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Kính mừng kỷ niệm

35 năm thành lập 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
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35 NĂM 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

4

KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Sau ngày 30/04/1975, hòa bình lập lại, đất 

nước thống nhất, giang san nối liền một cõi, Bắc 
Nam sum họp một nhà. Đất nước thống nhất 
là yếu tố hết sức thuận lợi, là động lực để Chư 
tôn Giáo phẩm, tăng ni, phật tử các tổ chức Giáo 
hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước thống nhất 
trong một tổ chức. Đại hội Đại biểu thống nhất 
Phật giáo Việt Nam đã được tổ chức từ ngày 04 
đến ngày 07/11/1981 tại chùa Quán Sứ - Thủ đô 
Hà Nội. Đại hội quy tụ 09 tổ chức Giáo hội, Hệ 
phái Phật giáo trong cả nước:

1. Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam.
2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
3. Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam.
4. Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Tp.Hồ 

Chí Minh.
5. Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam.
6. Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán.

7. Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam.
8. Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước miền Tây 

Nam bộ.
9. Hội Phật học Nam Việt.    
Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, 

đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam trong và 
ngoài nước, đến nay đã tròn 35 năm, trải qua 07 
nhiệm kỳ. 

Từ nhiệm kỳ đầu là thời kỳ xây dựng, với số 
lượng 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, 50 
thành viên Hội đồng Trị sự, 06 Ban ngành Trung 
ương và 28 Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo 
hoạt động. Từ nhiệm kỳ II đến nhiệm kỳ V là thời 
kỳ củng cố và phát triển. Hiện nay, nhiệm kỳ VII, 
là nhiệm kỳ kế thừa, ổn định và phát triển, với 
số lượng 89 thành viên HĐCM, 199 Ủy viên Hội 
đồng Trị sự và 66 Ủy viên dự khuyết, 13 Ban Viện 
Trung ương, 63 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
cấp tỉnh thành cùng hàng trăm Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố 

Đạo Hiếu và Dân tộc
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thuộc tỉnh; 08 Chi hội Phật tử 
Việt Nam ở nước ngoài.   

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ 
VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA 
GHPGVN

A. VỀ MẶT TỔ CHỨC:
- Đã có 63/63 đơn vị hành 

chính tỉnh, thành thành lập 
Giáo hội cấp địa phương. 
Thành viên Ban Trị sự là đại 
diện của các tổ chức, Hệ phái 
Phật giáo, tăng ni, cư sĩ có 
phẩm chất đạo đức và năng 
lực điều hành phật sự. 

- Thực hiện Nghị quyết 
các kỳ Hội nghị Trung ương 
GHPGVN, tại 02 Văn phòng 
Trung ương Giáo hội và Văn 
phòng Ban Trị sự GHPGVN 
các tỉnh, thành đã diễn ra 
Hội nghị giao ban giữa Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung 
ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban Trị sự 
GHPGVN các tỉnh, thành. 

B. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:
1. Tăng sự:
Theo báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh 

thành, số lượng tăng, ni và cơ sở Tự viện trong cả 
nước được tóm tắt như sau:

- Về tăng, ni có 49.493 vị
- Về Tự viện có 17.287 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh 

thất, niệm Phật đường.
- Về công tác cấp giấy Chứng nhận tăng, ni 

(CNTN), Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 
29.231 CNTN, đổi 2.904 CNTN, 8.444 Chứng nhận 
Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, 75 chứng nhận 
Tu nữ.

- Về truyền giới cho tăng ni, Ban Trị sự Phật 
giáo các tỉnh thành đã tổ chức 315 Đại Giới đàn, 
truyền giới cho 47.791 giới tử; đã duyệt cấp 46.544 
chứng điệp thọ giới.

- Tổ chức An cư Kiết hạ: 
Mỗi năm, trung bình có khoảng 28.000 tăng, 

ni an cư tập trung và gần 3000 tăng, ni an cư tại 
chỗ; 8000 Chư tăng Nam tông an cư theo truyền 
thống Hệ phái. Trung ương Giáo hội đã duyệt cấp 

20.128 sổ Chứng điệp An cư Kiết hạ cho tăng, ni 
An cư lần đầu.

- Tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì và tập huấn 
Hành chính:

- Bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng tu học và sinh 
hoạt phật sự: 

Để điều hành sinh hoạt cơ sở tín ngưỡng đơn 
vị của Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, 
thành đã bổ nhiệm 15.140 tăng, ni trụ trì cơ sở, 
công nhận hàng ngàn tăng, ni là trụ trì cơ sở của 
Giáo hội, đồng thời đã chấp thuận cho hàng trăm 
cơ sở tự viện được gia nhập và sinh hoạt hợp 
pháp trong Giáo hội. 

Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo 
các tỉnh, thành đã giới thiệu, thuyên chuyển hàng 
trăm tăng, ni chuyển vùng tu học, sinh hoạt phật 
sự và hướng dẫn phật tử tu học tại cơ sở tự viện 
của Giáo hội tại địa phương.

- Phật giáo Nam tông Khmer: 
Từ năm 2004 đến năm 2016, nhằm hỗ trợ cho 

các hoạt động phật sự của Phật giáo Nam tông 
Khmer, được sự hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính 
phủ, Trung ương GHPGVN đã tổ chức 07 kỳ Hội 
nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer tại các 
tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang, 
Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang. 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đọc diễn văn khai mạc
Ảnh: Minh Nam
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2. Giáo dục tăng, ni:
Giáo dục và đào tạo 

tăng, ni có trình độ Phật 
học căn bản và nâng cao là 
một trong những phật sự 
trọng tâm của Giáo hội. 
Công tác Giáo dục luôn 
được lãnh đạo các cấp 
Giáo hội quan tâm, chú 
trọng tạo điều kiện. 

Các phật sự chuyên 
ngành giáo dục đã thực 
hiện như: Tổ chức thành 
công nhiều Hội nghị, hội 
thảo chuyên đề Giáo dục 
Phật giáo; đã biên soạn và 
phổ biến giáo trình giảng 
dạy Trung cấp Phật học.  

- Chương trình Cao 
học: Khóa I (2012 - 2014) 
có 60 tăng, ni sinh đã 
hoàn tất chương trình.

- Hệ thống Học viện: có 04 Học viện, gồm Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, Tp.Hồ 
Chí Minh và Học viện Phật giáo Việt Nam Nam 
tông Khmer tại Tp.Cần Thơ. Đã đào tạo 6.881 
tăng, ni sinh tốt nghiệp; đang đào tạo trên 1.818 
tăng, ni sinh.

+ Cao đẳng Phật học: Có 08 Lớp Cao đẳng Phật 
học. Đã đào tạo 2.125 tăng, ni sinh tốt nghiệp; đang 
đào tạo 1.111 tăng ni sinh.

+ Trung cấp Phật học: Có 31 Trường Trung 
cấp Phật học: Đã đào tạo 9.484 tăng, ni sinh tốt 
nghiệp; đang đào tạo 4.811 tăng, ni sinh.

+ Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần 
Thơ, đào tạo được 03 khóa có 98 vị sư sãi tốt 
nghiệp Cử nhân Phật học; 15 vị đang học khóa 4. 

+ Du học:
Giáo hội đã cử 476 tăng, ni du học tại các nước. 

Đã có khoảng 150 tăng, ni tốt nghiệp tiến sĩ, thạc 
sĩ chuyên ngành Phật học và các chuyên ngành 
khác, hiện đang tham gia các công tác của Ban 
Viện Trung ương Giáo hội.

3. Hoằng pháp:
Ban Hoằng pháp Trung ương và địa phương 

đã thực hiện có hiệu quả nhiều công tác phật sự 
có tính qui mô, trọng đại như tổ chức thành công 

các khóa Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc, khu 
vực các tỉnh phía Bắc, miền Tây, miền Trung và 
Tây nguyên; tổ chức thăm viếng, cúng dường và 
thuyết giảng các Trường hạ nhân mùa An cư Kiết 
hạ hằng năm. 

- Công tác đào tạo Giảng sư: Đã đào tạo 10 khóa, 
với 890 tăng, ni tốt nghiệp, 

- Sinh hoạt tại các đạo tràng: Chương trình 
thuyết giảng, sinh hoạt giáo lý tại hơn 200 đơn vị 
đạo tràng,

- Hội thi giáo lý dành cho cư sĩ, phật tử: Để tạo 
điều kiện cho phật tử tìm hiểu giáo lý, Ban Hoằng 
pháp Trung ương và các tỉnh thành đã tổ chức 
nhiều Hội thi giáo lý cho phật tử tại Trung ương 
và địa phương. 

Các thành quả hoạt động của công tác hoằng 
pháp đã góp phần truyền bá giáo pháp đức Phật 
đến mọi tầng lớp đồng bào phật tử, tăng trưởng 
đạo tâm, phát huy chính tín, tạo nguồn an lạc, giải 
thoát, ổn định trong cuộc sống và sự tu tập theo 
Chính pháp của người phật tử tại gia.

4. Hướng dẫn phật tử: 
- Theo số lượng thống kê của Phân ban Gia 

đình Phật tử, hiện có 1003 đơn vị Gia đình Phật tử 
sinh hoạt trong Giáo hội; 8.560 Huynh trưởng và 
65.650 Đoàn sinh. 

- Về các Đạo tràng, hiện có 907 đạo tràng tu 

KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu
Ảnh: Minh Nam
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Bát Quan trai, 81 đạo tràng tu thiền, 163 đạo tràng 
Pháp Hoa, 91 đạo tràng Đại Bi, Dược Sư, Niệm 
Phật, 82 đơn vị tổ chức khóa tu một ngày an lạc, 
và hàng trăm lớp giáo lý. Có khoảng 194.694.000 
phật tử tham dự.  

- Tổ chức thành công 02 cuộc Hội thảo Hướng 
dẫn phật tử toàn quốc; 12 lần hội nghị Huynh 
trưởng toàn quốc; 

- Tổ chức các khóa Huấn luyện Kiên, Trì, Định, 
Lực; các trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết 
Sơn, Lộc Uyển, A Dục, trại Vạn Hạnh… và hàng 
trăm Hội trại, trại hè, với sự tham dự của hàng 
ngàn các Huynh trưởng và đoàn sinh.

- Tổ chức nhiều Đại lễ Quy y cho đồng bào dân 
tộc tại tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước… và 
nhiều Lễ Quy y cho đồng bào phật tử 

- Tiểu ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương 
phối hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức 11 Hội trại tuổi 
trẻ Phật giáo. Mỗi hội trại có hàng ngàn lượt trại 
sinh từ 14 đến 30 tuổi tham dự. 

Ngoài ra, tại các khóa Hội thảo, Hội nghị, hay tổ 
chức Đại lễ Quy y cho đồng bào phật tử, nhất là 
phật tử các vùng dân tộc, Tây Nguyên, Ban Hướng 
dẫn Phật tử đều kết hợp với Ban Hoằng pháp để 
thuyết giảng Phật pháp và Ban Từ thiện Xã hội để 
thực hiện các công tác từ thiện, thể hiện trọn vẹn 
tinh thần và bổn phận của người phật tử tại gia 
đối với đạo pháp và xã hội.

5. Nghi lễ:
- Tổ chức thành công 02 cuộc Hội thảo Nghi 

lễ Phật giáo toàn quốc và nhiều cuộc Hội nghị để 
tổng kết công tác phật sự hằng năm.

- Đại Lễ Phật Đản.
- Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
- Lễ Tưởng niệm, Lễ tang: như Lễ Kỷ niệm Bồ 

tát Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo, Đại lễ Kỷ 
niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt, Lễ 
Kỷ niệm 1000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch, 
tổ chức tang lễ Chư tôn đức Giáo phẩm Hội đồng 
Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Chư tôn đức Giáo 
phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội trang nghiêm và 
trọng thể. 

- Trên tinh thần tri ân Anh hùng Liệt sĩ đã hy 
sinh qua các thời kỳ chiến tranh trong công cuộc 
vệ quốc vĩ đại, Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự 
Phật giáo các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều Đại lễ 
Tưởng niệm cầu siêu Anh linh Anh hùng Liệt sĩ 

và đồng bào tử nạn trong hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ của dân tộc. Đại lễ tưởng niệm các bậc 
tiền nhân có công trong việc mở mang bờ cõi Việt 
Nam đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của 
dân tộc Việt Nam và tinh thần tri ân, báo ân của 
đạo Phật.

6. Văn hóa:
Ban Văn hóa Trung ương đã thực hiện một số 

công tác văn hóa trọng tâm như:
- Tổ chức đoàn thăm viếng, làm việc với Ban Trị 

sự, Ban Văn hóa Phật giáo tại các tỉnh, thành phía 
Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông 
và miền Tây.

- Tổ chức thành công nhiều hội thảo Văn hóa 
Phật giáo toàn quốc và triển lãm Văn hóa Phật 
giáo.

- Ban Văn hóa Trung ương đã từng bước triển 
khai thực hiện 04 đề án: Pháp phục Phật giáo Việt 
Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ 
Phật giáo Việt Nam và Di sản Văn hóa Phật giáo 
Việt Nam. 

- Tạp chí Văn hóa Phật giáo; Tạp chí Nghiên cứu 
Phật học của Phân viện NCPH; Tạp chí Khuông 
Việt; Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy của Phật giáo 
Nam tông; Tuần báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác 
ngộ, các số báo đặc biệt như báo Xuân, báo Phật 
đản, Vu Lan, Thành đạo được đọc giả đánh giá cao 
về mặt nội dung và hình thức. 

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công nhận 
nhiều kỷ lục cho Phật giáo Việt Nam như: 

- Kỷ lục người dịch kinh nhiều nhất cho 
HT.Thích Trí Tịnh và HT.Thích Minh Châu.

- Kỷ lục cung nghinh Xá Lợi Phật và Thánh Tăng 
tại Tp.Hà Nội và chùa Bái Đính, có số lượng tăng 
ni, phật tử đông nhất và trang trọng nhất.

- Nhiều kỷ lục liên quan đến công tác tôn tạo 
Kim thân đức Phật, và các công trình văn hóa Phật 
giáo khác.

Nhiều công trình lớn được trùng tu xây dựng 
và khánh thành như Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ 
Chí Minh, công trình xây dựng trụ sở Văn phòng 
như Trụ sở Văn phòng Trung ương Giáo hội - 
chùa Quán Sứ, Hà Nội; Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội 
– Thiền viện Quảng Đức; nhiều trụ sở Ban Trị sự 
các tỉnh thành 
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7. Kinh tế Tài chính:
Hằng năm, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương 

đều có thông bạch vận động các Ban Trị sự Phật 
giác các tỉnh thành, tăng, ni, phật tử, các doanh 
nghiệp cúng dường công đức phí cho các hoạt 
động của Giáo hội. 

8. Từ thiện Xã hội:
- Có 150 Tuệ Tĩnh đường, 655 phòng chẩn trị Y 

học dân tộc, 01 phòng khám Đa khoa đang hoạt 
động có hiệu quả, khám và phát thuốc miễn phí 
cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân. 

- Các phòng tư vấn HIV/AIDS trong cả nước, 
như tại Hà Nội, Huế, Tp.Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh đều hoạt động có hiệu quả, tham gia nhiều 
chương trình đặc biệt trong nước và nước ngoài 
do MTTQVN phát động.

- Công tác cứu trợ quốc tế như cứu trợ nhân 
dân các nước Đông Nam Á bị sóng thần, đồng bào 
vùng Đông Bắc Nhật Bản bị thiệt hại tài sản và 
nhân mạng do động đất và sóng thần, trận động 
đất tại Nepal. 

Ngoài những công tác từ thiện nêu trên, những 
công tác phúc lợi xã hội khác như: Xây cầu bê tông, 
đắp đường giao thông nông thôn, hiến máu nhân 
đạo, đóng góp các quỹ từ thiện vì người nghèo, 
học sinh hiếu học, giúp phụ nữ nghèo vượt khó, 
tặng xe đạp cho học sinh, xe lăn cho bệnh nhân 
nghèo, tặng xuồng ghe, hỗ trợ áo quan, hỗ trợ mổ 
mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy 
tinh thể, trao quà tết, quà trung thu cho các cháu 
thiếu nhi, nồi cháo tình thương, bữa ăn từ thiện 
cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, phòng 
khám đa khoa v.v… đều được các thành viên Ban 
Từ thiện xã hội Trung ương, các tỉnh, các cơ sở tự 
viện, tăng, ni, phật tử tích cực tham gia.

Công tác từ thiện xã hội trong 35 năm qua đạt 
số liệu, ước tính khoảng 7.523.502.920.000 đồng 
(Bảy ngàn năm trăm hai ba tỷ năm trăm lẻ hai 
triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).

9. Phật giáo Quốc tế:
- Tiếp đón hàng trăm phái đoàn Phật giáo Quốc 

tế, các tổ chức Phật giáo Quốc tế, phái đoàn Đại sứ 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho GHPGVN
Ảnh: Minh Nam
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quán các nước, tiếp đón quý phái đoàn Vua sãi Tép 
Vong, Bộ trưởng Bộ Nghi lễ Tôn giáo Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia, phái đoàn Hòa thượng 
Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào, phái đoàn Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, 
phái đoàn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật 
giáo Thế giới (Nhật bản), phái đoàn Hội quán 
Đạo đức Phật giáo Nhật Bản, phái đoàn Pakistan, 
phái đoàn Phật giáo Ấn Độ (Kim Cang Thừa), phái 
đoàn Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, 
phái đoàn Viện Nghiên cứu Tôn giáo Toàn cầu 
Hoa Kỳ, phái đoàn Nữ giới Hội Sakyadhita v.v… 

- Tham dự hàng trăm cuộc hội nghị Quốc tế 
tại Mông Cổ, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa 
Séc, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung 
Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore, Srilanka, 
Myanmar, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Italia, Canada, 
Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan v.v… với các chủ 
đề về văn hóa, đạo đức, giáo dục Phật giáo, môi 
trường, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, vũ 
khí hạt nhân v.v…

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên 
thành lập Tổ chức Liên minh Phật giáo Thế giới 
tại Ấn Độ; Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chính 
pháp tại Nhật; Ủy ban Tổ chức Lễ Phật đản Liên 
Hợp Quốc (ICDV) v.v...

Nhìn chung, công tác Phật giáo giao lưu quốc 
tế trong thời gian qua tương đối đều đặn, tăng 
cường số lượng và chất lượng, đạt những thành 
quả rất khả quan. 

10. Pháp chế, Kiểm soát:
Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát là hai trong ba 

Ban mới được thành lập tại Đại hội Phật giáo 
toàn quốc lần thứ VII (năm 2012). Với chức năng 
chuyên ngành, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát 
Trung ương đã tham mưu cho Ban Thường trực 
HĐTS, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong 
công tác giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo liên 
quan đến nhân sự, tăng, ni, tự viện.

Góp phần ổn định tình hình sinh hoạt tăng, ni, 
tự viện tại địa phương, nhất là công tác tổ chức 
Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

11. Thông tin Truyền thông:
Ban Thông tin Truyền thông được thành lập tại 

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII năm 2012. 
Tuy mới được thành lập, nhưng các hoạt động 
thông tin truyền thông của Giáo hội rất thường 

xuyên, liên tục cập nhật đưa các thông tin phật sự 
kịp thời và rộng khắp trên các phương tiện thông 
tin Phật giáo và đại chúng.

Nét nổi bật trong công tác phật sự của Ban 
TTTT T.Ư là sự kiện tổ chức 02 khóa Bồi dưỡng 
nghiệp vụ thông tin truyền thông toàn quốc tại 
Quảng Ninh và tại Tp.Hồ Chí Minh vào năm 2015 
và 2016, với sự tham dự của các học viên học tập 
các Chuyên đề “Truyền thông và những tác động 
của truyền thông tới dư luận xã hội; Chuyên đề các 
tôn giáo tại Việt Nam; Chuyên đề Truyền thông & 
những đặc thù trong truyền thông Phật giáo”.

Phân Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo 
Nam tông Khmer đã tổ chức lớp nghiệp vụ báo 
chí truyền thông Phật giáo tại chùa Candaransi 
Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của chư 
tăng phụ trách thông tin truyền thông tại 14 tỉnh 
thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.

Nhiều sự kiện liên quan đến các cơ sở tự viện, 
tăng , ni được đăng tải trên các nhật báo, báo điện 
tử hoặc phát sóng trên các kênh truyền hình, Ban 
Thông tin truyền thông đã có những cuộc trao 
đổi, những phản ánh, đề nghị quý báo, quý đài sử 
dụng từ đúng mực, tránh việc câu khách, giật gân 
ảnh hưởng đến uy tín chung của giới tu hành và 
có những định hướng để các báo thực hiện tác 
nghiệp. 

Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các 
tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp với các báo, 
tạp chí Phật giáo, các trang báo mạng và Ban Trị 
sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong việc truyền 
thông các sự kiện của Giáo hội và tham gia hoằng 
truyền chính pháp.

Ban có trang tin điện tử www.phatgiao.org.vn 
được Bộ TT&TT cấp Giấy phép số 09/GP-TTĐT 
ngày 04/04/2014. Trang tin với nội dung phong 
phú, thông tin sinh động, nghiêm túc và tin cậy, 
thông tin phật sự chính thức của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; phản ánh sinh động các mặt hoạt 
động phật sự trong nước và quốc tế được cập nhật 
liên tục 24/7 qua các tin, bài, hình ảnh, video...

12. Nghiên cứu Phật học Việt Nam:
Viện và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt 

Nam đã tổ chức thực hiện các công tác như:
- Công tác in ấn, dịch thuật: Công tác in ấn Đại 

Tạng Kinh Việt Nam đã hoàn tất 5 bộ Nikaya, 4 bộ 
A Hàm và một số Kinh thuộc Tiểu Bộ. Tổng cộng 
33 tập, trên dưới khoảng 200 ngàn trang, và đang 
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hiệu đính các bộ Đại Thừa thuộc Hán Tạng. 
- In và phát hành hàng trăm đầu sách thuộc các 

thể loại như Kinh, Luật, Luận, Sử Phật giáo Việt 
Nam và Sử Phật giáo thế giới; các tác phẩm dịch 
thuật, biên soạn của Chư tôn đức, các nhà nghiên 
cứu, học giả.

- Viện Nghiên cứu sẽ tiếp tục biên soạn, phiên 
dịch các tác phẩm Phật giáo; dịch và biên sọan 
lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Hàn Quốc và 
Campuchia… Ban Phật giáo Nam tông tiếp tục 
sưu tầm một số kinh sách do cố Hòa thượng Giới 
Nghiêm dịch hoặc viết; sưu tầm, giới thiệu tiểu sử 
và hành trạng của chư vị tôn túc trưởng lão của 
Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam; giới thiệu quá 
trình thành lập và phát triển Phật giáo Nam tông 
Việt Nam và Phật giáo Nam tông Khmer.  

- Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại 
Hà Nội hoạt động theo chức năng chuyên môn và 
nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp hoằng dương Phật 
pháp của Giáo hội. Tạp chí Nghiên cứu Phật học 
xuất bản đều đặn theo định kỳ, góp phần phát huy 
tinh thần trong sáng, tích cực của đạo Phật, đáp 
ứng như cầu tu học Phật pháp của tăng, ni, phật 
tử cũng như các nhà nghiên cứu Phật học.  

C. CôNG TáC xâY dựNG PHáT TriểN 
VÀ BảO Vệ TỔ qUốC:

Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, phụng 
sự chúng sinh là cúng dường Chư Phật, tăng, 
ni và phật tử cả nước đã tích cực hưởng ứng và 
tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc 
lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, 
ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống 
văn hóa trên địa bàn khu dân cư; tích cực trong 
các mặt hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 
nhà tình thương, tình nghĩa, cứu trợ đồng bào các 
tỉnh vùng sâu, vùng xa; tham gia ủng hộ công tác 
xây dựng trường học, lớp học, phòng học tại các 
vùng sâu vùng xa, đắp lộ hàng chục km, xây hàng 
trăm cây cầu, hàng trăm giếng nước sạch. Nổi bật 
nhất là bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương giúp 
đỡ cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện được 
các tự viện, các nhóm phật tử thực hiện thường 
xuyên; động viên con em gia đình phật tử thi hành 
nghĩa vụ quân sự, làm tròn bổn phận công dân đối 
với đất nước và xã hội. 

Tham gia góp ý dự thảo xây dựng dự án Luật 
tín ngưỡng tôn giáo; Tham gia phối hợp với Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, 
phòng chống thiên tai; Liên kết với Ủy ban An toàn 
Giao thông Quốc gia trong việc vận động tăng, ni, 
phật tử thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, 
phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa 
Phật giáo trong các Lễ hội tôn giáo tại địa phương. 

Nhìn chung, tăng, ni và phật tử luôn giữ vững 
lập trường, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa 
hợp, độc lập dân tộc, theo hướng đi lên của thời 
đại, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam văn minh, 
tiến bộ, giàu mạnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều 
gương điển hình, gương người tốt việc tốt, bàn 
tay vàng giàu lòng nhân đạo v.v… nên đã được nhà 
nước trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng 
khen, Giấy khen và Bằng Tuyên dương công đức 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

 III. KẾT LUẬN
Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 35 năm thành 

lập, ổn định và phát triển, với tinh thần đoàn kết 
hòa hợp của tăng, ni, phật tử Việt Nam đã góp 
phần xây dựng và tăng cường các mục tiêu, tôn 
chỉ đã được đề ra một cách nhất quán trong các 
bản Hiến chương Giáo hội kể từ ngày thành lập 
cho đến nay. Những thành quả đạt được trong 
thời gian qua là do sự chung sức chung lòng, nhất 
tâm đoàn kết của cả hệ thống Giáo hội từ trung 
ương đến địa phương, sự đồng tình, tủng hộ của 
tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Truyền thống phụng đạo, yêu nước, đồng hành 
cùng dân tộc đã được tăng, ni, phật tử kế tục thực 
hiện như các bậc tiền bối, Tổ sư đã thực hiện 
trong quá khứ, nhất là tích cực tham gia vào sự 
nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt nam thân 
yêu. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, chính trị, 
kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội, quốc phòng …. 
đều có bóng dáng của tăng, ni, phật tử, trong số 
đó không hiếm những cống hiến xuất sắc cho tổ 
quốc và dân tộc. 

(Trích báo cáo của Ban Thường trực Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)
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1. Đặt vấn đề
Trong hơn 2000 năm có mặt 

và đồng hành cùng dân tộc, có 
nhiều thời kỳ Phật giáo là quốc 
đạo, điển hình nhất là thời đại 
Lý - Trần. 

Nhiều danh tăng Phật giáo đã 
được sử sách ghi lại, tiêu biểu 
là tấm gương Khuông Việt quốc 
sư, Vạn Hạnh thiền sư, Phật 
hoàng Trần Nhân Tông, Thiền 
sư Thích Quảng Đức... đó là 
những bậc thánh nhân xuất 
hiện giúp đời. Đó cũng chính là 
tấm gương cho hậu thế tiếp tục 

phấn đấu và noi theo nhằm đưa 
Phật Giáo Việt Nam (PGVN) 
ngày càng có uy tín và có ảnh 
hưởng tốt đẹp trong xã hội.

Sau năm 1975, khi miền Nam 
được giải phóng, đất nước 
được thống nhất, Bắc - Nam 
sum họp một nhà, PGVN bước 
vào giai đoạn phát triển mới.

Từ năm 1981 tất cả các hệ 
phái PGVN đã thống nhất trong 
ngôi nhà chung là Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (GHPGVN). Sau 
khi 9 tổ chức, hệ phái thống 
nhất trong ngôi nhà chung 

GHPGVN, Phật giáo Việt Nam 
đã bước vào một quá trình phát 
triển mới với những thành tựu 
và quá trình đổi mới căn bản.

2. Thành tựu của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam

Từ năm 1981 đến nay 
GHPGVN trải qua 7 kỳ Đại hội, 
mỗi kỳ đại hội cơ cấu tổ chức 
và nhân sự đều được củng cố 
và kiện toàn để đáp ứng nhu 
cầu hoạt động phật sự trong 
tình hình mới. Giáo hội có 13 
ban, ngành, viện hoạt động kết 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
35 năm Thành tựu và Đổi mới

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

Chùa Quán Sứ, Hà Nội
Ảnh: Minh Anh
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quả tốt. Hoạt động tăng sự ổn 
định và mở rộng với 63/63 tỉnh 
thành phố có tổ chức của Giáo 
hội. Công tác Giáo dục đào tạo 
tăng, ni đã khởi sắc, mở rộng 
quy mô và loại hình đào tạo với 
4 Học viện PGVN tại Hà Nội, 
Huế, Tp.HCM và Cần Thơ cùng 
30 trường TCPH cho các tỉnh 
thành. Công tác Hoằng pháp 
được mở rộng và đi vào chiều 
sâu cho các phật tử. Công tác 
nghiên cứu Phật học ngày càng  
được phát huy tính trong sáng 
và tích cực trong giáo lý đạo 
Phật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, 
nghiên cứu đạo Phật của tăng, 
ni, phật tử và các nhà khoa học 
xã hội. Công tác Phật giáo quốc 
tế không ngừng được mở rộng 
nhằm thắt chặt tình hữu nghị 
và hợp tác giữa GHPGVN và các 
tổ chức Phật giáo trong khu vực 
và trên thế giới. Giáo hội tham 
gia nhiều hội nghị, hội thảo 
quốc tế về tôn giáo, đóng góp 
những hoạt động của mình vào 
thành công chung của các hội 
nghị. Công tác nghi lễ có nhiều 
khởi sắc nhất là mấy năm gần 
đây. 

Hiện nay cả nước có khoảng 
50,000 tăng, ni trên 17,000 cơ 
sở thờ tự và trên 12 triệu tín 
đồ phật tử có điệp Quy y, hàng 
chục triệu đồng bào yêu mến và 
tin quý đạo Phật đang sinh hoạt 
tại các hội quy và đạo tràng các 
tự viện. 

Phật giáo là tôn giáo có đông 
tín đồ nhất trong các tôn giáo 
tại Việt Nam, Phật giáo cũng là 
tôn giáo có lịch sử phát triển lâu 

đời nhất tại Việt Nam so với các 
tôn giáo khác. Đặc biệt hơn Phật 
giáo Việt Nam có truyền thống 
“hộ quốc an dân”, “đồng hành 
cùng dân tộc” qua các thăng 
trầm và biến cố của lịch sử, nên 
văn hóa Phật giáo thầm nhuần 
với nền văn hóa dân tộc mà có 
nhà nghiên cứu đã ví von là như 
“cá với nước”, nó có vai trò cộng 
sinh và tương hỗ cấu thành nền 
văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đại Quang tham dự Đại lễ Phật đản PL 2560 
tại chùa Quán Sứ - Ảnh: Minh Anh

Chùa Trấn Quốc - Ảnh: An Khang
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Kế thừa di sản đó là một 
thuận lợi rất lớn, một điều kiện 
cơ bản và vững chắc để xây 
dựng Phật giáo ngày càng trang 
nghiêm và vững mạnh trong 
lòng dân tộc.

Công tác xây dựng và củng 
cố cơ sở các cấp Giáo hội tại 
địa phương được kiện toàn, 
đến nay đã có 63/63 tỉnh thành 
trên toàn quốc có tổ chức Đại 
diện của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam.

Đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
đã xây dựng được một số chùa 
ngoài đảo Trường Sa, đảo Sinh 
Tồn, đảo Song Tử Tây. Những 
ngôi chùa mang đậm dấu ấn 
văn hóa của dân tộc Việt Nam. 
Giáo hội Phật giáo Viêt Nam đã 
cử một số vị sư ra đảo trụ trì 
phục vụ nhu cầu tín ngưỡng 
cho bà con trên đảo.

