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Lễ Vu Lan 
trong triết học Phật giáo 
và truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam

4

CHUYÊN Đề “VU laN ĐẠO HIếU VÀ DÂN TỘC”

Người Việt tiếp NhậN đạo phật khôNg chỉ ở Nội duNg triết lý sâu sắc ẩN chứa 
troNg hệ thốNg giáo lý, mà còN tiếp NhậN NhữNg NguyêN tắc, hàNh Vi đạo đức 
maNg tíNh NhâN VăN cao cả. troNg đó triết lý đạo đức của lễ Vu laN đã hòa 
quyệN Với đạo hiếu của dâN tộc, tạo NêN Nét độc đáo của đạo đức Và VăN 
hóa Người Việt Nam.

Võ Văn Dũng
Nguyễn Thị Vân Anh

Ảnh: St
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1. Dẫn nhập
Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, là một 

trong những ngày lễ chính của Phật giáo được tổ 
chức vào Rằm tháng Bảy Âm lịch hàng năm. Lễ 
Vu Lan đã hòa quyện với Đạo hiếu dân tộc Việt 
Nam, góp phần không nhỏ vào việc củng cố đạo 
lý uống nước nhớ nguồn, đặc biệt là việc hiếu 
kính đối với ông bà và cha mẹ. Lễ Vu Lan ngày 
nay không chỉ dừng lại là ngày lễ của tín đồ đạo 
Phật mà còn trở thành ngày hội của tình thương 
yêu con người dành cho tất cả mọi người dân 
Việt Nam. Trong nội dung bài viết này chúng tôi 
sẽ tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản của lễ 
Vu Lan trong triết lý đạo Phật, so sánh sự tương 
đồng với đạo hiếu của người Việt và rút ra những 
ý nghĩa của ngày lễ đối với xã hội ngày nay.

2. Nội dung
2.1. Nội dung cơ bản của lễ Vu Lan trong 

triết học Phật giáo
Vu Lan (盂 蘭), là từ viết tắt của chữ Vu - Lan 

- Bồn (盂 蘭 盆). “Theo phép nước Tây Trúc vào 
ngày tự tứ của các tăng, đặt cỗ bàn linh đình, 
dâng cúng Phật tăng để cứu cái khổ treo ngược 
(đảo huyền) của người đã mất”1. Kinh “Vu - Lan 
- Bồn tức là bữa tiệc cúng Phật và chư tăng để 
cầu phúc cho ông bà cha mẹ, cầu cho hồn người 
thác ở nơi âm cảnh khỏi bị treo ngược”2. Xuất 
phát từ ý nghĩa đó cho thấy kinh Vu - Lan - Bồn là 
kinh báo hiếu được tổ chức vào ngày Rằm tháng 
Bảy hàng năm. “Vu - Lan - Bồn kinh nói về ngài 
Mục Kiền Liên là đệ tử của đức Phật vừa đắc đạo 
liền nhớ tới công ơn cha mẹ. Ngài ngó xuống 
cõi âm thấy cha mẹ mình đang bị treo ngược 
vô cùng cực khổ. Ngài đem cơm xuống cho mẹ 
nhưng bà chẳng ăn được”3. Bởi:

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp dựt của bà.
Cơm đưa chưa tới miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.”4

Mục Kiều Liên hỏi đức Phật cách cứu gỡ,
Phật mới bảo rõ ràng căn cội,
Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.
Dầu ông thần lực nhiệm mầu,
Một mình không thể ai cầu được đâu.
Do vậy, “Đức Phật dạy ngài muốn cứu vớt 

mẹ phải đến ngày Rằm tháng Bảy, khi có đủ 

chư tăng đại đức hội về làm tiệc mà cúng Phật 
và khoản đãi chư tăng. Dựa vào sức lành của các 
ngài mà siêu độ được vong linh, làm cho cha mẹ 
bà con hiện còn sống được thêm phúc đức”5. Mỗi 
năm đến Rằm tháng Bảy, “đem trăm thức phẩm 
vật dâng cúng Tam Bảo thì sẽ cứu được cha mẹ 
của bảy đời”6. Đức Phật khuyên các đệ tử về sau 
nên giữ lệ cúng Phật, Tăng trong ngày Rằm tháng 
Bảy để báo hiếu cha mẹ. 

Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền.
Làm theo lời Phật dạy 
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng.
Ấy là báo đáp, thù ân,
Sinh thành dưỡng dục song thân buổi đầu,
Ðệ tử Phật, lo âu gìn giữ,
Mới phải là Thích tử Thiền môn,
Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn,
Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan,
Mục Liên với bốn ban Phật tử,
Nguyện một lòng tín sự phụng hành.
Khi thực hiện đúng lời Phật dạy, mẹ của Mục 

Liên đã được giải thoát. Từ đó về sau tín đồ Phật 
giáo đã duy trì gọi Rằm tháng Bảy hàng năm là 
ngày lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu. Theo 
quan niệm Phật giáo việc báo đáp đạo hiếu cho 
đấng sinh thành không chỉ lúc cha mẹ còn sống 
mà còn phải báo đáp ngay cả khi cha mẹ đã mất. 
“Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến 

Ảnh: Thường Nguyên
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khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng 
tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối 
với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, 
an trú các vị ấy vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác 
tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. 
Như vậy là làm đủ và trả đủ cho mẹ cha”7. Ngày lễ 
Vu Lan đã trở thành ngày lễ để tín đồ Phật giáo 
suy nghĩ về đạo lý nhân quả, chiêm nghiệm về 
cuộc sống, lòng hiếu thuận, sự kính trên nhường 
dưới…

2.2. Sự tương đồng của lễ Vu Lan trong 
triết học Phật giáo với đạo hiếu của người 
Việt Nam

Phật giáo truyền vào Việt Nam đã hòa quyện 
vào văn hoá nói chung và đạo hiếu của người Việt 
Nam nói riêng. Trong truyền thống của người 
Việt Nam rất đề cao đạo hiếu, điều đó được thể 
hiện trên nhiều bình diện khác nhau.

Sự tương đồng của lễ Vu Lan trong triết học 
Phật giáo với đạo hiếu của người Việt Nam được 
thể hiện ở những nét sau: (1) đối với cha mẹ lúc 
còn sống phận làm con phải biết kính trọng đối 
với đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ phải vâng lời 
cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những 
công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng 
cha mẹ. (2) khi cha mẹ không còn phải biết nhớ 
công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống 
tốt ở đời và tưởng nhớ đến cha mẹ bằng cách thờ 

cúng. Trong cuộc sống mỗi con người chúng ta 
không chỉ biết ơn những người đang cưu mang 
mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những 
người đã khuất, từ những đấng sinh thành từ vô 
lượng kiếp đến những người có công vì nước, 
vì dân đã hy sinh đền nợ nước, những đồng bào 
tử nạn, những oan hồn không có người cúng tế 
chịu nhiều đau khổ nơi địa ngục.

Sự hòa trộn giữ tình yêu thương quê hương 
đất nước, yêu thương cha mẹ, tinh thần tôn sư 
trọng đạo, … của người Việt Nam với sự từ bi 
của đạo Phật đã góp phần xây dựng nên một xã 
hội trọng tình. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt 
Nam với giáo lý mang tính đạo đức nhân sinh 
cao cả của Phật giáo đã dung hợp với nền văn 
hóa bản địa. Đặc biệt, tinh thần hiếu nghĩa trong 
đạo đức Phật giáo đã hòa nhập với tinh thần hiếu 
nghĩa của người dân Việt Nam. 

Theo truyền thống dân tộc Việt Nam thường 
thờ cúng ông bà tổ tiên của mình với quan niệm 
rằng, ông bà tổ tiên sau khi chết sẽ trở về với cội 
nguồn. Do vậy việc thờ cúng mang một ý nghĩa 
vô cùng quan trọng bởi đạo hiếu của người Việt 
Nam là kính trọng ông bà cha mẹ khi đang còn 
sống và kính trọng cả ông bà cha mẹ đã qua đời. 
Ðối với những người còn cha mẹ, phải hết lòng 
hiếu dưỡng, chăm sóc, không làm như vậy là bất 
hiếu. Và đối với người thân đã quá vãng, phải 
phụng thờ, giữ trai giới để cầu nguyện cho vong 
linh trở về cội nguồn. 

2.3. Ý nghĩa của lễ Vu 
Lan trong triết học Phật 
giáo đối với hiện nay

Lễ Vu Lan được tổ chức 
vào ngày Rằm tháng Bảy 
hàng năm không chỉ dừng 
lại là ngày lễ của các tín 
đồ đạo Phật mà còn là 
ngày lễ của mọi người dân 
Việt Nam. Chính vì thế lễ 
Vu Lan được tổ chức vào 
ngày Rằm tháng Bảy hàng 
năm có những ý nghĩa cơ 
bản sau:

Thứ nhất là, lễ Vu Lan 
mang ý nghĩa giáo dục 
lòng nhân ái của con 
người, khơi mở lòng từ bi 

Ảnh: Thường Nguyên
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độ lượng trong mối quan hệ giữa con người với 
con người và con người với các loài vật xung 
quanh. Cùng với đạo hiếu truyền thống của dân 
tộc Việt Nam, “Đức Báo ân” cũng đã thấm sâu 
vào đời sống xã hội Việt Nam, góp phần không 
nhỏ vào việc củng cố đạo đức trong xã hội. Sự 
hoà quyện đó đã hình thành nên nét độc đáo 
trong văn hoá đạo đức của người Việt Nam đó 
là việc hiếu kính đối với ông bà và cha mẹ. Lễ 
Vu Lan hàng năm đã thực sự trở thành ngày 
hội của tình thương yêu con người. Ngày nay, 
ngày lễ Vu Lan đã có sức lan tỏa lớn và góp phần 
không nhỏ trong việc giáo dục đạo đức con 
người. Với những ý nghĩa đó lễ Vu Lan được 
nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Thứ hai, lễ Vu Lan có ý nghĩa nhắc nhở 
mọi người báo hiếu cho cha mẹ. Trong giáo lý 
đạo Phật luôn đề cao các mối quan hệ của con 
người trong xã hội, nổi bật nhất là mối quan 
hệ cha mẹ và con cái. Trong mối quan hệ giữa 
cha mẹ và con cái thì Phật giáo đề cao chữ hiếu, 
quan điểm này tương đồng với quan điểm của 
dân tộc Việt Nam. Cũng giống như quan điểm 
đạo hiếu trong truyền thống dân tộc Việt Nam, 
Phật giáo cho rằng phận làm con phải báo ân 
cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Đạo hiếu của 
con người được đề cao và nó trở thành chuẩn 
mực đạo đức trong xã hội. Trước mặt trái của 
nền kinh tế thị trường, lối sống thực dụng chạy 
theo đồng tiền và lợi nhuận bằng mọi giá, đã 

và đang tác động tiêu cực đến lối sống, đạo đức 
nói chung và đạo hiếu nói riêng thì ngày lễ Vu 
Lan mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn. 
Ngày lễ Vu Lan không chỉ dừng lại ở việc hoằng 
dương Phật pháp mà còn giảng giải đạo hiếu 
thông qua những tấm gương điển hình trong 
đời sống hiện thực. Việc báo hiếu của con cái 
đối với cha mẹ phải được thể hiện bằng những 
hành động thiết thực tuỳ theo sức của mình khi 
cha mẹ còn sống, đây là giá trị lớn nhất của ngày 
lễ Vu Lan.

Thứ ba, lễ Vu Lan mang ý nghĩa góp phần khắc 
sâu vào tâm của người dân Việt Nam đạo lý uống 
nước nhớ nguồn. Trong những năm gần đây ở 
Việt Nam, lễ Vu Lan ngày càng được tổ chức 
quy mô, trọng thể. Ngày lễ Vu Lan đã trở thành 
“ngày hội hiếu” của tín đồ phật tử và của nhân 
dân. Trong ngày này một số lớn người dân đến 
chùa để cúng, một số khác cúng ở nhà thờ họ 
hoặc tại nhà để hồi hướng công đức cho ông bà, 
cha mẹ và cho pháp giới chúng sinh. Ở các chùa 
còn tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật 
Phật giáo, làm tôn vinh thêm giá trị của ngày 
lễ Vu Lan, thu hút đông đảo quần chúng tham 
gia, nâng cao tinh thần hiếu đạo, tri ân và báo 
ân trong lòng người dân Việt Nam. Đây chính 
là tinh thần nhân văn cao cả trong triết lý nhân 
sinh của đạo Phật được người dân Việt Nam đón 
nhận một cách trân trọng nhất. 
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“Cuộc thi Sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu” 
- đóa hoa tươi thắm 

mừng Đại lễ Vu Lan PL.2560 - DL.2016
Trời cao đất rộng bao nhiêu?

Con thương cha mẹ bấy nhiêu đất trời
Ý thơ ai viết tuyệt vời?

Con xin mượn để tỏ lời biết ơn!
Bắt đầu từ năm 2014, mỗi khi đến dịp lễ Vu 

Lan, Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN 
tổ chức chương trình kỷ niệm nhằm tôn vinh 
những tấm guơng hiếu đạo của mỗi người con 
đất Việt đối với quê hương đất nước và đối với 
đấng sinh thành. 

Tiếp bước những năm trước, năm nay được 
sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ, HĐTS 
T.Ư GHPGVN, Ban Thông tin Truyền thông T.Ư 

đã quyết định tổ chức chương trình Vu Lan năm 
2016 với chủ đề “Đạo hiếu và Dân tộc”. 

Một trong những hoạt động nổi bật và đổi mới 
của chương trình Vu Lan năm nay là Cuộc thi 
Sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu và tôn vinh 
những tấm gương Hiếu thảo. Cuộc thi nhằm tìm 
ra và tôn vinh những tấm gương về đạo 
hiếu trong cuộc sống. Qua đó, Ban 
tổ chức sẽ tập hợp chân dung những 
tấm gương Hiếu thảo tiêu biểu trong 
cuộc thi Sáng tác các tác phẩm về Đạo 
hiếu để in thành quyển sách, mang tên 
“Những tấm gương hiếu thảo” để dành tặng 
cho các em học sinh. 

CHUYÊN Đề “VU laN ĐẠO HIếU VÀ DÂN TỘC”



9TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 7/2016

Quyển sách sẽ tập hợp những 
bài viết có chất lượng nhằm 
xiển dương và tôn vinh những 
cá nhân hiếu đạo, để mỗi chúng 
ta cùng nhau học tập, phấn đấu, 
ngày càng sống có đạo hiếu và 
trách nhiệm hơn, góp phần vun 
xây xã hội Việt Nam hưng thịnh, 
vững bền.

Cuộc thi được phát động từ 
tháng 10/2015 đến tháng 7/2016, 
Ban tổ chức đã nhận được hơn 
3000 bài dự thi của các thí sinh 
đến từ nhiều vùng, miền trên 
khắp cả nước. Điều này đã thể 
hiện sự quan tâm của cộng đồng 
đến việc xiển dương giá trị đạo 
hiếu cao đẹp trong đời sống. 

Ban TTTT T.Ư GHPGVN tổ chức cuộc thi 
không vì lợi ích nào khác ngoài việc đề cao, tôn 
vinh đạo hiếu trong đạo Phật và truyền thống văn 
hóa của dân tộc Việt Nam. 

Ban tổ chức hy vọng tinh thần hiếu hạnh tỏa 
sáng không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của 
một cuộc thi, không chỉ dừng lại ở những tác 
phẩm được giải và những cá nhân được tôn vinh 
mà sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội để cho mỗi 
người con là tấm gương hiếu thảo, mỗi gia đình 
là một gia đình hiếu thảo, dân tộc ta là một dân 
tộc trân trọng và đề cao đạo hiếu.

Nói cách khác, mong muốn cao nhất của Ban 
tổ chức chương trình Vu Lan năm này đó là sự 
báo hiếu theo tinh thần tri ân, báo ân sẽ thấm 
nhuần vào trong cuộc sống, để hướng đến một 
xã hội nhân bản tốt đẹp hơn. 

Trong số hơn 3000 tác phẩm dự thi, có rất 
nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng 
sâu sắc và giàu cảm xúc, sắc thái 
thể hiện qua tấm gương của các 

nhân vật.
Bài dự thi “Gương 

hiếu hạnh của Chử 
Đồng Tử” đã đề cập 

đến một trong Tứ Bất 
Tử, biểu tượng cho 
đạo hiếu của dân tộc 

Việt Nam và là người 
phật tử đầu tiên ở nước ta, 

đó chính là Chử Đồng Tử. “Chử Đồng Tử” chính 
là một trong những câu chuyện dân gian đầu tiên 
mà qua đó phản ánh nguyện vọng, ước mơ tự 
do hôn nhân và đề cao đức tính hiếu thảo, qua 
hai nhân vật Chử Đồng Tử và Tiên Dung là hình 
tượng cao đẹp cho mẫu người đạo hiếu.” Qua tác 
phẩm này, chúng ta có thể nhận ra hiếu kính với 
cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của 
dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó từ xa xưa đã 
được giữ vững, trao truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác và được lưu giữ cho đến muôn đời 
sau. 

Tác phẩm “Sự hiếu thảo của ba tôi”, tác giả 
đã viết về người ba của mình dù phải cắn răng 
chịu đựng đau đớn nhưng kiên quyết không 
cưa chiếc tay bị thương. Vì một lý do thực sự 
khiến cho chúng ta phải bất ngờ và lặng đi vì xúc 
động: “Trong một trận đánh, ba bị trúng đạn, bị 
thương nặng ở tay phải và đùi. Lúc đó cả ông bà 
đều ở xa, không thể gặp ba được. Bác sĩ nói tay 
của ba phải cưa nhưng ba quyết chịu đau để giữ 
lại: “Không còn tay thì tôi không thể chăm sóc ba 
má được”. Thật kỳ diệu là ba vẫn giữ được cánh 
tay đó nhưng nó đã bị mất một mảng, gần như 
không còn có thể hoạt động được nữa. Khi gặp 
bà, ba đã khóc rất nhiều, không phải vì đau mà vì 
nghĩ đến việc mình sẽ không báo hiếu được cho 
ông bà.” 

Một người con dù trong hoàn cảnh “thập tử 
nhất sinh”, ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết 
nhưng cả trái tim và tấm lòng vẫn hướng trọn về 
người mẹ thân yêu nơi quê nhà, đang ngày đêm 

Ảnh: Thường Nguyên
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mong ngóng người con trai của mình ở chiến 
trường trở về sau cuộc chiến… Báo hiếu đâu phải 
là những hành động to tát hay vĩ đại, lớn lao ở 
đâu xa. Đơn giản chỉ là mong muốn giữ được 
cánh tay này để có thể giặt cho ba mẹ bộ quần áo, 
có thể quạt mát cho ba mẹ trong những đêm hè 
oi nóng hay đơn thuần chỉ là ước mong cho cánh 
tay đủ khoẻ để dìu đỡ mẹ cha, là điểm tựa vững 
chắc để người bám vào khi tuổi đã xế chiều. 

Báo hiếu cho cha mẹ ruột của mình đã là một 
điều khó, không phải ai cũng có thể làm tròn 
được bổn phận thiêng liêng và cao quý này. Ấy vậy 
mà người con trong tác phẩm “Người thương 
binh hiếu nghĩa” đã làm một việc khiến cho tất 
cả đều phải nể phục và thầm kính trọng người 
đàn ông ấy. Đó chính là anh Phan Trọng Hòa ở 
làng Đông Thái (Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là 
con của người vợ hai, nhưng trong hoàn cảnh vô 
vàn khó khăn, anh vẫn chăm sóc và phụng dưỡng 
cho người mẹ cả ốm yếu như mẹ đẻ của mình, 
cho đến ngày bà “nhắm mắt xuôi tay”.

Thời bao cấp, gia đình anh cũng như đồng bào 
cả nước nghèo đói và khốn khó vô cùng. “Một 
số người, trong đó có cả người ruột thịt, muốn 
giảm bớt gánh nặng cho vợ chồng anh, bàn đưa 
bà vào trại dưỡng lão. Anh nói với họ, phận bà 
bây giờ như con giun con dế, đưa đi đâu thì đi, 
bảo ở đâu thì ở. Bà không kêu ca, đòi hỏi và cũng 
không có quyền đòi hỏi một ai. Tôi còn sống mà 
để bà bơ vơ trong trại dưỡng lão, lòng không 
đặng. Cứ để bà ở đây, ở đây mãi mãi, bà cháu, mẹ 
con no đói có nhau”…

Để rồi “cho đến phút cuối cùng trước lúc nhắm 
mắt xuôi tay bà vẫn sống trong sự đùm bọc, chở 
che của “con trai”, người suốt đời tận trung, tận 
hiếu với bà”. Bằng hành động của mình, anh Hòa 
đã làm tròn một đại hiếu (thật ra là một tiểu 
hiếu) mà trên đời này, ngay cả những người con 
ruột giàu có, lành lặn, mạnh khỏe như chúng 
ta cũng có khi khó lòng có được những cử chỉ, 
hành động hiếu đạo đẹp như vậy.

Và đây…những dòng tâm sự đầy ắp sự nuối 
tiếc, ân hận và dằn vặt của một người con có mẹ 
bị bệnh phong trong tác phẩm “Vu Lan nhớ mẹ 
ở trại phong” sẽ khiến người đọc phải ngậm 
ngùi và để lại sự khắc khoải khôn nguôi. Người 
con ấy đã từng mặc cảm khi có một người mẹ 
bị mang trong mình căn bệnh quái ác, bị người 
thân và dân làng hắt hủi, kỳ thị, người con ấy đã 
thờ ơ với chính người mẹ của mình.

Đáng thương thay… người mẹ tội nghiệp ấy đã 
ra đi một mình trong căn phòng rộng chỉ 10m² 
nơi trại phong hiu quạnh. “Những sai lầm mà 
tôi mắc phải, sự hối lỗi, ăn năn của tôi giờ đây 
là muộn màng khi người mẹ thân yêu đã xa rời 
tôi mãi mãi… Những tưởng, cha mẹ vẫn đủ sức 
đứng sau dõi theo và che chở cho mình. Nhưng 
hỡi ôi! Khi quay đầu nhìn lại thì cha mẹ không 
còn! Lúc đó hối hận đã muộn màng, dòng lệ có 
tuôn rơi cùng cơn mưa ngâu chiều tháng 7, nhạt 
nhòa trong màn mưa, thì tất cả cũng chỉ là những 
ký ức nhung nhớ về mẹ cha”. 

“Ngày hiếu ân người ta nhắc chuyện hiếu đạo, 
còn tôi “Nhớ mẹ ở trại phong” với nỗi ân hận 
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của người con “bất hiếu”! Câu kết của tác phẩm 
như một lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta. 
Hãy nhìn lại bản thân và cách đối xử đối với cha 
mẹ của mình. “Hiếu kính đâu chỉ có một ngày, 
hay một giờ, một phút mà đó là tình yêu thương 
trong từng khoảnh khắc của cuộc đời...” Đừng để 
thời gian vô tình trôi đi, rồi một ngày chợt nhận 
ra thì cha mẹ đã xa ta một lớp đất mất rồi… Đừng 
để cuộc đời mãi chỉ là những tiếng thở dài hay 
những câu “giá như” đầy khắc khoải của sự hối 
lỗi và ăn năn. 

Có thể thấy các tác phẩm dự thi năm nay rất 
đa dạng và phong phú cả về chất lượng cũng như 
cách thức thể hiện như tự truyện, ghi chép,… 
đến cả những tác phẩm văn học mang đậm hơi 
thở cuộc sống. Những tác phẩm không chỉ tôn 
vinh những tấm gương hiếu đạo mà còn viết về 
những người con lỗi đạo, bất hiếu với đấng sinh 
thành của mình như một sự ăn năn, hối lỗi.

Nổi bật trong đó là tác phẩm “Người thổi 
kèn đám ma”. Từng lời tâm sự của người mẹ 
già luôn cô độc giữa không gian quạnh quẽ khiến 
ta buồn đến nao lòng. “Tao cũng buồn lắm. Thuở 
đời nay, bảy tám đứa con, nuôi tới lớn ăn học đề 
huề, ruộng đất bao nhiêu tao cũng bán sạch miễn 
tụi nó ăn học tới nơi, tới chốn. Giờ đứa làm giám 
đốc, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư. Vậy mà… Cụ im lặng 
với đôi mắt đỏ hoe”.

Cụ luôn mong muốn được ăn một bữa cơm 
có đầy đủ con cháu quây quần và sum họp ấm áp, 
ước mơ ngỡ giản dị mà sao lại khó thực hiện đến 
thế. Để rồi cái ngày mà cụ mong ngóng con cháu 

tập trung về đông đủ ấy lại chính là ngày mà cụ 
ra đi mãi mãi… 

“Đêm nay nhạc tây, nhạc ta inh ỏi nối tiếp nhau 
sau các đợt tụng kinh siêu thoát. Xe du lịch của 
bạn bè lũ con đậu kín con đường to rộng nhất cù 
lao này. Đám tang làm heo, bò, gà vịt liên tục. Bàn 
nhậu này kéo theo bàn nhậu khác rôm rả. Chúng 
nó mướn cả đoàn ca nhạc và làm xiếc đến phục 
vụ suốt đêm. Nghe đâu cái quan tài để cụ nằm 
trị giá gần trăm triệu đồng. Chúng còn mua đất 
trong nghĩa trang tư nhân cao cấp để cụ an nghỉ 
chớ không chịu để cụ nằm trên đất nhà…

Tuyệt nhiên không thấy một giọt nước mắt 
nào tại đám tang. Có lẽ lũ con đã mãn nguyện 
với sự hiếu thảo của mình, hay có lẽ các con đã 
thấy lòng nhẹ nhõm vì từ nay không sợ người 
đời cho là bất hiếu nữa, từ nay khỏi phải điện 
thoại thăm nom, hay phải phóng xe hàng trăm 
cây số về thăm mẹ khi trái gió trở trời”.

Đó chỉ là một số ít tác phẩm tiêu biểu trong 
cuộc thi được trích ra để giới thiệu đến quý độc 
giả. Cuộc thi đã đi đến chặng đường cuối, Ban 
tổ chức đã tổng kết và chọn ra những tác phẩm 
đạt giải. Tuy nhiên, những cá nhân đạt giải hay 
những nhân vật trong tác phẩm đạt giải có thể 
chưa phải là tấm gương điển hình nhất của tinh 
thần hiếu hạnh. Vì cuộc sống hiếu hạnh là cuộc 
sống vượt lên các quy luật thông thường của 
tự nhiên như trong Kinh sách đã mô tả. Trong 
muôn loài hương thơm, dù thơm bao nhiêu, 
hương thơm ấy chỉ bay theo chiều gió. Duy chỉ 
có gương hiếu hạnh tỏa thơm trong lành và đi 
ngược cả chiều gió, ngược cả quy luật tự nhiên 
trở thành loài hương bất định khó có thể mô tả 
được bằng ngôn ngữ. Đó chính là Tâm Hương – 
Hương Hiếu hạnh.

Sẽ không còn những giọt nước mắt phải rơi 
vì sự tiếc nuối hay dằn vặt khi không làm tròn 
được đạo hiếu làm con. Đó sẽ là nụ cười hạnh 
phúc, ấm áp của tình thân gia đình, khi mùa 
Vu Lan năm nay mỗi người được cài trên ngực 
mình bông hồng tươi thắm, sáng ngời sự hiếu 
hạnh khi vẫn còn bóng hình mẹ cha. 

“Vu Lan kinh gọi ngàn phương
Hiếu ân con trẻ vấn vương trong lòng
Áo con cài đoá hoa hồng
Thắm tình cha mẹ như đồng lúa xanh”  

Ảnh: Minh Anh
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Hiếu là một phạm trù đạo đức rất rộng 
theo cách hiểu của Phật giáo, còn 
hiếu nghĩa trong Nho giáo thì Trung, 
Hiếu xây dựng các quy tắc ứng xử của 
con người trong hai mối quan hệ xã 

hội và gia đình. 
Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, Nho giáo 

nói chung, quan niệm về chữ Hiếu đã được nâng 
lên một tầm mức cao hơn và đã được Việt hoá về 
nhiều mặt và nảy sinh những cách hiểu cũng như 
hành vi hiếu thảo mang tính thực tiễn theo quan 
niệm chữ Hiếu của nhân dân ta, đã trở thành văn 
hoá đạo hiếu của dân tộc.

Chữ Hiếu theo quan niệm của Nho giáo chính 
thống ở nước ta tuy vẫn chuyển tải đầy đủ ý nghĩa 
ban đầu nhưng nội hàm đã được mở rộng nhằm 
phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh và con 
người cụ thể: Lời dặn của Nguyễn Phi Khanh đối 
với Nguyễn Trãi “con về lập chí, rửa nhục cho nước, 
trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu”. Hiếu ở 
đây không chỉ đối với cha mà còn Hiếu với nước. 
Ngày nay chúng ta vẫn thường nghe nói: “Trung 
với nước, Hiếu với dân”.

 Trong xã hội, khi quan hệ cá nhân gắn liền quan 
hệ cộng đồng dân tộc thì chữ Hiếu trong quan hệ 
gia đình cũng hình thành những nét nghĩ mới. Việc 
làm của Nguyễn Trãi trong suốt quãng đời còn lại là 

quá trình làm tròn chữ Hiếu với cha nhưng cũng là 
thực hiện đạo Hiếu đối với dân với nước. Nhưng 
trước hết, bản thân Nguyễn Trãi nghe theo lời cha 
dạy, quay về mưu cầu việc lớn phò minh chúa Lê 
Lợi đánh giặc Minh  là hành động cụ thể đúng theo 
tinh thần chữ Hiếu trong quan niệm chính thống 
của Nho giáo Việt Nam. Nguyễn Trãi ăn lộc nhà 
Trần, thành danh và ra làm quan cho nhà Hồ và là 
bậc khai quốc công thần của nhà Lê nhưng không 
ai cho Nguyễn Trãi bất trung! Bởi vì, tuỳ duyên 
nhưng bất biến. 

Trường hợp Nguyễn Trãi, hiếu với dân, hiếu với 
nước rõ ràng là một bước tiến dài mang ý nghĩa 
hoàn chỉnh, trong quan niệm về chữ Hiếu của nhân 
dân ta.

Tấm gương hiếu hạnh của “Chử Đồng Tử” là 
một bằng chứng thấu tình, đạt lý về chữ HIẾU.

