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Pháp Lục Hòa
(cha sārāṇiyā dhammā)

• Thích Đức Thắng

Pháp Lục hòa là pháp được đức Đạo sư nói 
ra để dạy cho các đệ tử xuất gia của Ngài 

lấy đó làm nền tảng căn bản cho nếp sống cộng 
đồng Tăng đoàn trong hòa hợp, hòa kính, hạnh 
phúc và an lạc, vì sáu pháp hòa kính này có năng 
lực hóa giải tất cả mọi xung đột giữa cá nhân và 

PHẬT PHÁP CĂN BẢN: Pháp lục hòa ■ Thích Đức Thắng
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cá nhân, giữa cộng đồng tập thể 
này và cộng đồng tập thể khác 
trong cuộc sống chung đụng 
với nhau từ vật chất đến tinh 
thần. Trong cuộc sống, nếu mất 
đi sự hòa khí, và thường xuyên 
xảy ra bất hòa với nhau thì cuộc 
sống của mọi người trở nên địa 
ngục. Sự bất hòa là đầu mối đưa 
đến xung đột đổ vỡ trong cuộc 
sống, là ung nhọt độc cần phải 
được giải phẫu cắt bỏ đi nếu 
chúng ta không muốn đưa đến 
chỗ đổ vỡ chia lìa tan rã. Trong 
một tập thể cộng đồng Tăng lữ, 
nếu muốn duy trì cuộc sống vô 
sự thì trước hết phải vô hiệu 
hóa bản ngã cá nhân qua việc tự 
kính trọng mình và kính trọng 
mọi người chung quanh và phát 
triển lòng từ đối với chính mình 
cùng mọi người. Có như vậy 
mọi sự ái kính mới được phát 
triển và cuộc sống tập thể mới 
mong trở nên an lạc và hạnh 
phúc. Đó là chúng tôi đề cập 
đến ý nghĩa pháp Lục hòa đối 
các hàng Thinh Văn cầu Bồ-đề, 
khi tu tập cần phải ái kính lẫn 
nhau, chứ chưa đề cập đến Lục 
hòa theo ý nghĩa của Đại thừa 
dành riêng cho các hàng Bồ-tát 
đối với chúng sanh trong việc 

lợi tha không điều kiện. Sáu 
pháp hòa kính này, tuy các kinh 
luận nhiều nơi dùng dụng ngữ 
khác nhau hay có vị trí sắp xếp 
cũng không giống nhau, nhưng 
trong ý nghĩa thì đồng. Ở đây, 
chúng tôi đưa ra sáu pháp Lục 
hòa thông thường đối với mọi 
người đã từng đọc qua, đã từng 
học và đã từng thọ trì để chúng 
ta dễ tiếp nhận hơn. Theo Tổ 
đình sự uyển thì sáu pháp Lục 
hòa là:

1. Thân hòa cộng trụ, là trên 
phương diện sinh hoạt hằng 
ngày trong một tổ chức, chúng 
ta cùng sống chung trong một 
tập thể, thường nên chiếu cố 
giúp đỡ lẫn nhau.

2. Khẩu hòa vô tránh, đứng 
trên phương diện giao tiếp chỉ 
bảo qua ngôn ngữ lời nói lẫn 
nhau, luôn luôn thể hiện tinh 
thần khuyến khích khuyên bảo 
cùng nhau làm thiện, dứt trừ 
làm ác.

3. Ý hòa đồng sự, là đứng 
trên phương diện tư tưởng, lúc 
nào cũng tôn trọng và ái kính ý 
kiến người khác, nếu tư tưởng ý 
kiến đó là đúng, còn nếu không 
thì hãy cùng nhau bàn bạc cho 
ra lẽ và vui vẻ chấp nhận.
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4. Giới hòa đồng tu, là chúng 
ta cùng sống chung trong một 
tập thể, lúc nào chúng ta cũng 
nên tuân thủ cùng nhau tu tập 
theo giới luật chung đã được 
đặt ra.

5. Kiến hòa đồng giải, là 
kiến giải có được về chân lý, 
hay lý đạo đã thông xin chia sẻ 
cùng mọi người, cùng nhau tu 
tập.

6. Lợi hòa đồng quân, là tất 
cả mọi thứ của cải vật chất có 
được từ sự hỷ cúng của các thí 
chủ được chia đều cùng nhau 
một cách bình đẳng một cách 
hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng 
trong đồng đẳng.

Đó là sáu pháp hòa kính 
thông dụng mà chúng ta thường 
nghe thấy hay thọ trì. Nhưng 
nếu sáu pháp hòa kính này mà 
theo các văn bản của các kinh 
luận khác thì chúng ta thấy có 
sự sai khác về cách dụng ngữ 
cũng như cách sắp thứ tự của 
sáu pháp, trong mỗi bản văn 
mỗi khác nhau. Có lẽ đây là do 
sự san định sau này trong những 
kỳ kiết tập kinh điển theo sự 
phát triển của từng bộ phái để 
phù hợp với quan điểm của họ 
mà thôi. Rất mừng là tuy khác 

nhau trên mặt hình thức và vị 
trí sắp xếp, nhưng trong các 
văn bản khác nhau này về nội 
dung thì không thay đổi; nếu 
chúng có thay đổi đi chăng nữa 
thì nội dung đó cũng chỉ khác 
nhau tùy thuộc vào các thuộc 
tính hình thành theo từng căn 
cơ của hành giả mà thôi. 

Vì vậy cho nên, ở đây, chúng 
tôi sẽ trình bày một số ít văn 
bản trong nhiều văn bản đại 
diện cho các trào lưu phát triển 
từ nguyên thỉ cho đến các bộ 
phái sau này và trong hiện tại 
chỉ còn đại diện hai bộ phái duy 
nhất là Tiểu thừa và Đại thừa 
qua các bản kinh luận sau đây.

Sáu pháp hòa kính đầu tiên 
được đức Đạo sư nói ra qua tiêu 
đề là Lục trọng pháp trong kinh 
Trung A-hàm, 22, được đức 
Đạo sư đem ra dạy cho Tôn giả 
A-nan và Sa-di Châu-na nhân 
hai người đến để trình lên chỗ 
thấy nghe của Sa-di Châu-na 
về trường hợp thầy trò Ni-kiền 
Thân Tử, sau khi ông ta mất đi 
và những cảnh tượng đau lòng 
giữa các đệ tử của ông xảy ra. 
Sự phân hóa phát xuất từ những 
bản ngã cá nhân được bùng nổ 
từ sự ẩn nhẫn dưới sự bao trùm 



6 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ PHẬT PHÁP CĂN BẢN

khép kín của sư phụ họ, những 
bản ngã cá thể được bùng vỡ ra 
từ những ức chế tâm lý đã từng 
được họ cưu mang thể hiện qua 
những hành động chống báng 
nhau, không ai nghe ai! Ai cũng 
cho mình là nhất, sự ái kính lẫn 
nhau không còn nữa. Họ tranh 
đấu, kiện tụng, cột trói nhau, 
thù nghịch nhau, tranh luận với 
nhau rằng, “Ta biết pháp này, 
ngươi không biết. Ngươi biết 
pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta 
nói tề chỉnh, còn ngươi không 
tề chỉnh. Ta nói phù hợp, còn 
ngươi không phù hợp. Điều 
đáng nói trước, ngươi nói sau; 
điều đáng nói sau ngươi lại nói 
trước. Ta hơn, còn ngươi không 
bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi 
không thể trả lời được. Ta đã 
chế phục ngươi, ngươi còn hỏi 
nữa. Nếu ngươi động thủ, ta 
sẽ cột trói ngươi lại.” Họ kiêu 
mạn và thách đố lẫn nhau. Ai 
cũng chỉ mong mình nói hơn, 
mà không có người nào để 
khiển trách. Những người bạch 
y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân 
Tử, thấy những cảnh tượng như 
vậy, họ đều chán nản và lảng 
xa các đệ tử của Ni-kiền Thân 
Tử này. Vì những điều các đệ 

tử của Thầy họ nói ra đều là 
ác pháp luật, không phải là 
pháp giải thoát, không đưa đến 
Chánh giác, cũng không phải 
là lời dạy của đấng Thiện Thệ. 
Nó là sự băng hoại, không thể 
đứng vững, không nơi nương 
tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc Thầy 
mà họ tôn sùng không phải là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác.

Lúc bấy giờ, Sa-di Châu-na 
đã qua ba tháng an cư mùa mưa, 
sửa vá lại y áo, mang y cất bát 
đến thôn Xá-di, rồi qua phía 
bắc thôn Xá-di, đến rừng Thi-
nhiếp-hòa. Sa-di Châu-na cùng 
với Tôn giả A-nan đi đến chỗ 
Thế Tôn. Sau khi đến nơi, đảnh 
lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua 
một bên. Sa-di Châu-na đem 
việc này trình lên đức Đạo sư.

Đức Đạo sư nhân cơ hội này 
dạy cho các học trò của Người 
về bảy phương pháp đình chỉ 
mọi sự tranh cãi và pháp lục 
hòa, vì muốn học trò của Ngài 
luôn luôn phải sống trong vô 
sự, thể hiện qua sự ái kính lẫn 
nhau trong cuộc sống nên Đức 
Đạo Sư dạy về sáu pháp hòa 
kính như trong Trung A-hàm 
52, kinh 196 Châu-na (T1n26, 
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tr. 755b21) như sau: 
“Này A-nan! Nay ta nói cho 

ngươi sáu pháp ủy lao, hãy 
lắng nghe kỹ, hãy khéo suy 
nghĩ kỹ.”

Tôn giả A Nan bạch rằng: 
“Kính vâng, con xin vâng 

lời lắng nghe.” 
Phật nói:
“Thế nào là sáu? Thân 

nghiệp từ hòa hướng đến các vị 
đồng phạm hạnh, pháp ấy gọi 
là pháp ủy lao. Đó là pháp khả 
ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
tương thân, khiến cho tương 
kính, khiến cho tương trợ, 
khiến cho cung kính, khiến cho 
tu tập, khiến cho đoàn kết, tác 
thành Sa-môn, tác thành nhất 
tâm, được sự tinh cần, chứng 
đắc Niết-bàn.

“Khẩu nghiệp nói năng từ 
hòa, ý nghiệp từ hòa, cũng vậy. 

“Có lợi lộc nào đúng pháp 
mà nhận được, cho đến miếng 
cơm ở chính trong bình bát 
của mình, với phần lợi như 
vậy, mang chia sẻ cho các vị 
đồng phạm hạnh, pháp đó gọi 
là pháp ủy lao, là pháp khả ái, 
pháp khả lạc, khiến cho tương 
thân, khiến cho tương kính, 
khiến cho tương trợ, khiến cho 

cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho đoàn kết, tác thành 
Sa-môn, tác thành nhất tâm, 
được sự tinh cần, chứng đắc 
Niết-bàn.

“Nếu có giới nào không 
bị sứt mẻ, không bị hư thủng, 
không bị dơ, không bị đen, 
vững vàng như mặt đất, được 
Thánh khen ngợi, đầy đủ khéo 
thọ trì. Với giới phần như vậy, 
cùng chia sẻ với các vị đồng 
phạm hạnh, pháp đó là pháp 
ủy lao, là pháp khả ái, là pháp 
khả lạc, khiến cho tương thân, 
khiến cho tương kính, khiến cho 
tương trợ, khiến cho cung kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho 
đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác 
thành nhất tâm, được sự tinh 
cần, chứng đắc Niết-bàn.  

“Nếu có kiến giải của Thánh 
có sự xuất yếu, được thông suốt 
bằng tuệ kiến, đưa đến sự chân 
chánh diệt khổ, với kiến phần 
như vậy, cùng chia sẻ với các 
vị đồng phạm hạnh, pháp đó là 
pháp ủy lao, là pháp khả ái, là 
pháp khả lạc, khiến cho tương 
thân, khiến cho tương kính, 
khiến cho tương trợ, khiến cho 
cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho đoàn kết, tác thành 
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Sa-môn, tác thành nhất tâm, 
được sự tinh cần, chứng đắc 
Niết-bàn.

“Này A-nan, Ta vừa nói sáu 
pháp ủy lao, vì vậy mà Ta giảng 
giải. Này A-nan, nếu các ngươi 
đối với sáu gốc rễ của tránh sự 
mà đoạn tuyệt hoàn toàn, và 
với bảy pháp đình chỉ tránh sự, 
khi trong Tăng chúng khởi lên 
tránh sự, thì chấm dứt bằng luật 
đình chỉ tránh sự như quăng bỏ 
giẻ rách, rồi lại thực hành sáu 
pháp ủy lao ấy, thì này A-nan, 
như vậy sau khi Ta khuất bóng, 
các con sống cộng đồng hòa 
hợp hoan hỷ không tranh chấp, 
cùng đồng nhất trong một tâm, 
cùng đồng nhất trong một giáo 
pháp, hòa hợp như nước với 
sữa, sống an lạc như lúc Ta còn 
tại thế.”

Qua đoạn kinh mà đức Đạo 
sư đã dạy cho Tôn giả A-nan, 
về mặt hình thức tuy dụng ngữ 
có những sai khác và cách sắp 
xếp vị trí cũng không có sự 
đồng bộ nhất trí như Sáu pháp 
hòa kính trong Tổ đình sự uyển, 
nhưng về mặt nội dung ý nghĩa 
thì không khác. Tuy những 
dụng ngữ trong mỗi văn bản có 
sự khác nhau, nhưng cuối cùng 

cũng đưa đến sự hòa kính tôn 
trọng lẫn nhau trong một nếp 
sống tập thể không thiếu lòng 
từ cho việc lợi tha về mọi mặt 
trong cuộc sống: Đó là pháp khả 
ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
mọi người tương thân với nhau, 
khiến cho mọi người tương 
kính với nhau, khiến cho mọi 
người cùng tương trợ với nhau 
qua cuộc sống, khiến cho mọi 
sự tu tập tinh tấn hơn, khiến cho 
cuộc sống nội bộ cùng chung 
một tập thể có sự đoàn kết thân 
ái hơn, cũng là nhân đưa đến sự 
tác thành cuộc sống Phạm hạnh 
của một Sa-môn, đưa đến nhất 
tâm và tinh cần thật sự cho việc 
hành giả chứng đắc Niết-bàn. 
Qua sáu pháp hòa kính, mỗi 
một pháp tự có giá trị cho tự 
thân chúng tùy theo từng thuộc 
tính một, nếu hành giả theo đó 
mà thực hành đúng như lời đức 
Đạo Sư đã dạy thì việc chứng 
đắc Niết-bàn trước sau gì cũng 
sẽ đạt được.

(còn tiếp)
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nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
chỉ riêng vườn em thôi
chim tha mùa Xuân tới
Dệt áo lá xanh phơi.

nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
Miễn bên ấy cõi người
Đêm rằm trăng sám hối
Rỗng lặng bóng am côi.

nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
Miễn em ngậm hoa cười
Vào phố chiều rũ rượi
nở chút nắng mai vui.

nở chút nắng mai vui
Tôi về đâu cũng được
Vẫn là bóng am côi
Một tờ Kinh sám hối
Thả giữa trái tim đời.

Và, em thôi khóc nhé!
Yêu lấy vô thường tôi.

Hát Cho Mùa Mới

PháP hiền

● Pháp Hiền



10 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ CHUYÊN ĐỀ

Vấn đề giáo dục thanh thiếu niên Phật tử, tức tuổi trẻ Phật giáo 
Việt Nam (PGVN) ở hải ngoại, cũng giống như vấn đề giáo 

dục tuổi trẻ Phật giáo ở trong nước trong xu hướng “toàn cầu hóa” 
thật ra không phải là vấn đề mới được đặt ra, mà là một vấn đề thời 
sự cách đây hơn 30 năm khi Gia đình Phật tử Việt Nam (GĐPT) 
có mặt tại Hoa kỳ và tại các nước Tây phương như Canada, Pháp, 
Đức, Thụy Sĩ, Úc-đại-lợi, v.v... mặc dù tuổi trẻ PGVN trong nước 
có hơi khác với tuổi trẻ PGVN ở hải ngoại một chút.

Những người huynh trưởng trẻ của GĐPT ở hải ngoại, vào độ 
tuổi 40 hôm nay chính là những người đã xa quê hương từ khi 9, 
10 tuổi hay lớn hơn một chút. Bản thân các huynh trưởng ấy có 
người còn chưa được học về lịch sử nước Việt Nam từ thời Hồng 

 TOÀn cẦU hÓA
GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN PHẬT TỬ TRONG XU HƯỚNG

● TâM Minh

CHUYÊN ĐỀ: Giáo dục thanh thiếu niên Phật tử trong xu hướng toàn cầu 
hóa ■ Tâm Minh
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Bàng, chưa biết được rõ ràng 
về các vị vua thời Đinh, Lê, Lý, 
Trần, các vua nhà Nguyễn, về 
anh hùng Nguyễn Huệ, về lịch 
sử nước nhà giai đoạn 54-75, cả 
về những giai đoạn lịch sử sáng 
ngời của dân tộc khi Phật giáo 
là quốc giáo, v.v... nói gì đến 
giáo dục văn học sử Việt Nam 
hay giáo dục Phật giáo! Vì vậy, 
chương trình tu học của GĐPT 
từ đó đến nay ngoài những môn 
học như Phật pháp, hoạt động 
thanh niên, văn nghệ - giống 
hệt những môn học truyền 
thống của GĐPT từ khi còn ở 
trong nước - còn có thêm môn 
tiếng Việt (Việt ngữ) bao gồm 
lịch sử, địa lý, văn học sử, v.v... 
để các em biết được cội nguồn 
của ông bà tổ tiên mình, cảnh 
đẹp của giang sơn gấm vóc, 
v.v... và những nét đẹp truyền 
thống của dân tộc mình. 

Tuổi trẻ Việt Nam nói chung 
thích học hỏi cái mới, dễ hội 
nhập với cái mới, nhưng cũng dễ 
hư hỏng vì chạy theo những cái 
mới sai trái, quá khích, phóng 
đãng, v.v... Vì vậy, tuổi trẻ Việt 
Nam ở hải ngoại có nhiều em 
rất xuất sắc, rất giỏi, rất thành 
công, nổi tiếng, giữ những 

chức vụ quan trọng trong chính 
phủ, đã trở thành những nhà 
văn, nhà khoa học, nhà chính 
trị, v.v… làm rạng rỡ gia đình, 
dân tộc mình; nhưng hư hỏng, 
tham gia băng đảng, làm những 
việc phi pháp làm hại thanh 
danh người Việt trên đất người 
cũng không phải là không có! 
Song song với hải ngoại, trong 
nước cũng vậy, có những người 
trẻ rất giỏi, rất anh hùng nhưng 
cũng có những người rất hư 
hỏng. Sự thật có phải vì người 
Việt ở hải ngoại “choáng ngợp” 
trước tiện nghi vật chất hay 
người trẻ trong nước choáng 
ngợp trước sự xa hoa, văn minh 
khi Việt Nam vừa mở cửa theo 
“xu hướng toàn cầu hóa” mà 
quên đi những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc nói chung, của 
tinh thần giáo dục Phật giáo 
nói riêng hay không? Xin thưa, 
không hẳn là như thế! 

Nói đến những giá trị truyền 
thống của văn hóa Phật giáo 
tức là nói đến những giá trị 
truyền thống của văn hóa Việt 
Nam, vì Phật giáo khi được 
du nhập vào một đất nước nào 
thì tự nhiên hội nhập ngay vào 
nền văn hóa và truyền thống 
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của nước ấy. Ví dụ, thử so sánh 
Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo 
Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam, 
chúng ta thấy rất rõ những điểm 
tương đồng và dị biệt. Vì Phật 
giáo ở mỗi nước mang một sắc 
thái riêng, nhưng lại có chung 
một lý tưởng giác ngộ và giải 
thoát, nên qua đó, người ta có 
thể phân biệt ngay, đó là Phật 
giáo chứ không phải Cao Đài 
hay Thiên Chúa giáo… Tương 
tự như vậy, GĐPT tại Hoa Kỳ 
cũng mang nét đặc thù riêng, 
khác với GĐPT ở Pháp, ở Úc, 
và cũng khác với GĐPT ở trong 
nước, mặc dù huy hiệu hoa 
sen trắng và trang phục giống 
nhau! Và tất nhiên, không ai có 
thể nhầm lẫn rằng đây là những 
tổ chức khác nhau được. Sự 
tương quan giữa những giá trị 
của văn hóa Phật giáo với các 
giá trị truyền thống văn hóa của 
dân tộc cũng như thế.

Những phẩm hạnh cao đẹp 
của một mẫu người lý tưởng 
như lòng từ bi, đức nhẫn nhục, 
tâm hiếu hạnh, tinh thần hy 
sinh và phụng sự tha nhân, 
v.v… mà kinh điển Phật giáo 
thường giảng dạy luôn được đề 
cao trong nền luân lý Việt Nam, 

thông qua những bài ca dao, 
những câu tục ngữ phổ biến 
rộng rãi trong dân gian. Không 
hiếm gì những lời ca dao, tục 
ngữ chứa đựng nội dung luân lý 
hay Phật pháp về tinh thần hiếu 
đạo như: 

Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. 
hay: 
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa 
Về đức nhu hòa: 
Một sự nhịn bằng chín sự lành 
Về lòng vị tha:
Dẫu xây chín bậc phù-đồ
Sao bằng làm phước cứu 

cho một người. 
v.v... 
Đó là vì đạo Phật đã đi sâu 

vào lòng dân chúng Việt Nam 
đến nỗi có nhiều phong tục, tập 
quán không còn phân biệt được 
đâu là Phật pháp hay là nền 
luân lý Á Đông, thậm chí, có 
nhiều người còn nhầm lẫn Nho 
giáo với Phật giáo và Phật giáo 
với Lão giáo nữa.

Vậy, chúng ta hãy đi sâu 
vào xem xét một cách cụ thể, 
khi thanh thiếu niên Việt Nam 
tiếp xúc với nền văn minh văn 
hóa Âu Tây, họ đã tiêm nhiễm 
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những điều xấu tốt gì và đã 
đánh mất đi những truyền thống 
tốt đẹp nào.

Về hình thức, thời trang 
(model) được xâm nhập trước 
nhất và mạnh mẽ nhất. Sau 
khi Việt Nam “mở cửa”, nhiều 
thanh niên nam nữ Việt nam đã 
“học đòi” cách ăn mặc hở hang, 
lố lăng của những “hippies” 
nước ngoài, thậm chí đi vào 
những nơi tôn nghiêm như 
chùa, đền thờ… mà cũng có thể 
mặc những “mini jupe” báo hại 
quý Thầy, quý Sư cô phải “cho 
mượn” áo tràng để vào chánh 
điện lạy Phật! Điều rất đáng 
ngạc nhiên là ngay sau năm 
1975, tà áo dài được coi như là 
“tiểu tư sản”, nữ giáo viên miền 
Nam đi dạy vẫn còn mặc áo dài 
là bị phê bình nặng nề. Nhưng 
sau năm 94, 95 thì sao? Tất cả 
nữ giáo viên và nữ sinh của các 
trường đã được mặc áo dài lại. 
Như vậy đủ thấy những truyền 
thống tốt đẹp tuy có thể bị bài 
bác, xuyên tạc bởi những phần 
tử cực đoan ở một giai đoạn 
nào đó, nhưng rồi sẽ được phục 
hồi và tồn tại với thời gian, 
ngược lại những gì kịch cỡm, 
nhố nhăng, trước sau gì cũng bị 

đào thải!
Về tinh thần, những cái 

“mới” cũng có khác trong nếp 
sống, trong các mối quan hệ 
giữa cha mẹ con cái, thầy trò, 
vợ chồng… Chúng ta có thể 
nhận ra từ kinh nghiệm thực 
tế của bản thân và của các em 
đoàn sinh thanh, thiếu, oanh 
vũ của chúng ta trong các mối 
quan hệ bình thường đó.

Quan hệ giữa cha mẹ và con 
cái thì theo phong tục tập quán 
Việt Nam nói chung, trong giáo 
dục Phật giáo nói riêng, con cái 
có hiếu với cha mẹ, kính trọng 
cha mẹ, vâng lời cha mẹ hơn 
là theo văn hóa phương Tây. 
Con cái người Việt Nam sống 
với cha mẹ ít nhất là đến khi 
có gia đình riêng mới độc lập, 
tách ra khỏi đại gia đình. Còn ở 
các nước phương Tây, con cái 
trên 18 tuổi không phân biệt 
nam nữ, thường “thoát ly gia 
đình” sống độc lập với cha mẹ. 
Điều này có cái hay cũng có 
cái không hay. Nếu con cái cứ 
sống bám vào cha mẹ thì cũng 
mất đi ý chí tự lập. Tuy nhiên 
phải công nhận trong gia đình 
Việt Nam theo truyền thống Á 
Đông, nếp sống chung theo chế 
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độ đại gia đình thì anh chị em 
gắn bó nhau hơn.

Còn đối với cha mẹ già yếu, 
nếu theo truyền thống PGVN 
thì con cái vẫn phụng dưỡng 
cha mẹ, nhưng những gia đình 
theo văn minh Âu Mỹ thì gởi 
cha mẹ vào nhà dưỡng lão, để 
có tự do cho tiểu gia đình của 
mình, thỉnh thoảng mới vào 
thăm viếng, mặc dù cách này 
tốn kém hơn rất nhiều nhưng 
họ vẫn chọn.

Nói gần hơn, các em ở độ 
tuổi oanh vũ của chúng ta, rất 
giống với người bản xứ, đối với 
cha mẹ thì xem như bạn bè, có 
em không biết đi thưa về trình 
hay chào hỏi bạn bè của ba má. 
Tất nhiên ở GĐPT, chúng ta 
có dạy các em rất kỹ về những 
điều này; chúng ta dạy cho các 
em hiếu thảo với cha mẹ, chọn 
ngày truyền thống của oanh 
vũ GĐPT là Ngày Hiếu, tức là 
ngày Lễ Vu Lan. Ngay từ tuổi 
ấu thơ, chúng ta đã dạy các em 
thực hành hạnh hiếu và phát 
huy tình gia đình, tình thương 
yêu ông bà, cha mẹ và anh chị 
em. Hằng năm, chúng ta đã tổ 
chức Ngày Mẹ với lễ bông hồng 
cài áo rất trọng thể, mời phụ 

huynh các em đến và các em 
trao tận tay ba mẹ mình những 
món quà tự tay mình làm với 
những lời nói lên lòng biết ơn 
của cha mẹ… Những điều này 
làm cho các bậc cha mẹ rất cảm 
động, đặc biệt là những phụ 
huynh người Mỹ (có những em 
oanh vũ có cha hay mẹ là ngưòi 
Mỹ hay Pháp) đánh giá rất cao 
ngày lễ này… Họ bảo rằng, 
chưa từng thấy như vậy trong 
các đoàn thể thanh niên khác. 

Ngoài ra, trong các gia đình 
theo truyền thống Việt Nam, 
sự giao thiệp của con cái cũng 
được cha mẹ quan tâm hơn nên 
tuy không đến nỗi còn có quan 
niệm “nam nữ thọ thọ bất thân”, 
nhưng sự giao du giữa bạn trai 
bạn gái đều phải có sự kiểm soát 
và hạn chế của cha mẹ, không 
để các em quá tự do phóng túng 
như ở những gia đình giáo dục 
con cái theo “kiểu Mỹ” để rồi 
các em không may bị vướng 
vào những quan hệ xấu hay gia 
nhập các băng đảng mà không 
biết. Hiện tượng này không chỉ 
ở hải ngoại mà cả ở trong nước 
cũng có. Chúng ta dùng chữ 
“theo kiểu Mỹ” cho dễ hiểu, 
chứ sự thật, nhiều gia đình 
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người Mỹ rất bảo thủ, rất “xưa” 
vẫn rất quan tâm theo dõi sự 
quan hệ bạn bè của con cái họ 
không khác gì người Việt Nam 
chúng ta, để tránh những phiền 
phức lớn do hậu quả việc quan 
hệ nam nữ không chân chính.

