bỏ vào nồi nước
đang sôi sùng sục. Nhìn những
cảnh ấy, tôi đứng yên lặng, lạnh
người và tự nghĩ, con người mở
đầu cho một ngày mới là như
vậy sao?
Con người mở đầu cuộc
sống chỉ là đồ tể trực tiếp và
gián tiếp hay là những người
đồng tình với đồ tể ấy ư?
Có khi nào con người tự hỏi
lại chính mình, tại sao ta phải
ăn thịt? Nếu không ăn thịt thì ta
có thể sống được không? Có ai
ăn thịt người không? Và mình
có muốn người khác và loài
khác ăn thịt mình không và ăn
thịt bà con mình không?
Ngày trước tôi còn nhỏ, mẹ
tôi kể cho tôi nghe, quỷ La-sát
là loài quỷ ở trên các hải đảo, là
loài thích ăn thịt người. Từ đó
tôi ghét loài quỷ La-sát lắm, tôi
không muốn nhắc nhở đến tên
của loài quỷ La-sát nầy. Thật ra
có loài quỷ La-sát nào ăn thịt
người đâu, chỉ là chuyện kể
thôi mà! Nhưng trong thực tế,
ta chỉ thấy người ăn thịt mới là
quỷ La-sát của mọi loài.
10
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Ngày ba mươi Tết, tràn ngập
tiếng heo kêu eng éc bởi những
nhát dao và những bước chân
của những chú bò, chú trâu
rùng mình với đôi mắt rươm
rướm bước vào lò mổ, quỳ
xuống trước dao búa của người
đồ tể. Nếu con người có chút
thiện tánh, họ tự đặt lại câu hỏi,
ta ăn Tết, ta vui Xuân, ta cầu
cho ta và gia đình ta được bình
an và hạnh phúc, vậy các loài
nầy có ăn Tết, có vui Xuân, có
cầu cho nó và những gì liên hệ
với nó bình an không hả? Ta
chỉ cần biết đặt câu hỏi như vậy
thôi, thì ác tánh nơi ta không
còn đủ cơ hội để biểu hiện và
thiện tánh nơi ta bắt đầu xuất
hiện.
Làm sao ta có mùa Xuân và
sự bình an, khi muôn loài và
sự sống quanh ta đang bị ta tàn
hại? Xuân về cho ta sự sống,
đáng lẽ con người là anh cả
của muôn loài, con người phải
biết tiếp nhận sự sống và biết
tạo ra sự sống cho cả muôn loài
để cùng nhau vui Xuân, thì con
người mới phải đạo làm người
và đạo làm anh chứ?■

CHUYÊN ĐỀ
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Hương
C

Bay Ngược Gió

uốn lịch xé từng tờ mỗi
ngày, cứ mỏng dần,
mỏng dần, đến hôm nay thì
chỉ còn dăm cánh bướm (mỏng
như cánh bướm); bướm chỉ vỗ
nhẹ đôi cánh thăm mấy nhụy
hoa là đã… hết năm 2006! Khi
người Tây phương tưng bừng
đón năm mới thì người Đông
phương cũng rộn ràng không
kém, vì Tết âm lịch theo ngay
sau dương lịch không xa.
Trời đất lặng thinh nhưng
vận hành vạn hữu đâu ra đó.

• Diệu Trân

Mùa Xuân cây lá xanh tươi,
đâm chồi nảy lộc, hoa nở, chim
ca, muôn loài như tràn đầy
niềm tin và sức sống nên sự
sung mãn của mùa Xuân còn
lan tới mùa Hè nắng ấm mây
xanh, phượng đỏ rực trời khiến
đàn ve ca hát không thôi! Có lẽ
vì say sưa tiêu thụ năng lượng
quá nhiều ở hai mùa Xuân, Hạ,
nên Thu sang, vạn hữu thấm
mệt, lá chớm vàng rồi lả tả rơi
theo từng ngọn gió heo may.
Ấy thế mà sự êm ả này lại là
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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chất liệu thơ mộng cho bao thi
nhân sáng tác. Chỉ cần một giọt
mưa thu cũng đủ để lại cho đời
những dòng cung bậc bất hủ:
“Ngoài hiên giọt mưa thu
thánh thót rơi. Trời lắng u buồn
mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe
gió thoảng mơ hồ. Trong mưa
thu ai khóc ai than hờ…”*
Niềm u hoài của mùa Thu
cũng man mác sang Đông khi
muôn loài như ngủ yên trong
giá rét, nhưng nghệ sỹ thì không
thể để rung động của mình ngủ
yên nên chúng ta đã từng nghe
réo rắt:
“Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
đường về xa xăm. Đêm đông,
ta mơ giấc mơ gia đình yêu
thương. Đêm đông, ta lê bước
chân phong trần tha hương. Có
ai, thấu tình cô lữ đêm đông
không nhà…” +
Cuối năm cũ, nhìn về năm
mới, đáng lẽ chỉ nên nói tới
mùa Xuân nhưng mùa Xuân là
gì, mùa Xuân ở đâu, nếu không
có Hạ, Thu, Đông? Hoa mai,
hoa đào là gì, nếu không có hoa
cúc mùa thu, hoa phượng mùa
hạ?
Vạn hữu luôn tương quan
trong lặng thinh mầu nhiệm.
12
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Tôi biết thế. Nhưng lòng tôi
đang không trôi êm ả theo vận
hành vũ trụ. Mùa Xuân đang ở
quanh tôi nhưng tôi không nghĩ
đến hoa đào, hoa mai. Trong
lòng tôi đang chỉ có hình ảnh
một loài hoa. Loài hoa này
không đặc biệt tiêu biểu cho
một mùa nào, cũng không đặc
thù tới mức được nhắc đến một
cách đặc biệt, ngoài hương
thơm. Loài hoa này, chúng tôi
cũng có một cây, ngoài vườn
sau.
Cây ngọc lan về với chúng
tôi đã hơn mười năm nhưng chỉ
cao khoảng ba thước vì chúng
tôi đã quyết định không trồng
xuống đất. Nếu được thoải mái
bám đất, rễ sẽ mọc rất sâu, tàn lá
sẽ phát triển rất cao, rất rộng, và
như thế, cây ngọc lan sẽ không
còn “trong tầm tay” mình nữa.
Cây sẽ thuộc về đất, về trời. Cái
ý nghĩ chấp ngã “cái của tôi”
đã khiến cây ngọc lan chỉ nằm
trong chậu, nhưng an ủi là một
chậu kiểng bằng sứ, khá đẹp,
khá lớn nên cây tạm hài lòng,
nở hoa đủ bốn mùa, góp hương
cùng hoa chanh, hoa bưởi.
Nhưng từ khi tình cờ đọc
được bài viết từ nội san Quảng
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Hương Già Lam, về xuất xứ
cây ngọc lan bên chánh điện
của Tu viện Quảng Hương Già
Lam tại quận Gò Vấp, tôi đã
không nhìn cây ngọc lan của
mình như một cây kiểng mang
hương sắc trang trí nữa, mà mỗi
khi ra vườn, đứng trước cây
ngọc lan, tôi đã tự động chắp
tay lúc nào không hay! Vì cây
ngọc lan của tôi được cùng họ,
cùng tên với cây đại thụ trong
sân ngôi cổ tự mang tên Quảng
Hương Già Lam mà tới nay tôi
mới biết ý nghĩa đích thực danh
tự của tu viện.
Sự hời hợt của tôi chắc cũng
là sự vô tâm của nhiều người.
Chùa chiền, bảo tháp, tu viện
ở Việt Nam thì quá nhiều, mấy
ai tìm hiểu tại sao ngôi chùa
này có tên như vậy, tại sao
ngôi tháp đó được gọi thế kia?
Bản chất dân tộc Việt Nam quá
chân thật, đơn giản nên chùa
tọa lạc trên đất làng Dâu thì gọi
là chùa Dâu, tọa lạc phía Tây,
thôn Bút Tháp thì gọi là chùa
Bút Tháp, trên núi Yên Tử thì
là chùa Hoa Yên, bên suối Giải
Oan thì là chùa Giải Oan. Riêng
ngôi chùa cổ nhất miền Bắc là
chùa Trấn Quốc được dựng lên

☸

từ thời Lý Nam Đế với cái tên
văn hoa hơn, là Khai Quốc Tự,
nhưng sau cũng đổi lại thành
chùa Trấn Quốc cho đơn giản
của ý nghĩa “giữ nước” chăng?
Vào tới miền Trung thì danh
xưng của chùa đã thấp thoáng
mang nghĩa đạo, như các chùa
Sắc tứ Tường Vân, Sắc tứ Vạn
Phước, Sắc tứ Tây Thiên Di
Đà ở Thừa Thiên - Huế. Hoặc
những chùa Chúc Thánh, Phổ
Đà, Pháp Lâm ở Quảng Nam
- Đà Nẵng. Riêng tỉnh Khánh
Hòa thành phố Nha Trang có
chùa Hải Đức tọa lạc trên đồi
Trại Thủy là địa danh ghi dấu
ấn trong lòng Phật tử Việt Nam
vì nơi đây chính là Viện Phật
Học Hải Đức, đã đào tạo bao
tăng tài sau khi Hòa thượng
Thích Phước Huệ cúng dường
chùa Hải Đức lên Hòa thượng
Thích Giác Nhiên năm 1956 để
chuyển thành nơi tu học.
Xuống tới miền Nam, ngoài
những ngôi chùa mang khuynh
hướng và mầu sắc thời đại, còn
có những mái cong ẩn tàng dấu
tích lịch sử như chùa Ấn Quang
tọa lạc trên đường Sư Vạn
Hạnh, từng là trụ sở Phật Học
đường, trụ sở Giáo hội Tăng già
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Việt Nam; chùa Xá Lợi tọa lạc
trên đường Bà Huyện Thanh
Quan, là nơi tổ chức Đại Hội
thành lập GHPGVNTN năm
1963. Và, ở quận Gò Vấp nhỏ
bé trên đường Lê Quang Định
là Tu Viện Quảng Hương Già
Lam, nơi cố Hòa thượng Thích
Trí Thủ sáng lập, dành cho các
học tăng cấp Đại học, tiếp nối
từ Phật học viện Hải Đức - Nha
Trang. Cũng chính nơi đây, cố
Hòa thượng Viện trưởng đã
thêm vào tên chùa Già Lam
hai chữ Quảng Hương, mà kẻ
phàm phu như tôi vừa biết được
ý nghĩa!
Quảng Hương là tên vị học
tăng đã tự tay trồng nhánh cây
ngọc lan nhỏ xíu bên chánh
điện. Tất nhiên, không phải
vị học tăng chỉ trồng cây hoa
trong khuôn viên chùa mà pháp
danh được đặt tên chùa. Thưa,
vị học tăng pháp danh Quảng
Hương, đệ tử của Hòa thượng
đã mang trái tim Bồ-tát trong
tự thân, chứng kiến ngọn lửa
Từ Bi tỏa vô lượng quang từ
nhục thân Bồ-tát Quảng Đức
thắp lên cúng dường Đạo pháp
trong thời pháp nạn 1963. Dù
đang bận rộn với những chương
14
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trình học của tăng sinh nhưng
ngọn lửa vô hình không ngừng
nung nấu trong lòng khiến vị
học tăng đó đã không thể âm
thầm giữ cho riêng mình. Tỳkheo Quảng Hương đã trình lên
sư phụ là HT Thích Trí Thủ, ý
nguyện noi theo bước Bồ-tát
Quảng Đức, dùng thân tứ đại,
cúng dường Tam bảo để tranh
đấu cho sự tồn vong của đạo
pháp. HT viện trưởng tất biết
rằng khi người con Phật khởi
niệm cúng dường cho Chánh
pháp thì không gì ngăn nổi, chỉ
còn chờ thuận duyên mà thôi.
Chính thời gian “chờ thuận
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duyên” này, Tỳ-kheo Quảng
Hương tìm được một chồi ngọc
lan, đem về trồng bên chánh
điện. Chồi non chưa lớn bao
nhiêu thì thuận duyên đã tới. Và
Tỳ-kheo Quảng Hương hoan
hỷ được thực hiện tâm nguyện
qua ngọn lửa rực sáng, tựa như
phẩm “Dược Vương Bồ-tát
Bản Sự” trong kinh Pháp hoa.
Sau lễ trà tỳ, HT Viện trưởng
muốn ghi dấu tinh thần Bồ-tát
của người đệ tử yêu quý nên
tu viện Già Lam đã được HT
và tất cả Tăng, Ni sinh khắp
nơi trang trọng gọi là Tu Viện
Quảng Hương Già Lam.
Chất bón Bi, Trí, Dũng từ
người trồng cây đã khiến ngọc
lan lớn như thổi, nay, ngọn đã
vượt mái cong, tàn lá xòe rộng,
mát rượi sân chùa và hương
ngọc lan không chỉ là hương
của một loài hoa mà còn là
hương giới đức bay ngược gió,
thẩm thấu vào từng tấm lòng
tìm về Giác Ngộ.
Ngày nay, tu viện Quảng
Hương Già Lam không chỉ
có cây ngọc lan giới đức làm
phương hướng cho những người
con Phật khắp năm châu tìm về.
Quảng Hương Già Lam còn có

☸

Thị Ngạn am, nơi từ trước, và
sau cơn hồng thủy, thấp thoáng
bóng dáng một nhà sư vóc hạc
“xuất thế gian nhưng không rời
thế gian pháp”.
Viết tới đây tôi mới hiểu
rằng, sao mùa Xuân mà tôi
không nghĩ tới hoa mai, hoa
đào, lòng lại chỉ thơm ngát
hương ngọc lan.
Thì ra, tôi đang thực sự được
hưởng mùa Xuân Di Lặc, Xuân
của đất trời bát ngát hương Giới
Đức bay ngược gió, quyện vào
không khí bao la cho những
duyên tao ngộ hít thở được
năng lượng nhiệm mầu của
Giải Thoát.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh
Di Lặc Tôn Phật
(*) Nhạc phẩm Giọt Mưa Thu của
Đặng Thế Phong
(+) Nhạc phẩm Đêm Đông của
Nguyễn Văn Thương
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Nụ Mai Vàng
Dẫu xuân
có ngủ quên về,
nụ hồng vẫn nở
chẳng nề lạnh sương.

Cõi nào
cũng có phù vân,
cõi nào cũng có
bước chân diệu hành.

Chim reo
hót điệu chơn thường,
em không lời hát
tình vương tuổi sầu

Trúc ngàn năm
lá vẫn xanh,
tình ngàn năm nở
trên cành mai trơ.

Nẻo về
theo dấu chân trâu,
tình trâu đã trắng
nỗi sầu vụt bay.

Dẫu rêu xanh
phủ tình cờ,
dẫu mưa nắng có
hững hờ cuộc chơi.

Ngã không
còn chỗ phơi bày,
em không còn chỗ
để đày đọa thân.

Xưa nay
vẫn một đất trời,
vẫn cành mai cũ
nở phơi nụ vàng.
• Tuệ Nguyên
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(tiếp theo)

2. Tháp Đại Giác, tòa Kim Cang và các điểm thiêng liêng của
Bồ-đề Đạo tràng
Tháp Đại Giác
Nếu cây Bồ-đề là biểu
tượng cao quí của ánh sáng tuệ
giác, của sự chứng đắc giác
ngộ; thì tháp Đại Giác (Mahabodhi Temple) chính là biểu
tượng của Thánh tích Bồ-đề
Đạo tràng, là biểu tượng thiêng
liêng của trung tâm tuệ giác
trong Phật giáo. Đến với Bồđề Đạo tràng, hình ảnh đầu tiên

mà chúng ta thấy được chính là
hình ảnh vĩ đại và oai hùng của
tháp Đại Giác. Đây là một công
trình kiến trúc nổi bậc nhất của
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng;
nó không những có giá trị về
kiến trúc, văn hóa, điêu khắc
nổi tiếng của nhân loại, mà còn
có giá trị thiêng liêng về mặt
tâm linh của một tôn giáo lớn
trên thế giới.
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Tháp Đại Giác (Mahabodhi
Temple) là một trong những
công trình kiến trúc rất lớn, cao
khoảng 52 mét (170 feet), có
bốn góc vuông vức, với chiều
dài mỗi bề 15 mét, gồm chín
tầng và nhọn dần lên tận đỉnh
theo hình kim tự tháp.
Trên nền tháp Đại Giác có
bốn tháp nhỏ ở bốn góc và
trên các vách tường của tháp
Đại Giác được chạm khắc với
những hình ảnh của chư Phật,
Bồ-tát và các vị thiên thần theo
truyền thống của Phật giáo Đại
thừa. Theo các sử liệu về Bồ-đề
Đạo tràng, các bia kí của các vị
vua Ấn Độ và những ghi chép
của các nhà khảo cổ… Đặc biệt
là những phát hiện của nhà khảo
cổ học nổi tiếng người Anh, Alexander Cunningham, những sử
liệu này cho biết rằng tháp Đại
Giác trải qua nhiều biến thiên
thăng trầm cùng năm tháng.
Hình ảnh đầu tiên của tháp Đại
Giác là do Đại đế ASoka (A-dục
vương) xây dựng vào khoảng
giữa thế kỉ thứ III BC, nhiều
thế kỉ trôi qua, ngôi tháp này đã
bị đổ nát và bảo tháp Đại Giác
hùng vĩ mà chúng ta thấy ngày
nay được xây trên nền tháp cũ
18
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của ngôi tháp Asoka, và xây
dựng vào khoảng thế kỉ thứ II
AD. Trước thế kỉ thứ VII AD
trở về trước, bảo tháp này được
gọi là tháp Đại Định. Thế kỉ thứ
VII trở về sau, lúc ngài Huyền
Trang chiêm bái Thánh tích
này thì bảo tháp được mang tên
là tháp Đại Giác (Mahabodhi
Temple).
Gần 1000 năm trôi qua kể
từ lúc xây dựng, bảo tháp bị
xuống cấp rất nhiều, thế kỉ
thứ XI và XII, cộng đồng Phật
tử Miến Điện đến chiêm bái
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng đã
phát tâm trùng tu lại bảo tháp.
Hơn năm trăm năm tiếp theo,
năm 1875 vua Mindan Min của
Miến Điện và Phật tử nước này
phát tâm trùng tu. Từ cuối thế
kỉ XIX đến nay, Tăng, Ni và
cộng đồng Phật tử trên thế giới
tiếp tục ủng hộ trùng tu ngôi
bảo tháp để được trang nghiêm
và hoàn mỹ như ngày nay. Do
vậy có thể nói rằng, tháp Đại
Giác là một sự tổng hợp và tiếp
nối của các kiến trúc và văn hóa
nghệ thuật từ ngàn xưa cho đến
bây giờ.
Truyền thống Phật giáo có
đề cập đến bốn loại tháp trong
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Phật giáo: Loại tháp thứ nhất
tên là Savivika, loại tháp này
được xây trên những xá-lợi của
chư Phật, xá-lợi của các vị Đại
đệ tử của đức Phật, các vị Thánh
và các bậc thầy trong Phật giáo.
Loại tháp thứ hai tên là Paribhogika, loại này được xây trên
các vật đã được dùng bởi chư
Phật, như bình bát khất thực,
áo Ca-sa… Loại thứ ba tên là
Uddesika, loại tháp này được
xây dựng để tưởng niệm tại các
vị trí thiêng liêng mà chư Phật
đã hiện diện, như nơi Ngài Đản
sanh, nơi Ngài Chuyển pháp
luân… Tháp Đại Giác thuộc về
loại tháp Uddesika này.
Tòa Kim Cang
Trải qua sáu năm ép xác khổ
hạnh, nhưng ánh
sáng giác ngộ vẫn
không tìm thấy
được, ngược lại
thân thể ngày càng
kiệt quệ và tinh
thần cũng thêm u
tối, Thái tử Tấtđạt-đa nhận thấy
lối tu này sai lầm
và không phải là
đạo lộ đưa đến
giác ngộ. Ngài đã
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từ bỏ lối sống cực đoan này
và thọ thực trở lại. Sau khi thọ
nhận bát cháo sữa của nàng
Tu-xà-đa và tắm gội mọi cấu
bẩn ở dòng sông Ni-liên-thiền,
Bồ-tát Tất-đạt-đa đi đến dưới
cội cây Bồ-đề ngồi kiết già và
phát lời nguyện siêu việt: “Nếu
ta không thành Chánh quả thì
dầu thịt ta có nát, xương ta có
mục, máu ta có khô… ta quyết
không rời khỏi chỗ này”. Trải
qua bốn mươi chín ngày đêm
nhập định, tu tập và quán chiếu
mọi sự tương sanh tương duyên
của kiếp sống con người, chúng
sanh và hoàn vũ… Bồ-tát Tấtđạt-đa đã chứng đắc chân lý tối
thượng, giác ngộ thành Phật.
Nơi Ngài ngồi dưới cội cây Bồ-
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đề ấy hiện nay là Bảo tòa Kim
Cang. Bảo tòa này nằm giữa cây
Bồ-đề và bức tường phía Tây
của tháp Đại Giác. Nhà khảo
cổ học Cunningham trong khi
khai quật và sửa chữa nền tháp
Đại Giác đã phát hiện ra bảo tòa
này, đó là một khối đá lớn màu
xám và nhẵn bóng. Bảo tòa mà
ta thấy ngày nay là một bảo tòa
bằng đồng, mạ vàng chiều dài
khoảng 2,28 mét (7 feet 6 inches), chiều rộng khoảng 1,2 mét
(4 feet 3 inches) và cao khoảng
0,9 mét (3 feet).
Trong các kinh điển Phật
giáo, đức Phật dạy rằng chính
tại nơi bảo tòa này không chỉ
mình đức Phật Thích-ca Mâuni thành đạo Vô thượng Chánh
đẳng giác mà chư Phật trong
quá khứ cũng ngồi thiền định
tu tập, chứng đắc Phật quả và
trong tương lai đức Phật Di-lặc
cũng sẽ thành Phật tại nơi bảo
tòa Kim Cang này. Điều ấy cho
chúng ta biết rằng, nơi đây là
trung tâm phát sinh mọi năng
lực giác ngộ, cũng như ánh
sáng tuệ giác của ba đời chư
Phật đem lại lợi lạc cho tất cả
chúng sanh.
Các điểm thiêng liêng của
20
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Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng
Sau khi chứng ngộ Vô
thượng Bồ-đề tại tòa Kim Cang
dưới cội cây Bồ-đề, đức Phật đã
trải qua bảy tuần lễ yên tịnh tại
Thánh địa này để thể nghiệm
và thọ hưởng pháp lạc của Phật
quả; bảy tuần lễ ấy được tưởng
niệm qua những vị trí thiêng
liêng xung quanh tháp Đại Giác
và cây Bồ-đề. Địa điểm thiêng
đầu tiên được tưởng niệm bằng
ngôi tháp Animeslochana mà
chúng ta thấy ngày nay. Nhiều
học giả cho rằng tháp này
được xây để tưởng niệm nơi
đức Phật đã đứng trong tuần
lễ đầu tiên, Ngài nghiền ngẫm
giáo lý duyên khởi tính vô ngã
một cách thấu triệt theo chiều
thuận nghịch. Sang tuần thứ hai
đức Phật dành tất cả thời gian
để nhìn cây Bồ-đề với tất cả
lòng tri ân, vì cây đã che mưa
nắng, gió sương… trong suốt
thời gian Ngài tu tập. Cũng có
thuyết cho rằng tháp này được
xây để tưởng niệm nơi đức Phật
đã thuyết kinh Hoa Nghiêm cho
các bậc Bồ-tát trong ba tuần lễ
đầu tiên “Hoa Nghiêm tối sơ
tam thất nhựt”.
Theo lịch sử đức Phật thì
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tuần lễ thứ ba đức Phật đang
ở dưới cây Bồ-đề, một số chư
thiên nghi ngờ không biết Ngài
đã chứng đắc Phật quả chưa,
đọc được tư tưởng này của chư
thiên, đức Phật đã dùng thần
lực tạo ra một “Đường kinh
hành quí báu” (Ratana Camkamana) và Ngài đã đi thiền hành
trên con đường quí báu ấy.
Tuần lễ thứ tư, đức Phật tư
duy về Giáo pháp vi diệu (Abhidharma), lúc ấy toàn thân
Ngài rất thanh tịnh và tỏa ra
một vầng hào quang sáu màu:
xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và
một màu hòa lẫn của năm màu
ấy. Nơi này được tưởng niệm
bằng một ngôi đền nhỏ không
mái tên là Ratnagraha.
Tuần lễ thứ năm, đức Phật
ngồi dưới cội cây Ajapala để
hưởng thọ an lạc nội tâm của
Phật quả.
Tuần lễ thứ sáu đức Phật
thọ hưởng pháp lạc dưới cội
cây Mucalinda, trong tuần lễ
này trời bỗng mưa to, gió rất
lớn và sấm chớp vang dội, lúc
ấy mãng xà vương Mucalinda
xuất hiện dùng thân mình quấn
bảy vòng xung quanh thân của
đức Phật và dùng đầu làm thành
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chiếc lọng để che mưa, gió cho
Ngài. Nơi ấy ngày nay được
tưởng niệm bằng một hồ nước
rộng lớn và xinh đẹp, giữa hồ là
tượng đức Phật ngồi kiết già có
hình mãng xà vương quấn bảy
vòng quanh bảo tọa và vươn
cao đầu làm lọng che trên đầu
của tượng Phật, hồ này được
gọi tên là hồ Rồng Mucalinda.
Tuần lễ cuối cùng đức Phật
thọ hưởng sự an lạc của nội tâm
dưới cội cây Rajayatana; ngày
nay cây này và cây Ajapala
ở tuần lễ thứ năm cũng như
đường kinh hành báu ở tuần lễ
thứ 3 không xác định được vị
trí để tưởng niệm.
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Bên cạnh những vị trí thiêng
liêng ấy, Thánh tích Bồ-đề Đạo
tràng còn có bốn trụ đá của đại
đế Asoka, ba trụ nhỏ đứng trước
cổng của tháp Đại Giác và một
trụ lớn đứng gần hồ Rồng Mucalinda. Ngoài ra còn có rất
nhiều ngôi tháp nhỏ với nhiều
dạng kiến trúc, chạm khắc và
những vật liệu xây dựng cũng
rất đa dạng và phong phú.
Những ngôi tháp nhỏ này được
xây dựng bởi lòng kính ngưỡng
và tưởng niệm chí thành của
các vị vua, quan và những nhà
chiêm bái. Tất cả những công
trình kiến trúc ấy và cây Bồ-đề
tạo thành Thánh tích Bồ-đề Đạo
tràng vừa thiêng liêng cổ kính,
vừa hùng vĩ và thanh tịnh.
Bồ-đề Đạo tràng cũng từng
bước thăng trầm theo dòng
thịnh suy của Phật giáo Ấn Độ.
Sau khi đức Phật nhập Niếtbàn, Thánh tích Bồ-đề Đạo
tràng đã trải qua nhiều thế kỉ
đóng vai trò là một Thánh địa
thiêng liêng nhất của Phật giáo;
có lúc là trung tâm tu tập hưng
thịnh nhất, có khi bị tàn phá
một cách điêu linh để rồi chìm
vào quên lãng. Thế kỉ thứ XII,
dưới sự xâm lược của Hồi giáo
22
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cực đoan, Thánh tích này bị tàn
phá một cách nghiêm trọng,
Tăng, Ni, Phật tử cũng bị sát
hại một cách dã man… từ đó
trở đi Phật giáo gần như biến
mất khỏi quốc gia này và Bồ-đề
Đạo tràng gần như bị bỏ quên
trong dĩ vãng đến nỗi không
người viếng thăm và chăm sóc.
Do vậy, thời gian ấy Bồ-đề Đạo
tràng bị người Ấn giáo chiếm
lấy, và năm 1590 người Ấn
giáo đã xây một ngôi đền Hindu ngay trong khuôn viên của
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng và
sau đó họ chiếm lấy khu vực
này làm của riêng họ.
Cuối thế kỉ XIX, học giả
người Anh, ông Edwin Arnold,
tác giả của cuốn sách nổi tiếng
thế giới: Ánh Sáng Phương
Đông (The Light of Asia), cũng
phải đau lòng khi viếng thăm
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng và
ông đã bày tỏ điều này trên tạp
chí Daily Telegraph phát hành
ở Anh quốc: “Quả thật, Phật
giáo thế giới hầu như đã quên
đi Thánh địa này và chỉ biết đến
những trung tâm tín ngưỡng
như Mecca, Jerusalem của
những tôn giáo phương Đông.
Khi tôi lưu lại Bồ-đề Đạo tràng
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cách đây mấy năm, tôi thật sự
đau lòng khi thấy hàng ngàn di
sản cổ quí giá, hàng ngàn tảng
đá có khắc chữ Sanskrit nằm
ngổn ngang chồng đống quanh
đây”.
Trong giai đoạn này Bồ-đề
Đạo tràng đã được chư Tăng
Ni, cộng đồng Phật tử trên thế
giới quan tâm và quyết tâm đòi
lại Thánh tích này cho Phật
giáo. Dưới sự đóng góp và vận
động của chư Tăng, Phật tử,
giới báo chí và các nhà khảo
cổ như: Cunningham, R.L Mitra, Beglar, vua Mindan của
Miến Điện... đặc biệt là sự nỗ
lực của Ngài Dharmapala, Ngài
đã lập ra “Hội Đại Giác Ngộ”
(The Buddha Gaya Mahabodhi
Society) vào năm 1891. Cuộc
tranh đấu, vận động đòi trao
trả lại Thánh tích thiêng liêng
này kéo dài mãi đến năm 1952,
chính phủ Ấn Độ mới đồng ý
thành lập một Ban Quản trị để
điều hành, chăm sóc và bảo
quản Thánh tích Bồ-đề Đạo
tràng, Ban Quản trị này gồm có
8 người: bốn người là Phật tử
và bốn người là Ấn giáo.
Năm 1956, lễ kỉ niệm Phật
Đản lần thứ 2500 (Buddha Jay-
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anti) được tổ chức trên tầm vóc
của thế giới. Từ ấy đến nay,
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng
được phát triển nhanh chóng và
đã trở thành một trong những
Thánh tích thiêng liêng và
hưng thịnh nhất của Phật giáo.
Ngày nay, cộng đồng của Tăng,
Ni, Phật tử các nước liên tục
qui tụ về nơi Thánh tích thiêng
liêng này để tổ chức những lễ
hội đặc trưng truyền thống Phật
giáo của nước mình, đặc biệt là
nước Tây Tạng dưới sự chủ trì
của đức Đạt-lai Lạt-ma, nước
Srilanka, Myanmar, Nhật Bản,
v.v…
Ngày nay Thánh tích Bồđề Đạo tràng đã phát triển trở
thành một trong những trung
tâm Phật giáo lớn nhất thế giới.
Hàng năm, Thánh tích Bồ-đề
Đạo tràng mở lòng đón nhận
hàng nghìn Hòa thượng, Tăng
Ni, hàng vạn du khách và hàng
triệu người con Phật trở về
viếng thăm, chiêm bái và đảnh
lễ Thánh địa thiêng liêng này.
Thánh tích Bồ-đề Đạo tràng đã
được hồi sinh lại thời vàng son
của Phật giáo.
(còn nữa)
• Thích Trí Lộc
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vấn đề phân biệt
hay
không phân biệt

