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Giữ tâm thanh tịnh 
 
Trong năm nay có 2 sự kiện quan trọng xảy ra, nó liên quan đến thế giới làm cho 
gần nhƣ mọi ngƣời phải quan tâm. 
 
Sự kiện thứ nhất quan trọng nhất, ảnh hƣởng trực tiếp đến mọi ngƣời trên quả địa 
cầu, nói nhƣ vậy ai cũng biết rằng đó là bệnh dịch Coronavirus đƣợc tổ chức y tế 
Thế giới WHO đặt tên là Covid-19, bởi vì nó xảy ra đầu tiên tại Vũ Hán của Trung 
Quốc rồi nó lan tràn khắp nơi, không có thuốc chữa trị. 
 
Ngƣời bị nhiễm bệnh nhiều mà ngƣời chết cũng nhiều, từ nƣớc nầy sang nƣớc 
khác. Nhiều nhất tại Mỹ bởi vì ngƣời Mỹ thích tự do, họ không thích mang khẩu 
trang ngừa Vi khuẩn bệnh lây lan. 
 
Dịch bệnh Covid-19 cho đến hôm nay vẫn chƣa có thuốc chích ngừa, tổng thống 
Trump tuyên bố đầu tháng 12 sẽ có thuốc, chích ngừa miễn phí cho toàn dân. 
 
Sự kiện kế tiếp cuộc bầu cử Tổng Thống, Phó Tổng Thống, các Nghị sĩ của 
Thƣợng viện, các Dân Biẻu của Hạ viện và các viên cức địa phƣơng, nhƣng việc 
bầu cử Liên danh Tổng Thống đƣợc nhiều ngƣời quan tâm nhất không phải chỉ 
riêng ngƣời Mỹ mà còn nhiều ngƣời ở các nƣớc khác, bởi vì nƣớc Mỹ có ảnh 
hƣởng đến nhiều nƣớc khác về nhiều phƣơng diện nhƣ quân sự, kinh tế, chánh trị 
… 
 
Nhiều tờ báo, nhiều trang mạng đăng tin về bầu cử, về kết quả bầu cử hàng ngày, 
về sự thƣa kiện hiện nay đang xảy ra cho biết có sự gian lận trong bầu cử, có sự tổ 
chức không đúng theo luật lệ. Chính những điều nầy làm cho ngƣời ta quan tâm 
nhiều hơn. 
 
Đó là  nhân tố làm cho người ta quan tâm, như thế khiến cho tâm bất an. 
 
Nhƣng chúng ta là Phật tử chúng ta tin mọi sự điều có nhân quả. Chúng ta nên giữ 
cho tâm mình đƣợc an bình và luôn luôn hàng ngày cầu nguyện cho Thế giới hòa 
bình, vạn dân an lạc.  
 

BBT/NS/PHẬT HỌC 
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Bài 3 
 

Phật giáo là gì 
 
 
 Sự tịch diệt của Đức Phật không phải 
là cái chết theo ý nghĩa thông thƣờng nhƣ 
chúng ta hiểu, mà gọi là parinirvana (nhập-
niết-bàn). Parinirvana là một thể dạng kéo 
dài (một sự tiếp nối không gián đoạn) của sự 
cảm nhận giác ngộ (an extension of the 
experience of Enlightenment), và nếu nhìn 
theo khía cạnh đó thì tất cả mọi sự sẽ trở nên 
khác hẳn. Các câu chuyện thuật lại về 
parinirvana của Đức Phật đều mang ít nhiều 
mâu thuẫn, thế nhƣng tất cả đều nhất loạt 
cho biết là sau parinirvana của Ngài, thì hầu 
hết các đệ tử cùng họp nhau lại để bàn thảo 
về một chủ đề vô cùng trọng đại: Phật giáo 
là gì?  
 
 (Câu hỏi khá bất ngờ trên đây có thể 
khiến một vài độc giả ngày nay cũng phải 
ngạc nhiên, bởi vì khi nhìn vào các sinh hoạt 
nơi chùa chiền, nào là tƣợng ảnh, cờ xí, 
chuông mõ, lễ lạc, tụng niệm..., họ có thể 
yên trí các thứ ấy "là Phật giáo". Ngay sau 
parinirvana của  Đức Phật, các đệ tử của 
Ngài cũng đã bắt đầu thắc mắc: Dhamma 
của Đức Phật là gì? Chẳng qua vì trƣớc đó 
họ chỉ biết nghe giảng và tu tập, nay thì phải 
xác định Dhamma là gì hầu bảo tồn để cùng 
nhau bƣớc theo. Trƣớc khi nhập-niết-bàn 
Đức Phật cũng không chỉ định người thay 
mình để quảng bá Dhamma, cũng không đề 

cử ngƣời lãnh đạo Tăng đoàn, mà chỉ đơn 
giản khuyên tất cả mọi ngƣời hãy nhìn vào 
bên trong chính mình và tự thắp đuốc để soi 
đường cho mình. Sự sáng suốt vô song đó đã 
giúp cho Dhamma trƣờng tồn đến ngày nay.  
Nếu giao các trọng trách đó cho một ngƣời 
khác thì Dhamma của Đức Phật cũng sẽ 
chấm dứt và không còn là Dhamma của 
Ngài nữa. Lý do thứ nhất là vì những gì mà 
Ngài có thể thuyết giảng và ngƣời khác có 
thể hiểu đƣợc chỉ là một ít lá trong lòng bàn 
tay, vì thế khó có một ngƣời nào khác có thể 
thay Ngài để quảng bá Dhamma, các đệ tử 
của Ngài dƣờng nhƣ cũng chỉ đạt đƣợc thể 
dạng Arahant. Lý do thứ hai là sự giác ngộ ở 
bên trong chính mình, thuộc vào dòng tri 
thức sâu kín của mình. Sự giác ngộ bao la 
nhƣ cả một khu rừng, chính mình phải tự 
thắp đuốc để khám phá ra nó, không ai có 
thể thay mình trong việc đó đƣợc. Đức Phật 
chỉ có thể vạch ra con đƣờng, nhƣng không 
thể mô tả cho chúng ta hiểu đƣợc những gì ở 
cuối con đƣờng. Vậy chúng ta hãy nhìn lại 
xem chúng ta đã bƣớc đi nhƣ thế nào trong 
suốt hơn 2500 năm qua).    
 
 Ngày nay không những vấn đề trên 
đây vẫn còn nguyên vẹn mà lại trở nên khẩn 
thiết hơn nữa. Đối với một ngƣời Phật giáo 
thì câu hỏi trên đây (Phật giáo là gì?) không 
thuộc lãnh vực lý thuyết mà là ở mặt thực 
hành (giáo huấn của Đức Phật thật phong 
phú, ngày nay đã đƣợc hệ thống hóa và dịch 
ra hầu hết các ngôn ngữ lớn trên thế giới, và 
cũng đã đƣợc nhiều nhà sƣ uyên bác cùng 

Thiền định  
một phương pháp biến cải tâm linh 

Đức Đạt-lai Lạt-ma và Urgyen Sangharakshita 
Hoang Phong chuyển ngữ 
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các triết gia đủ mọi khuynh hƣớng, kể cả các 
khoa học gia đủ mọi ngành, phân tích và 
bình giải. Giáo huấn đó đã vƣợt qua các thử 
thách trong không gian và thời gian và cả 
các nền văn hóa khác nhau. Hơn nữa ngƣời 
tu tập cũng đã tự mình chứng nghiệm sự 
chính xác của giáo huấn đó qua các kinh 
nghiệm sống của riêng mình, do đó ngƣời 
Phật giáo nói chung không còn nghi ngờ hay 
thắc mắc gì về giá trị và sự siêu việt của giáo 
lý Dhamma. Trái lại những gì khiến họ thắc 
mắc là trên thực tế phải bƣớc theo hƣớng 
nào để bắt kịp các giá trị siêu việt trong giáo 
huấn của Đức Phật, khi đứng trƣớc vô số các 
hình thức tu tập đôi khi rất đại chúng ngày 
nay). Những gì mà ngƣời tu tập muốn biết 
là: "Con đƣờng nào sẽ có thể giúp tôi đạt 
được giác ngộ? Phải làm thế nào để tôi có 
thể tìm thấy Phật tính bên trong chính tôi?". 
 
 Dƣờng nhƣ sau parinirvana của Đức 
Phật, có hai nhóm đệ tử, biểu trƣng cho hai 
quan điểm khác nhau, hai trào lƣu tƣ tƣởng 
khác nhau. Một nhóm cho rằng Phật giáo 
chính là giáo huấn của Đức Phật gồm: Bốn 
sự thật Cao quý (Tứ Diệu Đế), Con đƣờng 
Cao quý gồm Tám yếu tố (Bát Chánh Đạo), 
Ba đặc tính của sự hiện hữu trói buộc (ba 
đặc tính này là: sự bất toại nguyện hay khổ 
đau, sự đổi thay hay vô thường, không có cái 
tôi hay vô ngã. Và đó cũng chính là ba đặc 
tính hay ba yếu tố chủ yếu tạo ra cấu trúc 
của toàn thể hiện thực), Mƣời hai mối dây 
trói buộc tạo ra bánh xe của sự sống (Thập 
nhị nhân duyên), v.v… Những ngƣời thuộc 
vào nhóm này cho rằng nền tảng giáo huấn 
trên đây của Đức Phật chính là Phật giáo 
(nhóm này gọi là Sthaviravada, tiền ngữ 
sthavira trong tiếng Phạn có nghĩa là những 
ngƣời lớn tuổi/senior, với ý nghĩa là những 
ngƣời có khuynh hƣớng bảo thủ, kinh sách 
Hán ngữ gọi là "Trƣởng lão bộ" hay 
"Thƣợng tọa bộ"). Điều này khá hữu lý bởi 

vì đó là những gì do chính Đức Phật thuyết 
giảng khi còn tại thế.  
 
 Nhóm thứ hai không đồng ý [nhƣ 
vậy]. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là 
họ không chấp nhận giáo huấn của Đức 
Phật, mà trái lại còn nâng lên một cấp bậc 
sâu xa hơn. Những gì mà họ không hoàn 
toàn đồng ý là giới hạn Phật giáo trong 
khuôn khổ những lời thuyết giảng của Đức 
Phật (có nghĩa là ngoài những lời thuyết 
giảng còn có những thứ khác sâu xa hơn). 
Nếu chúng ta chấp nhận quan điểm đó thì 
chúng ta sẽ thuộc cùng một nhóm với họ và 
dƣờng nhƣ nhóm này cũng là nhóm đa số 
(tức là nhóm mahasanghika, kinh sách Hán 
ngữ gọi là "Đại chúng bộ". Nói chung điều 
này cũng cho thấy là tƣ tƣởng Đại thừa đã 
thành hình rất sớm, trƣớc khi các kinh sách 
Đại thừa bằng tiếng Phạn xuất hiện vào hậu 
bán thế kỷ thứ I trƣớc Tây lịch). Tuy nhiên 
cũng cần lƣu ý đến một yếu tố thứ hai: đó là 
cuộc sống và tấm gƣơng của chính Đức 
Phật. Theo quan điểm của họ (tức nhóm đa 
số) thì yếu tố này (con ngƣời và tấm gƣơng 
của Đức Phật) quan trọng hơn là những lời 
giảng huấn liên quan đến giáo lý của Ngài 
(Phật giáo không phải chỉ là một triết học, 
một trào lƣu tƣ tƣởng, mà là một tín ngƣỡng 
với đầy đủ ý nghĩa của nó).  
 
 Vậy nguyên nhân nào đã khiến họ suy 
nghĩ nhƣ vậy? Ngƣời ta sẽ không bao giờ 
tìm đƣợc câu trả lời cho thắc mắc đó, tuy 
nhiên ngƣời ta cũng có thể tiếp cận thật gần 
với vấn đề này bằng cách tự đặt mình vào vị 
trí của họ. Và đấy cũng là cách trực tiếp giúp 
chúng ta khám phá ra nguồn gốc đƣa đến sự 
hình thành của lý tƣởng ngƣời bồ-tát. Sau 
khi Đức Phật tịch diệt, và theo các câu 
chuyện thuật lại thì các đệ tử của Ngài rất 
đau buồn. Dầu sau thì cũng không phải là 
hoàn toàn tất cả, dù các thiên nhân và các 
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ngƣời chƣa giác ngộ đều bị chấn động cực 
độ, nhưng cũng có các vị gọi là arahant (A-
la-hán), tức là là những ngƣời đã giác ngộ, 
thì vẫn trầm tĩnh và không hề xao xuyến. Sự 
ý thức của họ là dù chính Đức Phật đi nữa 
thì cũng không phải vì thế mà tránh khỏi cái 
chết, có nghĩa là thân xác vật chất của Ngài 
phải đi đến chỗ chấm dứt của nó. Sự ý thức 
sâu xa đó đã khiến họ không cảm thấy một 
sự mất mát nào. Thật vậy, nào họ có mất mát 
gì đâu? Bởi vì một khi đã đạt đƣợc giác ngộ 
thì họ luôn có Đức Phật bên trong chính 
mình, và dƣới một góc nhìn khác thì chính 
họ cũng là Đức Phật (Đức Phật đang ở bên 
trong con ngƣời của họ). Sự giác ngộ không 
phải là "của họ", cũng vậy sự "giác ngộ" của 
Đức Phật cũng không phải là "của Ngài": 
không có một sự chiếm hữu mang tính cách 
cá nhân nào cả (sự giác ngộ ở khắp nơi, bên 
trong Đức Phật và cả bên trong chính mình). 
Chính vì vậy nên đối với họ không có một 
sự biến đổi căn bản nào cả. Tuyệt nhiên họ 
không hề đánh mất Đức Phật, bởi vì Phật 
tính (bản thể của Phật) vẫn còn nguyên vẹn 
bên trong chính mình, và chính cái Phật tính 
đó đã biến một vị Phật trở thành một vị Phật.  
 
