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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
                ------------------                         Hà Nội, tháng 05 năm 2017/PL.2561

THÔNG ĐIỆP
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561

CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

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.
 
Vào ngày trăng tròn tháng Vesak cách đây 26 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời đó 

là Thái tử Sĩ Đạt Đa (Siddhartha), sau tu hành chứng ngộ hiệu là đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Sakyamuni Buddha). Cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập diệt là cuộc đời hết sức 
đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Đó là sự hoàn thiện nhân cách con người mà nhân loại đã suy tôn 
Ngài là bậc Thầy của chư thiên và loài người, là bậc Đạo sư đại Giác ngộ tôn quý nhất trong thế 
gian này. Sự thành tựu đạo quả của Ngài là sự thành công lớn của cả nhân loại. Đức Phật đã tìm 
ra con đường giúp chúng ta xử lý được khổ đau, biết đối diện với hoàn cảnh và chế tác được hỷ 
lạc trong đời sống hằng ngày, vượt thoát được hệ lụy của danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc 
dục; đồng thời tiếp xúc được với thực tại tự tính vô sinh bất diệt của hiện hữu.

Phật Đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của đức Bản sư để chiêm 
nghiệm và hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường 
Bát Chính Đạo, con đường Giới – Định – Tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho đạo Phật xương 
minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia 
đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại.

Mùa Phật Đản Vesak thiêng liêng PL.2561 – DL.2017 trở về rộn ràng trong không khí tăng, ni 
và phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công 
Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc Nhiệm kỳ 
VIII (2017 – 2022). Sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất 
cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, gìn giữ và phát huy 
sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. 
Tôi đặt trọn niềm tin nơi Tăng già hòa hợp và mong muốn rằng, kính mừng ngày đức Phật Đản 
sinh, mỗi tăng, ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách 
nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển 
góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, để Giáo hội hoàn 
thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và 
hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại.

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc 
Chư tôn đức tăng, ni, cư sĩ, đồng bào phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài mùa Phật 
Đản an lành trong Chính pháp!

                    
Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ tát ma ha tát.
 
        ĐỨC PHÁP CHỦ
       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
         (đã ký)
               TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

“Nhạc trời trỗi dậy khắp muôn nơi
Hoa nở chim ca ý dị thường
Rộn ràng ưu đàm phơi nắng hạ
Vườn lâm hoa diệu gió say hương”
Lặng yên đứng giữa sân chùa vào ban sớm, tận 

hưởng chút hương xuân còn vương lại đâu đây 
lòng tôi lại háo hức, hân hoan khi một mùa Phật 
Đản sắp về. Ngày đức Phật Đản sinh luôn diễn ra 
vào lúc đất trời giao thoa giữa hai mùa xuân – hạ, 
khi vạn vật đang không ngừng nảy mầm, căng 
tràn nhựa sống. Thật không sai khi nói đức Phật 
thị hiện xuống nơi trần gian để truyền đi ngọn lửa 
yêu thương bất diệt và đem lại bình an cho muôn 
loài.

Ngày Khánh đản của đức Phật Thích Ca trên 
đất nước Việt Nam, từ hàng ngàn năm nay đã 

trở thành ngày truyền thống trong niềm kính 
ngưỡng của cả dân tộc. Đây là một sự kiện trọng 
đại, một dấu mốc thiêng liêng với mỗi người con 
Phật. Khác với tất cả những vị giáo chủ của các 
tôn giáo có mặt trên thế giới, đức Phật không bao 
giờ tự phong thánh cho nhân cách hoàn hảo trác 
tuyệt của mình. Đức Phật luôn chối bỏ ngôi vị 
thần quyền mà chúng sinh vì lòng kính ngưỡng 
dâng gán lên cuộc đời Ngài.

Từ khi còn ở trong hoàng cung, đức Phật đã 
luôn trầm tư suy nghĩ về những cảnh sinh - già 
- bệnh - chết của kiếp sống con người. Ngài ăn 
không ngon, ngủ không yên khi nhìn thấy nỗi 
khổ đau của chúng sinh đang chìm đắm trong dục 
lạc, si ái. Ngài không màng đến những thú vui xa 
hoa, sung sướng cho riêng mình nơi cung son, 
gác vàng khi nhân loại đang quờ quạng trong đêm 

Cảm niệm ngày Phật Đản
Diệu Âm Minh Tâm 

Ảnh: St



5TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017 5TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017

trường vô minh tăm tối. 
Rõ ràng địa vị cao sang đối với Ngài không quan 

trọng bằng sự giác ngộ, tấm lòng từ bi và hạnh 
nguyện phổ độ chúng sinh. Kinh Nikàya có ghi: 
“Một chúng sinh duy nhất, một con người phi 
thường xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích 
cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi 
mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư 
Thiên và loài người”.

Vào ngày đức Phật xuất hiện giữa cõi nhân 
gian, Ngài đã mang đến một tinh thần nhân văn 
vô cùng sâu sắc. Ngài sinh ra không phải dưới 
hình tướng của một vị thần, từ trên không bay 
xuống hay ẩn hiện giữa làn sương mờ ảo. Đức 
Phật Đản sinh giữa cuộc đời này trong hiện 
tướng của một con người. Một con người bằng 
xương bằng thịt, cũng bị chi phối bởi quy luật 
nhân quả và là một con người với đầy đủ những 
xúc cảm trần thế: giàu lòng yêu thương và trái 
tim trắc ẩn. Đức Phật đã lấy chính cuộc đời mình 
để thân giáo, khai thị cho chúng sinh bằng tất cả 
những gì chân thực nhất. 

Những lời dạy của đức Phật luôn khởi nguồn 
từ chính cõi đời ngũ trược đầy khổ đau này, Ngài 
lấy chuyện đời lồng vào trong đạo làm chúng nhẹ 
nhàng hòa vào trong dòng chảy của cuộc sống. 
Không cưỡng ép, không phô trương, không giả 
dối. Đây là những điều cốt tủy đã được đúc nên 
bởi một con người đã quyết định sinh ra ngay 
giữa lục đạo luân hồi, đầy nỗi khổ niềm đau. Thế 
nhưng những điều xấu xa ấy không thể làm nhiễm 
ô, vấy bẩn một nhân cách hoàn hảo, trác tuyệt. 

Đức Thế Tôn tựa như bông sen, sinh ra trong 
bùn nhưng chẳng nhuốm màu bùn. Bông sen 
trắng tinh ánh hồng ầy cứ rực rỡ khoe sắc, nở 
bung giữa đất trời. Ngài sinh ra và sống không chỉ 
như một loài hoa mà còn hiện thân là một nhân 
vật lịch sử. Đức Phật Đản sinh giữa cuộc đời, 
trước hết là vì con người, cho con người. Hiện 
thân thân giáo của đức Phật chính là hiện thân 
hình bóng trung thực nhất của con người. 

Ngài gợi nhắc cho nhân loại biết rằng đã là con 
người thì ai cũng có Phật tính, ai cũng có đủ khả 
năng để trở thành một nhân cách tuyệt hảo và đạt 
quả vị tối thượng như Ngài. Đức Phật Thích Ca 
đã thành tựu Chính Đẳng Chính Giác trong cõi 
đời này và chỉ cho chúng sinh con đường thoát 
khỏi bến mê, vượt ra khỏi khổ đau sinh tử. Cả 

cuộc đời Ngài là bài học sống động về đức hạnh, 
nhân cách và là người lái đò không ngủ của mọi 
sinh linh. 

Kinh A Hàm đã tán thán sự kiện Đản sinh hi 
hữu, vi diệu của đức Phật: “Sự xuất hiện của một 
người, này các Tỳ kheo, là sự xuất hiện của mắt 
lớn, của đại quang, của đại minh, là sự xuất hiện 
thù thắng của sự chứng ngộ vô ngại giải, là sự 
chứng đạt các giới và các giới sai biệt, là sự chứng 
ngộ và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, 
Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán, người ấy là ai? Này 
các Tỳ kheo, chính là Như Lai, bậc A La Hán”.

“Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh
Ba ngàn thế giới đón Như Lai”
Hôm nay đây, chúng ta đón mừng ngày Phật 

Đản sinh như một lẽ sống mới. Lẽ sống đó như 
dòng nước thanh lương, tưới mát tâm thức của 
chúng ta, từ một chúng sinh đang lạc hướng, 
mông lung trong bóng tối vô minh tìm ra ánh sáng 
chân lý, từ sự chán nản điêu linh của kiếp nhân 
sinh chuyển sang niềm hy vọng về một ngày mai 
tươi sáng, cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. 

Đón mừng niềm vui Khánh đản của đức Từ Phụ 
Thích Ca Mâu Ni, lòng chúng con trào dâng hạnh 
phúc, tràn ngập niềm biết ơn trước sự hi sinh và 
tình thương yêu bất diệt của Ngài với muôn loài 
chúng sinh. Chúng con luôn nhớ về sự hiện diện 
của đức Phật ở khắp muôn nơi, mong cho ánh 
sáng của Ngài làm tan hắc ám vô minh, phá vỡ 
mọi sợ hãi và hận thù, đem lại an vui và hòa bình 
cho nhân loại. 

Đêm tối sắp hết, sao Mai lấp lánh báo hiệu rạng 
đông sắp tới, một ngày sắp bắt đầu. Tuy biết một 
ngày chỉ là một khoảng ngắn ngủi trong thời gian 
vô tận nhưng ngày Rằm tháng Tư đã đánh dấu 
một bước tiến chắc chắn của nhân loại hướng về 
con đường Giác ngộ và Giải thoát.

Một vị Phật đã thành, nhiều vị Phật sẽ thành!
“Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay”
(Kinh Pháp Cú) 

THAM KHảO:
https://hoavouu.com/a14595/dan-sanh-vi-dieu
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Mỗi hàng năm Phật Đản về 
vạn nẻo

Chư tăng, ni, phật tử lễ kính 
mừng

Hào quang Ngài chiếu tỏa 
khắp, sáng trưng

“Phật Tri Kiến” Ngài “Khai 
Thị Ngộ Nhập” 

Vì thương chúng sinh, mãi 
hướng ngoại tìm cầu, để chìm 
đắm hoài trong luân hồi sinh 
tử, nên Phật mới “thị hiện” 
xuống trần, với mục đích duy 
nhất là: “Mở bày chỉ cho chúng 
sinh, nhận thấy rõ và sống 
được với Chân Tâm Phật Tính 
của mình”. Tức là nhắc nhở cho 
chúng sinh hãy “quay về với 

chính mình”.
Mừng Phật Đản, chính là 

mừng ngày Phật ra đời, mà 
Phật ra đời chỉ có một mục đích 
duy nhất nói trên, nên chúng ta 
phải quay lại với chính mình mà 
quán chiếu, mà tu tập, để nhận 
cho ra Phật tính đang hiện diện 
trong ta, hầu sống tốt và phát 
huy cho lợi lạc quần sinh.

Phật ở trong tâm mỗi người 
chứ không có ở ngoài hay ở đâu 
xa! Nhưng tại sao chúng sinh 
lại quên mất, để Phật phải thị 
hiện ra đời mà nhắc lại? Phải 
chăng do vì “chấp ngã” xem “ta” 
là số một, “ta” là trên hết, xem 
“của ta” là duy nhất, không ai 
có thể hơn hay bằng ta, khiến 

“vô minh” hiện diện, nên tham, 
sân, si cũng lớn dần theo năm 
tháng, tạo ra muôn ngàn tội lỗi, 
khiến Phật tính bị lu mờ!

Thấy rõ được điều đó, nên 
khi mới vừa Đản sinh, đức Phật 
đã truyền đi một Thông điệp 
rất là quan trọng: “Trên trời 
dưới trời chỉ có “cái ta” này là 
độc tôn”. Thánh, phàm cũng từ 
nơi “cái ta” này quyết định. Bàn 
bạc, xuyên suốt 49 năm trong 
giảng dạy giáo pháp, cũng như 
các pháp tu của đức Phật, nơi 
nào và lúc nào cũng có Pháp 
“chuyển hóa ngã” hay là pháp 
“vô ngã” bằng cách hạ mình 
xuống, hàng ngày đi “trì bình 
khất thực” xem mình không là 
gì cả, thì mới mong thẳng tiến 
đến đạo quả giải thoát, Niết 
bàn tịch tịnh, lợi lạc quần sinh 
được. 

“Ngã” là “năng lượng” cũng 
là “động lực”, nếu ta biết vận 
dụng “năng lượng, động lực” 
này để phục vụ cho lợi ích nhân 
sinh, thì phước đức và ích lợi 
vô lượng, bèn ngược lại, dùng 
“năng lượng, động lực” này để 
phục vụ cho tự tư, tự lợi, sống 
ích kỷ cho riêng mình, bắt mọi 
người phải phục dịch thì nguy 
hại, tội lỗi cũng vô biên. Vì bản 
năng “sinh tồn và hưởng thụ” sẽ 
sẵn sàng triệt hại bất cứ ai, ngay 
cả việc giết người, cướp của để 
mình được sống, để mình “độc 
tôn” và mặc sức thụ hưởng! 

Khi “bản ngã” lớn, sẽ chỉ thấy 

Kính mừng Phật Đản là làm hiển lộ 
“Phật tính” trong mỗi người

Thích Viên Thành

Ảnh: Minh Anh
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những cái xấu của 
người theo ý tưởng 
không tốt của ta và 
sẵn sàng phủ nhận, 
chà đạp những cái 
tốt, cái hay, cái giỏi 
của người. Khi “bản 
ngã” lớn, thì cái gì 
“của ta” cũng nhất, để 
rồi xem thường, mạ 
lị, cười chê những gì 
của người, mặc cho 
của người có hay, có 
giỏi cũng không cần 
hay biết. Khi “bản 
ngã” lớn tham, sân, si phát triển 
tương ưng và tội lỗi cũng theo 
đó lớn dần.

Trên đường tu, nếu chúng ta 
không nhận ra được sự nguy hại 
của “bản ngã” để mà hàng ngày 
lo tu tập, bào mòn “ngã chấp” thì 
chưa có chính kiến, đấy là một 
thiếu sót và sai lầm lớn. 

Với người “thượng căn” thì 
sống với Phật tính của mình, 
thực hành theo hạnh của Bồ tát 
Thường Bất Khinh: “Các ngài là 
Phật sẽ thành, con không dám 
khinh các ngài đâu…” như trong 
Kinh Pháp Hoa, Phật đã dạy. 

Với người “trung, hạ căn” 
thì nên luôn sống khiêm cung, 
thường “lạy Phật, sám hối”, suy 
tư và hành xử: “cho con biết 
khiêm hạ, biết tôn trọng mọi 
người, tự thấy mình nhỏ thôi, 
việc tu còn kém cỏi…”, được 
như vậy, mới mong có cơ hội 
học hỏi để tiến lên, hoàn thiện 
tự thân, nếu không được như 
vậy thì chứng tỏ mình là người 
“không tốt” mọi kiến thức vay 
mượn có được, chỉ là “sở tri 
chướng”, sẽ che mờ và ngăn 
chặn mọi cố gắng của ta, từ đây 
đường tu mờ dần, nếu có chăng 
cũng chỉ là hình tướng mà thôi 
và cứu cánh giác ngộ, giải thoát 

sẽ khó mong đạt được.
Hiểu về “bản ngã” nhắm vào 

việc “hạ ngã”, thấy “vô ngã là niết 
bàn” mà tu, biết vận dụng nó, là 
có chìa khóa để mở cửa và tiến 
vào đường đạo, ai không nắm 
lấy chìa khóa này mà mở vào, thì 
chỉ đi lòng vòng ở ngoài, uổng 
công, phí sức, đôi khi lấy thời 
gian ở chùa làm sở đắc, dung 
dưỡng và “lớn thêm bản ngã” 
thì lại còn nguy hại vô cùng!

Kính mừng Phật Đản là làm 
hiển lộ “Phật tính” trong mỗi 
người, nên bằng mọi hình 
thức tổ chức sâu, rộng, hoành 
tráng, ấn tượng ở bên ngoài 
cũng cần phải có, để nhắc nhở 
mọi người và xã hội cùng nhớ 
mà thực hành lời Phật dạy, cho 
toàn xã hội được an lạc. 

Nhưng điều đặc biệt và quan 
trọng nhất, vẫn là việc hành 
trì miên mật của từng cá nhân 
“quán chiếu nội tâm, triệt tiêu 
bản ngã và chuyển hóa nghiệp 
lực của mình”. Thể hiện bằng 
cách sống chân thật, vui vẻ 
hài hòa, rộng lượng, đối đãi 
tôn trọng nhau, có thiện niệm, 
nghĩ, thấy, nói, hành xử tốt 
đẹp về nhau, vừa chứng tỏ tâm 
mình đang tốt đẹp, vì “tâm an 
vạn sự an” từ đây góp phần tô 
điểm nét đẹp chung cho xã hội. 

Mừng ngày Phật 
Đản đối với các cấp 
Giáo hội, các Đạo 
tràng thì cũng nên 
tổ chức tu tập miên 
mật mọi nơi, cho 
thất chúng hành 
trì, có sự chuyển 
hóa, bản thân cảm 
nhận được thật sự 
an lạc, từ đó lan 
truyền cho gia đình 
và những người 
chung quanh.  

Người tiến bộ 
như Âu, Mỹ và những người 
kinh nghiệm với cuộc đời, đã 
thấy rõ được nỗi khổ, niềm đau, 
sự vô thường, giả tạm của nhân 
thế rồi, biết hạnh phúc là “cho 
ra” từ ở bên trong phần tinh 
thần, chứ không thể chỉ biết 
“nhận vào” và tìm kiếm bằng 
vật chất ở bên ngoài mà được, 
vì thế họ đã hướng rất mạnh về 
con đường tu tập chuyển hóa 
thân tâm. 

Pháp của Phật là pháp hành, 
là pháp để sống cho an lạc, chứ 
không phải pháp để nghiên 
cứu, để phô trương, để chiêm 
bái. Nên hàng ngày và các kỳ lễ 
kỷ niệm trọng đại, rất cần có sự 
hướng dẫn tu tập chuyên sâu, 
có chất lượng, để tất cả mọi 
người đạt được giải thoát, giác 
ngộ đích thật, chứng tỏ giáo 
Pháp Phật rất vi diệu, vĩnh cửu, 
mọi người đều thấy rõ mình là 
Phật sẽ thành. 

Đó mới chính là quán triệt, 
thực hiện Thông điệp đầu đời 
của đức Phật và mừng Phật Đản 
một cách đúng nghĩa, cũng như 
lợi ích thiết thực vị tha nhân. 

Đón mừng mùa Phật Đản 
- lần thứ 2641- Phật lịch 2561 
Chùa Pháp Hoa – Nam Úc - Quý 
Xuân – Đinh Dậu (4/2017). 

Ảnh: Minh Anh
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Chúng ta không bàn đến thời điểm câu nói này ra đời có hợp 
lý hay không, hay mang tính hư cấu? Vì trong sự tích về đức 
Phật Thích Ca, cho rằng câu nói này do chính Thái tử Tất 
Đạt Đa thốt ra khi mới chào đời; một số nhà nghiên cứu 
nhận định điều ấy cần xét lại, vì với một học thuyết phi thần 

như Phật giáo, thì những điều tuyên truyền mang tính chất thần thoại 
như thế chắc hẳn do đời sau thêm vào. (phần này quý vị có thể xem 
thêm chú thích bên dưới (1), bài viết này không đi sâu).

Khi tìm hiểu về câu nói này theo văn bản gốc của các kinh được 
dịch trực tiếp từ Pali, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy, mà chỉ có đoạn 
văn của Trường Bộ Kinh như sau:

“Aggo ham asmi lokassa, jettho ham asmi lokassa, settho ham 
asmi lokassa, ayam antimà jàti, natthi dàni punabbhavoti”

Bản dịch đầy đủ:
Tự mình là tối thượng của thế gian

Tự mình là tối tôn của thế gian
Tự mình là tối thắng của thế gian…(2)

Chắc hẳn đây là bản dịch đầy đủ của câu nói đó và khá 
hay; nhưng với cách dịch ngắn lại như câu “Thiên thượng, 
Thiên hạ, duy ngã độc tôn” liệu có sát nghĩa hay chưa? Câu 
nói này có nghĩa “Trên trời, dưới trời, Ta là độc nhất”. Tôi 

vẫn chưa tìm thấy câu dịch ngắn gọn này xuất xứ từ đâu, chỉ 
thấy các tài liệu liên quan trích dẫn mà không ghi rõ nguồn. 

Tôi cho rằng cách dịch “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” là 
chưa sát nghĩa, nó khiến nhiều người nhầm hiểu đức Phật đã tự cao, 
tự cho mình là vĩ đại? Ý rằng khi mới sinh ra đức Phật đã biết trước 
mình sẽ là Phật, trên trời dưới đất không ai qua được Phật; với cách lý 

giải này hoàn toàn phi lý và không hề phù hợp với tính cách khiêm 
cung của đức Phật. 

Một cách dịch khác trong Kinh Trường A Hàm, quyển 
I, tôi cho rằng là chính xác nhất: “Thiên thượng, Thiên 

Cách dịch: “Thiên thượng thiên hạ, 
duy ngã độc tôn” - liệu có đúng?

Thích Lệ Nhật

NhâN mùa Phật đảN về, tôi xiN đề cậP đếN một câu Nói của thái tử tất đạt đa khi 
mới đảN siNh, và được dịch saNg tiếNg việt là “thiêN thượNg thiêN hạ, duy Ngã 
độc tôN”.

Chúng ta không bàn đến thời điểm câu nói này ra đời có hợp 
lý hay không, hay mang tính hư cấu? Vì trong sự tích về đức 
Phật Thích Ca, cho rằng câu nói này do chính Thái tử Tất 
Đạt Đa thốt ra khi mới chào đời; một số nhà nghiên cứu 
nhận định điều ấy cần xét lại, vì với một học thuyết phi thần 

như Phật giáo, thì những điều tuyên truyền mang tính chất thần thoại 
như thế chắc hẳn do đời sau thêm vào. (phần này quý vị có thể xem 
thêm chú thích bên dưới (1), bài viết này không đi sâu).

Khi tìm hiểu về câu nói này theo văn bản gốc của các kinh được 
dịch trực tiếp từ Pali, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy, mà chỉ có đoạn 
văn của Trường Bộ Kinh như sau:

“Aggo ham asmi lokassa, jettho ham asmi lokassa, settho ham 
asmi lokassa, ayam antimà jàti, natthi dàni punabbhavoti”

Bản dịch đầy đủ:
Tự mình là tối thượng của thế gian

Tự mình là tối tôn của thế gian
Tự mình là tối thắng của thế gian…

Chắc hẳn đây là bản dịch đầy đủ của câu nói đó và khá 
hay; nhưng với cách dịch ngắn lại như câu “Thiên thượng, 
Thiên hạ, duy ngã độc tôn” liệu có sát nghĩa hay chưa? Câu 
nói này có nghĩa “Trên trời, dưới trời, Ta là độc nhất”. Tôi 

vẫn chưa tìm thấy câu dịch ngắn gọn này xuất xứ từ đâu, chỉ 
thấy các tài liệu liên quan trích dẫn mà không ghi rõ nguồn. 

Tôi cho rằng cách dịch “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” là 
chưa sát nghĩa, nó khiến nhiều người nhầm hiểu đức Phật đã tự cao, 
tự cho mình là vĩ đại? Ý rằng khi mới sinh ra đức Phật đã biết trước 
mình sẽ là Phật, trên trời dưới đất không ai qua được Phật; với cách lý 

giải này hoàn toàn phi lý và không hề phù hợp với tính cách khiêm 
cung của đức Phật. 

Một cách dịch khác trong Kinh Trường A Hàm, quyển 
I, tôi cho rằng là chính xác nhất: “Thiên thượng, Thiên 
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hạ, duy ngã vi tôn” (3), từ “vi tôn” ở đây là chỉ cho 
con người, cho rằng tuyên bố của đức Phật mang 
tính đại diện cho loài người. Nên không thể dịch: 
“duy ngã độc tôn = ta là duy nhất, là số 1”, mà nó 
phải được hiểu là: “duy ngã vi tôn = con người là 
cao nhất”; “ngã” ở đây là chỉ cho con người nói 
chung, chứ không phải cá nhân đức Phật; vì tìm 
hiểu về giáo lý “vô ngã” trong Phật giáo, đức Phật 
đã nhiều lần phủ nhận một cái ngã cá nhân ở con 
người, thế nên chúng ta không thể đứng trên 
cách hiểu “một cá nhân” để hiểu về câu nói này.

Hơn nữa, nếu xét về thời kỳ đức Phật ra đời, 
chúng ta được biết Ấn Độ cổ đại với chế độ hà 
khắc của thần quyền do Bà La Môn giáo đặt ra, 
tất cả đều dưới quyền của Thánh Brahma, thì con 
người hầu như là nô lệ của Thần linh, Thượng đế. 

Đặc biệt nhất là các giai cấp Phệ Xá và Thủ Đà 
La đã bị tước đi những quyền lợi của con người, 
thì câu nói trên chính là tư tưởng giải phóng loài 
người ra khỏi những trói buộc của chế độ Thần 
quyền, rằng con người nói chung phải là ông chủ 
của chính mình, chứ không phải là nô lệ của bất 
cứ Thần linh, Thượng đế nào. 

Như vậy với tuyên bố đều với tư cách là con 
người, Ngài đã đại diện là một con người ưu tú, 
là một lời tuyên bố chung cho loài người về sự 
chứng đắc và không lệ thuộc vào bất cứ ai là Thần 
linh, Thượng đế. 

Trí tuệ con người nếu được tu tập, rèn luyện 
theo chính pháp thì con người chính là trung 
tâm của vũ trụ, trên trời dưới đất không ai sánh 
bằng con người, sự tuyên bố này không phải là 
sự tuyên bố suông, mà Ngài dựa vào tất cả những 
gì Ngài thực hiện được hoàn toàn do nỗ lực và trí 
tuệ của Ngài. 

Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân 
loại, có một học thuyết đề cao khả năng của con 
người và tách con người ra khỏi cái thế giới thần 
thánh siêu nhiên. Con người là chủ nhân của 
chính mình, không có một thực thể nào ngoài 
con người có quyền năng chi phối, định đoạt số 
phận của chính nó cả, “Người là nơi nương tựa 
của chính mình, còn ai khác nữa có thể làm nơi 
nương tựa?”(4)  – đó là tưởng cách mạng xã hội 
của Phật giáo. 

CHÚ THÍCH:
(1) Có ý kiến cho rằng câu nói này không phải được Thái tử Tất 
Đạt Đa nói khi mới sinh ra, mà do những chú giải của đời sau 
cho hình ảnh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Hoặc theo như 
nhà nghiên cứu Phật học Kimura Taiken trong quyển “Nguyên 
thủy – Phật giáo tư tưởng luận” cho rằng câu nói này được 
Phật giáo vay mượn từ sự tích Phật Tỳ Bà Thy. Dù chưa biết 
dựa vào cơ sở nào, nhưng phần đông người theo đạo Phật đã 
có thói quen tin rằng câu nói này của chính đức Phật khi mới 
sinh ra.

(2) Trường Bộ kinh, tập I, trang 139, D.II,65, Chattha sangayana 
CD do Viện nghiên cứu Vipassana xuất bản – Thích Viên Minh, 
Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại, trang 524, 
Nxb Hồng Đức, 2014.
(3) Đại Chính, Kinh Tu Hành, Bản Khởi, q1 hoặc Trường A Hàm I.
(4) Tư tưởng Phật học. Walpola Rahula, TN. Trí Hải dịch, Nxb 
Phương Đông Trang 22.

Ảnh: St
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Tưởng nhớ
ngày Phật Đản sinh

Cách đây hơn 2600 năm, đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni ra đời tại xứ Ấn Độ 
cổ xưa, cội nguồn của nền văn minh 
sông Hằng và thế giới. Một sự kiện 
trọng đại thật là hy hữu và hiếm có, 

đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi 
ích cho tất cả chúng sinh. Lịch sử của đức Thế 
Tôn có tính siêu việt giống như đoá hoa vô ưu 
mấy ngàn năm mới nở một lần.

Đức Phật nhập thế, thị hiện là một vị Đông 
cung Thái tử con vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu 
Ma Da, Ngài ở trên đỉnh cao quyền lực phong 
kiến nhưng chẳng đam mê lạc thú trần gian, 
quyết định ra đi tìm Đạo, thành Đạo, trao truyền 
chính pháp đến cuối cuộc đời mới an nhiên tự 
tại ra đi, có báo trước ba tháng. Trước khi xuất 
gia, Ngài dạo qua bốn cửa thành thấy cảnh già, 
bệnh, chết và một đạo sĩ. Từ đó, Ngài trầm tư về 

lẽ sống chết, về thân phận của kiếp người. 
Đạo Phật có tư tưởng xuất thế gian, nhưng 

chủ trương tốt đạo đẹp đời để cứu khổ chúng 
sinh. Trải qua hơn hai ngàn sáu trăm năm lịch 
sử, đạo Phật chưa từng gây ra cuộc Thánh chiến 
nào, vì đạo Phật là đạo của hòa bình, đạo Phật là 
đạo của con người, vì con người mà thương yêu 
đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Năm 1999, Đại hội 
đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức kỷ niệm Đại 
lễ Tam hợp: ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành 
đạo và ngày Phật nhập Niết bàn thành ngày lễ của 
thế giới. Ngày lễ Phật Đản của cả thế giới được 
Liên Hiệp Quốc bảo trợ và gọi là Đại lễ Vesak. 
Đất nước Việt Nam chúng ta được vinh dự tổ 
chức Đại lễ Vesak 2 lần vào năm 2008 và năm 
2014 tại Thủ đô Hà Nội và Ninh Bình. Được biết 
năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức 
sự kiện này.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
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Vui thay Phật ra đời vì lợi ích nhân loại
Vui thay giáo Pháp được giảng dạy rộng khắp
Vui  thay Tăng già hoà hợp trong thanh tịnh
Vui thay bốn chúng đồng tu trong an bình

Đức Phật ra đời với nét son vàng sáng chói, 
Ngài đã mở ra trang sử mới cho toàn thể nhân 
loại sống bằng trái tim yêu thương có hiểu biết 
trong tinh thần vô ngã, vị tha. Phật giáo là một 
trong những tôn giáo cổ xưa nhất đã và đang tiếp 
tục đóng góp rất to lớn cho nhân loại về mặt đạo 
đức. Đạo Phật đã đáp ứng được các nhu cầu thiết 
cho nhân loại về các giá trị an lạc, hoà bình, hữu 
nghị và hợp tác toàn diện với tinh thần ổn định, 
kế thừa và phát triển trong bình đẳng. Người 
phật tử chân chính khi đã thọ năm điều đạo đức, 
sống tốt đạo đẹp đời mang đậm chất từ bi hỷ xả, 
đã được nuôi dưỡng trong truyền thống tâm 
linh Phật giáo, nhờ vậy tránh xa mọi điều tội lỗi 
mà hay làm các việc thiện lành tốt đẹp.

Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật 
tuyên thuyết lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển về 
chân lý Tứ Diệu đế, tức bốn sự thật nhiệm mầu 
là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.

Khổ đế là một sự thật của kiếp nhân sinh. Khổ 
đau là một sự thật của kiếp người, nguyên nhân 
dẫn đến đau khổ do si mê, tham ái, chấp ta là 
thật. Con người sinh ra phải chịu cảnh sinh, già, 
bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não về hai phương 
diện vật chất và tinh thần. Kế đến là thương yêu 
xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau khổ, mong cầu 

không được như ý khổ, thân này thịnh suy khổ.
Tập đế là nguyên nhân của các sự khổ. Mọi 

thống khổ con người đang phải gánh chịu nơi 
thân này, cuộc đời giả tạm này chính là tham, 
sân, si vì thấy mình là thật. Tham lam chính là 
nguyên nhân của đau khổ, làm cho con người 
thiếu sáng suốt nên tìm cách chiếm đoạt dưới 
mọi hình thức. Đức Phật nói: Tập đế là sự thật, 
là nguyên nhân tạo ra tất cả nỗi khổ niềm đau 
trong cuộc đời này.

Chân lý thứ ba là Diệt đế? Tức là Niết bàn vô 
sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hoàn toàn 
giác ngộ nên sống với tâm sáng suốt của chính 
mình và an nhiên tự tại trong cuộc đời. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy vĩ đại của nhân 
loại, người đã truyền bá thông điệp từ bi và trí 
tuệ đến mọi người bằng con đường chuyển hóa 
thân tâm, giúp cho tha nhân biết cách làm chủ 
bản thân mà không ỷ lại hay dựa dẫm vào người 
khác. Ngài đến và đi trong an nhiên tự tại, giúp 
người thoát khỏi bóng tối vô minh để tìm đến 
ánh sáng chân lý. Hãy tự mình làm chủ bản thân, 
hãy tự mình thắp lên với ngọn đuốc chính pháp, 
hãy tự mình chuyển hóa thân tâm, nếu chính 
mình vấp ngã thì chính mình đứng lên, đó chính 
là thực tại nhiệm mầu.

Chân lý thứ tư là Đạo đế, là nhân xuất thế gian, 
là những pháp tu gồm có Tứ Niệm xứ, Tứ Chính 
cần, Tứ Như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ 
đề phần và Bát Chính đạo. Để được an trú với 
tâm Phật sáng suốt, chúng ta cần tu chuyển hoá 
ba nghiệp thân, miệng, ý trong sạch, tu tập giới 
định tuệ để gột rửa tham sân si, vô minh nghiệp 
chướng trong lòng. Nhờ có Phật ra đời và đã 
đóng góp cho cuộc đời giảm bớt đau khổ lầm mê 
mà sống an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Kính thưa Chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị 
khách quý, kính thưa toàn thể quý phật tử gần xa.

Hòa cùng niềm vui nhân loại, cả thế giới đều 
hân hoan đón mừng Đại lễ Vesak là lễ hội văn 
hóa loài người mang đậm chất đạo đức từ bi, vô 
ngã và vị tha, không thấy ai là kẻ thù, vì đạo Phật 
là đạo của hòa bình, sống thương yêu nhau bằng 
trái tim có hiểu biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thị hiện Đản sinh, xuất gia, thành đạo rồi hoằng 
pháp lợi sinh và an nhiên tự tại nhập Niết bàn 
trong nỗi niềm thương tiếc của chư Thiên và loài 
người. 

Ảnh: Khánh An
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Đại lễ Phật Đản
trên khắp thế giới

Phật Đản là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vesak 
là ngày lễ Tam hợp, mừng ba sự kiện 
Đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn 
của đức Phật Thích Ca và đã được Liên 

Hợp Quốc tôn vinh. Hiện nay, lễ Phật Đản không 
chỉ là một đại lễ quan trọng đối với tín đồ Phật 
giáo mà đã trở thành một nét văn hóa dân tộc ở 
nhiều quốc gia.

Việt Nam 
Tuần lễ Phật Đản tại Việt Nam thường bắt đầu 

từ ngày 08/04 ÂL đến ngày 15/04 ÂL. Phật tử Việt 
Nam nhân dịp lễ Phật Đản thường thiết trí lễ đài, 
huyền môn tại các ngôi chùa, tự viện… và lễ hội 
diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như lễ 
tắm Phật, diễu hành, rước xe hoa,… mừng ngày 
đức Phật Đản sinh.

Ấn Độ
Lễ Tam hợp Vesak ở Ấn Độ được tổ chức ở 

Sikkim, Ladakh, Arunachal Pradesh, đặc biệt là 
Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo tràng) và các nơi khác 
tại Bắc Bengal như Kalimpong, Darjeeling, 
Kurseong và Maharashtra (nơi có hơn 70% 
số lượng tín đồ Phật giáo tại Ấn Độ). Phật tử 
thường mặc trang phục màu trắng tinh khiết 
đến tịnh xá để đảnh lễ và nghe kinh Phật. Tại 
tịnh xá, trong ngày lễ, họ được phục vụ một loại 
cháo ngọt, gọi là Kheer nhằm nhớ lại chuyện 
nàng Sujata đã dâng một bát cháo sữa cho đức 
Phật trước khi Ngài thành đạo. Vào ngày Phật 
Đản, văn phòng Chính phủ, bưu điện và ngân 
hàng đều đóng cửa. 

Miến Điện 
Ngày Phật Đản cũng gọi là ngày của Kason. 

Kason là tháng thứ 2 trong 12 tháng theo lịch 
Myanmar. Vào ngày này, khắp đất nước Myanmar 
từ thôn quê cho đến thành thị đều tổ chức lễ hội 
tưới cây bồ đề. Ở Yangon, lễ Phật Đản được tổ 
chức quy mô nhất tại chùa Shwedagon với cờ 
Phật giáo, đèn, hoa được treo và trang trí quanh 
cội bồ đề. Ở các vùng thôn quê, những làng mạc 
xa xôi, người dân làng với những chum nước 

Kim Tâm
(tổng hợp)

Ảnh: Minh Anh

Ảnh: St
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thơm trên bờ vai, lần lượt đến các tự viện trong 
làng, nơi có cây đại thọ bồ đề tưới cội cây thiêng. 
Họ làm vậy để cảm ơn loài cây này đã che chở cho 
đức Thế Tôn trong những ngày thiền định trước 
khi Ngài chứng đạo.

Sri Lanka 
Tại Sri Lanka, Phật giáo là Quốc giáo. Thời 

gian diễn ra lễ hội Vesak, người dân được nghỉ lễ. 
Trong những ngày lễ hội, tất cả quán bia rượu và 
lò giết mổ phải đóng cửa. Người dân phóng sinh 
số lượng lớn thú vật, chim, cá… Việc bố thí cũng 
được xem trọng, họ thường đến thăm và phát 
quà cho trẻ mồ côi và người già neo đơn. Người 
dân thường mặc áo trắng và đi đến tu viện, tham 
gia vào các nghi lễ truyền thống tại đó, nhiều 
người còn ở lại đền thờ cả ngày và thực hành 
Bát giới. Hầu hết tư gia phật tử đều trang trí cờ 
Phật giáo, lồng đèn và đèn nến… Trong chương 
trình lễ hội, màn diễu hành xá lợi gây ấn tượng 
và tạo nên xúc cảm nhất đối với người tham dự. 
Xá lợi Phật được tôn trí trên lưng những chú 
voi được trang điểm lộng lẫy với màu sắc mang 
phong cách Nam Á, theo sau là hàng nghìn phật 
tử, diễu hành khắp những con phố.

Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, Phật Đản là ngày lễ quốc gia và 

là một trong những quốc gia tổ chức lễ Phật Đản 
long trọng nhất thế giới. Lễ hội diễn ra tại nhiều 
nơi công cộng và trên những đường phố. Trưng 
bày và diễu hành lồng đèn là một trong những 
chương trình ấn tượng nhất trong lòng phật tử 
và người dân Hàn Quốc.

Thái Lan 
Tại quốc gia Thái Lan mà Phật giáo là quốc 

giáo, hầu hết dân chúng đều tới các đền chùa 
trong ngày lễ Phật Đản để cúng dường lễ vật, 
thực phẩm và đốt hương trầm, đèn nến lễ bái và 
dâng lời cầu nguyện lên đức Phật. Vesak là ngày 
quốc lễ truyền thống ở Thái Lan. Trong ngày lễ 
Vesak, các tín đồ Phật giáo tại Ayutthaya cầm nến 
nhiễu quang đền Wat Yai Chai Mongkol ba vòng 
và cầu nguyện. 

Lào 
Lễ Phật Đản ở Lào được gọi là Vixakha Bouxa. 

Một phần của lễ hội Vixakha Bouxa được gọi là 
Boun Bang Fay, hoặc lễ hội Tên lửa. Đây là thời 
gian nóng và khô nhất trong năm, tên lửa tự chế 
lớn này với mục đích cầu mưa. Tên lửa được làm 
bằng 6 đến 24 kg thuốc nổ và có thể bay xa tới vài 
trăm mét.

Ngoài ra, tín đồ Phật giáo tại rất nhiều quốc 
gia khác trên thế giới như Tây Tạng, Đài Loan, 
Indonesia,…và hành chục quốc gia khác cũng tùy 
theo nhân duyên mà quy hướng về ngày kỷ niệm 
Phật Đản theo phong tục, điều kiện và hoàn cảnh 
riêng của đất nước mình.

Phật Đản là ngày kỷ niệm đức Phật Thích Ca sinh 
ra tại vườn Lumbini vào năm 624 trước Công 
nguyên và diễn ra vào ngày 15/04 Âm lịch hàng 
năm. Theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh 
giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn 
kết hữu nghị của đức Phật, Đại Hội đồng Liên Hợp 
Quốc tại phiên họp thứ 54 chính thức công nhận 
Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc 
tế của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2000, những hoạt 
động kỷ niệm sẽ được diễn ra hàng năm tại trụ sở 
và các trung tâm của Liên Hợp Quốc trên thế giới.

Ảnh: St

Ảnh: St
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Nhân ngày Phật Đản mùng Tám tháng Tư

NGÔI CHÙA THỜ PHẬT 
TRONG LÒNG NGƯỜI VIỆT

Con cháu ai chả thương!
 Đi chùa phải thắp hương!...

Hai câu phương ngữ ấy tôi 
đã được nghe từ hồi còn lon 
ton chạy theo bà ngoại đi chùa, 
dù tôi chưa hiểu được gì nhiều. 
Trước Cách mạng tháng Tám, 
hầu như khắp cả nước, mỗi 
làng đều có một ngôi chùa.

Song song với quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước, 
nền văn hóa Việt được tiếp 
nhận và dung nạp, gắn bó chặt 
chẽ với các tôn giáo khi du nhập 
vào nước ta. Riêng Phật giáo 
du nhập vào đất Việt rất sớm 
từ trước Tây lịch. Điều nổi bật 

nhất và đáng quý nhất là trong 
bối cảnh Việt Nam, Phật giáo đã 
dung hòa được với Nho giáo, 
Lão giáo, tạo thành Tam giáo 
hòa hợp, đồng thời có thể thích 
nghi với tín ngưỡng bản địa.

Dưới triều đại nhà Lý (1119-
1225), nhà Trần (1225-1400), Phật 
giáo được coi là Quốc giáo; và 
nhiều ngôi chùa nguy nga được 
dựng xây còn trụ vững đến tận 
ngày nay, tiêu biểu là ngôi chùa 
Trấn Quốc và chùa Diên Hựu 
(Một Cột) thời Lý. 

Điều đáng chú ý là từ nguồn 
gốc, Phật giáo loại trừ yếu tố 
thần thánh về mặt giáo lý cũng 
như trong thực tiễn đời sống. 

Bởi cho rằng Thần Thánh 
không thể cứu con người thoát 
khỏi cảnh sống trầm luân. Đây 
là vấn đề lớn xưa và nay, từng 
gây nên nhiều tranh luận kéo 
dài trong hàng ngàn năm nay 
từ các bậc có học vấn  đến quần 
chúng đông đảo. Tuy vậy với vũ 
trụ quan hài hòa, Phật giáo ở 
nước ta có thể tiếp nhận các xu 
hướng thần thánh, dung hợp, 
thâm nhập theo hoàn cảnh địa 
phương, cho nên nhiều chùa 
cùng thờ chung cả đức Phật, 
lẫn Thần thánh và Nhân thần.

Nhân loại trầm luân ở muôn 
nơi nói chung cũng như ở 
nước ta nói riêng, đều muốn 
thoát khỏi cảnh sống đói 

PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch

Ảnh: Minh Anh
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nghèo, hướng tới cái thiện, 
chống lại cái ác, nhất là thoát 
khỏi các cuộc chiến tranh 
phi nghĩa. Biết bao khát vọng 
sống trải qua hàng ngàn năm 
dần dần trở thành nếp sống 
văn hóa tâm linh hòa nhập 
cùng lý tưởng cứu nhân độ 
thế của Phật giáo. Từ đó, đông 
đảo chúng sinh luôn tới chùa 
nguyện cầu đức Phật cứu vớt 
qua bể khổ, vượt khỏi mọi thứ 
ràng buộc khắt khe không phù 
hợp với lẽ tự nhiên. Mặt khác, 
cũng chính từ đấy xuất hiện yếu 
tố huyền bí, thiêng liêng tạo 
nên niềm tin sâu nặng, gắn liền 
với những trải nghiệm giữa đời 
thường thông qua các huyền 
thoại, các truyền thuyết được 
hun đúc thành bề dày văn hóa, 
thành nghi lễ và tập tục về Phật 
giáo thấm sâu vào tâm thức các 
chúng sinh, từ đồng bằng đến 
rừng núi xa xôi, theo quá trình 
từ cảm xúc tới trí tuệ, đạo Pháp. 
Nêu lên những thành tố cơ bản 
của Phật giáo nước ta từ ngàn 
xưa để nói rằng, việc chăm lo 
xây đắp, quản lý, duy trì, và phát 
triển nền Phật giáo cần được 
nghiên cứu một cách nghiêm 
chỉnh, không thể tùy tiện chủ 
quan và ứng xử quá đơn giản. 
Chả thế mà luận về các tôn 
giáo, nhiều nhà triết học từng 
đề xuất nhiều ý kiến xác đáng. 
F.Anghen - nhà tư tưởng duy 
vật lớn ở châu Âu từ thế kỷ XIX 
đã chỉ rõ: “Còn gì ngây thơ ấu 
trĩ hơn là đem sự sốt ruột của 
bản thân ra làm luận cứ lý luận”. 

Ở Việt Nam ngày nay, đa số 
dân số theo đạo Phật và có kính 
ngưỡng Phật giáo. Phật giáo 
tồn tại và phát triển từ bao đời 
trên khắp mọi miền tạo thành 
một cơ cấu văn hóa tầng tầng, 
lớp lớp không tách rời đời 

sống vật chất và tinh thần của 
người Việt.

Trước năm 1945, bước vào 
cửa chùa câu nói đầu tiên của 
mọi người có mặt đều khấn 
“Cầu Trời - khấn Phật!” xin ban 
phước lành cho chúng sinh 
được bình yên, làm ăn may 
mắn. Ngày nay, các bậc cao tuổi 
cũng như lớp trẻ đến các chùa 
ở thủ đô cũng như ở các làng 
mạc, lời khấn đầu tiên vẫn là 
cầu mong được hạnh phúc. 
Lớp trẻ ngày càng đông còn 
khấn thêm cầu lộc, cầu tình 
trong mùa cưới và học giỏi thi 
tốt vào dịp thi đại học. Rõ ràng 
là nhiều ngôi chùa đã trở thành 
địa chỉ văn hóa ở từng thôn, 
xóm, địa phương.  

Nhìn rộng ra, trải qua hàng 
ngàn năm, tôn giáo của nhân 
loại vốn thuộc lĩnh vực tâm 
linh vừa đa dạng lại vừa phức 
tạp. Nhận thức đúng đắn và đầy 
đủ những đặc trưng của các tín 
ngưỡng hiện hữu trên đất nước 
ta từ bao đời để ứng xử cho 
đúng văn hóa, tâm phục, khẩu 
phục, thật không hề dễ dàng 
chút nào. Thực  tế  cuộc sống 
lịch sử từ sau năm 1945 đến nay 
từng diễn ra bao điều đúng - sai 

đối với các tín ngưỡng vẫn là 
những kinh nghiệm về việc ứng 
xử sao cho hợp lòng dân, tránh 
sai lầm và hợp với quy luật 
khách quan khoa học trên quá 
trình phát triển xã hội không 
thể từ chỗ phá bỏ bừa bãi lại 
chuyển sang xây dựng xô bồ, 
quảng cáo hòm công đức vì lợi 
nhuận. Đời sống tín ngưỡng ở 
nước ta nửa sau thế kỷ XX cho 
phép chúng ta có đủ dẫn chứng 
phong phú để chiêm nghiệm 
lại việc tiếp nhận các di sản văn 
hóa phi vật thể còn giá trị sống 
động mà các bậc hiền triết chân 
chính đã dày công xây dựng. 
Người ta thường nói “thái quá 
sẽ bất cập” trong quan hệ ứng 
xử với các tổ chức tôn giáo, tổ 
chức chính trị xã hội, trong 
đó có Phật giáo, Kitô giáo v.v… 
cũng như đối với các tín đồ. 
Truyền thống văn hóa, đặc biệt 
lĩnh vực tín ngưỡng thường 
thấm sâu vào lòng người từ 
tuổi ấu thơ, không dễ gì lãng 
quên trong chốc lát. Ngày nay, 
việc phổ biến cũng như quản 
lý Phật giáo cần luôn nhớ đến 
tấm gương sáng ngời của các 
bậc tiên bối đời Lý Trần. Trong 
quá trình phát triển đất nước, 
điều vĩ đại nhất của các vua Lý 

Ảnh: St
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- Trần là ở chỗ tuy lấy Phật giáo 
làm quốc giáo, nhưng bao giờ 
nhiệm vụ chống xâm lăng, bảo 
vệ Tổ quốc cũng được đặt lên 
trên hết. Chính vì thế mà ngọn 
cờ độc lập đã tạo nên sức mạnh 
vô địch của toàn dân tộc trong 
ba lần đại thắng quân Nguyên-
Mông, củng cố “non sông thiên 
cổ vững âu vàng”, mãi mãi tồn 
tại cùng con cháu muôn đời. 
Và cao đẹp hơn phải nói đến 
việc vua Trần Nhân Tông thấm 
nhuần ánh sáng của đức Phật đã 
rộng lòng khoan dung tha thứ 
cho những kẻ đầu hàng giặc. 
Chuyện kể rằng: “Sau khi giặc 
thua chạy về phương Bắc, triều 
đình bắt được một tráp biểu 
hàng của các quan. Đình thần 
muốn lục ra để trị tội những 
kẻ phản bội, nhưng Thượng 
hoàng nghĩ rằng làm tội những 
đồ tiểu nhân cũng vô ích, bèn 
sai đem đốt cả tráp đi cho yên 
lòng mọi người”.(Việt Nam sử 
lược-Trần Trọng Kim-tr.162).

Hơn thế nữa, đức Vua không 
chút vương vấn tham tiếc danh 
vọng, mà thanh thản nhường 
ngôi cho Thế tử, rồi giã biệt ngai 
vàng, hướng về núi ngàn Yên 
Tử, quyết tâm xây dựng Thiền 
phái Trúc Lâm ngày càng phát 

triển, cuốn hút đông đảo chúng 
sinh. Tầm cao đức độ sáng ngời 
của vua Trần Nhân Tông, tuy đã 
cách xa ngót ngàn năm, nhưng 
ngày nay mỗi lần nhắc đến ai ai 
cũng khâm phục và nhận thức 
được vầng sáng trí tuệ trong 
việc kết hợp giữa truyền thống 
yêu nước, chống xâm lăng của 
dân tộc ta, gắn bó với truyền 
thống văn hóa từ bi khoan hòa 
thấm đượm tâm Phật một cách 
kỳ diệu.

Tuy vậy, hiện nay vẫn còn 
không ít chùa lớn, nhỏ dường 
như còn nghiêng về việc tô 
đậm hình thức bên ngoài, chú 
trọng lễ bái, mà chưa thật sự 
coi trọng việc chân truyền Phật 
pháp tu dưỡng tâm đức, sao 
cho đời sống tâm hồn chúng 
sinh được trong sáng hơn, 
thư thái hơn khi bước vào cửa 
chùa. Mỗi người dân, dù chốn 
thành thị hay ở nông thôn, 
rừng sâu hay núi cao, dù không 
đến lễ chùa đều mong ước sao 
cho con cháu cùng lớp trẻ thấu 
hiểu tầm nhân văn cao đẹp của 
Phật giáo. Hiện thực đời sống 
hàng ngày bộc lộ rõ, không thể 
“lấy vải thưa che mắt thánh”, 
cũng không thể che mắt nhân 
dân đông đảo nếu làm điều trái 

với tâm Phật, sớm hay muộn 
cũng bị phê phán và xa lánh...

Như nhiều người đã biết, 
sức tỏa sáng lâu bền và tiếng 
vang xa của các ngôi chùa 
không phải ở độ lớn nhỏ của 
cái chuông, cũng chẳng ở tòa 
ngang dãy dọc, mâm cao, cỗ 
đầy, mà ở tấm lòng nhân ái, từ 
bi của các sư - thầy - tăng, ni, 
phật tử chung tay tu nhân tích 
đức chung sức tạo dựng được 
nếp sống văn hóa trong sáng 
giữa đời thường, đạt tới bình 
yên hạnh phúc. Đúng như Tổ 
tiên, ông bà xa xưa từng dạy 
con cháu:

Dù xây chín đợt phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu 

cho một người!
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

cần khách quan khảo sát, kiểm 
tra tầm lan tỏa ảnh hưởng từ  
các ngôi chùa hiện hữu đối với 
đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân trong khu vực 
hành đạo. Công bằng mà nói, 
hiện nay không phải không 
tồn tại một số ngôi chùa cùng 
không ít sư, thầy…chưa đáp 
ứng đầy đủ, nghiêm chỉnh theo 
đạo Pháp và ước muốn cao đẹp 
của nhân dân. Muốn làm được 
như thế, các ngôi chùa hãy là 
nơi vừa tụng kinh niệm Phật, 
vừa phải là một địa điểm văn 
hóa đích thực đủ khả năng gắn 
kết mọi người trong tỉnh thức 
và an lạc, giải tỏa bớt những 
âu lo đời thường; đặc biệt cần 
tránh những hoạt động chạy 
theo lợi nhuận mà báo chí 
từng phê phán. Vẫn còn tồn tại 
không ít người lợi dụng cửa 
chùa để kiếm lợi, điều đó sẽ làm 
ảnh hưởng đến vẻ đẹp văn hóa 
Phật giáo. 

Xuân Đinh Dậu-2017

Ảnh: St
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Gần ba ngàn năm qua, bao biến thiên 
trên hành tinh, bao tiến bộ của loài 
người, bao học thuyết ra đời và có 
nhiều giáo chủ xuất hiện. Trong 
dòng chảy lịch sử đó, giáo thuyết 

Phật giáo, lịch sử đức Phật được vẫn xem là một 
huyền thoại khó tin, vẫn tồn tại trong cuộc sống 
của nhân loại cho đến hôm nay, cứ như là mới lạ 
đối với loài người trong thời đại văn minh tiến 
bộ hiện tại.

Thảo nào Albert Einstein bảo: “Tôn giáo tương 
lai sẽ là tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo này 
siêu việt trên một đấng Thiêng liêng nào đó và 
tránh hết mọi giáo điều và thần học. Bao trùm cả 
thiên nhiên lẫn tinh thần tôn giáo, tôn giáo này 
phải căn cứ vào ý niệm đang phát sinh từ những 
thực nghiệm của mọi vật, thiên nhiên và tinh 

thần như một sự thuần 
nhất đầy đủ ý nghĩa. Ðạo 
Phật đáp ứng được điều 
đó”.

Những biểu tượng từ 
lúc Thái tử sinh ra, người 
ta cho là huyền thoại được 
thánh hóa bởi những tín 
đồ cuồng nhiệt, sự thật, 
đã là biểu tượng đều hàm 
tàng triết lý của một bậc 
thánh nhân. Phải hiểu 
rằng, biểu tượng hay dụ 
ngôn là một chiếc bóng đi 
kèm với hiện thể.

Cổ nhân thường ví, cái 
gì thuộc bên phải, thuộc 
lẽ phải – là chân lý. Hình 
ảnh Thái tử sinh ra từ 

hông phải của Hoàng hậu Maya, không phải từ 
nách chui ra mà Thái tử xuất hiện từ một chân 
lý, một lẽ phải của đời người.  Chẳng những thế, 
con người mang đủ thất tình lục dục, hỷ nộ ái 
ố… trong thân chúng sinh do tham sân si mà ra, 
nhưng Thái tử Tất Đạt Đa, từ chân lý mà ra, vì 
thế, vượt trên mọi thất tình phàm tục đó, thất 
tình được chuyển hóa thanh tịnh thành bảy hoa 
sen đỡ gót ngọc, nghĩa là Ngài vượt trên thất tình 
phàm tục. Chính vì thế, khi Thái tử đưa tay mặt 
chỉ trời, tay trái chỉ đất bảo: “Thiên thượng thiên 
hạ, duy ngã độc tôn. Vô lượng sinh tử, ư kim tận 
hỷ!”.

Chúng sinh trôi lăn trong 6 đường, tâm nhiễm 
ô bị sai sử bởi danh-lợi-tình; tâm dính mắc mà 
tự cho là bản ngã của mình, nhưng khi tâm được 

Huyền thoại
       ngày Đản sinh

Ý Nghĩa ra đời của thái tử là một hàm Ý trọNg đại xác địNh Phật tíNh troNg mỗi 
chúNg siNh khi đã hoàN giác thì cái “duy Ngã” đó là một tối thượNg chứ khôNg 
Phải là đấNg được độc tôN Như cái hiểu đầy Ngã chấP thườNg tìNh.

Minh Mẫn
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chuyển hóa, khai ngộ, tuệ giác xuất hiện thì cái 
Ngã đó không còn là chấp ngã phàm phu, thức  
thứ 8 chuyển thành “Bạch tịnh thức” để rồi Thức 
biến thành Trí; cái ngã mà Thái tử tuyên bố như 
một tuyên ngôn lịch sử của bậc giác ngộ, không 
còn là cái ngã phàm phu tục tử, vì thế, không 
thể nói là Ngài cao ngạo khi bảo: “Thiên thượng 
thiên hạ, duy ngã độc tôn”, bởi vì, tiếp câu đó là: 
“Vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ!”.

Có nghĩa: “Ta đi lang thang trong vòng luân hồi 
qua bao kiếp sống, tìm mãi mà chưa gặp kẻ làm 
nhà. Nay ta đã gặp ngươi rồi, ngươi đừng hòng 
cất nhà thêm được nữa, những đòn tay, những 
cột kèo, những rui mè... của ngươi đã bị mục rã 
cả rồi...” (Pháp Cú câu 154)

Rõ ràng là Ngài đã tận diệt mọi nguyên nhân 
làm thân chúng sinh miên viễn trong luân hồi lục 
đạo. Tuyên ngôn vững chắc đó kết hợp với bảy 
bước chân giải thoát trên “thất tình” đã chuyển 
hóa thành hoa sen, chính vì vậy, Ngài xuất hiện từ 
bên phải của chân lý, đã xác định một “tính giác” 
trên trời dưới trời là một “tính giác tuyệt đối mà 
vô số kiếp trôi lăn sinh tử, nay được đoạn tuyệt.

Ý nghĩa ra đời của Thái tử là một hàm ý trọng 

đại, xác định Phật tính trong 
mỗi chúng sinh khi đã hoàn 
giác thì cái “duy ngã” đó là 
một tối thượng, chứ không 
phải là đấng được độc tôn 
như cái hiểu đầy ngã chấp 
thường tình.

Từ sự xuất hiện mang tính 
biểu tượng triết học lẫn văn 
học, hoàn toàn tự lực của mỗi 
cá thể, thoát khỏi tín điều 
Thần học của các tôn giáo 
đương thời tại Ấn Độ cũng 
như về sau, một tuyên ngôn 
có một không hai xác định giá 
trị của từng cá thể, đó là một 
chân lý tuyệt đối đáng cho các 
triết gia, học giả và nhân loại 
tán dương như nhà khoa học 
lỗi lạc Albert Einstein đã từng 
ca tụng. 

Như thế, việc đón mừng 
ngày Đản sinh của đức Từ 
phụ, không chỉ là một thủ 
tục mừng “sinh nhật” bình 
thường của con người hay 

ngày sinh của một giáo chủ, mà là ngày nhắc nhở 
những người con Phật phải luôn ý thức về khả 
năng trong mỗi chúng ta về con đường đang đi 
như đức Bổn sư đã đi.

Tuy gần ba ngàn năm đức Phật nhập diệt, 
nhưng những biểu tượng từ lúc ra đời đến lúc 
nhập diệt, suốt 49 năm giáo hóa, Kinh tạng vẫn là 
một hàm ý hiện thể cho các “học giả” và cũng như 
nhập thể cho các “hành giả”. 

Suốt gần ba ngàn năm đó vẫn xuất hiện những 
hành giả nhập lưu và xác định sự thành đạt của 
các hành giả đang hành trì miên mật. Giá trị một 
biểu tượng xuyên suốt “ngôn hành” hợp nhất đó 
đã xác định một chân lý của Phật giáo. 

Ngưỡng mong tất cả chúng ta tinh tấn và nắm 
bắt được cốt tủy của Phật giáo để một đời làm 
người và một đời làm con Phật không uổng phí.

Kính mừng một mùa Phật Đản an lạc, hạnh 
phúc thực thụ chứ không là một huyền thoại 
như lầm tưởng suốt thời gian dài dưới mắt 
hoang tưởng của chúng ta. 

Ảnh: St
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đức Phật trả lời vắN tắt: “mỗi chúNg siNh đều có NghiệP, NghiệP là sở hữu, là 
di sảN, là NguyêN NhâN, là thâN quyếN, là chỗ NươNg tựa của Nó. NghiệP PhâN 
loại tất cả chúNg siNh thàNh NhữNg tìNh trạNg cao thấP.”

Nghiệp hay định luật 
đạo đức Nhân quả

GIÁO LÝ

Chúng ta đang đương 
đầu với một thế giới 
hoàn toàn mất thăng 
bằng. Chúng ta nhận 
thấy sự bất bình 

đẳng giữa số phận đa dạng của 
loài người và nhiều tầng lớp 
chúng sinh đang có mặt trong 
vũ trụ. 

Chúng ta thấy người này sinh 
ra trong một hoàn cảnh giàu 
sang, bẩm thụ những đức tính 
tâm lý đạo đức và thể chất tốt 
đẹp, còn người khác trong một 

cảnh ngộ nghèo nàn và khốn 
khổ. 

