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PHAÄT GIAÙO TRONG TRUYEÄN VOÕ HIEÄP KIM 
DUNG 

Phaät giaùo ñaõ ñöôïc Kim Dung öu aùi vaø kính troïng nhaát. Phaät giaùo 
coù nhieàu toâng phaùi nhöng oâng yeâu thích nhaát laø tö töôûng Phaät 
giaùo Nguyeân thuûy vaø Thieàn toâng. Phaät giaùo ñöôïc theå hieän cuï theå 
nhaát laø ngoâi chuøa Thieáu Laâm taïi tænh Hoà Nam. Döôùi ngoøi buùt 
cuûa oâng, nhöõng nhaø sö Thieáu Laâm laø nhöõng nhaø sö chaân chính, 
haønh ñoäng nghóa hieäp, cöùu nhaân ñoä theá, laø nhöõng ngöôøi ñöùc cao 
troïng voïng, tinh thoâng Phaät phaùp, voõ coâng cao cöôøng vaø luoân theå 
hieän hai chöõ töø bi, bao giôø cuõng môû ñöôøng cho nhöõng keû aùc trôû 
veà thieän. Trong YÛ Thieân Ñoà Long, Khoâng Kieán ñaïi sö hy sinh 
thaân mình duøng Phaät phaùp ñeå giaùc ngoä Taï Toán. "Khoå haûi voâ 
bieân, hoài ñaàu thò ngaïn" (Bieån khoå moâng meânh, chæ coù ngöôøi bieát 
hoái caûi, quay veà vôùi leõ phaûi thì môùi tôùi ñöôïc beán bôø) hoaëc nhöõng 
chieác taêng baøo cöùu khoå phoø nguy, tröôùc caùi cheát chaúng sôøn loøng 
coøn ung dung tham thieàn, xem caùi cheát töïa loâng hoàng nhö Trí 
Quang ñaïi sö trong Thieân Long Baùt Boä. 

Ngoaøi ra nhöõng boä kinh cuûa Phaät giaùo trôû thaønh nhöõng moân voõ 
coâng ñaëc bieät nhö kinh Baùt Nhaõ thì coù Baùt Nhaõ Chöôûng phaùp, 
kinh Kim Cöông thì coù Kim Cöông chæ, Nieâm Hoa Kinh thì coù 
Nieâm Hoa chæ... Theo toân chæ chuøa Thieáu Laâm raát nghieâm khaéc 
nhöng vaãn coù nhaø sö phaïm giôùi luaät nhö Huyeàn Töø ñaïi sö vaø Hö 
Truùc ñaïi sö trong Thieân Long Baùt Boä, neáu coù hai ñaïi sö naøy sai 
phaïm giôùi luaät thì coù hai tröôøng hôïp giaùc ngoä laø Huyeàn Thoâng 
ñaïi sö khi ñaïi chieán vôùi Tuaân Taån hoïc troø cuûa Thoâng Bieän ñoïc 
baøi keä cuûa Cöu Ma La Thaäp, moät cao taêng ñôøi Ñoâng Taán. “Coù 
pheá boû thaát tình môùi mong troøn quaû phuùc v..v...” Huyeàn Thoâng 
ñaïi sö nghe xong trong loøng kinh haõi, thaáu trieät leõ huyeàn vi cuûa 
taïo hoùa maø noùi: "Phaät phaùp voâ bieân cho troøn chaùnh quaû", sau ñoù 
quaêng caëp ñao xuoáng ñaát, maët thoaùng moät nuï cöôøi, nhaém maét laïi 
vaø vieân tòch. Coøn Tieâu Phong sau bieát mình laø ngöôøi Kieát Ñan 
muoán truy tìm keû gaây caûnh naùt nhaø tan ñeå traû thuø, nhöng Trí 
Quang ñaïi sö khoâng muoán oaùn thuø choàng chaát neân khuyeân Tieâu 
Phong qua baøi thô: “AÂn oaùn cuøng vinh nhuïc, khoâng hôn ñoáng 
buïi traàn...” Ñoïc xong nhaø sö móm cöôøi roài nhaém maét vieân tòch. 
Coù raát nhieàu hình aûnh Phaät giaùo trong truyeän voõ hieäp Kim Dung 
nhö Thieân Long Baùt Boä laáy trí tueä Phaät giaùo chieáu saùng vaøo theá 
giôùi voâ bieân, laáy ñaïi töø ñaïi bi ñeå hoøa giaûi oan nghieät voâ cuøng cuûa 
nhaân theá vaø coøn Hieäp Khaùch Haønh, Tieáu Ngaïo Giang Hoà, Phi 
Hoå Ngoaïi Truyeän, Loäc Ñænh Kyù, noùi theo danh töø ñoïc truyeän voõ 
hieäp: xin ñoïc hoài sau seõ tieáp... 

