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Ba Học
THÍCH ĐỨC THẮNG

PHẬT PHÁP CĂN BẢN

(tiếp theo)

GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Theo Tứ phần luật san phồn 
bổ khuyết hành sự sao quyển 
trung thì Giới được phân ra 
làm bốn phần riêng biệt: giới 
pháp, giới thể, giới hành và 
giới tướng.

Giới pháp là phép tắc của 
giới, được đức Phật chế ra làm 
nguyên tắc sống, sinh hoạt trong 
một tập thể, như là nguyên tắc 
luật lệ chung cho tập thể sinh 
hoạt của Tăng đoàn.

Giới thể là chỉ cho tánh thể 
của giới, có tác dụng lợi ích về 
mặt vô biểu, do mỗi người nỗ 
lực trong việc phòng phi chỉ ác 

(phòng ngừa những điều phi 
pháp và đình chỉ không tạo các 
việc ác). 

Giới hành là chỉ cho hành 
động của mỗi cá nhân trong 
việc thực hành giữ giới (trì 
giới) mà mình đã nhận lãnh.

Giới tướng là chỉ cho tướng 
mạo của giới mà mỗi cá nhân 
phải trì giữ, tức là chỉ cho tên 
gọi của tất cả giới điều mà 
mình đã nguyện thọ trì, như 
gọi tên riêng có năm giới, mười 
giới, hai trăm năm mươi giới, 
ba trăm bốn mươi tám giới hay 
năm mươi tám giới, v.v…
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Về giới thể, vì những tác 
dụng có được đó chúng ta 
không thể nào dùng mắt để 
thấy như việc khi một đệ tử 
của đức Phật nhận giới và được 
gọi là đắc giới là phải nhờ vào 
nghi thức thọ giới tác pháp yết-
ma, tức là theo luật nghi (nghi 
thức của luật) mới được gọi là 
đắc giới thể; vì sự đắc giới này 
chúng ta không thể thấy cho nên 
gọi là vô biểu. Luật nghi, Phạn 
ngữ gọi là saṃvara, phiên âm 
là tam-ba-ra, có nghĩa là đẳng 
hộ, ủng hộ, phòng hộ, hộ, cấm 
giới, tức là giới ngăn ngừa đình 
chỉ các việc ác, gồm có phòng 
chỉ ba ác thân, khẩu, ý và bảo 
hộ sự tác dụng của sáu căn. Vì 
luật pháp, nghi tắc có khả năng 
sản sinh ra tác dụng đề phòng 
những sai trái và làm dừng lại 
mọi việc ác, nên được dịch là 
luật nghi. Vì thế nên Câu Xá 
luận 14 gọi luật nghi là đề 
phòng và đình chỉ các việc ác 
của thân, miệng và ý; theo đó 
luật nghi được phân ra làm ba: 
thân luật nghi, ngữ luật nghi, ý 
luật nghi; riêng để bảo hộ sáu 
căn thì gọi là căn luật nghi. 
Trong bốn loại luật nghi này, 
hai loại đầu lấy vô biểu làm thể 

và hai luật nghi sau lấy chánh 
niệm, chánh tri làm tự tánh. 
Nhưng ở đây, vô biểu không bị 
giới hạn theo luật nghi.

Nhất thiết hữu bộ chỉ chấp 
nhận hành vi thiện-ác, thế lực 
của nó mạnh hay yếu được 
biểu hiện trên ngôn ngữ hay 
nơi thân (thân biểu nghiệp, ngữ 
biểu nghiệp), hoặc do định sản 
sinh phòng chỉ tạo ra tác dụng 
tạo tác thiện-ác, do đây hình 
thành một loại tính cách hậu 
thiên, đó là vô biểu. Chúng tuy 
là vô biểu, nhưng vô biểu này 
thuộc một loại sắc pháp, cho 
nên được gọi là vô biểu sắc. 
Vô biểu này có ba loại, chúng 
do thành lập thệ nguyện quyết 
ý thật hành thiện-ác nên gọi là 
luật nghi vô biểu (hình thái tình 
cảm của tâm thiện), hoặc bất 
luật nghi vô biểu (hình thái tình 
cảm của tâm ác); nếu tùy theo 
duyên đúng lúc mà sinh ra tâm 
thiện ác thì gọi là xứ trung vô 
biểu (còn gọi là phi luật nghi 
phi bất luật nghi vô biểu). Ở 
đây, luật nghi vô biểu tức là chỉ 
cho vô biểu của giới thể.

Theo Thành thật luận thì vô 
biểu thuộc pháp phi sắc, phi 
tâm; và Luật tông Nam Sơn 
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cũng cho rằng vô biểu thuộc 
pháp phi sắc, phi tâm. Duy 
thức tông của Đại thừa thì chủ 
trương giới thể là chủng tử của 
tư tâm sở, chỗ đạt được huân 
tập vào A-lại-da thức; trong khi 
tông Thiên Thai thì cho rằng 
vô biểu thuộc giả sắc cho nên 
cần phải dùng vô biểu giới thể 
để trình bày. Ngoài ra, theo các 
nhà Tiểu thừa chủ trương thì 
giới thể không tương tục, tức 
là chỉ hiện hữu trong một thời 
gian nào đó mà thôi, sau đó sẽ 
biến dịch và mất đi. Nhưng các 
nhà Đại thừa lại cho rằng, một 
khi đã đắc giới rồi thì nó tồn tại 
vĩnh viễn không mất.

Theo các nhà Nhất thiết hữu 
bộ thì luật nghi vô biểu (Giới 
thể) được phân ra làm bốn 
chủng loại:

A. Biệt giải thoát luật nghi, 
còn gọi là biệt giải thoát giới, 
biệt giải luật nghi, Ba-la-đề-
mộc-xoa luật nghi, biệt giải 
thoát giới, biệt giải thoát điều 
phục, hộ tùng giải thoát, giới 
luật nghi, luật nghi giới, mộc-
xoa giới, dục triền giới (Giới 
lệ thuộc cõi dục) cho đến lúc 
đạt được từ tác pháp thọ giới. 
Ở đây, luật nghi được phân ra 

làm tám: 
1. Luật nghi Tỳ-kheo,
2. Luật nghi Tỳ-kheo-ni,
3. Luật nghi Chánh học 

(Thức-xoa-ma-na),
4. Luật nghi Cần sách (Sa-

di),
5. Luật nghi Cần sách nữ 

(Sa-di-ni),
6. Luật nghi Cận sự nam 

(Nam cư sĩ),
7. Luật nghi Cận sự nữ (Nữ 

cư sĩ),
8. Luật nghi Cận trụ (Nam 

nữ cư sĩ thọ bát quan trai giới).
Luật nghi 1 & 2 thuộc thể 

Cụ túc giới, 3 thuộc thể của lục 
pháp giới, 4 & 5 thuộc thể của 
thập giới, 6 & 7 thuộc thể của 
ngũ giới, 8 thuộc thể của bát 
giới.

B. Tịnh lự luật nghi, còn gọi 
là Tịnh lự sinh luật nghi, Định 
cộng giới, hay sắc triền giới 
(Giới lệ thuộc cõi sắc). Cho đến 
lúc đạt được từ nhập thiền định. 
Bởi vì trong khi tu tập thiền 
định, tự nhiên lìa sai lầm và 
tuyệt không còn phi pháp, cũng 
tự nhiên khế nhập vào luật nghi 
pháp nhĩ, cho nên luật nghi này 
có khả năng phòng phi chỉ ác 
bảy lỗi (thân ba, miệng bốn) 
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của bất thiện dục giới. Hơn 
nữa, tịnh lự luật nghi có nơi gọi 
là tùy tâm chuyển giới, lúc ở 
trong định cùng tâm đồng khởi, 
lúc ra khỏi định cùng với luật 
nghi vô biểu đồng thời cùng 
diệt, cùng với định hữu lậu 
cùng sinh cùng diệt, nên được 
gọi là Định cộng giới.

C. Vô lậu luật nghi, còn 
gọi là đạo sinh luật nghi, hay 
đạo cộng giới. Biệt giải thoát 
và Tịnh lự luật nghi ở trên là 
hữu lậu giới, còn vô lậu luật 
nghi thuộc vô lậu giới đoạn tận 
phiền não; chúng liên hệ đến 
các bậc thánh giả đạt được từ 
kiến đạo trở lên, tức là luật nghi 
có được khi vào trong định vô 
lậu; ở trong này tự nhiên xa lìa 
lỗi ác, khế hợp với luật nghi. 
Vô lậu luật nghi cũng là giới 
tùy tâm chuyển, cùng với vô 
lậu đạo cùng sinh cùng diệt, 
cho nên gọi là đạo cộng giới. 
Ngược lại, biệt giải thoát luật 
nghi thì không luận trạng thái 
của tâm như thế nào, chỉ cần 
không xả giới thì giới vĩnh viễn 
tương tục, cho nên gọi là không 
tùy tâm chuyển giới.

D. Đoạn luật nghi, còn gọi 
là đoạn giới, tức cùng với cửu 

vô gián đạo chưa đến định cùng 
sinh với tịnh lự luật nghi và vô 
lậu luật nghi, có khả năng đoạn 
trừ ác giới và phiền não sanh 
khởi ở cõi dục, nên gọi là đoạn 
luật nghi. 

Đó là bốn chủng loại luật 
nghi theo các nhà Nhất thiết 
hữu bộ phân ra, bốn luật nghi 
này còn gọi là tứ giới.

Ngoài ra, Du-già sư địa luận 
53 lại chia ra tám loại luật nghi, 
đó là Năng khởi, nhiếp thọ, 
phòng hộ, hoàn dẫn, hạ phẩm, 
trung phẩm, thượng phẩm, 
thanh tịnh. Bảy loại trên dành 
cho trạng thái quyết ý ở trong 
tâm lúc thọ giới, thuộc Biệt giải 
thoát luật nghi, do đó mà có sự 
sai khác được phân chia theo 
thứ tự; còn loại sau cùng thuộc 
tịnh lự luật nghi và vô lậu luật 
nghi.           

Trong giới thập thiện, khi 
hành thập thiện, ngoại trừ ba 
loại quan hệ cùng tâm ý, bảy 
loại trước được gọi là thất thiện 
luật nghi; cũng giống thập 
thiện, nhưng khi hành thập ác, 
bảy chủng loại trước được gọi 
là bảy bất thiện luật nghi. Ngoài 
đây ra, bảy luật nghi còn gọi là 
ác luật nghi hay ác giới, lại dựa 
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vào chức nghiệp mà phân loại, 
như mổ heo, săn bắn, cai ngục 
v.v… không đồng. Kinh Niết-
bàn 29 của Đại thừa thì nói có 
16 ác luật nghi, còn theo kinh 
Đại phương tiện Phật báo ân 6 
thì nói có 12 ác luật nghi.

Dưới đây, chúng tôi sẽ phân 
tích nội dung của Biệt giải thoát 
luật nghi:

1. Năm giới: Đây là năm 
giới mà hai chúng cận sự nam 
luật nghi và cận sự nữ luật nghi 
tại gia thọ trì. Nếu căn cứ theo 
giới tính của từng hệ mà gọi thì 
năm giới này gọi là Ưu-bà-tắc 
giới, hay Ưu-bà-di giới. Năm 
giới gồm có: (1) Giới không sát 
sinh,  (2) Giới không trộm cắp, 
(3) Giới không tà dâm, (4) Giới 
không nói dối, (5) Giới không 
uống rượu. Ở Ấn Độ, những 
tôn giáo khác cũng có năm giới 
tương tợ, như pháp điển Mã-nô 
đưa ra: không sát sinh, không 
nói đối, không trộm cắp, Phạm 
hạnh (không dâm), không tham 
sân; còn Kỳ-na giáo thì dạy: 
không sát sinh, không nói dối, 
không trộm cắp, không tà dâm, 
lìa dục. Đó là năm giới điều 
tương tợ với giới pháp của đức 
Đạo sư, chỉ có khác theo thứ tự 

sắp xếp.     
2. Bát trai giới: Đây là giới 

dành cho những vị Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di phát nguyện thọ trì 
trong vòng một ngày, một đêm, 
học tập hạnh xuất gia. Những 
ai thọ trì giới này thì gọi là Ô-
ba-bà-sa (Skt. upavāsa), nghĩa 
là sống gần các vị xuất gia (cận 
trụ), hay một ngày một đêm 
sống theo pháp thiện (thiện 
túc). Bát trai giới còn gọi là 
bát chi trai, bát quan trai giới, 
bát giới trai, Phật pháp trai, bát 
phần giới, bát giới, trai giới, 
nhất nhựt giới, cận trụ giới hay 
cận trụ luật nghi. Trong năm 
giới của các đệ tử nam nữ tại 
gia, giới thứ ba không tà dâm 
được đổi thành không dâm dục, 
còn bốn giới kia không đổi và 
cộng thêm ba giới nữa là: (6) 
Thân không trang sức tràng 
hoa, thoa hương thơm, không 
ca múa xem nghe; (7) không 
nằm, ngồi giường cao rộng 
đẹp; (8) Không ăn phi thời (tức 
là không ăn quá giờ ngọ). 

(còn nữa)
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Ấn Độ xưa nay luôn 
được nhân loại xem là 
một trong những quốc 

gia huyền bí nhất thế giới. Sự 
huyền bí ấy bao gồm cả thiên 
nhiên, con người, văn hóa… 
đặc biệt là lãnh vực tín ngưỡng 
tâm linh. Và một trong những 
điểm tín ngưỡng nổi bật của 
Ấn Độ hàng ngàn năm nay là 
tín ngưỡng sông Hằng.

Sông Hằng được xem là một 
trong những con sông nổi tiếng 
không chỉ vì nó là một trong 
những con sông lớn nhất, dài 

nhất, mà vì nó là cội nguồn của 
Ấn  giáo (Hindu giáo), là tín 
ngưỡng thiêng liêng của gần 
một tỷ người; không những 
thế, đây cũng là con sông được 
nhắc đến nhiều nhất trong kinh 
điển Phật giáo.

1/ Vị trí và huyền thoại 
sông Hằng

Đất nước Ấn Độ được chia 
làm ba vùng chính. Vùng thứ 
nhất là vùng núi Himalaya, 
rộng từ 160 đến 320 km và trải 
dài khoảng 240 km dọc theo 

Hình ảnh sông Hằng
TRONG ẤN GIÁO VÀ PHẬT GIÁO

Thích Quảng Phước
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biên giới phía Bắc và Đông 
của Ấn Độ. Nó bao gồm những 
dãy núi bao quanh thung lũng 
Kashmyr, những dãy núi cao 
nhất thế giới. Vùng thứ hai 
là vùng Bán đảo Ấn Độ nằm 
ở phía Nam đồng bằng sông 
Hằng, nó bao gồm những khu 
duyên hải phì nhiêu; vùng này 
xưa là trung tâm để hình thành 
“Con đường tơ lụa” bao gồm 
đường biển và đường bộ. Vùng 
thứ ba là vùng đồng bằng sông 
Hằng, vùng này nằm song song 
với vùng núi Himalaya rộng từ 
280 đến 400 km, hình thành bởi 
con sông Indus (Ấn Hà) chảy 
qua Punjab; phía Nam của nó là 
sa mạc Thar, mênh mông chạy 
dài đến Pakistan. 

Sông Hằng bắt nguồn từ 
những đỉnh núi tuyết phủ ngàn 
năm thuộc dãy Himalaya của 
vùng Garwhal, bang Cuttar 
Pradesh, có độ cao từ 3000 đến 
4500 m so với mực nước biển. 

Ấn Độ rất ít sông ngòi, do 
vậy người Ấn rất coi trọng các 
con sông. Với họ, dòng sông là 
người mẹ nuôi dưỡng và sinh 
ra thức ăn cho sự sống. Có 
nhiều huyền thoại liên quan 
đến việc giáng trần của Nữ 

thần sông Hằng được mô tả 
trong các sử thi của Ấn Độ như 
Mahabharata, Devi Bhavata, 
Bhagawata Purana, v.v… Theo 
sử thi Bhagawata Purana, sông 
Hằng được tạo ra từ việc đo 
ba thế giới trong ba bước chân 
của thần Vishnu (thần Bảo vệ), 
móng chân trái của thần Vish-
nu đã chọc thủng một lỗ trên 
Thiên hà chảy xuống dãy Hi-
malaya hùng vĩ, sông Hằng có 
từ ấy; nó bắt nguồn từ Thượng 
giới và có tên Vishnupani (theo 
chân Vishnu).

Truyền thuyết về sông 
Hằng theo sự khẩn cầu của vua      
Bhagiratha là hấp dẫn nhất. Vua 
Bhagiratha bị một đạo sĩ độc ác 
dùng ánh mắt giận dữ thiêu đốt 
sáu  mươi  ngàn tổ tiên của vua 
thành tro bụi và chỉ có nước 
trên Thiên hà mới cứu được 
linh hồn của họ. Vua đã thành 
tâm khẩn cầu thần Shiva (thần 
Tái tạo) cứu giúp. Thương tình 
vị vua nhân từ, thần Shiva để 
dòng Thiên hà chảy qua mái 
tóc của Ngài và cũng xuống hạ 
giới, nhờ thế mà trái đất không 
bị vỡ vụn bởi sức mạnh kinh 
khiếp của nó. Thiên hà chảy 
xuống dải Himalaya, nơi dòng 
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sông uốn khúc để khóa chặt vị 
đạo sĩ gian ác kia và chảy vào 
bình nguyên Ấn Độ, rồi chảy 
ra đại dương. Ở đó, nó tiếp tục 
chảy xuống địa ngục để tạo lại 
hình dáng cho tổ tiên của vua. 
Như thế sông Hằng được mệnh 
danh là dòng sông của ba cõi: 
Thiên đường, trần gian và địa 
ngục.

2/ Tín ngưỡng của sông 
Hằng theo Ấn giáo

Đất nước Ấn Độ được bao 
bọc bởi phần lớn núi non và 
sa mạc sông ngòi rất ít. Trong 
khi ấy, sông Hằng là con sông 
lớn, lại chảy giữa lòng đất Ấn, 
vun bồi phù sa màu mỡ, bồi 
đắp hằng năm để tạo thành một 
đồng bằng rộng lớn, một bình 
nguyên thoáng mát, trù phú, 
cung cấp lương thực cho hàng 
trăm triệu người dân. Đây là 
một trong những nguyên nhân 
khiến người dân Ấn yêu quý, 
kính ngưỡng và dần dần thần 
thánh hóa dòng sông. Sông 
Hằng không những là “vùng 
đất hứa” cho người dân xứ Ấn 
mà còn thu hút người dân các 
nước khu vực như Afganistan, 
Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập,  

v.v… đến sinh sống đông đúc 
dọc theo hai bên bờ. Chính 
sự gặp gỡ của người bản xứ 
và người nhập cư đã làm cho 
nền văn hóa Ấn Độ càng đa 
dạng và phong phú hơn. Cho 
đến nay, số người sống ở đồng 
bằng sông Hằng đã hơn ba trăm 
triệu người và đã được ghi vào 
sách Kỷ lục thế giới về mật độ 
dân cư sống đông đúc nhờ vào 
nguồn lợi của dòng sông.

Người Ấn giáo tin tưởng 
một cách mạnh mẽ rằng, nước 
sông Hằng có thể giúp họ rửa 
sạch mọi tội lỗi; tắm và uống 
nước sông Hằng có thể trừ mọi 
tật bệnh, mang lại hạnh phúc và 
sức mạnh. Khi chết, nếu được 
ném xác hay tro cốt xuống sông 
Hằng, linh hồn sẽ được lên 
thiên giới. Từ đó, đã tạo nên tín 
ngưỡng tắm, rước nước, uống 
nước, nguyện cầu trên sông 
Hằng. Đặc biệt là những nghi 
lễ đốt xác và ném tro xác xuống 
dòng sông… Vì thế, sông Hằng 
được mệnh danh là dòng sông 
thiêng, dòng sông huyền bí.

Ở thượng nguồn, vùng   
Garwhal được xem là nơi linh 
thiêng nhất, là cội nguồn của 
Ấn  giáo. Nơi đây có cả một 
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cộng đồng giáo sĩ, thầy tu, ẩn 
sĩ thuộc Ấn giáo đầy màu sắc lạ 
lùng và huyền bí.

Ở bình nguyên, hằng năm, 
vào dịp lễ chính, tháng một đến 
tháng hai, hàng triệu người Ấn 
giáo từ khắp mọi miền trên xứ 
Ấn tìm cách hành hương về các 
nơi “Thánh địa” như Bernares, 
Haridwar, Alahabad, v.v…  để 
tắm gội, cầu nguyện, cúng tế, 
v.v… bất chấp những gian nan, 
nguy hiểm trên cuộc hành trình. 
Người Ấn giáo tin rằng dù có 
chết trên đường hành hương 
hay chết trên dòng sông Hằng 
cũng là may mắn giúp họ được 
mau siêu thoát. Và họ cho rằng, 
hành hương về sông Hằng là 
hành trình “Đi tìm cái sinh 
trong cõi tử”.

3/ Một thoáng sông Hằng
Vào một buổi sáng sớm cuối 

Đông trên đường chiêm bái 
các Thánh tích Phật giáo, sau 
khi chiêm bái vườn Lộc Uyển, 
chúng tôi viếng thăm sông Hằng 
tại Bernares (thuộc Veranasi). 
Mới năm giờ sáng, nhiệt độ lúc 
này rất lạnh, khoảng 10 độ C; 
nhưng trong sương sớm, từng 
đoàn người từ cụ già đến trẻ 

em với những cái lu, cái vò đội 
trên đầu hay những cái bình, lọ, 
ca trên tay cùng hướng về sông 
Hằng để tắm và nước về. Trời 
vẫn chưa sáng hẳn, bước theo 
từng bậc tam cấp xuống dòng 
sông, chúng tôi thấy những cụ 
già đứng run cầm cập dưới dòng 
nước lạnh, da đen thui, vốc 
từng cụm nước lên cầu nguyện 
và uống rồi can đảm ngụp đầu 
xuống tắm. Một bé trai còn ngái 
ngủ mặc một chiếc quần cộc, 
da gà nổi lên, tay chân thun lại 
vì lạnh, đứng ở mé nước không 
dám bước xuống, bị người bố 
đến bồng lên dìm xuống dòng 
nước “đá”. Đứng trên bờ có cả 
áo lạnh trên mình, tôi cũng nổi 
da gà, niềm tin của người Ấn 
thật mạnh mẽ!

Chúng tôi thuê một chiếc 
xuồng đi dọc theo sông Hằng 
để ngắm cảnh trong vòng một 
tiếng đồng hồ. Đến giữa dòng, 
chúng tôi thả hoa và đèn mua vội 
trước khi xuống xuồng; chúng 
quyện vào nhau với những hoa 
và đèn khác cùng lung linh 
nhẹ trôi trên dòng sông thật 
đẹp. Không biết những người 
khác nguyện cầu gì, chúng tôi 
chỉ nguyện cho thế giới hòa 



12 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ CHUYÊN ĐỀ

bình, chúng sanh sớm gặp 
được Chánh pháp. Ngồi trên 
xuồng, nhìn lên bờ sông Hằng 
cao vút gần cả trăm bậc tam 
cấp mới đến mặt đường, hàng 
trăm ngôi đền Ấn giáo cổ kính 
cùng những lò thiêu xác mọc 
san sát bên nhau, có cả những 
giàn thiêu xác được bố trí gần 
mặt nước; phía bên kia bờ là 
một dãi cát trắng mịn mênh 
mông kéo dài xa tít… Đến bây 
giờ, tôi mới thật sự chứng kiến 
được hình ảnh “hằng hà sa số” 
mà đức Phật thường ví dụ trong 
kinh.

Xuồng đi được 15 phút thì 
mặt trời bắt đầu mọc, một khối 
cầu lửa đỏ ửng phản xạ trong 
sương mai lung linh đang từ 
từ nhô lên bên kia dải cát dài 
xa thẳm. Ngồi trên xuồng 
giữa trời nước mênh mông để 
thưởng thức “bình minh trên 
sông Hằng”, cảnh vật thật tuyệt 
vời.

Anh chèo xuồng người Ấn 
cho biết, bây giờ là mùa khô 
nên nước sông Hằng trong và 
trôi chảy nhẹ nhàng, khi đến 
mùa mưa nước sông Hằng 
sẽ dâng cao hơn 10m so với 
hiện tại, phủ cả vài chục bậc 

tam cấp thẳng đứng bên bờ và 
lấp cả những dải cát dài mênh 
mông bên kia, dòng nước cũng 
sẽ đục hơn và chảy xiết hơn. 
Trỏ tay xuống dòng nước, anh 
nói: “Dưới đáy sông là cả khối 
xương người, trung bình mỗi 
ngày, chỉ riêng khúc sông này 
đã có hàng chục xác người ném 
xuống, có xác đã thiêu thành 
tro, có xác chỉ cháy vài phần 
còn cả xương sọ, xương sườn, 
xương chân… và thậm chí có 
xác chưa thiêu… đến mùa nước 
lớn, tất cả sẽ được cuốn vào đại 
dương”.

Hết một giờ, anh chèo xuồng 
đưa chúng tôi về bến cũ, bây 
giờ dòng người đổ về bến đông 
đúc hơn; người tắm dưới sông 
cũng nhiều hơn. Gần bờ là các 
thiếu phụ trong bộ Sari sặc sỡ 
múc nước. Trên bờ các tín đồ 
bày hoa hương thức ăn ra cúng 
vái. Phía trên là các đạo sĩ đủ 
loại hình, có người mặc váy ở 
trần, có người ngồi, có người 
đứng, có vị trét tro vào mặt 
cầm chĩa ba hay cầm chuỗi, 
cầm đèn, v.v… Tất cả đều có 
những động tác riêng, múa 
máy, nguyện cầu một cách bí 
ẩn. Trên bầu trời những bầy quạ 
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đen ngửi thấy xác người thiêu 
bay đến và sà xuống ăn những 
thức ăn các tín đồ để lại… 
cảnh vật quá huyên náo và ồn 
ào. Chen chân một lúc, chúng 
tôi cũng ra được bên ngoài; ở 
đây, lại là khu chợ “chồm hổm” 
nhóm giữa đường đủ loại hàng 
hóa, rau quả, người, bò, chó, 
v.v… chen chúc nhau với đủ 
thứ mùi hôi nồng nặc! Đã thế, 
chúng tôi lại bị níu chân bởi sự 
mời mọc của các anh cò: cò các 
loại xe, cò bán các loại tơ, cò 
giới thiệu nhà hàng, v.v… Cuối 
cùng chúng tôi cũng ra khỏi 
đám đông ồn ào, dùng điểm 
tâm qua loa ở một quán bên 
đường rồi vội vã lên đường để 
kịp chiêm bái thánh tích Bồ-đề 
Đạo tràng.

4/ Hình ảnh sông Hằng 
trong kinh Phật

Sau khi chứng ngộ Vô 
thượng Bồ-đề, đức Phật đã đến 
Sarnath để chuyển Pháp luân tại 
vườn Lộc Uyển. Sarnath thuộc 
vùng Veranasi và đây cũng 
được xem là trung tâm điểm 
của đồng bằng sông Hằng. Như 
thế, bánh xe Chánh pháp được 
vận hành đầu tiên nơi lưu vực 

sông Hằng. Sông Hằng thời ấy 
chắc rất trong sạch và không 
ô nhiễm như bây giờ, hầu như 
trong các kinh của đức Phật 
thuyết giảng đều có hình ảnh 
sông Hằng trong ấy. Cụm từ mà 
đức Phật thường sử dụng nhiều 
nhất và đã trở thành thành 
ngữ của người Việt Nam đó là 
“hằng hà sa số”. Mỗi khi muốn 
nói đến một con số lớn không 
tính đếm được, đức Phật mượn 
hình ảnh “số cát sông Hằng” để 
mọi người dễ hiểu. Hình ảnh ấy 
vừa thực tế, vừa bình dị, vừa 
thân thương đối với người dân 
xứ Ấn. Trong kinh A-di-đà chỉ 
có vài chục trang nhỏ, rất ngắn, 
thế mà hình ảnh sông Hằng 
đã được đức Phật nhắc đến cả 
chục lần qua câu: “Hằng hà sa 
số chư Phật các ư kỳ quốc…”, 
hầu như người Phật tử Việt 
Nam đều thuộc câu này.

Trong các kinh Trường Bộ, 
Trung Bộ, Tăng Chi Bộ… khi 
đề cập đến tín ngưỡng của 
những người cho rằng tắm và 
uống nước sông Hằng sẽ trừ 
mọi tội lỗi, tật bệnh và khi chết 
nếu được ném xác vào dòng 
sông thì linh hồn sẽ siêu thoát, 
đức Phật dạy: Nếu nước sông 
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Hằng là thiêng liêng thanh tịnh, 
có khả năng rửa sạch mọi tội lỗi 
của con người, giúp con người 
siêu thoát thì các loài tôm, cua, 
cá, sò, thuồng luồng… sống ở 
dòng sông đã được siêu thoát 
cả rồi. Nước sông Hằng cũng 
như nước các sông khác chỉ trừ 
được cấu bẩn của thân, không 
thể nào trừ được tội lỗi con 
người; càng không thể giúp con 
người siêu thoát. Tội lỗi từ tâm 
sanh, chỉ có việc tu tập thanh 
lọc tâm mới trừ được tội lỗi.

Kinh Thủy tịnh hành thuộc 
Tương Ưng Bộ kinh (Samyuta-
nikaya) kể rằng: 

Một hôm, Tôn giả Ananda 
vào thành Xá-vệ khất thực, Tôn 
giả gặp một người Bà-la-môn 
tên Sangavara, người có lòng 
tin rằng, tắm nước sông Hằng 
sẽ được thanh tịnh; do vậy, ngày 
hai buổi sáng và chiều, ông đến 
sông Hằng để tắm. Vì thương 
tưởng Bà-la-môn này có niềm 
tin lệch lạc, Tôn giả Ananda trở 
về thưa đức Thế Tôn, xin Ngài 
đến hóa độ Bà-la-môn và những 
người trong thôn ấy. Hôm sau, 
đức Thế Tôn vào thành Xá-vệ 
gặp vị Bà-la-môn ấy, và hỏi: 

“Này Bà-la-môn, nhắm đến 

lợi ích gì mà người là nhà Thủy 
tịnh hành tin tưởng nhờ nước 
được thanh tịnh, chiều sáng 
sống theo hạnh tắm nước”.

