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(catvāri saṃgraha-vastūni)

Đ

● Thích Đức Thắng

ây là bốn phương pháp thu phục đưa
chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở
về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an
vui, từ sinh tử trở về Niết-bàn, từ tà kiến sai
lầm trở về chánh kiến mà đức Đạo sư dạy cho
các hàng đệ tử của Ngài, nhất là đối với các
hàng Bồ-tát. Bốn phương pháp này khiến các
hàng đệ tử Thinh văn và Bồ-tát sinh khởi lòng
thân ái, hướng dẫn chúng sanh hữu tình thể
nhập Đạo một cách dễ dàng và nhẹ nhàng nhất
cả về tinh thần lẫn vật chất, đáp ứng và thỏa
mãn những nhu cầu tình cảm có được của họ.
Ở đây, cả hai đều có lợi: một bên hoàn thành
hạnh nguyện Bồ-tát của mình, một bên xa lánh
tà kiến vô minh để trở về với chánh kiến giải
thoát. Bốn phương pháp này đều có trong các
kinh luận Tiểu thừa như Trung A-hàm 33 Thiện
Sanh kinh, Tạp A-hàm 26, Tăng Nhất A-hàm
22 và Thành thật luận… và kinh luận Đại thừa
như Đại tập kinh 29, Đại phẩm Bát-nhã kinh
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24, Phạm Võng kinh quyển thượng, A-tỳ-đạt-ma Tập
dị môn túc luận 9, Đại trí độ luận 66, 88, Đại thừa
nghĩa chương, v.v… Các kinh luận này cũng tùy
theo căn cơ mà đức Đạo sư chỉ dạy cho các hàng
đệ tử của Ngài. Tuy có một vài chi tiết khác nhau,
nhưng trên đại thể đều đồng nghĩa trong cách thực
hành dù rằng hàng Thanh văn chỉ giới hạn trong giá
trị nhân quả phước báo để hoàn thành một kết quả
tốt đẹp cho chính mình và người; trong khi hàng Bồtát thì vượt ra khỏi giới hạn của nhân quả trên mặt
thực hành, mà hạnh nguyện của các Ngài qua việc
giác tha cần hoàn thành trong vô nhân vô quả của
hạnh Ba-la-mật. Bốn phương pháp, theo cách dịch
thẳng của các nhà dịch thuật Trung Hoa, thì Catvāri
saṃgraha-vastūni là Tứ chủng bả-cá pháp, Tứ nhiếp
pháp, Tứ nhiếp sự, Tứ sự nhiếp pháp, Tứ tập vật,
hay gọi đơn giản là Tứ nhiếp, Tứ sự, Tứ pháp. Bốn
pháp đó là:
(1) Bố thí nhiếp (dāna-saṃgraha)
(2) Ái ngữ nhiếp (priya-vādita-saṃgraha)
(3) Lợi hành nhiếp (artha-caryā-saṃgraha)
(4) Đồng sự nhiếp (samānārthatā-saṃgraha)
1. Bố thí nhiếp (dùng bố thí để thu phục), còn gọi là
Bố thí nhiếp sự, tức là, tùy thuộc vào phương tiện bố
thí để thu phục và tùy theo phương tiện huệ thí để thu
phục, dùng tâm vô sở thí cho và nhận chân lý gọi là
pháp thí để thu phục, cùng với tâm vô sở thí cho và
nhận của cải tiền bạc gọi là tài thí để thu phục. Nếu
có chúng sanh hữu tình nào ưa thích của cải tiền bạc
thì dùng tiền bạc của cải vật chất mà ban cho; nếu
ai ưa thích chánh pháp thì đem chánh pháp tinh thần


TẬP SAN PHÁP LUÂN

PHẬT PHÁP CĂN BẢN

☸

mà ban cho, khiến cho họ khởi lên tâm thân ái, rồi
nương vào Bồ-tát chấp nhận đạo lý giải thoát. Ngoài
tài thí và pháp thí còn có một loại bố thí khá quan
trọng đối với tất cả mọi loài chúng sanh hữu tình,
đó chính là trao cho họ sự không sợ hãi, tức là vô úy
thí trước cuộc sống. Bởi vì sự hiện hữu của chúng
sanh là kết quả tất yếu của vô minh tà kiến, nghiệp
hoặc phiền não do chính con người tạo ra, nên con
người vô minh đối chính mình, vô minh đối với mọi
loài, vô minh đối với sự vật. Do sự vô minh này mà
chúng sanh hữu tình sợ hãi trước cuộc sống, sợ hãi
trước mọi người, sợ hãi trước thiên nhiên. Từ sự sợ
hãi này, con người đẻ ra mọi thứ mê tín dị đoan, tin
Trời, tin Thượng đế, tin vào thần linh có quyền ban
phước giáng họa và làm chủ vận mệnh cuộc sống
và tự đánh mất chính mình. Như trong Thanh tịnh
đạo luận, đức Đạo sư dạy: “Không thể tìm ra một
Tạo hóa, một Brāhma, hay một vị nào khác, làm
chủ vòng luân chuyển của đời sống. Chỉ có những
hiện tượng diễn tiến tùy duyên!” Đó chính là pháp
mà đức Đạo sư đã chỉ dạy cho hàng đệ tử để thiết
lập lòng tin vô úy nơi chính mình; nếu ai đã thấu rõ
bộ mặt thật của các pháp qua định luật Duyên khởi
thì sẽ không còn sợ hãi trước những biến thiên xảy
ra trong cuộc sống. Đây chính là pháp vô úy thí cần
cho các đệ tử của Ngài trong việc thu phục chúng
sanh đưa về chánh pháp giải thoát.
Ngoài ra, còn có thêm Báo ân thí nữa. Đây là
cách báo ân người khác đã có công đối với chúng ta
về mọi mặt, chúng ta đã mang ân họ, vì thế chúng
ta cần thực hành bố thí để báo ân cho họ. Chính
việc bố thí này giúp cho chúng ta đưa người trở
về với chánh pháp. Đây cũng là đạo lý đền ơn đáp
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nghĩa, ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
ân oán phân minh. Theo đạo lý
nhân quả, chúng ta cần phải thi
ân đền báo theo chiều của ân
và oán, do đó cho phép chúng
ta dùng bố thí để thu phục,
đưa người về chánh pháp, nên
ngoài ba cách bố thí nêu ra ở
trên cộng thêm cách này nữa sẽ
cho chúng ta có bốn cách bố thí
để nhiếp phục.
Ở đây, chúng ta cũng có thể
đem Lục độ Ba-la-mật phối
hợp với bố thí nhiếp của tài thí,
pháp thí và vô úy thí để phân
bố theo thuộc tính của mỗi độ
trong chức năng thực hành Bồtát đạo. Trong đó, Tài thí thuộc
về Đàn-na Ba-la-mật (dānapāramitā), đó là khi hành giả
thực hành đến chỗ hoàn toàn
ba luân không tịch: nghĩa là
trong việc bố thí thuộc tài vật
không bị vướng kẹt ở người
cho, vật cho và người nhận;
Vô úy thí thuộc về Trì giới Bala-mật (śīla-pāramitā), cùng
Nhẫn nhục Ba-la-mật (ksāntipāramitā), khi hành giả hoàn
thành việc trì nhiếp luật nghi
giới, nhiếp thiện pháp giới,
nhiêu ích hữu tình giới đến chỗ
thanh tịnh được thân tâm, cùng
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hoàn thành việc tu tập nhẫn
nại oán-hại, an nhẫn chịu khổ,
thấy rõ sự thật pháp nhẫn có thể
đối trị sân nhuế khiến tâm an
tịnh; và Pháp thí thuộc Tinh tấn
Ba-la-mật (vīrāya-pāramitā),
Thiền định Ba-la-mật (dhyānapāramitā), Trí tuệ Ba-la-mật
(prajñā-pāramitā), khi hành
giả hoàn thành được việc tinh
tấn cả hai thân và tâm siêng
năng tương tục, thân siêng tu
thiện pháp, tâm siêng hành
thiện đạo, tâm tâm tương tục
tinh cần tu nhẫn nhục, thiền
định cùng trí tuệ. Nhờ tinh tấn
mà hành giả đẩy lùi hết tất cả
mọi giải đãi, biếng nhác; sanh
trưởng thiện pháp của Lục độ,
cùng việc hoàn thành thiền
định, hiện pháp lạc trú tịnh lự,
hiện tại không còn loạn tâm
nữa. Bấy giờ, hành giả thành
tựu trí tuệ, đạt được trí tuệ thế
tục. Trí tuệ này duyên vào trí
tuệ thắng nghĩa, trừ đi hết mọi
sự ngu si do vô minh di hại,
cuối cùng biết rõ được thật
tướng của các pháp, hoàn thành
Lục Ba-la-mật.
Ở trên, chúng tôi đem lục
Ba-la-mật phối hợp với Bố thí
nhiếp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ
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đem Thập địa phối hợp với Bố
thí nhiếp. Như trong Địa trì
luận thì: Tứ nhiếp pháp vốn
thông khắp trong các vị của
Thập địa. Tùy theo thuộc tính
cùng ý nghĩa mà luận Trì địa
đã phân địa thứ nhất của Thập
địa, tương ưng với hành đàn lợi
tha, tức là vì người mà thiết lập
đàn bố thí. Bố thí ở đây chỉ cho
của cải vật chất thuộc tài thí
đem ra giúp đỡ ban cho những
ai cần đến, khiến cho họ được
lợi ích, nên làm cho việc Bố thí
càng ngày càng tăng lên và nhờ
tu pháp thí đối với mọi người
mà làm cho ái ngữ cũng tăng
thêm.
Qua Bố thí nhiếp, chúng
ta thấy rằng, phương cách Bố
thí từ thấp lên cao, từ hữu lậu
đến vô lậu, đức Đạo sư dạy
mọi người biết được thế nào là
nhiếp thọ thu phục người khác
để đưa họ vào đạo; tùy thuộc
vào căn tánh và những nhu cầu
cần thiết của mọi người mà
chúng ta thực hiện Tứ nhiếp
pháp, dẫn dắt mọi người vào
đạo giải thoát, hướng dẫn cho
mọi người thấy rõ tính thiết
thực lợi ích trong việc bố thí cả
tinh thần lẫn vật chất.

☸

2. Ái ngữ nhiếp (dùng lời nói
từ ái để thu phục), còn gọi là
Ái ngữ nhiếp sự, là phương
tiện có khả năng thu phục. Ái
ngữ, ái ngôn là phương tiện để
thu phục, có nghĩa là y cứ vào
căn tánh căn cơ của chúng sanh
bằng vào lời nói từ ái mà an ủi
phủ dụ, khiến cho họ khởi lên
tâm thân ái mà chấp nhận vào
đạo giải thoát hay khiến cho
họ khi nghe những lời nói từ ái
tường thuật chánh giáo chánh
lý đủ thu phục mà dẫn họ đến
chỗ khai ngộ chân lý. Ngoài lời
nói từ ái tốt đẹp làm vừa lòng
người nghe để thu phục người
đi vào đạo một cách vui vẻ và
tự nguyện ra còn phải tránh xa
và xa lìa những lời nói có lỗi
thuộc về khẩu nghiệp nữa, tức
là không nói lời hư dối, không
nói lời thêu dệt, không nói lời
nói thô ác, không nói lời nói
chia rẽ, đâm thọc để gây chia
rẽ, thù hằn với nhau đưa đến
mất lòng tin đối với mọi người
đối với chánh pháp. Hai cách
nói trên là hai cách nói làm vừa
lòng và thỏa mãn tình cảm cá
nhân, sẽ cảm phục được lòng
người để đưa về chánh pháp
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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một cách rất hữu hiệu.
Ngoài hai cách nói trên
nhằm thu phục lòng người đưa
về với đạo, ở đây chúng tôi sẽ
đem Lục độ Ba-la-mật phối
hợp với Ái ngữ nhiếp, nếu liệt
kê theo chức năng thuộc tính
phù hợp với ý nghĩa của chúng
qua tương ưng trong khi hành
giả thực hành Bồ-tát hạnh của
mình thì Ái ngữ nhiếp thuộc
về Trì giới Ba-la-mật (śīlapāramitā), cùng Nhẫn nhục
Ba-la-mật (ksānti-pāramitā).
Khi hành giả hoàn thành việc
trì nhiếp luật nghi giới, nhiếp
thiện pháp giới, nhiêu ích hữu
tình giới đến chỗ thanh tịnh
được thân tâm hành giả, cùng
hoàn thành việc tu tập nhẫn nại
oán-hại, an nhẫn chịu khổ, thấy
rõ sự thật pháp nhẫn có thể đối
trị sân nhuế, khiến tâm an tịnh
như vô úy thí và pháp thí đã nói
ở trên thì ái ngữ thuộc trì giới
Ba-la-mật và nhẫn nhục Ba-lamật. Vì Ái ngữ thuộc về khẩu
trong việc làm thanh tịnh khẩu
nghiệp qua lời nói của miệng,
ngoài lời nói từ ái trong việc
làm lòng người thỏa mãn bản
ngã thu phục mọi người được
trình bày như trên thì ở đây vấn
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đề làm thanh tịnh khẩu nghiệp
nhân việc tránh không nói lời
ác khẩu, nói lời thêu dệt, nói lời
nói đâm thọc gây chia rẽ và nói
lời hư dối làm phật lòng người,
đi ngược lại tình cảm tự ái cá
nhân qua những xúc phạm của
lời nói sẽ khiến cho lòng người
thỏa mãn được tình cảm thì
cũng đưa mọi người đi đến cửa
đạo. Như trong luận Địa trì thì
trong mười địa, địa thứ hai trì
giới kiên cố, tức là xa lìa bốn
lỗi lầm của miệng thì Ái ngữ sẽ
tăng thêm.
Ái ngữ nhiếp cũng quan
trọng không kém gì Bố thí
nhiếp. Ở đây, chúng có những
giá trị thuộc tính ý nghĩa của
chúng mà qua đó lời nói được
coi như là một công cụ có công
năng thu nhiếp mọi người quay
về chánh đạo qua phương cách
biết sử dụng, dụng ngữ làm
sao cho thích hợp với tâm lý
mọi người, có nghĩa là lời nói
không đi ngược lại tình cảm lợi
ích của mọi người thì, lời nói
đó có tính cách thuyết phục
lớn vì: “Lời nói không mất tiền
mua, nên lựa lời nói cho vừa
lòng nhau”.
(còn tiếp)

CHUYÊN ĐỀ

HUYỀN THOẠI
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DUY-MA
(1)

VÀO HẠ

● Pháp Thường

T

rước sân nhà không có một
cây lựu nào để tôi thấy mùa Hạ
đang lập lòe lửa đỏ, cho dù,
có cành lựu nào đó đơm bông,
chưa hẳn ta có thể nhận ra lửa
Hạ lập lòe. Do vậy, thế giới của
ta cần có những bậc nghệ sĩ tài
hoa. Nghệ sĩ hay hành giả là
người đi vào thế giới sắc màu
của ngôn ngữ. Nếu người ta cho
rằng thế giới này được ngôn ngữ
cấu thành, vậy thì sự phá sản
của ngữ ngôn, vượt lên trên cấp
độ thiện ác, chính vì nó không
hề mô tả được một sự thực nào.
Và, như vậy mới gọi là hoang
đường, mới gọi là huyền thoại,
bởi vì, chẳng có một sự thật nào
ngoài chủng chủng sắc màu
tương chuyển của thức mà thôi.
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Tiếp nhận bản văn – Huyền
Thoại Duy-ma-cật – như là bản
chất tâm duyên của chính mình
vậy.
Thật là xót xa khi cho rằng
đời người bắt đầu di hành
bằng sự ngu si và chấm dứt
đời mình cũng chính bằng sự
ngu si ấy, để rồi lại lang thang
qua vô số lần sinh hóa của 12
hành tướng tương y, vô định
tính. Bởi vì phiền ưu là cơ cấu
tổng thể của đời người ở thế
gian này [Le Souci, qui forme
la totalité de l’ensemble
structurel de la réalitéhumaine... L’être Et Le Temps],
như triết gia Heiddeger đã
nói. Và thật là niềm hân hoan,
một ngày nào đó bóng đời sắp
đổ sập, ta được bản văn gọi
về Pháp hội vườn xoài.
Bản văn huyền thoại bắt
đầu từ đây, đập vỡ những gì
là huyền thoại, như một vị
thần phá hủy những gì cần
phá hủy. Bản văn bắt đầu
với những quả ngọt như vậy,
bất chấp chúng đã được gieo
trồng bằng các chất liệu đắng
cay nào, bằng những chận
đứng, đè bẹp của các tảng đá
khổng lồ nào.
10
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PHÁP HỘI VƯỜN XOÀI
Nằm sau sự thông minh,
luôn có bộ phận của ranh ma,
bộ phận của ngã tưởng, mầm
vi sinh gây ra sinh, già, bệnh,
chết. Thật vậy, từ bỏ bản chất
quyền lực của thông minh, xé
toạc những vết thương in hằn
của sát-na tâm đang từng giây
vỡ vụn, đó là Pháp hội vườn
Xoài. Một pháp hội khiến cho
người ta nghĩ đến một đóa sen
vươn lên từ vũng lầy vô thường
không đáy.
Bản văn cho ta biết rõ hơn về
nhà đại nghệ sĩ, bậc Thánh triết,
người kiến tạo nên thế giới nhất
thể của Duy-ma, mà mỗi một
nhân vật, mỗi một động thái
hiện hữu trong kinh văn là mỗi
một biến thân thanh tịnh của
Ngài, đức Bổn sư của chúng ta,
mà Pháp hội vườn Xoài được
Ngài dẫn đạo. Bản văn cho ta
biết ở đó có những người từ bỏ
vài hệ thống thông minh suy lý,
các quyền lực và tài sản vốn có
của mình, để đi trên nẻo đường
cô độc không có mầm bệnh vi
sinh, những con người xin ăn
cơm cháo Như Lai. Điều đáng
ngạc nhiên hơn hết, nơi pháp
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hội này, vai trò của 1250 vị Tỳkheo thuần tịnh, luôn cận kề
Phật hình như bị mờ đi, nhường
chỗ lại cho Bảo Tích, đại diện
cho 5.000 vị vương tử hỏi về
tịnh độ Phật. Và họ nổi bật lên
trong những phản biện tư duy,
khi sở hành của họ đan xen
cùng các lời pháp của Duy-ma,
đồng vọng cho một lời chối từ
về một chuyến viếng thăm.
Đặt ra câu hỏi như vậy là
đặt riêng ra cho một lối đi, một
bước nhảy siêu hình trừu tượng
và do vậy, vấn đề này có thể
chưa cho là vấn đề chung của
nhân loại, câu hỏi ấy nằm ẩn
khuất đâu đó, khi người ta vốn
quen rồi với lối suy gẫm dựa
trên thực tại đời thường. Hơn
thế, những câu hỏi nhàm chán
của triết học: Sống, chết, đi về
đâu… Ai tạo ra vũ trụ, v.v…
Và nhàm chán như người ta
mãi loay hoay trong cái gọi là
lý tính đơn thuần. Thật vậy, khi
Bảo Tích đại diện cho 5.000 vị
vương tử đặt ra vấn đề “tịnh độ
Phật” với Phật, hẳn là câu hỏi
đã trào vọt từ những trái tim đại
bi, đòi hỏi những cảm thụ, bộc
bạch hơn là luận chứng. Bởi vì,
câu hỏi đặt dấu chấm hết cho

