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ĐỨC PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Đã ký)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

THƯ CHÚC TẾT ĐINH DẬU

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni 
sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Chào đón Xuân mới Tết Cổ truyền Đinh Dậu - 2017, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam và Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng ni, cư 
sĩ phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính chúc Quý vị một năm mới tràn ngập niềm hoan 
hỷ vô biên và thành tựu mọi phật sự trên bước đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc!

Xuân mới nở muôn sắc hoa thơm ngát là nhờ công bồi đắp của thời gian đã qua. Những nỗ lực của 
tăng ni, phật tử và các cấp Giáo hội trong năm Bính Thân đã tạo ra tiền đề vững chắc cho thành công 
phật sự của năm mới sắp tới. Sự trưởng thành của các cấp Giáo hội, những đóng góp to lớn của tăng 
ni, phật tử xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những bài học kinh nghiệm đã được 
tổng kết tại Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa qua là bài học minh 
chứng cho hướng đi đúng đắn hợp với thời đại của Phật giáo Việt Nam với phương châm: Đạo pháp 
– Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm 
Giáo hội.

Xuân này hơn hẳn xuân qua, tôi rất vui mừng khi nhận thấy kết quả thực hiện cải cách hành chính 
Giáo hội hầu hết các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ (2016 -2021) ở hầu hết Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đó chính là cơ sở vững chắc để chúng ta thực 
hiện thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ (2017 – 2022) trong năm 2017 
tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) sẽ được tổ 
chức vào tháng 11/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Và đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới Đinh Dậu 
– 2017 mà tăng ni, phật tử và các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phấn đấu thực hiện thành công 
rực rỡ. Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sẽ là Đại hội tập trung trí tuệ tập thể của tăng ni, phật 
tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài để phát huy và làm tỏa sáng tinh hoa hàng ngàn năm Phật 
giáo Việt Nam nhập thế phục vụ chúng sinh, đồng hành cùng dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế.

Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu, thay mặt Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, tôi bày tỏ sự cảm ơn 
sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đối với các hoạt động phật sự của tăng ni, phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng gửi 
lời kính chúc năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng tới các Quý vị lãnh đạo và gia đình, cùng toàn 
thể đồng bào nhân dân đón Xuân Đinh Dậu tiếp tục đổi mới sâu rộng trong đời sống xã hội và đại thắng 
lợi trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Nam Mô hoan hỷ tạng Bồ tát ma ha tát!
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Nhân dịp đầu xuân, chúng ta cùng 
nhau trở lại cội nguồn Trúc Lâm 
Yên Tử đọc lại hai bài thơ xuân của 
Trần Nhân Tông và Huyền Quang. 
Đó là bài “Vãn Xuân” và “Tức cảnh 

ngày xuân” của Tổ Trúc Lâm.
Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, sinh ngày 11 

tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258. Năm 21 tuổi lên ngôi 
Hoàng Đế, ở ngôi 14 năm lãnh đạo thành công 
hai cuộc chống Nguyên Mông (1288-1293). Sau 
đó nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, xuất 
gia vào Yên Tử tu hành tháng 8 năm 1299. Sinh 
thời, đức Vua Trần Nhân Tông am tường sâu sắc 
các sách nội điển và ngoại điển (tức thơ văn, triết 
học, giáo lý đạo Phật), những tác phẩm giá trị 
còn để lại tới nay, đó là “Trần Nhân Tông thi tập, 
Hải án thi tập, Thạch thất my ngữ, Tăng già toái 
sự, Trung hưng thực lục.”

Theo nhận định và đánh giá của các thế hệ 
sau này, đức Vua Trần Nhân Tông là nhà thơ có 
phong cách đa dạng kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
cảm quan triết học và cảm quan thế sự rất tinh tế; 
về hình thức, thì thi tứ không cầu kỳ mà dung dị 
đơn sơ, nhưng nội dung thì uyên bác. Đặc biệt là 

ở trong các bài đề cập về giáo lý đạo Phật và một 
số bài viết về thế sự, ta thấy toát lên lòng thương 
dân, yêu cuộc sống, có tầm vóc lớn khó có thể so 
sánh. Nói tới Trần Nhân Tông, người Việt Nam 
ta không ai có thể quên hai câu thơ nổi tiếng:

 “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông muôn thủa vững âu vàng.”
Đây là hai câu thơ tổng kết quá trình chiến 

thắng vĩ đại, ghi lại chiến công hiển hách chống 
Nguyên Mông đầy khí phách của quân dân Đại 
Việt, khi đưa bọn tù binh đọc trước lăng Trần 
Thái Tông.

Với hai câu thơ trên, ta thấy hồn thơ đầy cảm 
khái khí phách. Đây là những câu thơ viết khi 
Trần Nhân Tông còn tại vị. Đến khi xuất gia tu 
hành, Sơ Tổ Trúc Lâm khi đề cập về xuân lại thấm 
đậm lẽ đời, lẽ đạo sâu thẳm cõi thiền qua bài 
“Xuân vãn” mà chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

Xuân Vãn
“Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.
Như kim khám phá Đông Hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.”

Sự viên dung độc đáo 
giữa đời và đạo trong thơ xuân 
của tổ Trúc Lâm

Nguyễn Đức Sinh

MÙA XUÂN PHẬT GIÁO

Ản
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t
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Ngô Tất Tố dịch:
Cuối Xuân
“Thủa bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộ trong lòng.
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.”
Với bài thơ trên của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân 

Tông, những người mộ đạo coi đây là bài thơ tâm 
đắc. Bởi nó phản ánh được cái triết lý, hay nói 
đúng hơn là bản thể “Chân Như”của đạo Phật

Ta thử tìm hiểu câu thứ nhất của bài:
“Thủa bé chưa từng rõ sắc không”
Ý câu thơ này nói khi còn nhỏ, thời niên thiếu 

ở trong ngôi vị sang trọng của một ông hoàng 
chưa thấm đạo lý, mỗi lần xuân về hương sắc 
đua nở nên “Xuân về hoa nở rộ trong lòng”. Sắc 
hương, hương sắc đã quên cả tâm hồn ông hoàng 
trẻ tuổi và hương sắc mùa xuân ấy đã cảm hóa 
lòng người làm thổn thức bao nhiêu cảnh vật xa 
lạ, với bao sự mong ước gửi gắm vào mùa xuân.

Nhưng khi tìm thấy được đạo rồi, cởi bỏ mọi 
danh vọng sắc tài của trần thế. Trần Nhân Tông 
bước chân vào cửa thiền. Chính tác giả đã khám 
phá ra quy luật vũ trụ vô vi, thấy được mặt thật 
xưa nay của chính mình và ta hãy nghe câu thứ 
ba của bài:

“Chúa xuân nay bị ta khám phá”
Chúa xuân ở đây, Theo Hòa thượng thiền sư 

Thích Thanh Từ là chữ Đông Hoàng Diện, chỉ 
vị thần của mùa xuân, nhưng nói chúa xuân thì 
nghe rõ hơn. Chúa xuân ở đây không phải là vị 
thần ở bên ngoài mà là chỉ tâm chân thật của 
chính mình, và nay mình đã nhận được ra nó, 
nên tâm hồn không còn lạc chạy lôi cuốn mà là 
tâm hồn tự tại an nhiên:

“Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng”
Đây là câu thứ tư và cũng là câu cuối của bài 

thơ. Đọc câu này, chúng ta thấy, chiếu trải giường 
thiền ngắm cánh hồng chứ không phải ngắm 
cánh đào (một thứ hoa đại diện cho mùa xuân). 
Ở đây câu thơ cho ta một so sánh thú vị. Bởi hoa 
hồng hay hoa đào nó cũng nở, cũng tàn theo quy 
luật “vô thường”. Cái hay mà mọi người đều thấy 
sự ẩn ý ở đây là mùa xuân lại ngồi ở giường thiền 
ngắm cánh hồng chứ không ngắm “chúa xuân 
bên ngoài” là  hoa đào, hoa mai theo quy luật mà 
chúng ta vẫn thấy thông thường ở cuộc đời. Phải 

chăng người đến với đạo đã nhận ra được lẽ vô 
thường của các pháp thế gian. Và người đạt đạo, 
tâm đã định rồi thì làm sao phải vui buồn theo cái 
hữu hạn khi dòng thời gian luôn cuộn trôi, hiện 
tượng trong không gian luôn chuyển mình sinh 
diệt. Song dưới con mắt thiền sư vẫn thấy có cái 
gì hiện hữu thoát ngoài luật sinh diệt của thời 
gian…Theo thiền sư Thích Thanh Từ, xét về mặt 
hình thức thì ai cũng như ai, nhưng trong lòng 
thì khi mê, khi tỉnh có khác nhau. Do vậy, đối với 
người tâm chưa “định tĩnh”, hay nói đúng hơn 
là chưa hiểu đạo-thấy cuộc đời lúc vui, lúc buồn 
như cánh hoa nở hoa tàn. Và khi hiểu được đạo 
rồi lại thấy an nhiên tự tại không bị ngoại cảnh 
lôi kéo tác động. Bởi đã nhìn rõ quy luật của vô 
thường. Quy luật này chỉ thấy được khi “quán 
chiếu” tỉnh thức do thiền quán đem lại. Đó là bài 
thơ “Cuối Xuân” của Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân 
Tông muốn gửi chúng ta?

    Khác với bài “Cuối xuân” của Điều ngự Trần 
Nhân Tông. Bài thơ “Tức cảnh ngày xuân”của 
Huyền Quang (Tổ thứ ba Phái thiền Trúc Lâm) 
lại không lấy cái ta “chúa xuân nay bị ta khám 
phá” như Điều ngự, mà bài thơ lại viết về một mỹ 
nữ yêu kiều trước mùa xuân. Dưới đây là bài thơ 
của thi sĩ Huyền Quang:

Xuân nhật tức sự
“Nhị bát giai nhân thích tú trì
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly.
Khả liên vô hạn thương xuân ý
Tân tại đình châm bất ngữ thì.”

Ảnh: St
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Huệ Chi dịch (Thơ văn Lý Trần II, tr.682)
Tức cảnh ngày xuân
“Lỏng tay thêu gấm, gái yêu kiều,
Hoa rợp oanh vàng lảnh lót kêu
Bao nỗi thương xuân thương biết mấy,
Là khi không nói chợt dừng thêu”.
Đọc bài thơ trên, không ai nghĩ rằng đây là bài 

thơ của một thiền sư.
Theo bản dịch này, tác giả Minh Chi cho rằng, 

đây là cô gái đôi tám thương cảm mùa xuân. 
Thực ra thì đó là tình xuân của cô gái đôi tám bị 
tổn thương và nhà thơ là Huyền Quang thông 
cảm sâu sắc với tình xuân, ý xuân của cô gái đang 
tuổi yêu đương và chắc là đang yêu đương. Và rất 
có thể là cô gái vừa thêu gấm, vừa nghĩ tới người 
yêu mình ở xa chăng? Cảnh người con gái thêu 
gấm dưới hoa tử kinh đang nở, trong tiếng hót 
thánh thót của chim oanh đúng là cảnh đẹp mùa 
xuân. Thế nhưng tuổi 16 của cô gái cũng là tuổi 
xuân và tình cảm của người con gái đang thêu 
gấm cũng là tình xuân, ý xuân. Và tình xuân ý 
xuân đó đang bị tổn thương. Bị tổn thương như 
thế nào, vì sao bị tổn thương…thì thi sĩ Huyền 
Quang không nói rõ, và cũng có thể là thi sĩ cũng 
không biết rõ để mà diễn tả trong thơ. Thi sĩ nhìn 
thấy cô gái đang thêu gấm chậm rãi, có lúc lại 
dừng mũi kim như đang nhớ tới ai, và thi sĩ trực 
cảm với nỗi buồn của cô gái mà tức cảnh làm ra 
bài thơ này. Đề là: “Xuân nhật tức sự” dịch là 
“Tức sự ngày xuân”.

Theo tác giả Minh Chi trong bài viết về thơ 
Huyền Quang in tại cuốn “Thiền học đời trần” 
(NXBTG-2003). Khi đề cập bài thơ “Tức sự ngày 
xuân” của Huyền Quang ông cho rằng: Trong tạp 
chí Văn học số 1, học giả Lê Mạnh Thát nói xuất 
xứ bài thơ này là trong thơ thiền đời Tống, thế 
nhưng đối chiếu hai bài thơ, thấy có nhiều khác 
biệt, cho nên Viện văn học biên soạn cuốn “Thơ 
văn Lý Trần tập II” vẫn ghi nhận bài này là của 
Huyền Quang. Song điều cần nói ở đây là, theo 
tác giả Minh Chi, khi Viện văn học giới thiệu 
Huyền Quang với nhận định cho rằng trong 
Huyền Quang “con người thi nhân rõ nét hơn 
con người tôn giáo, chỉ với lẽ thơ của Huyền 
Quang có đậm nét trữ tình”.

Quả thật khi đọc hai câu đầu của bài thơ “Tức 
cảnh ngày xuân” của Huyền Quang không ít 
người cho rằng, là một thiền sư lại làm thơ quá 

dồi dào tình cảm như vậy. Cùng nhận xét trên, 
Hòa thượng Thích Thanh Từ khi đề cập về bài 
thơ này, trong cuốn “Tam Tổ Trúc Lâm”nhận 
đinh: hai câu đầu của bài thơ, chất trữ tình bộc 
lộ khá rõ nét. Đó là cô gái đẹp tuổi trăng tròn 16 
“dáng mỹ nhân”, “líu lo oanh hót khóm hoa gần”. 
Một mỹ nữ đang thêu gấm, ngoài kia chim hoàng 
oanh hót dưới một khóm hoa tử kinh đang nở. 
Thật là một cảnh xuân đẹp lãng mạn biết dường 
nào. Nhưng thật bất ngờ, đến kết của bài thơ 
“Tận tại đình châm bất ngữ thì”. Tức chỉ tại dừng 
kim chẳng mở lời. Người đọc thấy thiền sư 
thương cô gái quá! Nhưng không ngờ câu cuối: 
chỉ ở: “chỗ dừng kim” không còn thêu, không 
còn nói. Tức là dừng không đan dệt mối manh, 
loan nghịch - chỉ cho sự dừng ác nghiệp thế gian. 
Theo thiền sư Thích Thanh Từ đây là chỗ ẩn ý của 
bài thơ.

Trở lại với nhận định của Viện văn học, khi giới 
thiệu thơ Huyền Quang cho rằng: Con người thi 
nhân rõ nét hơn con người tôn giáo, chỉ bởi lẽ 
thơ Huyền Quang đậm nét trữ tình.

Về điểm này, tôi rất đồng tình với tác giả Minh 
Chi muốn đặt vấn đề: Thế thì văn chương của 
Phật giáo là một loại văn chương khô khan lắm 
hay sao? Các thiền sư đều là người lạnh lùng bất 
nhẫn cả sao? Đã là tu theo đạo Phật thì phải loại 
bỏ hết cảm xúc và chất hữu tình sao?

Qua tìm hiểu đươc biết, trong kinh Phật không 
thiếu các đoạn văn hay kệ trữ tình. Có thể nói là 
rất trữ tình. Nhiều cao tăng nổi tiếng ở Ấn Độ, 
Trung Á, Tây Tạng, Nhật Bản, Trung Hoa… đều 
là những nhà thơ lớn, những văn sĩ biện tài. Mã 
Minh một thiền sư chủ biên cuộc Đại hội kết tập 
kinh điển lần thứ 4, dưới triều đại vua Kaniskha, 
tác giả cuốn “Phật sở hành tán”, mà theo truyền 
thuyết của quyển sách gối đầu giường này, người 

Ảnh: MInh Anh
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dân chúng xứ Ấn đã coi như là một vật báu lưu 
truyền ở nhiều thời đại sau này. Cùng với Mã 
Minh, Luận sư Santideva, vốn là hoàng tử con 
vua xứ Saurastra, miền Nam Ấn Độ, đã từ bỏ ngôi 
vua xuất gia theo học ở Nalanda và trở thành một 
nhà Phật học nổi tiếng theo bộ phái Trung Quán. 
Nhưng nổi tiếng nhất trong các tác phẩm của ông 
lại là tập thơ triết lý Bodhicaryvatara. Ông không 
chỉ là nhà thơ là nhà tư tưởng Ấn Độ lừng danh ở 
thế  kỷ thứ VIII, người đại diện cuối cùng của tư 
trào Trung Quán luận ở Ấn Độ v.v…Ở nước ta hầu 
hết các thiền sư đời Lý, đời Trần đều là thi sĩ để lại 
hậu thế nhiều bài thơ, bài kệ có giá trị tư tưởng và 
văn chương lớn hiện còn lưu giữ đến nay.

Thơ cũng như văn là trực cảm, cảm xúc với 
người, với cảnh, và với bản thân mình, không 
phải cái mình cái ta hời hợt, mà là cái ta chân 
thật, cái ta mà bậc thánh cảm nhận là cùng một 
thể với tất cả chúng sinh, tất cả vạn vật.

Văn thơ ngài Huyền Quang cũng là biểu hiện 
một sự cảm xúc hay trực cảm như vậy, nhưng 
vì ông đồng thời cũng là trạng nguyên, cho nên 
ông biểu hiện sự trực cảm của ông bằng những 
lời thơ, lời văn mà chúng ta có thể nói là: “Giòng 
giòng châu ngọc, hàng hàng gấm thêu”.

Cảnh mà Huyền Quang tả là cảnh chùa am 
ẩn trên non cao, hay là cảnh chiếc thuyền con 
lênh đênh trên sông rộng, đúng như lời nhận 
xét của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú khen thơ 
của Huyền Quang là “Ý tinh tế cao siêu”, “Lời bay 
bướm phóng khoáng”.

“Am mây trời xanh lạnh,
Cửa mở trên tầng mây…”

Trên non cao, thiền sư sống trong am đá, nằm 
khuất trong mây, mặc áo lông, sống qua mùa 
lạnh, ngồi trên giường thiền cạnh có cuốn kinh 
đặt trên án, khi trong lò củi đã tàn, mặt trời phía 
đông đã lên quá ba cây sào:

Bài thơ như sau:
“Nửa gian nhà đá lẫn trong mây,
Tấm áo lông thô lạnh tháng ngày,
Sư tọa giường thiền kinh trước án,
Lò tàn, củi hết, mặt trời cao.”
Để minh chứng cho chất trữ tình và cảm quan 

trực giác trong thơ Huyền Quang, ta tìm hiểu 
thêm bài thơ có tựa đề “Thu sớm”. Đây là bài thơ 
ngắn vịnh cảnh sống của sư, nhưng lời lẽ cũng 
như hình ảnh sử dụng thật khéo và gợi cảm. Bài 
thơ này được Nguyễn

Đổng Chi dịch như sau:
“Hơi mát đêm thâu lọt tới mành,
Cây xuân xào xạc báo thu thanh.
Bên lầu quên bẵng hương vừa tắt,
Lưới bủa vừng trăng, mây khóm cành.”
Theo các dịch giả và những người quan tâm 

đến thơ của Huyền Quang đều cho rằng, dù 
người dịch có ngòi bút điêu luyện, cũng khó lột 
tả hết ý thơ của thiền sư.

Đỗ trạng nguyên khi 19 tuổi, Huyền Quang ra 
làm quan một thời gian không lâu rồi đi tu, theo 
vua Trần Nhân Tông tu hành mà ông suy tôn là 
Phật sống. Huyền Quang và Sơ tổ Trúc  Lâm Trần 
Nhân Tông, vừa là thầy trò theo nghĩa đạo, vừa 
là bạn tâm giao về thơ phú văn chương. Huyền 
Quang nối nghiệp Pháp Loa làm tổ thứ ba của 
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Nhân dịp đầu xuân, tìm hiểu hai bài thơ “Xuân 
vãn” và “Tức cảnh ngày xuân” của Tổ Trúc Lâm. 
Đây là hai bài thơ mang phong cách khác nhau, 
nhưng đều nằm trong mảng thơ thiền và không 
nằm ngoài dòng văn học sử Việt Nam. Đọc và suy 
ngẫm những bài thơ trên, chúng ta càng thấy sự 
tinh tế, độc đáo về nghệ thuật và hơn thế nữa là 
sự triết lý viên dung giữa đời và đạo trong thơ 
xuân của Tổ Trúc Lâm. 

Xuân Đinh Dậu 2017. 

Ảnh: St
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“Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc
Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa”
Tết Nguyên đán, mọi người thường treo 

những câu đối, lời chúc hay chữ trước cửa nhà 
để cầu mong những điều tốt đẹp và bình an cho 
gia đình như: “Ngũ phúc lâm môn”, “Tài lai lộc 
tấn”, “Kim ngọc mãn đường”…

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, chúng ta tìm hiểu 
về phong tục treo hoặc dán chữ “Phúc” để cầu 
“Phúc” cho gia đình trong năm mới.

Chữ “Phúc” theo quan niệm dân gian
Chữ “Phúc” còn được đọc thành 

Phước, do kiêng húy chúa Đàng Trong. 
“Phúc” - nguyên là một từ gốc Hán, 
chứa đựng những điều tốt lành nên 
ngày Tết người ta thường mua chữ 
“Phúc” về treo hoặc dán ở nhà, với 
mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ 
đến với mình.

Về mặt chữ nghĩa thì chữ “Phúc” 
gắn với câu “Ngũ phúc lâm môn” - 
Năm cái phúc theo nhau đến nhà. 
Đó là “Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh”. 
Trong đó phúc, lộc, thọ người ta gọi 
là tam tinh, ứng với ba ngôi sao tốt 
nhất trên bầu trời. Phúc là “Ngũ phúc 
lâm môn”, Lộc là “Cao quan hậu lộc”, 
Thọ là “Trường mệnh bách tuệ”. 

Ngoài ra, chữ “Phúc” cũng 
thường đi liền với chữ “Đức”, 

người xưa vẫn hay nói “có đức mặc sức mà ăn”. 
Người nào ăn ở hòa nhã với láng giềng hay làm 
điều thiện thì được nói là ăn ở có đức. Còn lộc là 
bổng lộc, là của cải trời cho, làm quan càng cao 
thì lộc càng hậu. Thọ là sống lâu. Khang là khỏe 
mạnh. Ninh là yên ổn, thảnh thơi. Như vậy, chỉ 
một chữ “Phúc” mà ẩn chứa được biết bao điều 
tốt lành, hạnh phúc. Cho nên, ngày Tết người ta 
mua chữ “Phúc” về dán ở nhà cũng không ngoài 
ý nghĩa đó.

Chữ “Phúc” dán ngược
Ở một số nơi, nhất là những nơi 

có đông người Hoa sinh sống thì chữ 
“Phúc” thường được dán ngược, đầu 

chúc xuống. Trích truyện sau:
Theo truyền thuyết, Hoàng đế 

Chu Nguyên Chương có phong một 
cô nương họ Mã làm Hoàng hậu. Cô 
vốn nhà nghèo, phải làm lụng vất vả 
nên chân rất to. Người Trung Quốc 
trước đây có tục bó chân cho các cô 

gái, vì vậy chỉ những tiểu thư khuê 
các mới có đôi chân nhỏ. Đôi chân 

to của Hoàng hậu họ Mã đã là đề tài 
cho không ít các quan cận thần đàm 
tiếu.

Vào một đêm 30 Tết, Hoàng đế 
Chu Nguyên Chương cải trang ra 
kinh thành xem dân đón Tết, nhà 
nhà trong kinh thành treo đèn kết 

Kim Tâm

Chữ 

ngày
“Phúc”

Xuân

MÙA XUÂN PHẬT GIÁO

“Phúc”



9TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/2017 9TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/2017

hoa, vui vẻ đón mừng năm mới. 
Một nhà nọ đang biểu diễn đèn 
kéo quân. Trên đèn vẽ một phụ nữ 
trung niên cưỡi ngựa, nhìn vẻ bề 
ngoài không thể nhầm, chính là 
người có đôi chân to kỳ lạ. Người 
đàn bà có đôi chân to trong bức vẽ 
đó hàm ý chỉ người đàn bà họ Mã 
chăng? 

Chu Nguyên Chương bèn nổi 
giận, định sáng hôm sau sẽ lệnh 
cho cẩm y vệ đến bắt người. Nhà 
nào cũng có cổng nhà giống nhau, 
để tránh nhầm lẫn ông nghĩ ra một 
kế: nhà đó theo phong tục cũ, treo 
trước nhà một chức “Phúc”, nên 
ông đã vươn tay lật ngược chữ 
“Phúc” để lộn đầu xuống, để cẩm y 
vệ có thể nhận ra ngôi nhà. 

Mã hoàng hậu thầm nghĩ, chỉ bởi 
chút chuyện nhỏ này mà ngày đầu tháng Giêng 
nhà vua đã bắt người, vung đao, tạo nghiệp hay 
sao? Bà liền sai người đem treo ngược tất cả chữ 
“Phúc” ở các ngôi nhà trong dãy phố đó.

Sáng hôm sau, cẩm y vệ phụng thánh thấy trên 
cửa mọi nhà, chữ “Phúc” đều treo ngược. Cuối 
cùng không biết bắt ai. Khi biết là do Mã Hoàng 
hậu làm, văn võ trong triều ai cũng khen Hoàng 
hậu là người nhân đức, chính là hình tượng 
thiên hạ thái bình. Sau đó Chu Nguyên Chương 
nguôi giận, tha thứ cho gia đình kia. 

Chuyện nhanh chóng lan khắp kinh thành, 
mọi người đều cho rằng đảo chữ “Phúc” lại đã 
miễn được một tai họa. Từ đó, tục treo ngược 
chữ “Phúc” vì vậy mà lan khắp cả nước Trung 
Hoa. 

Chữ “Phúc” dưới góc nhìn đạo Phật
Theo quan điểm của Phật giáo, phúc thọ không 

phải những thứ do trời đất ban tặng, cũng chẳng 
phải do người khác trao cho, mà là do nghiệp lực 
chiêu cảm của chính mình, điều mà Phật giáo 
gọi là “tự tác tự thọ” (tự làm tự chịu). Những 
việc làm tốt (hoặc thiện nghiệp) của mình có thể 
mang lại phúc thọ cho bản thân; trái lại, những 
việc làm xấu (hoặc ác nghiệp) sẽ khiến phúc thọ 
chẳng thể đến được, dẫu cho chúng ta có mong 
cầu đến mấy.

Năm giới mà Phật giáo giảng giải, trong đó giới 
không trộm cắp là việc làm có thể mang đến phúc 
báo, không sát sinh có thể kéo dài tuổi thọ, do vậy 
như thế nào mới có thể cầu được phúc thọ? Giữ 
gìn năm giới của Phật giáo sẽ có thể đạt được phúc 
thọ dài lâu. Nếu làm được vậy thì phúc đức sẽ lâm 
môn. Ngược lại, nếu chúng ta không biết tu hành, 
làm lành, lánh dữ thì dù có treo hay dán hàng vạn 
chữ “Phúc” cũng chỉ là số “không” vô ích.

Như vậy, khi mỗi người tự tu được hạnh hoan 
hỉ thì thế giới này sẽ thật an vui hạnh phúc, “tâm 
bình thế giới bình”, “nhất nhơn tác phước thiên 
nhân hưởng”. Lúc này quả nhận được sẽ là “Ngũ 
phúc lâm môn” và mỗi người sẽ là mỗi đóa hoa 
tươi trang nghiêm nơi cõi nhân gian tịnh độ, là 
một đóa hoa tô thắm một mùa xuân đầy ý nghĩa, 
an lạc và hạnh phúc.

“Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
Cành nhân bền vạn thuở hoa tươi”
Ngày nay, ý nghĩa của chữ “Phúc” có thể thay 

đổi ít nhiều. Nhưng dẫu sao nó vẫn bao chứa 
những ý nghĩa tốt lành mỗi khi Tết đến xuân về. 
Nó là biểu trưng cho mơ ước của con người về 
tiền tài, danh vọng, sức khỏe và sự bình an… Có 
thể thấy, việc treo những câu đối và lời chúc ý 
nghĩa đã thực sự trở thành truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc ta nói riêng và của người Á Đông nói 
chung. 

Ảnh: St
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Mâm ngũ quả ngày Tết

Ngày mới đầu năm Di Lặc sinh,
Với nhiều hạnh tốt tâm an lành
Chúng con thành kính dâng lên Phật
Cầu nguyện bình an khắp chúng sinh
Một điều thú vị là ngày Tết cổ truyền của dân 

tộc ta trùng với truyền thống của Phật giáo Việt 
Nam. Đó là ngày Tết Phật Di Lặc vào mùng Một 
Tết. Thuyết nhà Phật cho rằng Di Lặc là vị Bồ tát 
trong hiện tại và cũng là vị Phật trong tương lai. 
Vì vậy, các phật tử trong ngày Tết thường chúc 
nhau “Ngày xuân tươi vui” hay “Kiết tường như 
ý” cũng lấy từ hình ảnh vị Bồ tát có nụ cười tươi 
tắn ấy.

Đặc biệt, trong kinh Vu Lan (Ullambana Sutra) 
cũng có nhắc đến việc chuẩn bị mâm ngũ quả, 
dưới hình thức “trái cây năm màu” để cúng 
dường chư Tăng, mà theo quan niệm nhà Phật 
“trái cây năm màu” tượng trưng cho ngũ căn: tín, 
tấn, niệm, định và huệ.