Bà-la-môn đáp: “Nơi đây, 
Tôn giả Gotama, ban ngày tôi 
tạo nghiệp ác thì buổi chiều 
tắm để gột sạch; ban đêm tạo 
nghiệp ác thì buổi sáng tắm để 
gột sạch… Tôn giả Gotama, vì 
nhắm đến lợi ích ấy mà tôi là 
nhà Thủy tịnh hành, tin tưởng 
nhờ nước được thanh tịnh, 
chiều sáng sống theo hạnh tắm 
nước”.

Đức Thế Tôn dạy: “Này Bà-
la-môn, chánh pháp là ao hồ, 
giới là bến nước không nhớp 
nhúa, được thiện nhân ca ngợi. 
Ấy là nơi bậc minh trí tắm thân 
thể sạch sẽ, chứng qua bờ bên 
kia”.

Vốn có túc duyên nhiều đời, 
Bà-la-môn Sangarava liền tỏ 
ngộ, xin quy y: “Thật vi diệu 
Tôn giả Gotama, mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư 
sĩ từ nay cho đến chết, con xin 
trọn đời quy y” (Thích Thiện 
Châu dịch).

Ngày nay, tín ngưỡng sông 
Hằng vẫn còn rất mạnh trong 
lòng người Ấn giáo, chỉ nhìn 
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qua những cảnh người già, trẻ 
con dìm mình trong dòng nước 
băng giá tê cả người; nhìn những 
người Ấn giáo uống nước dơ 
bẩn bên cạnh xác người chết, 
tro người, rác rến, v.v… ta cứ 
tưởng đó là sự thiêng liêng vì 
không thấy họ sợ sệt hay bệnh 
tật gì cả.

Nhưng có biết đâu rằng hiện 
nay dòng sông đã bị ô nhiễm 
trầm trọng. Theo thống kê hằng 
năm, sông Hằng đã phải tiếp 
nhận hàng nghìn lít chất thải 
độc hại từ các nhà máy thuộc da 
và gần một tỉ lít nước thải sinh 
hoạt; đã thế, sông Hằng còn 
tiếp nhận hàng vạn xác chết, 
tro người… trong mỗi năm. 
Sông Hằng đã bị liệt vào một 
trong những con sông nhiễm 
độc hàng đầu thế giới; nó gây 
nên rất nhiều tật bệnh, cướp đi 
hàng trăm ngàn sinh mạng của 
người dân, đặc biệt là bệnh dịch 
tả và thương hàn. Giải pháp để 
làm sạch sông Hằng vẫn còn là 
bài toán nan giải cho chính phủ 
hiện nay, vì “phép vua thua lệ 
làng”.

Sông Hằng vẫn lặng lẽ êm 
trôi giữa lòng xứ Ấn; sông Hằng 
như một người mẹ bao dung, 

nhẫn nhục; như Tạng thức A-
lại-da hàm tàng mọi chủng tử 
dù đó là những chủng tử tươi 
đẹp như hoa hương hay bất 
tịnh xấu xa như tro xương xác 
người. Những ai đã từng đến 
sông Hằng ít nhiều cũng lưu 
dấu những ấn tượng khó phai: 
Ấn tượng của thiên đàng thiêng 
liêng huyền bí hay ấn tượng của 
địa ngục ồn ào, nhiễm ô.■
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Tu là chơi,
chơi với mình trong sâu lắng
chơi với người trong thanh cao
vầng mây từ hạt nắng
thảnh thơi mọi phương trời
vầng trăng xuyên mây bạc
hôn xuống đỉnh núi chơi!

Tu là chơi với cát
vẽ cát thành lâu đài
vẽ ký ức hồi tưởng
vẽ diễm ảo tương lai
vẽ mặt trời hiện tại
đời hư huyễn
lại vẽ thêm hư huyễn cho đời,
nhưng,
không vẽ đóa sen hồng
thơm đẹp ngàn nơi...

Tu là chơi với sóng
vẽ sóng tình trên kinh
viết lời kinh trên sóng
gọi mời dông bão dậy
cho sóng vượt qua bờ...

Sóng Vượt Qua Bờ
Tuệ Nguyên
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Muốn biết rõ tâm và tại sao 
gọi nó là tâm thì phải qua một 
tầng nữa, tức là tại sao gọi nó là 
kho chứa của nghiệp? Nên biết, 
đó là tầng thứ hai, gọi tên là ý. 
Tâm, có nghĩa là là tích tập; còn 
ý thì có nghĩa là gì? Nói vắn tắt, 
ý là cái hoạt động tư lương. Tư 
lương là gì? Những cái mà ta 
gọi là tư duy, tư tưởng… những 
hoạt động của tâm lý, nói chung 
là suy lường, đắn đo ước lượng, 
phán đoán, v.v., gọi là tư lương; 
đây là nói theo nghĩa rộng nên 
hơi mơ hồ, không xác định. Thu 
gọn lại, tư lương là hoạt động 
của một cái tôi. 

Ý THỨC THÍCH TUỆ SỸ

(tiếp theo)

Chúng ta biết mình đang tồn 
tại, đang hiện hữu, vì biết rằng 
có một cái tôi: Tôi đi, tôi đứng, 
tôi ngồi… Từ cái tâm tích lũy 
này, rõ ràng có thêm một tầng 
nữa, khiến nó lộ lên mặt biểu 
hiện một chút, đó là cái (chủ 
thể) chấp ngã. Trong nhiều tín 
ngưỡng tôn giáo, cái ngã hay 
tự ngã này được hiểu là linh 

hồn nằm trong thân, hoặc nó 
lớn bằng thân, hoặc nhỏ như 
hạt cát. Lớn bằng cái thân cho 
nên nếu vừa bứt một sợi tóc, 
vừa chích kim dưới bàn chân 
thì cả hai nơi đều cảm giác 
đau cùng một lúc. Có cảm giác 
đó, là do có linh hồn. Khi hồn 
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lìa khỏi xác, xác chết nằm trơ 
không hay biết gì. Hoặc là linh 
hồn giống như hạt cát, như một 
nguyên tử trong thân có vận tốc 
thật nhanh. Cả hai nơi lại cùng 
đau một lúc, đó là do linh hồn 
vận chuyển rất nhanh. Trong 
Phật giáo không có linh hồn 
như vậy được thừa nhận. 

Bây giờ sang tầng thứ ba để 
sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động của 
thức. Nhưng tầng thứ ba này 
nếu không có hai tầng đầu thì 
cũng không thể hiểu nó được, 
vì tất cả đều phải quan hệ với 
nhau. Như do quan hệ với toàn 
thể xe mà cái khoanh tròn kia 
được gọi là bánh xe. 

Gọi nó là thức, vì nó nhận 
biết đối tượng. Điều này ta có 
thể kinh nghiệm và chứng minh 
được bằng hoạt động của sáu 
thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Đây là tầng ngoài cùng 
của cơ cấu tâm thức, gọi là thức 
thường nghiệm tức là những 
hoạt động nhận thức mà ta có 
thể kinh nghiệm được bằng giác 
quan thường nhật. Tầng này 
được gọi chung là thức. Tầng 
thứ hai trung gian, như đã biết, 
gọi là ý, hay là thức thứ bảy. 
Nó cũng được gọi là thức, vì 

nhận thức về sự tồn tại của một 
tự ngã, một cái tôi. Tầng trong 
cùng, gọi là thức thứ tám, mà 
nhận thức của nó là duy trì mối 
quan hệ tồn tại của thân, tâm và 
thế giới. Hai tầng sau này thuộc 
về thức siêu nghiệm, tức không 
thể nhận biết được bằng kinh 
nghiệm giác quan thường nhật. 
Chính yếu thường chỉ là dựa 
trên chính hoạt động của sáu 
thức tầng ngoài để khám phá ra 
hai tầng kia. 

Đứng trước một cái gì đó 
mà biết rằng, cái trước mắt 
mình là một cái cây hay một 
đóa hoa, nghĩa là đóa hoa xuất 
hiện trong con mắt rồi cái biết 
khởi lên, cái biết qua con mắt 
thì cái biết này gọi là nhãn 
thức, còn nghe những âm thanh 
trầm bỗng đô, rê, mi, fa… mà 
biết âm thanh này cao thấp, hay 
dỡ thì cái biết qua lỗ tai này gọi 
là nhĩ thức. Còn cái biết trong 
cùng như đọc sách mà biết rằng 
đây là Nguyễn Huệ đánh Nam 
dẹp Bắc, đây là vua Lê Chiêu 
Thống chạy trốn sang Tàu, thì 
đó cũng là cái biết. Cái biết này 
dựa trên ấn tượng quá khứ; ấn 
tượng này do từ sách vở gợi lên 
hay do kinh nghiệm mà mình 
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đã từng trải. Cái biết này không 
do mắt thấy tai nghe mà là do 
sự ráp nối của thức bên trong, 
gọi là ý thức. Tức là qua cái 
biết của con mắt, của lỗ tai, để 
lại; tất cả những cái biết này 
ghi dấu trong tâm, được tích 
lũy lại, rồi dựa trên đó mà ráp 
lại, thì cái biết đó gọi là cái biết 
của ý. 

Thành ra, cái biết của ý thức 
phải dựa trên nền tảng, là kinh 
nghiệm tích lũy; tức dựa trên 
cái tâm, là thức thứ tám. Nhưng 
nó cũng phải y trên một cơ quan 
ráp nối, có thể gọi là trung tâm 
xử lý dữ liệu, để ráp nối cái này 
với cái kia. Con bò ráp nối dữ 
liệu tích lũy theo kiểu nó; con 
chuột ráp nối cảnh theo cách 
của nó, để nó nhìn và hiểu thực 
tại theo cái cách khác nhau của 
mỗi loài; mặc dù mắt tai mũi 
lưỡi giống nhau nhưng sự ráp 
nối khác nhau. 

Ta hãy lấy thí dụ về máy vi 
tính. Các dữ liệu được nhập 
thông qua bàn phím và con 
chuột là sáu thức. Chúng được 
lưu trữ như là các chủng tử 
được tích chứa trong kho chứa 
thức thứ tám (thức a-lại-da). Tại 
đó, chúng được đưa vào trung 

tâm xử lý để chờ xuất. Trung 
tâm xử lý dữ liệu đó là thức thứ 
bảy. Từ đó, cũng thông qua bàn 
phím và con chuột là sáu thức 
bên ngoài mà chúng được xuất, 
để cho ra trên màn hình nhiều 
thứ khác nhau, tức là toàn thể 
thế giới, thân và tâm của mọi 
loại chúng sanh.

Như vậy, ta hãy hỏi thêm lần 
nữa: thức là gì? Thức là nhận 
thức, là nhận biết. Ban đầu, chỉ 
như là sự thấy biết của con mắt: 
chỉ nhìn và thấy biết, nhưng 
không phân biệt cái được thấy 
ấy là gì. Ta thường gọi đó là cái 
biết trực giác; thuật ngữ Phật 
học gọi là thức hiện lượng vô 
phân biệt. Nhưng khi nói: “Tôi 
biết tôi đang nhìn/ hay đang 
thấy” thì lúc đó rõ ràng có một 
cái tôi đang chủ trì sự thấy. 
Song, tất cả mọi cái thấy và biết 
đều phải thấy, biết về một cái 
gì. Con mắt thấy, tất phải có cái 
gì để mà thấy. 

Theo cách hiểu thông 
thường, cái thấy hay biết nào 
cũng là sự tích hợp của hai yếu 
tố: thức và cảnh, tức chủ thể 
nhận thức và đối tượng tương 
ứng của nó. Nhưng chúng ta 
biết rằng, thức không tự biết nó 
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là cái gì cả, 
như lưỡi dao 
bén không 
thể tự cắt 
đứt chính nó. 
Chỉ khi nào 
tự ngã hay 
cái tôi xuất 
hiện như 
là chủ thể 
nhận thức, 
bấy giờ thức 
mới nhận 
biết được 
nó và đồng thời đối tượng của 
nó. Thêm bước nữa, ta cũng 
không biết cái tôi ấy là gì, tồn 
tại như thế nào. Nhưng do thấy 
kết quả, rồi suy luận ra có thức 
đang thấy, đang biết; từ những 
kinh nghiệm được tích lũy bởi 
thức, người ta suy nghĩ ra có 
cái linh hồn, như là chủ thể của 
sinh mạng và nhận thức. Thật 
ra đây là một quá trình, một 
chuỗi quan hệ. 

Cho nên, chúng ta nói rằng 
có một cái thức để biết, và nghĩ 
nó là linh hồn, thì thật sự không 
bao giờ có cái linh hồn thường 
hằng bất biến như được quan 
niệm trong nhiều tín ngưỡng, 
tôn giáo. Ta biết có một cái tôi 

tồn tại, ấy 
là do quan 
hệ; quan hệ 
giữa trong 
và ngoài, 
nội giới và 
ngoại giới; 
nói gọn, 
thức và 
cảnh, chủ 
thể và đối 
tượng của 
nó. Nhưng 
nếu chỉ y 

nơi sự quan hệ của hai cái thôi 
thì cũng không đủ để hiểu được 
hoạt động của nhận thức và quá 
trình hình thành, xuất hiện cái 
tôi. 

Cái mà ta gọi là cái biết thì 
thực sự ta không biết nó là cái gì 
cả vì nó vô hình và không bao 
giờ chúng ta kinh nghiệm được, 
mà chỉ biết được qua hành vi 
của nó. Vậy cái mà chúng ta 
kinh nghiệm được, nắm bắt cụ 
thể được như nắm viên bi trong 
tay, và soi vào trong gương mà 
thấy được, cái đó gọi là con 
mắt, tức là căn. Con mắt mà 
ta thấy được, nắm được, đó là 
phù trần căn, tức khối thịt và 
các mô, cùng thủy tinh thể, tạo 
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thành nhãn cầu, con ngươi. Phù 
trần căn mà hỏng, bấy giờ nhận 
thức con mắt không thể khởi 
lên vì khuyết duyên. Phù trần 
căn chưa hư, sắc ngoại cảnh 
xuất hiện và được phản chiếu 
lên đó, thuật ngữ duy thức gọi 
là đới bỉ tướng. Nhưng phù trần 
căn thì không bị biến đổi theo 
cảnh sắc; do đó, đới bỉ tướng 
là ảnh tượng được ghi dấu lên 
một loại sắc vi tế, minh tịnh, 
nhạy cảm, thuật ngữ gọi là tịnh 
sắc. Chính loại tịnh sắc này mới 
có thể bị kích thích bởi ngoại 
cảnh. Như vậy, khi cảnh phản 
chiếu lên phù trần căn, ghi ấn 
tượng lên tịnh sắc căn, bấy giờ 
thức xuất hiện. Không có căn, 
không có cảnh, thì cũng không 
có thức.

Căn, cảnh và thức, ba cái hòa 
hiệp thành một tổ hợp ba, gọi 
là xúc. Giống như 2 O2 và 1 H 
liên kết thành một phân tử nước 
H2O; Nếu thiếu một nguyên 
tử, thì cũng không thành phân 
tử nước được. Từ xúc khởi 
lên thọ, cảm giác thích ý hay 
không thích ý. Tiếp theo thọ là 
tưởng; các ấn tượng nhận thức 
được cấu trúc lại thành khái 
niệm, thành ý tưởng, làm cơ sở 

cho tư duy và ngôn ngữ; rồi từ 
đó khởi lên phán đoán, và nhận 
thức. Đó là quá trình nhận thức 
một đối tượng, được phân chia 
thành nhiều giai đoạn. 

Ba cái: căn, cảnh, thức hợp 
lại, quan hệ tổng hợp với nhau, 
mới thành ra hiệu quả nhận 
thức. Khi chúng ta chia ra thì 
đây là thức, đây là căn, đây là 
cảnh; còn nếu trong tự thể tồn 
tại, chúng thảy đều là chủng tử 
như những dữ liệu được lưu 
trong bộ nhớ của máy vi tính. 
Tự bản chất, chúng là những 
dạng xung điện có và không, 
1 và 0, nhưng do kết cấu của 
hệ thống vi mạch để nhận xung 
điện; rồi tùy theo lập trình mà 
chúng được đưa vào bộ vi xử 
lý để xử lý, cho ra kết quả với 
nhiều hình thái khác nhau trên 
màn hình: núi, sông, nhân vật; 
khóc, cười, yêu, ghét… đủ mọi 
cảnh đời.

Tất cả đều là do sự ghép nối. 
Thuật ngữ Phật học gọi sự ghép 
nối ấy là phân biệt. Đôi khi nói 
thêm là phân biệt vọng tưởng. 
Phân biệt, nghĩa là cấu trúc lại 
thực tại. Như ta gõ bàn phím để 
nạp dữ liệu, đưa vào xử lý, rồi 
cho ra kết quả trên màn hình. 
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Trên đó, chỉ là hệ thống kết cấu 
của những cột đèn vi tính sắp 
thành hàng ngang và dọc, mà 
mật độ được tính trên từng phần 
vuông. Mỗi cọc có ba bóng đèn 
nhỏ bật sang ba màu căn bản. 
Tùy theo lệnh từ bàn phím, sau 
khi đã được xử lý, các dữ liệu 
được bố trí theo một cấu trúc 
xác định, theo đó, bóng đèn nào 
có xung điện để được thắp sáng. 
Mật độ xung điện có và không 
tạo thành sự chớp nháy liên tục 
thay nhau của các bóng đèn, 
với các màu được thắp sáng 
pha trộn, phản chiếu lẫn nhau, 
tạo thành vô số hình ảnh và âm 
thanh. Như vòng hào quang sau 
tượng Phật tại các chùa. Do sự 
chớp nháy liên tục thay nhau 
của các bóng đèn được bố trí 
thành vòng tròn, ta thấy vòng 
hào quang sau tượng Phật đang 
xoay, mà thực tế thì tất cả đều 
đứng im tại vị trí cố định của 
nó. 

Như vậy, mối quan hệ kết 
cấu của căn, cảnh và thức hiện 
hành từ chủng tử riêng biệt của 
chúng, hòa hiệp với nhau tạo 
thành hình ảnh thế giới mà ta 
thấy, ta nghe, v.v… Thế giới 
xuất hiện theo sự cấu trúc của 

căn, cảnh thức ấy là thế giới 
tồn tại do bởi phân biệt. Tất cả 
tồn tại do phân biệt kết cấu đều 
có thể nói là vọng tưởng, vì nó 
không phản ảnh trung thực tồn 
tại, nó như là nó.

 Chúng ta học để hiểu được 
bản chất của thực tại cũng 
giống như người kỹ sư hiểu rõ 
cấu tạo của vi tính, cơ bản là 
hiểu rõ, trong một giới hạn nào 
đó, quy luật vật lý, nguyên tắc 
nhị phân, nguyên tắc xung điện 
như thế nào… thì có thể xử lý 
công việc theo ý của mình. Đó 
là do trình độ hiểu biết những 
nguyên tắc của tồn tại, của quan 
hệ các hình ảnh như quan hệ 
của ánh sáng với những xung 
điện. 

Tóm lại, nếu nhận thức được 
thực tại, thấy được thực tại, 
hiểu rõ được chân lý thì có thể 
biến đổi được thế gian này, làm 
cho nó tồn tại hay làm cho nó 
hủy diệt; đó chính là nói rằng 
Ma hay Phật cũng đều do tâm, 
ba cõi duy chỉ một tâm, là nói 
theo ý nghĩa này.■ 
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Sống giữa đời, ai cũng 
mưu cầu một vài niềm 
hạnh phúc. Hạnh phúc 

được xem như là mục tiêu thiết 
yếu nhất mà loài người nói 
riêng và vạn loài tồn sinh khác 
nói chung hướng đến tìm cầu. 
Hễ nghe đến hai chữ hạnh phúc, 
tâm trí mình lập tức khởi lên 
niềm vui thích, dù đó là hạnh 
phúc to lớn hay nhỏ nhoi. Hạnh 
phúc thường thể hiện ở hai khía 
cạnh chính: hạnh phúc vật chất 
và hạnh phúc tinh thần. Khi đạt 
được sự sở hữu về một số vật 
dụng, sử dụng những lợi tức 
do chính mình tạo ra, tâm hồn 
cảm thấy thỏa mãn, đó là hạnh 
phúc vật chất. Khi tâm lý mình 
cảm thấy thanh thản, tùy thuộc 
vào cuộc sống xứng ý, vào môi 
trường thanh lương, vào những 
điều kiện xung quanh vừa đủ, 

Mục Đồng

NHỮNG ĐIỀU KIỆN HẠNH PHÚC
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dù không hoàn thiện về vật 
chất, đó là hạnh phúc tinh thần. 
Hai loại hạnh phúc này đều có 
giới hạn tồn tại vì cả vật chất và 
tâm lý đều không có tính vĩnh 
cửu mà luôn biến chuyển, dao 
động không ngừng. Tuy nhiên, 
loại hạnh phúc thứ nhất chóng 
vánh hơn, bởi sự biến đổi của 
vật chất xảy ra ở xa sự ý thức 
của con người hơn là sự biến 
đổi về tâm lý. Và bên cạnh đó, 
tâm lý người đặt để, bám víu 
vào hạnh phúc vật chất nhiều 
hơn, cho nên khi hạnh phúc ấy 
mất đi, sự tác hại của nó để lại 
nhiều hơn.

Dù lớn hay bé, dù xa hay 
gần, hạnh phúc vẫn được ưa 
thích và mong cầu hơn là niềm 
đau khổ. Đó là điều hiển nhiên. 
Xin gác lại những hạnh phúc 
xa vời, ngoài tầm tay của con 
người, bỏ qua những hạnh phúc 
có thể đạt được nhưng thuộc 
phạm trù của những bậc siêu 
phàm xuất chúng. Ở đây, trong 
phạm vi nhân sinh quan, con 
người của cuộc sống hiện tại 
cần có và có thể có một cách 
dễ dàng, đó là hạnh phúc đơn 
giản nhưng đủ để đáp ứng một 
cuộc sống chan hòa với thiên 

nhiên, tiếp cận với vạn loài và 
có khả năng đem niềm vui cho 
tha nhân.

Hạnh phúc đó bao gồm năm 
yếu tố cơ bản: tuổi thọ, của 
cải, gia đình hòa thuận, uy tín 
và sự sáng suốt. Nếu không 
có tuổi thọ tương đối, thì công 
danh chưa kịp tạo, tiền tài chưa 
kịp thấy, sự ấm cúng gia đình 
chưa trải qua, xã hội chưa cùng 
sống… Đây không thể gọi là 
hạnh phúc. Nếu có tuổi thọ 
cao, tài năng rộng như bể, chí 
khí ngất trời xanh… mà suốt 
đời cứ lận đận lao đao, không 
xu dính túi, thì hạnh phúc tối 
thiểu chưa từng ghé thăm. Nếu 
sống lâu cùng tiền tài vật chất 
đầy đủ, mà ông ăn chả bà ăn 
nem, vợ không thấy mặt chồng, 
loan theo công bỏ phụng, con 
cái một cảnh hai quê, muốn 
được theo cha thì thiếu vắng 
tình thương của mẹ, muốn gần 
bên vòng tay ấp ủ của mẹ thì 
đoạn đành với sự nghiệp cha 
giao… Đó dĩ nhiên cũng không 
phải là hạnh phúc. Nếu những 
điều vừa nêu có đủ mà thiếu uy 
tín giữa đời, bạn bè không tin 
cậy, chòm xóm rẻ khinh, không 
dám ngẩng cao đầu cùng sống 
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thì tủi nhục biết bao. Nếu công 
danh có đủ, tiền tài hữu dư, 
tín nghĩa như son, vợ chồng 
hảo hợp, nhưng thiếu vắng lý 
trí, đam mê theo bao điều cám 
dỗ, thì mọi thứ quý giá kia chỉ 
trong chớp mắt bọt biển tan 
mau, sương mai chớp nhoáng. 
Do đó, năm thứ không thể thiếu 
một, nó luôn song hành kề cận 
bên nhau như năm múi trong 
cùng trái, liên kết khít khao, đổi 
trao nhựa sống.

Người mưu cầu hạnh phúc, 
dĩ nhiên phải làm sao cho năm 
yếu tố này nhất tề hiện diện. 
Muốn như vậy, chúng ta phải 
thực hiện năm điều kiện tương 
ứng như sau:

Tuổi thọ cao đồng nghĩa với 
thân mạng được bảo đảm, thân 
mạng chính mình cũng như thân 
mạng của mọi người mọi loài. 
Thân mạng là vốn quý nhất. Vì 
vậy, chúng ta hãy tự nguyện 
bảo vệ thân mạng của mình một 
cách cẩn thận. Không tự phá 
hoại nó bằng những thứ có độc 
tố. Ta hãy tự nguyện làm người 
lương thiện, bằng cách lấy lý 
trí để hóa giải khổ đau, lấy từ 
tâm để yêu thương tất cả. Hãy 
tự nguyện không giết hại, cũng 

không tán thành sự giết hại, 
không gây chiến tranh, cũng 
không tán thành chiến tranh. 

Muốn có tiền bạc của cải thì 
phải lao động để tìm ra thành 
phẩm, phải sản xuất ra lợi tức 
cho mình và trao đổi với người, 
bởi vì cuộc sống muốn tiến triển 
yêu cầu phải có vật cung ứng 
thì sự sống mới tồn tại. Chúng 
ta hãy tự mình tạo ra nguồn 
sống để nuôi thân bằng bàn tay, 
khối óc và con tim của mình; 
tự nguyện không trộm cắp, 
cũng không tán thành sự trộm 
cắp dưới mọi hình thức. Hãy tự 
nguyện thực hiện lương thiện 
bằng cách lấy trí tuệ và thành 
phẩm của cả vật chất lẫn tinh 
thần ra làm lợi người, nhằm 
lành mạnh hóa thế gian, để đem 
đến hạnh phúc cho cuộc sống 
hỗ tương này. 

Gia đình sum họp, phu 
xướng phụ tùy cũng như hạnh 
phúc lứa đôi của những người 
sắp trưởng thành là điều mà số 
đông mọi người trong thế gian 
này đều mong ước. Ai mong 
ước điều này thì phải tự nguyện 
bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, 
không sinh tâm ngoại tình, lang 
chạ nhằm bảo vệ sự nồng ấm 
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cho gia đình, thanh bình cho xã 
hội và an toàn cho giống nòi. 
Ta phải tự nguyện làm người 
lương thiện, không gây khổ đau 
cho cuộc sống, cũng không tán 
thành những hành vi đem đến 
khổ đau cho mọi lứa đôi và mọi 
gia đình. 

Uy tín và sự nể vì của tha 
nhân bắt nguồn từ những lời 
nói thường ngày. Lời nói có thể 
đem đến hạnh phúc hay khổ đau 
cho chính mình và người khác. 
Có nhiều kẻ giết người không 
cần vũ khí mà chỉ bằng một câu 
nói ngọt ngào hay trù rủa nhưng 
đánh trúng tâm điểm đau khổ 
của nạn nhân. Do đó, chúng ta 
phải tự nguyện không nói những 
lời cộc cằn, thô lỗ, tục tĩu, mỉa 
mai, gây chia rẽ, hận thù, mất 
đoàn kết. Hãy tự nguyện không 
nói sai sự thật, trừ lúc vị tha; 
không loan truyền và phê phán 
những gì mà ta không biết rõ. 
Loài người cần có ý thức rằng, 
ngôn ngữ là tài sản chung của 
mọi người, mỗi dân tộc có một 
tiếng nói riêng, hãy bảo vệ tiếng 
nói của mình luôn là ngôn ngữ 
cao quý, nên dùng lời hay ý đẹp 
để đi vào cuộc sống. Chúng ta 
hãy thực tập lời nói dịu dàng 

chứa đựng tình thương, dùng 
lời nói nhẹ nhàng, êm ái, thân 
thương, xây dựng, đoàn kết và 
hòa hợp nhằm hóa giải những 
sự hiểu lầm nhau. Hãy thực 
hiện lời nói chính đáng, nhằm 
làm trong sáng ngôn từ, lành 
mạnh hóa xã hội, bảo vệ tiếng 
nói tốt đẹp cho giống nòi.  Trí 
tuệ là ngọn đuốc soi đường 
đến chân, thiện, mỹ và là dụng 
cụ tâm linh tốt nhất để bảo trì 
hạnh phúc mà chúng ta đã có 
hoặc đang có. Sự thông minh 
có thể giải quyết những khúc 
mắc, khó khăn xảy ra trong 
tâm hồn hay ngoài cuộc sống. 
Muốn cho trí tuệ và sự thông 
minh sáng suốt luôn hiện diện 
bên mình, thì ta phải luôn luôn 
giữ gìn sự định tĩnh và trong 
sáng của tâm hồn. Chúng ta 
phải nhất quyết không sử dụng 
ma túy và những độc tố tác hại 
thân tâm như rượu, thuốc lá, kể 
cả những sản phẩm có pha chế 
hóa chất gây ra ung thư và bệnh 
tật. Đồng thời, chúng ta cũng 
phải tự nguyện không sử dụng 
những sản phẩm độc hại tâm 
hồn như phim ảnh, sách báo, 
băng từ có nội dung không lành 
mạnh cho thân tâm, gây chiến 
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tranh, bạo động và đưa đến hận 
thù. Chúng ta luôn tự hứa với 
mình rằng chỉ tiêu thụ những 
sản phẩm bổ ích cho thân tâm, 
nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân, an vui cho gia đình, lành 
mạnh hóa giống nòi, thanh bình 
cho cuộc sống. 