Về mối quan hệ thầy trò ở 
Mỹ và Việt Nam, nhất là Việt 
Nam trước 1975, thì thật là hoàn 
toàn khác biệt. Ở hải ngoại, với 
những đất nước có nền tự do 
dân chủ lâu đời, nền giáo dục 
của họ không khắt khe như 
quan điểm “quân sư phụ” của 
nước ta ngày xưa ; quan hệ thầy 
trò không khác quan hệ bạn bè 
là mấy! và người học trò ở đây 
gần như không có dịp nào để 
bày tỏ lòng biết ơn của mình 

đến thầy cô giáo. Có người học 
xong là quên tên thầy cô ngay! 
Ở Việt Nam, sau 1975 hằng 
năm có “Ngày thầy cô giáo” là 
ngày 20/11; vài người cho rằng 
một năm mà chỉ có một ngày 
để quan tâm đến thầy cô giáo, 
đi mua hoa, mua quà tặng thầy 
cô, những ngày khác không 
bao giờ nhớ để làm tốt quan 
hệ thầy trò, e là quá ít chăng? 
Xin thưa “có còn hơn không”! 
Trước năm 1975 tuy không có 
“Ngày thầy cô giáo” nhưng tình 
cảm thầy trò rất đậm đà. Thầy 
không tố cáo trò, trò không tố 
cáo thầy mà thầy luôn coi học 
trò là “đàn em thân yêu” còn 
trò coi thầy như cha mẹ, như 
huynh trưởng. Không chỉ học 
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sinh mà phụ huynh học sinh 
cũng quí thầy cô giáo của con 
mình nữa. Sau năm 1975, ngay 
trên đất nước Việt Nam cũng có 
chuyện học trò đánh thầy hay 
cầm dao rượt thầy chạy… Các 
bạn biết không? Phải chăng đó 
là ảnh hưởng của nhiều nền văn 
minh Âu Mỹ đang du nhập vào 
Việt Nam? Xin thưa, không 
phải như vậy. Những trường 
hợp này ở đâu cũng có thể xảy 
ra, đặc biệt là do cái tâm quá 
hung hăng, quá nóng nảy, đầy 
sân hận… chứ không hẳn là do 
một nền giáo dục sai lầm. Ở Mỹ 
cách đây không lâu, đã có lần 
một em bé học sinh đem súng 
đến trường bắn thầy cô giáo và 
các bạn, chết hết hơn cả chục 
người.

Ngoài ra, ở Âu Tây người 
ta coi trọng đứa trẻ hơn ở Việt 
Nam mình nhiều. Những gì một 
đứa trẻ, một học sinh nói, trước 
hết được coi là sự thật cho nên 
có nhiều thầy cô giáo cũng như 
cha mẹ bị học trò hay con cái 
tố cáo là “quấy nhiễu” (harash) 
nó, họ có thể bị đưa ra tòa xét 
xử, thậm chí có thể bị ở tù nếu 
sau khi điều tra đó là sự thật! 
Người ta dạy cho đứa trẻ biết 

rất nhiều cách để thông tin với 
bên ngoài, học thuộc nhiều số 
phone để khi hữu sự phải dùng 
đến. Cách giáo dục này cũng có 
cái hay là đứa trẻ ở đây khôn 
lanh hơn trẻ em ở Việt Nam 
nhưng có cái dở là nếu cha 
mẹ hay thầy cô giáo làm “mất 
lòng” nó, nó sẽ đưa họ ra “pháp 
luật” mà không hiểu hết những 
hậu quả tai hại do nó gây ra cho 
những người thân của mình.

Như vậy, bất cứ một nền 
giáo dục nào, cho dù được gọi 
là nền giáo dục toàn diện, cũng 
vẫn có hai tác dụng tích cực và 
tiêu cực, đó là vì còn tùy theo 
tính tình, hoàn cảnh… của đối 
tượng được giáo dục nữa.

Lứa tuổi ngành thanh là lứa 
tuổi đang đứng trước ngưỡng 
cửa hôn nhân nên chúng ta đã 
tổ chức những buổi hội thảo 
về “hạnh phúc gia đình” hay 
về “hôn nhân dị giáo” v.v... 
cho các em ngành thanh và các 
huynh trưởng trẻ tham dự. Đó 
là những vấn đề mà những bậc 
cha mẹ, những người huynh 
trưởng cần phải bồi dưỡng cho 
các em của mình vì gia đình 
chính là nền tảng của xã hội, của 
cộng đồng, của tổ chức. Chúng 
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ta phải thấy rằng ở những đất 
nước tự do, con người được tự 
do luyến ái, nam nữ bình đẳng, 
người ta có quyền kết hôn, ly 
hôn, v.v... bất cứ lúc nào, ở đâu 
tùy thích. Có những cặp thanh 
niên vừa kết hôn tháng trước 
tháng sau ly hôn cũng chẳng 
sao, luật pháp vẫn tôn trọng ý 
kiến của họ miễn là có sự đồng 
ý của đôi bên. Điều này có thể là 
hay chứ không phải dở, vì cuộc 
sống đôi lứa có hạnh phúc mới 
duy trì hôn nhân nếu không thì 
chỉ là “địa ngục” thôi. Có phải 
không các bạn? 

Tuy nhiên cũng còn tùy theo 
quan niệm của mỗi người, điều 
quan trọng là chúng ta phải dạy 
các em rằng nên thận trọng tối 
đa trước khi quyết định kết hôn, 
rằng trong truyền thống Á Đông 
và theo tinh thần Phật giáo, 
hôn nhân không phải trò đùa, 
không phải là chuyện riêng của 
hai người, mà là chuyện chung 
của hai họ, không phải tự ý hai 
người muốn kết là kết, muốn 
ly là ly! Bởi vậy, hôn nhân của 
một cặp thanh niên nam nữ Việt 
Nam không chỉ đơn thuần đưa 
nhau đến tòa án ký tên là xong, 
mà còn phải cáo tổ tiên, phải 

trình diện hai bên cha mẹ, họ 
hàng bà con và bạn bè… nữa!

Riêng với người huynh 
trưởng GĐPT chúng ta lại càng 
phải thận trọng hơn vì nhất cử 
nhất động của chúng ta đều được 
đàn em âm thầm chú ý quan sát, 
thậm chí còn để noi gương hay 
ngưỡng mộ, hay thất vọng… 
nữa. Cho nên, chúng ta càng 
không thể tùy tiện hay xem đó 
là vấn đề riêng tư của chúng ta, 
không liên quan gì đến ai được! 
Đó là chưa nói con cái của hai 
người có thể sẽ trở thành những 
chim non, những oanh vũ của 
GĐPT sau này!

Về hôn nhân dị giáo thì đây 
là những “trường thiên tiểu 
thuyết”. Trong GĐPT đã có 
nhiều trường hợp như vậy, kết 
quả hay có, dở cũng có. Chúng 
ta đã tham dự bao nhiêu cuộc 
hội thảo về vấn đề này rồi mà 
đến nay vẫn chưa có “đáp số” 
thỏa đáng!!! Đây quả là vấn 
đề của duyên nợ, của nghiệp 
báo lành hay dữ của nhiều đời 
nhiều kiếp chứ đâu phải hoàn 
toàn do chúng ta chủ động đâu! 
Phải chăng vì thế mà người ta 
thường nói: “Con là nợ, vợ là 
oan gia, chồng là nghiệp báo”! 
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Cho nên, dù sống trên một xứ 
sở theo “chủ nghĩa cá nhân”, 
chúng ta vẫn phải giáo dục con 
em chúng ta và tự nhắc nhở 
mình, phải giữ gìn truyền thống 
tốt đẹp về quan hệ vợ chồng, đó 
là thủy chung, nhẫn nhục, hiểu 
biết và thương yêu. 

Về những mối quan hệ bạn 
bè, bà con và quan hệ giữa 
chủ nhân và công nhân, v.v… 
chúng ta có thể bàn chung vào 
một mục nhưng không phải là 
không quan trọng vì nó cũng 
ảnh hưởng lên đời sống hằng 
ngày của chúng ta không ít. 
Thời đại “mở cửa” không chỉ 
đất nước mở cửa, con người 
cũng “cởi mở” hơn xưa, nhất là 
những người luôn muốn “chạy 
theo cái mới”. 

Về bạn bè, Ca dao, Tục ngữ 
ta có câu “thói thường gần mực 
thì đen, anh em bạn hữu phải 
nên chọn người” nên phải dạy 
các em chọn bạn tốt đừng chọn 
những người bạn có vẻ “sành 
đời” hơn mình, “văn minh” 
hơn mình… vì chính họ có thể 
đưa mình vào con đường xấu 
như uống rượu, cờ bạc, ma túy 
v.v... Thật ra ban đầu đâu có ai 
biết người bạn thân của mình là 

“xấu” đâu! Đó là chưa nói nếu 
ai cũng đòi chọn bạn tốt hết thì 
những người xấu bị xa lánh, 
không có bạn bè hay sao? Đức 
Phật cũng dạy phải quan tâm 
bạn bè, phải để ý đến ưu điểm 
của họ vì không có ai hoàn 
toàn xấu. Tuy nhiên, chúng ta 
phải tự lượng sức mình, nếu 
chúng ta có khả năng chuyển 
hóa được người bạn của mình 
thì tốt, nếu thấy không những 
không chuyển hóa được mà 
còn bị bạn lôi kéo vào những 
tật xấu thì phải tránh xa! 

Đối với các em Oanh vũ thì 
nhẹ nhàng hơn vì thế giới các 
em là thế giới tuổi thơ, hầu hết 
các em đều trong sáng nhưng 
với các em ngành Thiếu thì rất 
nghiêm trọng. Tuổi teenagers 
rất là kinh khủng (terrible 
teenagers) đối với các bậc phụ 
huynh. Có nhiều em rất ngoan 
ở lớp 7 lớp 8 nhưng lên lớp 9 
tự nhiên thay đổi, quay một 
góc 180 độ, không còn thích 
thú với nhà trường, với sách vở 
nữa mà học đòi những thói hư 
tật xấu, giao du với bạn bè “bụi 
đời”, đi sớm về khuya… cha 
mẹ không kiểm soát nổi! Phần 
đông đó là trường hợp con nhà 
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giàu, còn con nhà nghèo, phải 
vừa học vừa đi làm kiếm tiền 
ăn học làm sao có thì giờ mà 
đi hoang. Ở Việt Nam cũng 
vậy mà ở hải ngoại cũng vậy, 
hiện tượng “chạy theo cái mới” 
sống buông thả, bỏ học, bỏ nhà 
đi rong, dính vào xì ke, ma túy 
hay băng đảng… hầu hết đều rơi 
vào con nhà giàu hay con nhà 
không giàu nhưng được cha mẹ 
quá nuông chiều, muốn gì được 
nấy mới sinh ra cái họa này. Vì 
vậy, việc quan trọng của người 
Huynh trưởng chúng ta là quan 
tâm đến các em nhiều và khi 
thấy có hiện tượng “bạn xấu” 
nên thông báo cho phụ huynh 
biết bởi vì chúng ta chỉ gặp các 
em trong ngày Chủ nhật, làm 
sao theo dõi, kiểm soát các em 
như gia đình các em được. Nói 
cho chính xác, việc chọn bạn 
bừa bãi không phải do thời thế 
hay xã hội tạo ra mà do chính 
bản thân mỗi người, hoàn cảnh 
xã hội chỉ là những tác động 
phụ mà thôi. Đối với lứa tuổi 
thanh, thiếu, cuộc sống có nhiều 
lúc quá căng thẳng (stress) làm 
cho các em phải mượn rượu 
giải sầu, và chính trong những 
môi trường này (quán rượu, vũ 

trường, sòng bài…) các em đã 
gặp phải những người bạn xấu 
thuộc “xã hội đen” (chữ này chỉ 
có nghĩa là những thành phần 
không được lương thiện lắm) 
đã gây ra rất nhiều phiền não, 
phức tạp trong cuộc sống.

Nói tóm lại, trước những trào 
lưu “mới” nhưng không lành 
mạnh, đầy cạm bẫy đối với lứa 
tuổi thanh, thiếu niên, chúng ta 
phải nỗ lực vận dụng từ bi và trí 
tuệ hay tình thương và sự tỉnh 
thức để giáo dục, chăm sóc đàn 
em của chúng ta trong nước 
cũng như ở hải ngoại, để có thể 
đề phòng, ngăn chận những làn 
sóng có tính cách phá hoại, kéo 
trôi những phẩm chất tốt đẹp 
và nhận chìm tương lai những 
con người trẻ mà thiếu kinh 
nghiệm, thiếu sự quan tâm của 
người lớn. Tuy nhiên, giáo dục 
Phật giáo nói chung, giáo dục 
GĐPT nói riêng quá hạn hẹp về 
thời gian và phương tiện cho 
nên vấn đề tự thân vẫn là chính 
yếu. Đó là lý do chúng ta tích 
cực trong trách nhiệm của mình 
nhưng thành công hay không 
vẫn còn là dấu chấm hỏi.■



20 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ CHUYÊN ĐỀ

Gia đình là tế bào, là 
hạt nhân của xã hội. 
Gia đình là nơi sản 
sinh ra những thế hệ 
tương lai, vừa là nơi 
cung cấp nguồn lao 
động cho nền kinh 
tế xã hội trong hiện 
tại. Gia đình còn 
là ngôi trường đầu 
tiên của mỗi người, 
ngôi trường ấy dạy 
chúng ta những bài 
học vỡ lòng, dạy 
chúng ta biết thương 
yêu, giúp đỡ, biết 
đối nhân xử thế, dạy 
chúng ta cách làm 
người. Gia đình là 
nền tảng, chắp cánh 
cho chúng ta bay cao, 
bay xa trong khung 
trời xã hội. Gia đình 
đóng vai trò rất quan 
trọng trong đời sống 

● Minh ngUYên 

Mái ẤM giA ĐÌnh

mỗi con người. Tổ tiên chúng ta đã dạy: 
“Chim có tổ, người có tông, cây có cội, 
nước có nguồn”. Ở xã hội Việt Nam, gia 
đình là một hình ảnh vô cùng thân thương, 
gắn bó và ấm áp nghĩa tình. Chính vì vậy 
mà gia đình còn được gọi là Mái Ấm. 

Từ gia đình mà chúng ta được sinh 
ra, được khôn lớn thành người rồi hòa 
nhập vào cộng đồng xã hội để mưu sinh, 
để cống hiến và xây dựng xã hội, rồi trở 
lại vun đắp cho gia đình. Dù cho có đi 
đâu cũng nhớ về gia đình, nhớ về mái ấm 
thân yêu của mình. Mỗi khi gặp sóng gió, 

CHUYÊN ĐỀ: Mái ấm gia đình ■ Minh Nguyên
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chông gai hay thất bại trong 
trường đời, chúng ta đều nhớ 
về gia đình, muốn được trở về 
mái ấm của mình để được cảm 
thông, an ủi, động viên; những 
lúc thành công hoặc là hạnh 
phúc trong cuộc sống chúng ta 
cũng muốn trở về gia đình để 
được cùng sẻ chia và tận hưởng 
niềm hạnh phúc ấy bên cạnh 
những người thân yêu. Đặc biệt 
là những người sống xa quê 
hương, bên kia bờ đại dương, 
cách quê hương nửa vòng trái 
đất, họ luôn nuôi hy vọng được 
trở về quê hương, trở về thăm 
lại ngôi nhà ấm cúng thân 
thương thuở nào. Còn những 
người tuổi đã xế chiều thì rất 
muốn được trở về quê nhà, 
quây quần bên con, bên cháu. 
Gia đình ẩn chứa những giá trị 
vô cùng thiêng liêng, cao quý. 
Khi xa quê, sống nơi xứ lạ quê 
người mới cảm nhận được một 
cách sâu sắc về giá trị của mái 
ấm gia đình và mới biết được 
nỗi nhớ nhà, sự khát khao được 
sống dưới mái ấm của gia đình 
nó da diết và khắc khoải đến 
nhường nào.

Ngày nay, cùng với sự biến 
đổi của xã hội, gia đình cũng 

thay đổi theo. Những đại gia 
đình tam, tứ đại đồng đường 
ngày càng hiếm thấy, phổ biến 
nhất là những gia đình trẻ, gia 
đình chỉ có hai thế hệ, cha mẹ 
và con cái. Ngay cả ở những 
vùng thôn quê, cảnh ông dắt 
cháu đi chơi, bà hát ru cháu ngủ 
cũng ít bắt gặp hơn.

Nhiều gia đình trẻ hiện nay 
đã dần dần đánh mất đi những 
giá trị thiêng liêng và cao quý, 
bị mờ dần sức ảnh hưởng đối 
với các thành viên trong gia 
đình. Các bậc cha mẹ trẻ thời 
nay suốt ngày vùi đầu vào công 
việc, không còn nhiều thời gian 
để quan tâm, chăm sóc con cái. 
Nhất là ở các thành phố lớn, 
sự tiếp xúc, liên hệ giữa cha 
mẹ và con cái ngày càng ít và 
càng lỏng lẻo. Con còn nhỏ thì 
cho vào nhà trẻ, con đến tuổi đi 
học thì cho vào trường bán trú, 
trường nội trú. Đôi khi cả ngày 
con không gặp được cha mẹ, cả 
ngày cha mẹ giao phó phận sự 
làm cha, làm mẹ của mình cho 
người khác. Nhiều gia đình, con 
cái có phòng riêng, con đi học 
về sớm thì tự túc ăn uống rồi 
vào phòng đóng cửa lại, cha mẹ 
đi làm về sau nhiều khi không 
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gặp được con. Và cứ thế, ngày 
lại ngày, tình cảm giữa cha mẹ 
và con cái không còn thân thiết 
nữa, sự ảnh hưởng của cha mẹ 
đến con cái bị mờ nhạt dần. 
Cha mẹ không hiểu được con, 
con thì không tâm sự với cha 
mẹ. Mối liên thông giữa cha mẹ 
và con cái ngày càng xa cách. 
Chính điều này đã dẫn đến bất 
hòa và bất hạnh trong gia đình.

Một số gia đình khá giả, các 
bậc cha mẹ nhận thấy được sự 
thiếu trách nhiệm của mình 
đối với con, họ muốn bù đắp 
lại cho con bằng cách đáp ứng 
những yêu cầu của con một 
cách dễ dàng, mua sắm những 
vật dụng sang trọng cho con 
và cho con tiền bạc. Đây là 
một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng nhiều thanh 
thiếu niên con nhà giàu sa vào 
con đường tội phạm, sa vào 
nghiện ngập. Có một thực tế 
đáng buồn là phần lớn những 
thanh thiếu niên phạm pháp, 
nghiện ngập đều là những cậu 
ấm, cô chiêu. 

Xã hội biến đổi, nếp sống 
gia đình cũng chịu ảnh hưởng. 
Những bữa cơm sum họp và 
ấm cúng của gia đình ngày 

càng ít đi. Con cái dần dần 
quên đi nghĩa cử tôn kính đối 
với ông bà, cha mẹ, chẳng hạn 
như vòng tay mời ông bà, cha 
mẹ trước khi dùng cơm, xới 
cơm và gắp thức ăn cho ông 
bà, cha mẹ, rồi rót nước, lấy 
tăm xỉa răng cho ông bà, cha 
mẹ sau khi ăn xong. Đây không 
phải hoàn toàn do lỗi của các 
em, vì các em đâu có điều kiện 
để làm việc đó. Đừng nghĩ rằng 
đấy là những việc bình thường, 
đừng xem nhẹ vai trò những 
bữa cơm sum họp trong gia 
đình. Tuy rằng nhỏ đấy, nhưng 
nó tạo thành đức tính tốt trong 
lòng con trẻ, nó để lại dấu ấn, 
trở thành những kỉ niệm êm 
đềm của tuổi thơ không thể nào 
mờ phai trong tâm thức. Chính 
những điều này đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến tính cách của 
các em, biết kính trên nhường 
dưới, biết thương yêu và hiếu 
kính với ông bà cha mẹ; cũng 
như đã góp thêm sức mạnh cho 
sự cố gắng vươn lên, khắc phục 
khó khăn và vượt qua những 
buồn phiền trong cuộc sống 
của các em.

Càng đau lòng hơn khi được 
biết hiện tại đang có không ít 

email ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com



TẬP SAN PHÁP LUÂN 23

CHUYÊN ĐỀ ☸

những gia đình không còn là 
mái ấm nữa. Những gia đình 
ấy đã trở thành nơi xung đột, 
đã trở thành một nơi hoang 
vắng, quạnh hiu. Vợ không 
muốn nhìn mặt chồng, chồng 
cố tránh mặt vợ, con không 
dám nhìn cha, không quấn quýt 
bên mẹ. Thậm chí là có những 
gia đình mà vợ chồng, con cái 
đi ra ngoài không muốn quay 
về, vì căn nhà quá lạnh lẽo, quá 
trống vắng và buồn tẻ. Sao lại 
đến nông nỗi này?! Do hoàn 
cảnh xã hội đã tạo ra những gia 
đình như vậy ư? Không phải 
thế. Chính những con người 
sống trong gia đình đó đã tạo 
nên tình cảnh gia đình như vậy. 
Trong đó, không thể không nói 
đến trách nhiệm của người phụ 
nữ, người vợ, người mẹ trong 
gia đình. Dù cho xã hội có biến 
đổi thế nào đi nữa thì thiên 
chức làm vợ, làm mẹ của người 
phụ nữ vẫn không thay đổi. Đã 
là phụ nữ lập gia đình thì phải 
chăm lo cho mái ấm gia đình 
mình, phải chăm lo cho chồng 
cho con. Trong đó việc chăm lo 
những sinh hoạt thường nhật, về 
quần áo và cơm nước cho chồng 
con, tuy là đơn giản nhưng lại 

không kém phần quan trọng, có 
ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc 
của gia đình. Bạn đừng quên 
rằng, khi ra ngoài xã hội dù 
cho bạn là gì đi nữa, nhưng khi 
về nhà, bạn vẫn là một người 
vợ và một người mẹ, vì thế 
bạn không thể bỏ quên trách 
nhiệm và thiên chức của mình 
đối với chồng con được. Bạn 
có thể bảo rằng, chồng bạn đã 
giúp đỡ bạn trong việc nội trợ. 
Vâng, chồng bạn có thể đảm 
trách việc nội trợ, nhưng chồng 
bạn vẫn là một người đàn ông, 
dù cho chồng bạn có chu toàn 
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đến đâu cũng vẫn không bằng 
bàn tay của người phụ nữ. Đấy 
là chưa kể đến tâm trạng của 
người chồng khi phải ở nhà lo 
việc bếp núc, phải chịu nhiều 
ấm ức, mặc cảm với bạn bè, hổ 
thẹn với bản thân, xấu hổ với 
vợ con. Trong hoàn cảnh ấy, 
nếu người vợ không khéo léo 
trong ứng xử với chồng mình 
thì rất dễ xảy ra bất hòa. Và đây 
cũng là một nguyên nhân khiến 
gia đình không hạnh phúc. 

Người nữ thời nay thường 
hay đấu tranh đòi bình quyền, 
bình đẳng. Đây là một điều 
hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, 
có nhiều người nữ đã hiểu 
chưa thấu đáo ý nghĩa của sự 
bình đẳng. Bình đẳng ở đây là 
bình đẳng về địa vị xã hội, bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ 
trong xã hội, chứ không thể 
xóa nhòa ranh giới của giới 
tính, đánh đồng những nét đặc 
trưng của nam giới và nữ giới 
được. Người nữ có thể làm 
những việc như người nam, có 
thể thành tựu như người nam 
và thậm chí là vượt trội hơn cả 
người nam. Nhưng ở một vài 
phương diện, người nữ không 
thể thay thế người nam cũng 

như người nam không thể thay 
thế được người nữ, mỗi giới 
có một thiên chức riêng của 
mình. Nam là nam mà nữ là nữ, 
không thể hoàn toàn như nhau 
được. Chính vì hiểu thiên lệch 
về ý nghĩa của sự bình đẳng 
nên một số phụ nữ đã bỏ quên 
thiên chức làm vợ, làm mẹ của 
mình, họ lao vào các công việc 
xã hội, muốn cống hiến cho xã 
hội, nhưng lại không hề quan 
tâm đến bữa cơm gia đình, tâm 
trạng của chồng, giấc ngủ của 
con, để rồi phải đau khổ ê chề 
vì chồng theo vợ bé, con vào 
nhà giam. Người nữ nên nhớ 
rằng, chăm lo cho gia đình, cho 
chồng con cũng là một hình 
thức cống hiến sức mình cho xã 
hội. Và có thể nói rằng, đấy là 
một sự cống hiến cao quý nhất 
người phụ nữ đối với xã hội, vì 
người phụ nữ đã làm một việc 
khó làm, đã đóng góp cho xã 
hội những công dân, những lực 
lượng lao động đủ sức vóc thể 
chất và tinh thần, đã góp phần 
vun đắp và giữ gìn truyền thống 
của gia đình và các chuẩn mực 
đạo đức cho xã hội, đã góp 
phần xây dựng một xã hội bền 
vững vì xã hội ấy được đặt trên 
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nền tảng của đạo đức. Người 
xưa đã gọi người phụ nữ là nội 
tướng, một danh xưng vô cùng 
cao quý. Hai chữ “Nội Tướng” 
quả thật có ý nghĩa sâu sắc vô 
cùng. Danh xưng này cho thấy 
vai trò của người phụ nữ trong 
việc chăm lo cho gia đình, cho 
chồng con đã được xã hội đánh 
gia rất cao, và rất được kính 
trọng, không kém gì người đàn 
ông ở ngoài sa trường. Xã hội 
đã đánh giá rất cao nhiệm vụ 
chăm lo gia đình của người 
phụ nữ nên mới ban tặng cho 
họ danh xưng ấy. Và người 
thời nay cũng vẫn đánh giá cao 
vai trò của người phụ nữ trong 
những công việc thuộc thiên 
chức của họ. Điều này được 
thể hiện qua việc nêu gương 
những người phụ nữ giỏi việc 
nước, đảm việc nhà. Vì thế, nếu 
người phụ nữ nào đã xem nhẹ 
công việc chăm lo cho gia đình, 
cho chồng con, đã bỏ quên 
thiên chức làm mẹ, làm vợ của 
mình thì xin hãy thay đổi lối tư 
duy của mình, hãy làm một nội 
tướng tài trước khi làm một do-
anh nhân, một chính khách… 
thành đạt.

Là người đệ tử của đức Phật, 

học tập theo giáo lý của Ngài 
và được thấm nhuần trong tinh 
thần từ bi và trí tuệ của đạo 
Phật, chúng ta có thể làm gì 
để xây dựng mái ấm gia đình 
mình? Trong kinh Thiện Sanh 
(Giáo thọ Thi Ca La Việt) thuộc 
Trường bộ kinh, đức Phật đã 
dạy rất rõ về vấn đề này. Với 
cương vị là một người chồng, 
người cha trong gia đình, phải 
biết tôn trọng vợ, thủy chung 
với vợ, giao quyền hành cho 
vợ; phải quan tâm đến vợ và 
nên mua sắm nữ trang cho 
vợ, tặng vợ những kỷ vật vào 
những dịp đặc biệt và khéo léo 
trong mối quan hệ giao tiếp với 
những người thân bên gia đình 
vợ. Đồng thời phải quan tâm 
chăm sóc, dạy bảo con cái trong 
gia đình, gần gũi và tâm sự với 
con, động viên khích lệ con 
trong cuộc sống và giúp con có 
định hướng đúng đắn cho cuộc 
sống, khuyến khích con đến với 
đạo Phật, học hỏi giáo lý của 
đức Phật và thực hành những 
giáo lý ấy. Với cương vị là 
một người vợ, người mẹ trong 
gia đình, phải có lòng thương 
tưởng chồng, thủy chung son 
sắt với chồng, quan tâm đến 
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đời sống vật chất và tinh thần 
của chồng, khéo léo trong mối 
quan hệ ứng xử đối với bạn bè 
và người thân của chồng, biết 
hạch toán chi tiêu và dành dụm 
của cải mà vợ chồng đã vất vả 
làm ra để phòng khi bất trắc. 
Đồng thời phải quan tâm chăm 
sóc con cái trong gia đình, 
chung sức với chồng trong việc 
dạy bảo con, giúp con xây dựng 
cuộc sống tương lai của chúng, 
gần gũi tâm sự, sẻ chia những 
chuyện buồn vui, những ưu 
tư, trăn trở của con và khuyến 
khích, hướng dẫn con đến với 
đạo Phật, học tập theo những 
chuẩn mực đạo đức và luân lý 
mà đức Phật đã dạy. Điều này 
cũng được đức Phật dạy rõ 
trong kinh Bảy loại vợ và kinh 
Người vợ mẫu mực thuộc Tăng 
chi bộ kinh. 

