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Lá Thư Điều Ngự
Thích Viên Lý

Thưa bạn đọc!

Chúng ta vừa bước qua một năm 2022 đầy biến động và 
khủng hoảng để chuẩn bị chào đón một năm mới với những hy 
vọng và mục tiêu mới. 

Mùa xuân vừa là sự khởi đầu với những niềm hân hoan và 
nhiều điều mong ước, đồng thời đó cũng vừa là biểu hiện của 
vô thường, báo động bánh xe thời gian đã quay trở về điểm xuất 
phát để tiếp tục cho chuyến hành trình luân chuyển tiếp theo.

“Phật pháp bất ly thế gian pháp”, dưới góc độ của người học 
Phật, Phật pháp vốn không ra ngoài các pháp thế gian, chúng ta 
hòa cùng niềm vui nơi nhân thế nhưng phải thấy rõ những ảo ảnh 
vô thường, khổ đau tiềm tàng trong đó mà “huýnh thoát trần thế, 
ký kỳ xuất ly” (thoắt hẳn thế trần, mong cầu giải thoát).

Đạo Phật hướng dẫn con người tri nhận thực trạng khổ đau, 
bất như ý trong cuộc sống không phải do kiến giải tiêu cực, bi 
quan mà chính bằng tuệ giác siêu việt tối thượng với tiêu đích 
điều hướng con người tới một cuộc sống tỉnh thức, an lạc miên 
viễn; thiết lập một nhân sinh quan chủ động trên nền tảng tuệ 
quán, rằng mỗi người là mỗi hòn đảo nương tựa của tự thân, là 
ngọn hải đăng soi sáng của chính mình thay vì là chiếc thuyền bé 
nhỏ thả mình thiên di theo dòng xoáy hư vinh của thời thế.

Với mong muốn có được một mùa xuân ý nghĩa, một năm 
mới an khang thịnh vượng, thế giới hòa bình, muôn sinh hỷ lạc, 
hy vọng mỗi cá nhân tinh cần hơn nữa trên con đường tu tập, kiện 
toàn nhân cách, hoàn thiện bản thân, chu toàn trách nhiệm, vì 
đạo pháp cũng như xã hội nhân sinh mà dấn thân phục vụ, vượt 
lên mọi giới hạn không gian, thời gian để tìm thấy cho mình một 
mùa xuân miên trường đích thực.

Chúc nguyện cho bạn thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng 
trưởng, nơi vô thường tạm bợ của trần thế mà huy phát bản thể 
chân thường của tự tâm.

Xuân Quý Mão 2023.

Tỳ kheo Thích Viên Lý
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 005//HĐGP/TĐ/CT

TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni
Kính thưa quý Thiện nam Tín nữ Phật tử,
Năm Nhâm Dần, một năm có nhiều khó khăn, khủng hoảng vì chiến tranh, bệnh dịch, tranh chấp ý hệ, 

thiếu tự do, dân chủ, nhân quyền v.v.  đã kết thúc nhưng những hệ lụy khổ đau của năm cũ thì vẫn đang 
còn đó, do vậy bước vào năm mới Quý Mão, xin mỗi chúng ta hãy tinh tấn hành trì Phật pháp để nhờ vào 
sự hành trì Phật pháp này mà mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều là Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ 
và Chánh Nghiệp, nhờ thế chúng ta sẽ chuyển hóa những phiền não, khổ đau cho thế giới nhân loại và bảo 
vệ hữu hiệu môi trường sống của tất cả muôn loài chúng sanh.

Trong năm Nhâm Dần, dù đã phải đối diện với nhiều chướng duyên, nghịch cảnh, nhưng trên căn bản 
của đại bi tâm, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại  đã nỗ lực thực hiện những gì cần thực hiện trong khả 
năng có thể, đó là những thành quả rất đáng khích lệ, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ tự mãn, chủ quan, 
mà cần phải không ngừng quyết tâm chu toàn mọi trọng trách, nhất là sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, một 
sứ mệnh vô cùng thiêng liêng cao cả. 

Năm mới, mỗi một thành viên của Tăng Đoàn phải đi đầu trong mọi Phật sự để không chỉ nêu cao tấm 
gương “Lợi sanh vi sự nghiệp” mà còn mang lại sự phúc lợi đích thực lâu dài cho tha nhân đúng với tinh 
thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.

Năm mới là dịp để đổi mới, đổi mới chính mình và đổi mới hoàn cảnh ngoại tại; nhưng muốn đổi mới 
thì trước hết phải quán chiếu để thấy rõ những gì được cho là đã cũ, biết một cách chân xác việc gì đúng 
việc gì sai, đâu là ưu, đâu là khuyết, Phật sự nào đã hoàn thành, Phật sự nào chưa hoàn tất; để từ đó trên 
nền tảng của giáo pháp Lục Hòa, cùng nhau đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi, và hợp lực dấn thân để 
chu toàn mọi trọng nhiệm.

Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, tôi nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, chư Tôn đức Giáo phẩm 
Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân tâm an lạc, thế giới hòa bình, đất nước và 
dân tộc Việt Nam sớm được tự do, nhân quyền và dân chủ.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật.
Phật lịch 2566 – Hoa Kỳ ngày 21 tháng 01 năm 2023 

(nhằm ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Dần)
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

(đã ấn ký)
Sa Môn Thích Chánh Lạc
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THƯ CHÚC XUÂN 
NĂM QUÝ MÃO 2023

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long - Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2566  Số: 01/HĐĐH/TB/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng chư 

Thiện Tín, Phật tử các giới, trong và ngoài nước.

Đầu xuân năm Quý Mão, 2023, Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gửi lời cầu chúc đến Chư tôn đức 
và Quý liệt vị, năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, tiếp tục con đường xiển dương 
chánh pháp, cứu độ chúng sanh, hầu mang lại cho nhân loại hòa bình và an lạc.

Năm 2022 khép lại khi nhiều biến động trên thế giới vẫn tiếp diễn theo chiều hướng nguy hiểm, 
cực đoan có thể đẩy nhân loại vào thảm họa chiến tranh nguyên tử.

Cuộc chiến tranh tại Ukraine đã thay đổi diện mạo thế giới, khi một siêu cường tự cho mình cái 
quyền khởi động chiến tranh và sáp nhập lãnh thổ của quốc gia khác.

Điều này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm cho các nước nhỏ, đặc biệt là Việt Nam khi luật pháp 
quốc tế đã bi vô hiệu hóa, khi vũ lực trở thành tiếng nói quyết định trong quan hệ giữa các nước.

Cuộc chiến này đã kéo dài làm hàng trăm ngàn người bị chết, hàng trăm ngàn người khác bị 
thương.

Cùng với sự tàn phá các làng mạc và thành phố là số phận bi thương của hàng chục triệu người 
mất nhà cửa, tài sản, gia đình và kế sinh nhai. 

Nhân loại đã thất bại khi không ngăn cản được chiến tranh.
Chiến tranh tại Ukraine là sự thất bại của luật pháp quốc tế, sự thất bại của trật tự thế giới, trách 

nhiệm này thuộc về các nhà lãnh đạo của các siêu cường, các định chế quốc tế lớn, và trách nhiệm 
cũng thuộc về các tôn giáo lớn đã không mang lại được hòa bình và an lạc cho nhân loại.
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Cuộc chiến đó cũng mang lại bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu khi giá nhiên liệu, lương thực và 
phân bón cao bất thường, kéo theo các mặt hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ cũng tăng theo làm cuộc 
sống hàng trăm triệu người khác khốn đốn.

Điều này đặt ra sự chất vấn cho lương tri nhân loại, nhất là những nhà lãnh đạo tôn giáo.

Phật giáo chủ trương vô ngã vị tha cho nên không tranh chấp, thực hành vô úy thí cho nên có 
thể mang lại sự an lạc cho nhân loại, nhưng rất tiếc thế giới phương tây vẫn còn xa lạ với giá trị 
Phật giáo, phải chăng đây là nguyên nhân của chiến tranh?

Điều này đặt ra trách nhiệm của Tăng-Ni, Phật tử trên toàn thế giới trong sứ vụ hoằng truyền 
chánh Pháp của Phật hầu mang lại hòa bình an lạc cho nhân loại.

Tại Việt nam, năm 2022 đánh dấu một năm nhiều bất ổn khi ảnh hưởng của đại dịch covid vẫn 
còn nặng nề lên xã hội.

Kinh tế suy trầm, thị trường nhân dụng khó khăn khi hàng loạt công ty, xí nghiệp, hãng xưởng 
đóng cửa, dẫn đến việc hàng trăm ngàn công nhân bị mất việc, nhất là những tháng cuối năm âm 
lịch.

Đặc biệt nghiêm trọng là khủng hoảng do các Tập đoàn đầu tư gây ra đã làm cho hàng ngàn 
gia đình mất tài sản tiết kiệm cả đời.

Những tác động xấu từ nền kinh tế quốc gia đã phủ bóng đen lên xã hội và đời sống người dân, 
khiến cho mùa xuân năm nay thêm phần bi đát.

Đối mặt với sự bất ổn và nguy hiểm từ một thế giới vô chính phủ.

Đối mặt với một tương lai đất nước đầy bất trắc vì tứ cố vô thân trên trường quốc tế.

Đối mặt với một thực trạng quốc gia yếu kém cả về kinh tế lẫn quốc phòng, nhưng Nhà cầm 
quyền vẫn không thức tỉnh để cùng toàn dân tìm giải pháp hầu bảo vệ quốc gia, thăng tiến xã hội, 
chấn hưng đất nước, đặt nền móng lâu dài cho xã tắc khi tiếp tục đàn áp tôn giáo, bắt giam hàng 
trăm nhà bất đồng chính kiến, nhân sĩ yêu nước.

Riêng các thành viên Tăng Đoàn Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục bị đàn 
áp, chùa chiền bị dẹp phá ở nhiều nơi, Nhà cầm quyền thường lấy lý do không có Hộ khẩu để gây 
khó khăn trong cuộc sống thường nhật của chư Tăng. Nhưng việc nhập Hộ khẩu trong tôn giáo rất 
khó, mặc dù Việt Nam đã ký kết tôn trọng Nhân quyền theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, trong 
đó có các quyền Tự do Cư trú, tự do Tín ngưỡng Tôn giáo...

Về kinh tế xã hội: Nhà cầm quyền vẫn bất lực trước các thế lực lợi ích nhóm thao túng quốc 
gia, tạo nên sự bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng khi tài sản của giới siêu giàu chiếm 90% nguồn 
lực đất nước.

Về chính trị: chế độ độc tài độc đảng đã đóng cửa mọi con đường đối thoại, gạt ra ngoài mọi 
ý kiến đóng góp để dân chủ hóa đất nước, đưa đất nước hội nhập thế giới văn minh, làm cho Việt 
Nam bị cô lập trong một môi trường thế giới thiên la địa võng của những tranh chấp địa chiến lược.

Về xã hội: Đạo đức xã hội suy đồi, người trẻ mất phương hướng lập thân lập nghiệp, trở thành 
những con người vô cảm, chỉ biết có mình, sống vị kỷ và thực dụng.
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Giá trị truyền thống dân tộc bị lãng quên, tinh thần Phật giáo bị xuyên tạc biến thành mê tín dị 
đoan trong chùa chiền, thiền viện.

Đứng trước hiện tình đất nước, xã hội, nay Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống 
Nhất xin đóng góp với nhà cầm quyền giải pháp cho tình hình Việt Nam:

 • Hòa giải với người dân, tôn trọng người dân đúng với quyền lực và phẩm giá của người chủ 
đất nước.

 • Đối thoại trên tinh thần trọng thị với nhân sĩ trí thức yêu nước hầu cùng nhau tìm đối sách để 
Việt nam có thể trường tồn trong một thế giới vô chính phủ, cá lớn nuốt cá bé.

 • Thỉnh vấn với các bậc tu hành, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm khôi phục đạo đức xã hội và 
nguyên khí quốc gia.
Nếu Nhà cầm quyền thực tâm thực hiện những yêu cầu này của Tăng Đoàn thì giải pháp cho 

Việt Nam sẽ hiển lộ.
Xuân đến, đất trời đổi mới, rất mong lòng người cũng đổi mới để tìm đến những giá trị nhân 

bản, lương thiện.
Rất mong Nhà cầm quyền Việt Nam nhìn nhận rằng giá trị và tinh thần Phật giáo đã góp phần 

trong việc vệ quốc và hưng quốc trong lịch sử cũng sẽ là giải pháp cho hiện tại và tương lai Việt 
nam.

Kính chúc Quí vị lãnh đạo Thế giới và Việt Na m vạn sự cát tường.
Kính chúc Chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật tử tinh tấn tu hành 
Cầu mong thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Nam Mô Đương Lai Hạ  Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh

TM Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

THÔNG BẠCH
XUÂN QUÝ MÃO - 2023

Số 044/VPTT/HĐĐH/TB/CT

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni
Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng, đồng bào Phật tử,
Vạn pháp luôn vận hành thịnh suy theo quy luật tự nhiên. Sự tuần hoàn của thời gian vô thường, 

trên phương diện nhân sinh quan, Phật giáo gọi là sanh, trụ, dị, diệt; trên phạm trù của vũ trụ luận, 
Phật giáo gọi là thành, trụ, hoại, không. Trong vòng biến dịch liên lỉ ấy, năm Nhâm Dần - 2022 đã 
khép lại. Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt ba năm đã giảm dần mối đe dọa. Tuy nhiên, con người 
vẫn phải tiếp tục hứng chịu những bất ổn khác do chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái đạo 
đức, tranh chấp ý thức hệ, độc tài đảng trị v.v… Có vẻ dường như một số phần tử vẫn chưa thực sự 
thấu hiểu lời cảnh tỉnh nghiêm khắc sau những gì mà nhân loại đã và đang phải gánh chịu. 

Giữa bối cảnh phức tạp có nhiều chướng duyên nghịch cảnh, trước những tác động tiêu cực mang 
tính chủ quan lẫn khách quan, biến chướng duyên thành thuận duyên, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại đã chủ động vận dụng mọi năng lực dựa trên trí lực và bi lực để chu toàn những Phật sự 
quan yếu như tổ chức Đại lễ Phật Đản chung, An cư Kiết hạ, Hội nghị Thường niên, hoán chuyển, 
bổ sung và kiện toàn nhân sự, Đại lễ Vu Lan,  An cư Kiết đông, các khóa Xuất gia gheo duyên, 
khóa Tu học mùa đông, lễ Bố tát, mở Giới đàn truyền trao giới pháp, các buổi họp định kỳ và bất 
thường v.v…
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        Bước vào năm mới Quý Mão - 2023, tất cả chúng ta hãy tiếp tục biến những khó khăn 
thành dụng lực Bồ đề tâm để hướng đến những thành tựu mới tốt đẹp hơn, to lớn hơn, đồng bộ và 
toàn diện hơn. Trên nền tảng của Giới, Định, Tuệ, mỗi người cần tinh tấn không ngừng trong việc 
dụng công tu học, tăng trưởng lớn về lòng từ bi, phát huy đúng mức bản thể thanh tịnh và khai mở 
vượt tốc trí tuệ siêu việt nhằm kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng, một tịnh độ đích thực 
nơi trần thế. Trên căn bản của đại bi tâm, Tăng Đoàn của chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực thực hiện 
viên mãn lý tưởng Bồ Tát đạo nhằm xoa dịu và đoạn trừ mọi khổ đau của tất cả muôn loài.

  Trong thời đại ngày nay, thời đại của kỹ thuật số, con người khó có thể tránh khỏi sự tác hưởng 
bởi thế giới ảo. Do đó, hãy quay về an trú trong Viên giác tánh, đồng thời quyền khai phương tiện, 
lấy huyễn để vượt qua huyễn “dĩ huyễn độ huyễn” bằng cách ứng dụng những ưu điểm của kỹ 
thuật công nghệ vào sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. 

  Trước thềm Xuân mới Quý Mão, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, chúng tôi xin niệm ân của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Đạo hữu đã hòa 
hợp, đồng sự, tích cực củng cố, phát triển Tăng Đoàn, đồng thời dấn thân xiển dương đạo pháp, 
phục vụ dân tộc và thế giới nhân loại. Kính chúc chư liệt vị một mới thân tâm thường lạc, phước 
trí nhị nghiêm. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Phật lịch 2566 - năm Quý Mão - 2023

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Thích Tâm Châu

Vang Vọng Nguồn Thương

Từ vô thủy, dòng thời gian xuôi chảy,
Cuốn hút theo nhân quả luật vô thường.
Tâm từ bi, vang vọng đáy nguồn thương,
Căng buồm trí lướt trên đường hóa độ.

Nhìn nhân thế, bóng câu qua cửa sổ,
Bả lợi danh tài sắc mãi đua tranh.
Màn vô minh tham ái bủa vây thành,
Một niệm xả, hướng tâm về an lạc.

Lũ chim biển đứng nhìn nhau ngơ ngác,
Bắc băng dương, tuyết tan, nước ngập tràn.
Đất nóng lên, khí ô nhiễm ngút ngàn,
Ngưng tham vọng phát minh nhiều cơ-khí.

Nạn nhân mãn, nạn cơ hàn, cần chuẩn bị,
Tự chế mình và san xẻ với tha nhân.
Biết thương yêu, đùm bọc, nghĩa hợp quần,
Biết lẽ sống cùng chung sinh-lực sống.

Bao bao năm, chiến tranh gây bi-thống,
Trái đất này và cả Việt-Nam kia.
Có chiến tranh là có sự chia lìa,
Đem “vô ngã” xóa tan tâm “hiềm hận”.

Kiếp nhân sinh, ai ai cùng một bận,
Có sinh rồi, lại có tử như nhau.
Dù đạo-tình, thân-thích, trước hay sau,
Xin vĩnh biệt, cao thăng là tâm nguyện.

Là tu-sĩ, cuộc đời coi như huyễn,
Chí xuất trần, lục hòa kính đeo mang.
Đạo và đời, hiện ảnh-tượng kinh-hoàng,
Xin nhận-thức, xin nghiêng vai gánh vác.

Đời ác-trược, biết đời, không tạo tác,
Cho nguồn thương tuôn chảy khắp nơi nơi.
Cho cỏ cây, muôn vật được xinh tươi,
Cho cuộc sống con người thêm ý nghĩa.

Xuân Đến Làm Chi

Lưu lạc quê người đã mấy xuân?
Làm chi trang trải nợ phong trần?
Làm chi cho thế gian không bận?
Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần?

Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều,
Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu.
Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ.
Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu!
 
Một giải non sông dệt gấm hoa,
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang-nghiêm - Ánh nhạt-nhòa!
 
Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá, gia vong - Chuyện đảo-điên.
Nối gót “tự-do”, buồn đáy biển!
Thoát  xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên!
 
Dưới mái chùa xưa vọng tiếng chuông,
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông.
Từ-âm trao gửi niềm an lạc,
Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng!
 
Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương,
Đôi vai dù nặng quyết lên đường!
Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ,
Đỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương!

Tổ chức chung lo, chí vững bền,
Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên.
Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện,
Muôn một như nhau, một mối giềng!
 
Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa!
Nước non rực rỡ ánh sao sa!
Hương thơm quyện gió, chuông chùa cũ,
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa!

Tu-viện Viên-Quang, Xuân Giáp-Ngọ 2014
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Vua Trần Nhân Tông là một minh quân đời 
thứ 3 triều Trần. Từ lúc còn là Thái Tử, Ngài 
đã được vua cha cho học Thiền cùng Tuệ 

Trung Thượng Sĩ, biết rõ đường lối tu hành theo 
tông chỉ “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha 
đắc” (Xoay lại soi sáng chính mình là phận sự gốc, 
không cầu bên ngoài mà được). Khi lên ngôi, dù bộn 
bề trăm việc đối nội và đối ngoại, Ngài vẫn có chỗ 
sống riêng của mình, tuy ở trong trần mà vẫn vui 
với Đạo. Năm 41 tuổi, Ngài nhường ngôi cho con, 
sau đó xuất gia về núi Yên Tử, lấy hiệu Hương Vân 
Đại đầu đà, được tôn xưng là Điều Ngự Giá c Hoàng. 
Ngài sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử mang 
đậm bản sắc dân tộc, trở thành vị Sơ Tổ của dòng 
Thiền đặc thù Việt Nam . Bài thơ “Xuân vãn” là một 
trong những bài mượn cảnh mùa xuân, diễn đạt một 
cách sâu sắc trình độ tâm linh vút cao của Ngài:

XUÂN VÃN 

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,  
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.  
Như kim khám phá Đông hoàng diện,  
Thiền bản, bồ đoàn khán trụy hồng.

Hòa thượng Trúc Lâm dịch: 

CUỐI XUÂN 

Thuở bé chưa từng rõ sắc không,  
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.  
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,  
Thiền bản, bồ đoàn, ngắm cánh hồng. 

Bài thơ tứ tuyệt ngắn ngủi nhưng bao hàm cả 
hai giai đoạn đời Ngài: lúc còn bé chưa biết đường 
tu và khi đã là vị Thiền Sư đạt đạo. 

XUÂN VÃN
của Ðiều Ngự Giác Hoàng - Trần Nhân Tông

Thích Thông Huệ

Tượng thờ Điều Ngự Giá c Hoàng Trần Nhân Tông

Thuở bé chưa từng rõ sắc không / Xuân về hoa 
nở rộn trong lòng: Thuở bé là lúc còn non tuổi đời, 
cũng là khi còn ấu thơ về đạo lý. Nhân một ngày 
xuân đi dạo trong vườn thượng uyển, Thái Tử thấy 
trăm hoa đua nở tỏa hương ngào ngạt. Chưa thấu 
hiểu lý Bát Nhã, chưa rõ thể tánh không của các 
pháp, Thái Tử ngỡ thân tâm cảnh đều thật có. Ý 
thức chấp ngã chấp pháp mạnh mẽ, nhất là trong 
điều kiện thuận lợi về vật chất, Ngài làm sao tránh 
khỏi rộn ràng xao xuyến khi thấy cảnh xuân về? Và 
đây hầu như là tâm trạng chung của con người, nhất 
là những ai có tâm hồn nghệ sĩ. Nhà thơ Đinh Hùng 
nhìn xuân sang mà nhớ hương người xưa: 
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Xuân nào như xuân mới?  
Hương nào như hương xưa?  
Lòng chàng không có tuổi  
Duyên chàng se tình cờ. 

hay J. Leiba nói thay cô gái tuổi trăng tròn: 

Em nhớ năm em lên mười lăm,  
Cũng ngày đông cuối sắp sang xuân.  
Mừng xuân, em thấy tim hồi hộp,  
Nhìn cái xuân sang khác mọi lần. 

Tập khí của chúng ta là dính mắc với trần cảnh, 
loạn động theo các duyên bên ngoài. Từ đó tạo 
nghiệp, quẩn quanh trong sáu nẻo luân hồi. Đức 
Phật dạy, chính sáu căn là đầu mối của phiền não 
sinnh tử, do tiếp xúc với sáu trần mà khởi tâm phân 
biệt. Nhưng sáu căn cũng là nguồn gốc của Niết 
bàn, khi thấy nghe hay biết tất cả các pháp mà vẫn 
an nhiên tự tại. Thời điểm chợt nhận ra tánh giác 
thường hằng của chính mình là khoảnh khắc diệu 
thường, ngàn năm không dễ có. Những bậc đạt đạo 
dùng rất nhiều mỹ từ tạm đặt tên cho tánh giác sẵn 
đủ ấy, vì thật sự nó không có tên, cũng không thể 
dùng ngôn từdiễn tả. Ở đây, Sơ Tổ Điều Ngự gọi 
là Chúa Xuân. “Chúa Xuân nay bị ta khám phá”. 
Thật ra, Chúa Xuân không lẫn tránh, không giấu 
mặt, cũng không phải ở đâu xa. Chỉ vì vọng thức 
che lấp nên không nhận ra tánh giác lúc nào cũng 
sáng ngời. 

Mai Hoa Ni đời Tống viết bài thơ Ngộ đạo như 
sau: 

Tìm Xuân, chẳng thấy bóng xuân sang,  
Giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn.  
Trở về chợt ngửi hương mai ngát,  
Xuân ở đầu cành đã chứa chan.  
(Đỗ Tùng Bách dịch) 

Một đời lặn lội, mòn mỏi những bước chân giẫm 
nát cỏ cây trên đỉnh núi mây phủ, thế mà vẫn chưa 
tìm thấy mùa xuân. Chính vì ý tưởng “tìm xuân” 
nên xuân không thể hiện. Chúa Xuân không ở bên 
ngoài, không phải là đối tượng của sự tìm cầu, mà 

chính là mình - con người bất sanh bất diệt xưa nay. 
Sực tỉnh xoay trở về chính mình, ta mới nhận ra, 
quả thật xuân đang trùm khắp vạn hữu, mai đang 
tỏa ngát mùi hương! 

Sơ Tổ của chúng ta không những đã trở về, đã 
khám phá Chúa Xuân, Ngài còn trọn vẹn sống cùng 
mùa Xuân miên viễn: 

“Thiền bản, bồ đoàn, ngắm cánh hồng”. 

Thiền bản là chiếc chõng hay giường nhỏ, bồ 
đoàn là chiếc gối tròn để ngồi. Đây là hai dụng cụ 
sử dụng khi tọa thiền. Giường hay chõng thiền còn 
ám chỉ chân tánh hay bản tâm của mỗi người. Ngồi 
trên giường Thiền nghĩa là hằng sống cùng bản 
tâm sẵn đủ. Bản tâm thường tịch nhưng thường tri, 
luôn lặng lẽ mà luôn chiếu sáng. Định của bản tâm 
không trụ không xả, không nhập không xuất nên 
là thường định, đại định. Tinh thần Bồ tát Đại thừa 
không bỏ huyễn cầu chơn, không bỏ mê về ngộ, 
không bỏ trần gian thủ chứng Niết bàn. Trong các 
cảnh vô thường sinh diệt, các bậc đạt đạo nhận ra và 
sống bằng thể tánh chân thường bất sinh, nên có cái 
nhìn thẩm thấu vào bản chất của các pháp. Do vậy, 
các Ngài tự tại an nhiên trước sự biến đổi của vũ 
trụ vạn hữu, nên nói “ngồi trên giường Thiền ngắm 
từng cánh hoa rụng trong một chiều xuân vãn”. 

Cùng một cảnh xuân nhưng lúc mê thì tâm loạn 
động, dính mắc theo cảnh, khi ngộ thì an nhiên nhìn 
mọi sự đổi dời. Xuân đời đến rồi đi, hoa theo xuân 
nở rồi tàn, nhưng Chúa Xuân mãi hiện hữu, siêu 
vượt thời - không. Mùa Xuân miên viễn ấy không ở 
đâu xa, không từ bên ngoài đến, mà ở ngay đương 
xứ - tại đây và bây giờ. Cầu chúc tất cả chúng ta, 
nhân mùa xuân đến, nhận ra Chúa - Xuân - tự - tâm 
của chính mình, đồng thời chan rải hương xuân đến 
khắp mọi người. 

Mùa Xuân Kỷ Sửu - 2009 
Thiền thất Viên Giác

(Nguồn: chuatulam.net 
- Chùa Từ Lâm - San Jose)
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Ý niệm về mùa xuân của 
thế gian thường thì vui 
tươi hân hoan và thấy 
trôi qua một cách nhanh 

chóng. Thế nên chúng ta thường 
có khuynh hướng muốn níu kéo 
mùa xuân ở lâu với mình. Mùa 
xuân đến thì vui tươi và xuân 
đi thì tiếc nuối buồn bã u hoài. 
Nhìn  một bông mai nở hoa khoe 
sắc chúng ta muốn chúng nở mãi 
và lâu bền còn khi hoa tàn tạ héo 
úa lòng ta cũng buồn theo. Đó 
là ý niệm thường tình của mọi 
người trong cuộc đời này. Cũng 
như con người chúng ta muốn trẻ 
mãi nhưng không bao giờ được. 
Chúng ta rất sợ già, sợ chết v.v… 
rất nhiều thứ sợ mà hằng ngày 
chúng ta đang đối diện. Khi nói 
đến vô thường sanh già bệnh chết 
chúng ta rất bi quan và sinh ra bi 
quan tiêu cực. Có những người 
không hiểu đạo Phật vội vàng 
kết luận rằng đạo Phật quan niệm 
bi quan yếm thế. Nói như thế là 
chúng ta chưa quán chiếu về tuệ 
giác lẽ thật của cuộc đời. Khi Đức 
Phật dạy về bốn chân lý sanh lão 
bệnh tử là cách để đối trị tứ tất đàn 
của thế gian. Vì con người sống 
trong cuộc đời này vốn chấp ngã 
và chấp pháp từ lòng tham mà ra. 

Hoa Xuân Bất Diệt
Thích Quảng Long

Tham sanh úy tử tức là tham sống 
sợ chết là một bản năng vốn có 
của con người từ nhiều đời nhiều 
kiếp. Đức Dalai Lama thứ 14 
Ngài từng dạy rằng khi chúng ta 
sanh ra hai bàn tay trắng và khi 
chết đi sẽ trắng hai bàn tay. Sự 
thật là như thế vì chúng ta hiện 
hữu trong kiếp sống ngắn ngủi 
trong cuộc đời này như một giai 
đoạn; kỳ thực chúng ta đã có mặt 
từ vô thỉ kiếp. Vấn đề sanh tử 
không có đầu mối và cũng không 
bao giờ có chung cuộc nên bảo 
vô thỉ vô chung là vậy. 

Hiểu được lẽ thật của đạo rồi 
thì chúng ta nên cảm ơn vô thường 
vì vô thường là chân thường. Nhờ 
có vô thường chúng ta mới có 
xuân hạ thu đông bốn mùa trong 
năm. Nhờ có vô thường chúng ta 
mới có một cành mai trong mùa 
xuân. Bởi vì mùa xuân có muôn 
hoa đua nở là nhờ có các mùa còn 
lại. Chất liệu của mùa đông mới 
khiến một hoa mai nở rộ lung linh 
trước gió. Nếu không có các mùa 
hạ thu đông thì cũng sẽ không có 
mùa xuân. Nếu không có một em 
bé tập tễnh biết đi thì cũng không 
có một cô thiếu nữ xinh đẹp và 
một chàng trai đầy sức sống. 
Chính vì những yếu tố tương tức 

Thích Q

với nhau nên hình thành vạn hữu 
muôn loài trên vũ trụ này. Sự hiện 
hữu ấy trở nên đẹp đẽ lạ thường. 
Học đạo mà biết quán chiếu sâu 
bằng trí tuệ bát nhã thì chắc chắn 
mình luôn luôn cảm ơn vô thường. 
Khi hành giả quán chiếu thâm sâu 
về thân ngũ uẩn giai không thì 
trong tâm mình an lạc hạnh phúc. 
Quán chiếu về tánh không là một 
thực tại chứ không phải là ngoan 
không. Chữ KHÔNG trong đạo 
Phật rất mầu nhiệm. Các vị thiền 
sư nhìn cuộc đời rất lạc quan, các 
ngài đến đi tự tại và đối diện với 
sanh già bệnh chết rất an nhiên. 
Cho nên có một vị thiền sư đã 
từng bảo rằng sanh như đắp áo 
đông, tử như cởi áo hạ. Thiền sư 
Vạn Hạnh đời Lý nhìn cuộc đời 
thịnh suy như hạt sương rơi đầu 
cành. Không có gì phải lo lắng 
việc thịnh suy, suy thịnh. Ngài 
thấy thân này như điện ảnh có đó 
rồi sẽ trở về bản thể uyên nguyên 
của nó. Với cái nhìn bằng thiền 
quán Mãn Giác thiền sư cũng dạy 
rằng chớ bảo xuân tàn hoa rụng 
hết. Đêm qua sân trước một cành 
mai. 

Tóm lại, khi quán chiếu thấu 
đáo mới thấy các pháp vốn từ 
nhân duyên sanh. Tự tánh của các 
pháp là không. Khi hành giả quán 
triệt một cách sâu sắc rồi thì đối 
với hoa mai sẽ bất tử, cành mai 
sẽ bất diệt. Mùa nào cũng là mùa 
xuân. Xuân đến  trăm hoa đua nở, 
xuân đi trăm hoa rơi rụng là việc 
bình thường của các pháp. Hiểu 
được lẽ thật này thì hoa xuân sẽ 
luôn hiện hữu và bất diệt trong 
chúng ta

Thích Quảng Long



14 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 1 - 2023  

Một điểm đặc trưng khác trong cái nhìn 
của các Thiền sư khi mùa Xuân đến là 
từ sự nở tàn của hoa cỏ, sự sinh diệt của 
mùa Xuân, sự biến đổi nơi thân thể của 

mình; các ngài nhận ra một chân lý phổ biến, tồn tại 
một cách khách quan trong cuộc đời. Chân lý ấy là: 
Vạn vật và con người trên thế gian này đều chịu sự 
chi phối của nguyên lý vô thường...

Thiền sư cũng là một con người, một thi nhân; 
vậy thì không có lý do gì khiến họ không thưởng 
thức cái đẹp mà tạo hóa ban cho:

“Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy.
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi”.
(Xuân hiểu - Trần Nhân Tông)

Cảm thức về 
Xuân

của Thiền sư 
Đông Tùng

Ngủ dậy ngỏ song mây,
Xuân về vẫn chưa hay.
Song song đôi bướm trắng,
Phất phới quện hoa bay.
(Ngô Tất Tố dịch)1

Mới đọc bài thơ, ta có cảm tưởng mùa Xuân ở 
đây dường như âm thầm trở về, vì không có một dấu 
hiệu nào báo trước. Và cũng không rõ là do xuân 
đến một cách âm thầm nên người ta không nhận ra 
hay vì đắm say trong giấc ngủ mà không biết xuân 
đã về, mãi đến lúc nhìn thấy “Song song đôi bướm 
trắng, phất phới quện hoa bay” mới khiến cho người 
ta biết chắc Xuân đã thực sự trở về.

Rõ ràng là mùa Xuân đã đến rồi, chứ không phải 
đợi đôi bướm xuất hiện hay hoa nở xuân mới đến. 
Câu “Ngủ dậy ngỏ song mây, xuân về vẫn chưa 
hay” chỉ là một cách nói, để tạo ra một sự yên lặng 
của cảnh vật chung quanh, từ đó làm nổi bật lên sự 
nhộn nhịp của vạn vật khi xuân sang, cụ thể ở đây là 
đôi bướm trắng bay tìm hoa. Mùa Xuân ở đây được 
miêu tả tuy rất giản đơn, chỉ thể hiện qua đôi bướm 
tìm hoa nhưng cũng đủ làm rõ được sự nhộn nhịp, 
vui tươi của lòng người và cảnh vật.

Thực sự thì cảnh xuân còn bao nhiêu thứ khác 
nữa, chứ đâu chỉ có thế:

“Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thúy vi”.
(Xuân cảnh - Trần Nhân Tông)

Chim nhởn nha kêu liễu trổ đầy,
Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay.
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,
Cùng tựa lan can nhìn núi mây.
(Huệ Chi dịch)2

Khởi đầu của bài thơ trước có phần trầm lặng 
bao nhiêu thì khởi đầu bài thơ này nhộn nhịp, vui 
tươi bấy nhiêu; bởi lẽ cảnh vật ở đây có vẻ sôi 
động hơn nhiều. Tuy rằng mùa Xuân được miêu tả 
có chim hót líu lo, có hoa thơm cỏ lạ nhưng giọng 
điệu chủ đạo của bài vẫn chứa đựng cái tinh thần 
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trầm lắng và nhàn nhã chứ không huyên náo, ồn 
ào. Đọc hai câu thơ đầu, ta dễ dàng nhận thấy ngay 
sức sống mới đang tuôn chảy trong vạn vật, mọi 
thứ đều chuyển mình khi xuân đến. Cảnh vật ở hai 
câu này đều trong trạng thái động, nhưng cái động 
này là để làm nổi bật cái trầm lắng và thanh nhàn 
ở câu sau:

“Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,
Cùng tựa lan can nhìn núi mây”

Nếu như ở bài thơ trước dùng cái tĩnh lặng của 
mọi sự vật chung quanh để diễn đạt sôi động của 
mùa Xuân, thì ở bài này dùng cái động của mùa 
Xuân để tả cái thanh nhàn và u huyền của lòng 
người. Tinh thần siêu nhiên thoát tục thể hiện rõ ở 
việc khách đến chơi không quan tâm đến chuyện 
trần tục mà chỉ cùng nhau ngắm cảnh đẹp của mùa 
Xuân. Chính lúc không để tâm vào những chuyện 
thị phi, đắc thất, thịnh suy… của cuộc đời mới có 
được trạng thái thanh nhàn và siêu thoát. Và từ đó 
mới có thể ngắm nhìn tường tận vẻ đẹp của vạn vật 
quanh ta.

Trong cái nhìn của Trần Nhân Tông, mùa Xuân 
thật tươi đẹp nhưng không huyên náo, ồn ào mà rất 
nhàn tịch, thanh đạm. Nó đồng điệu với tâm hồn an 
lặng và siêu thoát của tác giả.

Khi tìm hiểu cảm nhận của các Thiền sư về 
mùa Xuân, điều dễ dàng nhận thấy là các ngài cũng 
không chối từ hay lẩn tránh vẻ đẹp mà tạo hóa ban 
tặng, thậm chí còn rất trân trọng món quà quý giá 
này. Mùa Xuân đến, các Thiền sư cũng vui xuân, 
cũng ngắm hoa thơm cỏ lạ, cũng thưởng thức tiếng 
ca hát của chim muông như bao nhiêu người khác; 
nhưng chỗ đặc biệt của các Thiền sư là khi xuân ra 
đi lòng các ngài vẫn an nhiên và tự tại. Lý do nào 
đã tạo nên điều đó? Tuy thật sự quý trọng cái đẹp 
nhưng các Thiền sư không đắm nhiễm hay tham 
luyến cái đẹp, bởi các ngài nhận thức rằng mùa 
Xuân là một hiện tượng tự nhiên nằm trong dòng 
sinh diệt. Xuân đến thì đón chào, xuân đi thì tiễn 
biệt, chẳng có chi phải bận lòng:

“Nhất niên xuân tận nhất niên xuân,
Dã thảo sơn hoa kỷ độ tân.

Thiên hiểu bất nhân chung cổ động,
Nguyệt minh phi vị dạ hành nhân”.
(Bổn Tịnh Thiền sư)3

Một năm xuân trọn một năm xuân,
Cỏ dại non hoa mấy độ tươi.
Trời sáng chẳng do chuông trống động,
Trăng trong đâu bởi khách đi đêm.
(Thích Thanh Từ dịch)4

Hai câu đầu nói về xuân, hai câu sau nói về tính 
khách quan của vạn vật. Không đọc kỷ bài thơ, sẽ 
thấy chúng chẳng có quan hệ gì với nhau.

