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TT. THÍCH ĐỨC THẮNG 

B át chánh đạo là hành 
pháp thứ bảy trong Ba 
mươi bảy phẩm trợ 

đạo. Hành pháp này là pháp 
môn thực tiễn, đại biểu, đặc 
trưng tối quan trọng cho 
những lời dạy của đức Đạo sư 
trong ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo. Pháp môn này là một 
phương pháp chính xác để 
hành giả hướng đến Niết-bàn 
giải thoát, là một con đường 
ngắn nhất đưa hành giả đến 
chỗ an vui tịch tĩnh, là con 
đường được Đạo sư nói ra lần 
đầu tiên sau khi Ngài thành 
Đạo tại vườn Nai cho năm anh 
em Kiều Trần Như, bạn tu của 
Ngài trước đó để tránh xa hai 
thái độ sống cực đoan giữa 
đau khổ (khổ hạnh) và khoái 

lạc (hạnh phúc), đưa hành giả 
đến con đường Trung đạo 
không vướng mắc hai bên. 

Bát chánh đạo, tiếng Phạn 
gọi là āryāṣṭāṅgika-mārga, là 
con đường chân chánh tám 
ngành đưa đến Niết-bàn giải 
thoát. Bát chánh đạo còn gọi 
là Bát Thánh đạo, Bát chi 
chánh đạo, Bát Thánh đạo 
phần, Bát đạo hành, Bát trực 
hành, Bát chánh, Bát đạo, Bát 
chi, Bát pháp, hay Bát lộ. 

Bát chánh đạo gồm có tám 
chi sau: 

Chánh kiến (skt: samyag-
dṛṣṭi, pāli: sammàditthi): thấy 
đúng.  

Chánh tư duy (skt: 
Samyak-saṁkalpa, pāli: sam-
màsankappa): suy nghĩ đúng.  

BÁT CHÁNH ĐẠO 
(āryāṣṭāṅgika-mārga) 
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Chánh ngữ (skt: Samyag-
vāc, pāli: sammàvàca): nói 
đúng.  

Chánh nghiệp (skt : 
Samyak-karmānta, pāli: samm 
kammata): làm việc đúng.  

C h á n h  m ạ n g  ( s k t : 
Samnyag-ājīva, pāli: sam-
mààjiva): sống đúng.  

Chánh tinh tấn (skt: 
Samyag-vyāyāma, pāli: sam-
mààyàma): siêng năng đúng.  

Chánh niệm (skt: Samyak-
smṛti, pāli: sammà satti): nhớ 
đúng.  

Chánh định (Samyak-
samadhi ,  pā l i :  sammà 
samàdhi): tập trung đúng.  

1. Chánh kiến, còn gọi là 
chánh đế, tức thấy khổ là khổ, 
tập là tập, diệt là diệt, đạo là 
đạo, có nghiệp thiện ác, có 
nghiệp báo thiện ác, có đời 
này đời kia, có cha mẹ, có 
người chơn đến nơi thiện, bỏ 
bất thiện hướng thiện, nơi đời 
này, đời kia, tự giác tự chứng 
thành tựu. “Khi nào vị Thánh 
đệ tử biết già chết, tập khởi 
của già chết, đoạn diệt của 
già chết và con đường đưa 

đến đoạn diệt già chết, này 
chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ 
tử có chánh kiến...” (Kinh 
Chánh tri kiến,Trung bộ I, p. 
49, HT. Minh Châu dịch) hay 
“Khi một vị Thánh đệ tử biết 
được bất thiện và biết được 
căn bản của bất thiện, biết 
được thiện và căn bản của 
thiện, này chư Hiền, khi ấy vị 
Thánh đệ tử có chánh kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này”. (Kinh Chánh 
Tri Kiến, Trung Bộ I, tr. 47). 
Đó chính là sự thành tựu của 
nhân quả thế gian và xuất thế 
gian qua như thật tri kiến một 
cách rõ ràng về sự hiện hữu và 
biến dịch của chúng theo 
duyên khởi mà hành giả có thể 
tư duy, nhận chân được tánh 
và tướng của tất cả mọi pháp 
trên thế gian này, đâu là pháp 
hữu lậu, đâu là pháp vô lậu. 
Đó gọi là chánh kiến. 

Chánh kiến là chi được 
trình bày đầu tiên trong tám 
chi Bát chánh đạo thuộc phần 
tuệ học của ba vô lậu học, 
nhằm trang bị một sự nhận 
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thức đúng về lối nhìn duyên 
khởi đối với mọi sự vật, 
không rơi vào cái nhìn méo 
mó sai lệch giữa có và không, 
giữa thường và đoạn của lối 
nhìn tà kiến, mà lúc nào cũng 
phải giữ một cái nhìn khách 
quan không thiên lệch bên này 
hay bên kia để vượt qua khỏi 
mọi vướng mắc hữu lậu, đạt 
chánh kiến vô lậu giải thoát 
như trong kinh Đại Tứ Thập, 
Trung bộ III. tr. 207 “Phàm 
cái gì thuộc tuệ căn, tuệ lực, 
trạch pháp giác chi, chánh 
kiến, đạo chi của một vị thành 
thục Thánh đạo A-la-hán, có 
vô lậu tâm, chánh kiến như 
vậy là chánh kiến vô lậu, siêu 
thế.”  

Lối nhìn này được mệnh 
danh là kiến giải trung đạo, 
vượt qua khỏi tà kiến chấp có, 
chấp không của thế gian. Nói 
chung, hành giả từ bỏ năm 
loại kiến giải không chánh 
kiến này: Một là tự chấp cho 
rằng thân này có ngã, nó luôn 
tồn tại không mất, đó gọi là 
thân kiến hay ngã kiến. Hai là 
cực đoan chấp chặt kiến giải 

một bên, như sau khi chúng ta 
mất sẽ tồn tại cái không mất, 
đó gọi là thường kiến hay hữu 
kiến, đối lập lại với quan niệm 
sau khi ta mất sẽ không còn 
nữa, đó gọi là đoạn kiến hay 
vô kiến. Nếu chúng ta chấp 
vào một trong hai quan điểm 
có-không này thì gọi là biên 
kiến. Ba là chấp nhận kiến 
giải cho rằng không có đạo lý 
nhân quả trên đời này, đó gọi 
là tà kiến. Bốn là chấp chặt 
vào những kiến giải sai lầm 
cho là đúng đắn chân thật, đó 
gọi là kiến thủ kiến. Năm là 
cho rằng những giới luật cấm 
chế sai lầm không đưa đến 
con đường giải thoát của 
ngoại đạo nếu thực hành 
chúng thì sẽ đưa đến Niết-bàn 
giải thoát, đó gọi là giới cấm 
thủ kiến. Nếu hành giả xa lìa, 
không sống theo năm thứ kiến 
giải sai lầm lệch lạc này, mà 
trái lại thấy biết được một 
cách chắc chắn rằng: “Biết 
được chánh kiến là chánh 
kiến, tà kiến là tà kiến. Biết 
được chánh ngữ và tà ngữ. 
Biết được chánh nghiệp và tà 
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nghiệp. Biết được chánh mạng 
và tà mạng. Biết được chánh 
tinh tấn và tà tinh tấn. Biết 
được chánh niệm và tà niệm. 
Biết được chánh định và tà 
định.” (Kinh Ðại Tứ Thập, 
Trung Bộ III, tr. 206 – 208, 
HT. Minh Châu dịch) thì đó 
gọi là thấy biết, nhận thức một 
cách chân chánh của hành giả 
về lối nhìn đưa đến con đường 
trung đạo giải thoát trong thực 
hành của hành giả. 

Chánh kiến, theo Đại Tỳ-
bà-sa luận 97, được phân ra 
làm hai loại:  

- Một là hữu lậu chánh kiến 
hay còn gọi là thế tục chánh 
kiến, tức chỉ cho ý thức luôn 
luôn tương ưng với thiện huệ 
hữu lậu. Vì chúng quan hệ với 
chấp thủ của hữu lậu nên phải 
chuyển hướng về đường thiện, 
chiêu cảm quả dục đáng vui 
của đời vị lai.  

- Hai là vô lậu chánh kiến, 
còn gọi là xuất thế gian chánh 
kiến, tức chỉ cho trí vô sinh 
hoàn toàn, không còn nhiếp 
giữ ý thức tương ưng với thiện 
huệ hữu lậu nữa, mà nó vượt 

qua khỏi chấp thủ về thiện 
hữu lậu chánh kiến.  

2. Chánh tư duy, còn gọi là 
chánh chí, chánh phân biệt, 
chánh giác hay đế niệm, tức là 
không có dục giác, nhuế giác 
và hại giác. Đây là chi thứ hai 
trong Bát chánh đạo, tức là 
hành giả phải tư duy suy nghĩ 
về đạo lý chân thật để xa lìa 
tham dục, sân nhuế, hại niệm 
thuộc những cách tư duy tà 
vạy, thiếu chính xác, đưa hành 
giả đến con đường nuôi lớn 
tham, sân, si tạo nghiệp ba 
đường dữ, trói buộc trong sinh 
tử luân hồi. Ngược lại, hành 
giả phải luôn luôn tư duy suy 
nghĩ về con đường giải thoát 
vô tham, vô sân, vô hại bằng 
cách không tư duy suy nghĩ 
đến chúng. 

Cũng như chánh kiến, 
chánh tư duy có hai cách, đó 
là Chánh tư duy hữu lậu và 
Chánh tư duy vô lậu. 

- Hành giả cần phải áp 
dụng cách tư duy suy nghĩ để 
một mặt huân tập báo nghiệp 
thiện cho ý về vô tham, vô 
sân, vô hại; mặt khác thực 
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hành những điều mà hành giả 
đã tư duy về các pháp thiện lợi 
mình, lợi người (tạo nhân tái 
sinh) của ba nghiệp thân, khẩu 
và ý qua thể hiện thiện nhân 
đưa đến quả sanh y thiện theo 
nhân quả hữu lậu. Đó gọi là tư 
duy hữu lậu. 

- Hành giả tư duy với tâm 
vô lậu, tâm Thánh thì sự tư 
duy đó được gọi là Chánh tư 
duy vô lậu, ngược lại với tâm 
hữu lậu tư duy. 

3. Chánh ngữ, còn gọi là 
chánh ngôn, đế ngữ, là chi thứ 
ba trong Bát chánh đạo. 
Chánh ngữ là những lời nói xa 
lìa lời nói hư dối, hai lưỡi, ác 
khẩu, thêu dệt. Vì những lời 
nói này thường câu hữu với vô 
minh, sẽ đưa hành giả vào ba 
đường ác; ngược lại là những 
lời nói chân thật, lời nói hòa 
hợp lợi mình lợi người, lời nói 
nhẹ nhàng không thô ác nặng 
nề, lời nói không thêu dệt phù 
phiếm vì chúng câu hữu với 
phước báo nên thường đem lại 
an vui hạnh phúc. Nói chung, 
những lời nói nào mang lại lợi 
cho mình và lợi cho mọi 

người, chúng tạo nhân hướng 
thiện làm phước báo sanh y 
cho hành giả trong tương lai 
thì đó gọi là chánh ngữ. Trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn trước 
khi đức Phật nhập diệt, có vị 
đệ tử hỏi đức Phật:  

“Bạch Thế tôn, sau khi 
Phật nhập Niết-bàn rồi, người 
đời sau gặp nhiều sách vở 
ngoại đạo với kinh Phật 
không làm sao phân biệt. Vậy 
biết tin theo lời nào để 
tu? Phật bảo, không luận là 
lời nói của ai, miễn là lời ấy 
đúng sự thật, hợp chân lý thì 
cứ tin theo đó mà tu.” Đó là 
chúng ta nói đến phước báo 
hữu lậu của chánh ngữ, ngoài 
ra nếu hành giả từ bỏ bốn cách 
nói trên vượt qua luật nhân 
quả và câu hữu với vô tâm 
trong lời nói thì những lời nói 
này thuộc chánh ngữ vô lậu. 

4. Chánh nghiệp, còn gọi là 
chánh hành, đế hành, là chi 
thứ tư trong Bát chánh đạo, 
chỉ cho những hành động, tạo 
tác chân chánh (tác nhân thiện 
nghiệp); tức chỉ thân, khẩu, ý 
ba nghiệp thanh tịnh. Đó là sự 
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cùng thọ tài-pháp thí. Theo 
Đại thừa Trang nghiêm luận 
12 thì dùng sáu Ba-la-mật: Bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí tuệ (Bát-
nhã) làm chánh hành. Theo 
Biện trung biên luận quyển 
hạ, lấy mười Ba-la-mật làm 
hành tướng mà phân biệt 
thành sáu loại chánh hành: Tối 
thắng, tác ý, tùy pháp, ly nhị 
biên, sai biệt, vô sai biệt làm 
chánh hành. Theo Pháp hoa 
huyền tán 8 thì lấy việc thọ trì 
phẩm Pháp sư trong kinh 
Pháp Hoa 4 như: đọc, tụng, 
giảng nói, viết kinh và cúng 
dường làm chánh nghiệp của 
sáu loại pháp sư.  

Tông Tịnh độ cũng lấy việc 
đọc tụng, quán sát, lễ bái, 
xưng danh và tán thán cúng 
dường đức Phật Di-đà làm 
năm chánh hành của hành giả 
tu theo Tịnh độ. Còn Mật giáo 
thì đối với những hành nghiệp 
tu tập sau những gia hành đều 
gọi là chánh nghiệp. Nói 
chung, tất cả mọi hành động 
của chúng ta từ lời nói đến 
việc làm và trong ý nghĩ nếu 

xa lìa sát sinh, không cho mà 
lấy, tà dâm, nói dối… nói 
chung là hành giả sống từ ý 
nghĩ, tạo tác hành động, lời 
nói luôn luôn xa lìa mọi thứ tà 
vọng thì gọi đó là chánh 
nghiệp. 

Theo kinh Bát chánh đạo 
thì không thấy như thật, không 
tư duy như thật, không nói 
như thật, đời sống không như 
thật, tinh cần không như thật, 
hành động không như thật, ý 
nhớ không như thật, tập trung 
không như thật gọi là bát đạo 
tà hành. Ngược lại tám điều tà 
hành này thì gọi là chánh 
hành, hay chánh nghiệp. Hành 
giả tạo nhân nghiệp thiện hữu 
lậu cho phước báo sanh y 
trong tương lai thì đó gọi là 
chánh nghiệp hữu lậu.  

Theo Du-già Sư Địa luận 
64 thì có ba loại chánh nghiệp 
(hành): Chánh hành đối với 
Phật bảo, hành giả nên cúng 
dường thừa sự. Chánh hành 
đối với Pháp bảo, hành giả 
nên lấy Du-già làm phương 
tiện tu tập. Chánh hành đối 
Tăng bảo, hành giả nên tu tập 
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chúng câu hữu với nhân quả 
thiện đưa đến giải thoát thì tất 
cả những hành động ấy đều 
gọi là chánh nghiệp thuộc hữu 
lậu hay là vô lậu cả. 

5. Chánh mạng, còn gọi là 
đế thọ, chánh mạng đạo chi, là 
chi thứ năm trong Bát chánh 
đạo, là chỉ cho cách sống của 
hành giả, phương pháp sanh 
nhai hằng ngày mang lại cơm 
no áo ấm, thuốc thang, và 
những nhu cầu cần thiết cho 
cuộc sống trong gia đình. Là 
hành giả tu tập theo chánh 
pháp của Phật thì trước hết 
phải thanh tịnh hóa ý nghiệp 
trong từng ý nghĩ bằng cách 
không nghĩ đến những điều ác 
hại mình, hại người, mà phải 
có những ý nghĩ đem lại lợi 
ích vui vẻ cho chính mình và 
cho mọi người chung quanh, 
gần nhất là những người thân 
trong gia đình, xa hơn nữa là 
xã hội; kế đến là thanh tịnh 
thân nghiệp, khẩu nghiệp của 
mình bằng những việc làm và 
những lời nói trong công việc 
khi giao thiệp. Hành giả phải 
tránh xa mọi công việc làm 

đưa đến hại mình, hại người 
như học nghề chú thuật, bói 
toán… để lường gạt kẻ khác, 
mà ngược lại hành giả phải 
sống đúng với chánh pháp, 
nghĩa là chúng ta phải lựa 
chọn những nghề nghiệp nào 
mang lại mọi lợi ích an vui 
cho mình, cho người thì chúng 
ta chọn nghề đó để sống. Đó 
gọi là nghề nghiệp sinh sống 
chánh đáng của một hành giả 
thực hành chánh pháp của đức 
Phật. 

6. Chánh tinh tấn, còn gọi 
là chánh phương tiện, chánh 
trị, đế pháp, đế trị, là chi thứ 
sáu trong Bát chánh đạo. 
Chánh tinh tấn chỉ cho mọi sự 
nỗ lực siêng năng tinh cần mà 
hành giả cần phải hạ quyết 
tâm phát nguyện trong lúc tu 
tập để thanh tịnh ba nghiệp 
thân, khẩu, ý trong bốn việc 
chỉ ác hành thiện: pháp ác nào 
đã phát sinh hãy nhanh chóng 
trừ diệt chúng, pháp ác nào 
chưa phát sinh thì nỗ lực ngăn 
chận chúng không cho khởi 
sinh; pháp thiện nào chưa phát 
sinh hãy nhanh chóng làm cho 
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chúng phát sinh, pháp thiện 
nào đã sinh tiếp tục làm cho 
chúng tăng trưởng hơn lên. 
Nghĩa là lúc nào hành giả 
cũng tìm cầu phương pháp 
siêng năng nỗ lực tinh cần 
trong việc đề phòng, ngăn 
ngừa những điều phi pháp có 
thể xảy ra, cùng nỗ lực chận 
đứng những việc ác đã lỡ phát 
sinh (phòng phi chỉ ác) qua 
hai việc hại mình, hại người, 
và luôn luôn siêng năng tinh 
tấn trong việc hành thiện qua 
hai việc thiện lợi mình, lợi 
người như trên chúng tôi đã 
trình bày. Sự siêng năng đúng 
ở đây chúng cũng được quan 
niệm như là pháp Tứ chánh 
cần mà trước đây chúng tôi đã 
đề cập qua. 

7. Chánh niệm, còn gọi là 
đế ý, là chi thứ bảy trong Bát 
chánh đạo, dùng cộng tướng 
của bốn pháp: thân, thọ, tâm 
và pháp mà quán. Đây là một 
hình thức khác của Tứ niệm 
xứ, điều mà chúng tôi cũng đã 
đề cập đến trước đây. Ở đây, 
chúng tôi cũng xin đề cập vắn 
tắt một chút. Là hành giả, 

chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ 
về tánh tướng của tất cả các 
pháp một cách như thật mà 
không để lãng quên mất. 
Chúng ta có thể phân chánh 
niệm ra hai loại: 

- Nhớ nghĩ đúng về pháp 
hữu lậu thế gian, tức là hành 
giả chúng ta luôn nhớ nghĩ về 
những thiện niệm, tác ý tương 
ưng với pháp hữu lậu. 

- Nhớ nghĩ đúng về pháp 
vô lậu xuất thế gian, tức là 
hành giả chúng ta nương vào 
chánh kiến vô lậu mà thường 
tư duy suy nghĩ như thật về 
mọi đối tượng, với sự tác ý 
tương ưng với pháp vô lậu với 
những ý niệm ghi nhớ rõ ràng 
không bao giờ quên. 

Đó là hai cách nhớ nghĩ 
chân chánh, đúng chánh pháp 
về thiện và thiện giải thoát 
dành cho hành giả trong khi tu 
tập chánh niệm. 

 8. Chánh định, còn gọi là 
đế định, là chi thứ tám của Bát 
chánh đạo. Mục đích của chi 
này là giúp hành giả xa lìa 
pháp dục ác bất thiện, thành 
tựu bốn pháp thiền: sơ thiền, 
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nhị thiền, tam thiền và tứ 
thiền. 

Theo kinh Ðại Tứ Thập, 
Trung Bộ III, tr. 206 – 208, 
HT. Minh Châu dịch, đức 
Phật dạy: “Thế nào là Thánh 
chánh định với các cận duyên 
và tư trợ? Chính là chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm. Này các Tỳ-kheo, phàm 
có nhứt tâm nào được tư trợ 
với bảy chi phần này, như vậy, 
gọi là Thánh chánh định cùng 
với các cận duyên và tư trợ”. 
Sự thành tựu chánh định của 
các bậc hữu học như đức Phật 
đã dạy là phải câu hữu với bảy 
chi trên làm trợ duyên trong 
lúc tu tập mới mong đạt đến 
kết quả. Trong khi đó, đạo quả 
giải thoát của các vị A-la-hán 
lại gồm có mười chi như kinh 
Trung bộ III sđd tr. 221 giải 
thích: “Do có chánh kiến, 
chánh tư duy khởi lên; do có 
chánh tư duy, chánh ngữ khởi 
lên; do có chánh ngữ, chánh 
nghiệp khởi lên; do có chánh 
nghiệp, chánh mạng khởi lên; 

do có chánh mạng, chánh tinh 
tấn khởi lên; do có chánh tinh 
tấn, chánh niệm khởi lên; do 
có chánh niệm, chánh định 
khởi lên; do có chánh định, 
chánh trí khởi lên; do có 
chánh trí, chánh giải thoát 
khởi lên. Như vậy, này các Tỳ-
kheo, đạo lộ của vị hữu học 
gồm có tám chi phần, và đạo 
lộ của vị A-la-hán gồm có 
mười chi phần”. Do đó, sự 
hiện hữu có được của chánh 
định chính là sự hiện hữu của 
chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, hay nói đúng hơn 
tất cả đều có trong nhau qua 
duyên khởi. Và ở đây nếu 
đứng về mặt thời gian nhân 
quả phân đoạn mà nói thì tám 
chi phần này theo thứ tự làm 
duyên cho nhau để đưa đến 
đạt bốn thiền định, còn đứng 
về mặt sát-na sinh diệt không 
thời gian mà nói thì chúng 
hiện hữu ở trong nhau. Về mặt 
nhân quả thời gian thì chánh 
kiến thuộc chi phần quan 
trọng chủ yếu trong Bát chánh 
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đạo để đưa về chánh định.  
Chánh định ở đây chúng tôi 

chỉ đề cập giới hạn theo chủ 
đề của Bát chánh đạo, nên 
định ở đây định nghĩa cũng 
theo ý nghĩa chủ đề chưa 
mang tính phổ quát và rộng 
hơn. 

Tóm lại, Bát chánh đạo là 
tám chi nhánh cần và đủ để 
hành giả từ đó có thể mượn 
chúng làm con đường đưa đến 
giải thoát khổ đau. Bát chánh 
đạo là con thuyền để nhờ vào 
đó mà hành giải vượt qua khỏi 
bờ bên này, tức là bờ đau khổ 
sang bờ bên kia, tức bờ giác 
ngộ giải thoát.  

Trong Bát chánh đạo, 
chúng ta nhận thấy có sự liên 
hệ mật thiết giữa hành pháp 
thứ tám này cùng với bảy 
hành pháp trợ đạo khác như 
chúng tôi đã trình bày trước 
đây trong Nguyệt san Pháp 
luân số 12. Sự có mặt trong 
nhau qua sự phối hợp sau đây 
sẽ giúp hành giả có cái nhìn 
tổng quát và hiểu rõ một cách 
cơ bản về sự liên hệ này:  

- Chánh niệm trong Bát 

chánh đạo chính là ý nghĩa nội 
dung của Tứ Niệm xứ (trụ); 
cũng chính là niệm căn, niệm 
lực của Ngũ căn-Ngũ lực; 
cũng là niệm giác chi của bảy 
Giác chi; và là tâm thần túc 
của Tứ thần túc. 

- Chánh tinh tấn chính là ý 
nghĩa nội dung của Tứ Chánh 
cần; cũng chính là tinh tấn 
thần túc của Tứ thần túc.  

- Chánh tư duy là trạch 
pháp giác chi; cũng chính là 
quán thần túc của Tứ thần túc. 

- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ 
lực.  

- Chánh định là hỷ, khinh 
an, định, xả giác chi.  

Chính vì sự quan hệ này 
nên Bát chánh đạo được đức 
Đạo sư gọi là pháp trợ đạo là 
con đường trung đạo đưa hành 
giả thoát khỏi khổ để chứng 
đắc Niết-bàn an lạc, giải thoát. 
Phần này chúng tôi đã trình 
bày đầy đủ trong phần Đạo đế 
của Tứ Đế. Xin xem lại qua 
những bài viết trước cũng như 
trong Pháp Luân số này.n 
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Xuân tình vô ngã 
 
Xuân về  
muôn vật xôn xao, 
rừng mai hé nụ 
ngạt ngào thiền hương. 
Mấy mùa xuân 
phủ tuyết sương, 
Xuân bây giờ đã 
dọn đường đi lên. 
 
Cửa Không, 
trăng dọi bên thềm, 
chuông xa vẳng gọi 
ai bên bến này. 
Xuân về 
xin hãy về đây, 
cho em ấm lại 
những ngày tháng qua. 
 
Cho anh 
hát bản xuân ca, 
tình thơm quê mẹ, 
vườn cà nương khoai. 

TUỆ NGUYÊN 
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Ngày xuân 
cánh bướm bay hoài, 

tung tăng hoa bưởi, 
miệt mài hoa cau. 

Xuân từ đâu, 
bướm từ đâu; 
do đâu mà có 

nhịp cầu với nhau? 
Xuân từ đâu, 

bướm từ đâu; 
do đâu hoa nở 

xuân cười bướm bay? 
 

Xuân đi  
ai đẩy tháng ngày, 

xuân về ai gọi, 
ai thay đổi màu? 

Sương mờ 
trong cõi bể dâu, 

biết bao giờ 
giải được câu hỏi này? 

