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Tìm hiểu tư tưởng 
Bất Nhị Pháp Môn qua bài kệ 
của Trần Nhân Tông

H
àng nghìn năm qua, trong lịch sử 
dân tộc, ánh sáng nhiệm màu của 
đạo từ bi trí tuệ luôn tỏa rạng, góp 
phần quan trọng tạo nên bản sắc 
văn hóa, con người và đất nước 

Việt Nam. Có những người đã hội tụ được tinh 
hoa thần khí của non sông đất nước, đó là đức 
Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh của dân 
tộc, đã ghi mốc son chói lọi qua chiến thắng quân 
Nguyên Mông, xây dựng và kiến thiết đất nước; 

đồng thời đã khai sáng và làm rạng danh Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử; xây dựng tinh thần Phật 
giáo nhập thế:

“Tùy thuận các duyên không chướng ngại
Niết bàn, sinh tử thảy không hoa”
Giáo lý đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm vừa 

giản dị, gần gũi nhưng cũng rất đỗi thâm sâu ý 
nhị được thể hiện qua những bài kệ Điều ngự 
truyền trao đến hàng hậu học. 

Nhân kỷ niệm 710 năm ngài viên tịch, chúng 
ta cùng tìm hiểu về tư tưởng Bất Nhị Pháp Môn 

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia QuangPhó Chủ tịch HĐTS - GHPGVN
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vi diệu của Phật giáo qua bài kệ thị tịch của Phật 
hoàng Trần Nhân Tông trước khi ngài lâm chung.

“Nhất thiết pháp bất sinh
Nhất thiết pháp bất diệt
Nhược năng như thị giải
Chư Phật thường hiện tiền
Hà khứ lai chi hữu”

Hành trạng Phật hoàng Trần Nhân Tông
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 

năm 1258 – 14 hoặc 16 tháng 12 năm 1308), tên 
khai sinh Trần Khâm (陳昑), là vị hoàng đế thứ 
ba của hoàng triều Trần nước Đại Việt. Ông trị 
vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó làm Thái 
thượng hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời. 

Sinh thời, trên cơ sở nền móng Thiền phái 
Trúc Lâm do vua cha Trần Thái Tông thiết lập và 
truyền thừa, vua Trần Nhân Tông đã phát triển 
và hoàn thiện thiền phái trở thành ý thức hệ tiêu 
biểu của xã hội lúc bấy giờ. Thiền phái Trúc Lâm 
đã kế thừa và phát huy giá trị tích cực của Phật 
giáo Ấn Độ và Trung Hoa, hội tụ cả triết lý của 
Nho giáo và Đạo lão. Tư tưởng triết lý và văn hóa 
đạo đức của Thiền phái Trúc Lâm đã phát huy 
ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống, đồng thời 
chi phối hệ tư tưởng và văn học nghệ thuật của 
nước ta thời Trần và của cả các triều đại phong 
kiến Việt Nam sau này. 

Tư tưởng Bất Nhị Pháp Môn qua bài kệ thị tịch của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Trong sách “Trần Nhân Tông toàn tập” của 

Giáo sư Lê Mạnh Thát có ghi, đại ý: “Ngày mùng 
một tháng 11 năm 1308, vào lúc nửa đêm, sao mai 
sáng rực, Thượng hoàng hỏi Bảo Sát: “Lúc này 
mấy giờ rồi?”. Bảo Sát trả lời: “Giờ Tý”. Thượng 
Hoàng dùng tay mở cánh cửa sổ ra nhìn rồi nói 
“Đây là giờ ta đi”. Bảo Sát hỏi: “Tôn đức đi đâu?”. 
Thượng hoàng nói bài thi kệ sau: 

“Nhất thiết pháp bất sinh
Nhất thiết pháp bất diệt
Nhược năng như thị giải
Chư Phật thường hiện tiền
Hà khứ lai chi hữu”
(Hết thảy pháp không sinh
Hết thảy pháp không diệt

Nếu thấu suốt như vậy
Chư Phật luôn hiện tiền
Chốn nào đi đến nữa)
Có thể nhận thấy, đây chính là bài kệ đắc pháp 

thâm diệu của Phật hoàng Trần Nhân Tông ẩn 
chứa trong đó tư tưởng Bất Nhị Pháp Môn của 
Phật giáo.

Trong Kinh Duy Ma, Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại 
nói rằng: sinh với diệt là hai. Các pháp xưa vốn 
chẳng sinh, nay tất nhiên chẳng diệt. Được pháp 
nhẫn vô sinh ấy là vào pháp môn “Chẳng phân 
hai”. Pháp môn “Chẳng phân hai” (Bất nhị pháp 
môn) dịch sát nghĩa là “chẳng hai” hoặc “không 
hai”, nhưng hàm ý ở đây nói đến sự phân biệt, 
chia chẻ trong nhận thức. “Bất nhị” không ngụ ý 
nói đến số lượng tính đếm, mà nhấn mạnh vào 
sự phân biệt đối với các pháp. 

Phật học tiểu từ điển giải thích “bất nhị” là 
“không phân biệt đối với tất cả mọi hiện tượng”, 
siêu việt trên mọi phân biệt. “Bất nhị” là không 
phải cái này, cũng không phải cái kia. “Bất nhị” 
còn được gọi là “chân như”, “pháp tính”. “Bất nhị” 
chỉ trạng thái siêu việt tuyệt đối, vượt khỏi mọi 
đối lập tương đối. Bất nhị là không hai. Không 
hai là không lạc vào hai cực đối đãi của một vấn 
đề, bản chất sự việc như to - nhỏ, cao - thấp, đi 
- về, một - nhiều… “Bất nhị” thường được xem 
như là phương pháp thuộc lĩnh vực nhận thức.

“Pháp môn Bất nhị” là pháp môn nhằm làm 
rõ chân lý tuyệt đối không phân chia. Chương 
Nhập Bất Nhị Pháp Môn (Chương IX trong 14 
chương của Kinh Duy Ma) chuyên thuyết giảng 
về vấn đề này: Bất nhị tức là không hai, không 
hai chứ không phải một. Mới nghe tưởng như là 
chơi chữ nhưng đó là cách diễn đạt con đường 
buông xả đầy diệu dụng. Thông thường, thế giới 
được nhận thức qua lăng kính nhị nguyên, nghĩa 
là luôn có chủ thể và đối tượng, thế giới luôn 
được phân hai: thiện - ác, tốt - xấu, được - mất, 
hơn - thua, cao - thấp, trên - dưới, trong - ngoài, 
ta - người… Không có hai thì thế giới không tồn 
tại. Tư tưởng kinh Duy Ma cho rằng cái hai ấy 
không phải là hai, vì chúng là song lập, cùng tồn 
tại bất khả phân ly; nói cách khác, chúng tồn tại 
trong thế duyên khởi. 

Do vậy không thể nhìn riêng bất cứ pháp nào, 
mà nên nhìn với cái nhìn toàn diện của một pháp. 
Kinh Duy Ma được xây dựng trên nền tư tưởng 
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Bát Nhã và Hoa Nghiêm: các pháp không có tự 
tính, không sinh không diệt, vô tướng, bất khả 
thuyết… Bất nhị là đúc kết lý thuyết chân không 
diệu hữu mà Bát Nhã và Hoa Nghiêm đã triển 
khai. 

Ngài Duy Ma dạy: “Sắc và không là hai nhưng 
sắc là không, không phải sắc diệt mới không mà 
là sắc tính tự không; cũng vậy, thọ, tưởng, hành 
thức…”. Rõ ràng tư tưởng Bất nhị có sắc thái 
Nhất nguyên luận. Tuy nhiên ngài Duy Ma không 
ngừng lại ở triết lý siêu việt mà đưa tư tưởng Bất 
nhị vào đời sống thực nghiệm tâm linh hiện thực 
rằng: “Nhãn và sắc là hai nhưng nếu biết nhãn đối 
với sắc không tham, sân, si thì đó là tịch diệt… cho 
đến ý với pháp là hai, nhưng ý đối với pháp không 
tham, sân, si thì đó là tịch diệt, sống trong ấy là 
nhập vào pháp môn Bất nhị”. 

Bồ Tát Văn Thù đã nói: “Thưa các vị, theo như 
ý tôi, đối với tất cả các pháp thì không nói, không 
thuyết, không chỉ danh, không giải thích, lìa khỏi 
mọi sự vấn đáp. Đó mới là nhập pháp môn Bất 
nhị”. 

“Pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng 
với vô tác. Pháp lìa khỏi tốt và xấu. Pháp không có 
thêm và bớt. Pháp không có sinh và diệt… Tướng 
pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao?”. Và 
“Luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp thì 
người nói không nói gì hết, không phô bày gì 
hết. Người nghe không nghe gì hết và không có 
được một sở đắc nào. Như nhà ảo thuật thuyết 
pháp với người ảo hóa…”. 

Như vậy, “nhập” được vào cửa Bất nhị thì sẽ 
thấy Như Lai “như như bất động”. Như ngài Duy 
Ma Cật đã “mô tả” Như Lai như sau: “…chẳng ở 
bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng; 
không tối, không sáng; không danh, không 
tướng; không mạnh, không yếu; không sạch, 
không nhơ. Chẳng phải vô vi, chẳng phải hữu 
vi… Chẳng lại, chẳng đi. Chẳng ra, chẳng vào, 
chẳng thủ, chẳng xả…”. “Không phải hữu tướng, 
không phải vô tướng, không tác, không khởi, 
không sinh, không diệt, không sợ, không lo, 
không mừng, không chán; không phải đã tồn tại, 
không phải đang tồn tại, không phải sẽ tồn tại…”.

Pháp nếu lìa nơi thành
Làm sao mà có hoại
Pháp nếu lìa nơi hoại
Thì làm sao có thành
Thành, hoại cùng một thời
Làm sao có thành, hoại?
Cho nên với Như Lai “chẳng thể dùng trí mà 

hiểu, chẳng thể dùng thức mà biết”, “không thể 
dùng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay phân biệt, 
tất cả ngôn ngữ đàm luận đều dứt tuyệt”. Trong 
Kinh Bát Nhã cũng dùng một loại mười tám loại 
“Không”, từ “Nội không” cho đến “Vô pháp hữu 
pháp không” để đẩy toàn bộ cái thế giới hữu sắc 
này đến chỗ tận cùng của chân không, đến chỗ 
toàn triệt, của phủ định. Nhiều kinh sách, luận 
giải cũng nói đến pháp môn này, như:

- Lý vô thường xác định rằng mọi việc, mọi vật 
đều là vô thường, không thật.

- Lý duyên khởi: nói rằng mọi việc, mọi vật đều 
do nhân duyên tạo ra, nó không có chủ thể nên tự 
nó đã không thật.

- Luận Trung Quán cũng chứng minh rằng mọi 
sự vật chẳng phải cái nọ, chẳng phải cái kia.

Thực ra trên thế gian này tất cả đều là “không”, 
kể cả con người (ngã). “Ngã” do ngũ uẩn hợp 
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thành cho nên cũng là “không” (vô ngã). Nếu 
Pháp “không”, Ngã “không” thì Tâm làm sao có 
thể vướng víu, hệ lụy vào hiện tượng nào đó 
trong cuộc sống được? Mà tâm rỗng rang, không 
vướng mắc thì chả phải “chư Phật luôn hiện 
tiền” đó ư?

Tu là làm sao siêu xuất ra khỏi vòng biến thiên, 
sinh tử, ra khỏi vòng biến dịch nhị nguyên, 
tương đối, tương đãi, để thực hiện được cái tâm 
tịch diệt, cái Niết bàn tịch diệt; được trở về với 
căn nguyên, thực hiện được Bất Nhị Pháp Môn, 
mà Bất Nhị Pháp Môn là vô đối, là viên dung toàn 
mãn, siêu xuất lên trên các cặp đối đãi Hữu và Vô.

Tóm lại, Bất nhị trong Phật giáo có hai ý nghĩa 
cơ bản, Bất nhị không phải là hai, cũng không 
phải là một, mà là không có số lượng. Bất nhị 
cũng có nghĩa là tuyệt đối, tức không có sự đối 
đãi giữa chủ thể và đối tượng. Thiền sư kiến tính, 
ngộ đạo là cách nói của thế gian. Thật ra không có 
thiền sư cầu đạo, cũng không có cái tính hay cái 
đạo để thấy, để ngộ. Mà chỉ có trở về với tâm Bất 
nhị vô thủy vô chung, không còn thấy có mình 
hay có tâm gì nữa cả.

Như lời Lục tổ Huệ Năng nói: Đừng nói có 
sáng, có tối. Đừng hiểu rằng tu theo Đạo là lấy 
sáng trừ tối, lấy bồ đề phá phiền não, là vì phiền 
não tức bồ đề, chẳng khác nhau cũng chẳng phải 
hai. Nếu lấy trí huệ phá phiền não tức là chấp có 
hai của hàng Thanh Văn 
Duyên Giác. Hàng trí 
cao không thể làm vậy. 
Đối với sáng và tối, kẻ 
phàm thấy có hai, hàng 
Đại thừa thấy “bất nhị” 
(không hai). Tính Bất 
nhị là thực tính chân 
như. Thực tính này 
bình đẳng ở muôn vật, 
bất cứ ở đâu, ở phàm 
phu không bớt, ở hiền 
thánh không thêm, ở 
phiền não không loạn, 
ở thiền định không 
lắng. Cái thấy “bất 
nhị” tuyệt đối ấy chẳng 
đoạn, chẳng thường, 
chẳng đi, chẳng đến, 
chẳng ở trong, chẳng 
ở ngoài, chẳng ở giữa, 

chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng động, thường trụ 
chẳng rời. Đó là Đạo.

Thiền sư Duy Khoang cũng đã nói: “Khi không 
còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, người, thì 
bấy giờ ai hỏi Đạo ở tại đâu?”. Khi thấu triệt được 
“Hết thảy pháp không sinh/ Hết thảy pháp không 
diệt”, giữ được Tâm không thì mặt trời trí huệ sẽ 
tự nhiên chiếu sáng và: 

“…nếu thấu suốt như vậy
Chư Phật luôn hiện tiền
Chốn nào đi đến nữa”
Từ đó, có thể nhận thấy, phương pháp Bất nhị 

là phương pháp quan trọng trong tám vạn bốn 
nghìn phương pháp nhận thức của Phật giáo. 
Cốt yếu của pháp môn này đã chứng minh rằng: 
Những sự vật, sự việc ở cõi ta bà này là không 
có thật, cốt để đưa chúng sinh thoát khỏi chấp 
trước, trở về với chân như, Phật tính.

Như ý nghĩa câu ngạn ngữ của người phương 
Tây:  . Cõi thế vốn vô thường, không ai có thể 
nắm giữ mãi những gì mình đang có trong tay. 
Phải buông xả tất cả thì mới có thể an nhiên tồn 
tại trong cõi “Không”. Chân lý đó cho thấy chính 
nhờ buông bỏ tất cả nên nắm bắt được tất cả. 
Vạn pháp do tham luyến mà bị hư hoại, nhờ 
buông xả mà được thường tồn.
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Nhìn lại lịch sử sau hơn 700 năm
Hiện nay, ở thế kỷ 21, trước khủng hoảng của 

các tư tưởng hệ, bao gồm tư tưởng khoa học, 
khủng hoảng môi sinh, đạo đức xã hội,… chúng 
ta nhận thấy những triết lý nhân bản thực tại 
luận của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông 
ngày càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Hệ thống truyền thừa của Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử đã được tiếp nối qua nhiều vị Thiền 
sư, tuy nhiên đó chỉ là phần biểu hiện bên ngoài, 
chính “tâm Thiền” mới là mạch sống thật. Dù 
ẩn, dù hiện, thăng hay trầm, hễ có người tỏ sáng 
được tâm Thiền, là tiếp nối được mạch sống Tổ 
tông. Đây chính là điểm cốt lõi tạo nên truyền 
thống Trúc Lâm và Nhân Tông Đệ nhất Tổ trong 
lịch sử Thiền phái nói riêng và Phật giáo Việt 
Nam nói chung. 

Hơn 700 năm sau ngày Điều Ngự Giác Hoàng 
nhập Niết bàn, dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đã 
được hồi phục và phát triển mạnh mẽ bởi cách 
tu tập và triết lý vẫn mang đậm tính thời đại: Tu 
thiền chính là trở lại với tâm mình, đem tâm 
mình trở về từng giờ từng phút, sống với nội 
tâm thanh tịnh. Ngài chính là linh hồn của Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử, vĩnh viễn bất sinh bất diệt 
trong lòng hậu thế. Tâm là nguồn báu truyền đời, 
giữ được tâm ấy thì giữ được hạnh phúc và an 
lạc quốc gia.

Tự trong tâm hồn mỗi người con Việt, núi Yên 
Tử đã trở thành cái nôi của Phật giáo Việt Nam, 

là điểm tựa tâm linh vững chắc cho mỗi 
người con Phật. Mỗi khi hướng về nơi 
đó, mỗi chúng ta lại trào lên những 
cảm xúc bồi hồi, bởi ở đó có một vị vua 
đắc đạo đang yên nghỉ, thấy lòng mình 
ấm lại và vững chắc niềm tin vào cuộc 
sống. Chính ngài là tấm gương không 
ngừng học hỏi, tu tập cho đến khi thấu 
tỏ giáo lý Phật đà, góp phần tạo nên sức 
sống mạnh mẽ, quan niệm sống tích 
cực, một niềm tin vào tiền đồ tươi sáng 
của đất nước; giúp con người đạt được 
chân lý ngay trong thực tại chứ không 
phải ở một thế giới nào khác. 

Lời kết
Nhân kỷ niệm 760 năm ngày sinh và 

710 năm ngày mất của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, đồng thời góp phần vào 

việc nghiên cứu, khai thác và phát huy những 
giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Điều ngự 
Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, Đại học 
Quốc gia Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Quảng 
Ninh và GHPGVN đồng tổ chức Hội thảo khoa 
học quốc tế “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc 
Lâm – Đặc sắc tư tưởng, văn hóa”.

Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, bao nghịch 
duyên từ trong ra ngoài nhưng với giới đức tinh 
nghiêm, đạo hạnh thanh tịnh và thệ nguyện sâu 
rộng, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã luôn dấn 
thân trọn vẹn với lý tưởng nhập thế, đem đạo 
vào đời, với tinh thần tùy duyên bất biến, cư trần 
lạc đạo. Ngài quả thật là tấm gương sáng ngời 
của bậc minh quân lỗi lạc, tài đức vẹn toàn, vị 
Tổ sư đắc đạo; ngài là biểu tượng cho tính nhân 
văn, tình yêu quê hương đất nước vô bờ bến và 
tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ý chí quyết tâm 
đánh thắng giặc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của 
đất nước. Xin kính dâng ngài nén tâm hương và 
phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân 
lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ 
chốn Tổ, non sông gấm vóc thiên thành, một 
cõi vững bền muôn thuở, duy trì truyền thống 
tự lực, tự cường, phát huy nội lực, kết hợp với 
ngoại lực để xiển dương đạo pháp: 

"Mãi mãi sáng ngời gương Phật tổ
Ngàn sau còn chiếu rạng nét Tông phong”. 
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Đóng góp của Thiền phái Trúc Lâm trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam

Tóm tắt
Trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ đất nước, dân tộc 
Việt Nam tự hào đã gây dựng 
nên một thiền phái tôn giáo 
mang đặc trưng riêng có của 
con người Việt Nam. Đó chính 
là Thiền phái Trúc Lâm Yên tử, 
một thiền phái nhân văn và gần 
gũi với cuộc sống của người 
dân, do vị vua thứ 3 Triều Trần 
khai mở và phát triển - Trần 
Nhân Tông. Ông không chỉ là 
vị vua anh minh, người anh 
hùng dân tộc mà còn là một 
nhà tu hành mẫu mực. Trên cơ 
sở thống nhất các thiền phái 

từ bên ngoài truyền vào thành 
dòng thiền riêng do vua Trần 
Thái Tông thực hiện, vua Trần 
Nhân Tông đã hoàn thiện dòng 
thiền Trúc Lâm , mở ra tông 
phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng 
thiền mang đậm bản sắc văn 
hóa dân tộc Việt Nam. 

1. Lịch sử hình thành
Vua Trần Nhân Tông, tên 

thật là Trần Khâm. Trước khi 
đi tu, ông trị vì đất nước 15 
năm (1278 - 1293), làm Thái 
thượng hoàng 15 năm. Sau khi 
nhường ngôi cho con trai là 
Trần Anh Tông vào năm 1293, 

ông xuất gia tu hành tại chùa 
Khai Phúc thuộc hành cung 
Vũ Lâm, tỉnh Ninh Bình1, sau 
đó đến tu tại Yên Tử, Quảng 
Ninh vào năm 1299. Tại đây, 
Ngài đã thành lập Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử, lấy đạo hiệu 
là Điều Ngự Giác Hoàng (hay 
Trúc Lâm đầu đà). Chính ông 
là người đầu tiên khơi nguồn, 
đặt nền móng và hướng đạo, 
phát triển tư tưởng Phật giáo, 
tổ chức Giáo hội, đào tạo tăng, 
ni, phật tử. Với việc lập ra phái 
Trúc Lâm và thống nhất toàn 
bộ Giáo hội Phật giáo đời Trần 
về một mối, "Yên Tử trở thành 
trung tâm của Phật giáo từ khi 
vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai 
vàng khoác áo cà sa tu hành và 
thành lập một dòng Phật giáo 
đặc trưng của Việt Nam, đó 
là dòng Thiền Trúc Lâm Yên 
Tử"2.

Thiền phái Trúc Lâm đương 
thời có liên quan mật thiết 
đến triều đại nhà Trần. Sau 
thời đại nhà Trần, thiền phái 
Trúc Lâm bị mai một. Sau Trúc 
Lâm Tam Tổ3, hệ thống truyền 
thừa của phái này không còn 
rõ ràng, nhưng có lẽ không 
bị gián đoạn bởi đến thời kì 
Trịnh - Nguyễn phân tranh 
(1600-1700), người ta lại thấy 
xuất hiện những vị Thiền sư 

Thích Ngộ Trí Viên,Chùa Giác Ngộ, quận 10, TP.HCM
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của Trúc Lâm Yên Tử như Viên 
Cảnh Lục Hồ, Viên Khoan Đại 
Thâm và nổi bật nhất là Thiền 
sư Minh Châu Hương Hải 
(theo Nguyễn Hiền Đức).

Sau một thời gian ẩn dật, 
dòng thiền này sản sinh ra một 
vị Thiền sư xuất sắc là Hương 
Hải, người đã phục hưng tông 
phong Trúc Lâm. Trong thế kỉ 
thứ 17 - 18, thiền phái này hoà 
nhập vào Lâm Tế tông và vị 
Thiền sư xuất sắc cuối cùng là 
Chân Nguyên Huệ Đăng.

Xét theo dòng truyền Yên 
Tử thì Đại Đầu đà Trúc Lâm 
thuộc thế hệ thứ sáu, Ngài đã 
thống nhất 3 thiền phái: Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường thành thiền phái 
Trúc Lâm, trở thành Sơ Tổ của 
Thiền phái. Xét sâu xa, người 
có công đặt nền móng thiết lập 
cho Thiền phái Trúc Lâm Yên 
Tử phát triển, thể hiện bản sắc 
dân tộc là vua Trần Thái Tông, 
nhưng người khai sáng và làm 
rạng danh thiền phái là vua 
Trần Nhân Tông. Từ đây, Việt 
Nam thực sự đã có một dòng 
thiền Phật giáo của người Việt, 
do chính người Việt làm Tổ. 

Hệ thống truyền thừa trong 
Đại nam thiền uyển truyền 
đăng lục (大南禪苑傳燈錄), 
được Thiền sư Phúc Điền (福
田) đính bản:

1. Trần Nhân Tông (陳仁宗);
2. Pháp Loa (法螺);
3. Huyền Quang (玄光);
4. An Tâm (安心);
5. Phù Vân Tĩnh Lự (浮雲靜慮);
6. Vô Trước (無著);
7. Quốc Nhất (國一);
8. Viên Minh (圓明);
9. Đạo Huệ (道惠);
10. Viên Ngộ (圓遇);
11. Tổng Trì (總持);
12. Khuê Sâm (珪琛);
13. Sơn Đăng (山燈);
14. Hương Sơn (香山);
15. Trí Dung (智容);
16. Huệ Quang (慧 光);
17. Chân Trụ (真住);
18. Vô Phiền (無煩).

2. Đặc trưng và sự đóng góp của thiền phái
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 

của Đại Việt mang đậm tinh 

thần nhập thế, muốn tìm con 
đường giác ngộ không phải từ 
bỏ thế gian này mới giác ngộ 
được. Với tinh thần đạo pháp 
thì người con Phật càng phải 
dấn thân vào cuộc sống, vui với 
niềm vui của đất nước, đau với 
nỗi đau của dân tộc, nhưng khi 
thanh bình thì vẫn trở về với 
cuộc sống tu hành thoát tục. 
Một biểu hiện rất cụ thể, sau 
khi đánh đuổi quân xâm lược, 
đất nước thái bình thì các thiền 
sư trở về với việc tu hành và 
nghiên cứu để đưa hiểu biết của 
mình đến với người dân. Đây là 
tinh thần nhập thế mà các thiền 
phái trước chưa thực hiện 
được, chính tinh thần này đã 
tạo nên sức mạnh của dân tộc 
Việt và đã đưa Phật giáo phát 
triển đạt tới đỉnh cao trong lịch 
sử Việt Nam. 

Thiền phái Trúc Lâm đã kết 
hợp khéo léo giữa lý tưởng 
quốc gia và Phật đạo, vốn là khía 
cạnh của lý tưởng tôn giáo đại 
đồng. Trần Nhân Tông đã chủ 
trương đưa thiền phái tích cực 
dấn thân vào xã hội, xây dựng 
đất nước hưng vượng bằng từ 
bi, trí tuệ và đạo đức của Phật 
giáo. Ông kết hợp giữa triết học 
siêu nhiên của Phật giáo với 
nhân sinh quan của Nho giáo và 
vũ trụ quan của Lão giáo; lấy lợi 
ích dân tộc, lợi ích quốc gia và 
lợi ích chúng sinh là yếu tố cơ 
bản trong quá trình tu tập của 
mỗi người.

Riêng về Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, kể từ thời gian Ngài 
xuất gia đến khi viên tịch không 
dài, nhưng trong những năm 
đó, Ngài đã lấy tinh thần Phật 
giáo nhập thế, "từ - bi - hỷ - xả" 
cứu độ chúng sinh bằng cách 
phát triển đạo pháp, dân tộc 
cùng hoà hợp, từ vua Trần Thái 
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Tông đến các vua Thánh Tông… 
tạo nên mạch truyền thống và 
sự phát triển bền vững của đạo 
Phật thời Trần, tính gắn kết 
mật thiết giữa dân tộc và tôn 
giáo, giữa chính quyền và thần 
quyền, tạo nền tảng bền vững 
cho sự phát triển xã hội. 

Tông chỉ Thiền phái rất thực 
tế và gần gũi với con người, lấy 
"chỉ thẳng tâm người, thấy tính 
thành Phật"4 nhằm đánh thức 
mỗi người tự sống vươn lên. 
Sáng được tâm là đạt yếu chỉ 
thiền, vì vậy người tu thiền cốt 
phải sáng được tâm của chính 
mình. Phật tức tâm, ai có tâm 
đều có Phật, không phân biệt 
nam nữ, trẻ già, người trong 
đạo hay ngoài đạo, là chân lý 
bình đẳng với tất cả. Thành 
Phật là thành ngay trong tâm 
mình, không phải thành ở trên 
núi cao, trên cõi trời xa xôi. Đó 
là lấy con người làm gốc, là tôn 
trọng người, nâng cao giá trị 
con người, nâng cao sức mạnh 
của dân tộc. 

Đặc biệt, điều dễ nhận thấy 
là, chữ Tâm luôn thể hiện xuyên 
suốt trong toàn bộ các tác phẩm 
cũng như trong hành đạo của 

ngài Nhân Tông. Chúng ta thấy 
hệ thống truyền thừa của Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử được tiếp 
nối qua 23 vị thiền sư. Tuy nhiên 
danh sách chỉ là phần biểu hiện 
bên ngoài, chính "tâm Thiền" 
mới là mạch sống thật. Dù ẩn, 
dù hiện, thăng hay trầm, hễ có 
người tỏ sáng được tâm Thiền, 
là tiếp nối được mạch sống Tổ 
Tông. Đây chính là điểm cốt lõi 
tạo nên truyền thống Trúc Lâm 
và Nhân Tông đệ Nhất Tổ trong 
lịch sử Thiền phái nói riêng và 
Phật giáo Việt Nam nói chung. 
Nhân Tông đã hiểu rõ "sinh 
diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc" thì 
mọi sự được viên thông. Khi 
đó Phật là Nhân Tông, Tính là 
Nhân Tông, Tâm pháp cũng là 
Nhân Tông. Chữ Tâm trong 
tư tưởng Phật giáo Trần Nhân 
Tông là xuyên suốt để nhìn thấy 
ánh sáng giác ngộ, Nhân Tông 
đã nói: "Dừng tam nghiệp mới 
lặng thân tâm. Đạt một lòng thì 
thông tổ giáo5. Ngài Trần Nhân 
Tông cũng thể hiện rất rõ tôn 
chỉ của mình trong bốn câu kệ 
cuối của bài phú "Cư trần lạc 
đạo": "Ở đời vui đạo hãy tùy 
duyên/ Đói cứ ăn no mệt ngủ 
liền/ Trong nhà có báu thôi tìm 

kiếm/ Đối cảnh vô tâm chớ hỏi 
thiền"; nghĩa là, người tu hành 
tùy duyên nhập thế để làm lợi 
ích cho đời, nhiều người chưa 
biết Phật pháp, chưa biết trong 
nhà của mình có báu vật mà 
khai thác. 

Có thể nói, Ngài Trần Nhân 
Tông, từ ngôi vị Hoàng đế đến 
ngôi vị Phật hoàng, từ vương 
quyền đến thần quyền… trên 
phương diện nào thì con 
người Trần Nhân Tông vẫn 
hiển hiện với tư tưởng, tình 
cảm của người con Việt, lấy 
vận mệnh đạo pháp và dân 
tộc hoà chung trong một bản 
trường ca là Phật giáo Nhập 
thế. Phật giáo là giáo lý giác 
ngộ chân thật, đó là một lẽ 
thật bình đẳng không phân 
chia ranh giới Việt Nam hay 
Nhật Bản, Ấn Độ... vì "tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính". 
Tuy nhiên, ở Thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tử chúng ta thấy nổi 
bật những nét đặc trưng của 
tôn giáo mang đậm đà bản sắc 
của nền văn hoá dân tộc Việt 
Nam. 
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5 loại trí tuệ trong 
Duy Thức tông

Con đường thực hành trong Phật giáo 
không phải là một hành trình trừu 
tượng, thần bí mà là một quá trình 
chuyển hóa sâu sắc những yếu tố 
tồn tại ngay trong tâm mỗi người để 

hướng tới sự giác ngộ. Nhưng làm thế nào để 
sự chuyển hóa sâu sắc như thế có thể diễn ra? 