 Trƣớc parinirvana của Đức Phật các 
vị arahant vẫn giữ đƣợc sự thanh thản (sự 
thanh thản ở đây không có nghĩa là vô tình, 
mà là một thể dạng nội tâm bình lặng, thăng 
bằng, không xao xuyến, tiếng Anh gọi là 
equanimity, tiếng Pali là Upekkha, trong 
tiếng Việt dƣờng nhƣ không có từ nào nói 
lên đƣợc đầy đủ thể dạng tâm thần này, kinh 

sách Hán ngữ gọi là "xả"/捨, cũng không 

đúng, chữ "xả" là một động từ nói lên một 
hành động, chữ upekkha/equanimity là một 
thể dạng tâm thần, một phẩm tính của tâm 
thức). Trong khi đó đối với những ngƣời 
không giác ngộ thì họ liên kết sự giác ngộ 
với thân xác vật chất của Đức Phật. Khi Đức 
Phật không còn nữa thì cũng tƣơng tự nhƣ 

sự giác ngộ theo đó cũng tan biến hết trong 
vũ trụ (họ nghĩ rằng sự giác ngộ là một cái 
gì đó ở bên ngoài chính mình, là một sự gia 
hộ của Đức Phật, hay một thứ gì đó đặc thù 
của Phật giáo, trực tiếp liên hệ với giáo lý 
Phật giáo, nhƣng họ không hề nghĩ rằng sự 
giác ngộ là ở bên trong chính mình, là bản 
thể của chính mình, là Phật tính nằm sâu 
trên dòng luân lƣu của tri thức mình). Vài 
ngƣời trong số họ có thể sẽ thốt lên: "Thế là 
con mắt của thế gian đã mất hút!"  
 
 Dù không đúng thật là nhƣ thế - chẳng 
hạn nhƣ có một đám mây kéo đến che khuất 
mặt trời thì mặt trời vẫn cứ chiếu sáng - thế 
nhƣng sự kiện đó (đám mây hay sự tịch diệt 
của Đức Phật) đối với họ (tức là những 
ngƣời liên kết sự giác ngộ với thân xác vật 
chất của Đức Phật) là rất thật, khiến họ cảm 
thấy vô cùng đớn đau. Theo các câu chuyện 
thuật lại thì ngay cả thú vật cũng bị xao 
động. Nghệ thuật Phật giáo, nhất là tại 
Trung quốc, thƣờng minh họa khung cảnh 
tôn nghiêm đó (cảnh Đức Phật nhập-niết-
bàn/parinirvana) trong một khu rừng giữa 
một khóm cây sala (tên khoa học của loại 
cây này là Shorea robusta). Ngày nay các 
cây sala vẫn còn thấy khắp nơi trong khung 
cảnh thiên nhiên tại Ấn-độ, thân cây sala 
nhỏ và thẳng, lá to và mƣớt, hoa trắng rất 
đẹp. Các bức tranh mô tả cảnh tượng đó cho 
thấy Đức Phật nằm dài trên mặt đất, giữa 
một khóm cây sala. Các đệ tử của Ngài đƣợc 
minh họa rất sinh động, nào là các nhà sƣ, 
vua chúa, hoàng hậu, vƣơng gia, con buôn, 
thợ thuyền, các vị bà-la-môn và cả những 
ngƣời bán hoa, tất cả bao quanh Ngài với 
dáng vẻ thật đau buồn, hậu cảnh là thú rừng 
và gia súc. Từ ngƣời đến thú, tất cả đều ràn 
rụa nƣớc mắt trƣớc sự ra đi của Đức Phật.   
 
 Dù cảm thấy dƣờng nhƣ ánh sáng của 
cả thế gian tắt lịm, thế nhƣng các đệ tử của 
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Đức Phật cũng dần dần hồi phục, niềm đau 
cũng lắng dần, nào có khác gì đâu với chúng 
ta trƣớc các cảnh huống tƣơng tự. Họ bắt 
đầu nhìn vào thực trạng trước mặt mình. 
Thật vậy, một giai đoạn mới vô cùng gay go 
đang chờ đợi họ, Đức Phật không còn nữa 
và họ thì phải sống trong một thế giới vắng 
hẳn bóng Ngài. Riêng đối với những ngƣời 
từng sống trƣớc đó bên cạnh Ngài qua 
những năm tháng dài, thì sự mất mát đó quả 
là một biến cố kinh hoàng. Tuy thế, sau cùng 
thì tất cả cũng đành phải chấp nhận sự mất 
mát đó. Một vài ngƣời trong số họ, có thể là 
những ngƣời trí thức, nghĩ rằng: "Đảnh phải 
chấp nhận mà thôi, dầu sao thì chúng ta vẫn 
còn nhớ đƣợc những lời mà Ngài đã thuyết 
giảng; nào là giáo lý, giới luật, và cả các thứ 
khác nữa, bấy nhiêu cũng đã thừa đủ".    
 
 Chúng ta có thể xem nhóm ngƣời này 
là những ngƣời an phận. Họ tiếp tục tu tập 
bằng cách phân tích, tìm hiểu và hệ thống 
hóa những lời giảng huấn của Đức Phật. 
Thái độ hành xử đó chính là nguyên nhân 
đưa đến sự hình thành của truyền thống 
Kinh điển Pali gọi là Abhidharma 
(Abhidharma là tiếng Phạn, Abhidhamma là 
tiếng Pali, kinh sách tiếng Việt gọi là A-tỳ 
Đạt-ma tức là giáo lý trong Tạng Luận. 
Thiết nghĩ có thể xem thuật ngữ 
Abhidhamma là tên gọi thích nghi nhất đối 
với "truyền thống Kinh  điển Pali". Các cách 
gọi "Theravada" hay "Phật giáo Theravada" 
cũng chỉ bắt đầu xuất hiện kể từ thế kỷ thứ 
IV sau Tây lịch, do Tăng đoàn của Đại tự 
viện/Mahavihara trên đảo Tích Lan - do con 
trai của vua Azoka xây dựng từ thế kỷ thứ 
III trƣớc Tây lịch - tự đặt ra để gọi đƣờng 
hƣớng tu tập của mình dựa vào Kinh điển 
Pali. Tên gọi xƣa hơn của truyền thống Phật 
giáo này là Vibhajjavada, là một học phái 
được thành lập dưới triều đại của vua 
Azoka, và chính học phái này cũng lại xuất 

phát từ học phái Sthaviravada, tức là chủ 
trƣơng của nhóm "bảo thủ " hay "thiểu số" 
của những ngƣời "lớn tuồi" mà nhà sƣ 
Sangharakshita nói đến trên đây. Mạn phép 
dài dòng là để cho thấy nhà sƣ 
Sangharakshita có một cách viết rất đơn 
giản, dễ hiểu, tóm lƣợc thật tài tình những gì 
rất khúc triết). Nhiều ngƣời khác trong số 
các đệ tử của Đức Phật (thuộc vào nhóm đa 
số), dù không hề có ý đi ngƣợc lại giáo huấn 
và giới luật do Đức Phật đƣa ra, thế nhƣng 
họ vẫn cảm thấy thiếu một chút gì khác 
trong cuộc đời tu tập của mình sau 
parinirvana của Đức Phật (trƣớc đó họ có 
Đức Phật với họ, nay đã vắng bóng Ngài). 
Ngƣời ta có thể nghĩ rằng dù lúc nào họ 
cũng chú tâm vào giáo huấn [của Đức Phật], 
học thuộc lòng danh sách các thuật ngữ 
chuyên biệt [trong giáo huấn đó], thế nhƣng 
các chuyện ấy không cấm cản họ nghĩ đến 
Đức Phật, hồi tưởng lại các giai đoạn trong 
cuộc đời của Ngài phản ảnh các phẩm tính 
nơi bản thân của chính Ngài  
 
 (Các cảm tính sâu xa hƣớng vào hiện 
thân của Đức Phật và cả các phẩm tính nơi 
con ngƣời của Ngài là nguồn gốc sâu xa nhất 
đưa đến sự hình thành của cả Đại thừa. Tuy 
vậy, ngày nay khi nhìn vào các nƣớc Phật 
giáo Theravada, thì chúng ta cũng sẽ nhận 
thấy lòng thƣơng nhớ và thành kính vô biên 
đối với Đức Phật nơi những người tu tập. 
Trong khi đó tại các nƣớc theo Đại thừa, thì 
ngƣời Phật tử đôi khi lại hƣớng quá nhiều 
vào các vị Phật và các vị Bồ-tát rất đa dạng 
để cầu xin, đưa đến một hình thức Phật giáo 
đại chúng, và đồng thời thì dường như họ 
cũng đã quên mất Đức Phật lịch sử, từng gây 
dựng một nền tƣ tƣởng thƣợng thặng và 
thành lập một tín ngƣỡng siêu việt trong lịch 
sử nhân loại. Tóm lại bài thứ ba trên đây đã 
giải thích thật ngắn gọn sự hình thành của 
hai đƣờng hƣớng Phật giáo lớn ngày nay. 
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Dầu sao sự khác biệt giữa hai đƣờng hƣớng 
trên đây cũng chỉ thuộc vào lãnh vực thực 
hành, không phải là một sự "ly giáo"/schism 
nhƣ một số các tín ngƣỡng khác. Và để trả 
lời cho câu hỏi: "Phật giáo là gì", thì câu trả 
lời trong bài giảng trên đây là: Phật giáo là 
Đức Phật và Đức Phật cũng chính là Phật 
giáo).      
 
   
      
 Bures-Sur-Yvette, 27.03.20 
        

Hoang Phong chuyển ngữ 
 

(còn tiếp) 

Thuốc Thành Bệnh  

Bé đi về thăm ngoại, bà ngoại đãi bé Tý một tô 
cháo gà nóng hổi, thơm phƣng phức. Tý húp 
liền một miếng nhăn mặt:  

- Sao hổng ngon chi hết ngoại ơi!  

Ngoại nghe Tý chê, vội vã đem lên một ít muối 
bỏ vô tô khuấy đều.  

Tý thƣởng thức xong reo:  

- Ngon số dzách ngoại ơi! Hỏng dè có thêm một 
chút xíu muối mà cháo ngon chi lạ!  

Lúc chào ngoại ra về, Tý xin ngoại một gói 
muối bự, đến một chỗ vắng, Tý trút hết gói 
muối vào miệng… Eo ơi! Nó mặn đến dộp lƣỡi, 
bỏng miệng.  

Em thân mến! 

Tất cả các pháp dù là Phật pháp đi nữa, chúng 
ta đều dùng một cách dè dặt nhƣ là muối biển 
vậy. Vừa miệng hay dộp lƣỡi đều tùy thuộc vào 
cách sử dụng của ta chứ muối thì hoàn toàn vô 
tội.  

Nếu bây giờ khi đọc sách bắt gặp những đoạn 
văn kể chuyện ngƣời xƣa tu hành quên ăn, nhịn 
ngủ ngồi mãi chẳng nằm… em cảm thấy thán 
phục và nghĩ rằng có lẽ nhờ những điều đó mà 
cổ nhơn đắc đạo và em bắt chƣớc cái hình 
ảnh mà em vừa tƣởng tƣợng ra và thán phục ấy, 
em cũng nhịn ăn, bỏ ngủ, cái mặt chừ bự thì coi 
chừng em sẽ bị dộp lƣỡi nhƣ bé Tý vậy.  

Tô cháo ngon lành là do rất nhiều yếu tố đóng 
góp chứ đâu phải chỉ nhờ muối không thôi đâu, 
phải không nhỏ?  

Pháp Cú 
HT. Thích Minh Châu dịch 

Phẩm Tỷ Kheo  
 

368 
 
Tỷ kheo trú Từ Bi, 
Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tỉnh. 
Các hạnh an tịnh lạc.  

Hƣ Hƣ Lục 
Thích Nữ Như Thủy 
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Nhân ngày lễ Thanksgiving, để Tạ ơn Chƣ 
Phật, tạ ơn Cuộc đời, tôi xin chia xẻ cùng chƣ 
Tôn Đức cùng quí Phật tử bản Kinh Bát Nhã 
mới đƣợc viết lại nhƣ dƣới đây cùng bài 
giảng giải thích lại ý nghĩa của kinh Bát Nhã 
và lý do cần sửa đổi. 
 
 

BÀI GIẢNG TUỆ GIẢI THOÁT TÂM 
KINH MỚI 

https://voca.ro/1cqkm0CBJEjn 

NHƢ KHÔNG 
(GSNHUKHONG@GMAIL.COM) 

 

1. Bồ Tát Quán Tự Tại, 
Khi dùng Minh Sát Tuệ, 
Quán Chiếu 5 Thủ Uẩn, 

Thấy chúng đều VÔ NGÃ, 
Chấm dứt mọi khổ đau. 

 
2. Từ Sắc mà thấy Không. 
Từ Không mà thấy Sắc. 
Sắc, Không chẳng là hai 

Còn Thọ, Tƣởng, Hành, Thức, 
Cũng đều là nhƣ vậy. 

 
3. Trong CHÂN KHÔNG tánh biết, 

Ra ngoài pháp Hữu Vi 
Không có 5 thủ uẩn 

không có 18 giới 
Từ căn đến Ý Thức. 

 
4. Không hề có Bãn Ngã 
Cũng không hết Bãn Ngã 
Cho đến không Già Chết 
Cũng không hết Già Chết 

 
5. Mọi pháp không hình tƣớng 

Biến đổi không Sanh Diệt 

Không Nhơ cũng không Sạch 
Không Thêm cũng không Bớt. 

 
6. Khi Bồ Tát an trụ 

Trong TÁNH BIẾT Chân Không 
Thì Tâm Đƣợc giải thoát 
Do Tâm đƣợc giải thoát 

Trí biết sanh đã tận, 
Phạm hạnh, cũng đã thành 
Chuyện cần làm, đã làm 
Đạt Tịch Diệt Niết Bàn. 

 
7. Đó chính là con đƣờng 

Chƣ Phật đều đi qua 
Để chứng Tuệ VÔ NGÃ 
Rồi đi vào ĐẠI ĐỊNH 

Chứng luôn 4 THÁNH ĐẾ 
Thành Chánh Đẳng Chánh giác. 

VIẾT LẠI KINH BÁT NHÃ 
NHƯ KHÔNG  

 

Trầm Mặc 

Anh ôm chồng sách cũ 
Trầm mặc những đêm dài 
Xót xa đời lữ khách 
Mệnh yểu thế mà hay 

Nh.Tr. 77 
 
Nguồn: Tuệ Sỹ, Giấc mơ Trường Sơn, An 
Tiêm xuất bản, California, 2002  
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Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm 
rồi! Nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà 
tiện nữa! Để dành tiền cho con cháu biết bao 
nhiêu cho đủ? Hơn nữa, chúng nó có bằng 
cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là 
giàu có hơn mình thì tại sao mình lại hà tiện, 
chắt chiu để dành cho chúng biết bao nhiêu 
cho đủ? (Còn ăn đƣợc thì cứ ăn cho thỏa 
thích, một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn 
mà hít hà thôi!) 
 