Tất cả các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ tồn 
tại một cách khách quan, chúng vận hành theo quy 
luật tự nhiên. Chẳng hạn chuông trống canh không 
điểm thì trời vẫn sáng, không có người đi đường vào 
ban đêm thì trăng vẫn cứ tròn và soi chiếu. Thời tiết 
đến, nhân duyên hội đủ thì vạn vật xuất hiện và tồn 
tại; khi thời tiết, nhân duyên phân tán thì vạn vật 
không còn hiện hữu nữa. Đó là tính khách quan của 
vạn vật.

Mùa xuân cũng vậy; nó đến đi theo quy luật tự 
nhiên, theo sự tuần hoàn của vũ trụ, tồn tại không 
dài hay ngắn hạn. Nếu chúng ta đem ý chí chủ quan 
của mình áp đặt vào sự vật, hiện tượng buộc chúng 
tồn tại và hoạt động theo mình thì không những 
chúng ta không gặt hái được kết quả như mong đợi 
mà còn chuốc lấy muộn phiền. Vì thể nghiệm được 
điều đó nên Thiền sư Bổn Tịnh không bận lòng đến 
cái sinh diệt, đến đi của mùa Xuân. Ngài sống hài 
hòa và hướng thuận theo quy luật vận hành của vũ 
trụ, cho nên ngài có được sự tự tại và niềm an lạc 
trước dòng sanh diệt của cuộc đời. Quan niệm này 
là chỗ gặp gỡ giữa Thiền sư Bổn Tịnh và Giác Hải:

“Xuân lai hoa điệp thiện tri thì,
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ.
Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn,
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì”.
(Giác Hải Thiền sư)5

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kỳ.
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Nên biết bướm hoa đều huyễn ảo,
Thấy hoa mặc bướm để lòng chi.
(Ngô Tất Tố dịch)6

Hễ mùa Xuân đến thì hoa thơm rộ nở, ong bướm 
cũng theo đó mà tụ hội về. Việc này xưa nay chưa 
từng thay đổi. Đứng trước vẻ đẹp của mùa Xuân, 
Thiền sư Giác Hải chẳng ngần ngại thưởng thức, rồi 
cầm bút miêu tả. Nhưng không dừng lại ở đó, ngài 
còn nhìn thấy rõ bản chất của các hiện tượng trên 
là hư huyễn, chúng không trường tồn, không vĩnh 
hằng; tất cả hoa, bướm có đẹp đến mức nào thì cũng 
tàn phai theo thời gian. Chính vì lẽ đó mà Thiền sư 
chẳng vương vấn về sự tàn nở của hoa, sự ra đi hay 
trở lại của mùa Xuân. Khi đối cảnh, tâm của Thiền 
sư rất bình lặng; nó tợ như tấm gương, sự vật hiện 
tượng nào đến trước gương thì gương phản chiếu 
hình ảnh của sự vật hiện tượng đó, nhưng khi sự vật 
hiện tượng đó ra đi thì gương không lưu hình ảnh 
của chúng lại và gương vẫn sáng soi bất động:

“Nên biết bướm hoa đều huyễn ảo,
Thấy hoa mặc bướm để lòng chi”.

Biết thưởng thức cái đẹp là khó, nhưng thưởng 
thức cái đẹp mà lòng không say đắm và chiếm hữu 
nó thì càng khó hơn. Chỉ có những người nào nhìn 
đời, nhìn người bằng tuệ giác-vô ngã mới có được 
trạng thái như vậy. Bằng ngược lại, khi tiếp xúc với 
cái đẹp, lòng không những không được tự tại mà 
còn khởi lên tham sân, phiền não. Chắc chắn rằng 
vì nhìn cuộc sống bằng tuệ giác-vô ngã nên dù xuân 
thời gian đã ra đi mà lòng của các Thiền sư vẫn còn 
mãi một niềm vui vô tận: 

“Xuân nhật xuân sơn lý,
Xuân sự tận giai xuân.
Xuân quang chiếu xuân thủy,
Xuân khí kết xuân vân.
Xuân khách tình xuân động,
Xuân thi xuân cánh tân.
Duy hữu thức xuân nhân,
Vạn kiếp nguyên nhất xuân”.
(Phật Nhãn Thiền sư)7

Ngày xuân, xuân trong núi,
Việc xuân thảy đều xuân.
Hồ xuân ánh xuân chiếu,
Khí xuân kết mây xuân.
Khách xuân lòng xuân động,
Thi xuân, xuân càng tươi.
Chỉ có người biết xuân,
Muôn kiếp một mùa Xuân.
(Thích Thanh Từ dịch)8

Bài thơ này rất đặc biệt, tất cả các câu đều có hai 
từ “xuân”, trừ hai câu cuối chỉ một từ “xuân”. Chính 
vì chỗ mỗi câu được bố trí từ “xuân” như vậy nên 
tạo cho ta cảm giác mùa Xuân đang trùm khắp vạn 
vật, dường như không nơi nào xuân không hiện hữu. 
Và từ “xuân” ở đây đã mở rộng biên độ nghĩa của 
nó, xuân còn là cái đẹp trong tự nhiên và cuộc sống.

Cái khéo của tác giả là chỉ dùng một vài hình 
ảnh cụ thể nhưng rất khái quát để diễn đạt tính 
khách quan và phổ biến của cái đẹp, của mùa Xuân. 
Nhìn lên trên thì ta bắt gặp “xuân vân”, “xuân sơn”; 
nhìn xuống dưới thì ta thấy “xuân thủy”; ngoài ra 
còn có “xuân quang”, “xuân khí” đang bao trùm 
và soi sáng mọi nơi. Cả không gian: Xa, gần, 
cao, thấp, rộng, hẹp… đều chìm ngập trong xuân. 
Nhưng không chỉ có thế, ở đây còn có sự giao hòa 
giữa cảnh vật và con người. Nếu như ở bốn câu đầu 
mùa Xuân len lỏi vào vạn vật thì ở các câu sau mùa 
Xuân thấm vào tận lòng người:

“Xuân khách tình xuân động,
Xuân thi xuân cánh tân”.

Hai câu này bộc lộ rõ thần thái rạo rực và hạnh 
phúc trong lòng người trước cảnh tươi đẹp của mùa 
Xuân. Cái tươi đẹp của mùa Xuân hòa cùng nét 
thanh tú của con người làm cho đất trời thêm rực rở, 
và giữa chúng có sự tác động qua lại lẫn nhau. Xuân 
làm cho lòng người trẻ hơn, đẹp hơn; ngược lại hoạt 
động của con người làm cho xuân thêm ý nghĩa.

Đến hai câu cuối:
“Duy hữu thức xuân nhân,
Vạn kiếp nguyên nhất xuân”.
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Chữ “xuân” ở câu trên là chân lý, còn ở câu dưới 
nó có nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc. Thực vậy, 
muốn có niềm vui muôn thuở thì phải hiểu rõ chân 
lý trong cuộc sống. Tức phải thấy được xuân thời 
gian thì hữu hạn, xuân có đến thì có ra đi, hoa có nở 
thì có tàn; mọi thứ đều nằm trong dòng sinh diệt, vô 
thường. Sống thuận theo dòng chảy của tự nhiên, 
xuân đến thì nghinh đón, xuân đi thì tiễn biệt. Có 
như thế lòng mới đạt được niềm an lạc vĩnh hằng, 
mới hưởng được “mùa Xuân muôn thuở”.

Như vậy, các Thiền sư dùng tuệ giác để nhìn đời, 
nhìn cuộc sống. Trong mắt của mình, mọi sự vật hiện 
tượng trong thế giới đều đổi thay, đều hư huyễn; cho 
nên sự sinh diệt của mùa Xuân chẳng làm các ngài 
bận lòng. Thái độ sống của các Thiền sư là “Tùy 
duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên”. Mùa 
Xuân của đất trời không phải không đẹp nhưng cái 
đẹp đó chỉ là cái đẹp hữu hạn, cái đẹp thực sự, mùa 
Xuân thực sự chính là chân lý cuộc sống.

Một điểm đặc trưng khác trong cái nhìn của các 
Thiền sư khi mùa Xuân đến là từ sự nở tàn của hoa 
cỏ, sự sinh diệt của mùa Xuân, sự biến đổi nơi thân 
thể của mình; các ngài nhận ra một chân lý phổ 
biến, tồn tại một cách khách quan trong cuộc đời. 
Chân lý ấy là: Vạn vật và con người trên thế gian 
này đều chịu sự chi phối của nguyên lý vô thường. 
Từ nhận thức này, các Thiền sư không để tâm duyên 
theo vẻ đẹp và niềm vui giả tạo, hư huyễn của xuân 
thời gian mà an trụ vào cái đẹp tuyệt đối và niềm 
hỷ lạc nhiệm mầu của tâm xuân, của bản giác xuân 
ở lòng mình.

***

Hình ảnh hoa tàn, hoa nở là hình ảnh rất đổi 
quen thuộc và giản đơn nhưng nó khái quát được sự 
biến đổi của vạn vật trước dòng chảy của thời gian. 
Kế đến là sự đổi thay nơi con người, biểu hiện cụ 
thể là sự đổi màu của mái tóc: “Trên đầu già đến 
rồi”. Nếu bài thơ mà dừng lại nơi đây, chắc chắn 
rằng nó sẽ mang đến cho mọi người cái cảm giác 
bất an và buồn chán; Bởi lẽ mọi thứ tốt đẹp bên ta 
dường như đã ra đi hết, không còn thứ nào ở lại: 
Mùa Xuân cũng ra đi, hoa thơm cũng tàn phai, tuổi 
trẻ cũng không còn…

Ở phần trước, tuy có đề cập ít nhiều đến nhận 
thức của các thiền sư về nguyên lý vô thường nhưng 
chưa đầy đủ lắm, vì chỉ bàn đến nhận thức của 
thiền sư về tính chất hư huyễn, sự đổi thay của vạn 
vật, chứ chưa nói đến nhận thức của thiền sư về sự 
đổi thay của con người. Lẽ dĩ nhiên, nguyên lý vô 
thường chi phối không chỉ đối với sự vật hiện tượng 
mà còn cả con người:

“Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.
(Mãn Giác thiền sư)9

Xuân ruổi trăm hoa rụng,
Xuân tới trăm hoa cười.
Trước mắt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi.
Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai.
(Ngô Tất Tố dịch)10

Căn cứ trên ngôn từ thì bài này là bài thơ Xuân 
nhưng bên dưới lớp nghĩa đen của ngôn từ là triết 
lý sống uyên áo. Bằng hình ảnh rất thi vị, thiền sư 
Mãn Giác đề cập đến năng lực hùng mạnh đang tác 
động cả vũ trụ vạn hữu, đó là nguyên lý vô thường. 
Trước hết, nguyên lý vô thường thể hiện ở vạn vật 
mà cụ thể là hình ảnh tàn nở của hoa cỏ khi Xuân 
ra đi và trở về:
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“Xuân ruổi trăm hoa rụng,
Xuân tới trăm hoa cười”.

Hình ảnh hoa tàn, hoa nở là hình ảnh rất đổi 
quen thuộc và giản đơn nhưng nó khái quát được sự 
biến đổi của vạn vật trước dòng chảy của thời gian. 
Kế đến là sự đổi thay nơi con người, biểu hiện cụ 
thể là sự đổi màu của mái tóc: “Trên đầu già đến 
rồi”. Nếu bài thơ mà dừng lại nơi đây, chắc chắn 
rằng nó sẽ mang đến cho mọi người cái cảm giác 
bất an và buồn chán; Bởi lẽ mọi thứ tốt đẹp bên ta 
dường như đã ra đi hết, không còn thứ nào ở lại: 
Mùa Xuân cũng ra đi, hoa thơm cũng tàn phai, tuổi 
trẻ cũng không còn… May thay bài thơ vẫn còn tiếp 
những câu sau và mở ra một khung trời tươi sáng 
tuyệt vời:

“Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai”.

Lời thơ như vầng thái dương bừng lên giữa 
đêm trường u ám, xóa tan bao nhiêu lo lắng, nghi 
vấn trong lòng người. Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ bị 
cuốn trôi theo dòng sinh diệt, cũng như sau Xuân 
sẽ chẳng còn một đóa hoa nào tồn tại; Nhưng trái 
lại quy luật tự nhiên, một nhành mai nghiễm nhiên 
tồn tại và tươi nở. Nhành mai hiện hữu trái với quy 
luật của tạo hóa, là biểu tượng cho cái chân thường, 
bất biến, tồn tại vĩnh hằng. Rõ ràng, trong cái vô 
thường vẫn tồn tại cái thường hằng; Trong thân tứ 
đại hư huyễn này vẫn có cái không hư huyễn, đó 

là giác tánh của mọi người. Giác tánh vốn không 
sinh không diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, không tăng 
không giảm… không chịu sự tác động của nguyên 
lý vô thường.

Thể nhập giác tánh, trở về với giác tánh tức là 
trở về với mùa Xuân trong cõi lòng mình, lúc ấy 
sẽ được an lạc và giải thoát. Đó mới là niềm vui 
chân thật phát ra từ tâm Xuân của mọi người. Niềm 
vui này tồn tại vĩnh viễn, nó không giống niềm vui 
có được từ ba tháng Xuân mang lại, niềm vui do 
ba tháng Xuân mang lại rất ngắn ngủi, mong manh 
và sẽ chấm dứt khi mùa Xuân ra đi. Mới hay rằng 
muốn hưởng được niềm an lạc vô tận; Muốn ngắm 
nhìn, thưởng thức mãi sắc đẹp và hương thơm của 
nhành mai bất diệt với thời gian thì phải quay về an 
trụ nơi tâm Xuân của mình.

Tóm lại, bài thơ chuyển tải triết lý sống vô 
cùng sâu sắc. Bằng những hình ảnh hết sức sinh 
động, ước lệ; Thiền sư Mãn Giác đã cho chúng ta 
thấy rõ quan niệm của mình về con người và cuộc 
sống. Trên thế gian này, hễ sự vật hiện tượng nào 
có hình tướng thì đều nằm trong sự tác động của 
nguyên lý vô thường; Con người phải trải qua các 
giai đoạn: sinh, lão, bệnh, tử; Sinh vật thì trải qua 
các quá trình: Sinh, trụ, dị, diệt; Sự vật hiện tượng 
thì trải qua các thời kỳ: Thành, trụ, hoại, không. 
Nhưng trong cuộc đời tương đối này vẫn còn có cái 
tuyệt đối, không bị hư hoại với thời gian, không bị 
vô thường chi phối; Đo chính là giác tánh của mọi 
người, được thể hiện bằng hình ảnh nhành mai nở 
muộn cuối Xuân.

“Hữu sinh tắc hữu diệt, hữu hình tắc hữu hoại” 
là quy luật, là chân lý nhưng dường như không phải 
ai cũng nhận ra điều này. Nếu sớm nhận ra chân lý 
thì sớm đạt được sự tự tại và an lạc, còn ngược lại 
thì mãi chìm trong não phiền và đau khổ. Hãy lắng 
nghe Điều Ngự Giác Hoàng tâm sự:

“Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
Nhất Xuân tâm tại bách hoa trung.
Như kim khám phá đông hoàng diện,
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng”.
(Trần Nhân Tông)
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Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không,
Xuân sang hoa nở rộn tơ lòng.
Chúa Xuân nay đã thành quen mặt,
Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng.
(Ngô Tất Tố dịch)11

Hướng về cái đẹp, truy tìm cái đẹp là thuộc tính 
của con người nhưng hướng về cái đẹp, thưởng thức 
cái đẹp mà không đắm nhiễm, không lệ thuộc vào nó 
mới là việc khó thực hiện. Thanh xuân là giai đoạn 
đẹp nhất của đời người, là giai đoạn đầy ấp những 
ước mơ, những dự tính cho tương lai và cũng là giai 
đoạn mà mọi người hướng tâm tìm cầu cái đẹp. Mỗi 
độ Xuân về, lòng người thường dao động, tâm niệm 
thường xu hướng theo muôn hồng ngàn tía, cho nên 
mới nói: “Xuân sang hoa nở rộn tơ lòng”. Bản dịch 
tuy không xác thực nghĩa nhưng cũng bôc lộ hết cái 
rạo rực, hưng phấn trong lòng tuổi trẻ.

Nhưng đó là việc của quá khứ, hiện tại thì:
 
“Chúa Xuân nay đã thành quen mặt,
Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng”.

Trước kia, vì không tỏ ngộ được lẽ sắc không 
của cuộc đời nên rong ruổi theo cái đẹp hư huyễn. 
Còn bây giờ đã giác ngộ cuộc đời là giấc mộng, cái 
đẹp không trường tồn, vạn vật có sinh có diệt. Từ 
đó, tâm không còn rộn ràng và xao xuyến khi thấy 
hoa nở, Xuân về; Và tâm cũng không luyến lưu và 
tiếc nuối khi thấy hoa héo, cỏ tàn và mùa Xuân ra 
đi. Hình ảnh “Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng” là 
thể hiện cho lòng bình thản, vô ngại trước cái sinh 
diệt của các sự vật hiện tượng trong cuộc sống.

Với cái nhìn thấu suốt bản chất của sự vật hiện 
tượng, Điều Ngự Giác Hoàng đã đạt được sự tự tại, 
vững chãi trước vòng sinh diệt của cuộc đời. Mùa 
Xuân có đến hay đi, hoa có nở hay tàn cũng chẳng 
làm ngài bận lòng nữa, bởi lẽ ngài đã an trụ vào tâm 
Xuân, vào Bản giác Xuân và tận hưởng mùi hương 
nhiệm mầu của nhành mai bất diệt.

Sang các thiền sư Trung Hoa, khi đem đối sánh 
với các thiền sư Việt Nam, ta cũng thấy có sự đồng 
điệu trong cái nhìn về con người và cuộc sống:

“Khứ niên phùng thanh xuân,
Châu nhan ánh đào lý.
Kim niên phùng thanh xuân,
Bạch phát yểm song nhỉ.
Nhân sanh thất thập niên,
Tật nhược đông lưu thủy.
Bất liễu bổn lai tâm,
Sanh tử hà do ly”.
(Tống triều Quang Giác Thiền sư)

Năm trước gặp thanh xuân,
Má hồng khoe đào lý.
Năm nay gặp thanh xuân,
Tóc bạc đầy cả mái.
Người đời tuổi bảy mươi,
Nhanh như dòng nước chảy,
Chẳng ngộ tâm nguyên sơ,
Sanh tử làm sao thoát.
(Thích Thanh Từ dịch)12

Thời gian trôi đi, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại 
Xuân… cái thanh xuân của con người theo đó mà 
phôi pha. Năm trước đón Xuân thì “má hồng khoe 
đào lý” nhưng năm nay đón Xuân thì “tóc bạc đầy 
cả mái”. Giai đoạn từ thanh xuân sang già nua thật 
là mau chóng tợ như dòng nước chảy. Thực ra, 
chẳng phải đợi đến một năm chúng ta mới thấy sự 
già nua kéo đến, sự biến đổi đã diễn ra từng giây 
từng phút trong cơ thể mọi người. Thấy rõ nguyên 
lý vô thường chi phối con người như vậy nên thiền 
sư Quang Giác đã khuyên mọi người để tâm vào 
việc truy tìm chân lý, chân lý ở đây là tâm nguyên 
sơ (bổn lai tâm), là giác tánh vốn có trong mỗi người 
chúng ta. Liễu ngộ được bản tánh ấy thì thoát khỏi 
dòng sanh tử, đó chính là mùa Xuân miên viễn mà 
mọi người cần hướng đến.

Tinh thần này trước kia đã được thể hiện khá rõ 
ở thiền sư Thiện Chiêu:

“Như kim lục thập nhất,
Bạch phát tương thôi xuất.
Huyễn chất tỉ phù vân,
Không tâm đồng Tổ Phật.
Xuân lai bất tiện hoa,
Thu khứ khởi hiềm vật.
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Cánh dữ tam thập niên,
Miết nhiên như điện phất”.
(Đường triều Thiện Chiêu TS.)

Nay tôi sáu mươi mốt,
Tóc bạc đuổi nhau điểm.
Chất huyễn dường mây trôi,
Tâm không đồng Tổ Phật.
Xuân đến chẳng chê hoa,
Thu về nào ghét vật.
So cùng năm ba mươi,
Bỗng nhiên như điện chớp.
(Thích Thanh Từ dịch)13

Quả thật, lời thơ dẫu có khác nhưng quan niệm 
thì hoàn toàn tương tự nhau. Mỗi khi Xuân về là 
tuổi đời theo đó tăng lên, mái tóc xanh ngày nào 
bây giờ trở thành bạc trắng; Thân tứ đại hư huyễn 
này cứ dần dần trải qua các giai đoạn sinh, lão, 
bịnh, tử. Nếu như ở bài thơ trước, Quang Giác xem 
kiếp sống con người trôi mau như dòng nước chảy 
thì trong bài này, Thiện Chiêu nhìn sinh mệnh con 

người qua nhanh như làn điện chớp. Cách ví dụ này 
làm cho người đọc cảm thấy đời người quá ngắn 
ngủi, mạng sống thật mong manh, chợt có rồi chợt 
không, không thể nào làm chủ được, hễ mang thân 
tứ đại thì không ai thoát khỏi sự chi phối của quy 
luật vô thường.

Bên cạnh đó, bài thơ còn cho thấy tinh thần tự 
tại và siêu thoát của thiền sư trước sự đổi thay, sinh 
diệt của kiếp người:

“Huyễn chất tỉ phù vân,
Không tâm đồng Tổ Phật.
Xuân lai bất tiện hoa,
Thu khứ khởi hiềm vật”.

Điểm then chốt của vấn đề là chỗ “Không tâm”, 
chính điều này đã tạo nên thái độ an nhiên, bình 
thản của thiền sư. Hàm nghĩa của “Không tâm” có 
nhiều cấp độ cao thấp khác nhau, hoặc có thể hiểu 
là trạng thái giác ngộ của nhà Thiền, hoặc có thể 
hiểu là tâm không thị phi, thiện ác, nhân ngã… Còn 
các câu “Xuân đến chẳng chê hoa, Thu về nào ghét 



21XUÂN QUÝ MÃO ■ 2023

vật” chỉ là hệ quả của trạng thái “không tâm”, là 
biểu hiện của lòng tự tại mà thôi.

Tóm lại, mỗi khi Xuân về, căn cứ vào các hiện 
tượng: Đến đi của mùa Xuân, tàn nở của hoa cỏ, 
biến đổi từ trẻ trung sang già nua của con người… 
các thiền sư nhận thức rằng vạn vật và con người 
trên thế gian này đều nằm trong vòng chi phối của 
nguyên lý vô thường. Theo phàm tình, hễ thấy cái 
đẹp tàn phai sẽ khiến lòng người luyến tiếc, xót 
thương nhưng đối với các thiền sư thì chưa từng có 
điều ấy. Hơn thế nữa, ở các ngài còn đạt được tâm 
trạng tự tại và an nhiên trước sự đổi thay của cuộc 
đời, bởi vì các ngài luôn sống trong niềm an lạc của 
tâm Xuân chứ không trụ vào cái vui, cái đẹp của 
Xuân thời gian.

Có thể nói, cái nhìn của các thiền sư về mùa 
Xuân có nhiều điểm khác biệt với những thi sĩ. Các 
thi sĩ đều rất phấn khởi khi Xuân về, lòng họ rộn 
ràng trước những sắc màu tươi đẹp của trăm ngàn 
hoa cỏ. Đối với họ, mùa Xuân là mùa đẹp nhất, là 
giai đoạn tuyệt vời nhất; Mùa Xuân mang đến niềm 
vui và hạnh phúc. Chính vì thế nên mỗi khi Xuân ra 
đi họ lại thương tiếc vô cùng vì mùa Xuân ra đi có 
nghĩa là nguồn vui và cái đẹp không còn nữa. Do 
nhận thức như vậy nên khi Xuân đến cảm thấy vui 
sướng bao nhiêu thì khi Xuân đi nhận lấy buồn chán 
bấy nhiêu. Niềm hoài Xuân và lòng thương tiếc cái 
đẹp luôn tồn đọng trong lòng thi sĩ khi Xuân không 
còn ở lại với đời.

Bằng cái nhìn tuệ giác-vô ngã, các thiền sư 
không say đắm cái đẹp hư huyễn, không tìm cầu 
cái vui giả tạm do Xuân thời gian ban tặng, các 
ngài luôn an trụ trong cái hỷ lạc vĩnh hằng của tâm 
Xuân, của bản thể Xuân.

Không phải các thiền sư hờ hững, lạnh lùng 
với vẻ đẹp của mùa Xuân, Xuân đến các ngài cũng 
thưởng thức hoa thơm cỏ lạ; Nhưng đồng thời các 
ngài nhận thức được rằng vẻ đẹp của Xuân thời gian 
là vẻ đẹp hư huyễn, niềm vui mà Xuân thời gian 
mang lại là niềm vui không tồn tại dài lâu; Vì vậy 
lòng các ngài rất tự tại, an nhiên trước sự ra đi của 
Xuân thời gian. Mùa Xuân mà các thiền sư an trụ là 
tâm Xuân, là bản thể Xuân. Chỉ có tâm Xuân mới 

đem lại niềm hỷ lạc vĩnh hằng cho mọi người và chỉ 
an trụ ở tâm Xuân mới có thể ngắm nhìn, mới có thể 
thưởng thức được cái đẹp trường cữu và mùi hương 
bất diệt của nhành mai khai nở muộn sau Xuân.

Chùa Huệ Nghiêm, cuối đông Tân Mão
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BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG
Bố Đại Hòa Thượng đến và đi trong cõi đời này 

như một huyền thoại. Tương truyền rằng, vào đời 
Hậu Lương thời Ngũ Đại, ở Trường Đinh, Phụng 
Hóa, Minh Châu (nay là thành phố Ninh Ba, Triết 
Giang, Trung Quốc) có người nông dân tên là 
Trương Trùng Thiên, tuổi đã 50 mà vẫn còn hiếm 

Nụ Cười Nguyên Xuân 
của DI LẶC BỒ TÁT

ĐÀO NGUYÊN MINH sưu tầm

Bố Đại (Hotei trong tiếng Nhật), tranh vẽ của 
Kano Takanobu, 1616 - Wikipedia

muộn. Một sáng chớm xuân khi đi giăng lưới trở 
về, đến đầu cầu Nhạc Lâm Tự ông phát hiện ra có 
một tảng băng mỏng trôi đến chân cầu, bên trên 
có một cậu bé chừng 7, 8 tuổi, mặt tròn, đầu tròn, 
tay chân tròn lẵn, ăn mặc phô bày cả chiếc bụng to 
tròn ngồi trên chiếc túi vải màu xanh đang nhìn ông 
cười híp cả mắt. Là người không có con, gặp được 
đứa bé, Trương Trùng Thiên như nhặt được vàng, 
bèn đưa về nhận làm con nuôi và đặt tên Khế Thử, 
hiệu Trường Đinh Tử. Lớn lên, Khế Thử xuất gia 
tại chùa Nhạc Lâm. Với chiếc túi vải trên vai, tính 
tình hào phóng, ưa kết thiện duyên; cùng với dung 
mạo khác người, nói lời khó đoán, ăn ngủ chẳng cầu 
và nụ cười rộng mở, ông vân du khắp chốn để hóa 
duyên và phổ độ chúng sinh, nên mọi người gọi ông 
là Bố Đại Hòa Thượng – Hòa Thượng Túi Vải. 

Một lần, trong lúc hóa duyên có người hỏi pháp 
hiệu của ông là gì? Bố Đại Hòa Thượng đọc ngay 
bài kệ:

Ngã hữu nhất bố đại
Hư không vô quải ngại
Đả khai biến thập phương
Nhập thời quán tự tại.

Tạm dịch:

Ta có chiếc túi vải
Trống không chẳng vướng ngại
Mở ra khắp mười phương
Nhận vào quán tự tại.

Hỏi có hành lý gì không? Thì được ông lại đáp:

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Đổ nhân thanh nhãn tại
Vấn lộ bạch vân đầu.



23XUÂN QUÝ MÃO ■ 2023

Tôn tượng Bố Đại Hòa Thượng ở Chùa Linh Ẩn, Triết Giang, Thề kỷ 11-Wikipedia

Tạm dịch:

Bát cơm của ngàn nhà
Một thân xuôi vạn dặm;
Mắt xanh nhìn thấy người,
Hỏi đường tận mây xa.

Một lần khác, ông ở lại qua đêm tại nhà một cư 
sĩ. Sớm mai, khi mọi người thức giấc thì ông đã ra 
đi, để lại trên vách bài kệ:

Ngô hữu nhất khu Phật
Thế nhân giai bất thức
Bất tố diệt bất trang
Bất điêu diệt bất khắc

Vô nhất khối nê thổ
Vô nhất điểm thái sắc
Công họa họa bất thành
Tặc thâu thâu bất đắc
Thể tướng bổn tự nhiên
Thanh tịnh thường hiệu khiết
Tuy nhiên thị nhất khu
Phân thân thiên bách ức.

Tạm dịch:

Ta có một thân Phật
Thế gian đều chẳng biết
Chẳng vẽ cũng chẳng tô
Không chạm cũng không khắc

Không một khối đất bùn
Không chút màu tô vẽ
Thợ vẽ, vẽ không xong
Kẻ trộm, trộm không được

Thể tướng vốn tự nhiên
Thanh tịnh thường trong sạch
Tuy là có một thân
Phân đến trăm ngàn ức.

Có người hỏi ông nghĩ gì khi cấy lúa, ông đã tùy 
hứng ngâm lên bài thơ:

Thủ niết thanh miêu chủng phước điền
Đê đầu diện kiến thủy trung thiên
Lục căn thanh tịnh phương thành đạo
Hậu thối nguyên lai thị hướng tiền.
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Tạm dịch:
Tách nhánh mạ non cấy phước điền
Cúi đầu là thấy trời trong nước
Sáu căn trong sạch mới thành đạo
Lùi bước chính là đã tiến lên.

Bài thơ mô tả việc cấy lúa rất cụ thể và dễ hiểu, 
như: tách mạ, cấy lúa, tư thế khom lưng, cúi đầu, 
bước giật lùi… nhưng lại hàm chứa một triết lý rất 
sâu xa qua cách dùng Thiền ngữ thật độc đáo. Câu 
đầu “Thủ niết thanh miêu chủng phước điền”, gợi 
đến sự tích “Phật Tổ niêm hoa” và nụ cười của Ma 
Ha Ca Diếp; phước điền theo nghĩa đen là ruộng 

tốt, nhưng trong ngữ cảnh này lại còn có nghĩa là 
Phước điền y – tức áo cà sa của nhà Phật. Câu hai, 
rõ ràng mô tả động tác cấy lúa, nhưng người nông 
dân này đang ở trong tâm thế tận hưởng hạnh phúc 
từ công việc của mình. Vậy nên khi cúi đầu cấy lúa 
đã cảm nhận được cả cái đẹp của “trời xanh trong 
ngấn nước”, cái khoảnh khắc “an trú trong hiện 
tại” ấy thật là thanh tịnh và đầy ý vị của Thiền. 
Câu ba “Lục căn thanh tịnh phương thành đạo” 
thì quả là cách chơi chữ rất hay. Người nghe có 
thể hiểu là, phải làm sạch bộ rễ thì mạ mới phát 
triển thành cây lúa (vì đạo ( ) là cây lúa); ở góc 
độ khác, người nghe lại hiểu là, khi lục căn (gồm: 

Bố Đại Hòa Thượng (Wikipedia)



25XUÂN QUÝ MÃO ■ 2023

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) thanh tịnh thì mới có 
thể tu tập thành Đạo được. (Trong ngữ cảnh này 
chữ Đạo ( ) là con đường dẫn đến chánh quả). 
Câu bốn “Hậu thối nguyên lai thị hướng tiền”, 
cũng là mô tả động tác cấy lúa, vì cấy lúa thì phải 
đi giật lùi mới được. Câu tả thực ấy lại hàm chứa 
triết lý phong phú của sự hòa ái - lui một bước thấy 
trời cao đất rộng, đồng thời ngầm chỉ ra phương 
pháp tu tập của nhà Phật.

Một cư sĩ hỏi ông, làm thế nào mới có thể không 
rơi vào vòng xoáy thị phi bàn luận của người khác? 
Bố Đại Hòa Thượng liền hát một bài “Nhẫn nhục 
kệ” cho ông:

Thị phi tăng ái thế thiên đa,
Tử tế tư lượng nại ngã hà.
Khoan khước đỗ bì thường nhẫn nhục,
Phóng khai ương nhật ám tiêu ma.
Nhược phùng tri kỷ tu y phân,
Tung ngộ oan gia dã cộng hòa.
Yếu sử thử tâm vô quái ngại,
Tự nhiên chứng đắc lục ba la.

Đại ý là: Trên thế gian này, thị phi yêu hận thật 
sự quá nhiều rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại có thể làm 
được gì đây? Nếu như có thể mở rộng tấm lòng thì 
có thể nhẫn khuất phục được nhục nhằn, nếu như có 
thể buông xuống được, thì có thể xua tan màn đen. 
Không kể là đối với người bạn tri kỷ, hay là oan gia, 
đều có thể chung sống hòa thuận với nhau, trong 
tâm không vì yêu hận mà buồn phiền sầu não, thân 
tâm tự nhiên điềm đạm tự tại.

DI LẶC BỒ TÁT
Tương truyền rằng, trước khi viên tịch, Bố Đại 

Hòa Thượng đã ngồi trên tảng đá bằng ở hành lang 
phía đông Chùa Nhạc Lâm, Minh Châu – nơi ông 
đã xuất gia – rồi đọc lên câu kệ:

Di Lặc chân Di Lặc
Phân thân thiên vạn ức
Thời thời thị thời nhân
Thời nhân tự bất thức.

Tạm dịch:

Di Lặc, chân Di Lặc
Phân thân ngàn vạn ức
Luôn luôn bảo người đời
Người đời tự chẳng biết.

Đọc xong thì hóa. Ấy là ngày mùng 3 tháng 3 
năm thứ 2 đời Lương Trinh Minh (916).

Từ đấy, người đời mới hay Bố Đại Hòa Thượng 
chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Ít lâu sau ở nơi 
khác, có người thấy ông xách túi vân du khắp chốn. 
Về sau, người đời mới theo hình dáng của Bố Đại 
Hòa Thượng mà họa hình, tạc tượng thành Đức Di 
Lặc để thờ phụng trong nhà. 

Ngày nay, đến thăm Nhạc Lâm Tự, có thể thấy 
ngay ở cổng chùa bức tượng Đức Di Lặc với nụ cười 
nguyên xuân như đang hoan hỷ đón chào du khách. 
Bên dưới bức tượng là bài kệ nói lên tấm lòng bao 
dung, hoan hỷ của Người:

“Nhãn tiền đô thị hữu duyên nhân, tương kiến 
tương thân, chẩm bất mãn khang hoan hĩ/ Thế 
thượng tận đa nan nại sự, tự tác tự thụ, hà phương 
đại đỗ bao dung/ Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân 
gian đa thiểu sự/ Mãn khang hoan hĩ, tiếu khai thiên 
hạ cổ kim sầu/ Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan 
dung chi sự/ Tiếu khẩu thường tiếu, tiếu thiên hạ 
nan tiếu chi nhân.”

Tạm dịch:
“Trước mắt đều là những người duyên, gặp 

nhau thân nhau, sao chẳng tỏ lòng hoan hĩ/ Trên đời 
có biết bao điều khó xử, tự làm tự nhận, ngại gì mà 
không mở lòng bao dung/ Tấm lòng bao dung, hiểu 
hết bao nhiêu điều nhân thế/ Đầy lòng hoan hĩ, cười 
vang xóa sạch nỗi sầu xưa nay/ Bụng lớn có thể 
chứa, chứa những điều thế gian khó chứa/ Miệng 
nhỏ luôn cười, cười những gì thiên hạ khó cười.”

Ngày nay, hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng 
đã được đồng nhất cùng Di Lặc Bồ Tát, là vị Phật 
được mọi người, mọi nhà sùng kính nhất. Ở Nhật 
Bản, hình tượng của ông với nụ cười nguyên xuân 
đã đi vào truyền thuyết dân gian và trở thành niềm 
cảm hứng vô tận của văn học, nghệ thuật – nhất là 
hội họa.
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Sao gọ i là  Tế t Nguyên Đá n?
Tế t Nguyên Đá n là  mộ t  lễ  Tế t 

lớ n nhấ t Việ t Nam, tấ t cả  ngườ i 
dân Việ t Nam rấ t coi trọ ng lễ  Tết 
nà y, dù  tạ i đị a phương hẻo lánh ở  
nơi nà o đó  họ  vẫ n luôn nhớ  đế n 
và  tổ  chứ c buổ i lễ  Tết đó n năm 
mớ i nà y.

Có  giả  thuyế t cho rằ ng chữ  
Tế t có  lẽ  bắ t đầ u từ  âm chữ  Tiế t 
mà  ra, vì  theo Nông lị ch thì  trong 
mộ t năm có bố n mù a chia ra làm 

24 Tiế t từ  Tiế t Lậ p Xuân dẫ n đầ u 
cho đế n Tiế t Đạ i Hà n, nó i lên sự  
thay đổ i nhiệ t độ  mưa nắ ng, nó ng 
lạ nh hay ấ m á p đề  ngườ i dân biế t 
đượ c thờ i tiề t mà  nuôi trồ ng.

Chữ  Nguyên có  nghĩ a là  bắ t 
đầ u, trong mộ t ngà y có  24 giờ  là  
giờ  đầ u, mộ t năm có  365 ngà y là  
ngà y đầ u, bố n mù a mà mù a Xuân 
là  mùa bắ t đầ u và  chữ  Đá n nghĩ a 
là  sớ m hay sá ng, mà  buổ i sá ng là  
sớ m là  mớ i nhấ t nên gọ i là  Đá n.

Nguồn gốc của Tết 
Nguyên Đán là từ  đâu?

Có  nhiề u nguồ n cho rằ ng 
Tế t Nguyên Đá n đã  bắt nguồn từ  
1000 năm Bắ c Thuộ c, nhưng từ  
thờ i vua Hù ng Vương đã  có  bá nh 
dà y bá nh chưng trướ c thời Bắc 
Thuộ c và  có  lẽ  Tế t Việ t Nam đã  
có  rấ t lâu đờ i.

Trong cuốn Kinh Lễ, Khổng 
Tử đã viết: “Ta không biết Tết 
là gì, nghe đâu đó là tên của một 
ngày lễ hội lớn của bọn nguời 
Man, họ nhảy múa như điên, 
uống rượu và ăn chơi vào những 
ngày đó.” 

Sách Giao Chỉ Chí cũng 
có đoạn viết “Bọn người Giao 
Quận thường tập trung lại từng 
phường hội nhảy múa hát ca, ăn 
uống chơi bời trong nhiều ngày 
để vui mừng một mùa cấy trồng 
mới, không những chỉ có dân làm 
nông mà tất cả người nhà của 
Quan Lang, Chúa động cũng đều 
tham gia lễ hội này".

