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KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LHQ 2019

Các kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 
được tổ chức tại Việt Nam

Năm 1998, Hội nghị Phật giáo Quốc 
tế tổ chức tại Colombo, Sri Lanka 
với sự tham dự của 185 đại biểu đến 
từ 13 quốc gia trong đó có Việt Nam, 
cùng nhiều khách mời quốc tế tham 

dự. Hội nghị đã đưa ra 17 khuyến nghị, khuyến 
nghị đầu tiên đó là đề nghị Liên Hợp Quốc công 
nhận Vesak là ngày lễ hội văn hóa thế giới. 

Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông 
qua Nghị quyết công nhận ngày Vesak là ngày lễ 
hội văn hóa thế giới và thừa nhận các đóng góp to 
lớn của Phật giáo cho thế giới. 

Vào năm 2000, lần đầu tiên Đại lễ Vesak Liên 
Hợp Quốc đã được tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp 
Quốc ở New York, Hoa Kỳ với sự tham dự của các 
tông môn, pháp phái Phật giáo thuộc 34 quốc gia.

Từ năm 2004, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan 
đóng vai trò quan trọng, tài trợ cho Đại lễ Vesak 
hàng năm. Đại học Mahachulalongkorn-raja-
vidyalaya đã được chỉ định là đơn vị tổ chức chính 
của Đại lễ. Kể từ đó, Ủy Ban tổ chức quốc tế (viết 
tắt là IOC) của Đại lễ Vesak LHQ được hình thành.

Năm 2019, là lần thứ 3 Đại lễ Vesak LHQ được 
tổ chức tại Việt Nam. 

Nguyễn Minh Nam

Đơn vị tổ chức Đại lễ Vesak LHQ Thời gian tổ chức Đại lễ Vesak LHQ
Thái Lan 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2015, 2016, 2018
Sri Lanka 2017
Việt Nam 2008, 2014, 2019

Các kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 
được tổ chức tại Việt Nam

Bảng các kỳ Vesak LHQ được tổ chức như sau:
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Đại lễ Vesak LHQ lần đầu tiên tổ chức tại 
Việt Nam. Đại lễ diễn ra tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, từ ngày 
14 đến ngày 17/05/2008 với sự tham dự của 
4.000 khách mời trong nước và quốc tế đến 
từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ đề Vesak LHQ 2008 là “Phật giáo và 
Xã hội Công bằng, Dân chủ, Văn minh” 

12 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được xác lập 
trong Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008

Đại lễ Vesak LHQ 2014 được tổ 
chức từ ngày 08-10/05/2014, tại chùa 
Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Chủ đề  
là “Phật giáo góp phần thực hiện 
thành tựu các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.

Đại biểu Quốc tế: 1.500 đại biểu 
đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Đại biểu trong nước và phật tử: 8.500 
đại biểu và hàng vạn phật tử tham dự.

Đại lễ Vesak LHQ 2019 được tổ chức 
từ ngày 12-14/05/2019, tại chùa Tam 
Chúc, tỉnh Hà Nam với chủ đề “Cách 
tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo 
toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ 
vì xã hội bền vững”. 

Ngoài các diễn đàn hội thảo xoay 
quanh chủ đề chính, Đại lễ Vesak 2019 
sẽ tập trung phân tích, thảo luận về 5 
chủ đề cụ thể bao gồm: Sự lãnh đạo có 
chính niệm và xã hội 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 
liên hệ giáo dục toàn cầu về đạo đức; Cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật 
giáo; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển 
bền vững.

Sự kiện dự kiến sẽ tiếp đón khoảng hơn 10.000 người tham dự, bao gồm 
1.500 chức sắc và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các Giáo sư, Tiến 
sĩ, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo cũng như các phật tử hành trì thuộc 
nhiều truyền thống Phật giáo đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
khắp thế giới.
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KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LHQ 2019

Phỏng vấn Chư tôn đức về Đại lễ Phật đản
Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Năm 2019, Đại lễ 
Vesak LHQ được tổ 
chức tại chùa Tam 
Chúc, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản 
LHQ 2019 thể hiện sự phát triển 
của Phật giáo Việt Nam, khẳng 
định truyền thống lịch sử, giá 
trị nhân bản của Phật giáo, một 
tôn giáo hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác cùng phát triển trong 
suốt chiều dài lịch sử phát triển 
của Phật giáo cũng như sự phát 
triển và đồng hành với dân tộc 
của Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ Phật đản LHQ 2019 đối 
với Việt Nam không chỉ thuần 
túy là một lễ hội văn hoá tôn 

giáo tầm cỡ quốc tế, đây còn 
là một sự kiện lịch sử lớn lao 
của Phật giáo Việt Nam, là dịp 

để đông đảo đại diện Phật giáo 
các nước trên thế giới họp mặt 
tại Việt Nam, đề cao giá trị và 

ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TẠI CÔNG VĂN SỐ 657/TGCP-PG NGÀY 26-6-
2018 CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ; CÔNG HÀM SỐ 503/NG-TCQT NGÀY 9/7/2018 CỦA BỘ 
NGOẠI GIAO VIỆT NAM GỬI ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ VESAK LHQ (ICDV). NGÀY 22/9/2018, 
TẠI HỘI NGHỊ MỞ RỘNG CỦA ICDV, HÒA THƯỢNG GS.TS BRAHMAPUNDIT ĐÃ CĂN CỨ VÀO HIẾN 
CHƯƠNG ĐẠI LỄ VESAK ỦNG HỘ VÀ CHẤP THUẬN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐĂNG CAI TỔ 
CHỨC ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 TẠI VIỆT NAM. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐƯỢC 
UỶ BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ CHO PHÉP ĐĂNG CAI ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2019 TẠI CHÙA 
TAM CHÚC (HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM) TỪ NGÀY 12-14/05/2019 VỚI CHỦ ĐỀ “CÁCH TIẾP 
CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN 
VỮNG”. SỰ KIỆN DỰ KIẾN SẼ TIẾP ĐÓN KHOẢNG HƠN 10.000 NGƯỜI THAM DỰ, BAO GỒM 1.500 
CHỨC SẮC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC GIÁO HỘI, HỆ PHÁI PHẬT GIÁO, CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, NHÀ NGHIÊN 
CỨU, HỌC GIẢ PHẬT GIÁO CŨNG NHƯ CÁC PHẬT TỬ HÀNH TRÌ THUỘC NHIỀU TRUYỀN THỐNG PHẬT 
GIÁO ĐẾN TỪ HƠN 100 QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.
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Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Đây là lần thứ 3 Đại 
lễ Phật đản Vesak 
Liên Hợp Quốc 
tổ chức tại Việt 
Nam, sau hai lần 

đăng cai vào năm 2008 (Hà 
Nội) và 2014 (Ninh Bình), để 
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 
bạn bè thế giới về hình ảnh đất 
nước, con người, văn hóa và 

đời sống tôn giáo ở Việt Nam.
Đại lễ Vesak LHQ 2008 được 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đăng cai và tổ chức tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ 
Đình-Hà Nội. 

Đại lễ Vesak LHQ 2014 được 
tổ chức tại chùa Bái Đính – 
Ninh Bình.

Với kinh nghiệm quý báu từ 
hai lần đăng cai tổ chức Đại lễ 
Vesak, do vậy với lần tổ chức 
thứ ba này mọi công tác chuẩn 
bị tính đến nay cũng đã cơ bản 
hoàn thiện, chờ ngày “ấn nút” 
khai mạc. Qua đó thể hiện sự 
tự tin, lớn mạnh của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trong việc 
gánh vác nhiệm vụ tổ chức 

vai trò của Phật giáo Việt Nam 
trong sự hoà hợp, đoàn kết, 
hữu nghị, cùng nhau xây dựng 
cuộc sống tốt đẹp.

Với vai trò quan trọng của 
sự kiện mang tầm quốc tế này 
thể hiện quan điểm nhất quán 
của Nhà nước Việt Nam trong 
việc tôn trọng, bảo đảm tự do 
tôn giáo, tín ngưỡng; các tôn 
giáo đều bình đẳng trong sự xây 
dựng và phát triển, trong đó có 
Phật giáo.

Thông qua sự kiện, tăng 
cường mối quan hệ, giao 
lưu giữa Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam với Giáo hội và các 
truyền thống Phật giáo các 
nước trên thế giới. 

Đại lễ Vesak 2019 sẽ tập trung 
phân tích, thảo luận về 5 chủ 
đề gồm: Sự lãnh đạo có chính 
niệm và xã hội 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 liên hệ 
giáo dục toàn cầu về đạo đức; 
Cách mạng công nghiệp 4.0 và 
Phật giáo; Cách tiếp cận của 
Phật giáo về tiêu thụ có trách 
nhiệm và phát triển bền vững. 

Đây không đơn thuần chỉ là 
dịp để các phật tử cùng nhau 
cầu nguyện cho những điều 
tốt đẹp nhất đến với hành tinh 
này, mà còn là diễn đàn quốc 
tế, nơi hội tụ các nhà lãnh đạo 
quốc gia trên toàn thế giới cùng 
tập trung trao đổi, phân tích 
những vấn đề liên quan đến tôn 
giáo, xã hội… nhằm hướng tới 
sự hài hòa, đoàn kết, đóng góp 
vào nền hòa bình, thịnh vượng 
chung của thế giới.

Đại lễ Vesak LHQ 2019 được 
tổ chức tại Việt Nam đã thể hiện 
trách nhiệm của Việt Nam đối 
với Liên Hợp Quốc đồng thời 
đây cũng là dịp giới thiệu hình 

ảnh đất nước, con người Việt 
Nam, văn hóa truyền thống và 
lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt 
Nam với các đại biểu quốc tế 
tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm 
năng du lịch tâm linh góp phần 
vào sự phát triển hợp tác toàn 
diện của Việt Nam với các quốc 
gia trên thế giới.

Đại lễ Vesak LHQ nhằm tôn 
vinh những giá trị tư tưởng 
sâu sắc của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni về hòa bình, hòa hợp, 
hòa giải, vị tha, nhân ái vốn đã 
trải qua lịch sử hơn 2500 năm 
và vẫn còn nguyên giá trị trong 
thế giới ngày nay. Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam quyết tâm 
tổ chức thành công sự kiện 
này nhằm khẳng định và phát 
huy truyền thống "Hộ quốc an 
dân", đồng hành cùng dân tộc 
từng bước làm cho Phật giáo 
Việt Nam vươn lên thành một 
trong những trung tâm của 
Phật giáo quốc tế, qua đó thúc 
đẩy tình đoàn kết hữu nghị 
và hợp tác giữa Phật giáo Việt 
Nam với Phật giáo các nước, 
góp phần xây dựng hòa bình, 
ổn định, hợp tác và phát triển 
bền vững trong khu vực và trên 
thế giới.  
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những sự kiện Phật giáo mang 
tầm vóc quốc tế. 

Ngay từ khi chính thức nhận 
đăng cai Đại lễ Phật đản Vesak 
LHQ 2019, được sự chỉ đạo từ 
Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, 
sự quan tâm phối kết hợp của 
Thủ tướng Chính phủ cùng các 
Bộ, ban ngành, Ban Tổ chức đã 
ráo riết vào cuộc chuẩn bị nội 
dung của Đại lễ, lập đề án tổng 
thể, giao các Tiểu ban lập các đề 
án chi tiết. 

Song hành cùng với đó, BTC 
cũng liên tục cập nhật thông 
tin, chủ động trong việc phối 
hợp với các Bộ, Ban, ngành và 
địa phương liên quan cũng như 
tăng cường công tác phối hợp 
giữa các đơn vị trong việc tham 
mưu, đề xuất các nội dung liên 
quan đến việc hỗ trợ, giúp đỡ 
GHPGVN tổ chức Đại lễ thành 
công theo đúng chủ đề.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đã có sự chủ động đề nghị, 
đề xuất với Ban Tuyên giáo 
T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam, Văn phòng Chính 
phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, 

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ 
Thông tin và Truyền thông… chỉ 
đạo những công việc phù hợp, 
phối hợp với nhau một cách 
chặt chẽ, có sự liên lạc thường 
xuyên, nhận được sự trao đổi 
thông tin, giúp đỡ kịp thời, để 
việc tổ chức được thuận lợi.

Đó là những công việc mà 
qua đó, nâng tầm vị thế của Việt 

Nam trên thế giới, tăng cường 
thiết lập bang giao và hữu nghị 
với tất cả quốc gia trong khu vực 
và trên thế giới. Đồng thời cũng 
thể hiện sự gánh vác, vai trò của 
Việt Nam nói chung và Phật giáo 
Việt Nam nói riêng trong việc 
thực hiện thành tựu các mục 
tiêu của Liên Hợp Quốc.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Phó Chủ tịch đặc trách Thông tin truyền thông Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Đại lễ Vesak năm 
2019 là sự kiện 
đối nội, đối ngoại 
quan trọng, góp 
phần nâng cao 

vai trò của Phật giáo Việt Nam 
trong hội nhập quốc tế bởi vậy 
ngay từ đầu khi chính thức 
đăng cai Vesak 2019, Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam (GHPGVN) cũng như Ban 

Tổ chức rất quan tâm đến công 
tác thông tin truyền thông.

Với mục đích truyền thông, 
quảng bá hình ảnh, chủ đề, 
ý nghĩa của Đại lễ Phật đản 
Vesak Liên Hợp Quốc 2019 đến 
tăng, ni, đồng bào, tín đồ phật 
tử trong và ngoài nước, đồng 
thời khẳng định vai trò, vị trí và 
đóng góp to lớn của GHPGVN 
trong các lĩnh vực đời sống xã 

hội; nâng cao vị thế Việt Nam 
và Phật giáo Việt Nam trong 
khu vực và thế giới; giới thiệu 
hình ảnh quê hương con người 
Việt Nam với bạn bè thế giới, 
thể hiện tinh thần, trách nhiệm 
của Phật giáo Việt Nam với Liên 
Hợp Quốc, Tiểu ban Thông tin 
Báo chí Vesak 2019 đã chuẩn bị 
chu đáo, cẩn trọng kế hoạch 
truyền thông về Vesak 2019.

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LHQ 2019
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Cụ thể, Tiểu ban Thông tin 
Báo chí Vesak 2019 phối hợp 
cùng Văn phòng T.Ư Giáo 
hội, các Ban, Ngành của T.Ư 
Giáo hội, Ban Tổ chức Đại lễ 
Vesak 2019 để xây dựng kế 
hoạch truyền thông về Đại lễ 
Vesak 2019 trên Kênh thông tin 
phatgiao.org.vn, Kênh thông 
tin - kênh truyền hình trực 
tuyến Phật sự Online và các 
kênh truyền thông Phật giáo 
trong và ngoài nước.

Thành lập Trung tâm Báo chí 
được đặt tại chùa Tam Chúc để 
điều phối các công việc chuyên 
môn, cung cấp thông tin cho 
báo chí, các cơ quan truyền 
thông trong và ngoài nước 
trong thời gian diễn ra Đại lễ 
Vesak 2019.

Phối hợp với các Ban chuyên 
môn Ban tổ chức Đại lễ Vesak 
2019 thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn để tổ chức Họp 
báo và gửi Thông cáo báo chí 
tới các cơ quan báo chí, truyền 
thông trong và ngoài nước.

Trên trang thông tin điện tử 
phatgiao.org.vn, trang website  
giaohoiphatgiaovietnam.vn, và 
Kênh Phật sự Online.com đăng 

tải các banner chào mừng sự 
kiện Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Tăng cường sản xuất nội 
dung các thể loại truyền thông 
về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật 
đản Vesak LHQ 2019 trên trang 
thông tin điện tử Phatgiao.org.
vn và Kênh Phật sự Online TV. 
Nội dung sản xuất là các phóng 
sự về các công tác chuẩn bị, 
phỏng vấn tọa đàm và đón tiếp 
các phái đoàn LHQ, các lãnh 
đạo Phật giáo quốc tế, các đoàn 
ngoại giao quốc tế và các hoạt 
động chính thức của đại lễ và 
các nội dung có liên quan đến 
đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 
kể từ ngày 01/01/2019 đã phát 
liên tục mỗi tuần 1 số cho đến 
thời gian diễn ra Đại lễ Vesak 
LHQ 2019, mỗi ngày thực hiện 
01 bản tin chuyên đề có nội 
dung liên quan đến Vesak 2019.

Đăng tải các chuyên đề về Đại 
lễ Vesak LHQ 2019 trên Tạp chí 
Nghiên cứu Phật học số tháng 
5/2019; phối hợp đề nghị các ấn 
phẩm báo chí của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, BTS các tỉnh 
thành như: Báo Giác Ngộ, Tạp 
chí Văn hóa Phật giáo, Tạp chí 

Phật giáo Nguyên thủy, các nội 
san Phật giáo truyền thông về 
Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 
phối hợp, đề nghị với Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Bộ TT&TT... có 
sự chỉ đạo cho các tờ báo ngày, 
tuần san, tạp chí, báo điện tử 
dành nhiều chuyên mục và số 
trang trong các thể loại để tuyên 
truyền về Đại lễ Phật Đản Vesak 
LHQ 2019.

Phối hợp đăng tải các chuyên 
đề về Đại lễ Vesak LHQ 2019 trên 
các báo điện tử có chỉ số truy 
cập lớn như: Nhân Dân, Thông 
tấn xã Việt Nam, Thanh Niên, 
Tuổi Trẻ, Dân Trí, Vietnamnet, 
Vnexpress...; Các ấn phẩm 
chuyên đề về tôn giáo, Phật giáo...

Qua đó, tăng cường truyền 
thông trên các kênh truyền 
hình, các mạng xã hội và các 
phương thức truyền thông 
khác để quảng bá mạnh mẽ tất 
cả các hoạt động trước, trong 
và sau Đại lễ. Hướng tới một 
Đại lễ mang tầm cỡ quốc tế 
được tổ chức thành công tại 
Việt Nam! 

Ản
h:

 M
in

h 
N

am



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/20198 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/20198

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019

Ngay từ khi chính 
thức “nhận cờ” 
đăng cai tổ chức 
Đại lễ Vesak LHQ 
2019, chúng tôi đã 

bắt tay ngay vào việc, qua nhiều 
cuộc họp, với tinh thần trách 
nhiệm cao, BTC đã giao nhiệm 
vụ cụ thể cho các Tiểu ban, triển 
khai đồng bộ, phối hợp thường 
xuyên chặt chẽ với các cơ quan 
hữu quan. 

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn 
ra Đại lễ, mọi khâu công việc đã 
cơ bản được hoàn tất. Tất cả các 
tiểu ban: Nội dung, Lễ tân giao 
tế, Hậu cần, An ninh, Trang trí, 
Khánh tiết... đang tích cực rà soát 
và hoàn thiện các phần việc, các 
khâu cuối cùng để phục vụ Đại lễ. 
Ban tổ chức và hàng nghìn sinh 
viên tình nguyện đã tập huấn 
kỹ càng và sẵn sàng đón tiếp các 
đoàn khách quốc tế đến tham dự 
Đại lễ. Ban Tổ chức đã dự trù các 
phương án để đảm bảo an toàn, 
trật tự cho các phật tử tham gia 
các hoạt động của Đại lễ.

Hiện nay, các đề án về lễ khai 
mạc, bế mạc của Vesak LHQ 2019 
cũng đang khẩn trương hoàn 
thiện. Trong đó có nghi lễ quốc 
tế chung, nghi lễ truyền thống 
Phật giáo của các quốc gia, vùng 
lãnh thổ; biểu diễn văn hóa nghệ 
thuật của các quốc gia và nước 
chủ nhà, thắp nến cầu nguyện, 
triển lãm hình ảnh các ngôi chùa 
cổ mang đậm dấu ấn văn hóa 
Phật giáo, bản sắc dân tộc… sẽ là 
những điểm nhấn trong Đại lễ 
lần này. 

Trong hoạt động của từng 
Tiểu ban có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa ba cơ quan Nhà nước, 
GHPGVN và ICDV, đảm bảo sự 
nhịp nhàng và thống nhất trong 
chỉ đạo chung của Ban Tổ chức 
theo phương thức Trưởng Tiểu 
ban chịu trách nhiệm chính 
trước Ban Tổ chức.

Giúp việc cho các Trưởng Tiểu 
ban là nhân sự thuộc quyền quản 
lý trực tiếp của Trưởng Tiểu ban, 
phối hợp trợ giúp chuyên môn 
các lĩnh vực liên quan có nhân 
sự các đơn vị được phân công cụ 
thể.

Về công tác Ban Tổ chức, ICDV 
đã thành lập Ban Tổ chức Quốc tế 
Đại lễ Vesak Việt Nam 2019 gồm 
51 thành viên do Hòa thượng 
GS.TS Phra Brahmapundit (Thái 
Lan) là Chủ tịch; HT.Thích Thiện 
Nhơn, Chủ tịch HĐTS đồng Chủ 
tịch; Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cũng đã thành lập Ban Tổ chức 
Đại lễ Vesak của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam gồm 68 thành 
viên do HT.Thích Thiện Nhơn 
làm Chủ tịch. Ban Tổ chức của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 
25 Tiểu ban. Các Tiểu ban và Ban 
Tổ chức Đại lễ đã triển khai các 
kế hoạch để thực hiện từng phần 
việc cụ thể cho Đại lễ được đảm 
bảo thành công.

Cụ thể một số công việc của 
các Tiểu ban đã làm như:

Tiểu ban Lễ tân - Giao tế:  Lập 
danh sách khách mời trong 
nước và quốc tế; triển khai giấy 
mời, phối hợp với Tiểu ban Hậu 
cần và các Tiểu ban chuẩn bị điều 
kiện ăn, ở, đi lại… cho các đoàn 
khách trong nước và quốc tế. 
Chuẩn bị các nội dung liên quan 
đến việc đón khách, hướng dẫn 
đại biểu tham gia Đại lễ…

Tiểu ban Nội dung: Chuẩn bị 
Đề án khai mạc, bế mạc, Hội 
thảo… Dự thảo các văn kiện, 
các bài phát biểu, bố trí người 
dẫn chương trình, phiên dịch và 
thẩm định các ấn phẩm có liên 
quan tới nội dung Đại lễ, dịch các 
văn kiện ra tiếng nước ngoài…

Tiểu ban Nghi lễ, Văn hóa: 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LHQ 2019
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Chuẩn bị nội dung thể hiện nghi 
lễ - văn hóa, vừa mang nét Phật 
giáo vừa thể hiện truyền thống 
của Phật giáo, truyền thống văn 
hóa Việt Nam qua các nội dung 
nghi lễ Phật giáo, triển lãm văn 
hóa, nghệ thuật, biểu diễn văn 
nghệ, hội chợ… các hoạt động 
rước xe hoa, thả đèn lồng, thắp 
nến cầu nguyện hòa bình…

Tiểu ban Thiết kế, Trang trí, 
phù hiệu: Chuẩn bị nội dung 
trang trí tại khu vực trung tâm 
Hội nghị, các trung tâm, đường 
phố chính, sân bay, tại trung 
tâm của một số địa phương… 
Tính toán số lượng băng-zôn, 
cờ, khẩu hiệu để thực hiện đủ 
số lượng theo yêu cầu và đáp 
ứng đúng thời gian.

Tiểu ban Thông tin, Tuyên 
truyền: Chuẩn bị công tác tuyên 
truyền trước, trong và sau Đại 
lễ. Số  lượng phóng viên, cung 

cấp thông tin, phương tiện, 
thiết bị, phạm vi, thời gian 
tuyên truyền trên các kênh 
chương trình khác nhau. Cùng 
với các hoạt động tuyên truyền, 
về Đại lễ Phật đản đã được triển 
khai sâu, rộng.

Tiểu ban An ninh: Lựa chọn 
các cách thức giúp cho việc cấp 
visa, nhập cảnh của khách quốc 
tế được thuận lợi, chuẩn bị 
công tác đảm bảo an ninh trong 
thời gian diễn ra Đại lễ vừa 
thuận tiện, an toàn và trọng thị, 
tỏ rõ sự chu đáo và mến khách 
của người Việt Nam.

Tiểu ban Tài chính, Hậu cần: 
Chuẩn bị khẩn trương phương 
tiện đưa đón, đi lại của đại biểu, 
điều kiện ăn, ở cho khách trong 
và ngoài nước. Chuẩn bị quà 
tặng, vật phẩm lưu niệm của 
Ban Tổ chức Đại lễ tặng đại 
biểu. Đảm bảo kinh phí và các 

điều kiện vật chất cho các các 
hoạt động thông suốt.

Mặc dù còn đối mặt nhiều 
khó khăn, thách thức, song 
thời gian qua, BTC đã chỉ đạo, 
điều hành sát sao các Tiểu ban 
tập trung triển khai thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm 
vụ, “vướng đâu gỡ đó” để làm 
sao hướng tới Đại lễ Phật đản 
Vesak LHQ 2019 thành công.

Với lịch trình các chủ đề đang 
được sự quan tâm của toàn 
nhân loại, với một qui trình tổ 
chức chặt chẽ, khoa học và sự 
tâm huyết cống hiến của lãnh 
đạo Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam cùng hàng nghìn tăng, ni, 
phật tử và các tình nguyện viên 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
rằng Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ 
lập nên một dấu mốc mới trong 
lịch sử phát triển của Phật giáo 
nước nhà. 

Nhóm PV Vesak thực hiện

Ảnh: Minh Nam
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KÍNH MỪNG
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 Nguồn gốc ngày Phật Đản

Nhắc đến cuộc đời đức Phật người ta 
thường nhắc đến bốn sự kiện quan 
trọng, cũng là bốn mốc son trong 
quãng thời gian thị hiện nơi trần 
thế của Ngài, đó là ngày Đản sinh 

(đức Phật ra đời); ngày thành Đạo (tìm ra diệu 
lý); thời gian chuyển Pháp luân (hoằng pháp) và 
Niết bàn (nhập diệt), trong đó, ngày đức Phật 
Đản sinh đã trở thành ngày lễ lớn nhất, quan 
trọng nhất và thiêng liêng nhất của Phật giáo đồ 
trên toàn thế giới. Hiện nay, trong kinh điển của 
Bắc tông và Nam tông có những điểm khác biệt 
nhất định về ngày Đản sinh cũng như về những 
mốc thời gian khác trong cuộc đời đức Phật 
nhưng tựu trung lại đều thể hiện tương đối đầy 
đủ và cụ thể về bốn sự kiện trên.

Sự kiện đức Phật Đản sinh, 
đắc Đạo và trở thành Đấng Giác 
Ngộ toàn năng đánh dấu vàng 
son trong lịch sử nhân loại. Mặc 
dù cho đến nay, do hoàn cảnh 
lịch sử cũng như do nguồn tư 
liệu vô cùng đồ sộ và phong phú 
về đức Phật, cho nên những vấn 
đề liên quan đến lịch sử, sự kiện 
trong cuộc đời đức Phật vẫn 
còn những tồn nghi. Tuy nhiên 
có một điều đã khẳng định chắc 
chắn rằng, đức Phật là một nhân 
vật lịch sử có thật chứ không 

phải chỉ là một nhân vật huyền 
thoại được tín đồ và quần chúng 
nhân dân thần thánh hóa. 

Trong kinh điển của Phật giáo 
đều không nêu rõ đức Phật sinh 
vào ngày nào mà chỉ nêu Ngài 
Đản sinh vào một ngày trăng 
tròn tháng Vesaka theo lịch Ấn 
Độ, tức là tháng Tư theo lịch mặt 
Trăng của người phương Đông. 
Kinh điển Nam tông và Bắc tông 
đều ghi rằng mẹ của Ngài là 
Hoàng hậu Mahamaya Đản sinh 
đức Phật dưới gốc cây sa la trong 
vườn hoa Công viên Lambini. 

Kinh điển Nam tông cũng ghi rằng: Khi Hoàng 
hậu Mahamaya gần đến ngày lâm bồn mới thưa 
với đức vua Tịnh Phạn xin được trở về nhà mình 
(quê ngoại). Được đức Vua đồng ý, bà cùng đoàn 
tùy tùng đã trở về quê hương, khi đi qua vuờn 
hoa công viên Lambini có rất nhiều cây sa la, bà 
đã dừng chân vào nghỉ ngơi. Ngay lúc đó Hoàng 
hậu cảm thấy chuyển bụng, đoàn tùy tùng liền 
che một chiếc màn quanh bà rồi rút lui. Khi bà 
còn đang đứng và tay bám lấy một cành cây sa la 
bà đã Đản sinh một người con.

