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六波羅蜜多
LỤC BA-LA-MẬT

(tiếp theo và hết)

Qua những trình bày trên
về Lục Ba-la-mật, tuy tất cả
đều gọi là Ba-la-mật, nhưng
như phần Bát-nhã Ba-la-mật
chúng tôi đã đề cập, ý nghĩa rốt
ráo của nó vì sự thành tựu của
Bát-nhã phải đi đôi với Ba-lamật, trong khi những chi trước
sự thành tựu của chúng không
cần đòi hỏi phải có mặt của Bala-mật mới được mà tự chúng
quyết định được chính chúng.
Điều này chúng nói lên Ba-lamật chỉ câu hữu với căn cơ Bátnhã là chính, còn những chi

● Thích Đức Thắng

khác chúng có hay không cũng
không bắt buộc mà chúng tùy
thuộc vào các căn cơ phù hợp
như Bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
tinh tấn, thiền định, trí tuệ của
mỗi hành giả, cho đến cách sắp
xếp trước sau, trên dưới, thô,
tế theo thứ tự của sáu pháp này
cũng tùy thuộc vào căn cơ cùng
thuộc tính của chúng mà các
kinh luận có sự sắp xếp phân
loại khác nhau, như Đại Trang
nghiêm kinh luận 7, xếp theo
trước sau, trên dưới, thô tế tùy
theo thực tế hoàn cảnh căn cơ
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và cách phân loại theo thuộc
tính mà sắp xếp. Nếu không có
của cải thì Trì giới sắp trước, bố
thí sắp sau và, Bố thí dưới trì
giới trên cho đến trí tuệ trước,
trên, thiền định sau, dưới hay
Bố thí là thô, trì giới là tế cho
đến thiền định thô, trí tuệ tế.
Theo kinh Giải thâm mật 4 thì
Lục ba-la-mật được phân ra làm
hai theo chức năng thuộc tính
của chúng: Ba chi trước thuộc
về Nhiêu ích hữu tình, còn
ba chi sau thuộc đối trị phiền
não: Do bố thí nên nhiếp thọ
đầy đủ của cải thuộc nhiêu ích
hữu tình. Do trì giới nên không
hành tổn hại bức bách não loạn
thuộc nhiêu ích hữu tình. Do
nhẫn nhục nên nhẫn thọ tất cả
mọi tổn hại bức bách não loạn
của người khác mang lại thuộc
nhiêu ích hữu tình. Do tinh tấn
nên tất cả mọi thứ phiền não
tuy chưa điều phục, nhưng có
thể dõng mãnh tu tập các thiện
phẩm, không làm phiền não
khuynh động. Do tịnh lự nên
vĩnh viễn điều phục phiền não.
Do Bát-nhã nên vĩnh viễn đoạn
trừ tùy miên. Cũng theo kinh
Giải thâm mật 4, Lục Ba-lamật nếu đem phối hợp với ba
4

TẬP SAN PHÁP LUÂN

học thì ba loại: thí, giới, nhẫn
Ba-la-mật thuộc về tăng thượng
giới học, thiền Ba-la-mật thuộc
tăng thượng tâm học, Bát-nhã
Ba-la-mật thuộc tăng thượng
tuệ học, riêng tinh tấn Ba-lamật thì dành cho cả ba học,
trong khi Bồ-tát Địa trì kinh 10
thì xếp Tinh tấn Ba-la-mật vào
tăng thượng giới học. Và Lục
Ba-la-mật cũng được kinh Giải
thâm mật 4 và kinh Bồ-tát Địa
trì 1 phân loại Bố thí, trì giới,
nhẫn nhục Ba-la-mật thuộc tư
lương phước đức, Bát-nhã Bala-mật thuộc tư lương trí tuệ,
còn hai Ba-la-mật Tinh tấn và
Thiền định thì chung cho cả tư
lương Phước và Trí. Hay theo
kinh ưu-bà-tắc giới 2 thì Bố
thí, Trì giới, Nhẫn nhục Ba-lamật thuộc phước trang nghiêm,
còn Tinh tấn, Thiền định, trí
tuệ Ba-la-mật thuộc Trí trang
nghiêm. Lục Ba-la-mật tuy là
phương cách tu tập của Bồ-tát,
thuộc về kinh luận Đại thừa và
thường đề cập nhiều hơn Tiểu
thừa, nhưng không vì thế mà
pháp tu này chỉ dành cho Đại
thừa không thôi, theo Thuyết
nhất nhiết hữu bộ thì cũng có
nhưng chỉ đề cập đến Bố thí, trì
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giới, tinh tấn và trí tuệ Ba-lamật mà thôi.
Vì lý tưởng tối cao của các
nhà Tiểu thừa là chứng đắc quả
A-la-hán, trong khi các nhà
Đại thừa, nhất là các nhà Trung
quán lấy Bồ-tát làm lý tưởng
để thực hiện Bát-nhã Ba-lamật hoàn thành Bồ-tát hành mà
chứng đắc quả vị Phật, nên việc
hành Lục Ba-la-mật luôn luôn
phải tích cực chứ không tiêu
cực như các nhà Tiểu thừa. Các
hành giả Tiểu thừa trong mắt
của họ thì Niết-bàn có thể nói
như là cơ hồ trạng thái không
hư của một loại lưu ly luôn hấp
dẫn họ, trong khi Bồ-tát Đại
thừa thì trên cầu quả Phật, dưới
hóa độ chúng sanh là cứu cánh
mục tiêu tối hậu hoàn mỹ của
họ trong việc thực hành Lục
Ba-la-mật. Hơn nữa, theo các
nhà Đại thừa thì các nhà Tiểu
thừa luôn tự mãn tự kỷ trong
giải thoát, đối với người khác
họ không tích cực trong vấn đề
cứu tế và ban vui nhổ khổ cho
mọi người vì lý tưởng của họ là
mong đạt được quả A-la-hán và
hưởng thụ trong đó mà thôi, nên
lý tưởng A-la-hán có nhiều ít ý
vị tự tư tự lợi. Họ tự coi “Ba cõi
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như nhà lửa, chúng sanh là oan
gia” nên đối với tha nhơn họ coi
như là một chướng ngại cho sự
giải thoát của họ, trong khi Bồtát thì tận sức lực cứu tế chúng
sanh. Tuy Bồ-tát đã có năng
lực, đã đủ tư cách để chứng đắc
Niết-bàn, nhưng vì nguyện lực
hoàn thành thượng cầu hạ hóa
nên cho dù luôn gặp mọi khổ
nạn cùng những nỗ lực trong
sự nghiệp vì chúng sanh mà
các ngài đã phải lưu huyết hay
đổ mồ hôi vẫn chịu đựng mọi
khó khổ trong việc: “Ta không
vào địa ngục thì ai sẽ vào địa
ngục đây!” hay “Không đoạn
phiền não thì không tu thiền
định.” Đây là hai chức năng tự
độ và độ tha của Bồ-tát hành
không thể thiếu đi một trong sự
nghiệp giải thoát của các Ngài.
Qua hành nguyện của các hàng
Bồ-tát cho chúng ta thấy rằng
hình như có sự mâu thuẫn trong
việc thực hành Bồ-tát hành của
mình, vì rõ ràng Bồ-tát chưa tự
giải thoát cho chính mình thì
làm sao để hướng dẫn người
khác giải thoát được? Thật
ra về mặt hình thức chúng ta
chưa thấy những chứng cứ để
bảo rằng các ngài đã giải thoát
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rồi, nhưng về cách thị hiện rõ
ràng các Ngài vì nguyện lực mà
thị hiện giữa thế gian này, còn
chúng sanh thì sinh ra từ nghiệp
lực; nếu chúng ta nhìn ra được
điều này thì những mâu thuẫn
và những thắc mắc của chúng
ta sẽ được hóa giải ngay. Đây
là chúng tôi chỉ nêu ra một khía
cạnh trong nhiều khía cạnh khác
như lòng từ, bình đẳng trên mặt
tự lợi, lợi tha, tự độ, độ tha để
hoàn thành giác hạnh viên mãn
cuối cùng. Đó là những khác
biệt giữa Bồ-tát Đại thừa và
Thinh văn Tiểu thừa cũng như
đối với chúng ta trong việc thực
hành Lục Ba-la-mật.
Phương pháp thực hành Lục
Ba-la-mật của Phật giáo luôn
trực tiếp liên hệ đến ba học,
giới, đinh, tuệ và, không lìa ba
nền tảng căn bản này của đức
Đạo sư. Qua đây, pháp môn tu
hành của Phật giáo trong hiện
tại có những chuyển biến tùy
thuộc vào thời đại xứ sở nhơn
tâm của xã hội mà theo đó bố
thí mang ý nghĩa của từ thiện
bố thí, nhẫn nhục thì mang bộ
mặt mới được an nhẫn ẩn núp
trong các dạng đạo đức xã hội,
nhưng không mất đi tín tâm ban
6
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đầu, luôn đi song song cùng các
pháp khác tùy thuộc vào thuộc
tính của những đối cơ có được
từ chúng ta. Tuy nhiên trong
hiện tại kinh Bát-nhã được mọi
người cùng chấp nhận như là
một nhân tố chủ đạo trong Lục
độ dù là Tiểu hay là Đại, họ đều
chấp nhận Bát-nhã là một pháp
môn tối cao, nhưng nói chung
chỉ dành cho lịch trình tu hành
của các hàng Bồ-tát hơn là cho
tất cả. Vì mọi người quan niệm
chúng sinh sinh ra vì nghiệp
lực nên việc lấy tu tập thiền
định, tu tập phước công đức là
chủ yếu vì căn cơ phù hợp và
làm sạch ba nghiệp phiền não
do thân, khẩu, ý sinh ra.
Tóm lại, qua những trình bày
về ý nghĩa công dụng của Lục
Ba-la-mật, cho hành giả chúng
ta có một nhận thức cơ bản về
cả hai mặt tự lợi và lợi tha cho
cả hai thừa của Phật giáo, tuy
trên mặt căn cơ có sự sai biệt,
nhưng về mặt tác dụng chúng
vẫn có những giá trị nhân quả
ngang nhau dù là đại hay tiểu,
dù là tiêu cực hay tích cực,
chúng vẫn mang lại cho hành
giả những kết quả theo từng
thuộc tính của chúng về: Đàn-
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na Ba-la-mật (dāna-pāramitā),
là bố thí hoàn toàn tuyệt đối,
trong đó có cả ba loại Tài thí,
Pháp thí và Vô úy thí, ở đây phải
được thể hiện là ba luân không
tịch thì mới lột hết cái nghĩa
Ba-la-mật được. Thi-la Bala-mật (Śīla-pāramitā), là chỉ
cho việc trì giữ luật nghi giới,
Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu
ích hữu tình giới, chúng có khả
năng đối trị nghiệp ác khiến
cho ba nghiệp thân và tâm trở
thành thanh tịnh, thì việc qua
bờ kia đã hoàn thành. Sàn-đề
Ba-la-mật (ksānti-pāramitā),
là chỉ cho việc tu tập nhẫn nại
oán hại, An nhẫn chịu khổ, xét
kỹ pháp nhẫn có khả năng đối
trị sân nhuế, khiến tâm trụ vào
an ổn, vượt qua ba độc hoàn
thành giải thoát khổ đau. Tỳ-lịda Ba-la-mật (vīrya-pāramitā),
là hoàn thành tinh tấn, trong đó
có cả hai tinh tấn thân và tâm.
Tinh tấn siêng năng tu tập các
thiện pháp, tức là chỉ cho thân
siêng năng tinh cần tu tập bố
thí, trì giới thiện pháp, tâm tâm
liên tục miên mật siêng năng
tu tập nhẫn nhục, thiền định và
trí tuệ. Cho nên tinh tấn có khả
năng về hai mặt thân và tâm để
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đối trị với căn bệnh lười biếng
của ác pháp sinh trưởng các
pháp lành và hoàn thành mọi
nỗ lực trong tu tập các pháp
vượt thoát. Thiền-na Ba-lamật (dhyāna-pāramitā) là chỉ
cho sự tu tập tịnh lự hiện pháp
lạc trú, tịnh lự đưa đến thần
thông, tịnh lự lợi lạc hữu tình,
chúng có khả năng đối trị loạn
ý, nhiếp giữ ý niệm đối tượng
bên trong không cho chạy theo
các duyên bên ngoài, để từ đó
làm chủ được thân và tâm mình
lúc nào cũng ở trong đại định,
hoàn thành vô công dụng đạo
qua bờ bên kia. Bát-nhã Ba-lamật (prajñā-pāramitā), là hoàn
thành trí tuệ, có nghĩa được tuệ
thế tục, tuệ duyên thắng nghĩa,
tuệ duyên hữu tình, có khả
năng chấm dứt ngu si, biết rõ
thật tướng các pháp hiện hữu
và biến dịch. Ý nghĩa và giá
trị của Lục Ba-la-mật như trên,
tuy chúng tùy thuộc vào từng
phương pháp một về mặt nhân
quả tương đối nói lên giá trị tích
cực của chính chúng; nhưng về
duyên khởi thì chúng ở trong
nhau, một pháp hoàn thành thì
hoàn thành tất cả sáu pháp.■
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HẠNH NGUYỆN

Quán Âm
● thích quảng phước

V

ới sự hưng thịnh và phát
triển của Đại thừa Phật
giáo, giáo lý cứu khổ của đức
Phật đã được truyền bá một cách
rộng rãi và thể nhập vào cuộc
đời, cống hiến cho đời những
tinh hoa triết lý, những hạnh
nguyện cao đẹp, giúp con người
thăng hoa trong cuộc sống và
từ bỏ những hận thù, khổ đau
để tìm về với suối nguồn giải
thoát. Tiêu biểu cho những tinh
hoa triết lý hay hạnh nguyện
cao cả ấy là hạnh nguyện Quán
Âm, đấy cũng chính là những
hạnh nguyện, những lý tưởng
cao đẹp của người con Phật.

8
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Từ ngàn xưa, thuở giáo lý
Đại thừa bắt đầu hưng thịnh và
phát triển, hình ảnh cũng như
hạnh nguyện Quán Âm đã tỏa
sáng, chinh phục khối óc và con
tim của người con Phật khắp
mọi nơi dưới vòm trời Á Đông:
từ thung lũng Kashmir phồn
thịnh, hay những ốc đảo hoang
vắng của xứ Ấn trầm hùng cho
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đến cung điện Potala ngàn năm
tuyết phủ của Tây Tạng huyền
bí; từ Phổ Đà Sơn vang vọng
triều âm của Trung Hoa rộng
lớn cho đến hải đảo Fudaraku
của xứ Phù Tang rợp bóng Anh
Đào. Ngày nay, hình ảnh và
hạnh nguyện ấy đã vượt trùng
dương, vươn khỏi vòm trời Á
Đông để được kính ngưỡng và
tôn thờ khắp nơi trên thế giới.
Hạnh nguyện Quán Âm, nếu
nói đủ là hạnh nguyện của đức
Bồ-tát Quán Thế Âm. Danh
hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm là tên
gọi của từ Hán Việt, được dịch
từ tiếng Phạn là Bodhisattva
Avalokiteśvara. Bodhisattva là
danh từ kép của hai từ Bodhi
và Sattva. Bodhi là Bồ-đề, tức
là giác ngộ. Sattva là hữu tình,
tức là chúng sanh. Do vậy,
Bodhisattva thường được hiểu
là một chúng sanh đã giác ngộ,
rồi đem sự giác ngộ ấy hướng
dẫn những chúng sanh khác để
họ được giác ngộ như mình.
Avalokiteśvara thường được
dịch là: Quán Âm, Quán Thế
Âm, Quán Tự Tại, Quán Thế
Tự Tại, Hiện Âm Thanh, v.v…
trong các danh hiệu ấy, danh
hiệu Quán Thế Âm được dùng

☸

phổ biến nhất.
Như vậy, Quán Thế Âm Bồtát là vị Bồ-tát luôn lắng nghe
âm thanh của thế gian, lắng
nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm
khảm của chúng sanh đang chịu
nhiều khổ đau trong trần thế để
hiện thân cứu độ họ thoát khỏi
mọi khổ đau.
Trong tất cả các vị Bồ-tát,
Bồ-tát Quán Thế Âm là một
vị Bồ-tát rất đặc biệt, bởi Ngài
không phải là vị Bồ-tát bình
thường, mà Ngài đã thành Phật
từ vô lượng kiếp. Trong kinh Bi
hoa cũng như kinh Thiên thủ
thiên nhãn vô ngại đại bi đều
dạy rằng: Bồ-tát Quán Thế Âm
đã thành Phật từ vô lượng kiếp
với danh hiệu là Chánh Pháp
Minh Như Lai, nhưng vì hạnh
nguyện cao cả của lòng đại từ,
đại bi mà Ngài đã thị hiện ở
địa vị Bồ-tát để cứu khổ chúng
sanh.
Khi học qua cuộc đời và
công hạnh của Bồ-tát Quán
Âm, chúng ta sẽ hiểu được rằng
hạnh nguyện đầu tiên của Ngài
là hạnh lắng nghe. Kinh điển
Đại thừa có mô tả rất nhiều về
danh hiệu và hạnh nguyện của
Bồ-tát Quán Âm, nhưng chỉ
TẬP SAN PHÁP LUÂN 9
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có kinh Lăng Nghiêm là mô tả
công hạnh tu tập và sự chứng
ngộ của Ngài một cách cụ thể
nhất. Trong kinh Lăng nghiêm
trực chỉ, Bồ-tát Quán Thế Âm
đã trình bày sở chứng của mình
với đức Phật và các vị Thánh
đệ tử như sau: “Tôi nhớ là hà
sa số kiếp về trước, có một vị
Phật hiệu là Quán Thế Âm; vị
Phật đó dạy tôi muốn vào chánh
định thì phải theo nghe-nghĩ-tu
(văn-tư-tu). Từ trong nghe, khi
trở về tự tánh thì sở duyên biến
mất và con đường vào trở nên
vắng lặng (sở không có, năng
không có chỗ duyên, nên năng
vẫn không hiện hữu, ở trong
tự tánh vắng lặng). Hai tướng
động và tịnh không sinh. Từ từ
mà tiến lên như vậy, thì nghe
và đối tượng bị nghe đều hết.
Nghe đã hết không trụ, thì giác
và đối tượng của bị giác đều
không khi không giác đã tròn
đầy, thì không và đối tượng
không đều diệt. Khi sinh và diệt
đã mất, thời cảnh tịch diệt hiện
ra trước mắt.”
Hạnh lắng nghe thì ai cũng
thực tập được, nhưng để đạt
được hạnh nguyện như ngài
Quán Thế Âm thì chẳng khác
10
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nào đóa Đàm hoa muôn vạn
năm mới xuất hiện một lần.
Tiến trình tu tập của người con
Phật luôn bắt đầu bằng hạnh
lắng nghe (văn), rồi đến tư duy
(tư), sau đó mới hành trì (tu).
Ngài Quán Thế Âm cũng tu tập
theo tiến trình ấy, nhưng công
hạnh tu tập của Ngài thật cao
siêu và thâm áo. Công hạnh ấy
vượt lên trên cả hàng Thanh
văn và Duyên giác, đó là an trú
trong tam muội để chuyển dụng
khả năng nghe những thinh trần
bên ngoài và trở lại lắng nghe
bản thể thanh tịnh tâm của
chính mình. Với trí tuệ thâm
áo đó, Ngài dứt trừ mọi hình
tướng năng, sở của các tướng
sanh diệt đối đãi, nhị nguyên,
người nghe và âm thanh cũng
không còn hiện khởi. Chính
trong trạng thái nhất như ấy,
tâm Ngài trở nên vắng lặng và
sáng suốt, trên thì dung thông
với oai lực của chư Phật, dưới
thì thấu cảm đến tâm niệm khổ
đau của chúng sanh, để ứng
thân cứu độ.
Trong Tâm kinh Bát-nhã,
đức Phật cũng thuyết minh về
công hạnh tu tập của đức Bồtát này: “Quán Tự Tại Bồ-tát
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hành thâm Bát-nhã-ba-la-mậtđa thời, chiếu kiến ngũ uẩn
giai không, độ nhất thiết khổ
ách…”. Qua sự quán chiếu về
ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành,
thức) bằng trí tuệ siêu việt,
Ngài đã trực nhận được thực
tướng và tánh của vạn pháp
đều là không, hay tánh không
của vạn pháp. Nhờ sự quán sát
ấy, Ngài đã vượt qua mọi sự
khổ ách. Với trí tuệ siêu việt,
Ngài không còn thấy sự tách
biệt giữa mình và chúng sanh,
không một pháp nào có thể tồn
tại độc lập. Từ đó, Ngài hiểu
thấu được những tâm tư và
nguyện vọng của chúng sanh
và dắt dẫn họ vượt qua những
khổ đau tai ách trong cuộc đời.
Đây chính là bản tâm tự tại,
tâm vô quái ngại của Bồ-tát
Quán Âm.
Công hạnh tu tập lắng nghe
và quán chiếu của đức Quán
Âm đã thành tựu sở chứng mà
các kinh điển thường gọi là
“Nhĩ căn viên thông”. Với sở
chứng ấy, Ngài đã lấy âm thanh
làm tiêu đích trong việc cứu
khổ cứu nạn cho tất cả chúng
sanh. Từ đó danh hiệu của
Ngài được mọi người xưng tán

☸

là: Nam mô Đại từ Đại bi Tầm
thinh Cứu khổ Cứu nạn Linh
cảm Quán Thế Âm Bồ-tát.

Hạnh lắng nghe là một công
hạnh tu tập vi diệu như thế.
Trong cuộc sống hằng ngày,
TẬP SAN PHÁP LUÂN 11
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đôi khi, chúng ta chỉ cần lắng
nghe những nỗi khổ niềm đau
của những người quanh mình
thì đã làm vơi đi nỗi khổ trong
tâm họ rồi, huống gì công hạnh
cao cả của đức Quán Âm. Một
trong những vị Thiền sư nổi
tiếng nhất hiện nay là Thiền sư
Thích Nhất Hạnh, những bài
pháp của ngài đã cảm hóa được
hàng triệu người trên thế giới có
thể được cô đọng trong hai từ
“hiểu và thương”. Ngài thường
dạy rằng, chỉ cần giữ tâm chánh
niệm và lắng nghe thôi, chúng
ta sẽ giúp được nhiều người vơi
bớt những nỗi khổ niềm đau đã
chất chứa hàng chục năm trong
tâm họ.
Công hạnh tu tập của các vị
Bồ-tát cũng xuất phát từ trong
vô lượng kiếp, sau khi thành
tựu, các Ngài mới ứng thân
để cứu khổ độ sanh. Tinh thần
siêu việt của Đại thừa phải bắt
nguồn từ sự tu tập vững chãi
như thế. Trong trào lưu của
cuộc sống hiện nay, rất nhiều
vị xuất gia chưa có năng lực tu
tập vững chãi, lại dấn thân vào
đời gọi là cứu độ chúng sanh,
nhưng vô tình bị chúng sanh
‘độ’ lại. Tinh thần siêu việt của
12
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Đại thừa vô tu, vô chứng, vô sở
chấp, vô sở cầu… đã bị những
người có tâm giải đãi, trong
tâm còn nhiều phiền não, xan
tham… nhưng không chịu chọn
cho mình một đường hướng tu
tập vững chãi, lại mượn tâm
niệm ‘độ sanh’, ‘độ tử’ rồi cứ
dấn thân vào đời, từ đó làm cho
hình ảnh của lý tưởng Đại thừa
bị lu mờ, nếu không nói là mai
một. Trong kinh Hoa nghiêm,
đức Phật cũng dạy rằng: “Quên
mất tâm Bồ-đề mà làm các việc
thiện, đó là việc làm của ma
vương”. Học theo hạnh nguyện
Quán Âm, chúng ta phải lắng
nghe tự tánh chơn tâm của
chính mình. Tiến trình ấy phải
bắt đầu bằng sự lắng nghe, rồi
tư duy, sau đó dụng công tu
tập. Hàng phàm phu như chúng
ta chưa thể nào khởi sự tu tập
bằng cách lắng nghe tự tánh
thanh tịnh tâm được, mà phải
lắng nghe và suy tư về những
giáo pháp căn bản trong kinh,
luật, luận; sau đó mới dần tiến
lên lắng nghe những giáo pháp
cao siêu để tư duy và hành trì.
Có như thế chúng ta mới dần
dần tiếp cận được hạnh nguyện
lắng nghe bản thể tự tánh, Như
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lai tạng tâm của chính mình.
Nếu kinh Lăng nghiêm
thuyết minh về tiến trình tu
tập của Bồ-tát Quán Âm, đấy
là nhân hạnh tu tập chính bản
tâm của mình, thì kinh Pháp
Hoa thuyết minh về quả đức
của Bồ-tát Quán Âm. Tức là,
sau khi tu tập thành tựu viên
mãn, chứng đắc “nhĩ căn viên
thông”, với lòng bi ngưỡng,
hạnh nguyện cứu đời, Ngài đã
thị hiện ra các ứng thân để tùy
duyên cứu độ. Theo kinh Pháp
hoa, phẩm Phổ môn, đức Quán
Âm đã thị hiện ra 31 ứng hóa
thân là: “1. Thân Phật; 2. Thân
Duyên Giác;3. Thân Thanh
Văn; 4. Thân Phạm Vương;
5. Thân Đế-Thích; 6. Thân
Tự Tại Thiên; 7. Thân Đại Tự
Tại Thiên; 8. Thân Thiên Đại
Tướng quân; 9. Thân Tỳ-samôn; 10. Thân Tiểu vương; 11.
Thân Trưởng giả; 12. Thân Cư
sĩ; 13. Thân Tể quan; 14. Thân
Bà-la-môn; 15. Thân Tỷ-kheo;
16. Thân Tỷ-kheo-ni; 17. Thân
Ưu-bà-tắc; 18. Thân Ưu-bà-di;
19. Thân phụ nữ của trưởng
giả; 20. Thân Đồng nam; 21.
Thân Đồng nữ; 22. Thân trời;
23. Thân Rồng; 24. Thân Dược-

☸

xoa; 25. Thân Càn-thát-bà; 26.
Thân A-tu-la; 27. Thân Khẩnna-la; 28. Thân Ma-hầu-lagià; 29. Thân Người; 30. Thân
Phi nhân; 31. Thân Thần Cầm
Kim Cương.”
Với hạnh nguyện đại từ bi,
Quán Âm Bồ-tát đã quán sát
tiếng kêu thống khổ của chúng
sanh trong đời Ngũ trược, tuỳ
căn cơ của chúng sanh mà Ngài
ứng thân thích hợp để cứu độ.
Có khi hạnh nguyện ấy thị hiện
như những nhân vật huyền
thoại, nhân vật lịch sử ngay
trong cuộc sống đời thường.
Chính vì thế mà văn học, sử
truyện đã kể lại cho chúng ta
những hoá thân từ Quán Âm
Bồ-tát như: Quán Âm Diệu
Thiện, Quán Âm Thị Kính,
Quán Âm Linh Ứng, v.v…
Hạnh nguyện đại từ, đại bi
của Ngài cũng được mô tả trong
kinh Vô lượng thọ như là một
nguồn năng lượng chói sáng,
xóa tan bóng tối của vòng đối
đãi, nhị nguyên, để lắng nghe
những tiếng kêu thống thiết của
chúng sanh giữa dòng đời oan
nghiệt và ứng thân cứu độ họ
thoát khỏi mọi ách nạn. Tuy
cảnh giới cứu độ của Ngài là
TẬP SAN PHÁP LUÂN 13
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cõi Ta-bà, nhưng tùy theo tâm
nguyện chí thành của chúng
sanh mà Ngài có thể tiếp dẫn
họ về cõi Tây phương Cực lạc
thanh nhàn.
Bên cạnh các hạnh nguyện
cao quí trên, đức Quán Âm Bồtát còn có hạnh nguyện Vô úy.