☸

mọi khát ái, mọi hoang tưởng
điên cuồng, trả lại nền móng
của ngàn thu huyền thoại mà
người ta nên hiểu rằng, huyền
thoại vốn là cơ sở để nhân loại
tiến hóa. Einstein há chẳng nói
là hãy tưởng tượng và kiểm
vấn. Theo đó, vấn đề tịnh độ
có thể là điểm tối chung của
nhân loại, khi người ta thấy quá
trình sinh thành tạo vật chỉ là
cái bóng khái niệm hắt xuống
làm mái che cho một giai đoạn
chậm đi của tử sinh biến hoại.
Do vậy, câu hỏi đã không còn
là ranh giới giữa Tăng và tục,
giữa trí và phi trí... Như ta biết,
thiện căn là một cái gì và chỉ có
thể có trong một chỗ cất giấu
riêng, hoặc đang, đã gieo trồng
và hiện khởi. Tuy nhiên, hơn ai
hết, 5.000 vị vương tử đích thật
là con ruột của Phật vậy.
Pháp hội vườn xoài, đức
Phật đặt vòng hoa cẩm chướng
lên vai của những chàng thi
sĩ, lúc bấy giờ ngôn ngữ là thể
tính, là duyên sinh, không bao
giờ lầm lẫn với những lập ngôn
phát xuất từ lòng vị kỷ, trao
một vòng hoa cho những ai còn
mặc đời áo trắng – Bồ-tát kiến
thiết tịnh độ và thành tựu chúng
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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sinh – Bản văn với tính chất như vầy:
Khởi thủy đã là lời
Lời vốn là thể tính
Thể tính đã là lời
Trong nhất tướng, lời khởi thủy bằng thể tính
Vô ngôn mọi pháp không hiện hữu
Thể tính đã là đời sống này và...(1) (2)
Thế đấy, bản văn nhẹ nhàng dẫn ta vào thể tài thứ hai – biểu
tượng cương giới Phật quốc.
BIỂU TƯỢNG CƯƠNG GIỚI PHẬT QUỐC
Biểu tượng cương giới Phật quốc, hay nói khác hơn, bản văn
cho ta biết giới hạn của tịnh độ theo quy ước như thế nào, và tính
chất vô giới hạn không thể quy ước của nó ra sao.
Ở đây, Hiện tượng luận của Husserl đã được tác giả đề cập qua.
Theo Husserl, trước khi quan sát hiện tượng giới, ta cần phải loại
bỏ mọi chuỗi tư tưởng đã thành hệ thống in ở trong đầu chúng ta,
ông muốn trả sự thể và dữ kiện trở về với chính nó. Và từ những
lược giản mọi thứ như vậy, ta có thể nắm bắt đúng bản chất của sự
vật. Bởi vì, truyền thống triết học Tây phương trước đây đã quan
sát sự vật bằng cách cộng thêm hay làm kém đi bản chất của sự
vật và các dữ kiện đang là. Vấn đề là làm sao chiết khấu mọi lập
ngôn (xem Phénoménologie et vérité, A. De. W. Elhens).
B. N. Moore cho rằng, “Husserl là nhà hiện tượng luận vĩ
đại duy nhất, đã cố gắng thắp lên niềm tin vốn đang rũ rượi của
Âu châu, bằng cách đề xuất một hiện tượng luận nhận thức phổ
quát trong khả năng tuyệt vô nghi vấn. Đây là một nền khoa học
nghiên cứu các cấu trúc mà chúng đều như nhau hay nhất thể đối
với chính nhận thức. Do vậy, ông đã phát triển Hiện tượng luận
 [Εν αρχη ην ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος, οντος ην εν αρχν
πρχη προς τον θεον, παντα δι αντον εγενετο ουδε εν ο γεγονεν, εν αντο ξων
ην, και...] [St. John. 1.1]
12
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siêu nghiệm, mà mục đích của hệ luận này không tạo nên bất cứ
những giả định nào về thế giới cả. Để nghiên cứu hiện tượng theo
cách này thì phải đặt trong ‘dấu ngoặc’ hay cô lập hoặc ‘giảm
trừ’ chuỗi tiền giả định (định danh) của hệ luận này về hiện hữu
hay bản chất ‘ngoại giới’ hay ‘thế giới tự nhiên’ hoặc ‘khách thể’.
Husserl gọi quy trình như vậy là Sự giảm trừ hiện tượng luận.
Mục đích của luận bản nhằm khảo sát ý nghĩa được phát sinh bởi
nhận thức vô tư kiến và để mô tả “thế giới sinh hoạt” nhân loại
liên quan đến yếu tính của họ (mà mọi thành phần hữu thể) đã bắt
gặp trong kinh nghiệm nhận thức”.(2)
Những gợi ý như vậy đã làm nên tác phẩm lẫy lừng Hữu thể
và Thời gian của Heidegger. Tuy nhiên, thế giới hay vũ trụ, bản
văn huyền thoại cho biết, chỉ là nghiệp cảm của chúng sinh.
Cũng vậy, Bồ-tát tạo nên tịnh độ bằng thực tu lục ba-la-mật và
Bát thánh đạo, hoặc là Bồ-tát tiếp nhận tịnh độ từ Phật, tất cả
hành nghiệp của mình chỉ có một mục đích duy nhất là thành tựu
chúng sinh. “Nghiệp cảm” là câu trả lời dứt khoát cho mọi thể
tài triết học và tịnh độ hay uế độ (ở mặt tương đối) là do nghiệp
cảm của chúng ta, mọi thành thục của tư duy, chỉ là cách xé toạc
ra của một sát-na, để rồi kết cấu lại bằng chính những hiện tượng
vỡ vụn của nó. Phật dạy, xào trộn ngữ ngôn là hý luận. Ở đây,
bản văn dạy ta thực hành đại bi để kiến thiết tịnh độ. Rõ ràng,
 “The first great phenomenologist attempted to rekindle Europe’ waning faith
in the possibility of certainty by proposing a universal phenomenology of consciousness, a “science” that studies the structures that are the same for every
consciousness. Accordingly, he developed transcendental phenomenology,
whose purpose it was to investigate phenomenna without making any assumptions about the world. To invesgate phenomena in this way is to “bracket” or
“exclude” one’s presupposition about the existence or nature of an “external”
or “physical” or “objective” world. Husserl called this process phenomenological reduction, and you just did it above. Its purpose is to examine the meaning
produced by pure impersonal consciousness and to describe the human “lifeworld” in terms of those essences (wich all human beings share) found within
concious experience. [M.N.Moore, Power of Ideas, Chap. 8/ p.161].
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Bát thánh đạo và lục ba-la-mật
chính là tịnh đạo đưa tới tịnh
độ. Bản văn nói đến hành trang
của tư tưởng, hành trang này
sẽ dẫn đến sở tri cho từng tính
chất cá biệt của mỗi pháp tu,
và thành tựu cho từng đặc tính
tương ưng. Ở một phương diện
nào đó, kỹ thuật để kiến thiết
tịnh độ, ta có thể xét đến các
phạm vi thuộc về xã hội học
và nhân chủng học, chẳng hạn,
Bồ-tát thực hiện tịnh độ bằng
bố thí ba-la-mật, thì tịnh độ của
Ngài là riêng dành cho những
chúng sinh chuyên hành bố thí
vãng sinh... Cương giới, chỉ
là giới hạn bằng ngôn từ theo
quy ước, trên mặt thực thể, thì
6 cấp độ ba-la-mật vốn không
có giới hạn. Do đặc định được
một phẩm loại mà người ta có
thể khảo sát vô số phẩm loại
khác.
Cái mà chúng ta cần lưu ý là
hành trang tư tưởng hoàn toàn
dựa trên nguyên lý cộng thông.
Có nghĩa là chúng sinh tuyệt
đối bình đẳng thụ dụng qua mọi
công hạnh của Bồ-tát trên một
điểm giao thoa chỉnh thể tương
ưng. Khối lượng được kiến tạo
là năng lượng được thụ dụng.
14
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HÀNH TRANG TƯ TƯỞNG
Văn bản dạy rằng, “trên
phương diện bản thể luận, thể
tính hay tự tánh của Phật quốc
vốn thanh tịnh... Đức Phật đã
thị hiện cho ngài Xá-lợi-phất
thế giới Ta-bà vốn dĩ được
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quan niệm là một thế giới đầy ô trược nguyên lai trong tự tính lại
là thế giới thanh tịnh như tất cả Phật quốc khác trong 10 phương
thế giới”.
Vậy thì hành trang của tư tưởng là gì?
Mọi chuyến đi, khi đã được báo trước, người ta cần phải chuẩn
bị những gì là nhu yếu để phục vụ cho chuyến du hành của mình.
Một chuyến đi thật sự của đời người là đường đi không đích đến,
huống hồ viễn cảnh lại chưa hề được định vị bao giờ. Tịnh độ
không phải là một kết luận độc
lập, dựa trên sự thành tựu của
một hành vi, nó là một quá trình
tương ưng, được chiết xuất từ
những đại nguyện phổ quát.
Bồ-tát thực hiện tịnh độ, bằng
nỗi khao khát, bằng ước nguyện
vô ngã qua hành tướng siêu việt
của những bậc đi trước, hay thầy
mình. Đường đi là đối tượng thể
nghiệm, thể nghiệm tùy căn cơ
mà vạch rõ được vết tích của
cha lành. Bản và Tích, ở đây,
được tác giả của chúng ta gợi ý
như là Thể và Dụng trong triết
học Tây phương, tuy vậy, bản
vốn không hai với tích. Thật lạ
thường, đích đến lại ở ngay tại
điểm khởi hành – trong một sátna trụ – cho dù nó chuyển hiện
vô số lần trong tất cả 10 phương.
Bản văn dạy ta rằng, “khi Bồ-tát
hành đạo trong một Phật quốc
cá biệt với đối tượng thành tựu
là các loại chúng sinh cá biệt,
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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thế thì, Bồ-tát cũng y trên một giáo pháp cá biệt thích ứng. Đó là
hành trang tư tưởng của Bồ-tát, cần chuẩn bị đủ để lên đường đi
về Phật quốc”.
“Này chàng trai, con người của thành Athen, ta không cần
biết là vì sao ngươi bị ảnh hưởng bởi những lời kết luận [buộc
tội] của ta; tuy nhiên, đối với ta, ta không còn nhớ hầu hết bất cứ
hành tướng nào của chính mình...”
“Này Phaedrus! Ta nghĩ rằng tính ngữ “Thánh” thì quá cao
quý, và chỉ riêng là nhiệm vụ của Thượng đế; tuy nhiên, danh
xưng triết gia, có nghĩa là “tình yêu của trí tuệ”, hoặc một cái gì
đó thuộc về trí loại ấy sẽ tương thích và nhu nhuyến hơn cho một
trượng phu như vậy...”
“Và bây giờ thì chúng ta hãy đi”.(3)
Chúng ta đã có hành trang tư tưởng, mượn lời Socrate, vậy thì
chúng ta hãy đi. Đi đến thế giới an bình của Phật. Bản văn đưa ta
vào Thanh tịnh quốc độ Phật.
THANH TỊNH QUỐC ĐỘ PHẬT
Một trạng thái cảm nghiệm, cho dù là đặc thù, một hành vi cho dù
là thắng chất, thì nó phải mang trong nó một hình thái phổ quát,
bởi thiếu tính phổ quát, thì trạng thái cảm nghiệm hoặc hành vi
ấy sẽ trở nên lạc điệu và không có được tính cuốn hút. Cũng vậy,
khi Bồ-tát thể nghiệm và thực hành tịnh độ, có thể đây là một
trạng huống đặc thù, thế nhưng, nếu nó không được chia phần
cho tất cả, thế thì nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Và tịnh
độ, phải được xem như là một quê hương có thật, và có thật hơn
. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΩΚΡΤΟΥΣ [ΗΘΙΚΟΣ] «Ο τε μεν ω ανδρες ΄ ΑΘηναιοι, πετπονοατε υπο των εμων κατιγορων, ουκ οιδα’ εγω δ’ουν και αντος υπ αυτων
ολιγον εμαντου επελαθομην ουτω πιλανως ελιγον.ΣΟΚΡΑΤΤΗΣ.» Το «μεν
σοΦον, ω Φαιδρε, καλειν εμοιγε μεγα ειναι δοκει και θεω μονω πρεπειν’ το δε
η θιλοσοθον η τοιοτον τι μαλλον τε αν αντω αρμοττοι και εμμελεστερως εχοι...
ΣΟΚΡΑΤΗΣ. Ιωμεν.»
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cả những gì là rất thật trong
Phật giáo. Bởi vì, nếu không có
tịnh độ, thì cũng không có Phật
giáo. Gọi tịnh độ là quê hương
yêu dấu, bởi vì hướng đến một
đời sống an bình, không vị kỷ,
hướng đến một đời sống văn
hóa toàn diện. Bồ-tát, người
thực hiện tịnh độ, bản văn cho
ta biết, ở một cách nào đó, lý
tưởng Đại thừa là lý tưởng có
thể hiểu được như là tính nhân
bản và nhân văn toàn diện. Một
xã hội không dựa trên bất cứ lập
thuyết nào, một ngã tưởng mơ
hồ nào và Niết-bàn, thật vậy là
an bình chân thật.
Duyên sinh, tính liên hệ, là
một thể tài đặc sắc của Phật
giáo, và người ta đã khai thác
nó cho đến bây giờ, đã thành
là một món đồ trang sức không
thể thiếu cho một sở chỉ. Tuy
nhiên, mệnh mạch của Phật
giáo, như cánh chim bằng bay
vút khắp thương khung, chính
nhờ vào đôi cánh trí bi, bỏ lại
sau lưng những đường rẽ trắng
cho các tay đầu tư vô ngã tha
hồ lạc lối.
Tịnh độ nếu chỉ là tâm
thì phàm phu khó lòng vươn
đến. Nếu tịnh độ chỉ là những

☸

tiện nghi thuộc về vật chất để
đưa đến cuộc sống phù hoa,
thì người ta sẽ nhắm đến môi
trường và các công cụ. Có thể
nào một quy trình như vậy đã
tạo nên một mặt cắt cho thế
giới nhị nguyên chăng? Và
người ta sẽ tưởng tượng ra một
tiến trình ráp nối nào đó để có
như là một tổng thể trộn lẫn
giữa tâm và vật. Con người đã
sống ở đó bằng đời sống lưỡng
thê của mình.
Để trả lời cho vấn nạn triết
học muôn đời ấy, đức Phật đã
ấn ngón chân mình dưới cõi Tabà này để hiện thành tịnh độ.
Một vũ trụ, đi ngược với dòng
nhân quả theo phàm tưởng,
tức là một vũ trụ song song,
một tịnh độ thể hiện dưới ngón
chân Ngài. Đức Phật muốn dạy
ta điều gì khi ấn dấu ấn ban sơ
ở thế giới mà chính nơi đây,
người ta chỉ muốn thấy tất cả
bằng tri thức.
Ngài nói do chúng ta mù lòa,
khuyết tật bẩm sinh.
Một bài học như thế cần
phải dạy cho những ai sinh ra
từ biển trí, cho những ai muốn
trang nghiêm đời mình bằng bi
nguyện, nó không thể gắn vào
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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Ở đây, sức thuyết phục của
bản văn không phải ở chỗ phạm
trù hóa tịnh độ, mà nó nằm ở
chỗ “trí tuệ trong mọi phức
hợp của nó đã đưa đến sức
sống cho cuộc đời, có nghĩa
là, ai cũng có thể sử dụng
được trong những gì mà nó thể
hiện ra” (Robert Coles, Đại
học Harvard). Chúng ta tưởng
tượng đến những con người
đang lội ngược dòng nước của
lịch sử, và trú xứ Bồ-tát, bản
văn quy vào cơn bệnh huyền
thoại của Duy-ma.
trong đôi mắt của những người
mù. Và lý tưởng phàm Thánh
đồng cư độ được xây dựng từ
đây. Bởi vì, xây dựng tịnh độ,
luôn song hành cùng giáo hóa.
Giáo hóa đồng nghĩa với việc
làm xói mòn dần các bám chấp
hữu vô.
Khổ đế chỉ có nghĩa là khổ
đế, khi nó là môi trường đưa
đến an lạc. Tập đế, chỉ có nghĩa
là tập đế, khi sự vận hành nhất
thiết phải tạo được sức ly tâm...
Cũng vậy, không có phàm
Thánh đồng cư, thì chẳng ai
có thể hiểu bất cứ Thánh cảnh
nào.
18
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HIỆN THÂN BỆNH
Triết học, theo Heidegger, cha
đẻ của mọi hệ thống thông
minh toàn cầu (Was ist das die
Philosophie?), ngay từ lúc mặt
trời hồng của nhân loại, triết học
được thể hiện bằng sáu cương
giới(4). Nền tảng điều phối và
khiến cho sáu cương giới này
vận hành, là Agrete. Đây là một
thuật ngữ mà Socrate dùng để
. Six questions of Socrate: agrete
[phẩm hạnh, tụ hội], moderation [sự
tiết chế], justice [bình đẳng], good
[thánh thiện], courage [lòng dũng
cảm], piety [sự hiếu dưỡng].
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trang nghiêm đời mình và cho
cả thế giới.
Trong Essays, Michel
Montaigne đã viết như thế này:
“Có vài người hỏi Socrate là ông
sinh từ đâu?” Thay vì nhà hiền
triết trả lời là ông sinh ở Athen,
tuy nhiên, ông nói: “Tôi là của
nhân loại.” Montaigne đi đến kết
luận rằng, “bậc Thánh ấy, đã ôm
choàng nhân loại này như quê
hương [thành phố] của mình”.
Giáo sư sử học Antonis nói
rằng, “Socrate đã thể nghiệm
sống chết miên man, bằng sự
truy tìm của mình để hiện thành
nhiều phẩm hạnh. Ngài đã dũng
mãnh mở rộng lòng ra với quan
điểm của tha nhân”.(5)
Cũng vậy, Duy-ma hiện thân
bệnh, là hiện ra cái toàn thể của
chúng sinh. Khác hơn vậy, bởi
vì ngay khi hiện bệnh, Duyma liền nghĩ đến Phật. Điểm
mấu chốt này cho ta biết rằng,
tôn giáo không phải là triết
học. Tuy nhiên, người ta đã đặt
Socrate chung trong một nguồn
đạo hạnh của năm bậc thánh trí
của thế gian này. Agrete, là đạo
hạnh, là phẩm hạnh, là khiến
cho hội tụ, là cái toàn thể bất
. Six questions of Socrate
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khả phân của trí bi. Christopher
Phililips nói Agrete tương đương
với Dharma của Phật pháp.
Như đã nêu, điểm quan yếu
của Duy-ma hiện bệnh, chính
là Ngài nghĩ ngay đến Phật.
Tại sao vậy? Bởi vì, trí Phật
là nơi sinh ra mọi phương tiện
tối thắng, đến độ sự hoàn hảo
của các phương tiện này nằm
ngay trong cái được cho là bất
khả khai phóng – cảm thọ và
bản chất ngụy biện của tư duy
– Phật trí hay mọi phương tiện
của Ngài nằm ngay trong nhà
tù của các hiện trạng luân hồi
và chúng luôn dành cho mọi sự
tương ưng nào cần thể hiện.
Bản văn cho biết, Duy-ma đã
hỗ trợ Phật trong việc giáo hóa
chúng sinh. Do vậy, khi Duyma nghĩ đến Phật, bản văn liền
đưa ta vào Phẩm Phương tiện.
Theo Sartre, chúng ta là
những gì mà chúng ta thực
hiện, nói khác hơn, con người
chính là sự hoạt động của anh
ta. Có lẽ loại quan niệm như
vậy, sẽ hoàn toàn thích hợp
cho những ai muốn lôi ra từ
vô số các phóng ảnh của chính
hành vi mình phản rọi qua các
tương tác ba động ngoại quan,
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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và ở đây, người ta bắt đầu đánh
giá và suy nghiệm. Nghiệp là
một quá trình tích lũy và vì sự
biểu hiện của nó chỉ được biết
bằng cách phán xét của kinh
nghiệm nội quan của các thời
điểm thuộc quá khứ, do vậy,
thực thể của nghiệp, không thể
nào được nắm bắt, trừ phi với
một vài trực quan thuộc loại
phi thường. Con người xem ra
luôn bơi trên những đợt sóng,
những đợt sóng nghiệp như
vậy, lại chính là các điểm tựa
cố hữu cho từng mảng đời có
tính liên kết của mình. Nghiệp,
vết in của xã hội và vũ trụ nằm
ngay trong mọi hoạt động của
chúng ta. Những gì được kéo
lên trên sàn diễn của nhận thức,
thật ra chỉ là phán xét. Chúng
ta cần đến bi nguyện để chữa
lành vết thương đời do những
kết luận rối ren của các ý thức
hệ tạo nên. Với Phật giáo, con
người là Ngũ thủ uẩn.
Lộ trình tịnh hóa là lực đẩy
tối hậu đưa Bồ-tát vào tịnh độ.
Cái tha lực mầu nhiệm này, nó
tồn tại và có sức hút tuyệt vô
cùng rộng và tuyệt vô cùng lớn
trong chính ngay nơi tự lực tu
hành, chính ngay công phu qua
20
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từng phẩm loại y trên những gì
Phật dạy.
Vượt lên trên mọi cơ cấu,
Bồ-tát, hay cư sĩ Duy-ma, là
bậc mà đã được 10 phương chư
Phật tán dương. Trưởng giả là
bậc “đã đi vào cửa pháp sâu
thẳm, thiện xảo trong trí độ,
thông suốt các phương tiện,
hoàn thành đại nguyện. Ông
biết rõ xu hướng tâm của chúng
sinh, có thể phân biệt căn tính
bén nhạy hay chậm lụt. Đã từ
lâu, tâm ông đã thành thục
trong Phật đạo, đã quyết định
nơi Đại thừa. Mọi hành động
của ông đều dựa trên tư duy
chân chánh. An trú trong oai
nghi của Phật, tâm trải rộng
như đại dương...”
“Vì để hóa độ cho nhiều
người, ông cư trú trong thành
Tỳ-da-ly”.
Ở đây, dịch bản cũng của
chính tác giả bản văn mà ta
đang tham học đã trình bày
như vậy. Ta thấy, Duy-ma có
thể được quán sát trên chỗ hiện
thân bệnh của Ngài, mà cũng có
thể được quan sát ở chỗ chính
Ngài đã đặt mọi hoạt động
của mình trên hành tướng của
Phật. Và vì Ngài trụ trong “vô
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tướng” ấy, nên trạng thái hiện
thân bệnh của Ngài, phải cần
đến 10 vị đại đệ tử Phật, mới
mong nêu ra cho ta một vài bài
học hữu ích trên nẻo trầm luân
này. Bởi vì, sự ngu si bao giờ
cũng nằm bên dưới mọi đánh
giá của ta. Có nghĩa là, vì Duyma đa diện trong vai trò hỗ trợ
Phật giáo hóa chúng sinh, vậy
thì các hình bóng cấu tạo để tôn
lên vai trò này cũng chính là
từng phần phẩm chất của Phật.
Một vài tượng thể đối xung, sẽ
khiến cho người nhận ra được
điểm thuận dòng của con sông
đang đổ vào biển lớn.
Bản văn nói đến sự phản
diện, sự tự thể nghiệm... Những
giá trị phổ quát, nhân cách siêu
việt... có thể được hiểu theo
cách này.
Và, Truyền thừa, “Những
điều Phật dạy, chân lý mà Phật
công bố thật sự rất gần gũi
trong đời thường; nhưng khi
được chứng nghiệm, chân lý ấy,
tức Pháp của Phật, có năng lực
di chuyển cả mấy đại thiên thế
giới, như Duy-ma-cật bưng cả
một cõi Phật trong lòng bàn tay
du hành qua vô số cõi Phật”.
Đây chính là sự truyền thừa

☸

bất tận một tính sử của Phật
giáo.
Có một điểm tuyệt không
nghi ngờ, là mười vị Thanh văn
vĩ đại – trong cái cách từ khước
thăm bệnh Duy-ma – như thế và
sau đó là Sự hội kiến của chư
Bồ-tát, lại là mười hệ thống trí
tuệ được nhiếp trì không thể
thiếu của sự tu tập song hành
cùng lộ trình hiện thực hóa tịnh
độ cho những ai lần theo vết
Phật. Tuy vậy, đời sống độc cư
của các bậc thánh Thanh văn,
luôn được Phật biệt đãi.
Bản văn Huyền Thoại dạy
rằng, “Do cỏ dại tư duy che
khuất tầm nhìn, nên người ta
không thể thấy được đỉnh Tudi sừng sững”. Trên con đường
sương giá mịt mùng dẫn về
Thiếu Lâm tự, Tâm Hồ đại sư
một phen sững sờ trước ngọn
phi đao vô tâm đang cắm sâu
vào yết hầu của gã chủ tể độc
trùng. Ngọn đao vô tâm của
chàng áo trắng. Kim Dung đã
cảm thụ điều gì, khi mô tả mũi
đao chớp ngời trong sương giá
của Lý Tầm Hoan?
Như đã nêu, vết in của vũ trụ,
tập khí của xã hội lại là duyên
tịnh độ, không có cảnh trí đồng
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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cư, thì cảnh giới thánh cơ hồ mù dốt với ta. Cho dù có cảnh trí
đồng cư, thì cũng chẳng hoại đi một một tơ hào nào của Thánh trí.
Tức là, ở gốc độ phàm tình, tịnh độ do duyên chúng sinh mà thiết
lập; ở cảnh giới Thánh trí, do pháp tánh mà dạy đạo lý tương ưng,
do duyên sinh vô tánh mà tuyên xưng thường trụ.
Lăng-già nói: “Khi mà đức Phật Pháp Tánh dạy về lý nhân
duyên của cảnh giới tự tâm có các hình tướng hiện hữu trong ấy
phải được tách ly, thì [cùng lúc] Ứng hóa thân Phật dạy về phẩm
loại sai biệt của hành tướng đạt đến tâm pháp giải thoát khỏi
cảnh giới các uẩn nhờ vào thiền tuệ vận hành trên đại bi”.(6)
Nhà thơ Bùi Giáng đã trìu mến gọi tác giả của chúng ta là “một
nhà sư uyên bác”. Thật thế, tác giả vừa là một học giả lại vừa là
một hành giả, trí lực của Ngài là vô song. 19 tuổi đã viết Luận
Tánh Không, giảng viên đại học, thư ký cho một tòa soạn của một
tờ báo thuộc vào loại tri thức bậc nhất vào thời bấy giờ. Nhất là,
sự nghiệp giáo dục của ngài, tác giả bản văn mà ta đang tham học
. “Dharmatābuddhaḥ punar Mahāmate cittasvabhāvalakṣaṇavisaṃyuktāṃ
pratyātmāryagatigocarakhyavasthāṃ karoti. Nirmitanirmaṇabuddhaḥ punar
mahāmate dānaśoladhyānasamadhicitraprajñajñānaskandhadhātvāyavana-vim
okṣavijñānagatilakṣaṇaprabhedapracāraṃ khyavasthāpayati”
22
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đây đã thành là dấu ấn cho mọi thế hệ thông tuệ đã qua và sẽ trở
thành của Phật giáo và hơn thế, cho mọi tầng lớp cư sĩ nữa. Tác
giả, chẳng những là bậc đã nắm vững cả hai học lý Tánh Không
và Duy Thức, và Ngài còn là một nhà Luật học tuyệt vời. Bản
văn Huyền thoại Duy-ma được viết theo phong cách của một bậc
đã hoàn toàn thông thạo nền văn học A-tỳ-đàm, tức là cấu hình
của nó, theo phương pháp “Phân loại học”, như ta thấy trên một
tiến trình khép và kép có thể được nhận ra, cả về mặt tu tập lẫn
phương pháp luận.
Về mặt tu tập, bản văn đã chi tiết hóa tất cả hình thái của một
hành giả Đại thừa. Cái đặc biệt của bản văn, là sự tiếp cận của nó
bằng một chất liệu, đã được tinh luyện, riêng cho các thượng tầng
vượt bậc, và lại là rất chung cho mọi dẫn tiến song hành tu tập.
Nói theo kinh văn, sự hộ trì của bản văn vạch ra đường đi cho mọi
mũi tên và cắm chính xác ngay hồng tâm tuệ Phật.
Về mặt phương pháp luận, bản văn vượt lên trên “Sáu thẩm
nghiệm”(7) của Déscartes, dẫn ta đến phương trời đạo luận, tách ly
khỏi hình thái lý tánh của Kant. Và, nó đứng lên trên mọi “ứng xử
xã hội” của Tây phương qua Erich From bắt đầu thực hiện từ năm
1930 đến giờ [From erhielt die wichtigsten Impulse zur Ausarbeitung seiner eigenstandigen Theorie menslichen Sozialverhaltens
zwischen 1930 und 1940 in der Zeit, in der Mitglied des Instituts
fur Sozialforschung in Frankfurt. Analytische SozialpsychologieMut zum Menschen. Erich From].
Ở đây, bài viết y vào thi tứ của Vương Duy trong “Chung Nam
biệt nghiệp” nói lên “tư kiến’ của mình:
“Đã nửa đời người lại càng mến đạo,
. Discourse on method and meditations on first philosophy. 1/ Concerning
Those Things That can be called into Doubt. 2/ Concerning the nature of the
Human mind: that it is better known than the body. 3/ Concerning God, that
He Exists. 4/ Concerning the true and the false. 5/ Concerning the essence of
Material things, and again concerning God, that He exists. 6/ Concerning the
existence of material things and the real distinction between mind and body.
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Về Chung Nam lập thất hạnh độc cư,
Vui lặng lẽ mỗi một mình đi và đến
Tự riêng mình tỏ ngộ lý mầu không
Chân theo suối đến tận nguồn thủy xứ
Ngồi an nhiên quán sát áng mây bồng
Bỗng hội ngộ lão tiều nơi xứ ấy
Niềm tương tri quên bẵng lúc trở về”.(8)
Huyền thoại Duy-ma-cật, một hơi nóng của mùa An cư phả
vào thế giới đang lạnh dần bởi 5 trạng thái suy thoái, một điểm
khởi đầu cho vạn lần kết thúc còn bỏ ngỏ. Mượn lời chuyển dịch
đoạn mở đầu Đạo đức kinh của Linh mục R.B.Blakney để thay
lời kết của riêng mình:
“Có những đạo lý, nhưng Đạo thì chưa được thăm dò;
Tuy là có những danh xưng, nhưng tên gọi không phải
là bản chất nằm trong các lập thuyết [ngôn ngữ].
Thật vậy, cái tính chất không thể đặt tên là nguồn của
mọi sáng tạo. Nhưng vạn hữu có một người mẹ và
người mẹ này vốn đã có một danh xưng”.(9)■
Phụ chú:
(1) Tuệ Sỹ, Huyền Thoại Duy-ma-cật, nxb Phương Đông, 2007.
(2) Do khó tìm biểu tượng cho các dấu nhấn của tiếng Hy lạp,
nên nguyên văn trích dẫn không có dấu nhấn. ND.
. 歲中頗好道, 免家南山陲. 興來每獨往, 胜事空自知. 行到水窮處, 座看
雲起時. 偶然值林叟, 談笑無還期. Tuế trung phả hảo đạo, miễn gia Nam
sơn thùy. Hưng lai mỗi độc vãng, thắng sự không tự tri. Hành đáo thủy cùng
xứ, tọa khán vân khởi thì. Ngẫu nhiên trực lâm tẩu, đàm tiếu vô hoàn kỳ.
(Trung quốc Phật giáo bách khoa toàn thư, Thi kệ quyển).
. There are ways, but the Way is uncharted; there are names but not nature in
words; Nameless indeed is the source of creation. But things have a mother and
she has a name. (A new traslation by R.B.Blakney / the way of life Lao Tzu
Wisdom of ancient China) // Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi
thường danh. Vô danh thiên địa chi thỉ. Hữu danh vạn vật chi mẫu.
24
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● Diệu Trân

Huyền Thoại Duy-ma-cật!
hóa giải mọi băn khoăn của tôi
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K

iểm lại những tác phẩm của Thượng tọa Tuệ Sỹ mà tôi may
mắn có được, ngoài những tác phẩm dịch và viết trước thời điểm
1975 đã thất lạc, tôi có được cuốn Thắng Man giảng luận dày 415
trang, một bản thảo dở dang từ Phật lịch 2543, phủ đầy bụi do một
thiện trí thức tình cờ tìm thấy khi Thầy còn lao đao theo dòng lịch
sử nổi trôi. Bản thảo, với những cái Thầy gọi là “xong và chưa
xong” đó đã được những đệ tử tâm huyết của Thầy trân quý, ấn
hành tại hải ngoại. Đến Phật lịch 2546, Phật tử chúng tôi được đón
nhận kinh Duy-ma-cật sở thuyết, Phật lịch 2547 là cuốn Thiền và
Bát-nhã, Phật lịch 2548 có
Tinh hoa Triết học Phật
giáo, v.v… Mới đây, Phật
lịch 2550, chúng tôi vừa
thỉnh được cuốn Huyền
thoại Duy-ma-cật.
Không biết các đạo hữu
của tôi thì sao? Riêng tôi,
tôi từng khổ tâm khi học
kinh Duy-ma-cật! Tôi tin
rằng không người học Phật
nào không công nhận kinh
Duy-ma-cật là một kinh
Đại thừa chứa đựng mênh
mông tư tưởng thâm sâu,
uyên áo. Học kinh Duyma-cật không thể học theo
kiểu thuộc lòng, vì mỗi
giai thoại, mỗi câu nói
trong đó đều ẩn dụ những
huyền nghĩa sâu xa; Phật
tử lơ mơ như tôi, không
biết đến kiếp nào mới hiểu
hết. Tôi biết thế, nhưng
mỗi lần đọc kinh Duy-ma26
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cật, tôi đều không tránh được
cảm giác băn khoăn, khó chịu
khi lần lượt những Đại đệ tử của
đức Thế Tôn đều không dám đi
thăm bệnh cư sĩ Duy-ma vì các
vị đều từng bị ông cư sĩ này chê
trách!
Cảm giác khó chịu này luôn
khởi lên song song với sự nghi
ngờ “Lẽ nào lại thế! Lẽ nào các
vị xuất gia đã tinh thông nghĩa
lý thâm diệu của đạo pháp lại
trở thành như những đứa trẻ nhỏ
khờ khạo trước một người cư sĩ
tại gia, dù người đó có tài trí đến
đâu! Vậy thì, khi một bản kinh
Đại thừa được trình bày như vậy,
hẳn đằng sau những hình ảnh cố
tình phô diễn này là những ẩn
dụ gì đây?”
Tuy khởi được nghi ngờ như
thế, nhưng vì quá vô minh nên
tôi chẳng hiểu ra được một ẩn dụ
nào, nên cuối cùng vẫn chỉ còn
lại cảm giác khó chịu. Nhưng
vì kinh có những đoạn quá hay,
nên tôi không để ngủ yên trên
kệ được, mà thỉnh thoảng lại
lôi ra đọc. Những đoạn hay như
đoạn Thiên nữ rải hoa. Hoa rắc
trên thân chư Bồ-tát thì liền rơi
xuống đất, mà rắc trên thân các
vị Đại đệ tử thì vẫn bám vào áo.
Ngài Xá-lợi-phất phủi mãi vẫn
không được.