Có nhiều tư liệu hiện nay bàn về năm đức Phật 
Thích Ca Đản sinh như: Việt Nam Phật giáo sử 
lược của Hòa thượng Thích Mật Thể ghi các 
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năm: 1027, 1023, 685, 624, 566, 561, 557, 487, 466 
trước Công nguyên (TCN); Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam của GS.Lê Mạnh Thát ghi là sinh vào 
khoảng thế kỷ VII TCN; Việt Nam phong tục của 
Phan Kế Bính có ghi các năm 1028, 624, 558, 520 
TCN; Lược sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa thượng 
Thích Thanh Kiểm xác định Đản sinh ngày mùng 
8 tháng 4 năm 642 TCN; Phật học Tinh yếu của 
Hòa thượng Thích Thiền Tâm ghi năm sinh 624 
TCN; Phật học khái lược của Lưu Vô Tâm ghi 
năm sinh 624 TCN... Tựu trung, thuyết ghi năm 
sinh của đức Phật là 624 TCN là phổ biến hơn cả.

Trước đây các quốc gia có truyền thống 
Phật giáo thường lấy ngày 8 tháng 4 làm ngày 
kỷ niệm đức Phật Đản sinh là do trong lịch sử 
chỉ ghi rằng đức Phật Đản sinh vào ngày trăng 
tròn tháng Vesaka theo lịch Ấn Độ, ngày trăng 
tròn đó là ngày 8 theo lịch cổ Ấn Độ. Đến Đại 
hội Phật giáo Thế giới năm 1960 họp tại Phnom 
Penh (Campuchia), các đại biểu đã thống nhất 
lấy ngày Rằm tháng Tư theo lịch mặt trăng làm 
ngày kỷ niệm đức Phật Đản sinh của Phật giáo đồ 
trên toàn thế giới. Cũng cần nói thêm về việc tính 
Phật lịch liên quan đến ngày sinh của đức Phật. 
Tại Đại hội Phật giáo Thế giới diễn ra tại Tôkyô 
(Nhật Bản) năm 1952, các đại biểu của giới Phật 
giáo trên toàn thế giới đã quyết nghị lấy năm đức 
Phật nhập Niết bàn, tức năm 544 TCN làm năm 
đầu của Phật lịch. Theo cách tính của Phật giáo 
Bắc tông, đức Phật thọ 80 tuổi, tức là năm 624 
TCN là năm đức Phật Đản sinh. Ngài xuất gia 
năm 19 tuổi (năm 605 TCN), thành Đạo năm 31 
tuổi (năm 593 TCN), hoằng pháp 49 năm và nhập 
Niết bàn năm 544 TCN. Theo cách tính của Phật 
giáo Nam tông, đức Phật thọ 80 tuổi, tức là năm 
624 TCN là năm đức Phật Đản sinh. Ngài xuất gia 
năm 29 tuổi (năm 595 TCN), thành đạo năm 35 
tuổi (năm 589 TCN), hoằng pháp 45 năm và nhập 
Niết bàn năm 544 TCN. 

Trong kinh điển Bắc tông thì ghi rằng: Hoàng 
hậu Mahamaya nằm chiêm bao thấy con voi trắng 
sáu ngà biến thành hào quang soi vào bụng rồi có 
mang. Đến kỳ sinh nở, bà đến khu rừng Lambini 
và sinh ra ngài bên phía sườn phải, tự nhiên có 
bông hoa sen nảy lên đỡ chân Ngài và có chín con 
rồng từ trên trời xuống phun hai dòng nước lạnh 
và nóng để tắm cho Ngài, lại có bách thần xuống 
trông nom săn sóc. Sau khi được sinh ra, Ngài 
liền bước bảy bước, mỗi bước đi đều nảy một 

bông sen dưới chân, một tay chỉ lên trời, một tay 
chỉ xuống đất nói rằng: “Trên trời, dưới đất ta là 
người cao quý nhất”. Trong quan niệm của Phật 
giáo Nam tông, có một sự màu nhiệm liên quan 
đến những sự kiện trong cuộc đời đức Phật đó là 
Đản sinh, thành Đạo, và Niết bàn đều diễn ra vào 
đêm trăng tròn, tức đêm Rằm của tháng Tư theo 
đúng ý nguyện của đức Phật. Cho nên các hàng 
phật tử tại gia và xuất gia đều lấy ngày Rằm tháng 
Tư làm ngày lễ cúng dường đức Phật. Và cũng 
chính vì lí do đó, năm 1999, tại phiên họp thứ 54, 
tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã quyết nghị 
công nhận ngày Tam hợp Đức Phật (Đản sinh, 
thành Đạo, Niết bàn) vào Rằm tháng Tư (tháng 
Vesaka) là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, tên 
đầy đủ là Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc. Năm 2008-
2014 đất nướcViệt Nam và Giáo hội phật giáo 
Việt Nam vinh dự đã đăng cai và tổ chức thành 
công Đại lễ quan trọng này. Đặt biệt năm nay Đại 
lễ Vesak năm 2019 Phật giáo Việt Nam tiếp tục 
đăng cai.

Trong suốt cuộc đời hành đạo, đức Phật không 
để lại một lời tiên tri, phỏng đoán nào về vận 
mệnh của con người và trái đất… mà đức Phật 
chỉ nói về nhân duyên và pháp vô thường của 
vạn hữu, thể hiện qua bốn giai đoạn Thành, Trụ, 
Hoại, Diệt mà ai cũng có thể chứng ngộ và thấy 
được qua bao ngàn năm nay. Khi chúng ta dùng 
trí tuệ chiếu vào thì vạn pháp “bất bần bất phú, 
bất cao bất đê, bất phàm bất thánh, bất ái bất ố, 
bất tịnh bất cấu, bất tăng bất giảm.” khiến Trí Tuệ 
lắng yên và Tâm Đại Bi hiển lộ. Sự tôn quí hay 
thấp hèn của con người không phải do chủng tộc 
hay giai cấp cao, thấp sinh ra. Bất luận là ở chủng 
tộc nào, ai biết làm việc tốt, có công phu tu học, 
có giác ngộ và chứng quả thì đều là người trong 
sạch, cao thượng, đáng tôn quí, đó là sự xác định 
rõ một khuôn thước thẩm định giá trị của con 
người qua phẩm hạnh đạo đức, qua những gì tốt 
lành cống hiến cho đời… 

Ngày lễ Phật Đản đã trở thành một ngày lễ 
quan trọng của người con Phật trên khắp hành 
tinh này, để thể hiện lòng tri ân công đức của đức 
Bổn sư Như Lai, mà còn nhắc nhở cho chúng 
ta luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc 
sống, xây dựng một xã hội hoà bình, hạnh phúc, 
an lạc đúng như ý nguyện lúc Đản sinh của đức 
Phật, để khắp nhân gian đều an bình, hòa hợp 
trong Chính pháp của đức Như Lai. 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK LHQ 2019
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Ý nghĩa ngày lễ Phật Đản

Đức Phật Đản sinh là để khơi 
mở tuệ giác cho hết thảy chúng 
sinh: Tất cả chúng sinh đều có 
Phật tính, tất cả chúng sinh 
đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ đã 

bị chôn vùi bởi hàng hàng, lớp lớp vô minh. 
Do đó, sự xuất hiện đức Phật trong cõi đời 
này là để khơi mở trí tuệ cho chúng ta, cho 
hết thảy chúng sinh, phá trừ tất cả màn hắc 
ám vô minh đó, để cho hết thảy chúng ta 
nhận ra được Phật tính ở nơi bản tâm, và 
nhận ra được trí tuệ ở nơi mỗi chúng ta. 
Đức Phật ra đời là chỉ bày cho chúng ta một 
con đường an lạc và nhận diện được đâu là 
con đường hạnh phúc, đâu là con đường 
khổ đau, đâu là giá trị cao quý, đâu là không 
có giá trị ở trong cuộc sống của chúng ta. 
Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, 
một đời sống có thể trở thành cao quý khi lời 
nói, hành động, việc làm của mỗi chúng ta được 
phát xuất từ một tâm hồn cao quý. Đức Phật đã 
chỉ bày cho chúng ta cũng như tất cả chúng sinh 
thấy rõ rằng, lời nói tầm thường, hành động tầm 
thường, việc làm tầm thường có gốc rễ từ nơi 
một tâm hồn tầm thường. Chúng ta muốn sống 
một đời sống cao thượng mà không biết nuôi 
dưỡng và phát triển tâm hồn từ, bi, hỷ, xả thì 
chúng ta không thể nào có đời sống cao thượng 
được. Bởi vậy, trong Kinh nói rằng, đức Phật ra 
đời là để “Thị Phật Tri Kiến” cho hết thảy chúng 
sinh. Thị Phật Tri Kiến là chỉ rõ bản chất giác ngộ 
cho hết thảy chúng sinh. Khi mà chúng sinh nhận 
ra, thấy rõ bản chất giác ngộ đó rồi, thì bắt đầu 
xây dựng đời sống hạnh phúc, an lạc cho mình 
và cho hết thảy mọi người.

Do đó, đức Phật đã chỉ rõ đời sống của chúng 
ta, dù một kẻ tầm thường đến mức nào đi nữa 
cũng có khả năng giác ngộ. Một người đau khổ 
tột cùng cũng có thể vươn mình đi đến đời sống 
hạnh phúc, an lạc. Dù một kẻ rất tầm thường 
cũng có thể vươn mình đi đến đời sống thánh 
thiện, cao thượng. Điều đó, đức Phật đã dạy cho 

chúng ta, và hết thảy chúng sinh hơn 25 thế kỷ 
qua. Trong lịch sử, cũng như trong đời sống 
thực tế, chúng ta đã thấy bao nhiêu kẻ trong đời 
sống tầm thường, họ không gặp được Phật pháp, 
không nghe được lời giáo huấn cao quý của 
những Bậc phạm hạnh, nhưng khi họ gặp được 
thì họ có cơ duyên trở thành người cao quý. Bao 
nhiêu kẻ bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, nhưng 
khi gặp thầy hiền, bạn tốt, sống trong một khung 
cảnh dễ thương, họ trở thành một con người 
hiếu kính, một con người thuần thiện. Điều đó 
đã chứng tỏ rằng, chúng ta có thể giác ngộ được, 
nhận ra được cái tính chất cao thượng của chúng 
ta ngay trong đời sống này. Nói như vậy để cho 
tất cả chúng ta thấy rằng, cái ác, cái xấu ở giữa 
đời không đâu là không có và không lúc nào là 
không có. Vậy, chúng ta không sợ rằng chúng 
ta xấu, chúng ta không sợ rằng chúng ta ác, mà 
chỉ sợ rằng, chúng ta không nhận ra điều ác để 
tránh, không nhận ra được điều xấu để chúng ta 
từ bỏ. Chúng ta chỉ sợ rằng, chúng ta bị vô minh 
ám chướng, nhận thức sai lầm, để rồi bị đầu độc 
mà không nhận ra được giá trị cao quý trong đời 
sống của chúng ta, để vươn mình đi tới cái cao 
quý, tốt đẹp.
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Trong Kinh diễn tả mục đích của Phật ra đời 
là “Nhập Phật Tri Kiến” cho hết thảy chúng sinh. 
Nghĩa là, đức Phật bước đi là bước đi bằng tuệ 
giác. Ngài đứng là cách đứng của tuệ giác. Ngài 
nằm là cách nằm của tuệ giác. Ngài ngồi là cách 
ngồi của tuệ giác. Ngài nhìn là cách nhìn của tuệ 
giác. Ngài nghe là cách nghe của tuệ giác. Ngài 
ngửi là cách ngửi của tuệ giác. Ngài thở là cách 
thở của tuệ giác. Bởi vì, tất cả những cái đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói, cười, tiếp xúc bằng năng 
lượng tuệ giác đó, nên trong đời sống của đức 
Phật không còn mảy may sai lầm. Còn chúng ta 
đi, đứng, nằm, ngồi bằng vọng niệm. Chúng ta 
nói, nhìn, nghe, ngửi, ăn bằng điên đảo tưởng. 
Chính cái điên đảo tưởng đó thúc đẩy chúng ta 
đi vào con đường khổ đau, con đường bất ổn. 
Bởi vậy, suốt hơn 25 thế kỷ, bao nhiêu bậc Thánh 
trí ở trong đời sau khi nghe những lời Phật dạy, 
đem những lời Phật dạy đó vào trong đời sống 
của mình để thực tập, để sống và bao nhiêu bậc 
Thánh trí ở trong đời đã có hạnh phúc, đã có an 
lạc. Vậy mỗi người phải biết trở về sống với cái 
dễ thương nơi mình, cái dễ thương nơi mình 
chính là Phật tính, cái quý giá nhất nơi mình 
chính là Phật tính. Chúng ta trở về lại với cái cao 
đẹp nhất nơi chúng ta là Phật tính.

Vào ngày lễ Phật Đản hàng năm, các phật tử 
thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng 
(qua nhiều hình thức như dâng cúng, tặng hoa 
hay đến chùa nghe giảng pháp); thực hành ăn 
chay và giữ ngũ Giới, Tứ Vô lượng tâm (từ bi hỷ 
xả); thực hành bố thí và làm nhiều việc từ thiện, 
tặng quà, tiền bạc cho những người thuộc hệ yếu 
kém trong xã hội. 

Chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày Đản 
sinh của đức Phật, chúng ta phải làm 
thế nào đó để đức Phật trong chúng ta 
"đản sinh"  mỗi ngày. Khi chúng ta có 
khả năng làm cho đức Phật trong ta Đản 
sinh mỗi ngày, thì Ma vương phải khóc, 
quỷ thần phải khóc, những kẻ manh 
tâm phá hoại Phật giáo phải khóc, phải 
đầu hàng. Trong mỗi chúng ta có Phật 
Đản sinh mỗi ngày, và mỗi ngày chúng 
ta được đỉnh lễ Phật Đản sinh, đó mới 
thật sự là người đệ tử của Phật làm lễ kỷ 
niệm Đản sinh một cách thông minh, 
một cách tài tình, một cách có trí tuệ và 
là một phương tiện thiện xảo. 

Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, 
Ngài không đi trên hoa sứ, Ngài không đi trên 
hoa cúc. Mặc dù, hoa cúc được xem là biểu 
tượng cho những nhà ẩn sĩ, đạo sĩ. Nhưng đức 
Phật không xuất hiện trên hoa cúc, mà Ngài chỉ 
xuất hiện trên hoa sen. Bởi vì, hoa cúc không 
phải là vô nhiễm, hoa cúc không phải là “hoa 
nở cúc hiện, hoa rụng cúc thành”, mà chỉ có hoa 
sen mới có những đặc điểm như thế. Cho nên, 
đức Phật mới xuất hiện trên hoa sen và Ngài đi 
bảy bước. Toàn thể vũ trụ hay sự hình thành của 
chúng sinh không ra ngoài bảy yếu tố (địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, tâm đại, 
thức đại) này. Sự có mặt của chúng ta là do sự 
có mặt của bảy yếu tố trên. Và sự có mặt của đức 
Phật là sự có mặt của bảy yếu tố đó. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Ngài xuất hiện trên hoa sen, 
ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen, đi trên bảy 
hoa sen để chứng tỏ rằng, Ngài xuất hiện trên 
cõi đời này với tâm vô nhiễm, với trí vô nhiễm, 
với tuệ vô nhiễm. Còn chúng ta vì vô minh ái 
nghiệp, vì u mê ám chướng mà vào nằm trong 
bụng mẹ không có khả năng đi những bước 
vững chãi trên những hoa sen. Chúng ta phải 
làm như thế nào đó để đức Phật trong chính 
chúng ta Đản sinh mỗi ngày và mỗi ngày chúng 
ta phải thấy được Phật Đản sinh. Các buổi lễ của 
Phật giáo, quan trọng nhất là lễ Phật Ðản, đều 
nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, 
xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời. 
Đó chính là ý nghĩa ngày lễ Phật Đản cao đẹp và 
thiêng liêng. 
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Ý nghĩa lễ tắm "tượng" Phật

Trong ngày Lễ Phật Đản, một trong 
những nghi thức kỷ niệm mà các chùa 
đều tổ chức là lễ Tắm tượng Phật. 
Làm lễ Tắm tượng Phật, tăng, ni, phật 
tử thường đọc bài chú Tắm tượng 

Phật như sau:
“Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sinh tịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân
Tỳ Gia thành lý vị tằng sinh
Sa la thọ gian vị tằng diệt
Bất sinh bất diệt lão Cồ Đàm
Nhãn trung khán kiến trùng thiên tiết
Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát
Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt
Cửu long phúng thủy thiên ngoại lai
Bỗng túc Liên Hoa tùng địa phát
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ ha”.

Bốn câu đầu của bài kệ có nghĩa là chúng ta 
tắm gội các đức Như Lai để làm cho thân tâm của 
chính chúng ta được trong sạch và nhờ đó mới 
tích tụ được công đức. Tại sao tắm đức Như Lai 
mà lại làm cho chúng ta được trong sạch? Đó là 
ý quan trọng mà tinh thần Đại thừa muốn khai 
mở. Thật vậy, dưới kiến giải của Đại thừa, Như 
Lai không phải là bức tượng gỗ trên bàn thờ, vì 
thế chúng ta không tắm tượng Như Lai ấy; hay 
nói đúng hơn, chúng ta nương theo hình thức 
tắm tượng Như Lai để nhắm đến mục tiêu quan 
trọng hơn, đó là gội rửa chính bản thân chúng ta 
cho thanh tịnh.

Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt 
Đa Đản sinh, có hai vị Long vương đến phun hai 
dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng 
nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai 
dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai 
cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh 
giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng 
ngày, mà tất cả mọi người sinh ra trên thế gian 
này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu 

đựng được hai dòng nước 
lạnh và nóng đó, sau này 
trở thành đức Phật Thích 
Ca. Trong Kinh sách, đức 
Phật dạy rằng: người nào 
chịu đựng được những 
cảnh thuận nghịch của 
cuộc đời, mà tâm vẫn bình 
thường, bình tĩnh thản 
nhiên, an nhiên tự tại, thì 
người đó là một vị Phật 
trong tương lai.

Tại Việt Nam, lễ Phật 
Đản là lễ hội lớn nhất của 
tín đồ phật tử trong năm, 
vào những ngày này, các 
tự viện thường tổ chức các 
sự kiện lớn, kỷ niệm ngày 
Đản sinh của đức Phật, ôn 
lại truyền thống lịch sử của 
đức Phật cũng như nhắc Ản
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nhở chúng sinh về đại hạnh xuất gia cứu cánh 
của đức Bổn sư Như Lai. Đặc biệt, trong dịp này, 
các tự viện thường tổ chức lễ tắm tượng Phật. 
Xuất phát từ sự tích khi đức Phật Đản sinh có 
chín con rồng xuống phun mưa tắm cho Ngài. 
Sự gột rửa đó vừa là để xóa đi những ô trọc trên 
cơ thể đồng thời còn truyền tải một thông điệp 
về việc tẩy trừ mọi phiền não, sân si đang vướng 
bận trong lòng để hướng về sự thanh tịnh tinh 
khiết trong mỗi con người. Ý thức như vậy, là để 
bước theo dấu chân Phật, chúng ta phải tẩy rửa 
bụi bặm trần lao, trong sạch hóa thân tâm, từ đó 
phát triển công đức đầy đủ để chứng được thân 
chân thật giống như đức Như Lai, gọi là Pháp 
thân.

Đạo Phật trực chỉ nhân tâm, lấy con người làm 
gốc, lấy sức mạnh của con người, đó là bộ óc - 
tức trí tuệ của con người để giải quyết những vấn 
đề của con người. Hạnh phúc do con người kiến 
tạo. Khổ đau do con người tự gây ra cho nhau và 
cho chính mình. Khi dùng trí tuệ làm nền tảng 
thì ai cũng như ai, mọi người đều bình đẳng vì 
ai cũng đều có trí tuệ, ai cũng có Phật tính. Khi 
dùng Thần Linh làm nền tảng thì con người trở 
thành tôi tớ cho Thần Linh. Tầng lớp trung gian 
với Thần Linh sẽ trở thành Thánh và có quyền 
sinh sát, có quyền quyết định vận mệnh của con 
người bởi vì chỉ có tầng lớp trung gian này mới 
có khả năng tiếp cận hoặc là đại diện chân chính 
của Thần Linh mà thôi.

Lễ Tắm tượng Phật đã thấm 
sâu vào sinh hoạt tín ngưỡng của 
nhân gian, nhưng nhiều người 
chưa hiểu được yếu nghĩa của bài 
kệ trên. Tuy nhiên, với tinh thần 
kính trọng Phật cao độ, nên thực 
tế chúng ta thấy sau buổi lễ Tắm 
tượng Phật, nhiều người thường 
chia nhau nước tắm tượng Phật 
để uống, hoặc đổ nước lên người 
khác. Tục lệ này ngày nay còn được 
người Thái Lan tôn trọng qua lễ 
hội tạt nước vào người khác như 
lời cầu mong cho mọi người gội 
sạch được bụi bặm phiền não của 
cuộc đời, thân tâm được mát mẻ, 
an vui. Trên đời này, cảnh khổ quá 
nhiều: sinh, lão, bệnh, tử là khổ, 
cầu mong không được, thương 
yêu phải chịu chia lìa, thù ghét gặp 
nhau, thân thể ốm đau, tâm loạn 

động bất an cũng đều khổ. Còn hưởng thụ các 
lạc thú trên đời cũng không ít việc đưa đến phiền 
não khổ đau sau đó những cảnh thuận nghịch 
của cuộc đời được gọi là: bát phong (bát là tám, 
phong là ngọn gió). Bát phong chia làm bốn cặp, 
mỗi cặp gồm hai cảnh giới thuận nghịch, đó là: 
lợi lộc và suy sụp, hủy báng và danh dự, xưng tán 
và chỉ trích, khốn khổ và lạc thú. Khi múc gáo 
nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng 
đức Phật Đản sinh nhỏ nhắn, chúng ta tâm 
nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc phải, vừa 
ý, gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình 
tĩnh thản nhiên.  Khi múc gáo nước thứ hai, tắm 
bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm 
nguyện rằng: dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi 
là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh 
thản nhiên. Tắm tượng Phật là nghi thức tưới 
nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục 
đích kỷ niệm Phật Đản sinh còn mang ý nghĩa 
sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh 
tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người. 

Trong lúc tắm tượng Phật, mỗi người cần lắng 
lòng thanh tịnh quán tưởng dòng nước cam lộ 
tinh sạch này sẽ gội nhuần tâm tư. Những tâm 
niệm tham lam, sân hận và si mê của bản thân 
nhờ công đức này mà được tẩy sạch. Những suy 
nghĩ, lời nói và việc làm xấu ác cũng được xóa 
tan. Thân tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ, nhẹ 
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 Cuộc đời đức Phật

Toàn bộ lịch sử của đức Phật Thích Ca 
từ ngày Đản sinh, đến thành Đạo và 
nhập Niết bàn, cũng như toàn bộ giáo 
lý của Phật giáo, không phân biệt tông 
phái, nêu lên những điểm quan trọng 

như sau: 
1. Mọi người trên thế gian đều có thể trở thành 

một vị Phật, một bậc sáng suốt giác ngộ, không 
phân biệt nam, nữ, xuất xứ, đẳng cấp, trẻ, già, 
thời đại, đã có gia đình hay chưa, nếu người đó 
biết tu tập theo đúng Chính pháp, theo đúng bản 
đồ tu học. Ðây là ưu điểm nổi bật của đạo Phật.

2. Ðức Phật không phải là vị thần linh hay 
thượng đế tưởng tượng, chuyên ban phước ra 
ơn hay giáng họa trừng phạt. Cho nên những ai 
cúng kiến, tin tưởng, thờ lạy đức Phật theo tinh 
thần van xin, cầu khẩn một cách tiêu cực, dù ở 
chùa hay ở nhà, đều không đạt được những ước 
muốn như ý. Trái lại, những người sống đúng 
theo tinh thần những lời dạy của đức Phật, dù 
tại gia hay xuất gia, dù có thờ lạy đức Phật hay 
không, cũng đều được an lạc và hạnh phúc hiện 
thời, giác ngộ và giải thoát mai sau. 

nhàng. Chúng ta cần hiểu rõ thêm đạo lý sinh diệt 
trong Phật giáo: Sinh là biểu hiện, diệt là ẩn tàng. 
Vậy sự ẩn tàng của giai đoạn này là sự biểu hiện 
của giai đoạn kế tiếp. Như vậy sinh diệt tiếp nối 
tương tục, sinh chính là diệt, diệt chính là sinh. 
Do đó, sinh không thật sinh, diệt không thật diệt. 
Vì sinh không thật sinh nên gọi là bất sinh, diệt 
không thật diệt nên gọi là bất diệt. Ở góc độ đạo 
lý sinh diệt thì sự Đản sinh, diệt độ của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni lịch sử cũng là bất sinh bất diệt. 
Qua cái nhìn pháp thân thường trú, bất sinh bất 
diệt thì thân Phật là từ thể tính chân như thanh 
tịnh mà dẫn ra, từ bản nguyện độ sinh mà thị hiện 
nên không có thời kỳ kết thúc. Nếu dùng con mắt 
phàm phu nhìn pháp thân mà thấy có sinh diệt, 
thì cái thấy đó chỉ là cái thấy điên đảo, có thêm có 
bớt, có sinh có diệt. “nhãn trung thiêm tiết, trong 
tròng con mắt bị bụi nhặm”. Đức Phật vẫn hiện 

hữu thường trú, nhưng vì chúng sinh mê lầm 
nên không thấy đó thôi. Đại thừa Trang Nghiêm 
Kinh Luận chép: “Chậu nước bị bể nên ánh trăng 
không hiện được, như vậy lỗi ở chúng sinh vì mê 
chấp, nên không thấy đức Phật luôn có mặt ở cõi 
đời.” Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, 
trên nền tảng của chính kiến, mỗi khi thắp một 
nén hương, dâng một cành hoa lên đức Phật, hay 
rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn 
tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về 
nương tựa với giác tính nơi tự tâm, trang nghiêm 
cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, 
bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn 
nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi 
duyên thuận, nghịch, chuyển hóa tự thân, trang 
nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm 
ứng mầu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang 
tắm gội đức Phật của chính mình. 
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3. Từ trước thời đức Phật xuất hiện trên thế 
gian này, cuộc đời vẫn thường đầy rẫy những sự 
đau khổ, bất trắc, đấu tranh, lừa đảo, chứ không 
phải chỉ có thời hiện tại mà thôi. Do đó, giáo lý 
của đạo Phật thường được ví như chiếc thuyền, 
gọi là thuyền bát nhã, giúp đỡ con người vượt 
qua bể khổ, sông mê, lướt qua bát phong của 
cuộc đời, đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Ðây 
mới chính là cốt tủy của đạo Phật. 

Trước hết là phải hiểu rõ những điểm căn bản 
của Phật dạy, thứ đến là phát lòng chính tín Tam 
Bảo, cuối cùng là thực hành năm điều (5 Giới) 
răn dạy trong đời sống hằng ngày của mình. Phật 
dạy: “Tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành” 
nghĩa là đều có khả năng thành Phật. Vậy nếu 
tin và thực hành đúng lời Phật dạy, nhất định 
sẽ hết mê được ngộ, hết khổ được vui. Sau khi 
thành Phật, Ngài thuyết pháp khắp xứ Ấn Độ, 
cứu độ vô lượng chúng sinh thoát ly đau khổ, 80 
tuổi nhập diệt tại rừng sa la Long Thọ trong lãnh 
thổ nước Câu Thi Na. Giáo lý Ngài dạy như thế 
nào thì đời Ngài thực hành y như thế. Đức Phật 

là một đấng Giác Ngộ toàn năng, với trí tuệ siêu 
việt và tấm lòng từ bi rộng lớn, là một hình ảnh 
của sự hòa bình và tuyệt hảo trong cuộc sống. 
Cuộc đời của đức Phật là bài học để chúng ta 
phải học tập và noi theo.

Đạo Phật tồn tại hơn 2000 năm chính là lời 
dạy sâu sắc của đức Phật là chân lý, nên thời 
gian và không gian không thay đổi được. Nhiều 
người hiểu đạo sẽ tôn kính Ngài không phải Ngài 
là đấng thần linh, nhiều phép mầu hay có quyền 
lực mà sự tôn kính xuất phát từ con người nhân 
từ, toàn diện của đức Phật. Sự thị hiện của đức 
Phật, đầu tiên chúng ta muốn nói đến đó chính là 
lòng từ bi của Ngài, vì thương tưởng đến chúng 
sinh trầm luân trong sinh tử, khổ não trong cuộc 
sống lầm than. Cho nên trong kinh Pháp Hoa 
nói rằng: “Đức Phật ra đời vì một nhân duyên 
lớn khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật Tri Kiến.” 
Cho nên bản hoài của Phật xuất thế là cốt dạy 
chúng sinh diệt bỏ mê lầm, giác ngộ chân lý, và 
đem niềm an vui đến cho mọi loài. Ngài không 
quan tâm đến sự khoái lạc huy hoàng của một đế 
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vương, không dừng chân trong rừng khổ hạnh, 
cũng không thỏa mãn với những cõi trời Tứ 
thiền, Tứ không mà các hàng ngoại đạo đều cho 
là nơi rốt ráo cuối cùng của đạo họ. Bao nhiêu nỗi 
vui đẹp ở những chỗ ấy đối với Ngài đều là cái vui 
trá hình, chưa phải là dứt hẳn được mê lầm, giải 
thoát ngoài vòng luân hồi sinh tử.