Tám thức trong Duy Thức tông
Năm thức thứ nhất là năm thức giác quan. 

Các giác quan hay gọi là các căn như mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân không thể phân biệt âm thanh, 
màu sắc mà các thức giác quan chỉ là cánh cửa 
của nhận thức. Chính các thức giác quan mới 
phân biệt các đối tượng, hình ảnh. Thức thứ 
nhất là nhãn thức. Thức thứ hai là nhĩ thức 
có chức năng nghe âm thanh. Thức thứ ba là 
tỷ thức liên quan tới căn mũi trên cơ thể và có 
chức năng phân biệt các mùi. Thức thứ tư là 
thiệt thức. Khi nếm một vị, không phải lưỡi 
phân biệt được các vị mà chính là thiệt thức 

thực hiện chức năng này. Thức thứ năm là thân 
thức, liên quan tới xúc giác của thân và nhận 
thức về sự tiếp xúc.

Nhận thức không diễn ra ở các căn mà ở tâm. 
Năm giác quan với các thức tương ứng gọi là 
bên ngoài và có thể dễ dàng thấu hiểu được bởi 
vì các giác quan này có thể nhìn, cảm thấy và mô 
tả. Thức thứ sáu được gọi là ý thức hay “thức 
ở bên trong” vì liên quan đến các trải nghiệm 
cá nhân như buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau. 
Một số người cho rằng tất cả các tư tưởng, trí 
nhớ, ký ức, hình ảnh về tương lai đều diễn ra 
trong bộ não. Nhưng trên thực tế việc lưu chứa 
quá khứ, phản ánh hiện tại và lên kế hoạch 
tương lai với hạnh phúc, khổ đau, bất mãn đều 
diễn ra ở thức thứ sáu.

Mỗi thức có một chức năng riêng. Ví như, 
nhãn thức tiếp nhận hình ảnh đối tượng, nhĩ 
thức tiếp nhận âm thanh. Mỗi giác quan và mỗi 
thức tương ứng có một chức năng riêng. Các 
giác quan và các thức tương ứng không có chức 
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năng phân biệt và đánh giá nhận thức. Nhãn 
thức chỉ thuần túy nhìn những sự vật có hình 
sắc, tỷ thức chỉ ngửi mùi mà không có năng lực 
phân biệt giữa các mùi. Chính thức thứ sáu mới 
có khả năng phân biệt, đánh giá vì vậy thức thứ 
sáu còn được gọi là “có suy nghĩ”.

Thức thứ bảy hay còn được gọi là Mạt na thức 
là “tâm gây đau khổ”. Dù một người đang thức 
hay ngủ, hạnh phúc hay khổ đau, tâm luôn đi 
kèm với cảm giác có một cái tôi đang tồn tại và 
thực thể này luôn gắn chặt với mọi thứ diễn ra 
xung quanh bất kể trải nghiệm hay bất kể thời 
gian nào. Thức này giống như một cầu nối giữa 
thức thứ sáu và thức thứ tám. Nó trải nghiệm 
và luôn giả định có một cái ngã tồn tại thực sự.

Thức thứ tám được ví như kho lưu chứa mà 
từ đó tất cả các thức khác phát sinh, khi gặp 
hoàn cảnh phù hợp. Thức thứ tám được phân 
thành hai loại theo khả năng: thứ nhất, nhận 
biết mọi việc đang diễn ra; thứ hai, lưu giữ và 
ghi lại tất cả chủng tử, tập khí được tích chứa 
qua các hành động của thân và tâm.

Thức thứ tám còn được gọi là thức nền tảng 
hay tạng thức bởi đây là nền tảng mà tất cả các 
thức khác khởi sinh. Chức năng của thức thứ 
tám là lưu trữ tất cả chủng tử tiềm tàng cho 
thức thứ sáu tạo ra. Nếu một người làm việc 
thiện, lợi ích thì sẽ được lưu giữ trong thức 
thứ tám là những chủng tử thiện ẩn tàng sau 
này tạo ra những quả báo là các thiện nghiệp. 
Ngược lại nếu làm việc xấu ác như sát sinh, 
trộm cắp, sẽ gieo những chủng tử bất thiện, tạo 
ra các khuynh hướng nghiệp tiêu cực cho bản 
thân không chỉ hiện đời mà nhiều đời kế tiếp.

Là chúng sinh phàm tình, con người nhận 
thức mọi sự vật thông qua tám thức nhưng do 
bị chi phối bởi các phiền não nên dẫn tới những 
hiểu biết lầm sai về thế giới và bản thân. Bản 
chất của các thức là bất tịnh, gây nên khổ đau, 
đặc biệt thức thứ tám là nguồn cội của luân hồi. 
Giáo pháp Duy thức khẳng định cần có trí tuệ 
hiểu biết và chuyển hóa tám thức thành năm trí 
tuệ trên các đạo lộ tu tập. 

Đại viên cảnh trí
Khi thức thứ tám được chuyển hóa, Đại Viên 

cảnh trí sẽ hiển lộ, khi ấy bản thân mỗi người và 
môi trường bên ngoài sẽ được nhận thức một 

cách khách quan giống như sự phản chiếu trong 
gương. Do bản chất của thức thứ tám, thế giới 
bên ngoài dường như hiển diện một cách chắc 
thực, mãi mãi như vậy. Thêm nữa thức thứ tám 
cũng làm hiển khởi các đối tượng bên trong của 
tâm, coi chúng như là các phần cố hữu của bản 
ngã, đây là nhân khởi sinh các phiền não trong 
tâm như tham ái, sân hận. Nhưng khi thức này 
được chuyển hóa thành Đại viên cảnh trí thì 
sẽ không còn các hiển khởi của luân hồi nữa. 
Trạng thái này được mô tả giống như một chiếc 
gương phản chiếu một cách sinh động, đa dạng, 
đầy đủ rõ ràng mọi sự vật mà không có sự bám 
chấp của bản ngã. Không có sự bám chấp, hiện 
khởi tư tưởng về cái tôi và sở hữu của tôi, cho 
nên mọi sự vật, hiện tượng được hiện khởi một 
cách chân thực và rõ ràng. Bất kể đối tượng có 
là một bông hồng đỏ thắm hay một con dao găm 
nhuốm máu, chiếc gương trí tuệ này sẽ phản 
chiếu cả hai chính theo bản chất của các vật đó. 
Nó sẽ không phán xét hay phân biệt hai màu đỏ, 
không cố gắng tán thán bông hồng hay quy kết 
chối bỏ con dao đầy máu kia. Không có sự phản 
chiếu nào trong chiếc gương gắn liền vào nó, 
cũng không có sự phản chiếu nào khước từ nó. 
Chiếc gương luôn giữ được sự tĩnh tại, bất biến 
dù trong bất kỳ hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi. 

Đại viên cảnh trí là trạng thái tự do khỏi 
các ảo tưởng, thấy biết các kinh nghiệm, khát 
ngưỡng, mong cầu của mọi chúng sinh rõ ràng 
giống như được phản ánh trong gương. Thông 
thường con người chỉ có thể nhìn thấy những gì 
ở phía trước mình nhưng trí tuệ này cho phép 
hành giả thấy biết mọi vật ở tất cả phương diện, 
góc độ mà không chút sai lầm bởi mọi góc cạnh 
và phương diện đều được soi chiếu rõ ràng. Nếu 
như Thành sở tác trí có sự biến đổi vì phụ thuộc 
vào nhu cầu, căn cơ chúng sinh thì Đại viên 
cảnh trí không có sự biến đổi mà bất biến, liên 
tục hiện diện và vĩnh hằng giống như tính chất 
của thức thứ tám – thức nền tảng. Bất kỳ sự 
vật nào dù là lợi lạc, có hại hay không đều hiện 
khởi trước trí tuệ này một cách rõ ràng, liên tục 
và bình đẳng không có bất kỳ chút ý niệm phân 
biệt ta với người, chủ thể với khách thể.

Trí tuệ Bình đẳng
Bình đẳng tính trí là kết quả của Thức thứ 

bảy được chuyển hóa. Thức thứ bảy sở hữu 
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khả năng chấp ngã vi tế, tạo sự phân biệt giữa 
chủ thể và khách thể. Sự phân chia này tạo nên 
những tham muốn cho bản ngã. Khi bị chi phối 
bởi bám chấp vào niềm tin rằng bản ngã tồn tại 
chắc thật thì mọi thứ trở nên đáng sợ và con 
người trở nên nhút nhát. Thậm chí nếu một hòn 
đá nhỏ bay về phía họ, ngay lập tức sợ hãi khởi 
hiện. Đó là bởi vì sự bám chấp vào bản ngã và sợ 
hãi bản ngã bị làm tổn thương. Tham muốn cái 
tôi phải có được những thứ bất chấp điều kiện 
bên ngoài là thế nào tạo ra những phiền não 
như sân hận, ganh tỵ và ngã mạn. Con người 
muốn bảo về bản thân mình nên dẫn tới sân 
hận và bất mãn. Họ muốn khám phá rằng người 
khác, đặc biệt những người họ cảm thấy không 
tốt đẹp, cao quý bằng mình, nhưng lại đang sở 
hữu những thứ họ mong muốn và như thế ganh 
tỵ hiện khởi. Cuối cùng sự chia tách này làm họ 
cảm thấy rằng mình luôn cao quý hơn, tốt đẹp 
hơn, xứng đáng hơn người khác và điều này 
dẫn tới ngã mạn. Thức thứ bảy là nhân dẫn tới 
những tranh đấu không ngừng trong luân hồi.

Khi những tư tưởng trên được tịnh hóa, trí 
tuệ bình đẳng sẽ thành tựu và không còn tư 
tưởng bám chấp bản ngã với đối tượng bên 
ngoài, không còn sự phân biệt giữa tốt-xấu, 
thù-bạn, cao quý-thấp hèn. Khi ấy mọi sự vật, 
hiện tượng sẽ hiện khởi một cách bình đẳng và 
thuần tịnh, vắng bặt những phiền não, những 
phân biệt nhị nguyên như hạnh phúc với khổ 
đau, luân hồi và Niết bàn. Mặc dù vậy năng lực 
này không có nghĩa là người thực hành không 
thấy biết được tốt và xấu, khổ đau và hỷ lạc, 
phiền não và an lạc. Bước chuyển hóa này diễn 
ra ở ngôi vị Bồ tát bát địa và thành tựu qua định 
lực vô úy, phẩm chất này được so sánh với sư tử, 
một loài vật không bị khuất phục bởi bất kỳ loài 
động vật nào.

Diệu quan sát trí
Thức thứ bảy có hai phương diện: phương 

diện nhiễm ô và trung gian. Như đã phân tích 
ở trên, phần Thức nhiễm ô chuyển hóa thành 
Bình đẳng tính trí ở Địa thứ tám, tuy nhiên 
phương diện trung gian cùng với Thức thứ sáu 
chuyển hóa thành Diệu quan sát trí. Diệu quan 
sát trí là năng lực thấy biết được mọi đặc điểm, 
phẩm chất riêng biệt của mỗi sự vật, hiện tượng 

trong tính đa dạng của tổng thể pháp giới.
Thức thứ sáu đưa ra quyết định, phân biệt tốt 

với xấu, và các cảm giác vô ký, tư tưởng hy vọng, 
sợ hãi. Tất cả các tư tưởng này khởi hiện trong 
Thức thứ sáu. Khi sự si mê của Thức này được 
tịnh trừ, tri thức về bản chất chân thực của thế 
giới và tri thức về sự vận hành của mọi sự vật, 
hiện tượng sẽ được hiện khởi. Trí tuệ này cho 
phép thấy biết đặc điểm, chi tiết và bản chất 
của từng sự vật, hiện tượng. Tất cả các kinh 
nghiệm của sáu Thức đều được thấy biết một 
cách chi tiết, rõ ràng và chân thực. Lấy lông con 
công làm ví dụ. Với các Thức giác quan, sẽ rất 
dễ phân biệt màu xanh, màu trắng, màu vàng 
và hình dạng lông con công. Nhưng nếu đặt câu 
hỏi tại sao lông con công có màu sắc đẹp đẽ như 
thế thì không thể có câu trả lời chính xác được. 
Nhưng với Diệu quan sát trí, sẽ cho phép nhận 
biết chính xác đặc điểm, bản chất từng sự vật và 
những nhân tạo nên những đặc điểm đó.

Thành sở tác trí
Thành sở tác trí là trí tuệ thành tựu các Phật 

hạnh hay nói cách khác là thành tựu những 
công hạnh lợi lạc cho chúng sinh ở vô số các 
điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt năng 
lực điều phục mọi chướng ngại bên ngoài và 
bên trong tâm để thành tựu tất thảy các mục 
đích của giáo pháp. Khi Thức của năm giác quan 
được hoàn toàn tịnh hóa, Thành sở tác trí sẽ 
hiển lộ. Trí tuệ này đạt được ở địa Bồ tát thứ 
nhất và tiếp tục hoàn thiện qua các thứ lớp địa 
tiếp theo.

Trí tuệ này cho phép thấu hiểu được căn cơ, 
trình độ của mỗi chúng sinh và cần phải làm gì 
để hướng đạo cho họ trên đạo lộ giải thoát. Trên 
thực tế, các giác quan và các thức tương ứng rất 
giới hạn. Ví dụ khi một người ở trong một căn 
phòng, các giác quan của anh ta có thể cho anh 
ta biết những gì đang diễn ra trong căn phòng 
nhưng không thể thấy được những gì diễn ra 
ngoài căn phòng. Cũng như vậy khi nhìn vào 
mọi người, chúng ta không thể biết hết được 
tất cả các tâm nguyện, mong muốn và năng lực 
của từng người, như vậy sẽ rất khó làm lợi lạc 
cho họ một cách tối đa. Tuy nhiên khi các giác 
quan và các thức tương ứng được chuyển hóa, 
Thành sở tác trí hiển lộ. Trí tuệ này cho phép 
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thấy biết được bản chất thực sự của vạn pháp 
và thấy bản chất người khác, thấy trạng thái 
tâm của họ, mong muốn, khát vọng, căn cơ của 
họ và thấy biết được cần phải giúp họ như thế 
nào để lợi lạc nhất. Trí tuệ này cho phép ta giải 
thích vì sao đức Phật có năng lực thấy biết một 
cách đầy đủ năng lực của các đệ tử, các phương 
pháp giáo hóa cần thiết với từng đối tượng, 
như thế Ngài có thể tự nhiên thành tựu các tâm 
nguyện lợi ích chúng sinh.

Trí tuệ Pháp giới
Thức thứ tám có năng lực trải nghiệm khoảnh 

khắc hiện tiền và có năng lực lưu chứa các tập 
khí, thói quen tích lũy được bởi các thức khác. 
Phương diện thứ hai của Thức thứ tám là lưu 
chứa các thói quen. Bất kỳ làm việc gì, nó phản 
ứng với các hành động trong quá khứ được lưu 
chứa trong thức nền tảng. Khi thức này được 
chuyển hóa, người thực hành không còn phản 
ứng với các khuynh hướng này nữa, khi ấy trí 
tuệ pháp giới hiển lộ.

Bản chất thức thứ tám là phiền não, si mê, 
không phải bản chất chân thực của thực tại. Nó 
là kho lưu chứa mọi khuynh hướng hiện khởi 
luân hồi. Nếu như thức thứ tám là nguồn gốc 
của tất thảy hiện cảnh lầm sai của thế giới thì 
Trí tuệ pháp giới là nguồn gốc khởi sinh các trí 
tuệ khác. Pháp giới bởi có nghĩa là nền tảng, 
không thoái thất, vững bền, không phải là một 
trạng thái hư vô, thiếu sức sống mà thực chất 
hàm chứa tất cả các phẩm chất thiện lành, tình 
thương, lòng bi mẫn, bình đẳng... Trí tuệ pháp 
giới không phải là trạng thái thờ ơ, vô cảm mà 
năng lực thấu hiểu bản chất chân thực của vạn 
pháp, từ đó khởi sinh năng lực của từ bi, bình 
đẳng, lợi tha và an lạc.

Như vậy khi tâm còn chịu sự chi phối bởi 

các phiền não, con người vẫn sẽ phải mãi lang 
thang trong sáu đạo luân hồi khổ đau. Vậy họ 
có thể vượt thoát được những khổ đau này 
không? Giáo pháp Duy thức đã khẳng định rõ 
ràng nếu không hiểu tám thức và năm loại trí 
tuệ, người thực hành sẽ không thể biết cách 
thức thực hành, mục tiêu sẽ đạt tới và như thế 
sẽ lại trôi lăn trong luân hồi. Nhưng một khi 
tám thức được chuyển hóa, năm loại trí tuệ sẽ 
hiện khởi, những khổ đau, bất tịnh sẽ được 
chuyển hóa thành an lạc, thanh tịnh, Niết bàn, 
người thực hành chắc chắn sẽ đạt được những 
thành tựu trên các đạo lộ thập địa và dẫn tới 
quả vị Phật. 

Vậy bằng cách nào có thể chuyển hóa tám 
thức thành năm trí tuệ trên con đường đạo. 
Câu trả lời là phải biết nuôi dưỡng các dòng 
tâm thanh tịnh, điều phục các dòng tâm bất 
tịnh. Trước hết người thực hành nuôi dưỡng 
niềm tin kính nơi giáo pháp của đức Phật, ở 
mức độ ban đầu, cần tích lũy trí tuệ và công 
đức, thấu hiểu sự vận hành của các dòng tâm. 
Biết lắng nghe, tư duy về giáo pháp là nhân dẫn 
tới Đại viên cảnh trí; thiền định, làm lợi ích 
chúng sinh mà không phân biệt thân hay sơ, 
bạn hay thù sẽ giúp khai phát Bình đẳng tính 
trí; chia sẻ giáo pháp với động cơ từ bi và mong 
nguyện lợi lạc chúng sinh giúp khai phát Diệu 
quan sát trí; thành tựu các công hạnh lợi tha 
là nhân của Thành sở tác trí. Cùng với đó là 
thiền định về bản chất đích thực của thế giới 
và cái tôi là nhân để có được Pháp giới thể 
tính trí. Cần nhất tâm, tinh tiến trên những 
thực hành căn bản đó, dần dần hành giả sẽ 
trải nghiệm và thể nhập sâu sắc hơn những 
năng lực trí tuệ trên con đường chân lý mà 
đức Phật đã chỉ dạy.
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Vô thủy vô minh 
và nhất niệm vô minh

Con người bị nhất 
niệm vô minh chi 
phối mà tự chẳng 
biết, suốt ngày 
mừng giận buồn 

vui biến hóa không chừng, nên 
nhà triết học Đông Phương 
nói: “Con người ứng dụng hằng 
ngày mà chẳng tự biết.”

Thiền sư Thích Duy Lực giải 
thích:

Nhất niệm vô minh: từ nguồn 

gốc vô thủy vô minh (cũng là 
chỗ vô niệm của bộ óc) khởi lên 
một niệm gọi là nhất niệm vô 
minh.

Vô thủy vô minh: nguồn gốc 
phát sinh ra ý thức phân biệt sai 
lầm gây tai hại từ lâu đời. Cũng 
là chỗ mịt mù đen tối.

Thiền sư Nguyệt Khuê khai 
thị: Vô thủy vô minh với nhất 
niệm vô minh tức là tương đối, 
tức là đại diện cho Vô và Hữu. 

Một là thể một là dụng, một là 
tịnh một là động, từ thể khởi 
dụng tức là nhất niệm vô minh, 
tức dụng quy thể là vô thủy vô 
minh, thay phiên tuần hoàn, 
có sinh có diệt, chẳng phải bản 
thể tuyệt đối cuối cùng, bản thể 
tuyệt đối là bất sinh bất diệt phi 
động phi tịnh.

Cái lầm nhận cảnh giới vô 
thủy vô minh cho là bản thể 
tuyệt đối cuối cùng này Phật 
Thích Ca gọi nó là Không Chấp. 

Vân Tuyền
Ảnh

:  M
inh 

Min
h
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Cần phải đả phá không chấp 
này mới có thể đạt tới bản thể 
tuyệt đối cuối cùng tức là chân 
như Phật tính. Cái phương đả 
phá không chấp này chẳng phải 
Lý Luận mà là Thực Chứng (cần 
phải tham cứu Tổ Sư Thiền mới 
có thể thực chứng được).

Có vô thủy vô minh rồi mới 
có nhất niệm vô minh cho nên 
vô thủy vô minh với nhất niệm 
vô minh là tương đối, có niệm 
thứ nhất thì có niệm thứ nhì, 
có niệm thứ ba..., cho đến cái 
niệm vô cùng vô tận, nghĩa 
là từ tương đối sinh ra vô số 
tương đối. Cho nên tương đối 
là chẳng thể cùng tận, không 
có chỗ dứt, chẳng thể truy cứu 
như cái vòng tròn chẳng có đầu 
mối nên gọi là luân hồi.

Con người hễ sinh ra tức là 
tương đối, có da trắng, da đen, 
da vàng, da đỏ... do đó sinh khởi 
nhiều mâu thuẫn và phiền não, 
nghĩa là con người sinh ra thì 
phải chịu đựng cái vận mạng bi 
thảm vậy.

Cái ngã của triết học Tây 
Phương tức là nhất niệm vô 
minh của Phật pháp, cái vô ngã 

của triết học Tây Phương tức là 
vô thủy vô minh của Phật pháp. 

Nhất niệm vô minh bắt đầu 
tức là tự ngã bắt đầu, khi nhất 
niệm vô minh trở về cảnh giới 
vô thủy vô minh tức là vô ngã 
vậy. Lúc vô thủy vô minh bị kích 
thích mà tái phát nhất niệm 
vô minh nghĩa là từ cảnh giới 
vô ngã té trở lại cảnh giới ngã 
vậy. Ngã và vô ngã là tương đối, 
thay phiên nhau không chừng 
cho nên chẳng phải thực tại của 
tuyệt đối.

Mục đích của Triết học Tây 
Phương ở nơi truy cứu lý, tìm 
hiểu biết nên không chịu lìa 
nhất niệm vô minh, tại vì hễ 
vào phạm vi vô thủy vô minh 
thì cảm thấy mênh mông trống 
rỗng chẳng có lý gì để truy cứu 
chẳng có điều hiểu biết gì để 
tìm, trái với mục đích của họ. 
Nên nhà triết học Tây phương 
từ xưa nay chưa ai tiến vào cảnh 
giới vô thủy vô minh, không 
vào cảnh giới vô thủy vô minh 
thì chẳng thể phá vỡ không 
chấp cũng chẳng thể tiến vào 
tuyệt đối. 

Mục đích của nhà triết học 

Tây phương là cứu lý tìm hiểu 
mà mục đích của người tu trì 
Phật pháp ở nơi liễu sinh thoát 
tử.

Triết học Tây Phương chú 
trọng lý luận mà Phật pháp thì 
chú trọng thực tiễn nghĩa là từ 
nhất niệm vô minh tiến thẳng 
đến tuyệt đối.

Các thứ học thuyết của khoa 
học Triết học tung ra đủ thứ 
đủ loại, bề ngoài so với Phật 
pháp hình như phong phú 
hơn, nhưng đều thuộc về chân 
lý tương đối, chẳng ai đạt đến 
tuyệt đối, vì bản thân của nhất 
niệm vô minh chính là tương 
đối vậy.

Phật pháp vì xét thấy nhất 
niệm vô minh hư huyễn chẳng 
thật nên siêu việt nhất niệm vô 
minh thẳng vào giai đoạn vô 
thủy vô minh rồi lại phủ định 
giai đoạn vô thủy vô minh để 
đạt đến bản thể tuyệt đối cho 
nên nhà Phật rất chú trọng 
phương pháp thực hành.

Có người cho rằng người lý 
trí nhiều chừng nào thì lìa khỏi 
sự thực nhiều chừng nấy, đúng 
“logic” nhiều chừng nào thì 
phản bội tự nhiên nhiều chừng 
nấy. 

Nhận định này hợp với 
nguyên tắc của tương đối, do 
đó có người chủ trương dùng 
trực giác, tưởng làm như thế 
thì có thể gần với chân thật.

Kỳ thật trực giác và lý trí cùng 
ở trong phạm vi nhất niệm vô 
minh, trực giác mặc dù gần với 
nguyên thủy của nhất niệm vô 
minh hơn nhưng vẫn chẳng thể 
tiến vào tuyệt đối. Giữa trực giác 
và tuyệt đối còn có một khoảng 
sa mạc mênh mông ngăn cách, 
trực giác không cách nào thông 
qua được.

Ảnh
:  Tú

 Lin
h

Ảnh:  Minh Minh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201816

GIÁO LÝ

Piere Joseph Proudhon (1809-
1865), chính trị gia người Pháp 
nói: “Tài sản tức là tang vật.” Tôi 
thì nói: “Tư tưởng tức là tang 
vật”, vì nó làm ô nhiễm tự tính, 
nó là tang vật của tự tính trong 
sạch.

Hỡi con người đáng thương 
xót kia! Tại sao ông lấy tang vật 
của ông mà tự hào vậy? Những 
đồ ô uế, hôi thối khắp trời kia, 
con ruồi đáng thương xót kia 
sao ông vĩnh viễn không muốn 
lìa khỏi nó, cho đến mất cả sinh 
mạng mà cũng không chịu lìa!

Ông muốn nhận thức nhất 
niệm vô minh chăng? Nay tôi 
giải thích thêm để ông dễ hiểu 
hơn: Khi ông an lạc thì nó gọi là 
an lạc, khi ông thống khổ thì nó 
gọi là thống khổ, khi ông bi ai 
thì nó gọi là bi ai, khi ông phẫn 
nộ thì nó gọi là phẫn nộ, khi 
ông yêu thì nó gọi là yêu, khi 
ông ghét thì nó gọi là ghét, khi 
ông tham thì nó gọi là tham, 

khi ông sân thì nó gọi là sân, 
khi ông si thì nó gọi là si, khi 
ông cảm thấy hạnh phúc thì nó 
gọi là hạnh phúc, khi ông cảm 
thấy tội lỗi thì nó gọi là tội lỗi, 
khi ông..., nói tóm lại tất cả đều 
là hóa thân của nhất niệm vô 
minh. Nhất niệm vô minh biến 
hóa vô thường đều là tương 
đối, cho nên những hóa thân 
của nó cũng là tương đối.

Con người bị nhất niệm vô 
minh chi phối mà tự chẳng 
biết, suốt ngày mừng giận buồn 
vui biến hóa không chừng, nên 
nhà triết học Đông Phương 
nói: “Con người ứng dụng hằng 
ngày mà chẳng tự biết.”

Thêm nữa, nhất niệm vô minh 
là do một niệm bắt đầu mà phát 
triển thành vũ trụ phức tạp của 
tương đối bao gồm sinh mạng, 
tư tưởng, cảm giác, dục vọng, ý 
chí, đạo đức, nhân nghĩa... Nó 
hiện diện khắp không gian thời 
gian, không chỗ nào lúc nào mà 

không có nó, cho đến khi nó 
trở về vô thủy vô minh mới tạm 
ngưng hết lại. Đến đây chỉ cần 
đả phá vô thủy vô minh để tiến 
vào tuyệt đối mà thôi.

Từ xưa đến nay, tất cả các nhà 
triết học chưa từng có người 
nào bước đến cửa tuyệt đối, 
lại chú ý những việc tương đối 
như thị phi, thiện ác, quá khứ 
vị lai, sinh trưởng hủy diệt, 
quyền lực sinh mạng.., kết quả 
chẳng có một món nào chẳng 
bị chìm đắm nơi biển cả tương 
đối, theo Phật nhãn (1) mà xem 
xét ấy là ngu dại đáng thương 
xót biết bao! Cái hiệu quả của 
tư tưởng cảm giác chẳng qua là 
một phê phán điên đảo và trong 
“mở mắt chiêm bao” (2), do họ 
hôn mê và hiểu lầm làm cho 
cả loài người đều lọt vào vận 
mạng bi thảm.

Bởi vì khổ với vui là tương 
đối chẳng thể phân chia, ví 
như trên mặt người có thể 

Ảnh:  Minh Khang
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hiện ra hào 
quang vui vẻ 
cũng có thể 
đắp lên đám 
mây u sầu bi 
thảm. Hai cái 
buồn vui liên 
kết với nhau 
cho nên ai 
muốn được 
an vui tối cao 
ắt phải chuẩn 
bị lãnh thọ 
thống khổ 
tối cao, trái 
lại kẻ đã chịu 
đựng thống khổ nhiều nhất 
thì có thể cảm giác đến sự an 
vui nhiều nhất, bởi vì an vui 
và thống khổ đối đãi lẫn nhau, 
chẳng có thống khổ thì an vui 
cũng chẳng thể thành lập.

Kỳ thật, khổ vui đều là hóa 

thân của nhất niệm vô minh, 
nhất niệm vô minh ẩn giấu nơi 
hầm sâu của vô thủy vô minh 
tức là cái kho tàng bí mật thâm 
sâu của A Lại Da Thức (3). Khi 
nhất niệm vô minh chạy ra khỏi 
cửa bí mật đó liền biến thành 
những thứ tình cảm mừng 
giận buồn vui mỗi mỗi chẳng 

đồng chen vào tâm trí 
của ông để chi phối ông, 
lúc ấy ông đã thành một 
người múa rối rồi.

Nếu ông không chịu 
làm người múa rối thì 
phải lợi dụng trí Bát 
Nhã (tham Thoại đầu) 
(4) theo sát dấu chân 
của nhất niệm vô minh, 
tìm đến chỗ ẩn thân của 
nó là hầm sâu vô thủy vô 
minh để phá hủy ngay 
thì màn đen của vô thủy 
vô minh được mở ra, 

sợi dây khống chế người múa 
rối được cắt đứt, bổn lai diện 
mục liền xuất hiện, lúc ấy tất cả 
mừng giận buồn vui đều biến 
thành tuyệt đối của Phật tính, 
tất cả đều do bản năng tuyệt đối 
tự mình làm chủ. 

