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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Hà	Nội,	ngày	01	tháng	06	năm	2015
															(15/04/Ất	Mùi)
--------------------------------------

THÔNG ĐIỆP
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, Dương lịch 2015
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi:	Chư	tôn	túc	Hòa	thượng,	Thượng	tọa,	Ni	trưởng,	Ni	sư,
															Đại	đức	tăng	ni,	cư	sĩ,	phật	tử	Việt	Nam	ở	trong	nước	và	ở	nước	ngoài.

Kính	mừng	ngày	đức	Phật	Bản	Sư	Thích	Ca	Mâu	Ni	Đản	sinh	Phật	lịch	2559,	Dương	lịch	2015,	tôi	
kính	gửi	tới	Chư	tôn	túc	Hòa	thượng,	Thượng	tọa,	Ni	trưởng,	Ni	sư,	Đại	đức,	tăng	ni,	cư	sĩ	phật	tử	Việt	
Nam	ở	trong	nước	và	ở	nước	ngoài	lời	chúc	mừng	Phật	đản	đại	hoan	hỷ,	an	lạc,	thành	tựu	trên	bước	
đường	phụng	sự	Đạo	pháp	và	Dân	tộc,	cùng	nhau	đoàn	kết	xây	dựng	một	cõi	Niết	bàn	Tịnh	độ	tại	

nhân	gian	dưới	ánh	hào	quang	hộ	trì	của	mười	phương	chư	Phật.
Mùa	Phật	đản,	tăng	ni,	phật	tử	chúng	ta	nhớ	lời	dạy	của	đức	Phật:	“Này	các	Thầy	Tỳ	kheo,	hãy	ra	đi	mỗi	

người	một	ngả	để	truyền	bá	Chính	pháp,	vì	lợi	ích	cho	quần	sinh,	vì	an	lạc	cho	chư	Thiên	và	loài	người”!	Tăng,	
ni	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	đã	làm	tốt	sứ	mạng	hoằng	pháp,	đưa	đạo	Phật	tới	đồng	bào	các	dân	tộc	vùng	
cao	miền	núi	và	hải	đảo.	Sự	ra	đời	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	tại	2	tỉnh	Điện	Biên	và	Lai	Châu,	Giáo	hội	đã	
hoàn	thành	việc	thành	lập	tổ	chức	của	mình	tại	63	tỉnh,	thành	phố	trên	cả	nước.	Giáo	hội	đã	bổ	nhiệm	quý	
tăng	sĩ	trụ	trì	các	chùa	tại	quần	đảo	Trường	Sa,	sát	cánh	cùng	nhân	dân	góp	phần	bảo	vệ	biển	đảo	bờ	cõi	
thiêng	liêng	của	Tổ	quốc.	Đây	là	phật	sự	rất	ý	nghĩa	khi	cả	nước	kỷ	niệm	40	năm	nước	nhà	được	thống	nhất,	
giấc	mơ	lớn	của	dân	tộc	thành	hiện	thực,	Việt	Nam	hội	nhập	toàn	diện	với	thế	giới,	sánh	vai	với	các	nước	năm	
châu.	Phật	giáo	Việt	Nam	cũng	tự	hào	đã	góp	phần	vào	sự	thành	công	đó,	bởi	Phật	giáo	đã	tích	cực	góp	phần	
làm	nên	cốt	lõi	của	bản	lĩnh,	bản	sắc	văn	hóa	dân	tộc	Việt	Nam.
Ngày	Phật	đản	năm	nay,	đúng	vào	ngày	Quốc	tế	thiếu	nhi,	Tôi	đặc	biệt	dành	tình	cảm	tới	thế	hệ	trẻ	mầm	

non,	tương	lai	của	đất	nước	và	của	Giáo	hội.	Tôi	mong	muốn	các	Ban,	Viện	Trung	ương	Giáo	hội	Phật	giáo	
Việt	Nam	và	các	cấp	Giáo	hội	tại	các	địa	phương	hãy	tận	tâm	hơn	nữa	chăm	lo	cho	các	cháu	thanh	thiếu	niên,	
nhi	đồng.	Các	cơ	sở	tự	viện	trong	cả	nước	nên	tổ	chức	nhiều	hơn	nữa	các	khóa	tu	mùa	hè,	tạo	không	gian	
văn	hóa	lành	mạnh	cho	các	cháu	sinh	hoạt	những	ngày	hè	bổ	ích.	Làm	những	việc	đó	là	chúng	ta	có	trách	
nhiệm	với	đất	nước,	với	dân	tộc,	với	nền	tảng	đạo	đức	xã	hội.	
Vesak,	ngày	trăng	tròn	của	tháng	4	linh	thiêng	theo	lịch	Ấn	Độ	diễn	ra	3	sự	kiện	trùng	hợp	gắn	với	cuộc	

đời	đức	Phật:	Đức	Phật	đản	sinh,	đức	Phật	thành	Đạo,	đức	Phật	nhập	Niết	Bàn	đã	được	Liên	Hợp	Quốc	công	
nhận	là	lễ	hội	Phật	giáo	thế	giới.	Nhân	dịp	này,	thay	mặt	toàn	thể	tăng	ni,	phật	tử	Việt	Nam,	tôi	gửi	tới	tất	cả	
những	người	con	Phật	trên	khắp	hành	tinh	đón	mừng	mùa	Vesak	trong	tình	hữu	nghị,	hợp	tác	và	phát	triển	vì	
hòa	bình,	thịnh	vượng	cho	nhân	loại.
Nguyện	cầu	ánh	sáng	từ	bi,	trí	tuệ	của	đức	Bản	Sư	Thích	Ca	Mâu	Ni	Phật	tỏa	sáng	muôn	nơi	cho	thế	giới	

hòa	bình,	chúng	sinh	an	lạc.
Nguyện	cầu	nhân	dân	Nepal	và	các	nạn	nhân	vừa	trải	qua	thảm	họa	động	đất	tại	vùng	Kathmandu	có	

được	sự	gia	hộ	của	mười	phương	chư	Phật,	đủ	năng	lượng	vượt	qua	khó	khăn	của	nghiệp	quả	để	ổn	định	
cuộc	sống	trở	lại	sự	bình	yên.
Kính	chúc	quý	vị	một	mùa	Phật	đản	vô	lượng	cát	tường,	thành	tựu	viên	mãn	các	công	tác	phật	sự.
Nam	Mô	Bản	Sư	Thích	Ca	Mâu	Ni	Phật.

ĐỨC PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(đã	ấn	ký)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch:	Chư	tôn	túc	Hòa	thượng,	Thượng	tọa,	Ni	trưởng,	Ni	sư,	Đại	đức	tăng	ni!
Kính thưa:	Quý	vị	cư	sĩ,	phật	tử	Việt	Nam	ở	trong	nước	và	ở	nước	ngoài!
Thưa quý liệt vị! 
Ngày	trăng	tròn	tháng	4	Âm	lịch,	tháng	Vesak	thiêng	liêng	đối	với	hàng	triệu	triệu	tín	đồ	phật	

tử	trên	toàn	thế	giới.	Ngày	đánh	dấu	một	sự	kiện	lịch	sử	trọng	đại	của	chư	Thiên	và	nhân	loại,	
đó	là	ngày	đức	Phật	Đản	sinh.	Ngày	ra	đời	của	đấng	Đại	Hùng,	Đại	Lực,	Đại	Từ	Bi,	một	bậc	
Đại	Giác	Ngộ	với	bức	thông	điệp	về	hòa	bình	và	tình	thương	từ	cách	đây	hơn	2600	năm	vẫn	
còn	nguyên	giá	trị,	đó	là	thông	điệp	về	lòng	từ	bi	và	trí	tuệ,	thông	điệp	về	sự	tỉnh	thức	để	từ	đó	
nhận	biết	bản	thân,	hành	động	của	mình,	nhận	biết	về	thế	giới	xung	quanh,	xua	tan	màn	vô	
minh,	tràn	ngập	tình	thương	yêu	bảo	tồn	sự	sống,	để	thăng	hoa	những	giá	trị	chân-thiện-mỹ	
thánh	thiện	của	cuộc	sống	được	thắp	sáng	và	hiện	thực	đến	với	mỗi	con	người,	cho	từng	gia	
đình,	mỗi	quốc	gia	xã	hội,	mà	rộng	hơn	là	cả	pháp	giới	chúng	sinh	đều	thấm	nhuần	chân	hạnh	
phúc	và	an	lạc	đích	thực.
Trong	Kinh	Trường	bộ	phần	nói	về	đức	Phật	khi	sinh	tại	vườn	Lâm	Tỳ	Ni	thuộc	Ấn	Độ	cổ	đại,	

xứ	Nepal	ngày	nay	như	sau:	“Này	các	Tỳ	kheo,	pháp	nhĩ	là	như	vậy.	Vị	Bồ	tát	khi	sinh	ra,	Ngài	
không	đụng	đến	đất.	Có	bốn	Thiên	tử	đỡ	lấy	Ngài,	đặt	Ngài	trước	bà	mẹ	và	thưa	rằng:	Hoàng	
hậu	hãy	hoan	hỷ.	Hoàng	hậu	đã	sinh	ra	một	bậc	vĩ	nhân!	Vị	Bồ	tát	sinh	ra,	Ngài	đứng	vững	
thăng	bằng	hai	chân,	mặt	hướng	về	phía	Bắc,	bước	đi	bảy	bước	trên	những	bông	sen,	một	lọng	
trắng	được	che	trên	đầu.	Ngài	nhìn	khắp	cả	bốn	phương,	cất	lên	tiếng	nói	như	Sư	tử	rống	và	
tuyên	bố	dõng	dạc	như	sau:	Ta	là	bậc	tối	thượng	ở	trên	đời!”
Ngài	là	một	vị	Thái	tử,	là	bậc	Đạo	sư,	là	một	con	người	lịch	sử	đã	hội	đủ	những	tinh	hoa	của	

vũ	trụ,	nhận	chân	được	thật	tướng	của	cuộc	đời	là	Vô	Thường,	Khổ,	Không,	Vô	Ngã	và	đã	Giác	
Ngộ	nơi	cội	cây	Bồ	đề	tại	Bodh	Gaya,	vùng	Đông	Bắc	Ấn	Độ	để	trở	thành	đức	Phật	Thích	Ca	
Mâu	Ni,	Ngài	đã	thắp	lên	ngọn	đuốc	dẫn	dắt	chúng	sinh	đau	khổ	vượt	qua	nghiệp	quả	của	cõi	
nhân	sinh,	tiến	đến	hạnh	phúc	an	lạc	nơi	cõi	Niết	Bàn.
Tưởng	niệm	ngày	đức	Phật	đản	sinh	PL.2559	trong	bối	cảnh	thế	giới	vẫn	xảy	ra	những	xung	

đột,	chiến	tranh,	hận	thù,	môi	trường	sinh	thái	khủng	hoảng	dẫn	đến	động	đất,	sóng	thần,	môi	
trường	văn	hóa	xa	rời	tính	nhân	bản	xuất	phát	từ	lòng	tham,	sự	sân	hận,	tâm	si	mê,	thì	hơn	lúc	
nào	hết	chúng	ta	phải	cùng	nhau	đi	trên	con	đường	cao	thượng	nhất	là	Bát	Chánh	Đạo,	dưới	
ánh	sáng	cao	thượng	nhất	là	Tứ	Diệu	Đế	mà	trong	bài	pháp	đầu	tiên	Kinh	Chuyển	Pháp	luân	
đức	Phật	đã	chỉ	ra:	“Từ	bỏ	hai	cực	đoan,	Như	Lai	đã	chứng	ngộ	Trung	Đạo,	là	con	đường	đem	
lại	nhãn	quan,	tri	kiến,	đưa	đến	an	tịnh,	trí	tuệ	cao	siêu,	giác	ngộ	và	Niết	Bàn,	đó	là	Bát	Chánh	
Đạo”.	Đó	là	con	đường	đưa	đến	Niết	Bàn,	và	Niết	Bàn	không	phải	được	tạo	nên	mà	phải	được	
đạt	đến,	được	thành	tựu	ngay	trong	đời	sống	của	chúng	ta	nếu	mỗi	người	tự	nỗ	lực	thực	hành	
pháp	Tứ	vô	lượng	tâm:	Từ,	Bi,	Hỷ,	Xả.	Tính	thực	tiễn	của	Giáo	lý	Phật	giáo	đã	được	Liên	Hợp	

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2559 - DL.2015
CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

GIÁO	HỘI	PHẬT	GIÁO	VIỆT	NAM
										HỘI	ĐỒNG	TRỊ	SỰ
									--------------------------
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Quốc	và	các	nhà	lãnh	đạo	thế	giới	đặt	nhiều	niềm	
tin	vào	việc	ứng	dụng	Phật	Pháp	trong	việc	tìm	ra	
các	giải	pháp	hữu	hiệu	để	giải	quyết	các	cuộc	
xung	đột,	khủng	hoảng,	và	các	vấn	nạn	toàn	cầu	
mà	loài	người	đang	phải	đối	diện.	Qua	đó	chúng	
ta	càng	khẳng	định	những	giáo	lý	trong	sáng	và	
toàn	bích,	những	lời	dạy	của	vị	Đạo	sư	Giác	Ngộ	
-	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni	vẫn	 tiếp	 tục	 là	kim	chỉ	
nam	và	đã	mang	 lại	ý	nghĩa	cho	cuộc	đời	của	
hàng	triệu	triệu	người	trên	thế	giới.
Trong	dư	âm	sự	 thành	công	của	Đại	 lễ	Phật	

đản	Liên	Hợp	Quốc	Vesak	2014	tổ	chức	tại	Bái	
Đính	 –	 Ninh	 Bình	 đã	 để	 lại	 ấn	 tượng	 vô	 cùng	
đẹp	đẽ	kỷ	niệm	về	cuộc	đời	đức	Phật,	 về	nền	
văn	 hóa	 Phật	 giáo	 Việt	 Nam,	 đất	 nước	 và	 con	
người	Việt	Nam	đã	được	Liên	Hợp	Quốc,	Tổ	chức	
Giáo	dục,	Khoa	học	và	Văn	hóa	Liên	Hợp	Quốc	
UNESCO	đánh	giá	cao	và	Tổ	chức	kỷ	lục	đề	cử	
vào	Guinness	Phật	giáo	thế	giới.	Năm	nay,	tăng	
ni,	phật	tử	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	vô	cùng	
phấn	khởi	kính	mừng	Đại	lễ	Phật	đản	trong	niềm	
vui	chung	của	cả	nước	chào	mừng	40	năm	ngày	
thống	 nhất	 đất	 nước,	 hình	 ảnh	 của	 Việt	 Nam	
ngày	nay	là	một	đất	nước	Việt	Nam	hòa	bình,	là	bạn	bè,	là	đối	tác	tin	cậy	của	tất	cả	các	nước	
trên	thế	giới;	chủ	động	và	tích	cực	hội	nhập,	hợp	tác	quốc	tế.	Niềm	vui	được	nhân	lên	gấp	đôi	
khi	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	đạt	được	nhiều	thành	tựu	phật	sự	quan	trọng	trên	tất	cả	các	
lĩnh	vực	mà	nổi	bật	nhất	là	việc	chúng	ta	đã	hoàn	thành	việc	thành	lập	tổ	chức	Giáo	hội	Phật	
giáo	Việt	Nam	trên	tất	cả	63	tỉnh,	thành	phố	trong	cả	nước.	Đó	chính	là	thành	quả	của	phương	
châm:	Đạo	pháp	-	Dân	tộc	-	Chủ	nghĩa	xã	hội.

Thưa Quý liệt vị!
Phát	huy	những	thành	quả	đã	đạt	được,	nhân	dịp	kính	mừng	ngày	Đản	sinh	của	Đức	Từ	Phụ	

năm	nay,	tôi	mong	muốn	toàn	thể	tăng	ni,	cư	sĩ,	phật	tử	Việt	Nam	ở	trong	nước,	cũng	như	ở	nước	
ngoài	hãy	tinh	tấn	tu	học,	nỗ	lực	trong	tu	tập	pháp	hành,	trau	dồi	Giới	-	Định	-	Tuệ	để	thực	sự	là	
bậc	phạm	hạnh;	thực	hiện	lời	dạy	của	đức	Phật	theo	con	đường	Trung	Đạo,	xóa	bỏ	cực	đoan,	
đoàn	kết	hòa	hợp	vì	phật	sự	chung,	vì	lợi	ích	của	dân	tộc	và	sự	nghiệp	phục	vụ	chúng	sinh	có	
được	cuộc	sống	an	lạc,	hạnh	phúc.
Nhân	đây	tôi	cũng	kêu	gọi	tăng	ni,	phật	tử	hãy	nhất	tâm	cầu	nguyện	và	chia	sẻ	với	các	nạn	

nhân	và	nhân	dân	Nepal	do	thảm	họa	của	trận	động	đất	tại	khu	vực	Kathmandu	vừa	qua.	Đó	
chính	là	hành	động	thiết	thực	trong	thực	hành	giáo	lý	từ	bi	và	hóa	thân	trong	hạnh	nguyện	cứu	
khổ	của	đức	Bồ	Tát	Quán	Thế	Âm.
Kính	chúc	Quý	liệt	vị	một	mùa	Phật	đản	vô	lượng	cát	tường,	thành	tựu	viên	mãn	các	phật	sự	

trên	mọi	lĩnh	vực	hoạt	động	của	người	con	Phật.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác Đại Chứng minh.
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Để	không	lạc	vào	mê	tín,	sùng	bái	đức	Phật	
như	Thượng	đế,	một	vị	thần	linh	ban	phước	
giáng	họa;	 và	để	 xác	định	 rõ	 niềm	 tin	 tôn	
giáo,	một	tín	ngưỡng	đúng	nghĩa,	chúng	ta	

sẽ	tìm	hiểu	thâm	ý	hình	tượng	Đản	sinh	của	đức	Phật.
Thái	 tử	 sinh	 ra	 từ	 hông	 bên	 hữu	 của	 Hoàng	 hậu	

Maya	và	bước	đi	bảy	bước,	một	tay	chỉ	trời,	một	tay	chỉ	
đất	mà	nói	rằng:	“Thiên	thượng	thiên	hạ,	duy	ngã	độc	
tôn.”	Bấy	giờ,	chư	thiên	ở	trên	hư	không	đánh	trống	tấu	
nhạc,	hoa	sen	xanh,	hoa	sen	hồng…	hoa	mạn-đà-la	
của	cõi	trời,	bột	chiên	đàn	rải	lên	thân	Thái	tử…	Những	
yếu	tố	này	có	thể	được	xem	như	mang	tính	huyền	sử	
liên	quan	đến	sự	Đản	sinh	của	đức	Phật	được	tìm	thấy	
trong	Kinh	Vị	Tằng	Hữu	Pháp	thuộc	Kinh	Trung	A	Hàm	
(Bản	dịch	của	TT.Tuệ	Sỹ).
Từ	khi	sinh	ra,	lớn	lên,	xuất	gia,	tu	học	và	thành	đạo	

cho	tới	khi	Niết	bàn,	mỗi	bước	chân	của	Người	 là	sự	
hóa	hiện	bi	nguyện	độ	sinh,	mang	tình	thương,	an	vui,	
hạnh	phúc	đến	cho	muôn	 loài.	Là	phật	 tử,	chúng	 ta	
phải	hiểu	chính	xác	về	cuộc	đời	Ngài	để	phát	tâm	quy	
ngưỡng,	cung	kính.	Khi	thảo	luận	về	sự	kiện	Đản	sinh	
của	đức	Phật,	nếu	ta	chỉ	dựa	trên	quan	điểm	lịch	sử	
hay	tin	theo	huyền	thoại	thì	chưa	đủ.	Chúng	ta	phải	kết	
hợp	giữa	đức	Phật	lịch	sử	và	đức	Phật	huyền	thoại	mới	
có	thể	khắc	hoạ	hoàn	mỹ	về	chân	dung	đấng	siêu	việt.

Ý NGHĨA ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT
Giác Minh Thinh

Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn 
tháng Tư Âm lịch, khắp mọi nơi, 
những người con Phật cùng hân 
hoan, trang trọng cử hành Đại lễ 
kỷ niệm ngày Đản sinh đức Từ 
Phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, ngày mà hơn 2.600 năm về 
trước, “Một chúng sinh duy nhất, 
một con người phi thường xuất 
hiện trong thế gian này, vì lòng bi 
mẫn đem lại lợi ích an vui, hạnh 
phúc cho chư thiên và loài người”.

Theo	lịch	sử	đức	Phật,	Hoàng	hậu	Ma	Da	chiêm	bao	
thấy	voi	 trắng	sáu	ngà	 từ	 trên	không	trung	xuống	và	
ẩn	vào	hông	bên	phải,	sau	đó	Người	thọ	thai.	Sự	thực	
lịch	sử	như	 thế	nào	không	ai	biết	 rõ,	nhưng	với	hình	
ảnh	voi	trắng	6	ngà	là	một	biểu	tượng	của	Bồ	tát	với	
hạnh	nguyện	cứu	đời.	Voi	tượng	trưng	cho	sức	mạnh,	
sự	hùng	dũng	luôn	hướng	về	phía	trước.	Sáu	ngà	biểu	
đạt	hình	tượng	Bồ	tát	thành	tựu	Lục	độ	Ba	la	mật	(Bố	
thí,	trì	giới,	nhẫn	nhục,	tinh	tấn,	thiền	định,	trí	tuệ).
Thái	 tử	 được	 sinh	 ra	 từ	 hông	 bên	 phải.	 Điều	 này	

cũng	là	một	thông	tin	khá	dễ	hiểu	đối	với	người	Ấn	Độ	
vốn	xem	bên	phải	là	đại	diện	cho	chân	lý,	lẽ	thật.	Bằng	
chứng	là	họ	luôn	đặt	hình	tượng	tôn	kính	về	phía	bên	
phải.	Như	vậy,	bên	phải	biểu	trưng	cho	sự	tốt	đẹp	thuận	
chiều;	tức	là	thuận	chiều	Niết	bàn	và	nghịch	chiều	sinh	
tử.	Thái	tử	là	một	bậc	siêu	phàm,	thân	tâm	thuần	khiết,	
sạch	trong,	“cư	trần	bất	nhiễm	trần”,	không	bị	cuốn	hút	
bởi	dòng	xoáy	của	 luân	hồi	sinh	 tử.	Trái	 lại,	Ngài	đã	
vượt	thoát	mọi	khổ	đau	ràng	buộc	của	dục	trần	và	đem	
chân	lý	giác	ngộ	giải	thoát	độ	người	cùng	vượt	thoát.	
Thái	tử	sinh	ra	từ	hông	là	biểu	trưng	cho	sự	thanh	tịnh,	
không	bị	 nhiễm	ô	 như	người	 thế	 tục,	 thân	 tâm	hoàn	
toàn	thanh	tịnh,	không	tham	đắm	cõi	trần	tạm	bợ.
Thái	tử	vừa	đản	sinh	liền	đi	bảy	bước	trên	bảy	hoa	

sen	“Bảy	đóa	sen	vàng	nâng	gót	ngọc”,	mà	không	cần	
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người	nâng	dắt.	Tại	sao	chỉ	là	bảy	bước	mà	không	phải	
con	số	nào	khác,	điều	này	có	nhiều	bản	Kinh	viết,	tuy	
có	khác	đôi	chút,	nhưng	con	số	7	vẫn	là	thuyết	chung.	
Có	rất	nhiều	người	giải	thích	khác	nhau,	tựu	trung	với	
những	ý	như	sau:
+	Số	7	là	con	số	tốt	đẹp,	con	số	huyền	học	Đông	

phương	mà	người	Ấn	Độ	rất	xem	trọng.
+	Thái	tử	đi	bảy	bước	là	vì	Ngài	là	vị	Phật	thứ	bảy,	

tiếp	nối	sáu	vị	Phật	đi	trước	là	Phật	Tỳ	Bà	Thi,	Phật	Thi	
Khí,	Phật	Tỳ	Xá	Phù,	Phật	Câu	Lưu	Tôn,	Phật	Câu	Na	
Hàm	Mâu	Ni,	Phật	Ca	Diếp	và	tới	Ngài	 là	Phật	Thích	
Ca	Mâu	Ni.
+	Theo	tư	tưởng	Kinh	Hoa	Nghiêm,	toàn	thể	vũ	trụ	

không	ngoài	con	số	7:	 trên,	dưới,	 trong,	ngoài,	phải,	
trái	và	chính	giữa.	Từ	vật	nhỏ	như	vi	 trần	đến	vật	 lớn	
như	núi	Tu	Di,	tất	cả	đều	không	ngoài	con	số	7.
+	Bảy	bước	tượng	trưng	cho	ba	thời	(quá	khứ	-	hiện	

tại	-	vị	lai)	và	bốn	phương	(Đông	–	Tây	–	Nam	–	Bắc).
+	Bảy	bước	chỉ	cho	Thất	đại:	Địa	(đất),	thuỷ	(nước),	

phong	(gió),	hỏa	(lửa),	hư	không,	kiến	và	thức.
+	Bảy	bước	chỉ	cho	Thất	Bồ	Đề	Phần	(Trạch	pháp,	

tinh	tấn,	hỷ,	khinh	an,	niệm,	định,	xả).
Về	hình	ảnh	bảy	hoa	sen	dưới	gót	chân	Ngài	được	

một	số	vị	cho	là	biểu	trưng	cho	sự	thành	Phật	của	bảy	
hàng	đệ	tử	Phật,	gồm:	Tỳ-kheo,	Tỳ-kheo-ni,	Sa-di,	Sa-
di-ni,	Thức-xoa-ma-na,	Ưu-bà-tắc	và	Ưu-bà-di.
Tất	cả	các	hình	 tượng	Phật,	Bồ-tát	đều	đứng	 trên	

hoa	sen	vì	hoa	sen	có	tính	chất	đặc	thù	mà	các	 loài	
hoa	khác	không	có:	Mọc	ở	trong	bùn	mà	không	nhiễm	
bùn,	hoa	trái	kết	cùng	một	lượt,	ong	bướm	không	đến	
hút	mật,	các	thiếu	nữ	không	lấy	cài	tóc,	hoa	nở	trước	
bình	minh.	Hoa	sen	không	những	là	một	loài	hoa	tinh	
khiết,	mà	còn	có	một	số	phẩm	chất	như	hương	thơm,	
tinh	sạch,	nhu	nhuyến	mềm	mại.	Đó	cũng	chính	là	hình	
ảnh	 đẹp	 của	 đức	 Phật,	 sinh	 ra	 trong	 đời	mà	 không	
nhiễm	đời,	 sống	 trong	cõi	 trần	mà	không	bị	cõi	 trần	
nhiễm	trước,	là	biểu	tượng	cho	tinh	thần	nhập	thế	của	
Phật	giáo	mà	chư	Tổ	thường	nói	là	“Phật	pháp	bất	ly	
thế	gian	giác”,	“Cư	trần	bất	nhiễm	trần”	như	hoa	sen	
mọc	trong	bùn	mà	vẫn nở	hoa	thơm.
Thái	tử	đứng	vững	trên	đóa	sen,	một	tay	chỉ	trời,	một	

tay	chỉ	đất,	nói	rằng:	“Thiên	thượng	thiên	hạ,	duy	ngã	
độc	tôn.	Vô	lượng	sinh	tử,	ư	kim	tận	hĩ”.	Câu	này	cũng	
có	nhiều	thuyết	trình	bày	khác	nhau	nhưng	ý	nghĩa	lại	
đại	đồng	tiểu	dị.	Câu	nói	chính	yếu	vẫn	là	“Trên	trời,	
dưới	trời	chỉ	có	Ta	là	tôn	quý”.	Thoáng	nghe	qua	chúng	
ta	 dễ	 dàng	 cho	 rằng	 đức	 Phật	 tự	 cao	 tự	 đại.	 Bởi	 vì	
chúng	ta	cho	rằng	cái	Ta	này	là	cái	Ta	của	Thái	tử	Tất-
đạt-đa,	một	cái	Ngã	và	Ngã	sở	sinh	diệt	như	trăm	ngàn	
cái	Ta	của	chúng	sinh	khác.	Nếu	hiểu	như	vậy	thì	giải	
thích	thế	nào	với	câu	nói	vô	ngã	bất	hủ	của	đức	Phật	
trong	kinh	điển	Đại	thừa:	“Suốt	49	năm	thuyết	pháp	Ta	
chưa	nói	một	lời	nào”.

Nếu	nói	cái	Ta	đó	là	cái	Ta	của	thân	ngũ	uẩn	“Duyên	
sinh	giả	hợp”,	là	cái	Ta	của	32	tướng	tốt	và	80	vẻ	đẹp	
thì	 trái	 với	quy	 luật	vô	 thường	và	giáo	 lý	vô	ngã	của	
đạo	Phật:“Phàm	sở	hữu	tướng	giai	thị	hư	vọng”.	Sự	thật	
cuộc	đời	hễ	hữu	hình	thì	hữu	hoại,	không	một	chúng	
sinh	nào	thoát	khỏi	sự	khổ	não	của	sinh	già	bệnh	chết.	
Cho	nên,	cái	“ta”	ở	đây	chắc	chắn	không	phải	là	cái	Ta	
sinh	diệt,	mà	là	cái	Ta	chân	thật	-	chơn	đế.	Đó	chính	là	
Chân	ngã,	Chân	tâm,	Phật	tánh,	là	bản	tâm	thanh	tịnh,	
là	Tâm	Viên	giác,	là	Phật	tri	kiến.	Bản	chất	của	cái	Ta	
đó	không	có	tên	nên	nó	có	rất	nhiều	tên.	Nó	không	có	
hình	tướng	nên	không	bị	huỷ	diệt.
Đức	Phật	đã	chỉ	cho	chúng	ta	nhận	ra	cái	“Ta”	cao	

quý	đó	qua	quá	trình	nỗ	lực	tu	tập,	hành	trì,	chứng	ngộ	
và	thành	tựu	trí	tuệ	vô	thượng,	giải	thoát	Niết-bàn	như	
Ngài.	Những	 lời	 tuyên	bố	như:	 “Ta	 là	Phật	đã	 thành,	
chúng	sinh	 là	Phật	sẽ	 thành”,	“Nhất	 thiết	chúng	sinh	
giai	hữu	Phật	tánh”	là	lời	minh	xác	tuyệt	đối,	duy	nhất	
trong	các	Giáo	chủ	sáng	lập	ra	các	tôn	giáo	trên	thế	
giới.	Như	vậy,	câu	“Thiên	thượng	thiên	hạ,	duy	ngã	độc	
tôn”	không	phải	chỉ	cho	cá	nhân	đức	Phật,	không	phải	
chỉ	cho	cái	Ngã	sinh	diệt	mà	chính	 là	cái	Chân	Ngã	
không	sinh	không	diệt	mà	ai	ai	cũng	có.	Cái	Ngã	đó	
mới	thật	là	cái	“Ta	tôn	quý”.
Tóm	lại,	đối	với	sự	ra	đời	của	một	bậc	vĩ	nhân	bao	

giờ	cũng	có	những	yếu	tố	huyền	sử	mà	ít	nhiều	là	do	
con	người	xây	dựng	nên	để	tạo	sự	khác	biệt	với	người	
thường,	đồng	thời	cũng	là	để	phù	hợp	với	quan	niệm	
của	người	phương	Đông.	Cho	nên,	bên	cạnh	một	đức	
Phật	 lịch	 sử,	 chúng	 ta	 còn	 có	 một	 đức	 Phật	 truyền	
thuyết.	Tuy	nhiên,	việc	tìm	hiểu	nghĩa	lý	thâm	sâu	qua	
cuộc	 đời	 huyền	 thoại	 của	 đức	 Phật	 là	 cần	 thiết	 với	
những	ai	“bước	đầu	học	Phật”.
Để	kỷ	niệm	đức	Phật	Đản	sinh	lần	thứ	2.639,	chúng	

ta	cần	hành	trì	hơn	nữa	lời	Phật	dạy	hoặc	những	ẩn	ý	
qua	hình	tượng	đức	Phật	đản	sinh,	vì	đạo	Phật	là	đạo	
thể	nghiệm.	Không	có	sự	 tu	 tập,	chúng	 ta	sẽ	không	
có	nguồn	an	lạc,	không	tiến	lên	được	quả	vị	giải	thoát	
an	vui.	Cho	nên,	ngoài	việc	học	Phật,	chúng	ta	phải	ý	
thức	nỗ	lực	hành	trì,	thực	tập	chánh	niệm	tỉnh	giác,	để	
trong	từng	phút	giây	của	cuộc	sống,	chúng	ta	luôn	có	
một	đức	Phật	đản	sinh	trong	tâm	tưởng	của	mỗi	người	
con	Phật	chúng	ta.

Đó chính là Chân ngã, Chân tâm, Phật 
tánh, là bản tâm thanh tịnh, là Tâm 
Viên giác, là Phật tri kiến. Bản chất 

của cái Ta đó không có tên nên nó có 
rất nhiều tên. Nó không có hình tướng 

nên không bị huỷ diệt.
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Các	bản	 kinh	 liên	 hệ	 đến	
sự	 kiện	 đức	 Thế	 Tôn	
Đản	 sinh	 trong	 Chính	
tạng	 không	 nhiều.	 Kinh	

Hy	Hữu	Vị	Tằng	Hữu	Pháp	(số	123)	
trong	Trung	Bộ	Kinh	do	Hòa	thượng	
Thích	Minh	Châu	dịch	 là	một	 trong	
những	bản	 kinh	mô	 tả	 sự	 kiện	 liên	
quan	đến	đức	Phật	Đản	sinh	nhiều	
nhất.	 Nếu	 chúng	 ta	 đem	 bản	 kinh	
trong	 hệ	 Nikaya	 so	 sánh	 với	 Kinh	
Vị	Tằng	Hữu	Pháp	(32)	trong	Trung	
A	Hàm	do	Thượng	tọa	Tuệ	Sỹ	dịch,	
chúng	 ta	 sẽ	 thấy	 nhiều	điểm	 khác	
biệt.	Việc	đối	chiếu	2	bản	kinh	văn	
và	một	vài	nguồn	sử	liệu	khác,	giúp	
chúng	ta	hiểu	rõ	hơn	vài	vấn	đề	liên	
quan	 đến	 việc	 Đản	 sinh	 của	 đức	
Phật.	Người	viết	kể	lại	tất	cả	những	
điều	hy	hữu	mà	trong	bản	Kinh	Hy	
Hữu	Vị	Tằng	Hữu	Pháp	trong	Trung	
Bộ	 Kinh	 làm	 điểm	 mốc	 để	 tất	 cả	
chúng	ta	cùng	tìm	hiểu.
(1)	Chánh	niệm	tỉnh	giác,	Bồ	Tát	

sinh	trong	Thiên	chúng	Tusita.
(2)	Chánh	niệm	tỉnh	giác,	Bồ	Tát	

an	trú	trong	Thiên	chúng	Tusita.
(3)	Chánh	niệm	tỉnh	giác,	Bồ	Tát	

an	 trú	 tại	 Thiên	 chúng	 Tusita	 cho	

NHỮNG ĐIỀU HY HỮU LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH
Thiện Tường

đến	trọn	thọ	mạng.
(4)	Chánh	niệm	tỉnh	giác,	Bồ	Tát	

sau	khi	từ	Thiên	chúng	Tusita	mạng	
chung,	nhập	vào	mẫu	thai.
(5)	Khi	Bồ	Tát	nhập	vào	mẫu	thai,	

khi	ấy	một	hào	quang	vô	lượng,	thần	
diệu,	thắng	xa	oai	lực	của	chư	Thiên	
hiện	ra	cùng	khắp	thế	giới,	gồm	có	
các	thế	giới	ở	trên	chư	Thiên,	thế	giới	
của	các	Ma	Vương	và	Phạm	Thiên	
và	 thế	 giới	 ở	 dưới	 gồm	 các	 vị	 Sa	
môn,	Ba	La	Mật,	chư	Thiên	và	 loài	
người.	Cho	đến	các	thế	giới	ở	giữa	
các	thế	giới	tối	tăm,	u	ám	không	có	
nền	 tảng,	những	cảnh	giới	mà	mặt	
trăng	mặt	 trời	 với	 đại	 thần	 lực,	 với	
đại	oai	lực	như	vậy	cũng	không	thể	
chiếu	 thấu,	 trong	 những	 cảnh	 giới	
ấy,	một	hào	quang	vô	lượng,	thắng	
xa	 oai	 lực	 của	 chư	 Thiên	 hiện	 ra.	
Các	chúng	sinh	sống	tại	những	chỗ	
ấy	 nhờ	 hào	 quang	 mới	 thấy	 nhau	
và	nói:	“cũng	có	những	chúng	sinh	
khác	 sống	 ở	 đây”.	 Mười	 ngàn	 thế	
giới	 này	 chuyển	 động,	 rung	 động,	
chuyển	động	mạnh.	Và	hào	quang	
vô	lượng,	thần	diệu,	thắng	xa	oai	lực	
của	chư	Thiên	hiện	ra	ở	thế	giới.
(6)	 Khi	 Bồ	 Tát	 nhập	 mẫu	 thai	

bốn	vị	 Thiên	 tử	đến	canh	gác	bốn	
phương	trời	và	nói:	“Không	cho	một	
ai,	người	hay	không	phải	loài	người	
được	phiễn	nhiễu	Bồ	Tát,	hay	mẹ	vị	
Bồ	Tát	”.
(7)	Khi	Bồ	Tát	nhập	mẫu	thai,	mẹ	

Bồ	Tát	giữ	giới	một	 cách	 tự	 nhiên,	
không	 sát	 sinh,	 không	 trộm	 cắp,	
không	tà	dâm,	không	nói	láo,	không	
uống	 các	 thứ	 rượu	 nấu,	 rượu	 lên	
chất	men.
(8)	Khi	Bồ	Tát	nhập	mẫu	thai,	mẹ	

Bồ	Tát	không	khởi	dục	 tâm	đối	với	
một	 nam	 nhân	 nào,	 và	mẹ	 Bồ	 Tát	
không	bị	xâm	phạm	bởi	bất	kỳ	người	
đàn	ông	nào	có	nhiễm	tâm.
(9)	Khi	Bồ	Tát	nhập	mẫu	thai,	mẹ	

vị	Bồ	Tát	tận	hưởng	năm	dục	công	
đức	 đầy	 đủ,	 tận	 hưởng	 trọn	 năm	
dục	công	đức.
(10)	 Khi	 Bồ	 Tát	 nhập	 mẫu	 thai,	

mẹ	Bồ	Tát	không	bị	một	bệnh	tật	gì.	
Bà	 sống	 với	 tâm	 hoan	 hỷ,	 vơi	 tâm	
khoan	khoái.	Bà	thấy	trong	bào	thai	
của	mình	vị	Bồ	Tát	đầy	đủ	mọi	bộ	
phận	và	chân	tay,	ví	như	viên	ngọc	
lưu	 ly,	 thanh	 tịnh,	 thuần	 nhất,	 có	
tám	cạnh,	khéo	cắt	khéo	dũa,	trong	
sáng,	không	tỳ	vết,	hoàn	hảo	trong	
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mọi	 phương	 diện.	 Rồi	một	 sợi	 dây	
được	xâu	qua	viên	ngọc	ấy,	dây	màu	
xanh,	màu	vàng,	màu	đỏ,	màu	trắng	
hay	màu	vàng	lợt.	Nếu	có	người	có	
mắt	 để	 viên	 ngọc	 ấy	 trên	 bàn	 tay	
của	mình,	người	ấy	sẽ	thấy	rõ	ràng:	
“Đây	là	viên	ngọc	lưu	ly,	thanh	tịnh,	
thuần	nhất,	có	tám	cạnh,	khéo	cắt,	
khéo	dũa,	trong	sáng,	không	tỳ	vết,	
hoàn	 hảo	 trong	 mọi	 phương	 diện.	
Đây	là	sợi	dây	xâu	qua,	sợi	dây	màu	
xanh,	màu	vàng,	màu	đỏ,	màu	trắng	
hay	màu	vàng	nhợt”
(11)	Sau	khi	sinh	Bồ	Tát	bảy	ngày,	

mẹ	Bồ	Tát	mệnh	chung	và	sinh	lên	
cõi	trời	Đâu	suất.
(12)	 Trong	 khi	 các	 người	 đàn	 bà	

khác,	mang	bào	thai	trong	bụng	chín	
tháng	hay	mười	tháng	rồi	mới	sinh,	mẹ	
Bồ	 Tát	 sinh	Bồ	 Tát	 không	 phải	 như	
vậy.	Mẹ	 Bồ	 Tát	mang	 Bồ	 Tát	 trong	
bụng	mười	tháng	rồi	mới	sinh.
(13)	Trong	khi	các	người	đàn	bà	

khác,	hoặc	ngồi	hoặc	nằm	mà	sinh	
con,	mẹ	Bồ	Tát	 sinh	Bồ	Tát	 không	
phải	như	vậy.	Mẹ	Bồ	Tát	đứng	mà	
sinh	Bồ	Tát.
(14)	Khi	Bồ	Tát	 từ	bụng	mẹ	sinh	

ra,	 này	 Ananda,	 chư	 Thiên	 đỡ	 lấy	
Ngài	trước,	sau	mới	đến	loài	người.
(15)	Khi	Bồ	Tát	 từ	bụng	mẹ	sinh	

ra,	Bồ	Tát	không	đụng	đến	đất.	Có	
bốn	Thiên	tử	đỡ	 lấy	Ngài,	đặt	Ngài	
trước	 bà	 mẹ	 và	 thưa:	 “Hoàng	 hậu	
hãy	 hoan	 hỷ!	Hoàng	 hậu	 sinh	một	
bậc	vĩ	nhân”.
(16)	Khi	Bồ	Tát	 từ	bụng	mẹ	sinh	

ra,	Ngài	sinh	ra	thanh	tịnh,	không	bị	
nhiễm	ô	bởi	nước	nhớt	nào,	 không	
bị	nhiễm	ô	bởi	loại	mủ	nào,	không	bị	
nhiễm	ô	bởi	loại	máu	nào,	không	bị	
nhiễm	ô	bởi	bất	cứ	vật	bất	tịnh	nào,	
thanh	 tịnh,	 trong	 sạch;	 ví	 như	một	
viên	ngọc	ma-ni	bảo	châu	đặt	 trên	
một	 tấm	 vải	 Ba-ba-nại.	 Viên	 ngọc	
không	 làm	nhiễm	ô	 tấm	vải	Ba-ba-
nại,	 tấm	vải	Ba-ba-nại	cũng	không	
làm	nhiễm	ô	hòn	ngọc.	Tại	sao	vậy?	
Vì	cả	hai	đều	thanh	tịnh.
(17)	Khi	Bồ	Tát	 từ	bụng	mẹ	sinh	

ra,	hai	dòng	nước	từ	hư	không	hiện	
ra,	một	dòng	lạnh,	một	dòng	nóng.	
Hai	dòng	nước	ấy	tắm	rửa	sạch	sẽ	
cho	Bồ	Tát	và	cho	bà	mẹ.

(18)	Bồ	Tát	khi	sinh	ra,	Ngài	đứng	
vững,	thăng	bằng	trên	hai	chân,	mặt	
hướng	phía	Bắc,	bước	đi	bảy	bước,	
một	 lộng	 trắng	được	che	 lên.	Ngài	
nhìn	khắp	cả	mọi	phương,	lên	tiếng	
như	con	ngưu	vương,	thốt	ra	lời	như	
sau:	“Ta	là	bậc	tối	thượng	ở	trên	đời!	
Ta	là	bậc	tối	tôn	ở	trên	đời!	Ta	là	bậc	
cao	nhất	ở	trên	đời!	Nay	là	đời	sống	
cuối	cùng,	không	còn	phải	tái	sinh	ở	
đời	này	nữa”.
(19)	Khi	Bồ	Tát	 từ	bụng	mẹ	sinh	

ra,	khi	ấy	một	hào	quang	vô	 lượng	
thần	 diệu,	 hiện	 ra	 cùng	 khắp	 thế	
giới,	 gồm	có	các	 thế	giới	 trên	 chư	
Thiên,	thế	giới	của	các	Ma	vương	và	
Phạm	Thiên,	và	thế	giới	ở	dưới	gồm	
các	Sa	môn,	Bà	 la	môn,	chư	Thiên	
và	 loài	 người.	 Cho	 đến	 các	 cảnh	
giới	giữa	các	thế	giới,	tối	tăm,	u	ám,	
không	có	nền	tảng,	những	cảnh	giới	
mà	mặt	 trăng	mặt	 trời	 với	 đại	 thần	
lực,	đại	oai	lực	như	vậy	cũng	không	
thể	 chiếu	 thấu,	 trong	 những	 cảnh	
giới	 ấy	 một	 hào	 quang	 vô	 lượng,	
thắng	xa	oai	 lực	chư	Thiên	hiện	ra.	
Và	các	chúng	sinh	sống	tại	các	chỗ	
ấy,	nhờ	hào	quang	ấy	mới	thấy	nhau	
mà	nói:	“Cũng	có	những	chúng	sinh	
khác	sống	ở	đây”.	Và	mười	ngàn	thế	
giới	 này	 chuyển	 động,	 rung	 động,	
chuyển	động	mạnh.	Và	hào	quang	
vô	lượng	thần	diệu,	thắng	xa	oai	lực	
của	chư	Thiên	hiện	ra	ở	thế	giới.
(20)	Các	cảm	thọ	khơi	lên	nơi	Thế	

Tôn	 được	 biết	 đến;	 được	 biết	 đến,	
chúng	an	 trú;	được	biết	đến,	chúng	
đi	đến	biến	hoại;	các	tưởng	được	biết	
đến;	các	tầm	khởi	lên	được	biết	đến;	
được	 biết	 đến,	 chúng	 an	 trú;	 được	
biết	đến,	chúng	đi	đến	biến	hoại.

LƯỢC GIẢI:
(1)	Điểm	lưu	ý	thứ	nhất:	Khái	niệm	

Bồ	Tát	(P:	Bodhisatta,	S:	Bodhisatva)	
được	 dùng	 trong	 bản	 kinh	 thuộc	
Trung	Bộ	 là	để	chỉ	cho	một	vị	đang	
tu	tập,	hướng	đến	Phật	quả.	Vị	ấy	dẫu	
phước	đức	và	trí	tuệ	hơn	người,	nhưng	
không	có	nghĩa	là	có	thần	thông,	có	
đạo	lực	như	khái	niệm	“Bồ	Tát”	bổ	xứ	
như	 Quán	 Thế	 Âm,	 Bồ	 Tát	 Địa	 Địa	
Tạng	trong	kinh	điển	Đại	thừa.	Bản	A	
hàm	(Agama)	không	dùng	khái	niệm	
Bồ	Tát	mà	dùng	từ	Thế	Tôn.	Điều	hy	

hữu	 thứ	nhất	 trong	bản	A	hàm	khác	
với	 bản	 Nikaya:	 “Đức	 Thế	 Tôn	 vào	
thời	Phật	Ca	Diếp	(Kassapa),	bắt	đầu	
phát	 nguyện	 Phật	 đạo,	 thực	 hành	
phạm	hạnh”
(2)	 Đây	 là	 bản	 kinh	 do	 tôn	 giả	

Ananda	được	nghe	đức	Phật	tuyên	
thuyết	và	được	chính	Ngài	Ananda	
trùng	tuyên	với	sự	chứng	minh	của	
đức	Phật	 tại	Tịnh	xá	Kỳ	Viên	 thành	
Xá	 Vệ.	 Hai	 bản	 kinh	 đều	 ghi	 địa	
điểm	 nhân	 duyên	 bản	 kinh	 ra	 đời	
giống	nhau.
(3)	Điểm	thống	nhất	giữa	các	bản	

kinh	 trong	 Nikaya,	 Agama	 và	 các	
bản	 sớ	 giải	 sau	 này	 tính	 kiếp	 cuối	
cùng	 của	 đức	 Phật	 Thích	Ca	Mâu	
Ni	 trước	 khi	 giáng	 phàm	 làm	 kiếp	
người	để	viên	mãn	Phật	quả	đều	ở	
trên	cõi	trời	Đâu	Suất	(Tusita).	Điểm	
khác	biệt	giữa	hai	bản	là	bản	A	Hàm	
có	ghi	rằng	đức	Thế	Tôn	sinh	lên	cõi	
trời	Đâu	Suất,	dẫn	sau	các	thiên	tử	
đã	tái	sinh	trước,	nhưng	có	ba	việc	
thù	thắng	hơn,	đó	là	thọ	mạng,	dung	
sắc	và	vinh	dự	nhà	trời.
(4)	 Bản	 Nikaya	 nhấn	 mạnh	 đến	

tâm	 thức	 tu	 tập	Bồ	Tát	 ở	 trên	Đâu	
Suất	thiên	cho	đến	vào	mẫu	thai	đều	
chánh	niệm	tỉnh	giác,	không	bị	mê	
vọng	động	niệm	nghiệp	lực	dẫn	dắt	
chi	phối	như	một	người	thường,	mà	
ngược	 lại	 lúc	nào	cũng	có	ở	 trong	
trạng	thái	tu	tập	của	một	thiền	giả.
(5)	 Hiện	 tượng	 điềm	 kiết	 tường	

xuất	hiện	khi	Bồ	Tát	nhập	mẫu	thai	
vô	cùng	hy	hữu.	Bản	A	Hàm	mô	tả	
sự	việc	này	hơi	khác	với	bản	Nikaya:	
“Chúng	 sinh	 ở	 các	 nơi	 ấy	 do	 thấy	
ánh	 sáng	nhiệm	mầu	này	đều	mỗi	
mỗi	phát	sinh	nhận	nhận	thức	rằng:	
‘Có	một	chúng	sinh	kỳ	diệu,	hy	hữu	
ra	đời!	Có	một	chúng	sinh	kỳ	diệu,	
hy	hữu	ra	đời!’”
(6)	Điểm	hy	hữu	thứ	6	trong	Nikaya	

tuy	 không	 có	 trong	 bản	 A	 Hàm,	
nhưng	nội	dung	có	tính	thuyết	phục,	
vì	phước	 lực	của	một	vị	Bồ	Tát,	nên	
chiêu	cảm	quả	báo	như	vậy.
(7)	Điểm	hy	hữu	thứ	7.	8	Thánh	Đạo	

và	9	không	có	trong	bản	A	Hàm.
(8)	Trong	bản	A	Hàm	lại	cho	rằng	

đức	Bồ	 Tát	 biết	mình	 thụ	 trong	 thai	
mẹ,	 tựa	 vào	 hông	 bên	 phải.	 Lưu	 ý	
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điểm	này,	bản	A	Hàm	chỉ	nói	đến	Bồ	
Tát	trong	thai	mẹ	bên	hông	bên	phải,	
không	hề	nói	đức	Bồ	Tát	sinh	từ	hông	
bên	 phải	 và	 bản	 hệ	 Nikaya	 cũng	
không	nói	sinh	từ	hông	bên	phải.
(9)	Trong	bản	A	Hàm	lại	cho	rằng	

hình	 thể	 đức	 Bồ	 Tát	 duỗi	 dài	 trụ	
trong	thai	mẹ.
(10)	 Điểm	 hy	 hữu	 thứ	 10	 trong	

bản	Nikaya	ghi	 đầy	 đủ	 và	 chi	 tiết,	
liên	 hệ	đến	 khả	 năng	 thấu	 thị	 đặc	
biệt	của	thân	mẫu	của	Bồ	Tát	trong	
khi	mang	thai,	trong	khi	bản	A	Hàm	
chỉ	ghi:	 “Bồ	Tát	được	bao	che,	 trụ	
trong	thai	mẹ,	không	bị	máu	dơ	làm	
ô	uế,	cũng	không	bị	tinh	khí	các	thứ	
bất	tịnh	khác	làm	cho	ô		uế”.
(11)	 Mẫu	 thân	 Bồ	 Tát	 qua	 đời	

được	 tái	sinh	 lên	cõi	 trời	Đâu	suất.	
Mặc	dù	các	bản	kinh	của	hệ	A	Hàm	
cũng	nói	như	vậy,	nhưng	trong	bản	
kinh	A	Hàm	không	đề	cập	đến.
(12)	 Thời	 gian	 trụ	 trong	 thai	 mẹ	

trong	bản	A	Hàm	hoàn	toàn	không	
đề	 cập	 đến.	 Có	một	 số	 vĩ	 nhân	 ở	
trong	 thai	 mẹ	 12	 bộ	 kinh	 tháng,	
10	 tháng	 hoặc	 chưa	đủ	 tháng	 tuổi	
mà	 vẫn	 chào	 đời.	 Chuyện	 chào	
đời	sớm	hay	muộn	có	thể	thuộc	về	
nhân	duyên	của	hài	nhi.	Liên	hệ	đến	
vấn	 đề	 này,	 ông	 H.W.Schumann	
trong	quyển	Đức	Phật	 lịch	sử	 (The	
Historical	 Buddha)	 đã	 nhận	 định	
rằng:	 “Cuộc	 hành	 trình	 bằng	 xe	
ngựa	hay	xe	bò	cọc	cạch	lắc	lư	trên	
những	con	đường	đất	bụi	nóng	bức	
khiến	cho	việc	lâm	sản	xảy	ra	sớm	
trước	 khi	 về	đến	Devadaha”(1)	 chỉ	
là	 giả	 định	 (có	 thể	 đúng	mà	 cũng	
có	 thể	sai).	Đúng	 là	vì	 trên	 thực	 tế	
đời	 thường,	 rất	 nhiều	 trường	 hợp	
phụ	nữ	mang	thai	vì	hoàn	cảnh	khó	
khăn,	làm	lụng	vất	vả	nên	đã	xảy	ra	
trường	hợp	như	vậy.	Sai	là	vì	Hoàng	
hậu	 Maya	 được	 thần	 dân	 trăm	 họ	
cung	 phụng,	 có	 thể	 được	 khiêng	
bằng	kiệu,	được	chăm	sóc	chu	đáo,	
không	quá	khổ	cực	như	ông	tưởng	
tượng.
(13)	Trong	bản	A	Hàm	không	đề	

cập	 đến	 hy	 hữu	 thứ	 13	 trong	 bản	
kinh	 Nikaya,	 nhưng	 trong	 các	 sử	
truyện	 lại	 còn	 mô	 tả	 chi	 tiết	 hơn,	
không	 đơn	 giản	 là	 mẫu	 hậu	 đứng	

sinh,	 mà	 Ngài	 còn	 được	 sinh	 từ	
hông	bên	phải.	Chuyện	sinh	đứng,	
sinh	 ngồi	 hay	 sinh	 nằm	 thiết	 nghĩ	
do	nhân	duyên	mỗi	 người,	 vì	 ngày	
nay	cũng	có	một	số	người	do	hoàn	
cảnh	đi	đứng	mà	cũng	có	thể	sinh	
con	 khi	 đứng,	 nhưng	 những	 nhận	
định	 giả	 định	 như	 “Hình	 như	 sinh	
con	lúc	đứng	là	một	phong	tục	thời	
ấy”	(Đức	Phật	lịch	sử)	là	những	phát	
biểu	không	có	cơ	sở.
(14)	Điểm	hy	hữu	thứ	14	trong	bản	

A	Hàm	mô	tả	chi	tiết	và	thần	kỳ	hóa	
hơn:	 “Khi	đức	Thế	Tôn	mới	sinh	 ra,	
có	bốn	vị	 thiên	 tử,	 tay	cầm	 tấm	vải	
rất	mịn	đứng	trước	thai	mẹ,	làm	cho	
người	 mẹ	 hoan	 hỷ,	 tán	 thán	 rằng:	
Đồng	tử	này	rất	kỳ	diệu,	rất	hy	hữu,	
có	đại	như	ý	túc,	có	đại	oai	đức,	có	
đại	phước	hữu,	có	đại	oai	thần”.
(15)	 Điểm	 thứ	 15	 và	 16	 trong	

Nikaya	không	đề	cập	trong	A	Hàm.
(16)	Cả	hai	bản	đều	 thống	nhất	

về	 điều	 hy	 hữu	 thứ	 17.	 Khi	 Bồ	 Tát	
sinh	ra	có	hai	dòng	nước	nóng	lạnh	
từ	trên	trời	phun	xuống	để	tắm	cho	
Ngài.	 Huyền	 thoại	 chín	 rồng	 phun	
nước	có	lẽ	xuất	hiện	trong	văn	học	
Trung	Quốc,	vì	họ	cho	rồng	 là	một	
loại	linh	vật	và	mưa	hoa	là	điềm	kiết	
tường.	Phật	giáo	Tây	Tạng	cũng	có	
đồng	 quan	 điểm	 này.	 Mỗi	 khi	 làm	
một	thiện	sự	gì	có	mưa	phùn	hay	có	
những	vầng	mây	có	hình	dáng	như	
rồng,	họ	xem	đó	là	một	điều	hy	hữu,	
điềm	đại	kiết	tường.
(17)	Bản	A	Hàm	lại	ghi	thêm:	“Khi	

đức	 Thế	 Tôn	 vừa	 mới	 sinh	 ra,	 thì	
ngay	phía	trước	người	mẹ	bỗng	hiện	
một	hồ	nước	lớn,	nước	đầy	tràn	bờ,	
làm	cho	người	mẹ	ở	nơi	ấy	được	thọ	
dụng	thanh	tịnh”.	Chính	vì	điều	này	
mà	ngày	nay	bên	 trụ	đá	Asoka	 tại	
Lumbini	–	nơi	đánh	dấu	đức	Bồ	Tát	
Đản	sinh	lại	có	hồ	nước	và	cho	rằng	
đó	là	một	trong	những	điều	hy	hữu	
của	đức	Bồ	Tát	khi	Đản	sinh.
(18)	Điều	hy	hữu		thứ	18	bất	cộng	

pháp,	 cả	 hai	 bản	 đều	 có	 đề	 cập	
đến	nhưng	bản	A	Hàm	chỉ	ghi:	“Khi	
Đức	 Thế	 Tôn	 vừa	mới	 sinh	 ra,	 liền	
đi	bảy	bước	không	khiếp	sợ,	không	
kinh	hãi,	quan	sát	các	phương”.	Như	
vậy,	 câu	 tuyên	 bố:	 “”Thiên	 thượng	

thiên	hạ,	duy	ngã	độc	tôn,	vô	lượng	
sinh	tử,	nhiều	kim	tận	hĩ”	không	có	
trong	bản	kinh	A	Hàm	này.
(19)	 Điều	 hy	 hữu	 	 thứ	 19	 trong	

bản	 A	 Hàm	 lại	 ghi	 như	 thế	 này:	
“Khi	Đức	Thế	Tôn	vừa	mới	sinh	 ra,	
chư	 Thiên	 ở	 trên	 hư	 không	 tấu	 lên	
âm	 nhạc	 của	 Trời;	 hoa	 sen	 xanh,	
hoa	sen	hồng,	hoa	sen	đỏ,	hoa	sen	
trắng	và	hoa	Văn-đà-la	của	trời,	và	
bột	 hương	 chiên	 đàn	 được	 rải	 lên	
Đức	Thế	Tôn.”
(20)	 Cuối	 bản	 kinh	 của	 bản	 A	

Hàm	cũng	nói	đến	điều	hy	hữu		thứ	
20	 trong	bản	Nikaya,	nhưng	bản	A	
Hàm	lại	ghi	cách	khác:	“Như	Lai	biết	
thọ	sinh,	biết	trụ,	biết	diệt,	luôn	luôn	
biết,	chẳng	có	 lúc	nào	chẳng	biết.	
Này	A-nan,	Như	Lai	biết	tư	và	tưởng	
sinh,	biết	trụ,	biết	diệt,	luôn	luôn	biết.	
Không	lúc	không	biết”.	Rõ	ràng	hai	
bản	này	hoàn	toàn	khác	nhau	mà	tại	
sao	phải	trình	bày	điều	hy	hữu	này?
(21)	 Còn	 10	 điều	 hy	 hữu	 	 nữa	

trong	bản	A	Hàm	liệt	kê	từ	lúc	Bồ	Tát	
còn	7	tuổi	theo	phụ	vương	làm	lễ	hạ	
điền	cho	đến	những	ngày	du	hóa,	
hoằng	pháp	của	đức	Phật.	Rõ	ràng	
bản	Kinh	Hy	Hữu	Vị	Tằng	Hữu	Pháp	
trong	bản	Nikaya	tập	trung	hơn,	mô	
tả	những	sự	kiện	hy	hữu	 liên	quan	
đến	việc	đản	sinh	của	Bồ	Tát	hơn	là	
những	hy	hữu		trong	suốt	quá	trình	
hoằng	pháp	du	hóa	của	đức	Phật.
Cứ	vào	mùa	Phật	đản,	có	người	

đặt	vấn	đề,	 làm	thế	nào	đức	Thích	
Ca	 Mâu	 Ni	 đản	 sinh	 từ	 hông	 bên	
phải	 của	 Mẫu	 hậu	 Maya,	 và	 đi	 7	
bước	và	tuyên	bố	những	câu	ngoài	
sức	tưởng	tượng	của	loài	người.	Cho	
tới	 bây	 giờ,	 những	 điều	 đó	 vẫn	 là	
thách	 đố	 đối	 với	 giới	 sử	 học	 Phật	
giáo.	 Làm	 sao	 biết	 được,	 những	
điều	hy	hữu	đó	chỉ	là	những	triết	lý	
mà	nhà	biên	tập	kinh	điển	muốn	gửi	
gắm	hay	là	những	sự	kiện	đã	xảy	ra	
như	 thật	 đối	 với	một	 đức	 Phật	 lịch	
sử,	hay	 là	những	huyền	thoại	được	
gán	 cho	một	 bậc	 vĩ	 nhân	 là	 đấng	
Giác	Ngộ	trọn	vẹn?	Câu	trả	lời	thật	
khó	và	không	thể	nào	nhất	quán,	khi	
mỗi	 người	 nhìn	 đức	 Phật	 dưới	 góc	
độ	khác	nhau:	Đức	Phật	lịch	sử	hay	
đức	Phật	tôn	giáo.
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THÔNG ĐIỆP SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
Thích Thông Huệ

Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Vào	 ngày	 trăng	 tròn	 cách	 đây	

trên	25	thế	kỷ,	có	một	bậc	vĩ	nhân	
xuất	hiện	ở	đời.	Đó	là	Thái	tử	Sĩ	Đạt	
Ta,	sau	thành	Phật	hiệu	là	Thích	Ca	
Mâu	Ni.	
	 Ngài	 sinh	 vào	 cung	 vua	 Tịnh	

Phạn,	năm	563	trước	Tây	lịch.	Cuộc	
đời	Ngài	từ	lúc	sinh	cho	tới	lúc	nhập	
diệt	là	một	cuộc	đời	hết	sức	đẹp	đẽ	
và	đầy	ý	nghĩa.	Ngài	đã	đi	vào	quá	
khứ,	nhưng	đức	 tính	và	 trí	 tuệ	của	
Ngài	vẫn	còn	mãi	với	con	người	và	
cuộc	 đời.	 Hôm	 nay	 là	 ngày	 Phật	
đản	 chúng	 ta	 cần	 ôn	 lại	 một	 đôi	
điều	trong	các	kinh	điển	Phật	giáo	
để	hiểu	được	ý	nghĩa	sự	ra	đời	của	
đức	 Từ	 Phụ,	 nguyện	 noi	 gương	
Ngài	luôn	tinh	tấn	trên	bước	đường	
tự	lợi	tự	tha.	Theo	truyền	thuyết	khi	
sinh	ra	đi	được	bảy	bước,	mỗi	bước	
có	hoa	sen,	một	tay	chỉ	trời,	một	tay	
chỉ	đất,	Ngài	đọc	bài	kệ	như	sau:

Thiên thượng thiên hạ.
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Tạm dịch:
Trên trời và dưới trời
Chỉ có Ta trên hết
Tất cả trong thế gian
Đều sinh lão bệnh tử
Những	hình	ảnh	 trên	đây	mang	

nhiều	ý	nghĩa	rất	thâm	sâu.	Vì	sao	
Thái	 tử	Sĩ	Đạt	Ta	đi	bảy	bước	mà	
không	 nhiều	 hoặc	 ít	 hơn?	 Con	 số	
bảy	 nói	 lên	 điều	 gì?	 Về	 mặt	 thời	
gian,	 người	 ta	 thường	 cho	 là	 có	
ba	 thời	 quá	 khứ,	 hiện	 tại,	 vị	 lai.	

Về	không	gian	 thì	 có	bốn	phương	
chính	Đông,	Tây,	Nam,	Bắc.	Những	
quan	 niệm	 về	 thời	 gian	 và	 không	
gian,	thật	ra	chỉ	là	con	đẻ	của	vọng	
tưởng,	không	phải	lẽ	thật.	Cho	nên	
hình	ảnh	Thái	tử	đi	bảy	bước	tượng	
trưng	Ngài	đã	siêu	vượt	được	 thời	
gian	và	không	gian,	không	còn	bị	
ràng	 buộc	 trong	 những	 qui	 ước	
tương	đối	của	con	người.
Về	 hoa	 sen,	 tất	 cả	 phật	 tử	 đều	

biết	một	đặc	điểm	rất	tuyệt	vời	của	
nó,	là	mọc	từ	bùn	nhơ	mà	vươn	lên	
rồi	 tỏa	hương	 thơm	ngát.	Hoa	sen	
ở	trong	bùn	mà	không	bị	lấm	bùn,	
không	bị	bùn	nhơ	làm	ô	nhiễm.