Mục đích của người theo đạo Phật là sự giải 
thoát, cho nên phật tử không được chú trọng 
việc cầu tài, cầu phúc, cầu quả báo tốt đẹp ở nhân 
thiên. Mà cần phải phát tâm hướng mạnh về giải 
thoát, thì sự tu hành mới càng lâu càng bền, 
càng khó càng dai và có ngày mới đạt được mục 
đích cuối cùng như chư Phật. Chính đạo Phật là 
đuốc sáng dẫn ta ra khỏi biển mê này. Đạo Phật 
dạy ta tu, tu để con người ta được tốt hơn, tu để 
được sống trong an vui hạnh phúc, tu để lòng 
không vướng bận và tâm hồn luôn được thanh 
tịnh hơn. Tu trong đạo Phật là bắt đầu điều chỉnh 
và sửa chữa cái nhìn biên kiến của ta. Tức là tập 
bỏ cái nhìn chủ quan mà hãy nhìn vào chân sự 
thật. Tu là sống làm sao như hoa sen, mọc lên 
trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Con 
người cũng vậy, tu làm sao mà sống trong một 
xã hội đầy thị phi, tranh chấp, hận thù mà mình 
không thị phi, không tranh chấp, không hận thù. 
Tu để ta đừng nghĩ rằng danh vọng, quyền uy và 
tiền bạc là chân hạnh phúc, mà chúng ta cần phải 
suy nghĩ chúng chỉ là những thứ ngoại thân. Tu 
để thấy rằng hạnh phúc nó ở chính ta, nó ở ngay 
trong tâm ta, ta chính là hạnh phúc. Càng đi tìm 
những hạnh phúc giả tạo bên ngoài bao nhiêu thì 
mình càng xa mình, tức là xa cái hạnh phúc thật 
bấy nhiêu. Trong cuộc sống hằng ngày không ai 
mà không trải qua những tham, sân, si, hỉ, nộ, 
ái, ố ... đến những thất bại, những đau khổ chán 
chường của cuộc đời. Vấn đề ở đây là ta có biết 
học hỏi ngay từ những thất bại của mình, những 
dại dột của mình để được trưởng thành hay 
không thôi. Và luôn nhớ rằng tất cả những gì mà 
ta đã kinh qua trong cuộc sống, dù thành công 

hay thất bại, đều là những chất liệu nuôi dưỡng 
cuộc sống tinh thần của ta.

Đức Phật đã dạy “Tất cả sự vật đều là vô 
thường,” tất cả những cái đẹp trên thế gian này 
đều cùng chung một số phận mong manh, vô 
thường, không tồn tại mãi. Tất cả các pháp (mọi 
sự việc) trên đời này đều hàm chứa một ý nghĩa 
của cuộc sống và sự chết. Nghĩa là chúng dạy cho 
ta những chân lý, có điều là chúng ta có biết vén 
màn lên để thấu hiểu được chân lý đó không 
thôi. Thí dụ nhìn một cây nến đang cháy dở, 
người biết chiêm nghiệm sẽ nghĩ là cây nến đang 
tự diệt trong sự sống của nó, để biết rằng cuộc 
sống của chúng ta cũng vậy. Đức Phật dạy rằng: 
“Ta cần phải có ý chí và sức mạnh lắm ta mới có 
thể diệt được tham sân si, vì tu là đi ngược lại 
dòng đời, giống như lúc ta bơi ngược dòng nước 
vậy. Nếu ta không có sức mạnh thì nước sẽ cuốn 
và bắt ta phải xuôi dòng.” Tu cũng vậy, phải có ý 
chí mạnh mới chống lại được lửa dục tham sân 
si. Đạo Phật dạy cho chúng ta hãy thực hành cái 
“từ, bi, hỉ, xả” trong cuộc sống hằng ngày. Phật 
vì thương sót chúng sinh mà truyền dạy những 
lời vàng ngọc có thể phá tan bức màn vô minh và 
tội lỗi. Nhưng những lời lẽ cao siêu ấy chúng ta 
nghe qua một lần không làm sao thấu đáo, nên 
phải trì tụng mãi để cho lý nghĩa ấy thấm sâu vào 
thân tâm chúng ta. 

Tóm lại, dùng trí tuệ quán được cái vô ngã tức 
là chúng ta cầm đuốc soi cho biết rõ ấy chỉ là sợi 
dây chứ đâu có gì mà sợ. Như vậy cái chủ thuyết 
“phá ngã” của đạo Phật làm sáng tỏ sự thật, nó 
phá tan cái sai lầm truyền kiếp của chúng sinh. 
Bao nhiêu nỗi đau khổ đều do sự lầm mê mà ra, 
chúng ta phải sáng suốt dùng trí tuệ quán sát kỹ 
càng để vén bức màn đen tối từ vô thỉ. Một khi 
mê mờ đã bị trí huệ diệt sạch thì những khổ đau 
sẽ không thể tiếp diễn nữa. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị 
sống một cuộc đời luôn luôn có Phật Đản sinh. 

TT.Thích Thiện Hạnh
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Dẫn nhập
Đức Phật giáng sinh nơi nhân gian là một sự 

kiện có thật trong lịch sử nhân loại. Hơn hai 
nghìn năm qua, ánh sáng mà Đấng Giác Ngộ 
mang đến vẫn tiếp tục chiếu rọi cho bao mê lầm 
được gột rửa, cho bao tà kiến được quay về nẻo 
chính, cho bao cuộc đời đau khổ đi đến chân 
hạnh phúc, giác ngộ. Đó cũng là lý do mà đức 
Phật giáng sinh ở cõi đời. 

1. Nhân duyên đức Phật Thích Ca giáng sinh: Vì 
muốn chúng sinh mở được tri kiến thanh tịnh của 
Phật

Tại sao chúng sinh đau khổ? Tại sao chúng 
sinh chịu cảnh luân hồi sinh tử?  Sự thực là, 
chúng sinh bao đời, bao kiếp, mỗi thời, mỗi 
khắc luôn bị ham muốn dày vò, bị sân hận thiêu 
đốt, bị si mê thúc giục… tất cả điều đó khiến 
tâm chúng sinh không còn minh, trí chúng sinh 
không còn sáng. 

Đức Phật vì thấu triệt được nỗi đau khổ chúng 
sinh đang mang, đang bị trói buộc mà giáng sinh 
nơi nhân gian nhằm chỉ bày cho chúng sinh 
“mở được tri kiến thanh tịnh của Phật”. “Tri 
kiến thanh tịnh của Phật” là nhận thức không bị 
nhiễm ô bởi bất kỳ điều gì, đó còn gọi là ánh sáng 
của Giác Ngộ hoàn toàn, rốt ráo. Đức Phật là bậc 
đại giác ngộ, đã chứng nghiệm điều đó. Tri kiến 
thanh tịnh hay ánh sáng của giác ngộ chỉ đến từ 
bên trong - mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi chúng 
sinh. Khi chúng sinh bị dẫn lối bởi ham đắm, dục 
vọng thì ánh sáng của giác ngộ, tức Phật tính sẽ 
bị đóng lại. Vì vậy, việc “mở” được cánh cửa của 
nhận thức bên trong mỗi người - chính là chìa 
khóa để giải thoát khổ đau, giác ngộ hoàn toàn. 

Đức Phật giáng sinh không chỉ giúp chúng 
sinh trả lời được nguyên nhân đau khổ, mà còn 
chỉ rõ bản chất của hạnh phúc thế gian là thường 
còn, là giả tạm. Vì thế đức Phật giáng sinh mục 
đích là để “đánh thức” chúng sinh thoát khỏi cơn 
mê, chỉ rõ cho chúng sinh thấy dù sang, vui, hạnh 
phúc, xinh đẹp, viên mãn, hay thành tựu… cũng 
chỉ là cơn mê dài, không phải chân hạnh phúc 
thực sự, điều đó cũng không đưa đến giải thoát 
khỏi luân hồi sinh tử. 

2. Vì muốn cho chúng sinh tri kiến của Phật
“Tri kiến của Phật” là tri kiến nhìn thấu/thông 

suốt, rõ suốt khắp cả, mọi sự, mọi vật như-nó-
là (là thế, là vậy, vốn thế, vốn vậy; là cái nhìn, 
quán sát không bị che lấp, không bị chi phối, 
không bị ràng buộc bởi bất tịnh, bất an, bởi ham 
đắm, chấp trước, mê mờ, ngã mạn…). Tri kiến 
của Phật là tâm an bình, thanh tịnh, trong sáng, 
không nhiễm ô. 

Nhận thức của chúng sinh luôn do/bị ngũ dục 
làm người dẫn đường nên không thấy được 
thực tướng của mọi sự, mọi vật, không tìm ra 
nguyên nhân của đau khổ và cách thức chấm dứt 
đau khổ, luân hồi, vì vậy cứ mãi trôi lăn trong 
tái sinh sống, chết, sướng khổ, thành bại, vinh 
nhục, hơn thua…

Đức Phật giáng sinh nhằm “mục đích chỉ rõ 
cho chúng sinh tri kiến của Phật” tức là tri kiến 
đã tìm ra được nguyên nhân của sự khổ não, luân 
hồi là do ái dục. Vì ái dục khiến ta mê mờ, độn 
ám tâm trí (vô minh) - ta nhìn không đúng bản 
chất của thực tại; không biết mọi sự, mọi vật do 
đủ điều kiện, nhân duyên kết hợp lại mà thành, 
khi không hợp lại thì chúng sẽ tan ra, chúng 
không bền chắc, không có gì mãi bền chắc. Ta 
không biết nên cứ mãi tham ái, bám chấp, đắm 
chìm mê man bao ngày, bao tháng, bao năm, bao 
kiếp, chẳng tỉnh cơn mê.

3. Vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến của Phật
Đức Phật giáng sinh nhằm muốn chúng sinh 

không chỉ “biết/thấy” tri kiến Phật mà còn “tỏ 
ngộ” tức thấy rõ, thấy đúng thực tại, tức thấu rõ, 
thấu triệt tri kiến Phật. Vì vậy đức Phật đã dùng 
các pháp phương tiện để cho chúng sinh “tỏ ngộ” 
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- chúng sinh tự giải mã được đau khổ mà họ đang 
mang, tức họ tự giác ngộ. Đó cũng là lúc chúng 
sinh mới hiểu được đức Thế Tôn trở thành Đấng 
Giác Ngộ là vì đã chặt dứt được vô minh, phiền 
não tức Phật đã chấm dứt được đau khổ, tái sinh 
luân hồi. Đức Phật đã chỉ ra (tỏ ngộ): chính ái dục 
là nguyên nhân của khổ đau, luân hồi. Bản chất 
của ái dục là lòng tham đắm, là ham muốn, là 
chấp trước. Nhận rõ được điều đó là chấm dứt vô 
minh. Nơi vô minh chấm dứt là nơi ánh sáng giác 
ngộ tràn ra. Tại nơi đó, khổ đau chấm dứt, mở ra 
sự an lạc, tự tại, tự do, tự chủ.    

Vì thế, đức Phật giáng sinh không chỉ nhằm 
cho chúng sinh thấy rõ được sự khổ, mà còn cho 
chúng sinh pháp để trị khổ, dứt khổ, để lìa mê, 
quay về nẻo giác ngộ. Đức Phật như vị lương y, 
tùy bệnh mà cho thuốc; vì lòng thương chúng 
sinh, muốn làm lợi ích an vui cho hết thảy chúng 
sinh đức Phật tùy người mà đưa pháp phương 
tiện, tùy duyên mà dùng lời lẽ, thí dụ để chúng 
sinh tự tỏ ngộ được tâm mình. 

Đức Phật đưa ra các cách thức để chúng sinh 
tịnh hóa bản thân, chấm dứt vô minh, mê lầm, 
chấm dứt đau khổ, để chúng sinh mở được cánh 
cửa của tự giác ngộ, thể nhập vào tri kiến của 
Phật, để bước đi trong ánh sáng của tự do, tự tại, 
giải thoát.

4. Vì muốn cho chúng sinh chứng nhập vào 
tri kiến của Phật

Đức Phật thấu rõ tâm chúng sinh 
còn ham đắm, ngã mạn, người lanh kẻ 
độn, người cao kẻ thấp… nên đã dùng 
vô số phương tiện, hết thảy nhân duyên, 
lời lẽ, thí dụ mà bày ra pháp Tiểu thừa, 
Đại thừa hay Tam thừa… là để chúng 
sinh được nếm pháp vị dần theo đó mà 
tin theo Phật, hiểu rồi tự thực hành đi 
đến giải thoát và cuối cùng được “Nhất 
Thiết Chủng Trí”- là Trí huệ Trung đạo 
của Phật2 - đó là con đường tránh xa cả 
hai thái cực hoặc hưởng thụ dục lạc hoặc 
khổ hạnh ép xác. Đó cũng chính là Phật 
thừa - phép tu tự giác ngộ, tự chứng đắc, 

tự giải thoát khỏi đau khổ, làm chủ luân hồi. 
Như thế, đức Thế Tôn cao quý giáng sinh 

không chỉ làm cho chúng sinh hiểu rõ được đau 
khổ, bản chất của đau khổ mà còn đưa phương 
tiện pháp như cho bè vượt qua sông mê để chấm 
dứt được đau khổ, chứng ngộ được hương vị 
giải thoát. Vì thế, tùy theo căn cơ, chủng tính, 
tùy thời, tùy xứ… mà chúng sinh người thì chăm 
nghe pháp mà tin theo, người thành tâm lễ bái, 
người dùng pháp niệm Phật, người thì giữ Giới 
luật thanh tịnh, người thì chăm thiền định, người 
theo Bát Chính đạo… mỗi mỗi pháp pháp đều là 
cách thức để tâm chúng sinh được an định, tĩnh 
lặng, tỉnh thức lúc đó trí tuệ sẽ bừng nở… cứ như 
vậy, chúng sinh bước từng bước trên con đường 
giác ngộ cho đến khi thể/chứng nhập vào tri kiến 
Phật - được xúc chạm vào hương vị của tâm an 
lạc, hạnh phúc tự tại, giải thoát, giải thoát hoàn 
toàn.

Tóm lại, trong đời quá khứ, Đấng Giác Ngộ 
với lòng từ bi, trí tuệ Ngài nhận rõ đau khổ của 
chúng sinh, thấy rõ những mê lầm chúng sinh 
đang mắc mà Ngài giáng sinh cõi Ta bà. 

CHÚ THÍCH:
1. Trường Đại học Giao thông Vận tải.
2. Quyển thứ nhất, Phẩm phương tiện thứ hai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Hòa thượng Thích Tuệ Hải dịch), Nxb  Tôn giáo, 2004, 
tr.60.
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Tất thảy chúng ta đều mong có được 
hạnh phúc và bình an, chẳng ai 
mong muốn sinh ra phải chịu khổ 
đau cả. Muốn có được hạnh phúc 
và bình an, chúng ta phải biết suy 

nghĩ và tạo những nhân cho hạnh phúc và 
bình an. Tạo những nhân mang lại hạnh 
phúc và bình an có nghĩa là biết sử dụng 
thân, khẩu, ý mang lại bình an cho người và 
mình, đồng thời tránh làm tổn hại người và 
mình. 

Tôi xin chia sẻ về bốn pháp thiền quán 
căn bản trong Phật pháp, đối trị những bận 
tâm thế tục, giúp người thực hành xoay tâm 
hướng về giáo pháp. 

Thứ nhất, thiền quán về sự quý giá của thân người
Nếu không có trí tuệ và không biết tư duy 

kỹ càng, con người thường không biết trân 
quý sự quý giá của thân người. Đời sống làm 
người vô cùng quý giá bởi chỉ con người mới 
thực sự thấu hiểu được các phương cách để 
rèn luyện tâm, chỉ con người mới đủ trí tuệ 
để thực hành tâm linh. Bởi vậy nếu chúng ta 
không sử dụng thân người này để rèn luyện 
tâm, tịnh hóa các nghiệp bất thiện thì thực 
sự chúng ta đang lãng phí tài sản và tiềm 
năng quý giá, lãng phí cuộc đời làm người 
bằng những hành động và suy nghĩ vô nghĩa.

Bản chất của thế giới luân hồi là vô thường, 
giả tạm, thân tứ đại khi đủ duyên thì hợp, 

Bốn thiền quán chuyển tâm 
hướng về Giáo pháp

Tác giả: Khenpo Tsultim
Dịch: La Sơn Phúc Cường

KHENPO TSULTIM LÀ MỘT TU SĨ PHẬT GIÁO DÒNG DRIKUNG. NGÀI TỚI TỪ TIỂU BANG LADAKH, ẤN 
ĐỘ, NGÀI ĐÃ HOÀN TẤT HỌC VỊ TIẾN SĨ PHẬT HỌC TẠI ĐẠI HỌC TỰ VIỆN DZONGSAR CHOKYI 
LODRE TẠI HIMACHAL PRADESH. NGÀI HIỆN ĐANG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TẠI TỰ VIỆN 
DRIKUNG RINCHE PALRI, NÊ-PAN.
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khi hết duyên thì phân rã, không thể tồn tại 
mãi mãi được. Thân người cũng như mọi 
sự vật trong luân hồi đều mong manh, vô 
thường, và nếu trong đời người, họ bị tham 
lam, ích kỷ, hận thù chi phối mà không biết 
cách vượt thoát chúng thì chắc chắn họ sẽ 
phải chịu vô số những khổ đau. Bởi vậy nếu 
bị nhiễm ô vì nghiệp ác không thể dung thứ, 
những tội lỗi mình đã làm thì bằng cách nào 
con người có thể vượt thoát được chúng và 
sống đời người thực sự có ý nghĩa?

Mỗi người cần quyết định chọn lựa và 
quyết định đời sống của mình hạnh phúc, an 
lạc hơn hay bất an, khổ đau hơn không chỉ 
trong một đời mà trong suốt chiều dài tương 
lai sau này.

Có được thân người nghĩa là ta đang có 
một cơ hội quý báu rèn luyện tâm, thực hành 
những con đường cao quý để rèn luyện tâm. 
Cách thực tiễn để rèn luyện tâm, tịnh hóa các 
nghiệp bất thiện là cách thức đức Phật đã 
chỉ dạy chúng ta. Đời người có thể được gọi 
là một “đời người quý báu” chỉ khi nào đời 
người ấy biết không làm tổn hại người khác, 
biết phát tâm làm những điều thiện lành lợi 
ích mọi người, chúng sinh, tức là biết thực 
hành Phật pháp một cách chân thực. Nếu 
không thì cho dù sự hiểu biết, kiến thức và 
tài năng của một người trong những sự việc 
thông thường có rộng lớn tới đâu chăng 
nữa, họ cũng không có được một “đời người 
quý báu”. 

Bồ đề tâm vốn sẵn có nơi mỗi người, 
không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, nam hay nữ, 
chỉ cần họ biết tỉnh thức, biết tin tưởng vào 
bản chất vốn thanh tịnh nơi mình và nỗ lực 
chuyên tâm thực hành giáo pháp thì chắc 
chắn sẽ thành đạo quả. Những phiền não 
tham lam, sân hận, si mê không phải là bản 
chất thật nơi mỗi người, năng lực của chúng 
yếu kém hơn và sẽ bị điều phục, diệt trừ bởi 
những phẩm chất thanh tịnh vốn có nơi bản 
tâm mỗi người.

Thứ hai, thiền quán về vô thường và cái chết 
Tại sao ta cần phải thiền quán về vô thường? 

Bởi vì chúng ta có khuynh hướng mạnh mẽ 
luôn cho rằng bản thân và mọi duyên bên 

ngoài sẽ tồn tại mãi. Ta luôn cố chấp khi cho 
rằng mọi thứ cứ tồn tại mãi như vậy bởi ta 
luôn có khuynh hướng bám chấp vào sự hiện 
hữu bên ngoài của tâm và vạn pháp. Khi bị 
chi phối bởi tâm bám chấp như thế, chúng 
ta sẽ vô cùng khổ đau bởi thường thì những 
điều diễn ra không hoàn toàn như ta mong 
muốn. 

Trên thực tế, biến đổi và thăng trầm là bản 
chất của đời sống và thế giới, chẳng ai có thể 
nắm quyền lực mãi được cả, sức khỏe của 
mỗi người rồi yếu đi, sắc đẹp dần tàn phai, 
của cải không thể mãi dư thừa. Khi hít thở 
nhẹ nhàng, người ta vui hưởng giấc ngủ của 
mình. Nhưng không có gì đảm bảo rằng cái 
chết sẽ không lẻn vào giữa hơi thở này và hơi 
thở kế tiếp. Thức dậy trong sự khỏe mạnh là 
vô cùng kỳ diệu nhưng chúng ta lại cho đó là 
điều hoàn toàn tất nhiên.  Mặc dù biết rằng ta 
sẽ ra đi vào một ngày nào đó, nhưng ta không 
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để có sự thật này thấm nhuần trong dòng tư 
tưởng của mình. Chúng ta vẫn tiêu phí tất cả 
thời giờ của mình những hy vọng và lo âu về 
cuộc đời thế tục, như thể ta sẽ sống mãi mãi. 
Chúng ta hoàn toàn bị cuốn hút vào tranh 
đấu cho hạnh phúc, sung sướng, địa vị, danh 
vọng và cho tới khi chúng ta bất chợt đối mặt 
với thần Chết, khi ấy không có gì có thể giúp 
đỡ ta được. Không có quân đội nào, không 
có tài sản, địa vị nào, không có sự huy hoàng 
tri thức một học giả, vẻ duyên dáng của sắc 
đẹp có thể mang lại lợi ích khi ấy. Vì thế hãy 
thiền quán một cách chân thành rằng, ngay 
từ giây phút này trở đi, ta sẽ không bao giờ 
lười biếng sự thực hành Phật pháp vì đây là 
tài sản duy nhất mà ta có thể nương tựa giây 
phút lìa đời.

Hãy thiền quán mãnh liệt về cái chết một 
cách nhiệt thành và từ tận sâu thẳm trái tim. 
Điều duy nhất lợi ích vào lúc chết là giáo 

pháp, vì thế, chúng ta cần biết tự khích lệ 
mình nên thực hành giáo pháp một cách 
chân thực, không bao giờ để mình đánh mất 
vào quên lãng, phải luôn ghi nhớ rằng mọi 
việc làm trong sinh tử luân hồi chỉ là thoảng 
qua và chả có chút ý nghĩa nào. Thân tâm 
này là vô thường bởi vậy đừng mong chờ và 
nương tựa vào những thứ giả tạm ấy. Luật vô 
thường của thế giới chỉ ra rằng: có hợp ắt có 
tan, có sinh ắt có diệt. Một khi thấu hiểu về 
vô thường, ta sẽ buông bỏ được dần những 
cố chấp về sự tồn tại của bản thân và mọi sự 
vật bên ngoài.

Bất kỳ bạn ở đâu, mọi nơi chốn đều vô 
thường, vì thế hãy giữ cõi Phật thanh tịnh 
trong tâm. Đồ ăn, thức uống và bất cứ thứ 
gì bạn vui hưởng đều vô thường, vì thế hãy 
nuôi sống bản thân bằng công phu thiền 
định.

Thiền quán về vô thường là nền tảng khai 
mở con đường các pháp thực hành trong 
Phật pháp. Đức Phật từng dạy trong Luật 
tạng rằng: Nhớ tưởng trong giây lát về lẽ vô 
thường của mọi sự duyên hợp còn vĩ đại hơn 
việc hiến tặng thực phẩm và vật cúng dường 
cho cả trăm đệ tử của ngài là những bình 
chứa toàn hảo như Tỳ kheo Xá Lợi Phật và 
Mục Kiền Liên.

Vô thường thì hiện diện khắp nơi, tuy thế 
con vẫn cho rằng mọi thứ vẫn tồn tại

Con đã đi tới cảnh cửa của tuổi già, tuy thế 
con vẫn giả như mình còn son trẻ.

Xin từ bi gia hộ cho con và những chúng 
sinh lạc lối như con

Để con có thể thực sự thấu hiểu lẽ vô 
thường.

Thứ ba, thiền quán về nghiệp
Quy luật về nghiệp là nền tảng trong Phật 

giáo. Giáo lý về nghiệp dạy rằng, điều mang 
lại cho chúng ta hạnh phúc hay khổ đau là do 
những suy nghĩ, việc làm của chính bản thân 
là tích lũy. Vòng luân hồi được tạo ra bởi các 
hành vi này, chứ không phải từ đấng sáng 
tạo hay thần linh nào. Nghiệp thiện tạo nên 
an vui, hạnh phúc, nghiệp xấu dẫn tới khổ 
đau. Vì thế, vào mọi lúc, chúng ta nên luôn 
luôn quan sát hậu quả của các hành động Ản
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thiện lành và xấu ác, tránh những việc làm 
xấu và làm những điều thiện lành.

Ba hành vi trong số mười hành vi bất thiện 
là những hành vi thuộc về thân: sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm; bốn hành vi thuộc về khẩu: 
nói dối, gieo mối mất hòa, nói lời cay nghiệt 
và nói là phù phiếm; ba hành vi thuộc về ý: 
tham muốn, làm tổn hại người và tà kiến. 
Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp 
quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng 
với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh 
và quả tăng trưởng liên tục. Sau khi đã hiểu 
rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh, chúng 
ta hứa nguyện sẽ dứt khoát không bao giờ 
phạm phải bất cứ hành động bất thiện nào. 
Từ bỏ mười hành vi bất thiện cùng hành 
thập thiện là pháp đối trị với thập ác.

Ba hành vi thiện lành của thân là: từ bỏ 
sát sinh, thay vào đó là bảo vệ mạng sống 
chúng sinh; từ bỏ việc lấy những gì không 
được cho, thay vào đó là hành hạnh bố thí; 
từ bỏ tà dâm, thay vào đó là nghiêm trì giới 
luật. Ba hành vi thiện lành của lời nói là: từ 
bỏ việc nói dối, thay vào đó là nói sự thật; 
từ bỏ gieo mối bất hòa, thay vào đó là hòa 
giải các bất đồng; từ bỏ nói lời cay nghiệt, 
thay vào đó là nói lời dễ nghe; từ bỏ lời nói 
là phù phiếm, thay vào đó là nói lời lợi lạc. 
Ba hành vi thiện lành của ý: từ bỏ lòng tham, 
thay vào đó là học cách bố thí; từ bỏ việc 
mong muốn làm hại người khác, thay vào đó 

là nuôi dưỡng ước muốn làm lợi lạc người; 
đoạn diệt những tri kiến sai lầm, thay vào đó 
là nuôi dưỡng những quan điểm chân chính 
và xác thực.

Tất cả những hạnh phúc hay khổ đau trong 
cõi luân hồi đều phát sinh từ những hành vi 
thiện hay bất thiện mà mỗi cá nhân tích lũy. 
Bất kỳ ai có địa vị, sức mạnh, quyền lực, của 
cải hay tài sản như thế nào mà họ đang sở 
hữu thì họ không thể mang chúng theo khi 
rời bỏ cuộc đời này. Họ chỉ có thể mang theo 
những nghiệp thiện hay bất thiện mà mình 
đã tạo trong cuộc đời.

Bởi vậy, từ tận đáy lòng mình, hãy khởi dậy 
niềm xác tín nơi nguyên lý nhân-quả. Hãy 
luôn luôn làm càng nhiều càng tốt những 
việc thiện lành bất kỳ khi nào mình có thể, 
cho dù chúng có nhỏ bé tới đâu. Đừng xem 
thường, cho rằng những thiện hạnh nhỏ 
bé là việc không đáng làm. Đồng thời hãy 
tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại các hành vi 
xấu ác cho dù nhỏ bé tới đâu. Không được 
xem thường các hành động xấu ác dù nhỏ 
nhặt nhất và cho rằng chúng không thể gây 
tổn hại lớn lao. Nếu bản thân mỗi người 
có tri kiến chân thực, khi ấy chúng ta sẽ có 
thể dần chuyển tâm được với những người 
xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè, bằng hữu, 
giúp họ hướng về giáo pháp đích thực. Khi 
ấy công đức, những thiện lành của chúng ta 
sẽ dần ngày một tăng trưởng và ta đang sống 

một đời sống thực sự có ý nghĩa.

