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Lời Phật dạy: “Ăn chay là cốt yếu để 
nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình 
đẳng. Phật tử không lý nào lại không 
thực hành đức từ bi trong đời sống của 
mình từ ý nghĩ, lời nói, cho đến cách ăn 
uống” 

Sở dĩ phải như vậy vì việc dùng chay mang 
đến cho con người một sự thân tâm, thanh 
tịnh, tránh được nhiều bệnh tật trong cuộc 
sống hằng ngày. Ngoài ra ăn chay tăng thêm 
phần công đức trên phương diện tiến tu qua 
lời dạy của Đức Phật là vì lòng thương xót 
chúng sinh; tránh ác báo của nghiệp sát và 
muốn dứt tâm tham nhiễm nơi vị trần.
Ăn chay- tránh sát sinh là phương tiện vun bồi 
quả phúc và cũng là nâng cao sức khỏe khi ăn 
uống hợp lý và khoa học.
Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là hiện 
nay…
Y học ngày một hiện đại, các phương pháp 
chẩn đoán, chữa bệnh tiên tiến nhất ra đời thì 
lượng người ốm, đau, bệnh tật đau khổ triền 
miên không những không giảm bớt mà tiếp 
tục tăng theo? Tất cả các cơ sở khám chữa 
bệnh đều quá tải; các căn bệnh nan y hiếm 
gặp cũng lần đầu xuất hiện gây ra dịch bệnh 
tràn lan.
Thử hỏi, quý vị đang bị bệnh kia đa số ăn chay 
hay ăn mặn…? Chắc chắn ăn mặn nhiều hơn 
rồi. Vậy ăn mặn liệu có giúp chúng ta khỏe 

mạnh hơn khi thực tế chưa bàn tới nghiệp 
sát mà thực phẩm mặn ngày nay có còn đảm 
bảo? Rồi dần dần phá hủy chính thân ta.
Bởi … chính cái thân này khi đã trở nên yếu 
đuối, không có sức đề kháng, hệ miễn dịch 
suy giảm chỉ cần một tác nhân gây hại xuất 
hiện là thân ta nhiễm bệnh; như thân cây khô 
héo úa dần chỉ cần một trận bão nhỏ cũng đủ 
gục ngã.
Thiết nghĩ, trị bệnh trị tận gốc, phòng bệnh hơn 
chữa bệnh; nhưng… cuộc sống của quý Phật 
tử cũng như quý vị ngày nay hối hả và bon 
chen quá! Cả đời mãi chạy theo công danh, 
địa vị, tiền bạc mà bỏ quên đi sức khỏe của 
chính mình cho đến khi sức khỏe lụi tàn, cơ 
thể suy yếu, bệnh tật gõ cửa mới đem hết tiền 
tài ra chữa bệnh hẳn có ích gì; như cây khô đã 
bật rễ có chăm bón cũng đâu được nữa.
Thân ta là đáng quý lắm, thân khỏe sẽ hỗ trợ 
được nhiều lắm cho tâm khỏe; thân và tâm 
đều khỏe thì con đường tu hành sẽ lợi lạc biết 
bao nhiêu. Do đó, mong sao quý vị để ý tới sức 
khỏe nhiều hơn nữa, siêng năng cần cù tập 
luyện; nên ăn thực phẩm lành mạnh để nâng 
cao sức đề kháng, hệ miễn dịch trong cơ thể… 
từ đó các tác nhân gây hại ngoài cuộc sống 
cũng khó làm tổn thương đến thân mình.
Điều vui mừng là hiện nay các nhà khoa học 
đã phát hiện ra nhiều chất tăng cường miễn 
dịch cho cơ thể có nguồn gốc từ thực vật. 
Trong đó Beta Glucan đã được nghiên cứu 
và khẳng định là chất tăng cường miễn dịch 
mạnh nhất đến từ thiên nhiên. Beta Glucan có 
nhiều trong  yến mạch, lúa mạch, men bia, tảo 
biển, nấm linh chi, nấm hương,… Vai trò của 
Beta Glucan là giúp tăng cường hoạt động 
của các đại thực bào trong cơ thể, kích thích 
cơ thể tiết ra nhiều cytokines, là một chất hoạt 
hóa tế bào nhằm tiêu diệt các kháng nguyên 
gây bệnh từ bên ngoài, giảm hệ số chuyển đổi 
thức ăn, kích thích khả năng tiêu hóa, có lợi 
cho hệ thống tiêu hóa và đường ruột, cũng 
như tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút gây hại.
Dựa theo cấu trúc hóa học, Beta Glucan có 

nhiều dạng ví dụ như (1,3/1,4),  (1,3/1,6). 
Trong đó Beta Glucan (1,3/1,6) có tác dụng 
lên hệ miễn dịch mạnh nhất. Đã có hàng trăm 
các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế 
giới đã chứng minh Beta Glucan (1,3/1,6) có 
hiệu quả tuyệt vời chống lại các khối u lành 
tính; ác tính, bệnh nhiễm khuẩn… Trong những 
năm gần đây Beta Glucan (1,3/1,6) được chiết 
xuất và tinh chế để tạo ra các sản phẩm có tác 
dụng ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng 
sức đề kháng,… Ở nước ta có sản phẩm EMU-
GLUCAN được sử dụng khá phổ biến và được 
nhiều bác sĩ khuyên dùng cho các trường hợp 
hỗ trợ, phòng ngừa ung thư và miễn dịch kém. 
Việc sử dụng EMUGLUCAN và một chế độ ăn 
chay khoa học sẽ giúp cho các quý Phật có 
được một cơ thể khỏe mạnh.
Giữ gìn sức khỏe cũng chính là tu thân; khi 
thân tâm đều khỏe mạnh quý Phật tử sẽ tinh 
tấn hơn trên con đường tu học; làm được 
nhiều việc lợi lạc hơn như tự làm công quả, 
tham gia các chuyến từ thiện; gieo duyên lành 
tới mọi người… cuộc sống tốt đời đẹp đạo; đạo 
thành viên mãn quả thực còn gì đáng quý hơn 
với chúng ta đây.
Tuy nhiên, không phải quý Phật tử nào cũng 
hiểu biết tận tường về các biện pháp nâng cao 
sức khỏe,  tăng cường khả năng miễn dịch 
của cơ thể thông qua sinh hoạt, thực phẩm 
chay hay các sản phẩm hỗ trợ khác. Quý Phật 
tử có thể liên hệ liên theo số điện thoại dưới 
đây để được tư vấn chuyên sâu.
ĐT:  04.3542722     Hotline: 0989.644.046
Kính chúc quý Phật tử sức khỏe, tinh tấn trên 
con đường tu hành!
                                           ( Diệu Nguyên )

EMUGLUCAN
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH TỪ THỰC VẬT

Thực phẩm chức năng Emuglucan
tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Beta glucan (1,3/1,6):
-Chất tăng cường miễn dịch mạnh nhất từ thiên nhiên
-Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh u bướu
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ĐỨC PHẬT 
DƯỚI GÓC NHÌN 

CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC
[Vũ Tất Tiến]

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng /20154

I NG PHẬT GI

“NẾU CÓ MỘT TÔN GIÁO NÀO ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CÁC LÝ THUYẾT CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, 
THÌ ĐÓ LÀ PHẬT GIÁO. PHẬT GIÁO KHÔNG CẦN XÉT LẠI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ CẬP NHẬT 
VỚI NHỮNG KHÁM PHÁ MỚI CỦA KHOA HỌC. PHẬT GIÁO CŨNG KHÔNG CẦN TỪ BỎ QUAN 
ĐIỂM CỦA MÌNH ĐỂ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KHOA HỌC, VÌ PHẬT GIÁO BAO HÀM CẢ KHOA HỌC 
CŨNG NHƯ VƯỢT QUA KHOA HỌC…”.
[ALBERT EINSTEIN (1879-1955)-NHÀ BÁC HỌC NGƯỜI ĐỨC]

Ðức Phật là hiện thân của mọi đức hạnh mà 
Ngài đã thuyết giảng. Trong suốt 45 năm hoằng 
pháp, Ngài đã biến những lời nói của mình thành 
hành động; không nơi nào Ngài buông thả theo 
cái yếu đuối của con người hay dục vọng thấp 
hèn. Luân lý, đạo đức căn bản của đức Phật là 
hoàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến.

[Giáo sư Max Miller (1823-1900)-Học giả 
người Ðức]

Ðiều đáng chú ý nhất nơi đức Phật là sự kết 
hợp gần như độc nhất một đầu óc khoa học trầm 
tĩnh với lòng thiện cảm sâu xa của từ tâm. Thế 
giới ngày nay ngày càng hướng về đức Phật, vì 
Ngài là người duy nhất tiêu biểu cho lương tâm 
của nhân loại.

[Moni Bagghee, trong cuốn “Ðức Phật của 
chúng ta”]

Tôi 
c à n g 
ngày càng c ả m 
thấy đức Thích Ca 
Mâu Ni gần gũi nhất trong tính 
cách và ảnh hưởng của Ngài. Ngài là Ðường lối, 
là Chân lý và là Lẽ sống. 

[Giám mục Henry Hart Milman (1791-1868), 
người Anh]

1. Nhân cách vĩ đại của đức Phật K h ô n g 
một lời thô bạo 

nào được thấy thốt ra 
từ đức Phật trong cơn tức 

giận, chưa từng có một lời 
thô bạo trên môi đức Phật kể cả 
trong lúc tình cờ. 

[Tiến Sĩ S.Radhakrishnan 
(1888-1975) - Triếtgia, 
Tổng thống Ấn Độ từ 

1962-1967]

Ản
h:

 st
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Lần đầu tiên trong lịch 
sử loài người, đức Phật 
khuyến dụ, khẩn cầu và kêu 
gọi con người không nên 
làm hại một sinh mạng, 
không nên dâng lời cầu 
nguyện, lời ca tụng, hay hy 
sinh (sinh mạng) cho các Thần 
linh. Với tất cả tài hùng biện, 
Ngài đã có lần hùng hồn tuyên bố 
là Thần linh, nói cho đúng, cũng cần 
đến sự giải thoát cho chính họ.

 [Nữ Giáo Sư Rhys Davids (1857-1942)  
-Học gỉa người Anh]

Dường như người 
thanh niên hiền lành, 
ngồi khoanh chân 
trên tòa sen thanh 

tịnh với bàn tay phải 
dơ lên như vừa khuyên 

nhủ vừa như nói: “Nếu 
con muốn thoát khỏi sự 

đau khổ và sợ hãi, con hãy 
rèn luyện trí tuệ và lòng từ bi”.

[Anatole France (1844-1924)-Nhà 
văn Pháp được giải Nobel văn học năm 1921]

Sự thanh tịnh của 
tâm linh và lòng 

thương yêu tất 
cả chúng sinh 
là giáo huấn 
của đức Phật. 
Ngài không 
nói đến tội 
lỗi, mà chỉ nói 
đến vô minh 

(sự không hiểu 
biết) và điên 

cuồng là những 

chứng bệnh có thể chữa khỏi được bởi sự giác 
ngộ và lòng từ bi. 

[Tiến Sĩ  S.Radhakrisnan (1888-1975-Triết 
gia và chính trị gia Ấn Độ]

Ðức Phật không phải là của riêng người 
phật tử, Ngài là của toàn thể nhân loại. Giáo lý 
của Ngài thông dụng cho tất cả mọi người. Tất 
cả các tôn giáo ra đời sau Ngài, đều đã mượn 
rất nhiều tư tưởng hay của Ngài. 

[Một học giả Hồi giáo]

Phật giáo chưa bao 
giờ ép ai phải theo dù 

d ư ớ i bất kỳ hình thức nào - hoặc ép 
buộc tư tưởng và niềm tin đối với người không 
thích, hoặc bằng bất cứ một sự tâng bốc nào, bằng 
lừa gạt hay ve vãn, nhằm đạt được thắng lợi để để 
coi đó là quan điểm riêng tư của mình. Những nhà 
truyền giáo đạo Phật không bao giờ ganh đua nhau 
để lôi kéo người đi theo Ðạo của mình. 

[Tiến sĩ G. P. Malasekara (1899-1973)-Học giả 
người Sri Lanka]

Chỉ nói về Phật giáo thôi, ta có thể xác nhận là 
tôn giáo này thoát khỏi tất cả cuồng tín. Phật giáo 
khuyến khích mỗi cá nhân tự chuyển hóa nội tâm 
bằng cách tự chiến thắng chính mình, chứ không 
nhờ cậy vào sức mạnh hay tiền bạc nào khác. Ðức 

Phật chỉ rõ con đường giải thoát duy nhất để con 
người tự quyết định nếu họ muốn theo tôn giáo 
này.

    [Giáo sư Lakshmi Nasaru, sinh ngày 23-5-
1968, Học giả người Ấn Độ]

Là phật tử hay không phải là phật tử, tôi đã quan 
sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi 
đã khám phá ra là, không một tôn giáo nào có thể 
vượt qua được sự quán triệt  Bát chính đạo và Tứ 
diệu đế của đức Phật. Tôi rất mãn nguyện hướng 
cuộc đời tôi đi theo con đường đó.

[Giáo sư T.W. Rhys Davids (1843-1922)-Giáo 
sư người Anh dạy tiếng Pali-thánh ngữ của 
Phật giáo và tiếng Phạn (Sanskrit)] 

(Sưu tầm và tóm lược theo Phật Pháp Ứng Dụng)

2. Trí tuệ siêu việt của đức 
Phật

3. Cống hiến của đức Phật cho nhân loại

4. Giáo lý của đức Phật

Ð ứ c 
Phật không giải 

thoát con người, nhưng 
Ngài dạy con người phải tự 

chính mình giải thoát mình, như 
chính Ngài đã tự giải thoát Ngài. Con 

người chấp nhận giáo lý của Ngài là 
chân lý, không phải vì giáo lý này đến từ 
nơi Ngài, mà vì lòng xác tín cá nhân, thức 
tỉnh bởi những lời Ngài dạy, trỗi dậy 
bởi ánh sáng trí tuệ của chính mình. 

[Tiến Sĩ Hermann 
Oldenburg (1854-1920-Học 

giả người Ðức]

Trê n 
quả địa cầu này, 

Ngài đem ý nghĩa những 
chân lý có giá trị trường tồn để 

thúc đẩy nền đạo đức, sự tiến bộ 
không chỉ cho riêng Ấn Độ, mà cho 

cả nhân loại. Ðức Phật là một nhà 
đạo đức vĩ đại, kỳ tài chưa từng thấy 
có trên trái đất này. 

[Albert Schweizer (1875-
1965)-Nhà triết học, thần 

học người Đức]
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Tu là gì ? 
“Tu là quá trình:
1. Quán chiếu nội tâm, 
2. Làm triệt tiêu bản ngã và                         
3. Chuyển hóa nghiệp lực của mình” đây là ba 

điều kiện tiên quyết, cốt yếu và tinh túy nhất, 
trong phận sự người tu. 

Đức Phật đã dạy: “Khi chưa chứng A La Hán 
thì chưa thể tin vào tâm ta được” vì tâm ta là 
“tâm viên, ý mã” thay đổi, sinh diệt không ngừng, 
cho nên Tổ Đạt Ma muốn độ cho nhị Tổ Huệ Khả 

cũng phải chỉ ra pháp “an tâm” bằng cách “khai 
thị” cho Ngài Huệ Khả phải quay lại tìm “tâm bất 
an” nơi chính mình” mới ngộ ra được đạo. 

Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi nghe Kinh Kim 
Cang đến câu: “bất ưng trụ sắc... thinh, hương, 
vị, xúc, pháp, sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ 
tâm...” liền ngộ đạo, cũng là nhờ ở sự quay lại với 
chính mình để không bị dính mắc, hấp dẫn bởi 
lục trần, mới ngộ được đạo. 

Gần gũi nhất tại Việt Nam chúng ta, Ngài Tuệ 
Trung Thượng Sĩ cũng đã chỉ dạy cho Thái tử 
Trần Khâm một câu Pháp yếu: “Phản quan tự kỷ 

I NG PHẬT GI

Phận sự người tu 
HẠNH “SA MÔN” VÀ PHẬN SỰ NGƯỜI TU, LÀ TRẢI NGHIỆM BA PHÁP TU TRÊN VÀ “MỘT 
BÁT CƠM NGÀN NHÀ, THÂN CHƠI MUÔN DẶM XA, MẮT THƯƠNG XEM TRẦN THẾ, 
MÂY TRẮNG HỎI ĐƯỜNG QUA”. 

[Thích Viên Thành]
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bổn phận sự, bất tùng tha đắc” có nghĩa xem xét 
lại chính mình là phận sự chính, không phải từ 
nơi khác mà được, nhờ đây mà sau này Việt Nam 
chúng ta có được Phật Hoàng Trần Nhân Tông 
với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và dòng lịch sữ 
oai hùng với ba lần đánh bại giặc Nguyên, Mông 
đem lại vẻ vang cho dân tộc. 

 1. “Quán chiếu tự tâm” là đưa tâm trở về với 
thân, không cho tâm giong ruổi, lang thang phá 
hoại lúa mạ nhà người, bằng cách: theo dõi hơi 
thở vô, ra, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, lạy Phật, 
tham thiền...mục đích là gom tâm về một chỗ, 
khi “quán chiếu tự tâm” sẽ thấy rõ lỗi mình để 
mà lo sửa, hầu hoàn thiện tự thân và không thấy 
lỗi người để phải nhiều phiền não và sinh ra cao 
ngạo, tội lỗi. 

Đức Phật cũng đã dạy: “chế tâm nhứt xứ, vô sự 
bất biện” nghĩa là giữ tâm môt chỗ, không có việc 
gì không làm được. Khi ta giữ tâm được an tịnh, 
ta sẽ thấy cuộc đời rất là an lạc, mọi người đều 
tốt, cảnh vật chung quanh đều đẹp, đúng như lời 
Phật dạy: “tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc 
độ tịnh” là vậy, khi tâm “bất an” sẽ luôn lao lư 
sống không thật, nhìn đời với tâm hư thối, phiền 
não chất chồng.

2. “Làm triệt tiêu bản ngã” vì “bản ngã” là 
nguồn gốc của “vô minh” và mọi tội lỗi, khi có 
“ngã” là có “nhơn” rồi có “chúng sinh” và “thọ giả”, 
khi vừa ra đời đức Phật đã đưa ra “thông điệp” 
đầu tiên cũng về chữ “ngã”. Khi có “ngã chấp” thì 
sẽ có hai bản năng: sinh tồn và hưởng thụ đồng 
hành, lúc đó chỉ thấy “ta” là cái rốn của vũ trụ, 
bắt mọi người phải phục tùng ta, sẵn sàng bươi 
móc lỗi của người để hòng che đậy lỗi lầm của 
ta, tạo ra muôn vàn oan trái, khổ đau và mặc sức 
thụ hưởng sắc dục, chạy theo hình tướng bên 
ngoài, lấy cơ sở vật chất và danh lợi đạt được làm 
thành quả của đời tu, quên đi câu ”Duy tuệ thị 
nghiệp”, “tam thường bất túc”, “ít muốn biết đủ” 
và “an lạc, giải thoát”...làm phương châm và cứu 
cánh, thì thật là đáng buồn thay! Hòa Thượng 
Thiện Siêu cũng có viết “ Vô ngã là Niết bàn”, vậy 
“ có ngã là có địa ngục”, thế nên muốn đạt đến 
Niết bàn phải tu làm sao cho tự mình và giúp cho 
nhiều người “triêt tiêu bản ngã” đó mới là nhiệm 
vụ chính của người tu. 

3. “Chuyển hóa nghiệp lực của mình” ta sinh ra 
trên đời nầy cũng do “nghiệp”, suốt quá trình sinh 
sống cũng tạo quá nhiều “nghiệp” mà “nghiệp 

ác” thì nhiều hơn “nghiệp thiện”, nhưng tất cả 
“nghiệp” dù “nghiệp thiện hay ác” cũng đều dẫn 
ta trong “sinh tử luân hồi” mà tu là phải “chuyển 
nghiệp” quyết “thoát ly sinh tử luân hồi” để đạt 
an lạc, giải thoát đấy mới là cứu cánh và phận 
sự chính của người tu, trong kinh có dạy:” Vong 
thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma 
nghiệp” là vậy. Muốn chuyển hóa nghiệp phải 
“sám hối tự tâm”, phải biết quán chiếu để thấy 
lỗi lầm của mình mà sửa, phải “tự thấy mình nhỏ 
thôi, việc tu còn kém cỏi”, để mà khiêm cung, tôn 
trọng mọi người, bởi vì mọi người cũng là Phật 
sẽ thành kia mà. Phải hằng lạy Phật sám hối kết 
hợp với y học, vừa rèn luyện dưỡng sinh, vừa 
khiêm cung, hạ “bản ngã”, vừa chuyển hóa được 
nghiệp lực vừa tạo thêm phước đức, đó không 
phải là lợi ích thiết thực và nhiệm vụ chính của 
người tu hay sao ?

Hạnh “Sa môn” và phận sự người tu, là trải 
nghiệm ba pháp tu trên và “một bát cơm ngàn 
nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt thương xem 
trần thế, mây trắng hỏi đường qua”. Nếu ai muốn 
tu mà không trải qua ba điều kiện kể trên, dù có 
nhiều bằng cấp và tu lâu năm mà không nếm 
được hương vị an lạc, giải thoát, để phải nhiều 
lo toan tính toán, đều là tu hình tướng, giả danh 
mà thôi. 

Muốn cứu độ mọi người, trước tiên ta phải tự 
độ được ta, phải không còn “ngã chấp” và “pháp 
chấp”, phải có của, rồi mới nghĩ đến việc đi cho, 
phải có nội lực rồi mới mong cứu giúp người, 
nếu chưa có gì mà sớm “hạ sơn” để mong cứu độ 
mọi người, thì sẽ là ảo vọng, “Cửa tùng đôi cánh 
gài” chỉ lụy khổ mà thôi! 

An Lạc thất, Adelaide, Nam Úc những ngày 
tịnh dưỡng 

Ản
h:

 st



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/20158 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/20158

Trong kinh Phổ Môn Phẩm hay gọi đầy 
đủ là Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn 
phẩm, là bài kinh nói về hạnh nguyện 
độ sinh, ban vui cho hết thảy chúng 
sinh của đức Bồ tát Quan Thế Âm. 

Ngài được tôn xưng danh hiệu này như một hình 
thức giao thoa “hữu cầu tất ứng”, chỉ cần chúng 
sinh niệm hồng danh của Ngài thì dù là ai, trong 
bất kỳ hoàn cả-nh đau khổ nào của cuộc đời như 
hoả hoạn, thiên tai, cướp bóc…đều được Ngài 
cứu độ, chuyển dữ hóa lành, cầu được ước thấy.

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, nếu một 
người thấy số mệnh của mình bất hạnh, khổ sở 
hay gặp hoàn cảnh nguy khốn liền niệm hồng 
danh của Quan Âm Bồ tát, số mệnh của người 
đó liền hết khổ, chuyển hoá thành một cuộc sống 
hạnh phúc, no đủ như người đó mong cầu. Điều 
này đúng hay không?

Đối với câu hỏi đó, hoặc giả có rất nhiều thiện 
nam tín nữ hoặc chúng sinh đều có phần nghi 
hoặc, muốn hiểu rõ thực hư sự linh ứng nhiệm 
mầu của danh hiệu Quan Âm Bồ tát.

Thứ nhất, hạnh nguyện đại từ đại bi, rộng lớn 
vô biên của Quan Âm Bồ tát, chúng ta cần phải 
tu tập thường xuyên, lâu dài. Khi niệm Quan Âm 
thành tâm thì đại từ đại bi, nguyện lực vô cùng 
của Quan Âm khiến nước không thể chìm, lửa 
không thể thiêu, độc dược không thể hại thân; 
muốn cầu nam đắc nam, cầu nữ đắc nữ; cầu quan 
vị đắc quan vị… Niệm Quan Âm có công đức thù 
thắng như thế, việc chuyển đổi số mệnh từ đau 
khổ sang sung sướng, hạnh phúc, từ dữ hoá lành 
là điều dễ hiểu.

Nhưng niệm ở đây không phải niệm chỉ bằng 
miệng, niệm là hoài niệm, chúng ta hoài niệm 
Quan Âm Bồ tát, tư niệm, hồi tưởng đức hạnh, 
hạnh nguyện của Quan Âm Bồ tát với mục đích 
tu tập, quán chiếu hạnh nguyện của Ngài từ đó 
quán chiếu cuộc đời hiện tại để các hành giả, thiện 
nam tín nữ thấy rõ chân tướng thực hư, bản chất 
của sự vật để tự mình độ chính mình. 

 Quan Âm Bồ tát là vị Bồ tát có rất nhiều 
nhân duyên với chúng sinh trong cõi Ta bà này, 
Ngài có oai lực và phương tiện cứu khổ ban vui 
cho chúng sinh. Tấm lòng đại từ đại bi của Bồ tát 
rộng lớn vô cùng còn tâm thái của chúng sinh thì 
lại hẹp hòi, ích kỷ. Quan Âm Bồ tát có sự quan ái, 
giúp đỡ vô tư với tất cả chúng sinh. Còn chúng 
ta tâm lượng chật hẹp, không đủ sự nhiệt thành 
giúp đỡ người khác. Do đó, mục đích hồi tưởng 
các hạnh nguyện của Quan Âm Bồ tát là khiến 
tâm lượng chúng ta trở lên rộng lớn, mở lòng 
từ bi để cảm thông, lắng nghe, chia sẻ nỗi khổ 
đau của người khác. Bố thí, giúp đỡ người khác 
một cách vui vẻ, vô tư, bình đẳng. Chúng ta noi 
theo hạnh nguyện của Ngài để làm tan biến nỗi 
khổ đau, sầu não do tham, sân, si mà ta tự tạo ra 
cho mình và cho người trong hiện tại và tương 
lai nhằm mang lại an lạc tự tâm chúng ta vả ảnh 
hưởng tích cực tới người chung quanh.

Do vậy, chúng ta niệm để tăng trưởng phước 
báo, trí huệ, có được trí huệ sẽ phân tích chân 
thực nhân sinh quan của chúng ta. 

Thứ hai, trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ tát 
không chỉ là một sớm một chiều mà có thể đạt 
được phước báo nhanh đến như vậy. Nền tảng 
giáo lý của nhà Phật là nhân quả, gieo nhân nào 
được quả đó. Phải tu tập, quán chiếu thường 
xuyên những hạnh nguyện của Quan Âm để thực 
hành, tịnh tiến. Dứt hết tâm sân, si, chấp mê bất 
ngộ để thấy được cái chân thực bất hư, hành 
thiện, gieo những nhân lành để được quả báo 
phước huệ. Có câu: ‘Bình thường chẳng đốt nén 
hương, đến khi có việc đến ôm chân Phật”, bình 
thường không bao giờ tụng niệm, tu tập theo 
hạnh nguyện của Quan Âm Bồ tát, đến khi có sự 
bất hạnh, khổ đau thì niệm hồng danh của Ngài 
để mong có được sự chuyển hoá phước báu, điều 
này không bao giờ có. Cũng có những người ở 
đời trước dũng mãnh tinh tiến tu hành, gắng sức 
dụng công niệm hồng danh Bồ tát Quan Thế Âm 
thì ở đời này dù người ấy không niệm mà Quan 
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Niệm hồng danh Quan Âm Bồ tát 
có thể cứu khổ, chuyển đổi số mệnh?

[Nguyễn Thắng]
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Âm Bồ tát vẫn đến giúp họ, đấy là do nhân xa mà 
gặp báo phước huệ.

Thời Đường Cao Tổ bên Trung quốc coi Đạo 
giáo là Quốc giáo, nhìn nhận Đạo giáo là tổ tiên 
của mình. Khi đó, có vị quan là Pháp Lâm đứng ra 
chống đối, bài xích Đạo giáo đã vô hình chung xúc 
phạm tới điều này, Đường Thái Tông vô cùng tức 
giận chỉ thẳng mặt Pháp Lâm quát lớn: “Người 
dám phỉ bang tổ tiên của trẫm, lý thật khó tha! 
Có điều trẫm đây vẫn lấy lòng khoan dung làm 
đầu. Cuốn Biện chúng luận của ông có viết rằng 
“chỉ cần miệng niệm danh hiệu Quan Thế Âm 
Bồ tát, dù có dung đao mà chém cũng không hề 
bị thương tích”. Nếu quả thật Phật giáo có được 
năng lực thần thông như vậy, ta cho ông bảy ngày 
tụng niệm Quan Thế Âm. Sau bảy ngày sẽ dùng 
đao chém thử, để xem lưỡi đao của ta có thể chặt 

đứt cổ của ông hay không”. Pháp Lâm hiểu rõ việc 
chỉ niệm danh hiệu Quan Thế Âm không thể nào 
cứu mạng mình nên khi đến hạn xử trảm, ông trả 
lời trong bảy ngày qua ông chỉ niệm danh hiệu 
“Bệ hạ”. Do vậy, Đường Thái Tông đã tha tội chết 
và phạt đi đày. (Trích dẫn trong 100 câu chuyện về 
đạo giáo – nxb Từ điển Bách khoa)

Câu chuyện trên là một ví dụ điển hình để nói 
tới công đức tu tập, trì tụng danh hiệu Quan Âm 
Bồ tát. 

Học theo hạnh nguyện của Bồ tát là tu tập tính 
nhẫn nhục, trừ sân, si để vượt qua, chuyển hoá 
tất cả. Giữ tâm bình lặng trước mọi tình huống 
đến với mình, dù là thuận cảnh hay nghịch duyên, 
dù là may mắn hay rủi ro chứ không chỉ nhẫn 
trước những những nghịch cảnh, oan trái như 
mọi người thường hiểu về hạnh nhẫn nhục. Tại 
sao phải tập nhẫn trước cả những thuận cảnh? 
Trước những thuận cảnh như được mọi người 
tôn kính, ca ngợi, cung phụng thì lòng người 
thường sinh ngã mạn, tự mãn, đấy là những tâm 
lý tiêu cực, có hại cho sự tu hành, làm suy thoái 
đạo đức cho nên chúng ta phải nhẫn không để 
cho tâm kiêu căng, tự đắc phát sinh. Như vị quan 
Pháp Lâm trên, nếu không vì sân, si, không vì tự 
mãn mà biết nhẫn nhục thì đã không nhận được 
quả như vậy.

Do đó, niệm danh hiệu Quan Âm Bồ tát có cứu 
khổ được hay không? Đương nhiên là có thể 
cứu khổ, nhưng phải qua sự tu tập, quán chiếu 
hạnh nguyện của Bồ tát để thực hành, phát Bồ 
đề tâm. Chúng ta thông qua học tập Phật Pháp, 
thông qua lễ tụng, đọc tụng “Phổ Môn Phẩm”, lễ 
bái Quan Âm, thành tâm chuyển niệm, tưởng 
niệm, tư niệm Quan Âm Bồ tát khiến tâm tư lợi, 
hẹp hòi, ô nhiễm của chúng ta dần dần chuyển 
biến thành tâm quảng đại, thanh tịnh, vô ngã, đó 
chính là mục đích tối thượng vậy. 

Sự vi diệu của Phẩm Phổ Môn vô cùng vô tận, 
nói không kể xiết. Chúng ta học được một điểm 
thôi đã phước hạnh rồi. Bồ tát giống như biển 
lớn, chúng ta có được một thìa nước biển là đã 
có được hương vị của biển. Do đó, hi vọng chúng 
ta có thể khai ngộ Phật Pháp, dẫn dắt chúng sinh, 
đặc biệt là cổ vũ, khích lệ, dẫn dắt bạn bè quanh 
ta cùng hướng thượng, hướng thiện, khai ngộ 
Phật Pháp, đó là hạnh phúc lớn nhất. Từ đó, 
thấy cuộc sống, số mệnh của chúng ta được khai 
thông, chuyển hoá và hạnh phúc. 

Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát chùa Linh Ứng Sơn Trà, Đà Nẵng
 - Ảnh: Thường Nguyên
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Nhìn từ nhu cầu xã hộiNhìn từ nhu cầu xã hội
ĐẠO PHẬT, 

Xã hội hiện đại, đời sống vật chất và 
tinh thần của con người được nâng 
lên rõ rệt. Song không phải vì thế mà 
con người bớt được những nỗi khổ 
đau phiền muộn. Biết bao gia đình 

dù dư thừa tiền tài, địa vị, danh vọng… mà vẫn 
đắm chìm trong đau khổ, dày vò về tinh thần bởi 
biết bao những bi kịch như: ghen tuông do vợ 
hoặc chồng thiếu chung thuỷ; đau đớn do con 
cái nghiện ngập, hư hỏng hoặc do bệnh tật hiểm 
nghèo giáng xuống... Những tai ách này không 
chỉ hiện hữu ở một tầng lớp hay một địa phương 
cá biệt nào, mà nó xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều 
tầng lớp từ người giàu sang có địa vị đến người 
nghèo hèn…

Trước tình cảnh ấy, nhiều người bắt đầu thức 
tỉnh, họ thấy rằng cần phải tìm cho mình một lối 

thoát, một nơi nương tựa về tinh thần để tự giải 
phóng khỏi những khổ đau đó. Họ đã tìm đến 
các tôn giáo, các triết lý cổ xưa, trong đó có đạo 
Phật với hy vọng tìm được một bến đậu bình yên 
cho tâm tưởng. Nhưng tiếc thay số người tìm 
được đến với giáo lý đích thực của các bậc Thánh 
hiền và chuyên cần thực hành những lời dạy bảo 
ấy không nhiều. Nhiều người chẳng biết tin vào 
đâu, họ đành đặt niềm tin vào những người có 
hình tướng tu hành mà chưa hề biết rõ phẩm 
hạnh và đức độ cũng như đạo hạnh thực sự của 
người đó ra sao, nên họ bị dẫn dụ lầm lạc, phần 
lớn họ thường nặng vào những nghi thức: tụng 
niệm, lễ lạy, cầu xin, bố thí bằng cách cúng bái 
mà ít lo đến tu dưỡng thân tâm trong mọi cử chỉ, 
hành vi, ý nghĩ theo lời Phật dạy. Thậm chí có một 
số người mê mẩn chạy theo những mong muốn 
tưởng như chân chính của mình bằng cách đi 

[Nguyễn Thị Điệp]
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Đại hùng bảo điện chùa Bái Đính, Ninh Bình - Ảnh: Khánh An
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hết đền nọ, chùa kia để lễ lạy, cầu phúc, cầu may 
làm hao tổn biết bao nhiêu tiền của, thời gian, 
sức lực, thậm chí quên cả bổn phận trong gia 
đình của mình gây không ít phiền muộn, tại họa 
cho gia đình, họ hàng và cho cả xã hội.

Trước thực trạng này, chúng ta cùng tìm hiểu 
một số điều trong giáo lý đạo Phật. Trước hết nói 
về Định luật nhân quả, mọi việc xảy ra với mỗi 
con người trên thế gian này đều tuân theo một 
định luật công bằng, bất di bất dịch của trời đất, 
vũ trụ, đó là “Định luật nhân quả”. Trong giáo lý 
của đạo Phật không hề có một lời dạy bảo nào 
rằng: muốn được phúc lành thì phật tử phải 
năng đi chùa để cầu cúng lễ lậy. Trái lại Phật 
đã dạy rõ khi còn tại thế “nếu ta có thể độ được 
người thay cho sự tự tu, tự độ của họ thì cả thế 
gian này đã hết đau khổ ngay từ khi ta thành đạo 
rồi, việc gì ta còn phải nhọc công suốt 49 năm đi 
khắp đó đây để nói ra các giáo pháp dạy người ta 
tu hành”.