☸

“Thấy vậy, Thiên nữ hỏi Xálợi-phất:
- Sao Ngài phủi hoa đi?
Xá-lợi-phất đáp:
- Hoa này không như pháp
nên phải phủi đi.
Thiên nữ nói:
- Đừng bảo hoa này không
như pháp. Vì sao? Vì chúng
không có gì phân biệt mà chính
Ngài đang khởi tâm phân
biệt. Nếu người xuất gia trong
Phật pháp mà còn có cái phân
biệt, cái đó mới là không như
pháp”.(*)
Hoặc đoạn đối đáp giữa ngài
Xá-lợi-phất và cư sĩ Duy-macật:
“Duy-ma-cật hỏi Xá-lợiphất:
- Ngài nghĩ thế nào, ánh mặt
trời khi xuất hiện có hiệp cùng
bóng tối hay không?
Xá-lợi-phất đáp:
- Chỗ nào có ánh mặt trời thì
không còn bóng tối.
Duy-ma-cật lại hỏi:
- Vì sao ánh mặt trời soi rọi
cõi Diêm-phù-đề này?
Xá-lợi-phất trả lời:
- Đem ánh sáng soi rọi để
xua tan bóng tối.
Duy-ma-cật bảo:
- Bồ-tát cũng vậy, tuy sinh
nơi cõi Phật bất tịnh để giáo
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hóa chúng sinh nhưng không
hiệp cùng với sự ngu ám, mà chỉ
để diệt trừ bóng tối phiền não
của chúng sinh”.(*)
Nhưng ở chương nói về
Pháp môn Bất nhị thì tôi không
thể hoan hỷ được khi cư sĩ Duyma-cật hỏi các vị Bồ-tát hiện
diện “Thế nào là Bồ-tát vào cửa
Pháp bất nhị?”
Sau khi ba mươi ba vị Bồ-tát
lần lượt dùng những hình ảnh
và trạng huống tương phản để
trả lời câu hỏi một cách rất minh
bạch, rất xuất sắc thì ngài Vănthù-sư-lợi là người cuối cùng
mới hỏi lại Duy-ma-cật:
“Chúng tôi, mỗi người đã
nói rồi, xin nhân-giả cho biết
thế nào là Bồ-tát vào cửa Pháp
bất nhị?
Bấy giờ, Duy-ma-cật lặng im
không nói.
Văn-thù-sư-lợi tán thán:
Lành thay! Lành thay! Cho
đến không còn văn tự và ngôn
thuyết, ấy mới thật là vào cửa
Pháp bất nhị”. (*)
Tôi thấy chỗ này… bất công
quá! Chắc gì sự im lặng của
Duy-ma-cật đã là câu trả lời
tuyệt chiêu? Biết đâu 33 câu trả
lời của chư Bồ-tát đã quá đủ,
không còn câu nào dành lại cho
Duy-ma-cật nên cư sĩ đành…
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im lặng?
Mãi cho đến hôm nay, khi say
mê lần theo từng trang Huyền
thoại Duy-ma-cật của thầy Tuệ
Sỹ, không ít lần tôi phải buột
miệng thốt lên: “Vi diệu quá!
Sung sướng quá!”.
Tôi muốn chia sẻ niềm vui
bất tận này với quý đạo hữu vì
từ nay, đọc kinh Duy-ma-cật,
tôi sẽ không còn băn khoăn, khổ
tâm nữa! Tất cả đã sáng tỏ.
Chỉ đơn cử trường hợp ba
Đại đệ tử hàng đầu của đức Thế
Tôn là các ngài Xá-lợi-phất,
Ma-ha Ca-diếp và Mục-kiềnliên bị Duy-ma-cật chất vấn đến
mức không dám đi thăm bệnh
cư sĩ khi đức Thế Tôn đề nghị.
Ngài Xá-lợi-phất đã từ chối,
vì một lần Duy-ma-cật gặp Ngài
ngồi thiền định nơi vắng vẻ, đã
chê trách rằng:
“Bất tất ngồi như vậy mới là
tĩnh tọa. Không hiện thân và ý ở
trong ba cõi, ấy mới là tĩnh tọa.
Hiện các oai nghi mà không
xuất Diệt tận định, ấy mới là
tĩnh tọa. Hiện thân làm việc
phàm phu mà không xả Đạo
pháp, ấy mới là tĩnh tọa…”
Huyền thoại Duy-ma-cật dẫn
giải rằng:
“Bậc Thánh đã xuất ly ba
cõi, vượt xa ngoài thế giới đầy
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xáo động này, đó là nguồn an
lạc do viễn ly và xuất ly. Nhưng
nếu bậc Thánh ấy trở lại thế gian
này, hiện thân và ý như phàm
phu ngay giữa thế gian này mà
tâm tư vẫn xuất ly ngoài ba cõi.
Đó là đời sống viễn ly chân thật.
Qua đó, những lời phát biểu của
Duy-ma-cật là tán dương hay
chỉ trích Xá-lợi-phất?” (+)
Ôi, thật thâm sâu! Có thế
chứ! Những con mắt vô minh
như tôi, đứng trước cồn cỏ che
khuất, làm sao thấy được núi
Tu-di là cao! Làm sao thấy
hết “tâm bao thái hư,
lượng châu sa giới”
của bậc Thánh!
Rồi đến Ma-ha Cadiếp, người đệ tử duy
nhất được đức Phật
trao cho chiếc y phấn
tảo của Ngài, cũng là
đối tượng của cư sĩ
Duy-ma-cật.
“Theo
truyền
thuyết thường kể, Đại
Ca-diếp có tâm ưu
ái đặc biệt với người
nghèo nên thường chỉ
khất thực từ nơi nhà
nghèo. Cho đến cả
Thiên-đế-thích, khi
muốn cúng dường
Đại Ca-diếp cũng

☸

phải biến hóa thành một bà lão
nghèo khó để được Ngài thọ
nhận.
Ngay khi ấy, Duy-ma-cật
xuất hiện và nói:
Kính thưa ngài Ma-ha Cadiếp, có tâm từ bi mà không
rộng khắp nên Ngài bỏ nhà hào
phú mà xin nhà bần hàn”. (+)
Giai thoại này, Huyền thoại
Duy-ma-cật hóa giải chỉ bằng
một câu ngắn:
“Nếu nói là phương tiện thị
hiện, Phật từ bỏ Tịnh độ mà
hiện nơi uế trược thì có khác gì
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Ca-diếp bỏ nhà giàu để đến với
người nghèo?”(+)
Ôi! Đơn giản có thế mà tôi
khổ tâm bấy lâu vì không biết
làm sao biện minh cho vị Đại
đệ tử, từng nhận được Chánh
pháp nhãn tạng đức Phật trao
truyền và trở thành vị Tổ thiền
đầu tiên, gieo trồng bao hoa trái
nhiệm mầu cho hàng hậu học.
Trường hợp Đại thần thông
Mục-kiền-liên mới thật là vi
tế. Học Phật, chúng ta đều biết
rằng đức Thế Tôn từng nhiều
lần từ chối sử dụng thần thông
để thuyết pháp vì “Không ích
gì khi có khả năng biến hóa một
người tí hon thành khổng lồ hoặc
làm thân hình bốc lửa các thứ.
Chỉ đáng tán thưởng khi phép lạ
là khả năng biến một con người
hung ác thành một bậc Thánh
từ tâm quảng đại. Đó là phép
lạ của sự giáo dục. Đó là Giáo
Giới Thị Đạo.” (+)
Nhưng để có đủ mọi phương
tiện uyển chuyển, đức Thế Tôn
đã ngầm trao đặc quyền sử dụng
thần thông cho Mục-kiền-liên
mà thôi. Nhưng khi Duy-macật chất vấn Mục-kiền-liên lại
không là lúc Ngài sử dụng sở
trường mà Ngài đang thuyết
pháp cho hàng cư sĩ về các pháp
tu để nhận thức được thân này
30
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là không thực, là tồn tại với một
tự ngã. Đây chính là một dụng
ý tuyệt chiêu của tinh thần Đại
thừa. Duy-ma-cật đến trước
Mục-kiền-liên mà nói rằng:
“Thưa ngài Mục-kiền-liên,
Pháp không chúng sinh vì xa lìa
cấu bẩn của chúng sinh. Pháp
không thọ mạng vì xa lìa sinh
tử. Pháp không có con người
vì tiền tế và hậu tế đều cắt đứt.
Pháp thường tịch nhiên vì diệt
các tướng. Pháp lìa ngoài tướng
vì không sở duyên. Pháp không
ngôn thuyết vì lìa các quán.
Pháp không hình tướng vì như
hư không… Pháp như vậy, làm
sao thuyết?”
Nhưng thực tế, suốt 49 năm
hoằng hóa, đức Phật đã không
ngừng thuyết pháp và trước khi
nhập diệt, Ngài bảo các đệ-tử:
“49 năm qua, ta chưa từng nói
lời nào”. Vậy lời Duy-ma-cật
chất vấn Mục-kiền-liên có phải
là chê trách không? Hay đây
chính là lời tán thán về “Phép
lạ của sự giáo dục” trong tinh
thần:
“Người thuyết pháp thì
không diễn thuyết, không khai
thị. Người nghe thì không nghe,
không sở đắc. Như con người
huyễn giảng pháp cho người
huyễn nghe. Sự thuyết pháp

CHUYÊN ĐỀ

như vậy quả là thần thông diệu
dụng”. (+)
Sự dẫn giải thật cô đọng:
“Duy-ma-cật không đợi lúc
Mục-kiền-liên đang hiện thần
thông để đối biện, mà đến ngay
lúc Mục-kiền-liên đang thuyết
pháp. Chính ở đó Duy-ma-cật
chỉ lối đi vào cảnh giới thần
thông của Phật”. (+)
Cứ tuần tự, nhẩn nha như
thế, từng trang Huyền thoại
Duy-ma-cật đã hóa giải mọi
vấn đề, cho thấy trong mọi môi
trường, người cư sĩ trí tuệ vô
song đó đều “cùng làm việc”
với chư Bồ-tát và các Đại đệ
tử của Phật, chứ không phải là
chê trách nhau. Quý Ngài cùng
làm việc trong chủ trương đưa
ra những hình ảnh và ngôn từ
tương phản, hầu làm sáng tỏ
hơn những tư tưởng quá thâm
sâu, uyên áo trong giáo pháp
Đại-thừa, mà với những phương
cách bình thường khó đạt được.
Như trên sân khấu phải có vai
người thiện, kẻ ác, có người
khôn, kẻ dại thì người xem mới
nhìn ra chân lý. Có thế, khán giả
vô minh như tôi mới được hoan
hỷ, thỏa dạ ra về bằng lời dẫn
giải của thầy Tuệ Sỹ về chương
Pháp môn Bất nhị. Đó chính là
chương tôi cảm thấy bất công
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sau khi ba mươi ba vị Bồ-tát trả
lời câu hỏi về Bất-nhị, chẳng
được công nhận gì; còn Duyma-cật chỉ im lặng mà được
ca ngợi là không còn văn tự và
ngôn thuyết, ấy mới thật là vào
cửa Bất-nhị!
Thì đây, Huyền thoại Duyma-cật nhẹ nhàng nói thế này:
“Nếu Văn-thù không cất
tiếng ngợi khen, dễ có ai khám
phá ra ngôn ngữ của vô ngôn
trong sự im lặng của Duy-macật? Nếu bậc giải Không đệ
nhất không tỏ ra khiếp đảm ở
đây, phàm phu nào khám phá
được cảnh giới tịch mặc vô
ngôn trong ngôn ngữ lý luận ly
kỳ của Duy-ma-cật?” (+)
Như kẻ mù vừa được sáng
mắt, như người lần mò trong
tối tăm vừa được dắt ra khỏi
hang động, tôi đọc mãi câu này
không chán, tưởng như từng nét
chữ với hình thù rõ rệt đã dính
vào mỗi tế bào.■
Ghi chú

(*) Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết, Tuệ Sỹ
(+) Huyền Thoại Duy-ma-cật, Tuệ Sỹ
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MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Câu hỏi lặng
Ngôn ngữ rụng từ đông phương của mẹ
Rớt xuống dòng con cá đớp lăn tăn
Cọng cỏ dại bến bờ xuân thức dậy
Chữ mỉm cười sương nước mảnh tình trăng
Bên kia sông nối dài mây trắng đục
Mịt mù đường xa, áo bạc, bụi người bay
Hơi thở hoang vu, đời nhức đau sỏi đá
Chập chùng truông đèo, bóng nhỏ, lạnh ngàn tây
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Không duyên cớ, trên tay sầu rớt hạt
Lắt liu buồn, ôi! Lý nghĩa nhân sinh!
Mặt nạ đỏ đen – giấu che khuôn mặt cũ
Sống chết bàng hoàng, thắp lửa rực vô minh
Bên kia sông nối dài mây khái niệm
Lãng đãng đi về, lãng đãng khói sương xao
Đất đen ngủ chẳng bao giờ tỉnh giấc
Để cây đời khô nhựa, dáng hư hao!
Không biết nữa, thế thân và danh tướng
Cũng chẳng cần đốt đuốc để tìm em
Giữa cuộc ảo, gõ hoài con chữ ảo
Đọng mắt người câu hỏi quấn khăn đêm!
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●Thích Tuệ Sỹ

THỨC ĂN ĐỂ TỒN TẠI

(tiếp theo TSPL số 33)

34

TẬP SAN PHÁP LUÂN

Vậy, những loại thực phẩm nào
trưởng dưỡng, đưa đến trạng
thái điều hòa giữa nội giới và
ngoại giới, là điều kiện tất yếu
cho sự phát triển của sinh vật
trong nấc thang tiến hóa?
Khế kinh nói có bốn loại
thực phẩm:
1. Đoàn thực hay đoạn thực
2. Xúc thực
3. Ý tư thực
4. Thức thực
Tùy trình độ phát triển của
từng bậc mà thực phẩm được
chia thành bốn loại như vậy.
Thức ăn nào cũng cần sự tiêu
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hóa, nghĩa là thực phẩm sau khi
được dung nạp phải qua một
quá trình chuyển hóa thì mới
thành thức ăn thật sự.
Đối với các Thánh như Ala-hán thì các loại thức ăn này
không cần thiết nữa. Tuy nhiên,
các vị Phật, các vị Thánh giả khi
chưa nhập Niết-bàn, còn tồn tại
thân xác, vẫn cần đến bốn loại
thức ăn này.
1- Đoàn thực hay Đoạn thực
Tiếng Phạn là kavaḍikārāhāra.
Trong đó, từ kavaḍa, nghĩa là
một miếng; và kavaḍi-kārā:
làm thành một miếng. Trong
chữ Hán, chữ đoàn có nghĩa
là vo tròn lại. Gọi là đoàn thực
vì ở Ấn Độ có cái tục ăn bốc,
người Ấn Độ thường vo tròn
thức ăn lại rồi bốc ăn, nên các
vị ngày xưa mới dùng hình
tượng ăn bốc để chỉ chung cho
tất cả thức ăn vật chất. Ngay
cả nước thường là uống bằng
ly nhưng nước dưới sông cũng
có thể vốc vào tay rồi uống; do
vậy, nói thức ăn (thực phẩm) là
bao gồm cả thức uống. Nhưng
ý nghĩa này không phù hợp với
phong tục, tập quán người Hán,
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nên ngài Huyền Trang dịch lại
là đoạn thực, chỉ thức ăn bằng
phiến đoạn, có thể chỉ cắt thành
từng phần đoạn.
Nói chung, đoàn thực hay
đoạn thực là loại thực phẩm vật
chất được tác thành bằng bốn
đại chủng; chúng hợp thành ba
loại đối tượng của giác quan:
hương, vị và xúc. Xúc được
dung nạp qua xúc giác, hương
được dung nạp qua khứu giác,
và vị được dung nạp qua vị
giác. Cả ba yếu tố này, sau khi
được dung nạp phải trải qua
quá trình chuyển hóa mới trở
thành dưỡng chất để làm năng
lượng duy trì và tiến hóa của
sự sống. Cơ bản, tất cả chúng
sinh đều cần đến loại thức ăn
là thức mà ta có thể gọi là bản
năng sinh tồn, nhưng trong quá
trình tiến hóa của sinh vật, có
loài chỉ có đoạn thực là thức ăn
duy nhất được biết đến. Chẳng
hạn, loại chúng sinh chỉ có một
căn, tức mạng căn là quan năng
duy trì sinh mạng tồn tại, vì
thức thực thuộc về bản năng tự
nhiên của sinh vật nên không
được xét đến. Loại chúng sinh
này vì không có các quan năng
khác nên không có xúc thực;
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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chúng cũng không có ý thức
nên không có ý tư thực.
Tất cả chúng sanh trong Dục
giới, kể cả chư Thiên cho đến
một phần chúng sinh trong địa
ngục đều cần có đoạn thực.
Đoàn thực có hai loại: thô và
tế. Thô là thức ăn, thức uống.
Tế là sự tắm rửa, áo quần che
chắn… Nhưng thô tế còn tùy
theo loại, vì đối với loại này là
thô nhưng lại là tế đối với loại
kia. Đối với chúng ta, cơm, gạo
là thô; nước và những cái khác
là tế; đó là tính cách tương đối
của thô, tế. Ở đây, chúng ta
không bàn luận về tính chất thô
tế của thực phẩm mà chỉ chú
trọng bản chất của nó thôi.
Vậy, bản chất này là gì? Theo
định nghĩa kinh điển, cái gì làm
trưởng dưỡng và tăng ích các
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căn, thì cái đó mới được gọi là
thực phẩm (dưỡng chất).
Trong ba yếu tố tạo thành
đoạn thực, xúc là cái được nạp
thọ bởi thân. Đói và khát là 2
trong 11 loại xúc. Đói là muốn
ăn, khát là muốn uống (định
nghĩa của Câu-xá). Yếu tố thứ
hai là hương, tức mùi hương.
Hương có tác dụng tăng ích
nếu đó là mùi thơm. Mùi thối
thường gây tổn hại nên không
được kể là thực phẩm. Thứ nữa
là vị; thực phẩm có 6 vị: mặn,
nhạt, chua, cay, đắng, ngọt.
Những thứ chúng ta ăn vào như
ngũ cốc, rau trái các thứ, chưa
được kể là thực phẩm, mà các
yếu tố hương, vị, xúc hàm chứa
trong đó mới đáng nói đến.
Thật ra cả ba yếu tố xúc,
hương và vị cùng được nạp
thọ một lần như là
một tổ hợp, nhưng
để cho dễ hiểu nên
chúng ta phân tích
thành xúc riêng,
hương riêng và vị
riêng. Cụ thể, khi
chúng ta đưa thực
phẩm vào miệng
(thân căn), thì lưỡi
là phần thứ nhất
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của thân căn xúc chạm thức ăn,
với cảm xúc là cứng hay mềm,
nóng hay lạnh; thứ đến ta có
cảm giác mặn, lạt, chua, cay,
ngọt, đắng... đó là vị; đồng thời
cũng cảm nhận được mùi của
nó là thơm hay thối, khó ngửi
hay dễ chịu, đó là hương.
Xúc, hương và vị sau khi
được dung nạp phải biến hoại
thì khi đó mới trở thành dưỡng
chất. Biến hoại ở đây không
phải là tiêu hoại theo nghĩa
vô thường mà là tiêu hóa
(metabolism). Nếu không tiêu
hóa được, thì cái được ăn vào
không những không trưởng
dưỡng và tăng ích các căn mà
có khi còn gây tác hại. Do vậy,
chúng ta sau khi ăn tuy cảm
thấy hết đói, nhưng thực phẩm
đó cũng chưa chắc trở thành
dưỡng chất, nếu nó không được
tiêu biến.
Cần lưu ý, xúc của đoạn thực
chỉ là xúc của thân căn thôi. Do
vậy, sắc xứ không phải là đoạn
thực.
Sắc xứ là gì? Nói riêng biệt,
sắc xứ chỉ cho những gì là đối
tượng của mắt nhìn. Duyên mắt
(căn) và sắc (cảnh) mà thức con
mắt phát sinh. Tai và tiếng, cho
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đến thân và cái được xúc chạm
cũng vậy. Tổ hợp ba gồm căn,
cảnh và thức là xúc. Xúc này
không phải là yếu tố trong đoạn
thực. Chính nó là xúc thực.
Con mắt cần xúc thực để tồn tại
và tăng trưởng; vì nó cần phải
nhìn những gì thích hợp mà
không bị tổn hại, như đối tượng
không sáng quá hoặc tối quá.
Các cõi từ Sơ thiền trở lên có
xúc nhưng không có hương và
vị, tức là không có khứu giác
và vị giác, do đó không có đoạn
thực. Mặc dù chúng sanh ở đó
được nói là vẫn có mũi và lưỡi
nhưng chỉ là hình thức để trang
trí cho đẹp chứ không có tác
dụng gì cả. Điều này có nghĩa
là đoạn thực chỉ có trong Dục
giới mà thôi, còn từ Sắc giới trở
lên không còn cần đến nó nữa.
2- Xúc thực
Thức ăn do tiếp xúc, do xúc
chạm. Hình thái của xúc là tiếp
xúc ngoại cảnh, tức căn và cảnh
tiếp xúc nhau ngay khi đó nhận
thức khởi lên. Căn, cảnh, thức,
ba thứ này hòa hiệp thành tổ
hợp xúc.
Căn-cảnh-thức hoạt động
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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theo hướng tích lũy. Nói chung,
tất cả các loại thực đều do tích
lũy mà có tác dụng tăng ích
– bản chất sự vật là như vậy.
Nhưng sự tích lũy cũng có giới
hạn của nó; hơn nữa vật chất có
sanh diệt, chỉ tồn tại một thời
gian ngắn rồi hủy. Cái này diệt
là điều kiện (duyên) cho cái
khác sinh. Hiện tượng áp suất
là một minh họa cụ thể. Xúc
thực cũng vậy, vì bản chất của
nó là vật chất.
Xúc có hai loại: xúc hữu
lậu và xúc vô lậu. Tất cả chúng
sanh từ Dục giới cho đến Vô
sắc giới đều tồn tại bằng xúc
thực. Với hạng phàm phu, khi
con mắt nhìn cảnh thì nhãn
thức khởi lên, và tạo thành tổ
hợp xúc hữu lậu, nhưng với
một vị A-la-hán thì tổ hợp này
là xúc vô lậu.
Thai nhi chỉ có thân xúc và ý
xúc, còn các xúc kia chưa có vì
các căn chưa phát triển đầy đủ.
Thân xúc của thai nhi là những
điều kiện bảo vệ của người mẹ
như nhiệt độ nóng, lạnh điều
hòa, ăn uống những chất bổ
dưỡng; đây là xúc thuận ích.
Nếu điều kiện bảo vệ (thân
xúc) này thiếu hay không điều
38
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hòa hoặc người mẹ bị va chạm
mạnh thì thai nhi sẽ không
trưởng thành hoặc sẽ bị hủy;
đây là xúc tổn hại.
Tuy các căn chưa phát triển
đầy đủ nhưng thai nhi cũng có
ý xúc, vì ý lúc này chính là ý
tiềm tàng từ trong chủng tử phát
khởi, nó gồm có hai phần: thức
mạt-na và thức thứ sáu. Thức
thứ sáu dựa trên thân thức. Như
vậy, khối vật chất danh sắc tồn
tại tối thiểu bốn thức: Thức Alại-da (thức thứ tám), thức mạtna (thức thứ bảy), thức thứ sáu
(ý thức) và thân thức (năm thức
trước). Nói chung, khối vật chất
danh sắc chứa đựng ba tầng
hoạt động của thức. Tầng sâu
nhất là thức thứ tám, tầng trung
gian là thức thứ bảy, tầng ngoài
cùng là thức thứ sáu và năm
thức trước. Chính xúc thực đã
làm cho các tầng thức này phát
triển. Sự phát triển này chung
cho tất cả chúng sanh từ Dục
giới cho tới Vô sắc giới. Đối
với thai nhi chỉ có sự xúc chạm
là những điều kiện bảo vệ, cho
đến khi phát triển đầy đủ mắt,
tai, mũi, lưỡi. Thai nhi sau khi
được sinh ra, các căn đều cần
có xúc, bấy giờ tự nó xúc (xúc
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chạm) lấy để phát triển.
Giai đoạn phát triển của
khối vật chất chỉ có sáu xúc
vì sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và ý phải luôn luôn có xúc
mới tồn tại và phát triển. Nếu
tính cả chu kỳ phát triển của sự
sống thì phải đủ cả tám xúc.
Nói rộng, bất cứ cái gì cũng
cần có xúc để phát triển, như
cây cối cũng cần sự xúc chạm
của nhiệt độ ấm, nóng hay
thậm chí cả âm nhạc để phát
triển, nhưng sự phát triển này
không thuộc loại chấp thọ đại
chủng, mà xúc ở đây là sự tích
lũy trong trạng thái quan hệ hòa
hiệp của các pháp. Các pháp
hòa hiệp nhau thì phát triển tồn
tại, nếu nghịch nhau thì nó rã
ra. Tụ và tán, đó là của quy luật
tồn tại, chứ không phải là xúc
thực. Xúc trong căn, cảnh, thức
mới là xúc thực.
Trong bốn loại thực phẩm,
thức ăn của con mắt thuộc loại
xúc thực chứ không phải đoạn
thực. Khi con mắt nhìn sắc,
sắc này đương nhiên cũng biến
hoại vì bản chất của nó là như
vậy. Nhưng nó không biến hoàn
toàn như vật thực được tiêu hóa
trong dạ dày. Cho nên, sắc xứ
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như xanh, vàng, đỏ, trắng các
thứ không thể thành thực phẩm
như dạng vật thực, mà thành
thực phẩm theo dạng xúc. Đây
là chỗ cần phân biệt giữa đoạn
thực và xúc thực.
Căn-cảnh-thức hiệp lại tạo
thành xúc. Xúc đưa tới thọ. Thọ
là cảm giác, trong thọ có khổ
thọ, lạc thọ và xả thọ (phi khổ
phi lạc thọ).
Lạc thọ là cảm giác thoải
mái, đưa tới sự phát triển, gọi
là tăng ích thọ và xúc đưa tới sự
phát triển là thuận ích xúc, tức
là xúc làm cho vật chất hài hòa.
Khổ thọ là trạng thái khó chịu,
luôn gây tổn hại, làm cho các
căn va chạm nhau rồi dẫn đến
tan rã. Khổ thọ thật ra là trạng
thái không điều hòa giữa vật
chất và tinh thần, tức trạng thái
mất quân bình, không cân bằng
giữa căn, cảnh khi tiếp xúc với
nhau. Trạng thái không cân bằng
này tạo ra sự thoái hóa, ban đầu
các căn (phần vật chất) bị hỏng
nhiều hay ít. Như khi chúng ta
ăn phải chất độc (đoạn thực),
cơ thể sẽ phản ứng làm chúng
ta buồn nôn khó chịu hay bị ngộ
độc; đây gọi là ngộ độc thức ăn.
Con mắt cũng có sự ngộ độc
40