Tuy không hẳn vì bất hiếu nhƣng do định 
kiến là ngƣời cao tuổi không cần ăn nhiều 
nên không thiếu ngƣời già bị rơi vào tình 
trạng suy dinh dƣỡng một cách oan uổng! 
Thêm vào đó là nhiều ngƣời lớn tuổi phải 
kiêng cữ, thƣờng khi thái quá do con cháu 
ép buộc vì bệnh tiểu đƣờng, cao huyết áp, 
tăng mỡ trong máu… 
 
Vấn đề chƣa dừng lại ở điểm cơ thể ngƣời 
cao niên vì thế mà thiếu dƣỡng chất. Nguy 
hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói 
mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng nhƣ bệnh 
do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa 
thƣờng xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, 
vừa dễ thiếu nƣớc khi tuổi đời chồng chất. 
Nếu xét về mặt dƣợc lý, bữa ăn của ngƣời 
cao tuổi thậm chí quan trọng không kém 
viên thuốc đặc hiệu. 
 
Quan điểm theo đó, ngƣời cao tuổi phải e dè 
với từng miếng ăn là một sai lầm nghiêm 
trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong 
thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn 
uống dồi dào rau cải tƣơi, nhiều cá biển và 
nhất là ngon miệng là chế độ dinh dƣỡng lý 
tƣởng cho ngƣời già. 

Bằng chứng là ngƣời cao tuổi ở Địa Trung 
Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa 
dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 
60% tổng lƣợng. Bằng chứng là ngƣời Nhật 
có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn 
hầu nhƣ không bao giờ thiếu cá biển và đậu 
nành. Ngƣợc lại, ngƣời cao tuổi trong các 
nhà dƣỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống 
kiêng cữ đƣợc đặt lên hàng đầu lại có tỷ lệ 
tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi 
máu cơ tim vƣợt xa các nƣớc khác!  
 
Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình 
thức kiêng khem, đa số chuyên gia dinh 
dƣỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dƣơng 
chế độ dinh dƣỡng mang nhiều nét “đổi 
mới” cho ngƣời già dựa trên các nguyên tắc 
nhƣ sau: 
 
• Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa 
thích và ngon miệng, miễn là với lƣợng 
không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa. 
 
• Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng 
tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay. 
 
• Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng 
cách chú trọng các món cung cấp nƣớc nhƣ 
rau trái, món canh… thay vì uống nƣớc vì 
nhiều ngƣời già thƣờng chỉ uống khi khát. 
 
• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn 
tuy bổ dƣỡng về thành phần nhƣng với khẩu 
vị nuốt không vô! Đừng quên cảm giác ngon 
miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh. 
 
• Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối 
nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong 

Càng cao tuổi càng cần ăn ngon 

BS Lương Lễ Hoàng 
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giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính. 
 
• Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách 
chƣa bị bệnh tiểu đƣờng. 
 
• Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần. 
 
• Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba 
bữa đúng giờ. 
 
• Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều 
nên làm. 
 
• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món 
chiên xào nếu đã có bệnh trên đƣờng tiêu 
hóa nhƣ viêm đại trƣờng mãn, viêm ruột dị 
ứng… 
 
• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì 
ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng. 
 
• Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn. 
 
Con cháu nếu biết thƣơng ông bà đừng quên 
là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng 
minh hẳn hòi là: ngƣời cao tuổi nếu có da có 
thịt một chút nghĩa là dƣ cân, ít bị bệnh và 
sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xƣơng 
mai. 
 
Lƣợng mỡ dƣới da, tất nhiên không nhiều, 
chính là kho dự trữ dƣỡng chất để đáp ứng 
cho nhu cầu phục hồi của cơ thể ngƣời cao 
tuổi mỗi lần ngã bệnh. 
 
Không cho ngƣời già ăn no bụng và ngon 
miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về 
tình. 
 

 BS Lương Lễ Hoàng 

Ngày xƣa, ngƣời ta thƣờng có quan niệm 
cho rằng một bức tranh đẹp là một bức tranh 
vẽ thật chính xác đối tƣợng của mình. Một 
nhà hoạ sĩ tài giỏi là ngƣời vẽ lại đƣợc cảnh 
vật hoặc ngƣời giống y nhƣ thật. 
 

 
    Vào năm 1872 một họa sĩ ngƣời Pháp tên 

là Claude Monet, ông ta vẽ một bức tranh về 

cảnh mặt trời mọc ở vịnh Le Havre. Bức 

tranh này bị những nhà phê bình đƣơng thời 

chỉ trích là nét vẽ thật luộm thuộm, mặt trời 

thì đỏ chói lại mờ ảo, bầu trời lại lù mù 

sƣơng khói, và những bóng đen của các 

chiếc tàu trên biển thì quá tệ. Họ nói, tranh 

ông Monet vẽ không giống gì với lại cảnh 

bình minh ở vịnh Le Havre, và đặt tên cho 

ông là một nhà vẽ ấn tƣợng, impressionist. 

    Khi đƣợc hỏi thì về bức tranh ấy thì 

Monet giải thích rằng đó là cái thấy, cảm 

cái nầy không  
thì cái kia không 

nguyễn duy nhiên 
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nhận của ông về cảnh mặt trời mọc trên vịnh 

Le Harve. Nó có thể không tả chân đƣợc 

khung cảnh ấy, nhƣng bức tranh đã ghi lại 

được cái cảm nhận, tiếp xúc của chính ông 

về những gì mình thấy. 

    Mà thật ra chúng ta cũng không khác gì 

với ông Monet đâu! Trong kinh có nói tâm 

của mỗi chúng ta cũng là một họa sĩ, và nó 

có thể vẽ vời ra hết đủ mọi sự việc: hạnh 

phúc và khổ đau. Và có lẽ chúng ta cũng là 

những họa sĩ thuộc trƣờng phái ấn tƣợng. 

Không biết sự thật là nhƣ thế nào nhƣng mà 

ta nhìn thấy chúng là nhƣ vậy đó. 

    Tôi nghĩ, những vấn đề khó khăn, những 

phiền muộn của ta có thể cũng nhƣ bức 

tranh của ông Monet, chỉ là cái thấy và cảm 

nhận của mình thôi, chứ sự thật chƣa chắc là 

nhƣ vậy. Sự thật, và những gì ta tiếp nhận về 

nó, chƣa chắc là giống nhau.  

Thấy được nguyên nhân của khổ đau 

 

    Chúng ta thƣờng nghe nói mục đích của 

đạo Phật là để chấm dứt khổ đau. Nhưng 

đức Phật dạy rằng nguyên nhân của khổ đau 

không phải do những thành công hay thất 

bại, đƣợc thua trong cuộc sống, mà thật ra là 

do ở cái thấy sai lầm của mình. 

    Và nếu nhƣ cái thấy của ta chƣa đƣợc 

đúng thì làm sao mình có thể có một hạnh 

phúc chân thật đƣợc! Có thể ta không thấy 

khổ đau, nhƣng cái thấy sai lầm của mình có 

thể mang lại cho ngƣời chung quanh, những 

ngƣời thân của mình, khổ đau. 

    Tôi nhớ trong một khóa tu, có một thiền 

sinh chia sẻ về quan niệm sống của cô là 

sống thật với mình. Cô nói, mỗi việc gì trên 

đời này đều có một cái giá phải trả, và nếu 

nhƣ ta sẵn sàng và bằng lòng chấp nhận, thì 

mình sẽ có hạnh phúc khi ta làm những gì 

mình muốn. Ta chỉ cần sống thật với mình 

thôi! 

    Nhƣng ta có thể nào sống thật với mình, 

nếu ta vẫn chƣa thấy đƣợc sự thật? Ta có 

thấy đƣợc rằng mình không riêng rẽ và cô 

lập nhƣ ta tƣởng, mà thật ra tất cả đều có 

liên hệ và dính dáng với nhau? Và nhƣ vậy 

thì đâu phải chỉ có riêng mình ta là ngƣời sẽ 

nhận lãnh kết quả cho những việc mình làm 

thôi đâu, phải không bạn? 

Cái này có là vì cái kia có 
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Một triết gia Trung Quốc là ông Hồ Thích 

có đƣa ra một thuyết là trong chúng ta ai 

cũng có thể trở thành bất 

hủ hết, immortal.  Ông ví dụ, có một anh thƣ 

sinh ngồi một mình trong nhà, buồn lấy đàn 

ra gảy chơi. Anh ta chỉ ngồi đàn cho mình 

nghe, nhƣng lúc ấy có một ngƣời thi sĩ đi 

ngang qua, anh thi sĩ nghe tiếng đàn ấy và 

xúc cảm, về nhà làm ra một bài thơ. 

    Và có một nhà nhạc sĩ đọc bài thơ ấy rồi 

sáng tác ra một bài nhạc, rồi bài nhạc ấy lại 

được truyền tụng đi khắp nơi. Và bài nhạc 

ấy lại làm cảm hứng tạo nên những sáng tác 

khác nữa, có ngƣời đặt thêm những bài thơ 

mới, có ngƣời tạc tƣợng, vẽ tranh... và chúng 

có tác động sâu xa đến đời sống mọi ngƣời, 

trong mọi giới, ở mọi nơi. Anh thƣ sinh ngồi 

trong nhà một mình lấy đàn ra gảy, anh đâu 

có thấy hay biết đƣợc ảnh hƣởng của việc 

mình làm ấy nó đi xa và rộng đến đâu.  

    Ông Hồ Thích lại có một ví dụ khác. Cách 

đây hơn hai ngàn năm ở Ấn độ, có một gia 

đình thuộc giới cùng đinh kia, trong nhà có 

ngƣời vừa qua đời, vì quá nghèo túng nên họ 

không có tiền chôn cất, họ vất cái thây ấy ra 

ngoài đƣờng. Lúc ấy có một chiếc xe của 

một vị Thái tử đi ngang qua. 

    Vị Thái tử ấy tên là Siddhartha. Ngài nhìn 

thấy xác ngƣời chết ấy và xúc động. Và vì 

xúc động trƣớc tình trạng khổ đau của con 

ngƣời, Thái tử lập ý định bỏ gia đình đi tìm 

đạo. Ngài đã thành Phật và để lại một giáo lý 

giải thoát, và mấy ngàn năm sau có chúng ta 

ngồi ở nơi đây thực tập theo lời dạy ấy. 

Không phải tiêu diệt, mà đừng đóng góp 

thêm nữa. 

 
Bạn biết không, trong kinh cũng có 

viết "Nhược thử hữu tắc bỉ hữu, nhược thử 

sinh tắc bỉ sinh, nhược thử vô tắc bỉ vô, 

nhược thử diệt tắc bỉ diệt".  Cái nầy có thì 

cái kia có, cái nầy sinh thì cái kia sinh, cái 

nầy không thì cái kia không, cái nầy diệt thì 

cái kia diệt. 

Vì tất cả đều có liên hệ với nhau, cho nên, 

cái này nhƣ thế này là vì cái kia nhƣ thế kia, 

nếu cái này không nhƣ vầy nữa thì cái kia sẽ 

không là nhƣ thế kia nữa. Ngƣời khác nhƣ 

thế kia là bỡi vì ta nhƣ thế này. Và nếu ta 

không nhƣ thế này nữa thì có lẽ ngƣời kia 

cũng sẽ không nhƣ thế kia nữa. 

Đó là một cái thấy rất sâu sắc, nó giúp ta có 

thể chuyển hóa đƣợc những khó khăn của 

mình. Cái thấy chân thật ấy giúp ta hiểu rằng 

mình không cần phải tiêu diệt cái đối tƣợng 

khổ đau của mình, vấn đề nằm ở chỗ thật sự 

thấy ra đƣợc nguyên nhân mà thôi. 

Và tôi nghĩ, đôi khi sự chuyển hóa ấy chỉ 

cần một ngƣời thôi, có thể chỉ cần ở nơi 

chính ta. Ta có thể thay đổi đƣợc tình trạng 
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bởi vì ta cũng là nhân duyên, điều kiện cho 

tình trạng ấy có mặt. Và nếu nhƣ ta không 

làm một yếu tố, điều kiện cho vấn đề ấy nữa 

thì việc ấy sẽ phải thay đổi thôi.. 

Ví dụ nhƣ một cây mọc lên tƣơi tốt thì cũng 

phải cần có đầy đủ mặt trời, nắng mƣa, có 

mây, có phân bón, ngƣời trồng...  nếu thiếu 

một trong những yếu tố đó thì cây khó có thể 

mọc lên xanh tƣơi đƣợc. Khổ đau cũng vậy 

thôi. Nếu ta không làm điều kiện đóng góp 

cho khổ đau có mặt nữa, và thiếu một nhân 

duyên thôi, tình trạng cũng sẽ phải dần dà 

được thay đổi. 

Chuyển hoá bằng những bước nhỏ 

 
Nhƣng tất cả phải cần đƣợc đặt trên nền tảng 

của một cái thấy chân thật và sâu sắc. Chung 

quanh ta có rất nhiều quan niệm về hạnh 

phúc. Một ngƣời có cái thấy sai lầm thì cũng 

có thể nghĩ rằng mình đang có đầy đủ và 

hạnh phúc. Nhƣng nếu hạnh phúc của ta 

được đặt trên một nền tảng không vững 

chắc, từ một cái thấy sai lầm, thì hạnh phúc 

đó không thể nào là thật được. 

Tôi nghĩ, mục đích của sự tu học là giúp cho 

ta thấy ra một hạnh phúc chân thật. A 

genuine happiness, và hạnh phúc ấy cũng sẽ 

có một ảnh hƣởng đến cuộc sống chung 

quanh mình. Nếu ta là một ngƣời có hạnh 

phúc và nhiều tình thƣơng thì ta sẽ để lại 

cuộc đời này những dấu tích hạnh phúc và 

thƣơng yêu của mình, và nếu ta là ngƣời có 

nhiều sầu nảo và khó khăn thì ta sẽ để lại 

những dấu tích sầu nảo và khó khăn của 

mình.  

Ta để lại một phần của ta qua những ngƣời 

ta tiếp xúc, trong đó có ngƣời thân của mình, 

bạn bè của mình, và ngay cả với những 

ngƣời ta không quen biết, bằng lời nói, bằng 

hành động và thái độ của ta. Ðừng xem 

thƣờng ảnh hƣởng của một nụ cƣời, một lời 

nói dễ thƣơng, một hành động tử tế. Nó có 

ảnh hƣởng đến hạnh phúc của tất cả mọi 

ngƣời, mà trƣớc hết là chính ta. Và nếu đó là 

một hạnh phúc chân thật thì mình cũng sẽ 

không ngại gì mà mong cho nó sẽ đƣợc tiếp 

tục đi luân hồi và lan xa mãi trong cuộc đời 

này... 