 
Thôi! 

xuân về bướm cứ bay, 
xuân về 

vạn vật cứ thay đổi màu. 
Còn ta, 

ta đến với nhau, 
xuân tình vô ngã 

nhiệm mầu biết bao! 
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T ết Nguyên Đán là tiết lễ 
đầu tiên trong năm, mở 
đầu cho một năm mới 

với bao niềm tin và hy vọng 
về những thay đổi tốt lành. 
Sau một năm tảo tần, vất vả 
làm ăn, “năm hết Tết đến” là 
dịp để mọi người nghỉ ngơi và 
sum họp. Tết là một sinh hoạt 
văn hóa với nhiều ý nghĩa vô 
cùng thiêng liêng và cao quý.  

Quanh năm suốt tháng, mọi 
người đều phải lo làm ăn để 
kiếm sống, có người phải đi 
làm ăn nơi đất khách quê 
người. Vì thế, ngày Tết là 
ngày để mọi người được đoàn 
tụ dưới mái ấm gia đình của 
mình. Hầu hết mọi người, dù 
có khó khăn đến đâu, dù cách 
xa đến đâu, họ cũng cố gắng 

trở về để cùng đón Tết với gia 
đình. Tất cả các thành viên 
trong gia đình đều cùng nhau 
chuẩn bị cho ngày Tết. Các 
mẹ, các chị thì lo việc bếp 
núc, cổ bàn, còn những người 
đàn ông, con trai thì lo quét 
dọn nhà cửa, vườn tược, bàn 
thờ gia tiên cho trang nghiêm, 
sạch đẹp. Mỗi người một việc 
và mọi người đều làm việc 
trong niềm hân hoan, trịnh 
trọng.  

Mặc dầu ngày nay xã hội 
phát triển hơn trước, nhiều 
người rất bận rộn trong công 
việc, thế nhưng phần lớn các 
gia đình đều có làm các món 
thực phẩm truyền thống, 
những món ăn dân tộc trước 
thì để cúng tổ tiên, sau là để 

Nét đẹp trong nếp sống ngày 

THÍCH QUẢNG TRÍ 

của người Việt 
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ông bà, con cháu cùng thưởng 
thức, cùng ôn lại những giá trị 
truyền thống văn hóa của dân 
tộc. 

Ngày thường, rất hiếm khi 
tất cả các thành viên trong gia 
đình có mặt đông đủ. Chỉ có 
ngày Tết mọi người trong gia 
đình mới có cơ hội để quây 
quần bên nhau, cùng ăn cơm 
với nhau và cùng nhau hàn 
huyên tâm sự, chia sẻ và cảm 
thông cho nhau. Do vậy, ngày 
Tết là ngày của sự đoàn tụ, là 
ngày để mọi người trở về với 
gia đình huyết thống của 
mình. Sự trở về này làm cho 
mọi người cảm thấy ấm áp 
tình người, không còn thấy 
mình bị lạc lõng, bơ vơ giữa 
dòng đời. Nó nuôi dưỡng và 
làm cho tình thương yêu được 
đơm hoa, kết trái.  

Cùng với sự trở về với gia 
đình huyết thống là sự trở về 
với gia đình tâm linh. Từ rất 
xa xưa, người Việt chúng ta 
đã biết thờ cúng ông bà, tổ 
tiên của mình. Dù có nghèo 
khó đến mấy, mọi gia đình 
đều cố gắng sắm sửa một vài 
mâm cổ để cúng ông bà, tổ 

tiên, mời ông bà tổ tiên cùng 
về đón Tết với con cháu. Việc 
làm này đã tác động sâu sắc 
vào tâm thức của những người 
con đất Việt, nhắc nhở mọi 
người nhớ đến công ơn sinh 
thành dưỡng dục của ông bà, 
cha mẹ, làm cho lòng hiếu 
thảo trong mỗi người con 
được tiếp thêm chất dinh 
dưỡng, được nuôi lớn không 
ngừng. 

Có một việc làm vô cùng ý 
nghĩa, nó thể hiện sự trở về 
với gia đình tâm linh của 
người Việt trong ngày tết, đó 
là việc đến chùa lễ Phật. Ngày 
đầu năm đi chùa lễ Phật đã trở 
thành một tập tục của người 
dân nước ta. Phần lớn người 
dân Việt, dù theo đạo Phật hay 
không theo đạo Phật, họ đều 
đến chùa vào ngày đầu năm. 
Mọi người đến chùa để lễ 
Phật, để cầu nguyện và hái lộc 
đầu Xuân. Đối với người Việt 
chúng ta, ngày đầu năm có ý 
nghĩa rất quan trọng, nó có thể 
ảnh hưởng đến đời sống của 
bản thân suốt cả một năm. Vì 
thế mọi người đã tìm đến với 
chốn thiền, nơi trang nghiêm, 
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thanh tịnh để gột sạch thân 
tâm. Khi lễ Phật, thân quỳ 
trước đức Phật nên thân 
nghiệp được thanh tịnh, miệng 
xưng tán danh hiệu Phật và 
phát lời cầu nguyện chân 
chính nên khẩu nghiệp được 
thanh tịnh, tâm ý duyên theo 
danh hiệu Phật và lời cầu 
nguyện nên ý nghiệp được 
thanh tịnh.  

Người xưa đã từng dạy: 
“Kính thầy mới được làm 
thầy”. Lời dạy này rất là chí 
lý. Tại vì một khi mình kính 
trọng ai có nghĩa là mình cảm 
phục trước những điểm tốt của 
người đó và mình muốn bản 
thân mình cũng có những 
điểm tốt như họ, chính vì thế 
mình sẽ cố gắng để học theo 
những điểm tốt ấy và đến một 
lúc nào đấy thì những điểm tốt 
của người kia cũng được 
thành hình ở trong mình. Cho 
nên nếu chúng ta thường 
xuyên lễ Phật thì chúng ta sẽ 
huân tập được những hạt 
giống đạo đức, chủng tử tốt 
lành vào trong tàng thức của 
mình. Thường cung kính bậc 
đức hạnh thì mai sau ta sẽ trở 

thành người đức hạnh. Lễ Phật 
để tỏ lòng kính trọng đấng 
giác ngộ với trí tuệ và lòng từ 
bi vĩ đại. Lễ Phật sẽ giúp ta 
vơi dần tâm kiêu mạn. Lễ Phật 
là để bày tỏ lòng biết ơn đối 
với đấng giác ngộ đã từ bi dạy 
dỗ cho chúng ta tỉnh giác, chỉ 
đường cho chúng ta đi đến 
bến bờ an vui, hạnh phúc. Lễ 
Phật để nguyện học tập theo 
công hạnh của đức Phật. Và lễ 
Phật cũng là để quay lại với 
tánh giác của tự tâm, cố gắng 
nỗ lực tu tập để buông bỏ 
vọng tưởng và trở về với chân 
tánh của mình.  

Còn cầu nguyện? Ta cầu 
nguyện Tam bảo gia hộ cho 
căn lành them tăng trưởng, 
tâm đạo vững bền để tấn tu 
đạo nghiệp, sớm “xa rời đau 
khổ chốn trần lao, chóng quay 
về bờ giác”. Cầu nguyện Tam 
bảo gia hộ để mình phát tâm 
dũng mãnh, hành Bồ-tát đạo 
nhằm làm lợi ích cho muôn 
loài. Như vậy sự cầu nguyện 
nhằm đem lại an lạc cho chính 
mình và cho mọi người. 
Nguồn an lạc này xuất phát từ 
lòng thương yêu nên chân 
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thật, thường hằng. Cầu 
nguyện như thế không những 
an vui ngày đầu xuân mà còn 
trọn năm, trọn đời và cả kiếp 
vị lai nữa. Nếu lễ Phật và cầu 
nguyện như vậy thì không có 
gì là sai lạc cả. Phước đức của 
việc lễ Phật và cầu nguyện từ 
đó mà sanh trưởng. Còn nếu lễ 
Phật và cầu nguyện với mục 
đích cầu danh lợi cho thỏa 
lòng tham thì không bao giờ 
được toại nguyện vì đức Phật 
không phải là đấng thần linh 
có quyền ban phước giáng họa 
và lòng tham của con người 
thì không có đáy. 

Theo quan điểm của đạo 
Phật, cầu nguyện là một 
phương pháp tu tập. Khi cầu 
nguyện thì tâm ta tập trung 
vào một điểm duy nhất, dồn 
sức mạnh của tinh thần trong 
khi tu tập để chuyển đổi quan 
niệm mê lầm, bất thiện trở nên 
trong sáng và lương thiện. Vì 
thế cầu nguyện chính là 
phương pháp phản quan tự kỷ, 
nhìn lại con người thật của 
mình, nhìn vào bên trong tâm 
ý của mình, gạt bỏ bớt những 
vọng niệm. Đó là một cách an 

định thân tâm để chuyển hóa 
tự thân và tha nhân. 

Ngày Xuân đi chùa ngoài 
việc lễ Phật và cầu nguyện, 
mọi người còn có thói quen 
hái lộc đầu Xuân. Người ta hái 
một nhánh lá, một cành hoa 
trong vườn chùa với niềm tin 
là sẽ được may mắn, an lành 
trong một năm. Như trên 
chúng ta đã thấy, tịnh tu ba 
nghiệp, chuyển hóa thân tâm 
là hạt nhân đưa đến sự an vui, 
hạnh phúc. Nên việc xin lộc 
đầu Xuân nơi vườn chùa cũng 
có một ý nghĩa cao siêu, mầu 
nhiệm, mong sao năm mới có 
được một cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc. 

Như vậy, Tết là một dịp tốt 
để mọi người trở về với gia 
đình tâm linh, sống với đời 
sống tâm linh của mình. Sự 
trở về này đã tiếp thêm sức 
mạnh cho mọi người trong 
cuộc sống, giúp mọi người tự 
tin hơn và lạc quan hơn trước 
những biến cố của cuộc đời. 

Không những thế, ngày Tết 
còn là dịp nhắc nhở mọi người 
nhớ đến những vị ân nhân của 
mình và cũng là dịp để thể 
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hiện lòng biết ơn. Người Việt 
chúng ta đã nhắc nhở nhau 
rằng : 

“Mồng một ăn Tết nhà cha 
Mồng hai nhà mẹ, mồng ba 

nhà thầy.” 
Qua đây cho chúng ta thấy 

rằng, người Việt Nam rất 
trọng hiếu đạo. Làm người thì 
điều quan trọng nhất là phải 
hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ 
là người sanh ra ta, giáo 
dưỡng ta nên người, đã chịu 
không biết bao nhiêu cay đắng 
để cho chúng ta có được một 
cuộc sống ngọt bùi. Cha mẹ 
đã hy sinh cả cuộc đời mình 
cho con. Vì thế, làm con thì 
phải hiếu thảo với cha mẹ, 
ngày đầu năm phải thăm viếng 
cha mẹ, mừng tuổi cha mẹ, 
phải chăm lo cho cha mẹ để 
cha mẹ được vui lòng. 

Sau cha mẹ là người thầy. 
Cha mẹ là người sanh ra ta, 
còn thầy là người tác thành sự 
nghiệp cho ta, dạy cho ta biết 
những điều hay, lẽ phải trong 
cuộc sống. Ân tình của thầy 
cũng vô cùng sâu nặng. Cho 
nên làm người thì phải biết 
đền đáp công ơn dạy dỗ của 

thầy. Một trong những cách 
thức thể hiện lòng biết ơn và 
đền ơn đối với thầy là phải 
thăm viếng thầy vào dịp đầu 
Xuân. Người học trò không 
nhất thiết phải đem mâm cao 
cỗ đầy đến cho thầy, chỉ cần 
đến với thầy bằng tấm chân 
tình thì dù không có một món 
quà nào cả cũng đủ làm ấm 
lòng thầy, đủ làm cho thầy 
hạnh phúc lắm rồi. 

Sự viếng thăm những 
người thân, những vị ân nhân 
trong ngày Tết là một nghĩa 
cử cao đẹp. 

Và có một điều mà người 
Việt chúng ta cũng rất chú 
trọng trong dịp Tết, đó là sự 
thận trọng trong mọi cử chỉ, 
hành vi của mình. Bởi mọi 
người nghĩ rằng, những gì 
diễn ra trong ngày đầu năm sẽ 
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 
của năm đó, cho nên mọi 
người rất thận trọng trong lời 
nói, cách ứng xử của mình và 
trong việc làm của mình. 
Ngày tết, mọi người kiêng cử 
những lời gắt gỏng, những 
hành động, việc làm thô lỗ 
như chửi mắng, đánh đập…  
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Dù cho trong năm cũ có 
những sự hiểu lầm, thù oán 
hay ganh ghét, đố kỵ nhau thì 
đến ngày Tết người ta cũng 
vui vẻ bỏ qua cho nhau, mọi 
người thường nhắc nhở nhau 
rằng, “Giận đến chết, ngày 
Tết cũng vui”. Đây chính là sự 
biểu hiện của một sức sống 
cộng đồng thân ái, bao dung, 
độ lượng và đầy trách nhiệm. 

Trong những ngày Tết còn 
có nhiều trò vui chơi giải trí, 
các hội thi bình dân, lành 
mạnh và bổ ích để cho mọi 
người có thể vui chơi, như là 
đua thuyền, thi đấu vật, chọi 
trâu, thi đấu bóng đá, bóng 
chuyền, kéo co... Các cuộc thi 
này bao giờ cũng thu hút đông 
đảo người xem.  

Tục xin chữ ngày Tết, treo 
câu đối đỏ, treo tranh thư 
pháp... cũng là những thú chơi 
tao nhã và mang nhiều ý nghĩa 
cao quý. Đầu năm người 
thường xin chữ nhẫn, chữ 
phúc, lộc, thọ, chữ tâm, chữ 
đức... Những chữ này cũng 
như nội dung của các câu đối, 
các câu thư pháp đều chứa 
đựng trong nó những ý nghĩa 

sâu sắc. Ngoài những câu có 
nội dung cầu chúc những điều 
may mắn cho năm mới, còn 
lại phần lớn là những câu, 
những chữ có tác dụng giáo 
dục đạo đức, tình cảm cho con 
cháu trong gia đình.  

Những nét đẹp trong nếp 
sống ngày Tết của nhân dân ta 
có vai trò quan trọng trong 
việc giáo dục nhân cách cho 
thế hệ trẻ. Giữ gìn và phát huy 
những nét đẹp ấy là một việc 
làm có ý nghĩa, góp phần làm 
cho bộ mặt và bản sắc văn hóa 
Việt thêm phong phú, đậm đà 
bản sắc dân tộc, văn minh, và 
tốt đẹp hơn. Những bậc phụ 
huynh, những người làm công 
tác giáo dục, công tác văn hóa 
phải là những người đi đầu và 
làm gương trong việc giữ gìn 
và phát huy những nét đẹp 
trong nếp sống ngày Tết của 
người Việt. Và tất cả mọi 
thành viên trong xã hội cũng 
phải nêu cao ý thức này. Có 
như thế đất nước ta mới có thể 
càng ngày càng tiến bộ, càng 
ngày càng văn minh, hạnh 
phúc.n 
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Q ua một năm xuôi 
ngược dòng đời, giờ 
đây chúng ta hãy thử 

dừng lại chốc lát để ngắm 
nhìn nụ cười hoan hỷ qua hình 
tượng Phật Di Lặc được thờ ở 
các ngôi chùa, lòng mình sẽ 
cảm nhận sự an vui tự tại. Bởi 
lẽ, tâm người đa sự lại mang 
nhiều nghiệp duyên nên còn 
rất ít thời gian để cảm nhận về 
điều này. Thật vậy, chúng ta 
không bị phiền não trói buộc, 
không tham đắm ngũ dục thì 
mới nở được nụ cười tự tại 
như Ngài. 

Hình ảnh hoan hỷ ấy đã in 
sâu vào lòng mọi người con 
Phật. Nên cứ mỗi độ Xuân về, 
vào ngày mồng một tháng 
Giêng, ngày vía đức Phật Di 

Lặc, hàng Phật tử thường đến 
chùa lễ Phật đầu năm, cùng 
chúc nhau một mùa Xuân tràn 
đầy hoan hỷ. Đây chính là nét 
đẹp trong truyền thống văn 
hóa ngày Tết của người dân 
đất Việt; nét đẹp đó thể hiện 
tâm lý hướng về niềm vui 
vĩnh cửu, tin tưởng một năm 
mới vui vẻ. Ngày nay, hạnh 
nguyện hỷ xả của đức Phật Di 
Lặc không những có sức ảnh 
hưởng lớn trong văn hóa dân 
gian phương Đông, mà đến 
mọi người con Phật khắp nơi 
trên thế giới đều sùng kính tôn 
thờ Ngài. 

Trong kinh điển Bắc tông 
cũng như Nam tông đều cho 
rằng, đức Phật Di Lặc là một 
vị Bồ-tát hiện đang thuyết 

HUYỀN CHÂU 

(Di-lặc đại tượng tại Lạc Sơn, Trung Quốc) ► 
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pháp giáo hóa ở cung trời Đâu 
Suất – tầng trời thứ tư trong 
sáu tầng trời cõi Dục. Tầng 
trời này chia làm hai phần là 
Nội viện và Ngoại viện. Thiên 
chúng sống ở Ngoại viện thì 
thích hưởng thụ thú vui ngũ 
dục, quên việc tu hành nên sau 
khi hết phước sẽ bị đọa lạc. 
Còn chư Thiên sống tại Nội 
viện thì thanh tịnh giống như 
cảnh giới Cực Lạc của Phật 
A-di-đà. Trong giai đoạn này, 
xu hướng cầu sanh về Đâu 
Suất khá thịnh hành. Cho đến 
khi kinh Di-đà được truyền 
sang Trung Quốc vào thời đại 
nhà Đường trở về sau, khi mà 
tư tưởng chủ đạo đề xướng tu 
học theo pháp môn Tịnh độ, 
phát nguyện sanh về Cực Lạc 
thì người cầu sanh Đâu Suất 
không còn nhiều như trước 
nữa. 

Từ  nguyên Di Lặc 
(Maitreya) xuất phát từ tiếng 
Phạn “maitri”, có nghĩa là “từ 
bi’, phiên âm Hán Việt là A-
dật-đa, dịch nghĩa là Từ Thị - 
người có lòng từ vô hạn; cũng 
có tên gọi khác là Vô năng 
thắng. Bởi trong quá khứ, vì 
muốn giáo hóa chúng sanh 

nên lúc mới phát tâm tu tập, 
Ngài đã không ăn thịt, do 
nhân duyên ấy nên có hiệu là 
Từ Thị. Theo Đại nhật kinh sớ 
q.1, chữ Từ tức là lòng từ, là 
chi đầu tiên trong bốn tâm vô 
lượng từ bi hỷ xả, lòng từ này 
được sanh ra từ trong chủng 
tánh của Như Lai. Nó có năng 
lực làm cho thế gian luôn tiếp 
nối chủng tánh của chư Phật 
không chấm dứt.  

Trong Trung A-hàm 13, 
kinh Thuyết Bản, chép lời thọ 
ký của đức Phật rằng: “Tôn 
giả Di Lặc nguyện ở đời vị lai, 
khi con người sống đến 
80.000 tuổi sẽ thành Phật, 
hiệu là Di-lặc Như Lai.” Như 
vậy, vào kiếp vị lai, lúc tuổi 
thọ con người sống đến tám 
vạn tuổi (tính theo thời gian 
kiếp tăng và kiếp giảm, 100 
năm tăng, hoặc giảm 1 tuổi, 
hiện nay đang là kiếp giảm thì 
từ nay đến khi đức Phật Di 
Lặc ra đời mất khoảng 57 tỷ 
60 triệu năm nữa) thì đức Phật  
Di Lặc sẽ thị hiện làm vị Phật 
thứ 5 trong kiếp hiện tại ở cõi 
Ta-bà, mở hội Long Hoa tiếp 
độ vô số chúng sanh. Theo 
luận Đại Tỳ-bà-sa, 178 thì 
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“Bồ-tát Từ Thị (Di Lặc) đối 
với các hữu, không khởi tâm 
ưa thích cho đến không tìm 
cầu, đối với việc làm lợi ích 
các loài hữu tình khởi tâm ưa 
thích cho đến tìm cầu, nên 
Phật khen ngợi”. Một số học 
giả cho rằng, Maitreyanatha 
(maitreyanātha) chính là Bồ-
tát Di Lặc, là vị thầy truyền 
giáo lý Duy thức cho luận sư 
Vô Trước (asaṅga). Còn 
truyền thống Phật giao Tây 
Tạng thì cho rằng, Ngài là tác 
giả của năm bộ luận, được gọi 
là Di Lặc (Từ Thị) ngũ luận: 
1 - Ðại thừa tối thượng luận, 

hoặc Cứu canh nhất thừa 
bảo tinh luận 
(mahāyānottaratantra). 

2 - Pháp pháp tính phân biệt 
luận 
(dharmadharmatāvibaṅga).  

3 - Trung biên phân biệt luận 
(madhyāntavibhāga-
śāstra). 

4 - Hiện quán trang nghiêm 
luận (abhisamayālaṅkāra).  

5 - Ðại thừa kinh trang 
nghiêm luận 
(mahāyānasūtralaṅkāra). 
Nếu chúng ta nói rằng đức 

Phật A-di-đà thị hiện hạnh 

trang nghiêm, đức Phật Thích-
ca thị hiện hạnh tinh tấn, thì 
đức Phật Di Lặc chính là sự 
thị hiện hạnh hỷ xả. Hỷ xả 
chính là yếu tố cơ bản giúp 
chúng ta thăng tiến đạo đức, 
hoàn thiện nhân cách. Hỷ xả 
là chất liệu phải có để xây 
dựng giá trị tồn tại của đời 
người. Bởi tâm chúng ta có 
tính năng ghi nhớ mọi hoạt 
động thiện ác như một cuộn 
phim. Nếu không biết buông 
bỏ lửa tham dục hận thù luôn 
thiêu đốt sự bình an thì nó sẽ 
trở thành nơi cho cố chấp, khổ 
đau ngự trị. Chỉ khi nào trong 
chúng ta có sự hiện hữu của 
tâm hỷ xả, buông bỏ khổ đau, 
hận thù thì lúc ấy chúng ta 
mới cảm nhận được niềm an 
vui và hạnh phúc thật sự. 
Bằng không, nếu cứ chấp 
chặt, thì chúng ta không bao 
giờ có hạnh phúc. Sự thật, 
không ai có thể làm cho bạn 
đau khổ bằng chính tâm khổ 
đau của bạn; không ai có thể 
đem đến niềm vui cho bạn 
bằng chính tâm hồn trong 
sáng an vui của bạn. Và sự hỷ 
xả vô biên chính là biểu hiện 
của lòng từ bi vô hạn. Vậy học 
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theo hạnh nguyện hỷ xả của 
đức Phật Di Lặc, chúng ta nên 
làm gì? Là người con Phật, 
chúng ta phải thực hành giáo 
lý tứ vô lượng tâm, noi theo 
hạnh nguyện của đức Phật Di 
Lặc, phát đại thệ nguyện đem 
giáo lý từ bi cảm hóa muôn 
loài, thế mới đúng nghĩa là 
người Phật tử thực hành theo 
lời dạy của đức Bổn sư, sống 
bằng hạnh nguyện từ bi hỷ xả. 

Ngoài truyền thống Phật 
giáo ra, hạnh nguyện của đức 
Phật Di Lặc còn có ảnh hưởng 
rộng lớn trong nền văn hóa 
dân gian phương Đông. Đức 
Phật Di Lặc xuất hiện trong 
dân gian chính là sự phân thân 
ứng hiện giáo hóa muôn loài. 
Cho đến ngày nay, những mẫu 
chuyện ứng thân thị hiện của 
Ngài vẫn mang giá trị giáo 
dục đạo đức quan trọng trong 
đời sống tinh thần người Phật 
tử. 

Chuyện dân gian kể rằng, 
vào đời nhà Lương, đức Phật 
Di Lặc thị hiện ở chùa Nhạc 
Lâm, Châu Minh, huyện 
Phụng Hóa, Trung Quốc với 
thân hình mập mạp, bụng lớn, 
miệng luôn nói cười khác 

người; nhưng không ai biết 
tên họ của Ngài là gì mà chỉ 
thấy Ngài luôn mang trên vai 
một túi vải và có năm đứa con 
nít thường theo giễu cợt. Dựa 
vào Duy thức học thì đây là 
hình ảnh mang nhiều ý nghĩa 
tượng trưng. Cái bụng bự 
tượng trưng cho tâm trống 
rỗng, không vướng lụy hồng 
trần; năm đứa trẻ tượng trưng 
cho năm căn, còn ý căn vì vô 
hình nên không được biểu 
hiện bằng hình tượng một đứa 
trẻ. Lục tặc luôn quấy nhiễu 
nhưng không thể phá được nụ 
cười tự tại của Ngài. Lúc đi 
khất thực, sau khi ăn xong còn 
dư bao nhiêu thì Ngài đều bỏ 
vào túi, nên người đời gọi 
Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. 
Hành trạng của Ngài khác 
thường, nhưng luôn ứng 
nghiệm mọi việc. Tương 
truyền rằng, ngày nào Ngài đi 
guốc thì trời nắng, mang dép 
cỏ thì trời mưa. Diệu dụng về 
sự khai thị của Ngài tùy vào 
căn cơ tiếp nhận của mỗi 
người. Cách khai ngộ này, 
chúng ta thường thấy trong 
các mẫu đối thoại của nhà 
thiền. Thật là huyền bí!   
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Tương truyền ở xứ Mân 
Trung, cư sĩ họ Trần thấy 
Ngài làm nhiều việc thần kỳ 
nên rất kính trọng. Một hôm, 
nhân lúc từ giã Ngài, ông bèn 
hỏi:  

- Thưa Hòa thượng! Xin 
cho con biết họ tên của Ngài, 
sanh ngày tháng năm nào và 
xuất gia đã bao lâu rồi?  

- Tỏ thiệt cho ngươi rõ ta 
họ Lý, sanh ngày mùng tám 
tháng hai. Ta chỉ dùng cái túi 
vải này mà độ đời. Vậy ngươi 
chớ tiết lộ cho ai biết. 

- Bạch Hòa thượng! Ngài 
có pháp hiệu hay không?  