3. Đổi mới về tổ chức và phương 
thức hoạt động phật sự

Trong quá trình xây dựng 
và phát triển, có thể điểm qua 
những thành tựu đổi mới cơ 
bản của GHPGVN, như:

Kiện toàn cơ chế tổ chức, 

qua các kỳ Đại hội mỗi lần 
GHPGVN lại ghi thêm những 
dấu ấn mới về sự trưởng và 
phát triển. Năm 2012, tại Đại 
hội lần thứ VII của GHPGVN, 
Giáo hội đã tiến hành tu chỉnh 
Hiến chương với nhiều nội 
dung mới và quan trọng

Hiến chương được tu chỉnh 
có 13 chương, 71 điều. Hiến 
chương V đã có nhiều thay đổi 
quan trọng liên quan đến cơ 
cấu, tổ chức trong hệ thống giáo 
hội. Hệ thống Giáo hội cấp T.Ư 
từ sau Đại hội có 13 ban, ngành 
tăng thêm 3 ban (Ban Thông tin 
Truyền thông, Ban Pháp chế, 
Ban Kiểm soát), ngành so với 
nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó điểm mới của 
Hiến chương V là danh xưng 
của các cấp Giáo hội. Theo đó, 
danh xưng của các cấp sẽ được 
gọi thống nhất “Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Tỉnh, Thành phố 
(hoặc quận, huyện,...) và cơ 
quan hành chính, điều hành, 
quản lý trực tiếp mọi mặt hoạt 
động phật sự của cấp đó đều 
được gọi là “Ban Trị sự” (từ Đại 
hội VI Giáo hội Phật giáo có cấp 
hành chính thứ 3 là cấp quận 
-huyện, thị xã).

Hiến chương cũng quy định 
rõ độ tuổi thành viên tham gia 
Hội đồng Trị sự không quá 80 
tuổi; mỗi thành viên không kiêm 
nhiệm quá 2 chức danh trong 
Ban thường trực; mỗi chức danh 
không quá 3 nhiệm kỳ.

Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 
tôn giáo và sinh hoạt Phật giáo 
cho bà còn kiều bào, Giáo hội 
đã công nhận 08 Chi hội Phật 
tử Việt Nam tại các nước châu 
Âu như: Cộng hòa liên bang 
Nga, Đức, Séc, Hungari, Ba 
Lan, Ucraina và Lào.

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 2014 tại 
Bái Đính – Ninh Bình. Qua việc 
tổ chức Đại lễ Phật Đản, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đã có 
dịp giới thiệu hình ảnh, hoạt 
động văn hóa, kiến trúc Phật 
giáo Việt Nam đến bạn bè thế 
giới, góp phần nâng cao vị trí 
không chỉ của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam và của cả đất 
nước trên trường quốc tế.

Công tác giáo dục tăng, ni 
phật tử 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 Phật giáo Việt Nam tại 
Hà Nội, tổ chức Hội thảo giáo 
dục Phật giáo toàn quốc tại Hà 
Nội, các trường lớp của Phật 
giáo Nam Tông, Hội thảo tăng, 
ni trẻ với việc xây dựng Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, góp 
phần xây dựng đất nước.

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 

Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 tại chùa Bái Đính
 Ảnh: Minh Anh
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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.

GHPGVN các cấp cũng đã 
tích cực góp ý vào Dự thảo Luật 
Tín ngưỡng, Tôn giáo mà các cơ 
quan soạn thảo của Nhà nước 
lấy ý kiến đóng góp của các tôn 
giáo.

4. Giáo hội triển khai một số giải 
pháp để Phật giáo phát triển.

Chú trọng xây dựng cơ sở vật 
chất, chùa chiền, tịnh xá, cơ cở 
thờ tự, đồng đều trên khắp mọi 
vùng miền đáp ứng được nhu 
cầu tín ngưỡng tâm linh

Chú trọng đào tạo tăng tài 
đáp ứng đủ số lượng, chất 
lượng phân bổ đồng đều, để 
thực hiện được nhiệm vụ chiến 
lược đó đòi hỏi Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam phải có tầm nhìn, 
có kế sách bài bản, đào tạo và 
sử dụng khuyến tấn tăng, ni 
dấn thân phụng sự đạo pháp,; 
mặt khác phải dũng cảm gạt bỏ 
rào cản kỹ thuật, các tập quán 
cố hữu theo tư tưởng cục bộ, 
bản vị để tăng, ni trẻ có cơ hội 
cống hiến, dấn thân phụng sự 
đạo pháp và dân tộc.

Đẩy mạnh hoằng pháp, 
truyền thông để cho người dân 
Việt  Nam nói chúng đã có tín 
ngưỡng và yêu mến đạo Phật có 
cái hiểu chính tín về đạo Phật 
biết ứng dụng triết lý đao Phật 
vào cuộc sống mang lại lợi lạc 
và hạnh phúc cho quần sinh.

Soạn thảo và đi đến việc 
thống nhất về nghi lễ chung 
của Giáo hội, đồng thời phát 
huy truyền thống và bản sắc của 
từng sơn môn, hệ phái, cần có 
sự thống nhất kinh sách, Việt 
hóa về kinh điển, thống nhất 
về nghi lễ trên toàn quốc để 
đảm bảo sự thống nhất và trang 
nghiêm của Phật giáo. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về Phật giáo, đặc biệt là với các 
nước có truyền thống Phật giáo 

và có mối quan hệ truyền thống 
với dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh 
quan hệ Phật giáo quốc tế, giữa 
các giáo hội và tông môn, pháp 
phái Phật giáo trên toàn thế 
giới, trong sứ mệnh phục vụ 
nhân sinh, thiết lập hoà bình.

Tăng cường hoằng pháp và 
hành đạo để thích ứng với sự 
phát triển mới của xã hội.

Cần có chiến lược và định 
hướng để chấn hưng Phật giáo, 
trên nền tảng văn hoá dân tộc.

Cụ thể hóa một cách rõ ràng 
các định hướng Phật giáo đồng 
hành với dân tộc, một cách 
thiết thực và khả thi.

Tu chỉnh Hiến chương Phật 
giáo phù hợp với hiện tình Phật 
giáo trước bối cảnh chính cần, 
luật pháp, kinh tế và văn hoá, 
để làm cho đạo Phật phát triển 
đồng hành với dân tộc hiệu quả 
hơn.

Khắc phục bệnh hình thức, 
quá chú trọng về phần nghi lễ 
hình tướng chưa có sự phát 
triển về hoằng pháp về giáo dục, 
văn hóa, truyền thông một cách 
sâu rộng để Phật giáo đi vào đời 
sống có tính ứng dụng cao hơn.

Trên đây là một số đánh giá 
cơ bản những thành tựu và đổi 
mới mà GHPGVN đã và đang 
thực hiện, trong đó có việc Giáo 
hội nắm bắt được các cơ hội và 
thuận lợi và nhận diện được 
những thách thức khó khăn, 
từ đó đưa ra được những giải 
pháp hữu hiệu để GHPGVN 
ngày càng phát triển vững 
mạnh cùng với các tôn giáo 
khác đóng góp hữu ích vào sự 
nghiệp đại đoàn kết các dân tộc, 
các tôn giáo chung tay xây dựng 
và sự phát triển đất nước. 

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 tại chùa Bái Đính
 Ảnh: Minh Anh
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chúng ta hãy sống thiện như những cái cây có bộ rễ toàn hút những dưỡng 
chất trong đất, nhất định đời sống chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc.

Biệt nghiệp 
và cộng nghiệp

Minh Chi

GIÁO LÝ

Thực là một điều lý 
thú đối với phật tử, 
khi theo dõi cuộc 
bàn luận về đề tài 
Phật giáo như: “Biệt 

nghiệp và cộng nghiệp” giữa 
hai nhà khoa học tự nhiên, hai 
nhà bác học thế giới: Một là 
Matthieu Ricard, người Pháp, 
tiến sĩ Sinh học, trở thành một 
tu sĩ Phật giáo tại một thiền viện 
Tây Tạng ở Katmandu (Nepal). 
Người thứ hai là Tiến sĩ Trịnh 
Xuân Thuận, một người Mỹ 
gốc Việt, một nhà bác học về 
Vật Lý thiên văn, đang công tác 
tại California, và là giáo sư ở 
trường Đại học Virginia.

Chủ đề của cuộc đàm thoại 
như sau: Khái niệm về nghiệp 
(karma) của Phật giáo có ý 
nghĩa hay không? Thuyết 
nghiệp liên hệ như thế nào với 
luật nhân quả và tư tưởng định 
nghiệp (destin deterministe). 
Nếu theo đạo Phật, cái ta và con 
người cá nhân là ảo ảnh, thì 
cái gì luân hồi trong vòng sinh 
tử? (Chương 8, cuốn “Vô biên 
trong lòng bàn tay” Trịnh Xuân 
Thuận)

Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi 
thấy tiến sĩ sinh học Matthieu 
Ricard, mô tả một vài thế giới 
đặc biệt theo đúng nội dung 
của phẩm “Hình thành thế 

giới” trong Kinh Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka sutra). Một kinh 
Đại thừa mà bản Hán dịch 
đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 
thứ VII (đời bà Võ Hậu Võ Tắc 
Thiên). Nghĩa là trước rất xa sự 
phát hiện của Copernic! 

Xin giới thiệu nội dung 
của cuộc đàm thoại, bắt đầu 
bằng lời phát biểu của Tiến 
sĩ Matthieu Ricard (viết tắt là 
Matthieu).

MATTHieU: Về từ nguyên 
mà nói, karma có nghĩa là “hành 
động”. Những điều chúng ta 
làm, nói và suy nghĩ không 
những có một tầm quan trọng 

 Ảnh: St



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201616 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201616

về đạo đức, mà chúng còn tạo 
ra thế giới của chúng ta. Nhận 
thức của chúng ta đối với thế 
giới là kết quả của toàn bộ thực 
nghiệm của tâm thức của chúng 
ta từ nhiều đời, nhiều kiếp. 

Ngược lại, tâm thức đó lại bị 
chi phối bởi cấu trúc thân thể 
chúng ta, bộ não và hệ thần 
kinh chúng ta. Đây là một ví dụ 
nữa của luật tương tác nhân 
quả (causalité réciproque). 
Chắc chắn là con người nhận 
thức vũ trụ khác với bầy ong 
bầy dơi. Cách thức hoạt động 
của tâm thức chúng ta gắn liền 
với cái mà chúng ta gọi là “vũ 
trụ của chúng ta”. 

Do có những thực nghiệm 
tương tự nhau trong nhiều kiếp 
quá khứ, mà có những cộng 
đồng loài hữu tình có một nhận 
thức tương tự nhau về thế giới. 
Đó là kết quả của cái mà đạo 
Phật gọi là cộng nghiệp (karma 
collectif) nói lên nhận thức của 
chúng ta đối với thế giới, ngoài 
ra, còn có biệt nghiệp (karma 
individuel) là kết quả của kinh 
nghiệm cá nhân của mỗi người.

THUậN: Nhận thức về thế 
giới có thể khác nhau giữa các 
sinh vật trong các thế giới khác 
nhau trong vũ trụ này, thí dụ, 

những sinh vật sống ở một 
hành tinh khác, có một vì sao 
khác làm mặt trời, nhưng theo 
tôi nghĩ, nhận thức của họ đối 
với thế giới, có thể không khác 
biệt lắm so với nhận thức của 
chúng ta, bởi lẽ, tất cả đều cùng 
có một lịch sử vũ trụ, giống 
nhau, đều là sản phẩm của vụ 
nổ đầu tiên - Big bang, với các 
tinh vân, sao và hành tinh v.v...

Đối với hàng triệu sinh vật 
không phải loài người, sống 
trên trái đất này cũng vậy, vì có 
cùng một lịch sử vũ trụ, cho 
nên nhận thức của chúng đối 
với thế giới có thể là không 
khác nhau lắm.

MATTHieU: Do chúng ta 
quá chấp thủ vào nhận thức 
của chúng ta đối với thế giới, 
đến mức chúng ta cho là các 
sinh vật khác cũng thấy thế 
giới, gần như chúng ta thấy. 
Tôi cho rằng, con kiến hay con 
dơi nhìn thế giới khác chúng 
ta rất nhiều. Quen thuộc với 
ba chiều kích (dimension) của 
thời gian, chúng ta mệt lắm 
mới mường tượng chiều kích 
thứ tư, bây giờ các nhà vật lý 
học nói có tới 10 hay 12 chiều 
kích! Một sinh vật sống ở bình 
độ thứ nguyên tử (subatomic), 
chắc là thấy thế giới khác 

chúng ta rất nhiều.
Đức Phật là bậc toàn giác, 

hẳn là cũng thấy thế giới rất 
khác với chúng ta. Kinh Phật 
nói tới một số thế giới và vũ trụ 
nhiều như cát trong biển, và 
mô tả chúng một cách rất hình 
ảnh và khác lạ. 

Có những thế giới giống như 
bánh xe quay vòng (phải chăng 
đó là những tinh vân hình xoáy 
- galaxies spirales), những vũ 
trụ hình giống miệng sư tử 
(phải chăng đó là những lỗ đen 
- trous noirs - là loại thiên thể 
đặc biệt, có trọng lực bản thân 
lớn đến nỗi, không có vật chất 
hay ánh sáng nào có thể thoát 
ra được), những vũ trụ hình 
dẹp (phải chăng đó là vũ trụ có 
không gian hai chiều?), những 
vũ trụ giống như núi lửa đang 
phun (phải chăng đó là những 
novae - là ngôi sao bùng nổ rồi 
tan biến) v.v...

THUậN: Hình ảnh của các 
vũ trụ theo Phật giáo thật là kỳ 
lạ. Đức Phật có thể đã nói tới 
những sinh vật không phải là 

GIÁO LÝ

Nhà sư Matthieu Ricard
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loài người, phát triển khác hẳn 
chúng ta trong một môi trường 
khác biệt hoàn toàn.

MATTHieU: Theo vũ trụ 
quan Phật giáo, có tới sáu loại 
chúng sinh, trong số này chỉ 
có hai loại, chúng ta còn nhận 
thức được, tức là loài người và 
loài động vật, còn bốn loại kia 
thì chúng ta không biết được. 
Đó là không kể loài trời gọi là 
vô sắc, tức là không có sắc thân, 
là một hình thái sống không 
thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì) 
đối với loài người chúng ta.

THUậN: Nếu hai loại biệt 
nghiệp và cộng nghiệp theo 
Phật giáo đều do quá khứ quyết 
định, thì phải chăng đây là một 
hình thức của quyết định luận 
(determinisme)?

MATTHieU: Không, thuyết 
nghiệp phản ánh luật nhân quả, 
thuyết nghiệp không phải là 
quyết định luận. Nghiệp là hành 
động, nghiệp do hành động tạo 
ra, thì nghiệp cũng do hành 
động của con người mà thay 
đổi. Chúng ta có thể thay đổi 

quá trình chuyển nghiệp, bằng 
cách tác động vào nó, trước khi 
hình thành quả vui hay buồn, 
tốt hay xấu. Cũng như một quả 
bong bóng đang rơi, chúng ta 
có thể bắt lấy nó và ném lên ở 
một độ cao hơn.

Cuộc sống chúng ta hạnh 
phúc hay bất hạnh là kết quả 
của toàn bộ ý nghĩ, lời nói và 
hành động của chúng ta, được 
thực hiện trong vũ trụ này, 
trong đời này hay là trong các 
đời sống trước. Đó là một tổng 
thể hết sức phức tạp của những 
yếu tố tương tác lẫn nhau, mà 
chúng ta có thể thay đổi quá 
trình trong từng giây phút. 
Đó là thuyết bất định nghiệp 
của đạo Phật, rất khác với các 
thuyết quyết định luận hay số 
mệnh luận.

THUậN: Như vậy, điều xảy 
ra cho chúng ta trong đời này là 
kết quả trực tiếp của hành động 
và tư duy của chúng ta trong các 
đời sống trước. Như vậy phải 
chăng thuyết nghiệp có liên hệ 
với thuyết tái sinh, thuyết luân 
hồi qua nhiều cuộc sống nối 
tiếp nhau. Đối với tôi, niềm 
tin về thuyết tái sinh làm giảm 
nhẹ nỗi lo âu trước sự chết, và 
cung cấp những giải thích hợp 
lý cho sự xuất hiện những đứa 
bé thiên tài. 

Mozart, mới 5 tuổi đã là 
một nghệ sĩ dương cầm xuất 
sắc và đã soạn được nhiều bản 
nhạc... phải chăng trong đời 
sống trước, Mozart đã là một 
thiên tài âm nhạc? Thuyết tái 
sinh cũng giải thích vì sao có 
những đứa trẻ, chưa lớn lên đã 
mắc phải những chứng bệnh 
hiểm nghèo và phải đau đớn vô 
cùng. Phải chăng chính chúng 
phải gặt hái hậu quả những 
hành động của chúng trong 

đời sống trước?
MATTHieU: Nếu không tin 

vào thuyết tái sinh, thì thật là 
khó chấp nhận tình hình những 
đứa bé “vô tội” phải gánh chịu 
hậu quả những hành động mà 
dường như chúng không có 
ý niệm gì hết, không có trách 
nhiệm gì hết. Nhưng thuyết tái 
sinh và nghiệp sẽ giúp cởi bỏ 
thắc mắc đó.

THUậN: Đạo Phật nói 
không có “cái ta”, “cái ta” không 
thật có. Nếu không có cái ta thì 
ai hưởng hạnh phúc, ai chịu 
bất hạnh?

MATTHieU: Đúng là có 
một sự liên tục cho phép nói 
“tôi” hưởng hạnh phúc hay là 
chịu nỗi bất hạnh, thế nhưng 
đó chỉ là sự liên tục của một cái 
gì thay đổi liên tục. Chính sự 
liên tục đó tạo ra ảo ảnh một cái 
gì có thật và bất biến. Cũng như 
một người đứng xa nhìn con 
sông, hình như không chảy, 
hay là nhìn một ngọn đuốc cháy 
liên tục suốt đêm, nhưng ngọn 
đuốc đầu đêm, ngọn đuốc giữa 

Tiến sỹ Trịnh Xuân Thuận
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GIÁO LÝ

đêm, và ngọn đuốc cuối đêm 
không phải là cùng một ngọn 
đuốc. 

Thậm chí, qua từng giây 
phút, ngọn đuốc cũng đổi khác. 
Không phải chỉ con người mà 
mọi sự vật đều là những dòng 
chảy liên tục của những hiện 
tượng nối tiếp nhau, và mỗi 
hiện tượng trong dòng chảy 
liên tục đó cũng vô thường, 
biến đổi không ngừng. 

Norbert Wiener, một trong 
những cha đẻ của môn “Thần 
kinh cơ giới học” (Cybernetics) 
đã dùng hình ảnh của thi ca để 
nói lên chân lý đó của đạo Phật: 
“ Chúng ta chỉ là những dòng 
xoáy của một con sông chảy vô 
tận. Chúng ta không phải là 
một chất liệu tồn tại mãi, mà là 
những nét đường luôn được 
tái phục hồi.”

Một thế kỷ trước công 
nguyên, Milinda, vua xứ 
Bactriane, (tức một phần của 
xứ Aphganistang hiện nay, 
sách Hán dịch là Đại Hạ) đã 
đặt câu hỏi đó với Đại đức 
Nagasena:

“- Bạch Đại đức, con người 
tái sinh với con người kiếp 
trước là một người hay là hai 
người?

- Không phải là một người, 
cũng không phải là hai người.

- Hãy cho tôi một ví dụ.
- Nếu chúng ta thắp một bó 

đuốc, bó đuốc có thể cháy suốt 
đêm không?

- Tất nhiên, có thể.
- Bó đuốc cuối đêm có giống 

bó đuốc nửa đêm và bó đuốc 
đầu đêm hay không?

- Không.
- Như vậy là có ba bó đuốc 

khác nhau?

- Không, chỉ có một bó đuốc 
cháy suốt đêm.

- Thưa Đại Vương, cũng như 
vậy, các hiện tượng nối tiếp 
nhau liên tục, một hiện tượng 
này nảy sinh, thì một hiện 
tượng khác mất đi. Chính vì 
lẽ đó, mà người tái sinh không 
phải là một người, cũng không 
phải là người khác, so với 
người của đời sống trước.”

Khái niệm có một cái ta 
thường tại, hay một tâm thức 
thường tại, thực nghiệm hậu 
quả của những nghiệp tạo ra 
trong quá khứ, và luân hồi liên 
tục từ đời sống này qua đời 
sống khác chỉ là một ảo tưởng. 
Cái ta ảo tưởng đó tuy không có 
một sự tồn tại tuyệt đối, nhưng 
vẫn tồn tại tương đối, cho nên 

mới có tạo nghiệp và chịu hậu 
quả của nghiệp. 

Đó là cái mà sách Phật gọi là 
cái ta giả (giả ngã), cái ta quy 
ước. Cái ta quy ước đó tồn tại 
một cách tương đối và cái ta 
tồn tại tương đối đó vẫn chịu 
hậu quả của một cái nghiệp 
cũng tồn tại tương đối.

Lời NGười BìNH: Tôi 
không muốn bàn nhiều hơn về 
vấn đề cái ta quy ước vì chúng ta 
sẽ còn nhiều cơ hội để bàn vấn 
đề khá phức tạp này. Nhưng 
qua cuộc tọa đàm giữa Thuận 
và Ricard, còn một vấn đề phức 
tạp khác là vấn đề cộng nghiệp, 
là nghiệp do nhiều người tạo ra 
và cùng chịu hậu quả.

Thí dụ, tôi là người Việt 
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Nam, hiện đang sống cùng với 
khoảng 80 triệu người Việt 
khác trên đất nước Việt Nam 
này. Theo thuyết nghiệp của 
Phật giáo, chắc là tôi trong 
nhiều đời sống trước đã cùng 
với 80 triệu đồng bào đó đã tạo 
ra cộng nghiệp, khiến cho tôi 
cùng với họ trở thành người 
Việt Nam và cùng sống trên đất 
nước Việt Nam này.

Thế nhưng, trong cộng 
nghiệp của người Việt, sống 
trên đất nước Việt Nam, lại 
phân chia có người Nam, người 
Trung, người Bắc sống trong 
những môi trường địa lý khác 
nhau. Có thể nói trong cộng 
nghiệp đất nước, còn có cộng 
nghiệp vùng. Đấy là không kể 
những người Việt định cư ở 

nước ngoài. 
Nghĩa là trong cộng nghiệp 

chung, có những yếu tố không 
phải cộng nghiệp. Thí dụ, cùng 
ở thành phố Hồ Chí Minh, 
nhưng lại ở các quận, phường, 
khu phố khác nhau. Người thì 
có nhà cửa khang trang, người 
thì ở căn nhà chật hẹp, thậm 
chí không có nhà.v.v... Nếu 
phân tích chi li thì phức tạp vô 
cùng. 

Đạo Phật cho rằng, không 
có gì gọi là ngẫu nhiên. Mọi sự 
sai biệt trong cuộc sống, đều 
do nghiệp tạo ra cả, kể cả cộng 
nghiệp, biệt nghiệp. Một cách 
không có ý thức, chúng ta tạo ra 
môi trường sống của bản thân 
chúng ta. Giáo chủ Đạt Lai Lạt 
Ma, phát biểu về ảnh hưởng 
của nghiệp đến môi trường khí 
hậu như sau:

“Hãy tưởng tượng một cộng 
đồng trong đó hận thù và giận 
dữ là tâm trạng phổ biến. Tôi 
nghĩ là tình trạng cảm xúc tiêu 
cực có thể ảnh hưởng tới môi 
trường, có thể góp phần tạo ra 
một đợt thời tiết nắng nóng và 
khô hạn. Nếu trong một cộng 
đồng mà lòng tham ái, tham 
đắm rất mạnh mẽ và phổ biến 
thì đó có thể là nguồn gốc của 
độ ẩm tăng cao và nạn lụt lội. 

Tôi (tức Đạt Lai Lạt Ma) 
chỉ nêu vấn đề chứ không nói 
điều gì khẳng định. Nhưng 
dù là cá nhân hay cộng đồng, 
thì hành động của mỗi người, 
cách hành xử của anh ta, tâm 
trạng của anh ta, ngày này qua 
ngày nọ, năm tháng này qua 
năm tháng nọ cuối cùng cũng 
ảnh hưởng tới môi trường 
cộng đồng” (Đạt Lai Lạt Ma, 
Samsara {Luân hồi}, trang 167, 
bản Pháp ngữ).

Rõ ràng, vấn đề ngài Đạt Lai 
Lạt Ma đề cập đến trong đoạn 
văn trên chỉ là một vấn đề chi 
tiết trong cả vấn đề cộng nghiệp 
rộng lớn, có thể bao quát cả vũ 
trụ, như hai ông Trịnh Xuân 
Thuận và Matthieu Ricard nêu 
ra trong cuốn sách tôi tường 
thuật “Vũ trụ trong lòng bàn 
tay”. 

Trình độ khoa học hiện nay 
chưa cho phép khẳng định 
ngoài trái đất ra, còn có rất 
nhiều hành tinh có sự sống, có 
thể là cao cấp hơn loài người 
rất nhiều. Môi trường sống của 
những hành tinh đó cũng có thể 
rất khác với môi trường sống 
trên trái đất, do cộng nghiệp 
của các chúng sinh trên các 
hành tinh đó khác biệt với cộng 
nghiệp người trên trái đất. 

Với cộng nghiệp khác nhau, 
chúng sinh trên các hành tinh 
đó rất có thể có cấu trúc thân thể 
và cảm quan khác với cấu trúc 
thân thể và cảm quan người. 
Kinh Hoa Nghiêm Phẩm “Thế 
giới” có mô tả những thế giới 
muôn hình vạn trạng trong vũ 
trụ, mà ông Ricard có đề cập tới 
ở đầu bài này. Kinh Hoa Nghiêm 
giải thích muôn hình vạn trạng 
các thế giới (kinh Hoa Nghiêm 
nói tới không phải một thế giới 
mà là hàng biển thế giới – thế 
giới hải), đếu do cộng nghiệp 
của chúng sinh tạo ra. 

Cộng  nghiệp khác, thì thế 
giới môi trường cũng khác. Có 
thể nói câu: “Thế biệt do nghiệp 
sinh”, trong luận Câu Xá (Phẩm 
nghiệp) không những áp dụng 
cho thế giới loài người mà là 
cho toàn vũ trụ, cho muôn vàn 
thế giới trong cả ba cõi “ Dục 
giới, Sắc giới, và Vô sắc giới”. 

Chỉ nói riêng về Dục giới, 
trong đó có cõi người cũng 

 Ảnh: St
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đã có nhiều cõi sống, mà mắt 
người không thể thấy được 
như cõi địa ngục là nơi chúng 
sinh sống chịu đựng những nổi 
khổ vô cùng tận; cõi quỷ đói, nơi 
chúng sinh bị đói triền miên; 
cõi súc sinh, là nơi chúng sinh 
thường ăn thịt lẫn nhau (ngay 
cõi súc sinh, mắt loài người 
cũng chỉ thấy được một phần); 
cõi A Tu La là cõi các hung thần; 
cuối cùng là 6 cõi trời ở dục 
giới là nơi chúng sinh hưởng 
thụ một cuộc sống tốt đẹp hơn 
cuộc sống loài người rất nhiều. 

Sách Phật, có nói tới cõi “bốn 
thiên vương” là cõi trời thấp 
nhất trong các cõi trời thuộc 
dục giới. Ở đây, thời gian một 
ngày đêm bằng cả 50 năm ở cõi 
người. Đây mới nói tình hình 
thọ mạng ở một cõi trời thấp 
nhất trong các cõi trời dục giới. 
Nếu bàn tới cõi trời sắc giới, 
là cõi không còn có lòng dục, 
không còn phân biệt giới tính, 
nam nữ, chúng sinh có sắc thân 
chói sáng, vô cùng đẹp đẽ, với 
thọ mạng lâu dài. 

Theo Luận Câu Xá, phẩm 
“Phân biệt thế gian”, thì cõi sắc 
giới gồm có 17 cõi trời khác 

nhau, với những tên gọi khác 
nhau. Cuộc sống ở đây, thật là 
không thể nghĩ bàn. Cuối cùng, 
là cõi Vô sắc, nơi chúng sinh 
không còn có sắc thân, chỉ sống 
cuộc sống tinh thần thuần túy, 
loài người chúng ta lại khó bàn 
hơn nữa.

Để kết luận lời bình giải 
của tôi về đoạn văn hai nhà 
khoa học Trịnh Xuân Thuận 
và Matthieu Ricard bàn về biệt 
nghiệp và cộng nghiệp, tôi thấy 
cần ghi nhận tính phức tạp của 
vấn đề nghiệp, mà có lẽ chỉ có 
đức Phật mới thấu rõ mọi ngọn 
ngành chi tiết. Còn chúng ta 
chỉ có thể nắm được những nét 
chính, cơ bản. 

Những nét chính cơ bản về 
thuyết nghiệp của đạo Phật 
cũng đủ để chúng ta sống một 
cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc 
đời mà mỗi ý nghĩ, lời nói và 
hành động hàng ngày đều có 
trọng lượng, có giá trị nhân 
sinh vì chúng đều ảnh hưởng 
đến cuộc sống hiện tại và tương 
lai của chúng ta ở đời này và 
đời sau. 

Đó là những ý nghĩ, lời nói, 
hành động thiện lành, tuyệt 

đối không hại người, hại vật, 
những lời nói và hành động 
thấm nhuần bốn tâm vô lượng: 
từ, bi, hỷ, xả.

Trong Tăng Chi I, Phật ví 
người sống thiện như một cái 
cây có bộ rễ toàn hút chất ngọt 
từ trong đất, khác với cái cây có 
bộ rễ toàn hút những chất đắng 
từ trong đất đem ví với người 
ác.

Tất cả phật tử chúng ta hãy 
sống thiện như những cái cây 
có bộ rễ toàn hút những chất 
ngọt trong đất. Nhất định đời 
sống chúng ta sẽ an lạc hạnh 
phúc. Không những, bản thân 
chúng ta tạo ra biệt nghiệp cho 
chúng ta, mà chúng ta còn góp 
phần tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp 
cho cộng đồng.

Phật tử chúng ta tuy chưa 
phải là con người hoàn thiện. 
Nhưng chúng ta có ý thức là 
chúng ta đang tiến tới sự hoàn 
thiện, dù cho bước tiến đó có 
thể kéo dài từ đời sống này 
sang đời sống khác.

Vì biết rằng, thế giới chúng ta 
đang sống là không hoàn thiện, 
là vô thường, khổ, không, vô 
ngã, cho nên chúng ta luôn tỉnh 
giác, không để cho hình dáng, 
màu sắc, âm thanh.v.v... của 
thế giới đó làm chúng ta động 
lòng, tham đắm, dẫn chúng ta 
tạo nghiệp, và nghiệp lực tạo ra 
lại lôi kéo chúng ta lăn lóc mãi 
trong vòng sinh tử luân hồi. 

Nhờ chính niệm tỉnh giác, 
mà tâm chúng ta được giữ ở 
trạng thái hài hòa, cân bằng, 
thanh thản. Đó chính là tâm 
giải thoát, dẫn tới tuệ giải 
thoát, cuộc sống hạnh phúc, an 
lạc ngay trong hiện tại. 