Sáng nay bên ngoài cửa sổ bầu trời trong 

một màu xanh. Ngồi một mình nơi bàn viết 

nhỏ, tôi thấy những tia nắng ban mai trong 

tách cà phê của mình, tôi biết tia nắng nhỏ 

ấy sẽ làm tách cà phê của tôi thơm hơn, một 

ngày đƣợc hạnh phúc hơn, và nó cũng có thể 

sẽ chuyển hóa đƣợc những khổ đau của cuộc 

đời này, biết đâu được phải không bạn? 

nguyễn duy nhiên 

http://nsphat-hoc.org
https://1.bp.blogspot.com/-xnsgoFIjb7A/X2Izm_d4F1I/AAAAAAAAKEo/PpraRCcAMw0gtMsJOlj713ZJ2GKoOxAjACLcBGAsYHQ/s1600/DLHTT+0420.jpeg


Trang - 15 Phật Học số  317 Tháng 12, 2020 

Mục Lục Trang Nhà Trang 15 

CON TÀI LỘC 

Xa … xa lắm, mãi tận bên xứ Nhật Bản, xƣa 
có một chàng họa sĩ nghèo. Hôm đó họa sĩ 
đương ngồi buồn thiu trong căn nhà nhỏ của 
chàng, chờ bữa ăn trƣa. Ngƣời vú già đi chợ 
chƣa về, chàng lim dim ngồi đó, thở dài nghĩ 
đến những thức ăn mà người vú có thể mua 
về. Chàng ngóng đợi từng phút từng giây 
bƣớc chân hấp tấp của vú, tƣởng tƣợng vẻ 
khúm núm khi vú kính cẩn trình lên chủ 
những thứ mua về đựng trong chiếc lẳng 
nhỏ, phải đảm đang lắm mới có thể với mấy 
xu tiền chợ mà mua về ngần bao nhiêu thứ. 
Họa sĩ quả đã nghe thấy tiếng chân trở về. 
Chàng nhỏm vội dậy. Chàng đói lắm rồi. 
 
Nhƣng sao vú lại e dè dừng bƣớc trƣớc cửa 
thế kia? Lẵng thức ăn đậy kín. 
 
“Vào đi chứ, vú,” chàng nói lớn, “xem vú 
mua đƣợc những gì nào”. 
 

Ngƣời vú run run, hai tay ôm chặt lấy chiếc 
lẵng tre. “Bẩm cậu,” ngƣời vú nói, “cháu 
nghĩ rằng nhà mình quạnh quẽ quá.” 
 
Những nét nhăn trên khuôn mặt già nua của 
vú vừa phiền muộn, vừa thoáng vẻ cƣơng 
quyết. 
 
“Quạnh quẽ!” họa sĩ nói, “thì tất nhiên là 
quạnh quẽ rồi! Vú bảo làm sao mà khách 
khứa tấp nập vào ra nhà này đƣợc, chúng ta 
có gì đãi họ đâu? Ngay nhƣ ta đây, đã từ lâu 
chẳng đƣợc nếm miếng bánh trôi bánh chay 
nào, hƣơng vị những thứ đó cơ hồ ta cũng 
quên phứt đi rồi!” Và họa sĩ lại thở dài, bởi 
quả tình chàng thích những loại bánh chƣng, 
bánh trôi, bánh chay vô cùng. Ôi bánh chƣng 
nhân đậu có mỡ ngậy, bánh trôi bánh chay 
nhân đậu đƣờng nhuyễn thả ngập trong màu 
chè đƣờng đặc sánh và tinh khiết. Chàng còn 
thích uống trà với vài ngƣời bạn thân, trà 
pha và rót vào chén men sứ trắng phau, vừa 
thƣởng thức trà vừa cùng bạn đàm đạo về 

Con Mèo Nhập Niết Bàn 
Tác giả: Elizabeth Coatsworth 

Dịch giả: Doãn Quốc Sỹ  
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một cành đào hoa nở chẳng hạn, cành đào 
đẹp như một nàng công chúa khép nép trong 
khuê phòng. 
 
Nhƣng đã từ lâu rồi, tuần này qua tuần khác, 
tháng này qua tháng khác chẳng có ma nào 
tới mua cho một bức tranh nhỏ. Đã từ lâu rồi 
chàng họa sĩ nghèo nàn cam phận với bát 
cơm hẩm ăn với chút tép kho, nhƣng nếu cái 
điệu chẳng ai tới ngó ngàng mua tranh này, 
còn kéo dài thì đến cơm hẩm tép kho cũng 
chẳng có đƣợc nữa. Đôi mắt chàng trở về 
với chiếc lẵng xinh còn đậy kín. Có thể là vú 
đã khéo thu xếp mua được một hay hai củ xu 
hào cũng nên, biết đâu lại chẳng thêm cả 
một quả đào chín mọng. 
 
“Bẩm cậu,” ngƣời vú vừa nƣơng theo hƣớng 
nhìn của chủ vừa nói, “cháu lại còn nhớ hình 
nhƣ đêm đêm cứ bị thức giấc vì chuột.” 
 
Nghe tới đó chàng họa sĩ bật tiếng cƣời lớn. 
 
“Chuột?” chàng nhắc lại khôi hài. “Chuột? 
Vú ơi, chuột nào mà đậu đƣợc ở cái nhà 
quanh năm không có lấy một hạt cơm vãi 
trên chiếu?” 
 
Và chàng chăm chú nhìn ngƣời vú, trí 
thoáng gợn nghi ngờ: 
 
“Vú không mua gì ăn về thì phải!”. Chàng 
nói. 
 
“Dạ!” ngƣời vú ngƣợng ngùng đáp. 
 
“Và vú mua về con mèo thì phải.” 
 
Ngƣời vú vội cúi thấp đầu hơn nữa khúm 
núm: 
 
“Bẩm cậu thực sáng suốt, cái gì cậu cũng 
biết!” 

 
Tới đó thì chàng họa sĩ dậm chân đánh rầm 
một cái. Rồi vừa vò đầu bứt tai vừa đi đi lại 
lại trong phòng, chàng tƣởng nhƣ mình chết 
đến nơi rồi, vừa chết đói vừa chết tức. 
 
“Mèo! Trời ơi, mèo!” – chàng nói nhƣ hét – 
“vú mua mèo làm gì cơ chứ, vú điên sao? 
Mình chết đói đến nơi rồi, vú biết đấy, vú lại 
đi rước con quỷ này về, rồi phải nuôi nó 
chứ, biết đâu nó chẳng còn hút máu mình 
nữa. Phải rồi, đêm đến khi tôi sực dậy, khi 
vú sực dậy đã thấy răng nó cắn ngập cuống 
họng mình, chỉ còn biết nhìn vào đôi con 
mắt to bằng hai cái đèn lồng của nó, thật 
tuyệt! Ờ mà có lẽ vú có lý! Nghèo khốn đến 
thế này thì thà chết quách cho xong, thây 
cho con quỷ quặp lấy xác mình ta đi trên nóc 
nhà”. 
 
“Bẩm cậu” vú ngƣớc đầu kêu lớn, “nhƣng 
cũng có nhiều con mèo thật tốt. Bẩm cậu, 
cậu quên rồi sao chuyện thằng nhỏ vẽ toàn 
mèo trên tấm bình phong tại ngôi đền bỏ 
hoang nọ, rồi nó vào ngủ vùi trong căn 
phòng nhỏ, nửa đêm phấp phỏng nghe nhƣ 
có tiếng mèo gào? Rồi sớm hôm sau tỉnh 
dậy nó thấy xác một con chuột khổng lồ ở 
ngay trƣớc bực cửa. Tất nhiên là con chuột 
định đến ăn thịt nó. Bẩm cậu, ai đã giết con 
chuột khổng lồ đó? Chính là những con mèo 
của chú bé, những con mà chú đã vẽ trên 
bình phong chúng vẫn ngồi nguyên trên bình 
phong kia, nhƣng móng vuốt đầy máu me. 
Bẩm cậu, có nhiều mèo tốt lắm chứ!” 
 
Nói tới đấy vú khóc nức nở, chàng họa sĩ 
dừng lại, nhìn những giọt nƣớc mắt chảy 
liên tiếp trên khuôn mặt nhăn nheo của vú 
già. Sao chàng nỡ nổi đóa lên nhƣ vậy? Đâu 
phải là lần đầu chàng bị đói! 
 
“Thôi đƣợc rồi, vú,” chàng nói, “đôi khi có 
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một con quỷ trong nhà cũng là điều hay, nó 
sẽ đuổi hết những con quỷ khác ra khỏi nhà. 
Rồi con mèo của vú tất nhiên cũng muốn có 
cái ăn chứ, biết đâu nó lại chẳng run rủi cho 
ta gặp vận kiếm đƣợc chút tiền. Phải, biết 
đâu! Mình đã khổ cực đến như thế này, thì 
cũng chẳng thể khổ cực hơn đƣợc nữa.” 
 
Ngƣời vú khúm núm cúi đầu cảm tạ. 
 
“Thực cả vùng này hiếm có ngƣời nhân đức 
nhƣ chủ ta,” vú nói đoạn toan cắp chiếc lẵng 
còn đậy kín nắp xuống bếp. 
 
Nhƣng chàng họa sĩ làm hiệu cho vú dừng 
lại. Nhƣ mọi nghệ sĩ khác, chàng tò mò. 
 
“Nào để ta xem con mèo ra sao nào”, chàng 
nói nhƣ thể rửng rƣng xem hay không cũng 
được. 
 
Ngƣời vú vội đặt rổ xuống, khẽ nâng chiếc 
nắp lên. Thoạt không một chút động tĩnh. 
Rồi một chiếc đầu … một chiếc đầu tròn, 
xinh lông trắng muốt từ từ nhô khỏi miệng 
rổ tre, rồi hai con mắt ánh vàng mở lớn e dè 
nhình quanh phòng, rồi một chiếc chân trắng 
muốt từ từ đặt lên miệng rổ. Rồi bỗng nhiên 
cả con mèo xinh trắng muốt thoắt dời khỏi 
đáy lẵng nhảy lẹ lên chiếu, cái lẵng không 
hề động đậy. Nó đứng đấy y hệt một ngƣời 
vẫn chƣa hề đƣợc biết là mình có đƣợc đón 
tiếp nồng hậu hay không. 
 
Bây giờ thì mèo đã nhảy hẳn ra ngoài rồi, 
họa sĩ thấy hai bên sƣờn nó có những đốm 
màu vàng, đuôi nó xinh nhƣ đuôi thỏ mà 
dáng dấp thì rất mực tao nhã. 
 
“Trời ơi, một con mèo tam thể”, chàng reo 
vui “sao vú không ngay với tôi từ đầu? Nhà 
có đƣợc con mè tam thể nhƣ thế này là hên 
lắm đó”. 

 
Họa sĩ vừa dứt lời, con mèo nhƣ hiểu ý, nó 
tiến lên, tới trƣớc chàng, hơi cúi chiếc đầu 
xinh xuống nhƣ để cảm ơn chàng, trong khi 
ngƣời vú già vỗ tay vì vui mừng. Chàng họa 
sĩ quên khuấy rằng mình đói, đã lâu lắm 
chàng có gặp đƣợc cảnh nào đáng yêu vừa ý 
nhƣ vậy đâu. 
 
“Hààà.. phải đặt cho nó một cái tên chứ”, 
chàng vừa nói vừa ngồi xuống manh chiếu 
cũ trong khi con mèo đứng nghiêm trang 
trƣớc chàng. 
 
“Xem nào, nó trắng nhƣ tuyết mới rơi, lại 
lốm đốm điểm vàng, điểm nâu cánh gián; nó 
nhƣ bông hoa trắng tinh hàm tiếu lại có hai 
loại bƣớm vừa đậu xuống; nó nhƣ …” 
 
Tới đây chàng họa sĩ ngừng lại, vì tiếng gù 
gù của con mèo ấm cúng nhƣ tiếng nƣớc sôi 
trên bếp lửa chuẩn bị pha trà. 
 
“Thật tuyệt!” Họa sĩ thốt khẽ. “Thế này còn 
hơn cơm hơn gạo nhiều”. Rồi chàng nói với 
ngƣời vú già, “Nhà ta trƣớc đây quả là 
quạnh quẽ thật, vú nói đúng”. 
 
“Bẩm cậu thứ lỗi cho”, ngƣời vú nói, “cậu 
nghĩ sao cháu xin đề nghị đặt tên nó là con 
Tài Lộc?”. Tài Lộc, dù sao thì cái tên đó 
cũng nhắc nhở dùm họa sĩ bao nỗi đắng cay 
hiện tại của chàng. 
 
“Thôi cũng đƣợc”, chàng nói, rồi đứng dậy 
thắt lại dải lƣng cho chặt hơn quanh chiếc 
bụng lép kẹp, “nhƣng bây giờ vú hãy mang 
nó xuống bếp ngay đi”. Chàng vừa dứt lời, 
con mèo đã đứng dậy theo vú ra khỏi phòng, 
bƣớc nó đi vừa nhẹ nhàng vừa nhẫn nhục 
khiêm tốn làm sao! 
 
BÀI HÁT CỦA NGƯỜI VÚ GIÀ 
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Xá chi nghèo túng già nua, 
Xá chi mái tóc bạc phơ trên đầu. 
Xá chi áo vải rách nhàu, 
Xá chi giải lụa phai màu xác xơ. 
 
Thần Tài Lộc vẫn chưa gõ cửa, 
Khách khứa con vắng vẻ nơi xa. 
Không tiệc sớm, không trà trưa, 
Nhện buồn mặc nhện trăng tơ giăng 
mành. 
 
Riêng ta vẫn vui cùng chủ cũ, 
Đầu ngẩng cao, lòng nhủ lòng hay: 
Tài danh lồng lộng xưa nay, 
Thân hèn rồi cũng thơm lây ngại gì. 

BỨC HỌA 

Sáng hôm sau họa sĩ thấy con mèo nằm cuộn 
tròn nhƣ trái banh trên chiếc đệm nhỏ của 
chàng. 
 
“À, ta biết, chỗ nằm êm nhất đó!” chàng nói. 
Con mèo – con Tài Lộc – lập tức đứng dậy, 
đi ra nơi khác tự lau chùi mặt mũi cẩn thận 
và khéo léo vô cùng. 
 
Khi ngƣời vú già đi chợ về, bắt đầu nhóm 
lửa nấu bữa ăn còm, Tài Lộc cũng không hề 
tiến tới gần, mặc dầu tia nhìn nó đôi lần có 
lãng đãng hƣớng về đấy, và hai hàng ria mép 
mƣớt nhƣ tơ của nó run rẩy vì đói. Cũng là 
vô tình nó có mặt đúng lúc ngƣời vú già 
bƣng chiếc bàn gỗ vuông có chân thấp lên 
nhà đặt trƣớc chủ. Rồi vú bƣng lên bát cháo 
cá – có trời biết vú đã khéo ăn khéo nói thế 
nào để có thể xoay xở mua đƣợc cá nấu cháo 
nhƣ vậy – nhƣng kìa con Tài Lộc lại biết 
hƣớng tia nhìn sang phía khác. 
 
