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Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ Viii được tổ chức tại cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thủ đô hà nội 

từ ngày 19  đến ngày 22 tháng 11 năm 2017.    

BẢN ĐỒ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO CÁC TỈNH/THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC
NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)

VĨNH
PHÚC

HƯNG
YÊN

HÀ
NAM

ĐÀ
NẴNG

BẮC
NINH

AN GIANG
BTS: 55 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Huệ Tài

HƯNG YÊN
BTS: 39 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Hiện

NAM ĐỊNH
BTS: 42 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Quảng Hà

ĐÀĐÀĐÀĐÀ

NINH BÌNH
BTS: 33 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thọ Lạc

NGHỆ AN
BTS: 25 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

PHÚ THỌ
BTS: 31 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm

QUẢNG BÌNH
BTS: 33 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp

QUẢNG NINH
BTS: 41 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

QUẢNG TRỊ
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thiện Tấn

SÓC TRĂNG
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Tăng Nô

TÂY NINH
BTS: 36 thành viên
TB: Thích Niệm Thới

TIỀN GIANG
BTS: 47 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Huệ Minh

TUYÊN QUANG
BTS: 27 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Gia Quang

THÁI BÌNH
BTS: 41 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Hòa

THÁI NGUYÊN
BTS: 41 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Nguyên Thành

THANH HÓA
BTS: 47 thành viên

TB: Đại đức Thích Tâm Đức

THỪA THIÊN HUẾ
BTS: 69 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Đức Thanh

KIÊN GIANG
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Danh Đổng

KON TUM
BTS: 39 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Quảng Xả 

LAI CHÂU
BTS: 19 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

LẠNG SƠN
BTS: 30 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Quảng Tùng

LÀO CAI
BTS: 19 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thanh Điện

LÂM ĐỒNG
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Toàn Đức

LONG AN
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Minh Thiện

BẠC LIÊU
BTS: 54 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Huệ Trí

BẮC GIANG
BTS: 25 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thiện Văn

BẮC KẠN
BTS: 36 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

SƠN LA
BTS: 55 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

BẮC NINH
BTS: 45 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Phụng

BÌNH DƯƠNG
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Huệ Thông

BÌNH PHƯỚC
BTS: ..... thành viên

TB: ......

CÀ MAU
BTS: 54 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Huệ Thành

CAO BẰNG
BTS: 28 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Gia Quang

CẦN THƠ
BTS: 55 thành viên

TB: Hòa thượng Đào Như

ĐẮK LẮK
BTS: 59 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Châu Quang

ĐẮK NÔNG
BTS: 51 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Quảng Tuấn

ĐIỆN BIÊN
BTS: 27 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Đức Thiện

NINH THUẬN
BTS: 57 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Hạnh Thể

PHÚ YÊN
BTS: ... thành viên

TB: ....

QUẢNG NAM
BTS: 48  thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thiện Thành

TP. HỒ CHÍ MINH
BTS: 83 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Trí Quảng

TRÀ VINH
BTS: 65 thành viên

TB: Hòa thượng Thạch Sok Xane

VĨNH LONG
BTS: 56 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Như Tước

KHÁNH HÒA
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

BÀ RỊA VŨNG TÀU
BTS: 67 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Quảng Hiền

BẾN TRE
BTS: 57 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Nhựt Tấn

BÌNH THUẬN
BTS: 56 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Minh Nhật

BÌNH ĐỊNH
BTS: 53 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Nguyên Phước

ĐÀ NẴNG
BTS: 53 thành viên

TB:  

ĐỒNG NAI
BTS: 59 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Nhật Quang

ĐỒNG THÁP
BTS: 48 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Chơn Minh

GIA LAI
BTS: 61 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Từ Vân

HÀ GIANG
BTS: 31 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Gia Quang

HÀ TĨNH
BTS: 30 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

HẬU GIANG
BTS: 47 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Huệ Đức

HÒA BÌNH
BTS: 23 thành viên

TB: Đại đức Thích Đức Nguyên

HÀ NAM
BTS: 47 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

HÀ NỘI
BTS: 75 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

HẢI DƯƠNG
BTS: 35 thành viên

TB: Thượng tọa Thích Thanh Vân

HẢI PHÒNG
BTS: ..... thành viên

TB: .............