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với khí 
hậu nhiệt đới gió mùa. Nhờ sự ưu ái của thiên 
nhiên mà chúng ta có được những đặc sản về hoa 
quả vô cùng phong phú và đa dạng. Người dân 

Việt Nam bao đời nay vẫn lưu giữ truyền thống 
chọn năm loại quả tinh túy, gần gũi nhất với cuộc 
sống thường nhật để xếp thành mâm ngũ quả 
dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày lễ 
nói chung và dịp Tết nói riêng. Dù mỗi vùng 
miền có những loại quả khác nhau nhưng 
triết lý chung thì luôn đồng nhất.

Việc bày mâm ngũ quả xuất phát từ lý thuyết 
về ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, 
những yếu tố tạo nên vũ trụ và sự vận hành 
của nó. Thông thường, ngũ quả gồm năm loại 
quả có các màu khác nhau như: chuối xanh, bưởi 
vàng, hồng đỏ, lê trắng, quýt da 
cam, tượng trưng cho mong 
ước: Phú (giàu có) – Quý 
(sang trọng) – Thọ (sống lâu) 
– Khang (khỏe mạnh) – 
Ninh (bình yên).

Quả Phật thủ đôi 
khi cũng được dùng 
để thay bưởi. Phật 
thủ có dáng riêng, 
không phẳng phiu, 
không tròn trặn mà 

Diệu Âm Minh Tâm 
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chọn năm loại quả tinh túy, gần gũi nhất với cuộc 
sống thường nhật để xếp thành mâm ngũ quả 
dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày lễ 
nói chung và dịp Tết nói riêng. Dù mỗi vùng 
miền có những loại quả khác nhau nhưng 
triết lý chung thì luôn đồng nhất.

Việc bày mâm ngũ quả xuất phát từ lý thuyết 
về ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, 
những yếu tố tạo nên vũ trụ và sự vận hành 
của nó. Thông thường, ngũ quả gồm năm loại 
quả có các màu khác nhau như: chuối xanh, bưởi 
vàng, hồng đỏ, lê trắng, quýt da 
cam, tượng trưng cho mong 
ước: Phú (giàu có) – Quý 
(sang trọng) – Thọ (sống lâu) 
– Khang (khỏe mạnh) – 
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vẫn đem lại sự đa dạng về hình khối. Vỏ phật 
thủ màu vàng đậm, xốp rất ăn ý với màu xanh 
của chuối. Tiếp đến là cam, với những khối tròn 
nhỏ hơn bưởi nhưng số lượng nhiều hơn. Màu 
da cam ửng đỏ được phân bố đều giữa hai vòng 
vàng và xanh. Nhỏ bé hơn cam là những quả 
quất, màu tươi rực rỡ, đặt vào chỗ nào là chỗ ấy 
hửng sáng. Với dáng tròn xinh, quất len lỏi vào 
các khe của chuối, cam và bưởi làm chặt thêm 
bố cục, hòa sắc được phân bố đều, cân đối, hình 
dáng thay đổi.

Với triết lý sống “Uống nước nhớ nguồn”, 
người dân Việt luôn muốn hiến dâng những 
thành quả của mình lên tổ tiên, không chỉ các 
thứ bánh ngon mà còn cả các loài hoa thơm trái 
ngọt để bày tỏ tấm lòng thành. Mâm ngũ quả là 
nơi kết tinh những giá trị tốt đẹp ấy với những 
sản vật được cúng dâng vào các ngày lễ nói chung 
và trong dịp Tết nói riêng. 

Việc thờ cúng tổ tiên trong văn hóa của người 
Việt không phải là sự mê tín mà nó đã dung hòa 
với triết lý Phật giáo. Đây là việc làm giúp người 
còn sống bày tỏ tấm lòng hiếu đạo, nghĩa tình với 
người đã khuất. Chúng ta có thể nhận ra triết lý 
luân hồi của người Việt Nam rất sâu sắc. Người 
đang sống trong hiện tại và người đã khuất 
dường như đang nối kết với nhau theo một 

dòng chảy. Chúng vẫn luôn hiện tiền và tiếp nối 
nhau, không ngưng nghỉ… 

Qua việc thờ cúng tổ tiên, người dân 
Việt luôn muốn nhắc nhở những thế 

hệ đi sau về sự tri ân cội 
nguồn để từ đó mạ vàng 

lòng mình sống 
sao cho tốt 

hơn, đẹp 
h ơ n 

t h e o 

đúng lời giáo huấn, căn dặn của thế hệ đi trước. 
Đạo hiếu – một trong những phẩm chất tốt 

đẹp mỗi người cần có trong xã hội đã thể hiện 
trọn đầy thông qua bàn thờ tổ tiên của gia đình 
Việt. Và nó cũng không đi ngược với giáo lý tứ ân 
trong nhà Phật. Đức Phật đã dạy sống trên đời, 
phàm là con người phải luôn biết khắc ghi và đền 
đáp bốn ân lớn. Đó là ân Tam Bảo, Sư trưởng; 
ân quốc gia, xã hội; ân cha mẹ và ân chúng sinh 
vạn loài. 

Thầy tổ là hiểu theo nghĩa nhà Phật, còn dưới 
góc nhìn của người thế tục khi mở rộng ra thì nó 
cũng đồng nhất với tổ tiên, ông bà của mình. Bởi 
nếu không có họ thì làm sao chúng ta có mặt ở 
trên cuộc đời này? Ông bà tổ tiên chính là người 
thầy đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người. Như 
vậy, việc thờ cúng tổ tiên là một sự thi triển sâu 
sắc và toàn vẹn giáo lý tứ ân trong đạo Phật.

Có thể nói, sự hiện diện của mâm ngũ quả 
trong những nghi lễ nói chung và ngày Tết nói 
riêng là vô cùng cần thiết và quan trọng. Bởi nó 
là lời tri ân nghĩa tình nhất của mỗi người muốn 
gửi trao tới ông bà, tổ tiên của mình. Vì vậy, việc 
thờ cúng tổ tiên bao đời nay vẫn luôn là nét đẹp 

văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ngoài ý 
nghĩa tâm linh, bàn thờ tổ tiên còn là nơi thể 

hiện cốt cách và nét thẩm mỹ tinh tế của 
gia chủ khi trang trí nhà cửa trong dịp 
Tết đến, xuân về. Đây thật sự là nét 
đẹp cần được các thế hệ người Việt 
lưu giữ và trân trọng.          

đang sống trong hiện tại và người đã khuất 
dường như đang nối kết với nhau theo một 

dòng chảy. Chúng vẫn luôn hiện tiền và tiếp nối 
nhau, không ngưng nghỉ… 

Qua việc thờ cúng tổ tiên, người dân 
Việt luôn muốn nhắc nhở những thế 

hệ đi sau về sự tri ân cội 
nguồn để từ đó mạ vàng 
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hơn, đẹp 
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vạn loài. 
Thầy tổ là hiểu theo nghĩa nhà Phật, còn dưới 

góc nhìn của người thế tục khi mở rộng ra thì nó 
cũng đồng nhất với tổ tiên, ông bà của mình. Bởi 
nếu không có họ thì làm sao chúng ta có mặt ở 
trên cuộc đời này? Ông bà tổ tiên chính là người 
thầy đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người. Như 
vậy, việc thờ cúng tổ tiên là một sự thi triển sâu 
sắc và toàn vẹn giáo lý tứ ân trong đạo Phật.

Có thể nói, sự hiện diện của mâm ngũ quả 
trong những nghi lễ nói chung và ngày Tết nói 
riêng là vô cùng cần thiết và quan trọng. Bởi nó 
là lời tri ân nghĩa tình nhất của mỗi người muốn 
gửi trao tới ông bà, tổ tiên của mình. Vì vậy, việc 
thờ cúng tổ tiên bao đời nay vẫn luôn là nét đẹp 

văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ngoài ý 
nghĩa tâm linh, bàn thờ tổ tiên còn là nơi thể 

hiện cốt cách và nét thẩm mỹ tinh tế của 

Ảnh: St



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/201712 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌCTẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/201712

Như con gà là sao?
- Thưa Đại đức! một vị Tỳ khưu muốn chứng 

đắc A La Hán, cần phải thành tựu mấy điều kiện?
- Nhiều lắm, tâu Đại vương. Muốn tỏ ngộ Niết 

bàn, vị Tỳ khưu ấy phải cần bắt chước:
Những tập tính của con lừa,
Những tập tính của con gà,
Những tập tính của con sóc,
Tập tính của cọp cái,
Tập tính của cọp đực,
Tập tính của con rùa,
Như cây kèn,
Như cây súng,
Như con quạ,
Như con khỉ v.v...

Về con gà
- Thế như con gà là sao ạ?
- Con gà có những năm điểm, năm điều, năm 

chi đặc biệt, tâu Đại vương.
- Xin cho nghe

- Vâng, Đại vương hãy nghe đây:
Suốt đêm gà luôn luôn tỉnh thức, chỉ một tiếng 

động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, 
gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị Tỳ khưu 
cũng cần phải tỉnh thức như thế. Trời còn sớm 
không nên ôm bát khất thực ra khỏi chùa, phải lo 
các công việc quét liêu thất, vườn, chùa, bảo tháp 
v.v... Rồi còn làm vệ sinh, múc nước đầy chỗ này 
chỗ kia, tìm đảnh lễ thầy tổ hoặc các vị Tỳ khưu 
cao hạ...

Điểm thứ hai của gà là trời sáng rõ đường mới 
xuống chuồng đi kiếm ăn, nó lang thang từ chỗ 
này sang chỗ khác. Một vị Tỳ khưu cũng nên như 
thế, sau công việc ở chùa xong mới đi trì bình 
khất thực; cũng lang thang từ nhà này sang nhà 
nọ, từ con đường này sang con đường khác. Gà 
tuy kiếm miếng ăn nhưng luôn luôn đề phòng kẻ 
thù tấn công như chồn, cáo, diều hâu v.v.. Vị Tỳ 
khưu cũng y như vậy, dầu khất thực xin ăn nhưng 
cũng phải cảnh giác đề phòng tâm hươu ý vượn, 
phải thu thúc thân khẩu ý v.v...

Điểm thứ ba, khi ăn vật thực, gà rất chăm chú, 
rất cảnh giác. Nó lấy chân khều vật thực, bươi 

GIÁO LÝ
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vật thực ra rồi mới ăn; ngon cũng ăn, dở cũng ăn, 
nhưng chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Vị Tỳ 
khưu cũng như thế nào có khác gì? Khi ăn cũng 
phải chánh niệm, tỉnh giác. Ngon cũng ăn mà dở 
cũng ăn. Vật thực kiếm được chỗ này một ít, chỗ 
kia một ít. Khi ăn cũng phải “khều” phải “bươi” vật 
thực ra mà quán tưởng: “vật thực này có gì đâu, nó 
là đất, nước, lửa, gió đấy thôi; thích thú mà làm gì, 
thỏa mãn mà làm gì! Ta ăn là để duy trì sức khỏe và 
sự sống mà tu hành; chẳng nên ăn để trang điểm 
cái thân, dưỡng cái thân cho mập mạp; chẳng nên 
ăn để mà chơi, để nô đùa, lêu lổng... Ăn để giảm 
trừ thọ khổ do đói gây nên, để khỏi ảnh hưởng 
đến việc tu tập...” 

Đức Phật còn dạy các vị Tỳ khưu, ăn chỉ là 
chuyện bất đắc dĩ: “Này các thầy! Các thầy còn 
phải quán tưởng sự ăn, như là ăn thịt con mình 
trên lộ trình qua sa mạc, chẳng sung sướng, khoái 
khẩu gì đâu. Rơi nước mắt xót thương cho chúng 
sinh là khác. Miếng ăn cũng tương tự như tra dầu 
và mỡ vào trục xe, giúp cho chiếc xe có trớn mà lên 
đường. Cũng vậy, các thầy chỉ nên coi sự ăn là tra 
dầu và mỡ cho chiếc xe trên lộ trình vượt qua sinh 
tử mà thôi!”

Điểm thứ tư, ban đêm gà mắt mờ nhưng ban 
ngày mắt gà rất sáng, rất tỏ tường cả cây kim, sợi 
chỉ. Chạng vạng tối, khi gà lên chuồng là mắt mờ 

hẳn, dường như đui hẳn. Các vị Tỳ khưu cũng nên 
mượn con mắt sáng của gà trong ban ngày, mượn 
con mắt đui của gà ban đêm. Khi trì bình khất thực 
trong xóm làng, vào thành phố... tâm các thầy rất 
tỉnh thức, mắt các thầy rất sáng nhưng cũng phải 
làm như đui, không thấy, không biết gì hết. Khi 
giao tiếp với ngũ trần: sắc tướng, âm thanh, khí, 
vị v.v... các vị Tỳ khưu giả đui, giả điếc, giả câm v.v...

Thật đúng như đức Đại Ca Chiên Diên (Màhà 
Kaccàyana) đã dạy: “Hành giả tu tập, có con mắt 
sáng cũng làm như mờ, có lỗ tai tốt cũng làm như 
điếc, có miệng lưỡi thiện thuyết cũng làm như 
câm; có sức mạnh, dũng cảm cũng nên làm như 
kẻ yếu đuối; có sự việc gì xảy ra thì thân tâm đều 
nằm ngủ yên lặng, như mẹ ru con ngủ vậy.”

Điểm cuối cùng. Dù ai lấy cây, lấy gậy xua đuổi 
gà đừng cho ngủ trong cái chuồng của nó, nó vẫn 
không đi, không bao giờ muốn bỏ cái chuồng cũ. 
Bám chặt, dính chặt vào chuồng cũ là một tập 
quán tính khác của gà. Một vị Tỳ khưu khi làm bất 
cứ một công việc gì cũng phải bám chặt, kết dính, 
chú tâm vào công việc ấy. Khi đang mang y, bát 
hoặc sửa sang tu viện, tự viện, học Pàli, học chú 
giải... cũng phải nhất tâm bám chặt vào đấy, dù 
cho các ý niệm nổi trôi, dù cho những sự quyến rũ 
bên ngoài muốn xua đuổi rời khỏi công việc, cũng 
không đi!

Đúng như đức Phật đã dạy: “Này các thầy! Bất 
cứ cái gì là “lộ hành”, là chỗ ở, là cảnh giới của thầy 
Tỳ khưu; “lộ hành” ấy, chỗ ở ấy, cảnh giới ấy, tức 
tứ niệm xứ - dù ai đuổi, ai xua, ai quăng cục đất, 
cục đá; các thầy cũng cương quyết không bỏ đi, 
kiên định bám vào chỗ trú xứ của mình.”

Đức pháp chủ thượng thủ cũng có dạy: “Con 
gà hằng biết rõ vật đáng ăn và vật không đáng ăn; 
dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ cái chuồng cũ 
của mình. Phàm những người con của đức Xuất 
thế sư cũng phải làm được như thế. Phải tuân thủ 
theo lời giáo huấn của đức Thế Tôn để biết việc 
này đáng làm, việc kia không đáng làm. Phải khởi 
tâm, phải chú ý, phải bám chặt chỗ trú xứ cũ của 
mình, ấy là Tứ niệm xứ vậy.”

Đức vua Mi Lan Đà tán thán:
- Thật tuyệt vời thay là con gà này cùng với năm 

đức tính của nó. Tập tính mà biến thành phẩm 
chất cao quý thì chỉ có ở nơi những bậc thầy thông 
tuệ mà thôi! 

Trích trong Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha)
Dịch giả Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera 

Thita Silo)
Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003. 
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Phong tục thờ cúng tổ tiên
và tuệ giác của đạo Bụt

Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
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Hỏi: Chúng ta đang sống 
trong một thời kỳ mà cuộc cách 
mạng khoa học công nghệ đang 
phát triển hết sức mạnh mẽ. 
Nhận thức của con người về 
các quá trình tự nhiên và xã hội 
ngày càng sâu sắc, ngày càng 
đầy đủ và ngày càng mang tính 
phổ biến hơn. Vậy trong thời kỳ 
đó, theo Thiền sư, niềm tin tôn 
giáo vì thế có giảm đi hay không 
và nếu không thì vì sao? Cũng 
xin ý kiến của Thiền sư về xu 
hướng phát triển của tôn giáo 
trong tương lai sẽ như thế nào 
khi nhân loại ngày càng bước 
sâu hơn vào nền văn minh?

THIềN sƯ NHấT HạNH: 
Sự hành trì đó là mê tín hay 
không mê tín, tùy theo cách mà 
chúng ta thực tập. Trong nhà 
của chúng ta, thường thiết lập 
bàn thờ tổ tiên vào vị trí trung 
ương vì chúng ta muốn tôn 
vinh tổ tiên. Dù cho nhà của 
chúng ta là nhà tranh vách nứa 
thì chúng ta cũng đặt bàn thờ 
tổ tiên vào vị trí trung ương. 
Điều đó chứng tỏ rằng chúng 
ta có niềm tin nơi tổ tiên, giai 
đoạn này rất là quan trọng. 
Sự kiện thiết lập một bàn thờ 
tổ tiên trong nhà là một hành 
động giáo dục rồi. Có thể coi 
như là một cái gì rất khoa học 
mà không phải mê tín.

Nếu mình công nhận rằng 
cây có cội, nước có nguồn thì 
đó là một niềm tin rất khoa 
học. Có gì là mê tín đâu? Vì 
bàn thờ tổ tiên biểu trưng cho 
niềm tin đó. Chúng ta có gốc, 
có nguồn và chúng ta đã tiếp 
nhận được những giá trị lớn 
lao từ gốc, từ nguồn của chúng 
ta. Sự có mặt của bàn thờ tổ 
tiên trong nhà không phải là 
dấu hiệu mê tín gì hết. Những 
người không hề theo đạo Phật, 

những người Cơ đốc giáo hoặc 
những người cộng sản cũng 
có thể làm như vậy. Trong nhà 
mình mà có một bàn thờ tổ tiên 
thì điều đó chứng tỏ rằng mình 
có gốc, có nguồn và mình luôn 
luôn hướng về cội nguồn của 
mình. Điều này rất đẹp, đó là 
văn hóa chứ không phải là tôn 
giáo, không phải là mê tín.

Mỗi ngày mình tới bàn thờ 
tổ tiên, lấy miếng vải để lau 
bụi, hay là đốt một cây hương 
để cắm vào lư hương, hành 
động đó có người cho là mê 
tín nhưng theo tôi, rất là khoa 
học, tại vì trong thời gian đốt 
cây hương thì mình có cơ hội 
tiếp xúc được với tổ tiên trong 
từng tế bào cơ thể mình. Nếu 
chúng ta tin rằng tổ tiên đang 
ngồi trên bàn thờ và đợi chúng 
ta đốt một cây hương cho quý 
ngài thì đó là mê tín nhưng 
chúng ta biết rằng tổ tiên 
không ngồi trên bàn thờ. Bàn 
thờ chỉ là một biểu tượng cũng 
như một lá cờ, lá cờ không 
phải là đất nước, chỉ là biểu 

tượng thôi. Bàn thờ cũng vậy, 
trong khi chúng ta đốt một cây 
hương, chúng ta phải sử dụng 
năng lượng của niệm của định 
và của tuệ thì hành động đốt 
hương đó mới có giá trị. Đó là 
giá trị tâm linh và rất khoa học.

Thầy tôi dạy rằng: Mỗi khi 
con đốt một cây hương, con 
phải đem hết cả sự thành tâm 
vào trong việc đốt hương. Làm 
thế nào trong khi đốt hương 
có năng lượng của niệm, của 
định, của tuệ. Niệm là năng 
lượng của sự có mặt hoàn toàn 
của thân và tâm. Khi mà thân và 
tâm của mình về lại với nhau, 
mình thật sự có mặt trong giây 
phút hiện tại thì đó gọi là năng 
lượng của niệm. Khi mình có 
sự chuyên chú vào hành động 
đó mà không suy nghĩ về quá 
khứ, không suy nghĩ về tương 
lai, không suy nghĩ về bất cứ 
một cái gì khác nữa thì đó là 
năng lượng của định.

Trong khi đốt một cây hương 
chúng ta làm thế nào đốt cây 
hương để năng lượng của 
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niệm và của định có mặt, nghĩa 
là chúng ta có mặt, thân và tâm 
phải có mặt đích thực trong 
giây phút hiện tại và ta phải 
chuyên chú vào việc đốt hương 
thì đó là điều kiện để có sự 
truyền thông. Trong thời gian 
đốt hương và cắm cây hương 
lên bàn thờ thì ta có niệm và có 
định, chính cái niệm và định đó 
giúp ta tiếp xúc được với tổ tiên 
hiện đang có mặt trong từng tế 
bào cơ thể. Theo tôi đó là một 
hành động rất khoa học, nó 
không có cái gì mê tín hết.

Cũng như khi chúng ta chào 
một lá cờ. Có mê tín gì đâu? 
Lá cờ đó tuy chỉ là một miếng 
vải thôi nhưng biểu trưng cho 
đất nước. Nếu nói là thắp cây 
hương mê tín thì chào cờ cũng 
là mê tín. Vì vậy tùy theo nhận 
thức của chúng ta mà thôi. Như 
tôi đã nói, tôn giáo có phần 
hy vọng, có phần cầu nguyện 
nhưng đạo Phật không phải 
chỉ là một tôn giáo, đạo Phật 
là tuệ giác và tuệ giác đó có thể 
đem lại hạnh phúc cho chúng 
ta ngay trong giây phút hiện tại.

Như phương pháp thiền 
hành, gọi là thiền đi, chúng tôi 
thực tập mỗi ngày. Khi chúng 
tôi đem tâm về với thân, có 
mặt thật sự trong giây phút 
hiện tại thì chúng tôi tiếp xúc 
được ngay với bao nhiêu là 
mầu nhiệm của sự sống đang 
có mặt: Trời xanh, mây trắng, 
chim hót, thông reo, hoa nở... 
Tất cả những cái mầu nhiệm đó 
của sự sống có mặt trong giây 
phút hiện tại và ta phải trở về 
giây phút hiện tại mới có thể 
tiếp xúc với những mầu nhiệm 
đó của sự sống. Những mầu 
nhiệm đó sẽ nuôi dưỡng ta và 
làm cho chúng ta thấy rằng sự 
sống là một cái gì hết sức mầu 
nhiệm. Đi thiền hành (walking 
meditation) là đem tâm thân về 
với nhau, mỗi bước chân đưa 
ta trở về với giây phút hiện tại 
để ta có thể tiếp xúc được với 
những mầu nhiệm sự sống. 
Mỗi bước chân đem lại vững 
chãi, thảnh thơi, hạnh phúc 
và chúng ta bước như là đang 
bước ở cõi Tịnh Độ hay là ở cõi 
Thiên Đường.

Tôn giáo hay diễn giải rằng 
Thiên Quốc hay Thiên Đường 
chỉ nằm ở tương lai và nằm ở 
chỗ khác. Nhưng mà theo tuệ 
giác của đạo Phật thì cõi gọi là 
Tịnh Độ, gọi là Niết Bàn có mặt 
ngay trong giờ phút hiện tại 
với tất cả những mầu nhiệm 
của nó. Khi mình đem tâm trở 
về với thân và mình có mặt 
đích thực trong giây phút hiện 
tại thì mình tiếp xúc được với 
tất cả những mầu nhiệm của 
Niết Bàn, của Tịnh Độ và mỗi 
bước chân mình đặt vào Tịnh 
Độ (mà không đặt ra ngoài). 
Vì vậy thiền hành nghĩa là 
thực tập sống hạnh phúc, sống 
vững chãi, sống thảnh thơi và 
sống tự do trong giây phút hiện 
tại. Phần lớn chúng ta đều tin 
rằng hạnh phúc chỉ có thể có 
được trong tương lai cho nên 
ai cũng bương bã đi tìm hạnh 
phúc trong tương lai. Chúng 
ta nghĩ rằng những điều kiện 
hạnh phúc chưa đủ, chúng ta 
cần một vài điều kiện nữa và 
những điều kiện đó chúng ta 
phải đi tìm ở tương lai. Hầu hết 
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chúng ta đều hy sinh giây phút 
hiện tại để đi tìm hạnh phúc 
trong tương lai. Đó là lầm lỗi 
căn bản.

Đức Phật nói rằng chúng ta 
có thể sống hạnh phúc ngay 
trong giây phút hiện tại, đó 
gọi là Hiện Pháp Lạc Trú. Hiện 
pháp tức là giây phút hiện tại, 
lạc trú là sống hạnh phúc. Đem 
tâm trở về với thân và có mặt 
thật sự trong giây phút hiện 
tại, khi đó ta  tiếp xúc được với 
những mầu nhiệm của sự sống 
trong giây phút hiện tại. Ta sẽ 
thấy rằng những điều kiện 
hạnh phúc ta đang có, dư sức 
để có thể có hạnh phúc trong 
giây phút hiện tại. Ví dụ như 
quý vị thực tập thế này: 

Thở vào tôi có đôi mắt sáng,
Thở ra tôi mỉm cười vì hai 

con mắt sáng của tôi.
Hai con mắt sáng là điều kiện 

rất lớn của hạnh phúc vì chỉ cần 
mở mắt ra là ta thấy trời xanh 
mây trắng, thấy rõ cái khuôn 
mặt dễ thương của đứa con 
mình. Tôi cũng có thể ý thức là 
mình đang có một trái tim còn 
tốt, nó đang hoạt động bình 
thường. Bởi vì có những người 
có trái tim không bình thường 
và họ đang mong ước có trái 
tim bình thường như chúng 
ta. Chúng ta có rất nhiều điều 
kiện của hạnh phúc, nếu chúng 
ta trở về giây phút hiện tại, 
tiếp xúc với điều kiện của hạnh 
phúc thì chúng ta hạnh phúc 
liền lập tức và chúng ta không 
cần đi tìm cầu những điều kiện 
khác của hạnh phúc.

Tôi xin đề nghị, quý vị lấy một 
tờ giấy, viết xuống những điều 
kiện may mắn mà quý vị đang 
có, điều kiện hạnh phúc mà quý 
vị đang có, quý vị sẽ thấy rằng 

hai trang giấy không đủ để quý 
vị ghi xuống những điều kiện 
hạnh phúc mà quý vị đang có. 
Vì vậy phương pháp của đức 
Phật rất nhiệm mầu: đừng nuối 
tiếc quá khứ, đừng tưởng tới 
tương lai, quá khứ đã không 
còn, tương lai thì chưa tới. Đó 
là lời của đức Thế Tôn. Người 
thức giả trở về giây phút hiện 
tại, nhận diện được rằng, trong 
giây phút hiện tại mình có quá 
nhiều những điều kiện hạnh 
phúc và mình có thể có hạnh 
phúc được liền lập tức.

Niết Bàn cũng như Tịnh 
Độ, mình có thể tiếp xúc được 
ngay trong giây phút hiện tại. 
Tại sao phải đợi chờ nữa? Hầu 
hết chúng ta đều mê tín rằng 
trong giây phút hiện tại chúng 
ta chưa hạnh phúc được. Hạnh 
phúc là phải đi kiếm ở tương 
lai một vài điều kiện nữa cho 
nên chúng ta phải hy sinh giây 
phút hiện tại. Theo tuệ giác của 
đức Thế Tôn thì sự sống chỉ có 
mặt trong giây phút hiện tại: 
Quá khứ đã không còn, tương 
lai thì chưa tới, muốn ước hẹn 
với sự sống phải trở về với giây 
phút hiện tại. Một hơi thở có ý 
thức, một bước chân có ý thức, 
giúp cho chúng ta đem tâm trở 
về với thân và có mặt đích thực 
trong giây phút hiện tại. Đó là 
sự thật đầu tiên của những 
người giác ngộ mà tất cả quý 
vị đều có thể làm được. Không 
có tuệ giác, có thể cho đó là mê 
tín nhưng khi có tuệ giác rồi thì 
đó là một sự thật rất khoa học. 
Chúng ta đừng bị hình tướng 
bên ngoài đánh lừa. Trong Kinh 
Kim Cương có nói rằng: Chỗ 
nào có hình tướng là chỗ đó có 
sự đánh lừa (*). Chỉ có tuệ giác 
mới giúp chúng ta được tự do 
và giúp chúng ta không bị đánh 

lừa bởi hình tướng đó.
Nhà bác học Einstein có nói 

rằng: Nếu có một tôn giáo nó có 
thể đi đôi được với khoa học thì 
tôn giáo đó là Phật giáo. Chúng 
tôi thấy rằng khi chúng ta học 
khoa học cho đến nơi đến chốn 
thì chúng ta có thể hiểu Phật 
giáo sâu sắc hơn. Ví dụ như khi 
đọc Kinh Hoa Nghiêm, quý vị 
sẽ thấy quan điểm: Một là tất 
cả, tất cả là một (nhất tức nhất 
thiết, nhất thiết tức nhất) **. 
Bây giờ chúng ta nhìn vào khoa 
sinh vật học chúng ta thấy khoa 
học bây giờ có khả năng lấy 
một tế bào trong cơ thể và làm 
ra một cơ thể khác y hệt như 
tế bào cha, đó gọi là cloning. 
Trong cơ thể chúng ta có hai 
loại tế bào, tế bào mầm và tế 
bào sinh dưỡng. Chúng ta lấy 
bất cứ một tế bào sinh dưỡng 
nào, rồi ta bỏ đói nó chừng hai 
ba ngày thì nó sẽ trở thành một 
tế bào mầm và khi đó chúng ta 
lấy một cái trứng trong buồng 
trứng của một phụ nữ, nao hết 
cái nội dung ra, rồi chúng ta đặt 
tế bào mầm này vào trong cái vỏ 
trứng đó và chúng ta cho một 
luồng điện đi ngang qua thì nó 
khép lại. Chúng ta gửi cái trứng 
đó vào trong tử cung của một 
người phụ nữ để nuôi, sau chín 
tháng thì đứa con được sinh ra, 
nó là một bản sao y hệt của tế 
bào cha.