Theo Lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh - Kiều 
Phú: Vua Hùng thứ ba có người con gái tên Tiên 
Dung Mỵ Nương đến tuổi 18 dung mạo đẹp đẽ, 
không muốn lấy chồng, chỉ mải vui chơi, chu du 
khắp thiên hạ. Hồi đó ở làng Chử Xá có ngư dân là 
Chử Vi Vân sinh hạ được Chử Đồng Tử (người con 
trai ở bên sông). Chẳng may, nhà gặp hoả hoạn, 
của cải sạch không, chỉ còn lại một cái khố vải, cha 
con ra, vào thay nhau mà mặc. Người cha, tuổi già, 
đau ốm, trước khi nhắm mắt gọi con đến bảo rằng: 

troNg xã hội, khi quaN hệ cá NhâN gắN liềN quaN hệ cộNg đồNg dâN tộc thì 
chữ hiếu troNg quaN hệ gia đìNh cũNg hìNh thàNh NhữNg Nét Nghĩ mới. Việc làm 
của NguyễN trãi troNg suốt quãNg đời còN lại là quá trìNh làm tròN chữ hiếu 
Với cha NhưNg cũNg là thực hiệN đạo hiếu đối Với dâN Với Nước.

Gương hiếu hạnh 
của Chử Đồng Tử

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:
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“Cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại cho con.” 
Chử Đồng Tử không nỡ làm theo, dùng khố mà 
liệm bố.

Từ đó, Chử Đồng Tử thân thể trần truồng, hễ 
nhìn thấy có thuyền buôn qua lại thì đứng ở dưới 
nước mà ăn xin, rồi câu cá, hái rau độ thân. Không 
ngờ, một hôm, thuyền của Tiên Dung đến, chuông 
trống, đàn sáo, kẻ hầu, người hạ rất đông. Trên bãi 
cát có khóm lau sậy, Đồng Tử bèn nấp  trong đó, 
bới cát thành lỗ nằm xuống và phủ cát lên mình. 
Thoát sau, Tiên Dung cắm thuyền dạo chơi trên bãi 
cát, ra lệnh vây màn trướng ở khóm lau mà tắm.

Tiên Dung vào màn, cởi áo, dội nước, cát trôi, 
phát hiện Chử Đồng Tử lộ thiên. Tiên Dung kinh 
sợ, thấy là người con trai, bèn nói: “Ta vốn không 
muốn lấy chồng, nay lại gặp người, cùng ở trần với 
nhau, đó chính là do duyên trời xui khiến nên vậy. 
Người hãy đứng dậy tắm rửa, ta ban cho quần áo 
mặc, rồi cùng ta xuống thuyền, mở tiệc ăn mừng. 
Người trong thuyền đều cho đó là cuộc giai ngộ xưa 
nay chưa từng có.

“Chử Đồng Tử” là câu chuyện mà qua đó, dân 
gian ta “phản ánh nguyện vọng, ước mơ tự do hôn 
nhân và đề cao đức tính hiếu thảo” qua hai nhân vật 
Chử Đồng Tử và Tiên Dung là hình tượng cao đẹp 
cho mẫu người đạo hiếu.

Chử Đồng Tử là người con rất có hiếu đối với 
cha. Điều này thể hiện qua chi tiết chàng đã “đóng 
khố cho cha rồi mới chôn” dù cả hai cha con chỉ 
có chung một chiếc khố dùng thay nhau và trước 
đó, cha chàng đã dặn “cứ giữ lấy mà dùng”. Nhưng 
nghĩa tử là nghĩa tận, Chử Đồng Tử đã không nỡ 
để cha mình trần về nơi chín suối. 

Việc Chử Đồng Tử không nghe lời cha, nếu xét 
theo quan niệm chữ Hiếu của Nho giáo bảo thủ 
không những không được coi là hiếu thuận mà 
ngược lại, còn bị cho là bất hiếu. Thế nhưng, sự 
thực là không ai không xúc động trước tấm lòng 
hiếu thảo sâu nặng của chàng, cũng không ai chê 
trách mà tất cả đều đồng lòng ngợi ca hành động 
hiếu nghĩa đó. Trong trường hợp này, dân tộc ta đã 
có quan niệm rất thực tế về chữ Hiếu. Chử Đồng 
Tử, dù không nghe lời cha (là biểu hiện của sự bất 
hiếu) nhưng việc chàng làm lại toả sáng một tấm 
lòng rất mực hiếu thảo. 

Chử Đồng Tử đã được dân gian ban tặng “phần 
thưởng” là một cô công chúa xinh đẹp để làm vợ. 
Quả thật đây là phần thưởng vô cùng cao quý mà 
không bạc vàng nào sánh được (Vì không thể dùng 
của cải vật chất làm thước đo lòng hiếu thảo con 
người). 

Chi tiết này thể hiện cách nghĩ hết sức thâm 
thuý thấm đẫm tính chất nhân văn và có thể coi 

Đền Chử Đồng Tử, Khoái Châu, Hưng Yên
Ảnh: Khánh An
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là sự bổ sung cho quan niệm 
về chữ Hiếu trong dân gian của 
dân tộc ta.

Công chúa Tiên Dung, nếu 
xét theo tiêu chí và quan niệm về 
chữ Hiếu của Nho giáo bảo thủ, 
cố chấp được coi là một người 
con “bất hiếu” bởi không nghe 
lời cha, “không chịu lấy chồng” 
và tự ý định đoạt hôn nhân cho 
mình – hành động “mặc áo qua 
đầu” vốn bị coi là cấm kỵ trong 
xã hội phong kiến về mối quan 
hệ giữa con cái đối với cha mẹ. 

Trong khi Chử Đồng Tử, một chàng trai hiếu 
thảo, trớ trêu thay, lại được dân gian dành cho 
phần thưởng là một cô con gái “bất hiếu”! Thoạt 
nhìn, tưởng như dân gian ta có ý “chơi khăm” nhân 
vật của mình nhưng kỳ thực thì không phải vậy.

Trong nhận thức của nhân dân ta, Tiên Dung 
chưa bao giờ bị coi là bất hiếu bởi việc nàng làm 
chẳng những không phương hại đến ai mà còn 
hướng đến lẽ đời cao đẹp với hôn nhân tự do và 
sự phân định đẳng cấp xã hội bị xoá nhòa. Cái sâu 
sắc của dân gian ta ở đây là tạo ra cái nghịch lý bên 
ngoài để làm sáng lên cái có lý bên trong. Chử Đồng 
Tử xứng đáng được ban thưởng và Tiên Dung cũng 
xứng đáng với tư cách “phần thưởng” của mình.

Câu chuyện “Chử Đồng Tử” kết thúc với việc 
Chử Đồng Tử và Tiên Dung bay về trời cũng là 
dụng ý của dân gian, nhằm tránh sự xung đột trong 
quan hệ vua - tôi, cha - con giữa Chử Đồng Tử và 
Tiên Dung với vua cha, khi mà nhà vua cử binh tiến 
đánh để Trung và Hiếu được vẹn toàn. 

Câu chuyện cổ tích, nhất là cổ tích thần kỳ của 
nhân dân ta phản ánh thời kỳ “ngây thơ” trong lịch 
sử xã hội loài người nhưng những gì được thể hiện 
trong “Chử Đồng Tử” lại cho thấy quan niệm và 
cách xử lý tình huống không hề ngây thơ.

Quan niệm về chữ Hiếu qua câu chuyện về 
chàng trai họ Chử có màu sắc phong phú và giá trị 
thực tiễn phù hợp với đời sống tâm lý xã hội cộng 
đồng, dù vẫn giữ cái hạt nhân cốt lõi của quan niệm 
về chữ Hiếu. Việc tiếp thu và vận dụng văn hoá, tư 
tưởng nước ngoài bằng trí tuệ, tâm hồn và đạo lý 
dân tộc của người Việt qua câu chuyện “Chử Đồng 
Tử” nói riêng, trong quá trình xây dựng và phát 
triển bản sắc văn hoá, tư tưởng dân tộc nói chung 

luôn là điều khiến ta phải suy ngẫm và thán phục.
Đối với đạo Phật, Rằm tháng Bảy hằng năm, lễ 

hội Vu Lan, lễ bông hồng cài áo, là mùa báo hiếu, 
bởi vì: “Hiếu tâm tức thị Phật tâm. Hiếu hạnh vô 
phi Phật hạnh”. Lòng hiếu tức là lòng Phật. Hạnh 
hiếu há chẳng phải là hạnh Phật sao?

Hiếu kính với Cha Mẹ là một truyền thống tốt 
đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống 
đó từ xa xưa đã được giữ vững và trao truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày nay. 

Vì thế ca dao ta có câu:
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con.”
Hoặc:
“Trải bao gian khổ không sờn
Muôn đời con vẫn nhớ ơn Mẹ hiền.”
Chử Ðồng Tử  là một trong Tứ Bất Tử, biểu trưng 

cho đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, và là người phật 
tử đầu tiên ở đất nước ta.

Ngày nay, Thắng hội Vu Lan, ngày truyền thống 
văn hoá báo hiếu, không chỉ có người phật tử thực 
hiện mà đã thành lễ hội văn hoá báo hiếu của dân 
tộc ta. Vì thế, mỗi chúng ta hãy là một điểm sáng 
về tấm lòng hiếu thảo, tỏa sáng, rực sáng, vì ánh 
sáng bao giờ cũng đẩy lui bóng tối, tình thương 
bao giờ cũng chiến thắng thù hận, trí tuệ bao giờ 
cũng khuất phục si mê, hạnh phúc và đạo đức bao 
giờ cũng vượt lên trên hết và tỏa sáng muôn đời. 

Trí Bửu
Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam, Địa chỉ: Số 44/16 Bạch Đằng, Phường 
Phước Tiến, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
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Sự hiếu thảo của ba tôi

Nếu có ai hỏi tôi rằng 
“ai là người hiếu 
thảo nhất”, thì tôi sẽ 
trả lời ngay không 
chút ngần ngại: đó 

là ba tôi.
Ba được sinh ra tại Quảng 

Nam trong những ngày chiến 
tranh khói lửa. Ông bà nội tôi 
đều hoạt động cách mạng, ông 
nội sớm thoát ly ra Bắc phục 
vụ cách mạng, còn bà trụ lại ở 
miền Nam. 

Năm tuổi, ba đã biết nấu cơm, 
giặt giũ, làm mọi việc nhà và 
chăm sóc bà để bà yên tâm công 
tác. Công việc hoạt động của bà 
phải di chuyển nhiều nơi trong 
miền Nam, hai má con nương 
tựa vào nhau mà sống. 

Ở tất cả những nơi đã đi qua, 
mọi người đều khâm phục sự 
hiếu thảo của ba tôi. Những khi 
bà ốm, ba đều chăm sóc bà chu 
đáo. Có lần bà cảm nặng, ba nói: 
“má con ta sống chết có nhau, 
má còn thì con còn, má chết thì 
con chết”. Bà khóc ròng nói với 
ba: “con phải sống để gặp ba con 
chứ”.

Mười lăm tuổi, ba đã vào bộ đội 
cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. 
Xa bà, ba càng quyết tâm chiến 
đấu để xứng đáng là người con 
của ông bà. Trong một trận đánh, 
ba bị trúng đạn, bị thương nặng 
ở tay phải và đùi. Lúc đó cả ông bà 
đều ở xa, không thể gặp ba được. 
Bác sĩ nói tay của ba phải cưa 
nhưng ba quyết chịu đau để giữ 
lại: “Không còn tay thì tôi không 
thể chăm sóc ba má được”. Thật 
kỳ diệu là ba vẫn giữ được cánh 
tay đó nhưng nó đã bị mất một 
mảng, gần như không còn có thể 
hoạt động được nữa. Khi gặp bà, 
ba đã khóc rất nhiều, không phải 
vì đau mà vì nghĩ đến việc mình 
sẽ không báo hiếu được cho ông 
bà trọn vẹn bằng đôi tay này, để có 
thể tự mình giặt quần áo, dìu ba 
đi trong buổi xế chiều... 

Đất nước thống nhất, cả 
gia đình được đoàn tụ sau bao 
nhiêu năm xa cách. Ba cưới mẹ 
rồi sinh ra tôi. Cuộc sống vất vả, 
thiếu thốn đủ đường. Ba trồng 
cây, nuôi gà để tăng gia với cánh 
tay bị thương đau nhức mỗi 
khi trái gió trở trời. Nhờ nghị 
lực phi thường, ba đã nuôi hai 

anh em tôi ăn học nên 
người và phụng dưỡng 
ông bà chu đáo. Ông 
bà thương ba, bảo ba 
làm việc ít thôi, ông 
bà không cần gì nhiều 
nhưng ba không nghe 

“con bị thương vậy vẫn 
là nhẹ, nhiều người bị 

nặng hơn con nhưng vẫn lao 
động đấy thôi. Con quyết để ba 

má được sung sướng cho bõ 20 
năm xa cách”.

Tai họa ập đến khi ông tôi 
phải vào viện mổ mắt, sau đó 

bà tôi bị ngã khi bắc ghế thắp 
hương rồi phải hứng chịu cơn 
đau lưng dai dẳng. Những ngày 
gian khó đó mới thấy được sự 
hiếu thảo của ba với ông bà. Ba 
không quản nắng mưa vất vả 
chạy đôn chạy đáo chăm sóc ông 
trong viện. Ba không ngại một 
việc gì dù nhỏ nhất đến nặng 
nhất cho ông bà. Từ cái chăn, 
cái chiếu đến bữa ăn cho ông bà, 
ba đều lo chu đáo. Nhìn ba cõng 
ông mà cánh tay bị thương quặt 
ra đằng sau, tôi ứa nước mắt tự 
trách mình còn quá bé không 
giúp gì được cho ba.

Từ khi tôi còn nhỏ đến nay, 
ông nội mổ mắt tổng cộng bốn 
lần, mổ mật một lần, mổ ruột hai 
lần, mổ đầu gối một lần, còn các 
lần ông bà vào viện vì các bệnh 
khác thì rất nhiều. Qua những 
lần đó, tôi càng thêm kính trọng 
ba hơn. Tôi cũng đã lớn và có thể 
giúp ba nhiều hơn trong việc gia 
đình và chăm sóc ông bà, nhưng 
chưa bao giờ ba cần tôi phải giúp 
ba việc gì mà ba đều bảo tôi phải 
dành thời gian chăm sóc cho ông 
bà nhiều hơn. 

Khi nghĩ về ba, tôi đều thầm 
cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi 
một người cha tuyệt vời, cảm 
ơn ông bà vì đã cho con một 
người cha đáng kính, cảm ơn 
ba vì ba là tấm gương sáng cho 
con về sự hiếu thảo. Ba ơi, ba 
hãy nghỉ ngơi nhiều hơn nhé 
vì con sẽ cố gắng chăm sóc cho 
ông bà và cho cả ba nữa, để cánh 
tay đau của ba không phải vất 
vả sớm hôm vì ông bà và vì cả 
chúng con. 

Đinh Thành Trung 
Địa chỉ: B4/261 Thụy Khuê - Tây Hồ 

- Hà Nội

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:
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Người thương binh hiếu nghĩa

Cha của anh Hòa là ông Phan Tuấn Ngạc, 
dạy học ở trường Tiểu học Đông Thái, 
kết duyên cùng bà Trần Thị Tư là gái 
Yên Hồ. “Trai Đông Thái - gái Yên 
Hồ” theo quan niệm xưa là mối tình lí 

tưởng. 
Nhưng sau 12 năm vợ chồng má ấp vai kề, bà 

Tư vẫn không có con, và chính người mẹ ruột của 
bà đã đứng ra hỏi bà Chín - cô gái làng bên sống 
bằng nghề dệt lụa thuê, làm vợ hai cho ông giáo 
Ngạc. Bà Chín là một phụ nữ đôn hậu, nết na, xinh 
đẹp vào loại hoa khôi của đất Tùng Ảnh hồi bấy 
giờ. Mười năm nâng khăn sửa gối cho ông Ngạc, 
bà Chín sinh hạ được bốn người con, hai gái, hai 
trai. Anh Hòa là con trai thứ ba. Vào những năm 
trước cải cách ruộng đất, khi chị cả của anh Hòa 
lên chín và em trai út lên ba thì bà Chín lâm bệnh 
nặng và qua đời. Ông giáo Ngạc cũng đổ bệnh và 
mất một năm sau đó. Gia đình đang êm ấm bỗng 
đâu tai họa dồn dập ập đến trở thành tan nát. 
Trong tay bà Tư cùng một lúc bốn đứa con thơ dại 
của chồng. Dẫu là người tốt bụng nhưng bà Tư 
vốn tính vụng về, hơn nữa, bà lại không có nghề 
nghiệp gì cả nên khi cha mẹ đều mất, bốn chị em 
anh Hòa phải phiêu bạt mỗi đứa một nơi, làm con 
nuôi cho thiên hạ để sống qua ngày.

Có điều, là con nhà giáo nên dù ở đâu và cuộc 
sống cơ cực đến mức nào thì anh Hòa vẫn quyết 
chí theo học. Anh tự động viên, an ủi mình: Phải 
ráng học để sau này “trả thù” cho tuổi thơ lận đận, 
cơ hàn!

Khi anh lên tuổi mười lăm thì bà Tư bị bệnh 

phong không làm gì được nữa. Anh phải về nhà 
làm thuê cuốc mướn, chăn trâu cắt cỏ để có bữa 
rau bữa cháo vừa nuôi mình ăn học vừa nuôi 
dưỡng mẹ già. Và cũng từ đây, anh trở thành chỗ 
dựa duy nhất của cuộc đời bà Tư.     

 Năm 1968, anh tốt nghiệp phổ thông và gia nhập 
quân đội. Sau những năm tháng dài lăn lộn trên 
chiến trường khốc liệt, anh trở về trường đại học 
Tổng hợp Hà Nội trong tình trạng một thương 
binh nặng: mất một chân, hai tai thính lực giảm 
trên dưới bảy mươi phần trăm. Thế nhưng, suốt 
bốn năm sống cuộc đời nghèo hèn của sinh viên, 
hàng tháng anh vẫn chắt chiu từng đồng trợ cấp ít 
ỏi của mình đều đặn gửi về mua thuốc men, quần 
áo, lương thực để bà Tư đủ sống. 

Cuối năm 1979, tốt nghiệp đại học, anh lập gia 
đình rồi về sống và làm việc ở Huế. Ở đâu anh 
cũng không quên trách nhiệm của mình đối với 
mẹ cả. Tuy sức khỏe yếu, lại cách xa quê trên ba 
trăm cây số nhưng mỗi năm anh vẫn  tranh thủ về 
thăm bà thường xuyên để tròn bổn phận như một 
đứa con trai.

Trong chiến tranh, quê anh là “túi đựng bom” 
của giặc Mỹ. Cả làng không còn một ngôi nhà nào 
nguyên vẹn. Nhìn túp lều của bà Tư những ngày 
mưa phùn gió bấc, trong nhà cũng ướt át, lầy lội 
như ngoài trời, lòng anh xót xa, day dứt. Nhất 
là khi trái gió trở trời, bà vò võ một mình, sống 
không ai biết, chết chẳng ai hay. Những sự thật 
bi đát đó thôi thúc anh đi đến quyết định đưa bà 
vào Huế. 

Thời bao cấp, công chức cả nước đều khổ, 

đếN tậN bây giờ, cho dù thời giaN đã lùi xa hơN 30 Năm, NhưNg các cụ già ở làNg 
đôNg thái (tùNg ảNh, đức thọ, hà tĩNh) VẫN tự hào kể cho coN cháu Nghe Về tấm 
gươNg hiếu thảo của một Người coN Vợ hai, troNg hoàN cảNh Vô VàN khó khăN, 
đã chăm sóc, phụNg dưỡNg mẹ cả ốm yếu Như mẹ đẻ của mìNh cho đếN Ngày đầu 
bạc răNg loNg. Người đó là aNh phaN trọNg hòa.

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:
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nhưng khổ nhất có lẽ là công chức Huế, vì ở đây 
họ sống quá thanh bạch. Ngoài đồng lương ba 
cọc ba đồng của nhà nước, hàng tháng gần như 
họ không có một khoản thu nhập thêm nào. Bởi 
thế, đất nước giải phóng đã hơn mười năm mà 
đa phần cán bộ công nhân viên (ngoại trừ những 
“vua con” làm việc ở các ngành lương thực, thực 
phẩm) cơm độn bo bo, khoai, sắn vẫn chưa đủ no. 
Thông thường, bữa ăn của gia đình anh chỉ có một 
trong hai món chính là rau muống luộc hoặc cây 
chuối hột (vốn là thức ăn của heo) làm nộm, vừa 
là thức ăn vừa là thức độn, thêm vào cho đỡ đói. 
Nói như thế để biết rằng việc anh Hòa nuôi bà Tư 
gian nan, khốn khó đến mức nào. 

Thật vậy, với gia đình anh, sự có mặt của bà là 
một thách thức lớn. Bằng đồng lương khiêm tốn 
hiện có của một cặp vợ chồng trẻ mới ra trường, 
ba miệng ăn chưa đủ huống nữa là thêm một 
người thứ tư. Một số người, trong đó có cả người 
ruột thịt, muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ chồng 
anh, bàn anh đưa bà vào trại dưỡng lão. Anh nói 
với họ, phận bà bây giờ như con giun con dế, đưa 
đi đâu thì đi, bảo ở đâu thì ở. Bà không kêu ca, 
đòi hỏi và cũng không có quyền đòi hỏi một ai. 
Tôi còn sống mà để bà bơ vơ trong trại dưỡng lão, 
lòng không đặng. Cứ để bà ở đây, ở đây mãi mãi, 
bà cháu, mẹ con no đói có nhau. 

Dù cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề nhưng từ 
ngày vào Huế, chăn màn, quần áo, giường chiếu 
của bà bao giờ cũng sạch sẽ, thơm tho. Bà không 
phải bận tâm đến chuyện nắng, mưa, chuyện nấu 
nướng, cơm nước, tắm giặt. Mệt thì nằm nghỉ, 
khỏe thì ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Sức khỏe của 
bà có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Mỗi bận đi làm về, 
chứng kiến cảnh tượng đó, anh cảm thấy lòng 
mình thanh thản. 

Bốn chị em ruột của anh Hòa thì ba người kia 
mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một lí do, 
mỗi người một quan niệm nên rốt cuộc không ai 
chia sẻ được gì cho bà cả. Sự đời là vậy. Năm ngón 
tay có ngón dài ngón ngắn. Vì ít nhiều từng trải 
nên anh Hòa hiểu điều đó và coi đây là lẽ thường 
tình. Anh không trách cứ họ mà âm thầm sống 
theo cách của mình. Anh sống khác bởi vì anh có 
cách nghĩ khác: Bà không đẻ ra anh nhưng bà là 
vợ cả của cha. 

Hồi cha mẹ còn sống, vì quá nhỏ nên anh không 
phụng sự các cụ được ngày nào. Bây giờ, những 
tình cảm đó dành lại cho bà. Vả lại, có đặt mình 

vào hoàn cảnh của bà mới biết bà là người hết sức 
bất hạnh. Nếu không có anh, bà là một phụ nữ 
không chồng, không con, không nơi nương tựa. 

Mấy chục năm qua, chính anh là người đã khỏa 
lấp khoảng trống chua xót đó ở cuộc đời bà. Đặc 
biệt, trong những năm tháng cuối đời, bà mắc 
bệnh phù thũng phải ăn nơi nằm chỗ, mọi sinh 
hoạt đều trên giường. Trong khi vợ anh tối mặt 
tối mũi vì công việc cơ quan, và chăm sóc con nhỏ 
thì ngày qua ngày, anh là người trực tiếp lo lắng 
thuốc men, cơm cháo, giặt giũ, tắm rửa cho bà. 
Nếu cha anh biết được điều này, chắc hẳn ông sẽ 
ngậm cười nơi chín suối.

Những năm cuối thập kỉ tám mươi, ở ta, ông 
già bà lão nào sống được bảy mươi tuổi có thể coi 
là thọ. Vậy mà bà đã sum vầy với con cháu đến tuổi 
bảy chín. Cho đến phút cuối cùng trước lúc nhắm 
mắt xuôi tay bà vẫn sống trong sự đùm bọc, chở 
che của “con trai”, người suốt đời tận trung, tận 
hiếu với bà. 

Sau khi bà mất, nhiều người trong cơ quan, 
bạn bè, đồng nghiệp và bà con khu phố mới biết 
rằng, hóa ra người mẹ già nua, ốm yếu mà lâu nay 
vợ chồng anh tảo tần nuôi nấng, chăm bẵm không 
phải là mẹ đẻ mà là mẹ cả, mẹ nuôi. Sự thật đó 
làm cho họ vô cùng cảm kích và khâm phục hiếu 
đạo cao quí của vợ chồng anh. Họ chuyền tai nhau 
rằng, anh Hòa đã làm tròn một đại hiếu mà trên 
đời này, ngay cả những người con ruột giàu có, 
lành lặn, mạnh khỏe cũng khó lòng làm được. 

Huế, 12/6/2016                 
Trường An

Địa chỉ: số 20/10 Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Ninh, Tp.Huế.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
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Vu Lan 
    nhớ mẹ ở trại phong

Đó là những dòng tâm 
sự của người bạn cùng 
đoàn, trong chuyến đi 
thiện nguyện năm ấy khi 
về trại phong Sóc Sơn, 

Hà Nội. Lá thư đã theo tâm trí tôi 
ám ảnh và thôi thúc tôi viết lên câu 
chuyện đó, để tất cả chúng ta hãy luôn 
biết trân trọng những gì mà chúng 
ta đang có, quý trọng từng ngày còn 
được hạnh phúc khi phụng dưỡng và 
chăm sóc mẹ cha.

Đọc những dòng chữ này trong 
cơn mưa ngâu chiều rả rích, tôi cảm 
thấy cay cay nơi sống mũi: “Những 
sai lầm mà tôi mắc phải, sự hối lỗi, 
ăn năn của tôi giờ đây là muộn màng 
khi người mẹ thân yêu đã xa rời tôi 
mãi mãi. Nhưng tôi mong những 
điều tôi chia sẻ dưới đây sẽ như một 
lời thức tỉnh dành cho những bạn 
trẻ, những người con còn đang thờ ơ 
với cha mẹ, đang mải miết cuốn theo 
dòng đời. Những tưởng, cha mẹ vẫn 
đủ sức đứng sau dõi theo và che chở 
cho mình. Nhưng hỡi ôi! Khi quay 
đầu nhìn lại thì cha mẹ không còn! 
Lúc đó hối hận đã muộn màng, dòng 
lệ có tuôn rơi cùng cơn mưa ngâu 
chiều tháng 7, nhạt nhòa trong màn 
mưa, thì tất cả cũng chỉ là những ký 
ức nhung nhớ về mẹ... và mẹ đã đi xa.

Bước chân đến chùa, cài lên ngực 
áo là bông hồng trắng. Quỳ trước di 
ảnh mẹ, thắp nén tâm hương dâng 
lên Tam bảo và chư Phật tôi cầu mong 

 “tháNg 7 Về, NhữNg cơN mưa Ngâu Như kéo theo 
Nỗi Nhớ da diết của tôi Về mẹ. khôNg phải là 
một Nhà VăN NhưNg NhữNg lời Này Viết ra từ sâu 
tậN troNg trái tim tôi khôNg chỉ để dàNh tặNg 
mẹ - Người đã cưu maNg tôi troNg dạ 9 tháNg 
10 Ngày mà còN dàNh tặNg cho NhữNg ôNg bố 
bà mẹ đaNg maNg troNg mìNh căN bệNh quái ác 
- bệNh phoNg (cùi, hủi), luôN moNg muốN được 
ăN một bữa cơm đoàN ViêN bêN coN cháu.”

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:

Tranh: Đỗ Ngọc Dũng
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
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linh hồn mẹ có thể được siêu 
thoát, sớm vãng sinh về cảnh 
giới an lành, cầu cho những 
người bị bệnh phong cùi sẽ 
chóng khỏi bệnh và sớm hòa 
nhập vào cộng đồng, nhất là 
những ông bố bà mẹ làng 
phong ngày ấy sẽ hoàn thành 
nguyện ước “ăn bữa cơm 
đoàn viên” bên con cháu.

Tôi không phải là một 
đứa con ngỗ nghịch nhưng 
những gì mà tôi đã “không 
làm” trong suốt thời gian 
mẹ mắc bệnh phong thì khó 
lòng có thể tha thứ được.

Nhắc đến mẹ, nhắc đến quãng thời gian mẹ 
mang trong mình căn bệnh quái ác, chịu sự hắt 
hủi và kỳ thị của dân làng của người thân và sự 
thờ ơ của người con như tôi, tôi cảm thấy lòng 
đau như cắt!

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy 
mình thật bất hạnh khi có mẹ bị mắc bệnh phong. 
Ngày trước tôi vẫn thường hay hậm hực trong 
lòng: Tại sao các bạn luôn có mẹ ở bên chăm sóc 
và lo lắng; còn mẹ không những không giúp gì 
mà còn làm cho tôi khổ (vì phải mang danh là có 
“mẹ hủi”)?

Càng trưởng thành tôi lại càng trở nên xa cách 
với mẹ hơn. Một phần vì bị cuốn vào guồng quay 
của công việc, của những toan tính và dự định 
cho tương lai, một phần tôi cũng không muốn 
những người bạn mới biết tôi có mẹ bị cùi. 
Những cuộc điện thoại vì thế mà thưa dần, rồi 
những lần về thăm cũng ít hơn…

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đến thăm, mẹ tiễn tôi 
ra về vào lúc xế chiều, khi bóng tối bắt đầu buông 
xuống. Từ xa, tôi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của mẹ 
khuất dần trong ánh điện lập lòe, chỉ còn mái tóc 
bạc phơ vẫn ẩn hiện. 

Mãi về sau, hình ảnh mẹ vẫn ngồi đó trong căn 
phòng rộng 10 m². Một mình... luôn làm tôi day 
dứt và ám ảnh... 

Nhiều khi không phải có những hành động ngỗ 
nghịch mới là bất hiếu mà có những điều đáng ra 
dung dị với lẽ sống trong đời như những lời nói, 
những cử chi và hành động của người con dành 
cho đấng sinh thành mà chúng ta “không và chưa 

làm được” cũng là điều bất hiếu. 
Nhiều người kể lại với tôi rằng: “Mẹ đã sống 

trong sự trông ngóng khôn nguôi bóng dáng của 
người con gái thân yêu về thăm, dù chỉ là vội vã, 
để có thể yên tâm rời bỏ cuộc đời này”. Vậy mà…

Thật đáng trách biết bao, những gì mà tôi 
không thể làm cho mẹ, dù điều đó thật đơn giản 
và nhỏ nhoi như là về ăn bữa cơm cùng với mẹ!