 Ảnh: St
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1. Hành trạng Thiền sư Đỗ Pháp Thuận
Về hành trạng Thiền sư Đỗ Pháp Thuận, sách 

Thiền uyển tập anh (禅苑集英) chép như sau:
Phiên âm:
Ải quận, Thứ hương, Cổ Sơn tự, Pháp Thuận 

thiền sư bất tri hà hứa nhân, tính Đỗ thị, bác 
học công thi, phụ vương tá chi tài minh, đương 
thế chi vụ.Thiếu xuất gia, sư Long thụ phù trì 
thiền sư, ký đắc pháp, xuất ngữ tất hợp phù 
sấm. Đương Lê triều sáng nghiệp chi thủy, vận 
trù định sách, dự hữu công yên. Cập thiên hạ 
thái bình, bất thụ phong thưởng. Lê Đại Hành 
hoàng đế dụ trọng chi, thường bất danh hồ, vi 
Đỗ Pháp sư, ký dĩ văn hàn chi nhậm. Thiên Phúc 
thất niên, Tống nhân Nguyễn Giác lai sính. Đế 
mệnh hướng biến phục vi tân lại, chiêm Giác cử 
động. Hội hữu lưỡng nga phù ư thủy trung, Giác 
hý ngâm vân:

Nga nga, lưỡng nga nga, 
Ngưỡng diện hướng thiên gia.
Sư bả trạo ư túc chi vân:

Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba.
Giác ư thị thán phục. Đế thường vấn sư dĩ 

quốc tộ đoản trường. Sư vân: 
Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh.
Hưng Thống nhị niên, cáo chung, thọ thất 

thập lục. Thường tác Bồ đề hiệu sám hối văn nhất 
quyển hành tại thế.

GS Lê Mạnh Thát dịch:
“Chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Ải. Không biết 

người đâu. Sư họ Đỗ, học rộng, thơ hay, có tài 
giúp vua, hiểu rõ việc nước. Nhỏ đã xuất gia, thờ 
Thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Sau 
khi đắc pháp, sư nói ra lời nào cũng phù hợp với 
sấm ngữ.

Đang vào lúc nhà Lê mới dựng nghiệp, trù kế 
hoạch, định sách lược, sư tham dự đắc lực. Đến 
khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong 

Đỗ Pháp Thuận
- một tăng sĩ tiêu biểu thời Tiền Lê
đỗ pháp thuận (915- 990) là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử phật giáo 
Việt nam thời đinh - tiền lê Và cũng là trường hợp độc đáo trong lịch sử Văn 
học Việt nam. tên tuổi, hành trạng của ngài không những được các bộ lịch sử 
phật giáo Việt nam nhắc đến mà còn có Vị trí quan trọng trong các bộ hợp 
tuyển lịch sử Văn học ở nước ta. 

Nguyễn Quang Khải
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thưởng. Vua Lê Đại Hành càng thêm kính trọng, 
thường không gọi tên, chỉ gọi Đỗ Pháp sư và đem 
việc soạn thảo văn thư giao phó cho sư.

Năm Thiên Phúc thứ 7 (987), người Tống là 
Nguyễn Giác sang sứ, vua sai sư cải trang làm kẻ 
lái đò để theo dõi hành động của y. Gặp khi có hai 
con ngỗng bơi trên sông, Giác ngâm chơi rằng:

“Song song ngỗng một đôi
Ngửa mặt ngó ven trời”.
Sư đang cầm chèo, ngâm tiếp:
“Lông trắng phô dòng biếc
Sóng xanh chân hồng bơi”.
Giác do đó thán phục.
Vua thường đem vận nước dài ngắn hỏi sư. 

Sư đáp:
“Vận nước như mây quấn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên địa các
Xứ xứ hết đao binh”.
Năm Hưng Thống thứ 2 (990), sư tịch, thọ 76 

tuổi. Sư thường viết Bồ tát hiệu sám hối văn 1 
quyển, lưu hành ở đời.

(Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về “Thiền uyển tập 
anh”, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 1999, tr. 261- 262).

Bản dịch của Ngô Đức Thọ và Nguyễn Thúy 
Nga trong Thiền uyển tập anh (NXB Văn học, 
H. 1990, tr.180 - 181), về cơ bản không khác với 
bản của Lê Mạnh Thát, chỉ có một số điểm khác, 
như: hương Thư, quận Ái; Lý Giác,... Đối chiếu 
với nguyên tác, chúng tôi thấy phiên là hương 
Thừ và quận Ải thì chính xác hơn. Còn nguyên 
tác viết là Nguyễn Giác chứ không phải Lý Giác. 
Một chi tiết tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lại không 
nhỏ, đó là chi tiết “Tống nhân Nguyễn Giác lai 
sính” (宋人阮觉來聘). Cả hai bản dịch đều bỏ 
qua chữ “sính”(聘). Chữ “sính” ở đây có thể hiểu 
là thăm hỏi, thông hiếu, một nghi lễ ngoại giao 
giữa hai nước có mối quan hệ hữu nghị gần gũi, 
chứ không phải là việc đi sứ thông thường.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư, tập I (NXB Khoa 
học xã hội, H.1972, tr.171) không ghi quê quán, 
năm sinh của Pháp Thuận. Sách Thiền uyển tập 
anh (bản dịch của nhóm Ngô Đức Thọ, NXB Văn 
học, H.1990, tr.181), chép: “Sư qua đời năm Hưng 
Thống thứ 2 (990), thọ 76 tuổi...”. Theo cách tính 
tuổi ngày xưa (tính theo tuổi mụ) thì Đỗ Pháp 

Thuận sinh năm 915. 
Về quê quán, các sách trên và sách Thơ văn Lý 

Trần, Tập I (NXB Khoa học xã hội, H.1977) đều 
không cho chúng ta biết quê quán của Đỗ Pháp 
Thuận. Sách Nghiên cứu về “Thiền uyển tập anh” 
của Lê Mạnh Thát (NXB Tp.Hồ Chí Minh, 1999), 
căn cứ vào chi tiết ở ngay câu đầu “Chùa Cổ sơn, 
làng Thừ, quận Ải” và dựa vào sách Đại Nam nhất 
thống chí (mục tỉnh Sơn Tây) và Hồng Đức bản 
đồ (trong Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư) đã chú 
thích như sau:

“Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Sơn Tây, mục 
Sơn xuyên có ghi một ngọn núi tên Cổ Sơn, và 
nói “nó nằm tại phía đông huyện Tam Dương, 
cách huyện lỵ 6 dặm”. Rồi sau đó lại ghi thêm một 
ngọn khác tên Lộng Sơn và chua “tục gọi là núi 
Trống”. Núi này cũng “ở phía đông của huyện tại 
xã Tam Lộng, trên có miếu Long Sơn thần”. Cổ 
Sơn với Lộng Sơn như vậy là một. Thế thì, phải 
chăng chùa Cổ Sơn của Pháp Thuận nằm tại núi 
này? Đó là một có thể.

“Nhưng Hồng Đức bản đồ tr.78-79 trong 
Thiên nam tứ chí lộ đồ thư có ghi tên một chợ 
gọi là chợ Ải, rồi chua thêm “có núi Tượng bốn 
bên như rồng bao bọc không hở”. Khảo Đại 
nam nhất thống chí, tỉnh Thanh Hóa, mục Phố 
thị, không thấy nói chợ nào tên là Ải cả. Nhưng 
về núi Tượng, nó viết ở quyển 16, tờ 40a rằng 
“núi Tượng nằm ở xã Bất Quần, phía tây huyện 
Quảng Xương, giữa đồng ruộng bỗng nổi lên 
một ngọn núi đá. Núi nhỏ mà cao, sắc xanh mà 
lạ, dáng giống như voi phục. Trạng nguyên Trịnh 
Huệ đời Lê dựng am đọc sách dưới chân núi đó”. 
Cổ Sơn của Pháp Thuận chẳng qua là núi tượng 
này? Và Ải quận phải chăng là chợ Ải đây?” (sđd, 
tr.512- 513 ).

Ở đây, học giả Lê Mạnh Thát đưa ra hai phỏng 
đoán là quê quán Đỗ Pháp Thuận có thể ở Sơn 
Tây, có thể ở Thanh Hóa. Chúng tôi cũng chưa 
có tư liệu nói về quê quán vị thiền sư này. Nhưng 
căn cứ vào điều kiện giao thông, phương tiện đi 
lại thời đó (thế kỷ X), chúng tôi cho rằng có thể 
quê quán Đỗ Pháp Thuận ở xã Bất Quần huyện 
Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa.

Về tình hình tu tập, các nguồn thư tịch cổ cũng 
không ghi chép rõ. Sách Thiền uyển tập anh chỉ 
cho chúng ta biết Đỗ Pháp Thuận thuộc thế hệ 
thứ 10 dòng Tỳ ni đa lưu chi.
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2. Sự tin tưởng và trọng dụng của 
Hoàng đế Lê Đại Hành đối với Thiền 
sư Đỗ Pháp Thuận 

Cũng như các vị Thiền sư Lã 
Định Không, La Quí An, Vạn 
Hạnh,...Đỗ Pháp Thuận sống và 
hành đạo trong xã hội có nhiều 
biến động dữ dội. 

Năm 930, quân Nam Hán do 
Lương Khắc Trinh cầm đầu đem 
quân xâm lược nước ta, Khúc 
Thừa Mỹ (con trai Khúc Hạo, 
cháu Khúc Thừa Dụ) đem quân 
chống cự nhưng thất bại. Nước 
ta bị người phương Bắc cai trị. 
Tháng 2 năm 931, Dương Đình 
Nghệ - một vị Hào trưởng ở đất 
Thanh Hóa đánh chiếm thành 
Đại La, giết Lương Khắc Trinh, 
đuổi Thứ sử Lý Tiến, giết tướng 
Trình Bảo, phá tan quân Nam Hán và xưng là Tiết 
độ sứ. Năm 937, Kiều Công Tiễn, một nha tướng 
của Dương Đình Nghệ, giết chủ, đoạt chức Tiết 
độ sứ. Năm 938, Ngô Quyền (con rể Dương Đình 
Nghệ) đánh tan quân Nam Hán, giết chết tướng 
giặc là Hoằng Thao trên sông Bạch Đằng, mở 
ra kỷ nguyên độc lập tự chủ trên đất Đại Việt. 
Năm 944, Ngô Quyền mất, truyền ngôi cho con 
trai là Ngô Xương Ngập. Em vợ Ngô Quyền là 
Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu, xưng là 
Bình vương. Năm 950, Ngô Xương Văn (con trai 
thứ hai của Ngô Quyền) truất ngôi của Dương 
Tam Kha, xưng là Nam Tấn vương và phong anh 
trai là Xương Ngập làm Thiên Sách vương. Năm 
951, Đinh Bộ Lĩnh nổi dậy chống lại Nam Tấn 
vương và Thiên Sách vương. Năm 966, thổ hào 
nhiều nơi nổi lên, mỗi người hùng cứ một vùng. 
Sử cũ gọi là “Loại thập nhị sứ quân”. Năm 967, 
Đinh Bộ Lĩnh dẹp được các sứ quân, xưng hoàng 
đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa 
Lư. Năm 979, Đỗ Thích giết Đinh Tiên hoàng và 
Nam Việt vương Đinh Liễn. Vệ vương Đinh Toàn 
lên ngôi, Lê Hoàn xưng Phó vương. Nguyễn Bặc, 
Đinh Điền, Phạm Hạp nổi lên chống Lê Hoàn, 
nhưng thất bại, đều bị giết. Năm 980, vua Tống 
sai Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm 
Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực chia hai đường thủy bộ 
sang xâm lược nước ta. Tháng 7 năm đó, Thái 
hậu Dương Vân Nga trao long cổn cho Lê Hoàn. 

Lê Hoàn lên ngôi vua. Năm 981, cuộc kháng 
chiến chống Tống lần thứ nhất do Lê Đại Hành 
lãnh đạo giành được thắng lợi hoàn toàn. Lê Đại 
Hành ban hành các chính sách nhằm phát triển 
đất nước, củng cố quốc phòng, trọng dụng nhân 
tài, trong đó có các nhà sư.

Để tránh nạn can qua, Lê Đại Hành có chính 
sách đối ngoại rất mềm mỏng, khôn khéo nhưng 
kiên quyết đối với nhà Tống. Để giúp triều đình 
thực hiện công việc này một cách có hiệu quả, 
cần phải dùng những người có trình độ. Thời đó, 
những người có trình độ học vấn và am hiểu thời 
cuộc có lẽ chỉ có các nhà sư và đạo sĩ. Trong số các 
vị tăng sĩ đó, nhà vua đã nhận ra tài năng và phẩm 
chất của Đỗ Pháp Thuận.

Chúng ta biết rằng, thời kỳ Lê Đại hành trị 
vì, đất nước Đại Việt không ít cao tăng, nhưng 
chúng ta chỉ thấy Thiền uyển tập anh chép: khi 
triều Lê mới sáng nghiệp, Đỗ Pháp Thuận là 
người có công định liệu sách lược, trù tính kế 
hoạch (nguyên văn 運籌定策預有力) mà không 
thấy chép tình tiết này đối với nhiều vị cao tăng 
cùng thời. Điều đó, chứng tỏ, Đỗ Pháp Thuận là 
một vị tăng sĩ có vị trí quan trọng đối với triều 
đình đương thời.

Hai chi tiết sau đây khiến chúng ta thấy, một 
mặt, nhà vua rất trọng vọng, tin tưởng ông, 
nhưng mặt khác, Đỗ Pháp Thuận là người có uy 
tín lớn đối với triều đình và có tinh thần nhập thế 
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triệt để. Đó là chi tiết: nhà vua thường ủy thác 
cho nhà sư các công việc văn hàn và năm 986, khi 
Nguyễn Giác được cử sang nước ta thông hiếu, 
Đỗ Pháp Thuận được nhà vua cử đóng giả làm 
tân lại để đón tiếp Lý Giác và xem xét cử động 
của y. 

Một chi tiết nữa cũng rất quan trọng để thấy 
Hoàng đế Lê Đại Hành đã tin tưởng và trọng 
dụng Thiền sư Đỗ Pháp Thuận như thế nào khi 
được hỏi về vận nước dài ngắn thế nào. Chúng 
ta biết rằng, trong cơ cấu tổ chức của một vương 
triều, dù có đơn giản, gọn nhẹ đến đâu cũng có 
những cơ quan chuyên môn giúp việc hoàng đế 
với quần thần rất đắc lực và tin cậy. Việc tìm hiểu 
ý kiến của các các cận thần dâng kế sách làm cho 
vận nước được dài lâu là việc thường làm của 
các vị minh quân. Vào thời Tiền Lê, chắc chắn 
Lê Đại hành đã hỏi ý kiến của các cận thần và 
trong số họ chắc chắn có người đã thể hiện quan 
điểm. Nhưng nhà vua vẫn không quên hỏi một 
vị cao tăng để biết quan điểm của tầng lớp đặc 
biệt này. Ngài không hỏi ai mà chỉ hỏi Đỗ Pháp 
Thuận, điều đó chứng tỏ, nhà vua rất tin tưởng, 
tôn trọng vị tăng sĩ này và vị tăng sĩ tài ba đó đã có 
vai trò rất quan trọng trong đường lối xây dựng 
và bảo vệ đất nước của Lê Đại Hành. Sở dĩ Đỗ 
Pháp Thuận có được sự tin tưởng và tôn trọng 
đó là vì ông là một nhà tu hành không màng danh 
lợi, giúp dập nhà vua không phải vì vinh hoa phú 

quí. Sách “Thiền uyển tập 
anh” cho chúng ta biết: “Khi 
thiên hạ thái bình, sư không 
nhận chức tước của triều 
đình phong thưởng” (sđd, 
tr.180). Đây là cách hành 
xử của một vị chân quân 
tử theo quan điểm Nho gia, 
nhưng cũng là cách hành 
xử của các anh hùng dân tộc 
Việt Nam đã được dân gian 
hóa, tiêu biểu như Thánh 
Gióng, Thạch Sanh,...

3. Ý thức công dân trong con 
người Thiền sư Đỗ Pháp Thuận

Từ xa xưa, các Nho sĩ Việt 
Nam có phương châm xử 
thế “Quốc gia hưng vong, 
thất phu hữu trách”. Là một 
tăng sĩ có am hiểu Nho giáo, 

Đỗ Pháp Thuận chắc chắn ý thức được trách 
nhiệm công dân của mình trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước dưới triều Lê Đại Hành. 
Chính vì vậy, ngài dốc sức cùng nhà vua trù liệu 
sách lược dựng nước và giữ nước cùng nhà vua. 
Đặc biệt, ngài đã thẳng thắn thể hiện quan điểm 
của mình khi được nhà vua hỏi về vận nước dài 
ngắn. Quan điểm ấy được thể hiện cô đọng trong 
20 từ:

Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh
(Vận nước như mây quấn
Trời Nam mở thái bình
Vô vi trên địa các
Xứ xứ hết đao binh).
Đằng (藤)  là một loại thực vật, thân dây leo, 

lạc (络) là quấn quít vào nhau. Lê Mạnh Thát dịch 
là “mây quấn”. “Đăng lạc” ở đây cần được hiểu 
là sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Ý của Đỗ Pháp 
Thuận là muốn vận nước được lâu dài thì phải 
biết đoàn kết toàn dân như loại dây leo yếu ớt, 
muốn sống được phải quấn quít với nhau. Nếu 
làm ngược lại thì vận nước sẽ ngắn. Như vậy, 
quan điểm thứ nhất của Đỗ Pháp thuận để giữ 
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được vận nước được dài lâu là phải đoàn kết.
Quan điểm thứ hai của thiền sư là khi đất 

nước đã thái bình rồi thì “Vô vi cư điện các”. Ở 
đây cần hiểu đúng nội hàm của khái niệm vô vi 
mà Đỗ Pháp Thuận dùng. Chúng ta biết rằng, 
khái niệm vô vi (無为) được các nhà kinh điển 
của cả hai tôn giáo dùng, đó là Lão Tử và đức 
Phật Thích Ca. (Còn Khổng Tử dùng khái niệm 
vô vi (無違) nghĩa là không làm gì trái với đạo 
lý, khi trả lời Mạnh Ý Tử trong thiên “Vi chính”, 
sách Luận ngữ). Lão Tử sử dụng khái niệm vô vi 
(無为) khi thể hiện tư tưởng triết học của mình 
trong tác phẩm “Đạo đức kinh”. Tại chương 8, 
Lão Tử nói: “Chỉ không tranh chấp mới không 
lo lắng”, chương 37, ngài lại nói: “Không tham 
dục, luôn tĩnh lặng, thiên hạ sẽ tự ngay thẳng”, 
tại chương 66, Lão Tử nói rõ thêm: “Vì không 
tranh với ai nên thiên hạ không có kẻ nào tranh 
với mình”,... Còn khái niệm vô vi ((無为) được 
Đỗ Pháp Thuận dùng trong câu “Vô vi cư điện 
các”, theo GS Lê Mạnh Thát là thuật ngữ của Phật 
giáo. Thuật ngữ “vô vi” này có nghĩa là: cẩn thận, 
không kiêu ngạo, là hạnh của học sĩ, bỏ lòng dơ 
ân ái, không lắm bụi bậm của lục tình, không để 
cái ái nhỏ như tóc tơ che dấu trong lòng mình thì 
các niệm lắng diệt.

Theo chúng tôi, để hiểu đúng khái niệm “vô vi” 
mà Đỗ Pháp Thuận dùng khi trả lời vua Lê Đại 
Hành, chúng ta cần hiểu, ngài đã dùng nội hàm 
của khái niệm này của Phật và của cả Lão Tử.

Ý thức công dân của Đỗ Pháp Thuận còn được 
thể hiện ở việc: khi triều đình một người có tài 
đối đáp, Ngài đã sẵn sàng thay đổi quần áo, cải 
trang làm người phục vụ ở bến đò (tân lại) với 
nhiệm vụ xem xét hành động của Nguyễn Giác 

trong những ngày y hoạt động trên đất nước ta. 
Bằng tài năng đối đáp và trí tuệ siêu việt của mình 
, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã khiến sứ nhà Tống 
Nguyễn Giác  phải phục nể và vị thế của vương 
triều Tiền Lê được tôn trọng.

Cho đến nay, nhiều bộ sách lịch sử Phật giáo 
và lịch sử văn học Việt Nam có dành cho Đỗ Pháp 
Thuận và bài “Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn” 
vị trí trang trọng: sách “Thiền uyển tập anh” (thời 
Trần), “Thiền uyển kế đăng lục” (Phúc Điền hòa 
thượng biên soạn thế kỷ XIX), “Hợp tuyển văn 
học Việt Nam” của nhóm Lê Quí Đôn (1960), 
“Thơ văn Lý Trần” (Viện Văn học, 1977),... GS Lê 
Mạnh Thát cho rằng, bài “Đáp quốc vương quốc 
tộ chi vấn” của Đỗ Pháp Thuận và những bài kệ 
của Khuông Việt thiền sư, Vạn Hạnh thiền sư ra 
đời vào thế kỷ X thuộc vào dòng văn học thời sự 
và đó là chủ lưu của văn học Việt Nam thời kỳ đó.

Tóm lại, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận là một hiện 
tượng độc đáo trong lịch sử Phật giáo và lịch sử 
văn học Việt Nam. Mặc dù, trong sự nghiệp truyền 
đăng, các sách truyền đăng lục không ghi rõ các 
thế hệ truyền thừa của ngài; trong sự nghiệp 
trước tác, ngoài hai câu thơ đọc khi chèo thuyền 
chở Nguyễn Giác trên sông và bài “Đáp quốc 
vương quốc tộ chi vấn”, sách “Thiền uyển tập anh” 
chỉ ghi: “Sư từng soạn sách “Bồ tát hiệu sám hối 
văn” một quyển lưu truyền ở đời”, ngoài ra không 
có bài kệ, bài tán nào, nhưng ngài lại có vị trí đặt 
biệt trong lịch sử Phật giáo và lịch sử văn học Việt 
Nam mà không ai có thể thay thế được. Chúng tôi 
nghĩ rằng, tỉnh Thanh Hóa có thể xem xét lấy tên 
Đỗ Pháp Thuận đặt tên một đường phố ở thành 
phố hoặc một thị xã nào đó.                                     

Ảnh: St

CHÚ THÍCH:
  Theo GS Lê Mạnh Thát, câu “Nga nga lưỡng nga nga,...” chỉ là 
nhuận sắc tinh tế bài thơ “Vịnh nga” mà Lạc Tân vương làm khi 
mới 10 tuổi và “Toàn Đường thi” tập 2 quyển 79, tờ 864 chép:
Nga nga lưỡng nga nga
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thủy
Hồng chưởng bát thanh ba.
 Như vậy, cả Nguyễn Giác và Đỗ Pháp Thuận chỉ thay đổi vài 
ba từ trong bài thơ của Lạc Tân Vương đời Đường khi xướng 
lên thôi.
   Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là Lý Giác, có lẽ là theo cách 
chép của đời Trần.
  Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, NXB KHXH, H. 1972, tr.171-

172: “Giác càng lấy làm lạ. Khi về sứ quán gửi thơ cho Thuận 
rằng:
Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du,
Nhất thân nhị độ sứ Giao Châu.
Đông đô lưỡng biệt tâm vưu luyến;
Nam Việt thiên trùng  vọng vị hưu,
Mã đạp yên vân xuyên lãng thạch;
Xa trì thanh chướng phiếm trường lưu,
Thiên ngoại viễn thiên ưng viễn chiếu,
Khê đàm  ba tĩnh kiến thiềm thu.
“Thuận đem thơ này dâng vua. Vua cho gọi nhà sư Ngô Khuông 
Việt cho xem. Khuông Việt nói: “ Thơ này có ý tôn trọng bệ hạ 
không khác gì vua Tống”.
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Nguyễn Tiến Nghị*

1. Đặt vấn đề
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên 

thế giới, ra đời ở Ấn Độ cho đến nay đã có hàng 
nghìn năm tồn tại và phát triển. Trải qua thời 
gian và bao thăng trầm Phật giáo vẫn là một trong 
những hệ tư tưởng – tôn giáo có nhiều đóng góp 
trong dòng chảy lịch sử tư tưởng nhân loại, đặc 
biệt là những vấn đề nhân sinh.

Phật giáo là một trong các tôn giáo quan tâm 
nhiều đến cuộc đời con người hiện thực, hướng 
con người đến việc tự giải thoát để tự tìm hạnh 
phúc. Tư tưởng nhân quả của Phật giáo ngay từ 
đầu đã ăn sâu, bén rễ trong suy nghĩ, tình cảm 
người dân mọi tầng lớp nhân dân. Người Việt 
Nam rất coi trọng tư tưởng nhân quả, ông cha 
ta vận dụng lý nhân quả để xây dựng đạo lý, răn 
đời và răn mình như là luật bất thành văn để mỗi 
người biết tự suy xét và sống sao cho thật tốt. Do 
vậy nhân quả Phật giáo có tác dụng răn dạy từ 
bên trong mang tính tự nguyện từ mỗi người, 
nên giá trị nhân văn rất bền vững.

2. Nội dung tư tưởng nhân quả cơ bản của Phật giáo 
Trong quan niệm nhân quả Phật giáo có ba 

phạm trù cơ bản là nhân, duyên và quả, chúng 
có mối liên hệ mật thiết và chuyển hóa cho nhau. 
Với mỗi phạm trù Phật giáo lại có sự phân tích cụ 
thể, thấu đáo.

Khi nói đến Nhân, Phật giáo cho đây là yếu tố 
chính, có trước, sản sinh ra cái khác. Nhân ở đây 
là cái làm khởi lên, tạo ra cái khác. Tuy nhiên Phật 
giáo nhấn mạnh nhân phải được hiểu là tổng 
nhân, hợp nhân. Trong các cuốn kinh văn của 
Phật giáo, ban đầu một trong những từ thường 
dùng nhất để diễn tả nghĩa cả hai từ tạo ra kết quả 
(duyên  khởi) và nhân quả là paticcasamuppada 
(đó là sự kết hợp của hai từ paticca “đã  đến vì” 
và samuppada “khởi lên”). Theo phân tích của 
Buddhaghosa (Phật Âm), đức Phật dùng với 
nghĩa bao hàm sự nhìn nhận một nhóm hay một 
số nhân. Một nhân ở đây được hiểu bao  hàm 
sự hài hòa của các nhân hợp thành một nhân 
có khả năng sản sinh ra kết quả và nếu có thiếu 
sót bất kỳ cái nào trong vài nhân hợp thành một 

Quan niệm 
về nhân quả 
trong triết học 
Phật giáo

*  NCS Triết học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
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nhân thì sẽ không có kết quả, nhóm các nhân sẽ 
không thể sản sinh kết quả nếu chúng độc lập 
với nhau hay thiếu một vài cái trong số chúng. 
Cho nên qua sự tùy thuộc lẫn nhau, bình đẳng và 
cùng nhau chúng sản sinh ra kết quả. Điều này 
được đề cập đến trong kinh điển Pali và ngày nay 
chúng ta thường quen với từ hetu (nhân trực 
tiếp) và pratyaya (duyên – nguyên nhân gián tiếp) 
gắn liền với nhau được sử dụng trong từ điển 
Pali – Anh ngữ .

Trong Kinh A hàm tương ứng với từ hetu 
(nhân trực tiếp) là từ yinvà pratyaya (duyên – 
nguyên nhân gián tiếp) là từ yuan . Như vậy cả 
trong Kinh điển Pali và A Hàm các từ này được 
dùng đồng nghĩa để chỉ sự đồng thời sinh ra kết 
quả chứ không phải hetu là  nhân và pratyaya là 
điều kiện phụ trợ cho nhân. Phật giáo không cho 
rằng nếu hạt giống là nhân (hetu) và đất, mưa, 
ánh nắng... là điều kiện (pratyaya). Bởi vì khi 
hạt giống được gieo xuống đồng, nó sẽ mọc nếu 
được cung cấp tinh hoa của đất và sự ẩm ướt. 
Hơn nữa hạt giống phải thỏa mãn nhiều điều 
kiện khác như: nó phải không bị thối, bị vỡ, bị 
hỏng... Như vậy ở đây không phải chỉ hạt giống 
là nhân mà các yếu tố vừa nêu đều là nhân và các 
nhân khởi lên đồng thời. Cũng giống như vậy, 
Phật giáo quan niệm ngọn lửa của một cây đèn 
vào lúc canh ba là sự tiếp nối ngọn lửa của canh 

một. Hai ngọn lửa này tạo ra một chuỗi: cái thứ 
nhất là nhân của cái thứ hai vì chúng có cùng 
tính chất, bấc và dầu không phải là nhân mà chỉ 
là những cái hoạt động đồng thời với cái khác để 
sinh ra kết quả .

Như vậy, khi nói về nhân quả Phật giáo thừa 
nhận một hệ thống trong đó các nhân đều tùy 
thuộc lẫn nhau. Sự tùy thuộc này được gọi là 
duyên sinh (paticcasamuppada) . Phái Nhất 
thiết hữu bộ là những người đầu tiên đã phân 
biệt giữa nhân (hetu) và duyên (pratyaya). Họ 
lập ra thuyết sáu nhân (năng tác nhân, câu hữu 
nhân, tương ứng nhân, đồng loại nhân, biến 
hành nhân, dị thục nhân) và cũng lập ra thuyết 
bốn duyên (nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở 
duyên duyên, tăng thượng duyên). Lần đầu tiên 
trong lịch sử Phật giáo, các nhà Nhất thiết hữu 
bộ chấp nhận sự tách đôi này. Tuy cách chia có 
thể khác nhau nhưng thường thì hầu hết các 
trường phái kể cả trong và ngoài Phật giáo đều 
thừa nhận bốn loại duyên cơ bản: nhân duyên, 
đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng 
thượng duyên và sự chia tách thành nhiều loại 
duyên chẳng qua chỉ là sự triển khai từ bốn loại 
duyên cơ bản này mà thành. Có thể nói rằng 
trong quan niệm ban đầu Phật giáo phân tích rất 
kĩ yếu tố nhân và nhân phải được hiểu như tổng 
số bao gồm nhiều yếu tố dẫn tới sự hình thành 
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quả. Cụ thể là do bốn loại duyên cơ bản nêu trên.
Nhân  duyên: Nhân là năng lực tác động chính, 

là điều kiện cần, điều kiện tiên quyết;  duyên là 
điều kiện đủ, là hội nhân, để cho năng lực tác 
động ấy hình thành. Trong loại này nhân duyên 
đi liền với nhau, ngoài nhân chính thì duyên ở 
đây chính là các nhân phụ. Nhân và duyên hợp 
lại với nhau tạo thành hợp nhân tạo nên quả. Vì 
vậy không thể thiếu yếutố nào trong nhân duyên 
này để sinh ra quả . Như vậy đây là loại duyên 
luôn đi liền với nhân, có vai trò rất quan trọng 
trong việc tạo quả. Duyên này xuất hiện cùng 
nhân, được coi là cái khởi lên để giúp hay phụ 
vào sự khởi lên của một cái khác nên thiếu duyên 
này quả không thể hình thành. 

Đẳng vô gián duyên (hay còn gọi là thứ đệ 
duyên) được định nghĩa là nhân kế cận hay tiếp 
giáp, nghĩa là tất cả làm nhân làm duyên cho 
nhau một cách liên tục, không bị giãn cách. Hay 
nói khác đi, pháp trước làm nhân cho pháp sau, 
pháp sau làm nhân cho pháp trước, các pháp cứ 
tuần tự làm nhân duyên cho nhau mà sinh khởi 
liên tục, nếu bị cách trở gián đoạn có nghĩa là 
thiếu cái duyên này, pháp không sinh ra được . 
Loại duyên này cho thấy mối quan hệ và vai trò 
của các sự vật trong thế giới. Bản thân mỗi sự 
vật được hình thành là kết quả của rất nhiều yếu 
tố, có liên quan đến rất nhiều cái khác; đến lượt 
nó lại đóng vai trò là nhân, là duyên cho sự nảy 

sinh ra cái khác. Mỗi sự vật có vô 
vàn mối quan hệ vì vậy nó có thể 
cùng lúc làm duyên cho rất nhiều 
cái khác. Điều đó cho thấykhông 
phải cứ nhân có trước mất đi rồi 
quả xuất hiện và cứ thế tồn tại, 
mà loại duyên này sẽ yểm trợ và 
duy trì sự tồn tại cho quả sau khi 
quả đã xuất hiện.