Họa sĩ rất hài lòng, chàng nói với vú: 
 
“Hình nhƣ con mèo cũng hiểu rằng nhìn 

ngƣời khác ăn là một thái độ vô lễ nên tránh. 
Nó đƣợc dạy dỗ đúng cách lắm. Vú mua của 
ai vậy?” 
 
“Bẩm cậu cháu mua của một ngƣời đánh cá 
ở chợ,” ngƣời vú đáp. “Nó là con đầu lứa. 
Bẩm cậu cũng biết đấy, không một ngƣ nhân 
nào rong buồm ra khơi đánh cá mà không 
mang theo một con mèo trên thuyền để nó 
xua đi những tà ma hải quái.” 
 
“Chà, tà ma hải quái với mèo là bà con thân 
thuộc với nhau, vú biết không,” họa sĩ nói, 
“tà ma hải quái không lập úp thuyền là vì 
thƣơng con mèo chứ không phải vì sợ nó.” 
 
Vú không cãi lại, vú biết phận lắm. Tài Lộc 
thì vẫn ngồi ngay gần đấy quay mặt vào 
tƣờng. 
 
Húp thêm một, hai ngụm cháo nữa, họa sĩ 
nói với ngƣời vú già: 
 
“Lát nữa khi vú mang cơm lên cho tôi, vú 
làm ơn mang cho Tài Lộc một bát, tội 
nghiệp chắc nó đói lắm rồi đấy vú ạ.” 
 
Khi vú đã mang bát cơm lên cho mèo, khi đã 
được chủ chính thức gọi, Tài Lộc mới thôi 
quay mặt về phía bên tƣờng mà thủng thỉnh 
tới ngồi bên chủ. Nó không hối hả vục 
miệng xuống ăn. Trái lại nó ăn nhỏ nhẻ, giữ 
cho cằm không bị dính cơm. Và mặc dầu nó 
đói lắm, nó vẫn chỉ ăn có nửa phần, nửa 
phần còn lại để dành cho ngày hôm sau, tựa 
hồ nó cũng biết hết sức tránh để khỏi là một 
gánh nặng cho ngƣời chủ nghèo. 
 
Cứ nhƣ vậy ngày lại ngày trôi qua. Một buổi 
sáng họa sĩ quỳ trầm tĩnh trên chiếc nệm nhỏ 
và vẽ những bức họa xinh thiệt là đẹp: khi 
thì là những chàng dũng sĩ đeo hai gƣơm; 
khi là những kiều nữ đƣơng quấn mớ tóc 
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mây; khi là mấy ông thần gió đƣơng phùng 
mang trợn mép thổi; khi lại là mấy chú thỏ 
xinh chạy dƣới ánh trăng hoặc mấy chú chồn 
mập thù lù tự vỗ lên bụng nhƣ vỗ lên trống. 
Vẫn chẳng có ai tới mua tranh cho chàng. 
 
Trong khi chàng làm việc nhƣ vậy thì vú già 
đi chợ, tiêu pha hết sức tần tiện với số tiền 
nhỏ nhoi còn lại, rồi làm cơm, giặt gịa, lau 
chùi, và khâu mạng để áo quần họ mặc, nhà 
cửa họ ở bớt vẻ tả tơi chừng nào hay chừng 
nấy. Con Tài Lộc tự biết chẳng thể giúp chủ 
được gì về những việc ấy nên ngồi lặng 
thinh sƣởi nắng, cố ăn ít chừng nào hay 
chừng nấy, và rất nhiều khi nó ngồi hằng giờ 
trƣớc tƣợng Phật đặt trên một cái kệ thấp 
gần đấy. 
 
“Bẩm cậu, con miu đang niệm Phật,” vú nói 
bằng một giọng cảm mến. 
 
“Nó đƣơng rình bắt ruồi đấy,” họa sĩ nói. 
“Vú có vẻ đặt quá nhiều tin tƣởng vào con 
mèo tam thể của vú.” 
 
Ý chừng chàng họa sĩ trong thâm tâm cảm 
thấy hơi ngƣợng vì dạo này quả tình chàng 
rất ít niệm Phật. Đời sống có thƣ thái gì đâu. 
 
Nhƣng tới một ngày kia chàng phải buộc 
lòng công nhận con Tài Lộc quả không 
giống những con mèo khác. Hôm đó chàng 
đương ngồi trong căn phòng riêng của 
chàng, ngắm lũ chim sẻ bay ra bay vô từ một 
bụi hoa gần đấy. Bỗng chàng thấy con Tài 
Lộc tự một khoảng tối vụt nhảy tới, chụp 
được một con chim. Trong một giây đồng hồ 
đôi cánh nâu, chiếc đầu có chấm đen, đôi 
chân mảnh mai, đôi mắt ráo rác bị chụp gọn 
giữa hai chân mèo. Họa sĩ có thể vỗ tay ra 
hiệu bắt con mèo tha con chim nhƣng chàng 
chƣa kịp làm một cử động nhỏ nào, chàng đã 
thấy vẻ lƣỡng lự của con mèo. Rồi từ từ, rất 

từ từ, nó nhấc một chân lên, rồi nhấc nốt 
chân kia nữa. Thoát nạn, con chim không hề 
bị thƣơng vỗ cánh, thoạt lao đao một chút, 
rồi vút lên cao. 
 
“Thật là nhân đức!”. Họa sĩ thốt lên nhƣ vậy 
và cảm thấy lệ rƣng rƣng lên mắt. Chàng 
hiểu là con miu đói lắm, chàng còn lạ gì 
cảnh đói nữa. “Ta thật tự lấy làm xấu hổ 
trƣớc đây đã gọi nó là con quỷ”, chàng nghĩ 
vậy. “Nó thật còn nhân đức hơn một vị hòa 
thƣợng nữa.” 
 
Chính ngay vào lúc đó vú già rón rén vào, 
khuôn mặt cố kìm giữ một niềm vui kích 
thích. 
 
“Bẩm cậu!” vú lắp bắp nói. “Bẩm cậu vị hòa 
thƣợng chủ trì ở chùa lớn đợi cậu tại phòng 
bên. Ngƣời nói ngƣời muốn gặp cậu ngay. 
Trời ơi, cậu có thể đoán đƣợc ngƣời đến đây 
tìm gặp để làm gì không?" 
 
"Vị hòa thƣợng tự chùa tới đây tìm tôi?” họa 
sĩ nhắc vậy còn không tin là mình đã nghe 
đúng, bởi hòa thượng là một nhân vật vô 
cùng quan trọng, ngƣời làm gì có thì giờ đi 
thăm những loại nghệ sĩ nghèo chẳng ai 
buồn để ý tới nhƣ chàng. Khi thấy vú gật 
đầu lia lịa, tới đó chàng cũng cảm thấy bị 
kích thích nhƣ vú vậy. Chàng phải cố giữ 
cho bình tĩnh. 
 
“Phải đi mau, vú!” chàng thốt lên. “Phải đi 
mau, mua trà và bánh ngọt,” và chàng trao 
cho vú vật có giá cuối cùng mà chàng còn 
giữ đƣợc, đó là chiếc bình cổ chàng vẫn 
dùng để cắm một cành hoa trang điểm cho 
căn phòng. Dù sau đây căn phòng riêng của 
chàng có bị trần trụi cũng không sao; quý 
khách giáng lâm tất phải đƣợc tiếp đón nồng 
hậu. Chàng tự trách đã để hòa thƣợng phải 
ngồi chờ chàng, dù chỉ một phút. Chàng tự 
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trách đã không biết trƣớc để ra đón ngƣời tự 
ngoài cổng vào. Khi chàng vội vã bƣớc ra, 
chàng cũng không chú ý đến con Tài Lộc có 
giụi đầu vào gót chân chàng tỏ vẻ sung 
sƣớng. 
 
Tại phòng bên vị hòa thƣợng đã ngồi đợi 
kia, vẻ lim dim nhƣ đang tham thiền. Họa sĩ 
cúi đầu kính cẩn chào và đợi ngƣời chú ý 
tới. Thực là cả một thế kỷ chờ đợi với chàng 
lúc đó cho tới khi vị hòa thƣợng từ từ ngẩng 
đầu lên, nhìn chàng với đôi mắt xa xôi của 
ngƣời. Họa sĩ cúi chào một lần nữa và kính 
cẩn thƣa đây là một điều vô cùng vinh hạnh 
cho chàng đƣợc hòa thƣợng chiếu cố tới nhà. 
 
Vị hòa thƣợng vào đề tức khắc: 
 
“Chúng tôi cần một bức họa cho ngôi chùa 
của chúng tôi,” ngƣời nói, “một bức họa vẽ 
đức Phật lúc Người tịch diệt. Chúng tôi đã 
bàn về cách lựa chọn họa sĩ và đã đồng ý 
viết tên từng họa sĩ trên từng mảnh giấy nhỏ 
rồi bầy hết trên bàn thờ chính điện. Sớm 
hôm sau gió đã lùa quét hết những mảnh 
giấy khác trừ mảnh giấy có ghi tên họa sĩ. 
Nhƣ vậy tôn ý đức Nhƣ Lai đã rõ. Chúng tôi 
lại cũng đƣợc biết đôi chút về hoàn cảnh 
hiện thời của họa sĩ nên có mang theo đây ít 
tiền đặt trƣớc để họa sĩ khỏi phải lo lắng về 
vấn đề sinh kế trong khi vào việc. Mặt hồ có 
trong hình ảnh phản chiếu mới diễm lệ. Nếu 
họa sĩ thành công trong việc này, đó là điều 
chúng tôi kỳ vọng, họa sĩ sẽ giầu sang mấy 
hồi, bởi khi đã đƣợc chùa ta thẩm định giá 
trị, thì cả tỉnh sẽ nô nức thẩm định theo.” 
Nói đoạn vị hòa thƣợng rút bên mình ra một 
bọc tiền. 
 
Họa sĩ cũng không nhớ là sau đó chàng đã 
cám ơn vị hòa thƣợng thế nào, đã mời vị hòa 
thƣợng dùng trà, dùng bánh ra sao, đã cúi 
chào tiễn biệt vị hòa thƣợng khả kính bên 

khung cửa hẹp của nhà mình ra sao. Dầu sao 
thì đây cũng là dịp giàu sang, danh vọng đến 
gõ cửa nhà chàng. Đẹp nhƣ một giấc mộng 
đẹp! Nhưng vì sao đức Như Lai lại chọn 
chàng kia chứ? Dạo này trái tim nặng u sầu 
lo lắng, chàng có mấy khi chú ý tới việc cầu 
nguyện, vú già cũng vậy, vú bận tối tăm mặt 
mũi suốt ngày mà. Không lẽ chính con Tài 
Lộc đã nguyện Phật cho chàng? Chàng e 
ngại đây chỉ là giấc Nam Kha bất bình, và 
khi bừng con mắt dậy lại thấy mình tay 
không thôi. Có lẽ chàng sẽ còn chìm trong 
giấc mơ suy tƣ lo lắng đó mãi nếu không có 
thứ tiếng chi là lạ nổi lên thức tỉnh chàng. 
 
Không phải chỉ có một mà là hai thứ tiếng 
lạ, thiệt lạ, họa sĩ chƣa hề bao giờ nghe thấy. 
Rất đỗi ngạc nhiên, họa sĩ lần mò xuống bếp 
xem đó là hai thứ tiếng gì. Tới nơi thì Trời 
Phật ơi, đó là vú già và con Tài Lộc, một thì 
đương khóc vì sung sướng, một thì kêu gù 
gù vì sung sƣớng, và thực khó mà biết rằng 
giữa hai kẻ đó, kẻ nào làm rộn lớn hơn kẻ 
nào. 
 
Họa sĩ bỗng cất tiếng cƣời lớn, không phải 
tiếng cƣời tủi thân giận đời thƣờng có trƣớc 
đây, mà là tiếng cười giống như tiếng cười 
của một chàng trai mới lớn, yêu đời, tin đời. 
Rồi họa sĩ ôm cả hai lên tay. Thế là trong 
gian bếp nghèo của chàng lúc đó có ba loại 
tiếng động hòa hợp với nhau để bày tỏ niềm 
vui. 

(Còn tiếp theo 1 kỳ ) 
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Có 1 lần lâu lắm rồi , tôi có gặp ngƣời bạn 
nói ngày xƣa ở VN trƣớc năm 75 có lần ông 
trúng thầu để lấy tổ yến… 

 
Sau lần đó ông giải nghệ luôn vì thấy ác độc 
quá…Ông nói tội lắm cô ơi…đôi khi phải 
vứt trứng yến hay chim non xuống biển để 
lấy tổ…Chim mẹ bay về quanh quẩn nơi tổ 
yến đã mất kêu thảm thiết lắm…Nghe ông 
nói mà tôi ứa nƣớc mắt thƣơng cho chim 
mẹ… 

 
CHUYỆN CỦA CHIM YẾN 

 
Câu chuyện ray rức lòng ngƣời.Xé gió biển, 
đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất 
hút trên không trung rồi bất thần lao xuống 
hết tốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, Yến 
mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng. Để lại 

trên vách núi vệt máu tƣơi uất nghẹn và 
tiếng kêu khản đặc xé lòng của chim trống…
Cảnh tƣợng đó lặp đi lặp lại trong những 
ngày vào mùa, mùa mà một loài hân hoan 
trên sự chết chóc đau thƣơng của một loài 
khác. Mùa khai thác Tổ Yến. 

Yến, sống trung thành – chết thuỷ chung. 
Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là trọn 
đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh 
viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại 
Yến. Ngƣời vẫn thầm ngƣỡng mộ và tự hỏi: 
Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp biển kia 
mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm 
lẫn, không đời nào lang chạ? Hàng vạn tổ 
Yến ken đặc trên vách đá mà Yến luôn về 
đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ 
chim khác? Rồi ngƣời lợi dụng triệt để đặc 
tính này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và 
vô tâm nhìn xác Yến…Nếu không may gặp 

CUỘC ĐỜI ĐAU THƢƠNG  
CỦA LOÀI CHIM YẾN 

Sen Vàng TV  
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một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh 
nghiệm. Không chừa lại một phần tổ, hoặc 
lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh. Chim 
mẹ trở về trong tình trạng mất tổ, không chịu 
nỗi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn 
và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính 
nơi đã xây mái ấm để quyên sinh. 

Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên 
cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng vào 
đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô 
buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thƣờng là 
vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên 
nhau. Nếu không tự tử, chim Yến trống sẽ 
sống cô độc suốt quảng đời còn lại. 