Người ta vẫn mong nhận lại về mình nhiều 
hơn sự cho đi. Và tôi mong mẹ cho mình nhiều 
hơn những thứ mà tôi phải đáp đền. Khi nhận ra 
điều này, thì cũng là lúc tôi mất mẹ mãi mãi!

Có lẽ nỗi đau về thể xác, những thiếu thốn 
về vật chất chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau 
về tinh thần, sự xa lìa người thân và thiếu thốn 
tình yêu thương mà mẹ đã phải chịu đựng. Trong 
thẳm sâu đôi mắt mẹ, tôi nhận thấy một nỗi buồn 
mênh mang mặc dù mẹ đã cố che giấu bằng nụ 
cười yêu thương mỗi dịp đón tôi về!

Hiếu kính đâu chỉ có một ngày, hay một giờ, 
một phút mà đó là tình yêu thương trong từng 
khoảnh khắc của cuộc đời... Vậy mà tôi đã bỏ 
quên điều đó, để chờ đến một ngày tôi về thăm 
thì mẹ đã xa tôi một lớp đất mất rồi!

Ngày hiếu ân người ta nhắc chuyện hiếu đạo, 
còn tôi “Nhớ mẹ ở trại phong” với nỗi ân hận của 
người con “bất hiếu”!” 

Hồng Yến, 
xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên ghi theo câu 
chuyện có thật về cảm xúc của một người bạn khi có mẹ 

mắc bệnh phong và mất tại trại phong.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
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Người thổi kèn 
        đám ma

Ở xứ này cù lao này nhắc tới ban 
nhạc đám ma “Chín Tần” thì ai 
cũng biết bởi dàn nhạc này qui 
tụ nhiều tay nhạc công lừng danh 
như: Chín Tần thổi kèn nghe đứt 

từng đoạn ruột, Hai Thẹo đờn ghi ta chạy chữ 
rong rong nghe thiệt đã cái lổ tai, Tám Lé thì 
đánh trống đám ma khỏi chê với hai cái cây dùi 
đánh rất bài bản, lang lớp và điệu nghệ. Riêng 
Ba Tung thì đờn cò nghe muốn rơi nước mắt. hễ 
thằng “chả” đờn lên nhiều người nghe “dợn óc” 

và nổi da gà thiệt ngộ. 
Ban nhạc này đi “mần ăn” khắp nơi, nhiều lúc 

phải từ chối nếu như mấy đám có tang trùng ngày. 
Thấy vậy mà không ai có dư. Có lẽ lời nguyền tự 
kiếp trước đã để lại rằng: làm gì chớ làm nhạc 
công đám ma thì cả đời cháu con hổng khá nổi.

Trong cơn say bí tỉ, Chín tần cao hứng nói liền 
một mạch:

- Tui nói thiệt nghe ở cái miệt cù lao này, đứa 
nào hiếu thảo thiệt bụng, thiệt dạ, tui rành quá 

tiếNg kèN, trốNg đám ma Nghe thật thê lươNg troNg đêm VắNg lặNg. gió từ sôNg cái 
thổi lêN bờ Nghe phù phù. trăNg sáNg VàNh VạNh. Ngoài cái rạp to đùNg phía Ngoài, 
mấy cái tụ đáNh bài “cát tê”, “ tiếN lêN” giờ đã VắNg lặNg hơN đầu hôm. mấy tay “uốNg 
rượu NghiềN” VẫN còN cầm kha kể chuyệN Nam tào, bắc đẩu để phá taN bầu khôNg khí 
ảm đạm, đau buồN đaNg đè NặNg lêN gia quyếN Người xấu số.

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:

Ảnh: St
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cỡ thợ mộc. Đứa nào nước mắt cá sấu tui cũng 
rành tuốt luốt. Mẹ. Còn sống nó bỏ lên bỏ xuống 
thân sơ thất sở, giờ chết rồi cúng vái tá lả âm 
binh, làm như có hiếu dữ lắm. Tui mà như mấy 
người mới ngủm cù đẽo hiện hồn dìa đây chửi 
mắng, rượt cho nó té đái trong quần luôn.

- Cha xỉn nói chuyện từa lưa hột dưa hết 
vậy cha. Đèn nhà ai nấy sáng. Cha làm sao biết 
chuyện thiên hạ. Ăn mắm, ăn muối nói bậy, nói 
bạ, chúng “oánh” chạy không kịp đâu nghe. Hai 
Lé chọc quê.

- Chạy cái mốc xì. Tui là thổ địa xứ này mấy 
mươi năm. Con ruồi bay qua là tui biết đó là ruồi 
đực hay ruồi cái rồi. Chín Tần cười hì hì, thuận 
tay rót một ly rượu Phú Lễ - Bến Tre tự thưởng 
rồi uống nghe cái trót thiệt ngon lành.

Nghĩ cũng ngộ. Hồi nhỏ, tía má ông từng mơ 
ước thằng con thứ chín đẹp trai nhất nhà sẽ công 
thành danh toại làm kỹ sư, bác sĩ gì đó hay ít nhất 
cũng làm thầy giáo miệt vườn cho nở mặt, nở 
mày với bà con lối xóm cù lao này. 

Vậy mà đùng một cái, Chín Tần bỏ nhà đi theo 
ban nhạc đám ma mé bên kia sông Cái mấy năm 
sau mới vác cái mặt về nhà xin tạ tội. Tía ông 
“nện” cho ông mấy chục cây roi mây đau điếng, 
máu túa ướt đít quần, đứng lên hổng nổi phải 
nằm liệt giường, liệt chiếu mấy ngày. Giận thì 
đánh con vậy thôi, chớ tía ông biết ông “nghiền” 
ban nhạc đám ma hồi nhỏ lận. Nhiều lần theo 
ông đi đám, Chín Tần cứ ngồi chông ngốc phía 
dưới bộ ngựa của mấy ông thầy đờn để “ăn cắp” 
ngón đờn, cách đánh trống với đôi mắt lom lom 
vì thích thú, mê say.

- Tía giận thì đánh con. Thôi bây mê 
đờn trống mà bỏ học thì tùy. Có làm thì 
có chịu, sau này đừng có trách. Nhưng 
tía dặn…

-  Dạ. Tía dặn gì con xin nghe.  
- Nghĩa tử là nghĩa tận. Phải giúp 

tang gia chu đáo, không được tính “tán” 
vụ lợi. Tội chết nghe không.   

- Dạ. Con nhớ rồi. Chín Tần đáp lí 
nhí.

Khởi nghiệp mới đó đã gần bốn mươi 
năm với bao buồn vui lẫn lộn. Hôm nay 
ban nhạc chú phục vụ đám tang hoành 
tránh nhất xóm cù lao này. Người vắn số 
có xa lạ gì với chú bởi hai nhà gia đình 

cách nhau một khoảng sân vườn trồng toàn vú 
sữa “lò rèn”. Người quá cố là một bà cụ gần 80 
tuổi. Cụ ông mất đã ba mươi năm, con thì đông 
nhưng hiếm khi thấy chúng về thăm hỏi mẹ 
mình, đổi lại sự chăm sóc trách nhiệm làm con 
chung ấy là thuê một người giúp việc ở chung 
với cụ lo chuyện cơm nước, ốm đau.

Chú nhớ lắm những ngày tết sắp đến, bà cụ 
kêu người chăm chút từng trái vú sữa để đãi con 
cháu khi chúng về ăn tết. Sẵn cho chúng mang về 
thành phố làm quà cho bạn bè ăn lấy thảo. 

Có lần thấy Chín Tần thức khuya trầm tư bên 
mấy chung trà “quạo”, bà cụ chống gậy qua tâm 
sự:

- Bây tính làm nghề thổi kèn tới chừng nào 
nghỉ? Rồi hổng tính tới chuyện vợ con gì hết. Lỡ 
già có khát làm sao bò ra lu nước tự uống một 
mình sao?

- Trời kêu ai nấy dạ dì ơi! Tại con mê thổi kèn 
nên quên tính chuyện cưới vợ. Mà làm nghề này 
“đã” lắm, biết đủ chuyện buồn vui hết. Đông Tây 
kim cổ chuyện gì cũng biết, nhất là chuyện thế 
thái nhân tình. Ngoài mặt thì nam mô chớ bụng 
đầy dao găm. Chín Tần cười khì khì.

- Tao cũng buồn lắm. Thuở đời nay, bảy tám 
đứa con, nuôi tới lớn ăn học đề huề, ruộng đất 
bao nhiêu tao cũng bán sạch miễn tụi nó ăn học 
tới nơi, tới chốn. Giờ đứa làm giám đốc, đứa bác 
sĩ, đứa kỹ sư. Vậy mà… Cụ im lặng với đôi mắt 
đỏ hoe.

Có lần cụ ốm nặng, người giúp việc chạy đôn 
chạy đáo nhắn tin, gọi điện lên Sài Gòn, rồi chỉ 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
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thấy mỗi thằng con út lái xe bốn bánh về thăm 
với lủ khủ bánh mứt, trái cây, sữa ngoại nhập. 
Nó nói mấy người kia bận chuyện kinh doanh 
nên không về, chỉ gởi về khá nhiều tiền, quà cho 
mẹ với lời nhắn “…Mẹ thông cảm, chúng con bận 
quá, mẹ có thèm gì thì ăn nấy, đừng tiếc tiền…”. 
Gặp Chín Tần, cụ kể: buồn lắm! Gần đất xa trời 
như cụ thì có ham muốn ăn uống gì nữa đâu, 
cụ chỉ mong gặp mặt con cháu nhiều hơn giữa 
không gian luôn quạnh quẽ đến nao lòng.

Nhiều lúc rảnh rỗi, cụ chống gậy sang nhà Chín 
Tần tâm sự, cụ sợ nhất là lúc đêm về, nỗi cô đơn 
trống vắng tình thương gia đình làm cụ không 
sao ngủ được. Vậy là thức trắng để nhớ chồng, 
nhớ con, nhớ cháu, nhớ cái thuở hàn vi nhưng 
hạnh phúc làm sao, bởi mỗi ngày bên mâm cơm 
đạm bạc luôn có đủ mặt các thành viên trong gia 
đình.

Đám tang bà cụ quá lớn khiến người dân cù 
lao bàn tán xôn xao. Trong căn nhà ba tầng sang 
trọng to nhất khu phố này. Nhà cao và rộng, lũ 
con xây để về ngủ khi đến lệ giỗ ba chúng, mỗi 
năm cụ chỉ có được một ngày hạnh phúc vì gặp 
đầy đủ các con cháu, hôm sau thì vắng tanh, chỉ 
còn cụ và người giúp việc. Đến Tết chúng cũng ít 
khi có mặt đầy đủ vì phải đi ngoại giao chúc Tết, 
tiếp khách lu bù. Đêm Giao thừa nào cụ cũng 
khóc và thức đến sáng.

Đêm nay nhạc tây, nhạc ta inh ỏi nối tiếp nhau 
sau các đợt tụng kinh siêu thoát. Xe du lịch của 
bạn bè lũ con đậu kín con đường to rộng nhất cù 
lao này. Đám tang làm heo, bò, gà vịt liên tục. Bàn 
nhậu này kéo theo bàn nhậu khác rôm rả. Chúng 

nó mướn cả đoàn ca nhạc và làm xiếc đến phục 
vụ suốt đêm. Nghe đâu cái quan tài để cụ nằm 
trị giá gần trăm triệu đồng. Chúng còn mua đất 
trong nghĩa trang tư nhân cao cấp để cụ an nghỉ 
chớ không chịu để cụ nằm trên đất nhà.

- Tội nghiệp mấy đứa con bà Tám, có hiếu hết 
sức, làm đám ma lình đình, chắc dưới âm ty bả 
cũng nở mặt nở mày. Tiếng bà sáu “bánh khọt” 
nói.

- Hiếu mới lạ. Hổng lẽ ngay nhà người ta mà 
mình nói huỵch tẹt ra hổng nên. Cả đám con lo 
làm giàu có ngó ngàng gì tới bả đâu. Bả đâu cần 
tiền. Bả cần tình thương, sự lễ phép của đám 
con. Chín Tần nói khẽ.

Có xa xôi gì lắm đâu, ở đầu cù lao này, ai cũng 
biết tới chuyện đám ma bà Bảy “chuối chiên”. Nhà 
nghèo nhất xứ này mà không đứa con nào bị dốt. 
Vợ chồng nghèo mà thương nhau thiệt bụng, 
con cái hiếu thảo vô chừng. Hồi đám ma không 
ai cầm được nước mắt vì biết rõ tỏng tòng tong 
chuyện mấy đứa nhỏ thay nhau túc trực ngày 
đêm trong bệnh viện đến lúc bả mất. Cám cảnh 
Chín Tần dẫn quân tới phục vụ miễn phí ngọt 
xớt. Tiếng kèn não nuột của ông vang xa lồng 
lộng trên sông lạnh nghe xót xa lòng. Có lúc đang 
thổi kèn, ông phải ngừng lại vì xúc động dâng 
trào. Lũ nhỏ có hiếu làm sao.

Vây mà đêm nay, tiếng kèn đám ma của ông 
nghe nghèn nghẹn làm sao dù mấy đứa con của 
bà Tám đã hào phóng nhét vào túi ông bảy triệu 
đồng tiền công của hai đêm phục vụ đám ma. Số 
tiền quá hậu hỉ và cũng là lần đầu tiên ông có 
được trong đời thổi kèn của mình.

Tuyệt nhiên không thấy một giọt nước mắt 
nào tại đám tang. Có lẽ lũ con đã mãn nguyện 
với sự hiếu thảo của mình, hay có lẽ các con đã 
thấy lòng nhẹ nhõm vì từ nay không sợ người 
đời cho là bất hiếu nữa, từ nay khỏi phải điện 
thoại thăm nom, hay phải phóng xe hàng trăm 
cây số về thăm mẹ khi trái gió trở trời.

Tiếng kèn đám tang bất chợt lại vang lên 
thống thiết trên dòng sông rộng mênh mang 
nước chảy.

Trương Thanh Liêm
Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Tp.Cần Thơ

170 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Ảnh: St
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Con đã từng nghĩ sẽ không 
bao giờ tha thứ cho ba

Tôi sinh ra ở thành phố vào đầu những 
năm 90. Lúc đó, bố tôi làm ở hợp tác 
xã. Sau này, khi hợp tác xã giải thể, 
bố tôi cũng có đi làm vài nơi nhưng 
sau đó thất nghiệp. Vấn đề cơm áo gạo 

tiền trong gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của 
mẹ tôi.

Bố tôi là người khá vô tâm, nên mọi việc trong 
gia đình, nếu mẹ không lo thì tôi sẽ là người chủ 
động làm. Tôi luôn cố gắng để mẹ hài lòng và tự 
hứa sẽ cố gắng báo hiếu cho mẹ, chỉ mình mẹ mà 
thôi.

Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không ít lần tôi 
cảm thấy tủi thân vì “những ông bố thiên thần” 
của bạn. Bố của Thương, bạn thân thời cấp 3 của 
tôi là người rất tuyệt vời. Ông ấy chu đáo hỏi 
thăm con gái khi nó đi học về, đèo hai đứa tôi đi 
mua sách hay xin cho bọn tôi vào lớp học thêm 
của thầy dạy có tiếng trong thành phố... Bố của 
Vân thì khá hào phóng. Lần nào nó được điểm 
cao cũng thưởng tiền, ngày lễ tết gì hai mẹ con 
nó cũng nhận được quà... Tôi rất ngưỡng mộ 
những ông bố đó!

Nhưng có lẽ, ông bố làm tôi cảm thấy tủi 
thân nhất là bố của Quỳnh. Năm nhất đại học, 
chúng tôi về nhà Quỳnh vào dịp Giáng sinh (cả 
gia đình Quỳnh là người theo đạo Thiên chúa). 
Trong bữa cơm hôm đó, bố của Quỳnh hỏi han 
từng người bọn tôi và căn dặn đủ điều, nhắc nhở 
chúng tôi phải yêu thương con người và giúp đỡ 
những người mình có duyên gặp gỡ trong cuộc 
sống. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được nghe 
những điều này. Tôi luôn nghĩ, nếu bố không thể 
cho tôi món quà vật chất thì ít nhất ông cũng chỉ 

dạy những điều hay lẽ phải này cho tôi thì tốt 
biết mấy.

Trước đây, vì cảm thấy mình thiệt thòi, bất 
hạnh nên tôi luôn ghen tị, khó chịu với những ai 
có hoàn cảnh tốt đẹp, hạnh phúc hơn mình. Lúc 
nào tôi cũng nghĩ cuộc sống thật bất công. Tại 
sao họ được sung sướng, hạnh phúc còn mình 
thì không?

Tôi tự mặc định mình là đứa trẻ bất hạnh nhất 
cho đến một ngày tôi gặp Trang. Khi kể về người 
bố vũ phu của mình, Trang luôn dùng những lời 
độc địa, oan nghiệt nhất. Không ít lần, cô gái 24 
tuổi còn quay clip cảnh bạo lực của bố đẻ để làm 
bằng chứng tố cáo. 

Khi kể cho tôi nghe về những “thủ đoạn” và 
cách thức để “tống cổ” bố đẻ ra khỏi cuộc đời 
mình, Trang hả hê lắm. Nhưng trong đôi mắt cô 
gái ấy, tôi cảm thấy có một khoảng trống và nỗi 
buồn không thể gọi tên.

Chắc tôi sẽ căm ghét và mong muốn bố đẻ biến 
mất khỏi cuộc sống của mình nếu như tôi không 
được gặp Phật Pháp. Biết Đạo có lẽ là hạnh phúc 
lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi hiểu được tất cả mọi sự 
việc trên đời đều có Nhân quả, Nghiệp báo. Mối 
quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một nhân duyên 
thật đặc biệt. Tôi hiểu rằng các bạn Thương, Vân 
hay Quỳnh kiếp trước đã gieo duyên lành với bố 
nên kiếp này họ được yêu thương, chiều chuộng. 
Còn tôi và bố ít duyên hơn nên ông mới vô tâm, 
hời hợt. Trường hợp của Trang thì là một oan 
nghiệt nào đó chưa được hoá giải. Suy cho cùng, 
tất cả chúng ta đều đáng thương hơn là đáng 
trách. Ở đời này, cha mẹ, vợ chồng, con cái gặp 
nhau là để trả món nợ tình cảm xưa. Nếu không 

cách đây Vài Năm, troNg đầu tôi khôNg bao giờ có khái Niệm báo hiếu cho chíNh cha 
ruột của mìNh. tôi luôN Nghĩ tại sao phải báo hiếu cho Người khôNg yêu thươNg mìNh, 
khôNg Nuôi dạy Và chỉ cho mìNh NhữNg điều hay?

Bài dự thi 
sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu:
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CHUYÊN Đề “VU laN ĐẠO HIếU VÀ DÂN TỘC”

bình thản, khéo léo, chúng ta sẽ còn phải trả món 
nợ này nhiều kiếp nữa.

Thường thì tất cả mọi người sẽ không nhận 
ra mình yêu thương ai đó thật sự cho đến khi ta 
mất người đó. Ngày nghe tin bố tôi gặp tai nạn, 
người tôi đã run lên bật bật, nước mắt trào ra. 
Tôi cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, đã lâu rồi 
kể từ ngày xa nhà đi học tôi không gọi điện hỏi 
thăm, mỗi lần về cũng chưa mua được cho ông 
món quà nào. Lúc ấy, những kỷ niệm đẹp giữa tôi 
và bố chợt hiện về trong ký ức. 

Khi còn bé, tôi đã rất thích gối đầu lên tay bố 
để ngủ, tôi rất vui khi đi học về lại được bố mua 
kem cho ăn... Trong đầu tôi lúc ấy chỉ mong bố 
bình an, tai qua nạn khỏi, tôi hiểu mình đã sai và 
mong có cơ hội chuộc lỗi. May mắn đã mỉm cười 
với tôi, bố tôi được cấp cứu kịp thời và qua cơn 
nguy kịch...

Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn 
có cơ hội chuộc lỗi như vậy, Đức bạn tôi là một ví 
dụ. Mẹ của Đức qua đời cách đây 2 năm trước vì 
bệnh tiểu đường. Khi còn sống, căn bệnh quái ác 
khiến bác bị mù một mắt và phải cưa một chân. 
Mọi sinh hoạt hầu như diễn ra trên giường. Bạn 
tôi ngày đi làm, tối chăm mẹ, nhiều đêm thức 
trắng vì mẹ phải nhập viện cấp cứu. Tôi thấy Đức 
mệt mỏi và vất vả lắm nhưng cậu ấy vẫn đầy sức 
sống, hăng hái và nhiệt tình.

Điều này biến mất khi mẹ Đức qua đời. Bạn 

tôi không còn phải thức 
đêm, mệt nhọc như xưa 
nhưng đôi mắt thì ủ rũ, 
như người vô hồn. Đức 
bảo khi mẹ còn sống, 
dù nằm giường bệnh 
nhưng cũng có người 
nói chuyện, chia sẻ 
buồn vui. Giờ mẹ mất 
rồi, căn nhà bỗng dưng 
vắng lạnh, không còn 
ai hỏi han, tâm sự, bạn 
tôi buồn lắm. Đức nói 
chỉ mong mẹ sống thêm 
vài năm nữa để báo hiếu 
công sinh thành, nuôi 
nấng mà cũng không 
được. 

Mỗi mùa Vu Lan, cài 
lên ngực bông hoa hồng 

trắng, bạn tôi lại nức nở!
Cha mẹ cũng là con người nên vẫn còn có 

những sai lầm, khuyết điểm. Phận con cái không 
nên phán xét, thù hằn mà hãy yêu thương và tha 
thứ. Nhiều người đã nói rằng, chỉ khi bạn có con, 
bạn mới biết yêu thương bố mẹ của mình. Vì sao 
vậy? Vì lúc đó bạn mới hiểu cảm giác chờ mong 
đứa con lọt lòng, bón cho con từng ly sữa, chén 
cơm, lo lắng khi con đau, con bệnh... Nếu chưa 
đền đáp, báo hiếu cho cha mẹ được ngày nào thì 
cũng đừng giận hờn, trách cứ, thù ghét cha mẹ 
mình nhé, dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. 

“Đừng trách mẹ
Đừng trách cha
Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ
Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la.
Đừng trách gió mùa xa
Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội
Đừng trách những con người đã một lần lầm 

lỗi
Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha”. 

Huệ Liễu Chân
Địa chỉ: Số 513 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, 

Tp.Thanh Hóa

Ảnh: St
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VÀI NÉT VỀ NHẬN THỨC LUẬN 
TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

lỊCH SỬ - TRIếT HỌC

ThS. Trần Huy Tạo
Ths Triết học. Bộ môn Khoa học Chính trị, 

trường Đại học Điện Lực

Lý luận nhận thức (hay 
nhận thức luận) được 
coi là học thuyết về 
khả năng nhận thức 
của con người, về 

sự xuất hiện và phát triển của 
nhận thức cũng như về con 
đường, phương pháp nhận 
thức... Từ trước đến nay, nó 
luôn là một chủ đề lớn trong 
lịch sử tư tưởng triết học nói 
chung. Trong lịch sử triết học, 
vấn đề về nhận thức luôn đóng 
vai trò chủ yếu và thậm chí, có 
khi (thời cận đại ở Tây Âu) còn 
là vấn đề trung tâm của triết 
học. Vấn đề này với tính cách là 
một nội dung quan trọng trong 
vấn đề cơ bản của triết học, về 
thực chất nó là vấn đề về mối 
quan hệ giữa chủ thể và khách 
thể trong quá trình nhận thức. 

Triết học Phật giáo cũng vậy, 

có một nội dung quan trọng là 
bàn về các vấn đề nhận thức 
luận. Nhận thức luận Phật giáo 
không chỉ có tác dụng làm sáng 
tỏ những tư tưởng triết học 
của bản thân trường phái này, 
mà còn có những cống hiến 
nhất định cho sự phát triển của 
nhận thức luận nói chung.

Đề cập đến nhận thức luận 
trong triết học Phật giáo. 
Chúng tôi muốn nhấn mạnh 
một số quan niệm mang tính 
khái quát trong nhận thức luận 
Phật giáo qua một số nội dung 
cơ bản như sau:

1. Một số quan điểm khái quát 
trong nhận thức luận Phật giáo 
qua Lý tám thức

Phật giáo cho rằng, sự nhận 
thức của con người được hình 

thành từ sự kết hợp giữa chủ 
thể nhận thức và đối tượng 
nhận thức, thiếu một trong 
hai thứ này thì sự nhận thức 
không thể có được. Trong đó, 
Phật giáo cho rằng con người 
có sáu năng lực nhận biết về 
đối tượng, gọi là Lục căn: nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tương 
ứng với Lục căn là đối tượng 
trong khách thể nhận thức (gọi 
là Cảnh) gồm Lục trần: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Khi Lục căn gặp Lục trần trong 
quá trình nhận biết thì Phật 
giáo gọi là Lục nhập. Sự gặp gỡ 
của Lục căn và Lục trần trong 
quá trình nhận biết sinh ra cái 
biết, gọi là Thức, mà trước hết 
gồm có Lục thức: Nhãn thức, 
Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, 
Thân thức và Ý thức. Theo đó:

Nhãn căn lấy sắc trần làm đối 

Ảnh: St
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tượng, có thể phát sinh ra Nhãn 
thức.

Nhĩ căn lấy thính trần làm 
đối tượng, có thể phát sinh ra 
Nhĩ thức.

Tỷ căn lấy hương trần làm 
đối tượng, có thể phát sinh ra 
Tỷ thức.

Thiệt căn lấy vị trần làm đối 
tượng, có thể phát sinh ra Thiệt 
thức.

Thân căn lấy xúc trần làm đối 
tượng, có thể phát sinh ra Thân 
thức.

Mắt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi..., tác dụng thấy, nghe, 
ngửi ấy là Thức. Mỗi thức có 
một tác dụng riêng, thức là một 
tác dụng vô hình, vô tướng. 
Thức ở đâu cũng có và ở đâu có 
căn và có cảnh thì tác dụng ấy 
có thể được biểu hiện.

Phân biệt thuần tuý của năm 
thức ấy là một phân biệt bằng 
trực giác, nên không phải là 
một phân biệt có tính cách suy 
tầm, đắn đo. Phân biệt suy tầm 
đắn đo là phân biệt của thức 
thứ sáu tức ý thức rộng lớn vô 
cùng. Đối tượng của ý thức là 
Pháp trần sinh ra các tư tưởng. 
Khi thức này hợp tác cùng năm 
thức trước thì đối tượng tổng 
hợp của nó là ngũ trần (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc).

Nếu năm căn trước (nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân) có quan 
năng phát sinh mang hình 
chất thì năng lực thứ sáu (ý) 
có quan năng phát sinh không 
mang hình chất gọi là Mạt na 
(Mạt na thức). Phân tích các 
tác dụng của Mạt na, Phật giáo 
chia ra, Mạt na sinh ra cái biết 
(phân biệt) mang tính gián 
đoạn (biết khi tỉnh, không biết 
khi ngủ) gọi là Ý thức, Mạt na 
có tác dụng chấp ngã, tức chấp 

có. Mạt na chấp cái biết của bảy 
năng lực trên đây và trở thành 
kho chứa của bảy thức gọi là 
Alaya thức (Tàng thức).

Cái mà thức thứ bảy (Mạt 
na) chấp làm bản ngã là một 
phần của thức Alaya. Thức này 
là tất cả, là chỗ chứa đựng tất cả 
các hình ảnh do bảy thức trước 
khảm nhập vào, do đó dường 
như không để mất đi một hình 
ảnh nào.

Như vậy, khi bàn về lý tám 
thức sẽ là những căn cứ xuất 
phát để chúng tôi đi vào làm rõ 
các quan điểm trong nhận thức 
luận của triết học Phật giáo.

Đề cập đến nhận thức luận, 
triết học Phật giáo cho rằng 
khách thể nhận thức được chia 
thành ba nhóm, gọi là Tam cảnh 
gồm: Tánh cảnh, Đới chất cảnh 
và Độc ảnh cảnh. Ba cảnh này 
còn được gọi là Tướng phần, 
trong tương quan với chủ thể 
nhận thức thì được gọi là Kiến 
phần.

Về Tánh cảnh, Kinh Bộ 
lượng - Du già của Phật giáo 
cho rằng, thực tại là một dòng 
biến chuyển, vận động không 
ngừng, là sự thống nhất của 
vận động và đứng im. Các thời 
điểm đứng im đó diễn ra trong 
thời khắc rất ngắn, và ngay 
trong thời điểm ngắn ngủi như 
vậy, thực tại cũng đã có sinh, có 
diệt, có đủ bốn tướng sinh, trụ, 
dị, diệt. Mặc dù có tương tục 
tiếp nối, song sự vật ở những 
sát na khác nhau được coi là 
những hiện tượng khác nhau. 
Mỗi sát na cũng có tính tách 
biệt với những sát na khác.

Vì vậy, chỉ những thực tại có 
trong từng sát na mới là đích 
thực, hay còn gọi là thực tại tối 
cao, thực tại trực tiếp, thực tại 

cứu cánh. Đó là thực tại không 
có vị trí xác định trong không 
gian và trì tục tính (tính liên 
tục) trong thời gian, mà chỉ là 
những điểm tồn tại trong từng 
sát na. Thực tại đó là thực tại 
siêu ngôn ngữ, không thể diễn 
đạt thành lời. Thực tại này 
trong nhận thức luận Phật giáo 
gọi là Tánh cảnh. Theo đó, Tánh 
là bản chất, Cảnh là đối tượng. 
Như vậy, Tánh cảnh là bản chất 
của đối tượng hay là bản chất 
của thực tại khách quan. Mặt 
khác, căn cứ trên phương diện 
bản chất và hiện tượng, Tánh 
cảnh được chia thành Vô chất 
tánh cảnh và Hữu chất tánh 
cảnh. Vô chất tánh cảnh là bản 
chất đích thực của Tánh cảnh, 
người ta chỉ có thể đạt tới nó 
bằng vô lậu trí - trí tuệ thanh 
tịnh của các bậc tam thừa đã 
dứt khỏi mọi phiền não câu 
nhiễm, hoặc bát nhã trí, vô 
phân biệt trí... Hữu chất tánh 
cảnh là những đối tượng được 
thể hiện và được nhận thức 
theo luật nhân quả.