Sở duyên duyên có nghĩa gốc là 
leo vào, vin vào, dựa vào, nương 
vào, vướng vào... Như vậy sở 
duyên duyên là đối tượng để 
cái khác nương vào, vịn vào. Sở 
duyên duyên là duyên thế giới 
khách quan, yếu tố yểm trợ khách 
quan. Thế giới khách quan là đối 
tượng để cho thế giới nội tại khởi 
sinh sự nhận thức . Như vậy, đây 
là một số duyên khách quan yểm 
trợ để nhận thức của con người 

có thể nhận biết được sự tồn tại, vận động, biến 
đổi của sự vật. Các sự vật phải nương vào các 
duyên này để biểu hiện sự tồn tại của mình.

Tăng thượng duyên gồm có thuận duyên và 
nghịch duyên. Thuận duyên là duyên thuận 
chiều để cho các pháp khởi sinh một cách nhanh 
chóng từ nhân đến quả. Nghịch duyên là duyên 
đối kháng làm trở ngại sự sinh trưởng của nhân 
. Loại duyên này cho thấy duyên cũng đóng vai 
trò tác động rất lớn đến quả theo hai hướng hoặc 
là đồng thuận hỗ trợ nhưng những cũng có thể 
ngược chiều, kìm hãm nhân.

 Bốn loại duyên cơ bản này cho thấy Phật giáo 
đánh giá cao vai trò của duyên trong chuỗi chuyển 
hóa nhân quả, duyên được xác định là nhân khác 
tổ hợp với nhân chính để tạo quả. Điểm nổi trội 
của tư tưởng nhân quả Phật giáo so với nhiều tư 
tưởng khác là nhìn thấy được và xác định được 
đúng vị trí của duyên. Phật giáo không tuyệt đối 
hóa vai trò của nhân và cho rằng duyên không có 
liên quan gì cả, cũng không rơi vào quan điểm 
đơn giản hóa cho rằng duyên chỉ là điều kiện hỗ 
trợ xuất hiện lúc đầu cùng nhân khi quả được 
tạo thành thì duyên không còn vai trò gì nữa. 
Nhất quán trong tư tưởng của mình Phật giáo 
luôn đặt cho duyên một chỗ đứng xứng đáng 
cùng với nhân và quả. Duyên là yếu tố không thể 
thiếu cùng với nhân để tạo quả và thật ra một sự 

 Ảnh: St
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vật có thể đóng cả ba vai trò vừa là nhân, vừa là 
duyên, vừa là quả. Vì vậy các sự vật đóng vai trò là 
duyên không chỉ có một mà có thể có nhiều, quá 
trình tác động của duyên không chỉ là lúc đầu mà 
thường xuyên liên tục, các sự vật cần duyên để 
biểu hiện và duy trì sự tồn tại của mình. Phật giáo 
còn cho rằng duyên là yếu tố có thể tác đến nhân 
theo hai hướng tích cực hoặc tiêu cực nên cũng 
có thể tác động thuận chiều hoặc nghịch chiều 
đến quả vậy không thể có nhân hoặc quả cố định 
và nó cũng chỉ ra cho con người thấy có thể thay 
đổi chiều hướng tác động của nhân hay chiều 
hướng biến đổi của quả thông qua quá trình tác 
động vào duyên.

Khi nói đến Quả. Cùng với nhân và duyên, 
Phật giáo cũng phân tích về quả và sự tạo quả. 
Tùy vào tác động của yếu tố duyên vào nhân mà 
quả cũng có thể rất đa dạng, phong phú. Hầu hết 
các trường hợp khi quả ra đời nó thường ở cùng 
một cấp độ với nhân ví dụ con gà thì chỉ đẻ ra 
trứng gà mà không thể có chuyện đẻ ra trứng vịt. 
Hay trứng gà chỉ nở ra con gà mà không nở ra 
con vịt . Tuy nhiên trên thực tế từ nhân đến quả 
còn có các yếu tố duyên xen vào nên tuy quả cùng 
cấp độ với nhân nhưng vẫn khác nhân. Cũng 
không nhất thiết một nhân tất yếu đưa đến quả, 
hay quả phải giống nhân. Tùy thuộc sự can  thiệp  
mạnh yếu của các duyên trung  gian, thuận chiều 
hay nghịch chiều phát triển 
của nhân mà quả có thể 
hình thành sớm hay muộn 
hay cũng có khi không hình 
thành. Chính vì vậy nếu có 
một cái hoàn toàn mới ra 
đời mà lại khác hoàn toàn 
với nhân thì đó là do sự tác 
động của yếu tố duyên đến 
nhân trong quá trình tạo 
quả .

Gạt bỏ một số yếu tố 
có tính tôn giáo trong các 
quan niệm trên về quả thì 
có thể thấy Phật giáo nêu ra 
các trường hợp khác nhau 
của sự tạo quả để nhấn 
mạnh rằng cũng giống như 
nhân và duyên, quả không 
phải là cái gì đó cứng nhắc, 
cố định. Quả như thế nào 

là do tác động của nhân và duyên, nhân và duyên 
khác nhau, tác động theo các chiều hướng khác 
nhau thì quả cũng không thể giống nhau. Nhưng 
dù có khác biệt thế nào thì quả vẫn là từ nhân 
và duyên mà hình thành vì vậy sẽ tìm được cơ 
sở giải thích cho mọi trường hợp hình thành 
quả. Như vậy, nếu so sánh quan niệm nhân – 
duyên – quả của Phật giáo với các quan niệm 
của các triết học khác, thì thấy điểm khác của 
Phật giáo là không đơn giản hay tuyệt đối hóa 
nhân quả. Ở đây, Phật giáo nhìn thấy vai trò của 
từng yếu tố nhân, duyên, quả trong chuỗi nhân 
quả. Nhân quả không phải quá trình một chiều, 
nhân không phải yếu tố tuyệt đối hình thành nên 
quả. Sự chuyển hóa nhân – duyên – quả là mang 
tính phức tạp. Chỉ ra sự phức tạp này Phật giáo 
dùng để giải quyết vấn đề khổ và thoát khổ cho 
con người, giúp con người nhận thức tốt hơn về 
vấn đề này. Mục đích cuối cùng của Phật giáo là 
giải thoát, hướng cá nhân con người đến tự giải 
thoát khỏi khổ. Chính vì vậy, sự giải thích tỉ mỉ và 
cặn kẽ của Phật giáo về nhân quả để chỉ ra cho con 
người thấy rằng khổ là có nguyên nhân, nguyên 
nhân của khổ có nhiều và cũng do yếu tố duyên 
tác động mà mỗi người chịu khổ không giống 
nhau (quả khác nhau) do vậy khổ không phải là 
cái mang tính chất định mệnh của mỗi người, 
do thần linh quy định, cũng không phải là cái 
bất biến không thể xóa bỏ hoặc thay đổi. Khổ do 
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chính con người gây ra. Vì thế chính con người 
cũng có thể xóa bỏ hoặc thay đổi bằng cách tác 
động thông qua các yếu tố duyên. Chính duyên 
là yếu tố có nhiều tác động đến chuỗi chuyển hóa 
nhân quả nên Phật giáo rất nhấn mạnh đến việc 
con người có thể thông qua các yếu tố duyên để 
thay đổi chiều hướng tạo quả theo hướng tích 
cực, giảm hoặc xóa bỏ tiêu cực. Phật giáo tin 
rằng khi con người có các hành động tạo nghiệp 
(thân, khẩu, ý) thiện hay ác thì đồng thời các 
nghiệp nhân thiện hay ác cũng được khởi lên. 
Và tùy theo mức độ của nghiệp nhân gây ra mà 
con người phải chịu các nghiệp quả khác nhau. 
Nghiệp quả nặng nhẹ khác nhau có thể dẫn con 
người đến việc phải tái sinh vào các kiếp khác để 
trả các nghiệp quả mà mình đã gây ra (luân hồi). 
Quan hệ nhân quả, nghiệp báo, luân hồi là một 
cách giải thích tất cả các sự việc, hiện tượng xảy 
ra trong kiếp người, cũng như trong mọi sự vật, 
hiện tượng. 

3. Kết luận
Tư tưởng nhân quả Phật giáo là tư 

tưởng nổi bật trong nhân sinh quan 
Phật giáo. Tư tưởng nhân quả của 
Phật giáo có sự kế thừa nhất định đồng 
thời có sự phê phán các khía cạnh 
khác nhau trong các quan niệm chính 
thống và không chính thống của triết 
học Ấn Độ, để từ đó xây dựng nên hệ 
thống quan điểm nhân quả riêng. Tư 
tưởng nhân quả Phật giáo đứng trên 
lập trường vô thần với giáo lý Duyên 
khởi làm nền tảng, do đó mà chỉ ra 
được tính khách quan, tất yếu, vô tận 
của chuỗi nhân quả. Giáo lý Duyên  
khởi cho thấy  nhân quả là chuỗi 
chuyển hóa bất tận, do con người tự 
gây ra vì vướng vào vòng vô  minh, 
không do thần thánh nào ban cho hay 
sắp đặt. Muốn chấm dứt nhân quả thì 
phải chấm dứt chuỗi chuyển hóa của 

mười hai nhân duyên này. Nhân quả Phật giáo 
giúp con người hiểu cuộc đời vốn không phải là 
định mệnh hay do thần thánh điều khiển như 
một số người lầm tưởng. Nhân quả Phật giáo 
dạy mỗi con người chúng ta bài học quý giá để tự 
mỗi người xây dựng cho mình một đời sống an 
lành, hạnh phúc dựa trên chất liệu tự thân. Tin 
và hiểu nhân quả dường như đã xây đắp nên tính 
cách con người chúng ta đức tính bao dung, rộng 
lượng, hiền hòa dễ mến. Chính vì vậy mà trong 
đời sống con người luôn phải biết chia sẻ, động 
viên nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Ai cũng 
hiểu rằng đem đến cho người khác những điều 
bất hạnh thì tự thân sẽ phải đón nhận những quả 
khổ đau. Ngược lại, làm điều tốt đem lại an vui 
cho mọi người thì mình sẽ được hưởng hạnh 
phúc. Giáo lý nhân quả dạy cho con người biết 
chế ngự mọi bất hạnh, ngăn ngừa cái ác trong 
tâm khởi sinh, khuyến khích cái thiện sinh sôi, 
xua tan nghiệp quả, đem lại niềm tin cho bản 
thân, cho người khác và cho xã hội. 
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Thích Nữ Đàm Trà*

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, Pháp 
sư Thích Trí Độ cùng trường Tăng học 
Quán Sứ tản cư về chùa Phúc Chỉnh, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, sau 
đó ngài vào vùng tự do tỉnh Thanh Hóa 

tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp trên 
cương vị là một tăng sĩ Hội Phật giáo Cứu quốc.

Ngày 3 tháng 3 năm 1950, Pháp sư Thích Trí 
Độ đại diện cho Phật giáo Cứu quốc Thanh Hoá 
ra huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang dự Đại 
hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt, 
thành lập Mặt trận Liên Việt, Sau đó ngài được 
bầu làm Uỷ viên Ủy ban Liên Việt tỉnh Thanh 
Hóa. Ngày 19 tháng 11 năm 1950, Uỷ ban Bảo vệ 
hòa bình thế giới của Việt Nam thành lập, năm 
1953 ngài được chỉ định làm Uỷ viên Ủy ban này.

 1. Tham gia các tổ chức chính trị xã hội như Quốc 
hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Ngày 19 tháng 10 năm 1956, Pháp sư Thích Trí 
Độ và Thượng tọa Tâm Nguyệt Phó ban đại diện 

Phật giáo Thủ đô tham gia Ủy ban đoàn kết châu 
Á của Việt Nam. Sau, Uỷ ban này đổi tên là Uỷ 
ban Đoàn kết Á –Phi của Việt Nam 

 Sau ngày Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam 
được phép hoạt động ít lâu, ngày 13 tháng 5 năm 
1958, Hội trở thành thành viên của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Hoà thượng Hội trưởng Thích 
Trí Độ là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận. 

Ngày 10 tháng 1 năm 1961: Bác sĩ Lê Đình Thám 
và Pháp sư Thích Trí Độ tham gia Ban Trù bị Đại 
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ ngày 25 đến 
ngày 29 tháng 4 năm 1961 Đại hội Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam lần thứ 2 đã diễn ra tại Hà Nội. 
Hoà thượng Thích Trí Độ được bầu vào Ủy viên 
Chủ tịch đoàn.

Từ năm 1961 đến năm 1979, Hoà thượng liên 
tục là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tại các cuộc bầu cử Quốc hội khóa 2, 3, 4 và 
5 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hòa 
thượng Thích Trí Độ được nhân dân bầu là Đại 

Hoạt động 
tôn giáo và xã hội 

của Hòa thượng 
Thích Trí Độ 
(1898-1979)

*    Chùa Kỳ Thuỷ (Đại Bi tự), xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
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biểu Quốc hội 
và được Quốc 
hội cử giữ chức 
Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội.

Năm 1976, với 
tư cách là Uỷ viên 
Uỷ ban Thường 
vụ quốc hội ngài 
là thành viên phái 
đoàn Việt Nam 
dân chủ cộng hoà 
tham gia Hội nghị 
Hiệp thương 
Thống nhất đất 
nước tại Sài Gòn.  

Trên cương vị Hội trưởng Hội Phật giáo Thống 
nhất Việt Nam, ngài đã tiếp đón các đoàn khách 
quốc tế đến thăm Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Từ ngày 10 đến 
13 tháng 3 năm 1963, vua nước Lào Xri Xvang 
Vátthana và Hoàng thân Xu van na Phu ma Thủ 
tướng Chính phủ Liên hiệp ba phái Lào sang 
thăm Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã đưa vua Lào đến 
thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội. Người cùng đoàn 
đã ngồi nơi chính điện nghe Hòa thượng Thích 
Trí Độ tụng kinh. 

Tháng 4 năm 1973, Hoàng thân Xi Ha Núc, 
Quốc trưởng vương quốc Campuchia, Chủ tịch 
Mặt trận dân tộc thống nhất Campuchia từ vùng 
giải phóng Campuchia đến thăm chính thức 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã cùng Đoàn đến thăm chùa 
Quán Sứ trụ sở Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam, Hòa thượng Thích Trí Độ Hội trưởng đã 
long trọng tiếp đoàn.

2. Tham gia các hội nghị quốc tế   
Về đối ngoại, ngài tham gia nhiều Hội nghị 

quốc tế, các phong trào hoà bình tại các nước 
như:

2.1. Năm 1956, đi Ấn Độ dự lễ kỷ niệm 2.500 
năm của đạo Phật. Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 
17 tháng 11 năm 1956 nhận lời mời của Chính phủ 
Ấn Độ và Chính phủ Nepal dự Hội nghị Phật giáo 
thế giới (WFB) lần thứ 4 và dự lễ kỷ niệm đức 
Phật nhập diệt, đoàn đại biểu Phật giáo miền 

Bắc do Bác sĩ Lê Đình Thám dẫn đầu và Pháp sư 
Thích Trí Độ đã đến Catmanđu thủ đô vương 
quốc Nepal. Vua Nepal đã thân hành chủ lễ khai 
mạc và bế mạc. Đoàn đã gặp gỡ đoàn đại biểu Hội 
Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết làm trưởng đoàn, Hòa thượng Thích Huệ 
Quang làm Phó trưởng đoàn và đoàn đại biểu 
Phật giáo Tiểu thừa Việt Nam. Ba đoàn gặp nhau 
mừng mừng tủi tủi, mừng được gặp nhau sau 
bao năm xa cách, tủi vì chỉ được gặp nhau nơi 
đất khách quê người. Với cảm tình chan chứa 
ấy, mặc dù không có sự chuẩn bị hiêp đồng từ 
trước, ba trưởng đoàn đã đề nghị Ban Tổ chức 
sát nhập các đoàn thành một đoàn Phật giáo Việt 
Nam duy nhất, không phân biệt Bắc Nam, không 
phân biệt Đại thừa và Tiểu thừa. Cả ba đoàn đi 
cùng nhau, cùng ngồi với nhau, cùng góp ý kiến 
cho nhau, làm cho đại biểu Phật giáo các nước 
đều nhận thấy Phật giáo Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một, Tổ quốc Việt Nam là một, quyết 
không một lực lượng nào có thể chia cắt được.

Lễ kỷ niệm đức Phật nhập diệt cử hành trong 
một cuộc mít tinh long trọng tại thủ đô New Delhi 
nước Cộng hoà Ấn Độ có Tổng thống Praxat, Phó 
tổng thống và Thủ tướng Neru đến chủ tọa. Pháp 
sư Thích Trí Độ đã đọc bài tham luận về sự cống 
hiến của Phật giáo đối với văn học Việt Nam. 
Đoàn đã gặp gỡ ông Mai Thọ Truyền, Hội trưởng 
Hội Phật học Nam Việt và Tỷ khiêu Thích Bảo 
Chân thuộc phái Tiểu thừa Phật giáo Nam Bộ.

2.2. Năm 1962, Hoà thượng Thích Trí Độ là 
Trưởng đoàn Phật giáo Việt Nam đi dự Đại 
hội lần thứ Vi của Hội Phật giáo Thế giới 
(WFB) tại Campuchia. WFB được thành lập 
tháng 5 năm 1950 tại Colombo thủ đô Tích Lan 
(Sri Lanca), Việt Nam là một trong 26 thành viên 
sáng lập, Trưởng đoàn Đại biểu Phật giáo Việt 
Nam là Hoà thượng Tố Liên được bầu làm Phó 
chủ tịch WFB. 

2.3. Năm 1964, Hoà thượng đi Trung quốc 
dự lễ kỷ niệm ngài Trần Huyền Trang, Hội 
nghị có 11 nước châu á tham dự. Tại Hội nghị, 
ngài Trí Độ đã đọc tham luận nói về công trạng 
của Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đối với 
Phật giáo châu Á và mối quan hệ giữa Phật giáo 
Trung Quốc với Phật giáo Việt Nam.   

2.4. Năm 1969, cuộc gặp gỡ giữa Phật giáo 
các nước Ấn Độ, Liên xô, Mông Cổ, Sri Lanca, 
tiếp tục (công việc từ năm 1961) bàn việc 
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thành lập một tổ chức Phật 
giáo châu á, và Mông Cổ được 
đề nghị đứng ra triệu tập Đại 
hội thành lập tổ chức này với 
sự hợp tác của Phật giáo Liên 
xô. 

- Năm 1970, Đại hội lần thứ 
nhất Tổ chức Phật giáo châu Á 
được triệu tập tại Ulan Bator, 
thủ đô nước Cộng hòa Nhân 
dân Mông Cổ. Tại Đại hội này 
Tổ chức Phật giáo châu Á vì hòa 
bình (viết tắt ABCP) được chính 
thức thành lập. Đoàn đại biểu 
Phật giáo Việt Nam do Pháp sư 
Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam 
dẫn đầu gồm các Hòa thượng: 
Thích Tâm An, Phó Hội trưởng 
Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam; Thích Đôn 
Hậu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên minh các Lực 
lượng dân tộc và dân chủ và Hoà bình Việt Nam, 
Ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam; Thích 
Thiện Hào, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đi dự.

- Năm 1972, Đại hội ABCP lần thứ 2 họp tại 
Colombo thủ đô Sri Lanca. Đoàn đại biểu Phật 
giáo Việt Nam đi dự do Pháp sư Thích Trí Độ, 
Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam 
dẫn đầu gồm các Hòa thượng: Thích Tâm An, 
Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam; Thích Đôn Hậu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên 
minh các Lực lượng dân tộc và dân chủ và Hoà 
bình, Ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam; 
Thích Thiện Hào, Ủy viên Đoàn chủ tịch Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1974, ABCP tổ chức Đại hội lần thứ 3 tại 
New Delhi, Ấn Độ. Đoàn đại biểu Việt Nam do 
Hòa thượng Thích Trí Độ dẫn đầu cùng các Hòa 
thượng Thích Tâm An, Thích Đôn Hậu, Thích 
Thiện Hào đi dự. 

 ABCP là một tổ chức xã hội - tôn giáo do các 
tổ chức Phật giáo ở Liên Xô, Mông Cổ và Việt 
Nam làm nòng cốt lập ra từ năm 1970 nhằm ủng 
hộ phong trào đấu tranh cho hoà bình ở châu Á, 
trước mắt ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước lúc bấy 
giờ. Phật giáo Việt Nam là một thành viên tích 
cực trong tổ chức này, luôn giữ một chức vụ Phó 
Chủ tịch và một chức vụ Uỷ viên thư ký ABCP 
ngay từ ngày thành lập.

Qua các cuộc hội nghị, tiếp xúc giữa Phật 
giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Trí Độ làm 
trưởng đoàn và Phật giáo quốc tế đã giúp cho bạn 
bè năm châu hiểu rõ hơn về cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, từ đó tranh 
thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các hội Phật 
giáo trên thế giới, đặc biệt là Phật giáo các nước 
châu Á trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, 
dân tộc và tiến bộ xã hội. 

Hoạt động của Hoà thượng Thích Trí Độ và 
đoàn Phật giáo Việt Nam tại các hội nghị nói trên 
đã góp phần nâng cao và khẳng định vị thế của 
Phật giáo Việt Nam trong trách nhiệm với quốc 
gia dân tộc cũng như ý nghĩa quốc tế.

CHÚ THÍCH:
1. Thích Đồng Bổn, Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX, 
tập 1, Thành hội Phật giáo Tp HCM, 1995. 
2. Bồ Đề Tân Thanh – Nguyễn Đại Đồng, Phật giáo Việt Nam 
từ khởi nguyên đến năm 1981, Nxb Văn học, 2012.

3. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Phật giáo Thống nhất Việt 
Nam năm 1958, 1964, 1972.
4. Nguyễn Đại Đồng, Biên niên sử Phật giáo miền Bắc từ 
1954-1981 (bản thảo)
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Vấn đề “tâm vật” 
trong đạo Phật

Đạo Phật chủ trương nhất nguyên hay đa nguyên, duy 
tâm hay duy vật?

Đứng ngoài đạo Phật thì “vọng tưởng” rằng 
đạo Phật là nhất nguyên, là đa nguyên, là duy tâm 
hoặc là duy vật. Nhưng bước vào trong đạo Phật, 
trong rừng giáo lý để quan sát, người ta sẽ thấy 
một hiện tượng kỳ lạ. Là khi đứng về hướng này, 
người ta thấy đạo Phật chủ trương nhất nguyên, 
nhưng khi đứng qua hướng kia, lại thấy rõ ràng 
đạo Phật chủ trương đa nguyên. Rồi đứng trên 
miếng đất này, người ta thấy đạo Phật chủ trương 
duy tâm, nhưng đứng sang miếng đất khác, thì 
rõ ràng là đạo Phật chủ trương duy vật.

Quả thật là một sự kỳ lạ. Kẻ nóng tính nghe 
như thế sẽ bực mình và sẽ cho đó là một lối chủ 
trương ba phải. Nhưng không, đứng về phương 
diện triết học, đạo Phật có những hệ thống lý 
thuyết rất phong phú, mà tất cả đều đi đến một 
sự nhất trí vô cùng hoàn mỹ.

Nhiều người nghe câu kinh “tam giới duy tâm, 
vạn pháp duy thức” liền chỉ ngay đạo Phật mà 
bảo rằng: Ấy đấy, đạo Phật duy tâm rõ ràng, còn 
chối cãi gì nữa. Thực ra, đạo Phật có chối cãi đâu. 
Đạo Phật chỉ giảng giải rằng chữ TÂM của đạo 
Phật không phải như chữ TÂM của thế gian, của 
triết học. Phật học là một môn Tâm học. Nhưng 
tâm ở đây không phải là linh hồn, là tất cả những 
hiện tượng tâm lý, và “tâm học” của đạo Phật rất 
khác xa “tâm lý học” của triết học vậy.

Cũng có kẻ thấy đạo Phật chủ trương bác bỏ 
thuyết linh hồn tồn tại độc lập (điểm này có thể 

làm nhiều bạn giật mình), không công nhận tạo 
hóa, thì lại chỉ vào đạo Phật mà bảo rằng: Ấy đấy, 
đạo Phật duy vật rõ ràng, còn chối cãi gì nữa. 
Thực ra, đạo Phật có chối cãi gì đâu. Đạo Phật chỉ 
giảng giải rằng cái mà người ta gọi là linh hồn ấy, 
đạo Phật gọi ý và thức, và khi xác thân tiêu hoại, 
ý và thức ấy không còn tác dụng nữa, nghĩa là 
không sinh hoạt như một hồn ma bóng quế như 
giới ít học hiểu lầm.

Chủ nghĩa DUY VẬT là một chủ nghĩa cho rằng 
thực tại chỉ là vật chất. Vũ trụ, nhân loại và sinh 
vật đều là vật chất, nói một cách tinh vi hơn, đều 
có nền tảng chung là vật chất. Cả đến phần tinh 
ba nhất của loài động vật là tư tưởng, là cảm tình 
cũng đều do nền tảng vật chất mà có. Những tư 
tưởng và tình cảm ấy không thể phát hiện nếu 
không có vật chất. Tinh thần cũng là sản phẩm 
thượng hạng của vật chất, duy có tinh tế hơn 
những sản phẩm khác như đường, như mật, 
như sinh tố, như thần kinh hệ… mà thôi.

Người chủ trương duy vật thường lý luận 
rằng: Chỗ nào không có vật chất thì không thể có 
tinh thần, do đó tinh thần là do vật chất mà có, 
tinh thần là một thuộc tính của vật chất.

Ta không cần phải mất thì giờ để bác bẻ cái 
quan niệm nông cạn và thiên lệch này trong khi 
mọi người đều đã thấy cái vô lý của nó rồi. Tuy 
nhiên, cũng cần nói rằng duy vật luận chỉ chú 
trọng đến phần ngoại giới, xao lãng hẳn phần nội 
giới phong phú sâu xa mà ở đấy nhà khoa học chỉ 
có thể dọi vào những tia sáng ngắn ngủi nhất. 

đạo phật không Vướng Vào duy tâm, không Vướng Vào duy Vật, nhưng cũng 
không phải một nhị nguyên thuyết. duy thức học đạo phật chủ trương rằng 
ngũ uẩn tức là toàn thể những hiện tượng Vật lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức), đều là những thứ phát hiện của”chủng tử” tiềm tại trong a lại gia 
thức (alaya - Vinnana) mà thôi.
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Mà dù người duy vật có để ý đến nội giới đi 
nữa thì vẫn xem nội giới như một đối tượng tầm 
thường như bao nhiêu đối tượng vật chất khác, 
dù nhà duy vật cho nó là “một hình thức tinh tế 
nhất của vật chất”. Tinh thần tự đối tượng hóa đã 
là một việc khó làm, mà tinh thần tự cho mình 
là thuộc tính của vật chất lại là chuyện khó nghe. 
Đời thuở nào lại có một thứ thuộc tính kỳ quái 
có thể “biết” mình là thuộc tính của vật chất!

Còn bảo rằng “chỗ nào không có vật chất thì 
không có tinh thần” cũng thật lạ lùng. Làm như 
tai mắt người có thể “thấy” được thứ tinh thần 
tồn tại độc lập vậy. Tai mắt ta chỉ nhận được sự 
hiện hữu của tinh thần nhờ những dấu hiệu vật 
chất. Tinh thần vẫn hiện hữu đó nếu ta không 
nhờ một vài dấu hiệu vật chất, cũng như lúc nào 
cũng có làn sóng điện, và những âm thanh chở 
trên các làn sóng điện ấy, nhưng ta chỉ nhận được 
sự hiện hữu của các âm thanh được chở trên các 
làn sóng kia nếu ta có một chiếc máy thu thanh.

Vậy thì nhà duy vật đừng nên bắt ta đi tìm tinh 
thần ở chỗ không có vật chất. Nhưng nói thì nói 
thế thôi, chứ đạo Phật cũng không nhận rằng có 
thể có cái “hiểu biết” (cái mà thế gian gọi là cái 

hồn) tồn tại ngoài xác thân loài động vật. 
Chủ nghĩa DUY TÂM chủ trương ngược lại 

rằng vật chất không phải thực có, vật chất không 
tồn tại ngoài ý thức chủ quan của con người. Chỉ 
có ý thức chủ quan là thực tại, còn bao nhiêu cái 
khác đều là sản phẩm của ý thức chủ quan, đều 
là những biểu tượng của ý thức, gọi tắt là những 
“ý tượng”. Duy tâm luận chủ trương ngoài tâm ý 
của mình không còn gì cả; vũ trụ, thế giới, những 
người khác và chính tâm ý của những người 
khác cũng không thực tại.

Người duy tâm cũng như người duy vật cố 
tình phủ nhận một mặt của sự thực; người duy 
tâm cố tình làm ngơ không nhận những ảnh 
hưởng và những tác động của vật chất của sinh 
lý trên tư tưởng và tâm lý của mình. Những loài 
hữu tình sống chung quanh ta cũng có những 
cảm tình, những tư tưởng, nói tóm lại, một tâm 
lý chủ quan của họ. Trong sinh hoạt thường nhật 
ai không nhận rõ điều đó. Ta không thể chỉ công 
nhận có sự tồn tại của tâm ý riêng ta.

Đạo Phật không vướng vào duy tâm, không 
vướng vào duy vật, nhưng cũng không phải một 
nhị nguyên thuyết. Duy thức học đạo Phật chủ 
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trương rằng ngũ uẩn tức là toàn thể những hiện 
tượng vật lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), 
đều là những thứ phát hiện của “chủng tử” tiềm 
tại trong A lại gia thức (Alaya – vinnana) mà thôi.

Những hiện tượng tinh thần hay vật chất (sắc 
pháp và tâm pháp) đều là đứng về thế hiển phát. 
Khi chưa hiển phát, chúng đứng về thế tiềm tàng. 
Đứng về thế tiềm tàng, chúng gọi là “chủng tử” 
(danh từ của duy thức học). Đứng về thế hiển 
phát chúng gọi là hiện hạnh. Chủng tử sinh hiện 
hạnh, hiện hạnh trở về chủng tử, chủng tử là 
hiện hạnh, hiện hạnh là chủng tử, sự phát hiện 
nầy được tiếp diễn không ngừng.

Điểm này đòi hỏi chúng ta nhiều kiến thức về 
duy thức học. Ở đây chúng ta chỉ lược qua đại 
cương. Chủng tử là một thứ “năng lực” làm bản 
chất cho tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý, 
nghĩa là cho mọi hiện hạnh. Mà toàn thể chủng 
tử nằm gọn trong A lại gia thức, hoặc nói một 
cách khác, toàn thể chủng tử là A lại gia thức. 
Vậy A lại gia thức là căn bản cho mọi hiện tượng 
TÂM và VẬT.

Mỗi hiện tượng (tâm lý hay vật lý cũng vậy) khi 
tàn hoại thì trở về chủng tử đề rồi phát sinh hiện 
hạnh khác. Nói thế cho dễ hiểu, kỳ thực vì mỗi 
hiện hạnh sinh diệt trong từng giây phút, nên 
hiện hạnh luôn luôn trở về chủng tử và chủng 
tử luôn trở thành hiện hạnh. Các hiện hạnh sinh 
khởi cách nào? Sinh khởi theo luật tương quan 
tương duyên (loi d’interdépendance). 