THIEÀN TAÄP SEÕ TRò GIAÛM BEÄNH UNG THÖ? 

Sau khi phuï baûn cuoái tuaàn cuûa nhaät baùo The Age 29/02/2004 
neâu leân töïa ñeà lôùn "Thieàn taäp chöõa trò beänh ung thö" ñaõ ñöôïc 
nhieàu ngöôøi löu yù, trong ñoù Baùc Só Ian Gawler cho bieát oâng laø 
ngöôøi thoaùt cheát veà beänh ung thö do bieát öùng duïng söï lôïi ích cuûa 
vieäc taäp thieàn chöõa beänh vaø duøng caùc loaïi thuoác caàn thieát ñeå 
chöõa trò ñoù laø nhöõng caùch trò lieäu höõu hieäu, cuõng nhö caùc beänh 
hieåm ngheøo khaùc. Thaät raát khoù khaên vì chuùng ta khoâng theå naøo 
tìm ra nhöõng daáu hieäu cuï theå naøo cuûa caùc trieäu chöùng beänh 
traïng, cuõng nhö coù ñöôïc nhöõng ñôn thuoác trò lieäu thích hôïp khi 
chöõa trò. Nhöng sau nhieàu naêm coá gaéng, hieän nay oâng ñaõ quan 
saùt vaø baûo ñaûm trong kieåm soaùt coù ñöôïc thì nhöõng keát quaû khaû 
quan veà phöông phaùp ñieàu trò raát laïc quan. Theo ñoù, ñeå coù höõu 
hieäu caên baûn naøy laø: taäp thieàn, kieåm soaùt vieäc aên uoáng, vaø coäng 
theâm söï hoå trôï beänh nhaân ung thö veà tinh thaàn cuõng nhö theå chaát 
qua moái quan heä ñôøi soáng taâm lyù xaõ hoäi. Dr. Ian Gawler, The 
Gawler Foundation (The Age 29 - 03 -04) 

NHAÏC TRUYEÀN THOÁNG CUÛA PHAÄT GIAÙO TAÂY 
TAÏNG NHAÄN ÑÖÔÏC GIAÛI AÂM NHAÏC GRAMMY 

Ngaøy 8/2/2004 taïi Los Angeles ñaõ trao giaûi aâm nhaïc Grammy 
cho Album Sacred Tibetan Chant cho tu vieän Sherad Ling 
thuoäc nuùi röøng Himachal Pradesh mieàân Taây Baéc AÁn Ñoä. Ñóa 
nhaïc phaùt haønh thaùng 1/2003 ghi laïi caùc nghi thöùc khoùa leã 
thöôøng nhaät cuûa Taây Taïng goàm caàu nguyeän vaø thieàn ñònh theo 
phaùp moân Ñaïi Thuû AÁn (Mahamudra Lineage Prayer 
Meditation to Receiving Blessings). Hoài höôùng coâng ñöùc vaø caàu 
nguyeän hoøa bình theá giôùi (Dedicating The Merit to World 
Peace and Harmoney). Luùc ñaàu Tu vieän tröôûng chæ yeâu caàu caùc 
tu só luyeän gioïng ñeå thaâu ñóa nhaèm phuïc vuï vieäc caàu nguyeän 
trong tu vieän vaø haùt leân ñeå ñem laïi söï yeân bình cho nhaân loaïi 
chöù khoâng phaûi ñeå trình dieãn vaø CD ñöôïc thaâu trong moät tieáng 
röôûi ñeå hoaøn thaønh caùc lieân khuùc treân. Trong ñeâm phaùt giaûi aâm 
nhaïc lôùn nhaát vaø noåi tieáng theá giôùi thaät töng böøng dieãn ra treân ñaát 
Myõ ñöôïc xöôùng leân laõnh giaûi vôùi ñóa nhaïc Phaät Giaùo Truyeàn 
Thoáng Taây Taïng thì taïi tu vieän Sherad Ling cuõng laø moät ngaøy 
nhö moïi ngaøy bình thöôøng khaùc. Vôùi giaûi Grammy danh döï 
daønh cho Phaät Giaùo Taây Taïng nhö laø söï coâng nhaän cuûa quoác teá 
ñoái vôùi neàn nhaïc ñaïo phong phuù cuûa Taây Taïng (Ñöôïc bieát trong 
giaûi naøy, veà phaàn UÙc ca só Kylie Mongue ñang soáng ôû Anh nhaän 
ñöôïc giaûi Grammy 2004 daønh cho ca só noåi tieáng nhaát trong 
naêm) 

S ƯU TẦM

Baïn coù Bieát 
Taâm Hieån 
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CHÖÕ VAÏN              TRONG PHAÄT GIAÙO         