Mà theo Phật giáo thì tu tức là tu sửa thân tâm 
mình bằng phương pháp thực hành những giáo 
lý của Phật đã chỉ dạy. Giáo lý nào cũng giống 
như một chiếc la bàn dùng cho người đi đường 
để khỏi lạc phương hướng.

Để hiểu một cách cơ bản về những giáo lý của 
Phật, bây giờ chúng ta hãy đi vào một số bài pháp 
mà đức Phật chỉ dạy.

I.  Lời dạy của đức Phật về “Bát chính đạo”:
Con đường tu mà đức Phật chỉ ra này được gọi 

là trung đạo hay là “đường giữa”. Có nghĩa là nó 
không chạy theo dục lạc, cũng không chạy theo 
sự khổ hạnh thân xác. Ai ở điều kiện hoàn cảnh 
nào thì hãy sống phù hợp với điều kiện hoàn 
cảnh của mình và tu ngay trong điều kiện hoàn 
cảnh đó. Nội dung của Bát chính đạo gồm có 8 
nguyên lý giúp cho mọi người lấy đó mà tu thân 
như sau:

Ba nguyên lý thuộc về tu dưỡng hành vi đạo 
đức:

1. Nói đúng:
• Là không nói dối
• Không nói xấu và vu khống
• Không nói những lời có thể gây căm ghét, 

hiềm khích, chia rẽ, bất hòa giữa các cá nhân hay 
các nhóm người.

• Không nói lời khắc nghiệt, thô bạo, vô lễ, ác 
ý hay lăng nhục người khác.

• Không nói ba hoa, vô ích, ngớ ngẩn.
Khi giữ để không phạm vào tất cả những hình 

thức nói sai lạc và có hại nên người ta phải nói 
sự thật, phải dùng những từ ngữ nhã nhặn, thân 
thiện, hảo ý, dễ chịu và hiền lành. Nói những từ 
ngữ có ý nghĩa và có ích cho mình, cho người, 
không bao giờ được nói cẩu thả. Phải nói đúng 
lúc và ở nơi thích hợp. Nếu chẳng có ích gì khi 
nói ra cả thì phải giữ sự “im lặng cao quý”.

2. Hành động đúng:
• Không phá hủy sự sống một cách vô ý thức 

do lòng ham muốn vị kỷ của mình.
• Không ăn cắp
• Không làm việc bất lương
• Không quan hệ tình dục bất chính
• Không uống rượu say cuồng.
Tóm lại phải tự mình sống và giúp người khác 

sống một cuộc sống ngay thẳng, yên lành.
3. Phương tiện kiếm sống đúng:
• Không kiếm sống bằng những nghề nghiệp 

có hại cho người khác như: buôn bán vũ khí, các 
chất độc, chất gây nghiện.

• Không kiếm sống bằng cách sát hại vô tội các 
sinh linh để phục vụ cho những nhu cầu ăn chơi 
xa hoa của một số người.

• Phải kiếm sống bằng những nghề chân chính 
phục vụ lợi ích của mình, của người nhưng 
không làm hại ai cả và phải giúp cho xã hội phát 
triển lành mạnh.

Ba nguyên lý về đạo đức này là nền móng của 
sự phát triển tinh thần và trí tuệ con người. Phật 
khẳng định rằng: “Không có một sự phát triển 
tinh thần nào có thể có được nếu không có cơ sở 
đạo đức này làm nền tảng”. Thiết nghĩ, tư tưởng 
đạo lý này vẫn sẽ tạo hiệu ứng tác động tích cực 
cho chúng ta trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Ba nguyên lý tiếp theo là kỷ luật tu dưỡng rèn 
luyện tinh thần:

4. Nỗ lực đúng:  Là có ý chí kiên quyết để:
• Ngăn chặn sự xuất hiện của những trạng thái 

tinh thần xấu như: ác ý, thù hận, bạo lực, kích 
động, uể oải, lười biếng, bạc nhược, tiêu cực… 
và đẩy lùi những trạng thái ấy đang có trong tinh 
thần của ta.
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• Làm xuất hiện những trạng thái tinh thần 
lành mạnh chưa có trong ta và phát huy, hoàn 
thiện những trạng thái tinh thần lành mạnh đã 
có trong ta như: vui vẻ, thoải mái, phóng khoáng, 
hài hòa, hăng say, nhiệt tình, thanh thản thư 
thái…

5. Chú tâm đúng:
Là luôn luôn tỉnh táo và có ý thức về:
• Những hành vi và hoạt động của thân thể ta
• Những cảm xúc của ta như: khó chịu, dễ chịu, 

bình thường…
• Những trạng thái tinh thần của ta như: vui 

vẻ, buồn phiền, ham muốn, bị ảo ảnh lôi kéo…
• Những ý nghĩ quan niệm của ta về các sự vật.
Do chú tâm mà biết được để đưa tinh thần của 

ta luôn vào trạng thái lành mạnh, ngay thẳng, 
sớm thoát khỏi những lầm lẫn khi nó vừa xuất 
hiện.

6. Tập trung đúng: Gồm các vấn đề:
• Tập trung vào hơi thở là cách rèn luyện để 

thân thể khỏe mạnh và đầu óc có khả năng tập 
trung vào mọi công việc không bị phân tán.

• Tập trung vào các cảm giác, cảm xúc của ta 
xem nó xuất hiện như thế nào và biến mất đi như 
thế nào.

• Tập trung theo dõi các hoạt động tinh thần 
của ta, các ý nghĩ, tư tưởng của ta nó xuất hiện và 
mất đi như thế nào.

Tập trung đúng để đi đến hiểu biết đúng bản 
chất thực sự của chúng, giúp ta dần dần đẩy lùi 
những ham muốn đam mê không lành mạnh 
như: ác ý, kích động, hoài nghi, bạc nhược, dâm 
dục… Chỉ còn lại trong ta những hoạt động tinh 
thần lành mạnh trong mọi thời điểm.

Hai nguyên lý cuối cùng nhằm tu dưỡng để 
phát triển trí năng một cách toàn diện:

7. Hiểu đúng:
Là hiểu sự vật đúng với bản chất thực vốn 

có của nó bằng cách chuyên cần học hỏi và tu 
dưỡng theo các giáo lý để có cách cư xử đúng đắn 
trong cuộc sống ở mọi thời điểm, giúp mình giúp 
người thoát khỏi khổ đau và dẫn tới hạnh phúc.

8. Nghĩ đúng:
Là phải suy nghĩ những điều giúp ta thoát khỏi 

những ham muốn vị kỷ  vốn là nguyên nhân gây 
đau khổ cho mình và cho người khác.

Suy nghĩ về tình yêu thương và sự đồng cảm 
với muôn loài để hoàn thiện cách sống của mình.

Suy nghĩ về những điều giúp ta nâng cao trí 
năng trong cuộc sống để giúp ta sống hợp với quy 
luật của tự nhiên, tránh được mọi khổ đau cho 
mình cho người.Trong thực tế toàn bộ sự thuyết 
giảng của Đức Phật, ngài đã giành tới 45/49 năm 
trong đời mình để bàn về lối đi giữa kể trên. Bằng 
cách này hay cách khác ngài giải thích nó theo 
những hình thức khác nhau và dùng những ngôn 
từ khác nhau tùy theo người nghe là ai, trạng 
thái phát triển tư tưởng và năng lực hiểu biết 
cũng như khả năng làm theo của họ ra sao mà 
nói cho thích hợp và có hiệu quả. Hàng nghìn lời 
giảng dạy có ghi rải rác trong các Kinh của Phật là 
nằm ở BÁT CHÍNH ĐẠO.

II. Chỉ dạy của đức Phật về bổn phận của những 
người cầm quyền

Nội dung chỉ dạy này gồm 10 vấn đề như sau:
1) Bổn phận đầu tiên là sự phóng khoáng: 

Không được tham lam và gắn chặt với của cải 
cùng sự sở hữu mà phải dùng những thứ đó vì 
phúc lợi của dân chúng.

2) Không tàn sát các sinh linh một cách bừa 
bãi, không chính đáng, không lừa đảo, trộm cắp, 
bóc lột người khác. Không phạm tà dâm, không 
nói những điều sai lạc, không uống rượu say.

3) Hy sinh vì hạnh phúc của dân chúng: người 
đó có thể sẵn sàng từ bỏ tiện nghi, tên tuổi, tiếng 
tăm, thậm chí cả cuộc sống của mình vì lợi ích 
của dân chúng.

4) Trung thực và liêm khiết: Người đó phải 
thoát được sự lo sợ, cũng như sự ưu đãi khi thực 
hành các bổn phận của mình. Phải thành thật 
trong các ý định và không đánh lừa dân chúng.

5) Nhã nhặn và lịch thiệp: Người đó phải có 
tính khí khoan hòa, khiêm tốn, dịu hiền.

6) Khắc khổ trong tập quán: người đó phải 
sống một cuộc sống giản dị, không xa hoa. Phải 
làm chủ được bản thân trong mọi tình huống.

7) Không thù ghét, không có ý muốn xấu mà 
phải gương mẫu trước quần chúng.

8) Không bạo lực, cố gắng làm cho hòa bình 
được giữ gìn. Tìm cách ngăn ngừa chiến tranh và 
mọi điều bao hàm bạo lực, sát sinh.

9) Kiên nhẫn, dung thứ, khoan hòa, thông 
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cảm: Người đó phải chịu đựng được những thử 
thách khó khăn và những sự nhục mạ mà không 
nổi giận, không thù oán.

10) Không đối lập, không trù dập: Nghĩa là 
người đó không được đối lập với ý chí của dân 
chúng, không được cản trở bất cứ biện pháp nào 
cho lợi cho phúc lợi của dân chúng. Nói một cách 
khác là người đó phải hòa hợp với dân chúng.

Đánh giá trên tổng thể, những chỉ dạy của Đức 
Phật đối với người cầm quyền đang hành chức 
là rất thấm thía, mang giá trị phổ quát- trường 
tồn. Dù ở thời đoạn lịch sử nào, những người 
có chức quyền thực thi trách nhiệm chăm lo 
cho sinh mệnh muôn dân đều có thể soi vào lời 
dậy của Đức Phật mà tự suy ngẫm và điều chỉnh 
hành vi của mình sao cho thấu tình đạt lý trong 
quá trình quản lý , điều hành công việc.

III.  Chỉ dạy của đức Phật đối với người bình dân
Có một người tên là Digharanu một hôm 

đến thăm Phật và nói với Ngài rằng: “Thưa thày 
chúng con là những kẻ trần tục, bình thường, 
sống cuộc sống gia đình với vợ và con cái. Vậy 

ngài có thể dạy bảo điều gì để chúng con đi tới 
hạnh phúc trên đời này và sau khi chết?”.

Phật trả lời anh ta rằng: Có 4 điều dẫn con 
người tới hạnh phúc trên đời này, đó là:

• Phải khéo nghề và làm việc có hiệu quả, 
chuyên cần và kiên nghị trong nghề nghiệp của 
mình dù đó là nghề gì. Phải có sự hiểu biết đầy đủ 
về công việc mình làm.

• Phải giữ gìn những thứ kiếm ra được bằng 
mồ hôi nước mắt của mình, không để bị mất mát 
hoặc phung phí.

• Phải có những bạn bè tốt có đạo đức, trung 
thành, có học vấn, phóng khoáng và thông minh. 
Những người giúp mình giữ được con đường 
ngay thẳng và tránh được những điều xấu xa.

• Phải chi tiêu một cách phải chăng tùy theo 
thu nhập của mình. Không quá nhiều, không quá 
ít, không hà tiện cũng không phung phí.

Sau đó Phật trình bày 4 đức hạnh dẫn con 
người đến hạnh phúc thực sự:

• Phải có lòng tin cậy vững chắc vào những giá 
trị đạo đức, tinh thần, trí tuệ.

• Phải tránh sát hại sinh linh một cách vô ý thức 

Chính điện Tùng Lâm Quán Sứ, Hà Nội - Ảnh: Anh Minh
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hoặc gây hại cho các sinh linh. Tránh trộm cắp, 
lừa đảo, tà dâm, nói dối, uống rượu say cuồng.

• Phải làm công việc từ thiện một cách hào 
hiệp, không ràng buộc vì lợi ích riêng của mình

• Phải phát huy trí năng là điều cốt lõi dẫn tới 
chỗ diệt trừ mọi đau khổ và mang lại hạnh phúc 
thật sự.

Qua những điều chúng ta vừa xem xét ở trên 
chứng tỏ những lời giảng dạy của Đức Phật rất 
đỗi thiết thực với cuộc sống đời thường. Mọi 
người, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể 
tuân theo và thực hiện được, chứ không phải là 
những giáo lý thần bí, xa vời chỉ dành riêng cho 
những tăng ni xuất gia, những người nhàn rỗi, 
những ông già bà cả, hay những người muốn 
trốn chạy cuộc đời.

Giáo lý của Đạo Phật cũng không liên quan 
gì đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như: thờ 
phụng, cầu cúng, lễ lạy…

Thực ra việc cầu cúng, lễ bái chẳng qua chỉ là 
những hoạt động theo phong tục tập quán do 
con người nghĩ ra để làm thỏa mãn phần nào 
lòng ham muốn tín ngưỡng tôn giáo và hy vọng 
nhờ đó giúp họ dần dần gần với Đạo. Các nghi lễ 
này thực sự không nằm trong những lời chỉ dạy 
của đức Phật. Những động thái mộ đạo thiên về 
vật chất thậm chí xem ra còn trái với tư tưởng 
ứng xử giầu tinh thần nhân văn- thanh khiết của 
đạo Phật. Đạo Phật tỏa sức mạnh thu phục nhân 
tâm ở sự thành tâm vô điều kiện.

    Vì vậy, nếu ai đang nghĩ sai, thực hành sai 
giáo lý đạo Phật thì nên xem lại lịch sử những 
vương triều thịnh vượng nhất của nước ta như 
Triều Lý và Triều Trần. Triều Lý với hơn 200 năm 
dựng và giữ nước, gồm 9 đời vua trị vì thì cả 9 
đời vua này đều tu theo đạo Phật. Trong đó có 4 
vị ở 4 triều đại đầu từ Lý Thái Tổ đến Lý Nhân 
Tông đều là những vị thiền sư đắc đạo trong đạo 
Phật ở Việt Nam. Triều Trần với gần 200 năm trị 
vì là vương triều thịnh vượng, nhân dân no ấm 
yên bình, ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông 
xâm lược…cũng được biết đến như một thời đại 
hoàng kim của đạo Phật thời Trung đại ở Việt 
Nam. Phần lớn các vị vua và các tướng tài trong 
Triều đại nhà Trần đều theo đạo Phật điển hình 
là các vị vua đắc đạo như: Trần Thái Tông - Tuệ 
Trung Thượng Sĩ và đặc biệt là vua Trần Nhân 
Tông chính là vị tổ sư của đạo Thiền (Trúc Lâm) 

Việt nam. Các ngài đã để lại không biết bao nhiêu 
Kinh sách để dạy các con cháu đời sau tu học.

Xã hội hiện đại (bên cạnh những ưu thế tích 
cực không thể phủ nhận) cũng có những hạn chế 
cố hữu và chính những bất cập khó hóa giải của 
nó đã tạo kẽ hở cho những tiêu cực xã hội sinh 
thành. Một số hiện tượng tinh thần và đạo đức 
suy giảm trong xã hội hiện đại đã khiến cho nhiều 
người muốn tìm đến một nơi nương tựa, một 
lối giải thoát… đó là nguyện vọng chính đáng của 
con người. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên xem xét 
cho thấu đáo các di sản tư tưởng của đạo Phật - 
nguồn di sản tinh thần vô giá của nhân loại, noi 
theo những lời chỉ dạy của tổ tiên, lấy đó làm 
ngọn đèn hướng đạo để thuận theo con đường 
chân chính của đạo lý, tránh những lầm lạc đáng 
tiếc…Hy vọng, các giáo lý về lẽ sống của đạo Phật 
sẽ là nguồn sáng hướng đạo, góp phần tạo nhịp 
sống cân bằng thánh thiện cho chúng ta trong 
một cuộc sống xã hội phồn tạp như hiện nay. 

 Ghi chú: Những giáo lý của Phật trong bài này 
được trích từ cuốn “Tìm hiểu nguyên lý Phật 
giáo nguyên thủy hay lời Phật dạy” do ông Lê 
Diên dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của Giáo sỹ 
Ràhula. Giáo sỹ Ràhula là một người được đào 
tạo theo lối truyền thống, theo tất cả các quy tắc 
để thành một thầy tu Phật giáo ở Ceylan. Ông 
còn là một tú tài Mỹ thuật, một Tiến sỹ triết học. 
Ông vừa giảng dạy tại Học viện đào tạo tu sỹ chủ 
yếu Pirivêna, vừa giảng dạy tại Trường Đại học 
tổng hợp Ceylan. Sách này do Nhà xuất bản Văn 
hóa Cà Mau xuất bản năm 1994.      

CHÚ THÍCH                                                                                                                                                                     
 Ghi chú: Những giáo lý của Phật trong bài này được 
trích từ cuốn “Tìm hiểu nguyên lý Phật giáo nguyên 
thủy hay lời Phật dạy” do ông Lê Diên dịch từ nguyên 
bản tiếng Pháp của Giáo sỹ Ràhula. Giáo sỹ Ràhula là 
một người được đào tạo theo lối truyền thống, theo tất 
cả các quy tắc để thành một thầy tu Phật giáo ở Ceylan. 
Ông còn là một tú tài Mỹ thuật, một Tiến sỹ triết học. 
Ông vừa giảng dạy tại Học viện đào tạo tu sỹ chủ yếu 
Pirivêna, vừa giảng dạy tại Trường Đại học tổng hợp 
Ceylan. Sách này do Nhà xuất bản Văn hóa Cà Mau 
xuất bản năm 1994.                                                             

I NG PHẬT GI
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Khổ để tu hành 
    khổ hóa vui (*) 

[HT.Thích Thiện Siêu]

PHẬT DẠY CHO NGƯỜI TẠI GIA BỐN PHÁP AN LẠC CHO HIỆN TẠI LÀ: THÁO VÁT, PHÒNG HỘ CỦA 
CẢI ĐÃ KIẾM ĐƯỢC BẰNG NGHỀ CHÂN CHÍNH, LÀM BẠN VỚI THIỆN VÀ SỐNG ĐIỀU HÒA THĂNG 
BẰNG. VÀ BỐN PHÁP TẠO HẠNH PHÚC CHO TƯƠNG LAI, ĐỜI SAU LÀ: LÒNG TIN, GIỚI ĐỨC, BỐ 
THÍ VÀ TRÍ TUỆ.

Các vị giới tử,
Hôm nay quý vị đến đây để lãnh đạo giáo pháp 

của Phật. Ðó là một việc làm có ý nghĩa rất quan 
trọng. Nhờ sự thọ giới mà chúng ta trở thành 
một phật tử chân chính, lợi mình, lợi người, 
lợi tất cả chúng sinh, và làm cho Phật giáo miên 
trường giữa thế gian. Vì lẽ đó quý vị nên lắng hết 
tâm thành để lãnh thọ những lời Phật dạy qua sự 
giáo giới của Chư tăng.

Ngày nay, phật tử đến với giáo pháp của Phật là 
cốt tìm một phương pháp giải thoát an lạc, cũng 
như ngày xưa khi Phật còn tại thế, các vị cư sĩ 
cũng đi đến với Ngài để cầu mong sự chỉ giáo nơi 
Ngài, hầu đem lại cho họ một cuộc sống hạnh 
phúc an vui. Kinh Tăng Chi Bộ IIIA ghi lại rằng, 
một hôm, một cư sĩ tại gia đệ tử tên là Dighajanu 
(đầu gối dài) đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và bạch 
rằng :

-- Bạch đức Thế Tôn, chúng con là những 
người gia chủ, còn hưởng thọ các dục, sống hệ 
phược với vợ con, dùng các thứ hương hoa, 
phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, xin 
Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như 
chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy 
đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay 
trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương 
lai.

Ngày nay, các phật tử tại gia đến đây, dù không 
nói rõ trong tâm tư nhưng có lẽ cũng ôm ấp một 
hoài bảo tương tự, ấy là làm thế nào để, với tư 

cách một tại gia cư sĩ còn thọ hưởng dục lạc, có 
được một đời sống hạnh phúc an lạc ngay trong 
hiện tại và cả về tương lai.

Mặc dù vị thương gia nầy sống với dục lạc 
thế gian, ông nhận thấy những tài sản vật chất 
chỉ giúp cho ông sống chứ không giúp cho ông 
an lạc. Ở giữa quyến thuộc vợ con đầy đủ, danh 
vọng tràn trề, tài sản sung túc, nhưng nếu tâm tư 
còn trĩu nặng âu lo, sợ hãi, tham lam, thù hận, 
thèm khát, thì dĩ nhiên sự sống đó chưa phải 
là sự sống an lạc. Cầu mong Phật ban cho một 
phương pháp đem lại cho ông hạnh phúc lâu dài. 
Ông cư sĩ ấy còn nhấn mạnh, trong khi vẫn thụ 
hưởng dục lạc chứ không phải cạo tóc xuất gia 
sống đời thoát tục như những vị Tỳ-kheo. Ðó là 
một lời hỏi rất chân thành tha thiết, đồng thời, 
cũng là một viên đá thử vàng. Ðạo Phật, dù sao 
siêu vị diệu thật nhưng liệu có ích lợi gì cho cái 
tuyệt đại đa số người còn lăn lóc trong thế gian 
hay không? Hay muốn theo Phật thì phải ly gia 
cát ái? Câu trả lời của Phật đặc biệt chú trọng đến 
đời sống của tại gia cư sĩ biết là dường nào.

Phật dạy người ấy rằng: Này cư sĩ, có bốn pháp 
này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại 
cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Ðó là:

1. Ðầy đủ sự tháo vác.
2. Ðầy đủ sự phòng hộ.
3. Làm bạn với thiện.
4. Sống thăng bằng điều hòa.
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1. Thế nào là đầy đủ sự tháo vát?
“Ðầy đủ sự tháo vát” nghĩa là, tại gia cư sĩ 

dù làm nghề nghiệp gì, cũng cần phải tinh xảo, 
siêng năng không biết mỏi mệt, biết suy tư, hiểu 
phương tiện, vừa đủ để tự làm và điều khiển 
người khác làm.

2. Thế nào là đầy đủ sự phòng hộ?
“Ðầy đủ sự phòng hộ” nghĩa là, những tài sản 

đã do tháo vác siêng năng mà thu hoạch được, 
do mồ hôi đổ ra đúng pháp kiếm được, phải khéo 
giữ gìn phòng hộ, để cho khỏi bị vua mang đi, 
bị trộm cướp mang đi, bị lửa đốt, bị nước trôi, 
bị con hư hỏng phá tan. Ðây là những lời dạy 
rất thiết thực. Vì hàng tại gia không như xuất 
gia khất thực để sống mà còn phải có nhiều bổn 
phận đối với cha mẹ, vợ con quyến thuộc, cho 
nên cần phải có một nghề nghiệp chính đáng để 
làm ra của cải. Muốn thế cần phải siêng năng, 
tinh xảo trong công việc, nghề nghiệp của mình. 
Nếu không siêng năng tháo vác, thì đã bị lôi cuốn 
vào những việc bất chính để kiếm tiền. Một khi 
mạng sống không chính đáng như vậy, của cải 
làm được do nghề nghiệp bất lương sẽ bị vua 
chúa tịch thâu. Vậy cách giữ gìn của cải khỏi bị 
vua mang đi là phải có nghề nghiệp chính đáng. 
Nhưng tài sản đã do mồ hôi kiếm được một cách 
khó khăn như thế cần phải đề phòng các tai nạn 
nước, lửa, trộm và nhất là con hư phá tán. Ðây 
là lời dạy rất thiết thực. Có nhiều nhà giàu có, 
vì quá thương con mà để chúng xài phí của cải 
không tiếc vào những cuộc cờ bạc rượu chè say 
sưa như vậy là dung dưỡng những kẻ bất lương 
phá của, hại cho gia đình, xã hội và quốc gia. Vì 
khi nó đã phá của cha mẹ hết rồi sẽ đi phá làng 
xóm láng giềng hại cả mọi người. Bởi thế, Phật 
dạy có tiền cần phải phòng hộ, đừng để lọt vào 
tay những đứa con hư hỏng. Nghĩa là ngoài việc 
làm giàu cần nên giáo dục con cái cho cẩn thận 
nữa.

3. Thế nào là làm bạn với thiện?
“Làm bạn với thiện” nghĩa là, tại nơi mình 

sống, hay thị trấn, mà có những người gia chủ 
hay con trai chủ có giới đức đầy đủ lòng tin, bố 
thí, trí tuệ, thì nên làm quen nói chuyện, thảo 
luận với họ. Từ những người đầy đủ lòng tin hãy 
học tập lòng tin. Từ những người đầy đủ giới 
đức học tập giới đức. Từ những người đầy đủ 

bố thí, học tập bố thí. Từ những người đầy đủ 
trí tuệ, học tập trí tuệ. Ðây là làm bạn với thiện. 
Hai lời dạy đầu là dạy làm ra của cải vật chất và 
giữ gìn nó. Ðến điều thứ ba này là dạy về Pháp tài 
tức của cải tinh thần, tâm linh, để thế gian khỏi 
chê cười là nhà giàu có của mà vô lương tâm. 
Vậy, người tại gia phải trau dồi Phật pháp để có 
những ngôn ngữ hành động, ý nghĩ phù hợp với 
giáo lý, để trở thành một nhân cách cao thượng.

4. Thế nào là sống thăng bằng điều hòa?
“Sống thăng bằng điều hòa”: Sau khi làm ra của 

cải cần phải chi dùng một cách thích ứng, nghĩa 
là không quá phung phí mà cũng không quá bỏn 
xẻn. Nếu số xuất quá số nhập là người tiêu pha 
quá rộng rãi, thì dễ bị phá sản và còn hỏng mất cả 
tâm tư. Ngược lại, quá bỏn xẻn không dám tiêu 
tiền thì trở thành nô lệ cho của cải. Người làm 
chủ của cải vật chất thì sống an lạc, mà bị vật chất 
làm chủ thì đó là người nô lệ, khổ sở. Làm chủ 
vật chất là cần phải tiêu dùng thì cứ tiêu dùng, 
không cần tiêu dùng thì giữ lại. Người bị của cải 
làm chủ thì có tiền cứ giữ bo bo, tiêu dùng cho 

I NG PHẬT GI



17TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2015

bản thân cũng không dám nói gì đến gia quyến 
vợ con và bố thí cho người ngoài.

Như vậy, sống thăng bằng có nghĩa là, không 
phung phí cũng không hà tiện. Phật dạy đến bốn 
nguyên tắc để sống điều hòa là phải đóng bốn 
cửa ngõ cho tài sản khỏi đi ra: Một là đam mê sắc 
dục, hai là đam mê rượu chè, ba là đam mê cờ 
bạc, và bốn là giao du kẻ ác. Nếu đóng bốn cửa ấy 
lại thì tài sản không bị thất thoát vô ích, gia chủ 
sẽ được sống hạnh phúc an lạc.

Khi Phật dạy làm bạn với thiện để trau dồi lòng 
tin, giới đức, bố thí và trí tuệ, chính là bốn điều 
để sống an lạc trong tương lai. Phật tử quy y Tam 
Bảo là thực hiện đầy đủ lòng tin. Hôm nay quý 
phật tử đến thọ giới chính là thực hiện điều thứ 
hai: Ðầy đủ giới đức. Là phật tử mà không giữ gìn 
giới hạnh, hành động tà vạy không xứng đáng lời 
dạy của đức Thế Tôn, thì dù có xưng là phật tử 
cũng không phải Phật tử. Cho nên có đầy đủ giới 
đức mới xứng đáng là con Phật. Thứ ba, đầy đủ 
bố thí. Bố thí là hạnh đầu tiên mà đức Phật dạy 
cho tất cả những ai đến với ngài, vì lòng tham 
ô đứng đầu mọi tệ ác cần phải được điều phục 

bằng hạnh bố thí. Bố thí là san sẻ vật chất, khả 
năng, công lực, hiểu biết, tình cảm, giáo lý v.v... 
tất cả những gì mình có mà người khác không có. 
Một nụ cười với người đang sợ hãi cũng là sự bố 
thí, đôi khi có tác dụng rất lớn lao. (Có người lắm 
khi chỉ một nụ cười, mà người ta cũng ngăn lại 
không cho nó mở ra!) Bố thí cao nhất là mở rộng 
lòng mở rộng tâm tư. Nếu chỉ biết thu mà không 
biết xuất thì người ấy là một người bỏn xẻn, ích 
kỷ. Xã hội mà gồm những người như vậy, thì 
không hạnh phúc. Một gia đình ai cũng chỉ nghĩ 
cho bản thân thì gia đình ấy không hạnh phúc. 
Bố thí trước hết là để dứt lòng tham, dứt tính 
bỏn xẻn và dứt lòng ganh tị. Có của, có quyền, có 
danh, đều nên bố thí san sẻ. Bố thí, san sẻ danh 
dự như thế nào? Khi được người trân trọng, mà 
mình đối lại bằng khiêm cung thì đó chính là bố 
thí danh dự của mình, như vậy chẳng những tạo 
được hạnh phúc cho mình, mà còn đem lại an 
vui hạnh phúc cho người. Bởi thế, nên không 
phải chỉ có tiền của mới bố thí, mà hễ có thân, có 
tâm là có thể bố thí được cả. Nếu trong tâm mọi 
người đều luôn luôn nghĩ đến bố thí, thì sự đua 
tranh, ganh tị sẽ giảm bớt rất nhiều.

Ðiều thứ tư là đầy đủ trí tuệ. Phật tử là con 
đấng Ðại giác. Ngài đã chứng ngộ được tất cả vũ 
trụ, tâm tính chúng sinh, nên dạy giáo pháp phù 
hợp với căn cơ trình độ để chúng sinh nhờ đó 
nuôi lớn tâm hồn. Là con Ðấng giác ngộ mà u 
mê thì thật không xứng, nên cần phải trau dồi 
trí tuệ. Phật dạy: “Mọi sự tuần hoàn trong nhân 
duyên nhân quả”. Nghe như vậy, chúng ta cần 
phải suy xét ra như thế nào? Nghe là văn tuệ, suy 
xét là tư tuệ. Nhưng nghe cho đúng, có đầu có 
đuôi rõ ràng mới là văn tuệ. Có người đi nghe 
pháp về, có ai hỏi chỉ biết trả lời: “Hay lắm, mà 
không nhớ gì cả”. Vậy, cần phải ghi nhớ mỗi khi 
một ít, để tư duy rồi tu tập theo đó, tức là tu tuệ. 
Có thực hành giáo lý bằng kinh nghiệm bản thân 
thì mới hiểu thấu lời Phật dạy.

Như ngày xưa, có lần Phật đi giữa đồng ruộng. 
Có Tôn-giả A-nan theo hầu. Bỗng Ngài đưa tay 
chỉ vào một bụi rậm bảo: “Ðộc xà, A-nan!” Tôn-
giả A-nan nhìn vào, cũng nói: “Ðại độc xà, Thế 
tôn!” Tình cờ một nông phu đi sau lưng nghe 
lén, bèn vào xem là cái gì, anh ta khám phá một 
hủ đầy vàng ròng, vô cùng mừng rỡ, bảo thầm: 
“Nghe đồn Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, cái gì 
cũng biết, vậy mà vàng đây, “Ổng” lại bảo là rắn 

Ảnh: Anh Minh
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độc! Anh liền khiêng vàng về, tạo mãi nhà cửa, 
ruộng đất, xe ngựa... Xóm giềng thấy anh lâu 
nay nghèo kiết xác, ăn bữa hôm lo bữa mai, nay 
bỗng dưng phát phú, thì không khỏi nghi ngờ, 
lên trình quan. Quan gọi lên tra hỏi và về nhà lục 
xét, lấy hết vàng bạc châu báu và bắt anh bỏ tù. 
Ngồi trong ngục tối, anh mới thấm thía lời Phật 
dạy. Anh tưởng là từ nay sẽ được ăn cao lương 
mỹ vị, thì ngược lại bị giam đói. Anh tưởng từ 
nay được ở nhà cao cửa lớn, hóa ra lại nằm trong 
ngực. Cảm khích anh ta kêu to: “Ðộc xà, A-nan! 
Ðại độc xà, Thế Tôn!” Quan giữ ngục nghe, hỏi 
lý do, anh ta kể đầu đuôi câu chuyện rồi kết luận: 
“Giờ phút này ở trong tù, con mới tỉnh ngộ, tin 
hiểu lời Phật dạy thật sâu xa vô cùng”.

Không dễ gì ngày nay, phật tử chúng ta đã tỉnh 
ngộ, tin theo lời dạy của Thế Tôn. Giả sử một 
sớm mai đẹp trời, đi giữa đường gặp thỏi vàng 
như vậy, chúng ta có mang về không? Chắc cũng 
mang về. Cho nên lắm lúc người ta bảo Phật dạy 
không thực tế, viễn vông. Nhưng hàng phật tử 
cần nhận thức cho rõ có phải lời Phật là chí lý 
hay không? 

Chẳng qua, vì lòng tham của chúng ta còn 
quá nặng, nên không làm ngơ được. Nhưng 
khi chưa nghe lời Phật dạy thì chúng ta sử dụng 
vàng một cách khác. Khi đã nghe, sử dụng cách 
khác. Nghĩa là, phải biết bắt rắn thế nào cho nó 
khỏi cắn. Ở đây, là đừng vị kỷ, vì tất cả việc làm 
vị kỷ đều xấu, vị tha đều tốt. Nếu đem vàng về mà 
làm việc lợi tha thì đó là biết cách bắt rắn, không 
bị rắn cắn. Không những vàng, mà mọi chuyện 
khác đều như vậy. Nếu thiếu trí tuệ, thì chúng ta 
làm sao hiểu rõ lời dạy thâm thúy và hạnh phúc 
mà lời dạy ấy sẽ mang lại cho ta? Vàng mà bảo là 
rắn độc, thì cũng không khác gì nói “đời là đau 
khổ”. Nếu không có trí tuệ, chúng ta cũng sẽ bảo, 
như anh nông phu kia, rằng: “Thật là viễn vông! 
Nào xi-nê, nào hát bội, nào cải lương... bao nhiêu 
chuyện vui như vậy mà lại nói là đau khổ! Có trí 
tuệ là có nhận thức, biết được sự việc trước khi 
nó xảy đến chứ không phải chờ nó xảy ra rồi mới 
biết. Trí tự giác là một ngọn lửa sáng từ trong 
tâm khiến cho chư Phật và Bồ-tát, Tổ sư thấy 
ngay được chân lý không cần thầy dạy, đó cũng 
là vô sư trí, vô sư tự ngộ hay tự giác thánh trí. 
Nhưng đó cũng là do công phu lâu đời lâu kiếp 
mới có được.

