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Bảo tồn và phát huy
di sản Phật giáo Trúc Lâm 
trong thời kỳ hội nhập

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử (Phật giáo 
Trúc Lâm) do Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông sáng lập, đã trải qua hơn 700 
năm xây dựng và phát triển với tinh 
thần “Hòa quang đồng trần” và tinh 

thần “Cư Trần Lạc Đạo” đã luôn đồng hành cùng 
dân tộc, thể hiện rõ nét qua các giá trị văn hóa vật 
thể và phi vật thể được lưu giữ, trao truyền lại 
hôm nay. Đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
“lợi đạo ích đời” của những người con đất Việt, 
đã hội tụ và lan tỏa vào dòng chảy văn hóa của 
nhân loại. 

Sớm xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng 

của di sản văn hóa nói chung, di sản Phật giáo 
Trúc Lâm nói riêng trong công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước, ngay từ khi mới thành lập 
nước, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
sắc lệnh số 65 về “Bảo tồn cổ tích trên toàn cõi 
Việt Nam”. Từ đó đến nay, trong suốt quá trình 
lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm đến công tác này, tại Hội nghị T.Ư Đảng 
lần thứ 5 (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết “Về 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; đồng thời ban hành 
nhiều văn bản pháp luật nhằm bảo vệ, giữ gìn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Nguyễn Đức Quỳnh
Ản
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Có thể khẳng định, là một thành tố quan trọng 
trong chỉnh thể di sản văn hóa Phật giáo Việt 
Nam, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm (VHPGTL) là 
di sản của các hiện vật vật lý và các thuộc tính phi 
vật thể gồm toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần 
của dân tộc đã được sáng tạo, lưu giữ, truyền 
lại từ triều đại Nhà Trần (thế kỷ XIII) qua nhiều 
thế hệ đến ngày nay(1); bao gồm di sản văn hóa 
vật thể như: Chùa, thiền viện, tĩnh, am, các pho 
tượng, di vật…và di sản văn hóa phi vật thể như: 
Các lễ hội, diễn xướng, giáo lý, phương pháp tu 
tập của Phật giáo Trúc Lâm…và di sản tự nhiên. 

Ngược dòng lịch sử, vào thế kỷ XIII, Vua Trần 
Nhân Tông, vị minh quân của dân tộc ta sau khi 
làm tròn trách nhiệm với đất nước, Ngài quyết 
chí xuất gia lên Yên Tử tu hành, sáng lập Thiền 
phái Trúc Lâm, từ đây dòng thiền Việt Nam chính 
thức được khai mở và phát triển mạnh mẽ. Với 
tinh thần nhập thế, Phật giáo Trúc Lâm đã dễ 
dàng thâm nhập vào đời sống xã hội, trở thành 
tôn giáo vừa gánh vác việc đời vừa hoàn thành 
tốt chức năng với đạo và chúng sinh. Phật giáo 
Trúc Lâm giáo dục và khuyến khích con người 
hướng thiện bằng cứu nhân độ thế, trọng nghĩa 
tình, xem thường danh lợi, biết cách kiềm chế 
mình, biết xây dựng cuộc sống hạnh phúc; sống 
bao dung, hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng 
phẩm chất và trí tuệ sáng tạo, đề cao nhân tố con 
người. Phật giáo nhập thế không phải vì danh 
lợi hay giáo quyền, mà là vì 
lợi ích chung của quốc gia 
và hạnh phúc của nhân dân, 
làm cho con người được 
sống trong hòa bình, an lạc. 
Người tu hành sống vì đời, 
hòa nhập với đời nhưng vẫn 
có thể giác ngộ được Niết 
bàn. Chính di sản văn hóa 
quý giá đó đã góp phần to 
lớn tạo nên sức mạnh Đại 
Việt, củng cố khối đại đoàn 
kết dân tộc để đánh thắng 
giặc, xây dựng đất nước 
thành một quốc gia hùng 
mạnh mà không có thế lực 
nào ngăn cản được.  

Khi nói đến Phật giáo 
Trúc Lâm là nói đến những 
ngôi chùa cổ kính như Vĩnh 

Nghiêm, Côn Sơn, Hoa Yên và hệ thống các 
trường đào tạo quy củ như Yên Tử, Quỳnh Lâm, 
Thanh Mai… và hệ thống kinh, sách, mộc bản cổ. 
Trong đó, Mộc bản Kinh Phật Trúc Lâm (chùa 
Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang) là mộc bản gốc duy 
nhất của Phật giáo Trúc Lâm hiện còn lưu giữ 
được. Với giá trị văn hóa vô giá của Mộc bản, ngày 
16/05/2012, tại hội nghị của Ủy ban UNESCO khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương đã công nhận là 
Di sản Tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức 
thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giá 
trị văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm còn được thể 
hiện rõ nét trong không gian truyền thống của 
ngôi chùa, thiền viện; từng bộ phận kiến trúc, 
từng hiện vật, đồ thờ tự đều là những tác phẩm 
đạt tới đỉnh cao của giá trị nghệ thuật. Ngôi chùa 
cũng là nơi diễn ra các sinh hoạt Phật giáo như: 
Đại lễ Phật Đản, Lễ cúng Phật, bái Tổ, Lễ khai 
ấn, Đại lễ Vu lan, lễ cầu an, chạy đàn cầu mưa…
và những nghi thức tôn giáo mang đặc trưng của 
Thiền phái.

Di sản VHPGTL là minh chứng sống động 
cho khả năng tồn tại và phát triển của nền văn 
hóa dân tộc ta, trở thành "Tâm thức Trúc Lâm" 
trong lòng mỗi người thuộc mọi thế hệ bất chấp 
thời gian và thăng trầm lịch sử(2). Ngày nay, hệ 
thống thiền viện Trúc Lâm đã được xây dựng 
và phát triển nhiều nơi trong nước và ở nước 
ngoài như: Pháp, Mỹ, Canada, Australia, Ý... cho 

Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) - Ảnh: Minh Khang
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thấy sức sống mãnh liệt của Thiền phái khi đã 
đạt tới đỉnh cao giá trị văn hóa, khi đã hòa nhập 
vào đời sống tinh thần của nhân loại. Thông qua 
hệ thống di sản VHPGTL, Phật hoàng Trần Nhân 
Tông đã để lại cho chúng ta bài học quý giá về các 
phương thức "yên lòng người, khoan sức dân, 
khơi dậy truyền thống, dùng tín ngưỡng làm 
đòn bẩy nâng cao tinh thần tự lực tự cường của 
toàn dân"(3). Giá trị vô giá của di sản VHPGTL 
không chỉ là tinh hoa Phật giáo Việt Nam, mà còn 
là tinh hoa văn hóa của cả dân tộc và nhân loại. 
Chính vì lẽ đó, việc bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản VHPGTL vừa là quyền lợi, nhưng đồng thời 
cũng là trách nhiệm cao cả của toàn xã hội và các 
tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta hết sức 
quan tâm đến giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa 
Phật giáo nói chung và di sản VHPGTL nói riêng, 
nhằm làm sống dậy tiềm lực nội sinh mạnh mẽ, 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ 
xã hội. Nghị quyết T.Ư Đảng lần thứ 5 (khóa VIII) 
đã khẳng định: "Di sản văn hóa là tài sản vô giá, 
gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc 
dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và 
giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng việc bảo tồn, 
kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền 
thống, văn hóa cách mạng bao gồm cả văn hóa 
vật thể và phi vật thể". 

Thời gian qua, nước ta 
đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng trong 
công tác này. Nhiều di tích 
chùa, thiền viện đã được 
công nhận, tu bổ, tôn tạo 
hoặc xây mới, điển hình 
như: Khu di tích, danh 
thắng Yên Tử (Uông Bí), 
chùa Quỳnh Lâm (Đông 
Triều)…Đặc biệt với chủ 
trương phục hưng Thiền 
phái Trúc Lâm, sau ngày 
đất nước thống nhất, Hòa 
thượng Thích Thanh Từ 
đã đứng ra vận động xây 
dựng nhiều thiền viện 
trong cả nước như: Trúc 
Lâm Trí Đức (Đồng Nai), 
Trúc Lâm Yên Tử (Quảng 
Ninh), Trúc Lâm Tây 
Thiên (Vĩnh Phúc), Thiền 
viện Sùng Phúc (Hà Nội), 

Trúc Lâm Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế)…Ở đó, 
hoạt động tu tập, tọa thiền được phục hồi và tổ 
chức nghiêm trang, hình thức giảng đạo cũng 
như thực hành phật sự tuy giản lược nhưng vẫn 
sâu sắc và gần gũi với văn hóa Việt Nam. 

Hội nhập quốc tế là quy luật tất yếu của sự phát 
triển, do vậy, chúng ta phải chủ động hội nhập để 
tận dụng cơ hội, thuận lợi mà nó đem lại nhằm 
phát triển đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản VHPGTL. 
Thực tiễn cho thấy, thời gian qua đã xảy ra nhiều 
hiện tượng gây bức xúc xã hội liên quan đến 
công tác này. Đó là tình trạng xâm hại, phá hoại 
di tích, lấy cắp cổ vật và đồ thờ tự; vai trò định 
hướng, phân cấp quản lý của các cơ quan chức 
năng, chính quyền địa phương nhiều nơi còn sơ 
hở, chồng chéo; việc bảo tồn, tu tạo di sản chưa 
có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng 
giữa các cơ quan chức năng; ở một số nơi còn 
diễn ra tình trạng trùng tu tuỳ tiện, làm sai lệch 
yếu tố gốc. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản còn thiếu chính sách 
cụ thể để khuyến khích, kêu gọi rộng rãi sự đóng 
góp của các tổ chức, cá nhân; thu hút nguồn vốn 
xã hội hóa trong điều kiện ngân sách dành cho 
công tác này còn khiêm tốn.

Thiền viện Sùng Phúc (Hà Nội) - Ảnh: Minh Khang
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Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, bảo tồn không 
có nghĩa chỉ quan tâm đến quá khứ quên đi hiện 
tại và tương lai mà trái lại, phải làm tăng thêm 
và phát triển giá trị di sản VHPGTL một cách bền 
vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Cần nắm 
vững bản chất, đặc trưng và đặc điểm lịch sử ra 
đời của từng di sản mới đảm bảo cho việc bảo 
tồn và phát huy đúng hướng, giúp cho những 
giá trị vốn có của chúng được tôn vinh, tỏa sáng. 
Việc bảo tồn, trùng tu di sản cần vận dụng linh 
hoạt tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, môi trường 
và nét đặc thù của các di sản; phải xử lý hài hòa 
các mối quan hệ tương tác giữa sức ép toàn cầu 
hóa trong bảo vệ di sản theo hướng vừa tăng 
cường giao lưu vừa giữ được bản sắc, vừa phải 
tận dụng được ưu thế để vượt qua tác động tiêu 
cực của việc hội nhập. Trong đó, yếu tố kế thừa 
và cách tân, vừa truyền thống vừa hiện đại, nội 
sinh và ngoại sinh, giao lưu và tiếp biến văn hóa…
cần được nhìn nhận, xem xét một cách thấu đáo, 
toàn diện. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản VHPGTL ở nước ta hiện 
nay, tác giả xin đưa ra một số giải pháp, kiến nghị 
như sau:  

Một là, đề nghị các cơ quan chức năng sớm 
xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo 
Việt Nam; trong đó nhấn mạnh việc bảo tồn di 
sản phải kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh 
tế, xã hội, du lịch, bảo vệ môi trường và ngược 
lại, phát triển phải kết hợp chặt chẽ với bảo tồn. 
Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về bảo 
tồn, tu tạo, xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát 
huy giá trị của di sản. 

Hai là, áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật 
hiện đại vào bảo tồn và phát huy giá trị các di sản 
VHPGTL như: Xây dựng phần mềm quản lý hệ 
thống dữ liệu, ứng dụng hoá chất vào việc bảo 
quản di sản, sử dụng vật liệu hiện đại trong tu 
bổ, xây mới các hạng mục trong quần thể di sản; 
ứng dụng công nghệ 3D trong việc phục dựng 
không gian di sản; xây dựng trang thông tin điện 
tử quảng bá đối với di sản tiêu biểu, có vị trí quan 

trọng trong đời sống của nhân dân. 
Ba là, mỗi di sản VHPGTL đều gắn với một 

địa phương hay một cộng đồng nhất định. Do 
đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục các chức sắc, tín đồ và 
nhân dân ý thức tự giác trong việc bảo vệ, phát 
huy giá trị của di sản, lòng tự hào đối với di sản 
VHPGTL; vận động nhân dân học tập, thực hành 
giá trị tinh thần, đạo đức của Phật giáo Trúc Lâm.

Bốn là, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực bảo tồn, tu tạo, quản lý di sản 
VHPGTL nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên 
môn, kỹ thuật của bạn bè quốc tế; mở rộng cơ hội 
khai thác tiềm năng đầu tư trong nước và quốc tế 
trong bảo tồn và phát huy di sản. Có chính sách 
thu hút rộng rãi sự đóng góp, công đức của các tổ 
chức, cá nhân hảo tâm và của toàn xã hội trong 
công tác này. 

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động bảo tồn, tôn tạo và khai 
thác giá trị di sản; thường xuyên kiểm tra, nhắc 
nhở, xử lý nghiêm hành vi phá hoại giá trị di sản 
VHPGTL; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn cán bộ quản lý, làm nhiệm vụ bảo 
tồn và phát huy di sản.

Sáu là, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO 
công nhận Phật giáo Trúc Lâm là di sản thế giới 
và Phật Hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân 
văn hóa thế giới. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng 
nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt Nam ra nước ngoài, góp phần quan trọng 
nâng cao uy tín, vị thế nền văn hóa nước ta trên 
trường quốc tế. 

Di sản VHPGTL chính là sức mạnh nội sinh 
quan trọng của dân tộc ta trong việc thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của đất nước ta trong quá 
trình hội nhập quốc tế. Việc bảo tồn, phát huy di 
sản VHPGTL cũng chính là góp phần đưa “tâm 
thế Phật giáo Trúc Lâm” ngày càng thêm tỏa sáng 
trên toàn thế giới, trở thành dòng chảy văn hóa 
chính của nhân loại trong thời đại mới. 
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Tóm tắt
Chủ thuyết “Cư Trần Lạc 

Đạo” của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông được xây dựng dựa 
trên cơ sở lý luận biện tâm, 
thực thi đời sống hướng nội. 
Tư tưởng “Cư Trần Lạc Đạo” 
của Phật hoàng Trần Nhân 
Tông mang đầy tính nhân văn 
và có ảnh hưởng tích cực đối 
với quá trình cải tạo phạm 
nhân trong các trại giam ở 
Việt Nam hiện nay. Điều này 
sẽ giúp cho phạm nhân có một 
môi trường cải tạo tích cực, có 
lối sống lạc quan để tự mình 
vượt qua những biến cố trong 
cuộc sống, góp phần làm giảm 
tỷ lệ tái phạm, tái phạm nguy 
nhiểm và giúp họ hòa nhập 
được với cộng đồng khi chấp 
hành xong hình phạt.

1. Lịch sử tư tưởng “Cư Trần Lạc 
Đạo”  

Chủ thuyết “Cư Trần Lạc 
Đạo” của Phật hoàng Trần 
Nhân được xây dựng dựa trên 
cơ sở lý luận:  

Cư trần vui đạo hãy tuỳ 
duyên,

Đói cứ ăn no, mệt ngủ liền.
Báu sẵn trong nhà thôi khỏi 

kiếm,
Vô tâm trước cảnh hỏi gì 

Thiền).
 

2. Vận dụng tư tưởng Trần Nhân 
Tông vào quá trình cải tạo phạm 
nhân

Nhà nước áp dụng hình 
phạt để xét xử đối với người 
thực hiện hành vi phạm tội, 
tuy nhiên mục đích của hình 
phạt không chỉ nhằm trừng 
trị mà còn giáo dục họ trở 
thành người có ích cho xã hội, 

có ý thức tuân thủ pháp luật 
và các quy tắc của cuộc sống, 
ngăn ngừa họ phạm tội mới. 

Theo con số thống kê của 
Tổng cục VIII (Bộ Công an), 
công an các địa phương đã 
điều tra, khảo sát tình hình 
tổng hợp có 424.878 người 
chấp hành xong án phạt tù từ 
năm 2002 – 2012, số người về 
cư trú ở địa phương là 79.906 
người chấp hành xong án phạt 
tù, trong đó tỷ lệ tái phạm 
chiếm 25,64% [19]. Như vậy, tỷ 
lệ tái phạm còn khá cao, việc 
hòa nhập cộng đồng đối với 
họ còn gặp nhiều khó khăn. 

Để phân tích tâm lý và 
hành vi của phạm nhân trong 
quá trình chấp hành án phạt 
tù, tác giả sử dụng một số 
phương pháp của tâm lý học 
và tội phạm học, từ đó tìm ra 
cách thức tác động đến nhận 
thức của phạm nhân, làm tăng 
hiệu quả của việc giáo dục đối 
với họ.

2.1. Tư tưởng của Phật 
hoàng Trần Nhân Tông trong 
giáo dục phạm nhân

“Cư trần” là ở nơi thế gian, 
vui với thế gian, sống với thế 
gian và cống hiến cho thế gian. 
“Lạc đạo” là lấy đạo làm nguồn 
vui sống. Đời – Đạo là hai 
khái niệm song song không 
tách rời, có mối quan hệ biện 
chứng với nhau. Mỗi người, 
mỗi xã hội sẽ có chuẩn mực 
đạo đức khác nhau, nhưng 
đều chung gốc đó là đạo đức 
con người. “Đạo” ở đây theo 
Phật hoàng Trần Nhân Tông là 
đạo Phật. Phật giáo được nhìn 
từ nhiều góc độ khác nhau, 
dưới góc độ khoa học xã hội 
thì Phật giáo không chỉ là tín 
ngưỡng tôn giáo mà còn là 
một khoa học vi diệu về thực 

thể vũ trụ và con người. Phật 
giáo đưa ra cách nhìn vạn vật 
một cách biện chứng trong sự 
hình thành, phát triển từ sâu 
bên trong thực thể để lý giải 
các hiện tượng tự nhiên và xã 
hội.

Trong cuộc sống diễn ra hối 
hả, tất bật với bao bộn bề lo 
toan thường nhật thử hỏi mấy 
ai được “Cư trần”?... Đối với 
phạm nhân đang phải chấp 
hành án phạt tù thì họ có thực 
sự được “Cư trần”? 

2.1.1. Lấy gốc chân tâm để 
đạt trạng thái sống “cư trần”

Theo đánh giá tại Hội nghị 
đảm bảo an ninh trật tự của 
các đơn vị Trại giam số 3, 
Trại giam số 6 và Công an 
tỉnh Nghệ An cho thấy những 
phạm nhân có tư tưởng chống 
đối, khi vào thụ án tại các trại 
giam thường tìm mọi cách 
để gây hấn hòng tạo áp lực, 
quấy nhiễu, thậm chí tiếp tục 
phạm tội trong quá trình cải 
tạo [19]. Trại giam tập trung 
cải tạo nhiều đối tượng phạm 
nhân khác nhau, có những đối 
tượng có nhiều tiền án, tiền 
sự, lưu manh, côn đồ hung 
hãn. Việc để cải tạo đối với họ 
là làm hết sức khó khăn.

Đối với phạm nhân phạm 
tội đặc biệt nghiêm trọng như 
giết người, cướp tài sản, cố ý 
gây thương tích… thì bản thân 
họ luôn có suy nghĩ chống 
đối, có nhiều hành động phá 
vỡ quy tắc, nội quy của trại 
giam. Nếu chỉ đơn thuần sử 
dụng những biện pháp cứng 
rắn trừng phạt đối với họ thì 
sẽ không mang lại kết quả tác 
động như mong muốn, mà ta 
cần sử dụng các kỹ năng mềm 
để đánh thức phần lương tri 
trong họ. Khi tâm đã bị cảm 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/20198 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/20198

hóa thì họ sẽ cải tạo tốt, không 
tiếp tục thực hiện những 
hành vi quấy rối nữa. Do vậy, 
tâm ở đây trở thành một đối 
tượng nghiên cứu quan trọng, 
nếu ta tìm được cách để điều 
tâm thì mới áp dụng được tư 
tưởng “cư trần lạc đạo” của 
Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trong bài phú Cư Trần Lạc 
Đạo của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông đã đi sâu phân tích 
con đường dẫn đến cư trần 
lạc đạo của con người. Trong 
hội thứ 5 bài phú Cư Trần Lạc 
Đạo, Phật hoàng Trần Nhân 
Tông đã viết: 

“Bụt ở cuông nhà, 
Chẳng phải tìm xa 
Nhân khuấy bổn, nên ta tìm 

bụt 
Ðến cốc hay chỉn Bụt là ta1 
Cư trần là quả của tâm, 

muốn phân tích được đầy đủ 
ý nghĩa của tư tưởng cư trần 
để áp dụng vào việc giáo dục 
phạm nhân, ta cần có đánh giá 
về chân tâm, để có lý giải đúng 
đắn nhất. 

Về tâm thanh tịnh, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ có nói “Hãy 
quay về tự thân mà tìm lấy 
tông chỉ ấy, không thể đạt 
được từ ai khác”. Lời nói ấy 
khiến Trần Nhân Tông thấy 
được ánh sáng của thiền đạo 
từ đó giác ngộ. Phật tính có 
sẵn trong mỗi người, chẳng 
qua vì vô minh mà chúng sinh 
không tìm thấy. Trong Kinh 
Hoa Nghiêm, đức Phật có 
dạy: "Nhất thiết duy tâm tạo", 
nghĩa là mọi sự vật đều do tâm 
tạo ra tất cả, công đức cũng do 
tâm tạo, nghiệp chướng cũng 
bởi tại tâm. Tâm có sinh sinh 
ắt có diệt; tâm tham, sân, si 
chi phối, thúc đẩy, điều khiển 

con người tạo nghiệp bất 
thiện. Cuộc đời là vô thường, 
không có gì tồn tại vĩnh viễn, 
không có gì là tự nhiên sinh 
mà không có nguyên nhân.

Trong phần Tổng nêu pháp 
dụ và đề mục của Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa có giải thích 
về niệm Tâm thanh tịnh như 
sau: Pháp tức là tâm xưa nay 
trong sạch. Tâm ấy, xưa nay 
không sinh không diệt, chẳng 
sạch chẳng nhơ, chẳng thêm 
chẳng bớt. Ở phiền não mà 
chẳng loạn động, trụ trần lao 
mà không nhiễm ô. Cho nên 
nói, tâm xưa nay trong sạch 
là vậy…tất cả sự vật trong thế 
gian, chẳng kham làm dụ cho 

tâm,…tâm ở trong trần lao, mà 
chẳng bị trần lao làm mê hoặc. 
Tâm không hình tướng… 
Nhân hoa mà rõ cái thấy, do 
thấy mới biết hoa. Hoa là sắc 
tướng vô tình, còn thấy biết 
chính là chân tâm. Chỉ chẳng 
vọng sinh phân biệt thì vật 
ngã tự như như.

Như vậy, quay về chân tâm 
sẽ tìm được “bản lai diện mục” 
của mình. Tôn chỉ của Phật 
hoàng Trần Nhân Tông hướng 
chúng sinh chỉ thẳng vào tâm 
tìm ra Phật nơi tự thân; đừng 
để tâm chạy lăng xăng tìm 
Phật bên ngoài, mà hãy tìm vị 
Phật bên trong nội tại. 

Tâm cũng là đối tượng 

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh:  Minh Nam
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nghiên cứu của nhiều trường 
phái tâm lý. Có trường phái 
đưa tâm làm chủ đạo điều 
chỉnh hành vi, có trường phái 
gạt tâm ra khỏi đối tượng 
nghiên cứu, tuy nhiên để tìm 
hiểu được tâm con người các 
nhà khoa học vẫn chưa tìm 
được nguồn lý giải cuối cùng. 
Nhận diện tâm rõ ràng và lý 
giải quá trình tâm sinh lý của 
con người, ta sử dụng một 
số góc nhìn của ngành tâm lý 
học, phân tâm học. 

Ông tổ của trường phái 
phân tâm học S.Freud2 xây 
dựng khái niệm về “vô thức”, 
theo đó con người xét cả về 
phương diện loài và cá thể, 

hơn con vật là ở chỗ, trong 
phần lớn cuộc đời của mình, 
bằng mọi cách con người 
thực hiện việc kiểm soát các 
xung lực vô thức. S.Freud 
khẳng định nguyên tắc chữa 
trị các rối nhiễu tâm lý là làm 
cho cái vô thức được ý thức 
hoá. Vậy chủ nhân đích thực 
của ngôi nhà tâm lý cá nhân là 
ý thức, chứ không phải là vô 
thức. S.Freud đã vạch ra các 
nền tảng sâu thẳm của đời 
sống tâm lý con người. Nhưng 
để đạt được sự lý giải về hành 
vi của con người một cách đầy 
đủ và biện chứng thì ngành 
khoa học này vẫn đang nghiên 
cứu.

Vô thức theo Freud là vô 
thức động, như ông đã ví 
trong đó có quá nhiều khuynh 
hướng chen chúc nhau trong 
“căn nhà vô thức chật hẹp”. 
Nó biểu thị cho đời sống tinh 
thần, chứa đựng những ý 
tưởng tiềm tàng. Vậy “vô thức” 
của Freud ở đây được lý giải 
như thế nào dưới góc độ giáo 
lý nhà Phật? Vô thức làm con 
người bất an, đưa con người 
tới ham muốn mà trong Phật 
giáo gọi là Tham – Sân – Si. 
Chính những yếu tố này thúc 
đẩy người có khuynh hướng 
tiêu cực thực hiện hành vi vi 
phạm pháp luật và tội phạm 
đôi khi còn dẫn đến tâm bệnh. 
Ta sẽ đi tìm lời lý giải về vấn đề 
này ở nội dung sau.  

Còn trong tâm lý học hành 
vi, J.Watson3 đã gạt bỏ ý thức 
người ra khỏi danh mục đối 
tượng nghiên cứu, chỉ thừa 
nhận đối tượng duy nhất của 
tâm lý học là hành vi với tư cách 
là tổng số các phản ứng của cơ 
thể có thể quan sát và kiểm 
soát được bằng thực nghiệm. 

Việc đánh giá về hành vi mà bỏ 
qua nhận thức là chưa đầy đủ, 
dẫn đến việc đánh giá về hành 
vi người thiếu khách quan và 
toàn diện. Còn đối với tâm lý 
học hoạt động, các nhà khoa 
học đã vận dụng triết học Mác 
- Lênin vào lĩnh vực nghiên 
cứu ý thức con người, tạo thế 
cân bằng và xác lập được lôgíc 
khách quan của việc chuyển 
cái tâm lý từ bên ngoài thành 
cái bên trong. Tâm lý học hoạt 
động đã giải quyết được khá 
đầy đủ mệnh đề triết học của 
C.Mác: "ý niệm chẳng qua chỉ 
là vật chất bên ngoài được 
chuyển vào trong đầu óc con 
người và được cải biên trong 
đó". Quá trình phát triển tiếp 
đã đưa các lý thuyết tâm lý học 
được xuất phát từ nhiều cực 
khác nhau đến chỗ xích lại gần 
nhau, tiến gần đến tâm điểm 
của chân lý về sự phát triển 
người. 

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa 
học ứng dụng thì Tâm của con 
người khó nắm bắt, khó xác 
định và còn nhiều tranh cãi, 
nhưng Tâm khi được quán 
chiếu bằng lăng kính của Phật 
học thì Tâm này được lý giải 
biện chứng, sâu sắc toàn diện 
và đầy đủ. Theo đó, Tâm là bản 
nguyên của chư Phật, là Phật 
tính bên trong mỗi người, 
là bản thể bất sinh, bất diệt 
trong vạn pháp “Tròn đồng 
thái hư, lớn không bờ mé. 
Linh linh lặng lặng, phô xưa 
bày nay. Trạm trạm lóng trong, 
tức không tức sắc” và không 
chỉ dùng tâm thức suy lường 
mà biết được. [16]

Để phạm nhân chấp hành án 
mà được “cư trần” cũng là một 
chủ trương nhân đạo và mang 
đầy tính nhân văn. Nhà nước 

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh:  Minh Nam
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ta có nhiều chính sách khuyến 
khích phạm nhân cải tạo tốt 
để được tha tù trước thời hạn 
hay giảm thời hạn chấp hành 
án, có nhiều chính sách đối với 
họ theo quy định tại khoản 3 
Thông tư số 07/2018/TT-BCA 
ngày 12 tháng 02 năm 2018 của 
Bộ Công an về việc phạm nhân 
gặp thân nhân, gửi thư, nhận 
tiền, đồ vật, liên lạc điện thoại 
với thân nhân thì:“Phạm nhân 
được gặp thân nhân…Những 
phạm nhân chấp hành tốt Nội 
quy của cơ sở giam giữ; tích 
cực học tập, lao động hoặc 
để thực hiện quyền, nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật 
thì được kéo dài thời gian 
thăm gặp nhưng không quá 3 
(ba) giờ. Phạm nhân là người 
dưới 18 (mười tám) tuổi được 
gặp thân nhân theo quy định 
tại Điều 53 Luật Thi hành án 
hình sự… Giám thị trại giam… 
phải tổ chức cho phạm nhân 
gặp thân nhân vào tất cả các 
ngày trong tuần, kể cả ngày 
nghỉ, ngày Lễ, Tết. … gặp vợ 
hoặc chồng ở phòng riêng 
không quá 24 (hai bốn) giờ, 
căn cứ điều kiện cụ thể, Giám 
thị trại giam… xem xét, quyết 
định có thể cho phạm nhân ăn 
cơm cùng thân nhân tại căng 
tin nhà thăm gặp trong thời 
gian 60 phút… Ngoài ra, khi tổ 
chức Hội nghị gia đình phạm 
nhân; hoặc trường hợp đặc 
biệt, do yêu cầu của công tác 
giáo dục, cần có sự phối hợp, 
tác động của gia đình để giáo 
dục phạm nhân; hoặc những 
phạm nhân có 2 (hai) quý liền 
kề ở thời điểm xét duyệt được 
xếp loại Tốt; hoặc lập công thì 
Giám thị trại giam,… xem xét, 
quyết định cho phạm nhân ăn 
cơm cùng thân nhân. Việc tổ 
chức cho phạm nhân ăn cơm 

cùng thân nhân phải kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm 
tuyệt đối an toàn cơ sở giam 
giữ, quản lý chặt chẽ phạm 
nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm và an toàn cho 
thân nhân phạm nhân.”