“Giữa đống rác nhơ bẩn
Nơi ấy hoa sen nở
Làm đẹp ý mọi người…”
Thái	tử	cũng	thế,	sinh	vào	chốn	

trần	 lao	 để	 làm	 lợi	 ích	 cho	 chúng	
sinh	 nhưng	 không	 bị	 vướng	 mắc,	
nhiễm	nhơ	bởi	bùn	lầy	ngũ	dục.	Bài	
kệ	bốn	câu	Ngài	đọc	đã	làm	một	số	
người	hiểu	lầm.	Đạo	Phật	là	đạo	vô	
ngã,	tại	sao	vị	giáo	chủ	lại	đề	cao	
cái	“ta”	của	mình	quá	đáng	như	thế?	
Nếu	đọc	kỹ	hai	câu	sau,	chúng	ta	

mới	thấy	cái	ý	nghĩa	uyên	áo	trong	
đó.	Tất	cả	chúng	sinh	không	ai	thoát	
được	bốn	điều	khổ	não	là	sinh,	già,	
bệnh,	chết,	dù	ở	cõi	chư	Thiên	(trên	
trời)	 hay	 cõi	 người	 (dưới	 trời).	 Chỉ	
riêng	“ta”	là	trên	hết,	vì	“ta”	đã	thoát	
được	sự	ràng	buộc	này.	Thử	hỏi	tất	
cả	những	hình	tướng	của	thế	gian,	
cái	gì	 không	chịu	sự	chi	phối	của	
lý	 vô	 thường?	Có	 sinh	 thì	 có	 diệt,	
có	hình	tướng	thì	phải	có	hủy	hoại,	
dù	là	thân	hình	có	32	tướng	tốt	và	
80	vẻ	đẹp	của	Thái	 tử	 .	Vì	 thế	cái	
“ta”	 ở	 đây	 dứt	 khoát	 không	 phải	
là	 cái	 ngã	 hữu	 hình	 hữu	 hoại	 của	
Ngài,	mà	chính	 là	cái	 “Chơn	ngã”	
.	Đó	là	chơn	tâm,	Phật	tánh,	là	bản	
tâm	 thanh	 tịnh,	 là	 Phật	 tri	 kiến,	 là	
tâm	viên	giác,	 là	bản	lai	diện	mục	
…Nó	còn	vô	số	tên	vì	bản	chất	nó	
không	 có	 tên	 .	 Nó	 không	 có	 hình	
tướng	 nên	 không	 thể	 bị	 hủy	 diệt.	
Nó	trùm	khắp	vạn	hữu	nên	siêu	việt	
cả	không	gian	và	thời	gian.	Tất	cả	
mọi	hàm	 linh	đều	có	cái	ngã	này,	
không	 ai	 hơn	 không	 ai	 kém,	 Phật	
đã	nhận	ra	và	sống	viên	mãn	với	nó	
nên	Ngài	thành	Phật,	còn	chúng	ta	
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vì	quên	nó	nên	cứ	mãi	trôi	lăn	trong	
sinh	tử	luân	hồi.
Hiểu	 được	 những	 điều	 này,	

chúng	ta	thấy	mình	được	đôi	phần	
an	ủi.	Nếu	chúng	 ta	ngồi	 trong	 tư	
thế	thiền	tọa,	tâm	an	định	không	bị	
vọng	tưởng	lôi	dẫn	thì	rõ	ràng	ngay	
lúc	ấy	chúng	ta	cũng	ngồi	trên	tòa	
sen.	 Nếu	 chúng	 ta	 đi	 từng	 bước	
thiền	hành,	tâm	an	trú	trong	giờ	phút	
hiện	tại	mà	không	duyên	theo	các	
pháp,	 thì	 mỗi	 bước	 đi	 của	 chúng	
ta	cũng	có	hoa	sen	nâng	chân.	Và	
nếu	chúng	ta	luôn	luôn	tinh	tấn,	gội	
rửa	 dần	 từng	 lớp	 bụi	 ngũ	 dục,	 ở	
trong	cuộc	đời	mà	không	bị	nhiễm	
ô	theo	trần	cảnh,	thì	một	lúc	nào	đó	
,	ánh	trực	giác	đột	nhiên	bừng	lên,	
bóng	tối	vô	minh	từ	bao	đời	kiếp	sẽ	
bị	xua	tan	không	còn	dấu	tích.
Trong	kinh	A	Hàm	có	câu:
“Mộ	 chúng	 sinh	 duy	 nhất,	 một	

con	người	phi	thường	đã	xuất	hiện	
trên	thế	gian	này,	vì	 lợi	 ích	cho	số	
đông,	vì	lòng	bi	mẫn,	vì	sự	tốt	đẹp,	vì	
lợi	ích	và	hạnh	phúc	cho	chư	Thiên	
và	loài	Người”.	Vì	sao	đức	Phật	gọi	
là	“một	chúng	sinh”?	Ở	đây	ta	phải	
hiểu	chữ	“chúng	sinh”	 theo	nghĩa,	
các	hình	tướng	do	nhiều	pháp	hợp	
lại	mà	 thành.	Như	vậy,	 thân	 tướng	
của	đức	Phật,	dù	vẻ	đẹp	và	tướng	
tốt,	 cũng	 là	do	 tứ	đại	giả	 hợp	mà	
thành,	cũng	bất	 tịnh	và	vô	 thường	
như	 mọi	 người.	 Do	 đó	 Ngài	 cũng	

Giác.	Một	niệm	điên	đảo	chạy	theo	
trần	 cảnh	 thì	 đức	 Phật	 nhập	 diệt.	
Khi	Như	Lai	tự	tâm	đản	sinh	,	nghĩa	
là	lúc	tâm	an	định	sáng	suốt,	thì	rõ	
ràng	nơi	ấy	tức	khắ	được	an	lạc.
Trong	kinh	Pháp	Cú	-	182:	“Được	

sinh	 ra	 làm	người	đã	 là	khó,	được	
sống	lại	càng	khó	hơn.	Được	nghe	
chánh	pháp	là	khó.	Được	gặp	Đức	
Phật	 ra	 đời	 là	 rất	 khó.”	 Quả	 thật,	
được	làm	thân	người	 là	khó,	vì	 thế	
giới	 loài	 người	 gồm	 4	 châu	 nhân	
gian,	 còn	 các	 cõi	 khác	 như	 địa	
ngục,	 ngạ	 quỷ,…	 Nhưng	 cái	 khó	
ở	đây	 là	 khó	phát	 tâm	 tu	 hành,	 vì	
thường	 thì	 ở	 những	 nơi	 quá	 sung	
sướng	(như	cõi	 trời)	hoặc	quá	khổ	
sở	(như	địa	ngục),	chúng	sinh	ít	có	
điều	kiện	được	nhắc	nhở	để	tiến	tu.	
Còn	cõi	người	 thì	không	quá	sung	
sướng	 mà	 cũng	 không	 quá	 khổ	
cực,	 nhiều	 khi	 gặp	 những	 thăng	
trầm	trong	cuộc	sống	hay	đau	khổ	
mất	mát,	đó	là	những	cơ	hội	để	con	
người	 thấy	 rõ	 lý	 vô	 thường	 hay	 lý	
nhân	quả,	từ	đó	nguyện	đi	theo	con	
đường	Đức	Phật	dạy.
Trong	bốn	cái	 khó	ở	 trên,	được	

gặp	Phật	ra	đời	là	khó	nhất.	Trong	
một	 thế	giới	không	bao	giờ	có	hai	
vị	Phật	xuất	hiện	đồng	thời.	Chỉ	khi	
nào	giáo	pháp	của	vị	Phật	trước	đã	
hết	 lưu	 truyền,	 thì	 vị	 Phật	 sau	mới	
ra	đời.	Hiện	nay,	dù	trong	thời	mạt	
pháp,	chúng	ta	không	tận	mắt	thấy	
được	ứng	hóa	thân	của	Phật,	nhưng	
chúng	ta	vẫn	còn	nghe	chánh	pháp,	
vẫn	còn	chiêm	ngưỡng	được	dung	
nhan	 của	 Ngài	 qua	 hình	 tượng.	
Cho	nên,	nếu	có	ai	tự	xưng	là	Phật,	
giảng	pháp	cho	người	người	khác,	
hoặc	 phao	 tin	 sắp	 có	 hội	 Long	
Hoa,	Phật	Di	Lặc	ra	đời…	thì	đó	là	
những	 lời	 dối	 trá,	 mê	 hoặc	 người	
đời	 ,	nhằm	phục	vụ	cho	một	ý	đồ	
đen	tối	nào	đó	.	Sự	thị	hiện	của	ứng	
hóa	 thân	 Phật	 trên	 cõi	 đời	 là	một	
sự	kiện	hiếm	gặp	 ,	 là	điều	vị	 tằng	
hữu	(chưa	từng	có).	Nhưng	chúng	
ta	có	khi	nào	tự	hỏi,	Ngài	xuất	hiện	
trên	đời	để	làm	gì?	Trong	kinh	pháp	
hoa,	Phật	dạy:	“Chư	Phật	xuất	hiện	

là	con	người,	là	chúng	sinh;	nhưng	
khác	 với	 chúng	 ta	 ở	 chỗ,	 Ngài	 là	
một	 con	 người	 phi	 thường,	 một	
chúng	 sinh	 duy	 nhất.	 Bởi	 vì	 Ngài	
là	một	chúng	sinh	duy	nhất	không	
còn	 tham	 sân	 si,	 không	 còn	 lậu	
hoặc	phiền	não.	Bởi	vì	Ngài	là	một	
con	người	tuy	sinh	ra	nơi	chốn	trần	
lao,	nhưng	tự	tại	với	tất	cả	mọi	cám	
dỗ	 của	 ngũ	dục	 lục	 trần.	 Sự	 xuất	
hiện	của	đức	Phật	nhằm	mục	đích	
cao	cả,	 là	vì	 lợi	 ích	và	hạnh	phúc	
của	chư	Thiên	và	loài	người.	Cuộc	
đời	 Ngài	 là	 tấm	 gương	 sáng	 chói	
về	sự	quên	mình,	để	đem	lại	an	lạc	
và	chỉ	bày	chân	 lý	 tối	 thượng	cho	
chúng	sinh.
Kinh	 Pháp	 Cú	 -	 193,	 Phật	 dạy:	

“Khó	 gắp	 được	 Như	 Lai,	 không	
phải	 đâu	 cũng	 có.	 Chỗ	 nào	 Phật	
đản	 sinh	 nơi	 đó	 tất	 an	 lạc”.	 Nếu	
cho	rằng	Như	Lai	là	đức	Phật	có	32	
tướng	 tốt,	gọi	 là	Như	Lai	 xuất	 thế,	
thì	quả	thật	rất	khó	gặp.	Đức	Phật	
Thích	Ca	ở	Ấn	Độ	đã	nhập	diệt	trên	
2500	 năm,	 đến	 nay	 chúng	 ta	 vẫn	
chưa	thấy	có	một	vị	Phật	nào	khác	
ra	 đời.	 Nhưng	 nếu	 hiểu	 theo	 tinh	
thần	 kinh	 Kim	 Cang,	 Như	 Lai	 tức	
không	 từ	 đâu	 đến	 cũng	 không	 đi	
về	đâu,	nghĩa	là	phi	sắc	phi	tướng,	
vô	hình	vô	vật,	thì	khi	chúng	ta	tọa	
thiền,	tâm	lặng	lẽ	mà	hằng	tri,	thì	ấy	
Như	Lai	đã	hiện	tiền.	Một	niệm	tỉnh	
giác	thì	đức	Phật	ra	đời,	vì	Phật	 là	
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ở	đời	chỉ	vì	một	đai	sự	nhân	duyên:	
Khai	 thị	cho	chúng	sinh	ngộ	nhập	
Phật	 tri	 kiến.	 “Bản	 hoài	 của	 chư	
Phật	mười	phương	là	muốn	chỉ	cho	
chúng	sinh	thấy,	ai	cũng	có	tri	kiến	
Phật,	tức	Phật	tánh,	như	nhau,	bình	
đẳng	không	khác.	Từ	đó	sẽ	nhận	ra	
và	 hằng	 sống	 được	 với	 Phật	 tánh	
của	chính	mình	một	cách	viên	mãn.
Kinh	 Phạm	 Võng	 Trường	 Bộ	

tập	1,	Phật	dạy	rằng:	“Này	các	Tỳ	
kheo!	Thân	của	Như	Lai	còn	tồn	tại,	
nhưng	 cái	 khiến	 đưa	 đến	một	 đời	
sống	 khác	 thường	đã	bị	 chặt	đứt.	
Khi	thân	của	Như	Lai	còn	tồn	tại,	thì	
chư	Thiên	và	loài	Người	có	thể	thấy	
thân	ấy.	Khi	thân	hoại	mạng	chung,	
thì	 chư	 Thiên	 và	 loài	 người	 không	
thể	thấy	được”.	Khi	đức	Phật	còn	tại	
thế,	thân	32	tướng	tốt	và	80	vẻ	đẹp	
của	Ngài	là	một	điều	kiện	tốt	để	dễ	
gần	và	dễ	giáo	hóa	những	chúng	
sinh	 căn	 cơ	 thấp	 kém.	 Vì	 chiều	
cuốn	theo	tánh	dục	của	chúng	sinh	
nên	 Ngài	 phải	 thị	 hiện	 sắc	 thân	
như	thế.	Nhưng	dù	thân	ấy	còn	tồn	
tại,	mà	cái	nghiệp	lực	thúc	đẩy	thọ	
lãnh	thân	sau	đã	không	còn.	Chính	
lòng	ái	dục	đã	tạo	dòng	nghiệp	lực	
khiến	đưa	đến	một	đời	sống	khác,	
với	chánh	báo	và	y	báo	tương	ưng.	
Ứng	hóa	thân	của	Phật,	vì	có	hình	
tướng	nên	chư	Thiên	và	loài	Người	
có	 thể	 thấy	được.	Khi	 thân	ấy	đã	
hoại,	Đức	Phật	trở	về	với	pháp	thân	
vô	tướng	nên	không	ai	có	thể	thấy	
được	 Ngài.	 Tất	 cả	 chúng	 ta	 đều	
có	 pháp	 thân	 vô	 tướng	 như	 thế,	
vấn	đề	ở	chỗ	chúng	ta	có	nhận	ra	
không	và	tu	hành	cách	nào	để	có	
thể	 sống	 được	 với	 nó,	 niêm	 mật	
từng	phút	giây.
Chúng	 ta	 đã	 xét	 qua	 ý	 nghĩa	

về	 sự	 đản	 sinh	 của	 đức	 Phật,	 để	
thấy	rõ	rằng	sự	xuất	hiện	của	Thế	
Tôn,	 vị	 giáo	 chủ	 của	 chúng	 ta,	 là	
một	việc	hy	hữu	ở	đời.	Cứ	mỗi	 lần	
mùa	 Khánh	 đản	 đến,	 người	 phật	
tử	 về	 chùa,	 nghe	 quý	 thầy	 nhắc	
lại	 về	cuộc	đời	và	những	đức	 tính	
cao	 đẹp	 của	 Ngài,	 chúng	 ta	 mới	
biết	rằng	Ngài	đã	trải	qua	vô	lượng	

kiếp	tu	hành,	cuối	cùng	mới	thị	hiện	
là	 Thái	 tử	Sĩ	Đạt	 Ta	ở	Ấn	Độ,	 sau	
thành	Phật	hiệu	là	Thích	Ca	Mâu	Ni.	
Ngài	là	một	bậc	vĩ	nhân,	đã	để	lại	
một	 hình	 ảnh	 không	 bao	 giờ	 phai	
mờ	 trong	 lòng	 những	 người	 con	
Phật	 khắp	năm	châu	bốn	biển.	Vì	
cuộc	đời	Ngài	quá	vĩ	đại	và	đẹp	đẽ,	
nên	từ	xưa	đến	nay,	biết	bao	người	
đã	dùng	mọi	hình	thức	văn	hóa	để	
ca	 tụng	cái	 toàn	chân,	 toàn	 thiện,	
toàn	mỹ	của	Ngài.	Biết	bao	người	
đã	 nguyện	 noi	 gương	 Ngài,	 quên	
mình	để	phụng	sự	chúng	sinh,	hy	
sinh	hạnh	phúc	riêng	tư	để	 lo	cho	
hạnh	phúc	của	nhiều	người.	Những	
sứ	giả	của	Như	Lai	đã	mang	thông	
điệp	của	đức	Phật	đi	vào	cuộc	đời,	
làm	cho	con	người	hiểu	được	bản	
chất	của	kiếp	sống	là	vô	thường,	là	
đau	khổ,	từ	đó	thúc	giục	con	người	
sớm	theo	lời	dạy	của	Ngài	tu	hành	
để	được	giác	ngộ	và	giải	thoát.
Hôm	 nay,	một	 lần	 nữa	 kỷ	 niệm	

Ngài là một bậc vĩ nhân, đã để lại một hình ảnh 
không bao giờ phai mờ trong lòng những người con 
Phật khắp năm châu bốn biển. Vì cuộc đời Ngài quá 
vĩ đại và đẹp đẽ, nên từ xưa đến nay, biết bao người 
đã dùng mọi hình thức văn hoá để ca tụng cái toàn 

chân, toàn thiện, toàn mỹ của Ngài.

ngày	Phật	đản,	chúng	 ta	đem	hết	
tâm	thành	quy	ngưỡng	và	đảnh	 lễ	
Ngài.	 Chúng	 ta	 thấy	 mình	 rất	 có	
phước	 duyên	 nên	 mới	 được	 làm	
người,	được	thấm	nhuần	dòng	sữa	
pháp,	được	chư	tăng,	ni	hướng	dẫn	
tu	 hành,	 được	 làm	 bạn	 đạo	 cùng	
những	 người	 hiền	 thiện.	 Chúng	
ta	 nguyện	 nhớ	mãi	 hình	 ảnh	Ngài	
bước	 trên	 hoa	 sen	 khi	mới	 ra	đời,	
để	noi	gương	Ngài	cũng	bước	từng	
bước	an	 lạc	 thảnh	thơi	 trên	những	
bất	 ổn	 của	 cuộc	 sống.	 Thân	 ngũ	
uẩn	 của	 chúng	 ta	 tuy	 ở	 trần	 thế,	
nhưng	phải	biết	vươn	lên	không	để	
bùn	nhơ	của	ngũ	dục	làm	ô	nhiễm.	
Từ	 đó	 chúng	 ta	 sẽ	 góp	phần	 thổi	
một	 luồng	 sinh	 khí	 mới	 vào	 cuộc	
đời,	 khiến	 mọi	 người	 cũng	 được	
an	 lạc	và	hạnh	phúc.	Đây	 là	cách	
duy	 nhất	 để	 đền	đáp	 ơn	 khó	 của	
đức	Bổn	Sư	vô	cùng	quý	kính	của	
chúng	ta.
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Theo	nhiều	sử	liệu	về	lịch	sử	Ấn	Độ	cho	thấy	rằng	
trước	thời	đức	Thế	Tôn	xuất	hiện	đã	có	rất	nhiều	
tôn	giáo	với	những	tư	tưởng	triết	học	lẫn	chính	
trị	 xã	hội	 vô	cùng	phức	 tạp.	Pháp	điển	Manu	

đã	ấn	định	nhiều	sinh	hoạt	bất	công	trong	xã	hội.	Con	
người	được	phân	làm	4	giai	cấp	rõ	rệt,	đó	là	Brahmana	
(Bà	 la	môn),	Ksatriya	 (Sát	đế	 lợi)	 -	giai	cấp	vua	quan	
thống	trị,	nắm	tất	cả	quyền	hành	trong	xã	hội.	Hai	giai	
cấp	này	luôn	tỏ	ra	uy	quyền	còn	lại	đó	là	Vaisya	(Phệ	
xá)	và	Sudra	(Thủ	đà	la).	Những	ai	được	sinh	ra	và	lớn	
lên	trong	2	giai	cấp	được	coi	là	hạ	tiện	này	thì	bị	xã	hội	
khinh	miệt	và	không	được	sự	bảo	hộ	của	pháp	luật.	Bốn	
giai	cấp	này	theo	chế	độ	thế	tập,	cha	truyền	con	nối.	Vì	
vậy,	người	dân	nô	lệ	thì	cứ	đời	đời	làm	nô	lệ,	tạo	thành	
một	xã	hội	bất	công.
Sống	dưới	 xã	hội	có	 thế	chế,	 tư	 tưởng	 tôn	giáo	 rối	

ren	như	thế,	con	người	không	còn	tin	tưởng	vào	sự	nỗ	
lực	của	bản	thân	mình	và	cũng	không	biết	đâu	là	chỗ	
nương	tựa.	Trong	hoàn	cảnh	bế	tắc	như	vậy,	đức	Phật	
đã	xuất	hiện	như	một	vầng	thái	dương	giữa	đêm	đen,	
làm	tan	đi	bóng	đêm	dày	đặc	từ	bao	đời	che	phủ.	Ngài	
không	những	là	vị	cứu	tinh	cho	xã	hội	Ấn	Độ	thời	bấy	
giờ	mà	còn	là	người	vạch	ra	hướng	đi	mới	cho	nhân	loại.	
Trong	Kinh	Tăng	Chi	I,	có	đề	cập	như	sau:	“Một	người,	
này	các	Tỳ	kheo,	khi	xuất	hiện	ở	đời,	sự	xuất	hiện	đem	
lại	hạnh	phúc	cho	đa	số,	vì	lòng	thương	tưởng	cho	đời,	
vì	lợi	ích,	vì	hạnh	phúc,	vì	an	lạc	cho	chư	thiên	và	loài	
người.	Một	người	ấy	là	ai?	Chính	là	Thế	Tôn,	bậc	A	La	
Hán,	Chánh	đẳng	giác”.	
Quả	thật,	sự	xuất	hiện	của	Đức	Thế	Tôn	là	xuất	hiện	

của	từ	bi,	 trí	 tuệ.	Từ	khi	đức	Thế	Tôn	xuất	hiện	đã	có	
những	 thay	 đổi	 lớn	 về	 chủ	 trương	 sinh	 hoạt	 của	 dân	
chúng	Ấn	Độ	thời	bấy	giờ.	Có	thể	nói,	Ngài	như	một	nhà	
cách	mạng	vĩ	đại	đã	thay	đổi	một	chế	độ.	Chính	Ngài	
đã	chống	 lại	 hệ	 thống	giai	 cấp	hữu	 lậu,	dạy	 sự	bình	
đẳng	cho	nhân	loại,	đem	đến	cơ	hội	đồng	đều	cho	tất	
cả.	Ngài	không	chấp	nhận	trên	hình	tướng,	dung	sắc	
hay	trên	danh	tự	ngữ	ngôn	đã	đặt	định	cho	mỗi	giai	cấp	
trong	xã	hội	của	bao	đời	truyền	lại,	mà	Ngài	đánh	giá	
trên	hành	vi,	trí	tuệ	thực	chất	của	người	đó.
Kinh	Sonadanda	thuộc	Trường	Bộ	Kinh		mô	tả,	có	vị	

Bà	la	môn	Sonadanda	đến	yết	kiến	xong,	được	Ngài	hỏi	

SỰ XUẤT HIỆN

Minh Viên

một	vị	Bà	la	môn	phải	đầy	đủ	bao	nhiêu	đức	tính.	Vị	Bà	
la	môn	này	đã	trả	lời	phải	hội	đủ	5	đức	tính,	đó	là:	(1):	
Thiện	sinh	cả	từ	mẫu	hệ	và	phụ	hệ,	huyết	thống	thanh	
tịnh	cho	đến	bảy	đời	tổ	phụ,	không	bị	một	vết	nhơ	nào,	
không	bị	một	dèm	pha	nào	về	vấn	đề	huyết	thống	thọ	
sinh;	(2)	Vị	ấy	là	nhà	phúng	tụng,	nhà	trì	chú,	thông	hiểu	
ba	tập	Vedà	với	danh	nghĩa,	lễ	nghi,	ngữ	nguyên,	chú	
giải	và	lịch	sử	truyền	thống,	thông	hiểu	ngữ	pháp	và	văn	
phạm,	biệt	tài	về	Thuận	thế	(tự	nhiên	học)	và	tướng	của	
vị	đại	nhân;	(3)	Vị	ấy	đẹp	trai,	khả	ái,	làm	đẹp	lòng	mọi	
người,	với	màu	da	thù	thắng,	khôi	ngô	tuấn	tú,	cử	chỉ	
trang	nhã,	dáng	điệu	cao	thượng;	(4)	Vị	ấy	có	đức	hạnh,	
đức	độ	cao	dày,	đầy	đủ	giới	hạnh	cao	dày;	(5)	và	vậy	
ấy	là	người	học	rộng,	sáng	suốt,	là	người	đệ	nhất	hay	
đệ	nhị	trong	những	người	cầm	muỗng	(để	đổ	bơ	làm	lễ	
tế	thần).	Rồi	đức	Thế	Tôn	hỏi	tiếp	nếu	bỏ	dần	và	giữ	lại	
đức	tánh	nào	mà	vẫn	có	thể	được	gọi	là	Bà	la	môn,	thì	
Bà	la	môn	Sonadanda	trả	lời	hai	yếu	tố	không	thể	thiếu,	
đó	là	đức	hạnh	và	trí	tuệ.	Trí	tuệ	được	giới	hạnh	làm	cho	
thanh	tịnh,	giới	hạnh	được	trí	tuệ	làm	cho	thanh	tịnh.	Chỗ	
nào	có	giới	hạnh,	chỗ	ấy	có	trí	tuệ;	chỗ	nào	có	trí	tuệ;	
chỗ	ấy	có	giới	hạnh;	người	có	giới	hạnh	nhất	định	có	trí	
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tuệ;	người	có	trí	tuệ	nhất	định	có	giới	hạnh.	Giới	hạnh	và	
trí	tuệ	được	xem	là	tối	thắng	ở	trên	đời.
Cuối	cùng,	đức	Thế	Tôn	đã	xác	nhận	sự	chọn	 lọc	

của	Bà	la	môn	Sonadanda	là	đúng.	Qua	đoạn	kinh	trên,	
chúng	ta	thấy	rằng	khả	năng	nhiếp	phục	cũng	như	sự	
khéo	léo	của	đức	Thế	Tôn	để	sửa	đổi	những	tập	tục	cổ	
hủ	đương	thời,	quả	thật	là	một	điều	khó	làm,	mà	Ngài	
lại	làm	được.
Với	tâm	nguyện	xuất	hiện	trên	đời	này	là	vì	hạnh	phúc	

cho	chúng	sinh	và	nhân	loại,	chủ	trương	của	đức	Phật	
hay	nói	khác	hơn	là	đạo	Phật,	không	giống	như	các	tôn	
giáo	khác	thường	cho	rằng	có	một	giáo	chủ	hay	thượng	
đế	đầy	uy	quyền	thưởng	phạt.	Ngược	lại,	Phật	giáo	luôn	
đề	cao	tính	bình	đẳng	và	nhân	bản,	lấy	sự	tinh	tấn	nỗ	lực	
của	con	người	làm	gốc.	Bởi	vì	Thế	Tôn	cũng	là	một	con	
người,	cũng	có	cuộc	sống	như	bao	nhiêu	người	khác,	
nhưng	có	một	điều	khác	hơn	là	Ngài	luôn	suy	tư	và	tự	
đặt	câu	hỏi	cho	chính	mình,	đồng	thời	cũng	để	tìm	một	
câu	 trả	 lời	 thích	đáng	 về	 cuộc	 sống	này.	 Trong	Kinh	
Thánh	Cầu	thuộc	Trung	Bộ	Kinh,	đức	Phật	có	kể	lại	cho	
chư	đệ	 tử:	 “Này	các	Tỳ	kheo,	Ta	cũng	vậy,	 trước	khi	
Giác	ngộ,	khi	chưa	chứng	Chánh	Đẳng	Giác,	khi	còn	là	
Bồ	Tát,	tự	mình	bị	sinh	lại	tìm	cầu	cái	bị	sinh,	tự	mình	bị	
già,	lại	tìm	cầu	cái	bị	già,	tự	mình	bị	bệnh…	tự	mình	bị	
chết…	tự	mình	bị	sầu”…	Tự	mình	bị	không	phải	nhiễm	
lại	tìm	cầu	cái	bị	không	phải	nhiễm.	Này	các	Tỳ	kheo,	
rồi	Ta	suy	nghĩ	như	sau:	“Tại	sao	Ta,	tự	mình	vị	sinh	lại	
tìm	cầu	cái	bị	sinh,	tự	mình	bị	già…	(như	trên)…	tự	mình	
bị	ô	nhiễm	lại	tìm	cầu	cái	bị	ô	nhiễm?	Vậy	Ta,	tự	mình	bị	
sinh,	sau	khi	biết	rõ	sự	nguy	hại	của	bị	sinh,	hãy	tìm	cầu	
cái	không	sinh	vô	thượng	an	ổn	khỏi	các	khổ	ách,	Niết	
Bàn;	tự	mình	bị	già…	cái	không	già…	tự	mình	bị	bệnh…	
cái	không	bệnh…	tự	mình	bị	chết…	cái	bất	tử…	tự	mình	
bị	sầu…	cái	không	sầu…	tự	mình	bị	ô	nhiễm,	sau	khi	
biết	rõ	sự	nguy	hại	cái	bị	ô	nhiễm,	hãy	tìm	cầu	cái	không	
ô	nhiễm,	vô	thượng	an	ổn	khỏi	các	khổ	ách,	Niết	Bàn”.
Chính	nhờ	sự	quán	sát	thấy	rõ	được	nguồn	gốc	của	

sự	tiếp	diễn	sinh	tử	nên	sau	49	ngày	đêm	dưới	cội	Bồ	
Đề,	Ngài	 đã	 nỗ	 lực	 đạt	 quả	 vị	 Phật.	 Sự	 kiện	 trên	 đã	
hình	 thành	một	 khái	 niệm	về	 tính	 nhân	bản	của	Phật	
giáo.	Trong	thế	giới	quan,	chúng	sinh	được	chia	làm	6	
cõi:	Trời,	Người,	A	tu	la,	địa	ngục,	ngạ	qủy	và	súc	sinh.	
Trong	6	cõi	này	 thì	Người	 là	hội	đủ	nhân	duyên	nhất	
trong	sự	tu	tập	và	dễ	dàng	đạt	đến	quả	vị,	vì	hoàn	cảnh	
tiếp	ứng	với	cuộc	sống	vui	buồn	lần	lộn,	dễ	dàng	nhận	
thức	được	sự	vô	thường,	khổ	đau	và	có	khả	năng	khơi	
sáng	trí	tuệ	nơi	tấm	thân	ngũ	uẩn	giả	hợp	này.
Chính	sự	đề	cao	về	khả	năng	giác	ngộ	của	con	người,	

nên	trong	suốt	45	năm	hoằng	dương	Chính	Pháp,	khắp	
các	nơi	trong	xứ	Ấn	Độ	đâu	đâu	cũng	in	dấu	chân	của	
Ngài.	Đối	với	việc	hóa	độ	chúng	sinh,	 tiếp	nhận	 tăng	
ni	đoàn	không	có	ranh	giới,	không	có	phân	biệt	bất	kể	
màu	da,	chủng	tộc	hay	giai	cấp,	Thế	Tôn	đã	thành	lập	
một	hội	chúng	gồm	cả	nam	và	nữ,	sống	độc	 thân	và	

dân	chủ.	Ngài	rải	tình	thương	vô	biên	xuống	tất	cả,	từ	
hạng	cùng	đinh	như	gã	gánh	phân,	thợ	cạo	tóc	cho	đến	
những	người	giàu	sang	phú	quý;	từ	người	thấp	hèn	đê	
tiện	như	gái	giang	hồ	cho	đến	các	bậc	vua	chúa	đầy	
uy	quyền,	Ngài	đều	tiếp	nhận	tất	cả.	Bời	vì	Phật	đạo	ví	
như	biển	cả,		nước	ở	đâu	đâu,	như	ở	sông	ở	rạch,	hoặc	
ở	không	 trung,	chảy	vào	biển	 rồi	đồng	hóa	một	màu;	
trong	giáo	hội	cũng	thế,	dầu	sang	hèn,	trí	ngu	gì,	vào	
giáo	hội	rồi	cũng	coi	nhau	đồng	một	hạng.	Đức	Thế	Tôn	
cũng	đã	từng	tuyên	bố:	“không	có	giai	cấp	trong	dòng	
máu	cùng	đỏ	và	dòng	nước	mắt	vùng	mặn”,	những	ai	
có	duyên	Ngài	đều	khuyên	dạy	để	họ	nhận	thức	được	
chân	giá	trị	của	cuộc	sống	và	tự	thăng	hoa	tâm	hồn	để	
đạt	đến	an	vui	hạnh	phúc.
Đức	 Phật	 đã	 dạy	 rằng,	 con	 người	 có	 thể	 đạt	 đến	

giải	thoát	và	thanh	tịnh	bằng	tự	nỗ	lực	của	bản	thân	mà	
không	cần	lệ	thuộc	vào	một	đấng	thượng	đến	ngoại	tại	
hay	một	giáo	sĩ	trung	gian	nào	đó.	Ngài	đã	dạy	thế	giới	
vị	kỷ	này	lý	tưởng	phụng	sự	cao	cả	và	vô	tư.	Ngài	tuyên	
bố	rằng	cánh	cửa	đưa	đến	thành	công	đã	mở	cho	tất	cả	
mọi	người	trong	mọi	điều	kiện,	hoàn	cảnh	sống	cao	hay	
thấp,	thánh	hiền	hay	tội	phạm,	nhưng	ai	muốn	lật	một	
trang	mới	và	ước	mong	được	hoàn	thiện.
Để	xác	minh	mối	quan	hệ	của	mình	với	đệ	tử	và	nhấn	

mạnh	điểm	quan	trọng	phải	trông	cậy	vào	chính	mình,	
vào	nỗ	lực	của	cá	nhân,	đức	Thế	Tôn	đã	dạy	rõ:	“Các	
con	phải	tự	nỗ	lực,	các	Đức	Như	Lai	chỉ	là	bậc	Đạo	sư”.
Đức	Phật	 là	người	chỉ	đường,	còn	bổn	chúng	 ta	 là	

noi	 theo	con	đường	ấy	mà	đi.	Theo	 lời	dạy	của	Ngài,	
bất	cứ	ai	cũng	có	thể	đạt	đến	giác	ngộ	viên	mãn.	Để	
khuyến	khích	đệ	tử	trông	cậy	vào	chính	mình,	Ngài	đã	
dạy	trong	Kinh	Đại	Bát	Niết	Bàn	trong	Trường	Bộ	Kinh:	
“Các	con	hãy	lấy	mình	làm	hòn	đảo,	hãy	lấy	mình	làm	
chỗ	nương	tựa,	chớ	tìm	chỗ	nương	tựa	nơi	người	khác”.		
Một	điều	quan	trọng	và	đặc	biệt	nhất	mà	không	có	một	
tôn	giáo	nào	có,	đó	là	vị	giáo	chủ	của	Phật	giáo	không	
độc	quyền	quả	vị	giác	ngộ,	bời	vì	Ngài	cho	rằng	ai	cũng	
có	thể	đạt	được	như	Ngài	nếu	có	sự	nỗ	lực	tu	tập	của	tự	
thân.	Theo	quan	niệm	của	Thế	Tôn,	thế	giới	loài	người	
không	ác,	nhưng	bị	mê	lầm	bởi	vô	minh.	Thay	vì	làm	cho	
các	đệ	tử	thất	vọng	và	chỉ	riêng	trạng	thái	cao	siêu	cho	
mình,	Ngài	khuyến	khích	và	dẫn	dắt	họ	noi	theo	Ngài,	vì	
Phật	tính	vốn	tiềm	tàng	trong	mỗi	chúng	sinh.	Điều	này	
có	thể	tóm	ý	trong	một	câu:	“Ta	là	Phật	đã	thành,	chúng	
sinh	là	Phật	sẽ	thành”.	Đây	là	nền	tảng	để	hình	thành	
tính	nhân	bản	và	bình	đẳng	một	cách	triệt	để	trong	đạo	
đức	luân	lý	Phật	giáo.
Với	ý	chí	phi	thường,	trí	tuệ	sâu	xa,	tình	thương	rộng	

lớn,	lòng	từ	bi	vô	hạn,	đức	phụng	sự	vô	tư,	sự	từ	bỏ	thế	
tục	có	tính	cách	lịch	sử,	tinh	khiết	hoàn	toàn,	với	những	
phương	pháp	hóa	độ	hết	sức	khéo	léo	và	cuối	cùng	là	
sự	thành	công	của	Ngài.	Tất	cả	những	yếu	tố	đó	đã	làm	
cho	nhân	loại	hoan	nghênh	đức	Thế	Tôn	là	vị	Đạo	sư	Tối	
thượng	của	tam	thiên	đại	thiên	thế	giới.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC - Số Tháng 5/2015 15



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC - Số Tháng 5/201516

Duyên	 khởi	 được	 xem	 như	 chiếc	 chìa	 khóa	
mở	kho	tàng	pháp	bảo	của	Phật	giáo.	Vì	thế	
nó	có	giá	trị	rất	quan	trọng	trong	toàn	bộ	hệ	
thống	 giáo	 lý	 của	 đạo	 Phật.	 Những	 công	

trình	nghiên	cứu,	bài	viết	của	nhiều	vị	tôn	túc	và	các	
học	giả	đều	có	đề	cập	đến	vấn	đề	duyên	khởi	khi	nói	
về	Phật	giáo.	Tuy	nhiên	muốn	hiểu	rõ	lý	duyên	khởi	quả	
thật	không	dễ	chút	nào.	Ngày	xưa,	đức	Phật	còn	cảm	
thấy	phân	vân	khi	muốn	truyền	giáo	lý	mầu	nhiệm	nầy	
cho	đại	đa	số	quần	chúng:
“	Nầy	các	tỳ	kheo,	rồi	ta	suy	nghĩ	như	sau:	pháp	nầy	

do	ta	chứng	được,	thật	là	sâu	kín,	khó	thấy,	khó	chứng,	
tịch	tịnh,	cao	thượng,	siêu	lý	luận,	vi	diệu,	chỉ	người	trí	
mới	hiểu	thấu.	Còn	quần	chúng	nầy	thì	ưa	ái	dục,	khoái	
ái	dục,	ham	thích	ái	dục.	Đối	với	quần	chúng	ưa	ái	dục,	
khoái	ái	dục,	ham	thích	ái	dục,	thật	khó	mà	thấy	được	
định	lý	Y		Tính	Duyên	Khởi	Pháp”.[1,374	-	375]
Thật	 vậy,	 giáo	 pháp	 Duyên	 khởi	 rất	 thâm	 sâu,	 tế	

nhị;	 người	 ta	 phải	 dụng	 tâm	 nghiên	 cứu,	 tu	 tập	một	
cách	nghiêm	túc	mới	có	thể	hiểu	được.	Công	trình	nầy	
không	ngoài	mục	đích	thông	suốt	giáo	lý	Duyên	khởi,	
nắm	được	chiếc	chìa	khóa	vạn	năng	ngõ	hầu	tiến	sâu	
vào	ngôi	nhà	Phật	pháp.	Đồng	thời	 	cũng	hỗ	trợ	cho	
những	ai	có	quan	tâm	về	vấn	đề	duyên	khởi.Về	phương	
pháp	nghiên	cứu,	người	viết	chọn	phương	pháp	phân	
tích	là	chính.	Tác	giả	chủ	yếu	nương	vào	những	lời	dạy	
tiêu	biểu	trong	kinh	và	luận	để	làm	nổi	bậc	chủ	đề	cần	
quan	tâm.
Phần	nội	dung,	 tác	giả	 tập	 trung	khai	 thác	giáo	 lý	

Thập	Nhị	Nhân	Duyên	trong	kinh	tạng	Nikaya.	Bởi	đây	
là	phần	giáo	lý	quan	trọng	nhất	về	duyên	khởi	của	Thế	
Tôn.	Đức	Phật	thuyết	minh	giáo	lý	nầy	nhằm	đưa	con	

TÌM HIỂU VỀ GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI

MINH CHƠN

Sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề và trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sinh, đức Phật đã 
thuyết giảng nhiều giáo pháp nhằm mục đích chuyển mê khai ngộ cho các đệ tử. Những lời 

dạy ban đầu của Phật còn gọi là giáo pháp Nguyên thủy. Trên nền tảng giáo pháp Nguyên thủy, 
về sau Phật giáo Bộ phái và Phật giáo Đại thừa xây dựng thành một hệ thống giáo lý cực kỳ đa 
dạng. Ngày nay nhìn vào ba kho tàng kinh, luật, luận của Phật giáo, chúng ta cảm thấy choáng 
ngợp bởi tính uyên thâm của tư tưởng và đồ sộ về số lượng. Sự phong phú, đa dạng của giáo 
lý có thể rất hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu chuyên sâu, có kinh nghiệm tu tập, nhưng lại 
gây khó khăn cho những người mới tiếp xúc với tư tưởng Phật giáo. Sở dĩ chúng ta cảm thấy 
khó khăn khi nghiên cứu tư tưởng Phật giáo là do không nắm được đầu mối hay giáo pháp 

nền tảng xây dựng nên toà nhà Phật pháp. Đầu mối nầy chính là giáo lý Duyên khởi.

người	hướng	về	tuệ	giác;	biết	rõ	đâu	là	nguyên	nhân	
đưa	đến	sự	hiện	hữu	khổ	đau	của	nhân	sinh;	đâu	 là	
phương	cách	loại	trừ	những	nguyên	nhân	hữu	lậu,	đạt	
đến	giải	thoát,	Niết	bàn.	Điểm	trọng	tâm	của	bài	viết	
muốn	nhấn	mạnh	tầm	quan	trọng	của	giáo	lý	Thập	Nhị	
Nhân	Duyên	 trong	 hệ	 thống	giáo	 lý	 đồ	 sộ	 của	 Phật	
giáo.	Giáo	lý	Duyên	khởi	có	giá	trị	như	giềng	mối	thâu	
tóm	các	giáo	 lý	căn	bản	khác	của	đức	Phật.	Nó	 tạo	
nên	sự	 thống	nhất	giữa	các	giáo	 lý	cơ	bản	của	đức	
Phật	với	nhau,	làm	nền	tảng	cho	mọi	lý	thuyết	của	Phật	
giáo	Bộ	phái	và	Phật	giáo	Đại	thừa	phát	triển	sau	này.	
Từ	đó	đưa	ra	nhận	định	duyên	khởi	là	giáo	lý	đặc	thù,	
uyên	thâm	nhất	của	triết	học	Phật	giáo.	Ai	hiểu	được	
giáo	lý	Duyên	khởi	tức	là	nắm	được	cái	cốt	lõi	nhất	của	
triết	lý	Phật	giáo,	đồng	thời	đạt	đến	tuệ	giác	đưa	đến	
chấm	dứt	tất	cả	khổ	đau.	

1.1 Đạo phật bắt đầu từ giáo lý duyên khởi
Đức	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni	chứng	ngộ	lý	Duyên	khởi	

tại	cội	Bồ	đề	sau	bốn	mươi	chín	ngày	đêm	thiền	định.	
Từ	đó	đạo	Phật	bắt	đầu	xuất	hiện	trên	thế	gian.	Chứng	
ngộ	Vô	Thượng	Chính	Đẳng	Chính	Giác	sau	khi	thông	
suốt	giáo	lý	Duyên	khởi	đã	trở	thành	một	truyền	thống	
của	chư	Phật.	Không	chỉ	đức	Phật	Thích	Ca	chứng	quả	
vô	thượng	bồ	đề	từ	duyên	khởi	mà	các	đức	Phật	Tỳ	Bà	
Thi,	Thích	Khí,	Tỳ	Xá,	Ca	La	Tôn	Đại,	Câu	Na	Hàm	Mâu	
Ni,	Ca	Diếp	cũng	thành	Phật	từ	lý	duyên	khởi.[2,15-23]	
Và	chắc	chắn	các	vị	Thế	Tôn	trong	tương	lai	cũng	sẽ	
chứng	ngộ	giáo	lý	nầy	trước	khi	thành	chính	quả.	Thật	
vậy,	giáo	lý	Duyên	khởi	đã	trở	thành	nền	tảng	của	đạo	
Phật.	Giác	ngộ	 lý	duyên	khởi	 là	giác	ngộ	chân	 lý	 tối	
thượng.	Vì	duyên	khởi	nói	lên	thực	tính	của	các	pháp.	
Thực	tính	ấy	là	duyên	sinh,	vô	ngã.
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Trong	vũ	trụ,	bất	cứ	pháp	hữu	vi	nào	dù	tâm	pháp	
hay	 sắc	pháp,	dù	 lớn	hay	nhỏ,	gần	hay	 xa,	 thô	hay	
tế	cũng	đều	sinh	thành,	hoại	diệt	theo	qui	luật	duyên	
sinh.	Duyên	sinh,	vô	ngã	là	chân	lý	của	thế	gian.	Chân	
lý	nầy	không	phải	do	đức	Thế	Tôn	tự	đề	ra	mà	nó	có	
sẳn	tự	bao	đời.	Đức	Phật	là	người	có	công	phát	hiện	
và	chỉ	dạy	lại	cho	chúng	ta.	Trong	khi	nhân	loại	đang	
chấp	ngã,	 ngã	 sở	của	62	 tà	 thuyết,	 tiếng	nói	duyên	
sinh,	vô	ngã	của	đức	Phật	chuyên	chở	ánh	sáng	trí	tuệ	
siêu	việt	có	công	năng	đoạn	trừ	mọi	chấp	thủ,	khổ	đau.	
Do	vậy,	có	thể	nói	giáo	lý	duyên	sinh	là	giáo	lý	đặc	thù	
của	Phật	giáo	và	nó	trở	thành	một	sợi	chỉ	xuyên	suốt	
trong	toàn	bộ	hệ	thống	giáo	lý	của	đạo	Phật.	Các	giáo	
lý	căn	bản	như	Tứ	Đế,	Nghiệp	Báo,	Luân	Hồi,	Nhân	
Quả,	Tam	Pháp	Ấn	đều	căn	cứ	 trên	nền	 tảng	duyên	
khởi.	Giáo	lý	Duyên	khởi	được	xem	như	giáo	lý	căn	bản	
nhất	của	mọi	trường	phái	Phật	giáo	Nam	truyền	và	Bắc	
truyền.	[3,	204]
Ngoài	ra,	các	bộ	luận	quan	trọng,	các	hệ	tư	tưởng	

lớn,	 các	bộ	 kinh	Đại	 thừa	đều	phát	 triển	 trên	 triết	 lý	
duyên	 khởi.	 Tất	 cả	 những	điều	 đó	 đã	 cho	 chúng	 ta	
thấy	rằng:	giáo	lý	Duyên	khởi	là	một	khám	phá	vĩ	đại	
của	Phật	giáo	nói	riêng,	của	trí	tuệ	nhân	loại	nói	chung.	
Nơi	nào	tiếng	nói	duyên	khởi	được	xiển	dương	là	nơi	đó	

có	trí	tuệ	của	Phật	giáo,	có	sự	chấm	dứt	khổ	đau.	Giáo	
thuyết	nào	được	xây	dựng	trên	chân	lý	duyên	khởi	là	
giáo	 lý	như	thật	không	hư	dối.	Sức	mạnh	nhiệm	mầu	
của	giáo	lý	nầy	sẽ	phá	tan	bóng	tối	vô	minh	ngàn	đời	
bao	 phủ,	 khiến	 cho	mọi	 người	 đạt	 giác	 ngộ,	 chứng	
được	hạnh	phúc	cao	thượng	ngay	trong	đời	hiện	tại	và	
quả	vị	giải	thoát	trong	tương	lai

1.2 Định nghĩa duyên khởi
Tất	cả	các	pháp	trong	vũ	trụ	vạn	hữu	đều	vận	hành	

theo	qui	 luật	duyên	sinh	hay	duyên	khởi.	Tức	 là	các	
pháp	sinh	khởi	theo	duyên,	theo	các	điều	kiện.	Không	
có	một	pháp	nào	tồn	tại	độc	 lập.	Chúng	phải	nương	
vào	các	yếu	tố,	điều	kiện	khác	để	phát	sinh.	Ví	dụ	như	
cây	 lúa	phải	có	đủ	các	yếu	 tố	đất,	nước,	không	khí,	
ánh	sáng,	hột	giống,	phân	bón,	nhân	công	.v.v..	mới	
hình	thành.
Duyên	khởi,	tiếng	Pali	 là	“Paticcsamuppàda”.	Dịch	

là	tùy	thuộc	phát	sinh,	nương	theo	các	duyên	mà	sinh.	
Tiếng	Anh	dịch	là	“Dependent	origination”.	Định	thức	
tổng	quát	nhất	của	lý	duyên	khởi	được	đức	Phật	trình	
bày	trong	kinh	Tương	Ưng	Bộ	như	sau:
“Do	cái	nầy	có	mặt,	cái	kia	có	mặt
Do	cái	nầy	không	có	mặt,	cái	kia	không	có	mặt
Do	cái	nầy	sinh,	cái	kia	sinh
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Do	cái	nầy	diệt,	cái	kia	diệt”.	[2,129]
Duyên	khởi	đầy	đủ	có	12	chi,	đức	Phật	định	nghĩa	:
Nầy	các	tỳ	kheo,	vô	minh	duyên	hành;	hành	duyên	

thức;	thức	duyên	danh	sắc;	danh	sắc	duyên	sáu	xứ...
hữu	duyên	sinh;	sinh	duyên	già,	chết,	sầu,	bi,	khổ,	ưu,	
não	khởi	lên.	Như	vậy	là	toàn	bộ	khổ	uẩn	nầy	tập	khởi.	
Nhưng	do	ly	tham,	đoạn	diệt	vô	minh	một	cách	hoàn	
toàn	 nên	 hành	 diệt.	 Do	 hành	 diệt	 nên	 thức	 diệt.	 Do	
thức	 diệt	 nên	 danh	 sắc	 diệt...	 Do	 hữu	 diệt	 nên	 sinh	
diệt.	Do	sinh	diệt	nên	già	chết,	sầu,	bi,	khổ,	ưu,	não	
diệt.	Như	vậy	là	toàn	bộ	khổ	uẩn	nầy	đoạn	diệt.	[2,10	]
Một	lần	khác	đức	Thế	Tôn	định	nghĩa:	“Và	nầy	các	tỳ	

kheo,	thế	nào	là	duyên	sinh	pháp?	già	chết...	vô	minh	
là	vô	thường,	hữu	vi,	duyên	sinh,	biến	hoại	 tính,	biến	
diệt	tính,	ly	tham	tính,	đoạn	diệt	tính.	Những	pháp	nầy,	
nầy	các	tỳ	kheo,	được	gọi	là	duyên	sinh	pháp”.	[3,	53]
Qua	những	cách	định	nghĩa	duyên	khởi	của	đức	Thế	

Tôn,	chúng	 ta	 rút	 ra	được	những	nhận	định	sau	đây	
về	giáo	lý	Duyên	khởi.	Thứ	nhất,	các	pháp	do	duyên	
mà	sinh,	cũng	do	duyên	mà	diệt.	Chúng	không	bao	
giờ	tồn	tại	độc	lập.	Chúng	ta	không	thể	tìm	thấy	một	
linh	hồn	bất	tử,	một	bản	ngã	nào	chi	phối	các	pháp.	
Điều	nầy	nói	lên	tính	chất	vô	ngã	của	các	pháp.	Các	
pháp	mang	tính	duyên	sinh	là	các	pháp	hữu	vi,	có	sinh	
có	diệt.	Pháp	vô	vi	không	nằm	trong	phạm	vi	duyên	
khởi.	Định	nghĩa	quan	trọng	nhất	có	lẽ	là	12	chi	phần	
nhân	duyên.	Đức	Phật	thuyết	minh	12	chi	phần	duyên	
khởi	chủ	yếu	nhắm	vào	con	người.	Khi	12	nhân	duyên	
sinh	khởi	tức	toàn	bộ	khổ	đau	tập	khởi.	Và	khi	12	nhân	
duyên	đoạn	diệt	 đồng	nghĩa	 với	 khổ	đau	đoạn	diệt.	
Định	nghĩa	duyên	khởi	qua	12	chi	phần	nhân	duyên	có	
giá	trị	đặc	biệt	trong	sự	tu	tập	giải	thoát	khổ	đau.	Đồng	
thời	nó	rất	có	giá	trị	về	mặt	tìm	hiểu	về	nhân	sinh	quan	
của	chúng	hữu	tình.
Duyên	khởi	tuy	là	giáo	lý	quan	trọng	nhất	của	Phật	

giáo,	nhưng	nó	hoàn	toàn	không	phải	do	đức	Phật	tự	
sáng	tạo.	Duyên	khởi	chính	là	thực	tính	của	vạn	pháp.	
Dầu	có	Phật	ra	đời	hay	không	nó	vẫn	hiện	hữu.	Chân	lý	
nầy	đã	được	đức	Phật	khẳng	định:	“Pháp	duyên	khởi	
ấy,	dù	có	Như	Lai	xuất	hiện	hay	không	xuất	hiện,	an	
trú	là	giới	tính	ấy,	pháp	quyết	định	tính	ấy,	y	duyên	tính	
ấy.	Như	Lai	hoàn	toàn	chứng	ngộ,	chứng	đạt	định	 lý	
ấy.	Sau	khi	hoàn	toàn	chứng	ngộ,	chứng	đạt,	Như	Lai	
tuyên	bố,	 tuyên	thuyết,	khai	 triển,	khai	 thị,	phân	biệt,	
minh	hiển,	mình	thị.”	[2,51-52].	Như	vậy,	giáo	lý	Duyên	
khởi	đã	cho	chúng	ta	một	cái	nhìn	về	thực	tính	của	vũ	
trụ,	nhân	sinh,	hay	 toàn	bộ	 thế	gian.	Thực	 tính	ấy	 là	
duyên	sinh,	vô	ngã.	Con	người	cũng	thuộc	pháp	duyên	
sinh	cho	nên	cũng	vô	ngã.	Giáo	lý	12	nhân	duyên	như	
một	lời	thuyết	minh	hùng	hồn	về	tính	vô	ngã	của	con	
người	và	thế	giới.

1.3. Sự sai biệt về các chi phần duyên khởi
Như	trên	đã	nói,	duyên	khởi	là	thực	tính	của	vạn	hữu.	

Đức	Phật	là	người	có	công	phát	hiện	ra	thực	tính	ấy	và	
giảng	giải	 lại	cho	các	đệ	tử	tu	tập.	Nhưng	trong	quá	
trình	 thuyết	giảng	giáo	 lý	Duyên	 khởi	 diễn	 tiến	 ngay	
trong	bản	thân	con	người,	đức	Phật	trình	bày	một	diễn	
trình	duyên	sinh	cho	hợp	với	suy	 luận	của	chúng	 ta.	
Đó	là	lý	thuyết	duyên	khởi	gồm	có	12	chi	phần.	Nhưng	
chúng	 ta	 đừng	bao	giờ	 cố	 chấp	 rằng	 lý	 duyên	 khởi	
nhất	định	phải	12	chi	phần.	Thật	ra	12	chi	phần	chỉ	là	
một	định	thức	hợp	lý	nhất.	Đức	Phật	có	thể	gia	giảm	
các	chi	phần	trong	một	số	trường	hợp.	Kinh	Đại	Duyên	
trình	bày	9	chi	phần,	 thiếu	vô	minh,	hành,	 lục	nhập.	
Hay	kinh	Đại	Bổn	có	10	chi	phần,	thiếu	vô	minh,	hành.	
Quả	thật	vô	minh,	hành,	lục	nhập	đã	bao	hàm	trong	chi	
phần	danh	sắc.	Danh	sắc	là	yếu	tố	căn	bản	của	chúng	
hữu	tình	gồm	hai	thành	phần	sinh	lý	và	tâm	lý.	Thế	Tôn	
được	tôn	xưng	là	vị	Pháp	vương,	Ngài	có	thể	trình	bày	
duyên	khởi	dưới	nhiều	dạng	thức	khác	nhau	tùy	theo	
trình	độ	và	căn	cơ	của	người	nghe.	Cách	trình	bày	như	
thế	cũng	không	ngoài	mục	đích	 làm	cho	người	giác	
ngộ	định	lý	duyên	khởi.	Do	vậy	giáo	lý	Duyên	khởi	có	
12	chi	phần,	10	chi	phần,	hoặc	9	chi	phần..v.v..	đều	
không	quan	trọng,	mà	quan	trọng	ở	chỗ	chúng	ta	có	
nhận	ra,	giác	ngộ	được	giáo	lý	Duyên	khởi.	Các	đệ	tử	
khi	giác	ngộ	đạo	lý,	đức	Phật	chỉ	nói	ngắn	gọn	rằng	
vị	ấy	có	trí	tuệ	về	các	pháp	sinh	diệt.	Thấy	các	pháp	
sinh	diệt	cũng	đồng	nghĩa	với	thấy	được	lý	duyên	khởi.	
Tôn	giả	Asaji,	một	trong	năm	vị	đệ	tử	ban	đầu	của	đức	
Phật,	 lúc	 trình	bày	 lý	 duyên	 khởi	 cho	 tôn	giả	Xá	 Lợi	
Phất	cũng	ở	dạng	thức	tổng	quát,	tức	các	pháp	sinh	
thành	và	hoại	diệt	theo	duyên:
“Bất	luận	pháp	nào	được	sinh	ra	từ	một	nhân,
Nhân	ấy,	Như	Lai	đã	giải	thích,
Và	Như	Lai	cũng	đã	giải	thích	sự	chấm	dứt	nhân	ấy,
Đó	là	giáo	huấn	của	bậc	Đại	Sa	Môn”	[4,232]
Theo	tinh	thần	tùy	duyên,	luận	Đại	Tỳ	Bà	Sa	quyển	

24	giới	 thiệu	giáo	lý	Duyên	khởi	với	số	lượng	các	chi	
phần	rất	sai	biệt:
Một	duyên	khởi:	hết	thảy	các	pháp	hữu	vi.
Hai	duyên	khởi:	nhân	và	quả.
Ba	duyên	khởi:	hoặc,	nghiệp,	sự.
Bôn	duyên	khởi:	vô	minh,	hành,	sinh,	lão	tử.
Năm	duyên	khởi:	ái,	thủ,	hữu,	sinh,	lão	tử.
Sáu	duyên	khởi:	nhân	và	quả	của	ba	đời.
Bảy	duyên	khỡi:	vô	minh,	hành,	thức,	danh	sắc,	lục	

nhập,	xúc,	thọ.
Tám	duyên	khỡi:	thức,	danh	sắc,	lục	nhập,	xúc,	thọ,	

ái,	thủ,	hữu.
Chín	duyên	khởi:	 thức,	danh	sắc,	xúc,	 thọ,	ái,	 thủ,	

hữu,	sinh,	lão	tử.
Mười	duyên	khởi:	thức,	danh	sắc,	lục	nhập,	xúc,	thọ,	

ái,	thủ,	hữu,	sinh,	lão	tử.
Mười	 một	 duyên	 khởi:	 hành,	 thức,	 danh	 sắc,	 lục	

nhập,	xúc,	thọ,	ái,	thủ,	hữu,	sinh,	lão	tử.	[5,	698]

GIÁO LÝ

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC - Số Tháng 5/201518



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC - Số Tháng 5/2015 19

Tóm	 lại,	 dầu	duyên	 khởi	được	 trình	bày	dưới	 hình	
thức	nào	đi	nữa	cũng	không	ngoài	mục	đích	khiến	cho	
mọi	người	giác	ngộ	tính	chất	duyên	sinh,	vô	thường,	vô	
ngã	của	thế	giới,	bản	thân.	Từ	đó	xa	lìa	mọi	sự	chấp	
thủ,	tham	ái	và	chấm	dứt	mọi	trạng	thái	khổ	đau.

1.4. Giá trị đặc biệt của giáo lý duyên khởỉ
Giáo	lý	Duyên	khởi	ngoài	việc	cho	chúng	ta	có	một	

tầm	nhìn	rộng	lớn	bao	quát	về	thế	giới	vạn	vật	vận	động	
theo	qui	luật	duyên	sinh,	vô	thường,	vô	ngã;	mà	còn	có	
giá	trị	rất	trọng	đại	về	việc	nhận	thức	tình	trạng	tồn	tại	
của	con	người.	Giáo	lý	Duyên	khởi	cho	biết	lý	do	vì	sao	
chúng	ta	có	thân	năm	uẩn	với	những	hệ	luỵ	phiền	não,	
phải	cộng	hành	với	sự	vô	thường,	luân	chuyển	tái	sinh	
đầy	đau	khổ.	Đó	 là	do	12	chi	phần	duyên	khởi	 luân	
chuyển	không	ngừng	từ	đời	nầy	qua	đời	khác.	Động	cơ	
của	duyên	khởi	đưa	đến	khổ	đau	không	ngoài	hai	hai	
món	vô	minh	và	tham	ái.	Ngày	nào	còn	vô	minh,	tham	
ái	 thì	12	chi	phần	duyên	khởi	 tiếp	tục	vận	hành,	con	
người	còn	tiếp	tục	khổ	đau.	Muốn	chấm	dứt	tình	trạng	
trên	thì	phải	dừng	ngay	động	cơ	của	nó.	Nghĩa	là	phải	
tu	tập	chấm	dứt	vô	minh	và	tham	ái.	Bởi	thế	giác	ngộ	
giáo	lý	Duyên	khởi	cũng	đồng	nghĩa	với	việc	biết	cách	
ra	khỏi	vòng	 luân	hồi,	sinh	 tử,	khổ	đau.	Đức	Phật	đã	
khẳng	định	giá	trị	trọng	đại	của	việc	chứng	ngộ	giáo	lý	
Duyên	khởi	làm	nền	tảng	đưa	đến	chấm	dứt	vô	minh,	
tham	ái	ngàn	đời	qua	vần	kệ	cảm	hứng	sau	khi	thành	
Chính	giác	:
“Lang	thang	bao	kiếp	sống	
Ta	tìm	nhưng	chẳng	gặp
Người	xây	dựng	nhà	nầy	
Khổ	thay	phải	tái	sinh.
Ôi	người	làm	nhà	kia
Nay	ta	đã	thấy	ngươi
Ngươi	không	làm	nhà	nữa
Đòn	tay	ngươi	bị	gãy
Kèo	cột	ngươi	bị	tan
Tâm	ta	được	tịch	diệt
Tham	ái	thảy	tiêu	vong.”	[6,45-46]
Lại	 nữa,	 trong	 kinh	 Đại	 Duyên,	 Thế	 Tôn	 bảo	 tôn	

giả	Ananda:	 “Nầy	Ananda,	chính	vì	không	giác	ngộ,	
không	thâm	hiểu	giáo	pháp	duyên	khởi	nầy	mà	chúng	
sinh	hiện	tại	bị	rối	loạn	như	một	tổ	kén,	rối	ren	như	một	
ống	chỉ,	giống	như	cỏ	munja	và	lau	sậy	babaịa,	không	
thể	nào	ra	khỏi	khổ	xứ,	ác	thú,	đọa	xứ,	sinh	tử.	”[7,	512]
Thật	vậy,	giáo	lý	Duyên	khởi	có	giá	trị	đặc	biệt	trong	

toàn	 bộ	 giáo	 lý	 của	 đức	 Phật.	Một	 người	 tu	 sĩ	 chưa	
nhận	 ra	 giáo	 lý	 Duyên	 khởi	 thì	 chưa	 chính	 thức	 trở	
thành	đệ	tử	của	Phật.	Giáo	lý	Duyên	khởi	chưa	thông	
suốt	thì	chưa	biết	cách	ra	khỏi	luân	hồi.	Lý	duyên	khởi	
chưa	hiểu	thì	không	thể	nắm	vững	các	giáo	lý	cơ	bản	
khác	 của	 đạo	 Phật	 như	 Vô	 Thường,	 Vô	 Ngã,	 Nhân	
Quả,	Nghiệp	Báo,	Tứ	Đế,	Luân	Hồi.v.v..Và	cũng	khó	
có	thể	đi	sâu	vào	các	hệ	tư	tưởng	của	Phật	giáo	Đại	

thừa	phát	triển	về	sau	như	Bát	Nhã,	Pháp	Tướng,	Hoa	
Nghiêm,	 Pháp	Hoa,	 Niết	 Bàn.v.v..	 Qua	 đó	 chúng	 ta	
có	 thể	 khẳng	 định	 rằng:	 giáo	 lý	 Duyên	 khởi	 chiếm	
một	 vị	 trí	 cực	 kỳ	quan	 trọng	 trong	 toàn	bộ	hệ	 thống	
giáo	lý	của	đạo	Phật.	Không	có	giáo	lý	Duyên	khởi	thì	
không	có	đạo	Phật,	không	thể	chấm	dứt	vô	minh	ngàn	
đời,	không	thể	ra	khỏi	khổ	đau.	Người	nhận	ra	giáo	lý	
Duyên	khởi	 là	người	chính	thức	bước	vào	đạo	lộ	của	
chư	Phật,	 là	người	đang	đi	trên	con	đường	giải	thoát	
mọi	khổ	đau	như	đức	Thế	Tôn	từng	dạy:	“Ai	thấy	được	
lý	duyên	khởi,	người	ấy	thấy	được	pháp;	ai	thấy	được	
pháp	người	ấy	thấy	được	lý	duyên	khởi.”	[1,422]
(còn	tiếp)
[1,374	 -	 375]	 Thích	 Minh	 Châu,	 kinh	 Trung	 Bộ	 I,	

VNCPHVN	ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	1992
[2,15-23]	 Thích	 Minh	 Châu,	 kinh	 Tương	 Ưng	 II,	

VNCPHVN	ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	2003
[3,	 204]	 Thích	Chơn	 Thiện,	 Từ	 Tưởng	Đại	 Thừa	 &	

Nguyên	Thủy,	1996
[2,129]	 Thích	 Minh	 Châu,	 kinh	 Tương	 Ưng	 II,	

VNCPHVN	ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	2003
[2,10	 ]	 Thích	 Minh	 Châu,	 kinh	 Tương	 Ưng	 II,	

VNCPHVN	ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	2003
[4,232]	Phạm	Kim	Khánh	dịch,	Phật	Giáo	Nhìn	Toàn	

Diện,	1996
[5,	698	]	Thích	Quảng	Độ	dịch,	Tiểu	Thừa	Phật	Giáo	

Tư	Tưởng	Luận,	2001
[6,45-46]	Thích	Minh	Châu,	kinh	Pháp	Cú,	Nxb	Tôn	

Giáo,	Hà	Nội,	2000	
[7,	 512]	 Thích	 Minh	 Châu,	 kinh	 Trường	 Bộ	 I,	

VNCPHVN	ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	2001
[1,422]	Thích	Minh	Châu,	kinh	Trung	Bộ		I	,	VNCPHVN	

ấn	hành,	Tp.	Hồ	Chí	Minh,	1992

Ngài là một bậc vĩ nhân, đã để lại 
một hình ảnh không bao giờ phai 
mờ trong lòng những người con 
Phật khắp năm châu bốn biển. Vì 
cuộc đời Ngài quá vĩ đại và đẹp 
đẽ, nên từ xưa đến nay, biết bao 
người đã dùng mọi hình thức văn 

hoá để ca tụng cái toàn chân, 
toàn thiện, toàn mỹ của Ngài.
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PHẦN DUYÊN KHỞI
Danh	 từ	 “An	 cư	Kiết	 hạ”	 xuất	 phát	 từ	 Phạn	 ngữ	 -	

Vãrsika,	Varsa;	Pali	ngữ	-	Vassa	(có	nghĩa	là	mùa	mưa;	
vassavàsa:	an	cư	mùa	mưa);	Hán	ngữ	-	Hạ	An	cư,	Vũ	
An	cư,	Tọa	hạ,	Hạ	tọa,	Kiết	hạ,	Tọa	lạp,	Nhất	hạ	Cửu	
tuần,	Cửu	Tuần	Cấm	túc,	Kiết	chế	An	cư...
Theo	Tứ	Phần	Luật	San	Bổ	Tuỳ	Cơ	Yết	Ma	số	4,	giải	

thích	nghĩa	An	cư	như	sau:	thân	tâm	đều	tĩnh	lặng	gọi	
là	an,	qui	định	thời	gian	ở	một	chỗ	gọi	là	cư.
Theo	Tứ	phần	luật	37,	An	cư	ký	đệ	(Đại	22,	tr.630b)	

nhân	duyên	Phật	chế	định	An	cư	là	do	có	một	số	Tỳ	
kheo,	nhất	là	nhóm	6	Tỳ	kheo	du	hành	trong	mùa	mưa,	
khiến	dân	chúng	than	phiền:	“Các	sa	môn	Thích	tử	du	
hành	trong	mùa	lạnh,	mùa	nóng	và	cả	trong	mùa	mưa.	
Ngay	cả	các	du	sĩ	ngoại	đạo	hằng	năm	vẫn	có	3	tháng	
ở	cố	định	trong	mùa	mưa,	những	con	chim	sau	khi	làm	
tổ	trên	ngọn	cây	cũng	sống	cố	định	trong	mùa	mưa.	
Còn	các	sa	môn	Thích	tử	lại	du	hành	trong	mùa	mưa,	
các	vị	ấy	đã	giẫm	đạp	lên	cỏ	xanh,	đang	làm	hại	mạng	
sống	của	các	loài	côn	trùng”.
Lúc	bấy	giờ	đức	Thế	Tôn	đang	trú	tại	thành	Xá	Vệ,	

ở	 tinh	xá	Kỳ	Viên	 trong	vườn	ông	Cấp	Cô	Độc	 (theo	
Đại	Phẩm,	chương	Vào	mùa	mưa	thì	ghi	-	Đức	Thế	Tôn	
ở	thành	Vương	Xá,	tại	Tinh	xá	Trúc	Lâm)	các	Tỳ	kheo	
nghe	được	những	lời	than	phiền	chê	bai	ấy	đem	trình	
lên	đức	Thế	Tôn.	Đức	Phật	nghe	được	 lời	 này,	Ngài	
khiển	 trách	nhóm	Tỳ	 kheo	6	người	 và	nhân	đó	Ngài	
dạy:	 “Này	các	Tỳ	 kheo,	phải	 an	 cư	 trong	mùa	mưa.	
Đây	là	hai	thời	điểm	an	cư.	Thời	điểm	trước	là	ngày	kế	
của	ngày	trăng	tròn	tháng	Àsàlha,	thời	điểm	sau	là	vào	
ngày	sau	ngày	trăng	tròn	của	tháng	sau.	Này	các	Tỳ	
kheo,	trong	ba	tháng	mùa	an	cư	không	nên	du	hành.	
Vị	nào	đi	ra	ngoài	(nếu	không	có	lý	do	chính	đáng)	thì	
phạm	Dukkata	(Phá	an	cư)”.

VỀ Ý NGHĨA AN CƯ
Qua	phần	duyên	khởi	đã	cho	chúng	ta	biết	“An	cư	

mùa	mưa”	là	truyền	thống	của	tu	sĩ	các	tôn	giáo	thời	
bấy	giờ,	truyền	thống	này	đã	có	từ	đạo	Bà	la	môn	cổ	
đại	 ở	Ấn	Độ.	Sự	 khiển	 trách	của	đức	Phật	chứng	 tỏ	
mặc	dù	trước	đó	Ngài	chưa	chế	định	việc	an	cư	mùa	
mưa,	nhưng	các	Thánh	tăng	và	các	Tỳ	kheo	sống	tri	
túc,	nghiêm	trì	giới	luật	đều	không	đi	hành	đạo	trong	
mùa	mưa,	vì	nó	đã	trở	thành	một	thông	lệ,	một	tập	tục	
chung	cho	các	tu	sĩ	của	các	giáo	phái	ngoài	đạo	Phật	
thời	bấy	giờ.