Ví dụ: ý thức, lý trí, tình cảm thì sinh khởi nhờ 
nương vào các hiện tượng sinh lý vật lý. Nương 
vào để được phát sinh mà thôi, chứ không phải 

các hiện tượng sinh lý vật lý “sinh ra” các hiện 
tượng tâm lý. Hiểu như thế, ta không còn cho 
tâm sinh vật, hay vật sinh tâm nữa. Chúng 
nương vào nhau mà tương sinh tương thành, 
và do chủng tử ở A lại gia. Chủng tử là “thân 
nhân duyên” nghĩa là những nhân chính, còn 
các hiện tượng giúp chúng phát sinh thì gọi 
là “tăng thượng duyên” nghĩa là các điều kiện 
thuận lợi giúp cho sự phát sinh ấy.

Nguyên nhân chính của mọi hiện tượng, như 
thế, tức là chủng tử. Nhưng gọi là nguyên nhân 
cũng không đúng hẳn; phải gọi là bản chất. Vậy 
chủng tử trong duy thức học được xem như là 
một thứ “năng lực” làm nền tảng cho cả hai loại 
hiện tượng TÂM và VẬT.

Tất cả chủng tử, hiện hạnh gom góp chung 
lại, gọi là A lại gia.

Sau khi thân xác tiêu hoại, thiếu điều kiện để 
“hiện hành”. Các hiện tượng tâm lý trở về tiềm 
phục nơi A lại gia. Như thế, không có một linh 
hồn tồn tại ngoài thể xác. Cái tác dụng tinh thần 
kia, sự hiểu biết phân biệt yêu, ghét kia không 
hiện hành nữa, thì sao gọi là còn linh hồn được. 
Tuy nhiên A lại gia thức sẽ biến chuyển, chín 
muồi, để đem tất cả năng lực chủng tử mà phát 
hiện ra một thế giới mới, một hoàn cảnh mới, 
một sinh mệnh mới.

Nghe nói thế, có người sẽ cho rằng đạo Phật đã 
rơi vào duy tâm. Nhưng không, không có một A 
lại gia tồn tại độc lập. Mà có nhiều A lại gia của 
nhiều chúng sinh. A lại gia này tồn tại nhờ sự 
hiện tồn của A lại gia khác, và các A lại gia khác 
cũng tồn tại nhờ A lại gia này. Tất cả đều vâng 
theo luật tương quan tương duyên mầu nhiệm.

Ý thức chủ quan của ta nằm gọn trong A lại gia 
ta. Thế giới khách quan tồn tại ngoài ý thức ấy, 
nhưng không phải chỉ là một thế giới hiện hạnh 
của riêng A lại gia ta, mà là một thế giới hiện 
hạnh do vô số A lại gia cộng đồng kiến tạo. Điểm 
này ta sẽ thấy rõ trong giáo lý tự biến cộng biến 
của duy nghiệp luận. 

Chỉ khi nào A lại gia trong sạch, sáng suốt do 
công phu tinh luyện mà trở thành Đại viên Kính 
trí, nó mới tách rời ra khỏi sự cộng đồng ấy và thể 
nhập về biển bản thể vô cùng rộng lớn thanh tịnh 
và sáng suốt. 
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Với cách nhìn thứ nhất, dường như 
họ muốn đặt để giới tăng sĩ Phật 
giáo chúng ta vào một khuôn mẫu 
do chính kiến thức và trình độ của 
họ tạo ra. 

Tu hành là phải thế này thế nọ, không được 
sung sướng hơn người thế tục, chả thế mà 
cách nhìn ấy đã đi sâu vào văn học thơ ca. Ca 
ngợi (theo cách nhìn của họ) cũng có mà châm 
biếm cũng có, tạo nên sức mạnh vô hình, cung 
cấp thêm năng lượng cho thành phần này sinh 

trưởng, tồn tại lâu dài đến mức tưởng như đó là 
chân lý hiển nhiên. 

Từ đó có cái nhìn méo mó về tăng sĩ, về chân 
lý Phật giáo ngày càng trầm trọng. Những ai có 
nghiên cứu văn học và lịch sử dễ dàng nhận ra 
điều này nhiều nhất. Khi muốn lên án ý nghĩa và 
mục đích tu hành của giới xuất gia thường nghe 
họ rêu rao “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính 
mẹ hơn là đi tu”, mà không biết rằng do đâu chữ 
Hiếu được đề cao và sánh ngang hàng với quả 
vị Phật, bất hiếu sẽ là tội trọng nhất trong đời 

Thách đố lớn 
của Phật giáo 
về cách nhìn 
“Ngôi báu Tăng bảo”

Dương Như Tâm

trong cách nhìn của một bộ phận xã hội, có một thực tế ai cũng phải công 
nhận rằng giới tăng sĩ là những thành phần “đi tu” có lý do, buộc phải khổ 
hạnh, ép xác, Vừa đáng kính Vừa chừng mực chỉ để gật đầu chào qua đường; 
khác Với cách nhìn Và hiểu của những phật tử có cầu học là kính trọng Vì là 
một trong ba ngôi báu do chính đức phật truyền để lại.
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người! Thậm chí xúc xiểm giới xuất gia là thành 
phần thất học, chán đời và lười lao động, trốn 
thuế vua.v..v... 

Cách nhìn đó hiện vẫn còn đang là mối thách 
thức rất lớn của Phật giáo mà trách nhiệm tiên 
phong, đè nặng lên vai là của hoằng pháp truyền 
thông và văn hóa Phật giáo. 

35 năm qua đã làm được những gì? Tất nhiên 
nếu cho rằng cách nhìn thứ nhất đã là một thành 
tố lịch sử thì không một sớm một chiều đánh 
tan được thì lịch sử hoằng pháp và văn hóa Phật 
giáo trước đây lại càng phải chịu trách nhiệm 
lớn hơn. Thế mà đáng buồn thay, đã có không ít 
nơi lại vẫn còn dùng những tư tưởng lệch lạc ấy 
một cách vô thức trong việc giảng giải cho quần 
chúng phật tử, không thấy đó là mối nguy hại 
lớn nhất trong mọi lúc, mọi thời của Phật giáo 
Việt Nam.

Với cách nhìn thứ hai, việc hiểu tường tận và 
kính trọng ngôi Tăng bảo luôn là trách nhiệm 
đương nhiên, nhưng không hẳn đã đồng bộ và 
nhất quán. Còn lại, trong cách nhìn này vẫn có 
những phát sinh kỳ quái, lệch lạc mà nếu phân 
tích kỹ ra sẽ thấy không kém phần nguy hại. Họ 
đặt vị trí tăng, ni vào chỗ nhất định và phải cố 
định, bất chấp tính cách ái lụy đã luồn lách vào 
đấy tự bao giờ. Từ đó phát sinh ra hàng lọat quan 

niệm thầy tôi, thầy anh, chùa tôi, chùa anh.v...v...
có khi tạo nên làn sóng ngấm ngầm chống đối 
nhau chỉ vì quan niệm ấu trĩ đó, đạo tràng tan 
rã, huynh đệ ly tán, cá biệt còn có vụ việc phải 
đưa nhau ra pháp luật giải quyết. Không đẹp chút 
nào!

Dư luận đã một thời lên tiếng cảnh báo về sự 
gọi là tôn kính quá mức, bằng câu đúc kết hết sức 
nhức nhối: “Phật tử nào tăng, ni đó. Tăng, ni nào 
Giáo hội đó!” Quả thật không sai. Như vậy với 
hai thành phần cách nhìn, Phật giáo trước mắt 
nên chấn chỉnh ngay cách nhìn thứ hai vì đó là 
căn bản giữ vững giềng mối giữa tăng, ni chân 
chính và phật tử chân chính. 

Tức là bảo vệ một trong ba ngôi báu mà thoáng 
nhìn ai cũng tưởng đã lắm ấm êm với nhiều vỏ 
bọc và tiếng kêu lảnh lót nhất. Với cách nhìn thứ 
nhất, vì là một thành tố lịch sử không vui của 
Phật giáo Việt Nam nên sẽ là cuộc đấu tranh lâu 
dài trước hết phải đòi hỏi từng cá nhân hoằng 
pháp và văn hóa Phật giáo phải có đầy đủ bản lĩnh 
cũng như kiến thức nhất định. 

Trong các vụ việc xảy ra thời gian qua, đặc biệt 
vụ “truy sát trong chùa” mà báo chí đã đặt tên nửa 
mỉa mai nửa cay cú, do hung thủ Ngô Văn Huy 
gây ra khiến một người chết ba người bị thương, 
tất cả đều là tu sĩ trong chùa Bửu Quang. Lần này 
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Giáo hội đã lên tiếng, có hơi nuộn nhưng 
vẫn còn kịp trong quá trình điều tra giữa 
cơn bão dư luận. 

Trong cách nhìn nhận và giải quyết vụ 
việc, phần lớn chúng ta đều thực hiện 
phương pháp loại trừ hầu giảm nhẹ tai 
tiếng chung cho chùa, cho Phật giáo 
chừng nào hay chừng đó. Thí dụ từ chi tiết 
hung thủ ngoài Bắc mới vào, xuất gia chỉ 
có 5 tháng và đi về giữa hai chùa trực thuộc 
tông môn thì nói rằng hắn ta chỉ xuất gia 
gieo duyên theo truyền thống tông phái, 
để từ đó khẳng định: Không phải là tu 
sĩ! Chưa kể chi tiết có bệnh tâm thần nhẹ 
cũng đã được chú ý tới. 

Như vậy hình ảnh của một tập thể ngôi 
báu đã có phần lung lay do chính kiến thức 
thực hành giới luật, pháp luật và hoằng 
hóa cho quần chúng phật tử của chúng 
ta còn quá lỏng lẻo, có phần tự mãn và ỷ 
lại. Qua từng vụ việc, thói thường người ta hay 
nhắc đến ngôi chùa của nhân vật đó, thầy Tổ, 
huynh đệ và phật tử của họ ra sao để...soi! Đây 
cũng sẽ là những dịp để cách nhìn thứ nhất thêm 
năng lượng để tồn tại, tiếp tục gây giông bão cho 
chúng ta. 

Trong tuyệt tác “Thoát vòng tục lụy” của tác 
giả Tinh Vân, nhân vật Hòa thượng bổn sư của 
Ngọc Lam có dạy người đệ tử xuất chúng của 
mình mình rằng: “Các con chớ nên tự hào về ta 
mà hãy để ta tự hào về các con, những người đệ 
tử xuất chúng”. Có ai chắc rằng ngày nay trong 
bản kê khai lý lịch, văn bằng danh tính thầy bổn 
sư và chức vị sẽ chẳng làm lung linh độ sáng, bổ 
sung sức mạnh không nhỏ! Các phật tử của mình 
cũng dựa vào đấy mà khơi dậy niềm tự hào lóng 
lánh về thầy mình, chùa mình. Từ đó thường rêu 
rao mình chọn chùa và Quy y đúng ông thầy có 
đức có tài toàn vẹn! 

Trước đây khi còn nằm trong Ban biên tập 
“Danh Tăng Việt Nam”, mỗi lần họp trao đổi, tất 
cả đều nhận ra chân lý vô thường - thịnh suy rất 
rõ nét trong các sử liệu của các danh tăng mà 
chúng tôi từng đọc và biết được. Một vị tôn đức 
tài giỏi nào đây khi viên tịch rồi thì dường như 
hành trạng và công ơn các Ngài đều dứt mạch 
nối tiếp, có chăng chỉ là sự “kế thế trụ trì” trong 
vỏ ngoài của sân chùa - Tổ đình êm thắm. 

Nếu trong sử liệu, hành trạng và công lao các 
Ngài to lớn, tích cực dấn thấn bao nhiêu thì sau 
khi viên tịch tất cả chỉ được trang trọng nằm 
trong những bộ sách được tài trợ và in ấn rất 
trang nhã, đồ sộ, đẹp mắt mà thôi. Rất đau lòng!

Với hai cách nhìn, một bên ngoài và một bên 
trong, giá trị Tăng bảo vẫn chỉ là giá trị của sự tôn 
vinh yếu ớt từ bên trong và hình ảnh méo mó vẫn 
cứ tiếp diễn từ bên ngoài. Nay lại cộng thêm vô 
số sự tai tiếng, dù chủ quan hay khách quan, thì 
đó có phải đức độ của chư tăng, ni hành giả đã 
quá kém với sự gìn giữ giới luật lỏng lẻo, buông 
lung? 

Phải chăng cuộc hành trình tiến tu để hóa đạo 
và giải thoát trong thời hiện đại đã phải nép sang 
bên vệ đường nhường phần lớn mặt lộ ấy cho 
những bước chân thực dụng, danh vọng, chức 
vụ chi phối, không còn thời gian thực hiện chí 
nguyện cao cả?

Đức độ, giới hạnh bị bào mòn thì đương nhiên 
nghịch duyên có cơ hội ập đến. Trước khi lên án 
những ai thoái chí và những phật tử trời hỡi thì 
trước hết nên tự nhìn lại mình, sự hướng dẫn, 
làm gương chỉ là ra lệnh và ỷ lại ý thức theo kiểu 
thế gian “sống lâu lên lão làng”. 

“Chánh pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng 
tiếc đáng hận biết chừng nào” (trích Tâm Ảnh Lục 
- Tập II, trang 212-214 Trí Quang dịch). 
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Bộ “Hoa Nghiêm Âm Nghĩa” của ngài 
Huệ Uyển chép: “Hòa thượng xét theo 
phương ngôn của người Ấn Độ gọi “Hòa 
thượng” là Ổ Ba Đà Da. Nhưng người 
bình dân ở nước ấy gọi là Miệt Xả. 

Người nước Vu Điền, Sớ Lặc gọi là Cốt Xả. 
Ngày nay phương này (Trung Quốc) gọi âm sai là 
hòa thượng. Tuy rằng cách nói, cách gọi, các nơi 
có sai khác rất lớn, nhưng hiện tại căn cứ theo giải 
thích chính xác từ Ổ Ba, nghĩa là gần vậy, còn Đà 
Da là đọc vậy. Ý nói, đây là bậc Tôn Sư mà đệ tử 
nương gần học tập.

Xưa gọi là Thân Giáo Sư, cũng là từ ý nghĩa 
nêu trên.

“Hành Sự Sao” chép: “Hỏi rằng: Sao gọi là Thầy 
Hòa thượng A Xà Lê?

Đáp: Do vì ngôn ngữ người Hán không có từ để 

phiên dịch chính xác hoàn toàn”.
Trong “Luật Thiện Kiến” chép: “Hòa Biết có tội, 

biết không có tội, la rầy kích phát đó gọi là Thầy ta. 
Noi theo thiện pháp mà dạy dỗ, ấy là Xà Lê của ta.

“Luận Truyện” nói: “Hòa thượng là tiếng nước 
ngoài. Tiếng Hán gọi là biết có tội, biết không có 
tội, đều gọi là Hòa thượng”.

“Luật Tứ Phần. Đệ Tử Ha Trách Hòa thượng” 
cũng giống như vậy.

“Minh Liễu Luận”, trong chánh bổn nói: “Ưu Ba 
Đà Ha, dịch là nương theo để học, tức nương theo 
vị này để học giới định tuệ. Tức là Hòa thượng 
vậy”.

Đó là do ngữ ngôn ở phong thổ mỗi nơi có 
khác. Tương truyền rằng: “Hòa thượng là nơi 
phát sinh đạo lực, Xà Lê là sửa đổi cho đệ tử có 
phẩm hạnh chân chính, nhưng chưa thấy Kinh 

“luật thiện kiến” chép: “hòa thượng là tiếng ngoại quốc, tiếng hán nói: biết có tội, 
biết không có tội gọi là hòa thượng”.

Ý nghĩa hai chữ “Hòa thượng”
Thích Thiện Phước
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Luận chép như thế”.
Trong “Tạp A Hàm” chép: “Ngoại đạo cũng gọi 

thầy mình là Hòa thượng”.
“Phiên dịch Danh Nghĩa Tập” chép: “Hòa 

thượng cũng gọi là Hòa xà”.
Truyện chép: “Hòa thượng, gọi đúng theo bổn 

tiếng Phạn là Ổ Ba Giá Ca 和尚 Hòa thượng, lại 
truyền đến phương này (Trung Quốc) ngài La 
Thập dịch là Lực Sinh”.

“Xá Lợi Phất Vấn Kinh” chép: “Một số người 
xuất gia từ bỏ căn nhà trói buộc sinh tử, cha mẹ, 
vào trong pháp môn, để thọ nhận chính pháp vi 
diệu, bởi vì Thầy là người đạo lực làm sinh trưởng 
pháp thân, hiến dâng công đức tài bảo, dưỡng 
nuôi mạng mạch trí tuệ, công đức chẳng ai hơn. 
Lại nữa, Hòa thượng cũng dịch là Cận Tụng, do vì 
đệ tử nhỏ tuổi, không thể lìa Thầy, thường theo 
hầu cận bên thầy, thọ học kinh điển từ thầy để mà 
niệm tụng cho làu thông”.

Ngài Nghĩa Tịnh gọi là: “Ổ Ba Đà Da, Trung Hoa 
dịch là Thân Giáo Sư, do vì vị này hay dạy hạnh 
nghiệp xuất thế. Cho nên Hòa thượng có hai loại:

1. Thân giáo: Tức là Thầy dạy học.
2. Y chỉ: Tức là Thầy mà mình nương theo để 

học vậy”.
Bộ “Tỳ Nại Da” chép: “Đệ tử đồ chúng khi vừa 

thấy Thầy thì liền đứng dậy. Nếu như thấy Thân 
Giáo thì liền phải xả y chỉ”.

Chú thích: 
- Thiện kiến luật: còn gọi là “Thiện kiến Tỳ Bà Sa 

Luật”, “Thiện Kiến Luận”, còn gọi là “Tỳ Bà Sa Luật”,  
là một bộ sách thuộc hệ Luật tạng Phật giáo, 18 
quyển. 4 quyển đầu thuật lại chuyện 3 lần kết tập 
Pháp tạng và việc Vua A Dục truyền bá Phật giáo, 
những quyển còn lại chủ yếu là chú thích về “Luật 
Tứ Phần”.

- Ngũ Thiên: gọi đủ là Ngũ Thiên Trúc (tức Ấn 
Độ xưa kia)

- Xà lê: tức Cao Tăng, phiếm chỉ cho tăng sĩ.
- Thiện Pháp: là chỉ cho tất cả những pháp lành 

như: năm giới, thập thiện, Lục độ, nhằm để đối trị 
các “ác pháp”. Ngũ giới thập thiện là Thiện pháp 
thế gian; Tam học, Lục độ là Thiện pháp xuất thế 
gian. Tuy có khác nhau ở chỗ cạn sâu nhưng đều 
là Pháp đúng theo chân lý có ích cho đời, cho nên 
gọi là thiện pháp.

- Tứ phần luật: là tên của một bộ luật Phật giáo 
do hai Ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch 
vào đời Hậu Tần, 60 quyển. Đây là một bộ luật 

thuộc hệ thống Thượng tọa bộ truyền thọ,  do 
toàn bộ luật  chia làm 4  phần, cho nên có tên là 
Tứ phần.

- Minh Liễu Luận: 1 quyển, do Ngài Chơn Đế đời 
nhà Trần dịch, vốn có tên là “Luật Nhị Thập Nhị 
Minh Liễu Luận” là 1 trong 5 bộ luận quan trọng. 
Căn cứ vào hệ thống giới luật Chánh Lượng Bộ, 
trong 18  bộ mà trước tác thành.

- Giới Định Huệ: là chỉ cho giới luật, Thiền 
định, Trí huệ, còn gọi là 3 học, học 3 pháp này có 
thể đạt đến vô thượng Niết Bàn.

1. Giới học: tức là giới luật có công năng ngăn 
ngừa những điều xấu ác của thân miệng.

2. Định học: là chỉ phòng ngừa sự tán loạn của 
tâm ý, để tìm cầu phương pháp tu hành thiền định 
đạt đến sự an tĩnh.

3. Huệ học: là chỉ cho sự phá trừ mê lầm để 
chứng đắc chơn lý.

- Xá lợi Phất vấn kinh: Có 1 quyển, được dịch 
vào thời Đông Tấn, mất tên người dịch, còn gọi là 
“Bồ Tát Vấn Dụ” thuộc tiểu thừa luật bộ. Nội dung 
đề cập đến việc Phật ở thành Vương Xá, dưới cội 
cây Âm Nhạc, trả lời những điều thắc mắc của Tôn 
giả Xá Lợi Phất nêu ra tường tự về sự truyền thọ 
giới luật. Phân chia bộ phái thuộc hệ thống luật 
tạng… Kinh này được đại chúng bộ lưu truyền. Có 
căn cứ vào các bộ kinh luận tiểu thừa mà lập luận 
như: “Văn Thù Vấn Kinh”, “Dị Bộ Tông Luân Luận”.

- Vi diệu pháp: Pháp sâu xa mầu nhiệm cũng 
chính là Phật pháp.

- Pháp thân: còn gọi là Phật thân, lấy Phật Pháp 
để thành thân, hoặc thân vốn đầy đủ Phật Pháp.

- Trí huệ: Phật giáo chỉ dạy phá trừ mê lầm, 
chứng được lý chơn thật, dịch ý từ tiếng Phạn là 
Bát nhã, bao hàm cả ý triệt ngộ.

- Nghĩa Tịnh: là một cao Tăng đời Đường, là 
một nhà lữ hành, 1 trong 4 nhà dịch kinh lớn của 
Trung Quốc. Sư họ Trương, quê ở Tề Châu (nay là 
Sơn Đông Lịch Thành) có thuyết thì nói ở Phạm 
Dương (nay là phía Tây Nam thành Bắc Kinh). 
Trước sau Sư dịch ra kinh, Luật, Luận, có đến 61 
bộ, 239 quyển.

- Thân giáo: Đây tức là Thân Giáo Sư, thường 
chỉ cho vị Thầy mà mình thọ giới, còn gọi là giới 
Hòa thượng.

- Y chỉ: Tức nương theo mà ở, vị Tỳ kheo khi 
mới thọ giới phải nương theo vị nầy mà thọ học, 
vị Thầy này gọi là Y Chỉ Sư. 
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Đã hơn 200 năm trôi qua nhưng cuộc 
chiến chống tà đạo, trừ dẹp nạn mê 
tín trong dân gian của hoàng đế Gia 
Long và sau đó là người kế nghiệp, 
hoàng đế Minh Mạng, vẫn còn đẫm 

tính thời sự!
Chúa Nguyễn Ánh bình định được nhà Tây Sơn 

và lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Gia Long  năm 
1802. Thời bấy giờ, nạn mê tín dị đoan trong dân 
chúng gần như là quốc nạn, các đạo sĩ với những 
tà thuật ghê rợn tung hoành. Tin theo các đạo 
sĩ, thầy địa lý, nhiều phàm dân có tục “rửa  gân”, 
“nghiệm gân” bằng cách đào lấy hài cốt cha mẹ, 
bậc tôn trưởng để chiêm nghiệm việc tốt xấu. 
Không những thế, vì mê tín dị đoan mà người ta 
còn quật mồ để hủy hoại vất bỏ xác chết, gọt đầu, 
làm thương tổn đến tử thi, trộm quần áo của xác 
chết…

Luật hình – nhân mạng (quyển 196) trong Khâm 
Định Đại Nam Hội điển sự lệ đề cập rất rõ tệ mê 
tín dị đoan trong dân chúng thời bấy giờ. Không 
chỉ quật mồ người  thân chiêu hồn xem điềm tốt 
xấu, còn có tình trạng những kẻ ngu muội, u mê 
giết người lấy nội tạng luyện bùa thuốc. Hình 
luật dành cho tội phạm dạng này, có đoạn: “Phàm 
những người lấy tai mắt, tạng phủ của người sống 
đem mổ xẻ ra làm bùa thuốc, nếu có người thân 
thuộc tố giác ra, hoặc bắt giải nộp quan, thì nếu 
đã hành động rồi, kẻ thủ phạm vẫn không được 
tha tội”.

Luật hình – nhân mạng thời bấy giờ còn có tội 
danh khá lạ kỳ: làm ra hay nuôi chứa loài sâu có 
độc để giết người.

Loài sâu độc mà ai đó nuôi để giết người là sâu 
gì, cách nuôi ra sao, Luật hình -nhân mạng cũng 
như các thư tịch cổ triều Nguyễn còn để lại không 
nói rõ. Nạn trấn yểm, dùng bùa chú để hại chết 
người cũng nằm trong phạm vi cấm đoán của 
triều đình Gia Long: “Nếu kẻ nào khắc vẽ hình 
người để yểm phản, làm phù chú nguyền rủa, 
muốn làm chết người khác (kể cả người thường, 
con cháu, nô tỳ, người ở đợ, bậc tôn trưởng, hạng 
dưới, ít tuổi) đều khép vào tội mưu giết người (đã 
hành động nhưng chưa làm cho bị thương) mà trị 
tội. Vì thế mà đến nỗi chết người, đều chiếu luật 
“mưu giết người”, mà trị tội. Nếu chỉ muốn làm 
cho người ta bị tật bệnh khốn khổ thì được giảm 
kém tội mưu giết người đã hành động rồi, nhưng 
chưa làm cho bị thương 2 bậc”.

Hoàng đế Gia Long đã nhìn ra nguồn gốc của sự 
ngu muội trong dân chúng với các hình thái quật 
mồ chiêu hồn, nuôi sâu độc giết người, yểm phản 
làm phù chú, rồi nạn cầu đảo, giải hạn, trừ tà… 
xuất phát từ những kẻ làm nghề phù thủy, đồng 
cốt, thầy cúng, phường đồng cốt.

Hoàng đế Gia Long khẳng định trước triều 

trong những năm đầu trị quốc của hoàng đế gia long, cùng Với nạn giặc 
giã, thú dữ hoành hành, Vấn nạn mê tín dị đoan cũng là mối quan tâm hàng đầu 
của nhà Vua. trước tình trạng dân chúng bị nhiều đạo sĩ dùng tà thuật mê hoặc, 
đắm chìm trong cơn đại hồng thủy cầu đảo, quật mồ làm bùa chú, trù yểm hại 
người…, Vị Vua lập nên triều nguyễn đã quyết liệt Vào cuộc.

Vua triều Nguyễn 
chống tà thuật dị đoan như thế nào?

N.T.Dũng
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thần rằng, những kẻ thầy bà đã lợi dụng sự ngu 
muội trong dân chúng làm trò ma mị, đục khoét, 
gây thanh thế nên cần phải nghiêm trị: “Những 
thuật cầu đảo, sám hối, giải ách đều là vô ích cả. 
Đời xưa kẻ đồng cốt, bói toán khinh nhờn thần 
thánh, họ Cao Tân (họ của vua Đế Cốc ngày xưa) 
chỉ cúng tế vị thần chính đáng, bọn tà đạo làm mê 
hoặc dân chúng, chế độ của vương giả giết đi, đều 
là trừ khử sự mê hoặc, bỏ thuyết gian tà, để cho 
tục dân hết thảy theo về chính đạo. Như Tây Môn 
Báo ném người đàn bà làm đồng cốt xuống sông, 
Địch Nhân Kiệt phá bỏ đền dâm thần, đều có định 
kiến cả”.

Tây Môn Báo mà hoàng đế Gia Long nhắc đến, 
là người nước Ngụy, làm quan ở quận Nghiệp 
thời Chiến quốc (Trung Quốc). Cổ sử ghi dân 
chúng thời bấy giờ vì bị phường đồng cốt làm cho 
u mê hằng năm góp tiền làm lễ chọn một người 
con gái tế sống, quăng xuống sông gọi là cưới vợ 
cho Hà Bá để tránh bị quấy nhiễu. Bọn cường hào 
ác bá nhân đó lợi dụng làm tiền, khiến nhân dân 
khốn khổ. Tây Môn Báo biết chuyệt đã cho bắt hết 
phường đồng cốt quăng xuống sông, trừ được 
mối tệ cho dân.

Còn Địch Nhân Kiệt làm quan thời Đường 
(Trung Quốc). Lúc còn làm tuần phủ Hoa Nam và 
thứ sử Dự Châu, thấy dân trong hạt thờ những 
Dâm thần vốn dĩ là những “thần bậy bạ không 
đáng thờ”, ông đã cho phá hết những đền thờ dâm 
thần trong hạt!

Trong bản Dụ vào năm 1804 (năm Gia Long thứ 
3), hoàng đế Gia Long nhìn nhận thực trạng “dân 
chúng tin theo quỷ thần, mê muội đã quá, hơi một 
tí cũng đi mời thầy vẽ bùa, đọc chú, nịnh hầu kẻ 
đồng cốt”.

Vị vua lập nên triều Nguyễn, khẳng định: “Kẻ có 
tà thuật đều giả trá, lừa dối cho người nghe sinh 
biến đổi rối loạn trong lòng, vẽ bùa, viết khoán, 
nhờ pháp thuật để sinh nhai; chuộc mạng, chiêu 
hồn, lấy con bệnh làm của báu. Thậm chí có kẻ 
phù đồng ấp bóng, bịa ra lời nói của thần, kiêng 
ăn, cấm thuốc, kẻ đau ốm không thể cứu lại được. 
Lại có những thuật làm người bằng giấy, làm ngựa 
bằng cỏ, ném gạch đá vào nhà, đốt cháy nhà cửa, 
cùng những bùa thuốc làm mê hoặc, đã lấy pháp 
thuật để quấy nhiễu người lại đến tận nhà để xin 
chữa, lừa dối trăm cách, thực là mối hại lớn của 
nhân dân”.

Xác định phường thầy bà đồng cốt là mối hại 
lớn của nhân dân, để an dân, triều đình Gia Long 
cấm ngặt những kẻ hành nghề phù thủy, làm đồng 
cốt. Không những thế, theo lệnh vua, bộ Hình 
định rõ tội danh và trừng trị thẳng tay những kẻ 
can phạm. Nhẹ thì đánh đòn, bắt làm phu dịch, 
bắt đi giã gạo, lưu đày xa xứ, nặng thì phạt tội trảm 
(chém), giảo (thắt cổ)…

Điều luật Cấm chỉ các bọn thầy cúng, đồng cốt 
và tà thuật  (Luật lễ – nói về tế tự, quyển 186) đề 
cập chi tiết các hình phạt dành cho phường đồng 
cốt, thầy cúng, tăng đạo cả gan vi phạm cấm lệnh 
bài trừ tệ nạn mê tín trong nhân dân.

Phạt xuy nghĩa là lý trưởng sẽ bị nọc ra đánh 
đòn, vừa bị đánh vừa bị răn cho biết nhục. Roi 
phạt xuy lý trưởng là sợi mây nhỏ, riêng tội phạt 
trượng thì dùng sợi mây to vừa. Và “lưu 3.000 
dặm” nghĩa là can phạm sẽ bị đưa đi an trí nơi 
phương xa đến 3.000 dặm, suốt đời không được 
trở về bản quán. Với đàn bà phạm tội làm đồng 
cốt, hình phạt sẵn dành là “phạt xuy 100 roi, bắt 
đi giã gạo 6 tháng”.Theo đó hình phạt giảo giam 
hậu (giam chờ ngày treo cổ) sẽ được áp dụng với 
những thầy cúng, đồng cốt giả làm tờ thần giáng 
xuống, vẽ bùa đọc chú vào bát nước hầu giá lên 
đồng tự xưng là Đoan Công, Thái Bảo, sư bà…, 
cùng xưng càn là Phật Di lặc, các hội Bạch Liên 
xã, Minh Tôn Giáo, Bạch Vân Tôn. Theo điều luật 
này, kẻ tòng phạm sẽ bị phạt 100 trượng, lưu 3.000 
dặm. Nếu là quân, dân đóng giả thần tượng, gõ 
thanh la, đánh trống, đón thần mở hội, phạt 100 
trượng (chỉ bắt tội kẻ đứng đầu). Lý trưởng biết 
không tố cáo, phạt xuy 40 roi.