Trên đây, là quy định của 
Nhà nước khuyến khích phạm 
nhân cải tạo tốt để có được 
hưởng chính sách khoan hồng 
của pháp luật, đó là những 
yếu tố bên ngoài. Còn sự tác 
động bên trong các trại giam 
mới là yếu tố quan trọng, then 
chốt, vì nó tác động trực tiếp 
đến con người. Do đó, khi xây 
dựng giáo trình cải tạo phạm 
nhân, ta phải tìm ra giải pháp 
giúp cho họ có sự thay đổi về 
nhận thức cũng như là định 
hướng hành vi tích cực. Một 
trong những nội dung đó là 
việc xây dựng các phương 
pháp giúp phạm nhân kiểm 
soát được các suy nghĩ còn 
đang “chen lấn” nhau trong vô 
thức, tức là phải để chủ thể 
tự điều chỉnh, sàng lọc trong 
ý thức và tự quyết định sẽ cho 
nguồn suy nghĩ nào được thể 
hiện ra bên ngoài bằng hành 
vi. Nếu hành vi tốt, lúc đó 
phạm nhân đã thực hiện đúng 
các quy định của trại giam đề 
ra, theo các chuẩn mực nhất 
định. Khi phạm nhân không 
bị kỷ luật và có lối sống lành 
mạnh thì quá trình cải tạo sẽ 
dễ dàng hơn. 

Như vậy, thuật ngữ cư trần 
không còn là một khái niệm 
xa vời, một khái niệm trong 
mơ hồ, khi đưa ra triển khai 
phân tích, đối chiếu so sánh 
thì nó trở thành tiêu điểm 
quan trọng để xây dựng hệ 
thống các biện pháp giáo dục 
trong giáo trình của trại giam 

đối với phạm nhân, đảm bảo 
được quyền con người cho họ.  

2.1.2. Ảnh hưởng tư tưởng 
“lạc đạo” của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông trong giáo dục 
phạm nhân

Như đã phân tích ở trên, 
tâm điều chỉnh hành vi. Tâm 
của phạm nhân trong sáng thì 
hành vi tốt, thiện không gây 
thiệt hại về tính mạng, sức 
khỏe cho người khác, lúc đó 
họ sẽ đạt trạng thái sống “cư 
trần”. Khi đã được cư trần thì 
lạc đạo sẽ theo sau. Trong Hội 
thứ 6 bài phú Cư trần lạc đạo 
của Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông có chỉ rõ: 

Hãy xá vô tâm
Tự nhiên hợp đạo 
Dừng tam nghiệp mới lặng 

thân tâm
Đạt một lòng thì thông tổ 

giáo
Lạc đạo đề cập đến ý thức, 

là một trạng thái tinh thần lạc 
quan, lấy tư tưởng Phật giáo 
để làm kim chỉ nam cho mọi 
suy nghĩ và hành động. Phật 
hoàng Trần Nhân Tông dạy, 
khi con người dừng những 
việc làm ác thì thân tâm được 
hòa đồng, lúc đó sẽ hiểu được 
ý nghĩa thực sự của cuộc sống. 
Khi đã hiểu ý nghĩa của cuộc 
sống con người sẽ hướng tới 
việc làm thiện. Nhà nước ta 
luôn muốn tìm ra cách để giáo 
dục phạm nhân cải tạo họ trở 
thành người có ích cho xã hội, 
bằng các biện pháp từ trừng 
phạt đến giáo dục thuyết phục. 
Những quy định về đảm bảo 
cuộc sống sinh hoạt cho phạm 
nhân, Nhà nước ta có quy định 
rõ: Phạm nhân được ăn theo 
tiêu chuẩn, uống ước đảm bảo 
vệ sinh, được sử dụng quà của 
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gia đình và tiền được thưởng 
trong lao động để ăn thêm,…
Trẻ em là con của phạm nhân 
ở cùng bố hoặc mẹ trong trại 
giam được hưởng mức tiền 
ăn như bố, mẹ. Ngoài ra, các 
ngày 1/6, Tết Trung thu còn 
được chi ăn thêm theo mức 
ăn gấp 2 lần ngày thường. 
Giám thị trại giam quyết định 
chế độ ăn cho phù hợp với 
nhu cầu dinh dưỡng của các 
trẻ em đó… Phạm nhân được 
hoạt động thể dục, thể thao, 
văn hóa, văn nghệ phù hợp 
với quy định của trại giam… 
Mỗi phân trại được trang bị 
1 hệ thống truyền thanh, mỗi 
buồng giam tập thể được 
trang bị 1 máy vô tuyến. Phạm 
nhân được đọc sách, báo, 
nghe đài xem truyền hình theo 
quy định của Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng.

Tuy có nhiều chính sách 
quan tâm của Nhà nước như 

vậy, nhưng vẫn có những 
phạm nhân không tuân thủ 
quy định mà vẫn luôn chống 
đối, có nhiều hành động xâm 
phạm đến sức khỏe và tính 
mạng của bạn tù. Thực tế khi 
các phạm nhân được ra tù, họ 
vẫn tái phạm, thậm chí còn là 
tái phạm nguy hiểm. Do đó, 
việc giáo dục phạm nhân để 
hình thành trong họ những 
tư tưởng lạc quan là vô cùng 
khó khăn. Cán bộ quản giáo 
chỉ đơn thuần là dạy, truyền 
đạt những quy định của pháp 
luật hay những giáo điều đạo 
đức thì khó tiếp cận được tâm 
lý của họ, đôi khi sáo rỗng và 
phản tác dụng. Nếu ta lồng 
ghép đạo đức Phật giáo thì dễ 
dàng tác động đến cảm nhận 
và suy nghĩ của họ hơn. Ta có 
thể vận dụng cách điều thân 
(như việc hành thiền của Phật 
giáo) vào hệ thống giáo trình 
như một hoạt động cải tạo, 

thực hiện được việc này có 
thể có những ảnh hưởng sâu 
sắc vào tư duy của họ. Vấn đề 
này cần nghiên cứu và thực 
nghiệm trong thực tế để có 
thể xây dựng được giáo án cụ 
thể có tính ứng dụng cao. 

(Trong thực tiễn công tác, 
đã có lần tôi có trao đổi với một 
phạm nhân (xin không nêu cụ 
thể). Người này đã bị đi tù từ 
năm 16 tuổi với mức án 7 năm 
tù về tội cướp tài sản, mới ra 
tù được 1 năm thì lại tiếp tục 
phạm tội. Nói chuyện với tôi 
khi đã nhận thức được việc 
làm sai trái của mình, phạm 
nhân này có kể trong trại giam 
anh ta đã thử ngồi thiền, thấy 
sau khi ngồi thiền tâm trí anh 
ta thông suốt hơn, đỡ phần bế 
tắc). 

Phật giáo là một tôn giáo 
khoa học, trí tuệ, mang đầy 
triết lý triết học đưa con người 
hướng đến chân lý giác ngộ. 

Am Ngọa Vân - Ảnh:  Minh Nam
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Phật hoàng Trần Nhân Tông 
thấy chúng sinh còn lầm than 
xoay vần trong sáu nẻo khổ, 
tâm phật từ bi muốn độ cho 
muôn dân được an lạc, Ngài 
đã chỉ: 

Gìn tính sáng, tính mới hầu an;
Nén niềm vọng, niềm dừng 

chẳng thác;
Dứt trừ tâm ngã, thì ra 

tướng thực kim cang;
Dừng hết tham sân, mới lảu 

lòng mầu viên giác; 
Tịnh độ là lòng trong sạch, 

chớ còn ngờ hỏi đến Tây 
phương;

Di đà là tính sáng soi, mựa 
phải nhọc tìm về Cực lạc. 

(Trong hội thứ 2, Cư trần 
lạc đạo phú)

Đó là cách chân thực, gần 
gũi để tu sửa mình mà Phật 
hoàng Trần Nhân Tông đã chỉ 
cho chúng sinh thực hành 
trong cuộc sống. Hiểu được 
bản ngã chân tâm thì mới 
mong hành đạo. Tâm còn vọng 
niệm, còn chạy lăng xăng thì 
sao mà hiểu được đạo. Thiền 
định là một biện pháp điều 
thân rất tốt để phạm nhân 
quay lại chân tâm của chính 
mình. 

Cán bộ quản giáo khi giáo 
dục phạm nhân cần lồng ghép 
khéo léo quy luật Nhân – Quả 
vào nội dung giáo trình giảng 
dạy, để phạm nhân hiểu và 
thực hiện. 

Để cải tạo phạm nhân tốt, 
trước tiên ta phải điều chỉnh 
hành vi, muốn điều chỉnh 
được hành vi thì phải điều 
chỉnh cho được nhận thức. 
Tác động đến những người 
này cần tìm ra nơi tâm họ 
hạt giống “nhân” còn sót lại. 

Để từ đó “dưỡng” nó lớn lên, 
kìm lại những thói hư, tật 
xấu để phần nào giảm nghiệp 
chướng mà họ đã gây ra. Đối 
với những người làm công tác 
quản giáo trong tại giam cần 
hiểu và nắm được nguyên lý 
này, để có thể áp dụng trong 
công tác giáo dục, thuyết phục 
đối với phạm nhân.

 Ta có thể kết hợp sử dụng 
phương pháp tâm lý như 
chuỗi các hoạt động: hành vi – 
phản ứng, hay thực hiện việc 
phân tích vô thức trong phân 
tâm học để tác động lên đối 
tượng, điều chỉnh suy nghĩ, 
tư duy của phạm nhân hướng 
họ thực hiện hành vi tích cực, 
kiềm chế những suy nghĩ lệch 
chuẩn. Nhưng, xét cho đến 
cùng thì cái gốc vẫn là tâm, sự 
giác ngộ của tâm là quan trọng 
nhất. Khi tâm niệm tức giận, 
sân hận khởi lên mà phạm 
nhân không tự kềm chế, 
không tự khắc phục, thì hành 
vi chống đối và tái phạm ắt sẽ 
xảy ra. Trong Kinh Đại Tập, 
đức Phật có dạy: "Nếu thường 
xuyên giữ được chính niệm, 
tâm không loạn động, dứt trừ 
được phiền não, thì chẳng bao 
lâu đắc thành quả vô thượng 
bồ đề". 

Áp dụng tư tưởng sống cư 
trần lạc đạo của Phật hoàng 
Trần Nhân Tông trong việc 
giáo dục phạm nhân ở nước ta 
hiện nay có ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc. 

3. Kết luận
Với sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật tạo lên sự biến 
đổi không ngừng của xã hội, 
nhưng mặt trái của nó là con 
người lại bị ràng buộc bởi quá 
nhiều yếu tố tác động và bị che 

mờ bởi vô minh. Trần Nhân 
Tông người cũng đã chỉ ra: 
“Hãy sá vô tâm, tự nhiên hợp 
đạo. Dừng tam nghiệp mới 
lặng thân tâm; đạt một lòng 
thì thông tổ giáo”. Tình hình 
tội phạm ở Việt Nam hiện nay 
có nhiều diễn biến phức tạp, 
các nhà lập pháp, hành pháp 
đã ban hành nhiều hệ thống 
quy phạm pháp luật để điều 
chỉnh hành vi của con người 
nhằm hạn chế vi phạm pháp 
luật, tội phạm xảy ra. Cải tạo 
phạm nhân là một quá trình 
quan trọng trong việc buộc 
người phạm tội phải chịu sự 
trừng phạt của pháp luật về 
hành vi của mình gây ra, tuy 
nhiên quá trình ấy phải thể 
hiện được tính nhân đạo trong 
việc cải tạo họ họ trở thành 
người có ích cho xã hội. Thực 
tế cho thấy việc xây dựng được 
giáo trình cải tạo có tính khả 
thi là một vấn đề nan giải hiện 
nay. Theo các nhà Tội phạm 
học, hành vi tội phạm của con 
người được hình thành bởi 
nhiều yếu tố tác động từ gia 
đình đến xã hội. Nhưng cái để 
điều chỉnh hành vi là ở tâm 
con người. Theo học thuyết 
của C.Mác, con người là sản 
phẩm của tự nhiên, nên trước 
hết con người mang đặc tính 
sinh học. Cái sinh học của 
con người quyết định sự hình 
thành các hiện tượng và quá 
trình tâm – sinh lý trong con 
người. Nhưng con người là 
sản phẩm của xã hội, mang 
đặc điểm của xã hội. Chính 
trong môi trường xã hội con 
người hình thành và phát 
triển các đặc điểm của mình. 
Như vậy, trong con người 
luôn luôn tồn tại hai loại đặc 
tính: sinh học và xã hội. Chính 
trong quá trình tồn tại và phát 
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triển con người đã hình thành 
và phát triển nhân cách của 
mình. Ý thức là toàn bộ thế 
giới tinh thần phong phú của 
con người, là nhân tố chỉ đạo 
hành vi của con người, “Con 
người là sự thống nhất giữa 
các đặc tính xã hội và đặc tính 
sinh học, trong đó đặc tính 
xã hội có ý nghĩa quyết định” 
[12,tr. 94]. Chính vì những 
đặc điểm này sẽ chi phối nhận 
thức của phạm nhân trong cả 
quá trình chấp hành án. 

Sự ảnh hưởng tư tưởng 
sống “Cư trần lạc đạo” của 
Phật hoàng Trần Nhân Tông 
có ý nghĩa nhân văn trong việc 
đảm bảo quyền sống con người 
trong quá trình xây dựng pháp 
luật, đảm bảo quyền của phạm 
nhân trong quá trình cải tạo, 
đáp ứng những điều kiện vật 
chất sinh hoạt tối thiểu cho 
họ. Vận dụng tư tưởng này 
cũng góp phần đảm bảo không 
để xảy ra tình trạng mất nhân 
quyền trong các trại giam. Khi 

vận dụng tư tưởng “Cư trần 
lạc đạo” của Phật hoàng Trần 
Nhân Tông làm nền tảng để 
xây dựng hệ thống giáo trình 
giáo dục phạm nhân sẽ có tác 
động tích cực và mang lại kết 
quả tốt. Trên cơ sở đó, hình 
thành cho chủ thể các chuỗi 
hành vi tích cực, nhận thức 
tích cực, dần loại bỏ những 
suy nghĩ tiêu cực về cuộc 
sống, hạn chế việc tái phạm 
khi được trở về với cuộc sống 
bình thường. 
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Bối cảnh ra đời của dòng thiền 

Trúc Lâm Yên Tử

Cho đến nay việc tìm 
ra những nét đặc 
trưng và đánh giá vai 
trò của dòng Thiền 
Trúc Lâm Yên Tử đối 

với nền văn hoá, tư tưởng, triết 
học và tôn giáo Việt Nam đã có 
khá nhiều công trình nghiên 
cứu, phân tích với nhiều góc 
nhìn, màu sắc và mức độ khác 
nhau. Bài viết muốn góp đôi lời 
với một cái nhìn bao quát về 
chủ đề này.

I. Vua Trần Nhân Tông với công 
cuộc tái thiết đất nước sau chiến 
tranh

Ngày 17 tháng 3 năm Mậu 
Tý (1288) sau hai lần quét sạch 
giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi 
(1285 và 1288) Vua Trần Nhân 
Tông cho giải lũ tướng giặc bị 
ta bắt về phủ Long Hưng tế bàn 
thờ Hoàng Đế Trần Thái Tông, 
người ông anh hùng của mình 
đã lãnh đạo thắng lợi cuộc 
kháng chiến vệ quốc chống 
Mông Thát năm 1258. Trước 
toà lăng bị quân thù đào bới 

ngổn ngang, chỉ còn trơ lại mấy 
pho tượng ngựa đá lấm bùn, vị 
Hoàng Đế anh hùng Trần Nhân 
Tông không ngăn nổi xúc cảm 
đối với ngay cả những con ngựa 
đá vô tri đã thốt lên mấy lời thơ 
thể hiện tấm lòng nhân hậu và 
niềm tin vững chắc vào tương 
lai rạng rỡ của dân tộc:

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 
/ Sơn hà thiên cổ điển kim âu

Dịch: Đất nước đôi phen phờ 
ngựa đá / Non sông ngàn thuở 
vững âu vàng.

Huyền Cương

Ản
h:
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g

Chùa Hoa Yên - Ảnh:  St
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Sau đó Vua Trần Nhân Tông 
đã dành trọn năm năm, từ đầu 
hạ Mậu Tý (1288) đến cuối xuân 
Quý Tỵ (1293), tự mình trực 
tiếp lãnh đạo nhân dân Đại Việt 
trong sự nghiệp hàn gắn vết 
thương chiến tranh, dựng xây 
đất nước, đồng thời bền bỉ đấu 
tranh ngoại giao nhằm đè bẹp 
ý chí xâm lược của kẻ thù để 
nhân dân ta dồn sức cho công 
cuộc tái thiết hoà bình.

Nhờ chủ trương sáng suốt, 
trước sau như một, với chính 
sách khôn khéo của Vua, khi 
cứng rắn, lúc mềm dẻo, nên 
mặc dù gặp biết bao khó khăn, 
thử thách, thiên tai, địch hoạ 
- đất nước bị tàn phá nặng nề 
bởi hai cuộc chiến chống giặc 
Nguyên-Mông liên tiếp, hạn 
hán kéo dài, mưa lũ liên miên, 
nạn đói hoành hành, người Ai 
Lao bốn lần xâm phạm biên 
giới (1290, 1294, 1297, 1298) mà 
hai lần đầu vua phải thân cầm 
quân đánh dẹp…- nền kinh tế 
Đại Việt vẫn phục hồi nhanh 
chóng, đất nước thay da đổi 
thịt từng ngày và đã có được 
bộ mặt tươi đẹp, thanh bình; 
cả nước như một công trường 
rộng lớn và sôi nổi, khiến sứ 
Nguyên Trần Phu phải ghi nhận 
trong bài An Nam Tức Sự của y.

II. Trần Nhân Tông với sự nghiệp 
xây dựng quá khứ thần thánh cho 
dân tộc

Ý thức được rằng công cuộc 
tiến hoá của dân tộc và sự 
trường tồn của đất nước không 
chỉ đơn thuần là việc tái thiết, 
xây dựng kinh tế, cải thiện đời 
sống vật chất mà thôi, Vua Trần 
Nhân Tông còn quan tâm sâu sắc 
đến việc mở mang một nền văn 
hoá-tư tưởng đậm đà chất Đại 
Việt trên nền khối đoàn kết toàn 

dân để người dân có chỗ dựa 
tinh thần thiêng liêng, nhưng 
lành mạnh và vững chắc.

“Đó là việc gây dựng một quá 
khứ thần thánh cho dân tộc 
bằng việc phong thần cho những 
người có công với nước, như 
Phù Đổng Thiên Vương, Triệu 
Quang Phục, Lý Nam Đế, Phùng 
Hưng, Lý Thường Kiệt… sự kiện 
này đã được chép trong Việt Điện 
U Linh Tập của Lý Tế Xuyên… 
Việc phong thần cho 27 vị anh 
hùng, liệt nữ và những thần núi, 
thần sông, thần đất đã cho ta 
thấy rõ ý đồ của Vua Trần Nhân 
Tông gây dựng một quá khứ anh 
hùng và thần thánh cho dân tộc 
ta, dùng những tấm gương anh 
hùng, liệt nữ và thần thánh đó để 
giáo dục nhân dân ta sống xứng 
đáng với tổ tiên, đất nước mình. 
Có thể nói chủ nghĩa yêu nước 
và anh hùng của Việt Nam đã 
được phát huy cao độ vào thời 
đại Trần Nhân Tông… Đây chính 
là một đóng góp to lớn về đời 
sống văn hoá-tư tưởng của Vua 
Trần Nhân Tông đối với dân tộc 
ta…”. (Lê Mạnh Thát, Toàn Tập 
Trần Nhân Tông, NXB Tp.Hồ 
Chí Minh, 2000; từ trang 169 
đến 171).

III. Triết lý sống tích cực của 
thời đại Trần Nhân Tông

Không chỉ dừng ở việc hình 
thành một thần điện thiêng 
liêng, Vua Trần Nhân Tông còn 
dày công xây dựng một triết lý 
sống cho người dân Đại Việt. 
Triết lý sống ấy được trình bày 
rõ trong bài phú văn nôm mười 
hội Cư Trần Lạc Đạo (Ở Đời 
Vui Đạo) nổi tiếng của Vua.

Kế thừa và phát huy tư 
tưởng khoát đạt của người 
thày truyền pháp đáng kính của 
mình là Thượng Sĩ Tuệ Trung và 
của Vua cha là Vô Nhị Thượng 
Nhân Trần Thánh Tông, trong 
bài phú Vua Trần Nhân Tông 
đã công khai và nhẹ nhàng phê 
phán thái độ hờ hững đối với 
cuộc sống thực tiễn của đất 
nước, trong khi đó lại viển vông 
mong cầu một “kiếp sau” mơ hồ 
nào đó (?) tốt lành, sung sướng 
hơn, theo kiểu đứng núi này 
trông núi nọ. Thái độ này bắt 
nguồn từ lòng thiếu tự tin và 
là biểu hiện của thói quen ỷ lại 
vào một sức mạnh siêu nhiên 
tưởng tượng, do bị ám ảnh bởi 
nỗi khiếp sợ vô căn cứ vốn có 
của con người.

Chùa Trình - Yên Tử - Ảnh:  St
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Vua khuyên mọi người hãy 
tự tin và gắng sức sửa mình 
bằng cách ngay trong đời này 
làm những việc tốt lành, tránh 
gây ra những điều xấu dữ, để có 
thể tự khơi mở trí tuệ sáng suốt 
(tính Bụt) có sẵn trong lòng 
mình. Tịnh Độ và Cực Lạc phải 
được tìm thấy ngay bây giờ và 
tại chỗ này bằng cách lắng lòng 
dẹp bỏ thói ham đắm, nỗi oán 
hờn và lòng mê muội ra khỏi 
cuộc sống để có thể vui với đạo 
ngay trong đời này, chứ chẳng 
cần phải kiếm tìm tận đâu xa và 
cầu mong đến tận khi nào.

Dưới đây trích dẫn một số 
câu trong bài phú: 

…Tịnh Độ là lòng trong sạch, 
chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương 

/ Di Đà là tính sáng soi, mựa 
(đừng) phải nhọc tìm về Cực 
Lạc /… Gìn tính sáng, mựa lạc tà 
đạo… / Trần tục mà nên, phúc ấy 
càng yêu hết tấc (mức) / Sơn lâm 
chẳng cốc (biết), hoạ kia thực cả 
đồ (thật tất uổng) công/ … Biết 
chân như, tin bát nhã, chớ còn 
tìm Phật Tổ tây, đông /…Tích 
nhân nghì, tu đạo dức, ai hay 
này chẳng phải Thích Ca, cầm 
(giữ) giới hạnh, đoạn (ngừng) 
xan tham, chỉn (chính) thật ấy 
là Di Lặc /…Bụt ở cong (trong) 
nhà / Chẳng phải tìm xa / Nhân 
khuấy bổn (vì quên gốc) nên 
ta tìm Bụt / Đến cốc (biết) hay 
chỉn Bụt là ta /…Sạch giới lòng, 
giồi (trau chuốt) giới tướng, nội 
ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm 

/ Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, 
đi đỗ mới trượng phu trung 
hiếu /…Công danh mảng đắm, 
ấy toàn là những đứa ngây thơ / 
Phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá 
nên người thực cốc / Dựng cầu 
đò, giồi chiền tháp, ngoại trang 
nghiêm sự tướng hãy tu / …
Chuộng công danh, lồng nhân 
ngã, thực ấy phàm phu…

Kệ rằng: “Cư trần lạc đạo 
thản tuỳ duyên / Cơ tắc xan hề 
khốn tắc miên / Gia trung hữu 
bảo hưu tầm mích / Đối cảnh vô 
tâm mạc vấn thiền”.

Dịch: “Ở đời vui đạo cứ theo 
duyên / Hễ đói thì ăn, mệt ngủ 
liền / Trong mình sẵn báu thôi 
tìm kiếm / Gặp cảnh không 
vương khỏi hỏi thiền”.

Chất nhập thế-vô ngã thể 
hiện đậm nét trong từng câu, 
chữ của bài phú Cư Trần Lạc 
Đạo đóng. Bài phú vai trò một 
bản tuyên ngôn báo trước sự 
ra đời của dòng thiền nhập 
thế-vô ngã có một không hai 
Trúc Lâm Yên Tử của Đại Việt, 
mà Thượng Hoàng Trần Nhân 
Tông sáng lập sau khi xuất gia 
và thành đạo, trở thành Vua Bụt 
(hay Thượng Hoàng Bụt).

IV. Bối cảnh ra đời của dòng 
thiền Trúc Lâm Yên Tử 

1. Công cuộc xây dựng và phát 
triển một đất nước không thể 
chỉ có mặt đời sống kinh tế-vật 
chất mà thôi, bên cạnh đó còn 
cần chú ý đúng mức đến mặt 
đời sống tinh thần nữa, đó là 
nền văn hoá-tư tưởng, hoặc cao 
hơn và sâu hơn, ấy là nền tín 
ngưỡng-tôn giáo. Hai mặt đời 
sống ấy nếu được mở rộng cân 
đối, đúng hướng và lành mạnh 
thì chúng có tác dụng bổ sung, 
hỗ trợ nhau một cách gắn bó, 

Tháp tổ Huệ Quang - Ảnh:  St
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nhịp nhàng, giúp dân tộc tiến 
hoá, đất nước phát triển thuận 
lợi. Như thế gọi là “trị”. Trái lại, 
nếu thiếu hoặc yếu một trong 
hai mặt ấy, xã hội sẽ trở nên 
khập khiễng, dần dần dẫn đến 
“loạn” và mất nước. Thực hiện ý 
đồ này, sau khi xuất gia và thành 
đạo, tháng 3 năm Tân Sửu (1301) 
Vua Bụt đã đi thăm các vùng 
trong nước để tìm hiểu mặt 
bằng tín ngưỡng trong dân 
chúng, chuẩn bị cho công cuộc 
giáo hoá sâu rộng.

Nhìn bề ngoài nền tín 
ngưỡng-tôn giáo Đại Việt có vẻ 
như thuần nhất và phát triển, 
nhất là Phật giáo. Thật vậy, năm 
Quý Tỵ (1293) sứ nhà Nguyên là 
Trần Phu đã mô tả trong Trần 
Cương Trung Thi Tập về tín 
ngưỡng Đại Việt bằng những 
câu “chỉ có Phật là rất thịnh 
hành” và “hết thảy dân đều là 
thày tu” (dân tất tăng). Trần 
Phu còn nhận xét về Hưng Đạo 
Đại Vương Trần Quốc Tuấn 
như sau: “... rất chuộng Phật 
nên đặt tên châu là Vạn Kiếp”. 
Có thể nói Phật giáo đã phát 
triển mạnh mẽ và chiếm ưu thế 
trong cộng đồng người Việt 
thời Trần, chẳng những ở ngoài 
dân chúng mà ngay trong giới 
quan chức triều đình.

Tuy nhiên đi sâu tìm hiểu, 
Vua Bụt nhận thấy mặt bằng 
tín ngưỡng nước ta bấy giờ còn 
nhiều lệch lạc, đòi hỏi phải thực 
hiện một công cuộc giáo hoá sâu 
rộng, bài bản trong dân chúng, 
để dạy dân thực hành theo lời 
dạy của Bụt.

Rải rác đó đây trong các xóm 
làng Đại Việt tồn tại các tục lệ 
cúng bái mê tín dị đoan và các 
miếu thờ bậy bạ (dâm từ). Ngay 
Phật giáo Đại Việt cũng không 
phải là không có những vấn 

đề phức tạp. Trong cộng đồng 
người Việt từ cuối thời nhà Lý, 
bên cạnh ba dòng thiền truyền 
thống đã xuất hiện những 
khuynh hướng khác lạ, xa rời 
chính pháp. Đó là những hoạt 
động bùa phép để giải quyết 
mâu thuẫn cá nhân mà sử sách 
từng ghi chép không chỉ một 
lần, chẳng hạn như việc sư Đại 
Điên dùng phép thuật đánh chết 
và vứt xác Từ Vinh xuống sông 
Tô Lịch. Sau đó con trai của Từ 
Vinh, là Từ Lộ, ra nước ngoài 
học phép lạ để báo thù cho cha, 
học xong Từ Lộ đến nhà Đại 
Điên vung gậy đánh, Đại Điên 
phát bệnh mà chết.

Cũng không thể không kể 
đến khuynh hướng Tịnh Độ ở 
nước ta từ giữa Thế kỷ 11, nhất 
là trong giới bình dân hạ trí. 
Thượng Sĩ Tuệ Trung đã nhạy 
cảm phát hiện rằng bên cạnh 
mặt tích cực là giáo dục con 
người hướng về Tây Phương 
Cực Lạc (?) trong những đời 
sau mà siêng năng làm lành, 
lánh dữ trong đời này; còn có 
mặt tiêu cực rất nguy hiểm của 
nó. Đó là tính ỷ lại vào sự cứu 
độ từ bên ngoài (tha lực), làm 
thui chột nỗ lực tự thân, mà 
điều này vừa trái tinh thần tự 
giác của pháp Bụt, lại vừa là mối 
lo cho toàn dân Đại Việt, nhất là 
giới lãnh đạo nhà Trần trong bối 
cảnh đất nước luôn bị thế lực 
đế quốc Nguyên Mông khổng lồ 
rình rập từ phương Bắc. Trong 
xã hội Đại Việt bấy giờ trào lưu 
Tịnh Độ đã khá thịnh hành, 
khiến Tuệ Trung Thượng Sĩ với 
lòng từ bi vô hạn của người tỉnh 
thức đã phải lên tiếng khuyên 
bảo những ai còn nhẹ dạ cả tin 
vào Phật giáo Tịnh Độ bằng bài 
thơ Thị Tu Tây Phương Bối.