Về Đới chất cảnh, loại thực 
tại thứ hai là thực tại gián 
tiếp. Đây là thực tại vay mượn, 
thực tại có dự phần của tưởng 
tượng, dự phần của tư duy kiến 
tạo, tức là có phần tham dự và 
tạo dựng của con người. Nói 
theo ngôn ngữ ngày nay, nó là 
thực tại nhận được trong hình 
ảnh chủ quan, trong khái niệm, 
trong các bản sao tinh thần. 
Nhưng thực tại này không 
thuần là thực, nghĩa là nó chỉ 
là bản sao, là thực tại gián tiếp 
hóa. Loại hiện thực này cũng có 
thể gọi là bán hiện thực, bởi vì 
dù sao, nó cũng có sơ sở ở hiện 
thực khách quan. Theo đó, Đới 
là mang theo, mang lại. Đới chất 
cảnh có nghĩa là cảnh mang lại 
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từ thực tại thật (Vô chất tánh 
cảnh), từ thế giới Tánh cảnh, 
nói chung, là một đại diện hay 
một thể hiện của Tánh cảnh, là 
sản phẩm của thực tại nhưng 
không phải là thực tại tự thân, 
mà là thực tại theo quan niệm 
của chủ thể nhận thức.

Cảnh thứ hai này có thể là đối 
tượng của mọi thức, trừ thức 
thứ tám (Alaya). Đây là những 
lĩnh vực được thể hiện dưới 
dạng những ý tưởng. Những 
ý tưởng này được cấu tạo trên 
căn bản Hữu chất tánh cảnh để 
làm đối tượng của thức. Thông 
thường, Đới chất cảnh được 
chia thành Chân đới chất cảnh 
và Tự đới chất cảnh

Về Độc ảnh cảnh, đây là thế 
giới ảnh tượng do ý thức tái 
thiết lại khi vắng mặt cảm giác 
trực tiếp, nghĩa là khi nó hoạt 
động vượt qua ảnh hưởng 
cộng tác của năm thức đầu. Đây 
cũng là những hình ảnh, biểu 
tượng, khái niệm, ngôn từ có 
tính thuần túy đã vượt qua sự 
chi phối trực tiếp của hiện thực 
khách quan đứng sau chúng, là 
thực tại có trong tâm thức của 
con người, do con người tạo 

dựng nên, là sản phẩm thuần 
túy của tư duy con người. 
Độc ảnh cảnh chỉ có thể là đối 
tượng của ý thức mà không thể 
là đối tượng của các thức khác. 
Khi ý thức cộng tác với năm 
thức đầu thì đối tượng có thể là 
Tánh cảnh hay Đới chất cảnh. 
Còn khi nó hoạt động độc lập, 
vượt khỏi năm thức ấy thì đối 
tượng của nó chỉ có thể là Độc 
ảnh cảnh, thế giới những ảnh 
tượng, có cả trong các trường 
hợp hồi tưởng, tưởng tượng 
và mộng mị.

Độc ảnh cảnh có hai loại, đó 
là độc ảnh cảnh hữu chất và độc 
ảnh cảnh vô chất.

Độc ảnh hữu chất là những 
ảnh tượng trung thành của 
những cảm giác và ý tưởng đã 
từng làm đối tượng của ý thức. 
Ý thức tạo dựng lại ảnh tượng 
của những gì đã làm đối tượng 
cho nó trước kia, và lấy những 
ảnh tượng này làm đối tượng. 
Ảnh tượng của một con hổ mà 
ta thấy hôm qua nay được nhớ 
lại trong trí nhớ của chúng ta, 
đó là một Độc ảnh cảnh chứ 
không phải là một Đới chất 
cảnh. Vì sao? Bởi vì nó không 

được cấu tạo trực tiếp trong 
trường hợp cảm giác. Ảnh 
tượng con hổ được tạo dựng 
trên một đới chất đã từng có 
mặt, cho nên được gọi là Độc 
ảnh cảnh hữu chất.

Trái lại, Độc ảnh vô chất lại là 
sản phẩm hoàn toàn của ý thức, 
không phải là hình bóng trung 
thành của các đối tượng cảm 
giác. Chẳng hạn, ảnh tượng 
một vị thần trong nhận thức 
trẻ thơ hay ảnh tượng của một 
ngôi nhà mà mình ước mơ sẽ 
xây dựng nên sau này... đó là 
những Độc ảnh vô chất.

Tóm lại, Độc ảnh cảnh vô 
chất là đối tượng của ý thức 
trong trường hợp tưởng tượng 
sáng tạo, trong khi Độc ảnh 
cảnh hữu chất là đối tượng của 
ý thức trong trường hợp tưởng 
tượng phục hồi. 

2. Thuyết Tam lượng hình thức cơ 
bản của nhận thức luận Phật giáo

Lượng là lượng tính, là tính 
toán và so lường và cũng là sự 
phân biệt, cân nhắc vạn pháp 
của Tâm thức để hiểu biết. 
Lượng còn gọi là năng phân 
biệt. Năng phân biệt có nghĩa 
là tâm thức có sức, có lực phân 
biệt vạn pháp. Nói cách khác, 
lượng ở đây là chỉ cho Tâm 
thức thuộc về chủ thể, có khả 
năng phân biệt vạn pháp và Tâm 
thức phân biệt có tính cách so 
lường thiệt hơn, cân nhắc lợi 
hại, phân tích đúng sai để chọn 
lựa tinh tường, sâu sắc cho sự 
hiểu biết. Tâm thức nhờ phân 
biệt mới có thể hiểu biết rõ tính 
chất, giá trị và ý nghĩa của mọi 
vật nên gọi là Lượng.

Trong triết học Phật giáo 
Hiện lượng được xem là hình 
thái đầu tiên của quá trình nhận Ảnh: Khánh An
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thức. Hiện lượng nghĩa là hiểu 
biết trực tiếp những cảnh vật, 
đối tượng đã được hiện bày đầu 
tiên và sự hiểu biết hiện lượng 
hoàn toàn không có ý niệm diễn 
dịch và suy luận. Tác dụng nhận 
thức ở đây chỉ thuần tuý trực 
cảm, trực quan mà chưa có tính 
cách phán đoán và suy luận. 
Năm thức đầu và ALaya thức 
là hai loại tâm thức luôn luôn 
nhận biết bằng Hiện lượng.

Hình thái nhận thức thứ hai 
là Tỷ lượng. Trong tiếng Hán, 
“tỷ” là so sánh, “tỷ lượng” là 
nhận thức thông qua sự so sánh. 
Tỷ lượng cũng là xét đoán, tính 
toán theo sự so sánh đúng sai, 
cân nhắc lợi hại, phân biệt phải 
quấy, lựa chọn hơn kém... của 
tâm thức để hiểu biết. Đây là sự 
hiểu biết của ý thức (thức thứ 
sáu). Ý thức hiểu biết vạn pháp 
qua ảnh tử do năm tâm thức 
cung cấp. Không giống như sự 
hiểu biết trực tiếp của năm tâm 
thức trước, ý thức hiểu biết vạn 
pháp qua sự suy luận, diễn giải, 
nghĩa là ý thức luôn luôn phân 
biệt được danh xưng, ý nghĩa và 
tướng trạng từng sự vật một để 

nhận biết tính chất cũng như 
giá trị mỗi loại.

Vậy, Tỷ lượng và Hiện lượng 
có hai đối tượng nhận thức 
khác nhau. Đối tượng của Hiện 
lượng là Tự tướng với tính cách 
là cái riêng, cái đặc thù; trong 
khi đối tượng của Tỷ lượng là 
Cộng tướng với tính cách là cái 
chung, cái phổ biến, toàn thể. 
Cộng tướng có sự ngộ chấp chủ 
quan của chủ thể, sự phản ánh 
của Tỷ lượng về cộng tướng chỉ 
là “giả hữu - giả có” (ước không, 
ước có)

Nhận thức theo Tỷ lượng có 
hai loại, đó là Chân tỷ lượng và 
Tợ tỷ lượng.

Chân tỷ lượng có nghĩa là ý 
thức hiểu biết chính xác về tính 
chất, giá trị và ý nghĩa của vạn 
pháp hiện có mặt trong thế gian 
bằng sự suy luận và diễn giải. 
Những hiện tượng ảnh tử do 
năm thức đầu cung cấp đều 
phát sinh từ nơi những sự vật 
có thực chất trong thế gian nên 
gọi là chân và ý thức hiểu biết 
đúng những hiện tượng ảnh tử 
đó bằng sự suy luận và diễn giải 

nên gọi là Chân tỷ lượng.
Nếu Chân tỷ lượng là sự hiểu 

biết chính xác về tính chất, giá 
trị và ý nghĩa của ý thức thứ sáu 
về vạn pháp hiện có mặt trong 
thế gian bằng sự suy luận và 
diễn dịch thì Tợ tỷ lượng là việc 
ý thức nhớ lại (hồi tưởng) và so 
sánh những quá trình nghiệm 
sống của mình để hiểu biết tính 
chất, ý nghĩa và giá trị từng loại 
trong cuộc đời. Những quá 
trình nghiệm sống nói trên đã 
được đúc kết lại thành những 
hạt giống và cũng đã được tàng 
trữ trong thể thức Alaya. Khi 
muốn nhớ lại thì ý thức phải 
nhờ thức Mạt na mang những 
hình ảnh của hạt giống này từ 
trong thể thức Alaya đưa lên để 
trình diện cho ý thức thứ sáu 
so sánh. Sự so sánh này của ý 
thức để hiểu biết được gọi là 
Tợ tỷ lượng, vì những hình ảnh 
đem so sánh này có phần không 
thực chất và cũng không giống 
những sự vật hiện tượng có 
mặt trong thế gian.

Hình thái nhận thức thứ ba 
trong triết học Phật giáo gọi là 
Phi lượng. Thực ra, đây không 
phải là một hình thái nhận thức 
độc lập với hai hình thái nhận 
thức trước. Hiện lượng và Tỷ 
lượng có khi đúng và cũng có 
khi sai, mà mỗi khi sai thì đều 
là Phi lượng. Hiện lượng mà 
sai thì không phải là Chân hiện 
lượng mà là Tợ hiện lượng. 
Tỷ lượng mà sai thì không 
phải là Chân tỷ lượng mà là 
Tợ tỷ lượng. Tợ ở đây là có vẻ 
giống như cái đó nhưng thực 
ra không phải là cái đó. Chẳng 
hạn, khi ta đi trong đêm tối mà 
nhận lầm sợi dây làm con rắn 
thì đó là Tợ hiện lượng; còn khi 
suy diễn sai một điều gì chẳng 
hạn thì đó là Tợ tỷ lượng.

Ảnh: Minh Khang
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Như vậy, Phi lượng là sự xét đoán của Tỷ lượng 
và Hiện lượng nhưng sai lầm, không đúng sự 
thật. Đây thường là sự hiểu biết của thức Mạt na, 
một sự nhận thức bằng tưởng tượng, nhận biết 
mang tính chất so đo, chấp trước. Sự xét đoán, so 
lường của Mạt na thức thường chấp trước những 
điều không đúng chân giá trị của hiện tượng thực 
tại nên gọi là Phi lượng. Thức Mạt na luôn chấp 
trước nên khống chế và điều khiển ý thức nhận 
xét mọi việc và thường bóp méo sự thật. Sự hiểu 
biết vạn pháp của Mạt na thức không được vô tư 
mà lại hay sai lệch nên gọi là Phi lượng.

Việc nêu ra và làm rõ các hình thái của quá trình 
nhận thức, có thể xem là một trong những đóng 
góp có ý nghĩa tích cực của triết học Phật giáo đối 
với sự phát triển của nhận thức luận nói chung. 
Với ba hình thái của quá trình nhận thức bao 
gồm: Hiện lượng, Tỷ lượng và Phi lượng; trong 
đó Hiện lượng đã có phần nào giống với các hình 
thức nhận thức đầu tiên (cảm giác và tri giác) của 
nhận thức cảm tính, còn Tỷ lượng lại bao hàm 
các hình thức nhận thức lý tính (biểu tượng, khái 
niệm, phán đoán, suy luận), trong đó biểu tượng 
là hình thức giao thoa giữa nhận thức cảm tính 
và nhận thức lý tính. Còn Phi lượng, không có gì 
khác hơn, đó chính là sự sai lầm của Hiện lượng 
và Tỷ lượng, tức sai lầm của cả nhận thức cảm 
tính và nhận thức lý tính.

3. Kết luận
Tóm lại, với câu hỏi, những đối tượng nào 

được lượng biết trong quá trình nhận thức? Nhận 
thức luận Phật giáo cho rằng, những đối tượng ấy 
chính là: thế giới Tánh cảnh, thế giới Đới chất 
cảnh và Độc ảnh cảnh. Mỗi đối tượng trên đều 
mang những sắc thái riêng, tuy nhiên, đích cuối 
cùng mà nhận thức luận Phật giáo muốn đạt đến 
là thế giới Tánh cảnh, bởi đây là thế giới mang 

bản chất của đối tượng hay là bản chất của thực 
tại khách quan.

Với câu hỏi bằng cách nào để lượng biết các 
đối tượng ấy? nhận thức luận Phật giáo chỉ ra 
trong học thuyết Tam lượng rằng có ba hình thái 
để nhận biết đối tượng, bao gồm: Hiện lượng, Tỷ 
lượng và Phi lượng. Cũng như những đối tượng 
nhận thức nói trên, mỗi hình thái nhận thức ở 
đây cũng mang những sắc thái và những chức 
năng riêng. Hiện lượng nhận thức một cách trực 
tiếp, đúng thật; Tỷ lượng nhận thức một cách 
so đo, tính toán, suy diễn, phân biệt; Phi lượng 
thường mang đến những sự nhận thức sai biệt 
làm cho khác đi so với sự thật. Nếu cái đích mà 
nhận thức luận Phật giáo hướng tới ở đối tượng 
là thế giới Tánh cảnh thì ở các hình thái nhận 
thức đó phải là Hiện lượng. Bởi chỉ với Hiện 
lượng thì con người mới có thể nhận thức được 
thế giới Tánh cảnh.

Với sự ra đời của nhận thức luận là một kết quả 
tất yếu, do nhu cầu phát triển nội tại của bản thân 
triết học. Nó không những có vai trò khá lớn đối 
với sự phát triển của triết học Phật giáo nói riêng 
mà nó còn có ảnh hưởng đến sự phát triển của tư 
tưởng nhận thức của các trường phái triết học 
khác nói chung trong lịch sử triết học.

Nhận thức luận Phật giáo còn góp phần sáng 
tỏ và làm phong phú thêm hệ các vấn đề nhận 
thức nói chung, góp phần tích cực vào sự phát 
triển của tư tưởng loài người về nhận thức, về 
hình thức và phương pháp nhận thức, về các cấp 
độ phát triển của nhận thức, về vai trò của nhận 
thức. Đặc biệt, nhận thức luận Phật giáo đã góp 
phần làm sáng tỏ các mục tiêu của nhận thức, chỉ 
ra vai trò và giá trị của nhận thức đối với sự rèn 
luyện, tu dưỡng đời sống đạo đức của con người, 
đời sống mà trong đó con người hoàn thiện và 
làm giàu sinh hoạt tinh thần của mình.
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Đạo Phật
từ góc nhìn khoa học

Thế kỷ 20 từng chứng kiến sự ra đời 
của những lý thuyết vật lý và toán học 
nền móng cho khoa học hiện đại như: 
Lý thuyết tương đối của A.Einstein; lý 
thuyết lượng tử của trường phái Vật 

lý lượng tử Copenhage; Định lý bất toàn của nhà 
toán học người Áo - Kủrt Godel. Cùng với những 
nhà khoa học kể trên, những kiến giải của đức 
Phật về vũ trụ và thế giới qua Duy thức tông cũng 
đã được các nhà khoa học nổi tiếng thế giới hiện 
nay thừa nhận đó là: Nhà vật lý người Đan Mạch 
- Nicls Bohr - giải Noben vật lý 1922 cho rằng: 
(Hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng-tức 
không phải là vật thật); Nhà toán học người Mỹ 
gốc Hungary -VonNeumann (1903-1957) có nhiều 
đóng góp cho vật lý lượng tử và khoa học máy 
tính cũng phát biểu: (Không có gì là thật trừ phi 
ý thức hiện hữu, tất cả vật thật đều cấu thành 

từ ý thức, điều này hoàn toàn trái ngược với 
chủ nghĩa duy vật); Nhà vật lý và toán học người 
Hung, giải thưởng Nobel vật lý năm 1963 cũng 
cho rằng: (Càng nghiên cứu thế giới bên ngoài, 
càng dẫn tới kết luận rằng nội dung của ý thức là 
thực tại tối hậu. Hạt chỉ hiện hữu khi được quan 
sát, và như thế thực tại của hạt bắt buộc rằng ý 
thức là yếu tố cơ bản của thực tại). 

Từ thực tế nghiên cứu và đánh giá trên của các 
nhà khoa học trên thé giới, trong bài viết: “Từ 
thực tại Duy Thức đến thực tại Lượng Tử’’ đăng 
trên tạp chí Nghiên cứu Phật học gần đây, tác 
giả Chí Anh cũng cho rằng, sự tương đồng của 
Phật học và khoa học nhiều khi cụ thể đến mức 
khiến người ta kinh ngạc. Khi đề cập về những 
quan điểm cơ bản của Duy thức luận về ‘’Thực 
tại” để thấy tính tương đồng giữa vật lý lượng tử 

albert eiNsteiN Nhà khoa học Vĩ đại Nhất thế kỷ 20 (1879-1995) 
Nói rằNg: “Nếu có một tôN giáo Nào tươNg thích Với NhữNg 
Nhu cầu khoa học tiêN tiếN thì đó chíNh là phật giáo”.

Nguyễn Đức Sinh
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và tư duy “Duy thức” tác giả biện dẫn: “Duy Thức 
Tông” dạy rằng: Mọi thực tại đều chỉ là biến hiện 
của “thức” (Com-sciounss); như vậy, toàn thể sự 
vật trong trời đất, bao gồm cả con người chúng 
ta chỉ là sự biếu hiện phóng chiếu của thức mà 
thôi, ngoài thức ra không có gì hết. Nói tới điều 
này, chắc chắn trong chúng ta đều có những thắc 
mắc về luận điểm trên của Duy thức Tông; chẳng 
hạn vì sao “thức” chỉ là hình thái tinh thần thuần 
tuý, lại có thể tạo nên thế giới vật chất đa dạng 
với những vật thể cứng chắc như sắt thép, sỏi đá 
và nhất là trong đó gồm cả con người chúng ta?

Mọi phật tử chúng ta đã biết, Duy thức tông 
là một phát triển của Đại thừa Phật giáo và đã 
trở thành trụ cột thứ hai của Triết học Đại thừa 
cùng với Trung Quán Tông, hai tông phái này có 
một số nhận thức bề ngoài có vẻ hơi khác nhau, 
nhưng nói chung đều xuất phát từ một nguyên lý 
cơ bản của đạo Phật. Đó là quan niệm về thực tại. 
Trong đạo Phật có hai cách để diễn tả thực tại; 
được biểu hiện trên bình diện “Tính” và bình diện 
“Tướng”. Có thể xem Trung Quán là tông phái 
giải thích về tự tính của các pháp; còn Duy thức 
nói về tướng trạng và sự vận hành của mọi hiện 
tượng tâm lý, vật lý. Nếu khái niệm “Không” tự 
tính của các pháp trong Trung Quán Luận có một 
ý nghĩa khác với Duy thức, và Trung Quán xem 
“Không” là một thể thụ động, vắng lặng, phi tính 
chất, giống như một tấm gương chỉ phản chiếu 
sự vật mà không ghi lại gì trong đó; thì Duy thức 
tông với tư cách là triết học về tướng trạng của 
sự vật, lại xem thể tính cuối cùng của các pháp, 
ngoài mặt thụ động là “Không” còn có 
mặt chủ động là tạo tác mà tên gọi đích 
thực của nó chính là “Thức”. Do chức 
năng tạo tác này đã khiến “Thức” mang 
tính năng lượng (Energie). Và nếu hiểu 
theo thuyết Tương đối của (Einstein), 
năng lượng tương đương với khối 
lượng thì chúng ta thấy “thức” không 
còn là hình thái tinh thần thuần tuý mà 
đã mang một ý nghĩa vật chất.

Vì vậy triết học Duy Thức, thức vừa 
là vai trò của năng lượng, vừa là nguồn 
gốc của cái biết, cái thấy, nó khiến chủ 
thể cảm ứng với khách thể. Vì cả chủ 
thể lẫn khách thể đều chỉ là sự biến 
hiện của thức. Với những luận điểm 
cơ bản nói trên, Duy thức tông đã 

khẳng định “Thức” chính là nhân tố đã tạo tác 
nên vũ trụ.

Tuy vậy, trong một thời gian dài trước đây, 
Duy thức vẫn thường bị xem là siêu hình, trừu 
tượng giống với chủ nghĩa duy tâm cực đoan 
của (Berkley); nên phần nhiều trong chúng ta có 
khuynh hướng xem đó chỉ là những biểu tượng 
dùng cho thế giới tâm linh kỳ bí hơn là thế giới 
vật lý cụ thể. Thế nhưng hiện nay với sự tiến bộ 
vượt bậc của khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực 
vật lý lượng tử. Với sự đóng góp của các nhà Vật 
lý lừng danh cả về lý thuyết lẫn thực hành trong 
thế kỷ 20 đã minh hoạ tuyệt vời cho những quan 
điểm cơ bản của Duy Thức Tông...

Phật (Buddhaya) không phải là môt vị thần 
linh, mà chỉ là một Người giác ngộ, tự mình 
chứng đắc bản tâm bất nhị là bản thể của vũ trụ 
vạn vật. Kinh điển Phật giáo nói rằng, khi đức 
Phật Thích Ca ngộ đạo dưới gốc cây Bồ đề, thì các 
thần thông là các thuộc tính vốn có của tâm giác 
ngộ hiện ra đầy đủ, do vậy: về mặt không gian 
Ngài nhìn thấy suốt cả tam thiên. Tam thiên còn 
gọi là tam giới tức ba cõi thế giới đó là: Dục giới 
(thế giới của chúng ta đang sống); Sắc giới (thế 
giới cõi trời nơi đó chúng sinh có thọ mạng lâu 
dài hơn cõi thế gian chúng ta) và cõi Vô sắc giới 
(thế giới chúng sinh không có vật chất mà chỉ có 
tinh thần, ý thức). Về mặt thời gian, đức Phật 
cũng nhìn thấy suốt cả quá khứ vị lai không có 
bắt đầu, không có kết thúc (vô thuỷ vô chung). Về 
mặt số lượng, Ngài nhìn thấy vô lượng vô biên 
thế giới, vật thể, chúng sinh, không phân biệt 

Ảnh: St



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 7/201632 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 7/201632

lỊCH SỬ - TRIếT HỌC

lớn nhỏ, từ vũ trụ bao la đến thế giới vi mô của 
những vật thể cực nhỏ mà xưa chưa có danh từ 
diễn tả, nên gọi là vi trần. Theo các nhà khoa học, 
thật ra Ngài nhìn thấy cả thế giới hạ nguyên tử, 
thấy cả những vật thể như hạt quark, electron, 
neutrino. Cái thấy đó vô cùng siêu việt, và Ngài 
nhận ra cả những khoảnh khắc thời gian cực 
kỳ ngắn gọi là sát-na (tức thời gian cực nhỏ so 
với giây đồng hồ). Đó gọi là Chánh biến tri, biết 
cùng khắp không gian thời gian. Vì sao cái biết 
lại tuyệt đối như vậy? Bởi đức Thế Tôn đạt giác 
ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác. Nhờ tâm bất nhị 
này, mà khai mở nhìn thấu Tam thiên Đại thiên 
thế giới. Tổng kết về điều trên, Bộ Kinh Thành 
Duy Thức Luận nói “Tam giới duy tâm, vạn pháp 
duy thức”, tức là cái vũ trụ tưởng đâu là ở bên 
ngoài, độc lập khách quan cũng chỉ là biến hiện 
của tâm mà thôi. Cái tâm linh giác ngộ đó, mọi 
chúng sinh đều có, đó là tính giác, tính Phật, 
nhưng vì mê muội chạy theo thế giới vật chất 
nhỏ bé tầm thường, nên không “ngộ” được tính 
giác ấy. Vì không giác ngộ nên chúng sinh trôi lăn 
trong vòng sinh tử luân hồi khổ đau. Đức Phật 
thấu hiểu tính chất trống rỗng của nguyên tử vật 
chất, nhưng điều này phải đến cuối thế kỷ 20. Có 
nghĩa là phải sau 25 thế kỷ, các nhà bác học hàng 
đầu của thế giới nhân loại mới hiểu và khám phá 
ra hạt quark với đặc tính lạ lùng, thì ta mới hiểu 

được tính không của Duy thức tông Phật giáo.
      Những lý thuyết khoa học ra đời đã làm đảo 

lộn thế giới quan cổ điển của con người. Khiến 
các nhà khoa học phải nhìn nhận những vấn đề 
cơ bản của thế giới như: không gian, thời gian, 
vật chất chẳng khác gì nhãn quan của những 
thiền sư bậc thầy trong đạo Phật xưa kia, từng 
nói về những vấn đề huyền bí của bản thể luận. 
Thực tế chứng minh ta có thể thấy sự tương đồng 
giữa khoa học và giáo lý của đạo Phật qua sự so 
sánh về lý thuyết Big Bang (vụ nổ lớn) nói về sự 
hình thành nên vũ trụ của chúng ta với vũ trụ 
quan của Kinh Hoa Nghiêm. Mọi Phật tử chúng 
ta đều rõ, Hoa Nghiêm là bộ kinh đồ sộ, tiêu biểu 
cho thế giới quan đạo Phật, bởi nội dung vô cùng 
phong phú được biểu hiện qua các góc độ Triết 
học - Tôn giáo - Khoa học.

      Qua phát kiến khoa học về vấn đề huyền bí 
của bản thể luận. Chúng ta càng kinh ngạc hơn 
khi mà cánh đây 25 thế kỷ, đức Phật đã đề cập đến 
những vấn đề khoa học cực kỳ hiện đại. Mặc dù 
mục đích của kinh không phải là một thông điệp 
khoa học, tất nhiên lại càng không phải là một 
giải trình về khoa học hoặc thí nghiệm khoa học 
cụ thể. Tuy nhiên khi nghiên cứu thế giới quan 
của kinh điển, đặc biệt là những mặt có liên quan 
đến vấn đề khoa học của thế giới ngày nay, hiển 
nhiên chúng ta phải xem đó là phạm trù khoa học 
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- Bài : “Từ thực tại Duy thức đến thực tại Lượng tử”-Tác giả Chí 
Anh (tạp chí Nghiên cứu Phật học số 6-2007- số 7-2008 GHPGVN)
- “Hoàn thiện cuộc sống nhờ Phật pháp”  Sunil J.Vimalavansa Giáo 
sư Y khoa chuyên về sinh lý học và sinh học hệ thống. Đại học Nev 

Brunsvick- Hoa Kỳ. (Tạp chí Văn hoá Phật giáo số 127
- Tạp chí nghiên cứu Phật học Khuông Việt, số 19, số 30
- Đạo Phật nhập thế và phát triển (2tập). HT Thích Trí Quảng-Nhà 
xuất bản tôn giáo- Hà nội.2006.
- Đức Phật A Di Đà. Bài viết tác giả: Truyền Bình ( Báo Điện tử: 
Đạo Phật Ngày Nay)
- “ Nghệ thuật yêu thương” Bài viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh 
(Báo Điện tử- Đạo Phật Ngày Nay).

của bộ kinh, và không những chỉ có kinh Hoa 
Nghiêm mà các bộ kinh khác đều hàm chứa tính 
khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau.

       Là một người không am hiểu sâu sắc lắm về 
khoa học tự nhiên. Nhưng những thập niên gần 
đây, giáo lý của đạo Phật đã gây bất ngờ lớn cho 
các Nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, bởi tính 
khoa học sâu sắc của Duy thức luận Phật giáo đã 
được các nhà khoa học công bố rộng rãi trong 
thế kỷ 20, và những năm đầu của thập niên thế 
kỷ 21 này. Không tự hào sao được, khi một Dân 
tộc đã có hàng nghìn năm coi đạo Phật là Quốc 
giáo. Thời Lý, Trần nhờ cố kết lòng dân nhất tâm 
chống giặc mà cha ông ta đã ba lần đánh thắng 
giặc Nguyên Mông hung hãn xâm phạm bờ cõi 
giữ gìn giang sơn gấm vóc Đại Việt. Thời kỳ này, 
không chỉ xuất hiện những ông vua đánh giặc 
giữ nước tài giỏi, mà còn là những triết gia, thiền 
sư viên dung cả đời và đạo. Đó là Lý Thánh tông, 
Lý Thái Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, 
Trần Nhân Tông. Và cũng không vui sao được, 
khi mà môt thời đạo Phật bị hiểu lầm là “yếm 
thế” thì nay đạo Phật đã có tính ảnh hưởng Khoa 
học toàn cầu. Thực tế hiện nay chúng ta thấy, số 
người tu theo đạo Phật ngày càng gia tăng ở các 
nước châu Âu và phương Tây. Sự gia tăng này đã 
làm thay đổi suy nghĩ của không ít người châu Á 
vẫn cho rằng, cộng đồng những người phương 
Tây và châu Âu bản chất của họ là duy lý hành 
động. Nên việc tiếp cận giáo lý đạo Phật là không 
thể, bởi lẽ đạo Phật là tư duy “mềm” hệ Duy thức 
luận. Chính từ sự nhìn nhận thiên lệch này, mà 
nhiều người đặt câu hỏi tại sao cộng đồng các 
nước Tây Phương hiện nay lại có xu hướng đến 
với đạo Phật nhiều như vậy? Ở đây xin đươc nêu 
một trích đoạn trong bài viết: “Hoàn thiện cuộc 
sống nhờ pháp Phật” đăng trên tạp chí Văn hoá 
Phật giáo số 127, của tác giả Sunil JVimalavansa, 

Giáo sư Y khoa chuyên về sinh lý học và sinh 
học người Mỹ, ông nói về đạo Phật như thế này: 
“Phật giáo không chỉ là tín ngưỡng hay một niềm 
tin đơn thuần. Đó là giáo pháp cho toàn thể loài 
người thuộc mọi thời đại. Mục tiêu của Phật giáo 
là sự phục vụ vô ngã, là thiện chí là hoà bình, là 
sự cứu giúp trước mọi khổ đau. Việc thực hành 
giáo pháp của đức Phật sẽ làm phát triển sự thức 
tỉnh tự nội về lòng từ bi và tuệ giác. Một trong 
những lý do khiến Phật giáo có sức cuốn hút đối 
với trí thức và những người có trình độ học vấn 
cao nằm ở chỗ chính đức Phật đã thực sự khuyên 
mọi người đừng tin vào những gì được nghe mà 
không kiểm chứng giá trị của chúng”. Đó là tư 
duy của những người Phương Tây khi nói về 
giáo lý đạo Phật. 
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lỊCH SỬ - TRIếT HỌC

Khái quát tư tưởng nhập thế 
của các dòng Thiền và một số 
thiền sư tiêu biểu

ThS Lê Thùy Dương
NCS Khoa Triết học, Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Từ thời kỳ du nhập 
đến nay Phật giáo 
Việt Nam đã trải 
qua những bước 
thăng trầm, gắn liền 

với công cuộc dựng, xây và bảo 
vệ đất nước. Bài viết này khái 
quát tư tưởng nhập thế của các 
dòng Thiền du nhập và qua một 
số Thiền sư tiêu biểu từ Thiền 
sư Khương Tăng Hội; Thiền 
phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thiền 
phái Vô Ngôn Thông, Thiền 
phái Thảo Đường, Thiền phái 

Trúc Lâm Yên Tử đến một số 
dòng phái trong phong trào 
phục hưng Trúc Lâm thời Lê - 
Nguyễn như: Thiền phái Lâm 
Tế và Thiền phái Tào Động, là 
cơ sở để mạch Thiền Phật giáo 
duy trì, tồn tại và phát triển đến 
ngày nay ở Việt Nam.