TẬP SAN PHÁP LUÂN

bởi xúc, nhưng vì nó chịu ảnh
hưởng tác hại bên trong, không
thể nhìn thấy. Xả thọ cũng gồm
hai phần: xả thuận ích (xả bình
thường) và xả tổn hại (không
khổ không lạc).
Cảm thọ lạc đưa đến sự tiến
hóa. Như người thiền định, thì
cảm thọ lạc trong thiền định
càng ngày càng tăng. Lạc thọ
của thiền định là một loại thức
ăn nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng,
vật chất có giới hạn, nên cơ
thể con người phát triển cao và
nặng tới mức nào đó thôi, nếu
như phát triển quá mức thì sẽ
trở thành bệnh, như bệnh béo
phì. Trái lại, khi cảm thọ trong
thiền định tăng lên sẽ phát triển
khả năng duy trì thân thể đó
nên không cần ăn mà vẫn tồn
tại, đồng thời cảm thọ còn phát
sinh thêm một loại khác nữa
mà chúng ta không thấy, đó là
quan năng của giác quan phát
triển đến mức mắt có thể nhìn
thấy những vật rất tinh vi mà
không cần kính hiển vi; đây là
sự khuếch trương căn mà chúng
ta gọi là thiên nhãn. Điều này
nghe có vẻ thần bí nhưng trong
lý luận chúng ta thấy thích hợp
với sự phát triển tự nhiên của
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quy luật tiến hóa, giống như
con vật bốn chân có thể đứng
được trên hai chân, để rồi chạy
nhảy và dần dần tiến hóa lên có
thể bay được.
Như đã giải thích, thức nào
khởi lên cũng đều có xúc cả,
A-lại-da thức cũng có xúc. Do
vậy, có tất cả tám xúc, nhưng ý
nghĩa thực phẩm (xúc thực) của
ý thức là nổi bật hơn hết. Năm
thức trước hoạt động có giới
hạn. Trong quá trình tiến hóa, từ
sơ thiền trở lên năm thức trước
bị mất dần, còn thức thứ sáu thì
tồn tại trong cả ba cõi. Lại nữa,
khi tiếp xúc với cảnh thô hiển
bên ngoài, ý thức thu nhận cảm
thọ hỷ, lạc và xả thuận ích, mà
cả ba loại cảm thọ này đều có
khả năng duy trì và phát triển,
trong khi thức thứ bảy lấy đối
tượng là thức thứ tám quá vi tế
và thức thứ tám chỉ tương ưng
với xả thọ.
Do tính chất phổ biến trong
ba cõi và ý nghĩa dinh dưỡng
của thức thứ sáu nổi bật hơn
các thức khác nên ý nghĩa thực
phẩm (xúc thực) của nó cũng
nổi bật hơn cả. Ở đây chỉ nói
đến sáu xúc vì chỉ giới hạn
trong ba cõi. Xúc thực lên cao
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nhất là Phi tưởng Phi phi tưởng
xứ. Vô sắc giới, lên một bậc nữa
là Diệt tận định, xúc này không
còn. Vô sắc giới tuy không có
con mắt nhưng vẫn còn ý phân
biệt, tức là trong cảm thọ của
tầng thiền định cao nhất vẫn
còn xả thọ, song xả thọ này là
thuận ích, tức cảm thọ đưa đến
sự điều hòa để duy trì tồn tại.
Vô sắc giới không có sắc nên
đây là tồn tại với ý thức và căn
của ý thức.
Hiện tại, chúng ta được nuôi
dưỡng bằng thực phẩm cơ bản
là đoạn thực và có thể có đủ
khôn ngoan để lựa chọn loại
đoạn thực thích hợp, vừa ngon
vừa bổ dưỡng, nhưng với xúc
thực thì chúng ta chỉ như trẻ
nít cho gì ăn nấy, không phân
biệt tốt xấu. Cho nên kinh sách
Hán nói: “Nhãn bị sắc khiển
quy ngạ quỹ; nhĩ tùy thanh khứ
nhập A-tỳ” (Mắt bị sắc lôi vào
đường ngạ quỷ; tai bị tiếng dẫn
xuống địa ngục A-tỳ). Những
ai đã từng có kinh nghiệm lạc
thọ của thiền định đều có thể
biết rõ ý nghĩa tăng ích và tổn
hại của loại xúc thực này.
(còn nữa)
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SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN
Tứ đế, thập nhị nhân duyên

(tiếp theo)

● Pháp Hiền cư sĩ (dịch)

Chánh niệm
Niệm là niệm tưởng, tư tưởng, tâm niệm. Chánh niệm
tức là nhớ nghĩ rõ ràng giáo nghĩa Phật giáo, là tư duy
thấu đáo chân nghĩa của Phật pháp, đấy là tên gọi của
chánh niệm. Chẳng hạn thuần túy niệm về trạng thái
bất hư, bất vọng, đây chỉ là chánh niệm hữu lậu. Tạp Ahàm, quyển 18, nói rằng, “Thánh đệ tử tư duy khổ khổ,
tư duy tập, diệt, đạo, tương ưng tư duy vô lậu, niệm
như vậy, tùy niệm, trùng niệm, niệm trong nhớ tưởng,
không hư, không dối, đấy là tên gọi của chánh niệm
thuộc về thánh, xuất thế gian, vô lậu, không bám chấp,
hoàn toàn sạch khổ, chuyển hướng khỏi khổ cảnh”.
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Chánh định
Định, âm dịch từ Phạn văn là
Tam-ma-địa, hay Tam muội,
hàm ý chỉ cho tâm không loạn
động, chuyên chú duy nhất vào
một đối tượng. Kinh dạy: “Tính
chất của định là đưa tâm thức
chuyên vào một cảnh khiến cho
tâm bất loạn”. Mục đích của
chuyên chú nhất cảnh, tâm bất
loạn, là để chứng đắc trí tuệ của
Phật giáo. Thế nhưng, khiến cho
tâm bất loạn bằng cách chuyên
chú vào một đối tượng là cái
không phải ai cũng có thể đạt
đến, tức nhiên không phải dễ
dàng gì, điều cần thiết là công
phu tu hành phải được bền lâu.
Theo đó, hạnh tu [thiền] định
này đã trở thành là tiềm năng cơ
bản thể hiện bằng thực tiễn tu
hành riêng cho Phật giáo. Định
câu hữu với giới và tuệ, cộng
thành ba loại thánh học của Phật
giáo. Người ta còn gọi là Tam vô
lậu học.
Tu định, xét về mặt lịch sử,
là một phương pháp tu hành
phổ biến của nhiều giáo phái
của cổ đại Ấn Độ. Chánh định
được Phật giáo tuyên dạy, là
cần phải lấy chánh kiến, chánh
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tư duy làm nơi y chỉ, tức là
chánh kiến và chánh tư duy chỉ
đạo toàn diện cho công phu tu
hành chánh định, nhờ sự chi
phối này mà người ta chứng đắc
trí tuệ của Phật giáo. Nói khác
hơn, người ta lấy sự chứng đắc
trí tuệ Phật giáo làm mục đích
để “định” cho sự tu. Ngược lại
điều này, chỉ là chánh định hữu
lậu mà thôi. Thế nên kinh Lăng
già cho rằng, sở dĩ thiền định
được tán thán là nhờ vào công
phu thiền định của đức Phật,
Ngài là vua của pháp tu thiền
định. Điều này nói lên rằng,
thiền định của Phật giáo không
giống với những loại hình thiền
định của các tôn giáo khác, nhất
là các giáo phái ở cổ đại Ấn Độ.
Kinh A-hàm dạy: “Giả như tâm
chuyên chú bất loạn, bất động,
nhiếp thụ, tịch chỉ, tam muội,
nhất tâm, những trạng huống
đó được gọi là chánh định thuộc
về thế gian, phàm tục, hữu lậu,
còn bám chấp, chuyên hướng
vào tính thiện. Còn lấy trí tuệ
của Phật giáo làm sở y cho việc
tu thiền, khiến cho thân tâm
tịch tịnh, chuyên chú nhất cảnh
mà bất loạn động, trú trong
tư duy vô lậu tương ưng cùng
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tâm pháp trú, trú trong tịch chỉ,
trú trong trạng thái hay quả vị
[địa] thanh tịnh vô lậu bất loạn
như vậy, mới được gọi là chánh
định vô lậu”.
Chánh ngữ
Là lời nói đúng sự thật, xa lìa
hẳn các loại nói thêu dệt, nói hai
lời, nói xuyên tạc kích động, có
khi được gọi là Đề ngữ nữa.
Chánh ngữ không phải là một
cái gì đó tương đồng với những
khẩu hiệu rập khuôn, những
chế định thuộc về thế gian. Hơn
thế, ta không nên quan niệm là
khi nói đúng sự thật do một quy
định nào đó sai sử, hoặc những
sự thật theo thường lý. Mọi cái
gọi là theo sự thật để nói của
ta, thường là hữu lậu, tham dục
nằm ở dưới đáy của chúng.
Nói đúng sự thật, không ỷ ngữ,
không thêu dệt, không hai lời
tuy là những động thái tưởng
như là đơn giản, thế nhưng, sự
thật, Phật giáo cho là ta phải tự
tâm chứng, bởi mọi sự thật đều
phải phát xuất từ tâm chân thật,
mà sự thật này còn phải thông
qua sự ấn chứng nữa. Thế thì,
theo Phật giáo, lời chân thật
chẳng những mang lại lợi lạc
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cho người nói mà chúng còn
mang lại an lành cho tha nhân
nữa. Sự an lạc không phải là
thứ an lạc theo phàm tưởng, tức
là các cảm thọ luôn thường trực
chi phối thân và tâm của chúng
ta - sự khoái lạc nhất thời - mà
sự an lạc của Phật giáo chính là
niềm an vui đưa đến giải thoát
dựa hẳn trên những gì Phật dạy.
Đây mới gọi là chánh chân
Chánh ngữ.
Như vậy, chánh ngữ là một
pháp môn tu hành xuất thế
trong Bát thánh đạo của Phật
giáo, có khi còn được gọi là
Tuệ ngữ hay Như lý ngữ. Lý ở
đây là Phật lý, khi bậc xuất gia
tu hành dựa trên giới, định, tuệ
mà tu, vị ấy quan sát thế giới
theo tinh thần Phật giáo, thế
giới được tâm chứng như thật,
và thế là thiện ngôn được xuất
sinh, đem đến an lạc cho chúng
sinh. Chánh ngữ, trên một khía
cạnh nào đó, là phương tiện
khéo léo đưa chúng sinh vào
đạo trình tuệ giác. Đứng trên
lập trường như vậy, chánh ngữ
được xưng tán là Như lý ngữ.
Như chúng ta biết, mọi học
thuyết của thế gian được Phật
-đà cho là hý luận, tức nhiên về

TƯ TƯỞNG

ý nghĩa, hý luận không phải là
lời nói đùa cho vui. Hý luận,
hiển ngôn cho các hệ thống lý
thuyết, mà kết quả của chúng
thường đưa đến khổ đau và tang
tóc, bởi vì, chúng chưa phát
xuất từ giới, định hay tuệ. Kinh
Kim Cang dạy rằng, Phật là
bậc nói đúng sự thật, lời Phật là
lời chân thật... là vậy. Nói như
thế, chánh ngữ, thường quy vào
giới nhiều hơn, mà giới là Pháp
thân của đức Phật.
Chánh nghiệp
Nghiệp, dịch nghĩa từ Phạn văn
là hoạt động hay vận hành; do
vậy, nghiệp còn gọi là hành.
Ở mức độ sơ cấp, nghiệp chỉ
cho mọi hành vi hoạt động của
chúng sinh, sự hoạt động này
tạo nên một xu thế hay một
khuynh hướng có tiềm năng
đưa chúng sinh đến các môi
trường khác và cứ như vậy, sự
vận hành bất tận này tạo nên
một vòng tròn khép cho một
chúng sinh, hòa trộn cùng vô
số những vòng tròn khép khác,
thành nên đại nghiệp của toàn
nhân loại.
Ở mức độ cao hơn, nghiệp
là sự vận hành của toàn vũ trụ.
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Sự vận hành này không do
một đấng Thượng đế nào điều
khiển cả. Phật giáo cho rằng,
tất cả đều do tâm tạo tác. Dựa
trên triết học Phật giáo mà nói,
tâm chính là nghiệp vậy, mà
nghiệp này có nguồn gốc từ vô
minh vô thủy. Vô minh chỉ cho
sự ngu si của tâm chúng sinh,
mà sự ngu si này cũng chẳng ai
tạo ra hết. Do vậy, ngu si hay là
nghiệp ngu si chỉ là một trạng
huống có thể điều ngự được. Vì
thế người ta xưng tán đức Phật
là đấng Điều ngự. Thế thì, theo
nhận thức Phật giáo, nghiệp
ngu si có thể chuyển hướng
thành chánh nghiệp, tức là tà
nghiệp được chuyển hóa. Khi
nghiệp được chuyển hóa theo
những gì Phật dạy, thế có nghĩa
là vũ trụ cũng được chuyển hóa
theo luôn. Cái mà chúng ta hay
gọi là nghề nghiệp chân chánh
chưa đúng hẳn với các điều vừa
nêu, chẳng hạn, khi con người
sinh ra, lớn lên, được ăn học,
lập gia đình có nghề nghiệp nghiêm túc. Sự thu nhập của anh ta
và những hoạt động của anh ta
hoàn toàn có lợi mình và người
trong một giai đoạn nhất định
nào đó. Như vậy, cũng không
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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được gọi là Chánh nghiệp. Trên
một cao tầng khác, chẳng hạn,
các nhà sáng tạo, một đời cống
hiến tâm và lực của mình vì lợi
ích của mọi người. Tuy nhiên,
sự cống hiến này chỉ có tánh
cách lâm thời, bởi vì, các công
trình sáng tạo của người ấy, đôi
khi mang lại tai hại cho vạn loại
nói chung, và tai hại cho một số
đông nào đó nói riêng, vào thời
kỳ tương lai mà ta có thể thấy
được hoặc chưa thấy được.
Như vậy, Chánh nghiệp, theo
quan điểm của Phật giáo cao
cấp hơn thường lý. Phật giáo
cho rằng, chánh nghiệp phải là
những hoạt động mang lại sự lợi
ích vĩnh viễn cho mình và cho
người. Sự lợi ích này, chỉ cho
sự đạt đến trí tuệ của Phật giáo,
giải thoát hẳn khổ đau. Các vị
xuất gia, các vị Bồ-tát và chính
đức Phật, là những hiện thân
của chánh nghiệp vậy. Chánh
nghiệp thường quy cho phạm
trù giới thể nhiều hơn.

chánh mệnh, có nghĩa là sống
đời xuất gia hay sống đời phạm
hạnh, ăn vừa đủ để nuôi tuệ
mệnh, tư duy theo những gì
Phật dạy để nuôi tuệ tâm. Chánh
mệnh, ở đây muốn nhắm đến
đời sống hướng đến giải thoát
bằng sự hiện thân của một sinh
hoạt thanh đạm, bình dị và bình
đẳng. Tức là qua thể hiện của
một đời sống Phạm trụ để làm
nơi y cứ cho chúng sinh. Chánh
mệnh còn được gọi là Đề thụ,
tức là xả bỏ mọi chú thuật
thuộc về tà mệnh dùng để nuôi
thân, hoặc là lợi dụng bói toán
phong thủy để nuôi thân. Ở một
ý nghĩa cao hơn, lợi dụng uy tín
của mình, nhất là sự nổi danh
nào đó thuộc về khía cạnh của
Phật giáo để mưu cầu lợi lộc.
“Tri túc”, “thực túc” thừa giáo
chỉ Phật, là chánh mệnh vậy.

Chánh tinh tấn
Còn được gọi là chánh phương
tiện, chánh trị, đề pháp... [thỉnh
đọc các số báo vừa qua]. Ở đây
Chánh tinh tấn quy cho định và
Chánh mệnh
Mệnh có nghĩa là sinh mệnh tuệ nhiều hơn.
Tóm lại, Bát chánh đạo là
hay đời sống của một cá nhân.
Chính xác ở đây, chánh mệnh Tám phương pháp tu hành của
chỉ cho con người. Sống đời Phật giáo, chúng là một khối
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chỉnh thể trong hỗ tương quan
hệ. Bát chánh đạo lấy chánh
kiến làm chủ thể. Phật giáo cho
rằng, người ta chỉ có thể dựa
trên cơ sở và sự nhận thức chính
xác của giáo nghĩa Phật giáo, thì
người ta mới có thể lấy trí tuệ
của Phật giáo làm thú hướng tu
hành. Chánh tư duy, tức là lấy
tâm vô lậu làm thể, bậc tu hành
dựa trên cơ sở chánh kiến và
chánh tư duy, dẫn phát chánh
ngữ, chánh nghiệp và chánh
mệnh, ba trạng thái này lấy
giới làm thể. Sau hết, ba trạng
thái chánh tinh tấn, chánh định,
chánh niệm đều mang tính chất
kích phát và hướng đạo tiến lên
một bước đối với hành giả tu
hành.
Lấy mối quan hệ tam học của
Phật giáo, tức là giới, định và
tuệ quy nạp vào Bát chánh đạo,
ta thấy, trong mối quan hệ của
chúng là: Chánh kiến, chánh
tư duy thuộc về tuệ học; chánh
ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh
thuộc về giới; còn chánh niệm,
chánh định thuộc về định; ngay
cả chánh tinh tấn, quy cho hiệu
năng kích phát tác dụng, do
vậy, bảy phẩm chất còn lại đều
có thể cộng thông với nhau. Ta
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có lược đồ như sau:
Giới: Chánh ngữ, chánh
nghiệp, chánh mệnh.
Định: Chánh niệm, chánh
định.
Tuệ: Chánh kiến, chánh tư
duy.
Bát chánh đạo là nội dung
trọng yếu của việc tu hành Phật
giáo. Phật giáo cho rằng, thông
qua việc tu hành Tám pháp môn
này, chúng có thể dẫn ta từ địa
vị phàm phu lên địa vị thánh,
từ mê nhập ngộ. Theo đó, Bát
chánh đạo được dụ cho là Tám
“chiếc thuyền” hay Tám “chiếc
bè” rước chúng sinh nổi chìm
trong biển trầm luân đưa sang
“bờ bên kia thuộc về Niết-bàn”.
Đôi khi Bát thánh đạo còn được
ngợi khen như là “Bát do hành”
(八由行). Phật giáo cho rằng,
những gì mà các bậc Thánh
hoạt động là do Tám đặc chất
ấy. Huyền Ứng trong Nhất thiết
kinh nghĩa nói: “Bát do hành,
hay là bát du hành hoặc trực
hành, cũng gọi là Bát thánh
đạo, nghĩa của chúng là nhất
thể”.
(còn tiếp)
TẬP SAN PHÁP LUÂN

47

☸ PHÁP THOẠI

T

● Thích Thái Hòa

ĐẠO
và
ĐỜI
bất nhị
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a thường nghĩ rằng, Đạo và Đời
là hai lãnh vực khác nhau, Đạo
thì cao siêu, rộng lớn mà Đời thì
phàm phu, chật hẹp.
Suy nghĩ ấy không sai, nhưng không
thực tế và chính xác.
Bởi, khi ta nhìn sâu vào hoa sen, ta
thấy gốc rễ của nó không bao giờ
tách rời khỏi bùn và nước. Nếu gốc
rễ của nó tách rời khỏi bùn và nước,
thì hoa sen không còn là hoa sen
nữa.
Và hình như ta nhìn cho cùng, thì
không có gốc rễ của loài hoa nào
tách khỏi đất, bùn và nước. Nếu có
chăng, chỉ là loài hoa giấy và hoa
nhựa.
Nhưng, ta nghiệm cho đến chỗ thực
tế và sâu sắc, thì hoa giấy hay hoa
nhựa gì, cũng không thể nào độc
lập với đất, nước và bùn và cũng
như cùng với những yếu tố khác.
Ở lãnh vực nhận thức nầy, ta thấy
nó là hoa giấy hay hoa nhựa, nhưng
ta bước qua những lãnh vực nhận
thức khác sâu hơn, thực tế hơn, thì
trong hoa giấy hay hoa nhựa cũng
có mặt của những yếu tố khác, như
đất, nước và bùn.
Như vậy, rõ ràng không có cái gì tự
có và độc lập.
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Cũng vậy, Đạo không thể tự có
mà có ngay giữa cuộc đời và đời
cũng không thể tự có, mà có ngay
trong những biến dịch, thô phù
của đạo.
Nếu học đạo, ta chỉ thấy những
tinh hoa của đạo là lẽ thường hằng
mà không nhận ra được lẽ biến
thiên của đạo từ nơi lẽ thường
hằng ấy, là cái học đạo của ta
bị khuyết tật. Và học đạo, ta chỉ
thấy lẽ vô thường, biến dịch của
sự sống, mà không thấy lẽ thường
hằng trong cái không thường hằng
của biến dịch, thì cái học đạo của
ta cũng là cái học đạo bị khuyết
tật.
Ta học bất cứ cái gì mà cái
học của ta bị khuyết tật, chúng sẽ
dẫn ta đi tới với những nhận thức
bệnh hoạn, những hành động ngớ
ngẩn, buồn cười và những kết quả
sần sùi, méo mó.
Học đạo mà bị sần sùi, méo
mó, nó không những gây tai họa
cho ta, mà còn cho nhiều người,
không phải một nơi mà nhiều nơi,
không phải chỉ một thời mà nhiều
thời, không phải chỉ một loài mà
nhiều loài.
Nên, ta biết rằng, lẽ thường
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hằng và sự biến dịch của đạo
không phải là một, nhưng lại càng
chẳng phải là hai.
Đạo là thường hằng và đời là
biến dịch; đạo là chân thực mà đời
là hư ảo, nhưng đạo và đời nào có
tách rời nhau; chân thực và hư ảo
nào đâu có độc lập.
Nên, lẽ thường hằng, chân
thực của đời là đạo, cái biến ảo,
huyễn hoặc của đạo là đời. Hay
chính cái tinh hoa của đời là đạo
và cái tục của đạo là đời.
Nên, đạo ở đâu mà đi tìm, đời
ở đâu mà tránh? Đạo và đời tuy
ta thấy hai, nhưng kỳ thực là “bất
nhị”. Đạo ở đâu thì đời ở đó; đời
ở đâu thì đạo có mặt ở đó. Kẻ trí
thì ngay nơi tục mà chơn, ngay nơi
đục mà trong, ngay nơi hẹp mà
rộng và ngay nơi tâm mà Phật. Kẻ
ngu thì ngay chơn mà tục, ngay
nơi trong mà đục, ngay nơi rộng
mà hẹp và ngay nơi tâm mà chúng
sanh.
Vậy, ta hãy uống một ngụm
nước trong hay một tách trà ấm
mà cười một tiếng cho văng tục,
văng chơn, văng ngu và văng ngay
cả trí! ■
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LINH SƠN
● Nguyên Hiệp