2. Về vị trí địa lý, Đại Việt 

nằm kề bên một đế quốc rộng 
lớn và có nền văn hoá phát triển 
lâu đời là Trung Hoa. Quá khứ 
nghìn năm Bắc thuộc còn để lại 
những vết hằn nhức nhối khó 
phai trong xã hội người Việt. 
Vào thời đại Trần Nhân Tông 
cái lực lượng đế quốc rộng lớn 
này còn được bồi thêm bằng sức 
mạnh vũ bão của vó ngựa Mông 
Thát thiện chiến và bạo tàn, 
đã trở thành đế quốc Nguyên-
Mông khổng lồ, hung hãn, thật 
đáng gờm.

Đó là mối đe doạ thường trực 
đối với sự sống còn của nhà 
nước Đại Việt và thực tế nó đã 
thành hai cuộc xâm lăng khủng 
khiếp mà Vua Trần Nhân Tông 
cùng toàn dân Đại Việt phải 
đương đầu; chưa kể đến cuộc 
xâm lăng của quân Mông Thát 
thời Vua Trần Thái Tông.

Bối cảnh ngàn cân treo sợi 
tóc ấy cùng với những tin tức 
về những gì đang diễn ra sôi 
động trong và ngoài nước giai 
đoạn này đã khiến vị Hoàng Đế 
sáng suốt và có tầm nhìn chiến 
lược Trần Nhân Tông phải bận 
lòng trăn trở, kiếm tìm đường 
lối xây dựng quốc gia Đại Việt 
sao cho vừa hùng mạnh về quân 
sự, chính trị và kinh tế, lại vừa 
mở mang về văn hoá-tư tưởng 
và tôn giáo, tạo ra đời sống tinh 
thần phong phú, thiêng liêng 
nhưng lành mạnh và không bị 
lệ thuộc, đủ sức đương đầu với 
mối hoạ xâm lăng từ bên ngoài 
không chỉ về quân sự, chính trị 
mà còn cả về âm mưu nô dịch 
văn hoá-tư tưởng nữa.

3. Hẳn là những khi thao thức 
kiếm tìm đường lối và vạch ra 
những bước đi cụ thể thực hiện 
đường lối ấy, nhất là những 
lúc một mình ngồi dưới gốc 
cây thông già suy ngẫm, chiêm 
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nghiệm, hoặc những phút giây 
lắng lòng sau buổi nghiên cứu 
nội ngoại điển, Vua đã có dịp 
khám phá nguyên nhân nội tại 
khiến cho quốc gia rộng lớn có 
bề dày lịch sử-văn hoá lâu đời 
Ấn Độ, quê hương đức Thế Tôn 
và đạo Phật, đã phải oằn mình 
thất bại thảm hại trước sự xâm 
lăng của quân hồi giáo Thổ Nhĩ 
Kỳ (từ Thế kỷ 8 đến Thế kỷ 13). 
Phật giáo Ấn Độ theo đó cũng 
bị phá hoại nặng nề và suy tàn 
đến nỗi gần như mất hẳn ở đất 
nước này sau hơn 1700 năm 
phát triển rực rỡ “từng làm bá 
chủ về tư tưởng toàn Ấn Độ, 
đoạt hẳn vị trí độc tôn của Bà 
La Môn giáo… Nhất là Phật 
giáo thời đại hai vương triều A 
Dục (Asoka) và Ca Nhị Sắc Ca 
(Kaniska) cực kỳ phồn thịnh…” 
(HT.Thích Thanh Kiểm; Lịch 
sử Phật giáo Ấn Độ; Thành Hội 
Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh ấn 
hành; 1989; trang 199).

Nguyên nhân nội tại ấy là gì 
nếu không phải chủ trương 
xuất thế-siêu thoát, ươm mầm 
và nuôi dưỡng tư tưởng ỷ lại 
vào lực lượng siêu nhiên-thần 
bí, nhất là trong thời kỳ phát 
triển Mật giáo Ấn Độ (701 - 
1200). Thêm vào đó, sự chia 
tách phức tạp quá nhiều tông 
phái trong Phật giáo Ấn Độ 
cũng làm cho đạo Phật nước 
này dần dần suy yếu và rệu rã 
ngay từ trước khi có sự tàn phá 
khốc liệt của quân Hồi giáo.

Ngoài tấm gương tầy liếp 
của Phật giáo Ấn Độ, còn phải 
kể đến hai tấm gương cũng tầy 
liếp không kém và cũng đáng 
được coi như những bài học 
mà Đại Việt cần tham khảo, rút 
kinh nghiệm. Đó là sự quá tin 
cầu vào một kiếp sau tốt lành 
sung sướng ở nơi Tây Phương 

Cực Lạc (?) của giáo nghĩa Tịnh 
Độ Trung Hoa đời Tống. Chính 
lòng tin viển vông, mơ hồ này đã 
làm suy yếu khả năng đề kháng 
của đất nước Trung Hoa, đưa 
đến sự tiêu tan triều đại nhà 
Tống dưới vó ngựa xâm lăng 
thiện chiến của Mông-Thát. Rồi 
nữa, liệu có gì liên quan không 
giữa tư tưởng quá ỷ lại vào 
quyền năng siêu nhiên của Mật 
giáo Tây Tạng với sự thất bại 
quá mau chóng và quá dễ dàng 
của đất nước rộng lớn, băng 
tuyết này trước sự tấn công vũ 
bão của quân Nguyên dưới thời 
Hốt Tất Liệt (Thế kỷ 11)?

4. Vua Bụt Trần Nhân Tông đã 
phát hiện được điểm yếu chung 
giữa ba nền Phật giáo của ba 
quốc gia rộng lớn nói trên, là ở 
chỗ chúng đều có chung cái vỏ 
ỷ lại vào sức mạnh siêu nhiên 
bên ngoài (tha lực). Cái vỏ nguỵ 
trang này khéo léo che đậy cái 
lõi bên trong: Cái Tôi mềm yếu, 
ham hố và mê muội (chấp ngã) 
của người tu.

Tình hình ấy cộng với kinh 
nghiệm xương máu rút ra từ 
những lần chiến đấu và chiến 
thắng oanh liệt giặc Nguyên-
Mông đã giúp Vua Bụt vạch ra 
đường lối phát triển đời sống 
tinh thần của Đại Việt và quyết 
tâm xây dựng một Giáo hội 
Phật giáo thống nhất với chủ 
trương tự giải thoát, không cầu 
xin-dựa dẫm tha lực. Tư tưởng 
chủ đạo của pháp Bụt Đại Việt 
là nhập thế-vô ngã, nghĩa là 
làm thì làm hết mình nhằm tới 
thành công, nhưng không gắn 
Cái Tôi vào đó; hay như người 
ta quen nói là “công thành, 
danh tịch”. Tư tưởng chủ đạo 
đó của giáo hội nhằm tạo nên 
một sức mạnh tôn giáo tích 
cực và hùng hậu, giúp đỡ đắc 

lực cho công cuộc tiến hoá của 
dân tộc, mở mang và bảo vệ đất 
nước. Đó chính là đặc điểm nổi 
bật của dòng thiền Trúc Lâm 
Yên Tử, một dòng thiền thuần 
tuý Việt Nam.

Chất nhập thế-vô ngã này 
được Vua Bụt sáng tạo dựa 
trên sự đúc kết những tinh hoa 
của cả ba dòng thiền có mặt 
ở nước ta trước đó (Tì Ni Đa 
Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và 
Thảo Đường). Quá trình vận 
động thống nhất thành một 
dòng thiền duy nhất đã giúp 
cho nền văn hoá-tư tưởng Đại 
Việt đứng vững trước làn sóng 
nô dịch văn hoá từ bên ngoài 
tràn tới, góp phần đáng kể bảo 
vệ nền độc lập, tự chủ của nước 
nhà.

5. Có người muốn đặt câu 
hỏi: “Chất nhập thế-vô ngã và 
tính thống nhất của dòng thiền 
Trúc Lâm Yên Tử tuyệt vời như 
thế, vậy mà sao dòng thiền này 
chỉ truyền thừa được ba thế hệ 
(Trần Nhân Tông, Pháp Loa và 
Huyền Quang). Có người còn 
cho rằng “phong trào Phật giáo 
nhập thế gọi là Trúc Lâm Yên Tử 
chỉ hưng thịnh đến khoảng Thế 
kỷ 14. Sau đó phong trào yếu 
dần” và “thời hưng thịnh cấm 
dứt”. (Nguyễn Lang; sách Việt 
Nam Phật giáo Sử Luận, tập I 
(VNPGSL I); NXB Văn Học, Hà 
Nội, 1994; trang16 và 17).

Sự tồn tại của dòng thiền 
Trúc Lâm Yên Tử là cả một vấn 
đề lớn, cần được nghiên cứu 
kĩ lưỡng và đầy đủ mới có thể 
có câu trả lời thoả đáng. Trong 
số những dữ liệu lịch sử còn 
lại từ những thế kỉ trước đã có 
những ghi chép sai lạc, dẫn đến 
những hiểu lầm ở những thế kỉ 
tiếp theo, khiến hậu thế đinh 
ninh rằng sự hưng thịnh của 



19TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2019

dòng thiền này nói riêng và của 
Phật giáo Việt Nam nói chung 
đã chấm dứt từ sau tam Tổ (?) 
Huyền Quang. Ngay cả vấn đề  
Huyền Quang có phải là Tổ thứ 
ba của dòng thiền này hay chỉ 
là tự pháp (chỗ dựa) của dòng 
thiền thôi và còn nhiều điều 
khác nữa cũng cần được bàn 
giải, xem xét, đánh giá thận 
trọng và đúng mức. Học giả Lê 
Mạnh Thát trong Toàn Tập Trần 
Nhân Tông, từ trang 307 đến 
355 đã viết những dòng sau đây: 
“... vì những ngộ nhận vừa nêu 
(dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử 
chỉ truyền thừa được ba thế hệ 
và sau đó hết thời hưng thịnh) 
nên phải viết sơ một ít về dòng 
thiền Trúc Lâm do Vua Trần 
Nhân Tông thành lập”, rồi ông 
đã dành cả một chương, gồm 
48 trang sách, để gọi là “viết sơ” 
về vấn đề này.

6. Chủ trương nhập thế-vô 
ngã của Phật giáo Việt Nam 
không phải đến tận thời Trần 
Nhân Tông mới được đặt ra. 
Trong suốt ngàn năm Bắc 
thuộc, thực tế đấu tranh kiên 
trì và gian khổ với bao cuộc 

nổi dậy chống ách bạo tàn, diệt 
chủng của thế lực thống trị 
phương Bắc và quá trình vận 
động vô hiệu hoá âm mưu nô 
dịch văn hoá-tư tưởng thâm 
độc của chúng đã hun đúc 
thành kinh nghiệm quý báu và 
kết tinh thành chất nhập thế-vô 
ngã tuyệt vời của Phật giáo Đại 
Việt, lúc nhạt nhoà, khi rành rẽ, 
rải rác ở tông phái này hay sơn 
môn nọ, không ngừng được 
ươm mầm, nuôi lớn trong 
các dòng thiền của cộng đồng 
người Việt.

Điểm theo dòng lịch sử Phật 
giáo Việt Nam ta có thể dễ dàng 
nhận thấy chủ trương nhập 
thế-vô ngã đã được nhen nhóm 
và dấy lên từ những gương mặt 
sáng giá như: sư Định Không 
(730 - 808), trưởng lão La Quý 
An (825 - 936), sư Pháp Thuận 
(925 - 991), sư Khuông Việt (933 
- 1011), sư Vạn Hạnh (? - 1025),…

 Nhưng phải đợi đến Vua Bụt 
Trần Nhân Tông tư tưởng nhập 
thế-vô ngã mới được trình bầy 
rành mạch trong văn học Phật 
giáo với bài phú Cư Trần Lạc 
Đạo mà Vua Bụt sáng tác bằng 

văn nôm để dễ dàng phổ biến 
không chỉ riêng cho giới tăng, 
ni, nho sĩ, quan chức, mà còn 
cho rộng rãi dân chúng Đại Việt 
nữa.

Tuy đánh giá chưa thật thoả 
đáng sự ra dời, ảnh hưởng và 
vai trò của dòng thiền Trúc Lâm 
Yên Tử đối với nền văn hoá-
tư tưởng Việt Nam nói chung 
và lịch sử Phật giáo Việt Nam 
nói riêng, tác giả Nguyễn Lang 
trong tác phẩm VNPGSL I của 
mình cũng đã phải thừa nhận: 
“Chính Nhân Tông đã sử dụng 
được tiềm năng của Phật giáo 
để phục vụ cho chính trị. Sự 
xuất gia của Vua, cùng những 
năm hành đạo trong dân gian 
của Vua, đã khiến giáo hội Phật 
giáo Trúc Lâm trở nên một lực 
lượng tôn giáo hùng mạnh yểm 
trợ cho triều đại”.

Sự ra đời dòng thiền Trúc 
Lâm Yên Tử là mốc son chói lọi, 
đánh dấu sự chín mùi của hệ tư 
tưởng chủ đạo nhập thế-vô ngã 
với triết lý sống tích cực của 
Phật giáo Đại Việt và là đỉnh cao 
của cuộc vận động thống nhất 
các dòng thiền có mặt trong 
cộng đồng người Việt cho đến 
lúc bấy giờ. Chủ trương nhập 
thế-vô ngã không làm phai mờ, 
mà trái lại càng làm nổi rõ chất 
tỉnh thức và giải thoát của con 
đường mà Bụt Thích Ca đã chỉ 
dạy. Dòng thiền Trúc Lâm Yên 
Tử ra đời với sức sống khoẻ 
khoắn và tươi mới góp phần 
quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng đời sống văn hoá-tinh 
thần lành mạnh, đậm nét chất 
Đại Việt, giàu tính sáng tạo và 
tính nhân văn trong suốt diễn 
trình tiến hoá của dân tộc ta 
cho đến hôm nay và mai sau. 

Chùa Đồng - Ảnh:  St
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Phật giáo chia sẻ 
trách nhiệm vì sự phát 
triển xã hội bền vững
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Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
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Đạo Phật đã có lịch sử hơn 2500 
năm, ngày nay trong xã hội phát 
triển, tiến bộ về mọi mặt đã nâng 
cao đời sống con người, thế giới 
ngày càng văn minh hơn. Tuy 

nhiên, trong quá trình vận động và phát triển 
đã nảy sinh những mặt trái của xã hội. Đứng 
trước những thách thức đó giáo lý Phật giáo 
cần phải tiếp cận vấn đề như thế nào, ở góc 
độ tôn giáo - giáo lý đạo Phật sẽ giúp được gì 
trong việc giải quyết những thách thức của 
nhân loại trong xã hội đương đại? 

CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO QUA GÓC NHÌN VỀ 
NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CỦA LHQ

Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
chứng minh rằng Liên Hiệp Quốc đang đặt 
tầm quan trọng tinh tế cho sự phát triển 
tương lai bền vững. Mục tiêu đầu trong tám 
mục tiêu là xóa đói, giảm nghèo. Nghèo khổ 
là khổ thân, khổ tâm, nên đời sống sẽ không 
thể an lạc và hạnh phúc. Khi hiểu được điều 
này theo lăng kính Phật giáo phải hiểu đúng 
và không nên bị nhầm lẫn với sự giản dị và 
tiết kiệm, vốn là những lựa chọn có mục đích 
theo như cách sống “biết đủ” của đạo Phật.

Mục tiêu thứ hai là hoàn thành phổ cập 
giáo dục tiểu học toàn cầu. Từ thời của đức 
Phật, Giáo pháp đã đóng vai trò là sự giáo 
dục phổ cập, nó là một trong ba báu vật của 
Phật giáo đảm bảo những phương 
thức đúng đắn và kiến thức căn 
bản dành cho các tín đồ đạo Phật. 

Mục tiêu thứ ba là thúc đẩy bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ. Mục tiêu thứ tư là giảm tỉ lệ tử 
vong ở trẻ em. Mục tiêu thứ năm là 
cải thiện sức khỏe của bà mẹ. Mục 
tiêu thứ sáu là chiến đấu chống lại 
bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và 
những căn bệnh khác.

Mục tiêu thứ bảy là bảo đảm sự 
bền vững môi trường. Trong thời 
đại của đức Phật, hoạt động của 
con người ít ảnh hưởng hơn đến 
sự suy thoái môi trường, đa dạng 
sinh học và tính nguyên vẹn của hệ 
sinh thái. 

Mục tiêu thứ tám là phát triển của quan 
hệ đối tác toàn cầu. Tinh thần của mối quan 
hệ đối tác có thể tìm thấy trong những cộng 
đồng Phật giáo. 

TẤT CẢ CÁC MỤC TIÊU VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT 
GIÁO ĐỀU VÌ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI

Mục tiêu cao nhất của Phật giáo là để 
chấm dứt đau khổ, Tứ diệu đế đề cập đến 
việc chấm dứt đau khổ bằng đời sống Trung 
đạo, là công cụ thanh lọc tâm tính của con 
người. Tám phần của phương pháp này có 
thể được gộp thành ba nhóm: (i) trí tuệ (bao 
gồm Chính kiến và Chính tư duy); (ii) đức 
hạnh (bao gồm Chính ngữ, Chính nghiệp và 
Chính mạng); và (iii) sự tập trung (bao gồm 
Chính tinh tấn, Chính niệm và Chính định). 
Lối sống của Phật giáo nhằm vào việc hoàn 
thiện ba khả năng hỗ trợ này để đạt được sự 
hoàn hảo bằng việc thực hành liên tục, vốn 
là một quá trình phát triển. Tuy nhiên, trong 
trường hợp này, sự phát triển chỉ là một sản 
phẩm của việc thực hành giáo pháp, không 
phải là mục tiêu trực tiếp cần phải đạt được. 
Quá trình phát triển là một sự tiến bộ về tinh 
thần bên trong, được thể hiện bởi việc thực 
hành liên tục, để đưa tới sự giải phóng (giải 
thoát).

Quan niệm về sự phát triển được đề cập 
trong Phật pháp, nhưng với ba sự khác 

 Ảnh:  St
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biệt chính, bởi vì nó được diễn giải theo xu 
hướng tiếp cận: Quá trình phát triển là sự 
tiến bộ về tinh thần, ở bên trong (loại trừ sự 
phát triển về vật chất không được ca ngợi và 
chỉ quan trọng ở mức đủ để phục vụ cho sự 
tiến bộ bên trong của con người); Quá trình 
phát triển chính nó không phải là mục tiêu 
trực tiếp, nhưng là kết quả trực tiếp của việc 
thanh lọc tâm tính của con người; Sự thanh 
lọc tâm chính là sự phát triển bền vững. 

MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO
Phật giáo với tư cách là một tôn giáo sẽ 

tiếp cận với các vấn đề xã hội mang tính toàn 
cầu như thế nào?. Tham luận này sẽ nêu qua 
một số ví dụ tiêu biểu hy vọng phần nào sẽ 
trả lời được câu hỏi trên.

Phật giáo đã có mặt trên quả địa cầu trên 
2500 năm, trải qua thời gian Phật giáo với 
nền giáo dục đạo đức, hướng thượng đã 
sớm nhận thức được sứ mệnh truyền bá 
chính pháp và nhanh chóng trở thành tôn 
giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống tôn giáo 
toàn cầu.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua mỗi 
giai đoạn Phật giáo có những đóng góp giá 
trị trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội, ở các vai trò, vị trí và cấp 
độ khác nhau. Tư tưởng nhập thế của Phật 
giáo đã đem lại hạnh phúc, an vui đến cho 
vạn loại chúng sinh, giáo lý đức Phật chỉ 
dạy cách đây hơn 2500 năm đến nay vẫn còn 
nguyên giá trị, dù chân lý đó được diễn giải 
theo nhiều cách khác nhau thì mục đích cuối 
cùng vẫn giúp con người trở về với bản tính 
“chân – thiện – mỹ”.

Tiếp cận qua tư tưởng và nhận thức
Một khi nói đến tính nhập thế của Phật 

giáo đối với xã hội đương đại,là chúng ta 
đang nói đến tính ứng dụng của giáo pháp 
Phật giáo trong cuộc sống, mục đích ra đời 
của đạo Phật là để khơi nguồn tuệ giác trong 
đời sống nhân gian, đem lại ánh sáng giác 
ngộ và tinh thần giải thoát cho vạn loại chúng 
sinh.

Chính vì vậy mà ngay từ khi mới du nhập 
vào nước ta, thông qua nguồn tuệ giác, tâm 
từ bi, vị tha, vô ngã và nhất là hạnh nguyện 

độ sinh của các bậc chân tu hoằng pháp, 
Phật giáo đã sớm hòa hợp, dung thông với 
văn hóa các dân tộc chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo, nhờ đó mà Phật giáo đã nhập thế độ 
sinh, gieo mầm đạo đức, nhân quả, ban rải 
tâm từ bi, yêu thương soi rọi ánh sáng Phật 
pháp thấm nhuần sâu rộng trong đời sống 
nhân loại.

Tiếp cận qua các vấn đề giáo dục
Giáo dục là một trong những vấn đề được 

xã hội đặc biệt quan tâm trong bất kỳ thời 
đại nào, bởi vì giáo dục là nền tảng để xây 
dựng đời sống hạnh phúc, xây dựng xã hội 
hòa bình, xây dựng nhân gian tịnh lạc.

Trải qua hơn 2500 năm nhìn lại, những 
quan điểm về giáo dục Phật giáo đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị. Ngày nay giáo dục Phật 
giáo không những tập trung ở Tăng đoàn mà 
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còn phát triển ra ngoài cộng đồng xã hội ở 
các tầng lớp từ các em thiếu niên nhi đồng 
đến tầng lớp thanh thiếu niên, người trung 
tuổi và người cao tuổi, có xu hướng tìm hiểu 
Phật giáo ngày càng tăng.

Đường hướng giáo dục Phật giáo không 
đề cao, cổ vũ niềm tin mù quáng, ngược lại 
lấy chính trí, chính kiến làm nền tảng cho 
giác ngộ giải thoát, làm động lực thúc đẩy 
sự phát triển xã hội, cũng là nền móng cho 
sự thương yêu, cảm thông. Vì chỉ có trí tuệ 
và từ bi mới đẩy lùi những hành vi bất chính 
như các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, 
gia đình; tranh dành quyền lợi…vốn xuất 
phát từ vô minh.

Giáo dục Phật giáo rất giàu nhân bản, 
nhân quả luôn luôn nhắm đến mục tiêu đào 
tạo con người hướng thiện, có niềm tin 
chân chính, đem đến lợi lạc cho bản thân, 

gia đình và xã hội, cùng cộng đồng chung tay 
xây dựng nền hòa bình, thịnh vượng.

Giáo dục Phật giáo có thành công hay 
không chính là dựa vào đội ngũ tăng, ni 
phải ra sức học tập, rèn luyện, trao dồi “giới 
– định – tuệ” để trở thành một vị tu sĩ có 
phẩm chất, đạo hạnh chân chính thì mới 
đem lại niềm hạnh phúc, an lạc cho mình và 
cho xã hội.

Phật giáo có thể đưa ra các nguyên nhân 
căn bản làm suy thoái đạo đức  chính là bởi 
lòng “tham – sân – si”. Ba nguồn độc này đã 
dẫn các em đi vào các con đường sai lạc trong 
hành vi đạo đức. Vì vậy, ngoài việc giảng dạy 
chữ nghĩa ra, nhà trường cần phải dạy các 
em con đường đạo đức“tiên học lễ, hậu học 
văn”. Bằng cách đưa vào nhà trường những 
bài học hiếu thảo đối với cha mẹ, biết kính 
trọng thầy cô giáo, và cần hun đúc cho tâm 
linh các em bằng những phương pháp giáo 
dục của Phật giáo để đánh thức thiện tâm 
của các em. 

Bản chất của nền giáo dục Phật giáo là từ 
bi hỷ xả, tất cả vì con người, vì hòa bình và 
an lạc cho mọi chúng sinh. Nói về giáo dục 
có thể hiểu thành hai phần đó là giáo dục về 
chuyên ngành và giáo dục về đạo đức. 

Giáo dục về kỹ năng, giáo dục về chuyên 
ngành, giáo dục về kiến thức khoa học thì 
phải cần giáo dục về đạo đức, khơi gợi tinh 
thần sáng tạo, khoa học, tư duy độc lập, 
thích nghi được với cuộc sống hiện đại, làm 
được như vậy chính là đang áp dụng chính 
kiến, chính tư duy vào việc giáo dục. 

Tiếp cận qua đời sống gia đình và xã 
hội; tương tự như vậy, Phật giáo có thể đến 
với xã hội thông qua các phương pháp tiếp 
cận các việc từ thiện, nhân đạo; Tiếp cận 
qua vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế: 
Với những tín đồ có niềm tin chính tín vào 
Phật giáo họ sẵn sàng đóng góp một phần 
kinh phí vào các công trình phúc lợi xã hội 
như xây chùa, xây trường học, xây nhà tình 
nghĩa, xây cầu đường và nhiều công trình 
phúc lợi xã hội khác đã thực hiện mỗi năm.

Ngược lại, sự suy giảm đạo đức trong xã 
hội là nguyên nhân kinh tế phát triển không 
bền vững, khi đó sẽ xảy ra hiện tượng tham 
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nhũng, cạnh tranh không lành mạnh, các 
nhà kinh doanh tìm đủ mọi cách để thu hồi 
lợi nhuận, bất chấp thủ đoạn như khai thác 
tài nguyên bừa bãi, làm ăn dối trá, tạo ra 
hàng nhái, hàng kém chất lượng, họ bất chất 
để đạt được mục đích mà bỏ qua tác động 
xấu trong tương lai.

Tiếp cận phát huy Giáo lý Phật giáo 
trong việc giải quyết các vấn đề môi 
trường, biến đổi khí và các thảm họa 
thiên tai

Chúng ta đang đứng trước nhiều thảm 
họa thiên tai, sự nóng lên của trái đất, môi 
trường ô nhiễm xảy ra liên tục trong những 
năm gần đây, hàng trăm người bị cướp đi 
sinh mạng do bão lũ, sạt lở đất, chất thải 
ngành công nghiệp hủy hoại hệ sinh thái 
trên diện rộng.

Lý thuyết duyên khởi trong Phật giáo cho 
rằng sự sống là sự hỗ tương giữa các loài và 
vạn vật, thiên nhiên chính là một bộ phận 
cơ thể của con người, con người không thể 

tồn tại được nếu không có môi trường. Nếu 
môi trường bị ô nhiễm trầm trọng thì cơ thể 
vật lý của con người, hay đời sống của con 
người sẽ bị hủy diệt.

Việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ 
sự sống của con người.Phật giáo tôn trọng 
sự sống của muôn loại chúng sinh, khuyến 
khích việc giữ gìn mối quan hệ thân thiện, 
sống hoà hợp bền vững giữa con người với 
vạn vật, với tự nhiên và vũ trụ là điều kiện để 
bảo vệ sự sống.

Phật giáo đã và đang làm hết sức mình 
để cùng cộng đồng xây dựng một xã hội an 
lành, con người được hưởng sự thanh bình 
và hạnh phúc, xây dựng một cõi cực lạc thực 
sự tại thế gian.

Tiếp cận đạo đức Phật giáo về vấn đề 
phát triển khoa học công nghệ

Trong thời buổi công nghệ phát triển như 
hiện nay, các nhà khoa học phải thừa nhận 
rằng Phật giáo đã trước khoa học cách đây 
mấy nghìn năm, những gì đức Phật thuyết 
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chưa bao giờ lạc hậu mà vẫn còn nguyên 
giá trị trong xã hội hiện đại. Trong thời đại 
công nghiệp 4.0, thời đại công nghệ số phát 
triển trong các lĩnh vực của đời sống, con 
người đang chạm tới sự văn mình của thời 
đại mới,…bên cạnh đó những hậu quả của 
sự phát triển khoa học công nghệ để lại cho 
toàn nhân loại cũng rất nghiêm trọng như: 
vấn đề vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học là 
sức mạnh tiềm ẩn của quốc gia này nhưng lại 
đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của quốc gia 
khác, và một khi con người mất kiểm soát sẽ 
có nguy cơ hủy diệt toàn bộ Trái đất.

Ngoài ra, những vấn đề ảnh hưởng trực 
tiếp như bệnh stress, trầm cảm, nghiện game 
online, thích sống trong thế giới ảo và công 
nghệ số đã kết nối con người một cách nhanh 
chóng nhưng đồng thời cũng đưa con người 
xa nhau hơn trong thế giới thực.

Đó là vấn đề mà khoa học phát triển nhưng 
chưa giải quyết được, thực tế dù khoa học 
có phát triển đến đâu thì cũng không ngoài 
mục đích đưa con người đến cuộc sống hòa 
bình và hạnh phúc.

Những giá trị đạo đức Phật giáo luôn luôn 
song hành cùng sự phát triển của con người, 
con người không thể đánh mất những giá trị 
đạo đức đó, bởi đó là nền tảng để xây dựng 
đời sống hạnh phúc, xây dựng xã hội hòa 
bình và phát triển bền vững.

Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong 
việc đồng hành cùng con người trong thời 
đại cách mạng công nghiệp kỹ thuật số đúng 

như lời của Nhà khoa học Albert Einstein đã 
nói: “Phật giáo không cần xét lại quan điểm 
của mình để cập nhật hóa với những khám 
phá mới của khoa học. Phật giáo không cần 
từ bỏ những quan điểm của mình để chấp 
nhận khoa học, bởi vì Phật giáo bao gồm 
khoa học, đồng thời cũng vượt qua khoa 
học. Phật giáo là một chiếc cầu nối liền tôn 
giáo và những tư tưởng khoa học. Chiếc 
cầu Phật giáo đã kích thích con người khám 
phá ra những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín 
trong chính con người và trong môi trường 
sống chung quanh. Phật giáo siêu việt thời 
gian và mãi mãi có giá trị.”

Lời kết
Trong bối cảnh sự phát triển của thế giới, 

các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau 
nên việc giải quyết các vấn đề quốc tế và của 
mỗi quốc gia nó phụ thuộc vào mối quan hệ 
tương hỗ và nhân quả liên hoàn, không một 
quốc gia nào phát triển mà không phụ thuộc 
vào quốc gia khác.