VĨNH PHÚC
BTS: 39 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thanh Duệ

YÊN BÁI
BTS: 37 thành viên

TB: Hòa thượng Thích Thanh Duệ

BTS: Ban Trị sự              TB: Trưởng ban
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Các kỳ Đại hội Đại biểu   Phật giáo Toàn quốc
Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ I (1981 - 1987)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ II (1987 - 1992)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ III (1992-1997)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ IV (1997-2002)

- Thời gian: Từ ngày 04 - 07/11/1981
- Địa điểm: Hội trường chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Thành phần: 165 đại biểu của 9 tổ chức, hệ phái.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận (1897 - 1993)
- 50 thành viên Hội đồng Chứng minh, 07 vị Ban Thường trực
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-
1984).

- Năm 1984, Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch, Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh được suy cử chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng Trị sự.
- 49 thành viên Hội đồng Trị sự, 24 vị Ban Thường trực
- 06 Ban, ngành thuộc Hội đồng Trị sự.
- Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 (sau là Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) được thành lập.
- Năm 1984, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2 
(sau là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí 
Minh) được thành lập.

- Thời gian: Từ ngày 28 - 29/10/1987
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: 200 đại biểu
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận (1897 - 1993). 

- 37 thành viên Hội đồng Chứng minh, 7 vị Ban Thường trực.
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014).
- 60 thành viên Hội đồng Trị sự, 25 vị Ban Thường Trực.
- 08 Ban, ngành, viện thuộc Hội đồng Trị sự
- 29 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước

- Thời gian: Từ ngày 03 - 04/11/1992
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố 
Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: 250 đại biểu.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tâm 
Tịch (1915 - 2005).
- 33 thành viên Hội đồng Chứng minh, 07 vị Ban Thường trực

- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
- 70 thành viên Hội đồng Trị sự, 29 vị Ban Thường Trực.
- 10 Ban, ngành thuộc Hội đồng Trị sự
- Trường cao cấp Phật học, cơ sở 3 (sau được đổi tên là 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế) được thành lập.
- 40 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước

- Thời gian: Từ ngày 22 - 23/11/1997
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: 300 đại biểu.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tâm Tịch

- 67 thành viên Hội đồng Chứng minh, 06 vị Ban Thường trực
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
- 94 thành viên Hội đồng Trị sự, 34 vị Ban Thường trực.
- 49 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước
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Các kỳ Đại hội Đại biểu   Phật giáo Toàn quốc
Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ V (2002-2007)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ VI (2007-2012)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012-2017)

Đại hội Đại biểu Phật  giáo Toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022)

- Thời gian: Từ ngày 04 - 05/12/2002
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: Hơn 500 đại biểu.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tâm Tịch
- 84 thành viên Hội đồng Chứng minh, 08 vị Ban Thường trực.
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

- 95 thành viên Hội đồng Trị sự, 34 vị Ban Thường trực, 24 
ủy viên dự khuyết.
- Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được thành lập, đặt 
tại chùa Pothisomrom, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
- 52 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước.

- Thời gian: Từ ngày 11 - 14/12/2007
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: Hơn 800 đại biểu.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
- 97 thành viên Hội đồng Chứng minh, 12 vị Ban Thường trực
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

- 147 thành viên Hội đồng Trị sự, 45 vị Ban Thường trực,  
48 ủy viên dự khuyết.
- 57 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước.
- Lần đầu tiên tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 
(Vesak) năm 2008 tại Việt Nam

- Thời gian: Từ ngày 21 – 24/11/2012
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: Hơn 990 đại biểu.
- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
- 89 thành viên Hội đồng Chứng minh, 24 vị Ban Thường trực.
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
- Năm 2014, Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch, Hòa 

thượng Thích Thiện Nhơn được suy cử  Chủ tịch Hội đồng 
Trị sự
- 199 thành viên Hội đồng Trị sự,  61 vị Ban Thường trực, 
66 ủy viên dự khuyết.
- 13 Ban, ngành thuộc Hội đồng Trị sự
- 63 tỉnh, thành hội Phật giáo trên cả nước.
- Tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) lần thứ 2, 
năm 2014 tại Việt Nam