Linh Sơn một ngày nhạt nắng
Bồng bềnh mây khói phiêu du
Cỏ cây nghiêng theo triền đá
Nghe lời kinh hát thiên thu.
Linh Sơn một ngày con đến
Xa khuất mấy kiếp trầm luân
Hương thất trơ nền gạch cũ
Vô thường hạt nắng mong manh.
Linh Sơn chừ đây hiện thực
Không còn hình bóng Thích Tôn
Nơi đâu đạo tràng, hội chúng?
Một vùng trắng xóa sương buông.
Linh Sơn về đây nguồn cội
Con ngồi nghe lại lời kinh
Ngổn ngang mấy tầng ngôn ngữ
Thương mình quá đỗi vô minh.
Linh Sơn rồi thành kỷ niệm
Theo về nơi những miền xa
Tháng năm dòng đời xuôi ngược
Hóa thành nốt lặng tâm ca.
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Vườn cảnh
Khô sơn thủy đình viên

NHẬT BẢN
● Đồng Thành

M

ột trong những hình thái
độc đáo của nền văn hóa
xứ Phù Tang là việc kiến tạo
những khu vườn cảnh tự nhiên
mang tính truyền thống sâu
đậm và phản chiếu tính cách
của người dân bản xứ nơi đảo
quốc này. Những khu vườn
ấy biểu lộ vẻ đẹp thuần tịnh
của thiên nhiên với những nét
hài hòa, trầm lắng và bình dị,
khơi nguồn cho những tư duy
thâm thúy và gợi lên lòng thế
nhân những cảm nhận về chân
giá trị của cuộc đời này. Chính

những xúc cảm nghệ thuật cùng
những ý tưởng sáng tạo về nét
đẹp thiên nhiên của các nghệ
nhân là nguồn cảm hứng vô tận
để tạo nên những tác phẩm kỳ
diệu đó.
Ngay trong khoảnh khắc khi
ngắm nhìn những khu vườn với
những nét bình dị và thuần tịnh
như thế, người ta có thể thấy
ngay sự kỳ diệu của tạo hóa, của
cuộc đời từ những sinh vật bé
nhỏ nhất, tầm thường nhất. Kỳ
quan trên thế gian này không
phải chỉ là những cái gì đó thật
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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lộng lẫy, vĩ đại mà còn là những
cá thể bé nhỏ, tinh khôi hun đúc
cho sự hiện hữu của mỗi loài
hữu tình. Hiểu được điều đó,
ta mới có thể cảm nhận niềm
an lạc chân thật trong cõi lòng
mình giữa thế giới đang quay
cuồng và náo nhiệt hôm nay.
Trong cuộc sống kỹ thuật
tất bật, nhộn nhịp và tràn ngập
những lo toan ngày nay, chúng
ta dễ dàng quên đi những tinh
hoa của cuộc sống và thờ ơ
trước những điều kỳ diệu mà
cuộc đời và thiên nhiên đang
hiến tặng. Sự hiện hữu của
những khu vườn như thế sẽ làm
cho chúng ta biết dừng lại để
chiêm ngưỡng những kỳ quan
thiên nhiên mà con người hầu
như đã quên lãng tự bấy lâu nay.
Các thiền sư Nhật thường thổ
lộ những nỗi niềm qua những
vần thơ thiền thật thâm thúy và
thanh thoát như:
Cái nhìn phủ khắp,
Cả cuộc sống này…
Hoặc:
Xem suối rì rào,
Nghe màu núi xanh…
Hay:
Lòng thêm lắng dịu,
Nghe thấu bao điều…
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Với cõi lòng thư thái, bình
thản, khi bước vào những khu
vườn như thế, bạn sẽ nhận ra
sự êm ái trên những phiến rêu
xanh, sự huyền bí của tinh thần
và truyền thống trong những
cây đèn đá và sự chuyển biến
của bốn mùa trong sắc màu của
hoa lá, cỏ cây… Từng hạt cát,
viên sỏi hay từng tảng đá cũng
làm dấy lên trong lòng người
xem một sự suy tư về mối
tương duyên của cuộc sống hay
sự ảo hóa của kiếp người. Chỉ
khi nào thực sự đặt chân vào
những nơi đó, con người ta mới
thấu hiểu được giá trị của lối
kiến tạo ấy. Rikyu (Lợi Hưu),
vốn là một đại sư trà đạo và
cũng là một nghệ nhân rất nổi
tiếng sống vào Thế kỉ XVI. Có
một lần ông được người ta mời
thiết kế một khu vườn của một
ngôi nhà nằm ven biển. Khi
khu vườn được kiến tạo xong,
người chủ nhà không hài lòng
lắm vì dường như những hàng
giậu bao quanh khu vườn đã che
khuất tầm nhìn ra biển. Đến khi
cúi xuống để rửa tay nơi một
cái bồn nước trong khu vườn,
chủ nhân cảm thấy bất ngờ vì
lúc ấy ông thấy biển đã hiện lên
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thật đẹp nơi khoảng cách giữa
những hàng giậu quanh vườn.
Ông càng bất ngờ hơn khi nhận
ra rằng ngay trong lúc ấy nước
trong bồn và nước trong đại
dương đã hòa vào nhau, và con
người của ông đã quyện trong
vũ trụ bao la, vô tận. Đến lúc
đó, người chủ mới thấy cảm
kích Rikyu bội phần.
Mỗi khu vườn như trên là
một biểu hiện của thiên nhiên
trong một hình thái hài hòa và
nơi đó toát lên một sự bình dị,
một vẻ đẹp thật toàn hảo. Ở Nhật
Bản người ta thiết kế những khu
vườn như thế theo một trong
ba loại thông thường là: Tsukiyama (Trúc Sơn), Karesansui
(Khô Sơn Thủy) và Chaniwa
(Trà Đình). Mỗi loại mang một
ý nghĩa và mục đích riêng.
Loại vườn Tsukiyama biểu
trưng cho những cái đẹp to lớn
của thiên nhiên như núi, đồi,
sông, suối…thông qua những
vật thể thu nhỏ. Ngắm những
vật thể bé nhỏ như thế người ta
có thể hình dung được sự kỳ vĩ
và hoàn hảo của những hình thể
vĩ đại trong thiên nhiên.
Loại vườn Karesansui, một
biểu hiện của tinh thần Thiền
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tông, rất phổ biến dưới thời Muromachi. Nét đặc trưng của loại
vườn này là sự giản dị, thâm
trầm. Người ta thường khắc
những phiến đá để biểu thị cho
núi cao và sắp xếp những viên
sỏi để biểu thị cho dòng nước
đang trôi chảy. Những hòn đảo
thường hiện ra giữa biển sỏi
như thế vì chúng là biểu tượng
quan trọng của văn hóa Nhật
Bản. Người Nhật quan niệm
rằng những hòn đảo ấy không
chỉ là của thiên nhiên mà còn
là của những linh hồn bất tử,
biểu trưng cho sự trường thọ
và hùng mạnh. Loại vườn này
cũng được gọi là vườn thiền
trong văn hóa Tây phương. Nó
không đơn thuần chỉ biểu lộ
của cái đẹp mà còn là nhân tố
hỗ trợ cho việc quán chiếu và
tu tập thiền định.
Đối với người Nhật, thiền
là một nghệ thuật sống, là thế
giới rỗng rang nhưng gồm thâu
mọi triết lý thâm huyền về cái
nhìn, cái nghe, sự phản chiếu
và tỉnh thức tự nội. Dựa trên
tinh thần đó, những khu vườn
thiền được kiến lập để tạo nên
một không gian thích hợp cho
sự hành trì của các thiền sinh.
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Những khu vườn này thường
gợi lên trong lòng người xem
một hình thái trống vắng, rỗng
rang và vô biên. Những đặc tính
như thế vốn đã được kinh Bátnhã diễn tả một cách sâu sắc,
đầy đủ. Nhưng không phải mục
đích của thiền sinh khi bước
vào những khu vườn này là để
cho dòng tư tưởng của mình
chìm trong những triết lý thâm
huyền ấy, mà chính là để nhận
ra những vẻ tự nhiên, bình dị và
sống động trong sát-na hiện tại.
Loại vườn Chaniwa là một
yếu tố trong nghi lễ của những
buổi trà đạo nên chúng thường
được tạo xung quanh hoặc kế
cận một gian nhà tranh đơn sơ,
nơi mà người ta thường tổ chức
trà đạo, ngôi nhà đó được gọi là
trà thất. Rikyu là người đã biến
nghệ thuật uống trà của Nhật
Bản thành một nghi lễ rất độc
đáo mà người ta thường gọi là
trà đạo. Trà đạo là nghệ thuật
pha trà, uống trà, cảm nhận
hương vị của trà. Cách uống trà
như thế không phải là một nếp
sinh hoạt bình thường mà đó là
một nghệ thuật sống, là phương
pháp thực tập để trở về và hòa
nhập vào tự tánh thanh tịnh và
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bao la vô ngại của chính mình.
Sự hài hòa, đồng cảm, trang
nhã của trà chủ, trà khách, trà
thất trong vườn trà nói lên sự
dung thông vô ngại giữa người
và người, người và cảnh. Và
như thế vườn trà không phải
là không gian để dung chứa
những vật vô tri mà nó đã tạo
một sức sống, một không gian
tâm linh lý tưởng.
Người Tây phương gọi loại
vườn Chaniwa là vườn trà.
Loại vườn này có dáng vẻ rất
tự nhiên và mang những yếu
tố đặc trưng của những khu
vườn truyền thống Nhật Bản.
Mỗi một yếu tố như thế thường
mang một ý nghĩa riêng biệt
góp phần tạo nên sự trịnh trọng
của buổi trà đạo. Những cây
đèn đá, những chậu nước, hàng
rào tre, những viên đá nối tiếp
nhau…luôn tạo cho vườn trà
một nét truyền thống cổ kính.
Những cây đèn đá được đặt
trong những khu vườn trên
không phải vì mục đích trang
hoàng mà là để soi đường cho
người ta vào trà thất vì những
buổi lễ uống trà thường được tổ
chức vào buổi tối. Còn những
chậu đá tạo cho con người sự
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khiêm cung và tâm niệm chân
chính. Những chậu đá này đựng
nước trong vắt được rót vào từ
một ống tre, ống tre này có tên
là kakei. Trước khi bước vào
trà thất khách phải rửa tay, súc
miệng nơi chậu đá được bày trí
sẵn, và điều đó biểu trưng cho
sự thanh lọc thân, tâm. Để nói
lên sự phân định giữa vườn trà
và thế giới bên ngoài, người ta
làm hàng rào tre để biểu trưng
cho sự cách biệt ấy. Những
viên đá lót đường đưa đến trà
thất được đặt một cách cân đối
khiến cho những ai đang đến
trà thất đều có được những cảm
giác an lạc trong từng bước
chân của mình.
Những khu vườn không đơn
thuần chỉ là một biểu hiện của
óc thẩm mỹ mà chúng xuất hiện
từ nguồn cảm hứng của hai tôn
giáo lớn tại Nhật là Thần đạo
và Phật giáo.
Từ thời xa xưa, người Nhật
cho rằng những khu vực có núi
đá bao quanh, những bụi cây rậm
rạp, những nguồn nước thiêng
là nơi cư trú của thần thánh. Đó
cũng là những quan niệm trong
tín ngưỡng Thần đạo.
Vào TK VI, Phật giáo du
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nhập đến Nhật, nguồn tư tưởng
mới này đã ảnh hưởng đến lối
tư duy của những người thiết
kế vườn. Ý tưởng đầu tiên mà
người ta nghĩ đến đó là những
khu vườn thanh thoát, trầm tĩnh
- một biểu hiện cho cảnh giới
cực lạc. Rồi sau đó, vào khoảng
TK XIV tư tưởng Thiền đã gợi
lên, một trong những khái niệm
quan trọng bậc nhất trong nghệ
thuật thiết kế vườn của Nhật:
sự biểu trưng mang tính hình
tượng của cả vũ trụ trong không
gian vô tận. Người ta đã dùng
những vật thể thích hợp để tạo
nên những hình tượng này:
những viên đá hay sỏi biểu hiện
cho dòng sông hay đại dương,
vài phiến đá biểu trưng cho hải
đảo hay núi non và những bụi
cây nhỏ tượng trưng cho rừng
xanh. Sự trang nhã của những
khu vườn như thế dường như
có một sự khác biệt đối với
những khu vườn của người
phương Tây vốn ưa chuộng sự
đa dạng về màu sắc. Người Tây
phương thường có tham vọng
chinh phục thiên nhiên để tự
mình có thể điều khiển tất cả,
còn người Đông phương xem
trọng sự tương hệ giữa mình và
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thiên nhiên, xem thiên nhiên là
một phần của đời sống mình,
và do đó họ có khuynh hướng
hòa nhập với nét tự nhiên, bình
dị của thiên nhiên.
Vào TK XVI, khi nước Nhật
trở lại giai đoạn thanh bình sau
những năm dài đau thương vì
nội chiến, giới hiệp sĩ đã thể
hiện sự tự tin của họ qua việc
thiết kế những khu vườn mang
tính uy nghiêm, hùng dũng:
những viên đá cuội với những
sắc màu nổi bật nằm trong
những tư thế độc đáo, bao
quanh là những loại thảo mộc
quí hiếm. Lối thiết kế có vẻ
phô trương ấy đã bị Rikyu phê
phán. Dù lối thiết kế vườn với
những nét bình dị, thanh nhã
của Rikyu được xem là hợp với
tinh thần vườn truyền thống của
Nhật Bản, nhưng một số nơi ở
Nhật Bản ngày nay, đặc biệt là
ở khu vành đai ngoại ô Tokyo
người ta vẫn còn giữ lối thiết kế
hỗn hợp, cầu kỳ.
Trong suốt giai đoạn thịnh
vượng của thời Tokugawa một
loại thiết kế vườn mới đã xuất
hiện (vào khoảng đầu TKXVII): sự tổng hợp của những
hình thái đã có trước đó. Cách
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thiết kế thông thường của loại
này là người ta tạo nhiều loại
vườn khác nhau bao quanh
một hồ nước, và như thế du
khách có thể đi bách bộ vòng
quanh để xem những khung
cảnh khác nhau.
Theo dòng thời gian Văn
hóa Phật giáo và Văn hóa dân
gian của người Nhật đã hòa
quyện vào nhau để bồi đắp cho
những giá trị văn hóa tâm linh
của người dân bản xứ. Tư tưởng
và tinh thần của Thiền tông đã
trở thành một đặc trưng trong
các sinh hoạt hằng ngày của
người Nhật. Từ việc uống trà,
cắm hoa cho đến việc tạo vườn,
bắn cung, dư âm của Thiền,
bóng dáng của Thiền vẫn luôn
vang vọng, hiện hữu tạo nên
một nét đẹp, một niềm tin hay
một sức mạnh nội tại của mảnh
đất kỳ lạ ấy.■

SỐNG ĐẠO

☸

● Nguyễn Minh Tiến

Chùa xưa,
chùa nay...

T

rải qua hơn 20 thế kỷ tồn tại và phát triển trên đất Việt, đạo
Phật đã tạo ra những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn dân tộc,
đôi khi ta không còn phân tách được giữa những gì gọi là bản
sắc dân tộc với bản sắc Phật giáo. Nói cách khác, tất cả đã hòa
quyện vào nhau thành một khối và trở thành những giá trị văn hóa
chung, những giá trị tinh thần mà bất cứ người dân Việt nào cũng
được thừa hưởng, được un đúc từ sâu thẳm trong tiềm thức.
Chính vì thế mà trên khắp đất nước Việt Nam này, đâu đâu
cũng có chùa. Tôi đã từng có dịp sống qua nhiều vùng đất mới,
và điều chung nhất mà tôi nhận ra là: ngay khi việc ăn ở vừa tạm
yên, những người dân tha hương sẽ lập tức cùng nhau chung sức
dựng một ngôi chùa. Nếu chưa được như thế, khi điều kiện kinh
tế còn quá khó khăn chẳng hạn, người ta có thể dựng lên một mái
nhà tranh nhỏ bé để an trí tượng Phật làm nơi lễ bái, gọi là Niệm
Phật Đường. Và điều ta có thể tin chắc là, nơi đây sẽ trở thành một
ngôi chùa tôn nghiêm ngay khi có thể.
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57

☸ SỐNG ĐẠO

Tấm lòng của dân ta đối với
ngôi chùa là như thế, trước sau
như một, bao giờ cũng xem đây
là chỗ dựa tinh thần, là nơi quy
hướng, là nơi mang lại sự bình
an cho cuộc sống, và cũng là
nơi dắt dẫn mọi người đi theo
con đường tốt đẹp, dẫn đến sự
an vui, hạnh phúc.
Thế nhưng, vật đổi sao dời,
cuộc sống ngày nay đang phát
triển và đổi thay với tốc độ chóng
mặt, thì những ngôi chùa ngày
nay cũng không khỏi có phần nào
thay đổi khác xưa đôi chút.
Ở đây, tôi không muốn nói
đến những thay đổi về kiến trúc
hay hình thể, vì những điều ấy
là tất nhiên và rất dễ nhận ra.
Tôi muốn đề cập đến một vài
nét tinh tế hơn, có tác động đến
khuynh hướng tu tập của người
Phật tử và không phải là ai cũng
dễ dàng nhận thấy.
Trước hết, chùa ngày nay đến
gần với dân cư hơn, không như
những ngôi chùa xưa thường
chọn những nơi núi rừng tịch
tĩnh, cách xa phố thị. Hầu hết
những ngôi chùa mới xây dựng
gần đây đều ở những khu dân
cư tập trung và gần mặt đường.
Nếu có khó khăn lắm không tìm
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được đất mặt tiền thì cũng phải
có đường xe vào thuận lợi.
Sự thay đổi này có rất nhiều
ý nghĩa tích cực. Trước hết, tín
đồ ngày nay có ít thời gian hơn
– thời đại công nghiệp – nên
khi muốn đến chùa cũng không
thể cất công băng rừng lội suối
hay đi theo những con đường
ngoằn ngoèo nhỏ hẹp hàng trăm
cây số... mà cần có những điểm
đến thuận lợi, dễ dàng hơn.
Thứ hai, tín đồ ngày nay không
chỉ đến chùa để dâng hương lễ
bái vào những ngày rằm, mồng
một như trước đây, mà còn có
thêm cả nhu cầu đến chùa để
vãn cảnh, thư giãn trong vòng
mười lăm, hai mươi phút... Vì
thế, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi
có một ngôi chùa ở những vị trí
thuận lợi, dễ dàng đi đến. Thứ
ba, chư Tăng Ni ngày nay cần
phải bắt kịp tri thức của thời
đại mới có thể làm tốt công
việc hoằng hóa của mình, vì
thế họ không thể theo học duy
nhất một vị thầy như ở các ngôi
chùa xưa, mà cần phải được
đào tạo một cách có hệ thống
trường lớp, có chương trình và
quy mô hẳn hoi. Do đó, việc tu
tập ở những ngôi chùa có điều
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kiện đi lại thuận lợi sẽ giúp cho
các vị dễ dàng hơn khi theo học
các trường Phật học.
Tuy nhiên, ngoài những yếu
tố tích cực như trên, sự thay đổi
này cũng tạo ra một vài khó
khăn cho việc tu tập của chư
Tăng Ni, và người tín đồ cần
phải hiểu được điều đó. Trước
hết là sự tiếp xúc quá nhiều và
quá gần với đời sống thế tục.
Vì thế, nếu như xưa kia tinh
thần “hòa quang đồng trần”
chỉ được nghe các vị Cao tăng
Thạc đức nhắc đến, thì ngày
nay đến cả một chú sa-di mới
vào chùa cũng đã phải học lấy
tinh thần này rồi. Bởi vì chỉ cần
bước chân ra khỏi cổng chùa
là các vị đã phải tiếp xúc ngay
với biết bao phiền toái và cám
dỗ của đời sống thế tục. Và do
đó mà sự phát tâm tu tập của
chư Tăng Ni ngày nay đòi hỏi
phải hết sức mạnh mẽ và kiên
quyết. Kèm theo đó, phải có sự
xác định ranh giới rõ ràng giữa
đời sống xuất gia và những gì
thuộc về thế tục. Người tín đồ
cần hiểu được những khó khăn
này để không vô tình mang đến
chùa những sự phiền toái của
đời sống gia đình, làm trở ngại
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và quấy nhiễu việc tu tập của các
vị. Vì thế, khi đến chùa chúng
ta nên hết sức giữ thái độ cung
kính đối với Tam bảo, nhất là
đối với chư vị Tăng Ni. Chúng
ta chỉ nên thưa hỏi những gì
thực sự liên quan đến việc tu
tập, những gì cần đến sự dẫn
dắt, chỉ dạy của các vị trong đời
sống tinh thần, và đừng bao giờ
trao đổi, trò chuyện về những
gì không thực sự cần thiết cho
sự tu tập của bản thân mình.
Khi làm được như thế là chúng
ta đã góp phần tích cực trong
việc gìn giữ sự thanh tịnh của
thiền môn, giúp cho đạo hạnh
của chư vị Tăng Ni ngày càng
tỏa sáng và mãi mãi là chỗ dựa
tinh thần vững chắc cho tất cả
tín đồ.
Khó khăn thứ hai cho việc
tu tập của chư Tăng Ni ở những
ngôi chùa ngày nay là sự mở
rộng các phương tiện tiếp xúc.
Chùa nằm ở khu đông dân cư
thì tất yếu phải có điện thoại.
Nhiều vị còn có thêm nhu cầu
sử dụng điện thoại di động hoặc
thư điện tử... Những phương
tiện này trước hết là được sử
dụng vào mục đích tu học và
hoằng pháp của các vị, nhưng
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hệ quả tất yếu là nó cũng làm
cho đời sống của các vị có phần
nào đó trở nên bận rộn hơn, bớt
đi phần thanh thản như chư
Tăng ở các ngôi chùa xưa. Có
lần tôi được nghe tiếng chuông
điện thoại di động reo lảnh lót
giữa buổi thuyết pháp của chư
Tăng, và tôi biết đó là điều
không mấy thuận lợi cho sự tu
tập của các vị. Người tín đồ cần
hiểu được điều này để không
làm tăng thêm sự khó khăn cho
các vị. Khi có nhu cầu gọi điện
thoại đến chùa hoặc cho một vị
Tăng Ni nào đó, chúng ta cần
biết chắc là vào giờ đó các vị
đang làm gì, có thuận tiện cho
việc nghe và trả lời điện thoại
hay không. Một khi không thể
biết chắc như thế, tốt nhất là
chúng ta đừng sử dụng phương
tiện này. Hơn thế nữa, xin hãy
cân nhắc thận trọng nội dung
cần trao đổi, đừng bao giờ làm
phiền các vị với những vấn đề
không thực sự cần thiết.
Một trong những ngôi chùa
mà tôi thường lui tới có quy
định (và được thông báo rõ cho
tất cả tín đồ) là chỉ nghe điện
thoại vào một số giờ nhất định
trong ngày. Ngoài những giờ ấy
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ra, dây điện thoại được các vị
tháo rời khỏi máy. Đây cũng là
một phương cách rất hữu hiệu
mà chư Tăng Ni có thể áp dụng
để bảo vệ thời gian tu tập của
mình trong ngày.
Nếu chúng ta có được địa
chỉ điện thư của một ngôi chùa
hay một vị Tăng Ni nào đó,
cũng phải hết sức cân nhắc thận
trọng trước khi gửi đi một bức
điện thư. Thời gian tu tập của
các vị là cực kỳ quý báu, và ta
không nên làm phiền các vị với
những vấn đề không thực sự
cần thiết. Nếu mỗi tín đồ đều ý
thức được điều đó, chắc chắn là
sự tu tập của chư vị Tăng Ni sẽ
được bớt phần khó khăn.
Sự thay đổi thứ hai là mối
quan hệ giữa chư Tăng Ni trong
một ngôi chùa ngày nay, đặc biệt
là vị trú trì, với tín đồ của ngôi
chùa ấy. Ngày nay, hầu như khu
dân cư nào cũng có chùa, và vì
thế mà mỗi ngôi chùa thường
có một số tín đồ nhất định sống
quanh chùa thường xuyên lui
tới. Mối quan hệ thường xuyên
này dẫn đến việc người tín đồ
mong muốn được thầy trú trì
quan tâm giúp đỡ cho hết thảy
mọi việc hệ trọng trong gia đình

SỐNG ĐẠO

mình. Những việc hệ trọng này
thường là bao gồm các lễ cầu
an, cầu siêu, ma chay, tang tế...
Và vì là dân cư đông đúc nên
hệ quả tất yếu là những hoạt
động này phải chiếm mất phần
lớn thời gian tu tập của các vị
Tăng Ni trong chùa. Nếu vị trú
trì có thể nhận ra điều này và có
một sự phân bổ thời gian hợp
lý, điều đó có thể giúp giảm
nhẹ khó khăn cho sự tu tập của
Tăng Ni. Nhưng nếu không
có một sự giới hạn cần thiết,
thường thì những hoạt động này
sẽ có thể là lợi bất cập hại. Kết
quả là việc tu tập của chư Tăng
Ni trong chùa có thể sẽ phải trì
trệ, khó khăn rất nhiều.
Nếu người tín đồ nhận ra và
tự ý thức đúng được điều này,
họ sẽ dễ dàng cảm thông và
không tạo ra sự khó xử cho thầy
trú trì cũng như các vị Tăng Ni.
Chúng ta nên hiểu rằng, vai
trò dẫn dắt đời sống tinh thần
của chư Tăng đối với chúng ta
không chỉ nằm trong việc cúng
kính, lễ lạt... mà cần yếu hơn là
những bài thuyết pháp, những
chỉ dẫn cụ thể cho mọi hành vi
ứng xử của chúng ta trong cuộc
sống. Vì thế, chúng ta phải tinh