Tóm lại, Phật giaó thông qua cơ chế toàn 
cầu cần phải đưa ra những vấn đề chọn lọc, 
giải quyết được bài toán thực tiễn trong đời 
sống của xã hội loài người. Bằng tinh thần 
nhập thế của Phật giáo qua giáo lý Bát chính 
đạo trong Tứ diệu đế và giáo lý Duyên khởi 
nhất định nhân loại sẽ có được cuộc sống an 
lạc và hạnh phúc bền vững. 
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Cách nay đã hơn 26 thế kỷ, mà ý nghĩa 
ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vẫn 
còn in đậm trong tâm tư của tất cả 
những người con Phật. Do đó kỷ niệm 
ngày Phật xuất gia nhằm nhắc nhở 

hàng phật tử tại gia cũng như xuất gia noi theo 
gương sáng của Ngài để tu hành, để tinh tấn, để 
tăng trưởng trí tuệ và để giải thoát.

Trong Kinh Niết Bàn có dạy:“sống trong nhà 
thì bị bức bách ràng buộc như lao tù, nó là nhân 
phát sinh ra các loại phiền lão. Người ra khỏi nhà 
thì thoải mái như hư không, nó là nhân làm tăng 
trưởng tất cả các thiện pháp”. Sự thể hiện rất rõ 
của việc xuất gia là việc từ bỏ đời sống trong ngôi 
nhà thế tục; cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, dùng tâm 
thành kính mà thọ trì giới luật của đức Phật đã 
chế. Đúng theo lời Phật dạy thì người xuất gia 
phải mặc áo cà sa hay hoại sắc (áo nhuộm), là đắp 
y đã nhuộm màu sắc tối để người ta ít nhìn, ít chú 
ý. Y này còn gọi là y giải thoát, mỗi lần khoác y này 
người xuất gia phải tụng bài kệ:

Thiện tai giải thoát phục
Vô tướng phước điền y
Phi phụng trì giới hạnh
 Quảng độ chư quần sinh.
Xuất gia là một tâm hạnh rất cao cả, siêu vượt 

cả thế gian, vì đã làm việc mà người thường khó 
làm được.

Cuộc đời của đức Phật là một cuốn phim dài 
sống động. Với từ bi và tuệ giác, Ngài đem đến 
cho tất cả chúng sinh đang chìm trong bóng tối vô 
minh một con đường đầy ánh sáng thiêng liêng, 
mầu nhiệm. “Sau khi Như Lai vắng bóng, các thầy 
hãy nương tựa vào giới luật và giáo pháp để hành 
đạo. Giới luật và giáo pháp chính là thầy, là hải 
đảo, là chỗ ẩn trú, là hào lũy kiên cố, là phương 
tiện quí báu nhất để quý thầy đạt đến trạng thái 
toàn giác và an lạc”.  Cho nên trong kinh Viễn Ly 
đức Phật đọc bài kệ:

"Người phát tâm xuất gia
Lập hạnh vững khởi đầu
Tự thiết tha học đạo
Tự tinh tấn hành trì
Phát tâm chỗ quan hệ
Bỏ ngã chấp cậy tài
Vì thoát ly sinh tử

Dứt phiền não trần lao
Niệm niệm hằng tỉnh giác
Thấu rõ muôn pháp không
Tự tánh thường sáng diệu
Nguyện dẫn độ quần sinh.” 
Trong kinh Phước Điền, đức Phật có dạy đến 

năm đức tính cao rộng, sáng đẹp của người xuất 
gia:

1. Mến yêu chính pháp nhiệm mầu. Diệu lực 
hóa giải khổ sầu trầm luân.

2. Bẳng quên tuổi ngọc thanh xuân. Thuận 
đường giải thoát gội nhuần Phật ân.

3. Xa lìa quyến thuộc song thân. Mở tình thương 
rộng độ trần mê say.

4. Hiến dâng trọn vẹn đời mình. Hoằng dương 
chính pháp gởi tình muôn sinh.

5. Chí cầu giác ngộ tâm linh. Chúng sinh cứu 
khổ bốn ơn đáp đền.

Người xuất gia phải tự mình là ra khỏi ngôi nhà 
đang bốc cháy của ba cõi, là ra khỏi ngôi nhà luân 
hồi sinh tử; muốn làm được điều này người xuất 
gia cần phải chuẩn bị cho mình một chí nguyện 
vững chãi, một tấm lòng thành kính để trau dồi 
phước huệ, nâng cao tính thiện trong con người; 
tinh tấn thực hành từ bi và hỷ xả để bước vào cảnh 
giới giác ngộ viên mãn.

Vì vậy hình ảnh của người xuất gia cũng có 
nghĩa là người có chí nguyện vững chãi, có định 
lực kiên trì, có phẩm chất kham nhẫn trước 
nghịch cảnh của cuộc đời. Chính vì vậy mà hình 
ảnh và vai trò của người xuất gia trở nên cao quý. 
Giới phật tử tại gia và nhiều người hết lòng cung 
kính, hết lòng hộ trì đoàn thể xuất gia cũng chính 
vì lẽ ấy mà đức Phật thường xưng tán phẩm hạnh 
của người xuất gia:

Thế gian đầy quyến rũ
Tâm vững không động lay
Kẻ chiến thắng trăm trận
Không bằng tự thắng mình.
Kẻ chiến thắng ưu việt
Vượt ái dục vô minh
Thắng oán thù sân hận
Bậc tôn quý trên đời
  (Dhramapada Suttra)
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Người xuống tóc xuất gia là chính thức dấn 
thân vào cuộc đời, vì cuộc đời đau khổ chúng ta 
nguyện xin cứu khổ, lấy niềm vui của mọi người 
để làm niềm vui của mình, lấy hạnh phúc của mọi 
người làm hạnh phúc của mình, thực hành hạnh 
Bồ tát không vì an lạc cá nhân mà nguyện giúp hết 
thảy chúng sinh hết khổ được vui. Như vậy chính 
là đi vào thực tiễn của cuộc đời, tiếp tục thắp sáng 
ngọn đèn Chính pháp. Người xuất gia lấy việc lợi 
ích cho mọi người làm sự nghiệp; giúp xây dựng 
xã hội thanh bình, cải thiện nhân tâm; dùng từ 
bi mà bổ chính, hỗ trợ cho những thiếu sót của 
giáo dục; góp phần xây dựng một quốc độ an lành, 
hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Cho nên trong 
Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ sách tấn rằng: “Phù xuất 
gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục”. 
Nghĩa là người xuất gia cất bước vượt lên đến 
phương trời cao rộng, không phải chỉ đạp dưới 
đất, dưới bùn này thôi.“Tâm hình dị tục” tức là 
về tâm tư và thân tướng của người tu phải khác 
thế tục. Thân cạo bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm và 
tâm cũng phải đổi khác để làm người xuất gia tu 
hành, làm những việc khó làm, nhẫn những việc 
khó nhẫn, không vướng bận những của cải, danh 
vọng, sắc thân ở thế gian; Vì vậy, xuất gia là đánh 
dấu một bước đi, một cái mốc quan trọng của đời 
mình, chứ không phải là chuyện dễ dàng, chuyện 
tầm thường.

Lý tưởng ban đầu của người xuất gia là cầu 
mong giải thoát, cũng có nghĩa là giải thoát ra 
ngoài những danh lợi, vật chất, tiền của, tình cảm 
ở thế gian. Thay vào đó bằng một lý tưởng trong 
sáng, lành mạnh mong cầu được sự giác ngộ giải 
thoát tâm hồn an lạc với cuộc sống thánh thiện 
ở chốn thiền môn. Xuất gia là việc làm siêu trần 
thoát tục, luôn luôn phải tỉnh thức nội tâm, tham 
học cầu tiến, giải trừ cho được cái khổ sinh, già, 
bệnh, chết, diệt trừ cho được mê hoặc, thăng cao 
quả vị chứng đắc. Làm được như thế thì việc xuất 
gia mới tích cực đối diện với cuộc đời.

Hướng đi của người xuất gia trước hết là 
hướng đến đời sống nội tâm, luôn kiểm soát lấy 
mình, làm chủ lấy mình và không để cho những 
tham đắm, khát vọng bên ngoài lôi cuốn. Chính 
niệm là đề mục làm chủ tâm và khảo sát tâm. Thân 
ở đâu tâm ở đó. Làm chủ được tâm, thấy rõ được 
bản lai diện mục của tâm là thấy rõ nguồn gốc của 
mọi nguyên nhân đau khổ và con đường dẫn tới 
hạnh phúc chân thật, toàn diện.

Sống trong môi trường xã hội đầy rẫy sự quyến 
rũ của vật dục, tình cảm mà tâm hồn người xuất 
gia không hề bị dao động, đó quả là một hành 
trình vô cùng khó khăn và đầy thử thách. 

Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ cho 
người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời 
phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, chỉ 
mong cầu giải thoát; tu ở trong rừng hay những 
nơi thanh tịnh, xa rời đời sống thế tục. Trong 
Kinh Tăng Nhất A Hàm có dạy: “người xuống tóc 
xuất gia học đạo thì phải có niềm tin kiên cố, nếu 
không đủ ý nghĩa như tên gọi này thì không nên 
xưng là đệ tử của đức Thích Ca”. Thật vậy, sau khi 
xuất gia, sa môn Cồ Đàm (đức Phật Thích Ca) đã 
phát bốn lời hoằng nguyện, đó là nguyện cứu các 
khổ nạn của chúng sinh, nguyện trừ các chướng 
duyên của chúng sinh, nguyện đoạn các tà kiến 
của chúng sinh và nguyện độ chúng sinh ra khỏi 
vòng sinh tử.
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Đức Phật là người đã giác ngộ niềm tin cho 
chính Ngài rồi sau đó lấy sự chứng đắc để giáo dục 
cho hàng đệ tử, nhưng con đường Ngài đi không 
hề đơn giản… và cho đến tận ngày hôm nay đã 
hơn 26 thế kỷ duy chỉ có Ngài mới được xưng Tôn 
trong trời người. Phàm là người con Phật chân 
chính hẳn nhiên phải ngẫm lại những gì mà Đấng 
Từ Phụ đã làm, nghĩa là phải noi theo dấu chân 
Ngài bước đi, phải tu theo những gì Ngài có được 
và phải làm theo những gì Ngài đã làm cho muôn 
loại để tiếp nối sự trường tồn của Phật pháp.

Người xuất gia học Phật, thân hằng ngày không 
phụng dưỡng mẹ cha, chí chưa đền ơn Tổ quốc, 
nương tựa cửa thiền chỉ mong sớm kệ chiều kinh, 
ăn vừa đủ no, mặc không quá ấm, chấp lao phục 
dịch không để uổng phí thời gian. Vì thế, kẻ xuất 
trần phải rạng bày dấu chân tam Tổ, hoằng dương 
tông chỉ Phật gia, tinh cần từ ái, không hơn thua 
tranh giành nọ kia, để xứng đáng là người Thích 

tử thiền môn và là nơi nương tựa tinh thần cho 
bốn chúng. Tự nghĩ mỗi việc làm, mỗi lời nói 
cho đến mọi ý nghĩ đều là những sức mạnh gieo 
vào bầu không khí của pháp giới duyên sinh. Do 
đó,“Tâm ư trung xuất hình ư xuất hình ư ngoại” 
bản chất người tu chân chính sẽ hiển lộ tất cả 
những đặc tính cần thiết để làm bậc gương mẫu 
của bốn chúng. Tất cả người con Phật phải thấy 
ngọn lửa bừng cháy trong tâm của đức Phật, Ngài 
không chỉ chuyên cần về sự phát triển tri thức mà 
Ngài còn đặc biệt chú trọng về sự phát triển nhân 
cách nữa, nên những lời Ngài giáo huấn cho hàng 
đệ tử không ngừng quan tâm nhắc nhở hàng Tỳ 
kheo và Tỳ kheo ni phải nỗ lực đoạn trừ tham ái vì 
nó là nguyên nhân khổ đau. Đồng thời, đức Phật 
còn huấn thị cho hàng đệ tử phải đối xử tế nhị 
chân chính đối với cuộc đời, vì sự thiện cảm của 
quần chúng là điều quan trọng đối với việc truyền 
bá chính pháp.

Người xuất gia phải biết cầu tiến, vượt ra khỏi 
ba cõi, dùng trí huệ liễu ngộ của mình mà phục 
vụ chúng sinh, làm cho chúng sinh được lợi ích 
thiết thực, từ vô minh mà đi vào giác ngộ. Dùng 
Phật pháp để hướng dẫn chúng sinh, lấy Lục độ 
để giáo hóa muôn loài; do đó, người xuất gia trước 
hết phải vì lợi ích cho chúng sinh, thành tựu Phật 
đạo, chỉ như vậy thôi mới xứng đáng là một người 
xuất gia chân chính, không trốn tránh cuộc đời, 
không rời bỏ thế gian. Xuất gia là truyền thống tốt 
đẹp của Phật giáo, là sự cầu tiến của con người, 
tìm tự tại giải thoát và chân thành sống với đời. 
Cho nên Ngài Hàn Sơn nhắn nhủ người xuất gia 
hãy tự kiểm lại đức hạnh, oai nghi của mình xem 
có tương ưng với hạnh xuất gia chưa? Công đức 
tu hành có xứng với cái hạnh giải thoát chưa? Để 
tự hổ thẹn mà tiến tu. Đâu phải ở chùa lâu năm 
thấy thường nên lơ là. Phải xét kỹ như vậy mới 
không tự dối mình, thấy mình còn những cái dở, 
cái kém, rồi hổ thẹn thức tỉnh để vươn lên.

Vì vậy Ngài Đạo An khuyên nhắc môn nhân 
như sau: “Xuất gia vì đạo rất nặng rất khó chẳng 
thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. 
Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, 
vâng giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Còn khó là 
sao? Nghĩa là, dứt lìa thế tục cắt đứt hẳn đường ân 
ái, xa tình đổi tính chẳng đồng với mọi người, làm 
những điều mà người đời không thể làm, cắt đứt 
những điều người phàm 

không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân Ảnh:  Tú Linh
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mạng nên gọi là khó, được tên là đạo nhân”. Xuất 
gia hoàn toàn là một sự tự nguyện cá nhân không 
có bất kỳ một sự gán ép nào. Xuất gia là sống với 
một đoàn thể Tăng già hòa hợp, dung hòa một cá 
thể vào trong đại chúng để rèn luyện chất lượng 
bản thân, thực hiện lý tưởng giải thoát; đồng 
thời, đem năng lượng từ bi và trí huệ của đại 
chúng chuyển hóa thế gian, thúc đẩy cá nhân và 
cộng đồng không ngừng tinh tấn.

Đức Phật dạy, người xuất gia phải ý thức việc 
thoát ly sinh tử, mà cố gắng thực tập vững chãi 
các điều giới luật và oai nghi. Ta đừng để xảy ra sự 
chung đụng trái phép. Ta cũng đừng nên tự phụ 
quá đáng là mình đã giỏi, không cần quan tâm tới 
những chi tiết nhỏ nhặt của giới luật lẫn oai nghi. 
Vì vậy, chúng ta cần phải phát đại thệ nguyện 
giống như đức Phật khi xưa dưới cội Bồ đề: “Ta 
dù thịt nát, xương tan, nếu không thành tựu đạo 
vô thượng Chính Đẳng Chính Giác, quyết không 
rời khỏi chỗ này”.

Tâm nguyện hay chí nguyện là một nguồn năng 

lượng rất lớn, không thể thiếu. Không có tâm 
nguyện, ta khó bề vượt qua cạm bẫy cuộc đời, bởi 
sự hấp dẫn của lợi dưỡng, danh vọng, sắc đẹp và 
sự cung kính. Ta hãy nên tự hỏi rằng: “Mình có 
đủ sức mạnh và nguồn năng lượng đó hay chưa?”. 
Nếu chưa đủ, ta vẫn phải thường xuyên quán 
chiếu, xem xét từng ý nghĩ, lời nói và hành động; 
bằng không, chỉ cần một ngọn gió thổi tới, mình 
sẽ ngã quỵ như thường. Người xuất gia học đạo, 
như trong kinh La Ma, đức Phật đã diễn tả là từ 
bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc..., nghĩa là từ bỏ tất cả 
những gì mà thế gian cho là quan trọng, cao sang 
nhất của đời người. Do đó, người đã xuất gia, 
nguyện tu theo giáo pháp của Phật thì ý thức từ 
bỏ lợi dưỡng phải luôn luôn được đề cao. Vì sao 
vậy? Vì ngũ dục thế gian có những vị ngọt mà nếu 
ta không đủ sự tỉnh giác thì sẽ bị chúng lôi kéo, 
khiến cho đời sống Phạm hạnh bị thất bại, ta phải 
trở lại đời sống có nhiều trói buộc mà trước kia 
ta đã nguyện từ bỏ. Người xuất gia có ý chí mạnh 
mẽ với mục tiêu đạt được Niết bàn thì lẽ cố nhiên 
dù làm việc gì, suy nghĩ điều gì, mong mỏi sự gì 

thì những thứ đó đều không được 
rời xa mục tiêu giải thoát. Khi đã 
có mục tiêu như vậy tức là đã có sự 
mong muốn, ước nguyện, nhưng 
sự mong muốn, ước nguyện này 
là phù hợp với chính pháp. 

Người xuất gia thọ dụng của 
đàn na thí chủ không phải là việc 
nhỏ, cái nợ này lấy cái gì đền đáp 
lại cho được đây? Cho nên, mỗi 
bửa ăn của người xuất gia phải 
nhớ niệm tam đề ngũ quán1. Ngũ 
quán là phải quán kỹ năm điều để 
sách tấn bản thân, thấy hổ thẹn 
mà tiến lên. Nhưng có khi vì quen 
quá nên chúng ta dễ lơ là, làm lấy 
lệ cho qua. Vì vậy khi thầm ngũ 
quán là phải quán cho kỹ để thấy 
rằng người tu hành thọ của đàn na 
thí chủ nợ rất là lớn, rất là nặng, 
phải tu hành sao cho xứng đáng 
để đền đáp ơn thí chủ. Cho nên, 
người làm việc ở nhà bếp, nhà 
kho cũng cần nhớ là phải giữ gìn 
của thí chủ kỹ lưỡng. Nhưng hiện 
nay, trên thực tế cho thấy xã hội 
càng văn minh phát triển thì nhu 
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cầu hưởng thụ của con người lại càng cao. Ở đây, 
người xuất gia chúng ta không phải lẩn tránh mà 
là tiếp cận xã hội để học hỏi phát huy mặt tích cực 
của mình, chứ không phải để bám víu vào những 
pháp thế gian phàm tình ấy. Chỉ cần một niệm 
xả thôi thì chúng ta được nhẹ nhàng giải thoát. 
Nếu chúng ta không khéo giữ gìn tâm nguyện và 
lý tưởng ban đầu thì sẽ bị lung lạc, sa ngã trong 
dòng đời xuôi ngược, sẽ dễ bị dính mắc tham cầu 
vật chất xa hoa dục lạc.

Với tính tích cực của người xuất gia học Phật 
luôn nhìn đời bằng con mắt tuệ giác. Nhìn thấy 
được hai mặt ở thế gian tức là một bên thánh 
thiện và một bên là phàm tình. Cũng có nghĩa là 
mặt tốt lẫn mặt xấu, vui khổ đan xen lẫn nhau, 
và lý tưởng của bậc thánh thiện là cầu mong sự 
an lạc, giải thoát không vướng mắc vào pháp thế 
gian, còn tính phàm tình thì luôn mong cầu cuộc 
sống vật chất sung túc, danh lợi rõ ràng…Vì vậy, 
cuộc sống xã hội hiện nay đa phương diện hấp 
dẫn cuốn hút con người, thì giáo lý của đạo Phật 
cũng có đa pháp môn để ứng phó, đối trị một cách 
tương ứng thích hợp và có hiệu quả. Đó chính là 
sự ly tham, ly bất thiện, luôn quán chiếu cuộc đời 
là vô thường có-không, hợp-ly, tụ-tán… tất cả đều 
do nhân - duyên - quả mà có. Hiểu như vậy chúng 
ta mới dễ dàng xa lìa các pháp, không bị buồn đau 
nhiễu hại, không bị luật vô thường chi phối. Cho 
nên người xuất gia chúng ta cần “như lý tác ý” và 
một niệm xả lấy đó làm hành trang cho lý tưởng 
giải thoát của mình. Với tuổi trẻ năng động thì cần 
nên khép mình trong giới luật để trau dồi phạm 
hạnh. Chúng ta không để vọng niệm buông lung 
thì sẽ bị tình đời chi phối.

Cũng vậy, về nhu cầu sống, chúng ta phải luôn 
ý thức “ít muốn, biết đủ” tức là sống trong thế tục 

mà chúng ta đừng để thế tục hoá, thì lý tưởng 
giải thoát của chúng ta sẽ không bị lung lay. Hay 
nói cách khác, người xuất gia phải luôn gắn mình 
trong một trọng trách vì Phật pháp, vì trách nhiệm 
“hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài” để 
nhắc nhở mình hằng tỉnh giác, chính niệm trong 
mọi hành vi lời nói và ý tưởng sao cho phù hợp 
với chính pháp. Điều quan trọng đối với hàng tu sĩ 
trẻ ngày nay, chúng ta cũng đừng nên xem thường 
việc giao tiếp xã hội quá nhiều, và cũng đừng ỷ lại 
hay tự mình với một số kiến thức mình đã được 
học, mà phải hằng “phản quang tự kỷ” để biết 
rằng mình chưa đủ năng lực, tâm tu chưa vững, 
nên hướng tâm và sự tu tập phát triển tâm linh để 
nuôi dưỡng, hun đúc cho lý tưởng giải thoát của 
mình ngày được kiên cố vững vàng hơn.

Ngày kỷ niệm Phật xuất gia là nhắc lại, tán thán 
công đức cũng như hạnh nguyện tu hành của 
Phật. Điều này giúp người tại gia tăng trưởng 
niềm tin, gia tăng sự tinh tấn cũng như trưởng 
dưỡng những yếu tố nuôi dưỡng tâm linh của 
mỗi một người con Phật, nhằm đem lại sự an lạc 
cho gia đình và người xung quanh. Tiến hơn một 
bước nữa, người tại gia nuôi dưỡng ý chí xuất 
trần để khi đủ điều kiện họ cũng từ bỏ con đường 
thế tục và đứng trong hàng ngũ của Tăng đoàn, 
có thể ngay trong kiếp sống này cũng có thể trong 
kiếp sống vị lai.

Lễ Phật xuất gia mang ý nghĩa là giúp người tại 
gia tin sâu vào Tam Bảo, từng bước tu tập theo 
gương của Phật, tu tập đến đâu thì an lạc đến 
đó chẳng những lợi lạc ngay trong đời này và cả 
trong các kiếp sống vị lai. Vì xuất gia là sự quyết 
định cho một lối rẽ của cuộc đời, tiến bước đi lên 
trên con đường giải thoát.

CHÚ THÍCH:
1- Giải Nghĩa : Tam đề - Ngũ Quán
Tam Đề :
1.Một là không làm các điều ác,
2.Hai là siêng làm các việc lành,
3.Ba là giữ tâm ý thanh tịnh.
Ngũ quán:
1.Một là nghĩ đến công sức cực khổ của thí chủ cúng dường vật thực,
2.Hai là xem xét đức hạnh có xứng đáng thọ dụng vật thực,
3.Ba là ngăn ngừa lòng tham ăn và thói quen chê khen,
4.Bốn là xem vật thực như món thuốc trị bệnh đói,
5.Năm là tạm dùng vật thực để có sức khoẻ hành đạo.
Tam đề và ngũ quán là phương tiện chư Tổ dạy người tu để nhiếp phục tâm, trước và trong khi thọ dụng vật thực cúng dường, để 
tăng trưởng từ bi và trí tuệ.
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TT. Thích Thiện Hạnh

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
Đản sinh

32

Nhân ngày kỷ niệm đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát 
(19/02) hiện thân ra đời 
cứu độ nhân sinh, nhiều 
người chưa biết nhiều 

về giáo lý của đạo Phật nhưng họ rất 
kính mộ tôn sùng lễ bái đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát một cách thuần thành, cho 
nên hầu hết các chùa ở Á Đông và trên 
mảnh đất thân yêu này đều có hình 
tượng của ngài. Với lòng tín ngưỡng 
Quán Thế Âm Bồ tát thật sâu sắc. Với 
tâm tư nguyện vọng cũng như thuần 
phong mỹ tục của người Việt Nam. Bởi 
vì, dân tộc ta vốn ưa chuộng cái thiện, 
ghét cái ác, ưa làm lành, lánh dữ, mong 
muốn một cuộc sống thanh bình, ấm 
yên, hạnh phúc và luôn uớc ao mọi 
người cùng đến với nhau bằng sự 
cảm thông, tha thứ, tâm tâm được kết 
nối trong tình thương yêu đùm bọc. 
mà trong các tác phẩmbất hủ đó luôn 
ảnh hiện dáng dấp của người Mẹ hiền 
Quán Thế Âm từ ái bao dung, ban phát 
tình thương yêu và mang an vui hạnh 
phúc đến cho mọi người. Có thể nói, 
hình ảnh Ngài là biểu tượng sống nói 
lên tiếng nói thầm kín và những khát 
khao mong muốn cũng như quan điểm 
đạo đức của người dân Việt Nam. 

Trong kinh Diệu pháp liên hoa lý 
giải danh hiệu của Bồ Tát qua bốn 
điểm: “Quán Thế Âm có thể được hiểu 
theo bốn ý nghĩa. Trước tiên là Quán 
Thế Âm, có nghĩa là Ngài giải thoát khỏi khổ nạn 
khi quán xét tiếng kêu cầu của thế gian. Thứ hai 
là Quán Thế Thân có nghĩa là Ngài giải thoát khi 
quán xét thân nghiệp của chúng sinh. Thứ ba là 
Quán Thế Ý có nghĩa là Ngài giải thoát khi quán 
xét ý nghiệp của chúng sinh. Thứ tư là Quán Thế 
Nghiệp, bao gồm tất cả ba danh hiệu trên, bởi vì 

chúng sinh tạo thân, khẩu, ý nghiệp quá dễ dàng, 
nhưng thực hành các hạnh lành bằng thân, khẩu 
và ý là điều khó. Hơn thế nữa, trong cõi Ta Bà này, 
chúng ta kính ngưỡng Đức Bổn Sư bằng âm thanh 
tiếng nói của mình. Đó là lý do tại sao Quán Thế 
Âm trở thành danh hiệu chính thức”1 Danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhân loại ai cũng đều 

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Ảnh: Minh Khang



33TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2019

biết đến, cũng đều niệm khi có tai nạn hiểm nguy 
và ách nạn khủng khiếp. Ngoại trừ hạng người 
sinh ra nơi biên địa, hoặc căn trí quá tối tăm, hoặc 
tín ngưỡng tà đạo, mê muội với thần quyền hữu 
danh mà vô thực. Hình ảnh Đức Bồ tát Quán Thế 
Âm được lan truyền đến đất Việt thì Ngài cũng 
đồng thời được Việt Nam hóa, Ngài hiện thân 
dưới dáng dấp của con người Việt, mang âm ba, 
linh hồn người Việt, Ngài hóa hiện như một biểu 
tượng hàm chứa, chuyên chở những tâm tư của 
người Việt.

Bồ Tát Quán Thế Âm là hình tượng phổ quát, 
có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa Phật giáo. Ở 
mỗi không gian văn hóa khác nhau trong những 
khoảng thời gian cụ thể Ngài đều chiếm một địa 
vị quan trọng. Lý do dẫn đến hiện tượng ấy có lẽ 
xuất phát từ hạnh nguyện của Ngài với vai trò một 
vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nhưng cũng bắt nguồn 
từ hình tướng nữ giới. Bên cạnh đó, sự linh hoạt 
trong việc tôn trọng tín ngưỡng bản địa giúp 
cho Ngài dễ dàng hòa nhập vào nền văn hóa địa 
phương. Thực tế cho thấy hình tượng Quán Thế 
Âm thống nhất nhưng đa dạng, ở các nền văn hóa 
khác nhau sẽ có những hình tượng không giống 
nhau. Vì vậy khi tiếp cận từ góc độ của người dân, 
cộng đồng tạo nên hình tượng ấy ta sẽ thấy được 
nét đặc trưng. Hình tượng của Ngài đã diễn ra tạo 
nên những sắc thái vừa phong phú vừa đặc trưng 
tại các nền văn hóa tiếp nhận Phật giáo. 

Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo 
Từ bi cứu khổ. Mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu 
tuyệt vời nhất, thiết tưởng không ai khác hơn 
là đức Bồ tát Quan Thế Âm, hay Mẹ hiền Quan 
Âm. Vì vị Bồ tát này có đầy đủ phẩm chất của một 
người mẹ trong tất cả những người mẹ. Hình 
như trong mọi trái tim của những người con Phật 
thuần thành nhất là giới Phật tử bình dân không 
ai là không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ tát 
giàu lòng bi mẫn này. Mỗi khi nói về Ngài, tựa hồ 
chúng ta ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai dám 
cho là mình đã hiểu biết đầy đủ tất cả. 

Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình tượng đặc biệt 
vì Ngài được kính trọng và ngưỡng mộ trong tất 
cả các truyền thống Phật giáo, Nam tông, Bắc tông 
hay Mật tông. Có được điều đó xuất phát từ nhiều 
yếu tố nhưng cơ bản nhất là hạnh nguyện của 
Ngài đã đi vào từng con tim của tín đồ theo đạo. 
Bồ Tát trong Phật giáo Bắc tông chọn con đường 
hoàn thành Phật đạo, cứu độ tất cả chúng sinh còn 

đau khổ, lầm lạc mới chịu thành Phật. Trong số 
các vị Bồ Tát của Phật giáo Bắc tông, Bồ Tát Quán 
Thế Âm nổi bật hơn cả vì những hạnh nguyện mà 
Ngài đã đặt ra. Trong kinh Vô lượng thọ có đoạn 
văn nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm như sau:“... có 
hai Bồ Tát tôn quý vào bậc nhất, nên ánh sáng oai 
linh chiếu khắp ba ngàn Đại thiên thế giới. A Nan 
bạch Phật: Hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? Đức 
Phật bảo: Vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ 
hai tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó đều ở cõi 
Ta Bà này tu hạnh Bồ Tát, khi mệnh chung chuyển 
hóa sinh sang cõi nước Cực Lạc của đức Phật A 
Di Đà. Này A Nan! Những người nào sinh sang 
cõi nước ấy đều có đủ ba mươi hai tướng tốt, trí 
tuệ đầy đủ, thâm nhập các pháp, thông suốt tới 
chỗ cốt yếu mầu nhiệm thần thông diệu dụng, 
các căn sáng suốt nhanh nhẹn. Những người căn 
tính sút kém thì thành tựu được hai đức nhẫn: 
Âm hưởng nhẫn và Nhu thuận nhẫn; những 
người căn tính nhanh nhẹn thì được đức Vô sinh 
pháp nhẫn...”2. Bồ Tát Quán Thế Âm đã cùng với 
Bồ Tát Đại Thế Chí đóng một vai trò quan trọng 
trong việc tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương 
Cực Lạc, Tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà. Cụ thể 
hơn, trong kinh Diệu pháp liên hoa, hạnh nguyện 
của Bồ Tát Quán Thế Âm được chỉ rõ: “nếu có vô 
lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các 
khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng 
xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thì xem xét 
tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát”3. Ngài sẽ giải 
thoát chúng sinh khỏi khổ nạn khi quán xét tiếng 
kêu cầu của thế gian, giải thoát khi quán xét thân 
nghiệp của chúng sinh, giải thoát khi quán xét ý 
nghiệp của chúng sinh. Ngài sẽ cứu độ chúng sinh 
nếu những ai lâm nạn đọc danh hiệu của Ngài, 
Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong bản kinh này đã nêu 
lên một yêu cầu duy nhất cho mọi người muốn 
được cứu vớt là xưng danh hiệu Bồ Tát. Vì “ đức 
Quán Thế Âm biểu hiện cho lòng từ bi, nên một 
xu hướng chắc chắn để gắn kết hình ảnh của Bồ 
Tát với một người phụ nữ hơn là một nam nhân. 
Ngoài ra, tại vùng Cận Đông có một tôn giáo của 
mẫu thần, và các Phật tử cũng mong muốn có một 
vị thần mang những đặc điểm tương tự như thế”. 
Hình tượng của Quán Thế Âm nổi trội trong Phật 
giáo vì nhiều vai trò trong đó có 4 vai trò chính là 
một nhân vật trong phối cảnh; người kế vị Phật A 
Di Đà; vị Bồ Tát chuyên cứu khổ cứu nạn và một 
linh thần độc lập4. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế 
Âm dạng nữ nhân ra đời tại Trung Hoa và lan tỏa 
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trong các cộng đồng văn hóa Phật giáo. Nhưng lý 
giải cho vấn đề này không phải đơn giản vì sự xuất 
hiện đó diễn ra trong giai đoạn phát triển của chế 
độ phong kiến dựa vào ý thức hệ của Khổng giáo 
vốn xem trọng đàn ông và hạ thấp vị trí của phụ 
nữ. Các hoàng đế Trung Hoa xem mình là thiên 
tử, chịu mệnh trời để cai trị dân. Ý niệm này đã 
được hình thành từ thời nhà Chu (1122 -249 trước 
Công nguyên) và kéo dài cho đến khi chế độ phong 
kiến sụp đổ. Mô hình Tam tài: Thiên-Địa-Nhân là 
cái gốc quan trọng duy trì sự ổn định của quốc gia, 
xã hội. Trong đó thiên tử (Nhân-Con Trời) đã gắn 
vững chắc với một thế lực siêu nhiên (Thiên-Trời) 
mang yếu tố giống đực khó bề xoay chuyển, việc 
tiếp nhận thêm một vị thần linh mang giống đực 
kết hợp với vương quyền là một điều không cần 
thiết. Vì vậy, “ý tưởng về một vị Bồ Tát với lòng từ 
bi vô lượng và công năng cứu độ luôn luôn đáp 
ứng mọi tiếng kêu than để giúp đỡ mà không hề 
phân biệt đẳng cấp, phái tính, thậm chí tư cách 
đạo đức là một ý tưởng tương đối mới mẻ đối 
với người Trung Quốc. Đây là một vị linh thần 
mới, chẳng những có thể giúp cho con người đạt 
đến giác ngộ, mà còn cứu vớt họ ra khỏi những 
nghịch cảnh khổ đau của đời thường, giúp cho họ 
có được cuộc sống như ý,“chết an lành” và lại còn 
đảm bảo cho cả kiếp sau. Và không có một ông 

Trời, một nữ thần nào trước đó tại Trung Quốc có 
khả năng tuyệt vời như Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu 
đã có những vị nữ thần như thế, không có hình 
ảnh nào tồn tại lâu dài có khả năng thu hút tín đồ 
trước khi Quán Thế Âm xuất hiện. Như thế, đã có 
một khoảng trống tín ngưỡng tại Trung Quốc mà 
hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện đã có 
thể lấp đầy một cách dễ dàng và đúng lúc”5. Hiện 
tượng chuyển giới tính từ nam sang nữ của Bồ 
Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo tại Trung Quốc 
có thể được xem như là một trường hợp đặc biệt 
đồng thời cũng cho thấy sự thích nghi của Phật 
giáo trong các nền văn hóa. 

Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài 
phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong 
đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ 
có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có 
trí tuệ mới diệt trừ được ngu si. Do đó, Bồ Tát 
Quan Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện 
đại thệ nguyện độ sinh của Ngài. Quán Thế Âm 
không phải là một vị Bồ tát thông thường, chưa 
thành Phật. Khi xưa kia Ngài đã thành Phật hiệu 
là “Chính Pháp Minh Như Lai”. Ngài thị hiện làm 
Bồ Tát vì muốn đảm đương công tác cứu khổ ban 
vui cho chúng sinh. Đức Bồ Tát quán thấy Phật và 
chúng sinh đồng chung một bản thể, đồng chung 
một giác tính duy nhất, nhưng Phật đã giác ngộ 
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mà chúng sinh thì còn mê. Bồ Tát Quán Thế Âm 
hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ 
thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân 
thành, tha thiết nhất không có tình thương nào 
sánh bằng. Cho nên, Đức Quán Thế Âm hiện thân 
là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả 
chúng sinh.

Ngài có oai đức uy thần công đức và lòng từ bi 
rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng, nhưng 
vì ngài thường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh 
(mà phụ nữ thường nhiều khổ nạn hơn so với nam 
giới) cho nên giới phụ nữ đặc biệt tín ngưỡng về 
Ngài. Do sức thần thông diệu dụng và do bản hoài 
cứu khổ chúng sinh nên vị Bồ tát nầy luôn luôn có 
mặt ở khắp mọi nơi mỗi khi có người thành tâm 
cầu nguyện, nghĩa là có cảm thì có ứng. Vì công 
hạnh cứu độ tự tại mầu nhiệm đó, vì thế trong 
kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Tóm lại: Con người muốn có hạnh phúc, không 
cần tìm bên ngoài đâu xa. Hạnh phúc chính ngay 
trong tâm mỗi người. Chuyển hóa được tâm mình 
hướng thiện hướng thượng, mở mang trí tuệ 
sáng suốt, hành động chân chính, lời nói thanh 
tịnh, từ bi hòa nhã, dứt trừ phiền não khổ đau 
cũng sẽ chuyển thành an vui hạnh phúc. Hạnh 
phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Trong 
khi tu hành, đem đạo giúp đời, con người cần có 
tâm nhẫn nhịn mới thể hiện và thực hiện được 
tâm từ bi, mới cư xử, nói lời từ hòa, mát mẻ với 
mọi người chung quanh, không phân biệt người 

thân hay kẻ thù (đây là pháp môn: bất tùy phân 
biệt, đức Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm). 
Đây chính là lúc con người thực hành hạnh 
nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, khởi tâm 
từ bi thương xót kẻ vô minh, chỉ vì danh hay lợi, 
đang tâm hãm hại người, tạo nghiệp xấu ác. Bình 
tịnh thủy cầm nơi tay trái của tôn tượng, tượng 
trưng tâm từ bi quảng đại, người nào cũng có, 
bình thường thì thanh tịnh, chỉ vì bị tâm sân hận 
che lấp mà thôi. Tu hành là khơi dậy tâm từ bi sẵn 
có, tiềm ẩn nơi mỗi con người. 

Sự phổ biến và tầm ảnh hưởng sâu rộng hình 
ảnh của Bồ tát Quán Thế Âm trong đời sống văn 
hoá Việt là một hiện tượng đáng mừng, đáng trân 
trọng. Thế nhưng, sẽ tốt hơn nhiều nếu như bất 
cứ ai thờ phụng hình tượng của Ngài cũng biết 
nương theo học hỏi đức hạnh từ bi, kiên nhẫn, 
khả năng lắng nghe và trái tim đồng cảm như 
Ngài. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể thiết lập lại 
niềm tin, sự hiểu biết chân chính trong việc kính 
ngưỡng, lễ bái Bồ tát Quán Thế Âm và làm cho 
hình ảnh Ngài được lan rộng hơn, trong sáng và 
sâu sắc hơn trong lòng người dân Việt.

Phật giáo chỉ ra con đường, đưa ra pháp môn 
dẫn đến Chân Thiện Mỹ chứ không hề sở hữu 
Chân Thiện Mỹ. Tất cả những gì làm cho trần gian 
được an vui, bớt khổ, tất cả những động thái của 
lịch sử khiến cho trái đất quay trong quỹ đạo hài 
hòa của vũ trụ đều phù hợp với giáo lý từ bi ban 
vui cứu khổ của đạo Phật. 

CHÚ THÍCH:
1. Nguyên văn tiếng Anh: “Kuan-shih-yin may be named four ways. The first is Kuan-shih- yin, which means that he delivers by 
perceiving the sounds of the world. The second is Kuan-shih-shen [body], which means that he delivers by perceiving the bodily 
karma of the sentient beings. The third is Kuan-shih-i [intentions], which means that he delivers by perceiving the mental karma of 
the sentient beings. The fourth is Kuan-shih-yeh [karma], which contains the previous three names. If you ask me why we only use   
the name Kuan- shih-yin, my answer is that to create karma by speech is easy, but to do good with regard to body and intention is 
hard. Moreover, in this Sah world of ours, we usually worship the Buddha with our voices. That is why Kuan-shih-yin becomes the 
established name”. tr,39
2. kinh Vô lượng thọ trang 99-100
3. kinh Diệu pháp liên hoa, hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, trang 536-539 và trang 59-62
4. (1) Như là một nhân vật mờ nhạt trong phối cảnh; (2) Vị thị giả chính và là vị Phật tương lai kế vị Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng 
Quang (A Di Đà); (3) Người tiết lộ những phương thức cứu độ hiệu quả thông qua việc niệm danh hiệu của Bồ Tát hoặc nói ra 
những câu thần chú đặc biệt do yêu cầu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát đã nổi bật như một nhân vật chuyên giải cứu 
khổ nạn và đôi khi còn được biết đến như là một vị Phật quá khứ; (4) Một linh thần độc lập chuyên cứu khổ cứu nạn. Nguyên 
văn tiếng Anh: “(1) a stick figure as a background prop; (2) a close associate and future successor of Amityus (Measureless Life) or 
Amitbha (Measureless Light) Buddha, thus a future buddha; (3) as the revealer of efficacious methods of salvation either through 
invocation of his name or specific dhras at the request of kyamuni Buddha, he emerges as a savior and sometimes is identified as a 
past buddha; and (4) an independent savior”. 
5. Những bức tranh Bồ Tát Quán Âm với hàng ria mép có thể được tìm thấy trong bộ sưu tập của Matsumoto, Tonkoga no kenkyu. 
Cụ thể như bức 216 (niên đại 864 C.E.), bức 98b (niên đại 943 C.E.), và bức 222 (968 C.E.). 
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Nguyễn Đại Đồng

Đạo Phật ở đất Mường

Khởi nguồn chùa Kim Sơn
Chùa Kim Sơn ở xã Mãn Đức (trước thời Minh 

Mang là xã Phù Liễn, sau phân thành 2 xã, là Mãn 
Đức và Quy Hậu, thuộc tổng Lạc Nghiệp, huyện 
Lạc Yên, phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đến năm 
1886, chính phủ bào hộ Pháp đổi tên là châu Lạc 
Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình, xã Mãn Đức và xã Quy 
Hậu thờ phụng chung một ngôi chùa thường gọi 
là chùa Sếu, còn gọi là chùa Lim, tên chữ Hán là 
KIM SƠN TỰ, trong chùa thờ các vị:

1. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni (chưa có tượng)
2. Phật bà Quan Âm (tượng bằng gỗ sơn)

3. Bên tả là ba vị Thánh Tăng (tượng bằng gỗ 
sơn)

4. Bên hữu là ba vị Đức Ông (tượng cổ bằng 
đất và sơn)

Ba vị Thánh Tăng là các thiền sư: Nguyễn Giác 
Hải, Dương Không Lộ và Từ Đạo Hạnh, quý ngài 
đã vân du tới xứ Mường, truyền đạo Phật, lập 
chùa.

Ba vị Đức Ông là đức Thánh Tản Viên ‘’tức vua 
thờ”, ông Quách Công Hải tay cầm nghiên bút, tức 
Nghè Sang; ông Quách Công Hảo tức Hiển Sếu.

Các cụ già xã Mãn Đức kể rằng: Hai ông Nghè 

(Tiếp theo kỳ trước - Kỳ 1-số 1 /2019)

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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Sang, Hiển Sếu, nguyên là anh em ruột, sau chia 
nhau ăn Lang (hưởng bổng lộc) mỗi người mỗi 
Mường. Quách Công Hảo thì ăn Lang Mường 
Chiềng Sến (Mãn Đức); Quách Công Hải thì ăn 
Lang Mường Sang (Quy Hậu). 

“Hiển” tức là một vị Tù trưởng cũ, đã nhường 
quyền cho người khác mà mình chỉ có danh hiệu 
mà không có quyền, vì lúc đó ông Quách Công 
Hảo nhường hết quyền Lang cho ông Quách Công 
Hải, còn mình tự nhún nhận cái danh hiệu như kỳ 
cựu, tiếng Mường gọi là Hiển ở Mường Sến, tức 
Hiển Sến. Còn như “Nghè Sang”: “Nghè” tức Tiến 
sĩ, vì ông Hải có tài và đẹp trai, sau khi về chầu vua 
ở kinh thành Thăng Long được vua ban sắc chỉ 
cho là Tiến sĩ và gả công chúa cho, được làm Phò 
mã quận công, ăn Lang ở Mường Sang, tức ông 
“Nghè” Mường Sang, cho nên gọi là Nghè Sang. 

Vì là Phò mã quận công nhà vua, tuy ở Mường 
Sang nhưng được quyền thống trị toàn hạt dân 
Mường. Sau Nghè Sang và Hiển Sến đều không 
có con trai, phải lập “tự” lấy dòng nhà “Chấu 
Sến”(Chấu Sến là người bình dân, được nhà 
Lang thừa nhận lấy làm con, để thừa tự nghiệp 
nhà Lang) lên làm Tù trưởng (tức là quan Lang 2 
xã Mãn Đức và Quy Hậu) tên gọi là Quách Công 
Lâm để thừa tự cho hai ông Nghè Sang, Hiển Sến. 
Nhân lòng dân lúc bấy giờ quên nhãng đạo Phật, 
ông Lâm có trí thông minh và tài chính trị, nên 
tuân theo đạo Phật mà lập chùa 
thờ Phật, để ràng buộc lòng dân 
cho bền cơ nghiệp nhà Lang (ông 
Quách Công Lâm là Tổ 10 đời đối 
với Quách Diêu)

Theo lời từ cổ truyền rằng: ông 
Quách Công Lâm khi lên làm 
Lang giữa hôm rằm tháng 3 ta. 
Năm ấy, ở ngoài đồng giữa gốc cây 
lim cạnh chân núi đá làng Sến có 
một bà lão mắc bệnh phong đi ăn 
xin, đến nhà ai cũng không dám 
cho ở vì sợ bệnh tật bẩn thỉu. Hôm 
ấy, ban ngày bà lão ăn xin những 
trẻ mục đồng chăn trâu, bò tụ tập 
nghỉ ở gốc cây lim, hóng mát, tối 
đến thì vào hang đá ở cách bờ suối 
bên kia là núi đá làng Mẫn Đức 
mà nằm ngủ. Ông Lâm nghĩ bụng 
rằng có lẽ Phật bà Quan Ấm đi thử 
cũng nên. liền cho tìm thì không 
thấy bà lão đâu, rồi đốt đuốc vào 
soi trong hang đá thấy thạch nhũ 

lóng lánh và có chỗ tựa như bàn thờ. Sau bàn thờ 
đi vào trong hang độ 2 trượng (20 thước ta) thì 
có một ngọn tháp bằng đá đứng sừng sững trong 
hang, cao hơn đầu người một với, trông thật tự 
nhiên lắm. Ông Lâm nói: đây là Phật hóa thân đó, 
liền sức cho dân làm chùa thờ Phật, làm nhà tranh 
cột gỗ ở ngay trong chỗ bà lão ngồi ăn, bên gốc cây 
lim to (nay cây lim không còn chỉ có 3 cây đa to) 
mà gọi là chùa Lim. Bên cạnh chùa có núi đá hình 
tròn ở phía Tây, hoặc theo hình núi mà đặt tên 
chùa là Kim Sơn tự, cứ mỗi năm đến rằm tháng 3 
thì hội họp rước Phật ở chỗ hang đá “Bà lão ngủ” 
về chỗ chùa mà lễ bái, ăn uống to tát lắm.

Năm 1931, hậu duệ đời thứ 10 của Tổ Quách 
Công Lâm là Quách Điêu nghĩ rằng: Vì đang thời 
kỳ kinh tế khủng hoảng nên giảm sự ăn uống để 
khỏi phiền cho dân. Ông Điêu quyết định lui ngày 
hội về mùng 5 tháng giêng để liền với tết Nguyên 
đán cho tiện, bỏ sự cúng vái xôi thịt, mà dâng 
hương hoa lên lễ Phật và Thần.

Tạc tượng, đúc chuông, làm chùa ngói
Lúc bấy giờ ông Quách Công Lâm đón thợ lên 

làm ruộng, dùng gỗ làm cối và đất thó đắp thành 
tượng, và sơn son thiếp vàng. Tượng đức Tản 
Viên thì đặt ngồi giữa; chú ruột là Nghè Sang ngồi 
một bên, tay phải cầm nghiên bút; cha là Hiển Sến 
ngồi một bên; tượng tạc không có ý gì về Phật cả, 

Ảnh: Minh Khang
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TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Báo Đuốc tuệ số 114 ra ngày 15 tháng 8 năm 1939.
2.  Sách Danh bạ những ngôi chùa Việt Nam, do tạp chí Khuông Việt thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xuất bản năm 
2011.

trông như 3 ông quan tòa ngồi, cân đai, bối tử 
theo hình đường quan. Khi tạc xong, ông Lâm rất 
lấy làm cảm động vì cha và chú là người thân của 
mình, đức Thánh Tản Viên là vua thờ cũng như là 
tổ tiên nhà mình, nên đều để thờ ở nhà, ngày Hội 
thì rước ra chùa cúng vái, xong Hội lại đem về nhà.

Đến đời ông Quách Công Siêu (tước Liễn 
Trung bá, thự Quận công hàm) vào thời vua Lê 
chúa Trịnh phụng chỉ theo quân đi đánh giặc được 
thưởng công về bái mạng vua chúa ở kinh thành 
Thăng Long, xem thấy các chùa chiền nguy nga 
tráng lệ, khi về mới bắt chước làm chùa thêm lên, 
rước 3 vị Đức Ông ở nhà ra chùa thờ tại gian bên 
hữu, gian chính giữa thờ Phật bà Quan Âm, sau 
Phật bà, bệ cao thì thờ Phật Tổ. Còn gian bên tả kê 
kệ thờ 3 vị Thánh Tăng, lúc bấy giờ mới trông ra 
vẻ chùa chiền hẳn hoi.

Đến năm Gia Long (1802-1820), thì ông Vạn 
Thiện hầu (là cháu 4 đời ông Lâm và là ông Tổ 7 
đời của Quách Điêu) mua một quả chuông đồng 
dâng vào chùa Kim Sơn để cầu tự, sau ông sinh 

được 7 người con trai chia 
làm các Thổ lang, Thổ đạo 
khắp trong thôn, xóm, xã 
Mãn Đức và xã Quy Hậu 
mà ăn “lang”.

Đến triều Tự Đức (1848-
1883), ông Quách Công Bài 
sùng đạo Phật, hội họp cả 
trong họ và các thiện tín 
nhân dân trong 2 xã sửa 
sang chùa theo lối trung 
châu: tăng cao ban thờ 
Phật Tổ thêm lên, ở đằng 
sau bệ Phật bà Quan Âm. 

Đến năm Thành Thái 
(1889 - 1907), ông Quách 
Mỹ tô tượng Phật bà Quan 
Âm bằng gỗ sơn. 

Năm Giáp Dần (1914) 
niên hiệu Duy Tân thứ 
8, ông Án sát Quách Cao 

(thân phụ Quách Ấm Thổ lang Mường Sang xã 
Quy Hậu) cùng ông Quách Triều Nguyên phó 
Lang quan (Án sát sứ) xã Mãn Đức, hội họp tất cả 
các Lang, dân hai xã Mãn Đức và Quy Hậu, quyên 
tiền thuê thợ làm chùa ngói.

Năm Tân Mùi (1931) niên hiệu Bảo Đại thứ 4, 
ông Quách Bờ Hội viên châu Lạc Sơn, hội họp tất 
cả các Lang, dân xã Quy Hậu và Mãn Đức, quyên 
tiền nhờ ông Trần Ngọc Giá về  chùa Phúc Xuyên, 
Sơn Tây thuê thợ tạc 3 pho tượng 3 đức Thánh 
Tăng bằng gỗ sơn, đem về dâng thờ tại gian bên 
tả, đối với 3 vị Đức Ông.

Như vậy, từ năm 1931, nhân dân hai xã Mãn Đức 
và Quy Hậu, tỉnh Hòa Bình đã có một ngôi chùa 
khang trang thờ Phật.

Theo chúng tôi chùa Kim Sơn xưa chính là 
Chùa Mường Khến ở thị trấn Mãn Đức, huyện 
Tân Lạc, tỉ nh Hòa Bình hiện nay. Tại đây lưu giữ 
chiếc chuông cổ có niên đại thế kỷ XIX (có tài liệu 
nói là thế kỷ XVIII).  
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Nguyễn Đình Lâm1 

Tóm tắt
Phật giáo miền Bắc Việt Nam đã “tạo lập” được 

đặc trưng tương đối so với Phật giáo trong khu 
vực, trong đó đáng chú ý là ở truyền thống Phật 
giáo Trúc Lâm - Yên Tử. Cùng với nhiều đóng góp 
nổi bật cho văn hóa, tư tưởng dân tộc hàng nghìn 
năm qua, Phật giáo miền Bắc còn khẳng định 
được một đặc trưng điển hình nữa: đó là nghệ 
thuật âm nhạc Phật giáo tại miền Bắc Việt Nam. 
Bằng phương pháp phân tính, so sánh, tổng hợp 
và khái quát hóa trên cơ sở phương pháp tiếp cận 
chuyên ngành và liên ngành, bài viết này sẽ trình 
bày diện mạo và những phát hiện về đặc trưng của 
âm nhạc Phật giáo miền Bắc Việt Nam.

Từ khóa: Phật giáo miền Bắc Việt Nam; Phật 
giáo Trúc Lâm; Âm nhạc Phật giáo miền Bắc Việt 
Nam; Đặc trưng và nhận định.

1. Giới thiệu
Âm nhạc Phật giáo Việt Nam được sinh ra từ 

trong nghi lễ Phật giáo, là kết quả của quá trình 
tiếp biến, nhập thế của Phật giáo với văn hóa 

truyền thống Việt Nam. Trên tinh thần “khế lý, 
khế cơ”, âm nhạc đã trở thành phương tiện khá 
quan trọng của Phật giáo trên hành trình đưa giáo 
lý Nhà Phật vào đời sống nhân dân.

Nghiên cứu về sự ra đời của âm nhạc Phật giáo 
nói chung, trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam nói 
riêng, chúng tôi ghi nhận, ở giai đoạn đầu phát 
triển, Phật giáo không cho phép người xuất gia 
nghe âm nhạc2. Thế nhưng với tinh thần “vô 
ngã”, “tùy duyên” phương tiện, Phật giáo đã có 
những chuyển biến đáng chú ý về phương diện 
“lý luận” sau khi Phật nhập diệt, các Bộ phái 
Phật giáo phát triển. Đã có nhiều kinh điển 
Phật giáo đề cập đến việc sử dụng âm nhạc như 
một phương tiện cúng dường chư Phật và giáo 
hóa chúng sinh, như: Kinh Địa Tạng3, Kinh Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, (Phẩm Nhập 
bất tư nghì giải thoát cảnh giới Phổ Hiền hạnh 
nguyện)4, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm Phổ 
Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ hai mươi tám)5, 
Kinh Dược Sư6 và nhiều Bộ Kinh điển khác đều 
đề cập đến âm nhạc như một phương tiện quan 
trọng của hành giả Phật giáo. 

Một vài đánh giá về âm nhạc 
Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam
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Như vậy, âm nhạc không chỉ có vai trò quan 
trọng trong đời sống xã hội của con người mà 
trong tôn giáo, ở đây là Phật giáo, âm nhạc cũng 
được nhìn nhận như một phương tiện để “gieo 
duyên” lành của đạo Phật. Theo nhận xét của tác 
giả Lê Mạnh Thát thì: “việc ca tán tụng vịnh như 
một dạng của những phật sự mà người phật tử 
thời Cao thực hiện để thể hiện niềm tin Phật giáo 
của mình [...] rõ ràng vào thời Đạo Cao từ thế kỷ 
thứ IV thứ V người phật tử đã có nhiều hình thức 
để đưa Phật pháp vào cuộc sống [...] người phật tử 
giai đoạn này đã xác định rõ quan điểm sống đạo 
của mình là chính giữa cuộc đời với nhiều dạng 
hình của nó”7. Đây là một nhận xét rất đáng chú ý, 
cho thấy vai trò quan trọng của âm nhạc trong đời 
sống văn hóa Phật giáo. Nguồn tư liệu cùng với 
nhận xét còn cho thấy, ở Việt Nam, Phật giáo xuất 
hiện khá sớm, khoảng thế kỷ IV sau Tây lịch. Tác 
giả Lê Mạnh Thát còn đưa ra một nhận xét nữa là, 
“nền lễ nhạc Phật giáo Việt Nam vào thời Khương 
Tăng Hội [thế kỷ III-NĐL] đã có những đóng góp 
nhất định cho nền lễ nhạc Phật giáo thế giới”8.

Nhiều nguồn tư liệu khẳng định sự hiện diện 
của âm nhạc Phật giáo Việt Nam. Sách An Nam 
Chí Lược khi nhắc đến lễ cầu siêu đã cung cấp 
thông tin cho biết âm nhạc trong nghi lễ sử dụng 

các loại trống cơm, kèn, tháp nứa, xập xõa, trống 
lớn9. Những nhạc cụ này hiện còn sử dụng phổ 
biến trong các đàn lễ Trai đàn chẩn tế của đạo Phật 
ở miền Bắc Việt Nam. 

Đại Việt sử ký toàn thư, ghi một cách khá chi 
tiết về vấn đề này10. Những nguồn tư liệu tin cậy 
khác cũng phản ánh sự có mặt có âm nhạc trong 
nghi lễ Phật giáo Việt Nam từ khá sớm. Văn bia 
Sùng Thiện Diên Linh, tên đầy đủ phiên âm là 
“Đại Việt quốc đương gia, đệ tứ đế, Sùng - Thiện 
Diên - Linh tháp”, dịch nghĩa là Bia tháp Sùng - 
Thiện Diên - Linh của vua thứ tư (Nhà Lý) đương 
làm chủ nước Đại Việt”, hiện đang được bảo tồn 
tại chùa Long Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam, đề ngày dựng là mồng 06 tháng 07 
năm Tân Sửu (1121). Bia đã được dịch, chú giải và 
in trong cuốn sách là Thơ Văn Lý - Trần (Tập I)11. 
Trong văn bia đã đề cập trực tiếp đến các nhạc cụ 
sử dụng khi thực hiện nghi lễ. Các tư liệu khảo cổ 
học và mỹ thuật cũng phản ánh rất phong phú về 
vấn đề liên quan tới âm nhạc Phật giáo miền Bắc. 
Chân bệ đá chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; hiện nay đã được đưa vào 
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức này cho thấy 9 
nhạc cụ, gồm: Phách, Hồ cầm, Sáo, Kìm, Hoàng 
sênh, Tỳ bà, Ống tiêu, đàn Nguyệt và Trống cơm12. 

Bức thứ hai trên chất liệu gỗ 
có niên đại thế kỷ XIV, giai 
đoạn cuối Nhà Trần, hiện còn 
nguyên dạng trong chùa Thái 
Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cũng ở 
huyện Văn Lâm, Hưng Yên 
chùa Nôm có pho tượng Bát 
bộ Kim cương cầm đàn Nhị. 
Đặc biệt ở nhiều ngôi chùa có 
tượng Bồ Tát Chuẩn Đề tay 
cầm chuông lắc. Cụ thể như 
ở chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ở 
chùa Dâu, xã Thanh Khương, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh có hình tiên nữ múa 
hát.

Tuy nhiên, về mặt tư liệu, 
âm nhạc Phật giáo Việt Nam 
nói chung chỉ được phản ánh 
qua nguồn tư liệu thành văn, 
trực tiếp là chữ viết và tư liệu 
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trên tư liệu khảo cổ, mỹ thuật. Trong nhiều năm 
nghiên cứu, chúng tôi chưa ghi nhận một trường 
hợp nào trong lịch sử ghi chép về diện mạo của 
âm nhạc dưới dạng các ký tự chỉ cao độ, trường 
độ, cường độ cũng như giai điệu trong âm nhạc 
Phật giáo Việt Nam như cách phương Tây đã làm. 
Nguồn tư liệu vang trong âm nhạc Phật giáo ở 
miền Bắc, chúng tôi thu thập được từ nghiên cứu, 
điền dã thực địa. Theo chúng tôi, với chức năng 
đặc thù, âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc hiện nay 
còn bảo lưu được những truyền thống và giá trị cổ 
xưa (tác giả sẽ bàn luận cụ thể ở phần Nhận định 
của bài viết). 