Nếu là phật tử mà lấy tà làm chính, không biết 

phân biệt phải trái hay dở thì không phải có trí 
tuệ, và dễ trở thành mê tín, dị đoan, tin theo tà sư 
tà đạo. Do đó, điều thứ tư Phật dạy cho các phật 
tử tại gia là phải trau dồi trí tuệ để được hạnh 
phúc trong hiện tại và tương lai.

Tóm lại, Phật dạy cho người tại gia bốn pháp 
an lạc cho hiện tại là: Tháo vát, phòng hộ của cải 
đã kiếm được bằng nghề chân chính, làm bạn với 
thiện và sống điều hòa thăng bằng. Và bốn pháp 
tạo hạnh phúc cho tương lai, đời sau là: lòng tin, 
giới đức, bố thí và trí tuệ. Có đủ tám điều như 
vậy, thì giờ phút nào, ở đâu, chúng ta cũng xứng 
đáng là phật tử, không những lợi ích cho chính 
mình mà còn cho nhiều người khác. Nếu không 
có trí tuệ hiểu rõ chính pháp chúng ta sẽ đi lạc 
vào đường tà. Như một Phật giáo, mà không biết 
bao nhiêu là hình thức, nếu phật tử không nhận 
thức, thiếu trí tuệ thì không thể biết được chân 
giả. Cho nên, có trí tuệ là điều cần thiết để hộ trì 
chính pháp.

Xưa, hiền triết Socrate đã hỏi và đã được một 
thanh niên trả lời rành rọt các nơi dạy may áo, 
đóng giày, làm mũ nón, nhưng đến khi nhà hiền 
triết hỏi anh có biết ở đâu dạy làm người không, 
thì anh ta ngơ ngác. Áo, giày, mũ nón thật sang 
trọng nhưng nó không phải là người! Nếu không 
biết cách làm người thì dù có mang đầy các thứ 
đó cũng không thể làm người được. Nếu chúng 
ta học được đạo làm người thì giày ấy, mũ nón ấy, 
y phục ấy mới gọi là của người.

Hôm nay quý vị đến thọ giới cũng là để học cái 
đạo làm người, căn bản của tất cả thánh vị, đạo 
ấy gồm trong ba đức Bi, Trí, Dũng, nên đức Phật 
được tôn xưng là đấng Ðại hùng, Ðại lực, Ðại từ 
bi.

Mong rằng quý vị sẽ đem hết tâm thành để 
lãnh thọ giáo pháp. Cuối cùng xin nhắc lại câu 
của đạo hữu Tâm Minh, một vị cư sĩ có công lớn 
đối với sự phục hưng Phật giáo Việt Nam để quý 
vị tinh tiến theo đó tu học:

“Vui theo tham dục vui là khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui” 
Chùa Già Lam 10/1982 - PL.2526

(Trích “Cương Yếu Giới Luật”, Sài Gòn, 1996)
Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha296.

htm 

Chú thích: (*) do BBT đặt

I NG PHẬT GI



1TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2015 111TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2015

Để tu hành được giải thoát, 
trước hết phải hiểu đúng 
Chính pháp [Như Không]

THẬT VẬY, NGAY SAU KHI THÀNH ĐẠO, ĐỨC PHẬT ĐÃ TUYÊN BỐ “LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN KHỔ” 
CỦA THẾ GIAN MỘT CÁCH RẤT NGẮN GỌN, GIẢN DỊ, VÀ RÕ RÀNG; CHỈ NHƯ SỰ CHỮA BỆNH CỦA 
MỘT ÔNG BÁC SĨ:

“Nầy các tỳ kheo, bởi vì không 
thông hiểu, không thấu đạt 
bốn sự thật cao quý mà ta cũng 
như quý vị từ lâu đã phải trải 
qua nhiều kiếp luân hồi trong 

vòng sinh tử. Bằng cách thông hiểu, bằng cách 
thấu đạt 4 sự thật:

1. Sự thật về khổ,
2. Sự thật về nguyên nhân của khổ
3. Sự thật về Niết bàn (lúc khổ tận diệt)
4. Sự thật về con đường đi đến Niết bàn
Lòng tham thủ về sinh hữu được đoạn tận, sự 

hỗ trợ để sinh hữu được phá hủy, từ đó không còn 
khổ đau vì sinh tử nữa”.

Tuy nhiên lời dạy ngắn gọn đó của Phật mấy ai 
đã ghi nhớ đầy đủ. Ngay sự thật đầu tiên, sự thật 
về khổ, có được bao nhiêu người đã ý thức thấu 
đáo?   

Chỉ vì không ý thức thấu đáo sự thật về khổ mà 
bao nhiêu người đã và đang tiêu phí hết cả cuộc 
đời, “Sống để chờ chết” rồi đi vào cõi âm u.

Thời gian đi qua rất nhanh, thấm thoắt mà đã 
40 năm ngày chúng ta rời xa đất nước, năm 1975.  
Từ đây cho đến ngày chết, dĩ nhiên còn nhanh 
chóng hơn quãng thời gian đã qua. Thế nhưng 
con đường giải thoát chúng ta đã thấy rõ hay 
chưa?  Nếu chưa thì đến ngày chết làm sao tránh 
khỏi đi vào cỏi mịt mù? Lần ra đi này còn mịt mù 
hơn cả ngày rời nước ra đi. Thế nhưng đã có ai 
biết sửa soạn hành trang để không bị đi vào cõi 
mịt mù?

Đừng tưởng chết đi có thể sinh được làm 
người trở lại một cách dễ dàng. Nếu sinh được 
làm người trở lại mà dễ thì hẳn chúng ta đã hiểu 
đạo, chứng đạo, từ lâu rồi.  Tại sao qua vô vàn kiếp 
cho đến giờ này, chúng ta vẫn “mò mẫm” trên con 
đường tu hành, vẫn chưa thấy đâu bến bờ giải 

thoát? - Bởi vì sau khi chết không dễ gì sinh lại 
được làm người để tiếp tục học đạo. 

Trong kinh tạng Phật đã nói rõ: “Như Lai thấy 
người chết đi xuống, nhiều như lông con bò, mà 
sinh lại làm người, hoặc đi lên, thì ít như 2 sừng 
bò”.

Đó là chưa nói đến trường hợp, sau khi chết, 
vì quá khát khao được sống trở lại, vô vàn chúng 
sinh trong lúc buồn khổ, thiếu tỉnh thức, đã đọa 
sinh vào các loài thú vật. Trong trường hợp này 
thời gian chờ được tiến hóa để lên làm người 
trở lại, còn lâu xa hơn một con rùa ở dưới đáy 
biển, 100 năm nổi lên một lần, và đụng được một 
tấm ván trôi bồng bềnh trên mặt đại dương (xem 
Tương Ưng bộ kinh). Đó cũng là một  sự thật về 
khổ mà vì chúng ta không hề hay biết, nên đã bị 
trầm luân từ vô vàn kiếp đến nay.

Trong Tương Ưng bộ kinh, có lần đức Phật 
hỏi chúng tăng: “Này chư tỳ kheo, đất trên đầu 
móng tay của ta và đất của cả quả địa cầu, bên nào 
nhiều hơn, bên nào ít hơn?”  - Bạch đức Thế Tôn, 
không thể so sánh được, một bên quá ít, một bên 
quá nhiều.  “Này chư tỳ kheo, sự khổ còn lại của 
một bậc Thánh Nhập lưu cũng ít như đất trên đầu 
móng tay của ta. Trong khi sự khổ của những ai 
chưa đắc được Thánh quả Nhập lưu sẽ còn mênh 
mang như đất của quả địa cầu”.

Lý do như vậy là vì bậc Thánh Nhập lưu (Tu 
Đà Hoàn) chỉ còn luân hồi tối đa 7 kiếp nữa để 
sẽ được giải thoát hoàn toàn. Các ngài chỉ sinh 
lại làm người hoặc vào các cõi trời để tiếp tục tu 
hành, chứ không còn bị đọa lạc vào các khổ cảnh.   

Như vậy, muốn chấm dứt sự trầm luân trong các 
khổ cảnh và đảm bảo sẽ được giải thoát hoàn toàn 
như các vị A La Hán, thì sự tu hành của chúng ta 
phải đạt cho bằng được Thánh quả Nhập lưu ngay 
trong kiếp này. Đó là Thánh quả mà một người cư 
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sĩ có thể đạt được, nếu học đầy đủ Chính pháp và 
tinh tấn tu hành để có thể liễu tri tất cả 4 sự thật 
vi diệu ở trên.

Liễu tri 4 sự thật vi diệu cũng có nghĩa là liễu 
tri Bát chính đạo, Tứ niệm xứ, 12 nhân duyên, lý 
Duyên Khởi, 37 phẩm trợ đạo, cùng sự hiểu biết 
về  các tiến trình của thiền định và sự tu chứng. Vì 
các pháp đó đều chỉ là những sự khai triển từ 4 sự 
thật vi diệu mà ra. Khi sự thật về Niết bàn đã biết 
rõ ràng, khi con đường đi đến Niết bàn cũng đã 
được thông suốt rõ ràng, thì sự tu hành đến nơi 
đến chốn sẽ tự nhiên xảy ra.

Đức Phật đã cho ví dụ ở trong Tăng Chi bộ 
kinh: “Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
trong sự tu tập, dầu không khởi lên ước muốn: 
“Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ”; tuy vậy, tâm vị ấy được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì 
cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập 
cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chính 
cần, có tu tập Bốn như ý túc, có tu tập Năm căn, 
có tu tập Năm lực, có tu tập Bảy giác chi, có tu tập 
Thánh đạo tám ngành.

Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay 
mười hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái 
ấp nằm đúng cách, ấp nóng một cách đúng đắn, 
ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dẫu cho con gà mái 
ấy không khởi lên ý muốn: “Mong rằng những 
con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay 
với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được 
sinh ra một cách an toàn!”, tuy vậy, các con gà con 
ấy có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng 
và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sinh ra một 
cách an toàn.

Nếu quí đạo hữu đã thật sự thấy mọi hạnh phúc 
thế gian đều hứa hẹn đau khổ để không còn bám 
víu và phí bỏ mọi thì giờ cho chúng nữa, thì tôi 
sẽ tận tình chia sẻ với quí đạo hữu đầy đủ Pháp 
học cũng như Pháp hành để quí vị có thể tìm thấy 
hạnh phúc chân thật.   

Qúi đạo hữu phải có đầy đủ Chính tri kiến về 
giáo pháp của Phật trước khi đi vào thiền định và 
thiền quán. Bởi không thể có một ông bác sĩ ra 
trường mà chưa học đầy đủ lý thuyết về y khoa. 
Cũng không thể có một bác nông phu dẫu tâm 
hồn yên tịnh đến cỡ nào, khi chăm chú nhìn trái 
táo rơi mà phát hiện ra được định luật về trọng 
lực (gravity) như  nhà vật lý Newton. Sự tu hành 
cần có đầy đủ Pháp học (Chính kiến) để làm vốn 
liếng cho Chính tư duy trước khi đi đến Giác ngộ.

Nhiều phật tử đã tưởng rằng sự tu hành chỉ cần 
chuyên tâm thiền định rồi sẽ phát sinh trí tuệ. Do 
tưởng vậy họ nôn nóng đi tìm các thiền sư nổi 

tiếng để “hạ thủ công phu” mong được tức khắc 
giải thoát. Họ không biết rằng nếu chưa học đầy 
đủ Chính kiến của Phật để biết thế nào là Chính 
định trước khi thực hành thiền, thì sự tu định sẽ 
rất dễ phát sinh tà kiến. Do trong lúc thiền định 
thọ và tưởng biến hiện ra những định tướng ngoài 
tầm hiểu biết đã gây nên những sự hiểu lầm. Nên 
nhớ rằng, dẫu cho quí đạo hữu đã tuyên bố đắc 
định đắc tuệ cỡ nào, nhưng nếu vẫn chưa thấy rõ 
được 4 sự thật của Tứ Thánh Đế, thì quí đạo hữu 
vẫn còn ở trong vô minh, chưa có khả năng chấm 
dứt được sự khổ.

Đức Phật đã xác định như vậy ở trong Tương 
Ưng bộ kinh: “Này Chư Tỷ-kheo, chính là không rõ 
biết khổ, không rõ biết khổ tập (nguyên nhân của 
khổ), không rõ biết khổ diệt (Niết Bàn), không rõ 
biết con đường đi đến Khổ diệt (Bát Chính Đạo), 
đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô 
minh”. Phần cuối cùng của bài kinh Tứ Niệm Xứ, 
trong phần Quán Pháp, đức Phật cũng đã chỉ  dạy 
cách kiểm chứng sự thành công của sự tu hành 
như sau: Vượt qua 5 Triền cái, thấy rõ ngũ uẩn vô 
ngã, đạt được lục căn thanh tịnh, đi hết tiến trình 
của 7 giác chi, cuối cùng thấy rõ đầy đủ 4 sự thật 
của Tứ Thánh Đế như đã nói ở trên.

Đó là sơ lược kinh nghiệm tu học của tôi theo 
đúng Chính pháp của Phật. Tôi chưa có kinh 
nghiệm thiền chứng để chia sẻ cho quí đạo hữu. 
Tôi chỉ có thể giúp quí đạo hữu thấy rõ con đường 
giải thoát của đức Phật đã ghi trong Kinh tạng. 
Để, nếu có quyết tâm, quí đạo hữu có thể đắc 
được Thánh quả Tu Đà Hoàn ngay trong kiếp này. 
Nhưng dẫu không thành đạt đi nữa thì quí đạo 
hữu, từ nay cho đến về sau, cũng xứng đáng được 
gọi là phật tử hơn bao nhiêu người khác, vì đã 
nắm vững các giáo pháp chính của Phật. Tôi sẽ 
giúp quí đạo hữu hiểu thật rõ các giáo pháp sau 
đây:

1. Lý Duyên Khởi: Đây là chìa khóa để hiểu rõ 
những khúc mắc trong giáo lý đạo Phật, là trí tuệ 
để các vị Duyên giác (Độc giác) Phật thành Phật 
trong thời kỳ không có một vị toàn giác Phật ra 
đời. Một giáo lý mà đức Thích Ca đã ca ngợi như 
sau: “Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính 
vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này 
mà chúng sinh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, 
rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và 
lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi 
khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sinh tử.”

2. Sự thật vi diệu (Tứ Thánh Đế): Là trọn vẹn 
lời giải cho bài toán khổ của thế gian mà chư Phật 
đều tuyên bố sau khi thành đạo. Nếu quí đạo hữu 
không muốn đường tu đi về nơi vô định thì dứt 

I NG PHẬT GI



21TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2015 21TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/2015

khoát quí đạo hữu phải hiểu rõ Niết bàn là gì? 
Con đường đến đó phải thấy rõ ràng.

Có một tội lỗi mà một số đã vi phạm, do họ đã 
hiểu lầm lời Kinh Bát Nhã với trí óc chưa chứng 
đắc của họ. Họ đã cho rằng Tứ Đế “là pháp thấp 
của hạng hạ căn tiểu thừa”. Trong khi đó thì chính 
đức Phật lại tuyên bố đó là pháp cao nhất mà chỉ 
các bậc Phật toàn giác mới có thể thấu triệt hoàn 
toàn: “Này hỡi các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến 
tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp 
thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương 
thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến 
chừng ấy, Như Lai không xác nhận trước thế gian 
gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa 
các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng 
Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chính Đẳng 
Chính Giác (anuttaram samma-sambodhim).

Đến khi, này hỡi các Tỳ Khưu, tri kiến tuyệt 
đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, 
dưới ba sắc thái và mười hai phương thức, đã trở 
nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ đến chừng ấy, Như Lai 
mới xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma 
Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa môn, 
bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng 
ngộ Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác” (Kinh 
Chuyển Pháp Luân)  

3. Bát Chính Đạo:  Là trọn vẹn con đường đi đến 
Niết bàn, tận diệt khổ đau. Áp dụng vào cuộc sống, 
vào hệ thống giáo dục thế gian, là con đường để 
phát triển trí tuệ, đạo đức và hạnh phúc chân thật 
cho con người và xã hội. Qúi đạo hữu phải hiểu và 
áp dụng trọn vẹn tất cả Bát Chính Đạo mới có thể 
mong đạt đến các Thánh Quả. Đức Phật đã khẳng 
định rằng: “Này Subhadda, trong Pháp và Luật 
nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có 
đệ nhất Sa-môn (Tu Đà Hoàn), ở đây cũng không 
có đệ nhị Sa-môn (Tu Đà Hàm), cũng không có 
đệ tam Sa-môn (A Na Hàm), cũng không có đệ tứ 
Sa-môn (A La Hán). Này Subhadda, trong Pháp và 
Luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất 
Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam 
Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn.” (Kinh Đại 
Bát Niết Bàn, Trường Bộ 16)

4. Tứ Niệm Xứ, Thiền Minh Sát: Đây là con 
đường tìm hiểu chính mình mà tất cả các bậc 
giác ngộ đều phải đi qua để đạt đến Niết bàn. Bởi 
không thể có một bậc giác ngộ mà chưa hiểu chính 
mình. Cũng bởi thế mà trong kinh Tứ Niệm Xứ 
đức Phật đã xác định như sau: “Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh 
cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chính trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó 
là Bốn Niệm xứ.” 

Tứ Niệm Xứ là một pháp thiền rất khoa học, chỉ 
phát triển tuệ phân tích mà không phát triển tâm 
tham ái duy trì ngã chấp như các phương pháp 
thiền khác. Với Tứ Niệm Xứ quí đạo hữu khỏi cần 
khổ cực uốn nắn thân tâm theo cách nào, của bất 
cứ một vị thiền sư, hay của tông phái  nào cả.

Quí đạo hữu chỉ cần phát triển sự tò mò muốn 
tìm hiểu chính mình. Quí đạo hữu sẽ say sưa tìm 
hiểu về con người của mình như một khoa học 
gia say sưa nghiên cứu, quên ăn quên ngủ. Qúi 
đạo hữu có thể liên tục thiền định, thiền quán 
một cách thích thú, không biết mỏi mệt cho đến 
khi  khám phá được sự thật vô ngã thì sẽ biết Niết 
bàn như thế nào?

Không ai có thể trực tiếp thấy rõ mình bằng 
chính mình. Chỉ cần phát triển sự thấy trực tiếp 
như vậy, quí đạo hữu sẽ thấy đầy đủ mọi góc cạnh 
của bản ngã, đầy đủ mọi tính chất tốt xấu của 
nó, cùng với những nguyên nhân từ đâu những 
tốt xấu và bản ngã sinh ra. Từ đó quí đạo hữu sẽ 
khám phá ra đầy đủ tất cả 4 sự thật của Tứ Thánh 
Dế từ ngay trong cái thân tứ đại này.

5. Nghiệp và 12 Nhân duyên: Đây là lý thuyết 
giảng rõ những nguyên nhân tạo nên bản ngã, tạo 
nên sự trói buộc của nghiệp thức, tao nên vòng 
sinh tử luân hồi. Đây là những Chính kiến quí 
báu được trao truyền lại từ một bậc đã giác ngộ 
hoàn toàn, đã chứng đắc Tam minh, để có cái nhìn 
xuyên suốt, vượt thời gian, vượt không gian, để 
hiểu trọn tất cả những nguyên nhân  và sự vận 
hành của đau khổ.

6. Tiến trình giác ngộ và đắc chứng: Như một 
người tiến bước trên đường xa, người đó cần 
biết rõ những mốc giới của từng chặng đường để 
kiểm chứng sự đi đúng đường và tiến triển của 
cuộc hành trình. Sự tu học cũng như vậy, quí đạo 
hữu cần thiền quán theo đúng 7 tiến trình của 
sự giác ngộ, 7 Giác chi, cùng phải hiểu rõ những 
điều kiện để đạt đến những Thánh Quả. Vì sự 
thành đạt trên đường tu hành cũng không ra 
khỏi luật Nhân quả. Nếu không hiểu được nhân 
thì sẽ không tạo được quả. Đạo trí tuệ của Phật 
không có kiểu đắc đạo theo cách “chờ sung rụng”. 
Đừng bỏ “ngón tay” chỉ đúng hướng của Phật mà 
đi theo những “ngón tay ngo ngoe” của những kẻ 
chủ trương phi pháp.  Phải biết rõ sự thật về con 
đường đi đến Niết bàn, không thể mơ hồ.

7. Các Phẩm trợ đạo: Đây chỉ là những lời dặn 
dò sau cùng của tôi, để nhắc nhở những người tu 
học cần mang theo đầy đủ những hành trang gì, 
những phụ tùng gì, để khi đi trên con đường giải 
thoát sẽ không gặp trở ngại và sẽ đi đến nơi đến 
chốn một cách suôn sẻ. 
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TRIẾT LÝ “TÍNH KHÔNG” 
TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO  

[Nguyễn Tiến Nghị]

1. Khái niệm Không và thuyết tính Không
Trong triết học Phật giáo, thuyết tính Không 

là một trong những học thuyết quan trọng bậc 
nhất, song còn chưa được nghiên cứu nhiều 
bởi đó là một trong những vấn đề khó, tương 
đối chuyên sâu. Mặc dù đề tài về tính Không đã 
không còn xa lạ trong văn học Phật giáo và cũng 
đã được một số tác giả như Kurt Schmidt, D.T. 
Suzuki, Tuệ Sỹ, Ấn Thuận, Thích Tâm Thiện... 
bàn đến, nhưng đây vẫn là học thuyết dễ bị hiểu 
nhầm nhất. Do vậy, việc nghiên cứu thuyết tính 
Không là một nhu cầu cần thiết, không chỉ nhằm 
tìm hiểu triết lý Phật giáo, mà còn tạo cơ sở cho 
việc tiếp cận những giá trị cốt tủy của hệ thống 
tư tưởng Phật học.

Trước hết, phải nói rằng thuyết tính Không 
(sunyata) trong triết học Phật giáo liên quan mật 
thiết với khái niệm Không (sunya). Hơn nữa, 
trong nhận thức thông thường, Phật giáo luôn 
được nhìn từ góc độ một tôn giáo. Nhiều người 
không hiểu một cách tường tận những triết lý cao 
siêu của nó về duyên khởi, vô ngã, vô thường...
(*)Đó là căn nguyên khiến họ đồng nhất thuyết 
tính Không với khái niệm Không đơn giản. Theo 
đó, không được hiểu như một phủ định từ - đối 
lập với có. Thông thường, khi thấy sự vật hiện 
hữu thì ta gọi là có, nhưng khi nó biến mất ta lại 
cho nó là không. Vì thế, Không thường bị hiểu 
là triệt tiêu, hư vô. Từ đó, người ta phê phán giáo 
lý đạo Phật là bi quan, yếm thế. Song, trong Phật 
giáo, không được hiểu không phải như vậy. Có 
và không là hai mặt của sự vật từ lúc sinh ra cho 
đến khi chấm dứt, cũng tức là mọi hiện hữu vừa 
là nó vừa không phải là nó.

Với ý nghĩa này, tính Không là một cái không 
sinh động, tồn tại cùng với nhịp điệu vô tận của 
sự sinh thành và phân hủy của vạn hữu. Tính 

Không là tính không thực thể của mọi sự vật 
hiện tượng. 

Thực chất, quan hệ giữa tính Không và Không 
là quan hệ bao hàm. Thuyết tính Không được xây 
dựng và phát triển trên nền tảng của khái niệm 
Không nhưng trong đạo Phật, tính Không còn là 
một lý thuyết triết học cao siêu, thâm diệu về bản 
thể.

2. Sự phát triển tư tưởng tính Không trong lịch sử 
Phật giáo

Ban đầu, trong Phật giáo nguyên thủy, tính 
Không khởi nguồn từ khái niệm Không, được 
đức Phật đề cập khá sớm trong các Kinh tạng 
Nikaya hay A hàm. Theo đó, Không là trạng thái 
tâm của người xuất gia không còn phiền lụy về 
cuộc sống gia đình. Đức Phật nhắc các Tỳ kheo 
phải an trú vào Không, thực tập buông bỏ những 
lo âu phiền lụy về vợ con, ruộng vườn, trâu bò, 
nhà cửa, thôn xóm...(1). Không là đời sống tu tập 
không vướng bận. Xem tất cả là Không để dẹp bỏ 
đam mê về vật chất, tiền tài, danh vọng, dẹp bỏ 
mọi hưởng thụ dục lạc, xuất gia tìm con đường 
giác ngộ, buông bỏ mọi phiền não của trần tục 
để có được đời sống phạm hạnh thanh cao, giải 
thoát mọi khổ đau, tìm về chân - thiện - mỹ. Trạng 
thái tâm không còn ưu tư phiền lụy về cuộc sống 
gia đình này được gọi là Không, khái niệm Không 
này không mang ý nghĩa triết lý sâu xa, nhưng nó 
là cơ sở, là nghĩa ban đầu của thuyết tính Không 
trong triết học Phật giáo.

Trong các kinh điển A hàm hay Nikaya, khái 
niệm Không còn dùng để chỉ sự giả hợp của các 
sự vật hiện tượng. Đây mới là nghĩa chủ đạo của 
tính Không. Cái Không này được hiểu là không 
có thực thể cố định (chứ không phải là hư vô, 
không có gì hết, không hiện hữu). Theo đức 
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Phật, sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng trên 
thế gian thật mong manh, ngắn ngủi, vô thường 
chẳng khác nào những bọt nước trôi trên dòng 
sông Hằng. Đám bọt nước ấy là rỗng không và 
nếu như sự hình thành và tồn tại của những bọt 
nước trôi trên sông là ảo ảnh, chỉ trong phút giây, 
có rồi không, sinh rồi lại diệt, vô thường mau 
chóng thì chúng ta phải chấp nhận một sự thật 
hiển nhiên rằng, các sự vật hiện tượng trên thế 
gian này vốn từ cái không mà sinh ra thành có, 
rồi lại từ cái có mà thay đổi, biến hoại và trở về 
không. Từ đó, đức Phật cho rằng, vạn vật không 
có tướng trạng cố định, thế giới là rỗng không 
như bọt nước.(1) 

Tư tưởng về cái Không này được Phật giáo 
Nguyên thủy biểu đạt bằng khái niệm Đệ nhất 
nghĩa không(2). Theo đó, sự vật hiện tượng 
không sinh, không diệt. Khi nhìn từ bề mặt thì 
sự xuất hiện của một sự vật nào đó là sinh, sự tan 
rã của sự vật là diệt. Đức Phật cho rằng, bởi ta cắt 
xén thời gian, dựa vào khúc đoạn hữu hạn của 
thời gian mà xét, nên mới có sự sinh và diệt. Nếu 
tách khái niệm thời gian, không gian khỏi sự vật 
hay nới rộng thời gian vô cùng, vô tận thì khái 
niệm sinh và diệt này không còn nữa. Nếu đứng 
từ góc độ thời gian vô cùng tận đó để xem xét sự 
vật, hiện tượng, thì sự xuất hiện của sự vật, hiện 
tượng không phải là sinh, sự biến mất của chúng 
cũng không phải là diệt. Việc đến hay đi trên đời 
này đều do duyên, mọi sự chỉ là giả hợp mà có. 
Đức Phật gọi hình tướng của sự vật, hiện tượng 
trong quá trình sinh diệt, diệt sinh không ngừng 
này là Không hay không tướng (con người và 
vạn vật đều là không, chẳng có tướng trạng bền 
vững). Thấu triệt được tư tưởng này, tức là nắm 
được đạo lý duyên sinh và tính Không vì Không 
cũng chính là trùng trùng Duyên khởi. Điều này 
cũng cho thấy rằng triết lý Duyên khởi (Duyên 
sinh) là cơ sở của thuyết tính Không. 

Về sau, tư tưởng “Đệ nhất nghĩa không” được 
Long Thọ Bồ tát (Nagarjuna)(3) kế thừa và phát 
triển lên một bước mới với chủ trương “Không 
luận”. Sử dụng nguyên lý “Duyên khởi” của đức 
Phật, Long Thọ Bồ tát phân tích bản chất của vạn 
vật và chỉ ra tính Không của tất cả các pháp(4). 
Từ đây, Long Thọ Bồ tát đã nêu lên tư tưởng của 
mình về triết lý tính Không hay còn gọi là Duyên 
khởi tính Không trên nền tảng phù định triệt để 
vạn vật đều là Không nhằm phá hủy tất cả kiến 
chấp sai lầm hay mọi định kiến về có, không, 
sinh, diệt...

Triển khai lời dạy của đức Phật về ý niệm 

Sunyata (rỗng không) trong ý nghĩa sự vật “không 
có bản thể” hay “vô ngã”, các thiền sư  đã thực 
hiện sự phủ định tuyệt đối trên bình diện bản 
thể (Sein, Existence) bằng từ vô như vô ngã, vô 
niệm, vô thường và từ bất như bất sinh, bất diệt, 
bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thoạt tiên, 
sự phủ định này thường dẫn đến ngộ nhận rằng 
lý thuyết tính Không hàm chứa khái niệm hư vô. 
Tuy nhiên, tính Không không phải là một chủ 
thuyết nhằm hư vô hóa thế giới. Mục đích của sự 
phủ định này không phải là phủ nhận sự tồn tại 
hiện hữu của thế giới hình danh, sắc tướng, mà 
nhằm soi rọi chân lý nền tảng về bản chất thực 
sự của tồn tại.1(3

Quả vậy, Phật giáo dùng cặp phạm trù “sắc - 
không” vừa để chỉ sự hiện hữu của các sự vật 
hiện tượng (sắc), lại vừa để khẳng định tính vô 
ngã của chúng (không). Tương quan giữa sắc và 
không là “tương y tương thành”, tức là dựa vào 
nhau mà cùng tác thành cho nhau. Điều này khó 
có thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ và nhận thức 
thông thường. Vì thế, Phật giáo dùng một loạt từ 
phủ định để nói rõ tính Không của nó, tiến hành 
phá trừ một cách sâu sắc, tuyệt đối pháp vô ngã. 

Theo quan điểm của Phật giáo, sắc không 
thường còn, luôn biến đổi để rồi khi hoại diệt 
thì nó lại trở về với cái Không, những gì nó vay 
mượn từ các đại lại trả về với các đại; trong trạng 
thái Không đó lại chờ đợi duyên hợp khác để 
kết hợp thành cái khác, lại hoại diệt để trở lại 
trạng thái Không. Do vậy, “có có” hay “không 
không” trong mệnh đề “sắc sắc không không” 
cũng chỉ là hai hình thái khi ẩn khi hiện của cùng 
một bản thể. Sự phủ định vì thế cũng chính là 
khẳng định. Điều này được biểu đạt trong câu 
“sắc bất dị không, không bất dị sắc”(5), nghĩa là 
sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, 
tuy hai mà một. Đó cũng là ý nghĩa của câu: “Sắc 
tức thị không, không tức thị sắc”, nghĩa là sắc và 
không chung quy cũng chỉ một pháp. Tựa như 
nước và sóng. Sóng không khác với nước, nước 
không khác với sóng; nước là sóng và sóng cũng 
là nước, nhưng nước là bản thể, luôn luôn ở 
đó, không sinh, không diệt (nghĩa là bản thể nó 
thường hằng), không nhơ không sạch (tác dụng 
của nó vô phân biệt), không tăng, không giảm 
(nghĩa là nó thường tự viên mãn), còn sóng là 
hiện tượng, chỉ là biểu hiện nhất thời của nước, 
có con sóng mới sinh ra, có con sóng đang lụi tàn, 
có sóng đục, sóng trong. 

Tương tự như vậy, Không là bản thể chân thật 
của vạn vật và vạn vật chỉ là biểu hiện thoáng qua 
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của Không. Mọi vật chẳng khác với Không, Không 
chẳng khác với bất kỳ vật gì; mọi vật là Không. Đó 
là ý nghĩa của câu “Thị chư pháp không tướng, 
bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 
giảm”(6). Phật giáo đã áp dụng lý luận phủ định 
một cách cô đọng (lục bất) để phủ định bất cứ 
đặc tính nào của các pháp, cũng đồng thời là sự 
khẳng định tính Không của chúng, rằng tất cả 
các pháp “sinh diệt”, “cấu tịnh”, “tăng giảm” đều 
nhờ nhân duyên mà có, nên tự tính của chúng là 
Không: Vạn pháp vô ngã.2(5)

Như vậy, Phật giáo chủ trương rằng, vạn vật 
tuy có hình tướng, nhưng đó chỉ là giả tướng, 
giả hợp; thực tính của mọi hiện hữu là Không; 
vạn vật vô tự tính, thực tại không có bản chất 
thường hằng, không có một hình tướng cố định, 
chứ không phải là không hiện hữu. Đó là toát 
yếu của triết lý tính Không. Lĩnh hội được triết lý 
đó thì có thể quán triệt được hệ thống tư tưởng 
Phật học. 

3. Nội dung thuyết tính Không trong bản thể luận 
Phật giáo

Phật giáo thành lập thuyết tính Không dựa 
trên nguyên lý duyên sinh, lý luận về vô ngã và vô 
thường. Theo đó, tất cả mọi sự vật hiện tượng 
trên thế giới này đều do nhân duyên sinh, đều là 
giả hữu, đều vô ngã, hết thảy đều không và đều 
chịu sự chi phối của luật biến đổi, tức vô thường.

3.1. Thuyết tính Không qua Duyên sinh và 
giả hợp

Thuyết Duyên sinh (Duyên khởi), hay còn gọi 
là thuyết Nhân duyên sinh, là bản thể luận của 
Phật giáo về sự sinh thành, biến dịch của vạn vật 
trong vũ trụ. Nhân duyên là những quan hệ biện 
chứng trong không gian và thời gian giữa các sự 
vật. Một sự vật bất kỳ đều ảnh hưởng dây chuyền 
(duyên) đến các sự vật khác. Sự vật không có chủ 
thể, chỉ hư ảo tạm thời, sinh ra vì nhân duyên hòa 
hợp (sắc), diệt đi vì nhân duyên tan rã (không). 
Tất cả muôn vật đều do duyên giả hợp, nên đều là 
Không. Mọi vật đều trải qua quá trình thành - trụ 
- hoại - không (sinh thành, phát triển, biến hoại 
và diệt vong) trong muôn vàn mối quan hệ nhân 
duyên chằng chịt, ràng buộc lẫn nhau, không thể 
tách rời. Cái này hội đủ điều kiện, nhân duyên 
thì sinh thành ra cái kia, cái kia đủ điều kiện thì 
lại sinh ra cái khác, cứ như thế tạo thành một 

dòng chảy liên tục cả về không gian và thời gian. 
Vì mối tương quan này được nối dài không giới 
hạn, nên xét đến cùng, thì tất cả mọi sự vật, hiện 
tượng trong vũ trụ đều liên quan với nhau, đều 
nương theo nhau mà sinh khởi và tồn tại. Tất cả 
mọi sự vật, hiện tượng đều mang tính cấu hợp và 
không hàm chứa một thực thể có tự tính nội tại 
độc lập nào cả. Sự vắng mặt của thực thể độc lập 
và trường tồn ấy gọi là sự trống không, hay tính 
Không của chúng. Phật giáo coi triết lý Duyên 
khởi tính Không là nguyên lý phổ quát tuyệt đối 
của mọi tồn tại, từ vật vô tri đến vật hữu tình như 
con người.