Ông bà cũng có những đóng 
góp, có sự ảnh hưởng không 
nhỏ đối với những người cháu 
của mình. Ông bà vì tuổi đã cao 
nên ít khi vắng nhà, do vậy có 
thể thay con chăm sóc, dạy bảo 
cho cháu. Nhất là lúc cháu còn 
nhỏ tuổi, ông bà có thể những 
cách hành xử rất khéo léo để 
dẫn dắt cháu đi theo con đường 

Chân-Thiện-Mỹ. Ông dẫn cháu 
đi chơi, kể chuyện đạo cho cháu 
nghe, trả lời những thắc mắc 
của cháu, phân tích cho cháu 
hiểu những đạo lý làm người. 
Bà ru cháu ngủ, kể chuyện cho 
cháu nghe, động viên cháu học. 
Những mẩu chuyện mà ông 
bà kể cho cháu nghe lúc thiếu 
thời, tưởng chừng như để giải 
trí, để vỗ về cháu nhưng nó lại 
có sức ảnh hưởng sâu sắc đến 
cuộc sống của cháu và nó sẽ 
theo cháu trong suốt cuộc đời. 

Còn với cương vị là một 
người con, người cháu trong 
gia đình thì phải biết hiếu thảo, 
thương kính, quan tâm, chăm 
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sóc và phụng dưỡng ông bà, 
cha mẹ lúc về già, phải giữ gìn 
thanh danh của gia đình. Nếu 
ông bà, cha mẹ chưa hướng về 
chánh đạo thì khéo léo dẫn dắt 
họ về với Chánh đạo, giúp họ 
hiểu biết về nhân quả, nghiệp 
báo, biết đến những đạo lý làm 
người mà đức Phật đã dạy để 
họ trở lại làm ăn chơn chánh 
và sống một cuộc sống hiền 
lương. 

Một điều rất quan trọng 
đối với người Phật tử đó là dù 
cho ở cương vị nào thì chính 
bản thân mình phải sống đúng 
Chánh pháp, phải thể hiện được 
tư cách của người Phật tử, nêu 
gương cho mọi người thấy được 
sự ảnh hưởng tích cực, sự lợi 
ích của những chuẩn mực đạo 
đức, luân lý của đạo Phật đối 
với cuộc sống của mình. Đây 
mới là vốn liếng đích thực của 
người Phật tử trong cuộc sống 
để hành xử với những người 
thân trong gia đình và ngoài 
xã hội. Đôi khi không cần đến 
lời nói, chỉ bằng những cử chỉ, 
hành động, bằng lối sống thôi 
cũng đã cảm hóa được người 
thân của mình, khơi dậy trong 
họ mối thiện cảm với người 

Phật tử, mối thiện cảm với đạo 
Phật và tự nhiên họ cũng trở 
nên sống hiền lương hơn. Và 
chính họ chủ động tìm đến với 
đạo Phật để sống theo những 
chuẩn mực đạo đức cao quý 
trong lời dạy của đức Phật. 

Những lời dạy về cách hành 
xử và cách sống giữa những 
người thân trong gia đình của 
đức Thế Tôn thật là cụ thể, thiết 
thực và thấu tình đạt lý. Dù cho 
ở thời đại nào, ở xứ sở nào đi 
nữa thì những lời dạy ấy vẫn 
luôn là khuôn vàng thước ngọc 
để cho những ai muốn xây 
dựng hạnh phúc cho mái ấm 
của mình noi theo. 

Gia đình, hai tiếng thân 
thương, chứa đựng xiết bao ân 
tình, gắn liền với bao kỷ niệm 
êm đềm, thân thương của tuổi 
ấu thơ. Gia đình là mạch nguồn 
truyền trao những giá trị nhân 
văn sâu sắc. Hãy cùng nhau giữ 
gìn và phát huy những giá trị 
của gia đình Việt Nam, để gia 
đình mãi mãi là mái ấm che chở 
cho các thành viên, là hình ảnh 
đẹp trong tâm hồn những người 
con đất Việt.■ 
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Lối cũ đường xưa
mỗi ngày tôi đi;
nhưng mỗi ngày tôi đi đều mới.

Đất trời hát ca
bài ca đắng cay và dịu ngọt;
ngọt và cay
đều có mặt trong tôi,
trong từng giây phút,
để chuyển thành sự sống nhiệm mầu.

Tôi cảm ơn ngọt,
Tôi cảm ơn cay,
đã theo tôi trải qua vạn kiếp luân hồi;
để giúp tôi tạo nên sự sống cảm thông
và chia sẻ.

giờ đây,
trong tôi khoảnh khắc nào,
cũng là niềm vui và sự sống –
cành hoa,
hạt sỏi,
cụm mây,
chiếc lá thu bay,
con cá bơi,
hay tuyết rơi núi trắng
Mỗi bức tranh đời là mỗi thế giới diệu kỳ,
mà ở đó tôi chưa bao giờ vắng mặt.

TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC

TUệ ngUYên

● Tuệ Nguyên
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Sáng nay,
tôi đưa mắt nhìn –
mặt trăng và mặt trời,
đóa hoa và cánh bướm,
bão táp và nắng hạn,
khổ đau và hạnh phúc,...
chúng chưa bao giờ
vẫy tay chào biệt ly tôi,
dù chỉ là khoảnh khắc.

nhưng,
tôi biết bàn tay tôi không bé bỏng,
khi xoa vào trán của một trẻ thơ;
Và chưa bao giờ khôn lớn,
khi chạm vào vũ trụ.
Ôi, bàn tay ai biết,
đó là cả thực tại nhiệm mầu!

Sáng nay,
từng bước chân trên lối cũ,
nhìn cỏ và hoa
nhìn sương và nắng
nhìn cá bơi trong hồ bán nguyệt,
và từng cụm mây trắng bay...
tôi mỉm cười và tự nhủ:
Sự sống là nơi đây –
bất động và thong dong
trong từng khoảnh khắc sinh diệt...
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Tâm chúng ta đôi lúc như một 
dòng sông êm đềm lững lờ 

trôi rất nhẹ nhàng thanh thản, 
nhưng cũng có lúc lăn tăn gợn 
sóng, rồi nổi bão táp phong ba. 
Khởi lên một ý niệm làm chấn 
động cả tam thiên đại thiên 
thế giới, cũng có lúc đạt tâm 
tỉnh chỉ thành Phật tác Tổ, thế 
nhưng được bao người biết rõ 
sự vận hành sanh diệt của tâm. 
Vì vậy, con người mãi bị đoanh 
vây trong kiếp sống luân hồi, 
luôn luôn chạy theo, ôm chặt 
cái bóng dáng của khách trần 
vọng tưởng, chưa có một lúc 
nào được thảnh thơi dừng nghỉ. 
Nếu tự mình biết được tâm như 
thế nào, rồi sau đó chúng ta tự 
chủ, khởi lên một niệm thiện thì 
lợi biết bao người, còn khởi lên 
một niệm bất thiện khiến cho 

quay về 
nội tâm

● BảO nhi TRẦn

bao người phải khổ đau phiền 
não. Vì sao vậy? Tâm là tịnh, là 
thường, hay là nhiễm, là động? 
Phải chăng trong từng ý niệm 
đi qua của chúng ta không được 
soi sáng, không được cân nhắc 
bởi trí tuệ, hay vì bị chi phối 
bởi một yếu tính bản năng mà 
chúng ta không tự chủ được. 
Phải chăng đó là những vấn đề 
mà xưa nay con người cứ để 
mặc cho nó loanh quanh luẩn 

SUY NGẪM: Quay về nội tâm ■ Bảo Nhi Trần
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quẩn theo dòng luân chuyển 
của biển khổ. 

Thật vậy, bấy lâu nay chúng 
ta cứ thản nhiên vô tâm, mặc kệ 
tâm thức vướng lụy theo biển 
ái si mê, để rồi ta mãi mãi đảo 
điên, lặn hụp, cuộn quay theo 
con sóng dập dồn. Trong kinh, 
đức Phật dạy, “tâm chúng sanh 
như con vượn chuyền cành” 
hay nói cách khác là “tâm viên 
ý mã”.

Lời nói ấy sẽ không sai khi 
chúng ta thật sự chiêm nghiệm 
cuộc sống hằng ngày. Chúng 
ta ngồi lại, tĩnh tâm, chú ý vào 
hơi thở, hay nhìn lại mình thì 
sẽ thấy tâm chuyển vận như thế 
nào. Chúng ta không cần phải 
ngồi lâu, chỉ cần ngồi năm phút 
nhắm mắt, sẽ thấy rõ tâm mình 
đang vận chuyển ra sao? Chúng 
ta sẽ thấy tâm có giống như con 
vượn chuyền cành hay không? 
Nó có đứng yên một chỗ hay là 
lúc nghĩ này lúc nghĩ nọ không 
có một phút giây nào được yên 
tịnh. Chúng ta mãi bám víu theo 
dòng suy tưởng, vô định, không 
biết đâu là đích đến nên có thể 
nói đó chính là mấu chốt khiến 
cho con người mãi là kẻ nô lệ 
của dục vọng khổ đau, không 

làm chủ được chính mình. Vậy 
thì thử hỏi, đến giây phút nào 
chúng ta mới thật sự có mặt 
của chính ta, và đạt được thảnh 
thơi trong giây phút hiện tại 
để ngắm nhìn, mỉm cười với 
cái biến động của tâm, và nói 
chuyện với chính mình.

Hãy thử quan sát một con 
khỉ, chúng ta sẽ thấy rõ tâm 
của mình như thế nào? Con khỉ 
không bao giờ đứng yên, mà nó 
luôn luôn di chuyển từ cành này 
sang cành khác một cách nhanh 
nhẹn. Mỗi khi thấy điều ấy chắc 
bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười. 
Và đặt câu hỏi tại sao vậy? Con 
khỉ hay nói đúng hơn đó là một 
ảnh dụ rất thực tế nói về tâm. 
Trong kinh Phật dùng ẩn dụ 
này để nói tâm con người. Tâm 
con người có rất nhiều đặc tính, 
chủng loại. Tùy theo mức độ mà 
người ta chia chẻ tâm ra nhiều 
lãnh vực để cho dễ hiểu và dễ 
làm chủ tâm. Ở đây, chúng ta 
chỉ cần bàn tới một đặc điểm là 
đủ. Vì tâm ấy là tâm luôn luôn 
rong ruổi theo ngoại vật, phân 
định và đúc khuôn lên mọi thứ, 
mà chưa thực sự có một giây 
phút nào dừng lại để biết mình 
như thế nào. Vì thế, nếu trong 
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suy nghĩ của chúng ta không 
có bóng dáng của tỉnh thức và 
chánh niệm, hẳn nhiên sẽ thay 
vào đó bằng những tạp niệm 
vu vơ và cứ thế để cho nó mặc 
nhiên sanh khởi, ngày càng kết 
dính cái định kiến cố chấp và 
dính chặt cái ngã và ngã sở, 
trở thành thói quen huân tập tư 
tưởng bất thiện. Một khi để cho 
đất tâm sản sanh nhiều cỏ dại 
thì ta khó làm chủ được chính 
mình. Lúc ấy, ta xử việc, việc 
hỏng, nói lời, lời hư… đem đến 
sự bất an cho chính mình và cho 
mọi người. Cho nên, sự trở về 
nội tại là vấn đề lớn nhất đối với 
người xuất gia cũng như tại gia. 
Sự trở về ấy chính là phương 
pháp thực hành sống tỉnh giác 
chánh niệm trong mọi cử chỉ 
hành vi. Luôn “phản quan tự 
kỷ” tức là nhìn lại chính mình, 
thấy lỗi nơi chính bản thân ta 
để rồi sửa đổi, thấy những điểm 
tốt của bản thân mình để phát 
huy thêm.

Cho nên, trong kinh Phật 
dạy: “Thắng hàng ngàn quân 
giặc chưa phải là chiến thắng 
tối thượng. Chiến thắng tối 
thượng chỉ khi nào con người 
chiến thắng với chính bản thân 

mình.” Chiến thắng mà đức Từ 
Phụ chỉ ra ở đây là chiến thắng 
và làm chủ năm món dục (tài, 
sắc, danh, thực, và thùy) nơi 
thân mình. Chính năm món dục 
này đã câu thúc, sai khiến cuộc 
đời mình phải bảy nổi ba chìm 
trong vòng luân hồi lục đạo.

Trong kinh Pháp cú, đức 
Phật cũng dạy:

Không nên nhìn lỗi người
Có làm hay không làm,
Nên nhìn lại chính mình
Có làm hay không làm.
Bốn câu kệ tuy ngắn gọn 

nhưng lại ẩn chứa một triết lý 
sống rất hữu ích cho những 
người muốn xây dựng hạnh phúc 
cho mình, cho gia đình, cho xã 
hội và bà con xung quanh mình. 
Chỉ khi con người biết nhìn vào 
chính mình, biết mình đang làm 
gì, đang nghĩ gì, việc làm đó có 
lợi cho người cho mình không, 
suy nghĩ đó đem lại đau khổ hay 
hạnh phúc, v.v… Chính những 
cách quán niệm như vậy, tâm 
con người biết dừng lại, biết trở 
về, không thấy một điểm xấu 
nào nơi người khác, vì người 
khác xấu chẳng qua là đang thể 
hiện cái bản tánh xấu nơi con 
người của mình. Tánh xấu, lỗi 
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lầm của mình sở dĩ không sanh 
khởi được là vì nó chưa có điều 
kiện, một khi nó có điều kiện 
thì nó cũng không thua kém gì 
tánh xấu của người đang sanh 
khởi trong hiện tại. Vì thế, nếu 
chúng ta là người biết học, biết 
tu, chúng ta sẽ thấy rằng không 
nên nhìn vào lỗi của người 
mà nên nhìn vào việc làm của 
mình xem việc làm đó có đem 
lại lợi lạc hay không. Nếu thực 
hành được như vậy, chúng 
ta sẽ không để cho tâm rong 
ruổi theo ngoại cảnh, vui buồn 
chẳng qua chỉ là khách trọ qua 
đường, là ảo ảnh chập chờn của 
những cơn khát khi đi trên sa 
mạc hoang vắng, là bóng trăng 
chập chờn trong đêm khi một 
gợn sóng lăn tăn tác động trên 
mặt hồ…, Vui  hay buồn, khổ 
đau hay hạnh phúc chưa thật 
sự buông xả chỉ là những giả 
tạm của cái tâm chấp thủ vọng 
duyên hướng ra bên ngoài, tồn 
tại bên ngoài. Chính vì nhận 
thức được như vậy, mình sẽ 
hướng về với đời sống nội tại, 
làm chủ chính mình.

Qua đó, chúng ta thấy, nếu 
như mọi người con Phật ai ai 
cũng thực hành thì tất cả những 

ý niệm tham sân trong ta sẽ 
không có cơ hội sanh khởi, hạnh 
phúc trong tâm hồn chúng ta sẽ 
có cơ hội nảy mầm. Mọi người 
chính là đóa hoa lòng tươi mát, 
vậy hãy làm sao để đóa hoa đó 
tỏa hương thơm của từ bi và 
mang tính giải thoát cho mình 
và cho cuộc đời.

Lợi mình lợi người thì sợ 
gì tâm không an? Lo gì không 
nhận ra những tên giặc đang 
đột phá, hiện khởi trong tâm?

Do đó, mục tiêu của người 
con Phật là phải lắng đục khơi 
trong, để tâm hồn ta lúc nào 
cũng thanh tịnh an vui. Muốn 
thế thì chúng ta phải hết lòng 
vì lợi lạc chúng sanh, phải thực 
tâm học hỏi và chuyển hóa tất 
cả những phiền toái, bụi trần 
đang bám víu vào chúng ta. 
Hơn nữa, chúng ta cần mở rộng 
tâm bao dung và tha thứ, biết 
nhìn vào thực tại để thấy những 
cái không vừa ý trong tâm sanh 
khởi, rồi sau đó áp dụng phương 
pháp Phật dạy để chuyển hóa. 
Có như vậy thì hạnh phúc mới 
hiện hữu và ta sẽ được an vui, 
còn không thì ta sẽ thấy cuộc 
đời này vô vị. Chúng ta hãy 
cùng nhau cố gắng.■
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Thức năng biến thứ nhất này 
có ba tên chia theo ba tướng: 
tự tướng, nhân tướng và quả 
tướng.

Thứ nhất là A-lại-da (ālaya, 
阿賴耶), tên gọi chỉ tự tướng, 
tức tướng “tàng” của nó. Có 
ba nghĩa: 1. Năng tàng (能藏): 
Khả năng dung chứa những 
chủng tử; 2. Sở tàng (所藏): 
Chỗ chứa đựng, cất giấu hạt 
giống các pháp; 3. Ngã ái chấp 
tàng (我愛執藏): là nghĩa mà 
tướng năng biến thứ hai, tức 
thức Mạt-na thứ bảy vin chặt 
làm tự ngã, chấp chặt ngã tướng 
sâu đậm không cho mất.

Thứ hai là tên Nhất thiết 
chủng (一切種), để chỉ về nhân 
tướng; tức tướng nhân của nó 
nhóm các hạt giống sinh ra vạn 
pháp, tướng nắm giữ hạt giống 
các pháp chẳng chung với các 

thức khác.
Thứ ba là tên Dị thục (異

熟), để chỉ tướng quả báo của 
thức này. Vì nó làm chủ động 
đi lãnh thọ nhân quả báo. Thức 
này dẫn sinh các cõi tùy nghiệp 
thiện ác.

Thể của thức năng biến thứ 
nhất không phân biệt thiện hay 
ác và không bị phiền não ngăn 
che, nên tánh nó thuộc về vô 
phú vô kí. Và năng lực chuyển 
biến của A-lại-da mạnh như 
thác nước đổ dốc. Từ vô thỉ đến 
giờ niệm niệm sinh diệt không 
hề gián đoạn, mà hằng chuyển; 
nghĩa là luôn luôn phát triển và 
tồn tại. Nó vừa làm nền cho các 
thức khác vận hành và bản thân 
nó cũng hằng chuyển. Trong ý 
nghĩa này cũng nói lên được ý 
niệm về Hành khổ của Khổ đế.

Nhưng sức vận hành chuyển 

& giáO LÝ Tứ ĐẾ
• Định ThÔng

TÀNG THỨC
(tiếp theo)

GIẢNG LUẬN: Tàng thức và giáo lý Tứ đế (tt) ■ Định Thông
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biến ấy như thế nào? 
Trước hết, cảnh sở duyên của 

nó là chấp thọ và xứ. Vì chấp 
thọ chỉ cho chủng tử và thân 
căn. Thức này có công năng giữ 
gìn chủng tử của các pháp và 
duy trì thân hữu căn để sinh ra 
giác thọ. Còn xứ là khí thế gian, 
là toàn thế giới và chúng sinh 
đều do đệ bát thức biến ra và 
giữ gìn mãi không cho mất.

Như vậy, A-lại-da hay Tàng 
thức bảo trì chủng tử ảnh tượng 
sinh mệnh hữu tình và thế giới 
vật lý. Đối tượng của A-lại-da 
là danh sắc (nāma-rūpa, 名色). 
Vì A-lại-da gồm có trong tự 
thân nó chủ thể (năng tàng) và 
đối trị (sở tàng) luôn luôn biến 
chuyển. Dù trong trạng thái 
tiềm ẩn của chủng tử, các pháp 
cũng chuyển biến (nghĩa hành) 
mọi phân biệt đều phát xuất 
do sự triển chuyển của “như 
thị, như thị” biến từ Tàng thức 
chứa nhóm các chủng tử mà có. 
Chủng tử sinh hiện hành, hiện 
hành lại sinh kiến phần, tức 
năng phân biệt và tướng phần 
sở phân biệt. Từ đó phân biệt 
lưu liên sinh khởi không ngừng 
nghỉ. Từ lúc sinh khởi đến chín 
muồi, chủng tử trải qua nhiều 
lần biến đổi phức tạp. Như 

nhãn thức nhờ có chủng tử nên 
khi gặp các duyên căn (indri-
ya, 根), cảnh (viṣaya, 境), tác 
ý (manaskāra, 作意) mà khởi 
ra kiến phần (見分) và tướng 
phần (相分) để nhìn nhận mọi 
vật. Kết quả nhìn nhận mọi vật 
ấy là từ nơi chủng tử được trợ 
duyên sinh ra. Kiến phần, tướng 
phần lần lượt nhiều tầng đến 
thành thục, gọi là như thị biến 
của giai đoạn một nhiều tầng:

“Do nhất thiết chủng thức,
Như thị như thị biến,
Dĩ triển chuyển lực cố,
Bỉ bỉ phân biệt sinh”. 
(Luận Tam thập tụng, kệ 18)
Khi ấy, nếu chủng tử yêu 

thích thì tác ý theo Nhãn thức 
tâm vương (cakṣur-vijñāna) mà 
khởi hiện hành ưa thích. Nếu 
chủng tử không ưa thích thì 
khởi hiện hành ghét bỏ. Đó là 
mầm mống tạo nghiệp (ái).

Từ chủng tử ra hiện hành, đó 
là quá trình do khả năng phát 
hiện của A-lại-da, tức tính năng 
trì (能持) và năng biến (變). Sự 
phát hiện ấy tuân theo nguyên 
tắc nhân duyên và nghiệp báo. 
Tất cả những nghiệp nhân đã 
tạo điều kiện hiện hữu trong 
A-lại-da ở thế tiềm tàng, nhưng 
tất cả vẫn tiếp tục sinh hoạt dưới 

TÀNG THỨC
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định luật nghiệp báo. A-lại-da 
là tổng thể của những thứ đó. 
Đến đây, A-lại-da được nhận 
định là bản thân của nghiệp. 
Tất cả nghiệp nhân đều ở trong 
A-lại-da và ngầm chuyển động 
trong đó. Khi nghiệp nhân chín 
muồi thì một giai đoạn mới 
phát hiện. Lúc này A-lại-da có 
tên gọi là dị thục thức (vipāka-
vijñāna) – thức của sự chín 
muồi các nghiệp nhân trong 
quá trình chuyển biến.

Chính tập khí là chủng 
tử các nghiệp và chủng tử là 
tập khí của hai thủ: năng thủ 
(grāhaka, 能取, là kiến thủ, hay 
phiền não chướng, ngã chấp) 
và sở thủ (grāhya, 所取, tướng 
thủ, tức sở tri chướng, là pháp 
chấp). Hai thủ ấy chung nhau 
làm duyên nên báo thân dị thục 
đời này vừa hết thì lại tiếp tục 
sinh ra các báo thân dị thục đời 
sau và mãi mãi vô cùng tận:

“Do chư nghiệp tập khí,
Nhị thủ tập khí câu,
Tiền dị thục ký tận,
Phục sinh dư dị thục”.
(Luận Tam thập tụng, kệ 19)
Vì tập khí (vāsanā, 習氣) là 

khí sắc ấn tượng sinh lưu triển 
chuyển của các chủng tử câu 
sinh từ vô thỉ kiếp trở lại, nên 

mang tính bền bỉ khó biết, khó 
thấy ở nơi tạo tác các nghiệp: 
phước nghiệp (puṇya-karma, 
福業), phi phước nghiệp 
(a-puṇya-karma, 非福業) và 
bất động nghiệp (不動業); và 
do bởi nhị thủ: kiến thủ (năng 
thủ), tướng thủ (sở thủ) hoặc 
danh sắc (tâm và vật) cũng là 
tâm vương, tâm sở cấu kết với 
sắc tướng thành một năng lực 
chuyển động không ngừng, 
trùng trùng điệp điệp hằng sa 
biến hiện trong ba đường sáu 
nẻo. Đấy là chìa khoá của hành 
trình sinh tử luân hồi kiến lập 
từ nội thức (Tàng thức) phóng 
ra hoạt cảnh là tướng trạng thế 
gian.

Trong mười hai nhân duyên, 
ý niệm dùng để giải thích 
nghiệp báo và luân hồi khi phần 
thức được hiểu là thức căn bản, 
tức là tàng thức này. Vì A-lại-
da là nguồn gốc của danh sắc 
hoặc năm uẩn (pañca-skandha, 
五蘊)(1). Khi dùng danh từ 
A-lại-da, ta nói tới chân như 

1. Ngũ uẩn (pañca-skandha, 五蘊) 
gồm: sắc uẩn (rūpa-skandha, 色蘊), 
thọ uẩn (vedanā-skandha, 受蘊), 
tưởng uẩn (saṃjñā-skandha, 想蘊), 
hành uẩn (saṃskāra-skandha, 行蘊), 
thức uẩn (vijñāna-skandha, 識蘊).
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trong trạng thái nhiễm (tương 
đồng nghĩa Như Lai tại triền 
của Khởi tín). Chân như, theo 
quan niệm Phật giáo về thực 
tánh mầu nhiệm của hiện hữu, 
tự thân của thế giới hiện tượng, 
như nước biển là bản chất của 
sóng biển. Đứng trên phương 
diện bản thể thanh tịnh, nó 
được gọi là chân như; đứng trên 
phương diện trạng thái nhiễm, 
nó được gọi là A-lại-da thức. 
Cho nên, chữ Thức (vijñāna, 
識) trong mười hai nhân duyên 
được hiểu là A-lại-da, chứ 
không được hiểu là các thức 
khác. Bởi nhiều lý do, trong đó 
có lý do A-lại-da là thức căn 
bản của mọi thức khác. Cái sức 
mạnh đó khiến cho nước chân 
như nổi thành sóng A-lại-da, 
được gọi là Hành (saṃskāra, 
行), tức là những tác động vô 
thức của ý chí sinh tồn (tương 
đồng nghĩa Tư niệm thực) theo 
hướng Vô minh. Mà chính vì sự 
thiếu giải thoát, thiếu trí tuệ nên 
có những vô thức đó; nghĩa là 
vì Vô minh nên mới có Hành. 
Từ đây cho thấy, tại sao Phật 
giáo chủ trương “Duy tuệ thị 
nghiệp” và Duy thức học gọi 
là quá trình chuyển Thức thành 
Trí (jñāna, 智). Chỉ có trí tuệ 

mới chấm dứt được khổ đau của 
mê lầm. Vì thế, Niết-bàn theo 
Duy thức học, đó là sự chuyển 
y (āśraya-parivṛtti, 轉依), tức 
chuyển phiền não chướng 
(kleśāvaraṇa, 煩惱障) hay ngã 
chấp (ātma-grāha, 我執) thành 
đại giải thoát Niết-bàn; chuyển 
sở tri chướng (jñeyāvaraṇa, 所
知障) hay pháp chấp (dharma-
grāha, 法執) thành đại Bồ-đề 
thanh tịnh. Gọi là chuyển y, 
thì y ở đây tức là ý nghĩa Sở 
tri y của nhiễm lẫn tịnh trong 
A-lại-da. Vì rằng, trong Tàng 
thức dung chứa các hạt nhân 
nhiễm và tịnh. Mục tiêu của 
phương pháp Duy thức là làm 
cho các hạt giống ô nhiễm, bất 
thiện trong Tàng thức tan biến, 
diệt tận, trả lại bản tính thanh 
tịnh, vô nhiễm cho Tàng thức 
mà thuật ngữ gọi là Bạch tịnh 
thức hay Vô cấu thức. Đây 
là ý nghĩa lìa sinh tử không 
có Niết-bàn. Vì Niết-bàn và 
sinh tử không hai không khác. 
Nghĩa này tương đồng hai loại 
vô trụ xứ niết-bàn (apratiṣṭhita-
nirvāṇa, 無住處涅槃) và bổn 
lai tự tánh thanh tịnh niết-bàn 
(來自性清淨涅槃). Quá trình 
này được ví dụ bằng hình ảnh: 
một khi lá cây, hoa cỏ rơi rụng 
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(tiền ngũ thức gục), cành lá gãy 
nát (ý thức tiêu), thân cây mục 
nát rã rời (Mạt-na biến), gốc rễ 
tàn lụi (A-lại-da băng). Thế là 
dáng vóc hoạt cảnh không còn. 
Nhưng tất cả tro bụi của cây 
dồn vào đất biến thành đất màu 
(thể của A-lại-da), vì chuyển 
A-lại-da thức nên thể vẫn còn 
mãi để tiếp dẫn cao trào đăng 
quang ngôi vị giải thoát; tức 
mặt bằng từ vọng đến chơn, vì 
vọng chuyển xả thì chơn hiển 
bày – tuệ giác sinh. Có tuệ giác 
để nhận ra thực tại niết-bàn, 
chứ niết-bàn không được sinh; 
không phải là kết quả do công 
phu xả trừ hai thủ năng, sở mà 
sinh. Do thế, tuệ giác ấy gọi là 
xuất thế gian trí, là vô đắc Niết-
bàn:

“Nhược thời ư sở duyên,
Trí đô vô sở đắc,
Nhĩ thời trụ Duy thức,
Ly nhị thủ tướng cố.
Vô đắc bất tư nghì,
Thị xuất thế gian trí,
Xả nhị thô trọng cố,
Tiện chứng đắc chuyển y”.

