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BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư

Mời tham dự cuộc thi 

“Sáng tác các tác phẩm đạo Hiếu”
Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN theo kế hoạch tổ 
chức Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”, bao gồm:

- Cuộc thi Sáng tác Các tác phẩm về Đạo hiếu 

- Hội thảo “Đạo hiếu & Dân tộc”

- Xuất bản cuốn sách “Những Tấm gương Hiếu thảo”

- Đêm giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp “Đạo hiếu & 
Dân tộc”

Cụ thể: Từ tháng 12/2015 – 7/2016. Nhận các tác phẩm, bình 
chọn và chấm các tác phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tác tác phẩm 
về Đạo hiếu.

Tháng 6/2016. Tổ chức Hội thảo “Đạo hiếu và Dân tộc” 

Tháng 8/2016 truyền hình trực tiếp chương trình “Đạo hiếu và 
Dân tộc”: Trao giải Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo hiểu và 
Tôn vinh Những Tấm gương Hiếu thảo

Tháng 9/2016. Xuất bản cuốn sách “Những tấm gương hiếu 
thảo” dành tặng các em học sinh.

       Đối tượng, điều kiện dự thi:
Mọi người, sinh sống ở Việt Nam hoặc nước ngoài, không phân 
biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

Các tác phẩm gửi về cho BTC xin ghi rõ: Tác phẩm Dự thi Cuộc 
thi sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu

Ở mỗi tác phẩm Dự thi xin ghi rõ: Tên thật và bút danh (nếu 
có), địa chỉ, email, số Điện thoại để liên hệ.

      

         Thể loại, tác phẩm Dự thi: 
- Tác phẩm báo chí viết: Phóng sự, bài chân dung, bài phản 
ánh…(bài viết không quá 2000 từ);

- Tác phẩm ảnh: Phóng sự ảnh, chùm ảnh…(không quá 13 
ảnh/1 chủ đề);

- Tác phẩm truyền hình: Phóng sự, ký sự…(không quá 30 
phút/1 chủ đề);

-  Tác phẩm văn học, hội họa: Thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm, 
tranh vẽ….(sẽ được đăng tải và không chấm giải)

- Tác phẩm do các tác giả thực hiện, tác phẩm chưa công bố 
trên các cơ quan báo chí chính thức; 

         Thời gian Dự thi: 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 01/10/2015 – đến hết 
ngày 01/06/2016

- Thời gian bình chọn và chấm giải: Từ 02/06/2016 – 
15/07/2016

- Công bố và trao giải thưởng: Trong chương trình truyền 
hình trực tiếp: “Trao giải Cuộc thi Sáng tác tác phẩm về Đạo 
hiểu và Tôn vinh Những Tấm gương Hiếu thảo” dự kiến ngày 
12/8/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân dịp lễ Vu lan

Nhận bài dự thi:  Tác phẩm Dự thi ngoài bì thư ghĩ rõ “Tác phẩm 
Dự thi “Sáng tác các tác phẩm đạo Hiếu”, gửi về:  

Phòng 221, chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm, HN;  

Điện thoại liên hệ: 04.66846688; 0934.666.360; 

Email: phatgiao.org.vn@gmail.com

Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và nhiều giải thưởng chủ đề khác. 
Các tác phẩm viết về người thực, việc thực sẽ được ưu tiên xét chọn Giải thưởng. 
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GIẢI THƯỞNG
Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG
1

2

3

TRỊ GIÁ (VNĐ)

10.000.000

5.000.000

2.000.000

GHI CHÚ
Tặng Kỷ niệm chương của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tặng Kỷ niệm chương của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tặng Kỷ niệm chương của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GIẢI THƯỞNG 

Giải khuyến khích 10 1.000.000 Tặng Kỷ niệm chương của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
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BAN TỔ CHỨC
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Ý nghĩa việc 
xuất gia

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/20164

I NG PHẬT GI

TRONG CUỘC SỐNG DỒN DẬP VÀ XÔ BỒ CỦA XÃ HỘI TÂN TIẾN NGÀY NAY, “TÁM MỐI 
LO TOAN THẾ TỤC” TRỞ NÊN PHỨC TẠP VÀ TINH VI GẤP BỘI SO VỚI LỐI SỐNG GIẢN DỊ VÀ 
ĐƠN SƠ CỦA CON NGƯỜI TỪ HÀNG NGHÌN NĂM TRƯỚC.

Ản
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Thích Thiện Chánh
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1.Tại sao gọi là xuất gia
Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ 

người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời 
phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, 
chỉ mong cầu giải thoát; họ ở trong rừng hay 
những nơi thanh tịnh, xa rời đời sống thế tục. 
Ở Ấn Độ thời cổ đại, cũng có những đạo sĩ Bà 
–la-môn tu theo hạnh xuất gia, tuy có hình thức 
tương tự , nhưng chính đức Thích Ca Mâu Ni đã 
mang lại cho đời sống của người xuất gia theo 
đạo Phật một ý nghĩa đầy đủ và thực tiễn hơn. 
Kinh Tăng Nhứt A-hàm có dạy: ”người xuống tóc 
xuất gia học đạo thì phải có niềm tin kiên cố, nếu 
không đủ ý nghĩa như tên gọi này thì chớ nên 
xưng là đệ tử của đức Thích Ca. “Thật vậy, sau khi 
xuất gia, Sa-môn Cồ-Đàm đã phát bốn lời hoằng 
nguyện, đó là nguyện cứu các khổ nạn của chúng 
sinh, nguyện trừ các chướng hoặc của chúng 
sinh, nguyện đoạn các tà kiến của chúng sinh, và 
nguyện độ chúng sinh ra khỏi vòng sinh tử. Sau 
sáu năm tìm kiếm, Ngài xác định con đương để 
thành tựu những lời hoằng nguyện ấy, được loài 
người tôn xưng là bậc giải thoát, là Phật. Như 
thế, xuất gia theo đạo Phật không chỉ để giải 
thoát cho chính mình mà còn vì lợi ích cho hết 
thảy  mọi loài chúng sinh. Đã làm người xuất gia 
thì phải luôn luôn tự kiểm điểm mình bằng bốn 
lời hoằng nguyện trên.

Dựa vào hạnh nguyện của hành giả, cổ đức vẫn 
cho rằng người xuất gia có ba hạng.

a.Thân và tâm đều xuất gia: Xuất gia là do 
mỗi cá nhân tự nguyện, không ai và cũng không 
quyền lực nào có thể buộc một người xuất gia. 
Khi người xuất gia đã rời nhà vào ở trong chùa 
thì gọi là thân xuất gia. Khi tâm ngườii đó không 
còn hướng ra bên ngoài tham muốn các thú vui 
của năm dục, không còn màng đến danh lợi 
được mất, thì đó là tâm xuất gia. Thân và tâm  của 
một người xuất gia đã đồng nhất, an bần lạc đạo, 
nên gọi là thân và tâm đều xuất gia. Đây chính là 
trường hợp lý tưởng nhất đối với một hành giả 
và cũng là bổn phận của người xuất gia.

b. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia: 
Đây là trường hợp những người gởi thân trong 
chùa nhưng tâm của họ vẫn còn vọng tưởng, 
chạy đuổi theo cái vui của năm dục. Người như 
vậy chỉ xuất gia vì cuộc sống hưởng lạc, vì tiếng 
thơm để người khác ngưỡng mộ. Đức Phật  đã 

cho biết, vào thời mạt pháp thường thấy nhiều 
hạng người xuất gia như vậy.

c.Tâm xuất gia mà thân không xuất gia: Đây 
là hình thức xuất gia của các bậc thánh hay các vị 
Bồ-tát. Những vị này hoặc vì sợ lộ hình tướng 
khiến chúng sinh ngưỡng mộ mà trở nên mê tín, 
hoặc vì họ không còn chấp vào hình tướng mà 
chỉ chú trọng vào việc tu hành thực tiễn. Thân 
của họ không cần ở chùa, nhưng tâm của họ 
không còn ham thích các thú vui của năm dục 
và cũng không màng danh lợi. Hình thức này rất 
đặc biệt, người phàm phu không thể thực hành 
được, vì vậy không thể làm mô phạm cho người 
xuất gia thông thường.

Ở đây chỉ đề cập đến hình thức xuất gia lý 
tưởng nhất, đó là hình thức thứ nhất, thân và 
tâm đều xuất gia.

2. Xuất gia là trực tiếp đối mặt với sinh tử luân hồi
Cái mà chúng ta gọi là “nhà” thì các bậc thánh 

gọi đó là lao ngục ràng buộc. Kinh Niết-bàn có 
dạy: “sống trong nhà thì bị bức bách ràng buộc 
như lao tù, nó là nhân phát sinh ra các loại phiền 
lão. Người ra khỏi nhà thì thoải mái  như hư 
không, nó là nhân làm tăng trưởng tất cả các 
thiện pháp”. Sự thể hiện rất rõ của việc xuất gia 
là việc từ bỏ đời sống trong ngôi nhà; cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà sa, dùng tâm thành kính mà thọ 
trì giới luật đức Phật đã chế. Nhưng đây chỉ mới 
là nghĩa đen, còn nghĩa bóng của nó là nhờ vào 
việc thành kính thọ trì giới luật của đức Phật mà 
có thể ra khỏi ngôi nhà phiền não, ra khỏi ngôi 
nhà năm uẩn, ra khỏi ngôi nhà ba cõi, được giải 
thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng đắc giác ngộ; 
như thế mới gọi là xuất gia đúng nghĩa. Dựa vào 
nhân xuất gia mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba 
đời chư Phật đều đã chứng thành Phật quả. Kinh 
Hoa Nghiêm dạy: “Người đời thường không 
hiểu biết  gì về pháp của người xuất gia, chỉ ham 
thích cái vui rồi rơi vào sinh tử mà không biết 
cầu mong thoát khỏi. Còn Bồ-tát thì xả bỏ hết 
thảy thành quách tài sản, làm người xuất gia cầu 
mong giác ngộ”. Như vậy, xuất gia không phải là 
việc làm tiêu cực; mà ngược lại, đó chính là việc 
trực tiếp đối mặt với sinh tử luân hồi, tìm ra con 
đường giải thoát, gánh vác một sứ mệnh cao cả 
tự độ và độ tha, lợi lạc hữu tình không bao giờ 
mệt mỏi.
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3.Xuất gia là tích cực đối diện với cuộc đời.
Xuất gia là ra khỏi sự ràng buộc của đời sống gia 

đình. Xưa kia, khi còn thị hiện làm Thái tử Tất-
đạt –đa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thấy được 
cái khổ sinh già bệnh chết của cuộc đời; thế rồi 
Ngài quyết tâm từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp 
con thơ để xuất gia tìm cầu chân lý. Trải qua biết 
bao khổ hạnh để theo đuổi tất cả những phương 
pháp tu tập đương thời mà không kết quả, cuối 
cùng Ngài tự mình xác định một con đường của 
mình và chứng đắc giác ngộ vô thượng. Như 
vậy, xuất gia không phải là một việc dễ làm, càng 
không đơn giản để cả thân lẫn tâm đều cảm nhận 
được pháp lạc; cho nên, xuất gia là việc khó, phải 
trải qua nhiều công đoạn tu tập thực hành mới 
thành tựu được; là việc làm của bậc xuất trần 
thượng sĩ, không phải người có quyền uy hoặc 
giàu có là có thể làm được. Xuất gia là ra khỏi 
ngôi nhà đang bốc cháy của ba cõi, là ra khỏi ngôi 
nhà  luân hồi sinh tử; muốn làm được điều này 
người xuất gia cần phải chuẩn bị cho mình một 
chí nguyện vững chãi, một tấm lòng thành kính 
để trau dồi phước huệ, nâng cao tính thiện trong 
con người; tinh tấn thực hành từ bi và hỷ xả để 
bước vào cảnh giới giác ngộ viên mãn.

Người xuất gia phải tự mình tháo gỡ ràng 
buộc, dần dần thoát ly biển khổ, xả bỏ lợi danh 
cám dỗ, chỉ một lòng tầm cầu chân lý giải thoát 
tối thượng. Xuất gia là việc làm siêu trần thoát 
tục, luôn luôn phải tỉnh thức nội tâm, tham học 
cầu tiến, giải trừ cho được cái khổ sinh già bệnh 
chết, tiêu trừ cho được mê hoặc, thăng cao quả 
vị chứng đắc. Làm được như thế thì việc xuất gia 
mới tích cực đối diện với cuộc đời. Người xuất 
gia phải luôn tâm niệm rằng xuất gia là để vượt 
ra khỏi ngôi nhà phiền não sinh tử, ra khỏi ngôi 
nhà tà tri tà kiến, ra khỏi ngôi nhà tự tư tự lợi, để 
rồi hoàn thiện nhân cách, liễu ngộ cuộc đời tạm 
bợ vô thường, lợi lạc quần sinh. Bài kệ Thế phát 
(Xuống tóc) viết: “Cạo bỏ râu tóc, nên nguyện 
chúng sinh, xa rời phiền não, liền đắc tịch tịnh”. 
Kinh Phước Điền trong Tỳ-ni Nhật dụng Thiết 
yếu cũng nói về năm đức tính của một người xuất 
gia:” một là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật 
pháp; hai là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y; 
ba là cát ái từ thân, vì không còn thân sơ; bốn là 
không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật pháp; năm 
là chí cầu đại thừa, vì hóa độ mọi người”.

Nhiều người sai lầm khi cho rằng chùa chiền là 

nơi trốn tránh trách nhiệm xã hội hoặc vào chùa 
thì liền được thanh tịnh giải thoát. Nghĩ như vậy 
thì quá ư nông nổi. Vào chùa, ngoài công việc 
bửa củi gánh nước, tụng kinh niệm Phật hàng 
ngày, người xuất gia còn phải biết tự câu thúc 
từng hành vi cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói, trì 
nghiêm ngặt các nguyên tắc của thiền môn. Nếu 
người không đủ phước báo, thiếu quyết tâm hạ 
thủ công phu, hoặc không đủ thời gian tu tập và 
rèn luyện ngay từ đầu thì sẽ dễ dàng thất bại. Khi 
đó còn nói chi đến chuyện ngồi thiền, tĩnh tọa, 
kinh hành, nghiên cứu giáo nghĩa, thông thạo 
kinh điển, thuyết giảng độ sinh. Hoặc có người 
cho rằng vào chùa là trốn tránh được sự đời, có 
ngờ đâu trong tâm còn phiền não thì dù ở chùa, 
phiền não lại càng tăng thêm. Một lời cảnh báo 
cho thấy “khi chưa khoác áo cà sa rồi thì chuyện 
càng nhiều”. Thật ra đây là một bài học hai mặt, 
khi tâm tịnh thì thế giới tịnh và khi tâm an thì 
thế giới an. Khi cái thấy biết của mình đã không 
đúng  thì tâm làm sao mà tịnh; đức hạnh tu tập 
chưa thuần thì thân làm sao mà an. Nếu không 
hiểu giáo lý thì cho dù có xuất gia đi chăng nữa 
tâm cũng không thể nào thanh tịnh;  đó mới chỉ 
là hình thức thân xuất gia mà tâm không xuất gia. 
Mặt khác, xuất gia là một chí nguyện, như người 
lập chí cho sự nghiệp của mình mà ra sức và tập 
trung học hỏi trau dồi. Việc xuất gia mang ý nghĩa 
tiếp tục gánh vác trọng trách của đức Phật, nối 
tiếp dòng thánh, duy trì huệ mạng. Muốn được 
như vậy  thì người xuất gia phải phát tâm dũng 
mãnh, trên cầu Phật đạo dưới cứu chúng sinh, 
giúp chúng sinh rời khổ được vui, chứng ngộ 
chân lý, giải thoát sinh tử luân hồi.

4.Xuất gia là đại báo hiếu
Nếu bảo rằng chữ hiếu của đời thường là hiếu 

thuận cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ thì đạo hiếu 
của người xuất gia còn hơn thế, vì xuất gia là một 
nghĩa cử cao đẹp hơn cả, chứ không như mọi 
người vẫn tưởng rằng xuất gia là đoạn tuyệt thân 
bằng quyến thuộc. Thật ra, đức Phật dạy chúng ta 
đoạn có nghĩa là đoạn trừ chấp trước hoặc chấp 
thủ, nghĩa là không khởi vọng  niệm về chấp thủ 
tình cảm, chứ không phải là đoạn trừ thâm ân 
cha mẹ; thay vào đó, người xuất gia đem cái tình 
cảm bình thường thăng hoa thành đại từ đại bi. 
Nếu đoạn trừ theo cách nghĩ thông thường thì 
thành pháp tiêu diệt thì tu hành không có ích gì, 
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như cây khô thì không còn 
ý nghĩa.

Đức Phật dạy chúng ta 
phải tôn trọng hết thảy 
chúng sinh, cảm ơn hết 
thảy chúng sinh, lấy sự tu 
tập giải thoát mà báo đáp 
thâm ân cha mẹ. Sau khi 
đức Phật thành đạo. Ngài 
trở về thành Ca-tỳ-la-vệ 
báo hiếu cho cha mẹ kế. 
Khi vua cha lâm bệnh thì 
ngài nói cho vua cha nghe 
Phật pháp, đến lúc vua cha 
lâm chung thì Ngài tự vai 
mình gánh thi hài vua cha 
đi mai táng. Tăng sĩ Phật 
giáo báo đáp thâm ân cha 
mẹ bằng cách dùng năng 
lực cầu nguyện và hướng 
dẫn cha mẹ đi theo Chánh 
đạo, làm lành lánh dữ, tạo 
phước tích đức. Chỉ có 
người không hiểu đạo lý mới nghĩ là Phật giáo 
không tôn trọng đạo hiếu. Trong Phật giáo nhấn 
mạnh “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh 
Phật”, người xuất gia luôn lấy từ bi làm bản hoài, 
phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát-hạnh, lợi mình lợi 
người, cứu độ chúng sinh, trên đền bốn ơn nặng, 
dưới cứu khổ muôn loài, thương yêu cả những 
côn trùng nhỏ bé. Người xuất gia dùng năng lực 
tu hành của mình để báo hiếu, nếu cha mẹ khó 
khăn, giới luật của Phật giáo cũng cho phép cúng 
dường cha mẹ, thậm chí có thể đem cha mẹ vào 
chùa để phụng dưỡng. Chúng ta nhiều kiếp luân 
hồi trong lục đạo thì cũng có rất nhiều cha mẹ, 
nếu kiếp này được may mắn xuất gia thì phải tinh 
tấn tu hành, hóa độ chúng sinh hữu duyên, trợ 
duyên hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời.

Người xuất gia phải biết cầu tiến, vượt ra khỏi 
ba cõi, dùng trí huệ liễu ngộ của mình mà phục vụ 
chúng sinh, làm cho chúng sinh được lợi ích thiết 
thực, từ vô minh mà đi vào giác ngộ. Dùng Phật 
pháp để hướng dẫn chúng sinh, lấy Lục độ để giáo 
hóa muôn loài; do đó, người xuất gia trước hết phải 
vì lợi ích cho chúng sinh, thành tựu Phật đạo, chỉ 
như thế mới là một người xuất gia chân chánh, 
không trốn tránh cuộc đời, không rời thế gian.

5. Ý nghĩa thực tiễn của người xuất gia
-Ý nghĩa xuất gia đối với cá nhân: Người 

xuất gia nhờ giữ gìn giới pháp mà sinh định, do 
định phát khởi mà trí huệ tăng trưởng, cuối cùng 
thì chứng đắc giải thoát giác ngộ. Nếu chúng ta 
dùng niềm tin chân chánh để áp dụng lời Phật 
dạy vào thực tiễn của cuộc đời, đem lại lợi lạc  
cho cuộc đời thì chúng ta sẽ hòa hợp giữa mọi 
người; thế giới ta-bà được an lạc thì đó là Tịnh 
độ nhãn tiền; người xuất gia đi đến đâu đều được 
tự tại, đó là một ý nghĩa cao quý của việc xuất gia. 
Xuống tóc xuất gia là chính thức dấn thân vào 
cuộc đời, vì cuộc đời đau khổ chúng ta nguyện 
xin cứu khổ, lấy niềm vui của mọi người để làm 
niềm vui của mình, lấy hạnh phúc của mọi người 
làm hạnh phúc của mình, thực hành hạnh Bồ-tát 
không vì an lạc cá nhân mà nguyện giúp hết thảy 
chúng sinh hết khổ được vui. Như vậy chính là 
đi vào thực tiễn của cuộc đời. Người xuất gia báo 
ân Tam bảo bằng cách thông cảm và hòa nhập 
với mọi người, nhu hòa và hiểu được mọi người, 
dùng từ bi để đối với mọi người, cung kính tôn 
trọng hết thảy mọi người, cảm ơn hết thảy mọi 
người.

- Ý nghĩa xuất gia đối với Phật giáo:  Phật 
giáo được lưu truyền trong thế gian là nhờ hàng 
ngũ Tăng sĩ, thêm một người xuất gia chân chính 
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thì thêm một sức mạnh hoằng pháp, làm cho 
Phật pháp ngày thêm hưng thịnh. Phật pháp 
được hoằng truyền rộng rãi cũng là nhờ sức 
mạnh của Tăng bảo. Kinh Tán Dương Công Đức 
Tăng Bảo cho thấy người xuất gia có nhiệm vụ 
giữ gìn mạng mạch của Tam bảo, tiếp tục ngọn 
đèn trí huệ của chư Phật; kinh dạy: “Người đệ 
tử xuất gia là người có thể đảm trách và kế tục 
Chánh pháp của Như Lai ở đời sau. Nếu đem 
tất cả công đức của người thế gian gộp lại cũng 
không thể sánh bằng một người xuất gia hoằng 
dương thánh giáo”. Lịch sử truyền bá Phật giáo 
đã khẳng định vai trò to lớn của Tăng bảo trong 
việc duy trì chánh pháp ở thế gian.

Ngày nay mặc dù kinh sách đầy đủ mà con 
người vẫn khó tiếp cận với Phật giáo. Chướng 
ngại lớn nhất của họ là không hiểu được Phật 
pháp, vấn đề này liên quan đến sự giáo dục lâu 
dài, đồng thời phản ảnh hoạt động hoằng pháp 
chưa hiệu quả. Hơn nữa, công việc hoằng pháp 
chưa song hành với nền giáo dục hiện hành, chưa 
có một phương tiện nào có đầy đủ tính chính xác 
và toàn diện để đưa Phật pháp phổ cập trong 
quần chúng. Cho nên công việc hoằng pháp lợi 
sinh là một trách nhiệm lớn lao mà người xuất 
gia phải gánh vác.

- Ý nghĩa xuất gia đối với toàn bộ xã hội: Xã 
hội phát triển không thể chỉ chú trọng văn minh 

vật chất mà còn phải kiến 
thiết văn minh tinh thần; 
nếu không, sự phát triển 
của xã hội mất cân bằng. 
Hoằng dương Phật pháp 
là tích cực đóng góp văn 
minh tinh thần cho xã hội. 
Phật pháp là tâm pháp. 
Thực hành Phật pháp là 
tự rèn luyện hoàn thiện 
nhân cách và bình đẳng 
với tất cả chúng sinh trong 
pháp giới. Xã hội hiện đại 
nhấn mạnh vai trò của sự 
hài hòa, điều này rất khế 
hợp với tinh thần Phật 
giáo. Phật giáo không bao 
giờ nói đến đối lập mà nói 
đến dung hòa. Mọi người 
đều có thể học hỏi ở Phật 
pháp; nếu thế gian này mọi 
người đều học Phật pháp 

thì thế giới này không còn chiến tranh, người với 
người hài hòa thương yêu.

Xuất gia là gánh vác sự nghiệp của chư Phật, 
tiếp tục thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp. Sức 
mạnh của một cá nhân tuy nhỏ bé, nhưng nếu có 
thể nói năng như Chánh pháp, làm những điều 
Phật dạy thì có thể cảm động tâm thức của nhiều 
người, cống hiến cho xã hội một giá trị hài hòa 
thân thiện. Người xuất gia lấy việc lợi ích cho 
mọi người là sự nghiệp; giúp xây dựng xã hội 
thanh bình, cải thiện nhân tâm; dùng từ bi mà bổ 
chính, hỗ trợ cho những thiếu sót của giáo dục; 
góp phần xây dựng một quốc độ an lành, hạnh 
phúc cho mọi chúng sinh.

Xuất gia là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, 
là sự cầu tiến của con người, tìm tự tại giải thóat 
và chân thành sống với đời. Xuất gia hoàn toàn  
là một sự tự nguyện cá nhân không có bất kỳ 
một sự gán ép nào. Xuất gia là sống với một đoàn 
thể Tăng già hòa hợp, dung hòa một cá thể vào 
trong đại chúng để rèn luyện chất lượng  bản 
thân, thực hiện lý tưởng giải thoát; đồng thời, 
đem năng lượng từ bi và trí huệ của đại chúng 
chuyển hóa thế gian, thúc đẩy cá nhân và cộng 
đồng không ngừng tinh tấn. 
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Ni giới 
và những điều Phật dạy

Tỳ kheo Thích Chơn Thiện

I. Dẫn nhập 
1. Vai trò và vị trí của nữ giới và nam giới trong 

xã hội thường được ấn định khác nhau trong các 
vùng văn hóa khác nhau. Vì các lý do chính trị, xã 
hội hay tôn giáo, từ xưa nam giới thường được 
đề cao, nữ giới thì giữ một vị trí khiêm tốn hơn, 
có nơi bị xem nhẹ, như ở các xã hội chủ trương 
“đa thê”, “phụ thê”, “nam nhất viết hữu, nữ thập 
viết vô”, phụ nữ ra đường phải che mặt, chỉ đảm 
nhiệm công việc gia đình, hay phải chịu tổn phí 
cưới hỏi.... Thậm chí thiếu mất quyền làm chủ 

gia đình và quyền lợi về giáo dục.
Ngày nay, trong các xã hội dân chủ và ở nhiều 

nước ở Âu, Mỹ thì chủ trương “nam nữ bình 
quyền” hay “nam, nữ bình đẳng”; một số nơi 
khác thì hiện tượng kỳ thị giới tính trở nên bớt 
gay gắt. Tuy thế, ý nghĩa về “nam, nữ bình đẳng” 
vẫn tiếp tục được bàn cãi, tranh luận. Thỉnh 
thoảng đây đó vấn đề lại được đặt ra đối với giáo 
lý của đức Phật, khi mà xã hội chứng kiến sự kiện 
không có Ni chúng ở các nước Phật giáo Nguyên 
thủy thuộc hệ Theravada (Thượng tọa bộ), hay 
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Ni chúng phải nhận thêm “Bát Kỉnh pháp” ở các 
nước Phật giáo Phát triển (hay Đại thừa). Phải 
chăng hiện tượng thiếu bình đẳng giữa nam giới 
và nữ giới vẫn còn vương sót lại ở văn hóa Phật 
giáo?

Đây là vấn đề mà bài giảng hôm nay đề cập đến.
2. Trở về với xã hội Ấn, xưa và nay, chúng ta 

không lạ gì về hiện tượng phân chia giai cấp xã 
hội thành Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ 
Đà La và đặt thấp vị trí và vai trò của phụ nữ. Ngày 
nay, dù Ấn Độ là một nước dân chủ, nhưng hiện 
tượng “phân biệt” nam, nữ giới vẫn còn in đậm 
nét.

Qua kinh tạng Pàli, đức Phật phủ nhận sự phân 
chia giai cấp xã hội và kỳ thị giới tính. Ngài dạy 
hành động (hay việc làm) nói lên giá trị của mỗi 
người là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá hay Thủ 
Đà La, mà không phải là dòng dõi hay chủng tộc. 
Ngài chủ trương không có giai cấp trong “dòng 
máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn”. Chủ trương 
này phổ biến đối với quần chúng phật tử và các 
giới nghiên cứu Phật học đến độ chúng ta không 
phải trực tiếp trưng dẫn những lời dạy của Ngài. 
Đương thời, các người thuộc bốn giai cấp của xã 
hội Ấn, và ngay cả những người có gốc là kỹ nữ, 
ngoại đạo hay kẻ cướp đường, nếu có quyết tâm 
giải thoát đều được chấp nhận vào Tăng chúng, 
Ni chúng hay nam, nữ cư sĩ.

Chuyện kể một lần tôn giả A Nan xin nước 
uống từ bình nước của một cô gái thuộc giai cấp 
cùng đinh đã khiến cô gái hoảng hốt chạy xa, tôn 
giả đã gọi cô gái lại và ôn tồn bảo: “Hãy cho tôi 
nước uống. Tôi xin nước, chứ không xin giai 
cấp”. Cử chỉ và lời nói ôn tồn, trân trọng của tôn 
giả đã khiến cô gái xúc động và thức tỉnh. Sau đó, 
cô gái đến xin xuất gia với Tôn Ni Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề, như vừa tìm thấy một đất sống tình người và 
trí tuệ, và đắc Thánh quả. Chỉ một câu nói của tôn 
giả A Nan hầu như đã có thể xóa tan trong chúng 
ta hết mọi nghi ngờ về bất cứ một hiện tượng kỳ 
thị giai cấp, giới tính nào có thể xảy ra trong Giáo 
hội của đức Phật.

3. Dù vậy, ý nghĩa bình đẳng giới tính trong 
giáo lý của đức Phật cũng cần được thêm một lần 
nữa minh thị, hiển thị qua chính những lời dạy 
của đức Phật được kiết tập trong kinh tạng Pàli.

Trước hết, từ “bình đẳng giới tính” hay “bình 
đẳng nam, nữ” cần được xác định ý nghĩa.

- Bàn tay có năm ngón không đều nhau ở vị trí 

khác nhau và có chức năng khác nhau. Ý nghĩa 
bình đẳng giữa các ngón tay là ý nghĩa giữ đúng vị 
trí và chức năng tự nhiên của mỗi ngón.

- Trái tim con người phải làm việc 24 giờ/ngày; 
nếu tim ngưng nghỉ thì sự sống chấm dứt. Óc 
của con người nếu làm việc 24 giờ/ngày như tim 
thì mọi người sẽ điên loạn mất, sự sống cũng 
không còn.

Thế nên, ý nghĩa bình đẳng ở đây không đòi 
hỏi tim, óc phải giống nhau, bằng nhau, mà mỗi 
thứ phải giữ đúng chức năng tự nhiên của nó 
trong một vận động hòa điệu.

- Cũng thế, nữ giới và nam giới trong xã hội 
con người, mỗi giới có một thiên chức thiêng 
liêng khác nhau của “người mẹ hiền” và “người 
cha thân”. Ý nghĩa bình đẳng giữa nam giới và nữ 
giới ở đây là cần có đủ điều kiện để thể hiện tròn 
đầy thiên chức của mình, mà không phải là bằng 
nhau hay giống nhau ở vai trò hay thiên chức xã 
hội. Mỗi giới có các điều kiện xúc cảm, tình cảm, 
tâm, sinh, vật lý và chức năng khác nhau nên giữ 
các vai trò gia đình, đoàn thể và xã hội khác nhau.

Đây là sự sống. Hệt như cái nút chai khác với 
cái chai, nhưng cần thích ứng nhau để có công 
dụng - nếu cả hai là nút chai, hay là chai thì thật 
là ngỡ ngàng!

Từ nhận định trên, chúng ta đi vào tìm hiểu 
những lời dạy của đức Phật về nữ giới.

II. Những điểm tương đồng giữa nữ cư sĩ và nam cư sĩ
1. Về các bổn phận vợ đối với chồng, và chồng 

đối với vợ: Kinh Thiện Sinh (Trường bộ, 31) giới 
thiệu các bổn phận vợ đối với chồng và chồng 
đối với vợ rất là công bằng: người chồng phải là 
người chồng, người yêu và là người bạn của vợ; 
người vợ phải là người vợ, người yêu và là người 
bạn của chồng; cả hai đều phải thương yêu kính 
trọng và chung thủy với nhau. Nếu người vợ phải 
quán xuyến việc nhà, xí nghiệp, đối xử tốt đối với 
những người thân, bạn bè của chồng, thì người 
chồng phải chăm sóc các nhu cầu của vợ, thường 
sắm quà cho vợ. Ở đây hiện rõ: có một sự bình 
đẳng giữa nam và nữ giới trong giáo lý Phật giáo.

2. Các loại giới tu tập: Về ngũ Giới, Bát quan 
trai giới, Thập thiện giới, nam và nữ cư sĩ cùng 
đồng đẳng tu tập, không có khác biệt.

3. Về nghe pháp: Nam và nữ cư sĩ cùng chung 
dự các thời pháp mà đức Thế Tôn hay đệ tử của 
đức Thế Tôn thuyết giảng.
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4. Về bố thí, cúng dường và thực hành thiền 
định: Nam và nữ cư sĩ đều đồng đẳng tu tập và 
chứng đắc tùy theo quyết tâm của mỗi người.

5. Về ngũ nghịch tội: Tội giết cha hay mẹ đều bị 
đọa địa ngục dù là nam hay nữ vi phạm.

6. Về trí tuệ: Nếu tu đúng pháp, nam hay nữ cư 
sĩ đều có thể chứng đắc bốn Thánh quả, Tâm và 
Tuệ giải thoát.

Như thế, trong giáo lý của đức Phật, không có 
sự khác biệt nào dành cho nam hay nữ cư sĩ.

III. Những điểm tương đồng giữa tu sĩ và cư sĩ:
1. Tu sĩ hay cư sĩ đều được nương tựa Tam Bảo, 

cùng học và hành chung một nguồn Chánh pháp, 
và tất cả đều có điều kiện để đắc Thánh quả, Tâm 
và Tuệ giải thoát.