Theo thuyết Duyên sinh, con người cũng chỉ là 
một giả hợp của ngũ uẩn. Trong đó, sắc uẩn là yếu 
tố vật chất tạo nên thân thể con người, bốn uẩn 
còn lại là thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành 
(suy tư), thức (ý thức) cấu thành nền tảng tinh 
thần, trạng thái tâm lý của con người. Phật giáo 
cho rằng, năm uẩn đều không thật, đợi duyên 
hợp mới có nên thể tính là Không. 

3.2. Tính Không qua cái nhìn của Vô ngã, 
Vô thường

Vạn vật trong vũ trụ đều không thể vượt qua 
lý “vô ngã”, “vô thường”. Vô ngã theo nghĩa đen là 
không có cái “tôi”, theo nghĩa triết học là sự vật 
không có bản chất trường tồn, bất biến, không 
có cái gọi là “ngã”. Bản ngã chỉ là giả, bởi lẽ vạn vật 
chỉ là sự giả hợp do hội đủ nhân duyên mà thành 
ra có (tồn tại). Cái có  ấy vốn là Không. 

Con người bởi vì không hiểu biết (vô minh), 
thường ngộ nhận cái “ngã” tồn tại nên mọi ý 
nghĩ và hành động đều vì cái ngã này. Phật giáo 
cho rằng, không ai có một bản ngã thường hằng. 
Con người sinh ra từ nhiều nhân tố trong vũ trụ: 
nước, khoáng chất, hóa chất... Khi con người 
chết đi (cái tôi tan biến), nhưng những nhân tố 
tạo nên nó thì vẫn còn đó trong vũ trụ, chúng ở 
đó và tùy theo nhân duyên sẽ lại tạo nên những 
thứ khác. Vì thế, nói theo cách của triết học là 
từ vũ trụ tôi đến và trở về với vũ trụ tôi ra đi. 
Nhưng vũ trụ là gì? Là một khoảng không rộng 
lớn vô tận - một cái Không lớn. Vì thế, câu nói 
triết học trên sẽ chuyển thành từ Không tôi đến 
và trở về Không tôi ra đi. Nói theo ngôn ngữ của 
Bát nhã(7): “Tôi là Không, Không là tôi”. Tôi là 
một biểu hiện phù du của cái Không lớn là vũ trụ. 
Đây là ý nghĩa của “vô ngã” trong tinh thần của 
Bát Nhã. Chúng sinh trôi lăn trong sinh tử chỉ vì 
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vô minh mà lầm tưởng có một cái “tôi” hiện hữu, 
rồi bám vào nó, chấp ngã. Sự thật cái “ngã” ấy 
chẳng phải là cái “thật ngã”, chỉ là một giả danh, 
“giả tạm” mà thôi. 

Vô thường là một tư tưởng biện chứng của 
Phật giáo nói về sự lưu chuyển, biến dịch bất tận 
của vạn vật. Mọi vật luôn ở trong trạng thái biến 
đổi không ngừng. “Tất cả những gì giả hợp đều 
chịu kiếp hủy hoại, không thể khác được”(8). 
Vô thường nghĩa là không thường còn, không 
ở yên một trạng thái nhất định, luôn thay hình 
đổi dạng, đi từ sinh thành đến biến đổi rồi tan rã. 
Phật giáo cho rằng vạn vật hay vạn pháp đều chịu 
sự chi phối của lẽ vô thường, vô ngã. Không có 
gì là tồn tại vĩnh viễn nên gọi là pháp vô thường. 
Mọi thứ chỉ là giả tạm, cho nên cũng gọi là pháp 
vô ngã. 

Phật giáo quan niệm con người là “một pháp” 
đặc biệt của thế giới, thân xác con người được 
tạo thành bởi sự giả hợp của tứ đại (địa, thủy, 
hỏa, phong), khi chết đi thân tứ đại lại hoàn trả 
về cho tứ đại. Cho nên, thân xác ấy là vô thường. 
Khi phân tích khái niệm “ngã” trong triết học 
Phật giáo, ta chỉ thấy nhóm tập hợp năm uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức) nằm trong tương 
quan điều kiện duyên khởi “cái này có thì cái kia 
có, cái này diệt cho nên cái kia diệt”. Ngũ uẩn 
phối hợp với nhau hoạt động nhịp nhàng khiến 
người đời lầm tưởng có một cái ngã (cái tôi) tồn 
tại, nhưng thực chất, con người sinh - diệt chỉ 
là sự hợp tan của ngũ uẩn. Do đó không có cái 
gọi là bản ngã (cái tôi). Tồn tại con người chỉ là 
vô ngã. Vô ngã là bản chất của ngã trong dòng 
duyên khởi của thập nhị nhân duyên. Nói tóm 

lại, vô ngã và vô thường là bản chất của cái “tôi”, 
bởi vì trên thực tế chúng ta không tìm được một 
cái “tôi” bất biến thường còn, thoát khỏi quy luật 
tự nhiên sống chết.

Chính vì mọi sự vật là do Duyên khởi, kể cả con 
người, nên không có những cái duyên ấy kết hợp 
thì không còn cái “ngã” (cái “tôi”) nữa. Vì vậy, tất 
cả là vô ngã. Vì sự vật biến chuyển không ngừng 
(chư hành vô thường), cho nên sự vật không duy 
trì được tính cách đồng nhất tuyệt đối của nó. Vô 
thường, vì vậy, là một tên khác của vô ngã. Đứng 
về mặt thời gian, sự vật là vô thường; đứng về 
mặt không gian, sự vật là vô ngã. Vô thường cũng 
có nghĩa là vô tướng (còn gọi là không) vì thực 
tại của vạn hữu thoát ra ngoài mọi kháiniệm và 
ngôn từ. Như vậy, vô thường, vô ngã liên quan 
mật thiết với thuyết Duyên sinh và cùng biểu đạt 
tính Không của mọi tồn tại.

Tóm lại, Thuyết tính Không chính là chìa khóa 
để nhận thức thế giới duyên sinh, vô ngã, vô 
thường, là ánh sáng soi rọi tâm hồn con người, 
giác ngộ trở về với chính mình. Tính Không 
không chỉ là một khái niệm của tri thức luận. Sự 
chứng nghiệm, lĩnh ngộ tính Không còn là một 
phương cách giúp con người vượt qua được 
những cám dỗ trong cuộc sống hiện đại đầy áp 
lực, điều chỉnh hành vi cho mỗi cá nhân, hoàn 
thiện mình theo chuẩn mực đạo đức của xã hội. 
Thuyết tính Không có công năng dẹp trừ mọi cố 
chấp, góp phần giúp con người trong xã hội hiện 
nay tu dưỡng đạo đức, từ bi, nhân ái và thăng 
hoa đến chân - thiện - mỹ. 
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Ý hướng triết lý trong phương cách hành xử 
của đạo Phật Việt Nam 

[Tâm Huy Huỳnh Kim Quang]

Quả thật vậy, đạo Phật Việt Nam mặc dù là nơi 
tụ hội của hai sắc thái đạo Phật Ấn độ và Trung 
Hoa, vẫn thể hiện rõ nét đức tính đặc dị của 
mình. Đạo Phật Ấn thì mang đức tính xuất thế 
siêu việt, đạo Phật Trung hoa thì hàm ngụ đặc 
tính thực dụng siêu thoát. Nhưng, đạo Phật Việt 
Nam thì đi sâu vào con đường thực nghiệm và 
nhập thế tự tại.

Xin hãy nghe lại mấy câu thơ của Thiền sư Vạn 
Hạnh sau đây:

身 如 電 影 有 還 無
萬 物 春 榮 秋 又 枯
任 運 盛 衰 無 怖 畏
盛 衰 如 露 草 頭 舖
“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”.
Tạm dịch:
Thân giống như điện như bóng có rồi không
Muôn cây cỏ tươi tốt vào mùa xuân rồi lại khô 

héo vào mùa thu
Khi đã nhậm vận được lẽ thịnh suy của cuộc 

đời thì không còn sợ hãi
Vì lẽ thịnh suy mỏng manh như giọt sương 

treo ở đầu cành cây.

Qua đó, quá trình thực nghiệm giải thoát và 
giác ngộ là quá trình lịch nghiệm của kiếp người 
ngay trong cõi tử sinh mộng huyễn bằng cả thân 
xác tứ đại mong manh và tính mệnh của chính 
nó. Một khi đã chết đi sống lại từ trong đường 
tơ kẽ tóc giữa cõi mộng và thực, giữa vô minh và 
linh giác thì không còn gì có thể là chướng ngại, 
là sợ hãi. Đó là ý nghĩa của “nhậm vận” trong mấy 
câu thơ trên. Và khi liễu đạt được điều ấy cũng 
là lúc Thiền sư thỏng tay vào chợ như vào cõi 
không người mà hóa độ, mà tùy duyên, mà tự tại 
giải thoát.

Việt Nam từ thời lập quốc đến nay chưa có giai 
đoạn nào không phải lo lắng nhọc nhằn và yên 
ổn. Các triều đại như nhà Lý, nhà Trần mặc dù 
cũng có giai đoạn không chiến tranh, nhưng họa 
xâm lăng từ phương Bắc họa phá rối từ phương 
Nam vẫn là mối lo tâm phúc của toàn dân. Trải 
dài trên hai mươi thế kỷ, một đất nước chưa 
từng được an lạc, chưa từng được thảnh thơi, 
hết ngoại xâm rồi đến nội thù nội loạn! Ôi, quả là 
bất hạnh! Nhưng chính niềm bất hạnh ấy, trong 
một ý nghĩa nào đó, lại là cơ duyên tác thành nên 
tâm thức bừng sáng và ý chí bi tráng cho dân tộc.

Thật vậy, với bối cảnh lịch sử nhiểu nhương 
như vậy, người Việt Nam không ai có thể dửng 
dưng trước sự bất an của đất nước, của dân tộc 
mình. Làm thế nào để cho đất nước được phồn 
thịnh, phú cường? Làm sao cho dân tộc được no 

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO KHẾ LÝ VÀ KHẾ CƠ, CHO NÊN KHI DU NHẬP VÀO QUỐC ĐỘ NÀO CŨNG 
CÓ THỂ VỪA GIỮ ĐƯỢC NỘI DUNG CỐT LỖI CĂN NGUYÊN CỦA MÌNH VỪA KHẾ HỢP VỚI TÂM 
TÌNH VÀ SẮC THÁI ĐẶC DỊ CỦA QUỐC ĐỘ ẤY. ĐÂY CÓ THỂ NÓI LÀ ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT CỦA ĐẠO 
PHẬT MÀ QUÁ TRÌNH HIỆN HỮU SINH ĐỘNG TRÊN HAI MƯƠI LĂM THẾ KỶ QUA LÀ NIỀM XÁC TÍN 
KIÊN ĐỊNH.
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cơm ấm áo, được an lạc, thái bình? Bằng cách 
nào để cho mọi người được sống một đời sống 
yên vui, hạnh phúc? Đó không những là mối ưu 
tư cấp thiết của một thời đại hay một thế hệ nào, 
mà còn là sự quan tâm hàng đầu của cả dân tộc 
trải dài suốt vận hành lịch sử qua bao nhiêu thế 
hệ.

Trong hoàn cảnh lịch sử và tình tự dân tộc 
như vậy, ngay từ những ngày đầu có mặt trên đất 
nước này, đạo Phật đã tự hóa hiện mình trong 
cộng đồng dân tộc, ưu tư những gì dân tộc ưu 
tư, thao thức những gì dân tộc thao thức, hơn 
thế nữa, chia xẻ và gánh vác trách nhiệm trong 
công cuộc dựng nước và giữ nước. Đây chính 
là động lực chủ đạo đưa đạo Phật Việt Nam vào 
con đường thực nghiệm và nhập thế tự tại. Xin 
nghe lại lời nhắn nhủ của Quốc sư Phù Vân trên 
núi Yên Tử đối với vua Trần Thái Tông thì rõ:

“Phàm vi nhân quân giả, dĩ thiên hạ chi dục 
vi dục, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm. Kim thiên hạ 
dục nghinh bệ hạ qui, tắc bệ hạ an đắc bất qui 
lai? Nhiên nội điển chi nghiên cứu nguyện bệ hạ 
vô vong tư tu nhĩ.” (Trần Thái Tông - Thiền Tông 
Chỉ Nam Tự)

Tạm dịch:
Phàm là bậc lãnh đạo của nhân dân tất phải lấy 

ý nguyện của thiên hạ làm ý nguyện của mình, 
phải lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay 
thiên hạ đều muốn cung nghinh nhà vua về cung, 
ngài đâu có thể bỏ mặc mà không về? Nhưng có 
điều là việc nghiên cứu giáo điển nhà Phật xin 
nhà vua đừng bao giờ xao lãng.

Nói một cách cụ thể hơn, có mặt trên một đất 
nước mà lúc nào cũng bất an, không bị họa ngoại 
xâm thì bị nạn nội thù làm cho đời sống nhân 
dân khốn khó triền miên, đạo Phật, với lý tưởng 
ban vui cứu khổ, giải thoát và giác ngộ cho mình 
và người, tất phải nổ lực thi thiết hạnh nguyện 
của mình bằng con đường dấn thân thực sự. 
Nhưng dấn thân bằng cách nào sao cho tròn vẹn 
lý tưởng tự giác và giác tha trong khi thế sự thì 
chập chùng hệ lụy, cuộc đời thì muôn vạn chông 
gai?

Nếu dấn thân là chỉ để cứu khổ và giác ngộ cho 
người trong khi chính bản thân mình thì không 
tự tu tự giác e rằng nguyện lớn khó thành. Nếu 
bỏ mặc thế sự xa lánh thế nhân ẩn thân nơi cô 
xứ chỉ lo tự tu tự giác e rằng giác hạnh viên mãn 

khó tròn. Vậy phải làm sao? Từ câu hỏi này đưa 
người ta đến một tra vấn khác: Làm thế nào để có 
thể chuyển vận được hai cách thế hành xử xuất 
và nhập thế một cách dung hợp?

Một trong những giáo nghĩa cốt lỗi của đạo 
Phật là Duyên khởi. Qua duyên khởi, chúng ta 
thấy rằng tất cả các pháp đều sinh thành và hoại 
diệt trong mối tương quan, tương tức và tương 
diệt. Không có pháp nào mà không sinh khởi do 
những yếu tố hoặc điều kiện hợp thành. Sự hiện 
hữu của một pháp này là do những pháp khác 
làm duyên tụ hợp mà nên, nhưng sự hiện hữu 
của những pháp khác lại do chính pháp này và 
những pháp khác nữa hợp thành. Rồi lan rộng 
ra cho đến sơn hà đại địa và vũ trụ vô biên, tất cả 
chỉ là một mạng lưới tương quan, tương tức và 
tương diệt. Sự có mặt hoặc hoại diệt của cái này 
là nhân là duyên cho sự có mặt hoặc hoại diệt 
của những cái khác, và ngược lại. Cũng vậy, sự 
mê muội hoặc giác ngộ của chúng sanh này là 
nhân là duyên cho sự mê muội hoặc giác ngộ của 
những chúng sinh khác, và ngược lại. Tương tự 

Hoa sen - Ảnh: Khánh An
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như thế, sự khổ đau hoặc an lạc của người này 
là nhân là duyên cho sự khổ đau hoặc an lạc của 
những người khác, và ngược lại. Trong ý nghĩa 
này, chúng ta có thể thấy rằng xuất và nhập thế 
không thể tách rời nhau mà có. Cái này phải là 
nhân là duyên cho cái kia, và cái kia phải là nhân 
là duyên cho cái này.

Từ nội dung của giáo nghĩa duyên khởi ở trên 
đưa chúng ta đến một tri nhận khác. Đó là vì các 
pháp đều do nhân duyên sinh thành và hoại diệt, 
cho nên không có pháp nào có tự tánh. Hay nói 
cách khác, tất cả các pháp đều là giả hữu, vô tự 
tánh và không. Không không có nghĩa là tuyệt 
diệt, là hư vô, không là vì tự tính vô tánh, là vì tự 
tánh là không, là “đương thể tức không”, không 
ngay trong tự thể, không ngay trong lúc đang có 
mặt. Khi thể nghiệm được tự tánh không của 
vạn pháp tức là nghiệm chứng được trí tuệ Bát 
nhã - xin tạm gọi là nghiệm chứng, là thể nghiệm 
v.v.. để diễn đạt về trí tuệ cho dễ hiểu. Qua trí tuệ 
Bát nhã, người hành đạo mới có thể nhìn thấu 
suốt được bản thể tối hậu của vạn hữu mà không 
bị chướng ngại. Cũng qua trí tuệ Bát nhã, người 
hành đạo mới không còn vướng mắc bất cứ điều 
gì trong tư duy, ngôn ngữ và hành động; người 
hành đạo cũng sẽ không còn bất cứ sự lo âu và 
sợ hãi nào.

“Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô 
quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố”. (Tâm 
kinh Bát nhã)

Tạm dịch:

Bồ tát nương vào trí tuệ rốt ráo 
cho nên tâm không còn lo ngại; khi 
tâm không còn lo ngại thì không 
còn sợ hãi.

Qua trí tuệ Bát nhã, vạn pháp 
vốn quy về một nguồn cội, vốn cùng 
một bản thể. Đã liễu ngộ được lẽ 
đồng nguyên của vạn hữu, cho nên 
chúng sanh đó không thấy có sự 
sai biệt nào giữa ta và người. Niệm 
lực của từ bi vô hạn là niệm lực của 
tình thương khi cảm nghiệm được 
mối quan hệ nhất thể của vạn hữu. 
Từ đó, sự thể hiện của lòng từ bi 
không còn là một thứ hành vi vì 
bổn phận, vì trách nhiệm mà là sự 
tuông chảy tự nhiên từ niệm lực vô 
cùng như nước từ nguồn chảy ra 
không dứt.

Thấy được hướng đi đích thực của đạo Phật 
Việt nam là con đường thực nghiệm và nhập thế 
tự tại, ngài Khương Tăng Hội đã dịch Bát Thiên 
Tụng Bát Nhã và biên tập Lục Độ Tập Kinh và Lục 
Độ Yếu Lược vào thế kỷ thứ ba Tây lịch. Đây là 
những kinh văn cốt tủy của đạo Phật Việt nam 
hướng đạo cho phương thức hành xử phù hợp 
với tình tự dân tộc và hoàn cảnh lịch sử của đất 
nước. Trên bước đường vừa nhập thế tích cực để 
cứu nước cứu dân, vừa thực nghiệm giải thoát 
giác ngộ cho mình và người, Bát nhã trí và từ bi 
tâm là hành trang vô giá.

Với Bát nhã trí, con người nhìn suốt được bản 
thể đồng nhất của vạn hữu, và tri nhận rằng sự 
hiện hữu của các pháp là sự hiện hữu linh diệu. 
Nó vừa gỉa hữu lại vừa không, song chính vì 
không nó lại hiện hữu như thật; nói rằng gỉa cũng 
không đúng nói rằng thật cũng không đúng, nó 
thật là chơn không diệu hữu. Từ đó, chân đế hay 
tục đế, xuất thế hay nhập thế không còn là những 
nan đề hay những lựa chọn tất yếu phải có. Chân 
đế và tục đế không khác nhau bởi vì, chân là chân 
của tục và tục là tục của chân. Khước từ tục để 
tìm chân sẽ không có chân nào ngoài tục để tìm. 
Bỏ chân đi vào tục thì tục vốn không có tự tánh 
lấy gì để vin vào. Cũng vậy, xuất thế và nhập thế 
vốn không hai bởi vì, căn cứ vào đâu để nói xuất 
hay nhập? Căn cứ vào thời gian ư? Thời gian 
nào là thời gian để căn cứ, là quá khứ, là hiện tại 
hay là vị lai? Quá khứ thì đã qua cho nên không 

Mái đao Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử- Ảnh: Minh Khang
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hiện hữu, hiện tại thì trôi mãi không ngừng lấy 
gì làm chỗ nương để xuất với nhập, còn vị lai thì 
chưa đến làm sao căn cứ để ra vào? Căn cứ vào các 
pháp ư? Các pháp vốn không có tự tánh lấy gì làm 
chỗ để căn cứ? 

Chân tục hay Thánh phàm cũng đều do tâm mà 
ra. Tâm liễu ngộ được thực tướng phi tướng của 
các pháp thì là Thánh là chân. Tâm mê muội vì vô 
minh thì là phàm là tục. Một khi khởi vọng tâm 
thì sơn hà đại địa là cõi đảo điên khổ lụy, nhưng 
nếu thấu triệt được tự thể phi thể của vọng tâm 
thì vũ trụ pháp giới không còn là cõi triền phược. 
Cho nên Quốc sư Phù Vân tại Trúc Lâm Yên Tử 
đã mở lối đạo cho vua Trần Thái Tông như sau: 

“Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm. Tâm tịch nhi 
tri, thị danh chân Phật. Kim bệ hạ nhược ngộ thử 
tâm, tắc lập địa thành Phật, vô khổ ngoại cầu dã.” 
(Trần Thái Tông - Thiền Tông Chỉ Nam Tự) 

Tạm dịch:
Trong núi này vốn không có Phật, Phật chỉ ở tại 

tâm. Khi tâm tịch lặng và liễu tri các pháp ấy gọi 
là Phật. Nay nếu nhà vua giác ngộ được tâm ấy thì 
tức là đang đứng vững trên Phật địa, không cần 
khổ nhọc đi tìm cầu bên ngoài.

Nghiệm chứng được diệu lý Bát nhã thì liễu 
ngộ các pháp đều không. Từ đây, người hành đạo 
không đắm nhiễm, không cố chấp, không sợ hãi 
bất cứ điều gì. Chính vì lý do này, trong quá trình 
hành hoạt để đóng góp vào công cuộc dựng nước, 
giữ nước và cứu khổ cho dân tộc, đạo Phật Việt 
nam chưa bao giờ quan tâm đến chuyện danh 
lợi, chưa bao giờ đắm nhiễm trong thành quả 
mà chính mình đã tạo dựng. Con đường thực 
nghiệm và nhập thế không phải là con đường 
danh vọng để thi thố tài năng, đó là con đường 
lịch nghiệm sự giác ngộ và giải thoát cho mình và 
người. Hay nói cách khác, đó là con đường giải 
nghiệp cho mình và người chứ không phải là con 
đường kết nghiệp.

“Mắt phải sáng như mặt trời, lòng phải rộng 
như biển cả, hành động phải cẩn trọng cân nhắc 
so đo: Mọi hoạt dụng của mình đều vì giải nghiệp. 
Đừng tạo nghiệp cho mình và mọi người.” (Hòa 
thượng Thích Đức Nhuận, nguyên Chánh thư ký 
Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất )

Mang tâm thức vô minh vọng động để hành 
đạo thì mỗi tư duy, lời nói và hành tác đều là 

nhân duyên để kết nghiệp cho mình và người. 
Rồi từ đó càng dấn thân càng lún sâu vào vũng 
lầy của vô minh phiền não và càng xa cách mục 
tiêu giác ngộ và giải thoát. Cho nên, con đường 
thực nghiệm và nhập thế của đạo Phật Việt nam 
là con đường thử thách cam go đối với người 
dấn thân hành đạo. Nếu không trang bị bằng trí 
tuệ Bát nhã và tâm từ bi, người hành đạo không 
tránh khỏi chuyện kết nghiệp cho mình và người. 
Chỉ có trí tuệ Bát nhã mới có thể đủ năng lực để 
đẩy người hành đạo ra khỏi giới hạn và sự vướng 
mắc của vọng tâm, chọc thủng vào biên tế cuối 
cùng của chân và tục đế, tự tại mà đến mà đi. 

“Diệu tính hư vô bất khả phan
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
Liên phát lô trung thấp vị càn”
(Thiền sư Ngộ Ấn - Thị Tịch) 
Tạm dịch: 
Thể tính mầu nhiệm rỗng suốt không gì có thể 

bám víu
Liễu ngộ được nguồn tâm rỗng suốt ấy không 

phải là việc khó
Ngọc nung trên núi màu sắc vẫn thường rực rỡ
Hoa sen nở trong lò lửa mà vẫn tươi thắm.
Ca dao Việt nam có câu:
“Trăm đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Hoa sen nở trong đầm bùn mà không hôi mùi 

bùn là chuyện không khó tin, nhưng hoa sen 
nở trong lò lửa mà vẫn tươi thắm thì quả là việc 
không những hy hữu lại còn mầu nhiệm nữa! 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng:

“Tam giới bất an do như hỏa trạch”
Ba cõi không an ổn giống như nhà lửa.
Người hành đạo trong truyền thống đạo Phật 

Việt nam dấn thân vào cuộc đời đầy phiền não 
sân si như nhà lửa để xây dựng đất nước, cứu 
khổ cho muôn dân và thực nghiệm sự giác ngộ, 
giải thoát cho mình và người mà vẫn tự tại ung 
dung đó không phải là sen nở trong lò lửa nhưng 
vẫn tươi thắm sao? 
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TÓM TẮT
Phật giáo Nam tông Khmer tồn tại lâu bền với 

người Khmer vùng Mê kông là do sự hòa hợp 
chặt chẽ giữa triết lý nhân sinh của Phật giáo với 
phong tục tập quán của cộng đồng người Khmer. 
Đó là sự pha trộn của các hình thức tín ngưỡng 
nhưng tư tưởng đạo đức nhân sinh Phật giáo 
Nam tông Khmer vẫn là dòng chủ lưu chi phối 
mạnh mẽ nhất trong đời sống văn hóa tinh thần 
của người dân nơi đây. 

Từ khóa: Nam tông, sự hòa hợp, triết lý nhân 
sinh, pha trộn, chủ lưu.

ABSTRACT
PERSONAL PHILOSOPHY THERAVADA 

BUDDHISM AND ITS INFLUENCE TO THE 
SPIRITUAL LIFE OF KHMER PEOPLE IN 
MEKONG REGION

The persistence of Khmer Theravada 
Buddhism with Khmer people in Mekong region 
is due to the tight integration between personal 
philosophy of Buddhism to the customs of the 
Khmer community. It is a mix of religious forms 
but human moral concepts of Khmer Theravada 
Buddhism remains the dominant mainstream to 
the cultural and spiritual life of the people here.

Keywords: Theravada, harmony, personal 
philosophy, mix, dominant mainstream.

1. Dẫn nhập
Phật giáo Nam tông đã du nhập vào Việt Nam 

vùng Mê kông hàng ngàn năm lịch sử đã được 
người Khmer đón nhận hết sức nồng nhiệt. Quá 
trình tồn tại và phát triển của Phật giáo Nam tông 
đã có những biến đổi nhất định cho phù hợp 
với văn hóa của người Khmer và từng giai đoạn 
lịch sử nhất định của dân tộc Việt Nam. Những 
quy định, Giới luật của Phật giáo đã xâm nhập 
vào cuộc sống của những người dân nơi đây, nó 
chứng tỏ sự hòa hợp chặt chẽ giữa triết lý nhân 
sinh của Phật giáo Nam tông với lối sống của 
cộng đồng người Khmer ở vùng Mê kông. Trên 
tinh thần ấy, tư tưởng đạo đức nhân sinh Phật 
giáo Nam tông đã ảnh hưởng một cách mạnh 
mẽ đời sống văn hóa của người Khmer vùng Mê 
kông.

2. Nội dung
2.1. Nội dung triết lý nhân sinh Phật giáo 

Nam tông
Đạo Phật ra đời vào thế kỉ VI Tr.CN ở Ấn Độ 

trên vùng đất thuộc Nepal ngày nay. Đây là thời 
kỳ phát triển cực thịnh của đạo Bà la môn cả về 
mặt tôn giáo lẫn vị trí chính trị - xã hội. Dân cư 
trong xã hội Ấn Độ cổ đại lúc này chia thành 4 
đẳng cấp, sự phân biệt đẳng cấp vô cùng khắc 
nghiệt là nguyên nhân ra đời Phật giáo. Sự ra đời 
của Phật giáo gắn liền với tên tuổi người sáng 
lập là Thái tử Cồ đàm Tất Đạt Đa (Siddharta 
Gautama). Giáo lý cơ bản của Phật giáo Nam 

tông ở vùng Mê kông được thể hiện rõ nét trong 
Đại tạng kinh điển là Tạng Kinh, Tạng Luật và 
Tạng Luận hay còn gọi là Tam tạng (Tripitaka).

Hạnh phúc là mục đích sống của mỗi con người 
và xã hội loài người, do vậy lẽ sống trở thành kết 
quả thiết thực nhất của nhận thức. Triết lý nhân 
sinh của Phật giáo Nam tông vùng Mê kông được 
thể hiện trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã 
hội. Phật giáo Nam tông khuyên con người từ bỏ 
“tham, sân, si”. Trên cơ sở lý giải những vấn đề cơ 
bản của đời sống con người như nguồn gốc, bản 
chất của con người, bản tính và lý tưởng sống 
của con người. Do vậy, những hoạt động sống 
của con người theo Phật giáo Nam tông là nấc 
thang của quá trình mà bản thân của con người 
tìm đến sự giác ngộ, đến sự giải thoát trong đời 
sống tinh thần. Trên quan điểm đó, các phật tử 
luôn phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Phật giáo luôn đề cao việc giảng dạy trực tiếp 
và chỉ cho chúng sinh tự xác định kết quả hành 
động của mình gây ra. Phật cho rằng, do chúng 
sinh vô lượng, tính dục lại khác, trí căn khác 
nhau nên khi thuyết pháp, đức Phật dùng các 
phương pháp khác nhau, thời pháp khác nhau 
để giảng dạy cho phù hợp. Toàn bộ những điều 
cốt yếu của Phật giáo, có thể tóm tắt bao gồm: 
Dukka (khổ), Sunyata (không), Amytya (vô 
thường), Anatman (vô ngã). Đời sống của đồng 
bào Khmer vùng vùng Mê kông luôn sống và gắn 
liền với Phật giáo.

Phật giáo quan niệm, tất cả mọi sự vật trong 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201532

CH   T I T HỌC

thế giới này đều do “nhân duyên” sinh ra, trong 
đó không có cái gì tồn tại tuyệt đối mà mọi cái đều 
“vô ngã, vô thường” kể cả cuộc đời con người. 
Phật giáo xem nhân duyên là cội nguồn của mọi 
sự vật, mọi sự sinh tồn. “Này các Tỷ kheo, vô 
minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên 
xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; 
thủ duyên hữu; hữu duyên sinh; sinh duyên già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như 
vậy, toàn bộ ngũ uẩn này là tập khởi. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là tập khởi”(Đại Tạng Kinh 
Việt Nam, 2000, tập 2, tr.. 10). Thân người hòa 
hợp, do tinh huyết cha mẹ cùng thần thức, góp 
bốn chất: Cứng, ướt, nóng, lạnh mà thành. Con 
người sinh ra bởi nghiệp nhóm các duyên hội 
họp làm thân người, chúng ta có thể khái quát 
thành bốn nhóm nghiệp đó là: Nghiệp quá khứ, 
nghiệp hiện tại, hoàn cảnh xã hội, tiềm ý của tự 
thân. Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông 
Khmer thì sự hình thành của con người, của mỗi 
bản thân con người đó là do chính nghiệp (duyên 
khởi) mà bản thân con người đã tạo ra. Và chính 
cái tiền kiếp đó, cái nhân mà bản thân con người 
đã tạo ra trước đó thì hôm nay có một nghiệp 

mới, một con người mới đó chính là duyên mới 
hay duyên khởi mà chính bản thân con người 
hiện nay được thể hiện thông qua chính cuộc 
sống, cuộc đời của con người.

Để lý giải cho bản tính của con người, Phật 
giáo Nam tông Khmer đã cho rằng, con người 
khổ vì lòng dục. Mọi vật không đứng yên một 
chỗ mà luôn vận động. Do vậy, thân phút trước, 
không phải là thân phút sau. Con người thì 
tham được sống, mà con người cứ bị kéo dần 
về cõi chết. Mỗi cá nhân tồn tại được đức Phật 
ví như một loài hoa sen với những đặc điểm và 
tính cách khác nhau; có loài vượt qua khỏi mặt 
nước, chờ tiếp xúc ánh sáng mặt trời liền nở 
ngay ngày hôm nay. Bốn loại hoa sen này so sánh 
như 4 hạng người trong đời. (1) Hạng người có 
trí tuệ bậc thượng, bén nhạy. Khi nghe được tiền 
đề của chính pháp, chưa cần triển khai, bậc ấy 
có thể chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết bàn ngay tức 
khắc. (2) Hạng người có trí tuệ bậc trung. Khi 
nghe được tiền đề của chính pháp và triển khai, 
người ấy có thể chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết bàn. (3) 
Hạng người có trí tuệ bậc thường. Khi nghe tiền 

Nguyện cầu- Ảnh: St
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đề của chính pháp và triển khai xong, nhưng cần 
phải có thời gian thân cận, gần gũi với bậcThánh  
nhân, bậc Thiện trí hướng dẫn chỉ dạy thêm, mới 
có thể chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Thánh đạo, Thánh quả và Niết bàn trong kiếp 
hiện tại này. (4) Hạng người có trí tuệ kém. Dầu 
được nghe nhiều, học nhiều đi nữa, hay dầu thân 
cận với bậc Thiện trí, họ cũng chưa có thể chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh đạo, 
Thánh quả ngay trong kiếp hiện tại này. 

Bản chất của con người có thể bị thay đổi do 
những điều kiện khách quan và chủ quan tác 
động. Điều này cũng phần nào có thể làm thay 
đổi bản chất của con người. Trong bản chất của 
con người, theo quan niệm của Phật giáo Nam 
tông Khmer thì luôn bị chi phối và ảnh hưởng 
bởi danh, lợi, yêu, ghét, v.v… trong cuộc sống 
hằng ngày của mỗi con người. Chính những 
vấn đề trên đã ảnh hưởng đến bản chất của con 
người, đây cũng chính là yếu tố có thể phân biệt 
giữa người thiện và người ác. Khi con người 
thoát khỏi vô minh thì con người sẽ thoát khỏi 
nỗi đau trong cuộc sống của chính mình.

Phật giáo Nam tông Khmer luôn đề cao đạo đức 
và xác lập đạo đức trên mối quan hệ giữa người 
với người. Phật giáo Nam tông Khmer cho rằng, 
sự đạt tới cõi Niết bàn chính là việc thực hiện 
đạo đức của con người. Hết thảy đạo đức đều 
hướng tới giải thoát làm căn bản và căn cứ vào 
luật nhân quả “thiện nhân thiện quả, ác nhân ác 
quả”. Vấn đề thực hiện đạo đức, theo quan niệm 
của Phật giáo “từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng 
sinh và loài hữu tình”(Đại tạng kinh Việt Nam, 
1991, tập 1, tr.122); “sống thanh tịnh và không 
trộm cướp”.  Hay “từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, 
nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lường gạt””(Đại Tạng 
Kinh Việt Nam, 1991, tập 1, tr.122), v.v… đó chính 
là đạo đức. Việc thực hiện đạo đức trong cuộc 
sống còn được thể hiện “từ bỏ các sự gian lận 
cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như 
hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương tổn, 
sát hại câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá” 
(Đại tạng kinh Việt Nam, 1991, tập 1, tr. 124). Việc 
thực hiện đạo đức của con người cũng chính là 
việc thực hiện con đường Bát chính đạo. Đạo 
đức không chỉ tồn tại trong hiện tại mà cả trong 

quá khứ, tương lai, ngay trong luân hồi của cuộc 
sống mỗi con người.