 
Xƣa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi 
heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ Yến 
để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn 
họ bỏ nghề và ăn năn sám hối. Họ không đời 
nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức 
mạo hiểm, quá sức thất đức. Và đó là lý do 
không có “nghề lấy tổ Yến gia truyền” là 
vậy. 

 
Nay, lòng tham con ngƣời vô cùng vô tận. 

 
Tạo hóa không ban phát cho ai tất cả. Loài 
chim hiền hoà xinh đẹp và thuỷ chung đó lại 
có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến 
dƣờng nhƣ không thể đậu trên mặt đất, Yến 
treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn 
lại gần nhƣ bay suốt, liên tục từ 12-15 giờ 
mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, 
ngủ trong lúc bay, thậm chí là “làm chuyện 
vợ chồng” trên không luôn. 

 
Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh 
tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm tổ nơi 
vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trƣợt. 
Hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác nhƣ rắn hay 
cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng 
không biết đƣợc có loài ăn…tạp , còn tàn 

độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất 
cứ núi cao vực sâu hiểm trở nào ,hầu nhét 
cho đầy lòng tham . Loài đã làm những cuộc 
tàn sát đẫm máu mang tên “Yến Sào”. 

 
Yến chống chọi để tồn tại, tạo hoá không 
đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình 
yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang 
dã, chắc Yến là loài duy nhất đƣợc mệnh 
danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ 
bằng nƣớc dãi. Cả chim mẹ và chim cha 
cùng nhau xây tổ. Nƣớc dãi kết dính cây cỏ 
và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn 
thành chiếc tổ kỳ diệu. Con ngƣời ranh 
mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. 
Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho 
mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tƣớc lông 
đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu 
đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. 
Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu 
được , một số giống người man rợ hoan hỉ 
gọi đó là “Hồng Yến”… 

 
Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá 
thƣơng tâm, vì lòng tham và sự tàn nhẫn của 
con ngƣời chƣa từng giảm bớt…Hãy dừng 
lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ 
các sản phẩm từ chim yến. 

 
Nhân nào quả đấy, nếu mình phá hoại nhà 
cửa của ngƣời ta, chia rẽ gia đình ngƣời ta, 
cƣớp đoạt cái mà chẳng phải thuộc về mình, 
ăn nuốt vật phẩm dựa trên máu, nước mắt và 
sinh mạng của chúng sanh thì tƣơng lai gia 
đình mình, con cháu mình, và cá nhân mình 
chẳng lẽ không bị quả báo tƣơng tự hay sao? 

 
Vì vậy: Trƣớc khi làm điều gì, hãy nghĩ đến 
hậu quả của nó. 
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Nhu yếu vô hình và siêu hình của tâm hồn 

phải cần nương tựa vào một hình tượng nhất 

định để rồi siêu hoá và chuyển hoá tất cả 

những hình tượng. Chính ngay đưong thời 

với Ngài Huệ Năng, theo truyền thuyết, có 

đệ tử tạc tượng Ngài, nhưng chính Ngài Huệ 

Năng ngó tượng và mĩm cưới: “Ngươi chỉ 

có tài nặn hình mà chẳng hiểu được tánh 

Phật”. 

Sự thực lịch sử về việc hình thành Thiền 
tông được khai quật từ động Đôn Hoàng ở 
vùng sa mạc Tân Cương tại Trung Á. 
  
Nguyên bản Pháp Bảo Đàn Kinh mà tôi dịch 
đây là bản mới tìm được từ động Đôn 
Hoàng, vùng sa mạc Tân Cƣơng, miền 
Trung Á. Bản này đã đƣợc viết ra vào 
khoảng năm 830 và trễ nhứt là năm 860 
(theo sự giảo nghiệm lối viết chữ thảo ở thời 

đó, do một chuyên viên danh tiếng, Giáo sư 
Akira Fujieda của Đại học Tokyo). Đây là 
bản Pháp Bảo Đàn xƣa nhứt của thế giới 
hiện nay. 
 
Trƣớc đây, ở Việt Nam tôi đƣợc biết ít nhứt 
có ba bản dịch Việt của ba dịch giả (Hoà 
Thƣợng Thích Minh Trực, ông Đoàn Trung 
Còn và ông Tô Quế), nhƣng cả ba bản dịch 
này đều dựa theo bản chữ Hán Pháp Bảo 
Đàn Kinh được viết vào thế kỷ thứ XIII 
(năm 1291), gọi là bản Tông Bảo; bản này 
không khác lắm với bản Đức Dị đƣợc in vào 
năm 1290 tại Nam Hải (Bản Đức Dị đã đƣợc 
du nhập vào Triều Tiên vào năm 1316 và tất 
cả bản Pháp Bảo Đàn Kinh bằng tiếng Triều 
Tiên đều xuất phát từ bản Đức Dị). Bản 
Pháp Bảo Đàn Kinh đƣợc thông dụng nhứt 
hiện nay ở Trung Hoa, Nhựt Bổn và Việt 
Nam chính là bản Tông Bảo đƣợc viết vào 
năm 1291 và đƣợc in trong Đại Tạng Kinh ở 
đời Minh.  

Lục Tổ Huệ Năng là ngƣời Việt Nam 
Thích Mãn Giác  

Tổ Huệ Năng 
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Ngoài những bản vừa kể, ít nhứt chúng ta 
được biết có gần mười bản Pháp Bảo Đàn 
Kinh khác nhau, ngoài bản xƣa nhứt tìm lại 
được ở Động Đôn Hoàng, viết vào khoảng 
những năm 830-860 (chính là bản tôi dịch), 
những bản khác là bản Huệ Hân (năm 967), 
bản Thiều Hồi (năm 1013), bản Tồn Trung 
(năm 1116), bản Bắc Tống (năm 1153). 
Ngoài ra có hai bản đáng lƣu ý và đƣợc coi 
đầy đủ nhứt là hai bản ở Nhựt Bổn, bản Đại 
Thừa Tự (Daijòji), và bản Hƣng Thánh Tự 
(Kòshòji). Bản Đại Thừa Tự thì dựa vào bản 
Tồn Trung, còn bản Hƣng Thánh Tự thì dựa 
vào bản Bắc Tống và bản Thiều Hồi.  
 
Tất cả những bản Pháp Bảo Đàn Kinh khác 
nhau vừa kể trên đều xuất phát từ bản duy 
nhứt còn tìm lại đƣợc: chính là bản Đôn 
Hoàng (830-860) mà tôi dịch ở đây. Bản 
Đôn Hoàng là bản ngắn gọn nhứt và chỉ gồm 
có mƣời ha ngàn chữ; bản Hƣng Thánh Tự 
gồm có mƣời bốn ngàn chữ; còn những bản 
khác (bản đời Nguyên và đời Minh) gồm 
khoảng hai mƣơi mốt ngàn chữ. Bản chữ 
Hán tôi dịch ở đây đƣợc dựa theo bản chữ 
Hán đã đƣợc san định kỹ lƣỡng do công phu 
uyên bác của Giáo sƣ Philip B. Yampolsky 
của Đại học Columbia (The Platform Sutra 
of the Sixth Patriarch, the Text of the Tun-
Huang Manuscript with Translation, 
Introduction, and Notes by Philip B. 
Yampolsky, Columbia University Press, 
New York, 1967).  
 
Trong phần mở đầu của cuốn sách, giáo sƣ 
uyên bác Yampolsky đã cống hiến cho độc 
giả những dữ kiện lịch sử rõ rệt về sự thành 
hình của Thiền tông, căn cứ theo những tài 
liệu đƣợc khai quật từ động Đôn Hoàng; 
giáo sƣ đã chịu khó tham khảo hàng ngàn 
thiên khảo cứu Trung Hoa và Nhƣt Bổn, cho 
độc giả nhìn thấy lại sự diễn biến của Thiền 

tông tại Trung Hoa từ những thế kỷ thứ VI, 
VII và VIII, và IX, giáo sƣ đã tham khảo tất 
cả những tài liệu dữ kiện liên hệ đến Thiền 
Tông ở những thế kỷ ấy, mà ngay rất nhiều 
học giả Trung Hoa và Nhựt Bổn cũng ít biết 
đến. Bản dịch này được dựa theo bản chữ 
Hán  do Giáo sƣ Yampolsky san nhuận thấu 
đáo, nhưng tôi không hẵn đồng ý với giáo sư 
ở nhiều điểm quan trọng, và khi dịch thì tôi 
dựa hẵn theo nguyên tác chữ Hán và không 
đồng ý với giáo sư trong vài ba chi tiết ở 
nguyên bản. 
 
Giáo sƣ đã tự ý sửa đổi nhiều và thƣờng lấy 
tiêu chuẩn nơi bản Hƣng Thánh Tự. Tôi thì 
chỉ chú trọng giữ lại sắc thái độc đáo của 
nguyên bản động Đôn Hoàng, chỉ trừ ra có 
những điểm chép sai quá lộ liễu thì tự ý sửa 
lại cho đúng văn pháp. Khi dịch, tôi cũng 
dịch trung thành theo những thành ngữ 
thông tục đời Đƣờng, chẳng hạn thành ngữ 
“đệ nhứt vật” (phân đoạn 13 của bản kinh) là 
một thành ngữ thông tục ở đời Đƣờng có 
nghĩa là “không bao giờ trong bất cứ trƣờng 
hợp nào” chứ không có ý nghĩa ngày nay là 
“vật thứ nhứt”, chẳng hạn thành ngữ “Ƣng 
Thị” (phân đoạn 35 bản kinh) cũng là chữ 
thông tục đời Đƣờng có nghĩa là “tất cả”. 
Còn chữ “dƣờng” (phân đoạn 35), tôi không 
đồng ý với Yampolsky mà dịch là Trung 
Quốc (hiểu theo nghĩa đời Đƣờng.) Tôi hiểu 
“đƣờng” ở đây có nghĩa là “hành lang”, “con 
đường đi từ thềm ra cửa”; ý kiến này cũng 
đồng ý với Giáo sư Nhựt nổi tiếng về Thiền 
học, Ui Hakuji, tác giả bộ Zenshu shi 
kenkyu, cuốn II, trang 148 (Tokyo, 1939-
1943).  
 
Tôi tạm đƣa ra vài thí dụ vừa rồi có tánh 
cách kỹ thuật về phƣơng diện khảo cứu ngôn 
ngữ học, nhƣng có một điểm cần phải nhấn 
mạnh nơi đây, trong mọi trƣờng hợp thảo 
luận và quyết định về những điểm dị đồng 
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trong những bản khác nhau trong kinh điển 
Phật giáo, tiêu chuẩn quyết định vẫn là nội 
dung giáo lý căn bản. Nói một cách khác, 
không thể chỉ thuần tuý đứng về mặt khảo 
sát ngôn ngữ học mà có thể quyết định việc 
san nhuận kinh điển mà đồng thời phải lấy 
ánh sángcăn bản của giáo lý đƣợc thuyết 
minh trong chính kinh điển ấy để soi chiếu 
và giải minh những vấn đề dị biệt ở bình 
diện hình thức văn từ có tính cách lịch sử 
cục bộ giới hạn. Có nắm đƣợc căn bản giáo 
lý của ngài Huệ Năng thì tất cả những vấn 
đề nan giải về sử học và ngôn ngữ học sẽ 
được giải quyết một cách nghiêm chỉnh.  
 
Nói một cách khác hơn nữa, phải nhìn con 
ngƣời và hành trạng của ngài Huệ Năng, 
phải nhìn bản Pháp Bảo Đàn Kinh với cái 
nhìn của một thiền sƣ, một ngƣời đã đƣợc 
nuôi dƣỡng trong truyền thống của Thiền 
Tông, thì mới thấy đƣợc những gì mà nhữg 
ngƣời khác, dù là học giả uyên bác nhứt, 
cũng không có đủ điều kiện tâm linh để nhìn 
thấy đƣợc. Đó là lý do tai sao tôi cảm thấy 
cần thiết phải dịch lại nguyên bản xƣa nhứt 
của Pháp Bảo Đàn Kinh và nhứt là giới thiệu 
cho dân tộc Việt Nam một nền đạo lý chính 
thống đã nuôi dƣỡng dân tộc ta suốt từ mƣời 
mấy thế kỷ nay. Không có ngài Huệ Năng 
thì chẳng bao giờ có đời Lý và đời Trần, hai 
triều đại quyết định tất cả tinh tuý hồn tính 
của Việt Nam.  
 
Chẳng những ở Việt Nam mà thôi, nếu 
không có Ngài Huệ Năng thì chẳng bao giờ 
có cái gọi là Đạo Thiền, Thiền tông Trung 
Hoa và Triều Tiên, Zen của Nhựt Bổn và tất 
cả những gì ngƣời ta nói đến Thiền hiện nay 
ở Tây phƣơng; Thiền đã ảnh hƣởng thế nào 
đến học thuật văn hoá Tây phương ở thế kỷ 
XX thì mọi ngƣời đều biết; Thiền đã tác 
động đến cả một nền văn chương Hoa Kỳ ở 
hạ bán thế kỷ XX này (không kể văn hào 

Henry Miller đã đi trƣớc trong việc lãnh hội 
Thiền từ những năm 1932-1934, mà chỉ cần 
kể những tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới của 
thế hệ văn, thi sĩ Hoa Kỳ nhƣ J. D. Salinger, 
William Burroughs, Jack Kerouac Allen 
Ginsberg và nhứt là đại thi sĩ Gary Snyder, 
ngƣời mở đầu khai thị Thiền tông cho cả 
một thế hệ và nhiều thế hệ văn, thi sĩ Hoa 
Kỳ.  
 
Vừa mới đây Gary Snyder có đến thăm phật 
tử và gặp tôi tại chùa Việt Nam, Los 
Angeles, nhân đến nói chuyện với giới trí 
thức Mỹ tại Đại Học UCLA. Thiền tông đã 
ảnh hƣởng toàn bộ đến văn hoá, học thuật 
Tây phƣơng ở thế kỷ XX, và ngƣời đã thực 
sự sáng tạo ra Thiền tông lại chính là Huệ 
Năng chứ không phải Bồ Đề Đạt Ma; ngài 
Bồ Đề Đạt Ma chỉ là ngƣời đƣợc truyền 
thống Thiền chọn lựa đứng tên danh dự mà 
thôi để linh động hoá tinh thần tạ ơn đối với 
Ấn Độ, quê hƣơng tâm linh của Phật giáo 
nhân loại. Một ngƣời độc thân duy nhất đã 
thay đổi toàn triệt truyền thống Phật giáo 
Trung Hoa, Triều Tiên và Nhựt Bổn và ảnh 
hƣởng toàn diện đến văn hoá học thuật Á 
Đông và hiện nay của cả thế giới, người ấy 
là Huệ Năng, và HUỆ NĂNG LÀ NGƢỜI 
VIỆT NAM mà chính toàn dân Việt Nam lại 
không hề biết đến, và ngay cả truyền thống 
Phật giáo Việt Nam lại bỏ quên Ngài và coi 
Ngài nhƣ bao nhiêu vị sƣ tổ Trung Hoa 
khác.  
 
