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Năm 1299, vua Trần Nhân Tông xuất gia tại chùa Hoa Yên núi Yên Tử, lấy hiệu là 
Hương Vân Đầu Đà, sau này vua đổi hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Ngày nay, nhân dân 
tôn xưng Ngài với tên gọi dân gian là Phật hoàng Trần Nhân Tông và là người sáng 
lập Thiền phái Trúc Lâm.

Năm 1304, Ngài dạo đi các nơi khuyên dân dẹp bỏ những miếu thờ thần không 
chánh đáng, có tính cách giết hại hoặc mê tín dị đoan. Muốn cho mọi người dân sống có đạo đức thì 
Ngài dạy họ giữ năm giới và tu mười điều lành. 

Ngài đem giáo lý Phật đà áp dụng cho toàn dân, nhờ vậy mọi người sống ấm no hạnh phúc và 
thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống.

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

Phật hoàng Trần Nhân Tông
Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch

Cư t rần lạc đạo

***
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Sự ra đời Viện Trần Nhân Tông 
phù hợp với trào lưu tiến hóa 
của tư tưởng nhân loại (*)

4

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

NhâN lễ ra mắt ViệN trầN NhâN tôNg thuộc Đại học Quốc gia hà Nội do chíNh phủ thàNh 
lập, ghpgVN Vô cùNg hoaN hỷ, có thể Nói rằNg Đây chíNh là sự QuaN tâm Đặc biệt của 
ĐảNg, Nhà Nước Và chíNh phủ mới có kết Quả Như Ngày hôm Nay, Việc rất cầN thiết kịp 
thời phù hợp Với trào lưu tiếN hóa của tư tưởNg NhâN loại Qua sự tiếp cậN tư tưởNg 
trầN NhâN tôNg, ĐồNg thời Vừa Để tôN ViNh tiNh thầN giá trị NhâN VăN của bậc aNh miNh 
lỗi lạc, tu hàNh Đạt Đạo, Vừa Để Nhắc Nhở Và là bài học cho thế hệ mai sau kế thừa Và 
phát huy tư tưởNg trầN NhâN tôNg troNg Nước cũNg Như giới thiệu ĐếN các Nước 
trêN thế giới.
tạp chí NghiêN cứu phật học lược trích bài phát biểu của hòa thượNg thích thiệN NhơN, 
chủ tịch hội ĐồNg trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam NhâN lễ ra mắt ViệN trầN NhâN 
tôNg - Đại học Quốc gia hà Nội, Ngày 22/02/2017.

 tiêu đề do an iên tập đặt

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn,
 Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
Ảnh: St
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Phật giáo đã sớm có 
mặt trên đất nước ta 
vào những thế kỷ đầu 
sau công nguyên, sự 
hiện diện của 500 vị 

Tăng cùng với 20 ngôi chùa và 15 
bộ kinh Phật tại Trung tâm Phật 
giáo Luy Lâu, đã nói lên chiều 
dài lịch sử hình thành và phát 
triển của Phật giáo Việt Nam(1). 
Trải qua hàng ngàn năm sau đó, 
trên tinh thần gắn bó đồng hành 
sắc son với dân tộc, Phật giáo 
không ngừng phát triển, nhất là 
khi thiền phái Trúc Lâm và Giáo 
hội Trúc Lâm ra đời dưới sự 
lãnh đạo của Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông, thì Phật giáo Trúc 
Lâm mới thực sự khẳng định 
vị thế vững vàng trong lòng dân 
tộc, và cũng từ cột mốc thời 
gian này, đạo Phật tại nước ta 
thực sự trở thành một đạo Phật 
đúng nghĩa của người Việt. 
Mang tính nội sinh.

Sự hình thành Phật giáo Trúc 
Lâm là khởi nguồn cho sự hợp 
nhất ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo 
Đường tại nước ta để hình 
thành nên Thiền phái Yên Tử, 
vốn là tiền thân của Thiền phái 
Trúc Lâm.

Sau khi Thiền phái Trúc Lâm 
ra đời, Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông (1258 – 1308) đã thành lập 
Giáo hội Phật giáo Trúc Lâm(2), 
sự kiện này đánh dấu thời kỳ 
mở đầu của tổ chức Giáo hội 
Phật giáo tại Việt Nam.

Về tư tưởng Phật học của 
Thiền phái Trúc Lâm đã hội tụ 
và dung hợp được nguồn minh 
triết của ba thiền phái vốn du 
nhập từ Ấn Độ và Trung Hoa(3). 
Từ sự hội tụ tinh hoa đó đã tỏa 
ra bốn luồng tư tưởng đốn siêu 
phương tiện, cao vút thâm sâu 
nhưng lại rất thiết thực gần 

gũi với đời sống hàng ngày của 
người dân Việt, đó chính là 
tư tưởng “Thiền tùy tục” của 
Thiền sư Thường Chiếu; “Biện 
tâm” của Trần Thái Tông”; “Hòa 
quang đồng trần” của Tuệ Trung 
Thượng sĩ và “Cư trần lạc đạo” 
của Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông, nhất là tính nhân bản lấy 
tâm làm bản thể, Tâm là Phật là 
tâm của mỗi người.

Về mặt đạo Pháp, lịch sử đã 
ghi nhận vua Trần Nhân Tông là 
một bậc quân vương nhân từ, 
một nhà chính trị lỗi lạc, nhưng 
đồng thời cũng ghi nhận Ngài là 
một Thiền sư chứng ngộ, một 
nhà lãnh đạo tài ba và uy tín của 
Phật giáo trong suốt một ngàn 
năm qua. Sau khi hoàn thành 
trọng trách đối với dân tộc trên 
cương vị của một bậc quân 
vương, thì suốt cuộc đời làm 
tăng của vua Trần Nhân Tông là 
một chuỗi ngày hoạt động tích 
cực và hiệu quả cho công cuộc 
hoằng hóa độ sinh trên tinh 
thần giữ năm giới và mười điều 
thiện làm căn bản và cho sự phát 
triển của Phật giáo Trúc Lâm hội 

tụ và lan tỏa khắp nơi.
Về mặt dân tộc, lịch sử cho 

thấy tinh thần nhập thế của 
Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã 
tạo thành sự hội tụ nhân tâm và 
phát huy sức mạnh tổng hợp cho 
Phật giáo nước nhà và toàn dân 
tộc thời bấy giờ. Các vua Trần đã 
thừa nhận vai trò ổn định trật tự 
xã hội của đạo Phật thông qua 
việc giáo dục nhân cách đạo 
đức con người, ứng dụng giáo 
lý nhà Phật làm kim chỉ nam 
trong việc giáo dục phẩm chất 
cho vương công quan lại và 
khơi nguồn đạo đức trong đời 
sống nhân dân, để từ đó, từ vua 
quan đến thần dân đều thấm 
nhuần đời sống đạo đức, tin sâu 
nghiệp báo nhân quả, tỏ rõ lý vô 
thường, đồng thời ứng dụng tư 
tưởng Phật học của thiền phái 
Trúc Lâm một cách sinh động 
vào đời sống thực tiễn, dựa vào 
sức mạnh đoàn kết của toàn 
dân, các triều đại nhà Trần đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
mà lịch sử giao phó, đó là đánh 
bại tập đoàn quân xâm lược 
Nguyên Mông vốn được xem là 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu
Ảnh: Minh Nam
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PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Sáng ngày 22/02/2017, tại Hội trường Nguyễn 
Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định 
thành lập Viện Trần Nhân Tông - ĐHQGHN và 
các Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện 
trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.
Tới dự buổi lễ đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành, cơ quan Trung ương, Hà Nội và một 
số địa phương; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch 
HĐTS cũng Chư tôn đức lãnh đạo cao cấp Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam; đại diện Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam, đại diện dòng Họ Trần và một 
số doanh nghiệp cùng đại diện lãnh đạo các 
trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài 
ĐHQGHN.
Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN được 
thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg, 
ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đây 
là một trong 5 viện nghiên cứu của ĐHQGHN 
được Thủ tướng Chính phủ thành lập. Viện Trần 
Nhân Tông là cơ sở giáo dục đầu tiên của Việt 
Nam tiên phong trong đào tạo nhân lực chất 
lược cao về Phật học (trước mắt là bậc tiến sĩ).
Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Kim Sơn 
kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Trần Nhân 
Tông; Phó Viện trưởng là PGS.TS Lại Quốc 
Khánh - nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Chính trị 
học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
ĐHQGHN.
Viện Trần Nhân Tông có chức năng, nhiệm vụ 
chính: Nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và 
sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị văn hóa, 
tư tưởng thời nhà Trần và các vấn đề liên quan; 
tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát 
huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và 
văn hóa truyền thống của dân tộc; thực hiện 
hoạt động đào tạo về các chuyên ngành có liên 
quan theo quy định hiện hành.
Viện Trần Nhân Tông được tổ chức và hoạt 
động theo các quy định về cơ chế tự chủ của 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việc 
thành lập Viện Trần Nhân Tông gắn với tự cân 
đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có của 
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dự kiến khóa đào tạo Tiến sĩ Phật học đầu 
tiên của Việt Nam sẽ tuyển sinh vào tháng 
09/2017. 
Về cơ sở vật chất của Viện Trần Nhân Tông hiện 
nay, ĐHQGHN đã giao cho Viện quản lý và sử 
dụng 05 phòng làm việc tại tầng 8, Tòa nhà C1T 
- số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, với tổng 
diện tích khoảng 350m2. Viện sẽ được xây 
dựng cơ sở mới khang trang tại núi Hòa Quang, 
trong khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

đoàn quân bất khả chiến bại trên khắp chiến trường Trung 
Á, củng cố và xây dựng đất nước càng hùng cường giàu 
mạnh, góp phần gìn giữ vững chắc độc lập chủ quyền đất 
nước, mở ra những trang sử vàng trong sự nghiệp phát 
triển nước nhà.

Ngày nay, trong mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc 
gia Hà Nội đây là mối quan hệ hữu cơ với các Học viện 
Phật giáo Việt Nam của Giáo hội. Thông qua đó, Giáo hội 
có thể giới thiệu nhân sự tham gia Ban lãnh đạo của Viện, 
giáo sư Phật học, Thiền học cho Viện. Cung ứng đầu vào 
cho Viện khi có chiêu sinh cấp Cao học, Tiến sĩ Phật học. 
Vì hiện nay Giáo hội có hơn 100 tăng, ni có trình độ học vị 
Cử nhân Cao học muốn theo học cấp Cao học, cấp Tiến 
sĩ Phật học trong nước. Thông qua chương trình đào tạo 
của Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có cơ hội giới 
thiệu tăng ni theo học Cấp cao học Tiến sĩ Phật học trong 
nước không phải ra nước ngoài đỡ đi phần chi phí đáng 
kể trong chương trình giáo dục Phật học của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. Tiến xa hơn trong tương lai các Học viện 
Phật học với Viện Trần Nhân Tông. Trước mắt nối kết với 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, sau đó là Thành 
phố Hồ Chí Minh và Huế. Do đó, sự ra đời Viện Trần Nhân 
Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo hội vô cùng 
hoan hỷ và sẽ tích cực hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo 
dục Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân lễ ra mắt Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học 
Quốc gia Hà Nội do Chính phủ thành lập, GHPGVN vô 
cùng hoan hỷ, có thể nói rằng đây chính là sự quan tâm 
đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mới có kết quả 
như ngày hôm nay, việc rất cần thiết kịp thời phù hợp với 
trào lưu tiến hóa của tư tưởng nhân loại qua sự tiếp cận 
tư tưởng Trần Nhân Tông, đồng thời vừa để tôn vinh tinh 
thần giá trị nhân văn của bậc anh minh lỗi lạc, tu hành đạt 
đạo, vừa để nhắc nhở và là bài học cho thế hệ mai sau kế 
thừa và phát huy tư tưởng Trần Nhân Tông trong nước 
cũng như giới thiệu đến các nước trên thế giới. 

Trích tóm lư c bài phát bi u tại l  ra m t
Viện Trần Nhân Tông)

GHi CHú:
  1  Việt Nam Phật giáo ử Luận c a Nguy n Lang, N  Văn Học, năm 
1992.
2  Năm 1992, vua Trần Nhân Tông đến chùa Hoa Yên núi Yên Tử u ng 

Ninh  xuất gia tu hành và thành lập thiền phái Trúc Lâm c n gọi là Trúc 
Lâm Yên Tử hay Trúc Lâm Tam Tổ.
3  Việt Nam Phật giáo ử Luận c a Nguy n Lang, N  Văn Học, năm 

1992.
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Đức vua Trần Nhân Tông, người sáng 
lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau 
khi nhường ngôi, xuất gia tu hành 
khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân 
Đại Đầu Đà, xưng là Trúc Lâm Đại 

sĩ. Cuối đời ông tu và hóa tại Ngọa Vân am.
Năm 2007, chúng tôi có cơ may được tiến 

hành điều tra, nghiên cứu hệ thống các di tích 
nhà Trần ở Đông Triều và đặt nó trong không 
gian văn hóa chung của vùng đất An Sinh xưa, 
vùng đất mà dưới thời Trần là ấp thang mộc của 
An Sinh vương Trần Liễu, trong đó chúng tôi đặc 
biệt chú tâm đến hệ thống di tích chùa, am, tháp 
của Thiền phái Trúc Lâm được xây dựng trong 
khu vực này, trong đó tìm hiểu và giải quyết vấn 
đề vị trí của am Ngọa Vân được chú trọng đặc 
biệt. Để khảo cứu vấn đề này chúng tôi căn cứ 
vào các nguồn tư liệu:

 ác sử liệu bằng chữ viết có liên uan như  
Đại Việt sử ký toàn thư Toàn thư  Tam tổ th c 
lục Tam tổ  Tam tổ hành trạng  Trần triều thánh 
tổ các xứ địa đ  Trần triều , các tài liệu văn bia  
các sách địa chí, vv

Ngọa Vân, 
thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm

ThS. Nguyễn Văn Anh*

 Đại học hoa học  hội và Nhân văn, Đại học uốc gia Hà Nội

Tóm tắt bài viết
Ngọa Vân am là nơi đức vua Trần Nhân Tông tu hành 
và hóa Phật, tuy nhiên vị trí Ngọa Vân ở đâu, diện 
mạo Ngọa Vân như thế nào thì vẫn là vấn chưa có 
câu trả lời thỏa đáng. Bằng việc kết hợp các thư tịch 
và tư liệu khảo cổ học tác giả đã làm rõ: 
- Vị trí của Ngọa Vân nằm  trên đỉnh Ngọa Vân núi 
Bảo Đài trên dãy Yên Tử, nay gọi là núi Vây Rồng 
thuộc địa bàn hai xã An Sinh và Bình Khê huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời khẳng địnhở 
cả hai khía cạnh địa lý và văn hóa, núi Yên Tử nên/
phải được hiểu là một khu vực rộng lớn tương ứng 
với một phần của vòng cung Đông Triều chạy dài từ 
Uông Bí, qua Đông Triều đến Chí Linh. 
- Đã đưa ra những phác thảo về quy mô của Ngọa 
Vân và sự thay đổi của Ngọa Vân từ thời Trần đến thời 
Nguyễn. Qua đó cho thấy vai trò của Ngọa Vân trong 
hệ thống của Thiền phái Trúc Lâm nói riêng và lịch sử 
Phật giáo Việt Nam nói chung.
- Bên cạnh đó tác giả cũng đề xuất những vấn đề cần 
tiếp tục nghiên cứu và làm rõ như: tiếp tục nghiên 
cứu làm rõ diện mạo của Ngọa Vân; Ý nghĩa của việc 
Trần Nhân Tông lựa chọn Ngọa Vân làm nơi kết thúc 
quá trình tu hành, thành Phật của mình. 

Ản
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Toàn cảnh thung lũng Đá Chồng, dưới chân Ngọa Vân
Ảnh: Minh Khang

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

 Tài liệu kh o cổ học  Điều tra, nghiên cứu hiện 
trường, thu thập tư liệu, đối chiếu và so sánh với 
các tài liệu chữ viết. Việc điều tra được tiến hành 
trên một khu vực rộng kéo dài từ Khu di tích 
danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) (sau 
đây gọi tắt là Yên Tử) ngày nay đến Côn Sơn (Hải 
Dương), trong đó tập chung chính vào khu vực 
vòng cung Đông Triều theo quan niệm của địa lý 
hiện đại thuộc địa phận Uông Bí, Đông Triều. Kết 
quả điều tra, nghiên cứu tại hiện trường đã được 
trình bày một phần trong bài viết “ m Ngọa Vân 

ua các bằng chứng kh o cổ học , trong bài viết 
đó, chúng tôi đã bước đầu giới thiệu các di tích, 
di vật phát hiện được trong quá trình điều tra, 
nghiên cứu, trên cơ sở tư liệu khảo cổ học đáng 
tin cậy chúng tôi cho rằng Yên Tử sơn theo quan 
niệm xưa là dãy núi có quy mô rộng lớn chạy dài 
từ Uông Bí, qua Đông Triều đến Chí Linh. Trên 
không gian rộng lớn đó Ngọa Vân nằm trên khu 
vực thuộc hai xã Bình Khê và An Sinh, đồng thời 
phủ nhận quan điểm Ngọa Vân nằm trong Khu 
danh thắng Yên Tử thuộc hai xã (nay là phường) 
Thượng Yên Công và Phương Đông thành phố 
Uông Bí. 

1. Ngọa Vân nơi đức vua Trần Nhân Tông tu hành và 
hóa Phật

“Tháng Tám năm 1299 từ phủ Thiên Trường 
Trần Nhân Tông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành 
khổ hạnh” (1), “lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu 
Đà, khi tu trên đỉnh Tử Tiêu (Vân Tiêu-TG) ngài 
xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ (2). Sau thời gian tu hành 
khổ hạnh tại Yên Tử, Ngài xuống núi, đi khắp xóm 
làng, dạy dân chúng phá bỏ dâm từ và thực hành 
thập thiện, ban thuốc chữa bệnh. Tìm người nối 
dòng pháp, Ngài gặp được Pháp Loa.

Năm Bính Ngọ, niên hiệu Hưng Long thứ 14 
(1306), Ngài giao cho Pháp Loa làm chủ giảng tại 
chùa Siêu Loại và nhận Huyền Quang làm thị giả.

“Tháng Năm, năm Đinh Mùi, niên hiệu Hưng 
Long thứ 15 (1307) Điều Ngự lên tu tại một am trên 
ngọn Ngọa Vân (卧雲峯-Ngọa Vân Phong)”(3). 
Việc Trần Nhân Tông lên tu ở Ngọa Vân vào năm 
1307 ngoài ghi chép của Tam tổ hiện chưa thấy tài 
liệu nào nhắc tới việc này. Như vậy, đây là lần đâu 
tiên địa danh Ngọa Vân được nhắc tới trong hành 
trạng của vua Trần Nhân Tông, đồng thời qua đây 
cũng có thể suy đoán, Trần Nhân Tông bắt đầu tu 
tại Ngọa Vân từ tháng Năm năm Đinh Mùi (1307).
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Cũng theo ghi chép này của Tam tổ 
thì, Ngọa Vân là tên một ngọn núi (卧
雲峯 - Ngọa Vân Phong), am trên ngọn 
núi không được nhắc tên, nhưng 
chúng ta thấy tên am nơi Ngài tu sau 
này đều được gọi là am Ngọa Vân, tức 
là lấy tên ngọn núi để đặt tên cho am. 
Đây là hiện tượng khá phổ biến trong 
cách đặt tên chùa, am của Thiền phái 
Trúc Lâm như: am Tử Tiêu được xây 
dựng trên ngọn Tử Tiêu, chùa Trù 
Phong (chùa Hồ Thiên) được xây 
dựng trên núi Trù Phong,…

Ngày mồng Một, tháng Mười một, 
lúc nửa đêm, sao trời tỏ rạng, Điều 
Ngự hỏi “Bây giờ là mấy giờ, Bảo Sát 
đáp, giờ Tý, Điều Ngự nói, “Đây là lúc ta đi”, nói 
xong liền nằm theo thế sư tử, an nhiên viên tịch”. 
Bảo Sát (Sái) hỏa thiêu Điều Ngự ngay tại am 
Ngọa Vân, Pháp Loa tới tưới nước thơm lên hỏa 
đàn thu ngọc cốt và xá lị. Vua Trần Anh Tông liền 
tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu 
Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật(4).

Về ngày hóa của Điều Ngự Trần Nhân Tông 
các tài liệu có sự chưa thống nhất. Toàn thư 
chép “Ngày mồng Ba (tháng Mười một -1308), 
Thượng hoàng (Trần Nhân Tông – TG)  băng ở 
am Ngọa Vân, núi Yên Tử, bấy giờ Thượng hoàng 
xuất gia ở ngọn Tử Phong núi Yên Tử”(5); Tam 
tổ chép “Giờ tý (tức từ 23 giờ đến 01 giờ) ngày 
mồng Một, tháng Mười một, đến đêm thứ 2 Bảo 
Sát phụng di chúc hỏa thiêu ngay nơi am ấy” (6). 
Ngoài ghi chép của Toàn thư và Tam Tổ, trong 
bia Thanh Mai Viên Thông tháp bi là tấm bia ghi 
chép hành trạng của đệ nhị tổ Pháp Loa dựng 
năm Đại Trị thứ 5 (1362) cũng chép ngày hóa của 
Phật Hoàng là ngày mồng Một. Do vậy chúng tôi 
cho rằng ghi chép của bia Thanh Mai Viên thông 
tháp bi và Tam tổ là đáng tin cậy và việc Toàn thư 
chép ngày kỵ của Phật Hoàng chậm hơn so với 
sách Tam Tổ có thể là do tin tức được chuyển về 
kinh đô chậm.

Như vậy, ua các ghi ch p có th  xác định, ít 
nhất t  tháng Năm năm 130  Điều Ng  b t đầu 
tu tại am Ngọa Vân trên ngọn Ngọa Vân, Ngài 
nhập niết bàn  tại Ngọa Vân vào ngày m ng Một, 

tháng Mười một năm Mậu Thân 130  và sau đó, 
các đệ tử c a ngài tổ chức hỏa thiêu r i thu xá 
l  và ngọc cốt c a Ngài ngay tại am Ngọa Vân, 

hay nói cách khác Ngọa Vân là đi m kết thúc c a 
hành trình tu luyện, nhập diệt theo thế sư tử nằm 
c a Điều Ng  iác Hoàng Trần Nhân Tông.

2. Ngọa Vân am Ở đâu?
Am Ngọa Vân ở đâu là vấn đề được thảo luận 

trong nhiều thập kỷ qua. Năm 2008, trong bài 
m Ngọa Vân ua bằng chứng kh o cổ học (7) 

trên cơ sở những bằng chứng khảo cổ học thu 
được qua các cuộc điều tra khảo cổ học tại Ngọa 
Vân, chúng tôi đã chứng minh “vị trí của Ngọa 
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Vân nằm trên dãy núi Yên Tử thuộc địa bàn hai xã 
Bình Khê và An Sinh (Đông Triều) (8).  

Như trên đã trình bày, sách Toàn thư và nhiều 
tài liệu khác đều ghi am Ngọa Vân  thuộc núi 
Yên Tử  (Yên Tử Sơn (安子山)). Rõ ràng việc hiểu 
khái niệm núi Yên Tử theo quan niệm xưa như 
thế nào? Phạm vị ra sao? Là cơ sở quan trọng 
cho việc nghiên cứu và giải quyết vấn đề vị trí của 
Ngọa Vân.

Sách Tam tổ có đoạn “Ngày 18, đến chùa Tú 
Lâm, núi Kỳ Đặc ở Yên Sinh,… Tỳ kheo Tử Doanh 
và Hoàng Trung đưa lên Am Ngọa Vân”(9), ghi 
chép này cho thấy Ngọa Vân thuộc địa phận của 
An Sinh.

Tài liệu văn bia và địa chí cũng cung cấp một số 
thông tin về mặt địa lý khu vực An Sinh, chúng 
tôi lấy đó làm hệ quy chiếu, để từ đó xác định vị 
trí của Ngọa Vân. Bia Trần Triều bi ký dựng tại 
đền An Sinh (nay thuộc xã An Sinh, huyện Đông 
Triều), bia dựng năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), tấm 
bia này khắc lại nội dung văn bia được dựng năm 
Chính Hòa thứ 10 (1689) đời vua Lê Hy Tông, bia 
có khắc một số sắc chỉ của các chúa Trịnh phong 
cho dân xã An Sinh là “dân hộ nhi” và giao cho dân 
xã An Sinh có trách nhiệm thờ phụng lăng tẩm và 
“năm vị hoàng đế triều Trần tại điện An Sinh (nay 
là đền An Sinh) chùa Ngọa Vân và chùa Tư Phúc”, 
hàng năm được miễn các loại thuế phu dịch. 
Nội dung chỉ dụ này cũng được khắc lại trong 
tấm bia Trùng tu Ngọa Vân tự bi 
ký dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 3 
đời Lê Dụ Tông (1707), tấm bia 
này hiện còn tại chùa – am Ngọa 
Vân. Như vậy, các tư liệu trên cho 
biết chùa Ngọa Vân dưới thời Lê 
Trung hưng thuộc xã An Sinh.

Sách Trần triều thánh tổ các xứ 
địa đ , một cuốn sách do Tiên chỉ 
xã Đốc Trại là Dương Văn Minh 
sao lại ngày 19 tháng 10 năm Bảo 
Đại thứ 17 (1944) có vẽ lược đồ 
giới hạn chùa Ngọa Vân cho biết 
chùa này thuộc xã Đốc Trại tổng 
Mễ Sơn, huyện Đông Triều, phủ 
Kinh Môn.

Ngày 25 tháng Bảy năm Khải 
Định thứ 9 (1924) nhân dịp lễ 
mừng vua Khải Định 40 tuổi,vua 

Khải Định đã cấp sắc phong thần cho 8 vị hoàng 
đế nhà Trần làm thành hoàng của xã Đốc Trại 
trong đó có 7 vị có bài vị thờ ở đình Đốc Trại. 
Thần tích của làng Đốc Trại cũng giải thích thêm: 
vua Trần Nhân Tông không có bài vị đặt ở đình 
Đốc Trại, vì vua đã được thờ ở chùa Ngọa Vân 
cũng thuộc bản xã (tức thuộc xã Đốc Trại)(10). 
Theo thần tích xã An Sinh và thần tích xã Đốc 
Trại thì, lăng tẩm các vua Trần và chùa Ngọa Vân 
vốn trước thuộc đất xã An Sinh, khi xã Đốc Trại 
được thành lập, chùa thuộc về xã Đốc Trại. Như 
vậy, đến thời Nguyễn xã An Sinh thuộc xã Đốc 
Trại, tổng Mễ Sơn, huyện Đông Triều. Xã Đốc 
Trại được thành lập trên phần đất lăng tẩm của 
các vua Trần vốn là một phần của xã An Sinh, khi 
thành lập xã Đốc Trại thì chùa Ngọa Vân thuộc về 
địa giới của xã Đốc Trại(11).

Khảo các tài liệu địa lý khác như: sách Các trấn 
tổng xã danh bị lãm; Đồng Khánh dư địa chí, 
Đông Triều huyện chí, Danh mục các làng xã Bắc 
Kỳ của Ngô Vi Liễn cho thấy, từ đầu thế kỷ 19 khu 
vực Thượng Yên Công và Nam Mẫu tức là khu 
di tích và danh thắng Yên Tử ngày nay vẫn thuộc 
địa giới huyện Đông Triều nhưng thuộc tổng Bí 
Giang; An Sinh, Đốc Trại thuộc tổng Mễ Sơn. Với 
cứ liệu này ta có thể xác định địa giới hành chính 
của An Sinh và sự biến đổi của nó từ thời Trần 
đến thời Nguyễn một cách tương đối chính xác.

Trong quá trình khảo cổ đã tìm thấy hệ thống 

Am Ngọa Vân - Ảnh: Minh Anh
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di tích, di vật có niên đại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 
20. Trong đó tiêu biểu có thể kể đến:

- ấu tích am Ngọa Vân  Am Ngọa Vân là kiến 
trúc được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XX. 
Kiến trúc có mặt bằng hình chữ nhật, tường 
gạch, mái uốn vòm, hồi phía Nam mở 1 cửa, trên 
đề ba chữ Hán Ngọa Vân Am (卧雲庵, tức là Am 
Ngọa Vân).

Các sách: Đại Nam Nhất thống chí  Đông Triều 
huyện chí  Đông Triều huyện phong thổ ký cho 
biết am Ngọa Vân thờ tượng Trần Nhân Tông 
nằm theo thế sử tử nằm. Đặc biệt, trong phần 
kê khai thần tích làng Đốc Trại do Trường Viễn 
Đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội tiến hành điều 
tra năm 1938, Lý trưởng làng Đốc Trại là Thang 
Thành Trương cho biết “Nhân Tông hoàng đế thì 
ngài xuất gia đi tu đạo tại chùa Yên Tử, khi ngài 
về tới núi Ngọa Vân thuộc làng tôi thì Ngài hóa 
tại chốn Thạch Bàn (bàn đá). Đời trước đã làm 
chùa để thờ Ngài ở đây, nhưng sau giặc giã đốt 
phá, chùa bị đổ nát cả, chỉ còn một pho tượng 
đồng, đã bị cháy một đám ở chân,….Pho tượng ấy 

tạc hình Ngài nằm ghé trên một tấm đá, tay phải 
chống lên má, tay trái cầm quyển sách, ở chỗ đùi 
có khóm trúc mọc, hiện nay vẫn thờ trong cái am 
nhỏ”(12).