2. Tu sĩ và cư sĩ đều có thể chung dự các thời 
pháp do đức Thế Tôn hay đại đệ tử của Thế Tôn 
thuyết giảng.

3. Tu sĩ hay cư sĩ đều có thể vào chín cảnh giới 
thiền định.

4. Tất cả đều phải “nương tựa mình và nương 
tựa pháp”, nghĩa là đều phải giữ giới và thực hành 
Tứ niệm xứ.

Pháp do đức Thế Tôn thuyết giảng không hạn 
chế vì giai cấp, chủng tộc, giới tính, tại gia hay 
xuất gia. Tùy theo căn cơ và quyết tâm giải thoát 
của mỗi người mà lãnh nhận và thực hành.

IV. Những điểm tương đồng giữa tăng và ni:
1. Cả hai đều là hàng xuất gia, là thành viên của 

Giáo hội Tăng già Phật giáo, không phân biệt tuổi 
tác, giai cấp, chủng tộc.

2. Cả hai đều được học hỏi và thực hành chung 
kinh tạng.

3. Cả hai đều thực hành 37 Phẩm trợ đạo, và 
đều có khả năng thành tựu đạo như nhau.

4. Cả hai đều có điều kiện để đắc Tam minh hay 
Lục thông, không có sự khác biệt nào.

5. Cả hai, nếu có đủ điều kiện, đều có thể thu 
nhận đệ tử xuất gia cùng giới tính.

6. Cả hai đều phải bố tát, an cư, tự tứ.
7. Cả hai đều có thể hành độc cư thiền định, 

hay thuyết pháp độ sinh nếu có khả năng.
Về các điểm học và hành cơ bản về Giới, Định, 

Tuệ này thì không có sự phân biệt nào giữa tăng 
và ni. Tuy nhiên, về mặt xã hội và tổ chức thì có 

một số điểm khác biệt nhỏ giữa tăng và ni, do 
điều kiện căn cơ khác biệt về thiên hướng xã hội 
và giới tính.

V. Những điểm khác biệt giữa tăng và ni, giữa nam 
giới và nữ giới:

1. Tăng Chi Bộ Kinh, chương Một Pháp chép 
rằng: 

Sự kiện này không xảy ra: một phụ nữ có thể là 
một A La Hán Chánh đẳng giác (Phật).

Sự kiện này không xảy ra: một phụ nữ có thể là 
một Chuyển Luân Thánh Vương, một Đế Thích 
(Sakka), một Phạm Thiên Vương hay một Ma 
Vương.

Sự kiện này có xảy ra: một đàn ông (nam thân) 
có thể là một A La Hán Chánh đẳng giác, một 
Chuyển Luân Thánh Vương, một Đế Thích, một 
Phạm Thiên Vương hay một Ma Vương (đại độc 
ác).

Các pháp là như thế (“Pháp nhỉ như thị”) 
không thể hỏi tại sao, ví như không thể hỏi tại 
sao mặt trời mọc ở phương Đông.

2. Sự khác biệt về giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa: 
(Patimokkha):

Giới bổn của tăng, ni đều cùng có 7 tụ với số 
lượng giới điều có sai biệt, nên giới bổn của tăng 
có 250 giới, trong khi đó giới bổn của ni có 350 
giới.

Giới vốn được thiết lập nhằm đem lại lợi ích 
giải thoát cho người giữ giới, cho Tăng già và cho 
quần chúng để Chánh pháp trú thế lâu dài. Vì 
thế, giới điều càng đi vào chi tiết, càng nhiều thì 
thuận lợi thêm cho việc giải thoát cho Ni giới, mà 
không hề có ý nghĩa ràng buộc thêm cho Ni giới.

3. Sự kiện Ni giới nhận lãnh thêm “Bát Kỉnh 
pháp”:

“Bát Kỉnh pháp” là tám điều mà Ni giới phải 
tôn trọng giữ gìn như là giữ gìn vòng hoa trang 
điểm cho lịch nhã hơn cho người phụ nữ Ấn 
ngày xưa. Đó là:

a. Dù cho thọ đại giới 100 năm, một Tỷ kheo ni 
đối với vị Tỷ kheo thọ giới trong một ngày cũng 
phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng 
pháp.

b. Tỷ kheo Ni không thể an cư tại chỗ không 
có Tỷ kheo.

c. Nửa tháng một lần, Tỷ kheo ni cần phải thỉnh 
chúng Tỷ kheo đến thuyết giới.
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d. Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ kheo ni cần 
phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng chúng.

e. Tỷ kheo ni phạm trọng tội phải làm pháp ý hỷ 
đến nửa tháng.

f. Sau thời gian hành các pháp Sa di ni 2 năm, 
phải xin thọ Cụ túc giới trước 2 Tăng chúng.

g. Không vì bất cứ lý do gì, Tỷ kheo ni có thể chỉ 
trích Tỷ kheo.

h. Chỉ có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ kheo 
về các Tỷ kheo ni, mà không có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ kheo ni về các Tỷ kheo.

Các điều ở trên chỉ nhằm xác định sự bày tỏ 
kính trọng chư tăng của chư ni (giới xuất gia), 
để tạo một khoảng cách thân mật về tình cảm dễ 
đưa đến các ngộ nhận, nghi ngờ bất lợi cho giá 
trị phạm hạnh của Tăng già, tổn hại đến sứ mệnh 
của Tăng bảo (điều a, g và h), và nhằm chỉ có một 
giáo hội Tăng già thống nhất, mà không phải có 
một Giáo hội Ni độc lập với Giáo hội Tăng. “Bát 
Kỉnh pháp” như thế được thành lập để mở ra 
hướng xuất thế cho nữ giới và nhằm bảo vệ giá 
trị phạm hạnh của đoàn thể Tăng già vì sự an trụ 
lâu dài của Chánh pháp, mà không thể có một ý 
nghĩa phân biệt, kỳ thị nào ở đây.

Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả A Nan rõ lý do 
tại sao Thế Tôn ràng buộc “Bát Kỉnh pháp” cho Ni 
giới rằng:

“Này A Nan, ví như một người vì nghĩ đến 
tương lai, xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn 
để nước không thể chảy qua; cũng vậy này A Nan, 
vì nghĩ đến tương lai, Ta ban hành ‘Bát Kỉnh 
pháp’ này cho các Tỷ kheo Ni cho đến trọn đời 

không được vượt qua” (Tăng Chi VIII.51, Kinh 
Mahàpajàpati Gotamì).

Hồ nước ấy là hồ nước phạm hạnh của Tăng 
già.

Đức Thế Tôn dạy tiếp:
“Nếu Tăng già không có mặt Ni chúng thì phạm 

hạnh sẽ tồn tại lâu dài, diệu pháp sẽ tồn tại đến 
1.000 năm. Vì có mặt Ni chúng, nên diệu pháp 
đã bị rút ngắn 500 năm)” (Tăng Chi VIII.51, Kinh 
Mahàpajàpati Gotamì).

Về ý nghĩa diệu pháp bị rút ngắn đã được Thế 
Tôn chỉ dạy rằng:

“Ví như một gia đình có nhiều phụ nữ và ít 
đàn ông thì dễ bị đạo tặc đánh trộm, cũng thế về 
trường hợp Tăng già có mặt Ni chúng”.

Tài sản của Tăng già bị đánh trộm là tài sản 
phạm hạnh, là tài sản xây dựng tín tâm cho quần 
chúng đối với Chánh pháp. Đây là ý nghĩa mà 
mỗi chúng ta có thể tự hình dung ra, rất dễ nhận 
diện. Những nhà nghiên cứu Phật học và quần 
chúng Phật tử không có lý do gì để nghi ngờ về 
“Bát Kỉnh pháp” rằng đấy là sự áp đặt lên Ni giới.

Hãy nghĩ rằng đức Thế Tôn là đấng Đại giác đã 
tận trừ hết thảy các lậu hoặc, thì không thể có sự 
kiện thiên vị Tăng giới hay kỳ thị Ni giới xảy ra. 
Tôn giả A Nan và Tôn giả Ưu Ba Li (Upàli) là các 
đại đệ tử của Thế Tôn đã tận trừ sạch lậu hoặc 
trước thời kiết tập, không có sự kiện thêm, bớt 
hay tuyên thuyết sai Phật ý có thể xảy ra.

Nếu nêu lên nghi vấn khác rằng có một sự 
thêm thắt về sau từ thời kiết tập kinh điển lần 
thứ ba dưới triều đại đế A-Dục (Asoka), thì điều 

Ảnh:  St
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này cũng không thể xảy ra, bởi vì kỳ kiết tập này 
cũng được chủ trì bởi các vị đại A La Hán, những 
vị hiểu rõ tận tường Pháp và Luật do đức Phật 
thuyết. Vấn đề còn lại là do nghi ngờ của chúng 
ta khởi lên từ vọng niệm, từ các tư duy sai lầm bị 
chế ngự bởi các ngã ái, ngã mạn, ngã chấp.

Chúng ta hãy bình tĩnh hồi tưởng lại các sự 
kiện rắc rối đã xảy đến với giáo hội Tăng già khi 
có mặt Ni chúng thì sẽ rõ hơn: 

- Như trường hợp các vị Ni trẻ bị các thanh 
niên cản đường hành đạo, đòi xâm phạm tiết 
hạnh hay đòi thành gia thất. Sự kiện này không 
phải chỉ xảy ra một lần.

- Như trường hợp các phụ nữ xin xuất gia 
sau khi vừa lập gia đình do động cơ cần cầu giải 
thoát; sau ngày xuất gia thì thai nhi lớn dần.... 
Đây không phải là trường hợp vi phạm giới luật. 
Sự kiện này không phải chỉ xảy ra có một lần. Cứ 
mỗi lần như vậy thì Tôn giả Ưu Ba Li và Tôn Ni Ma 
Ha Ba Xà Ba Đề cùng tín nữ Lộc mẫu (Visakhà) 
phải vất vả biết bao để giải quyết. Dù là tâm trong 
sáng, nhưng liệu Ni chúng và Tăng già có tránh 
khỏi tai tiếng không? Phải chăng đây là ý nghĩa 
tài sản phạm hạnh đã bị các đạo tặc đánh cắp?

Tiếp tục tư duy thêm một bước nữa. Trong đời 
sống xã hội thì nữ giới gặp nhiều khổ đau ngang 
trái hơn là nam giới, như các trường hợp thiếu 
nhan sắc, góa bụa giữa tuổi xuân xanh, không 
có điều kiện sinh con trai.... Thường thì đối với 
những phụ nữ này, cảnh chùa Ni là đất sống 
dựng lại niềm tin cho cuộc sống, là nguồn an ủi 
duy nhất, là cửa từ bi rộng mở, mở đường đi vào 
tỉnh thức. Nhưng liệu hình ảnh này có tạo thêm 
sức mạnh để dựng xây niềm tin giải thoát tích 
cực cho cuộc đời không? Có dễ thuyết cuộc đời 
đây là nơi nương tựa giải thoát cho đời không? 
Còn có nhiều, nhiều lắm các lý do tương tự đối 
với Ni giới để chúng ta đi đến một sự ổn định về 
nhận thức rằng: để chấp nhận sự hiện diện của 
Ni giới trong hàng xuất gia, phạm hạnh, thì điều 
kiện tối thiểu cần có là duy trì, tôn kính “Bát Kỉnh 
pháp”. Thế Tôn không thiết lập “Bát Kỉnh pháp” 
cho đoàn thể nữ cư sĩ đối với nam cư sĩ.

Có lẽ vì ý thức về các lý do phiền phức vừa bàn 
mà Giáo hội Tăng già các nước Phật giáo thuộc 
Thượng tọa bộ hệ như Tích Lan, Miến Điện, Thái 
Lan, Lào và Campuchia cho đến nay vẫn ngần gại 
trong việc thành lập Ni chúng như ở các nước 
Phật giáo Phát triển (Bắc tông). Sự ngần ngại ấy 
có mặt cũng chỉ vì muốn cho phạm hạnh hay diệu 

pháp được tồn tại lâu dài ở đời. Các nước Phật 
giáo Bắc truyền như Trung Hoa, Việt Nam, Triều 
Tiên, Nhật Bản.... vì phải tiếp nối truyền thống 
phát triển khoáng đạt của Phật giáo phát triển mà 
thành lập Ni chúng, tiếp nối truyền thống Tăng 
già dưới thời đức Phật với sự duy trì “Bát Kỉnh 
pháp”. Thế có nghĩa là “Bát Kỉnh pháp” là giới hạn 
sau cùng của sự phát triển Ni chúng, không thể 
vượt qua.

Đến đây, nếu còn chút nghi ngờ nào đó về “Bát 
Kỉnh pháp” như là một sự áp đặt, thì chúng ta hãy 
tiếp tục nghĩ rằng:

- Là một Tăng sĩ Phật giáo có học pháp, hiểu 
pháp và hành pháp, thì ý thức rằng công phu của 
tự thân là chế ngự ngã si, ngã mạn, ngã ái nên 
tuyệt nhiên không hưởng một quyền lợi giải 
thoát nào qua “Bát Kỉnh pháp”, và sẽ không bao 
giờ có một tự hãnh nào về sự kính trọng mà Ni 
giới dành cho vị Tăng sĩ ấy cả.

- Là một Ni sư có học pháp, hiểu pháp và hành 
pháp - và cả Tăng hay Phật tử cũng thế - thì ý thức 
rằng mình phải biết ơn cả cuộc đời này, pháp giới 
này, thiên nhiên cây cỏ này, phải tỏ sự kính trọng 
đối với tất cả, huống nữa là đối Tăng già, đối các 
Tăng sĩ trẻ. Đây là điều tốt đẹp cần làm như là 
một phụ nữ cần trang điểm cho vẻ đẹp tự thân 
vậy: một vẻ đẹp của văn hóa phạm hạnh và của cả 
văn hóa Phương Đông.

Nghi ngờ “Bát Kỉnh pháp” chỉ là sự rối loạn của 
tư duy sẽ dẫn đến sự rối loạn của thái độ sống. 
Điều này hẳn sẽ không đem lại an lạc, hạnh phúc 
cho số đông.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đản sinh đức Phật thứ 
2621 (Phật lịch được tính từ năm đức Phật nhập 
diệt: 2541 + với 80 năm sinh thời của đức Phật [kể 
từ ngày sinh] = 2621), chúng ta ôn lại lời dạy của 
đức Phật về “Bát Kỉnh pháp” để xác định lại lòng 
tin của chúng ta đối với “Bát Kỉnh pháp”, đối với 
giá trị giải thoát đời sống phạm hạnh của hàng 
xuất gia của đức Phật như là phẩm vật dâng lên 
đức Thế Tôn, với mong cầu Chánh pháp được 
tồn tại lâu dài ở thế gian này.

Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn giả. 
Sài Gòn, 1998 
Nguồn: http://thuvienhoasen.org/p18a2822/ni-gioi-va-

nhung-loi-phat-day-thich-chon-thien
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Giáo pháp tứ y trong 
đạo Phật là giáo 
pháp nói về bốn 
phương pháp thực 
tập sự nương tựa 

(y cứ) dẫn đến giác ngộ giải 
thoát. Sự nương tựa ở đây 
không phải sự dựa dẫm, mà là 
một nhu cầu đặc biệt như trời 
mưa, gió cần nương tựa một 
mái che, đói khát cần nương 
tựa một quán hàng và tâm còn 
vô minh, u tối cần nương tựa 
một minh sư khai ngộ để được 
sáng mắt sáng lòng…

Như vậy, hết thảy từ nhu 
cầu thiết yếu cấp bách trong 
đời sống vật chất cũng như sự 
phát triển đời sống tinh thần và 
tâm linh cũng không thể thiếu 
sự  NƯƠNG TỰA. Khi làm các 
phật sự cũng vậy: Phát đại tâm 
đại nguyện đồng với Phật sẽ 
được Phật hộ niệm. Đang làm 
tốt, được khen ngợi bỗng sinh 
kiêu ngạo cho rằng mình tài, 
mình giỏi, nghĩa là tâm mình 
sinh kiêu căng. Sự thay đổi ấy sẽ 
không được Phật hộ niệm nữa 
nên hỏng việc ở đoạn sau là thế.

Chuyện đạo - đời, thực ra 
cũng chỉ là một: Đời không có 
đạo, không nương tựa đạo thì 
xã hội xuống cấp bởi nền tảng 
đạo đức hỏng. Còn đạo đi vào 
đời là nơi chỗ thể hiện những 
giá trị đạo đức căn bản, tô đẹp 
cho cuộc đời. 

Bốn phương pháp thực tập 
sự nương tựa này gọi là GIÁO 

PHÁP TỨ Y.
THỨ NHẤT: Y PHÁP BẤT Y NHÂN

Nghĩa là: Nương tựa y cứ 
vào PHÁP, chứ không nương 
tựa, y cứ vào người nói pháp, 
giảng pháp. Bởi vì, trong thực 
tế, người có duyên với Phật 
được các vị thầy, tổ thu nhận 
để truyền pháp giới nhằm “tiếp 
dẫn hậu lai…” duy trì mạng 
mạnh phật pháp trường tồn và 
phát triển. 

Kinh Pháp Hoa có câu: “Thế 
gian tướng thường trụ” vậy 
thường trụ ở đâu? Phật dạy: 
Thường trụ trong mỗi con 
người, trong niềm tin ở con 
người. Thế nên, mỗi người hãy 
tự xây ngôi chùa tâm linh cho 
chính mình; ngôi chùa ấy mới 
là ngôi chùa bất hoại bằng cách 
nghe pháp. Nghe pháp cũng là 
học pháp và cũng là đang tu, gọi 
là NHÂN QUẢ ĐỒNG THỜI. 
Tu là tự sửa mình, là dấu hiệu 
của trí tuệ. Tu sao cho đúng 
“pháp” đã được nghe, rồi thực 
hành sử dụng cốt lõi lời Phật 
dạy làm sao cho đời sống tinh 
thần và vật chất ngày một nâng 
cao, tiến bộ… diệu dụng của giáo 
pháp có lực oai thần hàng phục 
được cả yêu ma và cũng khiến 
tượng đá phải… gật đầu, được 
thể hiện trong đôi câu đối: 

Pháp lực oai thần - Thiền 
định phóng quang ma khấu thủ

Sư đăng bảo tọa - Đàm kinh 
nhập diệu thạch đê đầu.

Vì thế những người thông 

tuệ, có năng khiếu sư phạm 
thì việc truyền thụ chính pháp 
ắt thu được kết quả tốt; cho dù 
trong đời sống thực của vị thầy 
đó còn chưa mẫu mực. Trong 
trường hợp đó ta không nên 
định kiến, cố chấp, đánh mất 
một cơ hội tốt để nghe Pháp 
và người giảng Pháp; bởi Pháp 
chính là đạo, giảng pháp chính 
là giảng đạo. Nghe pháp để thấy 
đạo, thu nhận tinh hoa lời Phật 
dạy mà nhận ra con đường 
chân lý. Nên hành đạo theo 
Quán âm, nghe sâu, nhìn sâu. 
Nghe theo Quán âm là nghe mà 
không chấp tướng, hình thức 
nào giúp ta giác ngộ giải thoát 
chúng ta chọn, không nhầm lẫn 
chiếc áo với thầy tu.

Ta nghe pháp để thâm nhập 
vào tâm là Thanh văn thừa mà 
Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Đầu 
tiên phải học thanh văn là học 
đạo đức. Trên bước đường cầu 
đạo Thiện tài được khuyên học 
đạo với Đức Vân tỳ kheo. Đức 
Vân tỳ kheo đi kinh hành trên 
mây chứ không đi trên mặt đất. 
Ý này gợi cho ta thấy: Người 
có đức hạnh thì tâm hồn luôn 
nhẹ nhàng thanh thoát. Người 
có đức hạnh thì sống trong gia 
đình hay hoạt động ngoài xã hội 
không làm mất lòng ai, ví như 
mây bay qua núi nhưng không 
làm trở ngại núi và núi cũng 
không cản mây. Rèn luyện thành 
người đức hạnh là vun bồi báo 
thân cho mình, từ đó mới phát 
triển trí tuệ mà tiến tu.

Ý NGHĨA CĂN BẢN TRONG GIÁO PHÁP TỨ Y
Pháp Vương Tử

GI  
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Đương nhiên, với vị thầy 
giảng pháp có được Thân giáo, 
tức đạo hạnh mới cảm hóa 
người khác dễ bởi có lực cảm 
hóa vô hình, không thấy bằng 
mắt thường được. Nếu người 
học có sự tiếp cận nào đó với 
vị thầy, sẽ nhanh chóng chuyển 
hóa, việc chứng ngộ giáo pháp 
chẳng mấy khó khăn. Thời 
Phật tại thế, có Xá lợi phất vừa 
trông thấy Tỳ kheo Mã Thắng 
đã chứng quả Dự lưu, là giải 
thoát. Hoặc đức Phật Thích 
Ca thuyết pháp cho vua Tịnh 
Phạn, là phụ vương của Ngài - 
Vua nghe xong cũng liền chứng 
Dự lưu. Tôn giả Mục Kiền Liên 
thuyết pháp cho vua Tần bà 
sa la bị giam trong ngục, nghe 
xong nhà vua chứng Dự lưu. 
Nghe pháp, rửa sạch lòng trần, 
nghĩa là chỉ buông bỏ - đương 
nhiên là chỉ buông bỏ cái chấp, 
sẽ chứng được Thánh quả ngay.

Thiết nghĩ, đời nay cách 
Phật hơn 25 thế kỷ rồi, các chư 

Thánh cũng dần khuất bóng… 
bây giờ chỉ còn Pháp thân và 
Báo thân Phật mà thôi. Pháp 
thân và Báo thân Phật là thân 
chân lý tuyệt đối, gọi là THẬT 
TƯỚNG, bởi thật tướng là vô 
tướng (không phải là hóa thân, 
nhục thân là thân sinh diệt - 
thân này đều tan hoại theo luật 
Vô thường, vì nó hợp bởi tứ 
đại: đất, nước, gió, lửa nên chỉ 
hữu hạn mà thôi ). Khi tìm hiểu 
thêm về ý nghĩa của Phật tam 
thân ta càng thấy việc thực tập 
sự nương tựa pháp quan trọng 
biết ngần nào. Trong Giáo sử 
còn ghi lại, trước giờ nhập Đại 
Niết Bàn của đức Thích Ca, tôn 
giả A-nan đã thỉnh Phật cho lời 
Di giáo, và đức Phật đã để lại lời 
căn dặn cuối cùng: “Hãy nương 
tựa Pháp. Pháp lãnh đạo!” 
(Kinh Di giáo).

Như vậy, sự nương tựa pháp 
là điều chúng ta luôn ghi nhớ 
để thực hành.

THỨ HAI: Y LIỄU NGHĨA KINH - BẤT Y 
BẤT LIỄU NGHĨA KINH

Vậy thế nào là Liễu nghĩa và 
thế nào là không Liễu nghĩa?

Kinh Liễu nghĩa là Kinh nói 
về chân lý tuyệt đối, cũng gọi 
là KHẾ LÝ, là chân tính, bất 
biến bởi đó là căn bản của sự 
vật. Tu hành phải đạt được bất 
biến - tức khế lý, liễu nghĩa. Từ 
liễu nghĩa, bất biến mới ứng 
vạn biến, tức tùy duyên. Không 
phải bất biến là chấp pháp (cố 
chấp, bảo thủ). Khi đã thấu triệt 
Bản tâm tự tính Liễu nghĩa thì 
người ta không còn vọng thức, 
lầm lỗi, là người đã đạt được 
Thánh tuệ. Còn Kinh Bất Liễu 
nghĩa là kinh phương tiện, chỉ 
nói về chân lý tương đối, nên 
được gọi là KHẾ CƠ. Vì là kinh  
phương tiện nên dễ hiểu, đánh 
thức người học người tu chính 
niệm tỉnh giác thấy rõ nguồn 
gốc khổ đau, thiện ác, từ đó 
chuyển hóa thân tâm, bớt khổ 
được vui. Kinh được thể hiện 

Ảnh:  St
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bằng ngôn ngữ thế gian nên 
có tính phàm tuệ. Mặc dù vậy 
Kinh Liễu nghĩa và bất Liễu 
nghĩa - cả hai đều là sự thật căn 
bản nên được gọi là NHỊ ĐẾ.

Sự thật tương đối trong Bất 
Liễu nghĩa cũng là sự thật đấy 
nhưng nó không sâu sắc không 
phải sự thật tột cùng mà chỉ 
nửa vời, tạm bợ… nhưng cũng 
quan trọng, không thể thiếu, 
để từ đó người học, người tu 
từng bước nhận thức thực tại, 
để thăng hoa tri thức trên bước 
đường ngộ đạo. Còn sự thật 
tuyệt đối cũng hàm chứa sự 
tương đối với Liễu nghĩa, Phật 
học gọi là CHÂN ĐẾ - nhằm 
phân biệt với sự thật tương đối 
gọi là TỤC ĐẾ sẽ nói dưới đây:

Sự hiểu biết “sắc - không” của 
nhà Phật qua bài Kệ đáp Tăng 
chúng của Thiền sư Từ Đạo 
Hạnh, còn gọi là đức Thánh 
Láng, chẳng hạn:

Tác hữu trần sa hữu
Vi không nhất thiết không
Có thì có tự mảy may/không 

thì cả thế giới này cũng không. 
Cái “có” của vật chất dẫu nhỏ 
như vi trần cũng là “có”. Đó là 
sự thật tương đối (tục đế), còn 
sự thật tuyệt đối (Liễu nghĩa - 
Khế lý) là sự thật: muốn pháp 
do duyên sinh và luôn chịu tác 
động hoại diệt của vô thường 
mà “cả thế giới này…” cũng 
không nằm ngoài quy luật ấy, 
nên nó là CHÂN ĐẾ.

Trong giáo pháp của đức 
Phật, chữ: không, vô thường 
được dùng nhiều và cũng dễ 
bị hiểu lầm ngay cả trong thời 
Phật tại thế, đừng nói gì đến 
thời đại văn minh thế kỷ 21 bây 
giờ. Trước hết chữ “không” 
này cần được hiểu trong giáo 
lý Duyên sinh, còn vô thường 

là mọi sự mọi vật luôn biến đổi 
nên hết thảy đều không có tự 
tính riêng biệt. Sở dĩ nó tồn tại 
vì phụ thuộc nhiều yếu tố, gọi là 
duyên. Ngay cả con người đang 
sống đấy, nhưng dưới con mắt 
duyên sinh gọi là sống gá, tạm 
thời thôi. Nhạc sĩ Trịnh Công 
Sơn hiểu rõ điều ấy mới đưa 
vào ca từ của ông : “Tôi nay ở trọ 
trần gian…” vì là cõi tạm, là nơi 
“ở trọ” mà thôi. Thế nên, cả thế 
giới này cũng … không, chính là 
cái không của Liễu nghĩa, là sự 
thật tuyệt đối.

Sự học hiểu cũng vậy: từ thấp 
lên cao, từ cạn vào sâu; rồi cuối 
cùng là … để gió cuốn đi - là giải 
thoát các tri kiến là liễu ngộ: 
thấy được cái tuyệt đối. Còn 
như đặt cho nó một cái “danh” 
TỤC và CHÂN là nhằm phân 
biệt khi quán chiếu, thấy được 
thực tướng của các Pháp mà 
thôi.

THỨ BA: Y NGHĨA BẤT Y NGỮ
Nghĩa là: Căn cứ vào nghĩa 

lý chứ không hẳn là câu chữ. 
Đừng mắc kẹt vào câu chữ, 
ngôn từ; chỉ coi nó là phương 
tiện để đánh thức tuệ giác chứ 
nó không phải là tuệ giác, là 
ngón tay chỉ trăng chứ không 
phải vầng trăng. Bình chú đấy, 
kệ tụng đấy… nhưng vẫn vô 
ngôn, vẫn trực chỉ chân tâm, 
vẫn giáo ngoại biệt truyền, vẫn 
bất lập văn tự đối với ngôn 
ngữ, về ngôn ngữ. Vẫn biết chữ 
- không phải là không dùng, 
không tạo lập. Xây dựng ngôn 
từ, hoặc hiểu theo kiểu “ý tại 
ngôn ngoại”, chấp nhận nó ở cấp 
TỤC ĐẾ. Ngay cả kim ngôn của 
đức Phật, Ngài cũng bảo: Đừng 
vội tin chỉ vì tôn kính Ngài. Ngài 
muốn chỉ sau khi thực sự sống 
và thấy nó an lạc, hạnh phúc thì 
hãy tin theo lời chỉ dạy ấy. Lời 
dạy có tinh thần phê phán này là 
khởi điểm khai mở tuệ giác cho 

Ảnh:  St
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mỗi cá nhân con người chúng 
ta. Thi hào Nguyễn Du quan 
niệm: “Linh văn bất tại ngữ 
ngôn khoa” - Cái hay trong ngôn 
từ, câu chữ đều vượt thoát mọi 
ràng buộc, đó là siêu ngữ nghĩa: 
mượn lời để tỏ ý - được ý thì 
quên lời. Chả vậy mà văn hào 
Nhật Bản Kawabata Yasunari 
(1899 - 1972) giải NOBEL văn 
chương 1968 từng nói: “Kinh 
Phật là tác phẩm văn chương vĩ 
đại nhất của nhân loại”.

Như đã dẫn - dẫu có Bất y 
ngữ, tức không nương tựa vào 
ngôn ngữ, nhưng cũng không 
thể bỏ TỤC về CHÂN được, mà 
phải nương tựa “ngữ” để sáng 
tỏ “nghĩa”. Lời kinh cũng là chân 
lý ảnh tượng mà chất liệu là 
ngôn ngữ, ý niệm để người học, 
người tu thấy được bản chất 
trực tiếp từ kinh nghiệm người 
khác. Giáo dục Phật giáo là giáo 
dục đánh thức. Đánh thức hạt 
giống Phật còn đang ngủ vùi 
trong vô minh tham, sân, si. 
Giáo dục Phật giáo hoàn toàn 
không phải là nhồi nhét kiến 
thức hay một sự áp đặt nào.

THỨ TƯ: Y TRÍ BẤT Y THỨC
Nghĩa là: Nương tựa vào trí 

tuệ mà không nương tựa vào 
kiến thức. Trí tuệ thường được 
xem như một danh từ chung, 
nhưng thực ra, giữa trí và tuệ 
có đôi chút khác biệt, mặc dù 
nó liên quan mật thiết với nhau 
nhiều khi được sử dụng lẫn lộn 
tùy theo ngữ cảnh. Và hơn hết, 
Phật giáo luôn chú trọng và đề 
cao trí tuệ, hiểu theo nghĩa tri 
thức, nhất là những tri thức 
liên quan đến nguyên nhân của 
những nỗi khổ đau và cách thức 
vượt thoát nỗi khổ đau đó. Hiện 
thực cuộc đời luôn cần đến tri 
thức là vậy!

Trí, được phân ra nhiều loại: 
Chính trí, tà trí, thế gian trí, 
nhất thiết trí… mà nghĩa thông 
thường của trí là năng lực nhận 
thức của con người đối với các 
sự vật và hiện tượng, khả năng 
phân biệt và đoán định được 
phải trái, đúng sai, chính tà. Vì 
có sự phân biệt tính đếm nên nó 
quyết đoán. Thế nên, đạt tới sự 
tướng hữu vi gọi là trí.

TUỆ - Đó là sự thông tỏ mà 
không còn phân biệt tính đếm. 
Tuệ - là một khái niệm trung 
tâm của Phật giáo, chỉ cho năng 
lực nhận thức không phải do 
suy luận hay khảo nghiệm mà 
có; là khả năng trực nhận ra 
thực tướng của sự vật và hiện 
tượng. Trong Luận Duy thức - 
quyển 9, nói: “Quán trong cảnh 
được mất đều là không thì chỉ 
có TUỆ mới đạt được, mới 
quyết định được”.

Tóm lại: Liễu biệt sự tướng 
trên phương diện hữu vi gọi là 
Trí. Thông đạt tính không thực 
tướng của vạn pháp gọi là Tuệ. 
Tuệ ở đây đồng nghĩa với Bát 
nhã với Giác ngộ. Khi nói, đạo 
Phật là đạo của trí tuệ, chính là 
trí tuệ được xét trên phương 
diện này.

Vì thế muốn tìm cầu trí tuệ 
bằng con đường này, chúng 
ta phải tự thân khảo nghiệm 
trong quá trình tu chứng của 
mình. Do vậy, chỉ có Y TRÍ, tuệ 
giác mới phát sinh, tức cái thấy 
khách quan được thông tỏ tận 
cùng; ở đó không có tham, sân, 
si bởi nó là thật tướng, tức 
CHÂN TƯỚNG. Cho nên nó 
đáng là chỗ được nương tựa, 
y cứ để học hiểu tăng ích trí 
tuệ. Còn “Bất y thức” tức không 
nương tựa vào kiến thức hoặc 
đối tượng của nhận thức.

Như ta biết, chức năng của 

Thức là sự phân biệt, phân tích, 
phân loại được thông qua các 
giác quan: Mắt, tai, mũi… gọi là 
Lục căn. Chữ “căn” là gốc, sáu 
cái gốc làm trung gian của suy 
luận và khái  niệm nên đương 
nhiên nó hàm chứa tham, sân, 
si - có tính chủ quan của cái 
ngã, cái tôi. Nó khác với trí tuệ 
là trực giác, khách quan nên 
không còn cái tôi, không hàm 
chứa tam độc tham sân si.