(Sđd, kệ 28-29)
Như vậy, qua sự trình bày 

Tàng thức và hiện tượng biểu 
trưng của nó là chủng tử (bīja, 
種子), tự nó đã có thể lý giải 

khổ đau. Chủng tử là khổ đau. 
Chủng tử là Tập. Và tu tập để 
giải thoát chính là để nhận ra 
chủng tử, chuyển hóa và làm 
rơi rụng chủng tử đến hồi bạch 
tịnh.

Nếu trong Duy thức học, 
Tàng thức là trung tâm điểm, 
từ đó thuyết minh phương 
pháp khảo sát, thì chủng tử là 
nội dung chính của sự khảo 
sát đó. Chủng tử là khách trần 
(akasmāt-kleśa, 客塵), là kết 
quả của sự huân tập và hiện 
hành từ vô thỉ, không phải là 
bản thể (svabhāva, 自性, tự 
tánh). Chủng tử chỉ là hiện 
tượng, hiện tượng rất sâu nhiệm 
trong tận cùng tâm lý mà phàm 
phu khó nhận biết, nếu không 
nhờ sự diễn bày của các bậc Tổ 
sư chứng ngộ. 

Và vấn đề ngã và vô ngã 
được nhận rõ ngang qua sự vận 
hành của Chủng tử. Sự chuyển 
biến miên tục của chủng tử thức 
“như một dòng thác” đã nói 
lên một thực tại không có ngã, 
không có thực thể bất biến. Cá 
nhân của giai đoạn sinh mệnh 
hiện tại không hẳn là một cá 
nhân của sinh mệnh quá khứ, 
cũng không hẳn là khác. Dầu 
cho trong cùng một giai đoạn 
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sinh mệnh cũng đã không có 
một cái ngã đồng nhất bất biến, 
không thể có cái tôi đồng nhất 
trong hai sát-na nối tiếp nhau 
“không phải cái ấy, cũng không 
phải cái khác”. Đó là tính cách 
phi nhất, phi dị của mọi hiện 
hữu. Vì thế chỉ có dòng sinh 
diệt liên tục mà không có ngã. 
Đó là tinh yếu của lý thuyết vô 
ngã trong Duy thức học.

Sự thật khổ đau của chúng 
sinh bắt nguồn từ quan kiến sai 
lầm: sai lầm về một tự ngã thật 
hữu, trong khi thực tại là duyên 
sinh vô ngã tính, hay y tha khởi 
tính của Duy thức. Nhưng sự 
thật mà không thật gì cả. Do 
tánh biến kế vọng tưởng phân 
biệt rồi nhận y tha một cách 
sai lầm, hoàn toàn không thật 
có. Đó chỉ là con rắn của người 
sợ hãi lầm nhận sợi dây trong 
đêm tối, để rồi khiếp đảm chạy 
bán sống bán chết. Lực thấy, 
lực sinh, lực khiếp là tánh của 
biến kế. Ngày nào tính bản hữu 
cố chấp ấy còn, ngày ấy không 
gian tướng vô tận và thời gian 
sinh tử vô cùng, trôi nổi lặn hụp 
không bao giờ ngừng nghỉ. 

Một khi ánh sáng đủ để nhận 
thấy sợi dây là sợi dây, thì mọi 
tác năng xung quanh hình ảnh 

con rắn và chính nó biến mất. 
Từ sợi dây sinh sợ hãi và cũng 
từ nó hết sợ hãi. Thực tại là 
thực tại, khác chăng chỉ là tâm 
lý của người giác ngộ và chưa 
giác ngộ đối với thực tại mà 
thôi. Và ta thấy, dường như áng 
sáng và sợi dây cùng là một của 
thực tướng. Nhưng rõ ràng, sợi 
dây chẳng phải được sinh ra từ 
ánh sáng, mà chỉ được thấy rõ 
để rồi hết sợ nhờ ánh sáng đó. 
Đạo Phật với tất cả giáo nghĩa 
được thuyết minh là nội dung 
và tác dụng của ánh sáng đó 
mà ở đề tài này là Tàng thức và 
giáo lý Tứ đế.

Ở đó, chân lý đã được triển 
khai trọn vẹn. Con người chính 
mình phải làm chủ mình cả 
nghiệp quả luân hồi lẫn giá trị 
giải thoát xuất thế gian. Đó là 
sự thật chẳng có ai nhúng tay 
vào. Hãy tự mình khởi hành 
như một ý nghĩa về pháp Phật: 
Ehi passiko! – Đến để mà thấy 
– Hãy đến đây (thực hành) là 
tự bạn sẽ nhận thấy. Hạnh phúc 
chân thật đang đợi bạn bên 
ấy!■
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• Thích Thái hòA

ThOng DOng

Ta làm và nói sai, nhưng ta lại được nhiều người khen ngợi mỗi 
ngày, như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa đời sống 
của ta đi dần vào bóng đêm và từ bóng đêm này dẫn ta đi tới bóng 
đêm khác.

Ta làm đúng và nói đúng, nhưng ta lại bị nhiều người chỉ trích 
mỗi ngày, và như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa ta 
từ bóng đêm bước ra ánh sáng và từ ánh sáng này, ta bước tới ánh 
sáng khác.

Chân lý không thuộc về sự khen ngợi hay chỉ trích, mà thuộc 
về ở nơi người nào thấy và biết đúng, nghe và cảm nhận đúng, 
sống đúng, nói và làm đúng.

Lằn mức giữa đúng và sai thật vô cùng vi tế và thẳm sâu, nên có 
những suy nghĩ, có những việc làm của ta, ở độ tuổi nầy thì đúng, 

giỮA ĐÔi Dòng ThUẬn nghịch

PHÁP THOẠI: Thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch ■ Thích Thái 
Hòa
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mà bước qua độ tuổi khác lại là 
sai; ở buổi sáng thì đúng, mà ở 
buổi chiều thì sai; ở phút trước 
thì đúng, mà ở phút sau thì sai; 
đối với hoàn cảnh nầy thì đúng, 
nhưng ở hoàn cảnh khác thì sai; 
đối với người nầy thì đúng, mà 
đối với người khác thì sai, và 
cùng một vấn đề, mà ta nhìn 
nó từ góc độ nầy, thì nó đúng, 
nhưng ta nhìn nó với một góc 
độ khác thì sai.

Nên, đúng và sai là tùy theo 
mức độ hiểu biết của ta, liên hệ 
đến ô nhiễm hay thanh tịnh, sâu 
hay cạn, rộng hay hẹp của tâm 
ta.

Hễ tâm ta càng ít ô nhiễm và 
càng ít bị xáo động, thì cái biết 
của ta đi dần tới với cái đúng 
và ta có thể thường trú ở trong 
cái đúng. Hễ tâm ta bị ô nhiễm 
và xáo động, thì cái biết của ta 
càng lúc càng đi dần tới với cái 
sai lầm và ta có thể cộng trú 
thường trực với cái sai lầm ấy.

Ta thấy đúng và biết đúng đối 
với mọi sự hiện hữu, là do tâm 
ta yên lắng, không bị xáo động 
bởi các vọng tưởng, hoàn toàn 
không bị lay động và thụ động 
bởi các ngã tưởng và các dục. 
Ta sống với tâm như vậy, thì 

lúc nào và ở đâu, ta cũng không 
bị hoàn cảnh sai sử và không 
bị các hình tướng đánh lừa. Ta 
nghe với tâm yên lắng, không 
bị xáo động bởi các tưởng, thì 
ở đâu và lúc nào, ta cũng có 
sự tự do đối với cái nghe và ta 
không bị mọi ngôn ngữ và âm 
thanh đánh lừa. Ta cảm nhận 
từ mọi sự xúc chạm với tâm 
yên lắng và không bị xáo động 
đối với các vọng tưởng, thì sự 
cảm nhận của ta là sự cảm nhận 
đúng, nên lúc nào và ở đâu, ta 
cũng không bị các cảm giác và 
tri giác đánh lừa. Ta nuôi dưỡng 
đời sống bằng tâm yên lắng và 
không bị xáo động, thì lúc nào 
và ở đâu, ta cũng có tự chủ, 
không bị các loại ăn mặc và các 
thực phẩm ăn uống đánh lừa. 
Ta nuôi dưỡng đời sống bằng 
tâm chân thực, bằng sự hiểu 
biết sáng trong, bằng những 
hành động và những lời nói 
đúng đắn, thì lúc nào và ở đâu, 
ta cũng có đảm lực để sống, ta 
không bị thời gian khuất lấp, 
không bị những sự sợ hãi chi 
phối và không bị những sự hư 
dối đánh lừa.

Ta làm đúng, thì nhân quả 
đến với ta đúng như những gì 
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ta đã làm. Ta làm sai, thì nhân 
quả cũng đến với ta đúng như 
những gì ta đã làm sai.

Ta muốn ăn cam, ta trồng 
cam, hội đủ nhân duyên, cam 
sẽ cho ta trái ngọt. Ta muốn ăn 
cam mà gieo hạt quýt, hội đủ 
nhân duyên, quýt sẽ ra trái cho 
ta mà không phải là cam.

Như vậy, ta thấy đúng, biết 
đúng và làm đúng, thì nhân 
quả đúng tự đến với ta. Ta thấy 
biết sai và làm sai, thì nhân quả 
đúng như với cái sai cũng tự 
đến với chúng ta.

Ta muốn ăn cam mà lại trồng 
quýt và chăm sóc quýt, hội đủ 
nhân duyên, thì ta chỉ có thành 
quả của quýt mà không phải là 
thành quả của cam, như vậy ta 
bị rơi vào tình trạng khổ đau là 
do ta mơ ước mà không thành.

Mơ ước không thành là do 
tâm ta, mà không phải do nhân 
quả hay do cuộc đời. Cuộc đời 
của ta chính là tâm ta và nhân 
duyên, nhân quả của cuộc đời ta 
là tùy thuộc vào tâm ta mà biểu 
hiện. Không có nhân duyên và 
nhân quả nào tách rời khỏi tâm 
ta mà hình thành và biểu hiện 
cả. Tâm ta chính là nguồn gốc 
cho nhân duyên, nhân quả của 

cuộc đời ta hình thành và biểu 
hiện.

Do ta không nhận biết cụ 
thể và chính xác nhân duyên, 
nhân quả giữa những hạt giống 
cam và quýt; do ta không biết 
phương pháp để chăm sóc; và 
do ta không biết thời vụ và chất 
đất để gieo trồng, nên ta mong 
muốn một đường, mà kết quả 
xảy ra cho ta một nẻo.

Không có nhân duyên, nhân 
quả nào, khi ta gieo hạt giống 
cam, mà quả lại cho ta là quýt 
và cũng không có nhân duyên, 
nhân quả nào, ta gieo hạt giống 
quýt mà quả lại cho ta là cam.

Cũng vậy, không có thành 
quả của an lạc và hạnh phúc 
nào đến với người tâm nghĩ ác, 
miệng nói ác, thân làm ác. Và 
cũng không có thành quả khổ 
đau và thất vọng nào đến với 
người tâm nghĩ thiện, miệng 
nói thiện và thân hành thiện.

Nếu vì bản thân ta, mà nghĩ 
đến điều thiện, miệng nói điều 
thiện, và nỗ lực làm việc thiện, 
thì thiện ấy chưa phải là thiện 
của thiện, nên an lạc đến với ta 
rất ít, mà khổ đau và thất vọng 
đến với ta rất nhiều.

Vì vậy, ta không ngạc nhiên 
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gì, ở giữa đời đã có nhiều người 
tự cho mình là hành thiện, 
nhưng trong đời sống của họ, 
chỉ sinh ra những trái đắng và 
khổ đau.

Nếu không vì bản thân ta, 
mà tâm nghĩ đến điều thiện, 
miệng nói điều thiện và nỗ lực 
làm thiện mỗi ngày, thì thiện ấy 
mới đích thực là thiện. Thiện 
ấy là điểm để cho niềm tin và 
an lạc trong tâm ta phát sinh và 
nhân duyên, nhân quả tốt đẹp 
hình thành trong đời sống của 
ta.

Một người biết sống yêu 
thương và tử tế với chính mình, 
người ấy không phải chỉ biết 
khắc phục hậu quả khổ đau, mà 
còn phải biết cách lấy những 
hạt giống khổ đau ra khỏi tâm 
thức của chính họ, khiến cho 
mọi nhân duyên, nhân quả khổ 
đau không còn có điều kiện 
sinh khởi ở trong đời sống của 
họ nữa. Và một người thông 
minh, giàu lòng nhân ái, người 
ấy không phải chỉ biết giúp 
người khác khắc phục hậu quả 
khổ đau, mà còn phải biết cách 
giúp cho người khác, thoát ra 
khỏi những hạt giống khổ đau ở 
nơi tâm thức của chính họ nữa.

Khổ đau hay hạnh phúc đến 
với chúng ta là từ nơi tâm thức 
của mỗi chúng ta. Nên, mỗi khi 
đối diện với khổ đau hay hạnh 
phúc là ta có cơ hội để tiếp xúc 
với những hạt giống thiện, ác ở 
nơi tâm ta. Tiếp xúc với những 
hạt giống bất thiện ở nơi tâm 
ta, không phải để đối phó, mà 
để nhận diện, ôm ấp và chuyển 
hóa, khiến chúng đi về theo 
hướng hiền thiện. Và tiếp xúc 
với những hạt giống thiện ở nơi 
tâm ta không phải để tự mãn, 
mà để tiếp tục nuôi dưỡng và 
thăng hoa chúng đến chỗ thuần 
thiện.

Tiếp xúc và làm chủ tâm ta 
mỗi ngày, điều ấy không phải là 
dễ, tại sao? Vì tâm ta không có 
hình tướng. Nó vĩ đại thì trong 
thế gian nầy không có gì vĩ đại 
cho bằng; nó tinh vi, thì ở trong 
thế gian nầy, không có cái gì 
tinh vi cho bằng; nó bén nhạy 
và linh hoạt, thì ở trong thế 
gian nầy không có cái gì bén 
nhạy và linh hoạt cho bằng; nó 
độc ác thì ở thế gian nầy không 
có cái gì độc ác cho bằng; nó 
thánh thiện thì ở trong thế gian 
nầy không có cái gì thánh thiện 
cho bằng.
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Vì vậy, tiếp xúc và làm chủ 
tâm là cả một công trình tu 
luyện liên tục và miên mật.

Và cũng vì vậy, ai tiếp xúc 
và làm chủ được tâm, người ấy 
mới có khả năng làm chủ được 
nhân duyên, nhân quả của đời 
mình, làm chủ được sự sống 
chết và tự tại giữa muôn ngàn 
diệt sinh, ảo hóa của vạn duyên 
và vạn hữu.

Nếu ta không làm chủ được 
tâm ta, thì ta sống với ai, ta cũng 
sẽ buồn chán, sống với xứ sở 
nào ta cũng sẽ thất vọng. Và nếu 
ta làm chủ được tâm ta, thì ta sẽ 
làm chủ được vạn duyên trong 
đời sống của ta, nên sống với ai 
ta cũng vui. Ta sống với thiện 
hữu tri thức ta vui đã đành, mà 
sống với ác tri thức cũng không 
làm cho niềm vui của ta bị suy 
giảm. Sống với thiện tri thức ta 
cũng có điều kiện để học hỏi 
và thăng hoa, mà sống với ác 
tri thức ta cũng có điều kiện để 
nhìn lại mình, mà phòng hộ và 
chuyển hóa. Sống trong thuận 
cảnh, ta vui đã đành mà sống 
trong nghịch cảnh, niềm vui 
của ta cũng không hề bị tổn 
giảm. Sống trong thuận cảnh, ta 
cũng có điều kiện để thăng hoa, 

mà sống trong nghịch cảnh, ta 
cũng có điều kiện để tôi luyện 
và phát huy nội lực.

Nghiệm cho cùng, sống giữa 
đời không có ai tồn tại trong 
thuận cảnh đơn thuần và cũng 
không có một ai tồn tại đơn 
thuần giữa nghịch cảnh. Nghịch 
và thuận là hai mặt tương sinh 
trong đời sống của mỗi chúng 
ta. Cũng như hai cánh tay phải 
và trái là hai khía cạnh của 
một thân thể lành mạnh, linh 
hoạt và tháo vát. Một thân thể 
lành mạnh, linh hoạt và tháo 
vát không bao giờ chỉ biết hoạt 
động một tay hay một chân.

Trong đời sống hàng ngày 
của chúng ta, ta thuận với cái 
nầy, thì ta nghịch với cái khác 
và ta nghịch với cái nầy, thì ta 
thuận với cái khác.

Ta chỉ có hạnh phúc và có 
khả năng hướng thượng, khi 
ta nhận ra được sự thật của lẽ 
thuận nghịch ấy trong đời sống 
của ta và chung quanh ta. Ta 
phải biết tác dụng thực tế của 
hai mặt thuận nghịch, ngay 
trong đời sống của mỗi chúng 
ta. Và ta phải biết làm chủ 
tâm ta ngay trong cái lẽ thuận 
nghịch ấy của cuộc sống.
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Ta cần nhìn thật trầm tĩnh 
và sâu sắc để thấy rằng, ở trong 
đời có những cái thuận với ta 
cũng có khi giúp ta, nhưng 
cũng có khi hại ta và có những 
cái nghịch với ta cũng có khi là 
hại ta, nhưng cũng có khi giúp 
ta rất nhiều.

Nên, vấn đề an lạc và hạnh 
phúc của ta không phải là ở 
nơi sự từ chối nghịch chạy 
theo thuận, mà ta phải biết làm 
chủ tâm ta giữa hai lẽ thuận và 
nghịch ấy của cuộc sống. Ta 
cần phải nhìn sâu để biết rằng, 
chân lý của cuộc sống là bao 
gồm cả hai lẽ thuận và nghịch, 
nếu từ chối thuận hay từ chối 
nghịch, thì ta không có lý do gì 
để hiện hữu.

Cũng như ánh sáng là chân 
lý và tác dụng của ngọn đèn, 
nếu ngọn đèn chỉ chấp nhận 
điện tử dương, mà từ chối điện 
tử âm hoặc chỉ chấp nhận điện 
tử âm mà không chấp nhận 
điện tử dương, thì ánh sáng và 
tác dụng của ngọn đèn không 
bao giờ phát ra, khiến cho sự 
có mặt của cây đèn trở thành vô 
dụng và vô nghĩa. Ánh sáng của 
ngọn đèn chỉ phát ra và có tác 
dụng lợi ích cho cuộc sống, khi 

nào bản thân ngọn đèn có khả 
năng tiếp nhận và làm chủ hai 
dòng âm dương, thuận nghịch 
đến với nó và hoạt động trong 
nó.

Cũng vậy, mỗi khi ta đã làm 
chủ được tâm ta, khiến tâm ta 
hoàn toàn không bị chi phối bởi 
các vọng tưởng, thì hai lẽ thuận 
nghịch trong đời sống của mỗi 
chúng ta, giúp cho ta đi tới với 
đời sống tự do và khiến cho ta 
thong dong giữa đôi dòng thuận 
nghịch.

Thuận và nghịch trong đời 
sống của mỗi chúng ta, chẳng 
khác nào đôi cánh phải và trái 
của chú chim đại bàng đã giúp 
cho chú bay liệng giữa bầu trời 
cao rộng và tự do.

Thuận và nghịch trong đời 
sống của mỗi chúng ta, cũng 
phải thường trực quán chiếu 
như vậy, để lúc nào và ở đâu, ta 
cũng làm chủ được tâm ta, để 
ta có khả năng chế tác ra hạnh 
phúc và an lạc cho ta và cho mọi 
người, khiến cho ai cũng có thể 
thực hiện đời sống thong dong 
giữa đôi dòng thuận nghịch.■
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Đêm tĩnh lặng
nhìn về phía miên trường
đường hun hút
vạn dặm
Bao vui buồn
mưa nắng
bước đi qua.

ánh đèn chong
tờ giấy trắng ngả màu
Run run
nét chữ
theo mạch sóng dâng trào
nghe bút múa
màn bi kịch
Ai đang!

TâM BÌnh

Lặng Lẽ

● Tâm Bình
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như từng mảng sương tan
sáng xuân
Trưa hè
nắng tạt
Thu tàn
Ai đốt lá dưới những vòm cây
sợi khói bay về
Mùa đông
mưa lạnh

ngồi lặng lẽ như đêm trường không điểm tựa
Một khối u trầm
hương thời gian
thắp lên một ngọn lửa
Lòng vắng
Đêm tan
giấy bút thảnh thơi
chìm tan như sợi khói
nhẹ nhàng trên hơi thở bước đi về.
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SÁU NHÂN

Xét trên mặt tương đối, nhân là một cái gì đó làm nên kết quả 
hay nói khác hơn kết quả là do một hay nhiều yếu tố đưa đến sự 
hiện hữu của nó. Học thuyết về  nhân quả của Phật giáo cho rằng, 
bất cứ một kết quả nào cũng đều phải được tạo thành bằng nhiều 
cộng đồng nguyên nhân, trong nhiều nguyên nhân này, cái nào 
trực tiếp, nội tại, thì cái đó là nhân, cái nào ngoại tại, ảnh hưởng 
gián tiếp, cái đó là duyên. “Duyên”, có thể quy kết thành bốn loại, 
tức là tứ duyên, còn nhân cũng có nhiều loại và cũng có thể chia 
làm hai nhân, năm nhân, sáu nhân, thậm chí đến mười nhân, v.v... 
Ở đây, ta đem bốn duyên phối hợp cùng các nhân để thảo luận. Sự 
hợp luận này có thể xem như là tính nhất quán trong Tiểu thừa và 
các bộ phái khác không thuộc về Tiểu thừa. 

Sáu nhân như đã nêu, đó là: tác nhân, câu hữu nhân, đồng 
loại nhân, tương ưng nhân, biến hành nhân, dị thục nhân.

CHI NHÂN DUYÊN
● PháP hiền cư sỹ

(tiếp theo & hết)

12
chuỗi mắc xích liên hoàn mang tính nhân quả của nhân loại

TƯ TƯỞNG: 12 chi nhân duyên - chuỗi mắc xích liên hoàn mang tính 
nhân quả của nhân loại (tt và hết) ■ Pháp Hiền cư sỹ
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Năng tác nhân
Năng tác nhân còn được gọi 

là vô chướng nhân, phạm vi 
ảnh hưởng của loại nhân này 
thật là bao quát. Xét về mặt 
nhân quả phát sinh của sự vật, 
nhân là nguyên nhân phát sinh 
sự vật, quả chính là kết quả vậy. 
Nghĩa là sự vật xuất hiện với 
tất cả các hiện dụng của nó mà 
người ta thấy được một cách rõ 
ràng. Theo thường nghiệm, cái 
nguyên nhân nào có khả năng 
tạo quả, thì cái đó có thể gọi 
là năng tác nhân. Câu-xá luận, 
quyển thứ sáu giải thích: “chỉ 
trừ tự tánh, còn mọi hữu vi đều 
lấy tất cả pháp làm nhân năng 
tác, bởi vì khi nhân này phát 
sinh thì vô chướng ngã”. Nghĩa 
là tất cả sự vật, cái tác nhân nào 
tạo thành tác dụng toàn diện 
cho sự vật hình thành trong quá 
trình phát sinh thì cái đó có thể 
gọi là năng tác nhân. Do vậy, 
năng tác nhân được phân thành 
hai loại: dữ lực năng tác nhân 
và bất chướng năng tác nhân. 
Hai loại tác nhân này còn được 
gọi là: hữu lực năng tác nhân 
và vô lực năng tác nhân.

Cái gọi là dữ lực năng tác 

nhân, tức là cái nhân tố kích 
thích gia tăng tác dụng trong 
quá trình sự vật sản sinh. Chẳng 
hạn, đất sinh cây cỏ, đất là điều 
kiện tất yếu của cỏ cây sinh 
trưởng, đất là tiềm năng thúc 
đẩy và tư nhuận cho cây cỏ 
phát triển, do vậy, đất là năng 
tác nhân của thảo mộc. Trong 
hoạt động nhận thức của con 
người, các loại khí quan của 
ta sau khi tiếp xúc với thế giới 
khách quan, liền phát sinh các 
loại cảm giác và nhận thức, như 
vậy, các loại khí quan cảm giác 
này chính là năng tác nhân cho 
các trạng thái hoạt động nhận 
thức. Xét trên luận thuyết của 
Phật giáo, các khí quan như: 
nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, 
v.v... chính là năng tác nhân của 
sự hoạt dụng tinh thần mà Phật 
giáo gọi là nhãn thức, nhĩ thức, 
v.v... vậy. 

Cái gọi là bất chướng năng 
tác nhân, tức là chỉ cho bất cứ 
sự vật nào trong tiến trình phát 
sinh, cho dù chưa phải là tác 
dụng thúc đẩy trực tiếp đối với 
sự phát sinh của sự vật này, thế 
nhưng nó không gây trở ngại 
bất cứ nhân tố nào khác đối 
với tác dụng sinh trưởng của 
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sự vật. Chẳng hạn, không gian 
và thời gian chính là hình thái 
của sự vật tồn tại. Tuy bản thân 
của chúng không phải là tác 
dụng kích thích đối với sự phát 
sinh của sự vật, thế nhưng nhờ 
không gian và thời gian này mà 
sự vật tồn tại, cho nên, không 
gian và thời gian được cho là 
bất chướng năng tác nhân của 
vạn hữu.

Câu hữu nhân
Câu hữu nhân còn được gọi 

là cộng hữu nhân, hay cộng sinh 
nhân [nguyên nhân cộng sinh]. 
Cái nhân câu hữu này chỉ cho 
quan hệ nhân quả tồn tại đồng 
thời, đồng xứ. Chẳng hạn cá thể 
sinh mệnh của hữu tình chúng 
sinh do năm uẩn là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức, tức là năm 
loại vật chất hòa hợp cùng yếu 
tố tinh thần thành hình. Không 
có sự hòa hợp của năm uẩn, 
thì không có sự tồn tại của cá 
thể chúng sinh. Thế nên, năm 
uẩn là câu hữu nhân của chúng 
sinh. Mối quan hệ này ví như 
cái kiềng hay cái vạc ba chân, 
nếu như thiếu bất cứ chân nào, 
thì cái vạc ấy không thể đứng 
vững. Ba cái chân vạc ấy chính 

là câu hữu nhân.
Ta lại phân tích thêm một 

bước nữa về mối quan hệ nhân 
quả qua sự tồn tại của vạn sự 
vạn vật. Xét trên mặt thời 
gian, thì có sự tương tục trước 
sau, mà quan hệ nhân quả cấu 
thành. Như hạt giống sinh mầm 
mống, mầm mống là quả của 
hạt giống. Mối quan hệ nhân 
quả trong khoảng sản sinh của 
hạt giống ấy, xét trên mặt thời 
gian là có trước có sau, ngoài 
ra còn có nhiều sự vật có mối 
quan hệ tồn tại đồng thời trong 
tiến trình hạt giống phát triển, 
hoặc là quan hệ hỗ vi nhân quả 
v.v... Do vậy, câu hữu nhân có 
thể phân thành hai loại: hỗ vi 
nhân quả câu hữu nhân và đồng 
nhất quả câu hữu nhân.

Hỗ vi nhân quả câu hữu 
nhân là chỉ cho nhiều nhân tố 
cấu thành sự vật, trong đây các 
loại nhân tố vừa dựa vào nhau 
lại vừa làm nhân quả cho nhau. 
Chẳng hạn, nhà Phật cho rằng, 
thế giới và vạn hữu đều được 
cấu thành bằng bốn nguyên tố 
cơ bản là địa, thủy, hỏa, phong. 
Bốn nguyên tố cơ bản này vừa 
dựa vào nhau mà tồn tại lại vừa 
làm nhân quả cho nhau, trạng 
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thái tương quan tương y này 
được gọi là hỗ vi nhân quả câu 
hữu nhân. Còn tình trạng đồng 
nhất quả câu hữu nhân là một 
quả do các nhân cộng hợp khởi 
sinh, như đã nêu là năm uẩn 
hòa hợp và cái vạc đứng trên 
ba chân vậy.