Qua các tài liệu kể trên có thể thấy, am Ngọa 
Vân là kiến trúc được xây lại sau khi kiến trúc 
trước đó đã bị sập đổ, trong am có thờ tượng 
Phật Hoàng nhập Niết bàn, bức tượng đó nay 
không còn, người ta đã làm pho tượng mới để 
thay thế pho tượng cũ đã mất. 

 Tháp Phật Hoàng  Cũng tại đây, ngoài dấu 
tích am Ngọa Vân hiện còn lại hai tòa tháp bằng 
đá, tháp thứ nhất là Phật Hoàng tháp và tháp thứ 
hai là Đoan Nghiêm tháp. Phật Hoàng tháp có 
mặt bằng hình vuông, một bệ, hai tầng, tầng 1 
giống như một khám thờ, mặt trước mở 1 cửa, 
trong lòng đặt bài vị bằng đá xanh, bài vị ghi:“
南無苐一祖竹林頭陀浄慧覺皇陳朝苐三仁宗聖帝
調御王佛”;(phiên âm) Nam mô đệ nhất tổ Trúc 
Lâm đầu đà Tĩnh tuệ giác hoàng Trần triều đệ 
tam Nhân Tông thánh đế Điều ngự vương Phật”, 
nghĩa là: Nam mô a di đà Phật. ài vị thờ Điều ng  

Tháp Phật Hoàng - Ảnh: Minh Anh Bài vị trong Tháp Phật Hoàng - Ảnh: ThS. Nguyễn Văn Anh
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vương Phật Đầu đà T nh tuệ giác hoàng, tổ thứ 
nhất phái Trúc Lâm, vua thứ 3 triều Trần Hoàng 
đế Nhân Tông.Ngoài ra, trước mặt tháp còn có 
tấm bia đá dựng năm Minh Mệnh thứ 21, trên 
bia ghi:“明命弍拾壹年玖月初稑日奉陳朝仁宗皇
帝陵勅. (Phiên âm) Minh Mạng nhị thập nhất 
niên, cửu nguyệt, sơ lục nhật phụng, Trần triều 
Nhân Tông hoàng đế lăng sắc tạo”. Nghĩa là: ngày 
mồng 6 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), 
phụng sắc tạo (bia) lăng hoàng đế Trần Nhân 
Tông”. Năm 1840, vua Minh Mệnh đã có một sắc 
chỉ yêu cầu các địa phương có lăng tẩm của vua 
các triều trước phải dựng bia để ghi nhớ vị trí, 
đồng thời cấp đất và giao cho dân địa phương 
trông coi, thờ phụng. Lăng tẩm các vua nhà Trần 
ở An Sinh đều được dựng bia giống như ở Phật 
Hoàng tháp(13).

Sách Toàn thư và Tam tổ cho biết, sau khi Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông hóa Phật, các đệ tử của 
ông cho hỏa thiêu ngay tại am Ngọa Vân, một 
phần xá lỵ được giữ tại Ngọa Vân, số xá lỵ còn lại 

và ngọc cốt được rước xuống thuyền vua, đưa về 
kinh đô Thăng Long, sau đó ngọc cốt đưa về an trí 
tại lăng Quy Đức (còn gọi là Đức lăng) phủ Long 
Hưng, nay là thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, 
huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Tại Ngọa Vân, Pháp Loa cho xây bảo tháp Phật 
Hoàng (Phật Hoàng tháp) lưu giữ một phần xá 
lỵ của Ngài. Tuy nhiên, tháp Phật Hoàng do Pháp 
Loa xây dựng không còn, tòa tháp Phật Hoàng 
hiện còn là công trình được xây dựng vào đầu thế 
kỷ 18. Bia Trùng tu Ngọa Vân tự bi ký cho biết, 
nhờ sự phát tâm công đức của tín chủ Diệu Tín, 
một người dạy hát ở cung Thị Nội và bà Dương 
Thị Trinh, đệ nhất cung tần của cung Thị Nội, 
nhà sư trụ trì chùa Ngọa Vân khi đó là Thiền 
sư Đức Hưng, hiệu là Viên Minh đã cho trùng 
tu chùa Ngọa Vân. Bài vị đặt trong tháp Đoan 
Nghiên cho biết tháp Đoan Nghiêm chính là tháp 
mộ của Thiền sư Đức Hưng, so sánh về cấu trúc, 
hình dáng, đặc biệt là bài vị đặt trong hai tòa tháp 
cho thấy Đoan Nghiêm Tháp và Phật Hoàng tháp 
được xây dựng cùng thời với nhau. Từ đó có thể 
suy đoán rằng, có lẽ đến đầu thế kỷ XViii tháp 
Phật Hoàng do đệ nhị tổ Pháp Loa xây dựng đã bị 
đổ nát nên Thiền sư Đức Hưng đã cho xây dựng 
lại Phật Hoàng tháp như hiện còn. Đến nay dấu 
vết tháp Phật Hoàng do Pháp Loa xây dựng cũng 
chưa được tìm thấy, hi vọng các nghiên cứu khảo 
cổ học tại đây trong tương lai sẽ làm rõ vấn đề 
này.

Bên cạnh các di tích, tại Ngọa Vân còn tìm thấy 
khá nhiều loại hình di vật có niên đại từ thời 
Trần cho đến thời Nguyễn. Đáng lưu ý, tại một số 
vị trí như chùa Ngọa Vân, am Ngọa Vân, Đô Kiệu 
còn tìm thấy những viên ngói mũi sen thời Lê 
Trung hưng có in nổi hai chữ Vân Phong (雲峯). 
Như trên đã trình bày, Vân Phong là cách viết tắt/
gọi tắt của Ngọa Vân Phong (卧雲峯) và là cách 
gọi khác của chùa – am Ngọa Vân, chữ in trên các 
viên ngói tìm được tại đây chính là tên của ngọn 
núi nơi vua Trần Nhân Tông dựng am và cũng là 
tên am nơi ông tu luyện - am Ngọa Vân.

Một di vật đặc biệt quan trọng khác ở chùa – 
am Ngọa Vân là tấm bia Trùng tu Ngọa Vân tự 
bi ký(重修卧雲寺碑記). Bia này được GS Nguyễn 
Huệ Chi phát hiện vào những năm 1990, hiện 
được dựng ở phía trước am Sơn thần. Bia làm 
bằng đá xanh gồm 2 phần đế và thân, đế bia hình 
chữ nhật, cao 20cm, dài 129cm, rộng 52cm; thân 

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Bia đá truóc Tháp Phật Hoàng - Ảnh: ThS. Nguyễn Văn Anh



13TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2017

bia rộng 91cm, cao 125cm, diềm thân trang trí 
văn mây, trán bia hình bán nguyệt trang trí mặt 
nguyệt ở gữa, hai bên văn mây có hình rồng. Bia 
được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707). 

Nội dung của Văn bia không chỉ cho biết việc 
trùng tu chùa Ngọa Vân vào đầu thế kỷ XViii mà 
còn biết, chùa Ngọa Vân chính là nơi đức vua 
Trần Nhân Tông đã đến đây dựng am tu hành. 
Tính từ khi vua Trần Nhân Tông lên tu ở am 
Ngọa Vân (năm 1307) đến khi chùa được trùng 
tu (1707) đúng vừa tròn 400 năm. Hơn nữa,nội 
dung văn bia còn cho biết thêm chùa Ngọa Vân 
được xây dựng trên núi Bảo Đài.

Núi Bảo Đài không được nói đến trong hành 
trạng của Phật hoàng Trần Nhân Tông nhưng 
trong di sản thơ ca của Ngài có bài Đăng o Đài 

ơn tức là Lên núi Bảo Đài
Lên núi o Đài

Đất v ng đài thêm cổ,
Ngày ua xuân chưa n ng.

ần xa mây núi ngất,
N ng r p ng  hoa thông.
Muôn việc nước trôi nước,
Trăm năm l ng nh  l ng.
T a lan, nâng sáo ngọc,
Đầy ng c ánh trăng trong.  (14)
Rõ ràng, qua bia Trùng tu Ngọa Vân tự bi và bài 

thơ Lên núi Bảo Đài cho biết thêm, Ngọa Vân (卧
雲峯 - Ngọa Vân Phong) là một đỉnh núi trên núi 
Bảo Đài. Đồng thời có thể suy đoán rằng núi Bảo 
Đài chính là núi Vây Rồng như cách gọi hiện nay.

Với các nguồn tư liệu khác nhau, đặc biệt các 
tư liệu khảo cổ học nêu trên đã cho phép khẳng 
định am Ngọa Vân được xây dựng trên đỉnh Ngọa 
Vân núi Bảo Đài trên dãy Yên Tử, nay gọi là núi 
Vây Rồng thuộc địa bàn hai xã An Sinh và Bình 
Khê huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Điều 
này đã không chỉ phủ nhận quan điểm cho rằng 
Ngọa Vân là một am nhỏ nằm trong Quần thể 
di tích và danh thắng Yên Tử thuộc địa bàn hai 
phường Phương Đông và Thượng Yên Công 
ngày nay mà còn cho thấy không gian rộng lớn 
của Yên Tử xưa. Việc phát hiện và khẳng định 
được vị trí của Ngọa Vân tại núi Bảo Đài thuộc 
địa phận Đông Triều đã đồng thời giải mã và kết 
nối được Hoa Yên với Thanh Mai, nơi đệ nhị 
tổ Pháp Loa tu hành và chọn lựa làm nơi an trí 

nhục thể của mình thành một khu vực khép kín 
từ Hoa Yên -  Long Động (chùa Lân) qua Ngọa 
Vân, Thanh Mai đến Côn Sơn thành một không 
gian liền mạch của Trúc Lâm Yên Tử. Và đó cũng 
chính là núi Yên Tử theo quan niệm của Thiền 
phái Trúc Lâm.

3. Quy mô của Ngọa Vân
Lâu nay nhiều người cho rằng Ngọa Vân chỉ là 

một am nhỏ nơi vua Trần Nhân Tông tu hành giai 
đoạn cuối đời, điều đó đúng nhưng chưa đủ.

Phan Huy Chú trong sách Lịch triều hiến 
chương loại chí khi đánh giá về vua Trần Anh 
Tông đã viết “Vua khéo nối nghiệp trước, thương 
dân, lập chích, đời được yên vui, chính trị tốt đẹp, 
chế độ rực rỡ, đáng khen. Nhưng vua họp thầy 
tu ở núi Yên Tử, làm nhọc sức dân ở am Ngọa 
Vân”(15). Qua đánh giá này có thể thấy, Ngọa Vân 
đã được triều đình mà trực tiếp là vua Trần Anh 
Tông cho xây dựng rất lớn.

Thông Đàn - Ảnh: Minh Khang
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Các cuộc điều tra, nghiên cứu tại khu vực 
Ngọa Vân đã phát hiện được 15 điểm có dấu vết 
nền móng kiến trúc chùa, am, tháp có niên đại từ 
thời Trần đến đầu thế kỷ 20, các di tích này tập 
trung thành 4 khu gồm Ngọa Vân, Thông Đàn 
– Đô Kiệu, Đá Chồng và Ba Bậc, trong đó Ngọa 
Vân được xây dựng trên núi Bảo Đài là trung tâm 
(xem bảng thống kê).

Số điểm di tích chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở 
con số 15 vì còn nhiều khu vực hiện chưa có điều 
kiện để khảo sát kỹ. Trong số 15 điểm di tích có 10/15 
điểm đã tìm thấy dấu tích của thời Trần; 14/15 điểm 
có dấu vết của thời Lê (chủ yếu là thời Lê Trung 
hưng) và 3/15 điểm có dấu vết của thời Nguyễn.

Như vậy, nhìn vào bảng thống kê trên chúng 
ta có thể thấy, các bằng chứng khảo cổ đã chứng 
minh và làm rõ rằng, từ thời Trần Ngọa Vân đã 
là một quần thể kiến trúc lớn mà ít nhất cho 
đến nay đã xác định được 10 vị trí. Với các bằng 

chứng trên có thể nói rằng sau khi Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông hóa Phật, Ngọa Vân đã được nhà 
Trần mà trực tiếp là vua Trần Anh Tông cho mở 
mang xây dựng thành một quần thể chùa tháp 
rộng lớn trên khu vực núi Bảo Đài.

Với vai trò là thánh địa của Trúc Lâm Yên Tử, 
Ngọa Vân đã được xây dựng và mở rộng thành 
một quần thể chùa tháp, trở thành trung tâm mới 
của Phật giáo thời Trần. Cùng với sự phát triển 
và mở rộng Ngọa Vân, năm 1317 Pháp Loa cho xây 
dựng tự viện Quỳnh Lâm thành trung tâm đào 
tạo tăng tài lớn nhất của Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử, cùng với đó là hàng loạt các am, tháp và 
chùa lớn tại An Sinh được xây dựng  như Hồ 
Thiên, Bác Mã,… được xây dựng đã biến An Sinh 
(đến đời Trần Dụ Tông đổi thành Đông Triều) là 
“thủ đô” của Phật giáo Đại Việt thời Trần.

Thời Lê, đặc biệt là thời Lê Trung Hưng, Ngọa 
Vân được mở rộng, trong đó Khu Đá Chồng hoàn 

TT Điểm di tích Dấu vết các thời
Thời Trần Thời Lê Thời Nguyễn

i KHU NGỌA VÂN KHU NGỌA VÂN (07 điểm di tích)

i.1 Chùa Ngọa Vân x x x
i.2 Am Ngọa Vân và Tháp Phật hoàng x x x
i.3 Khu Tịnh thất x x Chưa rõ
i.4 Khu nhà tăng o x o
i.5 Ngọa Vân 1 x x o
i.6 Ngọa Vân 2 x x o
i.7 Ngọa Vân 6 o x o
ii KHU THÔNG ĐÀN– ĐÔ KiỆU (05 điểm di tích)

ii.1 Phủ Am Trà o Chưa rõ x
ii.2 Đô Kiệu x x o
ii.3 Thông Đàn 1 x x o
ii.4 Thông Đán 2 x x o
ii.5 Thông Đàn 3 x x o
iii KHU ĐÁ CHỒNG (02 điểm di tích)
iii.1 Đá Chồng 1 o x o
iii.2 Đá Chồng 2 o x o
iV KHU BA BẬC (01 điểm di tích)
iV.1 Ba Bậc x x o
Ghi chú: x: Đã tìm thấy di tích hoặc di vật; o chưa tìm thấy di tích, di vật
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toàn được mở rộng vào giai đoạn này. Đá Chồng 
là một khu lớn với một tổ hợp công trình chùa 
tháp lớn với hồ nước phía trước, vườn tháp, khu 
chính điện và khu tịnh thất ở phía sau. Bên cạnh 
các công trình kiến trúc thì tại đây cũng đã tìm 
thấy dấu vết của sân vườn cho thấy đây là một tổ 
hợp kiến trúc, cảnh quan rất lớn trong quần thể 
Ngọa Vân dưới thời Lê Trung hưng.

Thời Nguyễn, mặc dù dấu vết của giai đoạn này 
không nhiều 03/15 điểm. Theo kết quả điều tra, 
phỏng vấn người dân thì dưới thời Nguyễn, hầu 
hết các kiến trúc chùa (chủ yếu kiến trúc khung 
gỗ) xây dựng dưới thời Lê Trung Hưng đã bị đổ 
nát hoàn toàn; Một số tháp đá ở khu Đá Chồng, 
Ba Bậc, Thông Đàn vẫn còn tồn tại đến khoảng 
thập niên 70 của thế kỷ 20 mới bị đổ sập do nạn 
đào phá tìm kiếm của cải. Như vậy, có thể nói 
đến thời Nguyễn về cơ bản Ngọa Vân đã trở nên 
hoang phế. Việc trùng tu chỉ diễn ra ở khu vực 
chùa, am trong khu Ngọa Vân tức là khu Trung 
tâm của Ngọa Vân mà thôi. Việc xây dựng ở giai 
đoạn này cũng chỉ diễn ra trên quy mô nhỏ, các 
công trình xây mới thậm chí đã làm biến đổi 
chức năng của một số khu vực trong quần thể 
Ngọa Vân. Cụ thể, vị trí nơi Trúc Lâm đại sĩ dựng 
am tu hành và hóa Phật được vua Trần Anh Tông 
và Pháp Loa cho xây dựng thành khu am, tháp, 
đến thời Lê Trung hưng được duy trì và mở rộng 
thành khu am tháp và thờ Tam tổ của Trúc Lâm 
thì đến thời Nguyễn nơi thờ tam tổ được chuyển 
thành chùa Ngọa Vân; vị trí chùa Ngọa Vân xây 
dựng một kiến trúc nhỏ làm nơi thờ mẫu, vv…

4. Giá trị của Ngọa Vân và các vấn đề cần tiếp tục 
làm rõ

Với vai trò là Thánh địa Phật giáo, Ngọa Vân 
gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. Sau khi Phật Hoàng mất, Ngọa Vân 
đã được xây dựng, mở rộng thành một quần thể 
chùa tháp nơi có tháp tổ (Phật Hoàng tháp) và 
hàng loạt các chùa am khác. Sau thời gian Phật 
giáo suy vong, cuối thế kỷ XVii, đầu thế kỷ XViii 
cùng với sự phục hưng của Phật giáo, Ngọa Vân 
đã được trùng tu, mở rộng thành một quần thể 
rộng lớn với nhiều công trình chùa tháp được 
xây mới. Các giá trị to lớn của quần thể chùa tháp 
Ngọa Vân và vị trí của nó trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam đã được khẳng định. Tuy nhiên vẫn cần 
được tiếp tục làm rõ tầm mức của nó ở cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu:

-Tiếp tục nghiên cứu và làm rõ hơn nữa vị trí 
và vai trò của quần thể di tích Ngọa Vân trong lịch 
sử phát triển của Thiền phái Trúc Lâm nói riêng 
cũng như lịch sử phát triển của Phật giáo Việt 
Nam nói chung.

- Tại sao Ngọa Vân mới là điểm kết thúc hành 
trình tu hành, thành Phật của Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông chứ không phải là Yên Tử? Việc lựa 
chọn Ngọa Vân là nơi kết thúc hành trình tu 
hành thành Phật của Phật Hoàng có ý nghĩa như 
thế nào trong việc phát triển và mở rộng của Trúc 
Lâm đến Thanh Mai, Côn Sơn sau này? Cách ứng 
xử đó của Phật Hoàng muốn nói với chúng ta 
điều gì? Hiểu rõ được vấn đề này, chắc hẳn sẽ cho 
chúng ta hiểu đầy đủ hơn về tư tưởng, nhân cách 
và tầm vóc của Ngài. 
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Nhiều nhà 
nghiên cứu sử 
học trên khắp 
thế giới, không 
khỏi ngạc 

nhiên nêu lên câu hỏi: Cái gì 
đã tạo nên sức mạnh vô song 
này? Cái gì đã là chất keo gắn 
bó mọi tầng lớp, đẳng cấp xã 
hội dân chúng đời Trần tạo 
nên sức mạnh Diên Hồng, 
đập tan cả một lực lượng 
quân sự hùng mạnh vào bậc 
nhất thế giới đương thời? 
Thiết tưởng chúng ta có câu 
trả lời không mấy khó khăn: 
Đó là truyền thống tâm linh 
đất Việt. 

Nói truyền thống tâm 
linh Việt Phật là sợi chỉ vàng 
xuyên suốt thời đại thịnh trị 
Lý Trần không phải là một lời nói khoa trương 
chỉ để nhằm thoả mãn tinh thần tự ái dân tộc 
hay tôn giáo. Cứ nhìn vào lịch sử của các chế độ 
quân chủ phong kiến trên toàn thế giới ta mới 
thấy được cái bản sắc độc đáo của chế độ quân 
chủ Việt Nam dưới thời đại nhà Trần. Các vị vua 
nhà Trần khi nắm vương quyền đều tuân theo 
một định chế bất thành văn, họ ở ngôi trong một 
khoảng thời gian nào đó rồi thoái vị, nhường 
ngôi lại cho con, làm Thái Thượng Hoàng lui về 
nơi dân giã. Việc làm này không những đã tạo 
nên một sự ổn cố chính trị cần thiết cho quốc gia, 

tránh được nạn tranh giành quyền lực thường 
xảy ra trong nội bộ của các vương triều, nhưng 
đồng thời cũng là một hành động phản ảnh sâu 
xa tinh thần Phật giáo vốn coi vạn pháp là vô 
thường. Thế nên các vị vua nhà Trần đã không có 
ai tham đắm quyền lực, bám chặt vào ngôi vị mà 
ngược lại, đã coi ngai vàng như chiếc dép rách, 
sẵn sàng quăng bỏ bất cứ lúc nào nếu cần, không 
chút thương tiếc.

Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông cũng đã 
liệng bỏ “chiếc dép rách” này sau mười bốn năm 
cầm quyền bính, quyết định lên đường vào núi 
Yên Tử sáng lập ra một dòng Thiền độc đáo Việt 

Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông 
và dấu ấn tâm linh Việt 

Cư sĩ Tâm Hà Lê Công Đa

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Với một tiNh thầN Nhập thế tích cực, dấN thâN triệt Để, Đem Đạo Vào Đời Vì hạNh 
phúc của NhâN QuầN xã hội Như thế, dòNg thiềN trúc lâm chắc chắN khôNg thể 
Nào lại khôNg maNg dấu ấN của Người sáNg lập.

 Ảnh: St
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Nam: Thiền phái Trúc Lâm. Một người đã ở 
tuyệt đỉnh của quyền lực và danh vọng như thế, 
một bước là lên xe xuống ngựa, cung phi mỹ 
nữ, kẻ hầu người hạ bao quanh, thế mà nay đã 
lìa bỏ ngôi báu vào năm ba mươi bốn tuổi, cái 
tuổi được coi như đẹp đẽ nhất của đời người 
để bước theo bước chân của Tổ Ca Diếp trước 
đây, thực hành hạnh đầu đà, đầu trần chân đất, 
trong cái khí hậu khắc nghiệt của vùng nhiệt 
đới Việt Nam, lặn lội khắp nơi đem mưa pháp 
rải ra khắp chốn, cứu độ nhân gian. Mang trái 
tim Bồ Tát, nung nấu bởi ý nguyện Bồ tát, tấm 
gương xả thân vì đạo của Ngài là một sự thể 
hiện tinh thần Bồ tát đạo, và Ngài trở thành 
một nhân vật hiếm có trong lịch sử  truyền bá 
đạo Phật tại Việt Nam.

Với một tinh thần nhập thế tích cực, dấn thân 
triệt để, đem đạo vào đời vì hạnh phúc của nhân 
quần xã hội như thế, dòng Thiền Trúc Lâm chắc 
chắn không thể nào lại không mang dấu ấn của 
người sáng lập. Một người vừa thông hiểu tất 
cả những gì là uyên áo nhất của giáo lý đạo Phật, 
nhưng đồng thời cũng biết cả nghệ thuật điều 
binh khiển tướng, một nửa đời người xông pha 
trên mình ngựa giữ yên bờ cõi, mang lại an vui 
cho trăm họ, vua Trần Nhân Tông không những 
đã kế thừa được những tinh hoa của quá khứ, 
mà đồng thời còn có khả năng tổng hợp được 
những giá trị của thời đại, từ đó 
với những kinh nghiệm sống của 
đời mình, vua đã phát huy truyền 
thống tâm linh Việt Phật đến một 
mức độ rực rỡ nhất, đem Phật 
pháp gắn liền với thế gian pháp, 
biến những giáo lý cao siêu trở 
thành một triết lý hành động thực 
tiễn, có thể tóm gọn vào bốn chữ 
giản dị: Cư trần và Lạc đạo.

Tinh thần cư trần mang màu sắc Giáo 
lý Tứ Ân

Đạo Phật gắn liền với con 
người và thời đại, thế nên trước 
tiên nó phải giải quyết được vấn 
đề cơ bản và trọng yếu nhất của 
con người, đó là cư trần. 

Mô hình của một mẫu người 
phật tử lý tưởng đời Trần vì thế 
không phải chỉ là “sạch giới lòng, 

dồi giới tướng” để trở thành “Bồ tát trang 
nghiêm” mà còn phải là một mẫu người trượng 
phu trung hiếu vẹn toàn. Thiết tưởng cũng xin 
được mở một dấu ngoặc ở đây để lưu ý rằng, 
tinh thần trượng phu trung hiếu mà vua Trần 
Nhân Tông đề cập đến không phải chỉ là một 
sản phẩm đặc quyền của Nho giáo như người 
ta thường biết. Tinh thần trung hiếu này thực 
ra là một bộ phận của tư tưởng Tứ Ân đã xuất 
hiện từ lâu đời trong Phật giáo và sau này trở 
thành một lý thuyết xương sống của Tịnh Độ 
tông Phật giáo.

Sử gia Lê Mạnh Thát đã đúc kết mẫu người 
hình tượng đó như sau: “Đây có thể nói là 
một đúc kết về hình tượng người Việt Nam lý 
tưởng, chứ không phải chỉ của Phật giáo. Thực 
tế những người làm nên sự nghiệp oanh liệt 
của dân tộc ta vào thời Trần Nhân Tông có thể 
nói hầu hết đều là phật tử, từ những vị lãnh 
đạo tối cao ở trung ương như Trần Hưng Đạo, 
Trần Quang Khải cho đến những người dân ở 
xã ấp như Lê Công Mạnh và anh em con cháu. 
Vì họ là những Bố tát trang nghiêm nên đối với 
bản thân họ giữ gìn kỷ luật và sống cuộc sống có 
lý tưởng. Nhưng đồng thời họ cũng là những 
trượng phu trung hiếu, nên họ trung thành với 
tổ quốc, sống hiếu thảo với cha mẹ ông bà.”

Nói đến khuôn mẫu con người thế gian không 

 Ảnh: St
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thể không nói đến khuôn mẫu của con người tăng 
sĩ. Hình tượng đẹp đẽ này thiết tưởng chúng ta 
không cần phải đi tìm ở đâu xa mà chính ngay ở 
hình ảnh của tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Con 
người tăng sĩ đó không những là một pháp khí 
của thời đại mà còn là một biểu trưng cho một 
kẻ sĩ Việt Nam, biết lo trước cái lo của trăm họ và 
vui sau cái vui của trăm họ. Khung cảnh của thời 
đại lịch sử Lý Trần đã xoá đi cái biên giới ngăn 
cách giữa tăng sĩ và kẻ sĩ. Suốt cả một ngàn năm 
Bắc thuộc, với chính sách ngu dân, người Hán 
không cho mở trường học tại địa phương, chùa 
chiền Việt Nam là nơi duy nhất tiếp cận với văn 
minh học thuật Trung Hoa đồng thời cũng là lò 
rèn đúc, đào tạo trí thức cho nước nhà, thế nên 
chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy những 
bậc đại tăng trong thời đại Lý Trần đồng thời 
cũng là những sĩ phu “trụ tích trấn vương kỳ” 
chống cây thiền trượng xuống có thể làm yên xã 
tắc. Những vị Thiền sư Việt Nam đời Trần vì thế, 
tuy có về ở ẩn trong chốn am mây nhưng tấm 
lòng vẫn canh cánh với chuyện nước non. Ta như 
vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây lời khuyên bảo 
của quốc sư Phù Vân với vua Trần Thái Tông khi 
vua lìa cung điện bỏ trốn vào Yên Tử với ý định 
xuất gia: “ Phàm làm đấng minh quân, thì phải 
lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, 
và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ 
muốn đón bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên 
sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào 
quên.”

Tinh thần lạc đạo: Khơi mạch nguồn cho một dòng 
Thiền độc đáo Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Trãi trong một bài thơ đề tựa 
ở chùa Hoa Yên, Trúc Lâm Yên Tử đã nói về vua 
Trần Nhân Tông như sau:

Vua Trần Nhân Tông thời trước c n đ  dấu tích 
lại,

Trong hào uang tr ng thấy r  đôi con ngươi 
c a m t Phật Thích a.