Ý NGHĨA AN CƯ KIẾT HẠ
Thích Kiến Nguyệt

Trong	kinh	Điển	Tôn	(xem	Trường	A	Hàm	5	(Đại	 I,	
tr.32b)	có	ghi	câu	chuyện	do	đức	Phật	kể	 lại.	Trong	
một	tiền	kiếp	xa	xưa,	lúc	đức	Thế	Tôn	còn	hành	Bồ	tát	
đạo,	bấy	giờ	Ngài	làm	một	vị	đại	thần	có	tên	là	Điển	
Tôn,	 được	mọi	 người	 kính	 trọng.	 Vị	 đại	 thần	 này	 nói	
rằng	ngài	đã	từng	thấy	Phạm	Thiên	(giáo	chủ	của	đạo	
Bà	la	môn).	Nhưng	thực	tế	thì	Điển	Tôn	chưa	thấy	Phạm	
Thiên.	 Điển	 Tôn	 tự	 suy	 nghĩ,	 theo	 truyền	 thuyết	 các	
bậc	tôn	túc	kể	lại,	nếu	ai	tu	tập	Tứ	Vô	Lượng	Tâm	suốt	
4	 tháng	 trong	mùa	mưa	sẽ	được	diện	kiến	với	Phạm	
Thiên.	Do	vậy	Điển	Tôn	xin	phép	vua	nghỉ	ngơi	4	tháng	
trong	mùa	mưa	để	tu	Tứ	Vô	Lượng	Tâm.	Quả	nhiên	sau	
4	 tháng	Điển	Tôn	được	hội	kiến	với	hình	đồng	Phạm	
Thiên	và	được	Phạm	Thiên	đích	 thân	giảng	dạy	đạo	
lý	cho.
Qua	câu	chuyện	trên	đã	cho	chúng	ta	thấy	việc	An	

cư	trong	mùa	mưa	ngoài	việc	tránh	giẫm	đạp	lên	cây	
cỏ	non,	côn	trùng,	nó	còn	là	một	truyền	thống,	một	tập	
tục	đã	có	từ	thời	xa	xưa,	vì	nó	giúp	cho	tu	sĩ	tiến	bộ	về	
mặt	tâm	linh,	chứng	được	thánh	quả.	Kinh	Chính	Pháp	
Niệm	Xứ	cho	biết	vào	 thời	kỳ	An	cư	 trong	mùa	mưa,	
các	Tỳ	kheo	ngoại	trừ	các	việc	đi	lại	và	tiểu	tiện,	các	
ngài	thường	xuyên	ngồi	kiết	già	tại	một	chỗ	để	tu	tập	
Thiền	định.
Ngoài	ra,	sự	an	cư	trong	mùa	mưa	nó	còn	mang	một	

ý	nghĩa	quan	trọng	khác,	đó	là	sự	biểu	hiện	tinh	thần	
sống	chung	hòa	hợp	của	tăng	đoàn	tại	một	trú	xứ.	Điều	
này	thể	hiện	qua	mẩu	chuyện	được	ghi	trong	Tứ	Phần	
Luật	37,	Tự	Tứ	Kiền	Độ	(Đại	22,	tr	637c)	“Lúc	bấy	giờ	
đức	Phật	 trú	tại	Xá	Vệ,	 trong	vườn	Cấp	Cô	Độc.	Sau	
3	 tháng	An	cư	mùa	mưa,	một	số	đông		các	Tỳ	kheo	
ở	Câu	Tát	La	đến	hầu	thăm	Ngài.	Đức	Thế	Tôn	theo	
thông	lệ	hỏi	thăm	đời	sống	của	họ	như	thế	nào	trong	
3	tháng	an	cư.	Họ	trình	bày	với	Ngài	sinh	hoạt	thường	
ngày	của	họ.	Theo	đó,	các	Tỳ	kheo	này	qui	ước	với	
nhau	trong	suốt	mùa	an	cư	rằng	không	ai	nói	chuyện	
với	ai	bất	cứ	điều	gì.	Nếu	có	những	việc	cần	thiết	mà	
người	này	cần	đến	sự	giúp	đỡ	của	người	khác	thì	chỉ	
được	phép	ra	dấu	chứ	không	được	phép	nói.	Sinh	hoạt	
này	 cũng	 thường	 xảy	 ra	 giữa	 các	 nhóm	 tỳ	 kheo	mà	
được	biết	nhiều	nhất	là	3	nhóm	Tỳ	kheo	dòng	họ	Thích:	
Tôn	Giả	A-Na-Luật,	Tôn	giả	Nan-Đề	và	Tôn	giả	Kim-
Tỳ-La.	Các	Tỳ	kheo	khi	thì	ở	Bát-Na-Nạn-Xà,	khi	thì	ở	
Sa-Kê-Đế	và	luôn	được	Phật	khen	ngợi.	Nhưng	trong	
trường	hợp	nhóm	Tỳ	 kheo	ở	Câu-Tát-La	này,	 thay	 vì	
được	Phật	khen	ngợi,	đã	bị	Phật	quở	trách.	Ngài	nói	
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các	Tỳ	kheo	này	 là	những	người	ngu	si,	sống	chung	
như	vậy	là	khổ	nhưng	lại	tưởng	là	an	lạc,	chẳng	khác	
nào	những	kẻ	thù	cùng	sống	trong	một	xứ.	Nhiệm	vụ	
của	các	Tỳ	kheo	là	phải	giáo	giới	lẫn	nhau,	chỉ	điểm	và	
sách	tấn	nhau,	chứ	không	thể	sống	như	những	người	
câm	với	nhau”.
Qua	đó	chúng	ta	thấy	cùng	một	cách	sinh	hoạt,	có	

khi	đức	Phật	khen	ngợi	có	khi	Ngài	khiển	trách,	mặc	dù	
Ngài	luôn	ca	ngợi	đời	sống	trầm	lặng	và	xa	lánh	những	
nơi	ồn	ào	náo	nhiệt.	Tuy	nhiên,	không	vì	lẽ	ấy	mà	các	
Tỳ	kheo	sống	cách	biệt	ngoài	Tăng	đoàn.	Tăng	đoàn	
thanh	tịnh	hòa	hợp	là	mạng	mạch	Phật	pháp,	là	linh	hồn,	
là	sức	sống	của	chính	pháp.	Vì	vậy,	ngoài	sự	tu	học	Tam	
vô	 lậu	học,	 tinh	 thần	 lục	hòa	cộng	 trụ	phải	được	xây	
dựng,	củng	cố	và	phát	huy	trong	3	tháng	an	cư.
Tuy	đức	Thế	Tôn	đã	 là	bậc	Chính	Đẳng	Chính	Giác,	

nhưng	hằng	ngày	Ngài	vẫn	thiền	định	và	vẫn	an	cư	3	tháng	
mùa	mưa	như	chúng	tăng.	Kinh	Du	Hành	trong	trường	A	
Hàm	2,	Phật	Bản	Hạnh	tập	kinh	39,	đã	ghi	lại	các	sự	tích	
về	đức	Phật	và	các	đệ	tử	an	cư	tu	hành,	và	Tăng-già-la-sát	
Sở	tập	kinh,	hạ,	đã	liệt	kê	các	địa	danh	mà	đức	Phật	An	cư	
Kiết	hạ	trong	khoảng	thời	gian	45	năm.
Đọc	các	truyện	ký	của	Phật	giáo	chúng	ta	thấy	vào	

thời	đức	Phật	các	phật	tử	tại	gia,	hoặc	cá	nhân,	hoặc	
tập	hợp	những	người	 thân	trong	quyến	thuộc,	những	
người	 cùng	 thôn	 xóm,	 hợp	 nhau	 cung	 thỉnh	 chư	 Tỳ	
kheo	về	trú	xứ	của	mình	An	cư	Kiết	hạ,	để	cúng	dường	
tu	tạo	phước	điền,	để	được	thân	cận	thiện	tri	thức	học	
hỏi	chính	pháp	và	tu	theo.	Chư	tăng	nhờ	ở	yên	một	chỗ	
thúc	 liễm	 thân	 tâm,	 trau	giồi	Giới-đinh-tuệ	nên	sau	3	
tháng	an	cư	nhiều	vị	chứng	đắc	thánh	quả	từ	sơ	quả	
Tu	Đà	Hoàn	đến	quả	vị	A-La-Hán,	và	cư	sĩ	tại	gia	cũng	
có	người	chứng	đến	từng	quả	A-Na-Hàm.

CÁC QUI ĐỊNH VỀ AN CƯ
Theo	luật	Thập	Tụng	28:	năm	chúng	xuất	gia	là:	Tỳ	

kheo,	Tỳ	kheo	Ni,	Thức-xoa-ma-ni,	Sa	di,	Sa	di	Ni	đều	
phải	an	cư.	Theo	Luật	thì	Tỳ	kheo	và	Sa	di	an	cư	cùng	
một	chỗ,	Tỳ	kheo	Ni,	Thức-xoa-ma-ni,	và	Sa	di	Ni	an	cư	
tu	hành	cùng	một	chỗ.	Và	Đại	phẩm	Nhập	Vũ	An	Cư	
Kiền	độ	trong	luật	tạng	Pali	qui	định:	Tỳ	kheo	không	an	
cư	thì	phạm	tội	ác	tác	(Đột	kiết	la	–Pali:	Dukkata	còn	
dịch	phá	an	cư).
Theo	Kiền	độ	An	cư,	trong	Luật	Tứ	Phần	37	qui	định	

về	những	nơi	có	thể	an	cư	như	sau:	an	cư	dưới	cội	cây,	
trong	thất	nhỏ,	trong	hang	núi,	bọng	cây,	trên	thuyền,	
nơi	xóm	làng,	hoặc	có	thể	nương	theo	người	chăn	trâu,	
người	đốn	củi…Trong	Luật	Ngũ	Phần	nói	về	Pháp	An	
cư	đã	qui	định	những	nơi	bị	cấm:	an	cư	ở	nơi	không	có	
người	cứu	hộ,	giữa	gò	mã,	nơi	cây	không	có	tàng,	nhà	
lợp	bằng	da	thú,	chỗ	đất	trống.

THỜI ĐIỂM AN CƯ
Các	kinh	luật	đều	thống	nhất	-	an	cư	khởi	sự	từ	ngày	

đầu	tiên	(trăng	tròn)	Asàlha.

-	Theo	ngài	Huyền	Trang	(Tây	Vực	ký)	và	ngài	Pháp	
Hiển	 (Nam	 Hải	 Ký	 Quy	 Nội	 Pháp	 Truyện)	 thì	 ngày	
mồng	một	(trăng	tròn)	của	tháng	Asàlha	tương	đương	
với	ngày	16	tháng	5	theo	lịch	Trung	Quốc.	Nhưng	ngày	
An	cư	theo	truyền	thống	Bắc	tông	là	ngày	16	tháng	4	
âm	lịch	có	thể	do	ảnh	hưởng	kinh	Vu	Lan.	Theo	kinh	
này	ngày	rằm	tháng	7	là	ngày	Tự	Tứ,	do	vậy	phải	kiết	
hạ	vào	ngày	16	tháng	4.
-	Theo	 truyền	 thống	Phật	giáo	Nam	tông	xác	định	

ngày	mùng	Một	(trăng	tròn)	của	tháng	Asàlha	chính	là	
ngày	16	tháng	6	Âm	lịch.	Do	đó	Phật	giáo	Nam	tông	tổ	
chức	an	cư	vào	ngày	16	tháng	6	và	kết	thúc	vào	ngày	
16	tháng	9	Âm	lịch.
Do	đó	nếu	căn	cứ	vào	nguyên	tắc	“an	cư	trong	mùa	

mưa”	thì	truyền	thống	nào	cũng	có	những	bất	cập	nhất	
định.	Nếu	xác	định	mục	đích	chính	yếu	của	an	cư	là	
để	 trưởng	dưỡng	đạo	 tâm	 trau	giồi	Giới-Định-Tuệ	 thì	
thời	điểm	an	cư	theo	truyền	thống	không	còn	là	vấn	đề	
quan	trọng,	trên	tinh	thần	đó	một	số	nước	như	Trung	
Quốc,	Nhật	bản	và	các	địa	phương	ở	Tây	Vực	đều	có	
pháp	 “Đông	An	 cư”.	 Theo	 Yết	 Sương	Na	Quốc,	Đại	
Đường	Tây	Vực	Ký	 I,	ngày	16	 tháng	12	 là	ngày	khởi	
đầu	“Đông	An	cư”,	ngày	Rằm	tháng	3	năm	sau	là	ngày	
kết	thúc.	

VỀ CHỦNG LOẠI AN CƯ CÓ HAI LOẠI
a/	Tiền	An	cư:	bắt	đầu	ngày	16/4
	Trung	An	cư:	bắt	đầu	trong	khoảng	thời	gian	17/4	

–	15/5
b/	Hậu	An	cư	bắt	đầu	ngày	16/5
Tóm	lại,	ý	nghĩa	của	An	cư	Kiết	hạ	 là	thời	gian	để	

cho	tăng	ni	ở	yên	một	nơi	thúc	liễm	thân	tâm	trau	giồi	
giới	đức,	siêng	tu	Tam	Vô	Lậu	học,	đó	là	cơ	duyên	đưa	
đến	 thánh	quả,	đó	chính	 là	duy	 trì	mạng	mạch	Phật	
pháp.	 Vì	 chính	 pháp	được	dưỡng	 nuôi	 và	 phát	 triển	
vững	mạnh,	bắt	nguồn	từ	đời	sống	thanh	tịnh	và	hòa	
hợp	của	cộng	đồng	tăng	ni.	Trên	tinh	thần	đó	chúng	
ta	có	 thể	nói:	ngày	nào	chúng	Tỳ	kheo	hoan	hỉ	 thúc	
liễm	thân	tâm,	tinh	tấn	tu	hành	Giới-Đinh-Tuệ,	nhiệt	tình	
trong	3	 tháng	An	cư	 thì	ngày	đó	Phật	pháp	sẽ	hưng	
thịnh	và	người	người	sẽ	tìm	đến	để	qui	ngưỡng	tìm	cầu	
giác	ngộ	giải	thoát.

Nếu xác định mục đích chính yếu của 
an cư là để trưởng dưỡng đạo tâm trau 
giồi Giới-Định-Tuệ thì thời điểm an cư 
theo truyền thống không còn là vấn 
đề quan trọng, trên tinh thần đó một 

số nước như Trung Quốc, Nhật bản và 
các địa phương ở Tây Vực đều có pháp 

“Đông An cư”.
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Tiến	 sĩ	 Gunasekara	 nói	 thêm:	 “Khi	 chúng	 tôi	
để	lại	những	lời	phê	bình	về	tôn	giáo	và	thần	
thánh,	điều	mà	Phật	giáo	và	Chủ	nghĩa	Marx	
có	một	vài	điểm	chung,	và	xem	xét	đến	những	

phương	 diện	 khác	 thì	 những	 khác	 biệt	 giữa	 hai	 hệ	
thống	tư	tưởng	này	bắt	đầu	xuất	hiện.	Những	khác	biệt	
này	là	có	thật.	Tuy	nhiên,	chúng	ta	không	nên	phóng	
đại	và	cũng	không	nên	giảm	đến	mức	thấp	nhất	những	
dị	biệt	ấy.	Chúng	ta	có	thể	bắt	đầu	bằng	cách	xem	xét	
phạm	vi	ba	Pháp	ấn	đã	được	đức	Phật	khám	phá	và	
được	tìm	thấy	dấu	vết	trong	những	bài	viết	của	Marx.	
Ba	quy	luật	căn	bản	được	đức	Phật	phát	hiện	chỉ	cho	
chúng	ta	thấy	rằng,	tất	cả	mọi	hiện	tượng	đều	chịu	sự	
chi	phối	của	vô	thường,	khổ,	và	vô	ngã.	
Sự	 gần	 gũi	 của	 bất	 kỳ	 hệ	 thống	 triết	 học	 nào	 với	

Phật	giáo	có	thể	được	xác	định	bởi	phạm	vi	mà	nó	xác	
nhận	sự	hiện	hữu	của	ba	Pháp	ấn	này	trong	mọi	sự	vật	
hiện	tượng.	Áp	dụng	nguyên	tắc	này	đối	với	Chủ	nghĩa	
Marx,	chúng	ta	thấy	được	những	phạm	trù	cơ	bản	mà	
Karl	Marx	sử	dụng	 trong	việc	phân	 tích	 thế	giới	hiện	
tượng,	thấy	được	sự	liên	quan	của	chúng	với	ba	Pháp	
ấn	của	Phật	giáo	sâu	xa	như	thế	nào.”
Như	 Tiến	 sĩ	 Gunasekara	 đã	 chỉ	 ra,	 cả	 Chủ	 nghĩa	

Marx	và	Phật	giáo	đều	là	những	triết	học	nhân	văn.	Cả	
Chủ	nghĩa	Marx	 và	Phật	giáo	đều	 là	 những	 triết	 học	
hành	động.	Bởi	vì	những	quan	điểm	khác	nhau	của	Chủ	
nghĩa	Marx	và	Phật	giáo	về	chủ	nghĩa	nhân	đạo	cho	
nên	hành	động	mà	Marx	đề	nghị	là	hành	động	chính	trị,	
xã	hội.	Phật	giáo	không	chỉ	trích	loại	hành	động	có	thể	
đem	lại	sự	tốt	đẹp	hơn	cho	nhân	loại	mà	Marx	đề	nghị	
này,	nhưng	đức	Phật	nhắm	đến	một	lý	tưởng	cao	hơn,	
và	đến	một	loại	hạnh	phúc	chính	yếu	hơn.		

Karl Marx và quan điểm của ông về tôn giáo
Karl	Marx	đã	viết	Bản	tuyên	ngôn	của	người	cộng	

sản	vào	năm	1848,	trong	đó	ông	đã	giải	thích	tôn	giáo	
ảnh	hưởng	như	thế	nào	đến	xã	hội	và	vì	sao	tôn	giáo	
thật	sự	không	cần	 thiết	đối	với	sự	 tồn	 tại	của	xã	hội.	
Marx	đã	nghĩ	rằng,	tôn	giáo	đầu	độc	xã	hội.	Karl	Marx	
và	Friedrich	Engels	đã	có	 thể	 thu	 thập	những	 thông	
tin	 ít	ỏi	về	Phật	giáo	thông	qua	các	bài	báo	đã	được	
xuất	bản	bởi	Nietzche	và	Arthur	Schopenhauer.	Marx	
đã	xem	Phật	giáo	như	là	một	triết	học	hơn	là	một	tôn	
giáo.	Engels	đã	bốc	trần	bản	chất	đích	thực	của	tôn	
giáo	hữu	thần	bằng	ngôn	ngữ	mạnh	mẽ	và	thẳng	thắn.	
Marx	 là	một	 người	 theo	học	 thuyết	 vô	 thần,	 tương	

tư	như	vậy,	đức	Phật	đã	không	đặt	nền	tảng	của	Phật	
giáo	vào	thần	thánh,	vào	linh	hồn,	hay	bất	cứ	một	đấng	

Chủ nghĩa Marx và Phật giáo

Tiến sĩ Ruwan M Jayatunge -	Quảng	Trí	dịch
Theo	buddhistchannel

Có hai học giả đã viết về sự so 
sánh giữa chủ nghĩa Marx và Phật 
giáo, đó là Tiến sĩ Ambedkar và 
Tiến sĩ Victor Gunasekara thuộc 
Đại học Queensland, Australia. 
Tiến sĩ Ambedkar đã chỉ ra những 
điểm tương đồng giữa Chủ nghĩa 
Marx và Phật giáo. Còn Tiến sĩ 
Gunasekara trong bài báo khoa 
học Chủ nghĩa Marx theo quan 
điểm của Phật giáo đã nói rằng, 
Marx đã viết nhiều về tôn giáo, 
nhưng ông đã không đề cập đến 
Phật giáo, một tôn giáo mà ông đã 
không thật sự tiếp cận.
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siêu	nhiên	nào	cả.	
Karl Marx và Tư bản
Karl	Marx	là	một	nhà	kinh	tế	học	và	là	một	triết	gia.	

Tư	bản	là	sản	phẩm	chính	của	ông	về	kinh	tế	chính	trị,	
về	 vốn,	 tài	 sản,	 về	nhà	nước,	 lương	người	 lao	động,	
ngoại	thương	và	thị	trường	thế	giới.	

Xã hội loài người
Thế	giới	đã	đi	qua	nhiều	vòng	tiến	hóa	và	suy	thoái.	

Theo	Phật	giáo	thì	về	bản	chất,	mọi	thứ	đều	thay	đổi,	
không	có	gì	tồn	tại	trong	tĩnh	tại,	và	xã	hội	cũng	vậy.	
Max	Weber	nói	rằng,	tất	cả	các	cộng	đồng	được	sắp	
xếp	 theo	 cách	mà	 hàng	 hóa,	 hữu	 hình	 hay	 vô	 hình,	
biểu	 tượng	hay	 là	vật	chất,	đều	được	phân	phối.	Sự	
phân	phối	ấy	luôn	luôn	thiếu	cân	bằng	và	thường	gắn	
với	quyền	lực.		
Marx	đặc	biệt	quan	tâm	đến	lịch	sử	triết	học	và	các	

khoa	học	xã	hội.	Những	đóng	góp	của	Marx	đối	với	
sự	hiểu	biết	về	xã	hội	loài	người	là	thật	sự	có	ý	nghĩa.	
Ông	đã	chỉ	cho	thấy	yếu	tố	kinh	tế	ảnh	hưởng	như	thế	
nào	đến	xã	hội,	Học	thuyết	của	Marx	về	lịch	sử	đã	chú	
trọng	vào	ý	tưởng	cho	rằng,	các	hình	thái	xã	hội	hình	
thành	rồi	biến	mất	khi	tiến	xa	hơn	nữa	và	rồi	cản	trở	sự	
phát	triển	của	nhân	loại.	Marx	đã	tạo	ra	sự	phân	tích	
phức	hợp	về	lịch	sử	và	xã	hội	trong	phạm	vi	những	mối	
liên	hệ	giai	cấp.
Phật	giáo	là	một	hệ	thống	dân	chủ.	Đức	Phật	thán	

phục	nền	dân	chủ	cộng	hòa	của	chính	quyền	Vajis	ở	
nước	Kuru.	Đức	Phật	đã	nhấn	mạnh	thêm	rằng,	chừng	
nào	người	dân	Vajis	còn	đi	theo	hệ	thống	của	họ	thì	họ	
không	thể	nào	bị	chinh	phục.	

Nền kinh tế tư bản và Karl Marx
Nói	chung,	Chủ	nghĩa	Tư	bản	là	một	hệ	thống	kinh	tế	

mà	ở	đó	phương	tiện	sản	xuất	do	cá	nhân	làm	chủ	và	
được	hoạt	động	nhắm	đến	lợi	nhuận,	ở	đó	sự	đầu	tư,	
phân	phối,	thu	nhập,	sản	phẩm,	giá	cả	của	hàng	hóa	
và	dịch	vụ	được	quyết	định	thông	qua	sự	hoạt	động	
của	thị	trường	tự	do.	Nền	dân	chủ	tư	bản	chia	dân	số	
ra	làm	hai	hoặc	ba	giai	cấp.	Giai	cấp	cao	nhất	của	xã	
hội	chỉ	có	một	số	ít	người.	Còn	giai	cấp	thấp	nhất	của	
xã	hội	thì	chiếm	đông	dân	nhất.	Đôi	khi	cũng	có	giai	
cấp	trung	lưu.
Vốn	được	phân	phối	đến	mỗi	giai	cấp	theo	cách	mà	

tỷ	lệ	phần	trăm	của	vốn	tỷ	lệ	nghịch	với	lượng	dân	số.	
Karl	Marx	xem	Chủ	nghĩa	Tư	bản	như	là	một	phương	
thức	cụ	thể	có	tính	lịch	sử	của	sự	sản	xuất	mà	ở	đó	vốn	
đã	trở	 thành	cách	thức	nổi	 trội	của	sự	sản	xuất.	Giai	
đoạn	Chủ	nghĩa	Tư	bản	của	sự	phát	triển	hay	là	xã	hội	
tư	sản,	theo	Marx,	đã	thể	hiện	hình	thức	tiến	bộ	nhất	
của	tổ	chức	xã	hội	vào	thời	điểm	đó.
Theo	Marx	thì	vốn	được	tạo	ra	với	lợi	tức	hàng	năm	

của	hàng	hóa	nhằm	mục	đích	tạo	ra	những	mặt	hàng	
mới	với	sự	trao	đổi	giá	trị	cao	hơn	tổng	số	những	lợi	tức	
ban	đầu.	Đối	với	Marx,	việc	sử	dụng	sức	lao	động	tự	nó	

đã	trở	thành	mặt	hàng	trong	Chủ	nghĩa	Tư	bản.	Sự	trao	
đổi	giá	trị	sức	lao	động,	khi	được	phản	ảnh	qua	mức	
lương,	ít	hơn	giá	trị	mà	nó	tạo	ra	cho	các	nhà	tư	bản.	
Sự	khác	nhau	về	mặt	giá	trị,	Marx	tranh	luận,	tạo	ra	giá	
trị	thặng	dư,	thứ	mà	các	nhà	tư	bản	bòn	rút	và	tích	lũy.	
Phật	giáo	và	phương	diện	kinh	tế	của	cuộc	sống
Phật	giáo	giải	thích	xã	hội	loài	người	cũng	giống	như	

bất	 kỳ	một	 hiện	 tượng	 khác,	 biến	 đổi	 không	 ngừng.	
Phương	diện	kinh	 tế	của	một	cộng	đồng	xã	hội	 ảnh	
hưởng	 sâu	 sắc	 đến	 các	 phương	 diện	 khác	 của	 nó.	
Trong	hệ	thống	kinh	tế	Phật	giáo,	người	dân	sử	dụng	
một	cách	thận	trọng	nguồn	lực	quốc	gia	để	tối	ưu	hóa	
phúc	lợi	xã	hội,	cả	về	kinh	tế	lẫn	xã	hội,	từ	nguồn	thu	
nhập	quốc	gia	đến	việc	nâng	cao	các	phương	diện	
tinh	thần.	Đức	Phật	đã	đề	cập	đến	phương	diện	kinh	
tế	của	cuộc	sống	như	sau:	“Nghèo	đói	là	một	sự	đau	
khổ	 trong	cuộc	đời	này.”	Đồng	 thời	Ngài	cũng	nhận	
thấy	rằng	đói	kém	là	điều	tồi	tệ	nhất	trong	tất	cả	các	
loại	bệnh	tật.	
Theo	Phật	giáo,	công	việc	được	coi	như	là	hoạt	động	

chánh	niệm	thuần	khiết	mang	đến	sự	tiến	bộ	kinh	tế	và	
hài	hòa	xã	hội.	Phật	giáo	quan	niệm	rằng,	con	người	
cần	được	đào	tạo,	có	năng	lực,	can	đảm,	trung	thực,	
và	đầy	nghị	lực	trong	công	việc	của	họ	để	mang	lại	sự	
tốt	đẹp	hơn	cho	xã	hội.	Ngành	kinh	tế	học	Phật	giáo	
xem	công	việc	của	con	người	trong	phạm	vi	sự	thành	
tựu	cả	về	vật	chất	lẫn	tinh	thần.	
Đức	 Phật	 nhìn	 cuộc	 sống	 trong	 phạm	 vi	 của	 luật	

nhân	quả.	Những	 lời	dạy	của	đức	Phật	cung	cấp	sự	
hiểu	biết	sâu	sắc	về	bản	chất	của	hiện	thực	bao	gồm	
cả	những	phương	diện	thực	tiễn	của	đời	sống	thế	gian.	
Đức	Phật	đã	đưa	 ra	những	 lời	 chỉ	dẫn	khéo	 léo	cho	
cuộc	sống	của	người	dân	và	những	lời	gợi	ý	cho	việc	
giải	quyết	những	khó	khăn	trong	cuộc	sống.	Phật	giáo	
đưa	ra	các	lời	chỉ	dẫn	tương	ứng	để	kết	hợp	giữa	sự	
tiến	bộ	của	cá	nhân	trong	những	vấn	đề	đời	thường	với	
những	nguyên	tắc	đạo	đức.	

Sự bình đẳng xã hội
Marx	tin	vào	sự	bình	đẳng	xã	hội.	Đức	Phật	là	một	

trong	số	những	nhà	tư	tưởng	đầu	tiên	trong	lịch	sử	đã	
dạy	về	học	thuyết	bình	đẳng	xã	hội.	Phật	giáo	đại	diện	
cho	một	 xã	 hội	 bình	 đẳng,	 ở	 đó	 nền	 dân	 chủ	 được	
thịnh	 hành.	 Đức	 Phật	 tin	 vào	 một	 xã	 hội	 không	 có	
giai	cấp.	Trong	cộng	đồng	chư	tăng	không	hề	có	hệ	
thống	giai	cấp.	Đối	với	đức	Phật,	 tất	cả	mọi	người	 là	
một	trong	ý	nghĩa	rằng	mọi	người	đều	cùng	một	loài.	
Những	giai	cấp	và	tầng	lớp	trong	xã	hội	là	không	có	gì	
ngoài	những	nhóm	chức	năng	và	nghề	nghiệp.	
Quan	điểm	của	đức	Phật	và	Marx	về	sự	nghèo	đói
Nghèo	 đói	 không	 phải	 là	 điều	 tốt.	 Trong	 kinh	

Chuyển	 luân	 thánh	vương	sư	 tử	hống,	đức	Phật	dạy	
rằng,	 nghèo	đói	 là	 nguyên	 nhân	 của	 những	hành	 vi	
thiếu	đạo	đức,	chẳng	hạn	như	trộm	cắp,	nói	dối,	bạo	
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lực,	ghen	ghét,	thô	lỗ,	những	hành	vi	thường	gây	ra	tội	
ác.	Đức	Phật	dạy:	“Nghèo	đói	là	một	sự	đau	khổ	đối	với	
con	người	trong	thế	giới	này.	Thế	giới	hiện	đại	đau	khổ	
vì	sự	sản	xuất	quá	nhiều,	sự	tiêu	thụ	quá	mức	và	cuối	
cùng	là	sự	ô	nhiễm	môi	trường	toàn	cầu.”	Đức	Phật	còn	
dạy:	“Không	có	dòng	sông	nào	như	sông	tham	dục”.	
Đức	Phật	 khuyến	khích	việc	sử	dụng	các	sản	phẩm	
và	dịch	vụ	để	 thỏa	mãn	 lòng	mong	ước	có	được	sự	
hạnh	phúc,	khỏe	mạnh	đích	thực.	Đạo	Phật	đem	đến	
cho	con	người	một	lối	sống	quân	bình	và	giản	dị,	tránh	
xa	hai	cực	đoan	là	khổ	hạnh	ép	xác	và	hưởng	thụ	quá	
mức.	Phật	giáo	nhấn	mạnh	rằng,	nhiệm	vụ	của	chính	
phủ	là	thấy	được	những	nhu	cầu	của	người	dân	và	cố	
gắng	để	xóa	nạn	đói	nghèo.
Phật	 giáo	 không	 phản	 đối	 việc	 tích	 lũy	 tài	 sản	 -	

những	 thứ	 của	cải	 kiếm	được	bằng	 sự	 làm	ăn	chân	
chính.	 Đạt	 được	 sự	 giàu	 sang	 bằng	 những	 phương	
tiện	phi	pháp	thì	đạo	Phật	không	chấp	nhận:	“...	người	
nào	theo	đuổi	sự	giàu	có	một	cách	đúng	pháp,	không	
chuyên	quyền,	độc	đoán,	và	sự	theo	đuổi	đó	làm	cho	
bản	 thân	họ	hạnh	phúc	và	vui	 vẻ,	đồng	 thời	họ	biết	
chia	sẻ	tài	sản	của	mình	với	người	khác,	dùng	tài	sản	
đó	để	làm	những	việc	phước	đức,	và	sử	dụng	tài	sản	
ấy	với	tâm	không	tham	lam,	không	thèm	muốn,	không	
mê	đắm,	và	quan	tâm	đến	những	mối	nguy	hiểm	và	đời	
sống	của	người	làm	thuê.”	(kinh	Tăng	Chi	bộ).
Vào	 năm	1844,	 trong	bản	 thảo	 về	Kinh	 tế	 và	 triết	

học,	Marx	đã	viết,	tất	cả	người	lao	động	càng	trở	nên	
nghèo	hơn	thì	 tài	sản	mà	họ	sản	xuất	ra	càng	nhiều,	
trình	 độ	 và	 năng	 lực	 của	 sản	 phẩm	 họ	 tạo	 ra	 càng	
được	nâng	cao.	Người	 lao	động	càng	 trở	 thành	một	
mặt	hàng	rẻ	hơn	thì	hàng	hóa	họ	tạo	ra	càng	nhiều.	Sự	
gia	tăng	giá	trị	của	thế	giới	vật	chất	dẫn	đến	mối	tỷ	lệ	
thuận	trực	tiếp	trong	việc	suy	giảm	giá	trị	của	thế	giới	
con	người.	Nhân	công	không	chỉ	sản	xuất	ra	hàng	hóa	
mà	còn	tạo	ra	chính	nó	và	người	lao	động	được	xem	
như	là	một	mặt	hàng.	

Xã hội không tưởng
Xã	hội	không	tưởng	là	một	xã	hội	không	hiện	hữu.	Nó	

là	một	hòn	đảo	hư	cấu	với	một	hệ	thống	chính	trị,	luật	
pháp	và	xã	hội	hoàn	hảo	được	phác	thảo	bởi	Thomas	
More.	Thuật	ngữ	“xã	hội	không	tưởng”	được	dựa	trên	
nhà	 nước	 cộng	 hòa	 của	 Plato.	 Trong	 xã	 hội	 không	
tưởng	đó,	những	mặt	xấu	của	xã	hội	như	là	nghèo	đói,	
khổ	cực	đều	được	xóa	sạch.	Mọi	người	đều	sống	trong	
hạnh	phúc.	Một	số	người	cho	rằng,	xã	hội	không	tưởng	
là	câu	trả	lời	cho	sự	đau	khổ	của	nhân	loại.	

Sự đau khổ của con người
Như	Marx	đã	giải	thích,	Chủ	nghĩa	Tư	bản	toàn	cầu	

đã	mang	đến	sự	giàu	có	tột	bậc	cho	một	số	ít	người	
và	sự	khổ	sở	cho	đại	đa	số	dân	cư,	và	nó	đã	sản	sinh	
ra	 những	 điều	 kiện	 sống	 dã	man	 cho	 hầu	 hết	 nhân	
loại.	Ông	đã	đúc	kết	 lại	 rằng,	sự	chênh	 lệch	kinh	 tế	

là	nguyên	nhân	chính	gây	ra	khổ	đau	cho	nhân	 loại.	
Tuy	nhiên,	Marx	đa	không	 thể	nào	đưa	 ra	được	một	
phương	pháp	thực	tiễn	để	giải	phóng	con	người	khỏi	
những	khổ	đau.	
Năm	1843,	Marx	đã	viết:	Khổ	đau	tôn	giáo	là	sự	biểu	

hiện	của	khổ	đau	thực	tế	và	là	sự	phản	kháng	lại	khổ	
đau	thực	tế.	Tôn	giáo	là	tiếng	thở	dài	của	người	bị	áp	
bức,	là	trái	tim	của	thế	giới	vô	tâm,	và	là	linh	hồn	của	
những	hoàn	cảnh	vô	hồn.	Nó	là	thuốc	phiện	của	con	
người.	 Marx	 tập	 trung	 nhấn	mạnh	 vào	 phương	 diện	
kinh	 tế,	 cho	nên	ông	 ta	đã	bỏ	 sót	một	phương	diện	
hết	sức	quan	trọng	trong	sự	tồn	tại	của	con	người,	đó	
là	phương	diện	tinh	thần.	Đức	Phật	thì	không	như	vậy,	
Ngài	đã	lưu	tâm	đến	mọi	phương	diện	sống	của	con	
người.	Cách	đây	hơn	2.500	năm,	đức	Phật	đã	đúc	kết	
lại	những	ý	tưởng	về	khổ	đau	của	kiếp	người	và	những	
ý	tưởng	đó	thật	sự	có	ý	nghĩa	đối	với	toàn	nhân	loại.	
Đức	Phật	đã	trả	 lời	vấn	đề	trọng	tâm	của	khổ	đau	

nhân	loại	và	sự	chấm	dứt	khổ	đau,	điều	mà	Karl	Marx	
đã	nhấn	mạnh	đến	phạm	vi	giới	hạn	của	khổ	đau	nhân	
loại	 ấy	 chính	 là	 cuộc	 sống	 thế	 gian.	 Khi	 Marx	 phát	
biểu:	“Tôn	giáo	 là	 thuốc	phiện	của	con	người”	 tức	 là	
ông	muốn	ám	chỉ	đến	những	tôn	giáo	hữu	thần.	

Đức Phật đã giải thích về khổ đau của nhân loại như 
sau:
-	Đời	sống	của	con	người	là	đau	khổ.	
-	Nguyên	nhân	của	nỗi	khổ	đau	ấy	là	bởi	lòng	tham	

ái,	 cụ	 thể	 là	mong	muốn	những	 thứ	vô	 thường	được	
thường	tại.
-	Khổ	đau	của	con	người	có	thể	chất	dứt	thông	qua	

sự	dứt	bỏ	tham	ái.
-	Tham	ái	có	thể	được	đoạn	trừ	bằng	cách	thực	tập	

Bát	Chánh	đạo:	Chánh	tri	kiến,	Chánh	tư	duy,	Chánh	
ngữ,	 Chánh	 nghiệp,	 Chánh	 mạng,	 Chánh	 tinh	 tấn,	
Chánh	niệm,	và	Chánh	định.
Bản	chất	đau	khổ	của	con	người	đã	được	đức	Phật	

diễn	tả	rất	cụ	thể.	Và	Bát	Chánh	đạo	là	con	đường	dẫn	
đến	sự	đoạn	tận	khổ	đau.

Tôn giáo là tiếng thở dài của 
người bị áp bức, là trái tim 

của thế giới vô tâm, và là linh 
hồn của những hoàn cảnh 

vô hồn.
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CẢI CÁCH PHẬT GIÁO CỦA HỒ QUÝ LY

Trần Văn Cương

Thời Lý - Trần, Phật giáo trở thành 
quốc giáo. Vua quan phần lớn đều 
trở thành phật tử. Đặc biệt, vua 
Trần Nhân Tông đã phát triển Phật 
giáo lên giai đoạn cực thịnh, ông 
lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 
và được nhân dân suy tôn là Phật 
hoàng. Tuy nhiên đến cuối đời 
Trần, tình hình xã hội rối ren, triều 
đại phong kiến nhà Trần bắt đầu 
suy thoái, Phật giáo không còn thể 
hiện được vai trò “dẫn đường chỉ 
lối” ở triều đình nữa. Mặc dù vậy, 
Phật giáo vẫn đóng một vai trò hết 
sức quan trọng trong đời sống tinh 
thần của người dân Đại Việt. 

Khi	Hồ	Quý	Ly	lên	ngôi,	ông	đã	đưa	ra	những	
chính	sách	nhằm	thay	đổi	đạo	Phật.	Đại	Việt	
sử	ký	toàn	thư	ghi	rõ	như	sau:	“Bính	Tý,	năm	
thứ	9	(1396),	mùa	xuân,	tháng	Giêng,	xuống	

chiếu	sa	thải	các	Tăng	đạo,	chưa	đến	50	tuổi	trở	xuống,	
bắt	phải	hoàn	tục.	Lại	thi	những	người	thông	hiểu	kinh	
giáo,	ai	đỗ	cho	làm	Đường	đầu	thủ	,	tri	cung,	tri	quán,	
tri	tự,	còn	thì	cho	làm	kẻ	hầu	cho	người	tu	hành”	.	
Như	chúng	ta	đã	biết,	Phật	giáo	có	ảnh	hưởng	rất	

lớn	đối	với	đời	sống	văn	hoá	tinh	thần	của	người	dân	
nước	 ta	 cả	 hàng	 ngàn	 năm	 trước	 đó.	 Tư	 tưởng	 của	
Phật	giáo	đã	len	lỏi	vào	từng	ngõ	ngách	thôn	xóm,	vào	
tiềm	thức	của	người	Việt.	Các	tăng	lữ	rất	được	người	

dân	coi	trọng.	Do	đó,	việc	Hồ	Quý	Ly	xuống	chiếu	sa	
thải	tăng	đạo	và	bắt	họ	hoàn	tục	thì	quả	là	một	việc	làm	
ảnh	hưởng	rất	 lớn	đến	đời	sống	không	chỉ	 riêng	giới	
tu	hành	mà	còn	ảnh	hưởng	đến	đời	sống	tâm	linh	của	
những	người	theo	đạo	Phật.	
Tuy	nhiên,	khách	quan	mà	nói,	việc	làm	của	Hồ	Quý	

Ly	không	phải	 không	có	những	điểm	sáng	 tích	cực.	
Bởi	vì,	vào	cuối	đời	Trần,	tình	hình	xã	hội	rối	ren,	nhiều	
người	dân	bình	thường	muốn	trốn	tránh	kiếp	nạn	nên	
đã	trốn	vào	chùa	để	nương	nhờ	cửa	Phật,	trốn	đi	lính,	
trốn	thuế;	còn	một	bộ	phận	tăng	lữ	muốn	lợi	dụng	Phật	
giáo	để	an	nhàn	hưởng	thụ.	Sinh	hoạt	chùa	chiền	trở	
nên	phức	tạp,	khó	kiểm	soát.	Vì	thế,	việc	xuống	chiếu	
sa	thải	bộ	phận	tăng	lữ	thiếu	tiêu	chuẩn	tu	đạo	nhằm	
mục	đích	sàng	lọc	thành	phần	tăng	lữ,	tăng	cường	xây	
dựng	lực	lượng	quân	sự	và	phát	triển	kinh	tế	cho	nhà	
nước	là	điều	cần	thiết.	
Hơn	nữa,	cũng	không	ngoài	khả	năng,	Hồ	Quý	Ly	lo	

e	sợ	chùa	chiền	nhiều,	tăng	lữ	quá	đông,	nếu	không	
quản	 lý	 chặt	 chẽ	 sẽ	 trở	 thành	mầm	mống	hiểm	họa	
của	một	triều	đại	mới.	Nhiều	cuộc	khởi	nghĩa,	bạo	loạn	
đã	diễn	 ra,	 điển	 hình	 như	Phạm	Sư	Ôn	 (năm	1389).	
Mặt	khác,	việc	làm	này	cũng	có	thể	là	cái	cớ	để	chối	
bỏ	cống	nạp	cho	nhà	Minh	vì	thời	gian	này,	nhà	Minh	
thường	sai	sứ	sang	bắt	cống	phẩm	là	người	bị	thiến,	tú	
nữ	và	tăng	nhân	rồi	sau	đó	lại	thả	tú	nữ	và	tăng	nhân	
về	với	ý	đồ	làm	nội	gián.	
Nội	dung	chiếu	sa	thải	các	tăng	lữ	còn	một	điều	rất	

đáng	chú	ý	nữa	đó	 là	việc	quy	định	 thi	cử	khi	muốn	
làm	nhà	sư.	Ai	muốn	 làm	nhà	sư	 thì	phải	 thông	hiểu	
kinh	giáo,	 thi	đỗ	 thì	mới	được	 làm,	hơn	nữa	còn	đưa	
ra	những	chức	vụ	khác	nhau	như	Đường	đầu	 thủ,	 tri	
cung,	tri	quán,	tri	tự…	Việc	làm	này	cho	thấy	Hồ	Quý	
Ly	đã	có	sự	quản	lý	chặt	chẽ	hơn	đối	với	tầng	lớp	tăng	
lữ.	Chùa	chiền	vốn	là	nơi	để	con	người	nương	nhờ	cửa	
Phật,	 để	 con	 người	 tìm	 thấy	 sự	 thanh	 thản	bình	 yên	
trong	cuộc	sống.	Nhưng	đối	với	Hồ	Quý	Ly,	ông	muốn	
thay	đổi	chùa	chiền	cũng	phải	giống	như	một	tổ	chức	
cần	có	sự	quản	lý	của	nhà	nước,	những	người	muốn	
sống	 trong	chùa	phải	có	đủ	 trí	huệ	và	 tài	năng	nhất	
định.	So	sánh	việc	làm	này	của	Hồ	Quý	Ly	chúng	ta	có	
thể	dễ	dàng	nhận	thấy,	ngay	sau	ông,	vị	vua	đầu	tiên	
nhà	Lê	cũng	đã	làm	theo	tinh	thần	như	vậy.	Lê	Thái	Tổ	
sau	khi	lên	ngôi,	vào	tháng	10	năm	Kỷ	Dậu	(1429),	đã	
ra	lệnh	cho	tất	cả	các	tăng	sĩ	Phật	giáo	và	đạo	sĩ	Lão	
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giáo	phải	 trình	diện	để	khảo	 thí.	Ai	không	thi	đậu	 thì	
bắt	buộc	phải	hoàn	tục.	Rõ	ràng,	việc	thi	cử	của	các	
tăng	sĩ	phải	đến	cuối	nhà	Trần	với	những	ý	tưởng	của	
Hồ	Quý	Ly	mới	có.	Xét	như	ngày	nay,	các	tăng	nhân	
cũng	luôn	luôn	không	ngừng	nâng	cao	trí	huệ	để	thực	
hiện	phật	sự	của	mình.	Một	tăng	nhân,	ni	sư	muốn	đạt	
đến	những	địa	vị	nhất	định	ngoài	việc	tu	tập	đạo	đức,	
còn	phải	nâng	cao	trí	huệ	và	đặc	biệt	cũng	phải	qua	
những	đợt	khảo	thí.	Ngày	nay,	Phật	giáo	cũng	có	các	
trường	học	với	đủ	cấp	độ	giống	như	một	hệ	thống	giáo	
dục	vậy.
Cải	cách	Phật	giáo	của	Hồ	Quý	Ly	không	hẳn	là	bài	

Phật	mà	 là	 việc	 làm	cần	 thiết	phù	hợp	với	điều	kiện	
lịch	sử	nhất	định.	Trước	tình	hình	kinh	tế	xã	hội	lúc	bấy	
giờ,	cải	cách	Phật	giáo	của	Hồ	Quý	Ly	đã	đạt	được	
mục	đích	để	tăng	cường	nguồn	lực	quân	đội,	quản	lý	
chặt	chẽ	các	tổ	chức	Phật	giáo	và	có	cớ	để	đối	phó	
với	giặc	phương	Bắc	trong	việc	cống	nạp	nhà	sư.	Tuy	
nhiên,	chúng	ta	vẫn	còn	thấy	ảnh	hưởng	của	Phật	giáo	
trong	tâm	tưởng	của	Hồ	Quý	Ly	như	việc:	“tháng	6	năm	
Bính	Tuất	(1406)	đỉnh	tháp	Báo	Thiên	bị	đổ,	An	phủ	sứ	
Đông	Đô	Lê	Khải	không	báo	tin	nên	bị	biếm	tước	1	tư”	
.	Tháp	Báo	Thiên	vốn	là	một	công	trình	biểu	tượng	cho	
Phật	giáo	từ	đời	Lý	Thánh	Tông	(1057).	Việc	Hồ	Quý	
Ly	quan	tâm	đến	sự	kiện	tháp	Báo	Thiên	bị	đổ	và	còn	
giáng	tội	thuộc	cấp,	chứng	tỏ	ngoài	việc	thể	hiện	trách	
nhiệm	của	người	đứng	đầu	nhà	nước	thì	việc	làm	này	
cũng	 ít	nhiều	cho	 thấy	Hồ	Quý	Ly	vẫn	còn	coi	 trọng	
những	công	trình	Phật	giáo.	Hay	như	việc	Hồ	Quý	Ly	
cho	 xây	 dựng	 chùa	 Phong	Công	 tại	 Kim	Âu,	 Thanh	
Hóa	sau	khi	làm	thành	nhà	Hồ	là	một	việc	làm	thiên	về	
Phật	giáo,	nếu	như	trong	thâm	tâm	ông	không	có	Phật	
thì	ắt	đã	không	cho	xây	chùa.
Bên	cạnh	đó,	“Phật	giáo	Việt	Nam	căn	bản	không	

phải	là	tôn	giáo	tiêu	cực	yếm	thế,	mà	là	nhập	thế	để	

chuyển	 thế”.	 Tinh	 thần	 nhập	 thế	 của	 Phật	 giáo	 Việt	
Nam	được	thể	hiện	rõ	từ	khi	được	truyền	vào	nước	ta.	
Việc	làm	của	Hồ	Quý	Ly	cũng	phù	hợp	với	tính	chất	đó.	
Đưa	đội	ngũ	tăng	lữ	thành	một	tổ	chức	xã	hội	để	quản	
lý	 vừa	giải	 quyết	 được	 những	 vấn	đề	 trước	mắt	 vừa	
đảm	bảo	được	tính	ổn	định	lâu	dài.	
Tóm	lại,	việc	đưa	ra	tư	tưởng	cải	cách	Phật	giáo	của	

Hồ	Quý	Ly	là	một	việc	làm	dựa	trên	mục	đích	chính	trị	
của	cá	nhân	nhưng	cũng	phù	hợp	với	điều	kiện	hoàn	
cảnh	 lịch	sử	 lúc	bấy	giờ,	phù	hợp	với	 tiến	 trình	phát	
triển	dân	 tộc	nói	chung	và	với	 lịch	sử	Phật	giáo	Việt	
Nam	nói	riêng.	Việc	biến	chuyển	trong	thời	kỳ	này,	đặc	
biệt	 là	những	thay	đổi	trong	tư	tưởng	của	Hồ	Quý	Ly	
đã	trở	thành	một	bước	ngoặt	lớn	trong	lịch	sử	tôn	giáo	
Việt	Nam.	Riêng	với	Phật	giáo,	những	cải	cách	của	Hồ	
Quý	Ly	cũng	đã	có	những	ảnh	hưởng	nhất	định	đến	
quá	 trình	phát	 triển	Phật	giáo	Việt	Nam	trong	 thời	kỳ	
văn	hóa	Đại	Việt.	

Việc Hồ Quý Ly quan tâm đến sự 
kiện tháp Báo Thiên bị đổ và còn 

giáng tội thuộc cấp, chứng tỏ 
ngoài việc thể hiện trách nhiệm 

của người đứng đầu nhà nước thì 
việc làm này cũng ít nhiều cho 

thấy Hồ Quý Ly vẫn còn coi trọng 
những công trình Phật giáo.

LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
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Qua	bài	 viết	 này	 tác	giả	 tập	 trung	 tìm	hiểu	
về	những	tác	động	của	khóa	tu	mùa	hè	đối	
với	nhận	thức	của	các	bạn	trẻ	tại	thành	phố	
Hồ	Chí	Minh	và	các	khóa	tu	tại	chùa	Hoằng	

Pháp.

DẪN NHẬP
1.1.Khái niệm nhập thế
Danh	từ	Phật	giáo	nhập	thế	hay	Phật	giáo	dấn	thân	

(En-	gaged	buddhism)	lần	đầu	tiên	xuất	hiện	trên	tựa	
đề	một	quyển	sách	do	thiền	sư	Nhất	Hạnh	viết	vào	năm	
1963	tại	Việt	Nam.	Đến	năm	1988	hai	tác	phẩm	quan	
trọng	 khác	 về	 chủ	 đề	 Phật	 giáo	 nhập	 thế	 (	 socially	
engaged	 Buddhism)	 được	 xuất	 bản	 tại	 Thái	 Lan	 và	
Hoa	Kỳ.	Thuật	ngữ	này	nhanh	chóng	phổ	biến	 trong	
cộng	đồng	Phật	giáo	thế	giới	với	sự	ra	đời	của	hội	Thân	
Hữu	Hòa	Bình	Phật	giáo	vào	năm	1978	và	Mạng	Lưới	
Phật	tử	Nhập	Thế	Quốc	Tế	vào	năm	1989.	
Khái	niệm	nhập	thế	được	dùng	để	chỉ	cho	sự	dấn	

thân	của	phật	 tử	 trong	các	sinh	hoạt	xã	hội	như	các	
hoạt	 động	 thiện	 nguyện,	 cứu	 trợ	 thiên	 tai,	 giúp	 đỡ	
người	nghèo	khó,	thiếu	thốn,	chăm	sóc	người	già,	nuôi	
nấng	và	giáo	dục	cô	nhi,	ngăn	chặn	các	tệ	nạn	xã	hội,	
góp	phần	giải	quyết	những	khủng	hoảng,	mâu	thuẫn	

KHÓA TU MÙA HÈ
NÉT ĐẸP TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO

Trong những năm qua Phật giáo ở Việt Nam đã có những bước chuyển biến 
mạnh mẽ, Phật giáo tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, góp phần 
hướng con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

của	xã	hội.	
1.2. Mục đích của khóa tu mùa hè.
Trong	 các	 khóa	 tu	 Phật	 thất	 dành	 cho	 người	 lớn	

vào	mùa	hè	hàng	năm,	nhiều	phật	tử	 lớn	tuổi	thường	
dẫn	 theo	 các	 em	học	 sinh	 là	 con,	 cháu,	 đôi	 khi	 chỉ	
là	quen	biết	đi	 cùng,	phát	 hiện	 ra	điều	này	bắt	đầu	
từ	năm	2005	Thượng	tọa	trụ	trì	chùa	Hoằng	Pháp	bắt	
đầu	mạnh	dạn	tổ	chức	khóa	tu	mùa	hè	dành	riêng	cho	
thanh	niên	nhằm	đáp	ứng	nhu	cầu	của	phật	tử	khi	tới	
chùa,	chùa	Hoằng	Pháp	đã	 tổ	chức	khóa	 tu	mùa	hè	
giành	cho	thanh	thiếu	niên	từ	14	-	23	tuổi.

1.2.1. Góp phần vào sự nghiệp trồng người.
Để	 góp	 phần	 vào	 sự	 nghiệp	 trồng	 người	 và	 nuôi	

dưỡng	tính	thiện	trong	tâm	hồn	những	chủ	nhân	tương	
lai	của	đất	nước,	chùa	Hoằng	Pháp	đã	tổ	chức	Khóa	
tu	mùa	hè	dành	cho	thanh	thiếu	niên	tập	trung	vào	việc	
dạy	cho	các	em	đạo	 làm	người	chân	chính	 trên	nền	
tảng	hiếu	hạnh.	 	“Em	thấy	áy	náy	nhất	đó	 là	 tính	em	
hay	nói	dóc,	em	nói	dóc	rất	nhiều	và	không	cảm	thấy	
gì,	trước	đây	em	hay	nói	dóc	với	ba	mẹ	là	đi	học	nhưng	
thực	sự	 là	em	đi	chơi	vơi	bạn,	em	hay	xin	 tiền	đóng	
học	nhưng	không	đóng	học	mà	đi	tiêu	xài,	em	nói	dóc	
là	xin	tiền	đóng	học	phí	nhưng	em	cũng	lấy	tiền	đó	đi	
chơi,	nhưng	giờ	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	em	mới	thấy	
được	đó	là	hành	động	sai	trái	của	mình,	em	thấy	rất	ân	
hận”	[Kim	Yến,	20	tuổi,	TP.HCM,	khóa	sinh	2014]
Có	 thể	 thấy	 rằng	khóa	 tu	mùa	hè	có	một	sức	ảnh	

hưởng	lớn	đối	với	nhận	thức	của	các	bạn	trẻ,	các	bạn	
trẻ	khi	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	đều	có	những	chuyển	
biến	tích	cực	về	mặt	nhận	thức	và	biết	sống	tốt	hơn.	

1.2.2. Tạo một không gian lành mạnh, bổ ích cho 
các bạn trẻ vào dịp hè.
Sau	một	năm	dài	học	tập	căng	thẳng,	mùa	hè	là	dịp	

để	các	bạn	trẻ	vui	chơi,	giải	trí,	có	nhiều	lựa	chọn	để	
các	bạn	trẻ	có	được	một	kỳ	nghỉ	hè	ý	nghĩa,	như	về	
thăm	quê,	giúp	đỡ	bố	mẹ,...	Nhưng	không	phải	ai	cũng	
biết	tận	dụng	kỳ	nghỉ	hè	để	làm	được	một	việc	gì	đó	
có	ích	cho	bản	thân,	gia	đình	và	xã	hội.	Nhiều	bạn	trẻ	

TRAO ĐỔI
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đã	lao	vào	những	cuộc	ăn	chơi	thâu	đêm	suốt	sáng,	
đắm	chìm	trong	thế	giới	ảo	trên	internet,	hay	tốn	thời	
gian	đọc	những	cuốn	truyện	nhảm	nhí,	xem	những	bộ	
phim	vô	bổ,…
Khi	các	bạn	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	các	bạn	sẽ	có	

một	thời	khóa	biểu	khoa	học	và	hợp	lý	cả	về	thời	gian	
tu	tập	và	vui	chơi.	

1.2.3. Tạo một nơi giúp các bạn trẻ giảm trừ căng 
thẳng, hóa giải tâm hồn, tu tâm thanh tịnh.
Dường	 như	 giới	 trẻ	 hiện	 nay	 đang	 phải	 chịu	 quá	

nhiều	áp	lực,	bên	cạnh	đó	những	khúc	mắc	trong	lòng,	
hay	gọi	theo	thuật	ngữ	nhà	Phật	là	những	“nội	kết”	mà	
các	bạn	trẻ	gặp	phải	khi	đối	nhân	xử	thế,	quan	hệ	bạn	
bè,	chứng	kiến	cảnh	khổ	cuộc	đời,	đối	diện	với	những	
điều	xấu,…	đã	dày	vò	các	bạn	nhưng	các	bạn	chưa	
tìm	được	cách	hóa	giải	làm	cho	các	bạn	cảm	thấy	mệt	
mỏi		lên	chùa	cũng	là	cách	các	bạn	làm	cho	tâm	của	
mình	nhẹ	hơn,	tâm	sự	của	một	bạn	trẻ	“Lên	chùa	em	
cảm	thấy	rất	thoải	mái	và	thanh	thản,	em	có	thể	tâm	sự	
với	các	thầy,	với	các	bạn	đồng	khóa	tu	những	chuyện	
mà	có	thể	em	sẽ	không	nói	với	bố	mẹ	hoặc	bất	kỳ	ai”	
[Kim	Yến,	20	tuổi,	TP.HCM,	khóa	sinh	2014]

1.2.4.  Hoằng Pháp cho giới trẻ.
	Với	tâm	nguyện	Hoằng	pháp	lợi	sinh,	chư	tăng	chùa	

Hoằng	 Pháp	 đã	 dùng	 những	 phương	 tiện	 thích	 hợp	
đưa	Phật	giáo	tỏa	khắp	nơi	nơi	đến	mọi	lứa	tuổi,	đặc	
biệt	là	thanh	thiếu	niên.
Trong	khóa	tu	mùa	hè	ngoài	những	bài	học	về	đạo	

làm	người	các	bạn	trẻ	còn	có	cơ	hội	 tiếp	nhận	được	
những	giáo	 lý	cơ	bản	của	đạo	Phật	một	bạn	 trẻ	biết	
đến	Phật	pháp	và	quyết	sống	theo	lời	Phật	dạy	sẽ	là	
một	người	có	đạo	đức,	biết	sống	trí	tuệ,	giàu	lòng	từ	bi	
và	sẵn	lòng	hy	sinh	lợi	ích	bản	thân	để	phụng	sự	cho	
xã	hội,	cho	đất	nước	đó	cũng	là	mục	đích	cao	cả	nhất	
mà	khóa	tu	hướng	đến.
Khóa	tu	mùa	hè	lần	thứ	I	(	2005)	mở	ra	dành	cho	các	

bạn	trẻ	chỉ	có		hơn	300	khóa	sinh	tham	dự,	khóa	tu	thứ		
II	(2006)	trên	700	khóa	sinh,	khóa	tu	thứ	III	(	2007)	trên	
1600	khóa	sinh	và		2008	khóa	tu	mùa	hè	lần	thứ	IV	Ban	
Tổ	Chức	đã	đón	nhận	hơn	3100	khóa	sinh.	Đến	năm	
2009,	số	lượng	khóa	sinh	tham	dự	vượt	hơn	6300.	Vì	số	
lượng	các	em	tham	gia	quá	đông	nên	vào	năm	2010	
và	2011	chùa	tổ	chức	2	đợt.	Mỗi	đợt	có	trên	dưới	2500	
khóa	sinh.	Nên	từ	năm	2012	do	số	lượng	quá	đông	nên	
khi	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	các	bạn	trẻ	phải	đăng	ký	
trước	1	tháng,	và	chỉ	tổ	chức	1	khóa	tu	duy	nhất.	Tính	
đến	năm	2013,	khóa	tu	đã	diễn	ra	được	9	năm	và	11	
khóa.	Khóa	tu	năm	2014	là	khóa	tu	đặc	biệt	chỉ	giành	
cho	sinh	viên	đã	thu	hút	được	1500	khóa	sinh.	
Khóa	tu	là	hoạt	động	thực	tập	đời	sống	tâm	linh	theo	

lời	Phật	dạy	trong	một	thời	gian	nhất	định.	Khóa	tu	mùa	
hè	mở	 ra	 trong	vòng	7	ngày	cho	các	bạn	 trẻ	có	độ	
tuổi	từ	14	-	23	tuổi	và	được	chùa	Hoằng	Pháp	tổ	chức	

thường	 niên	 hàng	 năm	 vào	 dịp	 tháng	 6	Dương	 lịch.	
Chùa	Hoằng	Pháp	với	diện	tích	2ha,	chính	điện	rộng	
756m2	khuôn	viên	chùa	rộng	rãi,	thoáng	mát,	có	4	trai	
đường,	trai	đường	thứ	1	có	sức	chứa	gần	1000	người,	
trai	 đường	 thứ	 hai	 có	 sức	 chứa	 hơn	 500	 người,	 trai	
đường	thứ	3	có	sức	chứa	gần	1200	người,	trai	đường	
thứ	4	có	sức	chứa	hơn	400	người	số	lượng	người	phục	
vụ	 cho	 khóa	 tu	 khoảng	 300	 người,	 trong	 đó	 có	 200	
người	là	ở	thường	xuyên	trong	chùa	còn	100	người	ở	
ngoài	đến	khóa	tu	mới	vào	phụ	chùa.