Tóm lại - trong giáo pháp 
Tứ y, đức Phật đã đưa ra 4 cặp 
phạm trù, trong mỗi cặp có 2 
đối tượng để tìm hiểu đó là “y”, 
tức sự nương tựa; và “bất y”, 
không nương tựa y cứ vào đó. 
Nhưng cả hai đều có tính căn 
bản nên được gọi là NHỊ ĐẾ. 
Và cũng từ sự “bất khả phân” 
này gợi  nhắc chúng ta về sự tu 
của chính mình. Đó là tu trong 
Ngũ uẩn, cũng gọi là Ngũ ấm. 
Ngũ uẩn chứa tham sân si luôn 
ngăn che sự tu. Nhưng cũng từ 
sự ngăn che của ngũ uẩn mà vọt 
lên, thăng hoa trí tuệ như hoa 
sen thơm ngát từ bùn lầy tỏa 
hương sắc cho đời. Tổ Thiền 
Bồ đề Đạt Ma bảo: phiền não là 
hột giống bồ đề. Cũng vậy: Khi 
cuộc đời còn bất ổn, khổ đau 
con người mới khởi tâm tu để 
thoát khổ được vui. Từ thị phi 
cuộc đời, từ ngũ uẩn ngăn che 
ta mới bước vào chính định. 
Bắt đầu chúng ta tu Tam tuệ và 
Văn - Tư - Tu. Tức lắng nghe, 
suy nghĩ rồi sau đó tự sửa mình. 
Rồi từ đó mới bước tiếp để tu 
Tam vô hậu học là tu giới, tu 
định và tu tuệ, là ba môn học 
căn bản trong đạo Phật. Muốn 
vậy phải từng bước thực tập sự 
nương tựa trong Giáo pháp tứ y 
mà đức Phật đã cặn kẽ chỉ bày.

Hãy tinh tiến! 
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CH   T I T HỌC

Nguyên lý vô thường 
trong triết học Phật giáo

YAMAKAMI SOGEN
Tuệ Hạnh dịch

“Tất cả là vô thường” là một trong 
ba nguyên lý căn bản của Phật 
giáo (vô thường, vô ngã và 
niết-bàn tịch tịnh). Ba nguyên 
lý[1] này dựa trên toàn bộ cấu 

trúc của đạo Phật: Phật giáo Nguyên thủy, Phật 
giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa.

Những tín đồ của Phật giáo Đại thừa, chính họ 
đã xác nhận bằng sự tương phản với Phật giáo 
Tiểu thừa về sự thành lập một nguyên lý cao siêu, 
đặc biệt hơn ngay trong chính họ, đó là niềm tin 
qua lời phát biểu của Sarvam Tathātvam: “Tất 
cả là như vậy”. Song, nguyên lý này không phải 
là tiêu điểm trong bất cứ sự mới lạ nào. Bởi vì, 
lý lẽ hợp nhất sẽ đưa đến kết luận xác thực về 
ba nguyên lý trình bày ở trên, mà niết-bàn là tối 
thắng. Trong tất cả kinh điển thường đề cập đến 
“Tất cả là khổ”, vấn đề này cũng được xem như là 
tiêu điểm đầu tiên trong cuộc sống. Vì không có 
gì hơn hệ luận thứ nhất là nguyên lý tối thượng, 
cái mà tạo nên chân lý trong thế giới hiện tượng 
“Tất cả là vô thường”. Theo quan điểm của các 
triết gia: “Bất cứ cái gì vô thường đều dẫn đến 
khổ đau; Tự ngã cũng như vậy”. Do đó, chúng ta 
sẽ không nhầm lẫn khi nhận biết rằng ba nguyên 
lý trên là giáo lý căn bản của đạo Phật, mang nét 
đặc thù từ tất cả hệ thống tôn giáo trong lịch sử 
nhân loại.

TIẾN TRÌNH KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ VÔ THƯỜNG
Luật vô thường trong vũ trụ
Cái gì được gọi là dấu ấn (mudrā) của nguyên 

lý căn bản trong đạo Phật?
Nguyên lý có cùng nguồn gốc của Heraclitus[2]  

“tất cả là một dòng chảy mạnh” (IIanta Pei) nghĩa 
là tất cả sự vật đều thay đổi trong trạng thái tương 
xứng, lời phát biểu này liên quan đến thế giới 
hiện tượng, thừa nhận sự chứng thực phong 

phú từ các nhà nghiên cứu khoa học hiện đại. 
Lời bình luận sắc bén về nguyên lý này do Giáo 
sư Rhys Davids trình bày, một trong những tác 
phẩm nổi tiếng được xuất bản gần đây của ông.

Theo Phật giáo, những học giả kỳ cựu cho rằng 
“Không có sự tồn tại mà chỉ có sự xứng hợp duy 
nhất, mỗi trạng thái riêng biệt của chúng sinh 
không xảy ra cùng một lúc mà sinh diệt tương 
tục”. Tất cả các pháp bao gồm con người, sự vật… 
chúng ta tìm thấy hình thái và đặc tính riêng biệt 
của chúng để cấu thành một vật thể. Hơn nữa, 
trong mỗi cá nhân không có sự tương phản về 
mối liên quan của vạn vật, các yếu tố hợp thành 
nó là sự thay đổi thường hằng và không bao giờ 
giống nhau, vì hai sự vật sinh diệt tiếp liền nhau. 
Sự sắp xếp các yếu tố tương xứng nhau, nghĩa 
là tương xứng mà khác biệt và khác biệt tương 
xứng có thể xảy ra mà không có sự hủy diệt, sự 
xa lìa, điều mà không thể tránh được ở vài thời 
điểm hoặc một lúc nào đó có thể hoàn thành 
được.

Nguyên nhân
Tại sao tất cả các pháp là vô thường, và chúng 

lệ thuộc vào luật vô thường như thế nào?
Những nhà nghiên cứu Triết học uyên thâm 

về đạo Phật sẽ trả lời rằng: Luật vô thường do 
các nhà sáng lập tôn giáo nêu ra đều có liên 
quan đến luật Nhân quả, chúng không thể tách 
rời nhau được, bởi vì không có vật gì trong thế 
giới hiện tượng có thể tồn tại mà không do các 
nguyên nhân khác hợp lại thành. Ngay trong 
cái tên giả định,[3]  ngụ ý sự phát sinh và hủy 
diệt trong cùng một phương cách chính xác. Vì 
thế, đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát-niết-bàn 
(Mahāparinirvānasūtra): “Các ông nên biết! bất 
cứ cái gì tồn tại đều phát xuất từ nguyên nhân 
và điều kiện trong mọi phương diện vô thường”.
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KHẢO SÁT VỀ LUẬT VÔ THƯỜNG
Sát-na vô thường
Sát-na vô thường là gì?
Trong thời đại hiện nay không có nhà khoa học 

nào nghi ngờ về phép tắc của những vấn đề không 
thể phá hủy được để bảo tồn năng lượng trong 
thế giới vật chất. Đạo Phật thừa nhận rằng, tác 
dụng của những quy luật này trong thế giới thực 
thể như những bản kinh của Sarvāstivavādins, vì 
nó duy trì tính bất diệt trong trạng thái bản thể 
của các pháp suốt ba thời kỳ: Quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Trong kinh Pháp Hoa nói, “các pháp vốn 
như vậy”.[4]  Thật vậy, theo Phật giáo, tất cả sự 
vật không có điểm khởi đầu cũng không có điểm 
kết thúc. Chúng ta khó nhận biết được: “Một vật 
phát xuất từ cái không hoặc cái không phát xuất 
từ một vật nào đó và điều không thể xảy ra nếu 
có một vật tồn tại thì không thay đổi”. Trong kinh 
Pháp Cú (bản kinh Pāli) nói: “Trong bầu trời 
không có biển cả mênh mông, không có hang 
động núi lớn, một nơi như thế không thể có sự 
sống, nơi mà con người có thể trú ẩn và không ai 
có thể vượt qua sự chế ngự bởi cái chết”. Bởi vì 
sinh và tử là hai phạm trù đối lập hoàn toàn, tử 
là sự thay đổi đột ngột và thậm chí làm xáo động 
tinh thần của người chết cũng như những người 
đang hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, sự thay 
đổi này tùy thuộc vào sinh, lão, bệnh… Theo Phật 
giáo, đây là một trong những nỗi thống khổ nhất 

của con người mà trong kinh điển thường đề cập 
đến. Bằng ngôn ngữ chuyên môn trong Triết lý 
Phật giáo, đó là sự thay đổi liên quan đến cái chết 
ngụ ý sự vô thường của vạn vật. Mặc khác, ý nghĩa 
về sát-na vô thường biểu thị sự khác nhau giữa 
trạng thái sinh và trạng thái tử, giữa sự vật vô tri 
và vô giác… Trong Luận giải Madhyātānugam [5]  
về giáo lý Duy Thức, ngài Vô Trước (Asanga) đã 
nói: “Tất cả vạn vật được phát sinh ra do nhiều 
nguyên nhân hợp lại thành, không có vật nào mà 
tự nó tạo nên, khi sự kết hợp bị tan rã thì sự hủy 
diệt theo sau”. Như cơ thể con người bao gồm 
bốn yếu tố (tứ đại): đất, nước, gió, lửa; khi tứ 
đại hợp thành thì ngấm ngầm sự hủy diệt bên 
trong. Đó gọi là sự vô thường của một thực thể 
sinh diệt.

Sinh diệt vô thường
Là sự vô thường nhanh chóng trong từng ý 

niệm, nó thay đổi hoàn toàn, cái mà xảy ra bên 
trong bất cứ một chúng sinh nào hay một sự vật 
nào, ngoài sự tập hợp của các pháp thì xuất hiện 
sự sinh diệt ngay lúc đó. Như vậy, mỗi người, 
mỗi vật luôn luôn thay đổi và không bao giờ 
giống nhau, vì hai sự kiện hoạt động tiếp nối 
nhau. Trong Triết học Phật giáo gọi là “sinh diệt 
vô thường”, nguyên lý này được giải thích theo 
quan điểm Phật giáo là bất cứ sự thay đổi nào của 
vạn vật đều sinh diệt không ngừng trong từng 
khoảnh khắc.

Theo Bách khoa Triết học của Phật giáo Tiểu 
thừa mang tựa đề A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà sa 
Luận” (Abhidharmamahāvibhāsāśāstra) bản 
gốc Sanskrit bị thất lạc, chỉ còn bản dịch tiếng 
Hán của ngài Huyền Trang, trong đó nói rằng: 
một ngày 24 giờ có 6.499.99.980.000.000 sát-na 
(ksanas); tập hợp năm uẩn (skandhas) sinh diệt 
trong từng sát-na. Ngài Phật Âm (Buddhaghasa)
[6], người khuếch trương một luận điểm nổi 
tiếng về Phật giáo Sri Lanka vào đầu thế kỷ thứ 
V sau CN, đó là tác phẩm Thanh Tịnh Đạo (p: 
visuddhi-magga). Quả thật, sự sống của một 
chúng sinh vô cùng ngắn ngủi tương ứng với con 
người trong giai đoạn cuối cùng của một cuộc 
đời, ví như bánh xe ngựa đang quay vòng tại một 
điểm của lốp xe và chỉ một điểm mà thôi. Ngay cả 
cuộc sống của một chúng sinh cũng vậy chỉ kéo 
dài trong giai đoạn rất ngắn trong một ý niệm và 
khi ý niệm đó dừng lại thì sự sống cũng dừng lại. 
Như vậy, chúng sinh trong quá khứ đã sống mà 
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không sống.
Năng lượng chuyển động của các sự vật do yếu 

tố nào mà thay đổi? Chúng ta thấy xe ngựa có khả 
năng di chuyển, nhưng nó không di chuyển nếu 
không có chủ ý trong sự chuyển động bởi năng 
lượng bên ngoài nào đó. Giống như cối xay nước 
quay được là nhờ năng lượng của nước, và quạt 
gió tùy thuộc vào sức đẩy của gió mới có thể quay 
được. Trái đất cũng vậy, cần phải có sức hút của 
mặt trời để quay quanh trục của nó. Quả thật, 
tất cả vạn vật cần phải có một loại năng lượng 
chuyển động nào đó, để thay đổi từ trạng thái này 
sang trạng thái khác. Chúng ta biết rằng, vũ khí 
không thể hoại diệt chính nó và ngón tay không 
thể chỉ ra chính nó. Rồi chúng ta có thể hỏi cái gì 
là năng lượng làm cho tất cả sự vật thay đổi? Khi 
trả lời câu hỏi này, ngài đã đề cập đến sinh, trụ, 
dị, diệt (utpāda, sthiti, janā, nirodha). Ngài nói, 
đây là bốn đặc tính hợp thành các sự vật; và ngài 
đã thêm vào quyền sở hữu của bốn đặc tính này 
thì tất cả vạn vật trải qua sự biến cải và lệ thuộc 
vào sự lập lại chính nó trong sự xoay vòng không 
có điểm dừng lại.

Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstitvavādins), theo 
thuyết Duy thực thuộc Phật giáo Tiểu thừa, có 
liên quan đến bốn đặc tính sinh, trụ, dị, diệt. Bởi 
vì một pháp chỉ xuất hiện hoặc tồn tại qua sự 
phân chia ba thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Theo 
học thuyết của bốn đặc tính này gọi là tứ tướng 
(catur-laksana). Trong triết học Phật giáo: (1) 
Sinh, sự tồn tại của mọi sự vật chuyển đến một 
trạng thái từ hiện tại đến tương lai; (2) Trụ, cũng 
tồn tại, cái mà tạo nên tất cả sự vật trong thực tế 
hoặc là trạng thái nhận biết ngay khi một vật xuất 
hiện từ tương lai trở về hiện tại do ảnh hưởng 
của sinh; (3) Dị là cái gì mà con người kéo dài sự 
sống trở nên nhợt nhạt của tuổi già, đang có mặt 
sự hoại diệt; (4) Diệt là yếu tố cuối cùng đưa đến 
sự hoại diệt, cái mà phá hoại tất cả sự vật chuyên 
chở nó đến quá khứ. Đây là lý do được giải thích 
tại sao trong thế giới hiện tượng, không có vật gì 
có thể thay đổi trong cùng một trạng thái do hai 
vật chuyển động liên tục tiếp nối nhau. Tóm lại, 
tất cả sự vật đang thay đổi liên tục do hoạt động 
của bốn đặc tính này.

Sau khi đức Thế Tôn nhập niết-bàn, các vị 
đệ tử của Ngài đã thảo luận về bốn đặc tính 
này và cho rằng nó tồn tại đồng thời hoặc thay 
đổi liên tục. Trường phái Nhất thiết hữu bộ 

(Sarvāstitvavādins) đã duy trì một cách liên tục 
tính đồng nhất của chúng, còn Kinh lượng bộ 
(Sautrāntikas) thì nói rằng chúng tồn tại trong 
cùng một sát-na, trong lúc đó những đối thủ của 
họ thì trung thành một cách cố chấp theo quan 
niệm rằng, bốn đặc tính không tồn tại cùng một 
lúc, nhưng chính nó đã kéo dài một cách liên tục 
vượt qua giới hạn của một sát-na.

Tự tánh vô thường (tánh không)
Tự tánh vô thường là sự thay đổi tương tục 

của các hiện tượng trong vũ trụ, bao hàm sự sinh 
diệt vô thường. Đây là một khấu trừ hợp lý đơn 
giản, một sự phân tích kỹ lưỡng về học thuyết vô 
thường, sự tồn tại của các hiện tượng trong việc 
phối hợp thời gian tạo nên bề rộng về học thuyết 
Tánh không (Śūnyatā) đã đưa ra một cách không 
tương xứng. Nhận biết rằng, mỗi chúng sinh sẽ 
chết đi là một quy luật tất yếu, nhưng không dễ 
để cảm nhận rằng tất cả chúng sinh đang kề cận 
cái chết như ngày và đêm trôi qua hoặc là nó đang 
biến chuyển liên tục trong từng sát na. Đối với 
tâm uế trược, đó là một vấn đề hết sức phức tạp 
để nắm giữ trạng thái của con người hay bất cứ 
sự vật nào mà chính nó là vô thường. Theo ngôn 
ngữ chuyên môn của Triết học Phật giáo, đối với 
ý niệm bên ngoài thì tự tánh duyên khởi của các 
pháp là Tánh không (Śūnyatā). Quả thật, đây là 
sự kết thúc cuối cùng, là kết luận chính đáng và 
phải lẽ được rút từ nguyên lý đầu tiên của đạo 
Phật, đó là “Tất cả là vô thường”. Khi nhận thức 
đúng đắn về kết luận này thì dễ dàng thực hiện 
quan niệm về ý nghĩa chân thật của Tánh không 
(Śūnyatā) có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau 
trong triết lý Phật giáo. Nó đã tỏ ra như một cạm 
bẫy thực sự đối với các nhà phê bình Phật giáo 
châu Âu và châu Á. Hầu như các cây bút Phật 
giáo phương Tây cho rằng Tánh không (Śūnyatā) 
đồng nghĩa với hư vô hay là sự hủy diệt. Nhưng 
đối với Phật giáo, ý nghĩa về Tánh không mang 
bản chất khác xa với sự nhận thức. Tác giả hiểu 
về nó với ý nghĩa “mọi vật xuất hiện đều thay đổi 
liên tục từng bước trong thế giới hiện tượng”. 
Theo sự lý giải của Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva) 
qua bản dịch Trung luận[7] của Bồ-tát Long Thọ 
nói: “Tầm quan trọng của tánh không (śūnyatā) 
là mọi vật trở nên hợp lý, nếu không có nó thì 
vạn vật trong vũ trụ sẽ rỗng không”.[8] Hơn nữa, 
đó là chân lý vô thường mà tính chất của tất cả 
sự vật tùy thuộc vào khả năng của nó. Nếu mọi 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]  Tam pháp ấn; s: tri-dharma-mudrā; e: three seals of the dharma.
[2] Heraclitus (Hράκλειτος – Herákleitos (544 TCN – 483 TCN): là 
nhà triết học duy vật và được coi là ông tổ của phép biện chứng. 
Những tư tưởng biện chứng của ông rất sâu sắc. Cách thức thể 
hiện lại rất phức tạp và khó hiểu, vì vậy ông thường được gọi là 
nhà triết học tối nghĩa. Hiện nay, tài liệu của ông chỉ còn khoảng 
130 đoạn bàn về tự nhiên.
[3] Giả danh, danh ngôn tập khí (s: upacāra).
[4]  Pháp nhĩ như thị.
[5] Thuận trung luận (Madhyāntānusāraśāstra), 2 quyển, Bát-nhã 
Lưu-chi (Prajñāruci) dịch.
[6] Phật Âm 佛音; C: fóyīn; J: button; S: buddhaghosa; P: 
buddhagosa; tk. 4; Một Ðại luận sư của Thượng tọa bộ (p: 
theravāda). Sư sinh trong một gia đình Bà-la-môn tại Ma-kiệt-đà 
(Magadha), gần Giác Thành (Bodh-gayā). Sau khi đọc kinh sách 
đạo Phật, Sư theo Phật giáo, đi Tích Lan học giáo lí của Thượng 

tọa bộ dưới sự hướng dẫn của Tăng-già Ba-la (p: sanghapāla 
thera). Sư viết 19 bài luận văn về Luật tạng (s, p: vinayapitaka) và 
về các Bộ kinh (p: nikāya). Tác phẩm chính của Sư là Thanh Tịnh 
Đạo (p: visuddhi-magga), trình bày toàn vẹn quan điểm của phái 
Ðại tự (p: mahāvihāra) trong Thượng tọa bộ.
[7] Trung luận 中論; C: zhōnglùn; J: chūron; S: madhyamaka-śāstra, 
4 quyển, được xem là một tác phẩm của Long Thụ. Trung quán luận 
tụng được nối tiếp bởi chú giải của Thanh Mục (青目; s: Pingala), 
được Cưu-ma La-thập dịch vào năm 409 và có bổ sung thêm vào 
phần luận giải của riêng mình. Đây là luận văn căn bản cho việc 
nghiên cứu tư tưởng của trường phái Trung quán (中觀派).
[8] Dĩ hữu không nghĩa cố. Nhất thiết pháp đắc thành.... 以有空
義故 一切法得成, 若無空義者 一切則不成 Kệ 14, Quán Tứ đế, 
Phẩm 24 Sarvam ca yujyate tasya śūnyatā yasya yujyate | sarvam 
na yujyate tasya śūnyatā yasya na yujyate || MK_24,14

vật không lệ thuộc vào sự thay đổi liên tục mà là 
thường hằng và nếu không thể thay đổi thì tức 
khắc phát sinh ra dòng chảy con người và sự phát 
triển sinh vật sống sẽ dẫn đến ngừng hoạt động. 
Nếu con người không bao giờ chết mà luôn tiếp 
tục trong cùng trạng thái như vậy, kết quả sẽ 
được gì?

Tiến trình về dòng chảy con người sẽ ngừng 
mãi mãi. Bài bình luận “Nét phát họa về Phật giáo 
Đại thừa” là tài liệu mà mỗi nghiên cứu sinh Triết 
học nên có trong tay, Giáo sư Tiến sĩ Suzuki, một 
Triết gia uyên bác, người đồng hương với tôi 
trình bày chi tiết về ý niệm Tánh không-Śūnyatā 
trong phong cách của một bậc Thầy lỗi lạc. Tánh 
không mang nghĩa hạn chế về sự tồn tại của mọi 
hiện tượng, nó đồng nghĩa với vô ngã (anitya) 
hay duyên (pratīya). Vì thế, Tánh không có nghĩa 
là phủ định, sự khiếm diện của tính cá biệt, sự 
không tồn tại của những cá nhân như là trạng 
thái đang thay đổi một cách xác thực của thế giới 
hiện tượng, một dòng chảy liên tục, một mạch 
nối tiếp diễn của nguyên nhân và kết quả. Nó 
không bao giờ được hiểu trong ý thức của sự hủy 
diệt hay hư vô tuyệt đối.

Nhận thức về luật vô thường của vũ trụ là gì?
Thực tế, nguyên lý vô thường trong vũ trụ 

không đề cập đến thế giới thực thể mà chỉ đề 
cập đến thế giới hiện tượng. Sự giải thích về 
nguyên lý này đã được trích dẫn ở trên, giải thích 
có khuynh hướng phủ định hay hủy diệt hơn là 
hướng đến giải thích tuyệt đối. Đây là điểm quan 
trọng, không nên để mất tầm nhìn của các nhà 

nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Nhưng tại sao 
nó được phép thỉnh mời ngay chính đức Phật 
xác định thế giới hiện tượng một cách tiêu cực? 
Câu trả lời trở nên dễ dàng khi chúng ta nói đến 
sự phản chiếu, vì mục tiêu của đức Phật không 
dựa trên trường phái Triết học mà vạch ra con 
đường chứng đắc và cứu vớt chúng sinh. Thật 
vậy, nỗ lực tinh tấn là điều kiện cẩn thiết của các 
vị đệ tử vào thời đức Phật còn tại thế. Thế giới 
hiện tượng luôn đè nặng lên họ với sức áp bức 
của cơn ác mộng khủng khiếp và khó khăn về 
sự tranh đấu vì cuộc sống trong ngọn lửa thiêu 
đốt. Vì thế, bằng sự giải thích tiêu cực về thế giới 
hiện tượng, mục đích chính của đức Phật dường 
như để dẫn đạo sinh linh từ những cơn bão tố 
và những cơn sóng dữ của đại dương để duy trì 
yếu tính bản thể, Niết-bàn tịch tịnh. Mặc dù như 
vậy, nhưng bài bình luận tiêu cực về nguyên lý vô 
thường thì không thể không có thuận lợi riêng 
của nó, “nó như vậy, nhưng không phải như vậy”, 
sự phủ định ấy đáp ứng như một sự chỉ dẫn tuyệt 
đối.

Như vậy, từ nguyên lý vô thường có thể tạo 
ra nguyên lý thường hằng là niết-bàn tịch tịnh. 
Hơn nữa, trước khi ứng dụng ba nguyên lý này, 
chúng ta đã diễn bày như một nền tảng căn bản 
của đạo Phật đối với hiện tượng và thế giới bản 
thể một cách tương ứng. Chúng ta xác minh rằng 
nguyên lý vô thường liên quan đến thế giới hiện 
tượng một cách riêng biệt; còn nguyên lý vô ngã 
thì có mối quan hệ cả nguyên lý vô thường lẫn 
thế giới hiện tượng; và nguyên lý Niết bàn tịch 
tịnh chỉ tùy thuộc vào thế giới bản thể. 
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Hơn 2.000 năm tồn tại ở Việt Nam, 
Phật giáo đã góp phần hình thành 
những giá trị, chuẩn mực trong lối 
sống của người Việt Nam. Đó là 
kết quả hoằng pháp của mỗi người 

con Phật qua từng giai đoạn lịch sử thịnh suy của 
đất nước, đã và đang tác động sâu sắc tới tâm lý, 
đạo đức của người dân Việt và ảnh hưởng khá 
đậm nét trong cách thức giao tiếp, ứng xử, trong 
phong tục, tập quán của người Việt Nam. 

Đạo Phật là con đường đưa tới sự tỉnh thức, 
an lạc. Giáo lý của đạo Phật có nhiều cánh cửa 
(Pháp môn) mở ra con đường đưa tới sự tỉnh 
thức, an lạc cho tất cả mọi người ở tất cả căn 
cơ, trình độ, lứa tuổi khác nhau. 
Trước sự hỗn loạn của thời thế, 
sự quay cuồng của cuộc sống, sự 
đổ vỡ tâm hồn của con người 
ngày nay mà thanh thiếu niên 
đang phải sống với nó; và một 
phần lớn là nạn nhân của nó, 
thanh thiếu niên lại càng có sự 
tỉnh thức và khát vọng hơn bao 
giờ hết.

Ở các nước đang phát triển, 
trong đó có Việt Nam, tình 
trạng thanh thiếu niên phạm 
tội ngày càng tăng là một vấn đề 
nóng bỏng, nhức nhối của các 
nhà lãnh đạo đất nước và là một 
trong những vấn đề đang được 
xã hội quan tâm hàng đầu. 

I. Thực trạng phạm pháp ở thanh thiếu niên Việt Nam:
Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 

năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu 
“dân số vàng” với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất 
trong lịch sử Việt Nam. Thanh thiếu niên từ 10- 
29 chiếm khoảng 1/3 tổng số dân. (1)

Theo thống kê của Bộ Công an(2), tội phạm 
trong lứa tuổi thanh thiếu niên những năm gần 
đây luôn chiếm tỷ lệ từ 65-70% số vụ phạm pháp 
hình sự trên cả nước. Cụ thể, trong vòng hơn 6 
năm, toàn quốc có gần 95.000 trẻ vị thành niên 
phạm tội. Giật mình hơn nữa, trẻ vị thành niên 
phạm tội ở hầu hết các lĩnh vực, từ giết người, 
hiếp dâm, cố ý gây thương tích… và nhiều nhất là 

GIẢI PHÁP CẤP THIẾT CỦA 
HOẰNG PHÁP PHẬT GIÁO 
DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN 
PHẠM PHÁP

TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Trung tâm Lao động Xã hội tỉnh Thanh Hóa 
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Tỳ kheo ni Tiến sĩ Thích Nữ Tuệ Đăng
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trộm cắp tài sản. Với mỗi vụ án, hầu hết những 
tội phạm vị thành niên đều phạm cùng một lúc 
nhiều tội danh.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo Đề án IV “Đấu 
tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và 
tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”, từ năm 
2007 - 6/2013, toàn quốc phát hiện gần 63.600 vụ, 
gồm hơn 94.300 em vi phạm pháp luật hình sự. 
Số vụ phạm pháp tăng gần 4.300 vụ, bằng 6,72% 
so với 6,5 năm trước đó. So với tổng số vụ phạm 
pháp hình sự trong toàn quốc thì số vụ án do 
người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20%. 

Tội phạm do người chưa thành niên gây ra chủ 
yếu là các tội: Trộm cắp tài sản (21.812 vụ/33.010 
đối tượng, chiếm 34,30%); Cố ý gây thương tích 
(5.692 vụ/9.588 đối tượng, chiếm 8,95%); Gây rối 
trật tự nơi công cộng (4.870 vụ/8.768 đối tượng, 
chiếm 7,65%); Cướp giật tài sản (3,76%); Cướp 
tài sản (1,43%); Đánh bạc; Hiếp dâm, cưỡng 
dâm; Cưỡng đoạt tài sản; Giết người và một số 
tội danh khác. 

Hầu hết người chưa thành niên phạm tội đều 
là nam giới, chiếm đến 96,87% tổng số người vi 
phạm. Độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, trong 
đó dưới 14 tuổi chiếm 13%; từ 14 - 16 tuổi chiếm 
34,7%, từ 16 - 18 tuổi chiếm 52%. Điều đặc biệt, 
gần một nửa số đối tượng phạm tội đều đã bỏ 
học (chiếm 45%), có học lực yếu, kém (chiếm 
60,7%). 

II. Nguyên nhân phạm pháp ở thanh thiếu niên:
Một số nguyên nhân chính (3) dẫn đến việc 

phạm tội ở thanh thiếu niên:
1. Việc giáo dục hiện nay (của cả gia đình, nhà 

trường và xã hội) chưa đạt được mục đích là giáo 
dục hướng thiện đối với con người.

2. Sự buông lỏng của gia đình.
3. Thái độ thờ ơ, vô cảm của con người trong 

giao tiếp, với các sự việc xảy ra xung quanh mình 
4. Sự phân hóa giàu nghèo mạnh mẽ hiện nay.
5. Sự phát triển của các kênh truyền hình 

mang văn hóa bạo lực và thực dụng du nhập từ 
bên ngoài, của Internet, của mạng xã hội.

6. Do sự phát triển của các tệ nạn xã hội như: 
ma túy, cờ bạc…

7. Tiếp xúc với các thành phần xã hội xấu như: 
trộm cắp, buôn lậu,…

8. Nguyên nhân khác …

III. Giải pháp cấp thiết của Phật giáo:
Với dân tộc Việt Nam, không thể phủ nhận 

rằng, Phật giáo là một trong những thành tố 
quan trọng góp phần làm nên bản sắc văn hoá 
dân tộc, là một phần không thể thiếu trong nền 
văn hoá Việt. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, đạo 
Phật đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, đóng vai 
trò quan trọng đối với đạo đức, văn hóa, chính 
trị tư tưởng của xã hội Việt Nam. Vì vậy, trước 
nỗi đau chung của xã hội Việt Nam hiện nay về 
tỷ lệ phạm pháp của thanh thiếu niên, Phật giáo 
chúng ta cần nỗ lực hơn nữa với trách nhiệm 
nặng nề này. 

1. Định hướng:
Theo Kinh Kalama (4), lúc bấy giờ, có một 

thanh niên đến hỏi Phật về con đường nào nên 
theo, giáo pháp nào nên tin khi các tu sĩ Bà-la-
môn đến giảng đạo với họ và nói rằng chỉ có con 
đường của mình, giáo phái của mình là mới, là 
đúng. Đức Phật đã khuyên người thanh niên 
rằng, đừng tin bất cứ điều gì dù đó là truyền 
thống, là điều được nhiều người tin theo, dù đó 
là điều do kẻ uy quyền nói ra, mà hãy tin và sống 
theo những gì mà lý trí, sự phán đoán và thực 
nghiệm cho thấy những gì có mang lại an vui và 
hạnh phúc đích thực cho mình và mọi người. 
Ngay phương pháp giáo dục của đức Phật cũng 
là một phương pháp có tính cách thực nghiệm. 
Phương pháp giáo huấn ở đây của đức Phật  
chứng tỏ rằng Ngài nhắc nhở chúng ta, cụ thể, 
tầng lớp thanh thiếu niên không nên tin tưởng 
một cách mù quáng. Đức Phật đã chỉ rõ cho các 
thanh thiếu niên phải đến để thấy, biết, áp dụng, 
hành trì trước khi tin theo. Đức Phật đã định 
hướng cho thanh thiếu niên một NHÂN CÁCH 
SỐNG, bước đầu tỉnh thức để đạt được an lạc, 
hạnh phúc thật sự; đó là NIỀM TIN CHÍNH 
MÌNH QUA THỰC NGHIỆM.

2. Kế hoạch:
Song song những giải pháp của Nhà nước đã 

đưa ra công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp 
luật được triển khai rộng rãi đối với thanh thiếu 
niên từ cấp độ gia đình cho đến các ban ngành 
giáo dục liên quan đều có những phương án 
hành động giúp trẻ nhận thức và chấp hành pháp 
luật thì Phật giáo càng nêu cao trách nhiệm và có 
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giải pháp cấp thiết, đúng đắn theo Hiến chương 
của Giáo hội và Pháp luật của Nhà nước. Muốn 
giúp thanh thiếu niên khẳng định NIỀM TIN 
CHÍNH MÌNH QUA THỰC NGHIỆM, công tác 
hoằng pháp của các cấp Giáo hội Phật giáo cần:

- Áp dụng Tam Tuệ Học: Có nhiều lớp học 
Phật Pháp mở rộng cho thanh thiếu niên thường 
xuyên, thực chất, có kế hoạch, có mục đích, phải 
xác định kết quả rõ ràng mục tiêu giảng dạy cho 
các em hiểu rõ chính bản thân mình đang cần gì 
(VĂN Tuệ), đang bị chi phối điều gì (TƯ Tuệ) để 
có một khoảnh khắc nào đó, các em ngồi nhìn lại 
bản thân, thấy rõ được nỗi đau khổ tự thân (TU 
Tuệ).