Lời tuyên xưng này không có gì là quá đáng. 
Một điều không ai có thể phủ nhận được rằng 
tư tưởng Kinh Kim Cương là hệ tư tưởng chủ 
đạo của Thiền học đời Trần và người đã phát 
triển tinh thần Kim Cương đế mức độ toàn hảo 
nhất, lại chính Lục Tổ Huệ Năng.  Thế nhưng lịch 
sử đã chứng minh cho chúng ta thấy Lục Tổ là 
một người Việt Nam. Thực ra cũng không cần 
phải đem sử liệu ra để dẫn chứng. Đọc qua bộ 
Pháp Bảo Đàn Kinh, mà thực chất là một cuốn 
tự truyện của Ngài Huệ Năng còn để lại, ta thấy 
rõ một điều rằng nếu như ngài Huệ Năng không 
phải là người “ngoại quốc” thì chắc chắn là Ngũ 
Tỗ đã không phải trao truyền y bát cho Ngài một 
cách lén lút vào đêm hôm khuya khoắt, và cũng 
sẽ không có chuyện cả một sơn môn đặc biệt là 
một tông phái Thiền vốn đặt tinh thần phá chấp 
lên hàng đầu- đã phải sôi sục lên vì lòng tự ái dân 
tộc, để môn nhân đệ tử của Ngũ Tổ đã phải bỏ cả 
chuyện tu tập, chạy theo truy đuổi Huệ Năng cho 
đến cùng để thu lại y bát mà họ xem như quốc 

bảo.
Nếu Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma trước đây đã mang 
Thiền học Phật giáo vào 
Trung quốc và trở thành 
vị Tổ thứ nhất của phái 
thiền Đông độ thì chúng 
ta cũng có thể xem người 
thanh niên Việt Nam mù 
chữ Huệ Năng vì chính 
sách ngu dân của người 
Hán như đã nói ở trên là 
vị Tổ thứ nhất của Thiền 
học Việt Nam. Và, người 
kế thừa xứng đáng nhất 
của dòng Thiền Huệ 
Năng, người phát triển 
tinh thần “Kiến Tánh 
Thành Phật” của Tổ Huệ 

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM
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Năng đến mức toàn vẹn nhất không ai khác hơn 
là Trúc Lâm Tổ Trần Nhân Tông. Trong “Cư Trần 
Lạc Đạo Phú” Ngài  đã diễn tả lại ý niệm ấy một 
cách dễ hiểu hơn:

 đời vui đạo h y tùy duyên
H  đói thì ăn, mệt ng  liền

a báu trong nhà thôi khỏi kiếm
Vô tâm đối c nh hỏi chi thiền.
Con đường “lạc đạo” đối với Trần Nhân Tông 

không phải là con đường hướng ngoại mà là một 
hành trình quay trở về với chính mình. Quay về 
với chính mình tức là quay về với bản thể uyên 
nguyên. Hãy cứ để cho mạch đời tuôn chảy thì 
suối nguồn tâm linh sẽ khai mở và con người 
sẽ tìm lại tự tánh của chính mình. Danh từ nhà 
Thiền gọi đó là “bản lai diện mục”, là đạt đạo. 

Tổ Trúc Lâm đã trao truyền cho đời cái chìa 
khoá mở vào cuộc sống hạnh phúc, an lạc rất 
mực giản dị, chỉ vỏn vẹn nằm trong hai chữ “Tùy 

Duyên”. Giản dị nhưng lại gói trọn cái tinh yếu 
của đạo Phật. Ngài chỉ cho ta thấy rằng cuộc sống 
là một giòng luân lưu chuyển động bất tận. Tất 
cả vạn pháp hiện hữu đều do duyên sinh, duyên 
khởi, tương tục và tương tác. Nắm vững chân lý 
này thì người ta có thể sống tuỳ duyên, nhưng  
“Tùy duyên” ở đây không phải là một cuộc sống 
thả nổi như lục bình trôi mà là sự tĩnh thức để 
tắm mát trong dòng hiện sinh, đó là con đường 
“lạc đạo”. Dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam đã 
chuyên chở tư tưởng của Huệ Năng vào đời sống 
thực tiễn. Thiền học đời Trần vì thế đã gắn bó với 
đời sống và con người, kết hợp hài hoà giữa triết 
lý và hành động, tạo nên sức sống và một phong 
vị mới mang màu sắc Việt Nam. Thế nên nếu 
chúng ta xem ngài Huệ Năng là vị Tổ thứ nhất 
của Thiền Tông Việt Nam thì người kế thừa xứng 
đáng nhất không ai khác hơn là Trúc Lâm Đầu 
Đà Trần Nhân Tông.

 Ảnh: St
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Sứ mệnh chấn hưng Phật giáo
Một trong những công nghiệp lớn của vua 

Trần Nhân Tông còn để lại mà đời sau không 
thể không nhắc đến, đó là nỗ lực hoằng truyền 
chánh pháp, chấn hưng đạo Phật. Từ cuối đời 
Lý, đạo Phật Việt Nam đã có những dấu hiệu suy 
thoái. Khi tinh thần đạo lý từ bi suy sụp thì tín 
ngưỡng quyền năng ma thuật lộng hành đưa con 
người vào vòng mê tín. Bên cạnh đó là những 
tệ trạng xã hội khác gây ra bởi sự tôn sùng đạo 
Phật quá mức nhưng lại thiếu sự điều hướng, tổ 
chức. Chuyện đúc tượng xây chùa tráng lệ nguy 
nga hơn cả cung vua là hiện tượng khá phổ biến. 
Tình trạng “thiên hạ bán vi tăng” dưới thời Lý 
không phải là điều đáng mừng cho

Phật giáo mà là điều lo nghĩ cho tất cả những 
ai có ý thức trách nhiệm. Bởi vì không thiếu gì 
những kẻ xấu đã lợi dụng chốn thiền môn, cấu 
kết với giới tăng sĩ biến chất để làm những điều 
xằng bậy. Tình hình này đã được phản ảnh trong 
bản điều trần của  Đàm Dĩ Mông được ghi chép 
lại trong Đại Việt sử lược: “Nay tăng đồ cùng với 
dịch phu quá nửa, bọn chúng tự kết bè đảng, 
dựng bậy thầy trò, tụ nhóm, ở bầy, làm nhiều 
việc dơ, hoặc ở giới trường tinh xá, ngang nhiên 
rượu thịt, hoặc tại thiền phòng tịnh viện, riêng 
tự gian dâm, ngày ẩn tối ra, như đàn cáo chuột.  
Chúng làm nát tục hư đạo, dần dần thành thói. 
Việc đó nếu không cấm, để lâu càng tệ thêm”.

Đến đời Trần, tệ trạng này vẫn không có gì thay 
đổi, đến độ vị quân vương phật tử thuần thành 
Trần Thái Tông cũng đã phải lắc đầu ngao ngán: 
“Khi tới chùa chiền, gần Phật gần kinh, mắt không 
thèm ngó, phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai, 
cuối mắt đầu mày, ham mê sắc dục, không kiêng 
Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần, trố mắt ham vui, 
đầu chưa từng cúi”, và “chẳng riêng người tục, cả 
đến thầy tăng, kinh luận tranh giành, cùng nhau 
công kích, chê các sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha, 
cỏ nhẫn lụi vàng, lửa độc rực cháy, buông lời đau 
vật, cất tiếng hại người, không nghĩ từ bi, không 
theo luật cấm, bàn thiền tựa thánh, trước cảnh 
như ngu, dẫu ở cửa không, chưa thành vô ngã”. 
Sử gia Lê Văn Hưu, người được vua Trần Thánh 
Tông chỉ định, biên soạn bộ Đại Việt Sử Ký cũng 
đã nhận xét rằng hiện tượng xây dựng chùa miễu 
nguy nga, độ tăng ồ ạt là một việc làm hoang phí 
sức người sức của một cách vô ý thức và đưa ra 
lời bình luận như sau: “Của không phải do trời 

mưa xuống, sức chẳng phải của thần làm cho, há 
chẳng phải là khơi vét máu mỡ của dân ư? Khơi 
vét máu mỡ của dân mà có thể gọi là làm phước 
được ư?”.

Đứng trước tình trạng này, một con người 
hành động và là một phật tử có ý thức trách 
nhiệm với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông phải 
làm gì đây? Vua biết chắc một điều rằng, Ngài 
không thể dùng quyền uy của vương triều để 
chấn hưng đạo Phật. Triều đình có thể ban hành 
những đạo dụ để răn dân, trừng phạt những điều 
sái quấy, thế nhưng quyền lực vẫn không đủ sức 
mạnh để lay chuyển một tệ trạng đã bám sâu 
gốc rễ trong lòng xã hội. Vua Trần Nhân Tông đã 
phải đi trên một con đường gay go hơn, đó là con 
đường cảm hoá nhân tâm, lấy bản thân của mình 
ra làm gương sáng cho người đời noi theo. Thế 
nên khi khoác lên mình chiếc tăng bào, vua đã lặn 
lội “đi khắp nơi sức dân gian phá hủy các dâm từ 
và thuyết pháp khuyên dân làm mười điều thiện”. 
Hào quang của một vị vua anh hùng hai lần đại 
thắng quân Nguyên nay là một tăng sĩ đầu trần 
chân đất đi khuyến tu vẫn có sức  mạnh thuyết 
phục hơn cả một ngàn đạo luật của triều đình. 
Sức mạnh thuyết phục đó chính là tình thương. 
Thế nên khi vua ra đi, cả dân tộc đã ngậm ngùi 
đưa tiễn, vì kể từ đây đất nước đã vắng bóng một 
đấng từ phụ. tang lễ của Ngài, người dân tham 
dự đông như nêm cối, tràn ngập từ kinh đô cho 
đến bến sông Hồng đến độ linh vị của vua không 
thể nào di chuyển được, thế mới biết dân chúng 
đã thương yêu Ngài đến mức nào. Vua mất đi, 
nhưng thông điệp khuyến tu của Ngài còn vang 
vọng mãi đến muôn đời sau:

Thân như hô hấp tị trung khí
Thế t  phong hành l nh ngoại vân
Đ  uyên đề đoạn nguyệt như trú

ất thị tầm thường không uá xuân

Thân như hơi th  mỏng manh,
Đời như mây nổi trên vành núi xa.
Tuổi xuân chớ đ  luống ua,
Đ  r i khóc hận như là Đ  uyên.
(Tâm Hà thoáng dịch). 

PHẬT GIÁO TRÚC LÂM
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thời giaN Đầu khi phật Đà truyềN Đạo, có rất Nhiều các Đệ tử tỳ kheo Đi theo, 
sau Đó có rất Nhiều Người cầu Đạo Đã gia Nhập Vào tăNg ĐoàN, Nhiều tỳ kheo 
sốNg chuNg một chỗ Như Vậy, thì khó tráNh khỏi NhữNg ý kiếN bất ĐồNg Và cãi 
Vã Nhau.

Trong tăng đoàn cũng có 
kẻ Thánh người phàm 

Thích Thiện Phước

GIÁO LÝ

Có một lần, khi Phật 
Đà thuyết pháp 
ở Câu Diệm Di, 
các đệ tử lại xảy ra 
cuộc tranh cãi rất 

quyết liệt, mọi người không ai 
nhường ai, Phật Đà liền nhóm 
họp mọi người lại và nói: “Mọi 

người đừng nên tranh cãi nữa, 
lấy tranh cãi để ức chế tranh cãi 
là việc vô ích, chỉ có nhẫn nhịn 
mới có thể đoạn trừ tranh cãi 
được. Ta hy vọng các thầy đều 
giữ đức hạnh nhẫn nhịn”.

Phật Đà nói xong, liền bảo 
mọi người nên giải tán, người 

có tính xấu mà không chịu thay 
đổi thì mãi mãi vẫn xấu xa, đối 
với những người không có căn 
lành thì Phật Đà chỉ có thể để 
họ đi, nhưng cũng có rất nhiều 
những người có căn lành và 
nghe lời nói của Phật Đà cảm 
động, sau đó thay đổi và tu hành.
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Phật Đà đợi mọi người lui 
ra hết, và cảm thấy sự cần thiết 
sâu xa về việc tuyên dương chân 
lý từ bi bình đẳng trên thế gian 
này. Thế là Phật Đà một mình đi 
đến rừng Ba Lợi Da Sa La trong 
khu rừng này có A Na Luật, Bạt 
Đề, Kim Tì La đang tu hành ở 
đây.

Ba anh em này khi ở nhà thì 
tình cảm rất tốt, sau khi xuất gia 
tình cảm vẫn rất tốt, ba người 
họ cùng hứa với nhau sẽ nương 
tựa Phật tu hành, mọi thứ đều 
tuân theo Pháp giới của Phật 
Đà mà làm.

Nếu là người ra ngoài xin 
thức ăn mà về sớm nhất thì 
trước tiên phải trải giường, 
kế đến là đi gánh nước, sau 
đó đi lấy dụng cụ rửa chân và 
khăn lau chân, xếp đặt nước 
ấm, ăn no những thức ăn có 
thể ăn được, thức ăn còn dư 
sẽ cất ở nơi thoáng mát, để ở 
giữa nước không có côn trùng 
để giành cho người về sau ăn. 
Sau khi dọn dẹp xong, rửa sạch 
tay chân, sắp xếp lại tọa cụ, sau 
đó vào phòng niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng hoặc ngồi 
thiền. Người về tiếp theo sau 
khi đã rửa chân xong, nếu như 

nước không đủ thì đi lấy thêm, 
giặt sạch các khăn lau và chuẩn 
bị cho người về sau. Trong khi 
ăn nếu như cảm thấy không đủ 
no thì lấy thức ăn người trước 
để giành mà ăn, sau đó mang 
đi cất cẩn thận, rửa sạch tay 
chân, sắp xếp tọa cụ, sau đó vào 
phòng niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng hoặc ngồi thiền.

Ba người họ đã sống cuộc 
sống như vậy, đợi đến khi 
hoàng hôn, người đầu tiên ngồi 
thiền lại đi gánh nước, nếu như 
không đủ sức có thể giơ tay ra 
hiệu gọi người giúp đỡ chứ 
không được nói chuyện. Cứ 
năm ngày lại mở hội nghị một 
lần để thảo luận một số vấn đề 
và nói lên những tâm đắc trong 
quá trình tu hành của mỗi 
người. Cứ như vậy họ sống một 
cuộc sống hòa bình mỹ mãn và 
họ đều cảm thấy rất vui vẻ.

Khi Phật Đà đến nơi đây, trong 
lòng thấy rất hoan hỷ nhưng 
nơi đây có một người giữ rừng, 
ông ta không biết đây Phật Đà 
nên ông đã ngăn cản Phật Đà và 
nói: “Trú xứ này có ba vị thánh 
nhân đang sống để tu hành, ông 
không được vào trong”.

Phật Đà cười và nói: “Ông 
yên tâm! Nếu ba người ấy thấy 
ta đến chắc chắn là họ sẽ rất vui 
mừng”.

Người giữ rừng đem lời 
nói này báo lại, và quả thật ba 
người vô cùng mừng gỡ khi 
gặp được Phật Đà, A Na Luật 
tiếp lấy y bát của Phật Đà, Bạt 
Đề đi trải giường, Kim Tì La vội 
xách nước để Phật Đà rửa chân. 
Phật Đà thấy ba người sống với 
nhau rất vui vẻ, Ngài nói với 
họ rằng: “Các thầy tu tập trong 
sự hòa thuận và sống một cuộc 
sống an lạc không tranh chấp, 
cùng một tấm lòng vẹn toàn 
đức hạnh, cùng một bậc đạo 
sư hướng đến con đường giải 
thoát, sống hòa hợp với nhau 
như vậy là rất tốt”.

Phật Đà nói đến đây, thuận 
tiện nói thêm về đạo lý ngũ 
căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, 
bát chánh đạo phần, từ đó 
càng làm tăng thêm lòng tin 
của ba người tu hành này. Họ 
cảm thấy được niềm vui ở trên 
trời cũng không bằng được sự 
thanh tịnh thực tại này.

Sau này, những người thích 
tranh giành, Phật Đà cũng 
không đoái hoài đến họ, sau 
khi việc này truyền ra ngoài thì 
họ còn gì có thể tự trọng được. 
Trong số những người thích 
tranh giành ấy, có một số người 
đã giác ngộ thức tỉnh, một số 
người thì cùng nhau khống chế 
nó. Lúc này thì họ mới hối hận, 
họ mới biết được trăm sông đều 
đổ ra biển lớn, không nên phân 
biệt chia rẽ, mọi phiền não tranh 
chấp, và sự an tịnh hòa vui trên 
đời này chính là do con người 
tự tạo, do đây mà người học 
đạo trong tăng đoàn cũng có kẻ 
thánh người phàm. 

GIÁO LÝ

Ảnh: St
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LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

1. Đặt vấn đề. 
Đạo đức sinh thái tưởng chừng như đó là vấn đề 

của đời sống xã hội hiện đại nhưng thực ra nó lại 
có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử phát triển trong 
các học thuyết tư tưởng, các tôn giáo. Cũng giống 
như nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo 
quan tâm đến đạo đức sinh thái không phải là một 
nhận thức tiên tri đi trước thời đại mà nó thực 
chất là một phần giáo lý của tôn giáo này trong 
quan niệm về thế giới, về nhân sinh mà ở đó việc 
đặt ra và tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực 
của đạo đức sinh thái như là một trong những giải 

pháp nhằm giúp mỗi chúng sinh tự tìm thấy con 
đường đi đến “giải thoát”.

2. Những cơ sở triết học hình thành đạo đức sinh thái 
của Phật giáo

Những tư tưởng đạo đức sinh thái Phật giáo đó 
được hình thành trên các luận thuyết chủ yếu của 
Phật giáo, như: Thuyết Duyên khởi, thuyết Vạn 
vật bình đẳng và Thuyết Nhân quả - Báo ứng…

Thuyết uyên kh i prat tyasamutp da , quan 
niệm về Duyên khởi xuất phát từ quan điểm của 

tóm tắt:  dựa trêN các học thuyết triết học căN bảN Như: thuyết duyêN khởi, 
thuyết VạN Vật bìNh ĐẳNg, thuyết NhâN Quả báo ứNg, V.V.. mà phật giáo Đã xây 
dựNg NêN các NguyêN tắc Và chuẩN mực Đạo Đức siNh thái căN bảN Như thực 
hiệN lối sốNg thâN thiệN Với môi trườNg, khơi dậy phật tíNh, tráNh xa sâN hậN, 
tạo dựNg Nghiệp thiệN, tráNh xa Nghiệp ác Và NhậN thức cuộc Đời là Vô Ngã, 
Vô thườNg, V.V.. Đã có một ý Nghĩa rất lớN khôNg chỉ Đối Với bảN thâN phật 
giáo mà còN Đối Với sự Nghiệp giáo dục Đạo Đức siNh thái của NhâN loại.

PGS.TS.Phạm Công Nhất *

Đạo đức sinh thái 
theo quan điểm của Phật giáo

 Phó iáo sư, Tiến s  triết học, Trường Đại học hoa học x  hội và Nhân văn, Đại học uốc gia Hà Nội
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đức Phật cho rằng: toàn thế giới là một chỉnh thể 
thống nhất chặt chẽ bởi các mối quan hệ chồng 
chéo, khắng khít không thể chia cắt. Cái này là 
duyên để cái kia tồn tại, vạn vật trong thế giới này 
vì thế mà tồn tại đa dạng và sống động. Nếu chẳng 
may một cái mất đi sẽ kéo theo sự mất đi hoặc biến 
đổi hoặc xáo trộn của cái khác..Như vậy, mối quan 
hệ giữa con người và thiên nhiên là mối quan hệ 
cộng sinh, cùng sinh tồn và phát triển. 

Trong kinh Tạp A hàm (Samyuktāgama), quyển 
10 của Phật giáo đã thuyết minh điển hình tư 
tưởng Duyên khởi nói: “Nếu cái này có, cái kia có, 
do cái này sinh, cái kia sinh, nếu cái này không có, 
cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt…” . Vạn 
vật đều do Duyên khởi mà thành. Duyên khởi vừa 
là điểm bắt đầu nhưng cũng là điểm cuối cùng của 
hành trình đi đến “Giải thoát”. Nhưng điều quan 
trọng bậc nhất trong Duyên khởi là nói lên sự tồn 
tại trong mối liên hệ phụ thuộc giữa con người 
với xã hội và tự nhiên. Từ học thuyết Duyên khởi 
có thể thấy cá nhân, nhân loại, xã hội đều không 
thể tồn tại độc lập mà là tồn tại trong mối quan hệ 
tương quan chặt chẽ với thiên nhiên. Làm tổn hại 
thiên nhiên chính là làm tổn hại bản thân nhân 
loại; phá hoại thiên nhiên chính là phá hoại sự tồn 
tại của bản thân nhân loại. Từ đó Phật giáo rút ra 
những chỉ giáo cần thiết đối với chúng sinh: “làm 
sao ngăn ngừa sự phá hoại sinh thái do con người 
gây ra, làm sao duy trì, bảo vệ sự cân bằng sinh thái 
bình thường, làm sao hoàn thiện điều kiện tương 
quan, nhân tố có lợi nâng cao sinh thái, là trách 
nhiệm quan trọng nhất của con người, cũng chính 
là trách nhiệm quan trọng nhất để nhân loại bảo 
hộ bản thân” .

Thuyết vạn vật bình đ ng. Trong vòng xoay 
của tạo hóa, vạn vật vận động chuyển hóa vừa là 
nguyên nhân của nhau, vừa là kết quả của nhau 
theo các quy luật của luân hồi  “Sinh - trụ - dị - diệt” 
hoặc: “Thành - trụ - hoại - không” nên vạn vật dù 
cao hay thấp đều trở nên cần thiết cho nhau. Vai 
trò, vị trí của mỗi một vật, một kiếp trong thế giới 
này do đó trở nên bình đẳng với nhau, không cao, 
không thấp, không sang, không hèn. Do đó đức 
Phật mới nói: “Tất cả mọi người trong trăm chủng 
tộc khác nhau ấy đều có thể mang bột tắm đến 
nước và tắm rửa, trừ khử các cấu bẩn cho thật 
sạch. . . tất cả những người trong trăm chủng tộc 
khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào 
làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa 

và cháy lớn lên” . Từ đó, Phật giáo khuyên chúng 
sinh thực hành lối sống từ bi, không tranh đoạt và 
làm tổn hại đến môi trường xung quanh, lối sống 
thiện lương, không sát sinh (bất sát) cũng là xuất 
phát từ triết lý vạn vật bình đẳng như đã phân tích 
ở trên.

Thuyết nhân u  báo ứng. Đây là một trong 
những lý thuyết căn bản của triết học Phật giáo 
về nhân sinh quan. Nhân duyên đó không phải là 
sự ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của những 
tác động từ luật nhân quả (còn gọi là Nghiệp). 
Nghiệp của mỗi người gặp phải trong đời có 
thể là “nghiệp xấu” (cuộc đời gặp nhiều bất trắc, 
kém an toàn) hoặc “nghiệp tốt” (cuộc sống gặp 
nhiều thuận lợi, hanh thông). Con người tạo ra 
“nghiệp” của chính mình nhưng những tác động 
của nghiệp (báo hoặc quả báo) đến cuộc đời thực 
của mỗi người lại khá phức tạp, có khi trực tiếp 
có khi lại gián tiếp. Chẳng hạn như đời này tạo ra 
“nghiệp” nhưng rất có thể “nghiệp” đó lại thể hiện 
ra kết quả và tác động đến con cháu đời sau. Nói 
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một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là 
làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác 
bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương 
thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả 
báo ứng, nó ứng nghiệm cho bất kỳ ai không kể 
thân sơ, sang giàu hay hèn kém. 

3. Các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức sinh thái 
của Phật giáo

Từ các cơ sở lý luận triết học như đã phân tích 
trên đây, Phật giáo là một trong số ít các tôn giáo 
trên thế giới ngay từ khi mới xuất hiện đã đặc biệt 
quan tâm đến các vấn đề về đạo đức sinh thái. Đạo 
đức sinh thái Phật giáo là hệ thống các quan niệm 
và nhận thức được hình thành trên cơ sở giác ngộ 
về những chân lý của Phật giáo về các thuyết nhân 
khởi, Nhân quả - Báo ứng và sự tồn tại bình đẳng 
để từ đó định ra các nguyên tắc ứng xử, các chuẩn 
mực về hành vi trong lối sống hài hòa, cân bằng 
giữa con người với con người và giữa con người 
với tự nhiên. Như vậy, khi nói tới đạo đức sinh 

thái Phật giáo chúng ta thường đề cập tới một số 
nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức cơ bản sau đây:

Một là, nguyên tắc thực hiện lối sống thân thiện 
với môi trường và đề cao chuẩn mực đạo đức hiếu 
sinh, không sát sinh (bất sát). Như đã phân tích 
Phật giáo cho rằng vạn vật dù nhỏ bé hay to lớn 
nhưng một khi đã sinh ra và tồn tại trong thế gian 
đều có vai trò, vị trí bình đẳng như nhau. Cuộc 
sống của muôn loài là một sinh thái đa dạng, vừa 
mang tính độc lập, cá biệt nhưng cũng vừa phụ 
thuộc lẫn nhau. Đó cũng là lý do Phật giáo đề ra 
nguyên tắc thực hiện lối sống thân thiện với môi 
trường, phải đặt cuộc sống của mỗi cá nhân nằm 
trong mối liên hệ với các cá nhân khác. Do đó, 
phải lấy lối sống hiếu sinh, thân thiện với muôn 
loài thay cho lối sống ích kỷ, hiếu sát hủy diệt 
môi trường như đức Phật thường dạy: “Người 
phật tử không được hoặc tự mình giết, hoặc bảo 
người giết, dùng phương tiện giết, khen tặng sự 
giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú 
để giết, vân vân, phàm tất cả các loài hữu tình 
có mạng sống, đều không được cố ý giết chúng”. 
Hoặc: “Người thường sinh tâm sát hại, càng tăng 
trưởng nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sinh tử, 
không có ngày ra khỏi” (Kinh Lăng Già). 

Nhân loại đã và đang chứng kiến sự thay đổi của 
hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh 
quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi 
các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một 
giai đoạn nhất định từ tính bằng thập kỷ hay hàng 
triệu năm. Trong những năm gần đây, sự thay đổi 
khí hậu đã và đang diễn ra hết sức gay gắt với hiện 
tượng nóng lên toàn cầu. Chưa bao giờ loài người 
lại đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách đặc 
biệt là những khó khăn và thử thách từ sự thay 
đổi dẫn đến khủng hoảng môi trường và những 
tác động tiêu cực của nó đến cuộc sống của chính 
con người. Tất cả đang đe dọa nghiêm trọng tới 
sức khỏe và sự an toàn của cả nhân loại. 

Hai là, khơi dậy Phật tính, tránh xa sân hận. 
Khái niệm “Phật tính” ở đây cần được hiểu là tính 
thiện lương hay lòng trắc ẩn, thái độ khoan dung 
vốn có của con người. Theo Phật giáo, vạn vật sinh 
ra và tồn tại trong thế giới vốn nằm trong mối quan 
hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nhìn bề ngoài, mỗi người 
mỗi kiếp tuy có khác nhau nhưng về cơ bản giữa 
chúng đều có những đặc điểm chung ẩn chứa bên 
trong là tính thiện lương hay còn gọi là Phật tính. 
Chính yếu tố Phật tính, cái tàng chất ở bên trong Ảnh: St
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mỗi một con người, mỗi một sự vật đã làm cho 
vạn vật tuy khác nhau nhưng lại gần gũi và bình 
đẳng với nhau. Do đó, Phật tính chính là sợi dây 
gắn kết cuộc sống giữa con người với con người, 
giữa con người với vạn vật. Phật tính chính là mục 
tiêu để con người hướng đến một lối sống nhân 
ái và từ bi như đức Phật vẫn thường dạy: “Chúng 
ta mỗi loài tuy thân hình khác nhau, mà vẫn đồng 
một Phật tính. Phật tính đã bình đẳng thì không 
thể viện lý do gì để nói rằng Phật tính ở người 
giá trị hơn ở vật, ở giai cấp này màu da này giá trị 
hơn giai cấp kia màu da kia”. Tuy nhiên, cũng theo 
Phật giáo, Phật tính vốn là tiềm năng sẵn có trong 
mỗi người nhưng để khơi dậy được tiềm năng 
đó cũng không hề dễ dàng. Lý do là dù mỗi người 
đều mang tiềm năng Phật tính nhưng trong cuộc 
sống trần tục con người đôi khi còn chịu sự ràng 
buộc bởi những sân hận (sự tác động qua lại giữa 
danh và sắc nên dẫn tới tham, sân, si…). Chính yếu 
tố sân hận này khi phát triển đến mức thái quá có 
thể trở thành vật cản, che lấp tính thiện lương, 
lòng trắc ẩn của mỗi người đã làm cho cái xấu, 
cái ác cũng từ đó mà ra. Cũng từ quan niệm đó, 
Phật giáo cho rằng để khơi dậy được Phật tính, 
đồng thời tránh xa được sân hận thì mỗi người 
không có cách nào khác là phải lấy sự khoan dung 
cùng với tình yêu thương vô điều kiện giữa bản 
thân với muôn loài làm cứu cánh như đức Phật 
thường nói với đệ tử của mình: “Không có lý do 
gì để thân thiện với người này và thù địch với kẻ 
khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, 
vì ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc và 
không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó, chúng 

ta phải đối xử với mọi người bằng tình thương 
không phân biệt” . 

a là, tạo dựng nghiệp thiện, tránh xa nghiệp 
ác. Luật Nhân quả theo Phật giáo thể hiện thành 
quy luật thiện, ác theo nguyên tắc: “Ác giả ác báo, 
thiện giả thiện lai!”. Khi Nhân quả được hình 
thành sẽ tạo ra một kết quả chung gắn với cuộc 
đời của mỗi người hay sự vật gọi là “Nghiệp”. 
Nghiệp là kết quả của một xâu chuỗi của sự tác 
động nhân - quả nhưng nghiệp cũng tạo ra quả 
báo trong tương lai. Quả báo khi đủ nhân duyên 
sẽ làm chúng sinh tái sinh vào một cuộc đời, một 
hoàn cảnh nhất định, một điều kiện sống cụ thể, 
nhưng hành động của chúng sinh trong cuộc đời 
đó vẫn có sự tự do và dựa theo nhận thức của 
chúng sinh đó. Hành động do chúng sinh lựa chọn 
thực hiện sẽ tạo ra nghiệp mới và quả báo mới 
như đức Phật thường nói: “Ác nghiệp chính do 
mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ 
ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch... 
Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành 
bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không 
tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai 
thanh tịnh được”. Nghiệp theo Phật giáo có hai 
loại: gồm nghiệp tốt (hay nghiệp thiện) và nghiệp 
xấu (hay nghiệp ác hay nghiệp khổ). Một nghiệp 
tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái 
sinh, là cơ hội để thoát khỏi vòng luân hồi. Trái 
lại nếu gặp phải nghiệp xấu (theo Phật giáo: dù 
nghiệp tốt hay nghiệp xấu cũng đều do con người 
tự tạo ra) có thể mang lại kết quả xấu trong một 
sự tái sinh, cuộc đời còn bế tắc trong kiếp luân hồi 
như lời dạy của đức Phật: “Người thường sinh 

tâm sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi 
xoay vần trong sinh tử, không có ngày ra khỏi”. 