Đạo đức theo quan niệm của Phật giáo Nam 
tông Khmer còn được thể hiện ở luật nhân quả. 
Do vậy, việc thực hiện đạo đức của con người là 
phải thực hiện hành vi là yêu thương nhau. Theo 
quan niệm của Phật giáo nói chung và quan niệm 
của giáo lý Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng 
thì con người thường vướng vào “tam độc, gồm: 
tham độc, sân độc, si độc”(Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, 2012, tr.1101) dẫn đến bất thiện. Bất thiện 
theo quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer 
còn được thể hiện trong lời nói của đức Phật đó 
là: “phẫn nộ là ác pháp, hiềm hận là ác pháp, giả 
dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, tật đố là 
ác pháp và sân lấn cũng là ác pháp, ngoan cố là ác 
pháp, mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng 
là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là 
ác pháp”(  Đại Tạng Kinh Việt Nam, 1992, tập 1, 
tr.38). Như vậy theo quan niệm về những điều 
bất thiện theo quan niệm của Phật giáo Nam 
tông Khmer được thể hiện trên tất cả các lĩnh 
vực cuộc sống con người, trong đó thể hiện trên 
ba phương diện đó là hành (hành động), khẩu 
(lời nói) và ý (tâm ý).

Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer 
thì việc thực hiện đạo đức đó chính là việc thực 
hiện những điều thiện của con người. Thực hiện 
điều thiện cũng đồng nghĩa đó là việc làm tốt, đối 
lập với điều ác. Thực hiện đạo đức của con người 
không chỉ thực hiện bằng tâm, hay khẩu mà phải 
thể hiện bằng chính những hành động hiện thực 
của chính bản thân con người. “Từ bỏ sát sinh 
là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ 
nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ 
ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 
không tham dục là thiện, không sân là thiện, 
chính tri kiến là thiện”(Đại Tạng Kinh Việt Nam, 
1992, tập 1, tr.133). Vì vậy, việc thực hiện đạo đức 
của Phật giáo Nam tông Khmer cũng chính là quá 
trình con người thực hiện, rèn luyện để có thể 
đạt tới Bát chính đạo.

Cái thiện còn được Phật giáo bàn rất nhiều 
nhưng cô động lại nó được đúc kết trong tư 
tưởng của tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). Cái 
thiện được đặt trong hệ quy chiếu của luật Nhân 
quả để lý giải vì sao con người phải thực hiện 
nó trong đời sống của mình. Điểm chú ý ở đây 
là theo luật Nhân quả của Phật giáo Nam tông 
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Khmer thì con người gieo nhân thiện chưa đủ 
mà còn phải biết gieo duyên thiện, tức là luôn 
quan tâm chăm sóc nhân thiện của mình cho 
hoàn chỉnh. Quan niệm đạo đức của Phật giáo 
còn được thể hiện thông qua hành, tâm, ý dù nó 
là sự biểu hiện có hình hay vô hình của mỗi con 
người. Đó chính là những quan niệm không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, v.v… được 
đức Phật thể hiện trong cuộc sống hằng ngày 
của con người, thông qua ngũ uẩn mà bản thân 
mỗi con người hành động. Đạo đức và thực hiện 
đạo đức không chỉ thể hiện trong bản thân của 
mỗi con người mà còn thể hiện sự tương quan 
giữa mỗi cá nhân với cá nhân và cá nhân trong 
xã hội. Đạo đức trong quan niệm của Phật giáo 
Nam tông Khmer còn được thể hiện ngay trong 
những hành động của cuộc sống hiện thực. Đó 
chính là thực hiện những chuẩn mực trong gia 
đình, người thân và bạn bè, v.v…

Trong mỗi cuộc sống của con người thì theo 
quan niệm của đức Phật đều xuất phát bởi hai 
yếu tố đó là hành động và tâm thức. Chính vì thế 
mọi khổ đau của con người đều được xuất phát 
từ “vô minh”. Trong “vô minh” thì “khổ uẩn” được 
xem là vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống khổ 
đau của con người. Đức Phật nói: “Này các Tỷ 
kheo, thế nào là đau khổ? Sắc là đau khổ, thọ là 
đau khổ; tưởng là đau khổ; các hành là đau khổ, 
thức là đau khổ. Đây này các Tỷ kheo, gọi là đau 
khổ”(Đại Tạng kinh Việt Nam, 2000, tập 3, tr.65). 
Trong đó, cội nguồn của mọi đau khổ trong bản 
thân con người đó chính là “khát ái”. Ba cái khổ 
trọng đại trong cuộc đời của con người thực ra 
đó chính là “vô minh” đó là thể hiện bản chất 
của tham, sân, si. Muốn diệt khổ phải biết “bỏ 
khát ái”, từ bỏ “vô minh”, để làm được điều đó 
thì con người có thể thực hiện không phải trong 
tư tưởng, hành động, lời nói và ý nghĩ. Vì theo 
quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer thì 
khổ đau của con người chính là ở bản thân con 
người chứ không ai khác, để thoát khỏi khổ đau 
thì bản thân của mỗi con người phải rèn luyện 
từ hành động, việc làm và tâm ý của con người. 

 Theo quan niệm của Phật giáo Nam 
tông Khmer thì trong mỗi kiếp người đều phải 
có những đau khổ và cũng có hạnh phúc. Đau 
khổ của kiếp người mà đức Phật nói đến đó là 
khổ uẩn và để diệt sự đau khổ của con người đức 
Phật đề ra con đường thực hiện đó chính là thực 

hiện Bát chính đạo. Con người muốn có hạnh 
phúc thì phải tận diệt khát ái và tận diệt vô minh.  

Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông 
Khmer về sự sống và cái chết của mỗi con người 
thì không tách rời nhau, bởi nó nằm trong toàn 
bộ khổ uẩn, luân hồi, nhân quả. Trong khổ uẩn 
thì duyên khởi được xem là khởi đầu của toàn bộ 
của sự sống và cũng chính duyên khởi là sự kết 
thúc của sự sống. Trong đó, khởi đầu của sự sống 
thực chất đó là kết quả của Nghiệp (duyên khởi) 
của tiền kiếp trước. Mỗi một con người đều có 
một thân phận nhất định, đó là tính tất nhiên của 
sinh mệnh: từ lúc sinh ra cho đến chết đi, con 
người luôn hoạt động không ngừng. Trong quan 
niệm của Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam bộ 
thì sự sống và cái chết là không có giới hạn nhất 
định mà nó chính là một quá trình liên hồi, liên 
tục giữa nhân - quả luân hồi, giữa kiếp này và kiếp 
sau nằm trong vòng “luân hồi” của con người. 

Qua sự tìm hiểu về Phật giáo Nam tông Khmer, 
chúng ta thấy trong mỗi cuộc đời người Khmer, 
từ lúc được sinh ra cho đến chết đi đã chịu sự 
chi phối và ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. 
Điều đó được thể hiện trong triết lý nhân sinh 
của Phật giáo Nam tông Khmer như; tinh thần 
nhập thế trong đời sống văn hóa của cộng đồng 
người Khmer ở Nam bộ; trong giá trị đạo đức 
trong cuộc sống đời thường của con người; tính 
từ, bi, hỷ, xả trong đời sống xã hội.

2.2. Những ảnh hưởng của Phật giáo Nam 
tông đến đời sống tinh thần người Khmer 
vùng Mê kông 

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng 
người Khmer ở vùng Mê kông luôn chịu sự chi 
phối mạnh mẽ và sâu sắc của triết lý nhân sinh 
của Phật giáo Nam tông Khmer. Nó được thể 
hiện trong tư tưởng của đời sống văn hóa tinh 
thần. Người Khmer vùng mê kông bị chi phối 
một cách mạnh mẽ bởi tôn giáo và họ tin rằng 
đức Phật luôn hiện diện bên cạnh. Chính vì thế, 
Phật giáo Nam tông Khmer đã trở thành “sợi giây 
vô hình” để kết nối mọi thành viên trong cộng 
đồng phum, sróc. Đối với người Khmer vùng Mê 
kông thì triết lý sống của Phật giáo đã ăn sâu vào 
tiềm thức của mỗi người, trở thành triết lý sống 
của mỗi con người nơi đây. Khi vừa chào đời đến 
khi chết đi họ là một tín đồ của Phật giáo. Chính 
vì thế, đối với người Khmer vùng Mê kông luôn 
đề cao triết lý sống của đạo Phật. 
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Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đến đời 
sống tinh thần người Khmer vùng Mê kông 
trong tín ngưỡng, phong tục, tập quán. Người 
Khmer vùng Mê kông không chỉ theo Phật giáo 
Nam tông Khmer mà còn tin theo các lực lượng 
siêu nhiên thần bí khác. Tuy nhiên, Phật giáo 
là yếu tố quan trọng nhất bởi nội dung triết lý 
nhân sinh Phật giáo rất gần gũi với phong tục 
tập quán của con người nơi đây. Phong tục tập 
quán của người Khmer kết hợp với giáo lý Phật 
giáo Nam tông tạo nên một nét văn hóa riêng của 
người Khmer vùng Mê kông. Giáo lý Phật giáo 
Nam tông Khmer đã hòa nhập vào cuộc sống của 
người Khmer vùng Mê kông lâu dần trở thành 
triết lý sống của người Khmer vùng Mê kông. 
Việc tu của thanh niên Khmer vùng Mê kông ở 
chùa không những là nơi trao dồi đạo đức mà 
còn là trường đào tạo văn hóa và nghề nghiệp. 
Mỗi ấp đều có một ngôi chùa, có sư trụ trì và tất 
cả các nghi lễ trong ấp đều có sự tham dự của 
nhà chùa. 

Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đến đời 
sống tinh thần người Khmer vùng mê kông 
trong lễ hội. Đối với cộng đồng người Khmer 
ở vùng Mê kông từ khi sinh ra đến khi chết đi, 
cuộc sống của mỗi người dân Khmer vùng Mê 
kông luôn gắn chặt với một ngôi chùa. Các công 
việc gắn với cá nhân hay tập thể đều chịu ảnh 
hưởng từ triết lý nhân sinh của Phật giáo Nam 
tông Khmer. Sinh hoạt hằng ngày cùng với mọi 
ứng xử của họ trong cuộc sống và đời sống văn 
hóa tinh thần vẫn do Phật giáo Nam tông Khmer 
chi phối mạnh mẽ và chủ yếu. Có thể nói, Phật 
giáo Nam tông Khmer đã tạo nên sắc thái văn 

hóa riêng mang đậm dấu ấn Phật giáo 
nguyên thủy. Ở đó, ngôi chùa chính là 
cầu nối giữa triết lý nhân sinh Phật giáo 
Nam tông Khmer với cộng đồng của 
người Khmer vùng Mê kông. Con người 
ở đây tin rằng, làm phước được phước, 
gieo nhân lành được quả lành.

3. Thay lời kết
Phật giáo Nam tông Khmer với những 

quan điểm về nhân sinh quan sâu sắc đã 
tác động vào mạnh mẽ đến văn hóa của 
cộng đồng người Khmer. Triết lý về nhân 
quả, vị tha, thương yêu muôn loài, phát 
khởi tâm lành, và báo hiếu, v.v… của Phật 
giáo Nam tông đã trở thành phương 

châm sống cho đồng bào Khmer. Sự ảnh hưởng 
sâu sắc của triết lý nhân sinh Phật giáo cùng với 
truyền thống dân tộc Việt Nam tạo nên những 
giá trị nhân bản cho người Khmer. Triết lý nhân 
sinh của Phật giáo Nam tông Khmer đã tác động 
đến tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục tập quán, 
lễ hội. Việc nghiên cứu triết lý nhân sinh của Phật 
giáo và ảnh hưởng của nó đến đồng bào dân tộc 
Khmer vùng Mê kông sẽ tạo cơ sở xây dựng và 
phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người 
dân nơi đây. Đồng thời giúp Đảng và Nhà nước 
đưa ra chủ trương, chính sách phù hợp để bảo 
tồn và phát huy các giá trị văn hóa đạo đức Phật 
giáo Nam tông Khmer vùng Mê kông. 
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BA MỤC TIÊU TRỌNG YẾU CỦA GIÁO HỘI (*)

Kể từ khi thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (từ năm 1981); và 
Giáo hội trở thành thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

(GHPGVN) luôn luôn chú trọng 3 mục tiêu 
trọng yếu. 

Một là, kế thừa và phát huy truyền thống 
“đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt 
Nam.

Hai là, chú trọng xây dựng tổ chức Giáo 
hội phát triển vững mạnh. 

Ba là, gương mẫu hưởng ứng các chủ 
trương, đường lối và các công việc mà Mặt 
trận đảm đương, phát động; Giáo hội là 
thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam.

1. Giáo hội tiếp bước truyền thống đồng hành cùng dân 
tộc của Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã trên 2000 
năm, suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thời nào Phật 
giáo cũng có những đóng góp tích cực vào quá 
trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thời kỳ đầu, Phật giáo đã đem đến cho người 
dân những giá trị sống và triết lý nhân bản, tạo 
niềm tin và động lực trong đời sống của người 
dân Việt trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. 
Trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đang chịu sự 
thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc, 
triết lý sống của nhà Phật trên tinh thần phụng sự 
quốc gia, ân tổ quốc đã góp phần củng cố tinh thần 
yêu nước, ý thức độc lập dân tộc của người Việt. 

Thời kỳ đầu khi quốc gia độc lập, Phật giáo 
đóng vai trò là chỗ dựa tinh thần, là công cụ để 
giai cấp cầm quyền xây dựng và quản lý đất nước. 
Từ vị trí là tôn giáo xuất thế, khi vào Việt Nam, qua 
sự tiếp biến văn hóa của người Việt, Phật giáo trở 
thành tôn giáo có tinh thần nhập thế. Trong các 
triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, các vị cao tăng có học 
thức, có giới hạnh đều được mời tham gia triều 
chính hoặc làm cố vấn trong những công việc 
quan trọng của quốc gia. Thiền sư Ngô Chân Lưu 
đã được Vua Đinh Tiên Hoàng phong là Khuông 

Việt Đại Sư. Thời Tiền Lê, các thiền sư Vạn Hạnh, 
sư Đỗ Pháp Thuận, sư Khuông Việt cũng được 
mời tham gia triều chính. Thiền sư Pháp Thuận 
và Thiền sư Khuông Việt đã từng được vua Lê Đại 
Hành cử làm người ứng đối và đón tiếp sứ thần 
ngoại giao. Thiền sư Vạn Hạnh cũng là người đã 
có công rất lớn giúp vua Lê Đại Hành củng cố đất 
nước, nhưng đứng trước sự suy tàn của triều Lê 
và vận mệnh của quốc gia, dân tộc, ông đã không 
ngần ngại ủng hộ cho Lý Công Uẩn lên ngôi, lập 
nên triều đại nhà Lý. Thời nhà Trần các thiền sư 
Đa Bảo, thiền sư Viên Thông… cũng được các vua 
tin dùng, tham vấn ý kiến trong khi quyết định các 
công việc mang tính quốc sự.

Sử sách đã ghi lại rằng, các thiền sư tuy là người 
xuất gia tu hành nhưng lúc nào họ cũng trăn trở 
với vận mệnh quốc gia dân tộc. Vận mệnh của các 
nhà sư là vận mệnh của Phật giáo, vận mệnh của 
Phật giáo là vận mệnh của dân tộc. Phật giáo thịnh 
thì dân tộc thịnh, Phật giáo suy thì dân tộc sẽ bị 
ảnh hưởng.

Qua các thời kỳ lịch sử, thời kỳ nào, các thiền 
sư cũng tham dự rất tích cực vào việc củng cố, xây 
dựng đất nước, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, 
ý chí tự lực, tự cường. Thời gian đầu khi mới lập 
quốc, các thiền sư là người đã mở những cuộc 
vận động rất lớn để gây ý thức quốc gia thì đến 
thời Lý- Trần ý hướng xây dựng một nhà nước 

Ảnh: Anh Minh
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độc lập trên mọi phương diện của các thiền sư đã 
được thể hiện rõ rệt. Phật giáo đã góp phần xây 
dựng triều đại nhà Lý- triều đại thuần từ, thịnh 
trị nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam, 
đã góp phần quan trọng củng cố nhân tâm, đoàn 
kết cộng đồng, góp phần làm nên hào khí Đông A 
sáng chói thời Trần.

Sau thời đại Lý- Trần, Phật giáo dù không còn 
giữ vai trò là hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội, 
nhưng Phật giáo là chỗ dựa về mặt tinh thần cho 
một bộ phận chính quyền phong kiến Việt Nam, là 
yếu tố an dân và củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

Đến thời Pháp thuộc, lúc này đời sống tôn giáo 
đã có những nhân tố mới, Phật giáo bị phân hóa, 
nhưng những phật tử giác ngộ đã vận dụng tích 
cực giáo lý nhà Phật vào công cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Sư Thiện Chiếu đã viết đôi câu đối 
treo trước cửa chùa: “Phật giáo là nhập thế chứ 
không phải yếm thế; Từ bi là sát sinh để cứu độ 
chúng sinh”. Nhà sư đã khảng khái trả lời khi thực 
dân Pháp chất vấn, ai xui thầy chùa đi biểu tình 
rằng: “Thuyết từ bi cứu khổ của nhà Phật xui phật 
tử tham gia những cuộc yêu nước thương dân 
chứ không ái xui cả”. Ở cả 3 miền Bắc – Trung – 
Nam nhiều tổ chức cách mạng của Phật giáo đã ra 
đời như: Tăng già cứu quốc, Phật giáo cứu quốc. 
Nhiều sư tăng đã cởi áo cà sa khoác áo chiến bào 
ra mặt trận. Nhiều thanh niên phật tử đã tham gia 
tích cực vào các phong trào xóa mù chữ, phong 
trào cách mạng giải phóng dân tộc. Nhiều cuộc 
khởi nghĩa chống chính quyền thực dân, phong 
kiến do các phật tử yêu nước phát động đã được 
đông đảo nhân dân ủng hộ. Tư tưởng yêu nước 
cùng với các cuộc khởi nghĩa do các nhà sư lãnh 
đạo đã góp phần duy trì phong trào yêu nước của 
dân tộc. Bên cạnh các nhà sư, các thanh niên phật 
tử trực tiếp tham gia cách mạng, còn phải kể đến 
những đóng góp không nhỏ từ cái nôi cách mạng 
của các ngôi chùa. Rất nhiều ngôi chùa rợp bóng 
từ bi của nhà Phật đã trở thành nơi cất giấu vũ 
khí, tài liệu, nơi che chở, nuôi dưỡng các chiến sĩ 
cách mạng và phong trào cách mạng.

Thời kỳ đấu tranh chống Mỹ, các nhà sư, phật 
tử yêu nước đã nhận thức đúng đắn cuộc đấu 
tranh tư tưởng chính là phản ánh cuộc đấu tranh 
về chính trị. Họ đã thật sự đặt mình trở thành một 
bộ phận của phong trào cách mạng. Nhiều vị sư trở 
thành tấm gương sang cho phong trào cách mạng, 
tham gia trực tiếp hoặc trở thành hậu phương, 
“pháo đài” ủng hộ phong trao giải phóng và thống 
nhất tổ quốc. Thời kỳ này, nhiều vị sư đã tham gia 

mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Các tăng sĩ và cư sĩ, phật tử miền Nam đã tham gia 
tích cực vào phong trào đấu tranh đòi hòa bình, 
độc lập cho dân tộc. Những cuộc đối thoại chính 
trị giữa các tăng sĩ Phật giáo và chính quyền Sài 
Gòn cùng ngọn lửa tự thiêu của Tỳ khiêu Thích 
Quảng Đức đã mở đầu cho cao trào đấu tranh của 
đồng bào Phật giáo miền Nam những năm 60 của 
thế kỷ XX. Phong trào cách mạng của đồng bào 
Phật giáo đã góp phần quan trọng làm sụp đổ chế 
độ độc tài Ngô Đình Diệm, góp phần vào thành 
quả chung của đất nước là giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất tổ quốc.

Sau ngày thống nhất đất nước, Phật giáo Việt 
Nam bước vào thời kỳ hòa hợp, thống nhất trong 
ngôi nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Giai đoạn này, Giáo hội một mặt chú trọng xây 
dựng tổ chức; mặt khác là thành viên tích cực của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp trách nhiệm 
vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của Giáo hội
 Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức – hệ 

phái Phật giáo Việt Nam đã thống nhất trong ngôi 
nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo 
hội trở thành thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Lúc này, Giáo hội chú trọng xây dựng 
tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động về tôn 
giáo cũng như đóng góp vào quá trình đồng hành 
cùng dân tộc trên các mặt hoạt động mới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có khoảng 
60,000 tăng, ni; có từ 15,000 – 18,000 ngôi tự viện 
và trên 10 triệu tín đồ phật tử có điệp Quy y, hàng 
chục triệu đồng bào yêu mến và tin quý đạo Phật 
đang sinh hoạt tại các đạo tràng, câu lạc bộ và các 
hội chúng Phật giáo ở các tự viện trên toàn quốc. 

Trong suốt quá trình xây dựng, Giáo hội đã 
quan tâm kiện toàn cơ chế tổ chức, đến nay đã 
có 63/63 tỉnh thành trên toàn quốc có tổ chức Đại 
diện của GHPGVN. Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu 
tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt Phật giáo cho bà 
còn kiều bào, Giáo hội đã công nhận 6 Hội phật 
tử Việt Nam tại các nước châu Âu như: Nga, Đức, 
Séc, Hungari, Ba Lan và Ucraina…

GHPGVN cũng đã 2 lần đăng cai và tổ chức 
thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các 
năm 2008 tại Hà Nội và năm 2014 tại Bái Đính 
– Ninh Bình. Qua việc tổ chức Đại lễ Phật Đản, 
GHPGVN đã có dịp giới thiệu hình ảnh, hoạt động 
văn hóa, kiến trúc PGVN đến bạn bè thế giới, góp 
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phần nâng cao vị trí Phật giáo Việt Nam trong quá 
trình góp phần xây dựng đất nước và tăng cường 
hợp tác quốc tế.

Công tác giáo dục tăng ni công tác hoằng pháp, 
công tác thong tin truyền thông được quan tâm, 
chú trọng: các Hội thảo giáo dục như Hội nghị 
chuyên đề Giáo dục Phật giáo, Hội nghị của 04 
Học viện PGVN tại Hà Nội, tổ chức Hội thảo giáo 
dục Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội, các trường 
lớp của Phật giáo Nam Tông, gần đây có Hội thảo 
tăng ni trẻ với việc xây dựng GHPGVN, góp phần 
xây dựng đất nước.

Đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua, GHPGVN đã xây 
dựng được một số chùa ngoài đảo Trường Sa, đảo 
Sinh Tồn, đảo Song Tử Tây. Và một số ngôi chùa ở 
vùng tiền tiêu, biên giới như Trúc Lâm Tà Lùng, 
Trúc Lâm Bản Giốc…Những ngôi chùa mang đậm 
dấu ấn văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời 
Giáo hội đã cử một số vị sư ra đảo trụ trì phục vụ 
nhu cầu tín ngưỡng cho bà con trên đảo.

Thời gian vừa qua, GHPGVN các cấp cũng đang 
tích cực góp ý vào Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn 
giáo. GHPGVN đã tích cực triển khai tìm hiểu và 
góp ý thông qua tất cả các cơ chế và các cấp, góp ý 
qua các lần lấy ý kiến của Ban soạn thảo, đặc biệt 
là qua kênh của Ủy ban T.Ư MTTQVN, qua kênh 
lấy ý kiến của các tổ chức trực thuộc các cấp. Bằng 
cách đó, thêm một lần nữa GHPGVN quan tâm 
đến khuôn khổ pháp lý của Nhà nước để tạo hành 
lang hoạt động của đạo Phật cũng như của các tôn 
giáo nói chung trên tinh thần tôn trọng quyền tự 
do tôn giáo của mọi người.

Trong Nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), GHPGVN tập 
trung vào các nhiệm vụ phật sự trọng yếu như: 
Công tác kiện toàn và phát triển tổ chức Giáo hội; 
công tác tăng sự; công tác giáo dục đào tạo tăng ni; 
công tác hoằng dương chính pháp; công tác văn 
hóa Phật giáo: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
Phật giáo và văn hóa dân tộc; công tác nghi lễ Phật 
giáo; công tác hướng dẫn phật tử; công tác từ 
thiện xã hội; công tác nghiên cứu Phật học; công 
tác đối ngoại Phật giáo; công tác truyền thông 
phật sự; công tác kinh tế tài chính; và công tác xây 
dựng bảo vệ Tổ quốc.

3. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên tích cực 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kể từ khi thành lập đến nay, đã có nhiều vị chư 
tôn đức tăng, ni tích cực tham gia vào các hoạt 
động xây dựng đất nước. Ở tất cả các cấp, Giáo 

hội đều có các vị tăng, ni tham gia ứng cử và trở 
thành Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, 
nhiều vị tham gia công tác mặt trận và có những 
đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và 
phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ở cấp Trung ương và các địa phương, nhiều 
thành viên của Giáo hội cũng là thành viên cốt cán 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức 
thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 
chức Giáo hội có một số đặc thù so với các tổ chức 
khác, thể hiện trên bình diện:

Về quy mô dân số, đồng bào theo đạo Phật là 
cộng đồng theo tôn giáo đông đảo nhất trong các 
tôn giáo tại Việt Nam, đó là chưa kể đến hàng chục 
triệu đồng bào yêu mến và có tín ngưỡng đạo Phật. 

Về lịch sử, Phật giáo đã truyền vào Việt Nam 
trên 2000 năm, là tôn giáo có lịch sử đồng hành 
gắn bó lâu dài nhất với lịch sử dân tộc, Thiền sư 
Mãn Giác đã từng viết “Mái chùa che chở hồn dân 
tộc – Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Phật giáo 
là cái nôi văn hóa của dân tộc, Phật giáo thịnh thì 
quốc gia cường thịnh, Phật giáo suy thì quốc gia 
thiếu đi sức mạnh.

Về giáo lý, tư tưởng Giáo lý đạo Phật gắn bó với 
tư tưởng tinh thần, cốt cách của người Việt Nam 
nên đã sớm thấm nhuần, cắm rễ trong đời sống 
tinh thần người Việt. Tư tưởng, triết lý đó đã trở 
thành hồn cốt của dân tộc như cá với nước, gắn 
bó và tương hỗ trong dòng chảy của sinh tồn.

Xét trên khía cạnh công tác dân tộc và tôn giáo 
mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang đảm đương 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam đã tập trung công tác dân vận 
trước hết là để cho đồng bào theo đạo Phật, hiểu 
được chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước. 
Hàng năm, các cấp Đại diện của GHPGVN đều 
có các hình thức tuyên truyền để cho cộng đồng 
tăng, ni, phật tử hiểu và thực hiện đúng các chủ 
trương, chính sách về tôn giáo. 

Vận động tăng, ni, phật tử các cấp đoàn kết, 
hòa hợp để cùng nhau xây dựng và phát triển đất 
nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Phật 
giáo, đóng góp và bảo vệ kho tàng văn hóa dân tộc.

Chú trọng đời sống tâm linh cho bà con các dân 
tộc ở các khu vực, vùng miền trên cả nước, vùng 
đồng bào các dân tộc ít người, dân tộc thiểu số ở 
miền tây Nam bộ, Tây Nguyên, vùng miền núi các 
tỉnh phía Bắc. Đặc biệt trong những năm gần đây, 
PGVN đã chú trọng xây dựng nhiều chùa chiền 
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ở các vùng biển đảo, vùng phên dậu quốc gia để 
nhân dân có đời sống tâm linh an lạc, giúp cho 
vùng biên giới được hòa bình, hữu nghị, đồng 
bào các dân tộc đoàn kết chăm lo sản xuất, giữ gìn 
an ninh trật tự vùng biên, vùng giáp ranh.

GHPGVN luôn đồng hành cùng dân tộc trong 
các nhiệm vụ cụ thể, vài ví dụ dẫn chứng, khi 
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng 
liêng của Tổ quốc Việt Nam, GHPGVN đã có thông 
bạch tổ chức lễ Cầu nguyện Hòa bình cho biển 
Đông phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-
981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của Việt Nam. GHPGVN đã gửi Thông điệp tới 
cộng đồng Phật giáo thế giới, kêu gọi sự quan tâm, 
ủng hộ và cầu nguyện cho hòa bình biển Đông. 

Giáo hội cũng thường xuyên tổ chức các Đại lễ 
cầu siêu cho các nạn nhân tử nạn do tai nạn giao 
thông, tổ chức các Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt 
sĩ, các chiến sĩ trận vong, nạn nhân của thiên tai, 
địch họa, tai nạn trên khắp cả nước…

Tất cả những nhiệm vụ trong tâm đó, được các 
cấp Lãnh đạo GHPGVN lồng ghép vào các buổi 
sinh hoạt phật sự; Giáo hội đã chú trọng công 
tác truyền thông qua các buổi tập huấn của Ban 
Đại diện Phật giáo ở các cấp, qua các hoạt động 
tu hành của Chư tôn Giáo phẩm như mùa An 
cư Kiết hạ, qua công tác đào tạo ở các Học viện, 
Trường chuyên ngành Phật học, qua các tập tài 
liệu chuyên đề, để từ đó lan tỏa xuống đến phật 
tử thông qua sinh hoạt đạo tràng, các buổi giảng 
pháp, truyền thông trực tiếp tại các chùa, các khóa 
tu thiền, khóa tu niệm Phật…và truyền thông trên 
các phương tiện như kênh An Viên – Truyền hình 
An Viên, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, các Tạp chí 
và ấn phẩm Phật giáo, trên các trang web đạo Phật.

Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thấy trách 
nhiệm của mình trong khối đại đoàn kết toàn 
dân, tích cực động viên tăng, ni, phật tử Việt Nam 
tham gia vào nhiệm vụ chung của đất nước, của 
Mặt trận, thực hiện tốt các phong trào ích nước 
lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, bảo 
vệ hoà bình, gắn công tác tôn giáo với các công 
tác Mặt trận như hưởng ứng các cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đoàn kết văn hóa ở 
khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Qua đó tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng 
bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Tham gia phong trào xoá đói giảm nghèo, 

đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình 
thương, nhà Đại đoàn kết; bài trừ những tệ nạn xã 
hội, mê tín dị đoan, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tham 
gia chương trình tư vấn, nuôi dưỡng và chăm sóc 
người nhiễm bệnh HIV/AIDS; ủng hộ nhân dân 
các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thời tiết 
lũ lụt, hạn hán. 

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác Mặt 
trận của Giáo hội nói chung và công tác Mặt trận 
trong đồng bào theo đạo Phật vẫn còn tồn tại 
những hạn chế, những bất cập nảy sinh trong 
thực tiễn. 

Đó là bất cập về việc công tác Mặt trận mới chỉ 
chú trọng thông qua các hình thức như lễ hội, 
nghi lễ, chưa có sự đầu tư và quan tâm lồng ghép 
chính sách công tác Mặt trận với các hoạt động 
hoằng pháp, truyền thong của Giáo hội. Đó là 
chưa kể đến chủ trương công tác của mặt trận có 
nhiều điểm tương đồng với giáo lý đạo Phật để 
nâng cao hiệu quả hoạt động, phụng sự đạo pháp 
và dân tộc.

Để công tác Mặt trận trong đồng bào theo đạo 
Phật phát huy hiệu quả cao, các cấp chính quyền 
cũng như các cấp Lãnh đạo Giáo hội cần có sự 
chú trọng, đi vào trọng tâm, nhìn thẳng vào thực 
trạng, thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra để cho 
công tác Mặt trận ngày càng gần dân hơn, nói dân 
nghe, dân tin để cùng phát huy khối đoàn kết sức 
mạnh toàn dân tộc, trước hết là trong đồng bào 
theo đạo Phật. 

Được như vậy, chính là đã thực hiện đúng tư 
tưởng và mong muốn cũng như sự quan tâm của 
Nhà nước và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 
các thành viên trực thuộc nói chung và với Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam nói riêng.
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[Đoàn Vũ Thị Hường]

Cái nhìn “Phật tính” là cái thấy y như sự 
thật - nghĩa là từ lý thuyết, phương 
pháp cùng với kết quả đều hợp lý, 
không chen chủ quan của mình vào 
trước hay trong khi suy nghiệm về 

một sự vật nào đấy. Chỉ sau sự suy nghiệm trung 
thực ấy đạo Phật mới đưa ra lời kết luận. Hết 
thảy các hành động không phát sinh từ sự hiểu 
biết như thật, đạo Phật đều không công nhận. 
Cái thấy như thật ấy là cái thấy của Chính kiến. 
Nếu không có cái thấy của Chính kiến thì không 
thể nào có Chính tư duy, Chính ngữ, Chính 
nghiệp …nghĩa là bảy yếu tố khác trong Bát chính 
đạo - là con đường tám nhánh để thâm ngộ đạo 
Phật. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ đạo của 
trí tuệ, mà cũng là đạo như thật.

Và từ cái nhìn Chính kiến, như thật ta thấy: 

Thế kỷ 20 đã khép lại với một truyền thống Duy 
lý, mà “Không bao giờ mà chúng ta có một niềm 
kiêu hãnh về trí tuệ của chúng ta như hồi đầu 
thế kỷ 20 nữa” (David Peat - Từ xác định đến bất 
định). Thậm chí thời đại ngày nay còn được mệnh 
danh là Kỷ nguyên bất định. Thực ra điều này đã 
được các nhà khoa học phương Tây khẳng định 
từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Sự thật ấy không 
do nhận thức cá nhân các nhà khoa học mà nó 
đã đi cụ thể vào đời sống xã hội toàn cầu, đó là 
vấn nạn biến đổi khí hậu bởi môi trường sinh 
thái. Cũng từ vấn nạn môi trường mà các nhà 
khoa học đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc đại 
tuyệt chủng lần thứ sáu đã bắt đầu! Bởi sự thật 
khái niệm này ra đời mới cách nay hơn hai thập 
niên do nhà cổ sinh học người Kenya là Richard 
Leakey và nhà nhân chủng học người Anh Roger 

Môi trường sinh thái, Môi trường nhân sinh
    theo góc nhìn PHẬT TÍNH

Ngài Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ảnh: Anh Minh

TH  UẬN
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Lewin đề xuất. Trên tạp chí Science (Mỹ) các nhà 
khoa học đã thống kê năm cuộc đại tuyệt chủng 
mà trái đất chúng ta đã trải qua; trong đó có cuộc 
đại tuyệt chủng gần đây nhất, cách đây 65 triệu 
năm là do một thiên thạch đã đâm vào trái đất, 
làm chấm dứt sự thống trị của loài khủng long 
- mà bây giờ chúng ta chỉ còn thấy hóa thạch 
sót lại của loài này. Và hết thảy những cuộc đại 
tuyệt chủng trước đó cũng đều bắt đầu từ sự 
biến đổi tự nhiên của hành tinh hoặc các vụ tấn 
công thảm họa từ thiên thạch tạo ra như cuộc đại 
tuyệt chủng lần thứ năm.