Hạnh vô uý là hạnh không sợ
hãi bất kì hoàn cảnh khó khăn
nguy hiểm nào, đó còn gọi là
tâm Vô quái ngại hay là hạnh
Tự tại của Ngài. Bởi vậy mà
ngài Huyền Trang khi dịch các
kinh điển thường dịch tên Ngài
là Quán Tự Tại, mở đầu Tâm
kinh Bát-nhã, ngài Huyền Trang
dịch: “Quán Tự Tại Bồ Tát
14
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hành thâm bát-nhã ba-la- mật
đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai
không, độ nhất thiết khổ ách…”
Bằng trí tuệ Bát nhã siêu việt,
đức Quán Âm đã quán chiếu
vạn pháp giai không (śunyata).
Với sự thể nhập tánh không của
vạn pháp, cùng với nguyện lực
đại từ bi, công hạnh
vô úy, Ngài đã ứng
thân dẫn dắt chúng
sanh vượt qua mọi
tai ương khổ ách
trong cuộc đời, đấy
chính là năng lực tự
tại, là tâm vô quái
ngại của Bồ-tát
Quán Thế Âm.
Hạnh nguyện vô
úy của đức Quán
Âm là một công
hạnh cao quí, chúng
sanh trong cõi Tabà nhờ hạnh nguyện này của
Ngài mà được cứu thoát khỏi
những hiểm nạn nguy khốn
nhất. Trong kinh Pháp hoa,
phẩm Phổ môn, đức Phật nói
với Bồ-tát Vô Tận Ý: “Quán
Thế Âm Bồ-tát đó ở trong chỗ
nạn gấp sợ sệt hay ban cho sự
vô uý, cho nên cõi Ta-bà này
đều gọi Ngài là vị Thí Vô Uý.”
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Phẩm Phổ Môn của kinh
Pháp Hoa, cũng như kinh Lăng
Nghiêm Trực Chỉ đều mô tả
14 năng lực Vô úy của Bồ-tát
Quán Âm: 1. Chúng sinh khổ
não trong 10 phương thành
kính niệm danh hiệu Ngài,
liền được giải thoát; 2. Chúng
sinh gặp lửa dữ…, lửa không
thể thiêu đốt; 3. Chúng sinh bị
nước cuốn trôi…, nước không
thể nhận chìm; 4. Chúng sinh
vào xứ ác quỉ…, ác quỉ không
thể làm hại; 5. Chúng sinh
gặp đao trượng…, đao trượng
liền gãy; 6. Chúng sinh gặp
ác quỉ, ác thần…, thì chúng
không trông thấy; 7. Chúng
sinh bị gông cùm, xiềng xích…,
thì xiềng xích được tháo ra;
8. Chúng sinh khi vào đường
nguy hiểm…, giặc cướp không
thể cướp đoạt; 9. Chúng sinh
tham dục…, liền dứt khỏi tham
dục; 10. Chúng sinh nóng
giận…, liền dứt hết nóng giận;
11. Chúng sinh mê ám…, liền
dứt hết mê ám; 12. Chúng sinh
muốn cầu con trai…, liền được
con trai; 13. Chúng sinh muốn
cầu con gái…, liền được con
gái; 14. Chúng sinh niệm danh
hiệu Quan Âm thì được lợi ích

☸

bằng niệm tất cả các danh hiệu
khác.
Quán Âm Bồ-tát có rất
nhiều hạnh nguyện cao cả,
những hạnh nguyện ấy đã được
chính đức Phật và chư Thánh
đệ tử ngợi khen trong hầu hết
các kinh điển Đại thừa. Những
hạnh nguyện ấy luôn là những
hạnh nguyện cao đẹp mà người
con Phật hướng về. Đạo Phật
là đạo từ bi cứu khổ, mà hình
ảnh cứu khổ tiêu biểu và tuyệt
vời nhất có lẽ là hình ảnh của
đức Bồ-tát Quán Âm. Với tâm
đại từ bi, hạnh nguyện vô uý,
cùng với hạnh lắng nghe tầm
thinh cứu khổ nạn cho chúng
sanh khổ đau giữa cuộc đời oan
nghiệt, Quán Âm Bồ-tát đã trở
thành biểu tượng bất diệt trong
tâm khảm của mọi chúng sanh.
Qua tâm niệm độ sanh cứu
khổ, qua những hạnh nguyện
cao cả tuyệt vời đã cho chúng
ta hiểu được vì sao hình tượng
của Quán Âm Bồ-tát được mọi
người con Phật kính ngưỡng
phụng thờ khắp mọi nơi trên
thế giới.■
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HÌNH ẢNH CON NGƯỜI ĐẠI VIỆT
trong thời đại Lý Trần
● TN. Khánh Năng

M

ỗi trang sử là một bài thơ
hùng tráng, lẫm liệt, đôi
khi lại là thất bại khổ đau, có
sức mạnh làm rung động lòng
người không ít. Nghiên cứu
lịch sử là tìm hiểu về những
hình ảnh, sự kiện và tư tưởng
của từng thời đại; đón tìm một
tia sáng bất diệt cho tương lai.
Nhận định về trang sử Đại Việt,
nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết:
“Trang sử Phật
Đồng thời là trang sử Việt
Trải bao độ hưng suy
Có nguy mà chẳng mất.”
Điều này nói lên rằng, đạo
Phật liên hệ mật thiết đến sự
tồn vong của dòng sinh mệnh
Việt Nam. Trong đó, Phật giáo
thời Trần, với sự ra đời của
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử một thiền phái mang đậm bản
sắc của Phật giáo Việt Nam,
của văn hóa dân tộc Việt Nam
- là một điểm son trong lịch sử
16
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Trần Nhân Tông

dân tộc. Đây là giai đoạn thống
nhất tư tưởng của các thiền
phái, xây dựng mẫu người Phật
giáo lý tưởng, hình thành hệ tư
tưởng “Cư trần lạc đạo”, như là
bản tuyên ngôn của con đường
sống đạo.
Ở đây chúng tôi dựa vào tác
phẩm Khóa hư lục của Trần
Thái Tông, Cư trần lạc đạo của
Trần Nhân Tông, Phật tâm ca
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của Tuệ Trung Thượng Sĩ để
làm sáng tỏ hình ảnh con người
Đại Việt trong xã hội Lý - Trần,
mong sao có thể góp một phần
nhỏ vào việc tìm hiểu về tinh
thần thiền học Trúc Lâm, cũng
như những đóng góp của dòng
thiền này cho Phật giáo nói
riêng và trong dòng chảy của
lịch sử nước nhà nói chung.
Phật giáo Lý-Trần xây
dựng Phật giáo nhất tông
Nhờ sự phát triển của mười
thế kỉ trước nên khi đất nước
độc lập, Phật giáo Việt Nam
càng có điều kiện phát triển
mạnh mẽ hơn. Phật giáo lúc
này không chỉ ảnh hưởng to
lớn trong đời sống tâm linh, đời
sống văn hóa của dân tộc, mà
còn chi phối đến chính trị, xã
hội, v.v… Lúc này, các vương
triều phong kiến cần tìm chỗ
dựa vững chắc về ý thức hệ –
một công cụ tinh thần để quản
lí và xây dựng đất nước – mà
Phật giáo lúc này có một thế
lực mạnh và có một lực lượng
quần chúng đáng kể; nhiều nhà
sư am hiểu nhiều ngôn ngữ,
thông suốt Tam tạng kinh điển,
nhiều Tăng Ni, Phật tử đã tham
gia vào việc giải phóng dân tộc,

☸

nên việc các vương triều Việt
Nam bấy giờ chọn đạo Phật
làm quốc giáo cũng là lẽ đương
nhiên.
Phật giáo thời này không
chỉ bó hẹp trong nhà chùa, lo
truyền đạo, chăm sóc đời sống
tâm linh cho con người, mà còn
đóng góp nhiều công sức trong
công cuộc dựng nước và giữ
nước. Lúc đầu các thiền sư đời
Lý trực tiếp tham dự chính sự,
tiếp sứ thần ngoại bang (như
thiền sư Pháp Thuận và Vạn
Hạnh thuộc thiền phái Tỳ-niđa-lưu-chi, thiền sư Ngô Chân
Lưu thuộc thiền phái Vô Ngôn
Thông, v.v…). Về sau, vì các
vua đời Lý so với các vua thời
Đinh, Lê thì giỏi hơn rất nhiều
về phương diện học thức, sự
sùng Phật của họ có tính cách
tâm linh và trí thức lớn, trong
triều đã xuất hiện nhiều người
có Nho học, trong số này có
nhiều người do các thiền sư
đào tạo, cho nên các thiền sư
chỉ đóng góp về phương diện
chỉ đạo tinh thần mà khỏi phải
trực tiếp làm những việc tiếp
sứ, thảo chiếu dụ và văn thư,
v.v…
Việc vua Trần Thái Tông lên
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ngôi báu khai sáng ra triều đại
nhà Trần là đáp ứng nhu cầu cấp
thiết của đất nước lúc bấy giờ.
Một là thâu giang sơn về một
mối, thống nhất từ trong ý chí
thể hiện qua hành động. Hai là
trên dưới đồng lòng cùng nhau
xây dựng phát triển đất nước
thịnh vượng và bảo vệ vững
chắc các thành quả đạt được.
Ngoài việc thực hiện hai mục
tiêu đề ra, Trần Thái Tông còn
đặt ra cho mình một nhiệm vụ
hết sức trọng đại: chủ trương
đặt nền móng thống nhất các
thiền phái hiện có như Tỳ-niđa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông,
Thảo Đường tiến đến sát nhập
và hình thành dòng thiền Trúc
Lâm Yên Tử duy nhất đời Trần.
Sự kiện ra đời dòng thiền này
có ý nghĩa rất lớn, nó đáp ứng
nhu cầu lịch sử của dân tộc là
xây dựng một đất nước Đại
Việt độc lập tự chủ, không chỉ
được xác định trên cương thổ
biên giới mà còn độc lập tự chủ
trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa và ngay cả tôn giáo.
Thế nên, dù trong cương vị là
Hoàng đế hay là Thái thượng
hoàng, hay là Thiền sư, ngài
luôn khát khao thiết lập dòng
18
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thiền mới mang tính cách Đại
Việt và thật phù hợp với bối
cảnh lịch sử dân tộc đã sang
trang và tình hình phát triển đất
nước lúc bấy giờ.
Thực tế, tư tưởng lập thiền
phái mới này được manh nha
từ khi Phật giáo có chủ trương
mới, nhập thế, tùy tục, tùy
duyên nhưng bất biến để đáp
ứng nhu cầu lịch sử dân tộc đặt
ra của một đất nước vừa độc
lập và đang thực hiện thống
nhất trên mọi phương diện. Là
ông vua đầu tiên nhà Trần, dưới
cái nhìn của một nhà chính trị,
Trần Thái Tông càng cương
quyết thực hiện ý tưởng đó,
chấp nhận lời khuyên của Quốc
sư Phù Vân như là quan điểm
chính trị, phục vụ đạo pháp
và dân tộc: “phàm làm đấng
quân nhân thì phải lấy ý muốn
thiên hạ làm ý muốn của mình,
lấy tâm thiên hạ làm tâm của
mình”, thì ý tưởng thống nhất
các thiền phái thành Phật giáo
nhất tông là điều tiên quyết đối
với sứ mệnh quốc gia và đạo
pháp.
Dưới ảnh hưởng lớn lao của
Trần Thái Tông, ba thiền phái
Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn
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Thông, Thảo Đường đã theo
thời gian lịch sử dần dần sát
nhập. Cũng chính hướng đi
này, về sau, Tuệ Trung Thượng
Sĩ, Trần Nhân Tông đã khai
mở dòng thiền Trúc Lâm Yên
Tử phát triển, đi vào lòng dân
tộc; một dòng thiền không chỉ
tiếp thu tinh hoa quá khứ mà
còn tổng hợp được những cống
hiến của thời đại mình. Tại đây,
chúng ta có thể nói, nội dung
tư tưởng triết lý của Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử đều dựa vào
Khóa hư lục như là một nền
tảng để các vị Tổ dòng thiền này
lấy đó làm kim chỉ nam sáng
lập và truyền thừa. Nếu Trần
Thái Tông là người manh nha
kết cấu, đặt nền tảng, thì Trần
Nhân Tông là người đầu tiên
làm cho Thiền phái Trúc Lâm
thăng hoa, sống mãi với thời
gian, không gian trên mảnh đất
Việt Nam thân thương này.
Triều Lý trải qua tám đời
vua, ngôi truyền hơn 200 năm.
Với cái nhìn khách quan lịch sử
trong tiến trình dựng nước và giữ
nước lúc thịnh cũng như trên đà
suy vong của triều đại nhà Lý,
để rồi phải trao vận mệnh quốc
gia cho nhà Trần, chúng ta thấy
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rằng ngoài sức mạnh toàn dân,
thì vai trò của các ông vua đối
với thần dân qua các triều đại là
vô cùng quan trọng đối với xã
hội phong kiến.
Hình ảnh con người Đại
Việt trong xã hội Lý-Trần
Quan điểm Phật tại tâm
Tư tưởng chủ đạo của Phật
giáo Trúc Lâm là “cư trần lạc
đạo”, “tức tâm tức Phật”. Quan
điểm này đã có mặt từ thời vua
Trần Thái Tông, khi nhà vua bỏ
ngai vàng vào núi để tìm Đạo và
được Quốc sư Viên Chứng thức
tỉnh: “Trong núi vốn không có
Phật. Phật chỉ có ở trong tâm.
Tâm lặng mà biết thì đó đích
thị là Phật”, và ít nhiều Trần
Nhân Tông cũng đã kế thừa
được từ Tuệ Trung Thượng Sĩ,
một con người vĩ đại mà Trần
Nhân Tông đã ca ngợi:
“Càng nhìn càng cao
Càng khoan càng bền
Thoạt nhìn thấy trước
Bỗng phía sau liền
Đó chính đạo Thiền
Của riêng Thượng sĩ”.
Đó là tiền đề để sau này khi
dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ra
đời đã có những đóng góp tích
cực cho đất nước, đã giải quyết
TẬP SAN PHÁP LUÂN 19
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được những vấn đề thực tiễn của xã hội, giúp nhân dân Đại Việt
lúc ấy sống vui vẻ trong đất nước mình, hăng say lao động và bảo
vệ cuộc sống ấy.
Các thiền sư giai đoạn này đã có ý thức đi tìm một hướng đi
mới cho Phật giáo. Kết quả, thiền phái Thảo Đường, Trúc Lâm
ra đời, giới xuất gia không còn đóng khung hoạt động trong ngôi
chùa, họ cũng kết hợp với Phật tử tham gia công tác xã hội. Cuộc
sống của giới xuất gia từ đây nặng tính thế tục. Chủ trương tùy
tục hình thành và đi vào đời sống thực tiễn. Tùy tục là sống theo
với đời mà vẫn giác ngộ. Rõ ràng, Phật giáo là cuộc sống, không
có sự phân biệt bất cứ thành phần nào trong xã hội. Vấn đề cốt
lõi đời sống Phật giáo, theo nếp sống thiền là cần phải xử lý tâm
“biện tâm”: “mạc vấn đại ẩn tiểu ẩn, hưu biệt tại gia xuất gia,
bất câu tăng tục, chỉ yếu biện tâm” (chẳng ở nơi thành thị, phố
phường đông đúc, chẳng phải nơi khu rừng ẩn dật, không phân
biệt tại gia xuất gia, chẳng nề tăng tục, chỉ cốt tỏ lòng). Đây chính
là quan điểm mà Trần Thái Tông đã đề xuất trong Thiền tông chỉ
nam. Con người có thể giác ngộ ngay trong đời sống thường nhật
của mình:
“Bụt ở trong nhà
Chẳng phải tìm xa
Nhân khuấy bản nên ta tìm Bụt
Đến cốc hay Bụt chỉn là ta”.(1)
(Trần Nhân Tông, Cư trần lạc đạo phú, hội thứ 5)
Hay là: “Tâm tức là Phật,… niệm tức là bụi trần, không vướng
một mảy may, niệm trần vốn tịnh, nên nói như như bất động tức là
thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng.” (Trần
Thái Tông, Niệm Phật luận)
Như vậy, giác ngộ hay không giác ngộ là tự mỗi bản thân con
người, vì tự họ có khả năng giác ngộ. Chính trên cơ sở lý luận ấy
mà tư tưởng “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mới có thể xuất hiện.
1. Viện văn học, Thơ văn Lý-Trần, tập 2, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1989,
tr. 506.
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Và cũng chính trên cơ sở lý luận ấy mà quan điểm chính trị lấy ý
muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của thiên
hạ làm tấm lòng của mình mới có khả năng triển khai, thực hiện.
Xuất phát từ một cơ sở lí luận như thế, vua Trần Thái Tông
mới viết một loạt các tác phẩm lý luận nhắm đến cho tất cả mọi
người chứ không chỉ dành riêng cho một thành phần ưu đãi nào
của xã hội hay Phật giáo, đó là Phổ thuyết tứ sơn, Phổ thuyết sắc
thân, Phổ khuyến phát bồ-đề tâm và Phổ thuyết hướng thượng
nhất lộ. Từ đó, chúng ta không ngạc nhiên gì khi Trần Nhân Tông
xây dựng chủ thuyết cư trần lạc đạo, tư tưởng ở đời mà vui với
đạo, càng làm sáng tỏ tinh thần tùy duyên để con người an trú với
đạo:
“Mình ngồi thành thị
Nết dụng sơn lâm”. (hội thứ nhất)
Ta có thể hiểu đời là thành thị, đạo là sơn lâm. Tuy vậy, cuộc
sống thực tiễn cho thấy, một người dù ở thành thị gánh vác bao
nhiêu việc đời, song họ biết xử lý công việc với lòng trong sạch
chẳng khác gì ở núi rừng. Đây chính là quan điểm “chẳng phải
đại ẩn, tiểu ẩn, không phân biệt tại gia xuất gia”. Người Phật tử
Đại Việt thời Trần chỉ tùy duyên, tùy thuận vào mối liên hệ, phân
công của xã hội theo khả năng của mình mà thể hiện đời sống đạo
bằng cách:
“Dứt trừ nhân ngã
Thì ra thực tướng Kim-cương
Dừng hết tham sân
Mới làu lòng mầu Viên giác”. (hội thứ hai)
Như vậy, không có vấn đề phải tìm một nơi nào khác ngoài chỗ
mình đang sống để tìm ra sự giác ngộ:
“Miễn được lòng rồi
Chẳng còn phép khác”. (hội thứ hai)
Thế đã rõ, đối với Trần Nhân Tông, Phật giáo là cuộc sống,
không có sự cách ly phân biệt, bởi vì Phật giáo là gì nếu không
phải đó là một quá trình đi tìm chân lý. Mà chân lý thì không nằm
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trong Phật giáo, mà nằm chính ngay ở giữa lòng cuộc sống. Quan
điểm ấy được gói gọn ở đoạn kết của bài phú Cư trần lạc đạo:
“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền”.
Từ đó, Trần Nhân Tông cho rằng không phải đến núi Cánh
Diều của Yên Tử hay tại am Sạn của Đông sơn mà có sự giác
ngộ:
“Áng tư tài tính sáng chẳng tham
Há vì ở Cánh Diều Yên Tử
Răn thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển
Lọ chi ngồi am Sạn non Đông”.(2)
Những danh lam thắng cảnh ấy chỉ để cho ta chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của non sông mà tu tâm dưỡng tính, chứ sự giác ngộ hiện hữu
ngay giữa đời. Đây cũng chính là chủ trương “hòa quang đồng
trần” mà Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đề ra, tức là phải nhập cuộc với
đời sống trần tục và phải làm cho đời luôn tươi sáng. Con người
không cần đi tìm Phật ở đâu xa, Phật hiện hữu ngay trong tâm
thức mình, chỉ cần lặng lòng mà biết:
“Mày ngang mũi dọc cũng như nhau
Phật với chúng sanh không khác mặt”.(3)
Cho nên, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã hát ca về Phật giữa trần thế,
Phật với ta chẳng khác gì trong thực tại đời thường. Con người
thật của chúng ta là Phật, còn con người mà chúng ta tưởng thật
với cái tâm vọng động của tham, sân, si là con người giả. Mỗi
người cần trở về với con người thật. Đó là giá trị nhân sinh cao
ngất mà Tuệ Trung và các thiền sư Trúc Lâm nhìn nhận như là
một lời giải đáp tại sao chúng ta hiện hữu trên đời này. Với quan
điểm về Phật tại tâm như thế sẽ cung cấp cho con người một lý
tưởng sống đẹp, cao quý, đủ để tạo một cảm hứng sáng tạo vươn
2. Viện văn học, Sđd, tr. 506.
3. Viện văn học, Sđd, tr. 285.
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lên, không những cho một đời mà nhiều đời, thậm chí cho đến khi
mỗi con người đều trở thành một vị Phật. Sự thành Phật ở đây lại
không khác gì là nhận chân con người thật của chính mình ngay
chính cõi lòng. Rõ ràng, Tuệ Trung đã muốn tuyên thuyết thông
điệp thiền:
“Phật Phật Phật bất khả kiến
Tâm tâm tâm bất khả thuyết”.
Phật Phật Phật không thể thấy được
Tâm tâm tâm không thể nói được. (Phật tâm ca)
Phật và tâm, phàm phu và bậc Thánh chỉ là khái niệm giả danh
trên ngôn từ chữ nghĩa của tư duy hữu ngã phân biệt:
“Xưa không có tâm
Nay không có Phật
Phàm, thánh, người, trời nhanh như chớp giật
Tâm thể không phải cũng không trái
Phật tính không hư cũng không thực.” (Phật tâm ca)
Vén bức màn vô minh để trở về thực tại là tâm ý của Tuệ Trung
muốn khai mở tâm thức người học thiền. Theo ông, suối nguồn
hạnh phúc không phải được định chế trên cái sinh diệt thường
tình, mà chúng ta chỉ thực sự an lạc khi biết hướng tâm vào thực
tại:
“Tâm là Phật
Phật là tâm
Tính huyền diệu thì sáng, linh và thông suốt xưa nay
Mùa xuân tới, hoa xuân cười
Mùa thu về, không chỗ nào là nước thu không sâu”
Tâm Phật và tâm chúng sanh đâu có sai khác, bởi một điều
đơn giản, ai cũng hiểu rằng Phật là người đã chứng ngộ nhờ công
phu tự thân tu tập. Chúng sanh ai cũng thế thôi! An nhiên vui đạo
mà sống, xuân về thì hoa nở, thu đến nước lại trong, có gì để bận
tâm đâu. Đây là nếp sống bình thường tâm thị đạo mà Tuệ Trung
khẳng khái hát ca về ông Phật của chính mình.
(còn nữa)
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Thuyền và Trăng
Rất xa cuối chân trời
Một cánh buồm lẻ loi
Lững lờ tìm luồng nước
Hay đợi ánh trăng rơi?
■ Từ Niệm

Mưa Hạ
Trời đổ mưa mùa Hạ
Tí tách rơi hiên nhà
Trắng vườn hoa ớt nở
Chùa xa chuông ngân nga.
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Một câu hỏi
● Nguyễn Duy Nhiên

(lược dịch)

ần đây, tờ báo Phật học
Tricycle có nêu câu hỏi
này đến với một số vị giáo thọ
cũng như những hành giả có
kinh nghiệm tu học về đạo Phật:
Có vấn đề nào trong đạo Phật
mà ngày nay bạn đã thay đổi ý
nghĩ của mình về nó chăng, và
tại sao? What in Buddhism have
you changed your mind about,
and why? Dưới đây là một số
những câu trả lời của các vị ấy
gởi về cho tờ báo Tricycle. Xin
được chia sẻ với các bạn.
--- o0o ---