Như vậy có thể nói Tết 
Nguyên Đán có nguồn gốc từ Việt 
Nam. Như vậy cho chú ng ta thấ y 
mỗ i quố c gia đề u chọ n cho mì nh 
mộ t năm mớ i riêng, nhữ ng lễ  hộ i 
riêng mặ c dù  có  khi gầ n kề  nhữ ng 
ngà y nướ c khá c hoặ c có  khi họ  
nhậ n thấ y rằ ng trong thờ i điể m 
nà y thí ch cho việ c tổ  chứ c lễ  hộ i 
củ a vù ng Đông Nam Á  vậ y.

Sao gọ i là  đêm Giao Thừ a? 
Thườ ng đêm Giao Thừ a và o 

ngà y 29 thá ng Chạ p (nế u thá ng 
thiế u và  ngà y 30 thá ng Chạp vào 
thá ng đủ ). Chữ  Giao có  nghĩ a 

Tế t Nguyên Ðán
Thích Viên Huy
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là  trao lạ i, chữ  Thừ a có  nghĩ a là  
nhậ n, tứ c năm cũ  chấ m dứ t và  
giao cho năm mớ i nhậ n, cũ ng gọ i 
là  Trừ  Tị ch, có  nghĩ a bỏ  đi nhữ ng 
tố i tăm củ a năm cũ .

Việ t Nam có  rấ t nhiề u phong 
tụ c (nhưng cũ ng có  nhiề u hủ  
tụ c, chú ng ta sẽ  bà n sau) để  chuẩ n 
bị  cho ngà y Tế t như:

Lễ  Tả o Mộ 
Để  tưở ng nhớ  đế n Ông Bà  Tổ  

Tiên và  theo quan điể m “số ng cá i 
nhà , thá c cá i mồ ”, nên thườ ng 
và o nhữ ng ngà y cuố i năm cả  họ  
chọ n mộ t ngà y rồ i tấ t cả  con chá u 
đề u tậ p trung đi qué t dọ n, từ  mộ  
ông Cao ông Tổ  rồ i lầ n xuố ng 
thấ p đế n nhữ ng ngườ i thân trong 
dò ng họ , sửa sang sạ ch sẽ , để nói 
lên là ngườ i số ng không bao giờ  
quên ơn của Tổ  Tiên.

Tụ c thả  cá  ché p 
đưa ông Tá o về  trờ i

Truyệ n dân gian Việ t Nam, 
nói về 3 Tá o Quân (Trọ ng Cao, 
Thị  Nhi và  Phạ m Lang) mà quan 
điể m thự c tế  trướ c mặ t thì  ai tạ o 
nghiệ p là nh dữ  phả i lã nh chứ  
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không phả i đợ i Tá o về  chầ u trờ i 
tâu việ c tố t xấ u rồ i mớ i đượ c 
phá n xé t. Đứ ng về  thi ca thì  đây 
cũ ng là  bà i họ c răn dạ y ngườ i là m 
xấ u, vì  thờ i ấ y nhữ ng câu chuyệ n 
là  nhữ ng bà i họ c gầ n gũ i nhấ t vớ i 
ngườ i Việ t lú c bấ y giờ .

Tiệ c Tấ t Niên 
Sau mộ t năm rờ i quê hương, 

nhữ ng thăng trầ m đượ c mấ t trong 
mọ i nhà  đề u chuẩ n bị  mộ t bữ a 
cơm đoà n tụ  gia đì nh mà  chú ng ta 
gọ i buổ i tấ t niên có  nghĩ a là  trò n 
mộ t năm, gặ p lạ i để  hà n huyên 
tâm sự  giữa cha con, anh em, vợ  
chồ ng thậ t là  tưng bừ ng, ngoà i ra 
còn có nhữ ng mó n ăn ngon, cũng 
còn là  bữa ăn để trú t bầ u tâm sự .

Quà  Tế t
Mộ t cử  chỉ  vô cù ng đẹ p đẽ  khi 

mang nhữ ng mó n quà  tặ ng cho 
ngườ i thân hay nhữ ng ân nhân, 
nhưng cũ ng không trá nh khỏ i lợ i 
dụ nglú c nà y để  dâng lễ  phẩ m hố i 
lộ  quan trên.

Quầ n á o Tế t 
và  chuẩ n bị  cho bả n thân 

Quần á o mới cho trẻ  là  mộ t 
điều hế t sứ c cầ n thiế t vì  chú ng rấ t 
mừ ng đượ c mặ c nhữ ng bộ  đquần 
áo mớ i, cò n ngườ i lớ n thì  cũ ng 
nên có  đồ mớ i chữ ng chạ c hơn, 
đặc biệ t là nên cắt tó c sửa soạ n 
không chỉ  riêng phụ  nữ  mả  con 
ní t và  đàn ông.

Dự ng nêu
Chuyệ n kể  rằ ng thờ i xưa lâu 

lắ m không biế t bao nhiêu, lú c ấ y 
Quỷ  thâu tó m cả  đấ t đai và  cho 

con ngườ i mướ n và  áp lự c rằ ng 
khi trồ ng trọ t thì  Quỷ  sẽ lấ y phầ n 
trên còn Ngườ i lấ y phầ n dướ i, 
nên mùa gặ t đầ u tiên, Ngườ i chỉ  
có  gố c rạ , đó i thiế u ăn chỉ  cò n da 
bọ c xương.

Thấ y vậ y Phậ t thương bè n 
chỉ  cho Ngườ i nên trồ ng khoai và  
đậ u phụ ng. Như năm đầ u, Quỷ  ta 
khoái chí  cũ ng nhậ n phầ n trên, 
khi đế n mù a Quỷ  nhậ n chỉ  có  lá , 
Quỷ  tứ c lắ m mù a sau nhậ n phầ n 
dướ i, Phậ t dạ y cho Ngườ i trồ ng 
lú a và  mù a thu hoạch Quỷ  chỉ  
có  gố c rạ . Quá  ứ c, lầ n nà y Quỷ  
bả o nhậ n cả  trên và  dướ i, chắ c 
chắ n Ngườ i không thoá t ngõ  
nà o, lú c bấ y giờ  Phậ t trồ ng ngô, 
cuố i cù ng Quỷ  trắ ng tay. Quá  uấ t 
hậ n, Quỷ  không cho mướ n nữ a. 
Bấ y giờ  Phậ t dạ y ngườ i chỉ  mua 
mộ t miế ng đấ t nhiề u tiề n nhưng 
chỉ  bằ ng tấ m cà  sa treo trên ngọ n 
tre, Quỷ  đồ ng ý  nhưng khi treo 

lên cây tre cao và  mả nh cà  sa rấ t 
lớ n chiế m hế t đấ t của Quỷ , Quỷ  
phả i bỏ  chạ y ra biể n đông. Sau 
sai ngườ i dọ  hỏ i Phậ t thí ch gì  
thì  Phậ t cho biế t thí ch oả n chuố i 
xôi chè . Quỷ  dẫ n quân vô đá nh 
quăng oả n chuố i xôi chè , Phậ t 
bả o Ngườ i lượ m là m lương thự c 
và  trả  cho Quỷ  nhữ ng thứ  như 
lá  dứ a gai, vôi, tỏ i hôi v.v… ba 
lần bị  thả m bạ i chú ng không và o 
đượ c rồ i dẫ n tấ t cả  lủ  Quỷ  và o 
xin Phậ t, Phậ t thương tì nh cho 
mỗ i năm và o đấ t liề n thăm tổ  tiên 
và o ngà y Nguyên Đá n nên theo 
tụ c lệ  ấ y con Ngườ i dự ng nêu có  
vẽ  cung tên, chuông gió  (phong 
linh) cho chú ng nghe và  sợ  không 
dá m đế n gầ n nhà  Ngườ i nữa.

Mâm ngũ  quả 
Thự c ra gầ n 60 năm trở  lạ i 

đây mớ i có  nhiề u loạ i trá i cây và  
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chú ng ta có  thể  chọn nhữ ng loạ i 
trá i cây nà o ưa thí ch, có  nhà  thì  
chọ n nó i cho vui tai gồ m: cầ u, 
sung, vừ a, đủ , xà i. Đọ c theo âm 
cho vui, thậ t ra trá i dừ a chứ  không 
phả i vừ a và  trá i xoà i chứ  không 
phả i xà i. nên chú ng ta cũ ng có  
thể  tù y theo tú i tiề n củ a mì nh mà  
chi tiêu cho hợ p lễ cọ ng thêm vừ a 
mắ t là  đượ c.

Gó i bá nh chưng bá nh té t 
Mộ t né t đẹ p truyề n thố ng và  

mộ t đặ c sả n của Việ t Nam không 
bao giờ  thiế u trong ngà y Tế t, mọ i 
nhà  đề u chuẩ n bị  không nhà  nà o 
thiế u cả .

Nguồn gốc bánh chưng 
bánh dầy

Theo truyền thuyết, sau khi 
đánh giặc Ân, Vua Hùng thứ 6 
ra lệnh cho các người con dâng 
lễ vật lên vua, lễ vật nào đặc biệt 
ý nghĩa, vua sẽ truyền ngôi lại 
cho người đó. Các người con của 
vua đều tìm những của ngon vật 
lạ dâng lên vua cha chỉ trừ người 
con thứ 18 của Vua Hùng là Lang 
Liêu tính tình thuần hậu, chí 

hiếu, song vì mẹ mất sớm, cũng 
như tài sản không giàu có như 
các người anh, Lang Liêu hổ thẹn 
chẳng có gì để dâng lên cho vua. 
Lúc ấy trong cơn mê ngủ, Lang 
Liêu nằm mơ thấy vị thần mách 
bảo: “Vật trong trời đất không 
có gì quí bằng gạo nếp, là thức 
ăn nuôi sống người. Nên lấy gạo 
nếp làm thành bánh hình tròn và 
hình vuông, để tượng trưng cho 
Trời và Đất. Lấy lá bọc ngoài, 

đặt nhân trong ruột để tượng hình 
cha mẹ sinh thành”.

Hoa cho ngà y Tế t
 Là m thế  nà o phù  hợ p và  vừa 

mắt là  đượ c, trong cuộ c số ng 
ngườ i đờ i thườ ng bả o là  chí n 
ngườ i mườ i ý , mì nh cứ  chạ y theo 
sở  thí ch củ a ngườ i khá c thì  thậ t 
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mấ t công tố n tiề n, bạ n thí ch gì  thì  
cứ  mua về  chưng.

Mó n ăn ngà y Tế t 
Đây cũ ng là  điề u cầ n cân nhắ c 

kỹ  lưỡ ng, vì  trướ c là cho gia đì nh 
sau là  cho bạ n bè , sắ m sửa thông 
thườ ng thì  bả o là  “cò n ngà y tế t 
hế t ngà y mù a” sao không sắ m kỹ , 
cò n chuẩ n bị  chu đá o vì  tiế p bạ n 

phả i ăn lạ i bị  thừ a đườ ng dư mỡ  
cao má u. Thì  chỉ  ba ngà y tế t mà  
“liệ u cơm gắ p chao vậ y”

Đó n Giao Thừ a
Đú ng 0 giờ  nhữ ng người gia 

chủ  đề u sẵn sà ng mâm lễ  để  cú ng 
Phậ t và  Gia tiên, có  ngườ i còn 
dọ n cú ng bà n thiên ngoà i trờ i, sau 
đó  là đố t phá o mừ ng năm mớ i.

Tụ c xông đấ t 
Cũ ng là  mộ t phong tụ c rấ t 

đẹ p, mặ c dù  đứ ng theo mặt nhân 
quả  thì  chẳ ng có  đem lạ i đượ c 
gì  từ  mộ t ngườ i đầ u tiên và o nhà  
mì nh, nhưng cũ ng mộ t bà i họ c sâu 
sắ c dạ y rằ ng ngườ i có  nhiề u đạ o 
đứ c, tạ o nhiề u việ c là nh sẽ  mang 
lạ i cho ngườ i khá c nhiề u lợ i lộ c, 
nhiề u thăng tiế n, chỉ  nhờ  ngườ i 
khá c cò n đượ c vậ y nế u chí nh 
mì nh là nh thì  cò n gấ p bộ i phầ n.

Đi lễ  chù a đầ u năm là  mộ t 
phong vô cù ng cao cả , vì  ngườ i 
ta nghĩ  đế n Đứ c Phậ t là  ngườ i 
luôn đem lạ i an vui hạ nh phú c 
và  chú ng ta phả i đế n lễ  lạ y để  
ghi nhớ  nhữ ng lờ i dạ y củ a Ngà i, 
nhữ ng việ c là m củ a Ngà i trong ba 
thân. Ứ ng thân là  Đứ c Phậ t mì nh 
đang lễ  lạ y, Hoá  thân lờ i dạ y củ a 
Ngà i đã  ở  trong ta, ta đã  thự c 
hà nh lờ i củ a Ngà i, Ngà i Hó a sang 
ta. Phá p thân, Đứ c Phậ t đã  chứ ng 
đắ c,  mì nh đã  thự c hiệ n nhữ ng lờ i 
dạ y củ a Ngà i, chí nh mì nh cũ ng 
đượ c lụ c thông, không thì cũ ng 
đượ c sự  an lạ c giả i thoá t mà  giả  
thoá  là  Phá p thân vậ y.

Xuấ t hà nh theo hướ ng 
Tà i Thầ n Hỷ  Thầ n 

Theo Lịch vạn niên năm 
2023, ngày mùng 1 Tết Quý Mão 
2023 là ngày Canh Thìn (Hành: 
Kim), tháng Giáp Dần (Hành: 
Thủy).

Hướng xuất hành: Nếu muốn 
cầu tiền bạc, hãy xuất hành về 
hướng Tài Thần Tây Nam. Nếu 
muốn cầu may mắn, hỷ khánh, 
nên đi về hướng Tây Bắc để gặp 
Hỷ Thần.
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Giờ hoàng đạo: Dần 
(03h-05h); Thìn (07h-09h); Tỵ 
(9h-11h); Thân (15h-17h); Dậu 
(17h-19h); Hợi (21h-23h).

Bì  lì  xì  
Mộ t phong tụ c đẹ p củ a ngườ i 

Việ t chú ng ta, ngườ i trẻ  đượ c 
trao phong bì  đỏ , con cá i là m 
ăn đượ c mừ ng tuổ i ông bà  cha 
mẹ  gọ i tiế ng Anh gọ i là   “lucky 
money”, tiế ng Hoa đọ c là  Lợ i thị . 
Tương truyề n rằ ng thậ t xa xưa 
Quỷ  thườ ng lé n xoa đầ u trẻ  là m 
cho bị nh tậ t ố m đau, riêng có  mộ t 
gia đì nh 50 tuổ i mớ i sinh mộ t đứ a 
con trai, lo sợ  bị nh tậ t bị  Quỷ  rờ  
đầ u nên cầ u khẩ n và  là m nhữ ng 
việ c là nh, trong lú c đó  có  tá m vị  
tiên đi ngang qua thấ y thương 
tì nh nên mỗ i ngườ i cho mộ t đồ ng 
và o phong bì  để  dướ i gố i đứ a trẻ , 
khi Quỷ  đế n hà o quang chiế u là m 
qủ y sợ  hã i không dá m đế n, từ  đó  
có tục phong bao lì xì cho đế n 
hôm nay.

Thăm ngườ i thân 
Việ t Nam có  câu “mù ng mộ t 

tế t cha, mù ng hai tế t mẹ , mù ng 
ba tế t thầ y” mộ t phong tụ c vô 
cù ng cao đẹ p về  sự  tri ân và  báo 
ân công sanh thà nh dưỡ ng dụ c 
không nhữ ng ngườ i trự c tiế p mà  
cò n  nhữ ng ngườ i giá n tiế p bên 
nộ i ngoạ i và  nhữ ng vị  thầ y đã  dạ y 
cho chú ng ta nên ngườ i.

Đầ m năm nên là m nhữ ng gì ? 
Dạ y con cá i hướ ng thiệ n. 

Mù ng mộ t thá ng giêng là  ngà y 
ví a Đứ c Phậ t Di Lặ c thì  nên 
hướ ng dẫn cho con chá u nên 
nhẫ n nhị n hoan hỷ chị u đự ng như 
Ngà i mà  có  hai câu thơ mà ngườ i 
đờ i thương ca tụ ng theo thân hì nh 
và  nụ  cườ i củ a Ngà i:

“Bụ ng lớ n củ a Ngà i chứ a tấ t 
cả  nhữ ng việ c khó  chứ a đượ c 
trong đờ i, miệ ng luôn cườ i nhữ ng 
điều khó  cườ i đượ c trong thế  
gian”

Chúng ta nên là m thự c hiệ n 
những điều cần làm nhấ t đó  là : 
Nên giú p nhữ ng ngườ i khá c, nó i 
nhữ ng lờ i tố t đẹ p hò a nhã , là m 
lợ i í ch cho mọ i ngườ i và  bỏ  công 
sứ c giúp ngườ i đượ c thà nh công. 
Chắ c chắn chú ng ta sẽ  đượ c an 
vui, hạ nh phú c và  thà nh công 
như ý .
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Mèo là thú 
cưng, được 
nhiều gia 
đình nuôi, 

xem như bạn đồng hành 
hay thành viên của gia 
đình. Ở nhiều đất nước 
như Hoa Kỳ, chó và mèo 
rất may mắn vì chúng 
có cả những bịnh viện 
thú y (the Veterinary 
Hospital), nghĩa trang 
cho thú cưng (the 
Animal Cemetery), cảnh sát bảo 
vệ thú cưng (the Pet Cop), tiệm 
bán đồ dùng của thú cưng (the 
Pet Shop) và nơi làm đẹp cho 
thú cưng (the Pet Spa) để phục 
vụ chải lông, cắt móng chân, tắm 
gội, vệ sinh răng miệng, tân trang 
nhan sắc cho mèo...

Thực phẩm của thú cưng thì 
đủ loại và rất sang. Nhiều Tivi 
quảng cáo thực phẩm the Cat 
Food Can rất hấp dẫn. Ví dụ như 
thịt trong hộp được khui nắp ra 
và cho vào microway hâm nóng. 
Sau đó, trút thịt hộp ra đĩa sành 
trắng tinh, có vài cọng ngò xanh 
tươi trên mặt đĩa thịt và khói 
nóng hương thơm tỏa lan… khiến 
chú mèo đang chơi góc sân, vội 
bỏ chơi đùa, lần theo hương 
thơm đến ăn đĩa thịt và rất thích 
thú enjoy. Thật là mèo có phước 
được hưởng thực phẩm thuộc 
hạng sang đẳng cấp.

Chó mèo tuy có cộng nghiệp 

Mèo Là Loài Vật Đáng Thương
Thích Nữ Giới Hương

chung là loài vật, nhưng biệt 
nghiệp mỗi loài và mỗi con vật có 
khác biệt. Có mèo hoang đi lang 
thang đói bịnh, không ai chăm sóc, 
nhưng có mèo được chủ nhà cưng 
như trứng, có tòa nhà gỗ riêng, có 
quần áo ấm và được chăm sóc kỹ 
lưỡng như một em bé (baby). Dù 
có phước hưởng hay kém phước 
hưởng thì mèo vẫn là loài vật đáng 
thương,thuộc cảnh giới đọa lạc, 
cảnh giới thấp trong lục đạo (cõi 
trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ 
quỹ và súc sanh).

Trong cuốn Vòng Luân Hồi1 

ghi rằng, súc sanh là một trong 
những loài chúng sanh trú sống 
trong vũ trụ bao la này. Có nhiều 
loại súc sanh như:

Loài có xương sống:
Bốn chân: Bò, trâu, sư tử, gấu, 

voi, hươu, nai, bò tót mọc sừng, 
lừa, lạc đà, khỉ, vượn, ròng rọc, 
đười ươi, cọp, beo, báo, sói, thỏ, 
mang (con đỏ), nhím, chồn, cáo, 

ngựa, heo, dê, mèo, 
chó, chuột, tắc kè, 
thằn lằn, kỳ nhông, 
thạch sùng, rắn 
mối, kỳ đà, hoang, 
rái nước, heo rừng, 
tê giác, trâu nước, 
nhái, cóc, ếch, 
chằng hiu…

Hai chân: Gà, 
vịt, ngỗng, ngan, 
chim…

Không chân: 
Rắn, trăn, trùng, 

giun, lăng quăn, dòi, sâu, lải…

 Loài không xương sống: 
Cuốn chiếu, bọ chét, rết, nhện, 

sâu, bọ nẹt, kiến, mối, sùng, bò 
cạp, chấy, rận, tằm, giun, nhộng, 
phù du, mọt, rệp…

 Loài không xương sống có 
cánh: Bướm, chuồn chuồn, đom 
đóm, bù xòe, châu chấu, cào cào, 
muỗm, bọ ngựa, ong, mối, nắc 
nẽ, dế, ve sầu, muỗi, ruồi, rầy, 
thiêu thân, cánh cam, bọ hung, 
gián, ve sầu, ong, tò vò, …

 Loài dưới nước: 
Cá, sứa, mực, cua, sò, tôm…

Giới Bồ tát dạy chúng ta mỗi 
khi gặp một loài thú nào cũng 
nên quy y và chúc nguyện cho 
chúng. Nếu chúng ta có nuôi mèo 
thì cũng quy y và kết duyên bồ đề 
với chúng. Nguyện cho mèo sớm 
bỏ thân loài vật thành người gặp 
Tam Bảo2 tu hành.
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Theo khoa học có rất nhiều 
loại mèo khác nhau. Chúng ta 
đọc tên từng loài, quán tưởng 
từng hình tướng khốn khổ của 
loài mèo với một tấm lòng tận 
thân tâm thương xót chúng, ban 
rải tình thương đến chúng, kết 
thắng duyên Tam Bảo để sau này 
chúng gặp được nhân duyên tam 
bảo mà tu tập tỉnh ra, thoát kiếp 
làm mèo. Một con mèo xinh xắn, 
chúng ta vuốt ve yêu mến nhưng 
đâu biết rằng sau chúm lông 
xanh, vàng, đỏ, tía xinh xắn đó 
chất chứa vô vàn đau đớn, lo âu, 
khốn khổ chập chùng mà không 
nói được. Kiếp làm mèo, kiếp 
bàng sanh là một ổ phiền não, 
một ổ khổ đau và một ổ đọa lạc.

Một khi đã 
đọa mang lớp da 
thú vật thì trăm 
kiếp ngàn đời 
khó ngóc đầu ra 
như rùa mù trăm 
năm mới nổi lên 
mặt nước một 
lần để tìm bọng 
cây nổi. Thật là 
vô cùng khó. Ý 
của Đức Phật 

dạy từ thân loài 
vật mà được thành 
người cũng rất khó 
giống như rùa mù 
vậy. Muôn loài vạn 
vật, sống đọa đày, 
chết đắng cay. Một 
con bọ chét chạy 
trong người, ta 
không chịu được, 
thế mà chó mèo gà 
vịt ngày đêm hàng 
trăm bọ mạt rúc rỉa 

mà không nói được và cứ phải 
chịu đựng trọn đời, không một 
lúc nào ân xá, bịnh hoạn, đau 
đớn… cũng không nói được. Cho 
nên, loài vật sống chịu nhiều đau 
khổ thương tâm.

Vì sao đọa mang thân thú? 
Ai tạo những nghiệp bỉ ổi, thấp 
hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm 
sẽ bị đọa làm thú và ở thân thú 
này bị coi thường và khinh rẻ.

Những nghiệp nào là hèn 
hạ và mất nhân phẩm? Đó là 
tà dâm, loạn luân, phá vỡ luân 
thường đạo lý loài người, dục 
vọng không biết kềm chế, không 
có lý trí hướng dẫn, hành động 
tương đương với dục vọng của 
loài thú. Người nào nghiệp giống 

với loài thú sẽ đưa người đó đi 
đến kiếp thú về sau. Hoặc lòng 
ích kỷ tột độ biến thành hành vi 
tranh giành, xâu xé đồng loại, 
không thương xót cũng rất giống 
với loài thú; dùng thủ đoạn để 
bức hại kẻ khác, sống cho bản 
năng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình 
thì sẽ đọa làm thú là điều khó 
tránh khỏi.

 Vì sao đọa làm mèo? Ông bà 
ta nói vì phí phạm nước nhà chùa, 
nên kiếp này làm mèo sợ nước, 
không tắm. Thiếu nợ nên làm 
thân thú để trả nợ; vì tâm thấp 
hèn nên không được làm người 
hai chân đứng thẳng; vì chủng tử 
hung ác, nên làm loài mèo hung 
hăng xâu xé loài vật khác làm mồi 
thức ăn để sinh tồn… tạo thành 
vô số nghiệp thiện và ác lẫn lộn 
đưa đẩy chúng sanh trôi lăn trong 
luân hồi không bao giờ dứt. Cho 
nên, mèo là một loại vật rất đáng 
thương, đáng chúc nguyện và 
cảm hóa để chuyển nghiệp.

Nguyện cho tất cả loài bàng 
sanh sống không hiềm hận, an 
vui và giải thoát mãi mãi.

Nam mô A Di Đà Phật.

Xuân Quý Mão, 2023 
Thư phòng Chùa Hương Sen,

Thích Nữ Giới Hương
huongsentemple@gmail.com

CHÚ THÍCH:
1 Vòng Luân Hồi – Thích Nữ Giới 

Hương, NXB Hồng Đức. 2018. 
Trang 47-56. http://www.
huongsentemple.com/index.php/
vn/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-
lac/1226-vong-luan-hoi

2 Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng.
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Mùa Xuân Con Mèo Lại Về
KIỀU MỸ DUYÊN

Mùa Xuân con mèo sắp 
về. Con mèo được 
thương yêu chiều 
chuộng, con mèo ở 

trong nhà, được chủ nhà chăm 
sóc và được thương yêu. Tiếng 
kêu của con mèo không được 
vui lắm, nhưng năm con mèo thì 
nhiều người làm ăn khá. Không 
hiểu tại sao người nào tuổi mèo 
chuẩn bị cho năm mới đều làm ăn 
khá. Nhiều người thích nuôi mèo 
trong nhà, có người làm chuồng 
nuôi mèo để ở nhà để xe, hay làm 
riêng ở ngoài vườn.

Con mèo cũng như con chó 
rất trung thành với chủ, khi đi 
lạc biết đường về. Mèo rất thông 
minh, trung thành với chủ nhà. 
Con mèo sống lâu, sống trong 
rừng hoặc ở trong nhà. Trời rét 
buốt vào mùa Đông mèo vẫn 
sống được như thường. Ở đây, 

nuôi súc vật hễ chúng bị bệnh thì 
đem đi bác sĩ thú y. Ở Việt Nam, 
người bệnh chưa chắc được đi 
bác sĩ nếu không có tiền, huống 
hồ gì súc vật. Ở Việt Nam, người 
ta ăn thịt chó, thịt mèo, ở đây 
người Mỹ nuôi súc vật họ cưng 

những con vật họ nuôi như vàng. 
Mỗi lần đi nghỉ hè họ đem những 
con vật họ nuôi đem gửi ở những 
trung tâm nuôi súc vật để được 
chăm sóc trong những ngày chủ 
vắng nhà.

Năm nay, mùa Xuân lạnh hơn 
những năm khác, người cũng cẩn 
thận bảo vệ sức khỏe huống hồ 
gì những con vật nho nhỏ. Nhiều 
người mua những ngôi nhà nhỏ 
cho mèo ở. Trong những ngôi 
nhà nhỏ này, có phủ những tấm 
mền thật dày để cho chúng ấm. 
Ở nước văn minh là thế, con vật 
được thương yêu và được chăm 
sóc.

Xuân năm nay là Xuân con 
mèo, trong 12 con giáp, mỗi năm 
là một con vật tượng trưng cho 
năm đó. 12 con giáp gồm có: Tý, 
Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, 
Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. 
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Con trâu đi cày, con cọp ở trong 
rừng, cọp thường ăn thịt súc vật 
và ăn thịt người, người ta thường 
sợ con cọp, người này nói người 
kia: dữ như cọp, mèo thì ban ngày 
ngủ tối đi bắt chuột, thìn là con 
rồng, mỗi năm Tết vẽ múa lân 
thì hay dùng hình con rồng, mùi 
là con dê, mùi là con dê, con dê 
hiền lành, dễ thương, ngọ là con 
ngựa, con ngựa vất vả lắm.

Năm nay là năm con mèo, vậy 
những người tuổi con mèo mơ 
ước gì? Có người tuổi con mèo 
nhà cao cửa rộng thì có rồi, tiền 
thì có rồi, vậy thì tuổi con mèo 
mơ ước gì? Thế giới hòa bình, nhà 
nhà đều bình yên, người nào cũng 
khỏe mạnh, sáng dậy tập thể dục, 
thể thao, chạy bộ, đánh quần vợt, 
bơi lội hàng ngày, lúc nào cũng 
tươi cười, vui vẻ, khỏe mạnh, nụ 
cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời, 
thân thiện, thương yêu mọi người, 
xã hội không có nhà tù, không có 

Cảnh Sát, không có ăn cắp, ăn 
trộm, không có giết người, không 
có tòa án, không có quan tòa mà 
chỉ có trường học, có thầy giáo, 
cô giáo dễ thương, nhân hậu, tận 
tụy với nghề nghiệp, yêu thương 
học trò, chùa, nhà thờ được xây 
cất nhiều hơn, tín đồ đi chùa 
nhiều hơn, mở mắt ra thì nghe 
tiếng hót của những con chim 

nhỏ ngoài vườn như chào bình 
minh, chào mọi người, chào một 
ngày đẹp trời.

Chiến tranh đi vào dĩ vãng, 
chỉ có hòa bình, chỉ có thương 
yêu, mọi người thương yêu nhau 
như ruột thịt, nhà nào cũng có 
nhiều con như ngày xưa, những 
đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, không 
có phá thai, đứa trẻ nào cũng được 
thương yêu, được nuôi nấng cẩn 
thận, được giáo dục thành người 
hữu dụng cho xã hội.

Tài nguyên thiên nhiên được 
giữ gìn, rừng được chăm sóc cẩn 
thận, thú hoang không bị bắn 
giết, nghề thợ săn không còn nữa, 
nhà nhà bình yên, chủ nhà đi du 
lịch, nhà không cần khóa cửa khi 
trở về không mất mát gì cả.

Mơ ước là một chuyện nhưng 
mơ ước có thành sự thật hay không 
là chuyện khác, phải làm việc tận 
lực, dành dụm đầu tư sinh lợi thì 
mới làm giàu, thành triệu phú, 
nhưng có tài sản có giữ được tài 
sản hay không lại là một chuyện 
khác. Một tai họa xảy tới thì chỉ 
còn hai bàn tay trắng, một gia đình 



36 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 1 - 2023  

đang hạnh phúc, một kẻ thứ ba 
nhảy vào thì hạnh phúc gia đình 
đó bay mất, ly dị, người ra đi với 
hạnh phúc của mình, người ở lại 
đau khổ, đau khổ triền miên, nào 
ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra 
trong thời gian sắp tới? Ra đường 
bị xe đụng, gãy tay, gãy chân, đâu 
ai biết được? Nếu ra đường muộn 
hơn 1 phút, 2 phút sẽ được bình 
yên, ai biết trước được?

Làm việc phước đức tránh 
được sự rủi ro. Có người làm việc 
từ thiện suốt đời, từ sinh ra lớn 
lên cha mẹ dạy bảo làm từ thiện, 
thương người nghèo khổ, giúp 
người nghèo khổ, có tiền không 
dám ăn xài, suốt đời chỉ làm việc 
phước đức, mà có được phước 
đức không? Tùy thuộc vào từng 
người, kiếp trước ảnh hưởng đến 

kiếp này, kiếp này ảnh hưởng đến 
kiếp sau và mãi mãi như thế.

Mơ ước đẹp cứ để trong tim, 
mơ ước đẹp phải dùng khối óc 
của mình, hai bàn tay của mình 
để thực hiện mơ ước của mình, 
kiếp này thực hiện không được 
thì đợi đến kiếp sau, nhất là vấn 

đề tình cảm, rất 
khó nói.

Ông bà mình 
thường nói: 
ăn ở phúc đức 
mặc sức mà ăn. 
Người làm việc 
thiện ăn hoài 
không hết, đi 
đâu người cũng 
cho ăn, phước 
lộc trùng trùng. 
Tại sao có hàng 
tỷ người trên thế 
giới đi ngủ với 
bụng đói, tại sao 
có hàng triệu 
người không 
có nhà ở ngoài 
đường, người 
không nhà tràn 
ngập trên đường 
phố? Ai lo nổi 

cho người không nhà, người bệnh 
hoạn, người làm việc phước thiện 
không lo nổi, chỉ có chánh phủ, 
chính phủ liên bang lo được mà 
thôi?

Mơ ước vẫn là mơ ước, con 
người càng thông minh thì sự giết 
người càng tinh vi, khí giới, bom 
nguyên tử, hàng triệu người có 
thể chết trong nháy mắt? Nếu con 
người sống hồn nhiên như ngày 
xưa vua Nghêu, vua Thuấn, tiền 
rớt ngoài đường không ai thèm 
lượm thì hay biết mấy?

Tại sao Đức Phật, Đức Chúa 
có hàng tỷ người đi theo làm tín 
đồ? Bởi vì hàng tỷ người tin vào 
Phật, tin vào Chúa có thể cứu rỗi 
người phạm tội, bởi vì họ tin vào 
Chúa, vào Phật, họ tin vào cõi 
Niết Bàn, Thiên Đàng.

Thế giới này có tôn giáo, có 
niềm tin tôn giáo mà mọi người 
sống lạc quan, yêu đời, yêu người 
mà sống. Có niềm tin tôn giáo 
đời sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Orange County, 
Xuân Quý Mão 2023

KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.

com) 
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Trù ng trù ng duyên khở i:
Trong thơ Nhậ t, không hiể u sao chú ng tôi cả m 

thấ y gầ n gũ i vớ i Saigyō (1118-1190) và  Bashō 
(1644-1694) lạ  lù ng. Đặ c biệ t là  Bashō.

Hồ i cò n ở  Nhậ t, chú ng tôi có  gõ  cử a Thiề n mấ y 
lầ n nhưng duyên chử a bé n. Kị p đế n khi bắ t đầ u ra 
dạ y họ c (năm 1982), trù ng trù ng duyên khở i, cử a 
Thiề n họ c mở  rộ ng rồ i duyên mớ i kế t. Đế n vớ i 
Thiề n họ c trướ c khi gặ p Bashō đú ng là  hạ nh ngộ ! 
Lý  do là  Thiề n bà ng bạ c trong thơ Bashō.

Thế  rồ i mườ i hai năm trướ c (1998), nhữ ng lú c 
rả nh rỗ i chú ng tôi dị ch cuố n Oku no hosomichi 
(奥の細道 - Lố i lên miề n Oku/Bắ c) củ a Bashō ra 
tiế ng Việ t. Thư khí ch lệ  củ a bạ n đọ c tạ o niề m vui 
vô hạ n, tiế c rằ ng sá ch đã  tuyệ t bả n. Hy vọ ng chú ng 
tôi sẽ  có  dị p sử a lạ i bả n dị ch và  bà i giớ i thiệ u cho 
hoà n chỉ nh, thêm phầ n minh họa cho đà ng hoà ng 
hơn nữ a để  rồ i giớ i thiệ u cù ng độ c giả .

Trong bà i nà y chú ng tôi xin giớ i  thiệ u và i bà i 
thơ củ a Bashō mà  chú ng tôi cả m thấ y khó  quên. 

***
Và i điề u cầ n biế t về  haiku củ a Bashō: Bashō là  

ngườ i đã  đị nh hì nh thể  thơ haiku và  đưa haiku có  
chỗ  đứ ng bề  thế  và  trang trọ ng trên văn đà n Nhậ t 
Bả n. Qua thơ Bashō, lầ n đầ u tiên mộ t khá i niệ m mỹ  
họ c (美学) mang tên là  sabi (寂び - tị ch, như trong 
chữ  “tị ch liêu”) đượ c đưa và o mộ t cá ch hà i hò a và  
ở  mộ t mứ c độ  chưa từ ng thấ y.

Sabi đầ u tiên đượ c phổ  biế n qua thơ waka củ a 
Fujiwara Shunzei (1114-1204). Ý  thứ c nà y đượ c cá c 
nhà  thơ sau đó , đặ c biệ t là  Bashō, tiế p tụ c phá t triể n 
và  đị nh hì nh. Trên thự c tế , sabi trở  thà nh khá i niệ m 
căn bả n trong thơ Bashō. Sabi nhấ n mạ nh vẻ  đẹ p 
tao nhã  củ a nhữ ng dá ng hì nh cổ  kí nh hay củ a thiên 

NGUỒN THƠ BASHO
Rừng Phong Thu và Hoa Đào Muôn Thuở

Vĩnh Sính

Basho – tranh Buson
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nhiên cô tị ch — không hà o nhoá ng rự c rỡ , lộ ng lẫ y 
hay kiêu kỳ . Cầ n để  ý  rằ ng thơ haiku củ a Bashō tuy 
phả ng phấ t không khí  trầ m lắ ng u huyề n, gợ i cho 
ngườ i đọ c sự  vô thườ ng trong cuộ c đờ i, nhưng luôn 
thắ m đượ m tì nh ngườ i và  không bao giờ  mang né t 
cay đắ ng chua chá t hay u uấ t, oá n hờ n.

Sứ c á m thị  (suggestibility) và  tí nh hà m sú c, theo 
họ c giả  Daisetz Suzuki, là  bí  quyế t củ a thơ haiku 
cũ ng như củ a nghệ  thuậ t Nhậ t Bả n nó i chung. “Cá c 
nhà  nghệ  thuậ t Nhậ t Bả n đề u í t nhiề u chị u ả nh 
hưở ng củ a Thiề n (禅-Zen), họ luôn luôn có  khuynh 
hướ ng diễ n tả  tì nh cả m vớ i số  chữ  hoặ c số  né t tố i 
thiể u.” Điề u tố i kỵ  khi là m thơ haiku là  thí ch lý  luậ n 
dông dà i, “khi tì nh cả m đã  đạ t đế n mứ c độ  cao nhấ t, 
ta lặ ng thinh, bở i lẽ  không có  ngôn ngữ  nà o có  thể  
diễ n tả  thí ch đá ng. Ngay mườ i bả y âm tiế t [trong 
thơ haiku] cũ ng đã  quá  dà i.” Xem như vậ y, ngườ i 
là m thơ haiku vừ a phả i là  ngườ i tu luyệ n Thiề n.

Tuy không phả i là  Thiề n sư, Bashō thườ ng ăn 
vậ n như mộ t nhà  sư. Ngà y ngà y ngồ i tham Thiề n và  
đọ c sá ch, Bashō lầ n lầ n ý  thứ c rằ ng haiku không chỉ  
là  trò  giả i trí  hay thú  tiêu khiể n, mà  phả i biể u lộ  sâu 
sắ c thá i độ  củ a ngườ i là m thơ đố i vớ i cuộ c số ng. 
Thơ củ a Bashō dầ n dầ n thể  hiệ n vẻ  đẹ p u hoà i diệ u 
vợ i củ a thiên nhiên và  cuộ c số ng hiu quạ nh củ a 
chí nh mì nh. Tương truyề n Bashō trồ ng bên cạ nh 
tú p lề u nà y mộ t bụ i chuố i (chữ  Há n gọ i cây chuố i là  
“Ba tiêu-芭蕉”, tứ c Bashō) do môn đệ  biế u.