THIỆN
ÁC...
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ôi có một người huynh
đệ băn khoăn bởi một
vấn đề.
Đó là một đằng theo lời dạy
của Lục tổ Huệ Năng “không
nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì
là bản lai diện mục...?” tức là
không còn so sánh, phê phán,
nhị biên, để hòa mình, thâm
nhập với Chân như. Đằng khác
lại phải còn biết phải quấy để
hành thiện, cải ác, tức là còn
nhị biên.
Như vậy, người huynh đệ tự
hỏi: chánh kiến là hành thiện,
hay không thiện, không ác? Và
đi xa hơn một chút, thế nào là
định nghĩa đúng của chữ hành
thiện (vì có rất nhiều cạm bẫy
hiểu lầm: biết bao nhiêu kẻ
quá khích lại tưởng mình hành
thiện)?
Tôi có cảm tưởng rằng câu
hỏi đặt ra cũng là câu hỏi chung
của nhiều Phật tử, trong đó có
tôi. Nỗi băn khoăn, khắc khoải
đó hoàn toàn có căn cứ, và
không phải là dễ dàng giải đáp.
Chúng ta nhiều khi đứng ở
vào một tình thế khó xử, trước
hai thái độ chủ trương bởi đạo
Phật: một thái độ tạm gọi là
chính thống, có tính chất phổ
thông và mô phạm; và một thái
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độ phóng khoáng, dành cho
hạng “thượng căn”, và đặt nặng
vào trí tuệ. Nói một cách giản
lược, một bên lấy “diệt khổ” làm
cứu cánh, theo con đường vạch
ra bởi các bộ kinh (Nikāya) của
Phật giáo Nguyên thủy; một bên
lấy “tuệ giác” làm cứu cánh,
theo tinh thần Bát-nhã Ba-lamật (Prajñā-pāramitā) của Thiền
tông.
Nếu không phân biệt thiệnác, thì làm sao mà hành thiện?
Nhưng nếu phân biệt thiện-ác,
thì còn vướng mắc vào cái nhìn
thiển cận, méo mó, sai lạc của
nhị biên, còn chưa thấy được cái
Không của sự vật... Phải chăng
một bên hướng về tục đế, là sự
thật tương đối của cuộc đời, liên
quan tới cách xử thế giữa những
con người và với cả các sinh
vật, với thiên nhiên; và một bên
hướng về chân đế, là một sự thật
không thể nào diễn tả được, một
sự thật như như, sự thật trong sự
thật?
Thật ra, tôi có cảm tưởng đạo
Phật, trong căn bản, không phải
là một triết lý mô phạm, một hệ
thống luân lý, chỉ dạy cho con
người phải làm cái này, không
làm cái nọ, thiện như thế này,
ác như thế nọ. Giới là để giúp
định, định là để giúp tuệ. Tự
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giới không có nghĩa lý gì, chấp
chặt vào nó còn là một chướng
ngại cản trở việc tu hành (giới
cấm thủ).
Ngay cả hai từ “thiện” và
“ác” cũng không có trong đạo
Phật nguồn gốc, mà là những
chữ mượn tiếng Trung Hoa để
dịch hai từ Pāli “kuśala” và
“akuśala”. “Kuśala” gồm các
ý muốn gây nên nghiệp tốt
(kamma-cetana), đi cùng với 3
căn tốt là không tham (alobha),
không sân (adosa) và không si
(amoha). Ngược lại, “akuśala”
gồm các ý muốn gây nên nghiệp
xấu, đi cùng với 3 căn xấu là
tham (lobha), sân (dosa) và si
(moha). Như vậy thì những điều
“thiện ” là những nhân tốt đưa
tới những quả tốt, lìa phiền não,
diệt khổ đau, và những điều “bất
thiện” là những nhân xấu đưa
tới những quả xấu, phiền não,
khổ đau. “Thiện” hay “ác” là
tính chất của những gì đưa tới
hạnh phúc hay khổ đau. Con
người muốn chọn hạnh phúc
hay khổ đau chỉ cần hành thiện
hay hành ác. Do đó, một trong
những lời kinh quen thuộc nhất
đối với người Phật tử là “Không
làm các điều ác, Thành tựu mọi
việc lành, Giữ tâm ý thanh tịnh,
Ấy lời chư Phật dạy” (Kinh
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Pháp Cú, 183).
Mọi việc như vậy đã có vẻ
sáng sủa và giản dị.
Hỡi ôi, cuộc đời không đơn
giản, bởi vì chính con người
không đơn giản. Triết gia Pháp
Montaigne đã có câu: “Giữa
thiện và ác, chỉ có một nửa vòng
xoáy ốc”, tức là một đường tơ,
kẽ tóc. Có một số điều thiện hay
ác thật là phân minh, rõ ràng,
nhưng cũng có một số điều thiện
hay ác không rõ rệt chút nào,
tùy theo hoàn cảnh, xã hội mà
thay đổi trắng đen. Chẳng hạn
như khi nhìn thấy cảnh tượng
một con báo đuổi rượt một con
nai, thì chúng ta lấy làm thương
hại con nai và cầu mong cho
con nai chạy thoát khỏi. Ta có
thể lấy súng ra bắn con báo và
cứu con nai, và như vậy làm
việc thiện đối với con nai và
cả gia đình nó. Nhưng làm như
vậy cũng là làm việc ác đối với
con báo, bởi vì nó sẽ chết hoặc
bị thương và sẽ để đàn con nó
chết đói. Trong một cuộc chiến
tranh cũng vậy, đứng bên này
chiến tuyến là người anh em,
thiện hữu, bên kia chiến tuyến
là kẻ địch, ác đảng. Chỉ cần thay
đổi bên chiến tuyến, là thiện - ác
thay đổi và làm quay mũi súng.
Lại nữa, một việc thiện mình
26
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làm chắc gì đâu đã là một việc
thiện? Đó có thể là một việc thiện
đối với mình, nhưng không phải
việc thiện đối với người nhận.
Có thể một việc thiện ngày hôm
nay sẽ trở thành một điều ác
ngày mai, chỉ có thời gian mới
cho biết rõ.
Mình cũng phải tự hỏi rằng
làm việc thiện đó là cho mình
hay cho người? Nếu là để được
tiếng khen, được biết ơn, được
mát mẻ trong lòng hay để “lương
tâm bớt cù”, thì đó còn phải là
việc thiện hay không? Hành
thiện đúng ra thì phải theo tinh
thần “vô ngã ”, mà đã “vô ngã”
rồi, thì không còn người cho,
không còn người nhận, không
còn người hành thiện nữa.
Cuối cùng, thiện - ác cũng
là ở trong tâm của mình, chứ
không ở nơi đâu xa lạ. Trong
mình có Phật tính, nhưng cũng
có Ma tính. Chừng nào chưa
hiểu được điều đó thì mình vẫn
chưa hiểu mình (hãy nhớ câu
gnothi seauton của Socrate),
vẫn còn vật lộn với chính mình,
vẫn còn phân chia ra cái đầu và
cái bụng...
Alan W. Watts, trong cuốn
The Wisdom of Insecurity, có
nhấn mạnh vào điều đó. Con
người giống như con rắn mù

NGHIÊN CỨU

Ouroboros luôn luôn tìm cách
cắn chiếc đuôi của mình. Đó là
một vòng luẩn quẩn nó chỉ thoát
ra khỏi được khi sáng mắt ra,
và ý thức được một cách rõ rệt
rằng đầu và đuôi là một, thuộc
vào một cơ thể đồng nhất. Ảo
tưởng đầu và đuôi tách rời nhau,
là do chính cái đầu tạo nên. Khi
chúng ta dự kiến làm việc thiện,
mà không làm được, đó là tại vì
chúng ta tạo dựng nên ảo tưởng
“thiện”, ảo tưởng “tương lai”,
rốt cục chỉ là những vọng niệm
không hơn không kém. Mộng
mị về điều thiện cũng là mộng
mị, chứ chẳng cứ là phải mơ
tưởng tới điều bất thiện. Mong
cầu giác ngộ, giải thoát cũng là
vọng niệm, nghĩ đến việc phải
làm, nghĩ đến tương lai cũng
là vọng niệm (bạn hẳn còn nhớ
câu “vô trí, diệc vô đắc... vô sở
đắc cố... viễn ly điên đảo mộng
tưởng cứu cánh Niết-bàn” trong
Bát-nhã Tâm kinh).
Một trong những ám ảnh dai
dẳng của người hành giả là sự
an ninh. Chúng ta sợ sự bấp
bênh, nên muốn tìm một cái gì
vững chắc, một chiếc kim chỉ
nam, một bàn thạch để mà dựa
lên, bám víu vào đó. Nhưng
càng bám víu vào, lại càng cảm
thấy nó trơn tuột, càng chới với
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giữa dòng nước chảy xiết, càng
vùng vẫy lại càng cảm thấy
chìm xuống nhanh. Chỉ có cách
là bình tĩnh buông thả mình,
nương theo dòng nước, rồi mới
dần dần xáp lại bờ. Cuộc đời
vốn là vô thường, không có gì
là vững chắc, phải chịu là như
vậy. Nếu đợi cho biển cả lặng
im rồi mới nhổ neo, thì e rằng sẽ
không bao giờ rời bến.
Cứ luẩn quẩn tự hỏi phải làm
thế nào, phương pháp ra sao,
đi theo chiều hướng nào, con
đường nào... Theo pháp môn
nào, chùa nào, thầy nào... Tất cả
đều là trật lất!
Chỉ có một chuyện phải làm,
đó là ý thức và sống một cách
tỉnh thức phút giây hiện tại.
Không có bí quyết gì ngoài:
“Hãy sống! Hãy nhìn!” (Sois!
Regarde!)
A. Watts lấy một thí dụ: bạn
đang nghe một bản nhạc. Tôi
bỗng nhiên hỏi bạn: “Hiện giờ,
bạn là ai?” Định thần một lát,
bạn sẽ trả lời: “Tôi tên là... sanh
ngày... ngụ tại... làm nghề... một
vợ... con”. Nhưng câu trả lời này
trả lời về quá khứ, chứ không
phải về hiện tại của bạn. Lúc
nghe câu hỏi, bạn đang nghe
nhạc, thì câu trả lời phải là bản
nhạc. Bạn đang sống bản nhạc,
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thì đáng lẽ ra bạn phải trả lời
bằng cách hát lại cho tôi nghe
bản nhạc đó.
Giả dụ như tôi (TNP), tôi
hỏi bạn: “Hiện giờ bạn là ai?”
thì bạn chỉ cần trả lời bằng cách
tiếp tục đọc những dòng chữ
này, bởi vì bạn đang sống giữa
những dòng chữ này...
Những câu chuyện đối đáp
giữa các thiền sư và thiền sinh,
hay những hành động đập gậy
la hét, véo mũi véo tai, cũng chỉ
nhằm kéo hành giả trở về kinh
nghiệm sống hiện tại, tức là sự
thật duy nhất mỗi người có thể
chứng thực được.
“Không làm các điều ác,
Thành tựu mọi việc lành...”, lời
kinh Pháp cú vẫn còn vọng lại
trong tai của mỗi người Phật
tử. Và không phải chỉ riêng
trong đạo Phật, mà trong mọi
tôn giáo khác, trải qua mọi thời
đại, người ta luôn luôn kêu gọi
làm việc lành, tránh việc ác, yêu
thương lẫn nhau, xóa bỏ hận
thù, hướng về tương lai...
Nhưng mặc dù có cái văn
hóa “hướng thiện” phổ biến
đó, chúng ta có thể tự hỏi vì
sao lịch sử loài người đầy rẫy
những điều ác độc, những cuộc
chiến tranh, những vụ thảm sát,
máu chảy thành sông, xương
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chất thành núi, gây những đau
thương không thể nào tả xiết?
Vì sao trong xã hội luôn luôn
phải có luật pháp trừng trị và
đe răn? Vì sao, sau bao nhiêu
thiên niên kỷ phát triển của loài
người, với bao nhiêu thành quả
đáng kể về khoa học, kinh tế, xã
hội, thế giới chúng ta vẫn sống
trong những giờ phút tối tăm
của lịch sử, giữa nghèo đói và
bạo động, mà tác nhân chính
vẫn là con người?
Phải chăng là con người
không biết đâu là “thiện”, không
biết đâu là “ác”? Hay là biết đâu
là “thiện” nhưng không làm
được, biết đâu là “ác” nhưng
không tránh được?
Có lẽ cả hai câu trên đều
đúng: “thiện/ác” chưa chắc gì
đã phân biệt được dễ dàng, và là
một điều hết sức tương đối, như
chúng ta đã đề cập đến. Và dù
phân biệt được, lý trí con người
chưa chắc gì đã thắng được
những cái đam mê (passions),
mà trong đạo Phật thường gọi là
tam độc (tham, sân, si)...
Theo nhà triết học Mỹ Nagel, các lý thuyết đạo đức có
thể được phân chia ra làm 2 loại
khác biệt: một bên là những lý
thuyết “suy luận” (déductive),
hay “độc đoán” (autoritariste)
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dựa lên những tiên đề (axiomes
a priori) hoặc những điều tự nó
hiển nhiên (évidents en soi), về
tốt và xấu, điển hình là triết lý
của Kant. Trong đó cũng có triết
lý “vị lợi” (utilitaire), như của
Bentham: việc “thiện” là việc
làm lợi cho mình và cho người
khác, mang lại thú vui hay hạnh
phúc cho mình và cho người
khác. Bên kia là những lý thuyết
“qui nạp” (inductive), với sự
từ chối mọi tiền đề siêu hình
hoặc chủ thuyết. Chúng không
có tính chất ép buộc, xơ cứng,
mà ngược lại, cởi mở và có tính
chất tiến hóa (évolutive). Như
Spinoza, khi ông nói: “Chúng
ta không thể nào biết được một
cách chắc chắn cái gì tốt hay
xấu, nếu không thực sự hiểu
được sự vật...” Như vậy, chỉ có
trí tuệ mới giúp được con người
phân biệt tốt/xấu, thiện/ác.
Thí dụ như khi được biết
rằng con bọ ngựa (mantis religiosa) cái, ngay sau khi giao cấu
với con đực (bé nhỏ hơn nhiều),
giết ngay ông chồng mình và ăn
thịt nó một cách ngấu nghiến,
thì chúng ta lấy làm gớm ghiếc.
Nhưng khi hiểu rằng con bọ
ngựa cái làm như vậy là để
nuôi trứng của mình bằng chất
đạm cần thiết cho sự phát triển
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của chúng, thì chúng ta thấy rõ
rằng hành động tự nhiên của
con bọ ngựa cái chỉ nhằm bảo
tồn loài giống, chứ không có lý
do gì khác. Bọ ngựa cái không
“ác” vì tội “giết chồng”, mà bọ
ngựa đực cũng không là người
cha “gương mẫu”, tự “hy sinh”
cho đàn con của mình. Dù sao,
sau 6 tiếng đồng hồ giao cấu, nó
cũng kiệt lực và sớm muộn gì
cũng chết, vậy thì làm thức ăn
bổ béo cho vợ con nó thì cũng
là một điều tiện lợi, phù hợp với
nguyên lý tiết kiệm của thiên
nhiên!
Nhìn những gì xảy ra trong
thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy
không có “thiện” mà cũng không
có “ác”. Thiên nhiên không hiền
từ mà cũng không ác độc, không
thiên vị mà cũng không lãnh
đạm. Bởi vì nó không biết đạo
đức là gì, đạo đức chỉ là những
giá trị mà con người và xã hội
tự đặt ra cho mình. Trong thiên
nhiên, tất cả những gì xảy ra đều
là do sự “tất yếu” (nécessité),
bởi vì nếu không xảy ra như vậy
thì sẽ không có như vậy, như
vậy... do luật tiến hóa chung của
vũ trụ.
Khoa học cho chúng ta biết
rằng ngay trong cơ thể của các
sinh vật, trong các tế bào, đã có
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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một hiện tượng gọi là apoptose,
tức là sự chết có chương trình
(mort programmée) của các tế
bào, dường như mỗi tế bào sinh
ra đã mang trong mình một qui
định về sự hủy diệt của nó. Ngoài
sự qui định đó ra, còn nhiều sự
qui định khác nằm trong các
gien di truyền, là nền tảng của
các hormones và hệ thần kinh
có tác động quyết định trên tập
tính các động vật. Chẳng hạn
như con ong thợ, khi làm những
công việc như hút mật hoa mang
về tổ, hay xả mình quyết chiến
với những kẻ thù muốn xâm
nhập tổ ong để bảo vệ ong chúa,
thì nó không hề biết “thiện/ác”
là gì, không hề biết hành động
của mình là một hành động hy
sinh, quên mình vì tập thể. Nó
chỉ thể hiện cái bản năng, cái
“chương trình” mang trong các
gien của nó, và chương trình đó
chỉ nhằm một mục đích: bảo tồn
nòi giống. Con báo hay con rắn
cũng vậy, khi chúng vồ hay cắn
mồi, một con “nai vàng ngơ
ngác” hay một “cánh chim bay
về tổ ấm”, hành động đó cũng
chỉ nhằm bảo tồn sự sống, theo
qui định của thiên nhiên.
Chỉ có con người mới đặt ra
vấn đề “thiện/ác”, vì đã mất tự
nhiên và hồn nhiên...
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Trở về các triết lý đạo đức,
thì quan niệm của Socrate cũng
không khác gì mấy Spinoza,
khi ông cho rằng “không có kẻ
nào ác một cách cố tình” (nul
n’est méchant volontairement).
Hành động ác là do một lý do
bất thường nào đó thúc đẩy. Khi
hiểu được lý do đó, thì người ta
dễ thông cảm và tha thứ hơn. Và
nếu hiểu rõ được mình, người
và sự vật, thì người ta đã không
làm ác. Do đó triết lý sống phải
dựa lên trên sự hiểu biết. Mạnh
tử cũng quan niệm rằng “nhân
chi sơ tính bản thiện”, và Rousseau cho rằng chính xã hội làm
hư hỏng con người, làm mất cái
bản tính hồn nhiên hoang sơ của
nó.
Đạo Phật từ xưa đến nay vẫn
đặt nền tảng vào trí tuệ. Trong
những lời dạy của đức Phật
trong kinh điển Pāli, đức Phật
luôn luôn dùng lý luận và ẩn
dụ để dẫn mỗi đệ tử đi tới kết
luận của chính mình. Đạo đức
của đạo Phật không có tính chất
xơ cứng ép buộc, điển hình là
khi nói đến Bát Chánh đạo, đức
Phật không định nghĩa thế nào là
chánh, ngài để cho mỗi người tự
mình biết thế nào là chánh, thế
nào là bất chánh. Và kinh Kalama cũng là một trong những
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lời dạy căn bản của đức Phật:
hãy giữ tinh thần phê phán, hãy
giữ tự do suy tư của mình, đừng
đi theo lời đồn đãi, lời truyền
thống, lời dẫn giải của bất cứ ai,
hãy theo kinh nghiệm của chính
mình mà tiến bước, tự mình
thấy điều gì tốt thì theo, điều gì
xấu thì bỏ...
Mặc dầu đôi khi người ta
cảm tưởng trong Phật giáo có
những truyền thống cứng nhắc
(như giới luật, nghi lễ, hay thái
độ đối với phụ nữ trong Bát
Kỉnh Pháp), nhưng đó không
phải là điều cốt yếu trong đạo
Phật. Có hay không có những
truyền thống đó, cũng không
thay đổi gì trong sự phát triển
và cách áp dụng đạo Phật trong
đời sống hàng ngày. Theo tôi,
nếu phải xếp loại theo Nagel, thì
tôi sẽ đặt triết lý đạo đức Phật
giáo vào loại “qui nạp” (inductive), ngược lại với các tôn giáo
khác. Tức là không có tính chất
xơ cứng, giáo điều, bất di bất
dịch, mà sẵn sàng mở rộng cho
mọi phê bình, mọi tiến hóa. Đạo
Phật nguồn gốc đã như vậy rồi,
nhưng với tinh thần Bát-nhã của
Đại thừa, với sự phân biệt tục đế
và chân đế, với tánh Không vào
tinh thần Thiền tông thì điều đó
lại rõ ràng hơn nữa.