- Thực thi Tam Vô Lậu Học: Có những Trung 
Tâm Huân Tu với mô hình câu lạc bộ tuổi trẻ với 
Phật giáo, áp dụng phương pháp thực hành Tam 
Vô Lậu Học của Phật giáo, chính là Giới-Định-
Tuệ, nền tảng giáo dục, chuyển hóa triệt để tuổi 
trẻ trong thời hội nhập, biết khép mình theo 
những nguyên tắc, đạo đức (GIỚI), biết quan 
sát, thực nghiệm, thấy rõ bản chất thiện – ác của 
sự việc (ĐỊNH), và tự rút ra cho mình một hướng 
đi mới tỉnh táo, sáng suốt (TUỆ).

3. Hành động:
Để phát huy tốt vai trò và vị thế của Phật giáo 

Việt Nam trước thực trạng phạm pháp ở tuổi trẻ, 
thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay, trước 
những xáo trộn và khủng hoảng chưa từng có 
trong lịch sử nhân loại của thời kỳ hội nhập và 
phát triển, xu hướng đổi mới, Phật giáo Việt 
Nam không thể không đặt ra vấn đề truyền thống 
và hiện đại lẫn việc tu học và hành đạo trong việc 
hoằng dương Phật pháp...; kính xin chư vị lãnh 
đạo các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu tâm 
thêm nữa:

- Đào tạo đội ngũ hoằng pháp tăng ni                          
- Nâng cao các hoạt động hoằng pháp trong 

lĩnh vực Gia đình Phật tử, làm sao đảm bảo về 
chất và lượng, tạo môi trường tốt để gia đình cha 

mẹ của các thanh thiếu niên có niềm tin gửi con 
em đến chùa sinh hoạt.

- Đẩy mạnh công tác kiến nghị đến các cấp 
lãnh đạo Nhà nước, xin mở các Chương trình 
THIỀN CHUYỂN HÓA, hoặc các lớp học Phật 
Pháp về Nhân Quả Thiện – Ác, Vô Thường, Từ 
Bi, Hỷ Xả... vào các chương trình giảng dạy chính 
thức tại các Trường học từ cấp Tiểu học, Trung 
học, hoặc vào các buổi huấn luyện về sinh lý, tâm 
lý ở các bệnh viện, trại giam dành cho thanh 
thiếu niên...

- Trực tiếp tham gia, kết hợp công tác Dân vận 
cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 
cấp xã, phường nhằm đưa ánh sáng Phật Pháp đi 
sâu vào từng nhà dân, hộ gia đình để ngăn chặn 
kịp thời mầm mống phạm pháp từ cấp độ cơ sở.  

- Triển khai, tuyên truyền các chương trình 
Phật Pháp vào các kênh truyền thanh, truyền 
hình với tầm vóc mở rộng, phổ biến hằng ngày để 
làm nền tảng nuôi dưỡng tính CHÂN – THIỆN - 
MỸ trong quần chúng nhân dân.

- Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và 
điều kiện bảo đảm triển khai công tác phổ biến, 
giáo dục Luật pháp và Phật pháp cho thanh 
thiếu niên. 

Tóm lại, trước thực trạng phạm pháp ở thanh 
thiếu niên hiện nay hay trước sự đe dọa của lối 
sống suy thoái đạo đức và mất mát niềm tin của 
một bộ phận tuổi trẻ; hôm nay, hòa cùng niềm vui 
và trách nhiệm chung với Hội thảo Hoằng pháp 
Toàn quốc năm 2015: “Sứ mệnh Hoằng pháp – 
Hội nhập và Phát triển” vì mục đích cao đẹp: “Vì 
hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng 
sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
an lạc cho chư thiên và nhân loại” (5), Phật giáo 
cần tiên quyết áp dụng giải pháp hoằng pháp cấp 
thiết này và hành động thực tiễn ở mỗi mỗi thanh 
thiếu niên, phật tử, tăng ni trẻ; đó chính là NIỀM 
TIN CHÍNH MÌNH QUA THỰC NGHIỆM CON 
ĐƯỜNG: GIỚI – ĐỊNH – TUỆ.  

GHI CHÚ:

(1)Theo http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Xung_kich_dong_
hanh/27171/phat-dong-de-xuat-sang-kien-thuc-day-tiep-can-dich-
vu-thong-tin-ve-cham-soc-skss-cho-thanh-nien.htm
(2) Trích “Những con số giật mình về tội phạm vị thành niên” theo 
http://dantri.com.vn/phap-luat/nhung-con-so-giat-minh-ve-toi-

pham-vi-thanh-nien-837119.htm
(3) Trích “Thực trạng ngày càng gia tăng các vụ án hình sự hiện nay 
ở lứa tuổi vị thành niên” theo http://www.dhluathn.com/2014/07/
thuc-trang-ngay-cang-gia-tang-cac-vu.html
(4) Tăng Chi Bộ, tập I.
(5) Trung Bộ I, kinh số 4.
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Ai tạo ra vũ trụ này?
Thiền sư Thích Duy Lực

Nếu có người 
thật tạo ra vũ trụ, 
thì thử hỏi người 
ấy ai tạo ra? Nếu 
cho là tự nhiên, thì 
pháp nào cũng phải 
bình đẳng, người 
nào cũng tự nhiên 
được đâu thể chỉ 
một người đó được 
tự nhiên, ngoài ra 
chẳng ai được? 

Đáp: Ý nói ở trong 
vũ trụ có một vị cao nhất ư? Ấy 
là tư tưởng của ngoại đạo. Theo 
Phật pháp thì chẳng có ai là cao 
nhất, tất cả chúng sinh đều là 
Phật, chứ chẳng phải là Phật có 
cao hơn. Tại ông có tư tưởng 
chấp thật mới đưa ra câu hỏi 
này. Nếu vũ trụ đã chẳng phải 
thật, thì có ai thật tạo ra? Trong 
Kinh thường nói đến hai chữ 
Vô thỉ; tức không có bắt đầu.

Nếu có người thật tạo ra vũ 
trụ, thì thử hỏi người ấy ai tạo 
ra? Nếu cho là tự nhiên, thì 
pháp nào cũng phải bình đẳng, 
người nào cũng tự nhiên được 
đâu thể chỉ một người đó được 
tự nhiên, ngoài ra chẳng ai 
được?

Phật pháp bình đẳng, nếu 
một người tự nhiên được thì 
mọi người đều tự nhiên được; 
đời xưa tự nhiên được đời nay 
cũng tự nhiên được.

Đối với vũ trụ vạn vật, Phật 
pháp nói là “Nhất thiết duy tâm 
tạo”, do vọng tâm hoạt động 
mới biến hiện ra, chứ không 
phải có một vị nào cao nhất để 
tạo ra. Bây giờ thân của ông rõ 
ràng do cha mẹ sinh, và cha mẹ 
của ông cũng có cha mẹ sinh, 

rồi cha mẹ đầu tiên có không? 
Giả sử có, từ vô lượng vô biên 
kiếp có một đôi nam nữ, là cha 
mẹ đầu tiên của ông, thì tôi xin 
hỏi: Cha mẹ đầu tiên đó có cha 
mẹ không? Nếu ở trên còn cha 
mẹ thì không được gọi là cha 
mẹ đầu tiên, nếu không có thì 
hai vị đó từ đâu sinh? 

Nếu nói là do Thượng đế tạo 
ra, ai tạo ra Thượng đế? Cho 
nên tìm mãi vẫn không tìm ra 
sự bắt đầu, nên Phật nói là “Vô 
thỉ”. Nếu có ai chấp thật phải có 
người tạo ra, ấy là ngoại đạo, 
chẳng phải Phật giáo.

Hỏi: Sau khi kiến tánh 
thành Phật, có thể biết 
được sự bắt đầu của vạn vật 
chăng?

Đáp: Nói kiến tánh thành 
Phật, là kiến được tự tánh tức 
thành Phật. Thế thì nói “Tự 
tánh vốn là Phật”, được không? 
Nếu tự tánh vốn là Phật, lại 
sao lại biến thành chúng sinh? 
Nếu Phật có thể biến thành 
chúng sinh thì tu thành Phật 
cũng vô ích, sau này vẫn có thể 
trở thành chúng sinh. Nếu nói 
tự tánh là chúng sinh, thì dẫu 
cho tu cách nào cũng chẳng thể 

biến thành Phật! 
Nếu vốn chẳng 
phải là chúng sinh 
thì lục đạo luân 
hồi từ đâu ra? Vì 
có chúng sinh mới 
có lục đạo luân hồi, 
có lục đạo luân hồi 
mới có nhân quả!

Làm thiện sinh 
thiện đạo, làm ác 
sinh ác đạo, nay giả 
thiết trước kia tất 

cả chúng sinh đều như nhau, 
chẳng ai làm thiện, cũng chẳng 
ai làm ác, thì trước khi chưa 
khởi niệm làm thiện làm ác, 
ai lên thiên đàng, ai xuống địa 
ngục? Nếu chưa làm mà đã có 
người xuống địa ngục, người 
lên thiên đàng thì không có 
nhân quả!

Hiện nay, các nhà khoa học 
muốn tìm sự bắt đầu của vũ 
trụ, nhưng truy cứu mãi cũng 
chẳng được, nếu chiếu theo 
Tiến Hóa Luận của nhà khoa 
học, là con người do con khỉ 
tiến hóa mà thành, cho rằng 
cái nhân đầu tiên là một hạt 
nguyên tử cực nhỏ, vậy theo 
kiến thức mọi người cũng biết, 
từ thai nhi trong bụng mẹ phải 
trải qua mười tháng mới được 
hình thành, và thân này rõ 
ràng do cha mẹ sinh... mọi việc 
chẳng có sự bắt đầu thì làm sao 
ráng tìm được sự bắt đầu?! Cho 
nên, đức Phật nói là “Vô thỉ” - 
Không có sự bắt đầu, vì tất cả 
đều do tâm tạo.

Tại sao dám nói là vô thỉ? Vì 
thời gian chẳng có bắt đầu thì 
tất cả chẳng có bắt đầu. 

Ản
h:

 S
t
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T  I  NGHIÊN CỨU

Dâng sao giải hạn 
không phải giáo lý nhà Phật

HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA HÔM NAY NHƯ NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG XA MÀ PHẢI QUANG 
GÁNH NẶNG TRÊN VAI NÀO LÀ SỎI ĐÁ. NẾU CÓ HÀNG TRIỆU ỨC NGƯỜI TỐT BỤNG ĐI 
QUA MÀ MỖI VỊ CHỈ CẦN NHẶT MỘT HÒN SỎI HAY VIÊN ĐÁ TRÊN ĐÔI QUANG GÁNH 
ĐÓ THÌ CHỈ MỘT LÁT LÀ HẾT SẠCH, TA ĐƯỢC THOÁT NẠN VÀ BƯỚC ĐI NHẸ NHÀNG THEO 
CÁC VỊ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG THẲNG TẮP KHÔNG CÓ CHÔNG GAI, HẦM HỐ, VỰC THẲM 
NGUY HIỂM MAU ĐẾN ĐÍCH.

Các bạn đồng tu thân mến! 
Tôi đã nói chuyện ở nhiều pháp 

hội trước hàng trăm, hàng ngàn 
người về đề tài rất quan trọng này. 
Hôm nay, nhân ngày lễ Rằm đầu 

năm sắp đến tôi xin nói lại một lần nữa vấn đề 
này để các bạn đem Kinh điển ra mà đối chúng, 
y giáo phụng hành ngõ hầu mang lại sự bình an, 
hạnh phúc cho mình.

Các bạn thân mến! Mọi nghiệp chướng của 
chúng ta từ bệnh tật, vui sướng hay bất hạnh, 
thành công hay thất bại là những hậu quả của 
việc tạo nghiệp của chúng ta từ đời trước kiếp 
trước làm ra nay trổ thành quả. Cho nên không 
có đạo lý nói làm lễ dâng Sao giải hạn là thoát 
nghiệp chướng được bình an. Phật không hề 
dạy như vậy mà Ngài và đức Quán-Thế-Âm Bồ-
Tát và mười phương các chư vị Phật đều dạy 
chúng ta muốn diệt trừ nghiệp chướng, tội báo 
thì phải chính mình làm những việc sau đây:

1, Sám hối tất cả các việc làm tội lỗi từ vô thỉ 
đến nay và hứa nguyện không bao giờ mắc lại, 
đồng thời làm các việc công đức đó là phóng 
sinh thú vật, in ấn Kinh điển, tu bổ chùa chiền 
bị hư hoại, giúp đỡ người nghèo khó v.v… 

Đây là hình thức lấy công chuộc tội. Việc làm 
đó có tác dụng giống như hạt thóc hay các hột 
quả khi mà chúng ta đã vặt đi mầm đi thì dù có 
vãi nó vào đất cũng không mọc thành cây được. 

2, Tụng Thần Chú Đại-Bi, Chú Vô-Lượng 

Thọ, Chú Vô-Lượng-Thọ Tông-Yếu Chân-Ngôn, 
Chú Công-Đức Bảo-Sơn Đà-Ra Ni có công năng 
diệt trừ mội tội chướng nghiệp báo đã gây ra từ 
vô thỉ đem lại sự an lành.

Vì sao vậy? Vì như đức Phật Thích-Ca Mâu-
Ni và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, mười phương 
các chư vị Phật, các chư Đại Bồ-Tát, Thanh-
Văn, Duyên-Giác đều dạy rằng nếu ai trì niệm 
chú Đại Bi thì sẽ tiêu diệt được tất cả nghiệp 
chướng tội báo đã gây ra từ vô-thỉ đến nay. Tại 
sao vậy? Vì các chư vị Phật, các chư Bồ-Tát, 
Thanh-Văn, Duyên-Giác đã có lời thệ nguyện 
nếu ai thụ trì đọc tụng thân chú này thì các Ngài 
sẽ đến gia trì chứng minh cho, do vậy mà thành 
tựu được bình an. Xin mời các bạn đọc đoạn 
Kinh Văn sau đây để thấy rõ điều này:

Nếu chúng sinh nào xâm tổn tài vật, thức ăn 
uống của thường trụ (26) sẽ mang tội rất nặng, 
do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra 
đời cũng không được sám hối, dù có sám hối 
cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần 
phải đối mười phương Ðạo-sư sám-hối, mới 
có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại-Bi liền 
được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại 
Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương Ðạo sư đều đến 
vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy 
đều tiêu diệt. 

Chúng sinh nào tụng chú này, tất cả tội thập 
ác ngũ nghịch (27), báng pháp, phá người, phá 
giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của 
tang kỳ (28), làm nhơ phạm hạnh (29), bao 

Cư sĩ Quảng Tịnh
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nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu 
hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn 
sinh lòng nghi. Nếu có sinh tâm ấy, thì tội nhỏ 
nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội 
nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, 
cũng có thể làm nhân Bồ Đề về kiếp xa sau.

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người 
tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị 15 việc chết 
xấu, sẽ được 15 chỗ sinh tốt.

- Thế nào là 15 việc chết xấu?
1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.
2. Không bị chết do gông tù đánh đập.
3. Không bị chết vì oan gia thù địch.
4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.
6. Không bị chết bởi rắn rết độc cắn.
7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.
8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.
9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.
10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.
11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.
12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.
13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.
14. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân.
15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.
Tụng trì thần chú Đại Bi, không bị 15 việc chết 

xấu như thế.
- Sao gọi là 15 chỗ sinh tốt?
1. Tùy theo chỗ sinh, thường gặp đấng Quốc 

vương hiền lành.
2. Tùy theo chỗ sinh, thường ở cõi nước an 

lành.
3. Tùy theo chỗ sinh, thường gặp thời đại tốt,
4. Tùy theo chỗ sinh, thường gặp bạn lành.
5. Tùy theo chỗ sinh, thân căn thường được đầy 

đủ.
6. Tùy theo chỗ sinh, đạo tâm thuần thục.
7. Tùy theo chỗ sinh, không phạm cấm giới.
8. Tùy theo chỗ sinh, thường được quyến thuộc 

hòa thuận, có ân nghĩa.
9. Tùy theo chỗ sinh, vật dụng, thức ăn uống 

thường được đầy đủ.
10. Tùy theo chỗ sinh, thường được người cung 

kính giúp đỡ.
11. Tùy theo chỗ sinh, tiền của châu báu không 

bị kẻ khác cướp đoạt.
12. Tùy theo chỗ sinh, những việc mong cầu đều 

được toại nguyện.
13. Tùy theo chỗ sinh, Long Thiên, thiện thần 

thường theo ủng hộ.
14. Tùy theo chỗ sinh, thường được thấy Phật 

nghe pháp.
15. Tùy theo chỗ sinh, khi nghe chánh pháp ngộ 

giải nghĩa sâu.
Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi, sẽ được 15 chỗ 

sinh tốt như thế! Cho nên tất cả hàng trời, người, 
đều nên thường tụng trì, chớ sinh lòng biếng trễ”.

Ngài A Nan lại bạch Phật:
- Bạch đức Thế Tôn! Vị Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, bộ 

chủ của thần chú này, tôn hiệu là chi, mà khéo 
nói môn đà ra ni như thế?

Đức Phật bảo:
- Vị Bồ-Tát ấy hiệu là Quán-Thế-Âm Tự-Tại, 

cũng tên là Nhiên-Sách, cũng gọi là Thiên-
Quang-Nhãn.

- Này thiện nam tử! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát 
thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong 
vô lượng kiếp về trước từng thành Phật hiệu 
là Chánh-Pháp-Minh Như Lai. Vì nguyện lực 
đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả 
các hàng Bồ-Tát, vì muốn an vui thành thục cho 
chúng sinh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ-Tát. 
Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ-Tát, Ma-Ha-
Tát, Phạm-Vương, Đế-Thích, Long-Thần đều 
nên cung kính, chớ sinh lòng khinh mạn, xem 
thường. 
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Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, 
cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, sẽ được vô 
lượng phước diệt vô lượng tội, mạng chung sinh 
về cõi nước của Phật A-Di-Đà.

Đức Phật bảo ngài A-Nan:
- Thần chú của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nói ra 

đây, chân thật không dối...

Các bạn đồng tu thân mến!
Hoàn cảnh của chúng ta hôm nay như người đi 

đường xa mà phải quang gánh nặng trên vai nào 
là sỏi đá. Nếu có hàng triệu ức người tốt bụng đi 
qua mà mỗi vị chỉ cần nhặt một hòn sỏi hay viên 
đá trên đôi quang gánh đó thì chỉ một lát là hết 
sạch, ta được thoát nạn và bước đi nhẹ nhàng 
theo các vị đi trên con đường thẳng tắp không 
có chông gai, hầm hố, vực thẳm nguy hiểm mau 
đến đích. Đó là ngụ cho việc chúng ta đọc chú Đại 
Bi sẽ được các vị Phật, chư Bồ-Tát, Thanh-Văn, 
Đuyên-Giác đến chứng minh, gia trì ủng hộ bảo 
vệ nên mọi nghiệp chướng lên tan, được an lành, 
bình an và hạnh phúc, mọi thứ bệnh tật tiêu tan. 
Không những vậy các vị Chư Thiên, Thần Thánh, 
Quỷ, Thần cũng đến ủng hộ bảo vệ vì các vị cũng 
đã có lợi thệ trước Phật và đức Quán-Thế-Âm 
Bồ-Tát là hễ ai thụ trì Thần chú Đại Bi thì các vị 
này sẽ đến ủng hộ bảo vệ cho nên được bình an 
và thoát khỏi mọi phiền não tai ách như chúng ta 
đã đọc đoạn Kinh văn ở trên. 

Lại nữa, trong Kinh Chú Vô-Lượng Thọ đức 
Phật và đức Quán-Thế-Âm đã nói rõ:    

“… Bấy giờ, ngài Quán-Thế-Âm Đại Bồ-Tát 
bước ra trước Phật, bạch rằng:  

- “Nay con nương uy thần của đức A-Di-Đà, 
mà ban cho chúng sinh quyết chí niệm Phật thời 
Mạt pháp một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ 
Như-Lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật 
của Phật A-Di-Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự 
tại bất tư nghị. Nếu hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di lỡ phạm giới căn bản, 
tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm 
thanh tịnh. 

Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: tứ 
trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng-ngại 
trên bước tu hành đều trừ sạch, hiện đời an lạc, 
thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như-
Lai. 

Tụng một muôn biến, tâm Bồ-đề hiển hiện 
nơi thân không quên mất. Thấy đức Phật phóng 
quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần 
thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất 
cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật 
liền thấy Phật A-Di-Đà cùng vô lượng muôn ức 
Bồ-Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm 
Phật tức khắc được sinh về Thượng phẩm ở 
Cực-Lạc. 

Sau đây, con xin tuyên đọc Vô-Lượng-Thọ 
Như-Lai chân ngôn:

Na mô rát na tờ gia gia gia. Na mắc a  ry gia a 
mi ta pha gia ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác 
sam bút đa gia. Ta đi gia tha: Om, a mờ rật tê, a 
mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ 
rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê 
rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim 
ta ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na ki ti ka rê, a mờ 
rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, 
sạc va kác ma ka lê sa ka sa giam ka lê, sờ va ha.

Ngài Quán-Thế-Âm vừa đọc xong bài chân 
ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều 
chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực cả 
mười phương.  

Đức Thích-Ca cùng chư Phật khắp thế giới, hư 
không giới đồng thanh khen ngợi: “Lành thay!  
Lành thay!” 

Lại nữa, trong Kinh Chú Vô-Lượng Thọ Tông-
Yếu Chân-Ngôn, Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã tuyên 
thuyết rằng:

“Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người 
khác viết chép Vô-Lượng-Thọ Tông-Yếu Kinh, 
thọ trì đọc tụng. Giả sử phạm tội như núi Tu-Di 
cũng đều diệt hết…(23) chân ngôn là: “Nam mô 
Rát Na Tra Da Da.  Ôm, Nam Mô Ba Ga Va Tê. A 
Ba Ri Mi Ta A Du Cha Na. Su Bi Nít Chi Ta Ta Dê. 
Chô Ra Cha Da. Ta Tha Ga Ta Ya. A Ha Tê Sam 
Giắt Sam Bút Đa Da.  Tát Da Tha. 

Ôm, Bu Na Dê Bu Na Dê.  Ma Ha Bu Na Dê. A 
Ba Ri Mi Ta Bu Na Dê. A Ba Ri Mi Ta Bu Na Da.  
Cha Na. Sam Ba Rô Ba Chi Tê. Ôm Sạt Va Sam Sờ 
Ka Ra. Ba Ri Sút Đa Đạt Ma Tê. Ga Ga Na Sa Mút 
Ga Tê. Xoa Ba Va Vi Sút Đê. Ma Ha Na Da Ba Ri 
Va Ra Dê. Xóa Ha.”

Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người 
viết chép Vô-Lượng-Thọ Tông-Yếu Kinh, thọ trì 
đọc tụng thì thường được bốn vị Đại-Thiên-
Vương(26) luôn theo hộ vệ… chân ngôn là: 

T  I  NGHIÊN CỨU
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“Nam mô Rát Na Tra Da Da.  Ôm, Nam Mô Ba 
Ga Va Tê. A Ba Ri Mi Ta A Du Cha Na. Su Bi Nít 
Chi Ta Ta Dê. Chô Ra Cha Da. Ta Tha Ga Ta Ya. A 
Ha Tê Sam Giắt Sam Bút Đa Da.  Tát Da Tha. 

Ôm, Bu Na Dê Bu Na Dê.  Ma Ha Bu Na Dê. A 
Ba Ri Mi Ta Bu Na Dê. A Ba Ri Mi Ta Bu Na Da.  
Cha Na. Sam Ba Rô Ba Chi Tê. Ôm Sạt Va Sam Sờ 
Ka Ra. Ba Ri Sút Đa Đạt Ma Tê. Ga Ga Na Sa Mút 
Ga Tê. Xoa Ba Va Vi Sút Đê. Ma Ha Na Da Ba Ri 
Va Ra Dê. Xóa Ha.”

Nếu có người tự viết chép hoặc bảo người 
khác biên chép Vô-Lượng-Thọ Tông-Yếu Kinh, 
tức được vãng sinh nơi cõi Tây Phương Cực-Lạc 
Thế-Giới của Đức Phật A-Di-Đà.

Các bạn thân mến!
Lại nữa, trong Kinh Chú Bảo Sơn Đà-Ra-Ni, 

đức Phật cũng đã nói: 
Kinh Ðại Tập nói: “Nếu người tụng chú này 

một biến, như lễ Ðại Phật-Danh kinh bốn vạn 
năm ngàn bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại 
Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Tạo tội quá mười 
cõi sát độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp hết 
lại sinh nơi khác để chịu tội. Niệm chú này một 
biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa 
vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng 
sinh Tây phương thế-giới, được thấy Phật A-Di-
Ðà, và được thượng phẩm thượng sinh.

Thần chú là: 
Nam Mô Phật Ðà da 
Nam Mô Ðạt Ma da 
Nam Mô Tăng Già da 
Úm tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, 

tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.        

Các bạn đồng tu thân mến! 
Điều quan trọng nhất là chúng ta có tin tuyệt 

đối lời Phật và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát dạy rồi 
y giáo trì tụng thực hành hay không? Nếu khi thì 
không bao giờ thành tựu như lời các Ngài đã dạy 
trong Kinh này. 

Phương pháp thứ 3 để diệt trừ tội lỗi nghiệp 
chướng được an lành thì ngoài việc thực hành 
Sám hối, tụng Chú Đại Bi, Chú Vô Lượng Thọ, 
Chú Vô Lượng Thọ Tông Yếu Chân Ngôn, Chú 
Công-Đức Bảo-Sơn Đà-Ra Ni các thần chú như 

đã nói ở trên thì chúng ta phải trì niệm sáu chữ 
hồng danh Nam Mô A-Di-Đà Phật. 

Tại vì sao vậy? Vì nếu ta trì niệm sáu chữ hồng 
danh của Phật A-Di-Đà thì sẽ được Ngài cùng 
cả mười phương chư Phật, chư Bồ-Tát phóng 
quang gia trì ủng hộ mà diệt trừ tất cả nghiệp báo 
tội chướng đã gây ra từ vô thỉ đến nay nên được 
bình an, hạnh phúc, phước báo đầy đủ viên mãn. 
Vì thế, cho nên trong các buổi tụng Kinh mọi 
người xuất gia hay tại gia đều tụng trì Kinh chú 
vừa trì niệm danh hiệu Nam mô A-Di-Đà Phật 
vừa kết hợp tụng Chú Đại-Bi, Bát-Nhã Tâm Kinh, 
Chú Thất-Phật Diệt-Tội Chân-Ngôn, Chú Vãng-
Sinh Quyết-Định Chân-Ngôn và Chú Vô Lượng 
Thọ, Chú Vô Lượng Thọ Tông Yếu Chân Ngôn, 
Chú Công-Đức Bảo-Sơn Đà-Ra Ni.

   
Các bạn đồng tu thân mến!
Mấy ngày qua liên tục có những bài báo đăng 

tải về lời nhận định của pháp sư này, hòa thượng 
kia nói là tụng Kinh niệm Phật không cần phải 
trì thần chú. Các vị này đã đưa ta nhận định qua 
lời dạy của các vị Hòa thượng này hay vị Pháp 
sư có tiếng kia. Đức Phật và đức Đại-Hạnh Phổ-
Hiền Bồ-Tát cũng đã dạy chúng ta không nên đôi 
co đua tranh phải trái với hàng Thanh-Văn. Để 
tránh đôi co mất hòa khí, phạm vào giới thì tốt 
nhất lấy kinh Phật dạy để mà đối chứng rồi tự 
rút ra kết luận. Những Kinh điển và các Thần chú 
mà Phật Thích-Ca Mâu-Ni và đức Quán-Thê-Âm 
Bồ-Tát tuyên thuyết như tôi đã trích dẫn ra đây là 
bằng chứng cho thấy những nhận định của các 
vị này là trái hoàn toàn với giáo lý Kinh điển của 
Phật chúng ta cần phải nên tránh. Những việc 
làm đàn dâng sao giải hạn và nói không đúng giáo 
lý của Phật chúng ta là con Phật nên nhất định 
không thể tiếp-thu và làm như vậy là phạm lỗi 
mà không hề mang lại chú lợi ích nào mà còn vô 
tình phạm lỗi mà không hay biết. 

Nhân ngày Rằm tháng Giêng sắp đến tôi xin 
chúc các bạn đồng tu thâm nhập sau vào tri kiến 
Phật, tu hành thành tựu viên mãn đúng như lời 
Phật đã chỉ dạy trong Kinh. 

Nam mô Bổn-Sư-Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, 

tác đại chứng minh. 
Ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân 2016
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ĐÓNG GÓP CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 
TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

1. Dẫn nhập
Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam, Phật 

giáo đã được quần chúng nhân dân đón nhận một 
cách nồng nhiệt bởi quan điểm của Phật giáo rất 
gần gũi với văn hoá, tín ngưỡng của dân tộc Việt 

Nam. Cùng với chiều dài lịch sử 
dân tộc, những giá trị đạo đức 
Phật giáo như: tinh thần đại từ, 
đại bi, cứu khổ, cứu nạn, rất 
gần gũi với tâm tư, tình cảm 
của người dân Việt Nam. Tư 
tưởng “từ bi, bác ái, cứu khổ, 
cứu nạn” của nhà Phật đã hòa 
quyện với tư tưởng yêu nước, 
nhân nghĩa của Việt Nam. 
Trong bài viết này chúng tôi sẽ 
tập trung nghiên cứu những 
đóng góp của đạo đức Phật 
giáo trong việc giáo dục giáo 
dục đoàn viên, thanh niên Việt 
Nam hiện nay.

2. Nội dung
Giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên 

là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt 
quan tâm hiện nay, vì họ là lực lượng giữ vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. 

TS. Võ Văn Dũng
ThS. Huỳnh Thị Minh Hạ

TÓM TẮT
Phật giáo lấy từ bi làm trọng tâm và quan tâm đến việc hoàn thiện đạo đức ở con 

người. Phật giáo nhấn mạnh đến yếu tố làm chủ bản thân, biết tự kiềm chế để có một 
nếp sống thanh bạch, khước từ dục vọng thấp hèn và nhấn mạnh đến thuyết nhân quả, 
luân hồi nghiệp báo như một lẽ công bằng và khách quan của cuộc sống. Tất cả những 
giá trị đó đã góp phần không nhỏ đối với việc giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tại các 
trường học ở Việt Nam hiện nay như: góp phần vào việc xây dựng “tâm trong”, “trí sáng” 
và rèn luyện năng lực quản lý cảm xúc, kiểm soát hành vi trước tác động của ngoại cảnh, 
góp phần điều chỉnh các mối quan hệ xã hội tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên Việt Nam 
hiện nay.

Ảnh: Tuệ Đăng
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Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “… Đoàn viên và 
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng 
hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí 
tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những 
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. Trong Di chúc, Người viết: 
“Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng họ 
thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng 
vừa hồng vừa chuyên”. “Bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng 
và rất cần thiết”. Kế thừa và vận dụng sáng tạo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 
Đảng khóa VII khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới 
có thành công hay không, đất nước có bước vào 
thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng 
thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có 
vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay 
không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh 
niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của 
dân tộc, là một trong những nhân tố góp phần 
quyết định sự thành bại của cách mạng”… Nghị 
quyết tiếp tục khẳng định “tăng cường giáo dục 
công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục 
đạo đức và nhân văn”. Văn kiện Hội nghị T.Ư - 
Nghị quyết số 25, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 
X khẳng định: “Thanh niên là rường cột của 
nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là 
lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định 
sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội”. Để khắc phục mặt trái 
của quá trình hội nhập hiện nay cho đoàn viên, 
thanh niên tại các trường học cần phải có sự kết 
hài hòa giữa truyền thống và hiện đại nhưng lấy 
chủ nghĩa Mác- Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh 
những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc làm 
nội dung cốt lõi. Nghị quyết Trung ương Đảng 
cũng xác định: “Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu 
dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần 
của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có 
nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã 
hội mới”. Quá trình Phật giáo du nhập vào Việt 
Nam, những giá trị đạo đức của Phật giáo đã hòa 
quyện với giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, 
góp vào việc bồi đắp tinh hoa đạo đức truyền 
thống dân tộc Việt Nam. Những giá trị của đạo 
đức Phật giáo hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đạo đức Phật giáo góp phần xây dựng “tâm 
trong” cho đoàn viên, thanh niên. Trước sự tác 
động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến 
lối sống của đoàn viên, thanh niên hiện nay thì 
việc xây dựng “tâm trong” là một điều cấp thiết. 
Người có “tâm trong” phải được hiểu là người 
luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, 
ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả 
trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, 
hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành 
động có ích cho cộng đồng và đất nước. Trong 
đạo Phật nhấn mạnh đến việc đào luyện tâm hồn 
con người trong sạch, phê phán tham, sân, si 
đang trú ẩn trong mỗi con người. Quan niệm “từ 
bi, yêu thương chúng sinh, mang lại cho họ niềm 
an lạc”. Lòng từ bi, nhân ái của đạo Phật được 
thể hiện sự đồng cảm, xót thương trước nỗi khổ 
của chúng sinh, đây là giá trị lớn góp phần khắc 
phục tình trạng vô cảm với những vấn đề của xã 
hội của một số đoàn viên, thanh niên hiện nay. 
Đạo đức Phật giáo kêu gọi con người hành thiện, 
tránh ác, từ bi, hỷ xả mang tình thương đến với 
mọi người. Quan điểm này đến nay vẫn còn giá 
trị trong công cuộc xây dựng nên mẫu đoàn viên, 
thanh niên lý tưởng ngày nay.