Sinh sản như thế gọi là sinh 
sản theo dòng vô tính. Nếu 
chúng ta lấy ra một ngàn tế bào 
thì chúng ta có thể làm ra một 
ngàn đứa bé. Gia tài di truyền 
đó đồng nhất với gia tài di 
truyền của người gốc. Chúng ta 
thấy rất rõ mỗi tế bào của cơ thể 
nó chứa đựng tất cả những tế 
bào khác, chỉ cần bất cứ một tế 
bào nào trong cơ thể thì chúng 
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ta có thể làm một con người 
toàn vẹn. Điều đó chứng minh: 
Cái một chứa đựng cái tất cả. 
Chúng ta đã từng nghe rằng, 
mỗi tế bào của chúng ta chứa 
đựng tất cả những dữ kiện, 
tất cả những gia sản di truyền 
của tất cả các thế hệ cha ông 
của chúng ta. Nếu có một máy 
đọc tinh vi chúng ta có thể có 
đủ những dữ kiện về các thế 
hệ của tổ tiên chúng ta, tất cả 
những dữ kiện đó chỉ cần nhìn 
trong một tế bào. Vì vậy giáo lý 
Hoa Nghiêm gọi cái một chứa 
đựng tất cả, nó đã được khoa 
học hiện giờ chứng minh, xác 
định được. Điều đó cho ta thấy 
tôn giáo không có nghĩa là trái, 
chống với khoa học kỹ thuật.

Tôi đã từng giảng dạy trong 
những đại hội của người Cơ 
đốc giáo và tôi đã khuyến cáo, 
đã khuyên những nhà thần học 
nên hiện đại hóa cách giảng 
dạy và cách thực tập. Tôi nói 
rằng: Cái mà quý vị gọi là Thiên 
Quốc, có thể có mặt ngay trong 
giây phút hiện tại. Đó là tôi căn 
cứ trên truyền thống đạo Phật. 
Những mầu nhiệm của sự sống 
chúng ta có thể tiếp xúc được 
trong giây phút hiện tại. Tôi có 
nói rằng, anh không cần phải 
chết đi mới đi vào Thiên Quốc 
được mà theo nguyên tắc, anh 
sống anh mới có thể đi vào 
trong Thiên Quốc. Với năng 
lượng của niệm, của định, anh 
bước một bước, anh có thể đi 
vào trong Thiên Quốc ngay 
trong giây phút hiện tại. Các 
nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo nếu 
muốn cho người thanh niên, 
những người trẻ không bỏ nhà 
thờ đi như họ đã và đang làm 
thì phải cung cấp giáo lý và sự 
thực tập nào đó để giúp cho 
người đương thời có thể tiếp 

xúc với những mầu nhiệm của 
sự sống trong giây phút hiện tại 
để có được Thiên Quốc ngay 
bây giờ và ở đây thì thanh niên 
họ mới không đi tìm hạnh phúc 
ở chiều hướng của ma túy, của 
danh lợi, của quyền hành, của 
sắc dục.

Ở trong Thánh kinh có nói 
về một câu chuyện của một 
người nông dân khám phá ra 
được một kho tàng trong một 
thửa ruộng, rồi về bán hết tất 
cả mọi thứ khác của mình để 
mua cho được cái thửa ruộng 
đó, tại vì anh thấy thửa ruộng 
đó là quý giá nhất. Ở đây cũng 
vậy, khi khám phá ra tất cả 
những mầu nhiệm của sự sống, 
khám phá ra Tịnh Độ và Niết 
Bàn là những gì có mặt ngay 
trong phút hiện tại thì mình có 
thể buông bỏ tất cả những cái 
khác như danh vọng, sắc dục và 
uy quyền. Nếu chúng ta có thể 
cung cấp được những giáo lý 
và phương pháp thực tập giúp 
cho con người sống được hạnh 
phúc trong giây phút hiện tại, 
có cơ hội chế tác trí tuệ và tình 
thương, khi đó hạnh phúc lớn 
lắm thì mình có thể buông bỏ 
được tất cả những đối tượng 
của tham đắm, của quyền hành 
và của dục vọng. Có những vị 
lãnh đạo của Cơ Đốc giáo thấy 
được giá trị của sự thực tập đó 
và họ đã đi theo.

Tôi nghĩ, nó tùy thuộc theo 
cách mình thấy mà thôi, cái 
đó có thể là tôn giáo, là mê tín 
nhưng nếu mình có thể có một 
nhận thức sâu sắc hơn nhờ có 
tuệ giác thì mình biết đó là một 
thực tại hiện thực và rất khoa 
học. Cũng như là khi tôi nói 
với những người Tây phương 
về bàn thờ ông Địa ở Việt Nam. 
Mỗi khi chúng ta đến đất mới 

chúng ta phải cúng đất đai. 
Tôi giải thích cho các bạn Tây 
phương rằng trong văn hoá 
Việt Nam khi đến một vùng đất 
mới, chúng tôi phải chứng tỏ 
sự cung kính, muốn hòa bình 
với vùng đất đó thì chúng tôi 
thiết lập bàn thờ ông Địa và 
cam kết rằng mình sẽ sống như 
thế nào để tôn trọng, để bảo 
tồn được đất và nước ở vùng 
đó. Bàn thờ ông Địa này không 
phải là mê tín mà là một hành 
động cam kết sẽ tôn trọng sinh 
môi, sẽ không để cho vùng này 
bị ô nhiễm, bị phá hoại.

Người Tây phương và thế hệ 
trẻ ngày nay họ chấp nhận một 
cách rất trân quý việc thiết lập 
bàn thờ ông Địa. Ban đầu quý 
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vị có thể nói rằng thờ ông Địa 
là một hành động mê tín nhưng 
nếu chúng ta chuyển hướng 
nhận thức của chúng ta thì thờ 
ông Địa là một hành động rất 
hiện đại, một lối sống rất đẹp đẽ 
và rất ý nghĩa. Vậy ông Địa là gì? 
Là sự có mặt của tinh thần trách 
nhiệm, là sự tôn trọng sinh 
môi, hoàn cảnh mà chúng ta 
đang sống. Đời nay, phần đông 
chúng ta đang đi ngược lại lối 
sống đẹp đẽ đó, chúng ta đang 
phá hoại môi sinh của chúng ta, 
đang làm ô nhiễm môi sinh của 
chúng ta và như vậy chúng ta 
đang không thờ ông Địa.

Thờ ông Địa là phải kính 
trọng đất nước và hoàn cảnh 
trong đó mình sống. Mình phá 

rừng, mình làm cho ô nhiễm 
sông hồ tức là mình không có 
niềm kính trọng đó. Tổ tiên 
chúng ta thiết lập bàn thờ ông 
Địa nghĩa là tổ tiên chúng ta đã 
có ý muốn tôn trọng sinh môi, 
muốn giữ gìn vùng đất, nước và 
những khu rừng này. Thành ra 
tùy theo cách mình nhìn, cái đó 
là cái gì rất mê tín hay là cái gì 
rất khoa học, tất cả đều do tâm 
của mình, tất cả đều do nhận 
thức của mình hết.

Hỏi: Khi nói đến đạo Phật 
là nói đến sự giác ngộ, đến tuệ 
giác, đến trí tuệ. Điều ấy có 
nghĩa là đạo Phật không chấp 
nhận những vấn đề mê tín dị 

đoan. Vậy thì theo Thiền sư hiện 
nay chúng ta có cách nào tốt 
nhất để khắc phục hiện tượng 
mê tín dị đoan trong chùa, trong 
lễ hội và kể cả trong thờ cúng tổ 
tiên. 

THIềN sƯ NHấT HạNH: 
Câu hỏi này quan trọng lắm, 
thuộc về vấn đề giáo dục. Cái 
mê tín hôm nay có thể trở 
thành cái không mê tín của 
ngày mai. Trước hết, khi đi vào 
chùa thấy tượng Phật, mình 
thắp hương, mình vái, mình 
xá tượng Phật, đó cũng có thể 
là mê tín rồi. Theo tuệ giác của 
đạo Phật, Phật tức là khả năng 
hiểu và thương, đại từ, đại trí, 
đại bi, còn cái tượng kia đâu 
phải là Phật mà chỉ là một biểu 
tượng, một cái gì bằng đồng 
thôi. Thường những người 
mới bắt đầu thực tập nghĩ rằng 
Phật ở ngoài mình nhưng nếu 
thực tập cho giỏi và có người 
hướng dẫn đàng hoàng thì 
trong một thời gian ngắn sẽ 
thấy Phật nằm ở trong tâm. 
Nhưng mà luôn luôn phải bắt 
đầu, bằng chỗ mới bắt đầu. Ban 
đầu thấy Phật ở ngoài, ở trên 
bàn thờ, rồi sau đó mới thấy 
Phật ở trong tâm thì đối với 
những người kia cũng vậy.

Chúng ta biết rằng khi mà 
chúng ta có bàn thờ tổ tiên, 
chúng ta phải thắp hương và 
thắp hương như vậy không có 
nghĩa là tổ tiên ngồi trên bàn 
thờ. Khi chúng ta thắp hương 
như vậy, chúng ta có cơ hội 
tiếp xúc với tổ tiên ở trong 
từng tế bào của cơ thể. Cái đó 
rất khoa học nhưng người ta 
nhìn vào có thể thấy đó như là 
mê tín. Chúng ta biết rằng theo 
truyền thống văn hóa chúng ta 
thì tổ tiên chúng ta có quyền 
biết được những gì đang xảy Ảnh: St
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ra cho con cháu. Khi gả con gái 
cho một anh chàng ở bên làng 
bên thì chúng ta phải cáo với tổ 
tiên, làm mâm cúng hoặc trái 
cây hoặc cái gì đó. Chúng ta 
phải thắp hương và khấn: Xin 
cáo với tổ tiên là chúng con mới 
vừa hứa gả con gái cho cái anh 
chàng ở bên làng bên. Theo 
truyền thống, tổ tiên phải được 
biết điều đó. Khi khấn như vậy 
tức là chúng ta nói với tổ tiên ở 
trong tế bào cơ thể, chứ không 
phải tổ tiên đang ngồi trên bàn 
thờ như là một thực tại ở ngoài. 
Ở ngoài hay trong là tùy theo 
trình độ, kiến thức, tuệ giác của 
từng người mà thôi. Có những 
người họ chưa đạt tới cái thấy 
như vậy, chúng ta phải tìm cách 
để đưa họ đi từ từ, từ chỗ thấp 
đến chỗ cao, chứ đừng vội nói 
với họ cái đó là mê tín.

Ví dụ như tục đốt vàng mã, 
áo quần bằng giấy cho người 
chết, chúng ta có thể nói đó là 
mê tín, vì làm thế nào để đốt 
cái áo đó rồi gửi xuống một cõi 
khác mà người ta có thể mặc 
được? Nhưng chúng ta phải 
thấy giá trị văn hóa ở trong 
hành động đó. Chúng ta phải 
thấy rằng niềm tiếc thương 
của mình đối với người chết, 
đối với người đã khuất khiến 
mình biểu lộ tình thương đó 
dưới những hình thức này hay 
hình thức kia, trong đó có hình 
thức cúng tiền giấy và cúng áo 
quần giấy. Tôi có viết đoản văn 
Bông Hồng Cài Áo, nói về tình 
mẹ, tình cha. Tôi nói với những 
người trẻ rằng: Đến ngày Rằm 
tháng Bảy, mình có thể in tập 
này ra và tổ chức những buổi lễ 
Bông Hồng Cài Áo.

Những buổi lễ Bông Hồng 
Cài Áo của chúng tôi tổ chức 
như thế này: Người nào còn mẹ 
được cài bông hoa màu hồng 
còn những người nào mất mẹ 
được cài một bông hoa màu 
trắng. Khi được cài một bông 
hoa màu hồng thì mình rất 
hãnh diện vì mình còn có mẹ 
và hạnh phúc của mình rất lớn. 
Còn khi được cài một bông hoa 
màu trắng thì mình ý thức rằng 
tuy mẹ của mình đã mất rồi 
nhưng mình có cơ hội để nhớ 
mẹ. Buổi lễ đó gọi là lễ Bông 
Hồng Cài Áo, phát xuất từ một 
đoản văn của chúng tôi viết tại 
Princeton năm 1962 và đã thành 
một truyền thống rồi. Hiện giờ 
ở các nước, nhất là ở Việt Nam 
đang thực tập lễ đó. 

 Khi thực tập như vậy, chúng 
ta có cách thức biểu lộ tình 
thương của chúng ta một cách 
hiện đại hơn mà chúng ta khỏi 
phải đi mua giấy tiền vàng bạc 
gì cả. Cả hai đều có giá trị văn 
hóa là tưởng nhớ đến người 
thương. Một bên tổ chức cái lễ 
rất là trẻ, rất là văn nghệ, rất là 
hay còn bên kia phải đi mua giấy 
vàng bạc, mướn người làm áo 
quần bằng giấy để đốt. Chúng 
ta phải nhớ rằng cả hai đều có 
giá trị văn hóa. Nếu chưa tìm ra 
được những phương tiện khác 
để biểu lộ được tình cảm đó thì 
chúng ta chớ vội chấm dứt cái 
kia. Khi tổ chức được lễ Bông 
Hồng Cài Áo rồi thì chúng ta có 
thể khuyên rằng thay vì đốt tiền 
giấy với vàng mã, chúng ta làm 
cái lễ này. Nhưng các bạn nên 
nhớ, khi chưa cống hiến được 
cho họ những phương tiện để 
biểu lộ thứ tình cảm cao đẹp 
đó thì chúng ta đừng chấm dứt 
những cái kia. Chính những 
cái kia nuôi dưỡng được tình 

Ảnh: St
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CHú THíCH:
1* Kinh Kim Cang,- “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” - phàm 
cái gì có hình tướng đều là hư dối. Nguyên câu: “Phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến 
Như Lai”.
** Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất - Có thể nói, đây là 
mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa kinh Hoa Nghiêm. Yếu nghĩa 
ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự 
vật trong vũ trụ. Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự 
vật này; một sự vật có mặt trong tất cả mọi sự vật, tất cả mọi sự 
vật có mặt trong một sự vật; một sự vật tức là tất cả các sự vật, tất 

cả các sự vật tức là một sự vật. Nguyên lý duyên khởi cho ta thấy 
rằng, một sự vật không thể tự nó có mặt, mà đã do vô số các sự vật 
khác, không phải là nó, hợp lại cấu thành
*** Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín (Trung Hoa) – Sau khi ngộ 
đạo đã tuyên bố: Lúc chưa tu ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là 
sông. Sau ông nhập đạo tu hành: ông thấy núi không phải là núi, 
sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ: ông lại thấy núi 
vẫn là núi, sông vẫn là sông.
**** Nguyên tắc đồng nhất trong logic cổ điển Tây Phương (logic 
Aristotle), the principle of identify – Phát biểu như sau: “cho tất cả 
x, x = x”. Tạm diễn dịch: Mọi sự vật luôn luôn đồng nhất với nó. A là 
A chứ không thể là cái gì khác-A.

nghĩa, tuy là mê tín nhưng 
có giá trị văn hóa ở trong đó. 
Chúng ta phải rất cẩn thận 
mới được, nếu không, chúng 
ta chấm dứt truyền thống ân 
nghĩa của chúng ta thì đó là 
một thiệt thòi lớn. Nói đến vấn 
đề giáo dục quần chúng cho 
khéo thì chúng ta phải giúp cho 
người ta đi từ chỗ thấp đến chỗ 
cao từ từ.

Nhân đây tôi xin nói một 
câu chuyện vui là, trong thiền 
học có câu như thế này: Trước 
khi tôi tu thiền thì tôi thấy 
núi là núi, sông là sông. Trong 
khi tôi tu thiền, tôi thấy núi 
không là núi nữa, sông không 
là sông nữa. Sau khi tôi tu đã 
tạm vững rồi, tôi thấy núi lại 
là núi, sông lại là sông ***. Câu 
nói đó rất là ngộ nghĩnh, nó là 
biện chứng pháp của Phật học, 
của thiền học. Vì sao? Khi nhìn 
vào đứa con và mình nói đây là 
đứa con tức là mình chưa thấy 
được đứa con. Nếu nhìn vào 
đứa con, mình thấy người cha 
trong đứa con thì lúc đó mình 
bắt đầu thấy được đứa con. 
Cũng như khi nhìn vào đám 
mây mà chỉ thấy mây là đám 
mây thôi thì chưa chắc mình đã 
thấy được đám mây. Nhìn vào 
đám mây, phải thấy được nước 
sông, nước hồ và sức nóng của 
mặt trời thì mới bắt đầu thấy 
được đám mây. Nhìn vào đám 

mây, thấy được cơn mưa, lúc 
đó mình mới thấy được đám 
mây sâu sắc hơn vì mình đã 
nhìn bằng con mắt vô tướng. 
Ở trong Kinh Kim Cương có 
những câu không thể hiểu 
được, nếu không đặt câu đó 
dưới ánh sáng của biện chứng 
pháp Phật giáo: Cái mà tôi gọi 
là vị Bồ Tát, đó không phải là vị 
Bồ Tát thì mới thật sự là một vị 
Bồ Tát. Khi nhìn vào sông, thấy 
núi ở trong đó mới thấy sông 
một cách đích thực. Khi nhìn 
vào núi thấy sông ở trong núi, 
lúc đó mới thấy núi một cách 
đích thực. Khi nhìn vào đứa 
con mà thấy người cha trong 
đó, lúc đó mới thấy đứa con 
được rõ ràng và thấy được cái 
tự tính của đứa con.

Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy 
được người bạn, một người 
bạn tương lai vì trong kẻ thù đó 
có thể có hạt giống của người 
bạn và nếu mình có thể tưới tẩm 
hạt giống người bạn ở trong 
người kẻ thù kia, kẻ thù kia sẽ 
tan biến để mình có một người 
bạn. Cái đó rất là mầu nhiệm. 
Một đứa con hư thường mình 
chỉ thấy cái hư của nó thôi chớ 
không thấy được cái tốt của 
đứa con nhưng nếu mình biết 
cách tưới tẩm hạt giống tốt 
trong nó thì từ một đứa con hư 
sẽ trở thành một đứa con tốt.

Vì vậy nguyên tắc đồng nhất 

**** là trở ngại rất lớn cho nhận 
thức của chúng ta. Khi chúng 
ta đưa ra một nhận xét, nhận 
xét đó có thể gọi là chính đề. 
Chúng ta nhìn cho kỹ thì có sự 
mâu thuẫn trong chính đề đó, 
tức là phản đề. Chính phản đề 
đó giúp cho chúng ta thấy chính 
đề rõ ràng hơn trong hình thái 
tổng hợp đề đó, cứ như vậy, 
chúng ta càng thấy được sâu 
hơn trong bản chất của sự thật. 
Mâu thuẫn dẫn đạo sự đi tới là 
như vậy. Trong cái A có thể thấy 
được cái phi A, cho nên chúng 
ta thấy được chiều sâu của cái 
A, chúng ta không có bị kẹt vào 
cái tướng. Con mắt vô tướng là 
như vậy. 

(Trích pháp thoại của Thiền 
sư Nhất Hạnh tại Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
ngày 17-03-2005 – phần vấn đáp 
giữa Thiền sư với các giáo sư, 
tiến sĩ, các nhà khoa học). 
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Giải pháp bảo tồn, tôn tạo, 
phục dựng chùa cổ ở Thanh Hoá

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Từ những năm cuối thế kỷ XX đến nay 
bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư của 
Nhà nước, nguồn kinh phí đầu tư cho 
việc trùng tu, tôn tạo, phục dựng lại 
các ngôi chùa chủ yếu bằng nguồn 

kinh phí quyên góp, tiết kiệm của nhà chùa, của 
các nhà hảo tâm và của khách thập phương. 
Nhiều ngôi chùa từ hoang tàn đổ nát còn lại 
nền móng và dấu vết nay đã được hồi sinh như 
chùa Giáp Hoa huyện Hoằng Hoá; chùa Tăng 
Phúc, chùa Đại Bi, chùa Thanh Hà... ở thành phố 
Thanh Hoá; chùa Du Anh, chùa Báo Ân, chùa 
Giáng huyện Vĩnh Lộc...

Có được những ngôi chùa khang trang đẹp đẽ, 
kiến trúc độc đáo, phần lớn là nhờ ở sự cố gắng, 
năng động của các sư trụ trì, công đức của nhân 
dân, sự phối hợp giữa các ban ngành chức năng 
và chính quyền các cấp. Thực tế trùng tu, tôn tạo, 
phục dựng lại các ngôi chùa nói trên đã góp phần 
khôi phục, nâng cao giá trị văn hoá và rút ra những 
kinh nghiệm trong nghệ thuật kiến trúc chùa. Đó 
là những giá trị về tâm linh tín ngưỡng thờ Phật, 
thờ Mẫu; là giá trị về chân – thiện – mỹ, hướng về 
cội nguồn dân tộc, bởi chùa chiền ngày nay không 
chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ đạo 
Phật mà còn là nơi vãn cảnh, tham quan của nhiều 
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du khách thập phương, nơi lưu giữ những nét 
truyền thống văn hoá lịch sử của dân tộc. 

Để mái chùa đáp ứng được điều đó, chúng ta 
cần nhận thức rằng: Những di sản văn hoá Phật 
giáo tồn tại đến hôm nay đã chứa đựng những giá 
trị tinh thần lớn lao do cha ông sáng tạo, trải qua 
một quá trình kết tinh, chọn lọc và trao truyền 
cho chúng ta. Để có được các di sản văn hoá, 
cha ông chúng ta đã dày công gìn giữ vun bồi. 
Những kinh nghiệm xây dựng chùa trong nghệ 
thuật kiến trúc chùa Thanh Hoá thì có nhiều 
như chọn thế đất, chọn hướng xây chùa, bố cục 
không gian, về quy mô kiến trúc, kiểu dáng chùa, 
kết cấu kiến trúc các hạng mục công trình, vật 
liệu làm chùa v.v... mà tiền nhân đã để lại. Nhưng 
điều quan trọng là sự sáng tạo trong nghệ thuật 
kiến trúc chùa căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã 
hội, thời tiết khí hậu ...của từng địa phương là 
nơi ven biển, vùng đồng bằng, vùng trung du, 
vùng núi, xã đảo..   

Từ thực tế trên chúng tôi đề nghị tiến hành 
bảo tồn, tôn tạo, phục dựng lại những ngôi chùa 
cổ hiện còn ở Thanh Hoá gồm các nội dung sau:

1. Tiến hành phân loại các chùa cổ hiện còn
Hiện nay, có 91 chùa và địa điểm chùa đã được 

xếp hạng di tích ở Thanh Hóa (cho đến hết năm 
2015), trong đó có 14 chùa được xếp hạng di tích 
cấp quốc gia, đều xứng đáng là những chùa nổi 
tiếng ở Thanh Hóa. 

Trong số các chùa nổi tiếng ấy, sơ bộ có thể 

phân loại theo các giá trị nổi bật khác nhau:
+ Loại còn nhiều dấu vết kiến trúc cổ xưa nhất, 

đang giữ được cảnh quan, kiến trúc, hiện vật gốc 
cơ bản giúp chỉ định niên đại rõ ràng nhất, do 
đó, thường được xếp vào loại lịch sử - văn hóa và 
di tích kiến trúc nghệ thuật. Điển hình như các 
chùa: Sùng Nghiêm Diên Thánh và chùa Cách 
(Ngọc Đới) ở huyện Hậu Lộc, chùa Hoa Long 
(Vĩnh Lộc), chùa Vồm, chùa Đại Bi (Mật Sơn) ở 
thành phố Thanh Hóa… Theo đó, được xây dựng 
sớm nhất, theo những tài liệu rõ ràng, chắc chắn 
nhất, định vị ổn định nhất là chùa Sùng Nghiêm 
Diên Thánh, được Thái úy Lý Thường Kiệt cho 
tu bổ, xây dựng từ thời Lý.

+ Loại còn nhiều dấu vết xưa, gắn với một số 
sự kiện lịch sử quê hương, đất nước, xã hội, như 
các chùa Mật Đa, chùa Chanh, chùa Thanh Hà, 
chùa Đô Mỹ, chùa Vĩnh Thái, chùa Đại Bi, Tăng 
Phúc, chùa Tạu (huyện Thọ Xuân)1…

+ Loại có lịch sử lâu đời, còn nhiều tư liệu, 
hiện vật quý hiếm nhưng chưa được phục hồi 
hoặc phục hồi, tôn tạo chưa xứng tầm, điển hình 
là các chùa: chùa Kênh - chùa Hưng Phúc (xã 
Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, nay thuộc 
Sầm Sơn) và địa điểm chùa Linh Xứng (Hà Ngọc, 
Hà Trung). Đây là hai ngôi chùa, cho đến nay 
được biết, là còn nhiều tư liệu viết, hiện vật, vị 
trí tọa lạc đang nguyên gốc, có ý nghĩa gắn với 
mốc son lịch sử, văn hóa Thanh Hóa. 

Chùa Linh Xứng trên núi Ngưỡng Sơn ở 
xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung là ngôi chùa duy 

nhất ở Thanh Hóa do Thái 
úy Lý Thường Kiệt trực tiếp 
cho xây dựng trong 4 năm 
(1085 - 1089) trong thời gian 
19 năm ngài được giao chức 
Tổng trấn trị nhậm ở Ái Châu 
(Thanh Hóa). Năm 2009, 
để chuẩn bị hồ sơ phục hồi, 
tôn tạo địa điểm di tích này, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa phối hợp 
Viện Khảo cổ học, Uỷ ban 
nhân dân huyện Hà Trung đã 
đào thám sát khảo cổ, phát 
hiện được đầu và 1 phần thân 
tượng bằng đất nung để thờ 
trên Phật điện. Cho đến nay, 
đây là tiêu bản cực kỳ hiếm Ảnh: St
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hoi của cả nước, của khảo cổ học Việt Nam với 
giá trị niên đại sớm nhất được tìm thấy. Hiện vật 
này đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh 
Hóa. Chùa Kênh, xã Quảng Hùng, huyện Quảng 
Xương là nơi lưu giữ tấm bia gốc có niên đại xưa 
nhất hiện còn lưu giữ tại chỗ. Điểm quý giá nhất 
là nội dung bia đã khắc họa một phần những 
cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ven biển 
Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Nguyên – Mông để bảo vệ quê hương 
Thanh Hóa.

2. Tiến hành bảo tồn, tôn tạo, phục dựng lại những 
ngôi chùa cổ

+ Nếu kiểm kê thông qua lịch sử xây dựng và 
tôn tạo của các chùa, cũng như các công trình 
tôn giáo, tâm linh khác, chắc chắn còn rất nhiều 
chùa, tuy đa số là địa điểm, vết tích. Vấn đề cơ 
bản là, có nên phục hồi tất cả các chùa, các công 
trình thờ tự, tôn giáo, tâm linh đã bị mất hết dấu 
vết, chỉ còn lưu trong trí nhớ dân gian? Chúng 
tôi cho rằng mặc dù một số nơi có thể huy động 
được kinh phí nhưng Thanh Hoá không nên 
khôi phục tất cả. Trong phát triển kinh tế, xã hội 
hiện nay, việc phục hồi bảo tồn phải đi đôi, phải 
tạo điều kiện để phát triển. Phục hồi, bảo tồn, 
bảo lưu truyền thống văn hóa phải đi đôi với 
phát triển kinh tế, xã hội. Cần phục hồi những 
công trình di sản văn hóa nói chung khi những 
công trình ấy có đầy đủ cơ sở khoa học, điều kiện 

để phát huy giá trị, góp 
phần phát triển, nâng 
cao đời sống văn hóa, 
kinh tế cho xã hội; phải 
phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế, xã 
hội của địa phương. 
Chúng ta không thể vì 
lý do xưa kia chỗ này, 
chỗ nọ có công trình 
tôn giáo, tâm linh 
nhưng qua bao thăng 
trầm của lịch sử, nó 
đã bị xóa bỏ, chôn vùi, 
đã được thay thế bởi 
những công trình đang 
phục vụ tốt cuộc sống, 
kinh tế, xã hội; lại có 
thể đòi hỏi phải xóa bỏ 
để tìm cách phục hồi! 

Vì vậy, đôi khi yêu cầu phục hồi, tôn tạo di sản 
văn hóa là vi phạm các chính sách, pháp luật khác 
hiện có.

+ Qua quá trình quản lý, chúng tôi nhận thấy 
việc phục hồi các chùa ở Thanh Hóa đa phần 
chưa xứng với kiến trúc, phù hợp tôn chỉ của đạo 
Phật: gần gũi với thiên nhiên, mở rộng cửa để tất 
cả mọi đối tượng, tầng lớp xã hội để vãn cảnh, 
tĩnh tâm, tu tâm, tu tính. Nhiều chùa ở Thanh 
Hoá mới được phục hồi hoặc xây mới có xu 
hướng thoát ly kiểu dáng, kiến trúc gốc, chỉ còn 
giữ được vị trí, địa điểm. Có thể nói là được xây 
dựng mới hoàn toàn (mang dấu ấn đậm chất văn 
hóa hiện đại thế kỷ XX - XXI) trên địa điểm cũ.