Đó là những điều kiện tất 
yếu cho một cuộc sống hạnh 
phúc. Điều kiện này không do 
ai đặt ra để bắt buộc, mà từ khi 
lọt lòng mẹ, mỗi con người đã 
tự nhiên đồng điệu bên mình. 
Như chiếc xe mới toanh trên 
mặt đường láng bóng, nếu 
không vận hành thì xe chẳng 
bao giờ đến đích. Cũng vậy, 
mỗi người sinh ra là đã có trái 
tim, trí não và cả một khối nội 
lực để thực hành. Môi trường 
thiên nhiên và đời sống xã hội 
luôn mở rộng vòng tay để đón 
tiếng khóc chào đời của chúng 
ta và cũng mặc nhiên đưa ta thể 
nhập vào thiên nhiên khi những 
điều kiện sống không còn. 
Sống như thế nào, quyền quyết 
định thuộc về chính chúng ta. 
Hạnh phúc và khổ đau không 
ai tự nhiên đem đến cho ta, 
mà chỉ do chính mình thu hái 
được từ quá trình gieo trồng hạt 

giống và chăm bón những chất 
liệu khác nhau vào mảnh đất 
tương quan. Hạnh phúc luôn 
hiện hữu cận kề, sự đạt được 
một cách dễ dàng hay khó khăn 
tùy thuộc vào phương pháp của 
mỗi người. Hạnh phúc không ở 
đâu xa xôi, mà trong từng phút 
giây hiện tại và trên mỗi bước 
chân ta đi; nó luôn mỉm một nụ 
cười tươi với lời chào mời tha 
thiết. Đừng bỏ quên nó như kẻ 
xin ăn lang thang không biết 
mình có viên ngọc quý trong 
gói hành trang.

Trăng sáng bên đồi, mây về 
bên suối, cô bé thôn quê cúi 
nhìn mình dưới làn nước trong 
xanh, đôi môi hé một nụ tường 
vi thiên thu bất tận, em ngẩng 
đầu chào vầng trăng trong veo, 
chân bước đi mà không hề lưu 
dấu vết. Em đi đâu, về đâu? 
Cần gì đi và đến. Em ở đây và 
chính tại nơi này, hạnh phúc 
như giọt châu long lanh, ngất 
trời rực lửa yêu thương, ôm em 
vào vòng tay nương náu.

Chốn xưa lưu dấu, trở lại 
bao giờ!■
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Trong truyền thống 
văn hóa tâm linh của 
Ấn Độ, Himalaya và 

sông Hằng (Gangā) được xem 
là hai hình ảnh thiêng liêng, 
tiềm ẩn một sức mạnh nội tại, 
một khả năng siêu việt và một 
suối nguồn cảm xúc vô tận 
mà con người thường mơ ước 
đến. Nếu như dãy Himalaya là 
một biểu tượng cho sự vĩ đại 
và oai hùng của tinh thần dân 
tộc, thì sông Hằng cũng được 
ví như một nữ thần từ ái, luôn 
dang rộng đôi tay để bảo bọc, 
dưỡng nuôi và bồi đắp cho nền 
văn minh xứ Ấn suốt bao thiên 
niên kỷ qua. Lịch sử tôn giáo 
và văn hóa của Ấn Độ sẽ giảm 

đi tính huyền bí và thiêng liêng 
bao đời nay nếu đất nước này 
thiếu đi hai biểu tượng tôn ng-
hiêm và kỳ vĩ như thế. Vô số 
các vị ẩn sĩ, các bậc thánh nhân, 
các nhà hiền triết đã dành trọn 
đời mình để chiêm nghiệm, 
tu trì và truyền bá những tinh 
hoa tư tưởng tại những trú xứ 
thiêng liêng này. Dấu ấn về 
hành trạng và sự nghiệp của 
họ vẫn còn lưu lại đâu đó trên 
những hang động heo hút thâm 
nghiêm, những triền đá cheo 
leo, cô tịch của miền núi tuyết 
hay bên những dòng nước khi 
cuồn cuộn, khi êm ả, những bãi 
cát mênh mông, những ngôi 
đền cổ kính sớm chiều vọng 

SÔNG HẰNG & PHẬT GIÁO
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tiếng chuông ngân hòa trong 
âm thanh cầu nguyện theo ngữ 
điệu từ ngàn xưa, và rực sáng 
dưới những ánh lửa kỳ ảo bên 
bờ sông Hằng lịch sử.

Bắt nguồn từ đỉnh Gangotri 
trên dãy Himalaya, băng qua 
một vùng đồng bằng dài trên 
2500 km với những trung tâm 
đô thị lớn như Kanpur, Alla-
habad, Varanasi, Patna, Cal-
cutta, và cuối cùng đổ ra vịnh 
Bengal, sông Hằng được xem 
là dòng sông linh thiêng nhất 
tại Ấn Độ. Đối với Bà-la-môn 
giáo, dòng sông này là nơi lưu 
xuất các nhánh sông thiêng, là 
một vị nữ thần có khả năng tịnh 
hóa mọi sự ô nhiễm của đời 
sống trần tục, và nó cũng được 
ví như một bà mẹ với thần lực 
diệu kỳ mà các bộ thánh kinh 
Vệ-đà hằng tôn vinh và ca ngợi. 
Theo các bộ sử thi Mahābhārata 
và Rāmāyaṇa, giống dân Aryan 
thường cư trú tại đồng bằng 
sông Hằng vì dòng sông này là 
khởi nguồn của bảy con sông 
thiêng tại Ấn Độ.

Các huyền thoại khác nhau 
về nguồn gốc của dòng sông 
này được tìm thấy trong các sử 
thi, các bộ huyền sử cùng các 
kệ tụng bằng Phạn ngữ. Một 

trong những huyền thoại phổ 
biến nhất kể lại như sau: 

Tương truyền vua Sagara 
có hai người vợ rất đáng yêu. 
Người vợ đầu sanh sáu mươi 
ngàn người con và người vợ 
thứ hai chỉ sanh một người 
con. Trong một buổi lễ nọ, vì 
mải đuổi bắt một con ngựa, sáu 
mươi ngàn vương tử đã quấy 
rầy sự yên tĩnh của thánh Kapi-
la nên vị này đã dùng lửa trong 
mắt mình thiêu sống tất cả các 
vương tử kia. Về sau, Bhagi-
ratha, người cháu nội của vua 
Sagara đã cầu thỉnh được nữ 
thần sông Hằng và thần Śiva. 
Từ thiên giới, sông Hằng chảy 
xuống qua và chân của thần 
Śiva trước khi chảy xuống mặt 
đất. Theo tín đồ Ấn giáo, nơi 
mà sông Hằng chảy từ thiên 
giới xuống chân của thần Śiva 
chính là khu vực Gangotri ngày 
nay. Vừa lúc sông Hằng chảy 
xuống mặt đất, Bhagiratha 
liền lên ngựa quay về nơi các 
vương tử bị thiêu sống. Dòng 
sông Hằng chảy theo chân của 
Bhagiratha đến nơi ấy và linh 
hồn các vị vương tử ấy được 
siêu thoát. Nơi mà tro cốt của 
các vương tử được hòa trong 
sông Hằng chính là đảo Sagar, 
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từ nơi này sông Hằng bắt đầu 
đổ ra đại dương.   

Với một niềm tin sâu đậm 
từ huyền thoại trên, tín đồ Bà-
la-môn giáo ngày xưa hay Ấn 
giáo ngày nay thường hành 
hương đến năm địa điểm quan 
trọng của con sông này, đó 
là: Gangotri, nguồn của sông; 
Hardwar, nơi sông đổ vào đồng 
bằng; Prayāg, nơi giao lưu của 
sông này với hai con sông lớn 
khác là Yamunā và Sarasvatī; 
Kāsī (Ba-la-nại), trú xứ của 
thần Śiva; và Sagar, nơi sông 
Hằng đổ ra biển. Khi đến những 
nơi ấy, người ta thường tắm 
rửa, uống nước, lễ bái và cầu 
nguyện. Hàng triệu người đến 
tắm trên sông Hằng mỗi ngày. 
Tín đồ Ấn giáo luôn tin rằng 
những ai được tắm, hoặc thậm 
chí thấy tận mắt con sông này 
sẽ tiêu trừ được tội lỗi và tiến 
gần đến bờ giải thoát. Những ai 
không đến được dòng sông này 
thường hành lễ với nước sông 
được những người hành hương 
mang về. 

Trong số những nơi hành 
hương của người Ấn, có lẽ Ba-
la-nại là nơi đông đúc nhất. Ba-
la-nại được mệnh danh là thành 
phố thiêng, nhưng nó cũng 

có tên là thành phố hỏa táng. 
Người dân Ấn ở khắp nơi đổ 
về thành phố này để làm lễ hỏa 
táng cho người thân. Thường 
thì tử thi được quấn trong 
những lớp vải trắng hoặc đỏ, và 
được đưa lên đài hỏa táng đốt 
bằng củi sau vài lời cầu nguyện 
ngắn của người dự lễ. Người dự 
lễ không tỏ ra đau xót hay than 
khóc, vì họ tin rằng sau khi hoả 
táng, tro cốt của người chết 
sẽ được rải trên sông Hằng và 
nhờ đó họ được giải thoát. Việc 
hỏa táng diễn ra suốt hai mươi 
bốn giờ trong ngày. Tại những 
bến sông ở thành phố này, có 
những đoạn dài chỉ khoảng bảy 
cây số nhưng có đến hai ngàn 
ngôi đền lớn, nhỏ nằm san sát 
nhau. Mỗi khi bình minh lên, 
tất cả những sinh hoạt tôn giáo 
nơi đây như bừng dậy, sôi động 
và nhộn nhịp. Các đạo sĩ Bà-la-
môn ra bến sông rung chuông 
và nâng cao những cây đèn lửa 
hướng về phía mặt trời đang 
mọc, miệng lâm râm tụng kinh, 
dân chúng đổ xuống sông tắm, 
kẻ đốt nến, người dâng hoa, lại 
có những người ngồi theo tư 
thế Yoga dọc theo những hàng 
tâng cấp, từng đàn chim bay 
lượn trên bầu trời mờ ảo, du 
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khách phương xa đáp thuyền 
dạo sông, thả đèn trên dòng 
nước và ngắm bình minh đang 
lên bên kia bờ sông. Trời càng 
về sáng, bến sông càng đông 
đúc hơn, thuyền bè bắt đầu rời 
bến, người người chen nhau ra 
sông tắm giặt, cầu nguyện, thả 
tro cốt người chết và lấy nước 
sông đem về. 

Sông Hằng được nhắc đến 
nhiều lần trong các huyền thoại 
và truyền thuyết cổ xưa của Ấn 
Độ trong mối liên hệ với nhiều 
vị thần khác như Śiva và Viṣṇu. 
Vào thời trung cổ, hai nữ thần 
sông Hằng và sông Yamunā 
được khắc vào hai bên cổng 
vào của các ngôi đền Ấn giáo. 
Nữ thần sông Hằng thường 
được khắc họa trong hình dáng 
một người nữ cưỡi cá sấu, một 
biểu tượng cho sự nguy hiểm 
của chết chóc và sự sung túc 
của cuộc sống.

Vào thời đức Phật, đồng 
bằng sông Hằng chiếm một vị 
trí địa lý quan trọng và có ảnh 
hưởng nhiều đến các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế và văn hóa của 
các vương quốc lớn nhất thời 
bấy giờ. Theo các nguồn sử 
Phật giáo, đương thời, hệ thống 
chính trị của Ấn Độ được chia 

làm hai khối quân chủ và cộng 
hòa gồm mười sáu nước khác 
nhau.1 Đứng đầu khối cộng 
hòa là liên bang Vajji (Bạt-
kỳ). Liên bang này cai trị toàn 
bộ khu vực phía Bắc của sông 
Hằng và mạn Đông sông Gan-
dak. Dẫn đầu khối quân chủ là 
bốn vương quốc hùng mạnh: 
Magadha (Ma-kiệt-đà), Kosala 
(Câu-tát-la), Vaṁsa (Bạt-sa), 
và Avantī (A-bàn-đề). Ba trong 
số bốn nước này luôn thay nhau 
chiếm cứ lưu vực sông Hằng 
và sông Yamunā. Với nguồn 
nước dồi dào của sông Hằng và 
lượng mưa cao vào cuối mùa 
Hạ, đồng bằng sông Hằng trở 
thành một khu vực phát triển 
nông nghiệp khá lý tưởng. 

Trên phương diện kinh tế, 
sự phát triển kỹ nghệ đồ sắt đã 
tạo nên những chuyển biến lớn 
trong xã hội vào cuối thời kỳ 
Vệ-đà và là động lực chính để 
sản sinh ra nền văn minh sông 
Hằng. Cuối TK VII Tr. CN, các 
công cụ đồ sắt là phương tiện 
không thể thiếu trong việc khai 
khẩn những khu vực cây cối 
chằng chịt thuộc lưu vực sông 
Hằng. Lửa cũng được dùng vào 
việc này, nhưng người ta không 
thể dọn sạch gốc của những loại 
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cây thuộc vùng nhiệt đới có rễ 
đâm sâu dưới lòng đất nếu như 
không dùng đến những công 
cụ bằng sắt. Thêm vào đó, việc 
cày bừa không thể nhờ vào các 
công cụ bằng gỗ bởi đất tại lưu 
vực sông Hằng là một loại đất 
cứng và việc canh tác chỉ thành 
công nếu như đất nơi ấy được 
cày sâu. Như thế, chính sự phát 
triển của công nghệ đồ sắt mà 
việc trồng trọt tại đồng bằng 
sông Hằng được phát triển. 
Sự phát triển nông nghiệp với 
mức thặng dư cao đã phát sinh 
ra nhu cầu thương mại và sự 
hình thành những trung tâm đô 
thị. Hẳn nhiên quá trình đô thị 
hóa không thể diễn ra một cách 
đột ngột mà nó luôn song hành 
với quá trình định hình những 
thể chế chính trị và xã hội tại 
những khu vực đó. 

Trên phương diện xã hội, 
quá trình đô thị hóa là một 
động lực quan trọng làm nảy 
sinh chủ nghĩa cá nhân trong 
đời sống xã hội cũng như nền 
quân chủ chuyên chế trong 
lĩnh vực chính trị. Chính hai 
khuynh hướng này đã tạo nên 
những tác động tiêu cực đối với 
đời sống luân lý và tinh thần 
của mỗi cá nhân, và làm cho họ 

cảm thấy bất mãn hơn đối với 
thời cuộc. Đây chính là tiền đề 
rất có nghĩa cho sự hưng khởi 
của Phật giáo trong bối cảnh 
khá đặc thù như thế. Sự xuất 
hiện của Phật giáo như là một 
phong trào tâm linh để khai 
phóng những nội kết trong đời 
sống cá nhân cũng như những 
mâu thuẫn vốn có của xã hội, 
từ đó mở ra một hướng đi mới 
cho loài người bằng tinh thần 
từ bi, vô ngã, và phong trào này 
cũng đưa ra một khuynh hướng 
nhận thức mới đặt trên nền tảng 
của lý trí và tinh thần tự do tư 
tưởng. Vì thế sự xuất hiện của 
Phật giáo được xem là một sự 
kiện quan trọng trong lịch sử 
của nền văn minh sông Hằng.

Trong kinh điển Phật giáo, 
sông Hằng cùng với bốn con 
sông lớn khác là Yamunā, 
Aciravatī, Sarabhū, và Mahī 
được xem là những con sông 
chính ở Diêm-phù-đề (Ấn Độ) 
(Tương Ưng II). Theo các bản 
chú giải của các bộ Tương Ưng 
và Tăng Chi, sông Hằng bắt 
nguồn từ hồ Anotatta trên núi 
Tuyết. Theo kinh Trường A-
hàm, trên núi Tuyết có ao A-
nậu-đạt, ngang dọc năm mươi 
do tuần, chung quanh ao được 
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trang hoàng bằng bảy báu, 
dưới đáy ao có nhiều cát vàng, 
có bốn con sông tuần tự chảy 
từ bốn phía Đông, Tây, Nam, 
Bắc của ao này vào biển, đó là 
các sông Hằng, Bà-xoa, Tân-
đầu và Tư-đà. Bản kinh này 
cũng giải thích nghĩa của chữ 
A-nậu-đạt như sau: các Long 
vương ở Diêm-phù-đề thường 
gặp phải ba nạn, 1. Bị gió và 
cát nóng chạm vào thân, thiêu 
đốt da thịt, xương tủy làm cho 
khổ não; 2. Bị gió dữ thổi mạnh 
vào trong cung, làm mất y báu, 
chịu khổ não; 3. Thường bị 
chim lớn cánh vàng bay vào 
cung dắt đi, hoặc bắt rồng để 
ăn thịt. Riêng Long vương ở ao 
này không gặp phải những nạn 
như thế, nên ao này có tên là 
A-nậu-đạt.2 Bản chú giải Kinh 
Tập (Suttanipāta) thì giải thích 
rằng ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng không chiếu thẳng vào hồ 
nên không làm nước trong hồ 
bị nóng, vì thế hồ này có tên là 
Anotatta (A-nậu-đạt).3

Luật tạng phái Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có 
ghi lại rằng một lần nọ, khi đi 
qua sông Hằng, đức Phật bỗng 
quay lại nhìn bờ sông một hồi 
lâu. Thấy vậy, các vị Tỳ-kheo 

mới thưa hỏi duyên cớ, nhân 
đó đức Phật bèn kể về nguồn 
gốc sông Hằng như sau. Thuở 
xưa có một vị vua hiền đức tên 
là Piṇḍavaṃśa. Sau khi gặp 
những cảnh lão, bệnh, tử trong 
thành, vua bèn từ bỏ mọi dục 
lạc và sống đời ẩn sĩ. Lúc ấy, 
trong vương quốc của vua có 
một Bà-la-môn thông thái và 
giàu có tên là Velama đến thưa 
vua rằng: “Đại vương chớ lo âu 
và phiền muộn nhiều, ngài nên 
hưởng thọ quả báo từ phước 
nghiệp của mình. Chúng sanh 
tạo các nghiệp thiện, ác khác 
nhau. Người tạo nghiệp thiện 
thì thường sinh trong thế giới 
chư thiên. Nay đại vương tạo 
nghiệp thiện nên trở thành một 
bậc thánh vương”. Sau đó, theo 
lời khuyên của Bà-la-môn này, 
vua đã tổ chức một lễ tế đàn 
rất long trọng. Tại đàn tràng 
ấy, vua cho đào một hồ lớn và 
cho dẫn nước ācāma vào. Nhờ 
có hồ nước này mà khí hậu nơi 
ấy trở nên mát mẻ, và vì thế hồ 
này có tên là Anavatapta. Suốt 
mười hai năm sau đó nhờ dòng 
nước ācāma chảy vào nên nơi 
này trở thành một khu hồ rộng 
lớn và hồ này chính là nguồn 
của dòng sông Hằng hiện tại.4 
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Bộ luật này là một trong số rất 
ít các văn bản Phật học ghi lại 
các truyền thuyết về nguồn gốc 
của sông Hằng.

Kinh điển Phật giáo cho 
biết rằng, vào thời đức Phật, 
đồng bằng sông Hằng là nơi 
hội tụ của nhiều trung tâm văn 
hóa, kinh tế và chính trị lớn 
như Benāres, Campā, Ayojjha, 
Kimbhilā, Ukkāvelā, Payāga, 
Pātaliputta, và Sankassa. Vì 
khu đồng bằng này dân cư đông 
đúc, kinh tế phát triển, giao 
thông tiện lợi và sản vật phong 
phú nên người Ấn xem nơi đây 
là vùng đất thiêng. Trong suốt 
thời gian hoằng hóa của mình, 
đức Phật đã trú tại nhiều nơi 
trong lưu vực sông Hằng và tất 
nhiên Ngài đã nhiều lần qua lại 
sông Hằng. Theo kinh Phương 
Quảng Đại Trang Nghiêm, sau 
khi thành đạo, trên đường đến 
xứ Ba-la-nại để độ cho năm 
anh em tôn giả Kiều-trần-như, 
đức Phật đã đi qua nhiều ngôi 
làng và được dân chúng các nơi 
ấy chào đón cung kính và cúng 
dường các loại thức ăn thượng 
vị. Khi đến bờ sông Hằng, 
Ngài nhờ người chèo thuyền 
đưa mình qua sông. Người ấy 
đáp: “Tôi sẽ đưa Ngài qua sông 

nếu Ngài có tiền”. Đức Phật trả 
lời: “Ta không có tiền”. Người 
chèo thuyền lại bảo: “Nếu Ngài 
không có tiền, tôi không thể 
đưa Ngài qua sông”. Liền khi 
ấy, đức Phật liền thi triển thần 
thông và trong giây lát Ngài đã 
qua đến bên kia bờ sông. Lúc 
chứng kiến được điều kỳ diệu 
đó, người chèo thuyền kia cảm 
thấy vô cùng ân hận, buồn tủi 
và tự trách rằng mình như kẻ vô 
trí đã không chịu đưa một bậc 
thánh nhơn như thế qua sông. 
Khi chuyện này đến tai vua 
Tần-bà-sa-la, vua liền ra lệnh 
cho người chèo thuyền rằng: 
“Kể từ nay trở đi nếu có bậc 
Sa-môn nào qua sông, ngươi 
không được đòi tiền họ”.5 

Việc đức Phật thi triển thần 
thông để qua sông Hằng cũng 
xảy ra vào lúc cuối đời của 
Ngài. Sau khi thuyết giảng 
về năm sự nguy hiểm của đời 
sống bất thiện và năm lợi ích 
của đời sống thuần thiện cho 
dân chúng ở Pāṭaligrāma, một 
khu đô thị nằm trên bờ sông 
Hằng, đức Phật liền đến bến 
sông Hằng. Vì lúc ấy là mùa 
lũ nên nước sông dâng cao và 
chảy xiết. Trong lúc mọi người 
đang cố tìm thuyền, bè để qua 
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sông thì đức Phật liền hiển thị 
thần thông và nhanh như một 
lực sĩ co duỗi cánh tay, Ngài đã 
sang đến bờ bên kia.6 Theo tác 
phẩm Phật Sở Hành Tán của 
ngài Mã Minh, sau khi thuyết 
giảng tại nhiều nơi ở nước Ma-
kiệt-đà, đức Phật và chúng Tỳ-
kheo cùng đến bến sông Hằng. 
Lúc bấy giờ dân chúng ở bến 
sông ấy vội đem nhiều thuyền 
được trang hoàng đẹp đẽ để 
rước đức Phật và chư tăng qua 
sông. Vì có quá nhiều người 
mang thuyền đến nên đức Phật, 
vì muốn mọi người không khởi 
tâm cơ hiềm, đã thị hiện thần 
thông và trong phút chốc Ngài 
và chư tăng đã sang bờ bên kia. 
Khi thấy điềm lành ấy, mọi 
người đều sanh tâm kính phục 
và họ đặt tên bến sông ấy là Cù-
đàm.7 Theo một số văn bản Phật 
học, vào mùa mưa nước sông 
Hằng dâng cao và chim chóc 
có thể uống nước sông ngay 
trên bờ (Luật tạng Nam truyền 
I). Khi nước lũ dâng cao, nhà 
cửa hai bên bờ sông bị tàn phá 
và việc qua lại sông của dân 
chúng rất khó khăn (Chú giải 
kinh Tương Ưng). Bản chú giải 
Kinh Tập và Pháp Cú còn ghi 
lại chuyện đức Phật được các 

vương tử xứ Licchavi mời đến 
Tỳ-xá-ly để cầu nguyện lúc xứ 
này bị hạn hán, mất mùa và tật 
dịch. Trên đường đức Phật đi 
từ Tỳ-xá-ly đến sông Hằng để 
về lại thành Vương-xá, người 
dân đã tổ chức một lễ hội tên 
là Gaṅgārohaṇa để đánh dấu sự 
kiện này.8

Sự hiển thị thần thông của 
đức Phật trong những lần như 
thế thường là một biểu tượng, 
một ẩn dụ của những khái niệm 
“vượt dòng” hay “đến bờ bên 
kia” (đáo bỉ ngạn) trong đạo 
Phật. Cũng trong tác phẩm trên, 
ngài Mã Minh giải thích rằng 
đức Phật đã qua sông không 
phải bằng thuyền thế gian mà 
bằng thuyền trí tuệ và Ngài đã 
dùng thuyền này để tế độ chúng 
sanh.9 Đức Phật thường ví giáo 
pháp của Ngài như ngón tay 
để chỉ mặt trăng,10 như chiếc 
bè  để qua sông sanh tử. Tùy 
theo căn tánh và nghiệp lực, có 
những chúng sanh vượt thoát 
dòng sanh tử, nhưng cũng có 
những chúng sanh mãi chìm 
đắm trong đó. Trong Pháp Hoa 
Văn Cú Kí, ngài Trạm Nhiên 
có trích dẫn một đoạn kinh nói 
về bảy hạng người trong sông 
Hằng. Có những người vào 
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sông bị chìm, có những người 
tuy bị chìm nhưng sau đó ra 
khỏi, có những người sau khi ra 
khỏi lại nhìn các phương khác 
nhau, v.v… Bảy hạng người đó 
dụ cho các hàng Nhất-xiển-đề, 
phàm phu, Thanh-văn, Bích-
chi, Bồ-tát, v.v…12  Khi giảng 
về nghiệp lực của chúng sanh, 
đức Phật cũng dùng nước 
sông Hằng để ví dụ. Kinh Hoa      
Nghiêm nói rằng trên bờ sông 
Hằng có vô số ngạ quỉ lõa lồ, 
đói khát, lửa cháy khắp thân; 
lại có các chúng sinh khác như 
quạ, kên kên, chó sói rượt bắt 
nhau. Vì bị đói khát nên các 
ngạ quỷ bèn tìm nước uống, 
nhưng dù ở bên bờ sông mà 
chúng không thấy nước, có kẻ 
vừa thấy nước thì nước ấy liền 
khô cạn.13 Đại Thừa Huyền 
Luận giải thích rằng, do nghiệp 
lực chúng sanh khác nhau nên 
cùng là nước sông Hằng mà 
loài người thấy đó là nước, ngạ 
quỷ thấy đó là lửa, chư thiên 
thấy đó là đất, các loài cá thấy 
đó là chỗ ở.14 Trong Kinh tạng 
Nguyên thủy, đức Phật không 
chấp nhận quan niệm rằng nước 
sông Hằng có thể rửa sạch tội 
lỗi của chúng sanh. Theo Ngài, 
chỉ có sự tu tập chân chính mới 

có thể chuyển hóa được nghiệp 
thức của mỗi người.

Vì sông Hằng là con sông 
nổi tiếng và khi còn tại thế 
đức Phật đã nhiều lần hoằng 
hóa ở khu vực đồng bằng của 
con sông này nên dòng sông 
này đã trở thành một ẩn dụ, 
một hình tượng thường được 
nhắc đến trong các pháp thoại 
của Ngài. Luận Đại Trí Độ và 
Khan Hành Kim Cang Bát-nhã 
Kinh Tán giải thích rằng, trong 
cõi Diêm-phù-đề có nhiều sông 
lớn hơn sông Hằng, nhưng đức 
Phật thường chọn sông này để 
ví dụ vì: 1. Cát của sông này rất 
nhiều; 2. Người đời xem sông 
này là sông cát tường, phước 
đức, vì họ tin rằng nước sông có 
thể rửa sạch tội lỗi; 3. Trải qua 
nhiều kiếp, tên của con sông 
này không thay đổi; 4. Đức Phật 
và hàng đệ tử của Ngài thường 
du hóa trên bờ sông này. Kim 
Cang Bát-nhã kinh nghĩa sớ 
còn giải thích thêm rằng, năm 
vương quốc lớn của xứ Thiên 
Trúc đều nằm trên bờ sông này. 
Sông này bắt nguồn từ ao A-
nậu-đạt trên đỉnh Hương-sơn, 
dài tám ngàn dặm, nơi rộng bốn 
mươi dặm, nơi hẹp mười dặm, 
cát trong sông rất mịn. Vì sông 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  37

NGHIÊN CỨU ☸

sâu nên voi ngựa đi qua đều bị 
chìm.16 Khi nói đến sông Hằng, 
đức Phật thường đưa ra những 
ví dụ và ẩn dụ như sau:

1. Cát sông Hằng nhiều vô 
lượng. Mỗi khi nói đến chư 
Phật, chúng sanh, quốc độ, chư 
thính chúng… nhiều vô lượng, 
đức Phật thường đem số cát 
sông Hằng để ví dụ (Tương 
Ưng IV, kinh Bát-nhã, Kim-
cang, Pháp Hoa, Niết-bàn…).

2. Một nhúm muối nhỏ bỏ 
vào chén nước nhỏ thì nước 
trong chén sẽ bị mặn, không 
thể uống được, nhưng nếu đem 
nhúm muối ấy bỏ vào sông 
Hằng thì nước sông Hằng không 
bị mặn. Cũng ví như người có 
tu tập tâm, có giới đức, có tâm 
quảng đại như sông Hằng thì 
một nghiệp ác nhỏ không thể 
làm người ấy đau khổ (Tăng 
Chi I). 

3. Sông Hằng chảy mang 
theo nhiều bọt nước, những bọt 
nước ấy cũng như ngũ uẩn là 
giả hợp, là trống không (Tương 
Ưng III, phẩm Hoa).

4. Người khởi lên vọng 
tưởng rằng tầm và tứ có thể 
đoạn diệt được chẳng khác nào 
người có ý tưởng ngây ngô 
rằng có thể dùng một nắm tay 

để chặn dòng nước của sông 
Hằng (Tương Ưng IV, phẩm 
Tương Ưng Tâm).

5. Ví như sông Hằng hướng 
về biển cả, xuôi dòng về biển 
cả, hàng đệ tử của đức Phật chỉ 
hướng về Niết-bàn (Ðại kinh 
Vaccaghotta 37, Kinh Trung 
Bộ).

6. Cát của sông Hằng chỉ trôi 
theo nước của sông Hằng, cũng 
thế kinh giáo của đức Phật luôn 
xứng hợp, tùy thuận với dòng 
Niết-bàn (Kinh Lăng-già).

7. Sông Hằng dụ cho chân 
lý, nước sông Hằng dụ cho 
Chân Như (Kinh Niết-bàn, Bảo 
Tánh Luận).17

8. Nước sông Hằng tuy 
nhiều, nhưng không thể nhiều 
bằng máu, nước mắt của chúng 
sanh hay sữa mẹ mà chúng 
sanh đã uống trong vòng sanh 
tử (Tạp A-hàm, quyển 33).