Đạo đức Phật giáo góp phần xây dựng “trí 
sáng” cho đoàn viên, thanh niên. “Trí sáng” là 
có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, 
giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe 
mạnh về thể chất và tinh thần...”  Trong đạo đức 
Phật giáo đề cao việc rèn luyện trí tuệ của con 
người để phục vụ nhận thức. Đức Phật thường 
khuyên các đệ tử, hãy tự mình để thắp lên ngọn 
đuốc của chính mình. Hãy tự mình làm chỗ 
nương tựa cho chính mình. Tinh thần tự lực, tự 
cường mang tính triệt để nhân bản đã nói lên 
đặc điểm hết sức quan trọng của đạo đức Phật 
giáo. Nội dung chủ yếu là dạy con người một nếp 
sống tự chủ, biết vươn tới một nếp sống thanh 
bạch khước từ, nhàm chán tất cả những dục 
vọng thấp hèn. Đây là một triết lý đạo đức hướng 
vào nội tâm của con người. Cái mênh mông, sâu 
thẳm trong chính mỗi con người, nó giữ gìn bảo 
vệ và chăm sóc sao cho tỉnh trước mọi giao động, 
cám dỗ của cuộc sống. Vai trò của trí tuệ đưa đến 
sự giải thoát và giác ngộ, chính trí tuệ bằng sự 
thiền định để diệt trừ ác nghiệp, nhận rõ đúng 
sai, biết lắng nghe, chia sẻ, hoài nghi để sống tốt 
hơn. Cho nên trong tam học “giới- định- tuệ” 
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thì trí tuệ đóng vai trò 
nhất, đây là con đường 
để diệt khổ. Chỉ có trí 
tuệ mới giúp con người 
biết đâu là thiện, đâu là 
bất thiện. Như vậy việc 
đề cao trí tuệ trong đạo 
đức Phật giáo sẽ đóng 
góp không nhỏ đối với 
việc xây dựng hình mẫu 
đoàn viên, thanh niên 
“trí sáng” của Đảng ta 
hiện nay. 

Đạo đức Phật giáo góp 
phần rèn luyện năng lực 
quản lý cảm xúc, kiểm 
soát hành vi trước tác 
động của ngoại cảnh, 
góp phần điều chỉnh các mối quan hệ xã hội tốt 
đẹp của đoàn viên, thanh niên. Phật giáo cho 
rằng mỗi người phải có trách nhiệm trong lời 
nói, hành động và ý nghĩ của mình. Phật giáo 
không nhấn mạnh ngừa khổ và chữa khổ ở bên 
ngoài cá nhân, mà chủ yếu là bên trong của mỗi 
chúng ta, tức nhấn mạnh vào yếu tố chủ quan của 
mỗi người. Do đó, việc tu dưỡng đạo đức là hết 
sức quan trọng đối với mỗi cá nhân, vì xã hội do 
nhiều cá nhân hợp lại mà thành. Thế nên, việc 
bắt đầu chữa trị mỗi cá nhân cũng có nghĩa là bắt 
đầu chữa trị đối với toàn xã hội, mỗi cá nhân tốt 
xã hội sẽ tốt. Hồ Chí Minh viết: “mỗi người đều 
có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho 
phần tốt ở trong mỗi con người nẩy nở như hoa 
mùa xuân và phần xấu mất dần đi” . Phương pháp 
giáo dục đoàn viên, thanh niên cần phải tiến hành 
toàn diện, kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục 
pháp luật. Trách nhiện giáo dục đoàn viên, thanh 
niên trong các trường học thuộc về gia đình, nhà 
trường và xã hội nên cả ba phải biết kết hợp một 
cách hài hòa. Đạo đức Phật giáo góp phần điều 

chỉnh các quan hệ xã hội của đoàn viên, thanh 
niên ngày càng tốt đẹp hơn. 

3. Thay lời kết
Có thể khẳng định rằng, Phật giáo xem con 

người là tâm điểm, là đối tượng thể hiện sự từ 
bi, diệt khổ, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của 
mỗi cá nhân trong việc làm chủ bản thân, biết 
tự kiềm chế để có một nếp sống thanh bạch, nếp 
sống khước từ dục vọng thấp hèn, nhắc nhở con 
người thấu hiểu thuyết nhân quả nghiệp báo như 
một lẽ công bằng và khách quan, v.v. Ngay từ khi 
mới du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã được 
quần chúng nhân dân đón nhận và cải biến cho 
phù hợp với truyền thống văn hoá, tín ngưỡng 
của dân tộc, những giá trị đạo đức Phật giáo đã 
hòa quyện với đạo đức truyền thống dân tộc Việt 
Nam. Ngày nay, những giá trị tích cực đạo đức 
Phật giáo vẫn có những đóng góp nhất định đối 
với việc giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Việt 
Nam hiện nay. 
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Những loại tín ngưỡng nhân gian 
không phải là đạo Phật

Minh Mẫn

QUAN NIỆM NHÂN GIAN, NGOÀI THỂ XÁC, CON NGƯỜI CÓ HỒN VÀ VÍA. HỒN LÀ TINH - KHÍ 
- THẦN, NÊN GỌI LÀ BA HỒN. VÍA LÀ CÁC KHIẾU, NAM CÓ BẢY, NỮ CÓ CHÍN. TỤC GỌI LÀ 
BA HỒN BẢY VÍA MỖI KHI CẦU KHẤN.

 Tín ngưỡng nhân gian
Bất cứ quốc gia nào, xã hội nào cũng có những 

loại tín ngưỡng truyền thống do nhiều thế hệ 
lưu lại. Một quốc gia có tuổi càng cao, có chiều 
dài lịch sử càng nhiều, gắn liền với nền văn hóa 
bản địa là có một số tín ngưỡng bản địa. Riêng 
Việt Nam, tín ngưỡng nhân gian gồm có: - Tín 
ngưỡng phồn thực - Tam phủ, Tứ phủ - Thờ 
động vật và thực vật - Tín ngưỡng sùng bái con 
người. 

Việt Nam thuộc quốc gia nông nghiệp gần 
vùng nhiệt đới. Vụ mùa tùy thuộc thổ nhưỡng và 

khí hậu thiên nhiên; lúc bấy giờ chưa có khoa học 
kỹ thuật, con người chưa chủ động được thành 
quả lao tác. Thời vụ chỉ duy nhất mỗi năm một 
mùa thu hoạch. Chính những yếu tố đó và thời 
gian còn lại gọi là nông nhàn, người dân hướng 
về quyền lực siêu nhiên, lo sợ trước mọi áp lực vô 
hình đe dọa, sinh tâm cầu khấn và tôn thờ.

Khi được giao lưu thương mại, tiếp xúc với 
nhiều nền văn hóa cận biên, người dân có thêm 
một số tín ngưỡng ngoại nhập; từ đó, tín ngưỡng 
đa thần xuất hiện. Tuy nhiên, với tinh thần bao 
dung và cải biên, những tôn giáo hay tín ngưỡng 

Ảnh: Khánh An
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thần học được tục hóa cho thích hợp với căn cơ 
bản địa, vì thế tín ngưỡng đa thần, tín ngưỡng 
tôn giáo song hành tồn tại dung hòa trong xã hội.

 
Tín ngưỡng phồn thực

Khởi phát từ sự sinh sôi nẩy nở của hoa màu, 
con người thời bấy giờ có những lễ hội cúng hiến 
phẩm vật. Về con người, con cháu đông đúc cũng 
là một quà tặng của tạo hóa, vì thế họ thờ linga 
và yoni biểu tượng cho sự sung mãn phát triển. 
Không riêng Việt Nam, Ấn Độ và một vài nước vẫn 
có tục lệ thờ cúng vụ mùa và thờ cúng dương vật.

Tam phủ, Tứ phủ
Phủ là đền thờ ba vị: Mẫu Thượng Thiên - Mẫu 

Thượng Ngàn - Mẫu Thoải.     
Mẫu Thượng Thiên biểu tượng cho mẹ Trời, 

mẫu Thượng Ngàn biểu tượng mẹ cai quản núi 
rừng, mẫu Thoải biểu tượng mẹ cai quản sông 
nước. Sau đó người dân thêm vào Mẫu Địa phủ 
cai quản đất đai trên cõi dương và dưới cõi âm. 
Từ đó có Tứ phủ. Loại tín ngưỡng nầy khởi xuất 
từ cuộc sống nông nghiệp của dân ta. Về sau, khi 
tiếp biến văn hóa Trung Quốc, người dân thờ 
thêm Thổ công, Hà Bá và Ngọc Hoàng Thượng 
đế. Ngoài ra, xã hội nhà nông còn tôn thờ mây-
mưa-sấm-chớp. Đến khi tiếp nhận tín ngưỡng 
đạo Phật, tín ngưỡng nhân gian đó được cải biến 
dưới dạng tứ pháp: 

• Pháp Vân (thần mây) thờ ở chùa Bà Dâu
• Pháp Vũ (thần mưa) thờ ở chùa Bà Đậu
• Pháp Lôi (thần sấm) thờ ở chùa Bà Tướng
• Pháp Điện (thần chớp) thờ ở chùa Bà Dàn
Được cai quản chung bởi Phật Mẫu Man 

nương. Đời nhà Lý đã biến tín ngưỡng Tứ pháp 
thành Tứ Khí thờ ở chùa Pháp Vân tại Hưng Yên. 
Theo tục lệ dân làng, mỗi khi hạn hán, cần mưa 
cho vụ mùa, họ đón tượng Pháp Vân, ra khỏi chùa, 
cùng với tượng của các bà Pháp Lôi, Pháp Vũ ở các 
chùa gần đó đến chùa Ôn Xá (được gọi là chùa Un) 
- nơi thờ bà Pháp Điện để làm lễ cầu mưa.

Tín ngưỡng sùng bái con người
Quan niệm nhân gian, ngoài thể xác, con 

người có hồn và vía. Hồn là Tinh-khí-thần, nên 
gọi là ba hồn. Vía là các khiếu, nam có bảy, nữ có 
chín. Tục gọi là ba hồn bảy vía mỗi khi cầu khấn. 

Do quan niệm nầy mà người chết được cúng 
kiến, đốt vàng mã, những nhu cầu lúc còn sống 
để phần hồn được thụ hưởng nơi cõi âm. Vì vậy 
mà người quá cố được cúng giỗ hàng năm, cho 
dù tổ tiên vạn đại lâu đời cũng được bái thỉnh 
vào giáp Tết gọi là cúng rước ông bà về đoàn tụ 
với cháu con trong ba ngày Tết. 

Tri ân người quá cố là tập quán đạo đức của 
người xưa, đó là nét đẹp văn hóa tình người, 
nhưng tín ngưỡng như thế, trong Phật giáo 
Nguyên thủy không hề có. Phật giáo quan niệm 
người chết sẽ đầu thai chứ không còn ở cõi âm, 
nhưng tập tục tín ngưỡng nhân gian thì ông bà 
cha mẹ trên cao, tồn tại ở cõi Thần Tiên thượng 
giới. Do vậy mà sùng bái cúng kiến thờ phượng 
được duy trì. Đó là đạo thờ ông bà. Chính vì vậy 
mà Nguyễn Đình Chiểu đã viết:

Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn sáng mắt cha ông không thờ. 
(Nguyễn Đình Chiểu, Lục Vân Tiên)
Ngoài ra, nghề nghiệp đều có Tổ, gọi là Tổ 

nghề. Tổ nghề là người đầu tiên sáng lập một 
nghề, người đời sau nhớ ơn nên chọn ngày để 
cúng hàng năm. Đàn ca hát xướng, may vá, đánh 
bắt, thợ mộc, thợ nề, mọi nghiệp vụ đều có Tổ, 
tuy không trở thành một tín ngưỡng chuyên biệt 
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rộng rãi, chỉ trong phạm vi nghề nghiệp chuyên 
môn, nhưng đó cũng là đức tin của kẻ hậu học.

Thành hoàng thổ địa cũng thuộc loại tín 
ngưỡng tôn thờ vị cai quản làng xã về họa phúc 
cho mỗi làng; thường là những người có công, có 
tiếng, có địa vị tại địa phương. Những bậc minh 
quân, chiến sĩ trận vong hy sinh cho đất nước 
cũng được tôn thờ như Thần. Vua cũng được 
tôn thờ như vua Hùng. được xem là vua tổ đầu 
tiên của người Việt. Cũng có những vị được xem 
là Thánh đi vào tín sử của người Việt như: bốn vị 
thánh bất tử, đó là Tản Viên, Thánh Gióng, Chử 
Đồng Tử và Liễu Hạnh, gọi là “Tứ Bất Tử”.

Cô hồn hoạnh tử cũng được người dân bái 
vọng cúng kính do tình thương đối với những 
vong linh không ai thờ cúng. Người dân thường 
lập khánh thờ cô hồn ngoài vỉa hè, chốn hoang vu 
hay những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, còn tùy thuộc ngành nghề phát sinh 
một số tín ngưỡng khác như ngư dân thờ “Ông”. 
Truyền tích từ thời vua Gia Long bị quân Tây Sơn 
truy sát, chạy ra biển gặp sóng to gió lớn, bỗng cá 
ông xuất hiện đưa thuyền vào bờ an toàn, sau đó 
Gia Long truy tặng  cá ông là “Nam Hải đại tướng 
quân”. Ngư dân trước khi xuất bến thường đến 
cúng vái “Ông” hoặc xin keo. Hàng năm ngư dân 
thường cúng giỗ Ông vào ngày 20 tháng Chạp 

Âm lịch tại lăng thờ Ông ở làng Thanh Thủy.

Sự khác biệt
Tín ngưỡng nhân gian là sự khát vọng, tôn 

kính một nhân vật liên hệ trực tiếp đến nhu cầu 
trần tục, nhân vật đó có thể là hiện thực, có thể là 
siêu nhiên đủ đáp ứng niềm an ổn của sự mong 
cầu. Tín ngưỡng nhân gian không có tổ chức hệ 
thống chặt chẽ như tôn giáo, nhưng nó vẫn được 
lưu truyền lâu dài song hành với tôn giáo.

Tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, có hệ 
thống giáo lý, có giới luật. Có giáo hội, có cơ sở 
đào tạo giáo dục tu sĩ, cán bộ đạo sự. Có sự liên hệ 
chặt chẽ giữa con người và đấng giáo chủ thông 
qua tín điều, giáo điều, đạo lý... còn tín ngưỡng 
nhân gian là một huyền thoại, thần tích, truyền 
thuyết gắn liền với đời sống trần tục.

Đạo Phật không phủ nhận những hình thức tín 
ngưỡng nhân gian, nhưng giải trình theo quan 
điểm Nhân Quả, nghiệp báo để hướng người 
dân trở về chánh tín. Tuy nhiên, một số chùa do 
các sư thiếu nội hàm và kiến thức Phật học, nên 
tùy thuận chúng sinh theo hình thức mê tín càng 
đưa đạo Phật vào chỗ hỗn dung tín ngưỡng. 

Riêng Phật giáo Nguyên Thủy vẫn giữ được 
nét truyền thống nên tín ngưỡng nhân gian khó 
thâm nhập. Phật giáo Phát Triển do bao dung 
thích ứng với mọi nét văn hóa trong mọi quốc 
độ nên dung nạp quá nhiều hình thái tín ngưỡng 
nhân gian mà không chuyển hóa, dưới cái nhìn 
của ngoại cuộc, Phật giáo Việt Nam theo phái 
Phát Triển có màu sắc mê tín.

Thật ra, những hình thái tín ngưỡng nhân 
gian chỉ để đáp ứng nhu cầu thực dụng mà không 
giải quyết tận căn những nguyên nhân khổ đau 
của kiếp sống. Đáp ứng được nhu cầu thực dụng 
hay không là chuyện khác, còn tùy phước báu 
nhân quả. Tín ngưỡng nhân gian cũng không 
thể phát triển lòng từ bi sang mọi lĩnh vực khác 
ngoài phạm vi của mình. Trong khi mục đích của 
đạo Phật là tìm rõ căn nguyên của khổ đau, đưa 
ra phương thức giải quyết hiện thực mà không 
cầu khấn nương tựa bất cứ thần linh nào khác. 
Có nghĩa con người tự làm chủ chính mình từ ý 
tưởng, hành động và lời nói. Sự khác biệt cơ bản 
như thế, tín ngưỡng nhân gian không thể là loại 
tín ngưỡng của đạo Phật. 

Ảnh: St
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Giới luật 
là gốc của chân tâm

Nguyễn Linh Chi

PHẬT DẠY: “QUA SÔNG SINH TỬ, GIỚI LÀM THUYỀN BÈ”. SUỐT CUỘC ĐỜI THUYẾT PHÁP, 
ĐỨC PHẬT LUÔN ĐỀ CAO GIỚI LUẬT VÀ COI ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG BÀI HỌC 
QUAN TRỌNG MÀ MỖI ĐỆ TỬ CẦN NẮM VỮNG. 

Nếu tam Quy là nền tảng thì ngũ Giới là năm 
bậc thang đưa người phật tử bước dần đến con 
đường giải thoát.

“Chính pháp là ao hồ
Giới là bến nước trong
Không cấu uế, trong sạch
Được thiện nhơn tán thán
Là chỗ bậc có trí
Thường tắm trừ uế tạp
Khi tay chân trong sạch
Họ qua bờ bên kia”

Tầm quan trọng của ngũ Giới:
Với tôi ngũ Giới không chỉ là bài học thông 

thường để áp dụng riêng cho mỗi phật tử mà 
nó còn hữu ích cho tất cả mọi người. Trước 
đây tôi biết đến phật pháp chỉ do truyền thống 
gia đình. Bà và mẹ đều theo Phật nên tôi cũng 
biết chút ít về đạo Phật chứ cũng chưa hiểu sâu 
và có một lòng tin tuyệt đối với Người.

Tuy nhiên sau khi được đọc những câu 
chuyện về cuộc đời đức Phật, những lời dạy 
được đúc kết sau 49 năm thuyết pháp độ 
đời của Người, tôi đã một lòng chí thành tin 
tưởng và cố gắng tu hành theo đó. Không phải 
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là những lời dạy khô khan, khó hiểu hay trừu 
tượng những lời pháp của Người đơn giản và 
luôn có những ví dụ thực tế. Chúng logic và dễ 
hiểu giống như bất kì môn khoa học nào đang 
được giảng dạy hiện nay. 

Ngũ giới là một trong ba bài học đầu tiên mà 
tôi có được sau quá trình học đạo của mình. Hầu 
như ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của ngũ 
giới và áp dụng chúng vào cuộc sống thường 
ngày. Dù bạn có theo tôn giáo nào đi chăng nữa 
thì ngũ giới giống như một bài học căn bản, là 
tiền đề giúp chúng ta có những hiểu biết đúng 
đắn trong cuộc đời này. Bởi những điều được 
nêu trong ngũ giới không hề xa lạ với sinh hoạt 
bình thường của con người.

Ngũ giới thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng 
nếu hiểu cặn kẽ và phân tích một cách chuyên 
sâu còn chứa đựng rất nhiều kiến thức. Vì tầm 
hiểu biết của bản thân còn hạn hẹp nên tôi chỉ 
muốn chia sẻ đôi điều căn bản mà mình biết tới 
các bạn. Còn muốn hiểu một cách chi tiết và vẹn 
toàn thì các bạn nên tìm đọc sách do các Thầy viết 
để có thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của giới luật mà 
đức Phật muốn truyền tải tới chúng ta.

Trong quá trình viết bài sẽ không tránh khỏi 
những thiếu sót rất mong các vị thiện tri thức 
góp ý để nhờ đó tôi có thể trau dồi thêm kiến thức 
cũng như khắc phục những yếu điểm của mình.

 
Lợi ích của việc gìn giữ ngũ giới:

Ngũ giới bao gồm: không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu.

Không sát sinh:
Nghĩa là không giết hại mạng người, bao gồm 

không được trực tiếp giết, không xúi bảo người 
giết, thấy người bị giết không được vui mừng. 
Chúng ta biết quý trọng sinh mạng người thì 
phải biết quý trọng sinh mạng người khác và suy 
rộng ra là những con vật cũng quý trọng mạng 
sống nên vì lòng từ bi bình đẳng chúng ta cũng 
giảm bớt sát sinh hại vật.

Không trộm cướp: 
Có nhiều người thắc mắc:”Tại sao đức Phật lại 

ban ra giới này? Mọi người mọi nhà lúc nào cũng 
cẩn thận gìn giữ, luôn miệng dạy con cháu phải 
thật thà, không tham lam, không xâm phạm đồ 
của người cơ mà? Chắc lẽ giới này lại dễ phạm 

đến thế?”. Trộm cướp được chia ra thành rất 
nhiều hình thức. Nhưng ta có thể hiểu một cách 
đơn giản trộm cướp là tất cả những hành động 
do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi mình quên 
nỗi đau người khác. Đây là hành động trái với 
nhân đạo, trái luật pháp nên người Phật tử tuyệt 
đối không được làm. 

Ngoài ra việc ta khởi tâm nghĩ tới chuyện ăn 
cắp, chôm chỉa, lừa đảo cũng đã phạm phải giới 
trộm cắp. Bởi Phật dạy rằng: “Bất luận trí tuệ của 
người ấy cao thế nào, thiền định của người ấy sâu 
thế nào, nếu tâm trộm cắp không đoạn trừ chẳng 
những không thể ra khỏi trần lao mà kết quả chắc 
chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong 
sinh tử”. 

Thế mới biết những việc càng đơn giản chúng 
ta lại càng chủ quan và dễ phạm phải. Giống như 
việc bạn tôi có lần khoe bác bảo vệ trả thừa tiền 
nhưng không nói, im lặng nhét vào túi. Tôi có 
góp ý nên trả lại vì lấy một lần mình sẽ quen tay, 
hình thành thói quen không tốt. Nhưng bạn tôi 
không nghe, bảo tôi hâm làm gì có ai thấy tiền mà 
không tham? Tôi không nói nữa chỉ nghĩ lấy của 
người rồi cũng có ngày bị lấy lại thôi. 

Ấy thế mà mọi việc lại xảy ra đúng như tôi nghĩ. 
Hôm đi mua bánh mì vì vội vào lớp mà bạn tôi 
đánh rơi mất mấy trăm nghìn ngay trước cửa 
hàng. Bạn tôi cứ tức mãi vì có bao nhiêu người 
xung quanh mà không ai nhắc. Đúng là lấy một 
thì mất mười. Nhân quả đâu có sai bao giờ.

Thế nên tất cả tài vật, bất luận quý, tiện, trọng, 
khinh cũng không luận là nhiều hay ít, tốt, xấu 
cho đến những vật nhỏ nhất như một cây kim, 
một ngọn cỏ đều không được “không cho mà lấy”. 
Dù có khởi ý nghĩ cũng không nên vì ranh giới 
giữa ý nghĩ và hành động vô cùng mong manh. 
Nên muốn tránh gian tham không có phương 
pháp nào hơn là giữ đạo ngay thẳng và tâm chân 
thật. Kinh Lục Độ Tập dạy rằng: “Ta thà giữ đạo 
nghèo mà chết chứ không chịu vô đạo mà sống”.

 Không tà dâm:
Người phật tử tại gia được có vợ có chồng 

nhưng không được ngoại tình. Vì đây là hành 
động làm đau khổ gia đình mình, gia đình người 
tạo nguy cơ tán gia bại sản. Thời nay con người 
ưa tự do, sống phóng khoáng, ham thích những 
thứ mới lạ không giữ tình nghĩa vợ chồng. 

Mọi sự khổ đau đều bắt nguồn từ những ham 
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muốn cá nhân khiến vợ chồng li tán mà đáng 
thương hơn cả là con cái. Không được nuôi 
dưỡng cẩn thận đã gây ra cho các em những tổn 
thương về mặt tâm lý. Vậy mới nói “người ôm 
lòng ái dục, cũng như cầm đuốc đi ngược chiều, 
quyết bị nạn cháy tay”. Nếu mỗi gia đình giữ được 
ngọn lửa hạnh phúc thì xã hội ngày càng phát 
triển. Bởi “Gia đình chính là tế bào của xã hội”. 
Như thế, đức Phật dạy chúng ta giữ giới, không 
tà hạnh để tránh oán thù và quả báo xấu xa.

Không nói dối: 
Nói dối là nói trái sự thật mưu cầu lợi mình hại 

người, trừ trường hợp vì lợi người lợi vật không 
nỡ nói thật để người bị hại hoặc đau khổ. Đạo 
Phật là đạo như thật nên người tu theo Phật càng 
cần đến sự chân thật. Trong “66 lời Phật dạy về 
cuộc sống” đã viết: “Nói một lời dối gian thì phải 
bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, 
cần gì khổ như vậy?”. 

Lời nói tuy không là lưỡi kiếm nhưng rất nguy 
hiểm vì nó có hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào 
người khác, một mũi đâm vào người sử dụng nó. 
Cho nên chúng ta giữ được giới không nói dối, là 
để tránh nghiệp báo thù.

Không uống rượu:
Uống rượu làm tâm trí mê mờ không bình 

tĩnh sáng suốt nên trái với mục đích giác ngộ của 
Phật. Hơn nữa rượu thường là nguyên nhân dẫn 
đến những hậu quả xấu khác vô cùng nguy hiểm 
cho bản thân và xã hội.

Trong nhà Phật có lưu truyền một sự tích như 
sau: “Thời đức Phật Ca Diếp Ba, có một người 
thọ ngũ giới luôn luôn trì giới thanh tịnh. Một 
hôm, từ bên ngoài trở về nhà, quá khát nước, 
ông ta thấy trên bàn có một chén rượu màu trong 
như nước. Ông ta tưởng là nước, uống một hơi 
vào bụng. Nào ngờ lúc tính chất rượu phát tác 
khiến ông ra phạm giới một cách liên tục. Thấy 
gà hàng xóm, ông ta bèn bắt trộm làm thịt ăn. Vợ 
của hàng xóm mất gà sang tìm, thấy người đẹp 
ông liền cưỡng gian. Sau việc đó, ông bị bắt đến 
công đường. Ông ta chối cãi không chịu nhận 
tội”. Vì uống nhầm một chén rượu mà ông ta liên 
tục phạm đủ năm điều giới. Tội ác của rượu rất 
lớn là vậy. 

Ngoài ra trong Tứ Phần Luật cũng nói: “Không 
phạm như lấy rượu làm thuốc, lấy rượu rửa vết 
thương. Song phải do thầy thuốc dặn bảo, chứ 

chẳng được tự chủ trương giả danh lấy rượu làm 
thuốc mà hưởng sự thích thú uống rượu”.

Lời kết:
Không luận là phật tử hay không phải là phật 

tử nếu mọi người đều thực hiện được những 
giới luật này thì tự thân được an lạc, gia đình hòa 
thuận hạnh phúc, xã hội thuần phong mỹ tục, thế 
giới hòa bình.

Việc giữ giới là vô cùng quan trọng vì Phật thấy 
khi làm những việc xấu đó thì phải bị đọa địa 
ngục, ngã quỷ, súc sinh nên Ngài mới ban giới 
luật để tốt cho chúng ta. Nhớ lại lời cuối cùng 
đức Phật căn dặn đệ tử của mình trước khi nhập 
Niết Bàn: “Giới luật là Thầy của mọi người. Giới 
luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật 
giáo mất”. Giới luật không chỉ giúp mỗi người 
phật tử mà bất kì ai theo tôn giáo nào đi chăng 
nữa nếu giữ gìn ngũ giới sẽ luôn giữ được một 
tâm hồn thanh thản, an nhiên, vô vi tâm rỗng 
như hư không.

Tuy nhiên đã là con người phàm phu thì không 
ai không có tội, vấn đề là biết ăn năn sám hối tu 
sửa, hành thiện càng nhiều để phước đức bù đắp. 
Tuyệt đối đừng vì không giữ được một, hai giới 
mà bỏ luôn không tiếp tục tu hành.

Lợi ích của việc giữ giới là rất lớn. Nếu chúng 
ta chưa thể tu chứng đắc vãng sinh được thì 
kiếp sau cũng sinh về cõi trời, cõi người với đầy 
đủ phước báu: khỏe mạnh, xinh đẹp, giàu có… 
thường được gần thiện hữu tri thức trợ duyên 
để tiếp tục tu hành chứng quả.

Xin trích lời dạy của đức Liên Hoa Sinh để 
khép lại bài viết: 

“Khi tâm con xa lìa thèm khát, thì thực phẩm, 
thịnh vượng và hưởng thụ sẽ tự động đến với 
con. Khi con giữ nghiêm giới luật một cách trong 
sạch trong thân tâm mình, tâm con trở nên mềm 
dẻo. Khi con không có bất kỳ tham vọng hay ham 
muốn nào, các tích tập sẽ tự nhiên hoàn thành. 
Khi con hiểu các đặc điểm của sinh tử, tâm con sẽ 
lìa xa các theo đuổi thế gian.”

THAM KHẢO: 
1. Bài viết: http://thuvienhoasen.org/a9839/chuong-

1-ngu-gioi-va-noi-dung-cua-ngu-gioi 
2. Cuốn sách “Phật Pháp Nhiệm Màu” của Cư sĩ Huệ 

Đạt.
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Vai trò của ni giới trong giáo lý đạo Phật
Chúng ta có thể thấy rằng, các tôn giáo ra đời 

đều gắn với một giai đoạn lịch sử nhất định và 
chịu sự chi phối của hoàn cảnh lịch sử. Phật giáo 
không nằm ngoài quy luật trên. Ở Ấn Độ vào thế 
kỷ XIII trước Tây lịch, bộ lạc Aryan tràn từ các 
cánh đồng Urals, miền ranh giới hai châu Âu Á 
ngày nay, xuống Ấn Độ, lập nên nền văn minh Vệ 
Đà (Vedas). Bà la môn giáo lấy Vedas làm căn bản, 
đã thiết lập một trật tự chặt chẽ gồm bốn đẳng 
cấp: Bà la môn (Bràhmana); Sát đế lợi (Khattiya); 

Tỳ xá (Vessa); Thủ đà la (Sudda). Chế độ đẳng 
cấp này đã thể hiện trên tất cả các mặt của xã 
hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Người phụ nữ thời kỳ 
này không có bất kỳ một vị thế nào từ trong gia 
đình đến ngoài xã hội, họ chỉ là “một cái bóng” 
tồn tại một cách mờ nhạt bên người đàn ông. 
Phật giáo ra đời với mong muốn khắc phục thực 
tại của xã hội hiện thời nói chung, trong đó có 
đề cao vị thế của người phụ nữ. Để khẳng định 
vị thế của người phụ nữ Phật giáo đã bắt đầu từ 
việc tìm hiểu bản tính của họ. Phật giáo cho rằng, 

Vai trò của 
Ni giới Khánh Hòa 
trong xã hội

Ảnh: St
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nơi người nữ vốn tiềm ẩn nhiều đức tính tốt như 
thông minh, ôn hòa, bao dung, độ lượng, yêu hoà 
bình, v.v… Phật giáo đã chỉ rõ rằng: “nếu thế giới 
không có phụ nữ thì thế giới không còn là thế 
giới” bởi vì ½ dân số của thế giới là phụ nữ và họ 
là một nhân tố quan trọng để tạo ra thế giới. “Phật 
giáo cho rằng, những người phụ nữ như: Người 
độc thân, có chồng, góa phụ thì không có giới hạn 
về quyền và bổn phận của họ đối với việc sinh con 
hay nuôi con, và họ là một phần không thể tách 
rời của xã hội”. Phụ nữ có chức năng làm mẹ, làm 
vợ do vậy họ là đối tượng cần được kính trọng. 
Phật giáo cho rằng, người phụ nữ có vai trò quan 
trọng trong các mối quan hệ xã hội; do vậy, Phật 
giáo đề cao phụ nữ và xem xã hội này như là “xã 
hội những bà mẹ”. “Phạm Thiên, này các Tỳ kheo, 
là đồng nghĩa với mẹ cha. Các Đạo sư thời xưa, 
này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng 
được cúng dường, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa 
với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các 
Tỳ kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng 
lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời”. 
Phật giáo cho rằng, vị thế của người phụ nữ trong 
gia đình là ngang hàng với người đàn ông, cũng 
như cỗ xe chở người, bất luận nam hay nữ. Cũng 
thế, chiếc xe chánh pháp chờ đón họ thẳng tới 
Niết bàn. Tuy nhiên, do cơ thể của người phụ nữ 
thường yếu đuối hơn người đàn ông nên người 
đàn ông phải luôn bảo vệ và che chở cho họ. Tuy 
nhiên, vị thế của người phụ nữ trong gia đình 
phải ngang hàng với người đàn ông. “Người phụ 

nữ là một thành 
viên dễ mến trong 
gia đình, nắm giữ 
nhiều mối quan hệ, 
và được các đứa 
con yêu quý của 
mình kính trọng và 
thương yêu. Đức 
Phật cho rằng giới 
tính không quan 
trọng trong các 
vấn đề như nhân 
cách và vai trò 
trong xã hội, thậm 
chí, người phụ nữ 
có thể cạnh tranh 
được với đàn ông” .