☸

Có lẽ đó cũng là một nơi gặp
gỡ giữa Phật giáo và khoa học.
Dĩ nhiên khoa học tự nó không
có đạo đức, nhưng các nhà khoa
học, các cộng đồng khoa học,
trong khi áp dụng sinh học vào
đời sống, nhiều khi gặp phải
những vấn đề đạo đức, và bắt
buộc phải giải quyết những vấn
đề này ngoài khuôn khổ của tôn
giáo. Thí dụ như những vấn đề
sinh đạo đức (bioéthique) đặt ra
trong cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ
21 này: ngừa thai, thụ thai trong
ống nghiệm, ghép bộ phận, kiến
tạo di truyền, sinh sản vô tính,
v.v... Những bước tiến của khoa
học - kỹ thuật, những đổi thay
của xã hội, bắt buộc các nhà
khoa học phải áp dụng một triết
lý đạo đức uyển chuyển, cởi mở,
với khả năng sửa đổi, phê bình,
và đặt lại vấn đề các tiêu chuẩn
đạo đức, để giải quyết những
vấn đề mới xuất hiện, với những
dữ kiện mới, trong một khung
cảnh văn hóa mới. Đó là cái mà
nhà thần kinh sinh học Pháp J.P.
Changeux gọi là “đạo đức từng
bước nhỏ” (éthique des petits
pas), một nền đạo đức không
thần khải, không siêu hình,
không lý thuyết, không cố định,
vì phải luôn luôn được xây dựng
từng bước một, để phù hợp với
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thực tế.
Siêu việt “thiện/ác” không
có nghĩa là coi “thiện/ác” như
nhau, là chủ trương thế nào cũng
được, và con người muốn làm gì
cũng được trong xã hội.
Trong một xã hội, một đoàn
thể, phải có những giá trị đạo
đức, những mốc, những tiêu
chuẩn để qui định những lề
luật cuộc sống. Những đèn đỏ,
những bảng stop để tránh những
va chạm, những đụng độ làm
mất hòa khí giữa nhau. Thiện và
ác là những giá trị đạo đức, cũng
như tiền bạc, hàng hóa là những
giá trị kinh tế đã được qui định
giữa những con người, không
thể thiếu sót được, tuy biết rằng
đó chỉ là những qui ước tương
đối và tạm bợ.
Siêu việt “thiện/ác ” là vượt
lên khỏi “thiện/ác”, không còn
bị vướng mắc, bận tâm về vấn đề
đó nữa, bởi vì việc thiện đã trở
thành tự nhiên rồi, khi đi đứng
nằm ngồi, từ thân khẩu ý sinh
ra đều là hành thiện, đều gây
nghiệp tốt, nghiệp lành. Những
người siêu việt được “thiện/ác”
như vậy - có thể gọi là đã giác
ngộ - quả là hiếm hoi, muôn
người chưa có một. Phải tu tâm
dưỡng tánh bao nhiêu năm trời
(hay bao nhiêu kiếp sống?) mới
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được như vậy. Nhưng tôi tin
rằng con người cũng có thể,
trong những giây phút nào đó,
siêu việt được “thiện/ác”. Nếu
sống thật trong hiện tại, một
cách hồn nhiên, giản dị, không
tiếc gì, cầu gì, lo gì, muốn gì...
Rốt cục, “thiện/ác ” cũng là ở
cái tâm của mình.
Trong truyện Kiều, Nguyễn
Du cũng tỏ ra là một người hiểu
sâu xa đạo Phật khi ông kết
luận: “Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ
tài” (Trần Trọng Kim giải thích
là cái tâm của nhà Phật bao hàm
thống nhất được cả ba phương
diện của đạo Nho là tam tài:
thiên, địa, nhân).
Đối với tôi, người Phật tử
vừa phải hướng thiện một cách
tự nhiên, trau dồi cái thiện tâm
và thiện cảm (empathie) của
mình đối với mọi người, mọi
sinh vật, vừa phải giữ một cái
nhìn sáng suốt, siêu việt thiện/
ác. Phải hiểu mình, hiểu người,
hiểu những qui luật của thiên
nhiên để đừng bị dằn vặt bởi
những mâu thuẫn nội tâm và
những vướng mắc do lối nhìn
nhị nguyên, xa rời thực tế và chỉ
cản trở sự tu học của mình.■
• Trịnh Nguyên Phước

THƠ

☸

Lau Trắng Chiêm Bao

Bếp lửa nhỏ mùa đông không đủ ấm
Trên lối về phong kín bởi mù sương
Em bước mãi trên triền non dốc đá
Giọng ân tình rủ rỉ bước điêu linh
Từ hồ hởi em đi về trầm mặc
Giữa đồng hoang lau trắng chiêm bao
Anh dạo ấy thấy mình lạc lõng
Bước chân buồn ngày tháng chênh vênh.

• Từ Niệm
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SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN
Tứ đế, thập nhị nhân duyên
Phật giáo bách khoa toàn thư,
Giáo nghĩa quyển
Hán ngữ: Lại Vĩnh Hải chủ biên
Việt dịch: Pháp Hiền cư sỹ

(tiếp theo)

Cầu bất đắc là chỉ cho cái
gì hay đối tượng rất yêu thích
nào đó mà chính bản thân mình
mong cầu tìm kiếm, song không
bao giờ sở hữu được, và niềm
mong cầu không được như vậy
lại chồng chất trong tâm thức
ta kéo theo các nỗi thống khổ
khôn cùng. “Này chư Hiền!
Cái trạng thái sinh mà ta nói,
nó là cái pháp sinh gắn chặt
vào chúng sinh, người ta muốn
cho khiến được không sinh,
thực ra điều này không thể lấy
ước muốn [tham dục] mà có
được... Trạng thái già, chết, sầu
ưu thương xót mà ta nói, nó là
cái pháp thương xót sầu ưu gắn
chặt vào chúng sinh. Người ta
muốn được cái không thương
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xót, điều này không thể lấy cái
muốn để mà có được... Này chư
Hiền! Thực ra, chúng sinh do tư
luyến mà phát sinh ái niệm, cái
niệm ấy chính chúng tạo ra vậy.
Nếu người ta tác khởi tư luyến
về sở hữu ái dục, muốn khiến
cho nó được trường cửu thường
hằng, không chuyển di, dời đổi,
điều này cũng không thể lấy cái
dục mà thành tựu được. Này chư
Hiền! Thế nên cầu bất đắc khổ
được thuyết ra như vậy”.(Sđd)
Qua tổng hợp đưa đến sự
thống khổ của cả thân và tâm
của chúng sinh như đã nêu,
ta có được mọi nguyên nhân
của chúng đều là do điều kiện
[duyên] thân tâm cháy rực của
chính nhân loại tạo ra. Phật giáo
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cho rằng sinh mệnh con người
được hợp thành bằng năm nhân
tố: sắc, thọ, tưởng, hành và
thức. “Ngũ ấm” hay “ngũ uẩn”
là tên gọi khác của năm loại
nhân tố này, chúng đã bao quát
hết thảy nhân tố tâm lý và sinh
lý, hết thảy hiện tượng vật chất
lẫn tinh thần. Ngũ ấm quá hưng
thịnh đưa đến dục vọng cho sinh
mệnh lẫn việc đeo bám đối với
sự vật, từ đó dẫn sinh bao loại
thống khổ trên mặt thân tâm
của nhân sinh. Hơn thế, y cứ
vào tình trạng biến thiên sinh
diệt của vạn hữu, ta kết luận
rằng, bản thân của cuộc tồn sinh
hoàn toàn bị sát-na sinh diệt chi
phối. Trong cách thiên biến vạn
hóa này, sự vô thường của sinh
mệnh, cho biết, trạng thái hưng
thịnh của ngũ ấm cũng là thống
khổ.
Ngoại trừ những loại thống
khổ vừa nêu, trong kinh điển
Phật giáo vẫn còn rất nhiều loại
khổ được phân theo tính chất
riêng của chúng cho từng khía
cạnh, chẳng hạn, trong Bồ-tát
tạng kinh đề cập đến 10 sự bức
bách khổ của chúng sinh, Hiển
dương thánh giáo kinh dạy có
55 khổ sự, và thậm chí Du-già
sư địa luận tuyên bố có đến 110
loại khổ, v.v...

Để chúng sinh có được nhận
thức sâu về nỗi khổ của mình và,
khiến chúng tỏ tường chân nghĩa
của Khổ đế, Phật giáo lại vạch
ra bốn loại hành tướng nữa, tức
là tướng vô thường, tướng thống
khổ, tướng không và tướng
vô ngã để tiến hành phân giải,
khiến cho người học dựa vào đó
thực hành thẩm nghiệm và nhờ
đó mới tiến lên nắm vững được
lý mầu của Tứ đế.
Thường là sở chỉ [cho] tính
chất thường trụ bất biến. Phật
giáo dạy rằng, tất cả sự vật thế
gian đều do nhân duyên hòa hợp
mà thành, đều y vào sự quan hệ
nhân duyên mà tồn tại. Do vậy,
khắc khắc giây giây đều ở trong
sinh diệt biến hóa, không bao
giờ có tính chất thường trụ bất
biến, vì thế, gọi là “vô thường”.
Mà, vô thường tức là khổ nên
lấy tướng vô thường làm một
trong bốn hành tướng của Khổ
đế.
Khổ là sở chỉ tính bức bách.
Thuyết minh cụ thể về khổ, đã
hiện hữu quá nhiều trong Phật
điển, như năm khổ, tám khổ,
v.v… Phật giáo cho rằng, nhận
thức được khổ là cực kỳ quan
trọng. Đây vừa là cơ sở nhận
thức chân lý Phật giáo, vừa là cơ
sở cho việc tiến hành tu học. Thế
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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nhưng, hành giả sau khi quán
sát thẩm nghiệm khổ tướng, tiến
lên một bước nữa thâm cứu diệu
lý Tứ đế và dần thấu hiểu những
gì được chư kinh giảng dạy. Do
vậy, trong hành tướng của Tứ
đế, chư kinh lại lập ra khổ tướng
để giảng rộng thêm.
Không, tức là chỉ cho “phi
hữu”, là chỉ cho “vô sở đắc” sự hiện hữu không thể nắm bắt
được. Phật giáo dạy rằng, cá thể
sinh mệnh của chúng sinh hữu
tình được năm uẩn cấu thành
quy cho cả tinh thần lẫn vật chất.
Tách rời khỏi năm uẩn này, thì
không có cái gì được gọi là bản
thân cá thể hữu tình. Ngũ uẩn
phân ly rồi thì sinh mệnh cũng
cáo chung. Trong vũ trụ, hiện
tượng của sinh mệnh cá thể hữu
tình nằm dưới tình trạng như vậy,
thậm chí tất cả sự vật cũng đều y
như thế. Mọi hiện tượng tâm-vật
lý đều do các loại điều kiện tập
hợp mà thành. Tách rời các mối
quan hệ có điều kiện hay nhân
duyên này, thì bản thân sự vật
cũng không tồn tại. Với nguyên
lý ấy, Phật giáo dạy rằng, sự tồn
tại của vạn hữu đều là hư giả bất
thật, đều do tên gọi được đặt ra
[giả danh], do thế mà nói rõ là
không tướng. Tuy nhiên, Phật
giáo nhấn mạnh rằng, không
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hoàn toàn không phải là không
có cái gì hết. Giả như, đơn giản
là, người nào cho rằng “không
là hoàn toàn không có một cái
gì hết”, thì người đó rớt vào
“không kiến” hay đi theo chủ
nghĩa hư vô. Phật giáo cho rằng
một nhận thức dưới dạng như
vậy là không chính xác, là “ác
thú không” [tức là đuổi theo học
thuyết phi nhân quả hoặc là bị
học thuyết phi nhân quả lôi kéo
vào đường ác], là một loại nhận
thức sai lầm thuộc về “ngoại
đạo”. Nhận thức chính xác phải
bắt đầu từ phương diện của pháp
nhân duyên, phải được liễu giải
và quán triệt chư pháp hư huyễn
bất thực, như huyễn, như mộng,
lại như bong bóng nước, bởi,
chúng do nhân duyên hòa hợp
mà sinh thành. Chỉ có nhận thức
bản chất sự vật đúng như vậy,
thì ta mới có thể trừ khử được
những quan kiến sai lầm, và rồi
đặt tư duy của mình trên những
gì đã được trí tuệ chính xác của
Phật giáo đòi hỏi.
Ngã, tức là chỉ cho cái chủ tể
duy nhất thường hằng của sinh
mệnh cá thể hữu tình. Phật giáo
dạy rằng, chúng sinh phàm phu
[ấu trĩ] cùng với những nhà lập
thuyết, thường cho cái “ngã”
là có thật [thực hữu] nên họ
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thường ôm giữ cái “ngã chấp”
như thế. Đương nhiên, Phật
giáo nói những nhận thức như
vậy đều non yếu và hư vọng. Có
thể thấy, “ngã” là cái hư huyễn
bất thực. Suy rộng ra, không chỉ
có cá thể hữu tình là như vậy,
mà ngay cả sự vật hữu tình với
lại phi tình, cả đến cái được gọi
là nhất thiết pháp, cũng đều y
như thế. Phân tích đến tận bản
chất của tất cả, tất cả đều hư
huyễn bất thực, cơ bản là chẳng
có cái tự ngã tồn tại nào mang
tính chất duy nhất thường hằng.
Do vậy, Phật giáo dạy, nhất thiết
pháp đều “vô ngã”. Cá thể hữu
tình toàn do nhân duyên hòa
hợp mà thành, vậy thì cái “ngã’
cho là duy nhất thường hằng đó
còn tồn tại ở nơi đâu nữa chứ?
Du-già sư địa luận, quyển 34
nói: “Cái mà những hành và
tự tướng của chúng có được,
tương ưng cùng tướng khổ với
lại tướng vô thường. Bởi vì
chúng dựa vào duyên mà sinh,
nên chẳng được tự tại. Vì không
tự tại, nên [chúng] chẳng phải
là ngã. Tên gọi này đặt cho cái
hành không tự tại. Vậy, chúng
sinh không có cái hành nào là
Ngã cả - nhân vô ngã hành”.
Bốn loại hành tướng của Khổ
đế nói lên rằng vì sao mà bốn

phạm trù liễu giải về khổ được
phát khởi. Phật giáo cho là bốn
tính chất vô thường, khổ, không,
vô ngã vốn đã bao hàm trong
Khổ đế rồi, và chúng được cho
thấy bằng quả báo hữu lậu. Hành
giả tu tập Khổ đế, tất nhiên phải
tư duy quán sát về sự hoạt động
này của chúng [Khổ đế tứ loại
hành tướng], mà quán pháp khổ
đau như thế là nhằm đối trị phàm
phu so với thế giới và sinh mệnh
tác khởi thành bốn loại tư kiến
điên đảo hư vọng về thường,
lạc, ngã, tịnh. Căn cứ vào lý giải
của Du-già sư địa luận, trong
bốn hành tướng của Khổ đế,
tướng vô thường đầu tiên [được
hành giả quán sát] là để đối trị
với sự kiến giải sai lầm về tất cả
sự vật thế giới được phàm phu
chấp là “thường”; tướng khổ
thứ hai là để đối trị kiến giải si
lầm của hàng phàm phu chấp sự
vật, thế giới là “lạc” là “tịnh”;
tướng không thứ ba và tướng vô
ngã thứ tư là nhằm đối trị kiến
giải sai lầm của phàm phu chấp
có cái “ngã” hay cái “tôi” thực
hữu.
Tập đế
“Tập đế” chỉ cho nguyên
nhân và nguồn gốc dẫn khởi khổ
đau. Tập có nghĩa là triệu tập
hay chiêu vời, có đủ khả năng
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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dẫn đến tác dụng chiêu cảm một
cách toàn diện các quả khổ khởi
lên cùng một thời điểm. Phật
giáo cho rằng, sự hoạt động của
thân và tâm tương ưng chính
xác với sự kết nghiệp, và hiển
nhiên sự kết nghiệp này sẽ đưa
đến quả khổ sinh tử của tương
lai hay đời sau. Do vậy, trạng
huống ấy được mệnh danh là
“Tập”. Đế có nghĩa là đúng như
thật, không hư dối. Tất cả hoạt
động hữu vi gây phiền não hay
nghiệp ngu si phiền lụy đều đưa
đến cái khổ quả của ba đường
sinh tử đúng như thật không hư
dối, do vậy, trạng huống này
được mệnh danh là Tập đế. Nói
một cách nôm na, Tập đế cũng
chính là nguyên nhân và nguồn
gốc dẫn sinh các loại thống khổ.
Loại khổ đau này bao hàm nhiều
dạng, được chúng sinh lãnh thọ
trên cả hai mặt tâm lý lẫn sinh
lý. Phật giáo cho rằng, nhân sinh
tràn ngập khổ đau mà nguyên
nhân và nguồn gốc đưa đến tình
trạng này chính là phiền não và
“nghiệp”, chúng luôn gắn liền
với con người. Phiền não, được
Phật giáo dạy, hoàn toàn không
giống như ý nghĩa phiền não mà
ta thường hay nói. Phật giáo dạy
phiền não là cái hay gây nhiễu
loạn thân tâm của chúng sinh,
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khiến cho thân tâm ta mất đi an
tịnh, từ đó khiến cho ta khổ não,
ngu si. Do đó, Phật giáo còn
gọi “phiền não” là “hoặc”. Có
rất nhiều chủng loại phiền não,
có thể chia thành sáu loại mà ta
thường gặp nhất: Tham, sân, si,
mạn, nghi, ác kiến. “Nghiệp”,
có nghĩa là “tạo tác”, gốc chữ
Phạn, Hoa dịch âm là “yết-ma”,
giảng rộng ra là sự hoạt động
toàn diện thân và tâm của chúng
sinh. “Nghiệp” có thể phân
thành hai dạng: nghiệp hữu lậu,
và nghiệp vô lậu. Nghiệp hữu
lậu chỉ cho hoạt động của tất cả
thân và tâm chúng sinh dẫn đến
sự cảm triệu quả báo hữu lậu.
Nghiệp, nói theo cách thông
thường, phần nhiều là chỉ cho
hình thái duy nhất này. Nói đến
“nghiệp vô lậu”, đây là chủng
loại được chỉ cho những ai mưu
tìm giải thoát, tức là những hoạt
động thực tiễn mang tính chất
tôn giáo mà những người Phật
tử tu hành với thành quả sau
rốt là giải thoát. Nghiệp, nếu là
nghiệp hữu lậu, nó tương ưng với
phiền não. Có nhiều chủng loại
nghiệp, nói chung, có thể chia
thành ba phạm trù: thân nghiệp,
khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân
nghiệp, thường chỉ cho các lãnh
vực hành động liên quan đến bản
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thân của nhân loại hay chúng
sinh. Ngữ nghiệp, hay nói khác
hơn là khẩu nghiệp, chỉ cho lãnh
vực ngữ ngôn của chúng sinh.
Và, ý nghiệp chỉ cho lãnh vực tư
tưởng của con người. Ngoài ra,
còn có rất nhiều hình thái khác
nữa của nghiệp, chẳng hạn, tư
nghiệp, tư dĩ nghiệp1, ác nghiệp,
v.v… Phật giáo cho rằng, kết quả
hoạt động về ngữ ngôn, hành vi
và ý thức tư duy của chúng sinh,
phần nhiều khiến cho người ta
sinh ra phiền não và dục vọng,
từ đó dẫn sinh sự thống khổ cho
chúng sinh. Hơn nữa, có sự sai
biệt giữa nghiệp thiện ác, thế
nhưng cả hai vẫn sẽ được người
ta chắc chắn nhận lãnh báo ứng,
do thế, nghiệp được xem như là
một trong những nguyên nhân
cơ bản đưa nhân sinh vào đau
khổ [hoặc ngược lại].
Khi quan sát Tập đế, ta cũng
thấy có bốn loại hành tướng hay
bốn loại tính chất đặc thù, tức
là nhân tướng [tính chất thuộc
về nguyên nhân], tập tướng
[tính chất tụ tập, chiêu vời],
sinh tướng [tính chất phát sinh],
duyên tướng [tính chất tương
quan, liên kết hay tạo điều
kiện].
Nghiệp hữu lậu sở hữu của
Tập đế chiêu vời nguyên nhân

các loại quả khổ, giống như là
hột giống hay năng lượng, một
ngày kia có điều kiện sẽ sinh
sôi nẩy nở, đâm chồi mọc rễ,
lớn thành lúa mạ, sẽ có tác dụng
thành hình. Chủng tử này chính
là nhân sinh ra mầm non. Cũng
vậy, “Tập” là nhân của các quả
khổ hữu lậu, đấy là nhân tướng,
là nghiệp hữu lậu vậy.
Chúng sinh hữu tình tạo nên
môi trường phát sinh bao loại
nghiệp lực, tiềm năng này, chiêu
cảm tư cách và diện mạo đúng
như đồng chủng hữu tình. Thí
như, bao loại nghiệp lực được
chúng sinh tạo tác mang đặc tính
thuộc về chúng sinh, thì cái sức
mạnh của hành vi này sẽ chiêu
vời họ vào nhân đạo, khiến cho
họ trở lại làm người, chẳng cần
biết kiếp trước là gì, miễn là
hiện hành làm người, cái thân
tướng trưởng thành của họ có
những đặc điểm tương đồng với
người. Việc đưa đến đặc tính
như vậy, chính là tập tướng của
chư nghiệp Tập đế.
Bản thân của nghiệp lực có
được lực lượng toàn năng, nó
khiến cho sản sinh ở bên trong
sự sai biệt đa dạng của các loại
cá thể chúng sinh hữu tình. Một
vài sự sai biệt này sẽ quyết định
phương hướng luân chuyển
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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của đời vị lai, quyết định đưa
họ chuyển sinh vào trong năm
khuynh hướng của ba cõi [tam
giới ngũ thú], và sáu nẻo luân
hồi. Do vậy, sức mạnh của các
nghiệp tập đế làm nhân cho
chúng sinh luân chuyển, đấy là
sinh tướng.
Chúng sinh hữu tình do tác
dụng của phiền não và nghiệp
mà luân chuyển trong sinh tử,
chúng sinh hữu tình do tính
chất bất đồng của phiền não và
nghiệp mà chuyển sinh luân hồi
với những tướng trạng sai biệt,
nghiệp phiền não này đóng vai
trò tác duyên cho chúng sinh
luân chuyển, đấy là duyên tướng
vậy.
Chư hành giả Phật giáo do tu
hành quán sát Tập đế mà chứng
đắc bốn tính chất: nhân, tập,
sinh và duyên chính là để đối
trị với những quan điểm sai lầm
về thường, lạc, ngã, tịnh - quan
điểm lầm lạc này khiến cho
nhiều loại tham ái phát sinh.
(còn nữa)
(1) Tư dĩ nghiệp: Trong những
nghiệp, chúng được người ta phân
đều ra: Tư nghiệp chỉ cho hoạt
động của ý chí, chỉ có trong ý chí
hoặc thành hình trong tư niệm mà
thôi, chứ chưa thực hiện hay hiện
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hành. Tư dĩ nghiệp, nghiệp này đã
được thực hiện qua thân và khẩu.
Bất luật nghi biểu nghiệp, biểu
hiện hoàn toàn do quán tính, nên
quyết đoán một cách mãnh liệt; do
quán tính nên được gọi là nghiệp
hoàn thành nhưng không chủ tâm.
Phi luật nghi phi bất luật nghi biểu
nghiệp, nghiệp này không lộ rõ nét
trong ứng xử, tùy thời tùy nơi mà
có thiện có ác, vì vậy mà được gọi
là không lộ ra cũng không hoàn
thành. Cũng có những nghiệp mà
hoàn toàn không do cố ý nhưng
không thực hiện chúng, có những
nghiệp mà sự chú ý được loại bỏ,
nhưng lại thực hiện; những nghiệp
khác mà sự chú tâm và biểu lộ bị
phủ định, và cuối cùng, có những
nghiệp mà người ta cố ý và cố ý
thực hiện. Hơn thế, còn có những
nghiệp được số đông lãnh thọ, tức
là cộng nghiệp và những nghiệp
chỉ một cá nhân thọ dụng mà thôi,
tức biệt nghiệp. (Parmi les karma,
on distingue également ceux qui
sont accomplis intentionnellement, ce qui sont projétes mais non
accompli, ceux qui sont accomplis
mais involontairement, et ceux qui
ne sont ni projetés ni accomplis.
Il y a aussi des actes ‘karma’ dont
l’intention est positive ... par un
seul individu), (DALAI LAMA / Le
sens de la vie). N.D.
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“Vai trò Phật giáo trong thế giới phẳng”
Nghĩ Về Tư Duy Mới
Trong Quản Lý Doanh Nghiệp
Lời người viết:
Bạn có thể ngồi tại Việt Nam
mà vẫn book khách sạn Hilton
ở Kuala Lumpur cho chuyến đi
Mã Lai sắp tới của bạn. Bạn có
thể đặt mua máy tính của HP
nhưng hàng sẽ được giao từ Ấn
Độ. Tất cả mọi giao dịch thương
mại giờ đây trở nên đơn giản
và nhanh chóng như thể tất cả
mọi thứ đều được kết nối trên
những siêu xa lộ. Thế giới trở
nên phẳng vì các rào cản hầu
như không còn, thậm chí các dị
biệt về văn hóa hay địa lý cũng
xếp qua một bên khi mà người

ta đang sống trong thời đại toàn
cầu hóa 3.0, khi mà một đứa trẻ
ở Karachi có thể thưởng thức
nhạc Rolling Stones qua Ipod
và khi mà những người muốn
bảo tồn văn hóa truyền thống
đang phải suy nghĩ cách hạn
chế cuộc xâm lăng của lối sống
hiện đại, cụ thể là Mỹ qua phim
ảnh sách báo và nhất là một
phương tiện hầu như không
cản nổi: internet.
Tất cả đã được Thomas L.
Friedman, tác giả của “Chiếc
Lexus và cây Olive” đề cập đến
trong tác phẩm mới nhất của
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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ông, phát hành vào tháng 4, có
bổ sung thêm 100 trang thông
tin mới: “The world is at: A
brief history of the twenty-rst
century” (Thế giới phẳng: Tóm
tắt lịch sử thế giới thế kỷ 21).
Điều đáng ngạc nhiên là tác
phẩm mang tính chiêm nghiệm
và bình luận dày 608 trang này
vẫn là best seller trong suốt
những tháng qua. Cuốn sách
đã làm dấy lên rất nhiều tranh
luận xoay quanh quan điểm
của Friedman: thế giới đã thật
sự phẳng chưa? Trong thế giới
đã hoặc sắp phẳng ấy, vai trò
của Phật giáo nằm ở đâu trong
sự hòa trộn giữa những hệ tư
tưởng đầy dị biệt đang cố chan
hòa, tan lẫn vào nhau?
Quá trình làm phẳng thế giới
Theo tác giả, thế giới trải
qua ba kỷ nguyên toàn cầu
hóa. Kỷ nguyên thứ nhất kéo
dài từ năm 1492 khi Colombus
giương buồm mở ra sự giao
thương giữa thế giới cũ và thế
giới mới cho đến khoảng năm
1800. Thời kỳ này tác giả gọi là
toàn cầu hóa 1.0.
Kỷ nguyên lớn thứ hai: Toàn
cầu hóa 2.0 kéo dài từ năm
1800 đến 2000, bị gián đoạn
bởi cuộc Đại khủng hoảng và
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hai cuộc chiến tranh thế giới.
Tác nhân then chốt của sự thay
đổi, động lực thúc đẩy hội nhập
là các công ty đa quốc gia. Thời
kỳ này chứng kiến sự ra đời và
trưởng thành của nền kinh tế
toàn cầu. Nhưng tác giả cho
rằng vào năm 2000, chúng ta
đã bước sang một kỷ nguyên
hoàn toàn mới: Toàn cầu hóa
3.0 (TCH). Trong khi động lực
của Toàn cầu hóa 1.0 là các
quốc gia, 2.0 là các công ty
thì động lực của 3.0 mang tính
độc nhất: cho phép các cá nhân
cộng tác và cạnh tranh trên thị
trường toàn cầu. Hệ thống thế
giới phẳng là sản phẩm của sự
hội tụ giữa máy tính cá nhân,
cáp quang, và phần mềm xử lý
công việc, cho phép các cá nhân
trên khắp thế giới cùng truy cập
cơ sở dữ liệu số, bất kể từ nơi
đâu. Và điều cần lưu ý là TCH
3.0 tạo điều kiện cho rất nhiều
người thuộc mọi màu da đều
có thể tham gia. Nhân viên kế
toán của một Công ty Ấn Độ có
thể làm thuê công việc kế toán
cho bất kỳ công ty nào ở Mỹ.
Nếu năm 2003 chỉ có 25.000 tờ
khai thuế ở Mỹ được làm ở Ấn
thì năm 2005 con số trên đã là
400.000.
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Mười nhân tố làm phẳng
thế giới
Tác giả phân tích 10 nhân tố
làm phẳng thế giới. Tóm tắt là:
1. Kỷ nguyên sáng tạo mới
Khi các bức tường sụp đổ,
phần mềm Windows lên ngôi:
Tác giả muốn nói đến bức
tường Berlin bị phá bỏ ngày
9 tháng 11, 1989. Bức tường
ngăn đôi không chỉ trong lòng
nước Đức mà ngăn đôi cả hai
ý thức hệ: tư bản và cộng sản.
Khi nó được phá bỏ có nghĩa
là chúng ta có thể kết nối được
toàn thế giới, cùng chia sẻ “tiện
nghi của máy nghe nhạc số
Apple và khai thác phần mềm
Windows”.
2. Kỷ nguyên kết nối mới:
Mạng Web xuất hiện và
Netscape bán cổ phiếu đợt đầu
cho công chúng.
Đó là ngày 8 tháng 9, 1995,
khi người ta “chuyển từ hệ thống
vi tính dựa trên máy tính sang hệ
thống dựa trên internet.” Việc
tạo ra World wide web (WWW)
cho phép các cá nhân thiết lập
các địa chỉ web về thương mại,
tin tức và tất cả các hình thức
lưu trữ và phổ biến dữ liệu, thúc
đẩy cuộc cách mạng làm phẳng
thế giới tiến về phía trước.