Từ những sự phân tích trên đây cho thấy 
tư tưởng “Tạo nghiệp tốt, tránh xa nghiệp ác” 
do đó trở thành một trong những nguyên tắc 
đạo đức sinh thái phổ biến của Phật giáo để 
thực hành một lối sống thân thiện của chúng 
sinh trên con đường diệt khổ. Có nhiều cách 
để “tạo nghiệp tốt, tránh xa nghiệp ác” nhưng 
theo Phật giáo cách tốt nhất là thực hiện “Thập 
thiện” và “Ngũ giới”. 

ốn là, nhận thức cuộc đời là vô ngã, vô 
thường. Nếu loại bỏ được sự ham muốn 
(tham, sân, si) thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận 
thấy đời người là “vô ngã, vô thường” (tạm 
thời và luôn thay đổi, “chư hành vô thường, Ảnh: St
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chư thức vô ngã”). Từ đó, Phật 
giáo tin rằng: một khi chúng ta 
nhận thức được cuộc đời là vô 
ngã, vô thường thì nó cũng giúp 
chúng ta thay đổi về mục đích, lối 
sống và các chuẩn mực đạo đức 
trong cuộc sống. Thay vì việc đeo 
đuổi một mục đích và lối sống 
tranh đoạt, ích kỷ cho cá nhân, 
cho bản thân mỗi người chúng 
ta sẽ tự nguyện lựa chọn một 
cuộc sống xả thân, dâng hiến 
cho cộng đồng, cho đồng loại. 
Trong lối sống này mọi nguyên 
tắc và chuẩn mực đạo đức ích kỷ 
truyền thống sẽ bị lên án và thay 
vào đó bằng các nguyên tắc và 
chuẩn mực đạo đức mới – đạo 
đức của lối sống cộng đồng bền 
vững hay đạo đức sinh thái.

4. Kết luận
Là một trong những tôn giáo lớn vào bậc nhất 

trên thế giới nên những di sản tư tưởng mà Phật 
giáo để lại cho nhân loại có ý nghĩa vô cùng lớn 
lao trong đó có tư tưởng về đạo đức học sinh thái. 
Đạo đức học sinh thái của Phật giáo ra đời dựa 
trên các học thuyết triết học căn bản của Phật 
giáo như: Thuyết duyên khởi, Thuyết vạn vật bình 
đẳng, Thuyết nhân nhân quả báo ứng, v.v.. với 

các nguyên tắc căn bản như: thực hiện lối sống 
thân thiện với môi trường và đề cao chuẩn mực 
đạo đức hiếu sinh, không sát sinh (bất sát); Khơi 
dậy Phật tính, tránh xa sân hận; Tạo dựng nghiệp 
thiện, tránh xa nghiệp ác; và nhận thức cuộc đời là 
vô ngã, vô thường, v.v.. không chỉ phản ánh trung 
thực mục tiêu, tôn chỉ cũng như những triết lý 
căn bản về thế giới quan và nhân sinh quan của 
tôn giáo này trong suốt tiến trình hình thành và 
phát triển mà nó còn có ý nghĩa hết sức thiết thực 
đối với việc nghiên cứu và giáo dục đạo đức sinh 
thái trong giai đoạn hiện nay.                                     

Ảnh: Khánh An
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Một số quan điểm nhập thế 
của các vị thiền sư thời nhà Lý

Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi 
hoàng đế, mở đầu cho sự hình 
thành và phát triển một thời đại 
thịnh vượng của dân tộc. Theo lịch 
sử, nhà Lý là một trong những triều 

đại văn minh, thịnh vượng nhất của nước ta, 
như Nguyễn Đăng Thục nhận định: “Một triều 
đại đã thực hiện một đại quy mô quốc gia cho 
dân tộc độc lập, hùng cường đầu tiên ở cõi Đông 
Nam Á” [1, iii, tr.307]. Nhà Lý đã xây dựng một 
nền độc lập, tự chủ, mạnh về quân sự và phát 
triển về kinh tế từ thế Xi đến đầu thế kỷ Xii. Bên 

cạnh những thành tựu to lớn đó, đã để lại những 
bài học lịch sử về dựng nước và giữ nước cho các 
triều đại sau.

Thời Lý, Mật tông và Thiền tông là nhân tố 
chính của Phật giáo. Mật tông đóng vai trò tích 
cực trong việc xây dựng và bảo vệ nền độc lập, 
nhưng trong suốt tiến trình lịch sử thì Thiền 
tông mới là yếu tố chủ đạo, mang tính bao trùm, 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi hoạt động của 
Phật giáo thời đó.

Mật tông là một tông phái của Phật giáo, sử 
dụng thần chú trong quá trình thực nghiệm 

Đạo phật là tôN giáo luôN Đề cao hòa hợp, ĐoàN kết trêN tiNh thầN giải thoát 
Và giác Ngộ của coN Người, NêN khi truyềN ĐếN dâN tộc Nào cũNg tùy thuậN 
Để thích Nghi Với VăN hóa Và tíN NgưỡNg của dâN tộc Đó. Đấy là tíNh duNg 
hợp, uyểN chuyểN, NăNg ĐộNg của phật giáo. lịch sử phật giáo Việt Nam giai 
ĐoạN Nhà lý Đã thể hiệN rõ Nét Nhất tíNh dâN tộc. bêN cạNh Đó, chịu ảNh hưởNg 
của giáo lý Đại thừa, Nhất là thiềN tôNg Và mật tôNg, NêN phật giáo Việt Nam 
Vừa maNg tíNh siêu NhiêN, Vừa maNg tíNh hiệN thực.

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Tiến sĩ Thích Thông Thức  
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tâm linh. Hai bộ kinh Tinh Xã Đầu Voi và 
Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì là cơ sở 
quan trọng của Mật tông, với phương pháp 
tu luyện là sáu thời sám hối. Theo Lê Mạnh 
Thát: “Ngày đêm sáu thời sám hối các trọng 
tội do các nghiệp Thân – Miệng – Ý gây ra. 
Kinh đồng thời cũng xác định đây cũng là 
phương pháp do chính đức Thế Tôn đã thực 
hiện. Phương pháp này về sau đã có những 
tác động mạnh mẽ lên sự phát triển của tư 
tưởng Thiền học Việt Nam” [2, ii, tr.82]. 

Pháp môn này được Thiền sư Pháp Thuận 
(925-990) viết Bồ Tát Hiện Sám Hối Văn mà 
Thiền Uyển Tập Anh đã ghi lại, và Thiền sư 
Trần Nhân Tông (1218-1277) viết Lục Thì Sám 
Hối Khoa Nghi. Điều này minh chứng từ 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Pháp Hiền không chỉ 
xuất phát và truyền thừa phương pháp sám 
hối mà còn phát triển Mật tông. Thiền Uyển 
Tập Anh viết rằng: “Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Pháp 
Hiền đọc tụng chú Đà La Ni là tu luyện pháp 
môn tam muội, khi Thiền sư Ma Ha đến cầu 
pháp Thiền sư Pháp Thuận, sư chuyên việc 
sám hối và trì tụng Đại Bi Tâm chú, trải ba 
năm chưa từng một chút biếng trễ… Tổng 
trì tam muội và ảo thuật, người đời không 
lường nổi” [3, tr.263]. Yếu tố Mật tông này 
được Thiền sư Đại Hạnh (?-1117) duy trì và 
phát triển.

Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều vị thiền sư dùng 
Mật tông trong việc cứu đời như sư Vạn Hạnh (?-
1025) “chuyên tập pháp môn tổng trì Tam Ma Địa, 
Viên Chiếu (999-1090) sâu rõ ngôn ngữ tam muội 
giảng thuyết lưu loát Tổng trì Tam Ma Địa cũng 
có tên khác là Đà La Ni tam muội” [2, tr.84]. Điều 
này được Nguyễn Duy Hinh khẳng định: “rõ ràng 
tư tưởng Mật giáo cực thịnh trong khoảng thế kỷ 
Xi–Xii, trong các nhà sư Sơn Môn Kiến Sơ cũng 
như Môn Dâu” [4, tr.43]. Các vị thiền sư đã sử 
dụng một loại ngôn ngữ huyền bí (thần chú), đã 
thể nghiệm tâm thức và khơi dậy tuệ giác vốn có 
của con người, bằng phương thức đó, họ phục 
vụ cho cộng đồng.

Trong khi đó, Thiền có vai trò rất quan trọng 
với Phật giáo trong giai đoạn này. Theo Từ điển 
Phật học Hán Việt: Thiền là “Thiền na nghĩa 
tịch tĩnh thẫm lự là để tâm chuyên chú vào một 
cảnh, một đối tượng, lấy tịch tĩnh để thấu tỏ tư 
duy, đạt tới trạng thái Định – Tuệ quân bình” [5, 

tr.1271]. Theo định nghĩa trên, có thể thấy Thiền là 
phương pháp để đi đến giác ngộ. Thực tập Thiền 
là một công đoạn, một phương tiện, là điều kiện 
ban đầu để nhận chân thật tánh. 

Bản chất của Thiền là giác ngộ, là thực nghiệm 
tâm linh, là “dĩ tâm truyền tâm” nên Thiền phải 
được chứng nghiệm bằng trực giác và bằng sự ổn 
định của tâm thức, “chính tinh thần ấy là nguồn 
động lực của vũ trụ, mà cũng là dòng hoạt dụng 
của tâm linh” [6, i, tr.84]. Như vậy, hiểu và sống 
được Thiền là nhìn thấy sự vật hiện tượng một 
cách như thật qua các phạm trù Vô Thường – Vô 
Ngã – Vô Trụ - Chân Như v.v… Khi các vị thiền sư 
đạt đến trình độ ấy, họ không còn bị ràng buộc 
tư duy hữu ngã, mà đã trở về cội nguồn vốn có 
trong tâm thức, thấy được Phật tính, tức là giác 
ngộ, “Thiền khai phóng tất cả năng lực ấy, trong 
hoàn cảnh thường, bị co rút lại, và vặn tréo đi, 
đến không vùng thoát đâu được” [6, i, tr.9]. 
Thiền đứng trên nguyên tắc “Bất lập văn tự, giáo 
ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh 
thành Phật”. Chính vì “Bất lập văn tự” nên chúng 

Thái Tổ Lý Công Uẩn - vị vua khai sáng vương triều Lý
 - Ảnh: Minh Khang
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ta không thể dùng phương pháp quy nạp, diễn 
dịch hay logic ngôn ngữ để xác định rõ về nội tại 
của người cứng ngộ. Dưới cái nhìn của vị thiền 
sư, bản thể tuyệt đối của các sự vật hiện tượng 
là phi khái niệm. Cho nên, sự nhận thức bản thể 
ấy chỉ có thể bằng trực giác, bằng chiêm nghiệm 
khai mở chân tâm của con người.

Vì vậy, Thiền chỉ thực sự tồn tại khi có người 
biết tiếp cận vận dụng trong cuộc sống. Sống 
Thiền là vừa tròn trách nhiệm của một người 
công dân của đất nước, vừa khéo sống với “con 
người thật” của chính mình. Người chứng ngộ 
Thiền là thể nhập vào hơi thở của cuộc sống cộng 
đồng. Điều này, thời Lý đã được các thiền sư thể 
nghiệm, đem lại lợi ích cho dân tộc và phát triển 
Phật giáo, như Suzki viết: “Nếu Phật giáo là một 
tòa nhà xây dựng trên căn bản của lý giác ngộ do 
Phật tự chứng và đã hoàn tất con người của Phật, 
thì dĩ nhiên Thiền là cột trụ trung ương chống 
đỡ toàn cơ cấu. Thiền là trực hệ của truyền thống 
Phật giáo thừa tiếp giác tâm của Phật” [6, i, tr.67]. 
Vì vậy, Phật giáo dưới thời Lý vừa mang những 
nét chung của Phật giáo vừa có những đặc trưng 
của Thiền tông. Đó cũng là đặc điểm của Thiền 
tông Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của Thiền là 
khai phóng năng lực vốn có trong thực tại. Đấy 
“Chính là uy lực của trực giác sở hữu của tâm, có 
khả năng phóng chiếu vào thực tại của tâm linh” 

[6, i, tr.82]. Về mặt quốc gia, Phật giáo góp sức 
xây dựng hào khí dân tộc và khẳng định địa vị 
làm chủ đất nước của dân ta.

Vào giai đoạn thời Lý, các vị thiền sử dụng 
phương pháp Mật tông dung hợp vào tín ngưỡng 
bản địa thông qua sấm vĩ để giúp đời. Đồng thời, 
vận dụng phương pháp Thiền Công án trong quá 
trình tu hành.

Về phương pháp Công án xuất hiện lần đầu ở 
Việt Nam, được thể hiện khi Thiền sư Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi gặp Pháp Hiền ở chùa Pháp Vân. Thiền 
sư nhìn thẳng vào Pháp Hiền hỏi rằng: “Ngươi 
họ gì?

Sư đáp: Hòa thượng họ gì?
Thiền sư hỏi: Ngươi không có họ sao?
Sư đáp: Họ thì chẳng không, Hòa thượng làm 

sao biết được?
Thiền sư hỏi: Biết để làm gì?
Sư bỗng nhiên tự tĩnh, liền sụp xuống lạy. Tổ 

Tỳ Ni Đa Lưu Chi ấn chứng, từ đấy về sau sư luôn 
luôn theo hầu Tổ” [7, tr.19]. Đây chưa phải là loại 
công án điển hình như những công án “truyền 
thống” của Thiền tông Trung Hoa, nhưng cũng 
thể hiện được sự ảnh hưởng của phương pháp 
“dĩ tâm truyền tâm” đặc thù của Thiền tông Trung 
Hoa trước thời Huệ Năng. Đến thời Viên Chiếu 
(990-1090) hầu hết thiền sư chuyên tụng kinh 
Viên Giác và thực hành phương pháp này mà 

tỏ ngộ. Đây cũng là giai đoạn 
mà Thiền Công án được hình 
thành rõ nét nhất. Thí dụ như:

“Có Tăng hỏi: Phật và Thánh, 
nghĩa ấy thế nào?

Sư đáp: Cúc trùng dương 
dưới dậu, oanh thục khí đầu 
cảnh.

Lại hỏi: Cảm ơn, nhưng 
người học này không hiểu, xin 
thầy dạy lại.

Sư đáp: Ngày thì ác vàng dọi, 
đêm đến thỏ bạc soi” [3, tr.186]. 
Điểm đặc thù của công án là chỉ 
người trong cuộc mới hiểu rốt 
ráo, vì một công án thường chỉ 
có tác dụng với một đối tượng 
cụ thể, trong khi với những 
người khác nó hoàn toàn vô 

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Chùa Kiến Sơ  - Ảnh: Minh Khang



31TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2017 31TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2017

nghĩa, có khi là vớ vẩn. Bởi vì, muốn nhập vào 
công án, thì người hỏi phải đặt vấn đề họ nghi 
ngờ, suy nghĩ, mục đích tạo ra điều kiện để trả lời 
có hiệu quả về nắm bắt bản chất thực của sự vật, 
nghĩa là cái bất động trong cái động. Vì vậy, thiền 
sư có nhiệm vụ dẫn dắt các thiền sinh vào đạo là 
phụ thuộc vào điều kiện, tâm lý, phong tục hay 
kiến thức để khai mở cội nguồn chân thật của 
con người. Nhưng phương pháp công án của các 
thiền sư Việt Nam thông qua Ngữ Lục của Thiền 
tông Trung Quốc mô phỏng lại, đưa phương 
pháp đó vào đời sống của nhà Thiền.

Tóm lại, phương pháp công án thời Lý mới 
xuất hiện sơ khai, nhưng đến thời Trần phát 
triển đi vào cao trào. Tuy nhiên, lối công án chỉ 
dành riêng cho người có trình độ tri thức cao 
mới thực hiện, nghĩa là chỉ phù hợp với hàng 
thượng căn thượng trí. Từ đó, Thiền có rất nhiều 
phương pháp tu luyện mang tính đại chúng hơn.

Về phương pháp Bái sám
Bái sám là hình thức cầu nguyện theo nghi lễ 

Mật tông. Ý nghĩa của bái sám là mượn hình ảnh 
của đức Phật bên ngoài để trở về với vị Phật bên 
trong của mỗi người “từ Phật cho ta đến Phật tự 
ta”. Nhưng khi phương pháp này hòa nhập vào 
tín ngưỡng bản địa, thì ý nghĩa đó không còn 
được giữ nguyên, mà vị Phật “bên ngoài” đã trở 
thành một đấng quyền năng. Do vậy, Bái sám trở 
thành phương pháp cầu nguyện có hai mục đích. 

Một là, hành vi và suy nghĩ không lặp lại 
những sai lầm trong quá khứ. Hai là, ước nguyện 
sự thành tựu ở tương lai, nghĩa là nương nhờ 
sự phù hộ, giúp đỡ những việc mà mình chưa 
đạt được kết quả. Như vậy, việc cầu nguyện là 
phù hợp với tín ngưỡng bình dân. Trong khi đó, 
Thiền căn cứ vào khả năng của chính mình, kết 
quả đạt được là ngay trong thực tại. Thế nhưng, 
trong tinh thần nhập thế, Thiền không thể tồn 
tại và phát triển nếu không chấp nhận những 
yếu tố tín ngưỡng trước đó. Vì vậy, Thiền trong 
đời sống dân gian mang những đặc trưng của tín 
ngưỡng bình dân là một điều dễ hiểu. Đây cũng 
là nét đặc thù của Thiền tông Việt Nam.

Về Vô Trụ
Theo từ điển Phật học Hán Việt: Vô trụ là 

“pháp không tự có dự tính. Do không dự tính, 

cho nên không bám víu vào đâu, tùy theo duyên 
mà nổi lên, cho nên gọi là vô trụ. Bởi vì vô trụ 
là gốc của vạn hữu” [5, tr.1542]. Tư tưởng Vô trụ 
bắt nguồn từ câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 
của kinh Kim Cương. Sau khi được các thiền sư 
của hai dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn 
Thông kế thừa và vận dụng vào đời sống tu tập 
cũng như phục vụ dân tộc. Từ quan niệm tất cả 
các pháp đều không có tự tánh, nên không chấp 
trước, tùy theo điều kiện (nhân duyên) mà tồn 
tại hoặc tan biến nên gọi là Vô trụ. Các sự vật 
hiện tượng tuy có về hình tướng nhưng hình 
tướng vốn không thực, phải thấy rõ bản chất của 
các sự vật mới nhận thức được chân lý. Chúng ta 
có thể tiếp cận Vô trụ theo hai góc độ.

Một là, về nhận thức, là nhìn nhận bản chất sự 
vật không sinh, không diệt. Như Quốc sư Thông 
Biện quan niệm: “Thường trụ thế gian, không 
sinh không diệt thì gọi là Phật. Hiểu rõ tâm tông 
của Phật, làm và hiểu hợp nhau thì gọi là Tổ. Phật 
Tổ là như vậy” [8, iii, tr.218]. Thể tánh Chân như 
thường tịch trong trạng thái giải thoát giác ngộ. 
Chúng ta thấy quan điểm Vô trụ của Thiền sư 
Vạn Hạnh ít nhiều chịu ảnh hưởng từ kinh Kim 
Cương:

Hết th y pháp hữu vi
Như mộng huy n b o bọt
Như sương c ng như chớp
Nên h y nhìn như vậy  
[2, ii, tr.611].
Vũ trụ là quá trình vận động và biến dịch 

không ngừng của các sự vật hiện tượng, nhưng 
bản chất bên trong thì bất biến. Bản thể của 
sự vật không có thời gian, đấy là điểm phi thời 
gian, luôn luôn hiện hữu ở cội nguồn “Vạn vật 
đồng nhất thể” như quan niệm truyền thống của 
người phương Đông. Trong kinh Duy Ma Cật, 
phẩm Quán chúng sinh, sự đối thoại Bồ Tát Văn 
Thù và Duy Ma Cật:

“Ngài Văn Thù hỏi: Tư tưởng điên đảo lấy gì 
làm gốc?

Duy Ma Cật trả lời: Không trụ là gốc.
Ngài Văn Thù hỏi: Không trụ lấy gì làm gốc?
Duy Ma Cật trả lời: Không trụ thì không gốc, 

thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ 
mà lập nên tất cả các pháp” [9, tr.72]. Như Trí 
Thiền là thầy của Thái úy Tô Hiến Thành, có 
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chủ trương rằng: “Trong lòng không phân chia 
‘Người’ và ‘ta’. Đã dứt hẳn sự mờ tối. Ngày đêm 
lên xuống, không có hình để trú ngụ. Như cái 
bóng, như tiếng vang, không có vết tích để đi 
theo” [10, i, tr.307]. Tư tưởng này thể hiện phong 
thái “nhạn lướt tầng không không vết dấu”, qua 
lại trong đời nhưng không bị ràng buộc bởi sự 
suy thịnh của dòng đời.

Hai là, về mặt thể nghiệm vào cuộc sống hiện 
thực. Đây là tinh thần nhập thế của lý tưởng 
Bồ Tát Đạo: không trụ vào sinh tử cũng không 
vướng vào Niết Bàn. Theo Thiền sư Vạn Trì Bát 
Như: “có chết ắt có sinh, có sinh ắt có chết. Chết 
thì người đời buồn, sinh thì người đời vui. 
Buồn, vui, hai cái đều vô cùng, xoay vần từ cái nọ 
đến cái kia. Bao giờ đối với chuyện sinh và chết 
mà không quan tâm đến, thì úm tô rô, úm tô rô 
thăng nhập” [10, i, tr.42]. Cũng với tâm hồn ấy, 
Vạn Hạnh không vướng bận gì về việc sẽ đi đâu 
về đâu. Cho nên tự tại, thản nhiên, ngài nói với 
đệ tự khóc thương: “Các con muốn đi đâu? Ta 
không lấy chỗ trụ để trụ, không nương vào chỗ 
không trụ mà trụ, nói xong giây lát thì mất” [2, 
ii, tr.526]. Thiền sư Vạn Hạnh đã chứng nhập Vô 
trụ, việc sống – chết ngài tự tại và biết đến lúc 
nào cơ thể này tuân theo quy luật tự nhiên.

Nói đến Vô trụ là không trụ sinh tử, cũng 
không trụ niết bàn. Đó là tinh thần khai phóng, 
không bám víu vào bất cứ điều kiện hay hoàn 
cảnh nào. Tinh thần này được các vị thiền sư xây 
dựng trong ý thức cộng đồng là phải sống với 
thái độ bao dung, phù hợp với thực tiễn xã hội 
để xác định những gì có thể đem đến lợi ích cho 
dân tộc. Điều đó được thể hiện qua việc Thiền sư 
Vạn Hạnh không những tiên đoán về khả năng 
lên ngôi của Lý Công Uẩn, mà còn vận động quần 
chúng nhân dân chọn hướng đi thích hợp đà 
tiến hóa của lịch sử. Đại Việt Sử ký toàn thư có 
ghi lại bài Sấm – Vĩ của Vạn Hạnh:

Thụ căn di u di u  Mộc bi u thanh thanh
Hoa đào mộc lạc  Thập bát tử thành
Đông  nhập địa  ị mộc tái sinh

hân cung kiến nhật  Đoài cung n tinh
Lục thất niên gian  Thiên hạ thái bình .
Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng, trong câu “Thụ 

căn diễu diễu”, chữ căn là Gốc, gốc tức vua, chữ 
diễu đồng âm với chữ yểu, thế là nhà vua (Lê 
Long Đỉnh) chết yểu. Trong câu “Mộc biểu thanh 

thanh”, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi, chữ 
thanh đồng âm với chữ thịnh, thế là một người 
trong số quần thần (Lý Công Uẩn) sẽ lên nắm 
chính quyền. Ba chữ “hoa đào góp lại theo chữ 
Hán tự” là chữ Lê, lạc là rớt, tức là nhà Lê rớt. 
Ba chữ “thập bát tử” góp lại là chữ Lý, thập bát 
tử thành tức là Lý lên. Câu “Đông A nhập địa”, 
chữ Đông và chữ A họp lại là chữ Trần, nhập địa 
là người phương bắc vào cướp. Câu “Dị mộc tái 
sinh” tức là họ Lê khác (Lê Lợi) lại nổi lên. Trong 
câu “Chấn cung kiến nhật” thì chấn là phương 
Đông, kiến là mọc ra, nhật là Thiên tử, thiên tử 
xuất hiện ở phương Đông. Trong câu “Đoài cung 
ẩn tinh” thì đoài là phương Tây, ẩn là lặn, tinh là 
người tầm thường, người tầm thường mai một 
ở phương Tây. Mấy câu này có ý nói vua thì yểu, 
tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, 
thiên tử ở phương Đông mọc ra thì thứ nhân 
ở phương Tây lặn mất, trong vòng sáu bảy năm 
nữa thì thiên hạ thái bình” [11, i, tr.237].

Xét theo góc độ dân tộc, đó là tinh thần Vô 
trụ. Bởi vì, quá trình phát triển lịch sử dân tộc 
không bám víu vào một triều đại nhất định nào. 
Khi nắm giữ vận mệnh của đất nước, mỗi triều 
đại chỉ có thể tồn tại khi đáp ứng được yêu cầu 
phát triển dân tộc. Ngược lại, khi đất nước phát 
triển thì triều đại cũng phải thay đổi sao cho phù 
hợp với sự phát triển đó. Nếu triều đại không 
đáp ứng được điều đó, tất nhiên sẽ có sự thay thế 
triều đại. Như Vạn Hạnh, người góp công phá 
Tống – bình Chiêm và giúp cho vua Lê Đại Hành 
giành độc lập. Nhưng sau đó, do Lê Long Đỉnh 
là một hôn quân, chỉ biết hoang dâm vô độ mà 
không lo trị nước, nên ngài cũng đóng vai trò 
tích cực trong cuộc vận động phế Lê Long Đỉnh 
để lập nên nhà Lý. 

Cần phải hiểu rằng dù hành động theo lập 
trường nào thì lợi ích của dân tộc phải được đặt 
lên hàng đầu. Do vậy, không nên nhìn nhận “Vô 
trụ” qua lăng kính “Trung quân” của Khổng Tử và 
càng không nên cho rằng những hoạt động của 
các thiền sư chỉ là “gió thổi chiều nào nghiêng 
theo chiều ấy”, vì quan điểm của Phật giáo vốn 
“Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”. Cho 
nên thế giới quan Vô Trụ ở đây mang tích khách 
quan, tích cực trong sứ mệnh phục vụ dân tộc.

Tinh thần nhập thế tích cực Phật giáo được 
thể hiện qua khái niệm “Vô ngã” và “Vị tha”, đó 
là sự thể nhập trọn vẹn, quên mình để cống hiến 
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cho tha nhân theo phương 
châm “phụng sự chúng sinh tức 
cúng dàng chư Phật”. Vô ngã là 
không còn cái Tôi cá nhân, vị kỷ 
mà sống bằng tâm vô phân biệt, 
an nhiên, tự tại trong cuộc đời. 
Cho nên, tâm “Vô ngã – Vị tha” 
là một trong những đặc thù của 
Phật giáo. Nó là mục đích đồng 
thời cũng là nguyên nhân, là 
phương tiện chi phối mọi hoạt 
động. Vô ngã và Vị tha là hai 
yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau, tùy thuộc vào nhau. 
Không có “Vô ngã” thì “Vị tha” 
không trọn vẹn và ngược lại.