Còn cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu “đã bắt 
đầu” này mà hơn ai hết, mỗi con người trên hành 
tinh xanh của chúng ta đều cảm nhận được, đó 
là các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường 
đang xẩy ra, và chắc chắn sẽ bất thường hơn nữa 
trong tương lai. Các mùa trong một năm là rõ 
rệt trước đây, thì bây giờ hòa lẫn vào nhau, dần 
dần sự phân hóa này sẽ có thể làm cho không 
còn mùa nữa. Phát thải khí carbon đã gây  ra hậu 
quả này. Chỉ số cực trị xuất hiện, nhiệt độ quá cao 
hoặc quá thấp bất thình lình xẩy ra - nhiều khi 
chỉ trong một ngày - làm con người không kịp 
trở tay. Biến đổi khí hậu chả đang “gõ cửa” từng 
nhà chúng ta đấy thôi. Không ngạc nhiên khi 
mùa mưa mà chẳng có mưa, mùa khô lại ngập 
úng. Còn nhìn rộng ra: khí hậu thay đổi đã tạo 
ra những vùng biển chết, mà con số hiện nay các 
nhà khoa học thống kê là hơn 400 vùng. Những 
cơn sóng nhiệt gây ra cháy rừng khủng khiếp ở 
Úc, ở châu Âu năm 2003, châu Phi kiệt quệ do 
hạn hán. Liên hợp quốc xác nhận: Hạn hán và xa 
mạc hóa là kết quả của việc chặt phá rừng. Các 
nhà sinh thái học lên tiếng khẩn cấp bởi loài thú 
hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, mà con số 
dự đoán là 16.000 loài trên địa cầu. Các tảng băng 
khổng lồ ở Băng đảo và Nam cực đang tan rã dẫn 
đến thảm họa nước biển dâng cao và bão tố mãnh 
liệt kèm theo. Trên đại dương hiện đã có 18 đảo 
bị chìm hoàn toàn. Một tường trình từ Tổ chức 
quốc tế về Di cư tuyên bố: có lẽ 200 triệu, thậm 
chí có thể một tỷ người sẽ phải tỵ nạn do khí hậu 
thay đổi trước năm 2050. Đó là các cư dân ở đảo 
đang bị chìm dần và những miền duyên hải khi 
nước biển dâng cao. Mới đây nhất trong những 
tháng cuối 2015 này thế giới đã chứng kiến dòng 
người di cư “khổng lồ” vào các nước châu Âu. 
Họ là những cư dân ở Trung Đông và châu Phi, 

nhưng nhiều hơn cả là Sirya. Các vùng có chiến 
sự và nạn khủng bố hoành hành đã khiến họ phải 
dời nhà cửa quê hương để tỵ nạn. Như vậy “niềm 
kiêu hãnh về trí tuệ con người” với truyền thống 
Duy lý thế kỷ 20 với  những tiến bộ của khoa học 
kỹ thuật cũng để lại một thứ “rác thải” cho cả hai 
hệ môi trường sinh thái và nhân sinh đó là vũ khí 
hạt nhân. Thứ “rác thải” này được sản sinh ra từ 
cuộc chạy đua vũ trang ở nhiều quốc gia. Sự tàn 
sát đồng loại trên phạm vi toàn cầu, hay “ngày tận 
thế” sẽ đến bất cứ lúc nào nếu thứ “rác thải” kinh 
khủng nhất này không bị phân hủy do sự nỗ lực 
chuyển hóa thân tâm của loài người chứ không 
ai khác.

Lại nữa, tham vọng độc chiếm biển Đông của 
Trung Quốc với cuộc xâm lăng biển đảo của họ 
với Việt Nam mà gần đây nhất, họ (tức Trung 
Quốc) đã ngang nhiên hút cát, phá các thềm san 
hô để lấn biển, xây đảo nhân tạo làm căn cứ quân 
sự của họ tại Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ 
quyền của Việt Nam, phá hủy môi trường rất tàn 
bạo, bất chấp cả luật pháp quốc tế.

Nhiều nhà khoa học có uy tín, từ những thập 
niên cuối thế kỷ 20 đã lên tiếng kêu gọi mọi người 
đừng xem trái đất như một vật thể vô tri, vô giác, 
tồn tại thụ động mà trái đất cũng có “nhịp sống” 
và nó đóng vai trò quan trọng đối với con người. 
Xa hơn nữa họ coi trái đất như một sinh thể vũ 
trụ “đang phát triển” có thân vật lý (nhìn thấy 
được) và thân mảnh (không nhìn thấy được), 
có tri giác và ý chí tự do, có khả năng tự hoàn 
thiện trên con đường tiến hóa do các định luật 
tự nhiên chi phối.

Việc làm sáng tỏ bằng khoa học thực nghiệm 
các vấn đề nên trên còn rất khó khăn và phải có 
thời gian trải nghiệm. Mặc dù vậy, những quan 
điểm mới lạ của các nhà khoa học đã nhận được 
sự ủng hộ  nhiệt thành của nhiều nhà tiên tri, 
nhà ngoại cảm có danh tiếng.

Nhìn từ Phật giáo mà luận giải về những giá trị 
trường tồn và biến đổi thì không có gì là bất ngờ 
cả: Thiên nhiên đã nổi cơn “thịnh nộ” để trừng 
phạt con người hay đó là hành trình nhân quả? 
Ấy là cái nhìn Chính kiến, cái nhìn giác ngộ về 
Duyên khởi một cách trọn vẹn. Tính chất “toàn 
cầu hóa” mà nhân loại hôm nay nhận ra không 
chỉ thể hiện trong lĩnh vực văn hóa, mậu dịch… 
với đỉnh cao là Tổ chức thương mại thế giới WTO 
nữa. Kinh Hoa Nghiêm - đức Phật của chúng ta 
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đã có cái nhìn như thực về điều này: Một là tất 
cả. Tất cả là một. Thì ra sự tương quan, tương 
duyên là không thể nghĩ bàn.

Và cũng từ cái nhìn như thực chúng ta thấy 
những đóng góp căn bản của đạo Phật cho hạnh 
phúc và sự tiến bộ của nhân loại; đó là những giá 
trị về từ bi, bình đẳng, bao dung, sự tương ái và 
tinh thần trách nhiệm. Những giá trị này giúp 
chuyển đổi cá nhân và xã hội theo chiều hướng 
tích cực, như không sa đà vào vấn đề đổ lỗi vào 
gây lỗi, thấy bổn phận mình trong mối tương 
quan sinh tồn: Thiên nhiên, con người - Một 
thế giới; “đánh thức” tính hổ thẹn - một phẩm 
chất cao quý chỉ có ở con người. Và đương nhiên 
những người lãnh đạo phải có trách nhiệm cao 
hơn. Và dù vậy “Trong kiếp sống loài người nếu 
không có dục vọng, tình cảm thì con người không 
tồn tại  được, không lớn lên được. Dục vọng và 
tình cảm không phải là xấu, mà vấn đề là làm thế 
nào để chuyển hóa nó. Chúng ta không phải hủy 
diệt, đánh đuổi nó, chỉ cần chuyển hóa nó”. Đó là 
câu trả lời - một pháp thoại khá thú vị của Ngài 
Gyalwang Drukpa trong chuyến thăm chính thức 
Việt Nam lần thứ 7 vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 
vừa qua. Ngài được coi như vị “Phật sống” mà 
sự luân hồi của Ngài được báo trước rất huyền 
bí và ly kỳ. Bậc lãnh đạo Truyền thừa Phật giáo 
Đại thừa - Kim Cương thừa Drukpa này cũng là 

nhà hoạt động xã hội thiện hạnh tích cực với các 
dự án, chương trình bảo vệ môi trường văn hóa 
trên phạm vi toàn cầu. Ông đã được các tổ chức 
quốc tế vinh danh qua các giải thưởng cao quý 
“Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên 
hợp quốc, cúp “Anh hùng xanh” của Tổng thống 
Ấn Độ… Trong cuộc tọa đàm mang tên Thiên 
nhiên, con người - Một thế giới của Ngài cùng 
Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Kim cương 
thừa Drukpa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà 
Nội), Ngài đã chia sẻ “Tôi luôn tin rằng, tôi giống 
như các bạn, chúng ta đều là anh em trong thế 
giới loài người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ở 
cấp độ cao cấp hơn các bạn. Chỉ có điều tôi biết 
phương pháp để thực hành chiến đấu với những 
tình cảm sâu ẩn trong lòng. Con người thế gian 
đều bị “con quỷ dục vọng” chi phối, kêu gọi và 
rất khổ sở với nó. Dường như những con quỷ 
ấy hiện hình trong lòng tham, tật đố, ganh ghét, 
kiêu căng, chiến tranh; con quỷ ấy cuốn mình 
đi. Điểm khác biệt giữa tôi với các bạn chỉ là tôi 
có cách và tôi đang thực sự có phương tiện để 
chuyển hóa những tình cảm, dục vọng xấu thành 
thiện hơn, tốt hơn”.

Được biết Ngài Gyalwang Drukpa cùng Tăng 
đoàn trong những chuyến hành hương vì môi 
trường đã trực tiếp tham gia nhặt rác ở rất nhiều 
quốc gia. Đó như một bài học trực quan nhắc 

nhở mọi người không 
vứt rác làm ô nhiễm môi 
trường nữa. Chúng ta 
tin rằng, bằng vai trò và 
uy tín đặc biệt của mình. 
Ngài đã tác động tích cực 
tạo môi trường nhân sinh 
để môi trường sinh thái 
dần được cải thiện bởi 
các giải pháp tốt trong 
đó những yếu tố văn hóa 
và đạo đức được đề cao; 
nhận ra bản chất thực 
của con người và cuộc 
đời - Nguyên tắc căn bản 
giúp xây dựng một xã hội 
tốt đẹp, hạnh phúc, yên 
vui, trong nỗ lực chuyển 
thân tâm để có cái nhìn  
như thực.

Ảnh: St

TH  UẬN
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[Vũ Ngọc Định*]

Phật giáo Thành phố Thanh Hóa tỉnh 
Thanh Hoá có lịch sử phát triển sớm, 
từ thời Lý – Trần, tiêu biểu như các 
chùa Báo Ân (đời Lý), Đại Khánh, Tăng 
Phúc, Phúc Hưng, Mật Đa, Tăng Am,…

(đời Trần). Trải qua các triều đại Lê, Nguyễn vẫn 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thành phố Thanh 
Hoá hiện nay có 29 ngôi chùa có sư trụ trì và có 
các hoạt động tôn giáo(1), 29 ngôi chùa này hiện 
đang lưu giữ 78 văn bia Phật giáo. Về niên đại, 
đời Lý có 1 bia, đời Trần có 1 bia, đời Lê Trung 
Hưng có 11 bia, sau 1945 có 5 bia, còn lại là văn bia 
đời Nguyễn(2). Nghiên cứu nội dung phản ánh 
của các văn bia hiện còn, chúng tôi thấy nổi bật 
lên các giá trị tiêu biểu đáng để lưu tâm sau:

Văn bia Phật giáo là tư liệu để tìm hiểu sự truyền 
thừa của Phật giáo thành phố Thanh Hóa.

Phật giáo Thanh Hoá thời Tuỳ đã có những 
dấu ấn đậm nét, điều này được minh chứng 
trong tấm bia 大 隨 九 真 郡 寶 安 道 場 之 碑 

文 Đại Tuỳ Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng 
chi bi văn niên hiệu Đại Nghiệp thứ 14 (618) ở 
xã Đông Xuân huyện Đông Sơn, dấu ấn Phật giáo 
được thể hiện ở chỗ các tín đồ phật tử đã được 
tổ chức thành “hội, đạo tràng” các tổ chức mà 
ngày nay vẫn được các chùa thực hiện. Phật giáo 
tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ ở 
thời Lý – Trần, lúc này Thanh Hoá đã hình thành 
nhiều trung tâm Phật giáo lớn như: chùa Hương 
Nghiêm, Trinh Nghiêm, Minh Nghiêm ở huyện 
Thiệu Hoá; chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh ở 
huyện Hậu Lộc; chùa Linh Xứng ở huyện Hà 
Trung, chùa Diên Linh Chân Giáo ở Nga Sơn; 
chùa Minh Tịnh ở Hoằng Hoá; chùa Tạu ở Thọ 
Xuân,… đều có niên đại thời Lý. Tuy nhiên trong 
hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ và do những điều kiện lịch sử, tư tưởng cũng 
như sự khắc nghiệt của thiên nhiên phần nhiều 
di tích đền chùa ở Thanh Hoá bị phá huỷ và mất 
dấu hoàn toàn. Tính nguyên vẹn, kế thừa và liên 
tục bị ngắt quãng dẫn đến tình trạng nhiều ngôi 
chùa không rõ lịch sử, thuộc sơn môn pháp phái 

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ 
NỘI DUNG VĂN BIA PHẬT GIÁO 
Ở THÀNH PHỐ THANH HOÁ 
Cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa - Ảnh: St
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nào, các bậc tổ sư đời trước là ai, pháp hiệu, 
pháp huý là gì,… Dựa vào một số tư liệu văn bia 
ít ỏi còn lại đến nay, cũng hiểu được phần nào đó 
quá trình truyền thừa ở một số ngôi chùa trên địa 
bàn thành phố Thanh Hoá.

Tìm hiểu các văn bia Mộ tháp ở chùa Quảng 
Hoá, chùa Thanh Hà, chùa Hương Quang, văn 
bia ở các chùa Long Nhương, Mật Đa, Hương 
Quang và một số văn bia ở các huyện lân cận như 
văn bia 永福寺功德碑記 Vĩnh Phúc tự công đức 
bi kí, chùa Gia (Vĩnh Phúc tự) xã Hoằng Phượng, 
huyện Hoằng Hoá; văn bia 廣福寺功德碑記 
Quảng Phúc tự công đức bi kí chùa Quảng 
Phúc xã Xuân Thiên; văn bia 靈景寺功德碑記 
Linh Cảnh tự công đức bi kí xã Xuân Bái huyện 
Thọ Xuân. Các văn bia này đã giúp cho chúng ta 
biết về sự truyền thừa dòng Lâm Tế Chính tông 
từ Ninh Bình vào Thanh Hoá diễn ra như thế 
nào, nội dung các văn bia này cũng cho chúng ta 
biết tên tuổi, hành trạng, năm sinh năm mất của 
các vị sư tổ. Đặc biệt các văn bia này đã phản ánh 
rõ ràng mối quan hệ tông sư giữa một số chùa và 
tình hình Phật giáo thành phố Thanh Hoá trong 
giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến trước 1945.

Văn bia mộ tháp chùa Quảng Hoá (P.Phú 
Sơn) cho biết 7 vị tổ sư của chùa thuộc sơn môn 
Lâm Tế chùa Hương Dự (Ninh Bình)(3), khi 
liên hệ với văn bia chùa Long Nhương thì biết 
rằng Hoà thượng Thanh Đoan là đệ tử của chùa 
Quảng Hoá đã từng là trụ trì chùa Long Nhương 

(P.Đông Thọ). Hay văn bia Công đức chùa Thanh 
Hà (P.Trường Thi) ghi về việc Hoà thượng Thanh 
Trình (trụ trì chùa Quảng Hoá xuất thân là đệ tử 
tục gia chùa Hương Dự) cùng với sư đệ Thanh 
Đức vào giúp xây dựng chùa trở thành tổ thứ 
nhất của chùa Thanh Hà. Văn bia 南岸寺碑 Nam 
Ngạn tự bi chùa Mật Đa (P.Nam Ngạn) và văn 
bia 慧明庵 Tuệ Minh am ở chùa Đại Khánh (xã 
Thiệu Khánh) lại cho biết mối liên hệ truyền 
thừa giữa 2 chùa này, văn bia cho biết: Vô Niệm 
thiền sư trước tu ở chùa Đại Khánh sau sang trụ 
trì chùa Thái Bình (xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu 
Hoá), đến khi có tuổi quay về bản quán phục 
dựng và trụ trì chùa Mật Đa. Dựa nội dung văn 
bia và Khoa cúng tổ của các chùa (Mật Đa, Hương 
Quang và một số chùa Ni trên địa bàn thành phố 
Thanh Hoá) thì thấy rằng giữa các chùa này có 
mối quan hệ mật thiết về sơn môn và đều do Tổ 
sư Thông Quang (chùa Yên Vệ tỉnh Ninh Bình) 
truyền bá chính pháp(4)

Tuy nhiên hiện nay mới có thể tìm hiểu được 
sự truyền thừa của Phật giáo thành phố Thanh 
Hoá và một số huyện phụ cận và cũng chỉ mới 
biết được sự truyền thừa đó diễn ra trong giai 
đoạn cuối thế kỷ XIX đến trước 1945, còn ở 
những thời kì trước diễn ra như thế nào thì đến 
nay chưa có tài liệu để có thể làm rõ được.

Văn bia góp phần tìm hiểu về hoạt động tín ngưỡng 
địa phương. 

Văn bia Phật giáo thành phố 
Thanh Hoá không đề cập trực 
tiếp hay mô tả các hoạt động 
tín ngưỡng địa phương, nhưng 
thông qua một số văn bia như 
石 碑 記  Thạch bi kí, 進 供 碑 
記 Tiến cúng bi kí ở chùa Phạm 
Thông (P.Hàm Rồng), 供 田 碑 記 
Cúng điền bi kí ở chùa Nam (xã 
Đông Tân), 善 信 親 私 碑 Thiện 
tín thân tư bi chùa Hương 
Quang và một số bia cung tiến, kí 
kị khác thì có thể thấy rằng: Người 
dân cúng tiến tiền, ruộng đất cho 
nhà chùa để phục vụ 2 mục đích, 
Một là để xây dựng cảnh chùa, để 
gửi giỗ, bầu Hậu, thứ Hai là để 
dùng chi cho các hoạt động phật 
sự, các lễ hội cũng như các nghi Ảnh: St
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lễ, giỗ chạp của riêng từng chùa. Hiện nay trên 
địa bàn thành phố Thanh Hoá, hàng năm các lễ 
hội chùa đều diễn ra vào tháng 1, 2 Âm lịch. Tiêu 
biểu và thu hút sự quan tâm tham dự của nhân 
dân là các lễ hội chùa Đại Khánh, Phúc Hưng, 
Tăng Phúc, Hương Quang, chùa Phạm Thông,… 
các lễ hội này thường diễn ra cùng với ngày hội 
làng tạo nên những nét riêng vô cùng đặc sắc 
trong hoạt động sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng 
của nhân dân trong vùng.
Văn bia góp phần tìm hiểu về hoạt động xây dựng 
các công trình phục vụ tín ngưỡng tôn giáo.

Công việc xây dựng, trùng tu các công trình 
tâm linh - tín ngưỡng là công việc trọng đại của 
địa phương nơi công trình đó toạ lạc. Công việc 
xây dựng thường phải huy động sức dân, tiền 
của của nhân dân và tín khách thập phương. 
Văn bia có nội dung ghi chép về việc xây dựng, 
trùng tu các công trình phục vụ cho tín ngưỡng 
của người dân được thể hiện đậm nét trong các 
văn bia có niên đại thời Lê Trung Hưng và thời 
Nguyễn.

 Các văn bia thời Lê Trung Hưng ghi chép một 
cách rõ nét về việc xây dựng các công trình phục 
vụ tín ngưỡng của người dân, tiêu biểu như 
các bia: Văn bia 重修福興寺碑 Trùng tu Phúc 
Hưng tự bi có niên đại Vĩnh Trị 2 (1677) ở chùa 
Phúc Hưng (xã Thiệu Dương) ghi chép một cách 
rõ ràng về quá trình trùng tu, xây dựng thêm 
công trình mới của chùa, văn bia cũng cho biết 
thêm việc di chuyển chùa từ ngoài đê sông Mã 
vào trong đê để tránh bị lũ lụt. Văn bia 興福禪寺
功德悲記 Hưng Phúc thiền tự công đức bi kí 
có niên đại Long Đức 1 (1732) ở chùa Phúc Hưng 
(xã Đông Hương) ghi về việc chùa đến nay đã bị 
hư hại nên mọi người trong thôn và tín đồ gần 
xa cúng tiến tiền trùng tu lại chùa, văn bia cũng 
ghi chép lần trùng tu này đã “kiến lập cảnh chùa 
và tu tạo các tòa tượng Phật, làm mới các tòa 
Tràng phan bảo cái, đúc pháp khí, hồng chung, 
mua ruộng đất, mở rộng cảnh chùa, tạo vườn ao 
khiến cho nơi này trở thành chốn tịnh thổ, để 
mãi là nơi phụng sự Phật”. Bia 供田碑記 Cúng 
điền bi kí chùa Nam (xã Đông Tân), có niên đại 
Cảnh Hưng thứ 29 (1768) ghi chép về việc trùng 
tu, sửa chữa chùa và cúng ruộng làm ruộng lộc 
điền. 

Các văn bia đời Nguyễn ghi chép về việc xây 
dựng các công trình phục vụ tín ngưỡng của 

người dân, tiêu biểu như các bia: 福興寺碑 
Phúc Hưng tự bi kí chùa Phúc Hưng có niên 
đại dựng bia đời vua Tự Đức (1842) ghi về việc 
xây mới Tiền đường, lầu chuông, nhà bia. Văn 
bia 望佛碑記 Vọng Phật bi kí có niên đại Bảo 
Đại 10 (1935) chùa Thanh Hà ghi việc dân làng 
Đức Thọ thống nhất xây lại chùa (trước đó chùa 
lợp bằng tranh tre giờ xây lại bằng gạch ngói). 
Văn bia 香光今古碑 Hương Quang kim cổ bi 
và bia 重修香光寺碑 Trùng tu Hương Quang tự 
bi ở chù Hương Quang có niên đại đời Bảo Đại 
thứ 2 (1927) và Bảo Đại thứ 10 (1935) đều ghi việc 
nhân dân làng Cẩm Bào cùng nhau cúng tiến 
tiền, ruộng tu sửa cảnh chùa cho khang trang 
hơn, đẹp hơn.

Có thể thấy rằng trong những giai đoạn lịch 
sử nhất định, đặc biệt là trong những thời kì mà 
nhà nước phong kiến coi trọng hoặc có những 
chính sách phù hợp với Phật giáo thì công tác 
xây dựng, trùng tu tự viện được nhân dân hết 
sức quan tâm. Nhân dân, tín đồ phật tử dù nghèo 
nhưng vẫn luôn “hằng tâm hằng sản” cúng tiền, 
ruộng, vật liệu để xây dựng cảnh chùa. 
Văn bia góp phần tìm hiểu về tục gửi giỗ, lập Hậu.

Ở nước ta, tục lập Hậu, gửi giỗ rất phổ biến, 
có thể coi như một tín ngưỡng dân gian, thể 
hiện nét văn hóa bản địa, nó được xuất phát từ 
tình cảm tốt đẹp của dân tộc. Người được lập 
Hậu, gửi giỗ vì lý do nào đó đóng góp tiền của 
cho làng cho xã, cho các cơ sở tôn giáo để sau 
khi qua đời mình được thờ phụng tại di tích. 
Nếu gửi ở đền gọi là Hậu thần, gửi ở chùa gọi là 
Hậu Phật. Văn bia Hậu Phật ở thành phố Thanh 
Hoá tương đối nhiều về số lượng như: văn bia 
記 望 后 佛 Kí vọng Hậu Phật ở chùa Thanh 
Hà ghi việc bà Nguyễn Thị Duyên cúng 300 tiền 
để lo việc phật sự cùng 6 mẫu ruộng làm ruộng 
hương hoả để gửi giỗ cho mình; văn bia 望 后 
佛 碑 記 Vọng Hậu Phật bi kí niên đại Bảo Đại 
10 (1934) ghi việc bà Trần Thị Trật nhân việc nhà 
chùa Thanh Hà hưng công sửa từ vũ cúng 100 
tiền, 1 sào ruộng để gửi Hậu.

Bên cạnh tục lệ lập Hậu là tục lệ gửi giỗ. Lệ 
gửi giỗ lên chùa nảy sinh từ mong muốn cá nhân 
hoặc vì lý do nào đó, người gửi giỗ mong muốn 
nhờ nhà chùa làm giỗ cho người thân hoặc 
chính bản thân họ sau khi qua đời.  Để được gửi 
giỗ phải đóng góp tiền, ruộng trên danh nghĩa 
làm công đức. Như văn bia Vô đề chùa Thanh Hà 
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ghi: Bà Lê Thị Thỉnh hiệu Diệu Hương cùng gia 
quyến cúng 100 tiền, 1 mẫu ruộng để gửi giỗ cho 
con gái là Đặng Thị Vị, Văn bia Vô đề niên hiệu 
Bảo Đại 17 (1941) ghi việc bà Trần Thị Chất cúng 
190 tiền, 5 sào ruộng để gửi giỗ cho mình, Văn 
bia 后 佛 碑 記 Hậu Phật bi kí niên đại Bảo Đại 
10 (1934) ghi việc ông Nguyễn Văn Tiến cùng gia 
quyến cúng 100 tiền, 2 mẫu ruộng để gửi giỗ cho 
Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Huệ,… 

Như vậy tục lập Hậu, gửi giỗ thể hiện một 
phong tục tốt đẹp của nhân dân ta bày tỏ lòng 
biết ơn đối với những người có công đức và 
tổ tiên cũng như lo cho chính bản thân mình. 
Thông qua đó giáo dục truyền thống văn hóa, đạo 
đức cho thế hệ sau.
Văn bia góp phần tìm hiểu ảnh hưởng của tư tưởng 
Phật giáo trong đời sống xã hội. 

- Văn bia Phật giáo phản ánh tinh thần đoàn 
kết, bình đẳng và hài hoà trong cộng đồng làng 
xã. Điều này đã được thể hiện trong các văn bia 
công đức, cúng tiến. Trong việc đóng góp xây 
dựng chùa chiền ai ai cũng có quyền được đóng 
góp, việc này là tự nguyện không ai ép buộc và 
cũng không phân biệt địa vị xã hội, người có 
nhiều đóng góp nhiều người có ít đóng góp ít, 
người có tiền góp tiền, có vật liệu góp vật liệu 
không thì góp công quả, không ai bị phân biệt 
đối xử thấp cao, ít nhiều. Khi công trình hoàn 
thành đó trở thành tài sản chung của dân làng, 
của cộng đồng. Những người cúng tiến dù nhiều 
dù ít đều được phương danh.

Trong cái hài hoà và đoàn kết ấy cũng tồn tại 
cái tôi, cái cá nhân trên tinh thần đoàn kết, đồng 
thuận của cộng đồng dân cư. Các văn bia Hậu, 
gửi giỗ phản ánh cái quyền cá nhân luôn được 
cộng đồng đề cao. Có được những tinh thần đó 
chính là nhờ tư tưởng Lục hoà (Giới hoà đồng 
tu, Thân hoà đồng trụ, Khẩu hoà vô tranh, Lợi 
hoà đồng quân, Ý hoà đồng duyệt, Kiến hoà đồng 
giải). trong Phật giáo tác động đến đời sống tinh 
thần của cộng đồng làng xã, giác ngộ con người.

- Văn bia Phật giáo thể hiện đạo lý “uống nước 
nhớ nguồn” của người Việt Nam đối với các bậc 
tiền nhân. Người Việt chịu ảnh hưởng sâu sắc 
một đạo lý khác của đạo Phật giáo là đạo Tứ Ân, 
gồm: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân 
chúng sinh. Trong đạo lý Tứ ân, ta thấy ân cha 
mẹ ảnh hưởng rất sâu đậm trong tình cảm và 
đạo lý của người Việt, nhắc đến công lao dưỡng 

dục của cha mẹ, Phật dạy: “muôn việc ở thế gian, 
không gì hơn công ơn nuôi dưỡng lớn lao của 
cha mẹ”. Đạo lý Tứ ân còn có chung cái động cơ 
thúc đẩy là từ bi, hỷ xả khiến cho ta sống hài hòa 
với xã hội. Trong một ngôi chùa bao giờ cũng có 
một công trình kiến trúc riêng biệt gọi là Nhà Tứ 
ân, công trình này dành cho những người gửi 
giỗ hoặc quy âm cha mẹ lên chùa, cứ vào ngày 
tuần, ngày Rằm, lễ Tết họ đến thắp hương tưởng 
nhớ các bậc tiên tổ sinh thành. Văn bia Hậu, gửi 
giỗ ở một số chùa có nội dung con cái sợ về sau 
khi mình già yếu không lo hương khói được cho 
cha mẹ nên gửi giỗ, để cho cha mẹ đời đời được 
hưởng lộc chùa.

Văn bia Phật giáo đề cao ân sư trưởng, tức ơn 
người thầy đã dạy dỗ, giáo hoá ta về đạo nghiệp, 
học vấn. Cho nên trong nhà chùa bao giờ cũng có 
một công trình kiến trúc riêng biệt gọi là Nhà tổ 
để thờ các bậc tổ sư tiền nhân. Văn bia tháp mộ 
ở các chùa Hương Quang, Mật Đa, Quảng Hoá là 
tiêu biểu cho tinh thần ân sư trưởng trong Phật 
giáo.

- Giáo lý Phật Đà chú trọng truyền bá tư tưởng 
“nhân quả” và được giải thích như sau: Cái gì 
phát động ra ở vật gây ra một hay nhiều kết quả 
nào đó, được gọi là Nhân. Cái gì tập lại từ Nhân 
được gọi là Quả. Mối quan hệ nhân - quả là mối 
quan hệ biện chứng giữa vạn vật. Mối quan hệ đó 
bao trùm lên toàn bộ thế giới không tính đến cái 
lớn nhỏ, không tính đến sự giản đơn hay phức 
tạp. Một hạt cát nhỏ được tạo thành trong mối 
quan hệ nhân quả có thể hình thành nên thế 
giới. Cốt lõi của thuyết nhân quả được Phật giáo 
truyền bá là tinh thần từ bi, hỷ xả, tư tưởng này 
giáo hoá đến chúng sinh phải biết khuyến thiện 
trừ ác. Tư tưởng ấy giúp cho con người sống tốt 
hơn, thiện hơn sẵn sàng mở lòng cứu khổ cứu 
nạn khi gặp người hoạn nạn và đấu tranh để lạo 
trừ cái ác ngay trong chính bản thân mình. 

Văn bia góp phần tìm hiểu về các nhân vật lịch sử.
Văn bia ghi tiểu sử dù không nhiều nhưng 

cũng giúp ích cho những người làm công tác 
nghiên cứu Phật giáo, bảo tồn di tích phần nào 
giải đáp được những câu hỏi liên quan đến lịch 
sử di tích, đến nhân vật lịch sử cũng như tình 
hình chính trị - xã hội đương thời. Văn bia 福 
興 寺 鐘 樓 碑 記 Phúc Hưng tự chung lâu 
bi kí chùa Phúc Hưng xã Thiệu Dương mặc dù 
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là văn bia chùa nhưng cho chúng ta biết nhiều 
thông tin về Dương Đình Nghệ và con của ông là 
Dương Tam Kha như: quê quán, sự nghiệp, quá 
trình khởi binh chống giặc Hán, cho đến việc ông 
bị nha tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết 
hại, văn bia dành phần lớn nội dung để ca ngợi 
công lao của ông. Văn bia 功 德 成 道 塔 Công 
đức thành đạo tháp dựng năm 1820 ở chùa Đại 
Khánh xã Thiệu Khánh ghi chép về tiểu sử, hành 
trạng vị sư trụ trì chùa có pháp hiệu là Hải Oánh, 
quê quán ở xã Phúc Lộc huyện Thiên Lộc, Nghệ 
An. Văn bia 大 慧 圓 通 塔 Đại Tuệ viên thông 
tháp, dựng năm 1754 ở chùa Đại Khánh cho biết 
về lai lịch Huyền Diệu thiền sư, văn bia cho biết: 
“Ngài người xã Đại Khánh, sinh năm Đinh Hợi, 7 
tuổi xuất gia …”. Văn bia 南岸寺碑 Nam Ngạn tự 
bi dựng năm Bảo Thái thứ 4 (1723) ở chùa Nam 
Ngạn lại ghi chép lại tiểu sử của Vô Niệm thiền 
sư, văn bia cũng cho biết Ngài xuất gia ở đâu, với 
ai, quá trình hành đạo thế nào, duyên cớ nào lại 
quay về trụ trì và xây dựng chùa Nam Ngạn. Văn 
bia 安 獲 山 報 恩 寺 碑 記 An Hoạch sơn Báo 
ân tự bi kí là tư liệu quý để nghiên cứu về Lý 
Thường Kiệt cũng như các vấn đề về chính trị - 
xã hội đương thời,....

Tóm lại, tìm hiểu các giá trị của văn bia Phật 
giáo chính là góp phần bảo tồn, khai thác và 
phát huy các giá trị của nguồn di sản quý báu 
này, nghiên cứu này đem lại lợi ích cho rất nhiều 
ngành, lĩnh vực khác nhau, nhất là đối với ngành 
văn hóa - du lịch, tâm linh tín ngưỡng; bên cạnh 
đó tìm hiểu về các giá trị của văn bia Phật giáo 
cũng góp phần phát huy các giá trị văn hóa cổ 
truyền của địa phương. 
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Chùa Đại Bi  núi Kỳ Lân, Thanh Hóa - Ảnh: St
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Vọng tưởng là gì 
do đâu mà có? 

[Truyền Bình]

NGƯỜI HỌC PHẬT KHÔNG XA LẠ GÌ VỚI DANH TỪ VỌNG TƯỞNG, NHƯNG MỌI NGƯỜI CÓ 
THỰC SỰ HIỂU HẾT Ý NGHĨA SÂU XA CỦA TỪ NGỮ NÀY HAY KHÔNG? TÔI CẢM THẤY NGHI 
NGỜ, NÊN HÔM NAY VIẾT BÀI NÀY ĐỂ CÙNG NHAU XEM XÉT CHO THẬT KỸ VỌNG TƯỞNG 
THẬT SỰ LÀ GÌ.

Vọng tưởng không phải chỉ là những tưởng 
tượng không có thật, không khách quan, vu vơ, 
phù phiếm, mà tất cả nhận thức của bộ não đều 
là vọng tưởng, kể cả những cố thể vật chất mà 
chúng ta thấy chung quanh mình như : thân 
thể tứ đại của mình, nhà cửa, xe cộ, vật dụng, 
đồ dùng, lương thực, thực phẩm, đất trời, núi 
sông, biển đảo.

Tại sao vật chất cũng là vọng tưởng? Vì như 
kinh điển Phật pháp đã nói, các pháp không có 
tự tính. Trong kinh Duyên Khởi Tính Không 緣
起性空 có nói:

一切法由於無自性，因此得以隨緣幻現；
幻現的一切法，雖然歷歷在目，但卻如夢幻
泡影、如露亦如電 (Nhất thiết pháp do ư vô 
tự tính, do thử đắc dĩ tùy duyên huyễn hiện; 
huyễn hiện đích nhất thiết pháp, tuy nhiên lịch 
lịch tại mục, đãn khước như mộng huyễn bào 
ảnh, như lộ diệc như điện.) Nghĩa là : Tất cả 
các pháp do không có tự tính, do đó các pháp 
tùy duyên mà hiện ra một cách huyễn ảo; tất cả 
các pháp huyễn ảo, tuy sờ sờ trước mắt nhưng 
giống như giấc mơ huyễn ảo, như bọt nước. 
như giọt sương hay như điện chớp.