CHÚ THÍCH:
1. Phật nhãn: chiếu soi cùng khắp không gian thời gian không có chỗ nào lúc nào thiếu sót. 
2. Mở mắt chiêm bao: lúc ngủ chỉ một mình thức thứ 6 (ý thức) hoạt động hiện ra cảnh giới chiêm bao gọi là “nhắm mắt chiêm 
bao”. Lúc thức tỉnh thì thức thứ 6 cùng với tiền ngũ thức (gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức) đồng thời hoạt động hiện ra cảnh 
giới cuộc sống hàng ngày đều gọi là ở trong “mở mắt chiêm bao”. 
Nhắm mắt chiêm bao thì sau khi ngủ đủ rồi sẽ tự động thức tỉnh, còn mở mắt chiêm bao thì không bao giờ tự động thức tỉnh được, 
phải tham thiền đến kiến tính mới được thức tỉnh, cũng gọi là giác ngộ. 
3. A-Lại-Da-Thức: cũng gọi là thức thứ 8 hay Tạng Thức (Tạng là kho chứa) chuyên chứa các thứ chủng tử của vạn sự vạn vật. 
4. Tham thoại đầu: Thoại là lời nói, khi chưa nổi niệm muốn nói là thoại đầu, nếu đã nổi niệm muốn nói dù chưa nói ra miệng cũng 
là thoại vĩ rồi. Như vậy thoại đầu tức là khi một niệm chưa sinh. Tham là nghi, nghi là không hiểu không biết. Nếu một việc gì đã 
hiểu biết rồi thì hết nghi, hết nghi tức là không có tham.Vậy tham thoại đầu tức là nhìn ngay chỗ một niệm chưa sinh, không biết 
đó là cái gì, Thiền Tông gọi là nghi tình, có nghi tình mới được gọi là tham thoạI đầu. Do nghi tình này đưa đến chỗ giác ngộ gọi 
là kiến tính thành Phật. 
Trích Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - Thiền Sư Nguyệt Khuê (Thiền sư Thích Duy Lực Việt dịch) 
Suy nghĩ, lời nói, văn tự cùng xuất phát từ nhất niệm vô minh. Khi một niệm chưa động, tịch nhiên trống rỗng, chẳng có tư tưởng 
cảm giác, dĩ nhiên cũng chẳng lời nói văn tự, đây gọi là vô thỉ vô minh. Khi vô thỉ vô minh bị kích thích, một niệm đã động, suy nghĩ 
liền sinh. Do suy nghĩ có lời nói, do lời nói mà lập văn tự, suy nghĩ là lời nói chẳng có tiếng, lời nói là suy nghĩ có tiếng, văn tự là nói 
có hình, lời nói là văn tự vô hình, cả ba đều gom trong chữ “tên gọi”. Nhiếp Đại Thừa Luận nói: “Tên gọi” có hai thứ, một là tên gọi 
ngôn thuyết, hai là tên gọi suy tư. Triết gia Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) cũng nói “Tư tưởng là nói bên trong”, Lâm Tế thiền sư 
nói: “Tên gọi chẳng tự là tên gọi, chỉ do trước mắt ngươi cho là cái linh thiêng của kiến văn giác tri chiếu soi ấy, gắn cho tất cả tên 
gọi”. Nhưng cả ba đều khởi từ nhất niệm vô minh, nhất niệm vô minh có sinh có diệt, biến đổi vô thường, tên gọi văn tự cũng theo 
đó biến đổi vô thường. Vô thường thuộc tương đối, Phật tính thuộc tuyệt đối, tương đối chẳng thể hiển bày tuyệt đối, nên tuyệt 
đối của Phật tính chỉ có thể tự tu tự chứng mới có thể nhận biết được, chẳng thể dùng văn tự diễn tả, cũng chẳng thể dùng bộ não 
suy lường. Kinh Lăng Già nói: “Đệ nhất nghĩa (Phật tính tuyệt đối) là sở đắc của Thánh trí tự đắc, chẳng phải cảnh giới cảm giác 
của vọng tưởng ngôn thuyết, cho nên vọng tưởng chẳng thể hiển bày Đệ nhất nghĩa. Ngôn thuyết sinh diệt lay động do nhân duyên 
tương sinh với nhau, vì do nhân duyên tương sinh với nhau nên chẳng thể hiển bày Đệ nhất nghĩa”.
Trích trong Cội Nguồn Truyền Thừa và Phương Pháp Tu Trì Của Thiền Tông - Thiền sư Nguyệt Khuê Thiền sư Thích  Duy Lực Việt 
dịch).

Ảnh:  Minh Khang
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Một trong những tôn giáo du nhập 
vào Việt Nam sớm nhất là Phật 
giáo. Khác với nhiều tư tưởng 
cho rằng Phật giáo Việt Nam 
truyền trực tiếp từ Trung Quốc, 

nhưng nhiều nguồn sử liệu cho thấy Phật giáo 
Việt Nam truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào những 
năm đầu Công nguyên, rồi sau đó mới truyền qua 
Trung Quốc chứ không phải Phật giáo từ Trung 
Quốc truyền qua Việt Nam.1

Căn cứ theo các di tích lịch sử đình chùa xưa và 
sử liệu để lại đời Hậu Hán, sách Lý Hoặc Luận của 
Mâu Tử, Đại Tạng Kinh…cho ta thấy Phật giáo Việt 
Nam được du nhập từ thế kỷ thứ III trước Tây 
lịch và hình thành từ thế kỷ thứ I, đầu kỷ nguyên 
Tây lịch. Phật giáo được truyền thẳng từ Ấn Độ 
sang Giao Chỉ. Lúc này, ngoài hai trung tâm Phật 
giáo Lạc Dương, Bành Thành ở Trung Hoa, cũng 
đã hình thành trung tâm Phật giáo Liên Lâu (Luy 
Lâu) tại Giao Chỉ “một chiếc nôi của Phật giáo”. 
Cho đến nay, trung tâm Phật giáo Luy Lâu vẫn là 
đề tài nóng khá lôi cuốn đối với người tìm hiểu 
Phật giáo Việt Nam. 

Theo Việt Nam Phật giáo sử luận2: “Đạo Phật 
được truyền vào Việt Nam khoảng đầu kỷ nguyên 
Tây lịch.”

I. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ thời kỳ đầu công nguyên
1. Địa lý
Theo như nhiều sách sử để lại, năm 273 vua 

Asoka lên ngôi ở Ấn Độ, ông đã cử nhiều phái 
đoàn ra nước ngoài truyền đạo đến các nước 
phương Tây, phương Đông cũng như các nước 
Đông Nam Á.

Một vấn đề cần được nhắc đến đầu tiên là trước 
khi Phật giáo du nhập nước ta, tại đây đã có một 
nền văn hóa phong phú. Căn bản của nền văn hóa 
này xây dựng trên cơ sở của nền văn minh nông 
nghiệp với các thành tựu rực rỡ, mà cụ thể là ngoài 
những chứng tích của các nền văn minh còn lại, 
như vào thời Hai Bà Trưng, tại nước ta đã có bộ 
Việt luật, trong đó hơn 10 điều khác với Hán luật3, 
những dấu tích về ngôn ngữ Việt qua bài Việt ca 
còn sót lại trong thư tịch cổ Trung Quốc4, có hệ 
thống lịch pháp riêng, hoàn toàn khác với lịch 
pháp phương Bắc5, những tín ngưỡng đặc thù cổ 
xưa còn lưu lại trong tín ngưỡng Phật điện đến 

tận ngày nay và đặc biệt là nền văn hóa này có sức 
mạnh tiếp thu và đã chủ động bản địa hóa Phật 
giáo, một yếu tố văn hóa nước ngoài, để phù hợp 
với nó; và hơn thế nữa, biến nó trở thành một 
trong những vũ khí sắc bén và uy vũ đối kháng âm 
mưu đồng hóa và nô dịch về văn hóa của phương 
Bắc ngay từ những ngày đầu.

2. Quá trình du nhập và phát triển 
Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta ở những 

bước căn bản đầu tiên thật ra không phải xuất phát 
từ Trung Hoa, mà chính là được truyền vào trực 
tiếp từ Ấn Độ. Dựa trên những chứng liệu lịch sử 
đáng tin cậy, một số nhà nghiên cứu chuyên sâu, 
có uy tín về Phật giáo đã khẳng định điều này6.

Những tài liệu và hiện vật mà khảo cổ học Việt 
Nam phát hiện được đã chứng minh rằng, người 
Văn Lang, Âu Lạc thời xưa có nền văn hóa phát 
triển phong phú, rực rỡ, “biểu hiện bằng các món 
dụng cụ, trang sức, trống đồng, thạp đồng, mũi 
tên đồng, thành quách,... mà người Việt Nam hiện 
nay rất tự hào”7. Tuy nhiên, năm 179 trước Công 
nguyên (TCN), Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà 
Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối kéo dài hơn 
một nghìn năm đầy đau thương tủi nhục trong 
lịch sử nước ta, thường gọi là thời kỳ Bắc thuộc8. 
Sau khi chiếm được nước ta, Triệu Đà chia Âu Lạc 
thành hai quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và sát nhập 
vào nước Nam Việt.

Đạo Phật xuất hiện ở Việt Nam từ xa xưa trong 
các truyền thuyết và truyện cổ tích. Lĩnh Nam 
Chích Quái (viết vào thời Trần và hiệu chỉnh thời 
Lê) có chép truyện Chử Đồng Tử và Man Nương, 
trong đó Chử Đồng Tử, sống vào thời Hùng Vương 
được một vị tăng là Ngưỡng Quang truyền phép. 
Những vị học Phật được ghi chép đầu tiên ở Giao 
Chỉ phải kể đến Mâu Tử và Khương Tăng Hội. 

Tại Luy Lâu (Bắc Ninh), Mâu Tử gặp được đạo 
Phật ở đây và chuyên tâm học Phật. Nhiều năm 
sau, ông viết Lý Hoặc Luận (lý giải những điều còn 
nghi hoặc về đạo Phật), dùng tư tưởng của mình 
để đối đáp với những người cho rằng ông bỏ đạo 
của thánh hiền (Khổng giáo, Lão giáo) để học thứ 
đạo của man di. Lý Hoặc Luận được xem là trước 
tác đầu tiên bằng chữ Hán về Phật giáo, vậy chính 
Mâu Tử là người học Phật ở Giao Chỉ.

3. Phật giáo vào Việt Nam thời kỳ đầu Công 
nguyên

Trong những năm đầu Công nguyên, Việt Nam 
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đang ở thời kỳ Bắc thuộc9, về tôn giáo tầng lớp 
trên của xã hội bắt đầu chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng Nho giáo, tầng lớp dưới có quan niệm về 
ông trời, gây phúc họa cho con người và quan 
niệm đa thần giáo trong tín ngưỡng dân gian.

Trong thời kỳ này còn có các tín ngưỡng bản 
địa của cư dân nông nghiệp lúa nước, cộng với sự 
tồn tại của Nho giáo, đạo Lão được Trung Quốc 
truyền vào, tuy nhiên các tín ngưỡng, tôn giáo đó 
còn có nhiều mặt khiếm khuyết đối với đời sống 
tâm linh cộng đồng và đạo Phật đã bổ sung vào 
chỗ thiếu hụt ấy. Vì vậy đạo Phật ở Việt Nam được 
giao thoa bởi các tín ngưỡng bản địa, cũng như 
ảnh hưởng bởi đạo Lão ở Việt Nam.

Năm 111 TCN, nhà Hán thôn tính Nam Việt và 
biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. Âu Lạc bị 
chia thành ba quận thuộc bộ Giao Chỉ là: Giao Chỉ, 
Cửu Chân và Nhật Nam. Để nô dịch nhân dân ta 
về tư tưởng, ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã 
được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào thời kỳ đầu 
Công nguyên, hai viên thái thú quận Giao Chỉ và 
Cửu Chân là Tích Quang và Nhâm Diên đã tích cực 
“dựng học hiệu” để dạy lễ nghĩa, tức mở trường 
dạy Nho học và truyền bá phong tục Hán tộc. Nho 
giáo vào Việt Nam chính thức từ đây và “Phong 
tục văn minh của đất Lĩnh Nam bắt đầu từ hai thái 
thú ấy”10. Đến thời Sĩ Nhiếp, một người gốc Hán 
làm thái thú Giao Chỉ thì việc học Nho ở nước ta 
đã tương đối phổ biến. Theo Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sĩ Nhiếp là người có tài kinh bang tế thế, tài 
năng và đức độ của ông vượt xa các thủ lĩnh chính 
trị của nước Hán đương thời. Hơn nữa, Sĩ Nhiếp 
còn là người rất thông hiểu kinh sách và tích cực 
truyền bá Nho giáo và Đạo giáo vào Việt Nam. Vì 
thế, các nhà Nho Việt Nam đời sau rất kính trọng 
Sĩ Nhiếp, tôn là “Sĩ vương” và xem Sĩ Nhiếp là ông 
Tổ của nền học vấn phương Nam - “Nam giao học 
tổ”. Miền đất Giao Châu dưới quyền cai trị của ông 
là một xã hội ổn định và thịnh vượng. Vua Hán 
Hiến Đế thời đó đã phải ngợi khen: “Giao Châu 
là đất văn hiến, sông núi hun đúc, trân bảo rất 
nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất”11. Do 
vậy, ở Trung Quốc từ đời Hán đến đời Đường khi 
xảy ra loạn lạc nhiều người từ miền Nam Trung 
Quốc tìm cách di cư sang Giao Châu. Nhiều sĩ phu 
người Hán đến nương náu nơi đây đều được Sĩ 
Nhiếp khuyến khích mở trường dạy Nho học. 
Sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét: “Nước ta thông 

thi thư, học lễ nhạc, làm một nước văn hiến, là 
bắt đầu từ Sĩ Vương, công đức ấy không những 
chỉ ở đương thời mà còn truyền mãi đời sau, há 
chẳng lớn sao?12. Góp sức vào việc truyền bá đạo 
Nho còn có cả những danh nho Trung Quốc do 
đối lập về chính trị mà bị triều đình đày đi biệt 
xứ ngoài biên ải, như Ngu Phiên bị đày sang Giao 
Châu mở trường “dạy học không biết mỏi, môn 
đệ thường có đến vài trăm”13. Tại các trung tâm 
châu trị, quận trị như Luy Lâu, Long Biên, Tư 
Phố, Cư Phong... đều có các trường để truyền bá 
Nho giáo và Hán học. Theo học các trường này 
không chỉ có con em của những người Hán cai trị 
và những người Hán di cư mà còn có cả con em 
của những người giàu có, của một số hào mục địa 
phương có hợp tác với chính quyền đô hộ. Trong 
số họ, có một số người Giao Chỉ, Cửu Chân học 
giỏi, đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan ở Trung 
Quốc, như Trương Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm, Bốc 
Long...14. Thậm chí, nhiều người Giao Châu du 
học tận kinh đô Trường An của nhà Đường. Hai 
anh em Khương Công Phụ và Khương Công Phục 
là người Cửu Chân đỗ tiến sĩ ở Trường An và 
được bổ nhiệm làm quan ở triều đình.

Vậy trên lãnh thổ của nhà Hậu Hán, sau đó đã 
tồn tại ba trung tâm Phật giáo là Luy Lâu, Lạc 
Dương và Bành Thành. Sử liệu cổ của Trung Hoa 
cũng không ghi nhận được rõ ràng sự hình thành 
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của hai trung tâm Lạc Dương và Bành Thành, chỉ 
có Luy Lâu thuộc Giao Chỉ là được xác định rõ 
ràng và sớm nhất và còn là bàn đạp cho việc hình 
thành hai trung tâm kia.

Từ nửa sau thế kỷ thứ hai, Luy Lâu đã tồn 
tại như một trung tâm Phật giáo quan trọng và 
phồn thịnh. Điều này cho thấy việc du nhập Phật 
giáo vào Giao Châu là rất sớm, có lẽ từ đầu Công 
nguyên.

Theo Thiền Uyển Tập Anh15, một bộ sách quan 
trọng về các vấn đề lịch sử, tư tưởng, văn học của 
Phật giáo Việt Nam nói riêng và của dân tộc nói 
chung, thì Phật giáo được truyền vào nước ta trực 
tiếp từ Ấn Độ, trước cả Trung Quốc. 

Những vị cao tăng đầu tiên ở Giao Chỉ được 
nhắc đến trong sử sách từ cuối thế kỷ II trở đi, 
nhưng nhiều bằng chứng cho thấy Phật giáo đã 
được truyền bá sang đây nhiều năm trước từ 
những nhà sư Ấn Độ. Sự phát triển của Phật giáo 
ở Giao Chỉ bắt đầu từ sớm và mạnh mẽ, tạo nên 
một sự ảnh hưởng văn hóa lớn đối với người 
dân bản địa sau này. Thực tế, vào thời Mâu Tử, 
Luy Lâu là một trong ba trung tâm Phật giáo lớn 
nhất Trung Quốc. Hai nơi còn lại là Lạc Dương và 
Bành Thành. Lạc Dương nổi lên là trung tâm Phật 
giáo trong thời Hán Minh Đế (58-75) khi ông cho 
một đoàn đi Ấn Độ thỉnh kinh Phật đem truyền bá 
vào Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng trung tâm 

Lạc Dương xuất phát từ trung tâm Bành Thành 
và trung tâm Bành Thành chịu ảnh hưởng từ Luy 
Lâu. 

Trước đó, Phật giáo đã xuất hiện ở Trung Quốc 
từ trước Công nguyên nhưng vẫn còn rời rạc và 
nhỏ lẻ, đến thời Hán Minh Đế mới được cắm rễ 
thực sự. Nhiều học giả cho rằng đạo Phật trước 
thời Hán Minh Đế và cả sau này truyền bá sang 
Trung Quốc bằng đường biển, điều đó khiến cho 
việc Luy Lâu được tiếp xúc với Phật giáo Ấn Độ 
sớm hơn là điều dễ hiểu. Mâu Tử học Phật ở Luy 
Lâu càng chứng tỏ Luy Lâu phải có hệ thống Phật 
giáo phát triển từ trước đó. Trong Lý Hoặc Luận, 
Mâu Tử đã miêu tả về thói hư tật xấu của tăng 
đoàn Giao Chỉ, trong thời gian đó nhà Hán vẫn 
chưa có tăng đoàn và suốt thời Hán vẫn chưa cho 
phép người Trung Quốc chính thức xuất gia Quy 
y Tam bảo. Mặc dù chưa có ghi chép chính thức 
về những người đầu tiên mang Phật giáo vào Việt 
Nam, nhưng sự xuất hiện của các tăng sĩ Ấn Độ 
vẫn được đề cập đến, trong đó nổi bật là Ma Ha Kỳ 
Vực và Khâu Đà La đến Giao Chỉ trong khoảng 169 
-189 và Chi Cương Lương ở đây dịch kinh vào các 
năm 255-256. Một trong những vị tăng gốc Giao 
Chỉ nổi tiếng đầu tiên là Khương Tăng Hội, người 
vẫn còn đang tranh cãi liệu có phải là tổ của Thiền 
tông Việt Nam hay không. Khương Tăng Hội có 
cha mẹ là người nước Khương Cư (Uzbekistan), 
đến Giao Chỉ buôn bán và sinh ra ông ở đây. Ông 
lớn lên và xuất gia ở Giao Chỉ, đến năm 247, thì 
đến kinh đô Kiến Nghiệp của Ngô và truyền đạo ở 
đây. Khương Tăng Hội có nhiều trước tác và bản 
dịch về Phật giáo nổi tiếng và có giá trị đến sau này.

Căn cứ vào các tài liệu như Hậu Hán Thư trong 
đó có câu chuyện Sở Vương Anh theo Phật giáo, 
sách Lý Hoặc Luận của Mâu Tử viết tại Việt Nam 
vào hạ bán thế kỷ thứ hai, kinh Tứ Thập Nhị 
Chương và một số tài liệu khác, cho ta thấy rằng 
trong đời Hậu Hán (thế kỷ thứ nhất và thứ hai) 
ngoài hai trung tâm Phật giáo ở Trung Hoa, còn 
có một trung tâm Phật giáo rất quan trọng khác 
ở Giao Chỉ (tức Việt Nam), lúc bấy giờ đang nội 
thuộc Trung Quốc. 

II. Nguồn gốc Trung tâm Luy Lâu
Trong lịch sử hình thành Phật giáo Việt Nam 

nói riêng và Phật giáo châu Á nói chung, Luy Lâu 
được coi là trung tâm Phật giáo xuất hiện sớm 
nhất trong ba trung tâm Phật giáo thời kỳ khởi Ảnh:  Minh Khang
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thuỷ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, sớm hơn 
cả hai trung tâm Phật giáo khác là Trung tâm Phật 
giáo Lạc Dương và Bành Thành của người láng 
giềng Trung Quốc.

Khi đó, ở Luy Lâu có tín ngưỡng thờ thần tự 
nhiên, mây, mưa, sấm ,chớp. Phật giáo Ấn Độ vào 
Việt Nam tìm cách hoà hợp với tín ngưỡng này, 
nên mới sinh ra truyền thuyết về Man Nương, là 
nguồn gốc để có hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp 
cho đến tận bây giờ… Gắn với truyền thuyết Man 
Nương ở vùng Dâu (Thuận Thành - Bắc Ninh), 
nghệ thuật và lễ hội Tứ Pháp hiện vẫn thịnh hành, 
tuy những lễ cầu đảo hô phong hoán vũ không 
còn nữa.

Nhưng phải đến thế kỷ XIII-XIV mới có di tích 
còn để lại đến nay.  Trung tâm Luy Lâu, Phật giáo 
Việt Nam được xem là một trong những trung 
tâm Phật giáo lớn và hình thành sớm nhất tại 
vùng Viễn Ðông.

III. Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn trung tâm Lạc Dương và Bành Thành
Nhìn vào bản đồ nước Trung Hoa của nhà Hán 

đã cho chúng ta thấy rõ có hai con sông Dương Tử 
(Yangtze) và Hoàng Hà (Huang He, Yellow river). 
Tại đây có một trung tâm Phật giáo gọi là trung 
tâm Lạc Dương (Luoyang), ngày nay thuộc tỉnh 
Hà Nam bên Trung Quốc và một trung tâm khác 
là Bành Thành (Pengcheng), thuộc tỉnh Giang Tô 
ngày nay. Tại Việt Nam thì có một trung tâm tên 
là Luy Lâu, tọa lạc tại phía Đông Bắc Hà Nội, ngày 

nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Vào thời điểm đó Luy Lâu là một trung tâm 

Phật giáo phồn thịnh, hơn hai trung tâm Bành 
Thành và Lạc Dương. Lý do là ở các trung tâm Lạc 
Dương và Bành Thành lúc đó chỉ có vài thầy và họ 
toàn là người Ấn Độ. Trong khi đó thì ở Luy Lâu 
của chúng ta có hàng trăm thầy người Giao Châu 
(Giao Chỉ). 

Các học giả nghiên cứu ba trung tâm Phật giáo 
đời Hán đều đồng ý với nhau rằng chỉ có trung tâm 
Luy Lâu là chúng ta biết được nguồn gốc thành 
lập, còn hai trung tâm kia thì không ai quyết chắc 
được, không ai đồng ý được với nhau là nhờ đâu 
mà các trung tâm đó được tạo lập. Có những chi 
tiết trong Hậu Hán thư và cũng có những chi tiết 
trong sách Ngô chí chứng tỏ rằng trung tâm Lạc 
Dương là do trung tâm Bành Thành mà được tạo 
dựng.

Theo sự nghiên cứu của các học giả Trung Hoa 
như Hồ Thích16 thì con đường từ Luy Lâu đến 
Bành Thành có thể đi bằng đường thủy mà cũng 
có thể đi bằng đường bộ. Ông nói rằng có những 
vị tăng sĩ khởi hành từ Giao Châu đi tới Quảng 
Tây (tức Vũ Tây), rồi từ Quảng Tây đi tới Quảng 
Đông. Sau đó họ vượt đường núi để đến miền hạ 
lưu châu thổ sông Dương Tử, tức là đến Bành 
Thành.

Hậu Hán thư cũng có đoạn nhắc đến những 
chuyến đi này: “Quận Nhật Nam đem phẩm vật 
cống hiến Hán Đế bằng đường biển. Khương 
Tăng Hội là một vị tu sĩ dòng dõi người Khương 

Cư, sinh trưởng trên đất Giao Châu 
vào đầu thế kỷ thứ Ba, đã đi từ Giao 
Châu đến hạ lưu sông Dương Tử để 
truyền đạo”. Như vậy thì con đường 
mà Hồ Thích nói đến trên đây chính là 
con đường mà Thiền sư Khương Tăng 
Hội đã đi để vào nước Ngô dạy đạo.

Vậy trong ba trung tâm Phật giáo 
đời Hán vừa kể, trung tâm nào được 
thành lập sớm nhất? Hiện giờ chưa có 
câu trả lời dứt khoát. Nhưng đứng về 
nguồn gốc, chỉ có trung tâm Luy Lâu 
tại Giao Chỉ là ta biết chắc chắn do đâu 
mà được thành lập. Nguồn gốc của hai 
trung tâm Lạc Dương và Bành Thành 
vẫn còn rất mờ. Có nhiều dữ kiện 
khiến cho chúng ta nghĩ trung tâm Luy 
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Lâu được thành lập sớm nhất và trung tâm này đã 
làm bàn đạp cho sự thành lập các trung tâm Bành 
Thành và Lạc Dương ở Trung Hoa. 

IV. Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
Đạo Phật truyền bá vào Việt Nam, đến nay đã 

trên 2000 năm và đã nhanh chóng thích nghi với 
lối sống của người Việt. Những quan điểm trong 
giáo lý, giáo luật,…của Phật giáo gần với đời sống 
tâm linh của người Việt, với những nét văn hoá 
Việt.

Trong khoảng thời gian dài đó, do sự thay đổi 
của tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đất 
nước, đạo Phật cũng trải qua một số bước phát 
triển và hình thành nên một số giai đoạn tương 
đối rõ rệt.

• Thứ nhất, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng 
của  Phật giáo Trung Quốc

Trong quá  trình phát  triển, Phật giáo Việt Nam 
từ việc chịu ảnh  hưởng  của  Phật  giáo Ấn Độ  
đã chuyển sang  chịu ảnh  hưởng  của Phật  giáo  
Trung Quốc. 

Từ  thế kỷ VI đến  thế kỷ X, Phật giáo Việt 
Nam  tiếp nhận  thêm những đoàn  truyền giáo 
của Trung Quốc. Không bao lâu Phật giáo Bắc  
phương đã  chiếm ưu  thế  và  thay  vị trí  của  
Phật  giáo Nam phương vốn có  từ  trước. Đồng  
thời  sự ảnh hưởng đó còn được thể hiện qua việc 
ba  tông phái chính của Trung Hoa cũng được 
truyền vào Việt Nam đó là Thiền tông, Mật tông, 
Tịnh Độ tông và qua một số tập tục như: tập tục 
đốt vàng mã, tập tục coi ngày giờ,  tập tục cúng 
sao hạn, xin xăm, bói quẻ,… Vì thế Phật giáo Mật 
tông đã bao trùm mọi tín ngưỡng bình dân trong 
lòng nó tại Ấn Độ cũng như ở Giao Châu lúc bấy 
giờ. Riêng ở Giao Châu nước ta, khuynh hướng 
này rất phù hợp với tín ngưỡng dân gian thờ phúc 
thần, nhiên thần, thờ Mẫu, tín ngưỡng vật linh... 
đồng thời phù hợp với phong tục của người Việt 
nên nó trở thành một yếu tố khá quan trọng trong 
sinh hoạt Thiền môn 17. 

• Thứ hai, Phật giáo Việt Nam phát triển theo 
khuynh hướng Thiền.

Trong hoàn cảnh văn hoá giao lưu phức tạp, 
Phật giáo Việt Nam ở thời kỳ này phát triển theo 
khuynh hướng Thiền.

Theo Nguyễn Lang  trong “Việt Nam Phật giáo 
sử  luận” cho rằng Thiền học Việt Nam khởi đầu 

bởi Khương Tăng Hội  vào đầu thế  kỷ  III. Các nhà 
nghiên cứu khẳng định rằng Thiền ở Việt Nam 
trở thành tông phái bắt đầu từ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 
Năm 580, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Giao Châu trú tại 
chùa Pháp Vân giảng dạy Phật pháp và lập ra dòng 
Thiền đầu tiên ở chùa Dâu. Từ đó dòng Thiền bắt 
đầu phát triển ở nước ta. 

Sang đến thế kỷ thứ IX, Phật giáo Việt Nam 
còn có thêm một mối giao lưu khác là Thiền tông 
Trung Quốc truyền sang với dòng Thiền Vô Ngôn 
Thông. Thiền phái này mang đậm dấu ấn Thiền 
học Trung Hoa với tư tưởng chân lý ở ngay trong 
lòng mình, Phật tại tâm. Chân lý đó giúp con người 
có thể tu chứng trực tiếp, chứ không cần nắm bắt 
qua ngôn ngữ, văn tự. Thiền phái Vô Ngôn Thông 
chủ trương bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến 
tính thành Phật. 

Tóm lại, Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần đã 
phát triển trên cơ sở của ba mối giao lưu - tiếp 
biến bởi có 3 nguồn du nhập: 

- Phật giáo Đại thừa với khuynh hướng Thiền 
học từ Nam Ấn trực tiếp truyền sang bằng đường 
biển từ cuối thế kỷ thứ I trước Công nguyên hoặc 
những năm đầu sau Công nguyên với kinh văn hệ 
Bát nhã; 

- Thiền tông Ấn Độ truyền sang Trung Quốc rồi 
đến Việt Nam với vai trò của ngài Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi vào thế kỷ thứ VI với tư tưởng vô trụ, siêu việt 
hữu - vô; 

- Thiền tông Trung Quốc truyền vào Việt Nam 
với vai trò của ngài Vô Ngôn Thông vào thế kỷ thứ 
IX với pháp môn Đốn ngộ và tư tưởng Phật tại 
tâm. 

• Thứ ba, với đặc điểm phần lớn người Việt Nam 

không biết chữ để nghiên cứu kinh điển Phật giáo 
cho nên Phật giáo Đại Thừa phát triển và chiếm 
ưu thế.

Điều này được thể hiện rõ khi ta xem xét những 
quan điểm trong sách “Lý Hoặc Luận” của Mâu Tử 
và trong các kinh mà Khương Tăng Hội đã dịch. 
“Trong bài tựa kinh “An ban thủ ý” Tăng Hội có 
viết: “An ban là đại thừa của chư Phật để tế độ 
chúng sinh… Ngoài ra ông còn dịch kinh “Tiểu 
phẩm bát nhã” (Bát thiên tụng bát nhã) là kinh 
điển căn bản và xuất hiện sớm nhất trong văn hệ 
Bát Nhã thuộc khuynh hướng Đại thừa”.

• Thứ tư, Phật giáo khi truyền vào Việt Nam đã 
được tiếp xúc ngay với tín ngưỡng bản địa.
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• Thứ năm, Phật giáo bước đầu đã có sự hỗn 
dung với Nho giáo và Đạo giáo

• Thứ sáu, Phật giáo đã tích cực đồng hành cùng 
dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm 
lăng và đồng hoá.

• Thứ bảy, Phật giáo trong thế kỷ XXI.
Đứng trước thách thức và cơ hội của sự hội 

nhập toàn cầu, Phật giáo thế giới nói chung và 
Phật giáo Việt Nam nói riêng cần làm gì trước sự 
nhận định vượt thời gian của nhà bác học lỗi lạc 
người Đức ở thế kỷ XX: “Tôn giáo của tương lai 
sẽ là một Tôn giáo toàn cầu, vượt trên mọi thần 
linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao 
quát cả phương diện tự nhiên lẫn thiên nhiên, đặt 
trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh 
nghiệm tổng thể gồm mọi phương diện trong cái 
nhất thể đầy ý nghĩa. Chỉ có đạo Phật đáp ứng đủ 
các điều kiện ấy.” Hay câu nhận định riêng về Phật 
giáo Việt Nam: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp 
sống muôn đời của tổ tông”. Phật giáo Việt Nam 
đã, đang và sẽ làm gì với tinh thần thể nhập tùy 
duyên mà bất biến… để hóa giải cho việc phát triển 
nhưng thiếu tính bền vững, ở nhiều lĩnh vực: 
Chính trị, kinh tế và văn hóa… nhằm đáp ứng cho 
bước phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa của 
đất nước ở thế kỷ XXI.

