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BÓ Tát Ýi th°Ýng và dòng ch£y t° t°ßng
Ph-t hÍc

*NguyÅn
H£i Hoành

MÙt
vài quan iÃm cça ông th-t sñ c¥p ti¿n, nh° chç
tr°¡ng tr£ l¡i chùa cho dân làm tr°Ýng hÍc, th° viÇn,
nhà d°áng lão; tng s) ph£i lao Ùng tñ nuôi mình&Â

VË
BÓ Tát ¥y là c° s)Â NguyÅn
Hïu KhaÂ (1902-1954),
quê xóm Cam °Ýng, làng Trung Tñ, ph°Ýng ông Tác, nay
là Ëa bàn tÕ dân phÑ 81, ph°Ýng Kim Liên, qu-n Ñng
a, Hà NÙi.Â GiÛi Ph-t Tí bi¿t ông d°Ûi bút
danhÂ ThiÁu
ChíuÂ
"cái chÕi lau" dùng Ã quét s¡ch båi b·m
trong lòng mình và mÍi thé rác r°ßi trên Ýi.

Â

Theo
nhà Ph-t hÍc Edward Conze, BÓ Tát là vË Ph-t có ba ·c
iÃm: 1) Khao khát ¡t °ãc sñ giác ngÙ hoàn toàn
nh° Ph-t TÕ; 2) Giàu lòng të bi và trí tuÇ; 3) Có mÑi
quan hÇ g¯n bó vÛi nhïng ng°Ýi th°Ýng và các suy
ngh), c£m xúc nh° hÍ [1].

Và
ß n°Ûc ta nía §u th¿ k÷ XX, vËÂ "¡i
BÓ Tát b±ng x°¡ng b±ng thËt hiÇn thñc giïa cõi
Ýi"Â NguyÅn
Hïu Kha, nh° lÝi hÍc gi£ Lê M¡nh Thát [2], hÙi tå ç
ba ·c iÃm trên.Â

Trong
s¡ch và hiÃu bi¿t

C°
s) Kha thuÙc Ýi thé XIV dòng hÍ NguyÅn ông Tác, mÙt
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dòng hÍ có m·t t¡i thành Thng Long të cuÑi th¿ k÷
XV. TÕ ba Ýi ông là Ti¿n s) NguyÅn Vn Lý (1795-1868),
nhà vn hóa nÕi ti¿ng, làÂ b¡n cça Cao Bá Quát,
NguyÅn Vn Siêu, Vi Tông Phan.Â

Cha
ông là Cí nhân NguyÅn Hïu C§u (1879-1946), Óng sáng
l-p viên phong trào ông Kinh Ngh)a Thåc (KNT), tëng bË
ày ra Côn £o nhiÁu nm vì tÙi chÑng Pháp, mÙtÂ
"¡i s) phu" (Une Grande Figure de Lettré), nh° cách
gÍi cça hÍc gi£ NguyÅn Vn TÑ [3]. Anh ruÙt ông là
giáo s° - nhà s° ph¡m m«u mñc NguyÅn Hïu T£o
(1900-1966).

Nh°ng
NguyÅn Hïu Kha không k¿ tåc truyÁn thÑng vn nhân cça
chaÂ mà chÍn con °Ýng làm mÙt c° s) khÕ h¡nh
suÑt Ýi chÉ lo céu giúp ng°Ýi cùng khÕ.
C-u
bé Hïu Kha b©m sinh a s§u a c£m l¡i lÛn lên d°Ûi
£nh h°ßng sâu s¯c cça bà nÙi giàu lòng nhân ái và
ng°Ýi cha say s°a ho¡t Ùng yêu n°Ûc chÑng
Pháp.Â
Nhïng
êm cùng anh ruÙt un n°Ûc pha trà i¿u óm cho các
cuÙc hÍp kín cça nhóm s) phu KNT t¡i nhà mình, rÓi
l¡i °ãc Íc nhiÁu "Tân th°" và tài liÇu
cách m¡ng chaÂ mang vÁ ã sÛm hun úc trong c-u bé
ý chí yêu n°Ûc, th°¡ng nòi.