Phật giáo không 
chỉ đề cao vai trò 

của người phụ nữ trong gia đình mà còn khẳng 
định vai trò của người phụ nữ không thua kém 
người đàn ông trong trong xã hội. “Với một sự 
hiểu biết sâu sắc, đức Phật xác định đặc điểm 
giá trị của nữ giới và đặt giá trị này một cách hài 
hòa vào trong cơ cấu xã hội” . Khi đề cập đến vai 
trò của người phụ nữ trong xã hội Phật giáo đã 
nhấn mạnh đến quyền lợi và nghĩa vụ của nữ giới 
phải như nam giới. Rõ ràng trong xã hội Ấn Độ 
lúc bấy giờ, đề cập đến vai trò của người phụ nữ 
trong xã hội là điều rất khó khăn, bởi trong xã hội 
Ấn Độ lúc bấy giờ người phụ nữ không có vị thế 
nào trong xã hội. Tuy nhiên, Phật giáo đã bác bỏ 
điều đó khi cho rằng, khi vị thế của người phụ 
nữ bị xem thường thì xã hội đã phát triển một 
cách lệch lạc, “một khi vị thế của phụ nữ trong xã 
hội bị xem thường thì xã hội đó đang nằm trong 
bóng đêm đen tối”. Chính vì thế Phật giáo khuyên 
rằng: “Người chồng nên lấy năm điều mà yêu 
thương cấp dưỡng vợ. Năm điều đó là gì? Một 
là yêu thương vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là 
sắm các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm. Bốn là 
ở trong nhà để vợ được tự do. Năm là xem vợ 
như chính mình. Người chồng lấy năm điều để 
thương yêu, cấp dưỡng vợ”. Phật giáo cho rằng, 
vai trò của phụ nữ trong xã hội phải được bắt đầu 
từ gia đình. Khi và chỉ khi họ có vai trò trong gia 
đình thì vị thế ngoài xã hội sẽ được nâng lên. Phật 
giáo cho rằng, nữ giới không thua kém gì so với 
nam giới do vậy những gì nam giới làm được thì 

Ảnh: St
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nữ giới cũng có thể làm được điều này được thể 
hiện trong câu chuyện sau: “... Thưa gia chủ, gia 
chủ có thể suy nghĩ: “Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, 
sau khi ta mệnh chung, không có thể nuôi dưỡng 
các con và duy trì nhà cửa”. Thưa gia chủ, chớ 
có nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt 
vải và chải lông cừu. Thưa gia chủ, sau khi gia 
chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con 
và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến! Đau 
khổ, này gia chủ, là người khi mệnh chung với 
tâm còn mong cầu luyến ái. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu luyến 
ái. 

Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
“Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác”. Này gia chủ, 
chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, gia chủ 
cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta sống 
làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành phạm 
hạnh như thế nào... 

Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
“Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn đến yết kiến Thế Tôn, 
sẽ không còn muốn yết kiến chúng Tăng”. Thưa 
gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi ta mệnh 
chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiều hơn, 
sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn...”. Như 
vậy, cho thấy vai trò của người phụ nữ trong xã 
hội đã được nhắc đến trong giáo lý Phật giáo một 
cách khá rõ nét.

Vai trò của nữ giới trong giáo đoàn: Khi bàn 
đến vai trò của nữ giới trong giáo đoàn thì chúng 
ta phải thống nhất với nhau rằng; tăng hay ni đều 
có quyền bình đẳng như nhau, điều này được 
thể hiện ngay từ thời đức Phật còn tại thế. Khi 
mà trong xã hội Ấn Độ đang tồn tại sự phân chia 
giai cấp khắc nghiệt, ở đó người phụ nữ bị xem 
thường thì đức Phật tiến hành thành lập giáo hội 
Tỳ kheo ni. Việc làm này đã tạo điều kiện cho phụ 
nữ nói chung và ni giới nói riêng quyền được 
tiếp thụ giáo lý đạo Phật để phát huy bản chất cao 
quý của họ. Theo giới đàn ni, “Nói về giáo phẩm, 
nếu bên nam giới có Hòa Thượng, Đại đức thì 
phía nữ có Hòa Thượng Ni, Đại đức ni” chữ “ni” 
ở đây dùng để chỉ giới tính chứ không phải là 
phân biệt. Về đệ tử nếu tăng có hai vị đại đệ tử là 
Sàriputta và Moggallàna, thì ni cũng có hai vị đại 
đệ tử là Khema và Uppalavannà. Trên quan điểm 

giải thoát không dành riêng cho ai, kể cả đức 
Phật: “Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, chúng 
đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt 
lòng tin vào tối thượng, chúng được quả dị thục 
tối thượng” . Vai trò của người phụ nữ không 
chỉ được đề cao trong gia đình, xã hội, trong giáo 
đoàn mà cả trong giải thoát. “Này Ananda, sau 
khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ 
nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai 
quả, Bất lai quả hay A la hán quả” . Phật giáo cho 
rằng, việc giải thoát của ni không chỉ dành cho 
thực tại mà nó còn được thể hiện trong tương 
lai. “Này Vaccha không phải chỉ một trăm, hai 
trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều 
hơn thế nữa là những Tỳ kheo ni, đệ tử của ta, 
đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát”.

Từ quá trình trên cho thấy, vai trò của người 
phụ nữ trong giáo lý Phật giáo được đề cao. 
Người phụ nữ không chỉ được đề cao trong gia 
đình đến ngoài xã hội mà ngay trong cách tu 
tập và giải thoát cũng có một vị thế nhất định, 
họ được đặt ngang hàng với nam giới trong mọi 
lĩnh vực. Trong giáo lý của đạo Phật, nữ giới đã có 
một vị thế xứng đáng với vai trò của họ.

Vai trò của ni giới ở Khánh Hoà
Chúng ta có thể thấy rằng, ngay từ khi ra đời 

cho đến nay Phật giáo đã có tầm ảnh hưởng nhất 
định đối với xã hội. Vai trò của người phụ nữ 
trong Phật giáo cũng đã góp phần vào việc nâng 
cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội và 
trong tu tập. Từ xa xưa, nữ giới tu hành từ thời 
kỳ đức Phật tại thế, cho đến mẫu người phụ nữ 
được ghi lại trong kinh điển Đại thừa đã thể hiện 
sự trong sáng, năng lực siêu việt, đạo hạnh đáng 
kính. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước nữ Phật giáo ở Khánh Hoà đã đóng góp 
một phần tâm huyết trong việc bảo vệ tự do tín 
ngưỡng và tinh thần dân tộc, trong số 7 người 
tử vì đạo pháp và dân tộc tì có 4 người là nữ giới 
Phật giáo bao gồm: Thích Nữ Diệu Quang, Thích 
Nữ Diệu Tri, Thích Nữ Thông Huệ và Phật tử 
Đào Thị Yến Phi. Trong bốn người này có hai vị 
xuất thân từ gia đình phật tử là: Ni sư Thích Nữ 
Diệu Quang, nguyên là Đoàn sinh gia đình Phật 
tử Thiện Đạo, tự thiêu tại thị trấn Ninh Hoà ngày 
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15/8/1963; Cố Huynh trưởng Đào Thị Yến Phi, 
nguyên là trại sinh trại Lộc Uyển khoá đầu tiên tại 
Khánh Hoà, nguyên là Đoàn phó Đoàn Oanh vũ 
nữ gia đình Phật giáo Chánh Quang (Nha Trang) 
đã biến thân mình thành ngọn đuốc cúng dường 
Chánh Pháp vào ngày 24 tháng Chạp năm Giáp 
Thìn (tức 26/01/1965) ngay tại bờ biển cạnh toà 
hành chánh cũ (nay là UBND tỉnh Khánh Hoà). 
Quá trình biến mình thành ngọn đuốc thể hiện 
sự hy sinh cho đạo pháp và phản đối quá trình 
xâm lược của kẻ thù khi xâm lược dân tộc Việt 
Nam. “Người Phật tử Việt Nam như đã gặp được 
cơ duyên để kế tục truyền thống phục vụ Dân 
tộc”. Hưởng ứng phong trào giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước, Phật giáo Khánh Hoà 
đã sát cánh cùng phong trào học sinh, sinh viên 
đấu tranh công khai chống Mỹ và chính quyền tay 
sai đòi tự do tín ngưỡng và tự do dân tộc. Khi đất 
nước khó khăn, đạo pháp lâm nguy, nhiều Ni sư, 
Sư trưởng sẵn sàng thiêu đốt thân mình thành 
ngọn lửa để phản đối chính sách tàn bạo của kẻ 
thù và đòi quyền độc lập cho dân tộc. Các Ni sư, 
Sư trưởng đã không biết mệt mỏi khi dấn thân 
mình cho đạo pháp cho dân tộc. 

Sau khi đất nước được thống nhất, Ni giới 
Khánh Hoà tiếp tục kế thừa những tấm gương 
sáng như: một lòng hướng Phật và gắn đạo với 
đời để tiếp tục tỏa sáng. Ngày 14 tháng 9 năm 
2009 Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà đã quyết 
định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Đặc 
trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự tỉnh Giáo hội 
Phật giáo Khánh Hoà số; 063-QĐ/BTS. Trong 
thời kỳ này số chư ni toàn tỉnh có 338 vị, trong đó 
có 10 ni trưởng, 48 ni sư.

Cũng như Ni giới trong cả nước, Ni giới Khánh 
Hoà cũng nhận thấy mối tương quan  giữa Phật 
giáo và dân tộc, sự hưng vong của Phật giáo đều 
phụ thuộc vào sự hưng vong của dân tộc. Khi đất 
nước thanh bình thì Phật giáo càng có điều kiện 
để phát triển hơn, ngày nay trong xu thế hội nhập 
ni giới phải tận dụng nó cho việc tu tập. Ni giới ở 
Khánh Hoà đã dùng tâm huyết của mình phục vụ 
chúng sinh. Chư ni đã tham gia vào các hoạt động 
xã hội với quan điểm “nhân quả đồng thời”, trong 
tinh thần từ thiện của Ni giới Khánh Hoà lấy sự 
hành xử của mọi người hằng ngày lan toả khắp 
mọi nơi theo tinh thần Tứ nhiếp pháp, “giáo hoá 
chúng sinh rồi lần nhiếp hoá đến hạ tầng cơ cảm”. 
Giống như một đứa trẻ cho em bé cô nhi bình sữa 

với sự nâng niu thì bé sẽ lớn khôn trong đạo đức 
tình người. Chư ni Khánh Hoà đã và đang đóng 
góp khá nhiều trên các lĩnh vực như: giúp con 
em nghèo vùng nông thôn xoá mù với những lớp 
tình thương và dạy nghề, tiêu biểu như: lớp tình 
thương ở chùa Kim Sơn (tại xã Vĩnh Lương, Nha 
Trang); lớp tình thương chùa Lộc Thọ (Ngọc Hội, 
Nha Trang) và hai lớp tình thương thuộc huyện 
miền núi Khánh Vĩnh, Nha Trang, tất cả các lớp 
này đều do các Phật tử đảm trách. Tại Ninh Hòa, 
Nha Trang còn có 02 cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, 
người khuyết tật. Ngoài việc đồng hành cùng Ban 
từ thiện xã hội của giáo hội tỉnh Khánh Hòa tổ 
chức, Chư Ni tại các chùa trong tỉnh còn thường 
xuyên cứu trợ bão lụt, giúp đỡ bà con nghèo, tàn 
tật các vùng sâu vùng xa. Giúp bếp ăn từ thiện 
tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh 
viện tâm thần Diên Phước với tổng chi cho việc 
làm từ thiện năm 2015 là 2.150.313.000đ. Chư Ni 
Khánh Hòa có đời sống tu tập trong tinh thần lục 
hòa theo tinh thần Phật dạy, đó là hòa hợp, đoàn 
kết trong mọi hoạt động dưới sự chỉ đạo của giáo 
hội. Các Chư Ni ở Khánh Hòa đã phát huy vai 
trò của mình trong xã hội, trong mỗi môi trường 
khác nhau thì chư ni có vai trò hoạt động riêng. 
Ví dụ như: nếu Chư Ni ở thành thị thì tham gia 
vào các hoạt động xã hội như mở lớp mẫu giáo 
tư thục, mở các quán ăn chay, tham gia vào các 
phong trào như văn hoá, giáo dục,v.v; nếu Chư 
Ni ở nông thôn thì tham gia vào các hoạt động 
làm rẫy, làm nông, làm nhang, tham gia giảng dạy 
các lớp tình thương, v.v. Quá trình hoạt động này 
Chư Ni không chỉ tham gia vào các hoạt động văn 
hoá xã hội mà còn tham gia vào các hoạt động 
kinh tế để cải thiện đời sống. Bằng những hoạt 
động của mình Chư Ni ở Khánh Hòa đã chứng 
minh cho sự đúng đắn của giáo lý đạo Phật khi 
đề cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình. 
“Này Gotami, hãy thể hiện thần thông để đập tan 
những tư tưởng sai lầm của những kẻ ngu si 
đang nghi ngờ về khả năng chứng đắc Thánh quả 
của nữ giới”. Phật giáo đã chỉ rõ, nếu không có 
người phụ nữ thì sẽ không có những người đàn 
ông, bởi họ chính là mẹ của những người đàn 
ông. Chính vì thế, phụ nữ phải được trọng vọng, 
được đề cao chứ không phải là để khinh thường. 
Phụ nữ là những người giáo dục con cái trưởng 
thành, họ là những đầu mối quan trọng để dung 
hoà các mối quan hệ từ trong gia đình đến ngoài 
xã hội. 
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Hoà chung với sự giải phóng của đất nước, Chư 
Ni ở Khánh Hòa cũng luôn đề cao sự giải phóng 
cho bản thân. Ni giới Khánh Hòa đã chứng minh 
rằng, phụ nữ không có gì thua kém nam giới ở 
mọi lĩnh vực xã hội như: kinh tế, chính trị, văn 
hóa, giáo dục, v.v… những gì nam giới làm được 
thì nữ giới cũng làm được. Giáo lý đạo Phật giáo 
đã cho rằng, con đường đến với tự do thực sự 
phải là tự do hoàn toàn thoát khỏi mọi hình thức 
của ràng buộc. Người phụ nữ chỉ có thể đạt được 
do nếu có sự phát triển tinh thần đúng cách và 
thanh tịnh tâm của chính mình - tẩy sạch tất cả 
những dấu vết của tham sân si. Sự tự do chỉ có 
thể đạt được do chuyên cần của chính mình và sự 
chú ý vào việc tu tập thường xuyên để khai phóng 
tư tưởng hằn sâu trong tiềm thức họ, đó là xoá 
bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Kế tục tinh 
thần đó trong những năm qua Chư Ni ở Khánh 
Hoà đã không ngừng tự giải phóng mình bằng 
cách nâng cao trình độ. Ở Khánh Hoà hiện nay có 
03 lớp sơ cấp và 01 lớp trung cấp Phật học. Lớp 
trung cấp Phật học ni cơ sở đặt tại Ni Viện Diệu 
Quang, số 38B đường Lê Hồng Phong, phường 
Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa. Có khoảng gần 20 vị ni tham gia công tác 
trong ban giám hiệu nhà trường. Trong trường 
có giảng dạy các môn như Phật học, Ngoại Ngữ 
và các lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử tại thành phố 
Nha Trang và các huyện ở Khánh Hòa Chư Ni đều 
có đại diện tham gia vào các tổ chức như Hội liên 
hiệp phụ nữ, Hội đồng Nhân dân, Hội chữ thập 
đỏ, v.v.

Chư Ni ở Khánh Hoà đều cho rằng phải gắn 
đạo với đời, việc giải phóng của các nhân phải 
gắn với dân tộc. Chư Ni đã áp dụng tư tưởng giải 

phóng phụ nữ trong giáo lý đạo Phật vào xã hội 
hiện thực thông qua các hoạt động nhằm thức 
tỉnh lương tri trong mỗi con người. Các Chư Ni 
ở Khánh Hoà sống hoà hợp yêu thương, sống 
đời phạm hạnh, có phẩm chất đạo đức, trang trải 
tình thương đến mọi người. Các Chư Ni cũng 
thường xuyên ngồi lại với nhau để tìm ra những 
giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề căn bản 
được xã hội đặt ra. Tất cả các hoạt động của Chư 
Ni ở Khánh Hoà đều đúng theo tinh thần Phật 
dạy và phù hợp với chủ trương, đường lối của 
Đảng và Nhà nước. Chư Ni ở Khánh Hoà luôn 
phấn đấu thành những người gương mẫu, dẫn 
dắt các thế hệ Chư Ni trẻ sống tốt đời, đẹp đạo.

3. THAY LỜI KẾT
Từ sự tìm hiểu trên cho thấy, trong giáo lý của 

Phật giáo đã đề cao vai trò của người phụ nữ 
trong gia đình, xã hội và trong giáo đoàn. Như 
vậy, trong giáo lý Phật giáo đã trình bày vị thế của 
người phụ nữ trên mọi phương diện. Phật giáo 
ra đời trong hoàn cảnh lịch sử Ấn Độ có sự phân 
biệt giai cấp hết sức khắt khe, ở đó vị thế của 
người phụ nữ không được coi trọng. Trước thực 
trạng đó, tư tưởng Phật giáo “đã cất lên tiếng 
chuông đầu tiên đối với việc giải phóng phụ nữ”. 
Tại Khánh Hòa, vai trò của Chư Ni đã phát huy 
được khả năng của mình không chỉ trong kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước mà còn được thể hiện 
trong xã hội hiện nay. Chư Ni ở Khánh Hòa đã 
luôn gắn đạo với đời trong hoạt động của mình 
nhằm minh chứng cho giáo lý đạo Phật về vai trò 
của người phụ nữ trong xã hội. 
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Mối liên hệ giữa tâm và não
Quán Như Phạm Văn Minh

Dùng Tâm thay đổi não và dùng não để thay đổi Tâm
prefrontal_cortexDựa trên giả định các hoạt 

động của Tâm tạo ra những cấu trúc não bộ mới 
(Hebb 1949) cho biết ý tưởng, tình cảm có thể để 
lại dấu ấn và ‘nặn hình’ (sculpt) tế bào não bộ. 
Nhiều thử nghiệm đã chứng tỏ là Tâm có thể thay 
đổi cấu trúc não bộ, thí dụ như các tài xế taxi ở 
Luân Đôn, vì phải nhớ các đường xá như mắc 
cưỡi, khiến phần Hippocampus, phần chứa ký 
ức hình ảnh, tăng trưởng vì phần này phải làm 
việc nhiều. Một số các nhạc sĩ piano được yêu cầu 
thực tập những bài mà họ chưa biết nửa tiếng 
một ngày, trong vòng 10 tuần lễ, những phần não 
trách nhiệm về cử động các ngón tay cũng lớn 

ra.  Khi quý vị vui vẻ, sung sướng thì phần bên 
trái của PFC (Prefrontal Cortex) hoạt động nhiều 
hơn, khi buồn bã và lo lắng, phần bên phải của 
PFC lại tăng gia hoạt động.

Các thông tin do sóng não chuyển đi trong đầu 
sẽ ảnh hưởng cấu trúc của não. Do đó nếu chúng 
ta biết cách thức hoạt động của não, chúng ta sẽ 
tự chỉ đạo để làm thay đổi các sóng não truyền 
đạt thông tin và làm sinh sản các tế bào khiến não 
tốt hơn (Self-directed neuroplasticity). Chúng ta 
có thể dùng tâm kích động các làn sóng não và có 
thể dần dần biến đổi hệ thống sóng não một cách 
toàn diện (rewire our whole brain)

T  I  NGHIÊN CỨU

Ảnh: St



45TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2016 454545TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2016

Câu chuyện trái tim và khối óc
Thông thường chúng ta cho trái tim là nơi 

phát khởi tình cảm, tương phản với khối óc 
tượng trưng cho lý trí. Chúng ta vẽ vời bao nhiêu 
nét lãng mạn cho trái tim, cho tình yêu giây phút 
thành thiên thu. Khi còn trẻ và khi thất tình, 
chúng ta vẽ một mũi tên xuyên qua trái tim với 
hàng chú thích “hận tình đen bạc” …vân vân. 
Chúng ta còn tuyên bố những câu như “con 
tim có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ hiểu 
được.” Tình cảm và tình yêu là độc quyền của con 
tim và khối óc khô khan không ăn nhằm gì tới 
tình cảm. Để diễn tả con người toàn vẹn ‘thuận 
tình hợp lý’, Tây phương cũng có một thành ngữ 
“hearts and minds”,  không những ‘khẩu phục’ 
mà còn tâm phục’.

Nhưng đó là lúc khoa học não bộ còn non yếu 
(chỉ mới chừng 1 hay 2 thế kỷ), và khi khoa sinh 
học có những máy nội soi thân thể và nhất là từ 
khi có các máy chụp não bộ bằng computer như 
fMRI, CT Scan, kiến thức về não bộ trong vòng 30 
năm trở lại đây đã tăng gấp đôi. Vai trò của tim 
trong sinh học càng ngày càng xuống cấp và các 
bác sĩ ngày nay chỉ còn xem ‘tim’ chỉ là một bắp 
thịt bơm máu, chuyển oxy nuôi cơ thể và não bộ, 
không hơn không kém. Từ vị thế tượng trưng 
cho thế giới tình yêu, tim càng ngày càng bị ‘coi 
thường’. Và hiện nay các chuyên viên pháp y chỉ 
ký giấy chứng nhận cho một người chính thức 
từ giã cõi đời, không phải khi tim ngừng đập, 
mà khi não ‘chết’. Tim có thể vẽ một một mũi tên 
xuyên qua ‘trái tim’ với chú thích ‘hận não đen 
bạc’, không có tim bơm máu thì não không sống 
được hay một người sẽ bị đột tử ngay tức khắc, 
nhưng khoa học là khoa học, chấm hết!

Nhưng làm sao hận não được! Nhờ não mà 
chúng ta có văn hóa, văn minh, khoa học, triết 
lý và nhất là tình yêu. Não nuôi dưỡng tình 
cảm gia đình nhờ hóa chất oxytocine, não sáng 
tác những tấu khúc symphony, não chế tạo phi 
thuyền không gian (và cả hai trái bom nguyên 
tử bỏ xuống Nagasaki và Hiroshima!), Não sáng 
tác những bài tình ca tuyệt hảo của Trịnh Công 
Sơn và chính TCS cũng thú nhận là ‘con tim mù 
lòa’. Mượn tựa một cuốn phim, chúng ta quen 
‘Romancing the stone’, vẽ vời những chuyện mà 
tim không thể làm, nhưng khoa học hiện nay 
phủ nhận tất cả những huyễn tượng mà chúng 
ta có về tim và xác quyết là tim chỉ là một bắp thịt 

bơm máu nuôi cơ thể! Hận tình đen bạc!
Phần liên hệ với lý trí trong não là phần Pre 

Frontal Cortex (PFC) và phần phát sinh tình cảm 
thuộc phần Limbic (hay còn gọi là sub-cortical). 
Từ thời đại đồ đá cũ và đồ đá mới đến thời con 
người hiện đại (Modern Man), trọng lượng 
não tăng gấp ba lần, phát triển khi con người 
sống thành đoàn thể, nuôi gia đình, con cái để 
hoàn thành hệ thống chức năng tình cảm xã 
hội Attaching. Hai chức năng kia là Fight and 
Flight (Đánh hay chạy) với thú dữ và các bộ tộc 
thù nghịch khác và chức năng thứ hai là đi tìm 
phần thưởng …(Approaching) củ cà rốt (thức ăn, 
người phối ngẫu, sex, nghỉ ngơi, dưỡng sức.) 
Không có phần này trong khối óc, không có tình 
yêu, không có tình gia đình, nghĩa là trong canh 
bạc sinh học, trái tim thua trắng túi! Hận não đen 
bạc! Nhưng khoa học là khoa học.

Chân dung não bộ
(Các phần này có thể đã được nhắc qua trong 

quyển Thiền Chánh Niệm (TCN) ở đây tôi chỉ sơ 
lược phần nào liên hệ với hoạt động của Thiền 
Chánh Niệm. Nhưng cam đoan với độc giả là câu 
chuyện não hấp dẫn không kém gì chuyện kiếm 
hiệp của Kim Dung!)

Não chỉ nặng khoảng một ký rưỡi, nhìn từ 
bên ngoài giống như một bông cải, các mô phần 
lớn giống như đậu hủ, có chừng 1.1 ức (Trillion), 
trong đó có 100 tỷ tế bào não. Trung bình mỗi tế 
bào não ‘bắn nhau’ (fire) để truyền đạt thông tin 
qua các làn sóng não hay các hóa chất (neuro-
transmitters), xuyên qua các phần ở gần đuôi 
tế bào gọi là synapse (mỗi lần bắn gọi là một 
synapse). Phối hợp tổng số bắn nhau giữa các 
synapses là 10 lũy thừa một triệu con số không 
(trong TCH tôi viết lầm là 6 số không), ngoài khả 
năng khái niệm hóa của chúng ta.

Khi bị bắn, một synapse trong tế bào não 
nhận được một tín hiệu qua sự bùng vỡ của các 
neurotransmitters. Tùy tín hiệu này tế bào đó sẽ 
quyết định có nên bắn ‘trả lời’ hay không.

Trung bình một tế bào ‘bắn’ từ 5 đến 50 lần trong 
một giây. Đó là thời gian đủ để quý vị đọc một đoạn 
nhỏ trong bài viết này.  Các nhà khoa học não bộ 
định nghĩa Các hoạt động của não là Tâm  (cộng 
thêm với một vài yếu tố khác như đặc tính cá nhân, 
hy vọng, ước mơ sẽ được đề cập sau).
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Các tế bào não trao đổi thông tin với nhau có 
thể kết hợp thành những dòng điện sóng não lâu 
dài, tăng cường sức mạnh của các tế bào liên kết 
và có thể thay đổi những hoạt động của Tâm. Đây 
là một giả định chính cho việc thực tập Let In.

Não và Tâm hoạt động như một tổng thể duy 
nhất, như hai mặt của một đồng tiền: không có 
não thì cũng không có tâm, tâm và não không 
thể hiện hữu biệt lập mà là một mối liên hệ hữu 
cơ, tương tức tương hiện. Có thì cả hai đều có, 
không thì cả hai đều không, một câu mà quý vị đã 
nghe nhiều lần trong thuyết duyên khởi.

Não liên hệ mật thiết với các hệ thống khác 
của cơ thể , điều hướng thì đúng hơn (Regulate) 
và thân thể sau đó liên hệ và đối ứng với thế 
giới bên ngoài, và ngược lại thế giới bên ngoài 
cũng đối ứng với cơ thể và góp phần trong việc 
hình thành tâm. Theo một nghĩa rộng, Tâm hình 
thành nhờ não và thế giới tự nhiên bên ngoài. 
Cứ tưởng tượng có hai bé sinh đôi và cho hai 
gia đình làm con nuôi, một ở Phi châu, một ở 
Bắc Mỹ, thì ‘Tâm’ của hai cháu này khác nhau tới 
mức nào! Hay tưởng tượng có một bi kịch khác, 
từ lúc lọt lòng một đứa bé được nuôi dưỡng ở 
một nơi biệt lập với con người, cháu bé này có 
thể không có một Tâm như các cháu được nuôi 
dưỡng bình thường khác! Chúng ta thường nghĩ 
là ý tưởng, lập trường, nguyên tắc đạo đức… là 
của chúng ta, thực ra những ý tưởng này chúng 
ta đã tập nhiễm từ Thánh Hiền, không phải của 
chính chúng ta. Nếu là Phật tử thì bao nhiêu điều 
chúng ta đã học được từ kinh, luận và gương của 
các Tổ và Bồ Tát? Văn hóa là một phần quan trọng 
mà người Tây phương gọi là phần (nurture), trái 
với phần bẩm sinh (nature).

Trong quá trình tiến hóa, khi các sinh vật tiến 
đến một mức nào đó, não sẽ thành hình để kiểm 
soát cử động và đóng vai trò một trung tâm điều 
hướng cho toàn bộ các hệ thống trong cơ thể. 
Bằng chứng cho thấy là những loài có vú và chim, 
vì có nhu cầu sống hợp đoàn, tuyển lựa bạn đôi 
lứa và nuôi nấng con cái, có trọng lượng não 
bộ lớn hơn các loài khác, như loài bò sát và cá. 
Trọng lượng não của con người lớn hơn gấp 
ba lần để não có thể đáp ứng nhu cầu này. Não 
và tâm dựa vào nhau mà hiện hữu như một hệ 
thống duy nhất. Cái này hiện hữu vì cái kia hiện 
hữu. Không phải một mà cũng không phải hai. 
Nói theo ngôn ngữ đại chúng, tuy một mà hai, 

tuy hai mà một. Người nào còn tin thuyết Sáng 
thế có thể kết tội tôi là quá ‘duy vật’, nhưng khoa 
học là khoa học, chẳng duy vật mà cũng không 
phải duy tâm. Nói một cách khác tâm giác ngộ 
hiện diện trong một não giác ngộ. Biết được cơ 
sở vận hành của não, chúng ta có thể tìm ra một 
lộ đồ giác ngộ (Awakening path) cho cả hai, Tâm 
và Não.

Đây là một giả định khoa học có chứng nghiệm, 
tuy nhiên trong tinh thần khoa học, chúng ta 
cũng phải giữ một mối hoài nghi lành mạnh như 
trong bất cứ một giả định khoa học nào khác.

Trong vòng 20 năm qua, có lẽ chúng ta học 
được nhiều về não bộ hơn bất cứ một thời kỳ 
nào khác trong lịch sử (Alan Leshner)

Cũng giống như kính hiển vi đã cách mạng 
hóa khoa sinh học, trong vài thập niên qua các 
dụng cụ rà soát sóng não như fMRI đã đưa đến 
một sự hiểu biết vượt bậc về não và tâm, và do 
đó các nhiều phương cách giúp nhiều người có 
một đời sống hạnh phúc hơn, trong đó có Thiền 
Chánh Niệm.

Đồng thời phong trào tìm hiểu về các phương 
pháp nội tĩnh Đông phương cũng tăng gia đáng 
kể. Nếu các Thiền giả và các truyền thống nội tĩnh 
khác đã giúp các hiền giả trong lịch sử đạt được 
Tâm An Bình dù họ không cần các máy rà soát 
não như fMRI, chắc hẳn chúng ta có thể học được 
nhiều từ họ. Trong các phòng triển lãm, đức Phật 
ngồi khoan thai, mỉm nụ cười tự tại cho thấy 
mức độ an tĩnh nội tâm của Ngài. Không phải 
chỉ có Phật giáo, các truyền thống tâm linh như 
Minh Triết Hy Lạp và Nho giáo cũng có những 
triết gia bình tĩnh cầm chén thuốc độc chờ đợi bị 
lên án tử. Truyền thống Nho gia Việt nam cũng 
có những nhà nho Thung Dung Tựu Nghĩa, cầm 
chén thuốc độc kết liễu đời mình, nếu không có 
sức mạnh tâm linh, không thể nào làm nổi. Và 
những nhân vật này có thể dạy chúng ta những 
phương pháp hữu ích để đạt đến mức độ tâm 
linh an tĩnh tuyệt đối như thế. Các nhà tâm lý 
trị liệu, khoa học gia, nhất là khoa học não bộ, 
sau khi nghiên cứu các phương pháp tâm linh, 
đã thấy Phật giáo là một truyền thống gần gũi 
nhất vì hai lý do: Một là không chấp nhận lòng 
tin mù quáng, hai là không chấp nhận một ‘đấng 
tạo hóa’ như trong các tôn giáo độc thần. Các nhà 
khoa học trong vòng 30 năm qua đã đồng ý chọn 
phương pháp Thiền quán của Phật giáo làm ‘đối 
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tác’ nghiên cứu. Nói như một câu thơ của Trụ 
Vũ, đâu phải sự tình cờ mà các nhà Khoa học 
chọn Phật giáo làm mẫu mực thực hành nội tĩnh 
(contemplative practice).

Rick Hanson đã dùng nơi giao lưu giữa ba 
hệ thống là Khoa học não bộ, tâm lý hiện đại và 
Thiền Quán niệm của Phật giáo để nghiên cứu và 
đã đưa ra những mối tương đồng giữa 3 truyền 
thống. Và nhất là cho những người còn phải 
sống trong đời thường, không phải các nhà sư 
thực tập miên mật nhiều năm trong các thâm 
sơn cùng cốc, hay trong các khóa tu dài hạn 
(Retreat), con đường giác ngộ. Giác ngộ nghĩa 
là theo Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, vàng ròng 
nguyên chất của Phật giáo (dứt bỏ tham, sân, si, 
ngã chấp và những nguyên nhân gây Khổ khác) 
và đạt tới hạnh phúc tuyệt đối, tâm không bị  lay 
chuyển, không bị tùy thuộc vào những yếu tố bên 
ngoài. Như một ngọn núi sừng sững không lay 
động vì gió.

Trong quá trình tiến hóa, não bộ qua hệ thống 
Sympathetic system đã làm chúng ta căng thẳng. 
Nếu não là một nguyên nhân làm chúng ta khổ, 
thì chúng ta có thể chuyển hóa não để làm chúng 
ta hết khổ. Trong khi mối liên hệ giữa Tâm và 
Não là một câu hỏi khoa học còn sót lại, chưa có 
câu giải đáp cuối cùng, BS Rick Hanson tin rằng 

nếu chúng ta dùng phương pháp tự điều khiển 
và khích động (self directed neuro plasticity) các 
làn sóng não để làm não tốt hơn và do đó làm tâm 
tốt hơn. Chúng ta có thể chuyển hóa thân-tâm 
của mình để có một đời sống hạnh phúc hơn, từ 
ái hơn và thấy được ánh sáng bên trong tâm và 
não của chúng ta.

Có những giả định khoa học cần một thời gian 
được chứng nghiệm, như lý thuyết về vũ trụ của 
Copernicus được hầu hết mọi người chấp nhận 
là trái đất quay chung quanh mặt trời, nhưng ít 
ai biết tại sao và như thế nào.  Đến chừng 150 
năm sau, Issac Newton phát hiện ra thuyết trọng 
lực và bắt đầu giải thích tại sao trái đất quay 
quanh mặt trời. Phải đợi hơn 200 năm nữa sau 
Newton, Einstein bổ túc thêm vào thuyết trọng 
lực của Newton bằng thuyết tương đối tổng quát 
(general relativity) vào góp phần vào giải thích về 
thái dương hệ của Newton.