Thiền quán về khổ luân hồi
Theo tri kiến trong Phật giáo, 

toàn bộ thế giới luân hồi tràn ngập 
khổ đau là kết quả của những hành 
động bất thiện trong quá khứ của 
các chúng sinh nơi đây. Những 
chúng sinh bị tái sinh trong cõi địa 
ngục không có niềm an vui vì họ 
thường xuyên bị cái nóng hay cái 
lạnh khủng khiếp hành hạ dữ dội. 
Ngạ quỷ không có được niềm an 
vui đích thực vì những nỗi thống 
khổ mà họ phải chịu đựng do đói 
và khát. Súc sinh cũng luôn vô cùng 
khổ đau bởi chúng phải sống đời nô 
lệ, si mê và chịu đựng những cuộc Ản
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tấn công của những con thú khác. Loài trời 
Tu la cũng có nỗi khổ bị thương tật què quặt 
trong khi đánh trận, và luôn luôn khổ vì lòng 
ganh ghét ray rứt tâm can. Cõi người được 
thiết lập trên nền tảng của ham muốn và dục 
vọng, khám phá và hưởng thụ. Đây là nơi mà 
hạnh phúc và khổ đau đan xen lẫn nhau một 
cách hoàn hảo để thôi thúc con người hướng 
tới hành trình tâm linh. Nhân để sinh vào cõi 
người là giữ năm giới không sát sinh, không 
uống rượu, không tà dâm, không trộm cắp, 
không nói dối. Cõi người phải chịu cái khổ 
của sinh lão bệnh tử, cái khổ của đói, khát, 
nóng, lạnh, chia ly người thân, bị kẻ thù tấn 
công, rất nhiều mong cầu không được thỏa 
mãn. Nhưng cõi người khá tốt để thực hành 
tâm linh bởi vì con người thường ít chịu sự 
chi phối bởi hưởng thụ dục lạc và vật chất so 
với hai cõi trên.

Như vậy, nguyên nhân tạo nên cõi luân hồi 
chính là do các loại phiền não hay nhà Phật 
gọi là các độc trong tâm thức mỗi người. 
Chúng sinh trong vòng luân hồi cứ xoay vòng, 
tái sinh hết nơi này đến nơi khác trong sáu 
cõi bởi bị chi phối bởi các hành động xấu ác 
trong cuộc đời mình. Nếu xét ở phương diện 
này thì có thể nói trong tâm thức mỗi con 
người, thậm chí hàng ngày, trong từng phút 
giấy có đủ các trạng thái của sáu cõi luân hồi. 
Khi hận thù, sân hận nổi lên đó chính là cõi 
địa ngục trong bản thân. Khi tham lam nổi 
lên đó chính là cõi ngã quỷ trong bản thân 
mỗi người. Khi mê muôi, si mê nổi lên đó là 
trạng thái súc sinh. Khi kiêu ngạo nổi lên đó 
là trạng thái cõi trời và khi tâm đố kỵ, ganh 
ghét nổi lên đó là cõi Atula.

Thiền quán về luân hồi trong Phật giáo 
mang một ý nghĩa thức tỉnh nội tâm mạnh 
mẽ, bởi nếu con người sống trong cuộc đời 
không biết diệt trừ những tham lam, hận 
thù, đố kỵ hay si mê trong tâm thức, họ sẽ 
phải gánh chịu những khổ đau tột cùng và 

dài lâu. Nếu biết buông bỏ những lợi ích vị 
kỷ, hướng tới đời sống làm lợi lạc tha nhân, 
con người sẽ được hưởng những an lạc và 
hạnh phúc đích thực.

Thiền quán về khổ luân hồi cũng giúp 
hành giả không đặt những kỳ vọng, mong 
mỏi của mình vào những niềm vui thú giả 
tạm trong cõi luân hồi. Hãy quyết tâm rằng 
ngay lúc này mình sẽ giải thoát bản thân khỏi 
biển khổ và đạt được chân hạnh phúc trên 
các đạo lộ của thực hành Phật pháp. Hãy 
luôn giữ tâm niệm này trong mỗi thời công 
phu, trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hành động 
và suy nghĩ của mình.

Như vậy để thực sự tu tập và kinh nghiệm 
được giáo pháp, điều thiết yếu là ta phải 
nhận ra rằng mọi sự trong luân hồi đều là vô 
nghĩa. Cách tốt nhất để phát triển tri kiến đó 
là thiền quán về những thống khổ của luân 
hồi. Công phu thiền quán về nỗi khổ đau của 
luân hồi là nền tảng và là sự hỗ trợ giúp tạo 
nên những phẩm chất cao quý khác trên con 
đường đạo. Công phu thiền quán này sẽ xoay 
tâm ta hướng về giáo Pháp. Sẽ khiến ta quay 
lưng lại với những mục đích phù phiếm của 
đời thế tục. Sẽ khiến ta có niềm tin chắc thật 
vào luật nhân quả trong mỗi hành động và 
việc làm. Và khiến ta nuôi dưỡng tâm từ bi 
tới vô lượng chúng sinh. Đức Phật trong bài 
pháp đầu tiên, ngài đã dạy về khổ. Điều này 
cho thấy việc nhận thức được những đau 
khổ trong cõi luân hồi là vô cùng quan trọng.

Dù biết luân hồi là đau khổ, nhưng con vẫn 
khao khát những niềm vui thế tục.

Dù biết hậu quả của những suy nghĩ, việc 
làm xấu ác, nhưng con vẫn không thể buông 
bỏ chúng được hoàn toàn.

Xin đức Thế tôn từ bi gia hộ, con chúng con 
thực sự buông bỏ những phù phiếm của đời 
thế tục. 
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GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Qua hàng triệu năm tồn tại, phát triển 
loài người đã trải qua hơn 4 hình 
mẫu xã hội khác nhau, từ thấp cho 
đến cao. Từ một xã hội sơ khai hình 
thành trên phương thức “săn bắt – 

hái lượm” hình thành ban đầu (xã hội 1.0), đến canh 
tác nông nghiệp trồng lúa nước, lương thực được 
gọi là xã hội “nông nghiệp” (xã hội 2.0), khi những 
phát minh ra động cơ hơi nước, điện, than, khí hóa 
ra đời thì gọi xã hội “công nghiệp” (xã hội 3.0), cho 
đến một xã hội của công nghệ thông tin với sự ra 
đời và phát triển của máy tính và internet với tên 
gọi là xã hội “thông tin 4.0”. Và giờ đây, chúng ta lại 
một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa của một xã 
hội ưu việt mới với nền tảng ban đầu là một cuộc 
cách mạng lớn trong sản xuất công nghiệp và hình 

thành lên xã hội “siêu thông minh 5.0”.
Mỗi một giai đoạn phát triển của xã hội hình 

thành các lớp văn hóa, tâm linh phục vụ đời sống 
của công đồng, dân tộc, quốc gia đó trong quá trình 
hình thành và phát triển đến nay và những lớp tâm 
linh (cuộc cách mạng về tâm linh) được tác giả 
tổng hợp và đúc kết đưa ra như sau:

1. Lớp tâm linh thứ nhất (Cuộc cách mạng tâm 
linh lần 1) được hình thành và ứng dụng trong xã 
hội 1.0 và xã hội 2.0 ở đó nhân dân thực hiện niềm 
tin tín ngưỡng về tâm linh là tri ân “Đất – Trời”, 
với những nghi thức tế, lễ, dâng, hiến “Trời – Đất” 
để mong muốn có được sự an lành trong đời sống, 
trong công cuộc mưu sinh hàng ngày mà những 
yếu tố thiên tai, dịch họa,… luôn cận kề.

2. Lớp tâm linh thứ hai (Cuộc cách mạng tâm 

Cư sĩ Kiều Công Thược 
Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN

Phật giáo thực hành vì hòa bình 
trong kỷ nguyên số 4.0 và xã hội 5.0
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linh lần 2) được hình thành gắn với những con 
người cụ thể hoặc được thần thoại hóa lên,… vì 
trong ý thức của người dân thuộc các bộ tộc, bộ lạc, 
cộng đồng, đất nước đó xuất hiện những người 
có ảnh hưởng, có công giúp đỡ nhân dân và được 
nhân dân trong công động đó tôn xưng phong 
thần, thánh,…

3. Lớp tâm linh thứ ba (Cuộc cách mạng tâm 
linh lần 3) được diễn tiến từ Cuộc cách mạng tâm 
linh lần thứ hai với những đúc kết, chứng ngộ, tỉnh 
thức từ việc cảm nhận và thiết kế lên các học thuyết 
tri thức luận truyền tải tới cộng đồng hình thành 
các tôn giáo khác nhau, trong đó Hệ tư tưởng Phật 
giáo được Thái tử Tất-Đạt-Đa (Phật Thích Ca) tạo 
lập là điển hình. 

Phải chăng, theo quy luật vận động phát triển 
của các hình thái xã hội thì loài người chúng ta 
đang đứng trước một cuộc cách mạng về tâm linh 
mới trong đại kỷ nguyên số 4.0 và xã hội 5.0, “một 
xã hội siêu kết nối, siêu thông minh nơi không còn 
chỗ đứng cho những khái niệm tâm linh mơ hồ”.

Những thách thức của xã hội 5.0 trong cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 và tính ứng dụng của hệ tư 
tưởng Phật giáo với trách nhiệm xã hội.

Thật vậy! Trong thời gian qua khi thế giới đang 
vận động theo xu thế của cuộc đại cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, thời kỳ mà mọi tư tưởng, việc 
làm xưa cũ dần được thay thế và loại bỏ để hình 
thành nên những suy nghĩ, việc làm mới và để đạt 
tới một xã hội hoàn hảo theo tư tưởng Phật giáo 
hoặc các nhà tư tưởng tiến bộ thuộc các tôn giáo 
khác thì trong những năm tới nhất thiết phải có 
những cơ sở khoa học niềm tin vững trãi. Khi mọi 
thứ được kết nối với nhau, mọi quốc gia kết nối 
với nhau, các cộng đồng, tôn giáo kết nối với nhau 
bằng những công nghệ siêu thông minh thì một xã 
hội với “niềm tin số” được hình thành thì những 
giá cốt lõi về con người, tự nhiên được bảo vệ và 
tôn trọng. 

Phật giáo được Hội đồng Liên Hiệp Quốc công 
nhận là tôn giáo của hòa bình và kết nối giá trị con 
người và thiên nhiên hình thành siêu kết nối trong 
tâm linh. 

Phật giáo đề cao đường lối trung dung, luôn 
luôn đề cao các giải pháp hòa hợp cho các cuộc 
xung đột, dù giữa các cá nhân hay giữa các cộng 
đồng. Phật giáo là đồng nghĩa với hòa bình. Thêm 

vào đó, sự bao dung là một trong các điểm chính 
yếu của Phật giáo.

(3) Ngày nay, khi mà không ít các quốc gia đang 
mâu thuẫn về nhận thức, hệ tư tưởng, quyền lợi, 
niềm tin thì hệ tư tưởng của Phật giáo với 20 Ưu 
Điểm phụng hành trong việc góp phần kiến tạo hòa 
bình có thể ứng dụng trong mọi điều kiện hoàn 
cảnh để thích ứng với một xã hội kiến tạo 5.0 đang 
hiện hữu là:

Hơn bao giờ hết, các quốc gia trên thế giới đã, 
đang nhận thức và cấu trúc quốc gia của mình 
theo xu hướng phát triển của cuộc mạng công 
nghiệp 4.0 để tạo ra sự vận hành mới cho nền 
sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ cao, 
mạng lưới Internet kết nối vạn vật Internet of 
Thing (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ 
Blockchain (dùng để lưu trữ thông tin trong các 
khối thông tin được liên kết với nhau, và được 
quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống, 
thay vì một bên thứ 3 riêng lẻ, đồng thời cho 
phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng 
một hệ thống mã hóa phức tạp, và được mở rộng 
theo thời gian), Dữ Liệu Lớn (Big Data)(1).

Thuật ngữ xã hội 5.0 ra đời vào năm 2016, trước 
những thách thức cản trở sự phát triển bền vững 
của các quốc gia lớn như: dân số già, mất cân 
bằng giới tính, thiên tai, khủng bố, hạ tầng lỗi 
thời, mật độ dân đô thị cao, thiếu tài nguyên 
thiên nhiên… Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật 
Bản (Keidanren) đã đề ra tầm nhìn về một xã hội 
mới ‘siêu thông minh’ để đối phó các vấn đề của 
kỷ nguyên kỹ thuật số – còn gọi là ‘xã hội 5.0’ 
trước những thách thức cản trở sự phát triển bền 
vững của các quốc gia lớn như: dân số già, mất 
cân bằng giới tính, thiên tai, khủng bố, hạ tầng 
lỗi thời, mật độ dân đô thị cao, thiếu tài nguyên 
thiên nhiên…(2).

Công nghiệp 4.0

Xã hội 5.0
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(1) Vô Ngã: thuyết Vô Ngã với một mức độ cao cả 
tạo ra được đồng cảm cho tất cả mọi chủng loại từ 
quá khứ đến hiện tại và tương lai; 

(2) Bất Bạo Động: tinh thần bất bạo động có ảnh 
hưởng quan trọng trong việc kiến tạo hoà bình; 

(3) Từ Bi: lòng thương cảm với tất cả chúng sinh, 
tính tôn trọng thiên nhiên, đồng cảm cùng các 
cộng đồng; 

(4) Cộng Sinh: tư tưởng chính của Phật giáo là 
chúng ta có một tài sản đạo đức chung. Phật tính là 
một đặc điểm chung mà chúng ta có thể cùng nhau 
đạt được và chúng ta gắn bó nhau trong mối quan 
hệ nhân quả có điều kiện; 

(5) Dị Biệt: lý thuyết cơ bản của Phật giáo là lòng 
bao dung, một phương châm nổi tiếng trong 84 
ngàn pháp môn. Lịch sử cho thấy là không có một 
nơi nào gọi là một trung tâm chính thức để bảo vệ 
giáo lý Phật giáo, cũng không có toà án dị giáo và 
chiến tranh liên tôn. Nhưng Phật giáo có lòng bao 
dung đối với các tín ngưỡng khác, tạo cho tôn giáo 
khác có điều kiện kết hợp với Phật giáo trong một 
tầm mức rộng lớn hơn, hoặc ít nhất cũng có thể 
sống chung với Phật giáo. Phật giáo theo thuyết đa 
nguyên hơn là đơn thuần, ngay cả khi có ý tưởng 
giúp các tôn giáo bạn; 

(6) Lý Thuyết Trung Đạo: Thuyết Trung Đạo là 
một phương hướng cụ thể cho cuộc sống. Điểm 
chính của thuyết này là không quá nhiều hay quá 
ít, một cách giúp cho phật tử có khuynh hướng 
không cực đoan; 

(7) Thực Hành Trung 
Đạo: Thực hành là một biểu 
hiện cụ thể điểm Trung Đạo 
vừa nêu. Trong cuộc sống 
vật chất, thực hành điểm 
này có nghĩa là không thể có 
quá ít khi chưa đủ để thoả 
mãn cho những nhu cầu cơ 
bản, mà cũng không thể tích 
lũy quá nhiều nhằm sang 
giàu, điều nên tránh. Trong 
đời sống tâm linh, điều này 
có nghĩa là không nên làm 
tự hành hạ làm khổ mình 
mà cũng không nên tự bung 
lung cẩu thả; 

(8) Hiệu Năng Với Quy 
Mô Nhỏ: Nếu chúng ta chấp 
nhận cần có một khuôn 

mẫu hợp tác để hướng về Phật tính, để nhân sinh 
tương tác trong thường hằng, cùng tương trợ 
nhau, điều này chỉ có ý nghĩa trong những đơn vị có 
quy mô nhỏ. Phật giáo có khuynh hướng quan tâm 
đến những đơn vị có quy mô nhỏ trong tổ chức xã 
hội, và những đơn vị nhỏ này ít có chống đối nhau 
hơn các tổ chức lớn, nếu không kể đến có những 
lý do khác thì đơn vị nhỏ có ít phương tiện sinh ra 
những hoạt động phá hoại. Nhóm nhỏ tạo cơ sở tốt 
hơn cho việc phát huy tình huynh đệ như là những 
điều kiện cho nhân tính- con đường dẫn đến Phật 
tính, mẫu mực tốt đẹp cho sự kết hợp lý thuyết hoà 
bình và tu tập theo Phật giáo; 

(9) Tính Tổng Thể: Phật giáo không có đặc điểm 
siêu hình mà là một triết lý đạo đức được chứng 
nghiệm, không có một phạm vi cho mặc khải thần 
thánh để phân biệt với con người. Đức Phật đạt 
được một sự tỉnh thức sâu xa, nhưng Ngài cũng là 
một con người. Khi các tôn giáo phương Tây triển 
khai thần học như là một khoa học thần thánh, thì 
triết lý Phật giáo (nếu gọi tương phản là Thần học 
Phật giáo) được tự do hơn khi đặt trọng tâm vào 
thế giới này trong quan điểm nhất thể. Trong lĩnh 
vực triết học, tâm lý học, y khoa và dinh dưỡng, 
nguyên tắc này mạnh nhất, trong khi trong lĩnh 
vực xã hội học, kinh tế học và quan hệ quốc tế thì 
nguyên tắc này yếu hơn; 

(10) Đại Chúng: Phật giáo có khuynh hướng trở 
thành một tôn giáo của đại chúng, hoặc là một hệ 
thống tín ngưỡng của toàn dân, một phong trào 
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cho đám đông, không là tôn giáo cho giới thượng 
lưu hay quyền thế; 

(11) Đấng Sáng Thế và Hoà Bình: Phật giáo không 
có sự phân biệt giữa Đấng Sáng Thế và người được 
thụ tạo - một điểm chính trong Phật giáo là sự 
thống nhất giữa cá thể trong tất cả (và không chỉ 
có hình ảnh một con người đơn nhất của thế giới); 

(12) Mối Quan Hệ Gắn Bó: Trong Phật giáo, ít có 
sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể. Không phải 
chỉ có chúng ta quan sát thế giới mà còn có thế giới 
quan sát chúng ta. Chúng ta nằm trong thế giới mà 
còn thuộc về một thành phần của thế giới; 

(13) Vô Thường: Theo tư duy Phật giáo, có tính 
vô thường trong vạn vật. Thế giới và vạn vật tăng và 
giảm mức độ, không luôn ở một dạng cứng ngắc 
của một cấu trúc tổng thể - nhưng đúng hơn là 
giống như một tiến trình dựa trên dị biệt trong mối 
tương tác để cộng sinh; 

(14) Tương Tác: Theo tư tưởng của Phật giáo, 
sự tương tác luôn đến từ hai chiều. Thay vì chỉ 
đẩy mạnh một chiều, tốt hơn cần phối hợp nhiều 
nỗ lực nhỏ, nhưng theo nhiều chiều hướng trong 
cùng một lúc, khởi đầu từ mọi góc cạnh của thực 
tại từ vật chất đến tinh thần, nhưng luôn nhớ 
rằng hệ thống sẽ phản ứng trong một mạng lưới 

phức tạp; 
(15) Mâu Thuẫn: Theo Phật giáo, thế giới có nhiều 

tương phản, phương cách tiếp cận có nhiều nghịch 
lý, Hướng về một thực tại không có mâu thuẫn sẽ là 
vô nghĩa theo triết lý Phật giáo, vì Phật giáo thấy sức 
tác động của nguyên nhân đến từ muôn hướng; 

(16) Pháp Luân: Tư tưởng của Phật giáo kết hợp 
như một pháp luân. Nó không theo mô hình kim 
tự tháp và suy diễn từ những nguyên tác đầu tiên. 
Từ những tư tưởng dị biệt như tôi đã đề cập ở trên, 
thì không có một nguyên tắc nào được coi như là 
nền tảng hơn các nguyên tắc khác; 

(17) Lạc Quan: Tư tưởng của Phật giáo cực kỳ lạc 
quan. Có Phật tính trong tất cả chúng ta, nếu chúng 
ta thực hiện Phật tính và tự thân nỗ lực; 

(18) Tuần Hoàn: Quan điểm Phật giáo về tiến 
trình có tính tuần hoàn hơn là theo một tuyến tính. 
Không có một bảo đảm chính xác nào rằng mọi sự 
thể sẽ tốt đẹp hay sẽ diễn biến tồi tệ; 

(19) Nỗ Lực Liên Tục: Điểm chủ yếu trong triết 
học Phật giáo là nỗ lực tiếp nối, tự cải thiện, và tinh 
thần cầu tiến không ngừng, đó là những điểm tất 
yếu mà còn khả thi và trong trường kỳ, đầy đủ; 

(20) Niết Bàn: mục tiêu tối hậu của Phật giáo cho 
con người là Niết Bàn, một nơi được coi như một 
khuôn mẫu để chuyển hướng trong mọi chuyển 
động. Niết Bàn là một loại thực hiện lý thuyết kết 
hợp nhất thể trong tất cả, một loại tự thực hiện 
khi đạt được tinh thần Vô Ngã với tâm trạng hạnh 
phúc hằng cửu. 

Thực vậy, Khi cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 
đang hình thành và phát triển thì Xã hội 5.0 được 
xây dựng trên cấu trúc “siêu thông tin, siêu liên 
kết, siêu thông minh” thì việc minh chứng hóa 
những thông tin mơ hồ là việc không khó, để giải 
quyết những đỉnh điểm của khủng hoảng địa chính 
trị diễn ra trong thực tiễn đời sống, kinh tế xã hội, 
tâm linh từ sự chuyển đổi hình thái của xã hội 4.0 
lên xã hội 5.0 thì những tư tưởng, triết lý Phật giáo 
đang hiện hữu sẽ đóng vai trò trung gian cho sự 
chuyển đổi các giá trị của hệ tư tưởng tiến bộ của 
nhân loại trong hiện tại và tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
(1) http://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tac-%C4%91ong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-%C4%91oi-voi-
nganh-san-xuat-8106-1001.html
(2) https://techinsight.com.vn/xa-hoi-5-0-tam-nhin-tao-bao-cua-nguoi-nhat/
(3) https://hoavouu.com/a25593/phat-giao-va-hoa-binh-the-gioi
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Hoa Đức Hạnh

Tu tập theo lộ trình "nhặt rác, 
lượm rác và đổ rác"

32

Cổ nhân thường nói: “Sống có đức thì 
ở đâu Thần Phật cũng biết”. Khi lòng 
không yên thì sống giữa đền, giữa 
chùa cũng không thấy yên. Khi lòng 
không từ bi thì quỳ dưới chân Thần, 

Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. 
Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm 
giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh.

Cuộc sống này luôn công bằng, không cho 
không ai điều gì và cũng không vô tình lấy đi của 
ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. 
Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà 

không suy nghĩ cho những người xung quanh. 
Sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta phải bật khóc, 
nhưng không vì một lý do nào cả. Đó chính là lúc 
chúng ta nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều 
thứ và không bao giờ lấy lại được nữa.

Cho nên người biết tu phải cần lau chùi (trau 
dồi) cái Tâm cho sáng lại. Cái Tâm vốn không 
phải tối, chỉ vì bị cái tập tục mờ ám, tư dục phủ 
che, cho nên bỏ được các vật phủ che làm mờ 
ám đi, tự nhiên cái Tâm của chúng ta bừng sáng 
lại như buổi ban sơ, để ứng hiệp cùng Trời, vì 
Trời và Tâm con người vốn là một. Vì vậy trong 
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việc tu hành, cốt phải lấy Tâm làm nền móng. 
Cái tâm mà giữ được hư không, thì ngoại vật hết 
xâm nhập, mà nội niệm cũng không sinh được, 
như thế là dứt cả tham sân, phiền não, khỏi lo 
tạo nghiệp, thì không còn chướng ngại nữa. Nếu 
lập trường tu hành của chúng ta không được rõ 
ràng thì rất dễ chùn bước và bỏ cuộc một khi gặp 
trở ngại hoặc khó khăn. 

Đạo Phật là con đường giúp ta ngộ ra bản 
chất của thiện ác, nguồn gốc của mọi đau khổ 
và hướng ta đi đến cái đức lành giải thoát. Mà 
đạo nào thì cũng phải lấy đức làm chuẩn, nếu cái 
tâm đức mà không có đạo làm bệ đỡ thì nó cũng 
lênh đênh trôi nổi, sa vào dị đoan mê tín, huyễn 
hoặc cho mình và người một cách hết sức tai 
hại. Vì lòng tham không đáy, ngã mạn vô chừng, 
dục vọng miên man truyền kiếp. Sự ngu tối, cố 
chấp là chỗ dựa lý tưởng cho những sai lầm và 
tội ác. Đức Phật không phải là một vị thần linh 
có quyền năng ban phúc hay giáng tội cho ai cả. 
Phúc hay tội do chính bản thân mình gây ra và 
cũng chỉ có chính mình mới giải trừ nghiệp của 
mình mà thôi.

Cho nên đức Phật đã nói, Ta là Phật đã thành 
còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là 
vạn vật đều hội đủ thanh tịnh, từ bi. Mà muốn 
khai triển nó để cứu mình cứu người thì phải 
xuất phát từ trí tuệ sáng suốt, xuất phát từ gốc 
tâm của chính mỗi con người. Cái đó là tự mình, 
do mình chứ không ai mang đến 
để cho mình cả.

Người tu không phải chỉ biết 
đổ rác cho mình mà còn chỉ cho 
người khác cách đổ rác. Sống 
trên đời là phải mang đống rác 
đó chính là cái thân này, và mỗi 
ngày đi qua là phải tiếp tục cuộc 
hành trình “nhặt rác, lượm rác và 
đổ rác”. Chỉ cần xem mình là “rác” 
thì cuộc đời này đẹp biết bao 
nhiêu. Chúng ta hy sinh nhiều 
hơn là cho người khác, biết vui 
với cái thiện, biết trân quý đến 
những điều tốt, vững vàng trước 
giông tố của cuộc đời. Vì vậy bản 
chất của Phật giáo là giáo dục 
sống có đạo đức (giới), sống có 
ý thức (định) và nhằm đạt trí 
tuệ (tuệ). Đối tượng giáo dục 

của Phật giáo là con người được phân thành hai 
giới là xuất gia và tại gia. Giới xuất gia thì đương 
nhiên phải nhận được sự giáo dục trong các chùa 
viện. Với giới tại gia nói chung và giới trẻ nói 
riêng, đức Phật có rất nhiều bài kinh về đạo đức 
nhằm giáo hóa họ trở thành những người đáng 
được tôn kính trong xã hội và sống an lạc hạnh 
phúc ngay cuộc đời này.

Thời đại hội nhập, đạo Phật cần gìn giữ những 
mặt tích cực của Phật giáo ngày xưa và phát triển, 
đổi mới hơn nữa những mặt hạn chế để giữ vững 
vị thế của đạo Pháp tuyệt vời nhất trên thế giới. 
Do đó, đạo Phật xưa và nay có nhiều điểm khác 
biệt. Tuy nhiên nhìn chung, cốt lõi giác ngộ, giải 
thoát của đạo Phật vẫn luôn được duy trì song 
song với những chân lý từ lời dạy của đức Phật.

Thông điệp đầu tiên của đạo Phật là hình ảnh 
một em bé bước đi trên bảy bông sen. Đó là hình 
ảnh những bước đi thanh tịnh vô nhiễm của một 
cái tâm không có sự phân biệt, chất chứa. Em bé 
đó đã thốt lên: “Trên trời dưới trời chỉ có Ta là 
tôn quý”. Sự tôn quý mà đức Phật tuyên bố là sự 
tôn quý của bậc giác ngộ và sự giác ngộ, của cái 
Tâm rỗng suốt thấy được tính Không đồng thời 
thấy được tính toàn hảo của chính mình và thế 
giới, và hướng dẫn chúng sinh thấy được điều 
đó để giải thoát. 

Hình tượng đức Phật mang ý nghĩa bao hàm 
cho ánh sáng của trí tuệ soi tới chúng sinh. Và 
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nhờ chính trí tuệ tuyệt luân vô nhiễm đó mà xóa 
đi mọi mầm mống của tội ác. Người đến chùa 
cốt yếu nhất là để nương nhờ tha lực của Phật 
mà xây dựng điều thiện trên nền tảng trí tuệ 
Phật chứ không nên nhằm mục đích khác. Vì 
triết lý của nhà Phật là dạy cho chúng sinh về vũ 
trụ quan, nhân sinh quan chứ không hề dạy cho 
chúng sinh đi cầu xin. Tâm ta cũng là tâm Phật, 
mà cái tâm đó phải vì người khác chứ không chỉ 
bo bo vì mình. Đạo Phật hoàn toàn không có chỗ 
nào dành cho vấn đề thần bí hay mê tín dị đoan 
cả. Vì tâm nhờ có tuệ thì tâm mới trong sạch. 
Nếu tâm mà không tuệ thì dễ dàng trôi nổi vào 
bến bờ dị đoan mê tín, hại mình hại người. 