1.3. Lý do tham gia khóa tu mùa hè và những 
chuyển biến sau khi tham gia khóa tu mùa hè.
Trước	xu	thế	phát	triển	của	xã	hội	đương	thời,	nhân	

loại	đang	ngày	đêm	đối	mặt	với	nhiều	thách	thức	của	
đời	sống	thực	tại,	sự	nghèo	đói,	tụt	hậu,	bệnh	tật,	…
đã	nảy	sinh	nhiều	phức	tạp	trong	các	mối	quan	hệ	về	
tinh	thần	và	vật	chất,	nhân	cách	đạo	đức,	những	nét	
đẹp	thuần	lương	chân,	thiện,	mỹ	nghìn	đời	của	dân	tộc	
đang	trên	đà	tuột	dốc	và	giới	trẻ	cũng	là	đối	tượng	bị	
tác	động	nhanh	và	mạnh,	đứng	trước	thực	tại	đó	chùa	
Hoằng	Pháp	 	 đã	 có	 những	hành	động	nhắm	hướng	
tới	các	bạn	học	sinh,	sinh	viên,	các	thế	hệ	trẻ	tương	
lai	của	đất	nước	nhằm	định	hướng	và	nâng	cao	được	
nhận	thức	cho	các	bạn	về	thế	giới,	về	cái	đúng,	cái	sai,	
cái	đẹp,	cái	xấu,	hàng	năm	cứ	2	tháng	một	lần	chùa	
Hoằng	Pháp	lại	tổ	chức	khóa	tu	sinh	viên	trong	vòng	
một	ngày	và	đã	có	rất	nhiều	bạn	tham	gia,	 	 tích	cực	
hơn	đó	là	khóa	tu	mùa	hè	trong	vòng	7	ngày	đã	thu	hút	
đông	các	bạn	trẻ,	có	năm	lên	tới	7000	bạn	tham	gia,	
nhiều	lý	do	để	các	bạn	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè.	
Thứ	nhất,	Sư	thầy	phó	trụ	trì	chùa	Hoằng	Pháp	biết	

qua	những	bài	cảm	nghĩ	của	các	bạn	khóa	sinh	sau	
khi	 tham	gia	 khóa	 tu	mùa	hè	đó	 là	do	sự	 “ép	buộc,	
khuyên	bảo	của	gia	đinh”	nên	các	bạn	tham	gia,	đó	
là	những	gia	đình	có	 thể	 theo	hoặc	không	 theo	đạo	
Phật	nhưng	đều	muốn	con	lên	chùa	để	tham	gia	khóa	
tu	mùa	hè,	đều	mong	muốn	con	mình	có	một	sự	thay	
đổi	trong	nhận	thức	có	những	“cậu	ấm,	cô	chiêu”	nghe	
theo	bố	mẹ	và	lên	chùa	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè		khi	
về	bố	mẹ	hứa	là	sẽ	cho	(có	thể	là	điện	thoại,	xe	đạp	
điện,…),	nên	miễn	cưỡng	lên	chùa	tham	gia	khóa	tu.
Nhưng	 khi	 lên	 chùa	 và	đặc	biệt	 sau	 khi	 tham	gia	

khóa	tu	mùa	hè	thì	các	bạn	đã	thay	đổi	hoàn	toàn,	các	
bạn	thích	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè,		bố	mẹ	cũng	rất	
ngạc	nhiên	và	vui	mừng	có	gia	đình	“gọi	điện	lên	cảm	
ơn	quý	thầy”	vì	sự	thay	đổi	của	con	em	mình.
Một	số	bạn	sau	khi	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	cũng	

đã	tâm	sự	về	lý	do	tại	sao	mình	lại	tới	với	khóa	tu	mùa	
hè	“Khi	hè	tới	thì	em	đòi	đi	du	lịch	và	đòi	mẹ	mua	cho	
một	chiếc	xe	đạp	điện	để	đi	học,	thì	mẹ	nói	là:	Nếu	vậy	
thì	con	lên	chùa	Hoằng	Pháp	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	
trong	vòng	7	ngày	đi,	khi	về	mẹ	sẽ	mua	cho	con	và	
đưa	con	đi	du	lịch,	em	đã	đồng	ý,	khi	mẹ	đưa	lên	chùa	
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tham	gia	khóa	 tu,	và	mẹ	về	 thì	em	vẫn	nghĩ	 là	chắc	
cũng	 không	 khác	 gì	 so	 với	 đi	 trại	 hè,	 nên	 em	 cũng	
thấy	bình	thường.	Ngày	đầu	tiên	và	đêm	đầu	tiên	thì	
em	thấy	tẻ	nhạt	và	buồn,	đêm	thì	không	ngủ	được	do	
không	có	đệm,	phải	ngủ	với	nhiều	người,	em	muốn	bỏ	
về,	nhưng	nghĩ	tới	chuyến	du	lịch	và	xe	đạp	điện	em	
lại	cố	gắng.	Đến	ngày	thứ	hai,	thứ	ba	em	bắt	đầu	quen	
dần	với	việc	dạy	sớm,	với	những	bài	kinh	kệ,	em	thấy	
mình	nhẹ	nhàng	và	thanh	thản	hơn,	em	không	còn	suy	
nghĩ	về	xe,	về	du	lịch,	mà	nghĩ	nhiều	hơn	đến	mẹ,	có	
hôm	mẹ	tới	thăm	em,	em	đã	khóc	vì	nhớ	mẹ,	mẹ	cũng	
khóc,	sau	7	ngày	thì	thực	sự	em	muốn	thời	gian	quay	
ngược	trở	lại	ngày	đầu”	[Mỹ	Yến,	nữ	19	tuổi,	Tp.HCM,	
khóa	sinh	2013-2014].
Những	điều	thay	đổi	của	con	mình	sau	khi	tham	gia	

khóa	tu	mùa	hè	trở	về	cũng	chính	là	cơ	sở	niềm	tin	để	
các	 bậc	 phụ	 huynh	 tin	 tưởng	 gửi	 con	 em	 của	mình		
tham	dự	khóa	tu	mùa	hè	năm	tiếp	theo.
	Thứ	hai,	nhưng	bạn	sau	khi	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	

chức	khóa	tu	mùa	hè	và	thông	tin	về	khóa	tu	mùa	hè	
cũng	 khá	 nhiều	 nên	 lượng	 khóa	 sinh	 đăng	 ký	 hàng	
năm	đều	rất	nhiều	và	tăng	liên	tục	qua	các	năm,	theo	
sư	thầy	phó	trụ	trì	chùa	Hoằng	Pháp,	năm	2007	khóa	
sinh	 lên	 tới	 7000	 bạn,	 dù	 rất	 đông	 nhưng	 các	 bạn	
không	muốn	về	 trong	khi	 sức	chứa	của	chùa	chỉ	có	
được	3000	người,	tuy	vất	vả	nhưng	quý	thầy	rất	vui,	vì	
công	việc	hoằng	pháp	lợi	sinh	của	chùa	đã	có	kết	quả,	
việc	gieo	duyên	Phật	pháp	thuận	lợi.
“Một	 lần	 em	 lên	 mạng	 và	 vào	 trang	 website	 của	

chùa	Hoằng	Pháp	thì	biết	là	chùa	có	tổ	chức	khóa	tu	
mùa	hè	nên	em	lên	đăng	ký	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè”	
[Thảo,	19	tuổi,	nữ,	Tp.HCM,	khóa	sinh	2013]	...	Dù	với	
bất	kỳ	lý	do	nào	thì	chúng	ta	thấy	một	điểm	chung	đó	
là	đã	thu	hút	khá	đông	sự	tham	gia	của	các	bạn	trẻ,	
giúp	cho	đạo	pháp	của	Phật	giáo	trở	nên	gần	gủi	hơn	
với	đời	thường.
Tất	 cả	 những	 hoạt	 động	 đó	 làm	 cho	 các	 bạn	 trẻ	

biết	về	Phật	nhiều	hơn,	biết	về	khóa	tu	nhiều	hơn,	bên	
cạnh	đó	chùa	Hoằng	Pháp	có	tổ	chức	rất	nhiều	các	
hoạt	động	 khác	 thu	 hút	 nhiều	 tầng	 lớp,	 lứa	 tuổi	 như	
khóa	tu	niệm	Phật	thất	dành	cho	tất	cả	mọi	người	già,	
trẻ,	gái,	trai,	khóa	tu	sinh	viên	một	ngày,	hay	các	hoạt	
động	Phật	sự	của	chùa	cũng	thu	hút	nhiều	người	tham	
gia	như	lễ	vía	Phật	A	Di	Đà,	lễ	Vu	Lan,	lễ	tết	Nguyên	
Đán,…	những	hoạt	động	này	cũng	 là	cơ	hội	để	mọi	
người	hiểu	hơn	về	đạo	Phật,	trong	những	buổi	lễ	lớn	đó	
thì	nhà	chùa	có	mời	cơm	chay,	có	phát	đĩa	miễn	phí,…
Một	lý	do	khác	khiến	cho	khóa	tu	mùa	hè	lại	thu	hút	

đông	các	bạn	trẻ	tham	gia	đó	là	do	kính	phí	tham	gia	
khóa	 tu	hoàn	 toàn	miễn	phí	 trong	vòng	7	ngày,	 	đối	
tượng	 tham	gia	ở	đây	chủ	yếu	 là	học	sinh	sinh	viên,	
những	 bạn	 chưa	 tự	 kiếm	 ra	 tiền	 được	 và	 phải	 phụ	
thuộc	vào	cha	mẹ	vì	vậy	khi	nghe	thông	tin	về	khóa	tu	
mùa	hè,	tới	tham	dự	khóa	tu	các	bạn	học	được	nhiều	
điều	hay,	được	sự	chăm	sóc	tận	tình	của	quý	thầy,	quý	
cô,	được	 vui	 chơi,	 giải	 trí,	 cảm	 thấy	 thanh	 thản,	giải	
tỏa	những	căng	thẳng	sau	một	 thời	gian	học	 tập	vất	
vả,	chính	vì	vậy	mà	số	lượng	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	
ngày	càng	nhiều	qua	các	năm.
“Em	muốn	 tham	gia	 lắm,	nhưng	sợ	không	có	 tiền,	

nhưng	khi	biết	miễn	phí	 thì	em	rất	mừng	và	đăng	ký	
tham	ra	luôn,	hiện	nay	em	đã	tham	gia	được	2	khóa	rồi	
và	vẫn	muốn	tiếp	tục	tham	gia,	tham	gia	khóa	tu	em	
học	được	rất	nhiều	điều	tốt,	đáng	để	học”	[Đức	Cường,	
nam,	20	tuổi,	Tp.HCM,	khoa	sinh	2014]
Vậy	chi	phí	của	khóa	tu	mùa	hè	là	hoàn	toàn	miễn	

phí	và		một	câu	hỏi	đặt	ra	đó	là	nguồn	kinh	phí	ở	đâu	
để	chùa	có	thể	tổ	chức	khóa	tu	mùa	hè	nói	riêng	và	
các	hoạt	động	phật	sự	nói	chung,	qua	tìm	hiểu	tác	giả	
có	biết	một	số	nguồn	tiền	như:
Thứ	nhất	đó	là	tiền	từ	việc	cúng	dường	của	các	quý	

phật	tử	xa	gần	tới	với	chùa	Hoằng	Pháp,	thầy	phó	trụ	trì	

một	năm	thì	rất	thích	về	khóa	tu,		đã	giới	thiệu	với	bạn	
bè	người	thân	của	mình		cùng	tham	gia,	chính	vì	sự	tò	
mò,	ham	thích	và	giới	thiệu	của	các	bạn	trẻ	mà	khóa	
tu	mùa	hè	của	chùa	Hoằng	Pháp	ngày	càng	có	nhiều	
khóa	sinh	tham	gia,	số	lượng	khóa	sinh	của	năm	sau	
luôn	cao	hơn	năm	trước	vì	vậy	năm	2009	khóa	tu	mùa	
hè	phải	chia	thành	2	đợt	để	tổ	chức.	“Em	nghe	bạn	em	
đã	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	năm	trước	giới	thiệu	nên	
cũng	đăng	ký	tham	gia	cho	biết,	nhưng	giờ	thì	em	rất	
thích	và	muốn	tham	gia	nhiều	hơn	nữa	các	khóa	sau,	
em	chỉ	sợ	mình	quá	tuổi	 tham	gia	thôi”	[Tường	Nam,	
nam	19	tuổi,	Tp.HCM,	khóa	sinh	2013]
Thứ	ba,	qua	các	trang	mạng	xã	hội,	như	Facebook	

của	một	số	bạn	đã	từng	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè	rồi	
viết	cảm	nghĩ	và	các	bạn	thấy	trên	facebook,	qua	đó	
biết	về	khóa	tu	và	đăng	ký	tham	gia,	hoặc	do	tìm	thấy	
thông	 tin	 về	 khóa	 tu	mùa	 hè	 qua	website	 của	 chùa	
Hoằng	Pháp	nên	đã	đến	đăng	ký	tham	gia,	hiện	nay	
công	nghệ	 thông	 tin	khá	phát	 triển	nên	việc	chùa	 tổ	

Những điều thay đổi của con 
mình sau khi tham gia khóa tu 
mùa hè trở về cũng chính là 
cơ sở niềm tin để các bậc phụ 
huynh tin tưởng gửi con em của 
mình  tham dự khóa tu mùa hè 
năm tiếp theo.
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cho	biết	“Có	thể	nói	chùa	Hoằng	Pháp	là	chùa	của	“đại	
gia”,	nhưng	“đại	gia”	ở	đây	không	phải	là	chùa	có	một	
vị	‘đại	gia’	nào	chống	lưng	mà	đại	gia	ở	đây	là	nhiều	
nhà,	mỗi	người	với	những	việc	nhỏ	của	mình	góp	sức	
cho	chùa	Hoằng	Pháp,	mỗi	người	 lên	chùa	dù	ít	hay	
nhiều	đều	tự	tay	bỏ	vào	hòm	công	đức	10.000	-	20.000	
ngàn	đồng,	 người	 nhiều	 thì	 100.000	 -	 200.000	 ngàn	
đồng	 đồng,	 có	 những	 hôm	 các	 thầy	 ở	 chùa	Hoằng	
Pháp	phải	thức	cả	đêm	để	đếm	tiền,	nhưng	toàn	tiền	
lẻ,	và	chính	những	đồng	tiền	lẻ	đó	đã	giúp	cho	những	
công	việc	Phật	sự	của	chùa”	[Thầy	Tâm	Đạo,	phó	trụ	
trì	chùa	Hoằng	Pháp]
Cơ	cấu	hoạt	động	của	chùa	Hoằng	Pháp	như	một	

công	ty	nhỏ,	tiền	cúng	dường	của	quý	phật	tử	xa	gần	
đều	được	dùng	cho	các	phật	sự	của	chùa	và	làm	công	
quả,	chi	tiêu	rất	rõ	ràng,	các	phật	tử	ở	xa	thì	có	thể	gửi	
vào	 số	 tài	 khoàn	 của	 chùa	Hoằng	 Pháp	 và	 tổ	 chức	
khóa	tu	mùa	hè	cũng	từ	tiền	cúng	dường.
Tiền	 của	 chùa,	 từ	 việc	 kinh	 doanh	 buôn	 bán	 các	

sách	báo,	tạp	chí,	băng	đĩa	của	chùa	được	bày	bán	ở	
phòng	phát	hành	của	chùa,	và	một	cơ	sở	may	nhỏ	bên	
trong	chùa,	đó	là	nơi	trưng	bày,	và	bán	những	bộ	đồ	
lam,	phục	vụ	cho	quý	phật	tử	muốn	mua	để	mặc	trong	
thời	gian	tham	gia	tu	tập	tại	chùa,	hay	mua	về	làm	kỷ	
niệm,	tuy	không	nhiều	nhưng	tất	cả	những	khoản	thu	
này	đều	được	nộp	vào	tiền	quỹ	của	chùa,	nếu	là	bán	
đĩa	thì	VCD	là	5000	ngàn	đồng,	DVD	là	10.000	ngàn	
đồng,	một	bộ	đồ	lam	tùy	từng	kích	cỡ	có	giá	từ	50.000	
-	130.000	 -	200.000	ngàn	đồng.	Đây	chính	 là	những	
nguồn	 kinh	 phí	 chủ	 yếu	 để	 chùa	 Hoằng	 Pháp	 hoạt	
động	các	phật	sự	lớn.
Mỗi	một	khóa	tu	với	một	chủ	đề	khác	nhau,	mỗi	chủ	

đề	đều	đề	cập	đến	những	vấn	đề	mới	mang	tính	chất	
thời	sự	và	có	tác	động	mạnh	mẽ	đến	các	bạn	trẻ	như	
khóa	 tu	mùa	 hè	 năm	2013	 các	bạn	 khóa	 sinh	được	
gặp	GS	Ngô	Bảo	Châu	để	trao	đổi	về	vấn	đề	“học	như	
thế	nào	cho	tốt	cho	hiệu	quả”,	hay	năm	2014	các	bạn	
khóa	sinh	được	trao	đổi	về	vấn	đề	“nạo	phá	thai	của	
giới	trẻ	hiện	nay	những	mặt	tiêu	cực”,…	mỗi	ngày	các	

bạn	được	các	sư	thầy,	các	ni	cô	giảng	về	những	đức	
tính	mà	mỗi	con	người	muốn	tốt	 lên	đều	phải	có	như	
giảng	 về	 chữ	 hiếu,	 giảng	 về	 lòng	 yêu	 nước,	 về	 tình	
yêu	thương	giữa	con	người	với	con	người,…	Không	chỉ	
có	vậy	các	bạn	còn	được	trang	bị	thêm	cho	bản	thân	
những	kỹ	năng	mềm	phục	vụ	cho	cuộc	sống,	những	
kỷ	năng	cần	thiết	như	kỷ	năng	diễn	thuyết	trước	đám	
đông,	kỹ	năng	sống	tập	thể	hòa	đồng	với	tập	thể,	kỷ	
năng	biết	kiềm	chế	bản	thân.	
Lời	tâm	sự	của	một	bạn	tham	gia	khóa	tu	năm	2011	

“Khi	 vào	 đây	 em	 được	 nghe	 các	 thầy	 giảng	 kinh,	
những	bài	giảng	về	cuộc	sống,	dạy	em	cách	sắp	xếp	
thời	gian	hợp	lý	và	khoa	học,	dạy	cách	ăn,	vào	trong	
chùa	em	mới	biết	đó	là	ăn	chuối	phải	dùng	muỗng	và	
bẻ	đôi	quả	chuối,	cách	ngồi,	cách	nói,	sau	khi	 tham	
gia	 khóa	 tu	mùa	 hè	 em	 thấy	 rất	 thoải	mái,	 bình	 an,	
nghe	các	 thầy	giảng	thì	em	học	được	nhiều	điều	bổ	
ích	trong	cuộc	sống,	vào	trong	chùa	em	thấy	mình	nhẹ	
nhàng	hơn,	không	còn	phải	bon	chen,	xô	bồ	với	cuộc	
sống	 nữa,	 thấy	 tính	 tình	 của	mình	 cũng	 ôn	 hòa	 hơn	
trước	đây	em	rất	nóng	tính	hay	gắt	gỏng”	[Tuyết	Anh,	
nữ	20	tuổi,	Tp.HCM,	khóa	sinh	2011,	2013].
Khi	các	bạn	trẻ	tham	gia	khóa	tu	mùa	hè,	các	bạn	

cũng	 đã	 hiểu	 một	 phần	 nào	 về	 chữ	 hiếu,	 gần	 như	
những	khóa	 tu	mùa	hè	nào	 trong	buổi	giảng	về	chữ	
hiếu	thì	tất	cả	các	bạn	trẻ	đều	khóc,	có	thể	các	bạn	đã	
“thấm”	được	một	phần	nào	đó	những	lời	thầy	dạy	hoặc	
cũng	có	bạn	đã	biết	tự	suy	xét	về	bản	thân	mình	và	biết	
ăn	năn	hối	hận	về	những	việc	mình	đã	làm.	“Lúc	đầu	
ngồi	đau	lưng	lắm,	nhưng	nếu	tập	trung	vào	bài	giảng	
của	các	 thầy	 thì	chúng	em	quên	hết,	có	những	hôm	
có	thầy	giảng	rất	vui	và	rất	hay	đầu	óc	em	như	được	
giải	phóng	thấy	thoải	mái,	nhưng	có	những	buổi	thầy	
giảng	rất	 là	sâu	sắc,	như	hôm	thầy	giảng	về	chủ	đề	
cha	mẹ	cả	ngày	tất	cả	các	bạn	đều	khóc	sướt	mướt.”	
[Yến	Linh,	nữ,	19	tuổi,	Tp.HCM,	khóa	sinh	2014].	“Còn	
em	khi	ra	ngoài	kết	thúc	khóa	tu	em	sẽ	làm	từ	những	
việc	nhỏ	nhất	như	lau	nhà,	quét	nhà,	giặt	quần	áo,	nấu	
cơm,	mát	xa	cho	mẹ,	trước	đây	em	không	làm,	em	thấy	
giặt	đồ	cho	mình	đã	là	mệt	rồi,	nhưng	mẹ	em	giặt	đồ	
cho	cả	nhà,nhưng	mẹ	vẫn	không	nói	gì	cả,	giờ	em	đã	
hiểu	 cảm	 giác	 của	mẹ,	 em	 thấy	 hối	 hận,	 ray	 rứt	 và	
buồn”	 [Đức	Cường,	nam	20	 tuổi,	Tp.HCM,	khóa	sinh	
2014].																								
Thiết	nghĩ	toàn	bộ	những	ý	tưởng,	những	giáo	lý	của	

Phật	giáo	 theo	một	 ý	nghĩa	nào	đó	 rõ	 ràng	 là	 tương	
dung	với	suy	nghĩ	và	hành	động	của	chúng	ta	 trong	
cuộc	sống	hiện	nay	nếu	biết	gạn	lọc	và	tiếp	thu	những	
nhân	tố	hợp	lý	đẹp	đẽ	của	nó	như	Giáo	sư	Trần	Văn	
Giàu	đã	nói.	 “Tôi	muốn	cùng	các	bạn	 tuyên	dương,	
nhất	 là	 trong	hoàn	cảnh	 lịch	sử	hiện	giờ	khi	khói	 lửa	
chiến	tranh	nổi	lên	trên	50	xứ	thế	giới	với	oán	thù	dân	
tộc	và	tôn	giáo	ngất	trời,	tôi	muốn	cùng	các	bạn	tuyên	
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dương	đạo	đức	của	Phật	giáo	mà	Nít	-	sơ	ca	ngợi	một	
cách	 cảm	động	chống	 tư	 tưởng	phục	 thù,	 chống	 tư	
tưởng	oán	ghét,	chống	hằn	học,	ở	đây	đạo	đức	Phật	
giáo	trở	nên	đẹp	quá,	ngời	quá,	Phật	quá”	[21	(1993)	
-	tr247]

KẾT LUẬN
 Khóa	tu	mùa	hè	là	một	hoạt	động	tiêu	biểu	của	xu	

hướng	nhập	thế	của	Phật	giáo,	góp	phần	vào	sự	phát	
triển	của	xã	hội,	nhằm	xoa	dịu	nỗi	đau	của	con	người	
như	những	hoạt	động	thiện	nguyện	của	Phật	giáo,	ủng	
hộ	đồng	bào	bảo	lụt,	xây	dựng	nhà	tình	thương,	thành	
lập	trại	trẻ	mồ	côi,…
Việc	chùa	Hoằng	Pháp	 tổ	chức	 thường	niên	 khóa	

tu	mùa	hè	cũng	là	một	hoạt	động	nhập	thế	tích	cực,	
mà	đối	 tượng	chính	 là	các	bạn	trẻ	độ	tuổi	 từ	13	-	23	
tuổi,	với	mục	đích	của	khóa	tu	đó	là	góp	phần	vào	sự	
nghiệp	trồng	người,	tạo	một	không	gian	lành	mạnh	bổ	
ích	cho	các	bạn	trẻ	vào	dịp	hè,	tạo	một	nơi	giúp	các	
bạn	trẻ	giảm	trừ	căng	thẳng,	hóa	giải	tâm	hồn,	tu	tâm	
thanh	tịnh	và	đặc	biệt	là	hoàng	pháp	cho	giới	trẻ	khóa	
tu	mùa	hè	trở	thành	một	“địa	chỉ	đỏ”	để	các	bạn	trẻ	tìm	
về	vào	mỗi	dịp	mùa	hè	về.	Với	mục	đích	tốt	đẹp	các	
quý	 thầy	đã	góp	sức	của	mình	vào	sự	nghiệp	 trồng	

 Ngoài ra khi tới với khóa tu mùa 
hè chỉ trong vòng một tuần  các 
bạn đã có những  chuyển biến 
đáng kể cả về mặt suy nghĩ và 

nhận thức cũng từ đó các bạn trẻ 
có những ứng xử và hành động tốt 

đẹp hơn trong cuộc sống.
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người	của	đất	nước.	
	Ngoài	ra	khi	tới	với	khóa	tu	mùa	hè	chỉ	trong	vòng	

một	tuần		các	bạn	đã	có	những		chuyển	biến	đáng	kể	
cả	về	mặt	suy	nghĩ	và	nhận	thức	cũng	từ	đó	các	bạn	
trẻ	có	những	ứng	xử	và	hành	động	tốt	đẹp	hơn	trong	
cuộc	sống.	Phật	giáo	với	tinh	thần	tư	bi,	hỷ	xả,	hoạt	
động	hoằng	pháp	lợi	sinh	của	Phật	giáo	đã	trở	thành	
chỗ	dựa	về	mặt	tinh	thần	cho	các	bạn	trẻ	trong	hoàn	
cảnh	xã	hội	đầy	biến	đổi	hiện	nay.
Dù	với	bất	kỳ	lý	do	nào	khiến	các	bạn	chọn	chùa	

Hoằng	Pháp	để	tham	gia	khóa	tu	như	do	sự	ép	buộc	
của	bố	mẹ,	do	bạn	bè	giới	thiệu,	qua	mạng	xã	hội	hay	
do	chùa	tổ	chức	miễn	phí	để	các	bạn	có	thể	tham	gia	
thì	việc	tham	gia	khóa	tu	cũng	làm	cho	các	bạn	có	
những	suy	nghĩ,	hành	động	và	ứng	xử	đẹp	hơn	trong	
gia	đình,	nhà	trường	và	rộng	hơn	là	hướng	tới	lối	sống	
chân	-	thiện	-	mỹ.

Dương Thị Tuyến	 Lớp	 K06,	 Cao	 học	 Việt	 Nam	
Học	Trường	ĐHKHXH	và	Nhân	Văn	Đại	học	Quốc	Gia	
Thành	Phố	Hồ	Chí	Minh
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TÌM HIỂU LIÊN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO 
VỚI QUAN HỌ BẮC NINH

Đồng tác giả: Thích Quảng Hợp - Diệu Trinh  

Đạo Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ du 
nhập vào Việt Nam ( khoảng 563-487 
trước công nguyên) và Bắc Ninh là 
cái nôi Phật giáo Việt Nam phồn thịnh 
còn tới ngày nay. Cũng chính bởi 
nhân duyên này mà ánh sáng Phật 
pháp đã rọi chiếu rực rỡ trong cả đời 
sống văn hóa, tinh thần của người 
Bắc Ninh. Điều này không thể không 
kể đến sự xuất hiện có mặt của văn 
hóa phi vật thể - Quan họ Bắc Ninh. 
Ở đây ta thấy sự đồng điệu ngẫu 
nhiên, gắn kết đến kỳ lạ giữa Phật 
giáo và Quan họ Bắc Ninh. 

Từ khóa: Phật giáo Việt Nam, quan họ, Phật 
giáo với quan họ Bắc Ninh
Việc	tìm	hiểu	Đôi	nét	tư	tưởng	Phật	giáo	Việt	

Nam	với	Quan	Họ	Bắc	Ninh,	là	điều	cần	thiết,	
ta	có	thể	tìm	hiểu	theo	dõi	dưới	đây.		Có	người	 lỡ	có	
hỏi	Phật	giáo	và	Quan	Họ	Bắc	Ninh	ra	đời	có	cùng	một	
mục	đích	đem	lại	an	tâm	cho	con	người	hay	không?	
Có	phải	hướng	con	người	sống	làm	lành,	lánh	dữ	hay	
không?	Phật	giáo	với	Quan	Họ	có	đem	lại	“giải	thoát”	
cho	con	người	hay	không?	Theo	các	bạn	thì	phải	trả	
lời	thế	nào	cho	thỏa	đáng?	Hãy	cùng	tìm	hiểu	những	
điều	 tương	đồng	kỳ	diệu	của	Phật	giáo	với	quan	Họ	
Bắc	Ninh.

1. PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM
Theo	Việt	Nam	Phật	giáo	sử	Luận	tập	1	của	Nguyễn	

Lang	 cho	 rằng,	 Phật	 giáo	 du	 nhập	 vào	 Việt	 Nam	
khoảng	đầu	thế	kỷ	I,	cho	tới	giữa	thế	kỷ	II	-	III	Tây	lịch,	
nhờ	các	thương	gia,	Tăng	sĩ	Ấn	Độ	đã	đưa	Phật	giáo	
vào	Việt	Nam	theo	đường	biển.	Ban	đầu	cũng	chỉ	 là	

những	điều	sơ	khai	về	hướng	dẫn	tam	quy,	bố	thí	giúp	
đỡ	người	nghèo	bớt	khổ,	chưa	có	sự	Học	hỏi	kinh	điển,	
chế	độ	tăng	sĩ	sâu	rộng.	Trung	Tâm	Phật	giáo	Luy	Lâu	
của	Giao	Chỉ	sớm	hơn	trung	tâm	Bành	Thành	và	Lạc	
Dương	của	Trung	Quốc	ngày	nay.
Theo	 tài	 liệu	 Lĩnh	 Nam	 Chính	 Quái,	 con	 gái	 Vua	

Hùng	đời	thứ	18	tên	là	Tiên	Dung	lấy	Chử	Đồng	Tử	Học	
đạo	với	Phật	Quang	(2879	-	258	TCN),	qua	đó	cho	thấy	
Phật	giáo	đã	có	mặt	từ	thời	gian	này.	
Có	 thể	 định	 rằng,	mỗi	 nhà	 sử	 gia	 khi	 nghiên	 cứu	

đều	đưa	ra	quan	điểm	có	lý	của	mình,	quan	điểm	nào	
cũng	có	lý	của	nó.	Nhưng	dù	thời	gian	du	nhập	sớm	
hay	muộn	ta	cũng	có	thể	khẳng	định	Phật	giáo	đã	du	
nhập	vào	nước	 ta,	đem	giáo	 lý	mầu	nhiệm	giúp	cho	
con	người	an	tâm,	tu	trí	làm	ăn.	
Theo	 tư	 tưởng	 Phật	 giáo	 hiện	 thời,	 trên	 bình	 diện	

hiện	tượng,	trong	Khế	Kinh	Phật	dạy,	những	điều	đúng	
là	chân	lý,	có	thể	giúp	chúng	sinh	giác	ngộ,	giải	thoát	
thì	 đều	 là	 lời	 Phật	 cả.	 Trong	giáo	 lý	 nhà	Phật	 có	 84	
nghìn	pháp	môn,	cũng	có	vô	vàn	biến	tướng	hóa	hiện	
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của	Phật,	Bồ	 Tát	Quan	Âm	hóa	hiện	 ra	để	độ	 thoát	
chúng	sinh.		làm	cho	đời	sống	văn	hóa,	phong	tục	của	
người	Việt	từ	xa	xưa	đã	mang	đậm	bản	chất	giáo	lý	nhà	
Phật.	Ánh	sáng	Phật	pháp	đã	dẫn	đường	chỉ	 lối,	soi	
sáng	cho	chúng	sinh	thoát	khỏi	vòng	khổ	đau,	sinh	tử,	
khiến	con	người	chuyển	mọi	khổ	đau	trở	thành	an	lạc.	
Phật	pháp	không	phải	là	cái	gì	xa	vời,	không	phải	sự	
mơ	ước	viển	vông,	nên	đã	đi	vào	đời	sống	con	người	
một	cách	tự	nhiên	và	hữu	hiệu.	Thật	đúng	 là	Hữu	xạ	
tự	nhiên	hương	(cái	thơm	vốn	có	sẵn	đủ	duyên	hương	
thơm	được	hiển	lộ),	với	 lợi	thế	là	trung	tâm	Phật	giáo	
của	Việt	Nam,	Bắc	Ninh	được	xem	như	là	một	kinh	đô	
ánh	sáng	Phật	pháp,	rọi	chiếu	rực	rỡ	trong	cả	đời	sống	
văn	hóa,	tinh	thần,	mảnh	đất	“địa	linh	nhân	kiệt”,	người	
Bắc	Ninh	luôn	tự	hào	về	truyền	thống	khoa	bảng	:

Một giỏ sinh đồ
Một bồ Tiến sĩ
Một bị Trạng nguyên
Một thuyền bảng nhãn.
Theo	quan	điểm	của	Phật	 giáo,	 chính	 là	do	 nhân	

duyên	mà	người	Bắc	Ninh	đã	thấm	nhuần	giáo	lý	nhà	
Phật	từ	rất	sớm,	chính	ngọn	đuốc	của	ánh	sáng	Phật	
pháp	đã	giác	 ngộ,	 khai	 tâm,	 trí	 sáng,	đặc	biệt	 đem	
lại	 cho	 người	 Bắc	Ninh	 có	 sinh	 khí	 về	 tư	 tưởng	 văn	
hóa	mới.	mảnh	đất	“ngàn	năm	văn	hiến”.	Minh	chứng	
sinh	động	đó	là	mỗi	làng	thường	có	một	ngôi	chùa,	có	
làng	có	hai	ngôi	chùa	để	làm	nơi	giảng	dạy	Phật	pháp,	
phục	vụ	tín	ngưỡng	cho	nhân	dân.	
	Trong	vô	vàn	 tín	ngưỡng,	văn	hóa,	vật	 thể	và	phi	

vật	thể	đều	rất	phong	phú	đa	dạng,	ít	nhiều	ảnh	hưởng	
đến	nhân	cách,	tu	sống	hướng	tới	sự	đoàn	kết,	chung	
thủy	 trên	 tinh	 thần	 tự	 tại.	Để	phản	ánh	được	nét	văn	
hóa	đặc	sắc	của	Việt	Nam	cần	kể	đến	Quan	Họ	Bắc	
Ninh	 liên	hệ	 tới	 tư	 tưởng	Phật	giáo	Việt	Nam,	sự	hòa	
quyện	rất	tế	nhị	ngẫu	nhiên,	và	có	ý	nghĩa	thiết	 thực	
cho	đời	sống	con	người.	Đến	với	Bắc	Ninh	bất	cứ	ai	
trong	chúng	ta,	kể	cả	du	khách	quốc	tế	đều	cảm	nhận	
“đời	 sống	 tâm	 linh	của	người	Bắc	Ninh	 luôn	gắn	với	
dân	ca	Quan	Họ”.	Đó	là	đa	số	các	lễ	hội	đều	hát	Quan	
Họ,	đặc	biệt	là	phong	tục	hát	Quan	Họ	ở	chùa,	vì	thế	
làm	cho	lễ	hội	chùa	thêm	phần	linh	thiêng,	và	đặc	sắc.
		Ấy	cũng	là	thể	hiện	quan	điểm	đặc	biệt	của	Phật	

giáo	Việt	Nam	là:	“khế	lý	và	khế	cơ”,	giáo	lý	của	Phật	
phù	hợp	từng	hoàn	cảnh,	phù	hợp	với	căn	cơ	của	mỗi	
chúng	sinh,	nên	dễ	bề	với	văn	hóa	bản	địa,	quan	Họ	
Bắc	Ninh	.	

2.TÌM HIỂU QUAN HỌ BẮC NINH
2.1. Một vài giai thoại nhân gian về nguồn gốc quan 

Họ Bắc Ninh
Theo	Cuốn	Không	Gian	Văn	Hóa	Quan	Họ	của	Lê	

Danh	Khiêm	chủ	biên,	 năm	2011	cho	 thấy,	 các	giai	
thoại	cho	rằng	Quan	Họ	bắt	nguồn	từ	hát	đúm	kết	chạ	

giữa	hai	bên.	Hát	Đúm	là	hình	thức	văn	hóa	hai	bên	hát	
Đúm	với	nhau,	theo	một	trật	tự	hát	nhất	định.	Trong	đó	
như:	giai	thoại	kết	chạ	Diềm	Bựu.	Giai	thoại	về	tục	kết	
chạ	Lũng	Giang	 -	Tam	Sơn.	Giữa	Nghĩa	Bựu	 -	Lũng	
Giang.	Trạng	Bựu	tổ	chức	Hát	Đúm.	Lý	Công	Uẩn	chạy	
giặc.	Làng	Đình	Bảng	Tổ	chức	ngày	Giỗ	Lý	Công	Uẩn.	
Các	giai	thoại	trên	đều	liên	quan	tới	hát	Đúm	mà	thành	
Quan	Họ.	
-	Giai	 thoại	 cho	 rằng	Quan	Họ	bắt	 nguồn	 từ	 hình	

thức	ca	hát	dân	ca	nào	đó.	Tiếng	hát	 làm	quan	 thời	
nhà	Lý	phải	dừng	lại.	Giai	thoại	về	tiếng	hát	của	Ỷ	Lan,	
người	con	gái	xinh	đẹp	tựa	cây	lan	hát	vua	quan	biết	
nên	gọi	là	quan	Họ.	Vua	nhà	Lý	đặt	tiếng	hát	trong	các	
đám	cưới	nên	gọi	là	quan	Họ.	Giai	thoại	về	Trương	Chi	
-	Mỵ	Nương.	Giai	thoại	về	tiếng	hát	của	bà	Nhũ	Hương.	
Giai	thoại	về	thủy	tổ	quan	Họ.	
-	Giai	thoại	cho	rằng	quan	Họ	bắt	nguồn	từ	hát	tuồng	

hát	chèo
Có	 thể	nói	qua	các	giai	 thoại	 trên	cho	 thấy	Quan	

Họ	xuất	hiện	 theo	nhiều	giai	 thoại	 khác	nhau,	ở	mỗi	
địa	phương	có	cách	lý	giải	riêng.	Tuy	nhiên	trong	49	
làng	Quan	Họ	gốc	chỉ	ở	làng	Diềm	mới	có	đền	thờ	Vua	
Bà	 -	Thủy	 tổ	Quan	Họ,	 lời	ca	 tiếng	hát	quan	Họ	sâu	
lắng,	mộc	mạc,	trữ	tình,	dung	dị,	phản	ánh	đúng	thực	
tế	cuộc	sống,	tình	cảm	người	dân	nên	đã	đi	vào	tâm	trí	
mọi	người	rất	tự	nhiên,	bởi	thế	khi		đọc,	nghe	hát	Quan	
Họ	dễ	 nhập	 tâm,	 văn	 hóa	Quan	Họ	dễ	 hiểu,	 có	 thể	
chuyển	hóa	thân	tâm	một	con	người	bình	thường	thành		
yêu	quê	hương	hơn,	yêu	tinh	thần	đoàn	kết,	mang	tính	
tình	thủy	chung,	bao	Học	lẫn	nhau,	giúp	đỡ	người	khác	
sống	tốt	xa	dời	điều	ác	(giận	dữ).	sống	khiêm	nhường	
hướng	con	người	đến	với	chân,	thiện,	mỹ.	

2.2. Truyện thủy tổ Quan Họ Vua Bà Làng Diềm. 
Có	thể	nói	người	khai	sáng	ra	Quan	Họ	đầu	tiên	gọi	

là	Thủy	Tổ	Quan	Họ.	Cho	tới	ngày	nay	chỉ	có	làng	Diềm	
mới	có	nhiều	giai		thoại	nói	tới	vị	Thủy	tổ	này:	Vua	Bà	
là	công	chúa	con	gái	vua	Hùng,	là	vợ	chúa	Trịnh,	là	vợ	
vua	Thủy	Tề,	là	vợ	vua	Lê.	Trong	bốn	giai	thoại	ấy	đều	
hay	và	ý	nghĩa,	nếu	ai	có	thể	cần	nghiên	cứu	thì	tìm	lại	
các	giai	thoại	kể	về	bốn	giai	thoại	ấy.	Trong	đó	ta	thấy	
giai	 thoại	được	xem	là	phổ	biến,	chính	thống	hơn	cả	
đó	là:	Vua	Bà	là	người	con	gái	vua	Hùng.	“Bà	là	công	
chúa	 con	 vua	 Hùng	 Vương,	 được	 trời	 giáng	 xuống	
Viêm	Trang.	Ở	đây	Bà	dậy	dân	làm	ruộng,	trồng	Dâu	
nuôi	tằm,	trồng	mìa	kéo	mật,	lại	sáng	tác	ra	các	bài	ca,	
dạy	nam	nữ	trong	làng	hát.	Giai	thoại	không	kể	vào	thời	
vua	Hùng	thứ	bao	nhiêu.”	Chữ	“mìa”	đây	đúng	ra	phải	
viết	là	mía	mới	đúng,	có	lẽ	do	lỗi	kỹ	thuật	khi	hành	văn,	
cây	mía	dùng	để	làm	đường	lấy	mật,	nước	giải	khát.	
Đoạn	này	minh	chứng	cho	rằng	giai	thoại	Thủy	tổ	Vua	
Bà	là	con	gái	vua	Hùng,	không	chỉ	có	tài	dạy	dân	làm	
nghề	nông	nghiệp	rất	giỏi.	Còn	có	tài	sáng	tác	các	bài	
thơ	ca	có	sức	hút	mê	lòng	người,	tạo	tiền	đề	cho	thân	
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tâm	con	người	vơi	đi	mệt	nhọc,	khó	khăn,	tìm	về	dòng	
suối	mát	thanh	lương	ban	đầu,	chân	thật	của	thực	tại.	
Người	dân	làng	Diềm	luôn	tự	hào:

Thủy tổ Quan Họ làng ta
Những lời ca xướng Vua Bà sinh ra.
Với	 tài	 năng	 đức	 độ	 công	 lao	 to	 lớn	 của	 Bà	 mọi	

người	tôn	sùng	Bà	là	“vị	thần	nghề	nông,	vị	thần	của	
nghệ	 thuật”	Bà	chính	 là	 tiên	 thánh	giáng	 thế	cứu	độ	
chúng	sinh:	

Trước đền có một cây đa
Vương Mẫu hạ giới thực là chốn tiên.
Khi	dân	làng	mở	hội	cầu	mưa	(Lễ	hội	gắn	liền	với	sử	

tích	Vua	Bà)	thỉ	rất	kỳ	diệu:
Em bấm lá sen
Cơn mưa kéo đến lại đen cả trời.
Có	lẽ	vì	 là	nơi	duy	nhất	trong	49	làng	Quan	Họ	có	

đền	thờ	Vua	bà,	nên	chỉ	và	chỉ	có	làng	Diềm	mới	đích	
thực	được	gọi	là	lễ	hội	Quan	Họ.	đây	chính	là	bản	sắc	
riêng	đặc	trưng	tiêu	biểu	nhất	của	lễ	hội	làng	Diềm.	
	Ngoài	ra	khởi	thủy	Quan	Họ	còn	có	một	số	giai	thoại	

cho	cho	rằng,	Quan	Họ	ra	đời	vào	thời	Tiền	Lê,	Thời	
nhà	Lý,	thời	nhà	Trần,	thời	nhà	Lê	…

2.3. Ý nghĩa của hai từ “Quan Họ”.
Nói	tới	Bắc	Ninh	thì	ai	cũng	nghĩ	ngay	đến	Quan	Họ,	

hay	nói	tới	Quan	Họ	là	nhắc	đến	Bắc	Ninh	Kinh	Bắc.	Vì	
hai	từ	“Quan	Họ”	đã	thấm	sâu	vào	cốt	tủy,	mạch	máu,	

tâm	khảm	của	người	Kinh	Bắc,	cũng	như	dân	tộc	Việt	
Nam.	Chắc	chắn	nghĩa	của	nó	 rất	phong	phú	và	đa	
dạng,	nghĩa	đen	và	nghĩa	bóng	thế	nào?.	Theo	Đại	từ	
Điển	Tiếng	Việt,	Nguyễn	Như	Ý	chủ	biên	năm	1999	cho	
biết	khái	niệm	về	“Quan	Họ”	là:	“Dân	ca	trữ	tình	Bắc	
Ninh,	làn	điệu	du	dương,	hát	dưới	dạng	đối	giọng	giữa	
liền	anh	và	liền	chị”.	
Hai	từ	“Quan	Họ”	không	phải	là	hoàn	toàn	bằng	chữ	

Hán	ghép	lại.	Vì	trong	từ	điển	chữ	Hán	không	thấy	có	
chữ	Họ.	Họ	là	chữ	thuộc	chữ	Nôm.	Chữ	Quan	(官)		trong	
chữ	Hán	và	chữ	Nôm	(官)	đều	cùng	một	chữ	quan	này.	
Nó	cùng	có	nghĩa	 là	vua	quan	một	 triều	đại	nào	đó.	
Chữ	“họ”	 trong	chữ	Nôm	 là	gồm	chữ	“hộ”	 (户:	nghĩa	
là	dân	cư,	hay	chỉ	hộ	gia	đình)	ghép	với	chữ	“thị”	(氏 
nghĩa	là	họ	hàng,	tên	người)	trong	chữ	Hán	mà	thành.	
Vậy	Quan	Họ	dùng	theo	Hán	Nôm	viết	là	“(官 (户+氏)).	
Theo	cuốn	Không	Gian	Văn	Hóa	Quan	Họ	của	Lê	

Danh	Khiêm	chủ	biên	cho	thấy	nghĩa	“Quan	Họ”	gồm	
3	nghĩa	đó	là:	“Quan	Họ	nghĩa	là	Họ	nhà	quan.	Quan	
Họ	nghĩa	là	quan	viên	hai	Họ.	Quan	Họ	nghĩa	là	quan	
dừng	 lại”.	Quan	Họ	 là	nói	 tắt	của	Họ	nhà	quan.	Chữ	
quan	 nghĩa	 là	 vua	 quan,	 chữ	Họ	 nghĩa	 là	Họ	 hàng.	
Quan	viên	hai	Họ	gọi	tắt	là	Quan	Họ.	Quan	có	nghĩa	
là	quan	viên,	Họ	có	nghĩa	là	Họ	hàng.	Quan	viên	hai	
Họ	hay	được	dùng	giới	thiệu	trong	khi	đám	cưới	ngày	
xưa	cũng	như	nay,	ám	chỉ	nhà	trai,	nhà	gái.	Quan	Họ	
nghĩa	là	quan	dừng	lại,	liên	quan	tới	câu	chuyện	một	
thời	Lý	Công	Uẩn	bị	giặc	đuổi	chạy	qua	đám	trẻ	đang	
hát,	tiếng	hát	bất	thần	làm	du	dương	lòng	quan	quân	
giặc	thấy	hay,	dừng	lại,	Lý	Công	Uẩn	chạy	thoát.	Do	
đó	Quan	nghĩa	là	Quan	quân,	Họ	có	nghĩa	là	dừng	lại.	
Có	thể	nói	Quan	Họ	có	nghĩa	rất	phong	phú	và	đa	

dạng,	 hòa	 dệt	 thành	 hình	 thức	 văn	 hóa	 sống	 động,	
vốn	có	của	làng	quê	kinh	Bắc.	Như	trên	chữ	vai	nghĩa	
đen	được	liệt	kê	theo	ba	nghĩa:	Quan	Họ	nghĩa	là	quan	
viên	hai	Họ,	nghĩa	là	Họ	nhà	quan,	nghĩa	là	quan	dừng	
lại.	Tuy	nhiên	theo	Phật	giáo	nếu	ta	có	thể	được	mượn	
Lăng	Kính	Phật	giáo	 thiền	 thì	có	khi	 “Quan	Họ”	 thực	
chất	 là	chân	 tâm,	 tức	 là	 tâm	trong	sáng	 thì	có	Quan	
Họ,	Quan	Họ	lúc	này	đồng	nghĩa	với	chân	tâm	với	thực	
tướng	của	nó,	không	sinh,	không	diệt,	không	có,	cũng	
không	không.	Cái	nghĩa	bóng	này	ta	cần	hiểu	cẩn	thận	
không	khéo	bị	nhầm	lẫn.
Trên	 phương	 diện	 là	một	 hình	 thức	 sinh	 hoạt	 văn	

hóa	dân	gian	độc	đáo,	với	lời	ca	mang	triết	lý	sâu	sắc,	
dân	ca	Quan	Họ	Bắc	Ninh	không	chỉ	làm	say	đắm,	mê	
hoặc	người	dân	Việt	Nam,	mà	bạn	bè	quốc	tế	khi	được	
thưởng	thức	những	làn	điệu	Quan	Họ	đều	thán	phục,	
và	vượt	qua	mọi	sự	ngăn	cách	rào	cản	của	bất	đồng	
ngôn	ngữ,	Họ	cảm	nhận	được	tình	người	cao	thượng,	
trong	sáng,	thủy	chung,	trong	lời	ca	đằm	thắm	trữ	tình,	
thấy	được	sự	trường	tồn,	lan	tỏa	mạnh	mẽ	của	loại	hình	
sinh	hoạt	văn	hóa	này	có	tính	cộng	đồng	rất	cao.	
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2.4. Quan Họ được Unesco công nhận là di sản văn 
hóa thế giới
Ngôn	từ	rất	bác	Học,	 triết	 lý	nhân	sinh	quan	cuộc	

sống	 sâu	 sắc	 bởi	 thế	 nên:	 “Vào	 lúc	 19.55	 ngày	
30/9/2009	 (giờ	 Việt	 Nam,	 tức	 16.55	 giờ	 Abu	Dhabi),	
Quan	họ	đã	được	Ủy	ban	Liên	chính	phủ	Công	ước	
UNESCO	Bảo	vệ	di	sản	văn	hóa	phi	vật	thể	long	trọng	
công	bố	là	Di	sản	phi	vật	thể	đại	diện	của	Nhân	loại.	
TS	Lê	Thị	Minh	Lý	-	Cục	phó	Cục	di	sản	văn	hóa,	TS	
Nguyễn	Chí	Bền	-	Viện	trưởng	Viện	Văn	hóa	nghệ	thuật,	
ông	Phạm	Sanh	Châu	-	Tổng	thư	ký	Ủy	ban	quốc	gia	
UNESCO	Việt	Nam	“dồn	dập”	thông	báo	“tin	nóng”	từ	
Abu	Dhabi,	thủ	đô	của	Tiểu	vương	quốc	A	rập	thống	
nhất,	nơi	đang	diễn	ra	kỳ	họp	lần	thứ	4	của	Ủy	ban	Liên	
Chính	phủ	Công	ước	UNESCO	Bảo	vệ	di	sản	văn	hóa	
phi	vật	thể	(từ	ngày	28/9	-	2/10/2009”.	Khi	hiểu	rõ	 lời	
ca	Quan	Họ	ta	cảm	nhận	được	nội	dung	ẩn	chứa	trong	
câu	hát	có	nhiều	điều	tương	đồng,	trùng	lập	với	quan	
điểm	giáo	lý	Phật	đà,	Đức	Phật	khuyên	chúng	sinh	rèn	
tâm,	dưỡng	trí,	tu	tập	đạt	tới	giải	thoát,	xa	lìa	khổ	đau	
sinh	tử,	hướng	mọi	người	đến	cuộc	sống	an	vui.	Thì	ta	
thấy	Quan	Họ	bằng	những	lời	ca	tiếng	hát	ngọt	ngào,	
tinh	tế,	uyên	bác,	mà	rất	trữ	tình,	đã	thức	tỉnh,	cảm	hóa	
nhiều	tầng	lớp	dân	chúng	trong	xã	hội,	giúp	mọi	người	
nhận	diện	được	con	người	thật	của	mình,	nhờ	đó	mà	
giữ	được	tâm	trong,	trí	sáng,	tinh	thần	thoải	mái	cuộc	
sống	hạnh	phúc,	bình	yên.
Mà	khi	chúng	ta	am	hiểu	về	Quan	Họ	mới	cảm	nhận	

đây	 là	một	hình	thức	sinh	hoạt	văn	hóa	đặc	biệt,	bởi	
nó	được	tồn	tại	trong	một	không	gian	rộng	lớn,	với	sức	
sống	mãnh	liệt,	lời	ca	Quan	Họ	đã	thức	tỉnh	tâm	thức	
con	người,	gắn	kết		tình	cảm	giữa	người	với	người	vô	
cùng	bền	chặt,	không	chỉ	trong	một	đơn	vị	làng	xã	mà	
nó	vươn	tới	gắn	kết	giữa	làng	nọ	với	làng	kia,		mang	tính	
chất	cộng	đồng	rộng	lớn.	Đặc	sắc	và	huyền	bí	nhất	mà	
rất	nhiều	người	muốn	tìm	hiểu	khám	phá,	sự	trùng	hợp	
giao	thoa	ngẫu	nhiên,	tinh	tế	giữa	Phật	giáo	và	quan	
Họ,	đó	là:	Người	khai	sáng	đặt	 lời	ca	tiếng	hát	Quan	

Họ	là	Vua	Bà.	Mà	trước	đây	Vua	Bà	là	người	được	thờ	
ở	chùa	Hưng	Sơn		(làng	Diềm)	sau	này	mới	xây	ngôi	
đền	thờ	riêng	Vua	Bà,	“chùa	Hưng	Sơn	là	cơ	sở	Phật	
giáo,	song	vốn	nguyên	thủy	là	thờ	Vua	Bà”.	Nếu	nói	tới	
nguyên	thủy	là	nghĩa	ban	đầu,	theo	Phật	giáo	“nguyên	
thủy”	là	ban	đầu,	ban	đầu	là	vô	ngã	không	tự	tính,	tức	
tự	tính	không	của	vạn	pháp,	tức	là	chùa	ban	đầu	thờ	
Vua	Bà	 tức	 thờ	 người	 có	 tâm	 trong	 sáng,	 tâm	 trong	
sáng	cũng	chính	 là	Phật	Bà.	Phật	Bà	với	Vua	Bà	tuy	
hai	mà	là	một.
Ở	đây	ta	thấy	quan	điểm	Phật	pháp	đồng	điệu	với	

tính	 chất	 đặc	 trưng	 của	 quan	Họ,	 đó	 là	 giáo	 lý	 nhà	
Phật	hướng	con	người	làm	việc	lành,	lánh	việc	ác,	dứt	
bỏ	não	phiền	về	với	an	vui,	thì	trong	quan	Họ	thức	tỉnh	
tâm	 trí	con	người,	 không	những	giúp	cho	 ta	quên	đi	
những	nhọc	nhằn	trong	cuộc	sống,	mà	còn	như	những	
sợi	dây	tình	cảm	vô	hình	vô	cùng	bền	chặt	gắn	kết	mọi	
người	với	nhau,	điều	mà	ai	cũng	cảm	nhận	được	đó	là	
không	chỉ	người	ca	hát	quan	Họ,	mà	cả	người	nghe	đều	
chút	bỏ	được	buồn	phiền,	lo	toan	trong	cuộc	sống.	Để	
hướng	tới	những	điều	tốt	đẹp	an	vui,	thăng	hoa	trong	
mọi	lĩnh	vực	cuộc	đời.	Có	nhiều	giai	thoại	truyền	thuyết	
về	lịch	sử	Vua	Bà,	nhưng	điều	mà	làm	cho	mọi	người	
cảm	nhận	sự	diệu	kỳ,	và	tương	đồng	giữa	giáo	lý	Phật	
pháp	với	lời	ca	quan	Họ	đó	là:	Lý	Công	Uẩn	chạy	giặc	
qua	Bắc	Ninh,	quân	giặc	nghe	tiếng	hát	quan	Họ	hay	
dừng	lại	nghe,	không	còn	tâm	trí	đuổi	bắt	Lý	Công	Uẩn	
nữa	nhờ	đó	người	đã	chạy	thoát.	Mà	Lý	Công	Uẩn	từng	
được	cưu	mang	sống	 tại	chùa,	phải	chăng	ở	đây	 ta	
cũng	cảm	nhận	sự	linh	ứng	mầu	nhiệm	của	Phật	pháp,	
Tam	Bảo	đã	gia	hộ	cứu	giúp	chăng?

3. SỰ LIÊN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VỚI QUAN HỌ 
BẮC NINH
Trong	 Phật	 pháp	 lý	 thuyết	 vô	 cũng	 phong	 phú,	

nhưng	 trong	 Tam	 Tạng	 Kinh:	 gồm	 Tạng	 Kinh,	 Tạng	
Luật,	 Tạng	Luận,	 thì	 ở	 trong	Quan	Họ	 ta	 thấy	có	 sự	
đồng	điệu	đó	là:	quan	Họ	rất	phong	phú	về	lời	ca,	bài	
hát,	số	lượng	bài	bản	tuy	nhiều	nhưng	theo	một	số	tài	
liệu	của	các	nhà	sưu	tầm	nghiên	cứu,		thì	quan	Họ	có	
213	giọng	khác	nhau,	 theo	 lề	 lối	hát	 thì	các	 làn	điệu	
Quan	Họ	chia	làm	3	hệ	thống:	
Giọng	lề	lối:	20	giọng.
Giọng	lẻ,	giọng	vặt:	183	giọng.
Giọng	giã	bạn:	10	giọng.
Ngày	xưa	có	49	làng	Quan	Họ	gốc:	(Bắc	Ninh	có	44	

làng,	Bắc	Giang	có	5	làng).	Ngày	nay	với	sự	phát	triển	
mạnh	mẽ,	nhu	cầu	sinh	hoạt	văn	hóa,	trình	độ	dân	trí	
nâng	cao,	kết	hợp	với	sự	ghi	nhận	của	UNESCO	dân	
ca	Quan	Họ	trở	thành	Di	sản	văn	hóa	phi	vật	thể	đại	
diện	của	nhân	loại.	Đây	là	món	ăn	tinh	thần	không	thể	
thiếu	trong	cuộc	sống	của	người	dân,	lời	ca	tiếng	hát	
ngấm	vào	máu,	vào	 tâm	trí	của	người	dân	 lao	động,	

Mà khi chúng ta am hiểu về Quan Họ 
mới cảm nhận đây là một hình thức 
sinh hoạt văn hóa đặc biệt, bởi nó 
được tồn tại trong một không gian 

rộng lớn, với sức sống mãnh liệt, lời 
ca Quan Họ đã thức tỉnh tâm thức 
con người, gắn kết  tình cảm giữa 
người với người vô cùng bền chặt.
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giúp	cho	ta	quên	đi	những	vất	vả,	lo	toan	thường	nhật,	
nâng	bước	cho	ta	vượt	qua	những	khó	khăn,	thử	thách	
của	cuộc	đời.	 Làm	 tâm	con	người	được	an	 tĩnh,	 thư	
thái,	xua	tan	phiền	não,	tâm	phóng	túng	để	định	hướng	
cho	mỗi	người	chúng	ta	nhận	biết	nên	làm	gì	và	làm	
như	thế	nào,	để	có	lợi	ích	cho	mọi	người	và	cho	chính	
bản	thân	ta.
Qua	câu	“Nhất	thiết	duy	tâm	tạo,	nhất	vi	nhất	thiết,	

nhất	 thiết	 vi	 nhất”(一切唯心造,一爲一切,一切爲一)	
Nghĩa	 là:	Tất	cả	do	tâm	vô	ngã	tạo	ra,	một	 là	tất	cả,	
tất	cả	chỉ	 là	một.	Dù	 tư	 tưởng	đạo	nào,	văn	hóa	nào	
đi	chăng	nữa,	cái	tâm	vẫn	làm	đầu,	ý	dẫn	đầu	tất	cả,	
hành	 động	 tạo	 tác	 mà	 ra	 (Kinh	 Pháp	 Cú	 -	 Cố	 Hòa	
thượng	Thích	Minh	Châu	dịch).
Chúng	ta	có	thể	thấy	bài	hát	“Vào	chùa”	là	một	trong	

những	bài	 thể	hiện	rõ	Phật	giáo	với	Quan	Họ	tuy	hai	
mà	một:
Vào	chùa,	chùa	mở	cửa,	cửa	chùa	ra,	ra	em	vào….
Lời	hát	cứ	ngân	nga,	câu	ca	trong	sáng	uyển	chuyển,	

khiến	cho	người	nghe	cảm	nhận	không	chỉ	đơn	thuần	
là	ta	đi	vào	chùa	chiêm	bái	lễ	Phật,	mà	đến	chốn	cửa	
thiền	Đức	Phật	sẽ	khai	mở	tâm	trí	cho	ta,	nên	qua	câu	
hát	người	nghe	cảm	nhận	được	lợi	 lạc	của	việc	đi	 lễ	
chùa,	 không	chỉ	 thân	 tâm	được	 thư	 thái,	 tâm	hồn	 ta	
được	thăng	hoa	bay	bổng,	mà	chúng	ta	còn	nhận	biết	
được	tư	tưởng	từ	bi,	trí	tuệ,	văn	hóa	Phật	giáo	vô	ngã	vị	
tha,	không	phân	biệt	thân,	sơ.	Điều	đó	càng	cho	thấy	
rõ	người	dân	Kinh	Bắc	luôn	có	sẵn	tinh	thần	Đạo	Phật	
trong	tự	tâm	hiển	bầy.	
Trong	Quan	Họ	tục	kết	chạ	giữa	các	bọn	hát	của	các	

làng	đã	 làm	nên	bản	 sắc	 riêng	của	Quan	Họ.	Người		
Quan	Họ	thường	nói	đi	chơi	Quan	Họ	chứ	không	nói	đi	
hát	Quan	Họ	như	các	hình	thức	sinh	hoạt	văn	hóa	khác.	
Mà	muốn	chơi	Quan	Họ	được,	thì	theo	người	xưa	nói	là	
phải	có	nghề:	“Nghề	chơi	Quan	Họ	có	tinh	mới	tường”.
Chính	bởi	những	chuẩn	mực	về	lối	chơi	Quan	Họ	đã	

hình	thành	phong	cách	riêng	của	người	Quan	Họ,	đó	là	
Họ	luôn	gìn	giữ	tâm	trí	trong	sáng,	đối	nhân	sử	thế	rất	
thông	minh	tế	nhị	qua	giao	tiếp,	ca	hát.	Thường	xuyên	
quan	tâm	lẫn	nhau	trong	cuộc	sống	vật	chất	cũng	như	
tinh	thần.	Ở	người	Quan	Họ	ta	thấy	Họ	luôn	tôn	trọng,	
đề	cao	 lẫn	nhau,	có	 tính	bình	đẳng,	 tập	 thể	 rất	cao.	
Người	Quan	Họ	cũng	rất	tao	nhã,	lịch	thiệp,	nhưng	lại	
rất	tài	hoa	trong	giao	tiếp	và	ca	hát,	bởi	vì	tất	cả	những	
tài	năng	sáng	tạo	đó	của	người	Quan	Họ	xuất	phát	tự	
đáy	lòng,	từ	chính	cái	tâm	của	mình,	nên	rất	thực	thà	
dân	dã,	nhưng	lại	giàu	chất	văn	chương,	tinh	tế,	uyên	
thâm.	Qua	cách	sinh	hoạt	của	người	Quan	Họ	 ta	có	
thể	thấy	rất	rõ	cái	vô	ngã	trong	Phật	giáo	luôn	hiện	hữu	
trong	tâm	thức	của	người	quan	Họ,	đó	là	sự	tin	tưởng,	
thông	cảm,	yêu	 thương,	chia	ngọt	sẻ	bùi,	giúp	nhau	
vượt	qua	mọi	khó	khăn,	thử	thách	của	cuộc	sống.
Từ	 những	 quan	 điểm	 thiết	 thực	 gần	 gũi	 với	 cuộc	

sống,	ta	thấy	văn	hóa	Quan	Họ,	phản	ánh	triết	lý	mang	
đậm	màu	sắc	Phật	giáo,	ta	thấy	qui	luật:	Duyên	sinh,	
được	trải	nghiệm	qua	từ	bi	và	trí	tuệ.	
“Tùy	duyên	bất	biến,	bất	biến	tùy	duyên”	trong	Kinh	

Đại	Thừa	đã	xuất	hiện	trong	lời	ca	Quan	Họ.	Mục	đích	
của	 đạo	 Phật	 hướng	 chúng	 sinh	 đến	 giác	 ngộ,	 giải	
thoát,	để	cuộc	sống	hạnh	phúc.	Thì	Quan	Họ	Vua	Bà		
đã	đặt	ra	lời	ca	tiếng	hát	không	ngoài	mục	đích	hướng	
con	người	đến	với	cuộc	sống	chan	hòa	tình	yêu	thương	
cộng	đồng,	giúp	mọi	người	thoát	ly	phiền	não,	quên	đi	
những	bon	chen,	xô	bồ,	đố	kỵ	trong	nhịp	sống	hối	hả	
của	nhân	gian.
Ngày	 nay	 ngọn	 đuốc	 ánh	 sáng	 Phật	 pháp	 đã	 rọi	

chiếu,	giác	ngộ	không	chỉ	người	dân	Việt	mà	còn	ảnh	
hưởng	tới	nhiều	nước	 trên	 thế	giới.	 thì	 thật	 trùng	hợp	
khi	Quan	Họ	Bắc	Ninh	được	UNESCO	công	nhận	là	“Di	
sản	văn	hóa	phi	vật	thể	đại	diện	của	nhân	loại”	thì	sức	
sống,	trường	tồn,	lan	tỏa	của	hình	thức	sinh	hoạt	văn	
hóa	dân	gian	này,	phát	triển	không	ngừng,	không	chỉ	
người	dân	Việt	mà	nhiều	bạn	bè	thế	giới	đều	bị	chinh	
phục	bởi	hình	thức	sinh	hoạt	văn	hóa	này.
Vấn	đề	nghiên	cứu	Phật	giáo	với	quan	Họ	Bắc	Ninh	

là	một	vấn	đề	huyền	bí	xưa	nay	chưa	ai	nghiên	cứu	rõ	
ràng.	Đó	là	lý	do,	vấn	đề	còn	bỏ	ngỏ	nên	ta	tạm	có	thể	
chia	 ra	 làm	hai	cách	 lý	giải	sau:	Phật	giáo	với	Quan	
Họ	 xét	 về	 bản	 thể	 thì	 chúng	 luôn	 thanh	 tịnh,	 không	
hình	tướng,	không	sinh,	không	diệt	(tức	thực	tướng	là	
vô	 tướng).	Xét	về	 tương	đối,	sự	vật	và	hiện	 tượng	 thì	
Phật	giáo	và	quan	Họ	có	liên	hệ	qua	lại	khi	đồng,	khi	
khác	như	trên	đã	phân	tích:	nguồn	gốc,	nội	dung,	ảnh	
hưởng	qua	 lại.	Tuy	nhiên,	với	những	ai	có	duyên	với	
Phật	giáo,	yêu	mến	Quan	Họ	Bắc	Ninh,	có	thể	nói	Phật	
giáo	và	Quan	Họ	giúp	cho	mọi	người	tĩnh	tâm,	an	vui,	
đem	lại	ý	đẹp,	lời	hay,	chung	thủy	việc	làm	tốt	tới	muôn	
người.	Từ	đó	giúp	cho	mọi	người	khởi	lên	tình	thương	
đồng	loại,	sống	có	trách	nhiệm,	thông	cảm,	sẻ	chia,	
tương	 thân	 tương	 ái	 với	 cộng	 đồng	 chúng	 sinh.	 Đó	
chính	là	lời	của	Phật	(Phật	hóa	thân:	biến	hóa	ra)	tiên	
thánh	ngày	xưa	thường	mong	ước	mọi	người		giác	ngộ,		
giải	thoát,	gia	đình	hạnh	phúc,	xã	hội	phát	triển	vững	
bền,	tốt	đời,	đẹp	đạo.
Vậy	ta	có	thể	mượn	tạm	bài	kệ	(thơ)	trong	Kinh	Pháp	

Cú	để	nói	lên	tinh	thần	tư	tưởng	Phật	giáo	với	Quan	Họ	
Bắc	Ninh	cốt	để	hướng	con	người	thanh	lọc	tâm	trong	
sáng,	sống	có	trách	nhiệm	giúp	đỡ	nhau,	qua	suy	nghĩ	
tâm	ý	là	chủ	đạo,	lời	nói	hành	động	thân	thương,	đem	
lại	lợi	ích	an	lạc	cho	cuộc	đời,	như	là:	“Ý	dẫn	đầu	các	
pháp.	Ý	làm	chủ	ý	tạo.	Nếu	với	ý	thanh	tịnh.	Nói	năng	
hay	hành	động.	An	lạc	bước	theo	sau.	Như	bóng	không	
rời	hình”.	Qua	kệ	này	ta	thấy	ý	Phật	đồng	với		ý	Vua	Bà,	
cũng	 như	 những	 lời	 ca	Quan	Họ	 thường	 chứa	đựng	
triết	lý	duyên	sinh,	chân	thật,	mầu	nhiệm,	tốt	lành,	có	
lợi	cho	con	người	và	xã	hội.
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Do	vậy,	tuy	ra	đời	sớm	hơn	so	với	các	tôn	giáo	
bạn,	nhưng	đến	thế	kỷ	20	Phật	giáo	về	cơ	
bản	mới	có	mặt	hầu	hết	trên	các	châu	lục,	
vì	các	lý	do	sau:	

	Trong	thế	kỷ	20,	sau	các	cuộc	chiến	tranh	thế	chiến	
thứ	I,	 II,	các	cuộc	chiến	tranh	giữa	các	quốc	gia;	sự	
phát	triển	của	các	phương	tiện	giao	thông	hàng	không,	
hàng	hải,	đường	sắt,	nên	đã	có	nhiều	cuộc	di	dân	lớn	
từ	Á	sang	Âu,	từ	phương	Đông	sang	phương	Tây,	theo	
đó	đã	có		một	cộng	đồng	dân	cư	Phật	giáo	đã	mang	
theo	bản	sắc	văn	hóa,	tín	ngưỡng	Phật	giáo	đến	các	
vùng	đất	mới.
Sự	phát	triển	mạnh	mẽ	của	các	phương	tiện	thông	

tin	 liên	 lạc,	đặc	biệt	 là	viễn	 thông	 internet,	Phật	giáo	
qua	đó	mới	ngày	càng	được	quảng	bá	rộng	rãi	hơn,	
được	các	nước	phương	Tây	biết	đến	nhiều	hơn	thông	
qua	sự	phát	 triển	của	các	phương	 tiện	 truyền	 thông	
toàn	cầu.	
Nhờ	lịch	sử	phát	triển	hòa	bình,	sự	ưu	việt	về	giáo	

lý,	phù	hợp	với	chân	lý	khoa	học	và	nhận	thức	của	thời	
đại,	nên	trong	thể	kỷ	20	và	những	năm	đầu	thể	kỷ	21	
các	tác	phẩm	Phật	giáo	được	các	nhà	nghiên	cứu	dịch	
thuật	phổ	biến	mạnh	mẽ	nên	đạo	Phật	trở	thành	một	xu	
hướng	phát	triển	mới.	Chính	vì	vậy,	chỉ	sau	mấy	chục	
năm	 có	 mặt	 ở	 châu	 Âu,	 đạo	 Phật	 đã	 nhanh	 chóng	
khẳng	định	 tầm	vóc	 trên	bản	đồ	 tôn	giáo	của	nhiều	
quốc	gia.	Theo	thống	kê	mới	nhất	những	năm	đầu	thế	
kỷ	20	Phật	giáo	đã	trở	thành	1	trong	3	tôn	giáo	lớn	nhất	

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC VẬN 
HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC

Hòa thượng Thích Gia Quang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự-Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trải qua hơn 25 thế kỷ hình thành và 
phát triển đến nay đạo Phật đã trở 
thành một trong bốn tôn giáo lớn trên 
thế giới, trong suốt quá trình phát triển 
và xiển dương chính pháp, đạo Phật 
tự hào là tôn giáo phát triển hòa bình, 
không xảy ra chiến tranh, bạo lực và 
các xung đột  trong quá trình giới thiệu 
và truyền bá đức tin.

có	ảnh	hưởng	rất	lớn	ở	một	số	quốc	gia	như	Pháp,	Hà	
Lan,	Đan	Mạch....	ở	Mỹ	có	hàng	triệu	người	biết	đến	
đạo	Phật	và	thực	hành	theo	giáo	lý	đạo	Phật,	nhiều	nhà	
khoa	 học	 lớn,	 doanh	 nhân,	 đạo	diễn	điện	 ảnh	danh	
tiếng	đã	quy	y	theo	đạo	Phật.
Phật	giáo	đứng	trước	một	xu	thế	trở	thành	tôn	giáo	

toàn	cầu,	khi	vào	năm	1999	đức	Phật	đã	trở	thành	Giáo	
chủ	 duy	 nhất	 được	 Liên	 hợp	 quốc	 tổ	 chức	 kỷ	 niệm	
ngày	lễ	Tam	hợp	(đản	sinh	thành	đạo	nhập	niết	bàn,	
gọi	tắt	là	Vesak)	ở	quy	mô	toàn	thế	giới	được	tổ	chức	
hàng	năm.
Thế	kỷ	20	cũng	là	thế	kỷ	nhân	loại	chứng	kiến	sự	tiến	

bộ	vượt	bậc	của	khoa	học	kỹ	thuật,	những	người	con	
Phật	tự	hào	khi	nhà	bác	học	được	mệnh	danh	là	nhà	
khoa	học	lớn	nhất,	vĩ	đại	nhất	thế	kỷ	20	Albert	Einstei	
đã	từng	nhận	xét	“Tôn	giáo	của	tương	lai	sẽ	là	một	tôn	
giáo	vũ	trụ,	nó	phải	vượt	lên	một	Thượng	đế,	cá	nhân,	
tránh	giáo	điều	và	thần	học.	Bao	quát	cả	hai	lĩnh	vực	tự	
nhiên	và	tâm	linh,	nó	phải	dựa	trên	một	ý	thức	tôn	giáo,	
nảy	sinh	từ	sự	thực	nghiệm	của	mọi	sự	vật,	tự	nhiên	và	
tâm	linh	được	quan	niệm	như	một	thể	thống	nhất	có	ý	
nghĩa.	Phật	giáo	đáp	ứng	được	mô	tả	như	vậy.	Nếu	có	
một	tôn	giáo	nào	thỏa	mãn	được	các	yêu	cầu	của	khoa	
học	hiện	đại	thì	đó	là	Phật	giáo”.
Trong	 xu	 thế	 ấy,	 Phật	 giáo	 Việt	 Nam	 đang	 đứng	

trước	những	thời	cơ,	vận	hội	phát	triển	và	một	số	thử	
thách	cũng	hết	sức	khó	khăn,	đòi	hòi	Phật	giáo	Việt	
Nam	phải	có	sự	đổi	mới	căn	bản	mới	tiếp	tục	tiếp	bước	
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truyền	 thống	 khẳng	 định	 truyền	 thống	 của	 tôn	 giáo	
đồng	hành	cùng	dân	tộc.