☸

tế nhận ra và dành thời gian
nhiều hơn để các vị có thể tiếp
xúc và chỉ dạy cho chúng ta, mà
không phải là dành hầu hết thời
gian cho các nghi thức lễ lạy,
cúng kính... Một số các chùa có
thành lập những Ban hộ niệm
gồm các vị cư sĩ lớn tuổi để
đảm nhận việc cúng kính thay
cho chư Tăng Ni. Đây cũng là
một hướng đi đúng đắn, biểu
hiện cụ thể sự ủng hộ của chúng
ta đối với việc tu tập của chư vị
Tăng Ni.
Một thay đổi khác nữa là
thời gian dành cho việc thuyết
pháp hay tổ chức các khóa tu
học thường xuyên tại chùa. Ở
những ngôi chùa xưa kia, đây
là một trong các hoạt động
trọng tâm. Ngay cả ở các thiền
viện, những nơi mà việc tu tập
được chú trọng chủ yếu vào
sự hành trì hơn là phần giáo
nghĩa, thì những buổi thăng
đường thuyết pháp vẫn được
diễn ra khá đều đặn, là cơ sở
cho sự tham vấn, học tập giáo
pháp cho hàng học Tăng cũng
như chúng cư sĩ. Còn đối với
các chùa thuộc Giáo tông thì
những buổi thuyết pháp được
xem là hoạt động thường xuyên
TẬP SAN PHÁP LUÂN
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và tất yếu của chùa. Tất cả các
chùa đều có một hoặc nhiều vị
Giáo thọ chuyên lo việc dạy dỗ
Tăng chúng. Ngày nay, chức
danh này dù vẫn còn nhưng
phần lớn hoạt động giảng dạy
của các vị không còn rõ nét
nữa. Sự thay đổi này xuất phát
từ một thực tế là, việc học của
Tăng Ni ngày nay tập trung chủ
yếu về các trường Phật học, từ
sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.
Do đó, những buổi thuyết pháp
không còn được mở ra thường
xuyên ở các chùa để bất cứ ai
muốn học hỏi giáo pháp đều có
thể đến tham dự. Như một hệ
quả tất yếu, người tín đồ ngày
nay muốn học hỏi về giáo pháp
phải sử dụng hai cách: hoặc là
trực tiếp thưa hỏi để được một
vị Tăng Ni nào đó giảng giải,
chỉ bày, hoặc là tìm đọc kinh
điển và các sách về Phật học.
Thường thì cần phải kết hợp
cả hai phương cách này mới có
thể giúp cho tín đồ học hỏi một
cách có hiệu quả.
Người tín đồ cần phải hiểu
được điều này để không chờ
đợi một cách thụ động, mà phải
tự mình tích cực học hỏi giáo
pháp. Vai trò của chư Tăng Ni
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giờ đây chủ yếu là hướng dẫn
người cư sĩ tự tìm học giáo
pháp trong kinh điển, sách vở,
và giúp giải quyết những nghi
vấn phát sinh trong quá trình
học tập. Nhiều vị Tăng Ni đã
sớm nhận ra thực tế này nên đã
dành thời gian viết những tập
sách giảng giải giáo lý để người
cư sĩ có thể dễ dàng tìm đọc.
Việc làm đó của các vị đã góp
phần bổ khuyết phần nào vào
khoảng trống trong việc tu học
mà người tín đồ ngày nay đang
gặp phải.
Mặc dù có ít nhiều khác biệt
như trên, nhưng chúng ta vẫn
thấy rõ một điều là, dù xưa hay
nay thì mái chùa vẫn là nơi đi
về, quy hướng của đa số người
dân Việt, vẫn là chỗ dựa tinh
thần không gì có thể thay thế
được, và cũng là nơi un đúc,
đào luyện những giá trị đạo
đức, tinh thần cho bất cứ ai biết
quay về nương theo Tam bảo,
để giúp họ vững bước trên con
đường đời chông chênh nhiều
đau khổ mà vẫn có thể sống
vui trong an lạc và hạnh phúc,
vì luôn có một đời sống chân
chính và hướng thiện.
■

THƠ
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NGU NGƠ
● Mặc Không Tử

Nửa đêm
trăng ghé vườn chùa
Viết bài thơ
Mộng
lên mùa Xuân phai
Ngu ngơ ngõ Trúc
trăng cài
Ngu ngơ cỏ lá
hiên ngoài đọng sương.
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CHƯƠNG TRÌNH VIDEO
giới thiệu các chùa và khả năng quảng bá
t r ê n t r u y ề n h ì n h q u ố c gia, địa phương

X

em các kênh truyền hình quốc gia (VTV), và
các kênh truyền hình địa phương như HTV,
BTV… chúng ta vẫn thấy thường xuyên chiếu
các đoạn video giới thiệu phong cảnh các ngôi
chùa nổi tiếng như Yên Tử, Thiên Mụ, Trấn Quốc,
Thập Tháp, Giác lâm, Giác Viên… Các chương
trình truyền hình giới thiệu chùa có thể là những
video clip vài mươi giây đệm giữa các chương
trình truyền hình, là các bộ phim tài liệu có độ dài
vài chục phút, hay các đoạn lồng ghép vào các
chương trình giới thiệu chung nhiều thắng cảnh
tại một địa phương… Nhưng cho dù trình bày
dưới hình thức nào, các chương trình truyền hình
giới thiệu chùa hầu hết đều là các chương trình
hay, khán giả xem xong cảm thấy dễ chịu, thanh
thản, nhẹ nhàng, chừng như được dạo chơi qua
các cảnh chùa mà chương trình video giới thiệu.
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● Minh Thạnh

TRUYỀN THÔNG

Như vậy, các chương trình
truyền hình giới thiệu chùa
chiền là rất hữu ích đối với
người xem, cả người theo đạo
Phật hay không theo đạo Phật.
Tuy nhiên, các chương trình
như vậy chiếu trên truyền hình
từ trước tới nay hầu hết đều do
các đài truyền hình nhà nước
thực hiện, Phật giáo chúng ta
chưa có sự đầu tư, quan tâm
đúng mức để tự thực hiện các
chương trình video giới thiệu
các tự viện, tu viện của mình,
giới thiệu đến công chúng rộng
rãi, cũng như phối hợp với các
đài truyền hình quốc gia và
địa phương cùng thực hiện để
gia tăng số lượng và nâng cao
hơn nữa chất lượng các chương
trình truyền hình giới thiệu các
danh lam trình chiếu lên các
kênh truyền hình.

☸

Tiềm năng xây dựng các chương
trình truyền hình giới thiệu các
chùa
Trong số hàng chục ngàn
ngôi chùa trên toàn lãnh thổ
Việt Nam hiện nay, chiếm một
tỷ lệ không nhỏ là các ngôi
chùa đẹp, có giá trị về mặt kiến
trúc, các ngôi chùa có những
tác phẩm nghệ thuật quý báu,
các ngôi chùa gắn liền với các
thắng cảnh, các ngôi chùa là di
tích lịch sử với bề dày truyền
thống văn hóa và đạo pháp,
các ngôi chùa là kết quả khai
sơn và truyền thừa của các bậc
danh tăng, thạc đức… Tất cả
các ngôi chùa như vậy sẽ là
nguồn tư liệu vô tận đối với
chương trình truyền hình về
chùa chiền. Đây là một ưu thế
cần lưu ý đúng mức.

Chùa Keo, ảnh TLC
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Một Phật tử, dù nhiệt thành
đến đâu, cũng không thể đến
thăm viếng, lễ bái hết hàng
chục ngàn ngôi chùa trên cả
nước. Họ chỉ có thể đến hành
hương ở một số ngôi chùa. Với
số còn lại, các chương trình
video sẽ giúp họ đến thăm
viếng. Do đó, nhu cầu về các
chương trình video giới thiệu
chùa chiền sẽ rất lớn. Các nhà
nhiếp ảnh và nhà nghiên cứu
Phật học đã làm một công việc
tương tự như vậy bằng nhiều
tập sách ảnh có giá trị như Việt
Nam danh lam cổ tự, Danh lam
xứ Huế, Những ngôi chùa nổi
tiếng ở TP.HCM, v.v… Nhưng
tiếc rằng, ở lãnh vực video và
truyền hình, việc giới thiệu,
giúp người xem có nhu cầu
tìm hiểu, thăm viếng đến tham
quan chùa chiền bằng hình ảnh
động hãy còn quá ít ỏi. Trong
khi đó, nhiều trường hợp việc
tham quan bằng hình ảnh chỉ có
thể thực hiện với hiệu quả cao
nhất bằng hình ảnh động, ghi
bằng camera video. Chẳng hạn,
hình ảnh ngôi chùa trong mối
liên hệ đến thắng cảnh mà ngôi
chùa toạ lạc, hình ảnh dạo chơi
trong khu vườn chùa… thì việc
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phản ảnh với hiệu quả cao nhất
chỉ có thể thực hiện bằng hình
ảnh động (video).
Các ngôi chùa cổ, có giá
trị về mặt văn hóa lịch sử, có
truyền thống tu tập là mảng
đề tài đặt biệt quan trọng, có ý
nghĩa đối với các chương trình
video truyền hình giới thiệu
chùa chiền. Ở đây thiết tưởng
cần nhấn mạnh đến ưu thế của
các chương trình truyền hình
- video trong việc chuyển tải
một số tác phẩm văn học đặc
thù chạm khắc trên các kiến
trúc chùa chiền. Giáo sư tiến
sĩ Trần Đình Sử trong chuyên
luận Thi pháp văn học trung
đại Việt Nam (trong Tuyển tập
Trần Đình Sử, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà Nội 2005) có nói
đến thể loại “văn khắc”, tồn
tại ở những nơi sinh hoạt công
cộng như đình, chùa, đền, miếu,
từ đường, v.v… từ cách phân
loại do nhà nghiên cứu văn học
Liên Xô Rôgiơđetxtvenxki gợi
ý (trong Dẫn Luận ngữ văn học
đại cương). Theo Giáo sư Trần
Đình Sử, “đây là một phương
thức lưu trữ đặc biệt của văn
học trung đại trong không gian
và thời gian, thể loại đặc biệt
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này là những thể loại sáng tác
không phải để chép vào sách”
(sách dẫn trên, trang 430). Như
vậy, không thể thưởng thức thể
loại đặc biệt này qua các bản in
trên sách vở, mà phải thưởng
thức trong không gian mà nó
tồn tại, tức là đọc tại chỗ hoặc
thu hình nó, để nghe lời đọc
và lời thuyết minh gắn liền với
hình ảnh, với bối cảnh không
gian mà nó tồn tại. Để thực hiện
điều này một cách gián tiếp, chỉ
có kỹ thuật video là mới có thể
đáp ứng.
Cũng không thể quên rằng,
truyền hình là một phương tiện
có khả năng tác động hết sức
rộng lớn và mạnh mẽ, và như
vậy các chương trình truyền
hình và video giới thiệu chùa
chiền là một phương tiện hiệu
quả để giới thiệu các ngôi chùa
đến với công chúng rộng rãi,
thu hút khách thập phương đến
chùa, tạo cơ duyên với Phật
pháp. Chúng tôi đã được biết
trường hợp một gia đình không
phải Phật tử nhưng thường
xuyên đi chùa như những người
khách du lịch đến các thắng
cảnh đẹp là các ngôi chùa được
giới thiệu qua các tập sách ảnh
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Việt Nam danh lam cổ tự của tác
giả Võ Văn Tường. Họ gọi tập
sách ảnh này bằng một danh từ
rất “thế tục” và buồn cười là...
“ca-ta-lô chùa”. Đi chùa nhiều,
dần dần gia đình này gắn bó với
đạo Phật lúc nào không biết và
rồi họ trở thành một Phật tử.
Phật giáo chúng ta đã có “cata-lô chùa” bằng hình, nay đã
có thể nghĩ đến “ca-ta-lô chùa”
bằng video!
Khả năng giới thiệu các chương
trình video về chùa chiền trên các
kênh sóng truyền hình
Các đài truyền hình, cơ sở
sản xuất chương trình video đã
làm không ít các chương trình
truyền hình về chùa chiền.
Chương trình video Chùa cổ
Việt Nam của hãng phim Trẻ
được thực hiện cách đây mười
mấy năm cũng là một chương
trình nổi tiếng một thời. Do đó,
có ý kiến, chỉ với “chùa đẹp
Phật to” là các đài truyền hình
sẽ đến quay và chiếu trên TV,
Phật giáo chưa cần chủ động
tự thực hiện các chương trình
video giới thiệu các ngôi chùa
của mình cũng như liên kết với
các đài truyền hình thực hiện
TẬP SAN PHÁP LUÂN

67

☸ TRUYỀN THÔNG

các chương trình truyền hình
về chùa chiền để chiếu trên
truyền hình.
Thật ra, nếu phía Phật giáo
chủ động hơn trong việc thực
hiện các chương trình video
giới thiệu chùa chiền thì hiệu
quả sẽ lớn hơn rất nhiều, từ đó
mở ra khả năng gia tăng cả về
mặt số lượng và chất lượng các
chương trình truyền hình giới
thiệu chùa. Đấy thực sự là một
cơ hội để hình thành những
chương trình “văn hóa Phật
giáo” thường xuyên trên các
đài truyền hình quốc gia và địa
phương. Các kênh truyền hình
đều có nhu cầu rất lớn về các
chương trình giới thiệu các địa
điểm du lịch, các thắng cảnh,
các địa chỉ văn hóa lịch sử…
Các đài cũng có lợi thế là có
nhiều đạo diễn, thu hình viên
giỏi. Họ đã quan tâm xây dựng
nhiều chương trình truyền hình
giới thiệu các cảnh chùa, nhưng
nặng về phần giới thiệu cảnh
đẹp và giá trị kiến trúc. Phần
giới thiệu về truyền thống văn
hóa, truyền thống tu tập, giá trị
tinh thần, di sản văn học Hán
Nôm tồn tại trong một hoàn
cảnh đặc biệt với cách thức
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đặc biệt đã nói ở trên… chưa
được các đài truyền hình quan
tâm đúng mức. Chính phía Phật
giáo phải bổ sung phần còn hạn
chế để có được các chương
trình truyền hình video - truyền
hình Phật giáo có giá trị toàn
diện về mặt nội dung. Điều này
rất có lợi về mặt hoằng pháp.
Bởi các tác phẩm Hán Nôm tồn
tại như một “thể loại văn học
đặc biệt” ở các chùa đều là các
tác phẩm văn học Phật giáo.
Giới thiệu những tác phẩm
Phật học đặc biệt như vậy đến
với công chúng rộng rãi thực sự
là một cơ hội để truyền bá đạo
Phật. Các chương trình video
truyền hình giới thiệu về các
chùa chiền càng có giá trị, càng
gia tăng về mặt số lượng, thì số
lượng công chúng hiểu biết về
văn hóa Phật giáo càng nhiều,
số người đến chùa thăm viếng
lễ bái càng đông. Có thể nghĩ
đến khả năng các cơ sở văn hóa
Phật giáo hợp tác với các đài
truyền hình thực hiện giới thiệu
mỗi tuần một ngôi chùa trên
các kênh sóng quốc gia và địa
phương, nhất là trong bối cảnh
xã hội hóa hoạt động sản xuất
chương trình truyền hình ngày
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càng phát triển như hiện nay.
Ngoài khả năng đóng góp để
nâng cao giá trị nội dung, trong
liên kết hợp tác sản xuất các
chương trình video truyền hình
giới thiệu chùa chiền, phía Phật
giáo còn có thể đóng góp cho
đài truyền hình ở khía cạnh cổ
động, thu hút khán giả. Hàng
chục triệu tín đồ Phật giáo chắc
chắn sẽ quan tâm đón xem các
chương trình truyền hình giới
thiệu chùa chiền phát trên sóng
truyền hình. Kênh sóng nào
phát các chương trình giới thiệu
chùa chiền chắc chắn sẽ thu hút
đông đảo khán giả là Tăng, Ni,
Phật tử. Đó còn chưa kể đến
hoạt động cổ động khán giả về
phía tổ chức Phật giáo hướng
đến số lượng tín đồ đông đảo
của mình thông qua hoạt động
trực tiếp tại các chùa một khi
các chương trình do phía Phật
giáo đóng góp xây dựng được
chiếu trên các kênh sóng nào
đó. Trong bối cảnh nhiều đài
truyền hình khác nhau đang ra
sức thu hút càng nhiều khán giả
thu xem kênh sóng của mình
đây là điều chắc chắn các đài
phải nghĩ đến và là một ưu thế
đối với Phật giáo. Trong bối

☸

cảnh ngày càng nhiều kênh
truyền hình ra đời, đặc biệt các
kênh truyền hình “công ty”
trên các hệ thống công nghệ
mới (truyền hình số, truyền
hình cáp), thì việc đóng góp
khán giả cho các kênh truyền
hình từ phía Phật giáo càng có
ý nghĩa.
Về phần các chùa, mỗi chùa
đều có thể tự thực hiện, hoặc
liên kết với các đài truyền hình
thực hiện các chương trình
video truyền hình tự giới thiệu
về chùa mình. Chỉ khi chính nhà
chùa nỗ lực đầu tư cho chương
trình quảng bá chùa nhà thì
chương trình đó mới có thể đạt
giá trị cao nhất về mặt nội dung,
vì chính từ mỗi chùa mới có
điều kiện cao nhất để sưu tập,
lý giải, giới thiệu, thuyết minh
về các di sản văn hóa cũng như
truyền thống tu tập của chính
mình. Lợi ích của các chương
trình tự thực hiện như vậy đối
với riêng mỗi chùa là rất lớn.
Ngoài giá trị giới thiệu, thu hút
khách thập phương đến chùa,
những chương trình video về
từng chùa cụ thể có thể đóng
vai trò là những vật kỷ niệm văn
hóa giá trị đối với khách thập
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phương sau mỗi chuyến viếng
chùa. Các chương trình video
tự thực hiện và xin phép xuất
bản dưới dạng băng dĩa còn mở
ra không gian để nhà chùa giới
thiệu nhiều hơn về tăng chúng,
về hoạt động tu tập, về môn
phái nhà chùa… những điều
mà việc giới thiệu các chương
trình phát sóng rộng rãi không
được thích hợp cho lắm.
Một ngôi chùa đẹp, và cũng
vậy, một ngôi chùa lưu trữ
nhiều bảo vật văn hóa không
chỉ là tài sản riêng của Phật
giáo, mà là tài sản chung của
toàn xã hội. Các chương trình
giới thiệu chùa chiền đã làm
được công việc giúp toàn thể
khán giả có thể cùng chia sẻ tài
sản tinh thần quý giá của Phật
giáo và của cả dân tộc: Các
danh lam, cổ tự. Việc mỗi ngôi
chùa tham gia thực hiện quảng
bá, giới thiệu hình ảnh các di
sản văn hóa của chính mình đến
với công chúng rộng rãi là một
bước đẩy mạnh hoạt động chia
sẻ giá trị tinh thần đến toàn xã
hội như đã nói. Có thể xem đây
như là hoạt động bố-thí pháp.
Đông đảo khán giả truyền hình
được đến viếng cảnh chùa qua
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màn ảnh truyền hình, được hiểu
biết nhiều hơn về các tác phẩm
văn học Hán Nôm lưu giữ ở
các chùa bằng hình thức đặt
biệt (bi, ký, đối, liễn, v.v…),
về truyền thống lịch sử văn hóa
và tu tập của các chùa được
truyền bá dưới hình thức sinh
động nhất. Chưa nói đến việc
đọc lên trên kênh sóng truyền
hình các câu kinh Phật Hán văn
khắc ở các chùa, mà chỉ riêng
ở việc đọc trong bối cảnh hình
ảnh liên hệ các bài thi, kệ, câu
đối, liễn, bài bi, minh… khắc
chạm trên kiến trúc chùa và các
cổ vật ở chùa, thể loại tác phẩm
văn học đặc biệt tồn tại lưu trữ
trong một không gian đặc biệt
mà giáo sư Trần Đình Sử đã nói
đến, đã là một hình thức bố thí
pháp sinh động và là sự đóng
góp vào hoạt động quảng bá,
gìn giữ các giá trị văn hóa tinh
thần của dân tộc.
Và cũng chưa cần được như
vậy, mà chỉ cần khán giả viếng
thăm các cảnh chùa qua màn
ảnh TV, mà trong lòng cảm thấy
bình yên, an lạc, thanh tịnh hơn,
thì cũng có nghĩa là đạo Phật đã
có ích cho cuộc sống, cho toàn
xã hội…■
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☸

Học kinh Duy-ma-cật
● Tâm Minh

C

hương trình tu học của Huynh
trưởng Gia đình Phật tử (GĐPT)
gồm có bốn bậc: Kiên, Trì, Định, Lực và
4 trại huấn luyện từ thấp đến cao là: Lộc
Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh.
Chương trình học kinh cũng thay đổi
theo trình độ tu học và ở trại cao nhất,
Vạn Hạnh, anh chị em Huynh trưởng
phải học 10 bộ kinh, trong đó có hai bộ
kinh mà chúng tôi cho là biểu tượng của
“một cuộc cách mạng tư tưởng” của thế
kỷ 20, đó là kinh Duy-ma-cật và kinh
Thắng Man.
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Tại sao vậy? – Xin thưa,
bởi vì hai bộ kinh này tuy hiện
diện đã lâu trong kho tàng kinh
điển Phật giáo nhưng mãi đến
thế kỷ này mới thực sự được
xiển dương sâu đậm trong
nhân gian, phải chăng vì mãi
đến thế kỷ này mới có sự “đổi
đời” của người phụ nữ trong xã
hội? Người phụ nữ mới đã đảm
nhiệm những chức vụ quan
trọng trong chính quyền, đã
làm chính trị, đã đi lính, tham
gia quốc hội, làm phi hành gia,
v.v... thậm chí làm nữ hoàng
nữa!
Sở dĩ chúng tôi gọi là “cuộc
cách mạng” bởi vì cho đến ngày
nay, ở những xã hội chậm tiến,
người phụ nữ luôn chỉ là cái
bóng của nam giới, trong gia
đình thì “nhất nam viết hữu,
thập nữ viết vô”, khi đã lập gia
đình thì “phu xướng phụ tùy”
hay “xuất giá tòng phu” hay
“phu tử tòng tử”, v.v... Thế
nhưng trong kinh Thắng Man,
người đã dõng dạc tuyên bố
những giáo lý Đại thừa, được
đức Phật ấn chứng và khen ngợi
lại là một phụ nữ! Đúng như
đức Thế Tôn dạy: Phật pháp
không phân biệt nam nữ, về trí
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tuệ giải thoát thì nam nữ giống
nhau, đều có khả năng giác ngộ
như nhau!
Lại nữa, xưa nay tuy nói rằng
“bốn chúng đồng tu” nhưng
chư Tăng thường ở vai trò của
người hướng dẫn, chỉ dạy cho
cư sĩ về Phật pháp. Thế nhưng
trong kinh Duy-ma-cật, Trưởng
giả Duy-ma-cật đã khiến cho 10
vị đại đệ tử Phật phải tâm phục
khẩu phục, đã thuyết giảng về
cốt tủy của giáo lý Đại thừa,
được chính đức Phật khen ngợi
và khuyến khích chư vị đệ tử
Phật nương theo gương Ngài
mà tu tập.
Tuy nhiên đó là nhân vật
ở thời đức Phật còn tại thế, là
một nhân vật lịch sử hay huyền
thoại thì chưa bàn đến, và là
một người “có một không hai”
chứ không phải ai trong chúng
ta cũng có thể lầm tưởng rằng
mình là một Duy-ma-cật đâu!
 !!
Nếu hình ảnh “người quân
tử” là mẫu mực lý tưởng của
Nho giáo thì cư sĩ Duy-ma-cật,
đại diện cho người Bồ-tát tại
gia, là nhân cách lý tưởng của
Bồ-tát đạo Đại thừa Phật giáo
vậy. Phẩm chất đạo đức của
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người cư sĩ Duy-ma-cật đã vượt
lên trên con người, đã nhập vào
hàng Thánh nhưng ngài không
tìm Niết-bàn tịch tĩnh cho riêng
mình. Ngài bệnh vì chúng sanh
bệnh, ngài không lìa thế gian mà
còn qua lại trong sáu nẻo luân
hồi vì chúng sanh còn trôi lăn
trong đó. Ngài quyết tâm “tịnh
Phật quốc độ, thành tựu chúng
sanh”, qua lại giữa niết-bàn và
sinh tử để giáo dục, chuyển hóa
chúng sanh. Cánh cửa để Bồtát có thể qua lại giữa hai cảnh
giới tưởng chừng như đối lập
này chính là nguyên lý bất nhị
hay thực tại bất nhị và “giấy
thông hành” (passport) là nhập
bất nhị pháp môn (vào pháp
môn không hai).
Đã vào pháp môn không hai,
Bồ-tát thấy được thực tướng
các pháp mà không kẹt hai bên,
không dính mắc vì những ý
niệm dơ-sạch, uế-tịnh, đúngsai, ngã-ngã sở, sinh-diệt, thọkhông thọ, v.v... Bồ-tát an nhiên
tự tại, ung dung đi vào cuộc đời
ô trược đầy thị phi điên đảo mà
tâm không bị nhiễm ô, như đóa
sen vươn lên từ bùn nhơ mà
không nhiễm mùi bùn… Đó là
con đường hành đạo của Bồ-tát