Có người đạo đức và thánh 
thiện, nhưng trái với sự mong 
đợi của y, y luôn luôn gặp phải 
những nỗi bất hạnh. Cuộc đời 
tàn nhẫn đi ngược hẳn với 
những kỳ vọng và ước nguyện 
của y. Mặc dù nếp sống của y 
chân thành và đầy đạo hạnh, y 
vẫn phải chịu nghèo khó khốn 
cùng. Kẻ khác đầy tội lỗi và 
ngu si, nhưng lại được số phận 
nuông chiều, được hưởng đủ 

mọi thứ ân huệ, dù tính tình đầy 
khuyết điểm lỗi lầm và những 
cách sống bất thiện, tà hạnh.

Chúng ta có thể hỏi, tại sao 
lại có người thấp kẻ cao? Tại sao 
người này bị giật khỏi đôi bàn 
tay mẹ hiền khi mới vừa chớm 
thấy một vài mùa hạ, còn người 
khác chết lúc hoa niên, hoặc vào 
lúc tuổi già 80 hay 100? Tại sao 
người này phải chịu đau yếu 
và tàn tật, còn người khác lại 
được khỏe mạnh và tráng kiện? 
Tại sao người này đẹp đẽ, còn 

Thích Phước Sơn
Ảnh: St
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GIÁO LÝ

người kia thì xấu xí dị hợm, bị 
mọi người ruồng rẫy? Tại sao 
người này được nuôi dưỡng 
trong cảnh xa hoa, còn người 
kia thì nghèo mạt, và chìm ngập 
trong nỗi khổ đau? 

Tại sao người này sinh ra đã 
là một triệu phú, còn người kia 
lại là một kẻ cùng đinh? Tại sao 
người này là một bậc trí tuệ, còn 
người kia là kẻ ngu đần? Tại sao 
người này bẩm sinh có những 
đức tính thánh thiện, còn người 
kia lại có những khuynh hướng 
phạm tội? Tại sao một số người 
đã thành những nhà ngữ học, 
toán học, nghệ sĩ, nhạc sĩ ngay 
từ lúc còn nằm trên nôi, còn một 
số người khác mới sinh ra đã bị 
mù, điếc và tàn tật? Tại sao một 
số người sinh ra được may mắn 
hạnh phúc, còn những người 
khác lại chịu bất hạnh rủi ro từ 
lúc mới chào đời?

Đấy là một số vấn đề thường 

gây hoang mang trong trí óc của 
mọi người có suy tư. Chúng ta 
phải giải thích như thế nào về 
sự mất thăng bằng của thế giới 
và sự bất bình đẳng của nhân 
loại như vậy? Phải chăng đó là 
do tác động của số phận rủi may 
hay chỉ là chuyện tình cờ?

Không có một việc gì trong 
thế giới này xảy ra do sự rủi may 
vô tình hay bất ngờ cả. Nếu cho 
rằng bất cứ điều gì xảy ra đều do 
may rủi, thì không khác gì bảo 
rằng cuốn sách này tự nó đến 
đây. Nói đúng ra, không có bất 
cứ điều gì xảy ra cho con người 
mà không dính dáng vì lý do này 
hay lý do khác.

Phải chăng việc này là mệnh 
lệnh hay quyền lực của một 
đấng hóa công vô trách nhiệm?

Husley viết: “Nếu chúng ta 
phải giả định rằng ai đó đã cố 
ý làm chuyển động thế giới kỳ 
diệu này thì tôi thấy rõ ràng là vị 

ấy không toàn thiện, chí công vô 
tư, theo đúng bất cứ ý nghĩa nào 
có thể chấp nhận được của các 
từ này, trái lại vị đó thực là độc 
ác, bất công”.

Theo Einstein (1879-1955)[1] 
thì: “Nếu đấng Thượng đế này 
toàn năng, thì tất cả những gì 
xảy ra, bao gồm cả hành động, 
tư tưởng, tình cảm và khát vọng 
của con người cũng đều là công 
trình của Ngài, tại sao lại bắt mọi 
người phải chịu trách nhiệm về 
những hành vi, tư tưởng của 
họ trước một đấng toàn năng 
như thế? Trong khi ban phát 
những sự trừng phạt và tưởng 
thưởng, đồng thời Ngài phải xét 
xử chính mình theo một mức độ 
nào đó. Điều này làm sao có thể 
phù hợp được với đức chí thiện 
và công chính thường gán cho 
Ngài?

Theo những nguyên lý thường 
học thì con người được tạo ra 
một cách vũ đoán trái với ý muốn 
của mình và ngay từ lúc mới 
sinh, hoặc là kẻ đó được hưởng 
phước, hoặc là bị đày đọa vĩnh 
viễn. Vì thế, con người hoặc là 
thiện, hoặc là ác, may mắn hoặc 
bất hạnh, cao thượng hoặc thấp 
hèn, ngay từ bước đầu trong 
quá trình sáng tạo thể chất của 
nó cho đến khi trút hơi thở cuối 
cùng, bất kể đến những ý muốn 
cá nhân, những ước nguyện, kỳ 
vọng, sự phấn đấu hoặc là những 
lời cầu xin thành kính của nó. Đó 
chính là thuyết định mệnh của 
thần học.” (Spencer Lewis)[2]

Charles Bradlaugh (1833-1891)
[3] nói: “Sự có mặt của điều ác là 
khối chướng ngại khủng khiếp 
cho nhà thần học. Đau thương, 
thống khổ, tội ác, bần cùng vẫn 
đối mặt với người bênh vực cái 
thiện vĩnh cửu và thách thức 
mãnh liệt mà không thể giải Ảnh: St
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đáp trước lời tuyên bố của vị 
ấy về Thượng đế như là một 
đấng toàn thiện, toàn trí và toàn 
năng.”

Theo lời Schopenhauer: “Kẻ 
nào tự cho mình đã hình thành 
từ cái “không” thì cũng phải nghĩ 
rằng y lại trở về với cái “không”; 
bởi vì có một khoảng thời gian 
vô tận đã trôi qua trước khi y 
hiện hữu, rồi một khoảng thời 
gian vô tận khác lại bắt đầu, qua 
đó y không bao giờ ngừng hiện 
hữu, đó là thứ tư tưởng quái gở.

“Nếu sinh là khởi điểm tuyệt 
đối, thì chết phải là chung 
cục tuyệt đối và giả định rằng 
con người được tạo ra từ cái 
“không”, tất nhiên dẫn đến giả 
thuyết: “Cái chết là kết thúc 
hoàn toàn.”

Bình luận về nỗi đau khổ của 
con người và Thượng đế, giáo 
sư F.B. Haldane[4] viết: “Có 
hai giả thuyết: Hoặc khổ đau 
là điều kiện cần thiết để hoàn 
thiện nhân cách, hoặc Thượng 
đế không phải là đấng toàn 
năng. Giả thuyết trước bị bác 
bỏ vì thực tế có một số người ít 
chịu khổ đau, nhưng lại được 
may mắn về dòng dõi gia tộc và 
đường học vấn, nên có được 
những đức tính rất tốt đẹp. Lý 
lẽ phản đối giả thuyết thứ hai là 
chỉ khi nào nói đến vũ trụ như 
một thể đồng nhất, thì mới có 
một kẽ hở nào đó trong tri thức 
cần phải được lấp đầy bằng giả 
thuyết có một Thượng đế, và 
một đấng Tạo hóa để có thể làm 
những gì vị ấy muốn.”

Huân tước Russell (1872-
1970) nhận định: “Người ta 
bảo rằng thế giới do một đấng 
Thượng đế toàn thiện, toàn 
năng sáng tạo. Trước khi sáng 
tạo Ngài đã thấy trước tất cả 
những đau thương, thống khổ 

mà thế giới ấy phải chịu đựng. 
Do thế, Ngài phải chịu trách 
nhiệm đối với tất cả những thứ 
đó. Cứ lý luận rằng những đau 
khổ trong thế giới là do tội lỗi thì 
thật là hoài công… Nếu Thượng 
đế biết trước những tội lỗi mà 
con người sẽ phạm thì cố nhiên 
Ngài phải chịu trách nhiệm về 
tất cả những hậu quả của tội lỗi 
ấy khi Ngài quyết định sáng tạo 
con người.”

Trong bài thơ “Tuyệt vọng” 
làm ra vào lúc tuổi già của mình, 
Nam tước Tennyson[5] đã mạnh 
bạo công kích Thượng đế về lời 
phán của Ngài như đã được ghi 
trong Thánh kinh Isaiah: “Ta 
làm nên hòa bình và tạo ra tội 
ác” (Isaiah XIV.7):

“Tôi phải gọi cái tình yêu vô 
biên đã phụng sự chúng ta thật 
chu đáo đó là gì?

Đúng hơn là lòng độc ác vô 
biên đã tạo ra địa ngục bất tận.

Đã tạo ra chúng ta, đã dự liệu 
số phận chúng ta, đã đày đọa 
chúng ta trước và còn làm tất cả 
cái chỉ theo ý muốn của mình.

Hơn nữa, bà mẹ tàn nhẫn đã 
chết của chúng ta, bà chưa bao 
giờ nghe chúng ta rên xiết?

Chắc chắn “Giáo lý chủ 
trương tất cả loài người đều là 
những kẻ có tội tổ tông Adam, là 
một lời thách thức đối với công 
lý, từ bi, nhân ái và công bằng 
tuyệt đối.”

Một số văn sĩ ngày xưa tuyên 
bố một cách quả quyết rằng 
Thượng đế đã tạo ra con người 
theo hình ảnh của Ngài. Trái lại, 
một số nhà tư tưởng hiện đại 
thì cho rằng con người tạo ra 
Thượng đế theo hình ảnh của 
mình. Với sự tiến bộ của văn 
minh, quan niệm của con người 
về Thượng đế cũng ngày càng 

trở nên tinh vi hơn.
Tuy nhiên, chúng ta không thể 

quan niệm có một đấng Hữu thể 
như vậy, hoặc là ở trong hoặc là 
ở ngoài vũ trụ. Phải chăng sự sai 
khác này là do di truyền và hoàn 
cảnh? Chúng ta phải thừa nhận 
rằng tất cả những hiện tượng 
vật lý hóa học do các nhà khoa 
học phát minh là có phần nào 
hữu ích, nhưng chúng không 
thể hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về những phân biệt tế nhị và 
những khác nhau rộng lớn giữa 
các cá nhân. Còn nữa, tại sao 
hai đứa trẻ sinh đôi cùng giống 
nhau về sinh lý, được truyền thụ 
những di tố như nhau, cùng 
hưởng quyền nuôi dưỡng giống 
nhau, lại thường rất khác nhau 
về tính tình, đạo đức và tri thức?

Chỉ riêng tính di truyền 
thôi không thể giải thích được 
những dị biệt lớn như vậy, đúng 
ra, nó chỉ giải thích một cách có 
vẻ hợp lý những sự giống nhau. 
Một mầm sống sinh hóa cực kỳ 
vi tế chừng một phần 30 triệu 
phân được thừa hưởng từ cha 
mẹ, chỉ có thể giải thích một 
phần của con người về cơ bản 
sinh lý của nó. Đối với tâm lý 
phức tạp và tế nhị hơn, những 
khác biệt về tri thức đạo đức, 
cần phải được làm sáng tỏ hơn 
nữa. Thuyết di truyền không thể 
giải thích thỏa đáng sự ra đời 
của một kẻ tội phạm trong một 
dòng dõi tổ tiên nhiều đời cao 
quí, sự xuất hiện một bậc Thánh 
hoặc một người cao thượng 
trong gia đình nổi tiếng bất 
lương, sự xuất hiện của những 
thần đồng, những bậc thiên tài 
và những đấng giáo chủ vĩ đại.

Theo Phật giáo, sự sai biệt này 
không chỉ do di truyền, hoàn 
cảnh, bẩm sinh và dưỡng dục, 
mà còn do nghiệp của chính 
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GIÁO LÝ

chúng ta, nói cách khác, do 
kết quả của những hành động 
quá khứ được thừa hưởng, 
và những hành vi hiện tại của 
chúng ta. Chính chúng ta phải 
chịu trách nhiệm về những hành 
động của chúng ta về hạnh phúc 
và đau khổ. Chúng ta xây nên địa 
ngục của chúng ta. Chúng ta là 
kiến trúc sư của số phận chúng 
ta. Tóm lại, chúng ta chính là 
nghiệp (Kamma) của chúng ta.

Một dịp nọ, có một thanh niên 
tên Subha đến gần đức Phật và 
hỏi Ngài tại sao và do đâu trong 
loài người có những trình độ 
thấp hèn và cao sang khác nhau. 
Y nói: “Vì sao tôi thấy trong loài 
người có kẻ đoản mạng, người 
trường thọ, kẻ khỏe mạnh, 
người ốm đau, kẻ xinh đẹp, 
người xấu tướng, kẻ uy quyền, 
người cô thế, kẻ nghèo nàn, 
người giàu có, kẻ hạ lưu, người 
quí tộc, kẻ ngu dốt, người thông 
minh?”

Đức Phật trả lời vắn tắt: 
“Mỗi chúng sinh đều có nghiệp, 
nghiệp là sở hữu, là di sản, là 
nguyên nhân, là thân quyến, là 
chỗ nương tựa của nó. Nghiệp 
phân loại tất cả chúng sinh thành 
những tình trạng cao thấp.” Rồi 
Ngài giải thích rằng nguyên 
nhân những sai biệt như thế là 
do định luật luân lý nhân quả. 
Như vậy, theo quan điểm của 
đạo Phật, sự khác nhau về tâm 
lý, tri thức, đạo đức và tính tình 
hiện tại giữa chúng ta, là chính 
những hành động và những xu 
hướng của chúng ta, gồm cả quá 
khứ và hiện tại. Nghiệp nghĩa 
đen là hành động, nhưng theo 
nghĩa rốt ráo, nó là những tâm 
sở thiện và ác (Kusala Akusala 
cetana). Nghiệp tạo nên cả thiện 
và ác. Ở hiền gặp lành, ở ác 
gặp ác; đồng thanh tương ứng, 

đồng khí tương cầu. Đó là định 
luật của nghiệp.

Một số người Tây phương 
thích nói đến nghiệp như là 
“hành động gây hậu quả.” Chúng 
ta gặt những gì chúng ta đã gieo. 
Những gì chúng ta đã gieo, 
chúng ta sẽ gặt vào một lúc nào 
đó, tại một nơi nào đó. Theo 
một nghĩa khác, chúng ta là kết 
quả của những gì chúng ta đã 
làm, và chúng ta là kết quả của 
những gì chúng ta đang làm và 
chúng ta cũng không tuyệt đối 
sẽ là kết quả của những gì chúng 
ta đang làm. Ví dụ, một kẻ tội 
phạm hôm nay, ngày mai có thể 
là một vị thánh.

Phật giáo gán sự thay đổi 
này cho nghiệp, nhưng không 
khẳng định tất cả đều do nghiệp. 
Nếu tất cả đều do nghiệp thì 
một người phải mãi mãi xấu, vì 
nghiệp của y xấu. Thế thì người 
ta không cần hỏi ý kiến y sĩ để 
được chữa bệnh, vì nếu nghiệp 
của y là như thế, thì y sẽ tự chữa 
lấy.

Theo Phật giáo, có năm cấp 
độ hay quá trình tác động trong 
lĩnh vực sinh lý và tâm lý:

1. Cấp hành động và kết quả 
(Kamma Niyàma), ví dụ những 
hành vi thiện ác tạo ra những 
kết quả thiện ác tương xứng.

2. Cấp vật lý vô cơ (Utu 
Niyàma), ví dụ hiện tượng thời 
tiết gió mưa.

3. Cấp chủng tử hay mầm 
mống (Bìja Niyàma) (hữu cơ), 
ví dụ gạo từ hạt thóc sinh ra, vị 
ngọt từ cây mía hay mật tạo ra 
v.v… thuyết khoa học về tế bào, 
chủng tử và sự giống nhau về 
sinh lý của hai đứa trẻ sinh đôi 
có thể quy về cấp này.

4. Cấp tâm thức hay định luật 
tâm thần (Citta Niyàma), ví dụ 

quá trình của ý thức, năng lực 
của tâm v.v...

5. Cấp quy luật tự nhiên 
(Dhamma Niyàma), ví dụ hiện 
tượng tự nhiên xảy ra vào lúc 
một vị Bồ Tát xuất hiện trong 
kiếp cuối cùng, dẫn lực v.v...

Tất cả mọi hiện tượng tâm lý 
hay vật lý đều có thể giải thích 
bằng 5 cấp độ hay năm quá trình 
này, đó chính là những định 
luật. Do đó, nghiệp chỉ là một 
trong 5 cấp độ thường xảy ra 
khắp trong vũ trụ. Đó chính là 
định luật tự nhiên, chứ không 
phải có người ban ra luật. Thông 
thường những định luật thiên 
nhiên như trọng luật không cần 
có người ban ra. Định luật này 
tác động trong lĩnh vực của nó, 
không do một động cơ độc lập 
ngoại tại nào can thiệp.

Ví dụ, không ai ban luật lửa 
phải cháy. Không ai ra lệnh nước 
phải tìm đúng mức thăng bằng.

Không có nhà khoa học nào 
ra lệnh nước phải là H2O và khí 
lạnh phải là một trong những 
đặc tính của nước. Đó là những 
tính chất riêng của chúng. 
Nghiệp không phải là số phận, 
cũng không phải là định mệnh 
đặt vào chúng ta bằng một 
quyền lực thần bí không thể 
biết, khiến chúng ta phải phục 
tùng. Vì nó chính là hành động 
của chính mình tác động lại 
chính mình và do đó, người ta 
có thể đổi chiều hướng đường 
đi của nghiệp đến một mức độ 
nào đó. Việc người ta đổi chiều 
đến mức độ nào còn tùy thuộc 
vào chính bản thân họ.

Cũng cần phải nói rằng các 
từ ngữ như thưởng phạt không 
được đưa vào trong những lúc 
bàn đến vấn đề nghiệp. Vì đạo 
Phật không thừa nhận một 
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Thượng đế toàn năng cai trị 
thần dân của Ngài để thưởng 
phạt tùy tiện. Trái lại, người 
phật tử tin rằng những khổ vui 
mà chúng ta cảm nhận đều tự 
nhiên phát xuất từ những hành 
vi thiện ác của chính mình. Cần 
phải nhận định rằng nghiệp bao 
gồm cả nguyên lý tiếp diễn và 
đáp ứng.

Khả năng sinh ra kết quả của 
nghiệp, có sẵn trong nghiệp. 
Nguyên nhân sinh ra kết quả; kết 
quả giải thích nguyên nhân. Hạt 
sinh ra quả; quả giải thích hạt, 
vì chúng có quan hệ hỗ tương. 
Cũng thế, nghiệp và kết quả của 

nghiệp hỗ tương quan hệ: “quả 
chớm nở từ trong nhân.”

Một phật tử hoàn toàn tin 
tưởng vào thuyết nghiệp báo 
thì không cầu người khác cứu 
giúp mà chỉ vững lòng trông 
cậy vào chính mình để tự thanh 
tịnh hóa, vì thuyết nghiệp dạy 
trách nhiệm thuộc về cá nhân. 
Chính thuyết nghiệp báo này 
đem đến cho người ấy sự an ủi, 
niềm hy vọng, lòng tự tin và sức 
mạnh tinh thần. Chính lòng tin 
vào nghiệp này “xác định giá trị 
nỗ lực của người ấy, kích thích 
lòng hăng hái của người ấy”, 
làm cho người ấy luôn luôn từ 

bi, bao dung và quan tâm đến kẻ 
khác. Cũng chính lòng tin vào 
nghiệp này thúc đẩy người ấy 
tránh điều ác, làm việc thiện và 
trở nên thiện không vì lo sợ một 
hình phạt nào hay do một phần 
thưởng nào cám dỗ.

Chính thuyết nghiệp này có 
khả năng giải thích được vấn đề 
đau khổ, điều bí ẩn của cái gọi là 
định mệnh hay là tiền định của 
các Tôn giáo khác, đặc biệt là sự 
bất bình đẳng của nhân loại.

Thuyết nghiệp báo và tái sinh 
phải được thừa nhận như là 
điều hiển nhiên. 

CHÚ THÍCH:
[1]. Einstein (1879-1955): Nhà vật lý học người Đức, gốc Do 
Thái, sáng lập thuyết tương đối (theories of relativity), đoạt giải 
Nobel vật lý năm 1921.
[2]. Spencer (1830-1903): Triết gia người Anh, ông áp dụng khoa 
học tự nhiên và tâm lý học để trình bày triết học.
[3]. Bradlaugh (1833-1891): Nhà cải cách xã hội người Anh, 

tranh đấu cho phụ nữ.
[4]. Haldane (John Bardon Sanderson Haldane,?-1892): Nhà 
khoa học Anh rất nổi tiếng về phương pháp áp dụng toán học 
vào sinh vật học.
[5]. Lord Tennyson (1802-1892): Thi sĩ người Anh, từng đoạt giải 
thưởng. Ông đả kích Thượng đế và bảo rằng: “Tôi tạo ra việc 
thiện cũng như việc ác”.

Ảnh: St
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LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Vô thường là sự biến đổi cảnh giới 
của thế gian hay bất cứ cảnh giới 
nào trong Tam giới, tất cả đều là vô 
thường, biến dịch. Dù cho có tương 
đối vững bền hàng ngàn năm, hàng 

tỉ năm, thì vẫn là vô thường, vì có sự biến đổi, dù 
chậm hay mau đều vẫn có biến đổi.

Sự biến đổi bất thường càng gây đau khổ nhiều 
hơn. Những người bị thiên tai hoặc tai nạn, hay 
chiến tranh, chết mất để lại sự thương tiếc cho 
người thân, hoặc bị thương tật, tàn phế, phải đau 
khổ gánh chịu trong suốt phần đời còn lại.

Phương thuốc để trị cái khổ do vô thường là 
phải ngộ ra cái bản chất của cuộc đời, của thế gian, 
đó là Vô ngã.

Vô ngã nghĩa là cái tôi không có thật. Chẳng 
hạn những chất liệu cấu tạo nên cơ thể của tôi 
cũng giống như chất liệu tạo nên cơ thể của người 

khác, hoàn toàn giống nhau. 
Nếu phân tích sâu hơn nữa, cơ thể gồm nhiều tế 

bào (cells), tế bào gồm nhiều phân tử (molecules), 
phân tử gồm nhiều nguyên tử (atoms), nguyên 
tử gồm các hạt cơ bản (particles). Hạt cơ bản mà 
chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhất là photon 
(ánh sáng) và electron (điện tử). Chúng là thân tứ 
đại, nhà cửa, xe cộ, phố xá, vật dụng, thông tin. 
Tùy theo cấu trúc nguyên tử và phân tử mà chúng 
ta cảm thấy vật này cứng rắn, vật kia mềm dẻo, vật 
này là chất rắn, vật kia là chất lỏng, vật nọ là chất 
khí. Tất cả cảm giác chúng ta có được đều là biểu 
hiện của electron, photon và các hạt cơ bản khác. 
Số lượng và năng lực của electron do cấu trúc của 
hạt nhân nguyên tử quyết định.

Cấu trúc phân tử khác nhau cũng đem lại cảm 
giác khác nhau. Những cảm giác cứng mềm trơn 
nhám, hay đắng cay ngọt mặn hoặc mùi thơm thối 

PháP ấN là coN dấu ấN chứNg của đạo PháP, ở đây là Phật PháP. đây là coN dấu 
chứNg thực đúNg là Phật PháP, của Phật giáo cháNh truyềN từ đức Phật. Ba PháP 
ấN đó là: vô thườNg, khổ, vô Ngã.

Cư sĩ Truyền Bình

Tam Pháp Ấn của Phật giáo
Ảnh: St
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v.v… là do cấu trúc phân tử, nhưng cấu trúc phân 
tử của vật chất cũng chỉ là một cấu trúc ảo, do các 
hạt ảo tạo thành, tưởng tượng của Tâm mới chính 
là nhân tố quyết định các loại thức hay cảm giác. 
Sự tưởng tượng này dựa trên tập quán lâu đời 
mà Phật giáo (PG) gọi là thế lưu bố tưởng (tưởng 
tượng đã lưu truyền phổ biến của thế gian). Ví dụ 
chúng ta nghe một bản nhạc Hoa, chúng ta chỉ có 
cảm giác thích thú khi đó là một giai điệu chúng 
ta từng nghe trong quá khứ, rồi chúng ta phải biết 
tiếng Hoa, nghĩa là đã có một thói quen học tập 
tiếng Hoa. Nếu không thì không thể cảm nhận nó 
có ý nghĩa, hương vị gì.

Tất cả những cảm giác này đều là sự tưởng 
tượng đồng bộ của 6 giác quan (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý thức) chứ không phải các nguyên tử, 
phân tử, hay hạt cơ bản có sẵn những tính chất 
đó. Điều này kinh điển PG nói là “Tất cả các pháp 
đều không có tự tính 一切法無自性 (Nhất thiết 
pháp vô tự tính)”. Nghĩa là tất cả các pháp đều là 
sự tưởng tượng của Tâm gán ghép vào đối tượng 
chứ không phải vật tự có những đặc điểm riêng 
biệt. Đây là một điều có ý nghĩa rất quan trọng, rất 
cơ bản về thế giới. Chúng ta có thể liệt kê những 
gán ghép diễn ra như thế nào.

Tưởng tượng hình dung một vật thể với hình 
dáng màu sắc rất rõ ràng: 

Hình ảnh này do Tâm tưởng 
tượng, nếu không có tâm (của 
người xem) thì hình ảnh chỉ 
là những pixels (điểm ảnh) kế 
tiếp nhau chứ không có đặc 
điểm gì là phụ nữ cả. Đặc điểm 
phụ nữ là do tâm tưởng tượng 
dựa vào ký ức.

Khi hình ảnh được làm cho 
chuyển động (animation) thì 
cô gái này có thể cử động, nói 
năng, ca hát. 

Khi được phóng hiện ra 
không gian 3 chiều, thì người 
phụ nữ này trở thành con 
người bằng xương bằng thịt và 
có cuộc sống, cá tính riêng biệt, 
có cái tên riêng biệt là Françoise 
Hardy và có một cuộc sống 
trên thế gian tại nước Pháp. 
Con người và cuộc sống trên 
thế gian chỉ là tưởng tượng 

của bản thân mỗi người và những người chung 
quanh. Cái bản ngã đó là sự tưởng tượng.

Chính bản thân Françoise Hardy và tất cả mọi 
người khác đều tưởng tượng đây là một con 
người có thật, có những đặc điểm riêng. Câu 
chuyện này bắt đầu từ lúc cái trứng của bà mẹ 
được thụ tinh thành bào thai, được sinh ra và lớn 
lên. Đó chính là cách mà tất cả con người xuất 
hiện trên thế gian. Nhưng ít có ai nghĩ rằng tất cả 
tế bào, phân tử, nguyên tử, hạt cơ bản, tạo ra con 
người đều chỉ là tưởng tượng chứ bản thân của 
tất cả phần tử cũng như bản thân của cả một con 
người đều không có đặc điểm gì cả (vô tự tính).

Sự luân hồi tái sinh chứng tỏ cái ngã không có 
đặc điểm gì chắc chắn trường tồn cả, đàn ông có 
thể biến thành phụ nữ và nhỏ tuổi hơn con cái 
kiếp trước.

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

Chúng ta dường như rất khó hình dung sự thật 
này. Thử cố gắng nghiên cứu một chút về sinh học.

Chiết Quốc Nga 14 tuổi và con trai đời trước Trương Cát Lâm 36 tuổi. Bên phải là 
hình đời trước Trương Phúc Đại, hình nhỏ là Chiết Quốc Nga đã thành thiếu nữ.
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Nhà nghiên cứu sinh học và hóa học Pháp vĩ đại 
Louis Pasteur đưa ra hai định luật về sự sống:

1. Một là sự sống có tính bất đối xứng 
Dung dịch acid tartaric chiết xuất từ nho (chất 

sống) làm quay mặt phẳng của chùm ánh sáng 
phân cực đi qua nó. Chẳng bao lâu sau, người ta 
tổng hợp được acid tartaric tại phòng thí nghiệm, 
với thành phần hóa học giống hệt acid tartaric 
chiết xuất từ sinh vật trong tự nhiên. Nhưng điều 
kỳ lạ và vô cùng khó hiểu là acid tartaric tổng hợp 
không hề tác động tới chùm ánh sáng phân cực đi 
qua nó.

Lý do là tinh thể acid tartaric tổng hợp chứa hai 
loại tinh thể thuận tay trái và thuận tay phải với số 
lượng bằng nhau do đó chúng triệt tiêu tác dụng 
của nhau. Còn acid tartaric chiết xuất từ chất sống 
tự nhiên chỉ chứa một loại tinh thể thuận tay trái, 
do đó chúng làm mặt phẳng ánh sáng quay sang 
trái.

2. Hai là chỉ có sự sống mới sinh ra sự sống
Bằng thí nghiệm đơn giản nhưng kỳ diệu mang 

tên “Thí nghiệm bình cổ cong thiên nga”, Pasteur 
đã chứng minh rằng sự sống chỉ có thể ra đời từ sự 
sống, đập tan câu chuyện hoang đường về sự hình 
thành sự sống tự phát (spontaneous generation) 
– cơ sở của Tiến hóa luận Darwin (Darwinian 
Evolutionism). Từ đó ông rút ra định luật sự sống 
có tính bất đối xứng, có nghĩa chất sống có thể 
phân rã thành chất vô cơ nhưng chất vô cơ không 
thể tự phát tổng hợp thành chất sống. Và chỉ có 
chất sống sản sinh ra chất sống.

Chúng ta đã xem qua hai định luật về sự sống 
của Pasteur từ đó rút ra một nhận định liên quan 
tới Phật pháp. Hãy nêu câu hỏi: Tại sao sự sống 
có tính bất đối xứng? Và tại sao chỉ có sự sống sản 
sinh ra sự sống? Chúng ta hãy nêu tiếp một câu hỏi 
nữa: Tại sao thời gian chỉ có một chiều? Thời gian 
một chiều cũng thể hiện tính bất đối xứng của sự 
sống. Chúng ta ném một cái ly bằng thủy tinh lên 
không, nó rớt xuống nền gạch vỡ tan. Chúng ta 
gom các mảnh vỡ và ném lên không, vẫn là các 
mảnh vỡ, không bao giờ trở thành cái ly nguyên 
vẹn. Đó cũng là tính bất đối xứng nghĩa là cái ly 
nguyên có thể vỡ nhưng không thể lành lại.