- Thời gian: Từ ngày 19-22/11/2017
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 phố Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Thành phần: 1111 đại biểu.
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Trải qua 36 năm được Thành lập, Giáo hội phậT Giáo ViệT nam (GhpGVn)  đã có 
nhữnG bước pháT Triển Tích cực, rõ néT TronG TấT cả các mặT, đónG Góp Tích cực 
cho cônG cuộc pháT Triển kinh Tế xã hội, bảo Tồn Và pháT huy nhữnG Giá Trị di sản 
Văn hóa dân Tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
- 36 năm xây dựng và phát triển

1. Đôi nét hình thành GHPGVN
Cách đây 36 năm, vào ngày 

07/11/1981 một sự kiện có ý 
nghĩa lịch sử trọng đại đối với 
tăng, ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam 
đã diễn ra. Lần đầu tiên trong 
lịch sử hơn 2000 năm Phật 
giáo du nhập vào Việt Nam, các 
tổ chức giáo hội, hệ phái Phật 
giáo trong cả nước Bắc tông, 
Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo 

Khmer, tăng, ni và cư sĩ, phật tử 
từ mọi miền đất nước đã chung 
sức, đồng lòng, với một quyết 
tâm sắt đá, thống nhất thành 
lập ngôi nhà chung GHPGVN.

Các tổ chức Phật giáo Việt 
Nam (PGVN) đã ý thức được 
rằng muốn có sức mạnh thật sự 
phải cùng nhau đoàn kết, tập 
hợp nhau trong một tổ chức để 
chấn hưng đạo pháp.

Cuộc vận động thống nhất 
Phật giáo lần thứ nhất (năm 
1951) với sự tham dự của 6 đoàn 
thể Phật giáo ở 3 miền; Cuộc 
vận động thành lập Hội Phật 
giáo thống nhất Việt Nam ở các 
tỉnh/thành phố phía Bắc (năm 
1957, 1958); Cuộc vận động 
thống nhất Phật giáo năm 1964 
tại miền Nam để thành lập nên 
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Tâm Đạt
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Thống nhất”. Tuy nhiên, sự 
thống nhất của 3 cuộc vận động 
này chưa được trọn vẹn vì đây 
không phải là sự thống nhất 
của Phật giáo trên toàn quốc mà 
chỉ là sự thống nhất của một số 
tổ chức Phật giáo hay của một 
khu vực, vùng miền.

Cuộc vận động thống nhất 
Phật giáo cả nước, thành lập 
GHPGVN năm 1981.

Đầu năm 1980, theo nguyện 
vọng của toàn thể tăng ni, cư 
sĩ, phật tử, các vị giáo phẩm đại 
diện cho các tổ chức hệ phái 
lớn của Phật giáo họp tại thành 
phố Hồ Chí Minh đã quyết định 
thành lập “Ban Vận động thống 
nhất Phật giáo” để xúc tiến cuộc 
vận động thống nhất Phật giáo 
trong phạm vi cả nước, bao 
gồm đại diện của 9 tổ chức, hệ 
phái: Hội Phật giáo Thống nhất 
Việt Nam (ở miền Bắc); Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất (Ấn Quang); Ban Liên lạc 
Phật giáo yêu nước thành phố 
Hồ Chí Minh; Giáo hội Phật 
giáo cổ truyền Việt Nam; Giáo 
hội Tăng già Nguyên thuỷ Việt 
Nam; Hội đoàn kết sư sãi yêu 
nước Tây Nam bộ (Phật giáo 
Khmer); Giáo phái Khất sĩ Việt 
Nam; Giáo hội Thiên Thai giáo 
quán tông; Hội Phật học Nam 
Việt.