☸

3. Phần mềm xử lý công
việc
Những hệ thống phần mềm
xử lý công việc cho phép bạn
tạo những văn phòng ảo trên
toàn cầu - không bị hạn chế bởi
biên giới của văn phòng hoặc
quốc gia và chúng ta làm việc
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong
tuần và 365 ngày một năm.
4. Tải lên mạng: tăng cường
sức mạnh các cộng đồng
Đây là một nhân tố làm
phẳng to lớn bởi vì việc tải lên
mạng đáp ứng được nguyện
vọng sâu xa của các cá nhân
tham gia và muốn những người
khác nghe thấy ý kiến của
mình. Hoạt động video game
ở Mỹ hàng năm tăng 34%. Ở
một số quốc gia, người ta phải
lưu ý sự say mê của giới trẻ về
việc này.
5. Thuê làm bên ngoài (Outsourcing)
Xuất phát từ sự cố Y2K, Mỹ
và Ấn Độ bắt tay với nhau, và
mối quan hệ này là một nhân
tố làm phẳng. Sau đó, người
ta đổ xô tìm kiếm trí tuệ của
người Ấn Độ để thực hiện việc
lập trình. Nó cho thấy khả năng
cộng tác của Ấn với các công
ty phương Tây và sự phụ thuộc
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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lẫn nhau.
6. Chuyển sản xuất ra nước
ngoài (Offshoring)
Khi Trung Quốc gia nhập
WTO, cả họ và phần còn lại
đều phải chạy ngày càng nhanh
hơn. Nếu như Ấn Độ khiến cho
người ta chú ý đến outsourcing
(thuê làm bên ngoài) thì Trung
Quốc khiến người ta quan tâm
đến offshoring (chuyển sản xuất
ra nước ngoài). Tác giả đưa
một ví dụ là người ta không chỉ
nhắm đến Trung Quốc để bán
1 tỷ đôi vớ mà muốn dựa vào
nguồn nhân công dồi dào giá
rẻ của họ để sản xuất hàng của
mình và bán cho cả thế giới 6
tỷ đôi vớ.
7. Chuỗi cửa hàng cung cấp
Tác giả đưa hệ thống siêu thị
Wal Mart với việc vận chuyển
2,3 tỷ kiện hàng/năm qua chuỗi
cửa hàng cung cấp của mình
làm ví dụ tiêu biểu nhất cho
việc làm phẳng thế giới. Vì khi
đó một công ty có khả năng
mua những sản phẩm tốt nhất
với giá hạ nhất để cung ứng mà
không cần phải sản xuất.
8. Thuê các công ty liên kết
làm (Insourcing)
Bằng minh chứng là hãng
UPS, một công ty chuyên giao
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nhận hàng, không chỉ đơn thuần
chuyển phát các gói hàng mà
còn làm công tác hậu cần, đồng
bộ hóa chuỗi cung toàn cầu cho
các công ty. Ví dụ như họ có
thể tự sửa chữa những máy tính
hỏng hóc của hãng khác và giao
lại cho khách hàng mà không
cần phải giao đi chuyển lại, vừa
mất thời gian và tốn kém.
9. Cung cấp thông tin trên
các trang Google, Yahoo và
MSN
Đây là những công cụ tìm
kiếm siêu mạnh. Các chương
trình này san bằng thông tinkhông có ranh giới về giai cấp,
trình độ. Có người còn cho rằng
Google là Thượng đế không
dây…
10. Các nhân tố xúc tác:
tính chất số, di động, cá nhân
và ảo
Việc hợp tác qua các dữ liệu
số hóa trở nên rẻ và tiện lợi
như đàm thoại qua cổng internet hay VoIP. Cũng phải kể đến
các công nghệ và thiết bị không
dây.
Nói như Robert Wright thì
Friedman đã “vạch ra nguyên
nhân và cách thức toàn cầu hóa
đang bùng nổ với tốc độ ghê
gớm cũng như giải mã những
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thế giới phẳng một cách rất tài
tình khiến độc giả hiểu được
những biến động khôn lường
đang diễn ra trước mắt họ”.
Quả đất vẫn tròn
Nếu những biến động ấy làm
cho nhân loại gắn kết với nhau
nhiều hơn thì câu thơ Xuân
Diệu:
Trái đất ba phần tư nước mắt
Trôi như hạt lệ giữa không
trung.

Cũng như lời của Phật “nước
mắt chúng sinh còn nhiều hơn
nước của các đại dương cộng
lại” đã trở thành quá khứ.
Có thật nhân loại may mắn
thế không? Sự thực thì nhiều
nhà kinh tế, bình luận lại chỉ
xem Friedman như một người
theo trường phái vị lai. Vì sao?
Vì theo họ, “chỉ cần đọc kỹ
các con số thống kê thì ta thấy
khó mà đi đến kết luận rằng
các khác biệt về văn hóa, hành
chính, địa lý, kinh tế giữa các
nước đều đã trở thành quá khứ
hoặc sắp trở thành như thế”
(Giáo sư Ghemawat, trong The
Economic Times).
Ta có thể nêu ra vài ví dụ gần
đây như trường hợp Wal-Mart
mà tác giả rất tự hào về sự hiện
diện toàn cầu đã phải rút lui

☸

khỏi thị trường Hàn Quốc sau
khi thua lỗ đến 10 triệu USD và
gần nhất là việc bán toàn bộ hệ
thống cửa hàng cho Métro tại
Đức do không thể thích nghi
với môi trường kinh doanh ở
đây. Hay như eBay phải mua
liên tục các đối thủ của mình
khi muốn thâm nhập thị trường
nào đó.
Ngay chính bản thân tác
giả trong phần nhận định ở
chương 12 trong tác phẩm của
mình cũng nêu lên những trở
lực, những lằn ranh còn tồn tại
giữa thế giới phẳng và không
phẳng chưa xóa được mà tác
giả gọi đó là lằn ranh của hy
vọng, hay nói cách khác giữa
những nhóm người đang phải
sống trong tuyệt vọng và những
nhóm thuộc tầng lớp trung lưu
là nhóm người mà tác giả cho
là nền tảng của một xã hội ổn
định. Những nhóm tuyệt vọng
theo tác giả gồm ba loại: Nhóm
quá ốm yếu, nhóm quá ít quyền,
nhóm quá bực tức.
Nhóm quá ốm yếu bao gồm
những người đang sống trong
tình trạng dịch bệnh, hoặc là
HIV-AIDS, sốt rét, lao phổi,
bại liệt, thiếu những phương
tiện vệ sinh và y tế tối thiểu.
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Nói như Bill Gates “Nếu một
đứa trẻ không được ăn no, nó
sẽ chẳng thèm đụng đến máy
tính”.
Nhóm quá ít quyền bao gồm
hàng trăm triệu người đang
sống ở nông thôn các nước đang
hoặc chậm phát triển, đặc biệt
là Ấn Độ, Trung Quốc và thậm
chí cả ở Đông Âu. Những con
người ở đó không nói: “Dừng
đoàn tàu toàn cầu hóa lại,
chúng tôi muốn xuống”, mà nói
“Dừng đoàn tàu toàn cầu hóa
lại, chúng tôi muốn lên, nhưng
ai đó phải giúp chúng tôi làm
cái bậc lên xuống tốt hơn”.
Tình trạng tham nhũng mục
ruỗng của các chính quyền địa
phương cũng là nguyên nhân
khiến người ta không thể tiếp
cận thế giới phẳng.
Nhóm quá bực tức gồm những
lực lượng chống phẳng hóa trong
đó phải kể đến những kẻ khủng
bố trong tổ chức Al-Qaeda và
những nhóm khác trong thế
giới Hồi giáo. Sự kiện đánh sập
tòa Tháp Đôi ngày 11 tháng 9
là những gì mà tác giả cho rằng
nghịch lại với sự kiện 9 tháng
11 khi bức tường Berlin sụp đổ.
Những kẻ cực đoan đã tấn công
vào những yếu tố đang giúp xã
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hội có được sự cởi mở, sáng tạo
và phẳng hóa. Đó là lòng tin.
Tác giả đã ghi nhận: “Không
có lòng tin, thì không có xã hội
mở, bởi vì không có đủ cảnh
sát để trông coi tất cả những
chỗ được mở ra trong xã hội
này. Không có lòng tin thì cũng
chẳng có thế giới phẳng…”
Những con số thống kê cũng chỉ
ra điều đó khi ở khu vực Ả Rập
chỉ có 18 máy tính cho 1000
người trong khi con số trung
bình của thế giới là 78 và chỉ
có 1.6% người Ả Rập tiếp cận
được với mạng internet. Chính
sự tiến thoái lưỡng nan của
những người Hồi giáo: hoặc
phải từ bỏ những giáo điều
thiêng liêng của mình vì họ tin
vào quyền thừa kế học thuyết
họ đang sở hữu như là di chúc
cuối cùng của Chúa, hoặc bị tụt
lại trong những tiến bộ khoa
học kỹ thuật đã khiến họ nổi
điên và cảm thấy tủi nhục. Đó
là mấu chốt của vấn đề. Tác giả
cho rằng “chủ nghĩa khủng bố
không sinh ra từ sự nghèo nàn
về tiền bạc. Nó sinh ra từ sự
nghèo nàn về phẩm giá”.
Phật giáo đóng vai trò gì
trong thế giới vừa phẳng vừa
tròn ấy?
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Chúng ta đứng trước những
mâu thuẫn của thời đại khi mạng
lưới internet đã len vào từng gia
đình mở rộng tầm nhìn, nhưng
cũng mang lại những bất an. Khi
bất an, con người phải tìm đến
tôn giáo như một chỗ dựa tinh
thần, đem lại sự bình an. Nhưng
đến lượt tôn giáo lại không đáp
ứng được nhu cầu tinh thần mà
người ta mong muốn vì đường
lối cũ không còn thích ứng với
thời đại mới, nói theo Friedman
thì “họ muốn quay trở về với
sự hoàn hảo của thế kỷ thứ VII
nhưng vẫn thống trị thế kỷ XXI
(?)”. Các vị lãnh đạo tôn giáo
lại hướng hoạt động về củng
cố giáo quyền hơn là phục vụ
nhân sinh.
Muốn xây dựng một thế giới
“an bình và hợp tác”, trước hết
phải giúp con người không bị
tha hóa theo hình tướng, xơ
cứng về mặt tâm hồn khi mọi
quan hệ đều thương mại hóa,
điện toán hóa, số hóa…, để
rồi đánh mất chính mình trong
cuộc sống. Sau nữa, phải gầy
dựng lại niềm tin tôn giáo mà
khi mất đi thì người ta đã trở
thành kẻ ác cụ thể qua những
vụ khủng bố đã, đang và có thể
xảy ra khắp nơi, cướp đi sinh

☸

mạng của bất kỳ ai, bất cứ lúc
nào.Về điểm này hãy nghe nhà
bác học Albert Einstein nhận
định:
“Tôn giáo tương lai sẽ là
một tôn giáo chung cho cả vũ
trụ, tôn giáo này phải vượt trên
một Thượng đế cá thể và tránh
những giáo điều cùng lý thuyết.
Bao gồm cả thiên nhiên và tinh
thần, nó phải được dựa trên
cơ sở một tôn giáo mang tính
thực nghiệm về mọi sự vật, cả
tự nhiên và tinh thần trong sự
hợp nhất viên mãn. Đạo Phật
đáp ứng được những điều mô
tả trên”.
… Nói theo Einstein, “Phật
giáo là chiếc cầu nối liền tôn
giáo và những tư tưởng khoa
học”, nhưng theo Mật Nghiêm
trong “Triển vọng về sự phát
triển của Đạo Phật trên thế
giới vào thế kỷ 21” thì “Phật
giáo là cây cầu bắc ngang giữa
chợ đời, để đưa tất cả chúng
sanh qua con sông phiền não,
khổ đau sang bên bờ hạnh phúc
và an lạc”. Vì theo ông, Phật
giáo đã có bốn cống hiến cho
nhân loại và theo ý kiến chúng
tôi, nếu áp dụng chúng thì sẽ
giải quyết được những trở lực
cho Thế giới phẳng:
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- Thứ nhất là cống hiến cho
loài người “chân lý sống hay
quan niệm sống”.
- Thứ hai là “tình thương
bao la đi cùng với sự bình đẳng
không phân biệt”.
Với cống hiến này, nhóm
ốm yếu sẽ được quan tâm và
chúng ta sẽ có một loài người
khỏe mạnh cả về tâm hồn và
thể xác.
- Thứ ba là “tinh thần nhân
bản và tự do đích thực”. Vì
đạo Phật là đạo của con người,
vì con người và đem lại hạnh
phúc thực sự cho con người.
Nhóm quá ít quyền sẽ được
tham dự bình đẳng trong việc
hưởng thụ mọi phúc lợi của
xã hội và tinh thần dân chủ sẽ
được phát huy.
- Thứ tư là “tinh thần đồng
nhất trong tương quan hòa
hợp” cụ thể qua hai luận điểm:
“Cái này có thì cái kia có, cái
này không thì cái kia không”
nói lên sự tương quan, tương
liên và hòa đồng của vạn vật,
con người và vũ trụ.
- “Một là tất cả, tất cả là
một” nói lên cái nhìn đồng
nhất thể trong chiều sâu vũ trụ
và nhân sinh.
Nhóm bực tức sẽ khôi phục
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lại niềm tin và hy vọng vào một
xã hội hòa đồng và tôn trọng
phẩm giá con người.
Thế giới, như Friedman đã
phân tích, đang trở nên phẳng
nhưng chúng ta thấy còn không
ít những gồ ghề, lồi lõm. Chính
tác giả, trong lời kết luận bằng
cách truyền lại thông điệp mai
sau đó cho con mình, đã phải
thừa nhận rằng “quá trình đó sẽ
có thể diễn tiến theo hướng tốt
đẹp hơn hay tồi tệ đi. Nếu muốn
theo hướng tốt đẹp, thì con và
các thế hệ của con không được
sống trong sợ hãi khủng bố hay
sợ hãi tương lai, dù đó là nhóm
Al-Qaeda hay tập đoàn Infosys.
Con có thể trở nên thịnh vượng
trong thế giới phẳng này, nhưng
điều đó cần một trí tưởng tượng
đúng đắn và một động cơ lành
mạnh”.
Và đạo Phật hoàn toàn đáp
ứng được cho những đòi hỏi
đó, hướng tới việc sáng tạo một
thế giới văn minh và bình ổn
trong thế kỷ 21.
• Nguyên Cẩn

DANH TĂNG

☸

Phỏng vấn:

Đức Đạt-lai La-ma 14
ký giả John Avedon

Lời người dịch: Đức Đạt-lai Lạt-ma 14, tên thật là Tenzin
Gyatso, là một nhà lãnh đạo thế quyền và giáo quyền của nhân
dân Tây Tạng. Ngài chào đời tại làng Taktser, vùng Đông Bắc
Tây Tạng vào ngày 6 tháng 7 năm 1935 (Ất Hợi) trong một gia
đình nông dân. Ngài được thừa nhận là Dalai Lama vào năm 2
tuổi theo truyền thống Tây Tạng như là hóa thân của Đức Đạt-lai
Lạt-ma thứ 13. Ngài được tấn phong tước vị Đạt-lai Lạt-ma vào
ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, chính
thức là người lãnh đạo chính trị và tôn giáo cho 6 triệu người Tây
Tạng. Tuy nhiên, Ngài đã thừa kế tước vị Đạt-lai Lạt-ma trong
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một giai đoạn bấp bênh nhất
của toàn bộ lịch sử với danh
hiệu cao quý này, vì Trung
Quốc đã xâm chiếm Tây Tạng
và ngài đã đến tỵ nạn ở tiểu
bang Dharamsala, miền Bắc
nước Ấn Ðộ từ năm 1959. Từ
đó, ngài đã ủng hộ triệt để cho
chính sách bất bạo động, ngay
cả những lúc đối đầu với những
cuộc tấn công khủng khiếp nhất.
Chính vì thế mà năm 1989,
ngài được trao giải thưởng Nobel về hòa bình. Hiện nay, cũng
trong thân phận người tỵ nạn,
ngài thường xuyên đi đến nhiều
miền đất trên thế giới để kêu
gọi hòa bình. Từ ngày 6 đến
ngày 16 tháng 6 năm 2007 này,
đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ viếng
thăm Úc Châu, đây là chuyến
thăm Úc lần thứ năm của Ngài
để giảng dạy Phật Pháp. Mọi
người đang trông đợi sự xuất
hiện của ngài. Dưới đây là bài
phỏng vấn của John Avedon,
một ký giả người Mỹ của tạp
chí New York Time, sẽ giúp
quý độc giả biết thêm về cuộc
đời của vị Phật vương này, bài
phỏng vấn này được thực hiện
vào năm 1989 sau khi ngài lãnh
giải thưởng Nobel về hòa bình.
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John Avedon: Khi được
công nhận là Đạt-lai Lạt-ma,
cảm giác đầu tiên của ngài là
gì? Ngài thấy điều gì xảy ra
cho mình?
Dalai Lama: Tôi rất hạnh
phúc. Tôi rất thích sự kiện này.
Trước khi người ta tìm tôi, tôi
đã thường nói với mẹ tôi rằng
tôi sẽ đi tới Lhasa (thủ đô của
Tây Tạng). Tôi thường ngồi thả
chân ở hai bên bậu cửa sổ, làm
ra vẻ như đang cưỡi ngựa đến
Lhasa. Lúc đó tôi còn rất nhỏ,
nhưng tôi nhớ rõ chuyện này.
Tôi muốn đi về Lhasa. Một
chuyện khác mà tôi đã không
nói trong tập tự truyện (in lần
đầu tiên năm 1961), là sau khi
tôi ra đời, có hai con quạ bay
đến đậu trên mái nhà chúng tôi.
Chúng đến vào mỗi buổi sáng,
đậu ở đó một lúc rồi bay đi.
Điều này rất đáng chú ý, vì đã
có những hiện tượng tương tự
xảy ra trong thời gian mới chào
đời của các vị Đạt-lai Lạt-ma
thứ nhất, thứ bảy, thứ tám và
thứ mười hai. Sau khi các vị đó
ra đời, có hai con quạ bay đến
đậu ở trước nhà. Trong trường
hợp của tôi, lúc đầu không có ai
để ý, nhưng mới đây, khoảng ba
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năm trước, khi tôi nói chuyện
với mẹ tôi, bà đã nhớ lại chuyện
này. Bà đã nhìn thấy hai con quạ
bay tới đậu trước nhà vào mỗi
sáng sớm và một lúc lâu chúng
lại bay đi. Buổi tối sau khi đức
Đạt-lai Lạt-ma thứ nhất ra đời,
bọn cướp đột nhập vào nhà gia
đình ngài. Cha mẹ ngài bỏ chạy
để lại đứa trẻ. Ngày hôm sau,
khi trở về nhà, họ tìm thấy em
bé ở trong một góc nhà, có một
con quạ đứng trước nhà để bảo
vệ. Về sau, khi Đức Đạt-lai Lạtma thứ nhất lớn lên và tu tập có
kết quả, trong lúc thiền quán,
ngài tiếp xúc trực tiếp với các
vị thần hộ pháp Mahakala (Đại
Hắc Thiên). Lúc đó ngài Mahakala đã nói rằng “Một người
như ngài đang làm công việc
hoằng dương Phật pháp, cần
phải có một vị bảo hộ như tôi.
Ngay trong ngày ngài ra đời,
tôi đã bảo hộ ngài” (somebody
like you who is upholding the
Buddhist teaching needs a protector like me. Right on the day
of your birth, I helped you).
Như vậy chúng ta thấy rõ ràng
có sự liên quan giữa Mahakala,
những con quạ và các vị Đạt-lai
Lạt-ma.
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Một chuyện nữa xảy ra mà
mẹ tôi nhớ rất rõ là ngay sau khi
tôi đến Lhasa, tôi đã nói rằng
răng của tôi ở trong một chiếc
hộp ở trong tòa nhà nào đó ở
cung điện mùa hè Norbulingka.
Khi họ mở chiếc hộp đó ra, bộ
răng của vị Đạt-lai Lạt-ma thứ
13 đang nằm ở đó. Tôi đã chỉ
vào cái hộp và nói rằng răng
của ta đấy, nhưng bây giờ thì
tôi không còn nhớ gì về chuyện
đó cả. Những ký ức mới của thể
xác này mạnh hơn. Quá khứ đã
trở nên mờ nhạt hơn, tôi không
nhớ gì cả trừ khi đặc biệt ra sức
gợi lại một ký ức như thế.
John Avedon: Ngài có nhớ
lúc được sinh ra hay trạng
thái ở trong bào thai trước đó
không?
Dalai Lama: Tôi không nhớ
lúc đó. Khi còn nhỏ tôi cũng
không nhớ gì. Nhưng hình như
có một dấu hiệu nhỏ bên ngoài.
Trẻ sơ sinh thường ra đời với
hai mắt nhắm, còn tôi thì ra đời
với hai mắt mở, có thể điều này
cho thấy chút ít trạng thái tâm
trí tỉnh thức trong bào thai.
John Avedon: Lúc còn nhỏ
ngài nghĩ gì về việc mình được
những người lớn đối xử như
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một nhân vật quan trọng? Ngài
có lo sợ vì sự kính trọng như
vậy không?
Dalai Lama: Người Tây
Tạng là một dân tộc thực tế,
những người Tây Tạng lớn
tuổi không bao giờ đối xử với
tôi như vậy. Tôi cũng rất tự
tin. Trên đường đi đến Lhasa
lần đầu tiên, ở vùng đồng bằng
Debuthang, vị Bốc sư Nechung
tới để chứng thực thêm tôi là
người được chọn đúng. Đi cùng
với vị này là một “geshay” già,
rất được kính trọng và đã đạt
sự chứng ngộ cao ở Trường
Loseling của Tu viện Drepung.
Vị tiến sĩ này rất quan tâm đến
việc tôi có đúng là người cần
phải tìm hay không. Phạm sai
lầm trong việc tìm vị Đạt-lai
Lạt-ma là điều nguy hiểm. Vị
này là một tăng sĩ nhưng không
phải là một viên chức của chính
phủ. Ông ấy đi vào lều nơi tôi
có mặt với một nhóm người
tới thăm, và xác quyết rằng tôi
đúng là người cần tìm. Như
vậy, dù có một số người già nghiêm khắc, muốn sự việc phải
chắc chắn, tôi cũng đã hành xử
tốt và đã chinh phục được họ
(cười). Tôi không bao giờ cảm
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thấy khó chịu trong vị trí của
mình.
John Avedon: Khoảng giữa
năm mười sáu tuổi đến mười
tám tuổi, sau khi nắm quyền lực
chính trị thế tục, ngài có thay
đổi gì không?
Dalai Lama: Có, tôi đã thay
đổi một chút. Tôi đã trải qua
nhiều hạnh phúc cũng như đau
buồn. Từ sự trưởng thành của
cuộc sống, từ những vấn đề nảy
sinh để có thêm kinh nghiệm,
tôi đã thay đổi. Kết quả là con
người mà ông đang thấy bây
giờ (cười).
John Avedon: Khi vừa
tới tuổi trưởng thành ngài có
tâm trạng như thế nào? Nhiều
người trải qua một thời kỳ khó
khăn khi nhận thấy mình đã là
một người lớn. Điều này có xảy
ra với ngài không?
Dalai Lama: Không, cuộc
đời của tôi trôi đi một cách đều
đặn. Tôi học hai buổi mỗi ngày,
còn những lúc khác thì chơi đùa
(cười). Đến năm mười ba tuổi,
tôi bắt đầu học triết học, pháp
số, tranh luận, và thư pháp. Tôi
học nhiều hơn trước. Tất cả đều
là những việc hằng ngày và dần
dần tôi cũng quen với những
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việc này. Có khi tôi được nghỉ
hè. Những kỳ nghỉ này rất dễ
chịu, hạnh phúc. Anh của tôi,
Losang Samten luôn ở trường
học nhưng trong những thời
gian đó anh cũng tới thăm tôi.
Cũng có khi mẹ tôi mang loại
bánh mì đặc biệt ở quê hương,
tỉnh Amdo, đến cho tôi. Bánh
này rất dày và ngon, do mẹ tôi
tự tay làm.
John Avedon: Khi trưởng
thành ngài có dịp nào gặp cha
của ngài hay không?
Dalai Lama: Cha tôi qua
đời năm tôi mười ba tuổi.
John Avedon: Có vị tiền
nhiệm nào ngài đặc biệt chú ý
hay có một sự liên quan riêng
nào đến ngài không?
Dalai Lama: Đức Đạt-lai
Lạt-ma thứ mười ba. Ngài đã
cải tiến nhiều những tiêu chuẩn
học ở các Phật học viện. Ngài
khuyến khích rất nhiều những
học sinh thành tâm. Ngài ngăn
cản những người thiếu năng
lực mà lại muốn tiến thân trong
Tăng đoàn, muốn trở thành sư
trưởng hay những mục tiêu
khác. Về phương diện này ngài
rất nghiêm khắc. Ngài cũng làm
lễ truyền giới cho mấy chục
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ngàn tăng sĩ. Đó là hai thành
tựu tôn giáo chính yếu của đời
ngài. Ngài không ban nhiều
lễ truyền pháp, cũng không
thuyết pháp nhiều. Đối với đất
nước thì ngài đã có những tư
tưởng lớn và đã quan tâm cải
cách về hành chánh, đặc biệt là
đối với những vùng ở xa, làm
sao để công việc hành chánh
ở những nơi đó được tốt. Ngài
rất chú trọng tới việc điều hành
chính phủ một cách có hiệu quả
hơn. Ngài còn chú ý nhiều điều
tương tự.
John Avedon: Trong cuộc
đời ngài những bài học riêng
hay những thách thức nội tâm
lớn nhất của ngài là gì? Những
chứng nghiệm nào có ảnh
hưởng nhiều nhất đến sự phát
triển cá nhân của ngài?
Dalai Lama: Về chứng
nghiệm tâm linh thì tôi có một
sự chứng ngộ tánh không (sunya/emptiness) nào đó, một
thứ cảm giác, chứng nghiệm,
và phần lớn là bồ đề tâm, từ bi.
Điều này giúp nhiều điều cho
tôi. Có thể nói rằng nó đã làm
cho tôi trở thành một con người
mới. Tôi vẫn đang tiến xa hơn,
đang cố gắng. Nó giúp tôi có
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thêm sức mạnh nội tâm, có can
đảm và dễ chấp nhận hoàn cảnh
hơn. Đó là một trong những
kinh nghiệm lớn nhất của tôi.
John Avedon: Về mặt bồ đề
tâm thì ngài đang nói đến sự
tiến bộ thêm về chứng ngộ hay
ngài muốn nói đến nhân tố liên
quan nào đó ở bên ngoài?
Dalai Lama: Chính yếu là
về sự tu tập bên trong. Cũng có
thể có những nguyên nhân hay
hoàn cảnh bên ngoài. Những
nhân tố bên ngoài có thể đã
đóng góp một phần trong việc
gây dựng một cảm giác nào đó
về Bồ-đề tâm. Nhưng chính yếu
là từ sự tu tập nội tâm.
John Avedon: Ngài có thể
kể ra một khoảnh khắc đặc biệt
nào đó trong quá trình tu tập
của mình không?
Dalai Lama: Về thuyết tánh
không, thuyết tánh không trước
tiên, rồi cảm giác Bồ-đề tâm…
vào khoảng 1965 hay 1966,
trong khoảng thời gian đó. Đây
thực sự là chuyện riêng tư. Đối
với một hành giả chân chính thì
những điều này phải được giữ
kín.
(...)
John Avedon: Tôi muốn hỏi
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về việc ngài là hóa thân của Bồtát Đại bi Quán Thế Âm (Chenrezi/Avalokitesvara). Ngài có
cảm nghĩ gì về điều này? Ngài
thừa nhận rõ ràng điều này hay
còn có quan điểm nào khác?
Dalai Lama: Tôi khó có thể
nói một cách xác quyết. Tôi
không thể nói chính xác được,
trừ khi tôi ra sức tham thiền,
nhập định quán tưởng về cuộc
đời của mình trong từng hơi
thở một. Chúng tôi tin có bốn
loại tái sinh. Thứ nhất là loại
thông thường, trong đó sinh
linh không thể quyết định sự tái
sinh của mình. Loại tái sinh thứ
hai là của một vị Phật toàn giác,
chỉ cần hóa hiện một thân vật
chất để tiếp tục công việc giáo
hóa chúng sinh. Trong trường
hợp này, rõ ràng người ấy là
một vị Phật. Loại tái sinh thứ
ba là của một người đã từng có
những thành tựu tâm linh trong
quá khứ, có khả năng chọn lựa,
hay ít nhất cũng có thể tác động
đến địa điểm và hoàn cảnh tái
sinh. Loại tái sinh thứ tư được
gọi là hiển lộ sự gia hộ, trường
hợp này người tái sinh được
ban ơn gia hộ vượt ngoài khả
năng thông thường, để làm
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những việc lợi ích, như giảng
dạy chân lý giải thoát cho người
khác. Được tái sinh loại này
là do trong các kiếp quá khứ
người đó đã có ý nguyện mạnh
mẽ giúp đỡ chúng sinh. Dù có
thể thuộc vào một loại tái sinh
nào đó, nhưng tôi không thể nói
chắc là mình thuộc loại nào.
John Avedon: Về vai trò
thực tiễn Quán Thế Âm Bồ-tát
mà Ngài đang lãnh nhận, Ngài
có cảm nghĩ gì? Chỉ có một ít
người đã được xem là thiêng
liêng về mặt này hay mặt khác.
Sứ mạng này là một gánh nặng
hay là một điều thú vị?
Dalai Lama: Vai trò này rất
hữu ích, vì qua đó tôi có thể
mang lại lợi ích lớn lao cho
người khác. Vì vậy mà tôi thích
vai trò Quán Thế Âm, và tôi
quen thuộc với vị trí này. Dễ
dàng thấy rằng điều này giúp ích
cho nhiều người, và rõ ràng là
tôi có nhân duyên để lãnh nhận
vai trò này. Và cũng rõ ràng là
tôi có nhân duyên với nhân dân
Tây Tạng nói riêng. Ông hãy
xét điều này, trong những hoàn
cảnh từ trước đến nay của chúng
tôi, phải nói là tôi rất may mắn.
Tuy nhiên sự may mắn nào
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cũng phải có những gốc rễ và
lý do của nó. Do tiềm năng của
nghiệp lực cũng như nguyện
lực đã giúp tôi đảm đương sứ
mạng này. Về phương diện này,
trong cuốn “Nhập Bồ-tát Đạo”
(Engaging in the Bodhisattva
Deeds), Luận sư Shantideva
nói: “Khi nào còn trời còn đất
và còn luân hồi, tôi nguyện ở
lại nơi này để cứu khổ độ sinh”
(as long as space exists, and so
long as there are migrators in
cyclic existence, may I remain
– removing their suffering). Tôi
có thệ nguyện như vậy trong
cuộc đời này và biết mình đã có
ý nguyện ấy trong những kiếp
trước.
John Avedon: Với mục tiêu
bao la như vậy làm động lực,
ngài đối phó như thế nào với
những hạn chế riêng tư, những
giới hạn thuộc về con người?
Dalai Lama: Luận sư Shantideva cũng nói “Nếu đức Phật
toàn giác không thể làm vừa
lòng chúng sinh thì làm sao ta có
thể làm được?” (If the blessed
Buddha cannot please all sentient beings, then how could I).
Ngay cả một đấng giác ngộ có
trí tuệ và quyền năng vô hạn
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và có ý nguyện cứu độ chúng
sinh thoát khổ cũng không thể
giải trừ nghiệp cá nhân của mỗi
người được.
John Avedon: Phải chăng
điều này đã làm Ngài không cả
lo khi trông thấy cảnh khổ của
sáu triệu dân Tây Tạng, những
người mà Ngài có trách nhiệm
trong một chừng mực nào đó?
Dalai Lama: Động lực của
tôi hướng về toàn thể chúng
sinh. Tuy nhiên, ở một mặt khác
tôi cũng hướng về những người
dân Tây Tạng. Nếu một vấn đề
có thể giải quyết được, có thể
sửa đổi được, thì không có gì
phải lo nghĩ. Nếu không thể
sửa đổi được thì lo lắng cũng
bằng không. Lo nghĩ không có
một chút ích lợi nào cả.
John Avedon: Nhiều người
cũng nói như vậy, nhưng ít có
người nào làm theo. Ngài luôn
luôn nghĩ như vậy hay Ngài đã
phải học dần dần điều này?
Dalai Lama: Quan điểm
này được phát triển từ sự tu
luyện nội tâm. Nói chung thì
sự đau khổ luôn tồn tại. Trong
chừng mực nào đó, người ta
phải gặp những nghiệp quả xấu
mà mình đã tạo ra trong quá
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khứ qua thân, khẩu, ý; mà ngay
bản chất của con người cũng là
đau khổ. Theo quan điểm của
tôi, không chỉ có một mà còn
có nhiều nhân tố khác nhau
tác động. Trên quan điểm thực
thể gây ra đau khổ, thì như tôi
đã nói, nếu nó có thể sửa chữa
được thì không việc gì phải lo
nghĩ. Nếu không thể sửa đổi
được thì lo nghĩ cũng không
ích lợi gì. Trên quan điểm nhân
quả thì đau khổ là hậu quả của
ác nghiệp do chính mình tạo
ra trong quá khứ chứ không
phải do ai khác. Những nghiệp
xấu này không bao giờ tàn lụi
nếu mình không tu tập ngay từ
bây giờ. Ác nghiệp sẽ sinh ra
quả xấu nếu mình không dùng
thiện nghiệp để xóa mờ. Người
ta không bao giờ gặp những
nghiệp quả báo ứng nào không
do chính mình tạo ra. Sau cùng,
về mặt bản chất của khổ đau là
do tính chất của năm uẩn tạo
thành, đưa đến sự khổ lụy cho
thân và tâm. Năm uẩn gồm sắc,
thọ, tưởng, hành và thức, là nền
móng của đau khổ. Chừng nào
còn có thân năm uẩn thì người
ta còn phải chịu đau khổ. Xét
một cách sâu xa thì khi chúng

DANH TĂNG

tôi bị mất độc lập và phải sống ở
xứ lạ quê người, chúng tôi chịu
những loại khổ đau nào đó, còn
khi chúng tôi trở về Tây Tạng và
giành lại nền độc lập tự chủ thì
cũng sẽ có những loại khổ đau
khác phát sinh. Bản chất của
đời sống là như vậy. Người ta
có thể cho tôi là bi quan, nhưng
tôi không bi quan, mà đây là
triết lý hiện thực của Phật giáo
(Buddhist realism). Giáo lý này
giúp chúng tôi đối diện với mọi
hoàn cảnh của kiếp người. Có
lần, khi năm mươi ngàn người
thuộc bộ tộc Thích-ca (Sakya)
bị giết, Phật Thích-ca đã không
đau khổ, ngài đứng tựa vào một
gốc cây và nói rằng “Hôm nay
ta hơi buồn vì năm mươi ngàn
người thuộc bộ tộc của ta bị
giết” (I am a little sad today
because fty thousand of my
clans men were killed). Đức
Phật đã không quá xúc động vì
sự kiện này. Như vậy đó, ông
thấy chứ (cười), đó là nghiệp
quả của họ. Đức Phật không thể
làm gì được cho họ cả. Những ý
nghĩ như vậy làm cho tôi mạnh
mẽ hơn và năng động hơn. Đây
không phải là sự quẫn trí hay sự
thoái chí khi đối diện với khổ
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đau vốn có ở trong bất cứ hoàn
cảnh nào.
John Avedon: Tôi để ý thấy
ngài làm vườn và sửa chữa
những đồ điện tử để giải trí?
Dalai Lama: À, đó là những
thú vui của tôi, để giết thời giờ
ấy mà (cười). Khi thấy mình có
thể sửa chữa được một món đồ
gì đó thì tôi hài lòng thực sự.
Hồi nhỏ tôi đã tháo tung những
món đồ ra, vì tôi tò mò muốn
biết những thứ máy móc đó
hoạt động ra sao. Tôi muốn biết
ở bên trong cái động cơ có cái
gì. Nhưng bây giờ tôi chỉ tìm
cách sửa những cái gì bị hỏng
mà thôi.
John Avedon: Thế còn
chuyện làm vườn?
Dalai Lama: Làm vườn ở
Dharamsala là chuyện gần như
bất khả. Dù cố gắng cách mấy
thì mùa mưa đến mọi thứ cũng
tiêu tan hết. Ông cũng biết đời
sống tu sĩ là rất đáng hài lòng,
rất hạnh phúc. Bằng chứng là
những người hoàn tục nói rằng
họ luyến tiếc giá trị của đời
sống tu hành. Nhiều người đã
nói với tôi rằng nếu không có
sự tu hành thì đời sống sẽ rất
khó khăn và phức tạp. Với vợ
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con, người ta có thể có hạnh
phúc trong một thời gian nào
đó. Nhưng về lâu về dài thì sẽ
có những vấn đề tự nhiên xuất
hiện. Người ta sẽ bị mất một
nửa sự độc lập và tự do. Nếu
khi từ bỏ sự độc lập của mình
để nếm trải sự đời rắc rối mà
có một lợi ích hay một ý nghĩa
nào đó thì việc này cũng xứng
đáng. Nếu đây là hoàn cảnh có
ích lợi cho người khác thì như
vậy cũng tốt. Sự rắc rối kia trở
nên có giá trị, bằng ngược lại
thì quả thật không xứng đáng
để theo đuổi.
John Avedon: Nhưng nếu
không có cha mẹ thì sẽ không
có chúng ta ở đây để nói chuyện
này.
Dalai Lama: Tôi không nói

rằng có con cái là điều xấu, hay
mọi người nên đi tu hết. Điều
đó là bất khả (cười). Tôi nghĩ
rằng nếu người ta sống một
cách đơn giản thì sự thỏa mãn
sẽ xuất hiện. Đơn sơ giản dị là
nhân tố quan trọng đưa đến hạnh
phúc của con người. Ít muốn,
biết đủ và thỏa mãn những gì
mình đang có, đó là điều quan
trọng. Có bốn điều giúp người
ta trở thành một người cao cả,
đó là thỏa mãn với những thực
phẩm nào mình có. Thỏa mãn
với y phục bằng vải vụn, hay
chấp nhận bất cứ một thứ y
phục nào, không muốn những
y phục cầu kỳ hay màu sắc sặc
sỡ. Thỏa mãn với chỗ ở vừa đủ
để trú nắng mưa, và sau cùng
là hoan hỷ từ bỏ trạng thái tâm
mê muội và gây dựng
những trạng thái tâm
tỉnh thức trong thiền
định.■
Thích Nguyên Tạng
dịch
Source: Sidney Piburn
(1993), The Dalai Lama, A
policy of Kindness, Snow
Lion Publications, Ithaca,
New York, USA
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Chiều Cuối Năm
Chiều đông lãng đãng sương giăng phố
Chênh vênh gác vắng gió thênh thang
Ngả nghiêng sách vở tìm giấc ngủ
Người tựa gối nhìn một mùa sang.
Ngẩn ngơ chiều qua phai sắc nắng
Nhòa lên phố thị chút lênh đênh
Bạn bè vừa quen vừa xa lạ
Nụ cười gặp mặt rất mong manh.
Tiếng rao vọng đến chừng rất nhẹ
Mơ hồ như tiếng của ngàn năm
Thiên di trọn hết vòng nhân thế
Mang tiếng gọi mời buồn xa xăm.
Lịch còn đọng lại đôi tờ cuối
Ngậm ngùi từ biệt những ngày sau
Đi qua năm tháng thương cuộc lữ
Cuối mỗi con đường một chiêm bao.
Rồi xuân sẽ đến khi ngày tới
Tóc trắng thêm màu của thời gian
Cuối năm phòng trống tràn hơi lạnh
Ngoài kia tắt nắng, mộng ngày tan.
• Nguyên Hiệp
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Mê Thảo
TỪ
GÓC
NHÌN
PHẬT
GIÁO

- Thời Vang Bóng

Giới thiệu về Mê Thảo - Thời vang bóng
Mê Thảo - Thời vang bóng là một phim
truyện Việt Nam được công chúng và giới
học thuật, lý luận và phê bình nghệ thuật chú
ý nhiều, nhất là trong các năm 2004 - 2005.
Phim dựa theo tác phẩm Chùa Đàn của nhà
văn Nguyễn Tuân (in đầu tiên năm 1946).
Các tác giả kịch bản phim gồm Việt Linh,
Phạm Thùy Nhân, Serge Le Peron; đạo diễn
Việt Linh, sản xuất năm 2002 với tài trợ
quốc tế. Phim đã được trao tặng giải thưởng
cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bergamo, Ý, lần thứ 21 là giải “Bông hồng vàng”
• Minh Thạnh
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(Rosa Camuna), giải nhì của
Quỹ Cổ động phát hành quốc
tế của Tổ chức liên chính phủ
các nước nói tiếng Pháp, Paris,
2003; giải khuyến khích Hội
Điện ảnh Việt Nam năm 2002
và giải nữ diễn viên phụ xuất
sắc tại Liên hoan phim Việt
Nam lần thứ 14, năm 2004.
Phim được công chiếu tại
Việt Nam vào năm 2004, 2 năm
sau ngày hoàn thành, do có
một vụ việc liên quan đến nam
diễn viên chính trong phim,
với nhiều ý kiến khác biệt.
Tuy nhiên, phim được giới phê
bình hầu như thống nhất coi là
một hiện tượng điện ảnh trong
những năm gần đây.
Đây là một bộ phim gợi ra
nhiều vấn đề về mặt tâm linh.
Nữ đạo diễn của phim cho biết:
“Tên phim là Mê Thảo, vừa là
địa danh, vừa gợi nên sự ẩn
chứa tâm linh.”

ấp Mê Thảo. Một cái chết trong
khủng hoảng, bế tắc, lầm lạc,
tuyệt vọng, hãi hùng.
Toàn bộ những chi tiết trong
phim Mê Thảo - Thời vang bóng
đều là sự chuẩn bị để dẫn đến
kết cục bi thảm đó. Bộ phim là
một xâu chuỗi những sự việc
mê lầm, nhìn từ góc nhìn cuộc
đời, lẫn góc nhìn Phật giáo.
Bộ phim không đề cập
nhiều đến Chùa Đàn, ngôi chùa
được lấy làm tên tác phẩm của
Nguyễn Tuân, mà cốt truyện
được sử dụng để xây dựng
thành phim Mê Thảo - Thời
vang bóng. Chất thần bí, linh
dị trong Chùa Đàn của nhà văn
Nguyễn Tuân cũng giảm đi rất
nhiều trong Mê Thảo – Thời
vang bóng, nhưng nổi lên trong
Mê Thảo – Thời vang bóng là
những vấn đề đậm nét tâm linh,
và ở đó là cái nhìn Phật giáo:
vấn đề sống - chết, còn - mất,
khổ - vui, mê - ngộ…
Mê Thảo - Thời vang bóng, bi
Bộ phim mở đầu bằng bối
kịch của sự mê muội
cảnh nhân vật chính đối mặt
trước cái chết vì tai nạn giao
Nói Mê Thảo - Thời vang thông của người vợ yêu quí.
bóng là một bi kịch, vì cuối Cái cách mà nhân vật chính
cùng, nó dẫn đến cái chết của của bộ phim (Nguyễn - chủ ấp
nhân vật chính - Nguyễn - chủ Mê Thảo) phản ứng trước cái
TẬP SAN PHÁP LUÂN

61

☸ TRUYỀN THÔNG

chết của người vợ mới cưới,
liên tiếp nhau hết cách này
đến cách khác, đã tạo thành
một bộ phim “Mê”. Nhân vật
Nguyễn đã đem những cái giả
ra để giải quyết vấn đề. Anh
ta không nhìn thấy cuộc đời
là vô thường, giả tạm. Khi cái
giả tạm mất đi, vô thường xảy
đến, anh không chấp nhận và
đưa hàng loạt cái giả khác ra
để cố gắng giải quyết vấn đề
giả tạm, vô thường. Chính cái
chất Phật giáo, cũng là yếu tố
tâm linh của bộ phim, nằm ở
chỗ này. Những sự việc diễn ra
là những cơn mê nối nhau, bắt
nguồn từ sự mê muội của nhân
vật chính. Trong chuỗi cơn mê
đó của nhân vật chính, bộ phim
đưa người xem vào không khí
u u, minh minh, nửa ma quái,
nửa tâm linh… Anh Nguyễn,
chủ ấp Mê Thảo, tìm mọi cách
giao tiếp với người vợ quá cố.
Khởi đầu là chi tiết một con
chuột (vợ Nguyễn tuổi Tí) với
cái nhìn “nhập tràng”. Sau đó,
đi xa hơn, là hình nhân bằng
rơm mặc áo cưới. Chìm sâu
hơn nửa vào cơn mê, Nguyễn
giao hợp với hình nhân bằng
gỗ và tự kỷ ám thị vợ mình trở
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về. Linh hồn vợ Nguyễn không
hề xuất hiện trong phim, nhưng
vẫn được thể hiện một cách
thần bí, bàng bạc, xuyên suốt
qua những hành động mê tưởng
kỳ dị của Nguyễn. Có lúc, khán
giả cứ tưởng là hồn ma vợ
Nguyễn sẽ xuất hiện đến nơi.
Nhưng không, không bao giờ
có, chỉ có Nguyễn, chìm ngập
trong ái dục, không ngớt oằn
oại với những hành động mê
lầm tiếp nối: hết tìm cách dời
cây gạo thúc nở hoa trái mùa
nhân ngày giỗ vợ, đến việc thả
đèn trời ngược với thời gian tập
quán để cầu vợ sống lại… Lời
thoại trong phim không hề đả
động đến bất kỳ khái niệm Phật
giáo nào, nhưng người theo
đạo Phật có thể cảm nhận rõ tố
chất Phật giáo ở đây. Tất cả mê
muội chỉ vì ái dục. Mê muội ái
dục đã dẫn đến sự “hiện hữu”
của hồn ma, dù nó hoàn toàn
không có thật.
Nguyễn, nhân vật chính
của Mê Thảo - Thời vang bóng
là thí dụ điển hình rõ ràng và
sống động về ái dục. Do ái dục,
Nguyễn chống lại qui luật vô
thường, muốn ân ái với hồn
ma, thả thiên đăng trong một
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cố gắng “nghịch thiên” cầu vợ
sống lại và lên đến đỉnh cao
khi cô lập ấp Mê Thảo với văn
minh, tìm cách kéo lùi cỗ máy
thời gian.
Phim kết thúc bằng cái chết
tự tử tuyệt vọng của nhân vật
chính. Nhưng ánh lửa bừng
lên cuối phim trong trường
đoạn hỏa thiêu tửu phần đầy
ấn tượng mang ý nghĩa “ngộ”.
Nhìn góc độ Phật giáo, Nguyễn
tự đốt mình bằng lửa ái dục và
ấp Mê Thảo bừng lên soi rọi tự
thân mình: con tim của mê lầm
và tham ái. Lửa như làm tất cả
tỉnh dậy sau một cơn mơ dài
hỗn mang.
Bộ phim đi từ một câu truyện
ma đến một tác phẩm điện ảnh
sâu lắng yếu tố nhân văn. Phim
có vẻ chỉ gắn với Phật giáo ở
mỗi một chú thích “dựa theo tác
phẩm Chùa Đàn” nhưng phía
sau nó là những khái niệm Phật
học ẩn hiện. Bộ phim giúp khán
giả nhìn nhận cuộc đời qua cuộc
đời của nhân vật Nguyễn bằng
con mắt thức tỉnh, con mắt lửa.
Chất trí tuệ trong đoạn kết soi
sáng lại cả chuỗi sự kiện ngồn
ngộn trước đó, trong ánh lửa
bập bùng chấm hết tấn bi kịch.
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Kết luận
Có những tác phẩm mang
đậm màu sắc Phật giáo, dù là
trong tác phẩm không hề có
lấy một chữ “Phật”. Mê Thảo
- Thời vang bóng là một tác
phẩm như vậy. Giải vàng một
liên hoan phim quốc tế cũng
không thể trao cho một phim
ma huyễn hoặc, hay cho một
bộ phim xâu chuỗi những hành
vi tâm thần dẫn đến kết thúc tự
sát. Có nhiều cách hiểu, cách
nhìn nhận, cách lý giải khác
nhau về Mê Thảo - Thời vang
bóng. Ở đây chỉ xin trình bày
một cách nhìn từ nhãn quan
Phật giáo, chia sẻ cùng tâm sự
của đạo diễn: “Mê Thảo” vừa
là địa danh, vừa gợi lên sự ẩn
chứa tâm linh (1).■
(1) Dẫn theo: Nguyễn Nam Từ Chùa
Đàn đến Mê Thảo – Liên văn bản
trong văn chương và điện ảnh. Tạp
chí Văn học, 12 - tháng 12 năm 2006,
trang 114.
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Trà Lễ
Nhật Bản
Lam Yên