Tinh thần “Vô ngã – Vị tha” 
của các vị thiền sư đã tác động 
đến các vua anh minh, như Thiền sư Vạn Hạnh 
với Lý Thái Tổ, Thiền sư Huệ Chi với Lý Thánh 
Tông; Thiền sư Viên Thông với ba đời vua Lý 
Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông v.v... Do 
vậy, “Vô ngã – Vị tha” là điều kiện tiên quyết để 
trọn vẹn nhập thế. Khi có ngoại xâm thì các vị 
thiền sư đã “cởi áo cà sa khoác chiến bào”. Hành 
động đó xuất phát từ tinh thần “Vô ngã – Vị tha” 
của những người chứng đạo. Điều này được 
Kiều Bảo Tịnh (1100-1176) khẳng định: “Đời đời 
kiếp kiếp, chẳng bao giờ làm mờ tối ý chỉ của 
Phật. Mình tự giác ngộ để giác ngộ cho người. 
Không phân biệt kẻ này, người khác. Sẵn sàng 
dìu dắt (để họ) cùng đi vào một con đường lối 
chung” [10, i, tr.304].

Tóm lại, trí tuệ của đạo Phật Việt được thể hiện 
qua vấn đề như: Chân như; Sắc – Không; Vô trụ; 

Vô ngã – Vị tha, là những biểu hiện đặc trưng 
trong một giai đoạn cực thịnh của Phật giáo nước 
nhà, thông qua những đại biểu là những thiền sư 
đạt đạo. Bằng sự giác ngộ và tài năng xuất chúng, 
họ đã có những cống hiến lớn lao trong việc phát 
triển Phật giáo nói riêng và cho nền độc lập dân 
tộc nói chung. Nơi họ không còn chỗ cho cái ta vị 
kỷ mà chỉ có tấm lòng phụng sự trọn vẹn cho tha 
nhân, mọi hành động của họ hoàn toàn vì dân, vì 
nước. Điều này được minh chứng qua triều đại 
Lý –Trần. Chủ trương của đạo Phật là luôn thể 
nhập vào cộng đồng xã hội để cùng xây dựng tinh 
thần đoàn kết dân tộc. Đồng thời, các vị thiền sư 
cũng mang hương vị giải thoát, khai mở nhân 
tâm hướng thiện. Trên con đường đó, trí tuệ của 
đạo Phật và ý thức dân tộc cùng hội tụ một thể 
thống nhất, đó là “Đạo Pháp – Dân tộc”, qua việc 
xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc Đại Việt.
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Viên Chiếu thiền sư sinh năm 990 ở 
đất Phúc Đường huyện Long Đàm, 
là cháu Hoàng hậu Linh Cảm . Sách 
“Thiền Uyển Tập Anh” cho biết: Thuở 
nhỏ Viên Chiếu thông minh, lanh lợi 

và chăm học. Sau, xuất gia theo học Trưởng lão Lã 
Định Hương  ở núi Ba Tiêu, đứng đầu thế hệ thứ 
7 dòng thiền Quan Bích. Ngài viên tịch vào ngày 
26 tháng Chạp năm Canh Ngọ niên hiệu Quang 
Hựu thời Lý (1090) hưởng thọ 93 tuổi. 

Dựa vào một số bài kệ của thiền sư Viên Chiếu 
chúng ta tìm hiểu quan điểm, tư tưởng của thiền 
sư Viên Chiếu. 

Trong một lần, khi có người hỏi: Nhược tao 
thi bách cận/Lưỡng cử thị hà vi? (Nếu gặp khi 
bức bách/Hai đường, theo nẻo nào?). Viên 
Chiếu trả lời:

Trư ng phu tùy phóng đ ng,
Phong nguyệt th  tiêu dao
Phóng đ ng tùy ý thích,

Vui chơi cùng gió trăng .
Ở đây, Viên Chiếu muốn khuyên mọi người 

rằng không nên quá quan tâm đến việc bị bức 
bách. Nếu thực có lâm vào hoàn cảnh đó thì cũng 
cứ coi như ta đang tự do tự tại; nếu được lựa 

chọn một trong hai con đường thì nên chọn con 
đường tự do vui chơi cùng trăng gió. Rèn luyện 
tâm ý đến mức như vậy phải là những bậc chân tu 
chính giác. Đó cũng chính là một trog nhưng mục 
tiêu mà người tu hành Phật giáo vươn tới.

Về phương pháp nhận thức giới tự nhiên, 
tư tưởng của Viên Chiếu được bộc lộ trong câu 
trả lời một vị tăng. Khi có một vị tăng hỏi rằng: 
Không theo cái bình thường, không theo tự 
nhiên, không theo sự công dụng, vậy biết làm thế 
nào?, Viên Chiếu trả lời:

ng th o thê đê yến,
Thương minh n c  lân.

ng thiêng n bi n biếc,
him yến đậu cỏ b ng .

Ở đây, có lẽ Viên Chiếu muốn nói rằng: tùy hoàn 
cảnh mà ứng xử. Vạn vật bao giờ cũng tìm thấy 
ở nhau sự phù hợp, sự thích ứng, sự thích nghi. 
Thích ứng, thích nghi để cùng tồn tại, cũng giống 
như chim yến đôi khi cũng phải đậu cỏ bồng, giao 
long phải ẩn trong biển sâu.

Viên Chiếu cũng đưa ra phương pháp nhận 
thức là phải nhận thức cái thực chất chứ không 
nên chỉ nhận thức cái bề ngoài, vì cái bề ngoài dễ 
đánh lừa người ta. Tư tưởng này bộc lộ qua câu 

Tìm hiểu về
quan điểm và nhận thức 
của thiền sư Viên Chiếu

Nguyễn Quang Khải

troNg cách NhìN của một bộ phậN xã hội, có một thực tế ai cũNg phải côNg 
NhậN rằNg giới tăNg sĩ là NhữNg thàNh phầN “Đi tu” có lý do, buộc phải khổ 
hạNh, ép xác, Vừa ĐáNg kíNh Vừa chừNg mực chỉ Để gật Đầu chào Qua ĐườNg; 
khác Với cách NhìN Và hiểu của NhữNg phật tử có cầu học là kíNh trọNg Vì là 
một troNg ba Ngôi báu do chíNh Đức phật truyềN Để lại.
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trả lời: Cổ kim vạn sự ưng vô vấn/Đặc địa Tây lai ý 
nhược hà? (Cổ kim việc lớn không nên hỏi/Thiền 
từ Tây tới, hỏi làm gì?!). Viên Chiếu trả lời:

o ngôn l nh s c gi ,
Toàn ui đ  ng a nhân.

h o m m thường gi  dối,
Mai trơ, ngói vỡ thôi .
“Xảo ngôn lãnh sắc” là mệnh đề của Khổng Tử 

dùng trong sách “Luận ngữ”; “Toàn qui đả ngõa” 
là lấy ở tích: kẻ dùi mai rùa và đập ngói (Mai rùa 
cứng, dùi không thủng, ngói đã bị đập vỡ thì 
không dùng vào việc gì được). Câu trả lời của Viên 
Chiếu muốn nói: phải hiểu rõ bản chất của sự vật 
trước khi làm một việc gì đó, nếu không sẽ uổng 
công vô ích.

Thiền sư Viên Chiếu cho rằng không có phương 
pháp nhận thức nào được thể hiện ở bên ngoài 
chủ thể nhận thức mà chính chủ thể nhận thức 
tìm ra phương pháp nhận thức qua quá trình 
rèn luyện trong thực tế. Quan điểm này được 
bộc lộ nhân khi trả lời một vị tăng. Vị tăng hỏi: 
Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí/Thỉnh sư 
phương tiện luyện tinh hình. (Quặng vàng lẫn 
lộn đều nguyên khí/Xin thầy cách thức luyện cho 
tinh). Viên Chiếu đáp:

ất thị Tề uân khách ,
Na tri h i đại ngư.

hông ph i Tề uân khách
i biết cá bi n to

Quặng vàng lẫn lộn, đó là đối tượng nhận thức. 
Muốn nhận thức được rõ đối tượng, chủ thể nhận 
thức phải có phương pháp nhận thức. Ở đây, cá lớn 
ở biển được dùng làm hình ảnh để chỉ đối tượng 
nhận thức, còn Tề quân là chủ thể nhận thức.

Đọc những câu đối đáp với chư tăng của Viên 
Chiếu, chúng tôi nhận thấy tư tưởng bất khả tri 
bàng bạc bao trùm lên câu chữ của ngài. Theo 
Viên Chiếu, người ta ai cũng có nhu cầu nhận 
thức, nhưng vì có sự cản trở trong quá trình  nhận 
thức (do vốn tri thức hạn chế, do các khí quan 
không bình thường) nên có thể không nhận thức 
được, sự cản trở đó không phải là do ai khác mà 
do chính mình. Ngài viết:

h  lân tao nhất ế,
ơ tọa khước vong xan.

Đáng thương người nấc nghẹn,
Ng i đói, không dám ăn .
Đây là cách nói hình ảnh. Người “ngồi đói” 

chính là chủ thể nhận thức đang có nhu cầu nhận 

Chùa Dâu  - Ảnh: Minh Khang
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thức, nhưng vì đang bị “nấc nghẹn”- sự cản trở 
của quá trình nhận thức - nên không thể nhận 
thức được. Có thể nói, tư tưởng này, trước Viên 
Chiếu, ở Việt Nam, chưa có nhà tư tưởng nào 
phát biểu một cách mới lạ như vậy.

Viên Chiếu cũng đề cập đến sự uyển chuyển 
trong quá trình nhận thức sự vật. Xin dẫn ra đây 
cuộc đối đáp giữa Viên Chiếu với một vị tăng. Vị 
tăng hỏi: Kỷ niên cửu tích nang trung báu/Kim 
nhật đương trường địch diện khan. (Ngọc vàng 
cất dấu trong hòm, đẫy/Rành rõ giờ đây được 
ngắm xem). Viên Chiếu đáp:

h  đ i trung thu nguyệt,
hước tao vân v  xâm.

Đ i trung thu trăng sáng,
Ngờ đâu mây tối sầm .
Ở đây, dưới con mắt của một vị tăng nào đó, 

ngọc vàng bao giờ cũng là ngọc vàng. Nhưng 
Viên Chiếu không quan niệm như thế. Vẫn dùng 
phương pháp ám chỉ, Viên Chiếu quan niệm rằng, 
không nên lúc nào cũng giả định rằng trung thu là 
có trăng sáng. Bởi vì cũng có thể trung thu không 
có trăng sáng. Câu này là nhằm trả lời vị tăng nọ 
về chuyện ngọc vàng. Vì vậy, nên hiểu rằng, với 
quan niệm của Viên Chiếu, ngọc vàng xét trong 
mối quan hệ này thì là quí, nhưng xét trong mối 
quan hệ khác lại là bình thường. 

Trong quá trình tiếp cận với sự vật, Viên Chiếu 
cho rằng, để sự vật nói lên bản chất, tính chất của 

nó, chứ không nên đặt vấn đề tìm hiểu. Tư tưởng 
này được bộc lộ trong câu trả lời khi có người hỏi: 
trong sách nói: chỉ có Phật với Phật mới biết việc 
ấy, vậy việc ấy là gì? Viên Chiếu trả lời:

Hiệp kính sum sum trúc,
Phong xuy, khúc t  thành.
Đường hẹp, trúc um tùm,
ió reo thành khúc nhạc .

Trong câu trả lời hết sức mù mờ này, Viên Chiếu 
muốn khuyên người hỏi: những hiện tượng diễn 
ra trong tự nhiên là việc của các sự vật, hiện tượng 
trong tự nhiên, không cần phải tìm hiểu, cũng 
như gió thổi qua khóm trúc mà nghe như khúc 
nhạc thì vốn bản thân chúng đã là như thế, cần gì 
phải tìm hiểu.

Theo thiền sư Viên Chiếu, nhận thức là nhận 
thức cái cụ thể, chứ không phải là nhận thức cái 
chung chung. Tư tưởng này được thể hiện trong 
đoạn đối thoại sau: Có người hỏi: Chiêu chiêu tâm 
mục chi gian/Lãng lãng sắc thân chi nội. (Rõ ràng 
giữa chốn sắc thân/Chói lọi ở trong tam mục). 
Vậy mà lý không phân biệt được, hình không 
trông thấy được. Tại sao không thể thấy? Viên 
Chiếu đáp:

y n trung hoa lạn mạn,
Ngạn thư ng th o li phi.
Hoa r c rỡ trong vườn, 
ỏ lơ phơ trước bến .

Ở đây, người hỏi muốn 
đưa ra nhu cầu nhận thức 
rất chung chung (chiêu 
chiêu; lãng lãng), không 
có cái gì là xác định. Vì vậy, 
cái gọi là “lý không phân 
biệt được, hình không 
trông thấy được” là điều 
tất nhiên. Còn Viên Chiếu 
muốn đưa ra sự nhận thức 
cụ thể với đối tượng nhận 
thức cụ thể (vườn hoa rực 
rỡ, cỏ trên bến lơ phơ).

Phương pháp nhận thức 
của Viên Chiếu được hình 
thành trên cơ sở những 
tổng kết kinh nghiệm của 
bản thân và của thời đại 
nhà Lý. Ảnh: Khánh An
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Từ phương pháp nhận thức, Viên Chiếu rút ra 
phương pháp ứng xử trong cuộc sống. Theo ngài, 
khác với trong nhận thức là ai ai cũng có nhu cầu 
nhận thức được đầy đủ mọi vấn đề , nhưng vì khả 
năng nhận thức có hạn, nên con người không bao 
giờ hết nhu cầu nhận thức, nhưng trong ứng xử 
và trong hành động thì phải biết dừng lại đúng 
chỗ. Tư tưởng này được thể hiện qua đoạn đối 
đáp giữa ngài với một vị tăng. Vị tăng hỏi: Quách 
quân nhược bất nạp/Gián ngữ diệc hề vi. (Nếu 
ông Quách không hiểu/Lời can có là gì). Viên 
Chiếu trả lời:

Như c dục tiên đề m,
Hưu vi x o họa xà.
Nếu muốn uống rư u trước,

Đ ng v  r n thêm chân .
Tích “Vẽ rắn thêm chân” dùng để chỉ những 

người hay vẽ chuyện, không biết dừng lại đúng 
chỗ, để đến nỗi có hại cho chính mình.

Thiền sư Viên Chiếu quan niệm rằng có rất 
nhiều con đường để dẫn đến chân lý. Tư tưởng 
này thể hiện trong cuộc đối đáp giữa Viên Chiếu 
với một vị tăng, khi vị tăng hỏi: “Thế nào là một 
đường đưa thẳng đến nguồn gốc của đại đạo”. 
Viên Chiếu đáp rằng:

Đông Tây xa m  t u,
Trần thổ hi u hôn phi.
Đông Tây xe ng a ruổi,
ớm tối bụi trần bay .

Như vậy, theo Viên Chiếu, để đến được nguồn 
gốc của đại đạo (tức chân lý) phải đâu chỉ có một 
con đường mà có nhiều con đường từ phương 
Đông đến, từ phương Tây lại, có thể đến vào buổi 
sáng, hoặc buổi tối.

Trong tư tưởng về đốn ngộ, Viên Chiếu cũng 

bộc lộ quan điểm của mình về chân lý. Trả lời câu 
hỏi: “Ngôn ngữ đoạn đạo” nghĩa là thế nào?”. Viên 
Chiếu trả lời:

iác hư ng tùy phong xuyên trúc đáo,
ơn nham đ i nguyệt uá tường lai.

ió thổi s ng kêu xuyên rặng trúc,
Vầng trăng vư t núi đến bên tường .
Tóm lại, vấn đề tìm hiểu nhận thức và tư tưởng 

của thiền sư Viên Chiếu là những vấn đề mới và 
độc đáo của hệ tư tưởng Phật giáo trong thời nhà 
Lý. Viên Chiếu đã đề cập đến mọi khía cạnh của lý 
luận nhận thức theo cách nói riêng: hàm xúc, trừu 
tượng, có tính gợi mở,... Ngài sử dụng triệt để thủ 
pháp nói kệ của các tăng sĩ và các điển tích của Nho 
gia để thể hiện tư tưởng, quan điểm của mình về 
những vấn đề không kém phần trừu tượng, khó 
hiểu. Điều đó giúp cho người đời sau thấy rõ ngài 
là một tăng sĩ uyên bác kinh điển Phật gáo, Nho 
giáo. Ngài cũng có nhiều lần đối đáp, đàm đạo với 
các tăng sĩ về nhiều khía cạnh trên lĩnh vực học 
thuật, chứng tỏ ngài là một thiền sư có uy tín lớn 
trong tăng đoàn. 

CHú THÍCH:
1. Theo Việt sử lư c  b n dịch c a Trần uốc Vư ng, N  
Văn ử Địa, H. 19 0, hoàng hậu Linh m họ Mai, là mẹ vua Lý 
Thánh tông, đư c phong Thái hậu năm 10 4.
2. L  Định Hương người hu Minh, nay thuộc Tx T  ơn t nh 

c Ninh. Theo Hoàng uân H n, trong sách Lý Thường iệt  
thì Trư ng l o là một danh hiệu kính trọng đ  gọi một người 
đ  có uá trình tu Phật lâu năm, song vẫn không thoát ly đời 
sống gia đình.
3. Núi a Tiêu nay là núi Tiêu ơn, thuộc x  Tương iang Tx T  

ơn t nh c Ninh.
4. Mệnh đề đầy đ  c a hổng Tử trong sách Luận ngữ  là  

o ngôn l nh s c ti n hý nhân  người nói kh o, mặt lạnh là 
người ít nhân đức .
. Tề uân  tức Mạnh Thường uân tên là Điền Văn, chết năm 

2 9 T N  làm Tướng uốc nước Tề, là một trong bốn công tử 
nổi tiếng nhất thời hiến uốc Mạnh Thường uân, ình 
Nguyên uân, uân Thân uân, Tín Lăng uân , nuôi hàng 
nghìn th c khách trong nhà với mục đích chiêu hiền đ i s .

Ảnh: Khánh An
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Tư liệu quý về 
chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa 
của vị cao tăng
bằNg sự tỉ mẩN, cẩN trọNg, chuẩN xác, thầy thích tâm NhãN, baN phiêN dịch pháp 
tạNg phật giáo Việt Nam (hiệN ĐaNg NghiêN cứu ở chùa loNg sơN, tp.Nha traNg, 
tỉNh kháNh hòa) lật giở cho chúNg tôi xem từNg traNg tư liệu Quý hiếm do chíNh 
các Nhà xuất bảN lớN của truNg Quốc phát hàNh Đều khẳNg ĐịNh hoàNg sa - 
trườNg sa hoàN toàN khôNg díNh dáNg gì ĐếN truNg Quốc, hai QuầN Đảo hoàNg 
sa Và trườNg sa thuộc chủ QuyềN của Việt Nam.

Minh chứng rõ ràng
Là bậc chân tu với vốn hiểu 

biết sâu rộng về Phật giáo song 
Thầy Thích Tâm Nhãn luôn 
trăn trở, khát khao kiến giải 
về chủ quyền của Hoàng Sa - 
Trường Sa. Ông đã dày công 
sang tận Trung Quốc và đi 
khắp nơi để thu thập tư liệu về 
vấn đề này. 

Trong kho tư liệu ấy, tập 
sách dày nhất là cuốn Trung 
Quốc lịch sử đại từ điển được 
Nhà xuất bản Thượng Hải 
phát hành rộng rãi ở Trung 
Quốc vào tháng 3-2000. Cuốn 
sách này được rất nhiều người 
Trung Quốc tiếp cận và tìm 
đọc vì đó là công trình rất công 
phu, bài bản; sau đó còn được 
tái bản nhiều lần. Cuốn sách 
dày gần 4.000 trang do các học 
giả nổi tiếng của Trung Quốc 
như: Trịnh Thiên Đỉnh, Ngô 
Trạch, Dương Chí Cửu làm 
chủ biên. Cuốn sách là minh 
chứng hùng hồn, chuẩn xác, 

thuyết phục nhất về chủ quyền 
Hoàng Sa - Trường Sa của Việt 
Nam. Hàng loạt bản đồ in rõ 
ràng trong cuốn sách từ triều 
đại nhà Hạ, nhà Thương, nhà 
Xuân Thu, nhà Tần, nhà Hán, 
nhà Đường, nhà Tống, nhà 

Minh… cho đến tận nhà Thanh 
đều thể hiện rõ ràng đất nước 
Trung Quốc hoàn toàn không 
có Trường Sa - Hoàng Sa. Hai 
quần đảo này thuộc về phía 
Việt Nam. 

Cuốn sách “Trung Hoa dân 

Hà Văn Đạo
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quốc tối tân địa đồ” và nhiều 
tài liệu khác của sư thầy 
Thích Tâm Nhãn đều cho thấy 
Trường Sa - Hoàng Sa không 
thuộc Trung Quốc.

Thầy Thích Tâm Nhãn khẳng 
định: “Các tài liệu Trung Quốc 
in trong thời gian gần đây, kể cả 
bản đồ họ tự vẽ lại rồi cho rằng 
Hoàng Sa - Trường Sa thuộc 
chủ quyền của họ là hết sức 
phi lý, ngộ nhận. Một số người 
còn ngạo ngược cho rằng cuốn 
Trung Quốc lịch sử đại từ điển 
do Đài Loan soạn thảo là vô căn 
cứ, phản khoa học vì tất cả kí 
tự, ngôn ngữ trong cuốn sách 
này đều được thể hiện bằng 
chữ Hán giản thể. 
Cách viết này được 
Chính phủ Cộng 
hòa Nhân dân Trung 
Hoa giản hóa từ chữ 
Hán phồn thể nhằm 
tăng tỷ lệ biết chữ và 
đơn giản hóa cách 
viết chữ Hán, trong 
khi đó Đài Loan 
chủ yếu chỉ dùng 
chữ Hán phồn thể. 
Tôi tiếp cận tài liệu 
nhiều nước trên thế 
giới và trao đổi với 
nhiều học giả càng 
thấy sự ngụy biện 
khi chối bỏ những 
bằng chứng rõ ràng 
đã được in trong sách phát 
hành hợp pháp trên chính đất 
nước họ”. 

Hun đúc khối đoàn kết thiêng 
liêng

Thầy tâm sự: “Chúng ta 
đã mất mát, hy sinh nhiều 
để giữ đảo, bảo vệ chủ quyền 
thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi 
mùa xuân đến, chúng tôi đều 
hướng về Hoàng Sa - Trường 

Sa, cầu siêu cho 
linh hồn những 
chiến sĩ đã ngã 
xuống. Đất nước 
chúng ta là một 
thể thống nhất, 
phải hun đúc 
được khối đại 
đoàn kết thiêng 
liêng của toàn 
dân tộc. Đó chính 
là sức mạnh, là 
đạo nghĩa, là căn 
cơ để vượt qua 
mọi thách thức, 
mọi sự xâm lấn. 
Ngoài những giờ 
dành cho Phật 
pháp, chúng tôi 

vẫn khuyên nhiều thí chủ phải 
sống bằng yêu thương và tình 
đoàn kết bền chặt, phải tin 
tưởng và bảo vệ chủ quyền đất 
nước”. 

“Đã là lịch sử đi sâu vào lòng 
người thì không bóp méo 
được. Chúng ta có những bằng 
chứng, những căn cứ không 
thể chối cãi. Nhiều học giả 
lớn trên thế giới cũng đã công 
nhận điều này. Tổ quốc luôn 

toàn vẹn trong 
tim mỗi người, 
điều này sẽ góp 
phần làm thất 
bại những ý đồ 
đen tối của kẻ 
xấu”.

Thầy Thích 
Tâm Nhãn giở 
từng trang 
trong cuốn 
sách Trung 

Hoa dân quốc tối tân địa đồ. 
Đây cũng là một minh chứng 
thuyết phục về chủ quyền 
Hoàng Sa - Trường Sa của 
nước ta. Cuốn sách được 
xuất bản công khai tại Trung 
Quốc năm 1960, được nghiên 
cứu, soạn thảo rất công phu, 
địa giới chủ quyền của Trung 
Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.
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Góc nhìn
hướng nội và hướng ngoại
trong tín ngưỡng

hướNg Nội Và hướNg Ngoại là hai Đặc tíNh của coN Người troNg cuộc sốNg 
thườNg Ngày. hướNg Nội Và hướNg Ngoại góp phầN phoNg phú cho cuộc sốNg 
Về mặt cảm NhậN, hưởNg thụ, sáNg tạo Và NâNg cấp tài NăNg, Đôi khi cũNg bị tha 
hóa, xuốNg cấp trầm trọNg Nếu ĐươNg sự thiếu tự chủ Và khôNg ĐịNh hướNg 
tốt cho cuộc sốNg. Vậy hướNg Nội Và hướNg Ngoại là gì?

Theo định nghĩa của Học thuyết Jungian:
Theo Carl Jung, hướng nội và hướng ngoại 

được quy cho hướng của năng lượng tâm linh. 
Nếu năng lượng tâm linh của một người thường 
chảy ra ngoài thì người đó là người hướng ngoại. 
Còn khi năng lượng đó chảy vào trong thì đó là 
người hướng nội.

Theo đó, cũng có những quan niệm, “Người 
hướng nội về cơ bản là những người sống kín 
đáo, khép mình, thường không sẵn sàng chia sẻ 
niềm vui và nỗi buồn với người khác, đồng thời 
cũng khó có thể hiểu được chính xác tâm tư của 
họ nếu chỉ dựa vào một vài biểu hiện bên ngoài.

Người hướng ngoại là những người cởi mở, 
dễ gần, thích tham gia các hoạt động xã hội, sự 
kiện và khi ở cạnh họ, bạn cảm thấy một nguồn 
năng lượng vô cùng lớn luôn sẵn sàng để được 
bộc phát.

Người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại là 
người sở hữu cả đặc điểm của hai loại tính cách 
trên và dường như ở họ có sự hòa hợp của cả hai 
thế giới.

Ổn định
Theo nhà tâm lý học Hans Eysenck - người đã 

đề xuất thuật ngữ “ambivert” vào năm 1947 thì 

Minh Mẫn
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những người sở hữu hai tính cách này thường 
có sự cân bằng tốt giữa sự đa cảm của người 
hướng nội và tính độc đoán của người hướng 
ngoại. 

Trực giác
Daniel Pink nói rằng “ambivert” biết khi nào 

họ cần lên tiếng và khi nào cần im lặng, khi nào 
cần thăm dò đối phương và khi nào cần đưa ra 
phản hồi, khi nào nên tiến lên và khi nào cần lùi 
lại.”...

Ngoài ra còn có hướng nội và hướng ngoại 
trên bình diện xã hội, ví dụ: Một em bé sớm bị 
ngược đãi từ gia đình hay ngoài xã hội, lúc đầu 
tạo cho em tính nhút nhát, dần dà em thụ động. 
Lớn lên sống nội tâm nhiều hơn là năng động. 
Một người ra đời vấp váp quá nhiều vấn đề, họ 
phải xét lại và suy nghĩ nhiều, tạo điều kiện cho 
họ hướng nội. Dĩ nhiên còn nhiều điều kiện khác 
nữa. Hướng nội trường hợp không bị mặc cảm 
tác động, không thụ động nhút nhát mà là đặc 
trưng của tính tự chủ sẽ góp phần tính sáng tạo 
và bản lĩnh cá biệt. 

Đúc kết qua những người mang tính hướng 
nội, có người tin rằng: 

1. Biết lắng nghe là ưu điểm nổi trội của người 
hướng nội nên họ có thiên hướng làm lãnh đạo. 
Người hướng nội thường nghiên cứu kỹ vấn đề 
trước khi hành động.

2. Người hướng nội mới là thiên tài giao tiếp. 
J.K.Rowling, mẫu người hướng nội tiêu biểu, 

ngại đám đông nhưng đã phát 
huy được khả năng sáng tạo và 
thành công rực rỡ với sự nghiệp 
văn chương. 

3. Họ thường không bị ảnh 
hưởng bởi những thói quen của 
người khác. Làm việc độc lập, 
biết lắng nghe. 

4. Biết phân biệt và đánh giá 
những điều quan trọng.

5. Khả năng phát biểu trước 
đám đông.

6. Người hướng nội sử dụng 
thời gian hiệu quả khi ở một 
mình.

7. Rèn luyện khả năng nhẫn 

nhịn giỏi, kiểm soát cảm xúc.
8. Họ suy nghĩ rộng mở, xét đoán kỹ trước khi 

hành động.
Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, là 

một ví dụ điển hình của một người hướng nội, 
người đã làm một ý tưởng khác thường và biến 
nó thành một hiện tượng cực kỳ thành công.

9. Biết người biết ta.
10. Họ biết đích xác điều gì làm nên hạnh phúc 

bản thân. 