  + Tiến hành phục hồi các chùa cũng như các 
công trình tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng khác, 
chúng ta có thể mở rộng diện tích để cảnh quan 
phù hợp đời sống xã hội hiện tại; tôn tạo các công 
trình phụ trợ phù hợp với chức năng sử dụng 
hiện đại; vật liệu kiến trúc có thể được thay thế 
bằng những chất liệu bền vững, hiện đại, nhưng 
lưu ý phải dứt khoát phục dựng theo phong cách 
kiến trúc gốc (tức phong cách kiến trúc thời 
điểm đầu tiên xây dựng chùa)2. 

Theo các quy định hiện hành của Luật Di sản 
văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 
của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
việc tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử phải giữ 
nguyên kiến trúc gốc của di tích. Nguyên gốc 

Ảnh: St
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được hiểu là lúc xây dựng ban đầu hoặc thời 
điểm tu bổ xưa nhất có nét tương đồng về kiến 
trúc, văn hóa. Khi tu bổ phải thực hiện đúng 
phương pháp, kỹ thuật mới giữ được kiến trúc 
gốc.

Không được thay thế nguyên vật liệu không 
cùng chủng loại, chất liệu vào kiến trúc gốc. Vì 
kiểu dáng kiến trúc, những đường nét họa tiết 
hoa văn trên kiến trúc chính là những chỉ định 
chính xác về lịch sử, niên đại, văn hóa của một di 
tích. Đó chính là giá trị của di tích3.

Thanh Hoá hiện còn nhiều chùa chưa được tu 
bổ, tôn tạo, nhu cầu của nhân dân còn rất lớn. 
Việc dựng chùa, sửa chùa là công việc muôn đời. 
Vì vậy, yêu cầu phải không ngừng nâng cao về 
nhận thức khoa học bảo tồn di tích. Quản lý chặt 
chẽ và triển khai có hiệu quả các hoạt động tu 
bổ di tích từ khâu khảo sát, lập qui hoạch đến 
thiết kế dự toán và triển khai thực hiện... Công 
việc này đòi hỏi phải tiến hành toàn diện, tỉ mỉ 
và khoa học với sự tham gia của nhiều cấp nhiều 
ngành. Phải có một giải pháp phù hợp và cách 
nhìn tổng quát, tăng cường công tác quản lý của 
nhà nước đối với di sản văn hoá, tích cực xã hội 
hoá trong công tác trùng tu tôn tạo các di tích 
chùa chiền.  

Cũng cần tham khảo ý kiến của Ban Trị sự 
Phật giáo các huyện, thị, thành phố nơi có chùa 
và tham khảo tranh thủ ý kiến của các bậc thiện 
trí thức để việc thiết kế xây dựng mới công trình 
Phật giáo, hoặc trùng tu tôn tạo di tích gắn kết 
với ý nghĩa triết lý của đạo Phật.

Hiện nay, việc thiết kế xây dựng mới công trình 
Phật giáo, hoặc trùng tu tôn tạo di tích còn thiếu 
sự gắn kết với ý nghĩa triết lý của đạo Phật. Công 
trình Phật giáo nếu không gắn bó với cái ý nghĩa 
đắc dụng của đạo thì đó chỉ là một ngôi nhà hoặc 
những toà tháp vô hồn.

Trong thời đại ngày nay, cũng như trong 
tương lai, ở Việt Nam nói chung và Thanh Hoá 
nói riêng bê tông hóa các kiến trúc tôn giáo, tín 
ngưỡng nói chung là một xu hướng không thể 
tránh khỏi. Đứng ở góc độ nào đó nó hoàn toàn 
hợp lý bởi tính tiện dụng, tiết kiệm và bảo vệ tài 
nguyên rừng. Tuy nhiên cũng cần phải đặt ra một 
số nguyên tắc nhất định khi bê tông hóa hoàn 
toàn một ngôi chùa mới là phải quy hoạch sao 
cho hài hòa với cảnh quan, môi trường thiên 

nhiên xung quanh; bản vẽ thiết kế xây dựng và 
trang trí cần dựa trên kiểu dáng, họa tiết truyền 
thống; hạn chế mức tối đa sự pha trộn và lai tạp 
bởi kiến trúc và cách thờ tự trong mỗi ngôi chùa 
chính là căn cước văn hóa giúp nhận diện ra bản 
sắc Việt Nam.

Tất nhiên, những hiện tượng bê tông hóa hoàn 
toàn hoặc một phần ngôi chùa cũ (cổ) một cách 
thiếu hiểu biết là một việc làm khó chấp nhận 
cần phải lên án. Đối với những báu vật kiến trúc 
như vậy chúng ta phải tìm cách để bảo vệ tính 
nguyên trạng của nó. Nếu như vì lý do bị hư hại, 
xuống cấp phải trùng tu thì phải cẩn trọng làm 
có quy trình: kiểm tra đánh giá thực trạng xuống 
cấp, lập kế hoạch sửa chữa dựa trên ý kiến của 
các chuyên gia và những người có chuyên môn. 
Đặc biệt khi trùng tu nhất thiết phải tuân thủ 
nguyên tắc hỏng chỗ nào sửa chỗ đó và đảm bảo 
tính nguyên mẫu từ nguyên liệu đến hình dáng, 
màu sắc… của công trình.

Cũng cần nói thêm rằng, dẫu dựa trên những 
nguyên tắc khắt khe song việc trùng tu tôn tạo 
cần phải tiến hành khẩn trương và có trách 
nhiệm bởi tuổi thọ của các di sản kiến trúc có thể 
khiến chúng sụp đổ bất cứ lúc nào do tác động từ 
ngoại cảnh.

Xứ Thanh với một bề dày của truyền thống 
lịch sử - văn hoá, nếu biết nhân lên và phát huy 
sức mạnh tổng hợp, đạo Phật chắc chắn sẽ có 
những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây 
dựng quê hương, đất nước, Thanh Hoá đang 
trở thành điểm đến và điểm dừng hấp dẫn trong 
lòng bạn bè cả nước và bạn bè quốc tế. 
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PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC NHA TRANG
VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ (1964 - 1966)

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật 
đổ (1-11-1963), chính quyền Sài Gòn, từ 
chính quyền Nguyễn Khánh đến chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu, giới lãnh đạo 
Phật giáo miền Nam đều cho rằng các 

chính quyền đó “đã thiết lập trong tình trạng “bất 
hợp pháp” do sự thao túng của ngoại nhân, mất 
gốc từ dân chúng, do đó, giữa chính quyền và dân 
chúng luôn luôn diễn ra nhiều biến cố, khủng 
hoảng và ngày một trầm trọng về mặt chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội và quân sự, rất nguy hại 
cho tiền đồ của Tổ quốc và dân tộc”(1). 

Vì vậy, song song với việc tu học, Chư tôn đức 
và học tăng Phật học viện Hải Đức Nha Trang(2) 
tiếp tục tham gia cuộc vận động dân chủ và hoà 

bình cho đến ngày Việt Nam độc lập, thống nhất 
(30-4-1975), trong đó cuộc vận động dân chủ năm 
1964-1966 được xem là một trong những dấn 
thân tiêu biểu của Phật học viện Hải Đức Nha 
Trang giai đoạn 1964 - 1975.   

Ngày 30-1-1964, sau khi lật đổ “Hội đồng Quân 
nhân cách mạng” do Dương Văn Minh đứng 
đầu, Nguyễn Khánh từng bước phụ hồi dư đảng 
Cần lao, tay chân của chế độ Ngô Đình Diệm; 
tiếp theo Nguyễn Khánh thiết lập chế độ độc 
tài cá nhân bằng việc cho ra đời “Hiến chương 
Vũng Tàu (16-8-1964)”(3). Lập tức, phong trào đô 
thị miền Nam bùng nổ dữ dội. Ngày 25-8-1964, 
Nguyễn Khánh buộc phải nhượng bộ bằng cách 
thu hồi “Hiến chương Vũng Tàu (16-8-1964)”. 

Trần Thị Đông Thi *

Ảnh: Minh Khang
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Sau khi “Hội đồng Nhân dân Cứu 
quốc” ra đời (28-8-1964) tại Huế do 
bác sĩ Lê Khắc Quyến, Khoa trưởng 
Đại học Y khoa Huế làm Chủ tịch, 
với cương lĩnh chống độc tài quân 
phiệt, xây dựng “một chính phủ 
trong sạch và cách mạng được sự tín 
nhiệm của dân”(4), hầu hết các đô thị 
miền Trung nhiệt liệt hưởng ứng. 
Tại Nha Trang, ngày 12-9-1964, cùng 
với thanh niên và học sinh, học tăng 
Phật học viện Hải Đức Nha Trang 
bãi khóa, tham gia biểu tình từ Ty 
Thông tin đến Tỉnh tòa Khánh Hoà, 
với nhiều khẩu hiệu tố cáo những 
kẻ phản dân chủ trong “Hội đồng 
Quân đội cách mạng” do Nguyễn 
Khánh đứng đầu: “Bãi khoá để đòi 
chính quyền trục xuất những tướng lĩnh phản 
cách mạng”, “Chủ quyền quốc gia thuộc về nhân 
dân”, “Ủng hộ Hội đồng Nhân dân Cứu quốc Huế 
- Đà Nẵng, ...”(5); Đoàn biểu tình nêu đích danh 
những kẻ dưới chế độ Ngô Đình Diệm đã lợi 
dụng chức quyền để ức hiếp nhân dân; đồng thời 
yêu cầu Đài Phát thanh Nha Trang phải dành cho 
lực lượng đấu tranh phát thanh mỗi ngày 2 lần 
(buổi sáng và buổi chiều), mỗi lần 30 phút. Khiếp 
sợ trước sức mạnh của quần chúng, một số tay 
chân Ngô triều đã bỏ trốn. 

Ngày hôm sau (13-9-1964), tập đoàn Cần Lao 
do Lâm Văn Phát đứng đầu, tổ chức đảo chính 
tại Sài Gòn. Cũng ngày này, “Hội đồng Nhân dân 
Cứu quốc”  Khánh Hoà được thành lập do Bác sĩ 
Nguyễn Thạch làm Chủ tịch(6); Hội đồng lên án 
những kẻ cầm đầu cuộc đảo chính và trong cuộc 
mít tinh trước Ty Thông tin Khánh Hoà ngày 14-
9-1964 với trên 2.000 quần chúng, đa số là thanh 
niên, học sinh cùng học tăng Phật học viện Hải 
Đức tham dự, “Hội đồng Nhân dân Cứu quốc” 
Khánh Hoà công bố 4 yêu sách:

“- Không gây trở ngại cho dân chúng và công 
chức, quân nhân tham gia “Hội đồng Nhân dân 
Cứu quốc”.

  - Công bố tài sản và tội trạng của 4 cựu đảng 
viên Cần lao ... 

 - Công bố tài sản tịch thu của Ngô Đình Cẩn, 
Phong trào cách mạng (quốc gia) và Phụ nữ Liên 
đới Khánh Hoà.

 -  Thanh lọc hàng ngũ chính quyền”(7).
Để xoa dịu lòng căm phẫn của quần chúng, 

ngày 25-10-1964, Nhà Trắng đưa Phan Khắc Sửu 
lên chức Quốc trưởng. Ngày 31-10-1964, Phan 
Khắc Sửu cử Trần Văn Hương giữ chức Thủ 
tướng. Vừa mới nhậm chức, Trần Văn Hương đề 
ra đường lối: “Chiến tranh toàn diện phải được 
thực hiện không những trên mặt trận quân sự 
mà còn về phương diện chính trị, kinh tế và xã 
hội để chống lại cộng sản và mưu toan của họ 
trung lập hoá xứ sở”(8), “tách chính trị ra khỏi 
học đường”, “tách chính trị ra ngoài tôn giáo, 
đưa tôn giáo ra ngoài chính trị”(9). Đường lối 
của Trần Văn Hương thực chất là nhằm bóp chết 
phong trào Phật giáo, phong trào sinh viên, học 
sinh,...; là bắt thanh niên đi lính để phục vụ cho 
chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, triệt 
hạ các đảng phái đối lập. Đi liền với chủ trương 
này, Trần Văn Hương công nhận Tổng Giáo hội 
Phật giáo(10), tổ chức này tuyên bố ly khai Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất; đồng thời 
mua chuộc một số ký giả cho ra báo “Vận Hội 
Mới” và “Dân Quyền”. Hai tờ báo này có các bài đả 
kích giới lãnh đạo Phật giáo; thực chất là nhằm 
phân hoá lực lượng Phật giáo, gây chia rẽ nội bộ 
Phật giáo. Lập tức, chính phủ Trần Văn Hương 
vấp phải sự phản ứng của phong trào đô thị miền 
Nam, trong đó có phong trào Phật giáo. Giới lãnh 
đạo Phật giáo đã lên án Nhà Trắng phá hoại nền 
thống nhất Phật giáo, rằng: “Người Mỹ phải chịu 
trách nhiệm về việc duy trì Chính phủ Trần Văn 
Hương chống lại nguyện vọng của nhân dân và 

Ảnh: St
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”(11).
Hưởng ứng cuộc vận động dân chủ do Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất khởi xướng, 
Phật giáo Khánh Hoà tích cực tham gia phong 
trào đòi Trần Văn Hương từ chức. Ngày 23-1-
1965, Uỷ ban Bảo vệ Phật giáo Khánh Hoà tổ chức 
một cuộc tuyệt thực tại Công trường Cộng hoà, 
ước độ 500 người tham dự, trong đó có nhiều 
học tăng Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Tại 
địa điểm tuyệt thực, tăng ni đã trương lên các 
biểu ngữ sau: “Nguyện hy sinh đến cùng để buộc 
Chính phủ Trần Văn Hương từ chức”, “Xiết chặt 
hàng ngũ để đấu tranh bảo vệ đạo Phật dù phải 
hy sinh”, “Chính phủ Trần Văn Hương phải từ 
chức”(12); sau đó, họ “tuần hành các ngả đường 
trong thị xã và tập trung tại Công trường Cộng 
hoà Nha Trang tụng niệm, tuyệt thực”(13).  

Sang ngày 24-1-1965, độ 50 học tăng Phật học 
viện Hải Đức Nha Trang tuần hành qua các đường 
phố thị xã mang theo biểu ngữ và hô khẩu hiệu 
nội dung phản đối Chính phủ Trần Văn Hương; 
đến 11 giờ 30, họ tập trung tại công trường Cộng 
hoà, ngồi quanh công viên tụng niệm, tuyệt thực. 
Lúc này, tăng ni, phật tử và đồng bào các giới 
hưởng ứng càng lúc càng đông; buổi chiều với 
khoảng 500 người, thì gần tối số người lên đến 
ngót ngàn người. Mặc dầu, chính quyền Sài Gòn 
ban hành lệnh giới nghiêm từ 20 giờ 00 đến 5 giờ 
sáng, song số người 
tuyệt thực qua đêm 
lên đến khoảng 400 
người(14).

Ngày 25-1-1965, 
từ sáng đến chiều, 
đoàn người vẫn tiếp 
tục tuyệt thực trước 
Ty Thông tin Khánh 
Hoà. Đến 16 giờ 30, 
đoàn tuyệt thực tổ 
chức một cuộc lễ 
chích huyết do một 
vị tăng phát nguyện, 
để viết bức huyết 
thư đệ trình Quốc 
trưởng(15), sau khi 
chích huyết vị tăng 
bị ngất xỉu, một số 
người khác trong 
đoàn tuyệt thực bị 

xúc động nên cũng bị ngất xỉu(16), phải đưa đi 
bệnh viện cấp cứu. 

Tiếp theo, đoàn tuyệt thực di chuyển đến công 
viên trước toà Hành chính Khánh Hoà. Tại đây, 
Đại đức Thích Đức Minh, Chánh Đại diện Tỉnh 
Giáo hội Phật giáo thống nhất Khánh Hoà, vốn 
là một cựu học tăng của Phật học viện Hải Đức 
Nha Trang, dùng máy phóng thanh đọc một điện 
văn của Uỷ ban Bảo vệ Phật giáo Khánh Hoà gửi 
Quốc trưởng Việt Nam Cộng hoà, nội dung phản 
đối Trần Văn Hương vu khống, xuyên tạc cuộc 
đấu tranh của Phật giáo qua bản hiệu triệu trên 
Đài Phát thanh Sài Gòn và bức huyết thư nêu 
trên, nội dung yêu cầu Quốc trưởng buộc Trần 
Văn Hương từ chức Thủ tướng. Sau đó tăng ni, 
phật tử tiếp tục tuyệt thực tại công viên trước 
Tỉnh toà, cho dù Tỉnh trưởng Khánh Hoà yêu cầu 
những người tuyệt thực về chùa, nhưng rồi đành 
phải buộc chấp nhận(17). 

Cùng với phong trào đô thị miền Nam, những 
cuộc biểu tình, tuyệt thực với những yêu sách cụ 
thể của tăng ni, phật tử Khánh Hoà, trong đó có 
Chư tôn đức và học tăng Phật học viện Hải Đức 
Nha Trang, đã góp phần sự cáo chung chính phủ 
Trần Văn Hương (27-1-1965); sau đó không lâu, 
ngày 19-2-1965, Nguyễn Khánh cũng cùng chung 
số phận, bị buộc phải rời khỏi chính trường, lưu 
vong ra nước ngoài. 

Ảnh: St
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Sang năm 1966, cuộc vận động dân chủ phát 
triển lên một bước mới. Sau khi Phật giáo thành 
lập “Lực lượng Nhân dân tranh thủ cách mạng” 
ở Huế (12-3-1966), chính thức mở đầu cuộc vận 
động dân chủ lần này, hầu hết các đô thị miền 
Trung hưởng ứng, sau đó lan vào Sài Gòn. Tại 
Nha Trang, “Lực lượng Nhân dân tranh thủ cách 
mạng” Khánh Hoà ra đời, giữ vai trò hướng dẫn 
quần chúng đấu tranh. Chính Võ phòng thuộc 
Phủ Chủ tịch Uỷ ban Hành pháp Trung ương Sài 
Gòn tiết lộ: “Trong các cuộc biểu tình của nhóm 
học sinh, phu xích lô, công thương gia, phật tử tại 
Nha Trang mệnh danh là “Lực lượng Nhân dân 
tranh thủ cách mạng” những ngày vừa qua đã tỏ 
ra muốn chiếm Đài phát thanh Nha Trang...”(18).

Chiều 29-3-1966, học tăng của Phật học viện 
Hải Đức cùng nhân dân Nha Trang, đa số là tăng 
ni và phật tử mít tinh trước Trụ sở Thông tin 
Tâm Lý Chiến Khánh Hoà, sau đó giương cao 
nhiều biểu ngữ diễu hành đến Công trường 
trước Tỉnh toà. Đoàn biểu tình đã cử đại diện 
vào gặp Tỉnh trưởng Khánh Hoà và nêu các yêu 
sách: Các tướng lĩnh phải trở về cương vị cũ; yêu 
cầu thành lập Chính phủ dân cử... Đối với chính 
quyền địa phương, đoàn biểu tình nêu các yêu 
sách sau đây: 

“1/ Yêu cầu Chính quyền địa phương đề đạt 
lên Chính phủ trung ương những nguyện vọng 
chung tương tự như ở Huế và Đà Nẵng; 

2/ Mượn phòng đọc sách của Trung tâm Tâm 
lý chiến để làm trụ sở hoạt động cho Lực lượng 
Nhân dân tranh thủ cách mạng mới được thành 
lập; 

3/ Xin sử dụng Đài phát thanh Nha Trang mỗi 
ngày 1 giờ chia làm 3 lần: Sáng, trưa và chiều”(19). 

Sáng ngày 31-3-1966, một số tăng ni và học tăng 
Phật học viện Hải Đức Nha Trang tập trung tại 
chùa Long Sơn (chùa Tỉnh hội), dùng xe chạy 
quanh thành phố kêu gọi đồng bào tham gia biểu 
tình. Buổi chiều, quần chúng tổ chức mít tinh, 
đại diện các đoàn thể thay nhau lên diễn đàn 
đòi bầu cử quốc hội, đòi các tướng lĩnh trở về 
vị trí quân đội; sau đó biểu tình tuần hành qua 
các đường phố. Tiếp theo, chiều ngày 3-4-1966, 
gần một nghìn người kéo đến tụ họp tại Công 
trường Cộng hoà dự cuộc mit tinh. Đoàn biểu 
tình chiếm Ty Thông tin tâm lý chiến; cho đến 
trưa ngày 5-4-1966, chính quyền Sài Gòn sử dụng 

quân đội tái chiếm cơ quan này, rất nhiều người 
bị bắt(20). 

Tuy vậy, chính quyền Sài Gòn vẫn lo sợ sự nổi 
dậy của quần chúng, nên tiếp tục duy trì quân đội 
để đề phòng. Chính Tỉnh trưởng Khánh Hoà tiết 
lộ: “Để ngăn ngừa mọi sự tái phát các cuộc sách 
động, Bộ Chỉ huy Tổng trấn hiện còn duy trì 1 Đại 
đội Binh chủng Nhảy dù bảo vệ đài phát thanh; 
1 Đại đội Binh chủng Nhảy dù kiểm soát hướng 
dẫn lưu thông; 1 Đại đội Binh chủng Nhảy dù  trù 
bị sẵn sàng đối phó với mọi biến cố; đồng thời 
các hoạt động tuần tiểu và an ninh tình báo cũng 
được tăng gia để kịp thời phát giác mọi âm mưu 
sách động”(21).

Trong lúc tại Nha Trang, chính quyền Thiệu Kỳ 
dường như làm chủ được tình hình, thì tại các 
quận lỵ, các cuộc bãi khoá, “biểu tình đòi Chính 
phủ thực hiện các yêu sách của Phật giáo và của 
phong trào Tranh thủ dân chủ tại Huế,... nhất 
là khi các quận lỵ đông đúc có nhiều học sinh 
trung học như Ninh Hoà và Vạn Ninh”. Tình hình 
này khiến chính quyền Sài Gòn tại Khánh Hoà 
lo lắng vì không đủ lực lượng để đàn áp. Tỉnh 
trưởng Khánh Hoà thú nhận: “Thỉnh cầu Thiếu 
tướng(22) chỉ thị để bằng thi hành, trường hợp 
cần phải dùng quân đội để giải tán biểu tình thì 
tỉnh tôi phải trưng dụng ở đâu. Trong hiện tình 
các đơn vị đồn trú tại Nha Trang đều được Tổng 
trấn sử dụng bảo vệ thị xã, còn tại các quận, lực 
lượng trừ bị đóng giữ quận lỵ rất ít”(23). 

Không chỉ giới hạn ở địa phương mình, Phật 
giáo Khánh Hoà, trong đó có cựu học tăng Phật 
học viện Hải Đức, như Đại đức Thích Đức Minh, 
với cương vị là Chủ tịch Uỷ ban Lãnh đạo Lực 
lượng Phật tử Khánh Hoà, đã hết lòng tổ chức 
chi viện cho những địa phương bạn mỗi khi bị 
chính quyền Sài Gòn đàn áp dã man vì tham gia 
cuộc vận động dân chủ(24). Cụ thể, ngày 29-4-
1966, Uỷ ban Lãnh đạo Lực lượng Phật tử Khánh 
Hoà đã triệu tập một phiên họp bất thường tại 
chùa Long Sơn dưới sự chủ trì của Đại đức Thích 
Đức Minh, đã quyết định: 

“1) Thành lập một phái đoàn đi thăm viếng và 
uỷ lạo các gia đình nạn nhân bị đàn áp tại Đà Lạt; 

2) Tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân 
tử nạn trong vụ đàn áp vừa nói. Đại lễ cầu siêu 
sẽ được tổ chức vào ngày Rằm tháng 3 (nhuận) 
Bính Ngọ (25). 
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Và đúng như kế hoạch đã vạch ra, sáng ngày 
30-4-1966, một phái đoàn gồm 11 người do Đại 
đức Như Ý, Đặc uỷ Thanh niên hướng dẫn, đã 
lên đường đi Đà Lạt để thăm viếng và uỷ lạo các 
gia đình nạn nhân trong vụ đàn áp ngày 21-4-1966 
với số tiền quyên góp được là 31 ngàn đồng. 

Mặt khác, Bản tin của Uỷ ban Lãnh đạo Lực 
lượng Phật tử Khánh Hoà đã đưa tin buổi lễ đưa 
tang các nạn nhân bằng cách trích dẫn những lời 
tiễn biệt đầy xúc động và mang tính chiến đấu 
cao: “Máu các bạn đã đổ. Các anh chết nhưng ý 
chí bất khuất của các anh sẽ mãi mãi bất diệt với 
thời gian, sẽ tồn tại trong muôn bách kỷ. 

Các anh dầu gục ngã trước họng súng bạo tàn, 
thì sau các anh sẽ có trăm ngàn thân xác khác 
đứng lên để đòi cho được một nước Việt Nam tự 
cường, để đòi cho được một nước Việt Nam dân 

chủ hùng mạnh”(26). 
Cuộc vận động dân chủ của Phật giáo miền 

Nam trong những năm 1964, 1965; đặc biệt là 
năm 1966, trong đó Chư tôn đức và học tăng Phật 
học viện Hải Đức Nha Trang là một lực lượng 
tích cực tham gia, tuy không thành công nhìn 
ở chỗ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn 
Cao Kỳ vẫn chưa bị đánh đổ; nhưng thực tế đã 
góp phần cùng với phong trào đô thị miền Nam 
làm suy yếu về mặt chính trị chính quyền này; 
những hoạt động quân sự của Mỹ trong năm 
1966 bị “suy giảm từ 50 đến 70%”(27); mặt khác, 
nó có ý nghĩa lớn lao trong việc động viên tăng, 
ni, phật tử nói riêng, nhân dân đô thị nói chung, 
giữ vững niềm tin tất thắng của chính nghĩa dân 
tộc và đạo pháp. 
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Tháng 8 năm 1931, Hội Nghiên cứu 
Phật học Nam Kỳ ra đời, quyết định 
ra nguyệt san Từ Bi Âm làm cơ quan 
hoằng dương Phật pháp. Lúc bấy giờ 
do mới thành lập nên nhân sự làm 

báo của Hội rất thiếu, lại cần phải ra báo sớm 

để vận động chấn hưng Phật giáo ở Nam 
Kỳ. Vì thế, tháng 9 năm 1931, cư sĩ Trần 
Nguyên Chấn, Phó Hội trưởng Hội Nghiên 
cứu Phật học Nam Kỳ thay mặt Hội viết thư 
mời Hòa thượng Bích Liên - Trí Hải vào Sài 
Gòn làm chủ bút tạp chí Từ Bi Âm. Để tạo 
đà ban đầu cho tạp chí, theo đề nghị của 
Hòa thượng Bích Liên, Phó Hội trưởng Lê 
Khánh Hòa, Chủ nhiệm Từ Bi Âm viết thư 
mời Hòa thượng Huyền Ý - Liên Tôn làm 
Phó Chủ bút và cư sĩ Trí Độ vào làm trợ bút 
cho tạp chí Từ Bi Âm. Bộ ba tài năng quê 
Bình Định này đã giúp cho Từ bi âm đứng 
vững và phát triển những năm đầu còn 
trứng nước. 

Thầy giáo trẻ Lê Kim Ba bấy giờ đã tham 
gia giảng dạy Phật pháp tại chùa Thập 
Tháp, tỉnh Bình Định được mấy năm. Thầy 
rất phấn khởi khi được vào Sài Gòn – trung 
tâm Phật giáo Nam Kỳ lúc bấy giờ, làm việc 
với người bạn vong niên của mình là sư 
Huyền Ý - Liên Tôn dưới quyền bổn sư của 
mình là Hòa thượng Bích Liên - Trí Hải, 
một danh tăng được giới Phật giáo Nam Kỳ 
ngưỡng mộ. 

 1. Về hoằng dương Phật pháp
Ngày 31 tháng 4 năm 1931, Thống đốc 

Nam Kỳ Kreutreimer cho phép xuất bản tờ 
Từ Bi Âm. Nhưng tới ngày 1 tháng 1 năm 
1932, bán nguyệt san Từ Bi Âm của Hội 

Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học mới ra số đầu tiên. 
Chủ nhân sáng lập là cư sĩ Phạm Ngọc Vinh - Thư 
ký tại ngân hàng Đông Pháp Sài Gòn (con rể Phó 
Hội trưởng Trần Nguyên Chấn). Chủ nhiệm là 
Hòa thượng Lê Khánh Hòa, Phó Hội trưởng Hội 
Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Chủ bút là Hoà 

Những đóng góp của Hòa thượng 
Thích Trí Độ đối với phong trào 
chấn hưng Phật giáo (1930 - 1945)

Thích Nữ Đàm Trà

Ảnh: Minh Anh
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thượng Bích Liên, Phó chủ bút là Tỷ khiêu Liên 
Tôn, Thủ quỹ là Phạm Văn Nhơn. Tòa soạn đặt 
tại chùa Linh Sơn, số 149 đường Douaumont, Sài 
Gòn (nay là đường Cô Giang, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh). Báo in tại nhà in Nguyễn Văn Của, 
số 57 Rue Luclan Mossard, Sài Gòn.

Nội dung Từ Bi Âm có 7 mục: 
1- Luận về triết lý nhà Phật: đăng những bài 

luận, giải nghĩa về sự mầu nhiệm của Phật giáo và 
luận giải những bài thuyết pháp của Phật.