Nếu ta biết cách tu tập và chuyển hóa thì rác 
phiền não kia cũng sẽ trở thành bông hoa thanh 
khiết, thơm tho và lan tỏa hương thơm để hiến 
tặng cho cuộc đời. Ngược lại, nếu ta không biết 
vun bón, tưới tẩm cho hoa mỗi ngày thì nó rất 
mau chóng héo hon và tàn lụi. Đối với con người 
cũng vậy. Để thấy rác chính là hoa, hoa và rác 
vốn không hai cũng như khổ đau làm nên hạnh 
phúc, phiền não chính là Bồ đề, chúng ta cần 
phải trở về với chính mình để chăm sóc cho đóa 
hoa tâm hồn được nở rộ và thêm phần hương 
sắc. Ví như trong một cái thùng chứa đựng rác 
dơ bẩn, trong đó có những hạt ngọc vô cùng quý 
giá, nếu ta cho rằng, thùng rác quá bẩn mà không 
chịu đưa tay vào để lấy ngọc ra thì thật dại khờ 
và uổng phí biết bao. Có thể nói rằng, thói quen 
loại trừ và phản kháng lại hiện thực 
là một trong những nguyên nhân căn 
bản tạo ra đau khổ. Chính vì chúng 
ta không có vốn liếng, tư lương về 
mặt tinh thần, tâm linh để làm điểm 
tựa, để quay về chính mình, thì ta sẽ 
dễ dàng bị những cám dỗ vật chất 
cuốn trôi. Trong mỗi chúng ta đều có 
Phật tính sáng suốt, nương nơi mắt 
thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lưỡi 
thân ý cũng lại như vậy. Nếu chúng ta 
biết nuôi dưỡng và giữ gìn tâm luôn 
định tĩnh và trong sáng thì chẳng bị 
vướng kẹt vào bất cứ điều kiện gì xảy 
ra đối với bản thân.  

Trong tâm thức của chúng ta cũng 
có hai đặc tính căn bản của hoa và 
rác. Ta có những đức tính tốt như 
thiện lành, siêng năng, hiền hòa, dễ 

thương, tha thứ, biết cảm thông và giúp đỡ cho 
những ai gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thiếu 
thốn. Điểm tích cực ấy tượng trưng cho bông 
hoa tươi đẹp vốn đã có ở nơi mỗi con người.

 Ngày nay không ít chư tăng, ni, phật tử lại 
tự sa vào dị đoan thần quyền, tinh thần tu học 
lại bị yếu kém, việc nghe pháp trở thành những 
giờ thoải mái thoáng qua, vì mình chỉ thích nghe 
những thứ lâng lâng cao siêu trên chín từng mây, 
mà không thích nghe nhắc đến những cái gọi là 
thói hư tật xấu, cũng như những cái chưa muốn 
làm, hay chưa làm được của mình, là những cái 
mà mình hay cho là tầm thường, vụn vặt không 
đáng nghe. Dù mình có muốn công phu tu hành 
của mình tăng tiến chăng nữa, thì mọi thứ vẫn 
cứ trở ngại và dậm chân tại chỗ. Bởi không đối 
mặt với những cái tầm thường ấy, không vượt 
qua được những cái vụn vặt ấy thì không thể 
nào tiến sâu vào bên trong được. Chỉ vì, bản tâm 
không thanh tịnh trùm khắp bất giác vọng động 
mà phân làm cái thấy hư vọng cùng cảnh giới hư 
vọng. Cảnh giới hư vọng là chỉ cho thân căn và 
thế giới ta đang có đây. Do không biết tất cả chỉ 
là hư vọng, lại nương vào đó mà phát huy phân 
biệt. Một khi đã có sự phân biệt thì niệm niệm 
tương tục, khởi hoặc tạo nghiệp, khổ đau vô vàn, 
sinh tử chẳng dứt. Sáu đường địa ngục, ngạ quỉ…
Từ đó phát sinh chính vì con người quá phân biệt 
mới nảy sinh ra vô số chướng ngại mà chướng 
ngại là đi đến u tối, sai lầm và tội lỗi mà thôi.
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Cuộc đời tu hành của chúng ta là một hành trình đi 
đổ rác

Trước hết chúng ta dùng những tâm thiện, 
đức tính tốt để tu tập, đó được xem là phương 
tiện cho việc học đạo, tu đạo, hành đạo, vun bồi 
ba la mật,... đó là “rác tái chế”. Cũng như chúng 
ta dùng đống phế liệu để làm thành một chiếc 
xe, chiếc thuyền đưa mình đến bờ giải thoát. 
Trong quá trình học hỏi, góp nhặt những kiến 
thức thật ra chỉ là hành trình “lượm rác”, chúng 
ta xem những điều thiện đó là hay, tốt, đẹp... thì 
chúng ta rất dễ tự hào, ngã mạn và xem mình là 
“số một”, không ai có thể sánh bằng. Chúng ta sẽ 
đắm chìm và tự hào về sự bố thí, trì giới, đa văn, 
thiền định, trí tuệ… của bản thân. Chúng ta tích 
chứa cho thật nhiều kiến văn để vun bồi bản ngã, 
kinh điển gọi đó là “sở tri chướng”. Nếu mình 
không biết tận dụng những điều đó vào sự tu tập 
thì rất dễ bị đống kiến thức đó “đè chết” lúc nào 
không hay (điều này, nhiều “học giả” thường mắc 
phải, luôn dính mắc và chấp chặt so với “hành 
giả”). Nhưng nếu không học hỏi, tiếp thu thì lấy 
gì mình suy tư, vận dụng. Do đó, người có trí là 
người “lượm rác có chọn lọc”, biết đâu là phế liệu 
và đâu là phế thải (phế liệu có thể tái chế, còn phế 
thải phải bỏ đi). 

Thứ đến là đối với loại rác không tái chế, đó là 
những đức tính xấu mà hầu như ai cũng có, tùy 
theo tiền nghiệp của mỗi người mà chúng có ít 
hay nhiều phiền não, mức độ sâu hay cạn, vi tế 
hay thô thiển. Đó là những sân hận, tật đố, tà 
kiến, ngã mạn, hoài nghi, hôn trầm, thụy miên,... 
Các vị Thánh là những người đã đổ được những 
đống rác trong tâm mình. 

Trong rác sẵn có hoa
Trong hoa sẵn có rác
Hoa và rác không hai
Mê và giác tương tức.
Bậc Tu Đà Hoàn đổ được đống rác tà kiến, ngã 

mạn, hoài nghi. Bậc Tư Đà Hàm đổ thêm được 
chút sân và tham ái (nhưng vẫn còn chút ít). Bậc 
A Na Hàm hoàn toàn không còn chút sân hận hay 
tham luyến vào bất cứ thứ gì, và bậc A La Hán 
dứt trừ toàn bộ những rác rến trong tâm. Đối với 
các vị A La Hán, các ngài làm chỉ để làm, không 
gieo nhân thiện hay ác, vì không còn bất kỳ dấu 
vết tái sinh nào. Do đó, “cả rác thải công nghiệp 
và nông nghiệp, từ phế liệu cho đến phế thải” đều 

đã được các vị dọn dẹp một cách toàn diện và 
triệt để bởi tâm Thánh Đạo.

Phật dạy chúng ta học để hiểu ứng dụng vào 
tu tập, hành trì, chuyển hóa, chớ không phải cầu 
Phật ban cho, nhưng đa số quí phật tử cứ xin 
Phật hoài, tu như vậy biết chừng nào mới chuyển 
hóa hết phiền não tham, sân, si.

Ngôi chùa còn có nhiều chức năng nhằm nuôi 
dưỡng đời sống tâm linh và đóng góp xây dựng 
nếp sống đạo đức hiền hòa cao đẹp cho con 
người theo chiều hướng thánh thiện. Phật giáo 
dạy người phật tử phải ăn ở hiền lành. Năm Giới 
cấm của người phật tử tại gia, đó là 5 nguyên lý 
đạo đức căn bản mà người phật tử phải giữ gìn 
cẩn thận. Ðồng thời phải ý thức và áp dụng lý 
nhân quả vào đời sống. Vào chùa, ta thường thấy 
hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát trong Hoa Nghiêm 
Tam thánh cầm bông sen giơ lên, đó là một biểu 
tượng triết lý vừa sâu thẳm vừa hết sức gần gũi 
- thế giới của sự dấn thân và giải thoát. Ý nghĩa 
đó là một thông điệp với mọi người, vào chùa là 
đi tìm lại chính mình, đi tìm lại cái tâm thất lạc 
của mình trong chốn bụi bặm xô bồ ngoài kia. 
Chứ không phải vào chùa để cầu xin, để đạt được 
điều này điều nọ… Vào chùa là ta đi tìm cái bản 
thể Chân như, đi tìm cốt lõi của bản chất tốt đẹp 
sâu xa nhất của chính bản thân mình. Đi tìm cái 
trí tuệ Bát nhã để vén đám mây mù u tối che đậy 
cái thân tâm sáng suốt của mình.

Có như thế thì người tu mới tránh được 
những điều tội lỗi. Người biết tu cần phải chăm 
sóc tâm thật kỹ, ngay từ đầu cố gắng giữ gìn tâm 
Phật sáng suốt, canh chừng tâm trộm lén lút ra 
ngoài, đừng để bị nguy hại. Nhiều khi chỉ cần một 
niệm sai lầm không làm chủ được là nó dẫn đi xa, 
rất phải cẩn thận ngay từng tâm niệm. Người tu 
Phật là để chuyển hóa, sửa đổi, đó là khả năng sẵn 
có nơi mỗi người không phải cầu ai đem đến cho 
mình. Ai ai cũng có Phật tính sáng suốt, hay là 
tâm Phật bất sinh, chính đó là điểm quan trọng. 
Chính vì có tâm Phật sáng suốt nên mới có bậc 
Hiền, bậc Thánh, có chúng sinh thành Phật. Nhờ 
có nó mà các Ngài giác ngộ, chuyển chúng sinh 
thành Phật. Nếu không có thì tất cả làm chúng 
sinh mãi mãi, không có nó thì tu thế nào cũng 
không chuyển được. Đó là một ân huệ lớn, niềm 
tin để mọi người tu tập chuyển hóa. 
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Nguyễn Đức Quỳnh

Đức Phật Bà
Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát, 
Ngài là hiện thân của những đức 
tính tốt đẹp nhất của những người 
mẹ hoàn hảo nhất trong vũ trụ. Ngài 
còn là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ 

bi vĩ đại của tất cả chư Phật, đó là vị thánh nhân có 
thể hiểu, nghe thấu tất cả tiếng kêu đau khổ của 
chúng sinh để cứu độ và giáo hoá đưa chúng sinh 
đến nơi an vui giải thoát, nên nhân loại tôn kính 
gọi Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. 
Ngài là một trong những đại Bồ Tát được tôn kính 
không chỉ ở trong Phật giáo, mà còn được các tôn 
giáo khác ở trên thế giới tin và thờ phụng.  

Theo kinh pháp Phật giáo, từ xa xưa, đức Phật 
bà Quán Thế Âm là thái tử con trưởng của Chuyển 
Luân Vương Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyền. 
Đức Vua hết lòng sùng bái đạo Phật. Vua đã sắm 
đủ lễ vật quý báu dâng cúng Phật và chư tăng trong 
ba tháng Hạ, vua cũng khuyến khích các quan văn, 
vương tử, vương tôn, triều đình quyến thuộc theo 
vua cúng dường. Thái tử Bất Huyền vâng lệnh vua 
cha, cũng dâng cúng đủ các trân cam mỹ vị, hết 
lòng thành kính đức Phật và chúng tăng. Nhờ 
vào sự chân thành, tinh tấn không ngừng, vua Vô 
Tránh Niệm đạt quả vị Phật và phát lời thề nguyện 
để tế độ chúng sinh, hiệu của Ngài là A Di Ðà, Giáo 
chủ cõi Tây Phương Tịnh độ. Cũng đạt được công 
hạnh tu hành tròn đầy, viên mãn nên Thái tử cũng 
được về cõi Cực Lạc và trở thành bậc đại Bồ Tát, 
hiệu là Quán Thế Âm và cùng với Phật A Di Đà đi 

GIÁO LÝ - LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
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dẫn dắt chúng sinh về cõi Cực lạc. Kinh pháp Phật 
cũng khẳng định, trong vô lượng kiếp về trước, 
Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật, hiệu là Chính 
Pháp Minh Như Lai, vì muốn làm duyên phát 
khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát và muốn mang 
lại an vui cho chúng sinh, Ngài mới hiện thân là 
Bồ Tát, hiệu là Quán Thế Âm, đồng thời cũng là 
người kế nhiệm ngai vị đức Phật A Di Đà ở Tây 
phương Cực Lạc. 

Theo “Phật học từ điển” của Đoàn Trung Còn: 
“Quán Âm là một vị đại Bồ Tát trong Phật giáo Đại 
thừa”(1), “Hễ ai thờ Ngài, ắt được các sự phước 
đức; ai cầu nguyện và niệm tưởng Ngài thì được 
sức lành của Ngài chở che và cứu trợ trong các 
nạn nguy”(2). Danh xưng Quán Thế Âm xuất 
phát từ một truyền thuyết của Phật giáo, cho rằng 
những người tu hành đạt tới chính quả, thì ngũ 
giác của họ có thể dùng chung được; nghĩa là họ 
có thể dùng tai để "nhìn thấy" hình ảnh, dùng mắt 
để "nghe thấy" âm thanh, lưỡi có thể ngửi được…
Theo Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát là những người 
đạt được giác ngộ vì lợi ích của chúng sinh. Các vị 
Bồ Tát là những bậc được kết tinh bởi đức hạnh 
cao quý tuyệt vời của đức Phật về trí tuệ, lòng từ 
bi và quyền năng và được thánh hóa để trở thành 
nhu cầu của quần chúng. Lòng bi mẫn thúc đẩy họ 
giúp đỡ chúng sinh muôn loài, sự thông thái cho 
họ biết cách đạt hiệu quả cao nhất và quyền năng 
tích lũy cho phép họ hành động theo những cách 
kỳ diệu. Họ là những hình mẫu cho cuộc sống 
thánh thiện mà chúng ta phải học hỏi để tiêu trừ 
đau khổ trên thế giới. Phật giáo Đại thừa chia Bồ 
Tát thành hai hạng: Bồ Tát đang sống trên Trái Đất 
và Bồ Tát siêu việt. Các Bồ Tát đang sống trên Trái 
Đất là những người giúp đỡ chúng sinh, hướng 
về Phật quả. Bồ Tát siêu việt là người đã thực hành 
đầy đủ các hạnh tu hành nhưng chưa nhập Niết 
bàn, có khả năng tự chủ trong luân hồi, xuất hiện 
trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu 
độ chúng sinh. Đó thường là các vị Bồ Tát Quán 
Thế Âm. Hành trình tu học của Bồ Tát bắt đầu 
bằng luyện tâm Bồ đề và giữ Bồ Tát hạnh nguyện; 
gồm có 52 quả vị là Thập Tính, Thập Trụ, Thập 
Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập địa, Đẳng giác và 
Diệu giác. 

Theo tiếng Phạn, Bồ Tát nghĩa là hữu tình đã 
giác ngộ, trở lại giác ngộ hữu tình khác; như có 
nhiều người đang ngủ mê, có một người tỉnh 
thức, người ấy đánh thức những người còn lại, 

kẻ ngủ mê là chúng sinh, còn Ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát chính là người đánh thức. Quán là quan 
sát, tìm hiểu và biết rõ ràng về đối tượng. Thế là 
cuộc đời, cuộc sống dân gian. Âm là tiếng cầu cứu, 
tiếng thỉnh cầu của chúng sinh khổ đau. Vì Ngài 
đã giác ngộ, biết rõ chân lý của vũ trụ, chứng được 
phép Nhĩ căn viên thông, như người đã thức dậy 
trong “ngôi nhà vũ trụ” kia, nghe biết hết thảy chân 
tướng các sự vật, động tĩnh trong ngoài. Không 
chỉ mang đầy đủ những phẩm chất và khả năng 
siêu phàm như các vị Bồ Tát, đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức 
tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, 
giải thoát. Ngài đạt được diệu quả Nhĩ căn viên 
thông nên có thể nghe và cảm nhận thấy tiếng kêu 
đau khổ khắp cõi thế gian, Ngài hiện ngay nơi đó 
để cứu độ chúng sinh được vượt thoát hiểm nguy. 

Tôn tượng Phật bà Quán Thế Âm Tổ đình Tế Xuyên (Hà Nam) 
- Ảnh:  Minh Nam



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/201938

Cho nên chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài liền 
được Ngài “tầm thanh cứu khổ”, giải thoát khỏi 
tai ách, hoạn nạn. Khi nhân loại đang cần tình 
thương và sự che chở bảo hộ, biết cảm thông 
trong cuộc sống thì hình ảnh Quán Thế Âm Bồ 
Tát lại hiện ra như là một chỗ nương tựa vững 
chãi cho tâm hồn của họ.  

Qua nghiên cứu kinh pháp Phật giáo và văn 
hóa, tín ngưỡng trên thế giới thấy, Quán Thế Âm 
Bồ Tát là một vị Bồ tát có nhiều nhân duyên với 
chúng sinh trong cõi trần gian này. Ngài đã giáng 
sinh cõi nhân gian nhiều lần để ra tay cứu khổ, 
cứu nạn, ban vui cho nhân loại và muôn loài. Theo 
sách Bách Việt tộc phả và đối chiếu với lịch sử dân 
tộc thì thấy rõ, Ngài Đế Minh, tức Nguyễn Minh 
Khiết (Thái Khương Công) trong truyền thuyết 
Hồng Bàng, lấy bà Đỗ Quý Thị, là con của cụ Long 
Đỗ Hải Vương (Thần Bạch Mã)(3) sinh ra người 
con trai trưởng đặt tên là Lộc Tục (sau này là vua 
Kinh Dương Vương, chính là thủy tổ của người 
Việt Nam ngày nay. Vua Kinh Dương Vương chính 
là Hoàn linh Chân nguyên Đại kiếp đầu tiên của 
Ngọc Hoàng Thượng đế giáng linh cõi thế, nên sau 
khi mất, nhân dân đã suy tôn Ngài là Ngọc Hoàng 
giáng sinh). Sau khi sinh con, bà cùng 8 người em 
trai đưa con vào tu hành ở động Tiên, Lạc Thủy, 
Hòa Bình. Ngài tu hành đắc đạo, trở thành đức 
Phật bà Quán Thế Âm, hiệu là Hương Vân Cái Bồ 
Tát. Ngài sinh ngày 8/4 Âm lịch (ngày Đản sinh), 
mất ngày 15/7 Âm lịch (ngày hóa), hiện mộ phần 
được đặt tại làng Vân La, Văn Khê, Hà Đông, Hà 
Nội. Những người em trai của Ngài được tôn hiệu 
là Bát Bộ Kim Cương Bồ Tát. Sinh thời, Ngài đã 

có công mở nước, giáo hoá chúng sinh, mở nhà 
truyền kinh, có đức che chở cho dân, dạy người 
dân phải uống nước nhớ nguồn, luôn tu đạo làm 
người thiện nhân. Đặc biệt, sau khi hiển Phật, 
Ngài đã hiển linh giáng bút ban cho nhân gian 
nhiều câu kinh văn, kinh lý dạy mọi người đi đúng 
con đường tu hành “Thuận Thiên” theo đạo pháp 
của thời đại mới: “Âm dương nhất lý”. 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát không 
chỉ được con người ở thế giới Ta Bà ca ngợi và 
trì niệm danh xưng của Ngài mà cả ở các phương 
cõi khác cũng được các chư vị Phật và Bồ Tát ca 
tụng, được nhân dân cõi đó một lòng thành kính 
trì niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô Quán Thế 
Âm Bồ Tát chính là câu niệm hồng danh của Ngài. 
Theo kinh pháp Hoa phẩm Phổ Môn, trong số 
danh hiệu của các vị Bồ Tát, thì trì niệm danh 
hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là phúc đức 
cao nhất. Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân giáo 
hoá khắp mười phương thế giới, từ địa ngục lên 
đến các cung trời, từ Ta bà sang cõi Cực lạc, Ngài  
phân thân giáng trần thành thân Phật, thân tiểu 
vương, thân người nam, người nữ, la sát… Ở 
đâu có chúng sinh đau khổ kêu cầu là ở đó Ngài 
sẽ thị hiện. Lòng từ của chúng ta cảm, đức từ bi 
của Ngài ứng, đó là quy luật rất tự nhiên. Sự hiện 
thân của Ngài chỉ là do công dụng của lòng từ bi 
trong bản thể đại đồng của cuộc sống duy nhất 
phát lộ ra. Khi nào có người chuyên tâm chú niệm 
danh hiệu Ngài tức là người ấy đã chuyên chú đức 
tính từ bi của họ, lòng tin tưởng của họ cũng đã 
được nhập và cùng giao cảm với đức tính từ bi 
của người ấy. Phẩm chất đặc biệt của đức Phật Bà 
Quán Thế Âm là lòng kiên nhẫn, khả năng lắng 
nghe, trái tim đồng cảm, nhưng nổi bật nhất vẫn 
là hạnh nguyện từ bi. Đó như là một nguồn năng 
lượng chói sáng, siêu việt để lắng nghe, hóa giải 
hoạn nạn, khổ đau và cứu độ chúng sinh, dẫn dắt 
nhân gian quay về chính đạo. Ngài cùng Bồ Tát Đại 
Thế Chí vì lòng từ bi, thệ nguyện dấn thân vào con 
đường phụng sự, đem lại hạnh phúc, an lạc cho 
chúng sinh, không chịu vào cảnh giới tối thượng 
của chư Phật. Trong các hình tượng miêu tả Quán 
Thế Âm, người ta thấy có khi trên tay Ngài cầm 
hoa sen hồng, cũng có khi là nhành dương liễu 
và một bình nước cam lộ. Nhành dương liễu và 
bình cam lộ đó tượng trưng cho lòng từ bi, trí 
giác ngộ của Ngài để xóa tan bao nỗi đau khổ, bao 
điều phiền não nơi chúng sinh. Trong hình ảnh 
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Quán Thế Âm với 11 đầu thì trong đó chín đầu của 
chín vị Bồ Tát, một đầu của một vị Phật và cuối 
cùng là đầu của Phật A Di Đà. Theo một cách nhìn 
khác thì 11 đầu biểu tượng cho mười cấp của Thập 
địa và Phật quả. Hình ảnh Ngài ngự trên hoa sen 
trắng trong biển động ba đào thể hiện rằng, mặc 
dù trong cõi đời đầy sóng gió đau khổ, chúng sinh 
đang hụp lặn nổi trôi, Ngài Quán Thế Âm chính 
là biểu tượng của chân lý ngát hương thơm hoa 
đạo, quyết đưa họ về với cuộc sống hạnh phúc, an 
lạc. Bồ Tát nghìn tay là tượng trưng cho sự dấn 
thân làm việc không biết mệt mỏi vì lợi ích chúng 
sinh. Vòng hào quang trên đầu của Ngài thể hiện 
sự vô thường vĩ đại nhất; cho thấy tầm quan trọng 
của sự vĩ đại và sự cống hiến của Quán Thế Âm đối 
với thế giới. Hiện nay, Ngài đã chứng được bậc 
Đẳng Giác Bồ Tát, ở cõi Cực Lạc hằng ngày tiếp 
dẫn chúng sinh mười phương về cõi ấy để giáo 
hóa.  

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của từ bi, Ngài 
phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong 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 
được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quan Thế Âm thiết lập 
tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện 
độ sinh của Ngài. Tu và học theo hạnh nguyện của 
Bồ Tát Quán Thế Âm như nhịp cầu nối kết yêu 
thương, sẻ chia cuộc sống, giúp mọi người sống 
gần gũi gắn bó với nhau, thương yêu và hiểu biết, 
bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ, sẻ 
chia và giúp đỡ. Tình cảm của Ngài dành cho nhân 
loại như tình Mẹ thương con, đó 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, của tất 
cả chúng sinh, Ngài luôn chăm lo cho các con như 
là một bổn phận thiêng liêng, cao cả của Ngài. 
Lòng Bồ Tát bằn bặt, không lay động, không vọng 
tưởng nhưng vẫn có sự cảm nhận, cảm thông rất 
sâu sắc, trầm lắng mà giúp chúng sinh vơi hết đau 
thương, sầu khổ. Con người có thừa hưởng được 
ân huệ của Ngài hay không, phần lớn là do chính 
họ định đoạt, vì ngoài việc trì niệm, lễ bái cúng 
dường thì con người phải làm việc thiện, sống có 
nhân cách, đạo đức, biết hoàn thành tốt bổn phận 

và trách nhiệm của mình với gia đình, bản thân và 
xã hội; xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, phồn 
vinh; biết giữ cho tâm mình thanh tịnh, luôn nỗ 
lực tu hành bằng lòng thành kính vô lượng và tin 
tưởng vào thần lực nhiệm mầu và sự cứu độ của 
Bồ Tát Quán Thế Âm thì ắt sẽ “được cầu tất ứng”. 

Ở Việt Nam và ở nhiều nước trên thế giới, hình 
ảnh của Ngài luôn gần gũi với cuộc sống của mỗi 
con người, ở trong tâm trí mỗi chúng ta, Ngài là 
chỗ dựa vững chắc và là sức mạnh siêu việt để diệt 
trừ cái ác, cái xấu xa, đau khổ để bảo vệ chúng ta 
trong cuộc sống. Ngài đến với mọi người, không 
phân biệt giàu hay nghèo, già hay trẻ, tất cả đều 
bình đẳng như nhau, cho nên ai cũng sùng kính, 
tôn thờ Ngài. Thông điệp mà Ngài mang đến cho 
đời chính là chất liệu của tình thương, lòng nhẫn 
nại và sự tỉnh thức nội tại để quay về với bản tính 
thiện, lòng trung thực và những đức tính tốt đẹp 
của chính mình. Ở nước ta, hình tượng đức Phật 
Quán Thế Âm gắn bó với tín ngưỡng tâm linh của 
người dân từ thuở Văn Lang và trường tồn cùng 
với sự phát triển của lịch sử của dân tộc ta dưới các 
tên gọi như Phật Bà Quan Âm, Bà Chúa Ba, Quan 
Âm Thị Kính … đã trở thành một truyền thống tín 
ngưỡng đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc. Với dân 
tộc Việt Nam, Ngài chính là người đã khai sinh ra 
thủy Tổ người Việt (Ngài là mẹ vua Kinh Dương 
Vương và là bà nội của Lạc Long Quân) nên được 
tôn thờ ngang hàng với các vị Quốc tổ của dân tộc 
ta cho đến mãi về sau này. 

Qua bài viết, tác giả cũng như những người con 
Phật khác muốn thể hiện tấm lòng thành kính và 
sự tri ân sâu sắc dâng lên đức Phật Bà Quán Thế 
Âm Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta lắng lòng nhất niệm 
hình ảnh của Ngài thì tự nhiên trong lòng ta trỗi 
dậy tình cảm thiêng liêng vô cùng tận. Đức Phật 
Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đã trở thành một biểu 
tượng linh thiêng, dung dị nhưng rất đỗi quen 
thuộc đối với mỗi con người chúng ta. Học theo 
đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải học tập 
và rèn luyện lòng quảng đại, tính kiên nhẫn, lòng 
từ bi, cái nhìn sâu sắc vào thực tế để biết cách 
đạt được mục tiêu đó; biết sống vì người khác và 
chính mình. 

CHÚ THÍCH:
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Tác giả: PIYADASSI
Dịch: Lê Trọng Cường

1. Nghĩ lầm rằng Bụt không phải là một con người
Có một số người lấy làm hứng thú tìm cách 

chứng minh rằng Bụt không phải là một con 
người. Họ trích dẫn một đoạn trong kinh 
Anguttara Nikãya (Hán-Việt: Tăng Nhất A Hàm), 
dịch sai nó đi và hiểu lầm nó. Câu chuyện diễn ra 
như sau:

Một lần Bụt ngồi bên một gốc cây trong tư thế 
thiền, các giác quan của Ngài đã lắng dịu, tâm trí 
của Ngài thật yên lặng và đạt tới sự điều ngự và 
thanh thản cao nhất. Khi ấy một người Bà La Môn, 
tên là Dona đến gần Bụt và hỏi rằng:

- Thưa Ngài, có phải Ngài là một vị Trời (một 
“deva”) không?

- Không phải đâu, ông Bà La Môn.
- Thưa Ngài, hay Ngài là một thiên thần (một 

“gandhabba”)?

- Không phải đâu, ông Bà La Môn.
- Thưa Ngài, hay Ngài là một ma vương (một 

“yakkha”)?
- Không phải đâu, ông Bà La Môn.
- Thưa Ngài, hay Ngài là một con người (một 

“manussa”)?
- Không phải đâu, ông Bà La Môn.
- Thế thì, thưa Ngài, thật ra Ngài là cái gì vậy?
Bây giờ hãy hiểu cho kĩ câu trả lời của Bụt:
- “Này ông Bà La Môn, cho dù có bất kì những 

vẩn bợn (ãsavas) nào, mà bởi sự có mặt của 
chúng, một người đồng nhất với một vị Trời, hoặc 
một thiên thần, hoặc một ma vương, hoặc một con 
người; thì trong ta tất cả những vẩn bợn như thế 
đã bị loại bỏ hẳn rồi, đã bị bứng tận gốc rồi như 
một gốc cọ đã bị đào, đã bị lìa xa hẳn, và sau này 
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không còn có thể có vấn đề nảy sinh nữa”.
“Này ông Bà La Môn, đúng như một bông sen 

màu xanh, hoặc màu hồng, hoặc màu trắng ở 
trong nước, nó mọc ra từ trong nước, vươn lên 
trên mặt nước và không còn dính thấm nước nữa. 
Cũng như vậy, ta đã sinh ra từ thế giới, lớn lên 
trong thế giới, vượt lên trên thế giới và đang sống 
mà không bị dính mắc bởi thế giới nữa. Hãy nhớ 
rằng ta là một người đã được giải thoát (Buddhoti 
mam dhãrehi brahmana)”.