Biết đâu phải đợi vài trăm năm nữa chúng 
ta mới có lời giải thích xác thực về mối liên hệ 
thân-tâm. Hiện nay chúng ta đành phải bắt đầu 
bằng giả định của các nhà khoa học não bộ: Tâm 
là hoạt động của các tế bào não bộ. 

(dịch từ Neurons fire together, wire together 
Donald Hebb)

Ảnh: St
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Chùa và tiếng chuông là hình ảnh và 
hồn thiêng của đất nước đã thẩm 
thấu mặn mà trong tâm khảm của 
dân tộc Việt Nam và trở thành một 
bộ phận hữu cơ gắn liền với sinh hoạt 

làng xã, không thể tách rời. Cha ông ta có câu: 
“Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”. Chùa đã 
trở thành trái tim của làng quê và tiếng chuông 
là biểu tượng của tỉnh thức.

Nhà nông nghe chuông công phu khuya mà 
trở dậy, nhóm bếp thổi cơm rồi chuẩn bị lùa trâu 
ra đồng. Buổi chiều họ nghe tiếng chuông thu 
không mà lùa trâu quay trở về chuồng. Đêm về 
tiếng chuông là tiếng canh gà nhẹ nhàng đánh 
thức dân làng trong những lúc ngủ say. Chuông 
chùa quả là cái “đồng hồ báo giờ” của làng xóm:

“Tiếng chuông vượt núi len sông
Vào làng thức tỉnh dân nông ra đồng.
Chuông không ngại ngày đêm mưa gió thổi
Chuông không vì sông núi bể đèo ngăn
Tiếng của chuông là bản thể xa xăm
Đây vọng lại mấy ngàn năm âm hưởng.”
Chúng sinh hãy lắng nghe tiếng chuông của 

Vương Duy đời Ðường khi ông về vui thú cỏ cây 
ở Võng Xuyên (Cốc khẩu sơ chung động, Ngư 
tiều sảo dục hi):

“Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng
Ngư tiều lác đác dời chân”
Với Sư Huyền Không, tiếng chuông và mái 

chùa đã sớm tối đồng hành với người dân quê 
Việt Nam, từng nuôi dưỡng tâm hồn cho biết 
bao thế hệ, để cùng nhau xây dựng quê hương 
xứ sở:

“Vì vậy, làng tôi sống thái bình
Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh

Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm
Xây dựng tương lai xứ sở mình”.
Với Nguyễn Bính thì trong khung cảnh thiên 

nhiên với nhịp sống hài hòa tinh tế, tiếng chuông 
chùa ấm áp đã hiện hữu và gắn liền với con người, 
với quê hương dân tộc. Tiếng chuông hiện hữu 
trong tâm thức mỗi người dân như những hiện 
tượng thiên nhiên bình thường nhất:

“Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm
Chuông hôm, gió sớm, trăng Rằm
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi

Tiếng chuông của 
làng quê non nước

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
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Mai này tôi bỏ quê tôi,
Bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa”.
Nguyễn Bính đã phác họa nên một bức tranh 

thủy mặc làng quê thật đẹp đẽ nên đi xa ai cũng 
nhớ cũng thương về chốn cũ:

“Mấy chiều vắng bặt hơi chuông
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về”.

Nhớ tiếng chuông chùa
Vua Trần Nhân Tông trong cảnh “chiều thu 

làng Vũ Lâm” với suối khe lồng bóng cầu treo, với 
ngấn nước long lanh cùng nắng chiều nghiêng 
soi đã để tiếng chuông ngân vang trong chốn 
thâm sơn tĩnh mịch đó lại trong tâm hồn và thi 
ca:

“Núi non quạnh quẽ lá rơi,
Phôi pha sương khói mây trôi chuông rền”.
Và trong “cảnh chiều Lạng Châu” thời:
“Mây thu lạnh lẽo chùa xưa
Thuyền ngư xao xác thoảng đưa chuông chiều”
Nguyễn Trãi trong thời gian lui về trí sĩ ở Côn 

Sơn, huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương khi “nghe 
mưa” (“thính vũ”) cảm thấy tiếng chuông đi vào 

giấc mơ thật nhẹ nhàng. Ngâm thơ rồi nhưng 
vẫn không ngủ được. Chập chờn mãi đến lúc 
sáng trời:

“Cửa ngoài tre sột soạt
Nhập mộng chuông khua hoài
Thơ ngâm rồi khó ngủ
Dứt nối đến trời mai”.
Sư Huyền Không với tâm hồn sâu nặng tình 

quê nên khi nghe tiếng chuông ngân lại “nhớ 
chùa”, mái chùa của dân tộc:

“Chuông vẳng nơi nao, nhớ lạ lùng,
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung.
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông”.
Hồ Dzếnh nhớ lại khi cùng chị nuôi đi lễ chùa 

đầy hớn hở vui tươi. Nhớ lại thời tuổi trẻ với nỗi 
u hoài. Nhớ cái tình, cái hồn tốt đẹp của thuần 
phong mỹ tục Việt Nam cái không khí vui tươi 
dân dã của tục đi lễ hội chùa “Rằm tháng Giêng” 
ngày xa xưa:

“Hàng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chị tôi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngày thơ
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về”.
Còn tiếng chuông chùa của Quách Tấn như 

một kỷ vật thiêng liêng nên mỗi lần trông thấy 
cảnh núi non, bóng tịch dương đổ xuống, chùa 
chiền từ đâu trong tiềm thức trỗi dậy, cảnh thiên 
nhiên gợi nhớ:

…“Núi Nhạn chuông ngân trời bảng lảng
Đầm Ô sen nở gió thơm tho”.
…“Mây tạnh non cao đọng nắng chiều
Tiếng chuông chùa cũ vọng cô liêu”.
Dù cho mỗi khi Quách Tấn tỉnh giấc nồng 

tiếng chuông cũng vẫn vọng đến:
“Mây nước nhuốm phong trần
Nơi đâu tình cố nhân
Những đêm buồn tỉnh giấc
Chùa cũ tiếng chuông ngân”.
Với Phạm Thiên Thư thời hình ảnh cái chuông 

chùa treo trên gác chuông gợi nhớ lại kỷ niệm hò 
hẹn tình cảm cũ:Ảnh: Hữu Tiến
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“Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông”…
Trước “động hoa vàng” tiếng chuông chùa đôi 

khi ngân vọng theo sóng nước đêm trăng rồi tan 
loãng vào nhau cùng hình ảnh một chiếc thuyền 
con buông lái:

“Thuyền ai buông lái đêm rằm
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào”
Nghe tiếng chuông vang vọng chơi vơi dần 

dần thấm đẫm vào từng hạt bụi của thế giới này 
và có khả năng làm đảo lộn diện mục của vũ trụ, 
Phạm Thiên Thư tâm sự:

“Chuông ngân chiều lặng trầm tư
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng”…
Riêng với Tâm Minh, kẻ tha hương, thời cõi 

lòng vẫn rộn ràng dù Xuân đất khách chẳng còn 
tràng pháo đỏ và thiếu cả bóng mai vàng. Giữa 
cái ồn ào náo nhiệt nơi xứ người, tiếng chuông 
êm ả thanh thoát của ngôi chùa xưa quê cũ hình 
như vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn như 
một kỷ niệm khó quên:

“Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm
Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.”

Tiếng chuông Thiên Mụ và Hàn Sơn Tự
Và sau cùng, nói đến âm ba của những hồi 

chuông kim cổ cần phải nhắc tới tiếng chuông 
chùa Thiên Mụ và Hàn Sơn Tự.

Lần đầu ghé chốn Thần Kinh và sau đó thực 
hiện liền bút ký “Mười ngày ở Huế” Phạm Quỳnh 
không cố ý “biên tập” thơ tiền nhân. Ông chỉ 
mượn nửa bài thơ cũ, thêm bớt đôi chỗ, nhằm 
“tức cảnh” khác. Có người lại cho rằng ông chỉ 
ghi lại nguyên văn mà thôi. Hai câu thơ đó như 
sau:

“Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
Phạm Quỳnh viết thêm: “Cả cái hồn thơ của 

xứ Huế như chan chứa trong hai câu ca ấy. Chùa 
Thiên Mụ là một chốn danh lam, có cái tháp bảy 
tầng, làng Thọ Xương thì ở bờ bên kia. Đêm 

khuya nghe tiếng chuông chùa với tiếng gà gáy 
xa đưa văng vẳng ở giữa khoảng giời nước long 
lanh mà cảm đặt thành câu ca”.

Có người phân tích kỹ cho rằng tiếng chuông 
Thiên Mụ ngoài âm sắc của tiếng đồng được 
chế tác bằng một kỹ thuật đúc truyền thống 
hoàn hảo của Phường Đúc-Huế, nó được vang 
xa nhờ vào vị trí đặt chuông trên đồi cao, lại có 
dòng sông Hương trải dài như một chất dẫn 
truyền tự nhiên. Bên dòng Hương lững lờ thơ 
mộng, tiếng chuông cứ ngân dài lan tỏa trong 
không gian. Không gian càng rộng, càng yên 
tĩnh, tiếng chuông nghe càng sâu lắng. Chỉ một 
tiếng chuông nhưng đã đọng bao buồn vui, khắc 
khoải của một đời người. Tiếng chuông sẽ tùy 
hạnh nguyện đánh chuông của thiền tăng mà âm 
sắc vang vọng thanh thoát và nhịp điệu của tiếng 
chuông sẽ khác hẳn nhau.

Hàn Sơn Tự về sau được gọi là Phong Kiều tự 
vì ở gần cầu Phong Kiều. Đến đời nhà Đường 
chùa lại được đổi tên là Hàn San Tự. Chùa nổi 
tiếng nhờ có bài thơ “Phong Kiều Dạ Bạc” của 
Trương Kế. Ông sáng tác bài này khi đi thi trượt 
trở về ghé qua Tô Châu, tức cảnh mà sinh tình. 
Trương Kế đã vẽ ra cái hình ảnh kẻ lữ thứ, đêm 
dài nằm trên thuyền bên bờ sông nghe quạ kêu 
sóng vỗ, ngắm đèn chài leo lét về khuya đắm 
chìm trong trăng tà sương lạnh với tiếng chuông 
chùa đang ngân nga. Quả là hình ảnh của sự 
thức tỉnh, giải thoát, bỏ lại thuyền ở bến mơ để 
vượt lên bờ giác.

“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hoả đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”
Bản dịch của Tản Đà:
“Quạ kêu trăng lặn sương rơi
Lửa chài, cây bãi đối người nằm co
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”
Tiếng chuông chùa quả thật đã làm nảy sinh 

ra nhạc và thơ, chan chứa chất liệu cốt tủy của 
tinh thần Phật giáo cùng với tình tự đất nước 
quê hương, nhất là với những kẻ phải sống kiếp 
tha phương! 

Virginia, tháng 2 năm 2016, mùa Xuân Bính Thân
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Tọa lạc đắc địa tại thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng 
và nằm trên cửa ngõ phía Tây 
Nam Hà Nội, chùa Đại Từ Ân 
như một điểm nhấn nổi bật 

trong Khu đô thị sinh thái cao cấp The 
Phoenix Garden.

Không quá khó để tìm đến chùa Đại Từ 
Ân đối với những người đến lần đầu, bởi 
nơi đây có hệ thống kết nối giao thông vô 
cùng thuận tiện và tiếp giáp với những 
trục đường chính: đường 32, đường Tây 
Thăng Long, đường Hoàng Quốc Việt kéo 
dài, giáp đường vành đai 04 đều có thể đi 
tới chùa.

Chùa Đại Từ Ân được khởi công xây 
dựng vào ngày 9/5/2010, với diện tích 19.275 m2 
mang phong cách kiến trúc thiết kế Bắc bộ được 
quy hoạch trọng điểm và tượng Phật A Di Đà 
cao 25m đặt giữa trung tâm tạo ra sự kết nối linh 
thiêng cho toàn khu đô thị.

Chùa được xây dựng 2 tầng với các hạng mục: 
Tam bảo, nhà Tổ, nhà Tăng, giảng đường, khu 
ký túc xá, khu phụ…sau khi các hạng mục hoàn 
thành, nơi đây hiện tại là Trung tâm đào tạo tăng 

tài của Thành hội Phật giáo Hà Nội (Trường 
TCPH Hà Nội).

Tên chùa Đại Từ Ân được đức Pháp chủ 
GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 
đặt năm 2008. 

Những năm qua, chùa Đại Từ Ân đã tổ chức 
các khóa tu Tịnh độ hàng tháng của hàng phật tử 
tại gia cũng như tổ chức các Pháp hội lớn và các 
lễ trọng của Phật giáo: Phật đản, Vu Lan, Khánh 
đản Phật A Di Đà, Phật thành đạo….

Đại Từ Ân 
- ngôi chùa giữa khu đô thị sinh thái

Trước cổng Tam Quan, với hàng 10 linh thú hai bên

Anh Minh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201652

N H   NH TH NG

Ngày 20/5/Ất Mùi (5/7/2015) hạ trường Đại Từ 
Ân đã tổ chức khóa An cư Kiết hạ lần đầu tiên, với 
262 hành giả an cư, 34 vị Tỳ khiêu, 44 Tỳ khiêu ni, 
55 vị Thức xoa, 49 vị Sa di, 60 vị Sa di ni, 6 Hình 
đồng, 14 Hình đồng ni. Được biết 100% tăng, ni 
sinh đều ở nội trú.

Toàn bộ chi phí xây dựng chùa do Công ty 
TNHH Đầu tư và Phát triển DIA - Hà Tây cũ, (nay 
là Công ty Cổ phần Đầu tư DIA) công đức với số 
tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, 

tinh thần của cộng đồng dân cư sinh sống trong 
khu nhà vườn, đặc biệt phù hợp cho người cao 
tuổi, thích hợp với giới trẻ. Đây cũng là dự án 
duy nhất trong các Khu đô thị có sự phục vụ tâm 
linh cho cư dân.

TT.Thích Tiến Đạt, Ủy viên Thường trực 
HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Pháp chế T.Ư 
GHPGVN, trụ trì chùa cho biết thêm đây là Khu 
đô thị mới đầu tiên tại miền Bắc rộng 45hecta có 
nét độc đáo vì nơi đây có chùa Đại Từ Ân đáp ứng 
đời sống tâm linh cho người dân sống trong khu 
dự án cũng như du khách thập phương.

Khu đô thị sinh thái cao cấp The Phoenix Garden 
toạ lạc tại Thị trấn Phùng, Đan Phượng quy mô 45 

hecta; bốn phía đều tiếp giáp với trục đường chính 
có hệ thống giao thông thuận tiện giáp đường Tây 
Thăng Long, Hoàng Quốc Việt kéo dài và giáp đường 
Vành đai 4, The Phoenix Garden chỉ cách Mỹ Đình 20 
phút đi xe và di chuyển vào trung tâm Hà Nội.
The Phoenix Garden có “kiến trúc thiết kế độc đáo”, 
ẩn hiện dưới các đồi thông với diện tích phân lô lớn từ 
400 - 600 - 800m2/căn biệt thự, mật độ xây dựng 
thấp, cây xanh nhiều, hồ điều hòa trải dài, các tiểu cảnh 
nội khu hài hoà thoáng đãng, không gian trong lành. 

Phía giữa lối lên Tam Bảo với 21 bậc được trang trí bằng bản Bát Nhã Tâm Kinh

Tòa Tam Bảo với hệ thống cột kèo gỗ, tượng Phật giả cổ 
khá nổi bật.
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Ngày xuân tìm về

TỨ ĐỘNG TÂM & THẬP NHẤT TỰ HÌNH ĐỒ 
CHIM PHƯỢNG HOÀNG

Đối với mỗi người phật tử trên khắp 
thế giới, việc hành hương, chiêm 
bái và đảnh lễ tại “Bốn thánh tích 
thiêng liêng của Phật giáo” (Tứ 
động tâm) ở Ấn Độ được xem như 

có nhiều duyên lành và phước báu. Thế nhưng 
không chỉ riêng Ấn Độ mới có những địa điểm 
giúp tăng trưởng niềm tin, gia tăng phước huệ 
và sự tinh tấn như Tứ động tâm, mà tại Việt 
Nam, một quốc gia có nhiều người theo đạo Phật 
cũng tồn tại những địa điểm mang giá trị sâu sắc 
về tâm linh và văn hóa Phật giáo, điển hình như 
11 ngôi chùa tạo nên kết nối mang dáng dấp của 
chim Phượng hoàng, một trong những tiền thân 
của đức Như Lai.

Vài nét về Tứ động tâm, cội nguồn của Phật giáo
Tứ động tâm là bốn thánh địa gắn bó chặt chẽ 

với những cột mốc quan trọng của đức Phật 
Thích Ca, bao gồm: Lâm Tì Ni (Lumbini) nơi 
Phật ra đời, Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) nơi 
Phật thành đạo (giác ngộ), Lộc Uyển (Sarnath) 
nơi Phật thuyết pháp lần đầu và Câu Thi Na 
(Kusinara) nơi Phật nhập Niết-bàn.

Trước tiên phải nói đến Lâm Tì Ni. Tương 
truyền, sau khi tu tập đắc 10 Ba-la-mật, đức 
Phật đã thọ thai vào bụng của hoàng hậu Maya 
Devi, vợ đức vua Suddhodana của Vương quốc 
Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavattsu). Vào một đêm trăng 
tròn năm 623 trước Công nguyên, khi đi ngang 
qua khu vườn Lâm Tì Ni, hoàng hậu đã bất ngờ 
hạ sinh thái tử. Đúng lúc ấy, một luồng đại hào 
quang tỏa sáng như báo tin lành về sự đản sinh 
của vị Phật tương lai, trong khi thái tử đi 7 bước 
chân về phía Bắc và tuyên bố về lần tái sinh cuối 
cùng của mình.

Kế đó là Bồ Đề Đạo Tràng, một nơi luôn đi liền 
với hình ảnh của cây Bồ Đề mà thái tử Tất Đạt 
Đa Cồ Đàm đã ngồi nhập định, chuyên sâu thiền 
quán và giác ngộ tối thượng sau 49 ngày đêm ngồi 
xếp chéo chân hoa sen, mặt quay về hướng Đông. 
Trong đêm cuối cùng, vào canh một, Ngài chứng 
được “Túc Mạng Minh”, tức là biết rõ tất cả hằng 
hà sa số các kiếp trong quá khứ của mình. Vào 
canh hai (nửa đêm), Ngài chứng được “Thiên 
Nhãn Minh”, nghĩa là thấy được xuyên suốt bản 
thể vũ trụ trong mối quan hệ chằng chịt của các 
hiện tượng, cũng như quá khứ, hiện tại và tương 
lai của vạn vật. Đến canh ba, Ngài chứng đạt “Lậu 
Tận Minh”, đồng nghĩa với việc thấu rõ tường tận 
nguyên nhân khổ hạnh và con đường kết thúc 
sinh tử.

Tiếp nữa là khu vườn Lộc Uyển, nơi đức Phật 
dừng chân sau khi đắc đạo để khai giảng bài 
thuyết pháp đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân 
cho 5 người anh em đã từng cùng Ngài thực 
hành pháp tu khổ hạnh (tu hành xác) trong 6 
năm ròng rã ở một hang động vắng vẻ trên đồi 
Dhongra. Chính tại nơi đây, sau khi nghe Phật 
thuyết giảng Kinh Vô Ngã Lượng Tướng, họ đều 
thành tựu với chứng quả vị A-la-hán.

Sau hết, không thể bỏ qua Câu Thi Na, địa danh 
nằm trong ngôi làng Kasia và gắn liền với sự kiện 
đức Phật từ giã trần gian, hay nói cách khác là 
nhập Niết-bàn. Khi trút hơi thở cuối cùng, thân 
xác của Đức Phật được ngài Ma-ha-ca-diếp, một 
trong mười đệ tử quan trọng nhất của đức Phật 
(thập đại đệ tử) đảnh lễ rồi thực hiện nghi thức 
hỏa thiêu (lễ trà tỳ) và kết quả là 84.000 viên Xá 
Lợi (phần kết tinh của nhục cốt, nhìn giống như 
viên đá quý) đủ màu sắc xuất hiện, bao gồm Xá-
lợi não, máu, xương,…

Đức Hạnh
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Viếng thập nhất tự, hành trình vừa quen nhưng cũng 
vừa lạ

Ở Việt Nam, rất đông phật tử thường có thói 
quen viếng thập cảnh tự (viếng thăm 10 chùa 
trong một chuyến đi duy nhất) vào mùa xuân 
(sau tết Nguyên đán), lễ Phật-đản hoặc lễ Vu-lan 
để mong thân tâm được an lạc, hoan hỷ và nhận 
được trợ duyên, gia hộ từ chư Phật. Tuy nhiên, 
khác với cách viếng thập cảnh tự như hiện nay 
(các chùa đều tập trung trên một khu vực địa lý 
nhất định, ví dụ như tỉnh Lâm Đồng, Huế, hoặc 
Bà Rịa-Vũng Tàu); Hành trình đi đến 11 ngôi chùa 
được đề cập ở bài viết này lại trải dài từ Bắc đến 
Nam với 10 tỉnh – thành khác nhau, và chứa 
đựng nhiều giá trị rất riêng, ví dụ như giá trị trở 
về nguồn cội Phật giáo Việt Nam, giá trị gắn với 
những bậc chân tu nổi tiếng nhất Việt Nam…

- Chùa Tam Thanh (Lạng Sơn): nằm bên 
trong hang động tĩnh mịch và đẹp kỳ thú với vô 
số nhũ đá do thiên nhiên tạo tác. Chùa có một di 
sản nổi tiếng là bức tượng A Di Đà, tạc nổi vào 
vách đá từ thế kỷ 15.

- Chùa Tây Thiên (Vĩnh Phúc): ngôi chùa cổ 
nhất thuộc đại danh lam thắng cảnh Tây Thiên 
và là nơi phát tích sớm nhất của Phật giáo Việt 
Nam. Chùa nằm bên sườn Thạch Bàn, một trong 
ba ngọn núi của dãy Tam Đảo kỳ vĩ và nhô cao 
trên biển mây.

- Chùa Hoa Yên (Quảng Ninh): có quy mô 
lớn nhất và đẹp nhất trong những chùa trên núi 
Yên Tử nên còn gọi là chùa Cả, đồng thời nằm 
ngay vị trí đắc địa (giao giữa trục linh và trục tú). 

Chính tại đây, đức Phật-hoàng Trần Nhân Tông 
đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm.

- Chùa Phật Tích (Bắc Ninh): được xây dựng 
từ năm 1507 và còn có tên chùa Vạn Phước. Trong 
chùa có một bảo vật quốc gia là tượng A Di Đà 
bằng đá xanh từ thời Lý. Chùa nhận được nhiều 
sự quan tâm tu tạo của các vua thời Lý, Trần, 
Lê như Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Hy 
Tông,…

- Chùa Côn Sơn (Hải Dương): được mang 
danh là Thiên Tư Phúc Tự (chùa được Trời ban 
phước lành) do nằm ngay dưới núi Kỳ Lân và tiếp 
giáp với núi Phượng Hoàng, Quy và Ngũ nhạc. 
Chùa có giếng Ngọc trong vắt và không lúc nào 
vơi, được xem như báu vật.

- Chùa Non Nước (Hà Nội): với hơn 1000 
năm tuổi, đây là một trong những ngôi chùa cổ 
nhất Việt Nam. Vị thế của chùa rất độc đáo khi 
nằm ở vị trí chính giữa của dãy núi hình vòng 
cung gồm 9 ngọn núi châu vào.

- Chùa Viên Đình (Hà Nội): ở gian chánh 
điện là hơn 30 bảo tháp chứa Xá-lợi Phật và chư 
vị cao tăng, do các trung tâm Phật giáo lớn trên 
thế giới như Thái Lan, Myanma, Ấn Độ, Nepal, 
Srylanka hiến cúng. Số lượng Xá-lợi Phật ở chùa 
Viên Đình là nhiều nhất ở Việt Nam.

- Chùa Bái Đính (Ninh Bình): một loạt kỷ 
lục về Phật giáo ở Đông Nam Á và châu Á đang 
do chùa nắm giữ như tượng Phật Thích Ca bằng 
đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La-hán 
dài nhất châu Á… đã khiến chùa trở thành nơi 
thu hút rất đông khách thập phương.

- Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng): chùa có bức 
tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam. 
Người ta từng ghi nhận và chụp được những bức 
ảnh về hiện tượng vòng tròn tỏa hào quang xuất 
hiện trên bầu trời, ngay vị trí của bức tượng vào 
năm 2008, 2009.

Long Mã Lưu Tích Mạch Đồ, một hình đồ phong thủy đẹp 
quanh chùa Phật Tích.

Hình đồ Phượng Hoàng từ 11 
ngôi chùa (Thập nhất tự).
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- Thiền viện Trúc Lâm (Lâm Đồng): thiền viện 
lớn nhất Việt Nam với những đường nét chạm 
khắc tinh xảo. Ngay trước thiền viện là hồ Tuyền 
Lâm, vốn được ví như hồ ngọc giữa rừng thông.

- Chùa Giác Lâm (Tp.HCM): một trong những 
ngôi chùa cổ nhất ở đất Sài Gòn – Gia Định, và là 
trung tâm đào tạo về kinh điển, giới luật cho chư 
Tăng đầu tiên tại xứ Nam Bộ. Hiện chùa còn lưu 
giữ nhiều hiện vật quý như 113 pho tượng cổ.

Sự tôn quý về giá trị tâm linh của “Thập nhất tự 
Việt Nam”

Nghe có vẻ như kỳ lạ, nhưng sự thật, khi phân 
tích, chúng ta sẽ nhận ra một số giá trị tâm linh 
cao quý đồng cốt lõi giữa một bên là Tứ động tâm 
tại Ấn Độ, và một bên là Thập nhất tự ở Việt Nam.

Thứ nhất, đó là sự “tập hợp những vùng đất 
mang phước lành/linh thiêng”. Quả vậy, nhìn vào 
lịch sử, không khó để nhận ra những nơi mà đức 
Phật Thích Ca được sinh ra, giác ngộ, truyền bá 
đạo pháp và diệt độ đều rất tình cờ. Thế nhưng, 
về bản chất, sự “hữu duyên” ấy chắc chắn không 
phải không có nguyên nhân, mà ắt hẳn phải hàm 
chứa một duyên lành lớn nào đấy, cũng tức là các 
thánh tích trên tự thân đã có linh khí, nhờ vậy 
mới trở thành nơi đức Phật chào đời, tu thành 
Đạo, thuyết giảng và nhập cõi Niết-bàn. Trong khi 
ấy, những nơi tọa lạc của hầu hết các chùa trong 
Thập nhất tự lại Việt Nam gắn với các hình đồ 
phong thủy đẹp, một yếu tố vô cùng quan trọng 
của văn hóa Á Đông (nơi nào phong thủy đắc 
cách, nơi ấy được xem như tụ khí thiêng cuồn 
cuộn). Có thể kể đến những hình đồ phong thủy 
quý hiếm như Long Giáng Hổ Thăng (chùa Hoa 
Yên), Mãnh Hỗ Trục Quần Dương (thiền viện 
Trúc Lâm), Long Mã Lưu Tích (chùa Phật Tích), 
Tiên Lâm Đằng Long (chùa Linh Ứng), Hoàng 
Long Ngự Thủy (chùa Tam Thanh), Thanh Long 
Bãi Vĩ (chùa Bái Đính), Quần Long Hội Ẩm (chùa 
Tây Thiên),…

Thứ hai, đó là sự “tập hợp những giá trị đặc 
sắc, hiếm có về tâm linh và văn hóa Phật giáo”. 
Nếu như quá trình viếng thăm Tứ-động-tâm đem 
đến các trải nghiệm thú vị với rất nhiều di tích 
gồm đền thờ, bảo tháp,… thì hành trình thăm 
viếng Thập nhất tự cũng gợi mở và đem lại cho 
người Phật tử nhiều hiểu biết và cảm xúc đặc biệt 
thông qua những bức tượng, cảnh trí và di chỉ 
cổ có niên đại từ hàng trăm đến hàng ngàn năm.

Thứ ba, đó là sự “tập hợp có tính hệ thống về 

sự kết nối mang hình tượng của đức Như Lai”. 
Thực vậy, chuyến hành hương đến Tứ-động-tâm 
là sự tìm về những vùng đất nổi bật nhất, đồng 
hành cùng cuộc sống của đức Phật, theo đúng 
chu trình của một con người (chào đời, lớn lên 
phát triển sự nghiệp vĩ đại và chết). Nói cách 
khác, hình tượng của Tứ-động-tâm là “bức tranh 
tổng thể về một người cao quý nhất thế gian và 
không còn chịu cảnh tái sinh” (trích phát biểu 
của đức Phật ngay khi vừa được sinh hạ). Trong 
lúc đó, toàn thể vị trí (khi thể hiện trên bản đồ tọa 
độ) 11 ngôi chùa của Thập nhất tự lại cấu thành 
hình tượng chim Phượng Hoàng/Phụng Hoàng, 
một loài chim cao quý nhất giữa Trời Đất (vua của 
các loài chim) và được xếp vào Tứ linh trong văn 
hóa phương Đông (Long – Lân – Quy – Phụng), 
với đầu chim là chùa Tam Thanh, hai cánh gồm 
chùa Tây Thiên, Non Nước, Hoa Yên, Côn Sơn, 
thân chim gồm chùa Phật Tích, Viên Đình, Bái 
Đính, còn đuôi chim tỏa dài qua chùa Linh Ứng, 
Trúc Lâm và Giác Lâm. Mặt khác, Phượng Hoàng 
chính là một trong những tiền kiếp của đức Như 
Lai như đã từng được đề cập trong tích truyện về 
chuyện tiền thân của đức Phật Thích Câu Mâu Ni 
do ngài tôn giả A Nan kể lại.

Thay lời kết
Hành hương đến những nơi linh thiêng của 

Phật giáo là một tâm nguyện chính đáng của tất 
cả phật tử. Nếu như về miền đất Phật (chiêm bái 
Tứ-động-tâm) giúp người phật tử thỏa mãn khát 
vọng được về thăm và đảnh lễ ở những nơi quan 
trọng nhất trong cuộc đời đức Phật, thì chuyến 
đi qua Thập nhất tự (hành trình chim Phượng 
Hoàng) lại kết tinh được vô số giá trị của Phật 
giáo Việt Nam và thu nhận năng lượng tâm linh 
dào dạt từ chư Phật. Như sự hội đủ duyên lành, 
khi xếp các chữ đầu tiên của các chùa trong Thập 
nhất tự, ta sẽ nhận được một “câu thơ” vô cùng 
ý nghĩa:

Non Linh Tam Bái Phật,
Tây Trúc Côn Hoa Viên.
GIÁC!*
* Câu thơ trên được diễn ý như sau: lên núi 

cao linh thiêng để 3 lần bái Phật, rồi nghĩ đến núi, 
vườn hoa ở Tây Trúc (đất Phật) mà mong được 
giác ngộ. 
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Năm tôi lên sáu, trước khi học chữ 
tôi đã học đạo. Tôi là phật tử chùa 
Bà Năm, thị xã Quảng Trị. Xóm 
tôi gọi thế nghe thân thương. Sau 
chiến tranh tôi có về lại Quảng Trị 

điêu tàn. Tôi hỏi chùa Bà Năm không ai biết. 
Trong tôi vẫn đọng lại những buổi sinh hoạt các 
anh chị lớn dạy sắp vòng tròn, ca hát… Tôi nhớ 
nhất là được thỉnh chuông cùng với anh điệu 
ở chùa. Tôi ngồi bên anh, anh thỉnh một tiếng, 
tôi kéo một thẻ tre qua phải. Có hôm tôi thỉnh 
chuông anh kéo thẻ. Trong mơ hồ của vùng ký ức 
xa ngái, thi thoảng vang lên hồi chuông tuổi nhỏ. 
Hình như đó là hương vị đầu đời tôi nhấm nháp 
Phật Pháp, đến nỗi tôi đòi mẹ tôi cho tôi đi tu. 
Mẹ tôi không đồng ý vì tôi là con trai đầu của mẹ. 
Sau này tôi nghĩ, do tôi thiếu duyên lành. Tiếng 
chuông đã viết vào tâm hồn nguyên khôi của tôi 
một chữ Phật. Năm tôi lên tám, tôi trèo cây bị té 
rạn não. Bác sĩ người Pháp nối một sợi gân sau 
đầu trên ót phải của tôi. Từ đó tôi hay quên. 

Giáo hội Phật giáo Thị xã Huế mở thư viện 
Liễu Quán. Từ 1972 đến năm 1975, phố thị đầy các 
sắc lính lừ lừ súng ống, không khí chiến tranh u 
ám, sinh mạng con người như ngọn đèn leo lét 
trước gió dông tao loạn! Tôi đọc được ba năm, 
ngày tám tiếng như đi làm công sở. Tôi đọc phần 
nhiều văn chương, thơ phú, thiền. Có lần, tôi tập 
đọc kinh Kim Cương, kinh dày, tôi nghiêm trang 
đọc hết, chẳng hiểu gì. Thư viện là duyên lành 
thứ hai giúp tôi tìm hiểu Phập pháp. 