Cây chuố i vì  í t thấ y ở  Nhậ t, hà ng xó m từ  đó  
bắ t đầ u gọ i tú p lề u có  bụ i-chuố i-không-trá i nà y là  
Bashō-an (芭蕉庵), tứ c là  Am Ba-tiêu, rồ i chẳ ng 
bao lâu họ  gọ i luôn chủ  nhân củ a tú p lề u đó  là  
Bashō-Sensei (Ba-tiêu Tiên sinh). Chủ  nhân tú p 
lề u chắ c vừ a ý  vớ i cá i tên Ba-tiêu nên từ  đấ y mớ i 
lấ y Bashō là m bú t hiệ u. Cây chuố i, đố i vớ i Bashō, 
tượ ng trưng cho tí nh nhạ y cả m (sensibility): trướ c 
mộ t cơn gió  nhẹ , tà u lá  chuố i có  thể  gã y bấ t cứ  lú c 
nà o. Nhà  thơ lắ ng nghe tiế ng lá  chuố i lay độ ng xà o 
xạ t mỗ i lú c trờ i trở  gió  giữ a đêm khuya thanh vắ ng. 
Nế u trong bả n hợ p tấ u củ a thiên nhiên hò a thêm 
tiế ng mưa rơi rả  rí ch, không khí  trong tú p lề u chắ c 
hẳ n lạ i thêm phầ n cô tị ch và  sâu lắ ng.

 Ngoà i ra, Bashō đã  nhắ c đế n bố n mù a trong hai-
ku mộ t cá ch giá n tiế p và  thườ ng xuyên, đượ c gọ i là  
“quí  ngữ -季語” -  tứ c là  ký  hiệ u về  bố n mù a.

Tương truyề n khi mấ t Bashō có  đế n trên hai 
ngà n môn đệ . Nhữ ng nhà  thơ nổ i tiế ng về  sau, như 
Buson (1716-1784), Issa (1763-1827),[11] và  vô số  
nhà  thơ khá c đề u chị u ả nh hưở ng củ a thơ Bashō.

Nhiề u bà i thơ đượ c yêu chuộ ng củ a Bashō đã  
đượ c sá ng tá c trên nhữ ng chuyế n đi. Nhữ ng cuộ c 
ngao du nà y không nhữ ng đã  ghi lạ i cả m hứ ng củ a 
Bashō khi viế ng thăm nhữ ng nơi danh lam thắ ng 
cả nh, mà  cò n nó i lên sự  nhạ y cả m củ a nhà  thơ đố i 
vớ i nhữ ng loà i cỏ  mọ n hoa hè n, như hoa mã  đề  (na-
zuna), hoa nghệ  (benibana), hoa thu (hagi); thả ng 
hoặ c nhữ ng con nhá i, con ve sầ u, con chuồ n chuồ n, 
con chim cuố c, v.v. mà  nhà  thơ đã  bắ t gặ p đó  đây 
trên bướ c hả i hồ .

Nhữ ng hì nh tượ ng nà y gầ n gũ i vớ i ngườ i Việ t, 
và  cũ ng chí nh vì  ả nh hưở ng củ a Thiề n cò n bà ng bạ c 
trong văn hoá  Việ t Nam, độ c giả  ngườ i Việ t có  thể  
thưở ng thứ c cả m tí nh nghệ  thuậ t trong thơ haiku 
củ a Bashō không mấ y khó  khăn.

Rừ ng phong thu đã  nhuố m mà u quan san
Okuraretsu
Okuritsu hate wa
Kiso no aki
(Basho)

Đượ c ngườ i đưa tiễ n
Rồ i đưa tiễ n ngườ i
Mù a Thu ở  rừ ng Kiso

Tiễ n đưa, đưa tiễ n mấ y lầ n,
Quan san Thu đã  nhuố m rừ ng Ki-so!

Cây kaede (楓) chữ  Há n gọ i là  “phong”. Cây phong 
và o mù a Thu lá  đỏ  rự c gọ i là  momiji (紅葉 hồ ng 
diệ p), tứ c là  “lá  đỏ ”.

Truyệ n Kiề u có  câu:

Rừ ng phong thu đã  nhuố m mà u quan san,
Dặ m hồ ng bụ i cuố n chinh an.
Trông ngườ i đã  khuấ t mấ y ngà n dâu xanh... 
(Câu 1520-1522)
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Cả nh Thu ở  gầ n cầ u Togetsubashi ( 橋-Độ  Nguyệ t Kiề u) Kyoto

Chù a Kiyomizudera (清水寺-Thanh Thủ y Tự  ) và o Thu, Kyoto
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Cây phong củ a Nhậ t Bả n và  cây phong trong 
Truyệ n Kiề u phả i giố ng nhau. Tuy nhiên, cây phong 
ở  Nhậ t (Japanese maple) và o mù a Thu lá  đỏ  rự c 
như lử a, khá c nhữ ng cây phong thườ ng. Nướ c ta 
tuy không có  cây phong, nhưng Tiên Điề n Nguyễ n 
Du đã  đi sứ  sang Trung Hoa và  nhà  thơ đã  mượ n 
Trung Hoa là m tì êu chuẩ n đố i chiế u.

Theo nhân sinh quan củ a Bashō, đờ i là  mộ t 
chuyế n đi hay mộ t cuộ c lữ  hà nh. Trong đờ i có  bao 
biế t nhiêu lầ n tiễ n đưa, đưa tiễ n. Trong bà i thơ trên, 
Bashō tuyệ t nhiên không nó i đế n tì nh cả m luyế n 
tiế c củ a kẻ  ở  ngườ i đi lú c chia tay. Theo tinh thầ n 
củ a Thiề n tông, ngườ i là m thơ haiku không biể u lộ  
tì nh cả m riêng tư, tứ c là  phả i vô ngã  (muga-無我). 
Ở  đây nhà  thơ chỉ  nó i đơn sơ là  sau mấ y bậ n tiễ n-
đưa-đưa-tiễ n, mù a Thu đế n lú c nà o chẳ ng hay.

Nhẹ  nhà ng thậ t, nhưng có  gì  man má c, lưu luyế n.

Hoa anh đào muôn thuở
Samazama no  
Koto omoidasu
Sakura kana
(Basho)

Nhiều
Chuyện nhớ lại
Hoa anh đào!
Khơi bao niềm nhớ vô vàn,
Cánh hoa đào ấy chẳng tàn trong tôi!

Bà i thơ cò n có  thể  hiể u như sau:
Bao nhiêu thế  sự  cù ng năm thá ng,
Vẫ n nhớ  đà o hoa mộ t dạ o nà o!
hoặ c: 
Dẫ u cho ngà y thá ng phôi pha,
Chao ôi nhớ  mã i hoa đà o năm nao!
hoặ c:
Nhớ  chi ngà y thá ng qua rồ i?
Nhớ  chăng chắ c hẳ n anh đà o ngà y xưa!
Hoa anh đà o vớ i ngườ i Nhậ t có  ý  nghĩ a rấ t đặ c 

biệ t. Cứ  và o cuố i thá ng ba cho đế n đầ u thá ng tư mỗ i 
năm, khi hoa anh đà o nở , dân chú ng lạ i nô nứ c rủ  
nhau đi xem hoa.

Nhiề u ngườ i thí ch đi tả n bộ  dướ i nhữ ng cà nh 
hoa, vừ a ngắ m hoa vừ a chụ p hì nh lưu niệ m. Lắ m 
kẻ  lạ i thí ch cù ng gia đì nh hoặ c bầ u bạ n trả i chiế u 
ngồ i dướ i gố c hoa — vừ a thưở ng hoa vừ a ăn uố ng, 
ca há t.

Hoa anh đào bên chùa Heian
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Ngà y tự u trườ ng mỗ i năm họ c ở  Nhậ t cũ ng 
và o đầ u thá ng tư, đú ng và o mù a hoa anh đà o. 
Vì  thế  ngườ i Nhậ t gọ i bạ n đồ ng song là  ‘bạ n 
cù ng mù a hoa anh đà o’ (dōki no sakura同期の
桜). Lâu ngà y gặ p lạ i bạ n đồ ng song, ngườ i ta 
không khỏ i nhớ  đế n mù a hoa anh đà o thuở  mớ i 
quen nhau. Na ná  như ngườ i Việ t khi nhì n cà nh 
hoa phượ ng, ‘hoa họ c trò ’, lạ i thổ n thứ c nhớ  lạ i 
tuổ i hoa niên:

Sao bông phượ ng nở  trong mà u huyế t,
Nhỏ  xuố ng lò ng tôi nhữ ng giọ t châu?
(Hà n Mặ c Tử )
Hoa anh đà o có  nhiề u loạ i: có  loạ i hoa đơn, 

có  loạ i hoa ké p, có  loạ i có  cà nh lả  ngọ n tự a như 
liễ u rũ  v.v.

Hoa anh đà o nà o cũ ng chó ng tà n. Ngà y xưa, 
ngườ i võ  sĩ  (samurai) đã  chọ n hai thanh kiế m 
và  hoa anh đà o là m biể u tượ ng, bở i lẽ  ngườ i 
võ  sĩ  nguyệ n sẵ n sà ng hiế n thân cho chủ  tướ ng 
giố ng như hoa anh đà o sẵ n sà ng rơi rụ ng trướ c 
cơn gió  nhẹ . Nó i theo ngôn ngữ  nhà  Phậ t, hoa 
anh đà o là  biể u tượ ng củ a sự  vô thườ ng (mujō-
無常), vô ngã  (muga-無我) trong cuộ c đờ i.

Bashō đã  sá ng tá c bà i thơ trên khi trở  lạ i cố  
lý  ở  Iga (nay thuộ c huyệ n Mie) và  viế ng thà nh 
Ueno, nơi hơn hai mươi năm trướ c đã  mộ t thờ i 
là  võ  sĩ  dướ i trướ ng củ a Tōdō Yoshitada. Sau 
đó , vì  chủ  quân mấ t sớ m, Bashō đã  từ  bỏ  phù  
hoa củ a thế  tụ c để  lấ y gió  trăng là m bạ n lữ .

Nhì n lạ i nhữ ng cà nh hoa anh đà o mang sắ c 
hì nh củ a tuổ i hoa niên giờ  đang nở  rộ  dướ i 
nắ ng Xuân, chắ c hẳ n nhà  thơ cũ ng dậ y lên biế t 
bao kỷ  niệ m. Tuy nhiên, Bashō vẫ n trầ m tĩ nh 
như mọ i khi, chỉ  cho biế t là  nhà  thơ chợ t nhớ  
lạ i cá nh hoa đà o ngà y trướ c. Dĩ  nhiên chú ng ta 
đoá n hiể u là  cá nh hoa đà o nơi cố  lý  đã  xui nhà  
thơ nhớ  lạ i chuyệ n xưa.

Lờ i thơ đơn sơ, nhẹ  nhà ng, nhưng hà m sú c 
và  sâu lắ ng.

Viế t lạ i xong và o nhữ ng ngà y á p Tế t 
Tân Mã o (2011)

Nguồn: https://www.erct.com/2-ThoVan/
VinhSinh/ADMT-AnhDaoMuonThuo.htm

Lê Giang Trần

Tình Đi Xa 

Nàng về thăm bố thăm quê 
Bốn năm Covid não nề nhớ mong 
Nỗi niềm đất khách long đong 
Xuân này sum họp vá lòng khâu tim. 

Mỗi khi vắng lạnh im lìm 
Bàn cơm thèm có tiếng tình lời thương 
Căn nhà. Bàn Phật. Tiếng chuông 
Khói hương cám cảnh miên trường hoang liêu. 

Xuân kề. Đêm lạnh. Liêu xiêu 
Lòng người. xa xứ. quạnh hiu. u sầu 
Thắp nhang cha mẹ - nguyện cầu 
Quyến thân đất nước đồng bào an khang…

Trong nhà. tịnh khẩu. im ran
Ngoài trời mưa gió múa lân xập xình 
Trái tim tựa cửa nhớ tình 
Giò Lan ghẹo hỏi rớt tình ở đâu?

(010923)
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COMPASSION AND THE INDIVIDUAL
Tenzin Gyatso - The Fourteenth Dalai Lama

His Holiness the Dalai Lama poses for photos after his interactive session with students at Princeton University’s 
Chancellor Green Library in Princeton, New Jersey on October 28, 2014. (Photo by Denise Applewhite)

 The purpose of life

ONE GREAT QUESTION underlies our 
experience, whether we think about it 
consciously or not: What is the purpose of 

life?  I have considered this question and would like 
to share my thoughts in the hope that they may be 
of direct, practical benefit to those who read them.

I believe that the purpose of life is to be hap-
py.  From the moment of birth, every human being 
wants happiness and does not want suff ering.  Nei-
ther social conditioning nor education nor ideology 
aff ects this.  From the very core of our being, we 
simply desire contentment.  I don’t know whether 
the universe, with its countless galaxies, stars and 
planets, has a deeper meaning or not, but at the very 
least, it is clear that we humans who live on this 

earth face the task of making a happy life for our-
selves.  Therefore, it is important to discover what 
will bring about the greatest degree of happiness.

How to achieve happiness
For a start, it is possible to divide every kind of 

happiness and suff ering into two main categories: 
mental and physical.  Of the two, it is the mind that 
exerts the greatest infl uence on most of us.  Unless 
we are either gravely ill or deprived of basic neces-
sities, our physical condition plays a secondary role 
in life.  If the body is content, we virtually ignore it. 
The mind, however, registers every event, no matter 
how small. Hence we should devote our most seri-
ous eff orts to bringing about mental peace.
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From my own limited experience I have found 
that the greatest degree of inner tranquility comes 
from the development of love and compassion.

The more we care for the happiness of others, the 
greater our own sense of well-being becomes. Cul-
tivating a close, warm-hearted feeling for others au-
tomatically puts the mind at ease. This helps remove 
whatever fears or insecurities we may have and gives 
us the strength to cope with any obstacles we encoun-
ter. It is the ultimate source of success in life.

As long as we live in this world we are bound to 
encounter problems. If, at such times, we lose hope 
and become discouraged, we diminish our ability to 
face diffi  culties. If, on the other hand, we remember 
that it is not just ourselves but everyone who has 
to undergo suff ering, this more realistic perspec-
tive will increase our determination and capacity to 
overcome troubles. Indeed, with this attitude, each 
new obstacle can be seen as yet another valuable 
opportunity to improve our mind!

Thus we can strive gradually to become more 
compassionate, that is we can develop both genuine 
sympathy for others’ suff ering and the will to help 
remove their pain. As a result, our own serenity and 
inner strength will increase.

Our need for love
Ultimately, the reason why love and compas-

sion bring the greatest happiness is simply that our 
nature cherishes them above all else. The need for 
love lies at the very foundation of human existence. 
It results from the profound interdependence we all 
share with one another. However capable and skill-
ful an individual may be, left alone, he or she will 
not survive. However vigorous and independent 
one may feel during the most prosperous periods of 
life, when one is sick or very young or very old, one 
must depend on the support of others.

Inter-dependence, of course, is a fundamental law 
of nature. Not only higher forms of life but also many 
of the smallest insects are social beings who, without 
any religion, law or education, survive by mutual 
cooperation based on an innate recognition of their 
interconnectedness. The most subtle level of material 

phenomena is also governed by interdependence. All 
phenomena from the planet we inhabit to the oceans, 
clouds, forests and fl owers that surround us, arise in 
dependence upon subtle patterns of energy. Without 
their proper interaction, they dissolve and decay. It 
is because our own human existence is so dependent 
on the help of others that our need for love lies at the 
very foundation of our existence. Therefore we need 
a genuine sense of responsibility and a sincere con-
cern for the welfare of others.

We have to consider what we human beings re-
ally are. We are not like machine-made objects. If 
we are merely mechanical entities, then machines 
themselves could alleviate all of our suff erings and 
fulfi ll our needs.

However, since we are not solely material crea-
tures, it is a mistake to place all our hopes for hap-
piness on external development alone. Instead, we 
should consider our origins and nature to discover 
what we require.

Leaving aside the complex question of the cre-
ation and evolution of our universe, we can at least 
agree that each of us is the product of our own par-
ents. In general, our conception took place not just 
in the context of sexual desire but from our parents’ 
decision to have a child. Such decisions are found-
ed on responsibility and altruism - the parents’ com-
passionate commitment to care of their child until 
it is able to take care of itself. Thus, from the very 
moment of our conception, our parents’ love is di-
rectly in our creation.

 Moreover, we are completely dependent upon 
our mothers’ care from the earliest stages of our 
growth. According to some scientists, a pregnant 
woman’s mental state, be it calm or agitated, has a 
direct physical eff ect on her unborn child.

The expression of love is also very important at 
the time of birth. Since the very fi rst thing we do is 
suck milk from our mothers’ breast, we naturally 
feel close to her, and she must feel love for us in 
order to feed us properly; if she feels anger or re-
sentment her milk may not fl ow freely.

Then there is the critical period of brain develop-
ment from the time of birth up to at least the age 
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of three or four, during which time loving physical 
contact is the single most important factor for the 
normal growth of the child. If the child is not held, 
hugged, cuddled, or loved, its development will be 
impaired and its brain will not mature properly.

Since a child cannot survive without the care of 
others, love is its most important nourishment. The 
happiness of childhood, the allaying of the child’s 
many fears and the healthy development of its self-
confi dence all depend directly upon love.

Nowadays, many children grow up in unhappy 
homes. If they do not receive proper aff ection, in 
later life they will rarely love their parents and, not 
infrequently, will fi nd it hard to love others. This is 
very sad.

As children grow older and enter school, their 
need for support must be met by their teachers. If 
a teacher not only imparts academic education but 
also assumes responsibility for preparing students 
for life, his or her pupils will feel trust and respect 
and what has been taught will leave an indelible im-
pression on their minds. On the other hand, subjects 
taught by a teacher who does not show true concern 
for his or her students’ overall well-being will be 
regarded as temporary and not retained for long.

Similarly, if one is sick and being treated in hos-
pital by a doctor who evinces a warm human feel-
ing, one feels at ease and the doctors’ desire to give 
the best possible care is itself curative, irrespective 
of the degree of his or her technical skill. On the 
other hand, if one’s doctor lacks human feeling and 
displays an unfriendly expression, impatience or 
casual disregard, one will feel anxious, even if he 
or she is the most highly qualifi ed doctor and the 
disease has been correctly diagnosed and the right 
medication prescribed. Inevitably, patients’ feelings 
make a diff erence to the quality and completeness 
of their recovery.

Even when we engage in ordinary conversation 
in everyday life, if someone speaks with human 
feeling we enjoy listening, and respond accord-
ingly; the whole conversation becomes interest-
ing, however unimportant the topic may be. On the 
other hand, if a person speaks coldly or harshly, we 

feel uneasy and wish for a quick end to the interac-
tion. From the least to the most important event, 
the aff ection and respect of others are vital for our 
happiness.

Recently I met a group of scientists in Ameri-
ca who said that the rate of mental illness in their 
country was quite high-around twelve percent of 
the population. It became clear during our discus-
sion that the main cause of depression was not a 
lack of material necessities but a deprivation of the 
aff ection of the others.

So, as you can see from everything I have writ-
ten so far, one thing seems clear to me: whether or 
not we are consciously aware of it, from the day we 
are born, the need for human aff ection is in our very 
blood. Even if the aff ection comes from an animal 
or someone we would normally consider an enemy, 
both children and adults will naturally gravitate to-
wards it.

I believe that no one is born free from the need 
for love. And this demonstrates that, although some 
modern schools of thought seek to do so, human be-
ings cannot be defi ned as solely physical. No mate-
rial object, however beautiful or valuable, can make 
us feel loved, because our deeper identity and true 
character lie in the subjective nature of the mind.

Developing compassion
Some of my friends have told me that, while 

love and compassion are marvelous and good, they 
are not really very relevant. Our world, they say, is 
not a place where such beliefs have much infl uence 
or power. They claim that anger and hatred are so 
much a part of human nature that humanity will al-
ways be dominated by them. I do not agree.

We humans have existed in our present form 
for about a hundred-thousand years. I believe that 
if during this time the human mind had been pri-
marily controlled by anger and hatred, our overall 
population would have decreased. But today, de-
spite all our wars, we fi nd that the human popula-
tion is greater than ever. This clearly indicates to 
me that love and compassion predominate in the 
world. And this is why unpleasant events are news, 
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compassionate activities are so much part of daily 
life that they are taken for granted and, therefore, 
largely ignored.

So far I have been discussing mainly the mental 
benefi ts of compassion, but it contributes to good 
physical health as well, According to my person-
al experience, mental stability and physical well-
being are directly related. Without question, anger 
and agitation make us more susceptible to illness. 
On the other hand, if the mind is tranquil and occu-
pied with positive thoughts, the body will not easily 
fall prey to disease.

But of course it is also true that we all have an 
innate self-centeredness that inhibits our love for 
others. So, since we desire the true happiness that 
is brought about by only a calm mind, and since 
such peace of mind is brought about by only a 
compassionate attitude, how can we develop this? 
Obviously, it is not enough for us simply to think 
about how nice compassion is! We need to make a 
concerted eff ort to develop it; we must use all the 
events of our daily life to transform our thoughts 
and behavior.

First of all, we must be clear about what we 
mean by compassion. Many forms of compassion-
ate feeling are mixed with desire and attachment. 
For instance, the love parents feel of their child is 
often strongly associated with their own emotional 
needs, so it is not fully compassionate. Again, in 
marriage, the love between husband and wife - par-
ticularly at the beginning, when each partner still 
may not know the other’s deeper character very 
well - depends more on attachment than genuine 
love. Our desire can be so strong that the person to 
whom we are attached appears to be good, when in 
fact he or she is very negative. In addition, we have 
a tendency to exaggerate small positive qualities. 
Thus when one partner’s attitude changes, the other 
partner is often disappointed and his or her attitude 
changes too. This is an indication that love has been 
motivated more by personal need than by genuine 
care for the other individual.

True compassion is not just an emotional re-
sponse but a fi rm commitment founded on reason. 
Therefore, a truly compassionate attitude towards 

others does not change even if they behave nega-
tively. Of course, developing this kind of compas-
sion is not at all easy! As a start, let us consider the 
following facts:

Whether people are beautiful and friendly or un-
attractive and disruptive, ultimately they are human 
beings, just like oneself. Like oneself, they want 
happiness and do not want suff ering. Furthermore, 
their right to overcome suff ering and be happy is 
equal to one’s own. Now, when you recognize that 
all beings are equal in both their desire for happi-
ness and their right to obtain it, you automatically 
feel empathy and closeness for them. Through ac-
customing your mind to this sense of universal al-
truism, you develop a feeling of responsibility for 
others: the wish to help them actively overcome 
their problems. Nor is this wish selective; it applies 
equally to all. As long as they are human beings 
experiencing pleasure and pain just as you do, there 
is no logical basis to discriminate between them or 
to alter your concern for them if they behave nega-
tively. Let me emphasize that it is within your pow-
er, given patience and time, to develop this kind of 
compassion. Of course, our self-centeredness, our 
distinctive attachment to the feeling of an indepen-
dent, self-existent, works fundamentally to inhibit 
our compassion. Indeed, true compassion can be 
experienced only when this type of self- grasping is 
eliminated. But this does not mean that we cannot 
start and make progress now.

How can we start
We should begin by removing the greatest hin-

drances to compassion: anger and hatred. As we all 
know, these are extremely powerful emotions and 
they can overwhelm our entire mind. Nevertheless, 
they can be controlled. If, however, they are not, 
these negative emotions will plague us - with no 
extra eff ort on their part! - And impede our quest 
for the happiness of a loving mind.

So as a start, it is useful to investigate whether or 
not anger is of value. Sometimes, when we are dis-
couraged by a diffi  cult situation, anger does seem 
helpful, appearing to bring with it more energy, 
confi dence and determination.
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Here, though, we must examine our mental state 
carefully. While it is true that anger brings extra 
energy, if we explore the nature of this energy, we 
discover that it is blind: we cannot be sure whether 
its result will be positive or negative. This is be-
cause anger eclipses the best part of our brain: its 
rationality. So the energy of anger is almost always 
unreliable. It can cause an immense amount of de-
structive, unfortunate behavior. Moreover, if anger 
increases to the extreme, one becomes like a mad 
person, acting in ways that are as damaging to one-
self as they are to others.

It is possible, however, to develop an equally 
forceful but far more controlled energy with which 
to handle diffi  cult situations.

This controlled energy comes not only from a 
compassionate attitude, but also from reason and 
patience. These are the most powerful antidotes to 
anger. Unfortunately, many people misjudge these 
qualities as signs of weakness. I believe the oppo-
site to be true: that they are the true signs of inner 
strength. Compassion is by nature gentle, peaceful 
and soft, but it is very powerful. It is those who 
easily lose their patience who are insecure and un-
stable. Thus, to me, the arousal of anger is a direct 
sign of weakness.

So, when a problem fi rst arises, try to remain 
humble and maintain a sincere attitude and be con-
cerned that the outcome is fair. Of course, others 
may try to take advantage of you, and if your re-
maining detached only encourages unjust aggres-
sion, adopt a strong stand, This, however, should be 
done with compassion, and if it is necessary to ex-
press your views and take strong countermeasures, 
do so without anger or ill-intent.

You should realize that even though your oppo-
nents appear to be harming you, in the end, their de-
structive activity will damage only themselves. In 
order to check your own selfi sh impulse to retaliate, 
you should recall your desire to practice compas-
sion and assume responsibility for helping prevent 
the other person from suff ering the consequences 
of his or her acts. Thus, because the measures you 
employ have been calmly chosen, they will be more 
eff ective, more accurate and more forceful. Retalia-

tion based on the blind energy of anger seldom hits 
the target.

Friends and enemies
I must emphasize again that merely thinking 

that compassion and reason and patience are good 
will not be enough to develop them. We must wait 
for diffi  culties to arise and then attempt to practice 
them.

And who creates such opportunities? Not our 
friends, of course, but our enemies. They are the 
ones who give us the most trouble. So if we truly 
wish to learn, we should consider enemies to be our 
best teacher!

For a person who cherishes compassion and 
love, the practice of tolerance is essential, and for 
that, an enemy is indispensable. So we should feel 
grateful to our enemies, for it is they who can best 
help us develop a tranquil mind! Also, it is often 
the case in both personal and public life, that with a 
change in circumstances, enemies become friends.

So anger and hatred are always harmful, and un-
less we train our minds and work to reduce their 
negative force, they will continue to disturb us and 
disrupt our attempts to develop a calm mind. An-
ger and hatred are our real enemies. These are the 
forces we most need to confront and defeat, not 
the temporary enemies who appear intermittently 
throughout life.

Of course, it is natural and right that we all want 
friends. I often joke that if you really want to be 
selfi sh, you should be very altruistic! You should 
take good care of others, be concerned for their 
welfare, help them, serve them, make more friends, 
make more smiles, The result? When you yourself 
need help, you fi nd plenty of helpers! If, on the oth-
er hand, you neglect the happiness of others, in the 
long term you will be the loser. And is friendship 
produced through quarrels and anger, jealousy and 
intense competitiveness? I do not think so. Only af-
fection brings us genuine close friends.

In today’s materialistic society, if you have mon-
ey and power, you seem to have many friends. But 
they are not friends of yours; they are the friends of 
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your money and power. When you lose your wealth 
and infl uence, you will fi nd it very diffi  cult to track 
these people down.

The trouble is that when things in the world go 
well for us, we become confi dent that we can man-
age by ourselves and feel we do not need friends, 
but as our status and health decline, we quickly 
realize how wrong we were. That is the moment 
when we learn who is really helpful and who is 
completely useless. So to prepare for that moment, 
to make genuine friends who will help us when the 
need arises, we ourselves must cultivate altruism!

Though sometimes people laugh when I say it, I 
myself always want more friends. I love smiles. Be-
cause of this I have the problem of knowing how to 
make more friends and how to get more smiles, in 
particular, genuine smiles. For there are many kinds 
of smile, such as sarcastic, artifi cial or diplomatic 
smiles. Many smiles produce no feeling of satisfac-
tion, and sometimes they can even create suspicion 
or fear, can’t they? But a genuine smile really gives 
us a feeling of freshness and is, I believe, unique to 
human beings. If these are the smiles we want, then 
we ourselves must create the reasons for them to ap-
pear.

 Compassion and the world
In conclusion, I would like briefl y to expand my 

thoughts beyond the topic of this short piece and 
make a wider point: individual happiness can con-
tribute in a profound and eff ective way to the over-
all improvement of our entire human community.

Because we all share an identical need for love, 
it is possible to feel that anybody we meet, in what-
ever circumstances, is a brother or sister. No matter 
how new the face or how diff erent the dress and 
behavior, there is no signifi cant division between us 
and other people. It is foolish to dwell on external 
diff erences, because our basic natures are the same.

Ultimately, humanity is one and this small planet 
is our only home. If we are to protect this home of 
ours, each of us needs to experience a vivid sense of 
universal altruism. It is only this feeling that can re-
move the self-centered motives that cause people to 

deceive and misuse one another. If you have a sin-
cere and open heart, you naturally feel self-worth 
and confi dence, and there is no need to be fearful 
of others.

I believe that at every level of society - famil-
ial, tribal, national and international - the key to a 
happier and more successful world is the growth of 
compassion. We do not need to become religious, 
nor do we need to believe in an ideology. All that 
is necessary is for each of us to develop our good 
human qualities.

I try to treat whoever I meet as an old friend. 
This gives me a genuine feeling of happiness.  It is 
the practice of compassion.

(Source: https://www.dalailama.com/messages/
compassion-and-human-values/compassion)
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 Mục đích của cuộc sống

MỘT CÂU HỎI LỚN đậm 
nét trong trải nghiệm của 
chúng ta, cho dù chúng 

ta nghĩ về nó một cách có ý thức 
hay không: Mục đích của cuộc 
sống là gì? Tôi đã suy nghiệm câu 
hỏi này và muốn chia sẻ những ý 
nghĩ của mình với hy vọng chúng 
có thể mang đến lợi ích thực tế và 
trực tiếp cho những ai tìm đọc.

Tôi tin rằng mục tiêu của cuộc 
sống là hạnh phúc, từ khoảnh 
khắc mới sinh ra, ai ai cũng muốn 
hạnh phúc và không muốn khổ 
đau. Không phải điều kiện xã hội, 
không là sự giáo dục, cũng không 
phải yếu tố thần học ảnh hưởng tới 
điều này. Từ cốt lõi của sự sống, 
chúng ta chỉ đơn giản ước ao được 
hài lòng. Tôi không biết liệu vũ 
trụ, với vô số thiên hà, các vì sao 
và hành tinh của nó, có ý nghĩa 
sâu sắc hơn hay không, nhưng ít 
nhất là rõ ràng con người sống 
trên trái đất này phải đối diện với 
việc tự mình tạo cho mình hạnh 
phúc. Vì thế, khám phá ra điều gì 
sẽ mang đến hạnh phúc nhất thật 
là quan trọng.

Làm sao đạt được Hạnh phúc
Đầu tiên, ta có thể chia từng 

loại hạnh phúc và khổ đau thành 
hai phạm trù chính: tinh thần và 
vật chất. Trong cả hai, chính cái 
tâm có ảnh hưởng nhất trong hầu 

hết chúng ta. Trừ khi chúng ta ốm 
nặng hay bị mất đi những nhu yếu 
cơ bản, còn hầu như điều kiện vật 
lý của chúng ta chỉ đóng vai trò 
thứ yếu trong cuộc sống mà thôi. 
Nếu thân ta an ổn, ta hầu như bỏ 
quên nó. Tuy nhiên, đối với cái 
tâm thì ghi nhận từng sự kiện 
cho dù là nhỏ bao nhiêu. Vì vậy, 
chúng ta nên dành những nỗ lực 
nghiêm túc nhất để mang lại sự 
bình yên cho tâm hồn.

Từ những kinh nghiệm có 
giới hạn của mình, tôi đã tìm thấy 
rằng mức độ cao nhất của sự an 
tĩnh nội tại có được từ sự phát 
triển của tình thương yêu và lòng 
từ bi.

Chúng ta càng quan tâm tới 
hạnh phúc của người khác, cảm 
giác hạnh phúc của chúng ta càng 
lớn mạnh. Gieo trồng cảm giác 
ấm áp và gần gũi cho người khác, 
tự động tâm hồn mình sẽ được an 
vui. Điều này giúp đánh tan mọi 
sợ hãi hay bất an mà ta có thể có, 
và nó cho ta sức mạnh để đối phó 
với những trở ngại mà ta gặp phải. 
Đây là cội nguồn tối hậu của sự 
thành công.

Theo thời gian của cuộc sống, 
chúng ta bị bó buộc phải đối 
diện với bao vấn đề. Nếu, vào 
những lúc như thế, chúng ta mất 
hy vọng, trở nên chán nản, ta bị 
giảm đi khả năng đối phó với khó 
khăn. Mặt khác, nếu ta nhớ rằng 

không chỉ riêng mình mà mọi 
người ai cũng phải hứng chịu khổ 
đau, quan điểm thực tế hơn này 
sẽ gia tăng sự quyết đoán và khả 
năng vượt khó của chúng ta. Thật 
ra, với thái độ này, mỗi một trở 
ngại mới, được xem như là một 
dịp đáng giá để làm tâm mình cải 
thiện hơn.

Do vậy, chúng ta cần phấn 
đấu dần dần để trở nên từ bi hơn, 
đó là ta có thể phát triển cả hai 
tình cảm chân thật hướng tới khổ 
đau của người khác và ước muốn 
giúp họ thoát khỏi niềm đau. Kết 
quả là, sự thanh thản và sức mạnh 
nội tại của chính mình sẽ tăng lên.

Nhu cầu thương yêu
Cuối cùng, lý do tại sao tình 

thương và tâm bi mang đến hạnh 
phúc lớn nhất, đơn giản là tự tánh 
của chúng ta yêu mến chúng hơn 
tất cả những thứ khác. Nhu cầu 
yêu thương là nền tảng của sự tồn 
tại của con người.

Kết quả có được từ sự tương 
thuộc sâu sắc mà chúng ta chia 
sẻ cho nhau. Tuy nhiên, người ta 
có thể cảm thấy mạnh mẽ và độc 
lập ở giai đoạn thịnh vượng nhất 
trong đời sống, và khi ta ốm đau, 
quá trẻ hay quá già, ta phải dựa 
vào sự nâng đỡ của người khác.

Tương thuộc lẫn nhau, dĩ 
nhiên là nền tảng của luật tự 
nhiên. Không chỉ những hình 

TÂM BI VÀ CÁ NHÂN
Tenzin Gyatso - Thánh Đức Dalai Lama đời thứ 14
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thức cao cấp của cuộc sống mà 
nhiều loài côn trùng nhỏ nhít 
nhất cũng là chúng sanh, giống 
loài mà, không có tôn giáo, luật 
lệ hay sự học hành, cũng sống 
sót do sự hợp tác hỗ tương dựa 
trên sự cảm nhận bẩm sinh qua 
sự kết nối của chúng. Mức độ tế 
nhị nhất của hiện tượng vật chất 
cũng được điều chuyển bởi sự 
tương thuộc lẫn nhau. Tất cả các 
hiện tượng từ hành tinh chúng ta 
sống đến đại dương, mây, rừng và 
hoa cỏ xung quanh đều nảy sinh 
dựa trên những khuôn mẫu tinh tế 
của năng lượng. Không có những 
tương tác phù hợp, chúng sẽ tan 
rã và hư hoại.

Vì chính sự tồn tại của con 
người chúng ta khá là phụ thuộc 
vào sự giúp đỡ của người khác 
nên nhu cầu thương yêu được đặt 
làm nền tảng trong sự tồn tại của 
chúng ta. Vì thế, chúng ta cần có 
trách nhiệm đích thực và sự quan 
tâm chân thành với lợi ích của 
người khác.

Chúng ta phải xem xét con 
người thực sự của chúng ta là gì. 
Chúng ta không như những cái 
máy. Nếu chúng ta chỉ là những 
thực thể máy móc, thì chính 
những cái máy này có thể làm 
giảm tất cả khổ đau và đáp ứng 
nhu cầu của chúng ta.

Tuy nhiên, vì chúng ta không 
phải là những sinh vật vật chất 
đơn thuần, nên đặt tất cả những hy 
vọng của chúng ta cho cái hạnh 
phúc chỉ dựa trên sự phát triển bên 
ngoài là một sai lầm. Thay vào đó, 
chúng ta nên quan tâm đến nguồn 
gốc và bản tánh để khám phá 
những gì chúng ta cần.

Gác qua câu hỏi rắc rối về sự 
sáng tạo và tiến hóa của thế giới 
loài người, ít nhất ta có thể đồng ý 
rằng, mỗi một người trong chúng 
ta là sản phẩm của cha mẹ mình. 
Nói chung, ý chúng ta ở đây 
không chỉ trong bối cảnh ái dục 
mà từ sự quyết định của cha mẹ 
muốn có con. Những quyết định 
như vậy xuất phát từ trách nhiệm 

và lòng vị tha - cha mẹ từ bi cam 
kết chăm sóc con mình đến khi 
nó có thể tự chăm sóc được. Như 
vậy, ngay từ ý niệm có con muốn 
sinh con, tình yêu của cha mẹ 
hướng đến việc tạo ra ta.

Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn 
phụ thuộc và sự chăm sóc của mẹ 
từ lúc ban sơ. Theo một vài nhà 
khoa học, trạng thái tinh thần của 
một thai phụ, an hay không an, có 
một sự ảnh hưởng vật lý trực tiếp 
đến đứa con trong bụng.

Sự thể hiện tình yêu thương 
cũng rất quan trọng trong lúc 
lâm bồn. Vì ngay từ việc đầu 
tiên chúng ta làm là bú sữa từ vú 
mẹ, chúng ta cảm thấy gần mẹ 
một cách tự nhiên, và mẹ phải 
yêu chúng ta để nuôi ta một cách 
đúng đắn; nếu mẹ cảm thấy sân 
giận hay oán thù thì sữa mẹ có 
thể không tiết ra nhiều.

Có một giai đoạn quan trọng 
về sự phát triển não bộ từ lúc 
sinh ra cho đến ít nhất là ba hay 
bốn tuổi, trong suốt thời gian 
yêu thương đó, sự tiếp xúc vật lý 
là yếu tố quan trọng nhất cho sự 
phát triển bình thường của đứa 
trẻ. Nếu trẻ không được ôm ấp, âu 
yếm, yêu thương, thì sự phát triển 
của nó sẽ bị suy yếu và não nó sẽ 
không trưởng thành đúng đắn.