Ngài liền đọc kệ đáp rằng: 
“Ta có cái túi vải 
Rỗng rang không quái ngại 
Mở ra khắp mười phương 
Thâu vào quán tự tại”. 
Ở đây, pháp hiệu chính là 

bản tâm thanh tịnh thâu nhiếp 
càn khôn, mở ra mười phương 
thế giới, thị hiện muôn nơi 
hóa độ chúng sanh, đắc quả vô 
sanh pháp nhẫn một cách tự 
tại đều có đủ trong túi vải của 
Ngài. 

Đoạn ông Trần lại thưa: 
-Hòa thượng đi có cần 

mang thêm tư lương hay 

không? 
Ngài đáp: 

“Bình bát cơm ngàn nhà  
Thân chơi muôn dặm xa  
Mắt xanh xem người thế,  
Mây trắng hỏi đường qua.” 
Đây chính là bài kệ nổi 

tiếng được truyền tụng rộng 
khắp. Nó nói lên tính cách 
thoát tục siêu phàm của người 
tu sĩ, với tinh thần “Thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 
sanh”. 

Đoạn ông Trần thưa tiếp: 
- Đệ tử ngu muội, biết làm 

sao thấy tánh Phật? 
Ngài bèn đáp bài kệ rằng: 
“Phật tức tâm, tâm ấy là  

Phật 
Mười phương thế giới là  

linh vật 
Tung hoành diệu dụng biết  

bao nhiêu 
Cả thảy chẳng bằng tâm  

chơn thật.” 
Khi đến quận Tứ Minh, 

Ngài thường giao du với ông 
Tưởng Tôn Bá. Có lần cùng 
tắm với ông Bá ở suối Trường 
Đinh, khi đưa lưng bảo ông 
Bá kì giúp, ông thấy ở lưng 
Ngài có bốn con mắt rực rỡ 
chói lòa, lấy làm kinh dị vô 
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cùng. Ông liền đảnh lễ Ngài 
và thưa: “Hòa thượng quả là 
một vị Phật tái thế”. Ngài liền 
khoát tay bảo nhỏ: “Ngươi 
chớ tiết lộ. Ta cùng ngươi có 
nhân duyên rất lớn, rồi đây ta 
sẽ từ biệt ngươi, ngươi chớ 
buồn rầu thương nhớ”. Sau 
đó, nhằm ngày mùng 3 tháng 
3, năm thứ 3 niên hiệu Trịnh 
Minh, Ngài ngồi an nhiên thị 
tịch trên bàn thạch gần chùa 
Nhạc Lâm. Người trong quận 
lập hội tưởng niệm và xây 
tháp thờ Ngài ở núi Phong 
Sơn. 

Ngày nay ở núi Phong Sơn 
còn để lại nhiều di tích, nào là 
chỗ để tích trượng, chỗ để 
bình bát,… hễ chỗ có in dấu 
hình bình bát thì luôn đầy 
nước, dẫu trời đại hạn cũng 
không khô. Thật là mầu nhiệm 
vô cùng không sao kể xiết! 

Tóm lại, nghĩ đếm Tâm Từ 
vô lượng, đạo phong siêu 
phàm của đức Phật Di Lặc 
trong lịch sử và truyền thuyết, 
chúng ta sẽ cảm nhận được 
giá trị về sự buông bỏ tất cả để 
chứng đắc tất cả, buông bỏ 
tâm khổ đau để đón nhận niềm 
hạnh phúc và mở rộng lòng 

mình để ánh sáng vị tha được 
chiếu diệu. Nếu không, thì 
mùa Xuân đang hiện hữu, 
trăm hoa đang đua nở chỉ là 
cảnh gợi thêm sầu. Đây cũng 
chính là đạo lý vô thanh thắng 
hữu thanh, cảnh tỉnh những ai 
còn hệ lụy vào tài, sắc, danh, 
thực, thùy. Mặt khác, nhìn lại 
một năm qua, chúng ta thấy sở 
dĩ thế giới trải qua nhiều đau 
khổ bởi chiến tranh, thiên tai, 
dịch bệnh, khủng bố, nghèo 
đói… là do lòng thù hận, tham 
lam gây ra. Trước thềm năm 
mới, chúng ta ước mơ vươn 
tới một thế giới an lành, tràn 
đầy lòng từ bi, không chiến 
tranh hận thù, không khổ đau 
tật bệnh. Để mơ ước trở thành 
hiện thực, thì mỗi người hãy 
thực hành hạnh hỷ xả, dùng 
tinh thần vô úy cởi trói mọi hệ 
lụy, xây dựng một đời sống an 
vui hạnh phúc. n 

 
Tài liệu tham khảo: 

- Lời tụng tôn kính đức Phật đương 
lai, Trí Quang viết, PL.2544  

- Tìm hiểu về tín ngưỡng Di-
lặc,Thích Nguyên Hiền  

- Sự tích Phât A-di-đà và bảy vị Bồ-
tát, Tạp chí Từ Bi Âm  
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T ừ lâu lắm, chừng như 
trong tâm khảm và ước 
vọng của con người, 

mùa xuân bao giờ cũng hiện 
ra với dáng vẻ tươi vui, rực rỡ 
và sinh động, bởi vì nó là giai 
kỳ khởi đầu cho một vận hành 
dịch biến mới của vạn vật.  

Trong vận hành tử sinh của 
đời người cũng vậy, tuổi trẻ là 
mùa xuân của cuộc đời, là giai 
đoạn khởi đầu của một đời 
sống mới. Cái khác biệt chính 
là trong vận đồ biến dịch tử 
sinh của con người, có nhân 

duyên thức tâm đóng vai trò 
then chốt trong việc tạo dựng 
chánh báo và y báo cho mỗi 
cá nhân. Từ đó, mùa xuân tuổi 
trẻ không hẳn đã thường trực 
biểu lộ ra trong sắc thái tươi 
vui, rực rỡ và sinh động mà 
lắm khi nhốm màu tan 
thương! Đây không phải là 
nhận định phát xuất từ cảm 
quan tiêu cực hay bi quan yếm 
thế như một số người thường 
nghĩ. Đây là nhận thức đúng 
bắt nguồn từ thực tại của đời 
sống. Có can đảm và như thật 

MÙA XUÂN,  
TUỔI TRẺ VÀ ĐẠO PHẬT 

Ỷ THU AM 
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nhìn nhận thực tại, dù đó là 
thực tại bi thương hay thống 
khổ đến đâu, con người, trong 
đó có tuổi trẻ, mới có thể làm 
hiển sinh được cái dũng lực 
của trí tuệ siêu việt để hướng 
cuộc đời lên chiều thăng hoa 
và giải thoát. Đó chính là ý 
nghĩa vi diệu mà Thiền sư 
Mãn Giác đời Lý đã trao gởi 
trong hình ảnh sống động 
tuyệt vời của đóa mai nở 
muộn trước sân trong một 
đêm trường nào đó vào cuối 
xuân: 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc 
tận, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi 

mai. 
Đừng nghĩ: Xuân tàn hoa 

rụng hết 
Bên thềm, mai nở trắng… 

đêm qua. 
(Thích Đức Nhuận dịch) 

Một cành mai nở trọn vào 
những ngày cuối xuân là biểu 
tượng hy hữu nhưng không 
phải là điều bất khả. Nó là 
hình ảnh của khả tính nằm sâu 
trong mỗi hiện hữu mà nếu có 
đầy đủ thời tiết nhân duyên thì 

sẽ khai biểu ra như một thực 
thể khẳng định. Hiện tượng kỳ 
diệu đó cũng là thông điệp 
nhắc nhở cho chúng ta rằng, 
trong chốn khổ đau triền 
phược này vẫn tiềm ẩn khả 
tính ưu việt của sự an lạc, giải 
thoát và giác ngộ, giống như 
trong chốn ao tù bùn lầy kia 
vẫn có những đóa sen hương 
thơm và thanh khiết vươn lên. 
Hơn nữa, nó không còn là một 
thứ hiện tượng hãn hữu chỉ 
xảy ra vài lần hiếm quý mà nó 
là yếu tố ắt có để những thành 
tựu như vậy có mặt. Sen là 
phải được trồng, nuôi dưỡng 
và nở hoa từ trong chốn bùn 
lầy. Cũng vậy, sự giác ngộ và 
giải thoát không thể tìm kiếm 
đâu xa ngoài chốn khổ đau 
phiền lụy.  

Tuổi trẻ là mùa xuân, cho 
nên tuổi trẻ đang nắm trong 
tay cái cơ hội quý giá nhất của 
đời người để làm hiển sinh 
những niềm vui chân thật, làm 
nở hoa những hy vọng vừa 
nẩy mầm, làm chói sáng giá 
trị đích thật của đời sống vừa 
mới nhô lên.  
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Giáo pháp của đức Phật là 
những tia sáng triêu dương 
chiếu rọi vào vùng tâm thức bị 
che lấp bởi đêm dày vô minh 
để nhờ đó chúng ta có thể thấy 
rõ được lộ trình chân thật 
hướng đến sự thăng hoa của 
đời sống và sự thành tựu mục 
đích cao cả của đời người.  

Trên bình diện nhận thức, 
giáo pháp của đức Phật khai 
thị cho chúng ta thấy rằng, do 
tập khí vô minh huân tập từ vô 
lượng kiếp, cho nên chúng ta 
lúc nào, ngay dù là trong 
khoảnh khắc của sát na, cũng 
thấy các pháp là thật có, có tự 
tánh, có tự ngã, trong đó có 
cái ngã của tập hợp ngũ uẩn 
mà chúng ta đang mang. Từ 
căn bản của nhận thức hữu 
ngã này, chúng ta tạo lập cái 
nhìn nhị biên phân biệt và chia 
cắt thực tại ra làm hai mảnh: 
chủ và khách, bỉ và thử, nhân 
và ngã, v.v... Dưới quan kiến 
hữu ngã, chúng ta không thể 
nào bước sâu vào, nhập thể 
vào được trong cội nguồn 
uyên nguyên của vạn pháp, 
mà chỉ có thể đứng ở bên 

ngoài để ngắm xem, để phê 
phán. Thí dụ, khi chúng ta 
đang nghe một người bạn 
trình bày về một điều gì đó, 
với tập khí vô minh hữu ngã, 
chúng ta rất hiếm khi có thể 
bình tâm, thanh thản để nghe 
trọn vẹn câu chuyện mà không 
khởi lên bất cứ một ý niệm 
mang theo nó nội dung của 
định kiến, thiên kiến, chủ 
kiến, lập trường, thái độ, cảm 
quan, hay cả những hậu cảnh 
tâm thức đã được dựng lập từ 
trước. Đó chính là tình trạng 
góp phần làm cho chúng ta 
khó có thể nhận thức đúng 
như thật những sự kiện mà 
mình tiếp xử trong cuộc sống 
thường ngày. Nó cũng chính 
là nhân duyên dẫn đến sự 
thiếu hiểu biết, sự ngộ nhận, 
sự thiên vị, sự cố chấp, sự bất 
hòa, sự đấu tranh mà chúng ta 
đang chứng kiến mỗi ngày, 
mỗi giờ trong đời sống. Thêm 
một thí dụ khác, như đóa mai 
nở trước sân trong một đêm 
nào đó vào cuối xuân của 
Thiền sư Mãn Giác đã nói ở 
trên, có bao giờ trong đời sống 
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bận rộn, tất bật, bôn ba chạy 
theo cái ăn cái mặc, chạy theo 
giờ giấc sinh hoạt học đường: 
bài bở, thi cử, bằng cấp học 
vị, chúng ta biết dừng lại vào 
một buổi sớm tinh sương 
trong khí trời lành lạnh của 
mùa xuân để ngắm nhìn trong 
trạng thái đơn sơ, mộc mạc và 
thuần khiết của tâm thức, của 
nhãn quan mình, vào nụ hoa 
mai, để cảm nhận bằng trực 
giác sự vi diệu và nhiệm mầu 
của nó?  

Nhận thức hữu ngã như vậy 
chỉ là cái nhìn bề ngoài, cái 
thấy ở hình thức tổng thể chứ 
chưa phải là sự quán chiếu 
vào chiều sâu bên trong, vào 
chính nội thể của pháp. Thực 
ra nội thể bên trong của pháp 
không là gì cả ngoại trừ là một 
tập hợp của các duyên, các 
điều kiện. Quả thực như thế, 
giáo pháp duyên khởi mà đức 
Phật đã khai thị cho chúng ta 
biết rằng không một pháp nào 
hiện hữu độc lập bởi chính nó 
như là nguyên nhân đơn độc, 
mà tất cả đều có mặt trong 
mối tương quan, tương duyên 

với nhau. Một ý niệm cũng 
không thể chỉ là một tự hữu 
đơn nhất mà phải có các 
duyên như là sự có mặt của 
tâm, của dòng ý thức khởi 
động, của căn, của cảnh, của 
xúc, v.v... Rộng hơn nữa là 
bình diện vũ trụ, giáo pháp 
của đức Phật mở ra cho chúng 
ta hiện tượng giới tồn tại trong 
mối tương quan, tương duyên 
bao la vô tận không có ngằn 
mé. Thế giới mà chúng ta 
đang sống chỉ là một điểm nhỏ 
trong dải thiên hà chứa hàng 
triệu triệu tinh tú, và trong vũ 
trụ mênh mông còn có vô 
lượng vô số những dải thiên 
hà như vậy. Nhiều vì tinh tú 
mà tia sáng rọi đến thế giới 
chúng ta phải mất hàng tỷ năm 
ánh sáng, có khi chúng ta nhìn 
thấy ánh sánh thì vì tinh tú ấy 
đã hoại diệt từ bao giờ rồi. Dù 
là rộng lớn bao la như thế, sự 
tồn tại của vũ trụ vẫn không ra 
ngoài mối tương quan duyên 
khởi. Sự sinh khởi và hoại diệt 
của một hạt bụi, một vi trần, 
dù mắt phàm không thể nhận 
biết, vẫn có mối liên quan chặt 
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chẽ với toàn thể 
vũ trụ. Nhờ 
những phát 
triển của khoa 
học kỹ thuật, 
đặc biệt là 
ngành vật lý 
không gian, đã 
giúp cho con 
người  ngày 
càng nhận thức 
ra được mối 
quan hệ duyên khởi gắn bó 
của vũ trụ. Cũng qua đó, con 
người ý thức được những tác 
động hỗ tương trong vũ trụ có 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
toàn bộ các sinh vật trong đó. 
Mối quan tâm đối với vấn đề 
an toàn môi sinh, bảo vệ môi 
trường sinh thái của thế giới 
đang càng lúc càng trở nên 
cần thiết, là bằng chứng rõ 
nhất mà chúng ta có thể nhận 
biết được.  

Từ quan kiến về vũ trụ 
duyên khởi như vậy, con 
người đã bắt đầu ý thức sâu 
sắc và thực tiễn hơn về mối 
tương quan tương duyên trong 
sinh hoạt của thế giới mà 

mình đang sống. 
Những nỗ lực 
mà con người đã 
và đang thực 
hiện trong các 
lãnh vực: văn 
hóa, giáo dục, 
kinh tế thương 
mại, giao tế, 
định chế chính 
trị, tôn giáo, 
v.v... cho chúng 

ta thấy rằng, thế giới đang 
ngày càng xích lại gần nhau 
hơn, có quan hệ thường trực 
và gắn bó hơn, thể hiện trách 
nhiệm và hiểu biết qua cảm 
thông, đối thoại, hỗ tương 
nhau nhiều hơn. Ngày nay, 
nhân loại đã nhận thức được 
một cách cụ thể rằng không 
một quốc gia nào, không một 
hình thái sinh hoạt nào trên 
thế giới này có thể tồn tại và 
phát triển được nếu tách rời ra 
khỏi mối tương quan tương 
duyên với cộng đồng thế giới. 
Trong ý nghĩa này, con người 
cũng hiểu biết chân xác hơn 
rằng muốn cải thiện và phát 
triển một quốc gia, người ta 
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không thể không quan tâm 
đến việc cải thiện và phát triển 
toàn thể thế giới, bởi vì nếu 
phần còn lại của thế giới 
không được cải thiện và phát 
triển thì không một quốc gia 
nào có thể thực hiện thành 
công sự cải thiện và phát triển 
mang tính khu biệt và độc lập 
của mình. Chính nhận định đó 
đã dẫn đến sự hình thành 
những chương trình và kế 
hoạch được gọi là toàn cầu 
hóa mà chúng ta đang chứng 
kiến hiện nay. 

Nhìn vào sinh hoạt của xã 
hội nhân sinh, giáo pháp 
duyên sinh của đạo Phật chỉ 
bày cho chúng ta điều gì? 
Giáo pháp duyên khởi mà đức 
Phật dạy đã vén mở ý nghĩa 
thâm sâu của thân phận người. 
Theo đó, sự có mặt của chúng 
ta là sự hội tụ của những nhân 
duyên mà do chính chúng ta 
đã tác tạo. Tương tự như vậy, 
sự tác tạo hành nghiệp trong 
đời sống hiện tại của chúng ta 
sẽ là những nhân tố tựu thành 
cho cuộc sống tương lai. Có 
điều lý thú mà chúng ta không 

thể bỏ qua hoặc xem thường, 
đó là yếu tố quyết định của sự 
hình thành và hoại diệt của 
nhân duyên không phải do bất 
cứ một ai khác mà là do chính 
chúng ta định đoạt. Điều này 
có nghĩa rằng, chúng ta chính 
là người nắm quyền quyết 
định lấy vận mệnh khổ đau và 
an lạc của mình. Gầy dựng 
nhân duyên hành nghiệp thiện, 
chúng ta sẽ chiêu cảm kết quả 
của đời sống an lạc. Ngược 
lại, tác tạo nhân duyên hành 
nghiệp ác, chúng ta sẽ nhận 
chịu hậu quả của đời sống khổ 
đau. Cũng qua giáo pháp 
duyên khởi của đức Phật, cho 
chúng ta hiểu rằng, sự khổ đau 
và an lạc của người này có 
mối tương quan tương duyên 
bất khả phân với sự khổ đau 
và an lạc của những người 
khác và ngược lại. Vì vậy, tâm 
thức chỉ mưu cầu an lạc cho 
cá nhân mà không quan tâm 
đến sự khổ đau và an lạc của 
tha nhân là điều không những 
không thể thực hiện được mà 
còn tiềm ẩn trong nó động lực 
phản tác dụng.  
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Giáo pháp duyên khởi ấy 
còn mở ra tầm nhìn đối với 
thân phận thực tế của chúng 
ta. Sự có mặt của chúng ta 
trong cuộc đời này là do nhiều 
tác duyên mà trong đó chúng 
ta không thể không nói đến 
một cách trân trọng vai trò 
quan yếu của cha mẹ. Cha mẹ 
là duyên để tựu thành sự có 
mặt của chúng ta và cũng là 
duyên trưởng dưỡng cho 
chúng ta nên người. Môi 
trường sinh hoạt của gia đình 
là một trong những điều kiện 
then chốt giúp cho chúng ta 
trở thành người thành đạt và 
hữu dụng. Những tác duyên 
trong đời sống gia đình về 
cách cư xử lẫn nhau, về lòng 
thương yêu quý trọng nhau, về 
đức hiếu thảo đối với các bậc 
sinh thành và thuận hòa đối 
với anh em thân thuộc, về nề 
nếp luân thường đạo đức, tính 
ngay thật, nhẫn nại, tính hy 
sinh và phụng sự tha nhân, về 
sự khuyến khích và gương 
mẫu trong việc chăm chỉ học 
hành, về nếp sống chứa đựng 
tinh thần văn hóa cao, phẩm 

hạnh trong sáng, về sự thực 
nghiệm đời sống tâm linh 
thuần khiết, v.v…, tất cả 
những tác duyên ấy đều góp 
phần trọng đại cho một con 
người trưởng thành hoàn bị và 
hướng đời mình đến mục đích 
cao cả hơn.  

Đặc biệt đối với tuổi trẻ, 
một nền giáo dục thành tựu là 
yếu tố duyên sinh cơ bản để 
tạo dựng tất cả những gì tốt 
đẹp mà con người mong 
muốn. Ngày nay, khi nói đến 
một nền giáo dục thành tựu 
người ta không đổ hết trách 
nhiệm lên cơ cấu điều hành 
giác dục học đường mà 
thường đề cập đến nhiều tác 
duyên khác như là: bản thân 
của người học sinh, đời sống 
gia đình, môi trường xã hội, 
nền tảng của truyền thống văn 
hóa giáo dục của đất nước, các 
chính sách của nhà nước liên 
quan đến giáo dục, mức phát 
triển kinh tế và thị trường lao 
động, hệ thống điều hành giáo 
dục học đường trong đó bao 
gồm: phẩm chất chuyên 
nghiệp của giáo sư, đường 
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hướng giáo dục, nội dung 
chương trình giảng dạy, sách 
vở tài liệu giảng dạy, cách 
thức điều hành học đường, 
mối liên hệ giữa nhà trường, 
phụ huynh và học sinh. Vì thế, 
một nền giáo dục thành tựu là 
biết cách vận dụng tính tương 
quan duyên 
khởi của nhiều 
điều kiện khả 
thi đến mức 
toàn vẹn. Nền 
giáo dục thành 
tựu không phải 
chỉ biết áp đặt 
những quy luật 
học đường và 
những công 
thức của kiến 
thức chuyên 
môn một cách 
khô cứng, giáo điều và cục bộ 
lên học sinh. Nền giáo dục ấy 
phải biết khôn khéo khai mở 
tâm trí của học sinh mà trong 
đó tinh thần khai phóng, sáng 
tạo và vượt thoát là những 
động lực chủ yếu giúp cho 
tuổi trẻ vươn lên. Chính vì 
vậy, giáo dục tức là nuôi lớn 

tuổi trẻ bằng phương thức dạy 
dỗ, chuyển hóa và nâng cao cả 
về thể dục, đức dục và trí dục. 
Thiếu giáo dục, tuổi trẻ sẽ 
không thể trưởng thành, giống 
như thiếu điều kiện thời tiết 
nhân duyên thì đóa mai không 
thể nở trọn.  

Xuân mà thiếu 
vắng những 
cành mai vàng 
rực rỡ thì 
dường như 
xuân không có 
hương sắc. 
Cũng vậy, tuổi 
trẻ lớn lên cho 
dù có thành 
đạt bao nhiêu 
danh vọng, địa 
vị và tiền tài 
mà không thể 

làm nở được những đóa mai 
hương sắc thanh khiết trong 
tâm hồn và trí tuệ, không thể 
vén bày được khung trời xuân 
quang đãng cho đời mình thì 
chừng như sự hiện hữu ấy 
thiếu đi ý nghĩa và mục đích 
cao cả.n  

 
“Dựa vào những trích dẫn 
trong kinh sách đại thừa chúng 
ta tin rằng trong vô lượng năm 
sắp tới sẽ có một ngàn vị Phật 
ra đời. Đây là thời đại của vị 
Phật thứ 4, Phật Thích Ca Mâu 
Ni, với giáo lý đang tồn tại của 
Ngài. Vị Phật thứ năm sẽ là 
Phật Di Lặc.” 

 
- Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
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V ô ngã là một trong 
những quan niệm đặc 
hữu của Phật giáo. 

Nó làm nền tảng cho mọi nhận 
thức của người Phật tử về 
chính mình và thế giới. Ngay 
từ thời đức Phật, quan niệm 
này đã được sử dụng để loại 
trừ nhận thức sai lầm về một 
thực thể hằng hữu trong một 

chúng sinh, đồng thời được 
xem như yếu tính quyết định 
sự tồn tại của nó qua mọi hình 
thái khác nhau của vòng sinh 
hóa. Với quan niệm này, Phật 
giáo mặc nhiên nhìn nhận con 
người chỉ là một tổ hợp bao 
gồm các thành phần khác 
nhau và vận hành theo một qui 
luật phổ quát: những hoạt 

vô ngã và nhân cách thời đại 
 

ĐẠO SINH 
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mình trong cộng đồng và thế 
giới. Thành tựu cao nhất của 
nhận thức này trong dòng phát 
triển của Phật giáo là sự phát 
hiện con người không thể cải 
thiện cách thế tồn tại của mình 
chỉ bằng vào những nỗ lực 
đơn phương. Thay vì thế, một 
cải thiện nào đó, nếu có, chỉ 
có thể xảy ra trong tương quan 
với các cá thể khác. Nói cách 
khác, trong một cơ cấu tồn tại 
như thế chúng ta khó có thể 
tìm thấy an lạc thật sự khi 
những người chung quanh 
đang đau khổ. Và đây là điều 
không quá khó hiểu. Khi nói 
rằng chúng ta đang nỗ lực tìm 
kiếm một sự an lạc nào đó thì 
điều hiển nhiên là chúng ta 
đang tìm kiếm cái đó cho 
chính chúng ta. Chúng ta nghĩ 
rằng mình đang đau khổ và vì 
thế hành động tìm kiếm một 
sự an lạc là điều rất tự nhiên. 
Thật ra, khi suy nghĩ và hành 
động như thế chúng ta không 
biết rằng mình đang làm một 
công việc cực kỳ ngớ ngẫn và 
vô bổ, ít nhất theo cái nhìn của 
Phật giáo. 

động của chính các phần này 
quyết định cách tồn tại của 
chúng. Như vậy, mặc dù con 
người tồn tại như một hữu thể 
bất định tính, hay nói rõ hơn, 
mặc dù không có một chủ tể 
bất biến trong chuỗi tồn tại 
tương tục như thế, nhưng con 
người như một tổ hợp kết cấu 
bằng lực vận hành của chính 
nó vẫn phải chịu sự luân 
chuyển trong dòng sinh diệt 
vô tận. 