9. Ví như khúc gỗ trôi trên 
sông Hằng, không vướng vào 
hai bờ, không bị chìm, không 
bị nhặt lấy… chỉ trôi theo dòng 
nước mà ra biển, cũng vậy, chư 
tỳ-kheo cũng chỉ nên hướng về 
Niết-bàn (Tương Ưng IV, phẩm 
Rắn Độc).

10. Ví như người chăn gia 
súc biết quan sát hai bên bờ 
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sông, biết cách đưa đàn gia 
súc qua sông Hằng an toàn, 
có những Sa-môn, Bà-la-môn 
khéo biết đời này, đời sau, ma 
giới, phi ma giới… thì được 
an lạc, hạnh phúc lâu dài (Tiểu 
Kinh Người Chăn Bò 34, Trung 
Bộ Kinh).

Trong số những ví dụ và ẩn 
dụ trên, có lẽ ví dụ số cát sông 
Hằng (Hằng hà sa số) là ví dụ 
mà kinh điển thường nói đến 
nhiều nhất. Luận Đại Trí Độ có 
nói rằng số cát trong sông Hằng 
là vô lượng, hàng phàm phu 
không thể tính đếm được, duy 
chỉ có đức Phật và Pháp thân 
Bồ-tát mới biết được số đó.18  
Nhưng làm sao có thể biết rằng 
đức Phật biết được số lượng cát 
trong sông Hằng. Bộ luận này 
mới trích dẫn một câu chuyện 
như sau. Một lần nọ, đức Phật 
ngồi bên một khu vườn nằm 
ngoài tinh xá Kỳ-hoàn. Lúc ấy, 
có một Bà-la-môn đến bên Phật 
và hỏi rằng: “Rừng cây này có 
bao nhiêu lá?” Đức Phật đáp: 
“Có bấy nhiêu lá”. Bà-la-môn 
sinh tâm nghi, bèn vào rừng hái 
một nắm lá cây rồi giấu đi. Sau 
đó ông quay lại nơi đức Phật 
đang ngồi và hỏi rằng: “Rừng 
cây này có bao nhiêu lá nhất 

định?” Đức Phật liền đáp: “Nay 
thiếu bấy nhiêu lá”. Rồi Ngài 
nói cho Bà-la-môn kia biết 
rằng ông ta vừa hái chính xác 
bao nhiêu lá trong rừng. Bà-la-
môn ấy vô cùng kính phục, xin 
xuất gia và về sau chứng quả 
A-la-hán.19 Vì rằng, đức Phật 
biết được số lá trong rừng, nên 
Ngài cũng có thể biết được số 
cát trong sông Hằng. Đức Phật 
thường dạy hàng đệ tử của 
mình rằng những gì mà Ngài 
giảng dạy chỉ là một phần rất 
nhỏ so với những gì mà Ngài 
đã chứng biết. Bản sớ giải  kinh  
Hoa  Nghiêm  của ngài Trừng 
Quán có kể lại rằng có một lần 
đức Phật và chư tỳ-kheo đi đến 
một khu rừng nằm bên bờ sông 
Hằng. Ngài hái một nắm lá và 
hỏi chư tỳ-kheo rằng lá trong 
tay Như Lai nhiều hay lá của 
các loài thảo mộc trong thế gian 
này nhiều. Chư tỳ-kheo liền 
đáp lá trong tay đức Thế Tôn 
rất ít so với lá trong thế gian 
này. Nhân đó, đức Phật dạy 
chư Tỳ-kheo rằng tri kiến của 
Như Lai về các pháp cũng như 
lá của các loài thảo mộc trong 
thế gian, mà những gì Ngài đã 
tuyên thuyết, giảng dạy chỉ như 
lá trong tay mà thôi.20 
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Trong Kinh điển Đại Thừa, 
đức Phật không chỉ dùng hình 
tượng cát sông Hằng để ví cho 
vô số chư Phật và chư Bồ tát 
trong mười phương, mà còn để 
dụ cho thần lực, pháp thân và 
hào quang của đức Phật. Kinh 
Lăng-già giải thích rằng cát 
sông Hằng tuy bị các loài cá, 
rùa, súc vật giẫm đạp, nhưng 
cát vẫn không cảm thấy phiền 
muộn, không thấy có ngăn 
ngại, không bị ô nhiễm… Cũng 
thế, trí tuệ của đức Như Lai 
như sông Hằng, thần lực của 
Ngài như cát của sông. Do bổn 
nguyện độ sanh của mình, đức 
Như Lai không khởi tâm phiền 
muộn, ưu sầu trước những xúc 
não của hàng phàm phu. Vì là 
tánh của đất, cát sông Hằng 
không mất đi tánh đất dù gặp 
phải lửa dữ. Cũng thế, pháp 
thân của Như Lai không thể 
tan hoại trước lửa nhiệt não của 
hàng phàm phu ngu si. Cũng 
như cát trong sông Hằng, hào 
quang của đức Như Lai là vô 
lượng. Trong bộ kinh này, cát 
sông Hằng còn được ví như 
giáo pháp của đức Phật, bản 
thể của Phật quả, và cuối cùng 
đức Phật còn dạy rằng: “Những 
ai thấy chư Phật như cát sông 

Hằng, vốn bất hoại, bất biến, 
thì những người ấy mới thật sự 
thấy được các đức Như Lai”.21 

Sông Hằng cũng là hình ảnh 
mà đức Phật dùng để giảng giải 
về tánh bất sanh, bất diệt trong 
mỗi chúng sanh. Theo kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, vua Ba-tư-nặc 
khi nghe ngoại đạo nói rằng 
chết là mất hẳn, đã sinh tâm 
hồ nghi và đến bạch Phật. Đức 
Phật lấy ví dụ rằng: năm lên ba 
tuổi nhà vua đã thấy được sông 
Hằng, cho đến lúc đầu bạc, mặt 
nhăn vua cũng thấy sông Hằng. 
Tuy thân xác của vua có thay 
đổi, biến hoại, nhưng cái tánh 
thấy thì không già, không trẻ, 
không biến hoại, không sinh 
diệt. Khi nghe lời dạy đó, vua 
Ba-tư-nặc mới nhận chân được 
bản tánh bất sanh, bất diệt trong 
chính mình.22 

Từ thời đức Phật tại thế hay 
trải qua những giai đoạn sau 
đó, sông Hằng vẫn luôn gắn 
liền với những sự kiện, và dòng 
lịch sử của Phật giáo. Một trong 
những sự kiện đó là việc tôn giả 
A-nan viên tịch giữa dòng sông 
này. Khi tôn giả sắp viên tịch, 
hai nước Tỳ-xá-ly và Ma-kiệt-
đà đang có mối bất hòa nhưng 
dân chúng hai bên đều mong 
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được tôn thờ xá-lợi của Ngài. 
Vì thương tưởng cho dân chúng 
hai nước này và cũng để hóa 
giải mối hiềm thù của họ, tôn 
giả A-nan đã ra giữa dòng sông 
Hằng, con sông được dùng làm 
biên giới giữa hai nước, khuyên 
dân chúng hai nước nên sống 
hòa thuận, tôn kính nhau và 
sau đó Ngài an trú tam muội và 
viên tịch. Xá-lợi ngài được tôn 
thờ ở cõi trời, long cung, Tỳ-
xá-ly và Ma-kiệt-đà.23

Theo kinh Đại Bát-niết-bàn 
(Trường Bộ kinh), một trong 
tám phần xá-lợi của đức Phật 
được những người Koli xây 
tháp thờ tại Rāmagāma, một 
khu đô thị nằm trên bờ sông 
Hằng. Theo bộ Đại Sử, chẳng 
bao lâu sau, vào mùa lũ nước 
sông Hằng dâng cao ngập cả 
khu đô thị này và phần xá-lợi 
nơi này được đưa xuống long 
cung. Điều này có lẽ đã được 
tiên đoán như trong phần kệ 
tụng cuối của kinh Đại Bát-niết-
bàn rằng bảy phần xá-lợi được 
tôn thờ tại Diêm-phù-đề và một 
phần khác được Long vương 
thờ cúng tại Rāmagāma. Đến 
thời vua A-dục, vua đã mang 
bảy phần xá lợi trong Diêm-
phù-đề về cung và sau đó đích 

thân vua xuống Long cung để 
thỉnh phần xá lợi còn lại. Theo 
A-dục Vương truyện, khi đến 
Long cung, vua thấy Long-
vương tôn thờ xá-lợi hết mực 
cung kính và không muốn trao 
lại xá-lợi cho mình, nên vua chỉ 
chiêm ngưỡng mà không thỉnh 
về. Sau khi về cung, vua đã xây 
tám vạn bốn ngàn ngôi tháp 
trong vương quốc mình để tôn 
thờ bảy phần xá-lợi trên.

 Sông Hằng và lịch sử của 
nó luôn gắn liền với những 
thăng trầm của nền văn minh 
Ấn Độ và vận mệnh của Phật 
giáo tại xứ sở này. Mặc cho 
bao biến thiên của thời cuộc, 
bao đổi thay của xã hội, dòng 
sông này, vào ngày Đông hay 
Hạ, mùa lũ hay khi nước vơi, 
vẫn soi bóng những hình ảnh 
sinh hoạt tôn giáo và văn hóa 
tưởng chừng như không hề đổi 
thay suốt bao ngàn năm qua. 
Dấu ấn văn minh tự ngàn xưa 
vẫn còn lưu giữ trên từng dòng 
nước, từng ngôi đền, từng cội 
cây, hay từng nghi thức lễ bái 
trên bến sông này. Như dòng 
đời vẫn cuộn trôi theo nhịp 
sóng của vô thường, nước sông 
Hằng vẫn âm thầm, lặng lẽ trôi 
đi, ôm trọn trong mình cả một 
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thế giới thiêng liêng, kỳ ảo mà 
bao đời nay loài người vẫn 
không thể nào thấu hiểu được. 
Dòng sông vẫn như muốn nhắn 
nhủ với loài người về khát 
vọng muôn thuở của họ, đó 
là khát vọng tìm về cội nguồn 
của chân hạnh phúc, quay về 
với con sông trong chính mình 
để gạn lọc mọi nhiễm ô, triền 
phược, để ngay trong bóng đêm 
của sanh tử dòng sông ấy có thể 
phản chiếu được ánh trăng ngời 
sáng của tự tánh, hay những 
tinh tú, những dải ngân hà trên 
bầu trời xa xăm, hay để chảy 
qua những quốc độ, những thế 
giới thanh tịnh. Những quốc độ 
và thế giới thanh tịnh ấy, theo 
kinh Hoa Nghiêm, thì rất nhiều, 
nhiều như số cát trong sông 
Hằng vậy.■
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Bão về một sáng sương mờ đất
xơ xác đồng quê cây cỏ tàn
con xa chưa kịp về thăm mẹ
nghe xót xa ôi, xứ Quảng ơi!
 
trời không thương chia cong đòn gánh
gánh mãi quanh năm nắng với mưa
thêm gió hun người đất sỏi đá
bát cơm phấp phỏng lo mất mùa

mẹ để dành con vài trái chín
bão về còn lại cuống trơ trơ
lũ qua đám bắp chờ Tết bán
áo mới em thơ lạc giữa dòng

cái nghèo theo mãi gót cha ông
còn lưa con cháu mỏi mòn trông
yêu đất thương quê ai nỡ bỏ
ươm xanh sự sống mặc tang thương.

Giữa mùa hội trăng vắng chị Hằng
còn trơ nền đất không đèn chong
em chưa về được nhà tan nát
trung Thu ảo ảnh bóng nguyệt rằm.

trăng về giữa phố càng thêm lạnh
phố tiêu điều phố ai bán mua
chia mãi khúc cong bao đời gánh
mưa năng muôn nơi xứ Quảng ơi!
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MINH THẠNH

Các chương trình 
Video thuyết phápMột số nhận định và đề xuất 

về các chương trình video 
thuyết pháp

Nhìn chung, các chương 
trình video thuyết pháp phổ biến 
tại Việt Nam trong thời gian 
gần đây đã có những bước tiến 
lớn về mặt kỹ thuật: hình ảnh 
khá đẹp, âm thanh phần nhiều 
rõ, dễ nghe… Tuy chưa có thể 
nói là đã đạt tiêu chuẩn chương 
trình truyền hình chuyên 
nghiệp, nhưng dù sao, cũng 
đã đáp ứng được yêu cầu được 
xem các chương trình video   
thuyết pháp của Tăng Ni, Phật 
tử. Nhờ vậy, những buổi thuyết 
pháp chỉ có vài trăm người dự 

(tiếp theo)

tại chính điện hay giảng đường 
các chùa đã có thể có đến vài 
ngàn, thậm chí hàng chục ngàn 
người theo dõi qua màn ảnh TV. 
Nhiều chương trình ghi lại các 
buổi thuyết pháp trong nước đã 
vượt qua khoảng cách không 
gian đến được với đông đảo 
Tăng Ni Phật tử ngoài nước, 
mở rộng hầu như không giới 
hạn số người có duyên lành 
thính pháp. Những chương 
trình thuyết pháp giá trị đã có 
thể lưu giữ để Tăng Ni Phật 
tử có thể xem đi xem lại nhiều 
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lần, phục vụ hữu hiệu cho hoạt 
động tu học và tạo thuận duyên 
cho thế hệ mai sau có thể xem 
được các buổi thuyết pháp của 
những vị tôn đức hiện tiền.

Tuy nhiên, vấn đề nâng cao 
kỹ năng và chất lượng ghi hình 
vẫn là yêu cầu lớn đối với việc 
thực hiện các chương trình 
video thuyết pháp. Có được 
chất lượng kỹ thuật tốt và ghi 
hình đúng kỹ năng, những bài 
pháp có nội dung giá trị mới 
trở thành những tác phẩm Phật 
học ghi hình toàn vẹn. Một 
tác phẩm Phật học in trên giấy 
nếu có thiếu sót về kỹ thuật 
chế bản in ấn, sau này lớp hậu 
học có thể đánh máy văn bản, 
thực hiện chế bản, trình bày 
lại, nhưng một chương trình 
video thuyết pháp của một vị 
Trưởng lão Hòa thượng, nếu 
chất lượng kỹ thuật và kỹ năng 
hình ảnh giới hạn (hình mờ, 
sai quy phạm, âm thanh không 
rõ, v.v… chẳng hạn) mà không 
có điều kiện thực hiện lại tốt 
hơn, thì vẫn phải chấp nhận 
lưu truyền cho thế hệ sau với 
tình trạng rất đáng tiếc như vậy. 
Cũng cần lưu ý rằng, hầu hết 
các chương trình video thuyết 
pháp Phật giáo đã thực hiện 

đều không theo trình tự ghi 
nhận một buổi thuyết pháp theo 
trình tự truyền thống kinh điển 
Phật giáo. Các chương trình 
băng dĩa thuyết pháp thường đi 
thẳng vào phần nội dung thuyết 
pháp, không có phần giới thiệu 
địa điểm, giai đoạn tập hợp 
người nghe pháp và giới thiệu 
đối tượng tham dự buổi thuyết 
pháp. Một số chương trình 
thuyết pháp còn không có ngay 
cả phần niệm Phật mở đầu và 
cắt bỏ phần hồi hướng cuối 
buổi thuyết pháp. Xin đề xuất, 
các chương trình video thuyết 
pháp nên có đầy đủ các bước 
truyền thống của kinh điển. Mở 
đầu, nên có hình ảnh giới thiệu 
địa điểm thuyết pháp theo trình 
tự từ rộng đến hẹp, từ bao quát 
đến cụ thể, hình ảnh giới thiệu 
người tham dự (chúng hội), 
hình ảnh cung thỉnh giảng sư, 
trang  nghiêm pháp hội, niệm 
Phật khai kinh… Ngoài ra, còn 
có thể giới thiệu thời điểm pháp 
hội bằng chữ hiện phía dưới, 
hoặc bằng bảng hiện thị… Để 
rõ ràng, phần chính văn kinh 
điển có thể thể hiện bằng bảng 
chữ để người xem tiện theo dõi 
và có ý thức rõ đâu là lời kinh, 
đâu là lời giảng sư.
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Để tạo sự sinh động thay 
đổi, một số chương trình thuyết 
pháp có xen những đoạn hình 
ảnh minh họa, thí dụ nói đến 
cảnh địa ngục thì xen hình ảnh 
đóng giả cảnh ma quái, khi bài 
nội dung bài pháp đề cập đến 
việc bất hiếu thì cho xen hình 
ảnh đóng cảnh con chửi mắng 
cha mẹ… Theo chúng tôi, cần 
nên dè dặt, vì có thể những minh 
họa được sử dụng có thể đơn 
giản, ấu trĩ, hời hợt, không phù 
hợp giá trị bài thuyết pháp. Chỉ 
cần tập trung thực hiện chương 
trình video thuyết pháp theo 
quy phạm một chương trình 
thu hình một buổi diễn thuyết 
thông thường là đủ. Chú ý thể 
hiện, với thời lượng thích hợp, 
toàn cảnh buổi thuyết pháp, 
trung cảnh, trung cận cảnh, cận 
cảnh, đặc tả đối tượng giảng 
sư, hình ảnh thính giả tham dự 
buổi thuyết pháp để đạt mục 
tiêu phản ánh một cách trung 
thực, đầy đủ trọn vẹn buổi 
thuyết pháp, giúp người xem 
cảm nhận một cách chính xác, 
lãnh hội được nội dung và tinh 
thần buổi thuyết pháp.

Hiện nay, tuyệt đại đa số các 
chương trình thuyết pháp là các 
chương trình thuyết giảng một 

chiều, chỉ một người giảng sư 
nói với đông đảo người tham 
dự, thiếu hẳn các chương trình 
đối thoại, tham vấn, tọa đàm, 
nhiều phía qua lại. Chúng ta 
nhớ rằng, chiếm một tỷ lệ 
không nhỏ trong kinh điển là 
các cuộc đối đáp giữa đức Phật 
với nhiều đối tượng là đệ tử 
Phật trong Tăng đoàn, đệ tử cư 
sĩ, vua chúa, quan lại, vương 
công quý tộc, thương nhân, nô 
lệ, thậm chí người ngoại đạo… 
Và đó đều là những bài pháp.

Ngày nay, ở truyền hình, 
các chương trình diễn thuyết 
một chiều được xem là không 
thu hút bằng các chương trình 
đối thoại, phỏng vấn, tranh 
luận... Thiết nghĩ, các chương 
trình video thuyết pháp nên chú 
trọng nhiều hơn đến hình thức 
tọa đàm, luận đạo tham vấn… 
Ở đó, giảng sư trả lời câu hỏi 
của Tăng Ni Phật tử, hay của 
những người chỉ mới bắt đầu 
tìm hiểu Phật giáo… Trên các 
kênh truyền hình Phật giáo Đài 
Loan, Thái Lan và các chương 
trình truyền hình Phật giáo trên 
các kênh sóng quốc gia của 
Myanmar, Campuchia… cũng 
rất phổ biến thể loại phỏng 
vấn, tọa đàm, không phải 
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thuyết giảng một chiều từ đầu 
đến cuối, mà đan xen những 
câu hỏi/trả lời, cấu thành một 
chương trình giảng pháp sinh 
động, thu hút khán giả có thể 
có mặt tại giảng đường, chánh 
điện, phim trường, v.v… trực 
tiếp phát biểu câu hỏi, hoặc nêu 
câu hỏi qua người dẫn chương 
trình, biên tập viên, hoặc không 
có mặt tại chỗ mà gởi thư, fax, 
gọi điện, gởi email, v.v… để 
nêu câu hỏi. Việc trả lời có thể 
do một giảng sư, hay nhiều 
giảng sư cùng trả lời, bàn luận 
một câu hỏi, một đề mục…

Hầu như các chương trình 
video thuyết pháp Phật giáo 

Việt Nam đều được ghi hình 
tại lớp học, giảng đường, chánh 
điện, lễ đài. Đề xuất, có thể bổ 
sung các hình thức khác để tạo 
sự phong phú, như thuyết pháp 
trong vườn, ngoài trời khi đi 
hành hương... Chương trình 
không giới hạn ở phương thức 
ghi hình một buổi diễn giảng 
được tổ chức sẵn, mà có thể tổ 
chức thuyết giảng trong studio 
(các kênh truyền hình Phật giáo 
Đài Loan sử dụng nhiều phương 
thức này), tổ chức thuyết giảng 
để ghi hình trong giới hạn hẹp 
(số người nghe tượng trưng). 
Tuy nhiên, việc ghi hình tại lớp 
học, giảng đường… là những 
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chương trình dễ thực hiện, chi 
phí thấp vẫn là phương thức 
nên ưu tiên khai thác.

Thực hiện chương trình 
video thuyết pháp: rất đơn 
giản

Không cần phải qua lớp học 
quay video, mà chỉ cần thực tập 
vài lần với camera, thì đã có 
thể thực hiện được các chương 
trình video thuyết pháp.

Camera cần đặt trên chân 
máy, ở vị trí cách giảng sư vài 
mét. Nên bố trí trực diện để có 
thể có được hình ảnh vị giảng 
sư nhìn thẳng vào ống kính, 
không để nguồn ánh sáng lớn 
(từ đèn, cửa chính cửa sổ…) 
trong khuôn hình thu được 
hoặc phía sau vị giảng sư, vì 
những nguồn ánh sáng này có 
thể làm hình ảnh khuôn mặt vị 
giảng sư tối lại (camera tự động 
điều chỉnh ánh sáng, căn cứ vào 
nguồn ánh sáng đó chứ không 
theo mức độ ánh sáng khuôn 
mặt vị giảng sư). Tốt hơn nữa, 
nên có một nguồn sáng chiếu 
vào vị giảng sư.

Khung ảnh vị giảng sư có 
thể lấy từ nút áo ngực thứ nhất 
trở lên (như ảnh 3x4) hay từ nút 
áo thứ 3.

Âm thanh nên lấy từ micro 

đặt ngay trước mặt, hoặc cài 
trên áo vị giảng sư

Thu hình một buổi thuyết 
pháp là thu hình hoạt động của 
một người suốt tại một địa điểm 
cố định với nguồn ánh sáng ổn 
định nên dễ dàng, đơn giản hơn 
nhiều so với tất cả các trường 
hợp ghi hình khác. Do đó, mỗi 
chùa, mỗi Tăng Ni đều có thể 
tự thực hiện. Chi phí cho thiết 
bị chất lượng tốt có thể chỉ từ 
5-10 triệu đồng. Nếu chùa có 
thiết bị để tự thực hiện chương 
trình video thuyết pháp thì sẽ 
tiết kiệm chi phí rất nhiều so 
với việc đi thuê dịch vụ bên 
ngoài.

Nếu cần thấy được hướng 
dẫn thêm, quý độc giả có thể 
nêu yêu cầu với tòa soạn, chúng 
tôi sẽ có bài chỉ dẫn chi tiết.

Ngoài tác dụng phục vụ hoạt 
động hoằng pháp, các chương 
trình video thuyết pháp còn có 
giá trị như là kỷ niệm của các 
vị tôn túc trưởng lão để lại cho 
môn đồ. Nếu trong các dịp húy 
kỵ các bậc tiền bối đã viên tịch, 
môn đồ pháp quyến qua TV có 
dịp thấy lại được hình ảnh các 
ngài và nghe lại lời các ngài 
giảng, thì đó sẽ là một điều rất 
có ý nghĩa.■
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LTS: Chữ chánh niệm, 
mindfulness, ngày nay đã trở 
thành một danh từ “thông 
dụng và nghe rất bắt tai”, sư 
cô Thubten Chodron chia sẻ 
(Thunten Chodron là một sư cô 
người Hoa Kỳ, tu theo truyền 
thống Tây Tạng. Hiện giờ sư cô  
là trụ trì của tu viện Sravasti 
Abbey gần Spokane, Washing-
ton), và mỗi người chúng ta lại 
sử dụng nó theo cách riêng của 
mình. Sự thực tập chánh niệm 
về mỗi hành động của mình là 
một sự thực tập rất có giá trị, 
sư cô nói, nhưng một chánh 
niệm đưa ta đến giải thoát nó 
đòi hỏi nhiều công phu hơn thế. 
Xin gửi đến các bạn bài chia sẻ 
dưới đây của bà, qua bản dịch 
của Hiện Trú.

Chánh Niệm 
đưa đến 

Giải ThoátThubten Chodron
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Có một người bạn đến thăm 
tu viện Sravasti Abbey và đã 
làm tặng cho chúng tôi những 
tấm bảng dùng trong các khóa 
tu để nhắc nhở cho các thiền 
sinh. Ở bàn để nước uống, cô 
viết “Xin vui lòng lau chỗ nước 
đổ. Cám ơn sự chánh niệm của 
bạn”. Ở nơi cửa ra vào, tấm 
bảng ghi “Xin vui lòng đóng 
cửa nhẹ nhàng. Cám ơn sự 
chánh niệm của bạn”. Tôi bắt 
đầu thắc mắc, không biết cô ấy 
nói chánh niệm ở đây là có ý 
nghĩa gì đây? Dường như chữ 
chánh niệm, mindfulness, bây 
giờ đã trở thành một từ thông 
dụng nghe rất bắt tai, như là 
chữ karma vậy, lắm người dùng 
nhưng ít ai thật sự hiểu được ý 
nghĩa của nó.

Gần đây, tôi có dịp đọc một 
bài viết nói về việc ăn một trái 
cam trong chánh niệm – chú 
ý đến cái vị ngọt của nó, cấu 
tạo của nó, và chính cái kinh 
nghiệm ăn trái cam ấy. Rồi 
trong một buổi pháp đàm, tôi 
nghe người ta dùng chữ chánh 
niệm để diễn tả lại một kinh 
nghiệm ngồi im quan sát đứa 
con của mình đang chơi và cảm 
nhận được giây phút hạnh phúc 

ấy. Một người khác dùng nó để 
diễn tả lại cái ý thức của mình 
có mặt trong giây phút hiện tại: 
“Tôi có chánh niệm về cơn giận 
của mình đang khởi lên. Tôi có 
chánh niệm về ý định của mình 
muốn nói lời giận dữ. Và tôi 
hoàn toàn có mặt trong giờ phút 
hiện tại, hoàn toàn có chánh 
niệm khi tôi nói lên những lời 
ấy!” Và chúng ta cũng nghe nói 
về áp dụng chánh niệm giúp 
người ta đối phó với những cơn 
đau kinh niên.

Mặc dù những ví dụ mà tôi 
vừa trình bày, có vài trường hợp 
là sự áp dụng có căn cứ và đem 
lại lợi ích, nhưng chúng có thật 
sự đưa ta đến giác ngộ chăng? 
Có phải chúng là thứ chánh 
niệm mà đức Phật đã trình bày 
trong kinh điển không, khi 
chánh niệm là một yếu tố thiết 
yếu trên con đường giải thoát?

Chánh niệm, mindfulness, là 
một từ rất khế hợp đối với người 
Tây phương ngày nay, nhưng 
chữ “buông bỏ”, renunciation, 
thì không! Chữ buông bỏ mang 
kèm theo nó hình ảnh của một 
người ở trong một hang sâu, tối 
tăm, ăn thực phẩm vô vị, sống 
một thân một mình, và không 
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ti-vi, iPod, điện thoại di động, 
máy điện tính, tủ lạnh hay thẻ 
tín dụng. Trong nền văn hóa 
tiêu thụ của chúng ta, thì buông 
bỏ được xem như là một con 
đường đi đến khổ đau. Và cũng 
như chánh niệm, danh từ buông 
bỏ cũng dễ bị hiểu lầm ở Tây 
phương.

Đức Phật đã định nghĩa thế 
này, buông bỏ là một ý muốn 
được tự do, thoát khỏi dukkha 
- một tình trạng bất toại nguyện 
và khổ đau của vòng luân hồi. 
Buông bỏ không có nghĩa là ta 
chối từ hạnh phúc, mà là từ bỏ 
khổ đau và những nguyên nhân 
của nó.

Vì cái thấy của ta bị che mờ 
bởi vô minh cho nên ta ít khi 
nào ý thức được rõ rệt về khổ 
đau và nguyên nhân của nó. 
Và phương cách để đối trị vô 
minh là một cái nhìn sáng tỏ 
- không lẩn tránh, không chối 
bỏ, hoặc tự biện hộ cho hoàn 
cảnh của mình, thấy được ngay 
sự thật của những gì đang xảy 
ra. Điều này đòi hỏi một thái 
độ hết sức thành thật của ta, nó 
thử thách quan niệm của ta về 
chính mình.

Trong kinh Tưởng Điên 

Đảo, (Vipallasa Sutta), thuộc 
Tăng Chi Bộ kinh IV. 149, đức 
Phật có nói về bốn cái thấy sai 
lầm, những ngộ nhận căn bản 
về kinh nghiệm của ta. Chúng 
được đức Phật gọi là bốn cái 
thấy điên đảo, vì sự vật được 
nhìn trái ngược lại với chân 
tướng của chúng. Bốn cái thấy 
điên đảo đó là:

1. Trong vô thường thấy là 
thường; nắm bắt những gì vô 
thường và cho đó là thường.

2. Trong khổ thấy là lạc; tin 
rằng những sự vật trong cuộc 
đời, mà tự tánh của chúng là 
bất toại nguyện hoặc khổ đau, 
sẽ mang lại cho ta hạnh phúc.

3. Trong bất tịnh thấy là 
thanh tịnh; thấy những gì không 
thanh tịnh là đẹp và hấp dẫn.

4. Trong vô ngã thấy là ngã; 
ôm giữ những sự vật mà tự tánh 
của chúng là vô ngã và không 
có thực chất.

Trong Vô thường nghĩ là 
thường

Sáng nay khi thức dậy, bạn 
có nghĩ là mình đã già đi một 
ngày và cũng gần kề hơn với 
cái chết một ngày chăng? Mặc 
dù lý trí của ta biết rằng cơ thể 
của mình đang già yếu đi trong 
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từng mỗi giây phút, nhưng cảm 
nghĩ sâu xa trong ta vẫn là thân 
này sẽ bền vững mãi và cái chết 
sẽ không bao giờ đến với mình, 
hay ít nhất là nó cũng còn xa 
xôi lắm. Thái độ này là một ví 
dụ cho ta thấy mình đang ôm 
giữ thân này như nó là thường, 
là trường cửu. Và cũng thế, 
chúng ta xem những mối liên 
hệ của mình như là cố định và 
khi có một người thân nào qua 
đời, ta cảm thấy sửng sốt và bất 
ngờ. Chúng ta muốn người thân 
mình sẽ có mặt mãi bên cạnh ta 
và nắm chặt lấy niềm hy vọng 
ấy.