Vì trẻ không thể tồn tại mà 
không có sự chăm sóc của người 
khác, nên yêu thương là nguồn 
dưỡng chất quan trọng nhất. 
Hạnh phúc thời trẻ thơ, việc làm 
dịu đi những sợ hãi và sự phát 
triển lành mạnh tính tự tin của trẻ 
tất cả đều phụ thuộc trực tiếp từ 
lòng yêu thương.
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Ngày nay, nhiều trẻ em lớn 
lên trong những gia đình không 
hạnh phúc. Nếu chúng không có 
được sự yêu thương đúng mực, 
sau này chúng hiếm khi yêu 
thương cha mẹ và cũng khó có 
thể yêu thương người khác. Điều 
này thật đáng buồn.

Khi trẻ lớn dần và đến trường, 
chúng cần được hỗ trợ từ thầy cô 
giáo. Một người thầy không chỉ 
truyền đạt học vấn mà còn đảm 
đương trách nhiệm chuẩn bị 
tương lai cho học sinh, học trò sẽ 
cảm thấy tin tưởng và tôn trọng, 
và những gì được dạy sẽ để lại ấn 
tượng sâu sắc trong tâm trí của 
chúng. Mặc khác, người thầy chỉ 
dạy mà không quan tâm đến tình 
trạng hạnh phúc tổng thể của học 
sinh, sẽ được xem như có tính 
cách tạm thời và không được lưu 
lại lâu dài.

Tương tự, nếu một người 
bệnh được điều trị trong bệnh 
viện, mà bác sĩ tỏ ra ấm áp tình 
người, bệnh nhân sẽ cảm thấy 
thỏa mái và điều mong muốn của 
bác sĩ để chăm sóc bệnh nhân tốt 
nhất có thể - chính là điều trị, bất 
luận về mức độ kỹ thuật hay kỹ 
năng. Mặc khác, nếu bác sĩ thiếu 
cảm giác tình người và có biểu 
hiện không thân thiện, thiếu kiên 
nhẫn hay có khi không để ý, bệnh 
nhân sẽ cảm thấy lo âu, ngay cả 
khi họ là bác sĩ có trình độ cao và 
căn bệnh được chẩn đoán chính 
xác với đúng thuốc quy định. Rõ 
ràng, cảm giác của bệnh nhân tạo 
ra sự khác biệt về chất lượng và 
sự hoàn chỉnh về việc hồi phục.

Thậm chí trong các cuộc nói 
chuyện hằng ngày ta tham gia, 
nếu ai đó nói chuyện có tình 

người thì chúng ta thích lắng 
nghe, và tương tác phù hợp; cuộc 
nói chuyện trở nên thú vị, tuy 
rằng chủ đề có thể không quan 
trọng nữa. Mặc khác, nếu một 
người nói một cách lạnh lùng 
và khó chịu, chúng ta cảm thấy 
không thoải mái và muốn kết 
thúc nhanh chóng  Từ sự kiện 
đơn giản nhất đến quan trọng 
nhất, tình cảm và sự tôn trọng của 
người khác là cực kỳ quan trọng 
cho sự hạnh phúc của ta.

Gần đây tôi đã gặp một nhóm 
nhà khoa học ở Mỹ, họ nói rằng 
tỉ lệ bệnh về mặt tinh thần ở nước 
họ khá cao – khoảng mười hai 
phần trăm dân số. Trong suốt 
cuộc thảo luận chúng tôi nhận ra 
rằng lý do chính của tình trạng 
suy nhược không nằm ở chổ thiếu 
thốn vật chất mà ở sự thiếu thốn 
về tình cảm của con người.

Vì thế, như bạn có thể thấy 
mọi điều tôi đã viết, một điều 
dường như rõ ràng với tôi là: dù 
chúng ta có ý thức tỉnh giác về nó 
hay không, từ ngày chúng ta được 
sinh ra, nhu cầu tình người có 
trong chính dòng máu của chúng 
ta. Thậm chí tình cảm đến từ một 
con vật hay người mà chúng ta 
thường xem như kẻ thù, tự nhiên, 
cả người lớn và trẻ em cũng sẽ 
hướng về nó.

Tôi tin rằng không ai sinh ra 
mà không cần tình yêu. Và điều 
này cho thấy rằng, mặc dù tư 
tưởng của một số trường học hiện 
đại tìm kiếm để hiểu về mặt vật 
lý, nhưng con người không thể 
được định nghĩa chỉ về mặt vật 
lý. Không có sắc trần - dù đẹp 
hay có giá trị - có thể làm chúng 
ta cảm thấy được yêu thương, vì 

sự đồng nhất sâu sắc và chân tánh 
nằm trong bản tánh chủ quan của 
tâm thức.

Phát triển Tâm Từ Bi
Vài người bạn nói với tôi 

rằng, trong khi tình yêu thương 
và lòng từ bi thì thật là tuyệt vời 
và rất tốt, nhưng chúng thực sự 
không có liên quan. Họ nói rằng 
thế giới của chúng ta không phải 
là một nơi mà những niềm tin 
như vậy có ảnh hưởng hay có 
sức mạnh lớn. Họ cho rằng sân 
giận và hận thù là rất mạnh và là 
một phần của bản tánh con người, 
nhân loại sẽ luôn bị chúng thống 
trị. Tôi không đồng ý với điều đó.

Con người chúng ta tồn tại 
trong hình thức hiện tại khoảng 
hàng trăm ngàn năm. Tôi tin rằng 
nếu trong suốt quãng thời gian 
này, tâm con người bị kiểm soát 
bởi sân hận và thù ghét, thì tổng 
thể dân số của chúng ta sẽ bị giảm 
đi. Nhưng ngày nay, dù có các 
cuộc chiến tranh, chúng ta vẫn 
thấy rằng dân số nhiều hơn bao 
giờ hết. Với tôi, điều này chỉ ra 
rõ rằng, tình yêu thương và lòng 
từ bi chiếm ưu thế trên thế giới 
này. Và đây là lý do tại sao các 
sự kiện không vui, bất hạnh… thì 
được đưa lên bản tin tức thời sự, 
còn những hoạt động từ bi chiếm 
đa số trong cuộc sống hằng ngày 
thì chúng ta coi như bình thường, 
và phần lớn bị bỏ lơ.

Trước giờ, tôi đã thảo luận 
chủ yếu về những lợi ích tinh thần 
của tâm từ bi, mà nó cũng góp 
phần làm cho sức khỏe thể chất 
được tốt. Theo như kinh nghiệm 
cá nhân của tôi, sự ổn định tinh 
thần và thể chất tốt có liên quan 
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trực tiếp với nhau. Không cần 
phải hỏi, sân hận và lo âu khiến 
cho chúng ta dễ bị bệnh hơn. Mặc 
khác, nếu tâm ta tĩnh lặng và đầy 
những ý nghĩ tốt lành, thì cơ thể 
sẽ không dễ bị mắc bệnh.

Nhưng dĩ nhiên, cũng đúng 
rằng bản tính của chúng ta luôn tự 
cho mình là trung tâm, ngăn cản 
sự yêu thương dành cho người 
khác. Vì thế, do chúng ta muốn 
có được hạnh phúc thật sự, điều 
này chỉ có được khi ta có một tâm 
hồn tĩnh lặng, và sự an lạc trong 
tâm hồn như thế chỉ có được với 
tâm từ bi mà thôi, làm thế nào ta 
có thể phát triển được điều này? 
Rõ ràng, không phải chỉ đơn giản 
nghĩ về tâm từ bi đẹp như thế nào 
là đủ! Chúng ta cần phải nổ lực 
tu tập để rèn luyện tâm bi; chúng 
ta phải trau giồi trong cuộc sống 
hằng ngày để chuyển hóa những 
tư tưởng và hành vi của mình.

Trước hết chúng ta phải biết 
rõ về tâm bi là gì. Nhiều hình 
thức của cảm giác tâm bi bị lẫn 
lộn với lòng ham muốn và luyến 
ái. Ví như, tình thương cha mẹ 
dành cho con thường gắn liền với 
nhu cầu tình cảm của mình, vì thế 
nó không đầy đủ ý nghĩa của lòng 
bi. Lại nữa, trong hôn nhân, tình 
yêu giữa vợ chồng - đặc biệt là 
vào lúc ban đầu, khi hai người có 
thể còn chưa biết về tính cách của 
nhau nhiều - dựa trên sự luyến ái 
hơn là tình yêu chân chính. Sự 
ham muốn của chúng ta mạnh 
đến nỗi, người mà chúng ta luyến 
ái luôn xuất hiện như là người tốt, 
cho dù trên thực tế họ là người 
rất xấu. Hơn nữa, chúng ta có 
khuynh hướng phóng đại những 
phẩm chất tốt lành - dù nhỏ. Do 
vậy, khi thái độ của người vợ 

hay người chồng thay đổi, người 
kia thường hay bị thất vọng và 
cũng thay đổi thái độ theo. Đây 
là dấu hiệu cho thấy tình yêu của 
họ được thúc đẩy bởi nhu cầu cá 
nhân hơn là sự quan tâm chăm 
sóc chân thành cho người kia.

Tâm từ bi chân chính không 
chỉ là một phản ứng cảm xúc mà 
còn là một sự cam kết vững chắc 
dựa trên lý trí. Vì thế, một thái 
độ bi mẫn hướng tới người khác 
không hề thay đổi thậm chí cho 
dù họ có sự cư xử xấu.

Dĩ nhiên, trau giồi loại tâm 
bi này không phải dễ dàng! Khi 
bắt đầu, chúng ta hãy cân nhắc 
những điều sau:

Dù người ta có đẹp và thân 
thiện; hay không hấp dẫn và phá 
hoại, xét cho cùng họ cũng là con 
người như ta. Cũng giống như 
chúng ta, họ muốn hạnh phúc và 
không muốn khổ đau. Hơn nữa, 
quyền có hạnh phúc và vượt qua 
khổ đau đều công bằng như nhau. 
Giờ đây, khi bạn nhận ra rằng 
tất cả chúng sanh đều bình đẳng 
trong sự khát khao hạnh phúc và 
có quyền đạt được nó, bạn cảm 
thấy đồng cảm và gần gũi với họ 
một cách tự nhiên. Thông qua 
việc tập cho tâm bạn quen với 
lòng vị tha phổ quát, bạn phát 
triển cảm giác trách nhiệm với 
người khác: muốn giúp họ vượt 
qua phiền não một cách tốt lành. 
Không phải chỉ cầu mong cho 
những người mà mình lựa chọn; 
mà sự mong muốn này áp dụng 
cho tất mọi người một cách bình 
đẳng. Miễn là họ là con người có 
cảm nhận niềm vui và nỗi đau 
như bạn, thì không có cơ sở hợp 

lý nào để phân biệt với họ hoặc 
thay đổi sự quan tâm của bạn 
dành cho họ dù họ có đối xử xấu 
với bạn.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, 
sức mạnh là nằm ở nơi bạn, cần 
có sự kiên nhẫn và thời gian để 
trau giồi tâm bi này. Dĩ nhiên, 
sự ái trọng tự thân là sự cố chấp 
đặc biệt của ta với cảm giác về 
một cái ngã tồn tại độc lập, chính 
là những hoạt động cơ bản kiềm 
hãm tâm bi của chúng ta dành 
cho người khác. Thực vậy, tâm 
bi chân thực chỉ có thể được cảm 
nhận khi nào sự tự luyến ái này 
được đoạn trừ. Nhưng điều này 
không có nghĩa là chúng ta không 
thể bắt đầu và tiến hành ngay bây 
giờ.

Khởi đầu như thế nào
Chúng ta nên bắt đầu bằng 

cách tháo gỡ những trở ngại lớn 
nhất đối với tâm bi: sân giận và 
hận thù. Như tất cả chúng ta đều 
biết, những trạng thái này là cảm 
xúc vô cùng mạnh mẽ và chúng 
có thể lấn át tâm ta. Dù vậy, ta 
cũng có thể kiểm soát chúng. Tuy 
nhiên, nếu chúng không được 
kiểm soát thì những cảm xúc này 
sẽ phá hoại chúng ta mà không 
cần phải thêm chút nỗ lực nào - 
và nó sẽ cản trở sự tìm kiếm của 
chúng ta dành cho hạnh phúc của 
tâm yêu thương.

Vậy trước tiên, chúng ta hãy 
phân tích xem xét liệu sự nổi giận 
có chút giá trị nào hay không. 
Đôi lúc, khi chúng ta nản lòng 
trước môt tình huống khó khăn, 
thì sự nổi giận dường như cũng 
có lợi ích, nó xuất hiện đem đến 
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nhiều năng lượng, tự tin và quyết 
đoán hơn.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta 
phải xem xét kỹ lưỡng trạng thái 
của tâm thức. Trong khi đúng thật 
là cơn giận giúp chúng ta tăng 
thêm năng lượng, nếu chúng ta 
tìm hiểu bản chất của năng lượng 
này, ta khám phá ra rằng nó là mù 
quáng: ta không thể chắc chắn 
rằng kết quả của nó sẽ là tốt hay 
xấu. Bởi vì sự nổi giận này che 
khuất phần tốt nhất của não bộ 
chúng ta: điều này có lý. Vì thế 
năng lượng của cơn giận hầu như 
luôn luôn không thể tin cậy được. 
Nó có thể gây nên một hủy diệt to 
lớn, một hành động không may. 
Hơn nữa, nếu cơn giận gia tăng 
đến cực đại, người đó trở nên như 
một gã điên, thể hiện hành vi 
bằng nhiều cách làm tổn hại cho 
một hay nhiều người khác.

Tuy nhiên, phát triển một 
năng lượng mạnh mẽ tương 
đương nhưng kiểm soát được để 
giải quyết những tình huống khó 
khăn là điều có thể.

Năng lượng kiểm soát được 
này không chỉ có được từ tâm bi 
mà còn từ những lý lẽ và sự kiên 
nhẫn. Chúng là những liều thuốc 
giải trừ mạnh mẽ cho cơn giận. 
Chẳng may, nhiều người đã phán 
xét sai về những tính chất này 
và coi đó như là dấu hiệu của sự 
yếu đuối. Tôi tin điều ngược lại 
là thật: chúng là những dấu hiệu 
đích thực của sức mạnh nội tâm. 
Tâm bi là sự dịu dàng tự nhiên, an 
bình và mềm mại nhưng nó thật 
là mạnh mẽ.  Những ai dễ dàng 
mất kiên nhẫn là người bất an và 

không kiên định. Vì thế, đối với 
tôi, sự nổi cơn giận là dấu hiệu 
trực tiếp của sự yếu đuối.

Vì vậy, khi một vấn đề vừa 
phát khởi, hãy cố gắng duy trì 
sự khiêm tốn, một thái độ chân 
thành thì kết quả sẽ tốt đẹp. Dĩ 
nhiên, người khác có thể lợi dụng 
bạn, và nếu sự duy trì vô tư ấy 
của bạn chỉ khuyến khích cho sự 
công kích vô lý (của đối phương) 
thì hãy chọn lấy một lập trường 
vững chải. Tuy nhiên, nên làm 
điều này với tâm bi và nếu cần 
thiết để thể hiện quan điểm của 
bạn và phải đối phó mạnh mẽ, thì 
cứ hành động nhưng đừng kèm 
theo cơn sân giận hay một ý đồ 
xấu ác nào.

Bạn nên nhận ra rằng, mặc 
dù đối thủ của bạn gây thiệt hại 
cho bạn, nhưng cuối cùng, những 
hành vi phá hoại của họ sẽ chỉ gây 
thiệt hại cho bản thân của chính 
họ mà thôi. Để kiểm tra sự ích kỷ 
của bạn thúc đẩy việc trả đũa, bạn 
nên nhớ lại sự mong muốn của 
mình để thực tập tâm bi và đảm 
đương trách nhiệm để giúp ngăn 
ngừa khổ đau cho người khác từ 
hậu quả những hành động của họ.

Do đó, vì các biện pháp bạn 
dùng là một sự chọn lựa bình tĩnh, 
chúng sẽ trở nên hiệu quả hơn, 
chính xác hơn và mạnh mẽ hơn. 
Sự trả đũa bắt nguồn từ năng lực 
thiếu chánh niệm của cơn giận thì 
sẽ ít khi đạt được mục tiêu.

Bạn bè và kẻ thù
Tôi phải nhấn mạnh lại lần 

nữa, nếu chúng ta chỉ suy nghĩ 
đến tâm bi, lý lẽ và sự kiên nhẫn 

là tốt thì vẫn chưa đủ để phát triển 
chúng. Chúng ta phải đợi những 
tình huống khó khăn phát khởi và 
rồi cố gắng thực hành chúng.

Và ai sẽ là người tạo ra những 
tình huống khó khăn này? Dĩ 
nhiên không phải là những bạn 
bè của mình, mà chính là kẻ thù 
của chúng ta. Họ chính là những 
người gây phiền toái nhất cho ta. 
Vì vậy, nếu ta thật sự muốn học 
hỏi, chúng ta nên xem kẻ thù là 
người thầy tốt nhất của chúng ta.

Đối với một người nuôi dưỡng 
tâm từ bi và lòng yêu thương, sự 
thực tập tha thứ là điều cần thiết; 
và đối với sự thực tập này thì kẻ 
thù là không thể thiếu được! Vì 
thế, chúng ta nên tỏ lòng biết ơn 
kẻ thù của mình vì họ là người 
giúp ta nhiều nhất để phát triển 
tâm tĩnh lặng. Cũng thế, nó 
thường là đối với cả hai lĩnh vực 
trong cuộc sống cá nhân và cộng 
đồng, rằng khi hoàn cảnh thay 
đổi, kẻ thù sẽ trở thành bằng hữu.

Thế nên, sự sân giận và hận 
thù luôn luôn có hại, và trừ khi 
chúng ta huân tập tâm mình và 
làm việc để giảm thiểu sức mạnh 
của sự xấu xa, bằng không thì 
chúng sẽ tiếp tục quấy nhiễu ta 
và cố ngăn trở ta phát triển tâm 
tĩnh lặng. Sự sân giận và hận thù 
thật sự là kẻ thù của chúng ta. 
Đây mới chính là lực lượng mà 
chúng ta cần phải nhất thiết đối 
đầu và đánh bại, chứ không phải 
là những kẻ thù nhất thời bên 
ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện 
trong đời mà thôi.

Dĩ nhiên, thật rõ ràng và tự 
nhiên rằng tất cả chúng ta đều cần 
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có bạn bè. Tôi hay đùa rằng, nếu 
bạn thật sự muốn ích kỷ, thì bạn 
nên hết sức vị tha! Bạn nên chăm 
sóc người khác chu đáo, gắn liền 
với phúc lợi của họ, giúp họ, phục 
vụ họ, kết thêm bạn bè, cười đùa 
nhiều hơn. Kết quả ư? Khi bạn cần 
giúp đỡ, bạn sẽ có biết bao nhiêu 
người đến giúp! Mặt khác, nếu 
bạn lơ là với hạnh phúc của người 
khác, lâu dần bạn sẽ là người mất 
mát. Và có phải tình bạn nảy sinh 
qua sự cãi vã, sân giận, ganh ghét 
và tì hiềm, khắc nghiệt không? 
Tôi không nghĩ như vậy. Chỉ có 
tình cảm mới đem đến tình bằng 
hữu chân thành.

Trong xã hội vật chất ngày 
nay, nếu bạn có tiền tài và quyền 
lực, bạn có vẻ như có nhiều bạn 
bè. Nhưng họ không phải là bạn 
của bạn, họ là bạn của những 
đồng tiền và quyền lực của bạn. 
Khi bạn mất tài sản và mất đi 
quyền lực, bạn sẽ thấy rất khó 
khăn để tìm lại những người này.

Sự phiền toái là khi mọi việc 
trên thế giới đến với chúng ta một 
cách tốt đẹp, chúng ta trở nên tự 
tin rằng ta có thể tự mình sắp xếp 
và cảm thấy không cần bằng hữu, 
nhưng khi tình trạng và sức khỏe 
của mình xuống dốc, chúng ta 
nhanh chóng nhận ra rằng chúng 
ta đã sai như thế nào. Đó là thời 
điểm mà chúng ta biết được ai là 
người thật sự giúp đỡ ta, và ai là 
người hoàn toàn vô dụng. Vì thế, 
để chuẩn bị cho thời khắc đó, hãy 
kết bạn với những người bạn thực 
sự chân thành, người sẽ giúp đỡ 
chúng ta khi ta cần đến, do vậy, 
chính chúng ta phải thực tập tính 
vị tha!

Mặc dù đôi lúc người ta sẽ 
cười khi tôi nói điều này, bản thân 
tôi luôn muốn có thêm bạn bè. 
Tôi yêu những nụ cười. Bởi vậy, 
tôi có cái khó là làm sao kết thêm 
bạn và làm sao nhận thêm nhiều 
nụ cười, những nụ cười chân thật. 
Bởi vì có rất nhiều loại nụ cười 
như nụ cười mỉa mai, giả tạo 
hay chỉ là ngoại giao. Nhiều nụ 
cười không đem đến sự hài lòng 
và đôi khi - chính những nụ cười 
ấy tạo ra sự nghi ngờ hay sợ hãi, 
đúng không? Nhưng một nụ cười 
đúng nghĩa thì thật sự cho ta một 
cảm giác tươi mát và là - tôi tin 
- duy nhất dành cho con người. 
Nếu đây là những nụ cười mà ta 
muốn, thì chính chúng ta phải tạo 
lý do cho chúng xuất hiện.

Tâm Từ bi và Thế giới
Để kêt luận, tôi muốn nói sơ 

qua để mở rộng những ý nghĩ của 
mình vượt ra ngoài chủ đề của bài 
viết ngắn này, và đưa ra một quan 
điểm rộng hơn: hạnh phúc của cá 
nhân có thể đóng góp hữu hiệu và 
sâu sắc để cải thiện tổng thể cho 
toàn bộ cộng đồng nhân loại.

Bởi vì tất cả chúng ta cùng 
chia sẻ một nhu cầu về tình yêu 
thương, ta có thể cảm thấy bất cứ 
ai mình gặp, trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào, đều là anh chị em của 
ta cả. Cho dù một khuôn mặt 
mới hay cách ăn mặc, cư xử khác 
nhau như thế nào, không hề có sự 
ngăn cách đáng kể giữa chúng ta 
và người khác. Thật không thông 
minh nếu như chúng ta sống mà 
chỉ dựa vào những khác biệt bên 
ngoài, bởi vì tự tánh cơ bản của 
chúng ta là đồng thể.

Cuối cùng, nhân loại là một; 
và hành tinh nhỏ này là ngôi 
nhà duy nhất của chúng ta. Nếu 
chúng ta bảo vệ căn nhà này của 
mình, thì mỗi chúng ta đều cần 
trải nghiệm cảm giác sống động 
của lòng vị tha. Chỉ có cảm giác 
này mới có thể loại bỏ được bản 
tính ái trọng tự thân - điều mà 
khiến cho người ta lừa dối và lạm 
dụng lẫn nhau.

Nếu bạn có trái tim chân 
thành và cởi mở, tự nhiên bạn sẽ 
cảm thấy mình có giá trị và tự tin, 
và không cần phải sợ người khác.

Tôi tin rằng ở mọi tầng lớp xã 
hội - gia đình, bộ tộc, quốc gia 
và quốc tế - chìa khóa của một 
thế giới hạnh phúc hơn và thành 
công hơn chính là sự lớn mạnh 
của tâm từ bi. Chúng ta không 
cần đến tôn giáo hay một hệ tư 
tưởng nào. Tất cả những gì cần 
thiết cho mỗi người chúng ta là 
phát triển phẩm chất tốt đẹp của 
một con người.

Tôi cố gắng cư xử với bất cứ 
ai tôi gặp đều như một người bạn 
cũ. Điều này mang lại cho tôi 
cảm giác hạnh phúc thật sự. Đó 
chính là cách thực hành tâm từ bi.

(Nguồn: https://
vn.dalailama.com/messages/

compassion-and-human-values/
compassion)
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P hần đông các Tự viện và Tăng Ni ở Việt 
Nam đều thuộc dòng thiền Lâm Tế - Nghĩa 
Huyền (臨濟義玄); Thiền sư Lâm Tế, học trò 

của Hoàng Bá - Hy Vận (黃蘗希運)1 là một trong 
những Thiền sư vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất 
trong lịch sử Thiền tông tại nhiều quốc gia. Thiền 
sư Lâm Tế không rõ năm sinh và đã viên tịch vào 
năm 866, là một vị Tổ rất ấn tượng bởi những tiếng 
hét sấm sét và những cú đánh độc đáo.

Lâm Tế Ngữ Lục (臨濟語錄) là tài liệu ghi 
chép tương đối đầy đủ về các bài giảng cũng như 
những mẫu chuyện đầy tính biểu tượng phô diễn 
mối tương tác linh hoạt và sinh động của Ngài với 
các môn đồ, phán ánh cách sâu sắc tinh thần vô ngã, 
bất nhị mà ngôn ngữ ước lệ hoàn toàn bất lực trong 
khả năng biểu đạt những chân trời vượt ngoài triết 
lý nhị nguyên.

Phong cách giảng dạy của Thiền sư Lâm Tế
Hét và đánh là hai trong nhiều phương cách 

giảng dạy độc đáo của Thiền sư Lâm Tế được 

1  Bài thơ nổi tiếng của Tổ Hoàng Bá

“塵勞迥脫事非常,
緊把繩頭做一場;
不是一番寒徹骨,
爭得梅花撲鼻香?”

Trần lao quýnh thoát sự phi thường,
Khẩn bả thằng đầu tố nhất trường;
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt,
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương?

Tạm dịch: 
Vượt thoát trần lao việc phi thường,
Giữ chặt đầu dây thẳng một đường
Nếu chẳng một phen xương buốt lạnh 
Hoa mai đâu dễ toả ngát hương?

biết đến như một phương thức đoạn trừ mọi tướng 
trạng, phá đổ mọi thủ chấp, dứt bặt mọi ngữ ngôn, 
khái niệm... vốn là những sản phẩm triều tượng, 
duy lý, thuộc phạm trù tương đối, hữu hạn nhằm 
biểu hiện cao độ tính chất phi khái niệm để ngay 
tại đây và lúc này giúp kẻ tham học tỉnh thức, đạt 
ngộ. Những phương pháp giảng dạy của Tổ Lâm 
Tế có nhiều, nhưng có 8 phương pháp thường 
được ứng dụng đó là:

I.  Công Án (公案)
Thiền sư Lâm Tế có rất nhiều Công án trọng yếu 

như  “ Vô vị chân nhân” (無位真人), “Vô sự thị 
quý nhân” (無事是貴人)” v.v …

Công Án được chia thành 5 loại: 
1. Pháp thân công án (法身公案): Một loại 

Công án khiến thiền sinh vượt lên trên nhị nguyên 
tính, ngộ nhập Pháp thân (dharmakāya), thể chứng 
bất nhị như Tâm kinh khẳng định “sắc tức thị không”

2. Cơ quan công án (機關公案): Loại công án 
cao xa hơn, khiến hành giả phân biệt trong phạm trù 
vô phân biệt, triệt ngộ được  “Không tức thị sắc”. 

3. Ngôn thuyên công án (言詮公案): Loại Công 
án khiến trong tham quán hành giả liễu triệt ngôn từ 
siêu việt mọi ước lệ, chỉ thẳng chân lý…

4. Nan thấu công án (難透公案): Loại Công án 
không dễ để triệt ngộ nhưng một khi đã lĩnh hội, 
hành giả đạt được sự sự vô ngại…

5. Ngũ vị công án (五位公案): Loại công án 
cuối cùng chỉ cho sự thể nghiệm sau khi đã đạt bốn 
loại Công án nêu trên, những công án có mối liên hệ 
với Ngũ vị quân thần (Động Sơn ngũ vị) của Thiền 
sư Động Sơn - Lương Giới, vị sơ Tổ của tông Tào 
Động.

Công án là một phương pháp đạt ngộ đặt nền 
tảng trên ba  yếu tố đó là Đại tín căn, Đại nghi đoàn 
và Đại phấn chí. 

Phương Pháp Giảng Dạy Của Tổ Lâm Tế
Thích Viên Lý
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II. Tam huyền môn (三玄門 - Ba cánh cổng 
huyền dịêu – Tam huyền, Tam yếu)

Ba cổng huyền diệu được Thiền sư Lâm Tế sử 
dụng với chủ đích nhấn mạnh bản chất vô niệm của 
thực tại tuyệt đối, chân ngã bất động nhưng sống 
động siêu việt:

1. Cổng thứ nhất là “Thể trung huyền - 體中
玄”: Huyền diệu trong bản chất, hiển thị sự thâm 
nhập dung thông của muôn hữu vũ trụ bằng những 
ngôn từ biểu hiện chân tướng và thể tính của tất cả 
hiện tượng.

2. Cánh cổng thứ hai là “Cú trung huyền - 句
中玄”: Ngôn từ chân thật, vượt lên trên mọi phân 
biệt, đối đãi; một phương thức được xem như  lộ 
trình từng bước tách dần môn sinh ra khỏi mọi hoạt 
động khái niệm của tâm trí.

3. Cánh cổng thứ ba là “Huyền trung huyền 
- 玄中玄”: Huyền diệu trong huyền diệu, những 
ngôn từ thoát ly mọi định đề lý luận, mọi giả thuyết 
triết lý, hiển thị mối liên hệ của các biểu hiện hoàn 
toàn phi khái niệm như cú đánh hoặc tiếng hét, với 
mục đích loại trừ mọi khiếm khuyết tiềm ẩn trong 
sự hiểu biết về khái niệm. Trong Tam huyền có Tam 
yếu (三要) đó là:

1. Trong ngôn ngữ không có tạo tác phân biệt.   
2. Ngàn thánh vào thẳng giáo nghĩa huyền diệu 

thâm áo.
3. Cắt tuyệt mọi ngữ ngôn.2

Với tất cả lòng bi mẫn, Thiền sư Lâm Tế cũng đã 
sử dụng thiền Công Án, một phương pháp tập trung 
cao độ vào một câu hỏi nghịch lý, với một nghệ 
thuật cao để kích hoạt sự tỉnh thức. 

Tiếng hét của Thiền sư Lâm Tế được chia thành 
4 loại mà thiền ngữ gọi là: Lâm Tế Tứ Hát (臨 濟 
四 喝).

III. Bốn loại tiếng hét (Lâm Tế tứ hát - 臨 濟 
四 喝) gồm có: 

1. Tiếng hét như gươm báu Kim Cang (Tiếng 
hét có công năng chém đứt mọi vọng tưởng thủ 
trước, dứt sạch mọi kiến chấp văn tự, ngữ ngôn)

2  
.

2. Tiếng hét như bốn vó của sư tử vàng trụ 
trên mặt đất (Tiếng hét phá đổ mọi căn cơ thấp 
kém, mọi ý niệm phân biệt nhị nguyên)

3. Tiếng hét như cần câu quơ ngang bóng cỏ 
(Tiếng hét thăm dò để khám phá tâm thức, căn cơ 
người cầu học) 

4. Tiếng hét vô tác dụng của một tiếng hét (vô 
hiệu hoá mọi tác dụng của tiếng hét tri thức).

IV. Lâm Tế Tứ chiếu dụng (臨濟四照用)
Tứ chiếu dụng là một phương thức khác của 

Thiền sư Lâm Tế giúp người tham học vượt qua sự 
so sánh phân biệt để có một cái nhìn trực thị. Bốn 
chiếu dụng gồm có:

1. Tiên chiếu hậu dụng (先照後用): Trước 
chiếu sau dụng. Trước hết hãy đặt câu hỏi cho 
những người tham vấn và sau đó tùy theo câu trả 
lời của họ mà hoặc đánh hoặc hét.

2. Tiên dụng hậu chiếu (先用後照): Trước 
dụng sau chiếu. Nếu có người đến tham vấn, thiền 
sư hoặc đánh hoặc hét, rồi cật vấn.

3. Chiếu dụng đồng thời (照用同時): Chiếu 
dụng đồng lúc. Vừa đánh vừa hét xem đối phương 
chịu đựng thế nào; hoặc thầy trò đều hét, vừa đánh 
vừa hỏi.

4. Chiếu dụng bất đồng thời (照用不同時): 
Chiếu dụng chẳng đồng thời, hoặc chiếu hoặc dụng, 
đánh và hét không đồng lúc, tùy cơ mà  không theo 
một khuôn mẫu cố định nào.

V. Lâm Tế Tứ Tân Chủ (臨濟四賓主)
Lâm Tế và Tào Động mỗi Tông đều có thuyết Tứ 

Tân Chủ mang những ý nghĩa khác nhau. Bốn mối 
quan hệ giữa khách (người học trò) và chủ (thầy). 
Tứ Tân Chủ là pháp môn của Thiền tông Lâm Tế, 
được sử dụng giữa thầy và trò  để tiến hành việc 
giảng dạy bình đẳng tùy theo mức độ hiểu biết của 
cả hai bên. Nó được dùng để kiểm tra xem thầy và 
trò có thực sự thấu hiểu nguyên tắc của Thiền trong 
vấn đáp hay không.

1. Khách nhìn chủ (賓 看主), Ý nói đồ đệ so với 
sư phụ hiểu biết nhiều hơn, lúc hai bên vấn đáp, đồ 
đệ chiếm thế thượng phong, cố ý thử độ sâu tổng 
thể của sư phụ, sư phụ chưa liễu ngộ ngoại cảnh 
nên không thể đưa ra đáp án. Học trò giỏi mà thầy 
không giỏi.
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2. Chủ nhìn khách, (主看 賓):  Ngược lại với 
tình huống trên, sư phụ ngộ nhập tinh thông nhưng 
đồ đệ thì bị mắc kẹt trong  tà kiến, vọng chấp. Thầy 
có năng lực mà học trò thiếu năng lực.

3. Chủ nhìn chủ (主看主): Sư phụ và đệ tử đạt 
được sự đồng thuận thông qua một trận đấu trí và cả 
hai đều không có ràng buộc bởi ngoại cảnh. Cả thầy 
và trò đều xuất sắc.

4.  Khách nhìn khách (賓看賓), Cả sư phụ và 
đồ đệ đều rơi vào ngõ cụt khi tranh luận lẫn nhau 
vì còn tâm chấp trước ngoại cảnh. Thầy và trò đều 
còn chấp trước.

Về sau, Thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu (風穴
延沼禪師) đã tái lập Tứ Tân Chủ (四賓主)  thành  
“賓中主”: Khách trong chủ”, “ 主中賓: Chủ trong 
khách;  “主中主” Chủ trong chủ  và, “賓中賓”: 
Khách trong khách.

Trong Tông Tào Động, “Chủ” có ý nghĩa là 
Chánh (正), Thể (體), Lý (理) và, “Tân” có nghĩa là 
Thiên (偏), Dụng (用) và Sự (事.) 

1. Khách trong Chủ nghĩa là dụng trong thể  tức 
là từ bản thể phát sanh tác dụng. 

2. Chủ trong Khách là thể trong dụng tức là bản 
thể  tồn tại trong tác dụng.  

3. Khách trong Khách, chỉ cho ý nghĩa dụng 
trong dụng, tức là tác dụng và bản thể rời nhau, 
không tương ưng. 

4. Chủ trong Chủ tức là bản thể trong bản thể 
nghĩa là, không có tác dụng nào liên quan đến lý 
tính, hoặc bản thể không xuất hiện nơi tác dụng.

Theo Đại sư Thái Hư thì:
1. Khách trong chủ (賓 中 主): Bỏ danh ngôn 

để trực nhận chân tâm. Cái gọi là khách nhìn chủ 
có nghĩa là liễu giải rằng văn tự ngữ ngôn chẳng 
phải là Phật pháp mà chân Phật pháp thì tách rời 
danh ngôn và chính là sự tu hành chân chính mà 
thật chứng. 

2. Chủ trong khách (主 中賓) : Tức  là đã chứng 
đắc cảnh giới không thể nghĩ bàn, xa lìa mọi ngôn 
ngữ văn tự, thâm nhập diệu tánh, đạt được ngôi vị 
Tổ. Vì lợi ích của người khác, mà thi thiết phương 
tiện dùng ngôn ngữ giả lập để giáo hoá.

3. Chủ trong chủ (主 中 主): Viễn ly ngôn thuyết 
là pháp giới không thể nghĩ bàn mà trong kinh Duy 
Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị như trường hợp Bồ 
tát Văn Thù Sư lợi hỏi: “Thế nào là bất nhị Pháp 
môn?” Cư sĩ Duy Ma Cật  im lặng không lời (mặc 
nhiên vô ngôn), Bồ tát Văn Thù tán thán: Đó là thể 
nhập bất nhị pháp môn đích thật.

4. Khách trong Khách (賓 中 賓): Tức là trong 
năm cõi (ngũ thú - Paĩca gatiyo) thủ chấp tướng 
ngã, tướng pháp hư vọng, hàng nhị thừa đối với 
Phật pháp, do không hiểu cần phải lìa xa ngôn 
thuyết nên vọng chấp danh tướng để cầu chân, lấy 
vọng làm chân… 

VI. Lâm Tế Tứ liệu giản (臨濟四料揀)
Tứ Liệu Giản là bốn phương pháp đơn giản tuỳ 

cơ ứng biến để dạy môn đồ gồm có:
  1. Đoạt Nhân Bất Đoạt Cảnh (奪人不奪境): 

Phủ định chủ quan nhưng khẳng định khách quan. 3 
Đoạt người, không đoạt cảnh, đoạt chủ quan không 
đoạt khách quan. Đứng ngoài vạn pháp không thừa 
nhận tự ngã, để đoạn trừ thủ chấp ngã kiến của đối 
phương.

2. Đoạt Cảnh Bất Đoạt Nhân (奪境不奪人): 
Phủ định khách quan nhưng khẳng định chủ quan.4  
Đoạt cảnh mà không đoạt người, tức là bỏ đi cái 
khách quan và chỉ giữ lại cái chủ quan, phản ánh 
thế giới hiện tại trong tâm, đoạn trừ quan điểm coi 
pháp là thật hữu.

3. Nhân Cảnh Câu Đoạt (人境倶奪): Cả chủ 
quan lẫn khách quan đều phủ định, Cả nhân và cảnh 
đều đoạt tức là phủ nhận quan điểm chủ quan và 
khách quan, phá bỏ ngã chấp và pháp chấp. 

4. Nhân Cảnh Câu Bất Đoạt (人境倶不奪), Cả 

3  “Hi nhật phát sinh phô địa cẩm,
Anh hài thùy phát bạch như ti”
“Mặt trời xuất hiện lụa trải khắp,
Hài nhi tóc dài trắng tựa tơ”.

4  “Vương lệnh dĩ hành thiên hạ biến,
Tướng quân tắc ngoại tuyệt yên trần”.
Lệnh vua đã truyền khắp thiên hạ,
Tướng quân ngoài ải chẳng nghe chi”.
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chủ quan lẫn khách quan đều khẳng định.5 Người 
và cảnh đều không tước bỏ,  tức sự tồn tại của chủ 
thể và khách quan được khẳng định. Người và cảnh 
không bị tước đoạt, tức là sự tồn tại của chủ thể và 
khách thể được khẳng định. 