Khi con người được định 
nghĩa và mô tả như thế, một 
sự thật khác đã được mặc 
nhiên thừa nhận: con người 
không thể tồn tại như một cá 
thể độc lập bên ngoài cộng 
đồng xã hội cũng như tự 
nhiên. Trái lại, nếu chỉ là một 
tổ hợp động thì mọi việc làm 
của con người như một cá thể 
bắt buộc phải có những tác 
động nhất định nào đó đối với 
các cá thể khác và ngược lại. 
Từ đó quan niệm vô ngã được 
sử dụng như một quan niệm 
nền tảng để hình thành những 
nhận thức đúng của người 
Phật tử về sự tồn tại của chính 
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Nếu đã không có một chủ 
tể nhất định thì sự đau khổ 
hay trói buộc sẽ phải thuộc về 
một hoặc những thành phần 
nào đó trong tổ hợp có tên gọi 
là “người” này; và vì thế sự an 
lạc hay giải thoát nào đó, nếu 
có, cũng chỉ có thể xảy ra cho 
một hoặc những thành phần 
đó. Thế nhưng, theo quan 
niệm của Phật giáo, tất cả năm 
thành phần cấu tạo nên mỗi 
chúng ta đều có một đặc tính 
chung là biến dịch. Có nghĩa, 
mỗi một thành phần cũng chỉ 
là một tổ hợp vận động; vì thế, 
tất cả chỉ là một dòng chảy 
tương tục không ngừng nghỉ. 
Trong một tình trạng được mô 
tả như thế, tất cả những gì 
được cho là đau khổ và an lạc, 
trói buộc và giải thoát, v.v… 
chắc chắn sẽ không thể nào 
thật sự tồn tại như chúng ta 
tưởng. Như vậy, nếu chúng ta 
vẫn thấy chúng xuất hiện dưới 
dạng nào đó thì rõ ràng chúng 
chỉ có thể tồn tại như một nỗi 
ám ảnh, một ảo tưởng trong 
tâm tưởng của chúng ta. Kết 
quả, cái chúng ta hy vọng và 

tìm kiếm chỉ là những gì 
không thực được sản sinh từ 
chính nhận thức của chúng ta. 
Nếu thực chất của chúng đã là 
không thực nhưng chúng ta 
vẫn không từ bỏ sự nỗ lực tìm 
kiếm thì điều đó có nghĩa 
chúng ta đang mong muốn 
bảo vệ và nuôi dưỡng một cái 
gì đó trường cửu cho chính 
chúng ta. Bởi vì một điều chắc 
chắn là không bao giờ chúng 
ta chịu bỏ công sức vào cái 
mà chúng ta biết rõ là không 
thể tồn tại dài lâu. Trong 
trường hợp này, điều đó nói 
lên cái gì? Có phải chúng ta 
đang tìm cách thay thế cái āt-
man mà chính đức Phật đã cực 
lực bác bỏ để thay vào đó một 
cái ātman nào đó do chính 
chúng ta tạo ra?  

Phật giáo đã minh định nội 
dung hai phạm trù khổ và trói 
buộc cho dù chúng được hiểu 
và khai triển như thế nào trong 
các cộng đồng Phật giáo khác 
nhau. Khổ không chỉ bao gồm 
những gì được cảm nhận qua 
tri giác mà còn cả những gì 
qua nhận thức: đó là sự biến 
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hoại và biến dịch của tất cả 
những gì được cấu thành có 
điều kiện. Đồng thời, cái đang 
trói buộc chúng ta không gì 
khác hơn những phiền não và 
nhận thức sai lầm của chúng 
ta. Với một cấu trúc được hình 
thành trong những điều kiện 
như đã nói, chúng ta khó có 
thể hiểu đúng về chính mình 
và thế giới. Và chính vì sự 
hiểu sai này, chúng ta liên tục 
tạo ra hết sai lầm này đến sai 
lầm khác trong mọi suy nghĩ 
và hành động của chính mình, 
ngay cả những suy nghĩ và 
hành động được cho là phù 
hợp với giáo lý nhà Phật nhất. 
Đây là điều chúng ta thường 
không nhận ra hoặc nếu có 
nhận ra thì rất khó thừa nhận. 
Tuy nhiên, một sự thật chúng 
ta không thể và không phủ 
nhận được là những giáo pháp 
của đức Phật chúng ta đã nghe 
hay đọc được, tất cả đều phải 
qua sự xử lý của đầu óc chúng 
ta trước khi trở thành đề tài 
cho sự suy nghĩ hay một quyết 
định thực hiện nào đó. Sự thật 
này cho thấy không có gì bảo 

đảm cho tính chân thực của 
những giáo pháp đó sau khi đã 
trải qua một bộ máy xử lý yếu 
kém, ì ạch, hạn hẹp, nông cạn, 
cố chấp như chúng ta đang có. 
Nếu ai đó trong chúng ta 
không chịu thừa nhận điều 
này thì cũng không khó hiểu. 
Bởi vì ngũ uẩn còn có một 
tính chất chung khác, đó là tất 
cả chúng đều nuôi dưỡng 
tham ái, đồng thời là đối 
tượng của tham ái. Nói rõ hơn, 
chúng luôn làm cho tham ái 
tăng trưởng; và ngược lại, 
tham ái không bao giờ chịu để 
cho chúng bị “xúc phạm” hay 
“hạ thấp”. 

Nếu thừa nhận những gì 
nói trên là cái mà Phật giáo 
muốn đóng góp vào sự cải 
thiện nhận thức của con người 
trên trái đất thì chúng ta phải 
đối mặt với một sự thật bi đát, 
đó là Phật giáo không thể đáp 
ứng những đòi hỏi cấp thời 
của chúng ta như đã nói. Ít ra, 
với một khẳng định về năng 
lực hạn chế của một cơ cấu 
con người như thế thì việc tìm 
kiếm một cái gì đó thực sự an 
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lạc hay giải thoát chỉ là một ảo 
tưởng. Và điều đau khổ hơn 
nữa cho chúng ta là đạo Phật 
chỉ cung cấp những tri kiến 
như thực chứ không phải ru 
ngủ chúng ta bằng những hứa 
hẹn về một loại hạnh phúc hư 
ảo nào đó. Mặc dù đức Phật 
thường được xưng tán như 
một vị Dược sư trong việc 
giúp chúng ta chữa trị khổ 
đau, nhưng Ngài không bao 
giờ chủ trương việc sử dụng 
các loại thuốc “giảm đau” hay 
“an thần.” Người ta thường 
nói đến hai chữ “phương tiện” 
ở trong Phật giáo; rồi theo 
những lý giải riêng của mình 
họ tự động gán ghép cho Phật 
giáo đủ mọi thứ theo một cách 
rất là “phương tiện” của họ. 
Chúng ta nên nhớ rằng không 
ai có đủ tư cách nói đến hai 
chữ này, đừng nói là tìm cách 
thực hiện nội dung của nó, 
ngoài các vị Bồ-tát. Trong 
mười giai đoạn của tiến trình 
tu tập của một Bồ-tát, chỉ có 
những vị nào đang ở vào giai 
đoạn thứ bảy, tức sau khi đã 
phát tâm cầu giác ngộ, thực 

hành bố thí Ba-la-mật, đoạn 
trừ ngã kiến (ở giai đoạn thứ 
nhất); hoàn thiện giới luật, 
không còn thối thất, thực hành 
thiền định (ở giai đoạn thứ 
hai); liễu ngộ tính chất vô 
thường của vạn hữu, phát triển 
kham nhẫn trong sự nghiệp độ 
sinh, đoạn tận tham sân si, 
thành tựu tám loại thiền định 
sắc giới và vô sắc giới, sở đắc 
năm trong sáu thần thông của 
đức Phật (ở giai đoạn thứ ba); 
đốt cháy các tà kiến cuối 
cùng, phát triển trí tuệ, thực 
hành tinh tấn Ba-la-mật, hoàn 
thiện ba mươi bảy giác chi (ở 
giai đoạn thứ tư); nhập thiền 
định và quán triệt tứ đế, đoạn 
nghi, tiếp tục hoàn thiện ba 
mươi bảy giác chi (ở giai đoạn 
thứ năm); quán chiếu thực 
tướng của vạn pháp là vô 
tướng, vô sinh, bất nhị, thấu 
đạt lý duyên khởi, siêu việt 
tâm phân biệt nhờ thành tựu 
Bát nhã ba-la-mật và thấu triệt 
tánh Không (ở giai đoạn thứ 
sáu) thì Bồ-tát đó mới có thể 
có đủ tri kiến và phương tiện 
thiện xảo để dẫn dắt chúng ta 
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đến giác ngộ tùy theo khả 
năng riêng biệt của mỗi người 
chúng ta. 

Từ một số phẩm tánh của 
tiến trình giác ngộ nói trên của 
một Bồ-tát, chúng ta có thể 
nhận ra rằng không phải tất cả 
những gì đức Phật giới thiệu 
cho chúng ta đều “an lạc”, “dễ 
chịu”, hay “thoải mái”. Kinh 
điển từng mô tả các trường 
hợp đức Phật đã cảnh báo 
thính chúng không nên kinh 
sợ trước những gì Ngài sắp 
tuyên thuyết hay đã tuyên 
thuyết. Và ở đây, trường hợp 
điển hình chính là lý Vô ngã. 
Nếu người nào trong chúng ta 
tương đối nhạy cảm hoặc có 
sự liên tưởng nhanh sẽ cảm 
nhận được tác động khốc liệt 
của một sự thật như thế. Đối 
với chúng ta, từ bỏ luôn luôn 
là một điều khó khăn, cho dù 
với những gì ít giá trị nhất. 
Thế mà ở đây cái được gợi ý 
từ bỏ lại chính là cái lâu nay 
đã hình thành nên chính chúng 
ta. Nếu chúng ta có niềm tin 
vào Phật pháp, và muốn cải 
thiện tồn tại của mình theo 

đường hướng đó thì điều này 
có nghĩa sớm muộn gì chúng 
ta cũng phải từ bỏ cái chúng ta 
yêu quí nhất. Đối với chúng 
ta, đây không phải là một nuối 
tiếc mà là một sự tuyệt vọng, 
bởi vì chúng ta sẽ mất tất cả. 
Và càng tuyệt vọng hơn nữa là 
không phải chúng ta mất cái 
đó mà sự thật là chúng ta được 
dạy rằng không có cái mà 
chúng ta nghĩ là mình đã sở 
hữu lâu nay. Nếu vậy, chúng 
ta sẽ thu được những gì trên 
con đường này? Một sự thật 
hiển nhiên, chúng ta cần phải 
can đảm nhìn thẳng vào mà nó 
không run sợ, không tuyệt 
vọng là chúng ta không thu 
được cái gì hết, hay nói một 
cách dễ chịu hơn, chúng ta 
không bao giờ đáp ứng được 
những đòi hỏi vô minh của 
chính chúng ta nếu chúng ta 
chọn lựa con đường này. Đôi 
khi vì quá bạc nhược chúng ta 
đã mơ ước được tái sinh vào 
một cõi trời nào đó; và chúng 
ta quên rằng nếu ước mơ này 
là hiện thực thì đó là tai họa 
lớn nhất trong chuỗi dài sinh 
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tử của chúng ta. Bởi vì thiên 
giới là nơi nhận chìm chúng ta 
trong biển dục lạc chứ không 
phải là đạo tràng tu tập. Nếu 
chúng ta không bị sai sử bởi 
những tham vọng vô minh 
điên cuồng của chúng ta thì 
chúng ta có thể trực nhận 
rằng, chỉ cần với một tiền đề 
có tính phổ 
quát như 
quan niệm vô 
ngã thì tất cả 
những gì 
thường được 
chúng ta mô 
tả là thành 
tựu, hoạch 
đắc, chứng 
đắc  đều 
không thể 
tồn  t ạ i . 
Chúng chỉ là những sản phẩm 
được hình thành trong quá 
trình vận hành của ngũ uẩn 
chúng ta. Làm sao có thể có 
cái để ta sở đắc khi cứu cánh 
cuối cùng của Phật giáo là giải 
thoát. Nói rõ hơn, nếu giải 
thoát được chúng ta xem như 
cái mà chúng ta sở đắc thì giải 

thoát đó thực chất chỉ là sự 
trói buộc được ngụy trang 
bằng những từ ngữ tốt đẹp. Dĩ 
nhiên người ta có thể dẫn 
chứng từ kinh điển những phát 
biểu của đức Phật về những 
thành tựu nào đó dành cho 
một hành giả dưới những tên 
gọi như sa môn quả, Phật quả, 

v . v … T u y 
nhiên chúng 
ta nên nhớ 
rằng đó chỉ là 
những mô tả 
về tiến trình 
giải thoát. Có 
nghĩa là nếu 
một hành giả 
giải thoát 
được những 
trói buộc nào 
đó thì sẽ 

được mô tả là “thành tựu” một 
quả tương đương nào đó. 
Không có một quả có sẵn nằm 
đâu đó trong không gian và 
thời gian để chờ đợi chúng ta 
hoạch đắc như một địa vị có 
sẵn trong xã hội, như một ngôi 
nhà, một chiếc xe, v.v… 
chúng ta sở hữu được. Tiến 
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trình nỗ lực và thành tựu của 
Phật giáo là một tiến trình 
chuyển hóa cơ cấu ngũ uẩn để 
cuối cùng chúng ta có thể nhìn 
thấy như thế nào đó, một cái 
nhìn chấm dứt mọi sự đeo 
bám vào cái thân ngũ uẩn với 
đủ mọi thứ sai lầm của nó. 
Đức Phật là một minh chứng 
đầy đủ nhất cho điều này. Tất 
cả những gì đức Phật tuyên 
thuyết sau khi “đắc” được giác 
ngộ đều chỉ là một cố gắng 
tường thuật về những gì Ngài 
đã nhìn thấy; và điều mong 
mỏi nhất của Ngài, nếu có, đối 
với chúng ta là một ngày nào 
đó chúng ta cũng có thể nhìn 
thấy được như Ngài. 

Đây chính là điểm tích cực 
đầu tiên được rút ra từ quan 
niệm vô ngã tưởng chừng như 
quá tiêu cực. Khi không có 
thật một chủ tể điều động và 
sai sử chuỗi dài sinh tử tiếp 
nối của con người thì đó cũng 
là lúc con người tìm lại được 
tự do đầu tiên. Chính con 
người quyết định vận mạng 
của mình chứ không phải ai 
khác. Tất cả những ai đã từng 

trải qua cái cay đắng trong 
những lúc bị bức bách cùng 
tột bởi sự khốn cùng, tuyệt 
vọng trước một “số phận định 
sẵn” mới có thể tri ân đức 
Phật về điều này. Phật tử là 
những con người ngang nhiên 
thách thức với số phận của 
chính mình. Bởi vì chính họ là 
người duy nhất quyết định 
cách thế tồn tại của họ. 

Từ sự tự do đầu tiên này, 
chúng ta hoạch định một 
chuyến đi dài trên chính đôi 
chân của mình. Đây không 
phải là cuộc hành trình chạy 
trốn khổ đau hay tìm kiếm an 
lạc mà là một tiến trình nỗ lực 
chuyển hóa tâm thức. Và số 
lượng hành trang quí giá nhất 
không ai có thể tước đoạt 
được của chúng ta là sức 
mạnh ý chí và niềm tin tuyệt 
đối vào Phật pháp. Sở dĩ 
chúng ta nỗ lực gìn giữ và 
phát triển hai điều này mà 
không sợ gặp nguy cơ phải 
tiếp tục trò chơi nhàm chán cũ 
rích là tạo dựng một ảo tưởng 
về một định tính nào đó trong 
chúng ta, là nhờ tự thân Phật 
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pháp vốn là cái có khả năng 
chặt đứt những loại đeo bám 
như thế và nhờ ý chí là sức 
mạnh giúp chúng ta duy trì 
tiến trình chuyển hóa một 
cách bền bỉ. 

Dĩ nhiên, bước đầu của 
cuộc hành trình sẽ rất gian 
khổ. Tin vào Phật pháp hình 
như là vốn liếng đã được tích 
lũy từ lâu trong chúng ta; 
nhưng còn sức mạnh của ý 
chí? Chúng ta vốn thường 
quen chỉ hăng hái trong những 
nỗ lực nào qui hướng về chính 
mình; và vì thế thường khó 
tìm thấy sức mạnh trong 
những việc làm tưởng chừng 
như chẳng liên quan gì đến 
mình. Và điều này có thể trở 
nên tồi tệ hơn khi chúng ta 
nghĩ rằng nếu thật sự không 
có cái làm nền tảng hằng hữu 
cho chính tồn tại của chúng ta 
thì thật vô ích để phải tiếp tục 
những nỗ lực hoàn thiện nào 
đó. Thật ra, quan niệm vô ngã 
không hoàn toàn phủ nhận tồn 
tại của con người trên mặt đất. 
Nó chỉ giúp chúng ta thoát 
khỏi ảo tưởng về một thực thể 

quyết định nào đó trong con 
người chúng ta. Ngoài ra, sự 
tồn tại và vận hành của các 
thành phần khác vẫn là những 
gì hình thành hiện hữu của 
chúng ta. Vì thế những nỗ lực 
đầu tiên của chúng ta sẽ bắt 
đầu từ chính những thành 
phần này. Có nghĩa, chúng ta 
vẫn phải bắt đầu với những gì 
như chúng ta đã có trước đây; 
thế nhưng với một nhận thức 
mới. Cần lưu ý rằng cái chúng 
ta sẽ dồn hết mọi nỗ lực vào 
đó chính là sự chuyển đổi tâm 
thức; vì thế một nhận thức 
mới như thế về chính tồn tại 
của chính mình dưới ánh sáng 
của lý vô ngã có thể xem như 
“thành tựu” đầu tiên chúng ta 
đạt được khi vừa mới lên 
đường. Với niềm tin và ý chí, 
chúng ta nhìn vào sự vận hành 
của ngũ uẩn không phải như 
một cá thể biệt lập với những 
cá thể khác trong cộng đồng 
và thế giới mà là trong một 
quan hệ hỗ tương dung nhiếp. 
Chỉ với một nhận thức như 
thế, chúng ta mới có thể bắt 
đầu và tiếp tục cuộc hành trình 
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này, bởi vì mọi thứ chướng 
ngại chúng ta có thể gặp phải 
đều xuất phát từ sự đeo bám 
của một ý tưởng sai lạc nào đó 
về “mình”. Có nghĩa chúng ta 
sẽ phải nỗ lực rất nhiều mà 
chẳng hy vọng thành tựu được 
gì cho “bản thân” chúng ta cả. 
Bởi vì nếu có cái gọi là công 
đức được thành tựu do những 
nỗ lực của chúng ta, dù trong 
một ngày một đêm, thì cái đó 
sẽ được chuyển giao toàn bộ 
cho tất cả chúng sinh khổ đau 
ở khắp mười phương thế giới. 
Đây quả thật là điều rất khó 
chịu đựng cho chúng ta. 
Nhưng chúng ta không thể 
làm khác hơn. Niềm tin vào 
Phật pháp sẽ giúp chúng ta 
làm được điều đó và sức mạnh 
của ý chí sẽ giúp chúng ta tiếp 
tục làm được điều đó. Nhờ 
Phật pháp chúng ta đã biết 
được thế nào là cảm thọ và 
những vị ngọt nguy hiểm của 
nó. Sẽ có rất nhiều điều khó 
chịu hơn mà chúng ta phải tập 
làm quen. Chẳng hạn, chúng 
ta sẽ phải giúp đỡ cho rất 
nhiều người mà chúng ta 

không được phép ghi nhớ số 
lượng của họ; chúng ta sẽ phải 
nỗ lực trong rất nhiều hoạt 
động của cộng đồng Phật tử 
cũng như xã hội; và nhờ 
những nỗ lực này chúng ta có 
thể rất nổi tiếng. Tuy nhiên 
cần nhớ rằng một ngày nào đó 
khi chúng ta bỗng nhiên cảm 
thấy “rất dễ chịu” trong ánh 
sáng ngọt ngào của một vòng 
hào quang nào đó chung 
quanh mình thì đó cũng là 
ngày cáo chung sự nghiệp cầu 
đạo của chúng ta. Phật pháp là 
sinh mạng của chúng ta chứ 
không phải một món đồ trang 
sức. Chúng ta sẽ phải chấp 
nhận cuộc sống như một kẻ 
bần hàn nhất thế giới và sẽ 
chết như một kẻ vô danh ở 
một xó xỉnh nào đó chẳng ai 
hay biết trên trần gian này. 
Đây quả là điều không dễ chịu 
đựng. Thế nhưng, có ai trong 
chúng ta không cảm thấy xót 
xa khi chứng kiến một lần 
quay về trước đôi cánh cửa 
tùng khép chặt!n 
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LĂNG GIÀ TÂM 
 

Một Thoáng Phù Sinh 
 
Chiều Hương Thiền 
Gió không là gió 
Sao nghe như 
Nâng nhẹ bước chân ai 
Đỉnh vườn tâm 
Lắng nghe hồn bát-nhã 
Mà sắc không 
Là hợp tấu trường ca. 
Có phải chăng 
Bến đời là bến mộng 
Để ngàn năm 
Còn lại một tấm lòng 
Dù cách xa diệu vợi 
Hay hội ngộ mong chờ 
Thì ai ơi! 
Chỉ là một thoáng phù sinh 
Xin đừng tôn vinh 
Không là thần tượng 
Vì ai ơi! 
Vẫn chỉ là một thoáng phù sinh.  
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Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ III 
ra đời vào năm 1543 ở làng 
Khangsar thuộc thung lũng 
Tolung cách Lhasa không xa 
lắm. Cha của Ngài, Depa 
Namgyal và mẹ, Paldzom 
Butri là một gia đình quý tộc 
có quan hệ tốt với dòng dõi 
Phagmotru và chùa Sakya. 
Cũng như hai vị Đạt-lai Lạt-
ma trước, những dấu hiệu kỳ 
lạ đã xảy ra trong lúc Ngài 
đản sanh. Theo tiểu sử viết về 
Ngài, lúc vừa chào đời, hài 
nhi đã bắt đầu tụng đại thần 
chú của Tây Tạng “Om mani 
padme hum”. Sau khi biết nói 

bập bẹ, cậu bé thường nói về 
tiền thân của mình với những 
thông tin thật chính xác, thậm 
chí còn tuyên bố rằng mình 
chính là Gendun Gyatso (vị 
Đạt-lai Lạt-ma thứ II). Những 
dấu hiệu này đã gây sự chú ý 
cho phái đoàn tìm kiếm tái 
sinh của đức Đạt-lai Lạt-ma 
thứ II. 

Phái đoàn tìm kiếm đã 
tham khảo lời tiên tri của thần 
Nechung, một trong những vị 
Hộ Thần chủ yếu của Tây 
Tạng. Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
II đã thiết lập mối quan hệ rất 
đặc biệt đối với vị thần này và 

Tiểu sử  
 
đức Đạt-lai Lạt-ma  

thứ III 

BIỂN XANH 
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tất cả các hậu thân sau này của 
Ngài cũng tiếp tục duy trì mối 
quan hệ đặc biệt ấy. Ngài Sun-
grad Gyatso, dẫn đầu phái 
đoàn tìm kiếm của Drepung 
và từng là chánh thư ký  của 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ II, 
cũng đã tham khảo những dấu 
hiệu trong hồ Nữ Thần huyền 
bí. Cuối cùng, chỉ có thung 
lũng Tolung là địa điểm cần 
được xem xét. Sau những tiến 
trình tìm kiếm theo đúng nghi 
thức, cậu bé, lúc ấy được bốn 
tuổi, đã nhanh chóng được xác 
nhận là tái sinh của đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ II. Ngài Sun-
grab Gyatso đã đứng ra sắp 
xếp lo liệu mọi việc cho sự tấn 
phong và việc học hành của 
Ngài. 

Được đưa vào ở Dredung, 
Ngài đã chứng tỏ mình là một 
học trò thông minh xuất chúng 
và sớm phát triển những khả 
năng đặc biệt dưới sự dạy dỗ 
của Panchen Sonam Drakpa - 
người đã trao truyền ngũ giới 
cho Ngài. Ngài được đặt Pháp 
danh là Sonam Gyatso. Năm 
lên mười tuổi, Ngài chính thức 

đăng quang tại Drepung và 
bốn năm sau đó lại đăng 
quang một lần nữa tại Sera. 
Suốt thời gian ấy, Ngài được 
học hành dưới sự hướng dẫn 
của nhiều bậc Thầy lỗi lạc. 
Bên cạnh đó, Ngài còn làm 
chủ trì cho toàn bộ Đại Lễ Hội 
Cầu Nguyện. 

Khi còn rất bé, Sonam 
Gyatso đã hành hương đến 
chùa Chokhor Gyal. Đây là 
chuyến hành hương mà tất cả 
các vị Đạt-lai Lạt-ma đều phải 
thi hành trong cuộc đời của 
mình với mục đích cho sự 
thực hiện thiền định Mật tông. 
Cả hàng nghìn người xếp hàng 
bên lề đường để đón nhận sự 
ban phúc của Ngài. Ngài cũng 
đã viếng thăm rất nhiều ngôi 
chùa trên suốt lộ trình của 
mình. Kể từ đó, Ngài phải 
chia thời gian ra để quản lý 
giữa hai chùa Chokhor Gyal 
và Drepung; đồng thời Ngài 
còn thuyết giảng nhiều nơi ở 
phương xa. Để đáp lại nhiều 
lời thỉnh cầu, Ngài đã phải đến 
những vùng xa xôi của dân du 
mục ở tận phía Bắc Tây Tạng; 
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rồi lại đến miền Nam, nơi mà 
Ngài đã khước từ chức vụ 
Viện trưởng của Tashi 
Lhunpo và chỉ nhận cương vị 
như một người đại diện mà 
thôi; rồi lại đến trung tâm Tây 
Tạng để thuyết giảng.Tuy 
nhiên, Ngài vẫn duy trì và gia 
tăng lịch trình thiền định 
nghiêm khắc hàng ngày và 
nhập thất định kỳ của mình. 
Dù những Phật sự chiếm hầu 
hết thời gian của Ngài; tuy 
vậy, Ngài vẫn trước tác hơn 
bốn mươi tác phẩm. Với lòng 
nhiệt huyết vì sự truyền bá 
giáo pháp, Ngài đã rất thành 
công trong công cuộc củng cố 
và truyền bá giáo lý của ngài 
Tsongkhapa trên khắp đất 
nước Tây Tạng. 

Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ III 
được chọn làm thầy giáo riêng 
cho vua Nedong - một trong 
những người thống trị hùng 
mạnh nhất của dòng dõi Phag-
motru, ông băng hà vào năm 
1564. Sự qua đời của nhà vua 
khiến cho vận mệnh của phái 
Gelugpa, phái đã từng được sự 
ủng hộ của dòng dõi Phagmo-

tru, trở nên sa sút vì áp lực của 
những người ủng hộ phái 
Karma Kagyud. Sonam 
Gyatso thường đóng vai trò là 
người hòa giải trong những 
mối xung đột ấy. Vào năm 
1573, Ngài sáng lập chùa 
Namgyal, một ngôi chùa dành 
riêng cho tất cả các Đạt-lai 
Lạt-ma,  tọa lạc trên ngọn đồi 
Potala ngay bên ngoài Lhasa, 
nhưng nó lại bị tiếp quản bởi 
Tsang, người ủng hộ cho lực 
lượng phái Kagyud. Năm 
1574, Tsang xâm chiếm trung 
tâm Tây Tạng và nắm trọn 
quyền lực. Trong bối cảnh ấy, 
một Thái tử đầy quyền uy của 
Mông Cổ, Altan Khan, người 
đã từng chiến thắng trong 
cuộc tấn công vùng biên giới 
của Trung Quốc, mời Ngài 
đến thăm đất nước Mông Cổ. 

Vào triều đại của Kublai 
Khan và Sakya Phagpa, người 
Mông Cổ đã từng đón nhận 
niềm tin Phật giáo; nhưng sau 
sự thất bại của triều đại Yuan, 
họ đã trở về với lối tín ngưỡng 
Pháp sư cũ của họ. Mãi đến 
thời kỳ này, Altan Khan mới 
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trở lại nghiên 
cứu và biết được 
sức mạnh của 
giới Giáo sĩ ở 
châu Á và nhớ 
đến quá khứ lịch 
sử huy hoàng 
của khối liên 
minh Kublai-
Sakya, nên đã 
mời ngài Sonam 
Gyatso đến 
Mông Cổ. Sự kiện này đã 
được người dân Trung Quốc 
đặc biệt hoan nghinh. Trong 
nhiều năm qua, họ đã vô cùng 
lúng túng trước những lực 
lượng tấn công của Mông Cổ. 
Vì vậy, họ có thể thấy được 
những lợi thế ủng hộ những 
nỗ lực của các Đạo sư Tây 
Tạng khiến cho Mông Cổ phải 
từ bỏ tín ngưỡng của mình để 
theo Phật giáo, điều đó sẽ làm 
giảm tinh thần chiến đấu của 
người Mông Cổ, làm suy yếu 
một cách có hiệu qủa về mối 
đe dọa quân sự của họ. 

Thận trọng trước những ý 
định của Mông Cổ, Sonam 
Gyatso từ chối lời mời của 

thái tử Altan 
Khan và thay 
vào đó là gởi 
người đại diện 
đến. Năm 1576, 
Altan Khan gởi 
lời thỉnh cầu thứ 
hai cùng với 
một phái đoàn 
lớn đến để 
thuyết phục. 
Đến thời điểm 

này, Sonam Gyatso mới đầy 
đủ cơ duyên để truyền bá Phật 
giáo trên khắp đất nước Mông 
Cổ. Sonam Gyatso đã bắt đầu 
thực hành lời tiên đoán mà 
Ngài (đức Đạt-lai Lạt-ma II) 
đã nói vào khoảng cuối đời 
trước của mình rằng Ngài “sẽ 
trở lại để làm việc với những 
người ở phía Nam”. Công 
việc này sẽ tác động nhiều đến 
sự hiểu biết của thế giới bởi lẽ 
nó chinh phục được những 
cuộc tấn công của quân đội 
Mông cổ đã phá phách rất 
nhiều ở châu Á và thậm chí cả 
một số vùng của châu Âu. 

Do tiếng tăm của mình, 
Ngài được các nhân vật quan 
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trọng tầm cỡ trong xã hội 
cũng như các bậc lãnh đạo 
Giáo hội đưa tiễn Ngài lên 
đường. Cả một đoàn người 
đông đúc cùng tháp tùng với 
Ngài qua nhiều dặm đường 
cách Lhasa thật xa trước khi 
họ nghẹn ngào rơi lệ, bịn rịn, 
miễn cưỡng chia tay Ngài. 
Đoàn tùy tùng của Ngài đã lên 
đường với một tốc độ rất 
chậm, cuộc hành trình kéo dài 
đến hơn cả năm trời. Nguyên 
do chính là vì trên lộ trình có 
rất nhiều chùa chiền và các gia 
đình quý tộc thỉnh cầu Ngài 
dừng lại để ban phước lành và 
thuyết giảng giáo lý cho họ. 
Chuyện kể rằng, dọc đường, 
để chế ngự những dòng nước 
chảy xiết khiến đoàn tùy tùng 
của Ngài khó có thể vượt qua 
được, Ngài đã làm cho dòng 
thác phải đảo ngược dòng. Và 
từ một tảng đá rất lớn, Ngài đã 
rút ra một chiếc vỏ ốc xà cừ 
có trôn xoáy (vật biểu lộ như 
một điềm báo trước về một 
dấu hiệu rất hy hữu, may mắn 
và có triển vọng tốt đẹp). Do 
những hiện tượng ấy, tiếng 

tăm của Ngài đã trở nên lừng 
lẫy ở Mông Cổ trước cả khi 
Ngài đặt chân đến đó, đồng 
thời điều đó cũng chứng tỏ 
rằng “Ngài và tôn giáo của 
Ngài có những năng lượng 
được coi là hết sức quan 
trọng”. Cuối cùng một đoàn 
người hùng hậu mang theo vô 
số quà tặng của Thái tử Altan 
Khan đã ra nghinh đón trước 
và cùng tháp tùng với phái 
đoàn của Ngài đi đến doanh 
trại của Altan Khan. 

Trong cuộc nói chuyện đầu 
tiên của mình khi vừa đặt chân 
đến Mông Cổ và vùng biên 
giới Trung Quốc, Sonam 
Gyatso đã công bố những điều 
luật mới cho miền đất này, 
chẳng hạn như: phải tuân giữ 
các giới luật của đức Phật, 
cấm những sự hiến máu của 
tất cả các loài vật; không được 
buộc những người góa phụ 
phải hy sinh để thủ tiết; không 
được trả thù hay chống báng 
Tăng sĩ… Vị thần Mông Cổ 
Ongghon được thay thế bằng 
vị thần bảo hộ Trí tuệ Ma-
hakala, một hiện thân của đức 
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Quán Thế Âm. Người Mông 
Cổ cũng phải hạn chế những 
việc cướp phá và các cuộc tấn 
công xâm lấn Trung Quốc và 
Tây Tạng. Nói chung, người 
dân ở đây được khuyến khích 
nên kết hợp những lời dạy của 
đức Phật vào cách sống của 
họ. Sau đó, Altan Khan đã 
tuyên bố rằng những giới cấm 
ấy được xem như những điều 
luật của quốc gia, sự kiện này 
đã trở nên rất hữu ích cho nền 
hòa bình của nhân dân Trung 
Quốc và Tây Tạng. 

Sau đó, Altan Khan trao 
tặng cho Sonam Gyatso tước 
hiệu “Tale” (Dalai), nghĩa là 
“biển”, “đại dương”, tương 
đương với ý nghĩa phần thứ 
hai tên Tây Tạng của Ngài là 
Gyatso. Nghĩa bóng của từ 
này hàm ý là “Biển Tuệ” hay 
“Trí tuệ như Đại dương”. Kết 
hợp thành từ “Dalai Lama” 
hay “bậc Đạo Sư (trí tuệ như) 
đại dương”; bậc “Đại Đạo 
Sư”. Danh hiệu này cũng được 
áp dụng cho những vị tiền 
thân của đức Đạt-lai Lạt-ma 
thứ III (nghĩa là vị thứ I và thứ 

II) và cho tất cả các tái sinh 
của Ngài tiếp theo sau này. Về 
phía mình, Sonam Gyatso 
cũng ban tặng danh hiệu “Đạo 
Vương Nghiêm Tịnh” cho Al-
tan khan. Chuyện kể rằng, đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ III đã tiết 
lộ, Altan Khan chính là tái 
sinh của Kublai Khan và Ngài 
(Sonam Gyatso) chính là tái 
sinh của Phagpa, bậc Đại Đạo 
sư lỗi lạc của phái Sakya; do 
đó mối quan hệ trong tiền kiếp 
giữa bậc đại Đạo sư và nhà 
vua bảo trợ này đang được 
phục hồi lại. 

Để củng cố các nghi thức 
Phật giáo, Sonam Gyatso đã 
kiến lập ngôi chùa Tekchen 
Chokhor, tiếp theo sau đó 
nhiều ngôi chùa khác được 
xây dựng. Ngài cũng sắp đặt 
cho Lama Yonten Gyatso 
(người có cùng tên với đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ IV sau này, 
do vậy độc giả không nên 
nhầm lẫn!) ở lại đó với tư 
cách là người đại diện của 
Ngài, vị này cũng đã tiếp tục 
trở thành một trong những bậc 
xuất chúng của Phật giáo 
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Kham ở miền 
Đông Tâ y 
Tạng và đã 
xây dựng chùa 
chiền, truyền 
bá giáo pháp  ở 
đó. Đặc biệt, 
Ngài được sự 
trợ giúp nhiệt 
tình của vua 
xứ Litang, 
n gườ i  m à 
trước kia đã 
từng bảo trợ 

cho phái Karmapa và kiến lập 
một ngôi chùa tại đó. Ngài 
cũng xây ngôi chùa Kumbum 
tại nơi ngài Tsongkhapa chào 
đời. Kumbum sau này phát 
triển thành trụ sở đầu tiên của 
phái Gelugpa ở miền Đông 
Tây Tạng. Những chuyến đi 
này đã làm nổi bật một cách 
đáng kể về thanh thế của đức 
Đạt-lai Lạt-ma trong quá trình 
đẩy mạnh sự nghiệp của phái 
Gelugpa trên những xứ sở 
này, nơi mà đã từng chịu ảnh 
hưởng rất lớn từ phái Nying-
mapa và đạo Bon. 

Vào năm 1585, nhận lời 

Mông Cổ. Một 
thời gian sau 
đó, Yonten 
Gyatso rất 
đ ư ợ c  t í n 
nhiệm vì đã có 
công cứu Al-
tan Khan từ 
cõi chết được 
mạnh khỏe trở 
lại, do đó củng 
cố được niềm 
tin Phật pháp 
của ngườ i 
Mông Cổ. Altan Khan sắp xếp 
và cung thỉnh Sonam Gyatso 
đến viếng thăm cung điện 
Hoàng gia và mời Ngài tham 
dự một cuộc hẹn gặp gỡ để 
xúc tiến mối quan hệ song 
phương giữa Trung Quốc và 
Tây Tạng. Sonam Gyatso đã 
thực hiện điều đó; tuy nhiên, 
Ngài chỉ thuyết giảng ở miền 
Tây Trung Quốc, sau đó các 
quan chức chính quyền đã 
phiên dịch rộng rãi ra cho tất 
cả dân chúng. 

Vài năm kế tiếp, đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ III tiếp tục du 
hành đến các tỉnh Amdo, 
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nên sự nghiệp như một học 
giả lỗi lạc, một giáo sư, một 
nhà quản lý đầy tài năng ngay 
từ lúc bắt đầu sự nghiệp của 
mình. Kết hợp các truyền 
thồng của Nyingmapa và Ge-
lugpa, Ngài duy trì sự thiền 
định và nhập thất như một tấm 
gương mẫu mực cho đệ tử của 
mình. Công việc của Ngài ở 
Mông Cổ và miền Đông Tây 
Tạng đã đẩy mạnh được 
phong trào Phật giáo nói 
chung và truyền thống Ge-
lugpa nói riêng. Những hoạt 
động này liên quan đến nền 
hòa bình của Tây Tạng và 
Trung Quốc nên Trung Quốc 
đã sớm có mối liên hệ với Tây 
Tạng. Tuy nhiên, di sản lớn 
nhất của Ngài là đã hóa độ 
được người Mông Cổ đến với 
Phật giáo. Kể từ đó, Mông Cổ 
vẫn luôn duy trì là một quốc 
gia rất tận tụy đối với vấn đề 
tâm linh cho đến tận bây giờ. 

 
Phỏng dịch theo phần: “A History of 
Dalai Lamas within the Context of 
Their Times” của tác giả Ardy Ver-
haegen. 

mời của Dhuring Khan - 
người nối ngôi của Altan 
Khan - Sonam Gyatso đã trở 
lại Mông Cổ. Trong thời gian 
ở đó, Ngài đã được yêu cầu 
làm người hòa giải mối bất 
hòa về biên giới giữa Mông 
Cổ và Trung Quốc, có lẽ đây 
là lần đầu tiên vị Đạt-lai Lạt-
ma đã hành xử toàn quyền về 
chính trị. Ngài cũng nhận 
được lời mời của Hoàng gia 
Trung Quốc nhưng Ngài đã từ 
chối và hứa là sẽ đến vào dịp 
sau. Năm 1588, Ngài trở về 
miền Đông Bắc Tây Tạng và 
ngã bệnh, cảm thấy sắp đến 
lúc ra đi, Ngài đã truyền 
những di huấn cho các đệ tử 
và nói rằng Ngài sẽ sớm trở 
lại trong một thân hình khác. 
Cũng giống như các tiền thân 
của mình, Ngài ngồi thiền 
nhập định và dần dần thâu 
thần viên tịch. Tro cốt của 
Ngài được đưa về Lhasa và 
được bảo quản phụng thờ ở 
Drepung. 

Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ III 
là một người có năng lực tâm 
linh phi thường. Ngài đã lập 
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Taâm Kinh 
 

Gió khua nhẹ mở tâm kinh 
Gọi ta nhập thể đăng trình cuộc chơi 
Bên hồ một chiếc lá rơi 
Làm thuyền ta lướt giữa trời đầy trăng. 

 
§ Trúc Phương 

Trôû veà 
 

Trở về nương tựa cội tâm 
Phước duyên cuối nẻo phong trần thong dong 
“Đường xưa mây trắng” mênh mông 
Chân trời quê cũ bụi hồng hóa sinh. 

“…” Nhất Hạnh 
§ Liên Thao 
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C uộc sống vốn là sự hỗ tương giữa con người với thiên 
nhiên. Từ ngàn xưa, con người đã cảm nhận được sự cần 
thiết của cỏ, cây, hoa, lá theo thời gian. Một ngọn lá rơi, 

một cành hoa hé nở đều được người xưa tận tình quan chiêm về 
lẽ biến dịch của trời đất, của nhân sinh và hoa trở thành người 
bạn tri kỷ của con người. Vì chọn hoa làm bạn đồng hành trên 
con đường nhân sinh vời vợi nên người ta vô tình đem hoa giam 
vào cái xã hội đầy tính phân biệt đẳng cấp. 

Sự đặt định về địa vị của các loài hoa cũng tùy nghi theo sở 
thích và quan niệm riêng tư trong cung cách xử thế mà người ta 
xếp từng loài hoa vào một địa vị, nhưng tựu trung vẫn dựa vào 
truyền thống văn hóa của dân tộc và đặc tính riêng biệt của mỗi 
loài hoa. 

Người Trung Hoa xưa đã dựa trên nền tảng triết lý của 
Khổng, Lão mà phân chia các loài hoa theo cấp bậc: 

Hoa Lan: Vi vương giả chi hương. 
Hoa Cúc: Đồng ẩn dật chi sĩ. 
Hoa Mẫu Đơn: Quốc sắc thiên hương chi phú quý. 
Hoa Mai: Băng cơ ngọc cốt ngạc chi thanh kỳ. 
Lại có lắm người cho rằng: thanh cao, tinh khiết như Lan, 



56 TẬP SAN PHÁP LUÂN 

☸ VĂN HỌC 

Huệ. Không khuất phục trước cường quyền như Mẫu Đơn thì 
được gọi là loài hoa vương giả. Lộng lẫy như Hường, thanh kỳ 
như Mai, kín đáo như Cúc là các loài hoa thuộc hạng phú quý. 
Vạn thọ, Mồng Gà là loài hoa bình dân… 

Từ sự gần gũi với hoa, con người đã nắm bắt được thời gian 
nở, tàn của hoa, nắm bắt được mối tương quan giữa hoa với sự 
biến dịch của thời tiết. Người xưa phân định rõ ràng cái “hiện 
tượng thời gian của hoa” theo nguyên từ “tiết”. Mỗi tiết, hoa 
kéo dài 15 ngày, mỗi tiết có một ngọn gió riêng tác động lên 
mỗi loài hoa để chúng nở rộ. 

Đặc biệt, mai là hình ảnh của mùa xuân, “Mai vàng đem đến 
tin xuân”. Vào khoảng đầu tháng chạp, người ta bắt đầu lặt lá 
Mai để hoa trổ đúng vào ngày xuân. Những ngọn gió xuân sẽ 
mơn trớn những nụ mai và chúng sẽ trổ đúng thời. 

Mùa xuân là bắt đầu của năm mới, sức sống mới, đồng thời 
cũng là tiếng nói của thời gian; có lẽ vì thế mà Xuân Diệu đã 
viết: 

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua 
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. (Vội vàng) 
Mùa xuân là mùa của khí hậu ôn hòa ấm áp. Mỗi lần xuân về 

trên muôn cây cỏ đều khoác lên mình chiếc áo mới thật lỗng 
lẫy, nhưng chiếc áo ấy rồi cũng thay đổi khi mùa xuân qua đi. 
Đối với nhân sinh, xuân đến xuân đi tâm trạng thường lo mừng, 
nuối tiếc, nhưng với thiền sư Mãn Giác đã “ngộ” được lẽ huyền 
vi của tạo hóa từ sự biến dịch của loài hoa nên Cáo Tật Thị 
Chúng: 

Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai  
Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tòng đầu thượng lai  
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận  
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 
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Dịch: 
Xuân qua trăm hoa rụng 
Xuân đến trăm hoa nở 
Trước mắt việc đi mãi 
Trên đầu già đến rồi 
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một nhành mai. (Ngô Tất Tố dịch) 
Cái nhìn của bậc đạt đạo về việc hoa nở, hoa tàn không như 

cái nhìn của thế nhân, cái nhìn ấy vượt ra ngoài sự còn mất, trói 
buộc, có không. Có lẽ mai là loài hoa có nhiều đặc tính như chịu 
đựng được giá rét buốt lạnh của mùa đông, nhưng khi nắng 
xuân về ấm áp thì mai lại đơm bông rực rỡ. Người biết yêu mai 
sẽ cảm nhận cái đẹp của mai. “Mai trắng tinh khiết thanh tao. 
Mai vàng nhớ nhung xao xuyến”. Mai đẹp ở sắc, đẹp cả cành. 
Hương mai kín đáo nhẹ nhàng; do đó, nhà thơ Nguyễn Du có 
câu: 

Mai cốt cách tuyết tinh thần 
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 
Mỗi nghệ nhân thi sĩ nhận xét về hoa mai theo từng khía 

cạnh khác nhau tùy theo quan điểm của mình nhưng tựu trung 
vẫn là ca ngợi nét đẹp thuần túy, thanh bạch, tinh khiết của hoa 
mai. Đời Tống có bài  Mai Hoa rất hay. Hay nhất ở hai câu 
“Dao trì bất thị tuyết. Vị hiểu ám hương lai”. Ở xa, màu trắng 
của hoa không phải màu trắng tuyết, vì có hương thầm bay đến. 
Hương mai tuyệt lắm, không nồng nàn như bông sứ, bông sen. 
Hương mai thoảng nhẹ chừng như hòa tan trong gió… Mai lại 
có sức chịu đựng dữ dội, có lẽ vì thế mà các nhà thơ thường ví 
cây mai với sự cao cả, thanh khiết, tao nhã. 

Nguyễn Trãi, nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng, bậc anh hùng 
dân tộc, đã ca ngợi vẻ đẹp của mai: 

Ái mai, ái tuyết, ái duyên hà? 
Ái duyên tuyết bạch mai thanh khiết. 
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Dịch: 
Yêu mai, yêu tuyết bởi vì đâu? 
Tuyết trắng và mai thì thanh khiết.  
 Các nhà thơ còn xem mai là hoa đi đầu, là ‘chúa xuân’ báo 

hiệu niềm vui năm mới! 
“Tiên hướng bách hoa đầu thượng khai. 
(Trong trăm loài hoa, mai nở trước tiên) 
Nhà thơ Cao Bá Quát trong bài Tài Mai: 
Đầu xuân nắm hạt mai gieo 
Giống thanh gởi chốn núi đèo xanh tươi 
Nữa mai xuân điểm bầu trời 
Bức tranh tuyệt tác cho đời ngắm chung. 
Điều này cho thấy, hoa mai có thể hiểu đồng nghĩa với cái 

đẹp, điều tốt lành mà ông một đời mong ước. Ông đã từng vượt 
qua số phận thăng trầm, dám ngẩng cao đầu sống giữa đất trời; 
người đã từng đứng lên khởi nghĩa chống chế độ phong kiến, 
như ông nói: “Bước tới đường danh chẳng cúi đầu”, nhưng với 
hoa mai, ông suốt đời “cúi đầu bái phục”: 

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm 
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa. 
Dịch: 
Mười năm bàn đạo giao du, khó như tìm gươm cổ 
Một đời chỉ biết cúi đầu bái phục hoa mai. 
Nhà thơ Tản Đà, người đã phất cao ngọn cờ văn chương thời 

kỳ cận đại, thơ của ông khác nào một luồng gió mạnh ào ạt thổi 
vào lòng nhân gian đang ngái ngủ. Ông sống để cống hiến hết 
mình cho cộng đồng, nhưng ông cũng là khách đa tình, ông 
dùng hình ảnh mai để so sánh với người đẹp: 

Xương mai một nắm hao gầy 
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. (Thề Non Nước) 
Còn nhà thơ Chế Lan Viên gặp cành mai nở trong thời chiến 

tranh, ông gọi đó là “cành mai trận mạc”, vàng rực một màu 
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thương nhớ. Ngắm nhìn hoa mai mà nỗi nhớ quê nhà dâng ngập 
tâm hồn khiến nhà thơ thổn thức: 

…yêu cành mai yêu lắm 
…cành mai ấy sao khuây. (Đào và Mai) 
Từ một nhành mai, các nhà thơ đã đưa cảm nhận của mình 

với mai vào thơ bằng nhiều hình ảnh rất đặc sắc. Cánh mai luôn 
là biểu tượng của niềm vui, của sự tốt đẹp, thanh khiết, tao nhã 
trong cuộc sống. 

Tết đến, theo tập tục của người dân từ Trung bộ vào Nam, 
mỗi nhà thường trang trí một nhành mai vào bình sứ và gắn lên 
cành mai đầy những tấm thiệp chúc Xuân đủ màu càng tạo thêm 
vẻ quý phái của hoa mai. Hoa mai nở rộ, còn là biểu hiện của 
điềm tốt lành cho năm mới, tượng trưng cho sự đầy đủ, trọn vẹn 
của cuộc sống mà người chơi mai trong ngày xuân luôn ước 
nguyện mọi việc sẽ tốt lành. 

Cành mai trong thơ, chính là chất liệu của nhân thế, là hơi 
thở, là tiếng lòng của các nhà thơ miêu tả cái vui mà các nhà thơ 
cảm nhận bằng hình ảnh cành mai mùa xuân. Còn với thiền sư 
Mãn Giác “cành mai” không tàn, không thể bảo rằng, “xuân 
tàn hoa rụng hết”. Vì Ngài đã thể nhập được chân lý của vũ trụ, 
bản thể của vạn vật trong cuộc đời, thấy được mặt thật của 
chính mình, nên Ngài không còn bị sắc hương lôi cuốn, tâm hồn 
Ngài lắng trong tự tại, lặng lẽ nhìn hoa “nở, rụng” một cách tự 
nhiên. 

Chuyện hoa nở, hoa tàn không còn là hình ảnh khiến người 
tăng sĩ buồn vui. Dưới mắt người đạt đạo, có một điều thoát ra 
ngoài quy luật sanh diệt của thời gian, đó là “chân tâm bất 
diệt”. Dù thời gian có biến đổi, thân tứ đại có đổi thay, nhưng 
cái chân tâm không bao giờ mất, như cành mai vẫn còn đó mặc 
dù mùa Xuân đã đi qua. “Đêm qua sân trước một nhành mai”. 

 
n LAM YÊN 
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Mong Ước Ngày Xuân 
 
Nắng ấm lên rồi xuân đã sang 
Đất trời lồng lộng gió thênh thang 
Em vui xuân mới lòng như hội 
Rộn rã bướm hoa niềm vui tràn. 
 
Em đến chùa dâng một nén hương 
Lòng thành em gửi khắp mười phương 
Từng làn khói mỏng lan trong gió 
Em thấy lòng mình ngập yêu thương. 
 
Từng nhịp chuông ngân chuyển đất trời 
Hồn thiêng sông núi vọng muôn đời 
Người người lễ Phật tâm thành kính 
Đức Phật từ bi miệng mỉm cười.  
 
Em ước một năm được an lành 
Vơi đi buồn khổ kiếp quần sanh 
Đời không còn nữa lòng thù hận 
Mọi người vui sống trong tình thân. 

NGUYÊN HIỆP 
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H ễ là người Việt, dù 
giàu sang hay nghèo 
túng, không ai chưa 

từng biết đến đôi đũa tre mộc 
mạc mang đầy ý nghĩa đậm đà 
trong linh hồn dân tộc Việt 
Nam. Đôi đũa tre hầu như đã 
trở thành đặc điểm của văn 
hóa Việt Nam không kém gì 
chiếc áo bà ba thân thương, tà 
áo dài duyên dáng hoặc món 
ăn thuần túy canh chua cá kho 
tộ. Từ đồng quê cho đến thành 

thị, từ những ngôi nhà lá 
chênh vênh đến những căn 
nhà cao tầng lộng lẫy, không 
có gia đình nào thiếu đôi đũa 
tre trong các bữa ăn. 