Hướng nội và hướng ngoại trong lĩnh vực tín ngưỡng
Trong những tín ngưỡng, có khuynh hướng 

Thần giáo, người có đức tin ở lĩnh vực này đều 
thiêng trọng về hướng ngoại. Dù đa Thần hay 
độc Thần đều là tâm điểm để người có đức tin 
hướng về tha lực, tha thể, sẵn sàng quên thân để 
phụng sự Thượng đế, về cùng đấng tối cao.

Một ranh giới mong manh giữa hướng nội và 
hướng ngoại khi có những nhà thần bí nguyện 
suốt đời giam mình trong dòng tu kín hoặc để 
chiêm niệm về Thượng đế, câu thúc lục căn để 
hòa nhập cùng đấng tối cao, có thể nhập vào 
đại định. Lúc bấy giờ tự thể và ngoại thể đã là 
một, trong những giây phút say mê trong mạch 
pháp, hành giả cảm nhận ta chính là Thượng đế, 
Thượng đế chính là ta, tuy hai là một. 

Vì thế, vào cuối thế kỷ XiX triết gia Đức 
F.Nietzsche tuyên bố: “Thượng đế đã chết!”. 
(Trong tác phẩm “La Gai Savoir”) để muốn tôn 
xưng sức mạnh của con người (thuyết Siêu 
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nhân). Lúc bấy giờ hướng nội và hướng ngoại 
chỉ là một, không có Thượng đế cũng không có 
cái ta.

Nếu Kito giáo là một tôn giáo thì Kito giáo là 
một con đường đi đến Thượng đế quá dài. Mấy ai 
vượt qua được những ràng buộc về giáo quyền, 
về tín ngưỡng, về lễ tục, về tự thể và tha lực để 
thể nhập: “Chúa Giê su phán với các môn đồ Ngài 
rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng 
bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 
14:6.). 

Tôn giáo luôn là một trở lực để con người thể 
nhập với chính mình. Đã là đường đi thì đi chính 
là con đường, không có điểm dừng, điểm đến 
hay điểm để đi. 

Kinh Thánh đã chép: - Này đây, Trinh Nữ sẽ 
thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi 
tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta” (Mt. 2:24). 

Nếu hiểu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, dưới 
nhãn quang nhà Phật, thì chúng ta đã có bản thể 
của Thiên Chúa, cũng như Phật giáo bảo tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính, đã là một thì tâm 
hồn tịnh hóa sẽ hiển lộ Thiên Chúa tính, cũng như 
hành giả tu tập đến lúc “bạch tịnh thức” thì tuy hai 
là một, thật ra cũng chả một mà cũng chả hai. Phật 
tính tức tính sáng suốt đã có sẵn trong ta.

Kito giáo đã tạo cho tín đồ một cách hướng 
ngoại từ đức tin, nhưng dẫu sao hướng ngoại 

cách này vẫn tốt hơn hướng ngoại theo cách thế 
tục. 

Ngược lại, đạo Phật là con đường hướng nội 
khi lấy tâm làm gốc - “nhất thiết duy tâm tạo”. 
Hành giả chọn con đường giải thoát là con 
đường hướng vào trong tâm để gỡ rối mọi phiền 
trược. Những hệ phái tâm linh không mang tính 
tín ngưỡng tôn giáo đều có tính hướng nội như 
đạo Phật và Kỳ Na giáo. 

Có 4 tôn giáo lớn được khai sinh ngay trên đất 
nước Ấn Độ. Đó là Ấn Độ giáo (Hinduism), Kỳ 
Na giáo (Jainism), Phật giáo (Buddhism), và Đạo 
Sikh (Sikhism). Tuy nhiên, chỉ riêng Phật giáo và 
Kỳ Na giáo không quan tâm đến đấng tối cao hay 
đấng sáng tạo, chủ trương xoay lại chính mình. 
Dưới cái nhìn của phương Tây xem hai giáo phái 
này là vô thần. Yoga không thể bảo là tôn giáo hay 
phi tôn giáo, Yoga là phương cách kết hợp giữa 
thân và tâm, luyện thân để thăng hoa tâm thức. 
Đối với người theo Kỳ Na giáo, yoga là tổng hợp 
tất cả hoạt động thân thể, lời nói và tinh thần. 

Riêng đạo Sikh, tuy tin Thượng đế là đấng sáng 
tạo, nhưng không biến Thuợng đế thành thần 
tượng quy ngưỡng và không ràng buộc nặng về 
lễ nghi Tôn giáo. Một số tu sĩ hàng giáo phẩm 
từng tách ly hệ tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện 
chiều kích tâm linh, hòa nhập với Thượng đế, 
có những hành giả khi đắc pháp tự xem mình là 
Thượng đế, Thượng đế là mình, và tất cả những 
hành giả chuyên chính đều thể nghiệm Thượng 

đế tính ngay trong tâm thức. Lúc 
bấy giờ không có ranh giới giữa 
Thượng đế và hành giả. Tổ Nanak 
(1469-1539) của đạo Sikh từng nói: 

Hãy khắc thành vận mệnh của 
mình bằng đôi tay của chính mình 
(With your hands carve out your 
own destiny).

Người không tin vào bản thân 
chẳng bao giờ nuôi được đức tin 
vào Chúa trời (He who has no faith 
in himself can never have faith in 
God).

Sau khi ngài thoát khỏi tính 
ràng buộc của tôn giáo và Thượng 
đế, nhập vào pháp mạch tâm linh, 
khai mở trí tuệ trên căn bản âm 
thanh và ánh sáng của đời người, 



43TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/2017

chuyển hóa niềm tin Thượng đế 
như một tha thể trở thành một 
Thánh tính tự thân, đã đi đến sự 
cận kề với Phật giáo về tuệ giác 
khi chuyển hóa mọi vọng tưởng 
từ sự nghe nhìn của lục căn. Lúc 
bấy giờ ánh sáng mà đức Di Đà 
biểu tượng vô tận, và âm thanh 
vọng tưởng được lắng nghe và 
hóa giải bởi đức Quán Thế Âm - 
tất cả đều là biểu tượng của tâm 
thức, xóa bỏ mọi hình tướng để 
hội nhập vào bản thể.

Duy nhất và chỉ duy nhất một 
tôn giáo như đạo Sikh từ hướng 
ngoại có khuynh hướng hướng 
nội. Ngược lại, đạo Phật vốn 
là con đường hướng nội qua 
phương trình thiền quán. Một 
số nơi biến thành hướng ngoại 
với những nghi lễ khấn bái ồn 
ào, màu sắc lòe loẹt như một Thần giáo. Một 
số bậc chân đức đang khôi phục lại con đường 
hướng nội mà hiện nay quần chúng bị lạc dẫn 
vào mê tín bởi lợi dưỡng.

Con người sử dụng lục căn quá nhiều lúc giao 
tiếp với lục trần, từ đó vọng tưởng phát triển, 
nghiệp thức là mảnh đất giàu dinh dưỡng cho các 
tạp niệm phát sinh, hạt giống tham - sâm - si tiềm 
ẩn chờ cơ hội thuận tiện phát lộ. Phương cách 
thiền quán của nhà Phật là cách hướng nội của ý 
thức, càng dày công thiền quán thì nghiệp thức 
càng được chuyển hóa, Phật tính càng hiển lộ, 
lòng từ bi càng sung mãn, trí tuệ càng phát sinh.

Tóm lại - con người sống chỉ thuần về hướng 
ngoại, là một vong thể, Pascal nói: “Con người 
sống không có niềm tin, không có đức tin sẽ trở 
thành một quái vật”.

Nhưng không thể có con người sống giữa lòng 
xã hội mà chỉ biết hướng nội, hay chỉ hướng 
ngoại. Cho dù thế tục hay tôn giáo, tín ngưỡng 
hay không tín ngưỡng, có hướng nội phải có 
hướng ngoại, có người mang đủ hai bản chất 
hướng nội và hướng ngoại đã giúp họ có những 
linh hoạt trong giao tiếp và điều hành, vì họ có cả 
chiều sâu nội tâm lại biết hài hước.

Theo Carl Jung một nhà tâm lý học có tầm ảnh 

hưởng to lớn, Theo ông, người hướng nội bị hấp 
dẫn bởi thế giới nội tâm của những suy nghĩ và 
cảm xúc. Trong khi đó, người hướng ngoại lại 
thích thú với cuộc sống sôi động bên ngoài và 
dấn thân vào tập thể. Cả hai đều là thành phần 
cốt lõi về nhân cách.

Người có đủ hai tính chất hướng nội và hướng 
ngoại thì có sự cân bằng tốt giữa sự đa cảm của 
người hướng nội và tính độc đoán của người 
hướng ngoại.

Lợi thế của người vừa hướng nội vừa hướng 
ngoại bắt nguồn từ khuynh hướng đủ nhiệt 
huyết và đủ quyết đoán để có thể tiếp cận và 
thuyết phục người khác, nhưng đồng thời xuất 
phát từ việc tập trung lắng nghe và tránh hiện 
diện với thái độ quá tự tin hay hào hứng. (Theo 
nhà tâm lý học Hans Eysenck).

Tôn giáo hay tín ngưỡng tâm linh cũng thế, 
cho dù hành giả miên mật hướng nội, đôi khi 
không thể phớt lờ ngoại cảnh, tuy tính hướng 
ngoại có mờ nhạt, nhưng cũng cần có để hỗ trợ 
tính hướng nội ổn định. Hành giả tâm linh nặng 
về hướng nội để thu gom năng lượng, phát huy 
tuệ giác. Những tu sĩ quá nặng về hướng ngoại 
thường hành động và phát ngôn lệch lạc, đi sai 
yếu chỉ nhà Phật, thậm chí mang tính thế tục.
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TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Bia chùa thời Lý
ở Thanh Hóa

Các tác giả Thích Đức Thiện, Đinh 
Khắc Thuân, Nguyễn Quốc Tuấn từ 
các bài văn bia được giới thiệu trong 
Thơ văn Lý-Trần1, Văn khắc Hán Nôm 
Việt Nam2 cùng một số văn bản mới 

phát hiện gần đây, tập hợp, giới thiệu, dịch và 
chú giải 18 văn bia thành sách Văn bia chùa Phật 
thời Lý3. Trong đó Thanh Hoá có 5, Hà Nội 4, 

Ninh Bình 3, Hưng Yên 2, Tuyên Quang, Vĩnh 
Phúc, Hà Nam, Nam Định mỗi tỉnh có 1. Thực 
tế chuông Thanh Mai đúc năm 798 chôn ở lòng 
đất ven sông Đáy thuộc bãi Bờ Ró (Bãi Rồng), 
thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh 
oai, Hà Nội; chuông Nhật Tảo (948) để ở đình 
Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội và Kinh Phật Hoa Lư (973, Ninh Bình) có từ 
trước thời Lý.

Xin giới thiệu với quí vị độc giả bia chùa Báo 
Ân huyện Đông Sơn, quê hương tôi, hiện đang 
được bảo quản tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam tại Hà Nội. Nội dung văn bia được giới 
thiệu trong Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt, 
Lịch sử ngoại giao triều Lý, Sông Nhị, Hà Nội 
1950; Thơ văn Lý –Trần, Tập 1, Viện Văn học, Nxb 
Khoa học xã hội, 1977; Thác bản tại Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm và Lê Ngọc Tạo và Nguyễn Văn 
Hải,  Một số bia ký điển hình ở Thanh Hoá, Nxb 
Thanh Hoá 2008.

- Tên bia: An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký.
- Niên đại và việc khởi dựng: Theo lạc khoản: 
Người soạn thuật là hu Văn Thường, giữ 

chức Th  mẫn thư lang, u n câu Ng  ph , 
Đ ng trung thư kiện biên tu, kiêm coi việc uân 
huyện ửu hân trại Thanh Hóa1. 

ia một mặt, mặt chữ bị m n nhiều, phần đáy 
bia bị trám đá màu tr ng, kho ng ba mươi ba 
d ng, một nghìn chữ. Theo Học gi  Hoàng uân 
H n, thì bia d ng năm anh Thìn, niên hiệu Hội 
Phong thứ chín 1100 .

- Vị trí bia hiện nay: Bia xưa kia dựng ở chùa 
Báo Ân, núi An Hoạch, phủ Đông Sơn, trấn 
Thanh Hóa2. Ngày nay được đưa ra dựng tại sân 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

- Bia thuộc thể loại: Bia trán vòng cung, đế hộp 
hoa sen.

Tỷ khiêu Thích Nguyên Phong
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- Kích thước bia: Chiều cao bia: 1,70m; Chiều 
rộng: 1,05m; Bề dầy: 0,20m

- Đế bia: Hộp hoa sen. 
- Họa tiết trang trí: Dây hoa cúc nét mảnh hình 

sin có vân xoắn.
+ Trán bia mặt dương: Khắc đôi rồng lượn 

hình sin, uốn ba khúc, chầu vào tâm là tám chữ 
Khải chia làm hai dòng, tên bia: An Hoạch sơn 
Báo Ân tự bi ký.

+ Trán bia mặt âm:  Không khắc.
- Họa tiết trang trí diềm: Diềm đỉnh và bên 

chạm hoa văn cúc leo.
- Họa tiết trang trí diềm đáy:  Hình sóng nước.
- Kiểu chữ trán bia: Tám chữ Khải chia làm 

hai dòng, tên bia An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký.
- Kiểu chữ khắc nội dung bia: Khải chân ký bia 

chùa Báo Ân núi An Hoạch,
Dịch nghĩa: Chói ngời thay diệu lý, lặng lẽ soi 

mọi vật mà mọi vật chẳng lấn át lẫn nhau. Lồng 
lộng thay cái chân không vẳng lặng kia, thu nạp 
mọi cảnh mà chẳng cảnh nào lẫn với cảnh nào. 
Đó chẳng phải là sâu xa lớn rộng hay sao!

(Thường nghe) Phật có sắc vàng (như) người 
ta có Phật tính, nhưng không (mấy ai) giác tự 
ngộ được. Vì vậy, người muốn chứng quả phải 
nhờ điều thiện để đến nơi chứng quả. Điều 
đáng tham cứu không gì lớn hơn tượng pháp4, 

mà sùng thương Phật pháp không gì bằng chùa 
chiền. Cho nên, bắt chước dấu vết thơm tho 
của Ưu Điền, A Dục5; phỏng theo tung tích sót 
lại của Ma Đằng, Pháp Lan6. Nay có Thái úy Lý 
Công7 giúp vua thứ tư triều Lý8 được trao chức: 
Suy thành, Hiệp mưu, Bảo tiết Thủ chính, Tá 
lý, Dực đới công thần, Thủ Thượng thư lệnh, 
Khai phủ đồng Tam ty, Nhập nội thị sảnh đô 
Đô tri, Kiểm hiệu Thái úy kiêm Ngự sử đại phu, 
Giao thụ chư trấn, Tiết độ sứ, Đồng Trung thư 
môn hạ, Bình chương sự, Thượng trụ quốc, 
Thiên tử nghĩa đệ, khai quốc Thượng tướng 
quân, Việt Quốc công, thực ấp một vạn hộ, thực 
thực phong bốn nghìn hộ9. Ông đứng trước 
tiết lớn, vâng mệnh phù nguy, là người có thể 
gửi gắm đứa con côi, ủy thác mệnh lệnh ngoài 
trăm dặm10. Rồi đó, ông thề trước ba quân: phía 
Bắc đánh quân Tống xâm lược, phía Tây đánh 
bọn không lại chầu, giỏi thắng địch bằng sách 
lược bẩy lần bắt bảy lần thả giặc(7). Đâu phải 
riêng nhà Hán có công huân Hàn, Bành11 nước 
Tề có sự nghiệp Quản, Án12. Riêng ông giúp vua 
thì nước nhà giàu thịnh, nhiều năm đó chính 
là công tích rực rỡ của đạo làm tôi có thể để lại 
nghìn đời sau vậy.

Đến năm Nhâm Tuất (1082), nhà vua đặc biệt 
ban thêm một quận Thanh Hóa cho ông làm 
phong ấp, châu mục đều ngưỡng mộ phong 
thanh, muôn dân đều mến đức chính.

Ảnh: Minh Khang
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Ở phía Tây Nam huyện có một quả núi 
lớn và cao gọi là núi An Hoạch13, sản xuất 
nhiều đá đẹp, đó là sản vật quí giá của mọi 
người. Sắc óng ánh như ngọc lam, chất biếc 
xanh như khói nhạt. Sau này đục đá làm khí 
cụ, ví như đẽo thành khánh, đánh lên thì 
tiếng ngân muôn dặm, dùng làm bia, văn 
chương để lại thì còn mãi ngàn đời. Thế 
là Thái uý Lý Công sai một thị giả là Giáp 
thủ Vũ Thừa Đao suất lĩnh người hương 
Cửu Chân14, dò núi tìm đá trong mười chín 
năm. Tiết tháo được thể nghiệm nên dân 
qui phục, vậy mà vẫn luôn luôn dè dặt như 
đi trên băng mỏng, chăm lo đầy đủ khiến 
mình trong sạch, thế nhưng vẫn băn khoăn 
như cưỡi ngựa nắm dây cương sờn.

Tự xét mình rằng: Lượng khí nhỏ mà 
quyết đoán việc quan trọng, tài trí hèn mà gánh vác 
việc lớn lao. Chưa hạt bụi nhỏ mà không chùi, sẽ 
thành năm núi lớn, rót từng giọt nước mà không 
nghỉ, sẽ tràn bốn biển khơi. Phương chi lại đội 
ơn vua ban cho vượt bậc, biết lấy gì báo đền. Cho 
nên tất cả những người xứ này, hiền ngu lần lượt, 
giàu nghèo đúng phiên đều san đất rẫy cỏ, dựng 
một ngôi chùa gọi là chùa Báo Ân. Giữa đặt tượng 
Phật, dưới đặt tượng Bồ Tát, sắc ánh như vàng, 
đẹp như tranh vẽ. Chùa khởi công từ mùa hạ năm 
Kỷ Mão (1099) đến mùa hạ năm Canh Thìn (1100) 
thì hoàn thành. Mái tường rực rỡ là nhờ một sớm 
nét đan thanh điểm xuyết, trăm năm khí tượng 
mãi mãi thơm tho. Phía trước hướng về phương 
Nam15 huyện Cổ Chiến16, đồng ruộng san sát, xanh 
tốt như mây. Phía sau liền gò Tường Phượng, bên 
cạnh vút đồi Bạch Long17, dòng sông trong chảy 
ngang, hình thành một giải. Bên tả thông tới cõi 
Ngung di18, trong khoảng giới hạn cách ngăn, xa 
vén cõi Phù tang19 tiếp đón ánh mặt trời mới mọc. 
Bên hữu suốt tới đô Muội Cốc20, trấn át ngọn núi 
cao, tiễn ánh tà dương thoáng lướt qua khe cửa. 
Gò đá cửa ngòi, hai bóng vút cao chóp núi, hoa 
thơm bên suối, xa xa phảng phất hương nồng. Tôi 
tài học thiển lậu, thắng sự nào hay, lạm viết lời 
quê, để lưu hậu thế.

Minh rằng:
ửa hông v ng lặng,

Tục lu  ít gần g i.
ái tâm thế  c c mờ mà c c r

ất nhỏ nhưng nào có nhẹ.

Lành dữ đều b i mình,
Hoạ phúc đều d  đón.
Ph i nên  xa lánh con đường bụi bặm,

Hướng về làng xóm thiện duyên.
Há dám khước t  t ng hạt bụi nhỏ,
Tích m i s  tr  thành non cao.
Đâu nỡ bỏ rơi t ng giọt nước,

hứa dần  s  tràn đầy sông b .
Nếu như hi u r  điều cơ yếu,
Thì danh và khí có sút k m đâu.
Hiền và ngu đều lần lư t góp phần ,

iàu hay ngh o đều thích nghi c .
n sáng không cùng,
iết lấy gì báo đáp.
ẫy cỏ san đất,
t đầu d ng một ngôi chùa.

Phía trước hướng về đ ng ruộng dọc ngang,
Phía sau uay về đ i ạch Long,

ên hữu thông với non Nghiêu,
ên t  suốt tới c i Ngung di.

Núi đá hai g ,
Hoa thơm bốn phía r c rỡ.
Phía trước đặt tư ng  tát, 

hính giữa đặt tư ng Thích a.
Tư ng Phật đ  hoàn thành, tranh Phật đ  v  xong.
Tinh thần lẫm liệt không bao giờ phai mờ.

ung uanh toàn c nh đẹp,

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Ảnh: Minh Khang
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h p một c i ph n hoa.
Tu sửa tư ng pháp,
M i m i gìn giữ nước nhà.
Tiếng tăm đ  m i xưa nay, 

ông tích rạng rỡ xa gần.
...
Ngọn núi chót vót kia là ngọn núi ích Long

ó nhiều đá uí đ  đẹp lại bền,
c đá lóng lánh, đó là đặc tính t  nhiên,

hất đá xanh xanh như khói mới bốc lên.
-----------------------------
Đội ơn vua đ  mười chín năm,

ầu đ o  pháp đường, b t chước u Điền,

Ngày tháng c a thánh nhân ng  hầu đổi đời.
mong cho  tuổi thọ như núi non, không bao giờ 

sút k m
T m gội t  ơn, phúc u  vẹn tr n.
------------------------------
Đạo chí nhân sánh với trời Nghiêu21.

hi bài minh này trăm đời lưu truyền,
Lời nói t n m n, s  thẹn với các bậc hiền đời sau.

Chu văn Thường giữ chức Thự hiệu thư lang, 
quản câu ngự phủ, đồng Trung thư viện Biên tu, 
kiêm coi việc quan huyện Cửu Chân, trại Thanh 
Hoá, soạn thuật.

Đỗ Văn Hỷ dịch 

CHú THÍCH:
1. Viện Văn học, Thơ văn Lý Trần, tập 1, Nxb hoa học x  hội, 
19 1.
2. Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Học viện Vi n Đông ác ổ 
Pháp 199 , Văn kh c Hán Nôm Việt Nam tập 1, T  c thuộc 
đến thời Lý.
3. Thích Đức Thiện, Đinh h c Thuân, Nguy n uốc Tuấn, Văn 
bia chùa Phật thời Lý, Nxb hoa học x  hội, 2011  
4. Thuật ngữ đạo Phật, ch  một trong tam pháp  hính pháp, 
Tư ng pháp và mạt pháp. a pháp này tương ứng với ba giai 
đoạn phát tri n khác nhau c a đạo Phật. Tư ng pháp thuộc 
giai doạn thứ hai.
. u Điền,  ục  u Điền tiếng Phạn là dayân  , tên vị 

vua một nước  Tây V c thời xưa có l ng mộ đạo Phật.  ục 
tiếng Phạn là soka 2 223 T N  tên một vị vua n Độ xưa. 

Trước, ông theo đạo à la môn, tính tình rất bạo ngư c, sát 
hại c  anh em. au khi lên ngôi, ông hối c i lầm l i c , thi hành 
nhân chính, tr  thành người rất sung đạo Phật. Việc truyền bá 
đạo Phật ra nước ngoài phần lớn d a vào công sức c a ông.

. Ma Đằng, Pháp Lan  Tên hai nhà sư nổi tiếng c a n Độ. 
Pháp Lan Trúc Pháp Lan  cùng với Ma Đằng Nhiếp Ma Đằng  
đư c Hán Minh Đế sai sứ sang mời và đến Lạc ương năm 
V nh ình thứ 10 năm . Hai ông là người đầu tiên dịch kinh 
Phật và làm chùa  Trung uốc.

. Lý ông  tức Thái úy Lý Thường iệt 1019 110 .

. Vua thứ tư triều Lý tức Lý Nhân Tông 10 112 .
ng chữ ch  chức tước c a Lý Thường iệt, so với những 

chức tước này ghi trong bia Ngưỡng ơn Linh ứng t  bi c a 
Pháp o thì có khác một vài chữ, như chữ nghị đ ng thì viết 
thành khâm đ ng, chữ khai uốc thì viết thành ph  uốc.
9. âu này muốn nói đến s  kiện sau khi Lý Thánh Tông mất 
10 2 , Lý Nhân Tông mới  tuổi, toàn bộ công việc chính trị và 
uân s  trọng yếu trong triều, hoàng hậu  Lan đều giao cho Lý 

Thường iệt n m giữ.
10. y lần b t, b y lần tha  thất túng thất cầm  Tác gi  mư n 

đi n hổng Minh ia át Lư ng, uân sư c a Lưu ị thời 
Tam uốc mang uân đi đánh phương Nam, b y lần b t đư c 
Mạnh Hoạch đều tha c  b y, đ  ca ng i tài cầm uân c a Lý 
Thường iệt. Toàn bộ câu văn trong bài muốn nh c đến một 
loạt chiến công c a họ Lý  Tấn công bộn xâm lư c Tống năm 
10 , chống uân Tống xâm lư c vào năm 10 10 , và đánh 

hiêm Thành năm 10 9.
11. Hàn, ành tức Hàn Tín và ành Việt là hai tướng giỏi c a 
Hán ao Tổ Lưu ang.
12. u n, n tức u n Trọng và n nh. u n Trọng là tướng 

uốc giỏi giúp Tề Hoàn ông xưng bá  n nh là uan Đại phu 
nước Tề thời uân Thu, nổi tiếng là uan thanh liêm, tiết kiệm 
và trung ngh a, đư c người đương thời hết sức ca ng i.
13. Nay là núi Nh i, x  Đông Tân, huyện Đông ơn, t nh Thanh 
Hóa.
14. Hương ửu hân  Tức người uê hương ửu hân.
1 . Phương Nam  ịch t  chữ ích đế, tức là vị Thần lửa,  về 
phương Nam.
1 . Huyện ổ hiến  Là vùng đất tương đương với huyện T nh 

ia ngày nay.
1 .  Tường Phư ng, đ i ạch Long có l  là tên những g  đ i 
xung uanh núi n Hoạch núi Nh i
1 . Ngung di  Miền đất giáp bi n.
19. i Phù tang  Thần thoại Trung uốc k  rằng  ó nhiều mặt 
trời mọc dưới gốc cây Phù Tang  ương ốc.  đây tác gi  
dùng đi n đ  ch  phía Đông  mặt trời mọc.
20. Muội cốc  inh thư có câu phân mệnh H a Trọng trạch 
Tây, viết Muội cốc  ngh a là  lại sai H a Trọng làm nhà phía Tây 
gọi là Muội cốc. Phần truyện gi i thích rằng  Một là tối, mặt 
trời lặn vào hang nên kh p mặt đất đều tối, vì vậy gọi là Muội 
cốc.  đây tác gi  dùng chữ đó đ  ch  nơi mặt trời lặn.
21.Trời Nghiêu  hữ dung trong Tống sử, nhằm ca ng i triều 
đại vua Nghiêu, một triều đại thịnh trị trong lịch sử cổ đại 
Trung uốc.



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201748 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201748

VĂN HÓA - DANH THẮNG

Một số di tích 
thiền phái Trúc Lâm

Am Ngọa Vân
Nằm trên núi Bảo Đài, ở độ cao 600m so với 

mực nước biển, thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình 
Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngọa 
Vân là địa danh gắn với nơi tu hành và viên tịch 
của vị Tổ thứ nhất Thiền phái Trúc Lâm - Trần 
Nhân Tông.

Theo văn bia còn ghi lại: tháng 8 năm 1299 
Thượng hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ cung 
Trùng Quang phủ Thiên Trường (Nam Định) 
xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy 

hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà và 
xưng là Trúc Lâm Đại sĩ. Tháng 5 
năm Đinh Mùi (1307), Trúc Lâm 
Đại sĩ lên tu một am nhỏ trên 
đỉnh Ngọa Vân, am nhỏ đó được 
gọi tên theo tên của đỉnh núi nơi 
dụng am từ là am Ngọa Vân. Ngày 
01 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), 
Ngài an nhiên viên tịch ở tư thế 
sư tử nằm tại am Ngọa Vân.

Sau đó đệ tử của Ngài đã hỏa 
thiêu ngay tại am Ngọa Vân, đồng 
thời cho xây dựng bảo tháp để 
lưu giữ xá lợi của Ngài tại đỉnh 
Ngọa Vân gọi là Phật Hoàng tháp.

Chùa Đồng
Chùa Đồng vốn được khởi dựng vào thời hậu 

Lê (thế kỷ 17), làm bằng khung sắt, mái đồng, quy 
mô nhỏ như một khám thờ; ngoài ra tượng Phật, 
chuông, khánh bên trong đều được làm bằng 
đồng. Vào triều vua Lê Cảnh Hưng (năm Canh 
Thân 1740), bão lớn làm đổ chùa, chỉ còn lại dấu 
tích các hố chôn cột trên mỏm đá. 

Sau đó, một vị thủ nhang chùa Long Hoa (Uông 
Bí) đã tái tạo lại chùa Đồng nhưng lại bằng bê 
tông và đặt trên mỏm đá vuông ở vị trí chùa cũ. 