Để phát huy vai trò nhập thế của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, khẩu hiệu 
hiện đại hóa đất nước ở thế kỷ XXI hoàn toàn 
thích hợp với phương châm “Tri-túc-hành” trong 
đạo Phật, là biết dùng các phương 
thức sử dụng tài năng để soi xét, tìm 
hiểu. Dùng lý trí để phán đoán sự vật 
mà không để tình cảm xen lẫn vào. Một 
trong bốn điểm của “Tứ nhiếp pháp” là 
người xuất gia hay tại gia làm tất cả 
mọi công việc hoằng pháp xét thấy có 
lợi cho bản thân và tập thể. Giai đoan 
đổi mới và hội nhập hiện nay là cơ hội 
tuyệt vời để áp dụng khái niệm “Tri 
hành hợp nhất” của Phật giáo. Bởi từ 
ngàn xưa Phật giáo có  vai trò rất quan 
trọng đối với các sách lược nhằm “trị 
quốc, an dân bình thiên hạ” thông 
qua tinh thần “Bi-Trí-Dũng”. Nên 
được là một người tu sĩ Phật giáo Việt 
Nam là điều vinh dự lớn khi được kế 
thừatruyền thống quí giá của dân tộc. 

V. KẾT LUẬN:
Việc Phật giáo du nhập vào Việt Nam cho thấy 

Việt Nam có vị trí thuận lợi, là nơi giao thoa giữa 
nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa. Việc Phật giáo 
được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam ở 
thời kỳ sơ khởi, được xác định qua các dữ kiện 
lịch sử của các nhân vật ở lại Việt Nam hoằng hóa, 
thì Phật giáo được truyền theo trục từ Ấn sang 
Hoa và ngược lại từ Hoa sang Ấn, mà Việt Nam 
thì ở chính giữa. Do đó người Việt Nam thời bấy 
giờ chắc chắn đã thu nhập tư tưởng Phật giáo của 
cả hai con đường vận chuyển tư tưởng nói trên.

Khi đạo Phật truyền vào làng xã, hòa vào văn 
hóa Việt Nam, thì làng xã không chỉ là một cộng 
đồng quần cư, một đơn vị hành chính mà còn là 
một cộng đồng tôn giáo. Chùa làng là điểm cố kết 
nhân tâm, là nơi khuyên bảo người dân sống theo 
đạo lý Phật giáo. Phật giáo đã góp phần làm phong 
phú thêm văn hóa làng Việt.  Hàng nghìn năm, 
dân ta có lúc mất nước nhưng không mất làng. 
Văn hóa làng - trong đó chứa nhiều "hàm lượng" 
văn hóa Phật giáo - vẫn tồn tại. Gắn bó với văn hóa 
làng, gắn bó với dân tộc Việt, đối phó với những 
chính sách hà khắc của ngoại xâm, các thiền sư 
Việt Nam đã hun đúc ý thức về một nền độc lập 
dân tộc. Phật giáo đã tạo nên tầng lớp trí thức 
tiêu biểu, với tinh thần nhập thế, gánh vác trách 
nhiệm trước dân tộc trong thời kỳ đầu gian nan 
xây nền độc lập (thế kỷ X) và họ đã hoàn thành sứ 
mệnh đó.

Ảnh:  Minh Khang
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Trong Bảy giai đoạn phát triển của Phật giáo đã 
trình bày trên phản ánh được điều đó. Năm giai 
đoạn này được xây dựng cơ bản trên hai nền tảng 
tư tưởng, một là nền tư tưởng Phật giáo quyền 
năng và hai là tư tưởng tức tâm tức Phật. Hai nền 
tảng Phật giáo này hòa quyện với nhau, thấm sâu 
vào đời sống tâm linh của con người Việt Nam. Và 

nó gắn liền với sự phát triển của lịch sử dân tộc, 
lấy sứ mệnh của dân tộc làm sứ mệnh của mình. 
Ðó là tính nhất quán của lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, được biểu hiện qua những bước chuyển 
mình, đáp ứng yêu cầu của từng chặng đường lịch 
sử cụ thể, vì lợi ích chung của dân tộc.
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Nguyễn Đại Đồng
Đại Tỳ kheo ni Thích Giác Viên

26

Bà húy là Sao, tự là Thụy Nhũ, thường 
gọi là bà Viên. Thân mẫu là Thuận Nhân 
mơ thấy nuốt sao Bắc Đẩu rồi sinh ra 
nên đặt tên như thế. Bà xinh đẹp, thông 
tuệ, thạo luật thơ, lại học được phép bí 

truyền trừ tà. Chúa lấy danh nghĩa bà là con thầy1 

để đưa vào vương phủ làm Cung tần. Vốn không 
thích cảnh trần thế vẩn đục, bà xin được xuất gia. 
Chúa không nghe, sai làm chùa trong phủ. Bà 
bèn làm một bài thơ Quốc Âm, xin Chúa nếu họa 
được, bà sẽ ở lại, bằng không xin được vượt Tích 
Giang lên phía Bắc. Thơ rằng:

Chùa nho nhỏ, cảnh tiu tiu,
Luống để tay tiên bận dặt dìu.
Non nước phiêu la phiêu lửng,
Cỏ hoa rung khẳng rung khiu
Bài thơ khó họa vần, Chúa đành phải đưa bà về 

chùa Nhạn Tháp, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An 
(nay là thôn Nhạn Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh). Chín tòa chùa sắp một 
hàng, hai bên hành lang dài như dãy phố. Cộng tất 
cả 112 gian, tượng Phật và các Tổ đều đắp rất tinh 
xảo, trông như người sống, đến Viện Viễn Đông 
Bác Cổ cũng phải công nhận là tuyệt xảo mà bảo 
tồn2, thực là một nơi danh lam thắng cảnh. Chùa 
do Chuyết Chuyết Hòa thượng, Minh Hành Thiền 
sư với sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả của hoàng 
hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc và con gái Lê Thị Ngọc 
Duyên trùng tu xây mới, lập nên một đệ nhất 
danh lam ở Kinh Bắc. 

Cô Viên xuất gia rồi thọ Tỳ kheo ni giới tại chùa 
Ninh Phúc với Thiền sư trụ trì Vô Trụ Như Tùy 
và được bản sư ban pháp danh Thích Giác Viên, 
pháp hiệu Minh Minh. Từ đó việc tu đạo ngày càng 
sâu. Tương truyền khi qua sông Hồng, bà không 
chờ thuyền mà thả chiếc nón tu lờ xuống để sang.

Bà còn đi khắp vùng quê trừ tà chữa bệnh cho 
dân, được ngợi ca là có phép Thánh. Ngạn ngữ 
vùng có câu: “Thầy thuốc lang Kỷ, Phù thủy bà 
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Viên. Hai đấy đã hèn, đố ai chữa được”. Về đạo 
thuật của bà, bia đá viết: “Cả tổng Tông Xá tỉnh Hải 
Dương đều phụng thờ tôn kính gọi bà là Tỷ Viên 
công chúa”.

Sau khi Thiền sư Vô Trụ Như Thùy viên tịch, sư 
Giác Viên kế đăng trụ trì chùa Ninh Phúc, bà đã 
dốc hết tâm sức để tu bổ sửa sang chùa ngày một 
khang trang, tráng lệ. Tháp Ni Châu thờ bà có ghi: 
“Con gái Nguyễn Quốc sư ở phường Đông Tác, vào 
chầu trong phủ chúa, về sau trụ trì tại đây. Bà đã 
cúng 3 mẫu ruộng ở làng Nhạn Tháp để chi dùng 
vào việc đèn hương”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý (1795-1868) thường gọi là 
cụ Nghè Đông Tác3, năm Tân Mão niên hiệu Minh 
Mệnh thứ 4 (1831) đi thăm chùa ở phủ Thuận An, 
nhân tìm di tích Tổ cô ở chùa Bút Tháp, may gặp Lý 
trưởng ở cửa Tam quan. Ông dẫn tới xem khám 
để tượng thờ và tháp đá. Trên tháp có ghi: “Con 
gái của Đông Tác Nguyễn Quốc sư, nhập thị phủ 
Chúa, sau quy Thiền ở đây. Hiện có 3 mẫu ruộng 
kỵ ở hương Nhạn Tháp để giỗ cha mẹ là cụ Đại 
vương và cụ bà Thuận Nhân, với lời thề ‘ruộng 
không thể chuyển bán’”.

Nguyễn Văn Lý nhớ lại: “Năm Quý Tỵ (1833), Lý 
tôi được bổ làm Tri phủ Thuận An. Nhạn Tháp là 
một xã thuộc huyện Siêu Loại. Gặp ngày giỗ chạp 
cụ thân sinh ra bà, dân xã mổ lợn dâng cúng, thấy 
lòng người thờ phụng đã thành nếp. Tôi có thơ đề 
ở chùa như sau:

Tháp Nhạn khởi tri kim tái đáo
Nhất quan như hữu Trĩ Xuyên tâm
(Tháp Nhạn đâu ngờ nay lại đến
Làm quan nên bắt trước Cát Hồng)
Phải chăng hồn thiêng của bà Tổ cô đã khiến tôi 

về thăm nơi đây?
Đại vương được phong Phúc thần, con của ngài 

là Thần, là Thiền, là Phật. Đó chính là linh ứng của 
khí thiêng nơi phúc địa chăng?”4

Hiện nay ở chùa còn có tháp, trên đề ba chữ là 
Ni Châu tháp, xung quanh chép tường sự tích. Cả 
vùng dân ấy cho chí tổng Tống Xá, tỉnh Hải Dương 
đều phụng thờ tôn kính, cứ đến ngày 15 tháng 2 
thì lại rước xách tế lễ linh đình. Một vị thiên kim 
tiểu thư, tài mạo song toàn, lại được chúa yêu, gác 
tía lầu cao, vàng kho thóc đụn, cảnh trần ai đến 
thế, tưởng cũng là cùng cực rồi, thế mà trút tôn 
vinh như rũ bụi trần, coi thoa xuyến như loài gạch 
ngói. Cẩm bào đổi dạng nâu sòng, cảnh vắng tìm 
nơi tu đạo, có cái tuệ căn tuệ lực như thế, lẽ nào 
mà tu chẳng thành công.

Bài ký trên tháp Ni Châu
Ba mặt tầng 1 tháp Ni Châu chạm khắc 3 văn 

bia ký hiệu No 2882, 2888, 2886. Chúng tôi dịch 
2 văn bia

Bia tháp Ni Châu (Ni Châu tháp bi - 1737)
Khoán ước

1. Quan viên hương lão trên 
dưới ở xã Nhạn Tháp, huyện 
Siêu Loại, phủ Thuận An, cùng 
với xã, thôn trưởng là Nguyễn 
Danh Hiển, Nguyễn Hữu 
Phùng, Nguyễn Công Minh,… 
ngưỡng vọng ân huệ của Ni 
sư hiệu là Diệu Viên, là người 
tôn sùng đạo Phật, vẫn tại chùa 
Ninh Phúc, mua ruộng các xứ 
giao cho bản xã dùng vào việc 
thờ cúng, mãi mãi làm ruộng 
Tam bảo. Hàng năm, ngày 
sinh, ngày mất bản xã chuẩn bị 
đầy đủ hương đèn, xôi quả đặt 
trước bài vị hiến cúng. Nhân 
đó mọi người trên, dưới, lớn, 
nhỏ trong bản xã họp bàn lập 
tờ khoán ước để lưu truyền 
mãi mãi.

Chùa Ninh Phúc - Ảnh:  Minh Khang
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Hoặc giả sau này có người dựa vào quyền thế 
mà tranh đoạt ruộng đó, để đến mất cả thờ cúng, 
thì nguyện chư Phật cõi trời cùng với long thần 
thổ địa, các chư linh thần của chùa chứng giám. 
Làm tờ khoán ước này, tất cả thửa ruộng cùng với 
ngày sinh, ngày mất khai rõ dưới đây:

Sinh vào ngày 8 tháng 10, cúng 2 mâm xôi quả.
Mất vào giờ Dần ngày 15 tháng 2 năm Tân Dậu 

(1681), cúng 4 mâm xôi quả.
(kê khai một số thửa ruộng…)
Lập khoán ước vào ngày tốt, tiết mùa hè tháng 5 

niên hiệu Lê Vĩnh Hựu năm thứ 3 (1737).
Xã trưởng là Nguyễn Danh Hiển, Nguyễn Hữu 

Phùng cùng toàn dân xã kí tên.
Đệ tử giữ chức Đề lại người xã Phiêu Kỵ là 

Nguyễn Danh Dương tên chữ là Thiện Hòa vâng 
mệnh viết chữ.

2. Trụ trì chùa Ninh Phúc là Tỳ kheo Tính Hài 
cung kính soạn văn.

Ôi! Thế giới Đại thiên rộng chứa muôn tượng 
bao la; mấy thước núi thiêng dựng ôm một vầng 
trăng tỏ, vốn trồng cây Bồ đề không cội, lại mọc ra 
quả thiện tốt tươi. Ngày gom tháng chứa, Thiền 
tông vì thế truyền trao, Nho giáo gọi là Trời sinh ra 
cho cái đức mà không hiểu, không gặp được vậy!  

May trông, làng Đông Tác5 liền tiếp với huyện 
Thọ Xương, xóm phường đúng là nơi đất tốt, sẵn 
có cụ thân sinh làm quan 
trong triều, cầm thẻ ngọc 
đứng trong hàng văn võ, 
bánh ngự bọc trong lụa 
hồng, phù giúp Quân 
vương dạy giỗ thế tử, 
khiến kẻ bất trung biết 
đó làm răn. Tính cụ lại là 
người kính cẩn tiết kiệm, 
đúng là bậc trượng nhân 
quân tử có đức tốt. 

Đến hẹn, thì mầm 
thiện sinh sôi, vun bồi bởi 
đất tốt. Mẹ hiền mơ thấy 
sao Đẩu hiện ra vẻ lành, 
liền đó có mang rồi sinh ra 
sư, đặt tên là Thụy Nhũ, 
được nuôi dưỡng trong 
chốn nhung gấm, giường 
đệm có màn rủ trướng 

che, như chim Hồ nhai mớm, như ong hút nhụy 
nhả mật. 

Đến khi trưởng thành, chí khí nhu hòa, lòng 
luôn ngăn thẳng, mày ngài thanh tú, chất thể khác 
phàm. Được cha nghiêm dạy bảo, văn chương 
thi phú tập học theo sách đạo Nho, chưa đầy vài 
năm mà kinh thư thấu triệt, câu chữ uyển chuyển. 
Thân tuy phận gái quần hồng, nhưng trí vượt tu 
mi nam tử.

May gặp cơ trời cho gặp, quân vương kết tóc 
xe tơ, như từng cá nước duyên ưa. Sư cảm mối 
chung tình sâu nặng của Chúa thượng, mới than 
rằng: “Vua, thầy, cha, mẹ, bốn ân sâu nặng, nếu 
không báo đáp được ân đó ắt sẽ phải ngậm ngùi 
mà than là ‘Thân này không cứu, thân nào cứu? 
Thế gian chẳng gì hơn đức Phật’”. Đấng Đại Hùng 
không những cứu kẻ hèn yếu ở sông mê mà còn 
thương kẻ trầm luân trong biển khổ, Cái đạo phù 
hoa của thế gian không thể cùng ở lâu được! Sống 
chết như bọt sóng, phồng tan kế tiếp nhau, cái 
thân giả này như sắc hoa mở mắt trông đêm, sớm 
nở khuya tàn. Ngày tháng thoi đưa, đàn tâm6 luôn 
sáng suốt, bỗng chốc đã tới cửa Thiền xuống tóc, 
theo dòng Long Động, được trao truyền giới Học 
pháp nữ7, lặng lẽ rón bước mà lần thang.

Đội ơn Bản sư Vô Trụ Như Tùy Thiền sư chứng 
quả, dìu dắt trao quyền cho làm đệ tử, mới lãnh ý 
tỏ ngộ, duyên trần tháo bỏ, trân trọng một lòng, 

LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Chùa Ninh Phúc - Ảnh:  Minh Khang



29TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2018

cởi áo gấm khoác áo nâu sòng, bỏ lầu son về nơi 
lều cỏ, tháo xoa xuyến gửi cúng bần tăng, cất lời 
vàng hòa cùng đại chúng, chứng quả Bồ đề ở chùa 
Ninh Phúc, dựng tháp đá mà cùng thành Phật 
đạo. Há chẳng may thay! Há chẳng vui thay! Tin là 
vào Trung đạo không còn mảy ngờ mà dựng nên 
tháp Ni Châu.

Tháp Ni Châu có nghĩa là: Ai khéo tu tập vun 
bồi gốc thiện, thì mới kết quả Bồ đề. Quả Bồ đề 
tựa viên ngọc châu Ma Ni, thể tính vốn trong sáng 
nhưng bị bụi ghét làm hoen ố nhiều kiếp, nếu 
không dùng phép phương tiện lau chùi mài dùi, 
thì sao sáng được như mặt trời. Mới nói là “Châu 
sáng” mà ai dám tin là sáng, cho nên gọi là “Tháp 
Ni Châu”. Sang bờ kia liền lên lầu, trên đài sen 
cùng ngồi xuống, đợi đến khi nào mặt trời ngậm 
núi thì theo đó mà rũ áo về Cực lạc, sẵn có thần 
lực ngầm trợ cho được vuông tròn yên lắng, thì 
lại ngầm trở về cõi An dưỡng. Nay đặt xá lị vào 
nơi muôn mãi, khiến cho Thiền tông được mãi 
truyền. 

Nuôi dưỡng Thiền môn đệ tử gồm: Tính Triển, 
Hải Diệu, Hải Tường, Hải Chấn.

Lập tờ ước vào ngày lành tháng Hè năm thứ 5 
niên hiệu Vĩnh Hựu (1739)

Xã trưởng là Nguyễn Danh Hiển, Nguyễn Hữu 
Phùng cùng toàn xã cùng ký tên.

Đệ tử người xã Kiêu Kị giữ chức Đề lại là 
Nguyễn Danh Dương, tự là Thiện Hòa vâng mệnh 
viết chữ.

Lại đến chùa Ninh Phúc thăm di tượng tổ cô, 
cảm xúc làm thơ:

Câu Lậu, tâm thành nhận chức quan,
Ngày xuân viếng tháp gió miên man.
Trúc tùng lay động trong sương nhạt,
Chuyện cũ lâu đài, giữa thế gian.
Tích trượng bay rồi còn tháp lẻ,
Bảo đàn khám lặng, bóng trăng tan.
Lầu hoa đâu thấy bài tâm kệ,
Tiếng Phạn đâu còn vang Ngư Sơn!
(Thơ Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Trâm dịch). 

CHÚ THÍCH:
 1. Cha bà là Nguyễn Hy Quang (1634-1692), thầy dạy Tấn Quang Vương Trịnh Bính (1670-1702). Trịnh Bính là cháu nội của chúa 
Trịnh Cương (1633-1709) và là con trai trưởng của Lương Mục vương Trịnh Vịnh (1651-1678). Tấn Quang Vương sinh được 17 
người con trai, con trai trưởng là chú Hy Tổ Nhân vương Trịnh Cương; con trai thứ 11 là Trịnh Thập xuất gia theo học Chân 
Nguyên Đại sĩ, được ban pháp danh Như Trừng Lân Giác (1696-1733), sáng lập phái Liên Tông.
Con trai của Nguyễn Hy Quang là thượng tướng quân Nguyễn Hữu Dụng (1661-1729), đỗ Tạo sĩ (Tiến sĩ Võ) được phong tước Tào 
quận công và phối thờ trong đình Trung Tự.
Cháu ruột của Nguyễn Hy Quang là Nguyễn Trù (đời 8), đỗ Hoàng giáp năm 1697, sau làm quan đến chức Tư nghiệp Quốc Tử 
Giám.
2. Viện Viễn Đông Bác Cổ đã tạc nguyên mẫu tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn tại chùa Bút Tháp trưng bày tại Viện (Bảo 
tàng Lịch sử hiện nay ở Hà Nội).
3. Nguyễn Văn Lý là cháu 5 đời của cụ Nguyễn Hy Quang; Cụ là ông nội của Giản Thạch Nguyễn Hữu Cầu (1879-1946), sáng lập viên 
Đông Kinh Nghĩa Thục và là cụ nội cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (1902-1954), tác giả bộ Hán Việt tự điển nổi tiếng.
4. Nguyễn Văn Lý, Thọ Xương Đông Tác Nguyễn Thị thế phả. Ký hiệu A1331, Viện Hán Nôm. PGS.TS Trần Thị Băng Thanh (chủ biên) 
Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795 – 1868) Tuyển tập thơ văn. Nxb Khoa học Xã hội. Hà Nội, 2011.
5. Thuộc làng Trung Tự, phường Đông Tác, nay là phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
6. Đàn tâm: Đàn tâm: chỉ cái chấm trang điểm hình hoa mai trên trán con gái, miêu tả ý chí hoặc tấm lòng son sắt (chú thích của 
Lê Quốc Việt).
7. Học pháp nữ: Nguyên văn là “Giới phẩm đề xoa”, không rõ nghĩa. Nghi là Học pháp nữ, tức là Giới bản Thức xoa ma na ni, là mọi 
uy nghi và giới pháp của Tỳ kheo ni. (chú thích của Lê Quốc Việt).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Viện Nghiên cứu Hán Nôm-Hội Sử học Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý và dòng họ Đông Tác, Nxb Văn hóa dân tộc, 2000.
2. Nguyễn Văn Lý, Thọ Xương Đông Tác Nguyễn Thị thế phả. Ký hiệu A1331, Viện Hán Nôm. 
3. PGS.TS Trần Thị Băng Thanh (chủ biên) Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795 – 1868) Tuyển tập thơ văn. Nxb Khoa học Xã hội. Hà Nội, 
2011.
4. Thích Thanh Sơn, Tìm hiểu văn bia chùa Bút Tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh, Luận văn Thạc sĩ, 2017.
5. Nguyễn Đại Đồng, Những người con gái tiêu biểu của đức Phật, Nxb Tôn giáo, 2013
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Thích Phước Sơn

Thiền phái Tào Động
dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu
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Dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu 
Thiền phái Tào Động đã được truyền 
bá và phát triển tại Đàng Trong

Trên quả Đại hồng chung chùa 
Thiên Mụ đúc năm 1710, Chúa 

Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) đã cho khắc những 
dòng chữ như sau: “Quốc chúa Đại Việt Nguyễn 
Phúc Chu, nối dòng Tào Động chính tông đời thứ 
30, pháp danh Hưng Long đúc hồng chung này 
nặng 3.285 cân an trí ở chùa Thiên Mụ thiền tự 
để vĩnh viễn cung phụng Tam bảo. Cầu nguyện gió 
hòa mưa thuận quốc thái dân an, chúng sinh trong 
pháp giới đều hoàn thành Đại viên chủng trí. Năm 
Vĩnh Thịnh thứ 6, ngày Phật đản tháng Tư Canh 
Dần” (1).

Đại hồng chung này đúc xong trong năm 1710, 
tức là 15 năm sau ngày tổ chức Đại Giới đàn tại 
chùa Thiền Lâm (Thuận Hóa) vào năm 1695, do 
Thiền sư Thạch Liêm (1633-1704) - một vị danh 
tăng của Phật giáo Trung Hoa hậu bán thế kỷ XVII, 
thuộc tông Tào Động - làm Hòa thượng truyền 
giới. Đây là một phật sự rất đáng kể của Chúa 
Nguyễn Phúc Chu trong nỗ lực hỗ trợ cho sự 
nghiệp truyền pháp. Đại giới đàn chùa Thiền Lâm 
diễn ra từ ngày mùng Một đến ngày 12/4/1695, quy 
tụ trên 3.000 giới tử, trong số đó giới xuất gia có 
tới 1.400 vị vừa Tỳ kheo vừa Sa di. 

Ngày sau cùng, tức ngày 12 tháng 4, Thiền sư 
Thạch Liêm và Quốc sư Hưng Liên đã thống suốt 
hai dãy tân giới tử, tất cả gần 
1.500 vị tăng đều mang y, bình 
bát, chống tích trượng, làm lễ 
“Cổ Phật khất thực” trong thành 
phố và cùng đến phủ chúa, tạ ơn 
chúa Nguyễn đã thành tựu công 
đức cho Đại Giới đàn. Lễ cúng 
dường cơm chay được thiết lập 
tại phủ chúa” (2). Trong Đại giới 
đàn này có 2 sự kiện đáng chú ý:

* Về phía tăng sĩ: Có Thiền sư 
Liễu Quán (1670-1742) bấy giờ 
đã từ quê hương Phú Yên ra thọ 
giới Sa di.

* Về phía phật tử tại gia: Thì 
cả hoàng tộc cùng một số quan 
lại đã thọ giới Bồ Tát. Riêng Chúa 
Nguyễn Phúc Chu được thầy cho 
pháp danh là Hưng Long.

Ngoài ra, một Đại giới đàn nữa đã được tổ chức 
tại chùa Di Đà, Hội An vào ngày mùng 7 tháng 7 
năm ấy, quy tụ khoảng 300 giới tử - cũng do Thiền 
sư Thạch Liêm làm Hòa thượng truyền giới - và 
cũng giống với giới đàn trước là Giới điệp cấp 
phát cho các giới tử đều có đóng kèm ấn của phủ 
chúa.

Những sự việc trên đây chứng tỏ vào thời bấy 
giờ - cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII - Thiền 
phái Tào Động đã được truyền bá cùng phát triển 
tại Đàng Trong của nước ta.

Tóm tắt về Thiền phái Tào Động
Phái Tào Động là một trong 5 tông phái đã nối 

tiếp cùng phát huy từ Thiền Tào Khê của Lục tổ 
Tuệ Năng (638-713), Trung Hoa. Nơi 5 tông phái 
này (Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, 
Pháp Nhãn), thì 3 tông Tào Động, Vân Môn và 
Pháp Nhãn là theo hệ của Thiền sư Thanh Nguyên 
Hành Tư (?-740), một trong hai vị cao đệ của Lục 
Tổ Tuệ Năng, đã đắc pháp từ Lục tổ (vị kia là Thiền 
sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, 677-744).

Thiền phái Tào Động do 2 Thiền sư Động Sơn 
Lương Giới (807-869) và Thiền sư Tào Sơn Bản 
Tịch (840-901) tạo lập. Thiền sư Động Sơn Lương 
Giới họ Du, người đất Cối Kê, Việt Châu (Cối Kê, 
Chiết Giang), xuất gia học Phật từ nhỏ, 21 tuổi 
thọ giới Cụ túc, từng tham yết các Thiền sư Nam 
Tuyền Phổ Nguyện (748-834), Quy Sơn Linh Hựu 

Chùa  Hòe Nhai (Hà Nội) - Ảnh:  Minh Anh
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(771-853) rồi đắc pháp nơi Thiền sư Vân Nham 
Đàm Thịnh (782-814). Sau sư khai pháp ở Động 
Sơn, Giang Tây, hoằng dương thiền pháp, đệ tử 
nối pháp có Tào Sơn Bản Tịch… 

Thiền sư Bản Tịch họ Hoàng, người đất Bồ 
Điền, Tuyền Châu (Cổ Điền, Phúc Kiến), 19 tuổi 
xuất gia, 25 tuổi thọ giới Cụ túc, tham yết, cầu 
pháp và đắc pháp nơi Thiền sư Lương Giới. Sau 
sư khai pháp tại Cát Thủy, Phủ Châu, đổi tên là 
Tào Sơn. Rồi sư dời trụ nơi núi Hà Ngọc, cực lực 
xiển dương thiền học.

Về sau, Động Sơn, Tào Sơn thiền phong càng 
thịnh, môn đồ bèn hợp nhất xưng là tông Tào 
Động. Sách Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh của Đại 
lão Hòa thượng Hư Vân (1840-1959) đã có lời tán 
về hai vị thiền sư trên như sau:

* Lời tán: (Thiền sư Lương Giới):
Xa được chân sư
Bậc lớn là chính
Bóng nước bước theo
Như cọp sinh cánh.
Năm vị mở bày
Nhổ các kiến chấp
Huyền phong xướng lớn
Khắp trời vòng đất(3).
* Lời tán: (Thiền sư Bản Tịch):
Nước động chảy ngược
Sư nối tuệ kia
Từ biên nào đến
Mở năm vị này.
Gương báu nên đài
Chiếu tròn muôn loại
Hư huyền không vướng
Há thâu ý hội!(4)
Điểm căn bản của Thiền phái Tào Động là 

chủ trương về Ngũ vị (Năm vị) vốn do Thiền sư 
Lương Giới đề xuất và Thiền sư Bản Tịch đã bổ 
sung và hệ thống hóa. Có 2 loại 5 vị là Năm vị 
Chánh thiên và Năm vị Công huân.

- Vị Chánh Thiên: Là Chánh trung thiên, 
Thiên trung chánh, Chánh trung lai, Thiên trung 
chí và Kiêm trung đáo. Chánh là âm, ý tức chỉ cho 
bản thể của chân như. Thiên là dương, ý tức chỉ 
cho hiện tượng của sinh diệt. Chánh trung thiên 
là chỉ cho trong bình đẳng còn có sai biệt. Thiên 

trung chánh là chỉ cho sai biệt tức là bình đẳng. 
Trên cơ sở ấy, tạo công phu tu hành của động ở 
trong tĩnh, tức gọi là Chánh trung lai. 

Tĩnh ở trong động tức là Thiên trung chí. Gồm 
cả hai thứ trên, đạt được cảnh giới tự do tự tại, 
tức gọi là Kiêm trung đáo. Đối nơi 5 vị này, Thiền 
sư Tào Sơn Bản Tịch từng dùng Vua - Bề tôi (Quân 
Thần) để so sánh mà thuyết minh (Vua. Bề tôi. Bề 
tôi hướng đến vua. Vua trông thấy bề tôi. Vua - Bề 
tôi cùng hợp).

- Năm vị Công huân: Là Hướng, Phụng, Công, 
Cộng công và Công công. Tức nhận biết về chúng 
sinh vốn gồm đủ Phật tính. Cầu đạt quả Phật 
(Hướng). Vì nhằm chứng Phật tính nên tu hành 
(Phụng). Thấy Phật tính (Công). Tuy đã đạt vị 
giác của tự do, nhưng hãy còn có tác dụng (Cộng 
công). Sau cùng, lại siêu việt các thứ trước, đạt 
đến cảnh giới tự do tự tại (Công công) (5).

Ngoài ra, Tông Tào Động còn có một số chủ 
trương đã hình thành dần về sau như: Chỉ quán đả 
tọa: Ngồi thiền, không cần chủ đề thiền. Tu chứng 
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nhất như: Ngồi thiền và đạt đạo là một. Vô sở đắc: 
Không vướng chấp nơi đối tượng chứng đắc. Vô 
sở ngộ: không chấp vào đối tượng giác ngộ. Thân 
tâm nhất như: Thân tâm là một.

Thiền sử Trung Hoa đã cho thấy Lâm Tế và Tào 
Động là hai thiền phái đã phát triển sâu rộng nhất 
(6).