Đồng loại nhân
Đồng loại nhân, có khi còn 

gọi là tự chủng nhân. Danh 
xưng này hàm ngôn cho cái 
pháp này tương tợ với pháp 
tương tợ kia làm nhân, nghĩa là 
trên mặt nhân quả, nhân với quả 
cùng thuộc về một loại. Như 
lấy thiện ác đạo đức mà luận 
suy, gieo nhân thiện đắc quả 
thiện và ngược lại, gieo nhân 
ác đắc quả ác. Như vậy, trên 
quan hệ nhân quả, thì tính chất 
này có cùng một loại. Ngoài ra, 
xét trên sự phát sinh của thiện 
ý, niệm trước là thiện, dẫn khởi 
niệm sau cũng là thiện, thiện 
niệm tương tục không rời nhau, 
tất cả ý niệm đồng là thiện 
pháp, do vậy, được gọi là đồng 
loại nhân. Ác pháp cũng y như 
vậy. 

Tương ưng nhân

Tương ưng nhân này là xét 
từ góc độ hoạt động tâm lý. 
Nhà Phật phân sự hoạt động 
tâm lý của chúng ta thành hai 
loại hoạt động quan trọng, đó là 
tâm pháp và tâm sở hữu pháp và 
nhà Phật cho rằng, khi hai loại 
tâm này vận hành, thì chúng 
khởi lên cùng một lúc, chúng 
giúp đỡ lẫn nhau và nương vào 
nhau mà tồn tại. Chẳng hạn, 
khi tâm pháp vận hành, tâm sở 
pháp cũng tương ưng mà khởi; 
cũng vậy, khi tâm sở pháp vận 
hành thì tâm pháp cũng tương 
ưng mà khởi, cả hai hỗ tương 
làm nhân, cái này hô thì cái kia 
ứng, cho nên nhân này được 
gọi là tương ưng nhân.

Biến hành nhân
Biến hành biểu thị cho sự 

thông biến vậy. Nhân này cũng 
như nhân đồng loại, nhưng 
nó có sức mạnh đặc biệt hơn. 
Như trên đã nói, Phật gia đem 
các trạng thái tâm lý của nhân 
loại chia thành hai bộ phận và 
gọi chung là tâm pháp và tâm 
sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp 
này, Câu-xá luận lập riêng 
thành 46 tâm sở, còn Duy thức 
thì phân thành 51 tâm sở. Trong 
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tâm sở hữu pháp, các món như 
vô minh, nghi, tà kiến, v.v... là 
các pháp có tác dụng đặc biệt 
mãnh liệt, chúng là các pháp 
có khả năng biến hành trong 
mọi trạng thái nhiễm ô phiền 
muộn. Do vậy, nhà Phật cho 
rằng chúng là nguyên nhân làm 
cho tất cả phiền não sản sinh 
và phát triển, thế nên, chúng có 
tên là biến hành nhân.

Dị thục nhân
Dị thục nhân có cùng một 

dạng với đồng loại nhân, xét từ 
góc độ của thuộc tính đạo đức 
mà nói,  đồng loại nhân là nhân 
tương thuận hay là nhân quả 
cùng loại, còn dị thục nhân là 
nhân quả tương dị hay sai biệt. 
Như thiện nghiệp chiêu cảm lạc 
quả, ác nghiệp cảm đắc khổ quả, 
đó là xét theo nghiệp của thiện 
ác bằng quan điểm đạo đức mà 
nói. Tuy nhiên, khổ lạc của quả 
được cảm triệu, xét về mặt đạo 
đức lại không thiện cũng không 
ác, trạng thái “vô ký” này cũng 
được nhà Phật tuyên dạy. Nhân 
thiện ác mà cảm đắc quả vô ký, 
nghĩa là nhân quả không cùng 
loại. Do vậy, nhân này được gọi 
là dị thục nhân.

THẬP NHÂN

Sáu nhân vừa nêu, là y theo 
những gì được Phật giáo Tiểu 
thừa Nhất thiết hữu bộ tuyên 
thuyết. Duy thức Đại thừa thì 
lập riêng ra học thuyết mười 
nhân. Và học thuyết 10 nhân 
này dùng để bao quát toàn bộ 
vạn sự vạn vật của thế giới này, 
bao quát toàn bộ tất cả vật chất 
cũng như nguyên nhân phát 
sinh hiện tượng tinh thần. Học 
thuyết 10 nhân này, Duy thức 
dựa trên chủng tử mà lập ngôn. 
Duy thức học phái thông qua 
10 nhân để thuyết minh chủng 
tử trong tàng thức A-lại-da sinh 
khởi tác dụng trong hiện tượng 
tinh thần và các loại vật chất 
thế gian, cùng với nguyên nhân 
sản sinh nghiệp báo luân hồi 
trong tiến trình của một sinh 
mệnh chúng sinh. Mười nhân 
này là: tùy thuyết nhân, quán 
đãi nhân, khiên dẫn nhân, sinh 
khởi nhân, nhiếp thụ nhân, dẫn 
phát nhân, định dị nhân, đồng 
sự nhân, tương vi nhân, bất 
tương vi nhân.
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Tùy thuyết nhân
Thuyết là giải thuyết, đây 

chính là chỉ cho ngôn ngữ. 
Ngôn ngữ cũng giống như văn 
tự, nó là cái mà nhân loại dùng 
để biểu đạt tư tưởng, là công 
cụ giao lưu tình cảm của mình. 
Văn tự chỉ là phù hiệu hình 
tượng, còn ngữ ngôn là phù hiệu 
thanh âm. Nhà Phật cho rằng, 
theo quy ước chung, người ta 
thông qua “danh tướng” của 
sự vật để mà nhận biết được sự 
vật, thế nhưng danh tướng chỉ 
phản ảnh biểu tượng của sự vật, 
bởi vì người ta gán cho sự vật 
một danh xưng với mục đích 
để biết và liễu giải sự vật, chớ 
không phải là sự vật. Thế nên, 
danh tướng v.v..., nói chung 
đều là “giả danh”, nó không thể 
phản ảnh như thật bản chất của 
sự vật. Thế nhưng, cảm giác 
và nhận thức của chúng ta đối 
với sự vật đều dựa vào chủng 
chủng giả danh để mà sinh 
khởi. Tức là, do giả danh của 
sự vật mà phát sinh tác dụng 
nhận thức, do tác dụng này mà 
có sự vận hành của [tưởng] hay 
tư tưởng ý thức. Đã có tư tưởng 
vận hành, thì phải thông qua 
thanh âm, ngôn ngữ để biểu đạt 

tư duy. Như vậy, ngôn ngữ là 
công cụ để thể hiện tư tưởng, tư 
tưởng thì thông qua nhận thức 
danh tướng của sự vật mà phát 
sinh, thế thì “danh”, “tưởng” là 
nhân của ngôn thuyết, do vậy 
được gọi là tùy thuyết nhân.

 
Quán đãi nhân
Quán là quán sát, là xem 

xét thăm dò, biểu thị cho tra 
vấn và đánh giá; đãi có nghĩa 
là đối đãi, hiển thị cách ứng xử 
hay tiếp nhận. Đối với sự vật 
sau khi đánh giá xem xét, khởi 
sinh ra một đòi hỏi hay là một 
điều kiện thụ dụng nhất định 
nào đó thì gọi là quán đãi nhân. 
Xét trên mặt quan hệ nhân quả 
thì sự vật nào có thể dẫn sinh 
nguyên nhân cho một yêu cầu 
hay một thọ dụng nào đó, người 
ta quán cái này để chờ đợi cái 
kia, do vậy, sự kiện hay dữ liệu 
ấy được gọi là quán đãi nhân. 
Chẳng hạn, chúng sinh biết 
khổ, quán khổ mà hoài vọng 
đến an vui thoát khổ, do vậy, 
đối với sự kiện khổ ấy, đã trở 
thành là nhân chờ đợi vui [quán 
đãi nhân]. Cũng vậy, khi ta đói, 
ta cần đến thức ăn, trạng thái 
“đói” này đã thành là nhân đợi 
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chờ của yêu cầu đạt đến thực 
phẩm vậy.

Khiên dẫn nhân
Khiên dẫn nhân có khi còn 

gọi là chủng thực nhân. Nhân 
này là điểm xuất phát học thuyết 
“chủng tử” được trường phái 
Duy thức lập nên. Trường phái 
Duy thức phân tính chất hoạt 
động tâm lý ý thức của chúng 
sinh hữu tình ra thành 8 tầng, 
trong đây, thức thứ 8 là A-lại-
da được gọi là “tàng thức”. 
Gọi là tàng thức, bởi vì ở đó nó 
chứa đựng vô số các hạt giống 
của hiện tượng tinh thần và 
mọi chất liệu làm nên vật chất 
của thế giới. A-lại-da vừa là sở 
tàng vừa là năng tàng, vì nó là 
cái có khả năng chứa đựng và 
được chứa đựng. Trường phái 
Duy thức cho rằng, chủng tử 
trong thức A-lại-da này là tổng 
cội nguồn của mọi hiện tượng 
tinh thần và vật chất của vũ trụ, 
là nguyên nhân sinh khởi của 
mọi sự vật, do vậy, học phái 
này chủ trương, “vạn pháp duy 
thức”. Dựa trên những gì được 
học phái này tuyên bố, chủng 
tử trong A-lại-da dù khi chưa 
được nhuận trạch, chưa sinh 

mầm, nhưng ở trong nó đã có 
khả tính dẫn phát nhân tố cho 
quả của thời kỳ tương lai. Do 
vì, chủng tử có tiềm năng dẫn 
phát quả của thời kỳ tương lai 
xa xôi, nó có thể dẫn sinh nhân 
của tự quả, theo đó mà công 
năng này được gọi là khiên dẫn 
nhân.

Sinh khởi nhân
Sinh khởi nhân còn gọi là 

tác sinh nhân, đồng dạng với 
khiên dẫn nhân. Ta nói đồng 
dạng là chỉ cho chủng tử chứa 
trong thức A-lại-da vậy. Tuy 
nhiên, chủng tử sở chỉ khởi 
nhân này, là chỉ cho chủng tử ở 
điều kiện ngoại giới nhất định 
dưới tác dụng của kích thích, 
điều kiện này làm cho chủng tử 
được tư trạch sinh mầm và sau 
hết là đưa đến thành quả. Sở dĩ 
nó được gọi là sinh khởi nhân, 
bởi vì nó chứa đựng hoàn toàn 
khả năng đưa đến tác dụng quả 
của thời tương lai. 

Nhiếp thọ nhân
Nhiếp thọ nhân, có khi gọi 

là nhiếp nhân, chỉ cho chủng 
tử trong quá trình sinh khởi 
quả, cần đến điều kiện ngoại 
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giới nhất định. Đây chính là 
cái tác dụng của “ngoại duyên’ 
vậy. Chẳng hạn, chủng tử trong 
tiến trình sinh rễ, đâm mộng, 
trổ hoa, kết trái, nó rất cần đến 
các điều kiện như ánh sáng mặt 
trời, mưa móc, thổ nhưỡng và 
các loại phân bón, thì chúng 
mới có thể trưởng thành và đưa 
đến thành quả. Các điều kiện 
như vậy, được gọi là “nhiếp thọ 
nhân”, chỉ cho các điều kiện hỗ 
tương nhiếp thọ dẫn sinh chủng 
tử đơm hoa kết trái.

Dẫn phát nhân
Như chủng tử trong quá 

trình tăng trưởng và đi đến kết 
quả, nghĩa là chủng tử sẽ trải 
qua các giai đoạn, nứt mộng, 
đâm chồi, phát sinh cành nhánh 
và sau rốt là ra hoa kết trái. Dựa 
trên lập thuyết của các nhà Duy 
thức, chủng tử trong thức cũng 
phát triển như vậy. Trong quá 
trình nó sinh khởi và hiện hành, 
nó kéo theo ba đặc tính: thiện, 
bất thiện và vô ký. Ba tính chất 
này đưa đến tác dụng cho các 
pháp đồng loại với chúng, do 
vậy, chúng được gọi là dẫn phát 
nhân.

Định dị nhân
Trồng lúa được lúa, gieo đậu 

được đậu. Chủng hạt giống nào 
thì ta gặt được quả ấy, nguyên 
nhân bất đồng thì quả cũng bất 
đồng, nguyên lý này quy cho 
định dị nhân. Chủng tử được 
a-lại-da thức chấp tàng với bao 
dạng và bao hình thái. Chủng tử 
thụ đắc sự huân tập hiện hành để 
đâm mộng ở dạng nào, thì hẳn 
nhiên là quả sẽ kết thành theo 
dạng ấy. Tất cả pháp hữu vi, 
mỗi một pháp đều có khả năng 
sinh tự quả, nhân bất đồng, thì 
quả cũng nhất định bất đồng, 
do vậy, nhân này được gọi là 
“định dị”.

Đồng sự nhân
Đồng sự nhân hay còn gọi 

là cộng sự nhân. Nhân này là 
một trong bảy nhân như đã liệt 
kê ở trên, ngoại trừ tùy thuyết 
nhân ra, sáu nhân còn lại gọi là 
đồng sự nhân. Trong quá trình 
dẫn sinh thành kết quả, chúng 
đều có sức hòa hợp, chúng có 
thể cộng hợp lực để sản sinh 
một quả, hoặc cộng hợp để sinh 
thành một sự kiện. Như vậy, 
các nhân được tổng nhiếp làm 
một, đồng thành một quả, cho 
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nên, gọi là đồng sự nhân.

Tương vi nhân
Tương vi nhân chỉ cho các 

pháp trong quá trình sinh thành, 
có nhân tố gây ra trở lực cho 
sự phát triển của chủng tử. Sự 
thành tựu của một sự vật, sự 
hình thành của một quả, hẳn là 
phải nhờ vào tác dụng của rất 
nhiều nhân duyên hay các điều 
kiện ngoại cũng như nội tại. 
Như chủng tử trong quá trình 
sinh trưởng, cần đến dưỡng 
chất, ánh sáng mặt trời, thổ 
nhưỡng, khí hậu, nước v.v... Có 
các điều kiện như thế chủng tử 
mới trưởng thành và cho ra quả. 
Tuy nhiên, trong quá trình phát 
triển này, trừ những điều kiện 
kích thích thuận lợi như vậy, 
chủng tử vẫn còn bị các nhân tố 
gây trở ngại cho tiến trình thành 
quả của mình, chẳng hạn, sấm 
chớp, khí hậu đột biến, mưa to, 
gió lớn, sâu rầy, nước ngập phá 
hoại. Những tác tố gây chướng 
ngại như thế, được gọi là tương 
vi nhân.

Bất tương vi nhân
Tức là các nguyên nhân 

thuận lợi cho chủng tử phát triển 

và hoàn toàn thuận lợi trong khi 
chủng tử thành kết quả, những 
nguyên nhân này được gọi là 
bất tương vi nhân. 

 
KẾT LUẬN

Chúng ta đang đi qua trên 
một con đường tương đối dài 
của 84.000 pháp môn vẫn còn 
đang uốn lượn ngút ngàn, con 
đường hay một vài phần pháp 
đi qua là tứ đế hay thập nhị 
nhân duyên, cho dù chưa phải là 
một kết thúc, chưa phải là một 
cái gì đó dành cho thể nghiệm 
chân thật, sự thật vẫn còn nằm 
phía trước, thế nhưng, một vài 
pháp số nền tảng đã được vạch 
ra suốt quá trình mà chúng như 
là các hạt giống tinh khôi của 
Phật-đà, chúng có thể mang 
trong chính chúng một thời kỳ 
đơm hoa cho người đọc và đó 
mới là niềm hoài vọng của bản 
văn.

Với tinh thần như vậy, bản 
văn xin khép lại ở đây, để dọn 
cho mình một đón chờ phẩm 
bình tích cực của chư hiền 
đức.■
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● TỲ-KhEO BODDhi

ĐỨC PHẬT BÊN TRONG

Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng 
đến trí tưởng tượng của mình. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở 

với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên, và nó chỉ tăng dần thêm 
theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng 
một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập 
của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng hết những chương trình 
trong ngày của tôi, và nhiều khi còn kéo dài hơn nữa. Nó đã lấy 
mất đi ít nhất cũng là vài năm về năng suất trong những sinh hoạt 

Tỳ-khưu Bodhi là một tu sĩ người 
Hoa kỳ, ông xuất gia tại Sri Lanka 
năm 1972.  Ông là một học giả 
Phật học nổi tiếng ở Tây phương, 
và đã dịch nhiều bộ kinh quan 
trọng từ kinh tạng Pali sang Anh 
ngữ, trong đó có Tương Ưng Bộ 
Kinh, Sumyatta Nikaya, (The Con-
nected Discourses of the Buddha, 
Wisdom Publications).  Hiện ông 
sống tại tu viện Bodhi Monastery 
ở New Jersey.  Dưới đây là bài 
chia sẻ của Tỳ-khưu Bodhi về kinh 
nghiệm sống với cơn đau của 
mình, và chúng ta cũng có thể áp 
dụng lời khuyên này của ông vào 
những khó khăn khác trong thân 
cũng như ở tâm.

TU TẬP: Đức Phật bên trong ■ Tỳ-kheo Boddhi
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của tôi. Cơn đau đầu ghê gớm 
này đôi khi khiến tôi khó có thể 
làm tròn công việc của mình, là 
một học giả cũng như một dịch 
giả về kinh điển Phật giáo.

Tôi đã thử tìm mọi phương 
thuốc chữa. Tôi không những 
chỉ chữa trị theo y học Tây 
phương, mà còn đi hốt thuốc 
với các bác sĩ Đông y tại những 
làng hẻo lánh xa xôi ở xứ Sri 
Lanka. Tôi đã từng bị đâm vô 
số lần bởi những mũi kim châm 
cứu. Cơ thể tôi đã được bẻ nắn 
bởi những nhà chuyên môn xoa 
bóp người Trung Hoa tại Singa-
pore. Tôi cũng đã uống những 
liều thuốc bản xứ của người 
Tây Tạng tại Dharamsala, và đi 
tìm sự giúp đỡ nơi các thầy trị 
tà và chuyên chữa luân xa tại 
Bali. Nhưng tất cả chỉ giúp giảm 
bớt một phần nào thôi! Hiện giờ 
tôi vẫn đang uống một số thuốc 
để giúp kiểm soát cơn đau của 
mình. Căn bệnh ấy vẫn không 
thể nào bị diệt tận gốc rễ.

Tôi biết rất rõ rằng, cơn đau 
dài lâu của cơ thể có khả năng 
ăn lần mòn vào tận tâm can, 
len lỏi vào mọi ngõ ngách của 
tâm hồn ta. Nó có thể phủ bóng 
đen lên con tim mình, và lôi ta 

xuống vực thẳm của chán nản 
và tuyệt vọng. Tôi không dám 
tuyên bố rằng mình đã chiến 
thắng và khuất phục được cái 
đau, nhưng trong mối liên hệ 
dài lâu với nó, tôi cũng đã khám 
phá ra một số nguyên tắc có thể 
giúp ta chịu đựng được cơn đau 
này. Và tôi xin được chia sẻ đến 
các bạn.

Điều trước nhất, là ta cần 
thấy được sự khác biệt giữa 
một cái đau nơi thân và phản 
ứng của tâm mình đối với cái 
đau ấy. Mặc dù thân và tâm có 
một liên hệ rất mật thiết với 
nhau, nhưng tâm ta không nhất 
thiết phải chịu cùng chung một 
số phận với  thân. Khi thân ta 
có một cơn đau, tâm ta có thể 
lùi ra xa một chút. Thay vì bị 
lôi kéo vào, tâm ta có thể bước 
lui lại và quan sát nó. Thật ra, 
với một sự thực tập, tâm ta có 
thể quay ngược cơn đau lại, và 
biến nó thành một phương tiện 
để giúp ta tăng trưởng.

Đức Phật có so sánh cái đau 
ở thân cũng giống với người bị 
bắn một mũi tên. Và chúng ta 
thường cộng thêm vào cái đau 
ở thân ấy bằng nỗi đau của tâm 
(sự khó chịu, thù hận, than van, 
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trách móc…), điều ấy cũng 
giống như là ta lại bị bắn thêm 
một mũi tên thứ hai. Một người 
có tuệ giác sẽ dừng lại ở mũi 
tên thứ nhất. Nếu như ta biết 
đơn giản gọi đúng được tên thật 
của cái đau, ta sẽ giữ cho nó 
không lan rộng ra ngoài phạm 
vi vật lý, và không để cho nó 
làm thương tổn sâu xa đến tâm 
hồn mình.

Ta có thể xem cái đau như 
là một vị thầy - một vị thầy rất 
khắt khe nhưng cũng có thể rất 
là hùng hồn. Tôi thường có cảm 
giác như cơn đau đầu của mình 
là một vị Phật nội tại gắn liền 
trong thân (a built-in Buddha), 
lúc nào cũng nhắc nhở tôi về sự 
thật mầu nhiệm thứ nhất, khổ 
đế. Có được một vị thầy như 
vậy thì tôi đâu cần gì phải nghe 
bài Pháp đức Phật dạy ở Lộc 
Uyển gần thành Ba-la-nại. Mỗi 

khi muốn nghe âm thanh vang 
dội của lời Phật tuyên bố rằng, 
bất cứ những gì có thể cảm 
nhận được đều nằm trong vòng 
khổ đau, tôi chỉ cần chú ý đến 
những cảm xúc đang có mặt 
trong đầu mình thôi!

Là một người đi theo con 
đường của Pháp (dharma), tôi 
hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào 
luật nghiệp quả (karma). Vì 
vậy, tôi cũng chấp nhận tình 
trạng đau đớn này có thể là do 
một nghiệp quả bất thiện nào 
đó mà tôi đã gây nên trong quá 
khứ. Nhưng không phải tôi 
khuyên bạn rằng, nếu như ta có 
một cơn bệnh nào thì cứ việc 
chấp nhận ngay là do nghiệp 
quả. Vì mặc dù đó có thể là 
quả trái không tránh được của 
nghiệp xưa, nhưng nó cũng 
có thể là kết quả của những 
nguyên nhân trong hiện tại, 
và nếu ý thức được điều ấy, ta 
có thể chữa trị rất hiệu quả khi 
tìm ra được phương cách thích 
hợp. Nhưng khi ta đã thử nhiều 
cách khác nhau rồi, mà tình 
trạng vẫn cứ bướng bỉnh và 
ngoan cố, thì ta có thể tin chắc 
rằng đó là do nghiệp quả.

Thú thật với bạn là tôi 
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không bao giờ mất công suy 
nghĩ hay thắc mắc tìm hiểu 
xem cái nghiệp ấy là gì, và tôi 
cũng khuyên bạn đừng bao giờ 
để cho nó làm mình phải mất 
ngủ hoặc lo nghĩ mất thì giờ 
vô ích. Chúng rất dễ dẫn ta đến 
những suy tưởng viển vông, và 
rồi là những thực tập mê tín dị 
đoan. Điều quan trọng là khi ta 
có niềm tin vào luật nghiệp quả, 
ta sẽ hiểu rằng cây chìa khóa 
của tương lai và hạnh phúc 
đang nằm ngay trong tay ta. Nó 
nhắc nhở ta đừng làm những gì 
gây thêm khổ đau cho người 
khác, và cố gắng làm những 
điều mang lại lợi ích và hạnh 
phúc cho người chung quanh.

Một cái đau kinh niên có 
thể là một sự nhắc nhở, khuyến 
khích ta phát triển thêm những 
đức tánh tốt lành. Được như 
vậy, ta có thể xem đó như là 
một điều may mắn thay vì là 
một gánh nặng.  Nhưng lẽ dĩ 
nhiên là ta cũng vẫn tiếp tục 
làm những gì cần thiết để tìm 
một phương thuốc chữa. Sự cố 
gắng để đối trị với cơn đau kinh 
niên của mình đã giúp tôi phát 
triển một thái độ kiên nhẫn, can 
đảm, nghị lực, an tĩnh và tâm 

từ. Có những lúc, khi tôi hoàn 
toàn trở nên bất lực vì cơn đau, 
tôi chỉ muốn buông bỏ hết mọi 
trách nhiệm và bổn phận của 
mình, và chịu khuất phục trước 
số phận. Nhưng rồi tôi khám 
phá ra rằng, khi tôi gác qua một 
bên những lo nghĩ về cái đau, 
chỉ việc đơn giản kiên nhẫn có 
mặt với nó, cuối cùng nó sẽ 
giảm cường độ xuống và trở 
nên dễ thở hơn. Và từ đó, tôi có 
thể có những quyết định hữu lý 
hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Kinh nghiệm về một cái đau 
kinh niên này giúp tôi ý thức 
được rất rõ rằng, chúng ta sẽ 
không thể nào tách rời được 
cái đau ra khỏi tình trạng của 
con người. Đó là một điều mà 
chúng ta, những người sống ở 
Hoa Kỳ, quen với những sự dễ 
chịu, đầy đủ, và sung túc, rất dễ 
quên đi việc ấy. Cái đau kinh 
niên đã giúp tôi cảm thông được 
với hằng tỷ người khác hiện vẫn 
đang sống trong khát đói, thiếu 
ăn mỗi ngày, với hằng triệu phụ 
nữ phải đi bộ hằng cây số để 
gánh nước về cho gia đình, với 
những quốc gia còn chậm tiến, 
họ còn ngủ trên những chiếc 
giường thô sơ, các nhà thương 

email ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com



TẬP SAN PHÁP LUÂN 61

TU TẬP ☸

thiếu vệ sinh căn bản, bệnh 
nhân nằm nhìn lên những bức 
tường lạnh  câm.

Ngay giữa những lúc cơn 
đau bùng lên dữ dội - khi tôi 
không còn đọc sách, viết lách, 
và nói năng được nữa - tôi vẫn 
không để cho nó làm bối rối 
tâm hồn mình, tôi vẫn giữ theo 
lời nguyện thực tập, nhất là 
nguyện rằng sẽ tiếp tục đi trên 
con đường này cho đến trọn 
đời. Khi cơn đau từ đầu lan rộng 
ra xuống hai vai, tôi dùng thiền 
tập để quan sát sâu sắc những 
cảm thọ ấy. Nó giúp tôi thấy 
được chúng chỉ là những sự 
kiện hoàn toàn vô ngã. Chúng 
là những tiến trình xảy ra trên 
các bình diện thô sơ và vi tế 
do các năng lực của điều kiện, 
và mỗi cảm xúc đều có một cơ 
cấu, màu sắc, mùi vị riêng rất 
đặc thù của chính nó.

Tôi khám phá phương cách 
hay nhất để xoa dịu ảnh hưởng 
của cơn đau, là áp dụng một 
công thức đã được lặp đi lặp 
lại nhiều lần trong các bài pháp 
của đức Phật: “Bất cứ đó là 
một cảm thọ nào - trong quá 
khứ, hiện tại hay tương lai - tất 
cả những cảm thọ ấy đều không 

phải là của tôi, không phải là 
tôi, và không phải là cái ngã 
của tôi.” Sự thực tập ấy không 
đòi hỏi ta phải có một định lực 
mãnh liệt hoặc một tuệ giác sâu 
xa nào, nó cũng vẫn mang lại 
cho ta rất nhiều lợi ích. Thực 
tập công thức quán chiếu ấy 
sẽ giúp ta tạo nên một khoảng 
cách giữa ta và cái kinh nghiệm 
đau đớn của mình.