Không có tự tính là thế nào ? nghĩa là vật dù 
nhỏ như hạt photon hay hạt electron hoặc to 
lớn như Trái đất, Mặt trăng đều không có thuộc 
tính (properties) gì hết, không có đặc điểm hay 
tính chất gì cả. Mọi đặc điểm, tính chất của vật 
đều do chủ thể quan sát gán ghép cho vật, nghĩa 

là tưởng tượng về vật. Sự tưởng tượng này dựa 
trên điều kiện (tùy duyên), đó là mối quan hệ 
tương tác giữa lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
thể và bộ não) và lục trần (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). Cả lục căn và lục trần đều cấu tạo 
bằng những hạt ảo mà ngày nay khoa học gọi 
là hạt cơ bản (elementary particles) như quark, 
electron, photon…Theo mô hình chuẩn vật lý 
hạt hiện đại thì có 17 loại hạt ảo như vậy, được 
đúc kết trong bảng sau:

Quarks là nhóm hạt nặng tạo ra hạt nhân của 
nguyên tử như hạt proton và hạt neutron. Đây 
là những hạt rất vững bền. Tuổi thọ của hạt 
proton tự do là 1035 (10 lũy thừa 35) năm nghĩa 
là vô cùng lâu dài. Tuổi thọ của hạt neutron tự 
do chỉ từ 10-15 phút, sau đó nhanh chóng phân 
rã thành hạt proton.

Leptons là nhóm hạt nhẹ trong đó phổ biến 
nhất là hạt electron quay chung quanh nguyên 
tử, tạo ra lớp vỏ nguyên tử. Electron di chuyển 
trên những quỹ đạo ổn định. Khi tăng hay 
giảm năng lượng bằng cách nung nóng hay để 
nguội, electron sẽ nhảy lên quỹ đạo tầng trên 
hay nhảy xuống tầng dưới gọi là bước nhảy 
lượng tử (quantum leap). Khi electron nhảy 
xuống tầng dưới, nó giải phóng một số năng 
lượng dưới dạng ánh sáng có màu sắc rất đặc 
trưng. Điều đặc biệt là nó biến mất ở tầng trên 
và đột ngột xuất hiện ở tầng dưới, hoặc ngược 
lại, mà không có sự dịch chuyển giữa hai quỹ 

T  I  NGHIÊN CỨU
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đạo, nghĩa là không thể thấy nó đi từ quỹ đạo 
này qua quỹ đạo kia.

Bước Nhảy Lượng Tử - Quantum Leap
https://www.youtube.com/watch?v=Bvn59s8hj0s

Forces là nhóm hạt truyền lực tạo ra kết nối. 
Gluon là hạt tạo ra lực tương tác mạnh, photon 
là hạt tạo ra lực tương tác điện từ. Hạt W và 
hạt Z là hạt tạo ra lực tương tác yếu. Photon 
và các hạt W và Z có thể coi là thành phần của 
một lực thống nhất gọi là tương tác điện-yếu 
(electroweak interaction).

17 loại hạt cơ bản trong Mô hình chuẩn của 
Vật lý hạt (Standard Model of Particle Physics)    

Theo nhà vật lý nổi tiếng Niels Bohr, những 
hạt cơ bản này đều là hạt ảo khi bị tách riêng, 
nghĩa là chúng không thể độc lập tồn tại. 
“Isolated material particles are abstractions” 
(Hạt vật chất cơ bản cô lập là những sự vật trừu 
tượng- tức không phải vật thật). Và theo nhà 
vật lý nổi tiếng khác là Werner Heisenberg, 
người đã phát minh ra nguyên lý bất định : 
“Atoms and elementary particles… form a world 
of potentialities or possibilities, rather than 
one of things or facts… atoms are not things” 
(Nguyên tử và các hạt cơ bản… hình thành một 
thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện hữu, chứ 
không phải một thế giới của vật thể hay sự vật 

có thật…Nguyên tử không phải là vật).
Ý kiến của hai nhà khoa học nêu trên đã nói 

một cách rõ ràng rằng cái gọi duyên 緣 trong 
Phật pháp, tức điều kiện để cho vật huyễn 
hiện 幻現 chính là những nguyên tử tiềm thể 
(potentialities ) này. Nguyên tử không phải là 
vật mà chỉ là tiềm thể. Các tiềm thể này chỉ hiển 
hiện thành vật khi tương tác với lục căn, nghĩa 
là dưới 6 giác quan của con người, thì các hạt 
cơ bản và nguyên tử vốn chỉ là sóng tiềm năng 
phi vật chất, liền hiện hình thành vật chất. Điều 
này được xác nhận trong thí nghiệm hai khe hở 
rất nổi tiếng từ một thế kỷ nay.

Double Slit Experiment - Thí Ngiệm Hai Khe 
Hở - Phụ đề Việt ngữ

https://www.youtube.com/watch?v=65zcksBusxA

Trong thí nghiệm này, hạt electron nếu không 
bị quan sát thì nó sẽ hành xử như là sóng, còn 
khi bị quan sát thì nó mới biến thành hạt vật 
chất. Điều này đã làm sững sốt các nhà khoa 
học khi họ phát hiện ra tính chất kỳ bí này của 
lượng tử.

Tất cả các pháp đều không có tự tính (nhất 
thiết pháp vô tự tính 一切法無自性) các đặc 
tính của vật là do người khảo sát gán ghép cho 
vật chứ nó không có sẵn, đây là một chủ đề tranh 
cãi rất lớn giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế 

Vọng tưởng - Ảnh: Anh Minh
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giới là Niels Bohr và Albert 
Einstein. Bohr nghiêng về lập 
trường pháp không có sẵn tự 
tính, còn Einstein theo đuổi 
lập trường vật phải có sẵn tự 
tính, tự tính đó là khách quan. 
Lúc hai ông còn sống, không ai 
biết làm cách nào để xác định 
xem ai đúng ai sai. Đến năm 
1964, một người Ái Nhĩ Lan 
tên là John Bell nghĩ ra một 
phương trình toán học gọi là 
bất đẳng thức Bell, kết hợp với 
thực nghiệm có thể giải quyết 
được vấn đề, tuy nhiên lúc 
đó chưa có đủ máy móc tinh 
xảo để tiến hành. Năm 1967, 
một nhà vật lý trẻ người Mỹ 
tên là John Clauser, vốn ủng 
hộ lập trường của Einstein, 
đã tiến hành chế tạo một bộ 
máy có khả năng tạo ra những cặp hạt liên kết 
(entangled) tạo điều kiện cho thực nghiệm. Đến 
năm 1982, tại Paris, một nhà vật lý khác là Alain 
Aspect sử dụng chiếc máy của Clauser tiến hành 
một cuộc thí nghiệm quan trọng, và áp dụng bất 
đẳng thức Bell, đi vào tâm điểm của cuộc tranh 
luận để giải quyết một lần cho dứt khoát xem lập 
luận nào đúng. Kết quả khiến cho John Clauser 
thất vọng, vì ông không lật đổ được cơ học lượng 
tử, lập trường của Niels Bohr đúng với kết quả 
thực nghiệm, còn Einstein thì sai. Xim xem video 
mô tả cuộc tranh luận này :

Tranh Luận Giữa Bohr Và Einstein Về Cơ Học 
Lượng Tử

https://www.youtube.com/watch?v=E9RYW5_TGk0

Từ cuộc thí nghiệm này, người ta rút ra được 
hai kết luận hết sức quan trọng về mặt vật lý cũng 
như về mặt triết học :

Một là vật không có thật (phi hiện thực, non 
realism) vật chất chỉ là huyễn ảo, là vọng tưởng 
của con người, các đặc tính của vật đều là do con 
người gán ghép cho vật.

Hai là vật không có vị trí nhất định (bất định 
xứ, non locality), điều này có nghĩa là không gian 
là do con người tưởng tượng, các vị trí trong 
không gian cũng chỉ là tưởng tượng nhưng con 
người cảm thấy rất thật, bởi vậy kinh điển mới 

nói đó là vọng tưởng. Hiện tượng liên kết lượng 
tử (quantum entanglement) là minh chứng cho 
thấy rõ khoảng cách không gian là không có thật. 
Ví dụ khoảng cách giữa Sài Gòn và Hà Nội chúng 
ta cảm thấy rất là chân thật, rất xác định là 1146 
km, muốn đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, chúng ta phải 
lên phi cơ, bay khoảng 1 giờ 45 phút mới đến nơi. 
Nhưng thật ra khoảng cách 1146 km chỉ là vọng 
tưởng, không có thật. Các nhà khoa học đã nghĩ 
tới phương thức viễn tải lượng tử, mô phỏng 
theo hiện tượng liên kết lượng tử, xin xem video 
minh họa sau đây :

Viễn Tải Và Máy Tính Lượng Tử - Quantum 
Teleportation And Computer

https://www.youtube.com/watch?v=7T_9d4JxnLc

Một buồng hạt ở New York và một buồng hạt 
ở Paris, hai nơi cách xa nhau 5834km. Một người 
bước vào buồng hạt New York, trong tích tắc, 
bước ra khỏi buồng hạt Paris, không mất thời 
gian di chuyển qua khoảng cách 5834km, bởi 
vì khoảng cách đó chỉ là vọng tưởng, không có 
thật. Phương thức này gọi là viễn tải lượng tử 
(quantum teleportation).

Năm 2012, Maria Chekhova của Đại học 
Moscow có thể làm cho một photon xuất hiện 
ở 100.000 vị trí khác nhau trong không gian, 
nghĩa là tạo ra 100.000 liên kết lượng tử. Một hạt 
photon biến thành 100.000 hạt. Đây cũng không 

Nhất tâm cầu nguyện - Ảnh: St
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phải là con số giới hạn, không có giới hạn nào 
cả. Một có thể biến thành vô số lượng. Từ đây 
khoa học có thể rút ra kết luận quan trọng thứ 
ba : số lượng không có thật (phi số lượng, non 
quantity). Thuyết Big Bang chính là một minh 
chứng của phi số lượng, vũ trụ ban sơ chỉ là một 
hạt vô cùng nhỏ, nhỏ hơn hạt electron rất nhiều 
lần, cái hạt vô cùng bé nhỏ đó đã tạo ra vũ trụ to 
lớn ngày nay.

Tóm lại, chính vì các pháp chỉ là vọng tưởng, 
vật không có thật, nên không gian, thời gian và 
số lượng đều chỉ là khái niệm, là vọng tưởng, 
không có thực chất. Chúng ta hãy nghe lại Thầy 
Duy Lực đã nói về vấn đề này như sau:

Tóm tắt quá trình phát sinh vọng tưởng bằng 
một thí dụ cụ thể. Đây là một tô mì:

Tô mì chỉ là vọng tưởng, nhưng đối với các 
giác quan của con người thì tô mì rất thật.

Bản chất của tô mì chỉ là những hạt ảo như 
quark, electron, photon…Chúng tạo ra cấu trúc 
nguyên tử và phân tử, đó là những tiềm thể 
không phải là vật chất, chúng không có thuộc 
tính, không có tính chất gì cả. Nhưng chúng 
đóng vai trò là lục trần (6 thứ đối tượng, objects) 
tương tác với lục căn (6 giác quan) phát sinh ra 
lục thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác tiếp xúc 
và ý thức phân biệt). Lục thức chỉ là thói quen 
cảm nhận hình thành từ lâu đời gọi là thế lưu bố 
tưởng, chính cái thói quen tưởng tượng này tạo 
ra cảm giác. Đó là một loại phản ứng có điều kiện 
mà nhà khoa học Nga Ivan Petrovich Pavlov đã 
thực hiện với con chó vào thập niên 1890. Trước 
mỗi lần cho chó ăn, ông ta đánh một tiếng kẻng, 
thói quen này hình thành một phản ứng sinh lý 
ở con chó. Mỗi khi nghe tiếng kẻng dù không cho 
ăn, dạ dày nó cũng tiết ra dịch vị, đó là một phản 
ứng theo thói quen.

Tương tự như vậy, mắt nhìn thấy tô mì lúc 
đói bụng thì cảm thấy muốn ăn. Mũi khi ngửi 
thấy mùi thức ăn thì cảm thấy thơm phức hấp 
dẫn; lưỡi khi tiếp xúc với sợi mì thì cảm thấy 
dai dai dòn dòn, tiếp xúc với nước mì thì cảm 
thấy vị mặn, tiếp xúc với ớt thì cảm thấy cay. Tất 
cả cảm giác đó chỉ là vọng tưởng, bởi vì tô mì 
chỉ là những hạt ảo, không có thực chất, cũng 
không có bất cứ một tính chất gì cả, như đã được 
khoa học lý giải rõ ràng ở phần trên. Thế mà con 
người vẫn cảm thấy ăn ngon, no bụng, mùi vị hấp 

dẫn, và vẫn được cơ thể tiêu hóa, được cung cấp 
năng lượng, tăng trưởng. Tất cả đều là tưởng 
tượng nên kinh điển gọi là vọng tưởng. Toàn bộ 
con người cũng như thế giới chung quanh, đều 
được kinh điển mô tả bằng cụm từ : ngũ uẩn giai 
không 五蘊皆空 nghĩa là năm thứ tích hợp gồm 
: sắc (vật chất), thọ (cảm nhận), tưởng (tưởng 
tượng), hành (chuyển động) và thức (nhận biết, 
phân biệt) đều là không.

Sở dĩ ngũ uẩn giai không là vì vật chất chỉ là 
cấu trúc ảo, hình thành từ những hạt ảo, chúng 
tạo ra cấu trúc nguyên tử và phân tử chỉ là tiềm 
thể, mà khoa học ngày nay giải thích bằng hai 
khái niệm : Trường (Field) và Vũ trụ Toàn ảnh 
(Holographic Universe) như trong video sau đây:

Universe 3 - Trường và Nguyên Lý Toàn Ảnh - 
Phụ đề Việt ngữ

https://www.youtube.com/watch?v=J7t_SK9O4Z8

Trường là tình trạng bản nguyên của vũ trụ, 
không phải là vật chất, nó chỉ là dạng sóng phi 
vật chất, dạng tiềm thể của vật chất. Chỉ khi tiếp 
xúc với lục căn, chính lục căn lựa chọn những 
sóng với tần số thích hợp để tạo ra vật thể (lục 
trần) và lục căn tương tác với lục trần để phát 
sinh ra thọ, tưởng, hành, thức .

Vũ trụ Toàn ảnh là một ảnh ảo trong không 
gian 3 chiều. Các vật thể trong vũ trụ chỉ là thông 
tin từ một toàn ảnh trên mặt phẳng 2 chiều, 
phóng hiện thành 3 chiều. Khi phóng hiện thành 
3 chiều, do tăng kích thước của ảnh nên có một 
độ nhòe, độ nhòe đó biểu hiện ra thành tiếng ồn 
toàn ảnh mà nhóm GEO600 đã phát hiện ra vào 
năm 2012.

Kết luận
Toàn bộ cuộc sống của con người trên thế gian, 

cũng như của chúng sinh trong Tam giới đều chỉ 
là vọng tưởng. Các bậc giác ngộ kiến tánh chính 
là tự mình chứng thực điều đó. Khi đã tự mình 
chứng thực, phá được hết tất cả tập khí (thói 
quen) vọng tưởng thì có thể có 6 thần thông. Một 
số nhà đặc dị công năng có thể chưa giác ngộ, 
nhưng do luyện tập, phá được một phần những 
tập khí lâu đời, cũng có thể có thần thông, làm 
được những việc siêu nhiên như Trương Bảo 
Thắng, Hầu Hi Quý từng biểu diễn. 
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N H   NH TH NG

[Trí Bửu]

Trước đây, con được thị giả, đồng thời 
là Thư ký của Hòa thượng Bổn sư 
Thích Bích Lâm, nguyên Phó Viện 
trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGCTVN 
theo hầu Thầy đã nhiều lần được hội 

họp, làm việc và hầu HT.Thích Minh Đức tại chùa 
Thiên Tôn trong khoảng thời gian từ năm 1969 
đến khi Hòa thượng Viện trưởng Viện Hoằng 
Đạo viên tịch ngày 15/05/Tân Hợi (1971).

Ngày đó đến nay, thấm thoắt đã 44 năm. 
Thật đúng như Tổ Quy Sơn Linh Hựu Đại 

Viên Thiền sư đã dạy “Nhật nguyệt dị mại, 
nhược phất vân lai, sinh giả bất tu tử tương hề 
cụ” (ngày tháng mau qua, qua rồi không bao giờ 
trở lai, sinh mà chẳng tu, chết đem theo những 
gì?)

Chư tôn Hòa thượng thăm chùa Thiên Tôn 
ngày Húy kỵ Tổ Khai sơn

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”
Nhân ngày húy kỵ lần thứ 44 Tổ Khai sơn chùa 

Thiên Tôn, cảm niệm công đức Tổ sư, xin dâng 
nén tâm hương và ghi lại những điều đã thấy, đã 
đọc về chùa Thiên Tôn (trước đây là số 9 đường 
An Bình) hiện nay là số 117/3/2 đường An Bình, 
phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh… 

Đã 44 năm trôi qua, nhưng con còn nhớ 
như in, từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 
- Hòn Ngọc Viễn Đông, theo đại lộ Trần Hưng 
Đạo hướng từ Đông sang Tây đến gần nhà hàng 
Đồng Khánh rẽ về bên tay trái là đến đường An 

Bình, đi một đoạn ngắn vài trăm mét, rẽ bên tay 
phải là đến chùa Thiên Tôn. 

Theo thư tịch: Chùa Thiên Tôn ngày xưa là 
chùa Giác Hoàng, do Hòa thượng Thích Minh 
Đức (1903-1971) đệ tử của Tổ Huệ Đăng khai sơn 
vào năm 1947 tại bến đò Cây Keo, Bến Hàm Tử, 
nay là đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 5, quận 5. 

Năm 1952, chùa Giác Hoàng dời về số 9 đường 
An Bình, (địa chỉ hiện nay  là số 117/3/2 đường 
An Bình) phường 6, quận 5, thành phố  Hồ Chí 
Minh. Năm 1954, nhân dịp Lễ Lạc thành và An vị 
tượng Phật, Tổ Khai sơn an danh là chùa Thiên 
Tôn.

Điểm đặc biệt của chùa Thiên Tôn là trong hai 
thời kỳ kháng chiến đấu tranh giành độc lập tự 
do cho dân tộc, chùa Thiên Tôn luôn đồng hành 
cùng dân tộc, là cơ sở an toàn của Đặc Khu ủy Sài 
Sòn - Gia Định. 

Chùa có phòng thuốc Nam từ thiện để chữa 
bệnh cho dân và che mắt địch. Chùa xây hầm 
bí mật và tổ chức bảo vệ, nuôi giấu cán bộ cách 
mạng về ăn ở, hội họp và làm việc như: ông 
Nguyễn Văn Linh (cố Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Việt Nam), ông Huỳnh Tấn Phát, ông Võ Văn 
Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Thanh, cố Hòa thượng 
Thích Minh Nguyệt (nguyên Phó Pháp chủ 
HĐCM GHPGVN), Hòa thượng Thích Thiện 
Hào … chùa cũng là cơ sở của Ban Trí vận Khu 
ủy, tiếp đón ông Nguyễn Hữu Thọ và các nhà trí 
thức yêu nước.

Năm 1960, cơ sở bị địch lục soát, theo dõi gắt 

Chùa Thiên Tôn 
- gốc nôi Phật giáo Cổ truyền Việt Nam

NĂM 1969, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO CỔ TRUYỀN VIỆT NAM (GHPGCTVN) ĐƯỢC THÀNH LẬP, 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU GHPGCT VIỆT NAM ĐÃ SUY CỬ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH ĐỨC LÀM VIỆN 
TRƯỞNG VIỆN HOẰNG ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO CỔ TRUYỀN VIỆT NAM. CHÙA THIÊN TÔN LÀ 
TRỤ SỞ CỦA T.Ư GHPGCTVN.
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gao, Đặc Khu ủy Sài gòn - Gia Định và Ban Trí 
vận Khu ủy được dời đi nơi khác. Tuy vậy, chùa 
Thiên Tôn vẫn là cơ sở hoạt động cách mạng. Hòa 
thượng Thích Minh Đức - trụ trì chùa, tham gia 
BTS T.Ư Giáo hội Phật giáo lãnh đạo các phong 
trào đấu tranh chống Mỹ - Diệm, tiếp tục vận 
động tài chính, thuốc men, vật dụng chuyển vào 
chiến khu ủng hộ cuộc kháng chiến. Chùa còn 
là cơ sở nòng cốt, tích cực ủng hộ tài chính cho 
Liên Quận 5 (Quận 7 và Quận 8). Thượng tọa 
Thích Nhựt Quang tiếp tục quản lý phòng thuốc 
Nam từ thiện để chữa bệnh cho dân nghèo, đồng 
thời làm bình phong che mắt địch, tạo điều kiện 
thuận lợi giúp cán bộ cách mạng lui tới hoạt 
động. 

Năm 1969, GHPGCTVN được thành lập, Đại 
hội suy cử Hòa thượng Thích Minh Đức làm Viện 
trưởng Viện Hoằng đạo của Giáo hội; chùa Thiên 
Tôn được chọn làm trụ sở của T.Ư GHPGCTVN. 

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, chùa 
Thiên Tôn vẫn tiếp tục tích cực tham gia các công 
tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, 
đã ghi dấu Chư tôn đức các đời trụ trì chùa Thiên 
Tôn:

        1. Hòa thượng Thích Minh Đức (1954-1971)
        2. Thượng tọa Thích Nhựt Bửu (1973-1978)
        3. Thượng tọa Thích Nhựt Quang (1978-

1985)
        4. Thượng tọa Thích Chơn Định, tự Lệ 

Tập (1996-1997)
        5. Hòa thượng Thích Chơn Không, tự Lệ 

Hoa (2006 đến nay) 
Ngày Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Thiên Tôn
Với những cống hiến và đồng hành cùng dân 

tộc, chùa Thiên Tôn đã được công nhận Di tích 
lịch sử cấp Thành phố năm 2011 theo Quyết định 
số 696/QĐ- UBND ngày 17/2/2011 của Uỷ ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố của Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
3/3/2011. Cố Hòa thượng Thích Minh Đức đã 
được truy tặng Huân chương Kháng chiến chống 
Pháp hạng Ba và Huân chương Kháng chiến 
chống Mỹ hạng Nhì. Cố Thượng tọa Thích Nhựt 
Quang đã được truy tặng Huân chương Kháng 
chiến chống Pháp hạng Ba và Huân chương 
Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. 

Ảnh: St
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U  NG

Hãy như con chim 
không sợ cành cây gãy 

[Nguyễn Thành Công]

“Này! Các người hãy tự thắp 
đuốc lên mà đi! Các ngươi 
hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! 
Hãy theo Pháp của ta mà tự 
giải thoát! Đừng tìm sự giải 

thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát 
ở một nơi nào khác, ngoài các người!...”. Đó là lời 
dạy của đức Phật.

Tôi có cô bạn thân thân, tốt nghiệp Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, ở nhà làm công 
việc phiên dịch, thay vì đi làm cho dù cô có điều 
kiện xin việc. Cô ấy đọc nhiều, gia tài chiếm hơn 
nửa không gian chốn ở là sách, đủ đông tây kim 
cổ và câu chuyện thường xoay quanh “sách”.

Học triết học duy vật, không theo tôn giáo 
nào, nhưng hôm qua lên “phây” đọc được trên 
dòng thời gian của cô: “Con chim đậu trên cành 
không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của 
nó không đặt ở cành cây mà đặt vào đôi cánh của 
chính mình!” thấy gần với cách nghĩ của mình, 
vài dòng trao đổi, cô bạn chỉ cười: “em chép lại 

danh ngôn đó”. 
Con chim đậu trên cành cây không bao giờ 

sợ cành  cây gãy, nguyên do vì nó có đôi cánh, 
chuyện này đâu chỉ dành cho mỗi loài chim, con 
người cũng có thể liên hệ trong cuộc sống trần 
thế và đời sống tâm linh của mình. 

Trong xã  hội cộng sinh nương tựa vào nhau, 
không ai tồn tại riêng lẻ nhưng những cá nhân 
có bản lĩnh vẫn tạo được cho mình sự độc lập cần 
thiết. Đứng trên cành cây, dựa vào điểm tựa nào 
đấy, nhưng có năng lực riêng, sức mạnh riêng, 
không sợ gãy cành, mất điểm tựa, vẫn ung dung 
trong mọi hoàn cảnh, thật đáng trọng, họ có 
một giá trị riêng, có tự do. Những ai tựa hẳn vào 
người khác, bản thân là con số 0, cành cây - điểm 
tựa gãy luôn là ác mộng, đơn giản vì họ không có 
đôi cánh. Ở đời, chuyện này cũng phổ biến lắm. 
Làm sao tạo được đôi cánh cho riêng mình?

Niềm tin đặt ở đôi cánh là niềm tin vững bền, 
chắc chắn. Khi con nhà Phật hiểu giáo lý, nghiên 
cứu Phật pháp sâu dày, có niềm tin ở sự hữu lý 

của lời Phật thay vì tin ở chùa to tượng 
lớn, sẽ đi được trên con đường Phật đã 
đi. 

Những phiền não do sự tấn thoái của 
người này, người nọ dù có đức cao vọng 
trọng cỡ nào cũng khó làm họ lung lay, vì 
có đôi cánh vững và đặt niềm tin ở đấy, 
“tin ở đạo chứ không tin người nhận 
mình theo đạo”.

Người sáng suốt tự nương mình vững
Không tìm cầu, dựa dẫm vào ai
Lành thay, điều phục tâm này
Biết tự điều phục, không hai trên đời.
Đậu trên cành, với đôi cánh khỏe và sẵn 

sàng, còn gì hơn? 

không sợ cành cây gãy 
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THONG DONG CHO NHỮNG CHUYẾN ĐI... 
[VĨNH THÔNG]

Khi đi đường, chúng ta thường có thái 
độ nôn nóng đến điểm đích. Sự trông 
đợi, háo hức đến nỗi phải tìm kiếm 
từng cột cây số ven đường để biết 
quãng đường mình đi đã rút ngắn 

bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Khi về cũng thế, 
cũng mỏi mòn với từng cột cây số để xem bao 
giờ mình về tới nhà. Rồi ta lại ước ao. Phải chi 
có cái gì đó ở phía trước có thể níu kéo mình, 
đón đợi mình, để cho những vòng quay của bánh 
xe không lăn vô nghĩa, để thấy mình đã đi được 
một quãng xa xa, đồng nghĩa với ngôi nhà yêu 
dấu đang gần gần. 

Sự trông đợi ấy sẽ kéo bạn gục mặt vào một 
đầm hy vọng lớn mà quên rằng mình đang ngồi 
trên xe, chạy trên đường, ngay giờ phút này. Biết 
rằng mặc dầu trước sau gì cũng sẽ về đến nơi. 
Biết rằng những lo lắng, bất an rồi cũng sẽ rơi 
rớt đâu đó dọc đường. Nhưng người trên xe vẫn 
luôn bỏ phí nhiều thời gian để dành cho những 
suy nghĩ vẩn vơ, không thể thoải mái ghi lại trong 
mắt khung cảnh những cung đường đang đi qua. 

Bởi mang một hy vọng nào đó về quá khứ hay 
tương lai, làm sao có thể sống hết mình với hiện 
tại. Sao chúng ta lại luôn áp đặt rằng mục đích 
của đi là đến, mà không phải đi chỉ là để đi? Niềm 
vui của những chuyến đi phải chăng không nằm 
ở điểm đến, mà chính ngay lúc đi, với cuộc đời 
thực đang trải ra trước mắt? Niềm vui là sẵn có, 
ngay giờ phút này đây.

Vậy mà, hình như trong vô vàn những chuyến 
hành trình dọc theo đời người, lúc nào ta cũng 
tự lập trình cho mình một mục tiêu, một điểm 
đến. Để rồi trước mắt chỉ còn nhìn thấy nó. Nó 

làm thời gian và không gian trở thành một khối 
nặng được vo tròn lại chắn ngang đường. Nó trở 
thành áp lực xô đẩy ta về phía trước, đôi khi cả 
trong vô thức. Nó làm cho những chặng đi mỗi 
lúc một xa hơn, làm cho lữ khách chưa bao giờ 
trở nên thanh thản. 

Bạn có nhận ra rằng, nếu đặt ra một mục tiêu 
rồi đạt được nó, niềm vui cũng chỉ sẽ xuất hiện 
chốc lát rồi tan mất, vì khi ta đến đích thì chính là 
lúc đích đến đó đã trở thành quá khứ mất rồi. Chỉ 
khi đang thong dong trên đường mà không cần 
nghĩ ngợi về một điểm nào đó ở phía cuối cuộc 
hành trình, đó mới là lúc bạn có thể rũ bỏ mọi 
muộn phiền, thảnh thơi không lo lắng, chủ động 
đón nhận và tận hưởng những cung đường, dẫu 
lạ hay quen. 

Tôi rất thích câu nói của thiền sư Thích Nhất 
Hạnh: “Ta sắp đặt và chuẩn bị đời sống rất giỏi 
nhưng ta chưa giỏi trong cách sống. Ta có thể 
hy sinh mười năm trời để dành cho được mảnh 
bằng kỹ sư hay bác sĩ, ta sẵn sàng làm việc rất cực 
nhọc để có công ăn việc làm, để mua nhà, mua 
xe... Nhưng ta quên rằng ta đang sống trong hiện 
tại và ta chỉ có thể thật sự sống trong giây phút 
hiện tại mà thôi”.

Tại sao chúng ta không thể bỏ những ưu tư, lo 
nghĩ, sống trọn vẹn với thực tại? Quá khứ đi qua, 
có níu kéo cũng không được, tương lai lại là một 
khái niệm rất mù mờ ở tít xa mà không biết khi 
nào sẽ với tới. Con người không thể điều khiển, 
sắp đặt chúng. Vậy thì tại sao không để mọi thứ 
diễn ra tự nhiên như đúng bản chất vốn thế. Tại 
sao phải tự dằn vặt, đau khổ, toan tính vì những 
chuyện đâu đâu? 

Ản
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Sinh hoạt Phật giáo
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, MỘT SỐ CHÙA CÓ NHỮNG BIỂU HIỆN SINH HOẠT KHÁ LINH ĐỘNG, NHƯNG 
VẪN CHƯA THẤM VÀO ĐÂU SO VỚI NHỮNG HIỆN TƯỢNG TIÊU CỰC, LỆCH LẠC TÔN CHỈ CỦA 
PHẬT GIÁO.

Các đạo tràng rộ nở, sinh hoạt từ thiện 
cũng đa dạng; Phật giáo gắn liền với 
xã hội trên nhiều phương diện. Hầu 
hết các đạo tràng được khuyến khích 
trì tụng kinh chú, một số ít chùa 

hướng dẫn phật tử nặng về nghi lễ tán tụng hoặc 
làm thuốc từ thiện, bố thí cơm chay, ủy lạo đồng 
bào nghèo... Nhưng rất ít nơi giúp cho phật tử 
học hiểu giáo lý và chọn con đường hành trình 
vào tâm linh. Nếu phát triển kiến thức, dù là kiến 
thức Phật học, cũng chỉ là học giả, trong khi Phật 
giáo cần những hành giả thật sự.

Tất cả những sinh hoạt nêu trên thuộc về 
phước tướng của tôn giáo. Tuy đạo Phật không 
hẳn là một tôn giáo, nhưng qua nhiều thời kỳ 
và căn cơ chúng sinh, Phật giáo biến thành tôn 
giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, dần dần bị 
xem nhẹ phần tâm linh giải thoát. Sinh hoạt tín 
ngưỡng thuộc về Dụng, cái vỏ tôn giáo thuộc về 
Tướng, giải thoát thuộc về Thể. Cuộc sống luôn 
tồn tại Thể - Tướng - Dụng. Nặng về Tướng và 
Dụng, bỏ quên Thể thì Phật giáo trở thành một 
tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác. Thậm chí 
Tướng và Dụng đi quá xa, lắm khi trộn lẫn với mê 
tín, phẩm chất giải thoát của nhà Phật sẽ bị phai 
nhạt, điều này đã và đang xẩy ra cho Phật giáo 
Việt Nam. 

Một vài chùa đang chữa bệnh tà, bắt ma, trừ 
quỷ, đốt Phật, làm lễ hằng thuận cho người âm... 
vàng mã ngày càng đa dạng làm cho quần chúng 
ngày càng lún sâu vào mù quáng, cửa chùa không 
còn là nơi giải thoát; Một khi Tướng và Dụng 
phát triển thì nhiều tệ nạn sẽ phát triển.

Ban Hoằng pháp, Ban Giáo dục Tăng Ni vẫn 
chưa định hướng rõ nét cho cán bộ chuyên 
ngành hầu giúp quần chúng tỏ ngộ tinh yếu của 
nhà Phật; phần lớn họ đến chùa để van vái cầu 
xin và cúng dường, ít người hiểu mục đích của 
nhà Phật là giúp cho tín chúng tìm sự an lạc 
trong cuộc sống và bồi đắp phúc tuệ làm hành 
trang cho tương lai. Hành xử thế nào trong cuộc 
sống mà không ngược với mục đích của Phật 

giáo, tương thích với giáo lý và ích lợi cho xã hội. 
Giáo hội hiện nay, sau khi chuyển mình vượt 

qua thời gian dài ì ạch về điều hành, các ban 
ngành đang có khuynh hướng sinh hoạt nặng về 
thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức đại 
hội, hội thảo khá tốn kém mà vẫn không rút ra 
được kinh nghiệm để thay da đổi thịt cho Phật 
giáo Việt Nam tiến bộ hơn. Nặng về hình thức 
trình diễn mà không chuyển đổi được nếp cũ thì 
việc dậm chân tại chỗ không tránh khỏi. Trong 
khi đó, một số chùa xây dựng tốn kém mà vẫn 
đóng cửa im lìm, không tiếp Tăng độ chúng, 
không có đạo tràng sinh hoạt. Một số chùa có đạo 
tràng nhưng cũng chưa có giáo án tu tập để giúp 
quần chúng dần dần thoát khỏi sinh hoạt tôn 
giáo để tiến đến hành trì tâm linh.

Phật giáo thật sự phát triển không phải nhiều 
chùa to lớn, đông đúc tu sĩ, học vị học hàm thật 
nhiều... đó chỉ là phát triển hình thức của Tướng 
và Dụng. Một khi Thể không được chú trọng thì 
Tướng và Dụng chỉ là hình thái như bao nhiêu 
hình thái của thế tục.

Các chùa cần biến thành nơi tu tập và học hỏi 
giáo lý hơn là duy trì hình thức tín ngưỡng tôn 
giáo, vì đạo Phật không phải là một tôn giáo, tôn 
giáo chỉ là phương tiện giúp quần chúng khởi 
đầu để đến với đạo Phật, một khi đã vào ngưỡng 
cửa đạo Phật thì phải là một hành giả thấm 
đượm hương vị giải thoát, thoát khỏi mọi ràng 
buộc của tôn giáo, hệ lụy trong đời sống. 