Phật giáo Việt Nam trong vận hội mới của đất 
nước
Phật	giáo	Việt	Nam	trong	lịch	sử	hơn	2000	năm	đồng	

hành	cùng	dân	tộc	trong	mọi	hoàn	cảnh	qua	các	giai	
đoạn	lịch	sử	của	đất	nước.	Đặc	biệt	sau	năm	1975	đất	
nước	quy	về	một	mối	thì	PGVN	lại	nhập	thân	vào	vận	
hội	mới	của	đất	nước,	thống	nhất	trong	cộng	đồng	các	
dân	tộc	Việt	Nam.
Từ	 năm	 1981	 tất	 cả	 các	 hệ	 phái	 PGVN	 đã	 thống	

nhất	trong	ngôi	nhà	chung	GHPGVN	đã	làm	cho	PGVN	
không	ngừng	phát	triển	và	lớn	mạnh	cả	về	bề	rộng	lẫn	
chiều	sâu	tức	là	cả	về	số	lượng	và	nội	dung	hoạt	động.	
Tăng,	ni,	phật	tử	ngày	càng	đông,	số	lượng	chùa	chiền,	
tự	viện	không	ngừng	được	trùng	tu	và	xây	mới.	
Từ	năm	1981	đến	nay	GHPGVN	 trải	qua	7	kỳ	Đại	

hội,	mỗi	 kỳ	 đại	 hội	 cơ	 cấu	 tổ	 chức	 và	 nhân	 sự	 đều	
được	củng	cố	và	kiện	toàn	để	đáp	ứng	nhu	cầu	hoạt	
động	phật	sự	trong	tình	hình	mới.	Hoạt	động	phật	sự	
phong	phú	với	13	ban	ngành	viện	hoạt	động	kết	quả	
tốt.	Hoạt	động	Tăng	sự	ổn	định	và	mở	rộng	với	63/63	
tỉnh	thành	phố	có	tổ	chức	của	Giáo	hội.	Công	tác	Giáo	
dục	đào	tạo	tăng,	ni	đã	khởi	sắc,	mở	rộng	quy	mô	và	
loại	hình	đào	tạo	với	4	Học	viện	PGVN	tại	Hà	Nội,	Huế,	
Tp.HCM	và	Cần	Thơ	cùng	30	 trường	TCPH	cho	các	
tỉnh	thành.	Công	tác	Hoằng	pháp	được	mở	rộng	và	đi	
vào	chiều	sâu	cho	các	phật	tử.	Công	tác	nghiên	cứu	
Phật	 học	 ngày	 càng	 được	 phát	 huy	 tính	 trong	 sáng	
và	 tích	cực	 trong	giáo	 lý	đạo	Phật	đáp	ứng	nhu	cầu	
tìm	hiểu,	nghiên	cứu	đạo	Phật	của	tăng,	ni,	phật	tử	và	
các	nhà	khoa	học	xã	hội.	Công	tác	Phật	giáo	quốc	tế	
không	ngừng	được	mở	rộng	nhằm	thắt	chặt	 tình	hữu	
nghị	 và	hợp	 tác	giữa	GHPGVN	và	các	 tổ	chức	Phật	
giáo	trong	khu	vực	và	trên	thế	giới.	Giáo	hội	tham	gia	
nhiều	hội	nghị,	hội	thảo	quốc	tế	về	tôn	giáo,	đóng	góp	
những	hoạt	động	của	mình	vào	thành	công	chung	của	
các	hội	nghị.	Công	tác	nghi	lễ	cũng	có	nhiều	khởi	sắc	
nhất	là	mấy	năm	gần	đây	Đại	lễ	Phật	đản	thực	sự	trở	
thành	ngày	 lễ	hội	của	PGVN,	của	người	phật	 tử	Việt	
Nam	mang	tính	nhân	văn	sâu	sắc	với	tinh	thần	kỷ	niệm	
đức	Phật	là	một	nhà	văn	hóa	lớn	của	nhân	loại.	
Việt	Nam	cũng	đã	hai	 lần	đăng	cai	sự	kiện	Vesak	

-	Đại	 lễ	Phật	đản	quốc	 tế,	điều	đó	 thể	hiện	 sự	phát	
triển	của	PGVN,	 thể	hiện	chính	sách	 tôn	 trọng	 tự	do	
tín	ngưỡng	tôn	giáo	của	Nhà	nước	Việt	Nam,	thể	hiện	
được	vai	 trò	và	vị	 trí	của	GHPGVN	 trong	cộng	đồng	
Việt	Nam	và	trên	trường	quốc	tế.	
Trong	gần	30	năm	đổi	mới,	phát	triển,	công	nghiệp	

hóa,	hiện	đại	hóa	và	hội	nhập	quốc	tế	đất	nước	ta	đã	
đạt	được	những	thành	tựu	rất	tốt	đẹp	trên	tất	cả	các	
lĩnh	vực	về	kinh	tế,	văn	hóa,	xã	hội,	chính	trị	và	ngoại	
giao	trong	đó	có	tín	ngưỡng	Phật	giáo	nói	riêng	và	tôn	

giáo	nói	chung	ngày	càng	được	tự	do	phát	triển.	
Phật giáo Việt Nam: Cơ hội và thách thức
Về	cơ	hội	hay	thuận	lợi:	Trong	hơn	2000	năm	có	mặt	

và	đồng	hành	cùng	dân	tộc,	có	nhiều	thời	kỳ	Phật	giáo	
là	quốc	đạo,	điển	hình	nhất	là	thời	đại	Lý	Trần.	Trong	
quá	trình	hình	thành	và	phát	 trển	đến	nay,	Phật	giáo	
luôn	được	đánh	giá	là	một	tôn	giáo	có	nhiều	đóng	góp	
cho	dân	tộc,	đồng	hành	cùng	dân	tộc	trong	sự	nghiệp	
đấu	 tranh	giữ	nước	và	dựng	nước	của	dân	 tộc,	góp	
phần	đem	 lại	hòa	bình	và	 thịnh	vượng	cho	đất	nước		
mà	tiêu	biểu	là	tấm	gương	Khuông	Việt	quốc	sư,	Vạn	
Hanh	 thiền	 sư,	 Phật	 hoàng	 Trần	Nhân	 Tông	 và	 gần	
đây	là	tấm	gương	Hòa	thượng	Thích	Quảng	Đức...	đó	
là	những	bậc	thánh	nhân	xuất	hiện	giúp	đời.	Đó	cũng	
chính	là	nền	tảng	cho	các	thế	hệ	sau	tiếp	tục	phấn	đấu	
và	noi	theo	nhằm	đưa	PGVN	ngày	càng	có	uy	tín	và	có	
ảnh	hưởng	tốt	đẹp	trong	xã	hội.
Hiện	nay	cả	nước	có	 khoảng	60.000	 tăng,	 ni	 trên	

15.000	ngôi	 tự	viện	và	trên	10	triệu	tín	đồ	phật	 tử	có	
điệp	Quy	y,	hàng	chục	triệu	đồng	bào	yêu	mến	và	tin	
quý	đạo	Phật	đang	sinh	hoạt	 tại	các	hội	quy	và	đạo	
tràng	các	tự	viện.	Như	vậy	Phật	giáo	được	coi	 là	 tôn	
giáo	lớn	nhất	trong	các	tôn	giáo	ở	Việt	Nam,	đó	là	một	
thuận	lợi	rất	lớn,	một	điều	kiện	cơ	bản	và	vững	chắc	để	
xây	dựng	Phật	giáo	ngày	càng	trang	nghiêm	và	vững	
mạnh	trong	lòng	dân	tộc.
PGVN	đã	 hòa	 hợp	 thống	 nhất	 tất	 cả	 các	 hệ	 phái	

Phật	giáo	trong	ngôi	nhà	chung	GHPGVN,	có	hệ	thống	
tổ	chức,	quản	lý	hành	chính	từ	trung	ương	đến	cơ	sở,	
luôn	 đồng	 lòng,	 chung	 sức	 chăm	 lo	 các	 hoạt	 động	
phật	sự	phục	vụ	nhân	sinh,	phục	vụ	dân	tộc.	Bên	cạnh	
đó	niềm	 tin	Phật	của	quần	chúng	nhân	dân	vẫn	giữ	
vững	và	có	xu	hướng	ngày	càng	tăng.	
Tín	ngưỡng	tâm	linh	của	người	dân	ngày	càng	rõ	nét	

hơn	qua	các	 lễ	hội	dân	gian	 truyền	 thống.	Ngày	Tết,	
ngày	lễ	Phật	đản,	lễ	Vu	Lan	báo	hiếu	đông	nghịt	khách	
lễ	bái	hành	hương	ở	các	chùa	trên	mọi	miền	đất	nước.	
Tín	ngưỡng	tâm	linh	trở	thành	nhu	cầu	thiết	thực	trong	
cuộc	sống,	đây	cũng	là	một	thuận	duyên	lớn	của	PGVN.
Về	thách	thức	hay	khó	khăn:	Trong	số	lượng	quần	

Công tác nghiên cứu Phật học 
ngày càng  được phát huy tính 

trong sáng và tích cực trong giáo 
lý đạo Phật đáp ứng nhu cầu tìm 
hiểu, nghiên cứu đạo Phật của 

tăng, ni, phật tử và các nhà khoa 
học xã hội. 
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chúng	tin	theo	đạo	Phật	tập	trung	chủ	yếu	ở	đồng	bằng	
và	thành	thị,	còn	ở	vùng	sâu	vùng	xa,	vùng	dân	tộc	ít	
người	thì	Phật	giáo	chưa	gây	được	ảnh	hưởng	nhiều,	
nguyên	 nhân	 là	 do	 khách	quan	 và	đặc	điểm	địa	 lý,	
phong	tục	tập	quán	của	người	dân	bản	địa.	Nhưng	có	
thể	nói	nguyên	nhân	quan	trọng	là	bản	thân	Giáo	hội	
chưa	thực	sự	chú	trọng	việc	hoằng	dương	Phật	pháp	
và	văn	hóa	Phật	giáo	ở	vùng	dân	tộc	và	vẫn	còn	tâm	lý	
ngại	khó,	ngại	khổ	của	một	số	tăng,	ni.	Để	khắc	phục	
tình	trạng	trên	Giáo	hội	cần	đưa	ra	được	đường	hướng	
cụ	thể	về	Phật	giáo	với	vùng	sâu	vùng	xa,	có	những	
hành	động	cụ	thể,	 thiết	 thực	giúp	đỡ	đồng	bào	phát	
triển	cả	về	nhận	thức	lẫn	kinh	tế.	Đây	cũng	chính	là	để	
gieo	mầm	phát	triển	đạo	Phật	rộng	rãi	hơn	tới	quảng	
đại	 quần	 chúng.	 Giáo	 hội	 cũng	 cần	 phối	 hợp	 chặt	
chẽ	hơn	với	các	cơ	quan	chức	năng	của	Nhà	nước	và	
chính	quyền	địa	phương	để	thực	hiện	công	việc	sẽ	có	
hiệu	quả.
Với	sự	gia	tăng	và	phát	triển	kinh	tế	làm	cho	nhiều	

người	trong	xã	hội	đã	đi	tìm	hạnh	phúc	về	hướng	tiêu	
thụ	mà	chúng	ta	gọi	là	“chủ	nghĩa	hưởng	thụ”	đã	tác	
động	vào	giới	Phật	giáo	kể	cả	một	số	vị	tu	sĩ	làm	cho	
hình	 ảnh	 cao	quý	 của	đạo	Phật	 phần	nào	bị	 lu	mờ.	
Đó	là	phẩm	hạnh	và	trình	độ	của	một	số	vị	trụ	trì	còn	
thấp,	đặc	biệt	là	về	kiến	thức	xã	hội	và	khả	năng	diễn	
đạt	thuyết	pháp	nên	đã	gây	hạn	chế	trong	việc	hành	
đạo,	 làm	giảm	uy	 tín	của	Tăng	già	đối	với	nhân	dân	
phật	 tử.	Do	vậy	 tăng,	ni	phải	biết	kết	hợp	giáo	 lý	với	
các	kiến	thức	xã	hội	và	có	khả	năng	truyền	đạt	thì	phật	
tử	và	người	dân	mới	dễ	tiếp	nhận	và	tin	theo.	Về	mặt	
này	người	tu	sĩ	cần	phải	học	hỏi	tích	lũy	kiến	thức	xã	
hội,	khả	năng	lý	luận	và	kĩ	năng	thuyết	giảng	trước	đại	
chúng.	Những	yếu	tố	này	cần	được	đào	tạo	kỹ	lưỡng	
ngay	trong	quá	trình	tu	học	tại	các	chùa,	các	trường	và	
các	viện	Phật	học.	Muốn	vậy	Giáo	hội	cần	xem	xét	bổ	
xung	một	số	môn	học	xã	hội	đặc	biệt	là	những	kỹ	năng	
giao	 tiếp	 và	 giáo	 trình	 giảng	 dạy,	 đồng	 thời	 khuyến	
khích	các	tăng	ni	thường	xuyên	trau	dồi	kiến	thức	xã	
hội.	Có	như	vậy	trong	quá	trình	giao	tiếp	với	tín	đồ	phật	
tử	 và	người	dân	Phật	giáo	mới	có	 thể	 thu	hút	để	họ	
tin	và	nghe	theo.	Đó	cũng	chính	là	sự	kết	hợp	nhuần	
nhuyễn	giữa	đạo	với	đời.	Tuy	nhiên,	yêu	cầu	cơ	bản	
đối	với	tăng	ni	vẫn	là	phải	có	hạnh	tu	thật	tinh	nghiêm,	
cao	khiết	đó	là	điều	kiện	tối	thiểu	của	một	vị	tu	hành	
để	thực	hiện	được	thân	giáo,	khẩu	giáo,	và	tâm	giáo	
trong	Phật	pháp.
Trong	thời	đại	bùng	nổ	thông	tin	thì	công	tác	truyền	

thông	quảng	bá	về	hình	ảnh	Phật	giáo	Việt	Nam	của	
Giáo	 hội	 là	 rất	 cần	 thiết.	 Do	 vậy	 Giáo	 hội	 cần	 tăng	
cường	công	tác	quảng	bá	tuyên	truyền	ảnh	hưởng	của	
đạo	Phật	bằng	cách	phối	hợp	với	các	cơ	quan	chức	
năng,	chính	quyền	địa	phương	 tăng	cường	các	hoạt	
động	Phật	giáo	tập	trung	vào	các	ngày	lễ	 lớn	như	lễ	

Phật	đản	và	Vu	Lan...làm	thế	nào	để	những	ngày	này	
trở	thành	những	ngày	lễ	hội	văn	hóa	truyền	thống	của	
xã	hội.	Bên	cạnh	đó	cần	đẩy	mạnh	các	hoạt	động	từ	
thiện	hơn	nữa.	Đặc	biệt	trong	xu	thế	phát	triển	mạnh	
mẽ	của	khoa	học	công	nghệ	hiện	nay	thì	Phật	giáo	cần	
phải	 biết	 tận	 dụng	 những	 thế	mạnh	 của	 công	 nghệ	
truyền	 thông	 hiện	 đại	 như	 mạng	 internet	 để	 hoằng	
pháp	và	truyền	bá	hình	ảnh	Phật	giáo	Việt	Nam	ra	toàn	
thế	giới.

Một số giải pháp để Phật giáo phát triển, đáp ứng 
nhu cầu xã hội hiện nay
Chú	trọng	xây	dựng	cơ	sở	vật	chất,	chùa	chiền,	tịnh	

xá,	cơ	cở	thờ	tự,	đồng	đều	trên	khắp	mọi	vùng	miền	
đáp	ứng	được	nhu	cầu	tín	ngưỡng	tâm	linh
Chú	trọng	đào	tạo	tăng	tài	đáp	ứng	đủ	số	lượng,	chất	

lượng	phân	bổ	đồng	đều,	để	thực	hiện	được	nhiệm	vụ	
chiến	lược	đó	đòi	hỏi	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	phải	
có	tầm	nhìn,	có	kế	sách	bài	bản,	đào	tạo	và	sử	dụng	
khuyến	tấn	tăng,	ni	dấn	thân	phụng	sự	đạo	pháp,;	mặt	
khác	phải	dũng	cảm	gạt	bỏ	rào	cản	kỹ	thuật,	các	tập	
quán	cố	hữu	theo	tư	tưởng	cục	bộ,	bản	vị	để	tăng	ni	
trẻ	có	cơ	hội	cống	hiến,	dấn	thân	phụng	sự	đạo	pháp	
và	dân	tộc.
Đẩy	mạnh	hoằng	pháp,	truyền	thông	để	cho	người	

dân	Việt		Nam	nói	chúng	đã	có	tín	ngưỡng	và	yêu	mến	
đạo	Phật	có	cái	hiểu	chính	 tín	về	đạo	Phật	biết	ứng	
dụng	triết	lý	đao	Phật	vào	cuộc	sống	mang	lại	lợi	lạc	
và	hạnh	phúc
Đẩy	mạng	xây	dựng	tổ	chức	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	

Nam	các	cấp,	mặc	dù	đến	tháng	04/2015	đã	có	63/63	
tỉnh	thành	đã	có	Ban	Trị	sự		Phật	giáo	cấp	tỉnh,	song	
cần	phải	xây	dựng	được	Ban	Trị	sự	Phật	giáo	các	cấp	
cơ	sở,	quận	huyện,	xã	phường...
Cần	thống	nhất	về	kinh	sách,	Việt	hóa	về	kinh	điển,	

thống	nhất	về	nghi	 lễ	trên	toàn	quốc	để	đảm	bảo	sự	
thống	nhất	và	trang	nghiêm	của	Phật	giáo.
Cần	khắc	phục	bệnh	hình	thức,	về	nghi	lễ	hình	tướng	

mà	cần	có	sự	phát	triển	về	hoằng	pháp,	về	giáo	dục,	
văn	hóa,	truyền	thông	để	Phật	giáo	đi	vào	đời	sống	có	
chiều	sâu	hơn,	vững	bền	hơn.
Trên	đây	là	một	số	nhìn	nhận	của	chúng	tôi	về	cơ	

hội,	thách	thức	và	đưa	ra	một	số	giải	pháp	đối	với	Phật	
giáo	Việt	Nam	trong	vận	hội	mới	của	đất	nước	tất	nhiên	
còn	phiến	diện	và	chưa	đầy	đủ.	Kính	mong	Chư	 tôn	
đức	và	chư	quý	vị	hoan	hỷ	và	bổ	túc	cho.	Chúng	tôi	
rất	mong	muốn	và	hy	vọng	nếu	Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	
Nam	nắm	bắt	 được	 những	 cơ	 hội	 thuận	 lợi	 và	 nhận	
diện	được	những	 thách	 thức	khó	khăn,	 từ	đó	đưa	 ra	
được	những	giải	pháp	hữu	hiệu	thì	Phật	giáo	Việt	Nam	
sẽ	phát	triển	vững	mạnh	cùng	với	sự	phát	triển	của	đất	
nước	 làm	cho	 tốt	đạo	đẹp	đời,	 khỏi	phụ	chí	 nguyện	
xuất	thế	của	đức	Thê	Tôn.
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Có	một	nghịch	lý,	mấy	chục	
năm	 trước,	 thời	 bao	 cấp,	
đời	 sống	 nhân	 dân	 còn	
nhiều	khó	khăn,	thiếu	thốn	

đủ	thứ,	thì	người	đi	chùa	lễ	Phật	ít	lắm	
(đa	phần	 là	người	 lớn	 tuổi	đã	Quy	y	
cửa	Phật),	chủ	yếu	để	vãn	cảnh	chùa	
và	cầu	bình	an,	sức	khỏe	cho	tâm	hồn	
thanh	thản…Không	hề	có	chuyện	đốt	
vàng	mã,	cúng	Phật	Thánh	mâm	cao,	
cỗ	đầy…
Nay	nhờ	công	cuộc	đổi	mới	và	kinh	

tế	 phát	 triển,	 nhiều	 người	 nhiều	 nhà	
giàu	lên	thì	việc	đi	lễ	chùa	lại	khác	xưa:	
Rất	nhiều	người	đi	 lễ	chùa	 (phần	 lớn	
chưa	phải	là	phật	tử),	cách	thức	lễ	lạy	
khác	 nhau	 (người	 đứng,	 người	 quỳ,	
người	chắp	tay	trước	ngực,	người	trước	
trán),	dâng	lễ	mâm	cao,	cỗ	đầy,	đốt	rất	
nhiều	vàng	mã	và	cầu	xin	đủ	thứ…!
Có	thể	tạm	kể	ra	4	nhóm	người	đi	

lễ	Phật	 lễ	Thánh	và	các	việc	cầu	xin	
sau	đây:
-	Nam	thanh	nữ	tú	đang	đi	học	thì	

cầu	học	giỏi	đỗ	cao,	được	học	bổng	
đi	du	học	nước	ngoài.
-	 Công	 chức,	 viên	 chức	 đang	 đi	

làm	thì	cầu	được	cất	nhắc	thăng	quan	
tiến	chức…hoặc	chuyển	đổi	công	tác	
được	 công	 ty,	 doanh	 nghiệp	 nước	
ngoài	(lương	cao)	tiếp	nhận…
-	 Người	 kinh	 doanh	 đất	 đai,	 bất	

động	sản…thì	cầu	trúng	thầu	dự	án,	
mua	đất	bán	nhà…
-	 Người	 buôn	 bán	 tiểu	 thương	 thì	

cầu	“trúng	quả”	kinh	doanh,	phát	 tài	
phát	lộc…

ĐI CHÙA LỄ PHẬT
MÀ KHÔNG “HIỂU” PHẬT!

Những năm gần đây, vào ngày Rằm, mùng Một Âm 
lịch hoặc vào những ngày Lễ, Tết Nguyên đán, tại 
các chùa (và cả đình, đền) người đi lễ Phật, lễ Thánh 
lại đông như trẩy hội. Đa số là những người trẻ tuổi, 
rồi đến lớp trung niên và một số ít người cao tuổi.

Dường	 như	 bây	 giờ	 nhiều	 người	
đi	 lễ	chùa	có	quan	niệm	rằng,	càng	
dâng	lễ	lớn,	càng	đốt	nhiều	kim	ngân,	
ngựa,	voi,	 trang	phục	và	nhiều	đồ	tế	
lễ	khác…	để	dâng	Phật	Thánh	thì	việc	
cầu	 xin	 của	 mình	 mới	 có	 hiệu	 quả,	
Phật	 Thánh	mới	 chứng	giám	và	phù	
hộ,	độ	trì	cho!
Tôi	 chợt	 nghĩ:	 Nhiều	 người	 đi	 lễ	

chùa,	 ai	 cũng	 cầu	 xin	 được	 thăng	
quan	 tiến	 chức,	 giàu	 sang	phú	quý,	
buôn	 bán	 phát	 tài…	 và	 giả	 sử	 đều	
được	Phật	Thánh	độ	cho	như	vậy	thì	
đất		nước	mình	đã…	giàu	to	rồi	và	ra	
đường	chỉ	toàn	gặp	ngay	quan	chức,	
tỷ	phú	đi	xe	sang	cả!
Dĩ	 nhiên,	 thực	 tế	 không	 phải	 như	

vậy!	Thượng	tọa	Thích	Bảo	Chánh,	Ủy	
viên	Hội	đồng	Trị	sự,	Phó	Ban	Hoằng	
pháp	T.Ư	GHPGVN,	Phó	Viện	trưởng	
Viện	 PGVN	 Tp.HCM	 trong	 một	 lần	
giảng	về	Phật	pháp	đã	nói:	“Hiện	nay	
có	 nhiều	 phật	 tử	 chưa	 hiểu	 được	 rõ	
ràng	về	sự	lễ	lạy	cầu	nguyện,	cho	nên	
đi	 chùa	 thường	 khấn	 vái	 lung	 tung,	
cầu	xin	đủ	thứ,	mà	không	am	hiểu	về	
Phật	Pháp	Tăng	Tam	Bảo	thì	sự	khấn	
vái	và	cầu	xin	đó	không	đúng	với	giáo	
lý	nhà	Phật!”.
Phải	hiểu	đức	Phật	 là	một	vị	chân	

tu	đắc	đạo	Niết	Bàn.	Ngài	không	ban	
phát,	mà	chỉ	khai	 thị,	đưa	đường	chỉ	
lối	cho	chúng	sinh	biết	cách	tu	hành,	
giác	 ngộ	 Phật	 pháp	 hướng	 tới	 Niết	
Bàn.	Vì	thế	đức	Thế	Tôn	mới	nói:	“Ta	
là	Phật	đã	thành,	chúng	sinh	 là	Phật	
sẽ	thành!”.

Cố	nhà	giáo	Bùi	Huy	Lữ	Hải	ở	số	5	
Nguyễn	Chế	Nghĩa	Hà	Nội,	 lúc	 sinh	
thời	cùng	dạy	học	với	tôi	vào	thập	niên	
70	của	thế	kỷ	trước.	Sau	khi	nghỉ	hưu	
năm	1980,	ông	đã	dành	hơn	30	năm	
nghiên	cứu	chuyên	sâu	về	đạo	Phật,	
làm	nhiều	 tranh	Phật	bằng	đá	ghép,	
rồi	mở	lớp	giảng	về	Phật	pháp	tại	gia,	
thu	nạp	nhiều	phật	tử	đến	học.	Tại	lớp	
học,	ông	treo	một	bức	tranh	đá	ghép	
có	2	chữ	Nôm	“VÔ	CẦU”	do	ông	làm.	
Một	 lần	 tôi	 đến	 thăm	 lớp	 học	 đó,	

ông	nói	với	tôi:	“Tôi	giảng	cho	phật	tử	
biết	 là	Phật	có	gì	để	cho	đâu,	để	đi	
lễ	 chùa	đừng	cầu	 xin	 việc	 này,	 việc	
nọ!”.	Rồi	ông	Hải	đưa	tôi	xem	bản	thu	
hoạch	của	phật	tử	sau	10	năm	“Tầm	
sư	học	đạo”	(1997-2007).	Phật	tử	phải	
trả	lời	2	câu	hỏi	là:		
		1	Cách	đây	10	năm	(tức	vào	năm	

1997)	một	Ni	 sư	 từ	Canada	về	 thăm	
VN	đã	nói	một	câu	tại	chùa	Chân	Tiên:	
“Tôi	 thương	phật	 tử	Việt	Nam	quá,	vì	
chẳng	biết	gì!”.
		2	Năm	2006	Thiền	sư	Thích	Nhất	

Hạnh	từ	Pháp	về,	đã	nói	tại	CLB	Quốc	
tế:	“Các	vị	phật	tử	ở	quê	nhà	chỉ	có	tín	
ngưỡng	mà	không	có	trí	tuệ!”.
Vậy	phật	tử	nghĩ	thế	nào	về	2	nhận	

xét	trên	ở	2	thời	điểm	khác	nhau?
Được	thầy	Hải	đưa	cho	xem	và	đọc	

bản	thu	hoạch	này,	tôi	thấy	có	5	ý	kiến	
cơ	bản	nêu	trong	bản	thu	hoạch,	có	
thể	tóm	tắt	như	sau:
Nhận	 xét	 của	 Ni	 sư	 và	 Thiền	 sư	

không	sai,	nhưng	chưa	thật	chính	xác,	
bởi	chắc	gì	 tất	cả	những	người	đi	 lễ	
chùa	đều	là	phật	tử?
Thực	tế	những	người	có	duyên	lành	

được	học	và	 thấm	nhuần	Phật	pháp	
lại	không	quan	niệm	cứ	phải	đi	chùa	
lễ	Phật	mới	là	tốt,	bởi	“Thứ	nhất	là	tu	
tại	gia…”.
Đa	số	những	người	chăm	đi	lễ	chùa	

lại	hầu	như	chưa	hiểu	biết	gì	về	Phật	
pháp.	Họ	chỉ	lễ	lạy	và	cầu	xin	đủ	thứ.	
Số	này	không	thể	gọi	là	phật	tử	được.

VŨ TẤT TIẾN
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Một	số	đi	chùa	tụng	kinh	niệm	Phật	
theo	“phong	trào”	là	chính,	chưa	khởi	
lên	cái	Tâm	muốn	tìm	hiểu	và	thực	thi	
giáo	lý	nhà	Phật.
Một	số	ít	đi	chùa	lễ	Phật	đã	có	sự	

giác	ngộ	về	Phật	pháp,	đã	từng	theo	
học	 các	 khóa	 Hạ	 ở	 các	 chùa	 như	
Quán	 Sứ,	 Bà	 Đá,	 Lý	 Quốc	 Sư,	 Liên	
Phái…	Tuy	nhiên	mới	chỉ	dừng	ở	 tín	
ngưỡng,	chứ	chưa	thực	sự	khai	mở	trí	
tuệ.	Khi	trao	đổi	với	một	số	đạo	hữu	đã	
từng	nhiều	năm	đi	 chùa	nghe	giảng	
về	đạo	Phật	thì	thấy	sự	hiểu	biết	vẫn	
còn	hạn	chế.
Vậy	đi	chùa	 lễ	Phật	 thì	nên	“hiểu”	

Phật	như	thế	nào?
-	Đức	Phật	là	bậc	Đại	từ	bi	(muốn	

giải	 thoát	 chúng	 sinh	 thoát	 khỏi	 khổ	
đau),	Đại	minh	triết	(giáo	lý	nhà	Phật	
nhân	văn,	sâu	sắc).	Ngài	không		“cho”	
(ban	phát),	mà	chỉ	 “dạy”	 (giác	ngộ).	
Giáo	lý	nhà	Phật	có	nhiều,	chỉ	xin	nêu	
5	điều	 sau	đây	 (Thiết	 nghĩ,	 người	 đi	
chùa	lễ	Phật	nên	biết):
1-	Phải	từ	bỏ	tham	sân	si,	bởi	phiền	

não	của	con	người	cũng	từ	đây	mà	ra.	
Vì	 thế	Phật	 dạy:	 “Tri	 túc	 tâm	 thường	
lạc”	(Biết	đủ	thì	lòng	mới	vui).
Vậy	 đi	 chùa	 đừng	 “xin”	 Phật	 quá	

nhiều	 thứ,	 mà	 nên	 chú	 ý	 đến	 việc	
Niệm	Phật	(NAM	MÔ	A	DI	ĐÀ	PHẬT!)	
và	LỄ	PHẬT,	bởi	“Niệm	Phật	một	câu	
Phước	sinh	vô	lượng”	và	“Lễ	Phật	một	
lạy	tội	diệt	hà	sa”.
2	Phải	phát	tâm	từ	bi	hỷ	xả
-	Từ	bi	là	lòng	thương	người,	không	

chỉ	 thương	 người	 hoạn	 nạn,	 mà	
‘thương”	cả	kẻ	đã	gây	hoạn	nạn	cho	
ta	 (việc	này	mới	khó!).	Bởi	 theo	Luật	
nhân	quả	của	đạo	Phật	thì:	
Nếu	bạn	gieo	lòng	tốt	-	Bạn	sẽ	gặp	

thân	thiện
Nếu	bạn	gieo	tha	thứ	-	Bạn	sẽ	gặt	

hòa	giải
-	Hỷ	xả	là	vui	mừng	và	buông	bỏ.	

Hai	hành	động	này	có	tác	động	tương	
hỗ	lẫn	nhau.	Muốn	được	vui	mừng	(hỷ)	
thì	phải	biết	buông	bỏ	(xả).	Đó	là:
a	 -	 Phải	 xả	 những	 thói	 hư	 tật	 xấu	

của	ta	(tham	sân	si).
b	-	Phải	xả	những	phiền	muộn,	tức	

giận	mà	kẻ	xấu	đã	gây	ra	cho	ta.
c	 -	Phải	xả	của	cải	 ta	dư	 thừa	để	

giúp	đỡ	 những	người	 còn	 khó	 khăn,	

thiếu	thốn.
	3	-	Phải	giữ	ngũ	Giới,	không	được	

vi	phạm
Theo	HT.	Thích	Thanh	Từ,	người	nào	

giữ	được	ngũ	Giới	 thì	đời	sau	sẽ	gặp	
nhiều	may	mắn,	phước	đức.	Đó	là:
Không	 sát	 sinh	 -	 Đời	 sau	 khỏe	

mạnh,	sống	lâu
Không	trộm	cướp	-	Đời	sau	giàu	có
Không	 tà	 dâm	 -	Đời	 sau	 là	 người	

nghiêm	trang,	đẹp	đẽ
Không	nói	dối	-	Đời	sau	là	người	nói	

năng	lưu	loát,	ai	cũng	quý	mến
Không	 nghiện	 rượu,	ma	 túy	 -	 Đời	

sau	trí	tuệ	minh	mẫn,	sáng	suốt
	4	-	Phải	hiểu	tác	dụng	của	việc	bố	

thí,	cúng	dường
	Như	trên	đã	nói,	không	phải	đi	chùa	

cứ	dâng	lễ	lớn,	đốt	nhiều	vàng	tiền,	đồ	
mã	 là	 được	 nhiều	 phước	 đức	 (được	
Phật	độ	cho	nhiều	việc,	ban	cho	nhiều	
thứ!).	Làm	như	vậy,	tức	vẫn	còn	nặng	
lòng	 tham,	 thì	 phước	 đức	 rất	 ít	 (tỷ	 lệ	
nghịch	với	đồ	cúng	lễ!).	Vì	đức	Phật	đã	
dạy:	“Phước	báu	nhiều	hay	ít	là	do	Tâm	
bố	thí	nhiều	hay	ít,	chứ	không	phải	của	
bố	thí	nhiều	hay	 ít”.	Vậy	chỉ	cần	 lòng	
thành,	tâm	tốt	thì	việc	cúng	lễ	dù	ít,	dù	
nhiều	cũng	đều	được	phước	lớn.	Người	
đi	chùa	lễ	Phật	nên	biết	tác	dụng	của	2	
việc	cúng	dường	sau	đây:
-	Người	giàu	có	đặt	 lễ	100,	người	

nghèo	khó	chỉ	có	 lễ	10	nhưng	thành	
tâm	 thì	 phước	 đức	 nhận	 được	 như	
nhau.	 Tuy	 nhiên,	 nếu	 người	 giàu	 lại	
bắt	chước	người	nghèo,	cũng	đặt	 lễ	
10	thì	phước	đức	nhận	được	lại	ít	hơn!	
Đức	Phật	từ	bi	thật	công	bằng!
-	Người	đi	chùa	đưa	tiền	hoặc	hiện	

vật	cúng	dường	có	ghi	tên,	địa	chỉ…
thì	đó	là	bố	thí	hữu	tướng	(muốn	được	
danh	tiếng,	để	người	khác	biết	đến…)	
thì	công	đức	nhận	được	có	hạn!	Vì	đó	
là	bố	thí	hữu	ngã,	mà	giáo	lý	nhà	Phật	
lại	coi	“Bố	thí	hữu	ngã	là	tội	liền	sinh!”.
-	Ngược	 lại	với	cách	trên	 là	bố	thí	

vô	 tướng	 (không	 ghi	 tên,	 địa	 chỉ…),	
còn	gọi	là	bố	thí	vô	ngã,	bố	thí	Ba	la	
mật	(bố	thí	bằng	Tâm	thanh	tịnh,	Tâm	
không	 chấp	 ngã)	 thì	 công	 đức	 vô	
biên,	vô	hạn.
5	-	Phải	hiểu	nguyên	lý	Nghiệp	(báo),	

Duyên	(khởi)	và	quy	luật	Nhân	quả.
Hành	động	của	mỗi	người	(từ	Thân	

Miệng	 Ý)	 tạo	 ra	 Ngiệp	 (nhân)	 của	
người	đó.	Người	nào	có	hành	động	lời	
nói	ý	nghĩ	tốt	đẹp,	không	làm	hại	ai	thì	
tạo	 ra	Nghiệp	 thiện,	Nghiệp	 lành	 và	
ngược	lại	sẽ	tạo	ra	Nghiệp	bất	thiện,	
Nghiệp	ác.	 Theo	quy	 luật	Nhân	quả	
của	 Phật	 giáo	 thì	 đó	 chính	 là	Nhân.	
Một	 nhân	 không	 thể	 tạo	 ngay	 thành	
quả	được,	mà	phải	có	các	yếu	tố	thời	
gian,	lý	do,	nguyên	cớ…	tác	động,	gọi	
là	nhân	duyên,	cơ	duyên	hoặc	duyên	
(khởi)	thì	mới	tạo	thành	quả	được.	Theo	
quy	luật	Nhân	quả,	từ	Nhân	tạo	ra	Quả	
và	Quả	luôn	có	trong	Nhân,	nếu	Nhân	
tốt	thì	Quả	tốt	và	ngược	lại.	Hiểu	luật	
Nhân	quả,	ta	phải	làm	việc	thiện	tránh	
việc	ác	để	tạo	Nhân	tốt	sẽ	có	Quả	tốt.	
Nếu	Nhân	xấu	đã	tạo	rồi,	thì	dù	có	sợ,	
Quả	 xấu	 vẫn	 hình	 thành.	 Vì	 thế	 dân	
gian	mới	 có	 câu	 “Ở	 hiền	 gặp	 lành”,	
hoặc	“Ác	giả	ác	báo”,	“Gieo	nhân	nào	
ăn	 quả	 nấy”,	 “Gieo	 nhân	 lành	 đơm	
trái	 ngọt”.	Đức	Phật	 còn	nói:	 “Bồ	 tát	
sợ	 nhân,	 chúng	 sinh	 sợ	 quả”,	 vì	 Bồ	
tát	biết	nhân	xấu	liền	tránh	nên	không	
sợ	quả	xấu.	Còn	chúng	sinh	thấy	việc	
xấu	vẫn	 làm,	đến	khi	 kết	quả	không	
hay	vận	vào	thân	mới	sợ	thì	đã	muộn!	
Tuy	 nhiên	 một	 Nghiệp	 xấu	 đã	 làm,	
phải	chờ	một	thời	gian	hội tụ	đủ	Duyên	
mới	 tạo	 thành	Quả	 xấu.	Chính	 trong	
thời	gian	này,	người	làm	việc	xấu	nhận	
thức	 ra,	biết	 hối	 lỗi,	 đi	 chùa	 lễ	Phật,	
sám	hối	 lỗi	 lầm,	 xả	bỏ	 vô	minh,	 làm	
việc	thiện	tránh	việc	ác	thì	chắc	chắn	
sẽ	được	đức	Phật	chứng	giám	và	độ	
cho	để	chuyển	hóa	nghiệp,	từ	Nghiệp	
ác	 sang	 Nghiệp	 thiện	 để	 các	 Nhân	
xấu	ác	(tức	lỗi	lầm)	đã	tạo	trong	quá	
khứ	không	đủ	Duyên	để	trổ	thành	Quả	
xấu	được!
Như	 vậy	 dù	 là	 phật	 tử	 hay	 người	

bình	thường	đi	chùa	lễ	Phật	vẫn	có	thể	
cầu	Phật	độ	cho	bản	thân	và	gia	đình	
được	bình	an,	thân	tâm	an	lạc,	phước	
đức	 đủ	 đầy,	 công	 việc	 hanh	 thông	
viên	mãn…	hoặc	sám	hối	lỗi	lầm	trước	
Tam	Bảo	để	xin	chuyển	Nghiệp	từ	xấu	
sang	tốt,	từ	nặng	thành	nhẹ!
Hiểu	 được	 đạo	 Phật	 từ	 bi,	 công	

bằng,	minh	triết	và	nhân	văn	như	vậy	
để	 làm	 theo	 lời	 Phật	 dạy	 thì	 việc	 đi	
chùa	 lễ	Phật	mới	 thực	sự	có	ý	nghĩa	
và	tác	dụng!
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Nhiều	năm	qua	đã	nhiều	 lần	 tôi	muốn	 “đúc	
kết”,	nói	“ngắn	gọn”	thử	xem.	Nhưng	thực	là	
khó.	Hình	như	biết	càng	nhiều	thì	kiến	thức	
càng	 bung	 ra,	 càng	 phân	 kỳ.	 Thế	 nhưng,	

cũng	có	cái	 lạ	 là	càng	phân	kỳ,	 càng	biết	 nhiều,	 ta	
lại	càng	khám	phá	nhiều	tương	đồng	hội	tụ.	Vật	chất	
trong	khoa	học	đối	với	sắc	 thể	 trong	Phật	học;	 	 tâm	
lý	 học	 của	 phương	 Tây	 đối	 với	Duy	 thức	 trong	Phật	
giáo…,	các	kiến	giải	có	khác	nhau	bao	nhiêu	những	
cái	đồng	quy	của	những	lĩnh	vực	đó	càng	tàm	ta	kinh	
ngạc,	kính	sợ	vể	một	thế	giới	mà	ta	đang	sống.
Tâm	hồn	bé	nhỏ	của	tôi	cũng	chỉ	 là	một	 trái	banh	

bị	những	kiến	giải	 vô	 tận	và	khác	biệt	 x	đó	đá	 tung	
đi	 khắp	 các	 hướng.	 Thường	 thì	 con	 người	 sẽ	 bị	 lạc	
hướng.	Nhưng	tôi	còn	chút	may	mắn.	Trước	những	tri	
kiến	và	thông	tin	vô	cùng	khác	biệt	đó,	tôi	nhớ	những	
lời	của	Phật,	vốn	nghe	được	từ	hồi	nhỏ.	Thí	dụ	nghe	
những	khoảng	cách	của	không	gian	và	thời	gian	cực	
bé	của	Max	Planck,	tôi	nhớ	đến	“sát	na”	của	kinh	Phật.	
Các	hạt	được	mệnh	danh	là	“hạt	giả”	trong	thế	giới	hạ	
nguyên	tử	làm	tôi	nhớ	đến	thuyết	“Vô	ngã”.	Thậm	chí,	
nhìn	trái	banh	bi-da	chạm	nhau	chạy	trên	bàn	tôi	cũng	
liên	tưởng	đến	nguyên	lý	duyên	khởi,	cái	này	có	thì	cái	

Những 
nẻo đường 
nhận thức

TS.Nguyễn Tường Bách

Bạn bè thân thiết, kể cả một số 
quý thầy, thỉnh thoảng vẫn hỏi 
tôi: Đi qua đi về mấy mươi năm, 
đi ngang đi dọc nhiều lĩnh vực, 
nhiều bộ môn, đi xuôi đi ngược 
nhiều con đường trên thế giới…, 
liệu có cái gì đúc kết, tổng hợp 
được không?

kia	có.
Nhờ	“cố	 thủ”	 trong	các	nguyên	 lý	của	Phật	pháp,	

tôi	 bớt	 đi	 được	 chút	 hoang	mang	 và	 hỗn	 loạn	 trong	
tâm.	Nhờ	đó	tôi	tự	giải	thích	đôi	chút	tri	kiến	trong	các	
ngành	khoa	học	hiện	đại,	các	pháp	môn	xa	lạ,	thậm	chí	
hiểu	được	giáo	lý	của	các	tôn	giáo	khác.	Thế	nhưng,	
để	“đúc	kết	tổng	hợp”	được	một	điều	gì	sâu	xa	và	do	
chính	mình	thực	chứng	thì	thực	là	đáng	phân	vân.
Thế	nhưng,	cũng	có	ngày	ta	phải	về	lại	cố	quốc,	trải	

lòng	tâm	sự	với	bạn	bè	chứ,	tôi	tự	nhủ.	Tôi	bỗng	nhớ	
hình	ảnh	của	Ôn	Châu	Lâm	nửa	thế	kỷ	trước	trong	căn	
phòng	mờ	tối	trên	chùa,	của	Ôn	Thiện	Siêu	mà	mình	có	
dịp	được	dùng	cơm	riêng,	một	điều	mà	về	sau	tôi	mới	
biết	là	vô	cùng	hiếm	có.	Mình	phải	về	và	trình	pháp	với	
quý	Ôn,	quý	thầy,	đã	viên	tịch	hay	còn	hiện	tiền	những	
gì	mình	học	hỏi,	sau	45	năm	đi	qua	đi	về.
Thế	nên	hôm	nay	tôi	 liều	chọn	một	đề	tài	khá	bao	

quát,	đầu	đề	của	nó	là	“Những	nẻo	đường	nhận	thức”.	
Đầu	đề	nghe	quá	 to	 tát,	nhưng	 thực	 ra	 tôi	chỉ	nó	về	
những	kinh	nghiệm	và	nhận	thức	của	riêng	mình.	Nó	
sẽ	có	tính	chất	chủ	quan	và	có	thể	khác	lạ,	hoặc	hơi	
kỳ	cục	so	với	thông	thường.	Tôi	không	có	một	chút	ý	
định	nào	thuyết	phục	người	nghe	vì	phần	lớn	là	các	trải	
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nghiệm	trong	tâm.	Tôi	cũng	thấy	thật	là	khó	khăn	khi	
diễn	bày	những	cảm	nhận	trong	tâm	bằng	ngôn	ngữ.
Nhận	thức	là	hoạt	động	suốt	cả	cuộc	đời	chúng	ta,	

tôi	thấy	có	nhiều	chiều	kích,	hay	nhiều	nẻo	nhận	thức.

NHẬN THỨC BẰNG CÁCH NGHE.
Nghe	là	cách	học	vấn	và	nhận	thức	cổ	điển	nhất	của	

loài	người.	Trong	thời	kỳ	mà	chữ	viết	chưa	hình	thành,	
người	ta	chỉ	học	bằng	cách	nghe.	Khoảng	hai	ba	ngàn	
năm	trước,	tại	phương	Đông,	kinh	Vệ	Đà	hay	các	bài	
giảng	của	Phật	Thích	-	ca	tại	Ấn	Độ	đều	là	những	bài	
thuyết	giảng	cho	người	đến	nghe.	Tại	Hy	Lạp	phương	
Tây	 thì	 những	 nhà	 hiền	 triết	 như	 Platon,	 Aristotl	 đều	
thuyết	giảng	cho	người	tìm	đến	nghe	chuyện.
Thế	nên,	“nghe”	là	cách	nhận	thức	cổ	điển	và	xem	

ra	hiệu	quả	nhất	của	con	người.	ở	đây	ta	hiểu	“nghe”	là	
trực	tiếp	nghe	lời	nói	của	vị	thầy,	thông	qua	ngôn	ngữ	
mà	 lĩnh	hội	những	điều	vị	ấy	nói.	Không	cần	dài	 lời,	
cách	học	hiệu	quả	nhất	là	trực	tiếp	đến	với	thầy,	nghe	
giảng	vả	thảo	luận	với	vị	đó.
Nghe	là	nghe	âm	thanh,	tiếng	nói	từ	bên	ngoài.	Qua	

tai,	âm	thanh,	tiếng	nói	từ	bên	ngoài	vào	tâm	ta	rồi	ý	
thức	dựa	trên	đó	mà	nhận	thức	vật	ở	bên	ngoài.	Đó	là	
quá	trình	thông	thường	của	nghe.	Nhưng	cũng	có	khi	
ta	nghe	bên	trong,	nghe	‘vận	động	bên	trong	tâm”.

“Rong chơi râu tóc bạc phơ
Còn nghe đắm đuối vần thơ yêu người
Người đi ở cuối chân trời
Có nghe tình mộng nửa đời dằng dai…”
(Bùi	Giáng)
Nghe	 của	 Bùi	 Giáng	 là	 tâm	 nghe	 tâm.	 Thế	 nên,	

“nghe”	không	chỉ	 là	 lỗ	tai	nghe	âm	thanh.	Tâm	nghe	
tâm	 là	 tâm	 tự	 lắng	 nghe	 chính	mình,	 hay	 chính	 xác	
hơn	là	nghe	những	diễn	biến	trong	mình.	Nói	vậy	chứ	
không	phải	đơn	giản,	vì	“diễn	biến	trong	tâm”	thường	
kéo	dẫn	chúng	ta	đi	theo	mà	ta	không	hề	biết.	“Diễn	
biến	trong	tâm”	chính	là	tâm	chúng	ta.	Hình	ảnh	trong	
gương	chính	 là	 tấm	gương.	Tâm	nghe	tâm	là	 tự	 tách	
mình	đứng	bên	dòng	chảy	của	tâm	và	lắng	nghe	nó.	
Thế	nên	Bùi	Giáng	không	hề	điên	mà	rất	tỉnh,	vì	 tỉnh	
táo	mới	nghe	được	diễn	biến	trong	tâm	mình.
Thế	nhưng,	còn	một	dạng	khác	nữa	của	nghe.	Đó	

là	một	dạng	thụ	động	của	nghe.	Nghe	một	cách	thụ	
động,	không	dụng	công	nghiêng	tai	nghe	cái	này	hay	
cái	khác,	bên	trong	hay	bên	ngoài.	Không	dụng	công	
nhưng	chú	ý,	chú	ý	nhưng	không	dụng	công.	Chú	ý	
trống	rỗng.	“Trống	rỗng	ở	đây	tức	là	thụ	động,	chú	ý	
nhưng	không	có	đối	tượng	chú	ý.	Thụ	động	để	cho	cái	
gì	đến	thì	cứ	đến,	không	phân	biệt	trong	ngoài,	không	
phán	đoán	đúng	sai	 thiện	ác,	 không	để	 lôi	 kéo	dẫn	
dắt,	chỉ	giữ	chú	í	thuần	túy.	Nghe	nhưng	không	trụ	vào	
đối	tượng	nghe,	chỉ	thuần	túy	ghi	nhận.
Thực	sự	có	dạng	đó	của	nghe.	Khi	đó	thì	hầu	như	

cũng	không	có	người	nghe,	chỉ	có	một	cái	nghe	đang	

vận	hành.	Khi	đó	thì	tính	nghe	đồng	nghĩa	với	tính	biết.	
Khi	đó	thì	những	cái	được	nghe,	hay	chính	xác	hơn	là	
những	cái	được	biết	dường	như	“bóc	tách”	khỏi	tâm	ra	
và	lơ	lửng	trong	không	gian	trống	rỗng.

NHẬN THỨC BẰNG CÁI THẤY
Các	bạn	hãy	thử	xém,	cáo	mà	chúng	ta	thấy	là	cái	

gì	của	sự	vật?
Hãy	quan	sát	một	cái	quạt	máy.	Quạt	máy	khi	đứng	

yên	chỉ	có	3	cánh	quạt,	ở	giữa	các	cánh	quạt	là	không	
gian	 trống	 rỗng.	Khi	quạt	quay	nhanh	 thì	 không	còn	
ba	cái	cánh	nữa	mà	chúng	biến	thành	một	cái	đĩa	tròn	
dày	đặc	liên	tục.	Do	quạt	quay	quá	nhanh	nên	đĩa	tròn	
xuất	hiện.	Không	những	đĩa	tròn	xuất	hiện	mà	nó	còn	
có	tác	dụng	như	một	cái	đĩa	thật,	tức	là	không	thể	đút	
ngón	tay	xuyên	qua	nó.	Ném	trái	bóng	bàn	vào	quạt,	
bóng	sẽ	dội	ra	thật.
Nguyên	tử	của	vật	chất	cũng	vậy.	Nguyên	tử	thì	trống	

rỗng	hơn	trăm	vạn	lần	cât	quạt	ba	cánh	của	chúng	ta.	
Nguyên	 tử	có	nhân	và	âm	điện	 tử	quay	quanh.	Kích	
thước	nguyên	 tử	gấp	100.000	 lần	so	với	hạt	nhân,	ở	
giữa	trống	rỗng.	Nó	trống	rỗng	đến	nỗi	nếu	hạt	nhân	
lớn	gần	bằng	trái	bóng	đá	thì	nguyên	tử	lớn	hơn	cả	sân	
vận	động.	Khi	đó	thì	hạt	nhân	là	trái	bóng	nằm	ở	giữa	
sân,	còn	âm	điện	tử	chỉ	như	vài	chục	khán	giả	loe	ngoe	
ngồi	 trên	khán	đài	xa	 lắc	trong	một	trận	cầu	tẻ	nhạt.	
Nguyên	tử	trống	rỗng	và	buồn	tẻ	như	vậy	nhưng	nó	xây	
dựng	nên	toàn	thế	giới	vật	chất.
Nguyên	tử	trống	rỗng	như	thế	sao	ta	không	đi	xuyên	

qua	được	cánh	cửa?		Sao	chiếc	ghế	ta	ngồi	chật	cứng?	
Sao	khắp	nơi	đều	hiện	lên	vật	thể	chắc	nịch?	Lý	do	là	
âm	điện	tử,	một	trong	các	hạt	cơ	bản	không	chịu	đứng	
yên,	chúng	quay	và	quay	rất	nhanh	làm	ba	cánh	biến	
thành	cái	đĩa	tròn,	có	tác	dụng	như	chiếc	đĩa	tròn.	Còn	
do	các	hạt	của	nguyên	tử	quay	nhanh	mà	hiện	thành	
thế	giới	thiên	hình	vạn	trang,	cứng	chắc,	dày	đặc.	Do	
đó	 chúng	 ta	mới	 ngồi	 đây	mà	 không	 lọt	 tõm	 xuống	
tầng	dưới.
Nghĩ	thế	nên	thú	thật	tôi	không	bỏ	được	ý	tưởng	cho	

rằng	thế	giới	này	là	ảo.	Về	chiếc	quạt	máy,	hỏi	có	đĩa	
tròn	 thật	 không,	 tôi	 sẽ	 nói	 có	 nhưng	 không	 thực	có.	
Không	có	nhưng	“coi	như”	có.	Cúp	điện	 thì	đĩa	biến	
mất.	 Lại	 nữa,	 đĩa	 chỉ	 có	 với	 tôi	 nhưng	 không	có	đối	
với	một	cái	máy	chụp	ảnh	vận	tốc	nhanh.	Cái	camera	
sẽ	nói	đâu	có	đĩa	tròn,	chỉ	có	ba	cánh.	Cũng	như	thế,	
những	gì	mà	ta	thấy	trong	thiên	nhiên	chỉ	là	sự	vật	hiện	
tướng	 lên	 thế	 thôi.	 Chưa	 hết,	 chúng	 không	 chỉ	 hiện	
tướng	lên	một	cách	mờ	ảo,	mà	chúng	tác	dụng	cũng	
rất	mạnh	mẽ.	Đó	là	cái	“dụng”	của	sự	vật.	Quạt	không	
chỉ	hiện	tướng	đĩa	tròn,	nó	còn	ngăn	vật	lọt	qua,	cho	
gió	mát.
“Dụng”	của	đất	nước	gió	 lửa	mạnh	mẽ	 thế	nào	ai	

cũng	biết.	 Toàn	 thể	 tiến	bộ	 khoa	 học	 kỹ	 thuật	 là	 sử	
dụng	cái	“dụng”	của	sự	vật.	Nước	dâng	được	thuyền	
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lên	qua	đó	người	ta	chế	tạo	ra	tàu	bè.	Nước	cũng	có	
sức	nặng	đáng	lể	làm	đắm	tàu	bè	nên	nhờ	đó	người	ta	
chế	tạo	tàu	ngầm.	Nhưng	“dụng”	của	nước	không	bất	
biến,	khi	nước	sôi	lên	thành	hơi	thì	nước	vô	dụng	trong	
chuyện	tàu	bè,	nhưng	người	ta	lại	dùng	nó	làm	tuốc	-	
bin	sản	xuất	điện.
Nếu	hỏi	thế	thì	cài	“thể”	đích	thực	của	đĩa	tròn	là	gì,	

tôi	 trả	 lời	nhanh	 là	ba	cánh.	Nhưng	hỏi	cái	 “thể	 tính”	
đích	thực	của	thiên	nhiên	đất	nước	gió	lửa	là	gì	thì	hầu	
như	không	ai	trả	lời	được.	Ta	không	thể	biết	được	thể	
tính	sự	vật.
Vật	chất	chỉ	hiện	tướng	thế	thôi.	Nhưng	điều	này	còn	

có	một	cái	lắt	léo	nữa:	nó	hiện	tướng	không	phải	cho	ai	
cũng	như	nhau,	nó	không	hề	khách	quan	mà	nó	hiện	
tướng	 tùy	 theo	 “trình	độ”	 của	người	 nhìn	 nó.	Đối	 với	
người	điếc	 thì	 thế	giới	 toàn	màu	sắc	và	sự	 lặng	yên;	
đối	với	người	mù	thì	thế	giới	đầy	âm	thanh	và	màu	đen;	
đối	với	người	mù	màu	thì	thế	giới	chỉ	có	hai	màu	đen	
trắng;	đối	với	 loài	có	khứu	giác	nhạy	bén	thì	 thế	giới	
nhấp	nhô	toàn	cả	mùi;	đối	với	chiếc	camera	thì	đĩa	tròn	
là	ba	cnahs	quạt.	Thậm	chí	khi	ta	di	chuyển	nhanh	thì	
không	gian	thời	gian	đã	khác,	ta	bay	thật	nhanh	thì	thế	
giới	hiện	ra	méo	xẹo,	cô	hoa	hậu	sẽ	không	còn	là	hoa	
hậu	nữa.
Thế	thì	thế	giới	hiện	lên	với	ta	tùy	theo	khả	năng	mức	

độ	của	ta.	Heisenberg,	nhà	vật	lý	lượng	tử	cũng	nói	đại	
ý	“thiên	nhiên	là	câu	trả	 lời	 trước	sự	vấn	hỏi	của	con	
người”.	Ta	thắc	mắc	thế	nào	thì	thiên	nhiên	đáp	lại	theo	
cách	hỏi	của	ta.	Thế	nên	cái	thấy	của	ta	có	hai	điều	
đáng	nhớ,	một	là	điều	ta	thấy	chỉ	là	tướng	trạng	của	sự	
vật,	không	phải	thể	tính	thực	của	nó;	hai	 là	nó	mang	
tính	chất,	mang	chữ	ký	của	người	ngắm	nhìn	nó.
Chúng	ta	ít	khi	nhớ	đến	hai	tính	chất	đó,	tin	rằng	thế	

giới	bên	ngoài	là	khách	quan	và	là	thực	như	thế.	Hầu	
như	tất	cả	chúng	ta	là	nhà	“duy	thực”.
Nếu	có	ai	ngồi	xuống	lặng	yên,	chú	ý	quan	sát	sự	

vật	với	tâm	rỗng	rang	không	dụng	ý,	không	ép	uổng	
hoàn	toàn	thụ	động	trong	sự	chú	ý	trống	rỗng,	không	
trụ	 vào	 đối	 tượng	 như	 đã	 nói	 trên	 trong	 phần	 nghe,	
người	đó	sẽ	tiến	đến	một	trạng	thái	lạ.	Đó	là	một	tình	
trạng	không	có	người	thấy	mà	một	cái	thấy	chiếu	hiện,	
cái	 thấy	 đó	 bao	 gồm	 cả	 người	 thấy	 lẫn	 vật	 bị	 thấy.	
Người	đó	vẫn	 thấy	sự	vật	như	 trướ,	nhưng	 trong	 tâm	
sinh	ra	một	cảm	nhận.	Đó	là	cái	thấy	hiện	lên	như	một	
sự	tương	tác	của	vật	bên	ngoài	và	tâm	bên	trong.	Sự	
tương	tác	này	sinh	ra	một	cái	thấy,	cái	thấy	đó	chiếu	
lên	thành	cảnh,	bao	gồm	cả	người	thấy	và	vật	bị	thấy.	
Như	một	giấc	chiêm	bao	chiếu	lên	thành	cảnh,	gồm	cả	
người	và	vật	như	trên	sân	khấu	của	tâm.

NHẬN THỨC BẰNG CÁCH QUAN SÁT (THÂN VÀ 
TÂM) 
Nhận	thức	bằng	cách	nghe,	nhận	thức	bằng	cách	

thấy	chính	là	“mở”	hai	giác	quan	tai	và	mắt,	cho	hai	cái	

nghe	và	cái	thấy	vận	hành.	Quan	“nghe”	và	“thấy”	hầu	
như	toàn	thể	thế	giới	hiện	ra	quanh	ta.
Bên	 trên,	 tôi	có	nói	 thế	giới	hiện	 lên	 theo	mức	độ	

của	người	thấy.	Thế	thì	bây	giờ	hãy	thử	quan	sát	chính	
mình,	quan	sát	chính	thân	tâm	mình.
Thân	tâm	chúng	ta	là	gì?	Là	một	tập	hợp	to	lớn	vận	

hành	một	cách	tự	động,	không	cần	chúng	ta	lưu	tâm	
đến.	Thân	chúng	ta	trung	bình	trong	30	giây	thực	hiện	
những	thao	tác	sau	đây:	tim	đập	36	lần,	thở	ra	vào	8	
lần,	sản	xuất	72	triệu	hồng	huyết	câu,	máu	chảy	một	
đoạn	 đường	 7km,	 sản	 xuất	 100w	 năng	 lượng.	 Thân	
của	chúng	ta	quả	đang	vận	hành	và	đang	vận	hành	
với	một	công	xuất	kinh	khủng.	Chúng	ta	tưởng	mình	là	
chủ	nhân	nhưng	thật	ra	rất	hạn	chế.	Đúng	ra	là,	các	
bộ	phận	của	thân	tự	mình	thao	tác,	trong	một	chương	
trình	nhất	định.
Còn	tâm	chúng	ta	vận	hành	như	thế	nào?	Muốn	biết	

cũng	không	đơn	giản.	Cái	“nghe”	của	Bùi	Giáng	là	tâm	
nghe	tâm,	không	phải	việc	dễ	làm.
Thế	nhưng	hãy	ngồi	 xuống,	 thật	 lòng	xem	điều	gì	

xảy	 ra	 trong	 tâm,	 không	 chờ	 đợi	 mong	 cầu	 bất	 cứ	
điều	gì,	nhất	là	đừng	mong	một	phép	lạ,	hình	ảnh	hay	
quyền	năng	gì	sẽ	xảy	ra.	Đừng	ép	uổng	tâm	mình	phải	
yên	lặng,	rỗng	rang,	vô	niệm	hay	bất	cứ	điều	gì.	Đừng	
nghĩ	đến	thành	công	hay	thất	bại.	Cứ	tỉnh	táo	quan	sát	
xem	sao.
Đầu	tiên	hầu	như	ai	cũng	rơi	vào	một	sự	lộn	xộn,	hỗ	

loạn	trong	tâm.	Thường	là	hình	ảnh	của	quá	khứ	gần,	
của	tối	hôm	qua,	sáng	hôm	kia	trở	về	lộn	xộn.	Chúng	
lôi	kéo	ta	đi	cả	phút,	cả	chục	phút.	Ta	giật	mình	thấy	ra	
mình	chỉ	ngồi	suy	nghĩ	mông	lung.	Lát	sau	nữa	thì	lưng	
bắt	đầu	đau,	chân	bắt	đầu	nhức	và	ta	sẽ	sớm	chấm	
dứt	các	bài	quan	sát	tâm.
Thế	nhưng,	nếu	kiên	trì,	tỉnh	táo	và	chú	ý,	thường	thì	

phải	sau	vài	tháng	hay	vài	năm,	ta	sẽ	nhận	ra	một	điều	
đơn	giản	trong	tâm.	Đó	là	một	dòng	hoạt	động	tâm	lý	
cứ	trôi	chảy	liên	tục	trong	ta.	Ban	đầu	có	lẫn	vui	buồn	
thương	nhớ,	về	sau	cảm	xúc	ít	đi	nhưng	tâm	luôn	luôn	
có	hình	ảnh,	có	âm	thanh.	Đặc	biệt,	trong	âm	ta	luôn	
luôn	có	lời,	khi	thì	đối	qua,	đáp	lại.	Luôn	luôn	có	lời	nói	
thầm	trong	tâm,	tôi	tạm	gọi	là	“Tâm	ngôn”.
Nếu	một	người	luôn	luôn	nói	lảm	nhảm,	ta	gọi	hắn	là	

điên.	Nhưng	thực	tế	chúng	ta	cũng	luôn	nói	lảm	nhận,	
chỉ	 khác	 với	 người	điên	 là	 không	nói	 ra	 thành	 tiếng.	
Các	hình	 ảnh,	 âm	 thanh	đó	 trôi	 chảy	 như	một	dòng	
không	bao	giờ	dứt.	Đặc	biệt	 nó	 không	nằm	dưới	 sự	
điều	khiển	của	ta,	nó	“tự	động”	vận	hành,	như	tim	phổi	
chúng	 ta	 tự	 vận	 hành	 không	cần	 ta	 lưu	 tâm	đến.	Ai	
không	tin	tâm	tự	vận	hành	thì	hãy	nhớ	những	đêm	mất	
ngủ,	ta	chỉ	mong	tâm	đừng	nói	nữa	những	nó	vẫn	cứ	
nói.	Và	nếu	may	ta	rơi	vào	giấc	ngủ,	tâm	vẫn	tiếp	tục	
nói,	sinh	ra	những	giấc	mơ.
Thế	là	tâm	nói	24/24.	Đừng	nghĩ	tâm	chỉ	nói	những	

điều	tào	lao.	Nó	cũng	rất	hây	nói	những	điều	cao	đẹp,	
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thánh	 thiện.	 Tâm	 ngôn	 là	 một	 tên	 gọi	 khác	 của	 tư	
tưởng..	Dù	là	tư	tưởng	cao	đẹp	hay	tiếng	đối	đáp	liên	
tục	thường	tình	của	nội	tâm,	ta	nhận	ra	một	điều	giản	
đơn,	đó	là	“cái	tôi”	không	điều	khiển	được	tâm	mình,	
kể	cả	khi	ngồi	thiền.	Tâm	dặn	tâm	những	điều	cao	đẹp	
cũng	 là	 tâm	ngôn.	Khi	 ngồi	 xuống	 tự	 nhủ	 “hãy	 lặng	
yên”	thì	lời	đó	cũng	chính	là	tâm	ngôn.
Nếu	 tỉnh	 táo,	 kiên	 trì	 quan	 sát	 thêm	 vài	 năm	nữa,	

lúc	này	thì	10	người	đã	bỏ	cuộc	hết	8,	9,	ta	thấy	một	
điều	lạ.	Đó	là	phát	hiện	ra	rằng	những	điều	trong	tâm,	
vui	buồn	thương	nhớ,	hình	ảnh	âm	thanh,	chúng	đến	
và	đi	không	để	lại	dấu	vết	nào	cả.	Ví	như	đốt	một	cây	
diêm.	Một	ngọn	lửa	phát	ra.	Chục	giây	sau	ngọn	lửa	
tàn.	Trước	khi	ngọn	lửa	phát	ra	thì	không	có	lửa,	sau	đó	
khi	tàn	cũng	không	còn	lửa.	Không	thể	nói	lửa	từ	đâu	
đến	và	đi	về	đâu.	Lửa	chỉ	là	một	hiện	tượng	nhất	thời,	
đủ	điều	kiện	thì	hiện	ta.	Cũng	như	thế,	đám	nây	trên	
bầu	trời	cũng	là	một	hiện	tượng	nhất	thời.	Toàn	thể	các	
hình	ảnh	và	âm	thanh	 trong	 tâm	cũng	 là	những	hình	
ảnh	nhất	thờ.	Chúng	không	đến	từ	đâu	và	đi	về	đâu.	
Có	vị	thiền	sư	nào	đó	đã	nói:	“chim	hạc	bay	qua,	bầu	
trời	lại	yên	tĩnh	không	có	dấu	vết”.	Câu	nói	nghe	thô	sơ	
vậy	mà	mô	tả	tuyệt	diệu	trạng	thái	của	tâm.	Trước	đó	
là	không,	sau	đó	là	không.	Đây	chính	là	yếu	tính	của	
Tính	Không.
Thêm	vài	năm	nữa,	 lúc	này	đã	gần	chục	năm	 trôi	

qua,	lúc	tâm	đã	quen	tỉnh	giác,	ta	có	thể	bắt	gặp	từng	
khoảnh	khắc	của	cái	tức	thời	thì	có	cái	lạ	nữa	sinh	ta.	
Khi	đó	có	tâm	nữa,	không	có	tâm	ngôn,	không	có	tư	
tưởng,	 không	 có	 độc	 thoại	 hay	 đối	 qua	 đáp	 lại	 mà	
kinh	 sách	 gọi	 là	 “Không	 tầm	 không	 tứ”,	 thù	 chỉ	 còn	
ánh	sáng,	âm	thanh	và	hình	ảnh.	Cảm	nhận	của	thân	
cũng	biến	mấ,	như	người	vô	hình.	Cái	trống	rỗng	trong	
tâm	 tâm	 như	 khoảng	 trống	giữa	 hai	 đồ	 vật	 kê	 trong	
phòng.	NHư	một	gian	phòng	vốn	trống	rỗng	nhưng	ta	
quá	nhiều	đồ	đạc	kê	chật	trong	phòng,	cái	này	sát	cái	
kia.	Nhưng	khi	lất	đồ	đi	thì	khoảng	trống	xuất	hiện.	Khi	
vắng	bặt	tâm	ngôn	thì	tâm	rỗng	rang	xuất	hiện.
Chắc	các	bạn	hiểu	tôi	nói	gì	rồi.	Đó	là	tâm	nguyên	

thủy	của	ta	trống	rỗng.	Âm	thanh,	hình	ảnh,	tâm	ngôn	
trong	tâm	ví	như	mây	kéo	đầy	trời,	che	bầu	trời	xanh.	
Mây	 kéo	 suốt	 đời	 ta.	Mây	 tạo	 hình	 thành	 cái	 vui	 cái	
buồn,	cái	 thiện	cái	ác,	 ta	chạy	theo	chúng.	Mây	còn	
tạo	ra	một	cái	đặc	biệt,	cái	 tôi.	Cái	 tôi	này	cũng	như	
mây	được	tạo	tác	ra	thôi,	nhưng	nó	tự	hào	đứng	lên	và	
nói	ta	là	chủ	các	đám	mây,	cho	rằng	tất	cả	các	đám	
mây	thuộc	cả	về	hắn.
Thực	 hành	 thêm	 vài	 năm	 nữa,	 và	 nếu	 may	 mắn,	

trong	tâm	xuất	hiện	một	tình	trạng	lạ.	Đó	là	tâm	tự	biết	
mình	xưa	nay	vẫn	có	 ,	nhưng	mình	hoàn	 toàn	không	
có	 tính	chất	gì	 cả.	Vừa	có	 vừa	không	có.	Có	những	
trống	 rỗng.	 Trống	 rỗng	 nhưng	 sẵn	 sàng	 hiện	 tướng.	
Còn	những	 thứ	âm	 thanh,	hình	ảnh,	 tư	 tưởng,	ký	ức,	
cảm	xúc…	trong	tâm	đều	là	những	thứ	tạm	thời	xuất	

hiện.	Chúng	xem	ra	có	vẻ	ghê	gớm,	chắc	nịch,	có	tác	
động	to	lớn	khủng	khiếp,	nhưng	khi	hết	hơi	thì	chúng	
không	để	 lại	dấu	vết	gì	cả.	Chúng	chỉ	hiện	tướng	và	
phát	tác	dụng,	như	quạt	quay	nhanh	thì	sinh	chiếc	đĩa	
tròn	và	cho	gió	mát.	Lửa	sinh	ra	thì	phát	sáng	và	sinh	
nhiệt,	nhưng	cúp	điện	thì	đĩa	tròn	biến	mất,	hết	củi	thì	
ngọn	lửa	tàn.	Sau	đó	là	không	có	gì.
Tình	trạng	rỗng	rang	này	của	tầm	đòi	hỏi	hành	giả	

chú	ý	vào	cái	 tích	tắc	tức	thời,	quan	sát	ngay	tại	đó.	
Nhưng	 hành	 động	 quan	 sát	 này	 là	 một	 hành	 động	
vô	cùng	 thụ	động.	Chú	ý	nhưng	 thụ	động,	 thụ	động	
nhưng	chú	ý.	Ta	gọi	là	chú	ý	trống	rỗng,	chú	ý	nhưng	
không	có	đối	tượng.	Ngay	từ	“chú	ý”	cũng	làm	ta	sinh	
lòng	chủ	động,	nên	gọi	“ghi	nhận”	một	cách	thụ	động	
thì	đúng	hơn.	Nếu	 ta	chủ	động,	dụng	công	 ta	sẽ	vỡ	
cái	đang	là.	Cũng	sánh	như	trong	vật	lý	lượng	tử,	khi	ta	
chủ	động	đo	lường,	ta	đã	phá	vỡ	dạng	sóng	của	thực	
tại	để	hạt	sinh	ra.
Thế	nên	vừa	giữ	thụ	động,	vừa	chú	ý,	nói	gọn	là	chú	

ý	trống	rỗng,	là	bí	quyết	của	sự	quan	sát.	Ta	không	lạ	
khi	Phật	giáo	Tây	Tạng	hay	nêu	rõ	Trí	tuệ	là	thụ	động,	
là	nữ	 tính.	Trong	 lúc	đó	phương	 tiện	 là	chủ	động,	 là	
nam	tính.	“Phương	tiện”	hay	“phương	tiện	thiện	xảo	là	
chủ	động,	 là	 dụng	 công	 can	 thiệp	 vào	 cái	 đang	 là,	
trong	một	tình	trạng	giác	ngộ	của	tâm	hoàn	toàn	tỉnh	
giác,	sáng	 tỏ.	Trong	 tình	 trạng	giác	ngộ	của	 tâm	 thì	
tâm	hoàn	toàn	thụ	động	nhưng	lại	hoàn	toàn	sẵn	sàng	
sử	dụng	phương	 tiện.	Khi	 đó	 Trí	 tuệ	 và	phương	 tiện	
thống	nhất	với	nhau	làm	một.