G
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Ông Jack Kornfield là một
vị giáo thọ và cũng là sáng
lập viên của trung tâm thiền
tập Spirit Rock Meditation
Center. Quyển sách mới nhất
gần đây của ông là The Wise
Heart: A Guide to the Universal Teachings of Buddhist Psychology.
Tôi thì cũng đã từng đổi ý về
hằng trăm việc. Mà một ví dụ
cụ thể là vấn đề cố gắng trong
thiền tập. Tôi thường nghĩ là
muốn đạt đến giải thoát, chúng
ta cần phải luyện tập như một
chiến sĩ. Nhưng bây giờ thì tôi
hiểu rằng, chúng ta cần phải
thực tập như một người mẹ hiền
đối với một đứa con sơ sinh của
mình. Cũng cùng có một năng
lượng ấy nhưng hai phẩm chất
hoàn toàn khác nhau. Ta cần
một tình thương và sự có mặt
hơn là phải cố gắng đánh gục
kẻ thù trên một chiến trận.
Và một vấn đề nữa là tôi vẫn
thường nghĩ rằng chúng ta chỉ
cần ngồi thiền là đủ. Chỉ cần
ngồi thiền thôi ta sẽ có thể thay
đổi hết tất cả mọi việc trong
cuộc đời mình một cách trọn
vẹn và tốt đẹp. Có thể đối với
một số nhỏ là như vậy, nhưng
26
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nói chung thì việc ấy không hề
xảy ra. Đối với đa số chúng ta,
thiền tập chỉ là một phần của
vòng tròn mạn đà la giác ngộ,
mà trong đó còn bao gồm cả
một ý thức về thân mình, về
những mối tương quan của ta
với người chung quanh, về
chánh ngữ, cũng như một lối
sống chân chánh.
Tôi cũng thường nghĩ rằng
sự tu tập thiền quán sâu sắc
và hiệu quả chỉ có thể xảy ra
ở các thiền viện bên Á châu,
hơn là ở Hoa Kỳ. Muốn thực
tập một cách chân chánh và tận
gốc, ta phải đi sang Thái Lan,
Miến Điện hoặc là Ấn Độ hay
Tây Tạng. Đa số những người
như chúng tôi, đã có dịp tu
tập ở Á châu, vẫn thường nghĩ
vậy, và có lẽ một số người vẫn
còn nghĩ như thế. Bây giờ, khi
trở lại Á châu, tôi nhận thấy ở
những nơi ấy, Thái Lan, Miến
Điện hoặc là Ấn Độ hay Tây
Tạng, họ có một sự thực tập rất
sâu sắc. Và sự thực tập sâu sắc
ấy cũng đang có mặt ngay ở nơi
đây. Tôi tự nghĩ “thì ra đó cũng
chỉ là một ảo tưởng mình đã có
mà thôi!”
Ông John Tarrant là người
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hướng dẫn Pacific Zen Institute,
chú trọng về thiền công án và
nghệ thuật. Ông cũng là tác giả
của những quyển sách về thiền
công án.
Tôi nghĩ đó là một câu hỏi
rất hay. Câu trả lời chính xác
nhất mà tôi có thể có là tôi
không có một cái tâm, a mind,
hay một ý nghĩ nào để thay đổi
hết. Tôi đã thay đổi ý nghĩ của
mình về vấn đề là chúng ta có
một ý nghĩ.
Ông Surya Das là một vị
lạt-ma Hoa Kỳ tu theo truyền
thống Phật giáo Tây Tạng. Ông
cũng là tác giả của nhiều quyển
sách về đạo Phật bán rất chạy
trên khắp thế giới.
Một điều mà tôi đã đổi ý là
về quan niệm cho rằng ngồi
thiền tốt cho tất cả mọi người,
hay nó là một điều chính yếu
trong Phật pháp, Buddha
dharma. Kinh nghiệm của tôi
thì thiền tập rất là hữu ích, an
lạc và vô cùng sâu sắc - nhưng
tại sao chúng ta lại không tu tập
một Chân pháp (True dharma)?
Tôi tin rằng pháp môn “chỉ có
ngồi thiền” không thể nào hoàn
toàn đầy đủ cho một cuộc sống
tâm linh, với những liên kết
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mật thiết trong thế giới ngày
nay. Theo tôi nghĩ muốn có một
cuộc sống tâm linh trọn vẹn,
chúng ta nên chú ý đến vấn đề
làm sao để khơi dậy được bồđề tâm của mình. Thiền tập có
thể dễ bị sử dụng như là một
sự trốn tránh, khi ta có thể lánh
xa được những sự suy nghĩ,
hoàn cảnh khó khăn và những
trách nhiệm của mình - ít nhất
là cũng tạm thời.
Trong những năm qua tôi có
một ghi nhận này, là nếu như
một người nào đó quay vào bên
trong nhiều quá, chỉ hướng theo
một chiều duy nhất, họ có thể sẽ
trở nên cố chấp và cứng nhắc,
bớt đi sự dễ thương, lành mạnh
và trong sáng của mình. Thiền
tập nếu không có sự quân bình
của tuệ giác và tâm từ, kèm
theo với một cái nhìn rộng mở,
nó sẽ trở nên khô khan, cách
biệt và xa lạ. Bây giờ tôi nghĩ,
con đường tu tập giác ngộ của
đạo Phật phải được thể hiện qua
thiền tập trong mỗi hành động
và sự sống, làm sao để mang
năng lượng tỉnh thức vào mọi
sinh hoạt, trong mỗi giây, mỗi
phút.
Ông Patrick McMahon vừa
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có một sinh nhật sáu mươi tuổi
và kỷ niệm 40 năm trên con
đường thiền tập theo truyền
thống Zen.
Mới đây, tôi có dịp gặp lại
và ngồi gần một người bạn đạo
sau một buổi lễ tưởng niệm
những người đã mất, cho các
vị thầy cũng như trò, kể từ
khi thiền viện Tassajara Zen
Mountain Center được thành
lập từ năm 1967 đến nay. Lần
đầu tiên tôi gặp Jerome là gần
40 năm về trước tại thiền viện
San Francisco City Center. Lúc
đó tôi độ chừng hai mươi tuổi,
và anh lớn hơn tôi một chút.
Thời gian ấy, anh Jerome cũng
chẳng giữ một chức vụ gì quan
trọng đặc biệt trong thiền viện.
Tôi vẫn thường tìm gặp anh để
tán gẫu, đối với tôi, anh là một
vị bồ-tát rất chín chắn trên con
đường giác ngộ. Từ ngày rời
xa thiền viện, trong nhiều năm
qua thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ
về anh, không biết anh ra sao,
còn sống hay không.
Và bây giờ anh ngồi đây với
tôi, vẫn còn đó – hay dường như
là vậy. Tôi nhận ra anh ngồi nơi
một góc ở cuối thiền đường,
gương mặt cằn cỗi nhưng vẫn
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là anh, thân người cao lớn, dựa
vào tường, dường như đang
ngủ gục. Sau buổi lễ tôi bước
đến và tự giới thiệu với anh.
Tôi nghĩ anh không nhận ra tôi,
nhưng sau một hồi anh dường
như nhớ lại và tỉnh hẳn lên.
Tôi phải gắng nghe anh, giọng
anh có vẻ như nói nhịu, miệng
không còn một chiếc răng nào
hết. Thiền đường lúc ấy cũng
đã thưa người. Tôi đỡ anh đứng
dậy, và nhìn anh lom khom đi
chậm đến bàn thờ thắp một nén
hương. Còn bao lâu nữa tôi sẽ
đốt một nén hương cho anh?
Và rồi bao lâu nữa sẽ có người
thắp cho tôi một nén hương?
Bốn mươi năm trước tôi
không bao giờ tự hỏi hay là có
những ý nghĩ đó, mặc dù đức
Phật lúc nào cũng nhắc nhở
về “thời gian qua mau,” mặc
dù biết câu chuyện về Thái tử
Sĩ-đạt-ta xuất gia đi tầm đạo
sau khi tiếp xúc với người già,
người bệnh và một xác chết.
Khi còn là một vị tu sĩ trẻ, tôi
quan tâm đến thời ngồi thiền
sắp tới của mình hơn, hoặc là
khi nào đi tham dự khóa tu kế
tiếp, hay là làm sao để được
người khác chú ý. Trong những
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năm tháng tu tập khi còn trẻ ấy,
sự giác ngộ đối với tôi có nghĩa
là “không bệnh, không lão,
cũng không tử” của bài Bát-nhã
Tâm kinh mà chúng tôi tụng
mỗi ngày trong chánh điện.
Nhưng bây giờ, nhìn khói
hương bay tỏa trong thiền
đường, tôi đột nhiên ý thức
được có một điều đang dần dà
trở thành sự thật: là tất cả chúng
ta, những huynh đệ tỷ muội của
tôi, cũng chính là cái bệnh, cái
già và rồi sẽ là cái chết. Rằng
tất cả những gì đang trôi nhanh
qua ta có thể nắm bắt được ngay
trong giây phút này, nhưng lẽ
dĩ nhiên nó cần sự thay đổi cái
nhìn đúng lúc của mình, ta mới
có thể thấy được.
Anne Cushman là người điều
hành chương trình huấn luyện
Mindfulness Yoga tại trung tâm
Spirit Rock Meditation Center.
Cô cũng là tác giả của quyển
Giác ngộ cho những người khờ,
Enlightenment for Idiots.
Một sự thay đổi lớn lao
nhất trong sự tu tập của tôi là
bây giờ tôi không còn tin rằng
“Tôi” đang tu tập nữa. Tôi đã
thường nghĩ rằng “Tôi” phải
ngồi thiền. Và nó cũng chính
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là cùng một cái “Tôi” bận rộn,
siêng năng, và tự cao, mà hằng
ngày đi chợ, viết lách, và thích
khoe khoang với người chung
quanh. Và bây giờ thì cái “Tôi”
ấy muốn tinh tấn thực tập
chánh niệm, với một sự cương
quyết được giác ngộ, và rồi cứ
tự trách móc mình vì liên tiếp
bị thất bại mãi.
Khi xưa, thiền tập cũng chỉ
là một việc cần phải làm trong
bản danh sách của “Tôi”, như là
hoàn hảo một thế yoga, hay xếp
quần áo ngay ngắn vào ngăn tủ
vậy. Nhưng rồi cuối cùng tôi
hiểu rằng, cái “Tôi” giới hạn
và nhỏ bé đó hoàn toàn không
thích đáng cho tiến trình thiền
tập. Bây giờ thì sự thực tập của
tôi là tháo gỡ ra, hơn là buộc
thêm vào. Nó là làm sao để có
thể nới lỏng và buông thả sự
kìm kẹp của cái “Tôi” ấy trong
tâm, để ta có thể tiếp xúc được
với một thực tại rộng mở lúc
nào cũng có mặt, cho dù “Tôi”
đang làm bất cứ một công việc
gì.
Ông Michael Wenger là một
thầy giáo thọ ở trung tâm San
Francisco Zen Center.
Câu hỏi này nhắc nhở tôi
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một điều, là tôi không cần quan lặp lại như câu thần chú hai chữ
tâm nhiều đến những quan “Quên rồi!”
niệm cũ hay những gì mình đã
Nhưng xin bạn cũng đừng
suy nghĩ. Vấn đề là bây giờ tôi hiểu lầm tôi! Tôi cảm thấy
có thể biểu hiện được con tim vô cùng may mắn có được
biết thương yêu của mình ra giáo Pháp ngay cạnh bên khi
không, và khuyến khích được sống qua giai đoạn này. Và tôi
người khác cùng làm như thế thường tập trở về nương tựa với
chăng?
giây phút hiện tại nhiệm mầu
Ông Wes Nisker là một giáo và trong sự ấm áp của tâm từ.
thọ, một tác giả. Ông cũng là Nhưng tôi vẫn đang sống trong
sáng lập viên và chủ biên của một túi da thịt xương đang tiêu
tờ báo Phật giáo Inquiring hoại, và có nhiều lúc, ít nhất là
Mind.
một lần mỗi ngày, tôi nguyền
Khi xưa tôi nghĩ đạo Phật rủa cái hiện thân này, với những
có thể giúp tôi thoát được khổ đau đớn và nhức nhối của nó,
đau. Đó là trước khi tôi bắt đầu cũng như cái số phận trước mắt
già đi và khôn ngoan hơn. Và mà không ai tránh khỏi.
không phải tuệ giác này đã làm
Không, giáo pháp này đã
tôi đổi ý về vấn đề chấm dứt không giúp tôi chấm dứt được
khổ đau, mà thật ra là do cái già khổ đau. Nhưng tôi hứa là lần
của chính mình. Vâng, tôi biết tới tôi sẽ cố gắng và tinh tấn
là không có ai già đi hết, cũng nhiều hơn.
không có một cái tôi nào riêng
Bà Sylvia Boorstein là
Làm vườn,
Hải Trang
rẽ cả, tất cả chỉ là những
hiệnảnhmột
trong những vị thầy sáng
tượng trống rỗng trôi lăn mà lập trung tâm Spirit Rock
thôi. Nhưng khốn thật! Bây giờ Meditation Center tại thành
thì tai tôi không nghe rõ như phố Marin County, Califorxưa, mắt tôi thì mờ, và những nia. Bà cũng là tác giả của
khớp xương giờ cũng cứng đơ, nhiều quyền sách thiền tập về
những bộ phận trong cơ thể tôi Vipassana.
cố gắng làm công việc của nó,
Tôi không dám nhấn mạnh
và trí nhớ của mình thì cứ lặp đi về việc mình đã có những sự
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đổi ý nào về đạo Phật, hơn sự
thật là chính đạo Phật đã làm
thay đổi ý nghĩ của tôi. Ngày
đầu tiên cách đây hơn 30 năm,
sau khi lần đầu tiên nghe một
bài pháp thoại, tôi cảm thấy
phấn khởi và có rất nhiều hy
vọng, tôi tin rằng mình sẽ phát
triển được khả năng đối diện
được với tất cả những khó khăn
trong cuộc đời. Tôi cảm nhận
được từ những vị thầy mình,
là dường như họ ít có sợ hãi
về cuộc sống này hơn tôi. Tôi
rất tin vào giáo Pháp của đức
Phật. Trước khi tôi thật sự hiểu
thế nào là thiền tập, và ngay
cả trước khi tôi hiểu rõ sự vận
hành của tâm mình, hay là biết
được thế nào là an lạc, tôi đã
có niềm tin. Và chỉ bấy nhiêu
thôi cũng đủ làm cho tôi có rất
nhiều hạnh phúc.
Và ngày nay, sau nhiều năm
tháng thực tập, tôi biết rằng tâm
mình có được thêm nhiều khả
năng tiếp nhận hơn. Nó chuyển
hóa những khó khăn, bức xúc
trong tâm dễ dàng hơn khi xưa.
Tôi vẫn còn sợ hãi, nổi giận,
ganh tỵ hay bất cứ một phản
ứng tự nhiên nhất thời nào đó
khi có việc xảy ra. Tánh của
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tôi thì rất dễ phản ứng, mà lại
còn có khuynh hướng làm lớn
chuyện nữa. Nhưng bây giờ
thì tôi có ý thức và biết được
việc gì đang xảy ra, và thường
thường thì tôi dừng lại và phục
hồi. Khả năng đối phó với
những vấn đề khó khăn, trong
tôi và chung quanh tôi, với một
tình thương và tâm từ, bây giờ
cũng được lớn mạnh hơn.
Tôi cũng biết có những giáo
lý liên quan đến đạo Phật mình
tiếp nhận được trên con đường
tu tập, mà tôi nghĩ “Tôi không
thật sự tin như vậy,” nhưng
việc ấy không hề làm cho tôi
phải lo nghĩ. Nó không là vấn
đề. Tôi chỉ muốn làm sao để
sự tu tập của mình có hiệu quả.
Tôi muốn chuyển hóa tâm sợ
hãi của mình thành một tâm tuệ
giác và an lạc, và tôi tin việc ấy
sẽ xảy ra. Đó mới là điều đã và
đang rất quan trọng đối với tôi.
Ông Will Stewart là một
hành giả đã hành thiền theo
truyền thống Zen hơn 25 năm.
Tôi không hề thay đổi ý nghĩ
của mình về đạo Phật, nhưng
tôi có thay đổi ý nghĩ về mình
là ai.■
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ứ
Niệm
Xứ

qua cái nhìn của Kinh Kim Cang

K

● Thanh Nhân

inh Kim Cang là một trong những bộ kinh trọng yếu của Phật
giáo Đại thừa. Có lẽ vì bộ kinh này cô đọng, đúc kết tất cả lời
Phật dạy, nên trong lịch sử khắc kinh trên đá và lịch sử khắc kinh
trên gỗ của Trung Hoa, bộ kinh này được các bậc cao đức và giới
nghệ nhân đặt lên vị trí hàng đầu. Đại ý tổng quát bản kinh này,
đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát phải làm sao hàng phục tâm và
an trụ tâm. Một trong những phương pháp hữu hiệu để đạt đến
trình độ đó là phải đạt đến trạng thái xả ly, không còn vướng mắc
trong các thành tựu, ngay cả Phật quả. Trong Kinh này đức Phật
đã dùng lối phủ định của phủ định để đánh đổ một lần nữa cái
mà mình vừa mới phủ định. Ví dụ, đoạn trên nói “Trang nghiêm
cõi Phật tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm.”
Cho nên, toàn bộ Kinh nầy đều dùng một công thức “phủ định
của phủ định” để đánh đổ “cái tôi”, “của tôi” và “cái thấy về cái
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tôi đó” của các hành giả. Nhờ
đánh đổ các tâm niệm quy kết
về bản ngã mà các hàng Bồ-tát
mới hàng phục được tâm và an
trụ tâm.
Kim cương ở đây dụ cho
chất kim cương, là chất khó
phá hủy. Bát nhã là tuệ giác
như thật tri kiến về Như. Ba-lamật là rời bỏ, vượt đến: rời bỏ
bờ bến bên này và vượt đến bờ
bến bên kia, tức là nói đến sự
toàn hảo. Kim cương bát nhã
ba-la-mật có hai nghĩa. Nghĩa
thứ nhất, kim cương chỉ cho
tuệ giác toàn hảo, có năng lực
phá hủy cái ngã chấp khó phá
hủy, nên gọi tuệ giác ấy là Kim
cương bát nhã ba la mật. Nghĩa
thứ hai, kim cương ví dụ cho
chính tuệ giác; tuệ giác toàn hảo
có cái năng lực khó phá hủy là
phá hủy được ngã chấp, nên tuệ
giác ấy gọi là Kim cương bátnhã-ba-la-mật.
Kim Cang với những điều
căn bản như: không nên nhìn
nhận một “ngã” (atman), một
“chúng sinh” (sattva), một “thọ
giả” (jīva) hoặc một “nhân”
(pudgala, bổ-đặc-già-la) nào
cả; không nên nhìn nhận bất
cứ một pháp, một thực thể bên
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ngoài nào vì hoàn toàn không
có một pháp nào có thể được
nhận thức cả. Và dĩ nhiên, điều
này cũng có giá trị cho một phi
pháp; không nên để tâm lưu trú
ở bất cứ nơi nào…
Trong tất cả kinh điển thuộc
hệ Nguyên thủy tạng hoặc Nam
tạng, cho rằng Tứ Niệm Xứ là
con đường duy nhất để đắc quả
A-la-hán. Trí tuệ Bát nhã là
con đường đưa đến Bồ-tát và
quả Phật. Tứ Niệm Xứ (bốn
chỗ quán niệm) là: quán thân
bất tịnh, quán tâm vô thường,
quán thọ thị khổ và quán pháp
vô ngã.
Về phần danh từ: không
chấp ngã, chúng sanh… tương
đương với thân; không chấp
pháp, trú tâm, hàng phục tâm
tương đương với thọ, tâm,
pháp.
Tứ Niệm Xứ là một phương
pháp hành thiền dẫn đến trí tuệ
giải thoát, tự tánh nó không
phải Thanh Văn hay Bồ-tát.
Tuy nhiên nếu phải so sánh và
xếp loại với Kim Cương hay
Bồ-tát đạo, thì Tứ Niệm Xứ là
một trong những con đường đi
của Trí Tuệ Bồ-tát.
Nếu hành giả theo Ðại thừa
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có tâm địa Bồ-tát, thì song song
với việc tu tập Tứ Niệm Xứ
(tự thanh lọc bản tâm), hành
giả phải thường tự nhắc nhở,
phát nguyện và noi theo những
gương Ðại Bi của Quan Thế
Ấm Bồ-tát, Ðại Trí của Văn
Thù Bồ-tát, và Ðại Hạnh của
Phổ Hiền Bồ-tát (nuôi dưỡng
chí nguyện độ tha).
Trong kinh Tạp A-hàm, Tứ
Niệm Xứ được ghi lại như sau:
“Như vậy tôi nghe: một thời,
đức Phật ở tại nước Xá Vệ,
vườn ông Cấp Cô Ðộc. Bấy
giờ, Thế Tôn bảo các vị Tỳkheo rằng: Ta nay vì các ông,
nói pháp môn Tứ Niệm Xứ, hãy
lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Cái
gì gọi là Tứ Niệm Xứ? Nghĩa
là đối với nội thân an trú trong
chánh niệm và quán sát một
cách cần mẫn với chánh tri và
chánh niệm, nhờ quán như vậy,
Tỳ-kheo đoạn trừ những tham
ưu ở đời; Ðối với ngoài thân,
trong và ngoài thân quan sát
một cách cần mẫn với chánh
trí và chánh niệm, nhờ quán
sát như vậy, Tỳ-kheo đoạn trừ
được những tham ưu ở đời. Ðối
với Thọ, Tâm và Pháp cũng
quán sát như vậy. Ðây gọi là
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Tỳ-kheo tu tập Tứ Niệm Xứ. Sau
khi nghe Thế Tôn thuyết giảng
xong, các vị Tỳ-kheo hoan hỷ
phụng hành…”.
1. Quán thân
Quán thân bất tịnh:
“Tỳ-kheo đối với nội thân
quan sát tư duy từ đầu đến
chân, tất cả đều là bất tịnh, ô
uế. Nghĩa là tự thân và tha thân
chỉ là những loại tóc, lông,
móng, răng, da, thịt, xương,
cốt... đại tiện, tiểu tiện. Tỳkheo, khi quán sát thân là bất
tịnh như vậy, tâm vị ấy khởi lên
những suy nghĩ gì về thân, vị
ấy phân tích chi ly, thấy biết rõ
ràng. Tỳ-kheo nhờ tu tập pháp
môn này mà đoạn trừ hai pháp
tham lam và ưu phiền. Ðối với
ngoài thân, trong và ngoài thân
cũng được quán chiếu như vừa
tường thuật ở trên”.
Quán thân do sáu đại hợp
thành:
“Có những Tỳ-kheo đối với
nội thân (tự thân) quán chiếu tư
duy phân biệt các giới. Ðối với
nội thân, ngoại thân, nội ngoại
thân đều do các loại đất, nước,
gió, lửa, không và thức tập hợp
tạo thành. Tỳ-kheo khi tư duy
như vậy, tâm vị ấy khởi lên tâm
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niệm gì đối với các giới này đều
thấy biết một cách rõ ràng. Tỳkheo khi tu tập pháp quán này,
trừ diệt được hai pháp tham
lam và ưu phiền ở đời. Ðối với
ngoại thân, nội ngoại thân cũng
được quán chiếu như trên.”
Quán thân để:
a. Tăng cường khả năng tập
trung của mình
b. Tăng cường khả năng chế
ngự tâm tham ái vì những ham
muốn của thân là đều tạo thành
cái quả mà ta phải cảm thọ.
c. Thấy rằng năm uẩn chỉ là
dòng duyên sinh (đây là đồng
nghĩa với Kim Cang Kinh).
Kim cương nói về ngã chấp
bằng 4 tướng ngã, nhân, chúng
sinh, thọ giả. Đoạn 5 kinh Kim
Cang, đức Phật hỏi Tu-bồ-đề:
“Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ
sao? Có thể do thân tướng mà
thấy Như Lai chăng? - Bạch Thế
Tôn, không phải vậy. Không thể
do thân tướng thấy được Như
Lai. Vì cớ sao? Như Lai đã nói
thân tướng tức không phải thân
tướng. Phật bảo Tu-bồ-đề:
Phàm những gì có tướng đều
là hư vọng. Nếu thấy các tướng
chẳng phải tướng tức thấy Như
Lai.”
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Đoạn kinh cho ta thấy: Phàm
những gì có tướng đều là hư
vọng, giả lập hay duyên khởi,
nên không thể thấy Như Lai
bằng thân tướng được. Thân
tướng thật không phải thân
tướng, vì khi nhận thức thân
tướng của đối tượng nào, ta chỉ
thấy thể không của nó ở lục căn
mà thôi. Khi tri nhận thể không
của Như Lai (Biết được, Tánh
giác), thể không của thân tướng
đã hòa nhập vào hư không, nên
thấy các thân tướng không phải
là tướng nữa, mà là tánh hư
không, là thật tướng không của
Như Lai.
2. Quán Thọ
“Tỳ-kheo đối với những
cảm thọ của tự thân, khi cảm
thọ những lạc thọ, vị ấy như
thật tuệ tri: tôi đang cảm thọ
những lạc thọ ấy; khi cảm thọ
những khổ thọ nào, vị ấy cũng
như thật tuệ tri: tôi đang cảm
thọ những khổ thọ ấy; khi cảm
thọ những cảm thọ không khổ
không vui, vị ấy cũng như thật
tuệ tri: tôi đang cảm thọ những
cảm thọ không khổ không vui
ấy. Khi các cảm thọ được quán
sát tư duy như vậy, khi tâm khởi
lên những suy tư gì về những
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cảm thọ này, vị ấy tuệ tri một
cách rất rõ ràng và có chọn
lựa. Khi Tỳ-kheo tu tập pháp
quán thọ này, đoạn trừ được
hai pháp tham lam và ưu phiền.
Ðối với ngoại thọ, nội thọ cũng
được quan sát như trên.”
Theo dõi, kiểm soát những
cảm thọ trong ta: Con người
chúng ta luôn sống theo cái
dòng cảm xúc của thọ, của
tưởng và lệ thuộc vào những
ham muốn mà ta không kiểm
soát quá trình của những cảm
thọ và ham muốn đó cho nên ta
đi đến khổ đau.
Trong kinh Kim Cang, đức
Phật bảo: Vị Bồ-tát dùng trí biết
tất cả pháp vô ngã, nên thực
hành được hạnh nhẫn nhục,
được công đức nhiều hơn vị
Bồ-tát đem của báu đầy dẫy số
thế giới bằng số cát sông Hằng
ra bố thí. Ngài hỏi: Vì cớ sao?
Rồi Ngài giải thích: Bởi do các
vị Bồ-tát đó không thọ phước
đức. Thế nào gọi là không thọ
phước đức? Bởi vì chúng ta
thấy tất cả pháp vô ngã, vô ngã
thì không có chủ thể, nghĩa là
không có mình, dù cho làm
tất cả hạnh nhẫn nhục hay tất
cả công đức gì mà không thấy
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có mình thật thì không có thọ.
Đây là đức Phật đặt trí tuệ lên
hàng đầu. Công đức của chúng
ta được viên mãn là từ trí tuệ
không thấy có ngã, bởi không
thấy ngã nên không thọ, không
thọ nên phước đức mới lớn.
Thế nên ở đây chủ yếu là nói
không thọ, mà không thọ gốc
từ trí tuệ vô ngã. Dù bố thí
của báu bao nhiêu đi nữa cũng
không bằng do trí tuệ bát-nhã
dẫn đầu tu được hạnh nhẫn
nhục. Người như thế được công
đức vô kể, vì người đó không
có ngã. Vì thế muốn nhẫn nhục
ba-la-mật trước phải có trí tuệ
bát-nhã thấy rõ các pháp là vô
ngã. Trong đoạn này đức Phật
đề cao công đức hay phước đức
bất thọ, và phước đức bất thọ
đó cũng do trí tuệ vô ngã mà
ra. Thế nên khi ngài Tu-bồ-đề
hỏi Phật: Thế nào là không thọ
phước đức thì đức Phật bảo:
Bồ-tát làm phước đức không
tham trước nên gọi là không thọ
phước đức. Sở dĩ chúng ta làm
mà tham trước là vì có ngã, nếu
vô ngã còn tham trước cái gì?
Thế nên nói rằng không tham
trước là phước đức lớn nhất.
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3. Quán tâm
Kiểm soát tâm khi tâm khởi
bất cứ niệm gì (tham, sân, si).
Ngay cả khi ta khởi niệm làm
việc thiện là ta cũng có mong
cầu trong đó vì muốn người
khác biết là mình làm việc
thiện, thêm nữa là muốn thọ
phước báo do làm việc thiện đó.
“Tỳ-kheo đối với nội tâm quan
sát tư duy các tướng trạng của
nội tâm. Khi tâm có tham, vị
ấy như thật tuệ tri: nội tâm có
tham, tâm xa lìa tham lam, cũng
như thật tuệ tri: nội tâm xa lìa
tham lam. Nội tâm có sân hận,
vị ấy như thật tuệ tri: nội tâm
có sân hận. Nội tâm không sân
hận, cũng như thật tuệ tri: nội
tâm không có sân hận. Nội tâm
có ngu si, như thật tuệ tri: nội
tâm có ngu si, nội tâm không
có ngu si, cũng như thật tuệ
tri: nội tâm không có ngu si...
Tâm của Tỳ-kheo được tư duy
quan sát như vậy, khi khởi lên
những gì đối với tâm này, Vị ấy
quan sát một cách rõ ràng và
có chọn lựa. Khi Tỳ-kheo tu tập
pháp quán tâm này, đoạn trừ
được hai pháp tham lam và ưu
phiền. Ðối với ngoại tâm, nội
ngoại tâm cũng được quán sát
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như trên”.
Nếu ta muốn giải thoát thì
phải dùng tuệ quán để kiểm
soát tâm bằng cách theo dõi sự
sinh khởi, tồn tại và hoại diệt
của tâm vô thường. Theo dõi để
xem từ đâu mà tâm khởi. Kiểm
soát cái vô thường tâm rất là
khó. Phật nói rằng ta không
nên tin vào cái tâm vô thường
đó cho tới khi nào chứng quả
A-la-hán.
Chủ yếu kinh Kim Cương
Bát Nhã nằm trong hai câu hỏi
của Tu-bồ-đề và hai câu trả lời
của Phật về hàng phục tâm và
an trú tâm. Nhưng nếu phân
tích thì đoạn hàng phục tâm lấy
việc độ sanh vào Vô dư Niếtbàn mà không thấy chúng sanh
đắc độ làm chính, đây có phần
chú trọng lý vô ngã, phá trừ ngã
chấp. Đến đoạn an trú tâm lại
lấy việc bố thí không trú tướng
làm chính, đây có phần chú
trọng lý vô pháp, phá trừ pháp
chấp.
Kinh Kim Cang là kinh mà
đức Phật dạy về pháp môn để
“hàng phục vọng tâm và an trụ
chơn tâm” cho những ai phát bồ
đề tâm. Nhưng, phát bồ đề tâm
là gì? Một cách đơn giản, phát
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bồ đề tâm là hưng phát, trưởng dưỡng và thành thục viên mãn tâm
bồ đề, tâm giác ngộ, tâm chơn như cho tất cả chúng sanh và mình.
Vì khởi niệm phân biệt, phan duyên theo trần cảnh, vọng chấp
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả và các pháp cho là thật có; từ đó,
mang lục căn dong ruổi theo lục trần để khởi động lục thức, tạo
nghiệp nhân, thọ nghiệp quả, luân chuyển trong lục đạo tứ sanh,
quên mất cả đường đi lối về. Mê lộ do đây mà mịt mù không nẻo
thoát; tử sinh vì vậy mà quanh quẩn không cùng. Tuy nhiên, dù
vọng tướng có sinh diệt đảo điên, song chân tánh vẫn bất tăng bất
giảm. Vấn đề là ở chỗ bằng cách nào để trừ vọng quy chơn. Vọng
là gì? Chơn là gì? Có thể tạm đặt vai vế cho cả hai để dễ thấu hiểu
vấn đề. Trong chiều hướng ấy, chúng ta có thể gọi vọng là khách,
chơn là chủ. Khách thì lúc đến lúc đi, lúc không lúc có, không
giữ phần tự chủ, tự tại. Chủ thì hiện hữu thường trụ, tự chủ tự tại.
Vậy trong chúng sanh, cái gì là vọng, cái gì là chơn? Cái gì sanh
diệt, vô thường là vọng, cái gì thường trụ bất biến là chơn. Nếu
cứ theo nghĩa này mà luận thì tất cả mọi cái trong chúng sanh từ