Năm 2007, mới dựng ngôi chùa mới như hiện 

Hoàng An

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong am Ngọa Vân - Ảnh: Minh Nam

Am Ngọa Vân - Ảnh: Minh Nam
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nay thay thế ngôi chùa đồng cũ.
Chùa quay về hướng Tây Nam, một gian hai 

chái, mang dáng như một bông sen nở. 
Chùa được chế tác hoàn toàn bằng đồng, diện 

tích gần 20m2, chiều cao từ nền đến nóc là 3,35m. 
Các họa tiết hoa văn trang trí mang phong cách 
thời Trần. 

Toàn bộ công trình gồm chùa, tượng Phật, 
chuông nặng hơn 70 tấn, được đúc bằng đồng 
nguyên chất nhập từ Australia, với khoảng hơn 
4.000 cấu kiện, trong đó cấu kiện nặng nhất có 
trọng lượng 1,4 tấn, được lắp đặt trực tiếp trên 
đỉnh núi.

Chùa Đồng mang dáng dấp kiến trúc tòa 
thượng điện chùa Dâu (huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh), có hình khối vuông bốn mái, 
mái có hình ngói mũi hài, bờ nóc bờ dải 
không trang trí, hai đầu bờ nóc cùng bốn 
đầu đao là hình đầu rồng mang phong 
cách thời Trần. Phần mái vươn ra bốn 
phía tạo thành hiên. Ba mặt của chùa là 
các ván đồng ghép khít lại với nhau tạo 
thành bức vách. Phần dưới của bức vách 
có trang trí dải hoa văn hình lá lật. Mặt 
trước hiên chùa có hành lang, lan can là 
các chấn song hình thân trúc.

Chùa Lân
Chùa Lân hay tên chữ là Long Động 

Tự là một ngôi chùa trên núi Yên Tử, 
năm 1293, vua Trần Nhân Tông đã cho 
tôn tạo, xây dựng chùa Lân thành một 

nơi khang trang lộng lẫy, chùa 
Lân trở thành Viện Kỳ Lân, là nơi 
giảng đạo, độ tăng. Ba vị sư tổ Trúc 
Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa 
và Huyền Quang thường đến đây 
thuyết pháp, giảng kinh. Chùa Lân 
xưa kia là một trong những ngôi 
chùa quan trọng nhất trong hệ 
thống chùa tháp của Thiền phái 
Trúc Lâm.

Năm 2002, Chùa Lân (Thiền 
viện Trúc Lâm Yên Tử) đã được xây 
dựng lại.

Vườn tháp Huệ Quang (khu tháp Tổ)
Vườn tháp Huệ Quang nay chỉ 

còn 64 ngọn tháp và mộ, trong đó 
có 40 tháp mới được trùng tu năm 2002, 11 tháp 
đá, 13 tháp gạch, một số ngôi tháp đã bị đổ chỉ 
còn lại dấu tích. Tháp Tổ Trần Nhân Tông hay còn 
gọi là Tháp Huệ Quang mặt bằng rộng khoảng 
180m2, cao 10m, với 6 tầng, được ghép từ các 
phiến đá xanh, đặt ở vị trí trung tâm của vườn 
tháp. Sân tháp hình vuông, có tường bao quanh. 
Nền tháp xòe rộng, hình lục lăng, mặt ngoài 
chạm nổi hình sóng nước. Tầng bệ tháp tạc đài 
sen 102 cánh, chạm nổi trang trí hoa dây. Trong 
lòng tầng 2 của tháp đặt tượng Phật hoàng Trần 
Nhân Tông, cao 62cm, bằng chất liệu đá cẩm 
thạch, trong tư thế một nhà sư ngồi thiền định, 
mình khoác áo cà sa hở ngực phải, các nếp áo 
chảy tràn ra mặt bệ tượng.

Chùa Đồng - Ảnh: St

Vườn tháp Huệ Quang - Ảnh: St
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Chùa Hoa Yên
Chùa Hoa Yên được dựng từ thời Lý và được 

tôn tạo nhiều lần trong lịch sử. Chùa tọa lạc trên 
lưng chừng núi, quay hướng Tây Nam, gồm có 
các hạng mục: chùa chính, nhà tổ, tả vu, hữu vu, 
nhà khách, nhà ni, nhà bếp và một số công trình 
phụ trợ khác. 

Chùa Quỳnh Lâm
Theo truyền thuyết chùa Quỳnh Lâm được xây 

dựng dưới thời Tiền Lý (thế kỷ thứ 6 sau Công 
nguyên), nhưng các bằng chứng đáng tin cậy 
cho thấy chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ Xii 
do Thiền sư Nguyễn Minh Không – Một trong 
những vị quốc sư dưới thời Lý. 

Hiện nay, chùa Quỳnh Lâm đang được trùng 
tu với các hạng mục xây dựng Kiến trúc trung 
tâm gồm tiền đường, trung đường, hậu đường 
và hành lang với tổng diện tích xây dựng 3.720 
m2; tam quan có mặt bằng hình chữ nhật; nhà 

che bia có mặt bằng hình vuông; nhà trưng bày 
và công trình phụ trợ, hệ thống sân vườn…có 
tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng.

Chùa Côn Sơn
Chùa Côn Sơn một trong ba trung tâm nổi tiếng 

của dòng Phật giáo Trúc Lâm thời Trần nằm dưới 
chân núi Kỳ Lân, thuộc phường Cộng Hòa, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chùa có tên chữ là Côn 
Sơn Thiên Tư Phúc tự, tục gọi là chùa Hun. Chùa 
có từ thế kỷ X, đến thế kỷ Xiii, XiV (thời Trần), 
Thiền phái Trúc Lâm được thành lập, các vị tổ 
như Pháp Loa, Huyền Quang đã về trụ trì, thuyết 
pháp và cho mở rộng quy mô kiến trúc, dựng liêu 
Kỳ Lân cho các tăng ni tu hành.

Chùa Thanh Mai
Chùa Thanh Mai gắn liền với cuộc đời và sự 

nghiệp của Thiền sư Pháp Loa, vị tổ thứ hai của 
Thiền phái Trúc Lâm tam tổ thuộc xã Hoàng Hoa 

VĂN HÓA - DANH THẮNG

Chùa Hoa Yên - Ảnh: St

Chùa Quỳnh Lâm - Ảnh: Minh Anh

Chùa Côn Sơn - Ảnh: St
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Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 
Chùa Thanh Mai vốn được Thiền sư Pháp 

Loa tôn giả xây dựng vào khoảng năm 1329 trên 
sườn núi Phật Tích.

Chùa Thanh Mai vẫn gìn giữ được nhiều 
hiện vật có giá trị như: Viên Thông Bảo Tháp 

xây dựng năm 1334; tháp Phổ Quang được xây 
dựng năm Chính Hoà thứ 23 (1702); tháp Linh 
Quang xây dựng năm Chính Hoà thứ 24 (1703), 
cùng 5 ngôi tháp khác. Trong chùa cũng còn lưu 
giữ được 6 tấm bia thời Trần và Lê, trong đó 
Thanh Mai Viên Thông tháp bi được công nhận 
là bảo vật quốc gia. Bia được khắc dựng năm 
Đại Trị thứ 5 (1362) nói về thân thế và sự nghiệp 
của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc lâm.

Chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Vĩnh Nghiêm ở làng Đức La xã Trí Yên 

huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, 
còn được gọi là chùa Đức La, tương truyền 
chùa được xây dựng từ thời Lý và mở rộng vào 
khoảng thế kỷ Xiii, thời nhà Trần. 

Ba vị Trúc Lâm tam Tổ từng trụ trì và mở 
trường thuyết pháp tại đây, nên chùa Vĩnh 
Nghiêm được coi là chốn tổ của Thiền phái Trúc 
Lâm, được xem như trường đại học Phật giáo 
đầu tiên ở Việt Nam và là trung tâm Phật giáo 
thời Trần.

Hiện chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật 
có giá trị như: Hệ thống tượng Phật, các bia đá, 
hoành phi, câu đối, đồ thờ…  

Với các giá trị khoa học, lịch sử đặc sắc, Mộc 
bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCo công 
nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2012. 

Viên Thông Bảo Tháp chùa Thanh Mai - Ảnh: St

Phòng lưu mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Minh Khang
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SUY NGẪM

Kim Tâm

“Trăm năm tích đức tu hành, 
Chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu” 

Nằm ở vị thế cách mặt nước biển 
hơn 1000m, ngôi chùa đồng trên 
đỉnh núi Yên Tử từ lâu đã trở thành 
địa điểm tâm linh nổi tiếng đối với 
người dân trên khắp cả nước. 

Không biết tự bao giờ, trong dân gian đã xuất 
hiện câu ca dao: “Trăm năm tích đức tu hành, 
chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu”. Liệu có phải 
chúng ta dẫu “trăm năm” tu hành, tích đức nhưng 
chưa một lần đặt chân đến non thiêng Yên Tử thì 
không thể “đắc thành chánh quả” như câu ca dao 
trên hay không?

Không thể phủ nhận sự linh thiêng và những 
giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Phật Yên 

Tử, nhưng có chăng, vài người trong chúng ta lại 
quá chấp vào câu chữ, khiến cho việc hiểu câu ca 
dao “Trăm năm tích đức tu hành, chưa đi Yên Tử 
chưa thành quả tu” chưa thực sự chính xác.

Một số người có lẽ đang hiểu câu ca dao theo 
đúng “nghĩa đen” của nó. Nghĩa là phải lên được 
Yên Tử và leo lên đỉnh chùa Đồng khấn lễ thì mới 
được Phật “chứng” và gặp nhiều may mắn trong 
năm mới? Điều này đã dẫn đến tình trạng một 
lượng người rất đông đổ về Yên Tử vào dịp đầu 
xuân năm mới. Sẽ không có gì đáng nói nếu như 
việc hành hương của mọi người không kéo theo 
hàng loạt những hành động chưa đẹp và kém 
“văn minh” như chen lấy, xô đẩy, xả rác bừa bãi, 

 Khai hội Xuân Yên Tử 2017 - Ảnh: St
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hay tiện đâu thì nằm nghỉ 
chân luôn, kể cả nơi sân 
chùa… Việc hành hương 
dường như chỉ còn lại 
phần “hình thức” mà lãng 
quên đi giá trị “nội dung” 
chứa đựng bên trong.

Vậy vì sao lại nói: “Trăm 
năm tích đức tu hành, chưa 
đi Yên Tử chưa thành quả 
tu”?

Ngôi chùa Đồng nằm 
trên ngọn núi Yên Tử cheo 
leo ngút ngàn - ngọn núi 
cao nhất nằm ở phía Tây 
Bắc. Đường lên đỉnh là dốc 
đá, dễ làm nhụt chí người 
hành hương. Bởi vậy, sau một hành trình dài, 
cùng chặng đường leo núi gian nan và ý chí quyết 
tâm mạnh mẽ, chúng ta mới có thể đặt chân đến 
ngôi chùa Đồng, ngôi chùa có một ý nghĩa đặc 
biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt. 

Việc đặt chân lên đỉnh chùa Đồng không đơn 
thuần chỉ là một chuyến hành hương, mà ẩn 
đằng sau nó là một ý nghĩa cao cả hơn. Đó chính 
là chúng ta đã thực sự chiến thắng được bản 
thân, vượt qua những mệt mỏi, khó khăn khiến 
bản thân chùn bước, để rồi cuối cùng được hòa 
mình vào trời đất, đắm mình vào sự tĩnh mịch, 
trầm lắng nơi cõi tâm, cõi thiện. 

Nhưng sự tĩnh mịch, trang nghiêm của cõi 
Phật đâu chỉ có ở nơi non thiêng Yên Tử hay ở 
những ngôi chùa mà chúng ta vẫn hay truyền tai 
nhau là “thiêng” lắm. Cõi Phật ở ngay đây, nơi 
tự thân mỗi chúng ta, trong cái “tâm” của mỗi 
người. Gạt bỏ bớt tham, sân, si, biết bằng lòng 
với những gì hiện có và nhìn đời bằng đôi mắt 
yêu thương… chính là bước chân đầu tiên giúp 
chúng ta đến được với cõi Phật trong “cái tâm” 
của chính mình. Nào có phải đi đâu xa cầu cúng 
và kiếm tìm…

Câu ca dao “Trăm năm tích đức tu hành, chưa 
đi Yên Tử chưa thành quả tu” phải chăng còn 
mang trong mình một ý nghĩa ẩn dụ và sâu sắc 
hơn, nếu như chúng ta hiểu câu ca dao theo một 
khía cạnh và góc nhìn khác. Dẫu ta có mất hàng 
“trăm năm” đi cầu khấn ở hàng vạn ngôi chùa 
khác nhau, nhưng lại quên mất “cầu khấn” và 

chăm sóc cho ngôi chùa “tại tâm” thì “quả tu” liệu 
có được “chứng đắc”?

Hãy tưởng tượng mình là một người trồng 
cây. Chúng ta mong ngày mong đêm đến ngày 
cây ra quả để hưởng trái ngọt. Muốn có trái ngọt 
thì chúng ta phải tự tay tưới nước, bón phân và 
chăm sóc cho cây. Nếu ta bỏ mặc cây và đi khấn 
vái, xin cầu ra rả ở tứ phương cho cây ra quả thì 
khác nào hành động “nấu cát thành cơm”.

Tiền tài, danh vọng, sức khỏe… của chúng ta 
cũng giống như những trái ngọt kia. Chúng ta 
phải vun đắp cái cây của mình bằng những hành 
động phước đức, thiện tâm của chính bản thân. 
Có như vậy mới mong cây ra quả, chứ không có 
đức Phật hay thần thánh phương nào sử dụng 
“quyền năng” để giúp ta “chứng quả” được.

Nếu ai chưa từng có cơ hội đặt chân đến vùng 
non thiêng Yên Tử cũng đừng buồn và quá lo 
nghĩ. Hãy cứ tận tâm “chăm sóc” cho ngôi chùa 
“tại tâm” của mình. Vùng non thiêng Yên Tử với 
vẻ huyền bí tĩnh mịch sẽ luôn ở nơi đây, đợi 
chúng ta một ngày “đủ duyên” sẽ ghé qua hành 
hương và đảnh lễ chư Phật. Để một lần giữa 
dòng đời trần thế, chúng ta có thể tĩnh tâm lắng 
nghe tiếng chuông chùa vang vọng trên đỉnh núi, 
cảm nhận hơi thở của đất trời và gạt bỏ hết mọi 
tham, sân, si trong cõi lòng:

Nghe tiếng chuông phiền n o nhẹ
Trí tuệ lớn b  đề sinh
Lìa địa ngục thoát vô minh
Nguyện thành Phật độ chúng sinh . 

Ảnh: St
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SUY NGẪM

Đặt tiền công đức ở đâu mới đúng?

thực chất, chúNg ta chỉ cầN maNg theo một cây “hươNg” thôi là Đủ. Đó là cây 
hươNg “tâm”, cây hươNg thơm Và Quý giá Nhất của mỗi Người. thàNh tâm Quỳ lễ 
chư phật ba lạy thật thàNh kíNh Và traNg Nghiêm thôi cũNg Đã hơN NgàN VạN lầN 
NhữNg thứ Đồ cúNg Và tiềN bạc rải Đầy Nơi sâN chùa kia.

Như đã thành thông lệ, sau ba ngày 
Tết Cổ truyền của dân tộc, người 
dân cả nước lại nô nức đi lễ chùa 
và trảy hội đầu xuân. Đi lễ chùa 
đầu năm mới là một nét đẹp trong 

đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. 
Người ta đến chùa để cầu một năm mới bình 
an, như ý cho bản thân và cả gia đình. 

Đi lễ chùa đầu năm vốn một nét đẹp truyền 
thống, giàu giá trị văn hóa của người Việt nhưng 
nay những hình ảnh không hay, đi ngược với 
những giá trị tốt đẹp, trái với giáo lý của nhà 
Phật xuất hiện ngày càng nhiều. 

Năm mới Đinh Dậu 2017 đã đến và những 

hành động “không đẹp” ở chốn 
thiền môn lại tiếp tục tái diễn. 
Tiền lẻ ở khắp mọi nơi, mọi 
người thi nhau dúi tiền vào tay 
tượng Phật, gốc cây, tiền bạc 
vương vãi khắp ban thờ và lối 
đi, mặc cho thùng tiền công đức 
được đặt ở ngay cạnh. 

Chính điều này đã khiến cảnh 
quan ở các ngôi chùa trở nên 
“nhếch nhác” và kém “văn minh” 
trong mắt du khách thập phương 
và bạn bè quốc tế. Việc đặt tiền 
“tùy ý” không chỉ gây phản cảm 
mà nhiều khi còn vô tình tạo 
“nghiệp” cho những người có 
lòng tham, bởi thấy tiền để hớ 
hênh nên lấy mất.

Hành động “nhét tiền vào tay 
Phật” hầu hết đều do suy nghĩ 

vô mình, đó là đưa tận tay thì Phật mới chứng. 
Nhưng những người làm vậy không hiểu hành 
động đó lại làm cho cửa chùa mất đi vẻ thanh 
tịnh vốn có. Phải chăng họ đang áp đặt suy 
nghĩ trần tục cho các vị Phật, Bồ tát đã chứng 
quả, giác ngộ và buông xả hết mọi vật chất tầm 
thường?

iết rằng nhân loại sống vì tiền
ó tiền nhân loại mới bình yên

Đ ng tiền là phương tiện đ  sống
Nhưng chớ vì tiền hóa đ o điên

Nguyễn Thu Huyền

Ảnh: Khánh An
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Vậy người đi lễ phải chuẩn bị gì khi đi lễ chùa cho 
đúng?

Thực chất, chúng ta chỉ cần mang theo một 
cây “hương” thôi là đủ. Đó là cây hương “tâm”, 
cây hương thơm và quý giá nhất của mỗi người. 
Thành tâm quỳ lễ chư Phật ba lạy thật thành 
kính và trang nghiêm thôi cũng đã hơn ngàn vạn 
lần những thứ đồ cúng và tiền bạc rải đầy nơi sân 
chùa kia. 

Nếu có sắm đồ lễ thì cũng nên theo khả năng 
của mình và đặc biệt, đừng “đời” hóa những lễ 
vật ấy theo cách hiểu của cá nhân mình. Đơn cử 
như ở Lào và Thái Lan, khi đến chùa họ cầm trên 
tay những dải hoa được kết từ hoa vạn thọ và 
vài ba cây nến để dâng lên khấn Phật. Hay ở “đất 
nước chùa Vàng” Myanmar, lễ vật dâng cúng thật 
đơn giản, chủ yếu là hoa lài, sen, cúc, hồng. 

Thỉnh thoảng, người ta cũng cúng bằng 
những lễ vật khác như một bát sen được dát bạc, 
dát vàng. Nhưng những lễ vật ấy đều dựa trên sự 
cúng dường tự nguyện của các phật tử và hành 
động cúng dường cũng rất trang nghiêm, không 
diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. 

Đặt tiền lẻ tại các hòm công đức 
Việc cúng dường tại các ngôi chùa đâu nhất 

thiết phải bằng tiền lẻ và đặt ở nhiều nơi. “Tâm 
xuất thì Phật biết”, vì vậy thay vì rải tiền, chúng 
ta có thể đến bàn công đức tại các chùa, đình, 
đền… đóng góp lòng thành. Hoặc thành tâm nhét 
tiền vào hòm công đức được đặt sẵn tại các chùa. 

Tấm lòng công đức của người đi lễ vốn không ai 
bàn tính hay đong đếm đến chuyện ít hay nhiều.

Lời kết 
Có thể nói, cửa chùa vốn là chốn thanh tịnh, 

nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của dân 
tộc, là nơi mỗi người tìm về với cội tâm của 
mình. Bước tới cửa chùa đồng nghĩa với việc mỗi 
người cần giữ tâm lành, ý thiện và phát lòng từ 
bi đến tất cả mọi người, nhìn đời bằng con mắt 
yêu thương và giàu lòng nhân ái. 

T  thu  tới lui dưới mái chùa
uên đi bóng dáng những hơn thua

Tiếng kinh câu kệ h a âm điệu
Đức Phật m m cười ai thấy chưa

in ch p tay hoa trước Phật đài
ụi trần buông th  khỏi đôi vai

Nghe sao thanh th n bình yên uá
Hết tiếng sầu thương hết th  dài

Khi hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa 
của việc đi chùa lễ Phật, chúng ta sẽ góp phần 
nâng cao văn hóa, giá trị của các lễ hội gắn với 
chùa chiền. Đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập 
kinh tế và văn hóa hiện nay, khi chúng ta đang 
“bội thực” với đủ các lễ hội và dần mất phương 
hướng, dẫn đến “chấp nhận” và không phân biệt 
được với những hành động phản cảm, kém “văn 

minh” tại chốn thiền môn thanh tịnh. 
Chúng ta cần thanh lọc cái tâm 

và hành động một cách tỉnh thức để 
truyền thống đi lễ chùa đầu năm sẽ 
tiếp tục là một nét văn hóa đẹp trong 
đời sống tâm linh của mỗi người dân 
Việt Nam. 

 
Đ  bước chân vào cổng chùa r i
ao nhiêu toan tính h y buông lơi

Đ  tâm thanh tịnh thân thơ thới
N t mặt tươi vui n  nụ cười  

Ảnh: Minh Nam
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SUY NGẪM

Một vài suy nghĩ về lễ hội

Hằng năm, vào mùa Xuân, các chùa 
lại tổ chức lễ hội để mỗi người 
con Phật tỏ lòng tri ân tới đức 
Phật đại từ đại bi, vì lòng thương 
xót chúng sinh đã chịu trăm ngàn 

khổ nạn để tìm con đường giải thoát, chứng đắc 
Niết Bàn. Người phật tử nói riêng và du khách 
nói chung luôn nô nức đến ngày trẩy hội tại các 
chùa với ước muốn được dâng lên bậc Tôn trí 
một nén tâm hương, một lời nguyện cầu bình 
an, hạnh phúc. 

Tuy nhiên, bên cạnh giá trị truyền thống tốt 
đẹp, vẫn còn đó sự huyên náo ồn ào, những 
hình ảnh vô cùng phản cảm diễn ra giữa chốn 
thiền môn thanh tịnh. 

Tâm lý hám “lộc” 
Theo lời Tiến sĩ Trần Hữu Sơn – Phó Chủ 

tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: “Khảo 
sát nhiều lễ hội truyền thống thì thấy ngày xưa 

họ tung lộc lên thì mọi người xúm vào nhặt 
lộc, không bao giờ có cảnh tranh cướp. Ngày 
xưa là “hứng lộc”, ai được cái gì thì hứng cái 
đó đến với mình, tự nhiên đến chứ không phải 
“cướp lộc” như bây giờ. Người ta tin rằng tự 
nhiên như thế thì lộc đến đầy đủ. Còn bây giờ 
muốn có thì phải cướp. Sự tranh cướp này có 
sẵn trong tâm lý của người đi hội, vì ngoài đời 
thường người ta cũng chạy nhanh rồi vượt đèn 
đỏ… Tâm lý tranh cướp, giành giật, muốn mình 
được phần hơn từ cuộc sống đời thực đang tác 
động vào tâm lý của những người đi lễ hội.

Cha ông ta vẫn quan niệm: Lộc sẽ tự đến với 
ta, người may mới được lộc. Chắc chắn lộc mà 
người nào đã tranh cướp mới có được như vậy 
sẽ không bền vững. Lộc có được từ việc tranh 
cướp dân gian gọi là “lộc bẩn” và hành vi cướp 
như vậy là méo mó, phản cảm, đáng bị lên án”.(1)

Đạo Phật vốn hướng con người đến sự bình 
an, thanh tịnh và “lộc chùa” chỉ là phương tiện 
để hóa độ chúng sinh, tạo duyên thiện lành cho 

Diệu Âm Minh TâmĐại lễ Vesak 2014 tại chùa Bái Đính - Ảnh: Thường Nguyên
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mỗi người tham dự lễ hội góp phần xây dựng 
và phát triển thiện tâm. Nhưng vì tâm lý đám 
đông, người ta giật mình cũng giật, sợ tới mình 
sẽ mất phần nên ngay giữa chốn thiền môn trang 
nghiêm đã xuất hiện những cảnh “cướp lộc” vô 
cùng phản cảm. Hành động này xuất phát từ lòng 
tham và sự ích kỷ của con người. Ai cũng tham 
có “lộc”, muốn bản thân có được nhiều “lộc” mà 
đang tâm chèn ép, dẫm đạp lên nhau. Thật đáng 
thương thay?!

“Lệch lạc” về lòng tin
Trong đời sống xã hội khi có quá nhiều sự việc 

tiêu cực xảy ra, con người sẽ mất đi lòng tin chân 
chính vốn có và cố gắng chạy theo niềm tin “ảo” 
về một thế lực siêu nhiên, thần thánh. Điều này 
dẫn đến hiện tượng hàng nghìn người đổ về các 
lễ hội văn hóa Phật giáo vào dịp đầu năm để vái 
Phật lạy Phật, cầu xin thăng quan, tiến chức, tài 
lộc, sức khỏe... Vậy đức Phật có chứng giám cho 
những điều này không?

Phật giáo là một tư tưởng triết học nhân sinh, 
do đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. 
Vì vậy hình tượng đức Phật chính là đại diện cho 
những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân 
Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là 
những lời dạy về việc hướng thiện, về luật nhân 
quả và cội gốc của khổ đau.

Việc mỗi người tìm về cửa chùa với những lời 
ước nguyện đã phần nào thể hiện nguyện vọng 
chân thành của họ. Nó phản ánh khát vọng, nhu 
cầu của mỗi người trong đời sống thực tiễn, rất 
đáng được khích lệ. Bởi nó sẽ trở 
thành chất xúc tác giúp họ nỗ lực, 
phấn đấu để thành công hơn trong 
đời. Tuy nhiên, theo quan niệm của 
nhà Phật, một ước nguyện muốn 
trở thành hiện thực thì mỗi người 
phải hiểu được quy trình nhân – 
duyên – quả. Nhân là những nỗ lực 
đúng phương pháp, duyên là hỗ 
trợ thuận lợi để chứng nhân đó có 
cơ hội thành một kết quả.

Hơn nữa, Phật giáo không khích 
lệ sự cầu nguyện mà tập trung vào 
sự phát nguyện. Cầu nguyện là đặt 
nặng chữ “tôi”, phản ánh một phần 
ích kỷ của con người. Còn Phật giáo 

dạy phát nguyện là mở tâm từ bi của mình ra để 
hướng về tha nhân. Phát nguyện không vì lợi ích 
của riêng bản thân mà hướng tới cái chung, cao 
quý hơn. Do vậy, người mới học Phật sẽ thiên về 
sự cầu nguyện. Với phật tử thuần thành thì chú 
trọng tới sự phát nguyện.

“Nhân” tham dẫn tới “quả” khổ đau
Phật dạy: “Ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân 

dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. 
Trong đó chữ tham đứng hàng đầu, vì lòng tham 
nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. 
Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn 
lên thành nghiệp ác”. Tham lam thực ra không 
phải là bản chất của con người, bất kể ai sinh ra 
đều như tờ giấy trắng, có trái tim thiện lương và 
thuần hậu. Nỗi tham lớn dần theo năm tháng, 
theo những điều mà con người muốn sở hữu và 
đang sở hữu. Càng có nhiều càng tham nhiều, 
càng mong nhiều lại càng tham nữa. 

Tranh giành, cướp đoạt “lộc chùa” cũng bởi 
lòng tham. Tìm về cửa chùa, vái lạy Phật với 
cương vị là một đấng thánh thần cũng là quả của 
tham dục. Do tham vọng trong con người quá 
lớn, họ không có cách nào thỏa mãn được lòng 
tham đó nên mới cầu xin, nương theo những thứ 
niềm tin huyễn hoặc, mộng ảo. Họ giống như con 
thuyền giấy đang loay hoay, ngụp lặn trong vòng 
xoáy của con sông tham vọng, si mê, luẩn quẩn 
không tìm thấy lối thoát? Đây là điều hoàn toàn 
sai trái, đi ngược lại giáo lý của đạo Phật.

Đức Phật dạy mọi việc do chính mình quyết 

Lễ Phủ Tây Hồ- Ảnh: Minh Nam
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định. Phật giáo tin ở luật nhân quả vì vậy cần cố 
gắng phát triển năng lực ngay tại bản thân mình. 
Phải nhìn đúng sự thật, sống đúng với sự thật thì 
lúc nào ta cũng thấy an lạc. Những người đi cầu 
xin phần lớn là tham muốn những cái ngoài sức 
của mình nên mới đi cầu khấn, vái tứ phương. 
Còn phật tử chân chính chỉ làm những điều trong 
tầm tay của mình. Điều đó sẽ đem tới sự an lạc.

“Tâm” và “tín”
Đa phần mọi người tham dự lễ hội văn hóa Phật 

giáo đều có chung cái “tâm” và “tín”. Sự thành tâm 
đến chùa là giống nhau nhưng chữ “tín” của mỗi 
người lại có sự sai khác. Có người cho rằng “mình 
ăn ở phúc đức thì trời Phật sẽ phù hộ”, nhưng 
cũng có người lại mê muội tin “mâm lễ của mình 
to thì cầu gì sẽ được nấy”

Người có sự hiểu biết thì tin răng nếu mình có 
tâm sẽ được sự gia trì của chư Phật, chư Bồ tát. 
Nhưng quan trọng là người cầu nguyện Phật và 
Bồ tát gia hộ trước nhất phải có tâm tốt thì cầu 
nguyện mới hiệu quả.