Điều Bụt nói chính là ở chỗ Ngài không phải 
là một vị Trời, hoặc một thiên thần, hoặc một ma 
vương, hoặc một con người còn chứa đầy những 
vẩn bợn. Từ đó có thể thấy rõ 
ràng Bụt muốn cho người Bà 
La Môn thấy rằng Ngài không 
phải là một con người còn 
mang theo những vẩn bợn. 
Ngài không muốn người Bà La 
Môn liệt Ngài vào một phạm trù 
nào mà ông ta nêu ra. Bụt đã 
ở trong thế giới (đau khổ) mà 
không còn thuộc vào thế giới 
(đau khổ) đó nữa. Điều đó có 
thể được hiểu rõ nhờ so sánh 
với một bông sen (mọc lên từ 
nước). Vậy mà những nhà bình 
luận hấp tấp đã vội lao vào kết 
luận sai lầm và muốn cho mọi 
người tin rằng Bụt không phải 
là một con người.

Cũng trong văn kinh 
Anguttara Nikãya này còn có 
một trường hợp trong đó Bụt 
tuyên bố dứt khoát rằng Ngài 
chính là một con người:

“Này các Tỳ kheo! Có một 
con người (puggala) mà sự 
ra đời của người ấy trong thế 
giới này là vì sự tốt lành và 
hạnh phúc của số đông, vì lòng 
thương yêu đối với thế giới, vì 
sự lợi ích, sự tốt lành và hạnh 
phúc của loài trời (devas) và loài 
người. Một người như thế (eka  
puggala) là ai vậy? Đó là Như 
Lai (Tathãgata), một Người Đã 
Hoàn Tất (Arahat; A La Hán), 
một Người Tỉnh Thức Cao Nhất 

(Sammã-Sambuddho)... Này hỡi các Tỳ kheo! Ta 
là một người sinh ra trong thế giới này, là một 
con người khác thường, một con người đặc biệt 
(Acchariya manussa)”.

Hãy lưu ý đến danh từ tiếng Pali “manussa”, 
nghĩa là một con người. Vâng, Bụt là một con 
người; nhưng Bụt không phải là con người nào 
khác, mà là một con người đặc biệt.

Các bản văn của pháp Bụt nói rằng trước kia 
vị Bồ Tát này - như người ta quen gọi Ngài trước 
khi Ngài thành Bụt - đã ở cung Trời Đâu Suất 
(Devaloka) nhưng đã xuống thế giới loài người, 
sinh ra như một con người (manussatta). Cha 
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mẹ Ngài, chính là Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) 
và Hoàng Hậu Ma Gia (Mahãmãyã), cũng đều là 
những con người.

Vị Bồ Tát ấy đã sinh ra như một con người, đã 
đạt tới sự tỉnh thức (Quả Bụt) như một con người 
và cuối cùng qua đời như một con người để vào 
đại bát niết bàn (parinibbãna). Ngay cả khi đạt tới 
Tỉnh Thức Cao Nhất Ngài cũng không hề tự xưng 
là vị Trời hoặc Phạm Thiên (Bhahma) hoặc là một 
siêu nhân nào cả, mà chỉ là một con người đặc biệt 
mà thôi.
2. Gán bừa cho Bụt là người theo đạo Hinđu  
(Ấn Độ giáo)

Tiến sĩ S.Radhakrishnan, một người theo đạo 
Hinđu, thấm nhuần lời dạy của bản kinh và triết 
thuyết Vệ Đà, nói rằng pháp Bụt là một chi nhánh 
của đạo Hinđu, và thậm chí tới chỗ gọi Bụt là một 
người theo đạo Hinđu. Ông viết:

“Bụt không cho rằng Ngài đã loan truyền một 
tôn giáo mới. Ngài sinh ra và lớn lên và chết đi 
như là một người theo đạo Hindu. Ngài chỉ nói lại 
cho rõ hơn với một ý nghĩa mới những lí tưởng cổ 
xưa của nền văn minh Ấn Độ-Arian…”

Nhưng Bụt đã chính thức tuyên bố rằng lời dạy 
của Ngài là một tiết lộ những lẽ thật do chính Bụt 
khám phá ra, không thừa hưởng từ một truyền 
thống quá khứ nào cả và những người cùng thời 
với Ngài chưa từng biết đến. Trong bài thuyết 
giảng đầu tiên của Ngài về Bốn Lẽ Thật Sâu Mầu, 
Ngài nói: “Này các Tỳ kheo, với ý tưởng “Đây là Lẽ 
Thật Sâu Mầu về đau khổ, đây là nguyên nhân cúa 
nó, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là đường lối 
đưa tới sự chấm dứt đau khổ” trong ta nảy sinh 
ra một tầm nhìn, một tri thức, một trí sáng suốt, 
một sự thấu hiểu và một nguồn ánh sáng thuộc về 
những điều chưa từng được nghe nói trước đây 
(pubbesu ananussutesu, dhammesu)”.

Thêm nữa, trong khi chỉ rõ cho các môn đệ của 
mình sự khác nhau giữa một Người Giải Thoát 
Hoàn Toàn với các A La Hán (Người Đã Hoàn 
Tất), Bụt dạy: “Này các đệ tử, khi đang là một A La 
Hán, Như Lai được giải thoát hoàn toàn. Chính 
là Như Lai, người đã công bố về một đường lối 
tu chưa từng được công bố trước đây, người 
ấy là người đã biết một đường lối tu, người đã 
hiểu rõ một đường lối tu, người đã thành thạo 
trong một đường lối tu (maggannu, maggavidu, 

maggakovido). Giờ đây các 
đệ tử của người ấy là những 
người tu hành (hành giả) tiến 
bước theo dấu chân người ấy”.

Đường lối Bụt nói tới là Tám 
Đường Lối Đúng (Bát Chính 
Đạo) chứ chẳng phải là một 
lý tưởng nào đó của nền văn 
minh Ấn Độ-Arian như tiến 
sĩ Radhakrishnan đã tưởng 
tượng.

Dẫu sao đi nữa, khi nói tới 
Bụt Mahatma Gandhi, vị kiến 
trúc sư của nền độc lập Ấn Độ, 
đã nói về Bụt rằng: “Bằng đức 
hi sinh bao la, bằng sự từ bỏ 
lớn lao và ánh sáng rạng ngời 
không một chút vẩn bợn của 
cuộc đời Ngài, Ngài đã để lại 
một dấu ấn không thể phai mờ 
lên đạo Hindu, và đạo Hindu 
phải mãi mãi mang ơn Người 
Thầy Vĩ Đại ấy”.  
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Với Phật giáo, đặc biệt là đối với hành 
giả, đối với phật tử, đời người chỉ có 
mỗi một sự nghiệp đáng kể: đó là Trí 
Tuệ. Sự nghiệp khác – danh lợi, địa 
vị… tài năng… đều chỉ là ảo ảnh, là 

phù du, duy chỉ có mỗi (việc đạt tới) “trí tuệ bát 
nhã” (tức là tuệ) là có giá trị chân thực. Phật giáo, 
tóm lại, cho rằng mọi sự việc trên đời này đều là 
hư cả, chỉ mỗi “trí tuệ” là thực. 

Và khoa học cũng gần gần như thế! Đối với nhà 
khoa học, tất cả phải là sự thật. Sự thật có thể đối 
nghịch với niềm tin, với cả cái mà người đời gọi 
là hạnh phúc nữa; sự thật không nhân nhượng ai 
hết: nó là tối thượng.

Có một câu nói mang tính diễn đạt lớn về cái 
tinh thần khoa học nói trên, câu nói của Galileo; 
đại ý: Dù sao, trái đất vẫn quay. Trái đất quay quanh 
mặt trời là một sự thật, sự thật vật lý. Đương sự 
khẳng định điều đó, vì nó là sự thật, còn như sự 
thật ấy có lợi hay có hại cho đương sự, đó lại là 
chuyện khác. Nhà khoa học có thể hy sinh mạng 
sống mình, hạnh phúc mình cho sự thật, đó là 
tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” vậy.

Những người tu đạo Phật (tôi nói những người 
tu chân chính) cũng thế: Họ có thể từ bỏ tất cả: 
Danh vị, tiền tài, kể cả mạng sống nữa nếu cần, 
miễn sao trong kiếp sống này, họ đạt được sự giác 
ngộ trọn vẹn về chính mình.

Như thế, có phải là hai câu “duy tuệ thị nghiệp” 
và “duy phúc thị nghiệp” là mâu thuẫn, là đối 
nghịch với nhau không?

Nếu xét về bề mặt thì có lẽ đúng như thế. Tuy 
nhiên, nếu xét về bề sâu, thì trong tuệ (đặc biệt là 
tuệ bát nhã) lại bao gồm trọn vẹn phúc; trọn vẹn 
hạnh phúc. Là bởi chưng con người là sinh vật 
rất khác biệt: ngoài sự cấu tạo một cách rất vật lý 
để tồn tại, để sinh tồn, nó còn là một cá thể rất rất 
duy tuệ nữa. Nói như thế có nghĩa là, ngoài nhu 
cầu ăn, uống, nghỉ, thở…, nghĩa là những nhu cầu 
sinh lý, cái sinh-vật-người này nó mang trong nội 
tại của nó một nhu cầu, một khát vọng vô cùng to 
lớn: đó là nhu cầu sự thật. Có điều là cái nhu cầu 
kỳ lạ này (nó ở ngoài phạm trù sinh tồn) nó mang 
những tính cách không giống các nhu cầu sinh lý 
khác.

Trong khi các nhu cầu khác là phổ biến (ví 
dụ như sinh vật nào đói thì cần ăn, khát thì cần 
uống…). Thì, riêng đối với cái nhu cầu nhận thức 
chân lý, nó lại không phổ biến, không đồng nhất. 
Nói thế có nghĩa là cái nhu cầu chân lý nói trên, 
nó không được phân bố phổ biến: Đối với cá thể 
này, nó là một nhu cầu lớn, thật lớn, một nhu cầu 
không-thể-cưỡng-lại-được. Song đối với một cá 
thể khác, nó có thể chỉ là một nhu cầu thoáng qua, 
một nhu cầu có giải quyết thỏa mãn cũng được, 
mà không thì cũng… chẳng sao.

Lại nữa ngay trong từng cá thể, cái nhu cầu nói 
trên nó cũng có lúc tăng, có lúc giảm. Cụ thể, đối 
với một cá thể khi chưa đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, 
các nhu cầu sinh lý tối thiểu chưa được giải quyết, 
cái “món nợ tổ tông” về tư duy kia chắc chắn là 
không thúc bách đương sự đến độ một sống hai 
chết, nó, cái “món nợ” ấy, sẽ chỉ hiện diện một 

Con đường hạnh phúc

Tiếp kỳ 1 số 155…
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cách phảng phất, một cách âm ỉ. Một cách “thoang 
thoảng hoa nhài” trong tâm tư người ta.

Thế nhưng cái “món nợ tổ tông” ấy, cái “câu hỏi 
lớn” ấy, nó không khoan hòa mãi mãi đối với mỗi 
mỗi đương sự trên đời đâu: Chỉ cần hoàn cảnh 
một phen biến đổi, một khi cái nhu cầu cơ bản về 
sinh lý được nguôi ngoai – được tương đối giải 
quyết xong – là y như rằng cái đương-sự-người 
nọ lập tức sẽ bị cái món nợ tổ tông nói trên chớm 
dậy, xỉa thẳng vào mặt người ta những “câu hỏi 
muôn đời” đại khái là: Con người là ai? Từ đâu 
mà sinh ra? Vũ trụ mà trong đó ta đang hiện hữu; 
Nó là cái gì? Mang ý nghĩa gì?… Những câu hỏi 
nói trên thể hiện những nhu cầu tuy không mang 
tính phổ biến, đồng dạng và cấp bách tối đa như 
những nhu cầu thuộc về sinh lý, tuy nhiên, nó vẫn 
là một nhu cầu miên viễn, dính líu với kiếp sống 
của con người. Hễ con người còn sống tức là còn 
nhu cầu đó. Và, tất nhiên, chúng ta không thể phủ 
nhận cái nhu cầu tư thức đó được, mặc dù nó có 
thể hiện hữu một cách không cụ thể bằng, không 
thường trực bằng. Là bởi vì, bất cứ một khi nào 
các nhu cầu vật lý, sinh lý vừa được vơi bớt, được 
tạm ổn, lập tức cái nhu cầu tư thức nơi mỗi con 
người bèn xuất hiện ngay, thôi thúc cấp bách, 
trầm trọng, chẳng kém gì.

Giai thoại Phật giáo kể chuyện một hành giả 
nọ vượt thiên sơn, vạn thủy, tìm đến một vị cao 
tăng để cầu tìm sự an tâm (tức là cầu tìm chân 
lý). Khẩn thiết đến độ đã tự chặt một cánh tay của 
mình (để xin được chỉ giáo), điều chắc chắn là nó 
đã thể hiện tính cấp thiết trầm trọng của cái nhu 
cầu tư thức vậy.

Trên đời này thiếu gì người đã hy sinh mạng 
sống cho nhu cầu tư thức, cho sự cầu tìm “lẽ thật”.  

Nói tóm lại, nhu cầu tư thức (duy tuệ) là một 
nhu cầu có thật của con người, và chắc chắn là nó 
cũng cấp bách, cấp thiết chẳng kém những nhu 
cầu khác.

Để cho rõ nghĩa, chúng ta có thể tạm chia những 
nhu cầu của con người ra làm hai: Một, là những 
nhu cầu thuộc về phúc (cụ thể là cơm ăn, áo mặc, 
sức khỏe, lứa đôi…) Hai,  là những nhu cầu thuộc 
về tuệ, tức là thuộc về tư thức, như trên đã nói.

Về cái nhu cầu hạnh phúc. Nho học cho rằng 
nó có năm thứ, gọi là Ngũ Phúc: Phúc, Lộc, Thọ, 
Khang, Ninh. Đó là năm yếu tố cơ bản.

Về cái nhu cầu tuệ, thì như trên đã đề cập nó 
thuộc về nhu cầu tư thức vậy. Hai cái nhu cầu 

này -  hai cái cứu cánh này - nhìn ở bề mặt thì 
có vẻ khác nhau. Phúc – nói cho cùng, là một cái 
gì đó thuộc về sinh mạng. Sinh mạng, nói theo lẽ 
thường, gắn liền với phúc. Lấy năm yếu tố ngũ 
phúc ra mà nói, chúng ta thấy rằng, ngoài Phúc 
là hiển nhiên, còn bốn yếu tố còn lại: Lộc, Thọ, 
Khang, Ninh, rõ ràng rằng chẳng có yếu tố nào rời 
khỏi yếu tố sinh mạng được. Lộc, sự lợi lộc, chỉ có 
thể có nghĩa khi sinh mạng làm thực số, làm chủ 
đề. Không có sinh mạng, hỏi Lộc dựa vào đâu để 
có? Mà có để làm gì?

Với Thọ càng hiển nhiên. Với Khang, Ninh âu 
cũng thế.

Hóa ra, Phúc, về cơ bản, chẳng gì khác hơn 
những điều kiện ưu việt của cái gọi là sinh mạng 
con người (và có lẽ đối với sinh mạng khác cũng 
đến thế). 

Trên đây chúng ta dùng chữ “về cơ bản” là cái 
dụng ý: bởi vì, ngoài cái phần Phúc dính liền với 
thân mạng, lại còn một chữ Phúc mang ý nghĩa 
cao hơn thế, chữ Phúc này, ít nhất là theo định 
nghĩa, vượt ra ngoài, vượt lên trên cảnh giới vật 
chất, vật lý, thể hiện trong một cảnh giới tâm linh 
nhiệm mầu. Đó là trạng thái Phúc của tâm linh. 
Mà, để phân biệt với cái Phúc thông thường, 
người ta gọi nó là Toàn Phúc, là Viên Phúc.

Nay hãy trở lại chữ Phúc thế gian, phúc thông 
thường. Chữ phúc này dù muốn dù không, cũng 
mang một tính cách duy vật vậy. Duy vật, bởi vì 
nó dính liền với đời sống vật chất, không “viễn 
ly” khỏi thế giới đó, để thăng hoa độc lập vào một 

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU



45TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2019 454545TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2019

thế giới phi vật chất, siêu vật chất - Một thế giới 
siêu nhiên - Trong chữ Phúc (thông thường) này 
người ta bắt gặp sự liên hệ chặt chẽ giữa tư giác 
và vật chất.

Nói theo Phật giáo đó là sự liên hệ giữa Căn và 
Trần. Căn thì gồm có Nhãn, Nhỉ, Tỷ, Thiệt, Thân, 
Ý. Trần thì có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

Và trong ý nghĩa của chữ Phúc, đặc biệt là chữ 
Phúc thông thường, chúng ta có thể bắt gặp một 
sự hô ứng hài hòa giữa Căn và Trần; giữa Nhãn và 
Sắc, giữa Nhĩ và Thanh, giữa Tỷ và Hương, giữa 
Thiệt và Vị, giữa Thân và Xúc, giữa Ý và Pháp,  một 
sự hô ứng hòa hài giữa Lục Căn và Lục Trần, ấy là 
Phúc - Phúc thông thường - vậy.

Như trên đã nói, sự liên hệ giữa Căn và Trần rõ 
ràng là sự liên hệ giữa những trạng thái vật chất. 
Nói đến Căn là nói đến giác quan vật chất. Nói đến 
Trần cũng vậy. Hể hai đối tượng Căn - Trần này mà 
gặp gỡ nhau một cách tương ứng, hòa hài, nó sẽ 
tạc nên cái, nhân sinh gọi là Phúc. Mà hễ Phúc mà 
phát triển thăng hoa thì chúng ta sẽ có Lộc, Thọ, 
Khang, Ninh vậy.

Tập tiểu luận này nội dung của nó là để bàn về 
hạnh phúc và phương pháp đạt đến hạnh phúc 
ấy: Con đường. Mà hễ đã nói đến hạnh phúc, âu 
cũng không thể rời được chữ Phúc. Phúc là một 
phần của hạnh phúc, và chỉ ít đó cũng là phần vật 
chất, phần căn bản. Đối nghịch của Phúc, theo 
Phật giáo, trước tiên là Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Quả 
là chí lý, vì lão bệnh tử thì làm sao gọi là phúc 
được. Đau răng chẳng hạn, thì làm sao gọi là phúc 

được. Phúc trước hết là không bị đau răng hoặc 
đau bất cứ phần nào ở cơ thể. Các thứ bệnh tật, 
nói chung, là phản đề của phúc, của hạnh phúc. 
Nhà Phật gọi nó là cái chướng - khổ chướng, với 
nó, con người sẽ bị một lớp màn che ngăn, không 
cho hợp nhất với phúc với hạnh phúc, cho nên gọi 
là chướng.

Và mọi nỗ lực của nhân sinh, của mọi nền văn 
hóa, văn minh, nói cho cùng cũng chỉ là để nhằm 
xóa bỏ mọi thứ bệnh nó ngăn cản con người trên 
bước đường đi tới hạnh phúc vậy.

Chúng ta nói mọi thứ bệnh trong cái nghĩa lớn, 
nói rộng chữ bệnh để chỉ bất cứ trạng thái khiếm 
khuyết bất toàn nào của con người. Hiểu như vậy 
thì ngoài các chứng bệnh đau răng đã đề cập, còn 
có thể quy vào chữ bệnh vô số những trạng thái 
khác… ví dụ như bệnh đói, bệnh… khát, bệnh 
không chỗ ngủ, còn hơn thế nữa: bệnh ngu, bệnh 
dốt…

Trong sách cổ, trong các giai thoại, người ta có 
nhắc đến nhiều trường hợp, siêu nhiên, trong đó 
một “siêu nhân” nào đó có khả năng siêu phàm có 
thể vượt qua đói, khát, lạnh, bệnh tật…, để hợp 
nhất với hạnh phúc. Chúng ta không phủ nhận 
những trường hợp đó. Chúng ta biết rằng thỉnh 
thoảng trong lịch sử cũng như trong xã hội, một 
vài điều phi lý thường đã xảy ra.

Chúng ta không phủ nhận tính bất nhất trong 
vũ trụ này. Tuy nhiên, những điều phi thường 
thỉnh thoảng mới xảy ra thôi, và chúng không 
phải là những điều bình thường. Chúng là một số 
hãn hữu những trường hợp cá biệt. Chúng không 
đại diện cho quy luật bình thường của cuộc sống; 
và bởi vì thế chúng không mang tính cách một 
giải pháp phổ biến có khả năng giải quyết được 
những vấn đề phổ biến của nhân sinh. Để hiểu 
một cách cụ thể, chúng ta có thể chứng giám một 
siêu nhân nào đó vượt qua vấn đề đói rét, bệnh tật 
của kiếp người để đạt tới hạnh phúc. Đó tất nhiên 
là một trường hợp cá biệt, dù nó có thật, nhưng 
nó lại không có khả năng giải quyết mọi nỗ lực đói 
rét bệnh tật của mọi người. Đó chỉ là thần thông, 
chỉ là phép lạ. Mà đã là thần thông, là phép lạ thì 
không thể dành chung cho mọi cá thể trong cõi 
nhân sinh này.

Nho Giáo có một câu rất thắm thía: “Quốc Dĩ 
Dân Vi Bản, Dân Dĩ Thực Vi Thiên”; nghĩa là nước 
lấy dân làm gốc, dân lấy “miếng” ăn làm… Trời. 
Nước không phải là một khái niệm trừu tượng, 
nước là một nơi chốn cụ thể, với một cộng đồng Ảnh: St
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nhân sinh cụ thể. Cộng đồng ấy gọi là dân, và dân 
là gốc cụ thể của nước vậy.

Mà, với dân, với cái cộng đồng nhân sinh ấy, đối 
với họ, vậy, miếng ăn là cụ thể nhất, là cao cả nhất, 
là quan trọng nhất. Chính là Trời vậy. Cố nhiên, 
trong đời sống này không phải chỉ có miếng ăn. 
Ngoài cơm ăn, áo mặc, nhà ở, những nhu cầu 
thiết yếu của nhân sinh cũng còn nhiều điều khác 
nữa chứ! Nhưng miếng ăn rõ ràng là quan trọng 
hơn cả, ít nhất là theo quan điểm của đại đa số con 
người.

Trở lại vấn đề chữ Phúc, Trung Quốc có một 
nền văn hóa duy vật khá cao, cụ thể là trong vấn 
đề cấu tạo văn tự: Chẳng hạn như cách cấu tạo 
ra chữ Phúc – là cái chủ đề của tập sách nhỏ này. 
Chữ PHÚC, theo Hán tự, có hình ảnh của ba (có 
nghĩa là nhiều) ô ruộng chồng lên nhau. Có nhiều 
ô ruộng (nhất là đối với tri thức kinh tế nông 
nghiệp) tức là có phúc vậy. Có ruộng để mà cày 
cấy, gieo trồng, thì lý tự nhiên phải có gạo ăn, có 
gạo ăn thì được no, được ấm. Ấy là có phúc. Theo 
người xưa là một cái gì rất căn bản, rất thiết thực, 
rất cụ thể vậy. Nó không rời khỏi thân thể nó chưa 
đi đến chỗ tâm lý, chỗ siêu hình.

Bên cạnh chữ Phúc có chữ Phú, cũng mang tính 
thiết thực, cụ thể không kém. Chữ PHÚ được cấu 
tạo với một chữ miên có nghĩa là mái nhà, chữ 
miên nằm ở trên, trùm lên ba ô ruộng, hàm ý là 
nhà có nhiều ruộng. Nhà có nhiều ruộng tức là 
nhà giàu tức là phú vậy.

Trước khi con người nhờ văn hóa vươn lên 
tri thức, cõi tinh thần, cõi tâm linh, trong những 
bước mở đầu, đương sự hẳn phải sinh tồn trên 
nền tảng thuần vật lý, thuần sinh lý. Sinh hoạt của 
họ là đói thì kiếm ăn, rét thì kiếm nơi ẩn trú… dần 
dà, khi cách kiếm ăn đã được cải tiến, con người 
được no đủ, được nhàn rỗi, bấy giờ đời sống tinh 
thần mới được thăng hoa trở nên phong phú, 
phức tạp, đồng thời trở thành một yếu tố sinh 
hoạt vô cùng to lớn, vô cùng quyết định trong kiếp 
nhân sinh.

Bây giờ cái gọi là sinh-vật-người không chỉ còn 
hiện hữu như một sinh vật bản năng với những 
trạng thái đói no, thức ngủ… nữa: Nó bước từng 
bước một vào cõi tư duy, ý thức, để sớm trở thành 
một “cây sậy tư tưởng”, một “nòi tình”.

Và, trong cảnh giới này, theo quy luật nhân quả 
tư duy, đời sống con người sẽ chịu ảnh hưởng và 

bị quyết định bởi những trạng thái thuộc tư duy, 
thuộc ý thức của chính mình. Cụ thể, ví dụ: một 
chí sĩ nào đó vì “lo nỗi nước nhà”, có thể bạc phơ 
cả mái tóc (còn xanh) chỉ sau một đêm suy tư trằn 
trọc hoặc một anh chàng (hoặc một cô nàng) si 
tình nào đó có thể “đứng tim mà chết” vì nông nổi 
thất tình… Bắt đầu từ đó, cái gọi là sinh-vật-người 
sẽ đối diện với cái gọi là phúc, là hạnh phúc với cơ 
man là thái độ, là quan điểm phức tạp, thậm chí 
lắm khi còn mâu thuẫn nhau, đối nghịch nhau. 
Đối với mọi sinh vật gọi là phúc, người khác có 
thể ngược lại cho là vô phúc.

Do ở tính cách ly tâm này (của cải gọi là phúc), 
mà phúc càng lớn càng trở nên phân hóa đối 
nghịch làm cho một giải pháp về phúc, về hạnh 
phúc càng lúc càng hầu như nan giải.

Đối trước một tình trạng rối rắm như vậy, việc 
tìm ra một đáp án (cho vấn đề phúc, vấn đề hạnh 
phúc). Thực chẳng đơn giản chút nào “con đường 
hạnh phúc”.

Từ nay, đối với một cá thể, hơn thế nữa đối với 
một cộng đồng đã trở nên mờ mịt, chẳng khác 
nào một bát quái trận đồ, khiến đương sự dễ lạc 
bước vào mê cung, “đắm chìm một kiếp”.

Vậy, đối trước một vấn đề nan giải như thế 
chúng ta phải giải quyết thế nào cho thỏa đáng?

Tiên quyết là chúng ta phải dựa trên những 
phương pháp khả dĩ gọi là thông minh như trên 
đã từng nói một trong những phương pháp hữu 
hiệu: để tìm chân lý, ấy là ta hãy đi từ thấp đến cao, 
lại từ nghịch đến thuận, lại từ xưa đến nay.

Từ thấp đến cao đối với trường hợp của cải gọi 
là phúc, ấy là đi từ cái phúc sơ đẳng, cái phúc cơ 
bản mà đi lên.

Từ cái phúc tâm lý - phúc tâm linh, các sinh vật 
hạ đẳng có lẽ chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu 
căn bản về sinh lý là đã đạt được cái gọi là phúc 
rồi. Từ xưa tiến lên người, trong những nhu cầu 
sinh lý cơ bản chưa phải là tất cả, nhưng dù muốn 
dù không thì một sự thỏa mãn (dù là tương đối) 
những nhu cầu ấy vẫn mãi mãi sẽ là điều kiện 
tiên quyết cho cái gọi là phúc, là hạnh phúc, của 
đương sự này vậy. Cứ tưởng tượng một người 
dù là trình độ tâm linh siêu việt đến bao nhiêu mà 
các nhu cầu sinh lý cơ bản không được đáp ứng 
dù là trong một tiêu chí “thiểu dục” nhất đi chăng 
nữa.

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Trích sách Con đường hạnh phúc 
- tác giả Huỳnh Uy Dũng

(Còn tiếp...)



47TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2019

Cư sĩ Tâm Minh với Phật giáo và 
phụng sự dân tộc

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình 
Thám sinh năm Đinh Dậu 
(1897) tại làng Đồng Mỹ (Phú 
Mỹ), tổng Phú Khương, phủ 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Ông xuất thân trong một gia 
đình quyền quí nhiều đời làm 
quan. Thân sinh là Binh Bộ 
Thượng Thư Lê Đỉnh ở triều 
Tự Đức.