Chày Kim Cang (Vajra)
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tâm đến thân, từ trong ra ngoài
thảy đều là vọng, vì mọi thứ
đều sanh diệt, vô thường. Bởi
thế cái ngũ uẩn giả hợp ấy mới
được gọi là chúng sanh! Cho
nên, chúng sanh là vọng. Vì lẽ
ấy, hành phục vọng tâm chính
là hàng phục tâm chúng sanh.
Mà muốn hàng phục vọng tâm
thì như Phật dạy:
“Phật bảo Tu-bồ-đề, các
vị Bồ-tát lớn nên như thế mà
hàng phục tâm kia. Có tất cả
các loại chúng sanh hoặc loài
sanh bằng trứng, hoặc loài
sanh bằng thai, hoặc loài sanh
chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh,
hoặc có hình sắc, hoặc không
hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc
chẳng có tưởng, hoặc chẳng
không tưởng, ta đều khiến vào
Vô dư Niết-bàn mà được diệt
độ đó.”
Độ vào chỗ tịch diệt chính
là khi niệm chúng sanh, niệm
phân biệt, vọng niệm khởi lên
thì lập tức hàng phục bằng
cách, vừa trực nhận một cách
tỉnh giác rằng đây là những
vọng niệm sanh diệt không thực
hữu, vừa buông xả không chấp
thủ để chúng tự lắng xuống
chỗ tịch diệt. Khi niệm chúng
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sanh đã lắng xuống, tâm thức
trở lại trạng thái linh diệu rỗng
suốt và bao la không giới hạn.
Đó chính là chơn tâm. Nhưng
vấn đề là làm cách nào để an
trụ chơn tâm một cách thật sự?
Đây chính là nội dung cốt lõi
thứ hai của kinh Kim Cang mà
đức Phật đã khai thị. Đức Phật
dạy:
“Các Bồ-tát lớn nên như thế
mà sanh tâm thanh tịnh, không
nên trụ nơi sắc sanh tâm, không
nên trụ hương vị xúc pháp sanh
tâm, nên không có chỗ trụ mà
sanh tâm kia.”
Lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và ý) giống như sáu cánh
cửa của căn nhà ngũ uẩn giả
hợp, để qua đó, vọng thức săn
đuổi, đắm trước theo lục trần,
sắc, thanh, hương, vị, xúc và
pháp. Vọng thức trụ ở đâu thì
tâm chúng sanh bị trói buộc ở
đó. Sự trói buộc của tâm là chất
liệu kiên cố để kiến tạo tòa nhà
ngã và pháp chấp vững bền, rồi
từ đó, khuấy động ba nghiệp
thân, khẩu, ý tạo nhân, thọ quả
tiếp nối sự luân chuyển trong
tam giới lục đạo. Chính vì vậy,
hàng phục vọng tâm rồi, cần
phải giải thoát sự trói buộc của
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tâm vào thế giới hệ lụy của căn,
trần và thức để chơn tâm hiện
bày trọn vẹn.
Không trụ tâm tức là cách
nói khác của vô tâm. Vô tâm là
gì? Vô tâm là tâm ở trạng thái
rỗng suốt không bị trói buộc bởi
bất cứ pháp nào, là tâm không
quái ngại vì không chấp trước
không thủ trước bất cứ vật gì,
là tâm thênh thang không dừng
trụ ở bất cứ thời và không gian
nào. Nhưng nói như vậy thì
cũng còn chưa thật sự vén mở
được hết những ẩn khuất bên
trong. Thật ra, buộc trói hay mở
ra, thủ trước hay buông xả, cõi
giới hạn hay vô hạn của thời
và không gian, tất cả đều thuộc
về thế giới của vọng tâm, của
tâm chúng sanh, không phải
vô tâm, vì vô tâm chỉ là cách
nói của hữu tâm để diễn bày về
cảnh giới thực chứng mà ở đó
tâm chúng sanh đã rũ sạch mọi
triền phược. Tâm rũ sạch mọi
trần cấu, mọi triền phược thì
tâm ấy không còn là tâm chúng
sanh nữa mà là chơn tâm. Xin
hãy nghe lại bài kệ của Thiền
sư Hương Hải nói về diệu dụng
của “vô tâm” trong phương
thức an trụ chơn tâm:
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“Tầm ngưu tu phỏng tích
Học đạo quý vô tâm
Tích tại ngưu hoàn tại
Vô tâm đạo dị tầm.”
Từ pháp môn hàng phục tâm
chúng sanh bằng cách độ tận
vọng niệm vào cõi tịch diệt đến
pháp môn an trụ chơn tâm bằng
cách ứng xử vô tâm để viễn ly
hệ lụy của căn, trần và thức, cả
hai đều phải nhờ đến một diệu
lực nhiệm mầu mà nếu không
có diệu lực ấy thì không thể đạt
thành cứu cánh. Diệu lực ấy
chính là trí tuệ bát nhã. Tại sao
phải cần đến trí tuệ bát nhã để
hàng phục tâm chúng sanh và
an trụ chơn tâm?
Trong cả hai phương thức
để hàng phục vọng tâm và an
trụ chơn tâm, hành giả đều phải
buông xả tất cả vọng chấp về
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả
và các pháp như là những thực
thể hiện hữu. Khi nào còn một
mảy may ý niệm cố chấp về
sự thực hữu của ngã và pháp
thì vọng tâm điên đảo vẫn còn
khởi động, do đó, không thể
ngộ chứng và an trú được chơn
tâm. Muốn buông xả các vọng
chấp ngã và pháp thì hành giả
nhất định phải vận dụng đến trí
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tuệ Bát nhã để quán nghiệm và
hàng phục.
4. Quán Pháp
Quán Năm triền cái:
“Tỳ-kheo đối với Năm triền
cái quan sát tư duy các tướng
trạng của nó. Nếu như nội tâm
có tham dục triền cái, vị ấy như
thật tuệ tri: trong tôi có tham
dục triền cái, trong tôi không có
tham dục triền cái, vị ấy cũng
như thật tuệ tri: trong tôi không
có tham dục triền cái. Ðồng
thời, vị ấy cũng như thật tuệ tri
những tham dục triền cái chưa
sanh khiến nó không sanh, đã
sanh khiến nó được đoạn trừ,
đã đoạn khiến cho nó không tái
sinh. Tỳ-kheo tư duy quán sát
như vậy, những gì khởi lên đối
với tham dục cái này, tâm vị ấy
biết rất rõ ràng. Tỳ-kheo tu tập
pháp quán này, đoạn trừ 2 pháp
tham lam và ưu phiền. Ðối với
sân hận, hôn trầm, thụy miên,
trạo cử và nghi ngờ, Tỳ-kheo
cũng được quán sát như vậy”.
Quán Bảy giác chi:
“Tỳ-kheo đối với nội thân có
Niệm giác chi, vị ấy như thật
tuệ tri: nội thân có niệm giác
chi, nội thân không có niệm
giác chi, Tỳ-kheo cũng như thật
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tuệ tri: nội thân không có niệm
giác chi, đồng thời, Tỳ-kheo
cũng như thật tuệ tri những
niệm giác chi nào chưa sanh
khiến cho nó sanh, đã sanh thì
an trú vững chắc, không xao
lãng, khiến cho nó mỗi ngày
một kiên cố tăng tiến. Tỳ-kheo
tư duy như vậy, những gì khởi
lên đối với niệm giác chi này,
đều được vị ấy hiểu biết rõ
ràng. Tỳ-kheo tu tập pháp quán
này, vị ấy đoạn trừ được hai
pháp tham dục và ưu phiền.
Ðối với 6 giác chi còn lại cũng
được quan sát như vậy”.
Những gì liên hệ đến cuộc
sống của ta đều phải xả, kể cả
những phương tiện tu học. Pháp
là vô ngã, không có thực tại,
không có tự tánh. Ta chỉ dùng
nó để đối trị tâm bệnh, thân
bệnh. Nếu như chính ta là vô
ngã thì cả cái pháp đối tượng
đó cũng là vô ngã.
Muốn buông xả các vọng
chấp ngã và pháp thì hành giả
nhất định phải vận dụng đến trí
tuệ bát nhã để quán nghiệm và
hàng phục.
Nhưng trí tuệ bát nhã là gì?
Là tri kiến liễu đạt rằng tất cả
các pháp hữu vi vốn không có
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tự tánh, là giả, là không. Do đó,
không còn chấp thủ vào bất cứ
điều gì và nghiệm chứng được
thực tại tuyệt đối, là chân thân
của vạn hữu. Tuy nhiên, bằng
cách nào chúng sanh có thể
khai phát được trí tuệ bát nhã?
Đức Phật dạy trong kinh Kim
Cang:
“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ, diệc như điển
Ưng tác như thị quán.”
Thế nào gọi là quán? Khi
nhìn và nghe một pháp nào đó
với con mắt hoặc lỗ tai trong mối
tương quan giữa chủ và khách,
giữa căn và trần, và qua động
lực chủ đạo của vọng thức trên
bình diện tỷ lượng thì đó không
phải là lịch nghiệm sự quán
chiếu. Quán thì không phải chỉ
nhìn bằng mắt, nghe bằng tai,
mà còn nhìn và nghe bằng sự
tịnh tâm sâu thẳm. Trang trải
nguồn tâm không vướng mắc
chiêm nghiệm và buông xả mọi
sự đến và đi, sinh và diệt qua
tâm bao la như mây bay qua bầu
trời, như bóng nhạn thoáng lướt
giữa hư không. Khi nhìn, nghe
và nhận thức một điều gì bằng
tư thái của một chủ thể với đầy
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dẫy những hậu cảnh kiến thức,
kinh nghiệm thì thật ra chúng
ta không phải đang nhìn, nghe
và nhận thức trung thực về
điều đang xảy ra, chúng ta chỉ
đang nhìn, nghe và nhận thức
lại chính hậu cảnh kiến thức,
hay kinh nghiệm của chúng ta
mà thôi. Cho nên, trong quán
nghiệm, không có sự hiện hữu
của chủ thể, khách thể, hậu
cảnh kiến thức, kinh nghiệm,
vọng tưởng. Nếu như thế thì
làm sao, lấy cái gì để tri nhận
rằng các pháp hữu vi là mộng,
huyễn, bào, ảnh, lộ và điễn?
Trong phương thức quán
nghiệm đúng chánh pháp, hành
giả đang thật sự bước vào tiến
trình chuẩn bị đầy đủ để thể
nhập cội nguồn tâm linh, để
thực chứng bản thể chơn tâm. Ở
đó, tất cả mọi vọng tướng sinh
diệt đều vắng bóng chỉ còn lại
sự linh minh đổng triệt của bản
tâm. Như người vừa tỉnh mộng
triệt ngộ một cách minh mẫn
và khẳng quyết rằng tất cả các
pháp hữu vi, các vọng tướng
thuộc thế giới phàm phu tương
đối đều là mộng, là huyễn, là
bọt nước, là bóng dáng, là
sương, là làn điện. Đây chính
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là trí tuệ Bát nhã.
Tóm lại, nội dung tu tập
Tứ Niệm Xứ được phân làm
4 loại: Quán thân, Quán thọ,
Quán tâm, Quán pháp. Trong
pháp “Quán thân” lại chia hai
đề mục nhỏ, “Quán thân bất
tịnh” và “Quán thân do 6 đại
hòa hợp tạo thành”; Quán thọ
tức là quán sát những cảm thọ
của chúng ta, hoặc khổ hoặc
vui hoặc không khổ không vui;
Quán tâm là quán sát về những
trạng thái diễn biến của tâm;
Quán Pháp bao gồm quán Năm
triền cái, Sáu căn, Bảy giác chi
v.v... Nói cách khác, quán Tứ
niệm xứ là quán Ngũ uẩn, quán
“Thân” tức là quán sắc uẩn,
quán “Thọ, Tâm, Pháp” là quán
thọ, tưởng, hành và thức. Thực
hành phương pháp Tứ niệm
xứ này, có những kết quả như
sau: Thứ nhất, thấy được thực
tướng của con người vốn là sự
giả tạo, không thật có, nhờ sự
thấy biết như thật này mà hành
giả mới có thể thoát ly những
điên đảo mộng tưởng, là những
nguyên nhân gây khổ đau. Thứ
hai, huấn luyện thân và tâm
an trú trong chánh niệm, kinh
A-di-đà gọi là “nhứt tâm bất
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loạn”, chánh niệm này là cái
bệ phóng cho trí tuệ phát sanh.
Khi tuệ đã thắp sáng thì hành
giả đối mặt với cuộc đời không
có sợ hãi, vì mọi sự mọi vật đều
được chánh niệm và trí tuệ giúp
cho hành giả thấy biết rõ ràng,
không có nhầm lẫn, chính cái
thấy như thật này, hành giả mới
đủ khả năng chặt đứt tất cả vô
minh phiền não. Do vậy, trong
kinh Bát Nhã nói rằng: “Bồ-tát
Quán Tự Tại dùng trí tuệ quán
chiếu, thấy thân ngũ uẩn này là
không thật tướng, do vậy Bồ-tát
chặt đứt tất cả các khổ não”.
Nghiên cứu kinh Kim Cang
và Tứ Niệm Xứ với mục đích
là tìm ra cho mình một pháp
hành trong mối tương quan lẫn
nhau, hay nói đúng hơn là tìm
ra một con đường tu tập. Chúng
ta nên tranh thủ thời gian để nỗ
lực công phu vì chỉ có mình
mới có thể giải thoát cho chính
mình. Mục tiêu chính là học để
hành, nghe để hiểu và để sống,
chỉ khi đoạn trừ được mọi mầm
mống của khổ đau, dứt hẳn hạt
giống sanh tử thì khi ấy mới thể
hiện trọn kiếp sống hiện hữu tại
thế gian này.■
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TÔI VỀ
CHỈ MỘT CHÂN THÔI

Tôi về
chỉ một chân thôi
Rưng rưng cố quận
bước bồi hồi qua
Dường nghe tiếng thở Cha già
Một đời góp dựng mái nhà tranh xiêu
Rưng rưng... giọt nắng hiên chiều
Vườn xơ xác rụng
đìu hiu lá vàng...

● Nguyễn Văn Nho

Tôi về
trời xám thu sang
Sáu năm, đường cũ ngút ngàn
nhớ thương
Nhịp đôi nạng gỗ trên đường
Mà nghe như thể
con đường quặn đau
Dò tay chậm bước qua cầu
Nhìn xa để tránh bóng mình
trên mương...
Bờ sông đã lở lấn vườn
Sáu năm
bến cũ
còn mường tượng ra
Sáu năm
Một cuộc quan hà
Chừng như suối lệ vỡ oà trong tim
Sáu năm
chưa một lần tìm
Về đây lại thấy
nỗi niềm sông trôi...
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Sông ơi
lời mất trong lời
Đã vàng mắt đợi
cuối trời quên nhau
Có người em tự cõi nào
về nghe nước chảy tím màu vĩnh ly
Xót chi em
cuộc miên trì
Bẽ bàng chi chút xuân thì
Đời em!
Tôi về
nhà lại buồn thêm
Đã nghèo
Trời lại cho thêm nỗi sầu
Thương Cha tóc đã bạc màu
Lưng còng
qua những nhịp cầu áo cơm
Con về từ cõi bên trời
Ngó Cha lệ bỗng thay lời
trên môi...
Tôi về
chỉ một chân thôi
Một chân giã biệt
cõi đời lênh đênh
Một chân
đứng giữa mù tênh
Nghe chân trời vỡ
bồng bênh cuộc người
Đã vàng hoe tuổi đôi mươi
Thế thôi!
Cũng gọi một đời,
em ơi...
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PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ NẠI NỮ VÀ KỲ-BÀ
● Thích Tâm Nhãn

DẪN NHẬP:
Trước khi vào hầu hoàng đế Shahryar, một bạo chúa luôn căm
hận phụ nữ, nàng Scheherazade(1) (nghĩa là “người con gái của
trăng”) một giai nhân hiền triết, tài sắc vẹn toàn, nói với cha: “Nếu
con có chết thì cái chết của con sẽ vinh quang. Nhưng nếu con có
thành công là con đã giúp cho đất nước một việc quan trọng.”
Danh y thiếu niên Kỳ-bà phát thệ nguyện làm đại y vương luôn
trị tất cả thân bệnh cho chúng sanh, hùng lực dấn thân vào lãnh địa
của vị vua mang dòng máu mãng xà, chữa lành căn bệnh cho vua,
ngăn chặn bàn tay đẫm máu giết bao nhiêu người vô tội.
Nàng Scheherazade và danh y Kỳ-bà cùng trùng phùng trên nẻo
đường văn học phương Đông, dù là nhân vật có thật hay huyền
thoại vẫn phản ảnh đến đời sống sinh hoạt và thế giới quan lịch
sử của một dân tộc. “Chuyện người xưa là bài học cho người đời
nay”.
Xin giới thiệu với quí Phật tử kinh Phật nói về Nại nữ và Kỳ-bà
(Phật thuyết Nại nữ, Kỳ-bà kinh 佛說柰女耆婆經 ‘Āmrapālī-jiva1. Nàng Scheherazade trong truyện “Nghìn lẻ một đêm”, là tác phẩm vĩ đại
nhất của nền văn học Arập.
46