NHẬN THỨC BẰNG SUY LUẬN TƯ DUY
Tới	bây	giờ,	tổng	kết	lại	thì	ta	thất	thế	giới	bên	ngoài	

“chỉ”	là	trướng	trạng	khi	vật	chất	đang	vận	động.	Còn	
bên	trong,	thân	cũng	như	tâm	là	một	tập	hợp	to	lớn	hầu	
như	không	ai	 làm	chủ.	Nhất	 là	 tâm	 lại	càng	biến	đổi	
nhanh	chóng,	liên	tục,	chớp	nhoáng,	khi	có	khi	không.	
Cho	nên	khi	ta	ngắm	nhìn	thiên	nhiên	thì	đó	là	một	cái	
đang	vận	động	nhìn	một	cái	đang	vận	động	khác.
Tư	suy	suy	luận	cũng	là	một	hoạt	động	của	tâm.	Có	

hành	giả	coi	nhẹ	hoạt	động	của	tâm.	Có	hành	giả	co	
nhẹ	hoạt	động	của	tư	duy,	nhưng	thực	ra	tư	tưởng,	suy	
luận	vô	cùng	quan	 trọng.	Ý	 thức	 luôn	 luôn	 lập	công	
đầu,	“công	vi	thủ”.	Thế	thì,	ta	hãy	xem	tri	kiến	khoa	học	
và	đạo	học	nói	gì	về	thế	giới	và	liệu	ta	có	chứng	thực	
được	không.
Những	phát	hiện	của	ngành	vật	lý	hạt	nhân	cho	thấy	

trong	mức	độ	nhỏ	nhất	của	vật	chất,	trong	mức	độ	hạ	
nguyên	tử,	các	hạt	cơ	bản	tồn	tại	rất	ngắn	ngủi,	khi	có	
khi	không,	xem	như	hoán	chuyển	được	với	cái	mà	ta	
gọi	là	năng	lượng.	Thực	tại	vật	lý	có	thể	xem	là	trống	
rỗng,	nhưng	không	phải	là	không	có	gì	mà	lại	 là	một	
trường	năng	lượng	rất	lớn,	khi	đủ	điều	kiện	thì	sẵn	sáng	
chuyển	hóa	 trở	 thành	hạt	cơ	bản.	Hiện	 tại	 khoa	học	
vật	lý	còn	phát	triển	mạnh	nhưng	ta	có	thể	tạm	thời	kết	
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luận	như	thế.
Thế	thì	các	vị	thánh	hiền	phương	Đông	quan	niệm	

thế	nào?	Trước	hết	có	một	điều	vô	cùng	đáng	ngạc	
nhiên,	 đó	 là	 các	 vị	 thánh	 nhân	 Phật	 giáo	 khái	 quát	
mọi	 hiện	 tượng	 cả	 tâm	 lẫn	 vật	 trong	 một	 khái	 niệm	
mệnh	danh	là	“Pháp	hữu	vi”.	Họ	tóm	chung	hiện	tượng	
tâm	vật,	xác	định	tính	chất	chung	nhất	của	chúng	là	
những	“hiện	tượng	được	tạo	thành”	(hữu	vi	-	composed	
things).	Tất	cả	những	gì	được	tạo	thành,	dù	là	do	nhiều	
phần	tử	khác	hợp	lại,	hay	do	các	điều	kiện	khác	sinh	
ra,	được	gọi	là	pháp	hữu	vi.	Như	thế	thì	từ	mỗi	hạt	nhân	
nguyên	tử	đến	cả	các	thiên	hà	vĩ	đại,	đều	là	pháp	hữu	
vi	cả.	Thân	chúng	ta	và	các	cơ	quan	trong	thân	từ	hơi	
thở	cho	đến	các	bộ	phận	cũng	đều	 là	pháp	hữu	vi.	
Chưa	hết,	cả	mọi	hiện	tượng	tâm	lý	cũng	pháp	hữu	vi,	
vì	tất	cả	đều	sinh	ra	từ	các	điều	kiện	khác.	Về	triết	học,	
đây	là	sự	khái	quát	hóa	cao	nhất.	Thế	là	mọi	hiện	tượng	
tâm	vật	trong	thế	gian	đều	là	pháp	hữu	vi.
Như	trên	có	nói,	chúng	ta	đa	số	là	nhà	duy	thực,	ta	

xem	các	hiện	tượng	thế	gian,	nhất	là	cật	chất	và	thiên	
nhiên	đều	có	thực,	chúng	thực	là	như	ta	thấy	chúng.	
CÒn	các	vị	đó	nói	sao	về	“pháp	hữu	vi”,	về	tất	cả	hiện	
tượng	thế	gian?	Họ	nói	như	sau:	

Tất cả các pháo hữu vi
Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng
Như sương mai, như ánh chớp
Nên quán chúng như thế 
(Kinh	Kim	Cương,	dịch	bản	chữ	Hán	của	Cưu	Ma	

La	Thập)
Trong	đoạn	kinh	trên,	các	vị	nêu	6	ẩn	dụ	để	mô	tả	

thực	tại	 tâm	vật:	cơn	mộng,	ảo	ảnh,	bọt	nước,	bóng,	
sương	mai,	ánh	chớp.
Ta	không	rõ	vì	lý	do	gì	mà	dịch	giả	Cưu	Ma	La	Thập	

không	dịch	hết	các	ẩn	dụ	trong	bản	Phạn	ngữ.	Trong	
bản	Phạn	ngữ	có	đến	9	ẩn	dụ	nư	sau:	“Như	sao	đêm,	
như	mắt	 loạn,	 như	 ngọn	 đèn,	 như	 huyễn	 thuật,	 như	
sương	 mai,	 như	 bọt	 nước,	 như	 cơn	 mộng,	 như	 ánh	
chớp,	như	đám	mây	-	những	gì	hữu	vin	nên	được	quán	
chiếu	như	vậy”.
Hãy	bó	qua	con	số	6	hay	con	số	9	của	các	dụ.	Dù	6	

hay	9,	số	lượng	của	các	ẩn	dụ	này	cho	thấy	một	điều	
quan	trọng.	Đó	là	không	có	ẩn	dụ,	mô	hình	nào	đúng	
hẳn	cả,	vì	nếu	có	mô	hình	nào	là	thực	tại	thực	sự	thì	hẳn	
các	vị	đã	nói	 lên	một	cái	duy	nhất	rồi.	Ta	có	thể	suy	
đoán	là	các	vị	thánh	nhân	thấy	thực	tại	không	thể	dùng	
ngôn	từ	để	diễn	bày	nen	đành	dùng	lấy	ẩn	dụ,	mô	hình	
cho	ta	dễ	hiểu.	Cũng	thế,	trong	vật	lý	lượng	tử,	ngôn	
ngữ	thông	thường	hầu	như	không	diễn	tả	được	thực	tại	
đầy	“nghịch	lý”	của	nó.
Thế	thì	ta	có	thể	suy	luận	gì	từ	9	mô	hình,	9	ẩn	dụ	nói	

trên?	Tính	chất	của	các	hiện	tượng	đó,	thông	qua	các	
mô	hình	ẩn	dụ,	là	ngắn	ngủi,	là	tạm	thời,	biến	đổi	liên	
tục,	có	nhưng	không	 thực	có,	 trống	 rỗng,	chỉ	 là	mặt	

ngoài,	thấy	vậy	nhưng	không	phải	vậy.
Các	tri	kiến	đó	đối	với	 ta	đều	 là	cái	biết	gián	tiếp.	

Nhưng	những	ai	đã	từng	ngồi	xuống,	lặng	lẽ,	thụ	động,	
thực	hành	chú	ý	trống	rỗng,	nhắm	nhìn	quan	sát	và	ghi	
nhận	tâm	mình	và	vật	thể	xung	quanh	đều	có	thể	trải	
nghiệm	lại	một	số	các	mô	hình	mà	các	vị	thánh	hiền	đã	
nêu	lên,	đồng	thời	tự	thấy	thêm	những	hình	ảnh	khác.	
Thậm	chí	trong	thế	giới	ngày	nay	ta	có	thể	tự	nêu	lên	
những	ẩn	dụ	mới	mẻ,	không	cần	dựa	vào	ẩn	dụ	kiểu	
cũ.	Chiếc	quạt	máy	theo	tôi	là	một	ẩn	dụ	dễ	áp	dụng.
Suy	luận	từ	các	ẩn	dụ	mô	hình	là	vô	cùng	quan	trọng	

vì	là	bảng	chỉ	đường	trực	tiếp	nhất.	Nhưng	vì	là	bảng	
chỉ	đường	nên	ta	nhìn	xong	là	đi	tiếp,	không	dừng	lại.	
Nếu	dừng	lại	lập	tức	nó	trở	thành	trướng	ngại.

NHẬN THỨC BẰNG CÁCH BUÔNG BỎ
Đi	tiếp	nhưng	đi	đâu?	Thật	ra	chẳng	có	đường	sá	gì	

cả.	Cuối	cùng	“đi	tiếp”	là	buông	bỏ	cho	các	pháp	hữu	
vi	tự	vận	hành.	Thế	nào	là	buông	bỏ,	buông	bỏ	cái	gì?
Tới	nay	ta	thường	nghĩ,	nhạn	thức	là	một	quá	trình	

làm	giàu	thêm	cho	tâm.	Nhận	thức	là	thêm,	thêm	kiến	
thức,	thêm	kinh	nghiệm,	thêm	phán	đoán.	Nhận	thức	
chỉ	có	một	chiều	“thêm”.
Thế	nhưng	nếu	khéo	quan	sát,	ta	sẽ	thấy	kiến	thức	

và	kinh	nghiệm	là	một	con	dao	hai	lưỡi.	Kiến	thức	giúp	
ta	 hiểu	 thấu	 sự	 vật	 nhưng	đến	mức	 nào	 đó	 nó	 hình	
thành	chướng	ngại.	Cái	 thấy	sinh	cái	biết,	đến	phiên	
nó	cái	biết	lại	ngăn	cản	cái	thấy.
Đóa	hoa	vừa	xuất	hiện	trước	mắt.	Ta	chưa	kịp	thưởng	

thức	nó	thì	khái	niệm	về	hoa	và	kinh	nghiệm	trong	ta	
liền	lên	tiếng:	“Đây	là	loại	hoa	hồng	gai	mềm	hay	trồng	
tại	Đà	Lạt.	Có	nhiều	màu	đẹp	hơn	nhiều”.	Ta	không	
thấy	thực	tại	mà	chỉ	nghe	 lời	nói	của	chính	ta.	Cacis	
biết	cũ	xưa	về	hoa	đã	ngăn	ta	thấy	đóa	hoa	tinh	khôi.
Nếu	so	sánh	kiến	 thức	như	những	viên	gạch	nằm	

trong	kho	chứa	khổng	lồ	của	tâm	thì	kiến	thức	và	kinh	
nghiệm	thường	rất	hay	có	khuynh	hướng	tự	mình	xây	
nên	một	lâu	đài	và	giam	giữ	ta	trong	đó.	Có	ai	nói:	“Có	
thể	xây	địa	ngục	bằng	những	viên	đá	của	thiện	chí”	thì	
ở	đây	ta	có	thể	nói	nhại	rằng:	“Có	thể	xây	lâu	đài	trú	
ẩn	bằng	những	viên	đá	của	kiên	thức	và	kinh	nghiệm”.
Có	lẽ	chúng	ta	từng	thấy	rất	nhiều	người,	phần	lớn	

là	lớn	tuổi	và	nhiều	kiến	thức	tự	xây	cho	mình	một	lâu	
đài	của	thành	kiến,	kinh	nghiệm,	khái	niệm,	thang	giá	
trị	thiện	các,	đúng	sai…	và	ẩn	trú	trong	đó.	Họ	bít	cả	
các	cửa	sổ	lớn,	bản	thân	họ	không	ra	ngoài	và	cũng	
không	cho	những	gì	mới	mẻ	lọt	vào.	Ánh	sáng	mặt	trời	
cũng	không	vào,	họ	tự	đốt	đèn	bằng	chất	dầu	mang	
tên	“từng	biết	-	well	known”	và	vui	sống	trong	đó.
Có	thể	chúng	ta	cũng	đang	ở	trong	góc	sâu	kín	nhất	

của	lâu	đài.	Thế	nhưng	nhìn	quanh	lờ	mờ	có	vài	bảng	
chỉ	đường	của	thánh	hiền.	Nếu	theo	bảng	chỉ	đường	
đó	đi	vào	ba	bước	ta	thấy	một	chút	ánh	snags	lạ.	Nếu	
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tâm	mở	rộng	và	thử	đi	 theo	ánh	sáng	đó	thì	xa	xa	 là	
những	cửa	sổ,	cửa	lớn	lấp	lánh	ánh	sáng.	Mạnh	dạn	
mở	toang	những	cánh	cửa	đo,	tức	là	hai	cửa	của	Nghe	
và	Nhìn.	“Mở	toang”	là	buông	bỏ	những	gì	đã	biết,	giữ	
tâm	chú	ý,	 rỗng	rang,	không	chủ	động,	không	dụng	
công,	không	mong	chờ,	chỉ	chú	ý	 trống	 rỗng.	Ta	sẽ	
thấy	ánh	sáng	mặt	trời	luôn	luôn	có	ở	đó.
Nói	 “ra	 ngoài”	 là	 nói	 ẩn	 dụ.	 Tâm	 không	 có	 trong	

ngoài.	Tóa	lây	đài	nọ	xây	dựng	bằng	những	viên	gạch	
của	tâm.	Buông	bỏ	nó,	phá	hủy	nó	cũng	là	hoạt	động	
của	tâm.	Chỉ	cần	thấy	xuyên	suốt	tự	tính	của	nó	là	đã	
phá	hủy	nó	rồi,	rất	dễ.	Nhưng	cũng	vô	cùng	khó,	vì	như	
Arbert	Einstein	nói,	phá	bỏ	một	thành	kiến	còn	khó	hơn	
phá	vỡ	một	hạt	nhân	nguyên	tử.	Rất	dễ	nên	nhà	Thiền	
mới	buông	dao	quay	đầu	là	thành	Phật.	Rất	khó	nên	
không	mấy	ai	thành	tựu,	trước	khi	thành	tựu,	Phật	cũng	
phải	tu	vô	lượng	kiếp.	Về	phần	tôi,	tôi	cũng	thấy	rất	khó	
vì	phải	bơi	ngược	dòng	tất	cả	mọi	thói	quen.
“Bên	 ngoài”	 ra	 sao?	Bên	 ngoài	 những	 lâu	 đài	 kín	

cửa	là	một	không	gian	vô	cùng	thanh	tịnh.	Huệ	Năng	
đã	 từng	 thốt	 lên:	 “Ai	dè	 tự	 tánh	vốn	sắc	 thanh	 tịnh”.	
Lục	tổ	mà	thốt	lên	“ai	dè”	thì	chúng	ta	khó	mà	ngờ	đến.	
Phía	trên	ta	nói	“giữ	tâm	rỗng	rang”	 là	nói	cho	người	
trong	nhà	đi	lần	ra	cửa	lâu	đài,	chứ	ở	bên	ngoài	rồi	chỉ	
cần	để	tự	nhiên,	tâm	vốn	rỗng	rang,	tâm	vẫn	luôn	luôn	
chú	ý,	tâm	vốn	luôn	luôn	tỉnh	thức.	Cho	nên	ra	ngoài	
thì	cũng	bỏ	luôn	sự	chú	ý	vì	lúc	đó	chính	ta	là	sự	chú	ý.
Có	 thể	các	bạn	hỏ	 tôi	chứng	nghiệm	được	cái	gì.	

Lòng	tôi	vẫn	còn	đầy	ngập	các	đám	mây.	Nhưng	mây	
thỉnh	thoảng	vén	ra	cho	thấy	chút	trời	xanh.	Tôi	chỉ	ghi	
nhận	được	rất	ngắn	là:	Thực	tại	chính	là	toàn	thể	pháp	
hữu	vi	đang	vận	hành	chớp	nhoáng,	vô	chủ,	cái	này	
sinh	ra	cái	kia,	làm	điều	kiện	lẫn	nhau	để	sinh	ra	và	diệt	
đi.	Sinh	diệt	vô	tận.
Không	ai	điều	hành	sự	vận	hành	các	pháp,	chúng	

tự	vận	hành.	Không	có	Thượng	đế,	không	có	quan	tà	
thưởng	phạt.
Còn	chúng	ta	là	ai?	Mỗi	cá	nhân	chúng	ta	là	một	tiêu	

điểm	của	sự	ghi	nhận.	Tiêu	điểm	để	các	pháp	hiện	lên	
chứ	tiêu	điểm	không	phải	là	chủ	nhân	các	pháp.	Bạn	
ngồi	đó	 và	ghi	 nhận	các	pháp	như	 tim	đập,	 hơi	 thở	
ra	vào,	hơi	nóng	trong	thân,	tiếng	chim	hót,	tiếng	chó	
sủa,	ánh	sáng,	hình	ảnh…	Tất	cả	chúng	 là	pháp	và	
chúng	vận	hành	vô	chủ.	Vô	chủ	nhưng	vận	hành	hoàn	
hảo.	Thỉnh	thoảng	có	tư	tưởng,	ý	niệm,	ký	ức	hiện	ra	
,	nhưng	các	pháp	đó	 lại	biến	mất.	Tiêu	điểm	chỉ	ghi	
nhận,	không	chạy	theo	chúng,	không	nạp	cho	chúng	
thêm	năng	lượng	nên	chúng	diệt	mất,	như	hết	củi	lửa	
tan.	Để	có	khái	niệm	về	“tiêu	điểm”	này,	các	bạn	hãy	
nhớ	đến	khái	niệm	ảnh	toàn	ký	(Holographie),	trong	đó	
một	điểm	trong	ảnh	chứa	toàn	bộ	chi	tiết	của	cái	tất	cả.
Các	 pháp	 vận	 hành	 nhanh	 chóng,	 chớp	 nhoáng,	

nhanh	hơn	cả	máy	vi	tính.	Trong	sự	vận	hành	đó	hiện	

ra	thế	giới	và	con	người.
Nhưng	cũng	không	phải	ta	ngồi	đó	hoàn	toàn	bất	

lực	trước	các	pháp	xảy	ra.	Có	khi	có	một	pháp	hiện	
lên,	muốn	“can	thiệp”	vào	thực	tại	thì	pháp	đó	thông	
qua	 tiêu	 điểm	 đó	 để	 can	 thiệp	 vào	 thực	 tại.	 Trong	
tình	trạng	giác	ngộ	thì	sự	can	thiệp	đó	gọi	là	“phương	
tiện	thiện	xảo”.	Còn	chúng	ta	cũng	luôn	can	thiệp	vào	
thực	tại	nhưng	trong	tâm	vô	minh	cái	đó	là	hành	động	
thông	thường.
‘Can	thiệp	vào	thực	tại”	nghe	có	vẻ	to	tát	nhưng	thật	

ra	 rất	 bình	 thường.	 Thí	 dụ	 thông	 thường:	Đang	 ngồi	
thiền,	cảm	giác	ngứa	nổi	 lên,	ví	dụ	 tịa	mũi.	Bạn	chủ	
động	đưa	 tay	gãi	mũi.	Lúc	đó	bạn	đã	can	 thiệp	vào	
thực	tại.	Và	hành	động	gãi	rất	hoàn	hảo.	Pháp	trong	
dạng	tự	nhiên	hoạt	động	luôn	luôn	hoàn	hảo.
Tất	cả	các	pháp	hiện	lên	tại	tiêu	điểm	cá	thể,	tất	cả	

các	pháp	tác	động	vào	thực	tại	cũng	thông	qua	tiêu	
điểm	cá	thể.	Mỗi	chúng	ta	 là	một	điểm	của	bức	ảnh	
toàn	ký	vĩ	đại	mà	ta	gọi	 là	Tâm.	Tất	cả	hiện	ra	 trong	
một		Từ	một	(tiêu	điểm)	tác	dụng	lên	tất	cả.	Chắc	có	
ai	trong	bạn	đang	nhớ	đến	tư	tưởng	kinh	Hoa	Nghiêm:	
“Tất	cả	trong	một,	một	trong	tất	cả”.	“Tất	cả	trong	một”	
là	nội	dung	Trí	tuệ,	“Một	trong	tất	cả”	là	nội	dung	của	
phương	tiện	thiện	xảo.
Lặp	lại	tư	tưởng	Hoa	Nghiêm,	tôi	cảm	nhận	run	sợ	

vì	 cừa	chạm	đến	những	điều	mình	 không	biết,	mình	
không	 trải	nghiệm.	Tôi	chỉ	 là	kẻ	sơ	cơ,	còn	 trú	 trong	
lâu	đài	nọ,	mới	mò	đến	bên	cửa	sổ	nhìn	ra	bên	ngoài,	
thấy	chút	trời	xanh.	Nhưng	vừa	thấy	trời	xanh	thì	tâm	tôi	
quen	thói	đưa	khái	niệm	vào	giải	thích,	lập	tức	bị	ném	
ngược	trở	lại.	làm	sao	tôi	biết	được	tri	kiến	của	những	
ai	đã	an	trú	trong	trời	xanh	được?
Hẳn	có	bạn	tò	mò	hỏi:	“Thế	thì	làm	sao	ra	bên	ngoài,	

làm	sao	bỏ	lại	đằng	sau	tòa	lâu	đài?”	.	Tôi	chỉ	lặp	lại	
lời	kinh	làm	Huệ	Năng	bừng	tỉnh:	“Đừng	nên	dựa	vào	
đâu	cả”,	ưng	cô	sở	trụ	nhi	sinh	kỳ	tâm	(Vô	sở	trụ:	you	
must	be	Nonlocal;	Sinh	 kỳ	 tâm:	 for	 the	appearing	of	
this	mind).
Tức	là	không	dựa	vào	đâu,	buông	bỏ	tất	cả,	buông	

cả	lời	kinh,	bỏ	luôn	sự	buông	bỏ.	Tất	cả	kinh	sách	đều	
là	bảng	chỉ	đường	và	năm	tron	 lâu	đài.	Kinh	sách	 là	
ngón	tay	chỉ	mặt	trăng.	Phải	quên	tay	mới	thấy	trăng.
“Nói	ra	nghe	thử”.	Nếu	quý	bạn	muốn	nghe	một	lời	

thổ	lộ	chân	thành	thì	vừa	rồi	là	một	sự	chân	thành.	Tôi	
không	loại	bỏ	mình	sau	lầm,	phiến	diện,	hời	hợt,	không	
đầy	đủ.	Tôi	không	có	chút	tham	vọng	thuyết	phục	ai	về	
luận	giải,	triết	lý	gì	cả.	Tôi	cũng	không	dám	khuyên	ai	
bơi	ngược	dòng,	ngồi	xuống	bồ	đoàn,	thực	hành	chú	ý	
trống	rỗng,	thụ	động	ghi	nhận.	Tất	cả	chỉ	là	lời	tâm	sự.

* Bản Anh ngữ: All composed things are like a dream, 
a phantom, a drpop of dew, a flash of lightning. That is 
how to meditate on them, that is how to observe them.
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Bóng Ngài 
Ngộ Duyên

Rằm trăng ngời chiếu xuống trần
chấp tay quy ngưỡng đạo vàng viên dung

xe hoa diễu khắp phố phường
sen nâng gót tịnh tình thương dạt dào

phóng sanh đăng tiếng kinh cầu
sông Hương chợt thức nhiệm mầu niềm tin

vui sao mừng đón Cha lành
đã thị hiện bởi chúng sanh mê lầm

miền Vạn Hạnh tiếng chuông ngân
dân an quốc thái khói trầm nhang bay

vô ưu thơm ngát phương này
Bi-Trí-Dũng, đuốc tuệ hoài sáng soi

riêng-chung hòa với muôn loài
lễ đài sám nguyện bóng Ngài…ngộ duyên…

NGÀN THƯƠNG
26 Lê Lợi.TP Huế.
ĐT:01225488459.

Đại Ngộ 
Hương Từ 

Đản sanh về
 lòng người mãi

nhớ
Lâm Tì Ni  đầm ấm bao tình

đức Thế Tôn vì chúng sinh thị hiện
mỗi bước đi sen nở

 với lời kinh

hương đại từ
ngược gió lung linh

nguồn sống đạo len vào hơi thở
mưa thơm rắc

địa cầu rung nhịp
nhân thế hân hoan mừng đón Cha lành

tháng tư phía mặt trời lên
ngày rằm 

muôn chim cất cánh
mang tin vui cho toàn nhân loại

đấng siêu phàm xuyên suốt mấy nghìn năm

giáo lý Ngài vượt thời gian
và không gian 

không thể nghĩ bàn so sánh
đạo thâm sâu

đã viên thành hiển thánh
tri kiến Như Lai đại ngộ hương từ…

 NGÀN THƯƠNG
26  Lê Lợi. TP Huế   

Đản Sanh Ca
chợt nghe trong gió hạ về

làn hương sen quyện tình quê dâng tràn

mừng ngày Từ phụ đản sanh
thuyền hoa diễu khắp an lành đêm nao

đôi bờ đầm ấm trăng sao
lời kinh cứu độ lắng vào lòng ai

hân hoan vui dưới Phật đài
đạo- đời lấp lánh vươn dài trên sông

Trần gian thanh thoát vô cùng
hòa trong sương khói bềnh bồng sóng lay

QUẢNG HUYỀN Lê thị Hường
Số 8 K107 Xuân Diệu.Tp Huế...
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1. Sự hình thành
Trong	sự	nghiệp	xây	dựng	và	bảo	vệ	đất	nước,	dân	

tộc	Việt	Nam	tự	hào	đã	xây	dựng	cho	riêng	mình	một	
thiền	phái	tôn	giáo	mang	đặc	trưng	riêng	có	của	con	
người	Việt	Nam.	Đó	chính	là	Thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	
tử,	một	thiền	phái	nhân	văn	và	gần	gũi	với	cuộc	sống	
của	người	dân,	do	một	vị	vua	Triều	Trần	khai	mở	và	
phát	triển,	Ông	là	vị	vua	thứ	ba	triều	đại	Nhà	Trần,	Trần	
Nhân	Tông.	Ở	Ông,	không	chỉ	được	biết	đến	là	vị	vua	
anh	minh,	một	anh	hùng	dân	tộc	mà	còn	là	một	nhà	tu	
hành	mẫu	mực.	Trên	cơ	sở	thống	nhất	các	thiền	phái	
từ	bên	ngoài	truyền	vào	thành	dòng	thiền	riêng	do	vua	
Trần	 Thái	 Tông	 thực	 hiện,	 Ngài	 Trần	Nhân	 Tông	 đã	
hoàn	thiện	dòng	thiền	Trúc	Lâm,	mở	ra	tông	phái	Trúc	
Lâm	Yên	Tử,	một	dòng	thiền	mang	đậm	bản	sắc	văn	
hóa	dân	tộc	Việt	Nam.	
Vua	Trần	Nhân	Tông	 tên	 thật	 là	Trần	Khâm,	 trước	

khi	đi	tu,	Ngài	trị	vì	đất	nước	15	năm	(1278	-	1293),	làm	
Thái	thượng	hoàng	15	năm.	Sau	khi	nhường	ngôi	cho	
con	trai	là	Trần	Anh	Tông,	Ông	xuất	gia	tu	hành	tại	Ninh	
Bình,	sau	đó	đến	tu	tại	Yên	Tử,	Quảng	Ninh.	Tại	đây,	
Ngài	đã	thành	lập	Thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử,	lấy	đạo	
hiệu	là	Điều	Ngự	Giác	Hoàng	(hay	Trúc	Lâm	đầu	đà).	
Ông	được	nhân	dân	gọi	cung	kính	 là	 “Phật	Hoàng”.	
Chính	Ông	là	người	đầu	tiên	khơi	nguồn,	đặt	nền	móng	
và	hướng	đạo,	phát	triển	tư	tưởng	Phật	giáo,	tổ	chức	
giáo	hội,	đào	tạo	tăng	ni,	phật	tử.	Với	việc	lập	ra	phái	
Trúc	Lâm	và	thống	nhất	toàn	bộ	giáo	hội	Phật	giáo	đời	
Trần	về	một	mối,	“Yên	Tử	trở	thành	trung	tâm	của	Phật	
giáo	từ	khi	vua	Trần	Nhân	Tông	từ	bỏ	ngai	vàng	khoác	
áo	cà	sa	tu	hành	và	thành	lập	một	dòng	Phật	giáo	đặc	
trưng	của	Việt	Nam,	đó	là	dòng	Thiền	Trúc	Lâm	Yên	
Tử”(1).			
Xét	 theo	dòng	 truyền	Yên	Tử	 thì	Đại	Đầu	đà	Trúc	

Lâm	thuộc	thế	hệ	thứ	sáu,	Ngài	đã	thống	nhất	3	thiền	
phái:	Tỳ	ni	Đa	 lưu	chi,	Vô	Ngôn	Thông,	Thảo	Đường	
thành	thiền	phái	Trúc	Lâm,	trở	thành	Sơ	Tổ	của	Thiền	
phái.	Xét	 sâu	xa,	người	có	công	đặt	nền	móng	 thiết	
lập	 cho	 Thiền	 phái	 Trúc	 Lâm	Yên	 Tử	 phát	 triển,	 thể	
hiện	bản	 sắc	dân	 tộc	 là	 vua	Trần	Thái	 Tông,	 nhưng	
người	 khai	 sáng	và	 làm	 rạng	danh	 thiền	phái	 là	 vua	

VÀI NÉT VỀ THIỀN PHÁI 

Trúc Lâm Yên Tử  
Nguyễn Đức Quỳnh

Trần	Nhân	Tông.	Từ	đây,	Việt	Nam	thực	sự	đã	có	một	
dòng	 thiền	Phật	giáo	của	người	Việt,	do	chính	người	
Việt	làm	Tổ.	

2. Nét đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
Cũng	như	các	triều	đại	phong	kiến	trong	lịch	sử,	đối	

với	Nhà	Trần,	trong	buổi	đầu	mới	thành	lập,	việc	xây	
dựng	một	nền	văn	hóa	trong	đó	có	tôn	giáo	mang	bản	
sắc	riêng,	thoát	khỏi	sự	lệ	thuộc	về	ý	thức	hệ	với	nước	
ngoài,	làm	công	cụ	thống	nhất	quyền	lực	và	duy	trì	trật	
tự	xã	hội	đã	đặt	ra	vô	cùng	cấp	bách.	Với	mục	đích	đó,	
về	mặt	tôn	giáo,	nhà	Trần	đã	lựa	chọn	Thiền	tông	làm	
ý	thức	hệ	tiêu	biểu,	nhưng	thay	đổi	nội	dung	của	các	
Thiền	phái	trước	đây	để	đáp	ứng	các	yêu	cầu	của	đất	
nước.	Khác	với	các	thiền	phái	khác,	Trúc	Lâm	Yên	Tử	
của	Đại	Việt	mang	đậm	tinh	thần	nhập	thế,	muốn	tìm	
con	đường	giác	ngộ	không	phải	từ	bỏ	thế	gian	này	mới	
giác	ngộ	được.	Với	 tinh	thần	đạo	pháp	thì	người	con	
Phật	càng	phải	dấn	thân	vào	cuộc	sống,	vui	với	niềm	
vui	của	đất	nước,	đau	với	nỗi	đau	của	dân	tộc,	nhưng	
khi	 thanh	 bình	 thì	 vẫn	 trở	 về	 với	 cuộc	 sống	 tu	 hành	
thoát	tục.	Thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử	đã	mang	đầy	đủ	
những	đặc	điểm	ấy.	Bằng	sự	chứng	ngộ	Thiền	lý	sâu	
xa,	Trần	Nhân	Tông	đã	lấy	tôn	chỉ:	“Bất	lập	văn	tự,	Giáo	

Dầu ai quyết chí tu hành
Có lên Yên Tử mới đành lòng tu 
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ngoại	biệt	 truyền,	 trực	chỉ	nhân	tâm,	kiến	 tánh	 thành	
Phật”(2)	làm	chủ	đạo,	kết	hợp	giảng	kinh	thuyết	pháp,	
giúp	cho	người	học	Phật	hiểu	sâu	kinh	điển,	chuyển	
lời	kinh	chết	trong	sách	thành	những	bài	kinh	sống	nơi	
con	người.	Thực	tế,	thời	gian	Ngài	xuất	gia	đến	khi	viên	
tịch	không	dài,	nhưng	trong	những	năm	đó,	ngài	đã	lấy	
tinh	thần	Phật	giáo	nhập	thế,	“từ	bi	hỉ	xả”	cứu	độ	chúng	
sinh	bằng	cách	phát	triển	đạo	pháp,	dân	tộc	cùng	hòa	
hợp,	từ	vua	Trần	Thái	Tông	đến	các	vua	Thánh	Tông…
tạo	nên	mạch	truyền	thống	và	sự	phát	triển	bền	vững	
của	đạo	Phật	thời	Trần,	tính	gắn	kết	mật	thiết	giữa	dân	
tộc	và	tôn	giáo,	giữa	chính	quyền	và	thần	quyền,	tạo	
nền	tảng	bền	vững	cho	sự	phát	triển	xã	hội.	
Thiền	phái	Trúc	Lâm	còn	thể	hiện	đậm	bản	sắc	dân	

tộc	ở	chỗ,	sau	khi	đánh	đuổi	quân	xâm	lược,	đất	nước	
thái	bình	 thì	 các	Thiền	sư	 trở	 về	 với	 việc	 tu	hành	và	
nghiên	cứu	để	đưa	hiểu	biết	của	mình	đến	với	người	
dân.	Đây	là	tinh	thần	nhập	thế	mà	các	thiền	phái	trước	
chưa	thực	hiện	được,	chính	tinh	thần	này	đã	tạo	nên	
sức	mạnh	của	dân	tộc	Việt	và	đã	đưa	Phật	giáo	phát	
triển	đạt	tới	đỉnh	cao	trong	lịch	sử	Việt	Nam.	Thiền	phái	

Trúc	Lâm	đã	kết	hợp	khéo	léo	giữa	lý	tưởng	Quốc	gia	
và	Phật	đạo,	vốn	là	khía	cạnh	của	lý	tưởng	tôn	giáo	đại	
đồng.	Tư	tưởng	Tam	giáo	đồng	qui	thực	sự	cũng	được	
hỗ	 trợ	bởi	một	 lý	 tưởng	 tôn	giáo	như	 thế.	Trần	Nhân	
Tông	đã	chủ	trương	đưa	thiền	phái	tích	cực	dấn	thân	
vào	xã	hội,	xây	dựng	đất	nước	hưng	vượng	bằng	từ	bi,	
trí	tuệ	và	đạo	đức	của	Phật	giáo.	Ông	kết	hợp	giữa	triết	
học	siêu	nhiên	của	Phật	giáo	với	nhân	sinh	quan	của	
Nho	giáo	và	vũ	trụ	quan	của	Lão	giáo;	lấy	lợi	ích	dân	
tộc,	lợi	ích	quốc	gia	và	lợi	ích	chúng	sinh	là	yếu	tố	cơ	
bản	trong	quá	trình	tu	tập	của	mỗi	người.	Sáng	được	
tâm	là	đạt	yếu	chỉ	thiền,	vì	vậy	người	tu	thiền	cốt	phải	
sáng	được	tâm	của	chính	mình.	Chính	thái	độ	sống	rất	
trí	 tuệ	Phật	giáo	của	Trần	Nhân	Tông	vừa	giải	quyết	
vấn	đề	giải	thoát	của	con	người	vừa	giải	quyết	các	vấn	
đề	của	quốc	gia,	xã	hội.	Như	vậy,	tông	chỉ	Thiền	tông	
rất	thực	tế	và	gần	gũi	với	con	người,	lấy	“Chỉ	thẳng	tâm	
người,	thấy	tánh	thành	Phật”(3),	nhằm	đánh	thức	mỗi	
người	tự	sống	vươn	lên.	Phật	tức	tâm,	ai	có	tâm	đều	có	
Phật,	không	phân	biệt	nam	nữ,	trẻ	già,	người	trong	đạo	
hay	ngoài	đạo,	là	chân	lý	bình	đẳng	với	tất	cả.	Thành	
Phật	là	thành	ngay	trong	tâm	mình,	không	phải	thành	
ở	trên	núi	cao,	trên	cõi	trời	xa	xôi.	Đó	là	lấy	con	người	
làm	gốc,	là	tôn	trọng	người,	nâng	cao	giá	trị	con	người,	
nâng	cao	sức	mạnh	của	dân	tộc.	
Đặc	biệt,	điều	dễ	nhận	 thấy	 là,	chữ	Tâm	 luôn	 thể	

hiện	xuyên	suốt	trong	toàn	bộ	các	tác	phẩm	cũng	như	
trong	hành	đạo	của	Ngài	Nhân	Tông.	Chúng	ta	 thấy	
hệ	thống	truyền	thừa	của	Thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử	
được	tiếp	nối	qua	23	vị	thiền	sư.	Tuy	nhiên	danh	sách	
chỉ	là	phần	biểu	hiện	bên	ngoài,	chính	“tâm	Thiền”	mới	
là	mạch	 sống	 thật.	Dù	 ẩn,	 dù	 hiện,	 thăng	 hay	 trầm,	
hễ	có	người	tỏ	sáng	được	tâm	Thiền,	là	tiếp	nối	được	
mạch	sống	Tổ	Tông.	Đây	chính	là	điểm	cốt	lõi	tạo	nên	
truyền	thống	Trúc	Lâm	và	Nhân	Tông	đệ	nhất	tổ	trong	
lịch	sử	Thiền	phái	nói	riêng	và	Phật	giáo	Việt	Nam	nói	
chung.	Nhân	Tông	đã	hiểu	 rõ	 “sinh	diệt	diệt	dĩ,	 tịch	
diệt	 vi	 lạc”	 thì	mọi	 sự	 được	 viên	 thông.	 Khi	 đó	 Phật	
là	Nhân	Tông,	Tính	là	Nhân	Tông,	Tâm	pháp	cũng	là	
Nhân	Tông.	Chữ	Tâm	 trong	 tư	 tưởng	Phật	giáo	Trần	
Nhân	Tông	là	xuyên	suốt	để	nhìn	thấy	ánh	sáng	giác	
ngộ,	Nhân	Tông	đã	nói:	 “Dừng	 tam	nghiệp	mới	 lặng	
thân	tâm.	Đạt	một	lòng	thì	thông	tổ	giáo”(4).	Ngài	Trần	
Nhân	Tông	cũng	thể	hiện	rất	rõ	tôn	chỉ	của	mình	trong	
bốn	câu	kệ	cuối	của	bài	phú	“Cư	trần	lạc	đạo”:	“Ở	đời	
vui	đạo	hãy	tùy	duyên/Đói	cứ	ăn	no	mệt	ngũ	liền/Trong	
nhà	 có	 báu	 thôi	 tìm	 kiếm/Đối	 cảnh	 vô	 tâm	 chớ	 hỏi	
thiền”;	nghĩa	là,	người	tu	hành	tùy	duyên	nhập	thế	để	
làm	lợi	ích	cho	đời,	nhiều	người	chưa	biết	Phật	pháp,	
chưa	biết	trong	nhà	của	mình	có	báu	vật	mà	khai	thác.		
Có	thể	nói,	Ngài	Nhân	Tông,	từ	ngôi	vị	Hoàng	đế	đến	

TRAO ĐỔI
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ngôi	vị	Phật	hoàng,	từ	vương	quyền	đến	thần	quyền…
trên	 phương	diện	 nào	 thì	 con	 người	Nhân	 Tông	 vẫn	
hiển	hiện	với	 tư	 tưởng,	 tình	cảm	của	người	con	Việt,	
lấy	vận	mệnh	đạo	pháp	và	dân	tộc	hòa	chung	trong	
một	bản	 trường	ca	 là	Phật	giáo	Nhập	 thế.	Phật	giáo	
là	giáo	 lý	giác	ngộ	chân	 thật,	đó	 là	một	 lẽ	 thật	bình	
đẳng	 không	phân	chia	 ranh	giới	 Việt	Nam	hay	Nhật	
Bản,	Ấn	Độ....vì	“tất	cả	chúng	sinh	đều	có	Phật	tánh”.	
Tuy	nhiên,	ở	Thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử	chúng	ta	thấy	
nổi	bật	những	nét	đặc	trưng	của	tôn	giáo	mang	đậm	
đà	bản	sắc	của	nền	văn	hoá	dân	tộc	Việt	Nam,	không	
bị	phụ	thuộc,	lai	căng	từ	bên	ngoài.		

3. Sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Yên tử 
sau Triều Trần 
Sau	 Trần	Nhân	 Tông,	 các	 vị	 đệ	 nhị	 tổ	 Pháp	 Loa,	

tam	tổ	Huyền	Quang	đã	nối	tiếp	truyền	thừa,	mở	rộng	
thiền	phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử.	Từ	miền	non	thiêng	Yên	
Tử,	 tinh	 thần	Trúc	Lâm	đã	khởi	phát	và	 lan	 tỏa	khắp	
nơi,	đến	nay	đã,	đang	 thu	hút	đông	đảo	người	 tham	
gia	trên	toàn	thế	giới.	Sau	thời	đại	của	các	vị	vua	nhà	
Trần,	Trúc	Lâm	Yên	 tử	 tiếp	 tục	song	hành	cùng	dân	
tộc	trong	sự	nghiệp	bảo	vệ	và	phát	triển	đất	nước.	Hơn	
700	năm	sau	ngày	Điều	Ngự	Giác	Hoàng	nhập	Niết	
bàn,	Dòng	thiền	Trúc	Lâm	Yên	Tử	đã	được	hồi	phục	
và	phát	triển	mạnh	mẽ	bởi	cách	tu	tập	và	triết	 lý	vẫn	
mang	đậm	tính	thời	đại:	Tu	thiền	chính	là	trở	lại	với	tâm	
mình,	đem	tâm	mình	trở	về	từng	giờ	 từng	phút,	sống	
với	nội	tâm	thanh	tịnh.	Ngài	chính	là	linh	hồn	của	Thiền	
phái	Trúc	Lâm	Yên	Tử,	vĩnh	viễn	bất	sinh	bất	diệt	trong	
lòng	hậu	thế.	“Phật	giáo	Trúc	Lâm	là	một	nền	Phật	giáo	
độc	lập,	uy	tín	tinh	thần	của	nó	là	uy	tín	tinh	thần	quốc	
gia	Đại	Việt.	Nó	là	xương	sống	của	một	nền	văn	hóa	
Việt	Nam	độc	lập.	Nền	Phật	giáo	này	tuy	có	tiếp	nhận	
những	ảnh	hưởng	của	Phật	giáo	Trung	Hoa,	Ấn	Độ	và	
Tây	Tạng	nhưng	vẫn	giữ	cá	tính	đặc	biệt	của	mình”(5).			
Đức	 Phật	 Hoàng	 Trần	 Nhân	 Tông,	 cuộc	 đời	 của	

Người	có	một	vị	 trí,	vai	 trò	đặc	biệt	 trong	lịch	sử	của	
dân	tộc	ta,	nhân	dân	ta	mãi	mãi	khắc	ghi	công	lao	của	
Ngài	trong	sự	nghiệp	chống	giặc	ngoại	xâm,	bảo	vệ	
đất	nước,	là	người	đã	xây	dựng	và	phát	triển	một	thiền	
phái	 Phật	 giáo	 riêng	 có	 của	 người	 Việt.	Người	 sống	
không	phải	vì	tham	vọng	chính	trị,	mà	chọn	cho	mình	
lối	sống	thanh	cao	và	thoát	tục,	tu	hành	vì	hạnh	phúc	
của	nhân	dân,	vì	sự	phát	triển	của	quốc	gia,	dân	tộc.	
Thiền	phái	Trúc	Lâm,	Thiền	phái	do	Ngài	khai	mở	và	
phát	 triển	 đã	 trở	 thành	một	 thành	 tố	 quan	 trọng	 tạo	
nên	nền	văn	hóa	đậm	đà	bản	sắc	dân	tộc	của	thời	kỳ	
Đại	Việt	lúc	đó	và	được	kế	thừa,	phát	triển,	hoàn	thiện	
trong	sự	nghiệp	xây	dựng	và	bảo	vệ	Tổ	quốc	Việt	Nam	
Xã	hội	chủ	nghĩa	hiện	nay.	
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Đức Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông, cuộc đời của Người có 

một vị trí, vai trò đặc biệt trong 
lịch sử của dân tộc ta, nhân dân 

ta mãi mãi khắc ghi công lao 
của Ngài trong sự nghiệp chống 

giặc ngoại xâm, bảo vệ đất 
nước, là người đã xây dựng và 
phát triển một thiền phái Phật 
giáo riêng có của người Việt.
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Tôn trọng và đảm bảo quyền quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là nền tảng 
xuất phát trong công tác tôn giáo.
Cách	mạng	tháng	Tám	thành	công,	dù	bộn	

bề	với	nhiều	công	việc	cấp	bách	nhưng	chỉ	một	ngày	
sau	khi	đọc	“Tuyên	ngôn	độc	lập”,	tại	phiên	họp	đầu	
tiên	của	Hội	đồng	Chính	phủ	lâm	thời	ngày	3	tháng	9	
năm	1945,	với	quan	điểm	kiên	định:	“tự	do	tôn	giáo”,	
Người	đã	đề	nghị	tuyên	bố:	“tín	ngưỡng	tự	do,	 lương	
giáo	đoàn	kết”1.
Đứng	ở	vai	trò	là	người	chủ	trì	xây	dựng	Hiến	pháp	

năm	1946,	 tại	điều	10,	Người	đã	khẳng	định:	 “Công	
dân	Việt	Nam	có	quyền	tự	do	tín	ngưỡng”.	Từ	đó,	đã	có	
nhiều	văn	bản	được	sự	chỉ	đạo	trực	tiếp	của	Người	liên	
quan	đến	việc	khẳng	định,	hướng	dẫn	thi	hành	vấn	đề	
tôn	giáo	ra	đời,	cụ	thể	như;	tại	Điều	thứ	7	Điểm	1	trong	
Chính	cương	của	Mặt	Trận	Liên	Việt	có	ghi;	“Tôn	trọng	
quyền	tự	do	tín	ngưỡng,	tự	do	thờ	cúng	của	mọi	người”;	
Điều	8	của	Chính	cương	Đảng	Lao	Động	Việt	Nam	viết:	
“Tôn	 trọng	và	bảo	đảm	quyền	 tự	do	 tín	ngưỡng	của	
mọi	người	dân’’.	Kết	thúc	buổi	lễ	ra	mắt	của	Đảng	Lao	
Động	Việt	Nam,	Người	cũng	đã	phát	biểu:	“Vấn	đề	tôn	
giáo	thì	Đảng	Lao	Động	Việt	Nam	hoàn	toàn	tôn	trọng	
quyền	tự	do	tín	ngưỡng	của	mọi	người”2.								
Về	vấn	đề	ruộng	đất	của	tôn	giáo	tại	chương	III,	Điều	

25	của	Bộ	luật	Cải	cách	ruộng	đất	được	Người	ký	vào	

HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ 
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Phạm Văn Hòa

Trong di sản Hồ Chí Minh để lại 
cho nhân loại ngày nay thì vấn 
đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo và 
công tác tôn giáo luôn chiếm một 
vị trí quan trọng. Từ  những lời căn 
dặn, những cử chỉ, hành động 
cho đến phong cách ứng xử của 
Người đối với các tôn giáo nói 
chung, với các Chức sắc, tín đồ 
và nhà tu hành nói riêng luôn là 
những bài học quý giá cho công 
tác tôn giáo hiện nay và mai sau. 

ngày	19	tháng	12	năm	1953	đã	quy	định:	“Những	đối	
tượng	được	chia	trong	đó	có	nhà	chung,	nhà	chùa,	từ	
đường	và	các	cơ	quan	tôn	giáo	được	để	lại		một	phần	
ruộng	đất	để	dùng	vào	việc	thờ	cúng.”
Để	tiếp	tục	có	sự	định	hướng	đúng	đắn	cho	công	

tác	 tôn	 giáo,	 ngày	 14	 tháng	 6	 năm	 1955,	 Người	 đã	
ký	sắc	lệnh:	234/SL	về	vấn	đề	tôn	giáo.	Với	5	chương	
16	điều,	 trong	đó	ở	chương	 I	 điều	1	đã	 viết:	 “Chính	
phủ	phải	đảm	bảo	quyền	tự	do	tín	ngưỡng	và	quyền	tự	
do	thờ	cúng	của	nhân	dân.	Không	ai	được	xâm	phạm	
quyền	tự	do	ấy,	mỗi	người	dân	Việt	Nam	đều	có	quyền	
theo	và	không	theo	một	tôn	giáo	nào.	Các	nhà	tu	hành	
được	tự	do	giảng	đạo	tại	các	cơ	quan	tôn	giáo	(như	
nhà	thờ,	chùa,	thánh	thất,	trường	giáo	lý)…”
Ngoài	 các	văn	bản	pháp	 luật,	để	quyền	 tự	do	 tín	

ngưỡng	 tôn	giáo	được	 thực	 tế	hóa	 trong	cuộc	sống,	
bằng	hành	động	cụ	thể,	không	chỉ	được	khẳng	định	
về	mặt	pháp	lý	mà	luôn	được	đảm	bảo	cả	trên	thực	tế.	
Ở	Người	chúng	ta	luôn	thấy	được	sự	nghệ	thuật	ứng	xử	
lịch	 lãm,	chân	thành	của	một	người	cách	mạng,	nhà	
mác	xít	“không	hề	có	kẻ	thù	cá	nhân’’	đối	với	những	
người	 theo	 tôn	giáo.	Chủ	 tịch	Hồ	Chí	Minh	cũng	chỉ	
đạo:	 “Chính	 quyền,	 quân	 đội	 và	 đoàn	 thể	 phải	 tôn	
trọng	tín	ngưỡng,	phong	tục,	tập	quán	của	đồng	bào’’,	
phải	chấp	hành	đúng	chính	sách	 tôn	 trọng	 tự	do	 tín	
ngưỡng	đối	với	tất	cả	các	tôn	giáo.	Người	cũng	gửi	đến	
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các	tín	đồ	Phật	giáo:	“lời	chào	đại	hòa	hợp”;	thư	chúc	
mừng	thăm	hỏi	đồng	bào	Công	giáo,	Tin	Lành	 trong	
mỗi	dịp	lễ	Noel.
	Với	Chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh,	trong	một	điều	kiện	lịch	

sử	cụ	thể	khi	mà	niềm	tin	tôn	giáo	còn	là	điều	thiêng	
liêng,	là	nhu	cầu	chân	chính	của	nhân	dân	thì	tất	yếu	
phải	tôn	trọng	quyền	tự	do	tín	ngưỡng,	tôn	giáo.	Đúng	
như	Giám	mục	Lê	Hữu	Từ	-	một	chức	sắc	có	uy	tín	lớn	
trong	 đồng	 bào	Công	 giáo,	 người	 từng	 có	 thời	 gian	
kích	động	đồng	bào	Công	giáo	chống	Chính	Phủ	đã	
thừa	nhận	rằng:	“Đối	với	Hồ	Chí	Minh	các	lời	lẽ	của	cụ	
phê	phán	Giáo	hội	không	bao	giờ	chạm	đến	đức	tin,	
mà	chỉ	nằm	ở	phạm	vi	các	vấn	đề	cơ	chế	và	chính	trị”

“Hội hè, tín ngưỡng, báo chương
Họp hành đi lại có quyền tự do”
Trong	bài	“Tự	do	tín	ngưỡng”	với	bút	danh	M.H	được	

đăng	 tải	 trên	 báo	 Nhân	 dân	 ngày	 26	 tháng	 1	 năm	
1952,	Người	viết:	“Những	tôn	giáo	chính	ở	nước	ta	là	
Đạo	Phật	 và	Đạo	Thiên	Chúa.	Phật	 Thích	Ca	 là	một	
người	Quý	tộc,	Người	đã	bỏ	hết	công	danh,	phú	quý	
để	đi	cứu	vớt	chúng	sinh.	Tức	là	cứu	vớt	những	người	
lao	động	nghèo	khổ.	Chúa	Giêsu	 là	người	 lao	động,	
Người	 vui	 lòng	hy	 sinh	 tính	mạng	để	cứu	 vớt	 những	
người	 lao	động	nghèo	khổ	chống	 lại	bọn	Pharidieng	
(tức	bọn	bóc	lột).	Mục	đích	cao	cả	của	Phật	Thích	Ca	
và	Chúa	Giêsu	 đều	 giống	 nhau:	 Thích	Ca	 và	Giêsu	
đều	muốn	mọi	người	có	cơm	ăn,	áo	mặc,	bình	đẳng,	tự	
do	và	thế	giới	đại	đồng”.	Đối	với	Bác,	tôn	trọng	tự	do	
tín	ngưỡng	tôn	giáo,	nắm	bắt	tình	cảm,	thấu	hiểu	tâm	lý	
chức	sắc	tín	đồ,	tránh	sự	công	kích,	đa	nghi,	chế	giễu	
là	viên	gạch	đặt	nền	móng	đầu	tiên	cho	công	tác	quan	
hệ	với	các	Tôn	giáo.								
Là		một	nhà	cách	mạng,	người	Mácxit	phương	Đông	

chân	chính	kiên	định:	“Bây	giờ	học	thuyết	nhiều,	chủ	
nghĩa	nhiều	nhưng	chủ	nghĩa	chân	chính	nhất,	chắc	
chắn	 nhất	 và	 cách	 mệnh	 nhất	 chủ	 nghĩa	 Lênin”3.	
Muốn	cứu	nước	và	giải	phóng	dân	tộc	không	có	con	
đuờng	nào	khác	con	đường	cách	mạng	vô	sản.	Chỉ	có	
chủ	nghĩa	xã	hội,	chủ	nghĩa	cộng	sản	mới	giải	phóng	
được	các	dân	tộc	bị	áp	bức	và	những	người	lao	động	
trên	thế	giới	khỏi	ách	nô	lệ,	nhưng	như	lời		của	Sainteny	
-	một	quan	chức	cao	cấp	của	chính	phủ	Pháp,	nhân	
vật	đối	thoại	chủ	yếu	với	chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh	thời	kỳ	
1945	-	1946	trong	cuốn	đối	diện	với	Hồ	Chí	Minh	(Face	
a	Ho	Chi	Minh)	lúc	bấy	giờ	đã	nhận	xét:	“Về	phần	tôi,	
phải	nói	rằng,	chưa	bao	giờ	tôi	có	cơ	sở	để	nhận	thấy	
trong	chương	trình	của	Hồ	Chí	Minh	một	dấu	vết	nào,	
dù	nhỏ	của	sự	công	kích,	đa	nghi	hoặc	chế	giễu	đối	
với	một	 tôn	giáo	bất	kỳ”	chúng	ta	không	bao	giờ	 tìm	
thấy	sự	phân	biệt	đối	xử,	bài	xích	các	tôn	giáo	trong	tư	
tưởng	của	Người.								
Giáo	sư	Nhật	Bản	Furuta	Môtô	 từng	nói:	 “Chủ	 tịch	

Hồ	Chí	Minh	đi	theo	chủ	nghĩa	Mác	-	Lênin	nhưng	biết	
tiếp	thu	cái	hay	của	đạo	Phật,	Khổng	Tử,	M.Gandhi…	

Người	có	tài	hòa	mình	vào	dòng	sông	lớn	của	văn	minh	
nhân	loại.	Chính	quan	điểm	rộng	rãi	này	đã	giúp	Người	
tập	 hợp	 được	 các	 tầng	 lớp	 nhân	 dân	 rộng	 rãi,	 xây	
dựng	được	khối	đại	đoàn	kết	dân	tộc”4.
Hiện	nay,	tín	ngưỡng,	tôn	giáo	là	nhu	cầu	tinh	thần	

của	một	bộ	phận	nhân	dân,	đang	và	sẽ	tồn	tại	cùng	
dân	tộc	trong	quá	trình	xây	dựng	chủ	nghĩa	xã	hội	ở	
nước	ta	nên	việc	thực	hiện	nhất	quán	chính	sách	tôn	
trọng	và	bảo	đảm	quyền	tự	do,	tín	ngưỡng,	theo	hoặc	
không	theo	một	tôn	giáo	nào,	quyền	sinh	hoạt	tôn	giáo	
bình	thường	theo	đúng	pháp	luật,	hướng	cho	các	tôn	
giáo	hoạt	động	bình	đẳng	trong	khuôn	khổ	pháp	luật.	
Từ	đó	 tạo	 nên	 sự	phấn	 khởi	 của	Chức	 sắc	 và	quần	
chúng	 tín	đồ,	củng	cố	niềm	 tin	của	họ	vào	Đảng	và	
Nhà	nước,	để	họ	ủng	hộ	và	tham	gia	tích	cực	vào	công	
cuộc	đổi	mới,	xây	dựng	đất	nước	hiện	nay	cũng	chính	
là	thể	hiện	được	sự	kế	thừa,	học	tập	và	vận	dụng	linh	
hoạt	tư	tưởng	của	Chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh	trong	điều	kiện	
và	thời	đại	lịch	sử	mới	-	thời	đại	đưa	cả	nước	vững	bước	
tiến	lên	xây	dựng	Chủ	nghĩa	xã	hội.