Theo Tổ Lâm Tế thì, với sứ mệnh tiếp độ, căn cơ 
của đối tượng giáo hoá được phân làm ba loại. Nếu 
người thuộc trung hạ căn tham vấn thì ngài đoạt 
cảnh họ mà chẳng trừ pháp họ. Nếu người trung 
thượng căn đến tham vấn thì ngài đoạt cả cảnh lẫn 
pháp. Nếu người thượng thượng căn đến thì ngài 
chẳng đoạt cảnh, pháp, nhơn. Nếu có người kiến 
giải siêu xuất vượt trên ba thứ căn cơ đến tham vấn 
thì ngài liền vận dụng toàn thể tác dụng mà không 
tùy theo căn cơ.

VII. Lâm Tế Bát bổng (臨濟八 棒) 
Bát bổng là tám phương pháp sử dụng gậy đánh 

người tham học, 1.Thưởng bổng: Gậy thưởng. 2.Phạt 
bổng: Gậy phạt. 3.Tung bổng: Gậy tung. 4.Đoạt 
bổng: Gậy đoạt. 5.Ngu si bổng: Gậy ngu si. 6.Hàng 
ma bổng: Gậy hàng phục ma. 7.Táo tích bổng: Gậy 
quét sạch dấu vết. 8.Vô tình bổng: Gậy vô tình.

Trên nền tảng của một cấu trúc phi cấu trúc, 
Thiền sư Lâm Tế đã  hướng dẫn tâm trí của mỗi 
thiền sinh tỉnh thức, triệt ngộ và đó là  cách duy 
nhất để chấm dứt toàn bộ đau khổ.

Một cách thực tế và hữu ích, Thiền sư Lâm Tế dạy 
rằng, mục đích không phải là lên thiên đường. Mục 
đích là mang thiên đường đến trái đất. Ngài khuyến 
tấn môn đồ của mình rằng hãy hướng đến bản chất 
nội tại của tâm, đừng quan niệm sai lầm rằng tâm của 
ta là một ngã thể tách biệt với Phật tánh. Đây cũng 
là cách hiển thị giáo nghĩa “Phật, tâm, chúng sanh 
không ba không khác”. Trên căn bản của  bản chất 
nội tại bất nhị, Ngài  triệt huỷ mọi ý niệm về cái tôi, 
cái của tôi và ngã thể của tôi, đồng lúc dạy mọi người  
hãy là chính mình như mình vốn là.

Một câu nói bất hủ và có sức tác hưởng to lớn 
và tỉnh thức nhanh của Thiền sư  Lâm Tế đó là chư 

5 “Vương đăng bảo điện,
Dã lão âu ca”
Vua lên bảo điện,
Ẩn lão ngợi ca.

6. Biện Phần có nghĩa là hai tỉnh ở biên cương.

Tổ và chư Phật không ai khác hơn chính là bạn, 
“Con người thực sự, không có địa vị, luôn ra vào 
qua những cánh cửa trên khuôn mặt bạn.” Một “Vô 
vị chân nhân” đang ra vào đó chính là chủ thể tuyệt 
đối vượt lên trên mọi ý thức phân biệt, là trực giác 
Bát nhã.

Tổ muốn chúng ta tri nhận mọi hiện tượng như 
chính mọi hiện tượng đang là bằng chánh tri kiến. 
Khi chánh tri kiến có mặt, hành giả sẽ không cần 
phải cố gắng để ngăn chận dòng chảy của tâm thức 
vì khi ánh sáng viên giác tánh hiển hiện, các hiện 
tượng sinh khởi sẽ không còn môi trường màu mở 
để tiếp tục tồn tại và nếu có chăng trong những lúc 
thất niệm thì chúng cũng chỉ sẽ xuất hiện với tần 
xuất và cường độ rất ít và yếu. Từng khoảnh khắc, 
chúng ta có những lựa chọn khôn ngoan để thực 
hành chánh niệm, với tỉnh giác, chánh niệm chúng 
ta sẽ chuyển hoá những tập khí và từng bước thanh 
tịnh hoá hoàn toàn ba nghiệp của mình.

Tổ Lâm Tế dạy: Hãy là chính bạn: Khi đến lúc 
mặc quần áo, hãy mặc quần áo vào. Khi bạn phải đi 
bộ, hãy đi bộ. Khi bạn phải ngồi, hãy ngồi. Hãy cứ 
là con người bình thường của bạn trong cuộc sống 
bình thường, không quan tâm trong việc tìm kiếm 
Phật quả. Khi bạn mệt mỏi, hãy nằm xuống. Kẻ ngốc 
sẽ cười nhạo bạn nhưng người khôn ngoan sẽ hiểu.

Nếu bạn muốn được tự do, hãy tìm hiểu con 
người thật của bạn. Nó không có màu sắc, không 
có tướng mạo, không có gốc rễ, không có nền tảng, 
không có chỗ ở, nhưng sống động và nổi bật. Nó 
đáp ứng với cơ sở linh hoạt, nhưng không thể xác 
định được chức năng của nó. Vì vậy, khi bạn tìm 
kiếm nó, bạn càng rời xa nó, khi bạn càng tìm kiếm 
nó, bạn càng xa rời nó hơn nữa.

Phật ở trong tâm, lăng xăng tìm Phật sẽ mất Phật. 
Càng tìm kiếm, càng đi xa, càng săn lùng bạn càng 
lạc lối. Bên ngoài tâm không có Pháp và ngay cả bên 
trong tâm cũng không thể nắm bắt. Vì vậy, có gì để 
tìm kiếm? Vì tất cả đều vô sanh, không tánh. Không 
hướng ngoại truy cầu, chỉ một niệm sáng suốt thanh 
tịnh đó chính là Pháp thân Phật ngay trong bạn. Một 
niệm sáng suốt vô phân biệt chính là Báo thân Phật 
ngay trong bạn. Một niệm sáng suốt vô sai biệt chính 
là Hóa thân Phật ngay trong bạn. Đấy là một phần 
trong những lời dạy chấn động có sức lay động làm 
tỉnh thức giấc ngủ triền miên trong vô minh của tất 
cả chúng sanh của Tổ Lâm Tế.
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Một ngày nọ, do biết mình sắp viên tịch, Tổ Lâm 
Tế  đã tập họp môn đồ lại và nói bài kệ truyền pháp 
như sau:

“沿流不止問如何
真照無邊說似他
離相離名人不稟
吹毛用了急須磨”

Duyên lưu bất chỉ vấn như hà
Chơn chiếu vô biên thuyết tợ tha
Ly tướng ly danh nhân bất bẩm
Xuy-mao dụng liễu cấp tu mao”
Tạm dịch:
Luôn theo dòng chảy hỏi thế nào
Thực chiếu vô vàn bảo giống anh 
Xa lìa danh tướng người không chịu
Thổi tóc trên gươm xong gấp quên.6

Thích Viên Lý
Phụ lục

Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma (達摩 ?-530), Nhị Tổ 
Huệ Khả (慧可487-593), Tam Tổ Tăng Xán (僧
粲 ?-606), Tứ Tổ Đạo Tín (道信 580-651), Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn (弘忍 602-675), Lục Tổ Huệ Năng 
(惠能 633-713). Từ Lục Tổ Huệ Năng (六祖慧能
638~713) đến các Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng 
(南嶽懷讓禪師 677~744), Mã Tổ Đạo Nhất (馬祖道一
禪師 709~788), Bách Trượng Hoài Hải (百丈懷海禪師
720~814), Hoàng Bá Hy Vận (黃檗希運禪師 ?~850), 
Lâm Tế Nghĩa Huyền (臨濟義玄禪師 ?~867). Cùng thời 
với Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền có quý Thiền sư Quy 
Sơn (溈山 771~853), Triệu Châu (趙州 778~897)… 

Trong suốt 150 năm từ Tổ Huệ Năng đến Tổ Lâm Tế, 
có những Thiền phái khác như Quy Ngưỡng (溈 仰 宗), 
Tào Động (曹 洞 宗), Vân Môn (雲 門 宗), Pháp Nhãn 
(法 眼 宗) v.v… nhưng Lâm Tế Tông (臨 濟 宗) là Thiền 
phái phát triển mạnh nhất và rộng rãi nhất. Dòng thiền 
Lâm Tế truyền vào Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1665 
bởi Thiền sư Nguyên Thiều. Tổ sư Nguyên Thiều đã đến 
Quy Ninh ngày nay là Tỉnh Bình Định để khai sơ Tổ đình 
Thập Tháp Di Đà và sau đó Ngài đã ra Huế khai sơn Tổ 
Đình Quốc Ân, chùa Hà Trung… vào Sài Gòn  khai sơn 
Tổ đình Giác Lâm, Chùa Kim Cang ở tỉnh Đồng Nai 
v.v…

6 Xuy-mao: Nghĩa là một sợi lông trên lưỡi kiếm, chỉ một 
hơi thổi là bị đứt ngay.

Tâm Nghiêm

Ngộ

Vào đời tay trắng ngô nghê
Đời dài-ngắn lắm nhiêu khê đổi dời 
Dạo chơi mưa nắng bên trời 
Nghiệp duyên vay trả chơi vơi ngút ngàn 
Thuận duyên cuộc sống an nhàn 
Nghịch duyên  phiền não thế gian trùng trùng 
Từ bi giải nghiệp ung dung
Sống an lạc phá cơn nguồn sân si
Thảnh thơi tránh tiếng thị phi
Sắc tài được mất hơn chi cõi này
Tịnh tâm duyên nghiệp dần xoay
Buông cho sương khói đổi thay kiếp người
Thiện lành gặt phước chẳng lơi
Bao dung oan trái, xa rời tham sân
Buông bao phiền lụy buộc thân
An vui cuộc sống, bước chân thanh nhàn
Ta bà khắp nẻo trần gian
Hợp tan huyễn mộng muôn ngàn sắc - không
Đường về bến giác mênh mông
Bước theo đạo pháp thong dong lối về 
Thân an tựa bóng bồ đề
Tâm khai trí mở thoát mê ngộ thiền
Từ Quang bến đỗ bình yên
Nguyện nương Bát Nhã vào miền Chân Như.

12/2022
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ Sáu - Phẩm Pháp Sư Công Đức - Thứ 19

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giản Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Phẩm Pháp Sư Công Đức, là luận bàn về tám 
phẩm vị Viên Giáo tròn đầy, là vị thứ hai phần 
Lục Căn Thanh Tịnh, Lục Căn Thanh Tịnh theo 
Thiên Thai Tông viết “lục tức trung, vi tướng dĩ 
tức” tức nói lục là trung, và tướng là tức, tức luận 
về phẩm vị của Trụ, Hành, Hướng Địa, Đẳng Giác, 
và Diệu Giác, Viên Giáo lập Trụ vị, lấy Thượng 
Tiện làm thành Chân Vị, bạt trừ tất cả vô minh, 
chứng được nhất phẩm pháp tánh, chí đến quả vị 
Đẳng giác tận trừ bốn mươi mốt phẩm vị vô minh, 
chứng đắc bốn mươi mốt phẩm vị pháp tánh, kế 
đến phá vỡ phần Phật Địa Vô Minh, thành tựu cứu 
cánh Phật quả.

Vì chứng đắc quả vị Vô Thượng Bồ Đề, nên 
nói lục căn thanh tịnh, kinh Pháp Hoa xem lục 
căn là phần tạo nên công đức, do đó mới nói phẩm 
Pháp Sư Công Đức, trong kinh luận về tam căn 
đó là Nhĩ căn, Thiệt căn, và Ý căn, mỗi một căn 
đều có đầy đủ một ngàn hai trăm công đức; còn 
Nhãn căn, Tỷ căn, và Thân căn, mỗi một căn đều 
có tám trăm công đức, hợp lại với nhau thành sáu 
ngàn công đức, như vậy đem những lục căn này 
chia điều cho nhau thì mỗi căn sẽ được một ngàn 
công đức. Luận bàn về công đức của Lục căn, các 
tác giả diễn dịch không hợp nhất, nhưng cứu cánh 
cũng nói lên được ý chỉ của đức Phật, nay tôi xin 
sơ lược như sau:

Kinh luận rằng, khi hành Thập Thiện nghiệp, 
thì tướng thể con người trở nên trang nghiêm, 
nhờ đó mà phát sanh trăm ngàn thiện công đức, 
thập thiện này, là tự mình tỉnh giác, nói pháp giúp 

người khác tỉnh giác, nhờ đó phát sanh ra thêm 
bốn trăm thiện công đức; còn đối với Ngũ Chủng 
Pháp Sư mà nói, có được đến hàng ngàn thiện 
pháp, lại phân tầng thượng trung và hạ, do đó có 
đến sáu ngàn thiện công đức.

Hành Thập Thiện giúp cho thể tướng chúng ta 
trang nghiêm, nên phát sanh cả trăm thiện công 
đức, đó là tự mình hoặc khuyến hóa người khác 
cùng mình đem pháp Phật ra giáo hóa chúng 
sanh, nhờ đó mà sanh thêm bốn trăm công đức, lại 
phân ra thượng trung hạ phẩm tập thành một ngàn 
hai trăm công đức. Khi hành thiện nghiệp, là lúc 
chúng ta chiến thắng được Nhĩ căn, Thiệt căn và 
Ý căn, khi ba căn này thanh tịnh rồi, lại nữa phát 
tâm trì tụng Pháp Hoa kinh, sẽ đắc được công đức 
vô lượng thù thắng, đạt đến ba tầng phẩm vị, do 
vậy Như Lai nói người trì kinh Pháp Hoa, sẽ đắc 
được một ngàn hai trăm công đức. Riêng Nhãn, 
Nhĩ, và Thân căn, hoạt động chậm hơn, nên chỉ 
đạt được hai phẩm vị đó là trung và hạ, nên chỉ đạt 
được tám trăm công đức.

Cách luận bàn này, có chỗ chưa thỏa lắm, bởi 
vì y theo kinh văn, lục căn thanh tịnh, tức nói đến 
công dụng hỗ trợ lẫn nhau của lục căn, thí dụ như 
trong Tỷ căn thì gồm có công dụng của Thiệt căn, 
như vậy sao lại nói sự phân biệt hơn thua nhiều ít 
ở phần này được?

Kinh Pháp Hoa Văn Cú viết, khi tam nghiệp 
an lạc tức trong đó đã có phần công đức của Thập 
Thiện nghiệp đạo, trong một Thiện pháp có cả 
mười Thiện pháp rồi, và từ đó biến ra trăm Thiện 
nghiệp khác, và mỗi trong một Thiện nghiệp 
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đều có Thập Như, từ đó biến thành ngàn Thiện 
nghiệp, cũng vậy từ trong hạnh nguyện Hóa 
Tha1, sinh ra hai ngàn Thiện nghiệp, vv. Những 
người được ở trong nhà Như Lai, ngồi tòa Như 
Lai, mặc áo Như Lai, là người có đủ sáu ngàn 
Thiện nghiệp mới được lãnh hội tất cả phước báu 
đó. Lục căn thanh tịnh, tức tính mỗi căn thạnh 
tịnh, là tương ứng với một ngàn công đức, sự 
thật, nếu như đã nói lục căn thanh tịnh, thì không 
nên nói công đức nhiều hay ít, vì tự thân lục căn 
thanh tịnh đã có công đức rồi. Còn nói trang 
nghiêm, tức nói năng lượng thặng dư thu nhỏ; 
đẳng trang nghiêm giả, là nói các căn tánh đều 
trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ; hiển kỳ năng 
doanh, là nói đến oai đức trang nghiêm của một 
ngàn hai trăm vị Tỳ Kheo; hiển kỳ năng túc, là 
mô tả về tám trăm công đức lành. 

Kinh Pháp Hoa Văn Cú tuy dựa theo kinh văn 
để giải thích, nhưng tất cả ý kinh đều dựa theo 
tôn chỉ của đức Phật, như chúng đệ tử không có 
phương cách nào giải thích tốt hơn, thì không nên 
lìa ý kinh văn diễn bày vậy. 

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo Thường Tinh 
Tấn Bồ Tát ma ha tát, nhược thiện nam tử 
thiện nữ nhơn, thọ trì thị Pháp Hoa kinh, 
nhược đọc nhược tụng nhược giải thuyết 
nhược thư tả, thị nhơn đương đắc bát bách 
nhãn công đức, thiên nhị bá nhĩ công đức, 
bát bách tỷ công đức, thiên nhị bá thiệt công 
đức, bát bách thân công đức, thiên nhị bá ức 
công đức, dĩ thị công đức trang nghiêm lục 
căn giai linh thanh tịnh.

Giản Thuật: Như Lai nói, người thọ trì kinh 
Pháp Hoa, Nhãn căn được đầy đủ tám trăm công 
đức, Nhĩ căn được một ngàn hai trăm công đức, 
Tỷ căn được tám trăm công đức, Thiệt căn được 
một ngàn hai trăm công đức, Thân căn được tám 
trăm công đức, Ý căn được một ngàn hai trăm 
công đức, cộng lại được sáu ngàn công đức, lục 

1. Hạnh nguyện tha hóa, tức phát nguyện thực hành hạnh 
nguyện  hóa độ chúng sanh của bậc Bồ Tát. 

căn trang nghiêm, thanh tịnh, nên ngũ căn được 
tròn đầy.

Chánh văn: Thị thiện nam tử thiện nữ 
nhơn, phụ mẫu sở sanh thanh tịnh nhục 
nhãn, kiến ư tam thiên đại thiên thế giới, 
nội ngoại sở hữu sơn lâm hà hải, hạ chí a 
bỉ địa ngục thượng chí hữu đỉnh, diệc kiến 
kỳ trung nhất thiết chúng sanh, nãi nghiệp 
nhân duyên quả báu sanh xứ, tất kiến tất 
tri.

Giản Thuật: Phụ mẫu sở sanh thanh tịnh 
nhục nhãn, ý nói nếu như dùng ngũ nhãn đầy 
đủ do Cha Mẹ sanh ra để thọ trì Kinh Pháp Hoa 
thì đắc được công đức thù thắng vô lượng; Kiến 
ư tam thiên đại thiên thế giới, nội ngoại sở hữu 
sơn lâm hà hải, hạ chí a bỉ địa ngục thượng chí 
hữu đỉnh, câu này chỉ về Thiên nhãn (Thiên nhãn 
thông), Thiên Nhãn thông là những người có đầy 
đủ phước báu trong quá trình tu tập mới đắc được 
quả nhãn tròn đầy này. Quỷ cũng có Thiên nhãn 
thông, và người có tu và giữ gìn giới định huệ thì 
có được Thiên nhãn thông, bởi vì phước báu tu 
tập của họ nên mới đắc được phước báu Thiên 
Nhãn. Thiên nhãn có chia ra cấp độ không giống 
nhau, như cõi sắc giới Phạm Thiên Vương, có thể 
nhìn thấy hết ba ngàn đại thiên thế giới nhưng 
không thể thấy hết các loại nằm ngoài ba ngàn 
đại thiên thế giới, vì bị gió chướng của nghi hoặc 
nên không thấy được; tiểu quả A La Hán có thể 
thấy được tiểu thiên thế giới, còn đại A La Hán 
thì có thể nhìn thấu tam thiên đại thiên thế giới. 
Bích Chi Phật thấy một trăm tam thiên đại thiên 
thế giới mà không hề bị chướng ngại bởi các nghi 
hoặc.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược ư đại 
chúng trung, dĩ vô sở úy tâm, thuyết thị Pháp 
Hoa kinh, nhữ thính kỳ công đức, thị nhơn 
đắc bát bá, công đức thù thắng nhãn, dĩ thị 
trang nghiêm cố, kỳ mục thậm thanh tịnh, 
phụ mẫu sở sanh nhãn, tất kiến tam thiên 
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giới, nội ngoại Di Lâu Sơn, Tu Di cập Thiết 
Vi, bái chư dư sơn lâm, đại hải giang hà 
thủy, hạ chí A Tỳ ngục, thượng chí hữu đỉnh 
xứ, kỳ trung chư chúng sanh, nhất thiết giai 
tất kiến, tuy vị đắc thiên nhãn, nhục nhãn 
lực như thị.

Giản Thuật: Ư đại chúng trung, dĩ vô sở úy 
tâm, thuyết thị Pháp Hoa kinh, nói về người trì 
tụng kinh Pháp Hoa, là người đã thâm nhập và 
liễu tận ý nghĩa của pháp thật tướng, do đó người 
thuyết kinh Pháp Hoa nên đem lời chân thật, nghĩa 
chân thật như Kinh thuyết giáo, không nên thêm 
bớt nghĩa lý của kinh, tránh làm cho chúng sanh 
hiểu lầm ý Phật sanh tâm bất kính, được như vậy 
mới gọi là thuyết pháp bằng tâm vô sở úy, giống 
như đức Như Lai, do ngài có đầy đủ thập lực, nên 
khi thuyết pháp ngài có được định lực vô sở úy; 
Di Lâu Sơn, dịch là Cao Sơn, còn Tu Di Sơn, 
dịch là Diệu Cao Sơn, là một trong hai ngọn núi 
thuộc chín ngọn núi nằm ngoài hải phận; Thiết 
Vi Sơn, là một ngọn núi hình thái cứng như sắt; 
hữu đỉnh xứ, tức là sắc không cứu cánh thiên.

Chánh văn: Phục thứ thường tinh tấn, 
nhược thiện nam tử thiện nữ nhơn, thọ trì 
thử kinh, nhược đọc nhược tụng nhược giải 
thuyết nhược thư tả, đắc thiên nhị bá nhĩ 
công đức, dĩ thị thanh tịnh nhĩ, nhĩ tam 
thiên đại thiên thế giới, hại chí A Bỉ Địa 
ngục thượng chí hữu đỉnh, kỳ trung nội 
ngoại chủng chủng ngữ ngôn âm thanh, 
tượng thanh mã thanh ngưu thanh xa 
thanh, đế chú thanh tất thán thanh, loa 
thanh cổ thanh, đồng thanh linh thanh, tiếu 
thanh ngữ thanh, nam thanh nữ thanh đồng 
tử thanh nữ thanh, pháp thanh phi pháp 
thanh, nhược thanh lạc thanh, phàm phu 
thanh thánh nhơn thanh, hỷ thanh bất hỷ 
thanh, thiên thanh long thanh dạ xoa thanh 
càn thát bà thanh a tu la thanh, ca lâu la 
thanh, khẩn na la thanh, ma hầu la già 
thanh, hỏa thanh, thủy thanh phong thanh, 

địa ngục thanh xúc sanh thanh, ngạ quỷ 
thanh, Tỷ Kheo thanh Tỷ Kheo ni thanh, 
Thanh Văn thanh, Bích Chi Phật thanh, Bồ 
Tát thanh, Phật thanh, dĩ yếu ngôn chi, tam 
thiên đại thiên thế giới trung, nhất thiết nội 
ngoại sở hữu chư thanh, duy vị đắc Thiên 
nhãn, dĩ phụ mẫu sở sanh thanh tịnh thường 
nhĩ, giai tất văn tri như thị phân biệt chủng 
chủng âm thanh, nhi bất hoài nhĩ căn.

Giản Thuật: Luận về công đức trì kinh Pháp 
Hoa, duy chỉ có dùng nhục nhĩ (thân tướng do 
cha mẹ sinh ra) để nghe kinh, mới đắc được công 
đức Thiên nhĩ, Huệ nhĩ, Pháp nhĩ và Phật nhĩ. 
Từ âm thanh trì kinh của tam thiên đại thiên thế 
giới chí đến Tỳ Kheo Tỳ Kheo ni cũng đều đắc 
được công đức Thiên nhĩ, nghe được âm thanh 
của Thanh Văn và Bích Chi Phật liền đắc được 
công đức Huệ nhĩ, nghe được âm thanh của Bồ 
Tát nhẫn đến các âm thanh thuyết pháp, liền đắc 
được công đức Phật nhĩ; nhi bất hoài nhĩ căn 
giả, tức tuy nghe rất nhiều âm thanh khác biệt 
của đại chúng, nhưng không hề bị tạp loạn phân 
biệt, đây chính là tánh văn, tức căn tánh thanh 
tịnh vắng lặng, đã dứt bặt mọi phiền não tạp 
nhiễm bên ngoài.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, phụ 
mẫu sở sanh nhĩ, thanh tịnh vô trược uế, 
dĩ thử thường nhĩ văn, tam thiên thế giới 
thanh, tượng mã xa ngưu thanh, trung linh 
loa cổ thanh, cầm sắt không hầu thanh, 
tiêu địch chi âm thanh, thanh tịnh hảo ca 
thanh, thính chi nhi bất trước, vô số chủng 
nhơn thanh, văn tất năng giải liễu, hựu văn 
chư Thiên thanh, vi diệu chi ca âm, cập văn 
nam nữ thanh, trung tử trung nữ thanh, sơn 
xuyên hiểm cốc trung, Gia Lăng Thuần Già 
thanh, mệnh mệnh đẳng chư mã, tất văn kỳ 
âm thanh.

Địa ngục chúng nhược thống, chủng chủng 
sở độc thanh, ngạ quỷ cơ khát bức, cầu tố 
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ẩm thực thanh, chư A Tu La đẳng, cư tại 
đại hải biên, tự cộng ngữ ngôn thời, xuất vu 
đại âm thanh, như thị thuyết pháp giả, an 
trụ ư thử gian, diêu văn thị chúng thanh, 
nhi bất hoài nhĩ căn, thập phương thế giới 
trung, cầm thú minh tướng hô, kỳ thuyết 
pháp chi nhơn, ư thử tất văn chi, kỳ chư 
Phạm Thiên thượng, Quang Âm cập biến 
tịnh, nãi chí hữu đỉnh thiên, âm ngữ chi âm 
thanh, pháp sư trụ ư thử, tất giai đắc văn 
chi, nhất thiết Tỷ Kheo chúng, cập chư Tỷ 
Kheo ni, nhược đọc tụng kinh điển, nhược 
vi tha nhơn thuyết, tuyển tập giải kỳ nghĩa, 
như thị chư âm thanh, tất giai đắc văn chi, 
chư Phật đại thánh tôn, giáo hóa chúng 
sanh giả, ư chư đại hội trung, diễn thuyết 
vi diệu pháp, trì thử Pháp Hoa giả, tất giai 
đắc văn chi, tam thiên đại thiên giới, nội 
ngoại chư âm thanh, hạ chí A Tỳ ngục, 
thượng chí hữu đỉnh Thiên, giai văn kỳ âm 
thanh, nhi bất hoài nhĩ căn, kỳ căn thông 
lợi cố, tất năng phân biệt tri, trì thị Pháp 
Hoa giả, duy vị đắc Thiên nhĩ, đản dụng sở 
sanh nhĩ, công đức dĩ như thị. 

Giản Thuật: Gia Lăng Thuần Già, mệnh 
mệnh đẳng chư mã, là tên của các loại chim 
muông trên núi; kỳ nhĩ thông lợi cố, tất năng 
phân biệt tri, là chỉ về pháp nhĩ, vì nếu chỉ dựa 
vào huệ nhĩ thì không thể phân biệt rõ các pháp 
hữu vi vốn dĩ có vô vi pháp tánh, huệ nhĩ chỉ quán 
tưởng về lý tánh không; tái giả tam thiên đại 
thiên giới, nội ngoại chư âm thanh, câu này 
nói về pháp nhĩ của bậc Bồ Tát, như A La Hán 
hay Phạm Thiên vương, đều chỉ có thể nghe được 
âm thanh trong vòng ba ngàn đại thiên thế giới, 
còn vượt ra ngoài ba ngàn tam thiên đại thiên thế 
giới thì không thể nghe được, bởi vì có nhiều gió 
chướng ngăn ngại, nên không thể nghe đến, chỉ 
có pháp nhĩ căn của chúng Bồ Tát mới có thể 
nghe đến hết toàn âm thanh trong ngoài ba ngàn 
tam thiên đại thiên thế giới này thôi.

Chánh văn: Phục thứ thường tinh tấn, 
nhược thiện nam tử thiện nữ nhơn, thọ 
trì thị kinh, nhược đọc nhược tụng nhược 
giải thuyết nhược thư tả, thành tựu bát bá 
tỉ công đức, dĩ thị thanh tịnh tỉ căn, văn ư 
tam thiên đại thiên thế giới thượng hạ nội 
ngoại chủng chủng chư hương, tu mạn na 
hoa hương, xà đề hoa hương, mạc lợi hoa 
hương, diêm bốc hoa hương, bạt đà la hoa 
hương, xích liên hoa hương, thanh liên hoa 
hương, bạch liên hoa hương, hoa thọ hương 
quả thọ hương, chiên đàn hương trầm thủy 
hương, đa ma la bạt hương, đa già la hương, 
cập thiên vạn chủng hòa hương, nhược mạc 
phàm nhược trầm hương, trì thị kinh giả, ư 
thử gian trụ tất năng phân biệt.

Giản Thuật: Kinh Pháp Hoa là bộ kinh nói về 
thật tướng của các pháp, nên người trì tụng bộ kinh 
này được xem là người đạt được công đức tròn đầy 
nhất, đồng thời cũng đắc được ngũ chủng căn gồm 
Nhục nhãn, Huệ nhãn, và ngũ chủng Phật nhãn; 
Diêm Bốc, là một loại hoa rất thơm, trong kinh mô 
tả, Diêm Bốc hoa tuy là một loại hoa khô, nhưng 
bản thân rất thơm và dễ nhìn; kim dĩ nhãn căn vi 
liệt, là kể rõ ngũ chủng công đức của Nhục nhãn, 
Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn; 
quả thọ hương, là nói về công dụng lồng ghép của 
Thiệt căn nằm trong Tỉ căn; 

Nhục nhãn, là con mắt bằng xương bằng thịt 
do cha mẹ chúng ta sanh ra, mắt này gọi là mắt 
thường, nó chỉ nhìn thấy các loại màu sắc thô (tức 
thấy rõ được), còn cái loại sắc dục vi tế nó hoàn 
toàn không hề nhận biết được, kể cả việc nó chỉ 
thấy các sắc pháp gần nhất, chứ không thể nhìn xa 
trông rộng, con mắt trần này, do dính vào các sở 
chướng của vi trần ngăn ngại nên không thể nhìn 
thông sắc tướng của các pháp một cách triệt để. 

Riêng Thiên nhãn (mắt Trời), có thể thấy rõ 
các sắc pháp vi tế xa gần, không hề bị ngăn ngại 
bởi một chướng trần nào, Thiên nhãn này còn đắc 
được một loại công đức, đó là sự tương ưng và hỗ 
tương giữa nhãn căn và ý căn, do vậy có thể nhìn 
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thấy biết được vị lai của các pháp, tóm lại, cho dù 
Nhục nhãn hay Thiên nhãn, cũng đều thuộc về sự 
thấy biết của giả tướng, chỉ có Huệ nhãn, mới có 
thể nhìn thông được sự chân thật của các pháp. 

Huệ nhãn, là con mắt huệ của hàng Nhị thừa, 
mắt này khác với Huệ nhãn chân không của đức 
Phật, Huệ nhãn của hàng Nhị thừa thấy rõ tánh 
không của các pháp, còn Huệ nhãn của Như Lai, 
thì thấy các pháp là huyễn mộng giả tưởng, không 
cũng thuộc giả huyễn, mà giả cũng chỉ là giả mà 
thôi, nên nói nhất thiết (tất cả) các pháp đều không 
mà không chính là giả, và tất cả là phi không phi 
giả, tức vạn pháp hữu vi hay vô vi đều giả tưởng, 
đây chính là sự thấy biết chân thật của Huệ nhãn, 
tức con mắt trí tuệ của đức Phật. 

Pháp nhãn, cùng là huệ căn của hàng Nhị 
thừa, chỉ nhận biết lý không, nhưng không có sự 
phân biệt căn tánh thật của các pháp, chỉ có Pháp 
nhãn của hàng Bồ Tát mới thấy biết và phân biệt 
được các chủng loại chân thật của các pháp, biết 
giả tức là không, và không tức giả, như nói không 
tức giả, đó là luận về sự phân biệt tường tận của 
các pháp, còn nói giả tức không, đó biểu hiện sự 
không thể phân biệt tường tận của các tưởng, do 
vậy nên Như Lai mới phân biệt từ không nhập vào 
giả để độ chúng sanh. 

Phật nhãn, là đầy đủ ngũ chủng nhãn, và lục 
căn hỗ tương, thấy tất cả các pháp đều không, là 
giả uyển, phi không phi giả, Phật nhãn hội đủ các 
phần công đức, nên tri tường giả tánh chủng loại 
của các pháp. 

Người trì tụng kinh Pháp Hoa, là người đạt 
được sở nhiếp công đức của Viên giáo, lục căn 
thanh tịnh hỗ tương với nhau, nên nhận biết pháp 
tánh chân thật vô thường bất biến của vạn pháp.

Chánh văn: Hựu phục biệt tri chúng sanh 
chi hương, tượng hương mã hương ngưu 
dương đẳng hương, nam hương nữ hương, 
đồng tử hương đồng nữ hương, nãi quả mộc 
nghiệp lâm hương, nhược cận nhược viễn sở 
hữu chi hương, tất giai đắc văn phân biệt 
bất thố.

Trì thị kinh giả, tuy trụ ư thử, diệc văn thiên 
thượng chư Thiên chi hương, Bạt Lợi Chất 
Đa La Câu Bạt Đà La thọ hương, cập Mạn 
Đà La hoa hương, Ma Ha Mạn Đà La hoa 
hương, Mạn Thù Diệu hoa hương, Ma Ha 
Mạn Thù Diệu hoa hương, Chiên Đàn Trầm 
thủy, chủng chủng mạc hương, chư tạp hoa 
hương, như thị đẳng Thiên hương, hòa hợp 
sở xuất chi hương, vô bất văn tri, hựu văn 
chư Thiên thân hương, Thích Đề Đàn nhân 
tại thắng điện thượng ngũ dục ngu lạc hi 
hý thời hương, nhược tại diệu pháp, đương 
thượng vi Đao Lợi Chư Thiên thuyết pháp 
thời hương.

Như thị chấn chuyển nãi chí Phàm thế, 
thượng chí hữu đỉnh chư Thiên thân hương, 
diệc giai văn chi, bái văn chư Thiên sở nhiễu 
chi hương, cập Thanh Văn hương, Bích 
Chi Phật hương, Bồ Tát hương, chư Phật 
thân hương, diệc giai diêu văn tri kỳ sở tại, 
tuy văn thử hương, nhiên ư tỉ căn bất hoài 
bất thác, nhược dục phân biệt vi tha nhơn 
thuyết, ức niệm bất mậu.

Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng tuyên thử nghĩa, 
nhi thuyết kệ ngôn. Thị nhơn tỉ thanh tịnh, 
ư thử thế giới trung, nhược hương nhược xú 
vật, chủng chủng tất văn tri, Tu Mạn Na Xà 
Đề, Đa Ma La Chiên Đàn, Trầm Thủy cập 
quế hương, chủng chủng hoa quả hương, 
cập tri chúng sanh hương, nan tử nữ nhơn 
hương, thuyết pháp giả viễn trụ, văn hương 
tri sở tại, Đại Thế Chuyển Luân vương, tiểu 
Chuyển Luân cập tử, quần Thần chư Quan 
nhơn, văn hương tri sở tại. 

Giản Thuật: Đoạn một mô tả về tỉ căn và thân 
căn thông dụng hỗ tương lẫn nhau; ngũ dục ngu 
lạc hi hý thời hương, thuyết pháp thời hương, 
cập du kích thời hương đẳng, tức nói sự tương 
thông giữa Nhĩ căn và Ý căn; chư Thiên thân 
hương, cập Thanh Văn hương, Bích Chi Phật 
hương, Bồ Tát hương, chư Phật thân hương, 
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tức dựa vào nhục tỉ ( lỗ mũi) tu tập thanh tịnh để 
nhận biết các loại hương, đó chính là đạt được 
công đức đầy đủ của Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp 
nhãn và Phật nhãn. 

Đại thế Chuyển Luân vương, Chuyển Luân 
vương có bốn loại, một là Kim Luân vương, 
người quản lý tứ bộ châu, hai là Ngân Luân 
vương, người quản lý đông tây nam tam châu, 
ba là Đồng Luân vương, người quản lý đông nam 
nhị châu, bốn là Thiết Luân vương, người quản 
lý Nam Phù Đề châu. Kim Luân vương có thiên 
tử (ngàn người con). Ngân Luân Vương có vương 
tử và ngũ bách tử (con là Vua và năm trăm người 
con khác), Đồng Luân vương có Bách tử (một 
trăm người con), và Thiết Luân vương có ngũ thập 
tử (có năm mươi người con). Đại Chuyển Luân 
vương tức Kim Luân vương, còn Tiểu Chuyển 
Luân vương tức Thiết Luân vương.

Chánh văn: Thân sở trước trân bảo, cập địa 
trung bảo tạng, Chuyển Luân vương bảo 
nữ, văn hương tri sở tại, chư nhơn nghiêm 
thân cụ, y phục cập anh lạc, chủng chủng 
sở trầm hương, văn hương tri kỳ thân, chư 
Thiên nhược hành tọa, du hí cập Thần biến, 
trì thị Pháp Hoa giả, văn hương tất năng tri, 
chư thọ hoa quả thực, cập tô dầu hương khí, 
trì kinh giả trụ thử, tất tri kỳ sở tại, chư sơn 
thâm hiểm xứ, chiên đàn thọ hoa phu.
Chúng sanh tại trung giả, văn hương giai 
năng tri, Thiết Vi sơn đại hải, địa trung chư 
chúng sanh, trì kinh giả văn hương, tất tri 
kỳ sở tại, A Tu La nam nữ, cập kỳ chư quyến 
thuộc, đấu tranh du hí thời, văn hương giai 
năng tri, khoáng giả hiểm ích xứ, sư tử tượng 
hổ lang, giả ngư thủy ngưu đẳng, văn hương 
tri sở tại.
Nhược hữu hoài nhậm giả, vị biện kỳ nam 
nữ, vô căn cập phi nhơn, văn hương tất năng 
tri, dĩ văn hương lực cố, tri kỳ sơ hoài nhậm, 
thành tựu bất thành tựu, an lạc sản phước 
tử, dĩ văn hương lực cố, tri nam nữ sở niệm, 

nhiễm dục nghi huệ tâm, diệc tri tu thiện 
giả.

 Địa trung chúng phục tạng, kim ngân chư 
trân bảo, đồng khí chi sở thịnh, văn hương 
tất năng tri, chủng chủng chư anh lạc, vô 
năng thức kỳ giá, văn hương tri quý tiện, 
xuất xứ cập sở tại, Thiên thượng chư hoa 
đẳng, Mạn Đà Mạn Thù Sa, Bạt Lợi Chất Đa 
Thọ, văn hương tất giai tri, thiên thượng chư 
cung điện, thượng trung hạ sai biệt, chúng 
bảo hoa trang nghiêm, văn hương tất năng 
tri, Thiên viên lâm thắng điện, chư Quán 
Diệu pháp đường, tại trung nhi ngu lạc, văn 
hương tất năng tri, chư Thiên nhược thính 
pháp, hoặc thọ ngũ dục thời, lai vãng hành 
tọa ngọa, văn hương tất năng tri, Thiên nữ 
sở trước y, hảo hoa hương trang nghiêm, chu 
toàn du hí thời, văn hương tất năng tri, nhập 
thiền xuất thiền giả, văn hương tất năng tri. 