Và chúng ta có thể học cách 
để đối phó với sự vô thường 
của cuộc đời một cách rất nhẹ 
nhàng. Nhưng trước hết, ta 
cần phải thấy được sự sai lầm 
trong nhận thức của mình về 
những gì ta cho là thường, là 
bền vững, và có chánh niệm về 
tánh biến đổi trong mọi người 
và mọi vật.

Trong khổ nghĩ là lạc
Bất cứ những gì mang lại 

cho ta niềm vui cũng sẽ mang 
lại cho ta những vấn đề: một 
người hôn phối lý tưởng bỏ ta, 
đứa con yêu dấu cãi lại ta, công 

việc mới thăng chức và cũng có 
nghĩa là tăng thêm giờ làm việc 
và sự căng thẳng cho ta. Những 
khoái lạc của vòng xoay trong 
cuộc đời cứ mang đến cho ta 
hết thất vọng này đến thất vọng 
khác, nhưng ta lại vẫn cứ tìm 
đến nó, nghĩ rằng lần này nó sẽ 
mang lại cho ta một hạnh phúc 
dài lâu hơn. Chúng ta cũng như 
một người đánh bạc, tin rằng 
ván bài mới sẽ mang lại cho ta 
một vận may lớn. Ta như một 
tên nghiện chờ một điếu thuốc 
kế tiếp.

Với chánh niệm ta sẽ thấy rõ 
được sự điên đảo thứ hai này. Ta 
sẽ nhận thấy rằng đa số những 
gì xã hội đã dạy cho ta, và 
những gì ta truyền lại cho con 
cháu mình về vấn đề hạnh phúc 
là không thật. Hạnh phúc chân 
thật và bền vững chỉ có thể hiện 
hữu bằng cách diệt trừ những 
nguyên nhân gây nên khổ đau 
- những tình cảm muộn phiền 
và những hành động (karma) 
do chúng thúc đẩy.

Trong bất tịnh nghĩ là 
thanh tịnh.

Chúng ta đeo đuổi và dính 
mắc vào sự hấp dẫn của chính 
cơ thể mình và của kẻ khác. 
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“Cơ thể đẹp” là một trong 
những điều mà tất cả chúng ta 
đều công nhận. Nhưng nếu cơ 
thể này hấp dẫn đến vậy, thì tại 
sao chúng ta lại tốn hao biết 
bao nhiêu công sức để thay đổi 
nó? Chúng ta tìm đủ mọi cách 
để làm cho cơ thể của mình 
được nhìn khá hơn: nhuộm tóc, 
thêm hoặc bớt cân, mặc những 
quần áo nào mà làm nổi bật 
những phần trong cơ thể. “Giữ 
cho được trẻ mãi” cũng là một 
trong những ngành kinh doanh 
thương mại lớn lao nhất ở xứ 
sở này. Nhưng nếu chúng ta cứ 
sống hài hòa với thực tại thì 
sao? Tất cả chúng ta đang già. 
Chúng ta có thể nào học sống 
hạnh phúc với da nhăn, với tóc 
bạc, với những bắp thịt mềm 
yếu đi được chăng? Tuổi già 
đâu cần phải đáng sợ đến thế, 
nhưng cái thấy sai lầm của ta 
biến nó thành như vậy.

Trong vô ngã nghĩ là ngã.
Một quan niệm sai lầm và 

nguy hại nhất là chấp có một 
cái ta thật trong thân và tâm 
này. Chúng ta nghĩ và có cảm 
tưởng rằng trong ta có một cái 
“tôi” thật, và nó là một cái “tôi” 
quan trọng nhất trên vũ trụ này 

- hạnh phúc của tôi là thiết 
yếu nhất, và khổ đau của tôi 
cần phải được giải quyết trước 
nhất. Chúng ta tưởng tượng ra 
hình ảnh của một người nào 
đó và rồi cứ nhất quyết sống 
theo đúng cái ảo tưởng ấy. Và 
đa số những ý nghĩ của ta về 
mình là hoàn toàn sai. Tự tánh 
của chúng ta không phải là xấu 
xí, đẹp đẽ, tài giỏi, thua kém, 
lười biếng, ngu si, thông minh, 
v.v… hay bất cứ một đặc tính 
tốt lành hoặc thấp kém nào mà 
ta tự gán cho mình.

Và không những chúng ta 
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nghĩ rằng, trong ta có một cái 
“tôi” có thật và bền vững làm 
chủ thân, tâm cũng như cuộc 
sống của mình, mà ta còn tin 
rằng những người và vật khác 
chung quanh ta cũng có một 
thực thể như thế. Ta tin tưởng 
rằng mọi vật hiện hữu đúng y 
theo với hình tướng bên ngoài 
của chúng. Và cũng vì vậy mà 
ta tin rằng, những ai là kẻ thù 
của ta thì họ là những người 
có bản chất xấu xa và gian ác. 
Chúng ta đi giành giựt và bảo 
vệ những gì thuộc về mình. Vì 
không thấy được cái tự tánh 
luôn biến đổi và không có thực 
thể của mọi hiện tượng mà biết 
bao nhiêu những phiền não và 
khổ đau đã sanh lên. Và rồi từ 
đó ta bị những tình cảm như 
là sân hận, tham ái, lo âu, lười 
biếng, v.v... sai xử và làm chủ 
cuộc đời mình. Tất cả cũng bởi 
vì chúng ta đã đi nắm bắt những 
gì không thật và cho đó là thật.

Nhờ có chánh niệm, mind-
fulness, về bốn cái thấy sai lầm 
và điên đảo ấy - vô thường, 
bất toại nguyện, bất tịnh và vô 
ngã - mà chúng ta ý thức được 
khổ đau do chúng mang lại và 
nguyện từ bỏ chúng. Và đó 

chính là sự buông bỏ, renuncia-
tion. Chánh niệm phải đưa ta 
đến sự buông bỏ.

Chánh niệm ấy sẽ mang lại 
cho ta một cái dũng và khả 
năng đi ngược lại với những 
thói quen và tập quán của mình. 
Nhìn chung quanh, ta thấy mọi 
người ai cũng giống như ta, ai 
cũng muốn xa lìa khổ đau và 
mong mỏi có hạnh phúc. Và 
từ đó, lòng chân thành muốn 
giúp đỡ kẻ khác phát sinh lên. 
Ý thức được những hạnh phúc 
mang lại từ sự giúp đỡ kẻ khác, 
tình thương và tâm từ sẽ khởi 
lên trong ta. Ta thấy mình có 
một liên hệ rất mật thiết với tất 
cả mọi người, mọi loài, và ta 
nguyện muốn được thanh tịnh 
và chuyển hóa hết mọi khổ đau 
của chính mình - được trở thành 
một vị Phật - để ta có thể giúp 
người khác trọn vẹn hơn. Và 
chính bằng cách đó mà chánh 
niệm đưa ta đến con đường giải 
thoát.■

Hiện Trú dịch
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Việt Nam rất tự hào có nền văn học vô cùng phong phú và đa 
dạng; có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo với những 
tư tưởng nhân quả, nghiệp báo, giải thoát, tịch diệt, niết-

bàn. Trải qua gần 1900 năm thăng trầm, khi thịnh, lúc suy, Phật 
giáo đã hòa quyện vào mạch sống nhân dân Việt Nam, kết tinh 
bằng tín ngưỡng và thi ca của bất cứ thời đại nào.

Lịch sử Phật giáo đã ghi chép những thiền viện, vừa là chỗ tu 
hành, vừa là nơi hun đúc những tinh hoa của văn học. Một Pháp 
Thuận (914 - 990) đã làm cho sư nhà Tống phục tài, một đại sư 
Khuông Việt (959 - 1001) nổi tiếng với tài thơ văn. Từ Đinh - Lê 
- Lý - Trần, cửa thiền đã đào luyện biết bao văn nhân lỗi lạc: Khánh 
Hỷ thiền sư  với Mộ Đạo Tập, Mãn Giác thiền sư với Viên Thông 
Tập, Trần Nhân Tông với Khóa Hư Lục, Trần Quang Khải với Lạc 
Đạo Tập… Đó là những thời cực thịnh của đạo Phật. Thời ấy, cửa 
thiền đã đóng vai trò quan trọng trong văn học Việt Nam.

Qua đời Lê - Nguyễn, triều đình thiên về Nho giáo, nhưng ảnh 
hưởng của Phật giáo không vì vậy mà phai mờ, trái lại càng đi sâu 
vào tâm hồn người Việt một cách thâm trầm. Ngôi nhà Phật giáo 
được dựng nên, yên tĩnh tu tập, được tìm thấy qua những tác phẩm 
trường thiên, điển hình như Quan Âm Thị Kính, Phan Trần v.v…

Trần Trọng Trí

đôi điều về

PHẬT GIÁO
trong văn học

VIỆT NAM

Cổng chùa Tảo Sách, Hà Nội. PL © 2006
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Một điều đáng chú ý là qua hai triều Lý - Trần, những tác phẩm 
mang màu sắc Phật giáo không những không có tư tưởng tiêu cực 
chán đời, trái lại còn thắm nhuần những triết lý siêu thoát, lạc quan 
tích cực, dấn thân để mong giải thoát con người khỏi vòng tục lụy, 
một ý thức hệ đã ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo qua hai tác phẩm 
tiêu biểu: Cung Oán Ngâm Khúc, Quan Âm Thị Kính trong nền 
văn học Việt Nam.

CUNG OÁN NGÂM KHÚC 

Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu - Nguyễn Gia thiều 
(1741-1798) là một tác phẩm chữ Nôm nổi tiếng được viết theo thể 
song thất lục bát, có tất cả 356 câu. Tác phẩm này cho thấy tâm tư 
tác giả không chỉ thâm nhập ý tưởng siêu thoát của Phật - Lão mà 
còn bị níu kéo bởi triết lý nhập thế tích cực của Nho giáo.

Vẫn biết đời là bể khổ, là bến mê, tất cả hạnh phúc trên đời chỉ 
là phù hoa ảo ảnh sẽ chìm đắm vỡ tan như bọt bèo trong hư vô của 
vũ trụ:

Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy, 
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
Trăm năm còn có gì đâu? 
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì.

Nhân sinh quan ấy là sự vô thường và Phật đã từng dạy: “nước 
mắt chúng sanh nhiều hơn nước đại dương”. Những nỗi khổ đau 
của kiếp người:

Thảo nào khi mới chôn nhau, 
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra
Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, 
Ai bày trò bãi bể nương dâu?
Trắng răng đến thuở bạc đầu 
Tử, sinh, kinh, cụ làm đau mấy lần?

Cuộc sống chẳng khác nào một kiếp đọa đày. Vậy thì không gì 
hơn là tìm cách giải thoát toàn diện con người, vươn hẳn ngoài số 
kiếp:

Thà mượn thú tiêu dao cửa Phật, 
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Mối thất tình quyết dứt cho xong.
Đa mang chi nữa đèo bồng, 
Vui gì thế sự mà mong nhân tình?

Đa mang số kiếp làm gì? Tự gạt bỏ tất cả, giã từ vô minh, thực 
hiện con đường chánh đạo để mong đến niết-bàn an vui. Cho nên:

Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa 
Mượn hoa đàm, đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên 
 Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.

Nhưng con đường giải thoát đã không được như ý nguyện, vì 
cung phi vốn đã mang cái nghiệp như Thúy Kiều. Do đó, tư tưởng 
Nguyễn Du đã gặp Ôn Như Hầu:

Ai ngờ trời chẳng cho làm 
Quyết đem dây thắm mà giam bông đào.

Định mệnh khắt khe đã ràng buộc cung nữ bằng vòng dây thắm, 
chính là thuyết nhân quả của nhà Phật:

Hẳn túc trái làm sao đây tá? 
Hay tiền nhân hậu quả xưa kia?

Rõ ràng trong Cung Oán Ngâm Khúc, tác giả đã xây dựng trên 
nền tảng giáo lý nhà Phật, sự trớ trêu cuộc đời đã khiến cho người 
cung nữ nghĩ một đàng, làm một nẻo, chung quy cũng vì nghiệp 
chướng. Nói như Tiên Điền Nguyễn Du qua đoạn Trường Tân 
Thanh:

Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.

Hay là:
Rỉ rằng nhân quả dở dang 
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?

Qua tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu đã bày tỏ 
tâm sự của một kẻ sĩ đã nhìn thấy cuộc tang thương biến đổi và biết 
bao thăng trầm mà chính tác giả đã sống giữa bao nhiêu biến cố 
lịch sử quan trọng, tâm sự đôi phen bận rộn về ý nghĩa cuộc đời. 
Tâm sự đó là một tấn bi kịch ray rứt, tiềm tàng một mâu thuẫn khắc 
nghiệt giữa một cuộc sống nội tâm muốn siêu thoát và những phiền 
não trong thực tại.
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QUAN ÂM THỊ KÍNH 

Quan Âm Thị Kính là tác phẩm chuyên chở trực tiếp tư tưởng 
Phật giáo từ nguồn gốc và tư tưởng ấy phổ biến một cách sâu rộng 
trong quảng đại quần chúng. Qua Cung oán ngâm khúc, tuy nhân 
vật không thực thi được con đường chánh pháp để đến bờ giác ngộ, 
nhưng đã nhận chân được chân lý của Tứ diệu đế. Dù cho người 
cung nữ của Ôn Như Hầu có thực hiện được con đường diệt khổ thì 
đó cũng chỉ là một phương tiện tiêu cực và hạn hẹp vào ý nghĩa tự 
giác để mong làm “Cái thân ngoại vật là tiên trong đời”.

Cao hơn một bậc, tác phẩm thơ nôm khuyết danh Quan Âm 
Thị Kính của thế kỷ 19 có tính cách tích cực hơn. Nhân vật ở đây 
không những có thái độ tự giác mà còn mang những đức tính từ bi, 
hỷ xả, v.v… đem tứ vô lượng tâm gánh vác hết mọi phiền não của 
chúng sinh trong tinh thần giác tha.

Truyện Quan Âm Thị Kính viết theo thể văn vần: sáu, tám, gồm 
788 câu, mô tả cuộc đời của Phật Quán Âm kiếp tu thứ 10, kiếp 
cuối cùng trước khi đắc đạo. Thị Kính, nhân vật chính trong truyện 
là một vị chân tu trải qua 9 kiếp, thế mà vì một lời nói hão huyền, 
đã gây thành “khẩu nghiệp” nên phải “chờ cho kiếp nữa đủ mười, 
thử cho đày đọa suốt đời xem sao?” Đúng như Phật dạy: “Vạn sự 
khổ”. Cuộc đời của Thị Kính là một thí dụ cụ thể:

Thuở làm vợ để chồng ngờ thất tiết 
Lúc làm trai cho gái đổ oan tình. (Thư Thị Kính)

Cùng với hai nỗi oan trái ấy là cả một chuỗi dài cay đắng, khổ 
đau, mà nguyên nhân của khổ cũng chỉ vì đã sinh vào cõi trần ai:

Cõi trần mượn cửa thác vào 
Hóa sinh, sinh hóa, lẽ nào cho hay.

Muốn xóa bỏ nghiệp chướng, thoát khỏi luân hồi, chỉ có con 
đường độc nhất, đó là: “lánh miền trần tục, nương mình thiền 
môn”. 

Miền Bát-nhã tìm vào mây khói, 
Nương bè từ vượt khỏi sông Mê  

(Thư Thị Kính)
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Quan Âm Thị Kính là tác phẩm làm sáng tỏ đạo từ bi của Phật. 
Từ bi là động lực chính yếu đã thúc đẩy đức Phật đi tìm con đường 
giải thoát cứu độ chúng sanh, Thị Kính là hiện thân của lòng từ bi 
ấy. Khi phải mang nỗi oan trái khó giải đáp, Thị Kính chỉ sợ rằng 
“kiếp tu ấy quả ấy có tròn được chăng”, nên dầu tủi nhục nhưng 
tâm vẫn điềm nhiên, vì điều nguyện ước về lý tưởng tôn thờ đã 
được thỏa mãn. Thị Kính hứng lấy tất cả khổ đau cho miệng đời 
mai mỉa, cam nhận nỗi oan trái đã thể hiện được cái tâm nguyện 
của Bồ-tát. Đức Phật đã từng dạy: “Ta chịu đau thân là nhận hết cả 
hằng hà sa số khổ đau của chúng sanh. Vì ta nguyện tế độ chúng 
sanh, nên ta mới thành Phật”.

Đối với người, Thị Kính đã đem tâm từ đáp lại sự điêu ngoa, 
gian trá:

Sá thù chi đứa dâm ô 
Nước tùy duyên rửa đi cho kẻo mà!
Chữ rằng:
Nhẫn nhục nhiệm hòa 
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu!

Thị Kính vâng lời Phật dạy: “Người tu hạnh Bồ-tát phải lấy tâm 
từ bi làm gốc. Cây Bồ-đề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất, 
kẻ tu hành phải lấy từ bi làm lẽ sống của mình”. Nhờ vào lòng từ bi 
vô hạn, Thị Kính nhận nuôi đứa hài nhi “đem giọt máu tình thâm 
hòa vào”.

…Nhưng vì trong dạ hiếu sinh 
Phúc thì làm phúc, dơ đành họa dơ.
Cá trong chậu nước bơ vơ 
Khi nay chẳng cứu, còn chờ khi nao?

Tu hành không phải tìm về con đường giải thoát cho cá nhân, 
mà phải biết cứu độ chúng sanh mới là định hướng của Phật pháp. 
Thị Kính đã biết như vậy:

Dù xây chín kiếp phù đồ 
Sao bằng làm phúc cứu cho một người.

Tóm lại, truyện Quan Âm Thị Kính trình bày quan niệm giải 
thoát dưới nhãn quan của người xuất gia. Tu hành không phải là 
hình thức tiêu dao cửa Phật, làm duyên với hoa đàm, đuốc tuệ, an 
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vui với tiếng mõ câu kinh, mà tu hành phải khổ hạnh, phải trải qua 
bao nhiêu thử thách gian truân, đó là cơ hội cho người ta lấy tâm 
từ để chiến thắng cảnh ngộ, không chỉ giải thoát cho cá nhân, mà 
còn cứu độ tha nhân. Tất cả tác phẩm Quan Âm Thị Kính chỉ rút 
lại hai câu:

Nhân sinh thành Phật dễ đâu? 
Tu hành có khó rồi sau mới thành.

Tóm lại, cõi đời và nẻo đạo, tâm này và lòng kia đã gắn chặt 
cảm thông sâu xa qua thơ ca, ảnh hưởng đậm nét tư tưởng Phật 
giáo: “Thơ tôi thơm huyền diệu – Mọc lên đạo từ bi” (Hàn Mặc 
Tử). Cuộc trùng phùng giữa tư tưởng Phật giáo và thi ca Việt Nam 
trải hằng bao thế kỷ quả là con đường hun hút lên chùa Hương 
nghi ngút khói vàng của người thiếu nữ ngày nào trong thơ Nguyễn 
Nhược Pháp: “Mẹ bảo đường còn lâu, cứ vừa đi ta cầu: Quán Thế 
Âm Bồ-tát…” Vẻ hồn nhiên ấy của người thiếu nữ, với niềm tin 
tưởng vô biên vào lẽ nhiệm mầu đã nói lên sự hòa đồng vĩnh cửu 
giữa dân tộc tính Việt Nam xuyên qua ánh đạo từ bi Phật pháp. Sự 
hòa hợp này đã đào tạo cho dân tộc một tâm hồn sâu sắc, tế nhị, 
nhẫn nhục, rộng lượng và tự tin:

Mãn cảnh giai không hà hữu tướng 
Thử tâm thường định bất ly thiền. (Nguyễn Du)

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã chịu ảnh hưởng sâu sắc triết lý 
Phật giáo:

Ta còn để lại gì không? 
Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi.
Lang thang từ độ luân hồi 
U minh nẻo trước, xa xôi dặm về.
Trông ra bến hoặc, bờ mê 
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương.

Đề tài viết về Phật giáo rất nhiều, người viết chỉ dẫn ra đây một 
ít tác phẩm văn học tiêu biểu mang đậm triết Đông phương đã đi 
sâu vào mạch sống dân tộc.■
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Sự viên tịch của đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ V và sự ra đời 
của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VI 
đã được Sangye Gyatso giữ bí 
mật suốt mười lăm năm. Tin tức 
được loan đi rằng đức Đạt-lai 
Lạt-ma sẽ nhập thất thiền định 
vô kỳ hạn. Thông báo này chỉ 
được quần chúng và các công 
chức chính phủ thừa nhận về 
mặt hình thức mà thôi. Để giữ 
kín bí mật này, Sangye Gyatso, 
viên quan nhiếp chính đã phải 
thực hiện những việc bất bình 
thường. Việc này chỉ có các thị 
giả riêng của đức Đạt-lai Lạt-
ma, vị Tăng sĩ giả dạng đức Đạt-
lai Lạt-ma và viên quan nhiếp 

chính biết mà thôi. Sự mạo dạng 
này là yêu cầu bắt buộc không 
thể tránh được khi các Hoàng tử 
Mông Cổ và các nhân vật tầm 
cỡ khác muốn thỉnh cầu được 
tiếp kiến riêng với đức Đạt-lai 
Lạt-ma. Khi khoác lên mình 
chiếc y và mũ lễ phục, đeo kính 
râm vào, vị Tăng sĩ giả dạng 
đức Đạt-lai Lạt-ma đã có thể 
gạt được các viên chức cao cấp, 
những người dường như trước 
đó chưa từng nhìn thấy đức Đạt-
lai Lạt-ma bao giờ. 

Một số tài liệu cho rằng, 
chính đức Đạt-lai Lạt-ma trước 
khi viên tịch đã chỉ thị mưu kế 
này để giúp cho công trình xây 

Đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ VI
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cất cung điện Potala có thể được 
hoàn tất mà không bị bất cứ trở 
ngại nào và cũng để ngăn ngừa 
dân Mãn Châu gieo rắc mầm 
mống chia rẽ những người dân 
Mông Cổ thuộc vùng Kokonor. 

Một số học giả cho rằng có lẽ 
Sangye Gyatso đã bày ra mưu kế 
này hoặc vì lý do an ninh quốc 
gia, hoặc vì muốn chính mình 
tiếp tục duy trì việc điều hành 
quốc sự của Tây Tạng. Thậm chí 
có học giả còn xác nhận rằng, bí 
mật này thật ra nhiều người dân 
Tây Tạng đã biết. Tuy nhiên, 
không ai phủ nhận khả năng 
điều hành quốc sự một cách 
đáng khâm phục của Sangye 
Gyatso. Malik còn đi xa hơn 
nữa khi phát biểu rằng: “Sangye 
đã bảo vệ tổ quốc thoát khỏi sự 
can thiệp của ngoại bang nhờ 
không giải bày cho quần chúng 
biết về tâm sự bí mật của riêng 
mình và những tình hình bất ổn 
trong nội bộ cũng như sự bất an 
của quốc gia”. 

Năm 1695, cung điện              
Potala được hoàn tất. Năm sau 
đó (1696) tin tức về “đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ V đã viên tịch và tái 
sinh của Ngài đã được phát hiện 
ra trước đó rất lâu” đã được loan 
báo và thông báo chính thức với 
triều đình Trung Quốc. 

Vào năm 1683, một bé trai 
chào đời ở huyện Monyul thuộc 
miền Nam Tây Tạng (ngày nay 
là huyện Tawang thuộc tiểu bang 
Arunachal, Ấn Độ). Cha của cậu 
bé là Ridgzin Tashi, một Lama 
Mật tông nổi tiếng của truyền 
thống Nyingmapa, đồng thời 
cũng là một Terton - người đã 
phát hiện ra bảo vật trong dòng 
truyền thừa của Padmaglingpa. 
Mẹ cậu bé là Tsewang Lhamo, 
một Phật tử thuần thành. 

Theo truyền thuyết địa 
phương, vài hiện tượng kỳ diệu 
được cho là do cậu bé thực hiện. 
Những điều này bao gồm những 
vết chân cậu bé đã để lại, dấu 
vết xương đầu được in khi đặt 
cậu bé nằm và những chữ thần 
bí được viết bằng ngón tay trên 
tảng đá cứng. Tất cả những dấu 
tích này cho đến tận bây giờ vẫn 
còn có thể nhìn thấy được. Một 
trường hợp ngẫu nhiên khác 
được xem là kỳ diệu về việc cậu 
bé trồng ba cây gỗ đàn hương. 
Cậu ta nói rằng ba cây này sẽ 
phát triển và khi nào chúng 
cao bằng nhau thì cậu ta sẽ trở 
lại. Điều này đã được ghi nhận 
rằng vào năm 1959 những cây 
này đều có chiều cao, kích cỡ 
và hình dáng như nhau. Sau 
đó không lâu, đức Đạt-lai Lạt-
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ma thứ XIV đã đi ngang qua 
Tawang trong cuộc hành trình 
lưu vong đến xứ Ấn. Ngài thấy 
chúng còn để lại dấu tích bị xém 
lửa vào thời điểm hỗn loạn nhất 
do sự xâm lăng của Trung Quốc 
đối với Tây Tạng.

Viên quan nhiếp chính 
Sangye Gyatso đã bí mật nghiên 
cứu những chỉ dẫn về thân tái 
sinh của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
V. Với sự hướng dẫn của các 
nhà tiên tri, vào năm 1685, phái 
đoàn tìm kiếm đã báo cáo về 
sự ra đời của một cậu bé khác 
thường. Sau hai chuyến viếng 
thăm liên tiếp của các phụ tá tin 
cậy và những cuộc hội ý cặn kẽ 
với các nhà tiên tri, cậu bé đã 
được xác nhận là tái sinh của 
đức Đạt-lai Lạt-ma. Năm lên 
sáu tuổi, đức Đạt-lai Lạt-ma tí 
hon và mẹ của Ngài được đưa 
đến ở gần chùa Tsona và được 
bảo vệ an ninh chặt chẽ cho đến 
năm 1697. Vào thời điểm đó, 
Ngài được đưa đến Nakartse 
gần Lhasa để sư phụ của Ngài 
–  đức Panchen Lama Lobsang 
Yeshe truyền lễ xuất gia, đặt 
Pháp danh Tsanyang Gyatso và 
giảng pháp cho Ngài. Tại đó, 
trước sự chứng kiến của đông 
đảo Tăng chúng bao gồm cả các 
Viện chủ của các Tu viện Dre-

pung, Sera và Ganden, Sangye 
Gyatso đã trình bày chi tiết về 
những lời di huấn của đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ V. Sau đó, Tsan-
yang Gyatso được đăng quang 
thành đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
VI và ngự tại cung điện Potala 
trước sự tụ họp của các cư sĩ quí 
tộc, những nhân vật quan trọng 
trong giáo hội và các viên chức 
nước ngoài. Đức Đạt-lai Lạt-ma 
trẻ đã nhận được sự truyền dạy 
về tâm linh dưới sự chăm sóc và 
giám hộ của Sangye Gyatso và 
đức Panchen Lama thứ II. Tuy 
nhiên, Tsanyang Gyatso thích 
dành thời gian cho việc tập bắn 
cung tên và vui thú với bạn bè 
bên ngoài hơn là sự sợ sệt đối 
với viên quan nhiếp chính. 
Với cá tính mộc mạc, đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ VI đã giản hóa 
những nghi lễ và cũng không 
cần người phục vụ hầu hạ. Ngài 
tự pha trà cho chính mình và sẵn 
sàng chia sẻ với bất cứ ai đến 
tiếp kiến và thỉnh cầu sự ban 
phúc của Ngài. Mặc dù ngài ít 
chú tâm vào sự học hỏi, huấn 
luyện ở chốn Thiền môn, thế 
nhưng Ngài lại nổi tiếng là một 
người thông minh, sâu sắc và đã 
sáng tác được nhiều luận thuyết 
uyên bác. Ngài cũng là một nhà 
kiến trúc khéo léo, đã trang trí 
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cho cung điện Potala và xây 
dựng cung điện Lu Khang (Toà 
nhà Rắn) phía dưới cung điện 
Potala. Như một vũ công, Tsan-
yang Gyatso đã cống hiến cho 
sự phát triển của Cham - một 
nền nghệ thuật nhạc kịch trong 
các tu viện Tây Tạng.

Năm hai mươi tuổi, đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ VI đến Tashi 
Lhunpo, dự định sẽ thọ Đại 
giới với sư phụ của mình là đức 
Panchen Lama, nhưng Ngài đã 
trì hoãn việc đó trong suốt thời 
gian rất dài. Sau đó, bất chấp 
sự nài nỉ khẩn cầu của các viên 
chức lãnh đạo như Thanyang 
Khan – anh trai vua Qosot của 
Tây Tạng, Ngài Panchen Lama 
và các vị Viện trưởng của  Dre-
pung, Sera, Ganden – Tsanyang 
Gyatso xả giới và hoàn tục. Tuy 
Ngài không còn là bậc lãnh đạo 
tôn giáo của Tây Tạng nữa, 
nhưng vẫn có thể giữ địa vị của 
mình ở thế gian như một Đạt-lai 
Lạt-ma.