Chöõ vaïn laø hình töôïng bieåu thò söï toát laønh ôû AÁn Ñoä goàm Phaät 
Giaùo, Baø La Moân giaùo, Kina giaùo ñeàu söû duïng. Töø naøy aâm tieáng 
Phaïn töùc laø töôùng Haûi Vaïn Caùt, töôùng coøn coù nghóa laø coâng ñöùc 
vieân maõn. Nay chöõ Vaïn ñöôïc xem laø töôùng (hình töôùng) chöù 
khoâng khoâng phaûi laø Töï (chöõ) vaäy neân dòch laø caùt töôøng haûi vaân 
töôùng töùc laø vaïn töôùng. Theo thuyeát cuûa Kinh Ñaïi Thöøa thì bieåu 
thò töôùng caùt töôøng treân ngöïc cuûa Ñöùc Phaät laø Thaäp Ñòa Boà Taùt. 
Ñaây laø moät trong 32 töôùng toát. Theo thuyeát cuûa Tieåu Thöøa thì 
töôùng naøy khoâng chæ giôùi haïn ôû ngöïc. Coù moät söï khaùc bieät veà 
chöõ vaïn cuûa Hitler khi laøm daáu hieäu treân laù côø cuûa Ñöùc Quoác xaõ 
neân khi theá chieán thöù II naêm 1939 xaûy ra thì taïi Vieät Nam thaùng 
7 naêm 1941, thöïc daân Phaùp caám xöû duïng chöõ Vaïn cho ñoù laø daáu 
hieäu cuûa Ñöùc Quoác xaõ. Coù theå ngöôøi Phaùp chöa bieát chöõ Vaïn 
cuûa Phaät Giaùo. 

CHÖÕ SONG HÆ TREO VAØO DÒP ÑAÙM CÖÔÙI 

Trong caùc buoåi tieäc cöôùi, ngöôøi Trung Hoa vaø Vieät Nam thöôøng 
treo hai chöõ song hæ. Chöõ naøy baét nguoàn töø thôøi Toáng do Vöông 
An Thaïch treân ñöôøng veà kinh öùng thí, chaøng Vöông ñaõ nhaän 
ñöôïc baûng vaøng do taøi öùng ñoái caâu: Sau khi thaáy teân treân baûng 
vaøng, Vöông An Thaïch thu xeáp trôû veà queâ, khi ñeán nhaø phuù oâng 
noï coù caâu ñoái vaãn coøn treo moät caâu ñoái chöa coù ai ñoái ñöôïc, 
Vöông An Thaïch ñaõ ñoái laïi raát chænh neân phuù oâng öng thuaän cho 
chaøng Vöông saùnh duyeân cuøng quí nöõ xinh ñeïp cuûa mình. Trong 
tieäc röôïu möøng haïnh phuùc cuûa hai vôï choàng, ngöôøi khaùch thaân 
tình cuûa Vöông An Thaïch ñaõ noùi: Ngöôøi xöa daïy: "Ñeâm ñoäng 
phoøng hoa chuùc" (Ñoäng phoøng hoa chuùc daï) vaø "Luùc thaáy teân 
treân baûng vaøng" (xin baûng ñeà danh thôøi) laø hai thôøi ñieåm vui 
möøng lôùn nhaát cuûa ñôøi ngöôøi. Ñoàng yù nhö vaäy, Vöông An 
Thaïch muùa buùt vieát leân giaáy ñieàu moät chöõ "Song Hæ". Chöõ song 
hæ baét ñaàu löu truyeàn töø ñoù, trôû thaønh daáu hieäu töôïng tröng söï vui 
möøng. Nhöng chöõ song hæ phaàn nhieàu chæ thaáy ñöôïc toâ ñieåm treo 
leân vaøo dòp ñaùm cöôùi nhieàu hôn.  

Taâm Hieån 

(tieáp trang 80, Nhôù mình laø ai) 
người khác, khiến cho tâm hồn ít khi nào được thảnh thơi, nét 
mặt sa sầm, nụ cười tắt lịm trên môi! Tư tưởng “hận đời” ngấm 
ngầm xâm chiếm tâm hồn vì lúc nào cũng có cái cảm giác bị mất 
mát, thua sút người khác. Đặc biệt những người có quá khứ huy 
hoàng bị đời đánh mất thì cái tư tưởng hận đời và ganh ghét 
người khác lại càng dễ bộc phát hơn!  