2- Luân lý nhà Phật: nói về những lời răn dạy, 
những luận giải cùng cách sửa trị tu tâm của 
Phật để cho ai nấy biết được những việc lành mà 
theo, việc dữ mà tránh.

3- Phiên dịch kinh Phật: những Kinh, Luật, 
Luận của nhà Phật bằng chữ Hán sẽ dịch ra 
quốc văn và sưu tầm chữ Phạn (Sankrit) xen vào 
những chỗ đáng dùng đặng cho dễ hiểu.

4- Lịch sử nhà Phật.
5- Thời sự nhà Phật: nói về thời sự, như 

trường Hương, trường Kỳ và nhất là khen ngợi 
những người thành tâm tín ngưỡng đúng với 
chân lý, đăng làm gương, cũng là tỏ bày những 
chuyện dị đoan mê tín, những việc quấy quá, càn 

xiên đặng chừa bỏ.
6- Tiểu thuyết nhà Phật: nói về những tích 

chuyện có âm công, âm đức để người mộ đạo noi 
theo và những việc giả dối phạm luật đặng chừa 
lánh.

7- Văn uyển: gồm thi, ca, từ, phú, nói về đạo 
đức, tu thân, khuyến thiện và việc tu hành nhà 
Phật. [23, tr. 29-30]. 

Mừng Từ Bi Âm ra đời và Ông Phật Từ bi âm là 
hai bài thơ của ngài Trí Độ đăng trên Từ Bi Âm số 
2 ra ngày 15-2-1932 chúc mừng sự ra đời của tạp 
chí Từ Bi Âm. Tạp chí có nhiệm vụ hoằng dương 
Phật pháp:

Đèn kinh soi kẻ con đường lạc,
Chuông pháp kêu người giấc mộng say. 
Ông gọi tạp chí Từ Bi Âm là Ông Phật Từ bi âm.
Từ Bi Âm tổng luận đăng trên số 3 ra ngày 1-3-

1932 là bài luận giải thích nghĩa Từ bi âm. Sau khi 
phân tích thể tính của Từ bi, danh từ của Từ bi, 
Từ bi có khác nhau, Từ bi có ẩn hiện, Phật diễn 
ra pháp Từ bi, Từ bi âm có ích lợi, ngài Trí Độ kết 
luận: “Tiếng Từ bi có sức mạnh rất thần, chuyển 
đặng kẻ ác bạo làm người hiền lành, khiến đặng 
kẻ ngu muội thành người Tiên Thánh” . Nên 
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Tiếng Từ bi có ích lợi lắm, vì vậy mới chép lấy 
làm tạp chí để hiệu là “Từ bi âm” .  

A. Ngài Trí Độ đã biên dịch ra quốc văn và 
có giải thích sự tích:

1. Kinh A Di Đà đăng trên số 2 ra ngày 1-2-1932 
đến số 10 ra ngày 15-5-1932;

2. Kinh Vu Lan Bồn từ số 11 ra ngày 1-6-1932 đến 
số 14 ra ngày 15-7-1932.

3. Kinh Phổ Môn đăng trên số 16 ra ngày 15-8-
1932 đến số 26 ra ngày 15-1-1933.

4. Kinh Kim Cương từ số 27 ra ngày 1-2-1933 
đến số 48 ra ngày 15-12-1933.

B. Về lịch sử các vị Bồ tát
1. Sự tích đức Quan Âm Bồ tát số 20 ra ngày 

15-10-1932.
2. Sự tích đức Đại Thế Chí Bồ tát, số 21 ra ngày 

1-11-1932.
3. Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, số 22 ra 

ngày 15-11-1932.
4. Sự tích đức Địa Tạng Bồ tát, số 24 ra ngày 

1-12-1932.
C. Về Luận
1. Luận về Sóng thức (tức Duy thức) từ số 8 ra 

ngày 15-4-1932 đến số 11 ra ngày 1-6-1932.
2. Phép lạy hồng danh sám hối số 15 ra ngày 

1-8-1932. (về giáo lý)
3. Lời thích nghi ba câu hỏi của ông Hà Văn 

Ngọc số 22 và 23 ra 1-11 và 15-11- 1932.
4. Vui và khổ số 91 ra tháng 11 năm 1941.
5. Sau khi chết còn hay mất, số 197 ra tháng 

5-1942.
6. Có đời sau hay không (bài lược thuật kinh 

Trường A Hàm), số 197 ra tháng 5 năm 1942.
7. Xuân và trường xuân, số 205 ra tháng 1 năm 

1943.
8. Nghiệp sai biệt của chúng sinh, số 205 ra 

tháng 1 năm 1943.
9. Xuân tâm, số 217 ra tháng 1 năm 1944.
Ngoài ra trên tạp chí Viên âm, ngài Trí Độ có 

hai bài viết: 
1. Tâm kinh tổng luận, số 6 ra ngày 1 tháng 5 

năm 1932.
2. Giá trị thiết thực của nhân sinh, số 39 ra 

tháng 8 năm 1940.

Tâm kinh tổng luận là bài tổng luận của ngài 
Trí Độ sau khi đã giải thích từng chữ “Bát nhã 
ba la mật đa tâm kinh. Ngài cho rằng kinh này 
nói về trí tuệ của chân tâm, tu theo trí tuệ thì 
thoát khỏi dòng mê, bước lên bờ giác, trừ duyên 
phiền não, được quả Bồ đề, vượt vòng sinh tử, 
chứng đạo Niết bàn, xa lìa bá tánh phàm phu, 
chứng đặng bậc thánh trí. 

Trong chân không bát nhã không còn món gì 
là thiệt có, không còn nhân ngã, không còn pháp 
ngã, nên không thể lấy văn tự, lấy lời nói mà chỉ 
ra được. Muốn rõ chân không bát nhã, phải tiêu 
dung cả 12 bộ kinh điển về nơi Tâm, tiêu dung vả 
mọi sự vật về nơi Tâm, rõ được Tâm thể tức là rõ 
chân không bát nhã. 

Vậy mới biết kinh là Tâm, tâm là kinh, ngoài 
Tâm không có kinh, ngoài kinh không có Tâm, 
cho đến chữ nào chữ nấy cũng đều là Tâm cả.  

PGS Nguyễn Duy Hinh (1930 – 2008) đã tỏ lời 
thán phục bài Tâm kinh tổng luận của ngài Trí 
Độ: “Kinh Bát nhã ba la mật đa tâm kinh chỉ có 
268 chữ Hán đã quá hàm súc, nay ngài Trí Độ chỉ 
giải bằng một chữ TÂM thì quá độc đáo”.   

Bản dịch kinh Bát nhã ba la mật đa tâm kinh 
trong Tâm kinh tổng luận được ngài Trí Độ làm 
tài liệu giảng dạy tại Phật học đường Báo Quốc, 
Huế.  

Với những bài viết trên, Hòa thượng Thích Trí 
Độ đã góp phần tích cực vào công cuộc hoằng 
dương Phật pháp, truyền bá giáo lý của đức Phật 
Thích Ca tới tăng ni, phật tử. 

2. Về phương diện Phật học
         Sự có mặt của các bài luận, bài giới thiệu 

sự tích các vị Bồ tát như Quán Thế Âm, Đại Thế 
Chí v.v…và những bản dịch kinh Phật bằng chữ 
quốc ngữ của ngài Trí Độ đăng trên các tạp chí 
Từ Bi Âm, Viên âm như A Di Đà, Vu Lan Bồn, 
Phổ Môn, Kim Cương đã làm cho sự học Phật 
trở nên dễ dàng đối với tăng ni phật tử.

Trước kia, khi chữ Hán còn là học thừa của 
Phật học, chỉ có những người thông hiểu Hán 
học mới có thể được kinh sách Phật giáo. Tuy 
vậy, không phải ai biết chữ Hán cũng đều đọc 
được sách Phật học, bởi vì ngôn ngữ Phật học 
khác với ngôn ngữ Hán học. Mặt khác kinh điển 
thời xưa lại hiếm, muốn đọc kinh phải lên chùa 
mượn và số lượng kinh của các chùa cũng rất ít, 
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mỗi thứ chỉ có một bản. Bây giờ, các kinh điển 
bằng chữ quốc ngữ được đăng trên các tạp chí 
Phật học được gửi theo đường bưu điện tới tận 
nhà. Các phật tử có tuổi không biết đọc quốc ngữ 
cũng có thể nhờ con cháu mình đọc lên cho mà 
nghe; mà đây là báo quốc âm cho nên nghe tới 
đâu là các cụ hiểu tới đó. 

Nhờ trình độ Hán học và Phật học vững chãi, 
lại từng làm giảng sư nên những bản dịch kinh 
có diễn giải sự tích của ngài Trí Độ dễ hiểu và hấp 
dẫn độc giả. Ví dụ trong Từ Bi Âm số 2 ra ngày 15 
tháng 2 năm 1932, trong bản dịch Phật thuyết A 
Di Đà kinh, phần chữ Hán dài 1 trang, ngài Trí Độ 
diễn nghĩa là Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà dài 
tới 4 trang. Trong đó phần giải nghĩa và sự tích 
rất rõ ràng và tỉ mỉ, như Kỳ Đà, Cấp Cô Độc, Xá Lị 
Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp…là 
ai, Tinh xá, Tỳ khưu, A La Hán, Thiên Nhân là gì. 
Hoặc Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh đăng trên số 
11 ra ngày 1 tháng 6 năm 1932, phần chữ Hán dài 
1 trang, ngài Trí Độ diễn nghĩa là Phật Thích Ca 
nói kinh Vu Lan Bồn dài tới 4 trang rưỡi. Trong 
đó ngài giải nghĩa một cách tường tận Vu Lan 
Bồn, Sáu phép thần thông, Đường Ngạ quỷ là gì; 
giải thích các sự tích Tay trái che miệng bát, tay 
phải bốc đồ ăn hay Đồ ăn chưa để vào miệng đã 
hóa ra lửa khiến người đọc dễ hiểu. Với các kinh 
Phổ Môn, Kim Cương ngài cũng giải nghĩa và 
giải thích sự tích như vậy. 

Bản dịch kinh Bát nhã ba la mật đa tâm kinh 
của ngài được Hòa thượng Tố Liên đưa vào dịch 
phẩm “Sự lý lễ tụng với lời tán thán: “Bản dịch 
kinh Bát Nhã trong cuốn sách này, cả về các bài 
dịch và giảng đều của Sư cụ Trí Độ là Giám đốc 
Phật học đường Hội Phật học Trung Việt, vì tôi 
thấy bản dịch, giảng của Ngài giản dị mà dễ hiểu 
nên tôi mới đưa vào đây”.  

Các bài giới thiệu sự tích đức Quan Thế Âm Bồ 
tát, đức Đại thế Chí Bồ tát, đức Văn Thù Sư Lợi 
v.v…của ngài Trí Độ vừa khái quát, ngắn gọn mà 
lại đầy đủ và dễ hiểu.

Ngài Trí Độ có lẽ là một trong ít người đầu tiên 
viết những bài luận về Duy Thức (mà lúc đó ngài 
gọi là sóng thức) bằng quốc ngữ đăng liên tục 
trên Từ Bi Âm từ số 8 ra tháng 4 đến số 11 ra tháng 
6 năm 1932. Bài viết của ngài ngắn gọn, lời lẽ đơn 
giản và dễ hiểu trước một chuyên luận khó. Vì 
thế mà năm 1946, ngài được Hội Phật giáo Việt 
Nam mời ra Hà Nội giảng về môn này tại trường 

Tăng học Quán Sứ. 
Đây là một cống hiến của ngài về phương diện 

Phật học trên tạp chí Từ Bi Âm.   

3. Về giáo dục đào tạo tăng tài
Có thể nói công cuộc chấn hưng Phật giáo từ 

năm 1930 - 1945 đã tạo nên diện mạo mới cho hệ 
thống giáo dục Phật giáo, và chính hệ thống này 
đã đào tạo nhiều tăng tài, nhiều bậc cư sĩ đức 
trọng tài cao góp phần vào sự phát triển của Phật 
giáo Việt Nam thế kỷ XX. Diện mạo mới đó là 
các trường Phật học tập trung, có thi tuyển, có 
chương trình đào tạo đối với từng cấp (hệ thống 
dọc) của các Hội Phật học xuất hiện bên cạnh các 
trường Gia giáo, trường Hạ (hệ thống ngang) 
của các Sơn môn, Pháp phái.

An Nam Phật học Hội đã đi tiên phong trong 
công tác đào tạo tăng tài, và đã gặt hái những kết 
quả khả quan trên lĩnh vực này. 

Năm 1934, ngài Trí Độ trở về Bình Định tham 
gia giảng dạy Phật pháp tại tổ đình Thập Tháp, 
rồi cùng Thượng tọa Thích Mật Khế thực hiện 
các phật sự do Hội An Nam Phật học phân công 
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tại tỉnh Quảng Ngãi. Và sau đó không lâu, năm 
1935 ông được Hòa thượng Giác Tiên mời ra Huế 
tham gia giảng dạy tại An Nam Phật Học Đường 
cùng với ngài Thích Mật Khế. Vốn được huấn 
luyện về sư phạm và là giảng sư Phật pháp tại 
Bình Định, ông đã đưa vào trường An Nam Phật 
học lối giảng dạy có phương pháp rất được các 
học tăng ưa thích.

Chương trình Phật học đầu tiên của trường 
An Nam Phật học tại chùa Trúc Lâm được hoạch 
định làm hai cấp Tiểu học và Đại học như sau:

Tiểu học (5 năm)
Tốt nghiệp Tiểu học: Học tăng được thụ Sa Di 

giới.
Đại học (5 năm)
Tốt nghiệp Đại học thì học tăng được thụ Tỷ 

khiêu giới.
Sau khi tốt nghiệp, học tăng có thể ở lại trường 

ghi tên vào lớp tham cứu, cũng 5 năm:
Chương trình nói trên được hoạch định vào 

năm 1934. Nhược điểm của chương trình này là 
dài quá và nhất là hai năm đầu Tiểu học không 
cần thiết. Kiến thức của hai năm này thực ra có 

thể được các chùa địa phương cung cấp trước 
khi học tăng được gửi về Phật học đường và như 
vậy, gánh nặng tài chính của trường sẽ được giảm 
bớt một phần. Chương trình lại còn những điểm 
không hợp lý, ví dụ năm thứ nhất Cao đẳng đã 
gồm có Lăng Nghiêm Trực Chỉ, Viên Giác Lược 
Sớ, Duy Ma Kinh Sớ mà còn thêm ba bộ luận lớn 
của Không Tông (Tam Luận). Không ai có thể dạy 
và học tất cả những tác phẩm đó trong một năm.  

Nhận xét về Phật học đường Báo Quốc và giảng 
sư Trí Độ, Vân Thanh viết: “Trường Tây Thiên chỉ 
dạy Kinh Luận theo lối xưa (từ Hán văn đọc cắt 
nghĩa sang tiếng Việt. Bên trường Báo Quốc của 
Hội An Nam Phật học dạy nhiều môn theo hiện 
đại, ngoài Kinh, Luận còn dạy những môn khác 
như Hán, quốc ngữ, diễn giảng v.v…

Ngài Trí Độ Đốc giáo nguyên là vị giáo sư 
trường tỉnh (năm 28 tuổi đỗ bằng tốt nghiệp giáo 
sư, 34 tuổi lại đậu bằng trợ giáo, về giáo lý nhà 
Phật trước đó ngài thụ giáo với Hòa thượng Bích 
Liên. Năm 37 tuổi lại cầu pháp với ngài Phước 
Huệ tại chùa Thập Tháp. Vì thế ngài Trí Độ học 
và dạy đủ phương pháp sư phạm và giáo lý có căn 
bản lắm”.  

Ngài Trí Không soạn giả cuốn Tổ đình Ấn 
Quang và lịch sử phát đạt của Phật giáo Việt Nam 
từ 1950 trở đi, trong bài Thiện Hoa Đại sư (1918-
1973) mẫu mực tu học, hoằng hóa bền bỉ, bất thối 
chuyển viết: 

“Tại trường Báo Quốc, cụ Lê Đình Thám lo việc 
bên Hội Phật học, mỗi tuần thứ Bảy Ngài dạy học 
tăng bên Báo Quốc, ấy là dạy tập diễn giảng. Ngài 
dạy hết sức tận tình, sửa từng lỗi chính tả trong 
các bài nộp cho Ngài duyệt qua trước. Ngài Pháp 
sư Trí Độ, vốn tốt nghiệp trường Sư phạm nhà 
nước, làm việc đồng thời học Phật pháp với cụ 
Thập Tháp (tức Quốc sư Phước Huệ), sau xuất 
gia làm giáo sư trường Báo Quốc, do đó lối dạy 
của Ngài thật nghiêm khắc theo đường lối sư 
phạm, chế độ roi mây sẵn sàng ứng chiến, nên 
một số học tăng tuổi trẻ có hơi lơ đễnh là bị roi 
mây khống chế hẳn hoi, coi như họ được huấn 
luyện nghiêm khắc, không lôi thôi được. 

Với kinh nghiệm gần 10 năm giảng dạy và làm 
Đốc giáo tại Phật Học Đường Báo Quốc, ngài Trí 
Độ đã cùng Ban Giảng sư của An Nam Phật học 
Hội biên soạn hoạch định một chương trình mới 
thực hiện từ năm 1944, trong đó: Sơ đẳng học Ảnh: St
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trong hai năm; Trung đẳng học hai năm; Cao đẳng 
học trong hai năm với các môn thiết thực hơn.

Theo chương trình này, những học tăng tốt 
nghiệp Cao đẳng, nếu muốn thành giáo thụ các 
trường Phật học thì phải ở lại nghiên cứu và tu 
tập thêm ba năm nữa tại trường.   

Chương trình này thực tế hơn chương trình 
trước nhiều và cũng hàm chứa một số các tác 
phẩm mới những sách giảng lục của Thái Hư và 
Đại Viên. Muốn vào học, học tăng phải trải qua 
một kỳ khảo thí. Trình độ căn bản là:

1- Đậu Sơ học Pháp - Việt.
2- Biết đọc và biết viết chữ Hán.
3- Quốc ngữ phải thông thạo. Có thể dịch một 

bài Kinh Luận từ chữ Hán ra quốc ngữ và một vài 
câu quốc văn ra chữ Hán.

Có thể nói, gần 10 năm gắn bó với Phật học 
đường Báo Quốc, Hòa thượng Trí Độ đã có công 
đào tạo cho xứ Huế nhiều tăng tài lỗi lạc mà từ 
năm 1950 trở về sau, những tăng sĩ này đủ sức 
làm cho Phật giáo xứ Huế long thịnh và vượt qua 
nhiều cơn sóng gió như các Thượng tọa Thích 
Trí Quang, Thích Trí Thuyên, Thích Thiện Hoa, 
Thích Thiện Hòa, Thích Trí Tịnh v.v…

Năm 1944, Hòa thượng cùng với bác sĩ Tâm 

Minh Lê Đình Thám đã dày công trong việc 
chuyển trường lên Lựu Bảo để thành lập Đại 
tùng lâm Kim Sơn. Nhưng không may, gặp thời 
khó khăn về kinh tế, Hội An Nam Phật học cũng 
như Sơn môn Huế không đủ sức nuôi nổi học 
tăng. Tăng sinh cũng không đủ sức đóng tiền ăn. 
Tùng lâm Kim Sơn bị đóng cửa, và một số học 
tăng cấp trung học và sơ học phải khăn gói vào 
Nam để tìm nơi ăn học.  

Đánh giá công lao của Hòa thượng Thich Trí 
Độ đối với sự nghiệp đào tạo tăng tài cho chấn 
hưng Phật giáo nước nhà, trong lễ kỷ niệm “50 
năm (1920-1970) phong trào Chấn hưng Phật giáo 
Việt Nam” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất tổ chức tại Sài Gòn, Thượng tọa Thích Thiện 
Hoa, Viện trưởng Viện Hóa đạo nhấn mạnh:   

“Những nhân vật hữu công với Phật giáo miền 
Trung: Bên cư sĩ có: cụ Lê Đình Thám pháp danh 
Tâm Minh (một cư sĩ có công nhất với Phật giáo 
miền Trung), cụ Trí Độ (một vị có công nhất với 
Phật Học đường Báo Quốc)…”.

Đầu năm 1946, Hội Việt Nam Phật giáo (Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ đổi tên từ sau Đại hội đồng 
thường niên ngày 19 tháng 5 năm 1945) thỉnh 
Pháp sư Thích Trí Độ và Thượng tọa Thích Trí 
Quang ra giảng dạy tại lớp Phật pháp cho các 
tăng sinh tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ngài Trí Độ 
dạy môn Duy thức, còn ngài Trí Quang dạy Kinh 
Lăng Nghiêm. 

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến sự bùng nổ 
ở Hà Nội, trường tăng học Quán Sứ phải tản cư 
về chùa Phúc Chỉnh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình (nay thuộc xã Nam Tiến, thành phố Ninh 
Bình). 

Từ đây, ngài Trí Quang về Quảng Bình và tham 
gia Phật giáo cứu quốc tỉnh. Còn ngài Trí Độ về 
chùa Đào Viên ở Thanh Hóa, rồi hoạt động trong 
Hội Phật giáo cứu quốc ở vùng tự do xứ Thanh. 

CHú THíCH:
1 Từ bi âm số 2, tr.4-11.
2 Nguyễn Duy Hinh, Lịch sử đạo Phật Việt Nam, Nxb Bách khoa và 
Nxb Tôn giáo, 2009, tr.544. 
3 Sách đã dẫn, tr.547.
4  Sa môn Tố Liên, Sự lý lễ tụng, Nxb Tôn giáo, 2016, tr.8.
 5  Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, 
1994,  tr.101-103.

6 Vân Thanh, Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam, Phật học viện và 
các chùa Sài Gòn xuất bản, 1974.
7 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, 
1994, tr.104-105.
8 Trí Không, Tổ đình Ấn Quang và lịch sử phát đạt của Phật giáo 
Việt Nam từ 1950 trở đi, chùa Xá Lợi ấn hành, 2009.
9 Thích Thiện Hoa, 50 năm (1920 - 1970) chấn hưng Phật giáo Việt 
Nam hay là Ghi ơn tiền bối, Viện Hóa đạo, Sài Gòn, 1970.
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Tâm và Pháp

Tâm là gì?
Tâm trong Phật pháp có nghĩa là A Lại Da Thức 

(Alaya). Alaya là thức thứ 8 trong bát thức đồng 
thời cũng bao trùm toàn bộ các thức. Thành 
phần cơ cấu của bát thức là 18 giới (lục căn: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân thể, não bộ; lục trần tức đối 
tượng của lục căn: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; và lục thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm 
giác tiếp xúc thân thể hay thân thức, ý thức). 
Alaya là tổng hợp tất cả dữ liệu của tất cả chúng 
sinh. Để so sánh với tin học, chúng ta tạm xem 
Alaya là Internet.

Thức thứ bảy Mạt-na thức (Manas) cũng bao 
gồm 18 giới nhưng chỉ giới hạn của một chúng 
sinh, một cá thể, do đó dữ liệu của Manas rất nhỏ 
so với Alaya. Chúng ta so sánh Manas với ổ đĩa 
cứng (hard disk) trong computer.

Thức thứ sáu là Ý thức. Ý thức thống lĩnh và 
điều hành 18 giới nhưng dữ liệu của của 18 giới 
còn trung tính (Phật pháp gọi là vô ký). Chỉ sau 

khi qua bộ não đối chiếu, so sánh, nhận biết, dữ 
liệu đó mới được phân biệt và có đặc trưng, đặc 
điểm riêng. Dữ liệu sau khi được bộ não xử lý thì 
mang theo tập khí của Manas nghĩa là Manas đã 
gán thói quen nhận thức của mình vào dữ liệu. 
Manas chính là thức chấp ngã của mỗi chúng 
sinh, đôi khi còn được Phật giáo gọi là Ý. Như 
vậy Ý (thức thứ 7) là Mạt-na thức tức là thức 
chấp ngã. Còn Ý thức (thức thứ 6) chỉ là cơ chế 
hoạt động của bộ não từ đó mới phát sinh Ý hay 
Manas. Chúng ta thường hay lẫn lộn giữa Ý và Ý 
thức, tức lẫn lộn giữa thức thứ 7 và thức thứ 6. Ý 
căn là bộ não. Ý thức là cơ chế hoạt động của bộ 
não. Ý hay Manas mới chính là thức chấp ngã của 
mỗi chúng sinh. Chúng ta so sánh Ý thức với bộ 
nhớ Ram của computer.

Tiền ngũ thức là 5 thức công cụ, cơ bản, là 
thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác tiếp xúc thân thể 
hay thân thức. Trong tiền ngũ thức, thức thứ 5 
có liên quan tới sex, nó là kết quả ái dục của nam 

Cư sĩ Truyền Bình

Tâm là bản Thể của vũ Trụ vạn vậT. bản Thể đó không có hình Tướng, nghĩa là vô 
hình, không phải vậT chấT, không Thể khẳng định là có ThậT cũng không Thể phủ 
định là không có. vì vậy long Thọ bồ TáT nói: Tâm như hư không vô sở hữu (Tâm 
giống như hư không, không có ThậT).
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nữ và có chức năng lưu truyền nòi giống và cũng 
là một phần không nhỏ trong đời sống của con 
người.

Pháp là gì?
Phần trên đã trình bày cấu trúc của tâm bao 

gồm tám thức, bản chất của tâm là thông tin, 
không phải là vật chất, tâm là một dạng sóng vô 
hình phi vật chất mặc dù trong cấu trúc của tâm, 
lục căn, lục trần có vẻ là vật chất nhưng thật ra 
tâm không phải là vật chất.

Biểu hiện của tâm là pháp. Pháp có hai loại 
hình tướng cơ bản. Loại thứ nhất là vật chất 
(kinh điển Phật giáo gọi là sắc). Loại hình tướng 
thứ hai là tinh thần, không phải là vật chất. Trong 
Phật giáo, pháp có ý nghĩa rất rộng, tất cả mọi 
biểu hiện dù là tinh thần vô hình, tưởng tượng, 
hay vật chất có hình tướng rõ ràng, cụ thể, đều 
gọi chung là pháp.

Kinh điển Phật giáo có đề cập đến ngũ uẩn 五
蘊 hay còn gọi là ngũ ấm 五陰. Trong ngũ uẩn 
chỉ có sắc là vật chất, còn thọ (cảm giác) tưởng 
(tưởng tượng), hành (vận động, chuyển động, 
hoạt động), thức (phân biệt, nhận thức, tư duy) 
đều không phải là vật chất. Sắc tuy có một phần 
là vật chất nhưng không phải toàn bộ là vật chất, 
có những pháp có hình tướng, màu sắc rõ ràng 
nhưng cũng không phải là vật chất, chẳng hạn 
toàn bộ những thứ chúng ta thấy và nghe trên 
màn hình vi tính, đều có hình tướng rõ ràng như: 

chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, chúng cũng 
là sắc nhưng chỉ là ảo không phải là vật chất.

Vật chất có hai hình thái cơ bản:
- Hình thái vật chất có dạng hạt. Vật lý học 

hiện đại tổng kết Mô hình chuẩn của vật lý hạt 
(Standard Model of Particle Physics) gồm có 18 
hạt cơ bản: 6 leptons, 6 quarks, 1 higg và 5 forces 
(photon, gluon, Z boson, W boson, graviton).

Trong sơ đồ trên chỉ mới liệt kê 17 hạt, thiếu 
hạt graviton (tương tác hấp dẫn) bởi vì hạt này 
mới được khám phá trong năm 2016 do khám 
phá được sóng hấp dẫn, nhưng chưa kịp đưa vào 
mô hình.

- Hình thái năng lượng có dạng sóng, phần 
tử nhỏ nhất của năng lượng gọi là lượng tử 
(quantum) là một đại lượng trừu tượng bởi vì 
không thể xác định hình tướng của nó ra sao, 
nó hiện hữu một cách vô hình. Thậm chí lượng 
tử có biểu hiện trái ngược với những cảm nhận 
thông thường. Ví dụ:

- Thông thường chúng ta có cảm nhận về 
không gian và thời gian. Thời-không (space-
times) là một đại lượng nền tảng trong cấu trúc 
vũ trụ. Nhưng lượng tử thì không có thời-không, 
biểu hiện rõ ràng trong hiện tượng liên kết lượng 
tử (quantum entanglement). Một hạt photon 
hoặc một hạt electron có thể xuất hiện đồng thời 
ở hai hoặc nhiều vị trí khác nhau trong không 
gian. Nó chứng tỏ rằng khoảng cách không gian 
là không có thật. Không gian là không có thật 

cũng có nghĩa là thời gian không có 
thật. Cũng tức là thời-không không 
có thật (unreal space-times).

- Thông thường chúng ta có 
cảm nhận về số lượng nhiều hay ít, 
một hay nhiều. Đó chỉ là cảm giác 
mà thôi. Nếu một hạt photon hoặc 
electron có thể xuất hiện đồng thời 
ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đó 
chứng tỏ số lượng chỉ là ảo, không 
phải thật. Số lượng là không có 
thật (non quantity). Thí nghiệm 
của Maria Chekhova làm cho một 
hạt photon xuất hiện đồng thời 
ở 100.000 vị trí khác nhau là một 
minh chứng.