1. Thiền sư Khương Tăng Hội 
Nguyễn Lang, tác giả Việt 

Nam Phật giáo sử luận cho 
rằng: “Tăng Hội là sáng tổ của 

Thiền học Viêt Nam, ông cũng 
còn phải đươc xem là người 
đầu tiên đem thiền học phát 
huy ở Trung Hoa nữa”1. Vì 
vậy, Khương Tăng Hội được 
coi là đặt nền móng cho Thiền 
học Việt và góp phần phát huy 
Thiền học ở Trung Quốc. Theo 
các nhà nghiên cứu, Khương 
Tăng Hội đã trước tác và hành 
đạo tại Luy Lâu, trung tâm Phật 
giáo của Giao Châu.

Cha mẹ Khương Tăng Hội 
gốc người Khang Cư (Sogiane), 
sang Giao Chỉ buôn bán rồi 
sinh ra Tăng Hội ở đó. Ông 10 
tuổi đã mất cha mẹ nên xuất 
gia đầu Phật, quyết tâm học 
đến tinh thông cả Hán ngữ lẫn 
Phạn ngữ.

Ông đã biên tập nhiều sách 
Phật dịch, chú giải và viết tựa 
cho một số kinh Phật. Bộ tác 
phẩm quan trọng nhất được 
biết đến hiện nay của ông là Lục 
độ tập kinh. Theo Nguyễn Lang 
Tập Nê hoàn Phan Bối là một 
tập thi ca về đề tài Niết bàn ông 
tuyển dịch từ những bài thi 
tụng Phạn ngữ. Lục độ tập kinh 
của ông văn từ điển nhã tỏ rõ 

Ảnh: Minh Khang
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trình độ Hán văn của Khương 
Tăng Hội chẳng thua gì người 
Trung Hoa thời ấy”2. 

Tư tưởng Thiền nhập thế của 
Khương Tăng Hội: Ông nhiều 
lần nhắc tới “Thiền”. Với ông 
“Thiền” không chỉ là những 
phương pháp hành đạo mà còn 
là cả một căn bản triết học về 
“tâm học”. Trong bài Tựa An Ban 
Thủ ý kinh chú giải, Khương 
Tăng Hội nói: “Trong khoảng 
búng tay, tâm chuyển chín trăm 
sáu mươi lần, một ngày một 
đêm, mười ba ức. Ý có một 
thân, tâm không tự biết, như kẻ 
gieo kia”3. An Ban tức là An Na 
Ba Na nghĩa là hơi thở. Thủ ý 
là nhiếp tâm, định tâm. An Ban 
thủ ý tức là dùng phương pháp 
điều khiển hơi thở để phục vụ 
tâm ý. Khương Tăng Hội nói: 
“Người hành giả chứng đắc 
được phép An Ban 
thì tâm bừng sáng, 
dùng cái sáng ấy 
để quán chiếu thì 
không gì tối tăm 
mà không thấy” 
(Tựa kinh An ban 
thủ ý). Điều này 
đã được thể hiện 
qua việc Thích Ca 
Mâu Ni ngồi thiền 
điểm tâm bừng 
sáng, tìm ra chân 
lý. Rõ ràng trước 
Khương Tăng Hội 
không ít người đã 
“thiền”, có người đã 
nhắc tới thuật ngữ 
“thiền”. Nhưng chỉ 
đến Khương Tăng 
Hội mới mới nâng 
thiền lên một môn 
học, có phương 
pháp. Hẳn là thế 
nên Nguyễn Lang, 
tác giả Việt Nam 

Phật giáo sử luận có lý khi cho 
rằng: “Thiền học Việt Nam khởi 
đầu bằng Khương Tăng Hội”. 
Thiền học Việt Nam nằm trong 
tâm Bắc truyền Phật giáo thuộc 
Đại thừa nên Nguyễn Lang có lý 
khi nói như vậy. 

Tư tưởng của Khương Tăng 
Hội là tư tưởng Phật giáo Thiền. 
Trong ông vừa có ảnh hưởng 
của Phật giáo Tiểu thừa, vừa có 
ảnh hưởng của Phật giáo Đại 
thừa. “Tư tưởng của Tiểu thừa 
khiến ông “chính tâm” (làm 
cho tâm chân chính), khống 
chế tâm để đạt tới tĩnh lặng vô 
dục, ngoài ra còn khiến ông tin 
tưởng ở giáo lý thần thông, linh 
nghiệm như làm xuất hiện xá 
lợi Phật để dâng cho Tôn Quyền 
nước Ngô. Tư tưởng “đại thừa” 
khiến ông thực hiện “cứu thế”, 
“cứu khổ”, “cứu nạn”4 tức nhập 

thế được thể hiện qua tư tưởng 
về đạo đức nhân sinh, ông tuyên 
truyền tư tưởng từ bi, cứu khổ, 
cứu nạn của Phật giáo.

Tư tưởng cơ bản về Thiền 
tông của Khương Tăng Hội rút 
lại là “Phật tại tâm”. Vì thế mà 
thiền học cũng gọi là “tâm học” 
và Thiền tông cũng được gọi là 
“Phật tâm tông”. Thiền học với 
tư cách là môn học có phương 
pháp, được Khương Tăng Hội 
phân tích đề lên bốn phương 
cách thiền là: “chính tâm, nhất 
ý, tập trung điều thiện duy trì từ 
trong tâm, ý thức những ý niệm 
dơ bẩn mà khử diệt”.

2. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi
Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi: 

Bắt nguồn từ Thiền tông Trung 
Quốc với ông tổ là Bồ Đề Đạt 
Ma. Theo “Thiền uyển tập anh”, 

tông phái này gồm 19 
thế hệ và 28 vị Thiền 
sư. “Thiền ở Việt Nam 
trở thành tông phái 
bắt đầu từ Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi”5.

Tỳ Ni Đa Lưu Chi là 
học trò của Tăng Xán, 
Tổ thứ ba của Thiền 
tông Trung Hoa, trước 
Huệ Năng đến ba thế 
hệ, thời mà Thiền học 
Trung Hoa mang nặng 
dấu ấn của Thiền Ấn 
Độ - một loại Thiền 
rất trú trọng tu định và 
qua tiến bộ trong việc 
tu định mà trí tuệ Bát 
Nhã bừng sáng. Vào 
thế kỷ thứ VI, năm 
582 một nhà sư Ấn Độ 
là Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
đến chùa Pháp Vân ở 
Việt Nam và xây dựng 
nên một dòng thiền 
đầu tiên ở Việt Nam là 

Ảnh: Minh Anh
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dòng Thiền mang tên ông: dòng 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Dòng Thiền 
này chịu ảnh hưởng của ba 
cuốn kinh Phật giáo: Lăng già, 
Tượng đầu tinh xá và Phương 
Quảng Tổng Trì. Trong đó, kinh 
Lăng già và Tượng đầu tinh xá 
mang tư tưởng thiền Bát Nhã, 
kinh Phương Quảng Tổng Trì 
mang tư tưởng Mật giáo.

Tư tưởng nhập thế của Thiền 
phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi: Thiền 
phái này giữ vững sự định tâm 
để cho trí tuệ Bát nhã vốn có 
trong mỗi con người xuất hiện, 
đưa con người từ sông mê bể 
khổ đến bờ bến giác ngộ, giúp 
con người nhìn ra thực tướng 
của vạn pháp và chân bản tính 
của mình. Vì vậy, thiền phái Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi không đi theo 
khuynh hướng cực đoan. Mục 
đích của các Thiền sư Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi là giác ngộ và để đi đến 
giác ngộ đầu tiên họ phải thanh 
lọc thân tâm, nhà Phật gọi là 
“giới”. “Phật giáo Việt Nam lôi 
cuốn được đông đảo tín đồ, 
quần chúng chủ yếu không 
phải bằng giáo lý cao siêu của 

nhà Phật mà có lẽ chủ yếu bằng 
nếp sống, tác phong, đạo đức 
của các Thiền sư”6. Giới luật 
đối với các Thiền sư Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi được thể hiện ở việc 
không tham dục, không tham 
danh lợi, tin ở nghiệp lực, sống 
bố thí, không chấp trước. 

Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
đưa ra quan niệm về Tâm Phật: 
“tròn đầy như thái hư, không 
thiếu không thừa, không đi 
không tới, không được không 
mất, chẳng một chẳng khác, 
không thường không đoạn, vốn 
không chỗ sinh, cũng không 
chỗ diệt, không lìa xa mà cũng 
chẳng không lìa xa”7. Với quan 
niệm về Tâm Phật như vậy nên 
Thiền tông chủ trương tu tập 
thiền định, tập trung tư tưởng 
để phát huy công năng trực giác 
của con người trong nhận thức 
và đạt được Tâm Phật.

3. Thiền phái Vô Ngôn Thông
Dòng thiền này vào Việt Nam 

từ thế kỷ IX. Theo Thiền uyển 
tập anh: dòng thiền này trải qua 
15 thế hệ và 38 Thiền sư. Một 

số Thiền sư tiêu biểu: Thiền sư 
Vô Ngôn Thông, Thiền sư Cảm 
Thành, Thiền sư Thiện Hội. 
Thiền phái này mang đậm sắc 
thái của Phật giáo Trung Quốc. 
Tuy nhiên, nó gần gũi với đời 
sống xã hội, hòa nhập vào đời 
sống người dân trong khi vấn đề 
tâm linh vẫn giữ sự độc lập riêng. 

Vô Ngôn Thông người 
Quảng Châu, họ Trịnh, xuất gia 
tu học tại chùa Song Lâm ở Vũ 
Châu. Niên hiệu Nguyên Hòa 
thứ 15 đời Đường (820). Ông 
đến Việt Nam, ở lại chùa Kiến 
Sơ, làng Phù Đổng, nay thuộc 
Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.

Tư tưởng Thiền của Vô Ngôn 
Thông ảnh hưởng của Phật 
giáo Trung Hoa sâu đậm hơn 
Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, 
biểu hiện ở việc tổ chức tu 
viện, sử dụng thoại đầu. Kinh 
điển của Thiền Vô Ngôn Thông 
không chỉ là bộ Bát Nhã, mà còn 
nhiều bộ khác như: Viên Giác, 
Pháp Hoa, nhấn mạnh giáo 
pháp “vô đắc”,  dòng thiền này 
chủ trương giác ngộ ngay tức 
khắc, gọi là “đốn ngộ”. Nói cách 
khác, Thiền Vô Ngôn Thông 
khuyến khích các biện pháp tu 
chứng, tự cá nhân nhận thức 
thế giới bằng “thiền định” 
(vô đắc), “đạt ngộ” thì tâm là 
Phật, Pháp cũng là Phật (đốn 
ngộ). Do nguyên tắc “vô đắc” 
và giáo pháp “đốn ngộ” mà các 
Thiền sư Vô Ngôn Thông coi 
trọng thực tế, nhập thế có ảnh 
hưởng lớn đến xã hội. Thiền 
Vô Ngôn Thông tạo nên cơ sở 
để người đời gọi Phật giáo là 
Thiền giáo, gọi tu Phật là tu 
Thiền, gọi sư tăng là Thiền sư. 
Từ thế kỷ thứ III, Tăng Hội đã 
nêu lên tính cách thiết yếu của 
tâm học và của sự giác ngộ tự 
tâm như đường lối duy nhất 

lỊCH SỬ - TRIếT HỌC

Ảnh: Minh Khang



37TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 7/2016 3737TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 7/2016

để chứng đạo. Và để thực hiện 
sự chứng ngộ này, thiền phái 
Vô Ngôn Thông nhấn mạnh 
đến nguyên tắc thiền định “vô 
đắc” (không có đối tượng của 
sự giác ngộ, sự giác ngộ không 
thể ai truyền cho mình mà phải 
tự thực hiện lấy)

“Thiền phái Vô Ngôn Thông 
nhấn mạnh thuyết chủ trương 
con người có thể, trong một 
giây lát, đạt đươc quả vị giác 
ngộ, khỏi cần đi qua nhiều giai 
đoạn tiệm tiến”8. Thuyết “đốn 
ngộ” được căn cứ trên quan 
niệm “tâm địa”.

Các Thiền sư của thiền phái Vô 
Ngôn Thông đều chú tâm vào đạo 
thiền, làm rõ những nguyên lý, 
nguyên tắc, con đường, biện pháp 
của thiền để đưa hành giả tới giác 
ngộ. Ngoài ra, thiền phái Vô Ngôn 
Thông chịu ảnh hưởng nhiều bởi 
lối dùng thiền ngữ thi ca. Mặc dù 
“Thiền học của Vô Ngôn Thông 
không có mầu sắc của Mật giáo”9, 
nhưng cũng ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của Mật giáo thể hiện qua 
các Thiền sư: Không Lộ, Giác Hải 
và Nguyện Học.

4. Thiền phái Thảo Đường
Vào thế kỷ XI, có một dòng 

Thiền thứ ba được truyền bá 
vào Việt Nam, hình thành nên 
dòng Thiền Thảo Đường do 
vua Lý Thánh Tông và thiền sư 
Thảo Đường sáng lập. Nếu hai 
thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và 
thiền phái Vô Ngôn Thông du 
nhập từ sớm thì hai dòng thiền 
này tiếp tục phát triển trong 
thời Lý.

Thảo Đường vốn là một 
nhà sư Trung Hoa tu ở Chiêm 
Thành, trở thành tù binh trong 
cuộc chinh phạt Chiêm Thành 
của vua Lý Thánh Tông vào năm 

1069. Khi bị bắt về Đại Việt, do 
duyên kỳ ngộ mà Thảo Đường 
được vua Lý Thánh Tông trọng 
dụng, cho trụ trì chùa Khai Quốc, 
phong là Quốc sư. Lập nên một 
dòng Thiền mang tên ông.

Thảo Đường là đệ tử của 
Tuyết Đậu, một Thiền phái 
Trung Hoa, thuộc dòng Vân 
Môn. Thiền phái Tuyết Đậu có 
đặc điểm bác học, chuộng thi 
ca, dung hợp Nho giáo và Phật 
giáo. Do khuynh hướng đó, tư 
tưởng Thảo Đường hợp thời 
khi mà thời Lý đạo Phật khá 
phát triển và đang có nhu cầu 
bắt rễ vào những Phật tử thuộc 
tầng lớp Nho sĩ. Thiền sư Thảo 
Đường đã giảng Tuyết Đậu Ngữ 
Lục nhiều lần tại chùa Khai 
Quốc, khuynh hướng thiền học 
trí thức và thi ca đã từ đó ảnh 
hưởng đến hai thiền phái Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. 
“Vì khuynh hướng thiên trọng 
trí thức và văn chương của nó, 
thiền phái Thảo Đường không 
cắm rễ được trong quần chúng 
mà chỉ ảnh hưởng tới một số 
tri thức có khuynh hướng văn 
học”10. Mặc dù hiện nay không 
còn tác phẩm nào của Thảo 
Đường được lưu lại, nhưng 
có lẽ ông vẫn trung thành với 
khuynh hướng của thầy Tuyết 
Đậu là kết hơp giữa Phật và 
Nho.

Vua Lý Thánh Tông (1054 
- 1071) có thái độ thân dân, có 
lòng nhân từ, cởi mở, đi theo 
khuynh hướng có tính chất 
tổng hợp, vừa tôn sùng Phật 
giáo, lại vừa xây dựng một nền 
Phật giáo có tính chất tổng hợp, 
đó là sự kết hợp giữa Thiền 
(nghĩa là tĩnh lự, là phép tu 
thiền dẫn con người tới trạng 
thái tập trung, lắng đọng thân 
tâm, thần trí, thục nghiệm, 

tâm linh, giác ngộ, giải thoát), 
Tịnh suddha (là sự trong sạch, 
thanh khiết, không nhiễm ô, 
phiền não, không còn sinh khởi 
vọng tưởng, là cõi thanh tịnh, 
cõi Phật). Lý Thánh Tông đã đi 
theo khuynh hướng tổng hợp, 
kết hợp tính chất bác học với 
tính chất dân gian, giữa văn hóa 
truyền thống Đại Việt với văn 
hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Chiêm 
Thành, “sáng lập ra thiền phái 
Thảo Đường, một hệ tư tưởng 
tổng hợp, thống nhất tương 
xứng với thực tiễn xã hội Việt 
Nam thời bấy giờ”11.

5. Phật giáo Trúc Lâm
Xã hội Việt Nam thế kỷ XIII - 

XIV đã tạo ra những tiền đề cần 
thiết cho sự ra đời của Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử. Trước 
hết, sự phân hóa giai cấp ngày 
một gay gắt và nhiệm vụ lịch sử 
lớn lao chống lại sự xâm lược 
của giặc Nguyên - Mông chính 
là cơ sở xã hội và nhu cầu thực 
tiễn để hình thành nên Thiền 
phái này, một Thiền phái vừa 
thống nhất về mặt tư tưởng 
tôn giáo triết học, xoa dịu bớt 
những mâu thuẫn nói trên, vừa 
mang tính nhập thế tích cực để 
đoàn kết các lực lượng xã hội 
chống ngoại xâm.

Nếu tư tưởng triết học của 
Trần Thái Tông và Tuệ Trung 
Thượng Sĩ bước đầu tạo cơ sở 
cho sự hình thành Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử thì Trần Nhân 
Tông không chỉ là hậu duệ mà 
còn là người học trò biết tiếp 
thu và phát triển tư tưởng của 
tiền bối để trở thành Trúc Lâm 
đệ nhất tổ.  

Trần Nhân Tông và hai vị 
tổ kế tiếp ông là Pháp Loa và 
Huyền Quang không chỉ tiếp 
thu tư tưởng của Trần Thái 
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Tông và Tuệ Trung Thượng sĩ, 
mà còn tiếp thu và phát huy 
truyền thống văn hóa Việt Nam, 
chắt lọc trong đó những yếu tố 
tư tưởng triết lý chính trị, đạo 
đức nhân sinh của Nho giáo, 
Đạo giáo và Phật giáo. Nhờ đó 
mà tinh thần nhập thế tích cực 
ở họ luôn được phát huy mạnh 
mẽ khi đất nước cần.

Tinh thần nhập thế của 
Thiền phái Trúc Lâm trở thành 
một trong những đặc trưng nổi 
bật của Thiền Tông Việt Nam và 
đồng hành cùng dân tộc trong 
sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và 
phát triển đất nước. 

Trong cuộc đời mình, dù 
ngồi trên ngai vàng hay xuất gia 
tu hành, Trần Nhân Tông đều 
dốc lòng cho sự nghiệp thực 
tiễn thế tục và thiện đạo. Trong 
Tam Tổ hành trạng, Ngô Thì 
Nhậm đã viết về Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông như sau: 
“Lĩnh hội được đạo Thiền, vua 
bèn quyết chí đi tu, lấy pháp 
danh là Điều Ngự Đầu Đà. Vua 
thường đi vân du mọi nơi, bài 
trừ những đền miếu thờ dâm 
thần và bố thí pháp dược cho 
nhân dân”12.  Trần Nhân Tông 
đã thấu hiểu cốt tủy của thiền 
là “Phật tại tâm”, “Phật tức 
tâm” và “tâm tức Phật”, do đó 
muốn tìm phật tính, chân như, 
người tu hành phải trở về với 
bản tâm của mình, không nên 
tìm ở đâu xa. Là Đệ nhất tổ của 
thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, 
ông chú trọng đến việc cụ thể 
hóa con đường trở về với tự 
tính. Trần Nhân Tông nói: “Này 
các ngươi! Thời gian thấm 
thoát trôi qua, số mệnh không 
hề dừng lại. Cớ sao ăn cháo, 
ăn chay lại không hiểu cái việc 
của cái bát, cái thìa, đôi đũa”13. 
Đó chính là sự nhập thế và nó 

được xuất phát từ tôn chỉ của 
Trúc Lâm Việt Nam. 

Vận dụng triết lý thiền vào 
việc trị quốc yên dân, trong hai 
cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông (1285, 1288), 
Trần Nhân Tông đã lãnh đạo 
đất nước tiến hành thắng lợi, 
dẹp yên bờ cõi, giữ vững độc 
lập chủ quyền, trở thành ngọn 
cờ đoàn kết nhân dân, dân tộc, 
cùng chia ngọt sẻ bùi. Chính 
tinh thần ấy là sức mạnh khiến 
cho vua tôi một dạ, vượt qua 
gian nan, thử thách, cùng nhau 
giữ vững nền độc lập của nước 
nhà. Đó chính là tư tưởng 
chính trị thân dân, gần dân và 
biết dựa vào dân của Trần Nhân 
Tông. Nếu không có tư tưởng 
nhập thế tích cực thì vua không 
thể quan tâm đến dân cả trong 
trường hợp thời bình cũng 
như thời chiến. 

Pháp Loa và Huyền Quang 
đã kế thừa làm phong phú hơn 
những tư tưởng thiền của Trần 
Nhân Tông trên cơ sở phổ cập 
và cụ thể con đường Thiền 
bằng giới, định, tuệ. 

Nói đến tư tưởng nhập thế 
của Pháp Loa, chúng ta không 
thể không đề cập tới quan 
điểm của ông về cách học làm 
người. Trong Yếu minh học 
thuật, ông viết: “Đối với người 
học, trước tiên là xét khảo kinh 
pháp, sau mới tu hành. Kinh có 
năm bậc, pháp có bốn phép…
Về bạn có bốn loại hơn mình: 
một là học Đại Thừa; hai là đọc 
rộng kinh điển; ba là khuyên 
can điều vô ích và bốn là giúp 
nhau trong khó khăn hoạn nạn. 
Đó là những hạng người có thể 
gần gũi, cũng gọi là vào bậc gia 
hạnh vậy…Đi sát bốn bạn tốt, 
một, bạn tốt ngăn cản điều sai 
trái, nghĩa là khi gặp điều ác thì 

cùng khuyên can nhau; hai, bạn 
tốt từ mẫu, nghĩa là gặp điều 
khổ ải thường cứu đỡ nhau; 
ba, bạn tốt làm điều lợi chung, 
nghĩa là khi có việc vui cùng san 
sẻ; bốn, bạn tốt cùng làm việc 
với nhau, nghĩa là khi có việc 
thiện thì cùng chung tay đóng 
góp”14.

Nối nghiệp Pháp Loa, trở 
thành tổ thứ ba của Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử. Tinh thần 
nhập thế tích cực của ông thể 
hiện qua những đóng góp lớn 
lao trong việc phổ biến, giảng 
giải giáo lý Thiền phái Trúc 
Lâm. Biên soạn sách giáo khoa, 
phổ cập hóa giáo lý Thiền cho 
tăng ni. Đó cũng chính là tinh 
thần nhập thế tích cực của 
ông. Tư tưởng Thiền học cơ 
bản của Huyền Quang là con 
đường chứng ngộ về lẽ sinh 
tử. Theo ông, giới, định, tuệ là 
con đường chứng ngộ của các 
Thiền sư. Giới, định là những 
bức tường chắc chắn để ngăn 
chặn dòng lăng xăng, xao động 
của tâm. Nhờ Giới mà dòng 
sinh, diệt của ngũ uẩn ngừng 
nghỉ, “vạn duyên không quấy 
nhiễu”. Nhờ Định mà cái tâm 
an tịnh, tĩnh lặng. Còn nhờ Tuệ 
mà tâm mới bừng sáng, nhập 
vào bản thể tối cao huyền diệu, 
viên đồng “thị”, “phi”, “mê”, 
“ngộ”, “ma”, “Phật”.

Như vậy, nhập thế trong tư 
tưởng của các thiền sư - sáng 
lập gia Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử đã được thể hiện qua 
sự kế thừa từ các dòng Thiền 
đã được du nhập vào nước ta, 
đặc biệt là Thiền phái Vô Ngôn 
Thông, tức Thiền Nam tông 
Trung Hoa do Lục tổ Huệ Năng 
sáng lập.
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6. Thiền phái Lâm Tế và Thiền phái 
Tào Động

Tông Lâm Tế đầu tiên 
truyền vào Đại Việt do Thiền 
sư Thiên Phong người Trung 
Hoa khoảng thế kỷ XIII. Vua 
Trần Thái Tông và Quốc sư 
Đại Đăng là hai vị đệ tử đầu và 
xuất sắc nhất của phái này. Đến 
thời Nam Bắc phân tranh ở 
Đàng ngoài có Thiền sư Thuyết 
Chuyết (hay Chuyết Công) và 
đệ tử là Minh Hành đến xiển 
dương lần nữa15.

Thiền sư Thuyết Chuyết tên 
Thiên Tộ, họ Lý, pháp danh là 
Hải Trừng, pháp hiệu là Viên 
Văn, thường được gọi là Chuyết 
Công, sinh năm 1950, quê Tiệm 
Sơn, Hải Trừng, quận Thanh 
Chương, tỉnh Phúc Kiến, Trung 
Quốc. Ngài thuở nhỏ thông 
minh, lớn lên thông bác kinh 
sử, chăm chỉ học hành rồi 
tĩnh tập trong chùa Tiệm Sơn. 
Sau đó, Ngài bỏ học Nho, 
học Phật đến chùa Nam 
Sơn cầu pháp với trạng 
nguyên Tăng Đà Đà pháp 
sư, người được vua Minh 
Thái Tông phong hiệu là 
Khuông Quốc đại sư.

Năm 1630, ông rời Trung 
Hoa đến đất Cao Miên, 
qua Chiêm Thành sang 
Đại Việt, từ Đàng trong, 
Ngài cùng các đệ tử ra 
Đàng ngoài dừng chân tại 
chùa Thiên Tượng ở Nghệ 
An và chùa Thạch Lâm ở 
Thanh Hóa hoằng pháp 
một thời gian. Đến năm 
1633, tới được kinh thành 
Thăng Long, ông và đệ tử 
ở lại chùa Khán Sơn và bắt 
đầu giảng dậy Phật pháp, 
thuyết pháp giảng kinh, 
người người theo học rất 
đông. Vua Lê Huyền Tông 

cùng các bậc công thần tôn 
kính Ngài như bậc thầy. Ông 
thuộc thế hệ thứ 34, dòng Lâm 
Tế ở Trung Quốc, truyền bá 
thiền phái này ở Đại Việt. Đặc 
biệt, dòng Lâm Tế là hành pháp 
theo “tứ liệu giản”, công thức 
phân biệt và chọn lựa từng cấp 
bậc nhận thức nhìn theo chủ 
thể và khách thể.

Thiền phái Tào Động: Đây 
là phái thiền do một cao tăng 
người Việt sang Trung Quốc 
thụ giáo, được nơi thiền sư 
Nhất Cú Trí Giáo rồi mang về 
Đại Việt truyền bá, đó là thiền 
sư Thủy Nguyệt. Tào Động 
từ Trung Hoa du nhập vào 
Việt Nam theo Thiền sư Thủy 
Nguyệt hiệu là Tông Giác, sinh 
năm 1936, quê làng Thanh 
Triều, ở Hưng Nhân, tỉnh Thái 
Bình. Ngài vốn theo Nho học tại 
một ngôi chùa trên núi Hồng 
Lĩnh.

Thiền phái này do thiền sư 
Động Sơn Lương Giới (807-
869) và đệ tử của ông là Tào Sơn 
Bản Tịch (840-901) sáng lập. 
Phái Tào Động lấy nguyên tắc 
năm địa vị giữa thẳng (chính) 
tượng trưng cho tuyệt đối và 
nghiêng (thiên) tượng trưng 
cho tương đối làm tư tưởng 
chủ đạo của mình. Năm địa vị đó 
là: cái thẳng đi vào cái nghiêng 
(cái tượng đối nằm trọn trong 
cái tương đối); cái nghiêng đi 
vào cái thẳng (trong cái tương 
đối phải có cái tuyệt đối); cái 
thẳng trong tự thân của nó; cái 
nghiêng trong tự thân của nó; 
cái thẳng và cái nghiêng trong 
cùng một tự tính. Sau này phái 
Tào Động chủ trương: chỉ cần 
ngồi thiền mà không cần chủ 
đề thiền toạ; ngồi thiền và đạt 
đạo là một việc chứ không phải 
là hai việc; không trông chờ sự 
chứng đắc; không có đối tượng 
giác ngộ; tâm và thân nhất như.

Thiền phái Tào Động 
được truyền Việt Nam từ 
thế kỷ 17 ở cả Đàng Ngoài 
và Đàng Trong. 

Ở Đàng Ngoài, Thiền sư 
Thông Giác Thủy Nguyệt 
(1637-1704), người Thanh 
Triều, huyện Ngự Thiên, 
phủ Tiên Hưng, đạo Sơn 
Nam. Năm 20 tuổi Sư đã từ 
bỏ nghiệp Nho và cuộc đời 
bọt bèo dâu bể xuống tóc 
xuất gia. Sư đã quyết chí 
sang Trung Quốc tìm học 
đạo. Sau bao ngày tháng 
vượt đường trường núi 
non hiểm trở, có lúc nguy 
hại đến cả tính mạng, cuối 
cùng Sư đã được báo mộng 
và tìm đến núi Phụng 
Hoàng. Sau thời gian sáu 
năm tu tập, nghiên cứu 
kinh luật miệt mài, Sư đã 

Ảnh: Minh Nam
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trở về nước truyền giảng tông 
chỉ Tào Động. Khác với các 
Thiền sư khác là người Trung 
Quốc đến Việt Nam truyền tông 
chỉ thiền, Thiền sư Thông Giác 
Thuỷ Nguyệt là người Việt Nam 
đã tìm con đường học đạo bên 
Trung Quốc, sau khi đã đắc đạo 
Sư lại trở về giảng dạy đạo thiền 
Tào Động tại Bắc Việt Nam. 
Sau đó Thiền sư đã trao mạch 
thiền Tào Động cho Thiền sư 
Tông Diễn. Phái Tào Động do 
Thiền sư Thuỷ Nguyệt và Tông 
Diễn truyền bá ở Đàng Ngoài 
rất thịnh hành vào cuối thế kỷ 
17, và trong thế kỷ 18. Hiện nay 
các chùa như Hàm Long, Hoà 
Giai và Trấn Quốc ở Hà Nội đều 
thuộc tông phái Tào Động.