Tháng 11/1981, Đại hội thống 
nhất Phật giáo đã được tổ chức 
tại chùa Quán Sứ, Hà Nội với 
sự tham dự của 168 vị giáo 
phẩm, tăng ni, cư sĩ đại diện 
cho 9 tổ chức, hệ phái nói trên 
để thành lập nên một tổ chức 
chung của Phật giáo cả nước lấy 
tên là “Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam”. Tại lời nói đầu của Hiến 
chương, GHPGVN đã khẳng 
định: Sự thống nhất PGVN 
đặt trên nguyên tắc: “Thống 

nhất ý chí và hành động, thống 
nhất lãnh đạo và tổ chức, tuy 
nhiên, các truyền thống hệ phái 
và phương tiện tu hành đúng 
chính pháp vẫn được duy trì”, 
và xác định phương châm hoạt 
động của GHPGVN là: “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã 
hội”, “GHPGVN là tổ chức Giáo 
hội duy nhất đại diện cho tăng 
ni, phật tử Việt Nam trong và 
ngoài nước”. Hiến chương 
GHPGVN đã khẳng định: “Mục 
đích của GHPGVN là điều hoà, 
hợp nhất các tổ chức, hệ phái 
PGVN cả nước để hộ trì hoằng 
dương Phật pháp và tham gia 
xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phục 
vụ dân tộc, góp phần xây dựng 
hoà bình, an lạc cho thế giới”.

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 
36 năm đồng hành và phát triển 
cùng đất nước

Kế thừa truyền thống hơn 
2.000 năm lịch sử phát triển của 
PGVN, GHPGVN ra đời tháng 11 
năm 1981 đến nay đã trải qua 36 
năm, trong tiến trình đó Giáo 
hội liên tục đổi mới và đồng 
hành phát triển cùng đất nước.

2.1 GHPGVN đồng hành 

cùng đất nước xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc

PGVN là tôn giáo có truyền 
thống “hộ quốc an dân, đồng 
hành cùng dân tộc”, luôn gắn 
bó với vận mệnh của đất nước. 
Lịch sử đã chứng minh, khi đất 
nước hùng cường thì Phật giáo 
hưng thịnh; khi Tổ quốc lâm 
nguy, Phật giáo sẵn sàng đứng 
lên tham gia chống giặc ngoại 
xâm, góp phần giành lại độc lập 
cho dân tộc. 

Trải qua hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược, các nhà 
sư cùng đông đảo tăng ni và 
phật tử tự nguyện nhập ngũ 
lên đường tham gia kháng 
chiến, phần lớn các chùa trên 
khắp mọi miền đất nước đều 
là cơ sở hoạt động bí mật của 
cách mạng, nuôi giấu cán bộ và 
là hậu phương vững chắc cho 
những chiến sĩ cách mạng đi 
đến thắng lợi cuối cùng.

Điểm lại lịch sử cho thấy, 
các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần 
đã thể hiện tinh thần tự chủ, 
độc lập, anh dũng của dân tộc; 
đồng thời khẳng định tinh thần 
gắn liền đạo pháp với dân tộc 

Ảnh: Minh Khang
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của PGVN. Sự kiện các Thiền 
sư Không Lộ, Tuệ Tĩnh, Vạn 
Hạnh… đã hết lòng phò vua giúp 
nước, xây dựng xã tắc vững bền 
vì bách tính. Đặc biệt, Điều ngự 
Giác hoàng Trần Nhân Tông đã 
hai lần khoác áo chiến bào cùng 
toàn dân kháng chiến chống 
quân xâm lược Nguyên Mông; 
khi đất nước yên bình, Ngài 
nhường ngôi cho con và vượt 
qua trở ngại lên núi Yên Tử tu 
thiền, trở thành Sơ tổ Thiền 
phái Trúc Lâm Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền 
thống vẻ vang của PGVN, 
GHPGVN đã đồng hành cùng 
nhân dân cả nước tiến hành 
công cuộc đổi mới trong tinh 
thần hòa hợp, đoàn kết và với 
phương châm “phụng đạo, yêu 
nước”, Giáo hội đã quan tâm 
hướng dẫn tín đồ, phật tử sinh 
hoạt theo đúng chính pháp, góp 
phần xây dựng cuộc sống lành 
mạnh và có những hoạt động 
đáp ứng cho nhu cầu tâm linh 
của đông đảo phật tử; phù hợp 
với tâm tư, nguyện vọng của 

tăng, ni, phật tử; là nguồn cổ vũ 
lớn lao cho tăng ni, phật tử ở 
trong và ngoài nước tin tưởng 
vào đường hướng hành đạo 
của Giáo hội, góp phần làm cho 
Giáo hội ngày càng phát triển 
vững mạnh trong lòng dân tộc.