- Thông thường chúng ta có cảm 
nhận một vật, ví dụ cái bàn, cái nhà, 

Ảnh: Minh Anh
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chiếc xe…có vị trí nhất định. Đó cũng 
chỉ là cảm giác. Lượng tử, một hạt 
photon hoặc một hạt electron không 
có vị trí nhất định (non locality). Tính 
chất này trong kinh điển Phật giáo 
gọi là vô sở trụ, vật là vô sở trụ cũng 
có nghĩa là vật chỉ là ảo, vật không có 
thật (non realism). Như vậy cái bàn 
hay chiếc xe cũng không có vị trí nhất 
định. Hầu Hi Quý đã dùng ý niệm di 
chuyển cái bàn mạ vàng của tỷ phú Li 
Kashing từ nhà đến văn phòng làm 
việc của ông.

Sự kiện “Di chuyển vượt không 
gian từ Chascomus đến Mexico” 
(Teleportation from Chascomus to 
Mexico) của cặp vợ chồng Tiến sĩ 
Dahl Gaylard ở Argentina vào năm 
1968 được đăng tải trên Wikimedia 
và các tờ báo của Argentina, cho thấy vật không 
có vị trí nhất định.

Vào tối ngày 1/6/1968, hai chiếc xe Limousine 
ở ngoại ô Buenos Aires, Argentina đang phi nước 
đại về phía trước, hai chiếc xe này được điều 
khiển bởi vợ chồng Tiến sĩ Luật ông Dahl Gaylard 
và hai người bạn thân trong chuyến đi thăm một 
người bạn khác. Họ đồng khởi hành từ phía 
Nam thành phố Buenos Aires. Khi sắp tiếp cận 
ngoại ô thành phố, chiếc xe của Tiến sĩ Gaylard 
đột nhiên biến mất. Hai người bạn đi trên chiếc 
xe Limousine phía trước nhìn qua gương chiếu 
hậu không thấy đã dừng và thậm chí quay trở 
lại tìm kiếm vợ chồng ông Gaylard nhưng vẫn 
không thấy. Đây là một con đường thẳng không 
có ngã rẽ, trên đường không có một chiếc xe hay 
mảnh vỡ nào.

Ngày hôm sau, họ gọi cho người thân và bạn bè 
trợ giúp tìm kiếm các khu vực xung quanh nhưng 
vẫn không thấy tăm hơi của hai vợ chồng Tiến sỹ 
Gaylard. Hai ngày sau (3/6/1968), họ nhận được 
cuộc gọi điện thoại từ lãnh sự quán Argentina tại 
Mexico. Điện thoại cho biết: “Có một cặp đôi tự 
xưng là vợ chồng Tiến sĩ Luật Gaylard đang ở chỗ 
chúng tôi. Bạn có biết họ không?”

Hóa ra cặp vợ chồng Tiến sĩ Luật Gaylard đang 
ở thành phố Mexico. Họ đã biến mất khỏi ngoại 
ô thành phố Chascomus ở Argentina và xuất hiện 
ở nơi này, khoảng cách từ hai địa điểm lên tới 
6.000 km. Kỳ lạ hơn nữa là ngay cả chiếc xe của 

cặp vợ chồng tiến sĩ cũng xuất hiện tại lãnh sự 
quán Argentina tại Mexico. Trưởng lãnh sự quán 
ở đó xác nhận, vào ngày 3/6 vợ chồng tiến sĩ 
Gaylard quả thực đã ở đó.

Tiến sĩ Gaylard kể lại, khi họ lái xe rời khỏi 
thành phố Chascomus, vào khoảng 12h10 đêm, 
phía trước xe bất ngờ xuất hiện một màn sương 
trắng. Họ lập tức phanh gấp và nhanh chóng rơi 
vào trạng thái mất hết tri giác. Khi tỉnh giấc thì 
trời đã sáng, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe 
không giống chút nào so với vùng đồng bằng ở 
Argentina. Sau khi xuống xe và tìm hiểu, họ thấy 
mình đang ở Mexico. Hai vợ chồng cảm thấy vô 
cùng kinh ngạc, liền hỏi đường tới lãnh sự quán 
Argentina để xin giúp đỡ. Vào thời điểm đó, họ 
phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay đã dừng lại đúng 
vào thời khắc họ ở Argentina lúc 12: 10 ngày 3/6”.

Về hiện tượng này, các nhà khoa học như 
Stephen Hawking cứ giải thích một cách lầm lạc 
bằng lý thuyết lỗ sâu đục (wormhole theory): 

Mà không chịu thừa nhận một thực tế đơn giản 
hơn nhiều là khoảng cách không gian không có 
thật. Đó chính là thái độ chấp thật mà cả Einstein 
và Hawking đều mắc phải.

Tóm lại pháp là biểu hiện của tâm, pháp có hai 
hình thái: vật chất và tinh thần, nhưng dù là hình 
thái nào, pháp chỉ là ảo, không có thật, pháp chỉ 
là tưởng tượng của tâm, nhưng không phải chỉ 
là tưởng tượng suông của ý thức mà là tưởng 
tượng đồng bộ của sáu thức. Cho nên con người 

Ảnh: St



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/201740 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌCTẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/201740

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

rất khó nhận ra tính chất ảo hóa của mọi hiện 
tượng, nhất là vật chất như sơn hà đại địa, biển 
đảo, sinh vật, nhà cửa, xe cộ.

Dẫn chứng tính chất không thật của pháp    
Phần trên chúng ta đã định nghĩa tâm là gì, 

pháp là gì. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn chứng cụ thể 
để người bình thường có thể hiểu được pháp là 
không, ngã cũng là không.

Các nhà khoa học Đức có bằng chứng vũ trụ này là giả 
lập

http://genk.vn/cac-nha-khoa-hoc-duc-noi-ho-dang-
nam-trong-tay-bang-chung-cho-thay-vu-tru-nay-la-gia-
lap-elon-musk-da-dung-20161108114122079.chn

Đi sâu vào chi tiết, một vật cụ thể ví dụ như toà 
nhà hay chiếc xe hoặc con người chỉ là cấu trúc 
phân tử, nguyên tử, mà từ hạt nhân nguyên tử 
cho tới đám mây electron bao quanh hạt nhân 
đều có bản chất là sóng (tương ứng với tâm) và 
chỉ biến thành hạt, thành vật chất (tương ứng 
với pháp) khi bị nhìn, bị quan sát, bị đo đạc.

Universe 2 – Nguyên Tử Phân Tử Cũng Là Sóng – VD

https://www.youtube.com/watch?v=ofj2JiCFQGo

Các nhà khoa học đã nhận định rằng các cấu 
trúc cơ bản của vật chất như hạt cơ bản (ví dụ 
photon, electron, quark) hay các cấu trúc lớn 
hơn như hạt nhân nguyên tử, nguyên tử và phân 
tử, đều hành xử giống như hạt electron, nghĩa 
là chúng đều có lưỡng tính sóng và hạt. Sóng là 
thông tin, là năng lượng, là tinh thần, là ý thức 
(consciousness) không phải vật chất. Còn hạt là 
vật chất.

Nhận thức của khoa học ngày nay trùng khớp 
với Phật pháp. Bát Nhã Tâm Kinh từ xa xưa đã 
nói rằng “Sắc bất dị Không”. Sắc tức là vật chất. 
Còn Không tức là ảo, nghĩa là không có thật, 
không có gì hết (nothingness) nhưng biểu hiện 
là pháp, là vũ trụ, là thế giới. Thế giới chỉ là ảo, 
không có thật nhưng con người chúng ta lại thấy 
thế giới rất thật, rất rõ ràng, rất chi tiết.

Trong cuộc sống đời thường, có lẽ tuyệt đại đa 
số con người không thể tin nổi thế giới chỉ là ảo, 
là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng tin học hiện 
đại đã chứng tỏ rõ ràng cho chúng ta thấy. Những 
gì chúng ta thấy trên màn hình: văn bản, hình 
ảnh, video; và nghe qua loa: tiếng nói, âm nhạc, 
âm thanh; đều là ảo, đều chỉ là tưởng tượng của 
mắt, của tai, của ý thức, theo nguyên lý thay thế. 

Còn thực chất của chúng chỉ là những bit thông 
tin 0 và 1 là biến tướng của hạt electron hoặc hạt 
photon mà thôi.

Nguyên lý thay thế là một nguyên lý cơ bản 
phổ biến nhất trong đời sống con người, thế 
mà đại đa số nhân loại chưa mấy ai ý thức được 
điều này, kể cả một bộ óc khoa học vĩ đại như 
Einstein. Trong cuộc sống đời thường hàng 
ngày, con người đã triệt để áp dụng nguyên lý 
này trong mọi hình thái hoạt động mà họ không 
hay biết, không ngờ tới.

Như trên đã nói, vật chất cơ bản là sóng, là vô 
hình, là không có thật, Phật pháp từ lâu đã dùng 
thuật ngữ Không để diễn tả. Do đó cửa Phật còn 
gọi là cửa Không.

一生幾許傷心事，Nhất sinh kỷ hứa thương 
tâm sự   Một đời lắm chuyện đau lòng

不向空門何處銷  Bất hướng không môn hà xứ 
tiêu  Không nương cửa Phật biết làm sao tiêu

Thế nhưng con người chỉ thấy vật chất mà 

照顧話頭
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không thấy tánh không hay bản thể không, bản 
thể ảo, do đó mà ôm bao nhiêu đau khổ: chiến 
tranh, loạn lạc, thiên tai nhân hoạ, tranh giành tài 
sản, tài nguyên, biển đảo, bệnh tật…Con người 
cũng không hiểu tại sao những cảnh tượng đau 
khổ đó xảy ra, chỉ giải thích nông cạn theo khoa 
học nửa vời nên không thể nào giải quyết được 
tận gốc vấn đề mà chủ yếu chỉ xoa dịu tạm thời.

Trong thế kỷ 20 đã xảy ra cuộc tranh luận quyết 
liệt giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế giới là 
Niels Bohr và Albert Einstein. Đến khi cả hai 
qua đời, nhân loại cũng chưa phân định được 
ai đúng ai sai. Nhưng ngày nay thì các nhà khoa 
học đã biết rằng phần thắng nghiêng về Bohr.

Tranh luận giữa Bohr và Einstein về cơ học 
lượng tử

Nhưng nhiều người vẫn còn mơ hồ không hiểu 
sao chỉ khi có người quan sát đo đạc thì những 
đặc trưng của hạt photon hoặc hạt electron mới 
xuất hiện.

Đến khi chúng ta xem lại kinh điển Phật giáo 

thì vấn đề trở nên rõ ràng. Kinh Hoa Nghiêm có 
nói rằng:

一切法無自性 Nhất thiết pháp vô tự tính Tất 
cả các pháp đều không có tự tính

一切唯心造   Nhất thiết duy tâm tạo  Tất cả 
đều là do tâm tạo

Hạt photon hoặc bất cứ hạt cơ bản nào, hoặc 
bất cứ pháp gì đều không có tự tính. Mọi đặc 
tính đặc trưng của vật đều do tâm tạo, nghĩa là 
tâm gán ghép cái nhận thức của mình cho vật tuỳ 
theo tập quán.

Như vậy có thể nói tập quán, tập khí hay thói 
quen tâm lý chính là nhân tố quyết định để pháp 
hiện lên là cái gì. Và cũng chính trong ý nghĩa 
sâu xa đó, tu hành trong Phật giáo chính là sửa 
cái thói quen mê muội nhiều đời nhiều kiếp mà 
Kinh điển gọi là thế lưu bố tưởng. Sửa như thế 
nào?

Thật ra tu đích thực không phải sửa một thói 
quen này thành một thói quen khác. Tất cả mọi 
thói quen dù tốt hay xấu đều là vọng tưởng. Nên 
tu đích thực là phá bỏ thói quen chấp thật mà 
thôi. Chúng ta có thói quen cố chấp cho rằng 
thế gian là có thật, vật chất, núi sông, sinh vật, 
con người là có thật. Đó chính là thói quen chấp 
thật, nó sẽ dẫn tới đau khổ. Bởi vì thân thể tốt 
đẹp, xinh xắn, sẽ có lúc già, bệnh, chết. Nhà cửa 
đường sá sẽ có lúc sụp đổ vì thiên tai, bão lụt 
hoặc chiến tranh. Biển đảo, lãnh thổ sẽ có lúc 
bị nước khác, dân tộc khác xâm chiếm, nguyên 
do chính là do thói quen chấp ngã. Ai cũng tôn 
sùng cái tôi của mình và tôn sùng cái sở hữu 
của mình, lý lẽ ý thức hệ của mình, không ai 
chịu nhường ai. Cuối cùng sẽ dẫn nhau ra chiến 
trường. Chiến tranh Syria hiện nay, tình hình 
tranh giành biển đảo hiện nay, chính là biểu 
hiện mâu thuẫn xung đột giữa các cái ngã của 
các nhóm người, các quốc gia, các dân tộc khác 
nhau.   

Dưới sự thôi thúc của cái ngã thì công pháp 
quốc tế, những thỏa ước của Liên Hiệp Quốc 
cũng không có giá trị, những kẻ mạnh sẽ bóp 
méo luật pháp, diễn giải theo cách có lợi nhất 
cho mình, trong khi đó lý thì vô cùng, tranh 
luận mãi cũng không thể thống nhất được. Lý 
vô cùng biểu hiện như thế nào?

Chẳng hạn người ta sống để ăn hay ăn để 
sống? Kẻ cho rằng sống để ăn thì tôn thờ cái ăn, Ảnh: St
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ăn phải ngon, ăn phải đem lại sự vui thú cho cuộc 
đời, phải ăn cá tôm, ăn thịt, ăn trên sinh mạng của 
các loài vật khác, thậm chí ăn tham nhũng, bóc 
lột tước đoạt của người khác để vinh thân phì gia 
cho mình. Còn kẻ cho rằng ăn để sống thì không 
cầu ngon, miễn sao cung cấp đủ năng lượng cho 
cơ thể khỏe mạnh, hoạt động được tốt, những 
người tu hành thường theo quan điểm này. Hai 
quan điểm này tranh luận với nhau suốt đời cũng 
không thể thống nhất được bởi vì lý là vô cùng.

Một ví dụ khác là ngày nay người ta đã biết chủ 
nghĩa duy vật là sai lầm nhưng tuyệt đại đa số mọi 
người đều sống theo chủ nghĩa ấy. Những người 
không biết thì theo đã đành, những người biết 
cũng vẫn theo bởi vì vật chất gắn chặt trong cuộc 
sống hàng ngày của mọi người. Cho nên mọi lý 
luận cũng chỉ là hí luận, lý là vô cùng không thể 
khẳng định được.        

Những tính chất vô thường vô ngã của pháp, 
không gian, thời gian không có thực, có thể thấy 
rõ trong luân hồi, tái sinh, chuyển kiếp.

Huỳnh Đình Kiên đời Tống, kiếp trước là cô 
gái, kiếp sau là đàn ông, cho thấy sự vô ngã, vật 
hay pháp không có tự tính nhất định.

Cậu bé Titu 6 tuổi sống ở một ngôi làng miền 
bắc Ấn Độ, thật bẽn lẽn khi gặp lại vợ là Uma 
và hai đứa con kiếp trước. Hai đứa con lớn tuổi 
hơn cậu, còn người vợ đời trước là phụ nữ trung 
niên trong khi cậu mới 6 tuổi. Như vậy thời gian, 
tuổi tác, chẳng khác gì ảo tưởng.

https://www.youtube.com/watch?v=7LWFxURH9wM

Suresh Verma Titu Singh Reincarnation Case – Tái Sinh 
Chuyển Kiếp – VD

Trường hợp của Chiết Quốc Nga cũng tương 
tự.

Bé gái Chiết Quốc Nga 折国娥 kiếp trước là 
một người đàn ông ở thôn Mã Gia Than 马家滩  
thuộc tỉnh Hà Bắc tên là Trương Phúc Đại 张福
大 có vợ và sinh được 2 con trai, con trai cả tên là 
Trương Cát Lâm 张吉林.

Bây giờ cô là bé gái Chiết Quốc Nga 14 tuổi, 
trong khi con của cô đời trước cũng tức là con 
của ông Trương Phúc Đại là Trương Cát Lâm, 
đã 36 tuổi. Hình tướng đã biến đổi, thời gian, 
tuổi tác, chẳng còn chút gì thực chất cả, không 
ai tưởng tượng nổi cô chính là ông Trương Phúc 
Đại, đó là sự vô ngã, pháp không có tự tính.

Kết luận
Tâm là bản thể của vũ trụ vạn vật. Bản thể đó 

không có hình tướng, nghĩa là vô hình, không 
phải vật chất, không thể khẳng định là có thật 
cũng không thể phủ định là không có. Vì vậy 
Long Thọ Bồ Tát nói: Tâm như hư không vô sở 
hữu (tâm giống như hư không, không có thật).

Biểu hiện của Tâm là Pháp. Pháp có thể là 
tinh thần, tình cảm, tâm lý, thông tin, không 
có hình tướng nhưng cũng có thể là vật chất có 
hình tướng. Vật chất có thể là chất vô cơ không 

có sự sống như vô số thiên thể chung 
quanh quả địa cầu. Vật chất cũng có 
thể là chất hữu cơ có khả năng tạo ra 
sự sống, sinh vật và con người.

Muôn vạn các pháp biến hóa vô 
thường và vô ngã. Không gian, thời 
gian, số lượng cũng như tất cả các 
pháp đều chỉ là khái niệm, là vọng 
tưởng của con người chứ không 
có thực chất. Do đó bậc giác ngộ 
như đức Phật khuyên rằng chúng 
ta có thể sống với thế lưu bố tưởng, 
tức là tưởng tượng đã trở nên phổ 
biến qua nhiều đời nhiều kiếp trên 
thế gian, nhưng không nên có chấp 
trước tưởng. Bởi vì hễ cố chấp vào 
một pháp nào đó thì sẽ dẫn đến phiền 
não, khổ. 

Ảnh: Khánh An
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Mùa Xuân Phật giáo
và vấn đề bảo vệ môi trường 

Ngày nay, “môi trường” đã trở thành 
một trong những vấn đề cấp bách 
mà nhân loại phải đối mặt, dù là 
ở bất kỳ nơi đâu, “vấn đề môi 
trường” đang đe dọa trực tiếp tới 

sự sống cũng như quyền lợi của mọi loài trên 
hành tinh này. 

Việt Nam đang từng bước công nghiệp hóa 
đất nước, phát triển nền kinh tế. Vấn đề ô nhiễm 
môi trường ở Việt Nam đã đe dọa đến cuộc sống 
thường ngày của người dân như biến đổi khí hậu 
khiến triều cường tăng, diện tích đất đai thu hẹp; 
bùng phát một số làng ung thư, tật bệnh nan y; 
cháy rừng, cạn kiệt nguồn nước khiến không chỉ 
con người mà các loài hữu tình hoặc vô tình cũng 
rơi vào cảnh khốn cùng, hủy diệt. Do đó, làm thế 
nào để ứng phó, bảo hộ và cải thiện môi trường 
sinh thái trở thành tiêu đề quan trọng bức thiết 
cần giải quyết đối với xã hội hiện nay, đòi hỏi sự 
chung tay hợp lực của toàn bộ các tổ chức dân sự 
xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của 
vai trò Phật giáo. 

Trong quá trình truyền bá và phát triển của 
Phật giáo từ trước đến nay trải qua hàng nghìn 
năm, mặc dù không trực tiếp nêu ra vấn đề bảo 
vệ môi trường nhưng khả năng dự báo cũng như 
đặt ra các biện pháp bảo vệ môi trường của Phật 
giáo lại vô cùng quan trọng và hết sức đúng đắn. 
Ý thức bảo vệ môi trường bao hàm trong Phật 
giáo có thể nhận rõ trong kinh điển Phật giáo và 
thực tiễn hành vi của tín đồ Phật giáo các thời kỳ. 
Phật giáo không những chủ trương phải từ bi 
với con người, tôn trọng sinh mệnh, yêu quý tự 

nhiên, trân quý các vật phẩm mà còn đưa những 
tư tưởng này trở thành tinh thần cơ bản của 
Phật giáo để dẫn dắt và cảm hóa các tầng lớp dân 
chúng xã hội và lấy đó làm trách nhiệm cơ bản 
của mình.

Chúng ta cùng đánh giá, nhận thức sơ lược 
những điều đó qua một số tư tưởng cũng như 
hành động đúng đắn dưới đây của Phật giáo 
Việt Nam.

1. Cấm sát sinh, thực hành hộ sinh, phóng 
sinh, tôn trọng giá trị cuộc sống, góp phần 
bảo vệ cân bằng sinh thái.

Theo quan điểm duyên khởi của Phật giáo, 
toàn bộ thế giới nằm trong mạng lưới cộng sinh, 
sự tồn tại mọi hiện tượng đều là các dạng điều 
kiện hòa hợp mà thành chứ không phải tồn tại cô 
lập, toàn bộ thế giới chính là một thể sinh mệnh 
to lớn, mọi chúng sinh thế gian tồn tại tương hỗ 
với nhau, trong thể sinh mệnh to lớn cộng đồng 
đó, mỗi một cá thể đều có quyền lợi và sinh tồn 
có tính hợp lý tồn tại trong nó, cá thể cũng phải 
dựa vào các sinh mệnh khác mới có thể tồn tại và 
phát huy đươc tác dụng của mình.

Quá trình phát triển lâu dài của lịch sử cho 
thấy nhân loại luôn cho mình là trung tâm trái 
đất, mặc sức chà đạp, cướp bóc sinh mệnh các 
vật loại khác. Khi năng lực chinh phục tự nhiên 
của nhân loại tăng cao, nhân khẩu tăng trưởng 
mạnh khiến lượng lớn động vật mất đi nơi ở, 
nhất là vì lợi ích kinh doanh và thỏa mãn ham 
muốn ăn uống mà con người đối với động vật 
dường như đến mức không đâu không giết, 

Nguyễn Thắng
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không đâu không ăn, vơ vét cạn kiệt. Ngoài ra 
nhu cầu ăn mặc cũng không còn đơn giản chỉ 
là che thân hay tránh rét, việc thịnh hành thời 
trang áo lông và các loại da trực tiếp uy hiếp sinh 
mệnh các loại động vật hoang dã quý hiếm khiến 
các loài động vật vì bộ da lông đẹp đẽ mà gặp phải 
sự vây bắt, giết hại, nghiêm trọng ảnh hưởng sự 
hài hòa giới tự nhiên và cân bằng sinh thái, cũng 
dẫn đến cảnh nhân loại chịu đựng các dạng quả 
báo bệnh tật.

Phật giáo lấy việc ăn chay tu hành, trang phục 
giản dị là minh chứng mạnh mẽ cho việc thực 
hiện cấm sát sinh, tạo môi trường tốt đẹp và 
cân bằng sinh thái. Thời còn tại thế, đức Phật 
thường tổ chức an cư kiết hạ vào mùa mưa, là 
mùa hồi sinh của cây cỏ muôn loài tại Ấn Độ, an 
cư là tránh vô tình dẫm đạp tàn phá ảnh hưởng 
đến những sinh vật đang trong thời kỳ sinh sôi, 
nảy nở, tạo cho cảnh vật môi sinh phát triển cân 
bằng, hòa hợp.

Bên cạnh đó, tinh thần từ bi hộ sinh, hợp lý 
phóng sinh, cấm sát sinh của Phật giáo còn giảng 
dạy thế nhân nhỏ đến như con kiến cũng không 
nỡ làm thương hại đến tính mệnh. Nhưng biết 
được điều này, phật tử cần duy trì và thực hiện 
tinh thần đó một cách hợp lý mới tạo công đức 
vô lượng. Số lượng phật tử ngày một tăng, điều 

kiện phóng sinh cũng lớn gấp bội ngày trước, 
nhìn thấy cái gì mua cái đó rồi mang thả, mang 
phóng sinh mà không cần để ý hay quan tâm 
rằng những vật được phóng sinh sau rồi liệu 
có thể sống được với môi trường, thời tiết đó 
hay không. Từ bi hộ sinh cũng giống như phóng 
sinh, cho chim ăn thóc, cho cá ăn thức ăn cũng 
ngang với công đức của việc phóng sinh, hoặc giả 
như có người phóng sinh, mua một chậu ngao 
biển nhưng lại mang thả xuống ao hồ, như thế 
đâu còn gọi là phóng sinh nữa mà vô tình phạm 
phải sát sinh, tạo sự ô nhiễm cho ao hồ. Dù là hộ 
sinh, phóng sinh thì cũng cần có sự hợp lý, lựa 
chọn thời điểm, địa điểm, vật phóng sinh thích 
hợp mới phát huy được trọn vẹn tinh thần từ bi 
đó của đức Phật.

Vậy nên, sự tôn trọng sinh mệnh chính là sự 
cống hiến to lớn của Phật giáo đối với sinh thái. 

2. Làm sạch môi trường, bảo vệ môi trường 
tạo cảnh nhân gian cực lạc.

Trong Phật giáo, mọi chúng sinh đều có Phật 
tính,  Phật tính không chỉ có ở động vật nhận 
thức hữu tình mà có cả ở vật vô cơ, thực vật 
không có nhận thức hữu tình. Dù không có ý 
thức tình cảm nhưng núi non, thảo mộc, đất đá 
đều có Phật tính. Phật giáo là tôn giáo vốn có ý 
thức bảo vệ môi trường, chủ trương không chỉ 
có tâm yêu thương con người mà đối với đất 
đai non nước cũng yêu quý, gọi là “đại địa chúng 
sinh, giai hữu Phật tính”.

Tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Dương 
lịch 2016, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã 
gửi thông điệp tới các tăng ni, cư sĩ, phật tử và 
những người con Phật với tâm nguyện và trách 
nhiệm tri ân, bằng những hành động thiết thực 
nhất, hãy bảo vệ môi trường bền vững và ứng 
phó với biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống 
của chính mình, cùng nhau làm cho môi trường 
xanh sạch đẹp hơn.

Cũng như pháp luật bảo vệ môi trường, trên 
phương diện thực tiễn đưa ra các khẩu hiệu như 
trồng cây tạo rừng; cúng lễ văn minh, hoa tươi 
cúng Phật; tiết kiệm dùng nước, tiết kiệm năng 
lượng; tích phúc tích đức, tái sử dụng nguyên vật 
liệu; có tâm thức bảo vệ môi trường, môi trường 
sạch sẽ. Trong đó đặc biệt yêu cầu hạn chế việc 

Ảnh: St
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tiến cúng vàng mã, đây là nguồn xả thải nguy 
hại ra môi trường mà không phải ai cũng hiểu 
rõ. Để làm ra vàng mã, người ta cần dùng đến 
nhiều phẩm màu, thiếc, giấy… những nguyên 
liệu đó dù chưa biết rằng có đảm bảo tiêu chuẩn 
đo lường theo quy định của pháp luật bảo vệ 
môi trường hay không nhưng có thể nhìn ra sự 
hao tổn tài nguyên gỗ cây, khói khí sau khi hóa 
vàng mã lại tạo ra các khí thải nguy hại gây tác 
động tiêu cực trực tiếp và nguy hiểm với môi 
trường sống hiện tại.

Những việc làm thiết thực kể trên đều là hành 
vi tự giác bảo vệ tự nhiên, làm đẹp môi trường 
của tín đồ Phật giáo khắp nơi, cũng là nỗ lực của 
mỗi các nhân để tạo ra môi sinh đẹp đẽ, xây dựng 
cảnh cực lạc của nhân gian vậy.

3. Giữ tâm trong sạch, lợi lạc hữu tình, 
xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Phật giáo cho rằng, tâm là lực lượng nòng 
cốt dẫn dắt hành vi con người. Nếu như chúng 
ta hi vọng có được thế giới thanh tịnh, an định 
và bền vững, trước hết phải làm sạch cái tâm, 
khắc phục tham, sân, si trong lòng chúng ta. 

Tu dưỡng tâm linh bảo vệ môi trường cũng 
chính là điều tồn tại cốt yếu. Chỉ có tâm thiện 
mới có môi trường tốt đẹp, bởi vì mọi môi 

trường xung quanh ta chính là y báo, nó chuyển 
theo chính báo từ tâm hành thiện của chúng ta. 
Chính báo tốt đẹp thì y báo sẽ tốt đẹp nương 
theo và ngược lại. Các phật tử một lòng hướng 
thiện, tôn trọng pháp luật khiến hành vi hướng 
thiện, tạo xã hội an lạc hòa bình, môi sinh cân 
bằng, phát triển bền vững. 

Trách nhiệm của tín đồ Phật giáo không chỉ ở 
sự coi trọng của bản thân với vấn đề bảo vệ môi 
trường mà có nghĩa vụ tuyên truyền lý niệm bảo 
vệ môi trường, động viên xã hội tham gia sự 
nghiệp bảo vệ môi trường. Bước sang một năm 
mới, vạn vật canh tân, muôn sắc khoe màu, nơi 
nơi đều khoác lên mình chiếc áo lung linh sặc 
sỡ. Mong rằng tất cả tín đồ Phật khắp nơi phát 
Bồ đề tâm, hành Bồ Tát nguyện, chúng ta ra 
sức trồng nhiều nhân thiện, tránh nhân ác, tạo 
dựng môi trường sống chung quanh trở nên 
ngày càng xanh tươi, an lạc. Mọi hành động liên 
quan thiết thực đến vấn đề môi trường đều cần 
làm, cần thực hiện một cách bức thiết, ngoài 
bản thân ra cần luôn dẫn dắt, giảng giải cho 
người thân, gia đình hay bạn bè khởi tâm động 
niệm, nói đi đôi với làm nhằm thúc đẩy bảo vệ 
môi trường, khiến cho miền cực lạc nhân gian 
không còn là khẩu hiệu hay xa vời mà trở thành 
hiện thực. 