Những nhà học giả Tàu rất hãnh diện về 
Ngài Huệ Năng và cho rằng ít nhứt Ngài 
ngang hàng với Lão Tử, Khổng Tử, Trang 
Tử và Mạnh Tử, chẳng hạn nhƣ Giáo sƣ 
John C. H. Wu, Viện trƣởng Viện Đại Học 
Văn Hoá Trung Hoa ở Đài Loan, hãnh diện 
quả quyết nhƣ vầy: “Huệ Năng nhất định là 
một trong những thiên tài cao lớn nhứt, vĩ 
đại nhứt mà đất Tàu đã sinh sản ra. Huệ 
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Năng đứng chung ngang hàng với Lão Tử, 
Khổng Tử, Mạnh Tử và Trang Tử.” (Hui 
Nang is assuredly one of the superlative 
geniuses that China had ever produced. He 
blongs to the company of Lao Tsu, 
Confucius, Mencius and Chuang Tzu –xin 
đọc John W.C.H. Wu, The Golden Age of 
Zen, trang 56. Nxb United Publishing 
Center, Đài Loan, 1975).  
 
Lần lƣợt sau đây, chúng ta sẽ thấy rằng Huệ 
Năng là ngƣời Việt Nam và điều này đã 
được chứng minh dứt khoát rõ ràng trong tất 
cả những bản khác nhau của Pháp Bảo Đàn 
Kinh, dù cho những đời sau cố tình thêm bớt 
che giấu sự thật thì tất cả những bản kinh 
khác đều còn giữ lại nhữg câu quyết định 
nhứt để nói lên sự thực lịch sử quyết định 
trầm trọng rằng Ngài Lục Tổ Huệ Năng là 
ngƣời Việt Nam. Dù tất cả di bản, bia ký, tài 
liệu, văn thƣ, sách vở của Trung Hoa còn để 
lại đều để tạo ra cảm tƣởng sai lầm rằng Huệ 
Năng là ngƣời Tàu, nhƣng chính đồng thời 
tất cả những tài liệu lịch sử còn giữ lại đó đã 
giúp đỡ đƣa ta đi đến những kết luận nghịch 
hƣớng và không thể chối cãi đƣợc rằng Ngài 
Huệ Năng là một ngƣời Việt Nam. Đây là 
một khám phá lớn nhứt cho cả dân tộc, và 
chúng ta có đặc ân khai thác và bảo tồn nhƣ 
viên ngọc quý nhứt của dân tộc. Tôi xin 
khiêm tốn trao tặng viên ngọc quí này cho 
nền quốc học Việt Nam. 
 Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam 
 
Trƣớc khi đi đến những dữ kiện tài liệu lịch 
sử để chứng minh Huệ Năng là ngƣời Việt 
Nam, tôi xin cụ thể gợi lại đây cho ta thấy 
“bản lai diện mục” của Ngài Huệ Năng qua 
cái nhìn của tôi từ những dữ kiện rõ ràng có 
thể thấy đƣợc dƣới những luồng ánh sáng 
khác, chiếu rọi trên con đƣờng cô độc của 
một đạo sĩ Việt Nam cách đây trên mƣời ba 
thế kỷ. Điều sai lầm lớn nhứt là mỗi khi ta 

nhắc tới ngài Huệ Năng thì lập tức chúng ta 
hình dung rằng Ngài có hình dáng một cụ 
Hoà Thƣợng già nua, mƣờng tƣợng nhƣ 
những hình ảnh ta nhìn thấy trong sách vở 
Tàu, tất cả những hình ảnh của Ngài và ngay 
cả hình ảnh chụp nhục thân của Ngài đều là 
những hình ảnh do những đời sau ngụy tạo.  
 
Chúng ta cần phải thành kính thờ lạy tất cả 
những hình ảnh về Ngài do những thế hệ đã 
qua để lại, vì tất cả những di ảnh ấy đều là 
những biểu tƣợng cần thiết hữu hình về 
Ngài, chúng ta phải cần có những biểu tƣợng 
hữu hình để thờ lạy, vì cơ cấu tâm thức của 
chúng ta cần phải nƣơng tựa thành kính vào 
một hình tƣợng cụ thể để mới có khả năng 
vƣợt qua hình tƣợng, chứ không thì dễ rơi 
vào chủ nghĩa hƣ vô. Nhu yếu vô hình và 
siêu hình của tâm hồn phải cần nƣơng tựa 
vào một hình tƣợng nhất định để rồi siêu hoá 
và chuyển hoá tất cả những hình tƣợng. 
Chính ngay đƣong thời với Ngài Huệ Năng, 
theo truyền thuyết, có đệ tử tạc tƣợng Ngài, 
nhƣng chính Ngài Huệ Năng ngó tƣợng và 
mĩm cƣới: “Ngƣơi chỉ có tài nặn hình mà 
chẳng hiểu đƣợc tánh Phật.”  
 
Dù đây chỉ là đoạn văn do ngƣời sau thêm 
vào bản Tông Bảo của Pháp Bảo Đàn Kinh 
nhƣng vẫn nói lên đƣợc cụ thể cái tinh thần 
Vô Tƣớng của nguyên ngữ khí của Huệ 
Năng. (Bản Tông Bảo có điều vô lý là ghi 
rằng Phƣơng Biên, ngƣời tạc tƣợng,đã gặp 
Bồ Đề Đạt Ma, đến trƣớc Huệ Năng đến 
năm đời tổ). Chúng ta thƣờng hình dung nét 
mặt của Ngài Huệ Năng là nét mặt hiền hậu 
của một cụ già nhƣng chúng ta đã quên rằng 
Huệ Năng đã từng rất trẻ và chính tuổi trẻ 
của Huệ Năng đã quyết định hết tất cả sự 
nghiệp tâm linh vĩ đại của Huệ Năng. Vì tất 
cả những bản khác nhau của Pháp Bảo Đàn 
Kinh đều giống nhau ở chỗ nói lên tuổi trẻ 
của Huệ Năng, khi Ngài đến gặp Ngũ Tổ 
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Hoằng Nhẫn. Ba điều cần nhấn mạnh về tuổi 
trẻ của Ngài Huệ Năng: 
  
- Thứ nhứt: Huệ Năng đã đắc đạo vừ lúc 
mới nghe ngƣời lạ tụng kinh Kim Cang 
trƣớc khi Ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn; 
 
- Thứ hai: Huệ Năng là một thanh niên đầy 
tự tin, hãnh diện về sự chƣứg ngộ tâm linh 
của mình và không hề có một mặc cảm tự ty 
nào cả khi mới vừa gặp Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. 
Theo tiêu chuẩn lễ nghi, lễ phép ở tông môn 
thì cách đối đáp của Huệ Năng  (vừa mới 
gặp Ngũ tổ lần đầu tiên) quả thực là rất “vô 
lễ”. 
 
Ngay ở Việt Nam ngày nay, cũng không 
thấy một thanh niên trẻ măng mới đến chùa 
xin đi tu mà cả gan đối đáp nhƣ vậy với một 
vị Hoà thƣợng nổi tiếng (nhƣ Hoằng Nhẫn), 
huống chi đây là một thanh niên ngoại quốc 
ở vùng “nhƣợc tiểu man rợ” mà dám đối đáp 
với Đại Lão Hoà Thƣợng đại cƣờng quốc 
thống trị Trung Hoa Thịnh Đƣòng nhƣ vậy; 
Hoằng Nhẫn giả vờ hỏi một câu chê trách về 
nguồn gốc Việt Nam của Huệ Năng thì Huệ 
Năng trả đũa ngay lập tức nhƣ một kẻ đã 
chứng ngộ rồi mới dám khẳng định rằng: 
“Con ngƣời tuy có Tàu và Việt, nhƣng Phật 
Tánh chẳng có Tàu và Việt, tuy thân mọi rợ 
này không giống với thân Hoà thƣợng 
nhƣng Phật tánh trong Hoà thƣợng và trong 
tôi chẳng có gì sai biệt.” (Chúng ta phải hiểu 
chữ “Bắc” trong kinh có nghĩa là Trung 
Quốc và “Nam” có nghĩa là Việt Nam; ngày 
xƣa ngƣời Tàu coi nƣớc Việt Nam là thuộc 
địa miền Nam của họ); 
 
- Thứ ba: Huệ Năng không đƣợc Hoằng 
Nhẫn dạy đạo gì cả và chỉ ở chùa với Ngũ tổ 
có tám tháng mà thôi, và đƣợc Ngũ Tổ trao 
truyền y pháp và ngôi Lục tổ, lúc Huệ Năng 

mới có đƣợc khoảng 22 tuổi và chỉ non 
khoảng 23 tuổi. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn chỉ giữ 
vai trò danh dự là ấn chứng cho Huệ Năng, 
vì thế Ngũ tổ mới lén lút kêu gọi Huệ Năng 
đêm khuya vào gặp riêng Ngũ tổ để Ngài 
trao y pháp và giảng cho một thời kinh Kim 
Cang gọi là lấy lệ thôi, rồi sau đó Ngũ tổ âm 
thầm lén lút đƣa tiễn Huệ Năng đến trạm 
Cửu Giang, và đuổi khéo Huệ Năng trở về 
rừng rú Việt Nam, không dám giữ lại đất 
Tàu, vì Ngũ tổ đã làm một việc can đảm phi 
thƣờng đáng ngại nhứt: trao ngôi vị lớn nhứt 
của Thiền tông (lúc đó chƣa có tên là “Thiền 
tông” mà chỉ có tên là Đông Sơn Pháp Môn) 
cho một thanh niên "mọi rợ” mới chƣa đầy 
23 tuổi. 
  
Có một điều không nên quên, đó là lần đầu 
tiên và có thể là lần cuối cùng độc nhất trong 
lịch sử Phật giáo Trung Hoa mà ngôi vị Tổ 
Sƣ của một tông pháp lớn nhứt của Phật giáo 
lại đƣợc trao truyền cho một ngƣời ngoại 
quốc còn rất trẻ tuổi và chƣa thọ giới xuất 
gia gì cả (Huệ Năng chỉ làm lễ thế phát xuất 
gia theo điệu hình thức lúc gần 40 tuổi, vì 
“phƣơng tiện thiện xảo”, vì từ bi để hoằng 
pháp và để gìn giữ ý nghĩa siêu việt của chữ 
“Tăng” trong Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), 
nhƣng chi tiết này cũng do các bản đời sau 
của Pháp Bảo Đàn Kinh thêm vào để cho 
“cụ túc” hình tƣớng cần thiết hoá độ). 
 
Chúng ta phải tán thán công đức siêu phàm 
của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở đây: Hoà thƣợng 
đã nhìn nhận ra tất cả vĩ đại phi thường của 
một anh con nít, chƣa đầy 23 tuổi, lại thuộc 
giống ngƣời “mọi rợ”, chƣa xuất gia; và Hoà 
thƣợng khéo léo kín đáo trao truyền tất cả 
trách nhiệm tâm linh nặng nề nhất của đạo 
pháp, khéo léo khuyên Huệ Năng lui trở về 
Việt Nam và trốn tránh ở Việt Nam, chứ 
đừng ra mắt xuất hiện ở đất Tàu nữa; Huệ 
Năng đã nghe lời dạy của Ngũ tổ và đã mất 
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dạng ở đất Tàu trong vòng mƣời sáu năm; 
Ngài trở về ẩn náu ở vùng rừng núi Việt 
Nam và đến mƣời sáu năm sau mới xuất 
hiện giữa vùng biên cƣơng Tàu Việt để 
thuyết pháp. 
  
Từ ba điều cần nhấn mạnh trên, bây giờ 
chúng ta thử hình dung ngƣời thanh niên 
Huệ Năng. Chúng ta thử hình dung cách đây 
trên 13 thế kỷ, lúc đó tại vùng miền Bắc 
nƣớc Việt Nam, quanh quẩn đâu đó thuộc 
vùng thƣợng du Bắc Việt, có một đứa con 
nít Việt Nam ra đời khoảng năm 638, tại 
vùng đất gọi là Lĩnh Nam, tức là Việt Nam, 
lúc đó nƣớc Việt Nam đã mất chủ quyền độc 
lập, gọi là thời Bắc thuộc lần thứ ba, vào 
thời nhà Đƣờng (cuộc Bắc thuộc dã man này 
kéo dài từ năm 603 cho đến năm 939). Tất 
cả những gì huy hoàng nhất của Việt Nam 
trong giai đoạn ấy đều bị Tàu đồng hoá sát 
nhập vào sở hữu của họ.  
 
Cũng xin trở dấu ngoặc ở đây: Phật giáo 
Việt Nam lúc ấy rất huy hoàng và có nhiều 
vị sƣ Việt Nam đã đƣợc triệu thỉnh về triều 
đình Tàu để dạy đạo Phật cho vua quan Tàu 
học; đó là chƣa nói đến trung tâm Phật giáo 
Đại thừa có từ trước đời Đường ít nhất ba 
bốn thế kỷ là nƣớc Vu Điền (Khotan) ở 
Trung Á đã sản xuất bao nhiêu đạo sĩ truyền 
giáo Đại thừa cho Trung Hoa, hầu hết tất cả 
những vị này đã mang kinh điển Phật giáo 
đến Trung Hoa từ thế kỷ thứ hai và mấy thế 
kỷ sau; hầu hết tất cả những vị truyền giáo 
vùng Trung Á này đều đi bằng đƣờng biển 
đến Trung Hoa và bắt buộc phải ghé Việt 
Nam trƣớc khi đổ bộ sang Tàu (ngay cả Bồ 
Đề Đạt Ma, người vùng Trung Á chứ không 
phải Ấn Độ, vì không có sách Phật giáo Ấn 
Độ nào nói đến Bồ Đề Đạt Ma cả, ngay cả 
tài liệu Tây Tạng về Phật giáo Ấn Độ cũng 
không có nói đến Bồ Đề Đạt Ma), ngay đến 
Bồ Đề Đạt Ma, ngƣời vùng Trung Á, cũng 

phải đi đƣờng biển và mất hết ba năm trời 
mới đến Trung Hoa, nhƣ thế trong thới gian 
ba năm đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng phải lƣu lại 
Việt Nam trƣớc khi sang Trung Hoa.  
 