☸

hay thực hành Bồ-tát đạo.
Bồ-tát hành đạo mà không
thấy mình hành đạo, bố thí mà
không thấy có người bố thí, có
người nhận của bố thí và có vật
bố thí… Bồ-tát làm rất nhiều
việc lợi ích cho đời, cho người,
nhưng với tâm rỗng rang,
không phân biệt, không nhớ
nghĩ, tính toán, cũng không tự
hào hay than van… Bồ-tát cứu
người, cứu đời với tâm vô tư
giống như đang đi rong chơi
trong ba cõi sáu đường… Hành
động thực tiễn của Bồ-tát Duyma-cật vì vậy được gọi là “bất
tư nghì giải thoát” vì Tịnh độ
của Bồ-tát là thế giới tồn tại của
chúng sanh. Đó là bài học mở
đầu về Thể và Dụng của kinh
Duy-ma-cật mà chúng tôi học
được. Thể là cơ sở tư tưởng còn
Dụng là mục tiêu, là sự chuyển
biến lý thuyết thành hành động
cụ thể.
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Trong cuộc đời này có thể
không có một Trưởng giả Duyma-cật vừa tinh thông giáo lý
Đại thừa, vừa làm được những
Phật sự cứu giúp chúng sanh
nhưng cũng đã có những Bồ-tát
chuyên làm những việc đơn giản
như cho những người đói khát
lạnh lẽo cơm ăn, nước uống,
mền đắp, cho người bệnh hoạn
thuốc men,… như Mẹ Thérésa, hay cứu những người lênh
đênh trên biển cả, ngoài ra còn
có quý Sư cô, quý Soeurs, quý
Thầy, các thân hào nhân sĩ, các
sinh viên, các huynh trưởng trẻ
đã làm nhiều việc phước thiện,
có người thường đi vào những
bệnh viện, những nhà dưỡng
lão, săn sóc bệnh nhân, người
già, vào nhà tù thăm viếng, ủy
lạo những tù nhân cô quả, cô
đơn… họ tuy chưa nhập “pháp
môn không hai” nhưng đã làm
được phần nào công hạnh của
Bồ-tát, đem vui và cứu khổ cho
đời.
Bài học kế tiếp cũng rất thú
vị, đó là bài học về Phật Hương
Tích và cõi nước của Ngài
– Chúng Hương, ở đây chúng
ta “gặp” được những điều “khó
tin” nhưng lại dạy cho ta những
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bài học thực tế vô cùng quí giá:
“…Duy-ma-cật dùng thần
thông lực chỉ cho hội chúng
thấy cõi nước của Phật Hương
Tích, tên là Chúng Hương; ở
đó hương thơm tạo ra mọi thứ
như lầu các, đất đai, vườn tược,
hoa viên, v.v... khiến chúng tỏa
ra mùi hương thơm ngát. Còn
thực phẩm thì có mùi thơm lan
tỏa đến vô lượng thế giới khắp
mười phuơng… Khi ấy Duyma-cật vẫn không rời chỗ ngồi
ở ngay trước đại chúng, dùng
thần lực tạo ra một vị hóa Bồtát có thân tướng sáng ngời
oai nghiêm thù thắng bao trùm
cả chúng hội rồi nói với vị ấy
rằng: Ông hãy đến cõi Phật
Chúng Hương có Phật Hương
Tích, vừa mới ngồi lại để thọ
thực cùng với các vị Bồ-tát,
mang lời của tôi mà thưa rằng
‘Duy-ma-cật cúi đầu đảnh lễ
dưới chân Thế Tôn, vô vàn
tôn kính, và thăm hỏi sức khỏe
Thế Tôn, ít bệnh ít não, khí
lực an ổn chăng? Nguyện xin
chút thức ăn dư của Thế Tôn
mang về thế giới Ta-bà để làm
Phật sự”. Chư Bồ-tát ở cõi đó
thấy vị hóa Bồ-tát này rất ngạc
nhiên và hỏi tại sao có người
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thân hình nhỏ bé mà tài giỏi
như vậy… thì đức Phật Hương
Tích mới nhân tiện giới thiệu
đức Phật Thích-ca Mâu-ni, cõi
Ta-bà và Bồ-tát Duy-ma-cật đã
an trụ trong pháp môn bất khả
tư nghì, đang nói pháp cho chư
vị Bồ-tát nghe; chính ông ấy đã
tạo ra vị sứ giả đến tán dương
và xin cơm đem về làm Phật sự.
Ông ấy cũng thường làm như
vậy đến 10 phương quốc độ để
làm những Phật sự lợi ích cho
chúng sanh; nói rồi Như Lai lấy
cái bát chứa đầy cơm thơm đưa
cho vị hóa Bồ-tát; các Bồ-tát
đều đòi đi theo về cõi Ta-bà để
đảnh lễ đức Thích-ca và thăm
Duy-ma-cật thần thông cái thế
cũng như chư vị Bồ-tát.
Trước khi đi, đức Phật
Hương Tích có dặn hãy thu lại
mùi hương và thu nhỏ thân hình
lại (vì chúng sanh cõi Ta-bà
thân hình nhỏ bé và không có
mùi hương, để họ không sinh
mê hoặc hay tham đắm). Đồng
thời Duy-ma-cật cũng giảng
cho đại chúng ở đây biết trong
vũ trụ bao la, không phải chỉ
có con người là sinh vật thông
minh đâu, còn nhiều thế giới
khác nữa mà mắt và trí năng
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con người không thấy được
v.v... cả hai bên đều dạy người
của mình phải bao dung, quảng
đại như hư không; cả hai bên
đều “làm công tác tư tưởng”
để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt:
đây là bài học về từ bi, lịch sự
và văn minh cho những người
có nền văn hóa, truyền thống
khác nhau: chúng ta hãy tưởng
tượng nếu bây giờ có một
nhóm người từ hành tinh khác
đến quả đất chúng ta; chuyện gì
sẽ xảy ra? – Nhất định là có xô
xát, đổ máu, chết chóc… bởi vì
ai cũng nghĩ “phía bên kia” có
ý xấu với mình, ai cũng lo đem
súng ống và gươm giáo ra nói
chuyện! Còn ở đây, tất cả đều
vui vẻ êm đẹp, lại tặng cho nhau
một bữa cơm tuyệt vời với mùi
hương thơm đến vô tận! Còn
những chuyện “khó tin” trong
đoạn kinh này thật ra rất “dễ
hiểu”: đối với trí tuệ của chư
Phật, chư Bồ-tát, sự hiểu biết
của chúng ta không khác gì một
người sống trong một rừng rậm
ở Nam Phi cả đời chưa đi đâu
cả; từ khi ra đời đến nay, chưa
hề biết đến TV, radio, quạt điện,
phone, v.v... là gì cả thì làm sao
giảng cho anh ta hiểu tại sao cái
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radio “nói và hát” được, tại sao
hai người cách nhau nửa trái
đất mà có thể nói chuyện với
nhau, tại sao rất nhiều người có
đến hàng trăm, hàng ngàn có
thể “chun vô” trong cái TV chỉ
lớn bằng cái hộp? v.v… Chúng
ta cũng như vậy thôi, làm sao
ngài Duy-ma-cật giảng cho ta
hiểu về thần lực của ngài, về sự
tồn tại của thế giới khác Chúng
Hương được?
Xin trở lại với bài học “bát
cơm Thạch Sanh” với mùi
hương kỳ diệu:
“… Bấy giờ hóa Bồ-tát trao
cho Duy-ma-cật bát cơm thơm
mà mùi hương tỏa khắp thành
Tỳ-da-ly… những ai ngửi được
mùi hương ấy đều thấy thân ý
thơ thới, đồng ca ngợi sự hiếm
có này… Lúc ấy, Duy-ma-cật
mới nói với ngài Xá-lợi-phất
và các vị Thanh văn: ‘Xin mời
các vị dùng món cơm có hương
vị cam lộ. Cơm này được xông
ướp bằng hương đại bi của
Như Lai; đừng ăn cơm bằng ý
hữu hạn, vì như vậy sẽ khó có
thể tiêu hóa được”. Có một vị
Thanh văn nghĩ rằng: bát cơm
này ít mà đại chúng thì đông,
làm sao đủ đây? Vị hóa Bồ-tát
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liền nói: ‘Đừng lấy trí nhỏ và
đức nhỏ mà đo lường phước
huệ vô lượng của Như Lai.
Nước của bốn đại dương có thể
cạn chứ cơm này vô tận… Bấy
giờ bát cơm khiến cho cả đại
chúng đều no đủ mà vẫn không
vơi; những ai đã dùng cơm này
rồi đều cảm thấy an lạc như
chư Bồ-tát ở quốc độ Nhất thiết
lạc trang nghiêm và từ lỗ chân
lông của họ tỏa ra mùi thơm
vi diệu như mùi hương của
các loài cây trên cõi Chúng
Hương”. Rồi hai bên trao đổi
với nhau về phương pháp giảng
dạy của hai cõi. Ở cõi Chúng
Hương, Như Lai không dùng
ngôn từ để thuyết pháp mà chỉ
dùng hương thơm khiến cho
thính chúng thâm nhập, có thể
tự điều phục và chế ngự tâm,
hành theo Luật. Đối với phương
pháp thuyết giảng của chúng
ta, đây không phải là một bài
pháp sống động bất khả tư nghì
sao? Thế nhưng phương pháp
này vẫn được chư Bồ-tát ở cõi
Chúng Hương tán thán là “…
Pháp chưa từng nghe, đức Thế
tôn Thích-ca Mâu-ni đã ẩn di
vô lượng khả năng tự tại, hóa
độ chúng sanh bằng pháp mà
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người nghèo ưa thích. Các Bồ-tát ở đây cũng nhẫn nại những khó
nhọc, bằng vô lượng đại bi mà sinh nơi cõi Phật này”.
Các ngài đều chỉ nhìn thấy những ưu việt của đối phương,
những cái đáng cho mình khâm phục ngưỡng mộ và khen ngợi,
thế cho nên sau khi Duy-ma-cật và Văn-thù-sư-lợi thuyết về mười
thiện pháp, về tám pháp tu của Bồ-tát để ở trong thế giới ô trược
này tu hành mà không bị tổn hại và tái sinh Tịnh độ… thì hàng
trăm ngàn chư Thiên đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và mười
ngàn vị Bồ-tát đắc vô sanh pháp nhẫn.
Đây mới chỉ là hai bài học đầu tiên mà kinh Duy-ma-cật đã
đưa vào lòng chúng ta một luồng không khí thanh tịnh, giải thoát
không khác nào chính chúng ta đã được hưởng mùi vị cam lộ của
bát cơm kia! Mong sao mùi hương này còn tồn tại trong lòng
chúng ta để nuôi dưỡng những phẩm chất cao thượng, loại bỏ tâm
phân biệt tầm thường và nhỏ nhoi trong chúng ta. Hèn gì tôn giả
Duy-ma-cật đã dùng bát cơm này để làm Phật sự (“khen phò mã
tốt áo” ! !!).
Để kết thúc bài viết này, xin chép tặng anh chị em lời khấn
nguyện (của một vị sư trẻ) có thể nói là bao gồm được tâm nguyện
của anh chị em chúng ta:
Bạch Thế Tôn! Đây lời khấn nguyện
Xin đập tan đê tiện trong con
Khi vui chẳng muốn vui hơn
Khi buồn đủ sức để buồn qua đi.
Ghi chú:

Những lời kinh trích dẫn được chép từ kinh Duy Ma Cật sở thuyết bản Việt
dịch của Thượng tọa Tuệ Sỹ, cũng là nguồn cảm hứng của anh chị em chúng
tôi – nếu đọc bản chữ Hán dù đã phiên âm thì bản thân chúng tôi không thể nào
hiểu được cái gì cả!  !! Ngôn ngữ và văn tự quả thật rất quan trọng trong
thế giới của chúng ta; xin kính gởi đến Sư phụ lòng biết ơn của chúng con.

TẬP SAN PHÁP LUÂN

77

☸ THƠ

Hạ Vẫn Đi Qua
Hạ vẫn đi qua
Sông xanh vẫn chảy
Kiếp mơ hồ luẩn quẩn giữa lòng tay
Con sóng bạc cố vươn mình phía trước
Bờ cát êm muôn thuở lặng câm
Em là ai giữa mơ hồ huyễn hoặc
Ôm giấc mơ cháy bỏng, ngút ngàn?
Bỗng một sáng mai thức dậy
Thấy hoang tàn đổ nát
Áng mây buồn phủ kín mắt trong
Hạ vẫn đi qua
Sông xanh vẫn chảy.
● Từ Niệm
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Chú Mèo Con
và niềm hạnh phúc
● Chiêu Hoàng

M

ấy hôm trước, Christina đem về
một chú mèo con. Nó bảo nhặt được
con mèo đang nằm co ro dưới gầm
một chiếc xe cũ. Nhìn thoáng, đó
là một con mèo hoang. Nó bé lắm,
nhẹ như bấc, chắc chưa đầy một
tháng tuổi, người ốm trơ xương,
lông thì xơ xác. Khỏi cần sờ tôi
cũng có thể nhìn thấy cả chục dẻ xương
sườn. Nó nằm bẹp một chỗ, thỉnh thoảng đứng dậy
muốn dợm bước nhưng lại quỵ xuống, kêu meo… meo trông
rất tội nghiệp. Tôi nhìn con mèo mà ái ngại. Không chắc mình có
thể nuôi nó được. Lại thêm, lỡ nó có “làm bậy” ra thảm thì còn lôi
thôi hơn nữa. Con mèo dường như đọc được ánh mắt ái ngại của
tôi, nó ngước lên nhìn tôi không ngớt kêu “meo… meo…”.
Tôi đi tìm một cái thùng carton bỏ nó vào đó. Lấy một cái chén
nhỏ đựng chút sữa tươi. Nó uống một chút rồi mệt mỏi quá lại nằm
bẹp xuống. Hình như nó đang bị bệnh, toàn thân yếu xìu, hâm hấp
nóng. Một lúc, nó lại cố gắng trèo ra khỏi thùng, nhưng cái thùng
hơi cao, nên nó cứ vói lên mãi mới trèo ra được. Thấy vậy, tôi lại
nhấc nó đem bỏ lại vào “nhà” của nó (mãi sau này tôi mới biết là
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nó muốn leo ra ngoài để đi cầu.
Loài mèo mỗi khi muốn đi tiểu,
đi tiêu đều kiếm chỗ có cát mới
đi, sau đó lấy cát lấp lại phần
mình vừa thải). Tôi vì sợ nó
làm bậy ra thảm, nên cứ nhốt
nó trong thùng. Con mèo kêu
meo meo suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện
con mèo bị bệnh tiêu chảy. Nó
làm bậy rất nhiều trên thảm, (và
cũng cẩn thận lấy chân cào cào
đám thảm chung quanh để lấp
lại). Thoang thoảng trong nhà
đầy mùi chua của phân mèo.
Tôi nản vô cùng, không biết
phải giải quyết sao chuyện này.
Ở Mỹ, nuôi súc vật trong nhà
mà những lúc nó bệnh thì thật
nan giải. Viện phí cho thú rất
mắc, nên mặc dù rất thích nuôi
chó mèo nhưng tôi lại không
dám nuôi, vì càng nuôi thì mình
càng thương nó, lỡ nó có mệnh
hệ nào mà để nó nằm bẹp một
chỗ đau đớn với cơn bệnh thì
lại không nỡ, mà không có tiền
đưa đi bác sĩ cũng tội. Nhìn con
mèo xơ xác nằm bẹp một chỗ,
bát sữa hôm trước tôi để trong
thùng gần như còn y nguyên.
Thương nó quá, không nỡ đem
trả nó ra ngoài gầm xe như cũ,
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mà giữ nó lại thì chẳng biết phải
làm gì cho nó đỡ khổ. Ngẫm
nghĩ một lúc, tôi chạy vào tủ
thuốc, tìm một viên aspririn,
lấy ¼ giã nát ra. Vừa giã, tôi
vừa tụng chú và cầu nguyện
cho nó mau khỏi bệnh và xin
cho tôi đừng dùng quá liều để
nó phải chết. Tôi đem bột thuốc
cố đổ vào miệng mèo. Nó vùng
vẫy, tất cả các bột thuốc đều
bị văng ra ngoài hết. Tôi thất
vọng ngồi yên nhìn nó. Thấy
buồn buồn. Tôi bắt đầu tỉ tê nói
“phải quấy” với nó:
“Này chú! Chú đang bị
bệnh tiêu chảy đấy. Tôi lo cho
chú lắm. Tôi lại không có tiền
để đưa chú đi bác sĩ thú y. Tôi
muốn chữa cho chú mà chú lại
không chịu. Hồi nãy, cái thuốc
tôi cho chú uống là tôi đã tụng
chú trong ấy rồi. Sao chú lại
nhè ra không chịu uống? Chú
thật… trẻ con quá! Nếu chú
không uống, chú sẽ chết đấy.
Nghe lời tôi đi, ngoan nhé! Bây
giờ tôi sẽ làm mẻ thuốc thứ hai
cho chú. Chú nhớ đừng vùng
vằng nghe chưa?”
Nói như thế, nhưng tôi vẫn
ngồi yên. Vì biết rằng, một
mình tôi sẽ không thể đổ thuốc
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vào miệng mèo được. Tôi phải
chờ Christina đi học về, một
người giữ mèo, một người đổ
thuốc vào miệng thì may ra…
Tối hôm đó, sau khi cho mèo
uống thuốc, tôi cứ cầu nguyện
mãi. Tôi sợ tôi cho nó quá liều
lượng. Tôi tưởng tượng sáng
hôm sau ra nhìn thấy xác mèo
trong thùng carton thì tôi sẽ áy
náy khó chịu lắm… Tôi nằm
trăn trở, tụng chú, cầu nguyện
mãi tới nửa khuya mới chợp
mắt…
Thật kỳ diệu. Như một phép
lạ nhiệm mầu. Sáng hôm sau
tôi thấy con mèo có vẻ tươi tỉnh
lại. Nó bắt đầu chịu ăn. Không
còn thấy kêu “meo meo” buồn
bã nữa. Một tuần sau nó khoẻ
hẳn. Lông bắt đầu mướt lại. Tôi
mua cho nó một cái hộp nhỏ bỏ
ít cát vào cho nó tùy tiện khi
nào muốn đi thì đi vào đó. Tôi
cảm thấy vui vui… Hóa ra, ít
nhất tôi cũng làm “thày lang…
dỏm” may mắn có thể cứu một
sinh vật được sống lại. Niềm
vui ấy cứ ở mãi trong tâm. Tôi
nhớ lại thuở bé, tôi cũng có
những niềm vui tương tự như
thế khi tham gia vào những
việc từ thiện của trường tổ
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chức. Nhưng niềm vui hôm nay
sâu đậm hơn rất nhiều, nó lãng
đãng nhẹ nhàng, đôi lúc chợt
thấy lòng ngẩn ngơ, trong tâm
dường như có một niềm vui rất
nhẹ, hẳn nhiên đó là “chuyện
chú mèo”. Tôi mỉm cười với
kết quả của việc mình làm khi
thấy ánh mắt của chú mèo con
nhìn tôi lung linh như hai vì sao
lạc làm tôi chẳng bao giờ quên
được.
Tôi lại nghĩ đến những niềm
vui rộng lớn hơn của các vị
Phật và Bồ-tát khi thực hành
hạnh nguyện độ sinh. Ồ, thật là
tuyệt vời biết bao...
Nghĩ cho cùng, tôi phải nên
cảm ơn chú mèo - một cách
chân thành từ đáy con tim - vì
chú chính là chất xúc tác làm
tâm tôi có cơ hội rộng mở. Cho
sự ích kỷ được mỏng đi dù
chỉ một nửa... hào li. Người ta
thường hay nói nên làm những
điều lành để sau này sẽ được
trả ơn, nhưng hôm nay, với tôi,
hình như khi làm được một
việc nào đem lại niềm vui cho
người khác thì chính mình đã
được “trả ơn” bằng niềm hoan
hỷ vô biên vậy.
■
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MỘT ĐỐM LỬA

THƠ

● Trần Kiêm Đoàn

M

ạnh Xuân 2007, anh
Hoàng Xuân Thiệu đến
Trung Quốc du lịch, khi qua
chùa Hàn San, anh có chép lại
bài thơ tứ tuyệt lưu danh thiên
cổ của Trương Kế tặng tôi.
Đó là bài Phong Kiều dạ bạc.
Nguyên tác bài thơ nầy đã được
Khang Hữu Vi đời nhà Thanh
khắc trên một tấm bia đá, dựng
trong chùa Hàn San.
Đồng thời, giáo sư Thiệu gởi
kèm một loạt bài dịch Việt do
các thi nhân, bút giả Việt Nam
xưa nay chuyển ngữ. Nhưng
tôi đã thành thật nêu lên nhận
xét của mình rằng: chưa có một
bài dịch Việt nào chuyển được
cụm chữ tài hoa bậc nhất của
Trương Kế trong Phong Kiều
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dạ bạc là “… đối sầu miên” ra
ngữ điệu u trầm miên man và
ngữ cảnh đầy phiêu lãng tương
đương trong tiếng Việt cả.
Chỉ có 4 câu thơ mà cổ kim
đã có cả núi rừng bạt ngàn giấy
mực bình phẩm đến nay vẫn
chưa thôi. Giờ thêm một cọng
rơm nữa thì bốn câu thơ trên
vách chùa Hàn San vẫn im ắng
nghe kinh, như như bất động…
Nguyên bản chữ Hán:
楓橋夜泊
月落烏啼霜滿天
江楓魚火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船

VĂN HỌC
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Phiên âm Hán-Việt:
Phong Kiều Dạ Bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Một vài bài Việt dịch tiêu biểu:
Đỗ Thuyền Đêm Ở Bến Phong Kiều
Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
		
(Tản Đà dịch)
Ban Đêm Thuyền Đậu Bến Phong Kiều
Trăng tà tiếng quạ vẳng sương rơi
Sầu đượm hàng phong giấc lửa chài
Ngoài lũy Cô Tô chùa vắng vẻ
Nửa đêm chuông vẳng đến thuyền ai.
		
(Trần Trọng San dịch)
Quạ kêu, trăng lặn, trời sương
Lửa chài le lói sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
		
(Nguyễn Hàm Ninh dịch)
Bên trời trăng xuống quạ kêu sương
Lửa rọi bờ phong đối mộng trường.
Thuyền khách Cô Đài đêm vắng vọng
Chuông chùa buông nhẹ chút sầu vương.
		
(Thích Quảng Sự dịch)
Trương Kế (张继), là một tác giả sống vào khoảng trước sau
năm 756, đời vua Đường Túc Tông. Trương Kế thi đậu tiến sĩ và
làm quan trong triều với chức vụ Tự bộ viên ngoại lang, về sau bị
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đổi ra Hồng Châu coi việc tài phú và mất tại đây. Sinh thời, ông
là người học rộng, đa tài; thích đàm đạo và bàn bạc văn chương,
thế sự... đặc biệt rất thích làm thơ.
Tương truyền, Trương Kế trải qua nhiều chặng đời vinh nhục
thăng trầm với chữ nghĩa khoa bảng, đã tìm đến thơ để ghi lại cái
chí và cái tâm của mình. Cũng có những khúc quanh của hoàn
cảnh và tri thức làm cho người nghệ sĩ muốn thoát ra khỏi thực tại
bon chen đã vây bủa cái tâm bản nhiên an tịnh và cái chí phiêu dạt
của mình. Phong Kiều dạ bạc là bài thơ sáng tạo trong cơn mưa
nguồn của sáng tạo thi ca đó.
Một hôm du thuyền trên bến Phong Kiều, trăn trở hoài không
ngủ được, Trương Kế ngâm hai câu thơ đối cảnh sinh tình:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên...
(Quạ kêu trăng lặn sương mờ,
Đèn chài gió sóng khơi bờ sầu dâng...)
Được hai câu thì thơ bỗng chững lại, loay hoay mãi không tìm
ra tứ thơ cho hai câu tiếp.
Vẫn theo tương truyền, động lực “gỡ bí” cho Trương Kế sau
khi làm được hai câu thơ đầu là quanh quất đâu đó có thầy trò
sư cụ chùa Hàn San. Sư cụ dạo quanh hồ nơi sân chùa trong ánh
trăng thượng huyền mới chớm với chú tiểu đi theo. Sư cụ cũng
“đối cảnh sinh tình” nên ngẫu hứng ngâm:
Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung,
Bán tợ ngân câu bán tợ cung...
(Mồng ba, mồng bốn trăng non,
Nửa cong câu bạc nửa tròn cánh cung...)
Ngang đây thì cũng như Trương Kế trên bến Phong Kiều, sư
cụ bí không làm tiếp được. Chú tiểu theo hầu, cũng là một tay hay
thơ, cúi đầu thi lễ sư cụ và xin phép làm nối thêm hai câu sau:
Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đọan,
Bán trầm thủy để, bán huyền không.
(Ngọc bình một mảnh chia hai
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Nửa lưng đáy nước, nửa cài trên không).
Hai thầy trò sư cụ đã hoàn thành bài thơ tứ tuyệt Vọng sơ
nguyệt. Sư cụ ngâm tràn bốn câu thơ ngắm trăng non với nỗi cảm
khoái dâng trào đầy thi vị trong đêm khuya nên đã sai chú tiểu
lên chùa thỉnh một hồi đại hồng chung để cúng dường Tam Bảo.
Tiếng chuông lọt vào tai Trương Kế đang thao thức với tâm trạng
lòng buồn, thơ cạn... Tiếng chuông như điệu kèn đam mê sâu
thẳm thoát ra từ cõi thơ. Hồn thơ của Trương Kế tưởng như đã lụi
tàn trong nỗi buồn “đối sầu miên” bỗng trỗi dậy khi hốt nhiên từ
ngoài thành Cô Tô, tiếng chuông chùa Hàn San ngân nga vọng
lại. Ông lắng nghe và chợt tỉnh. Tiếng chuông nửa khuya vang lên
rửa sạch lớp bụi trần gian của tâm thức đầy tục lụy. Cảm nhận giải
thoát đến từ tiếng chuông. Tiếng chuông đến từ vô ngã. Một đời
bôn ba trên trường khoa bảng của Trương Kế đã bị tiếng chuông
cuốn phăng vào quá khứ. Hiện hữu chợt thức tỉnh. Nhà thơ bỗng
cảm thấy tâm hồn lâng lâng thoát tục và ý thơ từ đâu ùa vào như
nước lũ. Ông cầm ngay quản bút thảo tiếp hai câu sau:
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
(Thành Cô Tô, chùa Hàn Sơn
Chuông khuya lay động tâm hồn thuyền nhân)
Những câu chuyện văn học nghệ thuật xưa nay thường nói
đến… “thoáng nhiệm mầu” (greatest moments) của nghệ sĩ. Đấy
là khi tràng hạt trân châu của nghệ thuật thình lình từ “Trời” rơi
xuống và người nghệ sĩ tài hoa bỗng dưng nắm bắt được – sau
những gian nan đợi chờ không giới hạn! Leonardo da Vinci bắt
gặp nét mỉm cười của Mona Lisa trên khung vẽ. Beethoven dừng
lại ở Dấu lặng tuyệt vời trong Concerto số 5. Nguyễn Du bắt
gặp Màu quan san của rừng thu chia biệt… Trương Kế trên bến
Phong Kiều đã bắt gặp được cái thoáng chốc nhiệm mầu của sáng
tạo. Thoáng xuất thần thi vị ấy đã thổi phăng những uẩn khúc của
chính ngã sở trong tâm thức nghệ sĩ đang phủ lên mình tạo vật.
Theo thiền môn thì Trương Kế bị tắc nghẽn hồn thơ sau hai câu
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đầu là do cái tâm của thi nhân
còn đeo nặng nghiệp chướng
của dòng đời đầy bi phẫn nên
không thoát được. Nhưng đối
với một người cầm bút sáng tác
văn chương – mà nhất là người
làm thơ – thì rõ ràng (hay ít lắm
thì cũng là “rất có thể”) Trương
Kế bị chững lại vì đã dùng hết
tuyệt chiêu diễn đạt bằng ngôn
ngữ tinh túy của thi ca khi ông
điểm xuống một chữ “thần”
tuyệt tác, đó là chữ “miên”.
Nếu chỉ là “đối sầu” thì xưa
nay đã có nhiều người nói đến
trong thơ. Nhưng mà “đối sầu
miên” thì quả thật là tuyệt bút
nên nhà thơ đã ngất lịm trong
thơ, không còn gì hơn đáng để
nói nữa.
Khi nói đến hai câu thơ đầu
của sư cụ chùa Hàn Sơn, có
người cho rằng, hai câu của sư
cụ tả cảnh trăng thượng huyền
đã quá hoàn chỉnh. Nên sau sự
viên mãn ấy, dường như chẳng
còn gì để nói nữa. Nhưng đối
với một người mang cái hồn
phách lãng tử thi ca, người ta
lại nghĩ khác về lý do “bí” của
sư cụ. Hai câu thơ tả cảnh trăng
thượng huyền của sư cụ là hai
câu thơ tả cảnh tầm thường
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chẳng có bóng dáng nào của
“thoáng nhiệm mầu” mà một
nghệ sĩ tài hoa chân chính phải
đợi trong bao nhiêu năm. Cuối
sự tầm thường thì thơ không
còn bay xa được nữa. Hai câu
thơ khá hay trong bài Vọng sơ
nguyệt là hai câu sau của chú
tiểu. Sư cụ không có được cái
“thoáng niệm mầu” của nghệ
sĩ như Trương Kế nên phải
dựa vào chú Tiểu mới... ra thơ.
Trong khi đó, Trương Kế “ngộ”
trong thơ nên thơ không còn là
phương tiện chuyển tải cảm
xúc mà thơ đã biến thành linh
hồn của nhà thơ. Thơ, hồn thơ,
nhà thơ đã hòa quyện vào nhau
chung hồn, chung phách.
Đốm lửa thơ đã đốt cháy
rụi cánh rừng vô minh lạnh lẽo
không thơ.
Thơ, từ đó ra đi và không bao
giờ về lại, nên thế gian không
có hai vần thơ tuyệt bút lặp
lại, giống nhau. Trương Kế đã
tìm được cho mình một thoáng
nhiệm mầu của sáng tạo, một
đốm lửa thơ?■
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ấy ngày nay trời lại tuyết.
Tuyết năm nay rơi muộn,
tháng này cũng là giữa mùa
xuân rồi còn gì! Trời đẹp nhất là
khi tuyết mới bắt đầu rơi, những
bông tuyết bay trắng xóa không
gian, phủ kín vạn vật một màu
trắng tinh. Những bông tuyết
bay rất nhỏ, chúng rơi xuống
chạm mặt đất không một tiếng
động. Vào những hôm tuyết
đổ nhiều, tôi mặc đồ thật ấm,
theo các cháu đi ra ngoài chơi.