Sự quán chiếu ấy sẽ không 
còn cho phép cái đau có quyền 
hạn tạo nên một cái tôi trong 
tâm nữa, và nhờ vậy ta cũng 
được trở nên an tĩnh và có nhiều 
can đảm hơn. Mặc dù phương 
cách này đòi hỏi thời gian và 
công phu thực tập, nhưng khi 
ba điều quán niệm ấy - không 
phải là của tôi, không phải là 
tôi, và không phải là cái ngã 
của tôi - trở nên vững mạnh, cái 
đau sẽ mất đi quyền lực của nó, 
cánh cửa chấm dứt khổ đau sẽ 
hé mở, và cánh cửa ấy sẽ dẫn ta 
đến một sự tự do vô cùng rộng 
lớn.■

Nguyễn Duy Nhiên 
phỏng dịch
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ĐẠO DIỄN BERNADO BERTOLUCCI VÀ  

Phim Vị Tiểu Phật
• Minh Thạnh

Không ít Phật tử Việt Nam cũng như thế giới đều đã biết đến 
phim Vị tiểu Phật. Vị tiểu Phật và Hoàng đế cuối cùng  là 

hai phim thành công nhất của đạo diễn nổi tiếng người Ý, ông 
Bernardo Bertolucci. Ông, với hai phim truyện vừa kể, đã đưa khán 
giả Âu Mỹ và toàn thế giới thâm nhập khám phá phương Đông, 
với cái nhìn sâu sắc, ý vị và tinh tế. Đặc biệt, đối với Phật giáo, 
Bertolucci đã có công lớn khi giới thiệu đạo Phật với công chúng 
toàn cầu bằng một bộ phim giá trị là Vị tiểu Phật. Điều đặc biệt 
là Bertolucci sinh trưởng và hoạt động nghệ thuật ở một quốc gia 
Thiên Chúa giáo số 1, Italia, và từng là một nhà hoạt động cánh tả 
(nếu phim Vị tiểu Phật được thực hiện do một Phật tử từ một quốc 

TRUYỀN THÔNG: Đạo diễn Bernardo Bertolucci và phim Vị Tiểu Phật ■ Minh 
Thạnh
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gia Phật giáo thì có lẽ vấn đề 
sẽ hoàn toàn khác). Hoàng đế 
cuối cùng  và Vị tiểu Phật cũng 
là hai phim hàng đầu làm nên 
tên tuổi của Bertolucci. Nhiều 
người nghĩ rằng Hoàng đế cuối 
cùng có ý nghĩa lớn hơn trong 
sự nghiệp của Bernardo Berto-
lucci, vì phim này đoạt nhiều 
giải thưởng quốc tế hơn (9 giải 
Oscar, 4 giải Quả cầu vàng), 
nhưng thực ra, nhiều nhà phê 
bình đã đánh giá rất cao về Vị 
tiểu Phật, xem đây là kết tinh 
sáng tạo của Bertolucci.

Phim Vị tiểu Phật sẽ được 
tìm hiểu trong một bài viết 
riêng. Ở đây, chỉ xin giới thiệu 
chủ yếu về hoạt động nghệ 
thuật của Bernardo Bertolucci, 
tiến trình dẫn đến thực hiện bộ 
phim vĩ đại Vị tiểu Phật.

THÂN THẾ CỦA BERNARDO BERTO-
LUCCI VÀ GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC THỨ 
NHẤT

Bernardo Bertolucci sinh 
ngày 16 tháng 3 năm 1941 
trong một gia đình có truyền 
thống hoạt động điện ảnh. Thân 
phụ ông, Attilio Bertolucci, là 
một nhà phê bình điện ảnh và 

cũng là một thi sĩ. Bào huynh 
của ông, Guiseppe Bertolucci, 
là một đạo diễn phim. Thời 
gian ông lớn lên cũng chính là 
lúc nền điện ảnh cũng như đất 
nước Italia hồi phục sau những 
chấn động, mất mát của Chiến 
tranh Thế giới thứ II. Bernardo 
Bertolucci đã là một nhà báo 
trước khi tham gia vào lãnh vực 
điện ảnh vào năm 1961, khi ông 
mới 20 tuổi, với công tác trợ lý 
đạo diễn phim Accatone (Đạo 
diễn phim Pier Paolo Pasolini).

Năm 1962, Bernardo Ber-
tolucci đạo diễn phim truyện 
đầu tiên là Người mẹ đỡ đầu 
gầy guộc, dựa theo tác phẩm 
của Pier Paolo Pasolini, người 
mà ông giúp việc trong nhiệm 
vụ trợ lý đạo diễn trong những 
năm trước đó.

Có nhà phê bình đã coi 
Bertolucci là đạo diễn cánh 
tả, nghiên cứu chủ nghĩa Mác 
và làm phim theo đề tài cách 
mạng, tiêu biểu là phim Trước 
cuộc cách mạng (1965). Đây 
là một bộ phim bắt đầu nặng 
về tính suy tưởng và miêu tả 
những nét tiêu biểu nhất trong 
tiểu sử của ông, một chàng trai 
24 tuổi muốn thoát khỏi nguồn 
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gốc tư sản.
Năm 1970, ông thực hiện 

hai phim phê phán chủ nghĩa 
Phát xít là Sự ngộ nhận lớn lao 
(theo tiểu thuyết của Monravia) 
và Chiến lược con nhện.

Tên tuổi của ông trong lãnh 
vực điện ảnh đã dần dần hình 
thành và Bertolucci được ghi 
nhận là nổi tiếng thế giới với 
phim Bản tango cuối cùng ở 
Paris, thực hiện năm 1972. Đạt 
được đẳng cấp cao trong nghệ 
thuật đạo diễn, quay phim…, 
Bản tango cuối cùng ở Paris 
tiếp nối âm hưởng trước đó của 
Bertolucci: “Tuy trong phim 
nói về mối quan hệ giữa người 
đàn ông và đàn bà, nhưng đó 
là mối quan hệ chính trị. Quan 
hệ giữa các nhân vật trong đó 
là quan hệ điển hình giai cấp 
được thể hiện trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Cũng như trong các 
bộ phim khác, khi muốn nói về 
một vấn đề nào đó, ông thường 
nhấn mạnh khía cạnh chính trị 
và sự phân hóa giai cấp trong 
xã hội Itatia đương thời”.(1)

Cũng phải kể đến Novecento, 
một bộ phim mà Bertolucci đã 
đầu tư nhiều công sức. Nó cũng 
là một bước phát triển những 

suy tưởng trước đây của ông.
Bài viết về Bertolucci trong 

Đạo diễn điện ảnh thế giới, do 
Viện Nghệ thuật và Lưu trữ 
Điện ảnh Việt Nam tổ chức biên 
soạn, Hà Nội, 1995 đã đánh giá 
Novecento như sau: “Một thiên 
sử thi dài 5 giờ đồng hồ nói về 
sự phát triển của xã hội Italia 
và cuộc đấu tranh giải phóng 
giai cấp từ đầu thế kỷ cho đến 
cuộc đấu tranh giải phóng đất 
nước 1945”.(2)

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG: 
HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG (1987) VÀ VỊ 
TIỂU PHẬT (1993)

Bertolucci bắt đầu một giai 
đoạn sáng tác mới với chuyến 
đi sang Trung Quốc. Để tìm 
hiểu và sáng tác, ông đã bắt 
nhịp nhanh với những suy tư 
của phương Đông cổ kính và 
theo đuổi ý tưởng làm phim 
về vị Hoàng đế cuối cùng  của 
Trung Quốc là vua Phổ Nghi. 
Phim Hoàng đế cuối cùng  đã 
được chuẩn bị công phu trong 
ba năm ròng, quay trong bảy 
tháng, kinh phí 25 triệu USD, 
với những cảnh quay hoành 
tráng và những trường đoạn 
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như lễ đăng quang của Phổ 
Nghi tại điện Thái Hòa, Bắc 
Kinh. Phim đoạt ngay 4 giải 
Quả cầu vàng và 9 giải Oscar 
năm 1988 của Viện hàn lâm 
Điện ảnh Hoa Kỳ, và là bộ 
phim đứng thứ 3 của thế giới về 
giải thưởng quốc tế (sau Ben-
hur (1959) của William Wiler 
và Cuốn theo chiều gió (1939) 

của Victor Fleming).
Trong khi số đông khán giả 

choáng ngợp và thu hút trước 
màu sắc phương Đông lộng 
lẫy, hấp dẫn, lồng vào một câu 
chuyện có thật đầy éo le của 
một ông vua của một quốc gia 
phương Đông vĩ đại, thì có một 
số khác lại đồng cảm với cái 
chất suy tư phương Đông tinh 

Vua Phổ Nghi (Trung Quốc) trong phim Hoàng đế cuối cùng
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tế của Hoàng đế cuối cùng, cái 
chất suy tư được tích lũy chuẩn 
bị cho phim Vị tiểu Phật  tiếp 
sau đó.

Nếu như tư tưởng chủ đạo 
trong phim Hoàng đế cuối 
cùng, phim truyền hình nhiều 
tập về sau, do các đạo diễn 
Trung Quốc, thể hiện là sự 
khao khát tự do của ông vua bị 
cầm tù, thì Hoàng đế cuối cùng 
của Bertolucci là cái nhìn vô 
thường của cuộc đời, mà đặc 
biệt ở đây, sự vô thường của số 
phận một con người ở trên mọi 
người.

Kết thúc bộ phim, ông vua 
ba lần lên ngôi, ba lần thoái vị, 
ba lần làm tù nhân, trong đó hai 
lần trong chính hoàng cung, 
làm vua bù nhìn, trở lại ngắm 
nhìn ngôi báu của mình. Ngai 
vàng vẫn đó, lặng lẽ trong cố 
cung tĩnh mịch. Màn ảnh khép 
lại với tâm trạng man mác 
buồn, vấn vương trong lòng 
khán giả. Một chút ý vị “giấc 
mộng kê vàng” của cảm xúc 
từ người Trung Quốc xưa, hay 
một chút khơi gợi về cái nhìn vô 
thường Phật – Lão. Bertolucci 
đã thực hiện Hoàng đế cuối 
cùng  bằng những suy nghĩ và 

cảm xúc hoàn toàn khác trước 
đó. Ông đã trở thành một con 
người phương Đông thực sự 
và Hoàng đế cuối cùng là bước 
chuẩn bị cần thiết để có Vị tiểu 
Phật  sáu năm sau.

Năm 1993, Bertolucci lại 
rời nước Ý. Có lẽ không phải 
vì chối bỏ sự độc chiếm của 
truyền hình đối với nước Ý như 
có ý kiến nhận định. Mà chính 
là vì sau bước đột chuyển do 
Hoàng đế cuối cùng mang lại, 
Bertolucci nhận ra rằng phương 
Đông mới chính là nguồn cảm 
hứng sáng tạo của ông. Ông 
đến Nepal, quê hương đức 
Phật, và Tây Tạng, kho tàng 
văn hóa phương Đông. Kết quả 
của hành trình về phương Đông 
lần thứ hai này là Vị tiểu Phật, 
thành tựu đỉnh cao sáng tác của 
Bertolucci. Sách Đạo diễn điện 
ảnh thế giới đã dành sự chú ý 
đặc biệt đối với phim Vị tiểu 
Phật (mà họ dịch là Tiểu Phật-
đà) hơn cả Hoàng đế cuối cùng. 
Sau đây là những lời đánh giá 
đó:

“Bertolucci lại rời Italia ra 
đi, ông không thể chịu nổi việc 
chứng kiến đất nước có quá 
khứ huy hoàng và phong phú 
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này đang chìm vào chủ nghĩa 
hưởng thụ và sự độc chiếm 
của truyền hình. Bertolucci 
lại sang phương Đông. Nhưng 
lần này ông đã tìm đến những 
con đường mòn của thành phố 
Katmandou và những ngôi 
chùa không ai lạc vào được 
của Tây Tạng. Ông muốn loại 
bỏ “cái tôi Tây phương” của 
mình trước sự khôn ngoan của 
đạo Phật Tây Tạng. Tiểu Phật-
đà là một cuốn sách sinh động, 
kể về vị hoàng tử trẻ Tất-đạt-
đa – người vào năm 556 trước 
công nguyên đã từ bỏ cuộc 
sống vinh quang trong lâu đài 
hoàng gia ra đi tìm ra chân lý 
và trở nên vị Phật tương lai 
với những giáo thuyết làm xáo 
trộn cả Á châu. Là người Italia, 
Bertolucci đã tỏ ra bị lôi cuốn 
bởi bản sắc thế tục của tôn 
giáo (3). Một đạo giáo không 
có thượng đế nào ngoài chính 
con người. Ông cảm thấy tiếc 
tại sao văn hóa phương Tây lại 
quá mê cuồng với những kẻ dữ, 
sa đọa, vô liêm sỉ. Trong khi 
đó ở Tây Tạng – một số quốc 
gia còn mang bóng dáng thời 
Trung cổ, bị cô lập với thế giới 
bên ngoài -  đã phát triển một 

nền triết học và một phép biện 
chứng đến mức đáng ngưỡng 
mộ.”

Với bộ phim Tiểu Phật-đà 
của mình, Bertolucci đã chọn 
cách kể lại ý tưởng Phật giáo qua 
ngã cảm xúc hơn là cách chiêm 
nghiệm triết học. Với phương 
pháp này, bộ phim tưởng chừng 
cao siêu kia lại trở nên đơn giản 
để cho người xem phương Tây 
chưa hiểu biết gì về đức Phật 
sẽ tỏ ra thích thú như những 
đứa trẻ con nghe chuyện thần 
tiên vậy. Đó là câu chuyện nửa 
trẻ thơ, nửa trí tuệ siêu phàm, 
mỗi hình ảnh về tiểu Phật đều 
hấp dẫn kỳ lạ. Bertolucci đã 
sáng tạo nên nhiều cảnh sắc thơ 
mộng trong phim: Một chú bé 
vừa chào đời đã biết đi, dưới 
mỗi bước chân nở ra một bông 
sen… Được cưng chiều đến lớn 
Tất-đạt-đa ra khỏi thành phố để 
khám phá thế giới: Ngài thấy 
được cái sinh, lão, bệnh, tử. Rồi 
Ngài ăn chay, để tóc và móng 
tay. Rồi phép lạ diễn ra khi đức 
Phật trở lại dưới bầu trời sấm 
sét với nhiều đứa trẻ… Cứ thế 
từng đoạn phim được diễn ra, 
trong sáng như một siêu phẩm 
dành cho thiếu nhi. Nét thơ 
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ngây qua đi, cái đẹp bao trùm 
lên tất cả…

Tiểu Phật-đà được xây dựng 
với quy mô hoành tráng, huy 
động hàng loạt các ngôi sao 
nổi tiếng thế giới như Keanu 
Reevers (vai hoàng tử Sid-
dhartha hóa Phật), Briget Fon-
da, Chris Isaak, Rechard Gere, 
Cindy Crawford, TinaTuner… 
phim được quay ở Nepal, 
Bhutan, Seattle, London… 
với lực lượng diễn viên quần 
chúng hùng hậu. Có cảnh được 
huy động tới hàng ngàn người. 

Song điều đó cũng không thấm 
gì với những “đồng minh” của 
ông với khoảng 600 triệu người 
theo đạo Phật từ các nước trên 
thế giới. Thêm một lần nữa, 
Bertolucci lại mang đến cái 
“khí vị phương Đông cho khán 
giả toàn thế giới”.(4)

Đây là những đánh giá trong 
một công trình nghiên cứu do 
Viện Nghệ thuật và Lưu trữ 
Điện ảnh Việt Nam thực hiện. 
Thiết tưởng, không cần bình 
luận gì thêm nữa.
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KẾT LUẬN 

Như vậy, có thể chia tiến 
trình sáng tác của Bernardo 
Bertolucci ra làm 2 giai đoạn: 
giai đoạn 1, từ 1961 đến 1984, 
với các sáng tác ngay tại chính 
quê hương ông, nước Ý; và 
giai đoạn 2 từ 1984, khởi đầu 
hành trình về phương Đông, 
ông bắt đầu chuẩn bị làm phim 
Hoàng đế cuối cùng tại Trung 
Quốc, và đạt đỉnh cao với việc 
thực hiện phim Vị tiểu Phật tại 
Nepal, Tây Tạng.

Giai đoạn 1, ông sáng tác 
trong vai trò một nghệ sĩ cánh 
tả, với những bộ phim thao 
thức, suy tư hiện thực xã hội.

Trong giai đoạn 2, ông sáng 
tác như một đạo sĩ phương 
Đông, với cái nhìn về cuộc đời 
vô thường, và những cảm hứng 
về đức Phật. Nếu những tác 
phẩm trong giai đoạn 1 đã từng 
bước đưa ông đến vị trí một 
đạo diễn lớn nặng tình với cuộc 
sống và bản lĩnh trong nghề 
nghiệp, thì trong giai đoạn 2, 
ông đã cống hiến cho kho tàng 
nghệ thuật điện ảnh nhân loại 
những tác phẩm giá trị tuyệt 
đỉnh, mang đậm tư duy và triết 

lý tôn giáo phương Đông.
Khán giả điện ảnh toàn thế 

giới đánh giá cao sáng tác của 
ông trong 2 giai đoạn, với mỗi 
giai đoạn có những đóng góp 
riêng.

Riêng tôi, một Phật tử, xin 
giới thiệu về ông, một đạo diễn 
đã gián tiếp có những đóng 
góp lớn lao trong việc giới 
thiệu đạo Phật đến với công 
chúng toàn thế giới bằng một 
tác phẩm điện ảnh giá trị: phim 
Vị tiểu Phật. Đối với Phật giáo, 
Bernardo Bertolucci vô tình 
đã là một nhà hoằng pháp với 
phương tiện điện ảnh.■

Ghi chú
(1) (2) (4) Thanh Lộc: Bernardo Ber-
tolucci “Hãy đối diện với số đông 
khán giả của mình”, trong Đạo diễn 
điện ảnh thế giới, Viện Nghệ thuật 
và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, Hà 
Nội, 1995, trang 40.
(3) Có lẽ tác giả lầm lẫn, không phải 
tôn giáo nói chung mà chỉ có Phật 
giáo mới không có thượng đế nào 
ngoài chính con người.
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Phàm ở đời, ai cũng muốn được mọi 
người yêu mến, kính trọng, muốn 

lưu danh thơm cho đời sau, muốn được 
mọi người tán thán, khen tặng. Nhưng họ 
thường quên nhìn lại tư cách, phẩm chất 
đạo đức của mình mà chỉ trau chuốt cái vỏ 
bên ngoài để tự cho mình xứng đáng với 
sự kính trọng của cuộc đời. Và quên rằng 
để đạt được những mong muốn trên là do 
cách sống giữa đời, từ thái độ đối đãi với 
người chung quanh. Cho nên, thân giáo là 
một trong những yêu cầu quan trọng cần 
được quan tâm tu chỉnh, rèn luyện. Ở đây, 
người viết xin mạn phép cùng trò chuyện 
với tư cách là một người Huynh trưởng 
trong tổ chức GĐPT để cùng nhau suy 
nghĩ, giúp nhau tiến bộ và thăng hoa trong 

VẤN ĐỀ THÂN GIÁO 
CỦA MỘT HUYNH TRƯỞNG GĐPT

• TâM QUả

cuộc sống.
Người huynh 

trưởng là ai? Đó là 
những đoàn sinh lớn 
lên trong tổ chức 
GĐPT có thời gian 
sinh hoạt và tu học 
lâu năm, gắn bó 
trong bộ đồng phục 
lam. Là những vị đã 
kinh qua vài khóa 
huấn luyện như Lộc-
uyển, A-dục, nhất 
là đã tự giác phát 
nguyện trước đức 
Thế Tôn xin nhận 
trách nhiệm vừa tự 
giác, vừa giác tha để 
đền ơn Phật tổ.

Biết sơ sơ về lý 
lịch như vậy chúng 
ta đã có thể hình 
dung một anh hay 
chị trưởng phải là 
người có Tâm đạo, 
có vốn Phật pháp, 
có trình độ hiểu biết 
và sống theo đạo lý 
làm người một cách 
đúng đắn ngiêm túc.

Tại sao một 
Huynh trưởng GĐPT 
phải đặt nặng vấn đề 
Thân giáo? Vì các 

PHẬT PHÁP VỚI TUỔI TRẺ: Vấn đề Thân giáo của một Huynh trưởng GĐPT 
■ Tâm Quả
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anh, chị là những người đại 
diện cho một đơn vị Phật giáo 
sống theo tôn chỉ Bi-Trí-Dũng, 
là người đứng trước hàng chục, 
hàng trăm đoàn sinh hay nhiều 
hơn nữa để làm nhiệm vụ hướng 
dẫn, chỉ dạy cho thế hệ trẻ đi 
vào Đạo, giúp họ thực hành Bát 
chánh đạo và vận dụng lời giáo 
huấn của đức Bổn sư Thích-ca 
Mâu-ni ngay cuộc sống của 
mình để trở thành người Phật 
tử thuần thành, người con hiếu 
thảo và cũng là người công dân 
mẫu mực cho xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này 
có hiệu quả thì lẽ đương nhiên, 
trước hết, anh, chị phải lấy 
chính bản thân mình làm đối 
tượng giáo dục, lấy chính cuộc 
sống của mình từ lời ăn tiếng 
nói đến cử chỉ, hành động của 
mình với gia đình, họ hàng, 
bà con lối xóm... làm gương 
để các em có thể kiểm nghiệm 
điều Huynh trưởng nói mà học 
hỏi, noi theo.

Thử hỏi, nếu mọi người 
nhìn thấy một Huynh trưởng 
mà chưa quy y Tam bảo, nghĩa 
là chưa tự nguyện giữ năm giới 
luật Phật dạy cho người Phật tử 
tại gia, thì làm sao có thể dạy 
các em quy y Tam bảo và tôn 

kính Tam bảo?
Theo thiển ý của tôi, một 

Huynh trưởng khi được công 
nhận chính thức vào hàng ngũ 
Huynh trưởng GĐPT, người ấy 
cần phải có một trình độ học 
vấn nhất định để có đủ trí tuệ 
tiếp thu Phật pháp và từ đó có 
thể đem điều hiểu biết về lời 
Phật dạy truyền lại cho các em. 
Nếu Huynh trưởng thiếu trình 
độ, thua đoàn sinh thì không 
thể nào giảng pháp và thuyết 
phục đoàn sinh tin cậy tôn 
trọng mình?

Thử nhìn vào xã hội, thấy 
người Huynh trưởng sống đời 
sống không chánh mạng, buôn 
gian, bán lận, cân thừa đo thiếu, 
cho vay lấy lãi, mua bán số đề, 
ăn nói hung tợn, đánh lộn, chửi 
thề, đa ngôn vọng ngữ... thì làm 
sao đủ tư cách giảng dạy giáo lý 
Phật-đà cho đoàn sinh? Ngoài 
ra, còn có vài Huynh trưởng la 
cà trong quán bia rượu, ngày 
nào cũng uống rượu như uống 
nước thì người ấy có thể làm 
được điều gì tốt lành, đúng đắn 
cho gia đình, cho cuộc đời?

Hơn nữa, một Huynh trưởng 
mà không thể ăn chay 10 ngày 
trong một tháng thì làm sao 
động viên được đoàn sinh ăn 
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chay trong 4 ngày? Mà không 
ăn chay được thì không thể 
thực tập và nuôi dưỡng tâm Từ 
Bi. Bởi người Phật tử mà từ 
chối việc huấn tập tâm Từ Bi 
thì không thể gọi là một người 
Phật tử chân chính.

Nhiều Huynh trưởng chỉ mới 
dừng lại ở hoạt động đến chùa 
vào buổi sinh hoạt của GĐPT 
hoặc đi dự lễ trong ngày Phật 
Đản, Vu Lan... ngoài ra ít thấy 
người nào về chùa để hòa cùng 
với quý Thầy, quý Cô hay các 
bác Ban hộ tự tụng kinh niệm 
Phật, tu bát quan trai hoặc đi 
làm từ thiện xã hội, nhất là đi 
nghe thuyết pháp. Một huynh 
trưởng nếu không chịu tu tập 
thì chẳng thể nào mở mang trí 
tuệ để thực hiện tiêu chí Trí của 
GĐPT.

Trong cuộc sống, tùy theo 
hoàn cảnh gia đình, mỗi Huynh 
trưởng có một cách mưu sinh, 
nghề nghiệp khác nhau. Nhưng 
thiết nghĩ đã là Huynh trưởng,  
thì phải chọn nghề nghiệp thích 
ứng với đời sống Phật tử, Dũng 
cảm định hướng đúng đắn cho 
mình. Huynh trưởng GĐPT 
không thể vì lợi nhuận mà làm 
các nghề có liên quan đến rượu 
chè, cờ bạc như làm chủ quán 

nhậu, quán karaoke... và ngay 
cả làm nghề đồ tể cũng nên tìm 
cách buông bỏ mới đảm bảo 
được tư cách đạo đức của mình. 
Bởi một khi đã phát nguyện 
nhận trách nhiệm Huynh 
trưởng GĐPT, đương nhiên lấy 
bản thân mình làm tấm gương 
soi cho đàn em nên phải buộc 
lòng lựa chọn mà thôi. Đó là 
chỉ mới Huynh trưởng tập sự, 
sau khi được phong cấp Tập - 
Tín hay Tấn - Dũng thì chắc 
chắn các anh chị phải hoàn 
thiện bản thân mình ở mức 
độ cao hơn nhiều. Nếu thấy 
khả năng của mình không thể 
dùng Thân giáo thì xin từ chối, 
không nên phát nguyện, vì một 
khi đã nhận trọng trách ấy thì 
phải giữ tư cách của mình đúng 
theo tinh thần Huynh trưởng 
mẫu mực. Ở đây, chúng ta phải 
biết rằng, làm huynh trưởng là 
tự nguyện chứ không phải bị 
một ai bắt buộc hay trói buộc 
bởi bất cứ điều gì, mình phụng 
sự tổ chức áo lam không phải 
vì được phong cấp hay có chức 
vị mới làm. Tâm nguyện của 
người huynh trưởng chính là 
tâm nguyện hi sinh vì tổ chức 
và đàn em của mình!

Ngày nay, không ít Huynh 
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trưởng xem thường việc học, 
tìm hiểu giáo lý. Chúng ta thấy, 
ngoài chút vốn giáo lý của các 
bậc học ra ít khi người huynh 
trưởng chịu tìm hiểu học hỏi 
thêm kinh sách, nghe thuyết 
giảng trực diện từ quý thầy cô 
hay nghe qua các băng đĩa Phật 
giáo, nếu vậy thì làm sao biết 
pháp, hiểu pháp và hành pháp 
để tu chỉnh bản thân? Bởi vì, đó 
là những việc làm rất cần thiết, 
chúng sẽ giúp mình rèn luyện 
Thân - Khẩu - Ý ngày càng gần 
với chánh pháp hơn. Đây là 
điều thật đáng buồn.

Vì vậy cho nên, một Huynh 
trưởng ông, Huynh trưởng 
bà, Huynh trưởng cha, Huynh 
trưởng mẹ, Huynh trưởng anh, 
Huynh Trưởng chị trong một 
gia đình cần phải có đầy đủ tư 
cách phẩm chất đạo đức thì mới 
có thể hướng dẫn chỉ dạy đàn 
em, nếu như các vị thiếu phẩm 
cách đạo đức, sống vô trách 
nhiệm, bạc đãi người thân, 
thiếu bổn phận với bậc bề trên 
thì không thể nào đào tạo được 
lớp Huynh trưởng em, Huynh 
trưởng con, Huynh trưởng cháu 
nề nếp, hiếu thảo đạo đức được. 
Người xưa đã từng nói: “Giỏ 
nào quai nấy” hoặc “Cha sao 

con vậy” cũng sẽ mãi không sai 
với những ai vẫn theo lề lối cũ.

Tóm lại, để trở thành một 
người Huynh trưởng xứng 
đáng đảm nhiệm chức năng hộ 
trì Chánh pháp, bắt buộc mỗi cá 
nhân chúng ta phải lấy THÂN 
GIÁO làm tiêu điểm. Bởi muốn 
dạy người khác, mình phải trở 
thành người đàng hoàng, đứng 
đắn trước nhất là dẫn dắt tâm 
linh con người lại càng quan 
trọng với đạo pháp và cuộc đời 
trong thời đại ngày nay.