Ảnh: St
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

Ý nghĩa lễ hội 
Rằm tháng Giêng Maghapuja

Ngày Rằm tháng 
Giêng có hai ý 
nghĩa chính: 

1. Ngày Ðại hội 
Thánh tăng tại 

Veluvana  (Trúc Lâm tịnh xá) 
2. Ngày đức Phật khẳng 

định với Ma vương rằng 3 
tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết 
bàn.

Lễ hội Rằm tháng Giêng 
là ngày đại hội thường lệ 
của chư Phật được gọi là 
Caturangasannipāta. Tuy nhiên 
theo lịch sử những vị Phật 
Chánh Giác trong quá khứ thì 
số tăng hội, thời kỳ đại hội, địa 
điểm có phần khác với đức Phật 
Gotama. Còn những yếu tố căn 
bản cho kỳ đại hội thì hoàn 

toàn giống nhau. Dường như 
đây là truyền thống của Chư 
Phật. Ðại hội Thánh tăng thời 
kỳ đức Phật Gotama hội đủ bốn 
chi phần là:

1. Tổ chức đúng vào ngày 
trăng tròn tháng Giêng 
Māgha

2. Ðại hội có 1250 vị Tỳ 
khưu, tự động đến bái kiến 
đức Phật mà không có sự 
thỉnh mời hay hẹn trước

3. Số tăng hội 1250 vị đều 
xuất gia Thiện Lai Tỷ khiêu 
(Ehibhikhu). 

4. Các ngài đều là bậc 
Thánh tăng.

Ðại hội Thánh tăng này 
khai mạc đúng vào ngày trăng 

tròn tháng Giêng Âm lịch tại 
Veluvana. Trong đại hội, đức 
Phật thuyết cho 1250 vị Tỷ khiêu 
về giới bổn Pātimokkha, được 
phân chia làm hai phần:

1. Giáo giới: Đức Phật tóm 
lược Giáo pháp của Ngài thành 
ba câu kệ ngôn:

Không làm điều ác 
(Sabbabābassa akaranam),

Làm các hạnh lành (Kusalassu 
upasampadā),

 Giữ tâm ý trong sạch 
(Sacittapariyotapanam).

Ðây là giáo giới của chư Phật 
trong quá khứ cũng như của 
đấng Đạo sư lúc đó.

2. Đức Phật giảng về 
Anāpātimokkha, có nghĩa là 

Tuệ Ân *

* Chi nhánh phía Bắc Trung tâm Nghiên cứu PGVN Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
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Ngài chuẩn y Giới luật cho chư 
Tỷ khiêu phải hành lễ Bố tát 
(Uposatha) mỗi tháng hai kỳ 
vào ngày 15 và 30 (hoặc 29). Lễ 
Bố tát là một hình thức giúp các 
vị xuất gia quán chiếu lại giới 
hạnh của mình cho được tịnh 
nghiêm, nếu có sơ sót trong 
tiểu giới thì ngày hôm đó các vị 
sám hối với nhau.

Ngày nay chư tăng hệ 
phái Phật giáo Nguyên thủy 
Theravāda vẫn còn gìn giữ 
truyền thống này vì Giới luật 
là nền tảng của Phật giáo, Giới 
luật còn thì Giáo pháp còn. 
Trong Tam Tạng kinh điển, 
đức Phật Thế Tôn tuyên bố 
rằng theo thời gian, Luật tạng 
sẽ hoại diệt sau cùng. Khi nào 
Luật tạng hoại diệt thì lúc đó là 
thời mạt pháp, là khởi điểm hết 
nhiệm kỳ Giáo pháp của một 
vị Phật Chánh Đẳng 
Giác.

Ðồng thời với ý 
nghĩa trên, ngày Rằm 
tháng Giêng còn 
được Kinh Ðại Bát 
Niết Bàn ghi như sau: 

Đức Thế Tôn cùng 
chư Tỷ khiêu tăng từ 
kinh thành Rājagaha 
du hành đến kinh 
thành Vesāli. Một 
hôm, đức Thế Tôn 
ngự vào thành Vesāli 
khất thực, sau khi 
thọ thực xong đức 
Phật dạy bảo Đại 
đức Ānanda cùng 
ngự đến ngôi tháp 
Cāpālacetiya. Sau khi 
đức Thế Tôn ngự trên 
chỗ ngồi đã trải sẵn, 
Đại đức Ānanda đỉnh 
lễ đức Thế Tôn xong, 
ngồi một nơi hợp lẽ. 
Khi ấy, đức Thế Tôn 

dạy rằng: - Này Ānanda, bậc 
nào đã thường tiến hành 4 
pháp thành tựu, đã tiến hành 
trở thành thuần thục, đã tiến 
hành trở thành nền tảng vững 
chắc, có căn bản, đã luyện tập 
thành thói quen hằng ngày, 
thường tinh tấn không ngừng 
tiến hành 4 pháp thành tựu này. 

- Này Ānanda, bậc ấy có khả 
năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ 
hoặc hơn kiếp tuổi thọ như ý.

- Này Ānanda, Như Lai đã 
thường tiến hành 4 pháp thành 
tựu, đã tiến hành trở thành 
thuần thục, đã tiến hành trở 
thành nền tảng vững chắc, có 
căn bản, đã luyện tập thành 
thói quen hằng ngày, thường 
tinh tấn không ngừng tiến 
hành 4 pháp thành tựu này. 

- Này Ānanda, Như Lai cũng 
có khả năng duy trì trọn kiếp 

tuổi thọ (100 năm) hoặc hơn 
kiếp tuổi thọ (hơn 100 năm) vậy.

Đức Thế Tôn đã dạy gián tiếp 
như vậy, mà Đại đức Ānanda 
không hiểu, nên không thỉnh 
mời đức Thế Tôn rằng:

- Kính bạch đức Thế Tôn, 
kính xin Ngài duy trì suốt kiếp 
tuổi thọ (100 năm). 

Kính xin Ngài duy trì trọn 
kiếp tuổi thọ, để tế độ cho phần 
đông chúng sinh, để đem lại 
sự lợi ích, sự an lạc phần đông 
chúng sinh, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho 
chư thiên và nhân loại.

Bởi vì, khi ấy Đại đức Ānanda 
bị Ma vương quấy nhiễu, nên 
không hiểu ý của đức Thế Tôn. 
Dù đức Thế Tôn dạy như vậy 
lần thứ hai, lần thứ ba, Đại đức 
Ānanda vẫn không hiểu được; 

Ngài đỉnh lễ đức Thế 
Tôn, rồi xin phép đi ra 
ngoài ngồi dưới gốc cây 
không xa nơi đức Thế 
Tôn.

Khi Đại đức Ānanda 
vừa mới ra ngoài, Ác 
Ma Thiên liền đến hầu 
đức Thế Tôn, rồi đứng 
một nơi hợp lẽ và bạch 
rằng:

- Kính bạch đức Thế 
Tôn, kính xin Ngài tịch 
diệt Niết bàn, kính xin 
Ngài tịch diệt Niết bàn 
ngay bây giờ! Bây giờ là 
lúc tịch diệt Niết bàn 
của Ngài.

Thật ra, Ác Ma Thiên 
đã nhiều lần đến thỉnh 
đức Thế Tôn tịch diệt 
Niết bàn, những lần 
trước đức Thế Tôn đều 
khước từ. Nhưng lần 
này, đức Thế Tôn hứa 
với Ác Ma Thiên rằng: 
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- Này Ác Ma Thiên, ngươi 
hãy yên tâm, không lâu nữa, 
Như Lai sẽ tịch diệt Niết bàn. 
Kể từ nay chỉ còn ba tháng nữa, 
Như Lai sẽ tịch diệt Niết bàn.

Như vậy, đức Thế Tôn có trí 
tuệ sáng suốt, xác định thời 
gian ba tháng nữa sẽ xả tuổi 
thọ, sinh mạng của Ngài, tại 
ngôi tháp Cāpālacetiya, đó là 
vào ngày Rằm tháng Giêng 
(Âm lịch). Ngay khi ấy, trái đất 
rùng mình chuyển động.

Đại đức Ānanda thấy điều lạ 
thường, trái đất rung chuyển 
nên vào hầu đức Thế Tôn, 
bạch rằng:

- Kính bạch đức Thế Tôn, do 
nguyên nhân nào làm trái đất 
rung chuyển, bạch Ngài.

Đức Thế Tôn dạy rằng:
- Này Ānanda, ngay hôm 

nay, vừa rồi, Như Lai có trí tuệ 
sáng suốt hứa với Ác Ma Thiên 
rằng: “Chỉ còn ba tháng nữa, 
Như Lai sẽ tịch diệt Niết bàn”.

Nghe như vậy, Đại đức 

Ānanda kính thỉnh rằng:
- Kính bạch đức Thế Tôn, 

con xin kính thỉnh Ngài duy 
trì tuổi thọ trọn kiếp tuổi thọ 
(100 năm). Con xin kính thỉnh 
Ngài duy trì tuổi thọ trọn kiếp 
tuổi thọ, để tế độ cho phần 
đông chúng sinh, để đem lại 
sự lợi ích, sự an lạc phần đông 
chúng sinh, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho 
chư thiên và nhân loại.

Đức Thế Tôn dạy rằng:
- Này Ānanda, con chớ nên 

thỉnh Như Lai nữa; bây giờ 
không phải lúc thỉnh cầu Như 
Lai nữa. Như Lai đã gián tiếp 
dạy con nhiều lần mà con vẫn 
không hiểu, con không có lời 
thỉnh cầu Như Lai. Nay Như 
Lai đã hứa với Ác Ma Thiên 
rồi, không thể nào khác được.

Đại đức Ānanda cảm thấy 
buồn vô hạn, hối hận về điều 
sơ suất của mình, nên đức Thế 
Tôn an ủi Đại đức Ānanda rằng:

- Này Ānanda, Như Lai đã 

từng dạy rằng: “Sống xa lìa 
nhau, chết biệt ly với những 
người thân yêu, các bậc kính 
mến ấy, đó là điều hiển nhiên. 
Do đó, làm sao lại có thể, có 
những người thân yêu, các 
bậc kính mến ấy theo ý muốn 
của mình được!”

Những pháp nào đã sinh 
rồi, hiện hữu rồi, do nhân 
duyên cấu tạo rồi, chắc chắn 
có sự hủy hoại là thường, dù 
có mong muốn rằng: “xin pháp 
ấy đừng hủy hoại”, đó là điều 
không thể nào có được.

Ðể kỷ niệm ngày lịch sử 
trọng đại đó, hệ phái Phật giáo 
Nguyên thủy Theravāda tổ 
chức lễ Rằm tháng Giêng bằng 
nhiều hình thức nghi lễ khác 
nhau: như lễ hội đặt bát đến 
chư tăng, lễ Thọ giới, lễ Quy 
y, lễ thuyết Pháp, lễ Thọ Đầu 
đà... nhằm giúp người phật 
tử có cơ hội gieo duyên lành 
trong chính pháp.

Ðặc biệt là lễ Ðầu đà: thức 
một đêm không ngủ để tưởng 
nhớ đức Phật - một con người 
vĩ đại, với một lý tưởng phi 
thường, suốt cuộc đời tận tụy 
hy sinh vì quyền lợi của tha 
nhân. Thông thường trong 
đêm đầu đà có nhiều tiết mục 
để người phật tử tham gia học 
và thực hành thêm về giáo lý. 
Những tiết mục đó thường là 
Thuyết pháp, chiêm bái Xá lợi, 
hành thiền, vấn đáp Phật pháp, 
hái hoa chính pháp, luận Đạo 
v.v. Người tham dự một đêm 
đầu đà, qua những mục đó, 
chắc chắn sẽ được hiểu biết 
giáo lý căn của đức Phật và sẽ 
có thêm niềm tin vững chắc ở 
Tam bảo. 



49TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 1/2017

Ngày xuân vãn cảnh 
những ngôi chùa ở miền biên cương
lễ chùa đầu năm đã Trở Thành néT văn hóa Tâm linh đặc sắc của 
người việT. ngày xuân đinh Dậu, hãy cùng hòa vào khung cảnh 
Thiền môn nơi miền biên cương Tổ quốc.

Chùa Tân Thanh, Lạng Sơn

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

Câu ca dao nổi tiếng khi nhắc đến xứ Lạng, 
xuân về vãn cảnh di tích, danh thắng chùa 
chiền trên quê hương xứ Lạng, mỗi người chắc 
chắn sẽ cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa. Và 
ý nghĩa hơn hẳn vùng biên nơi cửa khẩu Tân 
Thanh, ngày nay còn có chùa Tân Thanh.

Chùa Tân Thanh rộng 21ha, thiết kế lựa chọn những 
tinh hoa kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Trong 2,7ha 
xây nội viện chùa kiến trúc gỗ lim nội công ngoại 
quốc, 7 gian tiền đường, 3 gian ống muống và 5 gian 
hậu cung.

Xây dựng giảng đường với diện tích 1.000m2. Trên 
núi phía sau chùa tôn trí đại Phật đài. Ngôi Tam bảo 
với diện tích 1.300m2, chất liệu gỗ lim Lào, kiến trúc 
hình chữ công, hiên bắt vần theo lối truyền thống. 

Minh Anh

Chùa Xuân Lan và chùa Cô Tô ở Quảng Ninh
Móng Cái là một thành phố nằm trong vùng 

duyên hải Bắc bộ, bên bờ sông Ka Long. Móng 
Cái giáp với Trung Quốc, có đường biên giới trên 
biển và đất liền dài hơn 70 km. Nằm sát biên giới 
là chùa Xuân Lan được xây 
dựng vào cuối thời Hậu Lê.

Không chỉ là địa điểm sinh 
hoạt văn hóa, tín ngưỡng của 
nhân dân địa phương, chùa 
Xuân Lan còn là một di tích 
lịch sử văn hóa gắn liền với 
quá trình đấu tranh bảo vệ tổ 
quốc và xây dựng Tổ quốc.

Chùa Xuân Lan được Bộ 

Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch) xếp hạng là di tích nghệ thuật cấp 
Quốc gia năm 1999.

Trên huyện đảo Cô Tô có ngôi chùa Cô Tô, 
chùa là một trong những 
điểm nhấn, là địa chỉ để bà 
con trên đảo thực hiện đời 
sống tín ngưỡng và ngư 
dân đánh bắt cá qua làm lễ, 
hàng ngày lao động nhưng 
không quên cội nguồn của 
dân tộc thực hiện qua hình 
thức tín ngưỡng lễ chùa 
trên đảo Cô Tô.
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Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, Cao Bằng

Chùa thuộc địa phận núi Phia Nhằm 
bên thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, 
huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Tháng 
6/2013 chùa được khởi công xây dựng 
trên diện tích 2 ha với kinh phí khoảng 
38 tỷ đồng.

Cách cửa khẩu Tà Lùng khoảng 1km, 
ngày 01/12/2014, ngôi chùa Trúc Lâm Tà 
Lùng được xây dựng với diện tích hơn 
5.300 m2.

CHÙA PHẬT TíCH TRúC LÂM BảN GIốC
Các hạng mục của chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản 
Giốc như Tam quan chùa, lầu tượng Bồ Tát, Tam 
Bảo, nhà Tổ... được xây dựng theo phong cách kiến 
trúc Phật giáo truyền thống Việt Nam. Tại đây còn 
có đền thờ vị anh hùng Nùng Trí Cao - một nhân 
vật, biểu tượng Văn hoá thế kỷ XI tại Cao Bằng, 
người có tài thao lược quân sự và ngoại giao, có 
công lớn trong việc gìn giữ bảo vệ biên cương phía 
Bắc của Tổ quốc Việt Nam. 

CHÙA TRúC LÂM Tà LÙNG
Cổng Tam quan được xây bằng gạch đặc, 
khung cột bằng bê tông cốt thép. Mái lợp 
ngói di. Cổng được xây 2 tầng, tầng 1 làm 
cổng ra vào, tầng 2 đặt chuông, khánh. Các 
câu đối được viết bằng chữ quốc ngữ.
Tam Bảo và nhà Tổ được thiết kế theo lối 
cổ truyền kiểu nội công, ngoại quốc, phía 
trước là Tiền đường được chia thành 7 gian 
với lối kiến trúc giả gỗ kiểu truyền thống, 
Hậu cung gồm 3 gian. Cửa đi và cửa sổ được 
làm bằng gỗ lim. Cửa đi bức bàn, thượng 
song hạ bản kiểu truyền thống.
Nhà Tổ được thiết kế 7 gian, bao gồm gian 
giữa thờ Tổ, hai gian bên thờ đức Thánh 
Trần và thờ Mẫu. 
Hệ thống hoành phi câu đối trong Tam Bảo, 
cũng như tên chùa trước cổng Tam quan 
được viết bằng chữ quốc ngữ.
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Chùa Sùng Khánh, Hà Giang

Chùa Hộ Quốc, Kiên Giang

Vị Xuyên một mảnh đất lịch sử, sau chiến tranh 
mảnh đất này trải qua nhiều gian khổ, đời sống đồng 
bào dân tộc nơi đây còn khó khăn, tuy nhiên, quan 
tâm đến đời sống tinh thần của bà con, những năm 
qua chùa Sùng Khánh đã được trùng tu xây dựng 
phục vụ đời sống tâm linh và tinh thần của đồng bào 
các dân tộc.

Vị Xuyên nói riêng, Hà Giang nói chung và đây 
cũng là một trong những ngôi chùa vùng biên ải địa 
đầu của Tổ quốc.

Nằm ở cực Nam của Tổ quốc Kiên 
Giang, chùa Hộ Quốc được coi là một 
ngôi chùa lớn nhất tại đảo Phú Quốc và 
lớn nhất trong các tỉnh Đồng bằng Sông 
Cửu Long, được xây dựng năm 2011.

Chùa Thiền viên Trúc Lâm Phú Quốc 
có kiến trúc cổ kính, chạm khắc tinh tế 
theo phong cách đình chùa thời nhà Lý 
và nhà Trần, thời đại mà Phật giáo phát 
triển rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. 

Khác với những ngôi chùa thuộc Thiền 
phái Trúc Lâm, chùa Hộ Quốc thiền viện 
Trúc Lâm Phú Quốc có thêm bàn thờ 
Đức Ông như các chùa ở đồng bằng Bắc 
bộ. Các gian thờ đều được chạm khắc 
cầu kỳ, sơn son, thếp vàng lộng lẫy.

Chùa Sùng Khánh tọa lạc trên đỉnh một quả 
đồi nhỏ thuộc thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, 
huyện Vị Xuyên. Chùa do chú của Phụ Đạo 
(Tù trưởng) Nguyễn Ẩn khởi dựng vào tháng 
Giêng năm Bính Thân, niên hiệu Thiệu Phong 
thứ 16 (1356) đời Trần Dụ Tông. Tháng 3 năm 
1367, Thứ sử Tạ Thúc Ngao (hiệu Sở Khanh), 
nhân chuyến kinh lý qua vùng này được mời 
soạn văn bia cho nhà chùa. Năm 1705, chùa 
được trùng tu sửa chữa. 
Ở đây còn lưu giữ hai di vật: Bia đá thời Trần 
(1367) ghi lại công lao của người sáng lập ra 
chùa và một quả chuông cao 0.90 m, đường 
kính 0.67 m, đươc đúc thời Hậu Lê (1705). 
Đặc biệt là ở 4 múi chuông, mỗi múi có 2 phù 
điêu hình người đắp nổi (cao 10cm bố trí ở 
góc các múi) để bảo vệ và trấn 8 hướng.
Bài văn bia có đầu đề “Sùng Khánh tự bi 
minh tịnh tự” (bài minh và bài tự chùa Sùng 
Khánh). Cả bia có 18 dòng chữ Hán gồm 436 
chữ; mặt sau bia có 2 hàng gồm 65 chữ, là 
một văn bản gốc có nhiều ý nghĩa và một số 
chữ Nôm là danh từ riêng.
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Các ngôi chùa ở huyện đảo Trường Sa

Hiện nay, trên quần đảo Trường Sa đã có 6 
ngôi chùa tạo thành một quần thể kiến trúc 
giàu giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử trên 
Biển Đông...

Chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa lớn 
được xây dựng sớm nhất. Những ngôi chùa ở 
đây đều có những điểm chung như: chính điện 
hướng về thủ đô Hà Nội; tượng Phật làm bằng đá 
quý; gỗ xây chùa là loại gỗ tốt chống chịu được sự 
bào mòn của gió, muối biển; các câu đối, hoành 
phi đều được sơn son thếp vàng và viết bằng chữ 
quốc ngữ. Trong khuôn viên các chùa đều có bàn 
thờ anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh 
anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc.

Chùa Song Tử Tây là ngôi chùa lớn nhất trong 
số những ngôi chùa tại huyện đảo. 

Chùa Sinh Tồn nhỏ hơn, mang dáng dấp của 
một ngôi chùa vùng đồng bằng Bắc bộ. Bên trái 
sân chùa có bia tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ 
đã hy sinh oanh liệt trong trận hải chiến Gạc Ma 
năm 1988.

Chùa Trường Sa Lớn tọa lạc tại thị trấn Trường 
Sa, có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Chùa có 
thư viện với đầy đủ các đầu sách Phật học để bộ 
đội và người dân đến tìm hiểu, tu học. Trong 
chùa có tượng đá quý màu xanh bằng ngọc thạch 
do Liên đoàn Phật giáo thế giới tặng Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, Thủ tướng đã tặng lại 
cho cán bộ và nhân dân trên đảo.

Cũng giống như các ngôi chùa khác trên quần 
đảo Trường Sa, Vinh Phúc tự (đảo Phan Vinh) 
được xây dựng theo phong cách truyền thống 
Việt, với số gian lẻ là một gian hai chái, hệ mái 
cong, có đầu đao, mặt tiền chùa hướng về thủ đô 
Hà Nội.

Chùa Nam Yết, thôn Nam Yết, xã Sinh Tồn, 
huyện Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của cư dân 
trên Quần đảo Trường Sa, mà còn là sự thể hiện 
cụ thể và sinh động đời sống văn hóa, tinh thần 
của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa, với cốt 
lõi là tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm, 
quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc.

Giống như dấu ấn của các thời kỳ trước, công 
trình xây dựng chùa Nam Yết hiện nay đều được 
làm bằng gạch có in hình Quốc huy, khẳng định 
chủ quyền dân tộc.

Nằm trên đảo Sơn Ca, chùa Sơn Linh có kiến 
trúc với những mái ngói cong vút cùng các bộ 
hoành phi, câu đối được trạm trổ cầu kỳ. 
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Vào Xuân

Thềm Xuân

Xuân Cung

Một ngày Xuân

“Nhất thân hữu lại Càn - Khôn khoát
Vạn sự vô ưu Nhật - Nguyệt trường”.

Thả thơ về với trùng khơi,
Lòng nghe tự tại những lời khen chê.
Vô thường… ngày tháng qua đi…
Thềm xuân cùng bạn cố tri thưởng trà.

Tháng ngày rong chơi đây đó,
Bỏ quên một quãng đời xuân.
Thấp thoáng bóng thiền…
Vô thanh … cung đàn ai ngân…

Sớm xuân thưởng mấy ngụm trà.
Tối về lấy bút mực ra… hành thiền.
Thơ đơm mấy nụ hoa tiên
Bỗng đâu quên cả lụy phiền thế nhân.

Trang thơ

Xuân Đinh Dậu – 2017
Pháp Vương Tử
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Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc 
Ðạo sư đã kể về một Tỳ kheo làm ồn phi 
thời, Tỳ kheo ấy là một thiện nam tử ở 
Xá Vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng 
không làm các phận sự của mình hay 

học pháp. Vị ấy không biết: Thời này, ta phải làm 
việc này; thời này, ta phải hầu hạ; thời này, ta phải 
học hành. Trong một canh, canh giữa và canh cuối 
và trong những giờ thức giấc, vị ấy làm ồn, khiến 
các Tỳ kheo không thể ngủ được.

Tại Chánh pháp đường, các Tỳ kheo nói đến 
hạnh không tốt của vị ấy:

- Thưa các Hiền giả, Tỳ kheo tên ấy, xuất gia 
trong Pháp bảo như vậy, nhưng không biết phận 
sự hay học pháp đúng thời hay phi thời.

Bậc Ðạo sư đến, hỏi các câu chuyện đang bàn 
luận, sau khi được biết vấn đề, bậc Ðạo sư nói:

- Này các Tỳ kheo, không phải chỉ nay vị ấy mới 
làm ồn phi thời như vậy, mà thuở trước, vị ấy 
cũng đã làm ồn phi thời. Do không biết thời và 
phi thời, vị ấy đã bị vặn cổ chết.

Nói vậy xong, bậc Ðạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La 

Nại, Bồ tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn 
ở phương tây bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, 
ngài vượt qua biên giới, học tất cả tài nghệ, trở 
thành vị Sư trưởng có tiếng khắp nhiều phương, 
và dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà La Môn. 
Các người thanh niên ấy có một con gà trống gáy 
đúng giờ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức dậy 
học bài. Khi con gà ấy chết đi, họ đi tìm một con 
gà khác.

Một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có 
nghĩa địa, thấy một con gà trống, liền bắt nó về, 
nhốt trong chuồng và nuôi nó. Vì quen sống ở 
nghĩa địa, nó không biết giờ nào cần phải gáy, có 
khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi nó gáy lúc rạng 
đông. Khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa 
đêm, họ thức dậy học bài, cho đến rạng đông họ 
quá mệt không học được nữa. Vì buồn ngủ, họ 
không thấy được vấn đề cần phải thấy. Và khi quá 
sáng, con gà ấy gáy ồn ào họ không có cơ hội yên 
tĩnh để học ôn bài. Các thanh niên Bà La Môn suy 
nghĩ: “Con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, 
hoặc ban ngày. Do đó, chúng ta học không có kết 
quả”. Vì vậy, họ bắt con gà ấy vặn cổ cho chết đi, và 
báo cáo lên Sư trưởng biết:

- Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi.
Vị Sư trưởng lấy đó làm bài học và nói:
- Do nó không được dạy dỗ tốt, nên nó phải chết.
Rồi Sư trưởng đọc bài kệ.
Không mẹ cha nuôi dưỡng,
Không thầy, dạy dỗ nó,
Con gà này không biết
Ðúng thời hay phi thời.
Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ tát sống 

hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của mình.
***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo sư nhận 
diện tiền thân như sau.

- Thời ấy, con gà gáy phi thời là vị Tỳ kheo này, 
các đệ tử là hội chúng đức Phật, còn Sư trưởng là 
Ta vậy. 

Tiểu Bộ Kinh - Tập IV
Chuyện Tiền thân đức Phật (I)
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Chuyện con gà gáy phi thời 
(Tiền thân Akàlaràvi)

SUY NGẪM
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Ngày Lễ hay ngày Hội?

Mấy lúc gần đây 
ở Việt Nam,  
do sinh hoạt xã 
hội phát triển, 
đã có rất nhiều 

“ngày hội” tụ họp đông đảo và 
có khi có nhiều thành viên quốc 
tế tham dự như:

Ngày Hội thả diều ở Đà Nẵng 
(Danang Kite Festival),

Ngày Hội cà phê ở Ban Mê 
Thuột (Buon Ma Thuot Coffee 
Festival),

Ngày Hội trưng bày trái cây 
ở Cần Thơ/Bến Tre (Can Tho 
Fruit Arrangement Festival),

Ngày Hội Hoa ở Đà Lạt (Dalat 
Flower Festival) v.v…Nhưng các 
ngày hội, các buổi tụ hội này lại 
được gọi là các “ngày lễ”. Như 
thế là hoàn toàn sai.

Ở Hoa Kỳ, ngày lễ gọi là 
“holiday”, còn ngày hội, hội hè 
gọi là “festival”. Theo nhận xét 
thông thường:

Ngày lễ: Thường là để tưởng 
niệm các Anh hùng dân tộc, 

biến cố lịch sử hoặc sinh hoạt 
tôn giáo, xã hội được tổ chức 
long trọng và hầu như đã thành 
truyền thống. Thí dụ:

Lễ vấn danh
Lễ hỏi
Lễ cưới
Lễ rước dâu
Lễ gia tiên
Lễ chùa
Lễ Tết
Lễ cầu Quốc thái dân an, tinh 

thần giống như Lễ Tế Nam Giao 
dưới triều Nguyễn.

Lễ Hạ điền khởi đầu mùa cày 
cấy, thường bắt đầu vào tháng 
Ba (mùa Xuân).

Lễ Hai Bà Trưng
Lễ Giỗ trận Đống Đa
Lễ chào cờ
Lễ Khánh thành…thường 

trang trọng, có cắt băng, có đọc 
diễn văn. Đây không phải là 
ngày hội vui chơi.

Lễ duyệt binh với rất nhiều lễ 
nghi quân cách.

Ngày xưa có Lễ Xuất quân, 

nhiều khi chém đầu một tướng 
địch bị bắt để thị uy.