Đề cao sự tương đồng, khắc phục dần sự khác 
biệt giữa các tôn giáo để phát huy khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
-	Chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh	 luôn	hiểu	rõ	những	tồn	tại,	

hạn	chế	trong	học	thuyết	các	tôn	giáo	nhưng	thay	vì	
tìm	cách	khoét	sâu	vào	đó	để	chê	bai,	bài	trừ	với	tinh	
thần	gạn	đục	khơi	trong,	tiếp	thu	có	chọn	lọc	tìm	ra	hạt	
nhân	hợp	lý,	Người	luôn	đánh	giá	cao	tinh	thần	trọng	
đạo	đức,	 lòng	bác	ái,	 từ	bi,	 thương	người	 trong	giáo	
lý	các	 tôn	giáo,	 trên	cơ	sở	 tìm	 ra	những	điểm	 tương	
đồng,	gặp	gỡ	giữa	các	tư	tưởng	để	hình	thành	và	xây	
dựng	nên	khối	đoàn	kết	dân	 tộc,	phục	vụ	cho	công	
cuộc	kháng	chiến	kiến	quốc,	mưu	cầu	hạnh	phúc	no	
ấm	cho	 nhân	dân.	Người	 từng	 nói:	 ‘’Mục	đích	 chính	
phủ	ta	theo	đuổi	là	chiến	đấu	vì	nền	độc	lập	và	đem	lại	
hạnh	phúc	cho	nhân	dân.	Song	để	đạt	tới	hạnh	phúc	
đó	cho	mọi	người	cần	phải	xây	dựng	chủ	nghĩa	xã	hội.	
Nếu	đức	Chúa	Giê	su	sinh	ra	vào	thời	đại	chúng	ta	và	
đặt	mình	 trước	những	nỗi	 khổ	đau	của	người	đương	
thời,	chắc	ngài	sẽ	là	một	người	xã	hội	chủ	nghĩa	đi	tìm	
con	đường	cứu	 khổ	 loài	 người”5.	Điều	này	có	nghĩa	
là	giữa	 tôn	giáo	và	chủ	nghĩa	xã	hội	có	cùng	chung	
mục	đích	 hướng	đến.	Người	 coi	 tôn	 giáo	 như	 là	 nơi	
gửi	gắm	nguyện	vọng	thiết	tha	của	một	bộ	phận	quần	
chúng	lao	động	mong	chờ		sự	giải	thoát	khỏi	áp	bức,	
bất	công,	nghèo	khổ,	từ	đó	cổ	vũ	họ	tham	gia	kháng	
chiến,	kiến	quốc.	
Người	chỉ	ra	những	giá	trị	tương	đồng	giữa	đạo	đức	

tôn	giáo	và	đạo	đức	cộng	sản.	Khi	đề	cập	đến	chúa	
Giêsu:	“Gần	hai	mươi	thế	kỷ	trước,	một	vị	thánh	nhân	
đã	ra	đời.	Cả	đời	người	chỉ	lo	cứu	thế	độ	dân,	hy	sinh	
cho	tự	do	bình	đẳng.	Phật	Thích	ca	là	một	người	quý	
tộc.	Người	đã	bỏ	hết	công	danh	phú	quý	để	cứu	vớt	
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chúng	sinh”	Điều	này	có	những	điểm	tương	đồng	với	
các	đặc	trưng	về	văn	hóa,	đạo	đức	trong	xã	hội	Xã	hội	
chủ	nghĩa,	con	người	có	đời	sống	tinh	thần	phong	phú,	
người	với	người	là	ban	bè,	là	anh	em,	là	đồng	chí.
Cố	thủ	tướng	Phạm	Văn	Đồng	đã	viết:	“Ở	con	người	

Hồ	Chí	Minh	mỗi	người	đều	thấy	hiển	hiện	của	nhân	vật	
cao	quý	nhất,	bình	dị	nhất		và	được	yêu	quý	nhất	trong	
gia	đình	mình...	Hồ	Chí	Minh	đã	hoàn	chỉnh	với	sự	kết	
hợp	đức	khôn	ngoan	của	Phật,	lòng	Bác	ái	của	Chúa,	
triết	học	của	Mác,	 thiên	tài	cách	mạng	của	Lênin	và	
tình	cảm	của	một	chủ	gia	tộc,	tất	cả	bao	bọc	trong	một	
dáng	dấp	rất	tự	nhiên”	6.
-	 Đại	 đoàn	 kết	 là	 truyền	 thống	 quý	 báu,	một	 sức	

mạnh	vĩ	đại	đã	được	thử	thách	qua	hàng	nghìn	năm	
dựng	nước	và	giữ	nước	của	dân	tộc	ta.	Với	 tầm	nhìn	
của	một	lãnh	tụ	chính	trị	thiên	tài	và	sáng	suốt,	từ	rất	
sớm	Chủ	tịch	Hồ	Chí	Minh	đã	nhận	thức	được	vai	trò	to	
lớn	của	đồng	bào	các	tôn	giáo,	thấy	được	sự	tác	động	
tích	cực	trên	nhiều	mặt	của	họ	đến	khối	đại	đoàn	kết	
toàn	dân	tộc.	Do	đó,	đối	với	Người	đoàn	kết	tôn	giáo	
cũng	chính	là	đoàn	kết	dân	tộc	-	là	mục	tiêu,	nhiệm	vụ	
nhưng	đồng	thời	cũng	chính	là	vấn	đề	chiến	lược,	đưa	
đến	những	thắng	lợi	của	cách	mạng	Việt	Nam.
Trong	bất	cứ	thời	điểm	nào,	trên	cơ	sở	đánh	giá	đầy	

đủ,	đúng	mức	vai	trò	của	tín	ngưỡng,	tôn	giáo	trong	đời	
sống	xã	hội,	Người	cũng	đặt	tôn	giáo	trong	quan	hệ	với	
dân	tộc,	để	chỉ	ra	:	“dân	tộc	giải	phóng	thì	tôn	giáo	mới	
được	giải	phóng”	7.	Dân	tộc	được	độc	lập,	nhân	dân	
được	tự	do	thì	đạo	pháp	mới	được	thực	hiện.
Tư	 tưởng	 đại	 đoàn	 kết	 của	 Người	 không	 chỉ	 bó	

hẹp	 trong	phạm	vi	giữa	người	có	đạo	và	không	đạo	
mà	còn	đi	 sâu	mở	 rộng	vào	việc	đoàn	kết	 trong	nội	
bộ	đồng	bào	các	tôn	giáo	khác	nhau.
Như	lời	Người	dạy:	“Học	thuyết	Khổng	tử	có	ưu	điểm	

của	nó	là	sự	tu	dưỡng	đạo	đức	cá	nhân.	Tôn	giáo	Giê-
su	có	ưu	điểm	của	nó	là	lòng	nhân	ái	cao	cả.	Chủ	nghĩa	
Mác	có	ưu	điểm	của	nó	là	phương	pháp	làm	việc	biện	
chứng...Khổng	Tử,	Giê-su,	Mác...	chẳng	có	những	ưu	
điểm	chung	đó	sao?	Họ	đều	muốn	hạnh	phúc	cho	loài	
người,	cho	xã	hội.	Nếu	nay	họ	còn	sống	trên	đời	này,	
nếu	họ	hợp	lại	một	chỗ,	tôi	tin	rằng	họ	nhất	định	sống	
chung	với	nhau	như	những	người	bạn	thân	thiết...”
Hay	 khi	 phát	 biểu	 trong	 bữa	 tiệc	 đoàn	 kết	 Lương	

-	Giáo	 tại	 chùa	Bà	Đá	chiều	ngày	16	 tháng	10	năm	
1945,	Người	nói:	“Mặc	dầu	hai	tôn	giáo	có	hai	lý	tưởng	
khác	nhau	nhưng	tôn	giáo	nào	cũng	ở	từ	bi,	nhân	đạo	
mà	 ra,	 thì	 không	 lý	 gì	 lúc	 này	 cũng	 là	 con	dân	Việt	
Nam,	 lại	không	thể	có	sự	đoàn	kết	giữa	hai	 tôn	giáo	
được”	Người		nhấn	mạnh:	“Tín	đồ	Phật	giáo	tin	ở	Phật;	
tín	đồ	Gia	-	tô	tin	ở	đức	Chúa	Trời,	cũng	như	chúng	ta	
tin	ở	đạo	Khổng.	Đó	là	những	vị	chí	tôn	nên	chúng	ta	
tin	tưởng.
Người	nói:	Dân	tộc	giải	phóng	thì	Tôn	giáo	mới	được	

giải	phóng.	Lúc	này	chỉ	có	quốc	gia	mà	không	phân	

biệt	tôn	giáo	nữa,	mỗi	người	đều	là	công	dân	của	nước	
Việt	Nam	và	có	nhiệm	vụ	chiến	đấu	cho	nền	độc	lập	
hoàn	toàn	của	Tổ	quốc.	Người	kêu	gọi	các	Tôn	giáo	
hãy	xóa	bỏ	hiềp	khích,	đoàn	kết	cùng	toàn	dân	lo	cho	
nền	 độc	 lập	 của	 nước	 nhà:	 “Công	 giáo	 hay	 không	
Công	giáo,	Phật	giáo	hay	không	Phật	giáo	đều	phải	
nên	nỗ	lực	đấu	tranh	cho	nền	độc	lập	của	nước	nhà.	
Nhiệm	vụ	của	toàn	thể	chúng	ta	là	phải	giữ	vững	nền	
độc	lập”.	Theo	Người,	độc	lập	cho	dân	tộc,	hạnh	phúc	
cho	toàn	dân	là	mẫu	số	chung	để	đoàn	kết	mọi	người,	
trong	đó	đồng	bào	các	Tôn	giáo	cũng	không	 thể	 là	
ngoại	 lệ,	Hơn	nữa	đối	 với	Người	 xây	dựng	Đoàn	 kết	
các	tôn	giáo	từ	đó	hình	thành	khối	đại	đoàn	kết	toàn	
dân	tộc	còn	để	chống	lại	sự	lợi	dụng	của	các	thế	lực	
thù	địch.	Vì	vậy,	trong	quá	trình	lãnh	đạo	cách	mạng	
dân	 tộc,	 chủ	 tịch	Hồ	Chí	Minh	đã	chỉ	 rõ:	 “Thực	dân	
và	phong	kiến	thi	hành	chính	sách	chia	rẽ	đồng	bào	
giáo	và	đồng	bào	 lương	để	dễ	thống	trị.	Tôi	đề	nghị	
chính	phủ	ta	tuyên	bố:	Tín	ngưỡng	tự	do	và	lương	giáo	
đoàn	kết...	Sự	đồng	tâm	của	đồng	bào	ta	đúc	thành	
bức	tường	xung	quanh	Tổ	quốc.	Dù	địch	hung	tàn,	xảo	
huyệt	 đến	mức	nào,	 đụng	đầu	 nhằm	bức	 tường	đó,	
chúng	cũng	phải	thất	bại.	Sự	đoàn	kết,	đồng	lòng	của	
toàn	dân,	không	phân	biệt	thành	phần	xã	hội,	giai	cấp,	
tôn	giáo,	dân	tộc	là	sức	mạnh	vô	song,	nhấn	chìm	bè	
lũ	cướp	nước	và	bán	nước	trong	cuộc	đấu	tranh	chung	
vì	độc	lập	dân	tộc...”		
Nét	 độc	 đáo	 trong	 tư	 tưởng	 này	 là	 Người	 không	

những	“đã	cố	gắng	tạo	ra	cơ	sở	lý	thuyết	làm	nền	tảng	
của	sự	đoàn	kết	đó	hết	sức	mềm	dẻo	mà	vẫn	cương	
quyết	bảo	đảm	những	điều	kiện	thực	sự	cho	sự	đoàn	
kết	ấy”8	Với	chính	sách	đoàn	kết	tôn	giáo	của	Người	-	
lĩnh	vực	nhạy	cảm	và	phức	tạp	thì	đó	luôn	là	sự	chân	
thành,	chiến	lược	và	nhất	quán	trong	tư	tưởng	và	hành	
động	của	Chủ	 tịch	Hồ	Chí	Minh.	Ngày	nay,	 tôn	giáo	
và	công	tác	tôn	giáo	đang	được	Đảng	và	Nhà	nước	ta	
đặc	biệt	quan	tâm,	hướng	vào	xây	dựng	khối	đại	đoàn	
kết	toàn	dân	tộc.	Làm	cho	lương	giáo	một	lòng,	vì	sự	
nghiệp	cách	mạng	và	sự	nghiệp	đổi	mới	của	đất	nước.	
Thực	hiện	thắng	lợi	mục	tiêu	dân	giàu	nước	mạnh,	xã	
hội	công	bằng	dân	chủ,	văn	minh.	
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Kính mừng Phật đản thiêng liêng 
Chúng sinh trên khắp mọi miền đồng quy

Nương theo ánh đạo từ bi
Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm

Thấm nhuần đạo lý thậm thâm
Tu nhân tích đức thi ân muôn loài

Đạo vàng soi sáng nơi nơi
Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau 

 
Cúng dường Phật đản nhiệm mầu

Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về
Dù cho cách mấy sơn khê

Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng
Đêm thời đã có vầng trăng

Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi
Chuông chùa ngân vọng nơi nơi
Chim reo gió hát mở lời hoan ca

 
Kính mừng Phật đản Thích Ca
Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào

Đóa sen bảy bước thanh cao
Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian

Tỳ La cung ngọc điện vàng
Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh

Gia Du, thôi nhé giữ mình
La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi

Ta vì, ánh đạo từ bi
Ta vì, Chính pháp vô nghì độ sinh

 
Kính mừng Phật đản trong lành
A Nô Ma chảy nước xanh rì rào
Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào

Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi
Mau về, lưu luyến làm chi

Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn
Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng

Nếu không chứng đạo, ta không trở về
Thế rồi, núi thẳm sơn khê

Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành

 
Kính mừng Phật đản chân thành

Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ
Sáu năm khổ hạnh ươm mơ

Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu
Bồ đề nở đóa Vô Ưu

Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình
Lục thông rộng mở thinh thinh

Ba đường sáu nẻo vô sinh rạng ngời
 

Kính mừng Phật đản tuyệt vời
Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai

Sao hôm, còn có sao mai
Chúng sinh thoát khỏi đêm dài đã lâu

Kể từ bất giác cơ cầu
Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình

Vào ra mòn lối tử sinh
Xuống lên xây xát tính linh quên mình

Nay nhờ Phật đản quang minh
Soi đường mở lối đăng trình từ bi

Nay nhờ Phật đản vô nghì
Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời

Kính mừng Phật đản nơi nơi
Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca

Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà
Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni

Đạo mầu cam lộ từ bi
Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản sinh.

 
TNT Mặc Giang

Kính Mừng Phật Đản
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Chúng	tôi	khó	bề	diễn	tả	hết	cảm	xúc	trong	
những	 giây	 phút	 linh	 thiêng	 khi	 đến	 thăm	
ngôi	Đại	cổ	tự	giữa	chốn	Kinh	kỳ.
Theo	sử	ký,	Tổ	đình	Tường	Vân	nguyên	

là	một	thảo	am	do	Thiền	sư	Huệ	Cảnh	dựng	vào	năm	
1850,	nằm	về	phía	Tây	 thành	phố	Huế,	 tọa	 lạc	 trên	
quả	đồi	làng	Dương	Xuân,	(nay	thuộc	tổ	16,	khu	vực	5,	
phường	Thủy	Xuân,	thành	phố	Huế),	được	Đại	sư	Linh	
Cơ	trùng	tu	năm	1891,	Đại	sư	Phước	Chỉ	trùng	tu	năm	
1904.	Đức	Tăng	 thống	Thích	Tịnh	Khiết	đại	 trùng	 tu	
năm	1972	và	HT.Thích	Minh	Châu	trùng	tu	năm	1992.	
Từ		buổi	khai	sơn,	tổ	đình	Tường	Vân	đã	được	biết	

đến	với	những	bậc	chân	 tu	đắc	đạo	được	người	đời	
sau	nhắc	nhớ	và	ca	ngợi.	Chùa		được	Tổ	Đức	Đệ	Nhất	
Tổ	Thượng	Tánh	hạ	Hoạt	húy	Huệ	Cảnh	Tổ	Sư	người	
họ	Lê	nguyên	quán	La	Chữ	huyện	Hương	Trà	lập	nên.	
Ngài	 sinh	 năm	Mậu	 Ngọ	 1789	 nhập	 đạo	 thế	 độ	 tại	

VỀ CỐ ĐÔ HUẾ THĂM 

Tổ đình Tường Vân
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đứng 
vững trước muôn vàn phong hóa trần 
ai, quy mô chùa Tường Vân hôm nay 
là kết quả của lòng tin và sự ngưỡng 
vọng đối với tính Chân - Thiện qua lời 
dạy của đức Phật, cũng như truyền 
thừa đạo hạnh các bậc chân tu dành 
cho ngôi Đại cổ tự.

Vĩnh Lộc - Hải Thanh

SUY NGẪM
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chùa	Hàm	Long	thiên	Thọ	cùng	với	Thiền	Sư	Đạo	Minh	
Phổ	 tịnh	 là	một	vị	Tăng	giới	 luật	 tinh	nghiêm	nổi	bật	
nhất	chốn	Thiền	Lâm	Thuận	Hóa	vào	đời	vua	Gia	Long.	
Giới	xuất	gia	gồm	có	nhiều	vị	thiền	sư	đạo	cao	đức	

trọng,	giới	 tại	gia	gồm	nhiều	 thành	phần	vương	tôn,	
công	tử,	nữ	lưu	đại	quý	tộc	của	hoàng	triều	ngoại	hộ	
hết	mình.	Tường	Vân	trở	thành	địa	chỉ	kết	nối	giữa	quá	
khứ	và	hiện	tại,	giữa	đạo	với	đời.	Nơi	đây	còn	lưu	giữ	
các	bài	văn	bia	Tuy	Lý	Quận	Vương	Miên	Trinh	viết:	
trùng	Tu	Tường	Vân	Tự	Bi”	dựng	vào	năm	Thành	Thái	
thứ	tư	(1892).	Theo	những	tài	liệu	còn	lưu	lại,	bà	Vĩnh	
lại	Quận	Công	phu	nhân	có	pháp	danh	Thanh	Từ	đã	
tiến	cúng	bức	hoành	biển	hiệu	chùa	“Sắc	 tứ	Tường	
Vân	tự”.	
Hiện	nay	đang	còn	cùng	với	câu	đối	đề	niên	hiệu	

các	vua	triều	Nguyễn	từ	thành	Thái	đến	Bảo	Đại	trong	
tập	văn	học	của	Thiền	môn	chúng.	Tháng	3	năm	1972	
Hòa	Thượng	Thích	Tịnh	Khiết	đã	khởi	công	mở	cuộc	
trùng	tu	lớn	lao	thêm	cho	chùa,	phạm	vi	được	nới	rộng	
ra	 nhiều.	 Hòa	 Thượng	 Thích	 Tịnh	 Khiết	 với	 40	 năm	
trụ	trì	chùa	là	bậc	Đại	Cao	Tăng	thời	hiện	đại	đã	làm	
nhiều	phật	sự	lớn	lao	đối	với	Phật	giáo	và	phật	giáo	đồ	
Thuận	Hóa.	
Ngài	từng	được	toàn	thể	Giáo	hội	Phật	giáo	Thống	

Nhất	gồm	cả	Nam		Bắc	tông	và	tăng	tín	đồ	cùng	thỉnh	
lên	ngôi	vị	Tăng	thống	của	Giáo	hội.	Hiện	nay,	nối	theo	
gót	tôn	đức	tu	hành	của	ngài,	hòa	thượng	Thích	Chơn	
Thiện	người	được	xem	là	một	viên	ngọc	quý	của	Quốc	
Hội	sư	trụ	trì	chùa	Tường	Vân	khiến	Tường	Vân	ngày	

càng	được	 nhiều	 người	 biết	 đến.	Các	 vị	 trụ	 trì,	 các	
tăng	ni	phật	tử	ở	đây	chính	là	xạ	hương	bay	đi	khắp	
phương	trời.	
Trong	diễn	từ	Lễ	Khánh	thành	tu	tạo	Tổ	đình	Tường	

Vân	vào	đầu	 tháng	2	Âm	 lịch	vừa	qua,	Hòa	Thượng	
Thích	Chơn	Thiện,	Phó	Chủ	tịch	Thường	trực	Hội	đồng	
Trị	sự	Giáo	Hội	Phật	giáo	Việt	Nam,	Trưởng	ban	giáo	
dục	Tăng	Ni	Giáo	Hội	Phật	Giáo	Việt	Nam,	Trụ	trì	Tổ	
Đình	 Tường	Vân	 nhấn	mạnh:	 “	Nhờ	 sự	giúp	đỡ	 của	
Giáo	 hội	 và	 chính	 quyền,	 sự	 phát	 tâm	 ủng	 hộ	 kinh	
phí	của	cư	sĩ	Phạm	Nhật	Vượng,	Chủ	tịch	Tập	đoàn	
Vingroup,	lễ	đặt	đá	đại	trùng	tu	được	tổ	chức	vào	ngày	
22	tháng	4	năm	Quý	Tỵ	(31/5/2013),	nhân	dịp	này,	đại	
hồng	chung	cũng	được	chú	tạo	thể	theo	tâm	nguyện	
của	cố	phật	tử	Giáo	sư	Nguyễn	Thiện	Thành	(thân	phụ	
của	 ông	Nguyễn	 Thiện	Nhân,	 Ủy	 viên	 Bộ	Chính	 trị,	
Chủ	 tịch	Ủy	ban	 Trung	 ương	Mặt	 trận	 Tổ	quốc	Việt	
Nam).	Trong	gần	2	năm	thực	hiện	trùng	tu	cơ	sở,	đã	
có	 thêm	nhiều	quý	nhân	cúng	dường	21	pho	 tượng	
Phật,	Bồ	tát,	Hộ	pháp,	Tổ	sư	bằng	gỗ	(sẽ	được	thếp	
vàng	 trong	 mùa	 hè	 đến	 mới	 đảm	 bảo	 chất	 lượng),	
thập	bát	La	hán	bằng	đá;	hoành	phi	câu	đối,	cây	cảnh	
được	tôn	trí	trang	nghiêm	đẹp	đẽ…	tổng	kinh	phí	gần	
40	tỷ	đổng.	Thành	tựu	công	đức	trùng	tu	này	thật	lớn	
lao,	thật	chan	chứa	đạo	tình!”.
Đến	với	chùa	Tường	Vân	một	ngày	đầu	xuân	Ất	Mùi,	

từ	cổng	Tam	quan	đến	Chính	điện	đã	được	khoác	lên	
mình	chiếc	áo	mới,	chúng	tôi	ai	cũng	hoan	hỉ	khi	có	
dịp	được	đảnh	lễ	Phật	nơi	Tường	Vân	cổ	tự.	

SUY NGẪM
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Người	đàn	ông	sinh	ra	luôn	được	gọi	là	phái	
mạnh.	Bởi	 vậy,	mọi	 người	 luôn	mặc	định	
họ	 phải	 là	 những	 người	 mạnh	 mẽ	 nhất,	
gan	dạ	nhất,	không	bao	giờ	được	yếu	đuối	

hay	gục	ngã.	
Bố	tôi	là	một	người	lao	động	bình	dị.	Bố	làm	nghề	

buôn	bán	xe	máy	cũ.	Bố	tôi	vẫn	hay	nói	đùa:	“Bố	làm	
nghề	mua	của	người	chán	-	bán	cho	người	cần.	Công	
việc	này	quan	trọng	lắm	đó”.	Rồi	bố	cười.	
Vì	tính	chất	công	việc	của	bố	mà	từ	bé	một	đến	giờ	

tôi	 không	 nhớ	mình	 đã	 được	 đi	 bao	 nhiêu	 chiếc	 xe	
máy.	Tôi	đã	được	đi	những	chiếc	xe	vespa	cổ	mà	ở	Hà	
Nội	là	hàng	thời	thượng.	Hay	cũng	có	khi	đó	là	những	
chiếc	xe	phân	khối	lớn	với	động	cơ	kêu	ầm	ầm	cả	một	
góc	phố.	Nhưng	nhớ	nhất	phải	kể	đến	năm	học	cấp	
hai	bố	đến	đón	tôi	với	một	chiếc	xe	còn	mỗi	cái	khung,	
đồ	đạc	xung	quanh	bị	tháo	sạch,	nhìn	không	khác	gì	
con	gà	bị	 trụi	 lông.	Đi	đường	ai	cũng	nhìn.	Chắc	họ	
vừa	thấy	lạ	vì	cái	xe	nhỏ	tí	còn	mỗi	cái	khung	mà	trở	
được	hai	bố	con	rõ	mập,	vừa	thấy	ái	ngại	vì	đoán	nhà	
tôi	chắc	phải	hoàn	cảnh	lắm	mới	đi	con	xe	này.
Thế	nhưng	tôi	chưa	bao	giờ	lấy	làm	xấu	hổ	với	nghề	

nghiệp	của	bố	như	nhiều	người	khác.	Có	thể	bố	các	
bạn	 làm	Tổng	Giám	đốc,	 Trưởng	phòng	 các	doanh	
nghiệp	 lớn	nên	hàng	ngày	được	ôtô	đưa	đón	đi	học	
sẽ	thấy	thích	thú.	Còn	với	tôi	được	bố	đưa	đi	học	bằng	
những	chiếc	xe	“lập	dị”	này	là	một	niềm	hạnh	phúc.	
Tôi	 luôn	thấy	vui	vì	bố	được	làm	công	việc	đúng	với	
đam	mê	của	mình.
Tôi	vốn	là	một	đứa	ngang	bướng,	lỳ	lợm	và	hay	cãi	

lại	người	lớn.	Nhưng	những	lúc	như	vậy	bố	tôi	chỉ	im	
lặng	mà	không	mắng	hay	đánh.	Khi	đó,	tôi	tự	biết	mình	
đã	sai	và	nhắc	nhở	bản	thân	phải	sửa	đổi	lại	tính	cách.	
Đã	có	lần	tình	cờ	tôi	đọc	được	một	bài	báo.	Họ	nói	

sống	 trên	đời	người	đàn	ông	chỉ	 khóc	đúng	ba	 lần.	
Lần	đầu	là	khi	con	họ	cất	tiếng	khóc	chào	đời.	Lần	thứ	
hai	là	khi	mẹ	của	họ	qua	đời.	Và	cuối	cùng	là	khi	người	
vợ	của	họ	rời	xa	họ	mãi	mãi.
Năm	trước	tôi	đã	được	đến	viện	để	chờ	đợi	khoảnh	

khắc	em	họ	tôi	ra	đời.	Khi	ấy,	tôi	đã	được	chứng	kiến	
hình	 ảnh	 thiêng	 liêng	đúng	 như	bài	 báo	 ấy	 đã	 viết.	
Khác	với	giọt	nước	mắt	dữ	dội,	nức	nở	vì	hạnh	phúc	
của	những	người	mẹ	khi	lần	đầu	được	nhìn	thấy	đứa	
con	do	mình	vừa	sinh	ra,	giây	phút	người	cha	nhìn	thấy	
đứa	con	của	mình	thật	tĩnh	lặng.	Chú	tôi	dùng	đôi	bàn	
tay	săn	chắc,	rắn	rỏi	của	mình	ôm	đứa	con	vào	lòng	
và	khẽ	mỉm	cười.	Phải	tinh	ý	lắm	tôi	mới	nhận	ra	được	

Nước mắt người cha

giọt	nước	mắt	khẽ	tràn	nơi	khóe	mắt	của	chú.	Rồi	chú	
đưa	 tay	 lên	 lau	nhẹ,	khéo	 léo	để	không	ai	nhìn	 thấy	
được.	Tôi	có	 thể	cảm	nhận	được	sự	ấm	áp	và	hạnh	
phúc	trong	đôi	mắt	của	chú	khi	chú	âu	yếm	nhìn	vào	
mắt	em	và	nắm	những	ngón	tay	bé	xíu	ấy.
Còn	giọt	nước	mắt	 thứ	hai	 tôi	đã	nhìn	 thấy	khi	bà	

nội	 tôi	qua	đời.	Trong	đêm	đông	ấy,	 tôi	 thấy	bố	gục	
đầu	vào	vai	mẹ.	Bố	khóc	và	giọng	nói	run	run:	“Anh	
hụt	hẫng	quá...”.	Đó	là	lần	đầu	tiên	tôi	thấy	bố	yếu	ớt	
và	đáng	thương	đến	vậy.	Hóa	ra,	con	người	ai	cũng	
giống	nhau.	Ai	cũng	có	quyền	được	yếu	đuối	và	tìm	
một	nơi	nương	tựa.
Nước	mắt	của	người	đàn	ông	là	một	thứ	quý	giá.	Và	

nước	mắt	của	những	người	làm	cha	còn	quý	giá	hơn	
gấp	bội.	Bởi	cả	cuộc	đời	có	những	người	không	một	
lần	rơi	nước	mắt.	Nỗi	đau	hoặc	niềm	hạnh	phúc	khi	ấy	
lớn	đến	nỗi	họ	nuốt	trọn	vào	trong	tim	và	chỉ	thể	hiện	
ra	bên	ngoài	là	sự	mạnh	mẽ	vốn	có.		
Có	những	lúc	tôi	vô	tâm,	mải	cuốn	theo	những	cuộc	

vui	với	chúng	bạn	mà	lãng	quên	đi	sự	hiện	diện	của	
cha	mẹ.	Phải	đến	khi	nhìn	thấy	mái	 tóc	đã	bạc	màu	
thời	gian	cùng	làn	da	đã	sạm	đi	vì	nắng	gió	của	cha	
tôi	mới	thấy	cha	mình	già	quá	rồi...
Chúng	ta	thường	nhắc	nhiều	đến	tình	mẫu	tử	nhưng	

lại	quên	mất	rằng	tình	phụ	tử	cũng	thiêng	liêng	không	
kém.	Bố	luôn	yêu	thương	con	mình	theo	một	cách	âm	
thầm	và	bình	dị	nhất.	

“Cha là nắng cuối chiều soi tận cửa
Sáng tâm hồn tình nghĩa thuở nằm nôi”.
Nguyễn Linh Chi	-	sinh	viên	Khoa	Quan	hệ	Công	

chúng	&	Quảng	cáo,	Học	viện	Báo	chí	&	Tuyên	truyền
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Đến	lưng	chừng	núi,	Bé	mệt	nhoài	dừng	lại,	
hỏi	tôi:
-	Mẹ	ơi	mình	phải	leo	núi	thế	này	để	làm	gì?
Tôi	trả	lời	không	cần	suy	nghĩ:	

-	Để	đi	lễ	Phật	con	ạ.
Bé	lại	hỏi:	
-	Phật	ở	đâu	hả	mẹ?
Ngẫm	nghĩ	một	lúc,	tôi	chọn	câu	trả	lời	cho	có	vẻ	

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

giữa	hai	 việc	 tốt	 và	 xấu,	mà	con	dám	chọn	 việc	 tốt	
để	làm,	cho	dù	khó	khăn,	thì	khi	ấy	con	đã	có	Phật	ở	
trong	mình.
Bé	Tý	vẫn	không	buông	tha,	lại	hỏi:	
-	Phật	ở	trong	tim	mình	rồi	thì	việc	gì	mình	phải	leo	

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

đi	 lễ	chùa	của	mình.	Tôi	 sẽ	cầu	gì	 khi	 chắp	 tay	cúi	
mình	trước	tượng	Phật?
-	 Con	 cầu	 xin	 cho	 cả	 nhà	 con	 được	 khoẻ	mạnh,	

hạnh	 phúc,	 ăn	 nên	 làm	 ra,	 các	 cháu	 chăm	 ngoan,	
học	giỏi,	công	việc	làm	ăn	của	con	được	“công	thành,	

Phật Ở Đâu?
Gia đình tôi đi chùa Hương, bé Tý 
nhà tôi 12 tuổi, một đứa trẻ sống ở 
thành thị chỉ biết “làm bạn” với màn 
hình ti vi và máy tính bảng…nên bé 
rất vất vả và “ì ạch” khi phải chen 
chúc và leo núi…

danh	toại”,	quý	nhân	phù	trợ…	toàn	là	những	điều	có	
lợi	cho	bản	thân	gia	đình	mình!
Đến	cửa	Phật,	tôi	nhìn	ra	xung	quanh,	nghe	những	

người	đang	chen	chúc	cúi	đầu	 lầm	 rầm	khấn	vái	 lễ	
Phật	và	thấy:	“Họ	xin	được	hóa	giải	tội	lỗi,	thăng	quan	
tiến	chức,	có	nhiều	tiền	của,	nhà	lầu	xe	hơi,	đi	nước	
ngoài	nước	trong,	và	nhiều	cầu	xin	lợ	lộc	khác	nữa…”.
-	Tôi	tự	hỏi	mình:	“Mình	giảng	giải	cho	con	như	thế	

về	Phật,	nhưng	liệu	mình	có	làm	được	như	thế?	Tại	sao	
mình	đi	chùa	Hương	lễ	Phật	tới	2	lần?”	
-	Với	thời	gian	ấy,	với	chi	phí	ấy	để	đi	lễ	chùa,	giá	

như	mình	bỏ	ra	để	tặng,	để	chăm	sóc	cho	một	cháu	
bé	mồ	côi,	cho	một	người	già	không	nơi	nương	tựa,	thì	
có	hữu	ích	hơn	không,	tâm	mình	sẽ	thanh	thản,	lòng	
mình	sẽ	thỏa	mãn	hơn	không?
Một	lần,	tôi	vào	miền	Trung,	cố	tìm	vào	tận	nhà	anh	

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

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

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

cứ	day	dứt	tôi	mãi	đến	tận	bây	giờ!

VTT (sưu	tầm	và	biên	tập)

SUY NGẪM
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Nhưng	có	lẽ	câu	chuyện	vào	mùa	hè	năm	ấy,	
khi	 tôi	còn	 là	sinh	viên	năm	thứ	hai	đã	 trở	
thành	ký	ức	khiến	tôi	không	thể	nào	quên…
Đó	là	câu	chuyện	về	cô	bạn	học	cùng	lớp	

đại	học	với	tôi.	Quê	bạn	ở	Bắc	Giang,	đi	học	chậm	một	
năm	nên	tính	ra	bạn	sinh	năm	1993.	Vì	là	cô	gái	miền	
sơn	 cước	 nên	 bạn	mang	một	 nét	 đẹp	 của	 núi	 rừng	
nhìn	rất	cuốn	hút,	cộng	thêm	giọng	nói	nhẹ	nhàng	nên	
không	biết	đã	có	bao	nhiêu	chàng	trai	thầm	thương,	
trộm	nhớ	bạn.
Ngày	đầu	tiên	bạn	bước	vào	lớp	tôi	đã	ấn	tượng	với	

mái	tóc	dài	mượt,	cắt	ngang	vai	cùng	với	đôi	mắt	đen	
láy	của	cô	gái	 trong	chiếc	áo	đồng	phục	trắng	nhìn	
trong	sáng	vô	cùng.	Bạn	chọn	chỗ	ngồi	cạnh	tôi	và	rồi	
chúng	tôi	trở	thành	bạn	thân	của	nhau.
Bạn	kể	mình	mồ	côi	bố,	sống	với	mẹ	và	hai	em.	Gia	

đình	nhà	nông	nên	cuộc	sống	rất	vất	vả.	Bạn	lên	thành	
phố	học	để	mẹ	chăm	hai	em	rất	cực	nhọc	nhưng	khi	
đòi	bỏ	học	mẹ	bạn	không	cho.	Cứ	hàng	tháng	mẹ	bạn	
lại	gửi	 tiền	qua	ngân	hàng	cho	bạn	cùng	với	những	
cuộc	điện	thoại	gọi	hàng	tuần	chỉ	để	biết	con	gái	mình	
có	ăn	đủ	không,	có	ốm	hay	mệt	không?	Mỗi	 lần	nói	
chuyện	với	mẹ,	bạn	 lại	 khóc	vì	nhớ	nhà,	 thương	mẹ	
thương	em	còn	nhỏ.	Kết	thúc	mỗi	cuộc	nói	chuyện	mẹ	
luôn	dặn	bạn	phải	giữ	gìn	sức	khỏe	và	cố	gắng	học	
tập,	mọi	việc	ở	nhà	cứ	để	mẹ	lo	liệu.
Thế	rồi,	những	cuộc	nói	chuyện	cứ	thưa	dần	theo	

thời	 gian.	 Không	 phải	 mẹ	 bạn	 quên	 mà	 vì	 bạn	 có	
người	yêu.	Mỗi	khi	mẹ	gọi	đến	bạn	chỉ	nói	vỏn	vẹn	có	
bốn	từ:	“Mẹ	ơi,	con	bận.”	rồi	dập	máy.	Tôi	biết	mẹ	bạn	
sẽ	buồn	 lắm,	 làm	gì	có	người	mẹ	nào	 lại	không	nhớ	
con,	lúc	nào	cũng	chỉ	muốn	nghe	thấy	giọng	nói	của	
con	mình.
Tiền	vẫn	được	mẹ	bạn	gửi	lên	hàng	tháng.	Nhưng	từ	

khi	có	người	yêu,	thay	vì	lấy	tiền	mua	sách	bạn	dùng	

“Mẹ ơi, con bận...”
Tôi nhận thấy đây có lẽ là câu nói mà 
các bạn sinh viên học xa nhà nói nhiều 
nhất mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi thăm. 
Là người sống nội tâm, thường hay 
quan sát mọi việc xung quanh nên tôi 
đã ghi lại được rất nhiều câu chuyện 
khác nhau về cuộc sống sinh viên.

nó	để	mua	váy,	mua	quà	tặng	người	yêu	hết	dịp	này	
đến	dịp	khác.	Mái	tóc	đen,	óng	ả	ngày	nào	giờ	xơ	xác	
thay	vào	đó	là	mái	tóc	xoăn	nâu	hợp	mốt.	Bạn	thay	đổi	
nhiều	quá	khiến	tôi	thấy	xa	lạ	vô	cùng.	Đã	nhiều	lần	tôi	
khuyên	bạn	gọi	điện	về	cho	mẹ,	chắc	phải	có	việc	gì	
mà	dạo	này	mẹ	bạn	mới	gọi	liên	tục	như	vậy.	Nhưng	
đáp	lại	tôi	lúc	nào	cũng	là	sự	ậm	ừ	với	cái	cười	trừ	của	
cô	bạn	cùng	câu	trả	lời:	“Việc	gì	đâu.	Chắc	mẹ	mình	
rảnh	rỗi	quá	nên	mới	gọi	nhiều	thôi.”
Bạn	cứ	lao	vào	tình	yêu	như	một	con	thiêu	thân	lao	

vào	ngọn	đèn	sáng	bỏ	ngoài	tai	tất	cả	lời	khuyên	một	
người	bạn	 thân	 là	 tôi.	Bạn	yêu	hết	 từ	người	này	đến	
người	khác,	bạn	nói	không	yêu	thì	trái	tim	cô	đơn	lắm.	
Rồi	những	cuộc	gọi	của	mẹ	bạn	cũng	dừng	lại,	hai	ba	
tháng	không	thấy	bác	gọi	nữa.	Tôi	thấy	lo	lắng	nhưng	
bạn	 thì	chẳng	quan	 tâm.	Lúc	nào	cũng	chỉ	ôm	điện	
thoại	mà	nhắn	tin	cho	người	yêu.
Thế	 rồi	 vào	một	 ngày	 hè	 oi	 bức,	 bạn	 nhận	 được	

cuộc	gọi	 từ	quê	nhưng	đầu	dây	bên	kia	 không	còn	
là	giọng	nói	ấm	áp	thân	thuộc	của	mẹ	bạn	mà	là	của	
người	bác	họ	hàng	xa	báo	tin:	mẹ	bạn	đã	mất	vì	ung	
thư.	 Bạn	 lặng	 người	 ngã	 quỵ,	 nước	 mắt	 giàn	 dụa.	
Trong	đêm	chúng	 tôi	bắt	chiếc	xe	khách	cuối	cùng	
để	về	quê	bạn.
Trước	mắt	tôi	là	một	ngôi	nhà	gỗ	đơn	sơ,	chẳng	có	

vật	dụng	gì	quý	giá.	Quan	 tài	của	mẹ	bạn	nằm	đó,	
giữa	nhà.	Bạn	gào	khóc	nức	nở	rồi	 lịm	đi	vì	nỗi	đau	
quá	 lớn.	Lớp	tôi	có	khá	đông	bạn	tới	để	sẻ	chia	nỗi	
buồn	với	gia	đình	bạn.	Ai	nhìn	cảnh	ba	chị	em	ôm	lấy	
nhau	khóc	cũng	không	cầm	được	nước	mắt	khỏi	xót	
xa.
Nhà	bạn	nghèo	thật.	Bảo	sao	bạn	dễ	bị	cuốn	vào	

nhịp	sống	hối	hả	nơi	Hà	thành.	Tôi	vẫn	cứ	tự	ngụy	biện	
lý	do	ấy	cho	mình	chứ	thật	ra	tôi	thấy	bạn	đáng	trách	
lắm.	Giá	như	bạn	quan	tâm	đến	những	cuộc	gọi	của	
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mẹ	thì	có	lẽ	giờ	bạn	không	phải	ân	hận	đến	vậy.	Hóa	
ra,	mẹ	bạn	bị	ung	 thư	 từ	bốn	 tháng	 trước,	nhiều	 lần	
gọi	muốn	kể	cho	bạn	về	tình	trạng	sức	khỏe	không	tốt	
nhưng	mẹ	bạn	đoán	bạn	đang	bận	thi	vì	lần	nào	cũng	
là	câu	trả	lời:	“Mẹ	ơi,	con	bận”	từ	bạn	nên	bác	quyết	
định	không	gọi	điện	làm	phiền	bạn	nữa	mặc	dù	trong	
lòng	rất	nhớ.
Rồi	bạn	cũng	bỏ	học	đại	học	để	ở	nhà	chăm	em.	

Người	yêu	bạn	từ	lúc	hay	tin	mẹ	bạn	mất	cũng	không	
một	lần	liên	lạc	hay	xuất	hiện.	Tôi	không	biết	rồi	cuộc	
sống	của	bạn	và	các	em	sẽ	ra	sao	khi	sống	ở	vùng	
đất	nghèo	ấy.
Đây	không	phải	là	câu	chuyện	của	riêng	một	người	

mà	là	câu	chuyện	chung	cho	tất	cả	mọi	người	kể	cả	
bản	thân	tôi.	Tôi	không	nói	tất	cả	các	bạn	đều	sống	vô	
tâm	như	người	bạn	của	tôi	bởi	có	rất	nhiều	bạn	sống	
rất	có	hiếu,	hàng	tuần	vẫn	luôn	về	thăm	gia	đình.	Tôi	
cũng	 không	 trách	 cứ	 người	 bạn	 của	 tôi	 bởi	 tôi	 biết	
trước	cuộc	sống	hiện	đại	ngày	nay	không	phải	ai	cũng	
giữ	được	bản	chất	tốt	của	mình.	Đôi	khi,	mình	bị	dòng	

đời	kéo	đi	lúc	nào	không	hay.
Tôi	mong	sao	đọc	câu	chuyện	này,	tất	cả	các	bạn	

trẻ	đặc	biệt	là	các	bạn	sinh	viên	có	thể	“sống	chậm”	
lại	một	chút,	quan	tâm	và	yêu	thương	lấy	những	người	
thân	yêu	của	mình.	Bởi,	trên	đời	này	không	ai	hiểu	và	
yêu	các	bạn	hơn	gia	đình	cả.	Đừng	vì	những	người	xa	
lạ	hay	các	thứ	vật	chất	tầm	thường	làm	các	bạn	đánh	
mất	bản	thân	mình,	lãng	quên	đi	những	giá	trị	tốt	đẹp	
trong	cuộc	sống.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai có Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”

Nguyễn Linh Chi 	-	sinh	viên	Khoa	Quan	hệ	Công	
chúng	&	Quảng	cáo,	Học	viện	Báo	chí	&	Tuyên	truyền
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Trong	văn	hóa	tín	ngưỡng	của	người	Việt	Nam	Thờ	cúng	tổ	tiên	đã	trở	thành	một	tập	tục	truyền	thống,	có	vị	trí	
hết	sức	đặc	biệt	trong	đời	sống	tinh	thần	của	dân	
tộc,	là	một	trong	các	thành	tố	tạo	nên	bản	sắc	văn	
hóa	Việt	Nam.	Trong	quan	niệm	của	nhiều	người	
thì	việc	thờ	cúng	tổ	tiên	có	thành	tâm	hay	không	
phần	nào	được	thể	hiện	qua	cách	sắp	xếp	các	đồ	
vật	trên	bàn	thờ,	cao	hơn	nữa	là	đồ	thờ	được	làm	
bằng	chất	liệu	gì,	được	thể	hiện	tinh	tế	ra	sao,..	
Sự	phát	 triển	của	 tín	ngưỡng	 thờ	cúng	 tổ	 tiên	

trong	đời	sống	văn	hóa	của	người	Việt	Nam	song	
song	cùng	với	sự	phát	triển	của	ngành	nghề	sản	
xuất	mỹ	nghệ	truyền	thống	trong	đó	có	sản	xuất	
đồ	thờ	cúng.	Không	chỉ	sản	xuất	thủ	công	mà	hiện	
tại	ngành	sản	xuất	mỹ	nghệ	truyền	thống	còn	được	
sản	xuất	theo	mô	hình	công	nghiệp	với	những	dây	
chuyền	 thiết	 bị,	máy	móc	 hiện	 đại	mà	 vẫn	mang	
được	thể	hiện	sự	tinh	hoa,	khéo	léo	đậm	nét	á	đông.	Một	trong	những	thương	hiệu	nổi	tiếng	được	mọi	người	ưa	
chuộng	là	đồ	thờ	cúng	bằng	đồng	của	công	ty	Hung	Yi	Việt	Nam.
Công	ty	cổ	phần	sản	xuất	đồ	thờ	cúng	bằng	đồng	Hunghsing	Đài	Loan	được	thành	lập	năm	1963,	dựa	trên	

những	nghiên	cứu	công	phu	về	nghệ	thuật	đúc	đồng	tinh	xảo	của	người	xưa	để	sản	xuất	ra	những	sản	phẩm	
đồng	thờ	cúng	có	chất	lượng	cao	nhất.	Đồng	mỹ	nghệ	Hung	Yi	sau	nhiều	năm	sử	dụng	không	cần	đánh	bóng	
lại	mà	vẫn	sáng	bóng	như	mới.	Sản	phẩm	đồng	thờ	cúng	của	Công	ty	Hunghsing	mãi	duy	trì	được	tên	tuổi	số	1	
ở	Đài	Loan	và	thế	giới	từ	khi	thành	lập	cho	đến	nay.	Để	mở	rộng	sản	xuất,	nâng	cao	chất	lượng,	đi	vào	quỹ	đạo	
Quốc	tế,	Công	ty	Hunghsing	đã	đâu	tư	xây	dựng	nhà	máy	sản	xuất	tại	Thái	Bình	Việt	Nam	với	thương	hiệu	Công	
ty	TNHH	Công	nghiệp	Hung	Yi	chuyên	sản	xuất	những	sản	phẩm	thờ	cúng	bằng	đồng	phong	phú	về	mẫu	mã	
đa	dạng	về	kiểu	cách,	phù	hợp	với	phong	tục	thờ	cúng	của	người	Việt	Nam.

ĐỒNG MỸ NGHỆ HUNG YI GÌN GIỮ NÉT XƯA

Công ty TNHH Công Nghiệp Hung Yi
Văn phòng:	Lô	A10	khu	Công	nghiệp	Phúc	Khánh-	Thành	phố	Thái	Bình

Điện thoại:(84)36	847905	-240508	Fax:	(84)36	847	907
Web:	http://www.hungyivn.com/		Email:	mailto:hungyi@hungyivn.com

(Một số sản phẩm đồ thờ bằng đồng của  Công ty TNHH Công Nghiệp Hung Yi)
Các	sản	phẩm	đồ	thờ	cúng	bằng	đồng	của	Hung	Yi	Việt	Nam	như:	Phật	lư,	ngai,	đèn,	chân	nến,	

rùa	hạc,	bình	hoa,	đĩa,	ống,	hương,	ly,	tịnh	lư	với	gần	một	trăm	mẫu	mã	khác	nhau	làm	hài	lòng	cả	
những	khách	hàng	khó	tính	nhất.
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Trước	đây,	có	người	thường	quan	niệm	ăn	chay	sẽ	không	cung	cấp	đủ	dinh	dưỡng,	
năng	lượng	cho	các	hoạt	động	thường	ngày	và	cho	rằng	ăn	chay	chỉ	dành	riêng	
cho	một	số	người	theo	đạo,	hoặc	những	ai	muốn	giản	cân	mới	ăn	chay.	Đây	là	
một	quan	niệm	sai	lầm,	ăn	chay	không	chỉ	giúp	con	người	phòng	chống	một	số	

bệnh	tật	mà	cong	giúp	cơ	thể	được	khỏe	mạnh,dễ	tiêu	hóa	và	tránh	được	nghiệp	sát	sinh.
Có	thể	nói	rằng	ăn	chay	cung	cấp	đầy	đủ	các	dưỡng	chất	đầy	đủ	cần	thiết	cho	cơ	thể.	

Hiện	nay	khái	niệm	ăn	chay	đã	trở	nên	gần	gũi	với	tất	cả	mọi	người	không	phân	biệt	tuổi	
tác	hay	giới	tính,thậm	chí	còn	có	rất	nhiều	tiệc	cưới	chay	đã	và	đang	được	nhiều	người	
ủng	hộ	và	đón	nhận,đặc	biệt	là	các	phật	tử	trẻ.
Khi	nhận	thức	được	việc	ăn	chay	là	một	trong	những	giải	pháp	bảo	vệ	cho	sức	khỏe	

cũng	như		bảo	vệ	cho	môi	trường	thì	xu	hướng	ăn	chay	lại	càng	trở	nên	phổ	biến.	Nằm	
gần	ngay	vị	trí	trung	tâm	Thành	Phố	Hà	Nội	Nhà	Hàng	chay	Loving	Hut	Nguồn	Cội	là	một	
trong	những	nhà	hàng	thuần	chay	ngon	mà	chúng	ta	có	thể	dễ	dàng	tìm	thấy.
Nhà	hàng	chay	Loving	Hut	Nguồn	Cội	thuộc	chuỗi	nhà	hàng	thuần	chay	quốc	tế	của	

công	ty	Loving	Hut	Quốc	Tế.
Loving	Hut	Nguồn	Cội		thuộc	chuỗi	nhà	hàng	thuần	chay	quốc	thế	Loving	Hut	có	mặt	

tại	Việt	Nam.	do	cô	Trương	Thị	Lương	xây	dựng	cách	đây	5	năm	tại	số	3,	ngách	10	ngõ	
121	Phố	Chùa	Láng.	Đến	với	Loving	Hut	Nguồn	Cội		để	thưởng	thức	ẩm	thực		bốn		mùa,	
với	những	món	ăn	vô	cùng	phong	phú	với	không	gian	giản	dị	nhưng	không	kém	phần	
lịch	sự.

Loving Hut Nguồn Cội
NHÀ HÀNG CHAY
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Với	tiền	thân	là	một	cơ	sở	sản	xuất	đã	có	gần	40	năm	kinh	nghiệm,	Công	
ty	TNHH		Khánh	Vinh	là	công	ty	đầu	tiên	hoạt	động	chuyênn	ghiệp	trong	
lĩnh	vực	sản	xuất	hương/nhang	tại	Việt		Nam.	Đã	từ	lâu	sản	phẩm	Hương	
Việt	của	Khánh	Vinh	đã	trở	nên	quen	thuộc	trong	đời	sống	tâm	linh	của	

người	dân	Việt		Nam.
Sản	phẩm	Hương	Việt	được	sản	xuất	 theo	công	thức	gia	truyền,	hoàn	toàn	

từ	nguyên	liệu	thảo	mộc	tự		nhiên,	giúp	mang	đến	một	mùi	thơm	truyền	thống	
đích	thực,	thanh	khiết.	Sử	dụng	Hương	Việt	khi	niệm	kinh,	phật	tử	sẽ	KHÔNG	bị	
cảm	giác	đau	đầu,	cay	mắt,	chảy	nước	mũi.	Công	ty	cam	kết	tuyệt	đối	không	
sử	dụng	hóa	chất	tổng	hợp	độc	hại,	như		hóa	chất	tạo	mùi	và	các	loại	hóa	chất	
tạo	tàn	quăn.

Với	chủ	trương	hỗ	trợ	nông	dân	và	bảo	vệ	môi	trường,	Công	ty	sử	dụng	chủ	
yếu	các	nguyên	liệu	thảo	mộc	được	trồng	trong	nước	và	bao	bì	sản	phẩm	luôn		
dùng	chất	liệu	giấy	có	thể	tái	chế.	Sản	phẩm	Hương	Việt	đã	được	đăng	ký	Tiêu	
chuẩn	chất	lượng	tại	Chi	cục	Tiêu	chuẩn	Đo	lường	Chất	lượng	Hà	Nội.	
Hiện	nay	sản	phẩm	Hương	Việt	đã	được	Công	ty		TNHH		Khánh	Vinh	phân	

phối	rộng	khắp	trên	toàn	quốc,	thông	qua	các	hệ	thống	siêu	thị	và	cửa	hàng.	
Công	ty	 luôn	hướng	đến	giảm	các	khâu	 trung	gian	để	sản	phẩm	đến	 tận	 tay	
người	tiêu	dùng	với	giá		thành	tốt	nhất.	

Thông	tin	cụ	thể	về	địa	điểm	bán	hàng,	sản	phẩm	và	các	chính	sách	
ưu	đãi,		phật	tử		liên	hệ:	
Hotline:	0123 652 2525	-	Website:	www.khanhvinh.vn

Huong Viet
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Tọa	lạc	tại	số	1335c	Ấp	Tân	Mỹ,	xã	Thái	Hòa,	
huyện	Tân	Uyên,	tỉnh	Bình	Dương.	Chùa	do	
Sư	cô	Thích	Nữ	Vạn	Trung	 thành	 lập	vào	
năm	1963.	Thượng	Tọa		Thích	Thiện	Trang	

đảm	nhiệm	trụ	trì	từ	năm	2003	đến	nay.	

Hơn	50	 tuổi	đời,	qua	40	 tuổi	đạo,	gần	hết	một	
đời	 chuyên	 tu,	 không	 chỉ	 lo	 cho	 Phật	 Pháp,	 xây	
dựng	 và	 phát	 triển	 Tam	 Bảo,	 ủng	 hộ	 xây	 dựng	
Chùa	nơi	nào	Thầy	có	duyên	biết	đến,	cúng	dường	
đúc	chuông,	trống	bát	nhã,	cúng	dường	chư	Tăng	
-	Ni		tu	học.	Mà	cũng	từng	ấy	nămThầy	còn	luôn	
canh	cánh	trong	lòng	sao	quá	nhiều	những	mảnh	
đời	bất	hạnh,	kém	may	mắn,.....
Thầy	đã	 tích	cực	 tham	gia	nhiều	hoạt	động	 từ	

thiện	xã	hội,	ngoài	những	chuyến	đi	từ	thiện	giúp	
đỡ	những	hoàn	cảnh	khó	khăn	trong	lúc	khẩn	cấp	
như:	thực	hiện	những	chuyến	cứu	trợ	bão	lụt	nhanh	
nhất	 ngay	 sau	 cơn	 bão	 đến,	 Thầy	 	 còn	 kết	 hợp	
những	đoàn	từ	thiện	và	đoàn	y	bác	sĩ	tình	nguyện	
để	khám	và	chữa	bệnh	miễn	phí	cho	người	nghèo;	
giúp	trẻ	em	nghèo	hiếu	học	tại	các	tỉnh	vùng	sâu	
vùng	xa,	dân	 tộc	 thiểu	số;	 tặng	xe	đạp	cho	học	
sinh	nghèo	học	giỏi,	tặng	quà	cho	nạn	nhân	chất	
độc	màu	da	cam,	tham	gia	trong	việc	xây	nhà	tình	
thương,	tình	nghĩa	tại	địa	phương	và	các	tỉnh	miền	
núi,	cao	nguyên	nơi	có	nhiều	bà	con	nghèo,	xây	
cầu	nông	thôn,	đỡ	đầu	cho	sinh	viên	nghèo,	Thầy	
cũng	 quan	 tâm	 đến	 việc	 hỗ	 trợ	 vốn	 	 làm	 ăn	 để	

người	nghèo	có	cơ	hội	khá	lên	nhờ	sức	lao	động	của	chính	mình.
Hằng	năm,	vào	các	dịp	lễ	lớn	như	Đại	lễ	Phật	Đản,	Đại	lễ	Vu	Lan,	Tết	Nguyên	Đán,	Thầy		đều	tổ	chức	

phát	quà		cho	bà	con	nghèo,	người	già,	tàn	tật,	hội	người	mù.	Ngày		tựu	trường	Thầy	cấp	sách	vở,	học	bổng	
cho		học	sinh	nghèo	vượt	khó		học	giỏi,	mỗi	năm		trung	thu	Thầy	phát		1500	phần	quà	bánh	trung	thu		lồng	
đèn	cho	trẻ	em	tại	Chùa.	Ngoài		ra	Thầy	còn	kết	hợp	với	Hội	Chữ	Thập	Đỏ	tỉnh	Bình	Dương,	huyện	Bến	Cát	
giúp	đỡ	những	trường	hợp	an	táng	cho	người	nghèo,	cô	đơn	xa	xứ.	Đã	hơn	10	năm,	Thầy		tổ	chức	nồi	cháo	
tình	thương	ở	BVĐK	huyện	Tân	Uyên,	hơn	7		năm	Thầy	tổ	chức	bếp	ăn	tình	thương	ở	BVĐK	huyện		Bến	Cát.
	Thầy	được	Trung	ương	Chữ	Thập	Đỏ	Việt	Nam	tặng	huy	chương,	nhiều	bằng	khen	giấy	khen,được	nhà	

nước	tôn	vinh	Tấm	lòng	vàng.	Trong	tháng	05/2013	Thầy	được	ban	Tuyên	giáo	Trung	ương	trao	bằng	khen	
thưởng	Nhân	tố	mới	thời	đại	Hồ	Chí	Minh,	chương	trình	học	tập	và	Làm	theo	tấm	gương	đạo	đức	Hồ	Chí	Minh	
tại	nhà	hát		lớn	Hà	Nội.	Thầy	luôn	tâm	niệm	sẽ	thực	hành	Tốt	Đạo,	Đẹp	Đời	để	làm	đúng	với	câu	nói	“Phụng	
sự	chúng	sanh	là	thượng	diệu	cúng	dường	Chư	Phật”.

THƯỢNG  TỌA THÍCH THIỆN TRANG 
CHÙA QUAN ÂM BÌNH DƯƠNG
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Trong	thời	buổi	ồn	ào	vồn	vã	và	hiện	đại	của	nền	công	
nghiệp	hiện	nay,	lớp	trẻ	chúng	ta	dường	như	chỉ	để	
ý	đến	những	máy	móc	công	nghệ	tiên	tiên	và	dường	
như	quên	đi	những		nghệ	nhân	ngày	đêm	miệt	mài	

đem	tâm	lực	và	trí	tuệ	cùng	với	đôi	bàn	ta	khéo	léo	để	tạo	
ra	những	sản	phẩm	tinh	tế	để	giữ	lại	cái	hồn	cho	nước	Việt.	
Một	 trong	 những	 người	 luôn	 tâm	 huyết	 với	 nghề,	mong	

muốn	giữ	 lại	cái	nét	cổ	xưa,	giữ	 lại	nếp	gia	 truyền	và	bảo	
tồn	văn	hóa	Việt	đó	là	ông	Hồ	Đắc	An	-	chủ	cơ	sở	đúc	đồng	
nhôm	Đắc	An.					
Vốn	xuất	 thân	trong	gia	đình	có	truyền	thống	ba	đời	với	

nghề	đúc	đồng	tại	Phường	Đúc,	Thành	Phố	Huế,	vào	năm	
1968	bố	ông		Đắc	An		đã	không	ngần	ngại	khi	đem		nghề	
gia	truyền	của	gia	tộc	và	quê	hương	mình	đi	lập	nghiệp	trên	
vùng	đất		Nha	Trang,	Khánh	Hòa.		
Cơ	sở	đúc	đồng	của	gia	đình	ông	đã	trở	thành	một	cơ	sở	

đúc	đồng	nhôm	truyền	thống	duy	nhất	trên	mảnh	đất	Khánh	
Hòa.	Được	thừa	kế	những	gì	ông	cha	để	lại,	với	cái	tâm	trong	
sáng	luôn	hết	lòng	vì	nghề,	ông	Hồ	Đắc	An	đã	và	đang	duy	
trì	thương	hiệu	của	gia	đình	mình,	quê	hương	mình	cũng	như	
bảo	tồn	những	nét	văn	hóa	tinh	túy	của	các	làng	nghề	truyền	thống	của	nước	ta.
Theo	như	kinh	nghiệm	của	cha	ông	truyền	lại	thì:	Tinh	hoa,	hồn	cốt	của	nghề	truyền	thống	chính	là	văn	

hóa	của	nghề,	làm	thợ	đúc	đồng	cũng	cần	phải	có	học	vấn	đầy	đủ	mới	thành	tài.Khi	sáng	tác	ra	một	tác	
phẩm	như	chuông	đồng	hay	tượng	Phật	người	nghệ	nhân	phải	biết	dung	hòa	giữ	cái	tâm	,	tính	nghệ	sỹ	
và	những	tính	toán	khoa	học.	Nhận	thức	được	điều	này,	ông	Hồ	Đắc	An	đã	không	ngừng	học	tập	và	tìm	
tòi	những	mẫu	mã	mới,	đẹp	mắt	và	phù	hợp	vơi	thuần	phong	mỹ	tục	của	nước	nhà	để	ngày	đêm	miệt	
mài	sáng	tác	ra	những	tác	phẩm	tuyệt	đẹp	bằng	cả	tâm	hồn	và	trí	lực	của	mình.	Sự	hy	sinh	đó	của	ông	
đã	phần	nào	được	đền	đáp	bằng	việc	những	sản	phẩm	như	chuông	đồng	cùng	những	tượng	Phật	của	
cơ	sở	Đắc	An	đã	được	đặt	tại	rất	nhiều	ngôi	chùa	trên	khắp	cả	nước.	Năm	2012,	ông	được	nhận	giải	
thưởng	“Bàn	tay	vàng	Việt	Nam”,	chính	những	giải	thưởng	cũng	như	những	thành	quả	đã	đạt	được	đó	đã	
giúp	cho	nghệ	nhân	Hồ	Đắc	An	có	thêm	động	lực	để	sáng	tác	và	sẽ	ngày	càng	cho	ra	nhiều	sản	phẩm	
và	công	hiến	nhiều	hơn	nữa	với	nghề.
Để	tồn	tại	và	phát	triển	như	ngày	hôm	nay,	ông	chủ	cùng	với	nhân	công	của	Cơ	sở	đúc	đồng	nhôm	

Đắc	An	đã	phải	trải	qua	không	ít	khó	khăn,	và	phải	nỗ	lực	rất	nhiều.	Không	như	những	cơ	sở	khác,	không	
chỉ	thực	hiện	việc	sáng	tác	của	mình	tại	cơ	sở,	cơ	sở	Đắc	An	đã	tiếp	cận	thị	trường	và	chiều	lòng	người	
dùng	bằng	các	thực	hiện	tận	nơi,	bất	kể	những	công	trình	gần	xa.	Sự	nhanh	nhạy,	uy	tín	cùng	với	cái	
tâm	của	người	nghệ	nhân	đã	đưa	tên	tuổi	của	cơ	sở	Đắc	An	ngày	một	bay	cao	bay	xa,	đã	đưa	những	
sản	phẩm		chuông	đồng,	tượng	Phật	mang	thương	hiệu	Đắc	An	được	các	nhà	chùa,	đình	thờ	tín	nhiệm.	
Gần	một	đời	gắn	bó	với	nghề,	nghệ	nhân	Hồ	Đắc	An	vẫn	chưa	bao	giờ	dừng	lại	bởi	con	đường	phía	

trước	vẫn	còn	dài	để	khôi	phục	làng	nghề	truyền	thống	quê	hương,	để	giữ	lại	những	gì	cha	ông	truyền	
đạt.	Với	những	gì	đã	làm	cho	nghề,	ông	thật	xứng	đáng	được	tôn	vinh	như	là	người	giữ	lửa	cho	nghề	để	
tiếp	nối	mạch	nguồn	truyền	thống,	góp	phần	vào	việc	gìn	giữ,	bảo	tồn	các	giá	trị	văn	hóa	đặc	trưng	của	
Phường	Đúc,và	góp	tay	cùng	với	nước	nhà	thực	hiện	chính	sách	bảo	tồn	gìn	giữ	và	phát	huy	làng	nghề	
truyền	thống	Việt	Nam	hiện	nay.

Nghệ nhân Hồ Đắc An
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ã hội ngày một phát triển, nhưng 
truyền thống tốt đẹp: “ ống nước nhớ 
nguồn” của người dân Việt Nam thì 
vẫn luôn được giữ gìn. Truyền thống 
ấy được thể hiện một phần trong văn 
hóa thờ cúng của Người Việt.

Với m i người Việt Nam, ban thờ 
 nơi thờ cúng gia tiên, tưởng nhớ 

tổ tiên là nơi trang nghiêm tôn kính 
nhất. Tổ tiên được ví như cây đại thụ, 
con cháu được ví như cành lá, gốc 
có tốt thì cành lá mới sum xuê. Tục 
thờ cúng gia tiên chính là sự ghi nhớ 
công ơn của các đấng sinh thành, 
đồng thời mong được che chở “phù 
hộ độ trì”.

Từ những năm 0 của thế k  0 tại 
con phố cổ có tên gọi: “Phố Hàng 

iấy” của Thành phố Nam Định, 
Doanh nghiệp Sơn Hải đã ra đời và 
phát triển góp phần nhỏ b  của mình 
để gìn giữ n t văn hóa tâm linh tốt 
đẹp của người Việt ta. Để giờ đây 
doanh nghiệp Sơn Hải đã phát triển 
trở thành doanh nghiệp hàng đầu 

Thành Nam trong l nh vực sản xuất 
hương trầm (nhang trầm) và trầm 
hương cũng như trong l nh vực phân 
phối các sản phẩm đồ thờ cúng bằng 
đồng, sứ, g .

Với tính chất là doanh nghiệp gia 
truyền, các thế hệ của doanh nghiệp 
Sơn Hải luôn giữ gìn uy tín lớn lao 
mà cha ông đã bỏ bao công sức mới 
có, cũng như không bao giờ quên lời 
giáo huấn của cha ông, rằng: “ hách 
hàng là người mang lại cơm ăn áo 
mặc cho chúng ta, chúng ta phải biết 
ơn họ”. Thấm nhuần đạo lý uống 
nước nhớ nguồn này, các thế hệ của 
doanh nghiệp Sơn Hải luôn gắng sức 
phục vụ khách hàng một cách tốt 
nhất, nhờ vậy luôn nhận được sự tín 
nhiệm, ủng hộ rộng rãi của các thế hệ 
khách hàng ở trong nước cũng như ở 
nước ngoài.

 H       
   

Tại Hà Nội: 1 uang Trung, uận 
Hà Đông.

  Bộ đồ thờ b ng đồng”

(Đối diện ngh a trang liệt s  Hà Đông).

     

Tại Nam Định (trụ sở chính):  
Hoàng Văn Thụ, Thành phố Nam 
Định.

i  n i g i c
i  n i c
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Thái dương tỏa sáng
Xuân phúc thế nhân
Bệnh nhân phục nguyên
Hạnh phúc tại y

Dịch 
Thái dương tỏa sáng khắp nơi nơi
Mùa xuân hạnh phúc ở trên đời 
Đó là khi thấy bệnh nhân khỏi
Hạnh phúc làm thầy có thế thôi

Lương y Nguyễn Đức Thắng

LƯƠNG Y NGUYỄN ĐỨC THẮNG
VỚI LỜI PHÁT NGUYỆN

“ CỨU CHO DÂN KHỎI”

May mắn được sinh ra và lớn lên 
trong gia đình hướng Phật, bố 
mẹ ông đã từng cứu nhiều đồng 

chí Cách mạng Việt ta thoát khỏi họng súng 
“kẻ thù” ; hai cụ còn cúng tiến chuông lớn 
vào chùa Phong Hanh tại Hải Dương (khi 
thấy chúng “cướp” chuông và đi qua nhà 
nên hai cụ cố nài nỉ để mua lại.)

Ông tâm sự: ” Chắc nhờ phúc lành của ông 
bà tổ tiên mà tôi có được nhân duyên với 
đạo Phật, lúc nhỏ nếu bố mẹ đồng ý chắc 
tôi đã là chú tiểu rồi, lớn lên theo nghề bốc 
thuốc cứu người... rồi sau này không biết 
duyên nợ gì đưa đẩy mà tôi có cơ hội được 
chữa khỏi bệnh cho rất nhiều các vị sư”.

Trước ban Tam Bảo, ông luôn chỉ nguyện 
cầu 1 điều duy nhất là xin Phật gia hộ cho 
ông chữa được nhiều người khỏi bệnh, vậy 
là ông mừng lắm, vui lắm và cũng là đang 

vững bước trên con đường tu rồi.

Tới chùa ở bãi giữa Hưng Yên, ai cũng 
biết Sư Vân - trước khi xuất gia thầy đã 
mắc bệnh rối loạn tiền đình nặng tới mức 
không thể hoạt động bình thường nhưng 
nhờ các sư thầy trong chùa tìm được 
lương y Nguyễn Đức Thắng nên Sư Vân 
đã khỏi bệnh hoàn toàn. Nhờ vậy Sư Vân 
đã có sức khỏe để chuyên tâm tu tập và 
rất, rất nhiều... các vị Tăng Ni, quý Phật tử 
hay những bệnh nhân khác được lương y 
tận tình cứu chữa đã khỏe mạnh trở về với 
cuộc sồng. 

Hiện nay, quý Phật tử bị đau đầu dai dẳng, 
hoa mắt chóng mặt, mất thăng bằng do 
rối loạn tiền đình, thiếu máu não đã có 
sản phẩm “cứu não” dạng bột hoặc dạng 
nước với tên gọi “bột cứu não” và “cứu 
não thủy” với thành phần là tân di, xuyên 

khung, đương quy, tế tân, mạn kinh tử sẽ 
tiết kiệm được thời gian sắc thuốc, còn các 
căn bệnh khác phải nhờ tới lương y bốc 
thuốc và sắc thuốc uống bình thường.

Lương y Nguyễn Đức Thắng dù đã gần 70 
tuổi vẫn ngày đêm tận tụy nghiên cứu các 
bài thuốc, các sản phẩm tốt nhất theo lời 
phát nguyện “cứu người, cứu đời” của 
ông trước ban Tam Bảo.

Đ/c VPTT Số 52 Ngân Sơn, P.Trần Phú, TP 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

CSSX: 12C Tam Giang, P.Trần Hưng Đạo, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Website: dongduocducthang.com.vn

Hotline: 0986140472

HẢI LINH
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Khắc phục BỆNH MẤT NGỦ
KHÓ NGỦ, NGỦ KHÔNG SÂU
tưởng “KHÓ” mà “KHÔNG KHÓ”

Khi một trong số chúng ta ai 
mắc phải chứng mất ngủ, 
khó ngủ, ngủ không sâu, 

thức dậy quá sớm đều cảm thấy tinh 
thần mệt mỏi, cơ thể suy nhược và 
bi quan, tưởng chừng như để khắc 
phục bệnh này là rất khó? Nhưng sự 
thật có quá khó như chúng ta nghĩ?

Cái khó nhất ở đây chính là bản 
thân người mất ngủ ngày càng 
làm khó mình? Vì sao thế?
Thứ nhất, khó từ việc điều khiển suy 
nghĩ, với những người mất ngủ thường 
là những người hay suy nghĩ, hay có 
những phiền muộn nên việc nghĩ ngợi 
trước khi đi ngủ quá nhiều, càng làm 
cho bệnh khó ngủ, mất ngủ trở nên 
trầm trọng hơn.
Thứ hai, khó từ việc những người mất 
ngủ đôi khi lạm dụng các loại thuốc tây 
gây ngủ như: seduxen, lexomil, Diaz-
epam…lâu dần khiến cơ thể phụ thuốc 
thuốc, nhờn thuốc và cần phải có một 

liều lượng cao hơn mức hiện tại mới 
có thể ngủ được.
Cái khó thứ ba, những người mất 
ngủ chỉ đa số điều trị triệu chứng chứ 
chưa điều trị cả nguyên nhân, nên cái 
“ngọn” của vấn đề chỉ cải thiện nhờ 
thuốc ngủ, còn cái “gốc” là giấc ngủ 
tự nhiên thì chưa được chú trọng. 
Và cái khó thứ tư là người bệnh 
thường không kiên trì và không dùng 
theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ hay đơn 
hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thực 
phẩm chức năng từ thảo dược nên 
hiệu quả đạt được không cao. 
Chính 4 cái “khó” ở trên đã khiến 
những người bị mất ngủ vẫn mãi bị 
vướng vào những vòng luẩn quẩn khi 
khắc phục bệnh của mình. Vậy giải pháp 
toàn diện cho người mất ngủ là đâu?
Đâu là giải pháp hiệu quả giúp 
tìm lại giấc ngủ tự nhiên 
không khó?