Luật hình định danh tội “Đào mả người khác” 
với hình phạt dành cho kẻ đào mồ chưa đến quan 
quách “phạt 100 trượng, đày 3 năm”, đào đến quan 
quách “phạt 100 trượng, lưu 3.000 dặm”, nếu đã 
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mở quan quách thấy xác người sẽ bị “tội giảo 
giam hậu” (giam chờ ngày treo cổ). Luật cũng ghi 
rõ hình phạt lăng trì (xẻo thịt cho đến chết) với 
những kẻ lấy tai mắt, tạng phủ của người sống 
làm thuốc. Vợ con kẻ can phạm cùng người nhà 
tuy không biết chuyện cũng bị xử vạ lây, bị xử lưu 
2.000 dặm (cho đi ở cách nơi ở cũ 2.000 dặm).

Nhận định của thiên tử về tội ác này: “Tội lấy 
tai mắt tạng phủ của người sống đem mổ xẻ ra, 
tội này cũng giống như tội mổ xẻ thân thể người. 
Nhưng tội mổ xẻ thân thể người, chỉ muốn giết 
chết người ấy thôi, còn tội này thì giết chết người 
ấy làm bùa thuốc để mê hoặc người khác, cho nên 
tội lại nặng hơn”. Với góc nhìn ấy, hình phạt dành 
cho thủ phạm nếu hành động nhưng chưa làm bị 
thương nạn nhân cũng là “xử trảm”, vợ con bị “xử 
lưu 2.000 dặm”, kẻ tòng phạm (có giúp sức) thì xử 
phạt 100 trượng, lưu 3.000 dặm!

Với những kẻ “làm ra hay nuôi chứa loài sâu 
có chất độc để giết người”, nếu bị phát giác, can 
phạm sẽ bị xử trảm (chém đầu), vợ con và người 
ở chung nhà tuy không biết chuyện cũng bị xử 
lưu 2.000 dặm. Trong trường hợp kẻ phạm tội lấy 
chất độc của loài sâu độc đánh thuốc độc người 
ở chung nhà mà người thân không hay biết, 
thì được miễn tội xử lưu. Luật ghi: “nếu có biết 
chuyện, tuy là người của bên bị đánh thuốc độc 
vẫn phải tội lây”.

Kẻ khắc vẽ hình người để yểm phản, làm phú 
chú nguyền rủa muốn làm chết người khác, sẽ 
bị khép vào tội mưu giết người, tội này theo luật 
hình thời bấy giờ là trảm!

Những hình thức xử phạt kể trên cho thấy 
hoàng đế Gia Long rất nghiêm khắc và quyết tâm 
trong việc trừ dẹp tệ mê tín dị đoan trong nhân 
dân. Năm 1820, sau 18 năm trị vì thiên hạ, hoàng 
đế Gia Long băng hà, kế tục sự nghiệp của vua 
cha, hoàng đế Minh Mạng (1791-1841) cũng dốc 

lòng dốc sức tuyên chiến với tệ mê tín dị đoan nói 
chung, nạn thầy bà giở những thuật quái gở nói 
riêng. Thời trị vì của hoàng đế Minh Mạng, đã có 
không ít “thầy bà” hay những kẻ ngu muội bị đánh 
đòn và xử tử.

Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), Trần Đăng Luật 
ở xã Phan Xá (huyện Phong Lộc, phủ Quảng 
Ninh) đến triều đường kêu dâng các giấy tờ biên 
chép lời sấm của người cha quá cố là Trần Đăng 
Triều gọi là “Thái Bình sách”. Việc đến tai vua 
Minh Mạng, theo luật Trần Đăng Luật sẽ bị xử tử, 
nhưng xét thấy Luật là “dân mọn, ngu tối không 
biết gì, tưởng lầm vật quý của nhà đem mê hoặc 
dân chúng” nên vị vua thứ 2 của triều Nguyễn ban 
đặc ân, cho khoan giảm tội, phạt 100 trượng, rồi 
giao về cho địa phương quản thúc nghiêm ngặt!

Không được may mắn như Trần Đăng Luật, 10 
năm sau (1837- năm Minh Mạng thứ 18), có 3 can 
phạm đã phải trả giá bằng mạng sống khi vi phạm 
tội danh được định khung của bộ Hình thời bấy 
giờ là “Làm ra sách và lời nói quái đản”: “Tên Dao 
là người thổ ở Trấn Tây, nói dối có phép thuật quái 
gở, làm cờ ngụy, bọn tên Nguyên, tên Ban cùng 
nhau tuyên truyền, mê hoặc người đem sang đất 
giặc, 3 tên ấy đều xử tội trảm đem thi hành ngay”…

Hoàng đế Minh Mạng cũng có chính sách phạt 
nặng với quan chức địa phương mà cụ thể là lý 
trưởng, nếu “biết mà không cáo giác ra thì xử 
phạt 100 trượng”. Và để khuyến khích dân chúng 
góp sức cùng triều đình chống tệ nạn trên, những 
người cáo giác bắt được kẻ vi phạm các cấm lệnh 
sẽ được hậu thưởng đến 20 lạng bạc. Tiền thưởng 
ấy được trích từ tài sản của kẻ phạm tội. Trường 
hợp quan binh phát hiện vụ việc và thực thi việc 
bắt giữ, cũng được thưởng số tiền là 10 lạng bạc 
trích từ tài sản của can phạm!

Ngày nay, nạn mê tín dị đoan vẫn phổ biến với đủ 
hình thức ngu muội, buôn thần bán thánh… tồn 
tại như một thứ dịch bệnh khó loại trừ. Xem ra, 
kinh nghiệm xử phạt thật nặng, và trọng thưởng 
cho người tố giác trích từ tài sản của kẻ phạm tội, 
mà hoàng đế triều Nguyễn áp dụng, chính là chìa 
khóa vàng để triệt dẹp thói tệ này!

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/
Vua-trieu-Nguyen-chong-ta-thuat-di-doan-nhu-
the-nao-402805/
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Trụ trì chùa Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá

Tỷ khiêu Thích Nguyên Phong*

Tìm hiểu về
Phật giáo Thanh Hóa
1. Quá trình du nhập

 Các nhà nghiên cứu lịch 
sử Phật giáo Việt Nam đều cho 
rằng đạo Phật được truyền vào 
nước ta trực tiếp từ Ấn Độ theo 
đường thủy.

Vào những năm cuối thế kỷ 
thứ I trước Công nguyên, các 
thuyền buôn theo gió mùa Tây 
Nam từ Ấn Độ qua Sri Lanca 
(Tích Lan), tới bờ biển Malaixia, 
Phù Nam, Chiêm Thành và Giao 
Chỉ. Các thương gia Ấn Độ phải 
ở lại đây cho đến năm tới, chờ 
gió mùa Đông Bắc để trở về Ấn 
Độ.

Trong các thuyền này, theo 
phong tục tập quán Ấn Độ thời 
bấy giờ, thường có những tăng 
sĩ đi theo, mà người Trung Hoa 
gọi là Hồ tăng - Tăng sĩ đi trên 
các thuyền buôn để cúng lễ, cầu 
nguyện gió yên biển lặng trên 
các chặng đường, đồng thời 

làm thầy thuốc chữa bệnh cho 
hành khách ốm đau trên các 
thuyền này. 

Đền Độc Cước ở thị xã Sầm 
Sơn thờ thần Độc Cước thân xẻ 
làm hai, nửa ở dưới biển, nửa ở 
trên bờ. Kiểu thờ này giống như 
kiểu thờ tu sĩ Ni Kiều Đà (Đại 
Kỳ Na) của vương quốc Cham 
Pa với phép tu đứng một chân, 
xoay theo hướng mặt trời và 
thần tích trong đền có nét giống 
với thần sóng biển Pokyaka. Cả 
kiến trúc ngôi đền dường như 
có sự tiếp thu kỹ thuật xây đền 
tháp Cham Pa.  

Sách Lịch sử Thanh Hoá cho 
biết: Từ năm 1883 – 1924, các 
vương triều vua nhà Nguyễn 
đã phong sắc tôn thờ thần Độc 
Cước ở nhiều cấp độ như: Độc 
Cước Tiêu Thần, Độc Cước tiêu 
thượng đẳng Thần, Độc Cước 
chi Thần,... 

Từ đó chúng ta thấy vị trí của 
vị thần này trong đời sống tín 
ngưỡng của cư dân ven biển xứ 
Thanh, cũng như mối quan hệ 
giữa thần Độc Cước với Phật 
giáo. Trong cuốn lịch sử Thanh 
Hóa tập 2 cũng ghi rõ. “Mối liên 
hệ giữa thần Độc Cước ở Thanh 
Hóa với Phật giáo là ở chỗ khi 
truyền Phật giáo vào Việt Nam, 
các nhà sư Ấn Độ đã thờ thần 
một bàn chân biểu thị cho Đạo, 
diễn ra trong các năm 36, 37, 84, 
159, 183…” 

2. Tiến trình phát triển
Vào thế kỷ thứ V, thứ VI, đạo 

Phật ở Việt Nam đã khá phát 
triển. Lý Bôn tức Lý Bí quê huyện 
Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay 
thuộc Hà Nội); 5 tuổi bố mất, 
ở với mẹ là Lê Thị Oánh người 
Ái Châu (Thanh Hoá) được hai 
năm thì mẹ mất. Được một vị sư 
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nhận làm con nuôi đưa về chùa 
Linh Bảo nuôi dạy hơn 10 năm. 

Năm 542, ông lãnh đạo nhân 
dân khởi nghĩa đánh đuổi quân 
nhà Lương, xưng đế năm 544, 
đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng 
đô ở Long Biên (huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh), dựng 
chùa Khai Quốc ở phường Yên 
Phụ, Hà Nội. Điều này cho thấy 
đạo Phật đã tác động mạnh vào 
xã hội như một nhân tố quy tụ 
sức mạnh dân tộc. 

Sách Địa chí huyện Hoằng 
Hoá viết: “Tín ngưỡng Phật giáo 
được du nhập vào Hoằng Hoá có 
lẽ đã rất lâu. Chùa chiền có mặt 
trên đất Hoằng Hoá từ trước 
đời Tiền Lý (544 – 602). Ấy là 
theo lời truyền ngôn của các 
lão Nho. Ngôi chùa cổ nhất còn 
được ghi lại là chùa Cổ Hoằng 
ở làng Kẻ Đằng xã Hoằng Đạo. 
Cổ Hoằng là cái tên của huyện 
Hoằng Hoá đời Đinh, Tiền Lê.

Năm 580, sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
người Ấn Độ - đệ tử của tổ thứ 
3 Thiền tông Trung Hoa là Tăng 
Xán, từ Quảng Châu sang chùa 
Dâu ở huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh, khai mở dòng thiền 

đầu tiên ở nước ta, mang tên 
ông hay còn gọi là sơn môn Dâu 
(Pháp Vân) hay dòng thiền Nam 
phương, truyền thừa được 19 
thế hệ. Đệ tử của Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi cũng là thế hệ thứ nhất 
dòng thiền này là Pháp Hiền. 
Theo nhà nghiên cứu Hoàng 
Xuân Hãn thì sư Pháp Hiền “đi 
giảng đạo, dựng chùa khắp mọi 
nơi ở Phong Châu (Vĩnh Phú), 
Hoan Châu (Nghệ An), Trường 
Châu (Ninh Bình) và Ái Châu 
(Thanh Hoá). 

Sư Pháp Hiền không rõ năm 
sinh, mất năm Bính Tuất (626) 
niên hiệu Đường Vũ Đế thứ 9 
(626). Các dòng ghi ít ỏi ở trên 
cho ta biết: Vào khoảng thế 
kỷ thứ VI, thứ VII ở Ái Châu 
(Thanh Hoá) đạo Phật đã thịnh 
hành, đã có “ngôi chùa nổi tiếng 
được ban xá lỵ để dựng tháp 
thờ”.

Phật giáo Thanh Hóa thời 
thuộc Tùy đã có những dấu ấn 
đậm nét, điều này được minh 
chứng trong tấm bia Đại Tùy 
Cửu Chân 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.

Sách Đại Đường cầu pháp 
cao tăng truyện của Nghĩa Tịnh 
(682-727) có chép tiểu sử của 
sáu vị tăng sĩ xứ Giao Châu đã 
từng qua du học Ấn Độ vào 
cuối thế kỷ VII và đầu thế kỷ 
thứ VIII. Trong đó có hai vị quê 
ở Ái Châu (Thanh Hoá):  

1) Pháp sư Trí Hành, tên 
Phạn ngữ là Bát Nhã Đề Bà 
(Prajnadeva). Ông đi Ấn Độ 
bằng thuyền và chiêm bái đủ 

các Phật tích. Rồi ông lên vùng 
phía Bắc sông Hằng Hà và ở lại 
tu tại chùa Tín Già và viên tịch ở 
đây lúc 50 tuổi.  

2) Sư Đại Thừa Đăng, có Phạn 
danh là Mạt Ha Dạ Na Bát Địa 
Dĩ Ba (Mahayanapradipa). Ông 
xuất gia ở Đvararati, Ấn Độ, sau 
đó ông theo xứ thần nhà Đường 
về Trường An. Tới chùa Từ Ân, 
xin thụ giới Tỷ khiêu với pháp 
sư Huyền Trang. Sau một thời 
gian tu học ông trở về Giao Châu 
rồi đi Tích Lan (Sri Lanca) bằng 
đường biển. Sau đó tới Nam Ấn 
Độ, Đông Ấn Độ về Trung Ấn 
Độ cùng Nghĩa Tịnh. Ông mất 
tại chùa Parinirvana tuổi chừng 
hơn 60. 

Những điều trên cho thấy, 
vào thế kỷ thứ VI, thứ VII Phật 
giáo ở Thanh Hóa đã có những 
cơ sở tu học đào tạo và xuất hiện 
một số tăng sĩ có trình độ cao. 

Điều này chứng tỏ vào thế 
kỷ thứ VIII ở Thanh Hoá đã 
có những bậc thiền sư tài cao 
đức trọng khiến thi sĩ Trung 
Quốc nổi tiếng phải khen 
ngợi và muốn thụ giáo Phật 

 Ảnh: St
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pháp nơi ông. 
Năm 820 (thế kỷ thứ IX), sư 

Vô Ngôn Thông người Trung 
Hoa từ Quảng Châu sang truyền 
giáo ở nước ta; khởi đầu tại chùa 
Kiến Sơ (Phù Đổng), huyện Gia 
Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc 
Hà Nội), lập nên thiền phái Vô 
Ngôn Thông (kẻ thông hiểu và 
tu theo lối nói các lời không nói) 
hay sơn môn Kiến Sơ truyền 
thừa được 17 thế hệ.

Sang thế kỷ X, XI, XII, các 
dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, 
Vô Ngôn Thông đã có mặt tại 
Thanh Hóa với các bậc cao tăng 
nổi tiếng như Ngô Chân Lưu, 
quê huyện Thường Lạc, đời 
thứ 5 thiền phái Vô Ngôn Thông 
được Đinh Tiên Hoàng phong 
là Khuông Việt Đại sư; sang đời 
Lê Đại Hành vẫn được nhà vua 
trọng dụng. Ông cùng với sư 
Đỗ Pháp Thuận (?-990) (tu ở 
chùa Cổ Sơn, hương Thư, quận 
Ái) được vua Lê Đại Hành giao 
trọng trách tiếp đón sứ thần nhà 
Tống là Lý Giác. Hai người đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao khiến sứ Lý Giác phải 
trọng nể nước Nam. 

Người có công xây dựng và 
phát triển Phật giáo Thanh Hoá 
ở thế kỷ thứ X là Lê Lương. 

Lê Lương không phải nhà 
sư song là một người dốc lòng 
làm việc thiện, tôn sùng tượng 
giáo, một người “có đạo tâm” 
chân niệm đạo Phật và có công 
khởi dựng Phật giáo xứ Thanh 
vào cuối thế kỷ thứ X. Văn bia 
chùa Hương Nghiêm ghi công 
tích Lê Lương đã xuất của nhà 
ra xây dựng 3 ngôi chùa lớn ở 
quận Cửu Chân lúc bấy giờ là 
chùa Hương Nghiêm (ở Kẻ Rỵ), 
chùa Trinh Nghiêm (ở Kẻ Go) và 
chùa Minh Nghiêm (ở Kẻ Bôn) 
là những “Kẻ” gần sát nhau nay 

thuộc xã Thiệu Trung, Thiệu 
Châu (huyện Thiệu Hoá) và 
Đông Thanh (huyện Đông Sơn). 

Trong 3 ngôi chùa Lê Lương 
đứng ra xây dựng nay chỉ còn 
lại một tấm bia chùa Hương 
Nghiêm giúp ta hình dung lại 
quy mô, cảnh trí của chùa cũng 
như không khí sinh hoạt của đạo 
Phật lúc bấy giờ ở Thanh Hoá. 

Sang thế kỷ thứ XI, Thiền 
sư Ma Ha Ma Gia (Mahamaya) 
người gốc Chiêm Thành nổi 
tiếng về Pháp thuật thụ giáo đã 
từng theo học sư Pháp Thuận 
tại chùa Cổ Sơn. Sau ra chùa 
Đại Vân ở kinh đô Hoa Lư Ninh 
Bình, ít lâu lại quay về hành 
đạo tại Sa Đăng, Ái Châu… Khi 
đến Ái Châu thấy tục dân ở đây 
chuộng quỷ thần…sư khuyên 
dân ăn chay thì mọi người đều 
nói: “Thiên thần của chúng tôi 
giáng phúc hay giáng hoạ chúng 
tôi không dám trái, làng này có 
người bị bệnh hủi đã lâu, thầy 
thuốc, ông đồng đều bó tay 
không chữa được. Nếu sư chữa 
khỏi chúng tôi xin nghe theo lời 
dạy. Sư bèn lấy nước phép phun 
vào, người ấy khỏi bệnh ngay.” 
Từ đó dân tin theo Phật. Rõ 
ràng Phật giáo đã kết hợp chặt 
chẽ với tín ngưỡng dân gian cổ 
truyền và cố gắng hoà hợp để 
thay thế vai trò của các tinh thần 
trong đời sống tâm linh.

Thiền sư Pháp Dung (Đạo 
Dung, ? - 1174) quê làng Phủ Lý, 
huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, 
trụ trì chùa Hương Nghiêm tại 
bản làng. Sư khôi ngô tuấn tú, 
giọng nói trong trẻo, từng viết 
nhiều bi văn, kệ, tán, khắc bia 
đá chuông đồng ở cá chùa. Thời 
kỳ sư ra trụ trì ở chùa Khai Giác, 
núi Thừa Phong, môn đồ đến 
học đạo rất đông. 

Dưới thời Lý (1009 – 1225), 

triều đình ban hành hàng loạt 
chính sách khuyến khích Phật 
giáo phát triển. Vua ban sắc 
phẩm cho giới tăng sĩ, phong 
chức quốc sư, trọng dụng các 
bậc danh tăng phục vụ chính 
trị. Chùa chiền ngày càng phát 
triển, dựng trước cả tông miếu 
và đàn xã tắc, thờ Phật lộng lẫy 
hơn cả cung vua và trong dân 
gian quá nửa là sư sãi. Đó là bệ 
đỡ để Phật giáo có chỗ đứng 
vững chắc và trở thành quốc 
giáo. Trong bối cảnh như thế, 
Phật giáo Thanh Hóa thực sự lên 
ngôi, nhất là sau khi Lý Thường 
Kiệt vị anh hùng dân tộc được 
giao giữ chức Tổng trấn Thanh 
Hóa trong suốt 20 năm (1081 – 
1100).  

Công tích phát triển đạo Phật 
ở xứ Thanh của Lý Thường 
Kiệt được kể đến trong việc 
xây dựng chùa Báo Ân và chùa 
Linh Xứng. Chùa Báo Ân (tức 
chùa Nhồi - An Hoạch Sơn) và 
chùa Linh Xứng (tức chùa Ngọ 
Xá – Ngưỡng Sơn) được xây 
dựng trong khoảng thời gian Lý 
Thường Kiệt làm Tổng trấn cai 
quản Thanh Hoá. Cũng chưa rõ 
chùa nào dựng trước, song cả 2 
chùa đều được tiến hành trong 
chủ trương đôn đốc và kiểm tra 
của Thái uý Lý Thường Kiệt.

Về chùa Linh Xứng thì đích 
thân Lý Thường Kiệt đã cùng 
Đại sư Sùng Tín “ngược thuyền 
lên cửa Phấn Đại dừng thuyền 
tại núi Long Tỵ” ngắm cảnh rối 
sau đó lại “rời thuyền về phía Tây, 
qua dòng sông Nam Thạc, đến 
ấp Đại Lý” để lên núi Ngưỡng 
Sơn. Chùa Linh Xứng được 
khởi công xây dựng sau chuyến 
du ngoan này của Lý Thường 
Kiệt và Đại sư Sùng Tín. 

Văn bia chùa Linh Xứng do 
Hải Chiếu đại sư soạn, khắc, 
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dựng năm 1126 ghi: 
“Chùa Linh Xứng ở núi 

Ngưỡng Sơn tức ngôi chùa do 
quan Thái uý xây dựng vậy” và 
ca ngợi: “Thái úy (Lý Thường 
Kiệt) tuy thân vướng việc đời 
mà lòng vẫn hướng về đạo Phật, 
có lẽ vì nhà vua và mẫu hậu tôn 
sùng giáo lý nhà Phật đó chăng? 
Cho nên Thái úy vâng theo ý chỉ 
của đức vua và mẫu hậu (tức Ỷ 
Lan hoàng thái hậu) mà nâng đỡ 
Phật pháp vậy”. 

Ngoài hai ngôi chùa Báo Ân 
(chùa Nhồi - Đông Sơn) và chùa 
Linh Xứng (chùa làng Ngộ Xá - 
Hà Trung) do chính Lý Thường 
Kiệt chủ trương xây dựng, ông 
còn quan tâm các ngôi chùa 
khác ở trong trấn phủ lúc bấy 
giờ như chùa Hương Nghiêm, 
Sùng Nghiêm… 

Vào thời Lý, ở Thanh Hóa 
đã hình thành nhiều trung tâm 
Phật giáo như: chùa Hương 
Nghiêm, Trinh Nghiêm, Minh 
Nghiêm ở huyện Thiệu Hóa; 
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 
Hóa, chùa Báo Ân núi An Hoạch 
(thành phố Thanh Hóa), chùa 
Tạu ở Thọ Xuân, …

Sang thời Trần (thế kỷ XII-
XIV), đạo Phật nước ta vẫn tiếp 
tục phát triển. Ba dòng thiền Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường lu mờ hợp nhất 
thành một thiền phái duy nhất 
đó là thiền phái Trúc Lâm Yên 
Tử (thường gọi là tam tông quy 
nhất tông). Dòng thiền mang 
bản sắc dân tộc Đại Việt này 
phát triển rất mạnh nhờ vai 
trò của Trúc Lâm tam tổ (Sơ  tổ 
Trần Nhân Tông, Đệ nhị tổ Pháp 
Loa Tôn giả, Đệ tam tổ Huyền 

Quang Thiền sư) và sự ủng 
hộ của các vua Trần như Trần 
Anh Tông, Trần Minh Tông …
Thanh Hóa lại có thêm những 
ngôi chùa mới như chùa Đông 
Sơn làng Đông Sơn (nay thuộc 
thành phố Thanh Hóa) dựng 
dưới núi Long Đại – một vùng 
sơn thủy hữu tình, là chốn tiêu 
dao của Trần Dụ Tông, Phạm 
Sư Mạnh…chùa Hưng Phúc ở 
thôn Trường Tân, xã Quảng 
Hùng, huyện Quảng Xương do 
Đại toát Lê Bằng xây vào năm 
Giáp Tý (1264); sau này con trai 
ông là Lê Mạnh hoàn thành vào 
năm Giáp Tý (1324). Chùa Hưng 
Phúc không chỉ là nơi tu hành, 
tụng kinh, niệm Phật mà còn là 
chứng tích ghi nhớ chiến công 
của quân và dân Thanh Hóa 
trong cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược Nguyên Mông 
năm 1285. Chùa Sùng Nghiêm 
ở trong hang đá bên sườn 
lưng chừng núi Vân Lỗi (hay 
Vân Hoàn, Vân Nham) xã Nga 
Lĩnh, huyện Nga Sơn. Theo văn 
bia tại chùa đề ngày 16 tháng 2 
năm Nhâm Tý, niên hiệu Thiệu 
Khánh 3 (1372) do Hữu Bộc xạ 
Hiệp thạnh Phạm Sư Mạnh 
soạn thì nơi đây từng “…đúc 
pho Tam thế, cùng tượng Đại 
Bi (tức tượng Quan Âm Thiên 
thủ Thiên nhãn) toàn bằng vàng 
thật, đặt ở non cao…khách qua 
lại thường ghé Tam bảo…”. Như 
vậy, chùa Sùng Nghiêm từ thời 
Trần đã là một thắng cảnh nổi 
tiếng của xứ Thanh lại nằm bên 
con đường giao thông huyết 
mạch từ Bắc vào Nam nên từ 
xưa nơi đây từng là địa điểm 
dừng chân, ngắm cảnh của 
nhiều bậc vua chúa khi về thăm 
quê cũng như các bậc danh Nho, 
tao nhân mặc khách mối khi có 
dịp đi qua.

Vào thời Lê Sơ (1428-1527), 
Nho giáo từng bước được đề 
cao dần chiếm giữ vị trí độc 
tôn. Triều đình không ban hành 
chính sách đàn áp Phật giáo, 
nhưng với việc vua cấm làm 
thêm chùa mới, cấm các nhà sư 
được vào trong cung và sự kỳ 
thị Phật giáo của hàng ngũ Nho 
thần chứng tỏ Phật giáo bị thất 
sủng nơi cung đình. 

Tuy nhiên, với tinh thần cởi 
mở, hòa hợp và từ bi của đạo 
Phật cũng như trong tín ngưỡng 
Phật giáo đại chúng như ăn chay, 
giữ giới, tụng kinh, chẩn tế…đã 
có gốc rễ sâu xa trong dân chúng 
nên dòng Phật giáo dân gian vẫn 
không ngừng tuôn chảy và phát 
triển mạnh mẽ trong những 
năm tiếp theo. Nhiều chùa dựng 
thời Lý-Trần đã được trùng tu 
trong thời kỳ này như chùa Bảo 
Lai ở thôn Đồng Duệ, xã Quảng 
Nạp, huyện Đông Sơn nay thuộc 
huyện Quảng Xương nhân dân 
đã sửa chữa chùa và làm bệ Phật 
ba thớt bằng đá vào năm 1434 
niên hiệu Thiệu Bình.  

Trong suốt nội chiến Nam Bắc 
triều, Thanh Hóa nhiều khi trở 
thành một bãi chiến trường, 
song Phật giáo vẫn tồn tại như 
một tất yếu. Nhà Mạc lúc bấy 
giờ chưa kiểm soát chặt vùng 
đất Thanh Hoá, nên một số 
chùa trùng tu dựng bia vẫn ghi 
niên đại nhà Lê: Chùa Phúc Hạ 
ở xã Hà Thanh huyện Thọ Xuân 
có từ thời Trần bị hư hỏng. 
Các hội chủ Lê Tĩnh, Lê Liêm 
đã quyên góp tô lại tượng, sửa 
chữa thượng điện, xây lại hành 
lang năm 1587 niên hiệu Quang 
Hưng thứ 10 (Lê Thế Tông) 
dựng bia ghi lại (tương đương 
đời Mạc Mậu Hợp)    

Đến thời Lê Trung Hưng, các 
quan viên, hương lão và mọi 
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người lớn bé xã Hà Mạt dựng 
bia ghi việc trùng tu và tô tượng 
Phật chùa Độ Mạt. (Đò Mát?) 
thôn Đạt Đặc, xã Hà Mạt, huyện 
Hoằng Hoá. Bia dựng tại chùa 
năm 1605 do Tiến sĩ khoa Mậu 
Tuất (1598) Nguyễn Duy Thì - 
Dực vận tán trị công thần, Đặc 
tiến kim tử vĩnh lộc đại phu, 
Thượng thư bộ Công kiêm 
Quốc tử giám tư nghiệp tước 
Phương tuyên hầu soạn, “Phần 
đầu bia giới thiệu sơ lược đạo 
Phật vào Trung Quốc và Việt 
Nam, lịch sử và phong cảnh 
chùa Độ Mạt. Tiếp theo bia ghi 
việc Đô Nguyên soái tổng quốc 
chính thượng phụ Bình An 
Vương (Trịnh Tùng) vào tháng 
4 năm Hoằng Định 4 (1604) cho 
phép giao dải đất phù sa bản xã 
cho chùa làm ruộng hương hoả, 
cho phép miễn thuế. Bản xã chia 
nhau canh tác để dùng vào việc 
thờ Phật. Có bài minh 32 câu. 
Mặt 2 ghi họ tên 1000 vị tín thí 
các thôn đóng góp”. 

Một lần, vua Lê Thần Tông 
(1619-1662) lên chơi núi Ngọc 
Nữ thôn Mật Sơn, xã Bố Vệ, 
huyện Đông Sơn, trông ra Kênh 
Vi. Vua sai dựng chùa cạnh núi, 
tạc chân dung nhà vua, nay dân 
sở tại vẫn thờ [7, tr.295].Qua lời 
ghi “tạc chân dung nhà vua” ta 
có thể suy ra chùa này (tức chùa 
Đại Bi) chỉ được dựng sau khi 
vua Lê Thần Tông mất (1662).

Dưới thời Nguyễn, Nho giáo 
tiếp tục được triều đình lấy làm 
nền tảng tư tưởng, văn hóa 
chính thống. 

1. Đối với Phật giáo, dưới 
triều vua Gia Long các chùa 
Sắc Tứ của nhà nước vẫn được 
quan tâm xây sửa, chu cấp tiền 
lương cho sư tăng. Nhưng mặt 
khác, triều đình lại hạn chế xây 
dựng chùa chiền ở các làng xã 

vì những hoạt động thờ cúng 
trong dân gian có ảnh hưởng 
đến vị trí độc tôn của Nho giáo, 
đi ngược lại xu hướng tập quyền 
của triều đình phong kiến.    

2. Sang đến triều Minh Mạng 
(1820 – 1840) và Thiệu Trị (1841 
– 1847), các sinh hoạt của Phật 
giáo được phát triển hơn với 
việc mở các đại giới đàn, triều 
đình tổ chức các lễ đàn chay kéo 
dài trong nhiều ngày, nhiều sư 
tăng được cấp giới đao, độ điệp.

3. Đến đời vua Tự Đức (1848 
– 1883), Phật giáo một lần nữa 
được xem xét lại, chỉnh đốn 
bằng những quy định khắt khe 
hơn và không được ưu ái tạo 
điều kiện phát triển như hai 
triều vua trước. Tự Đức cũng 
ban lệnh như Gia Long: “Chùa 
quán thờ Phật, có đổ nát thì 
cho phép sửa chữa, còn như 
làm chùa mới, đúc chuông, 
tô tượng, cúng đàn chay, hội 
thuyết pháp, hết thảy đều cấm 
cả. Sư ở chùa có người nào chân 
tu thì lý trưởng phải khai, liệt 
họ tên nộp quan, để biết rõ sư 
tăng”. Tự Đức chủ trương phê 
phán Phật giáo nhằm đánh đổ 
tôn giáo này từ mặt giáo lý tới 

tinh thần: “Kinh Phật không nên 
đem làm khuôn mẫu cho quan 
lại, nhân dân”. Ngoài ra triều 
đình còn quan niệm Phật giáo 
là một tôn giáo có hại, cho dung 
dưỡng Phật giáo là có hại cho lễ 
giáo phong kiến. Từ quan niệm 
như thế, Phật giáo Thanh Hoá, 
cũng như Phật giáo Việt Nam bị 
hạn chế, khiến ngôi đình được 
đẩy lên vị trí trung tâm sinh 
hoạt tinh thần của làng xã. Mặc 
dù vậy, Phật giáo vốn đã ăn sâu, 
bám rễ, thấm đẫm tâm hồn Việt, 
vẫn có mặt những ngôi chùa 
bình dị, uyển chuyển thích nghi 
với đời sống xã hội.    