TẬP SAN PHÁP LUÂN

GIỚI THIỆU KINH

☸

nidāna-sūtra’) 1 quyển. Kinh này giống với kinh Nhân duyên Nại
nữ và Kỳ-vực (Phật thuyết Nại nữ, Kỳ-vực nhân duyên kinh 佛說
柰女祇域因緣經 ‘Āmrapālī-jiva-nidāna-sūtra’) 1 quyển, đều do
ngài An Thế Cao (người nước An Tức ‘nay là Iran’, tên là Thanh tự
Thế Cao, vì lấy nơi xuất thân làm họ nên gọi là An Thế Cao) dịch
thời Hậu Hán (A.D 25-220), Đại Chánh 14, số hiệu 553, 554, tr.
896, 902.
TOÁT YẾU NỘI DUNG KINH:
Thuở xưa tại nước Duy-da-li ở Trung Ấn Độ, có vị cư sĩ Phạmchí(2) giàu sang, thông minh, tài trí hơn người, được nhà vua trọng
dụng thương yêu, phong làm đại thần trong triều.
Một hôm, nhà vua thiết yến tiệc mời Phạm-chí vào cung dự, rồi
biếu cho Phạm-chí một giống xoài quí hiếm trong vườn thượng
uyển của vua. Phạm-chí vui mừng đem về trồng, vì muốn xoài
ngon ngọt nên Phạm-chí hằng ngày thường dùng sữa bò nấu thành
đề hồ (tinh chất sữa bò) tưới vào cây. Một năm sau, cây to lớn tốt
tươi, quả nó rất ngon nhưng trên thân cây bỗng nhiên nhô lên khối
u lớn. Từ khối u mọc ra nhiều nhánh hình dáng như cái lọng chỏng
ngược, lá xanh đẹp lạ thường, nhiều hoa màu sắc sặc sỡ. Phạm-chí
lấy làm lạ, bèn đóng thang gỗ leo lên xem, càng kinh ngạc hơn,
thấy có một bé gái xinh đẹp nằm bên trong, ông vui mừng bồng về
nuôi dưỡng và đặt tên là Nại nữ(3) (người con gái cây xoài). Năm
mười lăm tuổi Nại nữ nhan sắc đoan chánh đệ nhất thiên hạ, tiếng
đồn vang khắp cả nước.
Bấy giờ, có bảy quốc vương cùng đến nhà Phạm-chí xin cầu
hôn. Phạm-chí phân vân chưa biết chọn ai, đang khi nghị bàn thì
2. Phạm-chí 梵志. Skt. brāhmaṇa: dịch âm là Bà-la-môn, Phạm-chí; dịch ý là
Tịnh hạnh. 1- Theo Du-già luận kí 19 phần đầu thì “Phạm” là tiếng Ấn, dịch
là tịch tĩnh, niết-bàn; “Chí” là tiếng bản địa, quyết chí cầu sanh về cõi Phạm
thiên, nên gọi là Phạm-chí. 2- Từ gọi chung cho những người xuất gia ngoại
đạo Ấn Độ. 3- Bà-la-môn tại gia gọi là Phạm-chí.
3. Nại nữ: chữ “Nại” là dịch ý, tiếng Phạn (Sanskrit) là āmra, amra, amlaphala,
amarapuṣpa, amarapuṣpaka, tiếng Pāli là amba, dịch âm là am-la thụ (cây amla), am-bà-la thụ, am-ma-la thụ, tên khoa học Mangifera indica, thường gọi là
cây xoài (Mango).
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vua Bình-sa nhanh trí, đêm hôm lén chui qua lỗ tường, lên lầu xin
cầu hôn với Nại nữ. Sáng sớm, vua Bình-sa ra đi, trao cho Nại nữ
một cái vòng vàng và dặn dò: “Sau này nếu nàng sinh con trai thì
đưa về cho trẫm, còn như con gái thì tiện thể nàng nuôi.” Sáu vị vua
kia hay biết sự tình đành trở về nước. Lâu sau, Nại nữ sanh được
một nam nhi. Lúc mới sinh tay đứa bé cầm kim châm, đãy y dược,
nên Nại nữ đặt tên là Kỳ-bà(4). Năm lên tám tuổi Kỳ-bà rất thông
minh tài giỏi, Nại nữ mới lấy cái vòng vàng năm xưa giao cho Kỳbà, bảo: “Đây là tín vật cha con là vua Bình-sa đưa cho mẹ. Nay
con hãy đến nước La-duyệt-kỳ tìm phụ vương!”
Kỳ-bà vâng lời lên đường đến nước La-duyệt-kỳ. Kỳ-bà vào
cung đưa tín vật cho vua Bình-sa xem. Nhà vua thấy ấn văn nhớ
lại lời thề xưa, biết con mình, bồi hồi xót thương liền phong Kỳ-bà
làm thái tử. Hai năm sau, chánh hậu sinh A-xà-thế. Kỳ-bà nhân tiện
thưa với phụ hoàng là tâm nguyện muốn làm thầy thuốc, nhường
ngôi vị thái tử cho A-xà-thế. Vua Bình-sa chuẩn hứa và ban lệnh
cho các thầy thuốc thượng thủ trong nước đến dạy dỗ Kỳ-bà. Nhưng
Kỳ-bà vốn dĩ thông minh, có những điều khúc mắc trong y học Kỳbà chỉ lại họ, họ vô cùng thán phục.
Hôm nọ, Kỳ-bà gặp một đứa bé gánh củi trước cửa cung. Kỳ-bà
thấy rõ lục phủ, ngũ tạng của đứa bé. Kỳ-bà suy nghĩ: “Sách thảo
dược có nói đến cây Dược vương (vua thuốc), cây này có thể chiếu
thấy bên trong con người!” Kỳ-bà liền mua bó củi và tìm được cây
Dược vương trong bó củi. Từ đó ai bệnh gì Kỳ-bà đều dùng cây
Dược vương chiếu vào để biết bệnh chữa trị. Kỳ-bà cứu sống được
nhiều người, tiếng đồn vang khắp thiên hạ. Danh tiếng của Kỳ-bà
lan tỏa đến một đất nước xa xôi rộng lớn ở phương Nam, cách Laduyệt-kỳ tám ngàn dặm. Trị vì vương quốc này là một ông vua độc
ác, có thế lực, giết người không gớm tay cũng vì căn bệnh quái ác
hoành hành trong thân, làm ông đau đớn sân hận nhiều năm qua.
Ông ta nghe danh Kỳ-bà liền xuống chiếu mời Kỳ-bà. Vua Bình-sa
và Kỳ-bà lo buồn, bèn đến hỏi ý Phật. Đức Phật bảo Kỳ-bà:
4. Kỳ-bà 耆婆, Skt. Jīvaka, phiên âm khác: Kỳ-vực, Kỳ-bà-già… 1. Nhà
danh y Ấn Độ thời đức Phật; 2. Tên một trong 8 loại thuốc quí ở Ấn Độ. Tức
lấy tên thuốc đặt tên con.
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- Túc mạng đời trước con và Ta cùng ước thệ là cứu giúp bệnh
mọi người trong thiên hạ. Ta trị nội bệnh, con trị ngoại bệnh. Con
nên đến đó chữa trị cho nhà vua!
Kỳ-bà nương oai thần của Phật đến chỗ ông vua đó, chẩn đoán
mạch lý, lấy cây Dược vương chiếu vào, thấy kinh mạch, khí huyết
khắp thân thể nhà vua đều là chất độc mãng xà. Kỳ-bà thấy lạ hỏi
riêng Thái hậu. Thái hậu kể:
- Trước kia vào một buổi trưa ta đang ngủ tại điện Kim Trụ,
bỗng nhiên có một vật đến đè lên thân ta… khi tỉnh giấc, ta thấy
một con mãng xà to lớn, dài hơn ba thước từ trên thân ta bò đi. Sau
biết được mình mang thai nhà vua là con của mãng xà. Ta nghĩ quá
xấu hổ chưa từng nói với ai.
Kỳ-bà mới bàn với Thái hậu nấu đề hồ để chữa trị độc tố trong
người nhà vua. Trải qua 15 ngày, Kỳ-bà nấu luyện đề hồ trong như
nước, dâng lên vua uống. Sau ba ngày, nhà vua lành bệnh, ông
hối hận về sự tàn bạo của mình lâu nay. Đổi lại là sự vui mừng,
nhà vua đền ơn Kỳ-bà cả kho tàng, cung nữ và một nửa giang sơn
nhưng Kỳ-bà không nhận, chỉ xin vua một lời yêu cầu, là khuyên
vua thỉnh Phật đến nghe chánh pháp cao minh. Nhà vua hoan hỷ
làm theo lời Kỳ-bà, thỉnh Phật cùng 1250 vị Tỳ-kheo đến thọ trai.
Thọ trai xong đức Phật giảng kinh cho vua nghe. Ý vua khai ngộ
liền phát đạo tâm Vô thượng, hướng dẫn các nước lớn nhỏ thọ năm
giới…
Lại nói về Nại nữ, thuở nhỏ thông minh, lớn theo cha học kinh,
giỏi chiêm tinh toán số, thông thạo âm nhạc. Có 500 người con gái
theo Nại nữ học kinh, âm nhạc, cùng nhau vui chơi... Người trong
nước không hiểu, phỉ báng họ là dâm nữ. Lại có hai người con gái
sanh cùng thời với Nại nữ cũng thuộc gia đình Phạm-chí, là Tumạn nữ và Ba-đàm nữ. Tu-mạn nữ sinh từ hoa Tu-mạn(5). Ba-đàm(6)
5. Hoa Tu-mạn 須曼華, Skt. Sumanas, Pāli. Suman, dịch là hoa Duyệt ý,
hoa Hảo ý… Một loại cây mọc um tùm thành bụi, hoa màu vàng lợt, có mùi
thơm.
6. Ba-đàm 波曇, Skt. Padma, Pāli. Paduma. Cách dịch âm khác: Bát-đầu-ma,
Bát-đặc-ma, dịch ý là hoa sen đỏ, hoa sen đỏ lợt, cùng họ với loại sen ngủ (thụy
liên) mọc ở Ấn Độ, Ba Tư…
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sanh từ hoa sen xanh. Hai nàng đều dung nhan tuyệt thế nhưng
không lập gia đình, nguyện theo Nại nữ làm đệ tử.
Lúc đức Phật du hóa đến nước Duy-da-ly, Nại nữ cùng 500 đệ
tử ra ngoài thành kính thỉnh Phật đến vườn xoài thọ trai. Sau đó,
Quốc vương nước Duy-da-ly cũng thỉnh Phật đến cung thọ trai.
Đức Phật bảo:
- Nại nữ đã thỉnh Ta trước rồi.
Nhà vua không vui thưa:
- Con làm vua một nước, chí tâm thỉnh Thế Tôn, hy vọng Thế
Tôn thương xót đồng ý. Nại nữ chỉ là dâm nữ, hằng ngày cô ta cùng
500 đệ tử làm việc không đúng. Vậy sao Thế Tôn từ chối lời mời
của con mà nhận lời thỉnh cầu của cô ta?
Đức Phật bảo:
- Người nữ đó chẳng phải dâm. Túc mạng đời trước của cô ta
có công đức rất lớn, đã cúng dường vô số đức Phật. Xưa Nại nữ,
Tu-mạn nữ, Ba-đàm nữ đều là chị em, sinh trong một gia đình giàu
có. Ba người cùng thệ nguyện, nguyện đời sau gặp được Phật, liền
được hóa sinh, không sinh từ bào thai, xa lìa dơ bẩn. Quá khứ tuy
họ cúng dường cho 500 Tỳ-kheo-ni, nhưng hay trêu chọc các Tỳkheo-ni, nên nay bị phỉ báng là dâm nữ. Lúc ấy, Kỳ-bà làm con gia
đình nghèo, thường giúp các Tỳ-kheo-ni quét dọn. Nại nữ thương
nhận Kỳ-bà làm con nuôi. Nại nữ hay nhờ Kỳ-bà đi mời thầy thuốc
về trị bệnh cho các Tỳ-kheo-ni. Kỳ-bà phát nguyện: “Nguyện đời
sau làm đại y vương luôn quét trừ thân bệnh cho thiên hạ, trị tất cả
căn bệnh tứ đại của chúng sanh”.
Nhà vua nghe Phật nói quì xuống sám hối, đồng ý chờ ngày hôm
sau. Sáng ngày, đức Phật cùng các Tỳ-kheo đến vườn Nại nữ. Đức
Phật thuyết bổn nguyện công đức, ba nàng cùng 500 đệ tử nghe
kinh, tâm khai ngộ đều đắc quả A-la-hán.
Phật dạy A-nan, hãy vì tứ chúng tiếp tục giảng kinh này đừng
để đoạn tuyệt. Tất cả chúng sinh nên tu hành nghiệp thân, khẩu, ý,
chớ sanh kiêu mạn, buông lung...
(Kinh Phật nói về Nại nữ và Kỳ-bà)
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LỜI KẾT:
Khi chúng ta bước vào kinh điển Đại thừa, như lạc vào thế giới
thần tiên mộng ảo, những kỳ tích huyền hoặc, thần thoại, những
phép mầu biến hoá phi ngôn thuyết, đó đều do người chép kinh,
dùng ngôn ngữ ẩn dụ, vẽ lại bức tranh muôn màu sắc, nhằm diễn
đạt những tư tưởng uyên áo mà kinh muốn diễn bày, hay nhắm
thẳng vào tinh tuý đạo lý của đức Phật. Và thi vị hoá, hình tượng
hóa sự thị hiện của các vị Bồ-tát, vì lợi ích hết thảy chúng sanh, hộ
trì chánh pháp, sinh trong đời ô nhiễm mà không bị ô nhiễm.
Do đó mà ba người con gái, Nại nữ, Tu-mạn, Ba-đàm đều sinh
từ những loài hoa thơm khiết, không sinh từ bào thai bất tịnh như
mắt phàm phu thấy biết trong cuộc sống đời thường. Đồng thời họ
lại sinh nơi nhà Phạm-chí giàu sang, tư chất thông minh, đặc biệt
là Kỳ-bà có huyết thống, dòng dõi vương hầu, người kế thừa ngôi
báu… hình ảnh ấy đều nói lên nền tảng hành đạo của Bồ-tát là luôn
cần đầy đủ vật chất và năng lực trí tuệ mới hoàn thành chí nguyện
độ sanh, thành tựu sự nghiệp chứng đắc của mình, tức “bố thí là
công hạnh chính để Bồ-tát tu tập và thăng tiến”. Song, của cải, giàu
sang chỉ là phương tiện, gia sản chính yếu của Bồ-tát là giác ngộ,
giải thoát, mục đích cứu cánh của Bồ-tát là nhập thế, độ sanh; cho
nên Kỳ-bà đã hai lần chối từ vinh hoa phú quý, chỉ muốn làm thầy
thuốc cứu người, giáo hóa vị vua tàn bạo kia quay về với chánh
pháp. Dù là một đế vương tàn ác, mang trong mình khí huyết mãng
xà, nhưng chủng tánh Phật luôn tồn tại tiềm tàng trong con người
ông, khi gặp Kỳ-bà như thắng duyên giúp nó hiện khởi, khiến ông
trở thành một minh quân nhân từ, hướng dẫn các nước lớn nhỏ thọ
năm giới.
Gấp lại trang kinh rồi mà vẫn thấy hình bóng Kỳ-bà và Nại nữ
còn thoáng hiện đâu đó, nơi chiến tranh âm ỉ, bệnh tật hoành hành,
đói khổ tràn lan… với nhiều hình tướng mà tầm nhìn hạn hẹp của
chúng ta khó thấy biết được sự hóa thân của họ. Họ đang tiếp tục
thành tựu chí nguyện của mình, không chỉ một đời mà trải qua
nhiều đời, họ luôn đem lại hạnh phúc, an ổn cho thế gian.■
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Truyền
thông

và
sự phát triển tư tưởng Phật giáo
● minh thạnh

QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO PHÁP
Trong một số bài viết trước, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu và
giới thiệu những đóng góp của truyền thông hiện đại đối với hoạt
động hoằng pháp, lợi sinh, hỗ trợ tu tập… của đạo Phật. Truyền
thông hiện đại được xem là phương tiện mới để đưa Phật pháp
đến với đông đảo Tăng Ni Phật tử và nhân sanh.
Nhưng truyền thông không chỉ đơn thuần là một phương tiện.
Phương tiện không phải tách rời hoàn toàn nội dung mà nó chuyên
chở. Phương tiện có tác dụng nhất định đối với nội dung mà nó
truyền tải. Trường hợp truyền thông hiện đại đối với đạo Phật
đang được tìm hiểu ở đây cũng thế.
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PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI
LÀ MỘT THỰC THỂ TĨNH
TẠI, BẤT BIẾN
Sự phát triển của tư tưởng
Phật giáo đã được báo trước từ
ngay khi đức Phật còn tại thế.
Chúng ta đều biết đến thí dụ
nắm lá trong tay mà Ngài đã
nói với đệ tử. Giáo pháp không
phải chỉ trong tay Ngài, mà là
cả một khu rừng. Nhưng nắm lá
trong tay ngài là điều cần thiết
cho con người, cho xã hội lúc
đó. Phật tử đời sau không thể
trói buộc tư tưởng mình trong
nắm lá đó, mà do nhu cầu phát
triển tất yếu phải hướng về
rừng cây. Đại thừa Phật giáo
ra đời cũng từ ý hướng đó. Sự
ra đời và phát triển của các bộ
luận cũng là sự phát triển theo
hướng tìm vào rừng cây. Đạo
Phật đã không tự trói mình
vào các bộ kinh Nikaya, tức là
không dừng lại ở những chiếc
lá. Hai mươi lăm thế kỷ của
đạo Phật ở mấy chục quốc gia
trên 1/3 quả địa cầu đã nói lên
điều đó. Ngày nay, kho tàng tư
tưởng Phật giáo không chỉ là
kinh, mà là một số sách có số

☸

lượng lớn hơn hàng chục ngàn
lần. Tư tưởng Phật giáo là một
sinh thể, tăng trưởng sinh sôi,
không phải là một hòn đá thờ
tĩnh tại bất biến.
Điều vừa kết luận ở trên còn
thể hiện rõ ở cách định nghĩa
giáo pháp từ đức Phật. Trong
kinh Viên giác, ngài khẳng định
rõ: “Tất cả giáo lý chỉ có giá
trị như ngón tay chỉ mặt trăng,
đừng lầm lẫn ngón tay là mặt
trăng”. Giáo pháp là phương
tiện, mà phương tiện đương
nhiên chỉ là cái để phục vụ,
nó thay đổi tùy thuộc vào đối
tượng, không gian, thời gian,
hoàn cảnh. Và khi đã nói đến
vai trò của thời gian, hoàn cảnh
đối với phương tiện, tức là ta
đã nói đến tác động của truyền
thông đối với giáo pháp. Đó là
một hiện thực khách quan cần
nhận diện. Hoàn cảnh thay đổi
tất yếu dẫn đến sự thay đổi của
“phương tiện”, mà ở đây là giáo
pháp. Sự phát triển của truyền
thông hiện đại với báo in, báo
điện tử, truyền hình… chắc
chắn sẽ làm cho sự phát triển
tư tưởng Phật giáo khác hẳn
với 1000 năm trước, mà đúng
ra, chỉ là một trăm năm trước,
TẬP SAN PHÁP LUÂN 53

☸ TRUYỀN THÔNG

hay vài chục năm trước. Đây
là một vấn đề rất lớn cần được
đầu tư nghiên cứu qui mô. Ở
đây chúng tôi chỉ xin nêu một
số phác thảo.
TRONG QUÁ KHỨ, TRUYỀN
THÔNG GÓP PHẦN PHÁT
TRIỂN ĐẠO PHẬT VỀ MẶT
TƯ TƯỞNG
Tư tưởng Phật giáo có thể
nhìn nhận thành hai bộ phận:
bản thân tư tưởng và sự truyền
bá tư tưởng. Môi trường truyền
bá tư tưởng thay đổi tất yếu dẫn
đến sự biến đổi trong hoạt động
tư tưởng. Ở đây, truyền thông
đi theo hướng phát triển, do
vậy, đóng góp chủ yếu của nó
cũng ở việc thúc đẩy sự phát
triển của tư tưởng. Có thể nói,
trong Phật giáo sự phát triển
của tạng Luận gắn liền với
sự phát triển của kỹ thuật in
ấn, tức là bước phát triển mới
quảng bá tư tưởng. Trong từ
“luận” đã hàm nghĩa có yếu tố
truyền thông. Luận không chỉ
là cần có người tiếp nhận, mà
còn cần đến hoạt động phản
hồi, bàn bạc, trao đổi. Luận
là trước tác và phổ biến trước
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tác về tư tưởng Phật giáo. Sự
phát triển của kỹ thuật là giấy
và khắc in tất yếu đã đưa tới
bước phát triển luận trong hoạt
động tư tưởng Phật giáo, và sau
đó là bước phát triển “sách”.
“Sách”, “lục” là bước phát triển
tiếp theo của luận. Quá trình đó
diễn tiến trong nhiều thế kỷ và
gia tăng đột biến vào đầu thế kỷ
XX, khi mà kỹ thuật in ấn phát
triển vượt bậc cho phép việc in
ấn xuất bản trở nên dễ dàng,
thuận tiện, rẻ tiền, gia tăng vượt
bậc số lượng ấn bản.
Ở phương Tây, một số nhà
nghiên cứu lịch sử đạo Cơ Đốc
đã cho rằng sự phát triển của
tư tưởng Tin Lành cải cách
cũng gắn liền với sự phát triển
kỹ thuật in sắp chữ. Việc phát
minh ra máy in đã là động lực
và môi trường cho tư tưởng Tin
Lành cải cách lan rộng ở Tây
Âu thời trung đại, đồng thời
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cũng gián tiếp làm phong phú
tư tưởng cải cách đạo Cơ Đốc,
thông qua việc thúc đẩy phổ
biến các trước tác cải cách.
TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI
VÀ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO
Khả năng lớn lao của truyền
thông hiện đại trong việc quảng
bá tư tưởng vừa đóng góp, đồng
thời, cũng vừa tạo ra những vấn
đề lớn đối với sự phát triển của
tư tưởng Phật giáo. Có thể nói,
nó là con dao hai lưỡi.
Những khó khăn của việc in
ấn thời khắc bản tạo thành một
sự thanh lọc tất yếu đối với việc
phát triển và phổ biến tư tưởng
Phật giáo. Trong giai đoạn việc
truyền bá tư tưởng Phật giáo
được thực hiện bằng việc ghi
chép trên lá, thì chủ yếu chỉ
có lời Phật dạy phổ biến bằng
phương tiện truyền thông này.
Đến khi kỹ thuật khắc bản ra
đời, tác giả những xuất bản
phẩm Phật giáo là những vị Bồtát, Thánh tăng, Cao tăng. Đó
đã là một bước mở rộng. Đến
nay, thì bất cứ ai cũng có thể
xuất bản tác phẩm “Phật học”
của mình, viết báo, mở web,
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viết blog... Các vị sư trẻ, các cư
sĩ cũng có thể “thuyết pháp”,
rồi phổ biến chương trình audio
video thuyết pháp của mình
bằng nhiều hình thức như bán,
tặng, phát lên Internet… Trong
sự bùng nổ truyền thông đó,
hầu như không còn khái niệm
thanh lọc từ phương tiện. Điều
gì đi sẽ kèm với sự phát triển
này? Chắc chắn mọi người
trong chúng ta đều có thể tiên
đoán.
Cùng với sự phát triển truyền
thông, tư tưởng Phật giáo đang
đi vào một khúc quanh mới.
Chắc chắn, phương tiện mới
sẽ hình thành những nội dung
mới, và theo đó là những vấn
đề mới. Tuy nhiên, chúng ta
vẫn lạc quan. Trong lịch sử,
truyền thông và tư tưởng Phật
giáo luôn luôn đồng hành trong
sự phát triển. Những lợi ích mà
truyền thông mang lại và luôn
luôn lớn hơn những vấn đề mà
nó gây ra cho Phật giáo. Điều
quyết định là làm sao chúng ta
khai thác những lợi ích, thúc
đẩy sự phát triển của tư tưởng
Phật giáo, đồng thời giải quyết
những vấn đề phát sinh từ đó.■
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Ñoài Hoa
Đồi xưa về nhớ hoa hồng
Người đi in bóng trăng rằm dưới khe
Áo ai phơi đỏ trưa hè
Tôi tìm tôi giữa mây che dáng người.
Đồi xưa về nhớ chim trời
Cây buồn nghiêng đón giọt thời gian tan
Phải chăng ở giữa điêu tàn
Em lồng lộng bóng huy hoàng cảo thơm.
Đồi xưa về nhớ trăng tròn
Trong thiên cổ lụy ngữ ngôn tao phùng
Bỗng đâu nghe tiếng gọi mừng
Ai ngờ là cõi Kinh lòng – công phu.
Tâm ơi! Nếu đã là sầu
Thì xin gieo hạt bi mầu – cho hoa
Tâm ơi! Nếu phủ bụi nhòa
Thì xin ghé lại Ta-bà cùng tôi.

■ Pháp Hiền
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CON ĐƯỜNG

BỒ-TÁT

● TÂM MINH

Kính thưa quí vị và các bạn
Trong những bài Phật pháp, Anh Chị Em huynh trưởng và đoàn
sinh GĐPTVN được học rằng Bồ-tát là “Bồ-đề Tát-đỏa”, có nghĩa
là loài hữu tình đã giác ngộ và giác ngộ cho loài hữu tình khác,
hay: Bồ-tát là những người có tâm “thượng cầu hạ hóa”, trên thì
cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, v.v... mấy chữ “giác ngộ”,
“hóa độ”…, quả thật là rất thâm sâu đối với chúng tôi.
Bên cạnh đó, lại nghe nói “Gia đình Phật tử là một pháp môn
tu” hay “người huynh trưởng GĐPT cũng theo hạnh nguyện Bồtát” cũng đi theo con đường Bồ-tát; có người chấp nhận dễ dàng,
có người còn chưa thoải mái, cho rằng nói như vậy là hơi đề cao
người huynh trưởng GĐPT. Mặt khác, có những anh chị huynh
trưởng lớn đã thọ giới Bồ-tát… làm các em huynh trưởng trẻ cũng
hơi thắc mắc; do đó, vấn đề này cũng đang là vấn đề “thời sự” mà
các em muốn tìm hiểu. Xin mời quí vị theo dõi cuộc hội luận bỏ
túi giữa các huynh trưởng quen thuộc A, B, C.
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A: Đề tài của chúng ta hôm
nay là nói về các vị Bồ-tát phải
không?
B: Có vô số Bồ-tát mà chúng
ta được nghe danh hiệu, có ba vị
Bồ-tát và hai vị Phật mà anh chị
em chúng ta tu học theo hạnh
nguyện của các ngài: Bồ-tát Di
Lặc (hạnh Hỷ xả), Bồ-tát Quán
Thế Âm (hạnh Từ bi), Bồ-tát
Văn-thù Sư-lợi (hạnh Trí tuệ),
đức Phật Thích-ca (hạnh Tinh
tấn) và đức Phật A-di-đà (hạnh
Thanh tịnh).
C: Cái đó mình thấy dễ hiểu
rồi vì cứ được học đi học lại,
nhưng mình còn nghe “Bồ-tát
tại gia”, nghĩa là họ không xuất
gia gì cả mà vẫn được gọi là
Bồ-tát và có nhiều vị thọ Bồtát giới nữa, nghĩa là sao hở các
bạn?
A: Thật ra, anh chị em
huynh trưởng chúng ta cũng
được coi là đang tu Bồ-tát hạnh
và hành Bồ-tát đạo rồi đó, bạn
biết không?
B: Đúng vậy, khi chúng ta
phát nguyện làm huynh trưởng,
dù dưới hình thức nào, đọc
những lời nguyện có thể sai
khác nhau nhưng nội dung vẫn
là một, đó là nguyện hoằng
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dương Phật pháp, làm lợi ích
chúng sanh.
C: Nhưng chúng mình đã
làm lợi ích gì cho chúng sanh
đâu? Ăn rồi lo ba cái đám con
nít cũng chưa xong, mình thấy
mình vô dụng quá! Nghe ai nói
mình đang đi trên con đường
Bồ-tát, mình thật xấu hổ vô
cùng!
A: Ai bảo bạn so sánh với
đức Quán Thế Âm làm chi?
Bồ-tát cũng có nhiều mức độ
chứ! Chúng mình chăm sóc
một đàn em chẳng hạn, hằng
tuần bạn phải đón các em đi
sinh hoạt, đưa các em về nhà,
đến Đoàn chúng ta dạy các em
học Phật pháp, hoạt động thanh
niên, cho các em vui chơi, giải
trí lành mạnh và phát triển trí
óc... coi như chăm sóc đời sống
trí tuệ và sức khỏe cho các em,
thay cha mẹ các em một ngày
Chủ nhật, có nhiều khi đưa các
em về, các em đói bụng ta phải
lo cho các em ăn, v.v... như vậy
là ta đã làm lợi ích cho chúng
sanh rồi! Các em của chúng ta
cũng là chúng sanh chứ bộ!! 
!!
B: Phải! Phải! Chúng ta đã
đưa các em đến gần với Phật
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pháp; chúng ta thường dạy cho
các em và cũng như tự nhắc
nhở chúng ta “Sáng cho người
thêm niềm vui, chiều giúp người
bớt khổ”, như vậy là chúng ta
không chỉ biết lo cho bản thân
mình mà còn nghĩ đến người
khác, đó là tâm địa Bồ-tát chứ
còn gì nữa?
C: Mình đồng ý với các bạn
rồi, nhưng mình nghe nói muốn
tu Bồ-tát đạo thì phải phát tâm
Bồ-đề, mình không nhớ mình
đã phát tâm vào lúc nào, còn
các bạn có nhớ không?
A: Thì hồi nãy bạn B đã nói
rồi đó, chúng ta không những
chỉ phát tâm, phát nguyện một
lần mà đã nhiều lần rồi. Này
nha, vào GĐPT đeo hoa sen là
đã phát nguyện làm một đoàn
sinh GĐPT “trở thành Phật tử
chân chánh sống đúng theo tinh
thần Phật giáo” như vậy không
phải là phát tâm cầu đạo Vô
Thượng rồi sao? Rồi mục đích
GĐPT là đào tạo những con
người tốt có đạo đức, và góp
phần xây dựng xã hội… như
vậy là mục đích hướng đến mọi
người, hướng đến cộng đồng,
hướng đến tha nhân; đó chính
là tâm Bồ-tát, không phải sao?