Với trên một trăm cuộc điền dã kéo dài từ năm 
2006 đến năm 2014, chúng tôi cung cấp diện mạo 
âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam qua các 
bộ phận cấu thành là: 1) Nhạc hát, 2) Tổ chức khí 
nhạc và 3) Các nhịp trống (“nhạc đàn”). 

Thứ nhất, trong nhạc hát của âm nhạc Phật 
giáo miền Bắc hiện nay có thể chia làm ba nhóm 
chính ứng với những đặc điểm chung về nội dung 
tư tưởng và một số khía cạnh về chức năng. Đó là 
các thể Tán, Tụng, Niệm; các thể loại Thỉnh, Than 
(Thỉnh Phật, Thánh và Than cô hồn); và nhóm 
gắn với các thể loại đọc (Sớ, Điệp, Trạng, Phó ý). 
Trong đó, chúng ta lại chia ra làm: i) Nhóm gắn với 
những thể loại và hình thức Tụng, Tán, Niệm giáo 
lý và danh hiệu Phật; ii) Nhóm những bài Thỉnh 
chư Phật thánh và Than cô hồn; iii) Nhóm những 
bài liên quan đến câu đọc, ngâm. Ở đây đáng chú 
ý là những bài đọc Sớ, Điệp, Trạng, Phó ý.

Trong các thể loại và hình thức nhạc hát Phật 
giáo trên đây, Tán Canh nổi lên như một hiện 
tượng âm nhạc độc đáo không chỉ trong nhạc lễ 
Phật giáo mà trong nền âm nhạc truyền thống Việt 
Nam. Tán Canh đã phát triển tròn trịa của một thể 
loại âm nhạc bác học với sự ổn định về quy luật 
âm luật, cách thức trình tấu và nguyên tắc cơ bản 
khi thực hiện thể loại này. Có thể khẳng định, 
Tán Canh trong âm nhạc Phật giáo miền Bắc Việt 
Nam chính là một sự sáng tạo đỉnh cao, là một đặc 
trưng trong âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam, 
đóng góp cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam 
(tác giả sẽ phân tích sâu hơn ở phần Đặc trưng). 
Hiện tại ở miền Bắc Việt Nam, Canh được chia 
làm ba vùng canh lớn là Canh Đông, Canh Nam 
và Canh Hà Nội13.

Thứ hai, tổ chức khí nhạc, chúng tôi tiến hành 
phân loại họ cho từng nhạc khí trên cơ sở tiêu chí 

phân loại của E.M. Hornbstel và C. Sachr14, gồm 
các họ: dây, thân vang, màng rung và hơi, gắn với 
chất liệu của nhạc khí và đặc điểm kích âm, phát 
âm khi sử dụng. Đồng thời, cũng như ở các hình 
thức nhạc hát, chúng tôi chia ra thành những bộ 
phận chính gắn với những đặc điểm riêng. Ở đây, 
chúng tôi lại chia thành: a) Nhóm nhạc khí gắn 
với quá trình tu tập của người xuất gia. Ở đây chủ 
yếu là nhóm thân vang, gồm ba bộ phận; b) Nhóm 
nhạc cụ gắn với nghi lễ ứng phó đạo tràng (ở đây 
là nghi lễ Trai đàn chẩn tế). Trong không gian này, 
bên cạnh một số nhạc cụ ở nhóm 1, còn sử dụng 
ba họ nhạc cụ khác: Họ tự thân vang có Thanh 
la, Não bạt và Tiu - Cảnh; Họ màng rung có trống 
lớn và trống bản (mỗi thứ một chiếc); Họ dây có 
Nhị; và họ hơi có kèn Sô na (còn gọi là Già nam 
lam). Đây là những nhạc cụ được sử dụng phổ 
biến trong nghi lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam, 
được ghi nhận trong tư liệu lịch sử nhiều thế kỷ 
trước.

Thứ ba, nhạc đàn - nhịp trống. Nhịp trống sử 
dụng trong toàn bộ các nghi lễ Phật giáo gồm: 1) 
Trống lễ, 2) Trống thượng đường, 3) Trống phát 
lôi, 4) Trống sai, 5) Trống hóa sớ và 6) Trống dẫn 
lục cúng. Cùng với Tán Canh, có thể khẳng định, 
nghi lễ Phật giáo đã đóng góp cho nền âm nhạc 
truyền thống dân tộc những thể loại, bài bản trống 
đặc biệt, mang đặc trưng không có ở ngoài nghi 
lễ Phật giáo.Trong các nhịp trống này, cũng như ở 
thành phần nhạc hát và tổ chức khí nhạc, chúng 
tôi phát hiện chúng có chức năng tương đối của 
nó. Bảy nhịp trống này có thể chia làm ba nhóm: 
các nhịp trống đánh độc lập; các nhịp trống đệm 
cùng Tiu - Cảnh trong Tán Canh và Trống Chạy 
đàn, Dâng Lục cúng khi các sư tăng thực hiện 
nghi lễ Trai đàn chẩn tế.

Như vậy, với việc giới thiệu ngắn gọn diện mạo 
của âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở miền Bắc 
trên cho thấy, âm nhạc Phật giáo miền Bắc Việt 
Nam bao gồm cả nhạc hát – thanh nhạc, tổ chức 
dàn nhạc - khí nhạc và nhạc đàn - các nhịp trống. 
Toàn bộ bài bản trong âm nhạc Phật giáo ở miền 
Bắc Việt Nam thể hiện được tính đặc trưng so với 
truyền thống âm nhạc khu vực khác và âm nhạc 
truyền thống dân tộc. Tác giả sẽ tập trung trình 
bày một đặc trưng độc đáo nhất, một đinh cao 
trong nghệ thuật âm nhạc Phật giáo miền Bắc Việt 
Nam - Tán Canh - ở tiểu mục dưới đây.
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2. Đặc trưng trong âm nhạc Phật giáo miền Bắc 
Việt Nam

Như trên đã trình bày một phần, âm nhạc Phật 
giáo ở miền Bắc đã tạo được đặc trưng riêng so 
với âm nhạc Phật giáo ở miền Trung, miền Nam, 
đặc biệt là âm nhạc truyền thống dân tộc. Nghiên 
cứu này sẽ tập trung trình bày đặc trưng trong âm 
nhạc Tán Canh, một phát hiện quan trọng nhất 
của tác giả về mặt lý luận khi nghiên cứu âm nhạc 
Phật giáo trong truyền thống âm nhạc Việt Nam .

Có hai cơ sở quan trọng tạo nên đặc thù cho âm 
nhạc Phật giáo miền Bắc: i) Đặc điểm nội dung 
ca từ và ii) Phương pháp xây dựng, phát triển 
giai điệu âm nhạc. Cơ sở thứ nhất - đặc điểm nội 
dung ca từ. Âm nhạc Phật giáo, ở đây là nhạc hát15, 
sử dụng thể loại văn thơ mang đặc trưng riêng, 
không có trong âm nhạc truyền thống ở châu thổ 
Bắc bộ. Có 3 thể loại văn thơ Phật giáo được sử 
dụng nhiều nhất trong nhạc hát Phật giáo ở miền 
Bắc, đó là trường hàng, kệ và thơ thiền. Những 

thể văn, thơ này được thể hiện rõ trong tụng 
kinh, tán canh và than cô hồn (trong nghi lễ 
Trai đàn chẩn tế). Trong tụng kinh, sư tăng và 
cư sĩ chủ yếu là sử dụng thể loại trường hàng, 
gần với dạng văn xuôi ở văn học ngoài Phật giáo. 
Trong Tán canh cơ bản sử dụng thể loại Kệ; và 
Thơ thiền được sử dụng trong một số thể loại 
Than16. Vấn đề này - Cơ sở thứ nhất - chúng tôi 
đã công bố trên một Tạp chí chuyên ngành, nên 
Tham luận này chỉ tập trung vào đặc trưng về giai 
điệu âm nhạc - Cơ sở thứ hai - phương pháp xây 
dựng, phát triển giai điệu âm nhạc. 

Trong âm nhạc truyền thống, nhạc hát sử 
dụng cấu trúc thơ ca làm nền tảng để xây dựng 
và phát triển giai điệu, cấu trúc bài bản (chứng 
minh ở phần dưới). Nhưng âm nhạc Phật giáo có 
phương pháp, nguyên tắc sáng tạo cấu trúc giai 
điệu riêng, không phụ thuộc vào thể văn thơ và 
cấu trúc nhịp điệu của nó. Biểu hiện rõ nét nhất 
trong tán Canh và tụng Kinh, đọc Sớ - vốn được 
coi là ba thể loại chiếm ưu thế về thời lượng 
trong diễn xướng âm nhạc nghi lễ Phật giáo. Tập 
trung độc đáo nhất trong nghệ thuật Tán Canh.

Tán Canh trong âm nhạc Phật giáo miền Bắc, 
chỉ ba từ, thậm chí một từ có nghĩa cũng có thể 
hình thành một câu, một tuyến giai điệu nhạc 
gắn với các hư từ đơn. 

Thí dụ 1. Với ba từ “Lư (lô), hương, xạ”

 Thí dụ 2. Với hai từ “Giao vọng”

Như vậy, giai điệu âm nhạc được thúc đẩy và 
phát triển dựa trên một mô hình nhịp cố định mà 
không căn cứ vào nhịp thơ và cấu trúc thơ. Cần 
nói thêm, tùy thuộc vào quy mô của đàn lễ mà 
cùng một bài/câu hoặc một cụm từ, các sư tăng 
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có thể tán thời lượng dài hoặc ngắn hơn.
Thí dụ 3. Với ba từ: “Vân Lai Tập”, có thể Tán 

thành:

Thí dụ 4. Ở dạng rút ngắn hơn:

Tuy nhiên, dù được kéo dài hay rút ngắn thời 
lượng khác nhau thì việc sử dụng các hư từ trước 
và sau những từ, những cụm từ này để “tán” 
chiếm chủ yếu. 

Ở trường hợp khác, trong tụng kinh, vê mặt 
âm nhạc, đương nhiên người tụng không căn cứ 
vào bộ kinh đang tụng ở thể thơ hay thể văn nào, 
tuyến giai điệu vẫn được phát triển theo một mô 
hình âm điệu, trường độ, cao độ thống nhất.

Thí dụ 5. Tụng Kinh A Di Đà

 Tương tự, trong than cô hồn, tên của gia chủ 
hay các chân linh, cô hồn cũng được thể hiện bằng 
một giai điệu âm nhạc đặc thù nhưng không có vai 
trò chi phối của nội dung hay cấu trúc ca từ.

Thí dụ 6. Than

Như vậy, dù ở hiện tượng thêm và bớt hư từ hay 
không, ở cả Canh, Kinh, Than - như đã minh họa 
trên - đều cho thấy giai điệu âm nhạc luôn thể hiện 
tính độc lập với cấu trúc câu/thể văn thơ. Trong 
khi đó, sự hình thành giai điệu âm nhạc truyền 
thống ở cùng khu vực miền Bắc là cơ bản chịu sự 
chi phối trực tiếp bởi cấu trúc thể văn, thơ.

Thí dụ 7. Hát Đúm châu thổ Bắc bộ17.

Thí dụ 8. Hát Ví châu thổ Bắc bộ18 

Thí dụ 9. Hát Trống quân19 

V.v…
Ở đây, mỗi câu thơ, hoặc một cặp câu thơ sẽ 

là cơ sở để tạo nên một câu hoặc một đoạn nhạc. 
Nói cách khác, thơ là điểm tựa, là cơ sở để trên 
đó, người ta sáng tạo ra một mô hình giai điệu 
âm nhạc tương ứng. PGS. Tú Ngọc cho biết:“Dân 
ca và một số hình thức ca nhạc chuyên nghiệp cổ 
truyền được hình thành theo phương thức nhạc 
phổ thơ, tức là căn cứ vào câu thơ, lời thơ mà 
đưa giọng điệu vào lời ca”20.Theo khảo sát PGS.
TS. Nguyễn Thị Nhung trên loại hình nghệ thuật 
chèo:“Nhịp điệu và tiết tấu làn điệu liên quan chặt 
chẽ đến nhịp điệu, tiết tấu và cách ngắt nhịp của 
thơ. Hầu hết các làn điệu chèo đều sử dụng các 
thể thơ bốn từ, thể lục bát hay lục bát biến thể”21. 

Như vậy, có thể khẳng định, nhạc hát trong âm 
nhạc truyền thống chủ yếu sử dụng thủ pháp phổ 
thơ hoặc trên cơ sở của nhịp điệu thơ để hình 
thành giai điệu âm nhạc, một câu thơ (Song thất, 
Lục bát… hoặc biến thể của chúng), có thể là điểm 
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tựa để hình thành một tiết nhạc, thậm chí một câu 
nhạc. Đây là trường hợp khác biệt tương đối so 
với âm nhạc trong Phật giáo.

Vậy, quá trình hình thành cấu trúc giai điệu 
trong âm nhạc Phật giáo ở Hà Nội căn cứ vào đâu? 
Theo nghiên cứu của chúng tôi, chúng chủ yếu 
được xây dựng trên cơ sở khổ nhịp phách và sự 
phân chia của khổ phách. Thí dụ trong Tán Canh 
ở Hà Nội, người ta sử dụng ba khổ nhịp là khổ 
nhịp đầu, khổ nhịp giữa và khổ nhịp cuối để tạo 
tác giai điệu.

Mô hình nhịp Canh ba khổ theo phong cách Hà 
Nội

(Tiếp nối khổ giữa):

Nguồn: tư liệu do tác giả sưu tầm, ký âm và 
nghiên cứu năm 2012.

Như vậy, nếu như trong nhạc hát truyền thống 
vùng châu thổ Bắc bộ, các hư từ có chức năng phụ 
trợ cho lời thơ để làm nên một cấu trúc âm nhạc, 
thì trong âm nhạc Phật giáo ở Hà Nội, hư từ lại 
trợ giúp khổ phách để hoàn thành việc này. Thí dụ 
dưới đây sẽ minh họa mối quan hệ này.

Thí dụ 10.  Canh Bảo Đỉnh (trích).
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16.  Lê Tắc (2002), An Nam Chí Lược, Nxb. Thuận Hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Huế.
17.  Lê Mạnh Thát (2001), Lịch sử âm nhạc Việt Nam - từ thời Hùng Vương đến thời Lý Nam Đế, Nxb. Tp.Hồ Chí Minh.
18.  Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn học (1977), Thơ Văn Lý - Trần (Tập I), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
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Và ở đây, khổ phách thực hiện hai vị trí và chức 
năng là hình thành câu nhạc và mở đoạn lưu 
không, chủ yếu lấy ở khổ giữa.

Ở trường hợp khác, trong tụng Kinh, dù là Kệ 
khai Kinh hay thể Trường hàng, như trên đã trình 
bày một phần, người thực hành âm nhạc không 
căn cứ vào thể văn thơ, mà tụng liên tục. Lúc này 
chỉ có vai trò giữ nhịp của Mõ, đặc biệt là vai trò 
“chấm câu” của Chuông. Như vậy, ở trường hợp 
tụng Kinh có thể nói, Chuông chính là một cơ sở 
để căn cứ vào một đoạn, câu nhạc. Và như vậy, 
khái niệm “câu, đoạn nhạc” trong âm nhạc Phật 
giáo cũng mang đặc trưng riêng. Theo nghiên cứu 
của chúng tôi, truyền thống này xuất phát từ tập 
quán tu tập và quan niệm về thời gian trong triết lý 
Phật giáo, tạo nên một bản lĩnh với giá trị rất điển 
hình mà nghệ thuật âm nhạc Phật giáo miền Bắc 
Việt Nam, đặc biệt là trong nghệ thuật Tán Canh 

đã đóng góp cho văn hóa nghệ thuật truyền thống 
dân tộc.

Có thể khẳng định, sau nhiều thế kỷ du nhập 
và phát triển, Phật giáo Việt Nam đã có những 
đóng góp không nhỏ vào kho tàng văn hóa truyền 
thống dân tộc, trong đó sáng tạo nghệ thuật âm 
nhạc trong nghi lễ đã tạo nên một sứ độc đáo rất 
đáng chú trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. 
Vậy, sự định hình và phát triển của một diện mạo 
âm nhạc nghi lễ Phật giáo mang bản lĩnh sáng tạo 
riêng như vậy có nguyên nhân và những tác động 
nào từ nền văn hóa Phật giáo và nền tảng văn hóa 
- xã hội? Bước đầu tác giả sẽ nhận định vấn đề này 
qua tiểu mục dưới đây.

Hà Nội, 2019
Còn tiếp…
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“Con Đường Hạnh Phúc” là một 
mệnh đề khá dễ nhận biết, ít ra 
cũng về mặt từ ngữ. Có điều, 
ngược lại, để thấu hiểu nó một 
cách tới nơi tới chốn, thì phải 

nói là lại khó vô cùng, khó đến nỗi hình như 
không có gì có thể khó hơn. 

Bây giờ, chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu. 
Trước hết tìm hiểu về mặt ngôn từ. Chúng ta thấy 
mệnh đề này gồm có hai phần: Phần thứ nhất gồm 
hai chữ con đường; phần thứ hai gồm hai chữ 
hạnh phúc. Con đường là để chỉ về phương pháp, 
thuật ngữ đạo học gọi là pháp môn, hạnh phúc là 
để chỉ về một trạng thái tinh thần, cái trạng thái 
tinh thần mà bất cứ sinh - vật - người nào cũng 
cần có nó, không thể thiếu được nếu không muốn 
sống một cách tồn sinh, vô vị. Hạnh phúc, có thể 
nói, nó chính là cái trạng thái cứu cánh căn bản 

của đời sống con người. Người ta ở đời có thể 
có nhiều quan điểm khác nhau về nhiều thức giá 
trị. Người thì coi trọng phú, người thì coi trọng 
quý, người thì coi trọng tài, người thì coi trọng 
danh… Người coi trọng tài có thể coi nhẹ phú quý 
và ngược lại. 

Chỉ duy có hạnh phúc là ai cũng cần phải có nó, 
cũng coi trọng nó mặc dù là điều kiện về hạnh 
phúc của người này có thể khác với điều kiện về 
hạnh phúc của người kia.

Ngay cả cái nội dung về hạnh phúc của mỗi 
người cũng có chỗ khác biệt.Với một số người, 
hạnh phúc là một cái gì rất đơn giản, chẳng có 
gì hơn là một trạng thái thoải mái, dễ chịu, một 
trạng thái gần như thuần sinh lý. Với số người 
này, một bữa cơm no bụng, một giấc ngủ ngon 
lành, đó chính là hạnh phúc vậy.

Hạnh phúc ở đây, là một cái gì rất gần với sinh 

Con đường hạnh phúc

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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vật, rất gần với trẻ thơ.
Nhưng với đa số sinh-vật-người, hạnh phúc 

không đơn giản như thế. Là vì, khác với trẻ thơ, 
khác với “sinh vật” con người là một sinh vật ý 
thức, một sinh vật có một hàm tâm lý rất cao, hạnh 
phúc của số người này luôn được quyết định bởi 
những điều kiện về ý thức. Về tâm lý, đôi khi vượt 
lên trên những điều kiện sinh lý thông thường.

Tắt một lời, hạnh phúc là một trong những 
danh từ hàm chứa một nội dung phức tạp nhất, 
đa dạng nhất, khó định nghĩa nhất. Hơn thế nữa, 
những quan niệm về hạnh phúc của chúng ta 
thường khi lại mâu thuẫn nhau, cái mà người này 
cho là hạnh phúc thì đối với người kia có thể là bất 
hạnh; và ngược lại.

Cho nên, việc tìm kiếm hạnh phúc, đạt đến 
hạnh phúc, không hề là điều đơn giản.

Tựu trung để đạt được mục đích, chúng ta phải 
đi từ định nghĩa. Và phương pháp xem ra hiệu 
quả nhất là hãy đi từ “thấp” đến “cao”. Thấp, ở đây, 
có nghĩa là những gì thuộc về vật chất, thuộc về 
cụ thể. Vì chúng ta thực hiện phương pháp nói 
trên theo phương cách phủ định. Cụ thể, chúng 
ta có thể nhất trí với nhau một điều: một người 
không cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở thì 
không thể có hạnh phúc được. Có thể nói thêm: 
một người bệnh - đau răng chẳng hạn - thì không 
thể hạnh phúc được. Chúng ta có thể chưa hình 
dung đích thực hạnh phúc là gì, cái bản lai diện 
mục của nó ra làm sao, nhưng chúng ta có thể gặp 
nhau trong phần phủ định này, đã là một người 
đau răng thì không thể có hạnh phúc được, không 
thể lên “thiên đàng” được, không thể “nhập niết 
bàn” được. 

Chúng tôi không biết bên Thiên Chúa giáo họ 
nói về cái phản đề của hạnh phúc, của thiên đàng 
như thế nào. Riêng về bên Phật giáo thì hình như 
các “tiết mục phản đề” này đã được trình bày khá 
là cụ thể. Trước tiên đó chính là Khổ Chướng. 
Khổ Chướng, phản đề của Hạnh Phúc - tức là của 
Niết Bàn  vậy (vì đạt tới Niết Bàn mà còn khổ mà 
chưa có hạnh phúc thì còn đạt làm gì) – Gồm tám 
điểm cụ thể sau đây: thứ nhất là Sinh, hai là Lão, 
thứ ba là Bệnh, thứ tư là Tử. 

Với Phật giáo sự sinh ra có mặt trên đời này là 
tiền đề căn bản của mọi sự khổ đau. Mà đã có Sinh 
thì phải có Lão, Bệnh, Tử là những mối khổ nạn 
về sinh lý, về vật lý, lại còn những mối khổ nạn về 

tâm lý nữa, cụ thể là: cầu bất đắc, oán tắng hội, ái 
ly biệt, ngũ ấm xí thịnh.  

Cầu bất đắc là muốn mà không được. Muốn mà 
không được nói thì nghe “nhẹ” quá, nhưng thực 
ra có “nhẹ” lắm đâu, ngẫm ra trong đời người ta 
hầu hết mọi mối khổ nạn đều dây mơ rễ má với cái 
sự cầu mà không được này đó thôi. Cầu mà không 
được, muốn mà không được ắt có phiền não khổ 
đau. Cho nên cổ đức khuyên người nên “thanh 
tâm thiểu dục, tri chỉ, tri túc” bớt cái sự cầu đi, bớt 
cái sự muốn đi, ắt là vơi bớt khổ.

Sau Cầu Bất Đắc, tới Oán Tắng Hội. Oán Tắng 
Hội, ấy là ghét lắm, oán lắm, mà phải chung chạ đi 
ra đi vô thấy cái mặt đáng ghét hoài, “cái đồ chết 
bầm, không đi cho khuất mắt người ta, ở đó xốn 
con mắt quá”. Ai đó có lâm vào cảnh này ắt có thể 
cảm nhận được cái đau đớn khó chịu khi phải 
ở gần kẻ mình không ưa. Sánh với “nỗi khổ đau 
răng” nào có kém gì, ngẫm ra lắm khi còn nhức 
nhối khó chịu đựng hơn đau răng nữa.

Đối nghịch với Oán Tắng Hội là Ái Ly Biệt, là 
yêu mà phải chia tay, xa cách ngàn trùng, “nhất 
nhật bất kiến như tam thu hề”, một ngày không 
gặp mặt đăng đẳng tựa ba thu. Nhớ đêm quên 
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ngủ, nhớ ngày quên ăn… Cái bệnh tương tư, 
đừng giỡn mặt, đừng lấy làm chơi, nó hành hạ 
con người trong cuộc, đôi khi và hơn cả bệnh 
cơ thể, cái bệnh tinh thần, cái bệnh tâm hồn ấy! 
Trong báo chí, trong sách vở, trong cuộc đời đã 
biết bao người chết là bệnh tương tư. Cái bệnh 
tương tư này nó hoành hành, hành hạ con người, 
tàn bạo khốc liệt không kém gì bệnh thể chất, có 
khi còn khốc liệt hơn nữa ấy chứ. Như vậy xem ra 
bệnh thể chất, bệnh tinh thần, hai bệnh đều “bên 
nửa lạng, bên tám cân”, chẳng biết mèo nào cắn 
mỉu nào.

Ngoài bảy đầu mối khổ trên, còn một đầu mối 
khổ cuối cùng, tên là: Ngũ Ấm Xí Thịnh Khổ. Năm 
Ấm: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức phừng lên, 
hành hạ, tác động người trong cuộc, khiến trôi 
lăn bầm dập, chẳng giây phút nào yên, tâm bình, 
thế giới bình. Đằng này tâm động ầm ầm. Ngũ Ấm 
phừng phừng như hỏa diệm sơn, hỏi kiếp sống 
người ta không quằn quại khổ đau thì cũng lạ.

Như trên đã trình bày, đối với Phật giáo, Khổ 
Chướng là phản đề của Hạnh Phúc, cái mục tiêu 
mà mọi con người cũng như mọi bậc “siêu người” 
nhắm tới. Chúng ta có thể chưa biết hạnh phúc 
đích thực là cái gì, nhưng chúng ta có thể biết 

chắc rằng “ở đâu có khổ chướng thì ở đó không 
có hạnh phúc.”

Bên cạnh Khổ Chướng, Phật giáo còn đề cập 
đến hai cái Chướng nữa đó là Hoặc Chướng và 
Nghiệp Chướng. Hoặc Chướng là sự vô minh 
của con người, Nghiệp Chướng là tổng số những 
hành động lầm lạc của chúng ta từ quá khứ đến 
nay. Có hai cái chướng này, cộng với Khổ Chướng 
nói trên là ba cái chướng, còn là Tam Chướng, 
chính là phản đề, là phủ định của hạnh phúc, như 
đã nói trên. 

Trong ba chướng thì Khổ Chướng, thì Sinh Lão 
Bệnh Tử - nhất là Lão Bệnh Tử - là cụ thể nhất, 
căn bản nhất. Hữu thân hữu khổ, người xưa đã 
nói thế.

Thật là chí lý: con người đau khổ là vì có cái 
thân này, không có thân mạng thì lấy gì mà đau 
khổ. Cái thân mạng này rủ rê mọi điều đau khổ 
tới. Nó là tiền đề là đầu mối của mọi sự đau khổ. 
Có thân mạng tất có lão, có bệnh, có tử. Có đau 
răng, có nhồi máu cơ tim, có bán thân bất toại lại 
tới đỉnh điểm là có tử.

Tử, ngoài là nỗi đau của “người trong cuộc” lại 
còn là nỗi đau của nhiều người khác, cái “mất đi” 
của người này là cái “mất mát” của nhiều người 

khác. Đối với cái mất đi của hàng 
phàm nhân thì cái mất mát còn 
giới hạn, với hàng siêu phàm thì 
cái mất mát nó lớn biết bao, có 
thể triền miên từ đời này sang 
đời khác.

Tóm lại người đời có khổ 
đau là vì có cái thân mạng này. 
Về điểm duyên cớ, thiết yếu ai 
cũng có thể đồng ý như vậy, dù 
người theo duy vật, dù người 
theo duy tâm, ai lại chẳng nhất 
trí vì có thân mạng này nên mới 
có đau khổ. Vấn đề là về giải 
pháp. Người duy tâm cũng có 
nhiều kiểu duy tâm. Tuy là cùng 
duy vật đấy, nhưng cao thấp có 
khác nhau một trời một vực. Và 
về duy tâm cũng thế thôi. 

Về cái vấn đề duy tâm và duy 
vật này, phải nói rằng nó đã hiện 
hữu trong đời sống con người 
từ rất xa xưa rồi, đâu từ thời còn 
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“ăn lông ở lỗ”.
Nhiều hiện tượng xảy ra trong trời đất, người ta 

- cái “con vượn người” ấy - giải thích không được, 
bèn đùn cho một thế lực siêu nhiên nào đấy: đó có 
lẽ là khởi nguồn của thuyết duy tâm.

Về duy vật thì, song song, “con-vượn-người” 
nhận thức rất rõ khả năng không thể chối cãi của 
vật chất của thể chất. Trong một bầy đàn hễ con 
nào khỏe nhất thì được đứng đầu, được hưởng 
nhiều quyền lợi, lại nữa luật nhân quả chỉ tác 
động trong phạm vi lĩnh vực vật chất.

Đánh đấm mạnh, đánh đấm nhiều thì gặt hái 
được nhiều; ngồi chơi xơi nước thì thu hoạch 
kém, thì đói, đấy là cái bằng chứng thực tiễn của 
một quan điểm duy vật vậy.

Mà quan điểm - duy tâm hoặc duy vật – là những 
gì rất dính líu đến cái gọi là hạnh phúc mà chúng ta 
đang trân trọng đề cập ngày hôm nay. Quan điểm 
tâm và vật là giải pháp cho vấn đề hạnh phúc của 
con người, xưa cũng như nay. Tùy theo kiến giải 
hoặc tâm hoặc vật, một cá thể cũng như một cộng 
đồng, sẽ đề ra những phương án, lập ra những 
phương thức để giải quyết cho vấn đề hạnh phúc 
– là cái cứu cánh mà con người bất luận cổ kim, 
bất luận đông tây nam bắc, bất luận duy vật duy 
tâm, đều đang hướng đến. 

Nếu một cá thể hoặc một cộng đồng ngã về quan 
điểm duy tâm, đương sự sẽ hướng mọi hành động 
về một cái gì đó mang tính siêu hình, trừu tượng: 
Một vị thượng đế, chẳng hạn: hoặc là hướng về 
một hoặc nhiều vị thần linh. Mà dù là hướng về 
một hoặc nhiều, rất nhiều những vị thần linh trừu 
tượng, cái gọi là hành động của những đương sự 
này, về bản chất cũng giống nhau ở chỗ đều mang 
tính cầu nguyện là chính. Còn ví sử có những 
hành động cụ thể - Ví dụ như tổ chức, như tranh 
chiến… thì chính những hành động ấy cũng chỉ có 
tính cách bổ sung mà thôi, bổ sung cho cái chủ lực 
là sự cầu nguyện, là sự trông cậy ở siêu hình vậy.