Với tư cách là thành viên 
trong khối Đại đoàn kết toàn 
dân, GHPGVN, tăng, ni, phật tử 
Việt Nam luôn luôn gắn liền với 
dân tộc trong mọi hoạt động xã 
hội, thực hiện đúng phương 
châm “Đạo pháp - Dân tộc”. Các 
Ban Trị sự tỉnh/thành hội Phật 
giáo trong toàn quốc thường 
xuyên động viên tăng, ni, phật 
tử tại địa phương hoàn thành 
tốt các phong trào ích nước lợi 
dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ môi 
trường, xây dựng nếp sống văn 
hóa văn minh trên địa bàn khu 
dân cư, tham gia các đoàn thể, 
các hoạt động xã hội, vì lợi ích 
của đất nước và dân tộc như 
tham gia ứng cử Đại biểu Quốc 
hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc các cấp từ trung 
ương đến địa phương.

Nhiều vị chức sắc tu hành 
được người dân tin tưởng bầu 
là Đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp; vai trò đặc 
biệt của sư sãi trong việc vận 
động quần chúng xây dựng đời 
sống văn hóa, kinh tế xã hội ở 
các địa bàn dân cư. Các vị tăng, 
ni tiếp tục đẩy mạnh việc truyền 
bá đạo pháp tại vùng sâu, vùng 
xa, biên cương, hải đảo để tinh 
thần Phật giáo tiếp tục được lan 
tỏa nơi phên dậu của Tổ quốc.

Trải qua 36 năm xây dựng và 
phát triển, GHPGVN luôn nỗ 
lực phát huy tinh thần phụng 
đạo yêu nước, quyết tâm giữ 
vững tinh thần độc lập dân tộc, 
đúng theo ý nghĩa “phụng sự 
chúng sinh tức là cúng dường 
chư Phật, trang nghiêm cho Thế 
gian tức là trang nghiêm Tịnh 
độ chư Phật tại thế gian”.

2.2 GHPGVN đồng hành 
cùng gia đình và xã hội giáo 
dục các thế hệ thanh thiếu niên

Một trong những vấn nạn 
xã hội hiện nay ở thanh thiếu 
niên là bạo lực học đường. 
Trước đây, nạn bạo lực chỉ 
diễn ra ở tầng lớp thanh thiếu 
niên ít học, thành phần lao 
động… Nhưng ngày nay, bạo 
lực được biểu hiện ở cả những 
con người được coi là hiền 
lành, thông minh, có học. Một 
bộ phận không nhỏ ở lứa tuổi 
thanh thiếu niên hiện có cách 
sống thực dụng, manh động 
trong suy nghĩ và hành động, 
bất kính với người lớn, với 
cha mẹ, thầy cô, thiếu tình yêu 
thương đồng loại, dẫn đến tệ 
nạn xã hội ngày càng tăng cao 
trong những năm gần đây. 
Đại bộ phận thanh thiếu niên 
không có ý thức về tội phước, 
nhân quả và không hiểu được 
giá trị của cuộc sống.

Ảnh: Ngô Dũng
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Đứng trước thực trạng xã 
hội đang có hiện tượng suy 
thoái nền đạo đức, GHPGVN 
nhiều năm qua đã có những 
hoạt động thiết thực để góp 
phần suy giảm sự suy đồi đạo 
đức trong thanh thiếu niên. 
Từ Trung ương Giáo hội đến 
các địa phương, các chùa, tự 
viện, thiền viện… đã tổ chức 
nhiều khóa tu dành cho thanh 
thiếu niên, các trại hè thanh 
thiếu niên, các hoạt động Phật 
pháp… Thông qua đó giáo dục 
các em hiểu được lễ nghi, phải 
trái, hiếu thuận, nhân quả, tội 
phước, sự biết ơn, đền ơn, báo 
ân, báo hiếu cha mẹ, thầy cô… 
để các em có được nếp sống 
lành mạnh, văn minh, biết ơn 
với tổ tiên, ông bà và có trách 
nhiệm với cộng đồng xã hội. 
Ngoài ra, còn tổ chức các buổi 
pháp thoại với chủ đề ứng dụng 
Phật pháp trong đời sống hàng 
ngày như: dạy làm người, mối 
quan hệ trong tình bạn, tình 
yêu, quan hệ giữa các thành 
viên trong gia đình, lý tưởng 
sống, kỹ năng sống, kỹ năng 
ứng xử v.v…