4. Tuy  vua Tự Đức ban lệnh 
cấm như trên nhưng các quan 
đại thần mến mộ đạo Phật dưới 
triều Tự Đức, vẫn cho trùng tu, 
tôn tạo chùa như Kinh lược 
đại sứ Nguyễn Đăng Giai đã 
cho sửa lại chùa Thanh Lương 
ở thôn Hương Bào Nội, huyện 
Đông Sơn. Chùa Trạch Lâm ở 
xã Trạch Lâm huyện Tống Sơn, 
do công chúa Ngọc Tú bản triều 
dựng. Sau thự Tổng đốc Thanh 
Hoá Tôn Thất Tĩnh sửa lại. Tổng 
đốc Tôn Thất Dao cũng bỏ tiền 
của trùng tu chùa Thanh Thọ ở 
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ngoài cửa Đông tỉnh thành, bên 
cạnh chùa có đền Quan Thánh. 
Cầu đảo thường linh ứng.  

5. Năm 1889, hoàng tử Bửu 
Lân lên ngôi hoàng đế lấy niên 
hiệu Thành Thái, vua ban sắc 
chỉ cho các nơi tôn tạo đền chùa 
và thờ cúng theo lệ cũ, trong 
đó có chùa Thanh Hà ở huyện 
Đông Sơn (nay thuộc thành phố 
Thanh Hoá). Tri huyện Cẩm 
Thuỷ cấp giấy và vận chuyển gỗ 
về trùng tu chùa, nhân dân làng 
Đức Thọ và khách thập phương 
đóng góp tiền của. Chùa Thanh 
Hà lại to đẹp hơn xưa. Một số 
tượng cổ bị hư hỏng nên làm 
mới một số tượng sơn son thếp 
vàng. Chiếc chuông đồng cổ đúc 
vào năm Thành Thái thứ nhất 
ghi: “Thanh Hoá tỉnh, Thiệu Hoá 
phủ, Bố Đức tổng, Đức Thọ Vạn, 
đồng giáp trên dưới, góp sức tạo 
quả chuông lớn. Trưởng chòm 
thợ cả là Nguyễn Trí Huân, Hội 
trưởng chủ sự là Nguyễn Văn 
Thạch”. 

 Từ thời Nguyễn Minh Mạng 
dòng thiền Lâm Tế từ Ninh 
Bình được truyền vào Thanh 
Hoá. Phật giáo vẫn tồn tại lan 
tỏa về vùng thôn quê. Đạo Phật 
vẫn được nhân dân tôn trọng, 
tiếp tục một truyền thống tín 
ngưỡng đã có. 

6. Năm Minh Mạng thứ 12 
(1831), Hòa thượng Từ Long đắc 
pháp nơi sư tổ Từ Hòa thuộc 
chốn tổ Đồng Đội, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định sang Ninh 
Bình lập chùa Yên Vệ (Phúc Hào 
tự) ở thôn Yên Vệ, xã Khánh 
Phú, huyện Yên Khánh. Sư tổ Từ 
Long đã truyền độ tăng chúng 
và khai hóa các chùa nhằm mở 
rộng Phật pháp trong nhân gian. 
Sau ngày tổ Từ Long viên tịch, 
trong hàng đệ tử có Hòa thượng 
Thích Thông Quang là người 

xuất chúng, đạo đức vang xa, 
thu hút hàng tứ chúng khắp nơi 
về sam học.

Năm Tự Đức thứ 2 (1848), 
ngài được triều đình sắc phong 
giới đao độ điệp làm quy phạm 
cho Phật giáo Ninh Bình.

7. Bằng hạnh nguyện Bồ tát 
độ sinh, sau khi vào Thanh 
Hóa truyền đạo nơi núi rừng 
Chuông Các u tịch, ngài Thông 
Quang ngồi tọa thiền và hiến 
thân cho thú rừng, nhưng cảm 
uy đức của bậc chân tu các loài 
thú đã quy phục và dâng hoa quả 
cúng dường. 

8. Nhằm kế thừa mạng mạch 
của đức Như Lai và đem tôn chỉ 
của thiền phái Lâm Tế phát triển 
rộng hơn, Hòa thượng Thanh 
Nhu đệ tử của tổ Thanh Hanh 
đã vào Thanh Hóa để hoằng 
truyền chính pháp, mà hiện nay 
các chùa còn lại như: chùa Xuân 
Phả, chùa Bái Đô, chùa Bái Đến, 
chùa Đầm v.v…

9. Hàng đệ tử đến theo học 
Tổ Thanh Nhu rất đông, tiêu 
biểu là Hòa thượng Thanh Thi 
chùa Đầm, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa…
Vào thế kỷ XIX, đời vua Thành 

Thái (1889 - 1907), Hòa thượng 
Thích Minh Lãng quê ở xã Tuy 
Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 
Hoá quy y ở chùa Bà Đá, Hà Nội 
theo dòng thiền Lâm Tế chính 
tông từ Ninh Bình về Thanh 
Hoá hoằng pháp ở chùa Quảng 
Thọ. Sư tăng trong tỉnh về theo 
học Hoà thượng Minh Lãng rất 
đông. Các nhà sư ở chùa Quảng 
Thọ sau này nhiều vị đã được 
thỉnh về trụ trì ở các chùa Đông 
Tác, Quảng Hóa, Thanh Hà, 
Chùa Đầm, Chùa Vồm... Bia ở 
chùa Quảng Thọ còn ghi: “Lâm 
Tế môn nhân”, Xá lợi của ngài 
được an trí tại chùa Thanh Hà, 
thành phố Thanh Hóa.

10. Trải qua các đời Tổ sư, 
thiền phái Lâm Tế nơi đây cũng 
được tỏa sáng bằng hệ thống 
truyền thừa và hàng loạt các 
chùa được khai sáng và những 
đệ tử tiêu biểu như Hòa thượng 
chùa Kiều Đại, Hòa thượng 
chùa Quảng Thọ ở Thanh Hóa.

Thời thuộc Pháp, Phật giáo đã 
có mặt tại hầu hết các xã ở vùng 
trung du và đồng bằng Thanh 
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Hóa với hàng loạt ngôi chùa tu 
sửa, dựng mới. Đồng thời các 
chùa cũng được xây dựng ở các 
huyện miền núi như Cẩm Thủy, 
Thạch Thành, Ngọc Lặc…ở 
huyện Cẩm Thủy có hàng chục 
ngôi chùa được xây dựng dựa 
vào cảnh trí thiên nhiên trong 
các hang động núi đá vôi. Một 
hệ thống chùa chiền bên cạnh 
các đình làng, nghè, phủ, đền, 
miếu đáp ứng nhu cầu văn hóa, 
tâm linh phong phú, đa dạng 
của nhân dân. 

Năm 1935 (Ất Hợi), dân làng 
Đức Thọ Vạn trùng tu chùa 
Thanh Hà (nay thuộc phường 
Trường Thi, thành phố Thanh 
Hóa). Dân làng cử người ra 
thỉnh sư ở chùa Hương Dự, 
tỉnh Ninh Bình vào chăm lo xây 
dựng. (Bởi Hòa thượng chùa 
Hương Dự, Ninh Bình là người 
Thanh Hoá quy y xuất gia với  
Hoà thượng Thích Minh Lãng 
trụ trì chùa Quảng Thọ, Thanh 
Hoá thuộc dòng thiền Lâm Tế) 
và hoằng pháp tại Ninh Bình. 
Hòa thượng chùa Hương Dự 
thuận tình cử sư ông Thích 
Thanh Trình và sư ông Thích 
Thanh Đức vào giúp thiết kế xây 
dựng. Ngày khánh thành là ngày 
hội lớn đông vui. Sư Thanh 
Trình được nhân dân thỉnh ở 
lại ở lại làm trụ trì, sau này là Tổ 
khai sáng chùa Thanh Hà.

Năm 1937, bác sĩ Chesneau 
Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa là 
một người có lòng thương các 
bệnh nhân và ưa làm việc nghĩa. 
Ngài đã đã có sáng kiến mời 
Hòa thượng Tăng cương trụ trì 
chùa Đào Viên cứ thứ ba trong 
tuần cử hai vị sư đến an ủi cầu 
nguyện cho các bệnh nhân, với 
niềm tin đạo Phật là đạo rất mầu 
nhiệm, có thể an ủi lòng người 
và phá sự phiền não trong khi 

đau yếu. 
Sau một thời gian chuẩn bị, 

năm 1932, Hội An Nam Phật học 
được chính thức thành lập tại 
chùa Trúc Lâm (Huế). Tiếp đến, 
tháng 12 năm 1933, Nguyệt san 
Viên Âm - cơ quan hoằng dương 
Phật pháp của Hội ra số đầu 
tiên. Ngay sau khi ra đời, Hội An 
Nam Phật học đã cùng với tăng 
tín đồ Phật giáo miền Trung tích 
cực thực hiện các hoạt động 
chấn hưng như: chỉnh đốn tăng 
già, hoằng dương Phật pháp, 
đào tạo tăng tài, xây dựng đoàn 
thể các cấp… Trước những ảnh 
hưởng từ sự ra đời của Hội An 
Nam Phật học, ở các tỉnh miền 
Trung, các Tỉnh hội tuần tự 
được thành lập.

Tháng 11 năm 1936 (1937?), 
Tỉnh hội Thanh Hoá được 
thành lập. 

Ngoài chịu sự chỉ đạo của Hội 
An Nam Phật học, Phật giáo 
Thanh Hóa còn giữ tốt mối quan 
hệ với Hội Phật giáo Bắc Kỳ. 

Cách mạng tháng Tám năm 
1945 thành công, đặc biệt trong 
những năm đầu kháng chiến 
chống thực dân Pháp, hưởng 
ứng “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ 
đồng” do Chính phủ phát động, 
nhiều nơi đã hy sinh đem tượng 
và các đồ thờ bằng đồng và kim 
loại quý ra để ủng hộ kháng 
chiến. Đặc biệt, Thanh Hóa là 
nơi có nhiều công binh xưởng 
sản xuất, chế tạo vũ khí được đặt 
trong các hang đá, sự đóng góp 
kim loại của nhân dân không 
những chỉ diễn ra trong “Tuần lễ 
vàng”, “Tuần lễ đồng” mà liên tục 
diễn ra trong suốt thời kỳ kháng 
chiến. Nhiều chuông đồng, 
tượng Phật, lư hương và đồ thờ 
quý giá đã được nhân dân tự 
nguyện ủng hộ kháng chiến. Tuy 
mất mát nhiều, nhưng cái giá 

của độc lập tự do là vô cùng quý 
giá, còn quý hơn cả bạc vàng. 
Hầu hết các ngôi chùa đều trở 
thành nơi hội họp, tụ tập đông 
người, thành nhà kho, nơi cứu 
thương, nơi dừng nghỉ, tập kết 
của bộ đội và dân quân du kích.

Đặc biệt trong kháng chiến 
chống Mỹ, nhiều nơi nhân 
dân đã tự nguyện dỡ chùa làm 
trường học, nhà trẻ, trạm xá, 
đặt cơ quan hành chính, bắc cầu 
cho xe qua đường hoặc làm nhà 
kho, trạm cứu thương … Chùa 
chiền không còn là không gian 
tĩnh lặng, mà trở thành nơi 
huyên náo. Ý thức hệ lúc này là 
“Tất cả vì kháng chiến”, “Tất cả 
cho chiến trường”, tất cả vì “tự 
do, độc lập”. 

Do những tác động của hoàn 
cảnh lịch sử, một số chùa nhân 
dân tháo dỡ làm hầm, làm cầu 
phục vụ chiến tranh; do nhận 
thức lúc bấy giờ, nhiều ngôi 
chùa to làm bằng các thứ gỗ tốt 
quý hiếm đã bị dỡ làm trường 
học, một số chùa làm trụ sở của 
cơ quan chính quyền, đoàn thể, 
nhà kho hợp tác xã, trạm cứu 
chữa thương bệnh binh, nhiều 
bia đá, khánh đá bị dập vỡ hoặc 
lấy kê làm cầu cống… chùa chiền 
hư hại, dột nát đã không được 
sửa chữa, trùng tu, tôn tạo. Số 
lượng tăng, ni, phật tử giảm.   

 Một nguyên nhân khác nữa là 
do nhận thức của chúng ta trong 
thời kỳ này chưa đúng đắn về tôn 
giáo. Dưới ách đô hộ và thống trị 
của thực dân phong kiến, nhân 
dân ta phải chịu cảnh nô lệ, 
nghèo đói và lạc hậu, đất nước 
nghèo nàn kém phát triển. Tôn 
giáo cũng bị quy kết một phần 
trách nhiệm trong đó. Ta cứ ngỡ 
rằng khi vật chất đầy đủ, xã hội 
văn minh, tư tưởng tiến bộ rồi 
đến lúc tôn giáo sẽ bị tiêu vong. 
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3. Tình hình hiện tại
Năm 1975, miền Nam hoàn 

toàn giải phóng, đất nước được 
tự do, độc lập và thống nhất, 
chúng ta vững bước trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhưng vấn đề tôn giáo vẫn 
chưa có cách nhìn nhận khác. 
Nhà nước chưa thực sự quan 
tâm đến nhu cầu tín ngưỡng, 
tâm linh của nhân dân. Nhiều 
ngôi cổ tự “vang bóng một 
thời” cũng dần dần tàn lụi và 
trở thành phế tích, đất chùa 

cũng được sử dụng vào mục 
đích khác, các hoạt động 
tôn giáo rơi vào tình trạng bị 
ngừng trệ. Đây là thời kỳ Phật 
giáo Thanh Hóa gặp nhiều trở 
ngại khó khăn, chư tăng ít, 
chùa chiền hư hỏng, dột nát và 
xuống cấp nghiêm trọng. 

Từ 4 - 7 tháng 11 năm 1981, 
Đại hội đại biểu thống nhất các 
tổ chức Phật giáo được tổ chức 
tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Một 
tổ chức mới ra đời, lấy tên là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Ba năm sau, nhân duyên hội 
đủ, ngày 01 tháng 11 năm 1984, 
Ban đại diện Phật giáo tỉnh 
Thanh Hoá được thành lập 
tại chùa Thanh Hà, phường 
Nam Ngạn, Thị xã Thanh Hoá 
(nay là phường Trường Thi, 
Thành phố Thanh Hoá) do Hoà 
thượng Thích Thanh Cầm làm 
Chánh đại diện.

Hiện nay toàn tỉnh có 32 
sư tăng và 48 sư ni. Ban Trị 
sự Tỉnh hội với 21 ủy viên, 14 
Ban Đại diện tại 14 huyện, thị 
xã, thành phố, 46 chùa có sư 
trụ trì. Hệ thống tổ chức Phật 
giáo ngày càng được củng cố từ 
Tỉnh hội đến cơ sở. Số người 
theo đạo Phật và trở lại với đạo 
Phật ngày càng đông và có mặt 
ở tất cả các huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh. 

Thanh Hóa vốn là địa 
phương có bề dày truyền 
thống văn hóa và truyền thống 
tôn giáo, là cơ duyên để đạo 
Phật phục hưng và phát triển 
mạnh mẽ. Những năm gần 
đây chùa chiền được khôi 
phục, xây dựng không ngừng 
tăng lên. 

 Ảnh: St
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Tư tưởng “lục hòa” trong truyện cổ Lào
tại sao cả Vật chất Và ý thức đều  là thế lưu bố tưởng, nghĩa là tập quán, tập 
khí, thói quen của xã hội. đây là một Vấn đề rất sâu kín khó hiểu ngay Với các 
nhà khoa học có nghiên cứu phật giáo.

Trong các triết lí Phật giáo được 
truyền thừa từ đời này qua đời khác 
cho tận tới ngày nay thì tư tưởng Lục 
hòa, giữ một vai trò quan trọng trong 
đời sống của giới tu hành và có giá trị 

thực tiễn trong cuộc đời của mọi người hay của 
một người nói riêng.

Nhìn nhận tư tưởng Lục hòa từ góc độ xã hội 
học, ta dễ dàng thấy rằng các nguyên tắc hay 
các pháp này, ngoài việc là kết quả rút ra từ lời 
dạy bảo của Đức Phật Thích Ca cho hai nhóm tỳ 
khưu cùng sống ở tịnh xá Ghosita xứ Kosambi, 
thì còn là đạo lý dân gian được truyền tụng qua 
các thế hệ và đi qua những cuộc đời khác nhau 
của các dân tộc khác nhau. 

Trí tuệ được tạo ra dù ở cấp độ nào cũng giúp 
ta thực hiện nguyên tắc Lục hòa và điều này thể 
hiện khá rõ trong nhiều câu chuyện dân gian của 
nhiều nước trong đó có truyện cổ Lào.

Lào là đất nước của hòa bình, là “một dân tộc 
vốn yêu chuộng trật tự và yên ổn” như nhận xét 
của Paul de Boulanger trong cuốn Lịch sử nước 
Lào thuộc Pháp. Có thể nói người Lào tiếp nhận 
Phật giáo trên cơ sở tinh thần hòa hiếu, hòa bình, 
hòa hợp và đi tới bản địa hóa tư tưởng Phật giáo 
thành tư tưởng chung của cộng đồng mình. Quá 
trình tiếp nhận và bản địa hóa Phật giáo này diễn 
ra từ đó cho đến nay, trong đó, bước ngoặt quyết 
định là sự ra đời của nhà nước Lạn Xạng  gắn với 
tên tuổi của người anh hùng dân tộc Phà Ngừm: 
“vị hoàng đế vĩ đại đó là người sáng lập thật sự 
nước Lạn Xạng thống nhất. Đó là một nhân vật 
kì lạ và phi thường…” như nhận định của P.de 
Boulanger, người đã đưa ra Lời huấn thị trong 
lễ Chiến thắng được tổ chức bảy ngày bảy đêm 
ở Viêng chăn, mà Lời huấn thị này vừa như một 
hiến pháp vừa như một văn bản văn học và cũng 
toát lên rất rõ tinh thần của Lục hòa. Phà Ngừm 
nhấn mạnh: “Trong nước có kẻ giàu và người 

nghèo, phải làm sao cho mỗi người chịu nhận số 
phận của mình, để cho chúng ta không bao giờ 
phải trừng trị ai bằng án tử hình. Có người rồi 
mới có của cải, không có người thì không có của 
cải. Ta cấm không cho giết người cũng vì lẽ đó” . 
Tư tưởng này của Phạ Ngừm cũng là khát vọng 
của người dân, của cộng đồng, bởi lẽ một vị quân 
vương lỗi lạc xuất chúng bao giờ cũng có khả 
năng khái quát những tâm tư tình cảm của dân 
tộc mình. Vì thế, Lời huấn thị của Phạ Ngừm trở 
thành xuất phát điểm độc đáo khẳng định hướng 
phát triển và tâm thế dân tộc, được ghi lại trong 
bộ cổ sử Lịch sử nước Lạn Xạng Hum Khao. 

Lời huấn thị này cũng thể hiện đạo lí quen 
thuộc mà ta thường gặp trong quan niệm dân 
gian Việt Nam, đó là “anh em như chân với tay”, 
“giọt máu đào hơn ao nước lã”…thường được 
kết tinh trong các câu chuyện hay truyền thuyết 
về cội nguồn dân tộc. Đối với người Lào, đó là 
Truyền thuyết quả bầu, nơi Pu Lang-xơn “lấy 
thanh sắt nhọn nung đỏ, đâm thủng quả bầu, tức 
thì người trong quả bầu theo lỗ thủng tuôn ra 
không ngớt”, “những người ra đầu tiên là người 
Lào Thưng, làm anh cả. Những người ra tiếp sau 

* Khoa Ngữ Văn – ĐHSP Hà Nội
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là người Lào Lùm, làm anh thứ, và những người 
ra sau rốt là người Lào Xủng làm em út” . Câu 
chuyện quả bầu sinh ra ba tộc người Lào là sự 
nhất thể hóa theo tinh thần tất cả là một, tất cả 
thành một mà từ đó Thân hòa, Khẩu hòa, Ý hòa 
sẽ chính là quả bầu và cũng chính là người mẹ 
theo văn hóa nông nghiệp và là người cha theo 
văn hóa du mục; và sẽ được đa dạng hóa thành 
người của các bản các mường, nhưng tất cả đều 
sẽ qui tụ về cùng một sự thống nhất trong Giới 
hòa, Kiến hòa và cùng hưởng Lợi hòa. Hòa ở đây 
sẽ được kết hợp với đồng trở thành đồng bầu, 
cùng một cội, cùng một tổ ấm…, theo kiểu đồng 
bào trong truyền thuyết Bọc trăm trứng của Việt 
Nam. Vì thế “Pu Lang-xơn dạy bảo mọi người 
biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau như anh em 
ruột thịt, vì tất cả đều từ ruột một quả bầu sinh ra 
cũng như từ một bụng mẹ sinh ra”. Hòa gắn liền 
với hiếu, mà hiếu là biết ôn cố tri tân, là biết kính 
trên nhường dưới, là phải trái phân minh, tức là 
thực hiện trọn vẹn lục hòa, bởi vì “Pu Lang-xơn 
cũng dạy cho con cháu biết có bố mẹ, biết yêu 
thương bố mẹ và kính trọng những người già cả, 
biết yêu thương cả bà con làng xóm, nòi giống 
của mình, và biết giữ gìn của cải bố mẹ để lại”. 

Một đặc điểm tạo nên phẩm chất của Lục 
hòa chính là tính thiện trong con người. Tình 
thiện đã giúp những người hầu của vua Pa-lư-
tha-xên mở đường cứu sinh cho cô em út trong 
truyện Phu Thao Phu Nang để cho đứa con trai 
do nàng đẻ ra sẽ thực hiện công lí, diệt ác trừ tà, 
nhưng không quên nghĩa tình chông vợ, để hóa 
thân thành Núi chàng núi thiếp, vĩnh viễn bên 
nhau. Cũng như vậy, tấm lòng thơm thảo của Xi 

(truyện Xikhốt Taboong)  trong hoàn cảnh bản 
mường bị giặc ngoại xâm, dân chúng bị lao dịch 
khổ sở đã được thần phú cho sức mạnh đặc biệt 
qua vật truyền trung gian là chiếc đũa cả được Xi 
đẽo ra từ cành cây mạy-nhang mà với nó, Xi vừa 
có xôi cho cả làng ăn, vừa có vũ khí để đánh đuổi 
giặc ngoại xâm, để lập ra mường Xikhốt Taboong 
(=Mường cái gậy). 

Tính thiện còn thể hiện qua quan niệm của 
người Lào về phẩm chất thần linh của dân tộc 
mình: “người Lào vốn là con cháu của Trời, tức là 
dòng dõi của Thẻn, là vì Pha nha Thẻn Luống Phà 
Khươn (tức là Trời) xưa kia đã cử con trai cả của 
mình là Thẻn Bulôm xuống cai trị mường trần”. 
Khi công việc dựng nước xây mường đã hoàn 
thành, Thẻn Bulôm đưa bảy hoàng tử và bảy 
nàng dâu đến trước chiếc vại vàng đựng nước 
phép, Thẻn cầm tay họ nhúng xuống nước và nói 
với họ: “Ta ước mong sao, đối với mọi người, các 
con sẽ là những vị vua hiền đức. Giữa các con với 
nhau, ta mong sao không bao giờ xảy ra chuyện 
bất hòa, lúc nào các con cũng phải yêu thương 
quý mến nhau. Đừng bao giờ quên rằng tất cả 
đều là con của ta. Các con phải thương yêu nhau 
vì đều là anh em. Kẻ nào cư xử tử tế đúng đắn thì 
xứ sở của mình sẽ mở mang, thịnh vượng. Kẻ 
nào đối xử không tốt thì xứ sở của mình sẽ suy 
sụp. Kẻ nào gây chiến tranh với người khác sẽ bị 
nguyền rủa đời đời, cây cối chúng trồng sẽ chết 
khô tức khắc, đi trên sông chúng sẽ bị hà bá lôi cổ 
xuống âm phủ, đi trên đất sẽ bị hổ xé xác. Các con 
phải làm cho mọi người cũng phải yêu quý nhau 
như anh em một nhà, cho người giàu biết giúp 
đỡ người nghèo. Mỗi khi có việc cần phải quyết 
định, các con phải hỏi ý kiến người khác. Các con 
không được giết vợ, nếu vợ các con trót lỗi lầm: 
đó là ý muốn của Thẻn Luống. Phụ nữ là những 
người sinh ra trước hết; kẻ giết phụ nữ tức là gây 
ra tai họa cho đất nước, tức là làm cho triều đại 
nhà vua thu ngắn lại. Con nào vâng lời ta, tuân 
theo lời khuyên bảo của ta thì dòng dõi sẽ sung 
sướng, con nào quên lời ta thì không sống nổi ở 
cõi trần”. Lời khuyên nhủ này của Then Bulôm 
được ghi lại trong Truyền thuyết về Khún Bulôm 
và Khún Lo đã toát lên đầy đủ tinh thần Lục hòa 
trong tâm thức người Lào, trở thành đạo nghĩa 
yêu thương, đoàn kết, thủy chung, được chuyển 
tải qua lời khuyên lời dạy của những người đứng 
đầu bản mường, mà hiểu rộng hơn thì đó chính 
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là sự tổng kết minh triết dân gian được đặt vào 
cửa miệng của những người lập mường lập 
quốc, một mặt để gia tăng tính chất thiêng liêng 
về cội nguồn dân tộc như truyền thống chung của 
tư duy nhân loại; mặt khác cũng để chỉ ra phẩm 
chất thần linh, tức là tính thiện, trong mỗi con 
người mà bản thân mỗi con người phải có trách 
nhiệm bảo tồn và phát huy tính chất thần linh 
đó. Tính chất Lục hòa, do đó, đã hóa thân thành 
máu thịt, thành nguyên tắc sống của người Lào, 
và đây cũng là điều kiện tiên quyết để dân tộc Lào 
tiếp nhận và bản địa hóa Phật giáo thành quốc 
giáo của đất nước mình.

 Các mô típ như trai gái yêu nhau không lấy 
được nhau khi chết hóa thành sông suối núi non 
(truyện Suối Ta-ngâu, truyện Phu-hay), như dũng 
sĩ diệt đại bàng (truyện Vợ chồng Phôn-xa-nga), 
hay mô típ vợ cả vợ lẽ (truyện Nàng Tạu-kham), 
như người mồ côi ( (truyện Khăm-pha Nàng 
Ngà, truyện Chàng mồ côi, truyện Bun Thông 
– Ca La Chậu, truyện Con bò đỏ), như chọn vợ 
chọn chồng (truyện Chàng Nụ Tồng và nàng Gột 
Nao), như chị dâu em chồng (truyện Pao Sênh 
Sá), như tham vàng bỏ ngãi (truyện Nàng Tèng 
On, truyện Xu-li-vông) đều là những mô típ văn 
học quen thuộc của nhiều nền văn học, nhưng ở 
trong các truyện cổ Lào, ngoài kiểu kết thúc có 
hậu, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo vốn ít nhiều 
chịu ảnh hưởng của quan niệm Phật giáo, thì 
điểm khác biệt cơ bản chính là cách giải quyết 
mâu thuẫn hay xung đột trên cơ sở tư tưởng Lục 
hòa, trước hết bằng sự thức tỉnh của người đã 
gây ra chuyện (tức là sự tỉnh giác của Thân Khẩu 
Ý), tiếp đó bằng sự ủng hộ của những người dân 
đủ các thang bậc khác nhau, kể cả sự trợ giúp 
của quỷ thần, khi nhận ra chân lí hay lẽ phải (tức 
là Giới hòa, Kiến hòa) để cuối cùng tất cả đều 
chung hưởng hạnh phúc (tức Lợi hòa), kể cả 

trường hợp hóa sông hóa suối, hóa thành vườn 
cây, rừng quả,v.v…Sang thế kỉ XVI, khi đạo Phật 
đã đứng vững trên đất Lào và đã được bản địa 
hóa thì các tác phẩm văn học Lào sáng tác theo 
tinh thần của Phật giáo như truyện Nàng Tan 
Tay, truyện Xattakhăm, truyện Champaxiton…
cũng đã mang lại cho văn học Lào những nét đặc 
sắc mới, mà trong đó, tính chất Lục hòa không 
mất đi mà càng được khẳng định.

Số truyện cổ (gồm 7 truyện thần thoại, truyền 
thuyết và 12 truyện cổ tích) được đưa ra trong cuốn 
Hợp tuyển văn học Lào không nhiều, nhưng đều 
đã toát lên được tính chất dân tộc Lào đặc sắc và 
không lẫn được với các dân tộc khác. Nói cách 
khác tính chất Lục hòa, được khái quát trong đạo 
lý Phật giáo, đã có sẵn trong tâm thức người Lào, 
như là một mảnh đất thuận lợi để người Lào tiếp 
nhận và bản địa hóa Phật giáo. Việc nghiên cứu 
vấn đề này cho phép mở rộng để lí giải vấn đề vì 
sao Phật giáo, tôn giáo của hòa bình, lại được tiếp 
nhận dễ dàng và đã đóng vai trò quan trong trong 
thời kì lập quốc củaViệt Nam.

  
TóM TắT:  Phật giáo là quốc giáo của đất nước 

Lào anh em, thứ tôn giáo đã tạo ra sự ổn định và 
phát triển bền vững của các cộng đồng cư dân 
thuộc các tộc người khác nhau trên mảnh đất 
này. Xét về mặt lịch sử, Phật giáo không phải là 
sản phẩm tính thần của dân tộc Lào và Phật giáo 
cũng thâm nhập vào Lào không phải sớm như 
ở các quốc gia khác. Thế nhưng, tư tưởng Phật 
giáo lại cắm rễ đâm chồi và phát triển mạnh để trở 
thành quốc giáo trên đất nước Triệu Voi. Tất cả 
đó là những quan niệm nhân sinh nhân ái nhân 
quần nhân văn của dân tộc Lào qua mảng truyện 
cổ được tập hợp trong cuốn Hợp tuyển văn học 
Lào xuất bản năm 1981.
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1: Đoàn Trung Còn: Từ điển Phật giáo, quyển II, NXB Thành 
phố Hồ Chí Minh, 2005, trang 242.
2: Dẫn theo Trương Văn Chung –Trần Kỳ Đồng: Triết lí Lục 
hòa Phật giáo nhìn từ viến cảnh đạo đức học diễn ngôn trong 
sự phát triển bền vững của sông Mê Kông in trong Phật giáo 
vùng Mê Kông: di sản và văn hóa – tập 2. NXB ĐHQG Thành 
phố Hồ Chí Minh, 2015, trang 415.
3. http://thuvienhoasen.org/a.10660/luc-hoa-cong-tru, Thích 
Nhật Hiếu:  Lục hòa cộng trụ.

4. Dẫn lại từ Hợp tuyển văn học Lào – Tuyết Phượng- Đinh 
Kim Cương – Võ Quang Nhơn biên soạn và dịch, Nguyễn 
Năm giới thiệu. NXB Văn học, Hà Nội-1981, trang 5. Cuốn 
sách của Paul de Boulanger được dẫn ở đây là cuốn Histoire 
du Laos français.
5. Hợp tuyển văn học Lào – Tuyết Phượng- Đinh Kim Cương 
– Võ Quang Nhơn biên soạn và dịch, Nguyễn Năm giới thiệu. 
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VĂN HÓA - DANH THẮNG

Chùa Quán Sứ

Chùa Quán Sứ tọa lạc 
tại số 73 phố Quán 
Sứ, Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Trước 
đây, địa phận này 

thuộc thôn An Tập, phường Cổ 
Vũ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi 
là tổng Vĩnh Xương), huyện 
Thọ Xương.