☸

B: Rồi đến làm huynh trưởng
chúng ta đi bao nhiêu trại huấn
luyện thì mỗi lần kết thúc trại
chúng ta đều phát nguyện,
nghĩa là phát tâm rộng lớn (phát
Bồ-đề tâm) và lập nguyện kiên
cố không thối chuyển trong
nghề huynh trưởng của mình,
cái nghề suốt đời lo cho thế hệ
đàn em.
C: A, mình nhớ ra rồi!
Chúng ta có học Khuyến phát
Bồ-đề tâm văn của ngài Thật
Hiền phải không? Rồi mình còn
tóm tắt là phải phát tâm chân,
chính, đại, viên chứ đừng phát
tâm kiểu ngụy, tà, tiểu, thiên đó
mà!
A: Đúng vậy, tâm Bồ-đề
được biểu hiện qua ba tâm thái
chủ yếu, đó là: Trực tâm, Thâm
tâm và Đại bi tâm. Trực tâm
là tâm ngay thẳng chánh trực
không quanh co, đó chính là
tâm thánh thiện của mình. Tu
Trực tâm là phát triển con mắt,
cách nhìn và tấm lòng ngay
thẳng không thành kiến cố chấp
hay thiên vị.
B: Còn Thâm tâm là khuynh
hướng hành thiện, nuôi lớn và
tích tập căn lành phát triển cho
đến chỗ toàn thiện và Đại bi
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tâm là tình thương vô hạn, là
tính vị tha, bình đẳng với mọi
người, là lòng lân mẫn, đức hy
sinh, có thể quên mình để đem
lại hạnh phúc cho người.
C: Phải rồi, con đường phát
triển tâm Bồ-đề gọi là con
đường Bồ-tát đi hay Bồ-tát
đạo.
A: Người
mới phát tâm
thì gọi là Bồtát sơ phát tâm;
người đã phát
triển tâm Bồđề đến chỗ viên
mãn thì gọi là
Phật.
B: Theo kinh
Hoa nghiêm,
người đi trên
con đường Bồtát phải trải
qua những giai
đoạn tiến hóa về tâm linh: từ
phàm phu lên Thập tín, Thập
trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng
và Thập địa.
C: Điều này thì các bạn phải
nhắc lại cho mình rõ ràng và
chi tiết hơn, chứ mình không
học kinh Hoa nghiêm và cũng
không tụng kinh Hoa nghiêm
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bao giờ cả!
A: Giai đoạn phàm phu
là giai đoạn chưa phát tâm tu
hành; giai đoạn này chắc là
anh em mình đã qua, vì chúng
mình đã phát tâm tu hành rồi
mà! Tiếp đến là giai đoạn Thập
tín, là hướng cuộc đời mình về

觀
世
音
菩
薩
Đạo pháp; chúng ta chắc đang
ở trong giai đoạn này. Thập trụ
là giai đoạn rèn luyện công phu
thiền định, chuyển hóa phiền
não. Trọng tâm tu hành trong
giai đoạn này là phát triển Trực
tâm
B: Thập hạnh là giai đoạn
mà người tu khai triển lòng đại
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bi, kết duyên với chúng sanh,
giáo dục chúng sanh và hóa độ
chúng sanh; Thập hồi hướng là
giai đoạn phát triển đều khắp
ba tâm: Trực tâm, Thâm tâm
và Đại bi tâm và Thập địa là
giai đoạn cuối cùng trước khi
Bồ-đề tâm viên mãn, ấy là dứt
trừ vọng tâm, không còn phiền
não…
C: Nghe các bạn trình bày
mình nghĩ rằng quá trình tu
tập không phải rạch ròi từng
giai đoạn, phải từ 1 đến 2, từ
2 đến 3… mà nội dung tu tập
hòa quyện lẫn nhau, ví dụ khi
chúng ta hướng đời mình vào
Đạo thì mình cũng đồng thời
phát Bồ-đề tâm và phát triển
các Tâm: Trực tâm, Thâm tâm
và Đại bi tâm chứ hả?
A: Nói một cách tổng quát
thì như vậy nhưng phương
pháp tu hành theo Hoa nghiêm
thì Thập tín là giai đoạn đầu
tiên vào Đạo; trong giai đoạn
này trọng tâm tu tập là về Thân
hạnh, gồm có hai công hạnh
chính: Cúng dường chư Phật
và thân cận thiện hữu.
B: Phải rồi, xong đến Tâm
hạnh; Tâm hạnh chú trọng việc
chuyển hóa tâm tư tình cảm,
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cũng có hai công hạnh chính,
đó là nhu hòa và nhẫn nhục.
Cuối cùng của Tu thập tín là
Tánh hạnh, hai pháp tu chủ yếu
của giai đoạn này là Thâm tâm
bình đẳng và Từ bi thâm hậu.
C: Cảm ơn các bạn rất nhiều,
mình tóm tắt lại nha: Thân hạnh
là tu cúng dường chư Phật để có
lòng Tin, gần gũi thân cận thiện
tri thức để học hỏi chánh kiến
chánh hạnh. Tâm hạnh là huấn
luyện Tâm nhu hòa, lời ái ngữ,
hành động nhẹ nhàng, tập nhẫn
nhục chịu đựng nghịch cảnh, để
phát triển trí tuệ và Tánh hạnh
là huân tập tâm khiêm hạ, bình
đẳng vị tha đối với mọi người,
biết tha thứ khoan dung và tận
tụy với tha nhân.
A: Như vậy là bạn nắm vững
vấn đề rồi, bây giờ chúng mình
phải “giải quyết” chuyện “Bồtát tại gia” cho bạn nữa, bạn B
có ý kiến gì không?
B: Bồ-tát tại gia theo mình
nghĩ là người tu tại gia đã thọ
Bồ-tát giới. Nếu là vậy thì người
ấy đã thọ 5 giới rồi (giống như
chúng mình lúc qui y), đã thọ
10 giới rồi (Thập thiện) và sau
đó mới thọ giới Bồ-tát tại gia.
Mình nói theo sách vở thôi chứ
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mình chưa thọ Bồ-tát giới nên
không chính xác đó nha, bạn C
phải tra cứu lại !  !!
C: Như vậy người tu tại gia
có phải là Ưu-bà-tắc và Ưu-bàdi không?
A: Phải! Bốn chúng đệ tử
đồng tu của đức Phật là Tỳkheo, Tỳ-kheo-ni (xuất gia) và
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di (tại gia).
Bồ-tát giới dành cho hàng Xuất
gia gồm 58 điều giới với 10 điều
trọng và 48 điều khinh. Còn Bồtát giới dành cho người tại gia
thì gồm 34 điều giới, trong đó 6
điều trọng và 28 điều khinh.
B: Như vậy, sáu giới trọng
Bồ-tát giới của người Phật
tử tại gia phải giữ gồm 4 giới
như của chúng ta cộng thêm 2
giới nữa (hơi khác một chút):
1. sát, 2. đạo, 3. dâm, 4. vọng,
5. không nói xấu bốn chúng, 6.
không bán rượu.
C: Như vậy, người Bồ-tát tại
gia được uống rượu sao?
A: Cái này chắc phải hỏi lại
các anh chị đã thọ giới Bồ-tát
tại gia mới biết được.
B: Mình nghĩ rằng giới thứ
6 của Bồ-tát tại gia phải ghi
lại rằng “không mua/bán/uống
rượu” mới được. Bạn C còn
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điều gì thắc mắc nữa không?
C: Bây giờ mình hết thắc
mắc rồi và nghĩ rằng ACE
chúng mình đeo hoa Sen với
Năm cánh trên là Năm hạnh, ba
cánh dưới tượng trưng cho ba
ngôi Tam bảo, có nghĩa là ACE
mình đã tu tập Thân hạnh, Tâm
hạnh và Tánh hạnh rồi. Ngoài
ra đối với các em mình (không
muốn cũng không được) luôn
kiên nhẫn trong việc giáo dục
các em từ dạy tiếng Việt đến
dạy Phật pháp, chịu đựng các
em khó tính khó nết, mà vẫn
dịu dàng không la mắng to tiếng
hay đánh đập các em, như vậy
chúng mình cũng xứng đáng
được gọi là đang tu hạnh Bồ-tát
và đang đi trên con đường của
Bồ-tát.
A: Như vậy là bạn đã “ngộ”
rồi đó!
B: Đúng vậy! Chúc mừng
bạn đã ngộ đuợc một điều rất
lý thú.
C: Cũng nhờ các bạn nhắc
nhở; buổi nói chuyện này đối
với mình thật lợi lạc, cảm ơn
các bạn vô cùng! Xin tạm biệt,
hẹn gặp lại lần sau!
A & B: Tạm biệt! Tạm
biệt!■

?

D

ấu
chấm
hỏi

● trung hiếu

N

hà anh nghèo không gì
ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ
và một cái giường tre mục nát.
Anh sống đơn độc không người
thân. Mỗi khi có ai hỏi về hoàn
cảnh gia đình, anh chỉ nở nụ
cười, nhưng bên trong nụ cười
ấy hiện lên cả cuộc đời đau khổ
mà anh không thể thốt nên lời.
Hằng ngày, khi mặt trời vừa
lên, hàng xóm thấy anh tay cầm

SUY NGẪM

☸

cái bao lầm lũi ra đi, xế tối mới
về. Chẳng biết anh kiếm sống
thế nào mà đã mấy năm nay cứ
lặng lẽ như thế.
Trời vào Hạ, những cơn mưa
có lúc tầm tã chợt đến chợt đi,
rồi có lúc lại ban cho những
ngày nắng chói chang, cháy da
cháy thịt, anh vẫn lặng lẽ sống
với chuỗi đời như thế. Một
ngày, tôi thấy anh mang chiếc
áo sơ mi sờn cũ, gần như muốn
rách, với một cái quần cụt đen
sì trông rất khắc khổ đang cặm
cụi nhặt từng trang giấy báo
nằm trong đống rác bên hông
chùa. Anh nhẹ nhàng cẩn thận
nhặt từng tờ, từng tờ, xếp lại
ngay thẳng, thong thả, không
có vẻ gì vội vã, phía ngoài kia
dòng đời vẫn đầy biến động
trôi đi.
Tôi đứng nhìn anh và lặng
người khi thấy trời nắng chói
chang như vậy mà anh vẫn thản
nhiên ngồi, như không có ai biết
đến mình. Cầm trên tay những
tờ báo vừa nhặt, anh nâng lên và
dán hai con mắt chăm chú vào
đọc, hết trang này sang trang
khác, hết tờ này sang tờ khác,
mặc cho thế sự cứ xoay vần, cái
nắng thiêu đốt. Dòng cảm xúc
trong tâm tôi trào lên, mắt ứa
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lệ. Tôi và Anh, ai là người hạnh
phúc đây?
Mái tóc màu hoa nắng,
khuôn mặt đen sạm với thời
gian, nhưng trên đôi môi của
anh lúc nào cũng nở nụ cười
thanh thoát. Tận sâu trong đôi
mắt ấy, mọi người nếu tinh ý có
thể cảm nhận được về anh, về
một quãng đời đầy bất hạnh của
anh. Để chiến thắng nỗi đau ấy,
anh tự tìm cho mình một việc
làm yêu thích, không nhờ vả
vào ai, làm với tâm trạng thoải
mái, mặc cuộc đời ra sao, đó
là tìm đến những nơi nào có
những con “chữ” của những tờ
báo vất đi, anh nhặt nhạnh, đọc
xong và xếp lại trân trọng rồi
bỏ vào bao. Điều mà mọi người
không hiểu ở anh là không biết
anh lượm những mảnh giấy ẩn
chứa những con chữ nhơ nhớp
kia để làm gì, và đời sống của
anh sẽ ra sao khi gặp những cơn
mưa rào cuốn trôi tất cả.
Cuộc đời vốn dĩ là trận cuồng
phong, là những trận bão ngập
tràn bao thiên niên kỷ. Cơn
gió cuộc đời anh từng trải, nó
gay cấn và đầy gian nan. Còn
những cơn gió thiên nhiên, tuy
là mạnh nhưng nó chỉ là vật vô
tri vô giác. Nó đến rồi đi, nó
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không có sự tranh đua hơn thua
trong đó. Có lúc nó mang lại
cho con người làn gió mát nhẹ,
còn những lúc nó đem lại cho
con người đau khổ, cái đau khổ
của nó chỉ là thiên tai, còn cái
đau khổ trong cơn gió bão táp
của cuộc đời mới là cái đau khổ
dằn vặt khiến cho con người trôi
lăn nhiều đời nhiều kiếp. Cơn
gió ấy mới là khiếp đảm và cần
nên xa lánh. Cũng vậy, giữa cái
nắng chói chang, thỉnh thoảng
đệm vào những làn gió nhẹ thổi
qua, kéo theo ánh nắng vàng
như dịu lại, trong cái nhộn nhịp
của cuộc đời, khiến cho người
ta nhiều suy nghĩ. Đứng từ trên
đài Quan Âm nhìn xuống, tôi
quan sát thật kỹ dáng điệu của
anh để tìm ra một cái gì đó bí
ẩn, nhưng tôi không nhận ra
gì cả ngoài sự bình thản, cần
mẫn nơi anh. Tôi chợt nhớ đến
con người Bùi Giáng, một con
người kỳ quặc, với hai con mắt
sâu hoắm nhưng bên trong ẩn
tàng mật hạnh Bồ-tát.
Dẫu kinh qua những bể dâu
cuộc đời, những dòng xoáy
đang dần biến động, nhưng vẫn
còn đâu đây hình bóng thản
nhiên, tự tại giữa dòng xoáy
cuộc đời, không tranh đua,
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không vội vã, không bất đồng
mà vẫn hòa nhập, đó là những
đặc tánh hiếm có của con người.
Con người sống trong cái danh
lợi hão huyền, mua danh bán
chức, chết trên cái được mất
hão huyền ấy, nhưng mấy ai
được sống một cuộc sống nhàn
cư, được an bình trong những
giây phút thư thả, được bước
những bước chân thảnh thơi
an lạc. Có được mấy ai? Còn
anh, anh tự tại, anh không vội
vã và an bình ngay thời điểm
đến hay đi. Anh nhặt những
dòng chữ cuộc đời, nhặt những
điều mà con người ghi lại sự
hơn thua hạnh phúc hay đau
khổ ấy. Người đời không biết
trân trọng tri thức, lãng quên
việc bồi dưỡng nhân cách đạo
đức; còn anh, anh nhặt lại tất cả
những cái tri thức đó, anh trân
trọng, bởi bản chất của anh vốn
tiềm tàng cái đã làm chủ được
đau khổ, tiềm tàng cái trí huệ
của một con người đã hiển hiện.
Anh sống với đời, anh không bị
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cuốn trôi theo dòng đời. Dòng
chữ trên những tờ giấy kia phản
ánh lên cái bất an của cuộc đời
đang đối diện, thế nhưng họ
vẫn dấn thân vào; còn anh, anh
nhận ra nó, và trân trọng nó, vì
chính ngay trong cái bão táp
bất an đó, anh thấy mình tự tại
an vui. Sự đến và đi của anh
như dòng chảy lững lờ trôi trên
dòng đời mà thôi. Không có
cái gì phải vội vã, phải bất an
đối với mình, với người. Ngay
trong bản thân mình đã vốn có
sự bình an nội tại. Anh trở về và
sống với nó. Anh sống với tri
thức hiện tiền, an nhiên trong
tĩnh tại cuộc đời.
Bầu trời vẫn trong xanh,
những tia nắng vàng nhấp nhô
trên ngọn cỏ, anh đứng lên, cất
bước đi tiếp, anh đi vào cổng
tam quan, bước vào trước bệ
thờ Quan Âm chắp tay kính lạy
và tiếp tục ra đi làm công việc
của mình, để lại sau lưng anh là
những câu hỏi không hề được
anh trả lời:

“Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
thấy một mình người đi lại lang thang
có gì giữ ân tình trong cỏ nhặt
múa vi vu vì hẹn với truông ngàn”.
(Bùi Giáng – Mưa Nguồn)■
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Bức "Tứ
đặc sắc về tư tưởng vô thường
trong văn học Việt nam

● Nguyễn minh phước

C

ác nhà nghiên cứu văn học thường cho rằng từ thế kỷ XV,
ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn học Việt Nam ngày càng
giảm sút, và nó xuống đến “cực tiểu” trong văn học Việt Nam
hiện đại.
Quan điểm này, theo chúng tôi, thiết tưởng cần bàn luận lại.
Trong văn học Việt Nam hiện đại, hiếm khi đọc thấy những khái
niệm như “Phật”, “vô thường”, “vô ngã”, “khổ”, “không”, v.v…
nhưng điều đó không cho phép kết luận dòng chảy tư tưởng Phật
giáo Việt Nam đã khô cạn trong dòng sông Văn học Việt Nam.
Dòng chảy, vẫn đồng hành cùng văn học Việt Nam, tuy nhiên, tư
tưởng Phật giáo có thể không được phát biểu trực tiếp, không hiển
lộ ra bề mặt nhưng vẫn tồn tại đằng sau các tác phẩm, ẩn đằng
sau các hình tượng nghệ thuật, câu chữ, ý tứ của các tác phẩm,
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Bình"

thậm chí là tác phẩm của những
nhà văn vô thần hay theo các
tôn giáo khác. Chúng tôi sẽ lần
lượt nghiên cứu (nên dùng chữ
khảo sát) một số tác phẩm văn
học Việt Nam hiện đại và cận
đại để khẳng định điều này.
Ở đây, trong bài viết này,
chúng tôi xin chọn tác phẩm
Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình
Liên, một nhà thơ xuất sắc trong
dòng thơ hiện đại Việt Nam,
được nhiều người biết đến, giữ

☸

một giá trị đặc biệt trong lịch sử
văn học Việt Nam. Bài thơ Ông
đồ đã được vẽ thành tranh (bởi
họa sĩ Bùi Xuân Phái), được
phổ nhạc (bởi Vinh Sử), và
hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về
thì lại thấy diễn ngâm trên các
đài phát thanh, truyền hình.
Nhà thơ Vũ Đình Liên
Ông là một nhà thơ lớn và là
một trí thức lớn. Vũ Đình Liên
sinh năm 1913 tại Hà Nội, đỗ tú
tài, đi dạy học và viết báo. Năm
1940, ông trở thành công chức
ở nha Thương chính. Ông tham
gia kháng chiến chống Pháp
trong vai trò một văn nghệ sĩ
và một nhà giáo. Từ năm 1954,
ông dạy Đại học Sư phạm Hà
Nội, chủ nhiệm khoa tiếng
Pháp Đại học Sư phạm Ngoại
ngữ Hà Nội.
Vũ Đình Liên làm thơ khi
mới 19 tuổi, thuộc thế hệ đầu
tiên trong phong trào thơ mới.
Nghe nói ông sáng tác cũng
không ít, nhưng chỉ đăng báo,
chuyền tay mà không in thành
tập thơ riêng. Ông trở thành
nhà thơ nổi tiếng với chỉ một
bài thơ Ông đồ mà chúng ta
đang tìm hiểu ở đây. Đọc bài
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thơ này, các nhà nghiên cứu văn
học đều chỉ thấy ở đây “lòng
thương người và tình hoài cổ”
(theo Nguyễn Văn Long – Đỗ
Đức Hiển, dẫn lại ý kiến của
Hoài Thanh, Từ điển Văn học,
bộ mới, Nxb Thế giới, Hà Nội,
2004, tr. 2021). Chưa một nhà
nghiên cứu văn học nào thấy ở
ông tư tưởng Phật giáo. Trong
khi đó, Vũ Đình Liên lại được
cho là “phảng phất phong cách
Bô-đơ-le ở số phận bi thảm của
con người và cái nhìn bí ẩn về
vũ trụ” (Sđd, tr. 1022). Tuy
nhận định này nói về thơ Vũ
Đình Liên năm 1954, song tư
tưởng trong tác phẩm của thơ
Vũ Đình Liên trước sau đều
nhất quán.
Nói tóm lại, từ thân thế và
tác phẩm của Vũ Đình Liên,
như được ghi lại, không hề thấy
một chút gì ảnh hưởng của tư
tưởng Phật giáo. Có người còn
cho ông có cảm tình đặc biệt với
Nho giáo qua hình ảnh ông đồ.
Còn, lòng thương yêu đối với
con người là vấn đề muôn thuở
của nhân loại, mà ở Vũ Đình
Liên được cho là ảnh hưởng từ
văn học Pháp, bộ môn mà ông
nghiên cứu, giảng dạy ở Đại
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học.
Tuy nhiên, chúng tôi lại
quan niệm khác hẳn. Lòng
thương người chan chứa trong
tác phẩm của Vũ Đình Liên gắn
liền với tâm từ của Phật giáo,
còn bài thơ đỉnh cao trong số
các tác phẩm của ông, bài thơ
đã làm nên tên tuổi của ông,
bài Ông đồ, là một bài thơ thể
hiện bằng hình tượng văn học
quan điểm của Phật giáo về lẽ
vô thường.
Quan điểm vô thường
trong đạo Phật
Vô thường là một trong
những quan điểm nền tảng của
đạo Phật. Bỏ vô thường ra, đạo
Phật sẽ không còn là đạo Phật
nữa. Vô thường là một trong
bốn “tứ chứng pháp” mà đức
Phật di huấn lại, tức là một
trong bốn tiêu chí để xác định
lại lời Phật. Dù được cho là lời
Phật nói, nhưng trái ngược với
quan điểm vô thường thì có
thể xác định lại đó không phải
là lời Phật. Ngược lại, những
tư tưởng, phát biểu, tác phẩm
trong thế gian có quan điểm vô
thường thì có thể coi là phù hợp
với lời Phật.

VĂN HỌC

Quan điểm vô thường của
Phật giáo cho rằng vạn vật,
nhân sinh đều không thường
còn, mà luôn luôn biến đổi,
chuyển dịch, vận động, sinh
diệt… Ngay cả vũ trụ cũng
thế. Vô thường đối nghĩa với
trường tồn, cố định, bất biến,
vĩnh cửu.
Trên quan điểm vô thường,
Phật giáo xem tất cả mọi sự
vật, hiện tượng gồm cả thế giới,
vạn hữu, sinh vật, đời sống con
người… trong quá trình tồn
tại đều phải trải qua bốn giai
đoạn:
Thành: còn gọi là sinh, giai
đoạn hình thành, tạo sinh của
mọi sự vật, hiện tượng.
Trụ: giai đoạn tồn tại tạm
thời, phát triển của sự vật, hiện
tượng.
Hoại: còn gọi là Dị, giai
đoạn suy vong, tiêu hoại, đi
đến tan rã, cáo chung của sự
vật hiện tượng. Gọi là Dị vì
trong giai đoạn này, sự vật,
hiện tượng trong đời sống vẫn
còn tồn tại nhưng đã đổi khác
so với giai đoạn thành, trụ, và
sự đổi khác đó diễn biến theo
hướng tiêu cực, hủy hoại.
Không: còn gọi là Diệt.
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Sự vật, hiện tượng tan rã, cáo
chung, hủy hoại hoàn toàn, trở
về trạng thái “không”.
Thành, trụ, hoại, không
thường được so sánh với lượn
sóng, với đóa hoa… Đã có
nhiều tác phẩm nghệ thuật thể
hiện tư tưởng vô thường với
bốn giai đoạn như trên bằng
hình tượng nghệ thuật. Trùng
hợp một cách kỳ lạ, bốn đoạn
thơ trong bố cục bài Ông đồ
của Vũ Đình Liên đã là một sự
trùng hợp tuyệt diệu với bốn
giai đoạn của vô thường, và do
vậy, có thể coi bài thơ là một
bức tứ bình về lẽ vô thường.
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Bài thơ được xây dựng theo
trục thời gian. Vô thường là
khái niệm được nhìn nhận theo
trục thời gian. Thời gian đã tạo
nên sự vô thường và cũng chính
là vô thường.
Bức tứ bình thứ nhất:
THÀNH
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua”.
Bài thơ mở đầu bằng hình
ảnh “hoa đào nở”, bài thơ cũng
là câu chuyện về lẽ vô thường
như cuộc đời của bông hoa “hoa
đào nở”, “lại thấy ông đồ già”.
Ở đây, tưởng chừng không có
sự hình thành, hay sinh ra, mà
là lời khẳng định như một quy
luật: “hoa đào nở” tất nhiên sẽ
thấy “ông đồ già” “mỗi năm”,
cũng đều là như thế, vẫn vậy,
“lại” là lặp đi lặp lại, không
thay đổi. Cứ như thế ư? Bất
biến ư?
“Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua”
Hành động của ông đồ “nở”
như hoa đào. Câu thơ mở đầu
với động từ “bày” và kết thúc
với tính từ “đỏ”. Hoa đào – giấy
đỏ. Hoa nở thì giấy đỏ. Giấy đỏ
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cũng là hoa nở. Bức tứ bình thứ
nhất, khổ đầu của bài thơ Ông
đồ phơi phới không khí sinh
thành, khởi sắc xuân.
Nhà nghiên cứu văn học
Chu Văn Sơn trong quyển Thơ
– điệu hồn và cấu trúc (nxb
Giáo dục, Hà Nội, 2007), một
tác phẩm nghiên cứu có phần
nào chịu ảnh hưởng của trường
phái phê bình cấu trúc hiện đại,
đã phân tích như sau về khổ đầu
tiên của bài thơ Ông đồ, khổ mà
chúng tôi coi là bức tranh của
giai đoạn “thành” trong thànhtrụ-hoại-không, bốn giai đoạn
của vô thường:
“Lời kể, lời trần thuật dẫn
dắt ta vào bài: mỗi năm hoa
đào nở, lại thấy ông đồ già.
Cấu trúc ngôn ngữ chỉ thời
gian ‘mỗi năm’… ‘lại thấy’,
giới thiệu về một thông lệ. Nó
là nhịp điệu hoạt động trong
muôn năm cũ của ông đồ. Cái
nhịp điệu tưởng đã thành quy
luật rồi, không còn di dịch nữa.
Hoa đào lúc này là tín hiệu chỉ
thời gian, mùa Xuân, lễ Tết.
Đồng thời, hoa đào còn là sứ
giả của niềm vui, sứ giả của
chính ông đồ. Hàng năm, cứ
tới độ đào nở hoa trước đất trời
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xuân, thì cũng là dịp ông đồ trổ
tài hoa trước bàn dân thiên hạ.
Hoa và người song hành, soi
chiếu nhau, tôn vinh nhau. Thật
là hợp cảnh. Ba chữ ‘ông đồ
già’ đã gợi độ tuổi, còn gợi cả
trình độ. Nó làm hiện lên một
ông đồ đáng kính cả về tuổi tác,
cả độ già dặn trong tay nghề.
Hồi ấy, ông đồ thật đắc ý: ‘bày
mực tàu giấy đỏ/ trên phố đông
người qua’. ‘Bày’ đâu chỉ là
động tác bày biện đồ nghề để
chuẩn bị hành nghề không thôi,
mà giấu trong đó, dường như
có cái ý khoe mình, phô bày tài
nghệ của mình trước người đời
nữa. Giấy ở đây chỉ đơn giản
là giấy đỏ thôi, nhưng do tính
cộng hưởng của ngôn từ trong
toàn văn bản, người đọc biết
rằng sắc ‘đỏ’ lúc này bao hàm
cả sắc ‘thắm’.” (tr.58-59)
Khổ đầu của bài thơ còn có
cấu trúc đối xứng. “Hoa đào”
đối với “ông đồ”, “nở” đối với
“bày”, “mực tàu giấy đỏ” đối
với “phố đông người qua”.
Tất cả đều như mở ra, “nở”
ra, “bày” ra… Đối ở đây chỉ là
đối ý, nhưng mục tiêu của nó
đều nhắm đến việc thể hiện cái
không khí sinh thành tươi vui,
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hứa hẹn… khi mà hình thức
đối ý vẫn còn, nhưng cục diện
cũ không còn thì đó chính là bi
kịch. Điều này chúng ta sẽ thấy
ở khổ cuối của bài thơ: sự tan
vỡ của cấu trúc đối xứng tuyệt
đẹp như đã thấy ở khổ một.
Bức tứ bình thứ hai:
TRỤ
Trụ trong bốn giai đoạn của
vô thường theo quan điểm Phật
giáo là phát triển, tiếp theo giai
đoạn một là phát sinh, hình
thành. Khổ thứ hai trong bài
thơ Ông đồ là khổ trụ, khổ phát
triển, hành động, khổ phát triển
câu chuyện:
“Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng
bay”
Hoa đào nở dần và lộng lẫy
khi mãn khai. Ngọn sóng tung
lên ở tầm cao nhất với vẻ đẹp
kiêu hãnh của nó. Ông đồ cũng
như thế. Ông đang ở giai đoạn
“trụ” của vô thường. Bây giờ
ông không còn chỉ “bày” “trên
phố” nữa, tức là không còn ở
bên lề, mà đã trở thành tâm điểm
“bao nhiều người thuê viết/ tấm
tắc ngợi khen tài”. Vị trí ông
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đồ trong không gian và thời
gian chuyển dịch thấy rõ. Đỉnh
cao của ngọn sóng triều trong
chuyển dịch của vô thường thể
hiện ở hình tượng ông đồ được
nhà nghiên cứu văn học Chu
Văn Sơn phân tích như sau:
“giọng điệu hân hoan kiêu hãnh
của tác giả (hóa thân vào ông
đồ) thể hiện trong nhiều điểm
nhấn ngữ điệu: ‘mỗi’, ‘lại’,
‘bày’, ‘đông’…, giờ lại vọng
lên ở một điểm nhấn còn mạnh
hơn nữa: ‘bao nhiêu’. ‘Bao
nhiêu’ đâu chỉ là số từ chỉ số
lượng cực kì nhiều! Nó dường
như còn là mạo từ với sắc thái
kể lể đầy hãnh diện, kiểu người
ta vẫn nói thành khẩu ngữ ‘bao
nhiêu là bao nhiêu ấy’. ‘Người
thuê viết’ là công chúng của nền
Hán học, họ xúm xít vây quanh.
Đó là thái độ ngưỡng mộ đối
với những giá trị văn hóa cao
quý. Thái độ ấy làm nên giá trị
của ông đồ, vẽ ra sống động cái
quang cảnh đắt giá, đắt khách
của ông đồ. Ta thấy sự hòa hợp
trong bộ ba: hoa đào-ông đồcông chúng. Đây cũng là sự
hòa hợp của thiên nhiên-con
người-thời thế. Sự hòa hợp này
khiến bầu sinh khí bao quanh
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như được hun nóng.
Như vậy, màu sắc (hoa đào,
giấy đỏ) thì rực rỡ, người quan
tâm thì đông đúc, người thuê
viết thì xúm xít, người nào
cũng góp lời tấm tắc ngợi khen
tạo nên sự sôi động, người
viết thì đắc ý, kiêu hãnh… Tất
cả những khía cạnh ấy cộng
hưởng với nhau tạo nên diện
mạo thời đắt giá, tạo nên màn
cảnh huy hoàng lúc thịnh thời
của ông đồ.
Tuy nhiên, về ngôn từ, rất
đáng nói là hai câu kết:
‘Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay’
Trước hết, đây là sự hòa
hợp tinh vi giữa ngôn ngữ tự
sự và ngôn ngữ trữ tình, mà cụ
thể là giữa lời tác giả (người
kể) và lời công chúng (nhân
vật đám đông). Vũ Đình Liên
có ý trích nguyên văn lời công
chúng nhưng đó chính là hình
ảnh đầy ấn tượng của ông đồ
trong lòng ngưỡng mộ nhiệt
thành của họ. Tính tạo hình
thi ca trong ngôn từ thật đáng
kể. Chữ ‘hoa tay’ vừa hữu
hình, vừa vô hình; ‘hoa’ vừa
là danh từ, vừa là động từ. Là
động từ, ‘hoa tay’ chỉ thao tác
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viết thuần thục đã đạt đến điệu
nghệ, ngoạn mục của tay viết,
hoàn toàn hữu hình. Là danh
từ, ‘hoa tay’ chỉ cái năng khiếu
tiềm ẩn trong bàn tay. Dường
như không phải bàn tay đang
làm chuyển động ngọn bút mà
chính là cái hoa tay kia đang
điều khiển vậy. Chữ ‘thảo’ cũng
thế. Nó có nghĩa thông thường
là viết, là biên thảo. Nhưng gắn
với nghệ thuật thư pháp, dường
như ‘thảo’ còn ẩn một nghĩa
khác, nói về tay viết đã tới độ
phóng túng tài hoa. Hô ứng với
nó là cụm từ ‘phượng múa rồng
bay’, một thành ngữ. Ta biết
thành ngữ này còn có dạng trật
tự đảo: rồng bay phượng múa.
Ở đây, Vũ Đình Liên dùng theo
trật tự này đã tạo ra một giá trị
mới cho chữ. Nó không chỉ là
một thành ngữ quen dùng trong
tình huống cần khen người có
chữ đẹp. Các chữ hoa, thảo,
múa, bay… là những động từ
diễn tả những niềm vui bên
trong ông đồ đang hiện hình
ra thành từng nét chữ. Chữ là
một dạng đồ vật đặc biệt, vừa
là sản phẩm của ông đồ vừa là
phương tiện nhằm diễn tả trạng
thái tinh thần của chủ nhân. Nó
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đã đẩy cái trạng thái hân hoan
kiêu hãnh lên đỉnh điểm. Rất
đáng nói là chữ ‘bay’, sự tương
tác trong văn bản đã khiến nó
có một vẻ đẹp khiến người đọc
phải lạnh người. Cũng là ‘bay’
mà ‘bay’ trong ‘phượng múa
rồng bay’ là bay lên, với niềm
phấn hứng kiêu hãnh. Đó là
‘bay’ vui, còn ‘bay’ trong ‘mưa
bụi bay’ lại là bay xuống, bay
buồn, đầy ê chề và sầu tủi”.
(sách đã dẫn, tr.59-60)
“Trụ” là như thế. Chỉ thấy
đời toàn một màu hồng, đi lên,
tương lai rộng mở. Ông đồ ở
đây đại diện cho nhiều người,
nhiều giới. “Bao nhiêu người
thuê viết” chắc chắn là thu
được nhiều tiền, ứng với người
làm ăn được thời, được việc,
lợi nhuận nối tiếp lợi nhuận.
Đó là lợi. Còn “tấm tắc ngợi
khen tài” đó là danh, ứng với
giới văn nghệ sĩ… Trụ, với bao
nhiêu người cũng như ông đồ
cả, kẻ được danh, người được
lợi, có người được cả danh lẫn
lợi. Đó cũng còn là thời thanh
niên của con người, thuở xuân
thì của người phụ nữ. Nhưng,
vạn hữu đều vô thường.
(còn tiếp)
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MÓN QUÀ DÂNG NGOẠI
● TÂM HÒA