Thiền phái Tào Động truyền vào Đại Việt
a. Ở Đàng Ngoài (Bắc Hà): Thiền phái Tào 

Động truyền vào và phát triển ở Đàng Ngoài của 
Đại Việt là vào hậu bán thế kỷ 17, công đầu do hai 
vị là Thiền sư Thủy Nguyệt (1636-1704) và Thiền sư 
Tông Diễn (?-1709).

Thiền sư Thủy Nguyệt tên là Đăng Giáp, hiệu là 
Thông Giác, người huyện Hưng Nhân, Thái Bình, 
trụ trì một ngôi chùa trên núi Hùng Lĩnh. Năm 
1664, ông cùng với hai người đệ tử sang Trung 
Hoa cầu học nơi Thiền sư Nhất Cú Tri, Giáo thuộc 
tông Tào Động, tại núi Phụng Hoàng. Năm 1667, 
ông cùng với hai đệ tử trở về nước, cư trú tại chùa 

Vọng Lão ở An Sơn, Đông Triều (Hải Dương), dốc 
sức mở mang thiền phái. Thiền sư Thủy Nguyệt 
cũng từng hành đạo ở chùa Tư Phúc, Côn Sơn, 
chùa nơi núi Nhẫm Dương ở Hạ Long.

Vị đệ tử được Thủy Nguyệt truyền pháp là Thiền 
sư Tông Diễn. Thiền sư Tông Diễn hiệu là Chân 
Dung, vốn người Đông Sơn, Hải Dương, có thể 
đã từng theo học Thiền sư Tuệ Nhãn tại đạo tràng 
Đông Sơn, trước khi tham yết cùng đắc pháp nơi 
Thiền sư Thủy Nguyệt, rồi ra sức hoằng dương 
Thiền pháp. Sau Tông Diễn, Thiền phái Tào Động 
đã được nối tiếp và phát triển tốt ở Đàng Ngoài, 
như văn bia nơi chùa Hồng Phúc đã ghi rõ về sự 
truyền thừa qua nhiều đời(7).

b. Ở Đàng Trong (Nam Hà): Thiền phái Tào 
Động có mặt ở Đàng Trong của Đại Việt cùng với 
Quốc sư Hưng Liên, tọa chủ đạo tràng chùa Tam 
Thai (Quảng Nam). Quốc sư Hưng Liên cũng có 
tham dự Đại giới đàn chùa Thiền Lâm năm 1695.

Người có công lớn nhất trong công việc truyền 
bá, tạo sự phát triển cho Thiền phái Tào Động ở 

Đàng Trong là Thiền sư Thạch Liêm (1633-1704). 
Ông là người đất Giang Tây, Trung Hoa, hiệu 
là Đại Sán Hán Ông. Xuất gia từ thời trẻ, cầu 
học nơi Thiền sư Giác Lãng, kế vị Thiền sư Thật 
Hành, trụ trì chùa Trường Thọ ở Quảng Đông. 
Ông có tài về thi ca, hội họa, kiến trúc, nên chùa 
Trường Thọ, dưới thời ông trụ trì đã là một 
danh thắng nổi tiếng.

Thiền sư Thạch Liêm sang Đại Việt năm 1695, 
theo lời mời của Chúa Nguyễn Phúc Chu, để làm 
Hòa thượng truyền giới cho Đại Giới đàn tại 
chùa Thiền Lâm, Thuận Hóa, rồi Đại Giới đàn 
tại chùa Di Đà ở Hội An, như trước đã nêu. Tại 
Đại Giới đàn chùa Thiền Lâm, Thạch Liêm đã 
viết một cuốn sách ngắn cho Chúa Nguyễn Phúc 
Chu, chỉ dẫn cách tu tập tên là Hộ Pháp Kim 
Thang Thư. Ông còn viết một bài ngắn nhan đề: 
Tự tánh Di Đà thuyết (Nói về Phật A Di Đà của 
tự tánh) cho mẹ của Chúa Nguyễn Phúc Chu, 
biện giải, hướng dẫn quốc mẫu về pháp tu niệm 
Phật. Nguyễn Lang, trong Việt Nam Phật giáo sử 
luận tập 2, đã dựa theo sách “Hải ngoại kỷ sự” 
để nêu dẫn tư tưởng thiền của Thiền sư Thạch 
Liêm, tóm gọn trong 3 điểm là Thiền tịnh song 
tu, Nho Phật nhất trí và Lâm - Tào (Lâm Tế - Tào 
Động) tổng hợp (8).

Đáng chú ý nhất là những hướng dẫn, những 

Chùa Tam Thai (Hội An) - Ảnh:  Minh Khang
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tác động của Thiền sư Thạch Liêm đối với Chúa 
Nguyễn Phúc Chu, về nhận thức Phật học cũng 
như đường hướng trị nước. Như trong Hộ Pháp 
Kim Thang Thư, ông đã đề nghị chúa tham khảo 
thoại đầu: Ai là chủ nhân của ta (Như hà thị ngã 
chủ nhân công) như sau: “Lão Tăng không có 
phương pháp gì xảo diệu, chỉ mời quốc vương 
tham khảo thoại đầu: Ai là chủ nhân của ta? Tham 
khảo nhưng không mộng tưởng… Bất luận khi chủ 
tọa triều chính hay lúc đốt trầm lạy Phật, cho đến 
những lúc uống trà ăn cơm, khi mừng khi giận, 
khi quân thần cùng tiếp kiến, lúc hầu hạ mẫu thân, 
khi gặp mặt vợ con, lúc đi đứng ngồi nằm, khi 
gặp cảnh ưa ghét, lúc ngồi nhà một mình… không 
khoảnh khắc nào được buông lơi thoại đầu…”.

Chúa Nguyễn một lần muốn mời Thiền sư 
Thạch Liêm xem vũ nhạc dân tộc, nhưng còn 
ngần ngại không rõ là có hợp pháp không, bèn 
hỏi ông, ông nói: Âm nhạc cũng là một trong 
những thức cúng dường. Rồi ông vui vẻ tham dự. 
Lần khác, Thiền sư Thạch Liêm đã nói với Chúa 
Nguyễn Phúc Chu về vấn đề trì chú: “Sự việc trì 
chú quan trọng là ở nơi người trì chú. Người trì 
chú có thanh tịnh và đức độ thì sự trì chú mới linh 
nghiệm”. Rồi thay vì truyền cho chúa Nguyễn lời 
chú, Thạch Liêm đã đưa cho Chúa Nguyễn Phúc 
Chu một bản điều trần 18 điểm về việc trị nước 
theo tinh thần Phật giáo.

Lần khác nữa, Thiền sư 
Thạch Liêm đã biện giải với 
chúa Nguyễn về vấn đề trai 
giới của một ông vua: “Trai 
giới không phải chỉ là để cho 
sạch miệng sạch mình và sạch 
tư tưởng mà thôi đâu. Trai giới 
là làm cho quốc gia từ trên tới 
dưới được thanh lý chỉnh tề, 
không một người nào không 
ngồi đúng chỗ, không một 
việc nào chẳng giải quyết thỏa 
đáng: Làm được như thế mới là 
sự Trai giới viên mãn của một 
ông vua”. Rồi Thạch Liêm đề 
nghị Chúa Nguyễn Phúc Chu 
thực hành trai giới bằng cách: 
Trả tự do cho những người bị 
giam cầm oan ức. Phóng thích 
bớt những tù nhân trong ngục 
thất. Chẩn cấp cho kẻ nghèo 
đói. Tháo gỡ cho những người 

bị đè nén ép uổng. Bãi bỏ bớt những luật lệ quá 
nghiêm khắc. Dễ dãi cho hàng buôn thúng bán 
bưng và cho lớp thợ thuyền…

Về sự việc này, Nguyễn Lang nhận xét: “Có lẽ 
đây là công trình giáo hóa to lớn nhất của vị trụ trì 
chùa Trường Thọ, bởi vì Chúa Nguyễn Phúc Chu 
đã nghe lời ông” (9).

Thiền sư Thạch Liêm cùng đoàn tùy tùng đã vào 
Hội An và đáng lẽ đã về Quảng Đông từ tháng 7 
Âm lịch năm ấy, nhưng vì gió bão cản trở. Từ Hội 
An, ông được Chúa Nguyễn Phúc Chu cho người 
vào đón ra ngụ tại chùa Thiên Mụ. Ông ở Thiên 
Mụ cho đến ngày 24 tháng 6 năm sau (1696) mới 
xuống thuyền về Quảng Đông. Tài nghệ về thi ca 
của ông cũng được thể hiện trong chuyến sang 
Đại Việt lần này. Sách “Hải ngoại kỷ sự” đã ghi lại 
hơn 100 bài thơ và trường ca của Thạch Liêm viết 
về chùa chiền cùng phong cảnh miền Nam Đại 
Việt thời ấy.

Từ hậu bán thế kỷ 18 trở đi, Thiền phái Lâm Tế 
phát triển mạnh ở Đàng Trong, nhất là môn phái 
Liễu Quán (1670-1742) - cũng thuộc Thiền phái 
Lâm Tế - đã có ảnh hưởng nhiều tại các tỉnh miền 
Nam Trung bộ (10), đó có thể là lý do khiến Thiền 
phái Tào Động không phát triển rộng ở Nam Hà.Kết luận

Tuy không phát triển rộng khắp đất Nam Hà 

Chùa Nhẫm Dương (Hải Dương) - Ảnh:  Minh Khang
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(11) Văn bia chùa Thiên Mụ có những câu viết tuyệt vời của chúa Nguyễn Phúc Chu như sau: “…coi đời sống vương giả nơi cung 
điện không thoải mái bằng đời sống ở chốn Thiền quan. Ngựa thắng yên cương nạm vàng dát ngọc không quý bằng một chiếc gậy 
kim cang. Cẩm y hoàng bào rực rỡ thường làm chói mắt thế nhân không giá trị bằng chiếc áo cà sa. Và những kho ngọc vàng châu 
báu, xét cho cùng chỉ toàn là những trò hư ảo mà thôi!”. (Dẫn theo Mộng Kinh Sư của Phan Du, NXB Cảo Thơm, S, 1971, tr.102).
(12) Tư Dung vãn, câu 171 - 176. Dẫn theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, thế kỷ X-XVII, NXB Văn Học, 1976, tr.811.

như Thiền phái Lâm Tế, nhưng Thiền phái Tào 
Động đã có mặt ở Đàng Trong cùng với thời gian 
trị vì của Chúa Nguyễn Phúc Chu, một vị chúa 
thông tuệ, tài ba, giỏi văn học và mộ Phật từ nhỏ, 
thế nên Thiền phái Tào Động đã trở thành một 
động lực thúc đẩy chúa Nguyễn cố gắng thực hiện 
đường lối trị nước theo ảnh hưởng của Phật giáo, 
cũng như thúc đẩy chúa Nguyễn hoàn thành một 
số phật sự thuộc loại vĩ đại tiếp theo việc tổ chức 
Đại giới đàn tại chùa Thiền Lâm năm 1695, như:

Năm 1710: Đúc Đại hồng chung chùa Thiên Mụ 
nặng 3.285 cân. Năm 1714: Đại trùng tu chùa Thiên 
Mụ. Trước đấy, khi mới lên 
ngôi, Chúa Nguyễn Phúc 
Chu đã cho trùng tu chùa Mỹ 
Am ở núi Thúy Vân, dựng 
chùa Thánh Duyên gần cửa 
bể Tư Hiền. Thỉnh Đại tạng 
kinh, mở trai đàn chẩn tế, 
bố thí cho dân nghèo. Năm 
1715: Dựng bia đá ghi lại công 
việc đại trùng tu chùa Thiên 
Mụ…(11). Ban biển ngạch cho 
một số Tổ đình nơi các tỉnh, 
thành…, tất cả đã làm sáng 
giá cho một giai đoạn lịch sử 
hưng thịnh của đất nước, 
trên nền tảng là sự kết hợp 
hài hòa giữa Phật giáo và dân 
tộc, như những câu thơ của 

Đào Duy Từ (1572-1634) đã ca tụng cảnh chùa ven 
cửa biển Tư Dung trong tác phẩm Tư Dung vãn:

Nghiêm thay tướng pháp Như Lai
Cao giơ tuệ kiếm sáng ngời thủy tinh
Thời lành cả mở hội lành
Reo đưa gió Phật quét thanh bụi tà
Vầy đoàn yến múa oanh ca
Vượn xanh dâng trái, hạc già nghe kinh (12).  

Ảnh:  St
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Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Phật giáo Đông Dương trên cung đường lịch sử
Theo dòng lịch sử, tình cảm hữu nghị giữa 

ba nước Đông Dương gồm Việt Nam - Lào - 
Campuchia đã trải nhiều cung đường lịch sử, 
trong đó có cung đường mà Phật giáo ở 3 nước 
cùng trải qua trong tình quan hệ giữa yếu tố đạo 
(quan hệ Phật giáo) đi song hành trong các mối 
quan hệ địa chính trị, dân cư và văn hóa, kinh tế - 
xã hội… để tất cả như chất keo tô thắm thêm mối 
quan hệ đặc biệt trong chương sử của Phật giáo 3 
nước.

Trước đây, cộng đồng các dân tộc của 3 nước 
Đông Dương đã cùng nhau chiến đấu chống lại 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và những thế lực phản 
động. Cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt ấy đã dệt 
nên tình cảm thắm thiết thiêng liêng, tình đoàn 
kết của ba nước Việt - Lào - Campuchia.

Do vị trí địa lý và 
hoàn cảnh lịch sử 
đặc biệt, nên lịch 
sử Phật giáo tại mỗi 
nước vừa có những 
đặc thù riêng, vừa có 
những nét chung nếu 
xét trong mối quan 
hệ mật thiết trên các 
phương diện lịch sử - 
địa lý - văn hóa…

Đường biên giới 
của Việt Nam với Lào 
dài 2.340km, Việt 
Nam với Campuchia 
dài 1.137km. Trong 
những năm qua, 
tình đoàn kết - hữu 
nghị và hợp tác toàn 
diện giữa ba nước 

Việt Nam - Lào - Campuchia lại càng được củng 
cố hơn. Trong thành tố đó, kể từ khi thành lập 
GHPGVN đến nay, cộng đồng Phật giáo ở 3 nước, 
cũng như các tổ chức Phật giáo Đại diện đã có 
những mối quan hệ hợp tác, giao lưu tôn giáo 
luôn được vun bồi để ngày càng thắm tình đạo, 
thiết thực trong đời sống tôn giáo, phục vụ nhân 
sinh cho đời sống xã hội.

Ở Việt Nam, từ những năm đầu Công nguyên, 
Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang nước ta, trở thành 
một trong những nơi để Phật giáo truyền đi các 
nước phía Bắc. Rồi sau đó chịu ảnh hưởng ngược 
lại của Phật giáo từ Trung Quốc truyền sang. 
Đồng thời trong lịch sử cận đại chịu ảnh hưởng 
của Phật giáo các nước lân cận, như của Phật giáo 
Campuchia.

Trong khi đó, ở Lào cũng có rất nhiều ngôi chùa 

Mối quan hệ hữu nghị giữa 
Phật giáo 3 nước Đông Dương

Ảnh:  Minh Anh
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Việt Nam, là nơi để bà con kiều bào đã sinh sống 
nhiều thế hệ ở Lào đi chùa, lễ Phật. Tuy chưa có 
thống kê chính xác hiện nay ở Lào có bao nhiêu 
ngôi chùa Việt, nhưng hầu như ở các tỉnh biên 
giới chung với Việt Nam, tỉnh nào cũng có những 
ngôi chùa Việt hòa vào nền văn hóa sâu đậm – 
quốc giáo là đạo Phật như ở nước Lào.

Trên các ngã rẽ, các sợi dây gắn kết đó, Phật 
giáo 3 nước có sự gắn kết và các mối quan hệ tự 
nhiên trên bước đường Phật giáo được truyền bá 
vào mỗi nước, sự nỗ lực mở rộng quan hệ hợp 
tác Phật giáo của các tổ chức tôn giáo đại diện ở 3 
nước, tập tục và văn hóa tín ngưỡng gần gũi chịu 
ảnh hưởng đạo Phật của cư dân 3 nước đã tạo nên 
cung đường tôn giáo gắn kết Phật giáo 3 nước 
Đông Dương trong các mối quan hệ từ trong lịch 
sử từ hàng chục thể kỷ đã qua, cũng như kể từ khi 
GHPGVN được thành lập đến nay.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp bước truyền thống
Từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập 

năm 1981 tại thủ đô Hà Nội đến nay, Phật giáo cả 
nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị 
đoàn kết với Phật giáo các nước lân bang, các 
nước trong khu vực ASEAN và thế giới ngày càng 
mở rộng.

Hiện tại GHPGVN có mối quan hệ hợp tác, liên 
kết thân hữu với Phật giáo hàng chục quốc gia, tuy 
nhiên với Phật giáo Lào, Campuchia thì mật độ, 
cường độ và tính chất tự thân đã có nhiều “duyên 
tình” hơn.

Trong nhiều năm qua, GHPGVN đã nhiều lần 
sang thăm và mời các phái đoàn Phật giáo nước 
bạn sang thăm, từ các cơ quan quản lý Tôn giáo, 
đến các tổ chức, chức sắc tôn giáo của hai nước 
bạn, như tiếp đón phái đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ 
nghi Tôn giáo Chính phủ Hoàng gia Campuchia, 
phái đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây 
dựng đất nước,… các cuộc thăm, tìm hiểu đời 
sống tôn giáo lẫn nhau giữa 3 nước Đông Dương 
diễn ra không chỉ ở cấp T.Ư Giáo hội mà các phái 
đoàn còn đến thăm viếng và trao đổi thông tin 
với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 
Trung ương Giáo hội ở Hà Nội, Tp.HCM và tại 
trụ sở Văn phòng Thành hội Phật giáo Tp.HCM, 
Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, 
Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Kon Tum, Khánh Hòa... 

Mối quan hệ đặc biệt với Phật giáo Campuchia
Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Campuchia rất 

sớm, bắt đầu từ vua A Dục, nhà vua phái hai vị 
sư truyền giáo là Sona và Uttara sang đất Kim Địa 
(Suvannabhumi) hoằng pháp. Vị trí của Kim Địa 
là phiếm chỉ vùng đất từ Miến Điện cho tới Mã 
Lai Á. Theo sự khảo chứng của các học giả, người 
Ấn Độ khoảng năm 400-500 trước Công nguyên 
(TCN), đã tới buôn bán tại vùng Đông Nam Á và 
đến đầu Công nguyên, di dân Ấn Độ mới bắt đầu 
tràn vào Đông Nam Á với quy mô lớn. Họ kinh 
doanh, buôn bán và truyền bá cả văn hóa, tôn giáo 
của mình vào các nước này, trước hết là Bà La 
Môn giáo; đến thế kỷ VI TCN đạo Phật xuất hiện.

Chính điều đó đã đặt nền móng để Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam và Phật giáo Campuchia đã 
có những mối quan hệ từ nửa đầu thế kỷ XX và ở 
mức độ hết sức đặc biệt. 

Phật giáo Campuchia theo truyền thống 
Nguyên Thủy đã đóng một vai trò quan trọng 
trong việc hình thành Phật giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam người Kinh. Nhiều vị cao tăng Phật giáo Việt 
Nam đã thọ giới tu tập, du học tại Campuchia như 
Hòa thượng Hộ Tông, Thiện Luật, Hộ Giác… Lịch 
sử đã ghi nhận, chính những vị cao tăng chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của Phật giáo Campuchia đã giữ 
vai trò khai sơn Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 
vào nửa đầu thế kỷ XX.

Như vậy, có thể nói rằng, Phật giáo Campuchia 
đã có ảnh hưởng gián tiếp nhưng rất sâu đậm 
trong việc thành lập Phật giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam người Kinh. 

Tinh thần giáo lý truyền thống tu học của Phật 
giáo Campuchia đã được chuyển tải đến cộng 
đồng phật tử Việt Nam thông qua những vị cao 
tăng xuất sắc đã tu tập, du học tại Campuchia, hấp 
thụ truyền thống tu học, tinh hoa giáo lý, phương 
thức hành đạo của Phật giáo Campuchia. 

Có thể nói, dấu ấn của Phật giáo Campuchia 
bàng bạc trong sinh hoạt Phật giáo Nguyên thủy 
Việt Nam.

Tuy chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Campuchia, 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam người Kinh 
không chỉ là một bộ phận, chi nhánh của Phật 
giáo Campuchia, mà ngay từ đầu đã xác định vị 
thế độc lập của mình, trở thành một hệ phái trong 
cộng đồng Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam người Kinh 
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cũng đã đóng góp một vai trò quan trọng trong 
lịch sử phát triển của Phật giáo Campuchia vào 
nửa sau thế kỷ XX.

Tháng 4 năm 1975, sau khi tiến chiếm 
Phnômpênh, chế độ Pol Pot – Yêng Sari đã tiến 
hành hoạt động diệt chủng trên toàn quốc gia  
Campuchia, trong đó, có việc xóa bỏ triệt để Phật 
giáo, tôn giáo chính của Campuchia. Tăng sĩ 
Campuchia bị bắt hoàn tục, xua đuổi khỏi chùa 
chiền, bắt đi lao động khổ sai. Chùa chiền bị đập 
phá, hủy diệt hay bỏ hoang, kinh sách bị thiêu hủy. 
Phật giáo Campuchia từ tháng 4/1975 hoàn toàn 
bị xóa sổ, rơi vào tình cảnh bi đát chưa từng có.

Tháng 01/1979, dưới sự giúp đỡ của quân tình 
nguyện Việt Nam, nhân dân Campuchia đã nổi 
dậy đánh đuổi chế độ Pol Pot – Yêng Sari, giải 
phóng đất nước khỏi họa diệt chủng, người dân 
Campuchia đã thành lập nước Cộng hòa Nhân 
dân Campuchia.

Trong mục tiêu khôi phục sinh hoạt bình 
thường của đất nước, xóa bỏ những tàn tích của 
chế độ diệt chủng Khmer đỏ, việc hồi sinh Phật 
giáo Campuchia trở thành một yêu cầu cấp bách, 
không những của nhà nước Campuchia, mà còn 
của toàn xã hội Campuchia.

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là khôi phục tăng 
đoàn vì từ tháng 4/1975, tất cả các vị sư Campuchia 
đã bị bắt hoàn tục nên việc khôi phục tăng đoàn 
là tái truyền giới cho những vị sư đã bị mất giới.

Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam người Kinh 
đã đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng và quan trọng 
này.

Tháng 09/1979, đoàn Chư tăng Phật giáo Nguyên 
Thủy gồm các Thượng tọa (giáo phẩm lúc bấy giờ) 
Thích Bửu Chơn, Thích Giới Nghiêm, Thích Siêu 
Việt, Thích Thiện Tâm đã thực hiện việc truyền 
giới. Thượng tọa Thích Minh Châu (dự khán 
chứng minh) và nhiều vị sư Khmer Tây Nam bộ 
tháp tùng, bước đầu khôi phục Giáo hội Tăng già 
Campuchia. Trong số những vị sư thụ giới trong 
giới đàn lịch sử đó có Hòa thượng Tep Vong, nay 
là Tăng thống Tối cao Phật giáo Campuchia.

Việc Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam người 
Kinh tổ chức việc truyền giới khôi phục Phật giáo 
Campuchia là một sự kiện quan trọng trong lịch 
sử Campuchia, cũng như trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. 

Sự kiện này cho thấy mối quan hệ đoàn kết đặc 

biệt giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, giữa 
Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam người Kinh và 
Phật giáo Campuchia.

Hoạt động của Phật giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam người Kinh giúp đỡ khôi phục Phật giáo 
Campuchia hồi sinh sau thảm họa diệt chủng là 
một bộ phận gắn liền với sự trợ giúp lớn lao mà 
đất nước Việt Nam dành cho Campuchia, giải 
phóng Campuchia khỏi địa ngục trần gian do tập 
đoàn Pol Pot Yêng Sari gây ra. 

Sự kiện Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 
người Kinh giúp khôi phục Phật giáo nước láng 
giềng từ hoang tàn bức hại còn là sự kiện lịch sử 
có tầm vóc thế giới trong hoạt động tôn giáo, thể 
hiện đóng góp lớn lao của Phật giáo Việt Nam vào 
lịch sử Phật giáo thế giới.

Mối quan hệ lịch sử với Phật giáo Lào 
Lào nằm ở giữa lòng bán đảo Đông Dương, hầu 

hết nhân dân Lào theo đạo Phật. Ở  Lào, Phật giáo 
giữ vị trí Quốc giáo liên tục từ nhiều thế kỷ nay. 
Phật  giáo có ảnh  hưởng đến việc hình thành tính  
cách dân tộc, nhân sinh của người Lào. 

Năm 1349-1357, vua Phà Ngừm thống nhất nước 
Lào, đặt tên là Lạn Xạng  (nghĩa là  "đất nước  triệu 
voi").

Vào thế kỷ XVII, đất nước Lào phát triển và 
rạng danh với các nước láng giềng. Các nước 
Chiêm Thành, Ai Lao thường cử sứ giả sang Việt 
Nam. Nhà vua cho dựng một tòa nhà gọi là Quán 
Sứ để tiếp đón các sứ thần đến Thăng Long. Vì sứ 
thần các nước này đều sùng đạo Phật nên lại dựng 
thêm một ngôi chùa cũng nằm trong khuôn viên 
Quán Sứ để họ có điều kiện hành lễ. 

Mối quan hệ quốc gia nói riêng và tính chất nghi 
lễ Phật giáo đã có từ đó dựng nên mối quan hệ đặc 
biệt cho Phật giáo hai nước. 

Năm 1961,  Hiến pháp Lào ban  hành. Điều 7 của  
Hiến pháp nêu rõ: "Phật giáo là Quốc giáo; Quốc  
vương là người bảo hộ cao nhất".

Điều 8  của Hiến Pháp ghi  rằng: "Quốc vương 
phải  là tín đồ Phật giáo nhiệt thành".  

Lào là quốc gia có đạo Phật là Quốc đạo, nên 
trong mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, quan hệ 
Phật giáo giữa 2 nước tự thân có ý nghĩa hết sức 
đặc biệt. Do vậy, các cơ quan quản lý tôn giáo, các 
tổ chức Phật giáo và bà con phật tử ở hai nước 
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đã có những mối giao hảo vừa 
mang yếu tố hợp tác Phật giáo, 
vừa là tình anh, em thắm thiết, 
tình bà con láng giềng hữu 
nghị gắn bó keo sơn.

Kể từ khi GHPGVN được 
thành lập đến nay, các tổ chức 
Phật giáo của 2 nước, các 
chuyến thăm của GHPGVN và 
của Liên minh Phật giáo Lào 
thường xuyên diễn ra; theo đó 
mối quan hệ hợp tác giữa Phật 
giáo hai nước đã diễn ra trên 
tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã 
trao đổi về tình hình chung của 
Phật giáo của hai nước, cũng 
như việc hướng đến thực hiện 
những phật sự như: Tổ chức 
thăm viếng giao lưu hàng năm, hợp tác tổ chức 
các cuộc hội thảo cũng như triển lãm về văn hóa 
Phật giáo của hai nước; giúp đỡ nhau trong việc 
giáo dục Phật học, trao đổi những kinh sách, tài 
liệu cũng như kinh nghiệm giảng dạy ở các trình 
độ từ trung cấp đến cao học.

Lời kết:
Vì lợi ích của quốc gia - dân tộc, Phật giáo đã có 

những đóng góp quan trọng vào việc củng cố quốc 
gia thống nhất, vun đắp sự đoàn kết hữu nghị giữa 
3 nước Đông Dương.

Phật giáo gắn liền với sự hưng vong của vương 
quốc Campuchia, khi quốc gia hưng thịnh, Phật 
giáo phát triển đến đỉnh cao còn khi độc lập chủ 
quyền bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số 
phận với đất nước. 

Ngày nay, Phật giáo vẫn là nền tảng văn hóa-xã 
hội của đất nước Campuchia. Sự có mặt của Phật 
giáo Campuchia đã góp phần quan trọng tạo nên 
bản sắc văn hóa riêng của nước nhà. Ngôi chùa 
ngoài việc là trung tâm văn hóa của bản làng còn 
là nơi bảo vệ nền văn hóa lâu đời của dân tộc, bảo 
vệ và xây dựng vẻ đẹp cho cuộc sống mọi người.

Cũng như Phật giáo Campuchia, Phật giáo Việt 
Nam có lịch sử phát triển hơn 2000 năm, trong đó 
có những giai đoạn phát triển hưng thịnh. Thời 
kỳ Phật giáo là quốc đạo cũng là giai đoạn lịch sử 
dân tộc Việt có sự phát triển hùng cường nhất 
trong lịch sử. 

Nhưng hơn 2000 năm qua, dù cho biến thiên 
thịnh suy của thời cuộc, thì tinh thần và triết lý 
đạo Phật luôn là một phần hữu cơ cấu thành của 
nền văn hóa dân tộc. 

Trong khi đó tại Lào – Phật giáo là Quốc giáo liên 
tục từ nhiều thế kỷ nay. Phật giáo có ảnh hưởng 
đến việc hình thành tính cách dân tộc, nhân sinh 
của người Lào. 

Cả 3 nước Đông Dương với con người hiền 
hòa, nhân hậu, chịu nhiều ảnh hưởng của nhân 
sinh quan Phật giáo, cùng chung sống hòa bình, 
hữu nghị. Do vậy thời gian qua, hiện tại và cả 
tương lai những mối quan hệ giữa Phật giáo 3 
nước đã mạnh mẽ sẽ còn mạnh mẽ hơn, hồi sinh 
hơn để hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
đời sống hòa bình, an lạc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 Tài liệu Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa (tại Tp.HCM tháng 01/2014)
Tài liệu Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào
Tài liệu lịch sử Phật giáo trên Wikipedia.org
Các tham luận, bài báo có liên quan trên mạng Internet toàn cầu
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Hòa thượng Giới Đ́c

20 điều 
hiểu lầm, không đúng 
về đạo Phật
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Đạo Phật ngày nay có nơi, có lúc suy vi, 
nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi 
khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không 
trang bị đủ kiến thức của giáo pháp 
như thực - tức là giáo pháp cội rễ - 

mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và 
nhiều trái.

Từ đấy, khó phân biệt đâu là đạo Phật chân 
chính, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo 
thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo 
Phật còn bị trộn lẫn với tín ngưỡng duy linh và cả 
tín ngưỡng dân gian nữa... Rất nhiều, không thể 
kể xiết.

Với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Thēravāda, 
tôi xin mạo muội liệt kê ra đây những hiểu lầm tai 
hại và rất phổ biến của Phật giáo trong và ngoài 
nước để chư vị thức giả cùng thấy rõ như thực:

1- Tôn giáo: Đạo Phật có những sinh hoạt về 
tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, 
vì thế giới quan đạo Phật không có một Đấng tạo 
hóa tối cao hoá sinh muôn loài và có quyền ban 
thưởng, phạt ác.

2- Tín ngưỡng: Đạo Phật có những sinh hoạt 
tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín 
ngưỡng để mọi người đến van vái, cầu xin những 
ước mơ dung tục của đời thường.