Ông
kÃ vÁ tuÕi th¡ cça mình:Â "Nhà
nghèo quá, chË em tôi 7-8 tuÕi ã ph£i chn bò c¯t cÏ,
gánh n°Ûc, thÕi c¡m n¥u cám, 10 tuÕi tát n°Ûc, 12
tuÕi cày bëa. Nm tôi 13 tuÕi, bÑ bË gi·c Pháp b¯t,
°ãc hai tháng thì m¹ sinh con thé 8. » °ãc ba
ngày m¹ ã ph£i i làm Óng.Â

Tôi suÑt ngày éng rình ß cÕng nhà pha
(HÏa Lò) Hà NÙi, hÅ th¥y bÑ bË gi£i sang Tòa án thì
ch¡y theo, bË li m-t thám ánh r¥t au.

Íc truyÇn ông Gia Phú Nh) (Garibaldi)
th¥y ông nói vÛi b¡n làm mÑi vã cho mình r±ng "Ý
¡i Lãi là vã, Ý ¡i Lãi là con", të ó tôi
n£y ra ý muÑn hÍc ông ß iÃm ó... Sau ¥y tôi
không hÁ ngh) tÛi cái Ýi riêng cça tôi nïa. Ng°Ýi
ta cho là tôi tin ¡o Ph-t mà không l-p gia ình, hÍ
ch°a bi¿t n×i u©n khúc cça tôi të thça còn th¡
d¡i"Â [5]
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16 tuÕi, Hïu Kha mÙt mình xuÑng Ó S¡n bán
thuÑc Nam và bánh k¹o ki¿m sÑng. Vì tin ng°Ýi nên m¥t
h¿t vÑn, ông ph£i làm phu kéo thuyÁn, ©y xe, th-m
chí i n xin. Hai nm trÝi cñc nhåc ¥y khi¿n ông ngày
càng tin yêu tri¿t lý céu khÕ céu ng°Ýi cça ¡o
Ph-t.

CuÑi nm 1920, cå Cí C§u °ãc ra tù,
Hïu Kha vÁ giúp cha mß hiÇu thuÑc Lãi Nhân °Ýng ß
Ngã T° Sß. HiÇu ông khách nh°ng chç y¿u giúp á
ng°Ýi nghèo, "vì th¿ 3 nm trÝi
hai bÑ con chÉ ç n ch³ng thëa Óng nào
[6]Â

Bù
l¡i, ông hÍc °ãc nghÁ thuÑc Nam và trß thành vË
l°¡ng y suÑt Ýi chïa bÇnh không công. Ông l¥y hiÇu
TËnh LiÅu (TËnh: trong s¡ch, LiÅu: hiÃu bi¿t), b¯t
§u tñ hÍc ¡o Ph-t và ngo¡i ngï.

SuÑt Ýi hÍc, lao Ùng chân tay và trí
óc, miÇng nói tay làm

19 tuÕi, TËnh LiÅu i nhiÁu chùa tham
thiÁn v¥n ¡o, g·p các vË chân tu nÕi ti¿ng nh° Hòa
th°ãng (HT) Thích Thanh Hanh ß L¡ng Giang, Hòa th°ãng
Thích Thanh ThuyÁn ß Nam Ënh, c° s) Lê ình Thám ß
Hu¿& Qua chuy¿n kh£o sát này, ông nh-n ra xu h°Ûng
suy tàn cça Ph-t Giáo:Â

"Khi i sâu vào nhà
chùa, tôi th¥y sñ tÕ chéc ß chùa không úng mÙt
chút nào vÛi lÝi Ph-t d¡y; trái l¡i hoàn toàn d-p
theo khuôn khÕ phong ki¿n chia giai c¥p r¥t kh¯c nghiÇt,
h°ßng thå xa xÉ, bÏ m¥t h³n cái tinh th§n trÍng lao
Ùng, không theo quy ch¿ "mÙt ngày không làm mÙt
ngày nhËn n cça TÕ Bách Tr°ãng.Â

L¡i còn dùng thu-t mê tín v½ ra àn
tràng cúng bái, åc khoét nhân dân Ã sÑng mÙt Ýi
nhàn r×i. Vì th¿ tôi nh¥t Ënh không theo ch¿ Ù
ó; cho tÛi ngày nay tôi cing chÉ là mÙt tín Ó tín
ng°áng tri¿t lý mà thôi. H¡n nïa, n¿u có dËp, tôi s½
ánh Õ cái ch¿ Ù måc nát ¥y. Sau ó tôi theo
uÕi viÇc ch¥n h°ng Ph-t Giáo" Â [7]Â