Hàng năm, GHPGVN đã chỉ 
đạo cho các ban, viện cùng các 
vị tăng, ni tích cực tổ chức các 
Hội nghị sinh hoạt giáo lý cho 
phật tử vào các dịp lễ lớn của 
Phật giáo như Đại lễ Phật Đản, 
Vu Lan báo hiếu, ngày Phật 
thành đạo,… và phối hợp với các 
cơ sở chùa, tự viện, thiền viện, 
tịnh xá, đạo tràng tổ chức hàng 
nghìn khóa bồi dưỡng giáo lý 
đạo Phật cho tầng lớp thanh 
thiếu niên phật tử mỗi năm, nổi 
bật là phong trào khóa tu mùa 
hè, khóa tu sinh viên hướng về 
Phật pháp, khóa tu một ngày an 
lạc trên khắp cả nước đã thực sự 
thu hút được hàng trăm nghìn 

thanh thiếu niên tham gia và có 
kết quả tích cực.

Nền giáo dục của Phật giáo 
mang đậm tính nhân văn, triết lý 
nhân quả nhân bản, giúp cho mọi 
người có niềm tin chân chính, 
quyết tâm thực hành chính pháp 
để trở thành những con người 
có đạo đức với hai phẩm chất nổi 
bật là từ bi và trí tuệ.

Theo số liệu thống kê, hiện 
có 960 đạo tràng Bát quan trai, 
với 174.883 phật tử sinh hoạt; 
27 đạo tràng tu thiền, có 8.725 
phật tử; 362 đạo tràng Niệm 
phật, có 36.868 phật tử; 226 
đạo tràng Pháp Hoa, có 39.722 
phật tử; 59 khóa tu một ngày an 
lạc tổ chức hàng tháng, có 7.550 
phật tử; 1.163 mô hình sinh hoạt 
Phật pháp khác, có 174.374 phật 
tử; 118 lớp giáo lý, có 12.522 
phật tử; 92 giảng đường, có 
19.030 phật tử; 99 câu lạc bộ 
thanh thiếu niên phật tử, có 
7.405 thanh thiếu niên tham 
dự. Trung bình mỗi khóa tu có 
từ 200 – 500 thanh thiếu niên 
tham dự tu tập, sinh hoạt.

Trong 36 năm qua, GHPGVN 
đã góp phần định hướng phát 
triển nền giáo dục nhân quả, 
nhân bản và toàn diện. Giáo 
dục Phật giáo luôn luôn nhắm 
đến mục tiêu đào tạo con người 
hướng thiện, đem đến lợi lạc 
cho tha nhân, cùng cộng đồng 
xã hội chung tay xây dựng nền 
hòa bình, thịnh vượng, xã hội 
ngày càng văn minh.

2.3 GHPGVN đồng hành 
cùng đất nước trên các hoạt 
động phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội.

Những di sản văn hóa của 
Phật giáo đang tiếp tục phát 
huy tác dụng, tạo nên sắc thái 
dân tộc, góp phần làm phong 

phú bản sắc văn hóa Việt Nam. 
Nhiều quần thể tâm linh, chùa 
chiền, tự viện đã góp phần phát 
triển kinh tế, góp phần thúc đẩy 
ngành du lịch tâm linh phát 
triển mạnh mẽ, có thể xem đây 
là một trong những nhân tố 
làm đòn bẩy cho sự phát triển 
kinh tế nước nhà.

Hiện cả nước có trên hàng 
chục triệu tín đồ Phật giáo, đa 
số người dân đều kính ngưỡng 
Phật giáo, nên vai trò của Phật 
giáo trong việc xây dựng và phát 
triển kinh tế, văn hóa và xã hội 
hết sức quan trọng.

Trên thực tế, nhiều doanh 
nhân phật tử thấm nhuần tư 
tưởng Phật giáo, đã đem triết 
lý Phật giáo vào việc điều hành 
và phát triển tổ chức, xây dựng 
môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, một phần lợi nhuận 
được chú trọng vào công tác 
hoạt động xã hội, thiện nguyện, 
giúp đỡ người nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn, đã để lại 
nhiều ấn tượng tốt đẹp trong 
cộng đồng xã hội.