Trên đây, người viết chỉ đưa 
ra một vài suy nghĩ, gợi ý để 
Huynh trưởng mình tự quán xét 
hành xử sao cho đúng để cùng 
nhau chấn chỉnh và xây dựng  
tổ chức GĐPT ngày càng lớn 
mạnh hơn. Chúng ta không nên 
nhìn chiếc lá đeo bên vai với số 
lượng bao nhiêu hạt Bồ-đề rồi 
đánh giá phẩm chất và trình độ 
Huynh trưởng. Chúng ta nên  
nhìn thẳng vào chính cuộc đời 
của Huynh trưởng đã hi sinh với 
gia đình, xã hội và đạo pháp để 
đặt niềm tin yêu và kính trọng. 
Đó chính là THÂN GIÁO của 
một Huynh trưởng trong thời 
đại mới vậy.■ 
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• Thích TRí Lộc

SARNATH
(tiếp theo)

Gần 300 năm sau thời 
vua Asoka, đến thời 
vua Kanishka (Ca-nị-
sắc-ca, khoảng đầu thế 
kỉ thứ II AD, một vị vua 
Phật tử thuần thành), 
các giáo phái ngoại 
đạo nổi lên, họ lấy 
giáo lý giải thoát của 
đức Phật trộn lẫn vào 
lý thuyết của họ, cho 
đó là giáo lý giải thoát 
của mình… làm cho 
chánh tà xen tạp, lòng 
người hoang mang, 
không biết đâu là Phật 
pháp chính tông để áp 
dụng tu tập. Trước tình 
hình đó, vua Kanishka 
đã cung thỉnh các bậc 
Tỳ-kheo trưởng lão 

chân tu, tinh thông giáo pháp đứng ra tổ 
chức kiết tập lại kinh điển, làm cho Phật 
pháp được hiển minh, không để sự xen 
tạp của các tà thuyết làm mơ hồ. Dưới sự 
ủng hộ nhiệt tâm của vua Kanishka, giáo 
pháp của đức Phật đã được soạn thành 
văn tự, biên chép thành sách lần đầu tiên 
trong lịch sử kinh tạng Phật giáo; đây là 
kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư. Dưới 
thời đại của vua Kanishka, Phật giáo nói 
chung, cũng như thánh tích Sarnath nói 
riêng rất hưng thịnh. Trong những cuộc 
khảo cổ, nhiều đồng tiền cổ được phát 
hiện trong ấy có hình tượng đức Phật, 

THÁNH TÍCH: Thánh tích Sarnath (tt) ■ Thích Trí Lộc
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được đúc dưới triều đại của vua 
Kanishka, điều ấy có thể khẳng 
định rằng Phật giáo được xem 
như tôn giáo của quốc gia dưới 
triều đại của ông. Riêng tại 
thánh tích Sarnath, nhà vua đã 
cho trùng tu lại những tu viện 
cũ, xây thêm những tu viện 
mới, và đúc nhiều tượng Phật 
để góp phần phát triển thánh 
tích này. Một bia kí đào được ở 
Sarnath thuộc triều đại của vua 
Kanishka, do Tỳ-kheo Bala đã 
khắc như sau: “Thành Ba-la-
nại nằm dưới sự thống trị của 
Đại vương Ca-nị-sắc-ca và do 
một phó vương dưới quyền của 
ngài. Có thể nói hầu hết các 
đại vương đều có doanh trại 
ở Mathura. Tỳ-kheo Bala và 
Pusyabuddhi thuộc gia đình 
hoàng gia. Họ đã hành hương 
chiêm bái những Thánh tích 
Phật giáo và cúng dường tượng 
ở những nơi mà họ đến chiêm 
bái.”(7) Qua những trình bày 
trên cho thấy thánh tích Sarnath 
dưới triều của vua Kanishka rất 
hưng thịnh, là nơi quy ngưỡng 
của mọi người từ vua, quan, 
cho đến mọi thần dân.

Sau thời vua Kanishka, đất 
nước Ba-la-nại có các vị vua 

khác nối ngôi cai trị, hầu hết 
những vị này không ủng hộ 
Phật pháp nhiều, vì họ theo tín 
ngưỡng Bà-la-môn giáo. Tuy 
nhiên, thánh tích Sarnath trong 
giai đoạn này (thế kỉ II –VI AD) 
vẫn là một trung tâm tu học lớn 
của Phật giáo, nhưng không 
được phát triển bằng những 
thời kì trước kia. Giữa thế kỉ 
VII AD, ngài Huyền Trang 
(595-664) sang Ấn Độ du học, 
khi đến chiêm bái thánh tích 
này đã mô tả trong cuốn kí sự 
của mình: 

“Phía Đông Bắc của sông 
Ba-la-nại đi hơn mười dặm, 
đến chùa Lộc Dã. Trong khu 
vực chia ra làm tám phần liên 
hệ với nhau, nhà cửa lầu các 
tráng lệ quy mô. Tăng sĩ  sống 
hơn 1500 người, tu theo Chánh 
Lượng Bộ thuộc Tiểu thừa. 
Trong thành lớn có một Tinh xá 
cao hơn 200 feet (60 m). Phía 
bên trên tạo hình một trái xoài 
được thếp màu vàng. Đá nhiều 
tầng chồng chất tạo thành. Đá 
chất lên bốn bên như thế cả 
hàng trăm miếng, mỗi miếng 
đều có chạm tượng Phật màu 
vàng. Ở trong Tinh xá đó, có 
một tượng Phật bằng đá gần 
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bằng thân của đức Như Lai, tạc 
theo tư thế chuyển pháp luân. 
Phía Tây Nam Tịnh xá có một 
bảo tháp bằng thạch do vua 
A-dục dựng lên, đã hư hoại, 
chiều cao hơn 100 feet (30 m). 
Phía trước đó có dựng một trụ 
đá cao hơn 70 feet (25 m). Đây 
là thạch ngọc cho nên có ánh 
sáng phản chiếu rất đẹp. Người 
nào có tâm đến cầu phước, 
ảnh của mình sẽ chiếu lên các 
tượng và thấy rõ tướng Thiện 
Ác. Đây là nơi Như Lai thuyết 
pháp lần đầu tiên sau khi thành 
đạo.”(8) 

Qua sự mô tả của ngài Huyền 
Trang cho ta biết rằng, thánh 
tích Sarnath vào giai đoạn này 
vẫn còn phát triển, mọi lầu 
các, tu viện vẫn còn tráng lệ và 
quy mô, các Tỳ-kheo ở đó có 
hơn 1500 người... như thế nơi 
đây vẫn là một trung tâm Phật 
giáo thịnh hành, một thánh 
tích thiêng liêng để mọi người 
quyngưỡng.

Như vậy, lịch sử của thánh 
tích Sarnath từ thời của đức 
Phật đến thế kỉ thứ VII AD, trải 
qua hơn một ngàn năm vẫn còn 
là một thánh tích thiêng liêng, 
một trung tâm tu học lớn của 

Phật giáo; là thánh địa trang 
nghiêm thanh tịnh cho hàng 
ngàn chư Tăng thúc liễm thân 
tâm tu tập giải thoát, là nơi 
quy ngưỡng của những bậc đế 
vương như Asoka, Kanishka.... 
là suối nguồn của giải thoát từ 
bi, tắm mát cho hàng vạn dân 
xứ Ấn. Thời kì này có thể gọi là 
thời hoàng kim của thánh tích 
Sarnath.

* Thời suy tàn của thánh 
tích Sarnath

Nếu thánh tích Sarnath có 
hơn một ngàn năm để phát 
triển huy hoàng (từ thời đức 
Phật đến thế kỉ VIII), thì cũng 
có cả ngàn năm bị điêu tàn, 
lãng quên và chôn vùi trong cát 
bụi. Từ thế kỉ thứ VIII đến thế 
kỉ XVIII, lịch sử của Sarnath 
là những trang sử bi thương. 
Thế kỉ VIII trở đi, thánh tích 
Sarnath hầu như ít được mọi 
người biết đến, có lẽ thời điểm 
này sự tu tập và hoằng pháp ở 
nơi đây không được phát triển; 
lại thêm các triều đại lúc ấy do 
các vị vua theo Ấn giáo cai trị, 
những vị vua này không những 
không ủng hộ Phật giáo mà còn 
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cho xây những ngôi đền Ấn 
giáo bên cạnh thánh tích Sar-
nath, từ đó tạo sự lấn áp của Ấn 
giáo. Sự thiếu ủng hộ của vua 
quan, quần chúng... đã làm cho 
Sarnath ngày càng mai một và 
bị lãng quên.

Trang sử bi thương và kinh 
khiếp nhất 
của thánh 
tích Sarnath 
thật sự bắt 
đầu từ sự 
xâm lược của 
các đội quân 
Hồi giáo cực 
đoan. Năm 
1193 cầm 
đầu đội quân tàn ác ấy là vua 
Mahommada, sau khi xâm lược 
Ấn Độ, đội quân hung tàn này 
đã chém giết và phá sạch tất 
cả những công trình kiến trúc 
của các tôn giáo khác. Vua Ma-
hommada đã tuyên bố chấm 
dứt triều đại Ấn giáo và lập nên 
vương triều Hồi giáo. Trong 
những lần xâm lược của các đội 
quân hung tàn ấy có đến hàng 
vạn tu sĩ của Phật giáo và Ấn 
giáo bị giết hại, hàng ngàn chùa 
tháp, tu viện, đền đài bị đập 
phá và đốt sạch; những thánh 

tượng của đức Phật, Bồ-tát đều 
bị tàn phá, đập nát và chôn vùi 
hết sức vô lương tâm. Hầu hết 
những thánh tích nổi tiếng của 
Phật giáo như Bồ-đề-Đạo tràng, 
Sarnath... đều bị hủy diệt; chỉ 
riêng Viện đại học Phật giáo 
Nalanda, toàn bộ kho tàng kinh 

sách, thư 
viện, đền 
đài, phòng 
xá... bị tàn 
phá và đốt 
cháy ròng rã 
nửa năm !!!

Sau khi 
hủy diệt 
những đền 

đài, tu viện, chùa tháp... quân 
Hồi đã bắt dân chúng xây dựng 
những đền đài Hồi giáo ngay 
trên các thánh tích và tu viện 
này. Thánh tích Sarnath ngày 
ấy hầu như đã xóa sổ và hoàn 
toàn bị chôn vùi  trong cát bụi.

Sự độc tôn và tàn ác của Hồi 
giáo cực đoan cai trị vùng đất 
này đến thế kỉ XVIII. Sau đó 
người Ấn giáo đứng lên giành 
lại chính quyền. Giai đoạn đen 
tối của Phật giáo tưởng đã đi 
qua, nhưng tín đồ Ấn giáo cũng 
độc tôn, tiếp tục nổi lên đập phá 
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toàn bộ những thánh đường 
Hồi giáo và cho xây dựng đền 
Ấn giáo ngay trên những vùng 
đất ấy. Phật giáo nói chung hay 
thánh tích Sarnath ngày ấy nói 
riêng vẫn tiếp tục chìm trong 
bóng tối.

Người Ấn giáo tuy không 
hiếu chiến như người Hồi giáo 
cực đoan, nhưng niềm tin tôn 
giáo và tính bảo thủ của họ 
mạnh mẽ, do vậy Phật giáo 
vẫn chưa có cơ hội phục sinh 
ngay trên mảnh đất sản sinh 
ra nó. Thậm chí cho đến ngày 
nay, tính bảo thủ ấy vẫn còn 
rất mạnh, hầu như các nơi trên 
xứ Ấn, hễ nơi nào có một ngôi 
đền, nhà thờ hay tu viện của các 
tôn giáo khác xây dựng lên thì 
người Ấn sẽ xây một đền thờ 
Ấn giáo bên cạnh để kìm hãm 
sự phát triển của tôn giáo ấy. 
Như vậy, sự phục hưng của Ấn 
giáo cũng như sự chấm dứt của 
vương triều Hồi giáo bạo tàn 
cũng không làm cho Phật giáo 
hồi sinh được và suốt những thế 
kỉ ấy thánh tích Sarnath vẫn còn 
ngủ quên cùng cát bụi thời gian. 
Qua sự tìm hiểu trên, chúng ta 
thấy rằng thánh tích Sarnath từ 
thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ 18, trải 

qua cả ngàn năm đi từ suy tàn 
đến hoại diệt. Khoảng thời gian 
ấy có thể gọi là thời suy tàn của 
thánh tích Sarnath.

* Thời kì hồi sinh và phát 
triển trở lại của thánh tích 
Sarnath

Thánh tích Sarnath tuy bị 
chôn vùi trong cát bụi, bị sự lấn 
áp và che phủ của cỏ dại, cây 
rừng... nhưng lại ẩn chứa trong 
lòng những bảo vật, những 
tranh tượng vô giá cũng như 
một khối lượng khổng lồ gạch 
đá ở đây. Do vậy vào cuối thế kỉ 
18, người dân Ấn giáo thường 
xuyên vào nơi đây để khai thác 
tìm bảo vật cũng như đào xới 
khu vực này để lấy gạch đá về 
xây nhà cửa, dinh thự...  Trước 
tình hình ấy, năm 1798, chính 
quyền Ấn Độ công nhận thánh 
tích Sarnath là khu di tích quốc 
gia và nghiêm cấm mọi sự đào 
xới của cá nhân. Khu di tích 
Sarnath bắt đầu được mọi người 
trong nước và thế giới biết đến 
qua các cuộc khai quật khảo cổ 
của Alexander Cunningham, 
nhà khảo cổ nổi tiếng người 
Anh, cũng như những nhà khảo 

email ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com



TẬP SAN PHÁP LUÂN 79

THÁNH TÍCH ☸

cổ nổi tiếng khác. Sự phát hiện 
những nền móng tu viện, chùa 
tháp, trụ đá, bia kí... và hàng 
trăm tranh, tượng của đức Phật, 
Bồ-tát... như là những chứng 
cứ hùng hồn, góp một tiếng nói 
quan trọng cho cộng đồng Phật 
giáo trên thế giới cũng như sự 
quan tâm của các học giả trí 
thức... tìm về chiêm ngưỡng. 

Nhưng tất cả những điều 
ấy chưa làm cho thánh tích 
Sarnath cũng như Phật giáo ở 
nơi này hồi sinh. Thánh tích 
Sarnath thật sự hồi sinh, phát 
triển trở lại và được cộng 
đồng Phật tử khắp nơi trên thế 
giới biết đến qua sự xuất hiện 
của ngài Dhammapāla. Ngài 

Dhammapāla là một danh Tăng 
nổi tiếng người  Sri Lanka 
trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo nước này, không 
những thế, Ngài còn hoằng 
dương Phật pháp đến các nước 
phương Tây, Ngài là người 
đứng ra vận động chư Tăng 
và Phật tử trên thế giới thành 
lập hội Maha Bodhi để đòi lại 
thánh tích Bồ-đề Đạo tràng từ 
trong tay những người Ấn giáo. 
Năm 1891, ngài Dhammapāla 
đến thánh tích Sarnath, nhìn 
thấy cảnh tượng điêu tàn của 
khu thánh tích, cũng như Phật 
giáo ở nơi này, đau lòng trước 
cảnh ấy, Ngài đã phát nguyện ở 
lại nơi này vận động cộng đồng 



80 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ THÁNH TÍCH

chư Tăng và Phật tử 
khắp nơi trên thế giới 
quan tâm và ủng hộ. 
Riêng bản thân, Ngài 
đã vận động xây 
dựng một ngôi chùa 
nổi tiếng ngay cạnh 
thánh tích này. Với 
những công trình 
Ngài đã thực hiện và 
đóng góp ở nơi đây, 
chính phủ Ấn Độ đã 
ghi ân bằng cách lấy tên Ngài 
đặt tên cho một con đường ở 
đây và đem xá-lợi Phật khai 
quật được ở Taxila, Nagarjuni 
Konda, hiến tặng Ngài để tôn 
thờ trong chùa này. Cộng đồng 
chư Tăng và Phật tử các nước 
trên thế giới đã đến chiêm bái 
thánh tích này và xây dựng 
những ngôi chùa đại diện của 
nước mình gần thánh tích Sar-
nath và cùng chung lo Phật sự, 
góp phần làm cho Phật giáo ở 
nơi đây được phát triển trở lại. 
Cho đến ngày nay, thánh tích 
Sarnath được chính phủ Ấn Độ 
cùng cộng đồng Phật tử nơi đây 
bảo vệ. Thánh tích Sarnath đã 
thật sự chuyển mình sau giấc 
ngủ ngàn thu và phát triển trở 
lại, trở thành một trong những 

thánh tích thiêng liêng và nổi 
tiếng nhất của cộng đồng Phật 
giáo hiện nay. Hàng năm thánh 
tích này đã quy tụ hàng triệu 
người con Phật từ khắp nơi 
trên thế giới trở về để chiêm 
bái, tụng kinh, tọa thiền và trải 
lòng mình để đón nhận những 
âm vang của bài pháp Tứ Diệu 
Đế trong một khu vườn thiêng 
liêng, tú lệ bên cạnh những chú 
nai gặm cỏ hiền lành.■

Chú thích:
7. Thiện Phúc, Thiên Trúc Tiểu Du 
Kí, tr.32
8. Xem Samuel Beal, Buddhist Re-
cordeds Of The western World, First 
Published 1884, Printed in India, 
Part II, Book VII, p.45,46. 
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Tôi bỏ dạy hai tiết cuối khi nhận được điện 
thoại của người bạn anh báo anh đã nhập viện. 

Vội quá, không kịp báo cả với văn phòng, tôi lao 
xe nhanh đến bệnh viện. Vì quên hỏi số phòng 
nên loay hoay một lúc tôi mới tìm ra được phòng 
anh nằm. Chị Thủy, vợ anh, nhìn thấy tôi bước 
vào thì đứng dậy nhường ghế bảo tôi ngồi. Tôi 
cố giữ bình tĩnh và khẻ ngồi xuống chiếc ghế đặt 
cận bên giường anh. Anh nằm im, khẽ rên vì cơn 
đau, người rạc hẳn đi. Nghe có tiếng động, anh 
mở mắt. Thấy tôi, anh khẽ gật đầu, rồi rất cố gắng 
anh nói với tôi bằng một giọng yếu và đứt quãng:

chiA TAY
● ngUYên hiệP

TRUYỆN NGẮN: Chia tay ■ Nguyên Hiệp
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- Sơn mới đến à?
- Dạ, em vừa mới đến. 
- Sơn này, bệnh của anh chắc 

là không qua khỏi đâu… Anh 
bị ung thư giai đoạn cuối. Em 
có thể xin bác sĩ để đưa anh về 
nhà được không?

- Bệnh anh đã đến nỗi nào 
đâu mà anh nói vậy. Anh đừng 
bi quan chớ, điều trị chắc sẽ 
sớm qua khỏi thôi.

- Anh không bi quan đâu. 
Anh biết bệnh tình của mình và 
anh muốn có những ngày sau 
cùng ở nhà…

Nói được đến đó thì anh 
quặn người lại vì đau. Cơn 
đau đã khiến anh co rúm toàn 
thân, trông rất tội nghiệp. Chị 
Thủy vội đến lấy thuốc cho anh 
uống. Một lúc thì cơn đau dịu 
dần nhưng anh lại lả người đi 
vì mệt. 

* * *
Tôi có một tuổi thơ khá yên 

ổn vì may mắn được sinh vào 
một gia đình dù không mấy giàu 
có nhưng cũng không đến nỗi 
thiếu thốn. Ba mẹ tôi có quầy 
buôn bán nhỏ và nhờ khéo tính 
toán nên kinh tế gia đình khá 
ổn định và anh em tôi không 
vất vả như bao đứa trẻ cùng lứa 

trong làng. Nhưng điều ấy đôi 
khi lại tạo nên sự ganh tị trong 
đám bạn bè và tôi rất lấy làm 
khó chịu với chuyện ấy. Thuở 
nhỏ tôi không có nhiều bạn bè, 
nhưng anh Ba tôi thì ngược lại, 
có lẽ do tính tình anh vui vẻ 
hoạt bát lại có khiếu văn nghệ. 
Nhưng trong số bạn bè anh Ba 
chỉ thân có mỗi anh Danh. Anh 
Danh thường đến nhà tôi mỗi 
khi có thời gian rỗi. Cũng như 
hoàn cảnh của bao nhiêu gia 
đình khác trong làng, nhà anh 
Danh không mấy được sung 
túc. Anh sống cùng với mẹ và 
hai người em gái. Ba của anh 
đi lính và tử trận trước năm 75. 
Từ lúc còn nhỏ anh đã biết phụ 
giúp mẹ mọi việc, từ việc trong 
nhà cho đến việc đồng áng, dù 
gì thì anh cũng là người con trai 
duy nhất trong nhà. Anh sống 
có hiếu với mẹ và có tình nghĩa 
với những người xung quanh. 

 Anh em tôi từ nhỏ đã tham 
gia sinh hoạt trong Gia đình 
Phật tử vì ba tôi là một huynh 
trưởng. Thấy anh sống có vẻ 
lặng lẽ nên có lần tôi rủ anh 
cùng vào tham gia sinh hoạt, 
nhưng rồi anh chỉ cười. Lần 
khác thì anh nói bận việc. Và 
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lần thứ ba khi nghe tôi đặt lại 
lời đề nghị đó thì anh nói: “Anh 
chưa có niềm tin với Phật lắm. 
Sơn đừng đề nghị điều này với 
anh nữa nghe”. Nghe anh nói 
vậy, từ đó tôi không bao giờ nói 
đến chuyện ấy nữa.

Năm học lớp mười, anh Ba 
tôi lâm bạo bệnh và rồi qua đời. 
Điều đó khiến cho mẹ tôi đau 
khổ nhiều. Hiểu được nỗi đau 
đó nên anh thường đến nhà tôi 
nhiều hơn để trò chuyện cho mẹ 
tôi khuây khỏa. Ba mẹ tôi coi 
anh như một thành viên trong 
gia đình; biết hoàn cảnh anh 
khó khăn, muốn giúp đỡ anh 
nhưng anh luôn từ chối. Tuy 
anh nói chưa có niềm tin vào 
Phật, nhưng trong suốt 49 ngày 
sau khi anh Ba mất, đêm nào 
anh cũng có mặt ở nhà tôi để 
tụng kinh với các Phật tử trong 
Đạo tràng. Anh đọc kinh rất chí 
thành, có lẽ vì thương anh Ba 
nên anh thành tâm như vậy.

Anh học xong Phổ thông 
trung học và thi đỗ Đại học 
kinh tế ngay năm đầu tiên. 
Thời điểm đó ở làng tôi những 
người học đại học vẫn còn đếm 
trên đầu ngón tay. Việc anh đậu 
đại học khiến mẹ anh rất mừng 

nhưng kèm theo đó là nỗi lo 
lắng. Ba mẹ tôi muốn giúp đỡ 
cho anh nhưng anh vẫn một 
mực từ chối. Nhưng chỉ năm 
đầu anh nhận tiền từ gia đình, 
còn qua năm hai anh bắt đầu 
vừa đi học vừa đi làm thêm, rồi 
còn đi dạy kèm nữa, và số tiền 
anh kiếm được đã lo đủ cho anh 
ăn học. Thời gian học đại học, 
anh ít khi về nhà, nhưng lâu lâu 
tôi thấy anh gửi thư về cho ba 
mẹ tôi. Năm cuối đại học của 
anh là năm tôi tốt nghiệp phổ 
thông trung học. Trái ngược 
với các anh em trong nhà, tôi 
không phải là đứa học giỏi nên 
đã rớt đại học vào năm đầu. Rõ 
ràng điều đó không làm cho ba 
mẹ tôi vui. Năm hai tôi lại rớt, 
đến năm thứ ba mới đỗ được 
vào ngành sư phạm. Ba mẹ tôi 
rất vui mừng vì điều đó và dành 
đủ mọi điều kiện thuận lợi cho 
tôi ăn học. Học ra trường, với 
tấm bằng hạng trung bình, tôi 
trở về quê và suốt một năm vẫn 
không xin được việc. Suốt ngày 
cứ ở nhà, thấy chán nản nên tôi 
đã xin ba mẹ vào Sài Gòn tìm 
việc làm.

Ngày đầu tiên vào Sài Gòn 
tôi đến chỗ nhà trọ của đứa bạn 
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thời trung học. Nó đang làm 
công cho một công ty nhỏ, tiền 
lương đủ trả tiền phòng và tiền 
ăn mỗi tháng. Trước khi vào tôi 
có báo cho nó biết, nó bảo “mày 
cứ vào đây tao sẽ cố gắng giúp”, 
nhưng khi thấy hoàn cảnh của 
nó thì tôi biết chắc rằng là nó sẽ 
không thể giúp gì được cho tôi. 
Sự có mặt của tôi đã gây thêm 
sự khó khăn cho nó, nhưng đã 
vào thế này tôi không còn biết 
xoay xở ra làm sao. Bạn học cũ 
của tôi ở Sài Gòn có hai đứa, 
nhưng chẳng có đứa nào khá 
gì, cùng là hạng công nhân phổ 
thông. Tiến, đứa bạn tôi, đã 
điện báo cho thằng bạn kia về 
việc tôi đã vào Sài Gòn. Nhưng 
điều đó đã tạo ra một sự đổ vỡ 
khi tiếng thằng bạn ở phía bên 
kia phát ra ở máy bên này quá 
lớn: “Mày đừng đưa thằng Sơn 
qua chỗ tao nha. Tao chẳng 
giúp gì được cho nó đâu”. Tiến 
vội vàng tắt máy, nhưng mọi sự 
cũng đã rồi. Tôi nghe lồng ngực 
tưng tức, nhưng cũng cố tỏ ra 
bình tĩnh. Tiến nói với tôi:

- Tao xin lỗi mày Sơn ạ. 
Thằng Tâm tệ quá.

- Ấy, có gì đâu mà mày xin 
lỗi. Hoàn cảnh của Tâm cũng 

khó khăn. Tao không muốn làm 
phiền nó.

- Thì tao đã nhờ gì nó đâu, 
chỉ mới nói chuyện mày vào 
đây thôi mà.

- Không sao đâu Tiến à. 
Quên chuyện đó đi.

Tiến ngồi trầm ngâm một 
lát thì bảo tôi đi tắm rửa. Tôi 
đứng dậy làm theo lời đề nghị 
của nó như một cái máy. Đầu 
óc thấy lùng bùng. Sau khi tôi 
tắm rửa xong Tiến bảo tôi đi ăn 
tối với nó, vì ở nhà chẳng có cái 
gì để mà ăn. Nó chở tôi đi qua 
mấy con phố rồi dừng lại trước 
một tiệm ăn bình dân. Suốt cả 
một ngày một đêm ngồi trên xe 
không ăn uống được gì, nhưng 
không hiểu sao khi ngồi trước 
bàn ăn tôi lại không muốn ăn 
uống gì cả. Tiến hỏi tôi:

- Mày thích ăn gì Sơn?
- Mày ăn gì thì tao ăn đó.
- Sao bây giờ mày dễ tính 

vậy? Hồi trước mày kén ăn lắm 
mà?

- Hồi trước khác bây giờ 
khác. Mà ăn gì đơn giản thôi 
Tiến ạ. Tao không đói lắm đâu.

- Mày buồn phải không? 
Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Ngày 
mai chủ nhật, tao sẽ đưa mày đi 
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chơi một ngày. Thứ hai tao xin 
nghỉ việc để đi tìm việc giúp 
mày. Thú thật thì tao cũng chả 
quen biết gì nhiều ở cái Sài Gòn 
này. Nhưng cứ thử xem sao.

Tôi cố nuốt cho xong tô phở. 
Ăn xong Tiến bảo chở tôi đi 
chơi nhưng tôi lấy cớ mệt bảo 
về nghỉ. Đêm hôm đó tôi nằm 
trằn trọc một đêm không sao 
ngủ được. Phần thì thấy buồn, 
phần thì ray rứt khi thấy hoàn 
cảnh của Tiến thế này lại phải 
gánh thêm mình nữa. Hồi chiều 
khi nghe lời Tâm nói qua điện 
thoại, lúc đó thấy giận nó nhưng 
nghĩ lại thì cũng không thể 
trách nó được. Hoàn cảnh khó 
khăn đã làm thay đổi các mối 
quan hệ. Bản thân mình luôn 
sống trong những điều kiện 
thuận lợi nhưng rồi có bao giờ 
giúp được cho ai điều gì đâu. 
Suốt những năm tháng ở nhà, 
chỉ có biết học và chơi, chẳng 
hề giúp đỡ gì được ba mẹ, ngay 
cả đi sinh hoạt ở chùa cũng phải 
đợi ba mẹ nhắc nhở. Dù không 
thuộc hạng quậy phá gì, nhưng 
với bản tính lì lợm cũng đủ làm 
cho nhiều người bực mình. Có 
được vài chút tài vặt, nhưng khi 
các anh chị trong Gia đình Phật 

tử nhờ đến cũng chẳng bao giờ 
chịu làm, tham gia vào tổ chức 
mà sống hờ hững, cứ nghĩ ba 
mình là huynh trưởng nên luôn 
có thái độ ỷ lại và bất cần.