Giản Thuật: Đọc qua đoạn văn này chúng ta 
đã biết, khi tỉ căn thanh tịnh, có nghĩa là đã đắc 
được sự tương thông của sáu căn thanh tịnh, nên 
Như Lai ví như khi thọ hoa quả hương thơm đều 
cảm nhận được một vị đó là thơm và ngọt của 
chúng. 

Như thị đẳng dụng, tức nói về sự thấy biết 
đồng nhất của nhãn căn và Ý căn. Từ địa trung 
chư phục tạng, chí xuất xứ cập sở tại, tức nói từ 
trong mặt đất cho đến nơi nơi chỗ chỗ đều cảm 
nhận một vị của ý căn2, khi chúng ta tu tập, bất 
kể phàm hay thánh, khi đạt được sự an lạc trong 
thiền định, tức nhập vào bát định rồi, thì nhập 
vào hay xuất ra khỏi thiền định chỉ trong một ý 
niệm mà thôi, do đó Như Lai nói nhập thiền xuất 
thiền giả, văn hương tất năng tri.

Chánh văn: Quan Âm biến tịnh thiên, nãi 
chí vu hữu đỉnh, sơ sanh cập thối một, văn 

2  Ý căn, thâm ý trong kinh Pháp Hoa chính là tánh biết của 
chúng sanh, tánh biết này vốn thường hằng vắng lặng, nếu 
như không bị tạp niệm đan xen vào làm cho xáo trộn thì nó 
luôn tịch tĩnh, sáng suốt.
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hương tất năng tri. Chư Tỳ Kheo chúng 
đẳng, ư pháp thường tinh tấn, nhược tọa 
nhược kinh hành, cập đọc tụng kinh văn, 
hoặc tại lâm thọ hạ, chuyên tinh nhi tọa 
thiền, trì kinh giả văn hương, tất tri kỳ sở 
tại, Bồ Tát chí hiền cố, tọa thiền nhược đọc 
kinh, hoặc vi nhơn thuyết pháp, văn hương 
tất năng tri, tại tại phương Thế Tôn, nhất 
thiết sở cung kính, mẫn chúng nhi thuyết 
pháp, văn hương tất năng tri, chúng sanh tại 
Phật tiền, văn kinh giai hoan hỷ, như pháp 
nhi tu hành, văn hương tất năng tri, tuy vị 
đắc Bồ Tát, vô lậu pháp sanh tỉ, nhi thị trì 
kinh giả, tiên đắc thử tỉ tướng. 

Giản Thuật: Từ Quan Âm Thiên, Biến Tịnh 
Thiên cho đến Hữu Đỉnh đều thuộc cõi sắc 
giới thiên; Bồ Tát vô lậu, vô lậu của hàng Bồ 
Tát khác với vô lậu của hàng Tiểu thừa, vô lậu 
của hàng Tiểu thừa Thanh Văn là do nhân đã 
đoạn trừ được ái thủ hữu, là một loại phiền não 
chướng, là nghiệp, nên khi đoạn được các loại 
phiền não nghiệp chướng này rồi, thì đắc được 
quả đó chính là không bị rơi vào ba cõi sanh tử 
khổ đau nữa; còn vô lậu của hàng Bồ Tát, là do 
nhân bạt trừ được vô minh hành, nó cũng một 
loại phiền não, là nghiệp, nên khi Bồ Tát đoạn 
trừ được loại nghiệp phiền não này rồi, tức thị 
nhận được quả đó là không bị rơi vào biến dị 
sanh tử quả. 

Trong giáo lý của Tiểu thừa giáo, luận rằng 
Kiến Tư Hoặc phiền não và Phân Đoạn sanh tử 
phiền não gọi là Hữu lậu, còn trong pháp Đại thừa 
của Bồ Tát, thì luận rằng vô minh phiền não và 
biến dị sanh tử gọi là Hữu lậu, tóm lại, khi nói đến 
Lậu, tức nói đến hoặc nghiệp khổ đau, thật sự chỉ 
có đức Phật mới đoạn trừ được các loại tập nghiệp 
phiền não, chứng được quả vô lậu mà thôi.

Chánh văn: Phục thứ thường tinh tấn, 
nhược thiện nam tử thiên nữ nhơn, thọ trì 
thị kinh, nhược đọc nhược tụng nhược giải 
thuyết nhược thư tả, đắc thiên nhị bá thiệt 

công đức, nhược hảo nhược xú, nhược mỹ 
bất mỹ, cập chư nhược sáp vật, tại kỳ thiệt 
căn, giai biến thành thượng vị, như Thiên 
Cam Lộ vô bất mỹ giả, nhược dĩ thiệt căn, 
ư đại chúng trung hữu sở diễn thuyết, xuất 
thâm diệu thanh năng nhập kỳ tâm, giai linh 
hoan hỷ khoái lạc, hựu chư Thiên tử Thiên 
nữ Thích Phạm chư Thiên, văn thị thâm 
diệu âm thanh, hữu sở diễn thuyết ngôn 
luận thứ đệ, giai tất lai thính, cập chư Long 
Long nữ, Dạ Xoa Đạ Xoa nữ, Càn Thát Bà 
Càn Thát Bà nữ, A Tu La A Tu La nữ, Ca 
Lâu La Ca Lâu La nữ, Khẩn Na La Khẩn 
Na La nữ, Ma Hầu La Già Ma Hầu La Già 
nữ, vi thính pháp cố, giai lai thân cận cung 
kính cúng dường, cập Tỷ Kheo Tỷ Kheo ni 
Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, Quốc Vương Vương 
tử quần Thần Quyến Thuộc, tiểu Chuyển 
Luân vương, đại Chuyển Luân vương, Thất 
Bảo thiên tử nội ngoại quyến thuộc, thừa kỳ 
Cung Điện câu lai thính pháp.

Giản Thuật: Thiệt căn có hai loại công đức, 
một là vị giác, hai là thuyết pháp, trước tiên nói 
về vị giác, đó là do vì phát tâm thọ trì đọc tụng 
kinh Pháp Hoa, nên lúc ăn uống các loại thực vật 
vào miệng, cảm giác của người ăn như đang ăn 
loại thức ăn cam lộ tươi mát, còn nói về phương 
diện thuyết pháp, như có thể thuyết pháp thậm 
thâm vi diệu của chư Phật, có khả năng khiến cho 
chúng sanh sanh tâm tín thuận cung kính tín thọ 
thính pháp, rồi phát tâm thân cận cung kính cúng 
dường, công đức thuyết pháp này sâu rộng vô 
lượng vô biên không gì so bằng cho được.

Chánh văn: Dĩ thị Bồ Tát thiện thuyết pháp 
cố, Bà La Môn Cư Sĩ quốc nội nhân dân, 
tận kỳ hình thọ tùy thị thời cúng dường, hựu 
chư Thanh Văn Bích Chi Bồ Tát chư Phật, 
thường lạc kiến chi, thị nhơn sở tại phương 
diện, chư Phật giai hướng kỳ xử thuyết pháp, 
tất năng thọ trì nhất thiết Phật pháp, hựu 
năng xuất ư thâm diệu pháp âm.
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Giản Thuật: Không chỉ có Trời và Người 
thường đến nghe pháp, mà còn có tất cả các bậc 
Thánh hiền, cùng chư Bồ Tát cũng đến hộ trì cho 
pháp hội, làm cho hội chúng cảm thấy an lạc hoan 
hỷ, chư Phật thường đến nhiều nơi thuyết pháp diệu 
âm cho chúng sanh nghe, nhằm giúp cho chúng 
sanh tín thuận và thọ trì để kết tập chư công đức.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, thị 
nhơn thiệt căn tịnh, chung bất thọ ác vị, kỳ 
hữu sở thực đạm, tất giai thành cam lộ, dĩ 
thâm tịnh diệu âm, ư đại chúng thuyết pháp, 
dĩ chư nhân duyên dụ, dẫn đạo chúng sanh 
tâm, văn giả giai hoan hỷ, thiết chư thượng 
cúng dường, chư Thiên Long Dạ Xoa, cập A 
Tu La đẳng, giai dĩ cung kính tâm, nhi cộng 
lai thính pháp, thị thuyết pháp chi nhơn, 
nhược dục dĩ diệu âm, biến mãn tam thiên 
giới, tùy ý tức năng chí, đại tiểu Chuyển 
Luân vương, cập thiên tử quyến thuộc, hiệp 
chưởng cung kính tâm, thường lai thính thọ 
pháp, chư Thiên Long Dạ Xoa, La Sát Tỳ 
Xà Đồ, diệc dĩ hoan hỷ tâm, thường lạc lai 
cúng dường, Phạm Thiên vương Ma vương, 
Tự tại đại Tự tại, như thị chư Thiên chúng, 
thường lai chí kỳ sở, chư Phật cập đệ tử, văn 
kỳ thuyết pháp âm, thường niệm nhi thủ hộ, 
hoặc thời vi hiện thân.
Phục thứ thường tinh tấn, nhược thiện nam 
tử thiện nữ nhơn, thọ trì thị kinh, nhược đọc 
nhược tụng nhược giải thuyết nhược thư tả, 
đắc nhập bá thân công đức, đắc thanh tịnh 
thân như tịnh lưu ly, chúng sanh hi kiến, 
kỳ thân tịnh cố, tam thiên đại thiên thế giới 
chúng sanh, sanh thời tử thời thượng hạ 
hiếu xú, sanh thiện xứ ác xứ, tất ư trung 
hiện, cập Thiết Vi sơn, đại Thiết Vi sơn, Di 
Lâu sơn, Ma Ha Di Lâu sơn đẳng chư sơn, 
cập kỳ trung chúng sanh hiện, hạ chí A Tỳ 
địa ngục thượng chí hữu đỉnh, sở hữu cập 
chúng sanh tất ư trung hiện, nhược Thanh 
Băn Bích Chi Phật Bồ Tát chư Phật thuyết 
pháp, giai ư thân trung hiện kỳ sắc tượng.

Giản Thuật: Kinh Pháp Hoa Văn Cú giải thích 
rằng, dùng nhục thân do cha mẹ chúng ta sinh ra để 
thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa sẽ được viên tròn 
huệ mạng pháp Phật, trên thế gian tất cả những 
điều chúng ta thấy biết, đều thông qua nhục thân 
này, từ đầu đến chân đều đầy đủ các loại cảm giác 
vốn có, gọi là Thiên thân (thân trời đất ban tặng), 
trong thân của hàng Nhị thừa Thanh Văn Duyên 
Giác cũng có đầy đủ huệ thân, còn trong thân của 
hàng Bồ Tát thì có đầy đủ pháp thân, còn pháp 
thân Như Lai lại có đầy đủ Phật thân.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược 
trì Pháp Hoa giả, kỳ thân thâm thanh tịnh, 
như bị tịnh lưu ly, chúng sanh giai hí kiến, 
hựu như tịnh minh cánh, tất kiến chư sắc 
tượng, Bồ Tát ư tịnh thân, giai kiến thế sở 
kiến, duy độc tự minh liễu, dư nhơn sở bất 
kiến, tam thiên thế giới trung, nhất thiết chư 
quần manh, Thiên Nhơn A Tu La, địa ngục 
quỷ xúc sanh, như thị chư sắc tượng, giai ư 
thân trung hiện, chư Thiên đẳng cung điện, 
nãi chí ư hữu đỉnh, Thiết Vi cập Tu Di, ma 
ha Di Lâu sơn, chư đại hải thủy đẳng, giai ư 
thân trung hiện, chư Phật cập Thanh Văn, 
Phật Tử Bồ Tát đẳng, nhược độc nhược tại 
chúng, thuyết pháp tất giai hiện, duy vị đắc 
vô lậu, pháp tánh chi diệu thân, dĩ thanh 
tịnh thường thể, nhất thiết ư trung hiện.

Phục dĩ thường tinh tấn, nhược thiện nam 
tử thiện nữ nhân, Như Lai tạng hậu thọ 
trì thị kinh, nhược đọc nhược tụng nhược 
giải thuyết nhược thư tả, đắc thiên nhị bá 
ý công đức, dĩ thị thanh tịnh ý căn, nãi chí 
văn nhất kệ nhất cú, thông đạt vô lượng vô 
biên chi nghĩa, giải thị nghĩa dĩ, năng diễn 
thuyết nhất cú nhất kệ, chí ư nhất nguyệt tứ 
nguyệt nãi chí tuế, chư sở thuyết pháp tùy 
kỳ nghĩa thú, giai dữ thật tướng bất tướng vy 
bối, nhược thuyết dục gian kinh thư, trị thế 
ngữ ngôn tư sanh nghiệp đẳng, giai thuận 
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chánh pháp, tam thiên đại thiên thế giới lục 
thú chúng sanh, tâm chi sở hành, tâm sở 
cần tác, tâm sở hí luận, giai tất tri chi, tuy vị 
đắc vô lậu trí huệ, nhi kỳ ý căn thanh tịnh 
như thử, thị nhơn hữu sở tư duy thọ lượng 
ngôn thuyết, giai thị Phật pháp vô bất chân 
thực, diệc thị tiên Phật kinh trung sở thuyết.

Giản Thuật: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có 
người phát tâm thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
thì ý căn của người này sẽ được thanh tịnh tròn 
đầy, nghĩa tròn đầy ở đây, chính là sự sáng suốt 
vắng lặng của ý căn, nhờ đó mà khi nghe một câu 
một chữ nào của kinh Pháp Hoa đều thông đạt và 
liễu nghĩa vô lượng vô biên của kinh, như vì chúng 
sanh mà diễn thuyết hay biên chép kinh Pháp 
Hoa đó chính là thuận theo chánh pháp, theo lời 
Phật dạy, đồng thời mới chính là liễu rõ nghĩa thật 
tướng, mới có thể biết được tâm niệm chúng sanh 
trong tam thiên đại thiên thế giới, điều này trong 
kinh Thọ Lượng nói “đây mới chính là Phật pháp”.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, thị 
nhơn ý thanh tịnh, minh lợi vô uế cầu, dĩ 
thử diệu ý căn, tri thượng trung hạ pháp, 
nãi chí văn nhất kệ, thông đạt vô lượng 
nghĩa, thứ đệ như pháp thuyết, nguyệt tứ 
nguyệt chí tuế, thị thế giới nội ngoại, nhất 
thiết chư chúng sanh, nhược Thiên Long 
cập Nhơn, Dạ Xoa Quỷ Thần đẳng, kỳ tại 
lục thú trung, sở niệm nhược can chủng, 
trì Pháp Hoa chi báu, nhất thời giai tất tri, 
thập phương vô số Phật, bách phúc trang 
nghiêm tướng, vi chúng sanh thuyết pháp, 
tất văn năng thọ trì, tư duy vô lượng nghĩa, 
thuyết pháp diệc vô lượng, chung thỉ bất 
vọng tích thác, dĩ trì Pháp Hoa cố, tất tri 
chư pháp tướng, tùy nghĩa thức thứ đệ, đạt 
danh tự ngữ ngôn, như sở tri diễn thuyết, 
thử nhơn hữu sở thuyết, giai thị tiên Phật 
pháp, dĩ diễn thử pháp cố, ư chúng vô sở úy, 
trì Pháp Hoa kinh giả, ý căn tịnh nhược kỳ, 

duy vị đắc vô lậu, tiên hữu như thị tướng, 
thị nhơn trì thử kinh, an trụ hi hữu địa, vi 
nhất thiết chúng sanh, hoan hỷ nhi ái kính, 
năng dĩ thiên vạn chủng, thiện xảo chi ngữ 
ngôn, phân biệt nhi thuyết pháp, trì Pháp 
Hoa kinh cố.

Giản Thuật: Dĩ thử diệu ý căn, tri thượng 
trung hạ pháp, tức chỉ cần liễu nghĩa một câu 
một chữ, thì tắc sẽ liễu rõ nghĩa lý thậm thâm 
của ý kinh; tư duy vô lượng nghĩa, thuyết pháp 
diệc vô lượng, ý nói khi nghe xong kinh Pháp 
Hoa, đem lý kinh ra phân tích một cách cẩn trọng, 
khi hiểu rõ rồi liền đem ý này thuyết giải cho đại 
chúng cùng nghe, do đó Như Lai nói thuyết pháp 
đầy đủ là vậy; an trụ hi hữu địa, tức khi thân 
tâm đã an lạc rồi, lục căn lại thanh tịnh, thì cũng 
giống như đang sống trên mảnh đất an lành thánh 
thiện; người có được lục căn thanh tịnh, thì dễ 
dàng nhận biết tánh tướng của các pháp, phân biệt 
được ma sự Phật sự, chỗ này Như Lai nói đó là 
việc Hi hữu.
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Trà Đạo
NHẬT BẢO QUỐC sưu tầm

Tượng Trà sư Lục Vũ ở đồn điền trà Long Tỉnh, Hàng Châu

Trà Đạo – Sado/Chado (
) ở Nhật Bản còn được gọi 

là Chanoyu ( ). Trà có 
nguồn gốc từ vùng đồi núi Nam 
châu Á, và từ đó được đưa vào 
Trung Quốc. Ban đầu, trà được 
dùng như là vị thuốc, nhưng đến 
đời nhà Đường (618-907), trà đã 
trở thành món giải khát có mùi 
vị thơm nhẹ nhàng. Trà là đề tài 
chính trong nền văn hóa Trung 
Quốc, nên Lục Vũ ( ) mới 
soạn ra ba cuốn sách gọi là Trà 
Kinh ( ). Vào thời đó, lá trà 
được ép thành bánh như thỏi 
gạch. Khi pha trà, bánh trà được 

cắt nhỏ trộn với gừng hoặc muối 
và được đun sôi. Về sau, vào thời 
nhà Tống (1127-1280). Lá trà 
xanh được hấp, sấy, hoặc xay nát 
thành trà bột (tiếng Nhật gọi là 
Matcha ( )). Loại bột trà này 
còn được dùng nhiều trong các 
nghi lễ trà đạo cho đến ngày nay. 

LỊCH SỬ CỦA TRÀ ĐẠO
Trà có lẽ được mang về Nhật 

vào thời kỳ giao tiếp văn hóa đầu 
tiên với nhà Đường Trung Quốc. 
Thiền Sư Kukai (  – Không 
Hải), tổ sư thiền phái Shingon (

 – Chân Ngôn), đã mang những 

bánh trà từ Trung Quốc về Nhật 
Bản dâng lên cho Nhật Hoàng 
vào đầu thế kỷ thứ 9. Đến thế 
kỷ thứ 12, việc uống trà ở Nhật 
đã trở thành một nghi thức trong 
triều đình và các tự viện Phật 
Giáo.

Thiền Sư Eisai ( - Vinh 
Tây), người du nhập Thiền Lâm 
Tế ( ) vào Nhật Bản, cũng 
đưa lối uống trà bột vào Nhật khi 
ngài trở về Nhật sau thời gian tu 
học bên Trung Quốc. Ngài cũng 
biên soạn cuốn Kissa Yojoki (

), nêu lên những dược 
tính của trà cho sức khỏe vừa vật 
lý lẫn tâm lý.

Việc nghiên cứu trà được 
tiếp nối qua vị đệ tử của Eisai 
như Thiền Sư Dogen ( - 
Đạo Nguyên), vị tổ sư thiền phái 
Tào Động ( ) Nhật Bản. Khi 
Dogen trở về từ Trung Quốc vào 
năm 1227, ngài cũng mang về 
nhiều dụng cụ pha trà, và hướng 
dẫn cách uống trà qua đời sống 
tu hành ở thiền viện Eiheiji, là tu 
viện được chính do ngài thành 
lập tại Fukui.

TRÀ ĐẠO 
- NGHI THỨC UỐNG TRÀ

Thưởng thức trà không những 
chỉ giới hạn trong các tự viện hay 
triều đình. Mà sự thịnh hành của 
trà đã lan vào giai cấp võ sĩ đạo. 
Hội họp để dùng trà trong thời 
đại này thường được tổ chức để 
thẩm định các loại trà ngon và 
có giải thưởng dành cho những 
ai thắng giải. Kèm theo đó là hội 
làm thơ, uống rượu, hay đấu giá 
những loại trà cụ được mang về 
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từ Trung Quốc. Do vậy mà các 
sứ quân thường hay sai các võ 
sĩ sang tận bên Trung Quốc tìm 
mua các dụng cụ pha trà thịnh 
hành để mang về dùng.

Tiến trình pha trà, dùng trà 
thường có nhiều cách thưởng 
thức trà khác nhau, như nghi thức 
dùng trà ở tự viện; hội trà của các 
quan chức triều đình. Vào thế kỷ 
15 và 16, lại có một lối uống trà 
của giai cấp thương buôn; tiêu 
biểu trong thời kỳ này có ba danh 
sư dùng trà là Murata Juko (

), Takeno Joo (
), và Sen no Rikyu ( ).

Murata Juko ( ) 
sống vào thời đại văn hóa huy 
hoàng Muromachi (1392-1573) 
của Nhật Bản. Murata xuất thân 
từ Nara (kinh đô đầu tiên của 
Nhật) và đã tham dự vào các 

cuộc trà được thiết đãi trong các 
thú thưởng ngoạn như tắm suối 
nước nóng. Sau đó Murata được 
dịp tiếp xúc với Noami, một 
nghệ sĩ làm cố vấn cho Sứ Quân 
Ashikaga Yoshimasa (

), người thực hiện nghi thức 
uống trà ở Kyoto. Sau đó Murata 
dời về Kyoto, gia nhập vào hàng 
ngũ tăng chúng, và học thiền 
qua sự hướng dẫn của Thiền Sư 
Ikkyu Sojun ( ) từ năm 
1474 cho đến khi Thiền Sư Ikkyu 
mất. Thiền Sư Ikkyu thông hiểu 
một số nghi thức uống trà của 
Trung Quốc cũng như Đại Hàn, 
và truyền cho đệ tử Murata.

Trong sự thực hành nghi thức 
Trà Đạo của Murata Juko là có sự 
tỉnh thức trong nguyên tắc dùng 

Thiền sư Kukai

Thiền sư Eisai 

Thiền sư Dogen

Trà sư Murata Juko 

Sứ Quân Ashikaga Yoshimasa
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trà hơn là chỉ thuần thưởng thức 
như là một món giải khát. Trà 
được coi như là dược liệu, nên 
việc dùng trà là một nghi thức, 
mà trong các tự viện là một nghi 
lễ; cho nên sự pha trà, dâng trà 
và uống trà có mang tính chất 
Thiền ở trong đó, mọi động tác 
trong Trà Đạo có thể đưa tới sự 
tỉnh thức. Qua sự tin tưởng này, 
Murata Juko đã phát triển một 
nét nghệ thuật riêng trong việc 
dùng trà, nghệ thuật ấy mang 
nét đẹp riêng của Nhật Bản, đó 
là nét thẩm mỹ của sự đơn thuần 
bất toàn hảo, mà người Nhật gọi 
là wabi-sabi ( - Sá Tịch) 
là tính chất đơn giản thô sơ tịch 
lặng trong đời sống hàng ngày. 

Murata đã từng nói, 
“Hơn là ánh trăng tròn đầy 

vào một đêm trong sáng, ta lại 
thích ngắm ánh trăng một phần 
bị che mờ bởi một đám mây!” 

Do vậy, Murata đã tìm thấy 
nét đẹp nơi những trà cụ Nhật 
Bản, tuy nhìn thô sơ đơn giản, 
không cân đối, kém thua nét mỹ 
miều tinh xảo của các trà cụ từ 

Trung Quốc. Cũng trong một lá 
thư gửi cho người đệ tử, ngài viết, 

“Điều quan trọng là việc tìm 
thấy nhiều cách để hâm mộ các 
loại trà cụ của Nhật Bản hơn là 
của Trung Quốc”.

Quan niệm trà đạo của 
Murata Juko về sau được khai 
triển bởi Takeno Joo (

), một người thương buôn về 
ngành thuộc da sống trong thành 
phố sầm uất Sakai. Ở vào tuổi 
hai mươi bốn, Takeno đã dời về 
Kyoto và học làm thơ từ nhà thơ 
Sanjonishi Sanetaka. Sở thích 
của ông là theo đuổi một nghệ 
thuật, mà nhà thương buôn giàu 
có này muốn học một nghệ thuật 
nào có bề sâu văn hóa. Thành 
phố Sakai là một trung tâm 
thương mại giao dịch với Trung 
Quốc, cho nên các thương buôn 
đã nhắm vào việc mua bán các 
tác phẩm nghệ thuật, bao gồm 
luôn cả các loại trà cụ mang qua 
từ trung thổ. Takeno khai triển 
việc thưởng lãm trà đạo. Chẳng 
hạn, ông đã làm cho đơn giản 
hơn lại gian phòng bốn-chiếu-

rưởi (khoảng 9 mét vuông) mà 
Murata ưa thích bằng cách biến 
bức vách dán giấy trắng bằng bức 
vách tô bằng đất, khung cửa sổ 
đan tre thay cho khung cửa gỗ, và 
làm khung lò nấu nước nhỏ hơn 
được bao quanh bằng khung gỗ 
thiên nhiên. Dù cho ông rất giàu, 
nhưng ông không thích các bộ trà 
mắc tiền mà chỉ dùng các bộ trà 
thô sơ đơn giản.

Người đệ tử xuất sắc của 
Takeno Joo là Sen no Rikyu (

), người đã hoàn chỉnh Trà 
Đạo khi mới lên 19 tuổi, ngài 
là đệ tử của Takeno Joo. Rikyu, 
sanh quán ở Sakai, là người con 
trai lớn của một nhà thương 
buôn giàu có.  Kỷ lục ghi chép 
rằng, ông nội, Sen Ami, là một 
nghệ sĩ cố vấn cho Tướng Quân 
Ashikaga Yoshimasa nhưng đã 
dời đến  Sakai để lánh nạn trong 
cuộc chiến Onin đang hoành 
hành ở Kyoto. Cho dù dòng họ 
của Rikyu là Tanaka, nhưng ông 
thường dùng tên của ông nội 
là Sen để làm tên họ cho mình. 
Rikyu bắt đầu học Thiền tại 

Trà sư Sen no RikyuTrà sư Takeno Joo 

Thiền sư Ikkyu 
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Trà thất Bên trong trà thất

Dụng cụ pha trà – Trà cụ Nét đẹp đơn sơ – Wabi sabi – của trà cụ

Nghệ thuật pha trà
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Nanshuji ở Sakai dưới sự hướng 
dẫn của Thiền Sư Takeno Joo. Trà 
sư vùng Sakai này không những 
thích thực hành Trà Đạo mà còn 
thích về Thiền. Đây là lý do tại 
sao ông thấy nét đẹp qua sự đơn 
giản thô sơ wabi-sabi. Phần lớn 
các trà sư lớn ở vào thế kỷ 15 và 
16 đều học Thiền tại Daitokuji và 
truyền thống này vẫn còn tiếp tục 
cho đến ngày nay.

Sen no Rikyu dời về Kyoto và 
tiếp tục học Thiền dưới sự hướng 
dẫn của Thiền Sư Viện Chủ 
Kokei tại thiền viện Daitokuji. 
Sự sáng tạo của ông trong việc 
thực hành Trà Đạo có mang tính 
chất Thiền. Chẳng hạn như, qua 
nhiều cải tiến của ông tránh đi sự 
phân biệt mà người đời thường 
có, như phân biệt giữa con người 
và thiên nhiên, quý tộc và bình 
dân, tăng và tục, đẹp và xấu, 
tôn giáo và thường tục. Vì vậy, 
qua sự phác họa trà thất và con 
đường dẫn vào trà thất, ông nêu 
lên sự ý thức của con người với 
thiên nhiên là một. Bằng cách 
làm cửa vào trà thất, mà qua đó, 
khách dùng trà phải chui vào để 
buông bỏ cái ta, không còn phân 
biệt giai cấp, bỏ đi giai cấp xã hội 

Nghệ thuật thưởng thức trà

Sứ Quân Oda Nobunaga
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giữa con người với nhau. Bằng 
quan niệm thẩm mỹ của các trà 
cụ qua nét thô sơ wabi-sabi bình 
thường, hầu siêu việt lên trên sự 
phân biệt nhị nguyên đẹp và xấu.

Sen no Rikyu không phải là 
người xa lánh thế gian mà chỉ 
muốn tìm sự yên tịnh nơi trà thất. 
Trong Thiền, ngồi trong yên lặng 
và sinh hoạt năng động, cả hai, 
là hai mặt của cùng một sự việc; 
mà không tương phản. Xuyên 
qua cuộc gặp gỡ với hai tướng 
quân Oda Nobunaga (

) và Toyotomi Hideyoshi (
), ông là một nhân vật 

trung dung giữa hai thế lực tranh 
chấp chính trị này vào thời kỳ 
Momoyama (1573-1614).

Ban đầu ông là trà sư cho 
Nobunaga, người trở thành 
tướng quân mạnh nhất lấn chiếm 
quyền sau sự suy thoái của 
tướng quân Ashikaga. Những gì 
mà Nobunaga ưa thích lại khác 
thường trong nghệ thuật trà đạo 
là ông thường dùng nó một cách 
rộng rãi trong mục đích chính 
trị. Qua sự liên hệ với Rikyu và 
những trà sư khác từ Sakai, vị 
tướng quân có thể lấy lòng dân 
trong thành nào nếu ông muốn. 
Trong trường hợp ông muốn 
tưởng thưởng cho những người 
phục vụ tốt cho ông bằng cách 
tặng cho họ những bộ trà cụ nổi 
tiếng mà ông có được. Đôi khi 
ông còn cho phép những tướng 

sĩ tổ chức các buổi trà đạo. Điều 
này được coi như là vô cùng vinh 
dự đối với các tướng sĩ thời đó. 
Trong số những người được hân 
hạnh này lại có cả Hideyoshi.

Hideyoshi, sau chiến thắng 
oanh liệt vào năm 1578, đã được 
phép của Nobunaga để thiết trà. 
Một ký lục ghi lại là trong một 
buổi trà đạo, khi ấy Hideyashi pha 
trà cho Rikyu. Nobunaga muốn 
xem kỹ cử chỉ của Hideyoshi 
trong cách pha trà thiết đãi cho 
Rikyu như thế nào, vì Rikyu là 
trà sư của chính Nobunaga. Đến 
khi Nobunaga chết vào năm 
1582, Hideyoshi đoạt lấy quyền 
bính và lại chọn Rikyu để làm 
trà sư của mình. Qua năm sau, để 
lấy lòng chính trị của người dân 
Sakai, Hideyoshi đã mời những 
nhân vật quan trọng trong thành 
tham dự một buổi trà đạo mà lại 
chính Rikyu đích thân pha trà.

Qua thời gian mà Hideyoshi 
tận hưởng sự hào nhoáng, đồng 
thời ông cũng tiếp nhận nét đơn 
sơ của wabi-sabi thuần khiết của 
Trà Đạo được ưa chuộng bởi 
Rikyu. Tuy nhiên, ngôi thành 
lớn của Hideyoshi ở Osaka, một 
biểu hiệu thế lực chính trị mới 
của ông, không những có Trà 
Thất Bằng Vàng di động mà còn 
có một cái chòi hai-chiếu (4 mét 
vuông) gọi là Yamazato, “Sơn 
Trang”. Trà Thất Bằng Vàng này 
được lấy từ hoàng cung ở Kyoto 
vào năm 1586, để thiết trà cho 
Thiên Hoàng Ogimachi. Rikyu 
lúc đó là người hầu cận chính 
của Hideyoshi trong trà đạo này 
để thấy sự trái nghịch, không 
những Trà Thất Bằng Vàng mà 
còn có trà cụ bằng vàng nữa.

Sứ Quân Toyotomi Hideyoshi
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Thiết trà trong trà thất bằng 
vàng thường bị coi là trái với nét 
đơn sơ wabi-sabi của trà nơi túp 
lều tranh. Không có sử liệu nào 
ghi chép cảm giác bộc lộ của 
Rikyu về sự tương phản này, tuy 
nhiên người ta có thể thấy được 
rằng qua sự thực hành Thiền, có 
lẽ ông đã nhận ra rằng sở thích 
của mình đối với Trà Đạo là 
thanh tịnh, hương vị dịu dàng là 
đã có ngụ ý của sự khác biệt.

Nét nổi bật của Trà Đạo được 
tìm thấy qua bài thơ sau đây 
của Fujiwara no Teika (

- 1162-1240), người dạy cho 
Takeno Joo, thầy của Rikyu, được 

coi là khuôn mẫu của tinh thần 
wabi-sabi của trà đạo như sau:

(Miwaraseba   
hana mo momiji mo
nakarikeri
ura no tomayano
aki no yugure)

As I look around
fl owers or crimson leaves
are naught

a hut on the shore
in autumn’s evening dusk

Đưa mắt nhìn khắp nơi
hoa nở cùng lá rơi
đều không thấy bóng hình
mái tranh bên bờ vắng
trong nắng chiều tàn thu.

Với Takeno, màu sắc hoa lá 
có thể đem so với việc dùng trà 
của những người ham muốn xa 
hoa, trong khi đó túp lều tranh 
đơn giản trên bờ biển vắng tượng 
trưng cho tinh thần thanh vắng 
wabi-sabi của Trà Đạo mà Takeno 
muốn nêu ra trong cách dùng trà. 

Tranh thơ của Kano Tanyu về bài thơ biểu tượng dưới đây của Fujiwara no Teika
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Tuy nhiên, người ta có thể thực sự 
thưởng thức được nét đẹp của tịch 
lặng chỉ khi nào có sự chán ngấy 
sắc hoa màu lá mà thôi.

MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN 
TRONG TRÀ ĐẠO

Sau khi Murata Juko sáng lập 
Trà Đạo, Thiền Sư Ikkyu mới thử 
hỏi ngài,

“Ông có cảm giác gì và tại 
sao ông lại uống trà?”

Thiền Sư Murata trả lời,
“Đệ tử uống trà cho sảng 

khoái!”
Thiền Sư Ikkyu không hài 

lòng với câu trả lời này và hỏi lại 
lần nữa,

“Ý ông thế nào về lối uống 
trà của Triệu Châu?”

Thiền Sư Murata giữ yên 
lặng.

Thiền Sư Ikkyu bảo người thị 
giả mời ngài Murata một tách trà, 
rồi ngài hét lớn gạt tách trà trên 
tay Murata xuống đất. Murata vẫn 
thản nhiên trước hành động vô lý 
của Thiền Sư Ikkyu. Murata cúi 
đầu điềm đạm, tỏ sự tôn trọng, 
rồi bái biệt.

Khi Murata vừa ra tới cửa, 
Thiền Sư Ikkyu gọi lớn,

“Murata!”
Ngài quay đầu lại,
“Thưa thầy, đệ tử đây”.
Thiền Sư Ikkyu hỏi ngài,
“Tách trà đã bể vậy ông có 

còn uống trà nữa hay không?”
Murata để tay trước ngực làm 

như đang cầm tách trà để uống, 
và nói,

“Thưa thầy, đệ tử vẫn còn 
đang uống trà đây!”

Thiền Sư Ikkyu lại hỏi,

“Ông sắp đi, vậy làm sao ông 
lại còn uống trà?”

Murata thành thật trả lời,
“Đệ tử uống trà ở khắp mọi 

nơi!”
Thiền Sư Ikkyu lại hỏi,
“Lúc nãy, ta hỏi ông, ‘Ông 

có cảm giác gì khi ông uống trà?’ 
Ông bảo, ‘Đệ tử uống trà cho 
sảng khoái!’ Bây giờ ông lại nói 
ông uống trà ‘ở khắp mọi nơi!’ 
Vậy điều gì ông muốn nêu ra, 
nếu ông không việc gì trong sự 
uống trà?”

Murata thản nhiên nói,
“Thiền là khắp mọi nơi trong 

thế gian, hoa hồng, liễu xanh… 
khắp nơi là thế giới kỳ diệu. 
Cũng như vậy, đệ tử không việc 
gì khi uống trà ở khắp mọi nơi, 
nơi mà đệ tử có thể tìm thấy được 
sự thanh tịnh vĩnh cửu, tự tánh 
chân thật, và sáng suốt. Nó cũng 
là nguồn gốc chân thật của hạnh 
phúc mà đệ tử nhận ra được từ 
Thiền khi đệ tử quay nhìn vào 
bên trong. Uống trà tạo nên sự an 
lạc vĩnh cửu.”

Thiền Sư Ikkyu lắng nghe sự 
trả lời, rồi khen ngợi Murata và 
trao truyền tâm pháp để Thiền Sư 
Murata có thể tập trung vào việc 
hoàn tất nghi thức uống trà được 
gọi là Trà Đạo.

Trà được dùng để thanh tịnh, 
lắng đọng tâm tư; nó giúp cho 
chúng ta đạt đến thiền vị. Trà 
Đạo bao gồm cả quang cảnh, âm 
thanh, mùi vị, tiếp xúc và nội 
tâm: cũng như ngồi thiền đưa 
chúng ta đến thiền vị, thì Trà Đạo 
cũng vậy. Một Thiền Sư đã nói:

“Tinh thần của Trà Đạo là 
thanh lọc tâm thức và đưa sáu 

giác quan ra khỏi nhiễm ô. Bằng 
cách nhìn bức họa treo tường thì 
nhãn thức được thanh tịnh; ngửi 
cánh hoa đơn độc cắm vào bình 
thì tỷ thức được thanh tịnh; lắng 
nghe tiếng nước sôi trong ấm thì 
nhĩ thức được thanh tịnh; nhấm 
vị trà thì thiệt thức được thanh 
tịnh; và tay cầm trang trọng dụng 
cụ pha trà thì thân thức được 
thanh tịnh. Khi năm nhận thức 
được thanh tịnh thì tâm thức tự 
nó cũng được thanh tịnh khỏi 
những nhiễm ô phiền não. Nghệ 
thuật trà đến sau tất cả các sự rèn 
luyện về tâm thức, và ước vọng 
của tôi là mỗi giờ trong ngày 
không rời khỏi tinh thần của trà, 
vì nó không phải chỉ là phương 
tiện để thưởng thức!”
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Lê Giang Trần

Hạt Tình Yêu

MÙA ĐÔNG
con sóc bới lên hạt giấu nhớ
Tôi giấu xuống lòng hạt nhớ thơ
Có lẽ em là thơ trăn trở
Tim tôi thì luôn thương vẩn vơ…

Mùa Đông sao nhiều nỗi nhớ quá
Nhớ con giấu nhớ rất bao la
Và những bóng hình đã cách xa
Rất lạnh mà đùn đưa trong gió…

MÙA XUÂN
Bới lên những nỗi buồn cất giấu
Kho tồn trữ nhớ giống tổ sâu
Sâu mặc áo mới tinh hạt gạo
Chào tôi năm mới lòng xôn xao…

Ngắm nàng Thủy Tiên đóa ngọc ngà
Nhớ ta sao vội nở ra hoa?
Như học trò mắt yêu cô giáo
“Áo cô trắng quá nhìn không ra…”

Xuân chưa đến mà lòng đã Tết
Nhớ hương quê biền biệt nhói tim
Ngẩn ngơ thương nụ Thủy Tiên
Hinh dung Lan Huệ những phiên bản tình

MÙA HẠ
Chân dài quần sort giăng bãi biển
Những nàng tiên xuất hiện trêu ngươi
Như trời rải xuống hoa tươi
Nắng nổ đom đóm và tôi ve sầu
Réo em thả áo qua cầu
Áo căng ngực Hạ nhón chào sóng reo…

Gió sa mạc về đèo bồng phố
Rồi thất tình cuồng nộ hất tung
Làm tim vuột mất người thương
Ném hoa theo bụi cuốn hương lìa chàng…

MÙA THU
Nỗi nhớ trổ sắc vàng nâu đỏ
Vẽ rừng Thu chờ gã làm thơ
Gợi tình son ngọc trong mơ
Rụng ngoài hiện thực xác xơ cảnh tàn

Những hạt nhớ hạt thương đã đủ
Kết thành tràng hạt cổ-tay đeo
Từ khi Phật đạo sống theo
Trời nuôi. Đạo dưỡng. Dẫu nghèo. Vẫn sang.
Bạn đời. Bằng hữu. Thơ văn.
Tạ ơn. Thanh thản. Tu tâm. Thiện lành.