Chùa Quán Sứ được xây 
dựng vào thế kỷ 15. Theo sách 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí, vào 
thời vua Lê Thế Tông, các nước 
Chiêm Thành, Ai Lao thường 
cử sứ giả sang triều cống Việt 
Nam. Nhà vua cho dựng một 
tòa nhà gọi là Quán Sứ để tiếp 
đón các sứ thần đến Thăng 
Long. Vì sứ thần các nước này 
đều sùng đạo Phật nên lại dựng 
thêm một ngôi chùa cũng nằm 
trong khuôn viên Quán Sứ để 
họ có điều kiện hành lễ. Thời 
gian đã xóa đi dấu khu nhà 
Quán Sứ nhưng ngôi chùa thì 
vẫn tồn tại.

Tiền đường của chùa thờ Phật, còn hậu đường thờ vị quốc sư 
Minh Không thời Nhà Lý.

Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chùa Quán 
Sứ được chọn làm trụ sở trung ương. Năm 1942 chùa đã được 
xây dựng lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn Ngọc 
Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng do chính Tổ Vĩnh Nghiêm duyệt.

Minh Hương
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Chùa Quán Sứ là nơi 
đặt trụ sở Văn phòng 

I Trung ương, cùng 
văn phòng đại diện 

của 13 Ban, Viện 
Trung ương.

Tam quan của chùa có ba tầng mái, nằm giữa là 
lầu chuông. Qua tam quan là một sân rộng lát gạch, 
bước lên 11 bậc thềm là tới Chính điện cao, hình 
vuông, xung quanh có hành lang. 

Điện Phật được bài trí trang nghiêm, các pho 
tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy. Phía 
trong cùng, thờ ba vị Tam thế Phật trên bậc cao 
nhất. Bậc kế tiếp thờ tượng Phật A Di Đà ở giữa, 
hai bên có tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. 
Bậc dưới đó, ở giữa thờ Phật Thích ca, hai bên 
là A Nan Đà và Ca Diếp. Bậc thấp nhất, ở ngoài 
cùng có tòa Cửu Long đứng giữa tượng Quan 
Âm và Địa Tạng. Gian bên phải chánh điện thờ 
Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với hai 
thị giả, gian bên trái thờ tượng Đức Ông và 
tượng Châu Sương, Quan Bình.

Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở Việt Nam mà tên 
chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ. 

Phân viện Nghiên cứu Phật học thuộc Giáo hội và văn phòng tổ chức 
Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ở Việt Nam) cũng đặt ở đây.

Chùa Quán Sứ đã chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng của Phật 
giáo Việt Nam, trong đó có sự thống nhất tổ chức Phật giáo trong 
cả nước vào năm 1981. Nơi đây vào ngày 13 tháng 5 năm 1951 (mồng 
8 tháng Tư năm Tân Mão) lần đầu tiên lá cờ Phật giáo thế giới do 
Thượng tọa Tố Liên mang về từ Colombo đã xuất hiện trên bầu trời 
Hà Nội.

Phía sau là nhà thờ Tổ, nơi thời Lịch Đại Tổ Sư 
của Phật giáo Việt Nam. Đây là ngôi chùa hiếm có 
trên đất bắc Việt Nam, tuy xây từ lâu đời nhưng luôn 
gìn giữ chính pháp và đặc biệt “không thờ Mẫu Tam 
Tứ phủ” trong chùa vì đây là một dạng tín ngưỡng 
bản địa không thuộc Phật giáo.



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201658 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 11/201658

SUY NGẪM

Minh Mẫn

Sám hối - ăn năn 
- phát lồ - xưng tội

trên con đường tu tập, kể cả pháp hành tôn giáo cũng như pháp hành tâm linh, 
“sám hối” là cách cơ bản giải quyết những sai phạm đã qua Và ngăn ngừa sai 
quấy phạm phải sắp tới. đôi khi, có người chọn cách “sám hối” làm pháp hành trì 
thường nhật để phát khởi lòng từ Và thúc liễm thân tâm thường nhật.

Trong đời sống, không ai mà không 
từng phạm phải sai lầm, có những 
sai lầm nhẹ có thể khắc phục, sửa sai, 
có những sai lầm thuộc lĩnh vực tư 
tưởng, quan điểm, đức tin, do đứng 

một góc độ riêng cộng thêm biên kiến, thiên kiến 
dẫn đến bảo thủ, sai lầm mà không biết. Trường 
hợp này thường xảy đến trong một số người có 
óc suy luận vững nhưng chỉ ở một góc độ biên 
kiến, nhiệt tâm trong một phạm vi chuyên môn, 
thỏa mãn trong một chủ thuyết, học thuyết, giáo 
thuyết. Nơi đây chỉ xét trong lĩnh vực tư tưởng, 
ngoài ra, những sai lầm mang tính xã hội nó có 
tính nhất thời, không đáng ngại.

Làm sao để thức tỉnh biết là mình đang sai lầm 
theo một quan điểm, một giáo thuyết, một chủ 
nghĩa...?

Khó mà xác quyết khi chính nhân thân phải 

thâm nhập một cách khách quan vào những lĩnh 
vực khác với lĩnh vực của mình đang say mê. 
Dùng trí tuệ phán đoán, vì vậy, nhà Phật đề cao 
trí tuệ mà không nhắc đến cảm tính. Thường, 
chúng ta sống, làm việc, nhận thức theo cảm tính 
nhiều hơn lý trí.

Sự sai lầm về chính trị, đưa xã hội vào con 
đường khủng hoảng, bế tắc. Sự sai lầm về quan 
điểm giáo dục, nhiều thế hệ phải chịu hậu quả 
khó khăn, nhưng một giáo thuyết sai lầm thì 
chính nhân thân người chọn lựa cũng đã có sẵn 
một hậu quả khó tránh, huống nữa đem quan 
điểm sai lầm, biên kiến để dẫn dắt đồ chúng, 
miệng hố tội trọng đang kề bên sinh thân, liền 
sau đó, thân xác còn mang căn bệnh tương ứng 
với những lời dạy dỗ thiếu chính đáng. 

Bệnh tật là quả của nhân quá khứ, không thể 
nhìn bệnh lý mà xác quyết là hậu quả của việc 

 Ảnh: St
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sai lầm trong việc truyền bá giáo 
lý hay pháp hành; nhưng đôi khi, 
thay vì quả báo quá khứ chưa trổ, 
duyên hiện hành hỗ trợ thì quả 
sớm phát sinh. 

Nhân quả trùng trùng duyên 
khởi khó mà phân minh. Có 
những bệnh nan y có thể khỏi hẳn 
mà không ngờ, do bệnh nhân đã 
thay đổi cách sống, hành xử thiện 
duyên quá nhiều và tư tưởng 
trong sáng, hướng thiện, lòng 
từ thông qua hành động trợ giúp 
chúng sinh. Cũng không thiếu 
bệnh nhân, thay vì một thời gian 
lâu mới chết, lại đột tử không 
ngờ. Những bệnh như thế, có thể 
nhân quá khứ thuộc loại vô ký 
hoặc tác ý vô tâm.

Theo nhà Phật, “Nhất thiết duy tâm tạo”, tướng 
học cũng từng nói: - tướng tự tâm sinh, tướng 
tùng tâm diệt. Một tâm hồn đẹp, trong sáng, hiền 
lành đều có một gương mặt dễ nhìn, người độc 
ác nham hiểm, hiện tướng đáng sợ. 

Chính những nguyên nhân từ tâm niệm mà có 
câu: “tội từ tâm khởi do tâm sám”. Nhưng mấy 
ai ý thức bệnh mình đang thọ lãnh do hậu quả 
của tư tưởng nào đó có sức mạnh tác động để 
hạt giống phát triển nhanh. Cuộc sống luôn gặp 
trắc trở, hoạn nạn cũng là hiện báo của nhân quá 
khứ, có người bảo do thiếu phước, điều này khó 
xác định, vì có phước mới được thân người, đã 
có phước mới được thân người, tại sao gặp tai 
họa bảo do thiếu phước?

Phước có nhiều loại, thì nghiệp cũng có nhiều 
dạng; trong phước có họa, trong họa có phước, 
trùng trùng duyên khởi, khó mà có một thống kê 
tổng quát để kết luận một hiện tượng trong cộng 
nghiệp vẫn có biệt nghiệp.

Xã hội ngày nay lan nhanh mầm mống bệnh 
ung thư, nhưng không phải tất cả đều chịu chung 
số phận như nhau, có người đau đớn quằn quại 
trước khi chết, cũng có người ra đi êm nhẹ, và 
một số ít người được khỏi hẳn hoặc virus không 
phát tác. Cũng có một tín đồ Phật giáo, khi phát 
hiện ung thư, không thiết đến thuốc men, tình 
nguyện ăn chay, sống đời lương thiện, bố thí 
phóng sinh, tâm hồn an lạc thanh thản, gốc ung 

thư tự nhiên tiêu hủy.
Cũng có người theo sự hướng dẫn của tôn 

giáo phải ăn năn, sám hối, thành khẩn ngăn chừa 
thói hư tật xấu, giúp đỡ tha nhân. Mỗi tôn giáo 
có một phương cách sám hối khác nhau, nhưng 
mục đích giúp người có tội cảm thấy nhẹ nhàn, 
trút gánh nặng khỏi nội tâm, hướng đến việc 
thánh thiện để không còn tái phạm. Đây không 
chỉ là thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo mà là điều 
căn bản cho những tín giả có một căn cơ cần đến 
tha lực. Ta tạm duyệt qua một số nghi thức của 
vài tôn giáo về cách sám hối, ăn năn như:

Mỗi tôn giáo đều có một phương pháp sám hối 
tội chướng quá khứ và ngăn ngừa tội lỗi trong 
hiện tại và tương lai, ví dụ Ki tô giáo quan niệm 
về việc xưng tội, mặc dù tội Tổ tông đã được 
xóa trong lúc rửa tội, còn lại, vì trong cuộc sống 
không ai không phạm tội, vì thế, việc xưng tội 
không chỉ đơn giản trình bày tội lỗi của mình 
mong cha cố lắng nghe và tha thứ; thật ra Linh 
mục giải tội không có quyền xóa tội mà chỉ là 
người lắng nghe và hướng dẫn hối nhân sống 
đúng luật giáo hội các điều răn của Chúa. Vì vậy, 
khi xưng tội, muốn được tha thứ, hối nhân phải:

1. xưng tội - xét mình: Phải xét các tội trong 
tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu 
sót, căn cứ vào 10 điều răn của Thiên Chúa:

thứ nhất:  thờ phượng một đức Chúa Trời và 
kính mến Người trên hêt mọi sự.

thứ hai: chớ kêu tên đức Chúa Trời vô cớ.
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thứ ba:  giữ ngày Chúa Nhật.
thứ bốn:  thảo kính cha mẹ.
thứ năm: chớ giêt người.
thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
thứ bảy: chớ lấy của người.
thứ tám: chớ làm chứng dối.
thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
thứ mười: chớ tham của người.
Và 6 điều răn của Hội Thánh:
thứ nhất: dự Lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày 

lễ buộc.
thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng 

các ngày lễ buộc.
thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.
thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu 

trong mùa Phục Sinh.
thứ năm: giữ chay những ngày Hội thánh 

buộc.
thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ Sáu, cùng những 

ngày Hội Thánh dạy.
2. Ăn năn tội: Sau khi xét các tội đã phạm, hối 

nhân phải có lòng ăn năn, chê ghét các tội, vì tội 
xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt 
lành.

3. quyết chí chừa tội: Đã ăn năn, hối nhân 
còn phải thật lòng xa lánh tội, không phạm các 
tội đã phạm và các tội hối nhân chưa phạm bao 
giờ, nghĩa là, không như cái hiểu của một số 
người bảo là: - cứ làm tội rồi đến xưng tội với 

cha là xong, tiếp tục phạm tội khác...
Phát lồ còn gọi là phát lộ, nghĩa là trình bày 

rõ tội lỗi mình đã phạm, không dám che giấu. 
Dứt tội cũ, không tạo tội mới. Trình bày với ai? 
đối thú trước chư tăng hoặc với người mà mình 
tôn kính, lúc lâm chung, có thể phát lộ với người 
thân cận mình để tâm hồn nhẹ nhàng cho thần 
thức ra đi.

Sám hối - theo định nghĩa của Tự điển Phật 
Quang là: “ăn năn tội lỗi, xin được tha thứ”. 
“Sám” nói cho đủ là Sám ma, có nghĩa là “nhẫn”, 
tức cầu xin người khác tha tội. “Hối” là ăn năn 
hối hận tội lỗi mình đã gây ra trong hiện tại cũng 
như trong quá khứ, nay đối trước Phật, Bồ tát, 
Sư trưởng, đại chúng nói ra hết, không giấu 
diếm, cầu mong đạt mục đích diệt tội.

Về phương pháp và tính chất sám hối được 
chia nhiều loại:

1. hai loại sám hối: - chế giáo sám và hóa giáo 
sám.

2. ba loại sám là: - tác pháp sám hối - thủ tướng 
sám hối - vô sinh sám hối.

3. năm loại sám là: - không chê bai Tam bảo cho 
đến tu lục niệm - hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính 
sư trưởng - dùng chính pháp trị nước, khiến cho 
lòng người chân thật ngay thẳng - vào 6 ngày trai 
không được giết hại - tin nhân quả, tin đạo nhất 
thực, tin Phật bất diệt.

4. Lục căn sám hối: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Ngoài ra trong Vãng sinh lễ tán có nêu 3 pháp 

sám hối Quảng, yếu, lược: - yếu sám hối - quảng 
sám hối - lược sám hối.

Có người chưa hiểu tầm quan trọng 
việc tự sám, cho rằng, có tội khỏi cần 
xưng tội với ai, không cần đối thú 
phát lồ, không ai có quyền tha tội của 
mình, nhất là tội đó không phạm đối 
với người mình xưng. Nếu tự sám rồi 
ỷ lại tiếp tục sai phạm thì chả ai biết....

Ăn năn, theo Từ điển tiếng Việt, ăn 
năn là cảm thấy đau xót, day dứt trong 
lòng về lỗi lầm của mình.

Tóm lại, rất nhiều cách tự hối lỗi, 
tự thống hối những sai phạm từ tâm 
niệm đến hành động, nhưng người 
thường không thấy mức độ trầm 
trọng của việc sai phạm nên tiếp tục  Ảnh: St
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hành xử theo bản năng. Là những tôn giáo có 
khuynh hướng tâm linh, việc cải hoán tâm thức 
và chuyển hóa nghiệp thức là điều rất quan trọng.

Ví dụ, ai đó làm mình bực tức, hoặc nhục mạ, 
hoặc vô tình xúc phạm, ta không dám bộc lộ sự 
bất mãn, trong tâm muốn cho kẻ đó gặp tai nạn, 
gặp rắc rối...vô tình tự ta gieo hạt giống ác trong 
tâm thức. Hạt giống bất thiện là hạt giống có 
sẵn trong tâm nhiều người, chưa có dịp bộc lộ, 
lâu ngày chày tháng cứ tiếp tục gieo thêm ác ý, 
có ngày sẽ phát ra hành động, lời nói, mà mình 
không kiểm soát được, sẽ biến mình thành kẻ ác.

Tội không chỉ do hành động mà còn do ý tưởng 
và từ lời nói. Cũng thế, mình đứng góc độ bảo 
thủ, chỉ thấy pháp hành của mình là đúng, vội 
phê phán pháp khác là sai, chắc gì nghĩ như thế 
đã không phạm phải lỗi lầm sai lạc?

Chư Tổ của Bắc truyền, rất giữ kẽ trong tứ oai 
nghi, luôn thúc liễm thân tâm từng giờ khắc. Cố 
Hòa thượng Thích Trí Thủ, mỗi khuya đều lạy 
sám hối. Một số đạo tràng được hướng dẫn lạy 
Hồng danh; nhưng không khai trí cho đạo chúng 
ý nghĩa lạy Hồng danh, đôi khi biến thành hành 
động trả bài vô nghĩa.

Ngày xưa, Tổ Sư Thế Thân sinh ra trong một 
gia đình Bà La Môn, Sư học giáo lí Tiểu thừa và 
soạn bộ A Tì Đạt Ma Câu Xá luận. Sau đó, Sư 
đi du phương và danh tiếng của Sư là một nhà 
biện luận xuất chúng vang dội. Khi gặp Vô Trước 
được người anh giảng giải giáo lí Đại thừa, Sư 
bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu say mê nghiên cứu 
Đại thừa và viết luận về Kinh điển hệ Đại. Sau khi 
nghe hết các bộ Kinh và Luận Đại thừa đó, Thế 
Thân nhận ra Phật giáo Đại thừa thật ra rất thâm 
sâu cả về lý thuyết lẫn thực hành, chứ không phải 
chỉ lý thuyết suông như ngài hằng nghĩ trước 
kia. Hối hận vì xưa kia đã phỉ báng Đại thừa, ngài 
muốn cắt lưỡi tự tử. Các đệ tử của Vô Trước vội 
khuyên can và khẩn thiết yêu cầu ngài tới thăm 
Vô Trước Thế Thân trở về Bá Lộ Sa gặp Vô Trước 
và trong cuộc đàm luận với người anh về Phật 
giáo Đại thừa, ngài đã nắm được các yếu chỉ của 
giáo lý Đại thừa. Vô Trước khuyên Thế Thân 
không nên tự tử mà nên dùng tài uyên bác của 
mình để quảng bá giáo lý Đại thừa hầu chuộc lại 
lỗi lầm phỉ báng Đại thừa khi xưa. Từ đó về sau, 
Thế Thân chỉ chuyên tu trì, nghiên cứu, hoằng 
dương và trước tác các luận giải thuộc Đại thừa 
mà thôi. Ngài trước tác trên 500 luận giải Đại 

thừa, trong đó có các luận giải sau:
1. Chú giải về Trung Biên Phân Biệt Luận 
2. Duy Thức Nhị Thập Tụng và chú giải 
3. Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận 
4. Duy Thức Tam Thập Tụng 
5. Tam Tự Tính 
6. Phật Tính Luận.
Như vậy, hoán cải, sám hối, ăn năn có nhiều 

cách, hoặc tự thân làm điều tốt, hoặc tự tâm 
thống hối ăn năn, hoặc giúp mọi người hướng 
về nẻo thiện., hoặc thiền định chuyển hóa nghiệp 
thức...

Tôn giáo là nền giáo dục chuyển hóa cái ác của 
con người thành hạt giống thánh thiện. Mỗi tôn 
giáo có một phương cách hướng dẫn hóa giải 
khác nhau, ngoại trừ tôn giáo không hướng đến 
tâm linh, đó là những đức tin mang tính xã hội, 
mang tính chính trị thì tập nhiễm nhiều tính ác 
mang tính cạnh tranh, oán thù chất chồng mà họ 
cho đó là thành quả, biến tín đồ thành những 
chiến binh thành đạt cho mục đích.

Trên thế giới có nhiều tôn giáo, những tôn 
giáo được biết nhiều là Phật giáo, Ki tô giáo, Tin 
Lành giáo, Hòa Hảo, Cao Đài,..là những tôn giáo 
có khuynh hướng hướng thiện, mỗi tôn giáo có 
mức độ thiên hướng tâm linh khác nhau. Tôn 
giáo Thần học thì hướng về đấng sáng tạo. Tôn 
giáo nhân bản thì hướng nội, hải đảo tự thân là 
đích để chuyển hóa nghiệp thức, thăng hoa tâm 
thức. Ngoài ra, một số trường phái không nhất 
thiết là tôn giáo, như Yoga, Lão giáo và các hệ 
phái tại Ấn độ dùng Thiền định để nâng tâm thức 
vào cõi siêu thức.

Trong quá trình chuyển hóa tâm thức, tất cả 
những chủng tử Thiện và bất Thiện đều loại khỏi 
tâm thức. Tập trung năng lượng dưỡng trí khai 
huệ thoát khỏi càn khôn vũ trụ; có nghĩa dùng 
chấn động lực nội thể để hòa hợp với năng lượng 
dương của chấn động lực vũ trụ siêu thoát khỏi 
âm lực của bao phủ chung quanh cuộc sống.

Tóm lại, muốn thoát khỏi nghiệp lực quá khứ 
và hiện tại, cần chọn pháp hành để sám hối, ăn 
năn, phát lồ....như trút bỏ gánh nặng trên đạo lộ 
tâm linh giải thoát. Sau đó mới chọn một pháp 
môn thích hợp căn cơ để tu tập. 
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Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN 
tại TP.HCM, Hà Nội

Tại thủ đô Hà Nội
Hội thảo khoa học “Giáo dục 

Phật giáo Việt Nam: Truyền 
thống và hiện đại”, ngày 6/11/2016, 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Hà Nội (huyện Sóc Sơn) do 
Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư phối 
hợp với Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam tổ chức.

Đại lễ chính thức Kỷ niệm 35 
năm thành lập GHPGVN vào 
ngày 7/11/2016, tại Hội trường 
Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, 
Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại Hà Nội do Văn phòng I T.Ư 
Giáo hội phối hợp với Ban Trị sự 
GHPGVN Tp.Hà Nội tổ chức.

Tại Tp.Hồ Chí Minh
Tuần Văn hóa tại Nhà Truyền 

thống Văn hóa Phật giáo thành 
phố - chùa Phổ Quang (64 
Huỳnh Lan Khanh, Q.Tân Bình): 
từ ngày 30/10 đến 7/11/2016 do 
Ban Văn hóa PG Tp.HCM tổ 
chức thực hiện.

Hội thảo khoa học “GHPGVN: 
35 năm hình thành, ổn định 
và phát triển”, ngày 2/11/2016, 
tại Học viện Phật giáo VN tại 
Tp.HCM (số 750 Nguyễn Kiệm, 
Q.Phú Nhuận) do Viện Nghiên 
cứu Phật học VN phối hợp với 
Trường Đại học KHXH&NV 
thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM 
tổ chức.

Tọa đàm “Văn hóa, nghi lễ 
Phật giáo VN 35 năm thành tựu 
và phát triển”,  ngày 4/11/2016, tại 
Văn phòng II T.Ư giáo hội do Ban 
Văn hóa T.Ư kết hợp Ban Nghi lễ 
T.Ư tổ chức.

Lễ mít tinh chính thức tại Việt 
Nam Quốc Tự vào lúc 6 giờ, ngày 
5/11/2016 (244 đường 3/2, Q.10).

Tọa đàm “Phát triển Đạo pháp 
bằng tinh thần Đoàn kết - Trách 
nhiệm - Kỷ cương ”, diễn ra ngày 
5/11/2016 tại Việt Nam Quốc Tự, 
do Ban Hoằng pháp T.Ư phối 
hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử 
T.Ư tổ chức.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện Phó 
Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch TT 
HĐTS viên tịch

Phó Pháp chủ HĐCM 
GHPGVN; Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐTS GHPGVN; Đại biểu 
Quốc hội Khóa XI, XII, XIII, XIV; 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban 
Hòa bình Việt Nam; Trưởng ban 
Giáo dục Tăng Ni T.Ư GHPGVN; 
Chứng minh Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Viện trưởng Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Huế; Trú trì Tổ đình 
Tường Vân, Tp.Huế; Viện chủ 
Thiền viện Vạn Hạnh, Tp.HCM.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa 
thượng đã thu thần viên tịch vào 
lúc 10giờ50 phút ngày 08/11/2016 
(09/10/Bính Thân), tại Tổ đình 
Tường Vân, Tp.Huế. Trụ thế: 75 
năm; Hạ lạp: 52 năm.

Lễ truy điệu được cử hành lúc 
07giờ00 ngày 17/11/2016 (18/10/
Bính Thân), sau đó phụng tống 
kim quan Hòa thượng nhập Bảo 
tháp trong khuôn viên Tổ đình 
Tường Vân, Tp.Huế.
Ra mắt “Về phía mặt trời” - phim 
về HT.Thích Trí Tịnh

Sáng ngày 11/09/Bính Thân 
(11/10/2016), buổi họp báo ra 
mắt bộ phim điện ảnh Phật giáo 
mang tên Về phía mặt trời đã 
được tổ chức tại tòa soạn Báo 
Giác Ngộ (Q.3, Tp.HCM), cho 
biết sẽ gửi đến công chúng, đặc 
biệt là giới Phật tử trong và ngoài 
nước những thước phim chân 
thật và sống động về cuộc đời và 

đạo nghiệp của một vị cao tăng 
Phật giáo - cố Đại lão HT.Thích 
Trí Tịnh, nguyên Đệ nhất Phó 
pháp chủ, nguyên Chủ tịch Hội 
đồng Trị sự GHPGVN.

Tp.HCM: Hội thảo về pháp phục 
của Ban Văn hóa TƯGH

Sáng 10/09/Bính Thân 
(10/10/2016), tại chùa Pháp Hoa 
(Lê Văn Sĩ, Q.3), Ban Văn hóa T.Ư 
GHPGVN tổ chức hội thảo “Pháp 
phục Phật giáo Việt Nam - thống 
nhất trong đa dạng”. Đây là một 
trong 4 đề án với tên gọi “Định 
hướng đặc trưng pháp phục, 
kiến trúc, ngôn ngữ và di sản văn 
hóa Phật giáo Việt Nam” được 
tiến hành từ năm 2014. 

Hà Nội: Tọa đàm “Bảo tồn di sản 
và định hướng kiến trúc PGVN”

Sáng ngày 06/10/2016, Viện 
Bảo tồn di tích, Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam phối hợp với Ban Văn 
hóa T.Ư GHPGVN đã tổ chức 
buổi tọa đàm về chủ đề “Bảo tồn 
di sản và định hướng kiến trúc 
Phật giáo Việt Nam”.

Kiên Giang: Hội nghị giao ban 
phật sự 5 tỉnh miền Tây

Ngày 03/09/Bính Thân 
(03/10/2016), Lãnh đạo Giáo hội 
đã họp với BTS GHPGVN tỉnh 
An Giang, Kiên Giang, Vĩnh 
Long, Đồng Tháp và tỉnh Trà 
Vinh, tại chùa Phật Quang (Tp. 
Rạch Giá).

BRVT: Hội nghị giao ban 5 tỉnh 
miền Đông

Chiều ngày 10/09/Bính Thân 
(10/10/2016), tại hội trường chùa 
Đại Tòng Lâm (thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành), Ban Thường 
trực HĐTS phía Nam phối hợp 
cùng GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu tổ chức hội nghị giao ban 5 
tỉnh miền Đông: Bình Dương, 
Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh 
và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điểm tin Phật giáo trong nước
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Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2017 - 
2561

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 
2017 dự kiến sẽ diễn ra tại Sri 
Lanka từ ngày 11 đến ngày 
13/5/2017 tại Trung tâm hội 
nghị BMICH với sự hiện diện 
của Tổng thống Maithripala 
Sirisena, Tổng thống Ấn Độ 
Narendra Modi và các đại biểu 
trong nước và quốc tế khác 
tham gia. Hơn 2.000 đại biểu 
gồm các phật tử và các nhà lãnh 
đạo chính trị từ một số quốc gia 
sẽ tham dự sự kiện này.

Vào ngày 11/5, lúc 7 giờ, lễ hội 
sẽ diễn ra tại khu vực Vesak đặc 
biệt tại Diyawanna gần khu phức 
hợp Quốc hội. Lễ bế mạc sẽ diễn 
ra tại khuôn viên Sri Dalada 
Maligawa ở Kandy.

Khai mạc Hội nghị Phật giáo quốc tế 
tại Ấn Độ

Ngày 4/10/2016, tại Sarnath, 
thành phố Vanarasi, Ấn Độ, Hội 
nghị quốc tế về Phật giáo lần thứ 
6 chính thức khai mạc với sự 
tham gia của hơn 280 đại biểu 
đến từ 39 quốc gia trên thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 
22 người do Hoà thượng Thích 
Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội 

đồng trị sự Trung ương Giáo  
hội Phật giáo VN dẫn đầu theo 
lời mời của Bộ Du lịch Ấn Độ.

Liên hữu Phật giáo Thế giới họp tại 
Hàn Quốc

Hội nghị lần thứ 28 của Liên 
hữu Phật giáo Thế giới vừa được 
khai mạc tại Seoul, Hàn Quốc 
vào ngày 26-9 vừa qua và kéo dài 
đến hết ngày 30-9.

Một trong những nội dung 
quan trọng của hội nghị lần này 
là đề nghị việc ghi nhận Binara 
Poya Day (ngày trăng tròn tháng 
Chín) là “Ngày Nữ giới Phật giáo 
Quốc tế”.

Phát hiện tiền giấy 700 năm tuổi 
trong đầu tượng La Hán

Các chuyên gia của Nhà bán 
đấu giá Mossgreen ở Victoria, 
Australia mới đây đã phát hiện 
tờ tiền giấy thời nhà Minh trong 
bức tượng La Hán bằng gỗ từ 
thế kỷ 13- 14 trong lúc phân loại 
cổ vật. 

Đây là một trong số những tờ 
tiền in ra đời sớm nhất tại Trung 
Quốc.

Trung Quốc: Phật giáo 23 nước dự 
diễn đàn Sùng Thánh

Từ ngày 23 đến 25/09, tại 
thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, 
Trung Quốc đã diễn ra diễn đàn 
Sùng Thánh 2016 với sự tham 
dự của lãnh đạo Phật giáo 23 
nước trên thế giới do Hiệp hội 
Phật giáo Vân Nam, Trung Quốc 
tổ chức với chủ đề “Một vành đai 
- Một môi trường” nhằm đoàn 
kết tín đồ Phật giáo Trung Quốc 
và trên thế giới để kiến tạo một 
trung tâm giao lưu văn hóa Phật 
giáo, thúc đẩy tích cực và ảnh 
hưởng xâu sắc đến hòa bình, 
phát triển thế giới hiện nay. 

Vua Thái Lan, phật tử Bhumipol 
Adulyadej qua đời ở tuổi 88

Theo thông cáo chính thức 
ngày 13/10/2016 của Chính phủ 
Hoàng gia Thái Lan, Nhà Vua 
Thái Lan Bhumipol Adulyadej-
Rama IX đã qua đời ở tuổi 88 sau 
một thời gian lâm bệnh nặng.

Indonesia: Lễ dâng Y Kathina tại Tây 
Jakarta

Ngày 23/09/Bính Thân 
(23/10/2016), lễ dâng Y Kathina 
được diễn ra tại Trung tâm Phật 
giáo Wihara Ekayana Arama - 
Indonesia Buddhist Centre. Hơn 
3.000 tự viện Phật giáo Nam Bắc 
tông hiện diện khắp Tây Jakarta, 
thành phố của tỉnh đặc khu thủ 
đô Jakarta, Indonesia, trong bầu 
không khí nhộn nhịp và trang 
trọng bởi tinh thần đạo đức 
tâm linh được xây dựng tại địa 
phương này.

Ấn Độ: ‘’Liên hoan Thái tử Tất Đạt 
Đa’’ diễn ra vào tháng 11/2016

 “Liên hoan Thái tử Tất Đạt 
Đa” (Siddhartha Festival) diễn 
ra vào các ngày 11 - 13/11/2016, sự 
kiện được tổ chức tại Bồ đề Đạo 
tràng, quận Gaya, thành phố 
Bodh Gaya, với phong cách và 
tinh thần Ấn Độ, Phật giáo đồ Ấn 
Độ đến từ các truyền thống khác 
nhau cùng vân tập để bày tỏ lòng 
tôn kính đối với đức Phật. 
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SƯU TẦM TRỌN BỘ TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

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

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

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

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

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

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

SỐ 2-2015 (131)
NĂM THỨ 25

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

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

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