C

hú bé người Tây Tạng hôm nay trông rất lạ. Tôi còn nhớ mấy
hôm trước khi gặp tôi và các sư Tây Tạng khác chú vui vẻ
chào hỏi rồi thoăn thoắt chạy lên cầu thang về phòng.
Tôi không được biết nhiều về chú lắm, song qua lời kể của
những người ở trong ký túc xá cộng với vốn tiếng Anh đủ để đi
chợ và bắt xe buýt của tôi phần nào cũng hiểu và biết chút ít tiểu
sử cá nhân của chú.
Sinh ra và lớn lên trên vùng núi Dharamsala miền Bắc Ấn Độ,
chú cũng trưởng thành như bao đứa trẻ Tây Tạng khác. Bố mẹ là
người Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ. Họ rất tốt bụng và mến khách,
đặc biệt họ có một niềm tin mãnh liệt đối với Phật giáo Tây Tạng,
đối với đức Dalai Lama. Thế nhưng, trong một lần đi dự lễ quán
đảnh trên tu viện về, không may cả 2 vợ chồng đã qua đời do sự
cố lở núi. Vậy là từ đó chú được đưa về ký túc xá sống và học tập
dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy hiệu trưởng và mọi người.
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Thường ngày chú chỉ gặp
chúng tôi sau giờ giải lao, bởi
công việc ngoài giờ của chú là
đem trà cho các tu sỹ (trong đó
có tôi). Thật ra tôi không biết
nhiều về tiếng Tây Tạng, chỉ
một vài câu chào hỏi cám ơn (vì
đang học mà), nhưng qua cảm
nhận tôi biết rằng chú đang có
sự thay đổi.
Năm nay chú khoảng 19, 20
tuổi gì đấy, tôi đoán thế (vì tôi
trông vóc dáng chú chắc bằng
tuổi đứa em gái út của tôi).
Bản tính lanh lẹ nhưng ít nói,
trầm lặng của chú làm cho tôi ít
nhiều quan tâm và suy nghĩ.
Thường thì vào mỗi buổi
chiều tôi có nhờ chú sang phòng
để giúp tôi học tiếng Tây Tạng,
thế nhưng hôm nay đã hơn 3h
mà chú vẫn chưa sang. Tôi
cũng không mấy làm lạ, chắc
hôm nay chú bận việc gì. Tôi
đoán thế.
Từ trên tầng 4 nhìn xuống
dưới sân, màu rêu xanh vẫn còn
ẩm ướt, cơn mưa núi rừng đã
tạo cho thảm thực vật ở quanh
khu ký túc xá thêm nhiều nét
đẹp kỳ ảo. Tôi đem chiếc ghế
nhựa mới mua hôm qua ra ngồi
cho đỡ phí cái giá 200 rupi,
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vừa ngồi vừa mơ mộng nhìn
lên những quả xoài chín mọng
căng mình đung đưa trong làn
gió chiều.
Đang thả hồn theo vọng
tưởng thì bỗng nhiên tôi ngửi
thấy mùi khét của khói bốc lên
từ phía dưới mặt đất, thì ra chú
ấy đang nhóm lửa đốt cái gì
ấy?! Dáng vẻ hớt hải của chú
làm tôi để ý và quan sát xem
chú đang làm gì. Trong góc nhỏ
gần phía bờ tường chú đang đốt
một quyển tập và hình như chú
đang... khóc... Do khoảng cách
quá xa tôi không rõ vì sao chú
đốt quyển tập ấy và không thể
nhìn trong quyển tập ấy viết
những gì.
Chú xé thật mạnh những
trang vở ghi đầy chữ và luôn
những trang còn trắng tinh, chú
đốt và trong tâm chú hình như
muốn cho ngọn lửa cháy thật
mau, thật lớn kèm theo đó là
hai dòng nước mắt lăn dài trên
gương mặt chú.
Chỉ vài phút trước thôi,
quyển vở vẫn còn nguyên
trạng, bìa đen giấy trắng tinh
khôi, vậy mà trong tích tắc nó
đã tan theo làn khói. Những
trang giấy kia chẳng biết có tội
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tình gì không mà người ta lại
trút hết bao hỷ nộ ái ố lên nó.
Để rồi khi không thích nữa thì
đem nó đốt đi hoặc là quăng nó
vào thùng rác. Không biết khi
làm như vậy họ nghĩ gì, còn tôi
đang hình dung là họ đang cố
vứt bỏ, cố đốt đi, xóa đi những
ký ức được ghi lại trong những
trang giấy ấy. Liệu đó có phải là
một giải pháp tốt nhất không?
Họ có thể quên được không,
trong khi ông chủ giữ kho (tàng
thức) vẫn còn lưu lại bản chính.
Nhưng thôi dù sao đó cũng là
một giải pháp hữu hiệu tức thời
mà thế gian thường làm.
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Vu vơ một chút thoáng qua,
mắt tôi vẫn đang chăm chú dõi
theo từng động tác của chú. Chú
đốt thật kỹ không bỏ sót một
trang nào kể cả những mảnh
vụn nhỏ nhất. Khi quyển vở đã
trở về với nguyên thủy sơ khai
của nó, thì cũng là lúc chú đứng
lên và quay vào. Vậy là một ký
ức, một tâm hồn cũ đã đi qua,
tôi ước gì mình cũng được như
trang giấy kia, chỉ qua một làn
gió, một ngọn lửa là có thể về
lại với bản thể của mình.
Tôi chạy xuống phòng chú,
cửa phòng không khóa, tôi bước
vào đột ngột phá tan không gian
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tĩnh mịch đến rợn người đang
trùm phủ lấy căn phòng. Tôi
ngồi xuống cạnh chú, hai bàn
tay tôi nắm thật chặt tay chú
như muốn cố ngăn dòng nước
mắt đang chảy xuống mỗi lúc
một nhiều. Tôi không biết làm
gì khác hơn là ngồi nhìn chú
khóc, hồi lâu tôi hỏi : “sao em
lại đốt nó đi và có chuyện gì mà
em khóc nhiều vậy?”. Chú tức
tưởi trả lời tôi trong tiếng nấc
nghẹn ngào: “dạ, bà ngoại em
vừa mất!”.
Tôi cũng muốn bật khóc,
nhưng cố kìm lại, tôi hỏi tiếp:
“ngoại em mất nhưng tại sao
em đốt quyển vở đó đi, nó có
tội gì đâu?”. Chú trả lời tôi: “đó
là quyển tập của em, em đã cố
gắng học thật tốt để có nhiều
điểm 10 đem về cho ngoại”. Tôi
chợt hiểu và chú nói tiếp: “ngoại
em năm nay yếu lắm, em cũng
không thể về thăm ngoại, mặc
dù thầy hiệu trưởng cho phép
em về nhưng em muốn để dành
thời gian học thật tốt, thật nhiều
điểm tốt, dành cho ngoại niềm
vui bất ngờ và cầu mong cho bà
mau khỏe lại, vậy mà...”.
Chú nói đến đây và òa khóc
lớn hơn nữa, tôi cũng không
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thể làm gì hơn vì hai dòng nước
mắt đã chảy ra lúc nào không
biết. Tôi cũng khóc một phần
vì trân trọng tình cảm của chú,
một phần vì nghĩ đến bản thân
mình. Đã hơn một năm qua lang
thang trên xứ Ấn Độ này, tôi đã
làm gì có ích cho mọi người,
trong khi chuyến du hành của
tôi vẫn không có ngày mai, và
mẹ tôi… người phụ nữ tảo tần
hôm sớm đang trong cơn bệnh
nặng, ngày ngày vẫn dõi mắt
trông theo từng bước tôi đi.
Chú thật có hiếu vì còn có
những điểm 10 dâng cho ngoại
mặc dù bà không còn, nhưng
tôi nghĩ trong sâu thẳm của
trái tim chú, trong hơi thở và
cả những giọt nước mắt của
chú đã có hình bóng của bà.
Còn tôi, từ khi xa gia đình đến
nay, vì nhiều lý do mà tôi chưa
hề thăm mẹ một lần, chắc mẹ
không trách tôi đâu, vì mẹ luôn
hiểu tôi hơn ai hết, nhưng điều
mà tôi muốn nói với mẹ tôi là:
“mẹ ơi con sẽ trở về, xin mẹ tha
lỗi cho con là một đứa con bất
hiếu!”.■
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nhìn lại
thân mình

N

hìn lại thân thể của mình
mỗi ngày là một trong
những phương pháp thực tập
rất căn bản của thiền học. Tiếp
xúc với thân thể của ta bằng
con mắt thiền quán, ta thấy sự
có mặt của thân thể đối với ta
là sự có mặt của một thực tại
mầu nhiệm.
Mầu nhiệm, vì nó không hề
hiện hữu trong đơn thuần, mà
nó hiện hữu trong sự hòa điệu,
hỗ dụng và thống nhất. Nó
không phải chỉ hiện hữu ở đây
mà còn hiện hữu ở chỗ khác và
thống nhất với nhau trong quan
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● thích thái hòa

hệ tương cảm duyên khởi. Nó
không phải hiện hữu chỉ bây
giờ, mà còn liên hệ đến những
hiện hữu trước đó và sau đó,
trong quan hệ tương tác của
nhân quả thống nhất.
Biết hòa điệu với cuộc sống
đã là một sự mầu nhiệm, huống
gì thân thể của ta không phải
chỉ biết hòa điệu ở nơi mặt ý
thức và dừng lại ở đó, mà luôn
luôn hòa điệu ở trong bản chất.
Mầu nhiệm không phải là ý
thức hòa điệu mà vì hòa điệu
ngay nơi bản chất hay tánh thể.
Chính tánh thể của thân thể là
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sự hòa điệu. Chính hòa điệu là
sự mầu nhiệm ở nơi thân thể
của chúng ta.
Nơi thân thể của ta, bốn yếu
tố tạo nên thân thể vật lý, gồm
rắn, lỏng, nhiệt và khí đã trộn
quyện vào nhau, đến nỗi ta
không tìm đâu ra lằn mức của
chúng. Bốn yếu tố ấy, không
có sự hòa điệu tuyệt đối, thì ta
không bao giờ có hình hài nầy
và ta không bao giờ hiện hữu.
Vì vậy, hòa điệu là nhiệm thể
của hình hài.
Biết tiếp nhận những điều
kiện từ cuộc sống để hình thành
cho cái riêng mình, đó là cái
biết của kẻ ngu hèn. Cái biết ấy,
không cần phải trải qua bất cứ
trường lớp huấn luyện và đào
tạo nào.
Biết tiếp nhận những cái
hay, cái đẹp từ cuộc sống để tạo
nên cái hay, cái đẹp cho chính
mình và biết đem cái hay, cái
đẹp mà chính mình đã tạo ra
được để hiến tặng cho mọi
người, hay cuộc sống, đó là cái
biết của người trưởng thành
hay là cái biết của người có học
từ các trường lớp hay chính bản
thân đã từng tôi luyện và lịch
nghiệm.
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Nhưng, biết tiếp nhận và hỗ
dụng tự nhiên cho nhau là cái
biết của tự tánh hay là cái biết
tự thân của thân thể. Chính cái
biết ấy là cái biết mầu nhiệm.
Không mầu nhiệm sao được,
khi ta đưa vào thân thể những
thực phẩm, nhưng sau một thời
gian, những thực phẩm ấy được
tiêu hóa, để nó không còn là nó
nữa, nó là gluco, protid, lipid,
amind, Fe, máu,… cái tinh thì
nuôi cơ thể, cái thô thì thải ra
ngoài, không có bất cứ một
máy cơ học nào mà tinh vi và
mầu nhiệm đến thế!
Thân thể của ta biết hỗ dụng
cho nhau để cùng nhau hoạt
động, cùng nhau tiếp nhận,
cùng nhau tiêu hóa, cùng nhau
gạn lọc, sáng tạo và chuyển hóa
mà không lạm dụng chức năng
của nhau. Vì sao? Vì chúng chỉ
hỗ dụng mà vô cầu.
Do biết hỗ dụng mà vô cầu,
nên chúng không lạm dụng
nhau. Các bộ phận trong cơ thể
của ta, chúng tồn tại, hoạt động
có phân quyền và đồng bộ, và
sống thống nhất với nhau trong
hòa bình.
Sự thống nhất của thân thể
như vậy là một sự thống nhất
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mầu nhiệm. Nó mầu nhiệm, vì
nó không phải là sự thống nhất
của ý thức hay ý chí.
Sự thống nhất của ý thức hay
ý chí là sự thống nhất có giới
hạn. Vì ý thức chỉ hoạt động
khi ta ý thức và ý thức không
thể hoạt động khi ta không ý
thức, nghĩa là khi ta ngủ. Và ý
thức không phải lúc nào cũng ý
thức, vì có nhiều khi ta đi, đứng,
nằm, ngồi, ăn uống, nói cười,
làm việc không có ý thức.
Ý thức là ý thức đối với một
cái gì và nếu không có cái gì,
thì ý thức không thể biểu hiện
để có mặt. Vì vậy, tự thân của ý
thức là giới hạn. Nên, những gì
do ý thức đem lại cũng bị giới
hạn như chính nó.

80

TẬP SAN PHÁP LUÂN

Do đó, trong đời sống, ý thức
đem lại sự hòa điệu, thống nhất
cho ta thì rất ít, nhưng nó đem
lại sự phân biệt, kỳ thị, chia rẽ,
chiến tranh, bất an và sợ hãi
cho ta rất nhiều. Vì sao? Vì tự
thân của nó là ý thức. Ý thức có
mặt ở đâu, thì ở đó có sự phân
hai. Vì sao? Vì bản thân của ý
thức là phân biệt. Phân biệt thì
bất cứ lúc nào và ở đâu cũng
cần có chủ thể và đối tượng.
Vì vậy, sự thống nhất của
thân thể không phải là sự thống
nhất của ý thức mà sự thống
nhất tự bản chất hay từ tánh
thể của chính nó. Sự thống nhất
như vậy là sự thống nhất mầu
nhiệm của thân thể.
Thân thể không phải chỉ

SỐNG ĐẠO

thống nhất với đồng loại mà
còn thống nhất với phi loại.
Thống nhất đồng loại, nghĩa là
thân thể cùng liên kết, hỗ dụng
và thống nhất với nhau trong
những cấu trúc sinh học vật
lý. Thống nhất phi loại, nghĩa
là trong quá trình tiếp xúc với
những phi loại, tự thân của thân
thể chế tác ra những phi loại
tương ứng, để cộng thông với
những phi loại ấy và cùng với
những phi loại ấy, tạo ra những
tương tác thống nhất trong mâu
thuẫn và mâu thuẫn trong thống
nhất.
Không có mâu thuẫn sẽ
không có thống nhất. Không
có bất cứ sự mâu thuẫn nào
xảy ra đơn thuần mà mọi mâu
thuẫn đều xảy ra từ thống nhất.
Mâu thuẫn đơn thuần là mâu
thuẫn hư huyễn. Mâu thuẫn ấy
như lông rùa, sừng thỏ. Nhưng
mâu thuẫn ở trong thống nhất
là những mâu thuẫn có thực và
có tác dụng hiện thực đối với
sự có mặt của thân thể và cuộc
sống. Nên, mâu thuẫn mà thống
nhất. Thống nhất như vậy là sự
thống nhất mầu nhiệm của thân
thể. Thống nhất ấy không phải
là những thống nhất ráp nối của
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những hiện tượng do ý thức hay
ý chí trình diễn mà thống nhất
từ bản chất hay từ tính thể của
chính nó.
Không những thân thể của
ta thống nhất một cách mầu
nhiệm với những bộ phận của
chính nó mà nó còn thống nhất
với những yếu tố tâm lý, như
cảm giác, tri giác, tâm hành và
nhận thức.
Khi tâm ta vui, ta thấy thân
ta nhẹ nhàng, thanh thoát, mặt
mày tươi nhuận, làn da bóng
láng; khi tâm ta buồn, ta thấy
thân ta nặng nề, ủ dượi, mặt
mày hốc hác, bơ phờ, làn da xù
xám. Như vậy, ta thấy rằng, thân
thể và tâm hồn không phải chỉ
gắn bó với nhau mà còn thống
nhất với nhau rất mực tự nhiên.
Tự nhiên đến nỗi ta không thể
nào biết được đâu là lằn mức
của chúng.
Ta nhìn thân thể của ta qua
những tri giác, tâm hành và
nhận thức cũng đều như vậy.
Nên, sự thống nhất của thân và
tâm là một sự thống nhất mầu
nhiệm. Mầu nhiệm, vì chúng
thống nhất với nhau từ bản thể.
Bản thể thống nhất của
chúng là không. Thân không
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có bất cứ một cái ta nào cho
chính nó và tâm cũng không có
bất cứ một cái ta nào cho chính
nó. Chính không có cái ta ấy,
là bản thể thống nhất của thân
và tâm, và là cốt lỗi cho mọi sự
hòa điệu.
Do đó, vô thể hay tánhkhông là thực thể thống nhất
mầu nhiệm của thân và tâm.
Bản thể của thân và tâm là tánhkhông. Nhưng, tánh-không,
không những có tác dụng làm
cho các yếu tố của thân hoạt
động hòa điệu và thống nhất
với nhau mà còn làm cho mọi
hoạt động của thân và tâm đều
hòa điệu trong nhất thể.
Thân và tâm của ta vốn là
hòa điệu trong nhất thể. Đời
sống hòa bình và an lạc của ta
và của mọi người cũng đã có
nghiễm nhiên từ đó và nghiễm
nhiên siêu việt ngay đó. Nghiễm
nhiên từ đó, vì từ đó không có
bất cứ một sự dự phần nào của
tạo tác. Và nghiễm nhiên ngay
đó, vì ngay đó không còn bị chi
phối bởi bất cứ quy luật nào
của biến hoại, sinh diệt.
Ngay đó mà ta không sống
cùng và sống với, nên mọi giá
trị vĩnh cửu của đời sống đã bị
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ta đánh mất, như gã say quên
mất hạt minh châu trong chéo
áo, như cùng tử lạc mất quê
hương và như chàng lãng trí
cầm đồng tiền vàng trong tay
tưởng mất, lại loáy hoáy kiếm
tìm. Ý thức phân hai, đã đẩy
ta đi tìm kiếm đối tượng. Đối
tượng ngửa nghiêng, khiến cho
ta cũng nghiêng ngửa, lận đận
và ngác ngơ giữa những cuộc
đuổi tìm.
Với những người đi đầu lộn
ngược, họ đi tìm kiếm hạnh
phúc, thì hạnh phúc chỉ là cái
bóng cho họ khát thèm mà khổ
đau đã hiện nguyên hình ngay
nơi những hành động khát thèm
của chính họ.
Ôi, làm sao ta có thể có an
lạc và hạnh phúc, khi ta đi tìm
cầu hạnh phúc với cái đầu sinh
ra lộn ngược!
Vậy, ta phải nhìn thân thể
của ta mỗi ngày trong con mắt
thiền quán, để thấy rất rõ những
gì mầu nhiệm trong thể tính
chân như tuyệt hảo của nó. Và
đừng bao giờ thúc đẩy nó đi tìm
kiếm hạnh phúc, an lạc trong ý
thức phân đôi hay bằng cái đầu
lộn ngược!■
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MÙ TỎA
DHARAMSALA