Cư sĩ tốt nghiệp Y sĩ Đông 
Dương (đậu Thủ Khoa) tại Hà 
Nội năm 1916, đậu Y khoa Bác sĩ 
năm 1930, ngạch Pháp quốc, tại 
Y khoa Đại học đường Hà Nội.

Khi ra trường với danh hiệu 
Y sĩ, đúng lúc phong trào Duy 
Tân khởi nghĩa bị thất bại, bào 
huynh Y sĩ Lê Đình Dương bị 
Pháp tù đày tại Buôn Mê Thuột. 
Cư sĩ bị tình nghi và luôn bị 
theo dõi. Từ năm 1916 đến năm 
1923, cư sĩ được bổ nhiệm và 
làm việc tại các bệnh viện Hội 
An, Bình Thuận, Sông Cầu, Qui 
Nhơn, Tuy Hòa. Chính trong 
thời gian này, ông nghiên cứu 
thêm về triết lý Đông phương 
như Khổng, Lão và Phật giáo... 
Năm 1926, ông phụ trách điều 
trị tại bệnh viện Hội An (Quảng 
Nam). Nhân một buổi viếng 
cảnh  chùa Tam Thai (tức Ngũ 
Hành Sơn), ông được đọc bài 
kệ của Tổ Huệ Năng ghi trên 
vách chùa:

Bồ đề bản vô thụ,
Minh kính diệc phi đài,
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.

Đây là lần đầu tiên cư sĩ tiếp 
xúc với triết lý Phật giáo, bài kệ 
trên đã gieo vào tâm thức cư sĩ 
một ấn tượng sâu sắc về đạo 
Phật, mặc dầu thời điểm lúc ấy 
chưa cho phép cư sĩ đến gần với 
cửa thiền.

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969)
Tấm gương sáng phục vụ Đạo pháp và xã hội

Hòa thượng TS Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
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Năm 1928, cư sĩ về Huế, đảm 
trách Y sĩ trưởng Viện bào chế 
và vi trùng học Louis Pasteur, 
phát minh ra Sérum Normet. 
Chính năm này, cư sĩ lên chùa 
Trúc Lâm, cách kinh đô Huế 
khoảng 7 cây số ở sau đàn Nam 
Giao, để thỉnh tôn ý về bài kệ 
trên với Hòa thượng trụ trì là 
Ngài Giác Tiên. Sau khi hiểu 
thấu đáo bài kệ, cư sĩ đã thực 
sự chuyển hướng đời mình: 
Phát nguyện Quy y Tam bảo, 
ăn trường trai và từ đó nghiên 
cứu học hỏi kinh điển Phật giáo 
để hoằng hóa giúp đời. Với chí 

nguyện như trên, cư sĩ được 
thụ tam Quy ngũ Giới với Hòa 
thượng Giác Tiên được pháp 
danh là Tâm Minh, pháp tự là 
Chiêu Hải.

Năm 1929, cư sĩ theo học 
thêm với Hòa thượng Phước 
Huệ chùa Thập Tháp, Bình 
Định. Hòa thượng chỉ đạo cư 
sĩ nghiên cứu các bài giảng của 
Ngài Thái Hư đại sư ở Trung 
Hoa về cách thức tổ chức Phật 
giáo và suy nghĩ cải cách thế 
nào cho phù hợp với tình hình 
Phật giáo nước nhà. Cư sĩ đã 
đề đạt ý kiến của mình lên chư 

Hòa thượng Phước Huệ, Giác 
Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, 
Tịnh Khiết... và đã được các 
Ngài chấp thuận.

Năm 1930, cư sĩ ra Hà Nội thi 
bằng Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp. 
Khi trở về, cư sĩ vừa học Phật 
vừa làm ngành y mà vẫn vượt 
xa các bạn đồng học trong thời 
gian ấy.

Năm 1932, Hội An Nam 
Phật Học ra đời, do các vị Hòa 
thượng và cư sĩ đứng ra chịu 
trách nhiệm gánh vác công cuộc 
hoằng dương chính pháp. Trụ 
sở hội đầu tiên đặt ở chùa Trúc 
Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. 
Cư sĩ làm Hội trưởng và các 
Hòa thượng trong Ban Chứng 
minh là cố vấn cho Hội.

Từ năm 1934-1945 là những 
năm hoàn chỉnh các tổ chức 
của Phật giáo và hệ thống đào 
tạo Tăng tài, các lớp Phật học 
cho thanh niên. Kết quả mà 
cư sĩ đã đóng góp được trong 
những năm tháng ấy, vẫn mãi 
mãi được ghi nhớ: Một thế hệ 
Tăng sĩ tài ba đã nở rộ, làm nền 
tảng tuyên truyền phát huy 
chính pháp, đoàn kết tăng, ni và 
phật tử, bảo vệ Phật giáo trước 
những khó khăn lúc bấy giờ. 

Năm 1946, cuộc chiến tranh 
chống Pháp bùng nổ, dân 
chúng Huế tản cư, cư sĩ cùng 
gia đình di tản về Quảng Nam. 
Từ năm 1947 đến 1949 ông làm 
Chủ tịch Ủy ban Hành chính 
Kháng chiến miền Nam Trung 
bộ. Mùa hè năm 1949, cư sĩ tập 
kết ra Bắc. Sau đó được đề cử 
làm Chủ tịch phong trào vận 
động Hòa bình thế giới. Năm 
1956, cư sĩ và Hòa thượng Trí 
Độ tham dự phái đoàn sang 
dự đại hội Phật giáo Buddha 
Jayanti tại Ấn Độ.

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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Năm 1961, toàn bộ kinh Lăng 
Nghiêm mà cư sĩ đã dày công 
phiên dịch và chú giải trong 
nhiều năm, đã được đăng tải 
trên báo Viên Âm và được hoàn 
tất  xuất bản tại chùa Quán Sứ, 
Hà Nội. Sau đó, sách được gia 
đình tái bản lưu hành rộng rãi 
ở miền Nam.

Cư sĩ Tâm Minh -  Con người của 
hòa bình

Năm 1948, bác sĩ Lê Đình 
Thám được Hồ Chủ tịch mời ra 
Bắc dự Hội nghị Kháng chiến 
hành chính toàn quốc. Tại đây, 
cư sĩ được đề cử giữ chức Chủ 
tịch Phong trào vận động hòa 
bình thế giới của Việt Nam. 
Trong thời gian này, ông còn 
kiêm các chức Ủy viên Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội 
đồng Hòa bình thế giới, Phó 
Hội trưởng Hội Phật giáo 
Thống nhất Việt Nam; tham 
gia nhiều hội nghị quốc tế quan 
trọng về phong trào hòa bình 
thế giới, Phật giáo thế giới và 
khoa học thế giới. 

Chùa Quán Sứ (Hà Nội) là 
nơi cư sĩ Lê Đình Thám đã dày 
công nghiên cứu Phật học và 
thuyết giảng đạo pháp gắn với 

tinh thần yêu nước dân tộc. 
Ông Nguyễn Quang Cừ (sinh 
năm 1935, làm thủ thư ở chùa 
hơn 20 năm) cho biết: “Trong 
những năm kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, cụ Lê Đình Thám 
ngoài công việc của một công 
chức, thường đến chùa nghiên 
cứu kinh sách, thuyết giảng đạo 
pháp, khơi dậy tinh thần yêu 
nước, tinh thần dân tộc trong 
đội ngũ tăng lữ, gia đình phật 
tử, tầng lớp trí thức... 

Cư sĩ Lê Đình Thám được 
vinh danh là một trong 105 
Danh tăng Việt Nam. Trong 
cuốn Việt Nam Phật giáo sử 
luận có ghi: “Lê Đình Thám có 
lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế 
kỷ XX đã dự phần vào việc đào 
tạo Tăng tài. Phật học của ông 
được các bậc tôn túc công nhận 
là thâm uyên”.

Đặc biệt, gia đình còn lưu 
giữ Sắc lệnh số 126 do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký ngày 25-1-1948, 
chính thức bổ nhiệm ông Lê 
Đình Thám làm Chủ tịch Ủy 
ban Kháng chiến kiêm Hành 
chính miền Nam Trung Bộ và 
giấy chứng nhận ông Lê Đình 
Thám giữ chức Chủ tịch Ủy 
ban Bảo vệ hòa bình thế giới 
của Việt Nam... 

Cư sĩ Tâm Minh với tinh thần 
phục vụ xã hội

Bác sĩ Lê Đình Thám được bạn 
bè và những người đồng liêu 
đánh giá là người làm việc rất tận 
tụy, quên mình. Đối với các bệnh 
nhân, ông đối xử ân cần, bình 
đẳng, không phân biệt địa vị xã 
hội, người giàu, kẻ nghèo…

Là một bác sĩ, Ông không 
ngừng trau dồi nghề nghiệp, 
đã cùng bác sĩ người Pháp, ông 
Normet, Giám đốc Y tế Trung 
kỳ, phát minh ra Sérum (dịch 
truyền) Normet cùng một số 
dược liệu khác được y giới Pháp-
Việt thời đó rất trọng vọng.

Năm 1933, trong thời gian 
giữ chức Giám đốc Bệnh viện 
Bài lao Huế, bác sĩ Thám đã làm 
việc hết sức tận tình, nổi tiếng 
là một danh y chẩn đoán và điều 
trị giỏi.

Cư sĩ còn là người tiên phong 
mở các trường Phật học, sáng 
lập các tổ chức giáo dục Thanh 
thiếu niên Phật tử.

Lời kết:
Cuộc đời bác sĩ Tâm Minh 

– Lê Đình Thám từ ngày Quy 
y Tam bảo ở chùa Trúc Lâm, 
Huế cho đến lúc trái tim nhân 
ái của Bác sĩ ngừng đập vào 
ngày 23.04.1969 (nhằm ngày 
07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), mộ 
táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, 
Hà Nội, trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, ở đâu, bác sĩ cũng đã thể 
hiện một Phật tử tài năng và 
chân chính. Sự nghiệp phụng 
sự Chính pháp và công lao sáng 
lập các tổ chức giáo dục Thanh, 
Thiếu niên Phật tử của bác sĩ 
Tâm Minh – Lê Đình Thám thật 
rực rỡ, trường tồn mãi với Phật 
giáo nước nhà cũng như với 
GĐPT Việt Nam.Sinh hoạt của Gia đình Phật tử 

- Ảnh: St
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Theo như nghiên cứu của chúng tôi 
thì khoảng thế kỷ 
thứ V, âm nhạc 
nghi lễ Phật giáo 
Việt Nam đã được 

định hình và phát triển. Các 
nghiên cứu của Giáo sư Lê 
Mạnh Thát1 và của tác giả 
hơn 10 năm qua trên cơ sở 
nguồn tài liệu thành văn, các 
nguồn tư liệu khảo cổ học và 
mỹ thuật hiện còn lưu trữ tại 
các ngôi chùa, tại Bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Nam và nhiều 
pho tượng được tạc có gắn 
với dấu ấn âm nhạc trong 
nhiều ngôi chùa cổ Việt Nam 
- là minh chứng sống động 
khẳng định âm nhạc Việt 
Nam đã có đời sống dài lâu 
gắn với ngôi chùa Việt2. Cần 
nói thêm, nhiều khả năng âm nhạc nghi lễ Phật 
giáo đã từng được sử dụng trong cung đình dưới 
thời Lý - Trần hoặc có sự tham gia của cung đình 
trong định chế âm nhạc nghi lễ Phật giáo từ thời 
kỳ này3. Di sản văn hóa độc đáo này cần được chú 
trọng, đánh thức và bảo tồn, phát triển trong đời 
sống văn hóa Phật giáo nói riêng, văn hóa Việt 
Nam nói chung hôm nay và mai sau.

1. Tại sao cần công nhận di sản âm nhạc nghi lễ 
Phật giáo Việt Nam?

Âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung 
không chỉ là một hình thái ý thức mang tính lịch 

sử, sinh ra để phục vụ nhu cầu giải trí hoặc thực 

hiện chức năng phương tiện thuần túy, mà trên 
hết, nó là sự trưng cất đỉnh cao, phản ánh tư 
tưởng, bản lĩnh trí tuệ của một dân tộc, ở đây là 
thông qua giáo đoàn Phật giáo Việt Nam, với bề 
dày hàng nghìn năm lịch sử để cấu thành nên bản 
sắc của một nền văn hóa cụ thể. Ở những nước 
có nền văn hóa lâu đời như Ấn Độ, Trung Quốc, 
các quốc gia Tây Á, Bắc Á, thậm chí là những tộc 
người thiểu số có lịch sử phát triển lâu dài như 
Khơ me, Chăm,…thì chỉ thông qua nghe âm nhạc 
truyền thống của họ, chúng ta phần nào nhận 
diện được nền văn hóa cũng như sắc thái đặc 
trưng riêng của họ trong sự đa dạng của văn hóa 
quốc gia, nhân loại.

Cần trình Unesco đưa “Âm nhạc nghi lễ 
Phật giáo Việt Nam” vào danh mục di sản 
văn hóa phi vật thể của nhân loại

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

TS.Nguyễn Đình Lâm
Đại học Quốc gia Hà Nội

Khánh đồng chùa Nôm (Văn Lâm, Hưng Yên)
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Âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam, mặc dù 
sinh ra trên nền tảng của nền âm nhạc truyền 
thống Việt Nam nhưng đã thể hiện được đặc 
trưng riêng gắn với triết lý và tập quán tu tập của 
tôn giáo này. Có thể nói, âm nhạc Phật giáo, sinh 
ra để thực hiện chức năng nghi lễ, nhưng vô hình 
chung, đã đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt 
Nam một di sản với sắc thái đáng chú ý. Chỉ nhìn 
vào âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam, người 
ta có thể nhận diện phần nào lịch sử, trí tuệ và 
những đóng góp của tăng đoàn cũng như giới 
trí thức Phật giáo Việt Nam cho văn hóa dân tộc 
và cho văn hóa Phật giáo thế giới. Chúng ta có 
quyền tự hào rằng, âm nhạc nghi lễ Phật giáo của 
chúng ta là một giá trị độc đáo so với nền âm nhạc 
Phật giáo ở nhiều quốc gia trong khu vực. Những 
hình thức Tán, Tụng cổ xưa còn lưu truyền đến 
ngày hôm nay đã thể hiện được những giá trị độc 
đáo với hình thức, cấu trúc tương đối ổn định, có 
quy luật của một thể loại âm nhạc chuyên nghiệp 
bác học.

Âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam phong 
phú, đa dạng; giữa miền Bắc, Trung, Nam đã có 
sự khác nhau, thậm chí có sự khác nhau ngay 
trong từng tiểu vùng của từng miền. Tính địa 
phương, vùng miền trong âm nhạc nghi lễ Phật 
giáo Việt Nam chính là một đặc sản nếu Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tổ chức một chương trình 
Liên hoan Âm nhạc nghi lễ Phật giáo toàn quốc, 

chúng ta sẽ nhận diện được những đặc sắc đó. 
Thế giới họ khá quan tâm đến những giá trị độc 
đáo này, bởi đây là sự trưng cất – như trên đã 
trình bày – với sự sáng tạo, thực hành từ hàng 
nghìn năm lịch sử.

Đứng trước vấn đề hội nhập văn hóa, vấn đề 
nhận thức của người thực hành, chúng ta cần 
chủ động đưa ra chiến lược bảo tồn và phát 
huy những giá trị độc đáo của âm nhạc nghi lễ 
Phật giáo Việt Nam, tránh nguy cơ lai căng, thất 
truyền trong thời gian rất sớm. Sẽ là một tổn thất 
rất lớn nếu như chúng ta tự làm mất đi, hoặc lai 
căng, thất truyền một kho tàng âm nhạc nghi lễ 
Phật giáo vốn được ông cha ta dày công xây dựng 
trên một nghìn năm qua! Đồng thời, trước bối 
cảnh giao lưu và hợp tác quốc tế hiện nay, âm 
nhạc Phật giáo nói chung sẽ là một kênh rất quan 
trọng để chúng ta khẳng định được bản lĩnh trí 
tuệ và bề dày lịch sử văn hóa Phật giáo và dân tộc 
Việt Nam trước thế giới khi chúng ta sử dụng di 
sản này trong quá trình giao lưu, đối thoại văn 
hóa, đặc biệt là các sự kiện lớn như Đại lễ Vesak 
Liên Hợp Quốc. 

UNESCO là một tổ chức Văn hóa, Khoa học 
và Giáo dục của Liên Hợp Quốc; Việt Nam đã 
có nhiều di sản được Cơ quan này công nhận. 
Việc UNESCO công nhận sẽ thuật lợi cho chúng 
ta trong việc hoạch định chính sách, phương 
pháp bảo tồn và phát huy di sản này một cách 

khoa học, phù hợp ở từng 
giai đoạn lịch sử cụ thể. 
UNESCO rất quan tâm tới 
giá trị di sản, tôn trọng cộng 
đồng sản sinh và thực hành 
nó trong đời sống hằng ngày. 
Vì thế, để tránh tình trạng di 
sản âm nhạc Phật giáo bị thất 
truyền, lai căng thì chúng 
ta cần dựa vào một tổ chức 
với kinh nghiệm theo chuẩn 
quốc tế thực hiện công việc 
ghi nhận và tôn vinh đối với 
di sản âm nhạc nghi lễ cổ 
truyền của chúng ta.

Thông qua đó, cũng là để 
âm nhạc nghi lễ Phật giáo 
Việt Nam cần được bảo 
tồn, bảo vệ và phát huy bởi 
Chính phủ, Giáo hội Phật Hai Sư tăng trong lễ Dâng Lục cúng - Trai đàn chẩn tế
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giáo Việt Nam và một số cơ 
quan chuyên trách khác; việc 
sử dụng âm nhạc Phật giáo 
hôm nay và mai sau cần được 
định hướng bởi các cơ quan 
quản lý và các chuyên gia từ 
Trung ương tới địa phương 
để âm nhạc nghi lễ Phật giáo 
Việt Nam ở mỗi vùng miền 
sẽ phát huy được sắc thái 
riêng của mình, như một 
mạch nguồn trong trẻo chảy 
mãi trong dòng chảy của văn 
hóa Việt Nam. Ngược lại, 
nguy cơ lai căng, thất truyền, 
“râu ông nọ cắm cằm bà kia” 
(bản sắc Bắc – Trung – Nam 
lẫn lộn), người ta không 
phân biệt được truyền thống 
của nhau – là một tổn thất 
rất lớn mà chúng ta cần phải chú trọng ngay từ 
hôm nay. Chính vì thế, âm nhạc nghi lễ Phật giáo 
Việt Nam cần được công nhận ở cấp độ quốc gia, 
thế giới để chúng ta nhận diện, nhận thức sâu 
sắc hơn di sản văn hóa phi vật thể độc đáo này 
và trách nhiệm của chúng ta khi thực hành, bảo 
tồn và phát triển cho các thế hệ con cháu chúng 
ta mai sau.

2. Những động thái cần làm hiện nay là gì?
Nói ra có thể ai đó nghĩ rằng “đao to búa lớn” 

nhưng ngay bây giờ chúng ta đang rất cần một 
“hồi chuông” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chúng ta cần tổ chức những cuộc hội thảo 
chuyên sâu về nghệ thuật Phật giáo, thậm chí 
là riêng lĩnh vực âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt 
Nam. Đồng thời chúng ta cần phải có phương 
án triển khai ngay hoạt động KIỂM KÊ VỐN DI 
SẢN ÂM NHẠC NGHI LỄ PHẬT GIÁO VIỆT 
NAM nhằm nhận diện, đánh giá lại diện mạo và 
thực trạng âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt Nam 
trên phạm vi cả nước. Như vậy, ở đây chúng ta 
sẽ cần chính sách, cần thiết chế riêng để kiểm kê, 
bảo tồn và duy trì loại hình di sản này một cách 
chuyên nghiệp.

Tiến tới, chúng ta sẽ tổ chức hội thảo quốc tế 
về âm nhạc Phật giáo nói chung, bao gồm cả âm 
nhạc nghi lễ và các ca khúc viết về Phật giáo. Để, 
thông qua đó, chúng ta nhìn nhận và khẳng định 
mình, cũng là để học hỏi kinh nghiệm quốc tế 
trong bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật 
âm nhạc cũng như di sản văn hóa nghệ thuật 
Phật giáo.

Thiết nghĩ, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, hoặc Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam cần có một trung tâm nghiên cứu 
và bảo tồn nghệ thuật Phật giáo Việt Nam một 
cách chuyên nghiệp, có nguyên tắc và nghiêm 
túc thật; có như thế chúng ta mới khẳng định 
được chúng ta, là cơ sở để các nền Phật giáo 
khác “đo” được chúng ta.

Tựu chung lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cần:

Nhạc cụ - Pháp khí Chuông, Khánh và Mộc

Bệ đá chùa Phật tích, Tiên Du, Bắc Ninh
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Một là, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và 
Bảo tồn Di sản Nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, 
trong đó có âm nhạc. Tập hợp một cách công 
tâm các nhà chuyên môn, các chuyên gia để thực 
hiện bảo tồn và phát huy những di sản nghệ 
thuật Phật giáo.

Hai là, tổ chức tổng kiểm kê vốn di sản nghệ 
thuật Phật giáo Việt Nam, trong đó có âm nhạc 
nghi lễ Phật giáo. Ở đây, chúng ta có thể tập hợp 
toàn bộ các tư liệu thành văn, tư liệu khảo cổ 
và mỹ thuật liên quan đến âm nhạc nghi lễ Phật 
giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Ba là, cho tổ chức các cuộc hội thảo chuyên 
sâu về âm nhạc nghi lễ Phật giáo, nghệ thuật 
Phật giáo ở cấp Học viện, Ban Văn hóa, Tạp chí, 
hoặc ở cấp quốc tế về vấn đề chuyên sâu này.

Bốn là, đưa âm nhạc nghi lễ Phật giáo Việt 
Nam vào giảng dạy trong các trường Trung cấp, 
học viện Phật giáo; mỗi trường Phật học ở khu 
vực, căn cứ vào tính vùng miền và tông phái mà 
đưa âm nhạc khu vực đó vào giảng dạy cho tăng, 
ni sinh. Chỉ có lực lượng tri thức này mới có thể 
tham gia một phần tích cực vào quá trình bảo tồn 
và phát huy loại hình di sản độc đáo này.

Năm là, đưa âm nhạc Phật giáo cùng với âm 
nhạc truyền thống dân tộc vào giới thiệu trong 
các kỳ Đại lễ Vesak, đặc biệt là các kỳ lễ được tổ 
chức tại Việt Nam.

Ngoài ra, đây là vấn đề liên quan tới văn hóa 
Việt Nam nói chung nên Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam cần có sự phổ hợp với các Bộ, Ban, Ngành 
liên quan trực thuộc chính phủ để, thông qua 
bảo tồn văn hóa Phật giáo, Nhà nước và Chính 
phủ ta bảo tồn và phát triển tinh hoa nền văn hóa 
truyền thống Việt Nam.

3. Thay lời kết
Chúng ta cần phải nhìn vào một sự thật là: 

hiện nay, nhiều vấn đề trong giáo dục và văn 
hóa ở ta đang xuống cấp. Nhiều chuyên gia, nhà 
nghiên cứu có chuyên môn sâu về lĩnh vực liên 
quan nhưng ít được cơ quan, tổ chức liên quan 
quan tâm, tham vấn kinh nghiệm. Bởi vì, những 
vấn đề trong phạm vi “không chết ai” thì đương 
nhiên không mấy ai quan tâm làm gì; văn hóa 
thuộc thứ “sống hay chết không quan trọng!” 
(lời của một nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng 
Việt Nam khi than phiền về thực trạng làm văn 
hóa ở ta hiện nay). Chính vì thế, nhiều giá trị của 
chúng ta đã, đang và sẽ biến mất sau hàng nghìn 
năm sinh thành và phát triển trong đời sống văn 
hóa tinh thần của dân tộc cũng là một tất yếu. 
Do đó, đối với nền văn hóa nói riêng, văn hóa 
Phật giáo Việt Nam nói riêng, rất cần một cuộc 
“chấn hưng thật”!

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019. 
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Chạm khắc Nhị, Sáo, Phách trên chất liệu gỗ, 
chùa Thái Lạc, Lạc Hồng, Văn Lâm
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Chùa Tam Chúc 
- Đại lễ Vesak LHQ 2019

Ngày 12 đến 
14/05/2019, tại 
chùa Tam Chúc 
(huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà 

Nam) sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản 
Vesak Liên Hợp Quốc 2019. Sự 
kiện dự kiến tiếp đón khoảng 
hơn 10.000 người tham dự, bao 
gồm 1.500 chức sắc và lãnh đạo 
các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, 
các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên 
cứu, học giả Phật giáo cũng 
như các Phật tử hành trì thuộc 

nhiều truyền thống Phật giáo 
đến từ hơn 100 quốc gia, vùng 
lãnh thổ trên khắp thế giới.

Khu Du lịch Tâm linh chùa 
Tam Chúc, tỉnh Hà Nam có 
diện tích gần 5.100 ha, riêng hồ 
Tam Chúc có diện tích lên tới 
600ha với cảnh quan hoang 
sơ hùng vĩ “Tiền lục nhạc, hậu 
thất tinh” ba mặt được bao bọc 
bởi dãy núi Thất Tinh hình tay 
ngai, dưới lòng hồ có 06 quả 
núi nhô lên. Khu Du lịch Tâm 
linh chùa Tam Chúc có diện 

tích quy hoạch lên tới 147ha 
trên sườn núi phía Tây. Trong 
đó, mặt bằng xây dựng chùa 
Tam Chúc rộng 144ha bao gồm 
các hạng mục: Tháp Ngọc, Điện 
Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện 
Quan Âm, cổng Tam Quan...

Tháp Ngọc được đặt trên 
đỉnh núi Thất tinh nằm ở cao 
độ 168m so với mực nước 
biển. Tháp Ngọc có chiều cao 
15m, 3 tầng mái cong, diện tích 
36m2; trong tháp đặt một pho 
tượng bằng đá ngọc nặng 4,9 

Minh Hoàng
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tấn. Tháp được xây dựng hoàn 
toàn bằng các phiến đá Granit 
đỏ được các nghệ nhân Ấn Độ 
chế tác tại Ấn Độ và vận chuyển 
sang lắp đặt. 

Con đường duy nhất để lên 
tới Tháp Ngọc đó là phải leo 
qua 299 bậc đá.

Điện Tam Thế nằm ở độ 
cao 45m so với mực nước biển, 
được xây dựng với kết cấu cột, 
dầm, xà, mái cong bằng bê tông 
cốt thép sơn giả gỗ. Điện Tam 
Thế có 03 tầng mái cong được 
xây dựng theo lối kiến trúc 
đình chùa đặc trưng Việt Nam.

Với chiều cao 39m, diện tích 
sàn 5.400m2, diện tích tầng 
hầm: 2.200m2, tại điện Tam 
Thế có thể chứa 5.000 phật tử 
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 

Tượng Phật trong điện Tam Thế

Điện Tam Thế

Tháp Ngọc

Điện Pháp Chủ

Điện Quan Âm
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kiến trúc tại điện Tam Thế là 12 
ngàn bức tranh đá được chạm 
khắc tinh xảo. Mỗi bức tranh 
đá ở đây là câu chuyện tái hiện 
cuộc đời đức Phật do những 
nghệ nhân tài hoa ở đất nước 

hồi giáo Indonesia tạc bằng đá 
núi lửa Indonesia đưa sang. Đó 
là những bức phù điêu về cõi 
Niết Bàn. Mỗi bức tường của 
điện Tam Thế thể hiện một chủ 
điểm theo chiều kim đồng hồ, 

và các chủ điểm được sắp đặt 
theo trình tự logic câu chuyện.

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, thờ 
pho tượng Thích Ca Mâu Ni 
bằng đồng nguyên khối, pho 
tượng nặng 150 tấn do nghệ nhân 
tài hoa của Việt Nam chế tác; và 
có 10.000 bức tranh tái hiện cuộc 
đời đức Phật do các nghệ nhân 
đất nước Hồi giáo Indonesia tạc 
bằng đá núi lửa Indonesia sau đó 
mang sang lắp ghép. 

Điểm nhấn đặc biệt trong 
điện Pháp chủ là bốn bức phù 
điêu khổng lồ bao trùm toàn bộ 
4 bức tường, mối bức phù điêu 
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kể về một giai đoạn trong cuộc 
đời của đức Phật: Đản sinh, 
thành Đạo, Thuyết pháp và 
nhập Niết bàn.

Điện Quan Âm nằm sau 
Cổng Tam Quan qua vườn cột 
kinh, và phía sau 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 Quan Âm với chiều cao 
30.5m, diện tích sàn 3.000m2, 
diện tích tầng hầm 1.800m2. 
Điện 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 
những người nghệ nhân của 
đất nước hồi giáo Indonesia 
tạc bằng đá núi lửa Indonesia 
mang sang.