Đó là những người đã quên mình, không biết mình là ai vì không 
sống với cái tâm chân thật của mình để nhận ra được cái gì thực 
sự là của mình, còn cái gì chỉ là thứ vay mượn của người khác. 
Là người con Phật, chúng ta hãy tự xét là có bao giờ đã “quên 
mình” hay không? Lúc nào mình sống với Tâm Chân và lúc nào 
mình bị cái Tâm Vọng lấn áp? Hoà thượng Thích Thanh Từ giải 
thích rằng “Tâm Chân là cái tâm chân thực, không động và 
thường hằng”. Còn Tâm Vọng là “cái tâm mang tính chất phức 
tạp, dao động và không thực”. Theo nghĩa nầy, có lẽ “Tâm Chân” 

chính là ta, và “Tâm Vọng” không phải là ta! Vậy chỉ khi nào ta trở 
về với cái Tâm Chân thì mới có thể nhận ra mình là ai, để từ đó 
tránh được trạng thái dao động, cố chấp – là cái trạng thái của 
sân si. Chỉ khi nào ta trở về với ta, tức là sống bằng cái Tâm 
Chân, thì ta mới biết rằng tất những hiện hữu trên đời nầy đều là 
những thứ vay mượn, không thường hằng, cho nên có bị mất đi 
cũng là điều tất nhiên thôi! Nếu biết rằng những gì gọi là “của ta” 
không thực sự là của ta mà chỉ là những thứ vay mượn của 
người khác thì ta sẽ không hề hối tiếc hay tức giận khi bị người 
khác bác bỏ, coi thường hay tước đoạt! 

Dù mục đích bài nầy hoàn toàn có tính cách xây dựng; tuy nhiên, 
“ý kiến xây dựng” và “tư tưởng dạy đời” nằm cách nhau chỉ trong 
đường tơ kẽ tóc! Mỗi người có thể nhận thức khác nhau khi đọc 
bài nầy tùy theo nhiều yếu tố và hoàn cảnh cá nhân, nhưng 
người viết hoàn toàn không mang cái tư tưởng “dạy đời” theo cái 
nghĩa cống cao ngã mạn, mà chỉ muốn chia xẻ một ít kiến thức 
khiêm tốn được vay mượn từ nhiều nguồn xuất phát khác nhau, 
trong cái bối cảnh xã hội bất ổn và thói quen “quên mình” của con 
người ngày nay. Nếu mọi người nhớ mình là ai trong từng giây, 
từng phút và trong từng hành động, việc làm của mình thì chắc 
sẽ tìm được một sự bình yên trong cuộc sống. Tiếc thay, con 
người rất dễ quên. Hôm qua khi ở nhà họ là một người chồng, 
người cha, khi ra ngoài họ có thể là một người bạn, một người 
hàng xóm v.v. Người lãnh đạo thì có ngôn từ của người lãnh 
đạo; một thành viên thì có ngôn từ khiêm tốn của một thành viên. 
Mỗi người đóng nhiều vai trò theo dòng thời gian, theo hoàn 
cảnh, sinh hoạt. Nếu mỗi người nhớ mình đang đóng vai trò gì - 
tức là nhớ mình là ai - trong từng giây phút hiện tại, thì chắc lời 
nói, cử chỉ hay hành động của họ có thể tạo được sự hài hòa 
trong cộng đồng xã hội. Nhớ mình là ai còn giúp cho cái tâm của 
mình được bình thản, tránh được sân si trong mọi tình huống 
sinh hoạt bòn mót công đức hàng ngày. Hòa Thượng Thích 
Phước Huệ có lần giảng dạy về hai chữ “thiền môn” một cách rất 
đơn giản nhưng đầy ý nghĩa “giáo pháp” thâm sâu. Ngài dạy 
rằng: “Thiền môn” hay cổng chùa là nơi mà mọi người tới đây 
phải “thế giới” thanh tịnh, trang nghiêm hầu tạo phước duyên 
cứu độ cho mình qua từng việc làm công quả. 

Những ý kiến trên đây rút từ những kinh nghiệm tổng hợp; nó 
không phải là của người viết mà chỉ là một sự góp nhặt hay học 
lóm qua nhiều nguồn xuất phát khác nhau để chia xẻ với nhau 
trên diễn đàn nầy với ước mong đem lại một sự tỉnh thức hầu 
giúp nhau “khó chịu” về các nhận định nêu trên, thì xin cố gắng 
xua đi tự ái cá nhân mà trở về cái “tâm thật” của mình để thấy 
rằng nhiều thứ trên cõi đời nầy là không có thật, là không vĩnh 
cửu, không thường hằng và không mãi mãi là của ta! Bám víu 
cái ý kiến không có thật của mình và không chấp nhận ý kiến của 
người khác (cũng là không thật) là một thái độ tự cô lập, chấp 
hữu, hối tiếc quá khứ và ganh tỵ với người khác trong tư tưởng 
“hận đời”, thật là buồn bã vô cùng!                                                    

Thiện Nhân 