Ví dụ như nói đức Phật thương hết tất cả 
chúng sinh, nếu chúng ta cũng có tâm thương 
chúng sinh như đức Phật thì đức Phật sẽ gia bị 
cho chúng ta làm cho tâm ta sáng suốt lên, làm 
cho chúng ta tăng thêm nghị lực để có thể làm 

những việc tốt. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn nói đến 7 pháp thiện 

là: Biết đủ, biết thời, biết nghĩa, biết mình, biết 
chúng sinh, biết tôn kính người trên, biết người 
dưới. Cổ nhân từng  khuyên “tri túc tâm thường 
lạc” hay “tri túc tri chỉ” – Biết đủ là vui, biết đủ là 
dừng. Có lẽ quan trọng nhất là đừng tham, phải 
biết đủ. Cho nên, trước hết phải tin vào chính 
mình. Chọn hướng đi đúng, chọn cách làm đúng 
và làm việc với tất cả cái tâm của mình. Có như 
vậy mới được người tốt giúp đỡ. Còn nếu lười 
biếng, không làm gì chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ 
của thế lực siêu nhiên, vào thần linh thì chẳng 
khác nào “nấu cát thành cơm”!

Như vậy, để không còn tình trạng “tả tơi xem 
hội” và đưa lễ hội trở về đúng giá trị văn hóa, 
không bát nháo, không buôn thần bán thánh, 
không chỉ đơn thuần là cải tiến hoạt động của 
bản thân lễ hội. Quan trọng, cần có tầm nhìn và 
biện pháp rộng hơn là chấn chỉnh, cải biến xã hội 
căn cơ hơn từ tư duy quản lý đến tư duy lối sống 
của cộng đồng để người dân có thể tự tin vào khả 
năng của mình, vào sự công bằng xã hội. Khi ai 
cũng tin rằng họ có thể thăng tiến, sống sung túc 
bằng chính khả năng lao động của mình thì chẳng 
ai dại gì bỏ tiền, bỏ công, bỏ cả nhân phẩm để 
buôn thần bán thánh.

Tự do tín ngưỡng là một quyền của công dân 
được Nhà nước bảo vệ. Tuy 
nhiên người dân cũng nên trang 
bị cho mình kiến thức về tôn giáo 
mà mình tín ngưỡng. Có như 
vậy mới không rơi vào mê tín dị 
đoan. Hiều và trân trọng các giá 
trị văn hóa của việc đi chùa lễ 
Phật góp phần nâng tầm văn hóa, 
giá trị của các lễ hội gắn với chùa 
chiền. Đó cũng là cách để mỗi 
người dân Việt giữ gìn và phát 
huy nền văn hóa đặc sắc, đa dạng 
của mình trong xu thế hội nhập 
hiện nay.  

N N TH M H
1 http baophapluat.vn rubic

cuoc song nguoi di le hoi dang
dat nang chu loc 3191 9.html

Ảnh: St
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Cầu nguyện
là chánh tín hay mê tín?
troNg Nhà chùa mỗi khi tụNg kiNh, mọi phật sự Đều có cầu NguyệN. sự cầu NguyệN 
Này là cháNh tíN hay mê tíN? câu hỏi Này khôNg thể trả lời một chiều, tùy chỗ 
hiểu biết của mỗi Người, sự cầu NguyệN là mê tíN, cũNg là cháNh tíN.

Mê tín
Nếu chúng ta khẳng định rằng mọi sự cầu 

nguyện đều được toại nguyện, đó là mê tín. Vì 
sao? Bởi vì, nếu cầu nguyện mà được, thì không 
cần nói đến nhân quả nghiệp báo. Nếu mọi sự 
kiện xảy ra đều do nhân quả thì sự cầu nguyện 
khó mà toại nguyện. Bởi lẽ, thế gian có kẻ tạo 
nghiệp lành, người tạo nghiệp dữ. Người tạo 
nghiệp lành khi phước báo đến thì được như 
nguyện. Kẻ tạo nghiệp dữ khi nghiệp báo đến, 
dù có nguyện cầu cũng khó thoát khỏi quả 
khổ. Thế thì làm sao dám cố định cầu nguyện 
là được như ý. Người chấp cố định, là sai lầm 
không hợp lý, nên thuộc mê tín.

Chánh tín
Chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời 

chúc lành là chánh tín. Vì quí kính cha mẹ, quí 
kính người thân, chúng ta hằng cầu nguyện 
cho những vị ấy song có được như nguyện hay 
không, còn tùy thuộc phước duyên dày mỏng 
của những vị ấy. Mặc dù không được như 
nguyện, cũng nói lên được lòng hiếu thảo chân 
thành của chúng ta. Cũng như vì hiếu kính 
những người trưởng thượng, những bạn bè 
thân hữu, đầu năm mọi người chúc lành cho 

nhau. Những lời chúc lành này không hẳn thể 
hiện được, nhưng cũng nói lên được lòng quý 
mến nhau.

Hơn nữa, người tu Phật cầu nguyện với 
mục đích phá tan tâm niệm vị kỷ của mình. Bất 
cứ một phật sự nào, chúng ta đều hồi hướng 
nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều thành 
Phật đạo. 

Mới nghe qua dường như những lời nguyện 
suông, không thể thực hiện được. Song trên 
tinh thần phá ngã, cứ lập tới, lập lui mãi tâm 
niệm vì tất cả chúng sinh, khiến người ta quên 
bẵng bản ngã riêng tư của mình. Mọi việc làm 
đều không phải vì mình, không được nghĩ lợi 
ích riêng cho mình, mà phải vì nhân loại, vì tất 
cả chúng sinh. 

Hằng ngày cứ huân tập mãi tâm niệm này, 
đến một khi nào đó, chúng ta không còn thấy 
bản ngã riêng, đồng hóa mình và chúng sinh 
không khác. Thế là chúng ta phá được chấp 
ngã và phát tâm đại từ bi, xem mọi khổ vui của 
người như của chính mình. Hiểu cầu nguyện 
và ứng dụng cầu nguyện như vậy, quả thật là 
chánh tín.

Trích ước đầu học Phật  

 Hòa thượng Thích Thanh TừẢnh: St
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Bàn về phong tục “phóng sinh”

Khái niệm “phóng sinh”
Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng từ bi 

và trí tuệ. Trong bộ “Đại trí độ luận” quyển 27 
của Ngài Long Thọ có nói: “Từ bi là căn bản của 
đạo Phật”. Do vậy, chất liệu “từ bi” không thể 
thiếu trong giáo lý đạo Phật. Đức Phật đã dạy: 

“Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc
Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ”.
“Từ” là lòng yêu thương, thường đem vui 

cho tất cả chúng sinh. “Bi” là lòng thương xót, 
dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sinh. Ở đây, 
một trong những biểu hiện của tình thương, đó 
chính là bảo hộ sự sống cho chúng sinh ở nghĩa 
rộng nhất có thể. Thuật ngữ Phật học biểu đạt 
về hiện thực sinh động này bằng hai chữ ngắn 
gọn: phóng sinh.

Khi thực hiện phong tục phóng sinh, chúng 
ta cần lưu ý những điều sau: 

Không nên thiên về hình thức 
Chúng ta thường thấy một số phật tử mua 

chim, cá để phóng sinh; nhưng họ không thả 
liền mà phải làm lễ chú nguyện rồi mới thả. 
Thời gian có khi là vài tiếng hoặc mất đến nửa 
buổi. 

Phóng sinh là cơ hội để con vật có điều kiện 
quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng. Thể 
hiện lòng đại từ bi, nên trong nghi thức phóng 
sinh có lễ quy y, sám hối cho con vật trước khi 
phóng sinh. Nhưng chúng ta cũng không nên 
quá chấp vào hình thức, tiến hành những nghi 
lễ rườm rà, câu nệ. Khi phóng sinh, thao tác 
phải nhanh nhẹn, rốt ráo; nghi lễ ngắn gọn 
nhưng đủ sức tế độ; không nên nặng phần hình 
thức, tránh cho các sinh vật phải kéo dài nỗi sợ 
hãi, ngột ngạt, tù túng vì bị giam cầm; có khi 
chúng bị mất mạng trước khi được phóng thả 
ra môi trường. 

Không đặt nặng về số lượng 
Trong những lễ lớn, dịp cầu an đầu năm hay 

cầu siêu, chúng ta thấy một số phật tử gọi điện 
đến nơi bán chim, cá, lươn,… phóng sinh để 
đặt mua số lượng lớn. Trong Luận Đại Trí độ 
dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh 
là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không 
giết hại là công đức lớn nhất”. Thế nào gọi là 
phóng sinh? Phóng sinh tức là nhìn thấy các 
loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, 
giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng 
túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, 
liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như 
vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu 
lấy mạng sống”.

Do đó, việc gọi điện đặt mua trước ở các trại 
cá, chim… vô tình chúng ta sẽ khiến những loài 
vật bị săn bắt nhiều hơn để đáp ứng cho “nhu 
cầu phóng sinh” theo hình thức. 

Tìm hiểu về môi trường sống của sinh vật 
Bên cạnh việc phóng sinh thiên về hình thức 

và số lượng, hiện nay đã và đang có nhiều bất 
cập nảy sinh xung quanh việc phóng sinh. Đơn 
cử như việc phóng sinh rắn độc gần khu dân 
cư; tập trung thả quá nhiều một loại cá tại các 
con sông và ao, hồ; hay thả ốc bươu vàng, rùa 
tai đỏ - là những sinh vật có hại ra môi trường… 
Từ thực trạng này đã đặt ra yêu cầu trước tiên 
là phải xác định rõ bản chất của các chủng 

Huyền Tâm

Nghi lễ phóng sinh trong Đại lễ Phật đản Vesak 2014 - Ảnh: Nam Minh
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loại sinh vật và môi trường sống thích hợp của 
chúng, để từ đó có thái độ ứng xử phù hợp. Mỗi 
loài động vật đều có môi trường sống riêng. Nếu 
không tìm hiểu về vấn đề này, chúng ta sẽ vô tình 
khiến cuộc sống mới của chúng khó khăn hơn và 
nguy hiểm đến tính mạng. 

Câu chuyện siết chặt quản lý về ốc bươu vàng, 
rùa tai đỏ hay vụ việc phóng sinh số lượng lớn 
rắn độc gần khu dân cư trong thời gian vừa qua 
là những ví dụ điển hình. Việc làm này không chỉ 
liên quan đến việc giữ cân bằng cho môi trường 
sinh thái, mà còn có liên hệ sâu xa đến ý nghĩa 
bảo hộ sinh linh.. Làm bất cứ điều gì mà việc đó 
có khả năng gây nguy hại cho kẻ khác là điều mà 
giáo điển nhà Phật không khuyến khích thực 
hiện. 

Từ thực tế phóng sinh hiện nay, ta có thể nhận 
thấy hầu hết mới chỉ chú trọng vào việc phóng 
thích sinh mạng của chúng sinh. Có trường hợp, 
người phóng sinh chỉ quan tâm đến số lượng sinh 
mạng mà không đảm bảo các điều kiện sống kèm 
theo, nên đã tạo ra những thảm trạng đau khổ 
cho một số giống loài. Nếu nói theo kinh điển thì 
thảm trạng này diễn ra là do người phóng sinh 
nhận thức sai về “hành xứ của các loài hữu tình”. 
“Hành xứ” ở đây cần được hiểu là điều kiện sống. 
Phóng sinh không đảm bảo hành xứ, đồng nghĩa 
với việc sát hại chúng sinh. (Kinh Tương ưng, tập 
V, Thiên đại phẩm, chương 3, Tương ưng niệm 
xứ, phần a, phẩm Ambapali, kinh Con chim ưng). 

Thiết nghĩ lòng từ bi cần phải có trí tuệ để 
việc phóng sinh được thành tựu viên mãn. Khi 
cứu giúp một chúng sinh nào đó, chúng ta cũng 
phải làm hết sức lặng lẽ và ý nhị, chọn nơi có môi 
trường thích hợp với con vật mà mình định cứu 
giúp.

Kết luận 
Căn cứ theo kinh điển Phật dạy, một thiện niệm 

“vắng mặt” tuệ giác thì cái xấu sẽ có cơ hội phát 
khởi. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều “nghề” 
liên quan đến việc phóng sinh như bắt chim để 
bán, giật điện cá phóng sinh… Đây là những bất 
thiện nghiệp mới nảy sinh khi việc phóng sinh 
được nâng lên thành xu thế, thành phong trào, 
thiếu sự tỉnh giác. 

Cuộc đời này cần lắm tình yêu thương và 
hạnh phóng sinh chính là một trong những 

cách thức để tình yêu thương ấy lan tỏa trong 
đời sống. Tình thương không thôi vẫn chưa đủ, 
mỗi người cần phải có nhận thức sâu sắc về hiện 
thực, về chuyên môn để “dẫn” tình thương đi 
đúng hướng. Đến với chân lý không chỉ có một 
con đường. Chúng ta nên “tùy duyên” vận dụng 
nhiều con đường, nhiều phương tiện phù hợp 
với sức lực, hoàn cảnh, điều kiện… để hành trình 
đi đến chân lý không tiêu tốn quá nhiều thời gian 
và công sức. 

Bên cạnh việc phóng sinh, chúng ta có rất 
nhiều cơ hội khác để làm việc thiện, thay vì dùng 
tiền mua cá, mua chim phóng sinh, chúng ta có 
thể tới thăm và tặng quà cho những cụ già neo 
đơn hay trẻ mồ côi, giúp đỡ những hoàn cảnh 
khó khăn khi có cơ hội. 

Thời gian quan có một số vấn đề tiêu cực phát 
sinh trong quá trình phóng sinh, nhưng chỉ 
chiếm một phần nhỏ, chúng ta không nên “vơ 
đũa cả nắm”, quy chụp tất cả các hoạt động phóng 
sinh đang diễn ra là sai pháp, mà mất đi ý nghĩa 
tốt đẹp của nó. Bởi hầu hết những người có tâm 
phóng sinh đều giàu lòng trắc ẩn, với tấm lòng 
từ bi rộng lớn. Có chăng vì thiếu sự hướng dẫn 
từ các bậc minh sư nên mới vô tình dẫn tới việc 
phóng sinh chưa đúng pháp.

Thiết nghĩ, khi đã có sự nhận thức đúng đắn 
mỗi người sẽ tự thay đổi nhận thức, tiếp đó là 
thay đổi hành động để đưa hoạt động phóng 
sinh trở về đúng với bản chất tốt đẹp của nó. Tùy 
duyên cứu độ chúng sinh có lẽ là đúng nhất trong 
thời đại ngày nay.

Trong kinh “Phật diệt độ hậu quán liệm táng 
tống” có dạy: “Nên giữ theo tâm từ, ban trải ân 
huệ đến muôn loài, xem thân mạng muôn loài 
chúng sinh như thân mạng của chính mình. Mở 
rộng lòng từ bi, dùng thân mình mà giúp an ổn 
cho muôn loài, tức là mở con đường hạnh phúc 
cho chúng sinh. Bảo hộ thân mạng muôn loài, 
thấm nhuần đến cả cỏ cây, khiến cho muôn loài 
đều không phải dứt tuyệt.” 

TÀi LiỆU THAM KHảo 
1  ài phỏng vấn c a tác gi  Minh Thạnh với 

HT. hơn hông trình bày lý luận mới về phóng 
sinh. 

2  Luận về vấn đề phóng sinh , tác gi  húc 
Phú, Nguyệt san iác Ngộ .



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201762 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201762

ĐIỂM TIN

62

Bình Định tổ chức Đại Giới đàn 
Tâm Hoàn

Được sự chấp thuận của 
Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự GHPGVN và UBND tỉnh 
Bình Định cho phép Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức 
Đại Giới đàn Tâm Hoàn; Thời gian 
tổ chức từ ngày 02-04/04/2017 
(06-08/03/Đinh Dậu); Địa điểm: 
Tổ đình Long Khánh (Tp.Quy 
Nhơn) dành cho Tăng, chùa Tâm 
Ấn (Tp.Quy Nhơn) dành cho Ni.

Khắp nơi trên cả nước tổ chức 
khai hội xuân Đinh Dậu

Hà Nội: Khai hội chùa Hương 
2017: Đúng 9g30 sáng ngày mùng 
6 tháng Giêng năm Đinh Dậu 
(02/02/2017), lễ hội chùa Hương 
(huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính 
thức bắt đầu.

Bắc Ninh: Khai hội Lim: Lễ 
hội Lim năm nay tổ chức trong hai 
ngày 08, 09/02/2017, tại 3 xã thuộc 
tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn 
Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội 
Lim được coi là nét kết tinh độc đáo 
của vùng văn hoá Kinh Bắc với dân 
ca quan họ nổi tiếng.

Tây Ninh: Khai mạc Hội xuân 
núi Bà Đen: Tối mùng 4 Tết Đinh 
Dậu (31/01/2017), UBND tỉnh Tây 
Ninh đã chính thức khai mạc Hội 
xuân núi Bà Đen năm Đinh Dậu 
2017 tại Khu Du lịch quốc gia núi 
Bà Đen.

Quảng Ninh: Khai hội xuân 
Ngọa Vân; Khai hội Yên Tử: Sáng 
ngày 9 tháng Giêng năm Đinh 
Dậu (05/02/2017), BTS GHPGVN 
tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai 
hội Xuân Ngọa Vân năm 2017 tại 
khu di tích lịch sử văn hóa Ngoạ 
Vân - Khu di tích quốc gia đặc biệt 
nhà Trần, xã Bình Khê, thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh; Sáng ngày 
10 tháng Giêng năm Đinh Dậu, Hội 
Xuân Yên Tử năm 2017 đã chính 
thức khai mạc tại chùa Trình - trụ 
sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh 

(phường Phương Đông, Tp.Uông 
Bí, tỉnh Quảng Ninh). 

Khai hội mùa xuân Côn Sơn 
- Kiếp Bạc 2017: Sáng 16 tháng 
Giêng năm Đinh Dậu (12/02/2017), 
tại khu di tích Côn Sơn (Chí Linh, 
Hải Dương), Ban Tổ chức Lễ hội 
mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ 
chức khai hội mùa Xuân 2017 và 
cắt băng khánh thành tòa Cửu 
phẩm liên hoa chùa Côn Sơn nhằm 
tưởng niệm 683 năm (1334 - 2017) 
ngày mất của Đệ tam Tổ dòng thiền 
Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ 
Hành Sơn 2017: Lễ hội Quán Thế 
Âm năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 
- 16/03/2017, nhằm các ngày 17, 18 
và 19/02 năm Đinh Dậu. Lễ chính 
thức của Lễ hội là Lễ Vía đức Bồ tát 
Quán Thế Âm sẽ được tổ chức ngày 
16/3 (nhằm ngày 19/02 Âm lịch) tại 
khuôn viên chùa Quán Thế Âm.

Pháp hội Dược Sư đầu năm
Đầu năm Đinh Dậu, Tp.HCM: 

chùa Huê Nghiêm (Quận 2), chùa 
Bồ Đề Lan Nhã (Q.6), chùa Từ 
Tân (quận Tân Bình); Khánh Hòa: 
chùa Bảo Phước, chùa Đức Hòa 
(thị xã Ninh Hòa); Nghệ An: chùa 
Đức Hậu (Nghi Đức, Tp.Vinh), 
chùa Viên Quang (huyện Nam 
Đàn), chùa An Thái, chùa Đông 
Yên (Quỳnh Lưu), chùa Chí Linh 
(Yên Thành), chùa Cổ Am (Diễn 
Châu); Đà Nẵng: chùa Phổ Hiền 
(quận Cẩm Lệ), chùa Bà Đa (P.Mỹ 
An, Q.Ngũ Hành Sơm), chùa Tân 
Ninh (số 119 Nguyễn Chí Thanh, 
Q.Hải Châu), chùa Bát Nhã (số 176 
Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng); chùa 
Liên Hoa (Đắk Nông); chùa Bảo 
Minh (Quảng Nam), chùa Vẽ (Tp.
Hải Phòng)… tổ chức Pháp hội 
Dược Sư cầu nguyện Quốc thái 
dân an, mưa thuận gió hòa.

Tọa đàm khoa học về “Di sản Phật 
giáo Ngũ Hành Sơn”

Ngày 14/02/2017, tại chùa Quán 
Âm (Tp.Đà Nẵng), Ban Điều hành 

Trung tâm Văn hóa Phật giáo 
Liễu Quán - Huế phối hợp cùng 
chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành 
Sơn - Đà Nẵng, Ban Quản lý Di 
tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, 
Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà 
Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học 
với chủ đề “Di sản Phật giáo Ngũ 
Hành Sơn”. Buổi tọa đàm đã nhận 
được nhiều phát biểu của các nhà 
khoa học chuyên môn về văn hóa, 
sử học, kiến trúc văn học, tôn giáo, 
dân tộc học…

Kế hoạch bảo tồn, tôn tạo chùa 
Bổ Đà

Kế hoạch phát triển du lịch giai 
đoạn 2016 - 2020, huyện Việt Yên 
tỉnh Bắc Giang đã xác định một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm 
trong phát triển du lịch của huyện 
là bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá 
trị quần thể di tích chùa Bổ Đà 
gắn với các di tích, di sản văn hóa 
vật thể và phi vật thể khác của địa 
phương.

Từ nay đến năm 2020 huyện 
Việt Yên bổ sung quy hoạch khu 
đất dự phòng thu hút đầu tư phát 
triển du lịch xung quanh khu vực 
chùa Bổ Đà; đầu tư xây dựng khu 
nhà quản lý và dịch vụ tại chùa Bổ 
Đà phục vụ cho Ban quản lý di tích, 
giới thiệu và bán sản phẩm địa 
phương, hướng dẫn du lịch thăm 
quan Chùa và các di tích khác trên 
địa bàn; xây dựng sân khấu biểu 
diễn và khu trung tâm tổ chức sự 
kiện tại khu sân vận động phía 
trước chùa.

Tp.HCM: T.Ư Giáo hội tưởng niệm 
Tổ sư Minh Đăng Quang

Chiều ngày 29/01/Đinh Dậu 
(25/02/2017), Chư tôn đức giáo 
phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN đã 
quang lâm Pháp viện Minh Đăng 
Quang (Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, 
Q.2, Tp.HCM) niêm hương tưởng 
niệm lần thứ 63 ngày Tổ sư Minh 
Đăng Quang vắng bóng.

Điểm tin Phật giáo trong nước
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Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Vesak Liên Hiệp Quốc 2017 tổ chức 
tại thủ đô Colombo, Sri Lanka

Chủ đề của Lễ hội Vesak Liên 
Hiệp Quốc lần thứ 14 là “Giáo lý 
Phật giáo cho công bằng xã hội 
và hòa bình thế giới bền vững”. 
Lễ hội sẽ được tổ chức thủ đô 
Colombo, Sri Lanka từ ngày 12/05 
đến ngày 14/05/2017.

Hội nghị Tăng già Phật giáo 
Campuchia lần thứ 25

Vào cuối tháng 01/2017, Hội 
nghị Phật giáo thường niên tại 
Phnom Penh để kỷ niệm sự truyền 
bá Chính pháp Phật giáo và làm nổi 
bật sự phát triển Phật giáo Quốc 
đạo Campuchia, sự kiện với sự 
hiện diện của gần 800 vị tôn đức 
giáo phẩm Phật giáo từ khắp nơi 
trên đất nước tham dự.

Ngày 11/01/Đinh Dậu 
(07/02/2017), cư sĩ Maithripala 
Sirisena, Tổng thống Sri Lanka đại 
diện Chính phủ và nhân dân chính 
thức khởi động trang web Lễ hội 
Vesak Quốc tế lần thứ 14 của Liên 
Hợp Quốc và cho Hội nghị Phật 
giáo quốc tế, sự kiện được diễn ra 
tại Thủ đô Colombo vào năm nay.

UNESCO công nhận Di sản thế giới 
cho 7 ngôi chùa cổ

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Hàn 
Quốc (CHA), một tổ chức chính 
phủ với nhiệm vụ bảo tồn và giới 
thiệu các di sản quốc gia, đã nộp 
đơn đề nghị UNESCo công nhận 
Di sản Thế giới cho 7 ngôi chùa cổ 
ở nước này.

7 ngôi chùa đều tọa lạc trên núi, 
là Beopjusa (Pháp Trú tự) trên 
núi Songni, Bongjeongsa (Chi 
Lâm tự) trên núi Cheondeung, 
Buseoksa (Phù Thạch tự) trên 
núi Bonghwang, Daeheungsa 
(Đại Hưng tự) trên núi Duryun, 
Magoksa (Ma Cốc tự) trên núi 

Taehwa, Seonamsa (Tiên Nham 
tự) trên núi Jogye và Tongdosa 
(Thông Độ tự) trên núi Yeongchuk.

Pakistan: Phát hiện khoảng 110 di 
tích có liên quan đến Phật giáo thời 
cổ đại

Theo báo cáo của một nhóm 
nhà khảo cổ, cùng với sự hỗ trợ 
của Cục Chính trị và Quân đội 
Pakistan đã phát hiện tại tỉnh 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, 
có đến khoảng 110 địa điểm di tích 
có liên quan đến Phật giáo thời cổ 
đại. Khoảng 30 nghìn nghệ thuật 
chạm khắc cổ xưa và chữ khắc có 
thể biến mất mãi mãi do việc xây 
dựng đập Diamer-Basha.

Suy tôn đức tăng thống Phật giáo 
Thái Lan

Nhà vua Thái Lan Maha 
Vajiralongkorn hôm Chủ nhật 
(ngày 12/02/2017) chính thức 
suy tôn Trưởng lão Hòa thượng 
Somdet Phra Maha Muniwong 
là Tăng thống thứ 20 của Phật 
giáo nước này - buổi lễ diễn ra tại 
chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew - 
Bangkok). 

Afghanistan: Nguy cơ thành phố cổ 
Phật giáo Mes Aynak bị tàn phá

Theo CNBC, hai doanh nghiệp 
quốc doanh khai thác mỏ của 
Trung Quốc có kế hoạch phá hủy 
thành phố cổ Phật giáo Mes Aynak, 
Afghanistan để khai thác mỏ đồng 
bên dưới.

 
Tìm thấy tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở 
lòng sông

Dân làng ở Quảng Đông (Trung 
Quốc) đã tìm thấy một bức tượng 
Bồ-tát Quán Thế Âm màu trắng ở 
sông Yết Dương hôm ngày 2-2 qua.

Toàn thân của bức tượng không 

bị hư hại đáng kể, và duy trì trong 
tư thế đứng trong nước. 

Dân làng đã tẩy sạch cho bức 
tượng và đặt dưới một cây đa để 
thờ.

Tây Tạng: Phát hiện các di tích nghệ 
thuật khắc đá trên 1.000 năm tuổi

Markham, Tây Tạng – Một đội 
gồm hơn 20 nhà nghiên cứu từ 
Viện Tây Tạng học tại Đại học Tứ 
Xuyên đã tìm thấy 8 di tích nghệ 
thuật đá tại Tây Tạng. Các di tích 
này được cho là hơn 1.000 năm 
tuối, bao gồm chạm khắc trên vách 
đá, tượng khắc hình tròn, chữ 
Tây Tạng cổ và đá Mali (Đá Mali 
có khắc một câu thần chú và dùng 
như một hình thức cầu nguyện 
của Phật giáo Tây Tạng).

Phật giáo Cư sĩ Lâm Singapore có 
lãnh đạo mới

Doanh nhân Tan Lee Huak, 69 
tuổi, một con người năng động và 
là lãnh đạo của cộng đồng người 
Singapore gốc Hoa, vừa trở thành 
quyền chủ tịch Hội Phật giáo Cư sĩ 
Lâm Singapore sau khi vị Phật tử 
Simon Kuah xin được từ nhiệm tất 
cả các chức vụ của mình.

Thái Lan: Trụ trì chùa Wat Phra 
Dhammakaya bị tố tham nhũng

Ngày 19/2/2017, bất chấp phản 
đối từ những nhà tu hành, cảnh 
sát Thái Lan thắt chặt mọi vòng 
vây an ninh nhằm tìm ra sư trụ trì 
Dhammachayo bị tố nham nhũng 
của chùa Wat Phra Dhammakaya. 
Trước đó, ngày 17/2/2017, cảnh 
sát đã phát hiện một đường hầm 
bí mật tại chùa Dhammakaya 
nhưng vẫn chưa tìm thấy sư trụ trì, 
người đang đối mặt cáo buộc tham 
nhũng, rửa tiền. 
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2017

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

Số 1 Xuân 2017 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2017   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2017     Giá 30.000đ
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2017   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2017     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2017    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2017    Giá 30.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

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

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

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

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

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2016; 2017 sẽ được tặng một phần quà của Tạp chí. Bạn đọc tại 
Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 04 39423887, 
04 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

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