Lịch sử Trà Lễ
Trà lễ Nhật Bản (Chanoyu)
là thú tiêu khiển tao nhã đặc
biệt ở Nhật, gồm việc pha và
uống một thứ trà xanh gọi là
Maccha.
Theo sử ký, trà được du
nhập vào Nhật Bản khoảng 700
sau Tây lịch, Trung Quốc là nơi
biết dùng trà vào thời Hậu Hán
khoảng 220 sau Tây lịch.
Cuối thế kỷ 12, Maccha
được đem từ Trung Hoa (đời
Tống) vào nước Nhật. Tuy
nhiên, lúc đó trà vẫn là loại
rất quý giá nên phần nhiều chỉ
dùng làm thuốc hơn là một thứ
nước giải khát. Việc uống trà
gần như chỉ dùng riêng cho các
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tu sĩ Phật giáo Thiền tông như
một pháp môn luyện tâm.
Trà bắt đầu thịnh hành vào
đầu thế kỷ 14, khi một trò chơi
Tocha gọi là thi đố trà được
du nhập từ Trung Quốc đến.
Trò chơi tiêu khiển này buộc
những người chơi phải dâng trà
từ nhiều vùng sản xuất và phải
lựa chọn danh trà hảo hạng. Ai
đoán trúng sẽ được thưởng. Khi
trò chơi này thành một phong
trào thì các đồn điền trà bắt
đầu phát triển, nhất là ở vùng
Uji gần Kyōto là nơi mà hiện
nay còn sản xuất danh trà hảo
hạng.
Trò chơi Tocha dần dần trở
nên trầm lặng hơn, không còn
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ban giải thưởng nữa mà chỉ là
để phù hợp với tình hình của
dân tộc Nhật. Mục đích của
Tocha là để thưởng thức một
khung cảnh trầm lặng trong khi
ẩm trà, đồng thời ảnh hưởng
những nghi thức quy định của
các chiến sĩ Samurai, lúc đó
là giới ngự trị trong nước, mà
phát sanh ra một vài quy luật
và thể thức buộc những người
tham dự một trà lễ phải tuân
theo truyền thống đó và đặt ra
những nguyên tắc cơ bản của
lễ uống trà gọi là Chanoyu.
Sau đó, một trong những người
kế vị Juko tên là Takeno-jo-o
(1502-1555) đã ấn định những
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nguyên tắc của lễ Chanoyu do
Judo truyền giáo, một cách rõ
ràng hơn. Sau cùng, một thiền
sư tên Sen Rikyu (1521-1591)
đã hoàn tất nghi lễ Chanoyu
như hình thức hiện nay.
Chanoyu được phát triển và
biến thành thứ giải khát thanh
tao. Mục đích và ý nghĩa của
trà lễ Nhật thật khó tả nên lời.
Có lẽ cũng nên nhắc lại trà lễ
phát triển nhờ ảnh hưởng của
Thiền tông Phật giáo, mục đích
của trà lễ là khiến cho tâm hồn
được thanh thoát. Ngoài ra, còn
thể hiện tinh thần của dân tộc
Nhật, biết ý thức cái chân mỹ
trong sự trầm tĩnh và giản đơn.
Câu nói “thẩm mỹ của cảnh an
nhàn và thanh bần thoát tục”
có lẽ định nghĩa được cái tinh
thần chân chính của trà lễ Chanoyu qua những danh từ như
tĩnh mịch, dịu dàng, giản dị…
Những quy định chặt chẽ của
nghi lễ Chanoyu thoạt đầu có
vẻ như nghiêm khắc và tỉ mỉ,
thực ra đã được tính toán kỹ
lưỡng để giảm bớt một vài cử
động đến mức tối đa khiến cho
những người mới nhập môn
được chứng kiến nghi lễ đó,
nhất là khi do những bậc thầy
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kinh nghiệm thực hành.
Một tiệc trà Chanoyu điển
hình
Có thể tổ chức buổi tiệc trà
theo nhiều cách tùy theo gia
chủ được huấn luyện ở trường
nào, buổi tiệc trà còn có sự khác
biệt tùy theo dịp lễ và thời tiết.
Nhưng tựu trung vẫn có một
căn bản giống nhau.
Vật liệu trang bị cần thiết:
Trà thất: gọi là Sukyia, là
một căn nhà nhỏ, được đặc
biệt tạo nên để tổ chức tiệc trà
Channoyu. Nhà này gồm có
một phòng trà (Chashitsu), một
phòng phục vụ (Mzu-ya), một
phòng đợi (Yori-tsuki) và một
lối đi nhỏ (roji) từ vườn đến
cửa trà thất, và nó được dựng
lên tại một khu có cây cối trong
vườn.
Đồ dùng: chén trà (Chawan), ấm trà (Cha-ire), chổi
tre khuấy trà (Cha-sen) và thìa
tre (Cha-shaku). Những vật đó
điều là những mỹ thuật phẩm.
Trang phục: trang phục
mặc trong buổi tiệc trà thường
có màu sắc trang nhã, đàn ông
mặc Kimono lụa màu đậm,
có ba hoặc năm hình gia huy
(huy hiệu gia tộc) và đi vớ Tabi
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trắng. Đàn bà cũng mặc Kimono và đi vớ trắng như thế. Tân
khách cầm theo một chiếc quạt
xếp nhỏ và một tập khăn giấy
Kaishi.
Chính tiệc lễ
Buổi tiệc chính gồm: phần
khai vị (Kaiseki) với những
món ăn nhẹ. Phần nghỉ (Nakadachi), phần chính (Goza-iri),
dùng trà đặc Koicha và phần
cuối dùng trà loãng Usucha.
Phần khai vị: Các trà khách
gồm năm người tập họp ở phòng
đợi, gia chủ bước tới và hướng
dẫn họ theo lối đi đến phòng
trà. Trên lối nhỏ có một chậu
đá chứa nước trong. Tại đây,
trà khách rửa tay, súc miệng và
bước vào trà thất. Cửa trà thất
rất nhỏ và thấp nên trà khách
phải cúi khom mà bước vào.
Trong phòng có một bếp lò cố
định hoặc một bếp lò di động
để đun nước. Khi đã vào phòng
rồi trà khách quỳ xuống chỗ
lõm Tokomona và vái chào, sau
đó dùng chiếc quạt xếp phía
trước mặt mà ngắm và khen
bức tranh cuốn rủ treo ở tường
và chiếc lư hương đặt ở ngăn
bên cạnh. Kế đó trà khách quay
mặt về phía bếp lò sau khi đã
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ngắm và khen tặng những đồ
vật được thiết kế trong phòng
trà. Họ ngồi vào chỗ, vị khách
chính ngồi gần gia chủ, gia chủ
và trà khách chào hỏi nhau,
phần khai vị được dọn ra. Chủ
yếu là thức ăn ngọt.
Phần nghỉ: sau lời đề nghị
của gia chủ trà khách lui về ghế
đợi bên ngoài ở trong vườn,
gần phòng trà.
Phần chính: gia chủ gõ vào
cái chiêng bằng kim khí treo ở
gần phòng để báo hiệu bắt đầu
trà lễ. Tục lệ thường là gõ năm
hay bảy tiếng, trà khách đứng
lên và chăm chú nghe tiếng
chiêng, sau khi lặp lại thủ tục
tẩy trần ở chậu nước trà khách
lại vào phòng, mành sáo được
vén lên và một bình hoa hiện
ra, chậu nước và bình trà đã đặt
sẵn ở trước. Khi gia chủ bước
vào mang theo một chén trà,
một chổi tre để khuấy trà và một
cái thìa ở trong đó. Tân khách
ngắm nhìn khen ngợi bình hoa
và ấm trà giống như trước đó
họ đã ngắm khen bức tranh.
Gia chủ dùng miếng vải trắng
lau bình trà và thìa tre, bỏ trà
Matcha vào chén mỗi trà khách
ba thìa, đoạn cho gáo vào trong
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ấm mà múc ra một gáo nước sôi
đổ chừng một phần ba nước đó
vào chén còn lại bao nhiêu cho
vào ấm trà. Bấy giờ ông ta dùng
chỗi tre mà khuấy chén trà cho
đặc sệt lại, giống như một loại
cháo đậu xanh thật đặc. Trà pha
như vậy gọi là Koicha. Matcha
dùng để pha trà đặc là loại lá
non của những cây trà đã có
tuổi thọ từ 20 đến 70 tuổi hay
già hơn nữa. Gia chủ đặt ấm trà
vào đúng vị trí của nó ở ngay
bếp lò và vị khách chính lần gối
đi tới, cầm chén trà lên. (Nếu
có người giúp việc thì vị này
sẽ nâng chén trà lên và đưa tới
trao cho vị khách chính), vị này
cúi xá các vị khách kia và đặt
chén trà vào lòng bàn tay trái,
dùng tay phải mà đỡ cạnh chén.
Sau khi nhấp một lần vị đó
khen trà ngon và nhấp thêm hai
hoặc nhiều lần nữa. Vị ấy dùng
giấy Kaishi lau chỗ miệng chén
đã nhấp rồi trao chén trà cho vị
khách thứ hai. Vị này ăn bánh,
uống trà, và lau chén y như vị
khách chính đã làm chén trà
được trao cho đến vị thứ 3 thứ 4
cho đến khi 5 trà khách đều đã
dùng xong chén trà. Vị khách
cuối cùng uống trà xong giao
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chén lại cho vị khách chính và
vị đó trao chén lại cho gia chủ.
Phần uống trà loãng
Trà Usucha khác với Koicha
ở chỗ là trà bột Usucha làm
bằng lá non của những cây trà
mới được từ 3 đến 15 tuổi, trà
này pha xanh nước và có bọt.
Quy luật uống trà loãng cũng
tương tự như quy luật của trà
lễ Koicha nhưng chỉ khác là
chén trà nhỏ hơn chút, trà được
pha riêng cho từng trà khách,
với hai thìa, mỗi trà khách phải
uống hết phần của mình. Tân
khách dùng ngón tay phải lau
sạch phần miệng chén trà mà
mình đặt môi uống rồi lau ngón
tay của mình vào giấy Kaishi.
Khi gia chủ đã mang tất cả
dụng cụ uống trà ra khỏi phòng
thì lặng lẽ cúi chào các trà
khách ngụ ý trà lễ đã chấm dứt.
Các trà khách rời trà thất và gia
chủ tiễn chân trà khách ra về.
Chanoyu đóng một vai trò
quan trọng trong đời sống nghệ
thuật của dân tộc Nhật, vì lẽ với
mục tiêu thẩm mỹ, trà lễ đòi
hỏi một căn nhà với vật trang
trí như mành sáo hay một bình
hoa (Ikebana). Sự phát triển của
nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản
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là nhờ cảnh vườn, đồ gốm và
nghệ thuật chơi hoa, điều đó đã
nhờ một phần lớn ở Trà lễ mà
có. Thiết tưởng cũng nên nghi
nhớ rằng tất cả những yếu tố
nghệ thuật liên quan với Chanoyu phải kể đến lòng ưa thích
sự mộc mạc của người dân
Nhật. Hơn nữa, chính những
thủ tục áp dụng trong trà lễ mà
các tập tục hằng ngày của đa số
dân Nhật phát triển. Kết quả là
các cô gái trước khi xuất giá đã
thường hay đi học nghệ thuật
về trà lễ để học hỏi về những ý
nghĩa thanh cao của trà lễ đồng
thời biết cách phục vụ chồng
con trong việc nội trợ và chăm
sóc gia đình.
Sau khi Sen Rikyu chết,
nhiều trường dạy Channoyu
mọc lên. Tuy khác nhau về chi
tiết của quy luật nhưng vẫn giữ
tinh thần của buổi lễ do những
người đi trước đặt ra, tinh thần
đó vẫn còn truyền giữ đến ngày
nay, để tỏ sự tôn kính những
người phát minh lễ trà. Trong
số đó có trường Ura Senke là
trường dạy nghệ thuật trà lễ nổi
tiếng nhất.■
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tản mạn về