☸

● Nguyễn Duy Nhiên

CHIẾC LÁ RƠI YÊN
Bông tuyết bay đầy kín không
gian, âm thanh nhường chỗ cho
im lặng. Tôi thích cái thinh
lặng của một ngày tuyết rơi, nó
rất gần gũi và riêng tư. Trong
khóa tu mùa xuân vừa qua ở
Trung Tâm, trên con đường
thiền hành chúng tôi đi có hoa
và tuyết, bông tuyết bay trắng
khu rừng nhỏ, phủ trên những
cành cây bắt đầu xanh lá mới
có những nụ hoa tím vàng thật
đẹp. Trên con đường nhỏ ấy, tôi

thấy vũ trụ thật im, chỉ có mỗi
tiếng bước chân mình, thật êm
và gần gũi.
Ở bên nhà bây giờ có lẽ trời
cũng đã vào cuối Xuân. Ở nơi
đâu, mùa nào, cũng có những
vẻ đẹp kín đáo và sâu sắc riêng
của nó, bạn có thấy vậy không?
Tôi thích những buổi hoàng
hôn về trên sông ở bên nhà. Một
buổi chiều vào mấy năm trước,
tôi có dịp ngồi trên một bến cầu
gỗ nhỏ bên bờ sông Tiền, nhìn
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những đám lục bình trôi mênh
mang, xa xa có những chiếc
thuyền máy nhỏ chở nặng xình
xịch chạy ngược dòng. Mặt
trời chiều đổ bóng vàng trên
con sông rộng nước đục màu
phù sa. Ngồi yên giữa không
gian của một buổi chiều về trên
sông ấy, tôi không biết trong
cuộc đời này mình đang đến
hay đi. Như những con thuyền
nhỏ ngoài kia, tiếng máy nổ
đều, tôi không biết chiều nay
họ đang quay về nhà, hay đang
trên đường đi đến một phố chợ
xa xôi nào đó. Buổi chiều về có
ánh nắng tà nhuộm đỏ vàng con
sông lớn nước đục phù sa.
Một Bài Học Hạnh Phúc
Tôi cảm tưởng chúng ta cũng
vậy, cứ mãi trôi theo những
bận rộn của cuộc đời cho đến
một ngày nào đó… Mấy tháng
trước, tôi xem báo đọc được
một câu truyện của anh Joel
Sartore, kể lại bài học kinh
nghiệm của cuộc đời mình. Joel
là một nhà nhiếp ảnh rất thành
công và làm việc cho một tạp
chí rất nổi tiếng là tờ National
Geographics. Cuộc đời của anh
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là một chuỗi dài những bận rộn,
tiếp nối từ hết một công việc
này sang công tác nọ. Việc làm
đã mang anh từ những bờ cát
trắng xóa bọt biển vùng Gulf
Coasts, đến miền tuyết lạnh
Alaska, cho đến vùng hoang vu
của những miền đất mới… Anh
mang lại cho độc giả những tấm
ảnh đẹp sâu sắc, những mẩu
chuyện trung thực kể lại cuộc
sống hoang dã thiên nhiên. Anh
rất yêu thích và có thật nhiều
hạnh phúc với công việc mình
làm. Nhưng giữa những niềm
vui và sự bận rộn ấy, anh đã
vắng mặt khi đứa con trai của
mình vừa chào đời, khi gia đình
anh dọn sang căn nhà mới, đứa
con gái anh sinh ra giữa lúc anh
đang bận rộn theo đuổi một câu
chuyện về những con chó sói
xám ở miền tuyết lạnh Minnesota…
Thế rồi một ngày kia, mọi
bận rộn của anh chợt tê liệt khi
bác sĩ phát hiện ra rằng vợ anh
đang mắc bệnh ung thư. Sự cố
ấy khiến anh bắt đầu quay về và
có mặt với gia đình mình hơn,
và anh ước gì mình có thể đi
ngược lại thời gian… Anh nói,
căn bệnh tàn nhẫn ấy như một
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mệnh lênh bắt anh phải dừng
lại và nhìn sâu vào sự sống của
chính mình. Năm tháng qua,
những bận rộn đã khiến anh trở
thành một người xa lạ với gia
đình của chính mình. Những
ngày tháng còn lại thật là ngắn
ngủi. Nhưng bây giờ anh cảm
thấy mình biết thật sự sống sâu
sắc hơn, anh biết vui và trân quý
với những gì mình thật sự đang
có, hơn là tiếc nuối về những gì
mình không có.
Anh kể, có lần trên đường
đưa vợ mình từ văn phòng bác
sĩ về nhà, dừng lại ở một ngả
tư đèn đỏ, nhìn chung quanh
anh thấy dường như mọi người
ai cũng rất bận rộn. Người thì
đang nói chuyện điện thoại,
người thì vội vã ăn một miếng
bánh sandwich, người thì như
đang chực chờ đèn bật xanh,
một cô thiếu nữ dùng kính
chiếu hậu để trang điểm… Anh
tự hỏi, mọi người đang vội vã
đi về đâu? Chung quanh anh ai
cũng rất bận rộn, có vẻ như ai
cũng có một chuyện gì đó quan
trọng cần phải làm. Trong khi
vũ trụ của anh đang đứng lại,
thì chung quanh mọi người vẫn
hối hả như họ đang có một nơi
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nào để đến. Tất cả đối với mọi
người dường như rất là quan
trọng!
Nhưng có thật vậy chăng?
Anh tự hỏi, tất cả có thật sự
quan trọng như mình nghĩ?
Chính anh cũng đã từng là một
trong số những người rất bận
rộn ấy. Nhưng anh thấy, cuối
cùng rồi thì chúng ta cũng đâu
có bao nhiêu ngày tháng đâu,
thời gian ngắn ngủi và qua mau
hơn là mình tưởng. Bây giờ thì
anh biết thật sự trân quý từng
giây từng phút. Có những buổi
chiều, anh và vợ anh ra ngồi
sau sân nhà nhìn hoàng hôn. Cả
hai không nói với nhau một lời
nào. Chỉ lắng nghe. Có tiếng
những con dế kêu dè dặt, như
biết rằng có một mùa lạnh sắp
về. Hai người ngồi yên với
nhau cho đến khi tia nắng cuối
cùng tắt hẳn trong không gian,
cho đến khi không còn nhìn
thấy gì nữa hết. Đâu có gì cần
phải vội vã. Và anh kể lại, có
những giây phút mà anh cảm
thấy mình sống trọn vẹn nhất,
không phải làm gì hết, và cũng
không cần phải quan tâm để đi
một nơi nào đó.
Cuộc đời đôi khi có va chạm
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những khổ đau chúng ta mới có
dịp thật sự dừng lại bạn nhỉ! Ta
dừng lại để nhìn, để nghe, và để
tiếp xúc! Tôi nhớ có một thiền
sư dạy rằng, “Ý thức về khổ đau
giúp ta nhận diện được những
điều kiện hạnh phúc đang có
mặt chung quanh mình”. Thật
vậy, ý thức về khổ đau đôi khi
giúp ta tiếp xúc được với một
cái gì rộng lớn hơn là những
bận rộn và lo âu thường ngày
của mình, và thấy được sự có
mặt của một hạnh phúc chân
thật. Mà bạn biết không, nhiều
khi cái hạnh phúc ấy không
nằm đâu xa xôi...
Sự Có Mặt của Một Cây Sồi
Tôi nghĩ, một người có hạnh
phúc vì người ấy là một người
hạnh phúc. Bản chất của ánh
sáng là tỏa chiếu, cho nên một
ngọn nến thì tỏa sáng, thế thôi.
Ở vùng tôi ở có rất nhiều những
khu rừng sồi. Những buổi sáng
sau một cơn mưa, bước ra ngoài
tôi thấy những hạt acorn nhỏ
rơi rụng đầy trên con đường
nhỏ. Tôi biết một hạt acorn ấy,
tuy nhỏ bé, nhưng nó tàng chứa
đầy đủ bản chất của một cây
90

TẬP SAN PHÁP LUÂN

sồi to lớn. Hạt acorn chính là
nguyên nhân chánh cho sự có
mặt của cây sồi. Lẽ dĩ nhiên
cây sồi ấy muốn lớn lên được,
thì nó cũng phải cần có mưa,
có nắng, có đất, có không khí
v.v… nhưng những yếu tố như
là mưa nắng chỉ là duyên làm
cho cây sồi lớn lên thôi, chứ tự
chúng không phải là nguyên
nhân cho sự có mặt của cây sồi.
Tôi nghĩ, nếu như không có
hạt acorn thì dầu có mưa nắng
thuận hòa đến đâu, dầu đất có
mầu mỡ đến đâu đi nữa, thì cây
sồi cũng vẫn không thể nào có
mặt!
Mà hạnh phúc của chúng ta
cũng giống như cây sồi ấy phải
không bạn! Muốn có hạnh phúc
thì trong ta phải có những hạt
giống hạnh phúc. Ta phải biết
gieo trồng và nuôi dưỡng chúng.
Ta phải là hạnh phúc. Nhưng
nhiều khi chúng ta vô tình quên
đi điều ấy và lại bận rộn chăm
sóc cho những cái chung quanh
mình, như là việc làm tốt, chức
vị cao, sự thành công, chăm lo
cho những dự án lớn... Nhưng
bạn cũng đừng hiểu lầm là tôi
cho rằng những điều ấy không
quan trọng và cần thiết. Tôi chỉ
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muốn nói rằng, chúng là những
thuận duyên cho hạnh phúc của
ta, chứ tự chúng không phải là
những nguyên nhân của hạnh
phúc. Bạn thử nhìn lại đi, tự
riêng mình chúng, hạnh phúc
đâu thể nào phát sinh! Tôi thì
nghĩ, nếu như mình và người
thân thương đang gây gổ nhau,
thì dù ta có đang sống trong một
căn nhà to rộng, hay là đang có
hết tất cả, ta cũng đâu có cảm
thấy gì là hạnh phúc, chỉ muốn
bỏ đi mà thôi. Và khi trong ta
có sự yêu thương, chia sẻ với
mọi người xung quanh thì hoàn
cảnh dù có khó khăn, hay đời
sống có vất vả một chút, ta
cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc,
phải không bạn?
Hãy Có Mặt Với Nhau
Trên con đường tu học, tôi có
kinh nghiệm rằng những hạt
giống hạnh phúc trong ta có thể
được chăm sóc và nuôi dưỡng
bằng những yếu tố rất đơn giản.
Tôi có thể chăm sóc cho hạnh
phúc tôi bằng một hơi thở có
ý thức, bằng những bước chân
chánh niệm, bằng cách tập giữ
một nụ cười hồn nhiên trong
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tâm mình. Nhưng chỉ tiếc là
chúng ta bận rộn quá đi thôi.
Tôi biết ở bên nhà đời sống bon
chen, vất vả, nên đôi khi chúng
ta cũng rất dễ đánh mất sự an
ổn của mình, mà ở bên này thì
chúng tôi cũng không có mấy
gì khá hơn! Mấy tháng trước có
một Sư cô ở bên nhà qua đây
thăm. Sau một thời gian cô có
chia sẻ rằng, xã hội bên đây đời
sống quá đầy đủ, cô không biết
là chúng tôi có những vấn đề gì,
có lo âu gì không, có thiếu thốn
gì không, nhưng cô có nhận xét
là chúng tôi ở đây quá bận rộn,
không có thì giờ. Cô nói rằng,
chúng tôi có nhà lớn nhưng
không bao giờ có mặt ở nhà, có
đầy đủ hết mọi thứ nhưng không
có thì giờ để dùng đến. Chúng
tôi không có thời giờ cho nhau,
cho người thân, không có thời
giờ cho một tách trà, cho một
trang sách, cho một người bạn,
cho một ánh trăng...
Tôi thấy hoàn cảnh vật chất
đầy đủ chưa chắc sẽ giúp chúng
ta được thanh thản và có nhiều
tự do hơn. Có lẽ điều chúng ta
cần làm trước tiên là dừng lại,
tôi thấy nhiều khi nếu như ta
thôi không tìm kiếm nữa thì
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mình lại dễ bắt gặp nó hơn. Có
nhiều lúc tôi khám phá ra rằng
hạnh phúc có mặt ở những gì
rất gần gũi với mình. Nó có
mặt thật tự nhiên, như một tia
nắng mai, như một hạt sương
sớm, như một cánh hoa nhỏ
trên đường, như sự có mặt của
nhau…
Trong khóa tu mùa thu vừa
qua ở Trung Tâm, vào ngày
cuối, các em thiếu nhi đều phải
về sớm. Trong số các em ở lại
chỉ có Duy là nhỏ nhất. Bạn bè
về hết, nó ở lại một mình. Buổi
trưa trên đường đi xuống thiền
đường, chuẩn bị cho buổi lễ kết
thúc khóa tu, tôi thấy Duy ngồi
một mình trên một tảng đá lớn,
nó nhặt những viên sỏi chọi
xuống đường chơi. Tôi đến rủ
Duy đi xuống suối. Biết tôi bận
rộn nó không dám, nhưng tôi
vẫn rủ nó đi xuống con suối nhỏ
nơi mà nó vẫn thường hay đùa
chơi với đám bạn. Nó chỉ cho
tôi tìm những cành cây khô, rồi
chúng tôi leo lên những tảng đá
lớn vói kéo những chùm lá khô
vướng trong các khe đá, đẩy
chúng ra cho trôi theo dòng
nước chảy xuôi. Rồi tôi phụ
với nó hì hục dời những tảng
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đá cho con suối chảy thông
hơn… và những khi tôi trượt
chân nó bật cười vang. Nhìn
Duy đang vui, tôi nghĩ có lẽ nó
với đám bạn không hiểu được
người lớn chúng tôi, vì sao mỗi
lần về đây chúng tôi cứ bận rộn
với hết công việc này đến công
việc khác! Sao chúng tôi không
thể như chúng nó, chạy xuống
con suối mà chơi. Có lẽ chúng
tôi không thấy được hạnh phúc
của con suối nhỏ ấy chăng, có
nước trong mát, có những tảng
đá làm thành những con thác
nhỏ, có tiếng nước reo vang, có
những thân cây ngã bắt ngang
như những chiếc cầu, có những
chiếc lá thu trôi xuôi như những
con thuyền đủ màu sắc... Đứng
nhìn Duy nhảy trên những tảng
đá, tôi chợt thấy được một
thời gian thật trọn vẹn, một
hạnh phúc thật gần gũi và hồn
nhiên.
Khi Ta Ngồi Yên
Ở gần sở tôi làm có một hồ
nước rộng, những lúc trưa
rảnh, tôi thường ra ngồi trên
một chiếc ghế dài bên cạnh bờ
hồ. Có những ngày im gió mặt
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nước phẳng lặng như gương,
phản chiếu rõ bầu trời xanh và
mây trắng lặng yên trôi trên
mặt hồ. Thỉnh thoảng, có một
chiếc lá của tàng cây cạnh bên
rơi xuống, chạm khẽ vào mặt
nước gợn thành một làn sóng
thật nhẹ lan rộng ra xa. Tâm ta
cũng như mặt hồ ấy phải không
bạn? Khi ta ngồi cho thật yên
ta có thể cảm nhận được những
gì đang có mặt, nếu như mặt hồ
đang sóng gió thì có lẽ chiếc lá
ấy sẽ rơi xuống mà không tạo
nên một ảnh hưởng gì hết. Nếu
như trong ta có một sự an tĩnh
thì một hạnh phúc nhỏ cũng có
thể là niềm vui lan rộng, đôi
khi đó chỉ là nụ cười của một
người thân, một buổi sáng mưa,
lời thăm hỏi của một người
bạn, hay ánh trăng bên cửa sổ...
Trong cuộc sống bận rộn với
những lo âu, có biết bao nhiêu
những hạnh phúc đã chạm vào
đời mình mà ta vô tình không
hay và không biết. Trong cuộc
sống, có bao nhiêu những chiếc
lá thu thật đẹp đã rơi trong mơ
bạn nhỉ?
Có những buổi sáng trên
Trung tâm, leo lên đồi tôi nhìn
thấy những áng mây giăng
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ngang phía chân trời, khi bình
minh mới lên, mặt trời đỏ hồng.
Có những đêm tôi ngước lên
thấy bầu trời khuya như một
đáy chậu thủy tinh lấp lánh
ngàn sao vụn vỡ, nhưng dường
như mỗi vì sao đều có một vị trí
và không gian riêng của nó. Tôi
nghĩ, những ngày tu học giúp
tôi tiếp xúc lại được với hạnh
phúc trong những gì ta cho là
đơn sơ và bình thường. Mà thật
ra hạnh phúc ấy đang có mặt
trong ta, vì vậy mà ta đâu cần
phải làm gì nhiều đâu bạn nhỉ!
Tôi nhớ hai câu thơ thiền,
Ta ngồi yên tĩnh lặng,
Mùa xuân đến và lá cỏ reo
vui…
Ta đâu cần làm gì đâu thế mà
mùa Xuân về thì lá vẫn xanh,
hoa vẫn nở, trời vẫn trong,
mây trắng vẫn êm trôi. Ta đâu
cần cố gắng gì đâu, một chiếc
lá vẫn nhẹ nhàng rơi làm đẹp
thêm một mặt hồ yên tĩnh. Có
những hạnh phúc rất đơn sơ.
Có lẽ chúng ta chỉ cần tập ngồi
cho yên, cho thật yên thôi, bạn
nhỉ!■
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Sri Lanka phát sóng kênh truyền
hình vệ tinh Phật giáo đầu tiên
Theo báo Sundaytimes của Sri Lanka, ngày 29 tháng
6 vừa qua, tổng thống Sri Lanka, ông Mahinda
Rajapaksa, chính thức khai trương kênh truyền hình
vệ tinh Phật giáo đầu tiên được phát sóng trên hệ thống
truyền hình vệ tinh Dialog TV tại tu viện Sambodhi.

Tống thống Mahinda Rajapaksa tham dự một nghi lễ trong Lễ hội Poson poya
tại JayasirimahaBodhiya
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Truyền hình vệ tinh có
nhiều tính năng ưu việt hơn
so với các dạng truyền hình
mặt đất, truyền hình cáp, v.v..
như: có thể phủ sóng toàn cầu,
băng thông truy cập rộng, phát
thanh, truyền hình chất lượng
cao, ứng dụng thông tin di
động… Trong lời phát biểu tại
Lễ hội The Poson poya day và
Lễ Khai trương kênh truyền
hình Phật giáo, Tổng thống Sri
Lanka nhấn mạnh, với sự hỗ trợ
của kênh truyền hình này, Sri
Lanka sẽ giới thiệu Thông điệp
của Phật giáo ra khắp thế giới
cũng như giới thiệu những giá
trị thiết thực lời Phật dạy đến
với tuổi trẻ trong nước.
Kênh truyền hình vệ tinh
Phật giáo sẽ được phát sóng
24/24, do Tổ chức The Sambodhi Vihara thực hiện với
sự trợ giúp kỹ thuật của công
ty Dialog Telecom. Ban đầu,
chương trình sẽ phát sóng bằng
tiếng Sinhala (tiếng Sri Lanka)
và tiếng Anh; dần dần sẽ phát
thêm tiếng Tamil, tiếng Pháp và
nhiều ngôn ngữ quốc tế khác.
Chương trình đầu tiên được
phát sóng là Lễ hội The Poson
poya day tại tu viện Sambidhi,
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thủ đô Colombo vào ngày 29
tháng 6. Lễ hội này kỷ niệm
2315 năm, ngày Phật giáo đầu
tiên được truyền đến Sri Lanka.
Nó được tổ chức hằng năm vào
đêm trăng tròn tháng 6 DL.
Ông Mahinda Rajapaksa
nói: “Ngày Poson Poya hơn
2000 năm về trước, Trưởng lão
Mahinda đã mang thông điệp
của Phật giáo đến đất nước
chúng ta. Hôm nay, sử dụng
công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ
chuyển tải bức thông điệp này
đến toàn nhân loại”.
Trưởng lão Mahinda truyền
Phật giáo đầu tiên đến nước
này. Sau kỳ kết tập kinh điển
lần thứ III, với sự hỗ trợ của
vua A-dục, nhiều đoàn truyền
giáo đã lên đường truyền bá
Phật giáo sang các nước Trung
Á và Viễn đông châu Á. Trong
đó, đoàn truyền giáo dưới sự
lãnh đạo của trưởng lão Mahinda, con vua A-dục, đã đem Phật
giáo đến quốc đảo Sri Lanka.
Những ngày đầu tại Sri Lanka,
ngài Mahinda đã tiếp kiến
vua Devanampiya- Tissa. Qua
nhiều cuộc tiếp xúc, vua Devanampiya rất hoan hỷ đón nhận
Phật giáo và hỗ trợ rất nhiều
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trong sứ mệnh hoằng pháp. Sau
đó, Tỳ-kheo-ni Sanghamitta,
con gái vua A-dục, cùng đoàn
truyền giáo Ni bộ cung tống một
nhánh cây Bồ-đề, được chiết từ
cây Bồ-đề gốc và Xá-lợi Phật
đến tặng vua Sri Lanka. Từ đó,
nhị bộ Tăng Ni được thiếp lập
đầu tiên tại Sri Lanka vào thế
kỷ thứ III B.C.
Đoàn truyền giáo đã chuyển
dịch Tam tạng kinh điển Pali
sang tiếng Sinhala và thiết lập
nhiều tu viện lớn để làm trung
tâm truyền bá và nguyên cứu
Phật học. Với sự dấn thân của
những sứ giả Như Lai này và
sự ủng hộ của hoàng triều,
Phật giáo đã nhanh chóng được
truyền bá và đón nhận rộng
rãi.
Dần dần Phật giáo đóng một
vị trí quan trọng trong lãnh vực
văn hóa, xã hội… tại đất nước
này. Sau đó, văn học Phật giáo
Sri Lanka được truyền đến các
nước theo Phật giáo Nam truyền
như Thái Lan, Myanmar, Lào,
Combodia, v.v...
Phật giáo phát triển đều
đặn cho đến khi người Bồ Đào
Nha xâm chiếm quốc đảo này
vào thế kỷ XVI. Chịu chung số
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phận của quốc gia, Phật giáo
đã bị đàn áp. Đến thế kỷ XIX,
Anh quốc kiểm soát Sri Lanka,
nhiều tu sĩ Anh giáo được gởi
đến để truyền đạo. Nhưng đến
năm 1860, cao trào bảo vệ Tôn
giáo dân tộc (Phật giáo) thành
công và phá hủy kế hoạch
“Anh giáo hóa” quốc đảo này
của người Anh.
Từ đó, Phật giáo lớn mạnh
trở lại. Nhiều tu sĩ và cư sĩ lỗi
lạc của Phật giáo Sri Lanka đã
đem Phật giáo đến các nước
châu Á, phương Tây và châu
Phi.
Ngày nay, văn học Phật giáo
Sri Lanka giữ một vai trò quan
trọng cho lãnh vực nghiên cứu
văn học Phật giáo, sử học Phật
giáo cũng như sử học Sri Lanka
và Ấn Độ. Phật giáo là tôn giáo
chính của quốc đảo Sri Lanka,
có tín đồ trên 80% dân số.
● Nguyên Lộc