Hai định luật về sự sống của Pasteur dẫn chúng 
ta đi tới nhận thức rằng chủ nghĩa duy vật khách 
quan hay vật chất tự thân vận động để tự tạo 
thành vũ trụ vạn vật là không có cơ sở. Phải có 

một yếu tố gì đó tác động thì vật chất sống, sinh 
vật mới xuất hiện. Đi xa hơn nữa ngay cả vật chất 
vô cơ cũng không thành lập được nếu thiếu yếu 
tố đó. Thật vậy, thí nghiệm hai khe hở nổi tiếng 
chứng tỏ rằng phải có một yếu tố nào đó tác động 
vào thì hạt electron mới xuất hiện. Chúng ta có 
thể coi hạt electron là đại biểu cho vật chất. Hạt 
electron chỉ xuất hiện khi có người quan sát, nó 
tác động khiến cho màn hứng phía sau tấm chắn 
có hai khe hở chỉ hiện ra hai vạch, điều đó chứng 
tỏ rằng hạt vật chất electron đã xuất hiện. Hai vạch 
trên màn hứng tương ứng với hai khe hở của tấm 
chắn. Nếu không có người quan sát hay máy dò để 
theo dõi thì màn hứng hiện ra nhiều vạch chứng 
tỏ không phải hạt electron mà chỉ là sóng giao 
thoa, vật chất chưa xuất hiện. Phật giáo nói rằng 
chính Tâm là yếu tố tác động kỳ diệu đó. Chúng ta 
hãy xem lại thí nghiệm này:

Double Slit Experiment - Thí Ngiệm Hai Khe Hở
https://www.youtube.com/watch?v=65zcksBusxA

Tuy nhiên tính bất đối xứng cũng không phải là 
điều tuyệt đối. Một cái ly vỡ nát hay một bức tranh 
xé vụn thì không thể ngẫu nhiên trở lại nguyên 
vẹn. Tuy nhiên khi có sự can thiệp của Tâm thì lại 
có thể.

Một hôm, rất nhiều họa sĩ trứ danh tụ hội xem 
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Trương Bảo Thắng biểu diễn thấu thị, di chuyển 
vật thể. Để tỏ lòng mến mộ anh, trong số họ có một 
họa sĩ xem biểu diễn xong, ngay tại hiện trường 
tặng anh một bức quốc họa do chính mình vẽ. Bảo 
Thắng tiếp nhận bức họa, xem sơ qua một cái, rồi 
xé nát bức họa. Lúc mọi người nghe tiếng giấy bị 
xé, nhìn lại thấy anh ung dung xé nhỏ từng mảnh, 
đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người biết 
tác phẩm của vị họa gia trung niên này có tiếng 
tăm tới nước ngoài, nhiều người muốn thu giữ 
tác phẩm của ông phải phí sức bôn ba tìm kiếm, 
thế mà Trương Bảo Thắng trước mặt đám đông xé 
hủy một tác phẩm lớn của ông, việc này khiến ông 
không thể bước xuống đài, ông không biết nên xử 
trí ra sao, nổi giận khiến mặt ông đỏ lên, không 
nói được tiếng nào.

Trương Bảo Thắng xé xong, dùng sức vo các 
mảnh vụn thành một cục tròn, ném vào chậu 
nước rửa mặt. “Bảo Thắng, anh làm sao vậy?” một 
người bạn như ngủ mê sực tỉnh, cảnh báo anh. 
Chỉ thấy Bảo Thắng khom lưng vớt cục giấy từ 
trong chậu nước lên, dùng hai tay ép mạnh cho 
nước từ trong cục giấy chảy ra ngoài, sau đó để cục 
giấy giữa hai lòng bàn tay, xoa xoa, không lâu có 
tiếng sè sè phát ra, lúc anh thôi xoa, bức quốc họa 
khôi phục nguyên trạng như cũ. Chỉ thấy anh phất 

tay một cái, trải ra trên bàn, hoàn toàn đúng là bức 
họa đó, không chút hư hao, không sai tí nào. Lúc 
đó, mọi người tại hiện trường mới sôi động trở 
lại, nhiều người không dám tin ở mắt mình. Lúc 
đó có người vỗ tay, những người khác mới nhớ 
đến việc vỗ tay hoan hô. Vị họa sĩ đã tặng bức họa, 
thấy tác phẩm của mình đã bị phá hủy hoàn toàn 
lại phục hồi như cũ, vui mừng ra mặt, không còn 
giận nữa, ông mới hiểu ra là trách nhầm Trương 
Bảo Thắng.

Trương Bảo Thắng đã dùng Tâm của mình khôi 
phục lại hoàn toàn bức họa đã bị anh xé nát, vò 
cục, ngâm nước. Cũng giống như thế, vật chất vô 
cơ không thể ngẫu nhiên biến thành chất sống, 
nhưng khi có Tâm tác động thì lại có thể. Đó là lý 
do khiến cho thuyết Có Đấng Sáng Tạo vẫn đứng 
vững trong khi thuyết Sinh Vật Tiến Hóa của 
Darwin bị phản bác. Xác suất để cho chất vô cơ 
ngẫu nhiên kết hợp lại thành chất sống là bằng 
không, nghĩa là không thể có được. Nhưng khi có 
Tâm tác động thì lại thành công tạo ra được sinh 
vật, giống như Trương Bảo Thắng dùng Tâm khôi 
phục bức tranh.

Cuộc sống thế gian chỉ có thể xuất hiện khi có 
sự phân cực nhị nguyên. Tâm là bất nhị nhưng 
cuộc sống đòi hỏi phải có hai hình thái đối lập. 
Một là chủ thể tức cái tôi của chúng sinh, hai là 
đối tượng tức là pháp hay vật ở bên ngoài. Về mặt 
vật lý, hai hình thái đối lập đó là sóng và hạt. Sóng 
là thông tin, là tinh thần không phải vật chất. Hạt 
là vật chất bao gồm chất vô cơ (không phải chất 
sống) và chất hữu cơ (chất sống). Về mặt sinh học, 
hoạt động của con người đòi hỏi phải có Thức 
(cảm giác, nhận biết, tinh thần) và đối tượng là 
cả vật chất và phi vật chất. Về vấn đề sự sống của 
chúng sinh, Duy Thức học Phật giáo đã trình bày 
tỉ mỉ: chúng sinh mà tiêu biểu là con người có lục 
căn, lục trần và lục thức, gọi chung là 18 giới. Cả 18 
giới nằm trong phạm trù của Mạt-na thức tức là 
cái Ngã của con người chúng ta.

Tính bất đối xứng của sự sống căn nguyên là do 
vật chất tự nó là không có thực thể. Vật chất chỉ 
có thể thành lập khi có Tâm tham dự. Chính Tâm 
tạo ra vật chất chứ không phải ngược lại. Và để 
hiển thị cuộc sống, Tâm phải phân cực thành chủ 
thể và đối tượng. Nó cần phải tạo ra và có sự phối 
hợp giữa căn và trần mới sinh ra thức. Một mình 
căn (subject) hay một mình trần (object) đều 
không thể sinh ra thức, Thức chính là cái ta gọi là Ảnh: St
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sự sống. Hình ảnh của cô gái mà không có người 
nhìn thì không thể là cô gái mà chỉ là một tập hợp 
những điểm ảnh, thậm chí không thể biết là cái gì 
(theo thuyết bất khả tri của Kant, vật tự thể (Das 
Ding an sich) là bất khả tri.

Ngay cả cái mà ta tiếp xúc rất quen thuộc là hạt 
electron, chính electron xuất hiện đồng thời ở vô 
số vị trí trong không gian cho ta cảm giác vật chất 
có thật thông qua 6 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý thức) của Mạt-na thức. Vật chất vốn là Tâm 
hay miền tần số (frequency domain) chỉ trở thành 
vật chất khi có người khảo sát (nhìn và tiếp xúc, 
đo đạc) và vật chất chỉ trở thành chất sống khi nó 
hàm chứa căn (lục căn). Căn chính là chủ thể (gồm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não). Đối tượng của căn 
là trần. Trần có thể cũng là chất sống, có thể không 
phải chất sống (vô cơ). Căn là phần chủ động tích 
cực của Tâm, trần là phần phụ tùy của Tâm. Tại sao 
chỉ có sự sống mới sinh ra sự sống (định luật 2 của 
Pasteur)? Bởi vì phần chủ động, phần hoạt động 
của Tâm là căn, đó là nguồn gốc của sự sống.

Để hiểu rõ ràng hơn, chúng ta cần bước sang 
lĩnh vực tin học. Tin học là hệ thống thông tin, là 
thế giới ảo diệu kỳ mà con người ngày nay đang 
dành không ít thời giờ để sống với nó. Thông 
tin có nhiều dạng: text (văn bản), image, video 
(hình ảnh), sound (âm thanh), application (phần 
mềm ứng dụng, file chạy hay hoạt động). Chất 
sống trong sinh học, tương ứng với căn trong 
Duy Thức, tương ứng với phần mềm ứng dụng 
(application) trong tin học. Chỉ có phần mềm ứng 
dụng mới có thể sinh sản ra file mới, nhân bản hay 
tạo ra nhiều ứng dụng hoạt động khác. Chứ các 
loại file tĩnh như văn bản, hình ảnh, hay ngay cả 
video thì không thể.

Đến đây thì chúng ta hoàn toàn hiểu được ý 
nghĩa triết học của hai định luật của Pasteur. Tại 
sao có định luật bất đối xứng trong sinh học? Tại 
sao có định luật chỉ có sự sống sinh ra sự sống? Ý 
nghĩa của cả hai định luật là thống nhất, có nghĩa 
rằng chỉ có chất sống phân rã thành chất vô cơ 
chứ không có sự ngược lại, nghĩa là từ chất vô 

Ảnh: St
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cơ tuy có thể tổng hợp thành 
chất hữu cơ nhưng không thể 
tổng hợp thành chất sống. Đây 
cũng chính là sự sai lầm của 
chủ nghĩa duy vật. Nó sai lầm 
ở chỗ vật không có tự tính, 
vật tự thể (Das ding an sich) 
không có bất cứ đặc điểm, đặc 
trưng gì cả nên nó không thể 
tạo thành chất sống. Chất sống 
phải có cái hồn, tức phần tinh 
thần ở trong đó. Vật chất chỉ có 
hồn tức có đặc điểm, đặc trưng 
khi được Tâm gán ghép tưởng 
tượng theo một thói quen nào 
đó (PG gọi là tập khí) và khi đó 
vật chất mới có thể trở thành 
chất sống.

Ở trên mặt trăng không có chất sống, bởi vì vật 
chất ở đó chỉ là chất vô cơ, chưa có tập khí thích 
hợp của Tâm để thổi hồn cho nó trở thành chất 
sống. Trong tế bào chất sống có chứa thông tin di 
truyền, đây chính là phần mềm ứng dụng hướng 
dẫn cho chất sống hoạt động và sinh sản. Thông 
tin di truyền là một chương trình phức tạp không 
thể ngẫu nhiên hình thành do sự trộn lẫn các chất 
vô cơ. Điều này giống như chúng ta không thể 
trộn lẫn ngẫu nhiên các con số 0 và 1 để chúng tự 
hình thành ra một chương trình ứng dụng có thể 
hoạt động được. Cái xác suất cho sự trộn lẫn ngẫu 
nhiên các bit thông tin mà thành chương trình 
ứng dụng là bằng 0 nghĩa là không bao giờ thực 
hiện được. Một chương trình ứng dụng phải xuất 
phát từ trí tuệ của con người. Cũng giống như vậy, 
vật chất và chất sống phải xuất phát từ tuệ giác của 
Tâm mà PG gọi là Chính biến tri, tức là sự hiểu 
biết đích thực không bị hạn chế bởi không gian 
và thời gian. Còn các tôn giáo khác gọi là Thượng 
đế, Chúa, hay Trời hoặc Đạo. Nói chung người ta 
mường tượng đó là một Đấng Sáng Tạo có trí tuệ 
không hạn chế.

Chúng ta có thể nói rằng bản chất của vật chất, 
của các hạt cơ bản, là không có thật. Tâm mới là 
nguồn gốc, động lực cho mọi cảnh giới. Điều này 
đã được thí nghiệm hai khe hở chứng minh một 
cách rõ ràng. Chính là Tâm của người khảo sát làm 
cho hạt electron vốn là sóng bất định không phải 
vật chất, trở thành hạt vật chất có đặc điểm của 
hạt electron. Và tiếp theo chính là Tâm làm cho 

nguyên tử, phân tử trở thành chất sống. Chứ vật 
tự thể nó vốn chỉ là một cấu trúc ảo, tính không, 
giống như hư không, thì không thể tạo thành vật 
chất vô cơ chứ chưa nói đến chất sống.

Kết luận
Cuộc sống thế gian là vô thường, nghĩa là nó 

luôn luôn thay đổi biến dịch. Sự biến đổi này có 
khi xảy ra đột ngột không thể lường trước. 

Ví dụ: Chiếc máy bay loại trực thăng EC130 của 
công ty bay miền Trung mất liên lạc chỉ sau 15 
phút cất cánh trong buổi diễn tập sáng 18/10 tại 
khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên máy bay có 
3 thành viên của tổ lái, tất cả đều thiệt mạng. Sự 
biến đổi đó gây ra đau khổ, chẳng hạn thân nhân 
của những người thiệt mạng nói trên sẽ đau khổ.

Để hóa giải sự đau khổ của cuộc đời, con người 
cần phải hiểu sự Vô ngã mà Phật pháp đã nêu ra từ 
lâu trong kinh điển. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng: 
無老死、亦無老死盡 - Không có già chết, cũng 
không có hết già chết. Sinh lão bệnh tử trên thế 
gian chỉ là ảo hóa, tưởng tượng mà thôi, không 
phải là thật. Hiểu Vô ngã thì biết rằng cuộc sống, 
đau khổ cũng chỉ là tưởng tượng.

Tam pháp ấn của Phật giáo là ba dấu ấn thâm 
sâu, rõ ràng, đủ để diễn tả thực tế cuộc đời là vô 
thường, ảo hoá. Nếu chúng ta chấp chặt vào vô 
thường thì ắt sẽ khổ. Hiểu rõ bản chất vô ngã 
của mọi hiện tượng là cách hoá giải đau khổ, là 
giác ngộ.                                     

Ảnh: St
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Vai trò của Phật giáo Việt Nam 
trong công tác xã hội hiện nay

đạo Phật là tôN giáo luôN đề cao hòa hợP, đoàN kết trêN tiNh thầN giải thoát 
và giác Ngộ của coN Người, NêN khi truyềN đếN dâN tộc Nào cũNg tùy thuậN 
để thích Nghi với văN hóa và tíN NgưỡNg của dâN tộc đó. đấy là tíNh duNg 
hợP, uyểN chuyểN, NăNg độNg của Phật giáo. lịch sử Phật giáo việt Nam giai 
đoạN Nhà lÝ đã thể hiệN rõ Nét Nhất tíNh dâN tộc. BêN cạNh đó, chịu ảNh hưởNg 
của giáo lÝ đại thừa, Nhất là thiềN tôNg và mật tôNg, NêN Phật giáo việt Nam 
vừa maNg tíNh siêu NhiêN, vừa maNg tíNh hiệN thực.

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa 
TS.Nguyễn Thị Thái Lan 

CN.Phạm Nhật Vũ 

Ảnh: Anh Minh
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Nguồn: Báo cáo Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt nam tại Hội thảo “Thống kê tăng ni, phật tử ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn” 

tháng 9/2016 tại Hà Nội 

Đạo Phật du nhập 
vào Việt Nam hơn 
2000 năm lịch sử, 
ngay từ những 
ngày đầu đạo Phật 

đã dung hòa với tập quán văn 
hóa bản địa. Trong lịch sử phát 
triển của đạo Phật ở Việt Nam, 
có những giai đoạn đạo Phật 
là quốc đạo như thời Lý - Trần 
(thế kỷ XI - thế kỷ XIII), niềm tin 
và tư tưởng triết lý đạo Phật đã 
có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi 
lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Ngày nay hiệu ứng đó càng 
lan tỏa mạnh mẽ hơn, mọi khía 
cạnh của đời sống, từ sinh hoạt 
tâm linh tín ngưỡng, đến văn 
học, nghệ thuật, đạo đức xã hội 
và các hoạt động công tác xã hội 
đều chịu ảnh hưởng và mang 
tư tưởng triết lý của Phật giáo. 

Bài viết này mô tả về sự phát 
triển tổ chức Phật giáo Việt Nam 
và kết nối của Phật giáo với các 
trung tâm công tác xã hội trên 
toàn quốc.

Sự phát triển về tổ chức Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
(GHPGVN) thành lập ngày 
07/11/1981 đến nay gần 36 năm, 
cơ chế tổ chức Giáo hội đã tự 

hoàn thiện và hiện có 63/63 
đơn vị tỉnh/thành hội Phật giáo 
trong toàn quốc.

Trong tổng số tăng, ni là 
49.493 vị bao gồm 36.130 Bắc 
tông; 8.574 Nam tông Khmer, 
805 Nam tông kinh (455 chư 
tăng, 350 tu nữ); 3.984 khất sĩ.  

GHPGVN với cơ chế tổ chức 
3 cấp hành chính (Trung ương, 
tỉnh thành và quận huyện) trên 
63 tỉnh, thành phố trên phạm 
vi cả nước. Giáo hội có 13 Ban, 
Viện và Phân viện trực thuộc 
T.Ư Giáo hội; 8 Hội Phật tử Việt 
Nam tại nước ngoài; 04 Trường 
Đại học, 34 Trường Trung cấp 
Phật học, 08 lớp Cao đẳng Phật 
học và trên 100 tiến sỹ, 100 thạc 
sỹ và 2500 cử nhân, 4.500 tăng, 

ni tốt nghiệp Trung cấp Phật học 
cả nước. Giáo hội đã tổ chức 
thành công Đại lễ Phật Đản 
Liên Hợp Quốc năm 2008, 2014 
và các Hội nghị Quốc tế được 
tổ chức trong nước hoặc nước 
ngoài. 

Theo Tổng điều tra các cơ sở 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp 
lần thứ tư của Tổng cục thống 
kê vào năm 2012 thì tổng số cơ 
sở của Phật giáo là 16.382 cơ sở, 
trong đó Hà Nội có 1.706 cơ sở, 
Tp.Hồ Chí Minh có 1.100 cơ sở. 
Số cơ sở thờ tự ở Đồng bằng 
Sông Hồng chiếm tới gần 50% 
tổng số cơ sở thờ tự của Phật 
giáo cả nước (7.162 cơ sở). Khu 
vực tập trung thứ hai là Đồng 
bằng Sông Cửu Long với 3007 
cơ sở. Về mặt xếp hạng các cơ 
sở tôn giáo thì 14.058 cơ sở Phật 
giáo chưa được xếp hạng, có 
525 cơ sở là di tích lịch sử, 331 
là di tích văn hóa, 1332 là di tích 
lịch sử văn hóa, 136 là di tích 
kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ. 
Theo Tổng cục thống kê thì các 
cơ sở tôn giáo thuộc Phật giáo 
được nhà nước công nhận gồm 
có chùa, tự, viện, tịnh xá, niệm 
phật đường, trường đào tạo 
riêng của tôn giáo không bao 
gồm tổ đình, tu viện, tịnh thất. 

Theo báo cáo của Ban Trị sự 

TT Tham gia các tổ chức xã hội Số người Tỷ lệ %
1 Các tổ chức Nhà nước quản lý 26.852.516 28,74
2 11 Tôn giáo khác 11.961.000 12,80
3 Tín đồ phật tử do các Ban trị sự 

báo cáo
16.232.064 17,38

4 Tín ngưỡng đạo Phật 38.376.355 41,08
5 Dân số Việt Nam  năm 2016 93.421.835 100,0

TT Năm Số lượng 
tăng, ni

Tỉnh/thành hội         
Phật giáo

1 1987 26.721 31
2 1990 28.787 39
3 1993 36.512 45
4 1997 44.418 53
5 2011 46.495 58
6 6/2016 49.493 63

Bảng 1: Số lượng tăng, ni và tỉnh, thành hội Phật giáo Việt Nam 
từ năm 1987 - đến nay

Nguồn: Báo cáo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại Hội thảo 
“Thống kê tăng ni, phật tử ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn” tháng 9/2016 tại Hà Nội.

Bảng 2: Tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia các Tổ chức Xã hội 
năm 2016
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GHPGVN các tỉnh/thành, và 
thống kế tiếp cận với các tổ chức 
xã hội, GHPGVN có kết quả thực 
tế tạm ước tính như Bảng 2.

Qua bảng số liệu trên chúng 
ta thấy ở Việt Nam tỷ lệ tín đồ 
phật tử và những người có niềm 
tin vào đạo Phật chiếm tỷ lệ cao. 
Vì thế các hoạt động CTXH ở 
Việt Nam đã thu hút đông đảo 
những tín đồ phật tử và những 
người có niềm tin và sự kính 
ngưỡng Phật giáo. 

Phật giáo và công tác xã hội ở 
Việt Nam

Với tỷ lệ người Việt theo đạo 
Phật hay có niềm tin vào đạo 
Phật chiếm tỷ lệ cao nên việc kết 
hợp đạo Phật với CTXH là rất 
quan trọng. Theo Đề án 32 của 
Thủ tướng Chính phủ ký ngày 
25/03/2010, dự kiến sẽ đầu tư 
2.437,4 tỷ đồng cho việc phát 
triển nghề CTXH, thì 2 hoạt động 
chính của Đề án là: (1) Xây dựng 
một mạng lưới các Trung tâm 
cung cấp dịch vụ CTXH trong cả 
nước, và (2) đào tạo mới và đào 
tạo 60 ngàn nhân viên CTXH. 
Hiện nay, cả nước đã có 34 tỉnh, 
thành phố thành lập Trung tâm 
CTXH để cung cấp các dịch vụ 
CTXH. Các Trung tâm có 5 chức 
năng: 1) Điều phối dịch vụ thông 
qua tiếp nhận thông tin, đánh 
giá và chuyển tuyến dịch vụ cho 
thân chủ; 2) Cung cấp dịch vụ 
trực tiếp thông qua trực tiếp 
tiếp nhận nuôi dưỡng, tư vấn, 
tham vấn cho thân chủ; 3) Đào 
tạo – giáo dục – truyền thông 
thông qua việc đào tạo kỹ năng 
cho cán bộ CTXH cũng như cho 
thân chủ và cộng đồng; 4) Hỗ 
trợ, phát triển cộng đồng thông 
qua việc tổ chức các hoạt động 
cộng đồng, kết nối các nguồn 
lực trong cộng đồng; 5) Tư vấn 

chính sách thông qua việc tư 
vấn, khuyến nghị chính sách. 
Trong nhiều năm qua các ngôi 
chùa Việt Nam đã làm rất nhiều 
công việc khác nhau trong cộng 
đồng và xã hội như nuôi dưỡng, 
chăm sóc trẻ mồ côi, người già 
không nơi nương tựa, những 
người bệnh bị xã hội ruồng bỏ, 
là bệnh viện, trạm xá, nhà trọ, 
trường học, địa điểm tập kết 
tạm thời khi có thiên tai, hoặc 
hoàn cảnh đặc biệt; là địa chỉ 
giải cứu cho các gia đình có vấn 
đề trong cộng đồng; và tích cực 
tham gia truyền thông, tham 
gia tích cực các vấn đề xã hội 
của đất nước. Trên thực tế, họ 
đã làm đầy đủ 5 chức năng của 
các trung tâm CTXH. Việc liên 
kết các chùa với hệ thống trung 
tâm CTXH trong cung cấp dịch 
vụ CTXH là mô hình khả thi và 
hiện nay đã được Đảng và Nhà 
nước quan tâm như sau: 

Ngày 24/02/2017, Uỷ ban 
MTTQVN phối hợp với Bộ 
LĐTB & XH tổ chức “Hội nghị 
toàn quốc biểu dương, phát huy 
vai trò của các tôn giáo tham gia 
hoạt động BTXH và dạy nghề”. 
Đây là Hội nghị được tổ chức 
lần đầu tiên sau 40 năm giải 
phóng. Kết luận của hội nghị 
cũng đã đưa ra giải pháp nhằm 
phát huy vai trò của các tổ chức 
tôn giáo đối với các hoạt động 
của công tác xã hội đó là: 

- Lồng ghép các chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, nhân viên của ngành để đào 
tạo cho các tổ chức tôn giáo về 
nhân lực làm bảo trợ XH và dạy 
nghề.  Hiện nay trong chương 
trình đào tạo ở Học viện Phật 
giáo trình độ cử nhân có môn 
học CTXH đại cương. Tuy nhiên 
cũng cần đưa thêm môn học 
kỹ năng tham vấn và kỹ năng 
CTXH vào chương trình đào tạo 
cho quý chư tôn đức tăng, ni.

- Bố trí nguồn lực thực hiện 
các chương trình, Đề án có liên 
quan đến đối tượng bảo trợ xã 
hội, dạy nghề, việc làm, trợ giúp 
cho người khuyết tật, người 
nghèo cho các cơ sở thuộc 
tổ chức tôn giáo. Năm 2011, 
UBMTTQVN phối hợp với Quỹ 
dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) 
đã phối hợp với BTS GHPGVN 
tỉnh Hưng Yên triển khai Dự án 
“Tuyên truyền vận động người 

dân nhằm giảm thiểu lựa chọn 
giới tính khi sinh”, và một số Dự 
án khác, đã:

- Giải quyết các chính sách trợ 
cấp xã hội, bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng tại các cơ sở tôn giáo 
để bảo đảm chăm sóc sức khoẻ 
cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn.

- Thường xuyên đối thoại và 
lắng nghe và trao đổi với các tổ 
chức tôn giáo, chức sắc để có 
giải pháp, mô hình hay, sáng tạo 
và hiệu quả trong công tác chăm 

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Giới thiệu, chuyển tiếp, điều phối

Dịch vụ can thiệp trực tiếp

Đào tạo và thông tin

Phát triển cộng đồng, tư vấn chính sách  

CTXHCHùA
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sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo 
trợ và dạy nghề.

- Quan tâm, bố trí đất đai 
tạo điều kiện về cơ sở vật chất 
cho cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ 
chức tôn giáo hoạt động và phát 
triển. Phát hiện, động viên khen 
thưởng kịp thời những cá nhân, 
cơ sở, tôn giáo làm tốt công tác 
bảo trợ XH và dạy nghề

- Quan tâm giải quyết các chế 
độ chính sách, an sinh xã hội, 
phúc lợi xã hội cho đối tượng 
bảo trợ xã hội, dạy nghề của các 
tổ chức tôn giáo, giải quyết khó 
khăn cho các tổ chức tôn giáo 
trong các hoạt động bảo trợ XH 
và dạy nghề.

- Các địa phương phải có 
trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ 
các tổ chức tôn giáo, các cơ sở 
bảo trợ XH và dạy nghề trong 
chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề 
đối tượng bảo trợ XH và người 
dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Các tổ chức tôn giáo quan 
tâm đến công tác đào tạo bồi 
dưỡng nhân lực trong công tác 
bảo trợ xã hội và dạy nghề.

“Nhiều tăng, ni phật tử tại 
các cơ sở bảo trợ XH của Giáo 
hội đã được tham gia các lớp 
tập huấn, nâng cao kiến thức về 
kỹ năng quản lý và tổ chức các 
hoạt động trợ giúp, chăm sóc tư 
vấn, dịch vụ… cho các đối tượng 
thuộc diện bảo trợ XH” (Hòa 
thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ 
tịch HĐTS T.Ư GHPGVN)

Những nội dung trên đây thể 
hiện sự ủng hộ của Đảng và nhà 
nước Việt Nam đối với các tôn 
giáo (đặc biệt đối với Phật giáo) 
tham gia các hoạt động bảo trợ 
xã hội và dạy nghề.

Việc xây dựng mối liên kết 
của các Trung tâm CTXH với các 
chùa và triển khai các hoạt động 
cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào hoàn 
cảnh địa phương, tính chất của 

mối liên kết và nguồn lực 2 bên 
để có thể tham gia tốt 5 loại hoạt 
động cơ bản mà các trung tâm 
CTXH phải thực hiện. Đó là (1) 
Điều phối dịch vụ, (2) Cung cấp 
dịch vụ trực tiếp, (3) Đào tạo - 
giáo dục - truyền thông, (4) Hỗ 
trợ phát triển cộng đồng và (5) 
Vận động chính sách.

Một số hoạt động xã hội cụ thể của 
Phật giáo Việt Nam

Tư vấn công việc, nghề 
nghiệp, định hướng cuộc sống: 
Quan tâm đến đời sống và định 
hướng nghề nghiệp cho các đối 
tượng trong xã hội, đặc biệt là 
đến tuổi trẻ. Trong 3 tháng hè, 
nhiều chùa trên cả nước đã tổ 
chức các lớp học tại chùa cho 
các em thiếu nhi. Một số ngôi 
chùa tổ chức các lớp học ngoại 
ngữ, dạy võ, mời các chuyên gia, 
các giáo sư nổi tiếng các trường 
đại học đến nói chuyện với các 
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em học sinh, sinh viên về lựa chọn ngành học, 
định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở 
trường, tư vấn mùa thi, giúp các em vững bước 
vào đời trên cơ sở lựa chọn đúng nghề nghiệp phù 
hợp với học lực và năng khiếu.

Hoạt động từ thiện: Các hoạt động từ thiện, 
gây quỹ ủng hộ và giúp đỡ các nhóm dễ bị tổn 
thương trong xã hội được các cấp Giáo hội đặc 
biệt coi trọng. Hàng năm, có đến hàng trăm ngôi 
chùa quan tâm kêu gọi sự ủng hộ của xã hội đến 
trẻ em mồ côi, người gặp tai nạn, thiên tai v.v... 
ví dụ như Cơ sở Bảo trợ XH ngoài công lập chùa 
Bửu Châu (Tỉnh Gia Lai) chăm sóc nuôi dưỡng 
54 trẻ mồ côi đang học phổ thông, hướng nghiệp, 
dạy nghề. Trung tâm nuôi dạy cô nhi khuyết tật 
Sơn Ca (Huế) đã tổ chức nuôi dạy các em cô nhi, 
mồ côi cha hoặc mẹ, các cháu vô gia cư, hoàn cảnh 
gia đình khó khăn, các trẻ bại não, để phục hồi 
chức năng. Đến nay đã phục hồi chức năng được 
30 cháu từ bại liệt nặng.

“Năm 2017, cả nước có hàng trăm cơ sở Phật 
giáo tham gia các hoạt động trợ giúp XH, với hàng 
nghìn đối tượng bảo trợ XH như: trẻ mồ côi, trẻ bị 
bỏ rơi, trẻ khuyết tật, người già không nơi nương 
tựa, trong đó có 57 cơ sở đã có pháp nhân được 
cơ quan chức năng cho phép hoạt động” (Hòa 
thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS T.Ư 
GHPGVN”

Nhiều chùa trên cơ sở thực tế đời sống tại 

địa phương đã cung cấp bữa 
ăn miễn phí thường xuyên cho 
người nghèo, người vô gia cư, 
trẻ lang thang đường phố, người 
già không nơi nương tựa, người 
gặp hoạn nạn bất ngờ, người gặp 
thiên tai hay những bệnh nhân 
và người nhà chăm sóc người ốm 
trong bệnh viện.