Đó là điểm đặc biệt của Phật giáo mà không 
tôn giáo nào có được. Khi quần chúng học hiểu 
và hành trì đúng chính pháp thì tà giáo không có 
đất sinh trưởng, tiếc thay, những hình thái mê 
tín tà ngụy lại do một số tu sĩ có chức sắc trong 
Giáo hội thực hiện.

Hy vọng sự chuyển mình của tổ chức Phật giáo 
hiện nay, không chỉ hình thức và hành chính mà 
cần đi sâu vào nội dung, Thể - Tướng - Dụng phát 
triển song hành thì Phật giáo mới được hưng 
thịnh.

[Minh Mẫn]
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TÁC HẠI CỦA 
NIỀM TIN MÊ LẦM 

5

Một người bệnh có thể tin rằng 
mình sẽ khỏi bệnh nếu như gặp 
thầy hay thuốc giỏi và bản thân 
mình có mong muốn được bình 
phục, biết quan tâm làm theo 

những gì vị lương y, bác sĩ hướng dẫn. Sự lạc 
quan tin tưởng, niềm tin đặt đúng chỗ (đúng 
thầy, đúng thuốc) sẽ giúp cho người bệnh có 
thêm sức mạnh ý chí làm tăng sức sống, sức đề 
kháng bệnh tật và sự quyết tâm điều trị đẩy lùi 
bệnh tật. Tuy nhiên cũng trong trường hợp đó, 
nếu người bệnh không có lòng tin nơi thầy hay 
thuốc giỏi, không có lòng tin mình có thể vượt 
qua bệnh tật, và từ đó không nỗ lực điều trị bệnh 
theo hướng dẫn của vị lương y, bác sĩ, như thế 
thì người bệnh khó có thể đẩy lùi được bệnh tật. 
Hoặc tệ hại hơn là người đó có niềm tin sai lầm 
(không thấy nguyên nhân của bệnh, không đi 
đúng hướng điều trị), đặt lòng tin không đúng 
chỗ (không đúng thầy, không đúng thuốc). Ví dụ 
như ngày xưa, khi y học chưa phát triển, gặp bất 
cứ bệnh gì người ta cũng rước thầy pháp về cúng, 
làm phép để trừ tà, kết quả là nhiều con bệnh đã 
mất mạng, bởi vì có trường hợp mời phải những 
thầy pháp dỏm lừa bịp, và có trường hợp người 
bệnh không phải bị trúng tà. Ngày nay cũng 
vậy, có nhiều người mắc bệnh tâm thần nhưng 
người thân không biết cứ ngỡ bị vong nhập, bị 
trúng tà (vì biểu hiện của một số dạng 
bệnh tâm thần có phần giống như 
hiện tượng trúng tà), lại quá mê 
tín nên cứ mời thầy bùa thầy 
pháp về làm phép, trấn yểm, 
cúng vái, cuối cùng thì tiền 
mất tật mang. 

Niềm tin mù quáng, mê 
lầm có tác hại rất lớn, nó là 
kết quả của nhận thức cảm 
tính thiếu lý trí, thiếu trí tuệ 

sáng suốt. 
Ngày xưa ở một số nước có chiến tranh, nhiều 

tướng soái, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân 
sự đã lợi dụng sự mê tín của người đời, giả thần 
giả thánh, tự xưng mình là con trời (thiên tử), 
hoặc thần tướng giáng trần, thậm chí xưng mình 
là Ngọc Hoàng Đại Đế, tự cho việc họ làm là ý 
trời (chứ không phải ý của họ), nói như thế để 
thiên hạ nghe theo mà về với họ, mà tuân theo 
hiệu lệnh của họ, phù trợ họ, không dám chống 
lại họ; họ ngụy tạo những bằng chứng huyễn 
hoặc để khiến cho mọi người tin theo. Lịch sử, 
các truyền thuyết, huyền thoại ghi lại rất nhiều 
những hiện tượng này.

Có nhiều đội quân được vẽ bùa, phù chú lên 
mình, được gieo vào lòng niềm tin bất bại, đao 
thương, súng đạn không thể làm hại, nhưng 
khi ra chiến trường mới biết mình tin mê lầm, 
mình chiến đấu bằng ảo tưởng, bởi vì khi súng 
đạn bắn vào thì chẳng có bùa hộ mệnh nào bảo 
hộ được, họ chết gục trên chiến trận. Có trường 
hợp người thủ lĩnh lợi dụng niềm tin mê tín để 
làm tăng thêm ý chí, sức mạnh chiến đấu của 
quân đội mình, nhưng cũng có trường hợp họ 
cũng có ảo tưởng rằng mình có phép mầu bảo 
hộ. Tuy niềm tin đó có làm cho tinh thần chiến 
đấu, sức mạnh chiến đấu tăng cao, nhưng hậu 

quả của nó là làm cho họ chủ quan, khinh suất, 
không nhận thấy rõ thực lực của mình 

và của quân địch,  không quan tâm 
đến tình hình chiến cuộc, các điều 

kiện khách quan, từ đó dẫn đến 
thất bại. 

Niềm tin trong tôn giáo, tín 
ngưỡng cũng vậy. Có những 
niềm tin giúp con người hướng 
đến điều lành điều thiện, mạnh 

dạn làm các việc có ích cho cá 
nhân, cộng đồng xã hội, nhân 

[Phan Minh Đức]
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loại, chúng sinh. Nhưng có những niềm tin gây 
mê lầm, tội lỗi, gieo tai họa cho chính những 
người mang niềm tin đó mà họ không hay không 
biết, hoặc gieo tai họa lên nhiều người, nó khiến 
con người tàn hại lẫn nhau, mất hết lý trí, khiến 
con người đánh mất chính mình, lệ thuộc vào 
những điều huyễn hoặc, không tưởng, lệ thuộc 
vào những thế lực siêu hình do con người tưởng 
tượng ra, không còn ý chí, không còn tự chủ; 
khiến con người nô lệ cho vô minh, dục vọng, 
làm những chuyện tàn ác, điên rồ mà cho là làm 
theo chân lý, làm đúng với lẽ phải, đúng với quy 
luật vũ trụ. Những niềm tin ngu mê này đến mức 
cực đoan sẽ gây ra chiến tranh, kỳ thị tôn giáo, tín 
ngưỡng, gây ra thù hằn, oán ghét lẫn nhau. Bởi 
thế cho nên, đối với vấn đề niềm tin cần phải hết 
sức thận trọng.

 Khi con người chưa hiểu biết nhiều về thế 
giới, người ta không có khả năng lý giải các hiện 
tượng đời sống, các hiện tượng tự nhiên, cho 
nên tin rằng có đấng tạo hóa, có các thần linh sáng 
tạo ra thế giới, điều hành thế giới, tưởng tượng 
ra thần mặt trời, thần mặt trăng, thần mây, thần 
mưa, thần gió, thần núi, thần sông, thiên lôi, hà 
bá v.v.. Bất cứ điều gì cũng cho là ý trời sắp đặt, 
họa phước, thành bại, được mất, cơm ăn áo mặc, 
hạnh phúc, khổ đau…đều do ông trời và các thần 
linh ban cho, nhưng kỳ thực thì con người phải 
làm mới có ăn, phải lao động sáng tạo từ đời này 
sang đời khác mới có được thế giới như ngày 
nay, chứ không phải Thượng đế và các thần linh 
ban cho hay tự dưng mà có. Sự thật sờ sờ trước 
mắt, nếu ông trời và các thần linh ban cho thì 

con người khỏi phải làm gì cả cũng có cuộc sống 
tốt, và những ai tin tưởng tuyệt đối vào ông trời 
và thần linh đã được bình an, sung sướng, hạnh 
phúc hơn những ai không tin. Tuy nhiên không 
ít người vẫn chấp nhận nô lệ cho niềm tin mù 
quáng để rồi đánh mất ý chí, đánh mất niềm tin 
nơi chính mình, lệ thuộc thần quyền trong khi 
thần quyền là không có thật. 

Không phải những ai thờ cúng, tín ngưỡng 
ông trời và các thần linh, vật linh cũng đều giàu 
sang, an vui, hạnh phúc. Không phải những ai 
không có niềm tin đó cũng nghèo khó, khốn khổ, 
bất hạnh. Sự thật là thế, quá rõ ràng nhưng vẫn 
có người không thấy.

Sự mê tín của con người vẫn không giảm mặc 
dù xã hội đã tiến bộ nhiều, thậm chí còn có chiều 
hướng tăng cao. Những thành phần bất hảo lợi 
dụng sự mê tín mà ra sức trục lợi. Mê tín dị đoan, 
tà thuyết ngoại đạo nổi lên khắp nơi khiến cho 
tâm trí con người điên đảo. Ngay cả ở châu Âu, 
châu Mỹ, các nước được xem là văn minh tân 
tiến vẫn đầy dẫy tệ nạn mê tín dị đoan, các giáo 
phái cuồng tín lợi dụng sự tự do tín ngưỡng, tự 
do tôn giáo mà hoành hành. Còn các nước có 
truyền thống văn hóa phương Đông như Trung 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam v.v.. thì 
đi đến đâu cũng thấy có hiện tượng xin bùa xin 
phép, bói toán, coi tuổi tác, ngày tháng tốt xấu, 
ngồi đồng nhập cốt, đi đến đâu cũng thấy cúng 
bái xì xụp, cúng ông trời, thần linh, cúng nhà 
cửa, đất đai, cúng xe cộ, thuyền bè, cúng trên bờ, 
dưới sông, cúng người chết, cúng vật linh, cúng 

Ảnh: St
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16, mồng 2, cúng âm binh, cô hồn, có khi cúng 
ai cũng không biết, cứ bày nhang đèn, vàng mã, 
vái lạy bốn phương tám hướng mà cầu sự bình 
an, hưng thịnh. Nếu chỉ đặt niềm tin vào sự cầu 
cúng, trông cậy vào thần thánh, ma quỷ, không 
siêng năng cần cù lao động, học tập, trau giồi 
kinh nghiệm, hiểu biết, kiến thức chuyên môn 
thì việc làm ăn, kinh doanh buôn bán không thể 
nào phát triển được. Nếu không có nhân phẩm 
đạo đức tốt, không có quan niệm, lối sống tích 
cực thì cuộc sống sẽ bất an, đau khổ. Không có 
ông trời, thần linh hay ma quỷ nào che chở, bảo 
hộ hoặc ban phước giáng họa cho được.   

Ở Việt Nam, từ khi hiện tượng ngoại cảm 
được giới khoa học công nhận thì các nhà ngoại 
cảm rầm rộ nổi lên, thật có, giả có, ảo tưởng 
mình là nhà ngoại cảm cũng có. Còn người dân 
thì tin người cõi âm có thể liên hệ với người còn 
sống, có thể tác động, gây ảnh hưởng đến cuộc 
sống của mình, từ đó ra sức cúng bái, cầu khẩn 
sự gia hộ, giúp đỡ. Nghĩ tưởng đến những người 
quá cố, người thân người thương, người có ân 
nghĩa, công đức thì tốt, nhưng hướng về người 
quá cố vì sợ họ làm hại mình hoặc vì cầu sự chở 
che, gia hộ thì quả là việc làm mê tín. Trong một 
số trường hợp nào đó vong linh người chết có 
thể liên hệ với người còn sống (trong điều kiện 
nhân duyên như thế nào đó, có lẽ có sự tương 
thích), nhưng những trường hợp này rất ít, tuy 
nhiên điều đó không có nghĩa là các vong linh 
có thể tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống của 
người mà họ yêu thương hoặc oán ghét. Nếu các 
vong linh tồn tại mãi ở cõi âm mà không tái sinh 
vào một cảnh giới nào đó, và họ có thể tác động, 
ảnh hưởng đến người còn sống thì thế giới này 
từ lâu đã không an ổn, đã loạn lên rồi. Bởi vì 
trong lịch sử đã có biết bao cuộc chiến tranh diễn 
ra, thù hận chất chồng, nếu các vong linh người 
đã chết có thể tiếp xúc được với kẻ thù còn sống, 
có thể làm hại kẻ thù của họ thì những người còn 
sống đã sống không yên. Giữa con người với con 
người, ân oán tình thù đầy dãy, nếu sau khi chết 
rồi mà các vong linh có thể can thiệp vào thế giới 
người còn sống thì chắc chắn thế giới loài người 
từ lâu đã rối loạn, đã xuất hiện nhiều điều kinh 
khủng, quái dị lắm. 

Người nào cũng có tổ tiên, ông bà, người thân 
quá cố, nhưng nếu chết rồi mà vong linh những 
người quá cố còn tồn tại mãi ở cõi âm nào đó và 
có thể tiếp xúc, can thiệp vào cuộc sống của con 

cháu mình, anh em, bạn bè mình, nếu họ có thể 
giúp cho những người đó được bình an, được 
sang giàu, được may mắn, hạnh phúc thì trên thế 
gian không ai gặp rủi ro, bất hạnh, khổ đau cả, 
bởi vì ai cũng có người thân quá cố chở che, phù 
hộ. Nhưng sự thật thì không phải thế, sống trên 
đời ai cũng gặp khó khăn cả, không gặp khó khăn 
này cũng gặp khó khăn khác, không gặp nỗi khổ 
này cũng gặp nỗi khổ khác, không ai khỏe mạnh 
mãi mà không ốm đau, không ai luôn may mắn 
mà chưa từng gặp rủi ro bất trắc, không ai thành 
công mà chưa một lần thất bại; thế gian vẫn có 
kẻ giàu người nghèo, kẻ sung sướng người khốn 
khổ v.v.. Vậy rõ là những vong linh người chết 
không thể can dự vào cuộc sống của người trên 
dương thế (tạm dùng từ này cho dân gian dễ 
hiểu).

Từ ngàn xưa các vị vua chúa đế vương sau khi 
chết, thi hài họ được chôn cùng với những người 
thân người thương như vợ con và cung tần mỹ 
nữ, chôn sống kẻ hầu người hạ, binh tướng để 
xuống cõi âm phụng sự cho họ. Tục lệ tàn ác đầy 
mê tín này gọi là tuẫn táng. Nhưng họ có tồn tại ở 
một cõi âm nào đó hay đã tái sinh? Đời sống của 
họ sau khi chết như thế nào? Điều đó không ai 
biết cả. Không có vong linh vị vua nào có thế lực, 
quyền năng can dự vào cuộc sống trên dương 
gian, bằng chứng là các thế hệ con cháu của họ 
không giữ được cơ nghiệp, ngai vàng của họ, nếu 
họ còn tồn tại ở một cõi âm nào đó thì họ cũng 
đành nhỏ lệ xót thương chứ không làm sao giúp 
được. Chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng đã khổ 
công thống nhất Trung Hoa, gồm thâu sáu nước, 
nhưng sau khi chết rồi thì cơ nghiệp rơi vào tay 
người khác, con ông là Tần Nhị Thế (Tần Hồ 
Hợi) không có khả năng gìn giữ. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, đế chế nhà Tần sụp đổ bởi các 
cuộc khởi nghĩa và chư hầu cũ thời Chiến Quốc 
nổi lên khắp nơi, chẳng bao lâu nhà Hán lên thay 
nhà Tần.  

Con người sống không thể không có niềm tin, 
nhưng niềm tin đó phải được xây dựng trên cơ 
sở nhận thức chân chính, đúng đắn, có chiều 
hướng tích cực, phù hợp với quy luật cuộc sống. 
Nếu niềm tin gây tác hại, ảnh hưởng xấu đối với 
cá nhân và xã hội, làm trở ngại cho sự phát triển, 
tiến bộ của xã hội, gieo bất an, khổ não cho con 
người, thì tuyệt nhiên đó không phải là niềm tin 
chân chính, tốt đẹp, có ý nghĩa, giá trị.
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Điểm tin Phật giáo trong nước
Hà Nội: Tăng, ni sinh Khóa I tưởng 
niệm cố trưởng lão HT.Thích Tâm An

Sáng ngày 12/9/Ất Mùi 
(24/10/2015) chư tôn đức cựu 
tăng, ni sinh Khóa I Trường Cao 
cấp Phật học Việt Nam đã vân 
tập tại về chùa Quán Sứ trụ sở 
T.Ư GHPGVN kỷ niệm 30 năm 
ra trường.

Nhân dịp này Chư tôn đức đã 
tri biểu tiểu sử của cố trưởng lão 
HT.Thích Tâm An Hiệu trưởng 
đầu tiên của Trường Cao cấp 
Phật học Việt Nam và làm lễ  
tưởng niệm tri ân Hòa thượng 
và các bậc tôn túc đã viên tịch có 
công đào tạo lớp cựu sinh viên, 
tưởng niệm các vị cựu sinh viên 
khóa I đã viên tịch.

Giáo hội thảo luận việc bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biển đổi 
khí hậu

Sáng ngày 11/9/Ất Mùi 
(23/10/2015) Chư tôn đức lãnh 
đạo GHPGVN đã tiếp đoàn 
Ủy ban T.Ư MTTQVN bàn về 
chương trình phối hợp giữa 
Ban Thường trực Ủy ban T.Ư 
MTTQVN, Bộ Tài nguyên Môi 
trường với các tôn giáo về bảo 
vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

Hội trại Tập huấn thanh niên phật 
tử toàn quốc

Hội trại tập huấn thanh niên 
phật tử toàn quốc diễn ra trong 3 
ngày 16-18/10/2015 (4-6/9/Ất Mùi) 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

2000 trại sinh và sinh viên từ 
các Trường Đại học, Cao đẳng, 
Trung cấp tại khu vực Tp.Hà Nội 
đã tham dự.

Hà Nội: Hội nghị sinh hoạt Phật 
giáo khu vực phía Bắc

Sáng 3/9/Ất Mùi (15/10/2015) 
tại Hội trường chùa Quán Sứ, 
Giáo hội đã tổ chức Hội nghị 
sinh hoạt Phật giáo khu vực 
phía Bắc và triển khai một số 
công tác phật sự trong thời gian 
tới của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam.

Hội nghị đã nghe báo cáo 
tóm tắt kết quả công tác phật 
sự 9 tháng đầu năm 2015 của 
GHPGVN; triển khai Nghị 
quyết số 6 của Ban Tăng sự T.Ư 
GHPGVN và triển khai công 
tác Đại hội Phật giáo cấp huyện 
Nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội: Họp giao ban TT HĐTS khu 
vực phía Bắc tháng 10 năm 2015

Ngày 4/10/2015 (22/8/Ất 
Mùi), Thường trực HĐTS khu 
vực phía Bắc đã tổ chức cuộc 
họp giao ban tháng 10 năm 2015.

Họp giao ban Phật giáo 5 tỉnh 
miền Tây Nam bộ

Chiều ngày 23/8/Ất Mùi 
(5/10/2015) Hội đồng Trị sự 
GHPGVN tiến hành họp giao 
ban với 5 BTS GHPGVN tỉnh 
Kiên Giang, An Giang, Đồng 
Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh 
được tổ chức tại Văn phòng 

BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Tăng đoàn Phật giáo Truyền thừa 
Drukpa viếng thăm Việt Nam

Ngày 21/9 đến ngày 3/11/2015, 
Ngài Gyalwang Drukpa thứ 12 
và Tăng đoàn Phật giáo Truyền 
thừa Drukpa viếng thăm cầu 
nguyện quốc thái dân an trên 
khắp ba miền đất nước.

Quảng Ninh: Lễ hội Hoằng pháp 
toàn quốc 2015

Lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 
2015, Hội thảo Phật giáo Trúc 
Lâm Hội tụ và Lan toả, tưởng 
niệm 707 năm Ngày Đức vua 
- Phật hoàng Trần Nhân Tông 
nhập Niết bàn (1/11/1308 - 2015) 
sẽ được tổ chức trong 2 ngày 
10 và 11/12 tới (tức 29/10 và 1/11 
Âm lịch), tại Khu di tích - danh 
thắng Yên Tử.

Cụ thể bao gồm: Hội thảo 
khoa học Phật giáo Trúc Lâm 
Hội tụ và Lan toả; Đại lễ cầu 
siêu anh linh các anh hùng tử 
trận Bạch Đằng; lễ hội Hoằng 
pháp toàn quốc 2015 và tưởng 
niệm 707 năm Ngày Đức vua 
- Phật hoàng Trần Nhân Tông 
nhập niết bàn; pháp hội Dược 
sư cầu nguyện Quốc thái dân 
an và lễ đúc 108 pho tượng Phật 
hoàng Trần Nhân Tông nhập 
niết bàn; lễ hội truyền đăng... 
Dự kiến, các hoạt động sẽ thu 
hút khoảng 2 vạn đại biểu, tăng, 
ni, tín đồ, công chúng đến tham 
gia. 
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Lãnh đạo PG toàn cầu ra tuyên bố 
về “Biến đổi khí hậu”

Chư tôn đức giáo phẩm lãnh 
đạo tăng già khắp nơi trên thế 
giới đã lên tiếng kêu gọi các 
giới chức lãnh đạo chính trị, 
để thông qua một thỏa thuận 
nhằm khắc phục hậu quả biến 
đổi khí hậu, các cuộc đàm 
phán của Hội nghị lần 
thứ 21 các bên tham 
gia công ước khung 
của LHQ về biến đổi 
khí hậu (COP21), tại 
Paris, bắt đầu từ ngày 
30/11 tới.

Chư tôn đức lãnh 
đạo cao cấp và những 
nhà nghiên cứu Phật 
học nổi tiếng khắp 
thế giới bao gồm đức Đạt Lai 
Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần 
vĩ đại của Tây Tạng; Trưởng 
lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp 
chủ Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, vị Tổ sư khả kính của 
IBC trong việc cung cấp đầy đủ 
thông tin về IBC ngay từ trong 
giai đoạn đầu; Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh, vị Sứ giả Hòa bình; 
đức Karmapa đời thứ 17, một 
trong 3 vị lãnh đạo tinh thần 
tối cao của Phật giáo Tây Tạng; 
HT.Lama Lobzang, Tổng Thư 
ký Liên đoàn Phật giáo quốc tế 
(IBC), cùng Chư tôn đức Tăng 
già lãnh đạo tối cao của các quốc 
gia Phật giáo như; Bangladesh, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, 
Mông Cổ, Myanmar, Sri Lanka, 
Việt Nam. . .
Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận “Huy 
chương tự do”

Ngày 31/10, nhân dịp kỷ niệm 
50 năm ngày Martin Luther 
King Jr. được trao giải này, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, 
được vinh danh Giải thưởng 
Hòa bình và Tự do Pacem in 
Terris năm 2015 (Pacem in 
Terris Peace and Freedom 
Award).

Khai mạc Diễn đàn PG thế giới tại 
Trung Quốc

Sáng ngày 12/9/Ất Mùi  
(24/10/2015), 1000 đại biểu đến 
từ trên 50 nước đã vân tập về 
Phạn Cung – Linh Sơn tham 
dự lễ khai mạc Diễn đàn Phật 
giáo thế giới lần thứ 4.  

Đại diện đoàn Phật giáo 
Việt Nam có HT.Thích Thanh 
Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS 
GHPGVN; TT.Thích Đức 
Thiện, Tổng Thư ký HĐTS 
GHPGVN và Quý Chư tôn đức 
tăng đã tham dự.

Trùng tu sảnh đường 300 năm 
tuổi tu viện Labrang

7 sảnh đường ở tu viện 
Labrang, một tu viện Phật giáo 

Tây Tạng nổi bật ở tỉnh Cam 
Túc, đã được trùng tu.

Được thành lập vào năm 
1709, vào năm 2012, khi dự án 
trùng tu bắt đầu, tu viện đã 
cho thấy những dấu hiệu của 
tuổi tác, với cấu trúc bùn và gỗ 
bị xói mòn, các vết nứt, sự rò rỉ 
và sụp lún.

Tu viện Labrang có 6 trường 
Phật học, 48 sảnh đường và 
hơn 500 chỗ ở cho các vị Lạt-
ma.

Singapore: Diễn đàn Thanh niên 
phật tử lần 2
Diễn đàn Thanh niên Phật giáo 
lần thứ 2 diễn ra tại Singapore 
vào các ngày 25-27/9/2015, hơn 
100 đại biểu đến từ các quốc gia 
trong khu vực đến tham dự.
Diễn đàn Thanh niên Phật giáo 
lần thứ 2 diễn ra với mục đích 
khuyến khích các giới học giả 
trẻ từ khắp nơi trên thế giới 
nghiên cứu Nhân văn Phật 
giáo, thúc đẩy thế hệ trẻ thanh 
thiếu niên phật tử nâng cao 
nhận thức, kế thừa và phát huy 
sự nghiệp hoằng dương Chính 
pháp Phật đà, thế hệ trẻ thanh 
thiếu niên phật tử luôn rèn 
luyện nhân cách, tham gia kiến 
thiết quốc gia phồn vinh thịnh 
vượng, xã hội hài hòa. 

Điểm tin Phật giáo Quốc tế
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2015

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

Số 1 Xuân 2015 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2015   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2015     Giá 25.000đ
Số 3 Mừng Phật đản (tháng 5+6), phát hành ngày 15/5/2015   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2015     Giá 25.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2015    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2015    Giá 25.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 165.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

Để được giao báo tại nhà độc giả ngoài Hà Nội vui lòng 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
Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội * Điện thoại: 04 - 39423887
Tài khoản: Phân viện Nghiên cứu Phật học
Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Công Thương Việt Nam * Số tài khoản: 102010000032825

Nếu bạn muốn sưu tầm trọn bộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học xin vui lòng liên hệ với tòa soạn. Đ c 
biệt chỉ với 165.000đ bạn đã có trọn bộ cả năm được đóng thành một cuốn sách bìa cứng thật sang 
trọng. Hãy để TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TRỌN BỘ năm 2015 - 2016 trên giá sách nhà bạn: 
vừa thuận tiện cho việc lưu trữ, vừa dễ dàng để bạn tra cứu khi cần.

20 bạn đọc đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2015 - 2016 sẽ được t ng 01 phần quà của 
Tạp chí. Bạn đọc Hà Nội xin mời đến mua tại tòa soạn, bạn đọc ngoài Hà Nội vui lòng liên hệ với 
chúng tôi qua số: 04 - 39423887 để biết thêm chi tiết về cư ớc phí bưu điện.

SỐ 1-2015 (130)
NĂM THỨ 25

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  - Số Tháng 3/2015 69

SỐ 2-2015 (131)
NĂM THỨ 25

ức Phật 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  - Số Tháng 5/201584 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  - Số Tháng 5/201584

SỐ 3-2015 (132)
NĂM THỨ 25

Phật giáo Việt Nam
trước vận hội mới

của đất nước

Thông điệp sự ra đời
của đức Phật

Ý nghĩa An cư Kiết hạ

Phật Đản
Kính Mừng 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  - Số Tháng 7/201578

SỐ 4-2015 (133)
NĂM THỨ 25
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Phương danh cúng dường

TT

1

2

3

4

5

HỌ TÊN

Cộng tác viên Nguyễn 
Đức Quỳnh

Cư sĩ Trần Giang Hà 

Phật tử Tổ Phương 
Liệt, Hà Nội

Tổ Tuệ Bi - Chùa Quán 
Sứ

Cộng tác viên Nguyễn 
Đức Quỳnh

ĐỊA CHỈ

ĐT: 0985126989 Cúng dường nhuận 
bút Tạp chí số 03/2015

Tổ Thiện Chính chùa Quán Sứ, 73 
Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chùa Linh Quang, phường Phương 
Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Cúng dường Tạp chí từ số 04 đến số 
06/2015 đến chùa Bảo Tịnh (số 174 Phan 
Đình Phùng, P.3, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên, 
ĐT: 0917 720 359)    
và  SC.Thích Diệu Tâm (Ấp Hòa Bình, 
Hòa Tịnh, Chợ Gạo, Tiền Giang, ĐT: 
0983 591 172)

ĐT: 0985126989, Cúng dường nhuận 
bút Tạp chí số 05/2015, địa chỉ: công tác 
tại BCĐNQ Chính phủ 

TỊNH TÀI

50,000

50,000

200,000

215,000

200,000

TỔNG CỘNG 715.000 VND
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ARTREX
 ÑEÅ THIEÀN MUØA ÑOÂNG      

Bệnh là do nghiệ , nghiệ  kiế  này và 
muôn vạn ức kiế  trư c đ  v  c ng là “ u  
đ ng” đư c hình thành khi ch ng ta đ  
gieo “nh n” chẳng lành l c trư c b y giờ 
t m và th n ta h i gánh ch u.
Để giữ gìn cả hai phần tâm và thân cho khỏe 
mạnh là việc rất quan trọng, vì thân thể là 
công cụ mà chúng ta dùng để thực hành Giáo 
Pháp. Cũng giống như tất cả mọi điều, tâm và 
thân phụ thuộc l n nhau; sức khỏe của tâm 
ảnh hưởng đến sức khỏe của thân, và ngược 
lại - sức khỏe của thân tác dụng đến sức khỏe 
của tâm. Với một thân thể khỏe mạnh như 
một công cụ, chúng ta có thể tu dư ng một 
tâm thức từ bi và một tinh thần trong sáng. 
Với một tâm thân du dư ng, chúng ta có thể 
tự kiểm soát chính mình, thấy rõ bản chất của 
các vấn đề, và rồi hành động để giải quyết 
chúng. Lúc đó chúng ta sẽ tiếp cận tới con 
đường d n đến một sức khỏe trung thực.

Theo Đạo Phật, Giáo Phá  tinh khiết và k  
diệu là loại y dư c toàn h o nh t cho m t 
t m tr  suy như c, c ng như m t c  thể đau 
yếu.
Thật vậy, phải chăng là một Phật tử thuần 
thành, ngày đêm tinh tấn tu hành, loại trừ 
được tam độc tham  sân  si thì thân và 
tâm đều được nuôi dư ng, khỏe mạnh thực 
sự?Tham ăn, tham uống, tham cầu…, sân hận, 
nóng giận không định được tâm thanh tịnh, 
si mê lầm lạc không biết đâu là tốt mà làm 
theo… ắt phải nhờ đến thuốc thôi.
Có câu bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng 
mà ra  quả không sai, chúng ta còn chấp hình 
tướng nên thích ăn của ngon, vật lạ mà không 
biết có tốt cho sức khỏe hay không, biết bao 
chất độc hại cũng theo thứ ngon ấy mà theo 
vào thân ta. Không thấy sự khổ đau của loài 
vật khi bị bắt làm mồi ngon  , v n vui v  
ngày đêm thưởng thức  thứ mà ta gọi là bổ 
dư ng  rồi chẳng biết khi nào chúng quay về 

bắt ta phải trả nợ… Bởi lẽ đó, đạo Phật mới 
khuyến khích ăn chay trường để nuôi dư ng 
tâm từ ngày một tăng trưởng và cũng để giữ 
gìn cái thân này vì khoa học đã chứng minh 
con người không phải là động vật ăn thịt, ăn 
uống phản khoa học chính là nhân  chẳng 
lành để một ngày không xa quả  bệnh tật sẽ 
gõ cửa vậy.
Và biết bao người chỉ một cơn tức giận- sân 
hận khiến nhồi máu cơ tim rồi ra đi,. V n biết 
giữ tâm thanh tịnh là nên nhưng người đời 
v n hay đổ lỗi cho khó làm, có tức thì phải xả 
không thì lại càng thêm tức, chết vì tức mất 
thôi. Đúng, chính cái tức giận đó sẽ d n con 
người tới cái chết, do đó quý Phật tử nên ráng 
tập thiền, tụng kinh niệm Phật nhưng phải cố 
hiều cho được Giáo Pháp của người Giới  
Định- uệ. Giữ Giới  thì Định  được tâm và 
rồi tăng trưởng Trí uệ , loại trừ si mê, lầm 
lạc biết rõ việc đúng, sai… biết việc nên làm để 
giữ thân tâm trong sạch.
Cứ loại bỏ tam độc tham, sân, si  tu Giới  
Định uệ; là một Phật tử thuần thành biết từ 
bi h  xả thiết nghĩ bệnh tật cũng chẳng mấy 
khi ghé thăm nữa.
Nhưng …..Phật tử thuần thành v n là số ít nên 
đâu đó v n thấy quý Phật tử đi chùa kêu bị 
bệnh này, bệnh kia; cầu Phật độ cho hết bệnh, 
khỏe mạnh.
Trong đạo tràng tụng kinh, niệm Phật hay các 
khóa tu, khóa thiền lâu lâu lại thấy quý Phật tử 
kêu đau chân, thoái hóa khớp không ngồi yên 
được, lại ảnh hưởng tới buổi tu tập, thế mới 
hiểu tu tâm v n phải chăm sóc lấy cái thân.
Mùa đông tới, thời tiết giao mùa là lúc các cô 
chú Phật tử, thậm chí là các anh chị tuổi còn 
tr  sẽ bị đau nhức xương khớp, mỏi nhức cổ, 
vai, gáy…nhiều hơn.Do đó, cần biết giữ ấm cơ 
thể, ăn uống khoa học; đầy đủ dư ng chất; 
vận động nhẹ để các cơ được co giãn. Nếu quý 
Phật tử đã bị căn bệnh viêm khớp và thoái hóa 
khớp thì có thể kết hợp thêm với một số loại 

thuốc điều trị dưới sự tư vấn cụ thể và hướng 
d n sử dụng của bác s  như thuốc ARTRE . 
Bởi ARTRE  được sản xuất dựa trên một bài 
thuốc y học cổ truyền của n Độ có nguồn 
gốc từ thảo dược, được cấp bằng phát minh 
tại M , điều trị các bệnh viêm xương khớp, 
viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp. Trong 
thành phần của ARTRE  gồm nhiều dược liệu 
có tác dụng giảm đau và kháng viêm. 

r ng đ  
 - Ca  ithania mni ra  là cao khô đã 
chuẩn hóa chiết suất từ rễ cây sâm n Độ  có 
tác dụng chống viêm và giảm đau mạnh, được 
dùng để điều trị viêm khớp.
 - Ca  ia rrata  là cao khô đã 
chuẩn hóa chiết xuất từ gôm nhựa cây nhựa 
hương n Độ,  không gây ra các tác dụng 
không mong muốn trên đường tiêu hóa như 
các thuốc kháng viêm khác. Ngoài ra thuốc 
cũng làm giảm sự xâm nhập cáu bạch cầu 
vào các khớp bị viêm.
 - Ca  ừng  là cao khô đã chuẩn hóa chiết 
xuất từ thân rễ cây gừng . Củ gừng và tinh dầu 
gừng có tác dụng giảm đau, giảm viêm. 
 - Ca  Nghệ  là cao khô đã chuẩn hóa chiết 
xuất từ thân rễ cây nghệ . Thành phần cur-
cumin trong củ nghệ có tác dụng giảm đau 
kháng viêm tự nhiên, chống viêm khớp và 
chống dị ứng.
Thành phần từ thảo dược nên không gây hại 
dạ dầy như các thuốc đặc trị khác.
Quý Phật tử có thể liên để được tư vấn cụ 
thể về các phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh 
xương khớp qua thông tin dưới đây.
ĐT:  04.3542722     Hotline: 0989.644.046
http://artrex.vn/
Kính chúc quý Phật tử sức khỏe , thân tâm 
thường an lạc!
                                          ( D  NG N )

KHOÂNG LO BEÄNH KHÔÙP