3- Triết học: Đạo Phật có một hệ thống tư 
tưởng được rút ra từ Kinh, Luật và Abhidhamma, 
được gọi là “như thực, như thị thuyết” chứ không 
phải là một bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, 
“phán” rồi “đoán” như của Tây phương.

4- Triết luận: Đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ 
Cái Thực chứ không sử dụng lý trí phân tích, lý 
luận. Còn triết, còn luận là vì chưa thấy rõ Cái 
Thực. Đạo Phật là đạo như chân, như thực. Kinh 
giáo của đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để 
hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, 
có luận đâu. Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền 
luận) là đã đánh mất thiền rồi.

5- Từ thiện xã hội: Đạo Phật có những sinh 
hoạt từ thiện xã hội nhưng Phật giáo nguyên thủy 
không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc 
đời đầu tròn, áo vuông một cách uổng phí. Đạo 
Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn: Đó là 
giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tu tập thiền định 
và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm 
được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật 
giáo, ví dụ như tỷ phú doanh nhân người Mỹ Bill 

Gates của đạo Công giáo.
Còn giáo dục, văn hoá, nghệ thuật của đạo Phật 

là nền tảng Mỹ Học (nội hàm các giá trị nhân 
văn, nhân bản) mà không một tôn giáo, một chủ 
nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so 
sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp 
của đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không 
có tu tập thiền định và thiền tuệ thì mọi hình thái 
sinh hoạt của đạo Phật, xem ra không phải là của 
đạo Phật!

6- Cực lạc, cực hạnh phúc: Đạo Phật có 
nói đến hỷ, lạc trong các tầng thiền; có nói đến 
hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân, khổ lạc 
(dukkha), phiền não của thế gian - chứ không có 
một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng 
đại như thế.

7- Tám vạn bốn ngàn pháp môn: Đạo 
Phật có nói đến tám vạn bốn ngàn pháp uẩn 
(dhammakhandha) chứ không nói đến tám 
vạn bốn ngàn pháp môn (dhammadvāra). Uẩn 
(khandha) ngoài nghĩa che lấp, che mờ và nghĩa 
chồng lên, chồng chất, còn có nghĩa là nhóm, liên 
kết, tập hợp ví như Giới uẩn (nhóm giới), Định 
uẩn (nhóm định), Tuệ uẩn (nhóm tuệ). Do từ uẩn 
(khandha) lại dịch lệch ra môn - cửa (dvāra), pháp 
môn nên ai cũng tưởng là có tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, tu theo pháp môn nào cũng được!

Ai là người có thể đếm đủ tám vạn, bốn ngàn 
cửa pháp này? Còn nữa, xin lưu ý, tám vạn bốn 
ngàn chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều 
lắm, đếm không kể xiết theo truyền thống tôn giáo 
và tín ngưỡng Ấn Độ thời cổ. Ví dụ 84 ngàn lỗ 
chân lông, 84 ngàn vi trùng trong một bát nước, 
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84 ngàn phiền não, 84 ngàn cách tu...
8- Xin xăm, bói quẻ, cầu sao, giải hạn, xem 

ngày giờ tốt xấu: Những hình thức này không 
phải của đạo Phật.

Trong kinh tụng Pāḷi có đoạn: “Sunakkhatam 
sumangalam supabhātam suhutthitam, 
sukhno ca suyittam brahmacārisu. 
Padakkhinam kāyakammam vācākammam 
padakkhinampadakkhinam manokammam 
panidhī te padakkhinā...”

Có nghĩa là: Giờ nào (chúng ta) thực hành thân, 
khẩu, ý trong sạch; giờ đó được gọi là vận mệnh 
tốt, là giờ tốt, là khắc tốt, là canh tốt... Ngày đó gọi 
là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, 
nghiệp ý phát đạt. Và nguyện vọng theo đó được 
gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp 
thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế rồi sẽ 
được những lợi ích phát đạt (chữ phát đạt có thể 
có thêm nghĩa nhiêu ích).

9- Định mệnh: Đạo Phật có nói đến nghiệp, 
đến nhân quả nghiệp báo chứ không hề nói đến 
định mệnh. Theo đó, gây nhân xấu ác thì gặt quả 
đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui - 
chứ không phải “cái tơ cái tóc cũng do trời định” 
như định mệnh thuyết của Khổng Nho hoặc định 
mệnh 4 giai cấp của Bà La Môn giáo.

10- Siêu độ, siêu thoát: Không có bài kinh nào, 
không có uy lực của bất kỳ ông sư, ông thầy nào có 
thể tụng Kinh siêu độ, siêu thoát cho hương linh, 
vong linh, chân linh cả. Thời Phật tại thế, nếu có 
đến nơi người mất, chư tăng chỉ đọc những bài 
kệ vô thường, khổ và vô ngã để thức tỉnh người 
sống; và hiện nay các nước Phật giáo Thēravāda 
còn duy trì.

Có thể có hai trường hợp:
- Nếu vừa chết lâm sàng thì thần thức người 

chết vẫn còn. Vậy có thể đọc kinh, mở băng kinh, 
chuông mõ, hương trầm... để “thần thức người 
chết” hướng về điều lành... để thần thức tự tạo 
“cận tử nghiệp” tốt cho mình.

- Nếu thần thức đã lìa khỏi thân rồi – thì họ 
có thể đã tái sinh vào cõi khác rồi. Khi ấy thì gia 
đình làm phước để chư tăng tụng kinh hồi hướng 
phước ấy cho người đã mất.

Cả hai trường hợp trên đều không hề mang ý 
nghĩa siêu độ, siêu thoát mà chỉ có ý nghĩa gia hộ, 
gia niệm, gia lực mà thôi. Tu dựa vào tha lực cũng 
tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải tự 
lực: “Tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo 
của chính mình”.

Chư Thiên chỉ có khả năng hoan hỷ phước, gia 
hộ và báo truyền thông tin ấy cho người quá vãng 
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mà thôi. Họ có uy lực ban phước lành nhưng đều 
phải nằm trong nhân quả và không thể thay đổi 
vận mệnh cho ai cả.

11- Huyền bí, bí mật: Giáo pháp của đức Phật 
không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. 
Đức Phật luôn tuyên bố là: “Như Lai thuyết pháp 
với bàn tay mở ra”; có nghĩa là ngài không có pháp 
nào bí mật để giấu kín cả!

12- Tâm linh: Ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, 
tràn lan mọi loại điện thờ với những hình thức 
mê tín, dị đoan, sa đọa văn hoá... mà ở đâu cũng 
rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề 
có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh 
này được du nhập từ Trung Quốc. Và rất tiếc, tôi 
không hề tìm ra nguồn Phật học Pāḷi hay Sanskrit 
có từ nào tương thích với chữ “linh” này cả!

13- Niết bàn: Nhiều người tưởng lầm Niết bàn 
là ở một cõi nào đó, một nơi chốn nào đó; thậm 
chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người 
nào tìm kiếm Niết bàn kiểu ấy, thuật ngữ Thiền 
tông có cụm từ “lông rùa, sừng thỏ” như ngài 
Huệ Năng đã nói rõ: “Phật pháp tại thế gian. Bất lý 
thế gian giác. Ly thế mịch bồ đề. Cáp như tầm thố 
giác”. Thố giác là sừng thỏ. Và giác ngộ cũng vậy, 
chính ở trong khổ đau, phiền não mới có bài học 
giác ngộ được.

14- Bỏ khổ, tìm lạc: Tu Phật không phải là bỏ 
khổ, tìm lạc (vui). Xin lưu ý cho: Khổ và Lạc chính 
là căn bản của phiền não!

15- Tu để được cái gì: Có nhiều người nghĩ 
rằng, tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì 
là sở đắc. Ai sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo 
Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại kinh Vô Ngã Tướng.

16- Tu là sửa: Nếu tu là sửa thì mình đã từ “cái 
ta này” biến thành “cái ta khác”. Nếu tu là không 
sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy 
hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều không 
đúng không sai. Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy 
Trí Tuệ ! Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải 
thoát. Không có Cái Thấy này thì tu kiểu gì cũng 
chệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên.

17- Vía: Đạo Phật không có vía nào cả. Vía, hồn, 
phách là quan niệm của nhân gian. Ví dụ, ba hồn 
bảy vía. Ví dụ, nam thất, nữ cửu – nam bảy vía, nữ 
chín vía. Nếu là nam thất, nữ cửu thì nó trùng với 
nam 7 khiếu, nữ 9 khiếu. Vía là phần hồn. Không 
có cái hồn, cái linh hồn tự tồn tại nếu không có 
chỗ nương gá. Vía không độc lập được. Như danh 

- phần tâm, sắc - phần thân – luôn nương tựa vào 
nhau. Chỉ có năng lực thiền định mới tạm thời 
tách lìa danh ra khỏi sắc, như Cõi trời Vô tưởng 
của tứ thiền.

Tuy nhiên, cõi trời Vô tưởng hữu tình này 
không phải là không có danh tâm mà chúng ở 
dạng tiềm miên. Còn các Cõi trời Vô sắc thì sắc 
không phải là không có, chúng cũng ở dạng tiềm 
miên. Thật đáng phàn nàn, Phật và Bồ tát đều có 
“vía” cả! Và cũng thật là “đau khổ” khi trong lễ an 
vị Phật, người ta còn hô “Thần nhập tượng” nữa 
chứ!

18- Bồ tát: Bồ tát là âm của chữ Bodhisatta: 
Chúng sinh có trí tuệ. Vậy, chúng ta tạm thời bỏ 
quên “khái niệm Bồ tát” quen thuộc trong kinh 
điển mà trở về với nghĩa gốc là “chúng sinh có trí 
tuệ”. Và như vậy, sẽ có hạng chúng sinh có trí tuệ 
với nguyện lực Thanh Văn; chúng sinh có trí tuệ 
với nguyện lực Độc Giác; chúng sinh có trí tuệ với 
nguyện lực Chính Đẳng Giác. Ngoài 3 loại chúng 
sinh có trí tuệ trên – không có loại chúng sinh có 
trí tuệ nào khác.

19- Phật: Phật là âm của chữ Buddha, nghĩa 
là người Giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ 
quên “khái niệm Phật” từ lâu đã mọc rễ trong tâm 
thức mà trở về nghĩa gốc là bậc Giác ngộ. Vậy, có 
người Giác ngộ do nghe pháp từ bậc Chính Đẳng 
Giác, được gọi là Thanh Văn Giác. Có người Giác 
ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức 
Chính Đẳng Giác, được gọi là Độc Giác. Có vị 
Giác ngộ do trọn vẹn 30 Ba la mật, trọn vẹn minh 
và hạnh nên gọi là Chính Đẳng Giác. Không có vị 
Giác ngộ (Phật) nào ngoài ba loại Giác ngộ trên.

20 - Thể nhập: Tu là không thể nhập vào cái 
gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái 
ngã khác. Cái ngã khác ấy có thể là dòng sông, có 
thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là 
một thần linh. Cái cụm từ “thể nhập pháp giới” 
rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi, chính niệm, tỉnh giác 
trọn vẹn với cái đi; khi nói, chính niệm, tỉnh giác 
trọn vẹn với cái nói; khi ăn, chính niệm, tỉnh giác 
trọn vẹn với cái ăn – thì đấy mới đúng nghĩa “thể 
nhập pháp giới”, ngay giây khắc hiện tiền ấy, mọi 
tham sân, phiền não không có chỗ để phan duyên, 
sinh khởi.

Ước nguyện tất cả được sự an lành, sức khỏe 
và trí tuệ. 
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Tăng bào 
Từ thế tục cho đến tôn giáo, thậm chí 

có những hội đoàn, quân đội… đều 
có màu sắc, dáng kích sắc phục khác 
nhau. Nhìn vào phân biệt ngay là đoàn 
thể, tổ chức hay tôn giáo nào, ngay cả 

trong một tôn giáo còn có nhiều sắc phục khác 
nhau cho mỗi hệ phái, dòng tu… Tăng bào còn 
gọi là pháp phục, pháp y của tăng sĩ nhà Phật.

Từ thời đức Phật, gọi là y ca sa, người sau gọi 
là “áo giải thoát, còn gọi là Phước điền y”.

***

Thời gian đầu thành lập Tăng đoàn, chư tăng 
vẫn phải sử dụng y phục giống các tu sĩ ngoại 
giáo. Để phân biệt tu sĩ của Cồ Đàm và tu sĩ các 
tôn giáo khác, vua Tần Bà Sa La đề nghị với Phật 
xin cho các đệ tử được ăn mặc khác hơn để mọi 
người dễ nhận ra. Theo Luật Tạng Đại Phẩm tập 
2: “Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ kheo nhóm Lục sư 
mặc các y cà sa màu ngà voi chưa được cắt. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán chê bai rằng: “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy”. Các vị đã trình 

Minh Mẫn

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

PHƯỚC ĐIỀN Y LÀ TĂNG BÀO, LÀ ĐẠO PHỤC BIỂU THỊ CHO NHIỀU ĐỨC TÍNH VÀ ĐỨC TƯỚNG GIẢI 
THOÁT. “THỬ TẠI TÂM TRUNG XUẤT HÌNH Ư NGOẠI” - DO TÂM GIẢI THOÁT NÊN BIỂU HIỆN TƯỚNG 
GIẢI THOÁT, TRONG ĐÓ VẬT DỤNG CỦA CHƯ TĂNG NHƯ Y VÀ BÁT CŨNG ĐƠN ĐIỆU, GIẢN DỊ.
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sự việc lên đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: “Này các 
Tỳ kheo, không nên mặc các y chưa cắt; vị nào 
mặc thì phạm tội dukkata.”

Nhân lúc, Phật và Anan đi giảng thuyết ở 
Dakkhināgira, Ngài nhìn thấy ruộng lúa ở 
Magadha có hình vuông cách nhau bằng đường 
bờ ranh đê, Ngài liền bảo Anan theo mẫu ấy may 
y cho chư tăng: “Này Ānanda, ngươi có khả năng 
tạo nên các y có kiểu mẫu như thế cho các vị Tỳ 
kheo không? Bạch Thế Tôn con có khả năng.” 
Anan liền tạo mẫu theo lời dạy của Phật, Phật rất 
vừa ý và khen “A Nan Đa là người khéo léo, ngay 
cả trong lĩnh vực khâu vá! Một Sa môn đủ đức 
hạnh là người biết tự khâu vá mảnh y của mình, 

không để chỉ viền bung ra và không bao giờ bị 
chỉ trích là phí phạm vật dâng cúng của các hàng 
thiện nam tín nữ”. 

Y ca sa của một Tỳ kheo có ba loại: ngũ y, thất 
y và đại y (25 điều). Y không sử dụng gấm vóc 
lòe loẹt sang trọng, không dùng vải lông thú, tơ 
tằm để tổn hại sinh vật; chỉ cần vải thường thô 
sơ khỏi phí phạm của bá tính. Do đó, trong Luật 
tạng ghi rằng: “Phật chế tam y câu dụng, thô sơ 
ma bố, thú mao tàm khẩu hại vật thương từ, y 
khả bất giới dư?” 

Ba y gồm “tiểu, trung và đại”. Theo luật nghi 
Khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang quy định, ba 
y gồm có y thượng mặc khi hành lễ hoặc đi ra 

Ảnh:  Minh Anh
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khất thực, trung y là loại mặc ở trong và hạ y là 
mặc ở dưới.

Luật Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu gọi Ngũ y 
(pháp y 5 điều), gồm 5 mảnh, cả tấm y gồm 10 
mảnh, cứ một mảnh dài ráp với một mảnh ngắn 
theo chiều dọc gọi là một điều.

Trung y mặc ở trên. Y này gồm 7 mảnh nên 
còn gọi là y thất điều, cả tấm y gồm 21 miếng, cứ 
2 miếng dài thì 1 miếng ngắn ráp lại thành một 
điều. 

Đại y là đắp ngoài của chư tăng. Y này gồm 9 
mảnh nên còn gọi là y cửu điều. Cả tấm y gồm 27 
miếng, mỗi hàng hai miếng dài một miếng ngắn 
ráp lại gọi là một điều. Luật tạng cũng quy định, 
tùy theo cấp bậc và đạo hạnh mà chiếc y Tăng già 
lê có thể có từ 9 đến 25 điều. Những vị càng đạo 
cao đức trọng càng có tấm y Tăng già lê nhiều 
điều. 

Cũng theo Phật giáo Bắc truyền thì Y Ca sa 
có 3 bậc: Thượng, Trung và Hạ, chia thành chín 
phẩm:

- Bậc Hạ: từ y 9 điều đến 13 điều. Ba y này mỗi 
điều có 2 khoản dài, 1 khoản ngắn.

- Bậc Trung: có y 15 điều đến 19 điều. Ba y này 
mỗi điều có 3 khoản dài, 1 khoản ngắn.

- Bậc Thượng: từ 21 điều đến 25 điều.
Ba y này mỗi điều có 4 khoản dài, 1 khoản ngắn. 

Y 25 điều tức là Y Bá nạp, vì trong 4 khoản dài, 1 
khoản ngắn, tính ra có trên 100 miếng vải nhỏ 
nối ráp lại, nên cũng là y Bá nạp. Như vậy, quan 
điểm Bắc truyền khác với nguyên thủy về ba y, vì 
Bắc truyền bên trong nội y mặc đồ vạc khách, đồ 
ngắn, ba y kia để đi ra ngoài, khi tiếp khách hoặc 
lúc hành lễ.

Khởi nguyên trước khi chế ra hình thức điều, 
chư tăng nhặt vải từ nghĩa địa, từ đường cái, từ 
hố phân, từ giường chẻ, vải tẩy uế, vải từ chỗ 
tắm, vải trên đường về nghĩa địa, vải bị cháy, bị 
gia súc ăn, bị kiến ăn, bị chuột ăn, vải rách, vải 
làm cờ, vải bỏ từ điện thờ, y của nhà khổ hạnh, 
vải từ cuộc lễ, vải do thần thông biến hoá, vải gió 
bay, vải do thiên thần bố thí, vải trôi giữa biển, 
lấy một trong những thứ vải này, vị ấy nên xé bỏ 
những mảnh rách nát, giặt sạch những mảnh 
lành lặn để làm thành một cái y, gọi là y phấn tảo. 
Hiện nay chư tăng tại một số tu viện lớn ở Sri 
Lanka hay Miến Điện vẫn còn giữ được truyền 
thống đó.

Tại sao phải ba y? Theo truyền thuyết, đức Thế 
Tôn nhìn thấy một số chư tăng có vị cuộn y đội 
đầu, kẹp nách, có vị thì cuộn y ở vai, có vị thì cuộn 
y ở hông, Phật liền hạn chế về y cho các Tỳ kheo. 
Vào một đêm mùa đông, tuyết sa rất lạnh, đầu 
đêm Thế Tôn đắp chiếc y nhập vào thiền có giác, 
có quán, đến lúc nửa đêm cảm thấy hơi lạnh, Thế 
Tôn bèn đắp thêm chiếc y thứ hai, nhưng đến 
cuối đêm, lại cảm thấy lạnh hơn, bèn đắp thêm 
chiếc y thứ ba. Thế rồi, Ngài suy nghĩ: “Các đệ 
tử của Ta chỉ cần mặc ba y (ngày xưa Ấn Độ tu 
sĩ chỉ đắp y mà không mặc áo như Bắc truyền) là 
đủ ngăn ngừa những khi quá lạnh, quá nóng, đề 
phòng muỗi mòng, che khuất sự hổ thẹn, không 
làm tổn thương đến thánh thể. Nếu ai không chịu 
nổi rét lạnh thì Ta cho phép đắp thêm những chiếc 
y cũ kĩ.”

Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn đi đến chỗ các Tỳ 
kheo, Ngài chế giới mỗi Tỳ kheo chỉ nên sắm và 
mặc ba y: “Từ hôm nay trở đi, Ta cho phép các Tỳ 
kheo chỉ cất giữ chừng ba y. Nếu được vải mới 
thì may một y Tăng già lê hai lớp, một y Uất đa 
la tăng một lớp và một y An đà hội một lớp. Nếu 
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ai không kham chịu lạnh thì Ta cho phép tùy ý sử 
dụng thêm những chiếc y cũ.”

                                                   

***

Sau khi chế tác các “y điều”, Tăng Huy ký giải 
thích: “Trong ruộng chứa nước, sinh trưởng 
mầm lúa, lấy gạo nuôi dưỡng thân mạng, còn 
Pháp Y là ruộng bởi thấm nhuận nước Tứ Tư 
Lương:

1. Phước Đức Tư Lương, tức thiện căn của việc 
Bố thí, Trì giới… hành 5 Pháp trong Lục Độ. 

2. Trí Đức Tư Lương, tức do tu tập pháp thứ 6 
trong lục độ, hành trì pháp chính quán cho nên 
đắc được diệu trí.

3. Tiên Thế Tư Lương, do kiếp trước tu tập tích 
tụ thiện căn cho nên đời này có đầy đủ phước trí 
trang nghiêm.

4. Hiện Pháp Tư Lương, do công năng tu tập 
ở đời này mà được phước trí đầy đủ. Làm tăng 
trưởng mầm Tam Thiện (tức vô tham, vô sân, vô 
si, nhân đó mà sinh vô lượng thiện pháp) lấy các 

pháp đấy làm chất dinh dưỡng để nuôi lớn Pháp 
Thân Huệ Mạng.

Nhuộm y thành màu ca sa là không còn giữ 
được màu sắc chính, đã được nhuộm bằng nước 
do các vỏ cây giã ra, đặc biệt là từ gỗ và vỏ cây mít 
băm vụn, đun trong nồi, biên thành màu hoại 
sắc. Nghĩa là không xanh, vàng, đỏ, trắng, đen… 
Xưa kia do lượm vải chắp vá nên sắc màu không 
đồng nhất, vì thế không nhất thiết phải nhuộm 
như sau này. Thích Thị Yếu Lãm ghi rằng: “Áo Cà 
sa do nơi màu sắc mà được gọi tên như vậy, tiếng 
Phạm gọi đủ là Ca La Sa Duệ. Xứ này gọi là không 
chính sắc”. Trong Tứ Phần Luật dạy: “Tất cả các 
màu thuộc chính sắc đều không được dùng làm 
màu của áo Ca sa, màu của áo Ca sa dược dùng là 
màu hoại sắc…”. Trong Nghiệp Sớ ghi: “Màu của 
Ca sa được định vào thời Lương Võ Đế, dùng màu 
đỏ thêm vào mực đen cho ngả sắc thành nâu, đây 
là màu hoại sắc của đạo phục tăng ni”. 

Về sau xã hội hòa nhập, giao lưu trên thế giới, 
tùy tập quán, khí hậu, thổ nhưỡng mà chiếc áo cà 
sa cũng phần nào cải cách, từ cách may cho đến 
màu sắc để phân biệt hệ phái tông phong của mỗi 
quốc gia. Ở Ấn Độ và các nước theo truyền thống 
Phật giáo Nguyên thủy nhuộm y nâu, đỏ bầm; ở 
Việt Nam, Trung Quốc y cà sa nhuộm các màu 
vàng đậm, vàng tươi; ở Hàn Quốc y cà sa nhuộm 
màu lam; ở Nhật Bản y cà sa nhuộm màu đen hay 
nâu đen (màu trà); ở Tây Tạng, y cà sa nhuộm 
màu nâu đỏ…

Do giá trị của Tăng bào mà có nhiều định nghĩa 
khác nhau trong Giáo luật Bắc truyền như: Y Ca 
sa còn gọi là Giải thoát phục, là ly nhiễm phục.

Kinh Hiền Ngu Phật dạy: “Ca sa là áo xuất thế”. 
Kinh Như Huyễn Tam Muội Phật dạy: “Ca sa là 
Y Vô cấu, còn gọi là Y nhẫn nhục, Y Liên hoa vì 
không nhiễm bùn nhơ, Y Tràng tướng vì không 
bị tà ác làm cho khuynh ngã, Y Điền tướng vì khi 
người nhìn thấy không sinh tâm ác, Y Tiêu sấu vì 
người đắp y này có thể diệt trừ các phiền não, còn 
gọi là Y Ly trần, Y khứ uế”.

Theo sách Phật chế Tỳ kheo Lục Vật Đồ thì y cà 
sa có 12 tên gọi là: 

1. Cà sa; 
2. Đạo phục (áo của người tu hành theo đạo 

Phật); 
3. Thế phục (áo của người xa rời thế tục); 
4. Pháp y (áo theo đúng pháp quy định); 

Ảnh:  St
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5. Ly trần phục (áo của người thoát tục); 
6. Tiêu sầu phục (áo có khả năng tiêu trừ phiền 

não); 
7. Liên hoa phục (áo như hoa sen không nhiễm 

bùn); 
8. Gián sắc phục (áo không dùng năm màu 

chính để nhuộm); 
9. Từ bi phục (áo của người thực hành đức từ 

bi); 
10. Điền tướng y (áo theo hình thửa ruộng); 
11. Ngọa cụ (dụng cụ để ngồi); 
12. Phu cụ (dụng cụ dùng để đắp).
Do giá trị uy đức của chư tăng sử dụng y, nên 

đời sau để làm tăng giá trị của y tướng, nên Kinh 
Bi hoa nói về 5 đức tính của y như: 

1. Người thế tục nếu biết kính trọng cà sa sẽ 
tiếp nhận được Tam Thừa (tức Thanh Văn thừa, 
Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa).

2. Thiên long nhân quỷ nếu biết kính cà sa 
cũng đắc Tam thừa. 

3. Quỷ thần và chúng sinh chỉ cần bốn tấc vải 

của chiếc áo cà sa cũng được no đủ.
4. Chúng sinh hằng tâm niệm về chiếc áo cà sa 

sẽ phát sinh được lòng Từ bi.
5. Giữa nơi trận mạc, nếu có được một mảnh 

nhỏ áo cà sa và biết cung kính mảnh áo ấy cũng 
thắng trận.

Trong kinh Tâm Địa Quán thì nêu lên 10 lợi 
ích của chiếc y cà sa, đó là: Che thân khỏi thẹn 
ngượng; tránh ruồi muỗi, nóng rét; biểu thị các 
tướng của sa môn; sinh phúc cõi phạm thiên; nảy 
sinh bảo tháp tướng diệt mọi tội; màu không rực 
rỡ không làm nảy sinh lòng ham muốn; vĩnh viễn 
đoạn trừ phiền não; tiêu trừ tội lỗi, nảy sinh điều 
thiện; như nơi đất tốt có thể làm nảy sinh lòng bồ 
đề; như giáp trụ, mũi tên độc phiền não không 
làm hại được.

                                                      

***

Như vậy, phước điền y là Tăng bào, là đạo phục 
biểu thị cho nhiều đức tính và đức tướng giải 
thoát. “Thử tại tâm trung xuất hình ư ngoại” – 
do tâm giải thoát nên biểu hiện tướng giải thoát, 
trong đó vật dụng của chư tăng như y và bát cũng 
đơn điệu, giản dị. 

Từ khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, ảnh 
hưởng tín ngưỡng bản địa và cung cách lễ nghi 
tôn giáo, phong cách thiền đã mờ nhạt trước 
trào lưu lễ nhạc cung đình. Tăng bào phần lớn 
ảnh hưởng đình đám ma chay trở thành lễ phục 
sắc màu lòe loẹt. Áo hậu đôi tay lụng thụng như 
phẩm phục vua quan, pháp y là những mảnh vải 
lụa gấm kết hợp màu sắc thế tục. Hình tướng gần 
giống áo mão cân đai triều phục, lễ nhạc không 
xa với âm điệu cung đình. Những bậc chân tu giữ 
đúng Giới luật Phật chế ẩn thân nơi chốn non 
cao núi thẳm. Vì thế, tín đồ không còn biết đạo 
Phật chính thống là thế nào. Nhìn lại hình ảnh 
đức Thế Tôn và Tăng đoàn đầu trần chân đất: 

Một bát cơm ngàn nhà,
Thân chơi muôn dặm xa,
Mắt xanh xem trần thế,
Mây trắng hỏi đường qua
(Đường xưa mây trắng – HT.Thích Nhất Hạnh)
                                                 

***

Những bậc có chí hướng xuất ly tam giới mới 

Ảnh:  Minh Anh
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chọn nếp sống “tam thường bất túc”, cuộc sống 
giản dị thanh bần. Tỳ kheo có 3 nghĩa: Khất sĩ, Bố 
ma, Phá ác, thì pháp tướng là điều tiên quyết thể 
hiện chân tâm ly trần.

Ngày nay, chư tăng ưu tư cho những pháp 
phục không đồng nhất, khó phân biệt trật tự 
giữa các giáo phẩm, các hệ phái… nên đã từng có 
những cuộc hội thảo đặt ra từ điền y đến pháp 
phục. Ngoài ba y mà Phật chế, nay có thêm pháp 
phục. Truyền thống Phật giáo Việt Nam xa xưa, 
“áo nhật” màu lam các chú sa di thường mặc, 
“áo tràng” màu mà các thầy sử dụng chấp tác lao 
động hoặc đi ra ngoài. Áo hậu màu vàng và pháp 
y dùng để hành lễ. Như vậy ba y chỉ dùng cho lúc 
hành lễ, không như hệ phái Khất sĩ và Phật giáo 
Nam tông pháp y là vật bất ly thân. 

Hòa thượng Thích Thiện Siêu cho biết, trong 
Luật Nghi ghi rằng: "Phật chế ba pháp y là áo mặc 
duy nhất của Tăng đồ khi thọ Giới và cũng để làm 
trang phục hoạt dụng thường ngày như hành lễ, 
thuyết pháp thọ trai, khất thực…, vì đó là y phước 
điền, y giải thoát trong giới đức tinh nghiêm biểu 

hiện sự trang sức, là lễ phục đẹp nhất của người 
tu sĩ Phật giáo".

Trong đời sống hội nhập, Phật giáo Việt Nam 
không còn là ốc đảo biệt lập, vì thế nhiều yếu tố 
đặt ra, trong đó thống nhất về pháp phục mà sắc 
màu phước điền y là quan trọng; nhưng thật tâm 
mà nói, nếu chỉ chú trọng giải quyết về ngoại 
tướng gọi là thống nhất pháp phục thì khó mà 
thành công nếu không chú trọng khuyến giáo và 
nâng cao chí hướng xuất trần, có thế Phật giáo 
mới kìm hãm được những hành tung sa lầy thế 
tục. Hiện tượng pháp y không còn chế tác đúng 
với luật nghi, chẳng những thế lễ lộc cũng được 
một số nơi chế tác quá đà lạc sang thế tục hóa. 
Cũng từng có nhà sư giữ chức sắc nghi lễ trong 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, làm tượng 
Phật bằng hàng mã để đốt như từng đốt hình 
nhân. Phật giáo đã đi quá xa nguồn cội thế sao? 
Chả trách họ đem kinh điển ra ngã giá cho mỗi 
tang ma đám cúng! Thế thì áo mũ cân đai sắc 
màu thế tục múa lửa đình đám cũng chỉ làm trò 
mua vui chứ không còn là thể hiện nhân cách giải 
thoát của đệ tử Phật.