Nhận nuôi và chăm sóc những 
người cao tuổi, người khuyết tật 
và các bệnh hiểm nghèo hoặc bị kỳ 
thị cao, ví dụ như ung thư, HIV/
AIDS, bệnh phong... nhà dưỡng 
lão chùa Liên Bửu, tỉnh Trà Vinh 
chăm sóc, nuôi dưỡng 58 người 
cao tuổi, không nơi nương tựa và 
vận động các nhà hảo tâm trong 
và ngoài tỉnh đóng góp để làm 
quỹ nuôi dưỡng, tổ chức khám và 

chữa bệnh định kỳ cho các cụ mỗi tháng 2 lần.
Các vấn đề về công tác xã hội và hôn nhân gia 

đình: Giáo hội luôn quan tâm và đồng hành cùng 
các tổ chức xã hội, các đoàn thể trong các kế hoạch, 
chương trình hành động về bảo vệ môi trường, 
xây dựng đời sống nông thôn mới, gia đình kiểu 
mẫu, cũng như các thiết chế văn hóa cơ sở.

Một số chùa đã tổ chức làm lễ hằng thuận cho 
các bạn trẻ kết hôn theo nghi thức Phật giáo, giúp 
cho các bạn trẻ xây dựng hạnh phúc gia đình trên 
nền tảng đạo đức Phật giáo.

Các ngôi chùa ở Việt Nam hỗ trợ những người 
có vấn đề về sức khoẻ tâm thần ở dạng nhẹ như 
các rối nhiễu tâm lý liên quan đến xung đột gia 
đình, bệnh tật, các vấn nạn như nạn tự tử, đau 
khổ, lo lắng, stress…Ví dụ có cô giáo tiểu học sau 
khi ly hôn với chồng, cô vào chùa cùng con gái 5 
tuổi sống 3 tháng hè, sau đó bình tâm trở lại và đi 
làm bình thường.

Một số chùa hỗ trợ các gia đình liên quan tới 
phúc lợi trẻ em: bạo hành, ngược đãi, bỏ bê trẻ 
em; trẻ bỏ học; thanh thiếu niên phạm pháp, v.v…

Một số chùa hỗ trợ phu nữ bị bạo hành, ly hôn, 
xung đột thế hệ, ngoại tình, v.v…

Chăm sóc thai sản và dinh dưỡng bà mẹ -  trẻ 
em ở vùng nông thôn, miền núi, nơi sức khoẻ bà 
mẹ trẻ em không được quan tâm đúng mức.

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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Kết luận
GHPGVN ngày càng phát triển cả chiều rộng và 

chiều sâu, cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng 
ngày càng tăng đối với người dân Việt Nam về 
niềm tin tôn giáo nói chung và tín ngưỡng Phật 
giáo nói riêng.

GHPGVN ngày càng được sự ủng hộ, khuyến 
khích của các cơ quan chức năng của chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban 
ngành, đoàn thể các cấp và sự hỗ trợ, giúp đỡ về 
kỹ năng, xây dựng năng lực hoạt động trợ giúp 
XH và dạy nghề cho các cơ sở tôn giáo, Phật giáo 
Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động 
trợ giúp xã hội. 

“Uỷ ban trung ương MTTQVN và ngành LĐ, 
TB và XH các cấp hàng năm cần có kế hoạch tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chủ trương, 
chính sách, pháp luật và nâng cao kỹ năng chuyên 
môn về các hoạt động chăm sóc, giáo dục, dịch 
vụ, tư vấn, đào tạo cho tăng ni, phật tử, nhân viên 
trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Phật giáo” (Hòa 
thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS T.Ư 
GHPGVN, 24/02/2017).

Đây chính là cở sở thuận lợi cho việc kết hợp 
các hoạt động của đạo Phật với các Trung tâm 
CTXH.

CHÚ THÍCH:
1.  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
CTXH, Khoa XHH, Trường ĐHKHXH&NV, 
 Giảng viên Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
  Công ty truyền hình Công an nhân dân
 Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS GHPGVN,“Một 
số giải pháp thống kê tăng, ni phật tử ở Việt nam”, tại Hội thảo 
“Thống kê tăng ni, phật tử ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn” 
tháng 9/2016 tại Hà Nội
  Như đã dẫn 1
 PGS.TS. Hoàng Thu Hương, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, 
“Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: Thực trạng và giải 
pháp” tại Hội thảo “Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: lý 
luận và thực tiễn” tháng 9/2016 tại Hà Nội
TS. Nguyễn Ngọc Hường, “Kết nối đạo Phật với CTXH: Đề xuất 
mô hình cung cấp dịch vụ CTXH tại Việt Nam”, Phụ lục 4 trong 
sách “Giá trị của Phật giáo đối với công tác xã hội trong xu thế 
toàn cầu hoá”, Nguyễn Hồi Loan chủ biên
  Dạ Yến- Quốc Định, “Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn 
giáo tham gia hoạt động bảo trợ XH và dạy nghề, phatgiao.org.
vn/trong nuoc/201702/Bieu-duong-phat-huy-..25948.

TàI LIỆU THAM KHảO:
1. Hoàng Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Hoa (2016), Thống kê 
tăng, ni, phật tử ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu 
Hội thảo Tăng sự toàn quốc năm 2016
2. Nguyễn Ngọc Hường (2015), Kết nối đạo Phật với CTXH: đề 
xuất một mô hình cung cấp dịch vụ CTXH tại Việt Nam,  Sách 
Giá trị của Phật giáo đối với CTXH trong xu thế toàn cầu hoá, 
Nguyễn Hồi Loan chủ biên, NXB ĐHQGHN, Tr 279
3. Nguyễn Hồi Loan (Chủ biên) (2015), Giá trị của Phật giáo đối 
với CTXH trong xu thế toàn cầu hoá, NXB ĐHQGHN
4. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (2016), Thống kê tăng, ni, 
phật tử ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo Tăng 
sự toàn quốc năm 2016
5. Dạ Yến - Quốc Định (2016), “Biểu dương, phát huy vai 
trò của các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ XH và dạy 
nghề”, phatgiao.org.vn/trong nuoc/201702/Bieu-duong-phat-
huy-..25948.
6. Hòa thượng Thích Minh Thiện (2016), Ủy viên HĐTS 
GHPGVN,“Một số giải pháp thống kê tăng, ni, phật tử ở Việt 
nam”, tại Hội thảo “Thống kê tăng ni, phật tử ở Việt Nam: lý 
luận và thực tiễn” tháng 9/2016 tại Hà Nội
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Có thể nói, Phật giáo có mặt tại Thành 
phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) rất sớm 
từ thời vương quốc Phù Nam: “Phật 
giáo đã có mặt từ sớm tại vùng đất 
Nam bộ và đã từng là một trong những 

tôn giáo chủ đạo của các triều đại cổ vương quốc 
Phù Nam xưa” . Như vậy trước khi người Việt vào 
khai phá vùng đất Gia Định, ở đây đã có sự tồn tại 
của đạo Phật. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ biểu hiện 
rõ nét sau các đợt di dân của lưu dân đến vùng 
đất mới. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh thừa lệnh 
chúa Nguyễn thiết lập chế độ hành chính trên 
vùng đất phía Nam và đó là mốc lịch sử cho sự 
hình thành, phát triển hơn 300 năm của Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng chính là 
mốc lịch sử cho sự hình thành, phát triển Phật 
giáo tại vùng đất này.

Ngày nay, với 24 Ban Trị sự ở 24 quận, huyện 
và 1.312 tự viện, Phật giáo Tp.HCM là tỉnh có số 
tín đồ và người xuất gia theo Phật giáo đông nhất 
cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 
2012, thành phố có gần 9.000 tăng, ni. Về tín đồ, 
Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất 
so với các tôn giáo khác, năm 2009, có 1.164.930 
tín đồ, trong đó nội thành là 1.100.508 tín đồ, ngoại 
thành là 64.422 tín đồ.

Trong đời sống, niềm tin tôn giáo là yếu tố 

Tác động của niềm tin tôn giáo đến đời sống 
tâm lý của phật tử ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thích Không Tú

Chùa Vĩnh Nghiêm, Tp.HCM - Ảnh: St
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trung tâm, niềm tin tôn giáo có khả năng chi phối 
các yếu tố tâm lý khác như nhận thức, thái độ, 
hành vi của mỗi người. Do đó, việc tìm hiểu và 
phân tích một cách thấu đáo những ảnh hưởng 
của niềm tin tôn giáo đến đời sống tâm lý phật 
tử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát 
hiện, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ sự 
sùng tín thái quá. Đồng thời củng cố và phát triển 
niềm tin chân chính, phát huy những giá trị văn 
hóa, tư tưởng, đạo đức lành mạnh, hướng thiện, 
tạo sự phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; 
xứng đáng với vai trò, vị thế của một tôn giáo lớn 
ở Tp.HCM.
Niềm tin tôn giáo của phật tử

Niềm tin ở đây không phải là niềm tin chung 
chung trong tâm lý con người, mà đó là niềm tin 
tôn giáo. Để có được niềm tin, người theo tôn giáo 
cần phải có sự rung cảm, sự hiểu biết cơ bản về 
giáo lý và tuân thủ những hành vi, phép tắc nhất 
định. 

Từ khái niệm trên, chúng tôi quan niệm: Niềm 
tin tôn giáo của phật tử là định hướng giá trị vững 
chắc vào Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) và vào khả 
năng của chính mình. Xét về mặt hình thức cấu 
trúc thì niềm tin tôn giáo của phật tử được tạo 
thành từ những đơn vị thành tố nhỏ hơn như: 
Niềm tin vào đức Phật; Niềm tin vào giáo lý; Niềm 
tin vào Tăng đoàn; Niềm tin vào bản thân. Bốn 
thành tố này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung, 
tác động qua lại và quy định lẫn nhau tạo thành 
niềm tin tôn giáo của phật tử. Niềm tin vào Tam 
bảo giúp tín đồ kiên định lập trường, không lay 
chuyển, phấn đấu hướng đến những gì tốt đẹp 
nhất mà Phật đã dạy để đạt được mục tiêu an lạc 
hạnh phúc. Niềm tin vào tự thân, giúp tín đồ có ý 
chí, nghị lực trước hoàn cảnh, không bị chi phối 

bởi mặc cảm, tự ti bởi những hạn chế, lo âu, bất 
an trong cuộc sống. Đồng thời, khi có niềm tin 
vào bản thân, con người sẽ đạt đến sự tự do trong 
quyền quyết định số phận khổ đau hay hạnh phúc 
của mình. Từ đó, tích cực tu tâm dưỡng tính theo 
lời Phật dạy, làm sao cho mỗi ngày một tốt đẹp 
hơn, để hiến dâng cho gia đình và xã hội một niềm 
tin yêu, hạnh phúc chân thật.

Tác động của niềm tin tôn giáo đến đời sống tâm lý 
phật tử Tp.HCM

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên 502 phật 
tử Tp.HCM bằng phiếu khảo sát ý kiến. Phiếu 
khảo sát ý kiến này là kết quả của quá trình phỏng 
vấn từ tu sĩ và phật tử tại các đạo tràng trên địa 
bàn thành phố. Phiếu khảo sát gồm có 13 biểu hiện 
được thiết kế thành thang đo 4 phương án lựa 
chọn, mỗi biểu hiện phật tử chỉ được phép lựa 
chọn 1 trong số các phương án đó. Để có thể đo 
đếm và so sánh được các biểu hiện đó, chúng tôi 
gán cho mỗi phương án một điểm số. Điểm số này 
chỉ mang tính chất ước lệ, cách tính điểm như 
sau: 1: “không đúng”, 2: “đúng ít”, 3: “đúng nhiều”, 
4: “rất đúng”. Chỉ số mức độ ảnh hưởng của niềm 
tin vào đạo Phật đến đời sống tâm lý phật tử được 
tính bằng trung bình cộng 13 biểu hiện thuộc 
thang đo và có khoảng chạy từ 1 đến 4, với ý nghĩa 
điểm càng lớn thì mức độ ảnh hưởng càng cao.

Phiếu khảo sát được thực hiện trên 502 tín đồ. 
Trong đó: Về địa bàn: 55,0% số người ở nội thành, 
45,0% - ngoại thành; Về giới tính: 36,5% là nam, 
63,5% là nữ; Về độ tuổi: 28,9% thanh thiếu niên 
(từ 14 đến 30 tuổi), 51,4% tuổi trung niên (từ 31 
đến 59 tuổi) và 19,7% người cao tuổi (từ 60 đến 
70 tuổi); Về học vấn: 27,5% số người có trình độ 

THCS trở xuống, 36,7% - THPT và 
trung cấp, 35,9% - cao đẳng, đại học trở 
lên; Về số năm quy y: 12,9% số người 
chưa quy y, 51,0% - đã quy y từ 1 đến 5 
năm, 15,9% - đã quy y từ 6 đến 10 năm 
và 20,1% - đã quy y trên 11 năm.

Kết quả khảo sát vấn đề này phản 
ánh qua bảng số liệu sau (bảng 1).

Có 13 biểu hiện ảnh hưởng được 
khảo sát, điểm trung bình toàn thang 
đo rất cao (ĐTB: 3,46), mức độ tán 
thành của tín đồ: 98,4% (trong đó 
91,3% khẳng đúng nhiều và rất đúng). 

Phật tử tụng Kinh, chùa Vĩnh Nghiêm, Tp.HCM - Ảnh: St
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Điều này cho phép ta khẳng định niềm tin vào đạo 
Phật ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm lý của 
hầu hết tín đồ. 

Xét về từng vị trí thứ hạng của các biểu hiện, 
có 5 thứ hạng cao nhất thuộc về các biểu hiện lần 
lượt là: Biết sống vị tha, san sẻ với mọi người; 
Hiểu về nhân quả nghiệp báo nên xây dựng đời 
sống đạo đức tốt đẹp hơn; Hiểu được hạnh phúc 
hay khổ đau là do mình quyết định; Thay đổi một 
số sinh hoạt như: bớt cúng mặn, sát sinh, bói 
toán... thực hiện ăn chay, niệm Phật, từ thiện... 
Bỏ các thói quen, tật xấu có hại cho bản thân, gia 
đình, và xã hội. Các biểu hiện này phản ánh một 
cách sinh động những thay đổi tích cực trong đời 
sống đạo đức cá nhân của phật tử  khi quy y theo 
đạo Phật. Nhờ có niềm tin vào đạo Phật mà họ 
hiểu được nhân quả nghiệp báo, hiểu được mình 
là chủ nhân, quyết định vận mệnh cuộc đời mình; 
từ đó họ biết sống vị tha với mọi người, đồng thời 

thay đổi các sinh hoạt theo hướng phù hợp với lời 
Phật dạy. Đại đức Thiện Chơn, Phó Ban hướng 
dẫn Phật tử Tp.HCM nhận xét: “Niềm tin vào 
đạo Phật ảnh hưởng rất tốt đến đời sống phật tử, 
giúp họ chuyển hóa tâm thức con người hướng 
thượng và thực hành nhiều điều thiện”. 

Xét về các khía cạnh của đời sống tâm lý tín đồ, 
bao gồm: nhận thức, thái độ, hành vi. Bảng số liệu 
phản ánh niềm tin vào đạo Phật tác động mạnh 
đến cả 3 mặt đời sống tâm lý ở các mức độ: mạnh 
nhất là nhận thức (ĐTB: 3,50), tiếp đến là hành 
vi (ĐTB: 3,48) và cuối cùng là thái độ (ĐTB: 3,43).

Về nhận thức, nhờ có niềm tin vào đạo Phật 
mà tín đồ hiểu được nhân quả nghiệp báo, hiểu 
được khổ hay vui là do mình quyết định, hiểu 
được ý nghĩa cuộc sống, hiểu được các giá trị 
truyền thống, văn hóa dân tộc, xây dựng cho 
mình đời sống hài hòa giữa tinh thần và vật chất. 

Biểu hiện 
ảnh hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng 
hợp

Không 
đúng (%)

1,8 1,4 1,8 1,2 1,4 1,0 2,4 0,6 0,4 2,8 1,4 2,0 2,0 1,6

Đúng ít 
(%)

5,6 9,4 5,2 7,4 3,2 9,2 16,9 4,0 6,2 10,0 5,0 3,0 8,6 7,2

Đúng 
nhiều (%)

32,9 39,4 27,3 38,2 29,7 39,2 40,8 28,5 35,7 36,7 32,7 35,1 35,9 34,8

Rất đúng 
(%)

59,8 49,8 65,7 53,2 65,7 50,6 39,8 66,9 57,8 50,6 61,0 60,0 53,6 56,5

Điểm 
trung bình

3,51 3,38 3,57 3,43 3,60 3,39 3,18 3,62 3,51 3,35 3,53 3,53 3,41 3,46

Thứ hạng 7 11 3 8 2 10 13 1 6 12 4 5 9
Các mặt Nhận thức ( ĐTB:3,50) Thái độ (ĐTB:3,43) Hành vi (ĐTB:3,46

Ghi chú: Điểm trung bình (ĐTB) được tính trên thang 3 điểm 
(Không đúng: 1 điểm; Đúng ít: 2 điểm; Đúng nhiều: 3 điểm; Rất 
đúng: 4 điểm). ĐTB càng cao thì người trả lời càng nhất trí với 
nội dung được hỏi.
 Những biểu hiện ảnh hưởng:
1. Tìm thấy ý nghĩa, niềm tin vào cuộc sống 
2. Giúp bản thân có đời sống hài hòa giữa tinh thần và vật chất
3. Hiểu được hạnh phúc hay khổ đau là do mình quyết định
4. Hiểu được ý nghĩa việc giữ gìn các giá trị truyền thống, văn 
hóa dân tộc
5. Hiểu về nhân quả nghiệp báo nên xây dựng đời sống đạo 
đức tốt đẹp hơn

6. Giúp tự tin hơn vào bản thân mình
7. Gắn kết các mối quan hệ trong cuộc sống
8. Biết sống vị tha, san sẻ với mọi người
9. Tình cảm gia đình trở nên tốt hơn
10. Giúp việc chấp hành pháp luật tốt hơn
11. Thay đổi một số sinh hoạt như: cúng mặn, sát sinh, bói 
toán,.. thực hiện ăn chay, niệm Phật, từ thiện,…
12. Bỏ các thói quen, tật xấu có hại cho bản thân và gia đình
13. Ý thức tốt hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với gia đình, xã 
hội, đất nước

Bảng 1. Tác động của niềm tin tôn giáo đến đời sống tâm lý phật tử
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Qua tiếp xúc thường xuyên với phật 
tử, Đại đức Thiện Lâm, Chủ nhiệm 
lớp giáo lý chùa Thiên Phước, Bình 
Chánh nhận định: “Niềm tin đạo 
Phật ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời 
sống phật tử. Họ sống lạc quan hơn, 
có điểm tựa tinh thần mỗi khi gặp 
chuyện bất trắc trong cuộc sống. 
Họ tin nhân quả nên hạn chế việc 
sát sinh. Đồng thời biết tích đức 
làm thiện và sống chan hòa với mọi 
người xung quanh”.

Về thái độ, niềm tin vào đạo Phật 
giúp tín đồ mở rộng tấm lòng để 
sống vị tha, san sẻ với mọi người; 
trân trọng tình cảm gia đình; tự tin vào khả năng 
bản thân; mong muốn kết nối các mối quan hệ 
trong cuộc sống. Đại đức Giác Ân, tri sự chùa 
Long Viên, quận Phú Nhuận nhận xét: “Niềm tin 
vào đạo Phật giúp tín đồ sống tốt hơn, lạc quan 
hơn; đặc biệt, quan tâm hơn đến gia đình, xã hội. 
Họ sống thật thà, sống hòa đồng với mọi người, 
nỗ lực làm việc tốt để hướng đến tương lại tươi 
đẹp”.

Về hành vi, niềm tin vào đạo Phật đã tác động, 
khiến tín đồ thay đổi một số sinh hoạt như: bớt 
cúng mặn, sát sinh, bói toán,… thực hiện ăn chay, 
niệm Phật, từ thiện; bỏ các thói quen, tật xấu có 
hại cho bản thân, gia đình, xã hội; ý thức tốt hơn 
về nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, đồng thời 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn. Đại 
đức Từ Phổ, chùa Bửu Đà, Quận 10 phân tích chi 
tiết hơn về điều này: “Mặt tích cực, niềm tin vào 
đạo Phật giúp phật tử sống an lạc, nuôi dưỡng 
lòng từ bi, biết bố thí làm lành, có đời sống lành 
mạnh. Mặt tiêu cực, niềm tin nếu thiếu trí tuệ sẽ 
dễ rơi vào mê tín, ảnh hưởng không tốt đến Phật 
giáo như làm việc thiện với tâm mong cầu, xem 
Phật như thần thánh ban phước, từ đó cúng bái, 
cầu an, lên đồng, nhương sao,...”.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem một số ý kiến chia 
sẻ của các phật tử. Theo ông Đoàn Ngọc T, 78 tuổi, 
quận 10: “Tôi đã giảm đi lòng tự kiêu, giận hờn. 
Coi trọng người khác nhiều hơn. Trước các sự 

kiện xảy ra trong đời suy nghĩ chính chắn hơn”. Bà 
Trần Thị Ph, 63 tuổi, ở quận 10: “Tôi tuyệt đối tin 
tưởng luật nhân quả, sự nhiệm màu Phật pháp. Vì 
thế tôi lễ Phật, niệm Phật hằng ngày để cho cuộc 
sống an lạc”. Ông Nguyễn Văn Tr, 63 tuổi, ở quận 
10: “Đạo Phật giúp tôi thức tỉnh bỏ ác, làm lành, 
vượt qua mọi khổ đau phiền muộn ngay trong 
hiện tại để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc”. 
Bà Huỳnh Thị L, 66 tuổi, Bình Tân: “Niềm tin vào 
đạo Phật giúp tôi có đời sống sâu sắc, sống tự tại, 
không lo âu phiền muộn. Chuẩn bị cho ngày lâm 
chung tinh thần vững vàng, không sợ hãi. Thản 
nhiên đối mặt với mọi thay đổi của cuộc đời”. Bà 
Nguyễn Thị Thu V, 62 tuổi, ở Bình Chánh: “Từ khi 
theo Phật tôi biết sống thiểu dục tri túc, quý trọng 
thời gian, tiền bạc, quý trọng từng món ăn, biết 
tích lũy phước đức trong từng công việc”.

Tóm lại, qua những phân tích về kết quả nghiên 
cứu ở trên cho phép chúng ta khẳng định niềm 
tin tôn giáo ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm 
lý của hầu hết tín đồ. Trong đó, mạnh nhất là nhận 
thức, tiếp đến là hành vi và cuối cùng là thái độ. 
Thông qua kết quả điều tra này cho phép chúng 
ta khẳng định đạo Phật có vai trò, ý nghĩa to lớn 
trong đời sống phật tử. Và nhu cầu tiếp cận học 
hỏi Phật pháp để chuyển hóa thân tâm hằng mưu 
cầu an lạc, hạnh phúc là có thật. Với kết quả khảo 
sát như trên cũng đồng thời phản ánh phật tử 
Tp.HCM có niềm tin sâu sắc vào đạo Phật. 

CHÚ THÍCH:
Trung Tâm nghiên cứu Tôn giáo (2015), Phật giáo vùng Mê 
Kông, Kỷ yếu hội thảo khao học quốc tế, tập 1, Nxb ĐH Quốc 
gia TP.HCM, tr.86.

  Tổng cục thống kê (2013), Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp 2012, Nxb Thống kê, Hà Nội, tr.229.
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (2010), 
Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, Nxb Thống 
kê, Hà Nội, tr.305.

Pháp viện Minh Đăng Quang, Tp.HCM - Ảnh: St
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Hệ thống văn bia
chùa Bút Tháp

Chùa Bút Tháp hay còn gọi là chùa Ninh 
Phúc, toạ lạc ở thôn Nhạn Tháp, xã 
Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh. Chùa có từ thời Trần (thế kỷ 
XIV) nhưng tới thế kỷ XVII bị xuống 

cấp nghiêm trọng. Trước cảnh chùa hoang tàn đổ 
nát bà Trịnh Thị Ngọc Trúc là con gái chúa Thanh 
Đô vương Trịnh Tráng và là vợ vua Lê Thần Tông 
cùng con gái Lê Thị Ngọc Duyên đã xin phép Vua 
và Chúa cho xây dựng lại ngôi chùa từ năm 1643 
đến 1647 thì hoàn thành.

Chùa Bút Tháp không chỉ nổi tiếng với tượng 
Quan Âm nghìn mắt nghìn tay – một bảo vật 
Quốc gia, toà Cửu phẩm Liên hoa mà còn có hệ 
thống bia đá gồm gần hai chục văn bia thời Hậu 
Lê, thời Nguyễn, văn bia cung cấp những thông 
tin có giá trị về lịch sử, kiến trúc và những lần 
trùng tu, tôn tạo chùa, về sinh hoạt Phật giáo thế 

kỷ XVII-XVIII, về hành trạng của Hoà thượng 
Chuyết Chuyết người truyền dòng thiền Lâm Tế 
chính tông vào Đàng Ngoài nước Đại Việt v.v...

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với quí vị 
độc giả kết quả khảo sát một số văn bia tiêu biểu 
tại chùa.

1. Niên đại, vị trí, hình dạng, kích thước của bia
Văn bia có niên đại sớm nhất tại chùa Bút 

Tháp là Phụng lệnh chỉ, tạo ngày 19 tháng 
10 năm Phúc Thái thứ 4 (1646) do Nội án sử 
Phương Lộc nam Nguyễn Đắc Thọ vâng phụng 
viết. Bia được đặt phía bên phải trong Nhà thờ 
Tổ Đệ nhất (tức Chuyết Chuyết thiền sư). Bia là 
một tấm đá cao hơn 1m, rộng 0,32m, được chôn 
trực tiếp xuống đất. 

Cũng ở đây có tấm bia với tiêu đề: Sắc kiến Tôn 

Tỷ khiêu Thích Thanh Sơn
Trụ trì chùa Bút Tháp

Gác chuông chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Khang
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Đức tháp khoán thạch, dựng ngày lành tháng 11 
năm Canh Tý (1660) niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3 
đời vua Lê Thần Tông.   

Hai đầu hồi toà Tiền đường có hai nhà bia. 
Nhìn từ trong ra:

Nhà bia bên phải có tấm bia đá cao hơn 2m, 
rộng 1,15m; diềm bia và trán bia có hoa văn mây 
rồng, trên trán bia có chữ “Phật”. Trên mặt trước 
văn bia có tiêu đề “Sắc Ninh Phúc Thiền tự bi 
ký”. Mặt sau có tiêu đề “Ninh Phúc thiền tự Tam 
bảo tế tự điền bi” có niên đại như văn bia ở mặt 
trước. Bia dựng vào ngày tắm Phật tháng Hoa 
sen (tháng 4) năm Đinh Hợi (1647), niên hiệu 
Phúc Thái năm thứ 5. Văn bia do Vân Thuỷ Sa di 
Minh Hành Thích Tại Tại soạn. Sa di Chân Kiến 
người xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn viết chữ. 

Nhà bia bên trái có bia đá cao 1,6m, rộng 1m, 
diềm bia có chạm trang trí chủ đề hoa điểu; trán 
bia cong chạm trang trí chủ đề rồng mây (Lưỡng 
long chầu mặt nhật). Trên mặt trước văn bia có 
tiêu đề “Ninh Phúc Thiền tự Tam bảo tế tự điền 
bi”, được khắc vào ngày tốt tháng 11 năm Giáp 
Dần niên hiệu Đức Nguyên năm đầu (1674) đời 
vua Lê Gia Tông. Mặt sau có tiêu đề “Hiến Thuỵ 
am Báo Nghiêm tháp bi minh”. Bia dựng vào ngày 
tắm Phật, tháng Hoa sen, năm Đinh Hợi, niên 
hiệu Phúc Thái năm thứ 5 (1647), do Tự pháp đệ 
tử Minh Hành Thích Tại Tại hưng công. Thanh 
Nguyên cư sĩ Âu Dương Vựng Đăng, hiệu Thể 
Chân soạn. Sa di Chân Kiến người xã Phù Chẩn, 
huyện Đông Ngàn vâng phụng viết chữ. 

Hai tấm bia trên đều đặt trên lưng rùa thân dài 
2,5m, rộng 1,20m, dầy 0,26m loại rùa thân ngắn, 
mai gộp rùa có đường gờ cao, đầu mập, cổ rụt.

Trong toà Tích Thiện am, nơi đặt tháp Cửu 
phẩm Liên hoa lưu giữ một tấm bia đá có tên 
Tích Thiện am. Kích thước bia: cao 0,72m, rộng 
0,47m, dầy 0,20m. Chân bia chôn dưới đất. Bia 
có niên đại 1691 tức năm Tân Mùi niên hiệu 
Chính Hoà thứ 12, đời vua Lê Hy Tông. (Tạo lần 
đầu giờ tốt ngày lành tháng 11 năm Tân Mùi niên 
hiệu Chính Hoà thứ 12). Mặt trước khắc văn bia, 
mặt sau là bài vị “Trưởng lão tăng xã Tú Khê là 
Hà Đăng Đệ tên chữ là Huệ Thông, đạo hiệu là 
Huyền Thanh Phổ Tế Thiền sư” (khởi dựng bia).  

Tại gian cuối bên phải Phủ thờ Hoàng Thái hậu 
Trịnh Thị Ngọc Trúc có một bia hình hộp vuông 
bốn mặt kích thước: cao 1,7m, rộng 0,72m. Bia 

được dựng vào ngày tốt năm Giáp Ngọ, niên hiệu 
Vĩnh Thịnh năm thứ 10 (1714). Mặt trước có tên 
“Khánh Lưu bi ký”, mặt sau có tên “Ninh Phúc 
Thiền tự bi ký”, mặt phải có tiêu đề “Huệ điền 
phụng tự”, mặt trái có tiêu đề “Sóc vọng tự điền”.

Tại Nhà Trung có tấm bia Trùng tu Ninh Phúc 
Thiền tự bi dựng năm Giáp Thìn niên hiệu Thành 
Thái thứ 16 (1904).

Tháp Tôn Đức có khắc chữ ở ba mặt thân tháp 
tầng 1. Mỗi mặt dài 2,12m, cao 1,5m, gồm:

1) Khoán ước về cúng giỗ thiền sư Chân Phúc, 
lập ngày tháng tốt năm Giáp Tý (1684) niên hiệu 
Chính Hoà thứ 5 đời vua Lê Hy Tông.

2) Đoan ước (Khoán ước), khuyết niên đại.
3) Khoán ước về cúng Tỷ khiêu Như Tuỳ mỗi 

năm 2 lần (ngày sinh: 17-6; ngày dỗ: 26-10); dựng 
ngày tốt tháng 3 năm Kỷ Mùi (1739) niên hiệu Lê 

Văn bia chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Minh
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Vĩnh Thuỵ thứ 5. Nguyễn Đình Tông viết chữ.
4) Không đề, nói về việc Sa môn Tính Hải trụ trì 

chùa hưng công tu sửa chùa, tô dựng tượng vàng, 
dựng Phật điện cùng toà Cửu phẩm liên hoa hoàn 
thành viên mãn. Dựng ngày lành tháng 4 năm Kỷ 
Mùi (1739) niên hiệu Lê Vĩnh Hựu thứ 5. 