● Nguyên Hiệp

D

haramsala cách Delhi 514 km đường bộ, một chặng đường
không phải quá xa, nhưng nói theo kiểu “đổ thừa” là vì chưa
có duyên, nên sau hai năm sống ở Ấn Độ tôi mới có dịp lên đó.
Từ Delhi, ta có thể lên Dharamsala bằng ba phương tiện khác
nhau: máy bay, tàu lửa và xe khách. Nhưng trong ba phương tiện
này, việc đi lại bằng xe khách là phổ biến nhất, vì nó rẻ, lại đến
tận nơi. Đi máy bay hẳn nhiên là nhanh, nhưng đắt đỏ hơn, mà
mỗi tuần chỉ bay ba chuyến và luôn bị hoãn vì không đủ khách.
Đi bằng tàu lửa thì có phần đỡ mệt, nhưng nhà gha cách chỗ đến
90 km, vì vậy lại gây bất tiện khi phải dùng đến phương tiện di
chuyển thứ hai là taxi hay xe buýt. Rốt cuộc, đi bằng xe khách
vẫn là phương tiện thuận tiện nhất, dù hơi mệt nhưng vẫn là sự lựa
chọn của nhiều người.
Chúng tôi đi Dharamsala vào một ngày đầu tháng 9, khi thời
tiết ở Delhi đã bớt nóng. Thường thì người ta vẫn thường tìm đến
Dharamsala vào mùa hè để tránh nắng hơn là vào độ này. Từ tháng
7 đến tháng 9 ở Dharamsala trời thường mưa, mà nhìn chung thì
chẳng mấy ai thích đi chiêm bái hay du lịch vào mùa mưa cả. Từ
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cuối tháng 9 nhiệt độ giảm dần,
đến tháng 12 và tháng giêng thì
xuống rất thấp, đến mức có tuyết
rơi. Mùa xuân ở đây nghe nói là
thời điểm lý tưởng nhất trong
năm. Nghe nói chứ thú thực tôi
cũng không rõ nó lý tưởng thế
nào. Mà mùa xuân thì hình như
ở đâu cũng là mùa đẹp nhất.
Nói vậy chứ cũng không chắc
lắm. Nhưng, dù đi Dharamsala
vào thời điểm nào trong năm đi
nữa cũng đều có cái thú của nó.
Nghỉ mát, xem hoa rừng nở,
ngắm lá đổi màu, nhìn tuyết rơi
hay coi mưa núi, tất cả đều lý
thú, phải không? Đó là nói đến
những người lên đây với mục
đích du lịch thông thường, còn
để chiêm bái, nghiên cứu Phật
pháp hay tu thiền thì mùa nào
cũng tốt cả.
Dharamsala là một thành
phố thuộc tiểu bang Himachal
Pradesh, nằm dựa vào rặng
Dhauladhar thuộc Hy-mãlạp sơn, và phía dưới là thung
lũng Kangra mờ mờ sương
khói. Dharamsala chia làm hai
khu vực: Kotwali Bazar cùng
những vùng lân cận ở mạn
thung lũng với độ cao trung
bình 1250 mét và được gọi là
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Hạ Dharamsala; khu vực thứ
hai là thành phố Mcleod Gunj
và những vùng phụ cận với độ
cao gần 1800 mét, được gọi là
Thượng Dharamsala. Trong
khi Hạ Dharamsala cư dân hầu
hết là người Ấn thì Thượng
Dharamsala, tức thành phố
chính Mcleod Gunj, hầu hết
dân chúng là người lưu vong
Tây Tạng.
Dharamsala được thủ tướng
đầu tiên của Ấn là Jawaharlal
Nehru tặng cho đức Dalai Lama
vào năm 1960 và nó đã trở thành
nơi đóng trụ sở của chính phủ
lưu vong Tây Tạng từ đó đến
nay, và cũng được biết đến dưới
một cái tên khác là Tiểu Lhasa
(Little Lhasa). Hiện có khoảng
tám ngàn người Tây Tạng lưu
vong sinh sống ở đây.
Trước khi những người Tây
Tạng đến, Dharamsala là một
vùng đất hẻo lánh, ít người biết
đến. Và cũng ít người biết rằng
tại vùng đất này đã có thời Phật
giáo hiện diện, mà ngài Huyền
Trang trong ký sự của mình
nói rằng có đến 50 tự viện và
hai ngàn tăng sĩ. Nhưng sau đó
khoảng chừng một thế kỷ, Phật
giáo đã suy tàn tại nơi này khi
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Bà-la-môn giáo phát triển mạnh
mẽ trở lại. Rồi vùng đất này đã
vùi lấp lịch sử của nó trong
suốt nhiều thế kỷ mãi cho đến
thế kỷ 19 khi người Anh cai trị
Ấn Độ và đặt địa điểm quân sự
nơi đây. Tuy vậy, Dharamsala
thực sự được biết đến và thu
hút nhiều du khách phải từ sau
khi đức Dalai Lama đến và cư
ngụ.
Dharamsala chỉ là một
thành phố nhỏ, với những phố
xá men theo triền núi, có chút
gì đó chơi vơi. Sau mùa mưa,
đường sá bị xuống cấp nhiều.
Những con đường vốn đã nhỏ,
nay nhiều nơi bị sụt lở, khiến
cho việc di chuyển bằng xe hơi
đôi lúc khó khăn. Nhưng những
tài xe ở đây họ đã quen với địa
hình, nên có những đoạn đường
mình thấy nguy hiểm và tưởng
không qua được thì họ lại vượt
qua rất bình thường.
Nhưng ở Dharamsala, di
chuyển bằng xe có lẽ sẽ không
thích bằng đi bộ, dù có hơi mệt
một chút nhưng như vậy lại phù
hợp ở vùng đất này, bởi thành
phố không có gì lớn, đường
sá nhỏ men theo triền núi với
những đồi thông lâu năm và
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những khu rừng mờ ảo trong
mây núi.
Ở những con phố chính, ta
có thể nhìn thấy nhiều quầy
quán của người Tây Tạng, bán
đủ các mặt hàng từ truyền thống
đến… hiện đại. Dạo quanh
những con phố này, dù không
mua sắm gì, chỉ xem những
người Tây Tạng vừa bán hàng
vừa lần chuỗi trì chú cũng thấy
hay hay. Tôi không biết với
những người Tây Tạng này, thì
việc trì chú và bán hàng công
việc nào là quan trọng hơn. Tôi
có ghé vào một hiệu sách bán
sách Phật học. Người bán sách
là một người trung niên. Ông ta
chỉ gật đầu chào một cái, rồi cứ
mải miết trì chú, không quan
tâm lắm việc có khách vào cửa
hiệu của mình. Người Tây Tạng
có niềm tin sâu sắc vào sự tái
sinh, và cuộc sống này đối với
họ cũng chỉ là một sự sửa soạn
cho đời sống kế tiếp.
Nếu nghĩ lên Dharamsala nhằm vui chơi giải trí thì
chắc không hợp lắm, vì ở đây
không có những điểm du lịch
hiện đại, sang trọng hay tráng
lệ, cũng chẳng có thành quách
đền đài miếu mạo cổ kính gì.
TẬP SAN PHÁP LUÂN 85

☸ TẢN VĂN

Dharamsala là một địa điểm
thích hợp để tu tập và nghiên
cứu. Thời tiết và khung cảnh
thiên nhiên tĩnh lặng nơi đây
sẽ giúp nhiều cho điều đó. Ở
đây có những trung tâm nghiên
cứu Phật học và tu thiền, cũng
có cả trung tâm dạy Yoga. Ta
cũng có thể biết thêm sinh hoạt
của giới tăng sĩ Tây Tạng, một
vài phong tục tập quán của
họ, và xem những người Tây
Tạng lưu vong họ sống ra sao
ở nơi đây. Còn những người
nào muốn biết phương pháp
tranh luận theo truyền thống
Phật giáo Tây Tạng cũng có thể
đến đây tìm hiểu, tại các chùa
Namgyal và Tsuglag Khang
vào buổi tối. Tu viện Tsuglang
Khang nằm đối diện nơi ở của
ngài Dalai Lama. Dù thích hay
không thích tranh luận, xem
phương pháp họ thực tập tranh
luận nhằm mục đích “phá tà
hiển chánh” hay “làm sáng tỏ
giáo nghĩa” cũng là điều cho ta
ngẫm nghĩ, nếu muốn nghĩ.
Ở Dharamsala, nếu muốn
biết văn hóa ẩm thực của người
Tây Tạng thế nào, thì nên ghé
vào những quán ăn của họ. Văn
hóa ẩm thực của người Tây
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Tạng thực ra không có gì phong
phú. Món ăn truyền thống và
được giới thiệu nhiều là thukpa
- một loại mì nước, và momo
- một dạng bánh bao nhỏ dẹp.
Và cũng nên biết rằng, hai món
ăn phổ biến này đều có cả mặn
lẫn chay. Tất nhiên là ngoài
hai món này còn có những thứ
khác nữa. Nhưng nói chung là
ăn để cho biết, còn để trừ bữa
trong một thời gian dài thì đối
với người Việt, phải thật sự cố
gắng mới được.
Và còn nếu ưa thích leo núi,
thưởng thức sự hùng vĩ của núi
rừng và xem sự biến đổi đột
ngột lạ thường của thời tiết thì
ta có thể trèo lên núi Triund.
Triund cách Mcleod 9 km, một
trong những ngọn núi cao nằm
sau rặng Dhauladhar. Lên đây ta
có thể chứng kiến sự kỳ ảo của
thiên nhiên. Và ai đã đọc bài
kệ trong kinh Kim Cang “nhất
thiết hữu vi pháp, như mộng
huyễn bào ảnh, như lộ diệc như
điển, ưng tác như thị quán”
mà chưa có dịp “quán” thì đây
là nơi chốn thích hợp nhất để
quán, để thấy được sự biến đổi
nhanh chóng và không thật của
các pháp hữu vi! Trên Triund
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cũng có nhà trọ cho những ai muốn nghỉ lại đêm để thưởng thức
hơi lạnh của núi rừng và ngắm trăng. Lãng mạn quá chăng?!
Tôi quay lại Delhi sau năm ngày ở Dharamsala. Chủ nhà gặp
tôi, hỏi ở Dharamsala có gì đặc biệt không. Tôi cười, nói có nhiều
thứ nhưng vẫn không kể với ông những điều cụ thể, mà thú thực
tôi khó có thể nói được cụ thể những gì mình nghĩ là đặc biệt.
Mấy ngày sau khi trở về, câu nói của vị sư Tây Tạng - người đưa
chúng tôi lên núi - vẫn còn khiến tôi thấy xốn xang, “Ba mẹ tôi
đã mất. Tôi còn lại ba người anh em bên đó. Thỉnh thoảng thấy
nhớ quê, nhất là khi hay tin người dân của mình bị đàn áp”. Sư đã
trả lời như vậy khi có người trong đoàn hỏi, “sư có nhớ Tây Tạng
không?” Nhà sư này đã trốn đến Dharamsala sau khi bị Trung
Quốc cầm tù một thời gian ở trên quê hương của mình. Số phận
những con người, của một nền văn hóa, của một dân tộc, nhiều
khi chỉ là quân bài trong tay các ông lớn.
Dharamsala có gì đặc biệt? Nhiều lắm. Nhất là sương mù.
Nhưng không phải lên đây để thấy sương mù rồi trở về hối hận
làm thơ kiểu như Đỗ Phủ (cũng có tài liệu nói Tô Đông Pha) khi
viếng Lô sơn:
Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt vị
Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều.
Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang
Khi chưa đến đó hận muôn vàn
Đến rồi về lại không gì lạ
Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang.
(HT. Mật Thể dịch)
Dharamsala không chỉ là mù sương. Ẩn khuất trong sương mù
đó có nhiều điều khá lý thú. Đến khắc biết!■
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Hỏi: Tôi có một người bạn chơi với nhau từ hồi cấp II,
nhưng bạn ấy đã qua đời cách đây hai tháng do bị chết
đuối. Không biết là linh hồn bạn ấy hiện giờ đang ở đâu?
Mẹ bạn ấy đi xem bói, mấy bà lên đồng bảo là bạn ấy vẫn
còn ở dưới hồ và bảo phải gởi giấy tiền vàng bạc xuống
cho bạn ấy. Có nên tin và làm theo lời họ hay không? Theo
tôi thấy thì có một số vấn đề họ nói cũng đúng, chẳng hạn
như tôi bị đau đầu lâu ngày chữa trị không bớt, đi xem bói
thì người ta bảo có người âm theo, cần phải cúng nhà lầu,
xe hơi bằng giấy thì mới lành bệnh. Quả thật sau khi cúng
xong thì chứng đau đầu của tôi giảm đi nhiều. Tôi bây giờ
đang hoang mang là không biết có nên tin những ông đồng
bà cốt hay không? Mong BBT Pháp Luân vui lòng giải đáp
giùm những nghi vấn của tôi.
Đáp: Thưa bạn, bạn hỏi chúng tôi là hiện giờ linh hồn người
bạn của bạn đang ở đâu, vấn đề này thì chúng tôi không thể nào
biết được. Với con mắt bình thường của chúng ta thì không thể
nào biết được điều này. Chỉ những bậc thánh nhân, những người
có khả năng đặc biệt, thấu suốt được dòng sinh mệnh trong ba đời,
quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng sanh mới có thể biết được
điều này mà thôi. Những người như thế thì thật là hiếm hoi. Theo
luật nhân quả và nghiệp báo thì sinh mạng của mỗi người chịu sự
ảnh hưởng, tác động của những nghiệp nhân do chính người đó
tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Nghiệp tức là những
hành động, những lời nói có chủ tâm, có sự chi phối của ý thức
do chính con người tạo ra và một khi đã diễn ra rồi thì chúng kết
thành một nguồn sức mạnh vô hình chi phối trở lại người đó. Và
dòng sinh mệnh của chúng sinh không phải chỉ có giới hạn trong
đời sống hiện tại mà là một chuỗi những kiếp sống vô cùng vô
tận, và giữa những kiếp sống ấy có một sự liên hệ mật thiết với
nhau, đó chính là nghiệp thức. Khi thân thể vật lý của con người
88

TẬP SAN PHÁP LUÂN

HỎI ĐÁP

☸

chết đi thì thần thức của họ chuyển qua một hình thức khác gọi là
thân trung ấm, và thân trung ấm này sẽ tùy theo nghiệp lực mà đi
đầu thai. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của thân trung ấm thì không
cố định, cũng tùy theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, có khi là
một ngày, một tuần, một tháng, một năm… hay là hàng trăm năm.
Và chỉ trong giai đoạn của thân trung ấm thì người đó mới có sự
liên hệ với những người còn sống qua tâm thức. Còn khi đã đầu
thai qua một đời sống khác thì sự liên hệ này rất ít, chỉ có trong
những trường hợp đặc biệt mà thôi. Trong giai đoạn tồn tại với
thân trung ấm thì con người không còn mang thân thể vật lý như
một con người nữa mà là một dạng của thần thức, nói một cách
nôm na là linh hồn. Linh hồn ấy ăn những gì và mặc những gì?
Dùng hết sức tưởng tượng của mình chúng tôi cũng không thể
nào hình dung ra được, nhưng biết chắc một điều là không như
lối sống của người thường chúng ta. Cứ xét ngay trong thế giới
của chúng ta, nếu chúng ta đi từ một xứ nóng đến một xứ lạnh
thì những áo quần xứ nóng mà chúng ta mang theo đã không thể
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phù hợp, tiền tệ của một quốc
gia này đem sang một quốc gia
khác đã là khó lưu hành rồi,
huống gì là từ cõi dương sang
cõi âm, làm sao mà giống nhau
được. Vả lại, khi chúng ta cúng
đồ mã cho người đã khuất,
chúng ta đốt nó đi, chỉ còn lại
một đống tro tàn thì còn dùng
vào đâu được nữa. Theo chúng
tôi thấy, việc đốt vàng mã chỉ có
một ý nghĩa duy nhất đó là thể
hiện tấm lòng của người sống
đối với người đã mất, và nhờ
đó mà người sống được an ủi
phần nào và nếu người đã khuất
đang còn là thân trung ấm thì
có thể cảm nhận được tấm lòng
của người dâng cúng, nhờ vậy
mà bớt lạc lõng, bơ vơ. Đã gọi
là thể hiện tấm lòng thì thiếu gì
cách, sao lại phải đốt vàng mã?
Người sống có thể vì người đã
mất mà làm các việc thiện rồi
hồi hướng phước đức ấy cho
họ. Thay vì đem tiềm mua giấy
áo, vàng mã, thì dùng tiền ấy để
mua áo quần, thực phẩm bố thí
cho những người nghèo khổ,
thiếu thốn, những người hoạn
nạn, ốm đau không nơi nương
tựa và hồi hướng phước đức
cho người quá cố, như thế thì
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có nhiều lợi ích thiết thực hơn,
cả người còn, kẻ mất đều được
lợi lạc.
Ở đây chúng tôi chỉ không
tán thành việc đốt vàng mã, còn
việc cúng giỗ thì lại khác. Đấy
là một việc mà người thân của
những người quá cố nên làm.
Tại sao vậy? Tại vì cúng giỗ
người đã khuất, ngoài việc thể
hiện tấm lòng của người sống
đối với người đã mất, nó còn có
ý nghĩa khác nữa, đó là dịp để
mọi người sum họp bên nhau,
hồi tưởng lại những kỷ niệm đối
với người quá cố và còn là một
hình thức để giáo dục thế hệ trẻ
về tình cảm gia đình, về hiếu
nghĩa, về đạo lý uống nước nhớ
nguồn. Tuy nhiên việc cúng
giỗ cũng nên biết chừng mực,
hợp với lễ nghĩa, và đừng quá
phung phí.
Vấn đề thứ hai trong câu hỏi
của bạn là bạn cảm thấy lời nói
của thầy bói, của ông đồng bà
cốt cũng có những linh nghiệm,
như trường hợp căn bệnh đau
đầu của bạn. Thưa bạn, đứng về
phương diện khoa học mà phán
xét thì bệnh tình của con người
thường xuất phát từ hai nguyên
nhân chung, đó là yếu tố sinh
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lý và yếu tố tâm lý. Có những rối loạn sinh lý dẫn đến bệnh tật,
có những bất ổn về tâm lý cũng dẫn đến bệnh tật, và đôi khi là
sự kết hợp của những rối loạn sinh lý và tâm lý mà gây nên bệnh
tật. Trong trường hợp của bạn thì chúng tôi nhận thấy căn bệnh
đau đầu của bạn có thể thiên về nguyên nhân tâm lý nhiều hơn.
Hay nói cách khác là từ tâm bệnh dẫn đến bệnh đau đầu. Ở đây
chúng tôi không biết rõ
về bạn, không biết bạn
đã làm những gì trong
quá khứ. Căn cứ vào
vấn đề bạn đưa ra chúng
tôi đoán rằng giữa bạn
và người âm mà đã bám
theo bạn (theo như lời
thầy bói) hình như là
đã từng có mối quan hệ
với nhau, có ân oán gì
đó với nhau. Có lẽ là
bạn mang nặng nợ ân
tình gì với người ấy khi
người ấy còn sống và
bạn chưa có cơ hội đền
trả nên khi người ấy mất
đi lòng bạn mang nặng
nỗi dày vò, ân hận mãi
không nguôi. Chính sự ân hận, dày vò này nó ám ảnh lấy bạn, làm
cho bạn khổ tâm và lâu ngày đã trở thành chứng đau đầu. Mặc
dù đã chữa trị nhưng vẫn không thuyên giảm vì tâm của bạn vẫn
nặng lòng ân hận, khổ sầu nên khi uống thuốc vào, thuốc chỉ có
thể ức chế cơn đau sinh lý trong giây lát mà thôi, khi thuốc hết
khả năng hoạt dụng thì đau vẫn hoàn đau. Còn tại sao khi nghe
lời thầy bói, cúng quảy và đốt nhà lầu xe hơi thì cơn bệnh thuyên
giảm? Tại vì khi làm như vậy lòng bạn cảm thấy an ủi được phần
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nào, vì bạn nghĩ là bạn đã bù
đắp được phần nào cho người
đó, nên nhờ vậy mà lương tâm
bạn bớt dày vò, ân hận, chính
yếu tố tâm lý này đã làm cho
sự đau đầu thuyên giảm chứ sự
thật không phải là nhờ đốt xe
hơi, nhà lầu mà người bám theo
bạn buông tha cho bạn đâu. Có
lẽ là vị thầy bói của bạn đã đoán
biết được nguyên nhân về căn
bệnh của bạn thông qua sự đàm
thoại với bạn nên mới khuyên
bạn cúng nhà lầu, xe hơi (chứ
không chỉ là giấy tiền, vàng bạc
bình thường như trường hợp
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người mẹ của bạn). Nhà lầu xe
hơi bằng giấy ở đây chẳng qua
chỉ là một phương tiện mà vị
thầy bói đưa ra để bạn bày tỏ
tấm lòng của bạn đối với người
đã khuất mà thôi. Nếu là để thể
hiện tấm lòng đối với người đã
khuất để lương tâm bớt cắn rứt
thì lẽ tất nhiên là bạn cần làm
điều gì đó, nhưng theo chúng
tôi thì đốt đồ mã đâu phải là
biện pháp hay. Bạn có thể bố
thí, cúng dường, tụng kinh cầu
nguyện, và làm các việc phước
thiện rồi hồi hướng phước lành
ấy cho người quá vãng. Nếu
quả thật bạn bị người âm ám hại
làm cho bạn bị đau đầu, rồi nhờ
cúng nhà lầu, xe hơi và người
âm ấy nhận được nhà lầu xe
hơi nên buông tha cho bạn, lý
luận theo cách này thì thật chưa
thuyết phục lắm. Như trên đã
đề cập, sau khi thân hoại mạng
chung thì người chết sẽ tồn tại
dưới dạng thân trung ấm, và chỉ
trong giai đoạn này mới có sự
liên hệ và có thể gây ảnh hưởng
đến người còn sống mà thôi.
Một khi đã đầu thai rồi thì hầu
hết là không còn có khả năng để
duy trì mối liên hệ, ảnh hưởng
được nữa, có chăng là chỉ trong
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những trường hợp đặc biệt mà
thôi. Chẳng hạn một thân trung
ấm đã đầu thai vào một thai nhi
nằm trong bụng mẹ, thì thai nhi
đó làm sao có khả năng để duy
trì mối tương quan với những
người thân thuộc kiếp trước của
nó được. Nếu đã đầu thai làm
người hay làm một loài nào đó
thì việc cúng đồ mã phỏng có
ích gì. Còn nếu đang trong giai
đoạn thân trung ấm thì cũng
đâu có thể sử dụng nhà lầu, xe
hơi được. Đã không sử dụng
được thì họ đòi xe hơi, nhà lầu
bằng giấy mà làm gì?
Bây giờ chúng tôi xin bàn đến
vấn đề là có nên hay không nên
tin ông đồng bà cốt? Bạn thân
mến, nếu lời nói của một đứa
bé ăn xin mà có giá trị, có thể
giúp ích cho chúng ta thì lời nói
đó cũng đáng theo. Nếu những
người có chức tước, có địa vị
mà bảo chúng ta làm những
việc có nguy cơ hại mình, khổ
người thì cũng không đáng làm
theo. Chính đức Phật đã dạy là
ngay những lời do đức Phật nói
ra cũng đừng vội tin. Hãy dùng
lý trí để suy luận, dùng kinh
nghiệm trong cuộc sống để xét
đoán, và chỉ tin theo những gì
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thực sự hợp đạo lý, lễ nghĩa,
và có thể đem lại niềm an vui,
hạnh phúc cho mình và người.
Những gì mà trái đạo lý, phản
lễ nghĩa, có nguy cơ gây hại
cho chính mình và làm khổ đau
người khác thì không nên tin
theo. Hãy tự tin ở chính mình,
cuộc sống của chúng ta là do
chính chúng ta quyết định.
Làm lành thì được hưởng quả
lành, làm việc bất thiện thì dù
có nghe theo lời thầy bói, mời
ông đồng bà cốt cúng ngày
cúng đêm, đốt đến hàng chục
tá đồ vàng mã thì cũng không
thể nào tránh khỏi nghiệp quả
bất thiện do chính mình đã tạo
ra. Chúng tôi hy vọng là bạn sẽ
đủ sáng suốt để chọn cho mình
một lối sống lành mạnh và đủ
tỉnh táo để quyết định những
gì đáng tin theo và những gì
không đáng tin theo, đừng quá
tin tưởng một cách mù quáng,
thiếu suy nghĩ. Thân chúc bạn
sớm lành bệnh và có một cuộc
sống an lành.■
Thích Quảng Trí
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PHẬT GIÁO NAM HÀN

ngưng biểu tình phản đối sự kỳ thị tôn giáo
● Nguyên Lộc tổng hợp

Theo nhật báo Chosun, trong một hội nghị Phật giáo toàn quốc để
tìm giải pháp cho sự xung đột giữa Phật giáo và chính quyền vào
ngày 27 tháng 9, lãnh đạo của các tông phái Phật giáo Nam Hàn
đồng thuận chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Lee Myung-bak
và ngưng những cuộc biểu tình chống lại những hành động khinh
thị Phật giáo của giới chức trong chính phủ trong lúc những xung
đột xã hội đang gia tăng và nền kinh tế nước này đang gặp khó
khăn do ảnh hưởng của sự khủng hoảng tài chánh toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo Phật giáo vẫn biết những lời xin lỗi và hối
tiếc của Tổng thống Lee Myung-bak, phát biểu trong cuộc họp
nội các ngày 9 tháng 9 và được truyền hình trên toàn quốc, chưa
thật sự thành tâm và đủ thiện ý. Điều Phật giáo cần là hành động
cụ thể để ngăn chặn những hành động khinh thị Phật giáo, kỳ
thị tôn giáo và truyền bá Phúc âm bằng ảnh hưởng chính trị và
quyền lực của giới lãnh đạo quốc gia Nam Hàn, chứ không phải
là những lời nói chỉ nhằm xoa dịu sự phản đối ôn hòa đang lan ra
toàn quốc của tín đồ Phật giáo. Nhưng trong tình trạng nền kinh
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tế nước này đang gặp khó khăn
và xung đột xã hội gia tăng, các
nhà lãnh đạo Phật giáo không
muốn tình trạng căng thẳng
giữa Phật giáo và chính quyền
tiếp tục gia tăng. Vì nó có thể là
cơ hội để một số tôn giáo cực
đoan lợi dụng kích động nhằm
gây thêm xáo trộn xã hội.
Trong những năm gần đây đã
có nhiều kháng thư ôn hòa của
các nhà lãnh đạo Phật giáo vì
sự phân biệt tôn giáo trong giới
công quyền của các nhiệm kỳ
Tổng thống tín đồ Tin Lành. Sự
khinh thị Phật giáo ngày càng
gia tăng và công khai hơn trong
giới công chức kể từ khi ông
Lee Myung-bak lên làm Tổng
thống hồi tháng 02/2008. Trước
khi lên nắm chính quyền, ông
Lee đã nhiều lần bày tỏ sự ủng
hộ Tin Lành nhiệt thành như
lời tuyên bố dâng thành phố
Seoul cho Thiên Chúa khi ông

☸

đang làm thị trưởng thành phố
Seoul trong năm 2002. Và sau
khi trở thành người đứng đầu
chính phủ, ông càng thể hiện
lòng nhiệt thành của mình bằng
cách bổ nhiệm hầu hết các chức
vụ quan trọng trong nội các của
ông cho những người ngoan
đạo và nhiệt thành như ông.
Đồng thời ông làm ngơ trước
những hành động xúc phạm
Phật giáo của những quan chức
chính phủ và chính quyền địa
phương. Điều này trái ngược
với hiến pháp nước này quy
định về sự tách biệt giữa chính
quyền và tôn giáo.
Mặc dù theo thống kê của
chính phủ, năm 2005, số tín đồ
Phật giáo chiếm 22,8% nhưng
trong thực tế, tín đồ Phật giáo
chắc chắn nhiều hơn số lượng
mà chính phủ thống kê. Tín đồ
Thiên Chúa giáo và Tin Lành
chỉ chiếm khoảng 29%, phần
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trăm còn lại là người theo Phật giáo, các tôn giáo khác và người
không tôn giáo. Nếu để tình trạng thiên vị tôn giáo như thế gia
tăng sâu rộng sẽ có thể dẫn đến nguy cơ xung đột tôn giáo, vì vậy
từ đầu tháng 7, Phật giáo bắt đầu hành động để ngăn chặn một
viễn cảnh xấu có thể xảy ra và để các tôn giáo có thể sống chung
hài hòa với nhau như trong lịch sử tôn giáo nước này. Sự phản đối
bắt đầu chỉ vài chục người, đến ngày 27 tháng 8, đã có hơn 60,000
Tăng Ni Phật tử của 25 Tông phái trong toàn quốc tuần hành phản
đối ôn hòa tại thủ đô Seoul, buộc chính phủ của ông Lee phải xin
lỗi và hứa hẹn không để những chuyện này tái diễn.

Phật giáo đã tồn tại và đồng hành cùng dân tộc Hàn Quốc gần
17 thế kỷ kể từ khi Tổ sư Thuận Đạo đem Phật giáo từ Trung
Quốc đến đất nước này vào năm 372. Giáo lý của đức Phật từng
là tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần và tâm linh của dân
tộc trong những giai đoạn đất nước này hưng thịnh, nhưng không
vì thế mà Phật giáo gây cấn hay khinh thị các tôn giáo khác.■
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