Từ đó, Tsanyang Gyatso 
thích giữ khoảng cách với 
Sangye Gyatso. Hơn nữa, trước 
sự sửng sốt của viên quan nhiếp 
chính và tất cả các nhân vật lãnh 
đạo quốc gia, đức Đạt-lai Lạt-
ma có cách ăn ở được xem là 
không thích hợp với người Tăng 

sĩ. Lối ăn mặc như một cư sĩ 
với những bộ quần áo lụa xanh 
và gấm thêu kim tuyến, để tóc 
dài, thường đến các quán rượu 
ở Lhasa và Shol, một khu phố 
ngay dưới chân của cung điện 
Potala… Trong khi lối cư xử 
của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VI 
bị xem như một nỗi kinh hoàng 
trong giới viên chức lãnh đạo cả 
lĩnh vực tôn giáo lẫn thế gian thì 
Ngài lại được quần chúng hết 
sức tôn sùng và niềm tôn kính 
ấy vẫn còn duy trì cho mãi đến 
ngày nay trong hầu hết người 
dân Tây Tạng. Đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ VI đã đặc biệt được mến 
mộ qua những tác phẩm thơ ca 
của Ngài. Bên cạnh nhiều bài 
thơ hàm chứa tính trào phúng 
sâu sắc đề cập đến sự bất công 
của xã hội và đạo đức giả của 
nhiều Tăng sĩ, còn có những bài 
thơ tình rất sáng sủa. Tuy nhiên, 
thơ ca của Ngài cũng đã thể hiện 
được những cảm xúc tôn giáo rất 
sâu sắc. Có những bài thơ được 
các học giả Tây Tạng đánh giá 
như những tác phẩm của một 
bậc Đạo sư Mật tông, hàm chứa 
những ẩn ý mà độc giả thông 
thường không thể cảm nhận 
được. Sự đánh giá này được ủng 
hộ bởi các luận thuyết của đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ VI. Có ý kiến 
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cho rằng Ngài đã hành động với 
khả năng của một Đạo sư Mật 
tông – một bậc Thầy tinh thông 
– người đã dạy cho ta biết rằng: 
“Chính cuộc đời, dù nó xảy đến 
với chúng ta trong bất cứ hình 
thức nào, cũng đều là một trong 
những bậc Thầy vĩ đại nhất của 
chúng ta”.(1)  Một lý do khác 
được các tác giả nêu ra về cách 
cư xử của Tsanyang Gyatso là 
Ngài đã không nhận được sự 
dạy dỗ và giáo dục nghiêm ngặt 
về tôn giáo, điều mà các Đạt-lai 
Lạt-ma và các vị hóa thân cao 
quý khác phải trải qua ngay 
từ tuổi ấu thơ. Do những hoàn 
cảnh xung quanh cái chết của 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ V nên 
vị hóa thân trẻ thứ VI này được 
sống nhiều năm trong những 
mối quan hệ tự do. Tuổi trẻ của 
Ngài đã có thời gian tiêm nhiễm 
cái sở thích về những thú vui thế 
gian, cho thấy rằng những đặc 
điểm và các sở thích ấy không 
thể sẵn sàng gạt bỏ sang một 
bên được. Không lấy gì làm 
ngạc nhiên rằng, theo lối suy 
nghĩ ấy, vị Đạt-lai Lạt-ma trẻ vô 
tư ấy đã lẩn tránh cái gánh nặng 
của những trách nhiệm mới bị 
áp đặt này.

Đức Đạt-lai Lạt-ma hiện tại 
thì nêu lên một giả thuyết khác 

rằng có thể đức Đạt-lai Lạt-ma 
thứ VI cảm thấy sẽ tốt hơn nếu 
gián đoạn dòng hóa thân của 
Ngài bằng cách ủng hộ quyền 
kế vị theo dòng truyền thừa di 
truyền cha truyền con nối như 
truyền thống phái Sakya. Điều 
này sẽ loại trừ được sự vô nghĩa 
của quyền lực, điều mà chắc 
chắn sẽ tồn tại trong thời gian 
giữa cái chết của một vị Đạt-lai 
Lạt-ma cho đến khi vị tái sinh 
của Ngài đạt đến tuổi trưởng 
thành. Rắc rối chỉ có thể được 
giải quyết bởi cậu con trai của 
người lãnh đạo - khi đã được 
trang bị đầy đủ và chín muồi, 
sẵn sàng bước vào địa vị thừa 
kế của cha mình. Là một Tăng sĩ 
theo truyền thống Gelugpa, điều 
này chỉ có thể thực hiện được 
bằng cách xả giới, hoàn tục và 
sống cuộc đời như một người 
cư sĩ. 

Lhazang Khan, thủ lĩnh của 
dân Qosot - người nắm giữ 
vương quyền của Tây Tạng bằng 
cách hạ độc anh trai của mình, 
vẫn giữ chức vị là vua của Tây 
Tạng. Lhazang và Sangye Gyat-
so càng ngày càng đối kháng lẫn 
nhau. Năm 1703, Sangye Gyatso 
bị buộc phải từ chức do một số 
bất bình của người Mông Cổ đối 
với ông ta. Trước khi từ chức, 
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ông đã xây một lăng mộ bằng 
vàng trong cung điện Potala để 
bảo quản di thể của đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ V. Khi từ chức, ông 
đã đề cử con trai lớn của mình 
là Ngawang Rinchin làm quan 
nhiếp chính. Tuy nhiên, từ phía 
hậu trường ông vẫn duy trì việc 
điều hành chính trị một cách rất 
hiệu quả. Các cuộc tranh cãi về 
thực tiễn tôn giáo và sự thất bại 
của Sangye Gyatso đối với việc 
chỉnh sửa cách quản lý của đức 
Đạt-lai Lạt-ma đã làm tăng thêm 
tình hình căng thẳng với Lha-
zang Khan. Cuối cùng, Sangye 
Gyatso đã cố hạ độc Lhazang và 
một trong những thư ký của ông 
ta, nhưng Jamyang Shepa ở tu 
viện Drepung đã cứu được họ.

Ba vị viện chủ của ba tu viện 
chính của phái Gelupa là vị đại 
diện của Ngài Panchen Lama, 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VI và 
nhà tiên tri Lamo là những 
người đã nỗ lực đứng ra hòa 
giải mối xung đột này. Kết quả 
là Lhazang Khan, không thể từ 
chối được, phải tuân lệnh của 
nhà tiên tri Lamo chuyển đến 
xứ Kokonor. Tuy nhiên, đi chưa 
được bao xa thì Lhazang Khan 
xảo quyệt ấy lại tập hợp quân 
lính của mình và tiến đến Lhasa. 
Sự thương thuyết của Panchen 

Lama và các vị viện chủ đã 
không tạo được sự ngừng bắn. 
Theo những báo cáo của Dhon-
dup thì Sangye Gyatso và quân 
đội Tây Tạng của ông đã nhanh 
chóng bị bại trận. Sau đó, vị cựu 
quan nhiếp chính này đã bỏ đi 
Gongkar nhưng đã bị chặn lại 
theo lệnh của vợ Lhazang Khan 
và đã bị hành quyết vào năm 
1706. Sự việc này đã bị nhân 
dân Tây Tạng phản đối kịch 
liệt, bởi vì ngoài những khiếm 
khuyết của mình, Sangye Gyat-
so đã được xem như một người 
vô địch trong các mối quan tâm 
của người dân Tây Tạng. Lúc 
bấy giờ, Lhazang Khan đã hoàn 
toàn nắm giữ quyền điều hành 
chính sự.

Dù cách sống của đức Đạt-lai 
Lạt-ma được lý giải dưới góc độ 
nào thì đó cũng là lý do chính để 
phe đối kháng buộc Ngài từ bỏ 
chức vụ của mình. Với lý do đó, 
Lhazang Khan đã khích động 
về việc cách chức đức Đạt-lai 
Lạt-ma. Ông đã ra sức lôi kéo 
sự ủng hộ của ba tu viện chính 
và Ngài Panchen Lama. Ông 
cũng tìm kiếm sự trợ giúp của 
hoàng đế K’ang His, người đã 
ban hành lệnh truy bắt đức Đạt-
lai Lạt-ma đưa về Bắc Kinh. 
Lhazang Khan ra sức xúi giục 
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những vị lãnh đạo truất phế đức 
Đạt-lai Lạt-ma trên với lý do 
không còn đủ tư cách ở địa vị 
đó nữa. Mặc dù họ không tiến 
hành xa như thế nhưng cũng đã 
ban hành một quyết định ám chỉ 
rằng: Tsanyang Gyatso dù còn là 
một vị Đạt-lai Lạt-ma hợp pháp 
nhưng tinh thần giác ngộ đã 
không còn trong con người của 
Ngài nữa. Với cái cớ ấy, Lha-
zang Khan đã ra lệnh đưa đức 
Đạt-lai Lạt-ma đến doanh trại 
quân đội của người Mông Cổ 
ở Lhalu nằm bên ngoài Lhasa, 
và tất cả những tài sản riêng của 
Ngài phải chuyển đi khỏi cung 
điện Potala. 

Vào ngày 27/06/1706, tin tức 
đức Đạt-lai Lạt-ma đã bị truất 
phế và sẽ bị đưa đi đày ải được 
loan truyền khắp nơi. Khi đoàn 
hộ tống Ngài đi đến Drepung thì 
có một đám đông người không 
có khí giới đã tấn công, sau đó đã 
bị đánh bật trở lui. Họ đưa được 
đức Đạt-lai Lạt-ma đến Dre-
pung. Ngày hôm sau, vị Thần 
tiên tri Nechung được thỉnh 
cầu về để tham khảo ý kiến và 
Ngài đã công bố rằng Tsanyang 
Gyatso chính là hoá thân thật sự 
của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ V. 
Nhận thấy rằng một cuộc thảm 
sát có thể sẽ xảy ra nên đức Đạt-

lai Lạt-ma khăng khăng đòi ra 
đi cho dù bạn bè của Ngài đã bị 
giết sạch trong cuộc tấn công để 
bảo vệ Ngài thoát khỏi tay của 
quân lính Mông Cổ. Tuy thế, 
Lhazang Khan, trong cơn tức 
giận, đã tấn công và cướp phá 
chùa trước khi sang Trung Quốc 
cùng với vị Đạt-lai Lạt-ma đã 
bị truất phế. Tháng 11/1706, 
tại một hồ nhỏ tên là Gunganor 
ngay miền Nam Kokonor, Tsan-
yang Gyatso, đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ VI đã biến mất. Theo hồ 
sơ của Tây Tạng và chính quyền 
Trung Quốc thì Ngài đã từ trần 
do bệnh tật. Thi thể của Ngài 
không bao giờ được tìm thấy và 
theo sự suy xét thì Ngài đã bị 
giết.

Trong truyền thuyết dân gian 
và trong biên niên sử của Tây 
Tạng vẫn còn câu chuyện rằng, 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VI - đã 
sử dụng những năng lực huyền 
bí của mình - chỉ biến mất khỏi 
tay những người bắt giam Ngài. 
Trước tiên Ngài đến miền Đông 
Tây Tạng, sau cuộc du hành 
vạn dặm, Ngài đã đến Mông 
Cổ. Theo một số sử liệu của 
Mông Cổ thì tại đây, Ngài sống 
một cuộc đời tĩnh lặng trong sự 
thiền định và đã thu nhận nhiều 
đệ tử. Trong cuốn “Tiểu sử bí 
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mật của đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
VI” cũng nói rằng, “Ngài đã xây 
dựng nhiều chùa chiền và cuối 
cùng viên tịch vào năm 1746”. 
Trong một bản phóng tác khác 
chép rằng: sau khi biến mất khỏi 
những người bắt giam Ngài, đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ VI đã vân du 
như một Tăng sĩ, thỉnh thoảng 
có xuất hiện nhưng lại biến mất 
ngay lập tức mỗi khi Ngài bị 
người phát hiện ra. Cuối cùng, 
Ngài đã đến Mông Cổ và làm 
việc như một người chăn dê.

Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VI 
là một nhân vật bi thương trong 
nhiều khía cạnh. Ngài đã chống 
đối lại chức vụ cao trọng mà 
Ngài đã được sinh ra ở đó, thay 
vì chỉ thích sống một cuộc đời 
theo đuổi những thú vui - một 
cuộc sống mà đã được giải thích 
nhiều dưới ánh sáng của Mật 
tông là đã nâng những hành 
động của Ngài “vượt lên trên 
những việc làm bình thường của 
những con người bình thường ở 
thế gian”. Ngài là con người của 
dân tộc, đã thể hiện được chính 
mình qua những vần thơ kiệt 
tác. Mặc dù Ngài là nguồn hiềm 
khích của giới viên chức Tây 
Tạng nhưng Ngài đã được quần 
chúng Tây Tạng tôn kính và yêu 
quí vô cùng. Đối với họ, Ngài 

chính là một vị Thần có lòng từ 
bi vĩ đại, đã giáng hạ xuống để 
có những cảm xúc như một con 
người. Thậm chí Ngài đã hành 
động như một con người bình 
thường trong khi vẫn tiếp tục 
duy trì hóa thân của đức Quán 
Thế Âm, vị Bồ-tát của lòng từ, 
vị Hộ thần cao quý của miền đất 
tuyết.

Biển Xanh

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

(1) Trong “Tibet” của Norbu và 
Turnbull, tr. 284-293, hai tác giả này 
đã bàn về những nét nổi bật  trong sự 
giảng dạy Mật tông của đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ VI. Một vấn đề đáng chú 
ý trong mối quan hệ của Tsanyang 
Gyatso với nữ giới là Ngài đã khẳng 
định rằng không hề cho phép một giọt 
tinh dịch nào xuất ra trong tất cả các 
mối quan hệ với nữ giới. Điều này 
được xem là một sự thực hành Mật 
Tông tối thượng đưa đến sự tỉnh giác 
của tâm ở cấp độ cao. Những ý kiến 
tương tự cũng đã được bàn đến trong 
“Dalai Lama of Tibet” của Malik, tr. 
34-35; “Initiates and Initiations in 
Tibet” của Alexandra David-Neel, 
tr.123.
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Kính thưa quí vị và các bạn, 
Tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ 

Phật giáo nói riêng hôm nay quả 
thật tiến bộ rất nhiều so với cha 
anh của họ - lứa tuổi của những 
huynh truởng hiện là huynh 
trưởng cao niên trong GĐPT 
- về kiến thức được truyền đạt 
ở trường, chưa kể những kiến 
thức mà các em có thể đọc được 
trên Net. Thật vậy, tuổi trẻ của 
những huynh trưởng lớn tuổi 
này là ở vào những thập niên 
60, lúc đó, nước Mỹ vẫn còn 
nạn kỳ thị chủng tộc, các trường 
Đại học ở Việt Nam thì chưa 
có chương trình dạy về vi tính 
(computer), và một học sinh thời 
ấy tốt nghiệp các trường Trung 

học ban Sinh vật cũng chưa 
được học về di truyền... Còn 
bây giờ, học sinh trung học đều 
đã biết về DNA, về implant, về 
cloning, về virus, về bệnh aids, 
v.v... đủ thứ hết!☺☺!! Còn đối 
với huynh trưởng trẻ thì những 
từ khóa (key words) như gene, 
DNA algorithm, fuzzy cluster-
ing, evolutionary programming, 
image processing, v.v... không 
xa lạ với sinh viên Đại học khoa 
học lắm. 

Cũng may, tuổi trẻ Phật giáo 
ngày xưa hay bây giờ cũng vậy, 
đều được học Phật pháp và vì 
vậy, những điều khám phá, phát 
hiện, v.v… của khoa học gần 
đây nhất cũng không làm chúng 

Thai sinh hay Thấp sinh? 
Tâm Minh
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ta, huynh trưởng và đoàn sinh 
GĐPT, giật mình. Ví dụ như đối 
với tin tức, có một công ty cho 
biết đã thành công trong việc tạo 
ra phôi người nhân bản (human 
cloning) có thể tiến đến việc tạo 
ra các tế bào gốc của con người. 
Cách đây khá lâu, cũng đã có 
hiện tượng “em bé ống nghiệm” 
(l’enfant éprouvette hay baby-
tube) không cần thông qua sự 
thụ tinh thông thường, không 
cần người mẹ phải mang nặng 
đẻ đau, em bé chỉ cần được 
nuôi trong ống nghiệm... mặc 
dù không dễ dàng thành công 
và không biết đã có em bé nào 
sống được không? Tuy nhiên, 
chuyện con cừu Dolly cũng 
là một tin “động trời” mặc dù 
người ta phải thí nghiệm đến 
mấy trăm lần mới “sáng tạo” ra 
được một con cừu Dolly, con 
vật được cho là hoàn toàn “nhân 
tạo”. Cho nên, còn lâu mới có 
thể dùng human cloning để tạo 
ra một con người theo lối sinh 
sản “vô tính” như vậy. 

Tại sao người Phật tử không 
phản ứng như một số tín đồ các 
tôn giáo khác trước tin tức này? 
- Xin thưa, vì các tín đồ của một 
vài tôn giáo cho rằng con người 
do God tạo ra, chỉ có God mới 
có quyền sáng tạo nên thân thể 

và linh hồn con người, vì vậy sự 
kiện này làm họ bị “shock” vì 
cảm thấy hình như God của họ 
bị xúc phạm. Còn người Phật tử 
thì được học từ Phật Pháp rằng: 
Một sinh mạng được hình thành 
bởi hai yếu tố danh (nāma) và 
sắc (rūpa) và hai thành phần này 
ở trong trạng thái luôn luôn biến 
đổi như một dòng suối, chảy mãi 
không dừng nghỉ. Đây là bài học 
về 12 nhân duyên của chương 
trình Phật pháp bậc Chánh thiện 
của ngành Thiếu GĐPTVN 
ở trong nước cũng như ở hải 
ngoại. Ngoài ra, các em cũng 
được biết “tứ sanh” là bốn cách 
sinh sản của bốn loài động vật 
khác nhau của tất cả chúng sanh 
trong tam giới: Loài sinh con 
thông qua bào thai (thai sinh 
như con người và những động 
vật có vú), loài sinh trứng (noãn 
sinh như gà, chim, v.v...), loài tự 
sinh ra do những điều kiện đặc 
biệt của môi trường (thấp sinh, 
như amib, vi trùng, v.v...) và hóa 
sinh - loài không dựa vào một 
điểm tựa vật chất (physical sup-
port). Chúng sanh của loài này 
tự nhiên mà hóa ra do sức mạnh 
của nghiệp lực, sinh lên cõi Trời 
hay sinh vào Địa ngục.Loài này 
khoa học chưa nói đến vì mắt 
thường không thấy được. Như 
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vậy, em bé được “cấy” trong 
ống nghiệm hay em bé do một 
cái gene của con người tự biến 
hóa, phân chia, không cần đến 
sự thụ tinh thông thường cũng 
đâu có gì ghê gớm lắm? Cũng là 
thay đổi nhân, duyên... mà tạo 
thành một sinh vật, rồi đặt tên 
cho nó là “sinh sản vô tính” hay 
“vô sinh” cũng vậy thôi! Vấn đề 
là việc làm đó có đúng không, 
có đáng khuyến khích không? 
Có xứng đáng để tốn bao nhiêu 
công sức, bao nhiêu tiền bạc vào 
đó không? Xin mời quí vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội thoại bỏ 
túi của các huynh trưởng trẻ A, 
B, C nói về human cloning, một 
vấn đề đang được bàn tán gần 
đây vì đã gây phản ứng từ các 
giới, các tôn giáo, v.v... và khắp 
nơi trên thế giới đều lên tiếng. 
Từ đó họ lạm bàn về “tứ sanh” 
luôn.

A: Chào các bạn! Hôm nay 
chúng ta nói về vấn đề gì nhỉ? 

B: Bạn quên rồi sao? Trước 
hết là human cloning đó! Thật 
ra tại sao nhiều người lên tiếng 
phản đối vậy hả? Mình thấy 
cũng tốt thôi mà! 

C: Tốt hay xấu là còn tùy 
mục đích nữa kìa! 

A: Đúng vậy, nếu dùng 
phương pháp cloning để có 

được một “kho” chứa những bộ 
phận trong cơ thể con người như 
tim, gan, óc, v.v… để sẵn, lỡ khi 
có người nào bị tai nạn hay bệnh 
tật tàn phá mất cơ quan nào, bộ 
phận nào thì có ngay để thay 
thế, implant vào... cứu mạng 
cho người ấy kịp thời, thì đó là 
việc tốt.

B: Mình không hiểu tại sao 
lại gọi human cloning là sinh 
sản vô tính?

C: Tại vì bây giờ ngành Sinh 
vật đã thành công trong khả năng 
“sáng tạo” ra con người bằng 
cách sử dụng gene của người, 
cho nó tự phân chia không cần 
đến sự thụ tinh thông thường.

A: Trong 4 loại sinh sản (tứ 
sinh), các bạn nghĩ human clon-
ing thuộc về loại nào? 

B: Mình nghĩ vẫn thuộc thai 
sinh vì tuy không cần bụng mẹ 
nhưng “sinh vật” đó cũng là 
do con người sinh ra (cái gene 
chính là yếu tố sinh sản) với 
những điều kiện khác nhau mà 
thôi. 

C: Còn nữa, chúng mình đều 
đã được học, muốn cho một 
sinh mạng được hình thành thì 
phải có tinh cha, huyết mẹ và 
cái nghiệp (thức); gene được coi 
như gồm cả cha mẹ rồi, còn làm 
sao có một nghiệp thức gá vào 
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ngay lúc thí nghiệm? 
A: Chính vì vậy nên có phải 

thí nghiệm nào cũng thành công 
cả đâu? Nghe nói thí nghiệm về 
con cừu Dolly phải làm hơn 300 
lần mới được; nói cách khác sự 
gặp gỡ giữa nghiệp thức thích 
hợp và phôi người chỉ có xác 
suất 1/300, rất là mong manh 
đó! 

B: Đúng vậy, mình chỉ thắc 
mắc một điều là tại sao thiên hạ 
lại có ý tạo thêm ra con người 
nữa làm gì? Tốn công tốn của 
mà đâu có ích lợi gì? Không 
phải quả đất hiện nay đã bị nạn 
nhân mãn hăm dọa sao? Thiên 
tai hạn hán không ngừng gây 
nên đói kém, sợ không nuôi nổi 
nhân số hiện có, nói gì đến gầy 
thêm con người bằng sinh sản 
vô tính nữa!☺☺!!

C: Mình nghĩ không phải họ 
muốn đơn thuần tạo thêm ra con 
người chung chung, mà là họ 
muốn “copy” thêm những thiên 
tài như Einstein, Mozart, Edi-
son, v.v… để cho thiên hạ được 
nhờ.

A: Nhưng chắc gì những bản 
copy đã giống hoàn toàn những 
bản chánh? Chỉ mới đang trong 
thời kỳ thử nghiệm thôi mà! 

B: Đúng vậy, cho nên tưởng 
là sẽ có được những Einstein 

hay Mozart mà sự thật không 
phải, như thế là “tiền mất tật 
mang” hao tổn không biết bao 
nhiêu là công sức. Ở đây, mình 
càng thấy lý nhân duyên sinh mà 
chúng mình đã được học thật là 
“phê” phải không?

C: “Phê” là gì hở? 
B: “Phê” là rất có hiệu quả 

trong việc giải thích bất cứ việc 
gì trên đời này! Này nha, ví 
dụ như trong chuyện đưa gene 
người vào trong một cái trứng 
để thay thế sự thụ tinh thông 
thường thì “nhân” là cái gì? 

C: Nhân là cái gene và cái 
trứng chứ gì, không phải sao? 

A: Không phải, nhân là cái 
“thức” (nghiệp thức), còn các 
thứ khác kể cả các điều kiện về 
nhiệt độ, áp suất, về kỹ thuật và 
khả năng các nhà khoa học của 
phòng thí nghiệm, v.v... đều là 
duyên, nhưng nếu thiếu duyên 
thì thí nghiệm cũng không thể 
thành tựu được. 

B: Phải rồi, gene người được 
cấy vào trứng chỉ là một chỗ 
dựa vật chất (physical support) 
hay nói theo ngũ uẩn thì đó chỉ 
là phần “sắc” còn phần tâm nữa 
(thọ, tưởng, hành, thức).

C: Mình hiểu rồi. Nghiệp lực 
của thức tái sinh sẽ lựa chọn 
“chánh báo” và “y báo” của nó 
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nên nếu “chịu” thì nó mới gá 
vào cái điểm tựa vật chất đó, 
nếu không thì thôi. 

A: Nói chính xác hơn là có 
“đồng thanh” thì mới “tương 
ứng”, có “đồng khí” mới “tương 
cầu”, nên mặc dù nghiệp thức 
tràn đầy trong thế giới Ta-bà 
này nhưng không phải bạ đâu 
cũng có thể gá vào, và chúng ta 
dùng chữ “lựa chọn” là vậy. 

B: Chính vì vậy mà đức Phật 
dạy nơi nào có điều kiện sống 
là có sinh vật, và sinh vật thì có 
thiên hình vạn trạng, từ những 
con vật khổng lồ lớn hơn con 
người gấp nhiều lần đến những 
sinh vật bé nhỏ li ti đến nỗi mắt 
người không thấy được đã đành, 
mà đến cả kính hiển vi loại 
thường cũng không trông thấy 
được!

C: Cho đến những tế bào, 
những vi trùng, vi khuẩn, amib, 
virus v.v... cũng có sự sống của 
nó, và tùy theo cấp độ, mang 
theo những nghiệp thức tương 
ứng. Nhưng dù lớn hay nhỏ cũng 
được sinh ra trong bốn cách gọi 
là “tứ sanh” có phải không? 

A: Phải rồi! Ba loài trước 
(thai sinh, noãn sinh và thấp 
sinh) đều có dựa vào sắc, còn 
loài hóa sinh không dựa vào 
sắc, nghĩa là không có sắc thân 

(body) nên mắt thường không 
thể thấy được.

C: Điều này đối với mình 
thật là mới lạ đó nha! Lâu nay 
mình cứ tưởng rằng hóa sinh 
là những loài như bướm (tằm 
→ bướm → nhộng...) hay như 
muỗi, mòng (lúc đầu là trứng ở 
dưới nước, sinh ra cung quăng 
và sau đó hóa thành muỗi bay 
lên không khí, v.v...). Các bạn 
có thể cho ví dụ về một loài 
thuộc dạng hóa sinh không? 

B: Đã nói loài hóa sinh không 
dựa vào sắc (cơ thể vật chất), 
nghĩa là không có “thân” làm 
sao chúng mình thấy được mà 
cho bạn ví dụ? Loài này thuộc 
thế giới Vô sắc, và chúng ta có 
thể đưa một ví dụ trong sách, 
như ma quỷ chẳng hạn, là thuộc 
loại này. 

A: Đúng vậy; nói ma thì chắc 
bạn C nghĩ đến ghost, ma của 
Halloween, ma cà rồng, ma da, 
ma Hời, v.v... phải không? Và 
quỷ thì bạn nghĩ đến quỷ Drac-
ula? 

C: Ủa, chứ không phải vậy 
sao? 

B: Phải chứ, nhưng đó chỉ là 
những ma ở ngoài, ma ở ngoài 
có thể là người, là quỷ thần, 
thiên ma, v.v... nhưng ngoài ra, 
còn có ma trong Tâm chúng ta 
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nữa chứ! 
A: Phải rồi, cũng như vi 

trùng, có những thứ vi trùng từ 
ngoài xâm nhập cơ thể chúng ta 
qua tai, mắt, miệng, mũi, v.v… 
mà cũng có loại vi trùng ở ngay 
trong cơ thể chúng ta vậy.

C: Vậy là mình hiểu rồi, ma 
ở trong ta là những tư tưởng sai 
lầm, phải không? Đó là ngũ ấm 
ma? 

B: Đúng vậy, ma là tất cả 
những cái gì quấy phá mình, 
ngăn cản sự tu học của mình, 
làm tổn hại sự an lạc của mình, 
v.v... Ma ở ngoài còn dễ nhận ra 
chứ ma trong Tâm mình rất khó 
nhận ra.

C: Nhưng chúng mình hãy 
trở lại định nghĩa “hóa sinh” đi 
chứ. Hồi nãy các bạn nói rằng 
ma quỷ thuộc loài hóa sinh? Tại 
sao nói vậy? 

A: Chứ không phải sao? 
Ma bên ngoài, bạn không nghe 
người ta thường nói “ma hiện 
ra” hay sao? Ma ở ngoài thì do 
nghiệp cảm, có người thấy được 
có người không thấy, còn ma 
trong tâm mình thì như ma tham, 
ma sân, ma si chẳng hạn (nói về 
3 thứ ma quen thuộc này) không 
phải chúng là không hình, không 
tướng sao? Nó xuất hiện bất ngờ 
trong tâm ta, quậy phá ta nhiều 

hay ít, thô hay tế, hại chúng ta 
mất sự an lạc, sự khôn ngoan, 
trầm tĩnh cho đến hại chúng ta 
đến thân bại danh liệt... Khi ma 
tham, ma sân, ma si “có mặt” 
thì chúng ta như trở thành một 
người khác, cũng giống như vi 
trùng, vi khuẩn xâm nhập quấy 
phá cơ thể chúng ta vậy, nếu 
chúng ta “trị” được chúng thì 
mới ra khỏi (tâm) bệnh được.

C: Như vậy cái “mụt nhọt 
mặt người” bất trị làm cho quốc 
sư Ngộ Đạt đau đớn, là “oan 
gia” của Ngài từ nhiều kiếp 
trước, hiện ra để báo oán có 
phải là một ví dụ của loài hóa 
sanh không? 

B: Không phải, vì cái mụt 
nhọt đó tuy cũng là do nghiệp 
thức của “kẻ oan gia” nhưng 
có mượn da thịt của ngài Ngộ 
Đạt để làm “thân” mà hiện ra, 
có nghĩa là thuộc về Sắc giới, 
không phải Vô sắc. 

A: Về tâm cảnh hiện tiền của 
chúng ta, kinh Lăng Nghiêm dạy 
có năm nhóm: Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức (chúng ta gọi là năm 
uẩn hay năm ấm). Đó là năm 
đám mây mù thói quen phân 
biệt che lấp tâm tính chúng ta, vì 
vậy mà được gọi là ngũ ấm ma. 
Kinh còn nói rõ các ma thuộc về 
ấm nào (sắc ấm, thọ ấm, tưởng 
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ấm, hành ấm hay thức ấm)
C: Cảm ơn các bạn, mình đã 

hiểu rồi. Còn một vấn đề này 
nữa: các em của mình hỏi rằng 
những con robot có tình cảm, 
biết biểu lộ sự vui, buồn, sợ 
hãi, ngạc nhiên, v.v... (Kismet: 
the emotional robot) có thể gọi 
là “người” hay “sinh vật” được 
không? 

B: Mình nghĩ là không, vì đó 
không khác gì những đồ chơi, do 
con người tạo ra, có những nút 
bấm, có cho dòng điện vào v.v... 
nó mới hoạt động được như vậy, 
nó không phải do nghiệp lực 
hướng dẫn. 