Hơn nửa tháng trôi qua 
nhưng tôi vẫn không xin được 
việc làm. Số tiền ba mẹ cho 
trước khi đi bắt đầu cạn dần. 
Nỗi lo lắng chiếm lấy tôi. 
Nhưng tôi vẫn không thể quay 
về lại được. Suốt một năm thất 
nghiệp ở nhà đã cho tôi cái cảm 
giác chán nản thế nào. Đến 
nước này tôi chỉ còn một cách 
duy nhất là cầu cứu đến anh 
Danh thôi.

Anh Danh sau khi tốt nghiệp 
đại học đã ở lại làm cho một 
công ty ở thành phố. Tiền lương 
kiếm được anh đủ trang trải 
cuộc sống và vài tháng dành 
dụm gửi về cho mẹ một lần. 
Làm được một vài năm thì anh 
cưới vợ. Vợ anh người Sài Gòn. 
Gia đình bên vợ khá giả nên đã 
hỗ trợ vốn cho anh thành lập 
một công ty nhỏ. Sở dĩ lúc vào 
Sài Gòn tôi không muốn tìm 
đến anh vì nghe anh mới cưới 
vợ, sợ sự có mặt của mình gây 
phiền hà cho anh. Khi nghe tôi 
gọi điện thoại nói mình đang ở 
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Sài Gòn, anh lập tức đến đưa 
tôi về nhà, nói:

- Anh hồi giờ có đối xử tệ 
với Sơn đâu mà giờ tránh anh 
dữ vậy?

- Em cũng biết vậy, 
nhưng…

- Sợ phiền anh chứ gì? Nói 
vậy là không được với anh rồi.

- Giờ Sơn muốn xin làm gì?
- Em tốt nghiệp sư phạm 

ngành văn, nhưng em cũng có 
thể làm những việc khác.

- Anh vợ của anh đang làm 
hiệu trưởng một trường cấp 
hai. Sơn cứ ở lại nhà anh. Để 
anh hỏi anh ấy thử.

Rồi tôi được nhận vào dạy 
hợp đồng tại ngôi trường do 
người anh vợ của anh Danh 
làm hiệu trưởng. Vì không 
muốn làm phiền anh nên tôi 
chuyển về ở chung với Tiến. 
Căn phòng trọ chỉ có mặt đầy 
đủ hai thằng vào buổi tối, còn 
lại suốt ngày mỗi đứa mỗi công 
việc khác nhau, lầm lũi với 
công cuộc mưu sinh đầy nhọc 
nhằn. Tiền dạy học của tôi chỉ 
vừa đủ nuôi tôi với một lối 
sống phải biết tiết kiệm. Nhưng 
dù vậy thì điều đó cũng đủ làm 
cho ba mẹ tôi vui, vì cuối cùng 

thì tôi không còn là một thằng 
ăn bám nữa. 

Anh Danh từ khi lập công 
ty thì trở nên rất bận rộn. Còn 
tôi thì dạy ngày dạy đêm nên ít 
khi đến nhà anh, các cuộc nói 
chuyện hầu như chỉ qua điện 
thoại. Một lần anh điện hỏi 
thăm tôi về vấn đề chỗ ở. Thấy 
ở trọ không được ổn định anh 
đề nghị tôi mua đất làm nhà và 
hứa sẽ giúp đỡ. Tôi điện về nhà 
thưa với ba mẹ chuyện đó nhưng 
ba mẹ tôi bảo không được làm 
phiền anh. Nhưng cũng không 
thể không lo cho thằng con trai 
út của mình, còn bao nhiều tiền 
của, ba mẹ tôi đã gửi vào cho tôi 
mua đất làm nhà. Cũng không 
đủ, tôi phải vay thêm tiền quỹ 
của nhà trường. 

Căn nhà cấp bốn được hình 
thành trên mảnh đất bề ngang 
ba mét, bề dài mười mét. 
Nhưng dù nhà nhỏ thì đó cũng 
là nhà của mình, và ít ra mình 
ở mà đến tháng không phải tính 
chuyện trả tiền nhà, không sợ 
cảnh tăng giá và có thể bị mời 
đi bất cứ khi nào nếu sống 
không vừa lòng chủ. Ngày làm 
nhà xong tôi điện về quê báo 
cho ba mẹ biết. Ba mẹ tôi khăn 
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gói lặn lội từ quê vào để mừng 
tân gia con trai. Thấy căn nhà 
trống trơn, ba tôi đề nghị:

- Phải đi mua ngay một cái 
tủ thờ. Nhà mà không có bàn 
thờ là không được.

- Con nó còn khó khăn. 
Chuyện tủ thờ để từ từ rồi tính. 
Mẹ tôi nói.

- Từ từ là khi nào? Phải mua 
ngay bây giờ. Thằng Sơn mà 
đợi nó hết khó khăn thì phải 
năm mươi năm sau.

Nói rồi ba bảo tôi chở ngay 
đến cửa hàng bán tủ, chọn một 
cái và gọi xe chở về. Khi kê tủ 
xong, ba lục túi xách lấy ra một 
bức tượng Phật và một cái bát 
nhang. Thấy vậy, tôi nói:

- Trong này người ta bán 
tượng Phật thiếu gì mà ba phải 
đem ngoài đó vào.

- Tượng Phật này là của nhà 
chú Lượng.

- Sao tượng của nhà chú 
Lượng mà ba lại đem vào?

- Chú Lượng bây giờ bỏ 
chùa, bỏ Phật rồi. Chú ấy đã 
theo đạo Tin Lành. Tội nghiệp, 
cũng chỉ tại hoàn cảnh cả. Gia 
đình thiếu trước hụt sau, con cái 
thì không có tiền đóng học phí, 
được mấy người bên đạo Tin 

Lành giúp đỡ và hứa sẽ cấp học 
bổng cho tụi nhỏ ăn học, chẳng 
đặng đừng, chú ấy đã theo họ. 
Tượng Phật vì không nỡ đập bỏ 
nên mới đem qua nhà mình gửi 
thờ giúp.

Ba tôi nói xong thì thở dài 
thườn thượt. Nghe tiếng ba thở 
dài mà tôi thấy xốn xang. Tôi 
hỏi:

- Chùa chiền ngoài quê sinh 
hoạt ra sao ba?

- Không còn như trước đây 
nữa. Lớp người kì cựu thì lần 
lượt ra đi. Lớp trẻ thì thấy chẳng 
có ai. Tụi nhỏ thì học lên, vào 
đại học, ra xin việc là coi như 
quên đạo. 

Ngừng một lát ba tôi hỏi:
- Con có thường đi chùa 

không Sơn?
Tôi im lặng giả vờ như không 

nghe tiếng ba hỏi. Thú thực từ 
ngày vào thành phố đến giờ tôi 
có còn biết đến chùa chiền là 
gì đâu. Ban đầu thì ngày rằm, 
ba mươi còn đến chùa lễ Phật, 
sau phần vì công việc phần vì 
làm biếng nên quên hết cả chùa 
chiền. Hồi còn ở với ba mẹ mỗi 
tháng còn ăn chay được bốn 
ngày, vào trong này chẳng còn 
biết chay lạt gì nữa. Thấy tôi 
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làm thinh, mẹ tôi đứng gần đó 
nói:

- Ối, thằng Sơn mà ông hỏi 
thường đi chùa không. Vào 
trong này ai nhắc mà đi. Tủ 
thờ này không chừng lại không 
được quét nữa đây.

- Gia đình mình truyền 
thống xưa nay đều theo Phật. 
Con cũng nên như vậy nghe 
Sơn. Ba tôi nói.

- Dạ. Tôi đáp lí nhí cho xong 
chuyện.

Dù nhà nhỏ, nhưng đã là nhà 
mới thì cũng phải mừng tân gia. 
Ở Sài Gòn tôi chẳng quen biết 
ai nhiều để mời, chỉ có mấy 
thầy cô ở trường, anh Danh và 
thằng Tiến, gom đi gom lại cũng 
được hai chục. Biết hoàn cảnh 
của tôi, mấy thầy cô rất thực 
tế, cùng góp tiền lại bỏ bì thư 
gửi tôi. Thằng Tiến mua cho tôi 
một chiếc đồng hồ treo tường, 
loại nhập từ Trung Quốc. Anh 
Danh tặng một bức tranh, gói 
bọc kỹ càng, nói:

- Anh biết Sơn khó khăn, 
nhưng chuyện đó anh em mình 
sẽ nói sau. Đây là bức thư pháp 
anh rất thích. Anh muốn tặng 
Sơn để có cái mà treo ở phòng 
khách và chắc Sơn cũng sẽ 

thích.
Tôi dạ dạ cám ơn anh, nhưng 

thú thật ba cái chuyện thư pháp 
thì thật sự không thích lắm. Lý 
do đơn giản là nó khó đọc và 
đôi lúc khó hiểu nữa. Tính tôi 
xưa nay lười suy nghĩ, để đọc 
một hai câu thơ thư pháp mà 
nhiều khi mất hết mấy phút 
là tôi không kiên nhẫn được. 
Chưa nói đến thư pháp chữ Hán 
là thứ chữ mà tôi nhìn cũng như 
xem, bó tay không hiểu được 
chút ý nghĩa nào.

Buổi mừng tân gia kết thúc 
một cách gọn nhẹ, không có 
cảnh say sưa như thường thấy 
ở các buổi tiệc vì tôi đã biết áp 
dụng tối đa hai chữ tiết kiệm. 
Mọi người ra về vui vẻ (hoặc 
giả vờ vui vẻ). Tối hôm đó, sau 
khi nói chuyện với ba mẹ xong, 
tôi nhớ đến bức tranh anh Danh 
tặng hồi chiều nên mở ra xem. 
Một bức thư pháp đúng như 
anh nói. Trên đó ghi một chữ 
Hán khá lớn, với một bài thơ 
cũng bằng chữ Hán, nhưng ghi 
về một bên và chữ nhỏ hơn. Ba 
tôi thấy bức thư pháp thì khen 
đẹp và bảo đó là chữ Tâm, 
nhưng bài thơ ghi bên dưới thì 
ông cũng không biết.
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Vì là bức tranh duy nhất, mà 
lại của anh nữa nên tôi đã chọn 
một nơi thích hợp ở căn phòng 
khách bé nhỏ để treo nó lên. 
Không hiểu chữ Tâm và bài 
thơ kia nói gì nhưng tự dưng 
tôi thấy cũng hay hay. Tối hôm 
sau, khi ở công ty về, anh Danh 
tạt qua nhà tôi, mục đích là để 
gặp ba mẹ tôi vì biết ông bà tôi 
sắp về lại quê. Nói chuyện một 
hồi, nhìn thấy bức thư pháp 
treo ở phòng khách, anh cười 
và hỏi tôi:

- Thích không Sơn?
- Dạ thích (vì không thể nói 

không thích). Tôi đáp.
- Hiểu gì không mà thích?
- Hiểu chứ. Đó là chữ tâm 

phải không anh?
- Đúng rồi. Nhưng còn bài 

thơ nhỏ ở dưới nữa?
- Bài thơ đó thì em bó tay. 
- Vậy mà cũng nói hiểu.
Nói rồi anh đọc:
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật dã do tha.
Đọc xong anh giải thích ý 

nghĩa của chữ Tâm và cả bài 
thơ. Tôi hỏi:

- Anh học chữ Hán hồi nào 

vậy?
- Anh đâu có biết chữ Hán. 

Bức thư pháp này của một nhà 
sư viết. Trước khi mua anh đã 
hỏi kỹ càng về chữ nghĩa của 
nó, thấy hay nên mới mua tặng 
đó chớ.

- Anh cái gì cũng đâu ra đó. 
Em không biết bao giờ mới 
được như anh.

- Ối, thằng Sơn mà muốn 
bằng anh Danh thì chắc phải 
đợi đến kiếp sau. Ba tôi nói.

Ba mẹ tôi ở thêm một ngày 
nữa thì về lại quê. Trước khi 
về ba mẹ dặn tôi đủ chuyện, 
nào là nhớ quét và thắp nhang 
bàn Phật, nhớ đi chùa, nhớ ăn 
chay; nào là nhớ tắt điện trước 
khi ngủ kẻo hại mắt, nhớ khóa 
cửa cẩn thận trước khi ra khỏi 
nhà.v.v... Tôi dạ dạ vâng vâng 
và nói “ba mẹ đừng quá lo lắng, 
con bây giờ lớn rồi mà”.

Tôi lại tiếp tục công việc của 
mình, rời nhà từ lúc sáng sớm 
và trở về vào lúc chiều tối. Nhà 
cửa chẳng mấy khi quét dọn lau 
chùi, bếp núc thì chẳng mấy 
khi đỏ lửa vì các bữa ăn sáng 
chiều tối tôi đều thực hiện ở các 
quán ăn. Về đến nhà đã mệt lử 
người nên nằm xuống là ngủ 
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liền. Một tuần chỉ rảnh được 
một buổi chiều chủ nhật, và đó 
là thời gian tôi lại dành để nghe 
nhạc. Đang nằm nghe mấy bản 
nhạc Trịnh thì anh Danh đến.

- Chủ nhật không đi chơi 
đâu hả Sơn? Anh hỏi.

- Cũng chẳng biết đi chơi 
đâu hết anh à. Em đang nghe 
đĩa nhạc mua tuần trước.

- Chán pop, rock rồi hay sao 
mà lại chuyển qua nghe nhạc 
này. Sáng chủ nhật tới đến nhà 
anh, anh sẽ cho nghe một loại 
nhạc mới.

- Sáng chủ nhật em bận dạy 
thêm rồi. Nhạc gì vậy anh?

- Nghỉ một buổi không được 
à? Nhạc gì đến nghe mới biết 
được.

- Công ty của anh dạo này 
thế nào rồi? Tôi chuyển qua 
chuyện khác.

- Vẫn hoạt động bình thường. 
Nhưng anh dạo này sức khỏe 
không được tốt nên giao hết 
công việc cho bà xã và cậu em 
vợ.

- Anh bị bệnh gì à?
- Chỉ là bệnh vặt thôi, nhưng 

anh cần nghỉ ngơi.
Anh ngồi chơi một lát thì về, 

và trước khi về anh còn dặn tôi 

phải đến nhà anh vào sáng chủ 
nhật tới. Không thể từ chối và 
cũng đã lâu chưa đến nhà anh 
nên tôi đã nhận lời. Anh về rồi 
tôi chợt giật mình khi nhìn lên 
bàn thờ Phật: mạng nhện đã 
giăng quanh bức tượng, bình 
hoa mà tôi cắm hơn một tháng 
trước nay đang héo queo lại, 
còn mặt tủ thì đóng đầy bụi. Ôi, 
hơn một tháng nay rồi tôi đã 
không hề thắp một cây nhang 
nào lên bàn Phật.

Giữ lời hứa, sáng chủ nhật 
tôi đến nhà anh. Bé Thảo, con 
gái của anh bập bẹ nói “ba con 
đang đợi chú Sơn trên lầu”. 
Tuy đã đến nhà anh nhiều lần 
nhưng chưa một lần tôi bước 
lên tầng thượng của nhà anh, 
thì ra tầng trên cùng anh dành 
để thờ phượng. Anh trang trí và 
bố trí cách thờ phượng khá đẹp. 
Anh ngồi đợi tôi bên một chiếc 
bàn nhỏ kê trước hiên, có đặt 
một bộ tách trà nhỏ ở trên. Anh 
bảo tôi ngồi và pha trà. Cách 
pha trà của anh thấy là lạ, có vẻ 
hơi kiểu cách nhưng cũng hay 
hay. Pha trà xong, anh nói:

- Mình nghe nhạc đi. Nhạc 
này khá lạ. Anh đã đặt mua qua 
mạng.
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Anh nói và đưa hai đĩa nhạc 
cho tôi xem. Tôi cầm lấy và 
đọc qua dòng tựa. Một đĩa có 
tựa Meditations for Pianor và 
một Zen Garden. Tôi đưa đĩa 
nhạc lại cho anh. Anh bỏ đĩa 
vào đầu đọc và tiếng nhạc bắt 
đầu cất lên. Tiếng đệm pianor 
chậm rãi được phối thêm tiếng 
nước chảy và tiếng chim kêu 
tạo nên một thứ nhạc khá lạ với 
tôi. Như tựa đề ghi ở bên ngoài, 
đây là nhạc Thiền. Thiền, tôi có 
đọc một số sách và cơ bản có 
hiểu, nhưng để đọc một bài thơ 
và nghe một bản nhạc mà nhận 
ra được chất thiền thì thú thật 
tôi chịu. Nhưng dù không hiểu 
được chất thiền trong những 
giai điệu này thì tôi vẫn thấy 
thích nó. Anh hỏi tôi:

- Sơn dạo này có thường đi 
chùa không?

- Em bận việc quá nên cũng 
ít khi đi anh à?

- Tối nay đi chùa với anh 
không?

- Anh bây giờ cũng đi chùa 
à?

- Anh đi đã mấy năm nay 
rồi. Lúc đầu chỉ đi cùng bà 
xã vào những dịp lễ lớn. Bây 
giờ có thời gian rảnh nên đi 

nhiều hơn… Hồi trước Sơn rủ 
anh tham gia Gia đình Phật tử 
nhưng anh từ chối vì sợ tham 
gia vào mà không hết lòng vì 
đạo thì không được. Tính anh 
Sơn biết rồi, đã làm gì là phải 
làm cho hết lòng, còn không 
sẽ không làm. Theo Phật mà 
không biết Phật là gì thì thật 
không phải.

Rõ ràng anh nói vậy không 
phải ám chỉ tôi, nhưng tôi vẫn 
cảm thấy xấu hổ trong lòng. 
Giống như ba tôi nói, còn rất 
lâu thì tôi mới có thể được như 
anh. Trước đây lúc còn ở với 
gia đình, anh đã hết lòng với 
mẹ với các em của mình. Sau 
này lập gia đình và mở công ty, 
anh lại tận tâm với vợ con và 
công việc của mình. Thời gian 
gần đây anh đi chùa, cuộc sống 
hàng ngày của anh hình như đều 
dành cho việc học hỏi và thực 
tập giáo lý, anh tụng kinh, tập 
ngồi thiền, đọc sách giáo lý, và 
ngay cả chuyện nghe nhạc anh 
cũng chỉ nghe những đĩa nhạc 
mang âm hưởng Phật giáo. Anh 
đã từng nói với tôi: “Đời người 
không dài lắm, ít nhất là đối 
với anh, nên mình phải cố gắng 
sống cho trọn vẹn”. Câu nói ấy 
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đã hình thành nên lối sống của 
anh và cũng báo trước một điều 
là anh đã đến với cuộc đời này 
không được dài như bao người 
khác.

* * *
Bác sĩ nói với tôi về bệnh 

tình của anh và đồng ý cho gia 
đình đưa anh về nhà. Tôi lấy 
cớ bị bệnh, xin nghỉ lên lớp để 
được gần anh những ngày sau 
cuối. Từ khi về lại nhà, anh trở 
nên mê man và không còn ăn 
uống được gì nữa. Căn phòng 
khách được dọn hết bàn ghế và 
một chiếc giường được kê ở đó 
cho anh nằm, vì nơi ấy có cửa 
sổ thông thoáng. Những người 
thân trong gia đình đều nghỉ 
việc và có mặt ở nhà. Cuộc 
sống của anh chỉ còn tính bằng 
từng giờ từng phút. Không 
khí trong nhà chùng xuống và 
ngưng đọng. Mọi người không 
nói với nhau nhiều và tất cả 
đang để tâm về anh. Tôi ngồi 
bên anh, nhìn ra mảnh vườn 
nhỏ bên ngoài, mảnh vườn mà 
anh rất thích và bỏ nhiều thời 
gian chăm chút nó. Nắng tháng 
giêng rực rỡ, nhưng không có 
tiếng piano cùng tiếng chim 
hót và tiếng nước chảy róc rách 

như trong Zen Garden mà anh 
từng cho tôi nghe. Một mảnh 
vườn nhỏ đầy nắng vàng và 
hoàn toàn yên lặng. Cũng có 
thể có một thứ âm thanh nơi đó 
nhưng tôi không đủ khả năng 
cảm nhận được. Tôi đang nghĩ 
về anh, một con người tôi thật 
sự quý mến và anh sắp từ giã 
cuộc đời này.

Anh đến cõi đời này trước 
tôi mấy năm và anh sắp phải 
chia tay nó để ra đi. Rồi một 
ngày nào đó tôi cũng phải ra 
đi. Cũng có thể bằng độ tuổi 
của anh, cũng có thế ngắn hơn 
hoặc dài hơn, rất khó biết được 
khi nào tôi sẽ rời xa cuộc đời 
này. Nhưng vấn đề không phải 
khi nào tôi sẽ từ giã nó, mà là 
những ngày tháng còn lại của 
mình tôi có sống trọn vẹn và 
hết lòng với nó hay không. Anh 
chỉ sống vài chục năm nhưng 
anh đã sống trọn vẹn với từng 
ấy thời gian. Còn tôi, tôi đã đi 
qua gần hết nửa cuộc đời mà đôi 
khi nhìn lại những tháng ngày 
của mình chỉ là những khoảng 
trống vô vị, nhạt nhẽo. Thì ra 
tôi vẫn chưa thực sống, dù đang 
tồn tại ở cuộc đời này.■
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Theo The Bangkok Post, ngày 
24/10/2007 vừa qua, Hội đồng 
Lập pháp quốc gia Thái Lan đã bàn 
thảo dự luật Bảo vệ Phật giáo và 
trừng phạt nghiêm khắc những ai 
xúc phạm Phật giáo.

Trong dự luật quy định những 
hình thức xử phạt đối với những ai 
xúc phạm đến Phật giáo, quan hệ 
tình dục với người xuất gia và lần 
đầu tiên trong lịch sử Luật pháp 
Thái Lan chính thức công nhận nữ 
giới xuất gia.

Một số nguồn tin cho biết rằng, 
dự luật đã được đề xuất bởi một 
nhóm 179 thành viên trong quốc 
hội, phần lớn các thành viên trước 
đây cũng đã tích cực vận động để 
thông qua đạo luật tu chỉnh chấp 
nhận Phật giáo là quốc giáo trong 
hiến pháp lâm thời 2007.

Những nhà lập pháp này nhận 
định rằng, trong suốt chiều dài lịch 
sử, Thái Lan chưa từng có điều luật 
nào nhằm bảo vệ Phật giáo và các 
tín đồ, mặc dù dân số Thái Lan 

THÁI LAN: HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP QUỐC GIA THÁI LAN BÀN THẢO DỰ 
LUẬT BẢO VỆ PHẬT GIÁO

Thái Lan: Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan bàn thảo dự 
luật bảo vệ Phật giáo
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phần lớn là tín đồ theo 
Phật giáo.

Đạo luật này quy 
định cụ thể: Người nào 
có hành động chống 
phá, xúc phạm, lăng 
mạ, xuyên tạc Phật 
giáo, và đức Phật thì 
sẽ bị lãnh án tù từ 
10-25 năm hay bị 
phạt 500,000 đến 
1,000,000 baht, tùy 
theo mức độ nặng, nhẹ. 
Người nào gây tác hại 
liên quan đến các văn 
hóa phẩm, các tự viện, 
thánh tích và Tăng sĩ 
Phật giáo thì sẽ bị giam 
tù từ 5-10 năm hay 
phải nộp phạt khoảng 
1 0 0 , 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 
baht, tùy theo mức độ 
nặng, nhẹ. Người nào 
có quan hệ tình dục với 
người xuất gia thì bị tù 
treo từ 5-10 năm hay 
nộp phạt từ 100,000 
đến 500,000 baht, 
tùy theo mức độ nặng, 
nhẹ.

Đây là cũng lần đầu 
tiên trong truyền thống 

Phật giáo Thái Lan thiết lập những điều luật 
thừa nhận địa vị Ni giới vào hàng Tăng già Phật 
giáo nhưng với điều kiện là họ phải được một vị 
trú trì cho xuất gia hay một người được ủy quyền 
bởi một vị trú trì.

Tất cả các tịnh thất của Ni giới đều nằm 
trong khu vực thuộc phạm vi quyền hạn của 
một ngôi chùa, một vị trụ trì hoặc một cơ quan 
quản lý của Phật giáo. Đạo luật này cũng yêu 
cầu quốc gia tài trợ Ni giới phát triển.

Ông Patara nói: Đạo luật kêu gọi quốc hội 
nên thành lập một Ban chính phủ để bảo vệ 
và phát triển Phật giáo. Người đứng đầu sẽ là 
Thủ tướng, và các thành viên gồm một vị cao 
tăng, một học giả Phật giáo, một đại biểu cho 
các cơ quan pháp lý Phật giáo và các thư ký 
thường trực của Văn phòng Thủ tướng và các 
bộ trưởng.

Hiếu Tâm (tổng hợp từ Internet)
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Mặc dù các nhà khảo cổ Pakistan đã nhiều lần kêu gọi chính quyền 
địa phương nên có kế hoạch bảo vệ pho tượng Phật cổ tại khu vực Jihan 
Abad, quận Swat, Tây Bắc Pakistan, nhưng pho tượng quý hiếm này vẫn 
tiếp tục bị bắn phá bởi một nhóm quân Hồi giáo có vũ trang trong đêm 
mùng 3 tháng 11 năm 2007. 

Trước đó, ngày 10 tháng 9, pho tượng này đã bị một nhóm lực lượng 
vũ trang bắn phá nhưng chưa hư hoại nặng. Nhưng lần này, mặt và vai 
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của pho tượng hoàn toàn bị phá hủy. Ông Muhammad Aqleem, quản lý 
Viện bảo tàng Swat nói: “Tôi thật không hiểu, tại sao họ lại có những hành 
động như thế. Chúng tôi đã báo cáo sự việc này cho cảnh sát địa phương, 
nhưng họ chưa có hành động gì để bảo vệ pho tượng”. Tình hình chính 
trị Pakistan đang căng thẳng và bất ổn sau khi Tổng thống Musharraf công 
bố trình trạng khẩn cấp hôm mùng 3 tháng 11.

Giáo sư Pervaiz Shaheen nói với đài BBC rằng pho tượng Phật tại lưu 
vực Swat được xem là pho tượng lớn và cổ nhất châu Á, sau khi hai tượng 
Phật tại thung lũng Bamiyan, Afghanistan, bị chính quyền Taliban phá hủy. 
Pho tượng này được khắc vào một vách đá có chiều cao khoảng 40m, có 
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độ tuổi gần 2000 năm, thuộc nghệ 
thuật điêu khắc Gandhara.

Hơn 2000 năm trước, lưu vực 
Swat là một trung tâm của nền văn 
minh Gandhara; nay thuộc Tây Bắc 
Pakistan và một phần phía Đông 
Afghanistan. Nền nghệ thuật Phật 
giáo Gandhara được xem là đầu tiên 
và phát triển nhất trong nghệ thuật 
Phật giáo. Nó bắt đầu từ thế kỷ thứ 
I BC. đến thế kỷ thứ VII AD. Khoảng 
đầu thế kỷ thứ I AD, với sự hỗ trợ 
của vua Kaniska, nghệ thuật Phật 
giáo Gandhara đã đạt đến đỉnh cao.  
Theo các nhà chuyên môn, tượng 
Phật này được tôn tạo trong giai 
đoạn trị vì của vua Kaniska.

Trong lời kêu gọi, gởi đi 
từ Hội The Asia Soiety, chủ 
tịch Vishakha N. Desai nói 
rằng thế giới đã từng kinh 
hoàng khi chính quyền Hồi 
giáo Taliban phá hủy hoàn 
toàn hai pho tượng Phật tại 
thung lũng Bamiyan, Af-
ghanistan vào năm 2001. 
Khi ấy, thế giới phản đối 
mạnh mẽ hành động cực 
đoan đó. Và người ta tin 
rằng hành động đó sẽ 
không tái diễn. Thế nhưng, 
nó vẫn đang tái diễn tại 

Pakistan. 
Bà kêu gọi: “Đã đến lúc, cộng 

đồng thế giới không chỉ lên tiếng 
phản đối sự phá hủy tài sản văn 
hóa này mà nên có những hành 
động cụ thể để tạo áp lực đối với 
chính quyền Pakistan, kêu gọi họ 
phải có những kế hoạch nhằm bảo 
vệ tài sản văn hóa quý hiếm của 
Phật giáo. Nếu thế giới không có 
hành động ngay bây giờ, thì chúng 
ta đang để mất một trong những 
tài sản văn hóa quý giá nhất của 
Phật giáo nói riêng và của nhân 
loại nói chung.”
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