Việt Nam đã từng chịu ảnh hƣởng mạnh về 
hình thức Phật giáo Tàu nhƣng ngƣợc lại 
Việt Nam đã ảnh hƣởng lại Tàu rất mãnh liệt 
mà ít ai thấy đƣợc. Và trƣờng hợp Huệ Năng 
là một thí dụ điển hình. Phật giáo Việt Nam 
đã ảnh hưởng mãnh liệt đến Phật giáo nước 
ngoài nhƣ một trƣờng hợp điển hình khác ít 
ai biết đến: Năm 735, thiền sƣ Việt Nam tên 
là Phật Triệt đã đến Nhựt Bổn và dạy chữ 
Phạn cho những tăng sĩ Nhựt Bổn, đồng thời 
tổ sƣ trao truyền nhạc Phật giáo cho nền Vũ 
nhạc triều đình Nhựt Bổn mà ngày nay ngƣời 
Nhật rất hãnh diện đã giữ lại nền Vũ nhạc 
tuyệt vời ấy và coi nhƣ “một trong những kỳ 
quan ở thế giới” và chính ngƣời Nhựt cũng 
công nhận rằng đó là nền Vũ nhạc do chính 
một ngƣời Việt Nam đã trao truyền cho họ 
vào thế kỷ thứ VIII, đang khi đó ở Việt Nam 
chúng ta đã quên mất hết tất cả những gì gọi 
là tinh túy dân tộc (1). Đây là một trƣờng hợp 
đáng lưu ý cho những người quan tâm đến 
quốc học mà tôi sẽ đề cập trong dịp khác. 
Bây giờ xin đóng dấu ngoặc lại và trở về 
Ngài Huệ Năng. 
  
Chúng ta thử tƣởng tƣợng hình dung một đức 
con nít Việt Nam khi sinh ra đời thì nƣớc 
Việt Nam đã trở thành lãnh thổ của nƣớc 
Tàu. Chúng ta chỉ biết đứa con nít ấy tên là 
Năng (chữ “Huệ” có thể do Ngũ Tổ đặt thêm 
cho Năng.) Không ai biết rõ tung tích của 
đứa bé ấy, chỉ biết rõ rằng đứa bé ấy là người 
đất Lĩnh Nam (tức là Việt Nam). Ngay đến 
tên tuổi cha mẹ của Huệ Năng trong bản Đôn 
Hoàng và những bản sau của Pháp Bảo Đàn 
Kinh đều do những thế hệ sau thêm vào (bản 
Đôn Hoàng Pháp Bảo Đàn Kinh xuất hiện 
sau năm viên tịch của Huệ Năng ít nhất trên 
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một thế kỷ sau).  
 
Khi đứa trẻ ấy lớn lên khoảng ngoài hai 
mƣơi tuổi, ở vùng gần biên giới Tàu, nghèo 
khổ, phải đi bán củi nuôi sống, ngƣời nhỏ 
bé, ốm yếu, gầy đét nhƣng thông minh siêu 
phàm xuất chúng. Tình cờ chỉ nghe một 
ngƣời tụng kinh Kim Cang mà giác ngộ. 
Huệ Năng biết nói tiếng Tàu nhƣng nói đại 
khái thôi và không rành lắm: dữ kiện lịch sử 
đã chứng minh rằng Huệ Năng nói không 
rành tiếng Tàu (đã đƣợc những hậu bản kinh 
Pháp Bảo Đàn ghi chép) dù Huệ Năng có 
nói tiếng Tàu theo giọng Quảng Đông đi nữa 
thì không có lý do gì mà Huệ Năng phải cần 
tự biện hộ (Ngài đối đáp với Hoằng Nhẫn) 
lúc Ngũ tổ đƣa Ngài đến trạm Cửu Giang để 
trở về Việt Nam, nhứt là trong một lúc 
nghiêm trọng nhƣ sắp vĩnh biệt Ngũ tổ. 
Chẳng hạn đọc lại bản Tông Bảo của Pháp 
Bảo Đàn Kinh: 
  
“Lúc vào canh ba, Huệ Năng lãnh đƣợc Y, 
Bát rồi thì mới hỏi: „Năng này gốc gác là 
ngƣời Việt Nam, vốn chẳng biết đƣờng đi 
vùng núi này, làm thế nào mà ra vàm sông?‟ 
Ngũ tổ đáp, con chẳng cần lo, tự ta sẽ đƣa 
con đi. Tổ đƣa Huệ Năng thẳng tới trạm Cửu 
Giang. Rồi Tổ bảo Huệ Năng lên thuyền, 
Ngài cầm mái chèo lấy, nhƣng Huệ Năng 
nói: „Xin Hoà Thƣợng ngồi và hãy để đệ tử 
chèo lấy mới phải.‟ Tổ nói: „Đáng lẽ ta độ 
cho ngƣơi‟. Huệ Năng trả lời: „Khi mê thì 
thầy độ cho, ngộ rồi thì mình độ lấy mình. 
Chữ „độ‟ tuy có một mà chỗ dùng chẳng 
giống nhau. Huệ Năng này sinh ở chốn biên 
thùy xa xôi, thành ra tiếng nói không đƣợc 
đúng. Nhờ Thầy truyền Pháp rồi và nay đã 
đắc ngộ rồi thì chỉ tự mình mà độ lấy mình 
thôi.”  
 
Chúng ta thấy gì trong lời ghi chép trên? 
Hiển nhiên chữ Hán “độ” có nghĩa là “đƣa” 

mà cũng có nghĩa là “cứu độ”. Khi Huệ 
Năng trả lời: “Lúc mê thì Tổ sƣ độ, ngộ rồi 
thì tự độ lấy mình. Huệ Năng này sanh tại 
xứ dã man và giọng nói không đúng, nhờ Tổ 
sƣ truyền Pháp, nay đã đƣợc tỏ sáng thì chỉ 
nên mình tự độ lấy mình.” Đoạn này mới 
nghe qua tƣởng dễ hiểu. Nếu chúng ta biết 
nhìn thấy qua bên trong sự việc thì chúng ta 
sẽ thấy đƣợc mật ý của đoạn văn. Đây không 
phải là lúc mà Huệ Năng có thể “chơi chữ” 
với Tổ sƣ, vì đây là giây phút vô cùng 
nghiêm trọng và ngôn ngữ ở đây là ngôn 
ngữ bí mật giữa hai thiền sƣ; ngôn ngữ bí 
mật nằm giữa hai biên giới, biên giới sống 
và chết: một Tổ sƣ rút lui về sự chết và một 
Tổ sƣ khác mới khai sinh.  
 
Huệ Năng đã hiểu mật ý của Ngũ tổ và 
muốn nói với Ngũ Tổ rằng: “Thầy muốn đƣa 
con về Việt Nam là để cứu thoát con để khỏi 
bị lâm nạn ở đất Tàu, vì con nói tiếng Tàu 
không rành, là ngƣời mọi rợ, lại lên ngôi vị 
Tổ sƣ, nhƣng Thầy đƣa con đi đây có nghĩa 
rằng Thầy muốn cứu thoát con, dù con nói 
không rành tiếng Tàu, nhƣng con cũng hiểu 
ý của Thầy khi Thầy muốn „đƣa‟ con đi và 
đồng thời muốn „cứu thoát‟ con (“độ”), con 
đã hiểu ý Thầy rồi thì con phải tự cứu thoát 
lấy mình và trở về Việt Nam.” Tất cả mật ý 
trên chỉ muốn nói lên điều duy nhứt: Huệ 
Năng hiểu lý do tại sao Ngũ tổ đƣa trả Huệ 
Năng về Việt Nam, vì rất nguy hiểm cho 
tính mệnh của một ngƣời thanh niên trẻ tuổi, 
ngƣời “man rợ dã man” mà đƣợc trao truyền 
ngôi vị Tổ sƣ thống lãnh tất cả Đông Sơn 
Pháp Môn, trƣờng phái nổi tiếng nhất của 
Tàu hồi đó.  
 
Chỉ có thể hiểu nhƣ vậy mớí không thấy cái 
“lố bịch” của Huệ Năng khi tỏ vẻ “khôn vặt” 
chơi chữ với chữ “độ” trong một giây phút 
linh thiêng nhứt, lúc giã biệt Thầy. Sau đó, 
chàng thanh niên Huệ Năng phải mai danh 
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ẩn tích ở núi rừng Việt Nam trong khoảng 
mƣời sáu năm trời, rồi mới dám xuất đầu lộ 
diện thuyết pháp ở vùng biên giới Tàu-Việt. 
  
Ngài Huệ Năng thuyết pháp trên ba mƣơi 
mấy năm trời chung quanh vùng Quảng 
Đông và vùng biên giới Tàu-Việt và cả 
nƣớc Tàu lúc ấy không ai biết đến tên tuổi 
Ngài cả, lúc ấy Thần Tú đƣợc trọng đãi ở 
triều đình Tàu và đƣợc chính thức coi nhƣ 
Lục Tổ của Đông Sơn Pháp Môn (lúc đó 
chƣa có phân biệt “Bắc Tú, Nam Năng” 
nhƣ ta thấy trong bản Đôn Hoàng và những 
hậu bản Pháp Bảo Đàn Kinh). Danh tiếng 
uy thế của Thần Tú và đệ tử Phổ Tịch lẫy 
lừng vang dội và đƣợc vua Tàu coi nhƣ 
Quốc sƣ, đang khi ấy Ngài Huệ Năng chỉ là 
một ông đạo sĩ “man rợ” tối tăm ở biên 
cƣơng, chỉ có đƣợc một số môn đệ Tàu 
trung thành sùng bái, trong số đó có một 
ngƣời tên là Thần Hội; chính Thần Hội sau 
này là ngƣời đã khôi phục lại ngôi vị Tổ Sƣ 
Thứ Sáu cho Huệ Năng và trao truyền đạo 
lý Đốn Ngộ Bát Nhã của Huệ Năng và đẩy 
lùi tất cả những trƣờng phái Thiền tông 
khác đi vào bóng tối của lịch sử. Tất cả tƣ 
tƣởng đạo lý của Thần Hội đều đƣợc rút ra 
trực tiếp từ Huệ Năng.  
 
Vai trò quyết định của Thần Hội đối với 
lịch sử Phật giáo Thiền tông Trung Hoa và 
Nhựt Bổn chỉ mới đƣợc Hồ Thích khám 
phá ra từ những tài liệu đào ra đƣợc ở động 
Đôn Hoàng, lưu giữ ở Thư viện Quốc gia 
Paris.  
 
Tác phẩm của Thiền sƣ Thần Hội đã thất 
lạc từ lâu ở Tàu và Nhựt Bổn, chỉ nhờ Hồ 
Thích khám phá ra ở thƣ loại Pelliot tại 
Paris mà lịch sử Phật giáo Thiền tông Trung 
Hoa đã đƣợc viết lại hết, chẳng những tài 
liệu của Hồ Thích thôi mà còn bao nhiêu tài 
liệu khác từ Đôn Hoàng đã giúp cho các 

học giả Nhựt và Tây phƣơng thấy rằng sự 
thực lịch sử về sự thành hình của Thiền 
tông không giống nhƣ những tài liệu lịch sử 
Phật giáo Trung Hoa nhƣ chúng ta từng 
quen biết từ lâu.  
 
Những gì chúng ta biết đƣợc về những Tổ 
sƣ Tàu từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Huệ Năng 
đều do những truyền thuyết ngụy tạo ở 
những thế hệ sau. Tất cả những sử gia Tàu 
và ngoại quốc muốn viết gì về Huệ Năng 
đều lấy tài liệu chứng minh từ bộ Toàn 
Đường Văn (Đài Bắc, 1961, 20 cuốn), 
nhƣng theo giáo sƣ Yampolsky thì “bộ sách 
Toàn Đƣờng Văn đƣợc biên soạn vào năm 
1814 và sử dụng tạp nhạp tất cả những tài 
liệu một cách bừa bãi, và nhiều tài liệu đã 
được viết ra sau này và rất gần đây, thành ra 
không thể tin vào giá trị của những tài liệu 
ấy.” (Yampolsky, op.cit., trang 31).  
 
Sau khi đã khảo xét rất kỹ lƣỡng tất cả tài 
liệu liên quan đến Huệ Năng trong bộ Toàn 
Đường Văn, Yampolsky phải đi đến kết 
luận rằng tất cả đều là ngụy tạo (op. cit., 
trang 59). Sau khi đã duyệt qua hàng ngàn 
tài liệu Tàu và Nhựt, cùng những tài liệu 
khai quật ở Đôn Hoàng, Yampolsky đi đến 
kết luận rằng: “Chúng ta không có đƣợc 
những dữ kiện nào về Huệ Năng cả 
…” (“For Hui Nang we have no facts…” 
op. cit., trang 60). “Chúng ta chỉ có thể kết 
luận rằng thực ra gần nhƣ không có gì để 
chúng ta có thể nói thực sự về Ngài Huệ 
Năng” (“We may only conclude that there 
is, infact, almost nothing that we can really 
say about him”, op. cit., trang 69). Theo 
Yampolsky, chúng ta chỉ biết chắc có một 
điều là có một người tên là Huệ Năng, một 
thiền sƣ có đôi chút tiếng tăm đƣơng thời 
và sống đâu đó ở vùng miền Nam nƣớc 
Tàu.”  

 

(Còn tiếp) 
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VŠ bài Çæng báo PhÆt H†c 

Ban Biên TÆp hoan nghênh quš Ç¶c giä 

vi‰t bài cho NguyŒt San PhÆt H†c, xin 

ÇÜ®c lÜu š nh»ng Çi‹m sau Çây : 

 

 Bài vi‰t vŠ giáo lš hay thÖ, væn, nhåc 

mang chÙa n¶i dung Chân, ThiŒn, MÏ 

theo tinh thÀn PhÆt Giáo, có ích cho s¿ 

tu h†c. 

 Bài gºi Çæng báo PhÆt H†c, tác giä có 

th‹ vi‰t tay hay Çánh máy. 

 Bài ÇÜ®c Çæng báo hay không, xin 

miÍn trä låi bän thäo. 

 Tác giä dùng bút hiŒu, xin ghi rõ h†, 

tên, ÇÎa chÌ Ç‹ dÍ liên låc n‰u cÀn. 

 Tôn tr†ng tác giä, Ban Biên TÆp 

không sºa ch»a hành væn  trØ khi tác 

giä cho phép. Ban Biên TÆp có th‹ sºa 

l‡i chánh tä ho¥c Çánh máy bÎ sai.   
 

Ban Biên TÆp  

NguyŒt San PhÆt H†c 
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