Mặt bên phải của tháp (nhìn từ ngoài vào) 
bị mất nhiều chữ do bom đạn chiến tranh thời 
kháng chiến chống Pháp.

Tháp Ni Châu có khắc chữ ở ba mặt thân tháp 
tầng 1. Mỗi mặt dài 1,15m, cao 1,17m, gồm:

 1) Ni Châu tháp ký, do Tỷ khiêu Tính Hải trụ trì 
chùa Ninh Phúc soạn văn bia. Đệ tử giữ chức Đề 
lại, người xã Phiêu Kỵ là Nguyễn Danh Dương 
tên chữ là Thiện Hoà vâng mệnh viết chữ năm 
Vĩnh Hựu thứ 3 (1737), đời vua Lê Ý Tông. 

2) Đoan ước nói về cúng bà Diệu Viên một 
năm hai lần: Ngày sinh: 8-10, ngày giỗ: 25-2, 
khuyết niên đại. 

Tháp Tâm Hoa có khắc chữ ở ba mặt thân tháp 
tầng 1. Mỗi mặt dài 1,15m, cao 1,17m, gồm:

1) Tâm Hoa tháp, khắc năm Giáp Dần, niên 
hiệu Vĩnh Hựu thứ nhất 1735, đời vua Lê Ý Tông. 
Đệ tử là Tính Cơ vâng mệnh thi hành (viết chữ) 

2)  Tâm Hoa tháp, khắc ngày lành tháng 3 năm 
Đinh Tỵ niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 3 (1737), đời vua 
Lê Ý Tông. Pháp tử Sa di là Tính Cận vâng mệnh 
viết chữ.

3) Tâm Hoa tháp, khắc năm Giáp Dần, niên 
hiệu Vĩnh Hựu thứ nhất 1735, đời vua Lê Ý Tông. 
Đệ tử là Tính Cơ vâng mệnh thi hành (viết chữ).

Bài minh trên chuông chùa Ninh Phúc (Ninh 
Phúc tự chung); ngày tốt tháng 10 năm thứ 14 
niên hiệu Gia Long (1815).

Ở đầu Hành lang phía Đông chùa có tấm bia 
cao 1,85m, rộng 0,82m, dầy 0,15m, một mặt bằng 
đá hoa cương ghi bằng hai thứ tiếng. Nửa trên là 
tiếng Đức, Nửa dưới là tiếng Việt: “…Chính phủ 
Cộng hoà liên bang Đức đã giúp đỡ kỹ thuật và 
tài chính cho việc tu bổ, phục hồi Gác chuông, 
Tiền đường, Thiêu hương - Thượng điện, Toà 
Cửu phẩm, 56 pho tượng và hai Hành lang trong 
các năm 1991-1993.

Để ghi nhớ cử chỉ cao đẹp đó, tấm bia này 
được dựng nhân chuyến đi thăm của ngài Tiến 
sĩ Klaus Kinkel-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng 
hoà liên bang Đức vào ngày 04.04.1993”

2. Hình thức, trang trí, bố cục văn bia
2.1. Hình thức văn bia  
Khảo sát các văn bia nói trên (trừ bài minh 

trên chuông) thấy các văn bia chủ yếu được chia 
làm ba dạng. 

1) Đế bia là tượng rùa (còn gọi là rùa đội văn bia) 

Am Tích Thiện, Chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Khang
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Các văn bia này thường rất lớn, đồ sộ về kích 
thước và hình thức, như bia Sắc kiến Ninh Phúc 
thiền tự bi ký (Sắc lệnh dựng chùa Ninh Phúc), 
Ninh Phúc thiền tự Tam bảo tế tự điền bi (Bia ghi 
chép ruộng thờ Tam bảo chùa Ninh Phúc), Bài 
ký trên bia ghi việc cúng ruộng Tam bảo ở chùa 
Ninh Phúc, Hiến Thuỵ am Báo Nghiêm tháp bi 
minh. Hai tấm bia hai mặt này đều có đế bia là 
tượng rùa thân dài 2,5m, rộng 1,20m, dầy 0,26m 
loại rùa thân ngắn, mai gộp rùa có đường gờ cao, 
đầu mập, cổ rụt.

Các văn bia này đều được tạc bằng đá núi Nhồi 
thuộc làng Nhồi, tên chữ là núi An Hoạch, xưa còn 
gọi là núi Khế hay Nhuệ Sơn, nay thuộc địa phận 
phường An Hoạch và các xã Đông Hưng, Đông 
Tân, thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hoá (là 
quê hương bà Trịnh Thị Ngọc Trúc con gái chúa 
Trịnh Tráng). Mặt đá tương đối nhẵn, tiếng khi gõ 
vào vang hơn và bia bền hơn rất nhiều so với các 
loại đá địa phương khác. 

2) Văn bia thường
Văn bia thông thường được tạo tác trên phiến 

đá, không có ngàm gắn vào bệ ở dưới như văn 
bia ở am Tích Thiện, kích thước tương đối nhỏ, 
hình chữ nhật, không có trán cong. 

Bia đá hoa cương dựng ở Hành lang phía Đông 
ghi nhận sự việc Cộng hoà liên bang Đức giúp 
trùng tu một số hạng mục công trình trong chùa 
từ 1991-1993. Bia không có chạm trổ trang trí. 

3) Một số loại hình khác 
- Văn bia trên tháp
Gồm các bia trên các tháp Tôn Đức, Tâm Hoa, 

Ni Châu đều được tạo tác khá tinh tế, 
bên hông tháp đều khắc nội dung văn 
bia có liên quan tới những người được 
dựng tháp. Thường ở tầng 1 mỗi tháp 
có ba mặt được chạm khắc văn bia. 
Tháp có tầng 1 kích thước lớn thì khắc 
được nhiều văn bia.

-Bia khối hộp
Bia khối hộp gọi tắt là bia hộp, là một 

hình thức văn bia đặc trưng của thời 
Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII) được 
dựng ở đình, chùa. Loại bia này có lợi 
thế sử dụng 4 mặt, và bốn hướng diễn 
đạt, đỉnh thường là một khối 4 mái 
mui luyện. Nhiều bia tạo dáng mái mui 
luyện hoặc mái cong kiểu góc đao của 

ngôi đình chùa. Các bia khối hộp cuối thời Lê - 
Trịnh, đầu thời Nguyễn, ở bốn bờ guột, tạo vân 
mây như một bờ đao có độ cong mềm mại như ở 
mái đình làng. 

Bia Khánh lưu bi ký được đặt trong Phủ Thờ 
(nhà thờ Hậu) được tạo hình bốn mặt, trên có 
mái mui luyện (cao 0,55m) nhằm làm giảm bớt 
tác động của mưa gió đối với văn bia, tính bền 
vững được tăng lên. 

Trong hệ thống văn bia của chùa Bút Tháp hiện 
nay, độc đáo nhất và có giá trị nhất về mặt loại 
hình bia ký phải kể đến bia Phụng Lệnh Chỉ. Đây 
không chỉ đơn thuần là một tấm bia ghi khắc 
nội dung mà còn cho ta thấy dạng thức của một 
Lệnh chỉ được sử dụng trong quá khứ, cách sắp 
đặt vị trí của một văn bản. Bia dài như hình hốt, 
trán bia khắc hình lưỡng long chầu nhật, dưới là 
cánh sen, chủ đạo của bia là ba chữ Phụng - Lệnh 
- Chỉ lớn được bài trí to nhất, viết theo lối chữ 
Hoa, đặc trưng thời Hậu Lê. 

 Đây là một tấm bia mang Lệnh chỉ gần như 
duy nhất ở Việt Nam hiện được lưu giữ tại đây. 

2.2. Trang trí và bố cục văn bia 
Trong các hoa văn hoạ tiết trên bia của chùa 

Bút Tháp chủ yếu xuất hiện các đề tài tứ linh, đao 
lửa, hoa dây. Luận văn chia làm hai hệ thống, đó 
là hệ thống hoa văn họa tiết mang tính thiêng và 
hệ thống hoa văn mang tính trang trí. 

1) Loại đề tài linh thiêng 
- Hoa văn hình rồng
Rồng là một loại hình tương đối phổ biến 

Cầu đá phía sau thượng điện chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Khang
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trong văn hoá Việt Nam cũng như trong các nước 
phương Đông. Dưới thời đại Lý - Trần thì hình 
tượng rồng có thể xem như là một hình tượng 
được mang tính định chế nặng nề và nghiêm 
ngặt, buộc người thợ phải tuân thủ triệt để ở 
nhiều nơi. Tới thời Lê sơ thì đã có những bước 
chuyển biến lớn lao nhưng vẫn giữ lại một số đặc 
trưng đó là mào lửa của bộ phận đầu rồng. 

So với các hoa văn rồng khác thì hoa văn rồng 
thời Hậu Lê không chỉ là một hình thức trang trí 
mà nó trở thành một con vật dữ tợn, oai nghiêm 
và đầy quyền thế. [Nguyễn Du Chi, Hoa văn Việt 
Nam từ thời tiền sử đến nửa đầu phong kiến, 
Nxb Mỹ thuật, tr.128] 

- Hoa văn hình Kỳ Lân 
Kỳ Lân là vật đứng hàng thứ ba trong bộ Tứ 

linh. Kỳ Lân là tên bao hàm cả dương tính và âm 
tính, Kỳ là giống đực còn Lân là giống cái. Kỳ Lân 
có một hoặc hai sừng nhưng mềm chứ không 
cứng, thân có nhiều vẩy và có nhiều tia lửa bay ra 
từ vai và khuỷu chân. Kỳ Lân còn là biểu tượng 

của Thánh nhân, báo hiệu điềm tốt lành. Hình 
Kỳ Lân không chỉ xuất hiện trên bia mà còn xuất 
hiện ở trên nhiều hoa văn hoạ tiết đồ án tại chùa 
Bút Tháp. 

Dưới thời Hậu Lê quy chế Bổ tử được sử 
dụng, Kỳ Lân trở thành hình trang trí trên áo 
của các quan. Hình Kỳ Lân tương đối ít thấy ở 
các thời kỳ trước, đặc biệt như thời Lê Sơ chỉ 
thấy hình Kỳ Lân trên đồ án trang trí chứ trên 
kiến trúc gỗ đá thì hầu như không gặp. 

- Đồ án hoa văn 
Đồ án hoa văn được trang trí tại chùa Bút 

Tháp có thể kể đến nhiều nhất ở trên hàng lan 
can đá của Thượng điện với hàng loạt các loại 
hình đồ án như hươu, ngựa, Lưỡng long tranh 
châu, Lưỡng long phún thuỷ, cá vượt vũ môn… 

Điểm đặc biệt của hệ thống văn bia chùa Bút 
Tháp còn kể đến hệ thống diềm hoa sen luôn 
được đặt dưới trán bia như trên bia Hiến Thuỵ 
am Báo Nghiêm tháp bi minh hay bia Phụng 
lệnh chỉ cũng có đặc trưng như vậy. Trên văn bia 
này còn một hoạ tiết trang trí nổi bật khác đó là 
sư tử hí cầu, khỉ và dê ở hai bên, cả hai cùng tạo 
thành một cặp đối xứng bộ ba gồm sư tử, khỉ, 
dê ở một bên, người thợ đã tài tình biến toàn 
bộ một không gian nhỏ chưa quá 11cm trở thành 
một không gian bài trí được toàn bộ hình thái 

của những linh thú này, vừa nhẹ nhàng vừa tinh 
tế lại còn có biểu hiện được những đặc trưng của 
văn bia. Có thể xem như những tác phẩm này là 
hiếm có của hệ thống văn bia tại đây. 

2.3. Bố cục 
Hệ thống bia chùa Bút Tháp có loại hai mặt, 

có loại một mặt và có loại bốn mặt có bố cục khá 
chặt chẽ. Các bia tấm lớn thường là các tảng đá 
nguyên khối, có trán bia cong và diềm bia rộng 
trang trí hoa văn, chữ kín hai mặt. Bia khắc chữ 
Hán, theo kiểu chữ Khải, dạng chân phương dễ 
đọc. Không có chứ huý.

Các bia hộp hình vuông thì trán và diềm bia 
nhỏ trang trí hoa văn đơn giản và có mái che. Bốn 
mặt khắc chữ Hán có kích thước chữ nhỏ hơn so 
với chữ trên bia tấm ở chùa.

Văn bia khắc ở tầng 1 các tháp Tôn Đức, Tâm 
Hoa và Ni Châu đều hình chữ nhật, không có 
trán và diềm bia. Do hạn chế về kích thước nên ở 
tháp Tâm Hoa và tháp Ni Châu chữ khắc nhỏ. 

Tháp Báo nghiêm, chùa Bút Tháp - Ảnh: Minh Khang
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Tư tưởng
của đạo Phật
giải phóng khổ đau
cho con người 

Giác ngộ để giải thoát khổ đau, đó là 
mục đích chân lý của đạo Phật. Ở 
đây, chúng tôi dùng từ giải phóng 
thực ra không đúng lắm và đó cũng 
không phải là thuật ngữ Phật giáo. 

Song để phù hợp với ngôn ngữ hiện đại và cách 
hiểu gần gũi, đơn giản của mọi người. 

Chúng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn: Đạo 
Phật là đạo giải thoát. Có nghĩa là mục đích tối 
thượng của đạo Phật là giải phóng con người 
khỏi sinh tử luân hồi. Giải phóng không phải là 
sự trốn chạy mà là sự giác ngộ, khi giác ngộ rồi 
cần tinh tiến thực hành theo phương pháp (Đạo 
Đế) của đạo Phật để tự giải thoát cho mình và cho 
tất cả chúng sinh. 

Mọi người học Phật đều biết rằng Phật giáo 
là một tôn giáo lấy con người làm nền tảng. Đạo 
Phật nghiên cứu, giải thích về con người, những 
gì tạo lập nên những “ Tiểu vũ trụ “ tức con người 
trong cuộc sống xoay tròn mãi không dứt. Hơn 
thế, đạo Phật khám phá nguyên nhân của thực 
tế cuộc sống luân hồi chìm nổi của kiếp người 
và chỉ ra con đường diệt khổ, giải thoát, tiến tới 
Niết bàn. Đó chính là nội dung của Tứ Diệu Đế và 

Bát Chính Đạo trong giáo lý của Phật giáo.
Phật giáo không thừa nhận một thượng đế tối 

cao nào sáng tạo ra con người và thế giới này. 
Những khổ lạc của đời người cũng không phải 
một lực lượng siêu nhân nào đưa lại, mà đó là 
do chính mỗi con người tạo ra cho mình. Vậy mà 
trong muôn đời, con người vẫn luôn luôn hỏi: Vì 
sao mà con người khổ vậy? Vì sao mà mình cứ 
gặp hoài những nỗi trái ngang không vừa ý? Đạo 
Phật giúp ta trả lời những câu hỏi về những thắc 
mắc muôn đời đó.

Những điều mà đức Phật dạy và dẫn dắt chúng 
sinh là những điều chính Ngài đã thể nghiệm. 
Đó không phải là những điều Ngài nghĩ ra, mà là 
những điều Ngài chứng đắc. Nỗi khổ sinh tử luân 
hồi đã được đoạn diệt, chỉ còn lại sự thanh tịnh 
và vị giải thoát tràn đầy. Sự giác ngộ và chứng đắc, 
đã trở thành cứu kính Niết bàn. Bản thể của đức 
Phật nhập vào vũ trụ, không còn khái niệm Tiểu 
ngã, Đại ngã, không còn khái niệm về các pháp.

Xin trở lại câu hỏi: Vậy đạo Phật giải phóng 
con người ở chỗ nào? Làm thế nào để đạt được 
sự giải phóng đó? Tất nhiên, con người được giải 
phóng khỏi đau khổ, khỏi những điều ngang trái 

Nguyễn Đức Sinh

Ảnh: St
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hiển nhiên là rất tốt, rất cần thiết. Nhưng để đạt 
được điều ấy có khó khăn lắm không? Có phải hy 
sinh những gì mà mình vẫn hằng tâm đắc...và có 
nhanh không? Tất nhiên, để vót một que tăm đối 
với một người sáng mắt, khoẻ tay là quá dễ. Song 
đối với một người què, một người mù thì là khó 
khăn. Cũng thế, đối với một người có sẵn lòng 
từ thiện, muốn làm những điều thiện, nhưng vì 
trót làm ác mà nay ân hận, quyết định tuyệt giao 
với cái ác thì việc tu thiện đối với họ sẽ nhanh, 
thời gian để đạt được sự giải phóng trong lĩnh 
vực này sẽ ngắn, bởi họ đã có chủng tử thiện. 
Nhưng đối với một người xưa nay quen lừa dối, 
quen làm ác, bảo họ quay về đường thiện thì rất 
rắc rối và không thể chốc lát có thể làm được. Vì 
những khó khăn không giống nhau nên trong 
chúng ta, người thì hay làm ác, người thì hiền 
lành, người thường gian dối, người quen thật 
thà...Tuy vậy, dẫu nghiệp của mỗi người có nặng 
nhẹ khác nhau, thì họ vẫn có chung một cái gì đó 
tốt đẹp nằm sâu trong tâm thức. Trong những 
ngày cuối cùng của mình trên cõi thế, đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã thuyết kinh Niết bàn. Và Ngài 
chỉ rõ: Mọi chúng sinh đều có Phật tính. Như vậy 
đủ biết, con người chúng ta, bản tính Chân như 
là bình đẳng. Bản tính đó như tấm gương trong 
sáng soi tỏ mọi vật, mọi điều; khiến cho ta nhận 
thức đúng đắn mọi pháp mỗi khi ta cảnh tỉnh 
phản chiếu vào tâm thức. Song vì vô lượng kiếp 
đã trôi qua, do tập khí và nghiệp dẫn, chúng ta 
đã tạo ra biết bao điều ác, gieo nhiều nhân xấu...
do hàng hàng lớp lớp những tạo tác đó vây bọc 
lấy cái gương (chân như) ấy, tạo thành màn Vô 
minh (ngu tối) dày đặc che khuất chân tính trong 
sáng của tâm mình. Điều đó khiến cho tâm thức 
chúng ta sai lầm, thiên lệch, nhận giả làm chân, 
nhận chân làm giả. Vì thế mà làm việc thiện thì 
khó, bỏ những thói quen đã gắn chặt với mình 
lại càng khó khăn hơn. Chính vì thế, giải thoát sẽ 
là việc khó - đó là điều tất nhiên đối với chúng ta.

Trong lịch sử Phật giáo, khi đức Phật còn tại 
thế, chúng ta đã từng biết có những vị tu hành 
chỉ cần nghe một tiếng quát của sư phụ hay một 
câu kệ là đã giác ngộ. Song ngày nay, chúng ta 
ở cách Phật đã xa, điều kiện kinh tế xã hội khác 
hẳn với mấy ngàn năm trước, chúng ta làm sao 
mong mình có phúc phận như vậy được? Tuy 
nhiên hãy gác lại tất cả nhưng điều vi diệu, cao 
xa. Hãy chưa nói tới sự giải thoát trọn vẹn - thành 

Phật. Hãy nói trong đời sống hiện tại này một 
cách thô thiển và rất thực dụng thì đạo Phật giải 
phóng con người ở chỗ nào? Có thể đạt được sự 
giải thoát trong đời thường này không? Những 
câu hỏi này đối với các phật tử chắc không khó 
trả lời. Bởi vì giáo lý Phật giáo dù mênh mông, 
vi diệu, nhưng nó lại được bắt rễ từ thực tế đơn 
giản nhất và nó bình đẳng một cách triệt để nhất. 
Cái đơn giản ấy có thể thấy trong câu nói thông 
thường như chân lý của đức Phật: Tâm tức Phật, 
Phật tức Tâm. Mọi chúng sinh đều có Phật tính 
cũng có nghĩa rằng, mọi chúng sinh đều có thể 
thành Phật. Mọi chúng sinh đều sẽ giải thoát.

Cái gì làm cho mỗi con người phải khổ? Ngoài 
những nỗi khổ chung của kiếp người là sinh, lão, 
bệnh, tử, ngoài những cái mà toàn xã hội phải 
chịu như chiến tranh, thiên tai... ra, thì nguyên 
nhân của mọi nỗi khổ khác là do chính tự tâm 
con người đã sinh ra vậy. Theo giáo lý Phật giáo 
thì tham là nguồn gốc sâu xa nhất tạo ra mọi nỗi 
khổ, mọi phiền lão của con người trên thế gian 
này. Sở dĩ con người có lòng tham vì cái tâm vô 
minh không chịu hiểu luật nhân quả, không 
biết luật vô thường, và như thế mà sinh vấp ngã 
nặng nề. Họ cho rằng trên đời này, bản thân họ 
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là thực có (có cái tôi) và cũng cho rằng có cái “của 
tôi”. Cái tôi đó chỉ sinh ra một lần, chết là hết. Vì 
thế, họ làm mọi cách để cho “cái tôi” thoả mãn và 
“cái của tôi” phát triển càng nhiều càng tốt. Thật 
là nguy hiểm biết bao, họ không hiểu rằng con 
người cũng như mọi pháp đều đo nguyên nhân 
giả hợp mà thành. Con người chỉ là sự giả hợp 
của 5 uẩn. Mà 5 uẩn đó thì: Sắc như bọt nước 
tụ lại, Thọ như bong bóng phập phồng, Tưởng 
như hơi bốc vật vờ, Hành như cây chuối, Thức ở 
mộng ảo. Vì không hiểu điều đó mà con người từ 
khi ra đời đã tạo ra biết bao những nhân duyên 
mới trong mỗi hành động bởi thân, khẩu, ý của 
mình. Mà theo quy luật nhân quả thì đến lúc, đến 
kỳ, như nước, như mây, trùng trùng điệp điệp, 
quả theo nhân mà kết, mà chín. Con người chết 
đi không phải là hết, cái chết chỉ là sự bắt đầu của 
cuộc sống mới. Nhân sinh quả ,quả sinh nhân, 
luân hồi mãi mãi.

Nếu ta nhìn cuộc đời khi hiểu rõ quy luật nhân 
quả và thấu lý vô thường thì thấy cuộc đời con 
người chỉ là một giai đoạn, một khúc của vòng 
luân hồi vô tận. Vậy thì không có cái tôi thực sự 
trường tồn, cũng không có “cái của tôi” là vĩnh 
hằng. Rút cục là những tham ái, mưu cầu lợi 

dưỡng cho “cái tôi” giả dối kia chỉ là sự ngu tối 
mà thôi. Vả lại, do quy luật nhân quả chặt chẽ, 
những mưu cầu, toan tính không thể có gì đảm 
bảo là sẽ được như ý mình. Và vì vậy, chấp ngã, 
tham ái chính là nguyên nhân sinh ra mọi nỗi 
khổ đau trên đời. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm đạo là xuất phát 
từ cái khổ của con người và mục đích của đạo 
là diệt khổ giải thoát. Chính vì thế, nếu ai quan 
niệm rằng đạo Phật là sự khổ hạnh, bi quan, yếm 
thế là hoàn toàn sai lầm. Đạo Phật đâu phải chủ 
trương như thế mà trái lại, với một hệ thống 
logic chặt chẽ, đạo Phật giống như người thầy 
thuốc đã tìm ra đúng bệnh trạng của chúng sinh. 
Dẫu có ai đó cố tình không chịu hiểu, thì trong 
một lúc nào đó, cái Phật tính trong tâm kia dù bị 
vùi sâu trong màn vô minh, có thể sẽ cựa quậy và 
mách bảo với họ rằng: Đúng, tham ái làm ta khổ. 
Đó chính là khi lương tâm con người đã được 
thức tỉnh. Hay nói cách khác, là màn vô minh bị 
xé rách mà Phật tính hé sáng cho con người giác 
ngộ, nhận ra chân lý vậy. Con người được giải 
thoát cũng như con người khỏi bệnh. Song thầy 
thuốc thế gian chỉ có thể giúp bệnh nhân khỏi 
những căn bệnh thuộc về thân người. Còn Phật 
giáo lại điều trị cái bệnh của tâm - cái mà không 
ai nhìn thấy, không ai biết được, nhưng lại quan 
hệ và quyết định tới toàn bộ hành vi cuộc sống 
của con người. Và đó mới là sự giải thoát trọn 
vẹn, đầy đủ nhất.

Tóm lại, trong cuộc sống vật chất, tinh thần của 
cá nhân, người biết đủ là người có niềm vui và 
hạnh phúc, là người giải thoát khỏi những nỗi 
khổ của đời thường. Nếu trong cuộc sống chung 
với mọi người, gặp những điều mà ta không 
muốn vì sao? Ví như có người tìm mọi cách để 
hại ta, nói xấu ta? Lúc ấy, đạo Phật dạy ta lấy Đức 
Bi mà đối lại. Mọi người cũng như ta đang sống 
trong biển khổ luân hồi. Nếu ta lấy oán để trả oán, 
lấy hận để trả hận thì biết đến bao giờ mới san 
bằng cho nhau? Ngược lại, những nhân xấu mà 
ta tạo ra sẽ ngày càng chồng chất đời đời kiếp kiếp 
cứ theo nhau mãi. Thực tế trong lịch sử không ít 
điều này. Lửa chỉ có thể được dập tắt bằng nước. 
Người học Phật hiểu được những hành vi không 
tốt của người khác đối với mình theo hai cách: 
Một là do những kiếp trước đây, ta đã từng gieo 
những nhân ác mà bây giờ phải chịu quả báo. 
Hai là, nếu không phải là quả báo thì hãy thương Ảnh: St
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xót những chúng sinh đang gây ác cho ta, bởi sau 
này họ phải chịu quả báo, mà ta kiên nhẫn không 
trả đũa họ. Nếu không giáo hoá được họ thì bản 
thân ta cũng đừng tạo nhân xấu làm gì. Khi gặp 
kẻ cố tình làm ác chúng ta cần cùng với những 
người thiện tâm tìm cách ngăn chặn hành động 
ác, thuyết phục và cảm hoá họ để hành động ác 
không gây tác hại cho mọi người. Hãy lấy lòng từ 
bi mà xử sự với họ để tâm ta được yên tĩnh và lửa 
tham ác của họ sẽ không bốc cao thêm. Một người 
đã hiểu luật nhân quả và lẽ vô thường sẽ không 
có gì ngạc nhiên khi gặp những điều ngang trái. 
Ít nhất thì họ cũng cắt nghĩa được nguyên nhân 
vì sao lại thế. Nếu giác ngộ hơn nữa, họ sẽ không 
hề day dứt, phiền lo vì những điều ấy. Họ sẽ được 
ung dung tự tại. Ung dung tự tại giữa cảnh đời 
thường dẫu có xảy ra những điều ngang trái, thì 
đó là được giải phóng rồi.

Phật giáo nói, Khổ là hiện tượng của nhân sinh 
vô thường. Vô thường là quy luật của vũ trụ; sự 
tiêu trừ khổ và vô thường chính là giải thoát. 
Nguyên tắc của giải thoát là Tính không, mục 
đích của giải thoát là Vô ngã. Để thấu hiểu Vô 
thường, Tính không và Vô ngã chỉ có thể thông 
qua tu hành Phật pháp mới có thể thực sự thể 
nghiệm sự vi diệu đó. Qua những kiến giải nông 
cạn nêu trên, với tư cách là người bước đầu đến 
với đạo Phật, bài viết này chỉ dám đề cập đôi nét 
về sự giải thoát có tính ứng dụng một phần trong 
thực tế cuộc sống diễn ra. Ở đây chưa dám đề cập 
đến sự công phu tu tập mà đạo Phật đem lại kết 

quả giải thoát toàn vẹn. Với những người tin sâu 
và trọn đời đi theo con đường giáo Pháp, thì coi 
Phật giáo là Minh triết, nhưng với người chưa 
tìm hiểu và tin sâu sẽ đặt câu hỏi? Đạo Phật có 
phải là khoa học không? Trước khi trả lời câu hỏi 
này, tốt nhất chúng ta hãy tìm hiểu về định nghĩa 
của từ khoa học, theo từ điển khoa học giải thích 
“ Kiến thức có thể hình thành theo một hệ thống, 
cái tuỳ thuộc vào sự trắc nghiệm các dữ kiện và 
xác định được quy luật tự nhiên, một phần  tuỳ 
thuộc vào những gì được nghiên cứu chính xác”.
Qua giải thích này, ta thấy khoa học dựa trên tư 
duy logic. Trong Phật giáo có nhiều phương diện 
nội hàm vượt ra ngoài logic nên không phù hợp 
với định nghĩa trên. Nhưng giáo lý cốt lõi của đạo 
Phật ta thấy Tứ Diệu Đế*  thì hẳn phù hợp. Chân 
lý thứ nhất mà đạo Phật đề cập: Khổ đau là một 
kinh nghiệm ta có thể xác định được. Chân lý thứ 
hai chỉ rõ rằng: đau khổ có nguyên nhân là tham 
ái điều này ta có thể hiểu được rõ ràng. Chân lý 
thứ ba, chấm dứt đau khổ không nương nhờ vào 
thần linh tối cao mà đơn giản chỉ là dựa vào bản 
thân để loại bỏ khổ đau ta hiểu đó là tự lực. Chân 
lý thứ tư của Tứ Diệu Đế đó là con đường đưa 
đến chấm dứt khổ đau. Chân lý này cũng không 
có gì siêu hình mà tuỳ thuộc vào việc thực hiện 
phương pháp đặc biệt đó là (tu hành) như pháp.

Từ chân lý rộng lớn và bao trùm của Phật giáo 
mà các nhà khoa học nói chung, trong đó có 
nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 là ông Albert 
Einstein (1879-1995) đã khẳng định về tính khoa 

học sâu sắc của Phật giáo được đề cập 
dưới đây, và cũng xin mượn lời nhận 
định đó để kết thúc bài viết này: “Tôn 
giáo tương lai là tôn giáo toàn cầu, vượt 
lên trên mọi thần linh, giáo điều và 
thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả 
phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, 
đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phải 
xuất phát từ kinh nghiệm tổng thể gồm 
mọi lĩnh vực trong cái nhất thể đầy đủ 
ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được điều 
đó. Và nếu có bất cứ một tôn giáo nào có 
thể đương đầu với những nhu cầu của 
nền khoa học hiện đại, thì đó là Phật 
giáo vậy”. 

Ảnh: St
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Bài viết này sẽ cung cấp các bằng chứng 
chứng minh rằng một mặt từ trong các 
tác phẩm của Lý Hồng Chí và đến các 
trang web của Pháp Luân Công nói đến 
Phật gia đơn thuần chỉ là những gì liên 

quan đến Phật giáo, liên quan đến Phật pháp do 
đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni... nhưng mặt khác Lý 

Hồng Chí và Pháp Luân Công lại công khai khẳng 
định rằng Pháp Luân Công thuộc Phật gia, và là 
một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn mà đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni có nói đến, nhưng hoàn 
toàn không liên quan đến Phật giáo?