A: Mình cũng nghĩ như vậy, 
trái lại những sinh vật bé li ti mắt 
thường không thấy được nhưng 
chúng cũng có đời sống, có sinh 
diệt, nghĩa là có một “nghiệp 
thức” thì mới có thể gọi là sinh 
vật được. 

C: Làm sao biết được trong 
con amib có một nghiệp thức?

B: Tại vì dù nó là thấp sinh 
hay noãn sinh, phải có một 
nghiệp thức, tức là một năng 
lực sống mang tính chất cá thể 
nhập vào thì mới có sự sống, 
mới thành một sinh vật, một 
con amib được. Ví dụ, nhìn qua 
kính hiển vi chúng ta có thể thấy 
được nó đang chuyển động...

C: Buổi nói chuyện hôm nay 
thật là vui và ích lợi đối với 
mình; mình đã có thể trả lời với 
các em về “human cloning” có 
phải là một trong “tứ sinh” hay 
không, và ma quỷ thuộc về hóa 
sanh... nữa! 

A: Nhưng chúng mình không 
dám quyết đoán ngũ ấm ma cũng 
là một loài hóa sanh như thiên 
ma, ma gia, v.v... đâu đó nha, 
chỉ là suy diễn thôi, còn phải 
hỏi lại quý Thầy nữa đó! Chúng 
ta chỉ là áp dụng sự hiểu biết về 
ngũ ấm ma vào sự tu tập “xoay 
cái nhìn vào bên trong” để thấy 
ma (nội ma) trong tâm mình mà 
tinh tấn diệt trừ trước khi tìm 
cách diệt trừ “ngoại chướng”. 

B: Đúng vậy, chúng ta nói 
chuyện với nhau thì được 
còn đem giảng cho các em thì 
phải biết chắc chắn mới nói 
đó!☺☺!!

A: Phải rồi, những gì thuộc 
về Sắc giới và Vô sắc giới chúng 
ta chỉ là nói theo kinh sách thôi, 
làm sao chúng ta có thể gọi là 
“thấy” hay “biết” được.

C: Mình hiểu rồi. Tạm biệt 
các bạn, hẹn lần sau nha! 

A và B: Tạm biệt, tạm biệt! 
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Sư ông của chúng tôi bản 
tính thích trào lộng trong 
khi giảng dạy. 

Một hôm, khi chúng tôi đang 
xem phim Tây Du Ký trong giờ 
thư giãn, Sư ông vừa chỉ tay vào 
tivi vừa nói: “Người tu đừng để 
tắt nụ cười trong tâm thức của 
mình”. Sư ông phá lên cười và 
nói tiếp: “Nơi nào có trí tuệ, 
nơi đó có an lạc; nơi nào không 
có trí tuệ nơi đó dễ điên loạn. 
Các chú nhìn xem, có phải lúc 
nào Tôn Ngộ Không cũng đi 
trước, luôn luôn dẫn đầu đoàn 
thỉnh kinh - trí tuệ phải tiên 
phong lãnh đạo - tâm dẫn đầu 
các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. 
Có điều là ta chớ lầm trí tuệ 
không hẳn là trí thức khoa bảng 

đâu nhé, chỉ khác nhau ở đầu 
óc, trái tim có thanh tịnh giới 
đức hay không, cho nên phải có 
giới hạnh để thanh lọc, tịnh hóa 
tri thức mới thành tựu trí tuệ 
viên mãn được. Cụ thể là ta đã 
thấy các nhà trí thức vẫn bị ‘ma 
đưa lối quỷ dẫn đường’, vẫn 
tìm ‘những chốn đoạn trường 
mà đi’. Lại nữa kìa! Có phải 
nhà sư mõm dài kia là Trư Ngộ 
Năng không?” 

Cả nhóm cùng cười. Sư ông 
giải thích: “Ngộ Năng là ngộ 
cái bản năng ham muốn của con 
người, ham cảm giác, ham ăn, 
ham ngủ. Có chú nào tâm đắc 
với Bát Giới không?” Một chú 
cười khúc khích. “Muốn hàng 
phục chú Trư trong tâm mình 

Thiền Môn Thư Giãn 

Tây Du Ký
Thích Hạnh Thiền
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phải tu tám giới, chấn chỉnh 
ngay kẻo Trư Ngộ Năng khéo 
rủ ta đi vào cửa hàng ăn uống, 
la cà tới quán cà phê, thả hồn 
theo khói thuốc và âm thanh 
quyến rũ đấy!” 

Đến đây, Tivi diễn ra cảnh 
hai huynh đệ Ngộ Không và 
Ngộ Năng đang tranh cãi việc 
gì đó. Nhân cơ hội này, Sư ông 
giải thích: “Chúng ta cũng vậy, 
vẫn có mâu thuẫn nội tâm giữa 
trí tuệ và vô minh, giữa tích cực 
và tiêu cực. Tôn Ngộ Không có 
thần thông trí tuệ dễ nhận ra 
yêu quái trá hình cám dỗ nên 
nhiều lần đã diệt trừ ác ma cứu 
nguy cho bản thân và cả sư phụ 
mình, còn Trư Bát Giới do bản 
năng khoái lạc che khuất nên có 
khuynh hướng thụ động nhiều 
phen lâm nguy là vậy”. Sư ông 
vui cười nêu ví dụ: “Chú nào 
tinh tấn công phu, siêng năng 
tu học, kiên trì chấp tác phật 
sự đó là hòa khí của Tôn Hành 
Giả, quyết trui rèn đạo hạnh và 
trí tuệ bất khuất; còn chú nào 
giải đãi ham thích hưởng thụ là 
hiện thân của Trư Bát Giới lãnh 
đạo”. Sư ông còn ví von: “Cuộc 
ra quân của đội bóng nào mà có 
huấn luyện viên Bát Giới chỉ 

đạo thì nhất định đội bóng đó 
sẽ bị thảm bại, giải nghệ. Muốn 
giương cao ngọn cờ chiến thắng 
thì phải để Tôn Ngộ Không 
cầm quân, muốn cho đội ngũ 
Phật giáo vươn cao phải đào 
tạo nhưng huấn luyện viên 
Sa-môn có thực học thực tu. 
Nhưng thực tế các chú đã thấy 
đó, Tôn Ngộ Không cứ bị đuổi 
về vườn chỉ còn Bát Giới si mê 
lãnh đạo, đội bóng ta nghiêng 
ngửa tụt hạng, Bát Giới lãnh 
đạo thì cửa hàng ăn uống phồn 
vinh, phòng trà, quán nhảy, bia 
ôm tưng bừng mở rộng; còn khi 
Ngộ Không có mặt thì trường 
đại học giương cao ngọn cờ 
thần thông trí tuệ, môn sinh 
phấn khởi không còn sợ bị gác 
gươm sự nghiệp giữa đường. 
Thế nhưng, hành giả Tôn Ngộ 
Không - Giác ngộ tánh không- 
dù bao phen bị phe ta gạt bỏ, 
đành phải tạm thời mai danh ẩn 
tích nhưng lòng vẫn thủy chung 
quyết không để sư phụ lâm nguy 
trên bước đường thỉnh cầu chân 
pháp - đúng với lý tưởng: Tu là 
dấn thân xông pha giải nghiệp, 
chớ không phải nhu nhược cầu 
an. Lại còn nhân vật thứ ba nữa 
khá trầm lặng, lập hạnh Phổ 
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Hiền, chịu kham nhẫn gồng 
gánh, nhưng lý lịch cũng thuộc 
thành phần đao to búa lớn. 
Trước kia là con thủy quái kích 
động vô cùng, thích giao chiến, 
ưa lý luận thế trí biện tài, đeo 
chín cái sọ người biểu tượng 
thứ sản phẩm của chiến tranh 
chém giết, nay mang chuỗi kim 
cang và được sư phụ ban cho 
pháp danh là Ngộ Tịnh - Giác 
ngộ cái bản chất thanh tịnh vốn 
có của mình. 

Tâm lực minh mẫn chưa đủ, 
cần phải có một thân xác tráng 
kiện dũng mãnh mới đủ sức 
Tây du, băng rừng vượt núi qua 
sông. Con ngựa vốn là yêu tinh. 
Nguyên trước đây là con rồng 
bị đọa, nên khi hóa ngựa thì 
thành con long mã làm phương 
tiện trợ duyên cho Đường Tăng 
thỉnh kinh. Nó sám hối lỗi xưa 
lấy công chuộc tội, trọn tình 
hiếu nghĩa như ba sư huynh 
của mình, dù không biết nói 
nhưng vẫn có linh thức để cảm 
nhận mọi thăng trầm của cuộc 
trường chinh tìm chân lý đầy 
gian khổ”.

Sư ông chúng tôi lại hỏi to 
giọng: “Còn Đường Tăng là 
ai?” Không đợi câu trả lời, Sư 

tiếp: “Chính là thân phận chúng 
ta chứ ai nữa! Cũng ước vọng 
cần cầu giải thoát, nhưng cũng 
đam mê khoái lạc cõi trần. Trên 
bước đường còn sơ cơ tu học, 
do sức mạnh của tập khí ái dục, 
Đường Tăng đôi phen bị mất 
chí hướng nên thường bênh 
vực ý kiến của Bát Giới và đôi 
khi còn ngược đãi Ngộ Không, 
người đệ tử đã từng cứu sống 
mình. Đấy, các chú thấy rõ hiện 
thực xã hội hôm nay, không 
thiếu gì những Sa-môn trường 
phái họ Trư thích cảm giác, 
hưởng thụ, ăn sang, mặc đẹp, 
các phương tiện di chuyển, 
điện thoại chất lượng cao, tài 
khoản ngân hàng, đất vườn 
kinh doanh, chùa cảnh thiết kế 
cầu kỳ lôi cuốn khách du lịch. 
Những vật chất mà họ vẫn nói 
là vô thường, như huyễn này lại 
là những ma chướng tiêu diệt 
toàn bộ Giới-Định-Tuệ, hành 
trang mà thầy trò Đường Tăng 
phải thận trọng giữ gìn. Khi 
Ngộ Không xuất hiện trong 
tâm mình - trí tuệ phát sanh - ta 
chánh niệm quán sâu, mới cảm 
nhận được trong khói thuốc, 
trong hơi bia, trong tứ sự cúng 
dường có biết bao mồ hôi nước 
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mắt của đàn na thí chủ đang lao 
tác nhọc nhằn, ngày đêm phục 
vụ, để hôm nay ta mới có được 
phương tiện tu hành, mới có 
thời cơ để bành trướng cái bản 
ngã hư ảo, quên đi lời dạy của 
Tổ: 

Cuốc ruộng lúc đang ngọ
Mồ hôi trên má đổ
Ai biết cơm trên mâm
Mỗi hột đều cay khổ”.
Sư ông tôi chống gậy đứng 

lên, vẫn giữ nụ cười trên môi hí 
thoại: “Đường Tăng các chú có 
hàng phục được ba đệ tử Giới 
Định Tuệ trên nẻo đường đầy 
ma yêu trá hình thử thách hay 
không?” Sư ông tự trà lời ngay: 
“Làm sao đánh mất cái Ta được, 
làm sao ngũ uẩn giai không 
được. Tội nghiệp các đệ tử của 
Đường Tăng khi thấy tứ chúng 
cung kính bái xá ngưỡng mộ lại 
tưởng mình là bậc Thánh giả đã 
kiến tánh, có đủ hào quang soi 
sáng cho thiên hạ. Thực sự là 
quần chúng bái lạy vị cao Tăng 
đang ngồi trên lưng ngựa - vị 
Hòa thượng từ bi đức độ. Ba thị 
giả kia chỉ là kẻ ăn theo”. 

Để kết thúc giờ thư giãn, 
Sư ông chúng tôi kể thêm câu 
chuyện nhằm bổ sung cho toa 

thuốc phá ngũ uẩn. Đó là câu 
chuyện chồn mượn oai cọp (hồ 
giả hổ uy): 

“Một hôm, Cọp đang trên 
đường tìm thú để ăn thịt. Nó 
gặp được chú Chồn. Chồn giựt 
mình nhưng liền trấn tỉnh nói: 
‘Người không dám ăn ta đâu, vì 
trời sai ta lãnh đạo các thú trong 
rừng này. Nếu ngươi ăn thịt ta, 
tức là đã nghịch ý với trời. Nếu 
không tin ngươi hãy đi theo ta; 
ta vì ngươi mà đi trước, xem 
coi có phải là trăm thú đều run 
sợ và chạy trốn khi trông thấy 
ta không?’ Cọp cho là phải nên 
cùng đi. Bầy thú thấy vậy đều 
hoảng hồn trốn núp hết. Riêng 
phần cọp chẳng biết loài thú sợ 
mình mà cứ nghĩ là chúng sợ 
chồn. Riêng chú chồn cũng biết 
người ta kiêng nể cái thế lực 
đằng sau mình, chớ không phải 
sợ mình. 

Thật là quá ngu (thậm hỷ 
kỳ ngu dã)! Phải Gate, gate, 
paragate, phải tỉnh thức vượt 
qua năm uẩn thì năm thầy trò 
Đường Tăng mới có thể vinh 
quang thẳng tiến đến chùa Lôi 
Âm đất Phật”.■ 
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1- Sáng sớm đã nhìn thấy 
lá vàng rụng đầy sân. Ừ, 

thì đang mùa thay lá mà. Sân 
chùa có nhiều cây cao bóng mát 
cho khách thập phương ghé lại 
tham quan thưởng ngoạn. Thế 
nên hoa lá và cây trái cứ mặc 
sức đua chen cùng gió trời vi 
vút. Chốn già-lam những ngày 
không lễ hội, cảnh vật mới thật 
sự mang bản sắc im lìm vắng 
lặng. Thi thoảng lắm mới có 
tiếng xào xạc của mấy chiếc 
lá vừa lìa cành. Dường như lá 
cũng sợ dẫm mình trên cõi đất 
bình yên. 

Có hai cô học trò nhỏ vừa 

bước đến bên gốc cây bàng 
ngồi học bài. Họ mở sách và 
mãi miết chăm chú nhìn vào đó. 
Không gian vẫn yên ắng mang 
theo tiếng thở dài của ai đó bên 
kia bức tường rêu. Một chiếc 
lá vô tình chạm nhẹ vào tay cô 
bé áo hồng mang cặp kính cận 
dày cộm. Cô áo xanh bên cạnh 
ngước nhìn trời, nhìn đất rồi 
bâng quơ hỏi bạn, chắc cũng 
muốn xé tan khoảng không 
gian trống vắng quanh mình:

- Ê! Mi có thấy những 
chiếc lá vàng vừa rụng xuống 
không?

Cô áo hồng trả lời mà mắt 

Chiếc lá 
về nguồn

Lam Khê
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không rời quyển sách: 
- Thấy... rồi sao…?
- Đó là những chiếc lá đang 

tìm về nguồn đấy…
- Lá mà về nguồn à? Người 

ta nói cây có cội nước có nguồn. 
Lá rụng thì phải về cội. Mi bày 
đặt văn chương hóa đến sai bét. 
Cứ nói lá rụng đi có được hơn 
không. 

Cô áo hồng ra vẻ hiểu biết 
ngắt lời bạn:

- Thì cội hay nguồn gì cũng 
thế thôi. Tại người ta phân biệt 
ra nguồn là nơi phát sinh của 
sông suối, còn cội là chỉ cho gốc 
rễ. Chung quy cũng là chỉ cho 
đầu mối ban đầu của vạn vật. 
Ngôn từ thì có khác mà ý nghĩa 
cũng như nhau. Cho nên…

- Thôi đi nhà ngôn ngữ học 
tương lai à! Lo học bài thi đi. 
Còn chuyện mổ xẻ văn chương 
chữ nghĩa thì để sau này.

Cô áo xanh vẫn liến thoắng: 
- Ý ta đang muốn nói đến 

điều khác cơ. Lá rụng thì trở về 
với cội nguồn, trở về với lòng 
đất nơi mà nó đã nảy mầm sanh 
ra. Con người ta chết rồi cũng 
trở về đất. Người ta không sanh 
ra từ đất mà từ lòng mẹ, do vậy 
mà họ lấy đất để biểu trưng cho 

lòng mẹ. Người trở về đất cũng 
là trở về với lòng mẹ, nơi khai 
thiên lập địa từ thuở ban đầu. 
Đất chính là nguồn cội, mọi sự 
sống và cái chết đều bắt nguồn 
từ đó. 

Cô áo hồng khẻ nhíu mày 
nhìn bạn: 

- Sao bữa nay mi ăn nói lạ 
lùng thế? Mình ra đây để học 
bài thi chứ đâu phải để triết lý 
về cội nguồn của sự sống. Mi 
mới đến cửa chùa có mấy bữa 
mà coi bộ thấm nguồn tâm 
rồi… Thôi học bài đi nhỏ.

Họ lại im lặng. Những trang 
sách giở đều theo tiếng rì rào 
bâng khuâng của cỏ cây. Mặt 
đất vẫn thanh bình giữa mênh 
mông của cảnh chiều trôi.

***

2 - Bên kia bức tường 
xanh màu rêu bạc, cô gái 

áo trắng nãy giờ ngồi ngoài ban 
công nhà mình vô tình nghe 
được lời đối thoại vừa rồi. Cô 
đã ngồi hằng giờ, thậm chí đã 
ngồi từng ngày này qua tháng 
khác; một góc nhỏ bên chậu hoa 
lý chỉ để nhìn ra khoảng trống 
trước sân chùa, như một thói 
quen vô thức mỗi khi rảnh rỗi. 
Câu chuyện chiếc lá về nguồn 
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của hai cô bé nọ, có lẽ chỉ là 
chút cảm nhận thoáng hiện của 
tuổi học trò, nhưng đã đọng lại 
trong lòng người nghe ít nhiều 
khái niệm thật mới mẻ. Cảnh 
vật này hằng ngày cũng chỉ là 
mây bay lá rụng. Hoa cỏ đủ sắc 
màu khi thì tươi thắm rực rỡ, lúc 
nhạt nhẽo buồn tênh qua mỗi 
cái nhìn hờ hững. Những chiếc 
lá từ xanh non cho đến úa tàn 
héo rũ là quy luật thay đổi mất 
còn tất nhiên của tạo hóa. Mọi 
thứ được sinh ra đến một lúc 
nào đó rồi phải hủy diệt. Hủy 
diệt để cho cái mới tiếp tục sinh 
sôi và lớn lên. Trong hành trình 
sinh sinh diệt diệt đó thì cái bắt 
nguồn là từ đâu? Nếu cái mất đi 
chính là sự trở về, thì cái sinh ra 
là nơi bắt đầu cho mọi sự sống. 
Và cũng có thể hiểu ngược lại, 
nơi trở về cũng là nơi bắt đầu 
cho một cuộc hành trình bất 
tận. Còn chốn sinh ra cũng là 
để trở lại trong cái vòng xoay 
nghiệt ngã của kiếp sinh tồn. 

“Con người sinh ra đời phải 
làm nên điều gì đó, để khi chết 
không thẹn cùng núi sông cây 
cỏ”, không biết triết gia nào 
đã lập ra luận đề cho đời người 
như thế. Vậy mà có lần cô nghe 

từ băng giảng mà Ngoại thường 
mở: “Sang hèn vinh nhục, cực 
khổ bon chen tích lũy cho nhiều 
của cải rồi cũng phải chết, thân 
xác người rồi cũng theo cát bụi 
tan biến vào hư vô. Vậy hà cớ 
gì người ta cứ mãi chạy tìm 
chút ảo ảnh của kiếp phù sinh. 
Còn cái nguồn tâm trong sáng, 
cái ý thức trở về thì người ta lại 
bỏ quên, không biết trau dồi để 
tìm cho mình một hướng đi về 
an lành vĩnh cửu”. 

Ôi! Vậy thì cái trở về, cái 
nguồn cội ý thức ấy là gì nhỉ? 
Bạc tiền danh vọng rồi cũng 
mất, sang hèn vinh nhục cũng 
không còn. Và cái nguồn tâm 
trở về đó không biết đã có ai 
nhìn thấy chưa, chứ thực tại 
thì con người ta sống không 
thể thiếu khát vọng vươn lên. 
Vươn tới đâu cũng được, miễn 
là chu toàn một lẽ sống thường 
tình trong vòng nhân thế. Chỉ 
đến khi ai đó chợt hiểu ra cái 
nguyên lý sinh diệt khó tránh 
khỏi, mới vội vã đi tìm cho 
mình một chút bình yên nơi cõi 
chết. Khi Ngoại từ nước ngoài 
về định cư luôn ở quê nhà cũng 
đã nói: “Ngoại nay gần đất xa 
trời rồi, cũng phải trở về quê 
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cha đất tổ để gởi nắm xương 
tàn… Đời người có mấy thuở, 
bôn ba đến chết rồi cũng trắng 
tay con à…” 

Bây giờ, Ngoại đã mãn 
nguyện nằm yên dưới lòng đất 
lạnh, ngay nơi mảnh đất quê 
hương. Ừ, Ngoại nói câu ấy 
khi đã đi đến chặng cuối của 
con đường đời. Nhưng còn cô, 
ở tuổi thanh xuân cô cần phải 
ruổi tìm cho mình một tương 
lai để đảm bảo cho cuộc sinh 
tồn tiếp nối. Mẹ không ngừng 
hối thúc: 

- Con phải đi, đừng dùng 
dằng suy nghĩ nữa... 

Cô cố ý nhại lại lời của 
Ngoại: 

- Đời người bôn ba cho lắm 
rồi cũng tay không trở về. Có đi 
đâu trọn kiếp thì mai này cũng 
quay lại mái nhà xưa... mẹ à. 

Mẹ dịu giọng nhưng vẫn 
cương quyết: 

- Con còn trẻ, đâu phải 
chỉ biết sống cho riêng mình. 
Ngoại già rồi thì khác. Người 
già thường tìm về sống với 
nguồn gốc quê hương.

Như vậy, nguồn cội sự sống 
của cô bây giờ là ở một nơi nào 
đó, xa lạ với những gì quen 

biết ở đây, xa hẳn với cách tư 
duy trầm mặc mà cô chịu ảnh 
hưởng ít nhiều từ ngôi chùa 
cạnh nhà. Rồi một mai khi tuổi 
xế chiều, cô lại nói với đám con 
cháu rằng mình mong muốn 
được trở về nơi chôn nhau cắt 
rốn. Lúc ấy, ngôi chùa cũ chắc 
vẫn còn đó, mà tháng năm 
tường nghiêng, ngói đổ càng 
làm cho lòng người trở về man 
mác chút lòng hoài niệm xa xôi 
về một thời đã mất: 

Ta tìm về lối xưa
Nhưng đường xưa mòn 

dấu…
Trăng mấy mùa đã qua, 
Mưa rơi đã mấy lần…?
Ở đâu thì cũng với chừng ấy 

thời gian và không gian. Khác 
chăng vì sự thế xoay vần, nên 
con người đôi khi cũng phải 
vần xoay theo cho hết đời dâu 
bể. Nói gì thì nói, mai này cô 
cũng đi rồi. Ngôi chùa và cảnh 
tượng hôm nay, chỉ còn là chút 
mờ sương đọng lại trong ký ức. 
Cuộc hành trình dường như chỉ 
mới bắt đầu. Dù sao thì lá vẫn 
xanh, bầu trời vẫn tỏa sáng, và 
đời người thênh thang trong 
nẻo sống vẫn cứ phải ươm mầm 
cho bao chồi non khác vươn 
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xa. Ôi! Những chiếc lá xanh, 
dù mi có tồn tại hay không thì 
niềm tin về một ngày mai luôn 
tỏa sáng.

***

3 - Câu chuyện chiếc lá về 
nguồn chỉ còn lại chứng 

nhân duy nhất là mấy gốc cây 
bàng già cỗi đi qua cùng năm 
tháng. Sân chùa ngày thường 
chỉ đón nhận đám thanh thiếu 
niên thích tìm nơi yên tịnh học 
bài hoặc để dạo chơi ngắm 
cảnh. Cô gái áo xanh áo hồng 
ngày trước giờ đây không còn 
lai vãng. Một cơn gió thoảng, 
một chiếc lá vàng vừa rời khỏi 
sự sống trên cành nào còn ai 
bận tâm bình phẩm hay triết 
lý về cội nguồn của nó. Ngôi 
nhà bên bức tường rêu đã đổi 
chủ. Cô gái áo trắng đã đi về 
một phương trời khác rồi. Có 
lẽ cô đã đi thật xa. Nơi xứ lạ 
chắc không rảnh rỗi ngồi nhìn 
lá rụng mà suy tư vẩn vơ về 
thân phận kiếp người. Tất cả 
rồi cũng nhanh chóng lãng 
quên theo mỗi bước đường vân 
du vô định.

“Sông dài cá lội bặt tăm
biết đâu lối cũ mà tìm về 

thăm”. 

Vị Sư già mỗi sáng ra quét 
sân, dọn sạch lá rụng để cho 
học sinh có nơi chỗ đến học bài. 
Gương mặt Sư vẫn điềm đạm 
ung dung trong tà áo lam thanh 
thoát. Và chưa bao giờ Sư tỏ ý 
phàn nàn khi bọn trẻ chơi đùa 
níu bứt mấy cành lá xanh vứt 
bừa cả sân. Lá xanh lá vàng thì 
cũng sẽ nằm gon dưới một nhát 
chổi thôi. Mà đâu phải chỉ có 
lá vàng mới trở về nguồn cội, 
đôi khi lá xanh vẫn phải chịu 
cảnh xa ngọn lìa cành. Không 
biết trong lòng Sư có khởi lên 
ý niệm đó không, thỉnh thoảng 
chỉ thấy Người ngước lên như 
để lắng nghe tiếng hót líu lo 
của mấy chú chim sâu đang di 
chuyển qua lại trên cành cao. 

… Dưới mặt đất lá vàng vẫn 
rơi rụng, ngày tiếp ngày càng 
hằn sâu thêm vóc dáng một đời 
người cặm cụi theo thời gian. 
Trò chơi nhân thế buộc mọi 
người mãi loanh quanh tìm 
kiếm để vui thú cho trọn với 
cuộc đời, nào có mấy ai mất 
công tìm kiếm đâu là nguồn cội 
để quay về.■ 
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Nắng rơi từng sợi nhỏ
Ráng hồng pha, chiều lên
Sương mờ giăng ngõ vắng
Họa đẫm chiều mông mênh.

Chiều đi ngang qua phố
Nghiêng nghiêng bóng đổ dài
Chút niềm riêng thinh lặng
Hoang vu chiều, mắt ai.

Về am ngồi độc ẩm
An nhiên ngắm rụng hồng
Thực, hư trong cõi mộng
Hoa nắng rơi vườn không.

Mặc Không Tử

Chiều
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Cầm bút viết những 
dòng chủ yếu nói về 
mẹ, tôi có ý minh 

định rằng Mẹ Tôi: Vô ngã. 
Nhưng nghĩ lại, tôi thấy hình 
như cái nhan đề ấy chưa ổn. Vì 
tôi vừa nhận ra ngay sau đó; 
yếu tố cốt tủy, yếu tố căn để 
sâu xa nơi mẹ là tình thương. 
Một Thiền sư Việt Nam, Thiền 
sư Nhất Hạnh, năm mươi năm 
trước đã từng viết: “Nói đến 
mẹ là nói đến tình thương”. 
Và tôi thật hạnh phúc khi kịp 
nhận ra tình thương nơi mẹ, 
tình thương của mẹ mới chính 
là yếu tố hoàn toàn vô ngã.

Thực vậy, tình thương của 

mẹ, dù cho có người muốn nói 
rõ hơn, tình thương của mẹ 
dành cho riêng tôi, thì căn để 
tình thương ấy vẫn cứ là hoàn 
toàn Vô ngã. Tình thương của 
mẹ mênh mông vô tận; dạt dào 
bao la; ngọt ngào man mác 
chính nhờ yếu tố Vô ngã là do 
tính chất Vô ngã. 

Ngay từ độ tuổi vừa mới 
thành niên, tập tễnh vào đời, 
được đọc “Làm Con Nên Nhớ” 
của nhà văn Lộc Đình, hơn ba 
mươi lăm năm trước, tôi đã cảm 
nhận một số ấn tượng sâu sắc 
khi đọc câu văn thống thiết của 
ông, mà sau đó nhà thơ Đông 
Hồ nhắc lại đến hai lần trong 

Mẹ Tôi: 
Vô Ngã

Hạnh Phương
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lá thư viết gởi lại ông: “Một 
nỗi thương tâm chung cho loài 
người là khi hiểu được tình của 
cha mẹ thì cha mẹ thường đã 
khuất bóng”. 

Cha tôi bỏ tôi đi quá sớm, 
khi tôi vừa lên bốn, tôi chưa hề 
nếm được hương vị tình thương 
của cha ngọt bùi, mặn nhạt ra 
sao. Tôi chưa hề thấy ánh mắt 
thầy giáo, nghiêm phụ nơi cha 
long lanh tinh tế thế nào. Thú 
thực khi cha bỏ con đi, con 
chưa đủ tri thức, chưa đủ trình 
độ nhận thức nỗi đau của đứa 
trẻ mồ côi cha cay đắng, bất 
hạnh thế nào. Nhưng cũng rất 
trung thực mà nói, khi vừa có 
chút chút tri giác nhận thức, tôi 
không mấy thích nghi phải học 
thuộc lòng câu tục ngữ ví von 
đầy ấn tượng: “Con không cha 
như nhà không nóc”.

Dù thiếu vắng cha, tôi thấy 
tôi còn hạnh phúc, tôi còn may 
mắn hơn rất nhiều các em bé 
bất hạnh mồ côi cả cha lẫn 
mẹ, có em không có cả ông bà, 
không chú, không dì… đã phải 
gởi thân nương nhờ ở các viện 
mồ côi. Tôi bất hạnh vắng cha 
nhưng may mắn còn có mẹ. 
Tôi chủ quan hạnh phúc nghĩ 

rằng mình còn mẹ là còn có cả 
một gia tài tình thương đầy ắp. 
Người còn có mẹ là người còn 
có cả một kho báu tình thương 
vô giá; trái tim người mẹ là 
nguồn suối tình thương dạt dào 
vô tận. Con của mẹ có ích kỷ 
tham lam muốn giành lấy tình 
thương của mẹ cho riêng mình 
thôi, thì giành mấy cũng không 
hết. Vì tình thương của mẹ là 
suối nguồn không bao giờ cạn, 
chẳng lúc nào khô. 