Qua ây, ta hiÃu vì sao NguyÅn Hïu Kha
không vào chùa làm s°, mà chÉ làm c° s) tu t¡i gia, vëa
lao Ùng ki¿m sÑng vëa ho±ng d°¡ng Ph-t pháp.
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Do không m¥t thì giÝ vào các nghi théc tôn
giáo ß chùa nên c° s) có iÁu kiÇn hÍc ki¿n théc
nhiÁu m·t, nghiên céu tri¿t lý ¡o Ph-t mÙt cách
khách quan, të nhiÁu góc Ù.Â

Nm 26 tuÕi NguyÅn Hïu Kha l¥y bút danh
L¡c KhÕ (vui trong c£nh khÕ), b¯t §u dËch kinh Ph-t
ra QuÑc ngï, vì ông th¥y ng°Ýi ta toàn tång kinh chï
Hán nên ch³ng hiÃu gì. DËch kinh úng là khÕ th-t,
cñc kó khó nhÍc, ph£i giÏi c£ Hán hÍc, Ph-t hÍc,
nh°ng ông quy¿t làm vÛi suy ngh):Â

"Vì kém tinh th§n tñ l-p cho nên ta cé
vùi §u vÛi kinh chï Hán, ít ng°Ýi dám dËch kinh sang
ti¿ng ta. Kinh chï Ph¡n dËch ra chï Hán °ãc, thì
dËch ra chï ta cing °ãc ché sao! Chï QuÑc ngï cça
ta r¥t dÅ phÕ bi¿n, dËch âm l¡i úng h¡n chï
Hán"Â [8]

TuyÃn t-p gÓm 16 cuÑn kinh c¡ b£n do
ThiÁu Chíu dËch °ãc nhà xu¥t b£n Tôn Giáo in l¡i
nm 2002 là mÙt ghi nh-n cÑ g¯ng ¥y.

Nm 1932 ông tñ in tác ph©m cça mình là
b£n dËch Kinh Vô Th°Ýng; nm 1934 dùng bút danh
ThiÁu Chíu in Khóa H° Kinh dËch ngh)a b£n dËch
ra QuÑc ngï tác ph©m Khóa H° Låc nÕi ti¿ng cça
Tr§n Thái Tông.Â

HÍc gi£ NguyÅn Lang (téc thiÁn s° Thích
Nh¥t H¡nh) nh-n xét:Â "ThiÁu
Chíu là mÙt cây bút r¥t vïng chãi và sâu s¯c; cn
b£n Hán vn cça ông r¥t vïng; vn Khóa H° là vn biÁn
ng«u r¥t khó dËch nh°ng b£n dËch cça ông r¥t ·c
s¯c, Íc êm tai, ngh)a lý khá rõ ràng"
[9]

ThiÁu Chíu ch°a ngày nào °ãc i
hÍc,Â chÉ °ãc bà nÙi d¡y chï Hán và QuÑc ngï.
Sau óÂ nhÝ công phu tñ hÍc mà ông sÛm tinh thông
Té Th° Ngi Kinh, ¿n tuÕi "tam th-p nhi l-p"
ã th¡o dùng ti¿ng Pháp, ti¿ng Anh, và ·c biÇt am
hiÃu Hán hÍc, Ph-t hÍc.Â

SuÑt Ýi hÍc, lao Ùng chân tay và trí
óc, miÇng nói tay làm, nên viÇc gì ông cing giÏi, të
cày c¥y ¿n vi¿t lách. Ông dùng thuÑc Nam chïa khÏi
bÇnh cho nhiÁu ng°Ýi, và vi¿t lo¡t bài "Bà Lang
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Nhà" r¥t thú vË ng nhiÁu kó trên báo uÑc
TuÇ.Â

Ông có mÙt hÍc trò là Ni s° Thích àm
Ánh, 85 tuÕi, hiÇn trå trì chùa Phång Thánh [10]. Ni s°
àm Ánh có câu cía miÇng: "Ch³ng ai giÏi b±ng
th§y tôi" và hay kÃ: ông á » mát tay ¿n méc
nhiÁu gia ình ¿n nhÝ tr°Ûc hàng tháng. Nhân v-t
ThiÁu Chíu ¥y ã i xa h¡n nía th¿ k÷ nh°ng tên
tuÕi, t° t°ßng,Â sñ nghiÇp cùng di s£n vô giá ngót
mÙt trm tác ph©m cça ông v«n sÑng mãi vÛi dân
tÙc...
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