Trên quê hương Việt Nam, 
lũy tre làng là một hình ảnh 
thơ mộng, hầu như được mọc 
khắp nơi, từ đầu ngõ, sau hè, 
bờ ao, cho đến bờ giậu hay 
đầu đình. Người dân Việt khi 
trồng tre, họ không nghĩ đến 
kinh tế hay việc làm đẹp mà vì 

Ý Nghĩa Đôi Đũa Tre Việt Nam 
Tâm Lạc Jessica Tran 
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lũy tre xanh ấy là bản thân, là 
linh hồn và đất nước quê 
hương của họ. Vì thế, khi cầm 
đến đôi đũa tre, người dân 
Việt cảm thấy gần gũi với 
thiên nhiên và nguồn cội đất 
nước cha ông hơn. Đũa tre tuy 
đơn giản mộc mạc, nhưng đã 
nhắc nhở con cháu Việt Nam 
một cách âm thầm trong mọi 
bữa ăn về trách nhiệm yêu 
thương đùm bọc giống nòi và 
xứ sở của mình. 

Tre mãi mãi là nguồn cảm 
hứng vô tận của văn nhân thi 
sĩ Việt Nam. Không có hình 
ảnh nào đẹp hơn lúc mà vầng 
trăng đang treo lơ lửng trên 
đầu ngọn tre, với những chiếc 
lá xanh lay động theo chiều 
gió, lung linh dưới bầu trời 
trong vắt. Từ ngàn xưa, ông 
cha ta dùng tre làm vũ khí 
đánh giặc giữ nước và bảo vệ 
dân làng. Tre là bóng mát che 
chở trong cái nắng chết người 
sau những giờ đồng áng mệt 
mỏi. Thậm chí đến khi ta chết, 
đòn tre còn được sử dụng lần 
cuối cùng để khiêng ta ra phần 
mộ an nghỉ (người ta còn 

dùng đòn tre đóng vào đầu và 
chân của phần mộ, dùng 
những đọt tre để treo phướng 
vào liễn trong lúc tiễn người 
chết...). Qua đó cho thấy, tre 
đã mãi gần gũi với đời sống 
người dân Việt Nam từ thời để 
chỏm đến lúc lìa  đời. 

Ngày nay, ta thấy những 
loại đũa xuất hiện trên thị 
trường được làm bằng nhiều 
thứ quí giá như vàng, bạc, 
ngà, mun. Những người dân 
nếu có mua, thì cũng chỉ dùng 
để chưng bày, hay xài vào các 
dịp lễ lộc, còn hằng ngày các 
gia đình vẫn xài đũa tre đơn 
sơ để ăn cơm theo truyền 
thống. 

 Đũa tre nhà nào cũng 
giống nhau, chẳng khác gì một 
nhịp cầu kết hợp mọi người 
con dân Việt như bộ đồng 
phục mang ý nghĩa bình đẳng 
tuyệt vời trên khắp nước ta. 
Kho tàng ca dao tục ngữ Việt 
Nam đã hơn một lần chứng 
minh cho ta thấy về sự bình 
đẳng được biểu hiện qua đôi 
đũa theo văn chương. Hai 
chiếc đũa phải bằng nhau, như 
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tiêu biểu cho sự bình đẳng gắn 
liền với đời sống nên có giữa 
hai vợ chồng: 

“Vợ chồng như đũa có 
đôi.” (Thành ngữ) 

Hai chiếc đũa lệch nhau 
giống như cặp vợ chồng có 
chiều cao không cân xứng. 
Cho nên ca dao có câu: 

“Ví dầu chồng thấp vợ cao 
Như đôi đũa lệch so sao 

cho vừa”. (Ca dao) 
Từ đây cho thấy, người dân 

Việt đã đi xa hơn trong hình 
ảnh đôi đũa tre nói về triết lý 
bình đẳng, cân đối xem như 
yếu tố không thể thiếu trong 
vấn đề hôn nhân và tình bạn 
vững chắc. Điểm đặc biệt, kho 
tàng văn học Việt Nam còn 
dùng đũa làm truyện ví dụ để 
dạy con cháu hiểu rõ về sự 
đoàn kết dùm bọc lẫn nhau 
của người Việt Nam. Truyện 
kể rằng: 

Ngày xưa, có một ông già 
sinh được bốn người con trai. 
Một hôm, ông để một bó đũa 
và một túi tiền lên bàn rồi gọi 
các con đến bảo: “Trong số 
các con, ai bẻ gãy bó đũa sẽ 

được cha thưởng cho túi tiền 
nầy”. Nghe vậy bốn người con 
lần lượt thử cầm bó đũa bẻ, 
nhưng người nào người nấy 
đều cố hết sức mà vẫn không 
sao bẻ nổi bó đũa. Lúc ấy, 
người cha mới rút ra từng 
chiếc đũa một, rồi bẻ gãy một 
cách dễ dàng. 

Ông bảo: “Các con đều 
thấy đó. Khi bị chia ra thì cái 
gì cũng yếu, nhưng khi hợp lại 
thì cái gì cũng thành cái 
mạnh. Vì vậy các con phải yêu 
thương, giúp đỡ lẫn nhau. Có 
đoàn kết thì mới có sức 
mạnh”. 

Bốn người con trai nghe 
xong vô cùng thấm thía lời 
cha dạy và cùng hứa sẽ đoàn 
kết và mãi thương yêu lẫn 
nhau. 

Qua câu truyện nầy, ta thấy 
rõ: 

“Một cây làm chẳng nên 
non,  

Ba cây chụm lại nên hòn 
núi cao”. (Tục ngữ) 

Lịch sử đôi đũa bắt nguồn 
từ khi nào thì vẫn chưa xác 
định được, tuy nhiên các nhà 
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khảo cổ đã đoán đôi đũa có lẽ 
xuất hiện đầu tiên tại Trung 
Hoa cách đây hơn năm ngàn 
năm vào triều đại nhà Tần. 

Ở vùng quê Uyghurs, dưới 
đỉnh núi Mông Cổ, người ta 
đã phát hiện những dấu vết về 
việc sử dụng đũa vào thế kỷ 
thứ VI Tây lịch từ những 
nhánh cây tre bẻ thành đôi, rải 
rác nơi ở của dân trại. 

Ngày xưa người dân Việt 
Nam làm việc cần cù vất vả, 
nào có đủ kinh tế mua dao nĩa 
xa hoa đắt tiền? Chỉ cần nhanh 
chóng bẻ một nhánh tre tạm 
dùng bữa cho no bụng là đầy 
đủ rồi. Các món ăn của nông 
dân được nấu thành những 
miếng nhỏ dễ gắp để tiết kiệm 
củi lửa và thời gian. 

Có người tin rằng thời xưa 
đức Khổng Phu Tử ăn chay, 
nên ông đã cấm việc sử dụng 
dao nĩa trên bàn vì nó mang 
tính chất tàn bạo đổ máu của 
chiến tranh và hình ảnh tàn sát 
sinh mạng. Việc mổ xẻ thân 
xác thú vật dành riêng cho lò 
sát sinh, không phải trên bàn 
trong bữa ăn ấm cúng của gia 

đình. 
Người Việt Nam cũng đã 

lần lượt dùng đũa từ cây cối tự 
nhiên mà ăn cơm, duy trì lời 
giáo huấn của Khổng Phu Tử. 
Ta không biết người Việt có 
ảnh hưởng tư tưởng này trong 
việc dùng đũa hay không, ta 
chỉ biết rằng họ rất quý mến, 
trân trọng và gần gũi đôi đũa 
tre hơn cả người bạn chí thân 
của họ. 

Tóm lại, đôi đũa tre đơn sơ 
mộc mạc của văn hóa đất Việt 
luôn hiện diện trong mọi nhà 
người Việt, luôn âm thầm 
nhắc nhở họ về tình yêu quê 
hương đất nước, về sự đoàn 
kết và bình đẳng trong xã hội 
Việt Nam. Mỗi giờ ăn, trước 
khi ta dùng cơm, ta hãy nhìn 
vào đôi đũa tre thân thương 
kia mà nhận ra ý nghĩa sâu sắc 
về tình gia đình, tình chồng vợ 
trong mối quan hệ hài hòa, 
thuận thảo. Nhìn thật sâu vào 
đôi đũa tre, ta sẽ biết mình nên 
làm gì trong bổn phận và trách 
nhiệm của một người dân đất 
Việt.n 
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Những giấc mơ của Einstein 
 
19 tháng 4, 1905 
 
Một buổi sáng se lạnh 

tháng November, những bông 
tuyết đầu tiên đã xuất hiện. 
Một người đàn ông trong lớp 
áo ken dày đứng trên bao lơn 
tầng lầu bốn nhà ông, đang 
ngắm dãy núi Zahringer và 
con đường trắng xoá bên dưới. 
Về hướng Đông, ông có thể 
nhìn thấy cái tháp chuông 
mảnh mai của nhà thờ thánh 
Vincent; phía Tây, là mái ngói 
cong cong của tòa nhà Zyt-

gloggeturn. Nhưng người đàn 
ông không nhìn sang Đông 
hay sang Tây. Ông đang chăm 
chú nhìn một cái nón nhỏ màu 
đỏ thắm nằm trên tuyết trắng, 
và đang nghĩ ngợi. Có nên đến 
nhà người thiếu phụ ở Fri-
bourg không? Hai tay ông 
nắm chặt vào chắn song trên 
bao lơn; hãy đi đi, mà tay lại 
nắm chặt. Có nên đến thăm 
nàng? Có nên đến thăm nàng? 

Ông quyết định không gặp 
lại nàng. Nàng quá lôi cuốn và 
sắc sảo, nàng có thể làm đời 
ông khốn đốn. Có lẽ nàng sẽ 
không mảy may quan tâm đến 

Người bao 
nhiêu tuổi ? 

HẠNH VIÊN 

(tiếp theo) 
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ông. Cho nên ông quyết định 
không gặp lại nàng nữa. Thay 
vào đó, ông kết bạn với bọn 
đàn ông. Ông cần mẫn làm 
việc ở viện bào chế, nơi ông ít 
khi chú ý đến người nữ trợ lý 
quản trị. Buổi chiều, ông đi 
uống bia với đám bạn ở Ko-
chergasse, học cách làm món 
nước sốt. Cứ vậy trong ba 
năm, cho đến khi ông gặp một 
thiếu phụ khác trong một hiệu 
bán quần áo ở Neuchâtel. 
Nàng rất dễ thương. Suốt mấy 
tháng liền nàng đến với ông, 
và họ yêu nhau một cách 
khoan thai, thong thả. Sau một 
năm, nàng dọn đến sống với 
ông, ở Berne. Họ sống bình 
lặng, cùng đi dạo trên phố 
Aare, cùng bầu bạn sớm hôm, 
già đi và bằng lòng. 

Trong thế giới thứ hai, 
người đàn ông trong lớp áo 
ken dày quyết định gặp người 
phụ nữ ở Fribourg. Ông biết 
rất ít về nàng, nàng có vẻ lôi 
cuốn, và những cử chỉ của 
nàng ngụ ý không ổn định, 
nhưng cái cách gương mặt 
nàng dịu đi khi mỉm cười, cái 
tiếng cười đó, cái cách nói 
năng khéo léo đó… Phải, ông 

phải gặp lại nàng. Ông đến 
thăm nàng ở Fribourg, cùng 
ngồi với nàng trên chiếc 
trường kỷ, có những lúc thấy 
con tim bấn loạn, thấy tay 
chân bủn rủn khi nhìn cánh 
tay trắng ngần của nàng. Họ 
yêu nhau cuồng nhiệt và nồng 
nàn. Nàng thuyết phục ông 
dọn đến Fribourg. Ông bỏ việc 
ở Berne để xin vào làm ở nhà 
bưu điện Fribourg. Vì tình yêu 
nàng ông đốt cháy tất cả. 
Ngày nào ông cũng về nhà 
buổi trưa. Họ ăn cơm với 
nhau, ngủ với nhau, cãi nhau; 
nàng than phiền thiếu thốn 
tiền, ông van xin nàng, nàng 
ném lọ hoa vào ông, rồi lại 
làm tình, và ông lại làm việc ở 
bưu điện. Nàng dọa sẽ bỏ ông, 
nhưng nàng không bỏ. Ông 
sống vì nàng, và ông hạnh 
phúc với sự khổ ải của mình. 

Trong thế giới thứ ba, ông 
cũng quyết định gặp lại người 
phụ nữ. Ông biết rất ít về 
nàng, nàng có vẻ lôi cuốn, và 
những cử chỉ của nàng ngụ ý 
không ổn định, nhưng cái nụ 
cười đó, tiếng cười đó, cách 
ăn nói dịu dàng đó… Phải, 
ông phải gặp lại nàng. Ông 
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đến nhà nàng ở Fribourg, gặp 
nàng nơi cửa, uống trà với 
nàng trong phòng ăn. Họ nói 
về công việc của nàng ở thư 
viện, về công việc của ông ở 
viện bào chế. Một tiếng sau, 
nàng nói vì phải đến phụ giúp 
một người bạn, nàng chào 
ông. Họ bắt tay tạm biệt. Ông 
quay về Berne với đoạn 
đường dài ba mươi cây số, 
cảm thấy trống vắng trên 
chuyến xe trở về nhà, đi lên 
bốn tầng lầu nơi căn hộ của 
ông trên đường Kramgasse, ra 
đứng ngoài ban-công và chăm 
chú nhìn cái nón nhỏ màu đỏ 
thắm nằm trên tuyết. 

Ba chuỗi sự kiện này đều 
đã, cùng một lúc, đồng thời 
diễn ra. Bởi vì trong thế giới 
này, thời gian có ba chiều, 
cũng như không gian. Chính 
vì một vật có thể chuyển dịch 
trong ba trực tuyến ngang, 
thẳng hay dọc, thì một vật 
cũng có thể can dự trong ba 
tương lai trực tuyến. Mỗi 
tương lai chuyển dịch trong 
một hướng thời gian khác 
nhau. Tương lai nào cũng hiện 
thực. Ở mọi thời điểm quyết 
định làm một việc gì, dù đi 

thăm một phụ nữ ở Fribourg 
hay đi mua một cái áo mới, 
cuộc đời lập tức nhân ra làm 
ba, mà mỗi cái đời đến với 
những con người như nhau 
nhưng với những số phận 
khác nhau cho họ. Cuối cùng, 
ta có vô tận thế giới. 

Một số người hiểu rõ 
những quyết định, đi đến kết 
luận mọi quyết định khả hữu 
đều sẽ xảy ra. Trong một thế 
giới như vậy, làm sao người ta 
có thể chịu trách nhiệm về 
những hành vi của mình? Một 
số khác tin rằng mỗi quyết 
định đều phải được cân nhắc 
và có ràng buộc, rằng không 
có ràng buộc nhau thì hỗn 
loạn. Những người như thế 
bằng lòng sống trong những 
thế giới mâu thuẫn nhau, bao 
lâu họ còn biết được duyên do 
đưa đến từng quyết định đó. 

 
24 tháng 4, 1905 
 
Trong thế giới này có hai 

loại thời gian. Thời gian cơ 
học và thời gian sinh học. 
Loại đầu thì cứng nhắc, trơ trơ 
như quả lắc thép khổng lồ 
không ngừng đong đưa, qua 
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lại, qua lại. Loại thứ hai luồn 
lách quanh co như con cá lượn 
trong vũng nước. Loại đầu đã 
được tiên định, bất biến. Loại 
sau diễn ra tới đâu thành hình 
tới đó. 

Nhiều người cả quyết 
không hề có loại thời gian cơ 
học. Họ không nhìn thấy nó 
khi đi ngang qua cái đồng hồ 
khổng lồ  t rên đường 
Kramgasse; họ cũng không 
nghe được tiếng chuông của 
nó khi đang gởi đồ ở bưu điện 
hay lang thang giữa những 
khóm hoa trong vườn hồng 
Rosengarten. Họ có đeo đồng 
hồ trên tay nhưng đó chỉ là 
một thứ trang sức, hay một 
thái độ lịch sự đối với những 
người thích coi đồng hồ như 
một loại tặng phẩm. Trong 
nhà họ không treo đồng hồ. 
Thay vào đó, họ lắng nghe 
tiếng đập của con tim. Họ cảm 
nhận được những tiết nhịp của 
tâm trạng và dục vọng của họ. 
Những người như vậy khi đói 
thì ăn, thức dậy lúc nào thì 
làm việc ngay lúc đó, yêu 
đương bất cứ lúc nào họ thích. 
Những người như vậy phì 
cười về cái ý tưởng thời gian 

cơ học. Họ biết thời gian 
chuyển vận thất thường. Họ 
biết thời gian miệt mài hướng 
tới trước với gánh nặng còng 
lưng khi họ đang vội vã đưa 
một đứa bé bị thương vào 
bệnh viện hay đang chịu đựng 
cái nhìn xoi mói của gã hàng 
xóm xấu nết. Và họ cũng biết 
thời gian ấy lao qua trường 
nhãn quan khi họ đang ăn 
uống với bạn bè hay đang cầu 
nguyện hay đang nằm trong 
vòng tay của người tình bí 
mật. 

Rồi đến những người nghĩ 
rằng thân xác họ không có 
thực. Họ sống bằng thời gian 
cơ học. Họ thức dậy lúc bảy 
giờ sáng, ăn trưa đúng ngọ và 
ăn chiều lúc sáu giờ. Họ hẹn 
đúng giờ, đến đúng giờ nhờ 
cái đồng hồ. Họ yêu nhau 
trong khoảng từ 8 đến 10 giờ 
đêm. Họ làm việc 40 tiếng 
mỗi tuần. Chủ nhật thì đọc 
báo cuối tuần. Tối thứ ba thì 
chơi cờ. Khi bụng đói cồn cào, 
họ liếc nhìn đồng hồ xem đã 
đến giờ ăn chưa. Khi bắt đầu 
bị cuốn hút vào một buổi hòa 
nhạc, họ liếc nhìn đồng hồ 
xem sắp đến giờ phải về chưa. 
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Họ biết thân xác không phải là 
vật gì thuần nhiên kỳ diệu, mà 
chỉ là một tập hợp các chất 
hóa hữu cơ và những xung lực 
thần kinh. Tư tưởng không là 
gì ngoài những bước sóng 
điện trong não bộ. Hưng phấn 
tình dục không là gì ngoài sự 
chuyển vận hóa học qua lại 
giữa một số tế bào thần kinh 
nào đó. Sự buồn phiền chẳng 
qua là một nhóm acid xâm 
nhập vào tiểu não. Nói tóm 
lại, cơ thể là một bộ máy, đối 
tượng của cùng những định 
luật cơ điện tử như một phân 
tử hay một cái đồng hồ. Vì 
vậy, cơ thể phải được đối 
thoại bằng ngôn ngữ vật lý, và 
nếu nó có lên tiếng, đó chỉ là 
tiếng nói của vô số đòn bẩy và 
lực. Cơ thể là cái để ta ra lệnh 
chứ không phải để phục tùng. 

Khi hưởng làn gió nhẹ của 
trời đêm dọc sông Aare, người 
ta nhìn thấy dấu hiệu của hai 
thế giới trong một. Người 
thuyền chài đo lường vị trí của 
anh trong đêm tối bằng cách 
đếm khoảng thời gian trôi giạt 
giữa hai con nước chảy. ‘Một, 
ba mét. Hai, sáu mét. Ba, chín 
mét.’ Tiếng đếm của anh 

xuyên thủng màn đêm bằng 
thứ âm thanh rõ ràng, chắc 
nịch. Dưới cây cột đèn trên 
cầu Nydegg, hai anh em cả 
năm không gặp nhau đang 
cùng uống rượu và cười vang. 
Chuông nhà thờ thánh Vincent 
điểm mười tiếng. Trong phút 
chốc, những ô ánh sáng trong 
chung cư Schifflaube nhấp 
nháy như một lời đáp cơ khí 
hóa hoàn hảo, giống hệt sự 
diễn dịch hình học Euclid. 
Một đôi tình nhân nằm trên bờ 
sông uể oải ngước nhìn lên. Bị 
tiếng chuông xa xa của giáo 
đường thức dậy từ giấc ngủ 
mê say, họ ngạc nhiên thấy 
đêm đã về. 

Ở đâu hai thời gian gặp 
nhau, tuyệt vọng. Ở đâu hai 
thời gian đi riêng đường lẻ lối, 
đẹp lòng. Bởi vì, lạ thay, một 
viên luật sư, một cô y tá, một 
bác thợ nướng bánh đều có thể 
thiết lập thế giới trong hai thời 
gian nào cũng được, nhưng 
không thể trong cả hai cùng 
lúc. Thời gian nào cũng có 
thực, song sự thực không 
giống nhau. n 
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DÂNG MẸ 
 

Trời cuối đông 
xao xác lá me rơi 

Đôi mắt biếc đong đầy nỗi nhớ 
Bờ mi lạnh 

giọt sương trong vụn vỡ 
Se sắt lòng con 

thương mẹ chốn quê nhà 
 

Những tháng ngày viễn xứ 
Những bước đường con đi qua 

có đôi mắt hiền từ sâu thẳm 
dáng hao gầy của mẹ 

Một đời tận tụy 
Một đời giản dị, chân quê 

là bài học cho con vào đời 
là nguồn thơ tưới tẩm hồn thơ con bé dại 

 
Mẹ ơi! 

Xuân này con không về 
Ngôi nhà quạnh vắng 

sớm tối mẹ vào ra 
Mẹ vẫn đợi những đứa con phương xa 

những đóa hoa tỏa hương thơm ngát 
Con sẽ về khi ánh dương hồng ấm áp 

và vườn Tâm hoa nở rộ mùa sang. 

MẶC KHÔNG TỬ 
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H ạnh đi thơ thẩn 
quanh sân chùa suốt 
một buổi sáng nhưng 

không hề bước vào bên trong 
chánh điện. Suốt ba ngày Tết, 
cô cứ nằm lỳ trong phòng, chỉ 
ra ngoài khi đói bụng hoặc 
tắm giặt. Từ chối hết mọi lời 
mời mọc đi chơi của đám em 
và bạn bè, ba mẹ có hỏi thì 
Hạnh bảo thích yên tĩnh nghỉ 
ngơi mấy ngày… rồi thôi. Mọi 
người cũng bận lo vui chơi đi 
đây đó chúc Tết bạn bè thân 
tộc, chẳng ai buồn chú ý đến 
đứa con gái ương ngạnh này 
đâu. Cô đã quen sống như vậy 
lâu rồi, cũng như quen với 
công việc mình làm đã bao 
năm. Vậy mà công việc ấy 
bây giờ lại bấp bênh như bèo 
dạt mây trôi. 

Nằm mãi cũng chán, thế là 
Hạnh trở dậy đi ra đường. 
Ngang qua một ngôi chùa lớn 
của thành phố, thấy người ta 
đi lễ Phật đầu năm, cô cũng 
ghé vào mà không có chủ đích 
gì cả. Nếu để cầu nguyện thì 
Hạnh có bao điều muốn cầu. 
Nhưng có ích gì chứ, khi cô 
biết mình chẳng có chút thành 
tâm nào. Hơn nữa, biết bao 
nhiêu người đi lễ chùa, Phật 
dù có nghìn tay nghìn mắt 
cũng không thể nào đáp ứng 
nỗi mọi nhu cầu mong muốn 

Hạnh Ngộ 
Mùa Xuân 
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vô tận của con người. Có lần 
Hạnh nói vậy với bạn Khánh 
Tâm, Tâm bảo: “Mình lễ Phật 
là để gieo duyên lành, để cho 
tâm hồn có được đôi chút 
thảnh thơi trước những bộn bề 
của cuộc sống, còn phước hay 
không là do duyên nghiệp 
mình tạo ra, chứ đâu phải cầu 
mà được”.  

Con bé nói y như là một 
nhà tu hành. Vậy nên khi vừa 
tốt nghiệp phổ thông, Tâm đã 
chọn con đường đi xuất gia. 
Một nữ sinh học lực rất xuất 
sắc, tương lai vào đại học 
đang rộng mở, lại bỏ hết để về 
tập sự tu niệm ở một ngôi 
chùa quê heo hút. Ai cũng tiếc 
rẻ ngạc nhiên, chỉ riêng Hạnh 
là hiểu rõ ý nguyện của bạn, 
dù cô cũng luôn tự hỏi cuộc 
sống tu hành không biết có gì 
thú vị mà bao người còn rất 
trẻ đã dấn thân vào đó xem 
như một sứ mệnh thiêng liêng 
của đời mình. Đôi lần Khánh 
Tâm về thăm nhà, Hạnh có 
sang chơi. Những câu chuyện 
cứ rời rạc chẳng đâu vào đâu 
cứ làm Hạnh chán chẳng thích 
gặp bạn nữa. Có lẽ vì Hạnh 

không thể gọi cái tên Tâm 
thân tình như ngày xưa, không 
thể cười đùa bởn cợt, mà chắc 
hẳn vì Hạnh bây giờ quá nhiều 
bộn bề cho công việc, cho 
những mộng tưởng không 
thành nên không thể tiếp nhận 
nỗi những gì khác xa với quan 
niệm của mình. 

Hạnh vẫn ngồi yên trước 
sân chùa, nơi có gốc cây to 
cao che bóng mát. Cô không 
đốt hương, không lễ lạy như 
mọi người mà chỉ yên lặng 
nhìn và nghĩ ngợi mông lung; 
thỉnh thoảng ngước lên ngắm 
bức tượng Quan Âm lộ thiên 
hun đầy nhang khói và bụi 
trần. Hạnh biết mình chẳng 
giống ai khi đến đây. Mỗi 
người là một mùa Xuân, từ 
sắc phục cho đến nụ cười, ánh 
mắt; từ trẻ thơ cho đến cụ già. 
Nhìn họ rạng rỡ làm sao, tươi 
tắn và thành kính làm sao. 
Cho dù cuộc sống đời thường 
có như thế nào, thì với họ nơi 
đây vẫn là cõi yên bình, vẫn là 
mùa Xuân cho vạn niềm tin 
tỏa sáng. 