Cũng thế, ở những cá thể hoặc cộng đồng thiên 
về duy vật, mọi hoạt động của đương sự này, tất 
yếu sẽ nhầm vào những quy luật của vật chất. Cái 
quy trình nhân quả của những bà con thiên về duy 
vật thật giản dị: hễ anh có gieo thì anh mới có thể 
gặt, hễ anh có làm thì anh mới có thể ăn. 

Cái tính nhân quả từ nhận thức duy vật này rất 
giản dị, rất thiết thực. Tuy nhiên, đó là về một nhận 
thức duy vật, về sau này, khi mà trình độ khoa học 

đã được nâng cao, đủ sức lấp vào khoảng trống 
của cả thế giới bất khả tri bao quanh, như bóng 
tối vậy. Những con người tiền sử, chứ ở vào thời 
xưa, một nhận thức, một quan điểm duy vật có đi 
chăng nữa, nó sẽ luôn luôn không đứng độc lập 
một cách trọn vẹn được, mà bằng một cách nào 
đó, phải “liên lập” với một cái gì đó mang tính tâm 
linh, siêu hình. Bây giờ ta hãy thử lấy một đoạn ca 
dao của “thời trước” làm ví dụ cho cụ thể. Đoạn ca 
dao ấy như thế này:

Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì đồng cạn, nơi thì đồng sâu
Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang có nghĩa là phải 

lao động cật lực. Mà lao động cật lực tất sẽ gặt 
hái được kết quả. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy 
nhiêu. Cái tính khẳng định vào sức người đã toát 
ra rõ ràng trong câu ca dao dẫn trên. Tuy nhiên, 
bên cạnh “sức người” lại có “ơn trời”. Sức người 
thì đã đành, nhưng còn phải có ơn trời nữa mới 
được. Qua đoạn ca dao trên, ta thấy cái tính cách 
pha lẫn giữa duy vật và duy tâm, và tính pha lẫn ấy 
nó xuất hiện trong một quá trình tư duy rất lâu dài 
của lịch sử.

Cổ đức có câu: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. 
Thiên thời ở đây có thể hiểu theo hai cách: duy 
vật cũng được, duy tâm cũng được. Duy tâm cũng 
có cái thiên thời của nó, duy vật cũng có cái thiên 
thời của nó. (Phải nói thêm! bên cạnh đó, còn có 
một thứ thiên thời vừa duy tâm mà lại vừa duy 
vật nữa!). 

Như trên đã nói, mọi nỗ lực của con người là 
để đạt tới cái cứu cánh cuối cùng là hạnh phúc 
– hạnh phúc, trước tiên, cho chính mình, hạnh 
phúc, sau đó cho người khác, cho mọi người.

Hiểu như trên ắt ta có thể lấy câu này làm tiêu 
chí, làm khẩu hiệu: “Duy phúc thị nghiệp” có nghĩa 
là lấy cái hạnh phúc trên đời này làm sự nghiệp 
vậy. Ngoài hạnh phúc, không còn sự nghiệp nào 
khác. 

Còn tiếp…
(Trích sách Con đường Hạnh phúc 

- Tác giả Huỳnh Uy Dũng)
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PHẠM MINH ĐỨC
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Lê Quí Đôn (1726 - 1784) 
tự Doãn Hậu, hiệu Quế 
Đường còn có tên là Lê 
Danh Phương, người xã 
Diên Hà, phủ Tiên Hưng, 

trấn Sơn Nam Hạ (nay thuộc huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ông là 
người thông minh, học rộng, hiểu 
sâu; từ thi Hương, thi Hội, thi Đình 
đều đỗ đầu. Khoa thi năm Nhâm 
Thân, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 
13 (1752) đời vua Lê Hiển Tông, Lê 
Quí Đôn thi đỗ Đệ nhất giáp Tiến 
sĩ cập đệ Đệ nhị danh, rồi được bổ 
làm quan, lần lượt giữ các chức 
như: Thị thư ở Viện Hàn lâm, Thừa 
chỉ tước Dĩnh Thành bá, lại thăng 
Nhập thị Bồi tụng, Tả Thị lang Bộ 
Hộ, tước Dĩnh Thành hầu; rồi giáng 
làm Thị lang Bộ Lễ, Tham tri kiêm 
Trấn thủ xứ Thuận Quảng. Sau ông 
lại được mời về kinh đô và giữ các 
chức như Tả Thị lang Bộ Hộ, Đô ngự 
sử, tước Nghĩa Phái hầu; rồi được 
cử làm Hiệp trấn Nghệ An, khi về 
kinh đô lại giữ chức Đô ngự sử. Ông 
từng được cử làm Phó sứ sang nhà 
Thanh (Trung Quốc). Sau khi mất, 
ông được tặng chức Thượng thư Bộ 
Công, gia phong Dĩnh Quận công. 
Lê Quí Đôn biên soạn nhiều sách 
về các lĩnh vực: Triết học, Kinh tế, 
Văn học, Sử học…Ngoài ra ông còn 
soạn văn bia, văn chuông ở các di 
tích: văn miếu, đền, chùa…tại các địa 
phương. 

Quả chuông do Lê Quí Đôn soạn 
bài minh hiện được lưu giữ tại chùa 
Phúc Khánh, thôn Phúc Lộc, xã Thái 

Bảng nhãn Lê Quý Đôn đối với Phật giáo 
qua bài văn chuông ở chùa Phúc Khánh
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Ảnh minh họa
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Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. “Phúc 
Khánh tự hồng chung trùng tạo” có lẽ là bài văn 
chuông duy nhất của Bảng nhãn Lê Quí Đôn hiện 
còn. Đây là bài luận về Phật học xuất sắc và rất có 
giá trị, qua bài văn chuông này có thể thấy Lê Quí 
Đôn là người rất am hiểu về Phật giáo, có kiến 
thức Phật giáo sâu rộng, ông hiểu tường tận triết 
lý sắc không trong đạo Phật: “Âm thanh của bản 
tính là chân không, cái không của bản tính lại 
là chân âm, thanh âm của pháp khí cũng giống 
như vậy. Quả chuông này lúc trước bị hỏng mà 
không có tiếng, nhưng chẳng phải thật không có 
tiếng đâu, cái tính vốn sẵn của nó vẫn còn. Nay 
đúc lại mà có tiếng, chẳng phải bỗng nhiên có 
tiếng, cũng là do cái tính vốn sẵn đó còn. Cái bản 
nguyên của tiếng chuông hòa vào vũ trụ, ngụ ở 
hình khí, theo hư không mà có, theo hư không 
mà không, chưa bao giờ có, chưa bao giờ không”.  

Ông hiểu được tính nhân duyên trong Phật 
giáo và vận dụng một cách rất tài tình: “Con 
người dựa vào âm thanh mà phát mở nhĩ căn, 
tùy duyên tu tập hiểu được tính nhân làm cho 
thân tâm thanh tịnh, bỗng thoát khỏi cõi trần 
nhơ bẩn, vượt lên nhận ra cả cõi không mà giác 
ngộ được chính giác cao nhất”. 

Ông là người theo Nho học nhưng cũng 
thường xuyên đọc Kinh phật, nghiên cứu đạo 
Phật:

“Ta thường đọc Kinh Lăng Nghiêm, có nói 
rằng: “Cái thể của chân giáo phương này thanh 
tịnh, chính ở âm thanh nghe được, muốn có được 
Tam ma đề, ắt phải bằng con đường nghe thấy”. 
Những điển tích của Phật giáo trong bài minh 
chuông được ông sử dụng rất chính xác, chuẩn 
mực: Tam ma đề, lục trần, pháp môn, Tam muội, 
Bồ đề, Song Lâm, Phạm âm…Sau đây là toàn văn 
bài minh chuông chùa Phúc Khánh (Bài dịch).

Bài minh chuông ở chùa Phúc Khánh, xã Phúc 
Lộc, huyện Đông Quan, phủ Thái Bình và lời tự 
dẫn.

Ta thường đọc Kinh Lăng Nghiêm, có nói rằng: 
“Cái thể của chân giáo phương này thanh tịnh, 
chính ở âm thanh nghe được, muốn có được Tam 
ma đề1, ắt phải bằng con đường nghe thấy”. Ta 
chợt giác ngộ mà than rằng: Chí lý thay! Nghe 
được lời huyền diệu đầy ở trong tai. Tuy ở trong 
lục trần2 mà muốn giác ngộ pháp môn3, tất phải 
qua đôi tai làm sáng tỏ Tam muội4, tâm tự tại thì 

mới đạt được thành tựu Bồ đề5, phàm là nhất 
động, nhất tĩnh, nhất thanh, nhất âm đều có thể 
dấy lên, có được cơ duyên mà trở thành cảnh trí 
bình thường. Vậy nên đức Phật ta mở mang đại 
pháp, tuyên giảng từ bi, dậy bảo tiên âm, khiến 
cho người ta nghe theo mà nhập đạo. Từ khi đắc 
đạo ở Song Lâm6, thì ý nghĩa sâu xa của đạo pháp 
được ghi lại trong kinh sách, do vậy mà tiếng sóng 
Phạm âm7 không phải kẻ tầm thường có thể nghe 
được. Điều nghe thấy được thể hiện ra ắt phải 
nhờ vào pháp khí, tức quả chuông này vậy. Nay 
xem quả chuông lớn thể tròn, hình cứng khi đánh 
lên thì thông suốt trần gian, cảm động tới cả cõi 
người, cõi trời, giúp người ta dứt bỏ ý nghĩ sai 
lầm và mở rộng tầm mắt cho con người. Tai nghe 
được tiếng này há chẳng sợ hãi mà nghĩ đến điều 
thiện, bỗng nhiên thấy bản tính dần ngộ được 
Tam đức8 viên thông ư ? Ôi! Chân lý có sẵn thế 
mà người hiểu được, ít lắm. Quả chuông treo lên, 
chầy kình gõ vào, lúc yên lúc gõ mà không biết ai 
có thể giác ngộ, được tất cả âm thanh, tức là Như 
Lai tạng tính mà ngay lập tức giác ngộ qua đôi tai. 
Những người muốn chứng được ở chí đạo chính 
là dựa vào chỗ này đây.

Phía Đông Nam của làng ta có huyện gọi Đông 
Quan, có xã tên là Phúc Lộc. Xã có chùa, chùa có 
chuông, vốn do bọn viên mục Điện tiền trong ấp 
là Bùi Văn Phụng đã quyên góp tiền của đúc ra. 
Đến năm Canh Thân bị cướp phá nên chuông đã 
hỏng. Nay Văn Phụng siêng cần theo đạo, kế nối 
công xưa, kính cẩn hợp cùng quan viên sắc mục, 
già trẻ trong xã lại bỏ tiền của đề xướng lên, lại 
được thiện tín mười phương vui vẻ hưởng ứng, 
đúc thành một quả chuông lớn nặng 400 cân đặt 
ở lầu phía Tây của chùa. Bọn kỳ mục trong làng 
đến xin ta viết văn ghi lại. Ta nhận lời nói rằng: 
“Đây quả thực là việc thiện vậy”. Có lẽ bọn họ cũng 
biết về thuyết giáo của đại giác, mà có riêng một 
diệu lý: Âm thanh của bản tính là chân không, cái 
không của bản tính lại là chân âm, thanh âm của 
pháp khí cũng giống như vậy. Quả chuông này lúc 
trước bị hỏng mà không có tiếng, nhưng chẳng 
phải thật không có tiếng đâu, cái tính vốn sẵn của 
nó vẫn còn. Nay đúc lại mà có tiếng, chẳng phải 
bỗng nhiên có tiếng, cũng là do cái tính vốn sẵn đó 
còn. Cái bản nguyên của tiếng chuông hòa vào vũ 
trụ, ngụ ở hình khí, theo hư không mà có, theo hư 
không mà không, chưa bao giờ có, chưa bao giờ 
không. Con người dựa vào âm thanh mà phát mở 
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nhĩ căn, tùy duyên tu tập hiểu được tính nhân làm 
cho thân tâm thanh tịnh, bỗng thoát khỏi cõi trần 
nhơ bẩn, vượt lên nhận ra cả cõi không mà giác 
ngộ được chính giác cao nhất. Còn như mong 
mỏi phúc điền ích lợi, khoa trương công đức viên 
thành, thì đó là những kiến thức tầm thường 
chẳng phải là thứ mà ta biết vậy. Mọi người đều 
cho là ta nói phải, nhân đó viết bài minh ghi lại.

Bài minh nói rằng:
Duy Giác Hoàng9 ta,
Hiển hiện ánh sáng.
Chiếu khắp mười phương,
Giác ngộ người đời.
Thật ở tiếng nghe,
Hợp với bản chân.
Đại pháp viên thông,
Ngụ trong hình khí.
Duy chuông lớn này,
Người thấy đạo ít.
Ai là người biết,
Phát khởi cơ duyên.
Họ Bùi tín tâm,
Nối pháp âm này.
Ở ngôi chùa đó,
Thiện quả viên thành.
Tiếng chuông vang xa,
U mê giác ngộ.
Diệu âm tràn đầy,
Văn tính hiển hiện.
Vốn là tự nhiên,
Ta có một lời.
Xem lại nhĩ căn,
Học ta từ tôn.
Những người công đức để đúc chuông là Điện 

tiền Bùi Văn Phụng cùng vợ là Bùi Thị Pha, cập 
tiền Bùi Công Khanh hiệu Phúc Kế cùng vợ là 
Lương Thị Uỷ hiệu Diệu Thế, Tiền hậu thần Trần 
Đắc Phúc tự Phúc Thọ cùng vợ là Phạm Thị Thanh 
hiệu Diệu Kiên, Văn hội chủ huyện Thanh Lan xã 
Trừng Uyên là Thừa Trừng thọ nam Nguyễn Công 
Bằng cùng vợ và các thiện nam tín nữ cùng công 
đức.

Lại công đức để đúc chuông có: Điện tiền Bùi 
Văn Phụng tự Phúc Tịnh cùng vợ Bùi Thị Pha hiệu 

Diệu Vinh bỏ 25 quan tiền để mua đồng, thiếc đúc 
chuông, chỉnh biện 60 mâm thịt chín để cúng và 
làm 150 mâm cơm.

Các quan viên trong xã công đức: Thiêm tri Thị 
nội hộ phiên Tả trung cửu Phúc Trạch tử là Bùi 
Đình Túc, Thị hầu thuộc viên Thiêm Tổng tri Bùi 
Nguyễn Tuấn, Tổng tri Bùi Tử Diễn, Tri phủ Bùi 
Văn Trọng, Điện tiền Bùi Đăng Xuân; Phó thiên 
hộ Bùi Hữu Nghiêm, Huyện thừa Bùi Đình Tiêu, 
Bùi Văn Thẩm, Bách hộ Bùi Văn Hội, Tri bạ Bùi 
Đình Bảng, Tri sự Bùi Khắc Nghi, Phó sở sứ Bùi 
Đăng Truyền, Nho sinh Bùi Đình Tỏa, Xã trưởng 
Bùi Đình Mưu, Sinh đồ Bùi Nguyễn Xiển, Hương 
lão Bùi Văn Tuân, Bùi Vũ Nghi cùng già trẻ trong 
xã, các danh nhân, tổng cộng là 150 quan.

Các tín nữ trong xã công đức: Bùi Thị Gia, Bùi 
Thị Vịnh, Bùi Thị Di, Cao Thị Túc tổng cộng 3 
quan 2 mạch.

Các vị danh nhân trong huyện xã công đức: 
Huyện thừa xã Hạ Liệt là Cao Đắc Học, Cao Đắc 
Diên công đức 1 quan 2 mạch; Tri bạ xã Ngô Xá 
huyện Nam Xương là Trần Hữu Tri công đức 2 

Ảnh minh họa
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CHÚ THÍCH:
. Tam ma đề: Hết thảy Thiền định nhất tâm, sáng suốt, còn dịch là Tam muội.
2. Lục trần: chỉ 6 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cảnh này do 6 căn là mắt, tai v.v… mà nhập vào thân làm ô nhiễm tịnh 
tâm nên gọi là Trần. Kinh viên giác viết: “Nhận sằng Tứ đại là tướng tự thân. Sáu trần duyên ảnh mà là tướng tự tâm”.
3. Pháp môn: Những lời nói của Phật làm chuẩn tắc cho đời, gọi là Pháp. Pháp đó là chỗ chung cho cả chúng nhân và thánh nhân 
nhập đạo, cho nên gọi là Môn (cửa). Lại có nghĩa: các pháp đều thông tới một thực thể, cho nên gọi là Môn; lại có nghĩa là nơi Như 
Lai thánh trí đi về, cho nên gọi là Môn.
4. Tam Muội: Samàdi (thuật ngữ). Từ dịch âm từ tiếng Phạn, xưa dịch âm là Tam muội, Tam ma đề, Tam ma đế. Tam muội vốn là 
pháp tu dưỡng của nhà Phật. Nay nói về các sự vật huyền diệu cũng gọi là Tam - muội.
5. Bồ Đề - Bodhi (thuật ngữ). Cũ dịch là Đạo, mới dịch là Giác. Đạo nghĩa là thông suốt, giác nghĩa là giác ngộ. Bồ đề của Phật gồm 
cả Nhất thiết trí và Nhất thiết chủng trí, cho nên gọi là Đại Bồ - đề.
6. Song lâm - Tạp danh. Hai cây Sa - la (khu rừng mà Đức thế tôn nhập diệt ở giữa 2 cây Sa la).
7. Phạm âm (thuật ngữ): giọng nói, âm thanh của bậc Đại phạm Thiên vương. Có năm loại thanh tịnh âm. Đó là: 1. Tiếng nói chính 
trực; 2. Tiếng nói hòa nhã; 3. Tiếng nói trong trẻo; 4. Tiếng nói sang sảng; 5. Tiếng nói vang ngân, ở nơi xa cũng nghe thấy. Đủ năm 
đặc tính này gọi là Phạm âm”.
8. Tam Đức: Ba đức (số). I. Kinh Niết bàn nói Đại Niết bàn có đủ ba đức: 1. Pháp Thân đức: Là bản thể của đức Phật lấy pháp tính 
thường trụ bất diệt làm thân; 2. Bát nhã đức: Bát nhã dịch là Trí tuệ, là cái Pháp tướng thật giác ngộ trọn vẹn; 3. Giải thoát đức: Xa 
rời mọi sự trói buộc mà được đại tự tại. Ba đức trên mỗi đức lại có bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên gọi là Tam đức. Và ba đức 
này là bất nhất bất dị, chẳng dọc chẳng ngang, như ba chấm chữ y, như ba mắt của Thư la thiên, gọi là Bí mật tạng của đại Niết 
bàn. Thông thường gọi là Hỉ, Ưu, Ám. Tự tính có ba đức ấy, nên sinh ra đủ mọi loại pháp thiện, ác, đẹp, xấu.
9. Giác Hoàng (thuật ngữ). Cũng gọi là Giác vương, chỉ đức Phật. Sách thích môn chính thống, q8: “Lòng tốt của Giác Hoàng là 
muốn đưa thiên hạ lên cõi nhân thọ”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Từ điển Phật học. tập 1, 2. Phân viện Nghiên cứu Phật học, 1994.
2. Từ điển Nho Phật Đạo. Lao Tử - Thịnh Lê chủ biên, Nxb. Văn học, 2001.
3. Trịnh Khắc Mạnh: Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam, Nxb. KHXH, H. 2002.
4. Lược truyện các tác gia Việt Nam. Trần Văn Giáp chủ biên, Nxb. Văn học, 2000.

quan; Cai hợp xã Văn Xá huyện Thanh Oai là 
Phùng Hữu Dực công đức 1 quan; Chu Văn Thông 
ở huyện Trân Định xã Trà Lý công đức 1 quan; 
Bùi Vương Trướng công đức 6 mạch; các vị danh 
nhân, thiện nam tín nữ thập phương công đức 35 
quan.

Ngày 16 tháng 5 năm Quý Dậu niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 14 (1753). 

Tiến sĩ cập đệ Đệ nhị danh khoa Nhâm Thân 
làm chức Thị thư ở Viện Hàn lâm là Lê Quí Đôn 
tự Doãn Hậu người Diên Hà soạn.

Tóm lại, bài văn chuông của Bảng nhãn Lê 
Quí Đôn ở chùa Phúc Khánh là bài văn  chuông 
mẫu mực, ít có bài văn chuông nào hay như thế. 
Qua bài văn chuông này có thể thấy ông cũng 
là người hiểu tường tận những triết lý sâu sa, 
mầu nhiệm của đạo Phật. Bài văn chuông này 
cho thấy một góc nhìn mới về nhà bác học Lê 
Quí Đôn – góc nhìn Phật giáo. Đây là trước tác 
quan trọng về Phật giáo của nhà Bác học Lê Quí 
Đôn. Bài văn chuông được Lê Quí Đôn soạn năm 
Cảnh Hưng thứ 14 (1753) tức là năm ông 27 tuổi, 

sau khi ông đỗ Bảng Nhãn được một năm. Lúc 
đó ông đã được bổ nhiệm giữ chức Thị thư ở 
Viện Hàn lâm, công việc nhiều vậy mà ông vẫn 
quan tâm đến văn hóa tín ngưỡng ở làng xóm, 
điều này cho thấy tình cảm của ông đối với quê 
hương Thái Bình rất nồng nàn. Việc ông soạn bài 
minh chuông cho chùa Phúc Khánh cũng chứng 
tỏ rằng Lê Quí Đôn là người có quan điểm dung 
hòa về đạo Nho và đạo Phật chứ không cực đoan 
như một số nhà nho khác. Ông là người theo 
Nho học nhưng cũng hiểu được tính tích cực của 
Phật giáo, thường xuyên đọc kinh Phật để mở 
rộng tri thức. Chính vì sự ham hiểu biết, ham 
học, đọc mọi sách vở  này  mà ông đã trở thành 
nhà bác học lớn của nước ta, ông được coi là 
“tập đại thành” của tri thức Việt Nam thế kỉ thứ 
XIII, đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Nói 
như Phan Huy Chú: "Ông là người học vấn rộng 
khắp, đặt bút thành văn. Cốt cách thơ trong sáng. 
Lời văn hồn nhiên, không cần suy nghĩ mà trôi 
chảy dồi dào như sông dài biển cả, không chỗ 
nào không đạt tới, thật là phong cách đại gia". 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201954 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201954

VĂN HÓA - DANH THẮNG

Chợ Tam Bảo 
- một nét đẹp làng xã Việt Nam

Đâu đó, ẩn giữa cây 
xanh, ngói rêu của 
chùa chiền, đình 
miếu nơi làng quê 
cũ là cái chợ nhỏ, 

mái rạ lợp vội vàng và sinh hoạt 
buôn bán cũng vội vàng: đấy là 
chợ Tam Bảo. Nghe cái tên đã 
lạ, chợ Tam Bảo là chợ gì? Sao 
lại gọi là chợ Tam Bảo!? Thì ra 
là do chợ gần chùa. Mà nếu nói 
chợ gần chùa mà gọi là Tam Bảo 
thì cũng lạ. Tên rõ là Tam Bảo, 
lấy tên từ chữ Tam Bảo như cái 
từ Tam Bảo chỉ ban Phật trong 
việc thờ tự, hay Tam Bảo là Phật 
Pháp Tăng, thì đây Tam Bảo chỉ 

cái chợ ở cạnh chùa mà thôi. 
Thế nên, Tam Bảo chỉ là tên gọi 
khác cho cái chợ gần chùa, nên 
hoặc gọi là chợ chùa đó, như 
chợ chùa Sủi, chùa Hôm… Chợ 
Tam Bảo sinh hoạt theo phiên, 
cũng như bao cái chợ phiên ở 
Việt Nam trong những năm 80 
thế kỉ XX về trước. Phiên, lại 
lấy ngày Rằm, ngày mồng Một 
làm chính phiên, nên việc tín 
ngưỡng ở chùa, cũng lấy ngày 
đấy là chính. Chợ Tam Bảo 
cũng vì thế đượm màu sắc tín 
ngưỡng. Chợ cóc, lụp xụp các 
túp mái lều nối vào nhau, buôn 
bán nông sản trong làng, bánh 

trái hoa quả, vàng mã các thứ…. 
Được cái tiện, dân làng muốn 
đem lễ vật, cúng dàng Tam Bảo, 
từ gạo đến khoai rau, các thứ 
hương hoa quả trà, được dân 
cúng dàng dâng chư Phật, cầu 
quốc thái dân an, bảo hộ làng 
xã…

Chợ Tam Bảo có từ bao giờ?
Đến nay, căn cứ theo văn 

bia kiểu “Tam Bảo thị” còn lại, 
chúng ta được biết chợ Tam 
Bảo hình thành khoảng thời 
Mạc, thế kỉ XVI, nhưng thịnh 
dần lên vào đầu thế kỉ XVII. 
Điều này cũng phù hợp với sự 
phát triển của kinh tế làng xã 
và sự phục hưng Phật giáo ở 
Đại Việt triều Lê. Đầu thế kỉ 
XVII, nhà Mạc hoàn toàn sụp 
đổ, triều đình Lê Trung Hưng 
khôi phục lại Bắc Việt, chúa 
Trịnh phát triển mạnh kinh 
tế các vùng, xã hội phát triển 
mạnh về kinh tế. Kinh tế làng 
xã vì thế cũng nhiều thay đổi. 
Chùa chiền tông giáo được 
xây dựng. Văn bia Tân tạo Ngũ 
hành Tam bảo thị bi, ở Thiệu 
Hóa (Thanh Hóa) được dựng 
vòa năm Hoằng Định thứ 16 
(1615); Cổ tích thị thí Tam bảo 
bi ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) 
dựng năm Vĩnh Tộ 9 (1627); Tu 
tạo Tam Bảo thị bi ở Đông Anh 
(Hà Nội) dựng năm Khánh Đức 
2 (1650); Hoa Lâm Tam Bảo thị 

TS Phạm Văn Tuấn
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Chợ chùa Mía (Đường Lâm - Sơn Tây)  - Ảnh:  Minh Khang
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bi ở Từ Sơn (Bắc Ninh) dựng 
năm 1656)…vv….đều ghi chép 
lại quá trình dựng chùa và chợ. 
Như bia Hoa Lâm Tam Bảo thị 
bi ghi “Chợ nằm giữa chùa và 
miếu nên dân quê tôn phụng 
được linh ứng ngầm giúp. Giữa 
chợ có đường cái quan qua lại, 
người người tụ hội. Đúng là 
chỗ tốt đẹp hàng đầu vậy. Cũng 
bởi từ xưa, kể cả những ngày 
họp chợ mỗi tháng sáu phiên 
cho chí mùng một ngày rằm, 
người ta đều cúng dàng chốn 
dấu xưa đó, cho nên chợ mới 
được gọi tên lành là chợ Tam 
Bảo”. Hoặc Tu tạo Tam Bảo thị 
bi: “sân chùa đất bằng phẳng, 
có thể lập được khu chợ. Vì thế 
người xưa đã chọn, định ra mỗi 
tháng vào 6 ngày mồng bốn, 
mười bốn, hai bốn, mồng chín, 
mười chín, hai chín là ngày 
phiên chợ. Bốn phương tụ về, 
ngày sóc vọng thì cúng dàng, 
chùa Tam Bảo đã thành chợ 
Tam Bảo”. Đã ghi rõ vì sao lại gọi 
chợ Tam Bảo, cũng như khuôn 
viên văn hóa của chợ cũng như 
thời gian họp chợ theo phiên và 
cúng dàng vào chùa thờ Phật.

Về sau, gần như khắp miền 
Bắc, thường xuất hiện các 
chợ Tam Bảo và đương nhiên 
có lập bi kí ghi quá trình xây 
dựng. Có chùa đã xây dựng 
rồi mới có chợ, có chùa trùng 
tu thì có chợ. Nhiều chợ Tam 
Bảo được bảo trợ xây dựng bởi 
các quan lại, văn bia được soạn 
bởi văn nhân, tiến sĩ… Thường 
thì khuôn viên chùa rộng rãi, 
làng xã họp bàn dựng chợ ngay 

trong khuôn viên đó, trước là 
chợ tạm, sau thành chợ Tam 
Bảo. Chợ là chợ phiên và tính 
lấy ngày mồng một ngày rằm 
làm cán cân chia đều ngày họp 
trong tháng theo ngày chẵn hay 
lẻ. Chợ Tam Bảo hình thành từ 
đó, và kéo dài cho đến ngày nay.

Cũng phải nói, chợ Tam Bảo 
không phải được lập ở những 
chùa lớn, thường gọi là chùa 
Quan hay chùa Vua. Chùa có 
lịch sử lâu đời cũng hiếm có 
chợ Tam Bảo. Đa phần, các chợ 
Tam Bảo được lập ở những 
chùa nhỏ, mang tính chất làng 
xã, sinh hoạt vùng miền một 
khu vực nhỏ hẹp. Vì thế, chợ 
Tam Bảo chủ yếu phục vụ trao 
đổi kinh tế làng xã ở phạm vi 
hẹp là một vùng nhỏ.

Chợ Tam Bảo ngày nay
Lịch sử mấy trăm năm, đến 

nay ở miền Bắc Việt Nam còn 
lưu đến gần trăm cái bia ghi 
chép về chợ Tam Bảo. Tuy 
nhiên, số chợ có thể nhiều hơn 
số bia hiện còn rất nhiều. Đến 
nay chợ Tam Bảo cũng không 
còn nhiều, đâu đó lãng thảng 
trong làng xã, vẫn còn những 
chợ trước cổng chùa như chợ 
chùa Sủi (Hà Nội), chợ chùa 
Nôm (Hưng Yên), chợ chùa 
đình Thổ Hà (Bắc Giang), chợ 
chùa Mía (Sơn Tây – Hà Nội), 
chợ Chùa Chuông (Thanh 
Oai – Hà Nội), chợ Chùa Kiên 
Trung (Nam Định), chợ chùa 
Vẽ (Đông Ngạc)... Tuy rằng chợ 
Tam Bảo không còn nhiều như 
xưa nữa, có cái còn cái mất, 

nhưng hoạt động buôn bán 
ngày càng sầm uất hơn trong 
thời kinh tế thị trường.