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 Bồ Tát 
Quan Âm với hình ảnh quen 
thuộc trong các ngôi chùa 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 hữu tình 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.

Trung tâm Hội nghị 3500 
chỗ ngồi, đang trong những 
ngày cuối hoàn thiện sớm đón 
Đại lễ Vesak LHQ 2019, Trung 
tâm hội nghị quốc tế nằm ở vị 
trí gần cổng vào khu du lịch và 
cạnh hồ Tam Chúc, phía trước 
có 02 cây cầu dẫn vào, phía sau 
là bến thuyền, du khách có thể 
đi từ Nhà đón tiếp đến khu du 
lịch tâm linh. Nhà đón tiếp có 
03 tầng mái được xây dựng với 
kết cấu bê tông cốt thép.

Nhà đón tiếp có chiều cao 
31m, với diện tích sàn tầng 1, 
cầu dẫn: 8.700m2, diện tích 
sàn tầng 2: 2.500m2, diện tích 
sàn tầng 3: 2.100m2.
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Gần đây và không 
những gần đây, 
những hiện tượng 
bất bình thường 
trong cuộc sống 

mà nhiều người tin là sự báo 
oán, do oan gia trái chủ nhiều 
đời bách hại, khi y học bó tay, 
họ hướng về tâm linh một 
cách mê vọng, xem đó là điểm 
tựa cuối cùng.

Theo nhà Phật, Y báo và 
Chính báo tùy thuộc phước 
nghiệp của mỗi cá nhân, do 
vậy, sự bất bình đẳng về trình 
độ, về vị thế, về thụ đắc sản 
nghiệp, về sự may rủi trong 
đời không ngoài năng lực 
nhân quá khứ tác thành quả 
hiện tại mà nhà Nho cho là 

“nhất ẩm nhất trác giai do tiền 
định” nghĩa là có sự định đoạt 
từ trước, vậy ai định đoạt? Họ 
cho là ông Trời! Kito giáo quan 
niệm: “cộng lông sợi tóc trên 
đầu rơi xuống không ngoài 
ý muốn của Thượng Đế” do 
những quan niệm như thế đã 
biến nạn nhân thành kẻ thụ 
động; Nguyễn Du từng nói: 
“có trời mà cũng có ta – xưa 
nay nhân định thắng Thiên 
cũng nhiều”…

Vậy nghiệp là gì?
Nghiệp là thuật ngữ được 

dịch từ chữ karma tiếng Phạn. 
Karma được dịch là Nghiệp. 
Nghiệp là nguyên nhân đưa tới 
Quả báo, cả hai tạo thành Luật 
Nhân-Quả. Nhân và quả liên tục 

luân lưu đưa đến vòng xoay qua 
sáu nẻo luân hồi không dứt. 

Nghiệp được hình thành do 
ba nguyên nhân: thân – khẩu 
và ý. Ý là chủ đạo hình thành 
nghiệp nhân. Nghiệp có hai 
loại, định nghiệp và bất định 
nghiệp. Nhân của định nghiệp 
do ý tác động có chủ đích; nhân 
của bất định nghiệp do tính vô 
ký hình thành.

Kinh Pháp Cú, phẩm Song 
Yếu, đức Phật đã dạy rằng: 

"1) Ý dẫn đầu các pháp. 
Ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với Ý ô nhiễm. 
Nói lên hay hành động. 
Khổ não bước theo sau. 

SUY NGẪM

Oán hồn và Nghiệp
Minh Mẫn
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Như xe, chân vật kéo. 
2) Ý dẫn đầu các pháp. 
Ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với Ý thanh tịnh. 
Nói lên hay hành động. 
An lạc bước theo sau. 
Như bóng, không rời hình."
Nghiệp chung còn gọi là 

cộng nghiệp và nghiệp riêng 
cho từng cá nhân gọi là biệt 
nghiệp. Sống chung trong một 
quốc gia, sinh cùng một gia 
đình, sinh hoạt cùng một cộng 
đồng…đó là cộng nghiệp, chịu 
tác động chung một số phận 
đẹp xấu sướng khổ… Tuy vậy, 
mỗi cá thể có những nhu cầu, 
những ảnh hưởng giáo dục, 
những may mắn hoặc khổ 
đau riêng… gọi là biệt nghiệp. 
Nhân nghiệp đưa đến quả báo 
cảm thọ gọi là nghiệp báo. Tuy 
nhiên, nghiệp báo không hoàn 
toàn buộc chúng ta phải tuân 
phục một cách thụ động hoàn 
toàn như sự an bày của định 
nghiệp Trong kinh A Hàm đức 
Phật dạy: "Người gây nhân bất 
thiện, biết tu thân, tu giới, tu 
tâm thì quả sẽ đổi thay. Nếu 
người gây nhân bất thiện mà 
không biết tu thân, tu giới, tu 
tâm thì gây nhân nào sẽ thọ quả 
nấy". Như vậy chúng ta thấy rõ 
muốn thoát Nghiệp phải tu tập 
tích lũy công đức, càng nhiều 
công đức thì chúng ta mới có 
thể hóa giải dần để chuyển 
nghiệp mà chúng ta đã tạo, nên 
gọi "Tu là chuyển Nghiệp" hay 
"Tu là giải Nghiệp".

Trong kinh Na Tiên Tỳ kheo, 
vua Milanda hỏi Na Tiên:

"Thế thì nghiệp nó nằm ở 
đâu?". Tỳ kheo Na Tiên trả lời 
như sau: "Thưa Đại vương, 
không thể bảo nghiệp được "cất 
giữ" một nơi nào đó [cố định] 

trong cái tri thức luôn luôn 
chuyển động không thể nắm bắt 
được, hoặc một nơi nào đó trong 
thân xác. Thế nhưng nó lại tùy 
thuộc vào tâm thức và vật chất 
(thân xác) và sẽ phát hiện vào 
một thời điểm thích nghi. Cũng 
thế không thể bảo rằng các quả 
xoài được "cất giữ" một nơi nào 
đó trong cây xoài, thế nhưng nó 
lại lệ thuộc vào cây xoài và hiện 
ra (đơm quả) khi mùa màng 
thích nghi"…

Hạt giống tiềm ẩn trong tạng 
thức, hội đủ nhân duyên cơ, lý, 
địa, thời sẽ trổ quả báo, ngoại 
trừ nghiệp nhân được hóa giải 
bằng sự tu tập. Nghiệp báo tùy 
thuộc vào cường độ tác ý cá 
biệt. Nghiệp báo phát tác qua 
ba giai đoạn: hiện báo – sinh 
báo – hậu báo

Phật dạy: "Ác nghiệp chính 
do mình tạo, tự mình sinh ra. 
Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ 
dàng như kim cương phá hoại 
bảo thạch... Làm dữ bởi ta, mà 
nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành 
bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi 
ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi 
ta, chứ không ai có thể làm cho 
ai thanh tịnh được".

***
Như vậy, quả báo hiện thời 

do hội tụ đủ nhân và duyên để 
trổ quả. Nhân và duyên trong 
cuộc sống hiện tại do phương 
tiện sống, do tâm thức tác động 
và do cộng hưởng xã hội. Riêng 
ở phạm vi tâm linh, trong một 
môi trường âm trưởng dương 
suy, môi sinh, thực dưỡng 
quá nhiều âm chất, tư tưởng 
yếm thế bi quan, cơ địa suy 
nhược… dẫn đến nhiều hệ lụy 
bất kham. Chấn động lực địa 
lý cộng hưởng tâm thức bi lụy 
đưa đến suy nhược thần kinh, 
xuất hiện ảo giác. Tu là cách hóa 

giải, chuyển hóa nghiệp thức và 
quả báo. Không một ngoại lực 
nào hóa giải nghiệp lực cho 
một cá thể nếu cá thể tự thân 
không tự chuyển hóa tư tưởng, 
nhân cách sống theo chiều 
hướng tích cực trong sáng và 
nhân hậu, đem lại lợi ích cho 
tha nhân. Tha lực chỉ là nhân tố 
trợ duyên cho một cá thể có đủ 
nhân cách tự vượt.

Theo tinh thần Phật giáo 
như thế thì việc cầu đảo khấn 
vái đều là hình thức mê tín. 
Nếu hình thức cầu đảo có kết 
quả thực sự thì chả cần phải tu, 
có tiền bỏ ra nhờ thầy cúng vái; 
dĩ nhiên kẻ giàu sẽ được thoát 
nạn và người nghèo chấp nhận 
kiếp trầm luân khổ nạn. Xã hội 
hiện thời cho thấy, không thiếu 
đại gia đủ điều kiện bạc vạn 
cúng vái cầu đảo, dâng sao giải 
hạn mà hạn vẫn không thoát, 
tù tội vẫn đeo mang. Lợi dụng 
tín ngưỡng dẫn dắt quần chúng 
vào đường mê tín, tiền mất tật 
mang.

Một tín đồ ngoại đạo lễ bái 
lục phương, đức Phật do duyên 
đó, chuyển hóa cầu đảo lục 
phương thành trách nhiệm sáu 
lĩnh vực trong quan hệ tương 
liên với cuộc sống cho người 
ngoại đạo. Trái lại, đệ tử Phật 
hướng dẫn quần chúng từ chân 
lý sang qua tà thần để mong 
tránh được quả báo.

Giáo hội kêu gọi bài trừ mê 
tín đốt vàng mã, trong khi 
thành viên và cơ sở của Giáo 
hội từ Nam ra Bắc, một số nơi 
vẫn phát triển hiện tượng phi 
chân lý của nhà Phật.

Trách nhiệm này thuộc về ai 
trong khi những nơi ấy là các 
cơ sở thờ tự của Giáo hội? 
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Lễ Phật Đản năm 1936 
tại Hòa Bình

Ngày mồng 8 tháng Tư Âm lịch là 
ngày đức Thích Ca giáng sinh, khắp 
các chùa ở hạt Bắc Kỳ cách đây 2 
năm trở về trước. Đến ngày ấy tuy 
có làm lễ kỷ niệm song cũng chỉ 

như các lễ thường khác thôi, không có gì là vẻ 
sang trọng cho lắm.

Kể từ khi Hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập tới 
nay (ngày 6 tháng 11 năm 1934), ở Trung ương 
cũng như các Chi hội các nơi đâu đấy đều làm lễ 
rất long trọng, mỗi nơi có tới hàng nghìn, hàng 
vạn người đến lễ bái, quang cảnh ngày lễ kỷ niệm 
Phật Đản đối với xưa kia, nay đã khác hẳn.

Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh ở về mạn thượng 
du, tuy chưa lập thành Chi hội, nhưng cũng đã 
có nhiều người vào Hội và mua báo Đuốc tuệ. 
Tuần phủ hưu trí là Đinh Công Xiển ở xã Phương 
Lâm, châu Kỳ Sơn, Hòa Bình cũng đã vào Hội 
Phật giáo, có sửa sang một ngôi chùa ở xã ngài, 
chùa trước kia làm rất đơn sơ, ngài hết sức tu bổ, 
nay đã thành một cảnh rất trang nghiêm.

Ông Tuần Đinh xem báo Đuốc tuệ thấy nói 
Hội Phật giáo đã lập một Ban thường xuyên diễn 
giảng, lập tức viết thư về xin với Trung ương 

cử người lên làm lễ và diễn giảng cho nhân dân 
nghe, vì ở trên ấy chùa chưa có sư ở.

Cụ Chánh Hội trưởng tiếp được thư ngài liền 
đưa sang bên Ban Đạo sư thì các cụ cử sư cụ Tâm 
Nhiên và Thượng tọa Trí Hải đi, trong thư ngài 
mời rất khẩn khoản: lên từ mồng 6 để nghỉ ngơi 
rồi chiều mồng 7 bắt đầu làm lễ.

Hai vị đáp chuyến xe từ 6 giờ sáng ngày mồng 
6 ở Hà Nội đi qua Hà Đông lên Hòa Bình, đường 
đi hơn 70 cây số, chỉ được có ít đường dễ đi, còn 
thuần là đường núi, đi rất nguy hiểm, nhiều chỗ 
khuất khúc lên xuống dốc rất khó khăn, mãi tới 
9h30 mới tới tỉnh Hòa Bình, xuống xe sang đò 
Phương Lâm thì có người đưa vào, ở đấy không 
có xe kéo, phải đi bộ 5-6 cây số mới tới nhà ngài, 
phải đi qua mấy cánh đồng với một cái suối nước 
chảy xiết, những người đi không quen thì hơi 
run run sợ sợ không dám đi mạnh, cứ phải rò rò 
mãi mới sang qua được. 

Đến nơi, người nhà vào báo trước, Đinh Tuần 
phủ liền ra đón các sư rất long trọng vui vẻ; 
ngài rất cảm ơn Hội đã làm cho ngài được như 
nguyện.

Chiều ngày mồng 7 ngài sắp sửa lễ vật đem ra 

Nguyễn Đại Đồng

Đèo Thung Khe, Hòa Bình (ảnh minh họa) 
-Ảnh: St
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chùa, với hai ông bà cùng ra. Từ nhà ra chùa xa 
ngót 2 cây số. Chùa làm trên một quả núi ngay 
bên con đường đi chợ Bờ; chùa tuy nhỏ nhưng 
coi có vẻ tôn nghiêm tĩnh mịch, cây cối um tùm, 
suối khe mát mẻ, thật là một cảnh thiên nhiên.

6 giờ tối, các sư vào khóa lễ. Đối với việc lễ, 
ông Tuần Đinh rất thành kính, tự ngài thân hành 
đèn hương tiến lễ lấy, xong, mặc áo vào lễ, suốt 
khóa lễ không ngơi lúc nào. Tối hôm ấy ngài túc 
trực ở chùa, đèn nến tưng bừng, hương hoa bát 
ngát. Sáng sớm ngày mồng 8, chuông trống vang 
lừng cả một khu rừng núi.

Ông Tuần Đinh có sức cho các hàng Thổ đạo 
(chức sắc) khắp châu Kỳ Sơn đến lễ, trời mới tang 
tảng đã thấy nhân dân lục tục đến; mỗi người 
đến đều mang theo áo thụng xanh để vào lễ, ngài 
lại có mời cả quan Tuần bản tỉnh (Hòa Bình) vào 
dự lễ, song quan Tuần mắc bận chỉ có quan bà và 
thân quyến vào lễ thôi. Đúng 7 giờ mùng 8, các 
sư vào làm lễ mộc dục và thay áo cúng Phật, rồi 
lên tuần cúng Phật, lúc vào cúng thì tất cả mọi 
người đều vào lễ la liệt cả trong chùa ngoài sân. 
Lễ xong, ngài lại đứng ra hiểu dụ cho nhân dân 
đâu đấy ngồi yên để nghe diễn về sự tích Phật. 
Mọi người ngồi yên ổn rồi, thì sư Trí Hải lên ghế 
nói về sự tích đức Thích Ca lúc giáng sinh và nói 
qua về giáo lý của Phật dạy cùng tôn chỉ của Hội 
Phật giáo cho mọi người nghe; ai nấy xem ra có ý 
hoan hỷ lắm, vì xưa nay chưa từng nghe bao giờ; 
tuy dân xứ ấy là người Thổ, người Mường song 
hiểu rõ tiếng Trung chấu (tiếng Kinh) lắm, chỉ có 
họ nói thì người Kinh nghe hơi khó hiểu. Xem 
sách lễ bái thì người đất Mường lại tỏ vẻ rất kính 
cẩn; lúc diễn thuyết các người ngồi nghe rất yên 
tĩnh, không có tiếng ồn ào nào cả.

Các việc xong lại về trong nhà của ngài nghỉ, 
đến 5 giờ chiều thì có xe của quan Tuần ở tỉnh vào 
đưa các sư ra nghỉ ở dinh, đến 6 giờ sáng ngày 
mồng 9 hai sư ông lại đáp xe về Hà Nội.

Thượng tọa Trí Hải cho biết: Đây là lần thứ 
nhất tôi lên Hòa Bình, những phong tục của dân 
trên ấy, tuy không hỏi được kỹ cho lắm, xong, 
xem cách sinh hoạt thì có vẻ giản dị hơn dưới 
Trung châu nhiều. Người nào người ấy tự làm 
lấy lúa ăn, tự trồng lấy bông mặc, không dùng 
đồ gì xa hoa cho lắm, không ai trộm cắp của ai, 
tính hạnh rất thật thà, mà lại có tính hợp tác với 
nhau, như một người muốn làm nhà thì chỉ mất 
công đi lấy tre, gỗ, nứa, tranh, rồi làng xóm lại 
giúp một hai hôm là được nhà ngay, không có gì 
là khó khăn cả. Thật là một tỉnh hòa bình

Khóa lễ Đồng Ấu ngày Phật Đản chùa Trăm năm 
1937

Cuối tháng 5 năm 1937, tòa soạn báo Đuốc Tuệ 
- cơ quan hoằng dương Phật pháp của Hội Phật 
giáo Bắc Kỳ nhận được phong thư của ông Đinh 
Công Xiển, nguyên Tuần phủ Hòa Bình, hội viên 
Hội Phật giáo Bắc Kỳ gửi về cho cụ Chánh Hội 
trưởng là Tổng đốc trí sĩ Nguyễn Năng Quốc nói 
về lễ Phật Đản ngày 8-4 Đinh Sửu (1937) vừa rồi 
mà ông Tuần Đinh đã cử hành tại chùa Trăm, xã 
Phương Lâm, châu Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình về xứ 
Mường thượng du Bắc Kỳ. Chùa Trăm là chùa 
làng ngài, lễ Phật Đản này có một đặc sắc là mới 
có khóa lễ đồng ấu.

Tuần phủ trí sĩ Đinh Công Xiển năm 1936 về dự 
lễ ở Hội quán Trung ương Hà Nội (chùa Quán 
Sứ), ngài rất lưu ý về một khóa lễ của Hội mới 
đặt ra là Ban Đồng ấu lên làm lễ Phật. Hồi tháng 3 
mới rồi (1937), ngài về Hà Nội thỉnh những sách 
dạy về khóa lễ ấy. Ngược lên Hòa Bình, ngài kén 
14 cậu đồng sinh người Mường, tổ chức thành 
một Ban Đồng ấu và cử một thày (sư) cứ theo 
như trong sách mà huấn luyện, chỉ trong tuần 
nhật là thành thuộc cả. Đến mồng 8 tháng 4 ngày 
Phật Đản bèn đem cử hành lễ ấy ở chùa Trăm 
làng ngài.

14 cậu đồng sinh Mường lên khóa lễ rất thông 
thuộc đều nhịp, không kém gì những Ban Đồng 
ấu ở Trung ương. Lại thêm có một bài chúc bằng 
tiếng Kinh (tiếng Việt) thể văn vần và viết bằng 
chữ Nôm. Chúc văn, trên thì chúc Hội Phật giáo 
Bắc Kỳ và cụ Chánh Hội trưởng, dưới chúc cụ 

Ảnh minh họa -Ảnh: St
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Ảnh: Minh Khang

CHÚ THÍCH:
1. Tức năm Đinh Sửu (1937) niên hiệu Bảo Đại thứ 12.
2. Cụ lớn; Chỉ Tuần phủ trí sĩ Đinh Công Xiển (cụ Tuần Đinh, hội viên Hội Phật giáo Bắc Kỳ).
3. Chủ hội: Chỉ Tổng đốc trí sĩ Nguyễn Năng Quốc - Chánh Hội trưởng Hội Phật giáo Bắc Kỳ.
4. Tổ Vĩnh Nghiêm tạ thế: chỉ Hòa thượng Thích Thanh Hanh tức Tổ Vĩnh Nghiêm sinh năm 1840 tại Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội. Được lên ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Phật giáo Bắc Kỳ tháng 1 năm 1936, viên tịch tháng 1 năm 1937 (mùng 
8 tháng chạp năm Bính Tý).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Báo Đuốc tuệ, số 24 ra ngày 9 tháng 6 năm 1936.
2. Báo Đuốc tuệ số 66 ra ngày 1 tháng 8 năm 1937.
3.  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.

Tuần Đinh lập nên Ban Đồng ấu và chúc tứ dân 
sĩ công cổ trong toàn Hội. Ý nghĩa rõ rệt, lời văn 
nhiều câu rất du dương.

Dự lễ có đầy đủ Kỳ Mục Thân Hào và nhân dân 
vùng ấy, đứng thị lập hai bên trước Tam bảo xem 
nghe Ban Đồng ấu làm lễ tụng niệm và đọc chúc 
văn, ai ai đều hoan hỷ vỗ tay khen ngợi râm ran, 
lấy làm cảm động lắm. Kế đó lại được bà Tuần 
phủ trên tỉnh Hòa Bình đưa các cô, các cậu về lễ 
Phật và chứng lễ đồng ấu này.  

Đối với lễ đồng ấu chùa Trăm này, Trung ương 
Hội Phật giáo rất lấy làm mừng. Một là mừng 
rằng Hội Phật giáo Bắc Kỳ có được vị hội viên 
danh vọng như cụ Tuần phủ trí sĩ Đinh Công Xiển 
mà sốt sắng về việc truyền bá đạo Phật cho dân, 
khiến cho giáo hóa của Hội đã đạt đến tận nơi 
dân Mường ở thượng du của ngài; hai là mừng 
rằng ở một nơi Mường thượng du mà có được 
một bài chúc văn vần bằng tiếng Việt (Kinh) dịu 
dàng như thế thì sách báo của Hội truyền bá lên 
đấy cũng không lo gì ít người hiểu. 

Nguyên văn bài chúc của Ban Đồng ấu chùa 
Trăm như sau:

Hoàng Bảo Đại kỷ niên thập nhị1

Chốn chùa Trăm ngày Phật Đản sinh

Thuộc về bản xã Phương Lâm
Cao tăng sư trưởng khi thường tới nơi.
Nay cụ lớn2 rất lòng thành kính
Tâm nguyện cầu làm lễ thỉnh nghinh.
Vừa ngày đức Phật giáng sinh,
Chúc mừng cụ lớn thịnh đinh khang cường.
Sau mừng dân xã Thọ Xương,
Nhân khang vật thịnh, thái bường (bình) âu ca.
Vui vầy già trẻ một nhà,
Lão đồng an lạc, nước nhà hiển vinh.
Chúng con đồng ấu hậu sinh,
Xin bày câu chúc kính trình một chương.
Một chúc Hội Trung ương liệt hiến,
Đạo từ bi tinh tiến thịnh hành.
Mong cho quả phúc viên thành
Mừng quan Chủ hội3 hiển vinh thọ tràng.
Dựng nên hội Phật rỡ ràng,
Cành vàng lá ngọc ngày càng thêm tươi.
Hai, chúc Tổ Vĩnh Nghiêm tạ thế,4

Quyền chủ trương khắp cả Thiền môn.
Một ngôi Pháp chủ rất tôn,
Dẫn đường giác ngộ tiếng đồn Tây Đông.
Ba, chúc Hội sĩ nông, công, cổ,
Nhờ ơn trên tế độ mọi bề.
Bè từ vượt khỏi bến mê,
Cùng lên cõi giác trăm bề tinh thông.
Thế mới biết, mới thành lập được hơn hai 

năm mà Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã hướng dẫn cho 
Phật giáo tỉnh Hòa Bình thực hiện nghi lễ ngày 
đức Phật Đản sinh có nội dung mới, hình thức 
phong phú, hấp dẫn nhiều người tham gia phong 
trào chấn hưng Phật giáo ở đất Mường. 

Ảnh minh họa -Ảnh: St
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GHI CHÚ:
(1) Kễ từ năm 1999 Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công nhận Lễ Phật Đản LHQ (Vesak LHQ) và quyết định, hàng năm tại Trụ Sở LHQ 
ở New York cũng như cho từng quốc gia đăng cai, tổ chức Đại Lễ Vesak (còn gọi là Lễ Tam hợp với ba sự kiện:Phật đản sinh, Phật 
thành đạo và Phật Niết bàn, đều diễn ra trong tháng Vesak). Năm nay 2019 tại Việt Nam được Liên Hợp Quốc chọn làm nơi tổ chức 
Vesak, mừng Phật Đản lần thứ 2643, tức là kỷ niệm ngày Phật Đản sinh, đã được 2643 năm, với hơn 100 Quốc gia và vùng lãnh thổ 
được mời tham dự, với Phật lịch 2563 (tức là kể từ ngày Phật thành đạo, đến nay đã được 2563, sau 80 năm hoằng pháp, lợi sinh 
khắp các vùng ở Ấn Độ).
(2) Bản thể của Tăng Già là Thanh Tịnh và Hoà Hợp: Tăng già là Tăng Bảo, một trong Tam Bảo, là nơi nương tựa vững chắc và quy 
hướng cho chúng sinh. 
(3) Bản chất cao đẹp của đạo Phật là Tình Thương và Trí Tuệ, nên từ năm 2009 do Hội Liên Minh Quốc Tế Tiến Bộ Tôn Giáo và 
Tâm Linh (ICARUS) họp tại Geneve, Thụy Sĩ, gồm tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo khác, bao gồm Thiên Chúa, Tin Lành, Do thái, Hồi 
giáo …. Đã bầu chọn, vinh danh đạo Phật và trao tặng danh hiệu vô cùng cao quý, đó là giải thưởng “Tôn giáo tốt nhất thế giới”,  vì 
những lý do chính như sau: 
1. Yêu chuộng hoà bình từ học thuyết đến hành động. 
2. Khác với nhiều tôn giáo, đạo Phật không có người lãnh đạo tối cao, nắm mọi quyền hành trong tay.
3.  Phật giáo là hiện thân của “nhân bản” của một xã hội công bằng thật sự không người bóc lột và hiếp đáp người.
4. Giáo lý và các Pháp tu của đạo Phật sẽ giải quyết được vấn nạn của xã hội hiện đại, nhất là thời kỳ của “cuộc cách mạng công 
nghệ lần thứ tư” kỹ thuật số 4.0. 
(4) Trong Kinh Pháp Hoa, đức Phật đã dạy: “Phật vì một đại sự nhân duyên, mới thị hiện xuống cõi trần, đó là: “Khai Thị Chúng 
Sinh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” 
(5) “Tu là quá trình, quán chiếu nội tâm, triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình” ai đã từng trải nghiệm qua những 
điều trên, thấy có kết quả tốt, đó là an lạc và giải thoát, thì mới Tu đúng đường, bèn không thì hãy lo điều chỉnh lại, kẻo sẽ mãi làm 
khách phong trần, mỗi ngày mỗi rời xa chân tâm.
(6) Đức Phật dạy: “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật” cho nên, sống biết khiêm cung, biết hướng dẫn nhau cùng 
tiến lên con đường gải thoát, giác ngộ và phụng sự, chia sẻ với mọi người, đó chính là người con Phật và chúng ta cũng đang cúng 
dường chư Phật vậy. 

Phật lại về khắp năm châu bốn biển
Trong lòng người với nếp sống an nhiên
Hoà hợp nhau thể hiện pháp tịnh thiền (2)

Cao đẹp quá sáng soi cho nhân loại

Phật lại về giúp bao người sảng khoái
Vì từ đây Trí Tuệ tiếp dẫn đường (3)

Đối đãi nhau bằng tất cả Tình Thương 
Khai Ngộ Nhập hiển bày Tri Kiến Phật (4)

Phật lại về buông xả đừng tất bật
Phật ở trong chứ không phải sắc trần
Quán chiếu tâm khất thực sống tri ân
Diệt bản ngã chuyển hoá bao nghiệp lực (5)

Phật lại về dạy bao người Phước Đức
Qua tu hành và phụng sự chúng sinh (6) 
Chia sẻ nhau giúp đạo quả viên thành
Cùng Giác ngộ thong dong đường giải thoát

Khi tất cả mọi người đều cùng đạt
Niềm an vui lợi ích sống thái bình
Chan hoà cho khắp cả mọi chúng sinh
Đấy mới chính mừng Phật Đản đúng nghĩa

Pháp Hoa – Nam Úc, 
Rằm tháng 3 năm Kỷ Hợi (19/04/2019)
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2643
(Vesak năm 2019 tại Việt Nam, Phật lịch 2563) (1)
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2019

Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học
năm 2019

Số 1 Xuân 2019 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2019   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2019     Giá 30.000đ
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2019   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2019     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2019    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2019    Giá 30.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

Để được giao báo tại nhà độc giả ngoài Hà Nội vui lòng đặt báo tại bưu điện gần nhà bạn nhất. Mã số đặt
Tạp chí Nghiên cứu Phật học qua bưu điện (Công ty Phát hành Báo chí Trung ương) là C356. Độc giả Hà 
Nội muốn giao báo tại nhà vui lòng trả thêm cước phí chuyển phát.

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

Tài khoản: Phân viện Nghiên cứu Phật học
Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam * Số tài khoản: 102010000032825

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

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2018; 2019 sẽ được tặng một phần quà của Tạp chí. Bạn đọc tại 
Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 39423887, 
024 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

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