***

Phước điền y Nguyên thủy, được phục hoạt 
bởi Tổ sư Minh Đăng Quang vào nửa thế kỷ XX 
tại miền Nam Việt Nam. Sau đó năm 1930, Phật 
giáo Nam tông xuất hiện để hình ảnh Tăng đoàn 
đức Phật xa xưa tái hiện. Tuy tăng bào nguyên 
thủy xuất hiện khá muộn tại Việt Nam so với Phật 
giáo các quốc gia Nam truyền, dẫu sao cũng còn 
lưu truyền giá trị để cho quần chúng hiểu được 
thế nào là một “giải thoát y – phước điền y”. Đức 
Phật khi xưa đã dạy:

 “Ai mặc áo cà sa 
Tâm chưa rời uế trược
 Không tự chế, không thực
 Không xứng áo cà sa”.
(Pháp cú, 9)
 “Ai rời bỏ uế trược 
Giới luật khéo nghiêm trì
 Tự chế, sống chân thực 
Thật xứng áo cà sa”.
(Pháp cú, 10).Ảnh:  Minh Anh
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Những điều Bụt dạy gồm Giáo pháp 
và Giới luật (Dhamma-Vinaya). Ba 
tháng sau khi Bụt viên tịch, những 
môn đệ gần gũi nhất của Ngài đã 
nhóm họp một hội đồng để tụng 

kể lại Giáo pháp và Giới luật. Tôn đức Ãnanda 
(A-nan), người đã 25 năm theo bên Bụt, tụng kể 
lại Giáo pháp và tôn đức Upali (Ưu-bà-li) tụng kể 
lại về Giới luật.

Tại hội đồng này các chủ đề của pháp Bụt được 
phân công cho các bậc trưởng thượng và các 
môn đệ của họ ghi nhớ lấy. Như vậy giáo pháp 
của Bụt đã được truyền dạy từ người thầy đến 
các môn đệ bằng cách truyền miệng. Trong hội 
đồng này không có sự thêm hoặc bớt bất kì một 
điều gì.

100 năm sau khi Bụt viên tịch, hội đồng lần thứ 
hai được tổ chức. Chỉ vài điều liên quan đến giới 
luật, chứ không phải là giáo pháp, được nêu ra 
bàn luận. Tại hội đồng này một số tu sĩ “cấp tiến” 
ủng hộ việc thay đổi vài điều thứ yếu trong giới 
luật. Tuy nhiên những tu sĩ chính thống không 
tán thành, nói rằng không được thay đổi gì cả. 
Vì thế một số tu sĩ “cấp tiến” rời bỏ hội đồng và 
thành lập “Mahãsanghika” (Cộng đồng lớn Tăng 
chúng).

Vào thế kỷ IV trước Công nguyên (CN), sau 
khi Bụt viên tịch hơn 200 năm, dưới thời Hoàng 
đế Asoka (A-Dục), hội đồng lần thứ ba được tổ 

chức để bàn luận và tụng kể lại cả Giáo pháp và 
Giới luật. Những lời Bụt dạy được các tu sĩ có mặt 
tại hội đồng chứng minh và chấp nhận, sau này 
quen gọi là Theravãda (Giáo Pháp Thượng Toạ 
Bộ, Đầu Nguồn, Nguyên Thủy). Sau kì hội đồng 
này con trai Hoàng đế Asoka, ngài A-La-Hán 
Mahinda đã tới Sri Lanka, mang theo Tipitaka 
(ba kho kinh pháp Bụt: Kinh-Luật-Luận), những 
bản văn kinh có chú giải đã được tụng kể trong kì 
họp hội đồng lần thứ ba đó. Những bản văn kinh 
này được viết bằng tiếng Mãgadhi (Ma-kiệt-đà), 
tức tiếng Pali, thứ ngôn ngữ mà Bụt Thích Ca 
dùng để hoằng truyền giáo pháp. Cho đến lúc này 
chưa ai đề cập tới Mahãyãna (Đại Thừa; Cỗ Xe 
Lớn) cả.

Lần đầu tiên các thuật ngữ Mahãyãna (Đại 
Thừa; Cỗ Xe Lớn) và Hĩnayãna (Tiểu Thừa; Cỗ Xe 
Nhỏ) được tìm thấy trong kinh Bông Sen Pháp 
Mầu (Saddharmapundarika Sutra; Diệu Pháp 
Liên Hoa), xuất hiện khoảng từ Thế kỷ I trước 
Công nguyên đến Thế kỷ I sau Công nguyên. 
Nhưng các từ “thừa” (Yãna; Cỗ Xe) này không 
hề tìm thấy trong bất kì nơi nào trong Kinh điển 
Pali (Tipitaka) hoặc trong văn học Pali. Ngay cả 
trong Dĩpavamsa và Mahãvamsa, những biên 
niên sử của Sri Lanka, cũng không thấy đề cập 
đến chúng.

Thuật ngữ “Mahãyãna” được định nghĩa và 
mô tả rõ ràng vào khoảng thế kỷ II sau CN do 
Nãgarjuna (Long Thọ), người tiêu biểu lớn của 

Theravãda và Đại thừa
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Tông phái Đại Thừa đã phát triển triết thuyết Đại 
Thừa, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của 
Sũnyatã (Tính Không) - mọi sự vật đều Trống 
Rỗng. Sau đó Asanga, Vasubandu, Dharmakĩrti, 
Ãryadeva, Dinnãga…, những người cổ xuý trung 
thành của phái Đại Thừa, làm phong phú thêm 
văn học Đại Thừa. Như vậy khoảng 700 năm sau 
khi Bụt viên tịch, hai thuật ngữ “Đại Thừa” và 
“Tiểu Thừa” mới được nêu ra. Hiện nay tại Sri 
Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, 
Bănglađét (và cả ở Việt Nam) còn có những 
người cho rằng Theravãđa là Tiểu Thừa. Rõ ràng 
họ chẳng hiểu họ nói về cái gì. Tông phái Tiểu 
Thừa chỉ phát triển ở Ấn Độ và không liên quan 
gì tới pháp Bụt Theravãđa (Đầu Nguồn; Nguyên 
Thuỷ). Therãvađa không hàm chứa cả Đại Thừa 
lẫn Tiểu Thừa.

Năm 1950, tại Hội Liên kết những người 
theo Pháp Bụt thế giới (The World Fellowship 
of Buddhits - WFB) khai mạc tại Colombo, Sri 
Lanka, các thành viên của WFB - cả phương 
Đông lẫn phương Tây - đều nhất trí quyết định 
loại bỏ thuật ngữ “Tiểu thừa”; mà người ta đã 
dùng một cách khinh mạn khi nói về pháp Bụt 
Theravãđa đang có mặt trên thế giới ngày nay. 

Hiện nay Đại Thừa và Theravãđa (Đầu Nguồn; 
Nguyên Thuỷ) là hai tông phái lớn có mặt trên 
toàn thế giới. Đại Thừa được truyền bá rộng sang 
các nước viễn đông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ (và Việt Nam – người 
dịch). Còn Theravãđa được truyền bá sang các 
nước Đông Nam Á - Sri Lanka, Myanmar, Thái 
Lan, Campuchia, Lào, Băng La Đét, một số nơi 
ở Malaysia, Ấn Độ, Inđônêxia (và cả Việt Nam - 

người dịch). Ngày nay cả hai tông phái lớn này 
đang được truyền bá tới những nơi xa xôi nhất 
của hành tinh. Ở các nước phương Tây đã có 
những cộng đồng tăng chúng đủ tư cách để được 
đưa thêm vào danh sách này.

Giáo lý cơ bản của cả hai tông phái hầu như 
giống nhau. Cả hai  đều tôn xưng đức Cồ Đàm 
Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Gotama) - Bụt 
(Buddha) - làm Thầy; đều công nhận Bốn Lẽ Thật 
Sâu Mầu, thuyết duyên sinh, ba dấu ấn hay là ba 
nét đặc trưng của cuộc đời (chẳng có gì còn mãi, 
khổ đau và chẳng có Cái Tôi) (H-V: vô thường, 
khổ đau, vô ngã) là cốt lõi của Pháp Bụt; Tám 
Đường Lối là pháp Bụt thực hành; cuộc sống 
trước khi sinh và sau khi chết; Niết Bàn là cái 
đích cuối cùng của người tu. Tất cả những vấn 
đề nêu trên là những điều hoàn toàn giống nhau 
giữa hai tông phái, không có gì phải bàn cãi.

Vài người nghĩ rằng tư tưởng Bồ Tát là của 
riêng Đại Thừa, và Theravãđa chỉ nói tới quả A La 
Hán (sự đạt đạo cá nhân) chỉ tu cho mình thôi. 
Tuy vậy người nghiên cứu pháp Bụt kĩ lưỡng và 
vô tư sẽ thấy tư tưởng Bồ Tát có trong văn học 
Theravãđa. 

Tư tưởng Bồ Tát về việc trở thành Bụt nhằm 
giúp đỡ những người khác còn trong vòng 
Sáu Nẻo Đi Về (Samsara; Lục Đạo Luân Hồi) 
và tái sinh không bị chối bỏ trong hệ tư tưởng 
Theravãđa. Tuy nhiên không có nguyên tắc 
cứng nhắc rằng tất cả phải trở thành Bụt. Mỗi 
người có quyền lựa chọn đường lối giải thoát tuỳ 
theo sở thích của mình. Nếu người nào muốn 
trở thành Bụt, người ấy phải tu hạnh tột cùng 
(Pali: pãrami; Sanskrit: pãramita; Ba-La-Mật), là 
những đức hạnh dẫn tới quả Bụt. Những người 
hài lòng với tư tưởng A La Hán cũng có thể làm 
như thế, cũng thực hành hạnh tột cùng. Không 
có sự ép buộc. Dẫu rằng truyền thống Đại Thừa 
chủ trương người tu Đại Thừa phải chuẩn bị cho 
quả Bụt để cứu giúp chúng sinh, vấn đề là ai định 
cứu giúp ai, vì tất cả là Bụt.

PIYADASSI trong “The Spectrum of Buddhism”
Dịch: Lê Trọng Cường
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

Tổ đình Từ Hiếu: Miền an lạc chốn thiền môn xứ Huế

Tọa lạc bên triền núi 
ở thôn Dương Xuân 
Thượng III, phường 
Thủy Xuân, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế, chùa Từ Hiếu toát 
lên vẻ đẹp trầm mặc khó tả. 
Ngôi cổ tự sừng sừng giữa đại 
ngàn, còn mãi với thời gian dẫu 
phong hóa, thăng trầm năm 
tháng…

Lịch sử
Năm 1843, sau khi từ chức 

"Tăng Cang Giác Hoàng Quốc 
Tự" và trao quyền điều hành 
chùa Bảo Quốc cho pháp đệ là 
Nhất Niệm, Hoà thượng Nhất 
Ðịnh đã đến đây khai sơn, dựng 
"Thảo Am An Dưỡng" để tịnh 
tu và nuôi dưỡng mẹ già.

Hoà thượng Nhất Ðịnh nổi 
tiếng là người con có hiếu, 
tương truyền có lần mẹ già bị 
bệnh rất nặng, hàng ngày ông 
lo thuốc thang nhưng bà vẫn 
không khỏi. Có người ái ngại 
khuyên ông nên mua thêm thịt 
cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm 
được điều đó mới mong bà 
chóng hồi sức. Nghe xong, mặc 
thiên hạ đàm tiếu chê bai, thiền 
sư vẫn chống gậy băng rừng lội 
bộ xuống chợ cách đó hơn 5 km 
để mua cá mang về nấu cháo 
cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang 
đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất 
hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm 
phục trước tấm lòng của sư 
Nhất Định nên ban cho "Sắc tứ 
Từ Hiếu tự". Chùa được mang 
tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm 

bia ghi lại quá trình xây dựng 
chùa giải thích:

Từ: là đức lớn của Phật, nếu 
không từ thì lấy gì tiếp độ tứ 
sanh cứu giúp vạn loại. Hiếu: là 
đầu hạnh của Phật, nếu không 
hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi 
nhiệm bao phủ đất trời.

Cùng với sự đóng góp của 
phật tử, vua Tự Đức ban cấp 
nhiều kinh phí, chùa còn được 
các vị quan trong cung triều 
Nguyễn mà nhất là các vị thái 
giám cúng dường tiền bạc để lo 
việc thờ tự sau này. Năm 1848, 
Hoà thượng Cương Kỷ bắt đầu 
xây dựng chùa quy mô hơn và 
Từ Hiếu trở thành một ngôi 
chùa lớn.

Năm 1894, Hoà thượng 
Cương Kỷ tiếp tục trùng tu và 
kiến thiết toàn cảnh chùa với 
sự giúp đỡ của vua Thành Thái, 
giám quan và các phật tử.

Năm 1931, Hoà thượng Huệ 
Minh tiếp tục trùng tu và xây hồ 
bán nguyệt.

Năm 1962, Hoà thượng Chơn 
Thiệt tiếp tục trùng tu và chỉnh 
trang toàn cảnh chùa.

Năm 1971, chùa được Thượng 
toạ Chí Niệm cho trùng tu cửa 
tam quan, hồ bán nguyệt và 
những nhà cửa bị hư hỏng.

Kiến trúc
Chùa Từ Hiếu nằm khuất 

trong một rừng thông trên một 
vùng đồi của phường Thủy 
Xuân. Khuôn viên chùa rộng 

Thường Nguyên

Ảnh:  Thường Nguyên
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chừng 8 mẫu, phía trước có 
khe nước uốn quanh, phong 
cảnh thơ mộng.

Trước cổng chùa có ngôi tháp 
cao 3 tầng được xây dựng vào 
năm 1896, dùng làm nơi tàng 
trữ kinh tượng theo sắc chỉ của 
nhà vua. Cổng chùa được xây 
theo kiểu vòm cuốn, hai tầng 
có mái che và ngay trước con 
đường lát gạch để vào chánh 
điện là một hồ bán nguyệt 
trồng sen và nuôi cá cảnh. 

Hai bên sân chùa có hai lầu 
bia để ghi lịch sử xây dựng 
chùa. Chùa được xây theo kiểu 
chữ khẩu (口), chính điện ba 
căn, hai chái, phía trước thờ 
Phật, phía sau thờ Tổ. Nhà hậu 
là Quảng Hiếu đường, ở giữa 
thờ đức thánh quan, bên trái 
thờ hương linh phật tử tại gia, 
bên phải thờ các vị Thái giám..., 
bên tả sân hậu là Tả Lạc Thiên 
(nhà tăng) và bên hữu là Hữu 
Ái Nhật (nhà khách).

Xung quanh ngôi chùa Từ 
Hiếu còn có khá nhiều lăng 
mộ các vị phi tần của các chúa 
Nguyễn. Do địa thế đẹp, yên 
tĩnh lại không xa thành phố 
Huế nên nơi đây là điểm vui 
chơi dã ngoại của thanh niên 
Huế vào những ngày nghỉ, 
ngày lễ. Chùa Từ Hiếu là một 
trong những ngôi chùa 
cổ đón khách du lịch 
trong và ngoài nước 
đông nhất cố đô Huế.

Bước qua cổng Tam 
Quan, ngay tầm mắt 
phía bên trái người 
lữ khách là khoảng 
không gian rộng, rõ là 
khu nghĩa trang cũ, gờ 
tường bao quanh đã 
rục. Rêu xanh, rêu vàng 
chen nhau khắp thành 
tường bao, trên mộ… 

Khu cổ trang nằm đó không 
biết đã bao năm, chỉ nghe im 
ắng bao trùm, tiếng côn trùng 
rinh rích nơi kẽ tường, thảm 
lá…

Ngôi cổ tự bao quanh là rừng 
thông, rộng đến 7-8 héc ta. Kiến 
trúc nền cơ bản là đất, lối đi 
chính hay khoảng không gian 
từ cổng Tam Quan vào dát gạch 
nung đã cũ. Sân chính khuôn 
viên quanh gian Chính điện, 
gian Nhà tổ dát gạch nung vân 
đá màu xi măng cũng đã phong 
hóa nhiều.

Hồ bán nguyệt khá rộng ngay 
trung tâm cổng Tam Quan nuôi 
đàn cá trê đến cả trăm con. 
Mặt hồ xanh thẳm, soi bóng tà 
dương. Sắc xanh nơi hồ bán 
nguyệt lúc dịu mát, lúc lành 
lạnh khi cơn gió ùa qua…

Qua hồ nước là lối dẫn về 
khuôn viên chính nhà chùa. 
Hàng cây xanh mướt. Thảm 
cỏ hiu vàng trong nắng chiều 
muộn. Lối đi nhỏ vừa, nhưng 
dẫn đến không gian sâu, rộng 
hút tầm mắt. Ánh chiều chạng 
vạng vẫn đủ để soi tỏ từng hạng 
mục công trình. 

Giữa sân là gian Chính điện, 
gác mái, cột xà, bờ tường đang 
oằn mình theo từng hao mòn 

lịch sử. Ngay bờ tường đầu hồi 
bên phải gian Chính điện là bia 
ký lược sử nhà chùa, được đặt 
từ năm 1989. Dường như, quý 
thầy, tăng chúng nơi đây muốn 
giữ nguyên trạng những công 
trình các đời tổ đã dày công 
cất dựng, phát triển nên nhiều 
hạng mục dù xuống cấp nặng 
vẫn còn đó mặc cho phong hóa, 
rạn nứt thời gian. 

Phía bên phải gian Chính 
điện là lối dẫn về Nhà tổ, thiền 
đường. Tiếp đó, cũng theo tầm 
mắt bên phải nhìn từ Nhà tổ là 
khu vườn tháp, theo người dân 
địa phương nơi đây, đó cũng 
là lăng mộ xưa, nơi an nghỉ 
của những vị Thái giám triều 
Nguyễn, những người góp 
công xây dựng nên ngôi chùa 
Từ Hiếu ngày nay.

Không gian Từ Hiếu rộng 
khắp, chúng tôi khó mà đi hết 
khi trời chiều đã muộn. Tranh 
thủ thăm quan những hạng 
mục công trình chính, chúng tôi 
đồng cảm nhận ngôi cổ tự nơi 
Thiền môn xứ Huế dù đã hơn 
170 năm tuổi, nhưng vẫn mang 
vẻ đẹp khó tả: Một khu rừng 
nguyên sinh thu nhỏ luôn tràn 
đầy sức sống. Quần thể kiến 
trúc chùa Việt truyền thống uy 
nghiêm bất chấp không gian, 

thời gian… 
Có lúc, giữa vẻ 

trầm tịnh, người lữ 
khách như hòa cùng 
nghiêm thường 
khúc thiền ca ngân 
vọng xuyên không 
gian, thời gian giữa 
đại ngàn nơi cửa 
thiền Từ Hiếu: Ngôi 
cổ tự còn mãi với 
thời gian... 

Ảnh:  Thường Nguyên
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Giới thiệu
bài tụng Vô tướng

Huyền Cương

Trong cuốn “Pháp Bảo Đàn” (HT.Thích 
Thanh Từ giới thiệu) phẩm thứ ba 
“Nghi Vấn” có kể về giai thoại thứ sử 
Vi Cừ thỉnh Tổ Huệ Năng đăng tòa để 
vấn đạo. 

Cuối phẩm này Tổ bảo: “Này thiện tri thức! 
Nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, không 
cần ở chùa”…

Vi Cừ hỏi: “Người tại gia làm sao tu hành?”
Tổ bảo: “Tôi vì đại chúng làm một bài tụng 

“Vô Tướng” (Không cần hình dáng bề ngoài), chỉ 
y đó mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. 
Nếu không tu như thế, dù có cạo tóc, xuất gia, 
đối với đạo cũng không ích gì”.

Rồi Tổ kết luận: “Thảy phải y kệ này mà tu 
hành, nhận lấy tự tính, thẳng đó thành đạo”.

Bài tụng này rất thực tế mà lại cao sâu; 
thoáng nghe như mộc mạc, nhưng ẩn 
chứa cốt lõi của Pháp Bụt; giúp người tu 
dễ hiểu, tự phá bỏ mê chấp, lầm lẫn đáng 
tiếc. Thấy phù hợp với hoàn cảnh nước 
ta hiện nay và bổ ích cho người tu ở nhà, 
tôi dịch bài tụng, rồi từ đó phóng tác 
theo thể văn vần, mong góp phần chắp 
cánh cho công cuộc hoằng truyền chính 
pháp.

I. Nguyên văn Hán – Việt 
Vô Tướng
Tâm bình hà lao trì giới
Hạnh trực hà dụng tu thiền
Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu
Nghĩa tắc thượng hạ tương lân
Nhượng tắc tôn ti hòa mục
Nhẫn tắc chủng ác vô huyên

Nhược năng toản mộc xuất hỏa
Ứ nê định sinh hồng liên
Khổ khẩu đích thị lương dược
Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn
Cải quá tất sinh trí tuệ
Hộ đoản tâm nội phi hiền
Nhật dụng thường hành nhiêu ích
Thành đạo phi do thí tiền
Bồ đề chỉ hướng tâm mích
Hà lao hướng ngoại cầu huyền
Thính thuyết y thử tu hành
Tây Phương chỉ tại mục tiền.
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II. Bản dịch
Không cần hình dáng bề ngoài
Lòng yên sao nhọc giữ giới?
Nết ngay sao phải tu thiền?
Ơn là chăm sóc cha mẹ
Nghĩa là trên dưới gụi gần
Nhường thì thấp cao êm ấm
Nhịn thì thói dữ khỏi ồn
Ví như xiết dùi cây ra lửa
Vũng đọng bùn lại nở sen hồng
Đắng miệng chắc là thuốc hay
Chối tai hẳn là lời nói thẳng
Sửa lỗi lầm làm cho trí sáng suốt
Trong lòng giấu dốt chẳng không
Hàng ngày làm nhiều việc tốt
Thành đạo không bởi cho tiền
Bồ đề nhằm lòng tìm kiếm
Sao nhọc cầu khấn viển vông?
Nghe rồi tu hành theo đó
Ngay trước mắt là Tây Phương.

III. Phóng tác
Bài đọc cho người tu ở nhà
(Hay là Không cần hình dáng bề ngoài)
Lòng lặng yên sao cần giữ giới?
Nết thẳng ngay sao phải tu thiền?
“Ơn” là chăm sóc hai thân
“Nghĩa” là trên dưới nên gần gụi nhau
Nín nhường – ấm thấp êm cao
Nhẫn nhịn – tránh khỏi ồn ào rác tai
Ví như xiết dùi cây ra lửa
Vũng đọng bùn lại nở sen hồng
“Nói thật dễ gây mất lòng”
“Thuốc đắng thường mát”, lời răn ở đời
Biết sửa lỗi – trí sáng ngời
Lòng hay giấu dốt là người chẳng khôn
Hàng ngày hãy năng làm việc tốt
Thành đạo không bởi cách cho tiền
Bồ đề (1) tìm kiếm nơi tâm
Sao mê cầu khấn viển vông ngoài mình?
Nghe rồi theo đó tu hành
Tây Phương (2) trước mắt, khỏi cần vãng sinh!

CHÚ GIẢI:
 (1) Tỉnh thức, giác ngộ.
(2) Tây Phương Cực Lạc – cõi Bụt A Di Đà.

Ảnh:  St
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SUY NGẪM

H
iện nay, có người cho rằng, cầu siêu 
là xuất phát của Đạo Lão (Trung 
Hoa), có ý kiến khác lại nói rằng của 
Bà La Môn giáo lần lần thấm vào đạo 
Phật. Vậy Phật giáo với vấn đề cầu 

siêu và cúng thí thực thì sao?
Đứng trên tinh thần vô ngã, chúng ta là phật tử 

không nên truy cứu vấn đề thuộc "ngã chấp" mà 
là giáo pháp nào đưa đến hiệu quả vấn đề cứu độ 
vong linh, đó mới là điều đáng nói.

Đọc kinh Vu Lan chúng ta thấy, ngài Mục Kiền 
Liên là tôn giả có thần thông đệ nhất và là bậc trong 
số mười đệ tử lớn của đức Phật. Thần thông của 
tôn giả Mục Kiền Liền nhìn thấu tam giới (ba cõi). 
Với khả năng thần thông như vậy, mà tôn giả nhìn 
thấy bà Thanh Đề (tức mẹ của mình) bị đọa lạc ngạ 
quỷ, nhưng cũng phải bó tay không cứu được mẹ 
và phải về bạch đức Phật để Ngài chỉ dẫn phương 
pháp cứu độ. Kết quả là bà Thanh Đề được cứu độ 
siêu thoát từ cảnh giới ngạ quỷ "thăng hóa" cảnh 
giới chư Thiên.

Về phương pháp (lễ thức), tại sao đức Phật dạy 
tôn giả Mục Kiền Liên phải chọn ngày "Tự tứ" mà 

không là ngày khác, là phật tử chắc chúng ta ai 
cũng hiểu, nhưng với người chưa hiểu sâu đạo 
Phật, đặc biệt là giới ngoại đạo (tà đạo) vì cố chấp 
nên không thể hiểu được ý nghĩa sâu mầu trong 
ngày tự tứ và ba tháng An cư Kiết hạ của Phật giáo.

Tâm lượng con người quyết định sự siêu độ
Theo quan niệm thế gian cho rằng: "Âm dương 

đồng nhất lý". Lý ở đây là nguyên lý nhân quả, đời 
sống chúng sinh đó là nghiệp quả của họ đã tạo 
ra. Cho nên cõi nào còn có sinh, già, bệnh, chết 
thì còn khổ đau. Cõi âm hay cõi dương cũng thế. 
Nhưng phải hiểu rộng ra, người sau khi chết sẽ tái 
sinh vào nhiều cảnh giới khác nhau. Theo giáo lý 
đạo Phật thì thế giới con người chỉ là một trong 
mười pháp giới (1) đang hiện hữu. 

Các thế giới tương dung tương nhiếp lẫn nhau. 
Chúng sinh trong ba cõi chỉ do một tâm này mà 
tồn tại. "Ba cõi chỉ là nhất tâm"(2). Chính vì lẽ đó 
mà cõi âm và cõi dương liên hệ với nhau chặt chẽ 
qua sự chi phối nghiệp lực nhân quả. Tâm thức 
là nhân duyên, là mối liên hệ con người cùng thế 
giới xung quanh.

Nghiệp lực làm nhân duyên để người đã khuất 

Cư sĩ Nguyễn Đ́c Sinh
CẦU SIÊU LÀ CẦU MONG SIÊU THOÁT, NGHĨA LÀ DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐÓ ĐỂ GIÚP VONG 
LINH CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT VƯỢT QUA KHỎI CẢNH KHỔ ĐAU. Ý NGHĨA THÌ NHƯ VẬY, NHƯNG CÓ 
SIÊU THOÁT ĐƯỢC HAY KHÔNG, ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ THUỘC PHƯƠNG PHÁP SIÊU ĐỘ HAY NÓI ĐÚNG 
HƠN LÀ PHÁP THUẬT VI DIỆU NÀO ĐÓ MỚI SIÊU ĐỘ NỔI VONG LINH NGƯỜI QUÁ CỐ.
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lưu luyến đến người thân, đến gia đình, dòng tộc, 
quốc gia và xã hội nói chung. Cho nên trách nhiệm 
cầu siêu và báo ân đối với người đã khuất là việc 
chung của tất cả mọi người trong xã hội (ví dụ cầu 
siêu cho các hương hồn liệt sĩ và nạn nhân tai nạn 
giao thông). Nhìn từ góc độ Phật giáo thấy rằng tất 
cả chúng sinh đã từng có nhân duyên nghiệp lực 
với nhau nhiều đời, nhiều kiếp trong chốn sinh 
tử này. 

Đức Phật dạy: "Vô thỉ luân hồi, này các Tỳ kheo, 
không dễ gì tìm thấy một chúng sinh trong thời 
gian dài lại không một lần nào làm cha làm mẹ" 
(3). Từ ý nghĩa này mà Phật giáo nâng lên quan 
điểm báo ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã 
hội và ân pháp giới chúng sinh. (Đây là nét đẹp 
nhân văn chỉ thấy trong giáo lý đạo Phật).

Chúng ta và những người đã qua đời vẫn còn 
mối quan hệ tương tục với nhau. Sống chết chỉ 
là tạm gọi, vì thực chất sống hay chết đều đang 
chuyển biến. Chấm dứt thân thể (vật lý) này gọi 
là chết, còn tâm thức đang đi trong một thế giới 
mới. Theo các Tổ thầy dạy, khổ đau hay hạnh phúc 
do nghiệp quyết định. Tất cả chúng sinh là sản 
phẩm của nghiệp. Tất cả chúng sinh đều từ nghiệp 
mà sinh ra, nghiệp ấy do tâm tạo, chuyển nghiệp 

cũng từ tâm mà chuyển. Do vậy, ý nghĩa siêu độ 
giúp người âm thoát khỏi khổ đau có hiệu quả hay 
không là do tâm lượng con người quyết định. 

Giải thoát khổ đau nơi địa ngục thì cần có cái 
tâm hướng về đạo đức giải thoát.

Trong kinh văn Đại thừa, đề cập vấn đề nghi lễ 
siêu độ để mang lại sự lợi ích cho vong linh như 
sau: Người phát tâm làm nghi thức cầu siêu phải 
có tâm thương xót vong linh, âm linh, cô hồn nói 
chung và lòng thành kính với chư Phật và hiền 
thánh tăng. Trong kinh dạy rằng, chư Phật và Bồ 
tát thường ứng thân vào các loại chúng sinh mà 
cứu độ. Nghi thức chẩn tế hay thí thực, trước 
thỉnh Phật và Bồ tát chứng minh, sau đó thỉnh các 
chân linh, vong linh và cô hồn về thọ nhận phẩm 
vật. 

Chúng sinh do nghiệp lực sai biệt nên thọ dụng 
thức ăn cũng sai biệt. Hương hoa phẩm vật trần 
gian nhờ Phật lực gia trì mà biến thành cam lồ 
khiến cho họ được no đủ. Phương pháp này dùng 
Du già (yoga) Phật giáo Đại thừa thực hiện. Có 
nghĩa dù biểu hiện dưới hình thức lễ nghi nào, 
hành giả (tức người lễ) phải có lòng thành thanh 
tịnh, tam nghiệp thân, khẩu, ý tương mật mới 
nhập vào cảnh giới nhất tâm. Tâm cảm được Phật 
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lực mới có lợi ích cho việc siêu độ thân nhân quá 
vãng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. 

Điều này đức Phật dạy trong kinh điển: "Hãy 
phát tâm rộng lớn vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp 
đến nay, khắp vì muôn loài chúng sinh ở tinh tú 
thiên tào, âm ty địa phủ, diêm ma quỷ giới, côn 
trùng nhỏ nhí máy động, tất cả hàm linh mà bày ra 
sự cúng dường vô giá quảng đại, mời đến phó hội, 
để nương oai quang của Phật, gột rửa ruộng thân, 
được lợi thù thắng, hưởng vui nhân thiên" (4).  

Qua đoạn kinh trên ta thấy, cúng thí thực âm 
linh, cô hồn, gọi là pháp Vô giá quảng đại, nương 
oai đức của Phật mà chúng sinh đều lợi lạc, dựa 
trên cái tâm rộng lớn. Đó là tâm Bồ đề cứu độ 
chúng sinh.