Quốc sư Hưng Liên là người 
đầu tiên đem tông phái Tào 
Động vào Đàng Trong. Ông là 
đệ tử của thiền sư Thạch Liêm 
và đã giới thiệu thầy của mình 
với chúa Nguyễn Phúc Trăn. 
Do đó, sau này thiền sư Thạch 
Liêm được mời sang Việt Nam 
hoằng hoá. Thiền sư Thạch 
Liêm hiệu là Hán Ông, thường 
gọi là Thạch Đầu Đà, người 
Chiết Tây, Trung Quốc. Là 
người có học vấn rất uyên bác, 

đã xuất gia theo học đạo Phật. 
Theo lời thỉnh cầu của thiền sư 
Nguyên Thiều, Sư đã sang Việt 
Nam và được làm trụ trì chùa 
Thiên Mụ. Sư cùng với thiền sư 
Nguyên Thiều đã có công đem 
văn hoá và học thuật Trung 
Quốc khai hoá cho dân Việt 
Nam. Tư tưởng của thiền sư 
Thạch Liêm tiêu biểu là lối tu: 
thiền tịnh song tu, Thiền tông 
và Tịnh Độ tông được phối hợp 
làm một, Tịnh độ trở thành 
một phương pháp hành thiền 
giản dị mà đại chúng ai cũng có 
thể tu tập. Ông còn chủ trương 
Nho Phật nhất trí, và kết hợp 
cả hai lối tu phái Lâm Tế và Tào 
Động để bổ sung cho nhau.

Kết luận: 
Các thiền phái của Thiền 

tông Trung Quốc được truyền 
sang Việt Nam là: phái Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo 
Đường. Phái thiền Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi chịu ảnh hưởng khá 
sâu sắc của thiền Ấn Độ, có xu 
hướng kết hợp với Mật giáo. 
Còn thiền phái Vô Ngôn Thông 
lại mang sắc thái thiền Trung 
Quốc rất đậm nét, chủ trương 
tu đốn ngộ, bằng phương 

pháp sử dụng các thoại đầu. 
Trong khi đó thiền phái Thảo 
Đường thì thường thiên về văn 
học và Mật giáo, chỉ được lưu 
truyền trong giới trí thức chứ 
không phổ biến rộng rãi trong 
dân gian. Chắt lọc và tổng hợp 
những tinh hoa từ ba dòng 
thiền sơ khởi trên, tiếp thu 
thiền Ấn Độ và  Trung Quốc, 
dân tộc Việt Nam ta đã hình 
thành một thiền phái riêng 
cho mình, mang nét đặc trưng 
riêng của thiền Việt Nam, đó là 
phái thiền Trúc Lâm. Ngoài ra 
phải kể đến Thiền phái Lâm Tế 
và Tào Động đã tồn tại và phát 
triển tại Việt Nam, việt hóa để 
các dòng Thiền mang màu sắc 
Việt Nam. 

Tiếp nối những tinh hoa của 
cha ông, tư tưởng nhập thế của 
thiền Phật giáo ngày nay không 
chỉ gìn giữ nhưng nét riêng của 
thiền dân tộc mà còn phát huy 
tối đa vai trò của nó trong cuộc 
sống, phục vụ con người trong 
hoàn cảnh xã hội hiện đại, duy 
trì và phát triển mạch Thiền 
Phật giáo nói chung và Thiền 
Phật giáo Việt Nam nói riêng 
để góp phần vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước.  
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NI GIỚI TRONG XÃ HỘI

Vai trò của Ni giới trong lịch sử Việt Nam
Chúng ta có thể dễ nhận thấy rằng việc phát 

huy vai trò cho Ni giới ngày nay là một trong 
những vấn đề cần thiết bởi điều đó không chỉ 
phù hợp với giáo lý đạo Phật mà còn là sự kế tục 
truyền thống quý báu của Ni giới Việt Nam. Nếu 
nhìn lại trong lịch sử Phật giáo thì nhiều thế hệ 
ni đoàn Phật giáo đã có nhiều đóng góp quan 
trọng trong việc “xương minh Phật pháp”1  và 
góp phần phát triển xã hội. Tuy nhiên, cũng có 
những giai đoạn lịch sử nhất định vai trò của Ni 
giới thể hiện một cách mờ nhạt thậm chí không 

xuất hiện. Trong những thập niên gần đây khi mà 
người phụ nữ trong xã hội dần được khẳng định 
thì Ni giới cũng có điều kiện khẳng định mình. 
Các hội phụ nữ Phật giáo trên thế giới lần lượt 
được tổ chức và đề ra phương hướng hành động 
nhằm tạo điều kiện cho Ni giới phát triển.

Ở Việt Nam khoảng nửa thế kỷ thứ nhất ở Phú 
Thọ, Thái Bình đã xuất hiện những nữ tu, phần 
lớn trong số này là những vị nữ tướng theo Hai 
Bà Trưng, Công chúa Bát Nàn, Công chúa Thánh 
Thiên, bà Lê Chân, v.v phất cờ khởi nghĩa chống 

phật giáo cho rằNg đạo đức là NềN móNg VữNg chắc Nhất để xây dựNg tôN 
giáo của mìNh. đức phật là Người đầu tiêN troNg lịch sử khởi xướNg phoNg 
trào bìNh đẳNg Nam Nữ troNg xã hội. Với quaN điểm Này thì đức phật là Người 
đặt NhữNg NhữNg hòN đá tảNg đầu tiêN để xây dựNg NêN lâu đài bìNh đẳNg giới. 
Việc truyềN dạy giới luật cho Ni giới Nhằm phát huy Vai trò của họ là một điều 
hết sức cầN thiết. troNg bài Viết Này chúNg tôi sẽ tập truNg NghiêN cứu Việc 
phát huy Vai trò của Ni giới troNg lịch sử Việt Nam để từ đó gợi mở NhữNg biệN 
pháp Nhằm phát huy hơN Nữa Vai trò của Ni giới troNg xã hội ở Việt Nam.

TRaO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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Trường Đại học Khánh HòaẢnh: St
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quân xâm lược giành lấy chính quyền, thống 
nhất đất nước. Nhưng vị ni sư đầu tiên ở Việt 
phát huy, phát triển Phật pháp thì phải kể đến Ni 
sư Diệu Nhân (1041- 1113). Ni sư Diệu Nhân xuất 
thân là công chúa nhà Lý có tên là Lý Thị Ngọc 
Kiều là con gái lớn của Lý Nhật Trung được vua 
Lý Thánh Tông phong làm công chúa năm 1058. 
Đây cũng là vị Ni sư kiệt xuất nhất thời nhà Lý. Ni 
sư là người nghiêm trì giới luật, thể ngộ sâu sắc 
giáo lý và thường mang giáo lý đạo Phật ra giảng 
giải cho mọi người. Ni sư là người an nhiên tự 
tại xem thường sinh tử “Sinh lão bệnh tử, tự cổ 
thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thiêm 
triền. Mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền. Thiền 
Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn”2. Kế tục tinh 
thần xiển dương chánh pháp, phát triển đạo Phật 
của Ni sư Diệu Nhân, các chư ni trưởng dần Phật 
giáo ở miền Bắc dần truyền vào phương Nam. Để 
làm được điều đó các chư ni trưởng qua các thời 
kỳ luôn chú trọng giảng dạy và đào tạo Ni giới, xây 
dựng chùa chiền, tịnh xá, nuôi dưỡng ni chúng. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
một số Ni giới đã không ngần ngại biến mình 
thành ngọn đuốc để phản đối sự xâm lược của 
kẻ thù. Các ni trưởng và phật tử hy sinh vì đạo 
pháp và dân tộc điển hình như: Thích Nữ Diệu 
Quang, Thích Nữ Diệu Tri, Đặng Ngọc Tuyền, 
Nguyễn Thị Vân, Đào Yến Phi, v.v. Trong thời 

bình các Ni sư đã góp công vào lĩnh vực như văn 
hoá - xã hội, khi thấy số lượng ni xuất gia ngày 
một tăng, để quản lý và gắn kết, ngày 06 tháng 7 
năm 1956 Đại hội Ni giới đã được tổ chức. Mục 
đích của đại hội là chấn chỉnh Ni giới sống theo 
kỷ cương luật Phật. Năm 1964 thì ni bộ hai miền 
hợp nhất thành ni bộ Bắc tông trực thuộc Tổng 
vụ Tăng sự. Năm 1972 Đại hội đã được tổ chức 
trọng thể tại chùa Huê Lâm thành phố Hồ Chí 
Minh. Như vậy, các Ni trưởng trong lịch sử đã có 
những hoạt động hết sức thiết thực, những hoạt 
động này đã làm sáng tỏ hơn về vai trò của phụ 
nữ trong giáo lý đạo Phật được thể hiện trong xã 
hội hiện thực, mặt khác những hoạt động này 
hướng đến mục đích củng cố, xây dựng, chăm lo, 
đào tạo Ni giới. Các hoạt động của ni trưởng còn 
hướng đến sự chấn chỉnh, truyền dạy giới luật 
cho Ni giới nhằm đưa họ vào khuôn khổ để sống 
tốt đời, đẹp đạo. Trong xã hội ngày nay Ni giới 
phần nào đã được trang bị kiến thức đầy đủ để 
bắt kịp trào lưu. Tuy nhiên những mặt trái trong 
thời đại thông tin mang lại là không thể tránh 
khỏi, nhưng Ni giới vẫn oai nghi mẫu mực, phẩm 
hạnh xuất gia vẫn là mục tiêu giữ gìn hàng đầu. 
Một số lớn Ni trẻ vào đời thông minh, khoáng 
đạt nhưng phong cách trang nhã, khiêm cung. Ni 
giới ngày nay ở Việt Nam có nhiều nét chân thật, 
bình dị trong tình cảm bạn bè, biết chia sẻ, quan 
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tâm, giữ gìn oai nghi, phẩm hạnh của người xuất 
gia là dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Phát huy vai trò của Ni giới trong xã hội Việt Nam 
ngày nay

Ngày nay trong xu thế hội nhập đứng trước 
sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm 
cho con người chúng ta xích lại gần nhau hơn. 
Sự phát triển này vừa là cơ hội nhưng lại vừa 
là thách thức cho con người nói chung và Ni 
giới nói riêng. Sự tiếp cận về tri thức đã nâng 
trí tuệ Ni giới lên một tầm cao mới nhưng nó 
cũng đang thách thức quá trình tu hạnh một số 
Ni giới. Không ít Ni giới đã và đang quên đi mục 
tiêu chính của người xuất gia, họ bỏ qua lễ nghi 
mà người đi tu cần phải có. Trước thực trạng đó 
cần phải truyền dạy giới luật, phát huy năng lực 
của Ni giới là một điều hết sức cần thiết. Qua quá 
trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy để phát 
huy vai trò của Ni giới trong xã hội Việt Nam hiện 
nay cần phải thúc đẩy những vấn đề sau:

Thứ nhất là, nâng cao trí tuệ cho Ni giới đặc 
biệt là Ni giới trẻ. Trong thời đại bùng nổ thông 
tin đã tạo điều kiện để chư ni tiếp xúc và tận dụng 
triệt để vào đời sống tu tập và hành đạo của họ. 
Sự phát triển của khoa học, công nghệ đã góp 
phần nâng cao trí tuệ cho Ni giới, giúp Ni giới 
học hỏi tại chỗ thậm chí là du học qua các nước 
khác. Chính vì những điều kiện thuận lợi đó mà 
trong những năm gần đây, Ni giới được cơ cấu 
vào các ban ngành của Phật giáo như văn hoá, 
xã hội, giáo dục, v.v ngày càng nhiều. Nhiều Ni 
giới đã thể hiện tốt vai trò của mình trong lĩnh 
vực giáo dục. Nếu như trước năm 
1975, số lượng Ni giới được giáo dục 
khá khiêm tốn thì hiện nay số lượng 
Ni chúng tham gia các khóa học từ Sơ 
đẳng đến Đại học rất đông. Ni giới đã 
không ngừng cố gắng học tập để nâng 
cao trình độ ngang tầm như chư Tăng. 
Giáo hội phải tạo mọi điều kiện tạo 
điều kiện cho thế hệ Ni trẻ phát huy 
khả năng của mình, từng bước gánh 
vác phần nào công tác giáo dục. Việc 
nâng cao trí tuệ cho Ni giới sẽ góp phần 
vào việc dần xoá bỏ sự bất bình đẳng 
giữa tăng với ni, đồng thời cũng làm 
cho Ni giới có điều kiện tiếp cận văn 
hoá Phật giáo của các nước khác. Muốn 

làm được điều đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cần phải xây dựng trường dạy học mang tính 
chuyên sâu nội điển cho Ni giới. Bên cạnh đó 
cũng cần phải có Ni viện, trường để Ni chúng có 
đủ điều kiện chiêm nghiệm, thực hành những gì 
mình đã được học. Đào tạo luật cho Ni giới theo 
hình thức thành lập trường luật cho Ni giới trẻ 
có nơi chuyên học giới luật. Vì giới luật là hàng 
rào làm ngăn ngừa tội lỗi cho tự thân và trang 
nghiêm Giáo hội, làm cho Phật pháp thường trú 
tại thế gian. Việc nâng cao trí tuệ cho Ni giới diễn 
ra không đồng đều ví dụ như: tại Thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng và các thành phố lớn ở Việt 
Nam nói chung thì vị trí Giáo thọ Ni được đề cao, 
chư ni được khuyến khích thuyết pháp, thuyết 
trình tại các hội thảo lớn và trong Ban Hoằng 
pháp Trung ương có rất nhiều Ni giới tham gia. 
Tuy nhiên, một số vùng sâu, vùng xa của đất nước 
thì vai trò và Giáo thọ của Ni giới lại không bằng 
thậm chí là rất thấp. Việc nâng cao đồng đều trí 
tuệ cho Ni giới hiện nay vẫn là một vấn đề hết sức 
cấp bách cần làm ngay.

Thứ hai là, thúc đẩy vai trò của Ni giới trong 
việc gắn đạo với việc đời. Có thể thấy rằng trong 
những năm gần đây chư ni Việt Nam đã luôn chú 
trọng gắn việc đạo với đời bằng hình thức tham 
gia tích cực các hoạt động xã hội, giáo dục, v.v. Ni 
giới luôn đề cao quan điểm nhập thế hành đạo, đã 
có rất nhiều Ni giới đem tất cả tâm huyết phụng 
sự chúng sinh. Ni giới đã góp phần vào việc xây 
dựng mái ấm nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn 
không nơi nương tựa. Các chư ni hoạt động xã 
hội cũng là một cách hành đạo đem chánh pháp 
truyền rộng trong xã hội hướng các tín đồ sống 
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tốt đời đẹp đạo. Muốn làm được điều đó chư ni 
phải luôn tu tập theo giới luật, trau dồi đạo đức 
cho mình. Việc sống tốt đời, đẹp đạo không chỉ 
ở quan niệm, ở phương châm hoạt động, mà Ni 
giới còn phải tham gia vào nhiều hoạt động xã hội 
mang tính thiết thực như: Cứu trợ người nghèo, 
người bất hạnh; khám chữa bệnh miễn phí cho 
người nghèo; giúp đỡ những người bất hạnh, 
v.v và tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật của 
Việt Nam. Ni giới phải xem việc gắn đạo với đời 
như một lẽ tất yếu trong đạo hạnh của mình bởi 
“Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc 
cứu cho một người. Khi và chỉ khi các hoạt động 
của Ni giới gắn liền đạo với đời thì Phật pháp 
mới xương minh và phù hợp với văn hoá dân tộc 
Việt Nam. Việc vận dụng những lời Phật dạy vào 
trong đời sống sẽ giúp góp công lớn trong việc 
truyền bá Phật giáo. Đạo Phật có thể phát triển 
hay không phải dựa vào chế độ thích nghi và sự 
dung hợp với văn hoá bản địa, muốn làm được 
điều đó Ni giới cần phải gắn đạo với đời để mọi 
đối tượng trong xã hội thấu hiểu, chấp thuận.

Thứ ba là, nâng cao phẩm hạnh cho Ni giới. 

Việc xây dựng lối sống hòa hợp thương 
yêu cho Ni giới là một yêu cầu cần thiết 
bởi vì, chỉ khi Ni giới có phẩm hạnh và 
đạo đức tốt thì việc thuyết pháp mới có 
hiệu quả cao. Nâng cao phẩm hạnh cho Ni 
giới sẽ làm cho họ có đời sống tinh thần 
hòa hợp, tuân theo “lục hoà kính”3, luôn 
luôn khép mình vào khuôn khổ giới luật, 
gạt bỏ “vọng tình cố chấp sự vật, không 
chịu xa lìa”4. Muốn làm được điều đó Ni 
giới phải khiêm tốn, lúc nào cũng thấy 
mình cần phải cố gắng về sở học, trau dồi 
phẩm hạnh. Xây dựng được nhiều hình 
ảnh Ni giới có đạo hạnh phong khả kính, 
giới hạnh trang nghiêm, luôn nhận thấy 

những mặt chưa tốt của mình. Luôn đem những 
hiểu biết của mình để phục vụ xã hội, biết yêu 
thương và chia sẻ, có đời sống giản dị, kính trên, 
nhường dưới thể hiện được phẩm hạnh ni lưu. 

Thay lời kết
Trong suốt chiều dài lịch sử, Ni giới Phật giáo 

Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, có mặt 
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống từ việc thực 
thi đạo hạnh đến tham gia đấu tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ hòa bình. 
Ni giới Phật giáo luôn gắn việc đạo với việc đời, 
tham gia nhiều hoạt động trong xã hội. Những 
hành động, việc làm của Ni giới Phật giáo không 
chỉ góp phần chứng minh cho sự bình đẳng trong 
giáo lý đạo Phật mà còn xương minh Phật pháp. 
Ni giới Phật giáo đã phát huy được nhận thức 
trong sáng và năng lực của mình khi gắn đạo với 
đời. Những tấm gương sáng của Ni giới Phật 
giáo trong các hoạt động xã hội và gắn đạo pháp 
với dân tộc được xã hội ghi nhận và tôn vinh. 
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Tôi viết bài này nhằm làm rõ thêm 
những gì mà tôi đã có dịp chia sẻ với 
một số phật tử tại chùa Ngọc Quán 
thiền tự, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội nhân ngày lễ Vu Lan, 

Rằm tháng Bảy năm qua.

Địa ngục trong Kinh sách?
Trước hết cần khẳng định, Địa 

ngục sau khi chết luôn là CÕI DỮ 
mà đạo Phật và các tôn giáo khác đều 
đề cập tới trong các giáo lý của mình. 
Và mỗi tôn giáo cũng nói về Địa ngục 
theo cách riêng của tôn giáo đó. Ngay 
cả những người không tín ngưỡng 
một tôn giáo nào cũng luôn bị ám 
ảnh phải… đọa địa ngục, sau khi 
chết! Như vậy Địa ngục quả là đáng 
sợ. Vậy Địa ngục có hay không?

Trả lời câu hỏi này thật không dễ, 
bởi là người phàm nên không ai có 
thể thấy được Địa ngục sau khi chết 
cả - chỉ trừ đức Phật và các vị Thánh 
La Hán. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có 
được cái “thấy” bằng trí, bằng tuệ 
quán, căn cứ và Kinh điển Phật giáo. 
Ta thấy: cả Phật giáo Nam tông và 
Bắc tông đều ghi nhận là có Địa ngục 
sau khi người ta qua đời, và Địa 
ngục chỉ là một trong sáu cảnh giới 
ở cõi Dục mà con người sẽ thác sinh 
vào. Kinh Trường A hàm còn nói 
rõ vị trí Địa ngục nằm giữa núi Đại 
Kim cương thứ nhất và núi Đại Kim 
cương thứ hai, xung quanh là biển 
lớn bao bọc. Luận lập thế A Tỳ Đàm 
chỉ rõ Địa ngục ở ngoài núi Thiết Vĩ, 
Đại địa ngục thì ở phía Nam thiệm 
Bộ châu. Luận Đại tỳ bà sa nêu rõ, 
có Cô địa ngục và Biên địa ngục nằm 

ở khắp nơi, trong bài thơ Khai hồng chung của 
Hòa thượng Thích Trí Quảng có nói đến “Địa 
ngục A tỳ thăm thẳm sâu”... Và những chúng sinh 
trong địa ngục đều có hình tướng xấu xí, kỳ dị, 
tâm thức luôn bị đau khổ bởi sự hành hạ, luôn 
đói khát và sợ hãi. Kinh Vu lan kể về bà Thanh 

Địa ngục 
đâu chỉ là ẩn dụ Pháp Vương Tử
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Đề, mẹ Đại thánh Mục Kiền 
Liên đọa địa ngục do thời quá 
khứ vì sự sân hận mà phát 
lời nguyền tà ác, lại có hành 
vi phá hoại sự thanh tịnh 
của tăng chúng - trong địa 
ngục, khi bưng bát cơm 
ăn thì “cơm chưa vào 
miệng đã hóa than hồng” 
(Kinh Vu Lan). Rồi khi quả 
Địa ngục của bà Thanh Đề đã trả xong, 
do thời quá khứ lại từng cúng dường Chư tăng 
lon gạo nên bà liền được thác sinh vào cõi Trời. 
Con người ta sau khi chết cứ phải Thọ sinh qua 
6 cảnh giới như vậy, nên gọi là Lục đạo luân hồi. 
Ấy là sự thật của nhân quả nghiệp báo, là nét đặc 
sắc về giáo lý Nghiệp chỉ có ở đạo Phật - là tích 
cực, công bằng, khoa học bởi nó tôn vinh trách 
nhiệm và giá trị TỰ THÂN con người; thúc đẩy 
sự hướng thiện, sống đạo đức, theo lẽ phải. Con 
người có thể khôn ngoan trốn tránh sự kết tội của 
pháp luật nhưng không thể chạy trốn sự trừng 
phạt của nghiệp báo nhân quả. Vì thế Địa ngục là 
một cảnh giới, một cõi sống cụ thể, không phải 
là biểu tượng hay ẩn dụ. Đức Phật khi thuyết 
mình về cảnh giới luôn bao gồm “Lý” và “Sự” rất 
rõ ràng, như đứng trên lập trường Duyên khởi 
thì, Địa ngục hay vạn pháp đều không thật có, là 
không (vì nó duyên sinh, vô ngã); hay qua lăng 
kính “Tam giới duy tâm” thì Cực lạc hay Địa 

ngục là tùy theo trạng thái 
tâm mình hạnh phúc hay đau 

khổ - nhưng điều ấy chỉ đúng 
về mặt “Lý”, trong quan niệm về 

cảnh giới mà thôi. Nếu thiên về 
“Lý” mà bỏ quên “Sự” sẽ dẫn đến 

những ngộ nhận đáng tiếc, nhất 
là sự (tức những việc làm, hành 

động cụ thể) phá kiến, không tin 
nhân quả, phủ nhận tội phước…

Do vậy, nếu thành tựu tuệ giác 
Bát Nhã như Phật hoặc các Thánh 

Tăng, La Hán thì vạn pháp đều KHÔNG; còn đối 
với chúng sinh, phàm nhân do nghiệp lực nặng 
nề, vô minh che lấp thì vạn pháp đều CÓ mà Địa 
ngục là một cõi sống cụ thể.

Ai sẽ phải đọa địa ngục?
Địa ngục là một trong 6 cảnh giời ở cõi Dục 

mà con người sau khi chết sẽ thác sinh vào; còn 
vào cõi nào là tùy theo nghiệp đã tạo của người 
ấy khi còn sống. Sáu cảnh giới đó là: Trời - Atula 
- Người - Súc sinh - Ngạ quỷ và Địa ngục mà Địa 
ngục là cảnh giới tồi tệ nhất trong 6 cảnh giới. Vì 
thế, sau khi chết phải “đọa Địa ngục” thì không 
gì sợ hơn.

Sự kiến giải, ai sẽ phải địa Địa ngục sau khi 
chết dưới đây hẳn còn cạn hẹp nhưng căn bản 
đều được y cứ vào cái nhìn chính kiến trong kho 
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tàng giáo lý nhà Phật.
Như ta biết, khi sự sống của con người chấm 

dứt thì việc có hay không phải đọa vào địa ngục 
mới xẩy ra. Trong khoảng thời gian đã chết và 
thời gian chưa tái sinh vào một trong 6 cảnh giới 
nào ở cõi Dục, trải qua 49 ngày người chết có 
một cái “thân” mới gọi là Thân trung ấm, ngoại 
trừ các nhà tu hành đắc đạo hay có tâm thuần 
thiện thì tái sinh liền lên cõi Trời hoặc về Tịnh 
độ của Chư Phật. Những người cực ác cũng 
vậy: vừa tắc thở thì họ đọa ngay vào 3 đường 
ác: Súc sinh - Ngạ quỷ hay Địa ngục, không trải 
qua Thân trung ấm. Có thuyết lại cho rằng hết 
thảy đều phải qua - chỉ khác là thời gian ngắn 
hay dài khi thọ Thân trung ấm. Riêng tôi cho 
rằng thuyết này có tính thuyết phục hơn. Thân 
trung ấm còn có tên gọi khác, như: Thần thức, 
Hương ấm, A lại da tàng thức và cũng thường 
được gọi là Linh hồn nữa. Thân trung ấm hay 
Linh hồn là trạng thái vi tế, khó thấy… mặc dù 
không có mắt, tai, mũi… như thân tứ đại lúc 
còn sống nhưng nó vẫn có khả năng thấy, nghe, 
hay biết, đi lại… dẫu đó chỉ là nghiệp thức biến 
hiện mà thôi. Và Thân trung ấm hay Linh hồn 
cũng sẽ đi thọ sinh (đầu thai) vào loài nào trong 
6 cảnh giới là tùy theo nghiệp lực mà họ đã tạo 
lúc còn sống.

Sự liên quan giữa Thân Ngũ ấm (sắc - thọ - 
tưởng - hành - thức) của người còn sống với 
Thân trung ấm (hay linh hồn) của người vừa qua 
đời được Kinh Đại Niết bàn nêu rõ: “Thân ngũ 
ấm hiện tại diệt, thì Thân trung ấm sinh. Thân 
ngũ ấm hiện tại chung cuộc chẳng thành Thân 
trung ấm. Thân trung ấm cũng không phải tự 
sinh, cũng chẳng phải tự nơi khác đến, nhưng 
do thân hiện tại mà có Thân trung ấm”. Và tiến 
trình sinh - diệt của Thân trung ấm chính là 
Duyên khởi bởi nó không có tự tính riêng biệt 
nên nó VÔ NGÃ vì thế Phật giáo đã bác bỏ quan 
điểm khi cho rằng có một “linh hồn bất tử”. Cái 
“thân” này là cái “thân” đã lìa khỏi xác vật chất 
mà thành. Và quan niệm về một cái “thân” trong 
Thân trung ấm ấy là… khó hiểu, là trừu tượng; 
vì thế nó từng là tâm điểm của nhiều cuộc tranh 
luận giữa các bộ phái Phật giáo trong lịch sử, 
cũng như ngay trong thời đại văn minh thế kỷ 
21 bây giờ. Cũng bởi con người, bằng mắt phàm 
sao có thể… thấy linh hồn được! Vì thế, cho tới 
bây giờ, một số quan điểm vẫn cho rằng, Thân 

trung ấm hay Linh hồn là không có thật. Điều 
phủ định này giống như quan điểm của các nhà 
vật lý thời kỳ đầu đói với các cấu trúc VẬT CHẤT 
MỚI, được phát hiện trong ngành vật lý lượng 
tử ngày nay.

Thật vậy, hết “hoài nghi” thì không còn khoa 
học. Chính vì có sự …. hoài nghi, khoa học mới 
có bước phát triển như ngày nay, với những 
thành quả vượt trội. Và Phật giáo luôn coi trọng 
sự hoài nghi, còn cho rằng, có ĐẠI NGHI mới 
dẫn đến ĐẠI NGỘ - như sự tìm đạo và thành 
đạo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một minh 
chứng sinh động về chân lý đó.

Còn theo Đại trí độ luận, quyển 90 thì khẳng 
định: “Thân trung ấm chính là Thức”. Thực ra 
đây cũng là tên gọi khác của Thân trung ấm, 
như phần đầu bài viết đã đề cập. Bởi Thức, 
chính là một trong 5 uẩn (gọi là ngũ uẩn hay 
ngũ ấm) của người đang sống. Khi người ta qua 
đời thì 4 uẩn là: sắc - thọ - tưởng - hành, mất 
theo. Chỉ còn lại uẩn thức. Thức lưu giữ hết 
thảy các nghiệp thiện - ác của người đó; vì thế 
Thức này còn được gọi Nghiệp thức, tàng thức. 
Rồi cũng từ nghiệp thức được lưu giữ ấy, thì 
việc trả nghiệp mới được xẩy ra. Bởi, địa ngục 
không từ đâu tới, mà từ nghiệp tội hay phước 
của mỗi con người, sinh ra; và cũng không có 
một “đấng tối cao” nào đẩy con người đọa địa 
ngục cả. Còn việc “ai” sẽ phải đọa địa ngục hẳn 
cũng sẽ rất công bằng!

Lời kết
Việc hiểu địa ngục có hay không trong bài viết 

ngắn này không nhằm thỏa mãn trí tò mò vốn 
có ở mỗi con người, cũng không có ý bịa đặt để 
răn đe những việc ác của con người ở thế gian - 
mà hơn thế, việc hiểu địa ngục là có thật thông 
qua “Phật nói lời Kinh là lời chân thật” để từ 
đó xây dựng cho mình một đời sống hiểu biết, 
tôn trọng sự thật với hai phẩm chất căn bản là 
từ bi và trí tuệ. Rồi ngay từ hôm nay, sống xứng 
đáng như một vị PHẬT ĐƯƠNG LAI (Phật sẽ 
thành) mà đức Từ phụ - Phật Thích Ca Mâu Ni 
từng gửi gắm niềm khích lệ trong lời tuyên thị 
của Ngài ngay sau khi thành Đạo nơi cội Bồ Đề, 
cách đây hơn 25 thế kỷ.

Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ tát ma ha tát! 
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Vai trò của Phật giáo Nam tông đối với người Khmer 
ở Nam bộ

Với tư cách là một chính giáo của người Khmer, 
Phật giáo Nam tông có vai trò và vị trí quan trọng 
trong đời sống của cư dân Khmer. Phật giáo Nam 
tông có tầm ảnh hưởng và chi phối lớn đến mọi 
lĩnh vực đời sống cư dân từ đời sống vật chất đến 
đời sống tinh thần của người Khmer ở Nam bộ. 
Đó là một tôn giáo mang tính quần chúng, nó 
không đơn thuần là thần luận, mà chủ yếu là thứ 
đạo đức luận, hướng đến việc “tốt đạo - đẹp đời”, 
có vai trò trong việc đào tạo con em người Khmer 
thành những người có trí thức và đức hạnh.

Phật giáo Nam tông đã góp phần cố kết cộng 
đồng, định hướng thế giới quan và nhân sinh 
quan, định hướng chuẩn mực và luân lý đạo đức, 
tạo ra nếp sống cho con người nơi đây. Vai trò đó 
được thể hiện thông qua các hoạt động thuần túy 
sinh hoạt tôn giáo và hoạt động tôn giáo gắn với 
cộng đồng. Có thể nói, ảnh hưởng của nhà chùa 
không phải chỉ gói gọn trong khuôn viên nơi chùa 
tọa lạc mà là ảnh hưởng toàn xã hội Khmer. Vì 
vậy, nhà chùa là một “thiết chế xã hội” chứ không 
dừng lại ở nghĩa đen cụ thể của các ngôi chùa. Đây 
có thể coi là đặc điểm quan trọng nhất của chùa 
vùng Khmer Nam bộ. 

“thuật Ngữ Nam tôNg Và bắc tôNg, để chỉ hướNg truyềN đạo. phật giáo Nam tôNg 
là cách gọi thôNg thườNg của Người Nam bộ, còN trêN thôNg lệ quốc tế gọi 
là phật giáo theraVada. cho NêN, phật giáo Nam tôNg Và phật giáo theraVada 
là đồNg Nhất. theraVada có Nghĩa là “tôN trọNg Và đi theo lời Người xưa” hay 
“lời dạy của bậc trưởNg thượNg”, do đó Nhiều sách còN gọi là trưởNg lão bộ. 
troNg bài Viết Này, chúNg tôi sẽ tập truNg NghiêN cứu Vai trò của phật giáo Nam 
tôNg Và NhữNg giá trị cốt lõi đối Với Người khmer ở Nam bộ.

Vai trò của Phật giáo Nam tông 
với người Khmer ở Nam bộ

Trương Thi Thạnh
Học viên Cao học 

Trường ĐH KHXH&NV Tp.HCM

TRaO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Ảnh: St
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Đối với người Khmer luôn gắn liền với một ngôi 
chùa nhất định, chính vì thế bất kì người con trai 
Khmer nào cũng phải vào chùa tu học một thời 
gian trong cuộc đời của mình. Người Khmer tin 
vào Phật giáo Nam tông bởi vì nó thoả mãn được 
nhu cầu về tinh thần của người dân nơi đây. Người 
Khmer ở Nam bộ có đời sống gắn liền với dòng 
sông Mê Kông, “Mê Kông đâu chỉ mang lại lợi ích 
mà nó còn mang lại cho người dân nơi mà nó chảy 
qua những tai họa. Nạn lũ lụt bám dai dẳng người 
dân vào tận giấc ngủ, có những năm nước lũ đã 
nhấm chìm xóm làng ở các đồng bằng. Khi nước 
lũ rút đi xóm làng ở đây trở thành điêu tàn. Tất cả 
của cải đều trở thành đối tượng hủy diệt của dòng 
sông, mặc dù ở đó không có một giọt mưa”1. 

Người dân Việt Nam vùng Mê Kông đã nhìn 
thấy được những giá trị đạo đức Phật giáo có thể 
giúp họ bảo lưu, duy trì và chuyển tải những giá 
trị tốt đẹp vốn có của họ”2. Trong giáo lý của đức 
Phật, Lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, 
thiền định, trí tuệ) là con đường dẫn đến sự giác 
ngộ, mà điều đầu tiên phải thực hiện được là thực 
hành bố thí (tài thí, pháp thí và vô uy thí). Theo lý 
giải của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, tài thí làm 
giảm những đau khổ của con người về phương 
diện vật chất, tức là phương diện kinh tế và y tế, 
bao gồm những kế hoạch phát triển kinh tế, tái 
phân lợi tức, xóa bỏ những cơ cực gây nên do đời 
sống quá chênh lệch hằng ngày trong xã hội và 
thực hiện công bằng xã hội. Còn pháp thí không 
chỉ dừng lại ở truyền bá suông những tư tưởng 
đạo Phật mà còn bao hàm chương trình truyền bá 
những kiến thức cần thiết cho đời sống cá nhân 
và xã hội như: y tế, vệ sinh, pháp luật, chính trị 
nhằm giúp người dân thoát khỏi sự dốt nát, bệnh 
tật, nghèo khổ và tìm cơ hội vươn lên trong cuộc 
sống. Vô úy thí có mục đích che chở, bao bọc mọi 
người thông qua những kế hoạch bảo vệ bằng 
pháp luật, y tế, giáo dục, chính trị, quân sự cho 
tự do, an ninh, sức khỏe của mọi người3. Đây là 
một biểu hiện rõ nét về chức năng xã hội của tôn 
giáo, vừa hỗ trợ vật chất vừa giúp đỡ về mặt tinh 
thần để con người vượt qua những giai đoạn khó 
khăn, khủng hoảng trong cuộc sống.

Đạo Phật có vai trò rất quan trọng trong việc 
giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức, dân trí 
của đồng bào Khmer. Phật giáo đã đưa ra những 
tư tưởng và phương pháp cải cách xã hội, “giáo 
hóa đạo đức tinh thần của con người, khuyên 

người ta sống từ, bi, hỉ, xả, bác ái…”4. 
Phật giáo Nam tông đã tác động mạnh mẽ đến 

tâm lý người Khmer ở Nam bộ rõ nhất là ở mặt 
tinh thần. Họ tin rằng, có kiếp sau và tin vào cõi 
niết bàn, niềm tin đó đã gắn chặt người Khmer 
với các ngôi chùa. Chính vì thế, người Khmer khi 
sinh ra, lớn lên rồi về già và cho đến lúc chết, mọi 
buồn vui của cuộc đời đều gắn bó với ngôi chùa. 
Chùa là biểu tượng tinh thần của cộng đồng cư 
dân Khmer Nam bộ. Mỗi phum sóc đều có ngôi 
chùa là trung tâm điều khiển cả việc đạo lẫn việc 
đời. Việc đóng góp công sức, tiền của xây dựng 
chùa là việc làm công đức, là con đường đưa tới 
sự giải thoát (theo tinh thần Phật giáo).

Vai trò của sự từ bi trong Phật giáo Nam tông 
ảnh hưởng đến tính thiện của người Khmer ở 
Nam bộ. Đức Phật cũng đã dạy rằng, con người 
luôn sống hiền hòa, tu hành đạt thành chính quả 
để có thêm nghị lực, rũ bỏ những bụi bẩn của cuộc 
đời, lục căn sẽ luôn trong sáng, trí tuệ sẽ được 
hiển minh. Khi đó, thế gian sẽ được bình an, tất cả 
sinh linh sẽ tràn đầy hạnh phúc. Xuất phát từ tinh 
thần đó, người Khmer ở Nam bộ đã không ngừng 
tu tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 
Những hành động của họ thể hiện sự tương thân 
tương ái của nước ta, “lá lành đùm lá rách”, “một 
miếng khi đói, bằng một gói khi no” hay “dù xây 
chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho 
một người”. Các nhà sư và tín đồ Phật giáo Nam 
tông đã nỗ lực một cách tích cực trong các hoạt 
động từ thiện xã hội, nhằm mang lại niềm vui, 
hạnh phúc cho những mảnh đời, số phận kém 
may mắn. Sự giao hòa giữa giá trị truyền thống 
của dân tộc Việt Nam với giáo lý nhà Phật đã tạo 
ra sức sống mãnh liệt và vững chãi của Phật giáo 
nơi đây. Phật giáo Nam tông Khmer là tổ chức 
Phật giáo nằm trong sự thống nhất của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam; do vậy, Phật giáo Nam tông 
Khmer cũng đã cùng đồng hành với dân tộc, góp 
phần xây dựng đất nước thịnh vượng, bình yên 
và hạnh phúc. Theo quan niệm của Phật giáo Nam 
tông Khmer, nhà sư và bách tính có mối quan hệ 
khăng khít với nhau, nên chùa Khmer là nơi cưu 
mang trẻ mồ côi, hoặc con nhà nghèo và là nơi dạy 
chữ, dạy người cho phật tử.

Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã có 
những nỗ lực tích cực trong quá trình đồng hành 
cùng dân tộc thông qua các hoạt động răn dạy các 
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tín đồ, sư sãi thực hành theo những lời huấn thị 
của đức Phật “từ bi, bác ái, hỉ xả”, cứu giúp những 
mảnh đời, số phận kém may mắn. Ngoài ra, trong 
đời sống chính trị, Phật giáo Nam tông cũng đã 
tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, sư sãi chấp 
hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của 
Nhà nước. 

Phật giáo Nam tông đã góp phần vào việc giúp 
đỡ người dân nơi đây xa lánh những cám dỗ xã 
hội đang bủa vây, không làm những việc làm trái 
với đạo lý con người, góp phần mang lại ổn định 
cho xã hội. Phật giáo Nam tông có ảnh hưởng chi 
phối gần như mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày 
của người dân Khmer. Chùa Khmer luôn được 
đặt ở vị trí trung tâm là nơi trang nghiêm, thịnh 
vượng, đẹp đẽ nhất ở phum sóc, vừa là nơi thờ 
tự, nơi lưu giữ kinh sách, nơi chia sẻ tâm linh, 
nơi sinh hoạt và giáo dục cộng đồng, nơi cất giữ 
và lưu truyền văn hóa truyền thống của tộc người, 
v.v… Trong quan niệm của người Khmer, nhà sư 
là người có vai trò rất quan trọng, bởi theo quan 
niệm của phật tử cho rằng, chức sắc, sư sãi là 
những người đại diện cho đức Phật. Ngày nay, các 
ngôi chùa trở thành nhịp cầu nối quan trọng giữa 
chính quyền và nhân dân. 

Trong những năm qua, Phật giáo Nam tông 
Khmer cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động các 
sư sãi và đồng bào phật tử thực hiện tốt các phong 
trào tại địa phương như xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc”5. Các hoạt động 
tuyên truyền, vận động này thường được thực 
hiện trong các buổi thuyết pháp và giảng dạy do 
các trụ trì đảm nhận. 

Giá trị cốt lõi của giáo lý Phật giáo Nam tông Khmer 
Nam bộ

Hệ giá trị của Phật giáo Nam tông Khmer là một 
hệ thống các tiêu chí, chuẩn mực giúp tín đồ lựa 
chọn và định hướng hành động trong đời sống 
tôn giáo. Là động lực tinh thần liên kết mọi tín 
đồ đồng thuận, tự nguyện tuân thủ. Hệ giá trị đó 
có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của cộng 
động người Khmer Nam bộ.

Thứ nhất là, tính nhân bản.  Phật giáo Nam tông 
đặt con người làm trọng tâm để giáo hóa làm trục 
xoay cho toàn bộ tư tưởng. Phật giáo Nam tông đã 
khẳng định được vị thế của mình trong quá trình 
tồn tại và phát triển. Chúng ta thấy rằng, những 
mục tiêu cao nhất trong Phật giáo Nam tông là “tất 
cả vì hạnh phúc con người”.

Phật giáo luôn đề cao nỗ lực và ý chí của bản 
thân con người. Những kẻ lười biếng, bạc nhược 
không bao giờ có thể đến bờ giác ngộ. Với những 
tâm hồn khao khát tự do và giải thoát tuyệt đối, 
dốc hết sức mình cùng với sự hiểu biết chân lý 
của đạo Phật thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt đẹp 
trên bước đường tu học. Mọi hành động đều tạo 
ra một kết quả tương ứng. Ai gieo, người đó gặt 
và gieo gì gặt nấy. Hệ quả là người ta phải nỗ lực 
theo thiện tránh ác, bằng cách đó mới có được số 
phận tốt đẹp. 

Thứ hai là, sự đấu tranh giữa cái tốt và xấu, cái 
thiện và ác, cái cao thượng với cái thấp hèn, giữa 
lý tưởng giác ngộ và dục vọng, mê muội, từ bi, hỷ 
xả mang tình thương đến cho mọi người. Tấm 
lòng từ bi, nhân ái của đức Phật được thể hiện 
ở sự đồng cảm, xót thương đối với chúng sinh. 
Đức Phật dạy rằng, “Phải lấy từ bi làm gốc, cây bồ 

đề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất, kẻ 
tu hành lấy từ bi, lợi lạc hữu tình làm lẽ sống”6. 
Phật giáo Nam tông quan niệm tất cả chúng sinh, 
từ con người cho đến các sinh vật nhỏ bé đều tìm 
ẩn một khả năng phi thường như nhau; đó là 
khả năng thành Phật, nhưng tuỳ thuộc vào khả 
năng của mỗi loài nhanh hay chậm, Người nói 
“ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. 
Đây là nền tảng để hình thành tính bình đẳng 
trong đạo đức Phật giáo. Phật giáo Nam tông cho 
rằng, chỉ có thể vận dụng lòng thương yêu, từ bi 
mới kết nối con người lại gần nhau hơn và tạo ra 
sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc sống.

Thứ ba là, Phật giáo Nam tông đề cao giáo dục 
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đạo đức và rèn luyện trí tuệ. Quá trình tồn tại của 
mình Phật giáo đã hoà mình với phong tục tập 
quán và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt 
Nam. Trong quá trình đó, những giá trị đạo đức 
Phật giáo Nam tông đã có những đóng góp không 
nhỏ trong việc giáo dục đạo đức cho phật tử nói 
chung và người Khmer nói riêng. Giá trị cốt lõi 
của đạo đức Phật giáo Nam tông là hành thiện, 
tránh ác, từ bi diệt khổ. Đó là việc lấy tình thương 
đối với muôn loài, với con người làm trọng, làm 
vơi bớt nỗi đau của con người. 

Phật giáo Nam tông cho rằng, trong Tam học 
“giới – định – tuệ” thì trí tuệ đóng vai trò quan 
trọng là con đường đưa đến diệt khổ. Trí tuệ giúp 
con người phân biệt thiện với bất thiện, thanh 
tịnh với u uế, chánh pháp với tà pháp để diệt trừ 
pháp ác thực hành pháp lành. Như vậy, Phật giáo 

Nam tông nhấn mạnh trí tuệ để thiền định, 
chiêm nghiệm, thực hành nhằm đạt được 
mục tiêu tối thượng là giải thoát. Sự giải 
thoát chỉ đạt được trong sự giác ngộ hoàn 
toàn với lòng từ bi vô lượng. Nếu giác ngộ 
mà không có từ bi là sự ích kỷ, sự giác ngộ 
được trọn vẹn khi có sự kết hợp giữa từ bi 
và trí tuệ.

Thay lời kết
Phật giáo Nam tông là tôn giáo có ảnh 

hưởng đến nhiều lĩnh vực người Khmer ở 
Nam bộ. Phật giáo Nam tông Khmer tồn tại 
lâu bền với người Khmer Nam bộ đã chứng 
tỏ sự hòa hợp chặt chẽ giữa đạo đức của 

Phật giáo Nam tông Khmer với lối sống của cộng 
đồng người Khmer một cách sâu sắc. Và có thể 
nói rằng, trong đời sống văn hóa của cộng đồng 
người Khmer ở Nam bộ giá trị đạo đức của Phật 
giáo Nam tông Khmer đã thấm sâu vào ý thức mỗi 
người, trở thành tiềm thức, niềm tin, triết lý sống 
của họ. Những giá trị đạo đức Phật giáo luôn được 
gìn giữ và phát huy từ đời này sang đời khác. Cho 
dù cuộc sống gặp khó khăn, họ vẫn luôn một lòng 
hướng Phật để mong muốn đời sau được tốt đẹp 
hơn. Trải qua hàng nghìn năm, niềm tin đó không 
hề thay đổi, biết bao thăng trầm của lịch sử, người 
Khmer Nam bộ vẫn giữ được truyền thống văn 
hóa mang bản sắc riêng của mình, đặc biệt là giá 
trị đạo đức của Phật giáo Nam tông Khmer.  
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Thích Không Tú 

Việt Nam là quốc gia 
có nhiều tôn giáo 
và các loại hình 
tín ngưỡng, tính 
đến thời điểm năm 

2015, theo Báo cáo của Bộ Nội 
vụ về Tổng kết 10 năm thực 
hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn 
giáo, nước ta có 13 tôn giáo, 37 
tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn 
tu học đã được Nhà nước công 
nhận và cấp đăng ký hoạt động. 
Theo thống kê chưa đầy đủ có 
khoảng 24 triệu tín đồ (chiếm 
khoảng 27% dân số cả nước), 
hơn 83 nghìn chức sắc, hơn 250 
nghìn chức việc, 46 cơ sở đào 
tạo chức sắc tôn giáo, hơn 25 
nghìn cơ sở thờ tự. Trên thực 

tế, hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo ở Việt Nam vẫn diễn ra 
bình thường, các tôn giáo bình 
đẳng trước pháp luật. Trong 
những năm qua, quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo của nhân 
dân được Nhà nước tôn trọng, 
bảo đảm và coi đó là một trong 
những quyền cơ bản của công 
dân. Bài viết dưới đây điểm qua 
một số quan điểm, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với 
tôn giáo. Trên cơ sở đó chúng 
tôi nêu lên tầm ảnh hưởng của 
các quan điểm, chính sách đến 
sinh hoạt của Phật giáo Việt 
Nam.

Phật giáo là một tôn giáo có 

bề dài lịch sử gắn liền với lịch 
sử dân tộc hơn 2000 năm, và 
cũng một trong những tôn giáo 
có số lượng tín đồ đông đảo 
nhất hiện nay. Tính đến tháng 
6/2016 GHPGVN có 63/63 Ban 
Trị sự (BTS) Phật giáo cấp tỉnh; 
có 49.493 tăng, ni (gồm: 36.625 
Bắc tông, 8.690 Nam tông 
Khmer, 824 Nam tông kinh, 
3.354 Khất sĩ); 17.376 ngôi tự viện 
(gồm: 14.780 chùa Bắc tông, 454 
chùa Nam tông Khmer, 73 chùa 
Nam tông Kinh, 550 Tịnh xá, 
467 Tịnh thất, 998 Niệm Phật 
đường, 54 chùa Hoa)1.

Theo đó, cùng với bối cảnh 
hội nhập quốc tế, Phật giáo Việt 

Tác động của chính sách đối với sự 
phát triển của Phật giáo Việt Nam
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Nam ngày nay có sự chuyển 
mình rõ rệt về các phương diện 
như: gia tăng số lượng tín đồ, 
chức sắc, cơ sở tự viện, cơ sở 
đào tạo, các hoạt động hoằng 
pháp, các đạo tràng tu tập, đặc 
biệt là gia tăng các hoạt động 
đối ngoại quốc tế. Sự phát triển 
này của Phật giáo đã đáp ứng, 
thỏa mãn nhu cầu niềm tin tôn 
giáo của tín đồ Phật giáo hiện 
nay. Đây là kết quả của nhiều 
điều kiện chủ quan và khách 
quan, trong đó có quá trình đổi 
mới về nhận thức, đường lối và 
chính sách tôn giáo của Đảng, 
Nhà nước đối với tôn giáo nói 
chung, Phật giáo nói riêng.

Trước năm 1990, một số 
chính sách về tôn giáo còn bất 
cập, thậm chí có một bộ phận 
cán bộ có biểu hiện miệt thị 
tôn giáo, gây khó khăn cho hoạt 
động tôn giáo, coi những người 
có đạo là không bình thường2. 
Tại thời điểm đó muốn đi tu 
phải đăng ký tạm trú, nhưng 
khi đăng ký tạm trú thì không 
được chính quyền cho phép 
nên xảy ra tình trạng trốn tránh. 
Hay việc mở các đạo tràng tu 
tập cũng rất khó khăn.

Kể từ khi Nghị quyết số 24-
NQ/TW ra đời ngày 16/10/1990 
của Bộ Chính trị khoá VI về 
Tăng cường công tác tôn giáo 
trong tình hình mới đánh dấu 
mốc mở đầu cho bước ngoặt 
đổi mới trong tư duy, nhận 
thức về tôn giáo nhằm nhìn 
nhận, đánh giá tôn giáo một 
cách khách quan. Đặc biệt sau 
khi có Nghị quyết 25/NQ-TW 
ngày 12/3/2003 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
IX) về Công tác tôn giáo. Nghị 
quyết xác định rõ hơn về tôn 
giáo và công tác tôn giáo.

Nghị quyết 24 được Chính 

phủ chỉ đạo đi vào thực tiễn, 
khiến cho các cán bộ, các cơ 
quan Nhà nước nhận thức rằng 
sự tồn tại của tôn giáo là vấn đề 
gắn liền với nhu cầu tinh thần 
của người dân vì thế cần phải 
được tôn trọng và ứng xử với 
tôn giáo một cách bình thường. 
Tôn giáo, nếu biết điều chỉnh 
phù hợp sẽ là công cụ hữu hiệu 
để duy trì sự ổn định xã hội, xây 
dựng các giá trị văn hóa đạo đức 
phục vụ “an sinh xã hội”, “Quốc 
thái dân an”.

Nghị quyết 25 đi vào cuộc 
sống tạo được lòng tin và sự 
chuyển biến về nhận thức trong 
nhân dân và trong toàn xã hội, 
nhận được sự ủng hộ của đông 
đảo chức sắc, nhà tu hành và tín 
đồ các tôn giáo. Từ đó đến nay, 
mối quan hệ giữa Nhà nước – 
Giáo hội ngày càng tích cực, các 
tôn giáo đồng hành cùng dân 
tộc trong một nhiệm vụ thiêng 
liêng là xây dựng nước Việt 
Nam thịnh vượng, chính trị ổn 
định, kinh tế phát triển, văn hóa 
truyền thống được bảo tồn và 
phát huy, quan hệ quốc tế ngày 
thêm rộng mở. Kết quả là ngày 
14/11/2006, Mỹ đã đưa Việt Nam 
ra khỏi danh sách Các nước cần 
quan tâm đặc biệt (CPC) về tự 
do tôn giáo.

Nhà nước ta là nhà nước 
thế tục và luôn coi các tôn giáo 
đều bình đẳng trước pháp luật. 
Tuy nhiên, bình đẳng tôn giáo 
không có nghĩa “cào bằng” mà 
phải ứng xử cho phù hợp với 
đặc điểm, vai trò của từng tôn 
giáo3. Đối với Phật giáo, một 
tôn giáo có công lớn với dân 
tộc trong lịch sử dựng nước 
và đấu tranh chống lại sự đồng 
hóa xâm lược phương Bắc, cho 
đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa 

dân tộc, bảo vệ chủ quyền độc 
lập trọn vẹn lãnh thổ. Trong 
thời hiện đại, Phật giáo có nhiều 
đóng góp vào sự nghiệp cách 
mạng do Đảng lãnh đạo. Nên 
từ sau Nghị quyết 25 những 
công lao đó của Giáo hội, tăng 
ni, phật tử đã được Nhà nước 
công bố, ủng hộ để các tôn giáo 
khác noi theo mà đóng góp cho 
xã hội, cho đất nước. Có thể 
nói, vai trò và vị thế Phật giáo 
đã được Nhà nước coi trọng 
hơn bao giờ hết. Từ đó niềm tin 
tôn giáo của tín đồ phật tử cũng 
được tôn trọng, tạo điều kiện và 
bảo đảm.

Mang trong mình niềm tin về 
Phật giáo, người phật tử Việt 
Nam có quyền tự hào về tôn 
giáo mình ở các đặc điểm như: 
Về lịch sử, Phật giáo du nhập, 
tồn tại và phát triển ở nước ta 
lâu đời nhất so với các tôn giáo 
khác nên đã ảnh hưởng sâu 
đậm đến nhiều mặt đời sống xã 
hội. Đồng thời, đây cũng là tôn 
giáo luôn đồng hành cùng dân 
tộc trong sự nghiệp bảo vệ, xây 
dựng đất nước. Về giáo lý, cốt 
tủy tinh thần của Phật giáo là 
dân chủ và rộng mở, từ bi và hỷ 
xả, vô ngã và vị tha nên dễ dàng 
ăn sâu vào tâm thức người Việt. 
Về giáo hội, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam hoàn toàn mang tính 
quốc gia, dân tộc; có sự thống 
nhất trong đa dạng và đồng 
thuận giữa ba hệ phái Bắc tông, 
Nam tông, Khất sĩ. Về pháp môn 
tu tập, Phật giáo Việt Nam có sự 
kết hợp hài hòa về ba pháp tu là 
Thiền tông, Tịnh độ, Mật tông. 
Các pháp tu này gần gũi với tâm 
thức và văn hóa người Việt nên 
được đông đảo đồng bào phật 
tử thực hành.

Từ những đặc điểm trên, 
Phật giáo được xem là một 
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nhân tố góp phần ổn định xã 
hội, gắn kết với dân tộc qua 
từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử. 
Vì thế Đảng và Nhà nước đã 
quan tâm tạo điều kiện thuận 
lợi để Phật giáo mở rộng các 
đạo tràng tu tập, xây dựng chùa 
chiền, thu nhận đệ tử, tổ chức 
nghi lễ, in ấn kinh sách, tham 
gia vào các tổ chức đoàn thể, 
công tác xã hội, v.v… đáp ứng 
nhu cầu tâm linh của nhân dân 
và đồng bào phật tử. Thậm chí 
một số tu sĩ, phật tử còn được 
mời làm việc Nhà nước, chính 
quyền địa phương với tư cách 
là đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân, Ủy viên Hội 
đồng nhân dân các cấp.

Đổi mới nhận thức đối với 
Phật giáo đồng nghĩa với việc 
ứng xử đúng đắn, khách quan 
trước những giá trị tích cực, 
những hạn chế phát sinh. Trong 
thời kỳ đất nước tiến hành 
công cuộc đổi mới, Phật giáo 
Việt Nam đã chủ động tham gia 
vào các hoạt động hoằng pháp 
ở trong cũng như ngoài nước, 
thông qua đó hoằng dương 
Phật pháp và quảng bá hình ảnh 
đất nước, con người Việt Nam, 
đồng thời minh chứng cho thế 
giới biết được sự cởi mở, tự do 
trong chính sách tôn giáo ở Việt 
Nam. 

Lần đầu tiên, phật tử Việt 
Nam và người Việt Nam được 
chứng kiến những hoạt động 
hoằng pháp được tổ chức quy 

mô và đồ sộ có ý nghĩa không 
chỉ về mặt đạo pháp mà còn gắn 
với việc phát huy và bảo tồn bản 
sắc văn hóa dân tộc, giúp đỡ 
người nghèo. Ngày 09/4/2009 
tại tỉnh Kon Tum tổ chức Đại 
lễ Quy y với 4000 người dân 
tộc được Trung tâm Vietkings 
tặng bằng xác lập kỷ lục. Ngày 
26/7/2011 tại tỉnh Bình Phước 
có 5311 người Quy y cũng đã 
được Trung tâm Vietkings xác 
lập kỷ lục. Tại Cần Thơ cũng 
đã tổ chức Quy y cho hơn 700 
đồng bào Kinh và Hoa tại chùa 
Phước Long nhân dịp Hội thảo 
Hướng dẫn Phật tử. Đặc biệt, 
ở Lạng Sơn hằng năm đều tổ 
chức Đại lễ chúc thọ cho các 
phật tử có tuổi chẵn từ 70 đến 
100 tuổi vào ngày 13 tháng Giêng 
hằng năm, đã trở thành nét đẹp 
văn hóa của địa phương4.

Năm 2008, Chính phủ Việt 
Nam đã đăng cai và tổ chức 
thành công Đại lễ Vesak Liên 
Hợp quốc với chủ đề: “Sự cống 
hiến của Phật giáo trong việc 
xây dựng một xã hội công bằng, 
dân chủ và văn minh”. Đây là 
một sự kiện Phật giáo lớn nhất 
trong suốt hơn 2000 năm lịch 
sử của Phật giáo Việt Nam. Năm 
2014, Đại lễ Vesak lần thứ hai 
diễn ra tại Việt Nam với chủ đề 
“Phật giáo góp phần thực hiện 
thành tựu các mục tiêu phát 
triển thiên niên kỷ của Liên 
Hiệp Quốc”. Đại lễ Vesak 2014 
đã diễn ra thành công tốt đẹp 

với sự tham dự của các đại biểu 
đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới.

Trong thời gian qua, Phật 
giáo đã tiến hành rất nhiều hoạt 
động tiến bộ trong nước cũng 
như hợp tác quốc tế phù hợp 
với tình hình mới. Sự phát triển 
Phật giáo trên nhiều phương 
diện thể hiện được sự tăng 
trưởng niềm tin của nhân dân 
đối với Phật giáo. Nhờ đó, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã đóng 
góp vai trò nhất định đối với 
đất nước trên các phương diện 
như: Tập hợp và vận động tăng 
ni, phật tử tham gia vào công 
cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước; Góp phần cùng với Nhà 
nước chống lại những mưu 
toan chia rẽ tôn giáo, chống phá 
cách mạng của các thế lực thiếu 
thiện chí ở trong và ngoài nước; 
Huy động tài lực, vật lực từ tín 
đồ, nhân dân phục vụ an sinh xã 
hội; Góp phần điều chỉnh hành 
vi con người hướng tới chân – 
thiện – mỹ phù hợp với cơ chế 
thị trường hiện nay, làm cho 
con người sống có trách nhiệm 
với bản thân, cộng đồng xã hội, 
rất cần cho việc xây dựng xã hội 
mới. 

Cố Hòa thượng Thích Trí 
Thủ từng phát biểu: “Những 
gì chúng tôi làm cho Phật giáo 
cũng có nghĩa là làm cho dân 
tộc, những gì chúng tôi làm cho 
dân tộc cũng có nghĩa là làm 
cho Phật giáo”5. 
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Trang Thơ
Vô ngã vô ưu
Tưởng nhớ đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tự buông bỏ hết muộn phiền
Tìm lên Yên Tử ngồi thiền với thông
Một mình nhập cõi tâm không
Trái tim hóa búp sen hồng vô ưu! 