THỜI GIAN
Lời thưa
Kính thưa BBT. Pháp Luân
Lâu nay Tâm Minh hay viết “Phật Pháp Với Tuổi Trẻ” là đem
những vấn đề cần quan tâm hay thắc mắc của Huynh Trưởng
GĐPT gởi đến quí vị độc giả PL, để được chỉ giáo. Xin cảm ơn
quí vị, đặc biệt là quý Thầy đã tận tình chỉ bảo. Xin mượn trang
này để chân thành tri ân quí vị .
Hôm nay trong số Xuân này, xin cho con được nghỉ chuyện
học Phật Pháp một kỳ để nói chuyện phiếm, mặc dù nói gì rồi
cũng không qua Phật Pháp.
Kính mến chúc quí vị một Năm Mới Đinh Hợi đầy đủ sức
khỏe và an lạc để hoàn thành sứ mệnh cao cả “hoằng dương
Chánh Pháp”
Trân trọng,
Tâm Minh
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Cứ mỗi độ Xuân về, gần như mọi người đều giật mình thấy rằng
thời gian qua nhanh quá, mới gởi thiệp chúc Xuân cho nhau đó,
bây giờ lại nữa rồi!!☺☺!! Phải nói là thời gian “phi” như ngựa
hay “bay” như máy may phản lực chứ không phải chỉ là “đi” cho
nên thi nhân xưa nay vẫn dùng những thành ngữ “bóng câu qua
cửa sổ” hay “nhanh tựa tên bắn”… Điều này chứng tỏ mọi người ai
cũng có hạnh phúc (không phải sao?) vì chỉ khi vui mới thấy thời
gian qua nhanh mà thôi (những ngày vui qua mau!) nên thi sĩ Pháp
Lamartine cũng than thở:
Ôi! thời gian xin dừng cánh lại
Giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay!
(O temps! suspends ton vol
Et vous, heures propices, suspendez votre cours!)
Thi nhân Việt Nam còn thêm hương, thêm màu cho thời gian
nữa:
Màu thời gian không xanh,
Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh.
Tuy nhiên trên thực tế, thời gian không chỉ đơn thuần là “nhanh”
hay “chậm” hay nói đúng hơn thời gian vật lý qua cái đồng hồ là
khách quan nhưng thời gian tâm lý thì tùy thuộc từng tâm trạng,
có khi ta thấy thời gian lướt đi quá nhanh mà còn có khi đi chậm
ơi là chậm. Thi sĩ Nguyễn Du mô tả tâm trạng phiền muộn vì nhớ
nhung:
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê!
Câu này không phải đã gợi cho chúng ta nhớ đến câu “nhất nhật
bất kiến như tam thu hề” (một ngày không gặp dài như ba năm)
hay sao ?
Một em bé ở trong sân trường vắng vẻ, đang đợi mẹ đến đón
thì “15 giây đồng hồ” cũng làm cho em bồn chồn, nôn nóng, muốn
khóc…:
Mười lăm giây đồng hồ,
Mình nhớ Má thấy mồ
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Buồn như con cá rô nó nằm trong tô!
Thật vậy, thời gian vô thường, thời gian tuy không có thực tính
nhưng thời gian đã vô tình tác động lên cuộc sống của chúng ta
rất nhiều và tính tương đối của thời gian làm cho mỗi người, mỗi
tâm trạng, mỗi cảnh giới có thời gian riêng… Đó là lý do cho ta
hiểu tại sao hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào cõi Tiên Thiên Thai có
3 năm mà khi trở lại trần gian thì ở đây đã trải qua mấy thế hệ rồi,
hai “chàng trai” mới rời trần thế ba năm, nay trở lại đã trở thành
hai ông Bành Tổ rồi ! ☺ ☺ !! Tương tự như vậy, “nhất nhật tại tù
thiên thu tại ngoại” (một ngày trong cảnh tù đày dài bằng ngàn năm
được tự do ở ngoài) và cũng chính vì vậy chúng ta rất dễ hiểu tại
sao nói chịu quả báo ở địa ngục đến mấy ngàn vạn năm… đó là vì
người thọ khổ, người bị hành hạ tra tấn tù đày thì thời gian đâu có
tính bằng đồng hồ, lịch… như chúng ta được!
Ở trường khi dạy về thời gian, thầy/cô giáo thường vẽ một đường
thẳng, lấy một điểm làm hiện tại (HT), phía trước là quá khứ (QK)
và phía sau là tương lai (TL); HT được xác định bởi một điểm, còn
QK và TL chỉ được biếu thị bằng nửa đường thẳng vô định! Mặc
dù chúng ta thấy được rõ ràng nửa đường thẳng QK chấm dứt ở HT
và nửa đường thẳng tương lai bắt đầu từ HT có nghĩa HT chính là
giao điểm của cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai nhưng chưa bao
giờ thầy cô giáo lưu ý chúng ta về sự quan trọng của hiện tại hay
khuyên chúng ta giữ chánh niệm, tỉnh giác, đừng bám víu quá khứ,
đừng mơ tưởng tương lai… như đức Phật đã dạy:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã qua rồi
Tương lai thì chưa đến
Chỉ có pháp Hiện tại
Tuệ quán chính là đây!
Đây là bài kệ quen thuộc trong kinh Nhất dạ Hiền giả, chỉ có
mấy câu nhưng chứa đựng nhiều đề tài thiền quán. Có một điều lý
thú là chúng ta gần như đã bắt gặp những ý này được khai triển
trong bài viết thật hay của Jules Beaulac “Hãy hái thời gian” sau
đây (xin tạm dịch như sau):
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Em không thể làm chậm bước thời gian lại
Nó đi qua
Nó chảy qua các kẽ ngón tay em
Như nước của phông ten
Nó trượt trong bàn tay em
Như cát của biển cả
Em không thể chụp bắt Quá khứ
Nó không còn nữa
Nó đã đi qua rồi
Cũng giống như hoàng hôn của ngày hôm qua
Nó đã biến mất
Như một kỷ niệm vụt mất đi.
Em không thể cầm tù Tương lai
Nó còn chưa đến
Nó sẽ đến vào thời điểm đã định
Giống như bình minh của ngày mai
Nó sẽ nối gót theo em
Cũng giống như sóng tấp
vào bờ
Nhưng em luôn luôn có thể hái
Hiện tại
Như một món quà tốt đẹp của Trời
Món quà này giống như một cái cây:
đâm rễ rất sâu
trong quá khứ của em
tràn đầy những kỷ niệm và kinh nghiệm
như sự khôn ngoan đuợc huân tập từ nhiều đời
và nó phóng những cành dài của nó
đến tận Tương lai của em
tràn đầy hứa hẹn và hy vọng
giống như một công trình gói gọn
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Hiện tại đã hoàn thành
Quá khứ em không còn nữa
Và tương lai em chưa đến
Hãy nắm lấy thời gian em đã được tặng
mỗi giây phút đi qua
hãy trân quí hái lấy nó
như nước của con suối
luôn luôn mời gọi em
Đừng lãng phí thời gian của em
Đó là tặng phẩm của Trời
Đừng vượt qua thời gian
Cũng đừng chạy theo thời gian
Hãy nắm bắt thực tại trước mặt em
Đừng nói rằng: tôi không có thời gian
Nên nói: tôi có tất cả thời gian của tôi
Đừng hà tiện thì giờ của em
Hãy dành cho người khác một ít thời gian ấy
Như Trời đã dành tặng cho em
Đừng mãi lo vội vã
Hãy nắm lấy thời gian của em
Và hãy để cho thời gian
có thời gian
giải quyết thời gian của nó
Vậy là, em sẽ dành được thời gian
Và em sẽ khám phá ra rằng
Thời gian thật tốt đẹp
Và tràn đầy Phật tánh trong đó.
Chúc em một ngày an lành!
• Tâm Minh
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cái nôi
Phật Pháp
lúc ấu thời
Ỷ Thu Am
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ó là một đứa bé trai sinh
ra tại một vùng quê nghèo của miền Trung nước Việt.
Tiếng khóc đầu đời của nó chìm
lỉm trong âm ba se thắt của bối
cảnh bất an của một đất nước
đang bị phân đôi.
Đối với những hình ảnh nhạt
nhòa còn đọng lại trong ký ức
mơ hồ của một cậu bé lên ba,
lên bốn tuổi, nó nhớ một cách
mường tượng đến cảnh người
chị ru nó ngủ khi trời đã chập tối
trên chiếc võng cũ mèm ở hiên
nhà. Nó khóc. Chị nó ru bằng
những bài hát ru em thường
ngày mà riết rồi nó cũng thuộc
làu:
“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng
đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
khó đi, khó đi mẹ dắt con đi,
con đi trường học, mẹ đi trường
đời...”
Nhưng nó vẫn cứ khóc. Nó
nhớ mẹ nó đi chợ bán mấy chiếc
rổ tre mới đan hồi sáng mà sao
đến giờ này vẫn chưa về. Nó
vừa nhớ mẹ, vừa đói, vừa khát
sữa. Hình như chị nó đã không
quan tâm, không hỏi nó vì sao
em khóc, em muốn cái gì, em
có đói không? Rồi chị nó bỏ nó
nằm trên võng một mình. Chị đi
xuống nhà bếp coi cái nồi cháo
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heo đang nấu đã chín chưa.
Nó một mình lò mò lăn xuống
võng. Vừa đi xuống nhà bếp vừa
khóc mếu máo. Nó đói quá, cho
nên đã đòi ăn cháo heo. Chị múc
cho nó một bát. Chị kêu nó ngồi
xuống trên cái khúc củi tròn và
sần sù, lắt la lắt lẻo... Vậy mà
nó ăn hết bát cháo heo một cách
ngon lành.
Cái Tết lên năm tuổi của nó là
một cái Tết khó quên trong đời.
Nó bị tai nạn xe đạp và bị thương
ở mắt cá chân phải. Không có
thuốc thang để điều trị, cho nên
vết thương lâu ngày đã làm độc,
sưng vù lên và bắt đầu lở lói.
Mẹ nó, không biết học ở đâu, đã
nấu nước lá cây vông để rửa vết
thương cho nó. Rửa xong, bà
lấy kéo cắt mấy chỗ thịt bị hư
thối bỏ đi, rồi băng bó lại bằng
mấy miếng vải xé ra từ quần áo
rách không dùng nữa. Mỗi lần
mẹ nó rửa vết thương, nó đau
đớn kinh hồn nên khóc la om
sòm. Mỗi lần thấy nó đau đớn,
mẹ nó cũng đứt ruột đứt gan.
Nhưng vì thương con bà không
thể làm cách nào khác hơn để trị
lành chân cho nó. Chính vì vậy,
bà phải ra mặt nghiêm khắc dọa
nó:
- Nín đi, mày mà khóc la, tao
không rửa thì bỏ luôn cái chân
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cho mà coi.
Nó phải đành cắn răng mà
chịu đau vì sợ phải bị cưa chân,
thành thằng què, đi cà nhắc!
Sáng mùng một, Tết, nó bò ra
ở ngạch cửa ngoài hiên nhà,
ngồi đó nhìn ngó một cách thèm
thuồng cảnh thiên hạ vung văng
vung vẩy đi chơi Tết. Nó ước ao
làm sao cho cái chân bị thương
có thể lành lại thật mau để đi
chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm.
Đến gần trưa, có mấy đứa ở
nhà cạnh bên sang nhà nó chơi.
Không khi nào nó lại có thái
độ lịch lãm và hiếu khách như
hôm đó. Dù vậy, nó cũng đâu
có cách nào giữ được người ta
ở mãi trong nhà mình. Lúc mấy
đứa trẻ đòi đi về, nó năn nỉ như
van xin tụi trẻ đừng bỏ nó mà
đi, hãy ở lại chơi với nó. Nhưng
lũ trẻ vẫn bỏ nó lại một mình!
Năm ấy, nó đón xuân trong nỗi
cô đơn buồn tẻ và nước mắt!
Khi lên bảy, tám tuổi, gia
đình nó chuyển ra trại ở ngoài
đồng để làm ruộng. Từ đấy nó
đã có dịp lân la đến ngôi chùa
đầu làng gần đó để chơi một
mình. Ngôi chùa nằm cách xa
làng mạc trong một khu vườn
thật rộng, có nhiều cây cổ thụ rất
lớn. Mấy cây thị, cây xoài, cây
khế, cây mít, cây bưởi có tán lá
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tỏa ra che mát cả một khu đất
rộng... Mỗi ngày sau khi đi học
về nó chạy đến chùa và lủi thủi
chơi một mình dưới mấy gốc
cây cổ thụ đó. Nó lượm mấy trái
khế, trái thị rụng dưới gốc cây
không ai nhặt, mấy hòn đá cuội,
đem lại chơi đủ thứ trò: trò xe
chở hàng, xây cất nhà cửa, nấu
ăn, đám giỗ, v.v... Nó bày đặt
ra đủ thứ trò để chơi một mình
mà không thấy chán. Trú trì của
ngôi chùa là một vị thầy già có
thân hình thon gọn và không
cao lắm. Ông thường mặc bộ
đồ nâu đã nhạt màu và vén hai
ống quần lên gần tới đầu gối.
Thỉnh thoảng ông ra vườn quan
sát xem thử nó đang làm gì và
đôi khi nhắc chừng nó: “đừng
có leo trèo lên cây, nếu thầy bắt
gặp leo cây thì không cho vào
chùa chơi đó nha”.
Ừ, mà cũng lạ thật đấy! Đối
với nó, ngôi chùa này sao mà
quen thuộc quá. Nó có cảm giác
yên ổn và thích thú đặc biệt khi
chơi một mình trong vườn chùa
này. Nó thường hay leo lên cây
xoài, mọc ngả nằm trên mặt đất,
ngồi thòng hai chân xuống, đong
đưa, rồi ngắm mấy tàn lá cây rung
rinh trước gió, trông về hướng
đồng ruộng bao la, chạy dài đến
tận những dãy làng mạc xa tít,
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ở cuối chân trời xanh thẳm là
dãy núi Trường Sơn trùng điệp.
Những lúc như vậy, nó cảm thấy
thú vị lắm. Mặc dù nó chưa thể
nghiệm được một cách sâu sắc
hương vị của những giây phút
độc cư và trầm lắng, nhưng có
lẽ nó cũng cảm nhận được phần
nào sự thanh bình của khu vườn
chùa làm cho nó có được những
thời khắc bình an. Mấy lần nó
nghịch ngợm ở nhà. Mẹ nó rượt
đánh. Nó đã vừa chạy đến chùa
vừa kêu cứu. Vị thầy trú trì đã
chạy ra, dẫn nó vào trong chánh
điện và đóng cửa lại. Khi mẹ nó
đến, thầy đã khuyên giải bà, vì
vậy nó đã thoát được mấy trận
đòn!
Lần hồi, tự nhiên đối với nó,
chùa đã trở thành trú xứ của sự
yên bình. Nó cũng đã có cảm
giác gần gũi và thân thuộc hơn
đối với vị thầy trú trì. Mấy ngày
ba mươi hoặc rằm mỗi tháng,
lúc chùa mở cửa cho bổn đạo
vào hành lễ, nó cũng mon men
vào tận trong chánh điện chùa.
Lần đầu tiên, bước vào chánh
điện, nó nhìn thấy tượng Phật
thật lớn ngồi trên cái bàn cao ở
giữa, toàn thân sơn màu vàng,
khuôn mặt nhìn xuống trông rất
hiền từ. Đứng hầu hai bên tượng
Phật là hai tượng Hộ pháp, mà
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sau này nó mới biết, mặt mày
trông dữ tợn, một ông mặt đỏ,
một ông mặt trắng, tay cầm khí
giới, nhìn chằm chằm vào nó.
Nó không dám nhìn hai ông
Hộ pháp này lâu. Nhưng, nó lại
càng sợ hãi hơn nữa khi thấy ở
bên trái chánh điện có bàn thờ
tượng ông Tiêu, cũng sau này
nó mới biết, đầu đội ba hòn núi,
mắt trợn lên thật to, miệng nhe
ra, hai răng nanh thò ra ngoài,
nhất là cái lưỡi dài thòng đến
tận cái bụng bự. Mỗi lần nó lén
nhìn lên ông đều thấy ông nhìn
đăm đăm vào nó. Sợ quá, nó bỏ
ra ngoài, không dám nhìn nữa.
Có điều không hiểu tại sao mặc
dù sợ mấy ông ấy nhưng nó lại
rất thích nhìn trộm. Cho nên,
những ngày chánh điện mở cửa,
nó đều rón rén vào núp ở sau
mấy cây cột bằng gỗ thật to để
nhìn mấy ổng.
Một hôm, nó đang núp sau
cây cột để nhìn trộm mấy ông
ấy, thình lình có người vỗ vào
vai. Nó giật nẩy người lên, mặt
mày tái mét, tưởng là mấy ông
đó đã bắt gặp, không ngờ khi
quay lại thì là thầy trú trì. Thầy
nhìn nó vừa cười vừa nói:
- Đã sợ, sao còn nhìn trộm
làm gì?
Nó gầm mặt xuống, im lặng.
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Thầy lại hỏi tiếp:
- Có muốn hết sợ mấy ông đó
không?
Lần này thì nó mạnh dạn
đáp:
- Muốn.
- Nếu muốn thì chiều nay ở
lại, thầy sẽ tập cho con cúng thí
thực là hết sợ liền.
Nó nhìn thầy trú trì với dáng
vẻ không mấy tin cho lắm. Như
đọc được sự nghi ngờ của nó,
thầy thúc giục:
- Không tin hả, thì chiều nay
cứ thử xem coi thầy nói có đúng
không!
Nó gật đầu đồng ý. Nói
xong nó chạy một hơi về nhà kể
chuyện ở chùa cho mẹ nó nghe.
Mẹ nó hỏi:
- Vậy mầy có hứa với ông
thầy đó chưa?
- Hứa rồi.
Trời gần chạng vạng tối, nó
lại chạy lên chùa. Thầy trú trì
đang còn tưới nước mấy chậu
bông ở ngoài sân. Nhìn thấy nó,
ông hỏi:
- Nãy giờ con đi đâu? Thầy
tưởng là con sợ quá đã bỏ về
nhà rồi chứ!
Thấy nó không trả lời, thầy
dặn tiếp:
- Chờ một lát, tưới nước
xong thầy sẽ vào tập cho cúng
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thí thực. À này, mà con có biết
cúng thí thực là gì không?
Nó lắc đầu, im lặng và chờ
đợi lời giải thích của thầy.
- Cúng thí thực là thành tâm
tụng kinh để nương thần lực của
ngài Tiêu Diện Đại Sĩ mà ban
phát thức ăn cho các loài ngạ
quỷ vào ban đêm.
Thật ra nó không hiểu hết ý
nghĩa lời giải thích của thầy trú
trì, nhưng nó biết rằng ông Tiêu
đó chắc là có nhiều phép mầu
lắm mới có thể phát cơm cho
ma quỷ ăn. Nghĩ đến ma quỷ,
nó cảm thấy hơi ớn ớn, nhưng
nhờ có thầy trú trì ở đó cho nên
nó cũng an tâm phần nào. Tưới
nước xong, thầy kêu nó đi theo
ông vào trong. Xuống nhà bếp,
ông xới một chén cơm trắng,
múc một chén muối. Đưa cho
nó cái tách không, ông bảo nó
ra ngoài vò nước để lấy nước
đem vào. Tất cả cơm, muối và
nước đều được đặt lên bàn thờ
ông Tiêu. Thầy trú trì vừa mặc
áo hậu vàng, vừa đưa cho nó
cái áo dài nâu đã cũ mèm, bảo
nó mặc. Cái áo quá dài đối với
nó khiến cho lúc nó đi, mấy vạt
áo bị kéo lê thê trên nền chánh
điện để lòi đôi chân trần đen đủi
trông rất buồn cười. Nhưng thầy
trú trì dường như không để ý gì
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đến chuyện này. Ông vừa đi thắp
đèn trên các bàn thờ, vừa sai nó
thắp năm cây nhang để cắm lên
năm bàn thờ trong chánh điện.
Xong đâu đó, ông kêu nó đến
đứng bên ông trước bàn Phật ở
chính giữa chánh điện. Ông lật
cuốn kinh Nhật tụng bằng tiếng
Việt ra, tìm đến phần Nghi thức
cúng thí thực cô hồn rồi mở ra
để đó. Ông quay sang nói với
nó:
- Đây là phần nghi cúng thí
thực. Từ nay, con cứ tụng theo
trong này là được. Hôm nay con
tụng theo thầy, ráng để ý coi đến
chỗ nào thì làm cái gì, mai mốt
biết mà làm một mình.
Cúng xong, thầy lấy tách
nước lạnh ở bàn ông Tiêu đưa
cho nó và nói:
- Uống đi. Uống xong tách
nước này rồi con sẽ không còn
sợ ổng nữa.
Nó ngoan ngoãn cầm lấy tách
nước và uống một hơi, hết sạch.
Thực ra, từ khi bắt đầu tụng
kinh đến giờ này nó chừng như
đã quên đi chuyện sợ hãi mấy
ông Hộ pháp và ông Tiêu.
Từ đó về sau, chiều nào nó
cũng về chùa để cúng thí thực,
một mình. Chuyện sợ hai ông
ấy đã không còn nữa. Tụng riết,
nó đã thuộc lòng mấy bài kinh
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trong cái nghi thức cúng thí
thực hồi nào cũng không hay.
Có điều, thuộc thì thuộc, nhưng
nó không hiểu trong đó nói cái
gì, vì toàn là chữ Hán Việt.
Tối nọ, thầy trú trì đứng đợi
nó ở trước hiên chánh điện. Khi
nó cúng thí thực xong, ra ngoài,
ông đưa cho nó một cái dĩa đựng
mấy cái bánh ít, mấy cái bánh in
và hai cái bánh cúng. Ông dặn:
- Bánh cúng ở chùa hồi trưa
còn, con đem về nhà ăn đi, thầy
cho đó.
Nó vừa ngạc nhiên, vừa
mừng rỡ, vừa bối rối, chỉ biết
trả lời cộc lốc:
- Dạ.
Dưới ánh đèn dầu leo lét,
thầy nhìn nó và hỏi như thăm
dò:
- Con đọc kinh mà có hiểu gì
trong đó không?
- Hông.
- Vậy con có muốn học chữ
Hán để hiểu kinh nói cái gì
không?
Nó ngơ ngác hỏi lại:
- Học chữ Hán?
- Đúng rồi. Học chữ Hán tức
là học ngay chính gốc chữ mà
trong kinh đã phiên âm theo
tiếng Việt để con đọc đấy.
Nó ồ lên một tiếng như để
bày tỏ sự thấu hiểu. Nhưng rồi
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nó lại hỏi:
- Làm sao con học? Học ở
đâu?
- Thì thầy dạy cho con và học
ở đây chứ ở đâu.
- Muốn.
- Nếu muốn thì mấy ngày
cuối tuần đến đây thầy dạy cho.
Nó ra về, vừa đi vừa nghĩ
đến chuyện học chữ Hán mà
lòng cảm thấy nao nao! Khi về
gần tới trại, giữa đồng, nó mới
phát hiện ra đêm nay trăng sáng
quá, ánh trăng trải lai láng trên
đồng ruộng mênh mông, bầu
trời không một gợn mây. Những
vì sao bạc lấp lánh khi tỏ khi mờ
trên một tấm thảm không gian
không bờ bến.
Bài đầu tiên về chữ Hán mà
nó học là kinh A-di-đa. Thầy trú
trì đưa cho nó một cây bút lông
và cuốn sách giấy quyến đóng
bìa bằng chỉ theo kiểu đóng
sách ngày xưa. Trong đó, có
một tờ giấy đã gạch ô sẵn, mực
màu đỏ, lồng vào giữa để có thể
lấy ra hoặc nhét vào. Hàng trên
cùng của tờ giấy quyến, đọc từ
phải sang trái, ở mỗi trang, là
năm chữ Hán thầy đã viết sẵn.
Thầy kêu nó ngồi xuống bàn
rồi dạy nó cách cầm và viết bút
lông. Thầy còn bắt nó viết lại
âm tiếng Việt để đọc mấy chữ
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Hán đó:
- Nam Mô Liên Trì Hải Hội
Phật Bồ-tát. Diêu Tần Tam tạng
Pháp sư Cưu-ma-la-thập phụng
chiếu dịch. Như thị ngã văn,
nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc,
Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, ...
Đọc cho nó âm tiếng Việt
xong, Thầy còn dịch nghĩa cho
nó nghe. Nhưng nó không tài
nào hiểu và nhớ hết, dù chỉ có
năm chữ một ngày. Mấy ngày
đầu tập viết chữ Hán, nó có cảm
tưởng trông giống mấy con cua
bò quờ quạng trên trang giấy,
chữ không ra chữ, hàng không
thành hàng, thật buồn cười làm
sao! Vậy chứ vài tháng sau, nó
đã có thể viết ngay ngắn vài
trang giấy mỗi ngày. Càng về
sau, nó càng lên chùa thường
và nhiều hơn. Mấy lúc tập viết
kinh mỏi tay, nó lại chạy ra
vườn chùa chơi một mình. Có
khi nó ngồi đong đưa trên cây
xoài và nhìn cây, nhìn trời, nhìn
xa xăm ra tận cánh đồng xanh
phơi phới...
Lâu lắm sau đó, một hôm nó
đi học về thấy thầy trú trì đang
nói chuyện với mẹ nó ở nhà trên.
Khi thầy ra về rồi, mẹ nó hỏi:
- Mầy có muốn lên chùa ở
không?
- Ông thầy đâu có cho!
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- Ông thầy vừa xin tao cho
mầy lên chùa ở đó.
- Thiệt hả, mẹ? Muốn.
- Mầy chỉ mong lên chùa để
phá mà thôi, chứ gì!
- Đâu có đâu. Con lên chùa
để học chữ Hán, học kinh.
- Mầy thiệt muốn đi? Vậy
để hôm nào tao dẫn mầy lên đó
nói với ông thầy một tiếng mới
được.
Mùa hè năm đó, lúc nó chín
tuổi, mẹ nó dẫn lên chùa gởi cho
thầy trú trì. Thầy đã làm lễ quy
y cho nó tại chánh điện. Trước
khi ra về mẹ nó dặn:
- Từ rày về sau, mày phải
nghe lời thầy dạy, đừng nghịch,
nghe chưa!
Nó im lặng lủi thủi đi ra ngoài
vườn chơi một mình. Tối hôm
đó, lần đầu tiên nó ngủ lại chùa
một mình, sau lưng bàn Tổ, trong
chánh điện. Thầy trú trì thì ngủ
ở nhà Tây. Nó có cảm giác vừa
đơn độc, vừa thích thích. Nhưng
rồi nó đã thiếp đi lúc nào không
hay. Đang ngủ say, bỗng dưng
nó trực giấc ngồi dậy hoảng
hốt, nhất thời không nhớ mình
đang ở đâu khi bị tiếng đại hồng
chung đánh thức bất ngờ! Một
lát sau nó mới hoàn hồn tỉnh
lại để nhận ra là mình đang ngủ
trong chánh điện chùa và thầy
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trú trì đang thỉnh chuông buổi
sáng. Nó ngồi dậy, dựa lưng vào
vách, lắng nghe tiếng chuông
ngân vang rồi lịm dần... rồi
ngân vang, rồi lịm dần... trong
giọng kệ chuông trầm ấm của
thầy trú trì. Thầy thỉnh chuông
xong, gọi nó dậy, đi rửa mặt rồi
vào công phu sáng với thầy. Nó
cầm cuốn kinh, chỉ có thể kịp dò
theo chứ không thể tụng được
vì thầy tụng rất nhanh, đến chú
Lăng Nghiêm thì nó không thể
dò theo nổi nữa, chỉ đứng trân ra
đó mà nghe. Vậy mà mấy tháng
sau, nó cũng thuộc lòng hai thời
công phu chiều và khuya. Thời
gian này, thầy đã khuyến khích
nó đọc báo Viên Âm của Hội An
Nam Phật học và bộ sách Phật
học phổ thông của Hòa thượng
Thích Thiện Hoa. Đọc đến chỗ
nào không hiểu thì ghi nhớ và
đem lên để nhờ thầy giải thích
cho nghe.
Rồi chiến cuộc lan tràn đến
các miền quê hẻo lánh, gia đình
nó phải dời chỗ ở. Nó cũng đã
đến lúc phải lên tỉnh để theo học
bậc trung học. Phần thầy, thầy
không thể bỏ chùa mà đi. Thầy
phải ở lại để tiếp tục sứ mệnh
hoằng pháp. Ngày chia tay, thầy
nói với nó:
- Con phải đi để tiếp tục học,
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nhớ đừng bỏ dở việc học. Phật
pháp là tư lương, là hành trang
cho suốt cuộc đời mình. Khi nào
có thì giờ nhớ cố gắng học Phật.
Có duyên thì sẽ gặp lại, đừng
cưỡng cầu.
Chỉ tiếc là cái duyên hạnh
ngộ ấy ngắn ngủi quá! Sau đó
nó không còn gặp lại thầy nữa.
Dù ngắn, nhưng đó là những
năm tháng trọng đại nhất trong
đời nó, những năm tháng nó
được nuôi lớn cả tinh thần lẫn
thể xác trong cái nôi Phật Pháp.
Khi trưởng thành và trải nghiệm
giữa cuộc đời qua nhiều hoàn
cảnh xã hội khác nhau với bao
nhiêu bất an, khổ não, được
mất, thị phi, v.v… nó mới thực
sự chứng nghiệm được cái giá
trị vi diệu và không gì sánh
bằng của Phật Pháp. Quả thật,
phương thức làm sạch thân,
tâm và trí bằng giới, định và tuệ
trong Phật Pháp có khả năng
kiến tạo chất vô nhiễm nơi con
người để chuyển hóa tất cả mọi
nhiễm trược phát sinh từ bên
trong hay bên ngoài.
Sau này, mỗi khi chiêm
nghiệm về cuộc đời, nó cảm
nhận sự may mắn và hạnh phúc
hạn hữu mà nó có được trong
cái nôi Phật Pháp lúc ấu thời.■
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N

Điệu Hợi
và tháp vàng,
tháp gỗ
mùa Xuân
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ăm nào cũng vậy, cứ mỗi
độ hoa mai sắp nở, sư
ông Hòa thượng thường cho
chúng tôi về thăm lại chùa Tổ
nhân dịp để sái tịnh các tháp
quanh chùa và cử lễ nhiễu tháp
tạ ơn. Đây là một truyền thống
hiếu kính thiêng liêng trong
tông môn nhà Phật. Lần này,
sư ông cho phép các chú điệu
nhỏ cũng được đi theo, nhất là
chú điệu Hợi có vẻ thích thú vô
cùng. Điệu phụ trách vai trò thị
giả chung để quý thầy sai việc.
Điệu Hợi chỉ mới 13 tuổi, sanh
năm Ất Hợi, nên mẹ đặt luôn
tên Hợi cho dễ nhớ. Điệu Hợi
để chóp, dáng thấp tròn mũm
mĩm như hột mít, có hai má lúm
đồng tiền nhỏ ở hai bên, mỗi khi
cười trông rất dễ thương. Điệu
Hợi rất hồn nhiên đói ăn mệt
ngủ, nhưng không phải lười
biếng ham ăn như chú Hợi của
Đường Tăng, vũ khí của điệu là
cây chổi nhỏ luôn vác trên vai
như sẵn sàng quét đi mọi rác
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rưới quanh chùa, không như
vũ khí của Bát giới là cây bồ
cào có chín răng, lúc nào cũng
muốn ăn nuốt, cào vét tài sản
của thiên hạ về mình. Điệu Hợi
chùa chúng tôi có một linh thức
bén nhạy, trực giác thiên phú
như một Lạt-ma tái sinh.
Một hôm, sau khi làm cỏ
toàn bộ quanh chùa và hoàn tất
việc quét vôi, tô đắp các bia,
điểm lại các nét chữ bị sứt mẻ.
Sư ông cho cả chúng đến một
nghĩa trang cách chùa vài cây
số.
“Mô Phật! Đây là nghĩa
trang dân dã, vì sao lại có vài
ngôi tháp của chư Tăng hả sư
ông?”. Điệu Hợi vừa bước vào
đã cảm nhận như vậy. Nó hỏi
bằng một giọng xúc cảm bộc
trực. Điệu Hợi đi thẳng đến ngôi
tháp nghe nói đã có cách đây 30
năm rồi, nó sững sờ đứng nhìn
ngôi tháp ba tầng rêu mốc, nứt
bể nhiều chỗ, bia hiệu cũng bị
hoen ố không còn nhìn đủ chữ.
Một năm mới thăm viếng một
lần làm sao ngăn được sự phá
hoại của loài dê bò vô tri húc
vào chỗ tôn nghiêm. Thật là
oan uổng, không xứng với công
đức tu hành của các bậc Sa-môn
sứ giả Như Lai. Cả buổi sáng
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trong khi mọi người đang sửa
sang các ngôi tháp khác, điệu
Hợi cứ quanh quẩn bên ngôi
mộ tháp gần như điêu tàn loang
lổ, nghiêng hẳn về một phía.
Nó nhổ cỏ, cạo rong rêu, xếp
lại các tảng gạch đã bể, lấy tay
kính cẩn rờ từng chữ trên bia
tháp. Bỗng điệu Hợi rơm rớm
nước mắt nói như muốn khóc:
“Sư ông ơi! Tháp này là của
con đấy!”. Cả chúng đều giựt
mình hướng mắt về điệu Hợi.
Điệu chắp tay quỳ xuống trước
tháp hai hàng nước mắt chảy
dài. Sư ông chúng tôi cũng
ngậm ngùi thương cảm: “Có
lẽ nào Thượng tọa Giáo thọ đã
viên tịch 30 năm trước đây nay
tái sanh làm chú điệu Hợi và tự
mình quét dọn Tháp của chính
mình?!”. Sư ông ôm chú điệu
vào lòng an ủi: “Thôi chúng ta
đừng nói chuyện quá khứ nữa
mà nên lo chấn chỉnh hoàn tất
các tháp nơi đây cho xong để
kịp giờ về”.
Câu chuyện này sau khi trở
về chùa trở thành một bi luận
tranh cãi khá sôi nổi. Một thầy
phát biểu: “Nếu đúng vậy thì
chùa mình quả đã thiếu phước
vô cùng, không tranh thủ để
Ngài được nhập tháp tại chùa
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là đối xử bất công, là ăn ở thất
đức quá”.
Một thầy khác: “Có lẽ do
vườn chùa ta quá chật hẹp gần
hết đất và để tránh ô nhiễm môi
trường, nên mới có tình trạng
bi thương này”.
Một thầy khác phản đối:
“Tại sao có chùa trong thành
phố vẫn nhập tháp được, không
phải đất chật hẹp mà do lòng
người chật hẹp, độc ác, do thiếu
Bi, Trí, Dũng đối với thực tại
xã hội, coi thường tình cảm quý
trọng Tam bảo của tín đồ”.
Một thầy khác dịu giọng
hơn: “Cách đây 30 năm, nghe
nói thầy trụ trì lúc đó có mối
hiềm khích kỳ thị môn phái nên
vị giáo thọ này không được ưu
tiên, trong điều kiện cục bộ
như vậy đành ra nhập khẩu tại
nghĩa trang dân dã như vậy”.
Một thầy khác bộc trực hơn:
“Thầy chùa mà không biết
thương nhau, còn bè đảng, còn
độc quyền môn phái tu hành,
làm sao giáo hóa chúng sinh.
Ôi! Rõ ràng thời mạt pháp,
những con két biết nói đạo
đức”.
Cuộc tranh cãi đang diễn ra
sôi nổi thì sư ông chúng tôi dắt
điệu Hợi bước vào giới thiệu:
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“Có nhân chứng đây rồi, các
thầy muốn hỏi cớ sự gì, ra sao
thì nên nghe lời phát biểu của
điệu Hợi nhé”. Điệu Hợi nhẹ
nhàng buông tay sư ông ra,
chấp hai tay tròn như búp sen
với giọng từ tốn lễ phép: “Thưa
sư ông và quý thầy, được sư
ông cho phép con nói lại nơi
đây những gì mà con đã nói với
sư ông. Chắc là cái nghiệp của
thầy Giáo thọ trong kiếp nào
đó do bất đồng chính kiến, đã
nhẫn tâm cắt đứt liên hệ, cô lập
linh cốt của một vị chân tăng
ra vùng biên địa để không ai
nhớ đến mà thăm viếng chiêm
bái, rồi một kiếp nữa, ỷ làm
quan không cho phép chư Tăng
được an táng trong vườn chùa
nên kiếp này phải bị nhân quả
báo ứng như vậy. Điệu Hợi con
có đề nghị nay xin cải táng linh
cốt của các ngài về chùa làm
tháp vọng, được ba điều hoan
hỷ như sau:
Một là, các tháp được tập
trung về chùa gần với tháp của
chư Tổ đức để các ngài tương
phùng, không còn mặc cảm về
sự phân biệt đối xử.
Hai là, Phật tử đi chùa hằng
ngày được dịp gặp gỡ ngôi bảo
tháp để chăm sóc và hương
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khói nguyện cầu đền ơn đáp
nghĩa, mới đúng tinh thần kính
Phật thì phải trọng Tăng.
Ba là, Phật tử không phải
đi xa viếng tháp, không phải
đau lòng vì mộ tháp bị hư sập
vì thiếu người quản lý. Phật tử
không còn ray rứt ngậm ngùi vì
chư Tăng lại ở chung nhà với
chúng sinh vạn loại như một
lưu đày nghiệp chướng”.
Quý Thầy và điệu chúng có
mặt lúc đó đều kinh ngạc như
nghe được lời khai thị của một
thánh giả hóa thân, tất cả không
ngại chấp tay đồng thanh “Adi-đà Phật”. Đúng là “Sa-di
thuyết pháp Sa-môn thính. Bất
tại niên cao tại tánh linh”.
Nhân lúc đạo tràng hân hoan,
sư ông vui miệng kể thêm vài
câu chuyện nữa về điệu Hợi,
cũng là một hiện thân cứu nguy
cho quí thầy nhiều lần.
Một hôm, vị thầy giảng sư
trong chùa nghe tin mẹ mất từ
quê nhà, thầy vội cho người mua
vé máy bay, và chuẩn bị hành
lý để sáng mai lên đường. Buổi
chiều, thầy sai chú điệu Hợi rửa
sạch bộ tách để tiếp trà quý cho
chư Tăng, ai ngờ chú điệu xảy
tay làm rớt bể một cái tách xịn thầy không ngăn được cơn giận
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dữ, quát tháo và chửi mắng liên
tục cho đến giờ chỉ tịnh mà
thầy vẫn còn ấm ức ngủ không
được. Hậu quả là sáng hôm sau
thầy ngủ quên quá giờ máy bay
quy định. Thức dậy thầy đổ
thừa cho chú điệu làm mình
hao tài tốn của, vậy là chú điệu
Hợi lại bị một trận chửi mắng
thậm tệ nữa. Nhưng đâu ai ngờ,
“Trong cái dở, cái xấu lại có
cái hay cái tốt”. Qua ngày sau,
thầy nghe đài thông báo chính
chuyến bay mình đi bị rớt tại
Quảng Ngãi. Thầy mừng thầm
đến ôm chú điệu vào lòng xin
lỗi và cho quà khen tặng. Ngay
hôm sau, thầy tổ chức tiệc
mừng thoát tay thần chết và
nhân dịp công bố lý do có tiệc
mừng này và cám ơn hộ pháp
đã xuôi khiến cho chú điệu Hợi
đánh rơi chiếc tách quý mới ra
cớ sự nhiệm màu này. (*Tương
tự như kinh Phật dạy: Nếu có
chúng sanh nào đáng dùng thân
tiểu Tăng để độ thoát thì Bồ-tát
Quán Thế Âm liền hiện đúng
thân đó mà nói Pháp).
Lại điệu Hợi một hiện thân
cứu khổ nữa. Số là một hôm
đến lượt điệu kệ chuông tối,
không hiểu thế nào mà điệu ngủ
quên trên giá chuông, chùa tắt
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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đèn hết, cứ yên chí điệu đi ngủ
rồi. Đúng vào đêm đó một băng
trộm bò vào chùa định khiêng
đại hồng chung, chúng rờ trúng
đầu chú điệu, hoảng chạy vừa
hô: Ma! Ma! Cũng không kịp
lấy đi hai thùng phước sương
trong chùa đầy ắp tiền cúng
ngày đại lễ hôm đó.
Sư ông lại kể câu chuyện
thoát nạn nhờ điệu Hợi. Số là
một ngày nọ điệu làm thị giả
cùng sư ông đi liệm một đám
tang trên đầu xóm, chỉ có hai
thầy trò người mõ, người
chuông làm lễ nơi bàn Phật
đặt ngoài hiên nhà. Sư ông vừa
niêm hương thì trời báo hiệu
sắp mưa, tiếp đến nhất tâm đảnh
lễ thì mưa bắt đầu trút xuống,
tấm bạt che trên đầu hai kinh sư
bắt đầu căng nước, sư ông vẫn
nhất tâm đảnh lễ lần thứ hai,
điệu Hợi lạnh run giựt mình gõ
vào chuông nghe cái “bẹp” vì
chuông dính nước mưa. Thầy
trò không ai dám cười, quay ra
sau thì gia chủ cao bay xa chạy
đâu rồi chỉ còn vũng nước đọng
lại. Nhất tâm đảnh lễ lần thứ ba
cho trọn lời nguyện, lại một
tiếng chuông “bẹp” nữa. Bỗng
điệu Hợi nhìn thấy chiếc dép
của sư phụ trôi theo dòng nước
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từ trên bờ đường tràn vào nhà,
nó lật đật chạy theo sợ dép trôi
xuống hầm cống. Sư ông sợ nó
mê chơi bỏ đánh chuông nên
cũng lao theo gọi nó thì may
thay vừa lúc đó những thanh gỗ
to chịu đựng tấm bạt chứa hàng
tấn nước rớt xuống đúng ngay
chỗ sư phụ và chú điệu đứng
làm lễ khi nãy. Thật là họa
trung hữu phúc - trong cái họa
có cái phước, tuy là bị trời ức
hiếp, bị tử thần khủng bố song
vẫn an nhiên vô sự.
Rồi để khuyến hóa các đệ tử,
ngài từ bi dạy: “Thuở xưa, chư
Phật chư Tổ còn bị ức hiếp, bị
khủng bố nhiều mặt, nay ta đã
ở già lam, an trụ thiền đường,
mặc cho ức hiếp, nghịch cảnh
đến cỡ nào cũng thuận theo thọ
nhận, giận ghét cũng đều hoan
hỷ thọ nhận. Phải biết chịu
được một phần ức hiếp thì tiêu
được một phần nghiệp chướng,
và mở được một phần trí tuệ.
Dù cho ai chặt đầu, tử hình ta,
hay giam cầm ta cũng chẳng
màng đến, chỉ cần có chùa
để tu có quy củ để giữ có đạo
hạnh để hành là đủ duyên rồi.
Dù cho sự ức hiếp khổng lồ như
núi cao nếu ta có thể chịu đựng
nổi thì mới đáng gọi là bậc đại
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nhân tri thức”.
Đến đây sư ông Hòa thượng
không muốn chúng tôi phiền
lụy mãi về vận nghiệp của
những ngôi tháp vàng giữa tha
ma nghĩa địa phi hộ khẩu và
những ngôi tháp gỗ được tô
bóng nghênh ngang giữa phố
thị đông người. Sư ông dạy:
“Tất cả chỉ là hư ảo xảo thuật,
là hoạt cảnh của một tấn tuồng
trớ trêu phi đạo lý tình người,
phi nhân quả thiện ác”. Ta cần
ý thức “Tốt gỗ hơn tốt nước
sơn”. Bảo Tháp vật chất không
quan trọng bằng Bảo Tháp tâm
linh. Tăng tướng coi như diện
mạo của ngôi tháp, còn tâm
thức ví như chất liệu chủ yếu
của tháp. Tướng tự tâm sinh nên
nhìn sắc tướng có thể biết được
phần nào tâm thể của hành giả.
Ai có tâm gương trong sáng sẽ
dễ nhận ra điều này. Sư ông lại
tiếp thêm câu chuyện thật vui
nhằm giải tỏa sức ép của tập
khí chúng sinh: buồn vui, được
mất, hơn thua, vinh quang, ô
nhục, v.v... đã gây ấn tượng
cho chúng tôi vô cùng. Ngài
kể rằng: Tại ngôi Thiền viện
nọ, một hành giả muốn biểu
dương cái dũng khí tu thiền của
mình liền đến tĩnh tọa tại một
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nghĩa trang. Giai đoạn đầu ông
ta ngồi kiết già đúng pháp tức
là chéo hai chân, chánh niệm
quán hơi thở. Ba con quỷ đi
ngang tấm tắc bảo nhau: “Kìa!
cái tháp vàng đẹp làm sao”,
rồi cùng quỳ lạy rất tôn kính.
Lạy xong, chúng bỏ đi. Bấy giờ
hành giả bỗng thấy đau chân
nên sửa lại tư thế, chỉ ngồi bán
già (chéo một chân). Mấy con
quỷ đi vòng lại lần nữa chúng
ngạc nhiên hô to: “Ủa sao bây
giờ tháp lại bằng bạc! À mà
cũng đẹp thôi, chúng ta cứ lạy
nữa”. Chúng ân cần quỳ lạy rồi
bỏ đi. Đến quá khuya, hành giả
mệt mỏi tháo chân luôn và quẹo
đầu sang một phía như ngủ gục.
Bọn quỷ định đến chào cáo biệt
bỗng thấy tháp nghiêng sắp đổ,
chúng lật đật chạy đến nâng lên
mới nhận ra tháp bây giờ bằng
gỗ. Bọn quỷ rờ trúng đầu Thiền
sư liền phát ngôn giận dữ: “Đồ
gỗ mục! Báo hại bọn tao bái
lạy cả đêm”. Nói xong, chúng
đá vào mông hành giả, ông ta
tỉnh thức chạy một hơi về chùa
sám hối.
• Thích Hạnh Thiền
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Nắng mới
bên thềm