Trong kinh đức Phật còn dạy các hình thức siêu 
độ khác nữa. Phát tâm tu học cũng là phương 
thức siêu độ vong linh có hiệu quả cao. Chúng 
sinh tin Phật, thờ Phật, mà lại chạy trốn cảnh khổ 
đau xung quanh thì trái với bản nguyện của đạo 
Phật. Những người đã khuất hay đang còn sống 
họ có duyên mới tiếp cận với chúng ta. Trong giáo 
lý Mật tông và Tịnh độ khuyên người tu niệm 
Phật, trì chú, tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho 
người âm được siêu thoát.

Là phật tử tại gia, ngoài vấn đề bố thí tiền tài, 
cần bố thí pháp thông qua chia sẻ kinh nghiệm 

tu học cùng đạo bạn, giáo dục con cháu trong gia 
tộc và thân nhân hiểu được lý lẽ sâu mầu của đạo 
Phật; theo đó phát tâm ấn tống sách Phật giáo; quy 
y Tam bảo và ủng hộ Tam bảo trường tồn là điều 
phước đức lớn để siêu độ thân nhân. Nếu chúng 
ta không có tiền tài bố thí, thì có thể chia sẻ với 
người đang đau khổ bằng tình thương và sự hiểu 
biết, đó cũng là công đức. 

Thực tế cuộc sống cho thấy, đời người thường 
lo âu, sợ hãi, họ sợ mất mát, thất bại, sợ khổ đau. 
Giúp cho họ sống có trí tuệ, sống có đạo lý là cách 
bố thí rất thiết thực. Người còn sống muốn giúp 
vong linh thân nhân siêu thoát phải có tâm lực. 
Tức là đời sống có đạo đức, như phát tâm quy y 
Tam bảo, thọ trì giới pháp. Vì chúng ta biết, con 
đường Giới, Định, Tuệ là con đường giải thoát 
khổ đau chúng sinh. 

Chúng ta sống có đạo đức để làm ngọn đèn soi 
đường cho người cõi âm đi ra khỏi bóng tối vô 
minh u ám. Đức Phật dạy địa ngục khổ đau do 
tâm tạo, giải thoát khổ đau cũng do tâm khởi. 
Cho nên sống có đạo đức, hạnh lành là biểu hiện 
một phương thức siêu độ rất cao. Cổ đức có câu: 
"Nhất nhân thành đạo cửu huyền thăng". Tức tu 
học thành đạo mới cứu giúp được người thân 
tộc nhiều đời, nhiều kiếp. Có thể bây giờ chúng ta 
chưa thành đạo vuông tròn, nhưng chúng ta sống 

SUY NGẪM
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đúng chính pháp, thì mọi hành động biểu hiện 
trong đời sống này đều là hành trang giải thoát 
sinh tử, luân hồi.

Cầu siêu phải có tâm thành kính. Trước hết 
chúng ta phải có tình thương và lòng kính trọng 
người đã khuất mà thực hành pháp siêu độ. Tình 
thương chân thành, biết đau xót và rung cảm 
trước cảnh khổ đau của người đã qua đời. Đó là 
tiếng chuông giao cảm Phật lực gia trì tâm nguyện 
của mình. Tình thương ấy chúng ta tìm được qua 
hình ảnh các Thánh giả đã từng cứu độ vong nhân. 

Ai đã đọc kinh Vu Lan mới thấy giọt nước mắt 
của ngài Mục Kiền Liên đã khóc vì thương mẹ, 
đến cầu Phật chỉ dạy cứu độ. Giọt nước mắt của 
Quang Mục và Thánh nữ Bà la môn trong kinh 
Địa Tạng khóc vì thương mẹ mà phát tâm Bồ đề... 
Những giọt nước mắt ấy là tình thương, là tâm từ 
bi. Khi có tâm ấy mà cúng dường Tam bảo, cúng 
dường trai tăng, hay cúng dường chùa chiền và 
làm tất cả điều lành khác đều có hiệu ứng thiết 
thực cho việc siêu độ vong nhân. 

Điển hình là các vị Thánh giả nói trên, vì tình 
thương mẹ cao tột mà đã chuyển hóa cảnh giới 
xấu ác của thân nhân mình từ đọa lạc (tam đồ khổ) 
được siêu thoát cảnh giới an lành. Đây là một lẽ 
thật rất khoa học, bởi ngày nay các nhà khoa học 
hàng đầu thế giới đã không khỏi ngạc nhiên trước 
câu kinh: "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức" 
của Phật giáo, qua thí nghiệm khoa học (hai khe 
hở) mà họ tìm ra Nguyên lý của Tâm thức (tức 
tinh thần) dẫn dắt mọi chuyện như câu kinh Hoa 
Nghiêm đã đề cập từ 2500 năm trước.

Lễ cúng thí thực qua kinh Nikaya
Để nhận thức được vấn đề cầu siêu và cúng 

thí thực của Phật giáo khác với ngoại đạo ở điểm 
nào. Trong bài viết có tựa đề: "Cúng thí thực theo 
tinh thần kinh Nikaya" của tác giả Thích Đức Trí 
trên trang Điện tử (ĐPNN- 06/8/2016) tác giả cho 
rằng: 

"Lễ cúng thí thực vốn có nguồn gốc trong hai 
truyền thống Phật giáo. Nếu không hiểu rõ ý nghĩa 
tích cực và phương pháp lễ cúng này mà áp dụng 
lễ cúng theo kiểu Tế Đàn cực đoan của Bà la môn 
giáo và ngoại đạo thì chắc chắn không có phước 
báo tốt đẹp. 

Bởi một lễ cúng đầy đủ ý nghĩa cần có thực 
phẩm hiến cúng và dùng pháp ngữ khai thị hương 

linh, (ngạ quỷ) nhận thức về đạo lý để họ xả ly chấp 
thủ, luyến ái và sớm được giải thoát tự tại. Vấn đề 
ở đây cần nhận thức rõ ràng tinh thần của người 
hiến cúng và đối tượng được hiến cúng trong pháp 
thí thực một cách có trí tuệ, mới có sự lợi lạc".

Trong bài viết này, tác giả đã dùng kinh điển 
dẫn dắt sâu sắc về ý nghĩa khác nhau của lễ cúng 
thí thực theo tinh thần kinh Nikaya. Đó là người 
hiến cúng và đối tượng được hiến cúng theo quan 
điểm tư tưởng của chính pháp (Phật giáo) và Bà 
La Môn giáo, cũng như các ngoại đạo. Bài viết rất 
hữu ích, giúp chúng ta có cách nhìn và hiểu biết 
thêm về các nghi thức và phương pháp của lễ 
cúng thí thực cũng như lễ cầu siêu nói chung. Xin 
được trích dẫn một phần nội dung dưới đây để 
chúng ta cùng suy ngẫm về vấn đề nêu trên. 

1. Người hiến cúng 
a) Hiến cúng bằng pháp bất thiện
- Người hiến cúng thí thực bằng pháp bất thiện 

sẽ mắc nghiệp xấu, vì giết hại sinh linh lấy thịt 
cúng tế sẽ tạo ba thứ ác nghiệp từ thân, miệng, ý, 
chắc chắn sẽ đưa đến kết quả không như ý muốn. 
Điều này được ghi lại trong kinh Tăng Chi qua 
Phẩm Tế Đàn, khi đức Phật trả lời cho Bà la môn 
Uggatasarira. Bởi vị Bà la môn này có ý định đốt 
lửa, dựng trụ tế đàn, giết hàng trăm con bò, con 
cừu, con heo làm thực phẩm hiến cúng để cầu 
mong được quả phước lớn. 

Đức Phật đã thẳng thắn phê phán, cho đó là 
hành động bất thiện chỉ đưa đến quả khổ trong 
đời này và đời sau, Ngài dạy như sau: "Này Bà la 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế 
đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này 
đưa đến chỗ sinh, khổ dị thục" (5). (Dựng lên ba 
cây kiếm là ẩn dụ cho ba nghiệp xấu ác của thân, 
miệng và ý, vì đã giết hại sinh linh để làm thực 
phẩm cúng tế một cách mù quáng). 

Nhân đây, cũng xin đề cập thêm nội dung lời 
của đức Địa Tạng Vương Bồ tát bạch đức Phật, 
nói về việc cõi Diêm phù đề (tức cõi thế chúng 
ta) vì không hiểu giới sát mà bày ra việc giết heo, 
mổ gà, tổ chức cúng lễ người lâm chung và người 
quá cố chỉ tạo thêm ác nghiệp trong kinh Địa Tạng 
như sau: 

"Vì không hiểu giới sát đó nên con đối trước đức 
Phật Thế Tôn, cùng với hàng Trời, Rồng, tám bộ 
chúng, người với phi nhân v.v… mà có lời khuyên 
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bảo những chúng sinh trong cõi Diêm phù đề. 
Ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ 
có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, 
cũng như dùng tế lễ Quỷ, Thần, cầu cúng ma quái".

"Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó, không 
có một mảy mún chi lợi ích cho người chết cả, chỉ 
có kết tội duyên của người đó làm cho càng thêm 
sâu nặng hơn thôi". (Kinh Địa Tạng, HT.Thích Trí 
Tịnh dịch, ấn tống 1994, tr.106). Qua đây chúng ta 
hiểu rằng, trong dân gian Việt Nam nước ta, nếu 
cá nhân gia đình hay truyền thống làng, dòng họ 
tổ chức với bất kỳ nghi lễ cúng tế nào mà sát sinh, 
hại vật đều đưa đến quả khổ chung cho cả người 
cúng, lẫn đối tượng được cúng.

b) Hiến cúng thí thực bằng pháp thiện
Người hiến cúng bằng thiện pháp sẽ đưa đến 

phước lành, họ không sát hại sinh linh để lấy thịt 
hiến cúng, dùng phẩm hạnh thanh tịnh cúng tế. 
Pháp hiến cúng này thể hiện được phẩm hạnh từ 
bi giúp các sinh linh thoát khỏi cảnh giới đói khổ. 
Trong kinh Tăng Chi, đức Phật giải thích rõ cho 
các người Bà La Môn như sau: "Này Bà la môn, 
tại những tế đàn nào, trong ấy không có bò bị giết, 
không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, 
không có các loài sinh vật khác bị giết hại. 

Này Bà la môn, Ta tán thán loại tế đàn không 
có sát sinh như vậy, tức là làm bố thí, tế đàn cầu 
hạnh phúc cho gia đình. Những loại tế đàn không 
có sát sinh như vậy, này Bà la môn, các A La Hán 
và những ai đi trên con đường hướng đến A La 
Hán, có đi đến" (6). Qua đoạn kinh trên, nội dung 
khẳng định rõ ràng, cúng tế không sát hại sinh 
linh là có quả báo tốt đẹp, đáng 
được tán thán.

2. Đối tượng được cúng
Hương linh, vong linh theo thuật 

ngữ chỉ cho người thế tục qua đời. 
Giác linh cũng chỉ cho người qua 
đời, nhưng có giới đức và phẩm 
hạnh. Ở đây, các bậc thánh giả, 
thoát ly luân hồi chúng ta không 
bàn tới trong chuyện cúng thí. Theo 
tuệ giác của Phật thì những hạng 
người không tu tập thiện pháp, 
người sát sinh, trộm cắp, tà hạnh và 
ác khẩu, khi chết không được sinh 
thiên giới, không được tái sinh làm 

người, phần đông sinh vào cảnh giới thấp như địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 

Đức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, ít hơn là các 
chúng sinh sau khi chết từ thân người, được tái 
sinh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sinh 
sau khi chết từ thân người, phải tái sinh vào cõi 
ngạ quỷ" (7). Những chúng sinh trong loài quỷ 
này, đa số chịu nhiều sự đói khát và có hình thù 
quái lạ, phần nhiều cầu mong sự cúng thí thực 
phẩm của người đời. Phẩm vật hiến cúng và đối 
tượng thọ nhận phải có sự tương ưng. 

Trong văn hóa cúng bái dân gian ở nước ta, mỗi 
khi cúng, người ta thiết lập bàn gọi là bàn thượng 
và bàn hạ. Bàn thượng cúng hoa, bông trái và 
nước trong tinh khiết dành cúng chư thiên và các 
chúng sinh ở cảnh giới cao, gọi là bàn Thiên. Bàn 
hạ là cúng thức ăn thông thường như người đang 
sống thường dùng như cơm, cháo, bánh trái để 
cúng cho các hương linh, gọi là bàn hương linh. 

Trong nghi thức chẩn tế và siêu độ thì đàn tràng 
được thiết lập theo triết lý Mật tông. Người cúng 
thỉnh sư đọc tụng chân ngôn, cầu sự gia trì của 
Phật và Bồ tát giúp cho chúng hương linh (ngạ 
quỷ) được thọ dụng no đủ và thoát khổ.

Sự hiến cúng thực phẩm vì sao cần khai thị 
hương linh trong lễ cúng: theo kinh Phật dạy, các 
hương linh đó nếu thọ dụng được thức ăn hiến 
cúng đó, tương ưng chúng sinh trong cảnh giới 
ngạ quỷ. Cho nên hương linh là ngôn ngữ dân 
gian, có thể thọ nhận được sự hiến cúng phẩm 
vật. Kinh chép rằng: "Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Món ăn của 

SUY NGẪM
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- Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh Thủy sám và Lương Hoàng Sám.
- Bài: Lễ cúng thí thực theo tinh thần kinh Nikaya - Thích Đức Trí (Trang điện tử PGNN - 06/8/2016).

chúng sinh ngạ quỷ như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi 
sống món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn 
ấy. Món ăn nào các bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc 
bà con, hoặc người cùng huyết thống từ đấy muốn 
hiến cúng cho vị ấy, tại đấy vị ấy sống với món ăn 
ấy; tại đấy vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà La 
Môn, đây là tương ưng xứ, trú ở đây vị ấy được lợi 
của bố thí ấy" (8).

Thực chất cảnh giới chúng sinh trong loài quỷ 
có nhiều loại, tùy theo phước báo và nghiệp lực 
sai biệt, nên sinh vào trong loài quỷ cũng có nhiều 
loại. Thức ăn chúng ta hiến cúng, tương ưng với 
nghiệp lực loài, thì có sự thọ nhận. Kinh điển Phật 
giáo Nguyên thủy và Đại thừa thường nhắc đến 
loài quỷ có phước và oai lực, loài quỷ thiếu phước 
đau khổ và đói khát. Có loài quỷ thường xuất hiện 
trong không gian, chỉ có người có tuệ nhãn mới 
thấy. 

Điều này được ghi nhận trong kinh Nikaya ghi 
rất rõ ràng, khi tôn giả Mục Kiền Liên trông thấy 
có nhiều loài quỷ quái dị mà người bình thường 
không thể thấy và điều này đức Phật xác nhận qua 
đoạn kinh sau: "Xưa kia, này các Tỳ kheo, Ta đã 
thấy chúng sinh ấy nhưng Ta không có nói. Nếu 
Ta có nói, các người khác cũng không tin Ta. Và 
những ai không tin Ta, những người ấy sẽ bị bất 
hạnh, đau khổ lâu dài" (9).

Phật giáo không phải thiết lập mục đích sự 
chứng ngộ thông qua nghi lễ cúng tế. Nhưng 
thực hiện nghi thức cúng thí thực cho người đã 
khuất bằng phẩm vật thanh tịnh, không giết hại 
sinh linh làm phẩm vật cúng tế là được đức Phật 
tán thán. Pháp thí thực như vậy không phải xuất 
phát từ tín ngưỡng ngoại đạo mà có. Vì thông qua 
pháp ngữ trong lễ cúng, chư hương linh, ngạ quỷ 
để nhận chân được chân lý Phật dạy.

Thay lời kết
Đạo Phật lấy con người làm cơ sở chính cho 

sự tu chứng, chỉ có con người mới đủ điều kiện 
thuận lợi để đi đến giác ngộ - giải thoát toàn triệt. 
Chính vì điều này mà Phật giáo lấy quan điểm độ 
sinh trước khi độ tử. Tại sao vậy? Vì khi con người 
còn tại thế thì sự huân tập, tu học đạo pháp sẽ dễ 
dàng hơn khi con người đã chết hoặc bị đọa lạc. 
Vậy trong kinh điển mới có câu "thân người khó 
được, Phật pháp khó gặp". 

Nói như thế không có nghĩa là Phật giáo xem 
nhẹ việc lễ cúng cầu siêu các hương linh, vong 
linh và các loài khác nói chung. Qua kinh điển 
chúng ta thấy, việc cầu siêu cúng thí không đúng 
pháp sẽ chẳng mang lại lợi ích gì (nếu không 
muốn nói pháp tà lợi dụng điều này gây phiền 
não). Bởi trong một lễ cúng dưới hình thức nào, 
ngoài vật phẩm cúng thí, điều quan trọng mà ta 
thấy ở Phật giáo là sự khai thị hương linh trong 
lễ cúng để (họ) liễu lộ giáo lý đức Phật dạy mà cởi 
bỏ bám víu, dính mắc tham sân, vọng tưởng để 
được thoát cảnh giới đọa lạc. Có như vậy, mới gọi 
là "âm siêu dương thái" và ngược lại, nếu không 
có trí tuệ chính Pháp soi sáng thì hiệu quả đem lại 
sẽ chẳng như mong muốn là điều chắc chắn.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người 
thường chạy theo giá trị vật chất, dễ dàng quên 
đi cái ân nghĩa đối với người thân thuộc đã qua 
đời. Thực tế bố thí trong đó có Pháp thí luôn nuôi 
dưỡng và khơi dậy tinh thần cứu khổ và ban vui 
của đạo Phật đối với chúng sinh ngay trong đời 
này và các đời sau. Đây là nét đẹp nhân bản mà ta 
thấy chỉ có chính pháp của giáo lý đạo Phật mới có 
thể đem lại. 
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Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ diễn ra tại Việt Nam
Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ diễn 

ra từ ngày 12-14/05/2019 tại Trung 
tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, 
xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam với chủ đề “Cách tiếp 
cận của Phật giáo về sự lãnh đạo 
toàn cầu và trách nhiệm cùng chia 
sẻ vì xã hội bền vững” (Buddhist 
Approach to Global Leadership 
and Shared Responsibilities for 
Sustainable Societies). 

Đại lễ Vesak 2019 dự kiến sẽ tiếp 
đón khoảng hơn 10.000 người 
tham dự, bao gồm 1500 chức sắc 
và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái 
Phật giáo, các Giáo sư, Tiến sĩ, 
nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo 
cũng như phật tử hành trì thuộc 
nhiều truyền thống Phật giáo đến 
từ khoảng 90 - 100 quốc gia, vùng 
lãnh thổ trên khắp thế giới và 
10.000 đồng bào phật tử và người 
dân Việt Nam.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về  Việt Nam
Ngày 26/10/2018, Thiền sư 

Thích Nhất Hạnh đã về Việt Nam 
qua cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng. Chiều ngày 28/10/2018, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về 
tới chùa Từ Hiếu, cố đô Huế và 
Thiền sư đã quyết định nghỉ tịnh 
dưỡng tại đây cho  đến ngày trút 
bỏ báo thân. Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh năm nay 93 tuổi, ngài xuất 
gia tu học tại chùa Từ Hiếu năm 
16 tuổi và là bậc trưởng thượng 
cao nhất hiện nay của ngôi tổ 
đình nổi tiếng ở cố đô Huế. 

Cà Mau: Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII
Ngày 19, 20/10/2018, tại Hội 

trường Trung tâm Văn hoá tỉnh 
Cà Mau, Ban Thường trực HĐTS 
GHPGVN phối hợp với Chư tôn 
đức Giáo phẩm Phật giáo Nam 
tông Khmer, BTS GHPGVN tỉnh 
Cà Mau tổ chức Hội nghị chuyên 
đề Phật giáo Nam tông Khmer 
lần thứ VIII và tọa đàm khoa 
học “Chính sách dân tộc và tôn 

giáo đối với tộc người Khmer: Lý 
luận và thực tiễn”.

Hà Nội: Họp bàn công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 
Đại lễ tưởng niệm dự kiến 

tổ chức vào ngày 06, 07/12/2018 
(30/10-01/11/Mậu Tuất). Theo dự 
thảo, Nội dung tổ chức bao gồm: 
Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần 
Nhân Tông và Đại lễ cầu siêu tại 
chùa Ngọa Vân diễn ra vào ngày 
06/12/2018 tại chùa Ngọa Vân – 
Khu di tích nhà Trần tại Đông 
Triều; Hội thảo khoa học Trần 
Nhân Tông và Phật giáo Trúc 
Lâm – đặc sắc tư tưởng, văn hóa 
diễn ra vào ngày 06, 07/12/2018 tại 
Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, xã 
Thượng Yên Công, Tp.Uông Bí; lễ 
truyền đăng và nhiễu tháp tưởng 
niệm Phật hoàng vào lúc 19h00 
ngày 06/12/2018 tại sân lễ hội chùa 
Trình và nhiễu tháp tại chùa Hoa 
Yên vào lúc 23h00; Đại lễ tưởng 
niệm 710 năm ngày Phật hoàng 
Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 
diễn ra vào sáng ngày 07/12/2018 
tại Cung Trúc lâm – Trung tâm lễ 
hội Yên Tử.

Khánh Hòa: Hội thảo Hoằng pháp 15 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
Sáng ngày 20/08/Mậu Tuất 

(29/09/2018), Hội thảo Hoằng 
pháp 15 tỉnh thành miền Trung –  
Tây Nguyên năm 2018 đã khai mạc 
tại chùa Long Sơn – Văn phòng 
BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (Số 
20 đường 23/10, Tp.Nha Trang) 
cùng hơn 400 đại biểu của 14 tỉnh 
thành miền Trung – Tây Nguyên, 
các quý học giả, nhà nghiên cứu. 
Hội thảo diễn ra trong 03 ngày 
(28-30/09/2018) với nhiều sự kiện 
như tham luận hội thảo, triển lãm 
ảnh chuyên ngành hoằng pháp và 
nhiều sự kiện khác.

Trà Vinh: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Hoàn Thông
Ban Thường trực BTS 

GHPGVN tỉnh Trà Vinh thông 

báo sẽ tổ chức Đại Giới đàn Hoàn 
Thông PL.2562 - DL.2018, từ ngày 
16-19/12/2018 (10-13/11/Mậu Tuất). 
Chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 
02943852661 (giờ hành chính); 
ĐĐ.Thích Tâm Khiết (Chánh Thư 
ký), ĐT: 0918278368; ĐĐ.Thích 
Minh Độ (Phó Thư ký kiêm Chánh 
Văn phòng), ĐT: 0989232071.

Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ trụ trì cho Ni giới phía Bắc
Sáng ngày 24/09/Mậu Tuất 

(01/11/2018), Phân ban Ni giới T.Ư 
GHPGVN khu vực phía Bắc đã 
tổ chức khoá Bồi dưỡng Nghiệp 
vụ trụ trì và kỹ năng MC tại Tổ 
đình Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận 
Long Biên). Mục đích để trau dồi 
kiến thức Phật học cũng như 
kinh nghiệm tu hành, trợ duyên 
cho nhau trong công cuộc hoằng 
dương Chính pháp cho Chư tôn 
đức ni 29 tỉnh thành khu vực phía 
Bắc.

Hà Nội: Bộ trưởng Bộ PG Sri Lanka đến thăm và làm việc với GHPGVN
Sáng ngày 16/08/Mậu Tuất 

(25/9/2018), HT.Thích Thanh 
Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐTS, cùng Chư tôn đức 
lãnh đạo HĐTS GHPGVN đã 
tiếp ông Gamini Jayawickrema 
Perena – Bộ trưởng Bộ Phật giáo 
Sri Lanka dẫn đầu phái đoàn, sang 
thăm và làm việc với GHPGVN tại 
chùa Quán Sứ (Hà Nội). 

Tp.HCM: Lãnh đạo Giáo hội tiếp đoàn Phật giáo Thái Lan
Sáng ngày 24/08/Mậu Tuất 

(03/10/2018), tại Văn phòng 2 T.Ư 
Giáo hội, Chư tôn đức lãnh đạo 
HĐTS GHPGVN thân mật tiếp 
đoàn đại biểu Phật giáo Thái Lan 
nhân dịp đoàn sang thăm làm 
việc tại Việt Nam, trong khuôn 
khổ chương trình do Ủy ban Nhà 
nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài phối hợp GHPGVN và Đại 
sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ 
chức. 

Điểm tin Phật giáo trong nước
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Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Trung Quốc: Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 5

Diễn đàn Phật giáo Thế giới 
lần thứ 5 đã diễn ra từ ngày 29-
30/10/2018, tại Tp.Phủ Điền (Phúc 
Kiến, Trung Quốc), khoảng 1.000 
đại biểu là lãnh đạo các Giáo hội, 
tổ chức Phật giáo, học giả đại diện 
các tổ chức Phật giáo đến từ 55 
quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến 
tham dự. Phái đoàn GHPGVN 
do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ 
tịch HĐTS GHPGVN làm Trưởng 
đoàn cùng Chư tôn đức Ban Phật 
giáo Quốc tế T.Ư cũng đã tham dự 
Diễn đàn.

Đoàn học sinh Trường Quan hệ Quốc tế Kiev thăm chùa Trúc Lâm Kharkov
Chiều ngày 29/10/2018, đoàn 

học sinh cùng giáo viên Trường 
Quan hệ Quốc tế số 51 từ thành 
phố Kiev (International Relations 
Lyceum №51, trường chuyên về 
quan hệ quốc tế, giảng dạy bằng 
tiếng Anh và ưu tiên cho con em 
cán bộ ngoại giao) đã có chuyến 
tham quan, tìm hiểu về tôn giáo 
- tín ngưỡng tại chùa Trúc Lâm 
Kharkov.

Kinh điển Phật giáo Tây Tạng đã có bản điện tử
Trung tâm Tài nguyên số Phật 

giáo (Buddhist Digital Resource 
Center - BDRC) và Hệ thống 
Internet Archive (IA) đã thông 
báo về bộ sưu tập Kinh điển Phật 
giáo Tây Tạng vào đầu tháng 10, 
cho biết “hệ thống kinh văn hoàn 
chỉnh nhất về đức Phật đã có mặt 
dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau”. 
Bộ sưu tập đã có mặt trên IA với 

hàng triệu trang kinh, luận, lời 
dạy của đức Phật cùng nhiều tác 
phẩm khác về y học, lịch sử và 
triết học.

Lào: Xây tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á tại Champassak

Theo quan chức lãnh đạo 
huyện Pakxong, vùng cao nguyên 
Bolaven tỉnh Champassak, Lào 
đang có kế hoạch xây dựng pho 
tượng Phật cao 108m lớn nhất 
Đông Nam Á, như một biểu 
tượng thu hút du khách thập 
phương trong nước và quốc tế.

Trung Quốc: Sẽ trùng tu tượng Phật lớn nhất thế giới
Pho tượng Đại Phật tọa lạc 

tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây nam 
Trung Quốc sẽ được tiến hành 
khảo sát, kiểm tra về cấu trúc vật lý 
trong vòng 4 tháng. Vào năm 2001, 
từng có một dự án được tiến hành 
để làm sạch pho tượng, lau chùi 
các cấu trúc xi-măng, giặm vá các 
vết nứt trên thân và lắp đặt đường 
ống thoát nước với chi phí lên 
đến 250 triệu nhân dân tệ (khoảng 
36,87 triệu USD). Năm 2007, một 
hoạt động sửa chữa khác cũng 
được triển khai do những hư tổn 
bởi thời tiết và mưa axit trước đó. 

Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Hội đồng Phật giáo Theravada Indonesia
Ngày 03/10/2018, Hội đồng 

Phật giáo Theravada Indonesia 
(Magabudhi) đã tổ chức kỷ niệm 
42 năm thành lập (1976-2018). Hội 
đồng Phật giáo Theravada Indonesia 
(Magabudhi) được thành lập vào 

năm 1976 tại Bandung, Tây Java, 
với tên gọi ban đầu là Mapabudhi 
(Majelis Pandi ta Buddha-dhamma 
Indonesia). 

Hàn Quốc: HT.Wonhaeng đứng đầu Thiền phái Tào Khê đời 36
Tông Tào Khê, tông phái Phật 

giáo lớn nhất của Hàn Quốc, đã 
bầu HT.Wonhaeng làm vị lãnh 
đạo thứ 36, vào lúc 13h ngày 
28/09/2018, một tháng sau khi 
người đứng đầu cũ từ chức.  

Phật giáo Hàn Quốc cứu trợ tại Philippines
Vừa qua, tổ chức từ thiện xã hội 

thuộc Phật giáo Hàn Quốc có tên 
viết tắt là JTS đã cấp tốc chuyển đội 
ngũ tình nguyện viên gồm những 
nhân công chăm sóc, hỗ trợ giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai, đến 
Philippines để giúp đỡ các nạn bị 
thiệt hại, ảnh hưởng từ siêu bão 
Mangkhut.

Hội thảo về mối liên hệ lịch sử và văn hóa Phật giáo Pakistan & Hàn Quốc
Các sử gia, học giả nổi tiếng và 

nghiên cứu sinh từ nhiều cơ sở 
giáo dục ở hai quốc gia Pakistan 
và Hàn Quốc đã tập trung tại 
Islamabad, thủ đô nước Cộng 
hòa Hồi giáo Pakistan tham dự 
Hội thảo với chủ đề “Hyecho ở 
Gandhara – Dấu chân của vị cao 
tăng Phật giáo Hàn Quốc thế kỷ 
thứ 8”. Sự kiện đã diễn ra ngày 
08/10/2018 tại Phòng Nghiên cứu 
Quốc gia Pakistan.
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TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  - Số Tháng 7/201572

SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2018

Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học

năm 2018

Số 1 Xuân 2018 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2018   Giá 30.000đ

Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2018     Giá 30.000đ

Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2018   Giá 30.000đ

Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2018     Giá 30.000đ

Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2018    Giá 30.000đ

Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2018    Giá 30.000đ

Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ

Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

Để được giao báo tại nhà độc giả ngoài Hà Nội vui lòng đặt báo tại bưu điện gần nhà bạn nhất. Mã số đặt

Tạp chí Nghiên cứu Phật học qua bưu điện (Công ty Phát hành Báo chí Trung ương) là C356. Độc giả Hà 

Nội muốn giao báo tại nhà vui lòng trả thêm cước phí chuyển phát.

Mọi thông tin về việc đặt mua báo, chi phí chuyển phát xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
Phòng 218, chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản: Phân viện Nghiên cứu Phật học

Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam * Số tài khoản: 102010000032825

Sưu tầm trọn bộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ với Tòa soạn, 180.000 đ/1 bộ được đóng thành một 
cuốn sách bìa cứng thật sang trọng. Hãy để TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TRỌN BỘ theo các số báo trong một 
năm trên giá sách nhà bạn, vừa thuận tiện cho việc lưu trữ, vừa dễ dàng để bạn tra cứu khi cần.

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2017; 2018 sẽ được tặng một phần quà của Tạp chí. Bạn đọc tại 
Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 39423887, 
024 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Điện thoại: 024 - 39423887; 024 - 66846688
Email: tapchincph@gmail.com