Việc sử dụng khái niệm Phật gia một mặt gây 
ngộ nhận cho những tín đồ Phật giáo rằng Pháp 

Pháp Luân Công 
đánh tráo khái niệm, cải đạo tín đồ phật tử

Nguyễn Thành Vinh - Trịnh Thị Hoa

từ xưa đếN Nay NhữNg lĩNh vực Như quaN điểm, triết lÝ, khí côNg, võ côNg,... liêN 
quaN đếN Phật giáo khôNg gì Nhầm lẫN chúNg ta đều có thể gọi là triết lÝ Phật 
gia, khí côNg Phật gia... Bởi vì Nhà Phật dịch saNg háN việt là Phật gia, Phật gia 
hay Nhà Phật đều cùNg một Nghĩa mà khôNg gây Nhầm lẫN gì. 
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Luân Công cũng thuộc về Phật pháp, Pháp Luân 
Công cũng thuộc Phật giáo, Pháp Luân Công cũng 
thuộc Phật gia để dễ bề dụ dỗ tạo sự thân thiện 
với những người có lòng hướng Phật, những tín 
đồ Phật giáo, những người ảnh hưởng Phật giáo. 
Nhưng mặt khác sau khi tìm hiểu các tác phẩm 
của Lý Hồng Chí chúng tôi thấy rằng trong toàn 
bộ các tác phẩm của Lý Hồng Chí đã cố tình xuyên 
tạc, bài xích Phật giáo, hạ thấp đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và cải đạo phật tử. Ước tính đã có hàng 
trăm nghìn phật tử tại Việt Nam đã tin theo tà đạo 
Pháp Luân Công.

Từ xưa đến nay những lĩnh vực như quan 
điểm, triết lý, khí công, võ công,... liên quan đến 
Phật giáo không gì nhầm lẫn chúng ta đều có thể 
gọi là triết lý Phật gia, khí công Phật gia... bởi vì 
nhà Phật dịch sang Hán Việt là Phật gia, Phật gia 
hay nhà Phật đều cùng một nghĩa mà không gây 
nhầm lẫn gì. Ví dụ khí công Dịch Cân Kinh là khí 
công Phật gia, khí công Bát Đoạn Cẩm là khí công 
Phật gia vì nó xuất phát từ các chùa của Phật giáo, 
hoặc câu hay dùng là theo quan điểm của nhà 
Phật (quan điểm của Phật gia). 

Tuy nhiên Lý Hồng Chí đã ngụy biện hai lần để 
biến tên gọi Phật gia trở nên khác biệt, thậm chí 
đối lập với Phật giáo. Lý Hồng Chí ngụy biện lần 
thứ nhất rằng môn khí công Pháp Luân Công của 
Lý Hồng Chí là khí công Phật gia.

Trích: “Tôi long trọng minh xác rằng Pháp Luân 
Công là khí công của Phật gia, là một đại pháp 
chính truyền, và không có liên hệ gì với Phật giáo. 
Khí công của Phật gia là khí công của Phật gia, 
trong khi đó Phật giáo là Phật giáo.”(Lý Hồng Chí, 
Pháp Luân Công, trang 13).

Tổ chức Pháp Luân Công cũng giới thiệu Pháp 
Luân Công không liên quan đến Phật giáo. Trích 
“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật 
gia, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Phật 
giáo, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Đạo 
giáo, Nho giáo.” [1].

Lý Hồng Chí ngụy biện lần hai biến một môn 
khí công thành một trong tám vạn bốn nghìn 
pháp môn của Phật pháp. Từ một môn khí công 
theo như khẳng định trên của Lý Hồng Chí biến 
thành pháp môn tu Phật:

Trích: “Thích Ca Mâu Ni cũng giảng rằng tu 
Phật có 8 vạn 4 nghìn pháp môn; nhưng trong 
Phật giáo chỉ có Thiền tông, Tịnh độ, Thiên Thai, 

Hoa Nghiêm, Mật tông, v.v khoảng hơn chục pháp 
môn, không thể bao quát hết Phật pháp được.”(Lý 
Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 7)

Trích: “Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi là 
một pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn của 
Phật gia” (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân trang 
18).

(Lý Hồng Chí kẻ đã sử dụng các thuật ngụy biện 
đánh tráo khái niệm, xuyên tạc các thuật ngữ khái 
niệm của Phật giáo để thần thánh hóa bản thân, 
truyền bá tà giáo Pháp Luân Công thâu nạp tín đồ 
và cải đạo phật tử).

Rõ ràng, Lý Hồng Chí đã dựa vào kinh điển 
Đại thừa để khẳng định rằng Phật pháp có tám 
vạn bốn nghìn pháp môn, với một số pháp môn 
nổi tiếng đã biết như Thiền tông, Tịnh Độ, Thiên 
Thai, Hoa Nghiêm, Mật tông... và tự nhận rằng 
Pháp Luân Công là một trong tám vạn bốn nghìn 
pháp môn đã được Phật Thích Ca nhắc tới. Tuy 
nhiên, cần phải hiểu rõ rằng con số tám vạn bốn 
nghìn pháp môn chỉ là con số tượng trưng để chỉ 
rằng có nhiều con đường (phương pháp) đưa đến 
giác ngộ (theo kinh điển Đại thừa, cụ thể là kinh 
Lăng Nghiêm) chứ không nhất định một con số 
xác thực đúng như vậy. 

Các vị Phật được biết đến như đức Phật Đại 
Nhật Như Lai, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược 
Sư, đức Phật Liên Hoa Sanh, đức Phật Tương Lai 
như Di Lặc, đức Phật Nhiên Đăng, đức Phật Tỳ 
Bà Thi Khí,... đều là những vị Phật được biết đến 
trong kinh sách Phật giáo. Chưa từng có vị Phật 
nào thành Phật được biết đến trong các pháp 
môn gọi là Phật gia.

Ngoài ra, chưa từng có một tác phẩm văn học, 
sử học, kinh điển nào nói về Phật gia như một số 
các “pháp môn” của Phật pháp. Lý Hồng Chí cũng 
không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về việc 
Phật gia gồm nhiều pháp môn, gồm những pháp 
môn nào, do ai sáng lập. 

Trên toàn bộ hệ thống truyền thông internet 
của Pháp Luân Công đều có những bài viết với 
tiêu đề thì gắn với các câu chuyện Phật gia nhưng 
cốt truyện lại liên quan đến đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, nghĩa là thực chất là Phật giáo được thay 
tên bởi Phật gia, điều này có thể xem tại [2][3]
[4][5][6]. Việc sử dụng các câu chuyện của Phật 
giáo sau đó thay tên bằng Phật gia cũng là một 
trong các thủ đoạn tổ chức Pháp Luân Công gây 
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sự nhầm lẫn cho đối với những 
người không nhận ra âm mưu 
của Pháp Luân Công giữa Phật 
gia và Phật giáo, và thu hút tín đồ 
của Phật giáo. Sau khi tin theo 
Pháp Luân Công Lý Hồng Chí và 
tổ chức Pháp Luân Công cải đạo 
tín đồ Phật giáo và hạ thấp Phật 
Thích Ca Mâu Ni. 

Trích “Phương pháp tu luyện 
của Đạo Gia rất là độc đáo; và 
Phật gia cũng có phương pháp 
tu luyện riêng của họ. Pháp 
Luân Công là một phương pháp 
tu luyện cao cấp của Phật gia.” 
(Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, 
trang 1)

Sau khi dùng các thuật ngữ, 
các lối ngụy biện nhằm đưa 
Pháp Luân Công thành Pháp 
Môn của Phật gia, Lý Hồng Chí đề cao Pháp Luân 
Công lên bằng cách cho Pháp Luân Công là pháp 
môn cao nhất của Phật gia.

Trích: “Pháp Luân Công là công pháp thuộc 
Phật gia, nhưng nó hoàn toàn vượt ra ngoài phạm 
vi của Phật gia, nó luyện theo cả toàn vũ trụ.”(Lý 
Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 21)

Có rất nhiều bằng chứng, chứng minh không 
tồn tại một nhóm các hệ phái Phật gia là các pháp 
môn tu phật như Lý Hồng Chí nói, mà trong đó 
Pháp Luân Công là cao cấp của Phật gia, các bạn 
có thể xem thêm tại [7][8]. 

Một mặt Lý Hồng Chí cho rằng Phật gia thì 
không liên quan gì đến Phật giáo, tổ chức Pháp 
Luân Công cũng cho rằng Pháp Luân Công là môn 
khí công thượng thừa của Phật gia hoàn toàn 
không liên quan đến các tôn giáo và Phật giáo. 
Tuy nhiên, có thể thấy khái niệm Phật gia mà Lý 
Hồng Chí đề cập đến chẳng có gì khác biệt so với 
Phật giáo, hay nói cách khác, khái niệm Phật gia 
chính là một thủ đoạn dựa vào Phật giáo để tuyên 
truyền, quảng bá và thu hút thêm nhiều học viên, 
cải đạo phật tử.

Trích: “Theo Phật gia giảng: mỗi lỗ chân lông 
đều là con mắt, toàn thân đều là con mắt” (Lý 
Hồng Chí, chuyển Pháp Luân trang 18). Đây là một 
ý tưởng từ kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo: “Hoặc 
tùy tâm niệm nơi một lỗ chân lông thị hiện tất cả 

sự trang nghiêm của cảnh giới Phật.” (kinh Hoa 
Nghiêm, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch). Như 
vậy Phật gia mà Lý Hồng Chí nói đến chính là Phật 
giáo.

Trích: “Phật gia giảng về thân kim cương bất 
hoại” (Lý Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 18). 
Đây là một ý tưởng trong trong Kinh Đại Bát Niết 
Bàn của Phật giáo, Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật 
giáo có cả phẩm “Kim Cang Thân” (xem thêm Kinh 
Đại Bát Niết Bàn do Hòa thượng Thích Trí Tịnh 
dịch), có thể xem trực tiếp tại [9]. Như vậy Phật 
gia mà Lý Hồng Chí nói đến chính là Phật giáo.

Trích: “Phật gia giảng ngũ thông: nhục nhãn 
thông, thiên nhãn thông, huệ nhãn thông, Pháp 
nhãn thông, Phật nhãn thông.”(Lý Hồng Chí, 
chuyển Pháp Luân, trang 25). Quan điểm về nhục 
nhãn được đề cập đến trong Kinh Kim Cương:

“Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục 
nhãn chăng? 

Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai có nhục nhãn.
Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn 

chăng?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai có thiên nhãn.
Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn 

chăng?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai có huệ nhãn.
Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn 

chăng?

Ảnh: St
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Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai có pháp nhãn.
Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn 

chăng?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai có Phật nhãn.”
Kinh Kim Cương Đoàn Trung Còn - Nguyễn 

Minh Tiến Việt Dịch, trang 74-75, NXB Quang 
Minh. Thực ra đây là quan điểm rất phổ biến của 
Phật giáo có thể xem tại [10][11][12]. Như vậy Phật 
gia mà Lý Hồng Chí nói đến chính là Phật giáo.

Trích: “Phật gia giảng: Phật vô xứ bất tại; nơi 
nào cũng có, nhiều đến mức độ như vậy” (Lý Hồng 
Chí, chuyển Pháp Luân, trang 27). Đây là một quan 
điểm của Phật giáo rằng “Thập phương chư Phật” 
nghĩa là chư Phật ở khắp mọi nơi [13], hay “Trong 
đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng 
khắp mọi nơi” (Kinh Hoa Nghiêm, Hòa thượng 
Thích Trí Tịnh Việt dịch, trang 597), hay “Đức Tỳ-
Lô-Giá-Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là 
Thường - Tịch - Quang, cho nên phải biết cả thảy 
các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại 
theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy 
không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh 
ràng buộc.” (Nghi thức sám hối trước khi tụng 

kinh). Như vậy Phật gia mà Lý Hồng Chí nói đến 
chính là Phật giáo.

Trích: “Phật gia giảng phổ độ chúng sinh” (Lý 
Hồng Chí, chuyển Pháp Luân, trang 33). Đây là 
một giáo lý căn bản trong Phật giáo, thể hiện rõ 
ràng nhất trong “Tam tự quy y”. Khi đọc bất kỳ 
một kinh Phật nào xong đều có nghi thức “Tam tự 
quy”, nội dung của tam tự quy là “Tự quy y Phật. 
Nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả, phát tâm 
vô thượng. Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng 
sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y 
Tăng. Nguyện cho chúng sinh dắt dìu đại chúng, 
hết thảy không ngại”. Ngoài ra còn thấy tư tưởng 
phổ độ chúng sinh trong các Kinh Địa Tạng, Kinh 
A Di Đà, hay hầu hết kinh điển đại thừa. Theo 
Kinh Địa Tạng thì Bồ tát Địa Tạng có nguyện 
“Nguyện cứu hết tất cả chúng sinh trong địa ngục, 
nếu như chúng sinh còn trong địa ngục thì thề 
không làm Phật”, “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi 
vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà 
giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng sinh 
được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng 
thành Phật quả”. Kinh Bát Đại Nhân Giác “Điều 
giác ngộ thứ tám: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não 

Ảnh: St



53TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017 5353TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017

thật vô biên, nên phát tâm Đại thừa, cứu độ khắp 
tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô 
lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an 
lạc.” [14]. Chúng ta có thể bắt gặp tư tưởng phổ 
độ chúng sinh trong hầu hết các kinh điển Phật 
giáo Đại thừa, tuyệt nhiên không có gặp tư tưởng 
này trong cái gọi là Phật gia (một số các pháp môn 
của Phật pháp mà không liên quan đến Phật giáo). 
Như vậy Phật gia mà Lý Hồng Chí nói đến chính 
là Phật giáo.

Trích: “Phật gia giảng không, cái gì cũng không 
mong nghĩ, nhập không môn” (Lý Hồng Chí, 
chuyển Pháp Luân, trang 39).Tư tưởng này là một 
tư tưởng cơ bản trong thiền tông của Phật giáo, 
tư tưởng cơ bản trong kinh Đại Bát Nhã [15], hay 
Bát Nhã Tâm Kinh [16].

Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công không 
đưa ra được bất cứ một bằng chứng có sức thuyết 
phục nào để chứng minh rằng Pháp Luân Công là 
một trong tám vạn bốn nghìn pháp môn của Phật 
pháp. Một mặt Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công 
cho rằng Phật gia thì không liên quan đến Phật 

giáo, nhưng mặt khác sử dụng các câu chuyện, 
triết lý của Phật giáo thay bằng chữ Phật gia điều 
đó càng minh chứng rõ ràng hơn việc không tồn 
tại Phật gia là một trong số các pháp môn của Phật 
pháp như Lý Hồng Chí tuyên truyền. Phật gia chỉ 
là những gì liên quan, xuất xứ từ Phật giáo như 
triết lý nhà Phật (Phật gia), khí công Bát Đoạn 
Cẩm, Dịch Cân Kinh xuất phát từ các ngôi chùa 
của Phật giáo (khí công Phật gia), truyện cổ phật 
giáo (truyện cổ Phật gia). 

Việc sử dụng khái niệm và đánh tráo các khái 
niệm giữa Phật gia và Phật giáo một mặt gây ngộ 
nhận cho những tín đồ Phật giáo rằng Pháp Luân 
Công cũng thuộc về Phật pháp, Pháp Luân Công 
cũng thuộc Phật giáo, Pháp Luân Công cũng 
thuộc Phật gia để dễ bề dụ dỗ tạo sự thân thiện 
với những người có lòng hướng Phật, những tín 
đồ Phật giáo, những người ảnh hưởng Phật giáo. 
Nhưng mặt khác sau khi tìm hiểu các tác phẩm 
của Lý Hồng Chí chúng tôi thấy rằng trong toàn 
bộ các tác phẩm của Lý Hồng Chí đã cố tình xuyên 
tạc, bài xích Phật giáo, hạ thấp đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và cải đạo phật tử. [7][8][17] 

CHÚ THÍCH:
[1]- Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến tôn giáo?
http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios
[2]- Chuyện cổ Phật gia: Vứt bỏ ảo ảnh của tình 
http://chanhkien.org/2013/02/chuyen-co-phat-gia-vut-bo-ao-
anh-cua-tinh.html
[3]- Truyện cổ Phật gia: Ba hòa thượng trẻ vượt khảo nghiệm 
http://chanhkien.org/2015/06/truyen-co-phat-gia-ba-hoa-
thuong-tre-vuot-khao-nghiem.html
[4]- Chuyện cổ Phật gia: Thử thách
http://tinhhoa.net/chuyen-co-phat-gia-thu-thach.html
[5]- Chuyện cổ Phật gia: Huệ Viễn
http://tansinh.net/van-hoa/chuyen-co-phat-gia-hue-vien/
[6]- Chuyện cổ Phật gia: Nỗi thương xót của Đức Phật Thích 
Ca
http://daikynguyenso.com/chuyen-co-phat-gia-noi-thuong-
xot-cua-duc-phat-thich-ca.html
[7]- Pháp Luân Công lừa đảo, âm mưu xóa bỏ văn hóa truyền 
thống của dân tộc.http://phatgiao.org.vn/van-de-quan-
tam/201703/Phap-Luan-Cong-lua-dao-am-muu-xoa-bo-van-
hoa-truyen-thong-cua-dan-toc-26056/
[8]-Pháp Luân Công dòng khí công biến người tập tự nguyện 
thành nô lệ

https://thuvienhoasen.org/a26953/phap-luan-cong-dong-khi-
cong-no-le-hoa-nguoi-tap
[9]-Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Kim Cang Thân thứ 5, 
https://thuvienhoasen.org/p16a163/05-pham-kim-cang-than-
thu-nam
[10]-http://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/ngu-
nhan/
[11]-http://www.dharmasite.net/bdh33/KinhADiDaLG.html
[12]-http://phatam.org/vandap/view/ngu-nhan-(5-con-mat)-
la-gi-/1/37
[13]-http://www.sggp.org.vn/saigonthubay/2007/10/124460/
[14]-Kinh Bát Đại Nhân Giác, Tâm Đại Thừa là căn bản phổ độ 
chúng sinh
https://thuvienhoasen.org/a2232/9-tam-dai-thua-la-can-ban-
pho-do-chung-sinh
[15]-https://thuvienhoasen.org/a6849/chu-khong-trong-bat-
nha
[16]- Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t-nh%C3%A3-ba-la-
m%E1%BA%ADt-%C4%91a_t%C3%A2m_kinh
[17]-Mười bảy dấu hiệu lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức 
Pháp Luân Công
http://phatgiao.org.vn/van-de-quan-tam/201703/17-dau-hieu-
lua-dao-cua-Ly-Hong-Chi-va-to-chuc-Phap-Luan-Cong-26333/
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Cúng Tam Tai, hiểu sao cho đúng?

Vào những dịp đầu năm, chúng ta 
thường thấy xuất hiện càng nhiều 
người đến chùa để cúng sao giải hạn 
hay còn gọi là cúng Tam Tai. Quay 
ngược thời gian tra cứu nguồn gốc 

của việc cúng Tam Tai thì dường như không có 
gốc rễ rõ ràng, mà chỉ là truyền miệng trong dân 
gian và có rất nhiều quan điểm khác nhau nhận 
định về tục này.

Có quan điểm cho rằng, cúng Tam Tai xuất 
phát từ Phật giáo, bởi đa phần việc cúng này đều 
xuất phát từ các chùa và Tam Tai tức là 3 nạn của 
Hỏa nạn, Thủy nạn và Phong nạn. Ba nạn này 
được tạo thành từ tam độc của bản thân: tham 
– sân – si và nó được hình thành từ nhiều kiếp 
trước. Hoặc có quan điểm cho rằng Tam Tai tức 
là gặp tai nạn liên tục trong 3 năm, do bị chiếu 
bởi các sao hạn.

Trong Lão giáo, hệ thống các ngôi sao đó được 
nhắc đến gồm 9 sao: Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái 
Dương, Vân Hớn, Mộc Đức, Thổ Tú, La Hầu, 
Kế Đô, Thái Âm, với tác động của lực hấp dẫn 
tạo nên khí tiết, mùa màng và ảnh hưởng đến 
sức khỏe của con người. Như thế, mỗi sao với 
mỗi quỹ đạo của riêng mình, một lúc nào đó sẽ 
tạo nên lực hấp dẫn cộng hưởng, có thể kéo dài 
1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc nhiều hơn nữa. Sự 
cộng hưởng này ảnh hưởng rất lớn đến những 
sinh vật nằm trong đó và đương nhiên con người 
cũng có hệ lụy.

Và con người vốn dĩ không thể tách rời tự 
nhiên, con người tác động lên tự nhiên và tự 
nhiên cũng tác động ngược lại với con người. 
Các hệ thống tư tưởng hay các lý luận khoa học 
ra đời cũng muốn giải thích và giúp con người 
nhận thức rõ mối quan hệ giữa mình với tự 
nhiên. Và các nhà tôn giáo cũng muốn hướng 
con người đến cái tốt và tránh xa cái không tốt. 
Biện pháp cúng tế thần linh cũng là giải pháp để 
an tâm, củng cố tinh thần trước tác hại đến từ 
tự nhiên. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến tục 
cúng Tam Tai.

Trong lịch sử, ghi nhận trường hợp đầu tiên 
trong việc cúng tế này là việc lập đàn cúng sao cầu 
thọ của Gia Cát Lượng vào thời Tam Quốc. Vào 
năm Giáp Dần (234), trong lần cuối của 6 lần Bắc 
phạt (còn gọi là Lục xuất Kỳ Sơn), Gia Cát Lượng 
lập đàn 7 ngày cầu thọ thêm 1 giáp nữa, tuy nhiên 
đến ngày thứ 7 bị Ngụy Diên làm tắt đèn chủ vị 
và cũng là điềm báo cho số mạng Gia Cát Lượng 
đã tận. 

Với một người tài giỏi về quân sự như Gia 
Cát Lượng, thấy rõ tướng Ngụy Diên sau này 
tạo phản thì phải chăng việc lập đàn là cách để 
xác thực tiên đoán của mình, để cảnh báo cho 
hậu duệ xử lý. Hay chăng việc lập đàn cũng là giải 
pháp trấn an lòng quân trước thế mạnh của địch, 
trong khi bản thân lại lâm trọng bệnh. Dù với 
động cơ nào đi nữa, thì rõ ràng việc cúng sao cầu 
thọ của ông hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, trong 
lòng dân vẫn xem ông như vị giỏi về thiên văn, 
am tường địa lý và vẫn nương theo cách cúng sao 
đó cho đến tận bây giờ.

Và tại Việt Nam hiện nay, tục này không còn 
thấy nghi thức thuần của Lão giáo, mà các chùa 
có kết hợp thêm đàn pháp cúng Phật hoặc Bồ 
Tát và lấy sự cắt đứt tam độc Tham – Sân – Si là 
phương pháp trọng tâm để cầu an cho bản thân 
mình. Như vậy, tục này mang sắc màu giữa Phật 
giáo và Lão giáo.

Khi tìm hiểu nghi thức cúng sao tại các chùa, 
mỗi năm trong giáp sẽ có một vị thần chủ mạng 
cai quản tai ương, tương ứng như sau:

Thần chủ mạng Nhân Hoàng cưỡi Bạch Hổ cai 
quản tai ương năm Bính Thân 2016. Tiếp theo là 
các bài vị của các vị thần khác tương ứng với 9 
sao trong Lão giáo, cụ thể:

9 bài vị các vị thần gồm:
1. Thiên cung Thần thủ La Hầu tinh quân
2. Trung ương mậu kỷ Thổ Đức tinh quân
3. Bắc phương Nhâm quý Thủy Đức tinh quân
4. Tây phương Canh Tân Kim Đức tinh quân
5. Nhựt cung Thiên tử Thái Dương tinh quân

Thích Nhật Quang 
(Chùa Long Phước, Lấp Vò, Đồng Tháp)

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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6. Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức tinh quân
7. Thiện vĩ cung phân Kế Đô tinh quân
8. Nguyệt cung Hoàng hậu Thái Âm tinh quân
9. Đông phương Giáp Ất Mộc Đức tinh quân
Và 8 bài vị hạn trấn 8 cung gồm:
1. Huỳnh Tuyền đại hạn Thần quang
2. Tam Kheo đại hạn Thần quang
3. Ngủ Mộ đại hạn Thần quang
4. Thiên Tinh đại hạn Thần quang
5. Tán Tận đại hạn Thần quang
6. Thiên La đại hạn Thần quang
7. Địa Võng đại hạn Thần quang
8. Diêm Vương đại hạn Thần quang
Kế đến là các bài thần chú chính thống của 

Phật giáo như:
1. Thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát trong 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ môn:
An đa rị, đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha
2.Thần chú Tiêu Tai Cát Tường:
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, 

hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án, khê khê, 
khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ 
ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc 
sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta 
phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ.
Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.
Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhất thiết thời trung kiết tường giả
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ tát.
Theo đó, có thể nhận thấy tục cúng này là sự 

kết hợp giữa Lão giáo và Phật giáo và có thể xuất 
phát từ quá trình hội nhập của Tam giáo (Nho 
– Phật – Lão) từ thời Bắc thuộc (111 TCN – 939). 
Trong đó, Nho giáo thế kỷ thứ I, Phật giáo được 
du nhập vào thế kỷ II và đến thế kỷ thứ III Lão 
giáo nối tiếp theo sau. Và sự hình thành trải dài 
đến thời kỳ vương quốc độc lập tự chủ (939 - 
1885). 

Theo PGS.Trần Nghĩa, một nhà nghiên cứu 
văn hóa nổi tiếng tại Việt Nam, nhận định rằng 
tiến trình này phải gồm ba bước: tam giáo đỉnh 
lập, tam giáo dung hợp và tam giáo đồng nguyên. 
Như thế, tục cúng Tam Tai có thể hoàn chỉnh ở 
giai đoạn tam giáo đồng nguyên, khi ba giáo đã 
hòa hợp vào nhau. Được nhắc đến trong cuốn 
Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, giai đoạn tam 
giáo đồng nguyên đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
XVIII. Khi đó, Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803), Phan 
Huy Ích, Nguyễn Hữu Đàn, Ngô Thì Hoành, Vũ 
Trinh, Nguyễn Đăng Sở, v.v… ra sức chứng minh 
Nho, Lão và Thiền vốn cùng một gốc, chúng chỉ 
khác nhau ở chỗ công dụng: “nhập” thì dùng 
Nho, Lão, “xuất” thì dùng Thiền.

Mặc dù đã tồn tại từ lâu, nhưng có thể thấy, 
tai nạn của con người đến từ tự nhiên hoàn toàn 
có thể; bái tế thần linh cầu thoát nạn là không 
thể; tâm an thanh tịnh, không tham – sân – si , 
ý chí vững vàng, vượt qua thử thách là có thể. 
Mê tín hay chánh tín cũng chỉ từ ý thức của con 
người mà ra. “Cái chết” không thực sự đáng sợ 
mà “cái sợ chết” mới thật sự khủng khiếp. Bất 
cứ ai đứng trước cái chết hoặc sự mất mát của 
người thân đều khó lòng phân biệt đâu là mê tín, 
đâu là chánh tín. 

Phật giáo lấy từ bi và trí tuệ làm phương châm 
cứu độ nên chăng các bậc trí tuệ chốn thiền môn 
phải đi thẳng vào cái mê của nhân loại mà chuyển 
hóa thành chánh tín thay vì cổng đóng, then cài. 
Những nghi thức, nghi lễ đậm mùi thần quyền 
nên tinh giảm và diệt trừ và đó cũng là góp phần 
nâng cao ý thức, trình độ dân trí, giảm thiểu tệ 
nạn mê tín hao tổn cho xã hội.  

Lễ cúng Tam Tai tại Tổ đình Phúc Khánh, Hà Nội, Ảnh: St
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

Góc phía sau tòa Bái đường - Ảnh: Minh Anh

Tổ đình Tế Xuyên, nơi phát xuất 
nhiều vị cao tăng Phật giáo

Tổ đình Tế Xuyên được xây dựng trên 
một khu đất cao, rộng gần 3 mẫu, mặt 
quay về hướng tây, nay thuộc thôn 
Tế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam.

Tổ đình Tế Xuyên được xây dựng thời Lý. Hiện 
nay ngoài việc thờ Phật, Tổ đình Tế Xuyên còn 
thờ các vị Tổ đã từng tu hành ở đây cùng với phu 
nhân của chúa Trịnh Sâm – người đã đóng góp 
tiền của, ruộng đất để tu sửa lại chùa.

Căn cứ vào văn bia “Bảo Am tự kỷ niệm tiền 
tu công đức bi ký” (bia kỷ niệm công đức tu sửa 
trước đây tại chùa Bảo Am) (1) và sách “Nam 
Xang phong vật chí” (2) thì vào năm 1770 vị phu 
nhân của chúa Trịnh Sâm tên là An Hòa người 
ở Tế Xuyên đã để lại 10 mẫu ruộng bầu hậu vào 
chùa. Sau này nhân dân địa phương tưởng nhớ 
công ơn đã cho tạc tượng thờ, bốn mùa khói 
nhang lễ bái.

Phía trước chùa có đầm nước rộng trong xanh 
cùng với hệ thống tường hoa và hai cổng ở hai 
bên làm cho không gian mặt tiền của chùa trở 
nên thoáng đãng.

Chùa Tế Xuyên gồm 3 tòa nhà 
xây kiểu chữ nhị, hậu chữ đinh 
cùng với hệ thống tường bao phía 
trước, hai dãy tăng phòng hai bên 
và nhà Tổ phía sau tạo thành kiểu 
nội công ngoại quốc hài hòa, kín 
đáo.

Tòa Bái đường năm gian hai trái 
làm theo kiểu chồng diêm hai tầng 
lợp ngói nam. 

Căn cứ vào những chữ Hán khắc 
ở câu đầu ngoài tòa Bái đường thì 
chùa Tế Xuyên được trùng tu lần 
cuối vào năm niên hiệu Thành 
Thái nguyên niên (1889).

Hệ thống tượng chùa Tế Xuyên 
hiện còn 23 pho tượng, trong đó 
tiêu biểu là các pho tượng Tam 
thế, Phật bà 12 tay và tòa Cửu Long. 

Trên gian bên phải của tòa chồng diêm ngoài Bái 
đường có quả chuông đồng đường kính 55cm, 
cao 80cm là quả chuông của chùa Bảo Am được 
đúc vào niên hiệu Tự Đức thứ 14 (1861).

Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ một lượng lớn 
khoảng 1700 bản kinh bằng gỗ có kích thước 
trung bình khoảng 25x35cm.  Ngoài ra, chùa Tế 
Xuyên còn bảo lưu  được một số bộ cửa võng, 
nhang án thờ, câu đối, đại tự chạm khắc nhiều 

Anh Văn

Toàn cảnh tòa Bái đường - Ảnh: Minh Anh
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Tổ đình Tế Xuyên, nơi phát xuất 
của nhiều tăng tài bậc Tùng lâm 
thạch trụ của Phật giáo Việt Nam.