Ngày hội: Thường là tụ tập, 
tụ họp đông đảo để vui chơi, ăn 
uống, ca hát, trưng bày đồ mỹ 
thuật, sản phẩm v.v..thời Thực 
dân Pháp gọi là “Đấu Xảo” mà 
không tưởng niệm hay mang 
một ý nghĩa gì cả. Do đó:

Ngày trưng bày hoa/Hội Hoa 
và không thể nói “Lễ hội Hoa” 
hay “Lễ Hội trưng bày hoa”.

Ngày Hội trái cây và không 
thể nói “Lễ Hội trái cây”

Ngày Hội cà phê và không thể 
nói “Lễ Hội cà phê”

Ngày Hội đua thuyền và 
không thể nói “Lễ Hội đua 
thuyền”

Ngày Hội thả diều và không 
thể nói “Lễ Hội thả diều”.

Ngày Hội Chọi trâu và không 
thể gọi “Lễ Hội Chọi trâu”. Thí 
dụ: Ngày Hội Chọi trâu Đồ Sơn

Hội Lim và không thể nói “Lễ 
Hội Lim”

Ngày Hội Huế (Hue Festival) 
và không thể nói “Lễ Hội Huế”.

Hội trảy chùa Hương. Người 
ta nô nức nhau đi chùa Hương 
để du ngoạn hay chiêm bái, cầu 
phúc, cầu tự v.v…Đây không 
phải là ngày lễ. Thế nhưng 
khi chùa Hương tổ chức buổi 
Lễ Khai mạc /Lễ Khai Kinh 
hay tụng niệm chính thức cho 
khách thập phương…thì đây 
chính là các “buổi lễ”.

Vậy xin cẩn thận. Chớ sử 
dụng bữa bãi. 

Đào Văn Bình

ngày hội: Thường là Tụ Tập, Tụ họp đông đảo để vui chơi, ăn uống, 
ca háT, Trưng bày đồ mỹ ThuậT, sản phẩm v.v..Thời Thực Dân pháp gọi là 
“đấu xảo” mà không Tưởng niệm hay mang mộT ý nghĩa gì cả.

Ảnh: St
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Hạnh phúc

Hạnh phúc là cái 
mà ai cũng muốn 
cho mình, mà ai 
ai cũng chúc cho 
nhau, nhất là 

trong dịp đầu xuân.

Nhưng Hạnh phúc là gì? 
Thật khó mà định nghĩa một 
cách vắn tắt, gọn gãy.

Theo Hán văn, Hạnh có nghĩa 
là may, như đáng lẽ bị thiệt mà 

lại thoát khỏi, còn Phúc thì chỉ 
những việc tốt lành như giàu 
sang, yên lành, sống lâu, có đức 
tốt, tận hưởng tuổi trời. Gộp 
hai chữ lại thì thành một danh 
từ kép có nghĩa là “Vận may, 
phúc tốt hay mọi sự được như 
ý” (Đào Duy Anh).

Đối chiếu, Pháp văn có 
từ ngữ Bonheur mà từ điển 
Larousse chia có hai nghĩa: 1/ 
Trạng thái thỏa thích trọn vẹn 
trong lòng (état de parfaite 
satisfaction intérieure); 2/ Vận 
may (Bonne chance); hay thời 
cơ thuận lợi (circonstance 
favorable). Nhưng Bonheur còn 
được dùng như đồng nghĩa 
với yên lành, sung sướng, may 
mắn, ngỏa nguê, an lạc, sung 
túc, hả dạ, đẹp lòng.

Sau khi nói thế nào là Hạnh 
phúc, Larousse còn nói thêm 

Mai Thọ Truyền

Ảnh: St
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thế nào là chẳng phải Hạnh 
phúc để xác định cái nghĩa 
phức tạp của từ ngữ ấy. Không 
có Hạnh phúc ai gặp những cái 
như nghịch cảnh, tai trời, ách 
nước, đau khổ, thất bại, rủi 
ro, chẳng may, khổ nạn, nhọc 
nhằn, sa cơ, thất thế, phiền lụy.

Tuy nhiên, dầu cô đọng như 
lối định nghĩa của Trung Hoa 
hay chi tiết theo cách giải thích 
của Pháp, cái nghĩa vừa phức 
tạp vừa bao la của Hạnh phúc 
có lẽ không ngoài mấy chữ: 
“VỪA LÒNG ĐẸP Ý”.

Trong đời sống vật chất hay 
tinh thần, bất cứ cái gì, điều gì 
không làm cho ta thỏa thích 
trong lòng thì chúng ta đều tự 
cho là bất hạnh. Trên lý thuyết, 
ăn không đủ no, mặc không 
đủ ấm, muốn tiêu mà chẳng 
có tiền, sống thiếu tiện nghi, 
hoặc làm đâu thất bại đó, nợ 
nần quanh năm, có khi còn đau 
ốm bệnh tật, ông Phúc trọn 
đời không đến cửa, mà chữ 
Họa thì lẽo đẽo tới nhà hoài..., 
như thế là không Hạnh phúc, 
là khốn khổ.

Nhưng lý thuyết với thực tế 
lắm trường hợp không đi đôi 
với nhau, vì vậy mà ngày xưa 
cũng như ngày nay mới có một 
ít người vui với cảnh nghèo 
trong sạch của mình mà từ 
khước cái vui với cảnh giàu bất 
chính; có một số ít khác thích 
sống an nhàn trong tịch mịch, 
không danh không lợi cám dỗ, 
hơn sống trong náo nhiệt của 
chốn buôn giành bán giật hay 
áo mão cân đai.

Đưa những ngoại lệ vừa kể, 
để minh chứng rằng lý thuyết 
kia chưa đúng hẳn một trăm 
phần trăm và có giá trị cho tất cả 
mọi người. Huống chi, cái hạnh 
phúc được đời thường quan 
niệm là một cái gì rất khó tạo, vì 
tùy thuộc những điều kiện ngoài 
ta, lại rất mỏng manh vì sự tồn 
vong của nó cũng không do ta 
trọn quyền quyết định được.

Nếu chúng ta chấp nhận cái 
quan niệm “có đẹp lòng là có 
hạnh phúc” thì hạnh phúc quả 
là một cái gì hết sức tương đối: 
Một trăm đồng, nói theo thời 
giá không làm cho người giàu 

muôn giàu ức để ý nhưng dư 
sức hấp dẫn đối với một người 
ăn xin; một bát nước lã không 
làm vui một ông phú gia quen 
uống nước trà, nhưng đủ làm 
thỏa thích một nông dân vừa 
xong buổi cày, công cấy.

Vậy nếu chúng ta muốn tìm 
hạnh phúc với nghĩa yên lành, 
vui thích nơi nội giới thì nghĩ 
kỹ, không khó khăn gì, vì đây là 
một vấn đề chủ quan, ta quyết 
có là có, không tùy ai, không lệ 
thuộc vào bất cứ một điều kiện 
nào ngoài ta. Trái lại, nếu chúng 
ta cứ tiếp tục tin tưởng rằng, 
có giàu sang, có buôn may bán 
đắt, có ăn mặc sung sướng, có 
đờn ngọt hát hay...mới có Hạnh 
phúc thì đó là cái hạnh phúc 
mong chờ bên ngoài ban cho 
mình. Cái gì được ban không 
bao giờ đến theo ý muốn mình 
và khi nó đi cũng không thuận 
với lòng tha thiết cầm giữ của 
mình.

Nói tóm, biết tự thích hợp 
với mọi hoàn cảnh, lòng 
không thèm khát ham muốn, 
ganh tị tranh đua, không thấy 
thiếu thốn gì, trừ đạo đức, thì 
có Hạnh phúc ngay, một thứ 
hạnh phúc có thể nói là rẻ tiền 
nhưng hết sức là chân thật và 
bền vững.

Thứ này không phải ở ngoài 
tới mà ở trong sinh. Ảnh: St
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Giới trẻ và văn hóa 
lễ chùa đầu năm

Lễ chùa đầu năm là một trong những nét 
đẹp văn hóa tâm linh của người Việt 
Nam từ bao đời nay. Mỗi dịp Tết đến, 
xuân về cũng như những bậc cao niên, 
các bạn trẻ lại háo hức chờ đón thời 

khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để lên 
chùa hái lộc, cầu mong những điều tốt lành. Tuy 
nhiên, không giống hình ảnh đi lễ chùa xưa của 
cha ông, của các bà, các mẹ với áo the, khăn xếp… 
Các bạn trẻ với đủ loại trang phục dài, ngắn, rực 
rỡ sắc màu; với đủ “tâm thế” cũng như cách hành 
xử khác nhau nơi cửa Phật trang nghiêm!

Ăn mặc phản cảm ở chốn linh thiêng
Thời gian gần đây, xuất hiện không ít những 

hình ảnh ăn mặc phản cảm, lố lăng của giới trẻ 
khi đi lễ chùa được đăng tải trên các trang mạng 
xã hội bị dư luận lên án gay gắt. Mặc dù được 
nhắc nhở rất nhiều, nhưng “váy ngắn”, “quần 
đùi”, “áo hai dây”, cách ăn mặc “mát mẻ” của các 

thiếu nữ vẫn tràn lan mỗi mùa 
lễ hội đầu năm. Thậm chí nhiều 
bạn trẻ diện váy ngắn vô tư chụp 
ảnh “tự sướng” ngay trong sân 
chùa, bên cạnh tấm biển “Đề nghị 
không mặc quần, váy ngắn vào 
chùa để đảm bảo sự tôn nghiêm”!

Nhang cả bó, nói to, cười lớn…
Bên cạnh chuyện ăn mặc hở 

hang gây phản cảm, một số bạn 
trẻ đi lễ chùa đầu năm còn có các 
hành động quá lố, khiến người 
khác ngao ngán, đánh giá không 
tốt. Các bạn trẻ vô tư, thoải mái 
đùa nghịch, trêu ghẹo, thể hiện 
tình cảm,… thậm chí văng tục chửi 
bậy ngay giữa chốn linh thiêng.

Giẫm lên cỏ, khắc lời nguyện 
ước lên cây, xả rác bừa bãi… đã trở 

thành “cái sai hệ thống” bởi “hiệu ứng số đông” 
của các bạn trẻ.
Hái lộc đầu xuân thành bẻ cành

Hái lộc đầu xuân là một trong những phong 
tục không thể bỏ qua trong ngày Tết ở Việt Nam. 
Vào thời khắc Giao thừa và ngày Tết, người dân 
có tục lệ đi hái lộc đầu xuân và đến đình chùa xin 
lộc, xin được ban ơn, cầu phúc cầu tài. Tuy nhiên 
một thực trạng đáng buồn, trong những năm 
gần đây, từ một hành động đẹp, tôn vinh truyền 
thống văn hóa Việt, một số bạn trẻ đã làm “méo 
mó” nó bằng những việc làm thiếu ý thức, ảnh 
hưởng đến môi trường.

Nhiều bạn trẻ thản nhiên hái hoa, bẻ cành, 
chụp hình thậm chí một số khác còn giẫm đạp 
nát cả vườn hoa, cây cảnh, hoặc các cây xanh ở 
trong chùa, sân chùa và ở xung quanh chùa khiến 
nhiều người bất bình.

Hồng Yến

Ảnh: Minh Khang
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Cúng dường
Có nhiều bạn trẻ quan niệm rằng đến chùa 

không ít thì nhiều cũng nên bỏ vào hòm công 
đức một ít tiền. Nên có khi bạn bè rủ đi chùa thì 
ngại vì trong túi không có tiền. Nhiều nơi, có 
người còn đổi từ tiền chẵn sang tiền lẻ, rồi tới 
mỗi chỗ thờ Phật kẹp vào một vài tờ tiền, như 
vậy mới an tâm… 

Vậy là không có tiền thì ngại không dám đến; 
mà đến rồi thì “tiền lẻ nhét đầy tay tượng Phật” 
hay rải khắp nơi trong chùa.

Đi chùa theo phong trào
Một thực trạng đáng buồn nữa là các bạn trẻ 

đi chùa nhưng lại không có hiểu biết nhiều về 
không gian lễ hội, về sự tích, sự linh thiêng nơi 
mình đang đến, về tôn tượng những vị Phật mà 
mình chắp tay cúi lạy… Đi lễ chùa theo kiểu xu 
hướng nên nhiều bạn không quan tâm đến việc 
đền chùa thờ ai, nguồn gốc lịch sử thế nào để rồi 
thành tâm tưởng nhớ công ơn của họ. Đó cũng 
là một trong những biểu hiện của việc đến chùa 
nhưng không hiểu đạo Phật.

Còn biết bao điều làm Phật phải “phiền lòng” 
trước cánh cửa mùa xuân mới. Nhưng với trái 
tim vị tha của bậc Thầy ba cõi, chư Phật cùng các 
quý thầy luôn hoan hỷ, thứ lỗi cho những người 
con đang lầm lạc vì vô minh tìm về với ánh sáng 
chân như. 

Xuân này đi chùa…cùng nhớ
Mùa Xuân Đinh Dậu (2017), xin được nhắc lại 

mấy câu thơ được khắc tại chùa Từ Vân (Cam 
Ranh):

“Lên chùa thắp một nén hương
Thành tâm khấn vái, mười phương độ trì
Thắp nhiều nhang quá làm chi
Khói đen ám tượng, lấy gì phước đây?”
Phật không phải là một vị thần linh ban 

phước, giáng họa để chúng ta cầu xin lợi lộc, tiền 
tài… qua những xấp tiền lẻ; những tập vàng mã; 
những bó nhang nghi ngút vương vãi khắp nơi 
trong đền chùa. Phật là bậc từ bi, trí tuệ đâu phân 
biệt giàu nghèo, sang hèn; người đứng trước, kẻ 
đứng sau. Vậy mà chúng ta sẵn sàng lớn tiếng, 
chen lấn, xô đẩy chỉ để dành chỗ là “người đến 

trước”, để được Phật “biết mặt, biết tên”!
Xuân đang đến rất gần, lại một mùa lễ hội 

được khởi động. Câu hỏi làm sao để xây dựng 
một hình ảnh đẹp cho giới trẻ trước thực trạng 
lễ chùa đầu năm đang được xã hội rất quan tâm.

Thiết nghĩ, đi lễ chùa đầu năm phải xuất phát 
từ sự thành tâm trong mỗi con người. Diện mạo 
của văn hóa lễ chùa đầu năm chỉ có thể được xây 
dựng khi người tổ chức, quản lý lễ chùa và người 
tham gia lễ chùa thật sự am hiểu giá trị, ý nghĩa 
của lễ chùa đầu năm, từ đó có ứng xử văn hóa khi 
tham gia. Các bạn trẻ - một trong những cá thể 
góp phần xây dựng văn hóa ấy cũng cần nên thực 
hiện những điều đó và xin hãy hiểu rằng:

1. Bái lạy không phải chỉ là khom lưng cúi 
người xuống mà là buông bỏ ngạo mạn. 

2. Niệm Phật không phải là thể hiện ở số lượng 
thanh âm mà là thể hiện ở sự thanh tịnh của tâm 
địa. 

3. Chắp tay không phải chỉ là khép hai tay lại 
mà còn thể hiện sự cung kính. 

4. Thiền định không phải là ngồi lâu đến mức 
không dậy nổi mà là trong tâm không bị dao 
động bởi bên ngoài. 

5. Vui mừng không phải là ở khuôn mặt rạng 
rỡ mà là ở sự khoan khoái, dễ chịu trong lòng. 

6. Thanh tịnh không phải là ở sự vứt bỏ dục 
vọng mà là thể hiện ở tâm địa không mưu cầu 
cái lợi. 

7. Bố thí quyên tặng không phải chỉ là cho đi 
hết vật chất mà là chia sẻ tấm lòng yêu thương. 

8. Tín Phật không phải là học tập tri thức mà là 
thực hiện vô ngã. 

Ảnh: Mỹ Trà
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Lễ hằng thuận
                     và mùa xuân giác ngộ 

Hương xuân ngào ngạt bay về
Từ miền Cực lạc xuống bề trần gian

Trời buông những sợi tơ vàng
Hòa chung một cõi Tịch Quang chiếu mầu

(Xuân Tịnh Độ - Minh Chánh)

Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền 
đất nước. Cây cối đua nhau khoe sắc và vạn vật 
đều căng tràn nhựa sống. Trong một đời người 
cũng vậy, tuổi xuân đẹp nhất đó chính là tuổi trẻ. 
Và hạnh phúc của tuổi trẻ chính là sự viên mãn 
trong hôn nhân. Lễ hằng thuận trong chùa giờ 
đây không còn là điều xa lạ đối với các bạn trẻ, 
bởi nó đã trở thành viên gạch nối giữa đạo và 
đời, gắn kết các bạn trẻ đến gần hơn với những 
giáo lý nhân bản của đạo Phật. 

Ý nghĩa lễ hằng thuận 
Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả một đời 

người. Vậy nên ai cũng mong muốn mình có 
được một lễ cưới thật “quy mô” và “hoành tráng”. 
Nhưng ở ngoài đời, sự “hoành tráng” ấy tỷ lệ 
thuận với số tiền “khổng lồ” mà cô dâu chú rể 

phải bỏ ra. Rồi sau khi kết thúc buổi lễ, đôi uyên 
ương có thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đám cưới 
linh đình không? Hay là bộn bề trăm ngàn mối lo 
về “hậu đám cưới” và mệt nhoài sau một ngày dài 
phải tiếp đón các vị khách? 

Bên cạnh những lễ cưới theo phong cách hiện 
đại, hiện nay có nhiều đôi bạn trẻ muốn bắt đầu 

đời sống lứa đôi của mình bằng một nghi lễ 
thiêng liêng, với những lễ thức của nhà Phật, 
chứ không phải nghi lễ của một đám cưới 
truyền thống. Việc lên chùa tổ chức hôn lễ dưới 
sự chứng kiến của chư Phật, chư tăng ni và gia 
đình, thân hữu không còn là một hiện tượng 
“lạ” nữa. 

Theo tên gọi, “hằng” là thường xuyên, luôn 
luôn, còn “thuận” là hòa thuận, đồng thuận, 
hướng về những điều cao thượng, tốt đẹp trong 
đời sống. Vì vậy, mục đích chính của lễ hằng 
thuận là để vợ chồng ý thức được tầm quan 
trọng của hôn nhân, từ đó hướng đến cuộc 
sống gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Hôn lễ được tổ chức tại chính điện Tam bảo, 
không có âm nhạc ồn ào, hay tiếng cụng ly chúc 
tụng huyên náo, thay vào đó là tiếng kinh cầu 

đều đều vang lên trong khói hương trầm mặc và 
không khí trang nghiêm. Trước Tam bảo, cô dâu 
chú rể sẽ phát nguyện chung sống hạnh phúc, 
yêu thương hòa kính theo nguyên tắc của đạo 
Phật. Điều này một mặt sẽ tạo nền tảng tâm linh 
hướng thượng cho đời sống gia đình; mặt khác, 
đôi vợ chồng sẽ thực sự hiểu được ý nghĩa của 
hai chữ “hôn nhân, đó là sự thấu hiểu và thông 
cảm lẫn nhau, luôn sát cánh bên nhau vượt qua 
mọi khó khăn của cuộc sống. 

Việc tổ chức lễ cưới ở chùa không làm ảnh 
hưởng đến hình ảnh trang nghiêm vốn có của 
chốn thiền môn; mà ngược lại, nó còn là viên 
gạch nối giữa đạo và đời, giúp cho đạo Phật đến 
gần hơn với giới trẻ. Bởi những triết lý của đạo 
Phật luôn có mặt trong từng sự kiện của đời sống 
nhân sinh và mái chùa không chỉ là nơi dành 

Kim Tâm 

Ảnh: St
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riêng cho các bậc tu hành, mà luôn rộng mở chào 
đón tất cả những ai có cái tâm “cầu đạo”.

Lễ hằng thuận chính là một hình thức tùy 
duyên hóa độ cho chúng sinh của đạo Phật. Không 
những vậy, việc chúc phúc cho một giai đoạn mới 
của đôi trẻ cũng mang đậm ý nghĩa nhân bản, 
tinh thần từ bi trong Phật giáo. Và đó là lý do cửa 
chùa ngày được nhiều bạn trẻ lựa chọn là nơi 
dẫn dắt họ bước vào cuộc sống hôn nhân để xây 
dựng một “nếp nhà” hạnh phúc, hướng thiện.

Công tác hoằng pháp Phật giáo đến giới trẻ và Phật 
hóa gia đình 

Từ hành động và ý nghĩa của lễ hằng thuận kể 
trên, chúng ta có thể thấy việc hoằng hóa Phật giáo 
đến giới trẻ không thực sự là một công việc khó. 
Điều khó là chúng ta cần tìm được phương thức 
thể hiện và cách truyền tải nội dung một cách mới 
mẻ, gần gũi, không mang nặng “lý thuyết”.

Những bài giảng tại chùa của các thầy có thể 
rất hay, lôi cuốn các bạn trẻ. Nhưng ra đến cổng 
chùa, nó đã bị “rơi” mất một phần và dần bị quên 
lãng bởi rất nhiều thú vui và nỗi lo toan của cuộc 
sống thường nhật. Vì vậy, nếu tìm được cách 
thức truyền tải mới mẻ, áp dụng ngay vào thực 
tế như lễ hằng thuận, thì những ý nghĩa nhân 
văn tốt đẹp của đạo Phật sẽ được các bạn trẻ khắc 
ghi rất lâu, bởi nó gắn liền với một cột mốc quan 
trọng trong cuộc đời của họ. 

Tương tự đối với ngày sinh nhật cũng vậy, 
chúng ta thường tụ tập bạn bè, ăn chơi tiêu tốn 

tiền của cha mẹ mà không ý thức được rằng: đó 
ngày mẹ của chúng ta phải ở lằn ranh giữa sự 
sống và cái chết để đổi lấy sự hiện diện của chúng 
ta trên cuộc đời này. Nhờ vào sự khuyến giáo của 
các thầy, những phật tử trẻ sẽ nhận ra ý nghĩa 
thiêng liêng thực sự của ngày sinh nhật ấy. Từ đó 
thay đổi dần suy nghĩ, nhận thức cũng như hành 
động. Thay vì tụ tập với bạn bè, chúng ta sẽ về 
nhà sớm hơn để ăn một bữa cơm ấm cúng cùng 
gia đình và tri ân công lao sinh thành của cha mẹ, 
như lời đức Phật đã chỉ dạy: 

“Tâm hiếu chính là tâm Phật
Hạnh hiếu chính là hạnh Phật”
Có thể nhận thấy, công tác hoằng dương Phật 

pháp đến giới trẻ và Phật hóa gia đình không 
phải là những hành động quá to lớn và cao siêu. 
Những triết lý của đạo Phật thực ra rất gần gũi và 
dễ vận dụng vào trong cuộc sống của mỗi người. 
Nếu tìm được cách thức thể hiện phù hợp, đặc 
biệt là lôi cuốn giới trẻ thì văn hóa đạo đức của 
mỗi gia đình sẽ ngày một cải thiện, từ đó nâng 
cao văn hóa đạo đức của toàn xã hội. 

Mùa xuân của sự giác ngộ 
Mùa xuân đối với bậc tu hành chính là mùa 

xuân của sự giác ngộ và giải thoát. Nhưng không 
phải ai cũng có thể xuất gia và chọn cho mình con 
đường tu tập như ý. Phần đông mọi người, nhất 
là với các bạn trẻ do chưa đủ nhân duyên nên vẫn 
phải “tùy duyên”, nỗ lực tu tập ngay giữa cuộc 
sống trần tục. Dẫu vậy sự tu cũng  không ở đâu 

xa, không phải cứ vào chùa ta 
mới tu được. Tu chính là sự 
thay đổi ngay trong nhận thức 
của bản thân mỗi người, thể 
hiện ở thái độ hài lòng, chấp 
nhận niềm hạnh phúc thực 
tại và biết tận dụng mọi hoàn 
cảnh để dung hòa giữa đạo và 
đời. Điều này được thể hiện 
đậm nét và sâu sắc qua nghi lễ 
hằng thuận ở chùa của các bạn 
trẻ hiện nay. 

Mùa xuân của hạnh phúc 
đời thường sẽ nâng lên thành 
mùa xuân của sự giác ngộ, mùa 
xuân bất diệt của Phật giáo, 
một mùa xuân mà tất cả chúng 
ta đều hằng mong đến. 
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Lễ và hội 
chùa ở ba miền
Miền Bắc:

Lễ hội chùa Hương: Khai hội từ ngày mùng 6 
tháng Giêng đến hết tháng Ba Âm lịch, đây cũng 
là lễ hội kéo dài nhất trong cả nước.

Hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh): Đây 
cũng là lễ hội lớn của vùng Kinh Bắc với nhiều 
hoạt động văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm 
linh. Hàng năm, hội Lim được tổ chức trong ngày 
12 và 13 tháng Giêng Âm lịch.

Hội chùa Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh) được tổ chức từ ngày 3 đến 
ngày 5 Tết hàng năm, trong đó ngày mùng 4 là 
chính hội.

Hội Gióng: Hội Gióng Phù Đổng là hội làng 
truyền thống tưởng nhớ công đức của Phù Đổng 
Thiên Vương (Thánh Gióng), được tổ chức 
thường niên tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà 
Nội vào ngày 6-8 tháng Giêng Âm lịch. 

Lễ hội Chùa Thầy. Ngôi chùa ở xã Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội gắn liền với những năm 
tháng cuối đời của thiền sư Từ Đạo Hạnh thời Lý. 
Hội diễn ra từ ngày 5-7 tháng Ba Âm lịch.

Hội chùa Láng tại làng Láng Thượng, quận 
Đống Đa, Hà Nội diễn ra trong thời gian nửa đầu 
tháng Ba Âm lịch, trong tiết Thanh minh ấm áp.

Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội chính được tổ 
chức vào ngày 10 tháng Ba Âm lịch hàng năm tại 
khu di tích lịch sử Đền Hùng, Tp.Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ. 

Lễ hội Xuân Ngọa Vân. Lễ hội xuân Ngoạ 
Vân (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh) bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng Âm lịch 
hàng năm.

Lễ hội Yên Tử: Là lễ hội được tổ chức tại khu 
di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (thuộc xã 
Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh) bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng đến hết 
tháng Ba Âm lịch. 

Chùa Ba Vàng (Tp.Uông Bí, Quảng Ninh). Hội 
xuân tổ chức ngày 08 tháng Giêng hàng năm.

Hội xuân chùa Hang. Lễ hội diễn ra vào ngày 
14 tháng Giêng tại tại xóm Đồng Chùa, thị trấn 
Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Xuân chùa Tân Thanh. Tổ chức vào ngày 
09 tháng Giêng tại chùa Tân Thanh, cửa khẩu 
Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn)

Hội chùa Tam Thanh (phường Tam Thanh, 
Tp. Lạng Sơn) được tổ chức vào ngày 15 tháng 
Giêng Âm lịch.

Lễ hội Chùa Keo: Diễn ra vào ngày 14 tháng 
Giêng Âm lịch xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình. Nơi đây thờ thiền sư Không Lộ, người 
có công chữa bệnh cho vua Lý Thánh Tông, được 
phong làm Quốc sư. 
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Chùa Côn sơn: Lễ hội chùa Côn Sơn (phường 
Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 
chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng Giêng tới 
hết ngày 22 tháng Giêng, tuy nhiên hiện nay lễ 
hội này thường bắt đầu từ ngày mùng 10 đến hết 
tháng Giêng.

Lễ hội chùa Nhẫm Dương: hàng năm vào 
các ngày 5, 6 và 7 tháng Ba Âm lịch, tại xã Duy 
Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

Hội chùa Đức La: xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 14 tháng Hai Âm 
lịch hàng năm. 

Hội chùa Bổ Đà: xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang được tổ chức từ ngày 16 - 18 tháng 
Hai Âm lịch hàng năm tại khu vực núi Bổ Đà. 

Miền Trung:
Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức vào ngày 

17 đến 19 tháng Hai Âm lịch hàng năm tại khu du 
lịch Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Lễ hội chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Được tổ chức dự 
kiến vào ngày 20-21 tháng Giêng.

Hội chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, tỉnh 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tổ chức Hội khai xuân 
vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm.

Miền Nam

Lễ hội chùa Bà (đường Nguyễn Du, thành 
phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) tổ chức hàng 
năm từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng Âm lịch 
với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc: lễ cúng 
Bà, đấu giá lồng đèn, rước kiệu Bà,…

Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu tổ chức 
từ ngày 22 đến 24 tháng Ba Âm lịch hàng năm tại 
khu Quán Âm Phật đài tại phường Xa Mát thị xã 
Bạc Liêu. 

Phương danh cúng dường Tạp chí số 1-2017
stt Họ tên Địa chỉ Tịnh tài (VNĐ)
1 Trần Thúy Lan Số nhà 58-42 ngõ Thông Phong, Đống 

Đa, Hà Nội
1,000,000

2 Thạc sĩ Lê Thùy Dung Cục Báo chí, 92 Lý Thường Kiệt, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

250,000

3 Thạc sĩ Trần Huy Tạo Bộ môn Khoa học Chính trị, Đại học 
Điện Lực

200,000

Tổng 1,450,000
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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 2017

Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học
năm 2017

Số 1 Xuân 2017 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2017   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2017     Giá 30.000đ
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2017   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2017     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2017    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2017    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 đ t báo tại bưu điện gần nhà bạn nhất. Mã số đ t 
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 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 2016; 2017 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: 04 39423887, 
04 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Điện thoại: 04 - 39423887; 04 - 66846688
Email: tapchincph@gmail.com