XUÂN

M

ới đó mà hàng
mai trước ngõ
nhà tôi đã lú nhú nụ xanh mơn
mởn. Những cành khẳng khiu,
gầy guộc giờ đây như được tiếp
thêm sức sống, kiêu hãnh thách
thức cơn gió chiều se lạnh của
những ngày cuối đông. Chỉ mấy
ngày nữa thôi, trên những cành
này sẽ phủ đầy nụ xanh vàng
mũm mĩm, chen với những lá
non mượt mà, tươi tắn, và rồi
sẽ lác đác nở ra những cánh hoa
vàng. Hoa mai năm nay có vẻ
như hơi sớm, nên đến ngày đầu
năm mới chắc hẳn sẽ vàng rộ
cả cành.
Những tờ lịch của năm cũ
còn chưa rơi hết và cái giá lạnh
của mùa đông vẫn còn vương
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vấn đâu đây, nhưng mọi thứ
vào lúc này đều có vẻ như đã
thấm đẫm ý xuân. Gió vẫn còn
se lạnh, nhưng có hơi xuân nên
người đã cảm thấy ấm áp hơn.
Bầu trời vẫn dày mây và lác
đác đó đây những mảng màu
xám xịt, nhưng có hơi xuân
nên đã lộ ra từng khoảnh nhỏ
xanh biếc và trong vắt. Và chỉ
mới sáng nay thôi, những tia
nắng xuân đầu tiên đã vội vàng
đến sớm, như không cưỡng lại
được những lời rủ rê của muôn
vạn chồi lá non xanh.
Mà, nắng xuân với lá non
xanh quả thật như đã có duyên
nợ hẹn hò từ bao đời trước! Dù
rằng lá vẫn xanh tươi qua bốn
mùa mưa nắng, nhưng chẳng
bao giờ chồi lá non xanh lại nô
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nức rủ nhau xuất hiện thật nhiều
như lúc đón nắng xuân về. Và
cho dù nắng vẫn bốn mùa làm
thắm lá xanh cây, nhưng chẳng
bao giờ nắng lại dịu dàng và
ấm áp, tình tứ như trong những
ngày đầu xuân mới! Khi ngắm
nhìn những cành cây phủ đầy
lá xanh non nằm phơi hớn hở
dưới tia nắng ấm đầu xuân thì
không ai có thể biết được đó là
màu nắng hay màu lá!
Bức màn bí mật che giấu
những điều kỳ diệu của thiên
nhiên đang được khoa học vén
dần lên. Ngày nay, người ta đã
biết rằng nắng với lá không chỉ
là quen biết tình cờ do duyên
nợ đưa đẩy, mà chúng quả thật
có một mối tương quan gắn
bó thiết thực hơn nhiều. Hàng
triệu chiếc lá xanh sẽ không
còn xanh nữa nếu như không có
nắng, vì chính quá trình quang
hợp đã giúp tạo ra diệp lục tố
có màu xanh của lá. Và những
tia nắng dịu dàng ấm áp kia sẽ
trở nên gay gắt, nóng bỏng nếu
như trên mặt đất này không còn
nữa những chiếc lá non xanh.
Từng phút từng giây trôi
qua, vô số những chiếc lá xanh
cứ cần mẫn uống lấy từng giọt
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nắng để làm ra cho đời những
hoa thơm, trái ngọt... và cũng
đồng thời làm dịu đi sức nóng
chói chang mà ông mặt trời
ngày ngày gửi xuống mặt đất
này. Nắng nuôi dưỡng từng
chiếc lá bằng hơi nóng của
mình. Lá giúp nắng dịu bớt đi
sức nóng chói chang để có thể
làm bạn với con người. Không
có lá, chắc hẳn người ta sẽ căm
ghét nắng và không cho nắng
đến gần ve vuốt, như những
tia nắng cháy bỏng lạc đường
chiếu xuống sa mạc hoang vu
kia chẳng hạn... Mà không có
nắng thì lá sẽ trở thành vô dụng
vì không thể tạo ra được dòng
nhựa sống để nuôi cây!
Ngày xưa, con người thật sự
không biết gì về những điều như
thế. Chỉ thấy nắng và lá hẹn hò
nhau mỗi năm vào mùa xuân,
và khi chúng gặp nhau thì niềm
vui ấm áp ấy lan tỏa đến cho cả
con người. Người ta ngắm nhìn
hoa nở và lá xanh, nắng ấm để
biết xuân đang về, như những
câu thơ đơn sơ mà gợi cảm của
một vị thiền sư thi sĩ đời Trần:
歲晚山中無暦日,
菊花開處即重陽。
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Tuế vãn sơn trung vô lịch nhật,
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương.
(Cúc hoa - Thiền sư Huyền Quang)
Tạm dịch:
Năm hết giữa núi rừng không lịch,
Đến tiết trùng dương cúc nở hoa.
Thật dung dị và thanh thoát
biết bao cuộc sống giữa núi
rừng hoang vu yên vắng, cho
đến một tấm lịch để theo dõi
ngày tháng mà thiền sư cũng
không cần đến, vì thiên nhiên
tự nó đã luôn chuyển mình theo
đúng với mỗi mùa, mỗi tiết.
Hoa cúc vàng nở rộ là lời nhắn
gửi của thiên nhiên báo cho
người biết tiết trùng dương đã
đến!
Tiết trùng dương (hay trùng
cửu) nhằm vào ngày mùng
9 tháng 9. Vẫn còn xấp xỉ 4
tháng nữa mới đến xuân mà
nhà thơ đã bâng khuâng nghĩ
đến chuyện năm tàn tháng tận,
cho nên cái háo hức đón xuân
về hẳn cũng đã bắt đầu từ đó...
Chúng ta ngày nay bon chen tất
bật đến tận chiều 30 Tết, cũng
không biết làm ra vô số những
của cải vật chất như thế mà
cuộc sống có được gì hơn so
với người xưa chăng?
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Người xưa không hiểu rõ về
thiên nhiên như cách của chúng
ta ngày nay, không biết là bằng
cách nào mà cuộc sống luôn tốt
đẹp nhờ có thiên nhiên, nhưng
họ cảm nhận được điều đó, tin
chắc vào điều đó. Vì thế, họ
sống giữa thiên nhiên, gần gũi,
thân thiết với thiên nhiên mà
không phá hoại, không làm cạn
kiệt sức sống của thiên nhiên.
Con người ngày nay hiểu
rõ cặn kẽ về những lợi ích của
thiên nhiên cũng như tác hại
của sự tàn phá môi trường thiên
nhiên. Chúng ta biết là ngoài
việc mang đến cho ta những hoa
thơm trái ngọt, thiên nhiên còn
giúp ta có được bầu không khí
trong lành để hít thở mỗi ngày,
giúp ta ngăn ngừa được những
thiên tai tàn khốc như bão lụt,
hạn hán... Nhưng chúng ta lại
không biết chung sống hòa bình
với thiên nhiên! Chúng ta phát
triển khoa học – kỹ thuật đến
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đâu thì phá hoại môi trường
thiên nhiên đến đó... Thậm
chí chúng ta còn khai thác cạn
kiệt cả môi trường thiên nhiên
ở những nơi xa xôi, chỉ cần để
thu được những món lợi kếch
xù ngay trước mắt mà không
nghĩ gì đến những tai họa thảm
khốc đang chực chờ ập xuống
cho nhiều thế hệ sắp đến...
Hy vọng là những sai lầm
này đang được sửa đổi. Những
năm gần đây, con người trên
hành tinh này đã chịu trừng
phạt quá nhiều vì những sai
lầm này. Chúng ta đã nhận ra
và đang từng bước cố gắng sửa
sai, nhưng không phải là đã hết
những kẻ tham lam phá hoại.
Nạn phá rừng đang hoành
hành ở nhiều nơi, trong khi
nhiều người lười nhác không
muốn trồng cây gây rừng, vì
còn có biết bao công việc khác
hấp dẫn hơn và kiếm được
nhiều tiền hơn... Các nhà máy
của thời hiện đại vẫn liên tục
thải ra những thứ... không hiện
đại. Một lần ghé thăm Thiền
viện Viên Chiếu, tôi đã ngửi
được mùi của nhà máy chế
biến bột ngọt Vedan nằm cách
đó khoảng hơn 5 cây số... Tất
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nhiên là cũng chẳng dễ chịu
chút nào! Báo chí đưa tin về
làng ung thư, chúng ta ai nấy
đều rùng mình khiếp sợ. Nhưng
sự khiếp sợ đó có lẽ cũng chẳng
thể làm cho mọi thứ chấm dứt!
Từ nhiều ngàn năm qua,
những tia nắng xuân ấm áp vẫn
luôn đúng hẹn trở về, cho dù
mỗi năm những người tình lá
non xanh của chúng trên hành
tinh này đang dần thưa vắng
hơn, và con người cũng đã đón
xuân theo những cách khác hơn
ngày trước. Chẳng mấy ai còn
có thời gian và sự điềm tĩnh
đủ để ngồi lặng lẽ suốt đêm
bên chậu hoa chờ xem hoa
nở. Cũng chẳng mấy ai còn có
thể lắng lòng nghe được tiếng
chuyển mình thầm lặng mà rạo
rực của thiên nhiên vạn vật lúc
giao mùa. Nhưng may thay, cái
ấm áp và dịu dàng của những
tia nắng mới bên thềm xuân
vẫn còn là một trong số những
quà tặng hiếm hoi của thiên
nhiên mà hầu hết chúng ta đều
trân trọng!
• Nguyên Minh
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Viết Những Bài Thơ
• Chơn Hữu

Viết những bài thơ trên cát trắng
Ta trao tặng biển thêm màu xanh
Lời của sóng bên tai vội vã
Ta lặng mình biển quay bước nhanh.
Viết những bài thơ lên ngày tháng
Ta vẽ thành mây trắng mông mênh
Mây phiêu dạt soi mình trong sóng
Để thấy mình muôn kiếp lênh đênh.
Viết những bài thơ gửi cho gió
Ta ngợi ca bầu trời trong xanh
Thơ được viết từ dòng máu đỏ
Và đẹp như giọt lệ long lanh.
Viết những bài thơ xin giã biệt
Khi hôm nao cát bụi hóa thân
Đáy biển sâu ngàn đời không biết
Chốn chiêm bao vắng bóng cố nhân.
Rồi một chiều mưa ta ngồi khóc
Những bài thơ trong vắt nhạt nhòa
Thương tri kỉ đàn xưa đập vỡ
Vẳng tiếng cầm hoang mạc bao la.
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Thư chúc Tết
Bố
Bố ơiiiii…
Bé đây <:)
Anh Cu Tí chuyên môn bắt nạt Bé đấy Bố. Bé phải mách Bố
trước kẻo Bé quên mất!!!
Bi giờ Bé và anh Cu Tí chúc tết Bố nhé:
Chúc Bố năm mới, yêu Mẹ thật nhiều (Bố đừng gắt gỏng với
Mẹ nữa, Mẹ buồn lắm đó!). Chúc Bố mau khỏi bệnh. Bệnh nóng,
bệnh lạnh, bệnh ngủ nhiều, bệnh lên cân, v.v… hầm bà lằng những
bệnh đều lập tức bỏ đi khỏi Bố nhé... Mẹ bảo số tử vi của Bố năm
nay không được tốt nên Bé chúc Bố mọi sự đều bình an, tai qua,
nạn khỏi. Mau mau qua đây thăm Mẹ, anh Tí và Bé...
Bé cũng chúc Bố mau ăn chóng lớn, (đừng nhịn đói vì sợ lên
cân). Mẹ bảo, Bố đã ăn chay, không đủ chất bổ rồi lại còn nhịn
đói vì sợ lên cân thì khổ cho Bố lắm đấy! Bố nhớ nghe lời Bé ăn
đầy đủ nhen!
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Hôm qua, Mẹ dạy Bé vẽ cho
Bố một cành mai, Bé vẽ nhiều
cành loằng ngoằng đầy kín một
trang giấy, Bé còn bỏ vô trong
hình bao nhiêu là cái hôn cho
Bố nữa. Bé vẽ xong rồi, nhưng
chưa biết gửi qua cho Bố bằng
cách nào. Hỏi Mẹ, Mẹ bảo Mẹ
bận lắm... Mẹ nói Bé cứ việc
nhắm mắt lại, gửi lá thư đó vào
trong không khí, là thế nào Bố
cũng nhận được. Thế Bố đã
nhận được thư Bé chưa hở Bố?
Bố thấy Bé vẽ hình cây mai đẹp
không? Còn mấy cái chấm đỏ
là Bé hôn Bố đấy!
Thôi nhé Bố, Bé phải ngừng
đây, vì anh Cu Tí cứ nhanh
nhách bên tai đòi viết cho Bố.
Bé hôn Bố thêm nữa neee```.....
Chụttt... chụtttt chụtttt.....!!!
Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ
nhé. Mẹ bảo bên đó lạnh lắm,
Bố phải luôn luôn nhớ mặc áo
ấm khi đi ra ngoài đường đấy!
Hôn Bố,
Bé
Bố ơi...,
Cu Tí đây! Em Bé thật là ba
xạo đó Bố, Cu Tí không hề bắt
nạt em, Cu Tí chỉ toàn là lo cho
em thôi mà em lại không biết!
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(Giống như Bố lo cho Mẹ ấy
mà!!) Hi...hi.hi... (nói thầm),
mình “bồ tèo” với nhau Bố nhỉ.
Mấy đứa con gái chuyên môn
nói xạo Bố nhỉ. Người ta lo cho
thì lại bảo là “bắt nạt”, như Tí
bắt nạt Bé, và hay gắt gỏng,
như Bố gắt gỏng Mẹ!
Hôm nay là ngày 30 Tết đó
Bố. Bên Bố có đón giao thừa
không? Ở đây, tối nay, Mẹ sẽ
cúng giao thừa. Nhưng ba Mẹ
con không thể thức đến 12 giờ
đêm để đón giao thừa đâu Bố
ạ, vì Mẹ phải đi ngủ sớm ngày
mai còn phải đi làm. Hoa quả,
trái cây Mẹ đã mua sẵn từ Chủ
Nhật tuần trước, Mẹ cất hết
vào tủ lạnh vì sợ trái cây chín
nhanh quá. Mẹ còn mua hai
chậu Cúc đại đóa chưng ở bàn
thờ Phật và một chục “lay-ơn”
để ở phòng khách, đẹp lắm Bố
ạ. Nếu có Bố ở đây, thế nào Bố
cũng khen Mẹ giỏi, trang hoàng
nhà cửa đẹp như mới vậy... hi...
hihi.
Bố ơiii..
(Ơi đi chứ!..)
Mẹ, Tí và em Bé nhớ Bố
lắm... Mẹ cứ hy vọng Bố qua
thăm vào cuối tháng này.
Nhưng cuối cùng, vì ít ngày
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thăm quá nên Bố... chê!!! Mẹ
có cảm tưởng Bố không yêu
mấy Mẹ con đủ nên ít ngày, Bố
không thèm qua thăm.
Tối nay, Mẹ sẽ dẫn Tí và
em Bé đi chùa lúc 7 giờ tối.
Ba Mẹ con sẽ bận lắm Bố ạ,
không hy vọng gì được đi ngủ
sớm tối nay đâu. Vì Mẹ đoán,
lễ xong khoảng 9 giờ tối, về
nhà lo sửa soạn bàn thờ cúng
giao thừa, sớm nhất khoảng 11
giờ mới đi ngủ được. Ngày mai,
mồng một Tết, Mẹ phải đi làm,
Tí nghĩ, Mẹ sẽ mệt lắm, vì cả
mấy tuần nay, Mẹ lo dọn nhà,
đã mệt sẵn rồi... Tí chỉ sợ Mẹ
mệt quá đổ bệnh thì khổ lắm!
Bố biết không? Mấy đêm liền,
vì mệt quá, Mẹ hay nằm mơ
và giật mình, những lúc giật
mình như thế, tim Mẹ bị đập
loạn lên, chân tay run rẩy... Mẹ
định mách Bố, nhưng mấy lần
Bố phone, Bố cứ cằn nhằn, gắt
gỏng vì Mẹ làm ồn, Bố không
nghe rõ, nên Mẹ lại quên đi
mất, không mách Bố được. Tí
phải nhớ để mách Bố đấy!!!
Đầu năm, Tí chúc Bố luôn
vui khỏe nhé. Lúc nào cũng
yêu thương Mẹ (nhỏ giọng)...
và.... đừng... bắt nạt Mẹ nhé.
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Mẹ yêu Bố nhiều lắm đó. Bố
đòi gì Mẹ cũng chiều, đôi khi,
Bố đòi nhiều điều... quái đản,
nghe qua, Mẹ đã sợ rồi, nhưng
vì yêu Bố, nên Mẹ cứ nhắm mắt
mà chiều Bố đấy! Mẹ, Tí và em
Bé mong Bố qua lắm, nhưng Bố
lại không chịu qua, chê ít ngày
nên ba Mẹ con đành phải chờ
đến tháng bảy vậy!
Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Tí yêu Bố lắm!
Ký tên,
Tí
Tái Bút: Tí vừa mới “sáng
tác” một bài thơ chúc tết Bố.
Mẹ khen hay lắm, Tí gửi cho Bố
đọc nhen...
Bố thương quý,
Tí, Bé rất nhớ Bố,
Mẹ cũng nhớ Bố luôn...
Năm mới,
Chúc Bố thật khỏe mạnh
Mọi sự đều cát tường...
(“cát tường” là gì hở Bố?Chữ này là Mẹ giúp Tí làm thơ
cho có vần có điệu ấy mà!!!)
Hay không hở Bố?
Tí
• Diệu Ngọc
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Mỹ chuyển giao cho
Pakistan bức tượng Phật
khổ hạnh quý hiếm
Washington, ngày 25 tháng 1 (IANS)

Chính phủ Mỹ chuyển giao
cho Pakistan một tượng Phật
khổ hạnh, là một trong hai bức
tượng quý hiếm đã từng được
định vị, bị đánh cắp và một
vài vật khảo cổ vô giá khác có
niên đại khoảng sau thế kỉ thứ
II BC.
Một số quan chức Pakistan,
những người tiếp nhận những
vật khảo cổ từ Sở di trú Hoa Kỳ
(ICE) và Lực lượng hải quan và
biên phòng Hoa Kỳ (CBP) tại
Newark, New Jersey cho hay:
Bức tượng Phật khổ hạnh còn
lại hiện nay đang trưng bày ở
viện bảo tàng Pakistan.
Trong khi CBP và ICE kết
hợp làm việc đã phát hiện ra
những bức tượng và nhiều cổ
vật khác được đóng gói trong
hai kiện hàng gửi đi mà công
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ty hải quan ghi sai lạc nguồn
gốc quốc gia xuất xứ và những
người liên lạc. Cả hai kiện hàng
gửi này cùng đến cảng Newark
hồi tháng 9 năm 2005.
Một viên chức ICE chịu
trách nhiệm công việc này đã
làm việc với nhiều chuyên gia
trong lãnh vực nghệ thuật Nam
Á cũng như các thành viên của
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ để nhận
dạng những đồ vật này.
Các chuyên gia người Pakistan và Mỹ đã làm việc với nhau
về trường hợp này và xác nhận
rằng những món đồ đó bị khai
quật một cách bất hợp pháp từ
một khu khảo cổ ở vùng phía
Bắc của Pakistan.
Các chuyên gia cũng đã tìm
thấy một số cổ vật bị hư hại, và
cho biết rằng bọn trộm đã dùng
những phương pháp thô sơ đục
đẽo bất hợp pháp để lấy đi bức
tượng từ khu khảo cổ.
Trong quá trình điều tra,
ICE đã tìm thấy những đầu mối
có thể dẫn đến việc phục hồi
những cổ vật bị đánh cắp khác
trong tương lai.
Vân Anh theo Internet