Hải Thiên – Hồng ân Lịch đại Tổ 
sư trụ trì:
Đệ nhất Tổ: Đạt Tôn sa môn, 
Tịnh Tâm giải thoát, pháp tự Tính 
Thức Giác Đạo tổ sư. Viên tịch 
ngày 18/10, họ Hoàng, quê ở Hải 
Thiên, Tiên Lữ, Hưng Yên. Thuộc 
dòng thiền của Tổ sư Minh Châu 
Hương Hải, chùa Nguyệt Đường 
Hưng Yên.
Đệ nhị Tổ: Hành Thiện tháp, tự 
Hải Tâm – Khoan Hòa Tổ sư. Viên 
tịch ngày 22 tháng Giêng, họ 
Nguyễn, quê ở Đồng Nại, Bình 
Giang.

Tế Xuyên Bảo Khám Lịch đại Tổ 
sư – Hòa thượng Trụ trì:
1. Đệ Nhất tổ: Diệu Hạnh tháp, tự 
Tịch Viên – Thích Từ Tế tổ sư. Ngài 
đã có công khắc kinh Kim Cương, 
Nhật tụng, Đúc chuông (1850).
2. Đệ Nhị tổ: Diệu Hạnh tháp, tự 
Chiếu Trí – Thích Không Không tổ 
sư. Ngài có công khắc bản Luận 
Long Thư Tịnh Độ, Tăng hộ, Tăng 
huấn, Luật Trùng Trị, Luật Sa di.
3. Đệ Tam tổ: Tịnh Quang tháp, 
tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn tổ 
sư. Ngài đã khắc bản Kinh, Luật, 
Luận: Quy Nguyên, Trùng Trị, Tỷ 
khiêu ni Sớ sao, Di Đà Viên trung.

4. Đệ Tứ tổ: Hương Vân tháp, tự 
Thông Hiển – Thích Doãn Hài hiệu 
Minh Đức tổ sư.
5. Đệ Ngũ tổ: Chân Thực tháp, tự 
Thông Đoan – Thích Thiện Bản tổ sư.
6. Kế đăng đời thứ 6: Hưng Đồng 
tháp, tự Tâm Thiều – Thích Hải 
Triều Hòa thương.
7. Kế đăng đời thứ 7: Nhân Hòa 
tháp, tự Đức Hạnh – Thích Nguyên 
Trác Hòa thượng.

Tổ sư – Danh tăng Sơn môn Tế 
Xuyên Bảo Khám
1. Sư tổ Thích Thông Tập, pháp 
hiệu Duy Tiến, tháp hiệu Hòa Bình.
2. Đại lão Hòa thượng Thích Tâm 
An, pháp hiệu Từ Tuệ, tháp hiệu 
Phổ Đồng.
3. Đại lão Hòa thượng Thích 
Thông Ban, pháp hiệu Nhân Hòa, 
tháp hiệu Hải Nhân.
4. Đại lão Hòa thượng Thích Trí 
Hải, pháp hiệu Thanh Thao, tháp 
hiệu Thanh Minh.
5. Đại lão Hòa thượng Thích Tâm 
Tịch, pháp hiệu Như Sơn, tháp 
hiệu Cao Phong.
6. Đại lão Hòa thượng Thích Tâm 
Nguyện, pháp hiệu Tinh Cần, 
tháp hiệu Nam Bình.
7. Đại lão Hòa thượng Thích Tâm 
Bích, pháp hiệu Trí Tịnh, tháp hiệu 
Phúc Thắng.
8.Đại lão Hòa thượng Thích Tâm 
Giác, hiệu Uyên Minh, tháp hiệu 
Chân Định.

CHÚ THÍCH:
(1). Bia khắc vào niên hiệu Bảo Đại thứ 12 (1937)
(2). Sách do Bùi Thức ở Châu Cầu viết vào năm 1900 – Tài liệu 
chép tay do Dương Văn Vượng cán bộ Bảo tàng lưu giữ.

Tư liệu Bảo tàng tỉnh Nam Hà, 1996
Tư liệu Cục Di sản Văn hóa

đề tài sinh động có giá trị về nghệ 
thuật.

Trong chiến tranh, Tổ đình Tế 
Xuyên là nơi đón tiếp nhiều cơ 
quan đoàn thể góp một phần công 
sức vào sự nghiệp cách mạng chung 
của đất nước.

Theo văn bia và truyền thuyết 
địa phương thì chùa Tế Xuyên hiện 
đang thờ các vị Tổ sư đã từng trụ 
trì, tu hành tại đây. Ngoài việc tu 
hành, các vị Tổ đã đóng góp nhiều 
công sức trong việc tu sửa, đúc 
chuông, tạc tượng, in kinh Phật... 
làm  cho chùa Tế Xuyên trở thành 
chốn Tổ của nhiều sơn môn trong 
khu vực. 

Kho mộc bản Kinh Phật - Ảnh: Minh Anh

Vườn tháp Tổ - Ảnh: Minh Anh

Ban thờ Tổ - Ảnh: Minh Anh
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SUY NGẪM

Khi người xuất gia trẻ “hoàn tục”

Chúng tôi - những cô 
cậu học sinh, sinh 
viên mười tám, đôi 
mươi biết đến chùa 
qua những khóa tu 

và câu lạc bộ, đạo tràng thanh 
niên phật tử... Chúng tôi gắn 
kết với nhau qua những bài 
giảng pháp, những lời dạy bảo 
của quý sư thầy, sư cô; được 
nuôi dưỡng trái tim từ bi và vị 
tha qua những chuyến từ thiện, 
tình nguyện đó đây.

Rồi không biết tự bao giờ, 
hình ảnh chiếc áo nâu, áo lam 
thân thương của quý sư thầy, 
sư cô đã trở thành “biểu tượng” 
đạo đức, lẽ sống cao đẹp cho 

chúng tôi hướng về. 
Nhiều bạn bè của tôi mau 

mau chóng chóng, hoàn thành 
xong chương trình ở bậc đại 
học rồi xin xuất gia, từ bỏ gia 
đình để chính thức bước lên 
con đường “tác Như Lai sứ, 
hành Như Lai sự”. Cho dù bố 
mẹ có cản ngăn, khóc hết nước 
mắt, van xin ở lại thì cũng 
không làm lay chuyển được 
“tâm bồ đề” và ngọn lửa đang 
cháy hừng hực cháy trong trái 
tim của những người con Phật.

Vậy mà, sau một thời gian tu 
học, sống đời người xuất gia 
với “tương chao, dưa muối”, 

nhận ra hiện thực không như 
mơ. Có rất nhiều bạn trẻ đã 
hoàn tục trở về cuộc sống đời 
thường.

Không phải xuất gia gieo 
duyên rồi hoàn tục; cũng 
không phải vi phạm Giới luật, 
không còn đủ tư cách và phẩm 
hạnh để khoác lên mình chiếc 
áo cà sa nữa. Đơn giản, bởi vì 
họ không còn đủ nghị lực để 
bước tiếp con đường cao đẹp 
như chí nguyện ban đầu!

Không biết nên vui hay 
nên buồn, khi gần đây, tôi 
nhận được cuộc điện thoại, 
cho biết: “T-người bạn thân 
khi xưa của tôi đã hoàn tục”. 

(Buồn là bởi T đã không thể 
đi trọn vẹn con đường tu của 
mình; nhưng vui vì T biết buông 
xả “hình tướng”, để không núp 
bóng đại từ mà phá hoại chính 
pháp.)

Điều đáng buồn hơn nữa là, 
người bạn của tôi lại là nữ giới. 
Mà theo Giới luật Tỳ kheo được 
phép xuất gia 7 lần, Tỳ kheo ni 
chỉ được một lần duy nhất. 
Ngày nay, theo quy định của 
Giáo hội việc đã hoàn tục dù 
là tăng hay ni sẽ khó có cơ hội 
được xuất gia trở lại. Vậy là T 
đã hết cơ hội được trở lại Tăng 
đoàn trong kiếp này.

khôNg Phải xuất gia gieo duyêN rồi hoàN tục; cũNg khôNg Phải vi Phạm giới 
luật, khôNg còN đủ tư cách và Phẩm hạNh để khoác lêN mìNh chiếc áo cà sa 
Nữa. đơN giảN, Bởi vì họ khôNg còN đủ Nghị lực để Bước tiếP coN đườNg cao 
đẹP Như chí NguyệN BaN đầu!

Hồng Yến

Ảnh: St
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Thế mới biết, con đường tu 
gian nan, thử thách như thế 
nào. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn 
tâm lý nhưng T vẫn không 
thể vượt qua được dòng sông 
“cám dỗ” với những cơn sóng 
ngầm cuộn trào, cuốn phăng 
mọi thành lũy kiên cố đã dầy 
công tạo dựng.

Đó như là một bài học và 
sự nhắc nhở cho các bạn trẻ 
như tôi. Không thể chỉ vì thần 
tượng “bóng áo nâu” được xây 
dựng trên phim ảnh, với sự 
thoát trần của những vị tu sĩ 
trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà 
đưa ra quyết định vội vàng. 
Không thể đến với đạo, bước 
vào đạo với sự nóng vội, thiếu 
hiểu biết; để khi trở về mang 
nỗi ân hận vì đã không đi trọn 
được con đường. 

Có rất nhiều người có cái 
nhìn tiêu cực về người đã xuất 
gia mà xả giới hoàn tục trở lại 
đời thường. Họ quan niệm rằng 
người đã đi tu mà còn về đời là 
vì yếu đuối, không đủ nghị lực 
vượt qua những trở ngại của 
tham lam, ái dục… thì không 
đáng được kính trọng. Hơn 
nữa, người đã thọ nhận ơn của 
đàn na tín thí cúng dường mà 
không tu hành đến nơi đến 
chốn thì giống như người “vay 
nợ mà không chịu trả”. 

Nhưng theo Hòa thượng 
Thích Thanh Từ thì quy luật 
nhân quả không phải khô cứng 
như vậy, Hòa thượng chia sẻ: 
“Nếu vì nhân duyên, người nào 
không thể tiếp tục con đường 
tu hành, thì chặng đường xuất 
gia vẫn là tốt. Trong thời gian 
xuất gia, được phật tử cúng 
dường, nếu người đó tu hành 
đàng hoàng thì lấy phước đức 
đó để bù lại. Khi trở lại làm cư 
sĩ mà không tạo tội lỗi, thực 

hiện đúng vai trò, bổn phận của 
một người phật tử tại gia cộng 
với phước thừa tu hành; người 
đó đời sau ra đời có thể xuất gia 
tu trọn vẹn hơn”.

Con đường xuất gia thường 
được ví như con đường đi 
ngược dòng. Người xuất gia là 
người lội ngược dòng sông hay 
đi ngược với dòng đời, dòng 
sinh hoạt bình thường của 
thế gian. Không phải dễ đâu. 
Chẳng phải ai muốn xuất gia là 
làm được. Mà khi xuất gia rồi, 
nếu không cố gắng, nhẫn nại, 
kiên trì để vượt qua bao thử 
thách gian nan, không có chí 
xuất trần, vững chắc như bàn 
thạch, dụng công tu tập không 
ngừng nghỉ, tinh tấn từng phút 
từng giây thì sẽ bị bát phong lay 
chuyển. Cho dù mình có quay 
lưng với thế gian, vẫn bị tám 
ngọn gió đời ảnh hưởng và chi 
phối. Vì vậy mà đức Phật dạy 
“Vui hạnh xuất gia khó ”.

Người trẻ đến với đạo thường 
với một lòng nhiệt huyết, quyết 
tâm cao, nhưng khi đương đầu 
với thử thách thì mấy ai trụ 
vững để đi tiếp con đường giác 
ngộ? Không giống như những 

người trung niên, những người 
từng trải đã nếm đủ mùi vị đắng 
cay của cuộc đời; đối với họ 
danh, lợi, tài, sắc có thể đã quá 
mệt mỏi. Còn với thanh thiếu 
niên, tâm hồn còn trong trắng, 
chưa hoen nhiễm mùi tục lụy, 
chưa có nhiều ràng buộc tình 
cảm nhưng lại rất khó kiểm soát 
thân tâm mình khi phải đối diện 
với nhiều ma lực quyến rũ trên 
đường tu. Có nhiều người cứ 
ngoái cổ ra nhìn thế tục đầy màu 
sắc với lòng thắc mắc bâng quơ. 
Hoặc khi tiếp cận với ngũ dục 
thì họ dễ sinh tâm tham đắm 
bởi trước đây chưa từng có ý 
niệm nhàm chán xa lìa thật sự.

Người bạn của tôi, cho dù 
xuất gia hay đã xả giới hoàn 
tục, nếu như ở vai trò nào cũng 
hoàn thành trách nhiệm thì vẫn 
đáng được trân trọng. Bởi dưới 
hình tướng một người tu bạn 
đã làm tròn bổn phận, khi thấy 
không thể tiếp tục, bạn cởi bỏ y 
áo, trở về đúng hình tướng của 
người cư sĩ tại gia. Không dối 
mình, gạt người, dám đương 
đầu với dư luận là bạn đã dũng 
cảm lắm rồi! 

Ảnh: St
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Giới trẻ tiếp cận với
Kinh điển Phật giáo

Hệ thống Kinh điển Phật giáo vô cùng 
phong phú và đa dạng. Nên thường 
được ví như một rừng Kinh điển, 
điều đó cũng đủ để làm các phật tử 
(đặc biệt là phật tử trẻ) hoa mắt khi 

mới học Đạo.
Kinh văn Phật giáo truyền miệng hoặc được 

viết trên giấy mực được chia theo nội dung làm 
ba loại là Kinh, Luật và Luận. 

- Kinh (sa. sūtra, pi. sutta) là những bài thuyết 
pháp.

- Luật (sa., pi. vinaya) viết về giới luật của 
Tăng già.

- Luận hoặc A Tì Đạt Ma (sa. abhidharma, 
pi. abhidhamma) mang tính chất bàn luận, giải 
thích, phân tích các bài kinh, nói về các pháp. 

Ba loại kinh này được gọi chung là Tam tạng 
(sa. tripitaka, pi. tipitaka). Riêng Kinh tạng (sa. 

sūtrapitaka) và Luật tạng (sa. vinayapitaka) chứa 
đựng nhiều kinh văn khác nhau, gồm cả các bài 
giảng về các pháp, các bàn luận, giải thích về các 
giáo lí, kinh văn nói về vũ trụ, sự tiến hóa của vũ 
trụ, nói về tiền thân của Phật đà (Bản sinh kinh), 
và các bảng liệt kê các pháp khác nhau. (*)

Giới trẻ khi tiếp cận với Kinh điển Phật giáo 
nếu không có con mắt trạch pháp (lựa chọn 
pháp thích hợp) rất dễ rơi vào tình trạng thoái 
chí, nản lòng trước “biển” kinh văn đồ sộ với hệ 
thống khái niệm và thuật ngữ Phật giáo dày đặc. 
Đó là chưa kể, sự thâm sâu, hàm ý ẩn chứa qua 
những lời kinh. Không phải bạn trẻ nào cũng đủ 
suy luận cùng những trải nghiệm để thấu hiểu.

Thiết nghĩ, việc thâm nhập kinh tạng Phật giáo 
không chỉ là công việc quan trọng đối với đội ngũ 
tăng, ni sinh tu học tại các chùa, thiền viện, học 
viện,… mà còn vô cùng cần thiết trong việc hoằng 
pháp đến với giới trẻ (tầng lớp trí thức: sinh viên 

Mẫn Đắc
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chuyên ngành Tôn giáo học, Hán Nôm… tại các 
trường đại học, cao đẳng… trong toàn quốc).

Trước thực trạng các phật tử đến chùa mà 
không am hiểu giáo lý nhà Phật nên có những 
hành động chưa đúng chuẩn mực ở chốn thiền 
môn như: ăn mặc phản cảm, đốt giấy tiền vàng mã 
một cách lãng phí, hay dúi tiền lẻ vào tay tượng 
Phật rồi van xin, cầu khẩn… Đó là một biểu hiện 
lệch lạc đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức của một 
bộ phận người dân, không dễ gì xóa bỏ trong 
một sớm một chiều. Chúng ta thay vì cố gắng 
lay đổ thành trì kiên cố ấy một cách trực tiếp, có 
thể tác động gián tiếp qua bộ phận giới trẻ, ngăn 
chặn cũng như dập tắt những mầm mống mê tín 
ngay từ trong trứng nước. Bẻ gãy ngọn cây “mê 
tín” liệu có hiệu quả bằng tác động trực tiếp vào 
gốc cây?!

Khó khăn của giới trẻ khi tiếp cận Kinh điển Phật giáo
Việc thâm nhập, thấu hiểu được giáo pháp 

Như Lai còn cần có thời gian và tích lũy kinh 
nghiệm cuộc sống. Chỉ đơn cử một câu trong 
kinh Kim Cang viết về pháp hạnh Bố thí Ba la 
mật: “Bố thí mà không phải bố thí mới thực là bố 
thí” đã khiến nhiều bạn đau đầu không sao hiểu 
nổi. Tại sao: “A không phải A mới thực là A”? Nếu 
như, các bạn cứ chấp trên câu chữ để cố gắng 
hiểu kinh thì thật giống như việc chỉ lưu ý ngọn 
mà bỏ quên gốc. 

Kinh sách của Phật không xa rời thực tế, gốc 
của khổ đau phát sinh từ vô minh, từ bản ngã, 
từ việc bám chấp, si ái triền miên mà phát sinh 
ra. Để thấu hiểu kinh điển và những lời Phật dạy 
không gì hơn là quay về quan sát thân và tâm 
mình, cũng như mọi hiện tượng trong thực tế 
cuộc sống. 

Lợi ích của việc đọc, tụng Kinh điển Phật giáo
Rất nhiều bạn trẻ thắc mắc rằng: “Tại sao: đọc 

kinh, tụng kinh mà không hiểu thì việc đọc, tụng 
có ý nghĩa gì?”  

Theo như Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Tụng 
kinh là một phương pháp hành trì rất hay. Không 
chỉ giúp tâm hồn lắng đọng mà còn tưới tẩm 
những hạt giống tuệ giác nằm sâu trong lòng đất 

của chúng ta”. 
“Tụng kinh là tưới nước. Tưới một lần không 

bao giờ đủ. Phải được tưới tẩm thường xuyên, 
những hạt giống tuệ giác mới nẩy mầm và đâm 
chồi. Huống nữa cái thấy của chúng ta về Kinh 
chưa có thể gọi là thấu đáo. Càng tụng đọc, ta 
càng có cơ hội mở mang tuệ giác của ta.”

“Chúng ta đừng ngại sự lặp đi lặp lại. 
Có những câu nói mà ta cần lặp đi lặp lại trọn 

đời. Có những bài hát càng hát càng thấm.”(**)
Đọc kinh, tụng kinh, nghiên cứu Kinh điển 

Phật giáo không bao giờ là vô nghĩa. Mặc dù 
không thể hiểu hết nghĩa lý thâm sâu và vi diệu 
của lời kinh, nhưng giống như Thiền sư Nhất 
Hạnh đã nói: “Hạt giống tuệ giác đã nằm sâu 
trong lòng đất của chúng ta.” Tưới tẩm, chăm bón 
và thời tiết thuận lợi (những hoàn cảnh, những 
thăng trầm cuộc sống…) cây “Tuệ giác” sẽ nảy 
mầm, đâm chồi và phát triển. Chúng ta sẽ “ngộ” 
ra được nhiều điều từ ngay chính những đau khổ 
của bản thân, từ mỗi việc nhỏ nhặt trong sinh 
hoạt hàng ngày như ăn cơm, uống trà,…

Vậy đó, tuổi trẻ tìm về với đạo Phật đã là việc 
khó, huống là tìm hiểu, nghiên cứu Kinh điển và 
những lời Phật dạy? Dẫu biết là khó trong khó 
nhưng giới trẻ vẫn phải phấn đấu, nỗ lực tìm 
ra con đường để Kinh điển Phật giáo thực sự là 
phương thuốc hữu hiệu chữa bệnh si mê, tham 
ái của kiếp người!  

CHÚ THÍCH:
(*) Theo Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở.

(**) Trích trong “Kinh Kim Cương – Gương báu chặt đứt phiền 
não” – trang 102-102 –Thiền sư Thích Nhất Hạnh
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Nhiều tỉnh/thành phố tổ chức Đại 
hội Phật giáo tỉnh/thành Nhiệm 
kỳ 2017-2022

Đến nay, nhiều tỉnh/thành trên 
cả nước đã tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nhiệm 
kỳ 2017-2022, đó là các tỉnh: An 
Giang, Bến Tre, Bình Dương, 
Cần Thơ, Điện Biên, Đồng Tháp, 
Hà Nam, Hậu Giang, Nam Định, 
Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng 
Ngãi, Sóc Trăng, Tuyên Quang, 
Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long…Các 
tỉnh còn lại sẽ tổ chức Đại hội Phật 
giáo cấp tỉnh từ nay đến hết tháng 
09/2017.

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của 
Ban Thường trực HĐTS

Sáng ngày 12/03/Đinh Dậu 
(08/04/2017), tại trụ sở chùa 
Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương 
GHPGVN tổ chức Hội nghị sinh 
hoạt Giáo hội năm 2017 Ban Trị sự 
GHPGVN các tỉnh thành khu vực 
phía Bắc.

Các tỉnh, thành Phật giáo khu 
vực phía Nam họp ngày 28/04/2017 
tại Văn phòng II Trung ương Giáo 
hội - thiền viện Quảng Đức, số 294 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
Q.3, Tp.HCM.

T.Ư Giáo hội và các ban ngành 
chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều ngày 19/03/Đinh Dậu 
(15/04/2017), tại chùa Candaransì 

(Q.3, Tp.HCM) Chư tôn đức 
HĐTS và chính quyền các cấp đã 
tới thăm, chúc mừng chư tăng và 
phật tử chùa Candaransi nhân dịp 
Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 
của đồng bào Khmer.

Tp.HCM: T.Ư Giáo hội tưởng niệm 
Ni trưởng Huỳnh Liên

Sáng ngày 18/03/Đinh Dậu 
(14/04/2017), tại tịnh xá Ngọc 
Phương (Lê Quang Định, P.1, Q.Gò 
Vấp) đã trang nghiêm diễn ra lễ 
tưởng niệm lần thứ 30 Ni trưởng 
Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni 
giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Quảng Nam: Đại lễ cầu siêu Anh 
linh Anh hùng Liệt sĩ

Sáng ngày 12/03/Đinh Dậu 
(08/04/2017), Đại lễ cầu quốc 
thái dân an, cầu siêu chư Anh 
linh Anh hùng Liệt sĩ, đồng bào 
tử nạn, tưởng niệm các bậc tiền 
nhân có công với Tổ quốc và Đạo 
pháp được diễn ra trang nghiêm 
và trọng thể tại trụ sở Văn phòng 
Ban Trị sự, chùa Đạo Nguyên (Tp.
Tam Kỳ).

Đại giới đàn Tâm Hoàn - Bình 
Định 2017

Sáng ngày 06/03/Đinh Dậu 
(02/04/2017), trong không khí 
trang nghiêm thanh tịnh, Đại 
giới đàn Tâm Hoàn - Bình Định 
2017 đã trọng thể khai mạc tại 
chùa Giáo hội Tỉnh (141 Trần Cao 
Vân, Tp.Quy Nhơn) với sự hiện 
diện của 466 giới tử và trên 1.000 
phật tử thọ giới Thập thiện, Bồ 
tát tại gia.

Hội thảo khoa học về Thiền sư 
Pháp Loa

Ngày 29/03/2017, tại Di tích lịch 
sử Quốc gia đặc biệt - chùa Vĩnh 
Nghiêm (tỉnh Bắc Giang), Hội Di 
sản Văn hóa Việt Nam phối hợp 
với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc 
Giang tổ chức Hội thảo khoa học 
“Đệ nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm 
Pháp Loa với việc kế thừa và phát 
triển di sản văn hóa Thiền phái 

Trúc Lâm” nhân kỷ niệm 687 năm 
ngày Tổ sư Pháp Loa viên tịch 
(1330 - 2017).

Chùa Thanh Mai đón nhận quyết 
định bảo vật quốc gia

Sáng ngày 28/03/2017, thị xã Chí 
Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ 
dâng hương tưởng niệm Tổ Pháp 
Loa và trao quyết định bảo vật quốc 
gia “Thanh Mai Viên Thông tháp 
bi” tới lãnh đạo chính quyền thị xã 
Chí Linh, xã Hoàng Hoa Thám và 
Đại đức trụ trì chùa Thanh Mai.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại 
biểu Phật giáo, kiều bào

Ngày 27/03/2017, tại Hà Nội, 
đoàn 50 đại biểu Phật giáo An 
Nam tông và kiều bào Thái Lan 
đã đến thăm Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam. Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Nguyễn 
Thiện Nhân thân mật tiếp đoàn.

T.Ư Giáo hội tiếp đoàn Phật giáo 
An Nam tông tại trụ sở

Sáng ngày 27/03/2017, đoàn 
đại biểu Việt kiều và Phật giáo An 
Nam tông tại Thái Lan đã tới trụ 
sở T.Ư GHPGVN (chùa Quán Sứ, 
Hà Nội) thăm Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam.

Chùa Keo được công nhận là Di 
tích quốc gia đặc biệt

Sáng ngày 01/04/2017, UBND 
huyện Xuân Trường (tỉnh Nam 
Định) tổ chức trọng thể Lễ đón 
nhận Bằng công nhận của Thủ 
tướng Chính phủ vinh danh chùa 
Keo, làng Hành Thiện, xã Xuân 
Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh 
Nam Định) là Di tích quốc gia đặc 
biệt.

Điểm tin Phật giáo trong nước



63TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017 636363TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 5/2017

Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Phật tử Hàn Quốc cầu nguyện cho 
đất nước

Ngày 05/04/2017, khoảng 
20.000 phật tử từ khắp các vùng 
miền trên đất nước Hàn Quốc 
đã tập trung về quảng trường 
Gwanghwamun, thủ đô Seoul để 
trùng tuyên lại lời dạy của đức 
Phật, hiệp lực cầu nguyện cho 
sự thịnh vượng của đất nước xứ 
Kim chi. 

Hoạt động phật sự của lãnh đạo VP 
II GHPGVN tại Hàn Quốc

Nằm trong chương trình khảo 
sát tình hình phật tử, bà con kiều 
bào đang làm ăn, sinh sống và 
học tập tại Hàn Quốc, đoàn lãnh 
đạo T.Ư GHPGVN do TT.Thích 
Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký 
kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư 
GHPGVN làm trưởng đoàn, đã 
đến thăm Trung tâm Văn hóa 
Việt Nam tại Hàn Quốc đồng thời 
tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm 
các Anh linh Anh hùng Liệt sĩ, 
chiến sĩ trận vong và 64 liệt sĩ Gạc 
Ma tại tổ đình Phụng Nguyên (thủ 
đô Seoul).

Thủ tướng Thái Lan nâng quyền 
kiểm soát tu viện Dhammakaya

Theo tờ Royal Gazette đưa 
tin ngày 11/04/2017, tu viện Wat 
Phra Dhammakaya, tỉnh Pathum 
Thani, phía Bắc Bangkok, Thái 
Lan và các khu vực lân cận không 
còn là khu vực kiểm soát đặc biệt 
nữa. Tướng Prayut Chan-o-cha, 
lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và 
Trật tự Quốc gia, đã đưa ra quy 
định hạn chế di chuyển tại ngôi 
chùa Phật giáo lớn nhất nước này 

vào thứ Ba, một tháng sau khi 
cảnh sát chấm dứt vây hãm khu 
phức hợp mà cựu trụ trì bị cáo 
buộc rửa tiền.

Thái Lan: Chính quyền tìm kiếm 
“luật mang lại trật tự” cho Phật 
giáo

Các quan chức Thái Lan cho 
biết, Chính quyền Quân sự nước 
này đang làm việc để có thể điều 
chỉnh Phật giáo. Chính quyền 
Quân sự Thái Lan nói về một trụ 
cột xã hội Thái Lan mà cho đến 
nay không thể kiểm soát được. 
Dự luật được đưa ra, chưa được 
công bố, dường như là giảm đáng 
kể tiếng nói của Hội đồng Tăng già 
Tối cao (Mahathera Samakhom - 
Cơ quan Quản lý Phật giáo Thái 
Lan).

Phật tử cầu nguyện cho nạn nhân 
vụ khủng bố ở Nga

Cộng đồng phật tử trên khắp 
nước Nga đã đoàn kết, bày tỏ sự 
chia buồn và cầu nguyện cho các 
nạn nhân của vụ tấn công tự sát 
bằng bom ở tây bắc thành phố 
St.Peterburg vào thứ Hai 14/03/
Đinh Dậu (10/04/2017).

Pakistan sẽ tham gia lễ Vesak tại 
Colombo, Sri Lanka

Pakistan sẽ tham gia và trưng 
bày di tích di sản của Phật giáo 
và Gandhara thông qua một gian 
hàng để đại diện cho di sản lịch 
sử và văn hóa của nước này trong 
lễ Vesak 3 ngày tại Colombo, Sri 
Lanka.

Biểu tượng văn hóa Phật giáo cổ 
xưa của Mông Cổ sẽ hoàn thành 
vào mùa hè 2017

Vào mùa hè năm 2017, người 
Mông Cổ sẽ khôi phục một phần 
quan trọng của di sản Phật giáo cổ 
xưa của họ: Một tượng Phật lịch 
sử - từng được thiết kế bởi nhà 

lãnh đạo thiêng liêng đầu tiên 
của Phật giáo Mông Cổ - sẽ đặt tại 
Thung lũng Uguumur, nằm ngay 
bên ngoài thủ đô Ulaanbaatar của 
Mông Cổ.

Tặng sách văn học Phật giáo tiếng 
Mông Cổ cho sinh viên

Đại sứ quán Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa đã tặng toàn bộ 
bản thảo Kanjur và Tanjur cho Bộ 
môn Triết học và Nghiên cứu Tôn 
giáo tại Đại học Quốc gia Mông 
Cổ, và một buổi lễ được tổ chức 
vào ngày 30/03/2017, tại tòa nhà 
đầu tiên của trường.

Đang triển khai Dự án số hóa các 
dữ liệu Phật giáo trên toàn cầu

Trung tâm số hóa dữ liệu Phật 
giáo (Buddhist Digital Resource 
Center), trụ sở tọa lạc tại 1430 
Massachusets Ave, 5th floor 
Cambridge, MA, USA 02138 vừa 
công bố kế hoạch mở rộng sứ 
mệnh số hóa các văn bản của các 
truyền thống Phật giáo trên khắp 
thế giới.

Anh: Kiến tạo Trung tâm thiền Phật 
giáo tại Cardiff

Một trung tâm dịch vụ bảo 
hiểm tại Canton (Cardiff, Anh) sẽ 
được kiến tạo để  trở thành nơi 
thực hành thiền Phật giáo dành 
cho cộng đồng. Trung tâm thiền 
tập này tọa lạc tại khu vực ngoại 
ô Cardiff. 
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

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

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

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

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

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

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

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

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

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