Tùy duyên
Trăm năm trước chẳng có ta
Trăm năm sau chẳng biết ta cõi nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mai, trăm năm đậu cõi nào - tùy duyên!

Vu Lan nhớ mẹ
Chẳng còn mẹ ốm mà chăm nữa
Tóc bạc - giờ mây trắng bên trời
Nhớ thương nước mắt tràn đêm vắng
Thèm tiếng cựa mình của mẹ thôi!
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VăN Hóa - DaNH THẮNG

Nét đẹp riêng 
của chùa Sen Nia

hiệN Nay, Nhiều du khách thích đếN chùa phước kiểN (còN gọi là chùa “lá seN”, chùa 
“seN Nia” hay “seN Vua”) tọa lạc tại xã hoà tâN (đồNg tháp) để chứNg kiếN tậN mắt một 
loại seN lá có hìNh dáNg Như NhữNg chiếc Nia khổNg lồ, Vào mùa Nước Nổi đườNg 
kíNh lêN đếN 4m, có thể tải trọNg lượNg xấp xỉ 100 kg đaNg thu hút sự khám phá đối 
Với Nhiều du khách gầN xa lẫN các Nhà khoa học.

Ban đầu nhiều người hoài nghi về một 
ngoại lực phía dưới lá sen nên mới 
có thể tải được trọng lượng như vậy 
nhưng khi khám phá, tìm hiểu tận mắt 
thì mới biết là do bên dưới lá sen có 

rất nhiều gai nhọn và chi chít những sớ, rễ sen có 
hình những chiếc phao kết dính nhau tạo lực nổi 
rất lớn, khá vững chắc.

Hoà thượng Thích Huệ Từ, trụ trì chùa đã 54 
năm, kể lại: “…Đến nay, có nhiều giả thuyết về 
nguồn gốc loại sen kỳ lạ này, nhưng tựu trung 
đều khẳng định chúng có xuất xứ từ Nam Mỹ, ở 
đó cư dân dùng lá sen để vận chuyển lương thực 
nhẹ, dễ dàng trên mặt nước…”.

Chùa Phước Kiển được xây dựng vào năm 
1847, qua nhiều biến động của thời gian, chùa 
xuống cấp khá nhiều, đến năm 1962 chùa mới 
được trùng tu. Qua hai cuộc chiến tranh chống 
Pháp và chống Mỹ, chùa là nơi nuôi chứa cán bộ 
cách mạng, tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng. 
Đặc biệt hơn cả đây là nơi được tỉnh đội Đồng 
Tháp dùng làm điểm sản xuất súng, đạn phục 
vụ chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn đó, 
người dân địa phương với hình thức đi cúng 

Phan Thị Anh Thư
Ảnh: St
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chùa nhưng thực chất mang lương thực để tiếp 
tế cho quân giải phóng tại chùa.

Chúng tôi rất xúc động khi đứng trước bài 
vị của 34 chiến sĩ cách mạng lẫn các nhà sư yêu 
nước đã hy sinh tại chính ngôi chùa này. Điều 
khá trùng hợp và lạ lùng hơn cả là hai hố bom 
của Mỹ bỏ xuống huỷ diệt chùa năm xưa chính là 
nơi “sinh ra” loại sen kỳ diệu.

Hoà thượng trụ trì cho biết, chuyện phát hiện 
sen lạ vào năm 1992, đến năm 1998 do nguồn 
nước cạn kiệt, sen tưởng chừng bị tuyệt chủng, 
nhưng không hiểu sao khi mùa nước nổi tràn về, 
sen lại phát triển tươi tốt hơn.

Điều kỳ lạ thứ hai là hoa sen rất to, nở nhiều 
lần trong ngày và biến đổi màu sắc khác nhau. Cụ 
thể là 18 giờ hoa nở màu trắng, mùi thơm ngào 
ngạt, 6 giờ sáng thì nở hoàn toàn, đúng 12 giờ 
trưa hoa khép lại và chuyển màu hồng, 16 giờ sen 
nở lần hai và có màu tím tái. Khi hoa nở, nhiệt độ 
tăng rất cao, nhiều người dân xung quanh tranh 
thủ mang trà đến cạnh hoa sen lúc nở để hút lấy 
mùi thơm rất dịu. Hoa sen nở 3 ngày rồi mới tàn. 
Hạt sen được gieo mầm khoảng 4 đến 6 tháng sẽ 
tiếp tục ra hoa.

Chị Lê Thị Thúy An, du khách đến từ Tp.Cần 
Thơ, cho biết: “…Đến đây mới hiểu thêm sự mất 
mát, hy sinh của những người ngã xuống, đồng 
thời biết được sự kỳ diệu của một loại thực vật rất 
hấp dẫn cùng nhiều câu chuyện độc đáo khác…”.

Đó là câu chuyện về nhiều nhà khoa học đã 
thử mang sen nia này kèm theo nước, bùn đất để 
trồng tại các địa phương khác, cụ thể là tại Khu 

di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
tại Đồng Tháp (thân sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh) và một số khu du lịch 
khác nhưng sen không sống được.

Câu chuyện thứ hai là chuyện “Ông 
Quy” (con rùa) về chùa ở với thầy trụ 
trì từ năm 1948. Năm 1968, binh biến 
xảy ra, chùa sơ tán khẩn cấp, rùa cũng 
bò ra đường tránh bom đạn. Không 
may, một người dân gần đó bắt được. 
Năm 1970, chùa được dựng lại. Không 
hiểu làm thế nào mà rùa lại có thể tự 
thoát, tìm đường về chùa. Khi gần đến 
chùa, nó lại bị bắt lần nữa, thầy trụ trì 
phải chuộc rùa về. Thế rồi nó ở hẳn 
trong chùa từ đó.

 Câu chuyện thứ ba là con hạc biết 
nghe tiếng người. Con hạc được một người dân 
gần đó bán cho thầy trụ trì với giá 3,1 triệu đồng. 
Khi cắt dây phóng sinh, hạc chẳng đi đâu mà chỉ 
sống quấn quýt trong chùa. Hạc rất hiểu tiếng 
người, làm theo nhiều động tác rất tinh khôn 
như: bay, vỗ cánh, che sương. Đặc biệt, ban đêm 
hạc đứng trên lưng rùa nghe thầy tụng kinh.

Năm 1992, hạc bay đi biệt dạng, sau đó rùa cũng 
chết. Thầy trụ trì tiếc cả hai con vật thông minh, 
bèn ướp xác rùa, đeo vào cổ một chuỗi tràng hạt, 
đặt trong lồng kính thờ trong chùa. Trên mai 
rùa còn khắc năm vào chùa và ngày mất: 1948 - 
29/7/2002. Hiện chùa còn nuôi dưỡng 3 con rùa 
khác có tuổi thọ khá cao: 48, 82 và 98 tuổi.

Hoà thượng Thích Huệ Từ nói thêm “…Sen 
này rất quý, rất mong nhiều nhà khoa học và các 
ngành hữu quan sớm có biện pháp bảo tồn và 
phát triển để không bị tiệt chủng…” 

Ảnh: St

Ảnh: St
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SUY NGẪM

Dân gian có câu: “Phước bất tận thâu, 
Lộc bất tận hưởng”. Tạm hiểu là: “Khi 
được phước, được lộc đừng bao giờ 
hưởng hết một mình, mà nên san sẻ”. 
San sẻ bằng cách nào? Có nhiều cách, 

như bố thí (giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em tật 
nguyền, người gặp hoạn nạn…), phóng sinh, cúng 
dường tạo phước, làm việc hiếu, việc đạo thì mới 
bền, nếu không thì dễ bị quả báo. Nên chăm làm 
phước, chớ ích kỷ hại nhân lợi mình, hại người 
sẽ được hưởng phúc lành. Đời sống xã hội hiện 
đang bị đầu độc bởi thực phẩm bẩn độc hại, ngâm 
tẩm hóa chất; nhiều cơ sở sản xuất ngang nhiên 
xả những chất độc hại ra môi trường…Những kẻ 
vô đạo đức, táng tận lương tâm chỉ vì muốn làm 
giàu trên nỗi đau khổ của người khác đang  hàng 
ngày, hàng giờ đầu độc đồng bào, gián tiếp phạm 
tội “sát sinh”, tạo nghiệp bất thiện thì làm sao 
được phước báu?!

Vậy muốn được phước báu chúng ta phải làm 
gì?

- Phải tích phước và (tiết) kiệm phước!
Có một ông thầy tướng số nói với tôi rằng: 

“Phàm những ai giàu sớm mà không biết tạo 
phước, tích phước thì thường chết sớm, hoặc 
cuối đời không đâu vào đâu cả!”. Tôi hỏi tại sao? 
Thầy cười bảo: “Lúc trẻ sung sướng, cái gì trên 
đời cũng có cũng hưởng hết rồi mà không tạo ra 
được phước mới thì làm gì mà không chết sớm 
hoặc cuối đời phải chịu khổ cực!”. 

Theo Phật pháp thì đó gọi là tự đánh mất 
phước báu của mình! Dân gian có câu: “Đại phú 
do trời, tiểu phú do (chuyên) cần”. Có người sinh 
ra trong nhung lụa, có người cả đời sống trong 
khốn khó. Khi sinh ra, con người không thể chọn 
được mình là người thế nào! Sướng hay khổ, 
sang hay hèn…, tất cả đều do có được hưởng hay 
không được hưởng phước báu mà thôi! Phước 
báu có tuần hoàn, có tăng trưởng và có tiêu diệt! 
Vậy làm thế nào để có được phước báu và phước 
báu được tăng trưởng?

Doanh nhân người Mỹ Bill Gates biết làm từ 
thiện ngay từ khi kiếm được những đồng đô la 
đầu tiên từ phần mềm máy tính. Khi tài sản của 

ông chưa thấm vào đâu so với giới tỷ phú Mỹ lúc 
bấy giờ, Bill đã nổi tiếng với việc năng làm từ 
thiện, không dùng đồ đắt tiền và không tiệc tùng 
nhậu nhẹt! Đến nay, tài sản của Bill tăng dần từ 
vài tỷ lên đến hơn cả trăm tỷ USD! Không một ai 
vượt qua được Bill trong suốt vài thập niên vừa 
qua! Và đến nay ông vẫn làm từ thiện đều đều. 
Ông tỷ phú này biết cách tích phước, biết cho đi 
để được nhận lại…

Theo đạo Phật, muốn được hưởng phước báu 
dài lâu thì tài sản ta kiếm được phải bằng con 
đường chân chính, lương thiện và nên chia làm 4 
phần sử dụng vào các việc sau đây:

1. Một phần để sử dụng cho việc kinh doanh và 
sinh hoạt hàng ngày.

2. Một phần để dự phòng khi đau ốm hoặc có 
việc đột xuất.

3. Một phần để giúp đỡ bà con quyến thuộc còn 
nghèo khó.

4. Và một phần để làm từ thiện, công đức, cúng 
dường.

 Như vậy, có tới 2 phần là để làm từ thiện, để 
cho đi! Không biết ông Bill Gates có phải là Phật 
tử không, mà lại làm đúng như vậy? Điều có vẻ 
“ngược đời” là muốn giữ được phước báu, thì lại 
phải cho đi (bố thí) thật nhiều!

Vậy người nghèo không có tiền để bố thí thì 
làm sao tạo được phước? Vẫn được chứ! Trước 
hết hãy tạo cho mình nghiệp lành (ý nghĩ lành, 
miệng nói lành, thân làm việc lành) cũng tạo ra 
phước. Người đem tiền hoặc quần áo cho người 
nghèo, giáo lý nhà Phật gọi việc bố thí bằng tiền 
của là tài thí. 

Người không có tiền cũng bố thí được, đó là bố 
thí bằng lời nói hoặc bằng hành động giúp đỡ. Ví 
dụ, người đang gặp chuyện gia đình buồn khổ, ta 
dùng giáo lý nhà Phật giảng giải, khuyên nhủ họ 
năng đi chùa lễ Phật, sám hối cầu tiêu tan tai ách 
cho bớt khổ, đó là pháp thí. Lại có cụ già, trẻ nhỏ 
đứng lo lắng bất an không dám sang đường đông 
xe cộ qua lại, ta đến dắt tay họ dẫn sang đường 
được an toàn, đó là vô úy thí. 

Thanh Tùng

Đừng hưởng hết 
PHƯỚC BÁU!
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Loving Hut là thương hiệu Quốc tế, với 
hệ thống hơn 200 nhà hàng thuần chay 
trên khắp thế giới. 
  Hiện nay, cộng đồng người ăn chay ở 
nước ta đang ngày một gia tăng. Vì sức 
khỏe, vì bảo vệ môi trường, hướng theo 
tôn giáo hay khởi nguồn bởi lòng từ bi 
thương xót chúng sinh…tất cả đều là 
“nhân” dẫn tới “quả” là từ bỏ giết hại và 
ăn thịt các loài động vật từ đó hướng tới 
lối sống ăn chay lành mạnh.

 Khi đó, các nhà hàng chay, các sản 
phẩm…dành riêng cho người ăn chay 
cũng được gia tăng về số lượng và chất 
lượng. Tuy nhiên, có một thực tế là trải 
dài khắp 3 miền Bắc – Trung - Nam 
nhưng nhà hàng chay đạt tiêu chuẩn 
Loving hut Quốc tế ở Việt Nam lại chỉ có 
thể đếm trên đầu ngón tay.
Vì tiêu chuẩn chay ở đây thực sự rất 
khắt khe, điều quan trọng nhất là tất cả 
các nguyên vật liệu nấu ăn tại Loving 
Hut phải hoàn toàn thuần chay, nghĩa 
là không chứa thành phần động vật và 
những chất có nguồn gốc động vật, hoàn 

  iam ôhp ,aữs ,gnứrt ,ơb gnùd gnôhk nàot
hoặc  nguyên liệu có thành phần động 
vật như mật ong, nước yến để  chế biến 
thực phẩm.
  Do đó, Loving hut giống như một tiêu 
chuẩn khẳng định tất cả các món ăn và 
các sản phẩm được bán tại Loving hut 
100% thuần chay. Ngoài ra, tất cả các 
nguyên liệu chế biến đều là thực phẩm 
hữu cơ, không biến đổi gen. Ngày nay, 
các nhà khoa học đã chứng minh thực 
phẩm biến đổi gen ảnh hưởng lớn đến 
sức khỏe thậm chí gây ra những căn 
bệnh quái lạ.
   Những người ăn chay trên toàn thế giới 

thường truy cập trang web chính thức 
của Loving hut Quốc tế là www.lovin -
ghut.com để tìm hiểu về hơn 200 nhà 
hàng thuần chay trên khắp thế giới. Và 
điều thú vị là mỗi lần họ tới một đất nước 
khác, họ cũng sẽ tìm nhà hàng chay 
trong hệ thống Loving hut quốc tế để dù 
được thưởng thức món ăn mới lạ tại mỗi 
quốc gia nhưng hoàn toàn yên tâm, tin 
tưởng món ăn rằng món ăn đạt chuẩn 
thuần chay.

   Loving Hut Hoa Đăng là nhà hàng 
chay đầu tiên tại Việt Nam được công ty 
Loving Hut chính thức công nhận là đạt 
chuẩn quốc tế
Loving Hut Hoa Đăng ra đời vào năm 
2005 tại địa chỉ số 38 Huỳnh Khương 
Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với 
diện tích 400m2 và sức chứa hơn 200 
khách; cuối năm 2015 đã khai trương 
nhà hàng thứ 2 tại Hà Nội, tọa lạc trong 
ngôi biệt thự Pháp cổ kính, nằm tại khu 
trung tâm Thủ đô số 33 A Bà Triệu, 
quận Hoàn Kiếm. Không gian rộng rãi, 
ấm cúng, trang trọng…  phù hợp cả cho 
những buổi tiệc chay lớn. Cũng chính 
nhờ sự đầu tư cho không 
gian có một không hai tại Việt Nam kết 
hợp với những món ăn ngon, trang trí 
cầu kỳ và sự phục vụ tận tâm của đội 
ngũ nhân viên, Loving hut Hoa Đăng 

vinh dự được website Vegansarecool 
bình chọn là  "Nhà hàng thuần chay 
xuất sắc nhất thế giới năm 2014". Đây 
là giải thưởng được bình chọn hằng năm 
bởi thực khách - những người trực tiếp 
thưởng thức tại các nhà hàng thuần 
chay (vegan) trên toàn thế giới.Đó là lý 
do Loving hut Hoa Đăng thường xuyên 
đón tiếp những vị khách từ nước ngoài 
và những người nổi tiếng tới thưởng thức 
món ăn.
   Ngoài những món chay ngon, trang trí 
tinh tế, nhà hàng dành riêng một không 
gian lớn để trưng bày các sản phẩm. 
Khách hàng rất yên tâm khi chọn cho gia 
đình được nhiều sản phẩm chất lượng 
cho bữa ăn tại nhà và các sản phẩm sinh 
hoạt gia đình như dầu gội, mỹ phẩm…
Mức giá thường cao hơn một chút so 
với sản phẩm cùng loại vì tất cả các mặt 
hàng tại Loving hut Hoa Đăng đều là sản 
phẩm hữu cơ được nhập khẩu từ nước 
ngoài.
  Loving hut Hoa Đăng xứng đáng là 
điểm đến lý tưởng cho những người 
muốn thưởng thức ẩm thực chay với 3 
nhà hàng tại thủ đô Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Nhà hàng số 1: Số 38 Huỳnh Khương Ninh, 
quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3820 9702
Nhà hàng số 2: Số 33 A Bà Triệu, quận 
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: +84 4 3976 1915
Nhà hàng số 3: số 339 Hai Bà Trưng 
phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Khai trương ngày 25/7/2016 (dương lịch)

O IN  HUT HO  Đ N  
NHÀ HÀNG THUẦN CHAY TẠI VIỆT NAM  ĐẠT TIÊU CHUẨN LOVING HUT QUỐC TẾ

Đặc biệt nhà hàng dành tặng 10% giảm 
giá cho độc giả của báo trong suốt tháng 
7 âm lịch
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Điểm tin Phật giáo trong nước

Nhiều Trường hạ khai pháp 
PL.2560

Sáng ngày 23/04/Bính Thân 
(29/5/2016), PL.2560 được sự 
nương nhờ Tuệ đức của đức 
Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão 
HT.Thích Phổ Tuệ, Ngôi đường 
chủ Hạ trường, Tăng chúng 
hạ trường Tùng lâm Quán Sứ, 
Trường hạ chùa Liên Phái, 
Trường hạ Bà Đá, Trường hạ Bồ 
Đề đã tổ chức lễ Khai pháp An 
cư Kiết hạ.
Các hoạt động hè tại các chùa 
trên cả nước

Nhân dịp hè, các đạo tràng, 
Câu lạc bộ thanh niên phật tử 
thuộc các tỉnh Hà Nội, Ninh 
Thuận, Gia Lai, Thái Nguyên, 
Nghệ An, Khánh Hòa… đã tổ 
chức khóa tu cho phật tử và 
thanh thiếu niên phật tử tu tập, 
học kỹ năng sống.

Hà Nội: Khai mạc chuỗi sự kiện mừng 
35 năm GHPGVN

Chào mừng kỷ niệm 35 năm 
thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, tối ngày 28/05/Bính 
Thân (02/07/2016) Ban Văn hóa 
T.Ư phối hợp với Ban Nghi lễ 
T.Ư GHPGVN tổ chức khai mạc 
chuỗi sự kiện: nghênh đón Phật 
ngọc, triển lãm, hội thảo khoa 
học tại chùa Yên Phú (xã Liên 
Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Phân ban Ni giới T.Ư thăm Trường 
hạ miền Tây

Ngày 24/06/2016, Phân ban 

Ni giới T.Ư thăm và cúng dường 
các trường hạ tại 13 tỉnh miền 
Tây, đây là chương trình nằm 
trong kế hoach thăm và sách 
tấn các hành giả Ni đang an cư 
tại hơn 40 điểm an cư tập trung 
trên cả nước.

Hà Nội: Tiếp đoàn đại biểu Hội 
Đoàn kết Srilanka - Việt Nam

Chiều ngày 19/04/Bính Thân 
(25/05/2016), tại trụ sở T.Ư 
GHPGVN chùa Quán Sứ, Hà 
Nội, đoàn đại biểu Hội Đoàn 
kết Srilanka - Việt Nam do Hòa 
thượng Baddegama Samitha 
Thero, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng 
Lanka Sama Samaja, Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội đoàn kết Srilanka 
– Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm 
và làm việc với T.Ư GHPGVN.

Công bố Chương trình Vu lan 
“Đạo hiếu và Dân tộc”

Vào lúc 14h00, ngày 
02/06/2016, Ban TTTT T.Ư 
GHPGVN đã có buổi họp báo 
với cơ quan báo chí, truyền 
hình và cộng tác viên các báo về 
Chương trình Vu lan “Đạo hiếu 
và Dân tộc” tại phòng họp chùa 

Quán Sứ; Hòa thượng Tiến sĩ 
Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch 
HĐTS kiêm Trưởng Ban TTTT 
T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban tổ 
chức chủ trì cuộc họp.

Tp.HCM: Tọa đàm Giáo dục Phật 
giáo Nam tông Khmer

Phân ban Giáo dục Phật giáo 
Nam tông Khmer thuộc Ban 
Giáo dục Tăng Ni Trung ương 
tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu 
quả Giáo dục Phật giáo Nam 
tông Khmer” thời gian dự kiến: 
Ngày 11, 12 tháng 7 năm 2016; địa 
điểm: chùa Candaransī, 164/235 
Trần Quốc Thảo, phường 7, 
quận 3, Tp.HCM.

Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Đại Giới 
đàn Đồng Huy

Đại giới đàn Đồng Huy diễn 
ra từ ngày 26-30/06/2016 tại 
các địa điểm chính: Tổ đình Đại 
Tòng Lâm dành cho giới tử tăng, 
Ni viện Thiện Hòa dành cho giới 
tử ni và chùa Thích Ca Phật Đài 
dành cho giới tử Nam tông.

Đại giới đàn Đồng Huy có 
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trên 1.300 giới tử tăng, ni, tại gia 
đăng ký thọ giới, 1.283 giới tử đủ 
điều kiện thọ giới, trong đó giới 
tử Bắc tông có 1.217 giới tử (Tỳ 
kheo: 250, Sa di: 273, Tỳ kheo ni: 
171, Sa di ni: 295, Thức xoa ma 
na: 228); giới tử Nam tông có 66 
giới tử (Tỳ kheo: 45, Sa di: 13, Tu 
nữ: 8).

Ngoài ra, có 362 cư sĩ xin thọ 

Bồ tát giới và 295 cư sĩ xin thọ 
thập thiện giới.

Ninh Thuận tổ chức Đại Giới đàn 
Đức Tạng vào tháng 9/2016

Được sự chấp thuận của 
Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự GHPGVN, Sở Nội Vụ - Ban 
Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận, Ban 
Thường trực BTS GHPGVN tỉnh 
Ninh Thuận sẽ trang nghiêm tổ 
chức Đại Giới đàn Đức Tạng 
cho các tăng, ni có đủ điều kiện 
thọ giới từ ngày 8 tới 10/9/2016 
(ngày 8 tới 10/8/Bính Thân).

Bạc Liêu tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hà
Được sự chấp thuận của 

Ban Thường trực Hội đồng Trị 
sự GHPGVN và UBND tỉnh 
Bạc Liêu cho phép Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tổ chức 
Đại Giới đàn Huệ Hà năm 2016; 
Thời gian tổ chức từ ngày 04 đến 
ngày 06/06/Bính Thân (07 đến 
09/07/2016 ). 

Ấn Độ: Triển lãm “Cuộc đời và di 
sản của Ngài Cưu Ma La Thập”

Triển lãm với đề tài “Cuộc 
đời và di sản của Ngài Cưu Ma 
La Thập” được diễn ra tại Trung 
tâm Quốc tế Ấn Độ, New Delhi. 
Sự kiện được tổ chức 10 ngày, từ 
17 đến 26/06/2016.

Thái Lan giúp Ấn Độ bảo tồn các 
thánh tích Phật giáo

Thủ tướng Thái Lan Prayut 
Chan-o-cha vừa có chuyến thăm 
chính thức Ấn Độ và thực hiện 
nhiều cuộc hội đàm quan trọng 
về việc tăng cường mối quan hệ 
song phương giữa hai nước.

Liên quan đến văn hóa và tâm 
linh, do mỗi năm Ấn Độ đón 
lượng khách đông đảo là những 
phật tử từ Thái Lan nên Chính 
phủ Ấn Độ quyết định sớm hỗ 
trợ việc cấp thị thực điện tử hai 
chiều cho người dân nước này. 
Ở chiều ngược lại, Chính phủ 
Thái Lan sẽ đầu tư xây dựng các 
khu dừng chân cũng như hỗ trợ 
Ấn Độ trong việc phát triển và 
bảo tồn các thánh tích Phật giáo.

Đại học Utah trao tặng đức Đạt Lai 
Lạt Ma “Huy chương Tổng thống Hoa 
Kỳ”

Trong chuyến công du hoằng 
pháp 19 ngày tại Hoa Kỳ, đức Đạt 
Lai Lạt Ma quang lâm đến Đại 
học Utah (University of Utah), 
thành phố Salt Lake, bang Utah, 
Hoa Kỳ. Nơi đây, Ngài được trao 
tặng “Huy chương Tổng thống 
Hoa Kỳ” bởi những vận động 
của Ngài vì hòa bình, không bạo 
lực trong suốt những thập kỷ 
vừa qua.

Tiến sĩ Phật học Việt Nam đầu tiên 
tại Miến Điện

Ngày 17/6/2016, Trường Đại 
học Phật giáo Quốc tế (ITBMU) 
tại Tp.Yangon, Miến Điện, đã tổ 
chức Lễ Trao Bằng tốt nghiệp 
cho tăng, ni sinh viên các nước, 
khóa Tiến sĩ, Thạc sĩ, và Cử nhân 
Phật học.

Sư cô Diệu Hiếu đã hân hạnh 
nhận bằng Tiến sĩ Phật học khoa 
Thiền Minh Sát và là Tiến sĩ Việt 
Nam đầu tiên của trường.

Nhật Bản: Đại hội giao lưu Văn hóa 
Phật giáo Nhật-Hàn lần thứ 37

Ngày 17/06/2016 tại 
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Tp.Kawasaki, Nhật Bản đã diễn 
ra buổi khai mạc Đại hội giao lưu 
văn hóa Phật giáo Nhật - Hàn lần 
thứ 37, dưới sự chủ trì của Thiền 
sư Jasung, Viện trưởng Thiền 
phái Tào Khê, Phật giáo Hàn 
Quốc, Chủ tịch Liên tôn giáo 
châu Á vì hòa bình (ACRP).

Nepal: Thủ tướng yêu cầu tăng 
cường truyền bá lời Phật dạy

Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần 
thứ 7 ngày thành lập Trường 
Đại học Phật giáo Lumbini tại 
Kathmandu, người đứng đầu 
Chính phủ Nepal cho rằng 
nhà trường cần giới thiệu các 
chương trình học thuật phổ 
quát và tăng cường việc truyền 
bá Phật pháp ứng dụng để lời 
dạy của đức Phật được thực 
hành sống động đối với mỗi 
người dân sống tại Nepal.

Sri Lanka: Khánh thành và khai môn 
bảo tháp Mahaweli Maha Seya

Ngày 20/06/2016, Tổng thống 
và Thủ tướng Sri Lanka đã tham 
dự lễ khánh thành và khai môn 
Bảo tháp Mahaweli Maha Seya 
- một bảo tháp nằm ở Kotmale, 
Sri Lanka.

Phái đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ 
Vesak lần thứ 13

Ngày 22/05/2016 phái đoàn 
đại biểu GHPGVN gồm 10 thành 
viên, do HT.Thích Thiện Pháp, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐTS, cùng đi có HT.Thích 
Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, 
Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; 
TT.Thích Bửu Chánh, Phó Viện 
trưởng Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Tp.HCM đã tham dự 
Đại lễ Vesak lần thứ 13 tại Trường 
Đại học Mahachulalong-
kornrajavidyalaya Thái Lan. 

Bhutan: Hội thảo “Khoa học Quốc tế 
Phật giáo Kim Cương Thừa”

Trung tâm Nghiên cứu và 
Thực tập những phương pháp 

tạo dựng hạnh phúc (GNH) 
gọi là Center of Gross National 
Happiness (Tổng chỉ số Hạnh 
phúc Quốc gia), Trung tâm 
Nghiên cứu Bhutan (CBS & 
GNHR) đồng tổ chức Hội thảo 
Khoa học Quốc tế với chủ đề 
“Truyền thống và cách tân của 
Phật giáo Kim Cương Thừa: 
Mandala, những góc nhìn của 
thế kỷ XXI”, sự kiện diễn ra từ 
30/06 đến ngày 03/07/2016 tại 
thủ đô Thimphu, Bhutan.

Trung Quốc: Phát hiện Xá lợi đỉnh 
chân cốt Phật tại ngôi cổ tự ở Nam 
Kinh

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 
ngôi Bảo tháp thu nhỏ nghìn năm 
tuổi, bên trong rương đá trong 
một hầm mộ nằm dưới ngôi Già 
lam Thê Hà Thiền tự, thành phố 
Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc. Bên trong Bảo tháp thu 
nhỏ này, các nhà khảo cổ còn tìm 
thấy một số hiện vật liên quan 
đến nhiều vị Phật, trong đó có 
một miếng vách Xá lợi đỉnh cốt 
Phật có chữ khắc, biểu thị thuộc 
về bản thân đức Phật. 

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG 

Stt
1

2

3
4

Họ tên
Trần Huyền Ái

Vũ Thị Thái

Tổ Thiện Chính (Ông Lai)
Tổ Phát hành chùa Quán Sứ

Địa chỉ
Số 105 tổ 7 phường Tân An, thị xã 
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Tổ 1 khu 5 phường Hồng Hà, 
Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chùa Quán Sứ

TỔNG

Tịnh tài (VNĐ)
170,000
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400,000
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1,170,000
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2016

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

Số 1 Xuân 2015 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2016   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2016     Giá 30.000đ
Số 3 Mừng Phật đản (tháng 5+6), phát hành ngày 15/5/2016   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2016     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2016    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2016    Giá 30.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

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

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

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

SỐ 2-2015 (131)
NĂM THỨ 25

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

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2015; 2016 sẽ được tặng một phần quà của Tạp chí. Bạn đọc tại 
Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 04 39423887, 
04 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

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