Ngay từ thuở tập tễnh vào 
đời, quan niệm thường trực về 
tình thương của cha mẹ; câu văn 
như lời cảnh tỉnh nói trên của 
nhà văn Lộc Đình đối với tôi 
trở thành một nỗi ám ảnh. Tôi 
thắp sáng tư tưởng ấy làm ngọn 
đuốc soi đường. Mẹ tôi còn đó. 
Tôi có mặt ở đây. Tôi tự nhủ 
mình “phải có trách nhiệm”. 
Làm sao hiểu được tình thương 
của mẹ khi mẹ còn có mặt ở 
giữa cuộc đời này, khi mẹ còn 
ở bên ta, khi mẹ còn ngồi bên 
ta, cầm tay vuốt tóc mà nói “tội 
nghiệp con tôi, thương quá con 
tôi”.

Từng ngày từng ngày, tôi 
thắp sáng ý thức tự răn mình 
rằng, hãy mở mắt mà nhìn, hãy 
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lắng tai mà nghe, hãy tỉnh thức 
đón nhận, cảm thụ tình thương 
của mẹ, ngay khi mẹ còn có mặt 
bên mình; đừng bao giờ nông 
nổi vô tâm đợi đến khi “mẹ 
bỏ con đi đường xa vạn dặm” 
mình mới nghe ra tình thương 
của mẹ. Đừng để “trong khi 
con ngồi, mẹ bỏ con đi; trong 
khi con nằm, mẹ bỏ con đi”  rồi 
mới nghe ra nhịp đập trái tim 
dạt dào tình thương của mẹ, vị 
ngọt thơm tho muôn đời của 
dòng sữa mẹ. 

Mẹ tôi, đích thị là bà mẹ 
quê chơn chất. Bà mẹ quê như 
triệu triệu bà mẹ quê Việt Nam 
yêu dấu mà nhạc sĩ Phạm Duy 
đã từng hát ngợi “Mẹ quê, mẹ 
quê vất vả trăm chiều”. Mẹ tôi 
mù chữ, tận đến khi nhắm mắt 
xuôi tay từ giã cuộc đời, mẹ 
tôi cũng chưa hề biết đến khái 
niệm tượng hình “o tròn như 
quả trứng gà, ô thì đội mũ”… 
Như thế có nghĩa về mặt tri 
thức, khái niệm, nhận thức, mẹ 
tôi chưa hề vướng bận bất cứ 
một cơ sở, một nền tảng lý luận 
tư tưởng triết học cao siêu nào 
về tình yêu, tình thương. Mẹ tôi 
mù chữ thực đấy, nhưng tuyệt 
đối không “mù” tình thương. 

Mẹ có con nên mẹ thương con; 
con khát sữa, mẹ vạch vú cho 
con bú. Con khát nước thì mẹ 
ngậm nước trún vào miệng cho 
con uống. Năm ba tháng tuổi, 
con đói mẹ mem cơm cho con 
tập ăn. Mẹ làm tất cả những 
công việc ấy hệt như chim mẹ 
mớm mồi cho chim con vậy. 
Chim mẹ khi vừa nhặt được 
miếng mồi ngon liền nghĩ tới 
chim con; chim mẹ nuốt mồi 
vào giữa họng cổ bay về tới 
vòm cửa tổ là rùng mình rướn 
gân rướn cổ trún ngược mồi trở 
ra, mớm vào miệng con, nuôi 
con. Chim mẹ quên mất mình 
cũng đang đói, mình cũng cần 
ăn. Mẹ cam chịu đói lòng cho 
con no bụng. Mẹ cam chịu khắt 
cổ khắt họng mà sẵn sàng dành 
cho con ngụm nước cam lồ mát 
ngọt.

Tình mẹ thương con là vậy. 
Khi mẹ thương con là lúc mẹ 
quên thân mẹ. Khi mẹ thương 
con, mẹ không thấy còn bản 
thân mình nữa. Mẹ đã cùng 
con làm một. Mẹ đã cùng con 
làm một với cuộc đời rộng lớn 
ngoài kia. Tuyệt đối không hai. 
Mẹ là con và con là mẹ. Tình 
thương đã khiến cho mẹ và con 



88 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ VĂN HÓA

cùng lúc hoàn toàn vô ngã. 
Tôi thường nghe người ta 

nói: Cha mẹ thương con sẵn 
sàng hi sinh cho con tất cả. Thú 
thực, tôi không thấy mặn mà 
với khái niệm hi sinh ấy. Thấy 
con sắp chết đuối, dù không biết 
bơi, mẹ cũng cứ lao xuống vực 
sâu sóng dữ mong cứu được con 
mình. Mẹ không có khái niệm 
hi sinh khi thể hiện tình thương 
con mình. Lỡ bước đi xa về, 
thấy nhà đang cháy, mẹ tức tốc 
lao vào lửa tìm con. Mẹ có con 
“thì” tự nhiên thương con. Và 
cha cũng vậy; cha mẹ có con 
“thì” thương con. Tình thương 
của mẹ, của cha không cần bất 
cứ một cơ sở lý luận nào hết. 
Đức Phật dạy rằng dòng sữa mẹ 
con được nút bú từ vô lượng 
kiếp luân hồi đến nay nhiều hơn 
cả nước bốn đại dương mênh 
mông. Đọc câu kinh ấy, tôi cảm 
nhận ân tình bao la sâu dày từ 
vô lượng kiếp đến nay mẹ đã 
cho mình. Nhưng khi đọc câu 
kinh ấy, tôi có thiên hướng suy 
tư ân nghĩa hiếu đạo cần báo 
đáp nhiều hơn tính vô ngã nơi 
tình thương của mẹ. Rồi đến 
khi được đọc những dòng tôi 
sẽ chép lại sau đây, thú thực tôi 

mới cảm nhận tất cả tính vô ngã 
nơi tình thương của mẹ. Dưới 
cái nhìn tràn đầy tuệ giác, bác 
sĩ y khoa, nhà văn, nhà thơ, 
thầy thuốc Đỗ Hồng Ngọc từng 
viết những dòng tuyệt bút:

“Sữa mẹ là những tế bào 
thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ 
xanh xao đi để con được hồng 
hào. Mẹ lùn thấp để con được 
vọt cao lên. Mẹ loãng xương để 
con được cứng cáp. Mẹ nhăn 
nheo để con đầy đặn. Mẹ xấu 
xí từng ngày để con càng ngày 
càng rạng rỡ xinh tươi.” 

Đồng cảm với tư tưởng trên 
của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tôi 
muốn nói thêm, khi thương 
con thì mẹ quên tất cả, quên 
đói khát, quên nhan sắc thanh 
xuân, quên mệt mỏi rã rời, quên 
khổ đau khắc khoải… Ở giữa 
cuộc đời duy nhất, mẹ chỉ thấy 
có con để dắt dìu đỡ nâng bảo 
bọc. Duy nhất mẹ chỉ thấy con 
để mỉm cười vồn vã (khi con 
khôn khéo, thành đạt, nên vai 
nên vế). Duy nhất mẹ chỉ thấy 
con để khổ đau đứt ruột (khi 
con trắc trở hoạn nạn, khi con 
ốm đau quằn quại). Khi mẹ 
làm công việc người đời quen 
gọi “nuôi con” chính là lúc mẹ 
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không còn thấy mẹ. Mẹ hoàn 
toàn không để ý gì đến bản thân 
mẹ nữa. Mẹ hồn nhiên vắt cạn 
máu huyết, sinh lực, mồ hôi, 
nước mắt cho con mà không 
hề có mảy may ý niệm đòi con 
đền trả. Mẹ không bao giờ băn 
khoăn tự hỏi vì sao vai mình 
oằn xuống, lưng mình còng đi. 
Mẹ không hề lo âu thắc mắc vì 
sao bây giờ trông ra nắng lóa 
ngoài kia mắt mình nheo lại. 
Với toàn thể nhân loại, biểu 
hiện tình thương của mẹ ai cũng 
dễ dàng nhận thấy, nó xuất phát 
từ những nhịp đập trái tim. 

Nhưng chính bản thân mẹ, 
khi thấy con té ngã là lập tức 

chạy tới ôm siết con vào lòng… 
Ngay cả những lúc ấy dù trái 
tim đang thình thịch, thình 
thịch rối bời nhịp đập mà mẹ 
nào có nghe ra. Mẹ quên mất 
trái tim nơi lồng ngực của mẹ 
đang đau. Điều ấy cho chúng 
ta thấy rõ ràng bản chất thuần 
nhiên tình thương của mẹ tuyệt 
đối vô ngã. 

Khi trái tim của mẹ rộng mở 
tình thương dành cho con mình 
thì cùng lúc cửa lòng mẹ bao 
la rộng mở quan tâm đến người 
khác. Nhà thơ Xuân Diệu từng 
viết: “Nhà tôi ba ngõ bốn bề 
trời”. Từ ý thơ, tứ thơ hào sảng 
ấy tôi liên tưởng đến trái tim 
người mẹ cũng vậy. Trái tim 
mẹ luôn luôn rộng mở ba ngõ 
bốn bề trời. Thấy ai đau khổ mẹ 
cũng thương. Gặp trẻ mồ côi 
không nơi nương tựa mẹ rộng 
mở bàn tay ẵm bồng ru hời, ru 
hỡi…

Người nhà quê Việt Nam 
mình có nếp sinh hoạt cá biệt 
rất dễ thương là cho trẻ “bú 
mày”. Bà mẹ trẻ nhà hàng xóm, 
cơ cực làm thuê, vừa tảng sáng 
tinh sương đã ra đồng ruộng 
cấy, hoặc nửa khuya khi con 
thơ còn ngủ êm đềm, mẹ đã 
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cất gánh rau, đội mớ cải lên 
chợ Huyện… Trẻ ở nhà khát 
sữa, hoặc bà nội bà ngoại, hoặc 
chị nó anh nó… bế cháu bế em 
qua nhờ bà mẹ trẻ Xóm Chùa, 
xuống nhờ bà mẹ trẻ Xóm Giữa 
cho cháu “bú mày”. Và bà mẹ 
trẻ nào cũng vui vẻ, hoan hỉ, 
sẵn sàng cho trẻ bú mày. Khi 
thấy con người ta bụ bẫm, ngậm 
lấy núm vú mình mà nút mà bú 
thật khỏe mạnh, các bà mẹ trẻ 
còn khen tấm tắc: nó khỏe hơn 
con mình. Nó dễ… ghét thật… 
Bà mẹ trẻ ấy hoàn toàn không 
tiếc chi bầu sữa đã cho con họ 
bú nhờ. Bà mẹ trẻ hoàn toàn 
không có khái niệm bầu sữa nơi 
vú mình là chỉ để riêng cho con 
mình. 

Ngay thời đại văn minh tiến 
bộ bây giờ… Có dịp vào thăm 
khoa sản các bệnh viện hiện 
đại, tôi vẫn thấy còn rất nhiều 
các em bé được các bà mẹ bồng 
con cho “bú mày”. Khi mẹ các 
bé chưa đủ sức ngồi dậy sau 
khi sinh. Và tôi cũng đã thấy 
rất rõ các bà mẹ trẻ sinh trước 
vài hôm tươi tắn mỉm cười cho 
trẻ “bú mày”. Có lẽ xã hội Tây 
phương hiện đại khó có hình 
ảnh ấy. 

Từ những hình ảnh được tận 
mắt chứng kiến, tôi có thể nói 
lên ý tưởng xác quyết: Khi mẹ 
thương yêu bồng ẵm con mình 
thì cũng là lúc mẹ hiểu ra tình 
thương bà mẹ đang bồng ẵm 
con họ. Vì mẹ biết yêu thương 
con mình nên mẹ rất dễ dàng 
yêu trẻ con người khác. Và tôi 
cũng nghiệm ra một điều mầu 
nhiệm: nơi trái tim dạt dào tình 
thương của mẹ tôi, mẹ anh, mẹ 
chị, đều có một phần, có một 
số phần trăm, phần ngàn nào 
đó trái tim từ bi bao la vô tận 
của Bồ-tát Quán Thế Âm ngàn 
tay ngàn mắt. Nghĩa là trái tim 
người mẹ khi thực tập nuôi con 
đã từng bước từng bước xóa 
nhòa ranh giới trái tim vị kỷ 
để hướng đến tình thương, tình 
yêu vô ngã.■

1. Nhất Hạnh-Bông Hồng Cài Áo 
- Lá Bối - Sài Gòn 03.7.1974

2. Đông Hồ - Lộc Đình: Làm Con 
Nên Nhớ - Lá Bối - Sài Gòn 
26.05.1970

3. Trịnh Công Sơn: Đường Xa Vạn 
Dặm

4. BS Đỗ Hồng Ngọc: Mẹ Cứ Kỳ 
Vọng Vào Con Đi - Văn Hóa Phật 
giáo số 19-15.8.2005
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Hỏi 
Kính thưa quý Thầy Cô, trong môn Lịch sử Phật giáo, đức 

Phật có dạy có bốn điều không được coi thường, trong đó có 
một điều là “không nên coi thường vị tu sĩ nhỏ tuổi”. Chúng 
con không biết phải hiểu như thế nào và nên đọc thêm Phẩm 
Kinh nào để hiểu được rõ ràng? Kính mong quí Thầy Cô chỉ 
bày giúp.

(Tăng ni sinh lớp sơ cấp Phật học Q.3)

Đáp 
Chư huynh đệ thân mến!
“Không nên xem thường vị tu sĩ 

nhỏ tuổi” là một trong “Tứ bất khả 
khinh” (bốn điều không nên khinh 
thường) mà đức Phật đã dạy cho 
vua Ba-tư-nặc trong lần đầu tiên 
khi Vua yết kiến đức Phật. Bốn 
điều không nên xem thường ấy là: 
Một vị Vương tử bé, một con rắn 
con, một đốm lửa nhỏ, và một vị 
tu sĩ nhỏ tuổi. Vị Vương tử tuy còn 
bé nhưng cũng có Vương tính của 
một vị vua. Một con rắn độc tuy 
nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng nó có 
thể cắn chết người trong chốc lát. 
Một đốm lửa nhỏ có thể làm thiêu 
rụi cả một khu rừng hay một thành 
phố lớn. Còn một vị tu sĩ nhỏ tuổi 
thì sao?

Một vị tu sĩ trẻ, tuy tuổi còn nhỏ 
nhưng hạt giống Phật đã được nảy 
mầm, vị ấy sẽ là một vị Phật trong 
tương lai. Và không bao lâu nữa 
trong đời hiện tại, vị tu sĩ trẻ đó 
sẽ là tấm gương sáng về đức hạnh, 

là người mô phạm, là vị thầy có 
trí đức vẹn toàn đáng để cho mọi 
người nương theo tu học. Chính vì 
thế mà chúng ta không được phép 
khinh thường.

Hơn nữa, vị tu sĩ trẻ, tuổi tuy 
còn nhỏ mà đã có chí lớn, sớm có 
chí nguyện xuất trần, đã dứt bỏ 
những thú vui thường tình, học 
hạnh sống đời đạm bạc, gác lại 
tình thân, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo nâu sòng, nghiêm trì giới luật, 
thức khuya dậy sớm để công phu, 
thiền tọa, trau dồi trí đức. Nếu so 
sánh những vị đó với những đứa 
trẻ cùng trang lứa thì quả là đáng 
để cho chúng ta thương kính. 

Vả lại, biết đâu ẩn tàng bên 
trong hình tướng vị tu sĩ nhỏ tuổi 
ấy lại là một tâm hồn trong sáng, 
thánh thiện, một trái tim bao dung, 
độ lượng, một trí tuệ sáng suốt, 
thậm chí có thể đạt được thánh quả 
trong tương lai, có khả năng giáo 
hóa mọi người trở về với chánh 
đạo, trở về nếp sống Chân-Thiện-
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Mỹ. Như thế thì làm sao chúng ta 
có thể xem thường được.

Trong Luận Đại Trí Độ, quyển 
22 thuật lại chuyện thời đức Thế 
Tôn còn tại thế, có một vị trưởng 
giả rất tín mộ chư Tăng, vị này thỉnh 
chư Tăng đến nhà thọ trai, nhưng 
chỉ thỉnh các vị lớn tuổi, còn các 
vị Sa-di nhỏ tuổi thì không thỉnh. 
Trong chúng Sa-di nhỏ tuổi ấy có 
những vị đã đắc quả A-la-hán, vì 
muốn chuyển đổi tâm niệm của vị 
đàn việt, muốn xóa bỏ định kiến 
xem thường người nhỏ tuổi của vị 
ấy nên đã biến hóa ra hình tướng 
của một vị lớn tuổi, da nhăn, lưng 
còm, chống gậy đi vào. Vị đàn-
việt thấy thế liền hoan hỷ rước vào 
ngồi, ngồi xong trong chốc lát thì 
vị ấy trở lại hình tướng niên thiếu, 
vị đàn-việt sợ hãi, vị Sa-di trấn an 
người đàn việt và nói kệ rằng:

…“Lớn nhỏ do nơi trí, 
Không ở nơi già trẻ,
Có trí, siêng tinh tấn,
Tuy trẻ mà là già,
Biếng nhác, không trí tuệ,
Tuy già mà là trẻ”.
Từ đó vị trưởng giả ấy không 

dám xem thường các vị Sa-di nữa. 
Qua đây cho chúng ta thấy rằng, 
vấn đề chứng ngộ không do ở tuổi 
tác, không hạn định thời gian, điều 
quan trọng là ở nội tâm nơi mỗi 
người, năng lực của mỗi người. 
Đừng dựa vào tuổi tác, hình tướng 
bên ngoài mà đánh giá khả năng 

của một người. Khi đánh giá một 
con người thì phải có một cái nhìn 
tổng thể, toàn diện.

Người xưa đã từng nói “tre già 
măng mọc”. Chúng ta thử tưởng 
tượng xem, nếu không có thế hệ 
tu sĩ trẻ thì Tăng đoàn sẽ ra sao, 
tương lai của đạo pháp sẽ đi về 
đâu? Những vị tu sĩ trẻ, hiện tại có 
thể họ chưa đủ năng lực, nhưng họ 
là những mầm non của đạo pháp, 
là rường cột của đạo pháp trong 
tương lai, là người tiếp nối sứ 
mạng truyền thừa chánh pháp của 
chư Phật, chư Tổ. Nếu không có họ 
thì đạo pháp không thể tồn tại lâu 
dài ở thế gian. Chính vì thế, những 
người biết thao thức cho tiền đồ 
của đạo pháp, biết quý trọng đạo 
đức, nhân cách con người, biết 
lo cho xã hội ngày mai thì không 
những không xem thường các vị tu 
sĩ trẻ, mà còn luôn quan tâm đến 
họ, thương yêu và che chở cho họ, 
dành cho họ những điều kiện tốt 
để họ có nhiều thuận duyên trên 
con đường tu học; đặc biệt là chú 
trọng đến việc giáo dục, đào tạo 
để họ trở thành những “mầm non” 
đầy sức sống, trở thành những con 
người tài đức vẹn toàn, có đủ năng 
lực nhận lãnh sứ mạng lớn lao mà 
thầy tổ trao truyền, và làm cho đạo 
Phật ngày thêm huy hoàng, xã hội 
ngày thêm tươi đẹp. 

Từ vấn đề này, đứng trên 
phương diện xã hội, chúng ta có 
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thể ngầm hiểu thâm ý của đức 
Phật rằng, không chỉ đối với 
những vị tu sĩ trẻ mà đối với tất 
cả những người trẻ tuổi, những 
mầm non của xã hội, chúng ta đều 
không được xem thường họ. Ngày 
nay mọi người đều ý thức được 
rằng, “trẻ em hôm nay, thế giới 
ngày mai”. Thực ra thì điều này 
không có gì mới lạ, cách đây hơn 
25 thế kỷ, đức Phật cũng đã nêu ra 
điều đó và cũng đã từng khuyên 
bảo những vị quân vương, những 
nhà lãnh đạo xã hội không nên 
xem thường thế hệ trẻ, phải biết 
chăm lo cho họ, quan tâm và giúp 
đỡ họ. Và chư vị tổ sư cũng đã ý 
thức rất rõ về điều đó, quý Ngài 
không chỉ xem đấy là trách nhiệm 
hay là bổn phận phải làm, mà còn 
xem đấy là một việc làm vô cùng 
thiêng liêng, cao quý, một việc 
làm thấm đượm tình người, chứa 
chan tình đạo, một việc làm hết 
sức tự nhiên, hợp với lẽ đạo, tình 
đời, không hề gượng ép, không vì 
bất cứ một điều kiện nào cả, vì thế 
mới có câu: “Tiếp dẫn hậu lai báo 
Phật ân đức”. 

Trong cuộc sống, không có ai 
vừa sanh ra đời đã là người trưởng 
thành, là người có đầy đủ năng 
lực. Ai cũng phải trải qua thời ấu 
thơ, phải phát triển dần dần, tiến 
bộ dần dần. Cũng như một cây ăn 
trái, muốn có trái để ăn thì chúng 
ta phải trồng nó từ lúc nó còn nhỏ, 

rồi phải chăm bón cho nó. Nếu vì 
nó chưa ra hoa, kết trái mà không 
chăm bón nữa, hoặc là phá hủy nó 
thì làm sao có được trái cây. Con 
người cũng vậy thôi, tất cả đều 
tuân theo quy luật tiến hóa của 
vạn hữu. 

Thế hệ trẻ là một phần không 
thể thiếu trong xã hội. Cũng vậy, 
tu sĩ trẻ là một lực lượng vô cùng 
quan trọng trong đoàn thểTăng-
già. Vì thế, không nên xem thường 
họ, mà các bậc Thầy tổ còn phải 
luôn luôn ý thức được điều này để 
quan tâm hơn nữa đến việc chăm 
sóc và đào tạo thế hệ trẻ. Phật 
pháp được hưng thịnh hay không 
là hoàn toàn tùy thuộc vào việc 
quan tâm, chăm sóc và đào tạo thế 
hệ tu sĩ trẻ hôm nay và sau này. 
Đấy là những điều người viết 

muốn chia sẻ với chư huynh đệ. 
Chư huynh đệ muốn tham khảo 
thêm thì có thể tìm đọc các kinh 
sách sau:

1. Kinh Tam Bồ Đề - Tạp A 
Hàm quyển 46, kinh số 1226.

2. Kinh Tam Di Dề, do HT. 
Nhất Hạnh giảng giải.

3. Luận Đại Trí Độ, Q.22, tập 
2, HT. Thích Thiện Siêu dịch

4. Truyện Vị Hòa thượng nhỏ, 
Đỗ Thiền Đăng.■ 

Thích Quảng Trí



94 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TIN TỨC

Thủ đô Budapest, Hungary: 
Cuộc triển lãm nghệ thuật của 
nghệ sĩ Phật tử SI-LA-GI, người 
Hungary do Trung tâm Giáo dục 
Quốc Tế tổ chức từ ngày 15/11 
đến ngày 6/12/2006 tại Bảo tàng 
Nghệ thuật Đại học Radford 
(RU), đường East Main,Radford. 
Cuộc triển lãm trưng bày sinh 
động nhiều tác phẩm văn hóa 
Phật giáo với nhiều thể loại khác 
nhau về tranh sơn dầu, ảnh chụp 
và phim.

Tiến sĩ Preston Thayer, giám 
đốc viện bảo tàng là người chịu 
trách nhiệm về tất cả các vật liệu 
đưa vào bảo tàng. Ông nói: “Tôi 
bắt đầu làm quen với tác phẩm 
của ông ấy khi tham dự buổi triển 
lãm nghệ thuật quốc tế ở Venice 
(Ý) vào năm ngoái và chúng tôi 
đã mời [SI-LA-GI] cùng tham gia 
triển lãm”. 

TS. Thayer phát biểu: “Tác 
phẩm của ông ấy tạo nên sự pha 
trộn giữa nghệ thuật Tây phương 
và triết học Đông phương”. “Nghệ 
thuật phương Tây luôn luôn chứa 
đựng một nội dung (hay kể về 
một câu chuyện nào đó), trong 
khi triết học Phật giáo dạy rằng 
sự thành tựu về tâm linh chỉ đạt 
được nhờ tính chất vô ngã”. 

Bất cứ loại hình nghệ thuật 
nào, dù là hội họa hay điêu khắc, 
đều có thể là một liệu pháp chữa 
bệnh hay giảm stress. Hoạ sĩ SI-
LA-GI nói: “Theo quan điểm 
Phật giáo về thiền học, sự sáng 
tạo nghệ thuật không mang ý 
nghĩa gì. Mặt khác, đối với tôi, 
nghệ thuật là một loại thiền”.

Trong buổi triển lãm có hai 
đoạn phim. Trong đó, một phim 
có tựa đề là “Bầu trời trống 
không” (Empty Sky) mô tả cảnh 

Người nghệ sĩ đến với đạo Phật qua con đường nghệ thuật
Họa sĩ Hungary SI-LA-GI người hướng đến nền văn hóa Phật giáo.
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ba người đàn ông đứng trong một 
cái hố. Bộ phim bắt đầu với cảnh 
một người đàn ông, sau đó người 
này được kết hợp với hai người 
đàn ông ở những thời điểm khác 
trong suốt bộ phim. Người họa 
sĩ đã yêu cầu các bộ phim được 
chiếu từ trần nhà lên một màn 
ảnh hình chữ nhật được đặt trên 

mặt đất và bắt buộc khán giả phải 
nhìn xuống khi xem phim.

TS. Thayer nói: “Ông ấy 
không muốn bộ phim này được 
chiếu thẳng lên tường như những 
bộ phim khác. Ông ấy đòi hỏi nó 
phải được trình chiếu một cách 
đặt biệt trên sàn nhà”.

Trong lúc những người đàn 
ông làm những hành động tương 
tự được lặp đi lặp lại trong suốt 
bộ phim, họ đứng trong hố, giơ 
tay lên trời và dường như đang la 
hét, nhưng không có âm thanh; 
bộ phim “Bầu trời trống rỗng” là 
một phim câm.

Theo TS. Thayer: “Dường 

như họ đang than vãn và xỉ vả 
về những nỗi bất hạnh của họ”. 
“Nếu bạn không nhận được một 
âm thanh hồi đáp nào, bạn có thể 
nghĩ rằng đó là một bầu trời trống 
rỗng”.

Bên cạnh tác phẩm về phim 
ảnh, SI-LA-GI còn bị cuốn hút 
vào thuật nhiếp ảnh.  

Một bức ảnh có tựa đề là 
“Tháp im lặng, Vườn treo”, mô 
tả một nghi thức tôn giáo thờ lửa 
đầy cảm xúc được thực hiện ở Ấn 
Độ. Nghi thức này dựa vào linh 
hồn của con người sau khi chết, 
chứ không phải là thể xác thật sự. 
Theo tín ngưỡng thờ lửa, người 
ta tin rằng vào ngày thứ tư sau 

khi chết, linh hồn sẽ tách lìa khỏi 
xác. Khi ấy cơ thể được xem như 
là một cái vỏ trống rỗng và được 
để vào một dokhma, hay Tháp 
yên lặng. Bức ảnh cho thấy một 
khoảng đất rộng rãi, hình tròn và 
để ngỏ ở bên trên, nơi bộ xương 
nằm yên.
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SI-LA-GI đã nói: “Nhiệm vụ 
của một tác phẩm nghệ thuật là 
phải phát ra nguồn năng lượng tích 
cực; xô ngã những bức tường; và 
trong những trường hợp đặc biệt 
thì tạo ra những nền tảng tâm linh 
vững chắc nơi người khác”.

“Tâm Kinh” là một bức ảnh 
có kích cỡ 49 x 63 inch, treo bên 
phải bức tường của phòng triển 
lãm và là tác phẩm cuối cùng của 
ông được trưng bày ở phòng triển 
lãm này. Tâm Kinh, một bài Kinh 
Phật chính yếu, tuyên thuyết rằng 
không có gì nằm ngoài ngũ uẩn, 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức.

Sự trưng bày mỗi tác phẩm 
nghệ thuật mang đậm tích cách cá 
nhân. Sự mô tả của mỗi tác phẩm 
nghệ thuật được viết trên những 
gì thể hiện như một tấm bảng đen 
lớn. Một người đàn ông khỏa thân 
đứng ở khoảng giữa cuối của bức 
tranh, bản Kinh không ẩn dấu sau 
ông ấy, mà thay vào đó tiếp tục 
chèn lên thân người của ông ấy.

TS. Thayer cho rằng: “Hầu 
như ông ấy hoàn toàn vướng víu 
trong triết lý đến nỗi mà ông trở 
thành một phần của nó”.

Triển lãm cũng trưng bày 
nhiều tác phẩm khác nhau được 
thực hiện trên giấy. Bức tranh 
“Marcel + Joseph 1” được thực 
hiện bằng ánh sáng, thuốc màu, 

bút chì màu, axit acrylic và bình 
phun. Có những từ ngữ Phật học 
về Trí tuệ, Nhị kiến và Hỷ xả 
được viết trên giấy sơn dầu.

TS. Thayer nói: “Chúng tôi 
muốn tạo ra một sự hòa lẫn về 
nghệ thuật. Nói chung, chúng tôi 
đã có một sự hồi đáp mạnh mẽ”. 

Nhìn chung, cuộc triển lãm 
bao gồm ba tác phẩm trên giấy, 
hai cuộn phim và sáu bức ảnh. 
SI-LA-GI thuyết phục con người 
nhận thức và đánh giá tốt hơn về 
nghệ thuật chỉ đơn giản bằng cách 
đến xem cuộc triển lãm để cảm 
nhận một điều gì đó mới mẻ. 

Ông đã phát biểu rằng: “Danh 
sách các cuộc triển lãm không 
giúp gì trong việc hiểu biết hay 
đánh giá về nghệ thuật. Người ta 
cần phải tìm thấy mối tương quan 
trong sự nhận thức của chính 
họ”.

Khải Tuệ
(Theo Channel Buddhist)