- Xin lỗi! Cô đang cầu 
nguyện? 
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Hạnh giật mình khi nghe 
tiếng người hỏi bên tai. Một 
thanh niên ngoại quốc đang 
bước lại ngồi cạnh cô rồi khẻ 
hỏi với giọng tiếng Việt khá 
chuẩn. Những ngày lễ lớn 
khách thập phương lui tới 
chùa này rất đông, trong đó 
không ít là người nước ngoài. 
Họ đến chỉ để chiêm ngưỡng 
một nơi danh lam thắng cảnh 
có tiếng, và cũng để xem mọi 
người hành lễ bái sám như thế 
nào. Hồi sớm, Hạnh có nhìn 
thấy gã ngồi yên lặng bên kia 
với vẻ trầm ngâm tư lự. Bất 
giác cô cười lớn thành tiếng, 
nụ cười đầu tiên của một năm 
mới. Chắc dáng vẻ không 
giống ai của mình đã khiến 
anh chàng chú ý động lòng 
nên đến làm quen thăm hỏi 
đây mà.  

Gã trố mắt nhìn cô gái: 
- Cô cười gì thế? 
Hạnh liền nghiêm mặt lại:  
- Tôi cười cho sự ngớ ngẩn 

của mình đã khiến cho người 
khác phải quan tâm. Anh hỏi 
tôi cầu nguyện gì à! Tôi chẳng 
có gì để cầu nguyện cả.  Ơ… 
mà không, có đấy chứ. Hạnh 

cố làm điệu bộ trang trọng thật 
tình. - Tôi đang cầu nguyện sự 
bình an cho thế giới, cho loài 
người nói chung và cho cả đất 
nước, gia đình mình. Còn anh 
là người ở đâu mà nói tiếng 
Việt nghe cũng khá lắm? 

- Tôi là người Mỹ, đang 
theo học ngành Tôn giáo học, 
khoa Việt Nam học thuộc 
trường Đại học Khoa học Xã 
hội & Nhân văn. 

- Hèn nào… Anh đến chùa 
cũng để nghiên cứu cho ngành 
học của mình. Anh thấy ngày 
tết của đất nước này có vui 
nhộn không? Sao anh không 
hòa nhập vào chùa cùng tham 
quan với mọi người mà lại 
ngồi trầm ngâm ở đây? 

- Ồ! Vui lắm. Tất cả nhà 
cửa, đường phố, con người 
đều tươi xinh như một năm 
mới, hoàn toàn mới. Người ta 
vui chơi thoải mái và thật yên 
ổn. Việc đi lễ chùa của họ 
cũng là một cách để thưởng 
ngoạn mùa Xuân, một dịp để 
nghỉ ngơi thư giản. 

Hạnh cảm thấy thú vị cho 
lời nhận xét ngộ nghĩnh này. 
Sao mình lại không hề nghĩ 
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đến điều này nhỉ? Người 
thanh niên lại nói tiếp: 

- Tôi cũng như cô vậy. 
Thích yên lặng nhìn mọi 
người và cầu nguyện hòa bình 
cho nhân loại. 

- Anh có vẻ gì ưu tư lắm thì 
phải? Một thanh niên trẻ trung 
yêu đời lại có học thức, sanh 
ra trên một đất nước văn minh 
sung túc vào bậc nhất thế giới 
thì còn đòi hỏi gì hơn? 

- Thật ra, những gì tôi có 
đó nào có đáng để tự hào. 
Điều tôi ưu tư không phải cho 
bản thân mình. Tôi học đã ba 
năm, thấy đời sống ở đây chưa 
thể gọi là hoàn hảo, nhưng đất 
nước này là nơi thanh bình mà 
tôi từng biết. Tôi thích nhất là 
đi chiêm bái các nơi chùa 
chiền, đình miếu. Thấy mọi 
người thành kính cầu nguyện 
tôi cũng muốn cầu nguyện. 

- Anh mà cũng cầu nguyện 
nữa à? Nhưng cầu nguyện gì 
vậy? Hạnh hỏi, cố kéo dài 
giọng ra như để trêu. 

Chàng thanh niên vẫn nhã 
nhặn trả lời: 

- Tôi cầu nguyện cho tất cả 
những người sống trên hành 

tinh này. Trong đó có những 
người bạn, những người mà 
tôi quen lẫn không quen, đã 
phải bỏ mình vì bao cuộc 
chiến tranh tàn khốc, vì sự nổi 
giận của thiên nhiên đất trời 
đang xảy ra khắp nơi cũng 
như ở ngay tổ quốc tôi. Cầu 
mong họ tìm đến một nơi nào 
đó hoàn toàn bình yên vô sự. 

Hạnh lại bông đùa: 
- Lòng của anh sao bao la 

rộng mở quá vậy? E rằng 
những lời cầu nguyện suông 
của anh sẽ chẳng mang lại ích 
lợi gì đâu. Anh tin những điều 
mình cầu nguyện sẽ khiến 
những con người xấu số kia đi 
đến một nơi hạnh phúc hơn à? 
Hình như tư tưởng anh bị chi 
phối về ngành học của mình 
quá thì phải?  

- Ồ! Không thưa cô. Người 
thanh niên lễ phép ngắt lời - 
Tôi không phải là người thiên 
về duy tâm lắm đâu. Nhưng 
tôi vẫn thấy hay hay về những 
nơi tôn nghiêm thanh tịnh như 
thế này. Xét về phương diện 
tinh thần thì niềm tin cũng 
giúp người ta có được đôi chút 
an ủi khi gặp một sự cố nào 
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đó. Mỗi khi cần suy nghĩ hay 
bức xúc về điều gì thì tôi 
thường tìm đến chùa hay một 
nơi nào đó thật yên lặng để 
cầu nguyện. Một lời cầu 
nguyện dù chẳng giúp được 
gì, tuy vậy nó cũng thể hiện 
được sự đồng cảm sâu sắc với 
bao nỗi bất hạnh của cuộc đời. 
Một sự xẻ chia dù bằng hình 
thức nào chẳng là hay hơn 
sao. 

- Nghe anh nói sao y như là 
một triết gia hay là nhà tôn 
giáo thực thụ vậy. Tôi có cô 
bạn đi tu cũng thường hay 
triết lý như  thế. 

- Tôi rất thích nghiên cứu 
về Phật giáo. Bởi đây là tôn 
giáo có thể làm cho con người 
chung sống hòa bình, một tôn 
giáo nghiêng về tự giác, 
nhưng vẫn không bỏ quên 
việc nhân thế. Đạo Phật khiến 
cho con người tìm ra bản chất 
thật của chính mình, sống với 
những giây phút bình yên của 
tâm hồn, mà vẫn sẵn lòng đến 
với tha nhân, với xã hội. 

- Anh nói hơi quá lắm rồi 
đó. Dầu sao… thì nghĩ được 
điều tốt đẹp sẽ làm cho con 

người ta sống tốt hơn lên, 
nhưng đôi khi nó gây ra sự 
phản cảm lại đấy…  

Chàng thanh niên cười, nói 
một câu tiếng Anh gì đó mà 
Hạnh nghe không rõ. Rồi anh 
chợt nhìn thẳng vào mặt cô: 

- Vậy cô cứ nghĩ tốt cho 
người khác đi, mọi việc ắt 
cũng sẽ đến với cô thật tốt 
đẹp. À… Xin lỗi… Cô chắc là 
có gì không vui. Ngày Tết 
người ta thường đi vui chơi 
hay lễ chùa với bạn bè thân 
thích, còn cô đi một mình, ăn 
mặc lại bình dị không như 
mấy cô gái khác… Cô ắt hẳn 
từ nơi khác lên thành phố này 
làm việc, Tết đến không thể 
về quê… nên buồn? 

Hạnh khẻ nhíu đôi mày lên 
rồi vờ nhìn bâng quơ vào sân 
chùa chậm rải trả lời:  

- Nhà tôi cách đây chỉ vài 
con hẻm. Và tôi cũng như anh 
vậy… thích một mình tìm đến 
những nơi thanh tịnh để trầm 
tư suy nghĩ và cầu nguyện. 

- Nhưng tôi không nhận 
thấy như vậy… Cô có vẻ như 
là một người vừa bị thất tình 
thất chí gì đó… 



76 TẬP SAN PHÁP LUÂN 

☸ TRUYỆN NGẮN 

Hạnh lại cười lớn… hơi 
khó chịu tuy cũng thầm phục 
lời nhận xét tinh tế của chàng 
trai trẻ không cùng màu da 
quốc tịch này. Ít ra hắn cũng 
làm cho cô cười được. Khi 
cười tâm hồn người ta trở nên 
cởi mở và dễ chịu hơn: 

- Anh thấy tôi như vậy thật 
à! Mà cũng đúng thôi. Thất 
tình thì hình như có một vài 
lần gì đó, tôi cũng chẳng buồn 
nhớ tới. Còn thất chí ư? Có 
lẽ… vì nay mai tôi sắp phải từ 
bỏ công việc ưa thích gắn bó 
đã nhiều năm chỉ vì cái tánh 
ương ương ngạnh ngạnh của 
mình. 

- Vậy cô nên vào trong 
chùa lễ Phật để cõi lòng được 
thanh thản, và tự hỏi ngày mai 
mình phải làm gì đây? 

Cái anh chàng này, làm 
như là chuyên gia nắm bắt tâm 
lý người khác vậy. Nhưng 
thôi, nói chuyện với anh ta 
như vậy cũng đủ, ít nhất Hạnh 
cũng trút bớt nỗi phiền muộn 
mấy ngày qua. Cô đứng lên, 
ngước nhìn bầu trời trong 
xanh qua làn khói hương nghi 
ngút từ hiên chùa tỏa ra rồi 

khẻ nói: 
- Ngày mai tôi chỉ còn mỗi 

một việc, là đi thăm một 
người bạn đang tu học ở 
phương xa. Còn bây giờ, tôi 
phải trở về nhà để cùng gia 
đình cúng đưa tiễn ông bà đầu 
năm. Cám ơn buổi nói chuyện 
với anh hôm nay… dù chỉ là 
xã giao nhưng cũng giúp tôi 
lấy lại đôi chút niềm tin trong 
cuộc sống. Ngày mai tôi biết 
mình sẽ phải làm gì rồi.  

Khi đi ngang qua đài Quan 
Âm, Hạnh dừng lại giây lát, 
cô chấp tay và thầm khấn 
nguyện, dù lòng chưa cảm 
nhận được điều gì rõ rệt. Ngày 
mai cô sẽ đi thăm Khánh Tâm. 
Ngày mai còn biết bao điều sẽ 
nói và sẽ làm. Hạnh quay nhìn 
về nơi gốc cây cổ thụ. Người 
khách lạ đã lẫn đâu mất giữa 
đám đông người qua lại. Cô 
chưa kịp hỏi tên nhưng cũng 
thầm cảm ơn cuộc hạnh ngộ 
này. Mùa Xuân rồi sẽ qua, 
nhưng ước mơ về một ngày 
mai tươi đẹp sẽ chắp cánh cho 
bao niềm tin vươn dài trong 
cuộc sống.  

n LAM KHÊ 
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Kính thưa quí vị và các bạn, 
Mùa Xuân lại trở về, thiên hạ lại chúc nhau, gởi đến cho 

nhau những lời chúc tốt đẹp nhất (best wishes) về sức khỏe (sự 
trường thọ), tài lộc (của cải vật chất, công danh sự nghiệp), gia 
đình (con đàn, cháu đống)… nhưng những lời chúc này vẫn bị 
thi sĩ Tú Xương “chê”: 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau 
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu 
Phen này ông quyết đi buôn cối 
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã giầu. (giã trầu) 
Rồi nếu họ chúc thăng quan tiến chức thì thi sĩ đi buôn lọng, 

chúc đông con, nhiều cháu thì thi sĩ “đuổi” họ “lên núi ở với 
khỉ”, v.v... Nhà thơ trào phúng này thì không có cái gì mà ông 
không châm biếm nếu ông cho là “nhố nhăng, kịch cỡm”.  

TÂM MINH 
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Thiền sư Bankei cũng không thấy “năm mới” hay “năm cũ” 
gì cả, ông nói: 

Có gì quan trọng năm mới hay năm cũ? 
Tôi duỗi chân nằm ngủ an nhiên.  
Vì đối với Thiền sư: 
Mùa Xuân hoa đào nở 
Mùa Thu có lá rơi  
Cảnh sắc tự nhiên của đất trời 
Tất cả đều là ngữ ngôn của diệu pháp. 
Và nói chung, đối với các thiền sư, thì các Ngài không “lăng 

xăng” bận tâm như chúng ta bận tâm với Xuân, Hạ, Thu, Đông, 
vì nội tâm của các Ngài đã được chuyển hóa, không còn phân 
biệt nên không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian… nữa!   

Còn đối với Xuân Diệu, nhà thơ đã một thời được coi như 
“thi sĩ của tình yêu”, cũng bi quan khi nhìn tuổi trẻ đi qua không 
cách gì ngăn lại: 

Nói làm chi rằng Xuân vẫn tuần hoàn 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?  
Như vậy, những gì chúng ta chúc nhau có phải là “best 

wishes” không? Xin mời quí vị và các bạn tham dự cuộc hội 
thoại bỏ túi giữa 3 huynh trưởng GÐPT mà chúng ta đã từng 
làm quen, nói về những lời chúc tốt đẹp nhất, thiện xảo nhất, 
hoàn toàn nhất là như thế nào?  

B: Hôm nay gần Tết rồi! Chúng ta hãy bàn về những lời chúc 
tụng và mong ước đi nha!  

C: Phải đó, nói về “xảo nguyện” dịp này là đúng điệu 
nhất!☺☺!!  

A: Đề tài hôm nay thật mới lạ quá!  Xảo nguyện dịch ra tiếng 
Anh là gì hả? 

C: Tạm dịch là “perfect wishes” đi! 
B: Phải đó, Xảo nguyện là những thỉnh nguyện (mong ước) 

thiện xảo. 



TẬP SAN PHÁP LUÂN 79 

PHẬT PHÁP VỚI TUỔI TRẺ ☸ 

A: Thế nào mới là một 
mong ước thiện xảo đây? Chứ 
không phải mình muốn mong 
ước cái gì cũng được sao? 

B: Mong ước là quyền của 
mình, nhưng không phải 
mong ước nào cũng là thiện 
xảo cả đâu. Thật vậy, các bạn 
thấy không? Thói thường, 
chúng ta hay mong cầu kiểu 
như “cầu cho tôi thi đậu” hay 
“cầu cho tôi buôn may bán 
đắt” hay “cầu cho tôi được 
trúng số” hay “cầu cho gia 
đình tôi sớm ngày ổn định”, 
v.v... nghĩa là những lời cầu 
nguyện xoay quanh “cái tôi” 
hay “cái của tôi” không thôi! 

C: A, tôi hiểu rồi, có phải 
bạn nói rằng “xảo nguyện” là 
những điều mong cầu không 
xoay quanh “cái tôi” nhỏ hẹp 
mà hướng về tha nhân, về 
muôn loài chúng sanh nữa 
phải không? 

B: Phải rồi! 
A: A, tôi cũng nhớ ra rồi, 

ví dụ như trong bài Tự quy y: 
“Tự về nương Phật, xin 
nguyện chúng sanh, thể theo 
đại đạo, phát tâm vô thượng. 
Tự về nương Pháp, xin nguyện 

chúng sanh, hiểu rõ kinh tạng, 
trí huệ như biển. Tự về nương 
Tăng, xin nguyện chúng sanh, 
bao gồm đại chúng, tất cả hòa 
thuận.”  Đó phải không?  

B: Đúng lắm, các bạn nói 
và hiểu đúng lắm! Tuy nhiên, 
“Xảo nguyện” không chỉ là 
những lời nguyện thiện xảo 
mà còn là một phương pháp 
giáo dục cái nhìn cũng như 
điều chỉnh những phản ứng 
của mình trước những cảnh 
“mắt thấy, tai nghe, thân tiếp 
xúc.”  

A: Hay quá ha? Nhưng bạn 
hãy nói rõ thêm một chút nữa 
đi!  

B: Tôi xin nói rõ hơn về 
những phản ứng của mình 
trước mỗi hoàn cảnh: Các bạn 
thấy không? Thật ra, bản thân 
của các sự vật, hiện tượng chỉ 
là một dữ kiện (data) bình 
thường. Nhưng vì mỗi người 
chúng ta ai cũng có muôn 
ngàn ký ức (memories) và 
cảm xúc (strongly affected, 
very much impressed) về một 
cảnh nào đó, một vật gì đó... 
cho nên mỗi vật, mỗi cảnh đều 
gắn liền và gợi lên một tâm 
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trạng cảm xúc. Có khi đối với 
người này thì vật đó, cảnh đó 
không gợi lên cái gì hết nhưng 
với người kia thì gây ra thật 
nhiều xúc động không ai ngờ 
được. 

C: Phải đó! Lấy thí dụ như 
khi nhìn một cuốn kinh: có 
người nhớ ngay đến đức Phật, 
chùa, nhà thờ, Chúa... hay 
cảm thấy an lạc, hạnh phúc, 
nhẹ nhàng, thanh thoát... có 
người lại liên tưởng đến các tà 
giáo, mê tín, dị đoan, những 
nhà tu đạo đức giả, sư hổ 
mang... hay gợi lên những 
cảm xúc như chán ghét, mệt 
mỏi, buồn ngủ, hay những ý 
tưởng như “láo”, “vô ích”, 
“dài dòng”, “dõm” v.v...  

B: Đúng vậy, hễ mắt nhìn 
thấy gì, thì óc lập tức phản xạ 
(react, reflect), liên kết với 
những dữ kiện sẵn có trong ký 
ức. Có những phản xạ tự 
nhiên để tự bảo vệ bản thân 
(fight or fight response) như 
khi thấy con rắn, con cọp... lập 
tức toát mồ hôi, nhảy lùi lại và 
quay lưng chạy. 

A: Vậy là chuyện thường, 
đâu có gì phải sửa đổi các 

phản xạ?  
B: Ngoài những phản xạ tự 

nhiên như vậy ra, còn có 
những phản xạ làm cho tim 
mình đập mạnh, thần kinh 
căng thẳng. Ví dụ như, có một 
anh X kia từng bị người bạn Y 
của mình phê bình, châm biếm 
trước đám đông, nên mỗi khi 
gặp Y thì anh X tránh mặt hay 
lòng thấy khó chịu, thần kinh 
căng thẳng; đó cũng là một 
cách phản xạ. Trái lại, nếu gặp 
người mình ngưỡng mộ, yêu 
mến thì tim cũng đập mạnh 
nhưng cảm giác khoan khoái, 
nhẹ nhàng, phấn khởi, chứ 
không căng thẳng, khó chịu 
chút nào!!☺☺!! Từ lúc nhỏ 
chúng ta đã quen với những 
phản xạ không lựa chọn như 
vậy, không hề ý thức về quá 
trình hình thành của chúng ra 
sao. Nếu những phản xạ ấy 
đưa đến an lạc giải thoát thì 
rất may mắn, nhưng nếu 
những phản xạ ấy đưa đến 
phiền não, bệnh hoạn, chấp 
trước vào bản ngã, v.v... thì 
chúng ta cần phải sửa đổi 
chúng lại.  

C: Làm cách nào để sửa đổi 
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lại những phản xạ ấy?  
B: Phương pháp để giáo 

dục cái nhìn và điều chỉnh lại 
những phản xạ gọi là “xảo 
nguyện” đó. Mỗi lần nhìn thấy 
cảnh, hay làm một công việc 
trong ngày, chúng ta đều lập 
một lời nguyện thiện xảo, ví 
dụ như: Múc nước để rửa tay, 
xin nguyện cho mọi người, có 
đôi bàn tay sạch, gìn giữ Giáo 
pháp này. 

A: Hay ghê, bạn hãy nói rõ 
hơn đi nha!  

B: Cái nhìn và phản xạ tuy 
là 2 quá trình (process) khác 
nhau nhưng chúng xảy ra tiếp 
theo nhau trong khoảnh khắc 
(thời gian rất ngắn); bởi vậy, 
giáo dục phản xạ tức là giáo 
dục cái nhìn, thay đổi cách 
nhìn tức là thay đổi cuộc sống, 
vì nhìn là sống. Phải giáo dục 
cái nhìn để phản xạ không 
phải là phiền não, chấp trước.  

C: Thật là hay đó! Vậy bắt 
đầu giáo dục cái nhìn là làm 
như thế nào?   

B: Trước hết là đổi hướng 
nhìn. Từ xưa đến nay chúng ta 
chỉ quen nghĩ đến mình (cái 
tôi nhỏ hẹp), bây giờ mỗi khi 

đối cảnh (tiếp xúc với cảnh 
bên ngoài), ta phải bắt đầu lời 
nguyện là: “nguyện rằng 
chúng sanh”, nghĩa là nghĩ 
đến tất cả mọi người trước hết, 
cũng có nghĩa là hướng đến 
chân lý. 

A: Rồi làm sao thay đổi 
phản xạ? 

B: Như đã nói, những vật, 
cảnh... mà mắt nhìn thấy 
thường gắn liền với những ký 
ức đã nằm sâu trong tiềm thức 
(subconsciousness); bây giờ ta 
phải làm sao để móc nối cái 
nhìn với chân lý chứ không 
cho nó móc vào với những ký 
ức đã tích tụ từ xa xưa. Muốn 
vậy, khi thấy một cảnh hay 
làm một việc ta phát một lời 
nguyện hướng về chân lý; lâu 
dần sẽ giúp ta sống với chân 
lý.  

C: A, tôi hiểu rồi, vì vậy 
ban đầu lời nguyện chỉ là một 
lời nhắc nhở để ta ngẫm nghĩ 
về chân lý, sau rồi thành thói 
quen, hễ gặp cảnh là tự động 
phát nguyện, những lời 
nguyện không bị móc nối vào 
ký ức mà lại móc với chân lý 
giải thoát phải không?  
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A: Vậy chứ “Xảo Nguyện” 
có giống như thực tập các bài 
thi kệ của thầy Nhất Hạnh 
dịch thoát từ cuốn “Tỳ-ni nhật 
dụng thiết yếu” dành cho các 
chú Sa-di (tiểu) trong chùa 
không hả?  

B: Chính thị đó, bạn hiểu 
rồi chứ gì? Tuy nhiên “Tỳ-ni 
nhật dụng thiết yếu” chỉ là 
một phần; còn phẩm Tịnh 
Hạnh (kinh Hoa Nghiêm) mới 
đầy đủ những thi kệ dùng cho 
phương pháp Xảo Nguyện - 
khoảng chừng 141 bài thì 
phải.  

C: Bạn có biết thật sự công 
dụng của những bài kệ cũng 
như các phương pháp xảo 
nguyện là ở đâu không?  

B: Một chú sa di (hay 
chúng ta đây) hằng ngày đọc 
tụng những bài thi kệ cho đến 
khi thuộc lòng rồi sau đó thực 
tập quán tưởng và suy nghĩ 
theo lời nguyện trong kinh. 
Như vậy, chú bắt đầu có cái 
nhìn theo chân lý, rồi đưa tới 
được sống theo chân lý, kết 
quả tất nhiên là một ngày nào 
đó chú sẽ chứng nhập chân lý. 

A: Các bạn có thể giới 

thiệu những bài kệ đó không? 
Để chúng ta cùng nhau tập sửa 
đổi cái nhìn và điều chỉnh lại 
các phản xạ theo đúng chân 
lý. 

B: Được chứ, ngoài những 
bài trong kinh - lập nguyện 
khi làm những công việc 
thường ngày trong chùa - 
Thầy Nhất Hạnh còn sáng tác 
thêm những bài kệ mà ngày 
xưa đức Phật chưa dạy cho 
các chú tiểu, vì lúc đó chưa có 
điện thoại, cũng chưa có máy 
vi tính... nữa đó! Còn thầy 
Hằng Trường thì dịch trọn 
phẩm Tịnh hạnh của kinh Hoa 
Nghiêm đầy đủ về phương 
pháp “Xảo Nguyện”. Ví dụ 
như là: 
Kệ nghe Ca nhạc   

Ca nhạc tụ họp 
Nguyện rằng chúng sanh 
Vui với chân lý 
Biết nhạc là giả. 

Kệ bước xuống đất 
Bỏ chân xuống đất 
Nguyện rằng chúng sanh 
Tâm đắc giải thoát 
An trụ bất động. 

Kệ Bước đi 
Thoăn thoắt dấn bước  
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Nguyện rằng chúng sanh  
Dạo tịnh pháp giới 
Tâm không chướng ngại. 

Đường thẳng 
Gặp đường thẳng tắp 
Nguyện rằng chúng sanh 
Cõi lòng chính trực 
Không dối, không nịnh. 

Thấy cây cầu 
Khi thấy cây cầu 
Nguyện rằng chúng sanh 
Rộng cứu độ hết 
Giống như cây cầu. 

Thấy nước chảy 
Nếu thấy nước chảy 
Nguyện rằng chúng sanh 
Có chí làm lành 
Tẩy trừ cấu hoặc. 

Mở máy vi tính 
Thắp lên máy vi tính 
Ý tiếp xúc với Tàng 
Tập khí nguyện chuyển hóa  
Nuôi lớn Hiểu và Thương.  

Mở cửa sổ 
Mở cửa nhìn pháp thân 
Đời mầu nhiệm vô cùng 
Lòng dặn lòng tỉnh thức 
Dòng nước Tâm trong 

ngần. 
C: Mình cũng có thể tự đặt 

ra những thi kệ riêng cho 
mình chứ, phải không bạn? 

B: Đúng vậy, miễn là mình 
biết được bố cục của các thi 
kệ và lời nguyện của mình 
hướng về chân lý, vậy là được 
rồi. 