BIS.
Tình yêu là hạt giống
Đặc biệt của cây người
Cây lành nở hoa tâm
Mật hoa kết quả đạo
Quả chín giải thoát hạt
Hạt lại nương đất trời
Pháp cứ thế vô định
Như ánh sáng cứ đi
Và vũ trụ nở mãi…
(Little Saigon, ngày 13-12-2022)
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thích ăn mứt, mà chỉ thích ăn tôm 
khô củ kiệu, dưa hành, dưa tỏi do 
Má làm rất giòn và ngon.

Ba tôi là người Quảng Nam, 
Ông vào Sài gòn lúc 15 tuổi vì 
Ông Bà Nội tôi mất sớm sau trận 
bão lụt Miền Trung nên Ba đã 
sống theo phong cách người Sài 
gòn. Ba rất cưng chìu tôi, con 
gái Út của Ba. Điều gì Ba cũng 
truyền lại cho tôi. Nào cách sắp 
giấy tiền vàng mã xoay tay cho 
chúng thành cánh quạt rất đẹp, 
nào đặt bình hoa trên bàn thờ theo 
hướng “Đông bình, Tây quả” ở 
hai bên bộ lư đồng sáng chói, đặt 
giấy tiền vàng bạc ở đâu, quần áo 
Tết cho ông bà ở đâu...

Ba rất tôn kính Ông Bà 
nên trang trí bàn thờ thật trang 
nghiêm. Ba rất thích bông Vạn 
Thọ. Bàn thờ Phật, thờ Ngài Quan 
Công tức Phật Già Lam, thờ Tổ 
Nghiệp, thờ gia tiên cũng Vạn 
Thọ, sáng rực cả phòng khách, cả 
sân nhà.  Ôi! Vạn…Vạn Thọ…

Ba luôn giữ phong tục tập 
quán của Tổ Tiên, cội nguồn của 
dân tộc một cách trân trọng. Đến 
Giao thừa, Ba sắp bàn hương 
đăng, trà quả đặt trước cửa nhà, 
Ba nói:

- Mình chuẩn bị đón rước 
“Ngài hành binh, hành khiển” 
đến trấn nhiệm vùng đất mình 
đang ở đi con!

Thế là Ba dạy tôi cách khấn 
vái, cầu nguyện sự an lành đến 
cho dân, cho nước, cho cả nhà 
được an cư lạc nghiệp.

Và tôi cũng học được ở Má 
tôi cách cúng sao hạn đầu năm, 
những bộ đồ cúng bằng giấy. Nào 

NhớNhớ……

Mấy hôm nay trời se sắc 
lạnh. Nhìn lên tờ lịch, 
tôi giựt mình, chỉ còn 
hơn một tháng nữa là 

hết năm 2022.

Ngày xưa, gần Tết, Ba tôi bắt 
đầu trang hoàng nhà cửa, chùi 
mấy bộ lư đồng, trồng mấy chậu 
vạn thọ. Má tôi làm đủ loại mứt để 
tặng những người chơi hụi do Má 

tôi làm chủ đầu thảo. Dù đang lo 
học bài thi cuối năm, nhưng đêm 
nào tôi cũng thức đến 11, 12 giờ 
đêm để phụ với Má. Có lúc tôi ngủ 
gục, Má gõ lên đầu mấy cái, tôi 
giựt mình, hoảng hốt bừng mắt, lại 
khắc tiếp những cánh hoa mứt, để 
cắm vào giỏ lam cũng làm bằng 
mứt chưng trên bàn phòng khách. 
Tôi sợ mứt Tết từ đó! Tôi không 

Diệu Liên Nguyễn Thị Huê 
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là “Khai nhãn,  nhãn quang minh, 
khai nhỉ nhỉ thính thinh…”

Má tôi là người Miền Tây - 
Long Xuyên. Vì thời cuộc năm 
1945, chiến tranh Nhật Bản xâm 
lược. Má đã bỏ nhà cửa, vườn 
tược, kho lúa mà Nhật đã đốt 7 
ngày vẫn còn khói bốc lên. Má 
lên Sài gòn gầy dựng lại từ bàn 
tay trắng. Má vẫn giữ nếp phong 
kiến của gia tiên, nên đến lúc tôi 
18 tuổi không biết đường đi từ 
nhà ra chợ Sài gòn, chỉ biết lên 
Taxi tới nơi rồi xuống!

Mấy nhỏ bạn học hay la tôi:
- Sao mầy ngu quá vậy!

Đôi lúc lớp có vài tiết cuối 
nghỉ học, tôi theo chúng bạn trong 
lớp đi bộ từ trường băng qua công 
viên Tao Đàn rồi ra chợ Sài gòn, 
đến giờ về lại đi bộ về trường để 

lên xe đưa rước học sinh. Tôi như 
con nai vàng ngơ ngác đi lạc giữa 
lòng Sài gòn hoa lệ!

Và rồi cho dù sống trên đất 
Mỹ hơn 30 năm qua, chúng tôi 
biết rằng có những cách cúng 
kiến xa xưa, không đúng theo 
tinh thần Phật Giáo nhưng gia 
đình chúng tôi luôn giữ gìn nề 
nếp, tập tục của Ông Bà. Chúng 
tôi cho rằng đó không phải là mê 
tín, dị đoan mà là để tưởng nhớ 
đến cách sống của Ông Bà, để kỷ 
niệm, nhắc nhở lại con cháu, nhớ 
đến nguồn cội cha ông.  Lúc xưa, 
không được hiện đại như bây giờ 
nhưng một lòng hiếu thảo, thương 
kính bậc bề trên. Vào những 
ngày giỗ chạp, cưới hỏi, Tết nhất, 
giao thừa, xuất hành, hái lộc đầu 
năm… Không dám trái với tập 
tục của Ông Bà.

Nhất là những đêm giao thừa, 
trong làn khói lung linh lan tỏa, 
hòa quyện vào khí lạnh của tiết 
Xuân, nơi bàn đón rước vị quan 
trấn nhậm đầu năm, tôi như thấy 
trong đó có Ba tôi, như nghe 
lời Ba tôi đang tâm thành khấn 
nguyện… và nơi bàn cúng sao, 
tôi mơ màng nghe tiếng của Má 
tôi nhẹ nhàng cầu nguyện. Tôi 
nhớ đến Ba Má tôi, nhớ đến Việt 
Nam ngày xưa…Trong giây phút 
lắng đọng này, tôi nghe lòng mình 
thổn thức dạt dào niềm thương 
nhớ:  nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đến 
bàn thờ tổ tiên… cội nguồn dân 
tộc.

Diệu Pháp Xuân 2023 

Diệu Liên Nguyễn Thị Huê 
- GĐPT Chánh Đạo

Thanh Trúc/Chơn Diệu

Niềm Vui Tự Tại
Bao nhiêu cho đủ cho vừa
Dư còn thấy thiếu đã thừa còn than
Hãy vui với sức ta làm
Không cần mộng tưởng đừng tham tranh giành
Hướng về việc nghĩa làm lành
Hãy vui chia sẻ, hãy dành rải ban

Đêm nằm giấc ngủ bình an
Thấy đời thanh thản gian nan do mình
Người vui ca hát tang tình
Người buồn nhăn nhó giận mình trách thân
Thời gian hờ hững qua dần
Tuổi đời chồng chất bước chân nặng buồn
Sự đời ai dại? Ai khôn?
Sống vui tự tại là nguồn bình yên.
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B uổi tiệc chay gây quỹ từ 
thiện được sự hưởng ứng 
tham gia đông đảo của 

mọi giới và từ Los Angless đến 
Orange County. Ban tổ chức đã 
chuẩn bị và thực hiện một buổi 
dạ tiệc thật hoàn hảo. thực phẩm 
chay ngon miệng.

Ca nhạc giúp vui với một 
chương trình toàn nhạc Đạo với 
các Ca sĩ chuyên nghiệp hát hay, 
khiến cho không khí bữa tiệc 
chay càng đầy tình đạo vị. Đặc 
biệt Ca sĩ Hương Thủy với giọng 
cười tiếng nói chân chất rất dễ 
mến lên hát bài Chùa Tôi khiến 
ai nấy lắng lòng nhớ về kỷ niệm 
và như chính mình đang đi theo 
lời hát “.... dù gian nan khó khăn, 
nhưng lòng con vẫn luôn giữ 
niềm tin...”. Các MC Aí Cầm, 
Tuyết Nha, Xuân Lan, Minh 
Phượng và Đỗ Thanh đã điều 
khiển chương trình linh động, đặc 
biệt là Đỗ Thanh linh hoạt và vui 
nhộn trong phần đấu giá.

Kết quả sơ khởi vào khoảng 
9:30 PM đã gây quỹ được 91.000 
USD; ai nấy đều vỗ tay vang dội, 
vui mừng cho nhửng người neo 
đơn khốn khó sẽ được Hoa Sen 
Việt giúp đỡ trong những ngày 
tới. Khi Ban Tổ chức tổng kết hy 
vọng con số sẽ còn hơn.

Ngoài chuyện vui chung, 
chúng tôi còn có cơ duyên nhiều 

may mắn vui riêng. Khi Ban Tổ 
chức bốc thăm 4 bàn được phần 
thưởng của một Mạnh Thường 
Quân thì trong đó có bàn 26 tôi 
đứng mua cho Anh Em và gia 
đình. Vậy là tôi lên nhận thưởng 
và tất cả Anh Chị Em chung bàn 
đều ngỏ ý gởi về tặng Nhà tôi vì 
phần quà là thuốc bổ. Chưa hết, 
trong phần xổ số tôi có 8 vé trong 
đó có 3 vé do Hương Thủy mời 
mua; các lô an ủi 1,2,3 trật. Lô 3 
= 100 dollard trật. Lô nhì = 300 
Dollard tôi trúng, ôi vui quá lên 
lãnh, tôi nghe nói trong tiếng 
vui cười “Ô may mắn quá, sao 
trúng hoài!” Mà chính tôi cũng 
rất vui và nghĩ vậy. Lên sân khấu 
xác nhận số trúng 300 dollard là 
đúng, tôi xin góp vào buổi gây 
quỹ hôm nay mặc dầu trước đó 
tôi đã góp quỹ qua bì thư gởi lên 
và đã được xướng danh.

Tiệc chay gây quỹ Từ Thiện 
rất nên tham gia, trước hết là bày 

VÀI CẢM NGHĨ QUA BUỔI TIỆC CHAY GÂY QUỸ
CỦA HỘI TỪ THIỆN HOA SEN VIỆT TỐI 05.11.2022

Chơn Diệu 

tỏ sự hưởng ứng đông đảo của mọi 
thành phần, tạo cơ hội cho Ban Tổ 
chức thực hiện các phương cách 
gây quỹ, tạo cơ duyên cho các 
mạnh thường quân thể hiện khả 
năng lòng từ của mình, từ đó các 
khoản đấu giá sôi động vui nhộn 
và kết quả con số gây quỹ càng 
lên cao. Chúng tôi vui mừng và 
thán phục những cơ sở cũng như 
cá nhân đã mở rộng lòng từ góp 
quỹ tới 10 ngàn, 22 ngàn dollard, 
và đặc biệt những vị cá nhân này 
hàng ngày đã lăn lộn với việc bếp 
núc trong hai Chùa Diệu Pháp và 
Điêu Ngự; thật là đáng kính nể cả 
về thể lực, tài lực và tâm đạo Bồ 
Tát của Qúi Vị ấy.

Ra về lòng đầy vui mừng với 
kết quả của buổi gây quỹ, xin 
chúc mừng Hoa Sen Viêt. Chúc 
mừng Chư Vị Hòa Thượng khai 
sáng và lãnh đạo Hoa Sen Việt. 

Midway City 5.11.2022 

Chơn Diệu 
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Cuộc Thi Viết Văn Ứng 
Dụng Phật Pháp 2022 
là một sự kiện hy hữu. 

Đây là giải thi viết đầu tiên ở 
hải ngoại để mời gọi viết bài 
hoằng pháp. Cũng là những hy 
sinh rất lớn của Ni Sư Thích Nữ 
Giới Hương, Trưởng Ban Tổ 
Chức Cuộc Thi, một công trình 
rất nặng nhọc và rất tốn nhiều 
thì giờ. Điểm hy hữu là: Chùa 
Hương Sen được thành lập ở thị 
trấn Perris, California, từ tháng 
4/2010, vậy mà 12 năm qua chưa 
xây xong chánh điện vì nhiều lý 
do, bây giờ đã tổ chức được một 
cuộc thi viết văn gây nhiều tiếng 
vang toàn cầu. Ngay cả khi chánh 
điện bằng gạch cát xi măng chưa 
xây xong, một chánh điện bằng 
chữ đã hình thành trong tâm của 
nhiều ngàn người quan sát Cuộc 
thi này trong hội trường và trên 

LỄ TRAO GIẢI THI VIẾT VĂN HƯƠNG SEN: 
DÙNG VĂN HỌC ĐỂ HOẰNG PHÁP

Nguyên Giác tường trình

livestream. Không chỉ như thế, 
hy hữu là rất nhiều bài viết gửi 
về dự thi đều hay tuyệt vời, nêu 
lên được những trải nghiệm gian 
nan và hạnh phúc của người con 
Phật.

Buổi lễ phát thưởng Cuộc Thi 
Viết Văn Ứng Dụng Phật Pháp đã 
thực hiện hoàn mãn, được tổ chức 
giữa các sự kiện --  Tiệc chay 
xây dựng và tu bổ Chùa Hương 
Sen, và Ra mắt Album nhạc “Gọi 
nắng xuân về” -- hôm Chủ nhật 
11/12/2022 tại tiệm Seafood 
World, Quận Cam, California.

Về phương diện kỹ thuật xây 
dựng, MC Miên Trường đã mời 
nhóm kỹ sư phụ trách xây chánh 
điện Chùa Hương Sen lên thuyết 
trình về dự án. Kỹ sư Nguyễn 
Xuân Hiệp Scottie (pháp danh 
Tâm Định, cũng là một huynh 

trưởng Gia Đình Phật Tử), hiện 
điều hành Công ty Xây dựng 
Thiết kế Simplified Builders và 
hai thành viên công ty lên nói về 
dự án xây dựng Chùa Hương Sen. 
MC Nguyên Hà và Kỹ sư Scottie 
nói rằng chánh điện sẽ rộng 
khoảng 3000 sf (square-feet), và 
cần 300 đôla cho mỗi sf, và với 
số lượng 660 quan khách hiện 
diện chỉ cần xin mỗi người góp 1 
sf, tức là góp mỗi người 300 đôla 
mới tiến hành được…

Khi giới thiệu Cuộc thi và về 
mục đích hoằng pháp, MC Tịnh 
Tánh đọc lời Đức Phật dạy: “Đức 
Phật dạy trong Kinh Itivuttaka 
(Kinh Như Thị Thuyết), Kinh 
số 98: “Này các Tỷ-kheo, có hai 
loại bố thí: Bố thí tài vật và bố thí 
Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là bố 
thí tối thượng trong hai loại bố 
thí này, tức là bố thí Pháp. Này 

Cảnh chụp chung Ni Sư TN Giới Hương (giữa), người trúng giải và Ban Giám Khảo.
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các Tỷ-kheo, có hai sự phân phát 
này: Phân phát tài vật và phân 
phát Pháp. Đây là phân phát tối 
thượng trong hai loại phân phát 
này, tức là phân phát Pháp. Này 
các Tỷ-kheo, có hai loại nhiêu 
ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu 
ích Pháp. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhiêu ích tối thượng trong hai 
loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích 
Pháp.”

Vị nữ MC này cũng giải thích 
thêm: “Nhờ Cuộc Thi Viết Văn, 
hôm nay chúng ta khám phá ra 
thêm nhiều người dùng văn học 
để hoằng pháp, hộ pháp. Tại sao 
nên dùng văn tự để hoằng pháp? 
Bởi vì người dùng văn học để 
hoằng pháp, trước tiên là phải 
đọc nhiều kinh sách, nghiền ngẫm 
suy nghĩ về ý nghĩa lời Đức Phật 
dạy, lâu ngày cũng là một công 
phu, rồi tự lòng người viết mới có 
thể viết cho hay được. Bởi vì, rất 
nhiều ngưiời viết tiếng Việt, viết 
tiếng Anh nhưng để viết hay cần 
phải có ý đạo ngấm trong người, 
chữ mới có sức mạnh.”

Sau khi hai MC Peter Tuấn và 
Tịnh Tánh thay phiên giới thiệu 
quan khách, Ni Sư Thích Nữ Giới 
Hương được mời lên nói chuyện. 
Trong lời chào mừng quan khách, 
Ni Sư Thích Nữ Giới Hương nói 
về lý do xây và tu bổ Chùa Hương 
Sen, vì thêm một ngôi chùa là bớt 
một nhà tù… 

Ni Sư nói rằng, mặc dù Ni Sư 
bận rất nhiều Phật sự, nhưng Ni 
sư vẫn đứng ra tổ chức Cuộc thi 
Viết văn Ứng dụng Phật pháp vì 
nhận thấy những tạp chí, đặc san 
Phật Giáo có vai trò rất lớn trong 
việc thay đổi nhận thức và hoằng 

Ni Sư TN Giới Hương (phải) giới thiệu Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp 
Scottie (thứ 2 từ phải) là trưởng nhóm kỹ sư xây chánh điện Chùa 
Hương Sen.

MC Quan Kiều đang cầm tranh. Bác sĩ Đặng Trần Hào mua đấu giá 
được tấm tranh hình Đức Phật Dược Sư do Phât tử Nhã Nghiêm thêu 
tay hơn một tháng mới xong. 

Ca sĩ Ngọc Huyền (trái) giới thiệu 2 tấm tranh làm bằng cát. Một em 
bé cũng hoan hỷ lên vui với pháp hỷ.
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pháp đến quần chúng như: Từ Bi 
Âm, Hải Triều Âm, Tư Tướng... 
Dù đến nay những đặc san ấy 
không còn nữa nhưng những đạo 
lý, tư tưởng trong đó mãi thấm 
nhuần và làm chất liệu sống nơi 
người đọc tri âm. 

Ni Sư cho biết về Cuộc thi: 
“Chúng tôi rất hoan hỷ nhận 
được 280 bài dự thi của 170 thí 
sinh tham dự từ nhiều nước trên 
thế giới. Nhiều bài viếtdự thi văn 
thơ - từ các thí sinh ở Hoa Kỳ, 
Việt Nam, Úc, Tích Lan, Miến 
Điện, Ấn Độ, Đức, Pháp, Úc, 
Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Canada, 
vv.... Có nhiều người sống xa quê 
hương Việt Namnhiều năm đang 
ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc, 
Canada… vẫn còn nhớ, còn sử 
dụng và trau dồi văn chương 
tiếng Việt, nhiều bài viết nhận 
được từ người Việt tu học và sinh 
sống ở xứ Phật -Ấn Độ, quốc gia 
ảnh hướng nhiều Phật Giáo Tích 
Lan, Miến Điện, và rất nhiều thí 
sinh từ các tỉnh thành khác nhau 
của Việt Nam tham gia. Đó là sự 
phản hồi mạnh mẽ, rộng khắp, 
đáp ứng được kỳ vọng của Ban 
Tổ Chức chúng tôi.”

Ni Sư kể rằng có nhiều email 
gửi về bày tỏ xúc động khi thấy 
có Cuộc thi viết văn về Phật 
pháp. Trong đó có một nữ Phật 
tử đã thưa với Ni Sư Giới Hương 
rằng, “Cuộc thi đã đánh động 
tâm của con. Giải thưởng chỉ là 
phương tiện, quan trọng là con đã 
cầm bút để viết bài dự thi…”

Cư sĩ Tâm Diệu, đại diện 
Ban Giám Khảo Cuộc Thi, đã 
trình bày về diễn tiến Cuộc Thi: 
“Diễn ra từ ngày 18-4-2022 đến 

ngày 31-10-2022, cuộc thi viết 
văn “Ứng dụng Phật Pháp trong 
đời sống hàng ngày” do chùa 
Hương Sen tổ chức đã nhận được 
280 bài dự thi. Từ 280 bài dự thi 
này, ban tổ chức đã tuyển chọn 
được 58 bài viết bằng tiếng Việt 
và 2 bài viết bằng ngôn ngữ Anh 
có số điểm cao. Đây là những 
bài đã qua vòng sơ kết. Sau khi 
đọc kỹ lưỡng, với tinh thần công 
tâm và trân trọng, từ 58 bài đã 
chọn, ban giám khảo đã bình 
chọn 11 bài có số điểm cao nhất 
vào vòng chung kết. Tiếp theo 
sau đó ban giám khảo tuyển lọc 
ra 5 bài xuất sắc nhất để trao 
5 giài thưởng chính. Nhóm 58 
bài viết trong vòng sơ kết được 
in thành tập sách Hương Đạo 
Trong Đời 2022 đã được phát 
hành trên mạng và 11 bài được 
đánh giá cao nhất trong vòng 
chung kết được in thành một 
tập sách mỏng nhan đề Hương 
Pháp 2022 mà quý vị đang cầm 
trên tay. Hai tập sách này cũng 
được phổ biến trên các nền tảng 
truyền thông xã hội website và 
facebook Chùa Hương Sen và 
Thư Viện Hoa Sen.” 

Buổi tiệc chay hôm Chủ Nhật 
cho thấy một hiện thực sinh động: 

Cuộc Thi Viết Văn Ứng Dụng 
Phật Pháp đã thu hút không riêng 
ở số lượng bài viết gửi về dự thi, 
mà còn thu hút sự quan tâm của 
giới truyền thông Quận Cam với 
nhiều phóng viên truyền hình, 
báo chí đã tới tham dự, phỏng 
vấn… 

MC buổi tiệc giải thích rằng 
Giải thưởng bao gồm bằng khen 
và tiền thưởng tượng trưng với giá 
trị khoảng 25,000.00 USD, được 
phân bổ thành các giải như sau: 

- Giải I: $5,000.00, Giải II: 
$3,000.00, Giải III: $2,000.00 

- Hai giải Khuyến Khích, 
mỗi giải: $1,000.00

- Sáu giải Hương Pháp, mỗi 
giải: $500.00

- 50 giải Hoằng Pháp, mỗi 
giải: $200.00

Trong những người cầm bút 
từ xa về Quận Cam để tham dự 
buổi lễ trao giải Cuộc Thi có các 
tác giả Hoa Lan từ Đức quốc, 
Trần Thị Nhật Hưng từ Thụy Sĩ, 
Như Chiếu từ Canada, Hoa Hà từ 
tiểu bang Idaho, Nguyễn Phương 
Lan từ tiểu bang Kansas tới... 

Tác giả Hoa Lan, bay từ 
Berlin tới Quận Cam, trong khi 

Cư sĩ Tâm Diệu tường trình về Cuộc Thi Viết Văn.
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nhận giải đã tâm sự rằng, trước 
đó cứ nghĩ là không biết viết gì, 
mặc dù tác giả là một nhà văn 
thường xuyên của Tạp chí Viên 
Giác ở Đức. Lần đầu, biết tới 
Cuộc Thi là đọc Thư mời trên 
Quảng Đức. Lần thứ nhì là do 
nhà văn Văn Công Tuấn từ Tạp 
chí Viên Giác, nói là nên tham dự 
cuộc thi, nhưng cũng không biết 
nên viết gì. Cho tới khi, một hôm 
nói chuyện trong nhà, thì “ông 
xã của Hoa Lan mới nói là sao 

không biết gì để viết, thì cứ viết 
về tui nè…” Bấy giờ đưa con trai 
mới nói vô, chuyện “trong nhà 
mình còn gay cấn hơn phim ảnh,” 
thế là tác giả Hoa Lan viết bài 
“Nghịch Duyên Và Trợ Duyên,” 
về một hoàn cảnh dễ gặp trong 
nhiều gia đình Việt ở hải ngoại. 
Nội dung bài viết rất ly kỳ, đẫm 
lệ, nhìn đâu cũng thấy nghiệp.

Tác giả Trần Thị Nhật Hưng, 
bay từ Thụy Sĩ tới dự lễ trao giải 
Cuộc thi, trong khi nhận giải với 
bài viết “Sắc Màu Cuộc Sống” 

cũng tâm sự rằng chị và tác giả 
Hoa Lan cùng nằm trong nhóm 8 
nữ tác giả cộng tác thường xuyên 
của Tạp chí Viên Giác (Đức 
quốc), và rồi cùng hẹn nhau bay 
sang Quận Cam, dịp này tặng Ban 
tổ chức Cuộc thi 2 tuyển tập đặc 
biệt “Những Cây Bút Nữ” do Tạp 
chí Viên Giác ấn hành năm 2008. 
Điểm đặc biệt là 2 ấn bản này 
mang chữ ký của 10 nữ tác giả.

Trong khi đó, từ Canada bay 
về Quận Cam để dự lễ trao giải 

thi là nữ cư sĩ Võ Ngọc Thanh 
(Pháp danh: Như Chiếu) với bài 
viết “Có Những Niềm Vui” ghi 
nhận niềm vui hiểu thâm sâu về 
Phật pháp nhiều hơn trong thời 
đại dịch COVID-19. Tác giả Như 
Chiếu là một dược sĩ ở Canada, 
trực tiếp quen với 2 dược sĩ gốc 
Việt tại Canada chết vì dịch khi 
đại dịch mới bùng phát, qua đó 
hiểu sâu hơn về Pháp. Và để viết 
“Kính tặng hương linh DS Đào 
Trọng Cần và DS Lê Thị Bạch 
Nga” tác giả Như Chiếu viết: 

“Người nào học đạo, nghe pháp 
mà thấy trong lòng vui tươi sung 
sướng, đó là người đã được pháp 
hỷ. Trong cuộc đời, có những lúc 
vui quá lại khiến người ta khóc. 
Trong đạo cũng thế. Khi đọc kinh 
Phật, có một sự vui mừng cùng 
tột, cảm động cũng rơi nước mắt. 
Cả một đời bon chen dành giật, 
giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Nay 
nghe pháp Phật, hiểu được Vô 
thường, mừng rơi nước mắt…”

Tác giả cao niên nhất dự 
thi có lẽ là nhà thơ Mộc Đạc ở 
Westminster, cụ không dự thi 
được và đã nhờ con tới lãnh giải 
giùm. Cụ Mộc Đạc đã 85 tuổi, 
sức khỏe suy yếu, nhưng có dòng 
thơ rất kiên cố vững tâm nơi Phật 
pháp. Thơ của cụ mời gọi độc giả 
quán chiếu tự tâm trong cái hiện 
tiền:

Học đạo không chỉ tụng kinh
Học đạo quán chiếu chính 

mình trong gương

Trong khi đó, tác giả Vĩnh 
Hữu-Tâm Không với bài viết 
gửi từ Nha Trang, kể về chuyện 
tình của bản thân, một mối lương 
duyên với nữ tín hữu Công giáo 
trong một xóm đạo ở vùng Diên 
Khánh. Chuyện thật đời người, 
nhưng đầy những ly kỳ. 

CÁC TÁC GIẢ TRÚNG GIẢI
Sau đây là liệt kê các tác giả 

trúng giải và có bài trong sách 
Hương Pháp 2022:

. Giải I Xuất sắc là Anh Hinh 
(đến từ Chino Hills, California) 
với giải thưởng $5000, cho tác 
phẩm viết bằng tiếng Anh:  The 
Mustard Seeds (và được giám 

Từ trái: tác giả Hoa Lan (từ Đức quốc sang), Trần Thị Nhật Hưng (từ 
Thụy Sĩ tới) tặng Ni Sư Giới Hương 2 ấn bản đặc biệt sách do NXB 
Viên Giác ấn hành có chữ ký của 10 nhà văn nữ.
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khảo dịch ra Việt ngữ là truyện 
Những Hạt Cải).  

. Giải II Xuất sắc là Hà 
Thị Hòa Pd Diệu Thuận (đến từ 
tiểu bang Idaho) với giải thưởng 
$3000, cho tác phẩm:  Con Dịt. 

. Giải III Xuất sắc là Võ 
Ngọc Thanh, Pd Như Chiếu (từ 
Canada bay qua), với giải thưởng 
$2000, cho tác phẩm: Có Những 
Niềm Vui. 

. Giải Khuyến Khích là: 
Vĩnh Hữu-Tâm Không (từ Nha 
Trang, Khánh Hòa) với bài văn: 
Đạo Hữu Song Hành, với giải 
thưởng $1000.

. Giải Khuyến Khích Số II 
là: Hoa Lan, Pháp danh Thiện 
Giới (từ Berlin, Đức Quốc) với 
bài văn: Nghịch Duyên Và Trợ 
Duyên, giải thưởng $1000. 

Sau đây là Sáu Giải Hương 
Pháp, với mỗi giải có tịnh tài trị 
giá $500, sách, pháp tràng và một 
cúp Award kỷ niệm.

. Giải Hương pháp số 1: 
Thích Nhật Minh (từ Việt Nam), 
với bài Văn: Am Xưa Con Đã Trở 
Về.

. Giải Hương pháp số 2: Ni 
sư Thích Nữ Như Như (từ Miền 
Nam California), với bài Văn: 
Vài Trải Nghiệm trong Tu Tập. 

. Giải Hương pháp số 3: 
Trần Thị Nhật Hưng, Pd: Diệu 
Như (từ Switzerland, Thụy Sĩ), 
với bài Văn: Sắc Màu Cuộc Sống. 

. Giải Hương pháp số 4: Mộc 
Đạt (85 tuổi) (từ Westminster, 
California), với tập thơ: Vui Đạo 
- Vui Đời. 

. Giải Hương pháp số 5: 
Nguyễn Phương Lan, Pd Bạch 
Liên (từ tiểu bang Kansas, USA) 
với bài Văn: Nắng Chiều Đẹp Vô 
Hạn, Chỉ Tiếc Sắp Hoàng Hôn. 

. Giải Hương pháp số 
6: Tâm Nhuận Phúc (Orange 
County, California), với bài Văn: 
Dạ Quỳnh.

Tiếp theo là 50 Giải Hoằng 
pháp, mỗi giải $200. Danh sách 
đọc bởi Sư cô Phước Nhẫn và sư 
cô Viên An. Trong nhóm tác giả 
lên sân khấu, với Diệu Nghiêm, 
Hoa Hà, Hạnh Hiền, Võ Ngọc 
Thanh, Tuyết Phương, Đồng 
Nguyên – cụ Đồng Nguyên đã 
cao niên tóc trắng, nói lời đầy 
xúc động, đã ca ngợi Cuộc Thi 
Viết Văn và cụ đã tặng lại phong 
bì tiền để cúng Chùa Hương Sen. 
Cũng có nhiều tác giả cúng lại 
như thế.

Hầu hết những người tham 
dự buổi lễ trao giải thưởng cũng 
đều là những hành giả Phật 
Pháp. Trong phần gây quỹ có 

đấu giá một tranh thêu hình Đức 
Phật Dược Sư, do Phật tử Nhã 
Nghiêm, 77 tuổi, thêu bằng tay 
mỗi đêm suốt hơn một tháng mới 
hoàn thành. Bức tranh được bác 
sĩ Đặng Trần Hào mua với giá 
3,000 đôla. Điều bất ngờ được 
tiết lộ: Bác sĩ Đặng Trần Hào là 
người được các thân hữu gọi là 
Thiến Sư Nhất Sơn… 

Đọc các bài viết dự thi, độc 
giả sẽ nhận ra các tác giả xuất 
thân rất đa dạng. Thí dụ, đọc tác 
giả Như Chiếu là nhận ra xuất 
thân từ Thiền phái Tánh Không, 
vì có bài thơ cúng dường Ni 
Trưởng Triệt Như. Đọc một số 
bài viết từ các tăng ni cũng nhận 
ra là từ Thiền Làng Mai, từ đạo 
tràng Chùa Viên Giác Đức Quốc, 
từ ảnh hưởng Thiền Trúc Lâm, từ 
Tịnh Độ, từ Thiền Tịnh song tu, 
từ truyền thống Nam Tông… Đặc 
biệt có một tác giả là Công Giáo 
thuần thành, kết hôn với một nữ 
Phật Tử và đạo ai nấy giữ, nhưng 
tác giả này tu thiền theo lời dạy 
của Làng Mai và càng Thiền 
tập thì càng vững đức tin trong 

Cụ Đồng Nguyên, đại diện một nhóm tác giả trúng giải, nói cảm tưởng 
rất cảm động. 
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Công Giáo (bài này in trong sách 
Hương Đạo Trong Đời 2022).

Trong số chư tôn đức tham 
dự còn có Thích Nữ Như Như 
(hai vị trùng Pháp danh), Thích 
Nữ Như Tâm, Thích Nữ Phước 
Nhẫn, Thích Nữ Diệu Tâm, Diệu 
Nghiêm, Sư cô Thích Nữ Viên 
An… Về phía Gia Đình Phật 
Tử có Huynh Trưởng Tâm Hòa 
Lê Quang Dật,  Huynh Trưởng 
Đào Duy Hữu và phái đoàn Ban 
Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Hoa 
Kỳ… Văn nghệ sĩ có nhà thơ Lê 
Giang Trần, nhà văn Tâm Huy 
Huỳnh Kim Quang, và các nhà 
báo Nguyễn Thanh Huy, Thanh 
Phong, Nguyên Thảo, Phan Đại 
Nam… và nhiều vị nữa.

Nổi bật dưới ánh đèn nghệ 
thuật hôm Chủ Nhật cũng là Ca 
nhạc sĩ Ngọc Huyền, Nhạc Sĩ 
giáo sư Nam Hưng với các nhạc 
sĩ Vi Kha, Thanh Sơn, Ban Nhạc 
Sunflower. Buổi tiệc chay có sự 
đóng góp của rất nhiều văn nghệ 
sĩ. Có tới 5 MC: Quan Kiều, Miên 
Trường, Nguyên Hà, Tịnh Tánh, 
Peter Tuấn. 

Về phía Ban Giám Khảo Cuộc 
Thi có:

. Cư sĩ Tâm Diệu, điều hành 
NXB Ananda và là chủ biên Thư 
Viện Hoa Sen (https://thuvienhoasen.
org/).

. Nhà báo Nguyên Giác, cựu 
Chủ bút Nhật báo Việt Báo.

. Cô Ngọc Bảo, cộng tác viên 
của tạp chí Trúc Lâm, Chùa Bảo 
Quang.

. Nhà báo Hoàng Mai Đạt, chủ 
biên Báo Viễn Đông và tạp chí Tinh 
Tấn Magazine.

. Nhà Văn Khánh Lan, cộng tác 
viên của nhiều tạp chí Văn Học.

. Nhà truyền thông Nguyên Hà, 
cộng tác viên của nhiều tạp chí, báo, 
đài radio, TV.

Các quan khách và phóng 
viên tới tham dự buổi tiệc đều 
được tặng một gói quà, trong đó 
có gói trà, hai CD nhạc (thơ của 
Ni sư Thích Nữ Giới Hương, phổ 
nhạc bởi nhạc sĩ Nam Hưng), một 
bộ hai tập “A Hàm: Mưa Pháp 
Chuyển Hóa Phiền Não” (Tập 1 
dày 932 trang, Tập 2 dày 1056 
trang), một sách tài liệu “Ni giới 

Việt Nam Hoằng Pháp Tại Hoa 
Kỳ” – tất cả đều do Ni Sư Giới 
Hương biên soạn. Và chủ điểm 
là một ấn bản sách “Hương Pháp 
2022” dày 294 trang, gồm 11 bài 
trúng giải cao nhất.

Trong Danh Sách Ủng Hộ 
Cuộc Thi Viết Văn Ứng Dụng 
Phật Pháp Trong Đời Sống thấy 
có những vị sau đây: Thượng Tọa 
Nhuận Hùng (Chùa Bảo Quang), 
Ni sư Như Tâm (Chùa Huệ 
Quang), Ni sư Minh Từ (Chùa 
Hương Tích), NS Chân Thiền & 
NS Chân Diệu (Thiền viện Sùng 
Nghiêm), Phạm Văn Danh Pd 
Chánh Đức Minh, Trần Thị Sáu 
Pd Ngọc Ẩn, Kiều Mỹ Duyên 
– Ana Real State, Tịnh Đạo, Sư 
cô Trí Minh, Sư cô Viên Tiến, 
Sư cô Viên Chân, Sư cô Viên 
Trang, Sư cô Viên Hoa, Sư cô 
Viên An, SCHWAB Charitable 
(Huyền Quyên), Peter Tuấn (San 
Jose), Thanh K Tràm (Pd Viên 
Vinh), Ananda Viet Foundation, 
Nguyễn Văn Thức, Ns Hoàng 
Quang Huế, Đồng Nguyên, 
Đặng Nguyễn Thảo Quỳnh Ly, 
Đặng Nguyễn Huy Hoàng Vinh, 
Diệu Thanh (Nursing), Tâm 
Diệu, Nguyên Giác, My Town 
Pharmacy.

Trong các tác giả trúng thưởng 
gửi cúng dường lại có: Hoa Hạ, 
Sư cô Pháp Tạng (Maithy), Uyên 
Lâm, Diệu Hoa, Đồng Nguyên, Như 
Chiếu, Anh Hinh... (Các chi tiết về 
tiền Ủng hộ và tiền cúng, xin xem ở 
trang http://huongsentemple.com/)

Độc giả có thể đọc thêm chi tiết 
ở:

https://thuvienhoasen.org/ 
http://huongsentemple.com/ 

Ni Sư TN Giới Hương nói lời cảm ơn Ban giám khảo, từ trái: Ngọc Bảo, 
Khánh Lan, Tâm Diệu, Nguyên Giác, nhà báo Thanh Phong (thay mặt 
Giám khảo Hoàng Mai Đạt), Nguyên Hà.
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