Lớn lên tôi nhập vào cuộc sống ồn ào, tạm bợ, 
lấy vợ sinh con, lam lũ kiếm sống. Vợ tôi bỏ tôi, 
tôi bồng, dắt bốn con nhỏ về quê nương nhờ cha 
mẹ. Nhà tôi trong thung lũng gió, nhiều ngôi 
chùa bao bọc, sớm chiều chuông mõ ngân nga. 
Tôi, ngày cuối chợ, đầu ga cùng chiếc xe đạp cà 
tàng đạp thồ chở khách với lòng ao ước xây nhà 
cấp bốn, có phòng học cho các con, có phòng 
riêng cho con gái đang lớn từng ngày, thích có 
những phút riêng tư. Ứớc mơ ấy đối với tôi như 
chạm tới thiên đàng. Tôi đạp xe lang thang về 

Nguyễn Nguyên An

Ngôi chùa thiêng 
trong tôi

Ảnh: Minh Khang
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làng quê, chợ Đông Ba, An Cựu, Phú Thứ… chụp 
ảnh lấy tiền hoặc đổi khoai, gạo… miễn có cái 
đem về cho những con tàu háu ăn, há miệng khát 
cơm. Người ta chụp ảnh do ham vui, kỷ niệm. 
Tôi đi chụp cho các em thiếu nhi các trường mầm 
non. Các em lúc nào cũng đẹp, dễ thương, tươi 
tắn, sự hồn nhiên mũm mĩm của các em giục tôi 
đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, báo chí. Chụp ảnh 
đăng báo, hưởng nhuận bút. Trong giai đoạn 
này, được sự trợ giúp của cha mẹ và mấy năm 
lao động khó nhọc của tôi, tôi xây một ngôi nhà 
cấp bốn. Ngôi nhà như được hội tụ linh khí trời 
đất, cho tôi “an cư lạc nghiệp” nhiều nguồn vui 
ập đến gia đình tôi. Tôi được giải thưởng ảnh 
nghệ thuật do báo Tuổi Trẻ tổ chức, giải thưởng 
ảnh nghệ thuật toàn quốc đầu tiên của Huế, Huy 
Tượng quận Năm, giải thưởng Việt Nhật… sau 
này chuyển qua viết, tôi được giải Cuộc thi viết 
“Dưới Mái Trường” do Nguyệt San Kiến Thức 
Ngày Nay tổ chức và nhiều giải khác… 

Tôi lại lấy vợ. Vợ tôi là cô giáo Hạnh. Không 
ngờ cuộc đời lận đận truân chuyên của tôi lại có 
duyên lành gặp Hạnh. Hạnh lấy tôi, nuôi tôi, nuôi 
các con riêng của tôi và sau này hộ pháp cho tôi 
tu tập. Hạnh phát tâm bậc thánh… nuôi mẹ tôi 84 
tuổi.  Mẹ tôi nhiều con nhưng việc giặt áo quần, 
thuốc thang hàng ngày và tắm giặt cho mẹ chỉ 
một mình vợ tôi làm nổi. Có lần tôi chảy nước 
mắt khi vợ tôi đưa tay trần giặt quần bị trĩ cho mẹ 
tôi. Một thau nước bẩn làm tôi rùng mình. Vợ tôi 

nói: “Máy giặt không sạch, em phải vò tay” thật là 
công đức vô lượng, tôi chưa từng thấy con dâu lo 
cho mẹ như vậy. 

Mấy năm sau, tôi xây thêm một cái cốc trên đồi, 
hướng Tây Nam, gần trường học, bãi tha ma, 
phía xa có núi Kim Phụng án ngữ. Mỗi đêm, tôi 
được im lặng, được một mình không nói chuyện 
với ai và được hít thở không khí trong lành cho 
đến 11 giờ hôm sau mới “hạ san”. Ngày, lủi thủi 
một mình với tịnh cốc và cả ngọn đồi, đi hái củi, 
nhặt phân trâu bò vương vãi thật thanh thản, 
bớt đau đầu và cũng bớt sân, si, ham muốn, bon 
chen... Rồi tôi lập bàn thờ Phật, ăn chay, tu thiền, 
trì tụng Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, tụng Kinh 
Địa Tạng Bổn Nguyện. 

Tôi không có minh sư. Lọ mọ tu tập, tụng 
niệm, thiền tịnh một mình. Dù tôi thành tâm cầu 
đạo nhưng tu sửa trúng trật chi cũng không biết. 
Hành thiền, tu tụng, ăn chay nơi tĩnh lặng được 
7 năm. Tôi theo học Khóa thiền Vipassana 10 ngày 
ở tịnh xá Ngọc Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Học thiền về tôi tập không ăn quá giờ Ngọ cho 
dù tôi có gần 10 năm chay tịnh. Ngồi thiền kiết 
già hơn 1 giờ, ngày 3 thời. Hai thời sau không thể 
ngồi đến 1 giờ. Tôi phấn đấu cố vượt lên chính 
mình từng phút. Ghi mỗi thời thiền vào sổ nhật 
ký thiền. Vậy mà không thể nhập định lâu hơn 
không bị tê cứng hai chân. Cứ thế thời gian lặng 
lẽ trôi đi, tôi không bỏ sót một buổi tụng kinh, 

buổi thiền nào. Có đi Trại viết 
hay đi đâu tôi cũng thiền và 
niệm chú thay tụng kinh.

Tôi biết Đàm Linh Thất là 
nhờ thỉnh đĩa Phật pháp từ 
Diệu Pháp Âm gần 10 năm 
trước. Hôm ấy, tôi thỉnh 05 đĩa 
CD gửi email đến Diệu Pháp 
Âm. Tuần sau, qua Bưu điện tôi 
nhận 20 đĩa DVD THIỀN MÔN 
NHẬT TỤNG (TMNT). Mừng 
lắm, nhưng máy của tôi không 
đọc được đĩa DVD. Thế nhưng 
TMNT đã mãi mãi ở lại trong 
trái tim nồng nhiệt cầu Pháp và 
cái tên Đàm Linh Thất thành 
ngôi chùa thiêng liêng trong 
lòng tôi… 

Ảnh: St
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Đức năng thắng số - Tu là chuyển 
nghiệp

Đức Phật là 1 vị Bồ Tát ở cung 
trời Đâu Suất giáng thế xuống 
cõi sa bà, để mục đích cứu độ 
chúng sinh hết khổ được vui, 
ngài thấy chúng sinh si mê lầm 
lạc, lấy giả làm thật, lấy khổ 
làm vui. Cho nên vừa giáng 
sinh xuống trần, ngài đã một 
tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: 
“Thiên thượng thiên hạ duy 
ngã độc tôn”. Ý câu này người 
muốn dạy thế gian từ trên trời, 
dưới đất không ai có thể làm 
chủ được thân mệnh của chính 
mình, khổ hay sướng cũng do 
chính mình tạo ra, không có 
thượng đế, chúa hay trời Phật 
nào giáng họa hay ban phước. 
Đức Phật dạy “Nỗi khổ lớn 
nhất của đời người là sự kém 
hiểu biết”. Hầu như ai cũng 
tin và nói “Trăm đường tránh 
không khỏi số”, “khổ là do số”, 
nhưng không mấy ai chịu tìm 
hiểu xem “số” đó từ đâu mà ra 
để cải đổi số mệnh, vì đa phần 
cho số đó là do “trời định” cho 
nên đành chịu. Tại sao chúng ta 
không để ý đến câu các bậc cổ 
đức dạy “đức năng thắng số”? 
Qua câu này chúng ta có thể xác 
định lại được “số” không phải 
là do ông trời ấn định mà do 
mỗi con người tự tạo ra, Nếu 
những ai đã đọc kinh nhân quả 
và tư duy chiêm nghiệm những 
việc đã xảy ra chung quanh 
hoặc trong chính cuộc đời của 
mình thì càng tin chắc điều này 
là đúng. Những người có đức 

chịu thương chịu khó, không 
trước thì sau sẽ được hưởng 
phúc báo may mắn. Ai muốn 
đổi số hãy đổi tính trước. Nghĩa 
làm uốn đức thắng được số đầu 
tiên cần thay đổi tính nết. Ví 
dụ tính hay keo kiệt, bòn xẻn 
đổi thành rộng rãi xả thí, tính 
hay nóng nảy đổi thành dễ dãi 
xuê xoa, tính hay kiêu ngạo đổi 
thành từ tốn, tham lam sân hận 
đổi thành từ bi hỉ xả,...

Mọi sự may mắn thành đạt cứ lấy 
đức làm đầu

Khi chúng ta sinh ra là chúng 
ta đã mang theo vô lượng 
nghiệp tiền kiếp và gần như 
nghiệp này sẽ là nhân quyết 
định tất cả những gì diễn ra 
trong cuộc đời mình mà người 
ta hay gọi là số mạng. Chúng ta 
phải hiểu rằng con người có số 
mạng, để khi gặp nghịch cảnh 
chúng ta không quá bi quan, 
đau khổ và khi gặp cảnh thuận 
ta không quá tự cao ngạo mạn. 
Nhưng tuyệt nhiên số mạng ở 
đây không phải ở trên trời rơi 
xuống hay thần thánh nào ban 
cho, mà số mạng là do chính 
những gì chúng ta đã làm trong 
quá khứ và trong từng phút 
giây hiện tại, và số mạng có 
thể thay đổi.Ví dụ: Nếu chúng 
ta giết hại 100 con gà chúng ta 
sẽ bị bệnh. Tiền kiếp chúng ta 
đã giết 99 con gà, đến đây nếu 
giết thêm 1 con nữa sẽ bị bệnh, 
nhưng chúng ta gặp thiện trí 
thức góp ý, khuyên bảo, ta biết 
nghe theo để tu sửa, biết nhân 

quả mà chuyển hóa hành động, 
từ bỏ sát sinh, chăm phóng 
sinh, sống thiện làm phước thì 
nghiệp bệnh đó sẽ thui chột và 
không phát quả xấu được.

Kinh nhân quả Phật dạy: 
Muốn biết nhân đời trước cứ 
xem cuộc sống hiện tại này, 
cần biết quả đời sau, nên xem 
hành động hôm nay. Ví dụ: 
Muốn được giàu sang thì phải 
có phước, phải bố thí. Muốn 
khỏe mạnh thì tránh sát sinh, 
thường phóng sinh, ăn chay. 
Muốn xinh đẹp thì tránh tà 
dâm, nóng giận, thường cúng 
hoa dâng Phật. Muốn được lên 
xe xuống ngựa thì xây cầu đắp 
đường. Cũng như Phật có 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do đã tu 

Đặng Viết Đà

Đôi điều suy ngẫm về chữ “Tu”…
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trong vô lương kiếp rồi.
Tu là chuyển nghiệp: Hiểu 

được như vật ra không còn 
si mê tham đắm tạo nghiệp, 
không mê tín tà dị dĩ đoan. Biết 
được nghèo chưa phải là khổ, 
đường công danh lận đận cũng 
chưa phải là khó, con cháu bất 
hiếu chưa phải là khổ, mà khổ 
nhất là khong biết nỗi khổ đó 
phát sinh từ đâu để ngăn chặn 
hóa giải nó. Ngược lại, giàu có 
nhiều tiền chưa phải là sung 
sướng, quyền cao chức trọng 
chưa phải là sung sướng. Có 
khi chỉ vì những tác nhân này 
thúc đẩy con người tạo thêm 
ác nghiệp lỗi lầm, để hậu quả 
là khổ đau nhà giàu cũng khóc. 
Cho nên ngài Khổng Tử khi đã 
hiểu được lẽ huyền vi của đạo, 
đã sung sướng thốt lên: “sớm 
biết đến đạo chiều chết cũng 
thấy vui”. Đúc kết lại, người 
hạnh phúc sung sướng là người 
biết đến đạo. Hiểu đạo gối tay 
nằm đất cũng thấy vui. Hiểu 

đạo sẽ chuyển họa thành phúc, 
không hiểu đạo phúc sẽ chuyển 
thành họa.

Khi ta làm việc thiện lành 
giúp đời mà chẳng được ai đền 
ơn, đối tốt lại cũng đừng vội 
nản lòng, cứ vững tâm sống 
tiếp làm người tốt, cứ tin gieo 
nhân lành cuối cùng cũng được 
hái trái ngọt. Gieo nhân lành 
với con mắt thông thường ta 
có thể không thấy được quả 
nó trổ ở mọi khía cạnh khác 
nhau. Ta giúp người này nhưng 
người khác lại giúp ta, hoặc 
sau này con cháu ta hiếu nghĩa 
với ta, chúng sẽ được thành 
đạt hơn trong cuộc sống, để ta 
được hạnh phúc thanh thản 
khi về già. Còn hiện tại ta sống 
là người mạnh khỏe, phúc 
đức hiền lành, là ta đã có quả 
được hưởng mà người có tiền 
chưa chắc mua được, đó là quả 
Lương tâm thanh thản, không 
bao giờ bị cắt dứt lương tâm.

Chúng ta những người tin 
Phật pháp, chớ nên lạc vào 
lưới mê tín. Mê tín là gì? Là 
tin bậy, tin cuồng, tin một cách 
mê muội, như tin tưởng ngay 
những lời người khác nói. Đời 
mạt pháp, người người đều 
phạm một lỗi lầm chung là quá 
cao ngạo, nghĩa là lấy tai thay 
mắt, nghe có điều gì hay liền 
chạy theo. Tại sao chúng ta lại 
mê lầm điên đảo? Vì nhận lầm 
“vô minh” là ông chủ và tống 
khứ trí tuệ đi mất. Vô mình đưa 
ra mệnh lệnh: cho việc đúng là 
sai, cho việc trái là phải. Những 
ai thường thích khởi tâm nóng 
giận, đa số là những kẻ ngu si, 
vô minh nặng nề, không trưởng 
dưỡng chút công phu nào.

Vọng niệm là tâm niệm hư 
dối không chân thật. Kẻ thường 
vọng tưởng điên đảo, chính 

là kẻ tuy biết rõ việc đó không 
đúng nhưng vẫn cố làm rồi xảo 
quyệt biện luận cho là đúng. 
Phật dạy: Tin ta mà không hiểu 
ta là báng nhạo ta. Câu này ý 
ngài muốn khuyên dạy chúng ta 
một điều: Tin Phật nhưng phải 
hiểu lời phật dạy để ứng dụng 
vào đời thường, chuyển hóa 
những tâm tham lam, sân hận, 
si mê, kiêu mạn, ganh ghét, đố 
kỵ,... đi đến tâm từ bi hỷ xả, 
lợi mình, lợi người. Tin Phật 
nhưng không hiểu biết lời Phật 
dạy, sẽ biến đức Đạo Sư (người 
thầy chỉ đường) thành một vị 
thần linh để xì xụp khấn vái cầu 
xin đủ thứ, đó thuộc về mê tín. 
Cầu không được quy ra sân si 
báng nhạo mất lòng tin, buông 
những lời bất kính phải tội.

Tại sao có người điếc, người 
câm? Nhân của người câm là do 
ác khẩu! Nói lời tốt thì không có 
phần, nói đến lời xấu thì miệng 
tuôn ra như nước sông không 
ngớt. Nhân của người điếc là 
do lời tốt nghe không lọt lỗ 
tai, nghe đến lời xấu thì phụng 
mệnh như thánh chỉ, thường 
hay dèm pha nói xấu hại người. 
Tại sao giúp người lại phải cảm 
ơn người ta? Bởi vì làm lợi cho 
người khác là tư lợi cho chính 
bản thân mình. Do vậy không 
những không cần người ta 
đáp lại mà còn phải cảm ơn 
người ta. Nếu không có những 
người tội nghiệp cần quý vị 
giúp đỡ làm lợi ích thì quý vị 
cũng sẽ không có đối tượng để 
tu phước, tu huệ.  Nếu thế thì 
quý vị khổ chết đi được. Quý 
vị muốn được vui vẻ, thì hãy 
làm những việc khó làm trong 
những việc khó khăn. Phật 
pháp quá ư vĩ đại, không học 
hỏi thì quá đáng tiếc thay.

Ảnh: Phong Doan
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Phật ở đâu?
Gia đình tôi đi chùa Hương, bé Tý nhà 

tôi 12 tuổi, một đứa trẻ sống ở thành 
thị chỉ biết “làm bạn” với màn hình ti vi 
và máy tính bảng…nên bé rất vất vả và 
“ì ạch” khi phải chen chúc và leo núi…

Đến lưng chừng núi, bé mệt nhoài dừng lại, hỏi 
tôi:- Mẹ ơi mình phải leo núi thế này để làm gì? 

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ lâu: - Để đi lễ 
Phật con ạ.

Bé lại hỏi: - Phật ở đâu hả mẹ?
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chọn câu trả lời cho có 

vẻ gần gũi một chút: 
- Phật trong tim mình con ạ. Khi con phải lựa 

chọn giữa hai việc tốt và xấu, mà con dám chọn 
việc tốt để làm, cho dù khó khăn, thì khi ấy con đã 
có Phật ở trong mình.

Bé Tý vẫn không buông tha, lại hỏi: 
- Phật ở trong tim mình rồi thì việc gì mình phải 

leo lên đây cho khổ hả mẹ?
Câu hỏi của bé làm tôi suy nghĩ nhiều về hành 

động đi lễ chùa của mình. Tôi sẽ cầu gì khi chắp 
tay cúi mình trước tượng Phật?

- Con cầu xin cho cả nhà con được khoẻ mạnh, 
hạnh phúc, ăn nên làm ra, các cháu chăm ngoan, 
học giỏi, công việc làm ăn của con được “công 
thành, danh toại”, quý nhân phù trợ…- toàn là 
những điều có lợi cho bản thân gia đình mình!

Đến cửa Phật, tôi nhìn ra xung quanh, nghe 
những người đang chen chúc cúi đầu lầm rầm 
khấn vái lễ Phật và thấy: “Họ xin được hoá giải tội 
lỗi, thăng quan tiến chức, có nhiều tiền của, nhà 
lầu xe hơi, đi nước ngoài nước trong, và nhiều cầu 
xin lợ lộc khác nữa…”.

 - Tôi tự hỏi mình: “Mình giảng giải cho con 
như thế về Phật, nhưng liệu mình có làm được 
như thế? Tại sao mình đi chùa Hương lễ Phật tới 
2 lần?” 

- Với thời gian ấy, với chi phí ấy để đi lễ chùa, 
giá như mình bỏ ra để tặng, để chăm sóc cho một 
cháu bé mồ côi, cho một người già không nơi 
nương tựa, thì có hữu ích hơn không, tâm mình 
sẽ thanh thản, lòng mình sẽ thoả mãn hơn không?

 Một lần, tôi vào miền Trung, cố tìm vào tận nhà 

anh Lê Nuôi, người từng một thời là chồng của 
nghệ sĩ Lê Vân. Anh có một biệt thự tuyệt đẹp ven 
sông, và ngôi biệt thự này không bao giờ đóng 
cửa, bất cứ người nào dù quen biết anh hay người 
lạ, đều có thể vào nhà anh tá túc, ở chơi, thức ăn 
có trong tủ lạnh, tự nấu, tự ăn, ở rồi đi tự do như 
nhà mình. Có lẽ vì cái tình hiếm có đó của anh, 
mà ngôi biệt thự dù không có bảo vệ, dù mở cửa 
thông thoáng đêm ngày, nhưng không bao giờ 
mất trộm. 

 - Trong khuôn viên biệt thự, anh trưng bày 
nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đồ lưu niệm 
đẹp đẽ và giá trị, người nào đến ở, nếu thích có 
thể lấy đi để giữ làm của riêng, nhưng không được 
lấy đi bán. Cũng có người đến lấy đi, nhưng lại có 
người khác mang đến tặng anh những thứ khác, 
và ngôi biệt thự ở góc nào ta cũng có thể ngắm say 
sưa, vì những món đồ,  những điều đẹp đẽ ngự 
trị... 

- Trò chuyện với anh Lê Nuôi, tôi thấy anh vô 
cùng bực bội về chuyện có những nhà thờ, những 
chùa chiền giờ đây mọc lên trên khắp đất nước 
chúng ta, xây cao to đẹp đẽ với số tiền lên tới hàng 
chục tỷ mỗi ngôi chùa, nhưng tối đến thì lại khoá 
kỹ kín cổng cao tường, kẻ thất cơ lỡ vận không 
nhà không cửa chẳng vào được cửa Phật để tá túc, 
phải nằm ghé mái hiên lạnh lẽo bên ngoài! Vô lý 
lắm thay! Cửa chùa rộng mà lòng người lại hẹp!

- Vậy thì Phật có ở chùa hay không ...? Câu hỏi 
đó cứ day dứt tôi mãi đến tận bây giờ!

                                   VTT 
(sưu tầm và biên tập)

Ảnh: St
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Phương danh cúng dường

TT

1

2

3

4

5

6

HỌ TÊN

Nguyễn Tiến Nghị

Đặng Tài Tính

Dương Bích Nhung

Đoàn Thị Hiền

Trần Thị Phượng

Nguyễn Thị Phức

ĐỊA CHỈ

Khoa Khoa học chính trị, ĐH Điện Lực, 
0945914618

Tập thể Ban Tôn giáo Chính phủ, số 36 
Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Hà Nội

Tổ 7, phường Tân Lập, Tp.Thái Nguyên, 

Tổ 8, phường Đồng Quang, Tp.Thái 
Nguyên

Tổ 28, phường Phan Đình Phùng, 
Tp.Thái Nguyên

Số 683 Tổ 7, phường Tân Lập, Tp.Thái 
Nguyên, 0949127996

TỊNH TÀI

200,000

100,000

200,000

100,000

100,000

100,000

TỔNG CỘNG 800.000 VND
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Điểm tin Phật giáo trong nước
Hà Nội: Mừng Khánh tuế Đức Pháp 
chủ Thích Phổ Tuệ tròn 100 tuổi

Ngày 16 tháng Giêng Bính 
Thân (23/2/2016), tại chùa Giáng 
- Tổ đình Viên Minh (Quang 
Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội); Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, sơn môn 
Tổ đình đã tổ chức lễ khánh tuế 
đại thọ bách niên đức Pháp chủ 
HĐCM GHPGVN Hòa thượng 
Thích Phổ Tuệ tròn 100 tuổi.

Hà Nội: Khai hội chùa Hương 2016
Đúng 9g00 sáng ngày mùng 

6 tháng Giêng năm Bính Thân 
(13/2/2016), lễ hội chùa Hương 
(huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính 
thức bắt đầu.

Quảng Ninh: Khai hội lần thứ nhất 
Hội xuân Ngọa Vân 2016; Khai hội 
Yên Tử

Sáng ngày 9 tháng Giêng 
năm Bính Thân (16/2/2016), Lễ 
hội xuân Ngoạ Vân lần đầu tiên 
được tổ chức tại thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh, gắn với 
nhiều sự kiện đặc biệt của di tích 
Nhà Trần tại Đông Triều: Khánh 
thành chùa Ngoạ Vân và chính 
thức vận hành công trình dịch 
vụ cáp treo lên Ngoạ Vân.

Sáng 10 tháng Giêng năm 
Bính Thân (17/2/2016), Hội xuân 
Yên Tử năm 2016 đã chính thức 
khai mạc tại lễ trường Giải Oan, 
Khu di tích lịch sử và danh thắng 
Yên Tử (Tp.Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh).

Tây Ninh: Khai mạc Hội xuân núi Bà
Tối mùng 4 Tết Bính Thân 

(11/2/2016), tại Khu di tích lịch 
sử văn hóa, danh thắng và du 
lịch núi Bà Đen (thuộc xã Ninh 
Sơn, Tp.Tây Ninh), UBND tỉnh 
Tây Ninh đã chính thức khai 
mạc Hội xuân núi Bà năm Bính 
Thân 2016.

Bắc Ninh: Khai hội Lim
Hội Lim là một lễ hội lớn của 

tỉnh Bắc Ninh, chính hội được 
tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng 
hàng năm, trên địa bàn huyện 
Tiên Du. Hội Lim được coi là nét 
kết tinh độc đáo của vùng văn 
hoá Kinh Bắc với dân ca quan họ 
nổi tiếng. 

Đà Nẵng: Ngày 25 đến 27/3/2016 
sẽ diễn ra lễ hội Quán Thế Âm - 
Ngũ Hành Sơn

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ 
Hành Sơn năm 2016 diễn ra 
trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 
27/3/2016 (ngày  17, 18 và 19/2 
ÂL) với các hoạt động: triển 
lãm tranh - ảnh du lịch và thắng 
cảnh Ngũ Hành Sơn, hô hát bài 
chòi khu V, triển lãm mỹ thuật 
thư pháp - thiền trà, lễ tế xuân 
cầu Quốc thái dân an, biểu diễn 
trống hội và múa trình tường, 
chương trình nghệ thuật, giao 
lưu thơ nhạc - đặc san lễ hội, 
pháp đàn Quán Thế Âm, chạy 
olympic vì sức khỏe toàn dân, 
cầu nguyện và thiền tọa, Lễ vía 
đức Bồ Tát Quán Thế Âm; hội 
đua thuyền truyền thống...

Khắp nơi trên cả nước tổ chức 
Pháp hội Dược Sư đầu năm

Đầu năm Bính Thân, 
chùa Huê Nghiêm (Quận 2, 
Tp.HCM), chùa Bồ Đề Lan Nhã 
(Q.6, TP.HCM), chùa Đức Hậu 
(Nghi Đức, Tp.Vinh), chùa Bà 
Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng),  chùa Tân Ninh (số 
119 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải 
Châu, Đà Nẵng), chùa Bát Nhã 
(số 176 Triệu Nữ Vương, Đà 
Nẵng), chùa Quan Âm (Ninh 
Thuận), chùa Huệ Chiếu - VP 
BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum,  
chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, 
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai)… 
tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu 

nguyện Quốc thái dân an, mưa 
thuận gió hòa.

Thái Nguyên: Khởi công xây dựng 
khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc

Sáng ngày 10/tháng Giêng/
Bính Thân (17/2/2016) tại quần 
thể khu du lịch tâm linh Hồ Núi 
Cốc tổ chức Lễ khởi công xây 
dựng khu du lịch tâm linh Hồ 
Núi Cốc.

Các khu kiến trúc gồm chùa 
tháp cao 150m; đền thờ Tam 
Thánh, đền thờ Cao Sơn Quý 
Minh đại vương, Trần Hưng 
Đạo, sân golf, khách sạn, nhà 
hàng, khu đón tiếp phục vụ du 
khách, khu bến thuyến, khu bến 
xe điện, khu làng văn hóa các dân 
tộc…. Tổng mức đầu tư dự kiến 
ban đầu là 15 nghìn tỷ đồng, tiến 
độ thực hiện dự án là 20 năm.

Hà Nội: Lễ tưởng niệm đức Đệ nhị 
Pháp chủ GHPGVN

Ngày 26/1/ Bính Thân 
(4/3/2016), Trung ương 
GHPGVN cùng sơn môn pháp 
quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm 
đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN 
- cố Trưởng lão HT.Thích Tâm 
Tịch, tại Tổ đình Bồ Đề (Long 
Biên, Hà Nội) nhân huý nhật lần 
thứ 11 của ngài.

Tưởng niệm Đức Tăng thống Thích 
Tịnh Khiết

Sáng ngày 29/2/2016, tại thiền 
viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, 
Tp.HCM), chư tôn đức trong 
môn phong Tổ đình Tường Vân 
(Huế) đã long trọng tổ chức 
lễ tưởng niệm húy nhật lần 
thứ 43 của Đức Đệ nhất Tăng 
thống GHPGVNTN - Trưởng 
lão HT.Thích Tịnh Khiết (1890-
1973). 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201662



63TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2016 636363TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2016

Hoa Kỳ: Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ 
pháp thoại về Thiền trong Y học

Hơn 500 người hoan hỷ 
chắp tay cung đón đức Đạt 
Lai Lạt Ma khi Ngài quang 
lâm đến nhà nguyện tại Trung 
tâm Mayo Clinic, Hoa Kỳ ngày 
29/2/2016. John Noseworthy, 
Giám đốc điều hành Trung tâm 
Mayo Clinic trân trọng đón 
tiếp và cung thỉnh Ngài chia 
sẻ Pháp thoại về “Thiền trong 
Y học”, buổi Pháp thoại được 
phát sóng trên mạng nội bộ và 
webcast của clinic trên thế giới.

WABL tôn vinh Hòa thượng Thích Trí 
Quảng; Chưa chọn được Tăng thống

Ngày 23/2/2016, tại Viện 
Công nghệ châu Á (AIT, Thái 
Lan), Liên minh Các nhà lãnh 
đạo Phật giáo thế giới (WABL) 
đã tổ chức lễ tôn vinh các nhà 
lãnh đạo Phật giáo các nước 
lần thứ 3 - 2016.

HT.Thích Trí Quảng, Phó 
Pháp chủ HĐCM, Trưởng 
ban Phật giáo Quốc tế T.Ư 
GHPGVN, Viện trưởng Học 
viện Phật giáo VN tại Tp.HCM, 
đã được trao giải thưởng 
“Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo 
thế giới” (The World Buddhist 
Outstanding Leader Award) 
từ ngài Somdet Phramaha 
Ratchmangkhlachan, quyền 
Tăng thống Phật giáo Thái Lan 
trước sự chứng kiến của đại 
biểu Phật giáo đến từ 51 quốc 
gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 24/2/2016, ông Swapna 
Tanu Vardhana - đại diện văn 
phòng chính phủ Thái Lan cho 
biết vẫn chưa chọn ra được vị 
Tăng thống thứ 20 vì vẫn còn 
những thủ tục về ứng cử viên 
cho vị trí này.

Australia: Trường Tiểu học Phật 
giáo đầu tiên tại thành phố 
Melbourne

Trường Tiểu học Hoa 
Nghiêm vừa được khánh 
thành và khai khóa học đầu 
tiên vào đầu năm 2016; gồm 
các lớp từ 1 đến 4 với 16 học 
sinh. Dự kiến vào năm sau 
trường sẽ đào tạo đến lớp 6.

Hàn Quốc: Chư tôn đức Tăng già 
Thiền phái Tào Khê hoằng dương 
Phật pháp tại Cuba

Đại diện Thiền phái Tào Khê 
Phật giáo Hàn Quốc lần đầu 
tiên đến viếng thăm Cuba dịp 
sự kiện tôn giáo đã tiết lộ sự lạc 
quan của mình về sự truyền bá 
chính pháp Phật đà ở thủ đô 
Havana, Cộng hòa Cuba.

Cộng hòa Séc, Ucraina: Đại lễ 
Thượng Nguyên cầu bình an

Ngày 12 tháng Giêng năm 
Bính Thân (19/2/2016), hơn 
bốn chục người đại diện cho 
hơn một trăm gia đình phật tử 
đang làm việc và sinh sống tại 
hai thành phố Kiev và Odessa 
đã về chùa Trúc Lâm Kharkov 
dự lễ cầu bình an nhân dịp 
năm mới Bính Thân.

Ngày 14 tháng Giêng năm 
Bính Thân (21/2/2016) tại Hội 
trường Đông Đô - TTTM Sapa, 
thủ đô Praha Hội Phật tử Việt 
Nam tại Cộng hòa Séc đã long 
trọng diễn ra Đại lễ Thượng 
Nguyên cầu an.

Trung Quốc: Tìm thấy phần đầu 
bức tượng Phật 1.500 năm tuổi

Phát biểu trong một buổi lễ 
tại chùa Phật Quang Sơn (Tp.
Cao Hùng, Đài Loan), Đại sư 

Tinh Vân nói phần đầu của 
một bức tượng Phật 1.500 
năm tuổi đã được tìm thấy

Thông tin trên được 
Shanghai Daily đăng tải trong 
ngày 22/2/2016. Qua đó, bản 
tin cho biết, phần đầu pho 
tượng này được cho là phần 
bị đánh cắp của bức tượng đặt 
tại chùa Youju ở huyện Linh 
Thọ, tỉnh Hà Bắc của Trung 
Quốc năm 1990.

Ấn Độ: Thành lập Ủy ban Phiên 
dịch Tam tạng Thánh điển từ 
tiếng Pali sang chữ Marathi

Nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 125 
năm ngày sinh của Giáo sư Tiến 
sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar 
(1891-1856), Chính quyền bang 
Maharashtra, Ấn Độ vừa ban 
hành Quyết định Thành lập 
Ủy ban Phiên dịch Tam tạng 
Thánh điển từ tiếng Pali sang 
chữ Marathi. Một sáng kiến 
độc đáo này đã trì hoãn thời 
gian, nhưng vẫn được sự hoan 
nghinh của giới trí thức học giả 
và Chính phủ Ấn Độ.

Myanmar: Xứ Chùa Tháp chào 
đón gần 5 triệu khách du lịch

Myanmar chào đón 
4.680.000 khách du lịch trong 
năm 2015, theo số liệu của Bộ 
Khách sạn và Du lịch Myanmar, 
một sự gia tăng đáng kể, tăng 
52% so với năm 2014.

Du khách thập phương 
hành hương đã gia tăng kể 
từ khi chính phủ bán dân 
sự lên nắm quyền dướ thời 
Tổng thống Thein Sein, với 
lượng khách từ 800.000 trong 
những năm 2011, 3.080.000 
trong năm 2014, theo thống kê 
chính thức. 

Điểm tin Phật giáo Quốc tế
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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 2016

Kính mời: Quý chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học
năm 2015

Số 1 Xuân 2015 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2016   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2016     Giá 30.000đ
Số 3 Mừng Phật đản (tháng 5+6), phát hành ngày 15/5/2016   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2016     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2016    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2016    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

SỐ 1-2015 (130)
NĂM THỨ 25

SỐ 2-2015 (131)
NĂM THỨ 25

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 2015; 2016 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