A: Vậy chứ bạn nói có thi 
kệ về cầm máy điện thoại hay 
là đi thiền hành hay là đi xe 
đạp đâu? 

B: À đây, bạn muốn biết thì 
tôi đọc nha: 
Cầm điện thoại lên 

Tiếng đi ngoài ngàn dặm 
Xây dựng niềm tin yêu  
Mỗi lời là châu ngọc 
Mỗi lời là gấm thêu. 

Thiền hành 
Ý về muôn vạn nẻo 
Thiền lộ tâm an nhiên 
Từng bước gió mát dậy 
Từng buớc nở hoa sen. 

Đi xe đạp 
Ngồi thẳng trên xe đạp 
Vững chãi giữ thăng bằng 
Phước xin tu cùng Huệ 
Hành và Giải song song. 

Đổ rác 
Một thùng rác bẩn 
Một bông hồng thơm 
Muôn vật chuyển hóa 
Thường trong vô thường. 
B: Các bạn có thích thêm 
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nữa không? 
C: Thôi, đủ rồi để học 

thuộc lòng và áp dụng đã rồi 
mới nhận thêm những bài kệ 
khác chứ! 

A: Sắp Tết rồi, bạn B thử 
làm những bài kệ nhỏ chúc 
Tết cho vui đi! 

B: Nếu như vậy thì mình 
cũng đi vào chúc Tết cho cái 
“của tôi” rồi! 

C: Bạn nói sao, tôi không 
hiểu! 

B: Thì chúc quí Thầy của 
mình nè, quý Sư cô (nói 
chung là chư Tôn đức Tăng Ni 
của mình) rồi chúc ông bà cha 
mẹ, bà con họ hàng… không 
phải sao? 

A: Ðúng vậy, nhưng “ăn 
theo thuở, ở theo thời” mà; 
nếu không mình sẽ “không 
giống ai” và đắc tội với mọi 
người đó! 

B: Đồng ý, vậy chúng ta 
luân phiên làm những bài kệ 
chúc Tết đi nha; tôi “xung 
phong” đây: 

Xuân về Tết đến 
Kính chúc Thầy  Cô 
Chúng sanh dị độ 
Pháp thể khang an 

C: Đến tôi phải không?  
Năm hết Tết tới 
Kính chúc Ông Bà 
Cha Mẹ chúng con 
Sức khỏe dồi dào 
Thân tâm an lạc  
A: Tôi cả đời không biết 

làm thơ làm kệ, mà các bạn 
cũng bảo làm kệ chúc Tết, 
phải liều chứ biết sao!☺☺!! 

Mùa Xuân Bính Tuất  
Ðã đến đây rồi 
Kính chúc bà con 
Anh em cùng khắp  
Dồi dào sức khỏe 
“Mở mắt vễnh tai” 
Luôn luôn tỉnh thức! 
C: Tôi thì chúc cho đất 

nước thanh bình chúng sanh 
an lạc nha!  

Xuân của đất trời 
Tết của chúng ta  
Chúc cho đất nước  
Cùng khắp năm châu, 
Thế giới hòa bình 
Chúng sanh an lạc. 
B: Vậy thôi, hôm nay đến 

đây tạm đủ rồi, xin tạm biệt 
các bạn! 

A&C: Tạm biệt, tạm biệt!!  
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(Devadatta = Đề-bà-đạt-đa) 
Theo Dhamma Media Channel 

PHƯỚC TỊNH chuyển ngữ 

Ngày xửa ngày xưa, có hai lái buôn ở thành phố Sereewah. Cả hai người đều 
có cùng một tên Sereewah, giống tên thành phố của họ đang sống. Một ngày 
nọ, họ đi đò qua sông đến một thành phố khác tên là Auttapura để buôn bán. 

Mặc dù hai người có cùng một tên nhưng tánh tình của họ hoàn toàn khác 
nhau. Một người thì có tính tốt, một người có tính xấu. 

Anh ơi! 
Anh đi lối 
nào vậy? 

Lối này 

Chúc 
may 
mắn 

Cảm ơn 
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Tại thành phố Auttapura, có một gia đình trước kia rất giàu có, nhưng sau đó 
đã tán gia bại sản chỉ còn lại cô cháu gái sống cùng với bà ngoại. Một hôm, 
gã lái buôn Sereewah xấu tính đi đến ngôi làng của họ để bán đồ trang sức. 

Các món đồ trang sức mà anh ta bày bán đã thu hút sự chú ý của rất nhiều 
phụ nữ. Trong số đó có đứa cháu gái của một gia đình từng giàu có kia. 

Sau khi ngắm nhìn đồ trang sức, cô bé chạy về nhà và xin bà cho tiền để 
mua, nhưng bà lắc đầu vì không còn tiền. 

Bà 
ơi ! 

Bà ngoại ơi!  
Bà cho cháu xin 
ít tiền mua đồ  
ngoài kia nhé ! Cháu ngoan, bà 

bây giờ không 
còn đồng nào 

nữa cả. 
Hãy quên 

nó đi 

Ôi ! 

Đẹp quá ! 

Vâng  Xinh quá ! 
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Này anh bán 
hàng ơi ! 

Tôi lấy đĩa này đổi  
hàng được không? 

Song, cô bé không từ bỏ và tính 
đến việc tìm thứ gì đó đổi lấy đồ 
trang sức. Vì vậy cô bé bắt đầu 
lục lọi khắp trong nhà xem có vật 
gì quý giá không.  
Cuối cùng, cô bé cũng tìm được 
một cái đĩa cổ bằng vàng, nhưng 
cả hai bà cháu đều không nhận ra 
nó được làm  bằng vàng thật. 

Vậy, để con tìm 
cái gì đó ra đổi 
lấy đồ trang sức 

Chúng ta 
hãy thử 

xem 

dạ 

Ngoại ơi!  
Chúng ta còn 
cái đĩa này 

Ùm... Nặng 
quá! 

Lúc đó, gã xấu tính 
đi ngang nhà, hai bà 
cháu liền gọi hắn lại 
để đổi đĩa lấy đồ 
trang sức.  
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Ôi, trời ! Đây 
là vàng thật 

Bà sẽ mua  
một sợi dây 
chuyền cho 

cháu sau 

Đừng buồn 
cháu ạ. 

Tôi không 
nhận nó 

Ta phải tìm cách để 
lấy cái đĩa này. 

Hắn ném đĩa xuống đất 
để đánh lừa và giả bộ 
lạnh lùng quay lưng bỏ 
đi, mặc hai bà cháu ngơ 
ngác nhìn theo trong sự 
tiếc nuối, tuyệt vọng vì 
không đổi được đồ 
trang sức. 
 

Hắn xem kỹ cái đĩa và biết được nó được làm 
bằng vàng thật. Hắn liền tìm cách lừa dối, 
đem đồ rẻ tiền để đổi lấy đĩa vàng thật này. 
 
Do đó, hắn nói với hai bà cháu rằng cái đĩa 
này không có giá trị gì cả, nên không thể đem 
nó đổi lấy đồ trang sức được.  

(còn tiếp) 

Cô bé tủi thân khóc òa. 
Bà ngoại bùi ngùi vỗ về 
cháu. 
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X uân về, Tết đến, ai 
cũng muốn cười 
không muốn khóc, ai 

cũng ưa vui không ưa buồn, ai 
cũng cầu no không cầu đói. 
Thế nên, tôi muốn góp với các 
bạn một nụ cười. Chỉ cười 
mỉm thôi và chỉ các bạn ngang 
tôi trở xuống, còn những vị 
cao hơn, giỏi  hơn, trưởng 
thượng thì tôi không dám, chỉ 
đứng xa mà nhìn “kính nhi 
viễn chi”. 

Điều khác, thường tình, ai 
khen, dù không đáng được 
khen cũng sung sướng rang 
người; ai chê, dù rất đáng chê, 
cũng ủ mặt xuống. Tôi cũng 
thế thôi, vì ít ai đạt đến trình 

độ “bát phong xuy bất động”. 
Và bây giờ, động hay không 
cứ nghe vài lời tâm sự của 
Tuất: 

Năm nay, nhiệm kỳ mới 
của Tuất, 365 ngày ngắn ngủi, 
sau khi chị Gà bàn giao, bao 
nhiêu khó khăn, bao nhiêu nợ 
nần chị ta để lại Tuất phải 
nhận lãnh. Việc đó còn dài, ở 
đây, Tuất chỉ tâm sự vài điểm, 
chỉ vài điểm thôi. 

Nếu vì nghiệp dĩ Tuất tôi 
sinh ra ở Đông Nam châu Á 
thì số phận rất hẩm hiu, nhiêu 
khê trăm mối, nhưng cũng 
may Tuất đứng áp chót trong 
12 con giáp trước anh Trư Hợi 
một bậc. 

TRUNG DŨNG 
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Bạn thấy không, cái gì xấu 
con người cũng trút cho Tuất, 
ai tham ăn họ cũng đem Tuất 
ra mà ví “Đồ tham ăn như 
Tuất” mà thực tế Tuất đâu có 
tham như họ! Ai ngu họ cũng 
kéo Tuất ra “đồ ngu như 
Tuất”. Nay có anh Bò đỡ cho 
một phần vì có người họ còn 
vị Tuất một chút nên họ nói: 
“Ngu như Bò”. Họ có biết đâu 
Tuất tôi thật không ngu như 
họ tưởng. Tuất tôi không biết 
nói nhưng biết sửa. Tuất biết 
phân biệt ai là chủ, ai là 
khách, ai là kẻ trộm. Tuất cắn 
người lạ không dọa người 
quen. Người Đông phương 
nuôi Tuất để giữ nhà, để đi 
săn. Họ cho Tuất cơm thừa, 
canh cặn nhưng Tuất vẫn chấp 
nhận vui vẻ để rước bớt cái tội 
phí phạm của chủ nhân. Tuất 
thành thật cám ơn tín đồ Phật 
giáo, vì họ tuyệt đối không 
bao giờ giết hại dòng họ nhà 
Tuất, không để mắt đến các 
quán “cầy tơ” hay “cầy 7 
món” vì họ thương Tuất, biết 
Tuất rất trung thành không 
bao giờ phản chủ! 

Vừa rồi chị Tuất tên Baby 
đã cứu một bé trai ở Cao 
Hùng, Đài Loan, khi bà chủ 
tên Huang 24 tuổi, sinh chú bé 
trong bồn cầu rồi bất tỉnh. 
Baby đã ngoạm em bé đưa ra 
khỏi bồn cầu, liếm bé cho khô, 
chú bé khóc nên mẹ chú đã 
tỉnh lại ẵm con. Vậy mà người 
ta dám bảo là Tuất ngốc! 
(Tuổi trẻ ngày 09.01.06) 

Còn người Tây phương thì 
họ cưng Tuất lắm. Họ cho 
Tuất ăn sướng, cho Tuất mặc 
đẹp, cho Tuất ngủ chung, chơi 
chung. Tuất đau, có bệnh 
viện; Tuất bệnh có người lo, 
có bác sĩ chăm sóc. Trong 
quân ngũ, họ huấn luyện, trao 
cho Tuất quân hàm chức vụ 
hẳn hoi; họ trả lương cho Tuất 
sòng phẳng; họ dạy cho Tuất 
biết tấn công tội phạm, biết 
khám phá hàng gian, biết tìm 
tòi các thủ phạm buôn ma túy. 

Vừa rồi có một nhà mô 
phạm dẫn chứng quan niệm 
Tây phương trong lý luận 
“bởi vì Tây phương phụ nữ là 
số một, đàn ông đứng sau con 
chó” để biện minh cho việc 
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vận động bỏ “bát kỉnh pháp”. 
Tuất nghe mà khoái tận mây 
xanh, bao nhiêu lông trên 
mình đều dựng đứng lên 
hưởng ứng. 

Bạn Tuất tên Vá trung 
thành với nhà cách mạng Phan 
Bội Châu. Khi chết nhà cách 
mạng khác làm bia để ca ngợi 
Tuất. Lòng trung thành với 
chủ, dòng họ Tuất có thừa. 

Gần đây, một bạn Tuất ở 
Di Linh cũng biết tu, biết ăn 
chay. Bà chủ tên Tư, một Phật 
tử thuần thành, nuôi Tuất đến 
ngày Rằm và mồng một bà gọi 
Tuất dặn kỹ: “Ngày này ăn 
chay nghe”. Thế là ngày đó, 
dầu ai đem cá và thịt dụ dỗ 
Tuất phá trai, Tuất cũng đi lơ, 
nhất định không ăn, còn hôm 
khác thì Tuất xơi xả láng. 

Đặc biệt, Tuất cảm ơn luật 
sư George Graham Vest đã ca 
tụng dòng họ Tuất trước tòa 
trong vụ kiện làm bạn Tuất 
chết oan chết ức: “Con Tuất 
của ta luôn ở bên cạnh chủ, 
lúc phú quý cũng như lúc bần 
hàn, lúc khỏe mạnh cũng như 
lúc yếu đau. Nếu chẳng may 

số phận đá chủ ra vỉa hè, 
không bạn bè, vô gia cư, thì 
cũng có Tuất duy nhất bên 
cạnh; và một đời hạ màn, thân 
xác con người vùi vào lòng 
đất lạnh thì khi ấy tất cả thân 
nhân bạn bè đã phủi tay sau 
nắm đất cuối cùng và quay đi 
về để sống tiếp cuộc đời của 
họ, thì khi ấy chỉ còn bên nấm 
mồ của chủ, chỉ còn có Tuất 
đôi mắt ướt buồn gục đầu bên 
mộ trung thành và chân thật.” 

Ai thương Tuất nhờ, ai ghét 
Tuất chịu, xin đừng gán cho 
Tuất những gì Tuất không có; 
vì rằng, con người muốn làm 
gì thì làm, do con người tranh 
chấp, đố kỵ, nghi ngờ, chia rẽ, 
ganh tỵ, giành giật, phá hoại 
lẫn nhau làm cho nhau đau 
khổ không liên qua gì đến 
Tuất. 

Năm mới, năm của Tuất, 
nếu có gì trong xã hội con 
người, đều do con người, 
đừng đổ thừa “Tuất nhảy bàn 
độc”, oan cho Tuất lắm phải 
không?!n 
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Pradesh - Ấn Độ: Từ ngày 
03 đến 16 tháng Giêng 2006, 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 của 
Tây Tạng đã chủ trì Pháp Hội 
Kalachakra ở Amravati, An-
dhra, Pradesh, Ấn Độ. Đại 
diện của Trung Tâm Bussho-
kai thuộc Kanazawa, Nhật 
Bản - đơn vị tài trợ chính cho 
Pháp hội này - đã đứng ra 
thỉnh cầu đức Đạt-lai Lạt-ma 
vì nền hòa bình thế giới và vì 
sự lợi lạc của tất cả chúng 
sanh mà ban bố lễ quán đảnh 
Kalachakra này. 

Theo thống kê từ danh sách 
đăng ký làm thẻ vào cổng và 
đăng ký thuê lều ở cho thấy, 
số người đến tham dự Pháp 
hội Kalachakra lên đến một 

con số khổng lồ: gần 237.000 
người từ các quốc gia trên thế 
giới. Có đến 5.000 cảnh sát 
được giao nhiệm vụ giữ gìn an 
ninh cho Pháp hội Kalachakra. 
Nơi đây rất hẻo lánh, cuộc 
sống của người dân vô cùng 
khó khăn, do đó không có 
khách sạn hay nhà trọ cho du 
khách đến thuê ở. Vì vậy, 
chính phủ Ấn Độ đã huy động 
cả mấy trăm ngàn chiếc lều 
vải. Có những căn lều có sức 
chứa cả trăm người cho những 
nhóm du khách hành hương 
tập thể. Khoảng hơn nửa năm 
về trước, nơi đây chỉ là một 
ngôi làng nghèo với những 
căn nhà ọp ẹp, lụp xụp nằm 
bên cạnh cánh rừng thưa 

Pháp hội 
Kalachakra 
lịch sử tại 
Ấn Độ 
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không hai trong lịch sử Phật 
giáo. Từ những cánh cổng đồ 
sộ, sang trọng của các cơ quan 
chính quyền cho đến những 
chiếc cổng xiêu vẹo của 
những người dân chơn chát, 
đâu đâu cũng giăng đầy những 
tấm biểu ngữ, những bảng 
hiệu màu sắc rực rỡ với hình 
đức Phật Thích Ca bên phải, 
hình đức Đạt-lai Lạt-ma bên 
trái và những dòng chữ “Cung 
nghinh đức Đạt-lai Lạt-ma tôn 
kính!”; “Chào mừng tất cả các 
bạn đến với Pháp Hội Kala-
cakra 2006”… 

Không khí tràn ngập niềm 
hỷ lạc và niềm hạnh phúc vô 
biên thể hiện trên từng ánh 
mắt, nụ cười hân hoan rạng rỡ 
của những người con Phật đã 
lặn lội ngàn dặm xa xôi từ bốn 
phương trời quy tụ về đây để 
được đón nhận Giáo pháp 
bằng một tấm lòng khát khao, 
kính ngưỡng chân thành. Từ 4 
giờ sáng, họ đã phải xếp hàng 
để trình diện thẻ vào cổng. Vì 
vấn đề an ninh nên mỗi người 
vào cổng phải có thẻ và phải 
bước qua cánh cổng kiểm tra 

quanh năm nóng bức; vậy mà 
giờ đây không khí nơi đây thật 
tấp nập, đông vui với cả một 
biển người đủ mọi màu da, sắc 
tộc. Mặc dù, họ đến từ các 
quốc gia, các châu lục khác 
nhau, giao tiếp bằng đủ loại 
ngôn ngữ nhưng tất cả đều có 
chung một tâm nguyện, đó 
chính là tinh thần khát khao 
cầu Pháp để tu tập. Ai nấy đều 
nô nức hân hoan chờ đón đức 
Đạt-lai Lạt-ma ban truyền 
Pháp ngữ như chính họ sắp 
sửa được đón nhận những lời 
Pháp vàng ngọc từ Kim Khẩu 
của đức Phật vậy. Sở dĩ Pháp 
hội lần này được tổ chức ở 
đây là vì chính nơi này - ngày 
xưa đức Phật đã truyền lễ Ka-
rachakra đầu tiên cho vua Su 
Chandra của Ấn Độ. Và đây 
cũng là lần truyền lễ Kala-
chakra thứ 30 của đức Đạt-lai 
Lạt-ma (nhiều người cho rằng 
có thể đây là lần truyền lễ cuối 
cùng của Ngài vì Ngài đã 71 
tuổi). Thế nên, cả về điều kiện 
không gian và lẫn thời gian, 
Pháp hội lần này là một sự 
kiện vô cùng hy hữu có một 
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chiếu, gối… cho đến xô tắm, 
thau giặt, nồi, chảo, bếp dầu, 
bếp ga…, rồi những quán ăn, 
quán nước mọc lên như nấm 
nhưng vẫn không thể nào đáp 
ứng nỗi lượng thức ăn cho 
hàng mấy trăm nghìn người 
như thế!  

Từ “Kalacakra” là tiếng 
Sanskrit, nghĩa là: “vòng quay 
thời gian” hay “bánh xe thời 
gian”, chỉ cho vòng thời gian 
đặc trưng chứa trong mật chú 
Kalacakra. Khái niệm về vòng 
quay của thời gian thấm nhuần 
tất cả mọi phương diện của vũ 
trụ, kể cả thân thể và tâm trí 
của con người được sử dụng 
để chứng đạt được sự thật vi 
diệu về mối liên hệ của tất cả 
mọi phương diện của thế giới 
nội tâm và thế giới ngoại 
cảnh. 

Trái ngược với các Mật chú 
Phật giáo khác, lễ hội Kala-
cakra không phải là một sự 
kiện bí mật hạn chế người 
tham dự. Mọi người đều có 
thể tham gia mà không cần 
phải cam kết điều gì cả. Nhờ 
được tham dự, mọi người đều 

tự động bằng điện tử. Các 
nhân viên an ninh rà xét từng 
người rất kỹ. Không ai được 
phép mang điện thoại di động 
hay máy quay phim, chụp 
hình gì cả - ngoại trừ những 
người có thẻ phóng viên nhà 
báo hoặc đài phát thanh truyền 
hình quốc tế các nước. Từ 4 
giờ sáng cho đến 9 giờ đêm 
mỗi ngày, dòng người cứ tiếp 
tục hòa vào Pháp hội không 
bao giờ ngừng dứt. Dân chúng 
ở tiểu bang này có cơ hội 
được mục kích (thấy tận mắt) 
một quang cảnh tưng bừng 
chưa từng thấy trong đời. Tất 
cả các chợ búa đều không thể 
nào cung cấp đủ lượng rau 
quả cho cả biển người như 
thế! Đức Đạt-lai Lạt-ma 
khuyến khích mọi người nên 
ăn chay, tránh sát sanh nên ở 
chợ chỉ bán thuần túy  rau quả 
mà thôi. Ban đầu chỉ có các 
cửa tiệm là bán hàng, dần dần, 
nhà nào cũng trở thành “cửa 
tiệm” cả! Tất cả các công việc 
thường nhật đều phải gát lại 
nhường chỗ cho việc chạy 
hàng về bán. Từ mùng, mền, 



TẬP SAN PHÁP LUÂN 95 

TIN TỨC ☸ 

vũ trụ bên ngoài cũng như 
trong cơ thể của hành giả bao 
gồm sự giới thiệu chi tiết về 
các phương pháp thiền định, 
lễ nghi và các biểu tượng. 
Thực hành Kalacakra khác 
này sẽ đưa đến sự thanh tịnh 
vi diệu của tâm và chứng đạt 
quả vị Phật. 

Giáo lí của đức Phật về 
Kalacakra được mô tả trong 
Padamadibuddha: “Vào một 
đêm trăng tròn tháng Tư, 
mười hai tháng sau khi chứng 
được Đạo Vô Thượng, trong 
khi đang thuyết giảng về giáo 
lý Đại thừa vi diệu của Trí tuệ 
Ba-ba-mật trên đỉnh núi Linh 
Thứu cho chư Bồ-tát và Thánh 
chúng, đồng thời Như Lai 
cũng hiện ra thân hình khác 
và ngự trong đại Tháp ở Shri 
Dhanyakataka thuộc miền 
Nam Ấn Độ (ngày nay là 
Amaravati, nơi đức Đạt-lai 
Lạt-ma chọn truyền lễ Kala-
cakra lần thứ 30) – thuyết 
giảng Mật thừa và truyền lễ 
Kalacakra đầu tiên cho vua 
Suchandra ở cung điện 
Shambhala gần đó…” Như 

được ban phước nhờ năng 
lượng của Pháp hội được bắt 
nguồn từ lòng Từ bi và lòng 
yêu thương chân thành. 

Có 3 loại Kalacakra: Kala-
cakra bên trong, Kalacakra 
bên ngoài và Kalacakra khác. 

Kalacakra bên ngoài: Được 
diễn tả như quy luật của vũ trụ 
bên ngoài, giải thích về sự 
tuần hoàn của ngày, đêm, 
tháng, năm, các hành tinh, các 
tinh tú… và thậm chí bao gồm 
cả sự hình thành và tan rã của 
vũ trụ. Kalacakra bên ngoài 
dựa trên hệ thống lịch của Tây 
Tạng, vũ trụ học, thiên văn 
học, chiêm tinh học… 

Kalacakra bên trong: Giải 
thích về hệ thống tâm lí, vật lí 
của con người nhờ hơi thở, 
năng lực… về mối quan hệ 
giữa thân và tâm, những quy 
luật năng lượng của cơ thể vật 
lí và đời sống tâm linh, đóng 
vai trò quan trọng trong nền y 
học Tây Tạng. 

Kalacakra khác: Diễn tả cụ 
thể về những phương pháp 
thực hành một cách hài hòa và 
thanh lọc vòng tuần hoàn của 
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L a i  đ ã 
thuyết giảng 
Mật chú vì 
lợi ích và sự 
ngộ đạo của 
tất cả chúng 
sinh. Ngày 
nay, đức 
Đạt-lai Lạt-
ma cũng đã 
làm như thế vì nền hòa bình 
thế giới và sự hạnh phúc, an 
vui của nhân loại. 

Thế nên trong bài phát biểu 
của Bộ trưởng tiểu bang 
Pradesh, ông Y.S. Rjase khara 
Reddy, vào lúc 2 giờ chiều 
09/01/06, đã bày tỏ niềm kính 
ngưỡng sâu xa đến đức Đạt-lai 
Lạt-ma: “Vị Thánh Tăng Phật 
giáo đáng tôn kính nhất trên 
thế giới, bậc vĩ nhân của thế 
kỷ XXI, người đã mang trọn 
vẹn Lễ Kalacakra mà đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni đã trao 
truyền từ 25 thế kỷ trước và 
trao truyền lại một cách hoàn 
hảo cho nhân loại của thế kỷ 
XXI ngay trên tại mảnh đất là 
chiếc nôi đầu tiên của Kala-
cakra này…” Muôn vạn tràng 

pháo tay nổ 
vang không 
dứt, hưởng 
ứng lời phát 
biểu sâu sắc, 
tuyệt vời ấy 
của chính 
phủ Ấn Độ. 
Đức Đạt-lai 
Lạt-ma cũng 

ban phước lành và tán thán 
công đức của các quan chức 
chính phủ Ấn Độ và tiểu bang 
Pradesh, những người đã nỗ 
lực ròng rã suốt 6 tháng trời 
bằng tất cả khả năng của mình 
để biến cánh rừng này thành 
nơi quy tụ gặp gỡ của những 
trái tim khát khao giáo Pháp 
và giúp cho Pháp hội được 
thành tựu mỹ mãn. Đặc biệt, 
họ đã phát tâm xây một tượng 
Phật Thích Ca ngồi cao 120 
feets (tương đương 37m), để 
kỷ niệm nơi đức Phật truyền 
Pháp Kalacakla đầu tiên cho 
vua Suchandra. Công trình 
này có thể sẽ hoàn tất trong 
vòng ba tháng tới.n 

Lược ghi từ pháp hội Kalacakla 
- Hoàng Phi  