    Hiện nay trên thị trường có nhiều 
sản phẩm có tác dụng tìm lại giấc 
ngủ tự nhiên cho người bệnh. Trong 
đó các sản phẩm có tác động kép 
nhờ sự kết hợp giữa đông và tây y 
(kết hợp giữa 5-Trytopmin, Magie, 
Vitamin B6 và Cao Nữ lang, Bình 
Vôi, Trinh Nữ, Lá Sen) đang được 
nhiều người lựa chọn và tin dùng.
    Khi dùng sản phẩm có sự kết hợp 
từ các thành phần trên đem đến cho 
người mất ngủ tinh thần thoải mái, 
giảm nghĩ ngợi, nuôi dưỡng hệ thần 
kinh để đem đến cho người dùng 
một giấc ngủ tự nhiên kéo dài từ 5-6 
tiếng.
    Chính thành phần cao Nữ lang sẽ 
giúp người bệnh giảm lo âu và căng 
thẳng thần kinh, và là điểm mấu 
chốt để gỡ “khó” cho việc khắc phục 
bệnh.

Thu Trang

Những người khó ngủ, ngủ không sâu, thức dậy sớm hãy gọi: 0964.052.629/1800.1562 (miễn phí) 
để gặp chuyên gia tư vấn. Hoặc truy cập website: www.chuamatngu.vn

Thông tin bổ ích cho người mất ngủ
TPCN Goldream (đọc là Gôn-rim) giúp ngủ ngon- không mệt vào buổi sáng là sản phẩm được nhiều phụ nữ và nam giới 
tuổi trung niên, người cao tuổi tin dùng không chỉ có 5-Tryptomin mà còn được kết hợp với rễ cây Nữ lang sẽ mang lại 
cho bệnh nhân:  4 “Giúp”:

- Giúp những người khó ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu có được giấc ngủ ngon hơn.
- Giúp người bệnh không còn mệt mỏi vào buổi sáng mỗi khi thức dậy, tinh thần sảng 
khoái.
- Giúp đem lại giấc ngủ tự nhiên và cải thiện chất lượng giấc ngủ do căng thẳng, suy 
nhược thần kinh, stress.
- Giúp an thần, giảm stress và căng thẳng thần kinh.
4 “Không”:
- Người bệnh khi dùng Goldream đã ngủ ngon trở lại sẽ không phải dùng sản phẩm 
nào để hỗ trợ giấc ngủ nữa.
- Không gây cảm giấc lơ mơ, ngủ gà ngủ gật như khi dùng thuốc tây.
- Không gây tác dụng phụ, an toàn cho người sử dụng vì chiết xuất từ thảo dược.
- Không gây nghiện, nhờn thuốc, phụ thuộc thuốc, an toàn khi sử dụng lâu dài.

Sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: Số 825/2013/XNQC-ATTP
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CHỮA BỆNH HIỂM NGHÈO
NHỜ SỰ KỲ DIỆU CỦA NẤM LIM XANH

 
ng     

là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 
sơ chế sản phẩm nấm lim xanh được cấp giấy 
chứng nhận số 0 CN SNN- 01 .

- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở 
Y Tế uảng Nam xác nhận công bố phù hợp 
quy định an toàn thực phẩm số:

n

-  Thông báo: Công ty ngưng cung cấp sản 
phẩm nguyên cây nguyên rể vì không kiểm 
soát được chất lượng sản phẩm.

-   Nấm lim xanh  hồng chi thái lát (đã qua 
sơ chế giám sát chất lượng) giá niêm yết:    

. 00.000 1kg

Đ   Đ N  SẢN PH  C  CÔN  TY, 
 H CH  V I L N  LI N H :

CÔN  TY L  SẢN TI N PH C 

Địa chỉ: Thôn , xã Tiên Cẩm, huyện Tiên 
Phước, tỉnh uảng Nam

Điện thoại:     
                      

 i  n i n c

Trong “Thần nông bản thảo” 
xếp nấm lim xanh vào loại 
“siêu thượng phẩm” còn hơn 
cả Nhân Sâm. Nấm lim xanh 
mọc trên gốc và thân cây g  lim 
xanh thuộc vùng núi huyện Tiên 
Phước, tỉnh uảng Nam là nơi 
hội tụ đủ các điều kiện bao gồm 
khí hậu, thổ như ng để cây nấm 
lim xanh phát triển, và có hoạt 
tính dược lý tốt giúp cho việc 
ứng dụng phòng chữa các bệnh 
hiểm ngh o.

Theo tài liệu “The Healing 
Po er o  ushrooms” của giáo 
sư obert B.Beelman thuộc Đại 
học Pennssyvania (Hoa k ), 
ngoài giàu dinh dư ng, nấm lim 
xanh giúp h  trợ trong việc điều 
trị nhiều bệnh nan y khác như: 
Bệnh gan (xơ gan, viêm gan B, 
viêm gan C), bệnh đại tràng, 
bệnh cổ tử cung, bệnh máu, 
bệnh xương, bệnh vòm họng, 
đau mạch vành tim, thấp khớp, 
thống phong (gout), viêm khí 
quản mãn tính, bệnh ho lao do 
nhiễm bụi silic, đau dạ dày, chán 
ăn. Suy nhược thần kinh, chóng 
mặt mất ngủ ..

Đặc biệt khả năng thanh lọc, giải 
độc và phục hồi gan của nấm lim 
xanh được đánh giá là tốt nhất 
so với các loại thảo dược khác.

Đối với ung thư giai đoạn đầu, 
nấm lim xanh được dùng để 
h  trợ, kết hợp với quá trình trị 
liệu của Tây y để chữa trị các 
bệnh ung thư đa thể như: ung 
thư gan, ung thư phổi, ung thư 
dạ dày, ung thư vú, ung thư cổ 
tử cung Còn với ung thư giai 
đoạn cuối nấm lim xanh giúp ổn 
định và nâng cao thể trạng bệnh 
nhân để k o dài sự sống. Điều 
bệnh nhân thường thắc mắc 
khi dùng nấm lim xanh kết hợp 
với Tây y có gây phản ứng hay 
không

Hiện tại chưa có thông tin chính 
xác về việc này.

Tuy nhiên người dùng vẫn nên 
hạn chế sử dụng nấm lim xanh 
và thuốc Tây cùng một lúc. 
Nên dùng nấm lim xanh 
trước hoặc sau khi uống 
thuốc tây khoảng  
phút để đảm bảo 
phát huy tác dụng 
tối đa của nấm và 
thuốc.
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Theo tổ chức Y tế Thế giới (WTO), người có 
sức khỏe là người thỏa mãn đồng thời 2 
điều kiện không có bệnh, tật và thoải mái 

về mặt tinh thần và thể chất xã hội.

Tuy nhiên thực trạng đáng báo động 
hiện nay là trên thế giới có tới 7 5 %  d â n  
số trong tình trạng k m khỏe mạnh, 
tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao; 2 0 %  
dân số trong tình trạng bệnh tật và chỉ 
có 5 %  dân số thực sự khỏe mạnh.

uý Phật tử đều hiểu rằng sức khỏe 
là vốn quý nhất, là tài sản vô giá tuy 
nhiên lại luôn chủ quan tin mình vẫn 
đang khỏe mạnh; chỉ tới khi ốm nằm 
giường mới biết trước đó cơ thể đã 
yếu mòn từ lâu.

Tự hỏi rằng liệu chúng ta có thuộc 
 dân số trên thế giới thực sự khỏe 

mạnh  

Và dù bạn thuộc quốc gia, tôn giáo...
nào chăng nữa thì cũng phải đáp ứng 
đầy đủ 10 tiêu chuẩn mà T  đưa ra 
về sức khỏe như sau:

1. Tinh thần khỏe mạnh

2. Tâm thái khỏe mạnh

. hả n ng ứng biến linh hoạt

4. Sức đề kháng tốt

5. Thể tr ng cân đối

6. Mắt sáng

7. Tóc khỏe và bóng mượt

8. ng chắc không mắc các bệnh về 
r ng lợi

9. Cơ thể s n chắc

10. Ngủ ngon, ngủ khoa h c.

ột thực tế đáng buồn là có quá ít quý 

Phật tử đạt được cả 10 tiêu chuẩn trên 
và do đó đa số chúng ta đều thuộc 
nhóm k m khỏe mạnh - đây chính là 
con đường dẫn tới hậu quả tất yếu 
trong tương lai gần đó là bệnh tật nếu 
ngay từ bây giờ chúng ta không biết 
cách chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe 
của mình.

Là Phật tử, chúng ta luôn  tin rằng 
“nghiệp” được tích tụ từ những kiếp 
trước và khiến chúng ta bị bệnh. Cũng 
có ngh a rằng, con người không chỉ 
có một đời, mà là nhiều đời, và “tội 
l i” gây ra được tích lại qua thời gian. 
Càng phạm nhiều tội thì căn bệnh 
càng khó chữa. Nghiệp lực từ các 
kiếp sống trước có tác dụng nhân quả 
dẫn đến bệnh tật trong đời này.

Tuy nhiên, tin vào luật nhân quả cho 
rằng bệnh là do “nghiệp”  đổ về không 
có ngh a là không biết bảo vệ, nâng 
cao sức khỏe và tìm cách chữa bệnh 
đời này. Bởi thiết ngh , tu đúng cách 
để tăng “phúc”, giảm “nghiệp” thì sức 
khỏe tốt chính là phương tiện trên con 
đường tu hành. Ví dụ như, có tâm tu 
nhưng bệnh tật nằm liệt giường, bất 
tỉnh thì sẽ tốt hơn biết bao nếu người 
đó khỏe mạnh để làm được nhiều việc 
thiện, cúng dường Tam Bảo, bố thí, 
cứu người, khuyên răn người uy y 
và cùng làm điều thiện...

Do đó, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
là phương tiện h  trợ chúng ta trên 
con đường tu hành - “tốt đời, đẹp 
đạo”.

Tuy nhiên, hiện tại môi trường sống, 
đồ ăn, thức uống, thói quen sinh hoạt 
... đang dần hủy hoại sức khỏe của 
chúng ta. Và thật may mắn, hạnh 
phúc lắm thay khi đời này ta được 
sinh làm kiếp người và được biết tới 
Phật Pháp, quý Phật tử hãy năng tu 
hành, giữ giới theo lời Phật dạy để có 
cuộc sống khỏe mạnh, an lạc...

Và  hãy tìm hiểu sâu hơn tới các biện 
pháp nhằm nâng cao hệ thống miễn 
dịch của cơ thể - cơ thể khỏe mạnh 

như cây khỏe từ gốc mới mong chống 
lại được tác hại bên ngoài.

Thực tế, nhắc tới chất tăng cường 
khả năng hệ miễn dịch nhiều người 
đã biết tới “inter eron alpha” nhưng sự 
thật là inter eron là một chất độc hại 
và với mức giá “chỉ có người giàu mới 
mua được” thì đây không phải là một 
phương thức tối ưu. 

Điều k  diệu là, chất có khả năng tăng 
cường hệ miễn dịch mạnh nhất từ 
thiên nhiên h  trợ tốt cho cả những 
người bị bệnh ung thư lại có ngay 
trong các thực phẩm chay như yến 
mạch, lúa mạch, nấm và nấm men 
mặc dù hàm lượng còn thấp. 
B ớ i đây là nguồn 

t h ự c 

phẩm có chứa 
betaglucan 1, 1,    chất đã được 
chứng minh một cách khoa học có 
khả năng tăng cường hệ miễn dịch 
mạnh nhất đến từ thiên nhiên, hoạt 
hóa được cả  hệ miễn dịch bẩm sinh 
và miễn dịch tập nhiễm.

Để biết thêm những kiến thức về hệ 
miễn dịch của cơ thể cũng như cách 
bảo vệ và nâng cao hệ miễn dịch với 
betaglucan 1, 1,   quý Phật tử, quý 
độc giả có thể liên lạc theo nguồn h  
trợ kiến thức sau  c 
hotline 0989 644 046.

ính chúc quý Thầy, quý Phật tử, quý 
độc giả sức khỏe an khang, thân tâm 
thường an lạc.

Nam Mô Bản Sư Th ch Ca Mâu Ni 
Phật

HẢI  LINH

CHẤT TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH CỦA CƠ THỂ
MẠNH NHẤT TỪ THIÊN NHIÊN LÀ GÌ?

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WTO), người có 

mặc dù hàm lượng còn thấp. 
B ớ i đây là nguồn 

t h ự c 

phẩm có chứa 
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Được thành lập theo 
quyết định số : SYT

CPHN của sở y tế tỉnh Bắc 
Ninh, chuyên sâu phục hồi 
chức năng bệnh thần kinh, 
cột sống, bằng phương 
pháp chữa bệnh gia truyền 
siêu năng sinh học   

    
          

    gu n  
phục hồi chức năng cột sống 
bị vôi hóa, thoái hóa, thoát 
vị, chệch đốt, lệch khung 
xương gây ra cong, gù, vẹo 
lưng gây ra tê, teo, nhức, 
mỏi liệt vai, hông, chân, tay 
còn gây ra đau đầu, choáng 
não mất ngủ, giảm trí nhớ, 
rối loạn chức năng thần kinh 
I ở Não và II ở sống lưng, 
thần kinh ngoại biên, thần 
kinh thực vật làm suy yếu rối 
loạn chức năng dinh dư ng, 
cảm giác vận động dấn đến 
rối loạn chức năng nội tiết, 
nội tạng, gây ra hiện tượng 
co thắt ngực, nhói vùng tim, 
gan, thận, mật, lách, tạng, 
sẽ tiềm ẩn bệnh tiểu đường, 
ung thư.v.v.vì tất cả đều liên 
quan đến rễ thần kinh cột 
sống .

Vậy phục hồi chức năng 
cột sống khỏi được cơ bản 
từ nguyên nhân đến triệu 
chứng phải có khả năng 
khám và phục hồi chức năng 
cho cả cơ thể và năng lượng 
thần kinh nội tiết, nội tạng 
của xương khớp, đặc điểm 
các màng sụn bọc ở các 
khớp xương các đốt sống 
và đ a đệm không có mạch 
máu mài mòn đến đâu cơ 
thể phải bù ngay đến đó 
chúng được nuôi dư ng bởi 
một chất dịch vùa làm trung 
khu vận động và chất dinh 
dư ng còn hơn cả máu, nếu 
không bù ngay màng sụn 
sẽ khô v , trôi trượt gây ra 
tổn thương cơ xương sống 
muốn phục hồi chất dinh 
dư ng đặc biệt đó phải phục 
hồi được chức năng của cả 
cơ thể tạo cơ hội cho cả cơ 
thể khỏe về thể chất và khỏe 
về tinh thần để cơ thể tự cần 
bằng tự đẩy lùi bệnh tật rất 
có lợi cho người bệnh chữa 
cột sống lại được chữa miễn 
phí cho tất cả các bệnh về 
rối loạn chức năng.

Phương pháp khám chữa 

bằng siêu năng sinh học 
người bệnh không phải kể 
bệnh, thầy khám không hỏi, 
không tác động lên cơ thể. 
Người bệnh khám bằng 
hàm số tập mờ   (y)  0. 
1 . Chữa bệnh không phải 
uống thuốc không tiêm châm 
trích không xoa bóp bấm 
huyệt giải phẫu chữa theo 
nguyên lý hàm số tương tác 
năng lượng   C  của 

nhxtanh an toàn tuyệt đối 
khỏi bệnh từ nguyên nhân 
đến triệu chứng phù hợp 
cho mọi đối tượng trong 
cộng đồng nhiều bệnh nhân 
là những Hòa thượng, các 
Tăng ni phật tử hiện đang 
giữ nhiều chức vụ trên khắp 
cả nước đã tìm đến đây 
để được chẩn trị bằng siêu 
năng sinh học vì nó quá 
thuận lợi khi quá trình khám 
bệnh nhẹ nhàng, thoải mái 
như một cuộc du lịch tâm 
linh để hiểu sâu r  hơn bản 
chất con người thật của 
mình , để tự tin phòng bệnh 
và chữa bệnh kịp thời để 
tránh những hiểm họa đáng 
tiếc khi bệnh đã quá nặng sẽ 
dẫn tới đau yếu, tàn tật và tử 
vong phương thuốc Bát Vị 
Linh chuyển qua dạng siêu 
năng sinh học thấm vào cơ 
thể rất dữ dội để cân bằng 
năng lượng âm dương, điều 
chỉnh chức năng ngũ hành 
cho cơ thể. 

Theo như Trang  của S 
Lê uân Trung “ hám một 
bệnh nhân về thần kinh cần 
cới hết quần áo vì phải quan 
sát hệ thống cơ, gân, xương, 
lông tóc, sự phát triển của 
toàn bộ cơ thể .”

Nhưng tại đây chẩn trị bằng 
siêu năng sinh học cùng lúc 
kiểm tra được đồng bộ từ 
Năng lượng, thần kinh, nội 
tạng, nội tiết  của cả cơ 
thể mà bệnh nhân không 
phải kể bệnh, xiêm y chỉnh 
tề ngồi t nh tâm, thầy khám 
không hỏi, không động chạm 
đến cơ thể người bệnh nên 
các nhà Sư là phái nữ rất 
phấn khởi yên tâm về chẩn 
trị bằng siêu năng sinh học. 
Hình ảnh các sư nữ đang 
được khám và chữa bệnh 
về thần kinh. Nụ cười của 
sư nữ Thích Đàm Dương 
sau khi quá trình được điều 
trị bằng siêu năng sinh học, 
một kết quả tuyệt diệu. 

ọi thông tin chi tiết quý 
độc giả xem tại ebsite : 
daoanhnguyen.com hoặc 
đến cơ  T Đ  
Nguy n  hu h  Đ nh   
Đ nh ng  T  ơn  ắc 
Ninh

CƠ SỞ YHCT ĐÀO NGUYÊN
CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH THẦN KINH, CỘT SỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN SIÊU NĂNG SINH HỌC BÁT VỊ LINH NHỊ PHƯƠNG ĐÀO NGUYÊN
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Thành lập BTS GHPGVN 
tỉnh Lai Châu	-	Ngày	08/02/
Ất	 Mùi	 (27/03/2015),	 tại	
Trung	tâm	Hội	nghị	Văn	hóa	

Tp.Lai	Châu	đã	tổ	chức	lễ	công	bố	
Quyết	định	thành	 lập	GHPGVN	tỉnh	
Lai	Châu

Ninh Bình: Lễ hiệp kỵ Chư lịch 
đại Tổ sư, đón nhận kỷ lục Thế 
giới dành cho lá cờ Phật giáo lớn 
nhất được kết bằng hoa tươi	 -	Để	
tưởng	nhớ	tới	công	đức	cao	dày	của	
lịch	đại	Chư	vị	Tổ	sư,	trên	tinh	thần	tri	
ân	báo	ân	sáng	nay	ngày	04/02/Ất	
Mùi	(23/03/2015),	Chư	tăng,	ni	phật	
tử	Tổ	đình	Kim	Liên-Ninh	Bình,	trang	
nghiêm	tổ	chức	 lễ	hiệp	kỵ	Chư	 lịch	
đại	 Tổ	 sư	 nhằm	 báo	 đáp	 thâm	 ân	
trong	muôn	một.
Cũng	trong	dịp	này	tại	tổ	đình	Kim	

Liên	-	Chùa	Đồng	Đắc,	Chư	tôn	giáo	
phẩm	HĐCM,	HĐTS	GHPGVN,	BTS	
GHPGVN	tỉnh	Ninh	Bình	đã	tổ	chức	
lễ	 đón	 nhận	 kỷ	 lục	 Thế	 giới	 dành	
cho	 lá	 cờ	 Phật	 giáo	 lớn	 nhất	 được	
kết	 bằng	 hoa	 tươi	 và	 lễ	 trao	 bằng	
Tiến	sĩ	danh	dự	của	Trường	WORLD	
RECORDS	 UNIVERSITY	 Anh	 Quốc	
trao	tặng	cho	Thượng	tọa	Thích	Thọ	
Lạc,	trụ	trì	Tổ	đình	Kim	Liên.

Điện Biên: Lễ hội Phật giáo mùa 
Hoa Ban 2015	 -	 Từ	 ngày	 27	 đến	
29/3/2015,	 tại	 tỉnh	 Điện	 Biên	 đã	 tổ	
chức	 “Lễ	 hội	 Phật	 giáo	 mùa	 Hoa	
Ban	2015”	do	Ban	Hoằng	pháp	T.Ư	
kết	hợp	với	Ban	Văn	hóa	T.Ư	và	BTS	
GHPGVN	tỉnh	Điện	Biên	tổ	chức.
Các	 chương	 trình	 như:	 hội	 thảo	

“Sinh	hoạt	tôn	giáo	trong	đồng	bào	
các	dân	tộc	vùng	cao,	miền	núi	Tây	
Bắc”;	chương	trình	cầu	siêu	anh	linh	
các	anh	hùng	 liệt	sỹ	đã	hy	sinh	để	
bảo	vệ	Tổ	quốc;	chương	trình	nghệ	
thuật	 “Lễ	 hội	 Phật	 giáo	 mùa	 hoa	
ban”;	tổ	chức	Đại	lễ	Quy	y	Tam	bảo	
cho	gần	500	tín	đồ...

Đà Nẵng: Lễ hội Quán Thế Âm - 
Ngũ Hành Sơn năm 2015	 -	Lễ	hội	
Quán	Thế	Âm	-	Ngũ	Hành	Sơn	năm	
2015	diễn	ra	từ	ngày	5	đến	7/4	(17,	

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC
bộ	làm	Trưởng	đoàn	cùng	các	thành	
viên	phối	hợp	UBND	tỉnh	Sóc	Trăng,	
UBMTTQVN	tỉnh,	Ban	Dân	vận	Tỉnh	
ủy,	Ban	Dân	 tộc	 tỉnh	 tổ	chức	đoàn	
đến	thăm,	tặng	quà	Hội	Đoàn	kết	sư	
sãi	 yêu	 nước	 tỉnh	 Sóc	 Trăng,	 chùa	
Khleang	(Tp.Sóc	Trăng),	chùa	Kom	
Pong	Ta	Anh	(xã	Đại	Tâm,	huyện	Mỹ	
Xuyên),	chùa	Prek	On	Đơk	(xã	Thạnh	
Phú,	 huyện	 Mỹ	 Xuyên),	 Trường	 Bổ	
túc	 Văn	 hóa	 Trung	 cấp	 Pali	 Nam	
bộ,	các	cán	bộ	hưu	trí	người	Khmer	
tiêu	biểu	và	đồng	bào	phật	tử	tại	các	
điểm	chùa.

Mít tinh hưởng ứng ngày Phật 
giáo Quốc tế 8/4	-	Sáng	ngày	20/02/
Ất	Mùi	(08/04/2015),	lần	đầu	tiên	T.Ư	
GHPGVN	 cử	 hành	 nghi	 lễ	 mít	 tinh	
hưởng	ứng	ngày	Phật	giáo	Quốc	tế	
8/4	 tại	 chùa	Quán	 Sứ	 -	 Trụ	 sở	 T.Ư	
GHPGVN.
Tại	Hội	nghị	Thượng	đỉnh	Phật	giáo	

Thế	giới	lần	thứ	06	tổ	chức	tại	trụ	sở	
hệ	phái	Nenbutsushu,	Nhật	Bản	các	
đại	biểu	phái	đoàn	đại	diện	các	hệ	
phái	Phật	giáo	ở	41	quốc	gia	 tham	
dự	 đưa	 ra	 sáng	 kiến	 lấy	 ngày	 8/4	
Dương	lịch	làm	ngày	Phật	giáo	Quốc	
tế	là	đề	cập	đến	tính	quốc	tế	hóa	của	
Phật	giáo	trong	bối	cảnh	toàn	cầu.		

Hà Nội: Giao lưu hữu nghị chào 
mừng Tết cổ truyền một số nước 
châu Á	 -	 Chiều	 09/04/2015,	 Liên	
hiệp	 các	 tổ	 chức	 hữu	 nghị	 thành	
phố	 Hà	 Nội	 đã	 phối	 hợp	 với	 Đại	
sứ	quán	một	số	nước	châu	Á	cùng	
Hội	 hữu	 nghị	 Việt-Lào,	 Việt	 Nam-
Campuchia,	 Việt-Thái,	 Thành	 hội	
Phật	 giáo	 Tp.Hà	 Nội	 để	 tổ	 chức	
chương	 trình	 chúc	 mừng	 Tết	 cổ	
truyền	một	số	nước	châu	Á	như:	Lào,	
Thái	Lan,	Campuchia,	Myanmar,	Ấn	
Độ,	Bangladesh	và	Sri	Lanka.
Tại	 buổi	 giao	 lưu,	 các	đại	 biểu	đã	

cùng	tham	dự	các	hoạt	động	nhân	dịp	
năm	mới	của	một	số	nước	châu	Á	như	
Lễ	 tắm	 tượng	Phật,	 buộc	chỉ	 cổ	 tay,	
té	nước	cầu	may,	tham	gia	lễ	hội	sắc	
màu	và	 thưởng	 thức	các	 tiết	mục	ca	
múa	truyền	thống	của	các	nước	bạn.

18,	19/02/Ất	Mùi)	tại	chùa	Quán	Thế	
Âm	 (đường	 Sư	 Vạn	 Hạnh,	 P.Hòa	
Hải,	Q.Ngũ	Hành	Sơn,	Tp.Đà	Nẵng)	
với	nhiều	hoạt	động	phong	phú	hấp	
dẫn,	đáp	ứng	ngày	càng	tốt	nhu	cầu	
chiêm	ngưỡng	lễ	bái	của	đồng	bào	
theo	đạo	Phật	và	tham	quan	du	lịch,	
thưởng	thức	của	khách	thập	phương.	

Các hoạt động phật sự diễn ra 
tại Nghệ An	 -	Sáng	ngày	16/02/Ất	
Mùi	(04/04/2015),	tổ	chức	lễ	đặt	đá	
xây	dựng	Thiền	viện	Trúc	Lâm	Yên	
Thành	và	khởi	công	hạng	mục	tượng	
Đại	 Phật	 An	 Quốc	 tại	 núi	 Phượng	
(núi	Gám)	tại	xã	Xuân	Thành,	huyện	
Yên	Thành.
Ngày	 17/02/Ất	 Mùi	 (05/04/2015),	

diễn	 ra	Lễ	động	 thổ	khởi	công	xây	
dựng	 chùa	 Diệc	 và	 và	 trao	 Quyết	
định	Bổ	nhiệm	trụ	trì	chùa	Diệc	cho	
TT.Thích	Thọ	Lạc	-	Phó	BTS	GHPGVN	
tỉnh	Nghệ	An.	Chiều	cùng	ngày,	tại	
Hội	 trường	 Kim	 Liên,	 Chư	 tôn	 đức	
Thường	 trực	 HĐTS	 GHPGVN,	 Chư	
tôn	 đức	 BTS	 GHPGVN	 tỉnh	 Nghệ	
An	 họp	 bàn	 cùng	 trao	 đổi	 những	
thuận	 duyên,	 thách	 thức	 khó	 khăn	
trong	 quá	 trình	 phát	 triển	 của	 Phật	
giáo	 xứ	 Nghệ.	 Sáng	 18/02/Ất	 Mùi	
(06/04/2015),	tổ	chức	lễ	đặt	đá	khởi	
công	xây	dựng	di	tích	Quốc	gia	chùa	
Cần	Linh	tại	Tp.Vinh.

Hà Nội: Đại Giới đàn PL.2559 
- DL.2015	 -	 Ngày	 08/04/2015	
(20/02/Ất	Mùi),	 tại	 chùa	Bằng,	 BTS	
GHPGVN	Tp.	Hà	Nội	chính	thức	khai	
mạc	Chương	 trình	 tổ	chức	Đại	Giới	
đàn	2015.
Tổng	số	lượng	Giới	 tử	tại	Đại	Giới	

đàn	2015	là	252	vị.	Trong	đó	có	21	
Giới	tử	Tỷ	khiêu,	56	Giới	tử	Tỷ	khiêu	
Ni,	57	Giới	tử	Thức	xoa;	52	Giới	tử	Sa	
di	và	66	Giới	tử	Sa	di	Ni.

Sóc Trăng: Chính quyền chúc 
Tết Chôl Chnăm Thmây tới sư sãi
Nhân	dịp	Tết	Chôl	Chnăm	Thmây	

cổ	truyền	của	đồng	bào	Khmer	Nam	
bộ,	ngày	9-4,	đoàn	công	tác	của	Ban	
Chỉ	 đạo	 Tây	 Nam	 bộ	 do	 ông	 Trần	
Phi	Hổ,	Phó	ban	Chỉ	đạo	Tây	Nam	

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC
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Hoa Kỳ: Đại học Arizona 
triển khai ngành Phật 
học	-	Đây	là	chương	trình	
dành	 cho	 sinh	 viên	 trong	

nhiều	ngành	để	cung	cấp	cho	họ	một	
sự	hiểu	biết	lớn	hơn	về	xã	hội,	văn	hóa	
và	 giá	 trị	 Phật	 giáo.	 Trong	 môn	 phụ	
nghiên	cứu	Phật	giáo,	sinh	viên	sẽ	có	
sự	lựa	chọn	để	theo	học	các	khóa	gồm	
các	chủ	đề	như	Các	tôn	giáo	Á	châu,	
Tôn	giáo	ở	Nhật	và	Ấn	Độ,	Thiền	Phật,	
các	truyền	thống	thiền	định	Phật	giáo,	
lịch	 sử	 Phật	 giáo	 Đông	 Á.	 Sinh	 viên	
cũng	có	thể	theo	học	các	khóa	về	các	
tôn	giáo	Nhật	Bản	thời	cổ	đại,	trung	cổ	
và	hiện	đại.

Liên đoàn Phật giáo Singapore tổ 
chức lễ tưởng niệm cựu thủ tướng Lý 
Quang Diệu	-	Ngày	26/03/2015,	phật	
tử	 từ	 khắp	Singapore	đã	dự	 lễ	 tưởng	
niệm	 cựu	 thủ	 tướng	 Lý	 Quang	 Diệu,	
được	tổ	chức	bởi	Liên	đoàn	Phật	giáo	
Singapore	(SBF).
Buổi	lễ	diễn	ra	tại	tu	viện	Kong	Meng	

San	Phor	Kark	See,	thu	hút	hơn	3.000	
người	dân	và	tu	sĩ.	Đây	cũng	là	buổi	lễ	
đầu	tiên	trong	một	loạt	sự	kiện	tôn	giáo	
để	đánh	dấu	sự	ra	đi	của	ông	Lý.

Ấn Độ khuyến khích đền, chùa gửi 
vàng vào ngân hàng	-	Ấn	Độ	là	nước	
tiêu	 thụ	 vàng	 lớn	 nhất	 thế	 giới.	 Các	
ngôi	đền	cổ	xưa	có	hàng	tỷ	đô	la	tiền	
trang	sức,	tiền	vàng	qua	nhiều	thế	kỷ.	
Tất	cả	đều	được	cất	giữ	an	toàn	trong	
các	ngôi	đền,	hầm	mộ.
Chính	 phủ	 Ấn	 Độ	 đang	 khởi	 động	

chương	trình	khuyến	khích	đền,	chùa	
gửi	vàng	vào	ngân	hàng	để	đổi	lấy	các	
khoản	thanh	toán	lãi	suất.	Chính	phủ	sẽ	
đun	chảy	số	vàng	làm	trang	sức,	giảm	
nhu	cầu	nhập	khẩu	vàng	cho	nền	kinh	
tế.	Hàng	năm	Ấn	Độ	phải	 nhập	 khẩu	
800	-	1.000	tấn	vàng.	Nếu	các	ngôi	đền	
tham	gia	vào	chương	trình	này,	sẽ	giảm	
1/4	khối	lượng	nhập	khẩu	vàng.	Nhưng	
một	số	tín	đồ	Hồi	giáo	không	hài	 lòng	
với	ý	tưởng	vàng	của	họ	bị	nấu	chảy.

Hoa Kỳ: Liên hoan Phim Phật giáo 
Quốc tế 2015	 -	Liên	hoan	phim	Phật	
giáo	lần	thứ	15	diễn	ra	từ	ngày	10	đến	

16/4	tại	trung	tâm	Truyền	thông	Zaentz	
ở	Berkeley,	San	Rafael,	California.	Lễ	
khai	mạc	sẽ	được	tổ	chức	vào	lúc	19g	
với	 việc	 công	 chiếu	 bộ	 phim	 “Ngay	
khi	 thế	 giới	 đang	 bừng	 cháy”	 (Even	
Though	 the	Whole	World	 Is	 Burning)	
của	đạo	diễn	Stefan	Schaefer.
Những	bộ	phim	được	trình	chiếu		đến	

từ	Bhutan,	Hà	Lan	và	Thái	Lan,	cùng	
với	những	phim	tài	liệu	từ	Canada,	Hàn	
Quốc,	Trung	Quốc,	Phần	Lan,	Ireland,	
Miến	Điện,	Hà	Lan	và	Hoa	Kỳ,	sẽ	giới	
thiệu	một	sự	đa	dạng	đặc	biệt	của	văn	
hóa,	truyền	thống,	nhân	cách	và	thực	
hành	Phật	giáo	ngày	nay.	

Sri Lanka: Trưởng lão Sri Udugama 
Buddharakkitha Mahanayake 
Thera viên tịch	 -	 Trưởng	 lão	 Hòa	
thượng	 Sri	 Udugama	Buddharakkitha	
Mahanayake	 Thera,	 Tăng	 trưởng	 hệ	
phái	Asgiriya,	Phật	giáo	Sri	Lanka	đã	
thu	thần	tịch	diệt	vào	buổi	sáng	thứ	Tư,	
ngày	08/04/2015	(20/02/Ất	Mùi),	hưởng	
thọ	 86	 tuổi.	 Nhục	 thân	 của	 Trưởng	
lão	 Sri	 Udugama	 Buddharakkitha	
Mahanayaka	 Thera	 được	 rước	 trên	
chuyến	bay	UL	309,	 từ	Singapore	dự	
kiến	21h10	đêm	cùng	ngày.
Cử	hành	lễ	trà	tỳ	vào	lúc	14h00	giờ	

Chủ	Nhật,	12/04/2015	(24/02/Ất	Mùi)	
Tỷ phú châu Á cúng 193 triệu USD 

xây chùa	-	Người	giàu	nhất	châu	Á,	ông	
Lý	Gia	Thành	 tài	 trợ	193	 triệu	USD	để	
xây	dựng	một	ngôi	chùa	ở	Hồng	Kông	
có	các	phòng	vip	lắp	kính	chống	đạn.
Chùa	mở	cửa	cho	khách	tham	quan	

vào	ngày	15/04/2015	nhưng	phải	đăng	
ký	và	đặt	chỗ	qua	mạng.

Trung Quốc tổ chức Đại hội Đại 
biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 
Lễ	Khai	mạc	Đại	hội	Đại	biểu	Phật	giáo	
Trung	Quốc	toàn	quốc	lần	thứ	9	tại	Bắc	
Kinh	đã	diễn	ra	ngày	19/04/2015,	dưới	sự	
Chủ	trì	của	Phó	Chủ	tịch	Hiệp	hội	Phật	
giáo	 Trung	 Quốc,	 Gia	Mộc	 Dạng,	 Lạc	
Tang	Mỹ	Cửu,	Đồ	Đan	Tức,	Cát	Ni	Mã.	
12	bộ	tộc,	đại	diện	ba	hệ	ngôn	ngữ	

chính,	 551	 đại	 biểu	 Phật	 giáo,	 cùng	
quý	 khách	mời	 từ	 tất	 cả	 31	 tỉnh,	 khu	
vực	 tự	 trị	 và	 thành	 phố,	 gồm	 Hán,	

Tạng,	Mông,	Khương,	Thái,	Mãn,	Va,	
Thổ,	 Tráng,	 Dụ	 Cố,	 Bố	 Lãng,	 Nạp	
Tây…	hoan	hỉ	tham	dự	Đại	hội.

Khai mạc Hội nghị Hòa hợp tôn 
giáo Hàn Quốc	 -	 Ngày	 23/04/2015,	
Hội	nghị	Liên	minh	Hòa	hợp	Tôn	giáo	
Hàn	Quốc	đã	được	khai	mạc	tại	Trung	
tâm	Văn	hóa	Sejong	Seoul,	Hàn	Quốc.
Đại	diện	của	mỗi	tôn	giáo	đều	phấn	

đấu	sự	tôn	trọng,	hiểu	biết	và	hòa	hợp	
lẫn	 nhau,	 cùng	 tồn	 tại,	 đánh	 dấu	 sự	
khởi	 đầu	 của	 công	 cuộc	 cạnh	 tranh	
môi	 trường	 tôn	 giáo	 tích	 cực	 và	 hòa	
hợp	tôn	giáo	với	các	nước	láng	giềng.

Nepal: Xảy ra động đất	 -	 Ngày	
25/04,	một	trận	động	đất	cường	độ	7,9	
độ	richter	đã	xảy	ra	ở	Nepal,	Cơ	quan	
chức	Nepal	cho	biết	vào	hôm	thứ	Ba	
(5/5/2015),	số	người	 thiệt	mạng	 trong	
thảm	họa	động	đất	ở	Nepal	đã	tăng	lên	
trên	8.000	người,	hàng	nghìn	người	bị	
thương.	Được	biết	trận	động	đất	là	địa	
chấn	lớn	nhất	từng	xảy	ra	tại	khu	vực	
này	trong	hơn	80	năm	qua.
HĐCM,	HĐTS	GHPGVN	đã	 có	 điện	

phân	 ưu	gửi	 tới	Chính	phủ,	Nhân	dân	
Nepal	đồng	thời	ra	thông	bạch	kêu	gọi	
ủng	 hộ	 tài	 chính	 của	 Quý	 Ban,	 Viện	
Trung	 ương	 Giáo	 hội,	 BTS	 GHPGVN	
các	tỉnh,	thành,	Chư	tôn	đức	tăng,	ni	trụ	
trì	các	tự	viện	và	phật	tử	trong	và	ngoài	
nước	để	cứu	trợ	nhân	dân	Nepal	bị	thảm	
họa	động	đất	trưa	ngày	25/4	vừa	qua.

Sri Lanka: Tượng Phật ngồi lớn 
nhất thế giới	 -	 Ngày	 30/4,	 tại	 chùa	
Rambadagalla	Vidyasagara	đã	tổ	chức	
khánh	thành	một	trong	những	bức	tượng	
Phật	ngồi	lớn	nhất	thế	giới	cao	22,86m,	
được	 thực	 hiện	 bởi	 M.	 Muthiah.	 Ngày	
3/5,	 tại	 Sri	 Lanka,	 hàng	 chục	 ngàn	
người	từ	khắp	đất	nước	đã	đổ	về	thủ	đô	
Colombo	để	kỷ	niệm	Đại	 lễ	Vesak	 (Lễ	
Phật	 đản).	 Thủ	 đô	 Colombo	 đã	 được	
trang	 hoàng	 lộng	 lẫy	 bằng	 nhiều	 đèn	
lồng,	đèn	màu	và	cờ	Phật	giáo.	Trong	
ngày	này,	nhiều	gian	hàng	cũng	được	
dựng	lên	để	phân	phát	đồ	ăn	miễn	phí	
cho	mọi	người.	Đại	lễ	Vesak	tại	Sri	Lanka	
năm	nay	sẽ	diễn	ra	trong	hai	ngày	3/5	
và	4/5	(tức	14/4	và	15/4	Âm	lịch).

ĐIỂM TIN TRONG QUỐC TẾ
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Tôi	 về	 thăm	 chùa	 Sủi	 một	 buổi	 chiều	 muộn.	
Nắng	 vàng	 còn	 vương	 lại	 rải	 rác	 mái	 chùa.		
Ánh	tà	dương	lấp	lánh	qua	những	tán	cây…
Chùa	 Sủi	 còn	 có	 tên	 là	 “Đại	 Dương	 Sùng	

Phúc	 tự”.	 Đây	 là	 ngôi	 chùa	 cổ	 thuộc	 xã	 Phú	 Thị,	
huyện	 Gia	 Lâm,	 Hà	 Nội.	 Chùa	 không	 lạ	 đối	 với	 tôi,	
nhưng	mỗi	lần	ghé	thăm,	cảm	xúc	trong	tôi	luôn	mới,	
cứ	như	lần	đầu	về	thăm	chùa	vậy.	
Chiều	muộn,	man	mác	cùng	gió	đồng	nội	xa	đưa,	

tôi	thấy	chùa	đẹp	lạ	lùng,	khó	tả.	Từng	bước	chân	như	
chậm	rãi	hơn	trước	vẻ	trầm	mặc	của	ngôi	cổ	tự.	
Về	thăm	chùa	lần	này,	tôi	 thuận	duyên	được	nghe	

đại	đức	Thích	Thanh	Phương,	Trụ	 trì	nhà	chùa	kể	về	
Lịch	sử	của	chùa.	Đại	Dương	Sùng	Phúc	tự	là	một	ngôi	
chùa	cổ,	có	 từ	 trước	 thời	Lý,	và	được	Nhà	nước	xếp	
hạng	 di	 tích	 năm	 1989.	 Chùa	 vừa	 được	 trùng	 tu	 lại	
năm	2006,	nằm	trong	cụm	đình-chùa-đền	(thờ	Nguyên	
Phi	Ỷ	Lan).	Bên	cạnh	chùa	 là	Nhà	 tưởng	niệm	danh	
nhân	Cao	Bá	Quát,	được	xây	dựng	và	khánh	thành	vào	
tháng	3/2011.	
Nhà	 tưởng	niệm	giáp	với	chủa	Sủi,	 	góp	phần	 tạo	

thành	 một	 quần	 thể	 di	 tích	 văn	 hóa,	 tôn	 giáo	 thâm	
nghiêm.	 Hàng	 năm,	 đông	 đảo	 đại	 chúng	 khắp	 nơi	
thường	 xuyên	 về	 thăm	 viếng.	 Chút	 cảm	 nhận	 riêng,	
tôi	thấy	chùa	Sủi	như	một	bức	tranh:	đẹp	tổng	hòa	mọi	
mặt	kiến	trúc	truyền	thống,	đời	sống	tâm	linh...
Chùa	Sủi	có	tên	chữ	là	Đại	Dương	tự,	ngôi	chùa	cổ	

MỘT CHIỀU MUỘN VỀ THĂM
“ĐẠI DƯƠNG SÙNG PHÚC TỰ”…

của	Trang	Thổ	Lỗi	 thuộc	Kinh	Bắc	xưa.	Theo	 tài	 liệu	
của	Viện	sử	học,	thì	chùa	Sủi	được	xây	dựng	từ	thời	kỳ	
đầu	Phật	giáo	du	nhập	vào	nước	ta.	Bởi	Phú	Thị	là	một	
làng	cổ	nằm	trong	địa	bàn	cư	trú	sớm	của	người	Việt	
cổ	thời	Hùng	Vương,	nằm	trên	trục	đường	lớn	từ	Thăng	
Long	về	Luy	Lâu,	cách	Luy	Lâu	chừng	9	cây	số,	trung	
tâm	đất	nước	thời	thuộc	Hán,	trung	tâm	Phật	giáo	lớn	
của	nước	ta	trong	những	thế	kỷ	đầu	Công	nguyên.	Và	
Phú	Thị	là	nơi	sinh	hoạt	văn	hoá	đã	được	mở	mang	từ	
hang	nghìn	 năm	 rồi,	 đã	 trở	 thành	đất	 học,	 đất	 khoa	
bảng	từ	đầu	thế	kỷ	18.
Chùa	được	xây	dựng	theo	kiến	trúc	“hậu	Huyền	Vũ,	

tiền	Chu	Tước”,	đường	Thiên	lý	thông	xuống	phía	Nam,	
“Long	chầu,	Hổ	phục”	 oai	 nghi.	Chùa	 xây	 theo	 kiểu	
chữ	Đinh,	gồm	7	gian	tiền	đường,	3	gian	hậu	cung	và	
hai	dãy	hành	lang	(mỗi	bên	7	gian),	đầu	hai	hành	lang	
giáp	với	tiền	đường	là	2	lầu	tám	mái	treo	chuông	đồng,	
khánh	đá.
Chùa	có	hệ	thống	tôn	tượng	số	lượng	lớn	và	có	niên	

đại	từ	thế	kỷ	17,	18	và	19.	Trong	số	73	pho	tượng	cổ,	
có	nhiều	tượng	có	giá	trị	 thẩm	mỹ	cao,	tiêu	biểu	cho	
nền	nghệ	thuật	điêu	khắc	thời	Lê,	Nguyễn.	Phong	cách	
tạc	tượng	mang	nhiều	nét	dân	gian,	có	vẻ	đẹp	dung	dị	
của	nghệ	thuật	dân	gian	cực	thịnh	vào	thế	kỷ	17,	18.
Đại	đức	Thích	Thanh	Phương	với	cương	vị	là	Ủy	viên	

Ban	Hoằng	pháp	TP.	Hà	Nội,	luôn	nhiệt	tình	tham	gia	
các	hoạt	động	của	Giáo	Hội,	của	ban	ngành	các	cấp	
từ	TW	đến	địa	phương.	Với	những	đóng	góp	trong	hoạt	
động	nhân	đạo,	từ	thiện,	đại	đức	Thích	Thanh	Phương	
đã	 nhận	 được	 nhiều	 bằng	 khen	 của	 các	 cấp	 tỉnh,	
thành	địa	phương.	Nhưng,	hơn	hết	là	niềm	tin	yêu	và	
lòng	mến	phục	của	tất	cả	mọi	người	dành	cho	thầy.
Đại	đức	Thích	Thanh	Phương	hiện	còn	là	Viện	chủ	

tịnh	viện	Vân	Sơn	Tam	Đảo	“Tịnh	viện	còn	đang	trong	
quá	 trình	xây	dựng”	với	 tâm	nguyện	đây	sẽ	 là	nơi	 tu	
học	của	những	hạt	giống	Bồ	Đề.	Mong	muốn	của	thầy	
trụ	trì	là	hướng	tới	sự	phát	triển	tu	học,	trợ	duyên,	trợ	lực	
cho	những	người	con	của	Như	lai	đều	có	tư	lương,	tuệ	
giác	trên	con	đường	giác	Ngộ.
Là	một	 người	 con	 Phật,	 tôi	 thầm	 cảm	 phục	 thầy,	

luôn	 tâm	niệm	ngưỡng	cầu	 thầy	 thân	 tâm	 thường	an	
lạc	để	hoàng	dương	chính	pháp.	Để	hành	trình	phụng	
sự,	hộ	trì	chính	pháp	cũng	như	hạnh	nguyện	nơi	thầy	
đều	thành	tựu…

Minh Hiền

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC
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CẢM NIỆM TỪ KHÓA TU CHÙA 
TÍCH SƠN…

Khóa	 tu	 giản	 dị,	 nhưng	 đọng	 lại	 trong	 hàng	
nghìn	 thiện	sinh	những	cảm	xúc	khó	quên.	
Các	 phật	 tử,	 dù	 có	 người	mới	 dự	 lần	 đầu,	
nhưng	ai	cũng	hòa	ái	giao	lưu,	học	hỏi.	

Chốn	thiền	môn	chùa	Tích	Sơn,	ai	cũng	như	được	
thêm	củng	cố	niềm	 tin,	 tăng	 thêm	kiến	 thức	về	Phật	
pháp,	kết	nối	tình	cảm	giữa	con	người	với	con	người.	
Từ	 khóa	 tu	 “Một	 Ngày	 An	 Lạc”	 họ	 thêm	 hiểu	 nhau,	
thầm	nguyện	 thương	yêu	và	giúp	đỡ	nhau	 trong	đời	
sống	hàng	ngày,	cùng	đồng	tâm	tu	tập	thật	tốt…
Ngày	mùng	17/02	Ất	Mùi	vừa	qua,	nơi	chùa	Tích	Sơn	

(Ngũ	Phúc	Tự),	thành	phố	Vĩnh	Yên,	tỉnh	Vĩnh	Phúc	đã	
diễn	ra	khóa	tu	“Một	Ngày	An	Lạc”.		Đông	đảo	phật	tử	
đang	sinh	hoạt	tại	đạo	tràng	chùa	Tích	Sơn,	các	thiện	
nam,	tín	nữ	gần	xa	và	phần	lớn	là	lứa	tuổi	thanh	thiếu	
nên	cùng	về	tham	dự.	
Khóa	tu	thêm	phần	viên	mãn	khi	có	đại	đức	Thích	

Giác	Minh,	Ủy	viên	Ban	Hoằng	pháp	Ủy	viên	Ban	TTTT	
T.Ư	GHPG	VN,	 trụ	 trì	 chùa	Tích	Sơn	chứng	minh	 và	
hướng	dẫn.
Từ	sáng	sớm,	các	phật	tử	đã	vân	tập	tại	giảng	đường	

chùa	Tích	Sơn	và	được	thầy	Thích	Giác	Minh	giảng	một	
thời	Pháp	với	chủ	đề:	“An	Lạc	trong	cuộc	sống	thực	tại	
”.	Quý	thầy	đã	chia	sẻ	tới	hết	thảy	đạo	tràng,	cùng	hiểu	
thêm	những	giá	trị	trong	cuộc	sống.	Mỗi	chúng	ta	có	
thể	xây	dựng	được	thế	giới	Tây	Phương	Cực	Lạc	ngay	
ở	cõi	Ta	Bà	này.	Cực	Lạc	không	ở	đâu	xa,	mà	Cực	Lạc	
có	ở	ngay	trong	cuộc	sống	hàng	ngày	của	chúng	ta.
Sau	thời	pháp	thoại,	các	phật	tử	đã	được	tham	dự	

khóa	 lễ	Tụng	kinh	A	Di	Đà,	đi	kinh	hành,	niệm	Phật,	

cầu	nguyện	thế	giới	hòa	bình,	chúng	sinh	an	lạc,	cầu	
nguyên	cho	chư	Lịch	Đại	Tổ	Sư,	anh	hùng	liệt	sỹ,	chư	
hương	 linh	 quá	 cố	 sớm	 được	 thượng	 phẩm,	 thượng	
sinh,	siêu	sinh	miền	Cực	Lạc.
Buổi	 chiều,	 thời	 khắc	 thuận	 duyên	 mà	 không	 dễ	

gặp,	nhà	chùa	đã	làm	lễ	Quy	y	Tam	Bảo	cho	các	bạn	
trẻ.	Trong	buổi	lễ,	thầy	trụ	trì	đã	giải	thích	về	ý	nghĩa,	lợi	
ích	của	việc	Quy	y	Tam	Bảo,	truyền	thụ	Tam	quy,	Ngũ	
giới	cho	các	bạn	trẻ	để	họ	có	cơ	hội	tiệm	cận	gần	hơn	
với	đạo	Phật,	thêm	hiểu	về	đạo	Phật,	từ	đó	thực	hành	
theo	đúng	lời	Phật	dạy	để	có	cuộc	sống	an	lạc,	hạnh	
phúc	và	ý	nghĩa.	Được	nghe	quý	thầy	thuyết	pháp,	ít	
nhiều	các	bạn	trẻ	đã	nhận	ra	điểm	tựa	tinh	thần,	nhận	
ra	con	đường	 tìm	 thấy	sự	an	 lạc,	hạnh	phúc	ở	ngay	
chính	cuộc	đời	này.
Cơ	bản,	quý	Thầy	muốn	 truyền	 thụ	rằng:	Quay	về	

nương	tựa	Phật,	Pháp,	Tăng,	vững	tâm	tin	nơi	Tam	Bảo,	
nương	tựa	vào	Tam	bảo	sẽ	giúp	các	em	sống	tốt	hơn	
và	trở	thành	những	người	công	dân	có	ích	cho	xã	hội.
Cũng	 tại	khóa	 tu	 “Một	ngày	an	 lạc”,	ngoài	việc	 tu	

tập	theo	từng	thời	khóa,	các	phật	tử	còn	được	giao	lưu	
văn	nghệ	để	 tăng	 thêm	sự	đoàn	kết	giữa	các	 thành	
viên	trong	đạo	tràng,	kết	thúc	một	khóa	tu	ngắn,	bình	
dị	nhưng	ý	nghĩa.
Đại	đức	Thích	Giác	Minh	cho	biết	trong	thời	gian	tới,	

Chùa	Tích	Sơn	sẽ	 tổ	chức	thường	xuyên	hàng	tháng	
các	 khoá	 tu	 ngắn	 ngày	 như	 “Một	 Ngày	 An	 Lạc”	 và	
khoá	tu	dài	ngày	cho	Thanh	Thiếu	Niên	trong	dịp	hè	
2015	sắp	tới!

ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC
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Hòa	thượng	Thích	Phụng	Sơn	xuất	gia	
từ	thuở	niên	thiếu.	Bước	chân	hoằng	
pháp	 của	 hòa	 thượng	 đã	 in	 dấu	 ở	
nhiều	nước	trên	thế	giới	như:	Hoa	Kỳ,	

California,	Thụy	Sĩ,	Đức,	Pháp	và	Việt	Nam.

Hòa	thượng	cũng	là	người	sáng	lập	môn	Khí	
công	Tâm	pháp,	phối	hợp	thiền	Hoạt	Động	và	
thiền	Tĩnh	Lặng	qua	tập	luyện	thiền	và	khí	công	
để	 phát	 triển	 sức	 khỏe,	 hạnh	 phúc	 và	 thành	
công.	Kể	từ	năm	1998	trở	 lại	đây,	hòa	thượng	
đã	nhiều	lần	trở	về	Việt	Nam	để	hướng	dẫn	cho	
một	số	đạo	tràng,	các	câu	lạc	bộ	phật	tử	thực	
hành	thiền	và	Khí	công	Tâm	pháp.	
Là	 một	 bậc	 trí	 giả,	 dành	 nhiều	 tâm	 huyết	

trong	 việc	 nghiên	 cứu	 Phật	 pháp	 và	 phát	
nguyện	 hộ	 trì	 chánh	 pháp,	 hòa	 thượng	 cũng	
thường	xuyên	cộng	tác	với	Tạp	chí	Nghiên	cứu	
Phật	học.	Đặc	biệt,	hòa	thượng	còn	là	tác	giả	
của	rất	nhiều	cuốn	sách	giá	trị:	Khí	công	Tâm	
pháp	 toàn	 tập;	Thiền	 -	hạnh	phúc	 -	 sức	khỏe	
và	 thành	công	 trong	8	 tuần	 lễ;	 Thiền	 trị	 bệnh	
và	sức	khỏe;	Cuộc	hành	trình	tâm	linh	của	nhà	
công	nghiệp	vĩ	đại	Steve	Jobs;	Hạnh	phúc	kỳ	
diệu;	Sự	cần	 thiết	 thực	hành	Niệm	Phật	 trong	
thời	đại	khoa	học;	Phật	giáo	và	trị	liệu	trong	thế	
kỷ	 21;	 Một	 ngày	 sống	 yêu	 thương,	 một	 ngày	
sống	hạnh	phúc…
Trong	 cuốn	 sách	 “Những	 nét	 đẹp	 văn	 hóa	

đạo	Phật”	do	Nhà	xuất	bản	Lao	động	phát	hành	
năm	2015,	tác	giả	trình	bày	những	nét	đẹp	tinh	
thần		của	Đạo	Phật	biểu	lộ	qua	lời	dạy	của	Đức	
Phật	về	sự	 thấy	biết	chân	 thật,	hay	 trí	 tuệ	Bát	
Nhã	và	tình	thương	yêu	rộng	lớn,	hay	đại	bi	tâm,	
cùng	các	phương	pháp	thực	hành	tâm	linh	của	
người	Phật	tử	qua	suốt	thời	gian	dài	2500	năm.	
Tất	cả	những	giá	 trị	ấy	đã	 tác	động,	đã	 thấm	
vào	 các	 lĩnh	 vực	 sinh	 hoạt	 văn	 hóa	 như	 văn	
chương,	nghệ	thuật,	kiến	trúc	giáo	dục,	thương	
mại,	kỹ	nghệ,	quân	sự,	khoa	học	thực	nghiệm…	
trong	đó	các	bộ	môn	về	tâm	lý	và	thần	kinh	học	
liên	hệ	với	sự	phát	triển	hạnh	phúc	và	làm	giảm	
đi	khổ	đau	của	con	người.	Về	phương	diện	sinh	

NHỮNG NÉT ĐẸP
văn hóa đạo Phật 

hoạt	cụ	thể,	đó	là	sự	nối	tiếp	của	một	chuỗi	dài	sáng	
tạo	văn	hóa	vật	thể	và	phi	vật	thể	có	gốc	rễ	nơi	Phật	
giáo	như	trong	các	nghệ	thuật	thưởng	hoa,	võ	thuật,	
thi	ca,	vườn	cảnh	hay	uống	trà,	 thậm	chí	 trong	cả	
những	nghi	 lễ	quan	trọng	của	đời	sống	con	người	
như	cưới	hỏi,	ma	chay…	Từ	đây	ta	có	thể	thấy	toát	
lên	tinh	thần	từ	bi,	trí	tuệ:	yêu	thương	con	người,	yêu	
thương	và	trân	trọng	sự	sống,	vì	con	người	của	triết	
lý	đạo	Phật,	cũng	như	sự	hòa	quyện	của	Đạo	Phật	
với	văn	hóa	Việt	Nam.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng quý bạn!

GIỚI THIỆU SÁCH
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PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG
STT Họ và Tên Địa chỉ Tịnh tài

1 Phật tử dấu tên 100 USD Úc

2 Trần Thị Hạnh Khu tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung 
Liệt, Đống Đa, Hà Nội

240,000

3 Phật tử Pháp Vương Tử 500,000

4 Trần Thị Mỹ Hạnh 200,000

5 Trần Thúy Lan 1,000,000

6 Trần Giang Hà 200,000

7 Trần Khánh Hoa 200,000

8 Nguyễn Thị Lan Tổ 35 Phường Quang Trung, Tp.Thái Nguyên 205,000

9 Nguyễn Thị Thiều Số 02 ngách 18 ngõ 187 phố Hồng Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

500,000

10 Thích Tánh Tuệ 50,000

11 Nguyễn Đức Quỳnh Số nhà 306 C2 133 Nguyễn Phong Sắc, 
Cầu Giấy, Hà Nội

300,000

12 Trần Thị Thanh Hà Số 1, Khu tập thể Đại học Thủy Lợi, Đống 
Đa, Hà Nội

215,000

13 Vương Thị Len 59B ngõ 514 Trần Cung, Cổ Nhuế, Hà Nội 215.000

14 Lê Thị Thân - Diệu Cận Số 98 tổ 16 ngõ 81 Lạc Long Quân, Nghĩa 
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

215.000

15 Phật tử Hoa Hạnh Câu lạc bộ Phúc Tuệ chùa Quán Sứ, số 73 
phố Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

500,000

16 Phật tử Bảo Hồng Liên Phân viện Nghiên cứu Phật học, số 73 phố 
Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

500,000

Ghi chú: Thích Tánh Tuệ - Cúng dường nhuận bút Tạp chí số 05/2014. Trần Thị Thanh Hà - 
Cúng dường 01 năm đọc Tạp chí Phật học 2015 tới chùa Trần Đăng, Ứng Hòa, Hà Nội. Vương 
Thị Len - Cúng dường 01 năm đọc Tạp chí Phật học 2015 tới chùa Trần Đăng, Ứng Hòa, 
Hà Nội. Lê Thị Thân - Diệu Cận - Cúng dường 01 năm đọc Tạp chí Phật học 2015 tới chùa Trần 
Đăng, Ứng Hòa, Hà Nội
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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 2015

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

Số	1	Xuân	2015	(tháng	1+2),	phát	hành	ngày	15/01/2015	 	 Giá	30.000đ
Số	2	(tháng	3+4),	phát	hành	ngày	15/03/2015			 	 	 Giá	25.000đ
Số	3	Mừng	Phật	đản	(tháng	5+6),	phát	hành	ngày	15/5/2015		 	 Giá	30.000đ
Số	4	(tháng	7+8),	phát	hành	ngày	15/07/2015			 	 	 Giá	25.000đ
Số	5	(tháng	9+10),	phát	hành	ngày	15/09/2015		 	 	 Giá	30.000đ
Số	6	(tháng	11+12),	phát	hành	ngày	15/11/2015		 	 	 Giá	25.000đ
Tạp	chí	cả	năm	(6	số)			 	 	 	 	 	 Giá	165.000đ
Cước	gửi	tạp	chí	về	tận	nhà	(theo	nhu	cầu)		 	 	 	 Giá	50.000đ

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

Mọi thông tin về việc đặt mua báo, chi phí chuyển phát xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
Chùa	Quán	Sứ,	73	phố	Quán	Sứ,	Quận	Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội	*	Điện	thoại:	04	-	3	9	423	887
Tài	khoản:	Phân	viện	Nghiên	cứu	Phật	học
Sở	giao	dịch	1	-	Ngân	hàng	Công	Thương	Việt	Nam	*	Số	tài	khoản:	102010000032825

Nếu	bạn	muốn	sưu	tầm	trọn	bộ	Tạp	chí	Nghiên	cứu	Phật	học	xin	vui	lòng	liên	hệ	với	tòa	soạn.	Đặc	
biệt	chỉ	với	165.000đ	bạn	đã	có	trọn	bộ	cả	năm	được	đóng	thành	một	cuốn	sách	bìa	cứng	thật	sang	
trọng.	Hãy	để	TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TRỌN BỘ	năm	2015	-	2016	trên	giá	sách	nhà	bạn:	
vừa	thuận	tiện	cho	việc	lưu	trữ,	vừa	dễ	dàng	để	bạn	tra	cứu	khi	cần.
20	bạn	đọc	đầu	tiên	đăng	ký	mua	sách	trọn	bộ	năm	2015	-	2016	sẽ	được	tặng	01	phần	quà	của	

Tạp	chí.	Bạn	đọc	Hà	Nội	xin	mời	đến	mua	tại	tòa	soạn,	bạn	đọc	ngoài	Hà	Nội	vui	lòng	liên	hệ	với	
chúng	tôi	qua	số:	04	-	3.	9	423	887	để	biết	thêm	chi	tiết	về	cước	phí	bưu	điện.
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TINH THẦN GIA PHONG
CỦA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM
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NHỮNG NHÀ SƯ 
TRỤ TRÌ CHÙA THẦY VỚI 

VĂN CHƯƠNG, HỌC THUẬT
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H   T 
- HỮU HIỆU CHO BỆNH 

M T H NG   

nhiều bệnh nhân sau khi đi nội soi dạ dày. 
Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh 
có thể tiến triển thành mạn tính và cảnh 
giác với biến chứng ung thư.

iểu hiện của viêm lo t hang v
    Các triệu chứng điển hình của viêm 
loét hang vị dạ dày là: Khó tiêu, bu n 
nôn, ợ nóng. Tình trạng viêm loét làm 
cho dạ dày tiêu hóa không đúng cách, 
gây cảm giác nóng rát ở dạ dày, đầy hơi, 
khó tiêu. Niêm mạc dạ dày bị viêm loét 
c ng khiến người bệnh bu n nôn ngay cả 
khi không có bất cứ lượng thực phẩm nào 
trong dạ dày.
   Cùng với các triệu chứng trên là cảm 
giác đau vùng bụng trên rốn, đau kéo dài 
ho c mang tích chất chu k . Lúc mới 
bệnh thường đau sau khi ăn, đau về đêm 
nhiều hơn ban ngày và đau khi thời tiết 
thay đổi. au có thể xuất hiện khi ăn 
chua, cay, nhất là sau uống rượu, bia, 
nước giải khát có ga. Khi đ  bị loét thì 
đau cả lúc no lẫn lúc đói, người gầy, xanh 
xao, mệt m i, da có màu vàng rơm.
Nguyên nhân của viêm lo t hang 
v  dạ dày rất đa dạng có thể:
   Do nhiễm khuẩn HP  (Helicobacter 
Pylori), do chế độ ăn uống không hợp l , 
không vệ sinh, sử dụng nhiều đ  ăn thức

uống gây kích ứng dạ dày: Bia, 
rượu, ca é, chua cay... Do các 
thuốc giảm đau, chống viêm. 

c biệt, yếu tố tinh thần: Stress,
 cáu gắt, trầm cảm, căng thẳng là một 

nguyên nhân quan trọng và trực tiếp gây 
tổn thương dạ dày, làm tăng axit dạ dày 

khiến cho các viêm loét có s n trở lên 
trầm trọng hơn.

Nguyên t c đi u tr  và ph ng bệnh
   Theo thống kê của y học hiện đại, 

 bệnh viêm loét hang vị có nguy cơ 
chuyển thành ung thư. Vị trí hang vị n m 
ở đoạn cuối dạ dày nên thức ăn thường 
ứ đọng lâu hơn, thời gian “ngâm” trong 
môi trường acid c ng dài hơn. ây là 
một những nguyên nhân gây khó khăn 
cho việc điều trị. Tây y hiện c ng chưa 
có giải pháp hữu hiệu, phác đ  điều trị  
thường phải chia thành nhiều đợt kéo dài. 
Người bệnh dù chọn giải pháp ông y hay 
Tây y c ng cần kiên trì điều trị theo phác 
đ  để tránh những biến chứng nguy hại.
4T  hữu hiệu cho bệnh dạ dày và 
bệnh viêm lo t hang v
    ể điều trị bệnh viêm loét hang vị 
nói riêng và các bệnh dạ dày nói chung, 
chỉ dùng thuốc thôi là chưa đủ.  học 
cổ truyền đ  đúc kết được phát đ  T rất 
hữu hiệu trong điều trị viêm hang vị c ng 
như các bệnh l  về dạ dày như sau: 
 Thuốc T  Cần dùng đúng liều, đúng 

lộ trình sử dụng  theo chỉ định của bác sỹ. 
c biệt, người bị viêm loét dạ dày nói 

chung hay bị viêm loét hang vị dạ dày 
cần dùng thuốc tăng cường bảo vệ niêm

mạc dạ dày đ  bị trợt, viêm, loét, xung 
huyết để phòng ngừa tái phát và biến 
chứng. u thế dùng các sản phẩm ông 
y dùng để  h  trợ điều trị viêm hang 
vị dạ dày hay các bệnh l  dạ dày khác 
thường có các thành phần như  tinh 
chất nghệ, cao Dạ cẩm, cao Khổ sâm 
Nam, cao B  công anh Nam, cao Tam 
thất Nam…là những vị thuốc Nam có  
ngu n gốc thảo dược có thể dùng lâu 
dài không tác dụng phụ. Khi kết hợp 
các thành phần trên có tác dụng giảm 
đau, giúp các tổn thương viêm loét 
niêm mạc mau lành, tăng cường chức 
năng tiêu hóa, giúp người sử dụng ăn 
ngon, ngủ sâu giấc, giảm căng thẳng và 
từ đó giảm tái phát bệnh.  Hiện nay các 
vị thuốc này đ  được bào chế thành sản 
phẩm giúp giảm đau, giảm nóng rát, làm 
lành niêm mạc dạ dày bị viêm loét dùng 
tốt cho người viêm loét hang vị dạ dày.
 Tinh thần T  Người bệnh cần duy 

trì đời sống tinh thần bình an, thanh 
thản, vui v , chống stress đảm bảo cho 
khí huyết lưu thông c ng giúp cơ thể 
phục h i nhanh, chống lại bệnh t t và 
giảm nguy cơ tái phát.
 Thể dục T  Việc duy trì thể dục 

thể thao hàng ngày với cường độ nh  
đ c biệt là các bài t p yoga, đi bộ, bơi, 
chạy nh  rất tốt cho người bệnh, tăng 
đề kháng, nhanh chóng lành bệnh.
 Thực ph m T  Một chế độ ăn hợp 

l  vừa đảm bảo dinh dưỡng. Người 
bệnh cần hạn chế các thực phẩm chiên 
rán, ngâm muối, các chất kích thích 
như rượu, ch , ca é….

V iêm, trợt hang vị, xung huyết 
hang vị, th m chí viêm loét hang 
vị đa ổ loét. ó là kết quả của 

Thực phấm chức n ng ảo V  n giúp giảm đau, hết nóng rát, làm lành niêm mạc dạ 
dày b  viêm lo t  d ng t t cho người viêm lo t dạ dạ dày, trào ngư c dạ dày, viêm lo t 
hang v . T CN ảo V  n có tác d ng:
- Giúp giảm nhanh các triệu chứng: đau tức, nóng rát, khó chịu vùng thượng vị
- Giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu
- Giúp tăng cường bảo vệ niêm mạc dạ dày, chảy máu và lo t dạ dày, tá tràng tái phát

Đau tức, đ y h i, nóng rát, viêm lo t dạ dày, viêm lo t hang v  hãy gọi
4. .  1 .  để gặp chuyên gia tư vấn. 

Truy cập: www.viemloetdaday.vnGP
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