Ngày nay, kinh tế làng xã đã 
khác, chợ phiên cũng gần như 
tuyệt tích, chợ Tam Bảo vì thế 
thành chợ hàng ngày. Chợ Tam 
Bảo vẫn cạnh chùa, nhưng quy 
mô cũng khác, rộng lớn hơn và 
cách biệt hoàn toàn với chùa 
chiền. Ngày Rằm, mồng Một, 
dân chúng làng xã vẫn mua hoa 
hương, đem vào chùa thành 
kính dâng chư Phật, cầu ngày 
tháng an bình. Tính chất tín 
ngưỡng và văn hóa của chợ 
Tam Bảo gần như không thay 
đổi, có chăng thời thế đã khác, 
kinh tế hàng hóa cũng khác 
nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn 
những dấu ấn từ mấy trăm năm 
kéo về, bảo lưu, gìn giữ nét văn 
hóa truyền thống trong làng 
xóm cho hậu thế. Chợ Tam Bảo 
dù là chợ thị trường, nhưng 
cạnh chùa, vẫn là cái gì đặc biệt 
trong quần thể văn hóa làng xã, 
lọt trong sự phát triển của kinh 
tế thị trường và sự năng động, 
biến động và chuyển động của 
con người thời hiện đại.

Mấy trăm năm qua đi, chợ 
Tam Bảo gắn liền với lịch sử 
văn hóa dân tộc. Chợ chùa, 
cũng như cây đa giếng nước, 
sân đình, thành dấu ấn văn 
hóa, mang màu sắc tâm linh 
ghi trong tâm hồn người Việt. 
Để rồi, đi qua mỗi vùng miền, 
cảm nhận văn hóa người Việt, 
ta lại gặp đâu đấy sự đầm ấm, 
sầm uất, kín kẽ và tâm linh của 
cái chợ chùa, chợ Tam Bảo...

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Nguyễn Hùng Vĩ – Nguyễn Văn Thanh: Tấm bia "Hoa Lâm tam bảo thị" (1656) Thêm một tư liệu đáng tin cậy về Lý Công Uẩn và 
vùng Mai Lâm.
2. Lê Hồng Khánh: Chợ chùa và chợ phiên Tam Bảo.
3. Đỗ Bích Tuyển: Giới thiệu một bài văn bia Tam Bảo.
4. Đinh Khắc Thuân: Văn bia thời Mạc, nxb Hải Phòng.
5. Trịnh Khắc Mạnh chủ biên: Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia, nxb KHXH, 2016.
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

TAM CHÚC – Ngôi chùa tổ chức 
Đại lễ Vesak LHQ 2019

Trần Khả Ái

Chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện 
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), cách trung 
tâm Hà Nội khoảng 60km, cách 
thành phố Phủ Lý - Hà Nam 12km về 
phía Tây, nằm trên tuyến quốc lộ 21 

tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và thành 
phố Hà Nội, đồng thời cách khu du lịch Hương 
Sơn (Hà Nội) chỉ khoảng 5km.

Mặt bằng xây dựng chùa Tam Chúc rộng 
144ha bao gồm các hạng mục như: Tháp Ngọc, 
Điện Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, 
cổng Tam Quan,... kết hợp với các tòa tháp 
(gồm 01 thánp cao 150m, và 02 tháp cao 100m 
bố trí đăng đối). 

Điều đặc biệt mà chỉ riêng chùa Tam Chúc 
mới có đó là 12.000 bức phù điêu (tranh đá) 
được chạm khắc tinh xảo. Mỗi bức tranh đá ở 
đây đều là sự gửi gắm một câu chuyện vô cùng 
nhân văn và sâu sắc, và mỗi bức tranh được 
ghép lại bởi nhiều tấm đá mang màu cháy của 
gạch nung già lửa, trầm mặc và cổ kính. Toàn 
bộ những bức tranh đá này được chế tác hoàn 
toàn thủ công bởi các nghệ nhân tại quần đảo 
Java, Indonesia.

Bên cạnh đó, chùa Tam Chúc đang xây dựng 

một vườn kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi 
cột kinh cao khoảng 14m và có tổng trọng lượng 
lên tới khoảng 200 tấn. Cột kinh Phật được làm 
bằng đá xanh Thanh Hóa, đế cột là khối đá tròn 
được tạo hình cánh sen xung quanh, phía trên 
phần thân cột là một đấu cột hình lục giác, phía 
trên đấu cột là một bát đỡ một nụ sen. Những 
lời Phật dạy sẽ được khắc lên những cột kinh 
này để nhắc nhở thế hệ hiện tại cũng như mai 
sau tu nhân tích đức

Nằm ở vị trí đỉnh núi Thất tinh cao độ 168m 
so với mực nước biển là Tháp Ngọc có 3 tầng 
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mái cong, diện tích 36m2; trong tháp đặt một pho 
tượng bằng đá ngọc nặng 4,9 tấn. Tháp Ngọc có 
chiều cao 15m, được xây dựng hoàn toàn bằng 
các phiến đá Granit đỏ được các nghệ nhân Ấn 
Độ chế tác tại Ấn Độ, vận chuyển sang lắp đặt 
theo phong cách kiến trúc cổ Việt Nam. Chỉ có 
một con đường duy nhất để lên tới Tháp Ngọc 
khi leo qua 299 bậc đá.

Điện Tam Thế nằm ở độ cao 45m so với mực 
nước biển, có 03 tầng mái cong với kết cấu cột, 
dầm, xà, mái cong bằng bê tông cốt thép sơn giả 
gỗ. Với chiều cao 39m, diện tích sàn 5.400m2, 
diện tích tầng hầm: 2.200m2, tại điện Tam Thế 
có thể giúp cho 5.000 phật tử có thể hành lễ cùng 
một lúc. 

Bước qua hàng cửa gỗ trạm lộng tinh xảo của 
tòa Điện Tam Thế, hòa mình vào một không gian 
vô cùng rộng lớn, phía trước là ba pho Tam Thế 
hiện thị cho ba thời Quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Nét tinh tế với kiến trúc tại điện Tam Thế là 12 
ngàn bức tranh đá được chạm khắc tinh xảo, tái 
hiện cuộc đời đức Phật do những nghệ nhân của 
đất nước Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa 
Indonesia đưa sang. 

Trước Điện Tam Thế là Điện Pháp Chủ, có 02 
tầng mái cong được xây dựng với kết cấu cột, 
dầm, xà, mái cong bằng bê tông cốt thép sơn giả 
gỗ.

Điện Pháp Chủ có chiều cao 31m, diện tích sàn 
3.000m2. Tại đây thờ 01 pho tượng Thích Ca Mâu 
Ni bằng đồng nguyên khối, pho tượng nặng 150 
tấn do nghệ nhân Việt Nam chế tác; và có 10.000 
bức tranh tái hiện cuộc đời đức Phật do thợ hồi 
giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa Indonesia. 

Nơi đây tập hợp các bức phù điêu kể về cuộc 
đời đức Phật Thích ca Mâu Ni từ khi Ngài Đản 
sinh, thành Đạo, thuyết Pháp cho tới khi nhập 
Niết bàn. Điểm nhấn đặc biệt trong điện Giáo 
chủ là bốn bức phù điêu khổng lồ bao trùm toàn 
bộ 4 bức tường, mối bức phù điêu nói về một 
giai đoạn trong cuộc đời của đức Phật.

Điện Quan Âm nằm sau Cổng Tam Quan qua 
vườn cột kinh, và phía sau là Điện Pháp Chủ có 
02 tầng mái cong, với kết cấu cột, dầm, xà, mái 
cong bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ.

Điện Quan Âm với chiều cao 30.5m, diện tích 
sàn 3.000m2, diện tích tầng hầm: 1.800m2. Điện 
Quan Âm thờ 01 pho tượng Quan Âm Bồ Tát 

bằng đồng nguyên khối, pho tượng nặng 100 tấn 
do nghệ nhân Việt Nam chế tác; và có 8.500 bức 
tranh về các câu chuyện về đức Phật do thợ hồi 
giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa Indonesia.

Điểm nhấn của Điện Quan Âm là 4 bức tranh 
đá khổng lồ bao phủ toàn bộ diện tích 4 bức 
tường, nói về các sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát rất 
gần gũi với người dân Việt Nam. Trung tâm của 
các bức tranh là tượng khắc nổi của Phật Quan 
Âm với hình ảnh quen thuộc trong các ngôi chùa 
cổ như chùa Phật Tích, chùa Hương: Quan Âm 
Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Tọa Sơn, Quan 
Âm Quá Hải và Quan Âm Tống Tử. Đây là 4 bức 
tranh đặc biệt trên nền phong cảnh thiên nhiên 
đẹp như thơ của Tràng An và Tam Chúc.

Những câu chuyện trên các bức phù điêu đá 
trong điện Quan Âm ngắn gọn, dễ hiểu, chẳng 
khác nào những câu chuyện ngụ ngôn, chuyển 
tải thông điệp về vẻ đẹp chân - thiện - mỹ, về đạo 
lý tốt đẹp của con người. 

Cổng Tam Quan nội được xây dựng trên hệ 
thống cọc khoan nhồi vững chắc, có 03 tầng mái 
cong được xây dựng theo lối kiến trúc đình chùa 
đặc trưng Việt Nam.

Cổng Tam Quan có kết cấu khung cột, mái 
cong toàn bộ bằng bê tông cốt thép được sơn 
giả gỗ, với chiều cao 28,8m, diện tích sàn tầng 1: 
1.958m2, diện tích sàn tầng 2: 1.200m2, diện tích 
sàn tầng 3: 400m2. 

Ngoài các hạng mục trên, còn có bến thuyền, 
cổng Tam quan ngoại, nhà thờ Tổ, nhà Tăng Ni, 
Trung tâm Hội nghị quốc tế, các tuyến hành 
lang…đang được triển khai xây dựng, tạo nên 
khung cảnh hùng vĩ, điểm đến bình yên cho du 
khách thập phương trong và ngoài nước.Ảnh:  St
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VESAK 2563

Một lần nữa, Việt 
Nam đăng cai 
tổ chức chào 
mừng Đại lễ 
Vesak Liên 

Hợp Quốc lần thứ ba, trước 
đó, Đại lễ từng được tổ chức 
ở Việt Nam tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia, Hà Nội (2008) 
và tại chùa Bái Đính, Ninh Bình 
(2014). Năm nay, tổ chức tại 
Trung tâm Văn hóa Phật giáo 
Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), 
từ ngày 12 đến 14/05/2019.

Chủ đề chính của Vesak 2019 
là: Cách tiếp cận của Phật giáo 
về sự lãnh đạo toàn cầu và trách 
nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội 
bền vững. Trong đó có vấn đề 
lãnh đạo có chính niệm vì hòa 
bình bền vững; Cách tiếp cận 
của Phật giáo về gia đình hòa 
hợp, chăm sóc sức khỏe và xã 
hội bền vững; Cách tiếp cận 
của Phật giáo về giáo dục đạo 

đức toàn cầu; Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và Phật giáo; 
Cách tiếp cận của Phật giáo về 
tiêu thụ có trách nhiệm và phát 
triển bền vững.

Theo dự kiến sẽ có khoảng 
10.000 người tham dự, bao gồm 
1.500 chức sắc và lãnh đạo các 
Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các 
nhà khoa học, nhà nghiên cứu 
Phật học cũng như các phật tử 
hành trì thuộc nhiều truyền 
thống Phật giáo đến từ 90 - 100 

Minh Mẫn

Chùa Tam Chúc (Hà Nam)  - địa điểm tổ chức VESAK 2019

SUY NGẪM
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quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
khắp thế giới, khoảng 10.000 
đồng bào phật tử và nhân dân 
Việt Nam đến dự.

Tiếp nối truyền thống tri ân 
và tôn vinh đức Bổn sư khai 
sáng đạo Phật gần ba nghìn 
năm về trước, hàng năm, trên 
các quốc gia, lãnh thổ có sự hiện 
diện của Phật giáo và những 
hành giả tâm linh đều tưởng 
nhớ hoặc tổ chức kỷ niệm dưới 
nhiều hình thức.

Phật giáo như dòng nước 
mát thẩm thấu vào cuộc sống 
con người và phát triển thầm 
lặng trong những quốc gia đủ 
duyên hội tụ. Tuy không rầm 
rộ như một số tổ chức thế tục, 
lượng số tín đồ không đông 
như các tôn giáo bạn, nhưng 
không hề nhỏ so với các hành 
giả lặng lẽ sống đúng chính 
pháp và những mầm sống với 
đức tin hướng về đức Phật mà 
không hề được thống kê theo 
sự thống kê hành chính trên 
thế giới.

Sau bao năm chinh chiến, 
Phật giáo Việt Nam vẫn tồn 
tại, đôi lúc thịnh, lắm lúc suy 
theo luật vô thường, nhưng tố 
chất từ bi không hề thiếu vắng 
trong xã hội. Thừa hưởng tố 
chất đó, xuất hiện nhan nhản 
trong cuộc sống, nhiều tấm 
gương tương thân tương ái, 
từng có những xe bánh mỳ 
miễn phí, quán cơm nhân ái, áo 
quần từ thiện, bình nước uống 
ven đường nơi phố thị. Từng 
gói quà đến với đồng bào vùng 
cao, giếng nước, cây cầu nơi 
miền nước mặn. Trường học, 
mái nhà cho con em, đồng bào 
thiếu điều kiện nơi vùng khốn 
khó. Và quần chúng phật tử sẵn 
lòng hỗ trợ nhiệt tình khi thiên 
tai đâu đó xuất hiện. Người dân 
chúng ta nghèo, nhưng không 
nghèo lòng từ do vun đúc từ 
ngàn năm qua của ông cha 
thấm nhuần Phật pháp…

Ngày nay, về mặt quốc tế, 
Phật giáo Việt Nam (PGVN) 
đăng cai tổ chức đón mừng 

Đại lễ Vesak, còn gọi là lễ Tam 
hợp như thể hiện sự tri ân, 
uống nước nhớ nguồn để nhắc 
nhở tinh thần trách nhiệm với 
cộng đồng nhân loại được khởi 
nguồn từ pháp nhũ của đức 
Bổn sư.

Sự xuất hiện Đại lễ Vesak tại 
Việt Nam, xác định uy tín của 
những người con Phật trong 
xã hội còn nhiều bất cập, xác 
định nguồn mạch tâm linh vẫn 
tiếp tục truyền đạt dưới bề mặt 
nhiêu khê nhiều loan lỗ trong 
cuộc sống. Người dân miền 
Nam chưa được một lần đón 
nhận Vesak theo sự ao ước của 
mình trên vùng đất trên 300 
năm cha ông mở lối. Sự ao ước 
đó được ấp ủ hy vọng được một 
lần sẽ nở hoa. Dẫu sao, toàn dân 
Việt Nam nói chung và Phật 
giáo Việt Nam nói riêng hãnh 
diện được Tổ chức Liên hiệp 
Quốc chấp nhận và kết hợp với 
PGVN  một lần nữa tôn vinh lễ 
Tam hợp trên quê mẹ.
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Niềm tin
“Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 

theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người 
ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 
chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin 
vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh 
giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có 
uy quyền, chớ có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư 
của mình. Nhưng khi nào tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là 
có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; 
Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh khổ đau”, thời hãy từ bỏ chúng! Nhưng 
khi nào tự mình biết rõ như sau: “các pháp này 

là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này 
được các người có trí tán thán; các pháp này nếu 
được chấp nhận và thực hiện đưa đến hạnh phúc 
an lạc”, “thời hãy từ đạt đến và an trú!” đức Phật 
(Kinh Tăng Chi Bộ)

Trong cuộc sống, cái dẫn dắt chúng ta chính 
là niềm tin. Chúng ta tin một điều là đúng đắn, 
là hay, là thiện, là thích thú… thì niềm tin ấy sẽ 
thúc đẩy chúng ta hành động để làm thỏa mãn sở 
nguyện của mình, dù niềm tin ấy có thể là sai lệch, 
phi thực tế và thậm chí là đi ngược lại với đạo đức; 
ví dụ như người học sinh tin rằng chơi game sẽ 
mang lại sự giải trí thì sẽ tìm đến game để giải trí, 
mặc dù nghiện game đã được chứng minh là để 
lại nhiều tác hại như mất thời gian, hiềm khích và 

Bài trừ mê tín
Tâm Thuận

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?

Ản
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gây gổ với nhau chỉ vì trận chiến ảo, vì những lí do 
chẳng đâu vào đâu; một người tin, hoặc nằm mơ, 
hoặc nghe người khác “phán” rằng phải đốt vàng 
mã in hình nào là nhà cửa, xe cộ, điện thoại, trang 
phục… thì mới chu cấp đầy đủ cho “người Âm” để 
họ yên sinh “dưới cõi Âm” (?) thì người ấy sẽ cứ 
thế mà tích cực đốt vàng mã vào những ngày nhất 
định; một người tin rằng phải xây cho người thân 
đã khuất một cái lăng tốn hằng trăm triệu, hàng tỉ 
đồng để chứng tỏ được lòng thành kính của mình 
thì người ấy cũng sẽ chẳng ngại chi một số tiền 
lớn để xây nên cái lăng vật chất như vậy, mặc dù số 
tiền ấy nếu dành cho các hoạt động từ thiện giúp 
đỡ những người đang sống thì sẽ mang lại nhiều 
công đức hơn và nhiều lợi ích nữa, chúng ta sẽ 
bàn sau; một người (thường là nam) nghĩ rằng 
hút thuốc, uống rượu bia mới chứng tỏ được 
“bản lĩnh của đàn ông”, người ấy chắc chắn sẽ đi 
đến hút thuốc, uống rượu, chẳng ít thì nhiều, bất 
chấp các tác hại của thuốc lá và rượu bia được xã 
hội thừa nhận. 

Qua đó mới biết vị thế dẫn dắt của niềm tin. 
Không những thế, niềm tin còn tiếp thêm sức 
mạnh cho người nắm giữ. Trên thực tế, có nhiều 
bệnh nhân đã khỏi bệnh mặc dù bác sĩ chỉ cho họ 
uống giả dược có vị đắng khó chịu (vì các bệnh 
nhân nghĩ rằng thuốc càng khó nếm thì càng công 
hiệu). Có trường hợp bác sĩ nói với bệnh nhân 
ung thư rằng sẽ cho chuyền hóa chất để điều trị, 
nhưng rồi bác sĩ lại chỉ chuyền một loại dịch thay 
thế vô hại, kết quả là bệnh nhân rụng tóc (vì bệnh 
nhân tưởng rằng sau khi chuyền hóa chất thì tóc 
sẽ rụng)1. Trong đạo Phật, sức mạnh 
của niềm tin được gọi là Tín Lực, là cửa 
ngõ để đạt được các Lực theo sau (Tấn 
Lực, Niệm Lực, Định Lực và Tuệ Lực). 
Cho nên, vấn đề quan trọng là chúng ta 
phải biết đặt niềm tin đúng chỗ, chớ có 
tin một cách ồ ạt và thiếu xét đoán vào 
những điều hư ngụy và lệch lạc. Vậy thì 
căn cứ vào đâu để biết niềm tin của mình 
là không bị sai lệch? xin được nhắc lại 
một lời dạy rất hay: khi nào tự mình 
biết rõ như sau: “Các pháp này là bất 
thiện; Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các 
pháp này nếu thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh khổ đau”, thời hãy từ 
bỏ chúng! Khi nào tự mình biết rõ như 

sau: “các pháp này là thiện; các pháp này không có 
tội; các pháp này được các người có trí tán thán; 
các pháp này nếu được chấp nhận và thực hiện 
đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời hãy từ đạt đến và 
an trú!”. Chung quy lại là chớ có tin ở những điều 
dẫn đến làm khổ mình (như uống rượu bia, hút 
thuốc lá…), khổ người (trộm cắp, cướp giật, tham 
lam…) và khổ chúng sinh (chọi trâu, chọi gà, chọi 
bò, chém lợn, sử dụng thực phẩm động vật…); hãy 
tin ở những điều không làm khổ mình, không làm 
khổ người và không làm khổ chúng sinh. Nhưng 
nói không làm khổ mình, không làm khổ người 
và không làm khổ chúng sinh không có nghĩa là 
chúng ta trở thành một con người hờ hững và vô 
tâm trước những điều sai trái của kẻ khác. Trái lại, 
những hành động sai trái và vi phạm pháp luật cần 
phải được ngăn chặn và trừng phạt. 

Đốt rải vàng mã, cúng tế phản cảm - những hủ tục 
cần loại bỏ

Quý vị sẽ chọn cách thờ nào sau đây?
- Mất thời gian, tốn công sức, hao tiền của, tốn 

không gian, gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ hỏa 
hoạn… mà không đem lại kết quả thiết thực nào, 
chỉ làm theo một cách máy móc và không tự kiểm 
chứng được.

- Không mất thời gian, không tốn công sức, 
không phí tiền của, chẳng tốn không gian, không 
gây ô nhiễm, không tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn … 
mà đem lại kết quả thiết thực và tự mình kiểm 
chứng được.

Ảnh: Nam Minh
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Từ ngàn xưa, con người đã bắt đầu thờ cúng 
nhiều vị “Thần” dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Nào là thần Sông, thần Núi, thần Biển, thần Mây, 
thần Mưa, thần Gió, thần Bò, thần Mặt Trời, thần 
Mặt Trăng, Quỷ Nước, Ông Táo, thậm chí ngay cả 
Rồng, một loài vật hư cấu mà vẫn được tôn lên để 
thờ cúng. Biết bao đời loài người thờ cúng, nhưng 
chiến tranh, dịch bệnh, động đất, sóng thần, hạn 
hán, lũ lụt, tai nạn, những chuyện bất tại nguyện… 
vẫn cứ xảy ra. Vậy thì các vị “Thần” kia có đáng để 
chúng ta phải tôn thờ không? Quý vị đã từng một 
lần gặp “Thần” giữa đời thực này chưa? Đức Phật 
dạy “cầu bất đắc khổ”. Nếu mà các hình thức cúng 
tế cầu khẩn của chúng ta mà thành hiện thực thì 
chúng ta có cần phải tự mình phấn đấu, nỗ lực giải 
quyết các vấn đề nữa hay không? Bao nhiêu công 
sức, thời gian, tâm lực, tiền của chúng ta bỏ ra cho 
các hoạt động thờ cúng đi đâu, về đâu? Thờ thì 
đúng, không ai bác bỏ, nhưng cúng thì sai, chẳng 
lợi ích cho ai. Hơn nữa, thờ là cần thiết nhưng 
thờ ai và thờ như thế nào mới là điều quan trọng. 
Về điều này, đáng tiếc là đa số chúng ta vẫn hiểu 
sai từ “thờ”, biến thờ thành cúng tế hình tượng, 
gây lãng phí tâm sức, thời gian, tiền bạc một cách 
vô ích, gây ô nhiễm môi trường và đáng sợ nhất 
là làm suy yếu khả năng tự thay đổi bản thân của 
chúng ta. Khi may mắn thì chúng ta khen “Trời” 
có mắt hay “Thần” phù hộ, khi không may mắn 
hoặc bị thiên tai thì chúng ta chê “Trời” chẳng có 
mắt hay “Ma/Quỷ” quấy rối. Chúng ta tìm cầu tha 
lực, tưởng rằng có sự ban phước giáng họa từ một 
“đấng bề trên” nào đó mà quên mất rằng chúng ta 

mới là vấn đề và chúng ta cũng chính là giải pháp. 
Đã đến lúc chúng ta phải thờ trong chính ý thức 
và lối sống của chúng ta. 

Đốt, rải vàng mã là một hủ tục từ lâu đời. Một 
lần nữa chúng ta làm mà không biết mình đang 
làm gì, có hệ quả ra sao. Thực chất của việc đốt vàng 
mã là nhằm chuẩn cấp cho “người Âm” những 
“vật dụng” giấy cần thiết xuất phát từ quan niệm 
“Trần sao, Âm vậy”. Theo quan niệm này, người đã 
khuất cũng có thế giới như chúng ta vậy, mặc dù 
là “vô hình”. Thời xưa thì vàng mã thường in hình 
quần, áo, mũ, giày, dép, rồi kế đến là hình tờ tiền 
(một điều phi lí hết sức, ở chỗ đã có “tiền” rồi thì 
“người Âm” cứ thế lấy đó mà mua, chúng ta cần gì 
phải “gửi” thêm “đồ” khác), rồi xe đạp, và ngày nay, 
những thứ không thể thiếu là xe máy, xe hơi, đặc 
biệt là chiếc điện thoại thông minh. Thậm chí một 
dinh thự đầy đủ tiện nghi bằng giấy tốn hàng trăm 
triệu đồng cũng được dựng lên để đốt. Chẳng lẽ, 
phải có sự chu cấp của “người Trần” thì “cõi Âm” 
mới tồn tại được hay sao? Và những thứ chúng 
ta đốt để “gửi” cho “họ” cũng chưa đủ, vì chúng ta 
hiện có hàng triệu mặt hàng nên đáng lẽ phải có 
hàng triệu mặt hàng “dưới Âm phủ” thì mới gọi là 
đầy đủ. Nếu vậy thì liệu họ còn có khả năng “phù 
hộ” cho chúng ta không? Nếu có một thế giới linh 
hồn như vậy, chắc chắn các linh hồn vẫn chưa hết 
khổ đau, vẫn còn chiến tranh và xung đột, vẫn còn 
đủ lo toan, chẳng thể gọi là “yên nghỉ”. Cái lợi của 
vàng mã thì ảo tưởng, không ai tự chứng nghiệm 
được thì chúng ta hùa nhau tin, còn cái hại của nó 

thì như đập vào mắt mà chẳng mấy ai 
tin: tự hình thành cho mình những 
nỗi hoang mang, lo lắng và căng thẳng 
vô cớ, đốt vàng mã khác nào đốt tiền, 
nếu sơ suất có thể xảy ra hỏa hoạn, 
trực tiếp ngửi khói vàng mã rất độc 
hại, rải vàng mã còn là hành động xả 
rác bừa bãi… Ở khu vực nông thôn, 
không đốt thì sợ hàng xóm chê cười, 
cho nên dù nghèo hay cận nghèo cũng 
phải trích ra ít tiền để đốt. Ở môi 
trường đô thị nhiều nhà cao tầng, 
nhà ống, ngõ hẹp, thiếu không gian, 
hóa vàng dễ gây ra cháy nổ, chập điện, 
khói bụi và ô nhiễm môi trường như 
chơi (chẳng hạn như vụ cháy xe bồn 
chở xăng tại Quảng Ninh vào ngày 
7/8 do tàn vàng mã bay vào). Tại nước 

SUY NGẪM

Ảnh: Minh Khang
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ta, 2 ngày lễ mà người dân đốt vàng mã 
nhiều nhất là ngày lễ Vu Lan và ngày 
cúng ông Táo trong dịp Tết Nguyên 
Đán. Giả sử, làm một phép tính khiêm 
tốn, vào những ngày này, trung bình 
mỗi hộ gia đình trong khoảng 20 triệu 
hộ gia đình có tập tục đốt vàng dành ra 
50,000 đồng để mua vàng mã về đốt thì 
số tiền thành mây thành khói sẽ là 1,000 
tỉ đồng! Đó là chưa kể đến hàng trăm lễ 
hội liên quan đến đền, chùa mỗi năm 
mà người dân đốt vàng mã và những 
người chứng tỏ đẳng cấp trong việc chi 
tiền chục triệu, trăm triệu để được đốt. 
Khoảng 50,000 tấn nguyên liệu lãng phí 
cho việc làm vàng mã mỗi năm không 
hề nhỏ. Hóa đồ cho người đã khuất cũng là một 
điều mê tín khác, đốt đồ vật một cách vô ích và 
gây ô nhiễm môi trường. Số quần áo quý vị đem 
đi đốt tại sao không sử dụng cho những mục đích 
thiết thực hơn như: nếu quý vị vì mê tín mà “sợ” 
không dám dùng thì có thể đưa quần áo, chăn… 
đi ủng hộ những người đang cần chúng, hay ít ra 
cũng phải đưa cho thợ sửa ô-tô, xe máy để họ lau 
thì vẫn còn hữu ích hơn; các loại đồ vật khác thì 
có thể tái chế. 

Gần đây, những hình ảnh chém lợn, treo cổ trâu 
v.v… như một phần tất yếu trong nghi lễ cúng tế 
đã gây không ít xôn xao dư luận. Một hành động 
đoạt mạng gây đau đớn tột cùng cho những loài 
vật hữu tình mà được coi là văn hóa, hơn nữa xét 
đến việc trâu, bò là những loài vật từng vắt sức 
giúp con người có được hạt gạo để ăn, thì qua đây 
mới biết CON người chúng ta thật u mê, vô ơn và 
thiếu đạo đức hiếu sinh đến nhường nào. Chúng 
ta lập đàn tế cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc 
sống an vui, nhưng đàn tế của chúng ta lại phô 
diễn cảnh máu me đau khổ, kêu gào thì quả là một 
nghịch lí. Tế đàn như vậy, theo lời đức Phật dạy, 
chỉ có hại không lợi. Chẳng hạn như câu chuyện 
sau đây:  

Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala tổ chức 
một đại tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm trăm 
con bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm 
trăm con dê, và năm trăm con cừu (urabbha) được 
dắt đến trụ tế lễ để làm lễ tế đàn. Và có những 

người nô tỳ, hay những người phục dịch, hay 
những người lao động, bị hình phạt thúc đẩy, bị 
sợ hãi thúc đẩy, với nước mắt đầy mặt, than khóc 
và làm các công việc chuẩn bị (cho lễ tế đàn). Rồi 
Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên bài kệ: 

Lễ cúng ngựa, cúng người,
Quăng cọc, rượu chiến thắng,
Không chốt cửa, đại lễ,
Chúng không phải quả lớn.
Chỗ nào có giết hại,
Dê, cừu và trâu bò,
Lễ tế đàn như vậy,
Bậc Ðại Thánh không đi.
Tế đàn không rộn ràng,
Cúng dường được thường hằng,
Không có sự giết hại,
Dê, cừu và trâu bò,
Lễ tế đàn như vậy,
Bậc Ðại Thánh sẽ đi.
Bậc trí tế như vậy,
Tế đàn vậy, quả lớn.
Ai tế lễ như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu,
Là tế đàn vĩ đại,
Ðược chư Thiên hoan hỷ. 

Ảnh: Minh Khang
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1. Xem thêm cuốn sách “Thức ăn vì thế giới hòa bình” – NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
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