GHPGVN tích cực tham gia 
cùng các tổ chức kinh tế, văn 
hóa, xã hội… vận động tăng, ni, 
tín đồ phật tử xây dựng xã hội 
phát triển lành mạnh. Thông 
qua đạo lý nhà Phật, áp dụng 
những nguyên tắc đạo đức như 
từ bi, cảm thông, lương thiện 
và công bằng vào trong đời 
sống kinh tế, văn hóa để phát 
triển xã hội một cách hài hòa và 
bền vững.

2.4 GHPGVN đồng hành 
cùng đất nước trong hoạt 
động từ thiện, nhân đạo, xóa 
đói giảm nghèo

Phát huy tinh thần từ bi của 
đạo Phật và truyền thống tương 
thân tương ái của dân tộc Việt 
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Nam, trong những năm qua 
các hoạt động từ thiện, nhân 
đạo luôn được coi là một trong 
những công tác trọng tâm của 
Giáo hội.

Với hệ thống trên 165 cơ sở 
Tuệ Tĩnh đường, hàng trăm 
phòng chẩn trị y học dân tộc, 
châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị 
liệu, khám và phát thuốc nam, 
thuốc bắc; có trên 10 phòng 
khám Tây y, Đông Tây y kết hợp, 
đã khám và phát thuốc từ thiện 
cho hàng trăm ngàn lượt bệnh 
nhân, với kinh phí lên đến hàng 
chục tỷ đồng.

Hiện nay, GHPGVN có trên 
1.000 lớp học tình thương; 36 
cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo 
bán trú, nuôi dạy trẻ mồ côi, 
trẻ khuyết tật,… với 
trên 20.000 em; trên 
20 cơ sở nhà dưỡng 
lão, nuôi dưỡng trên 
1.000 cụ già; và có 
khoảng 10 trường 
dạy nghề miễn phí đã 
đào tạo và giới thiệu 
cho hàng nghìn học 
viên có việc làm. Mô 
hình ngày càng được 
nhân rộng và phát 
triển, góp phần làm 
giảm gánh nặng cho 
gia đình của các em 
và cho xã hội.

GHPGVN còn đặc 
biệt quan tâm đến 
công tác đền ơn đáp 
nghĩa, thể hiện tinh 
thần tri ân đối với 
những người đã hy 
sinh vì độc lập, tự 
do cho Tổ quốc. 36 
năm qua, Giáo hội đã 
quyên góp và phụng 
dưỡng suốt đời hàng 
nghìn Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, xây 

dựng hàng nghìn ngôi nhà tình 
nghĩa, tình thương; hàng nghìn 
tỷ đồng được quyên góp để góp 
phần chia sẻ và làm dịu bớt nỗi 
đau đối với những gia đình có 
người thân là thương binh, 
liệt sĩ, người có công với cách 
mạng. 

Với truyền thống uống nước 
nhớ nguồn, biết ơn những 
người đã hy sinh vì dân tộc, vì 
đất nước, hàng năm GHPGVN 
đã tổ chức nhiều Đại trai đàn 
cầu siêu cho liệt sĩ ở nhiều 
nghĩa trang trong cả nước như: 
Côn Đảo, Phú Quốc, Trường 
Sơn, Quảng Trị, Điện Biên v.v…

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, đóng giếng 
nước sạch, 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, bệnh tim nhi, phát 
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 GHPGVN quan tâm 
chỉ đạo tăng, ni, phật tử tích 
cực tham gia. 

2.5 GHPGVN đồng hành 
cùng đất nước 
trên con đường 
quan hệ Quốc tế

Trong 36 năm 
qua, GHPGVN đã 
tích cực thể hiện vai 
trò quan hệ quốc tế 
của mình. Giáo hội 
đã trở thành thành 
viên của các tổ chức 
quốc tế như Hội 
Phật giáo châu Á vì 
Hòa bình (ABCP), 
Thành viên sáng 
lập Liên minh Phật 
giáo Thế giới (Ấn 
Độ), Hội Phật giáo 
Thế giới Truyền bá 
Chánh pháp, Hội 
Đệ tử Như Lai Tối 
thượng (Sri Lanka), 
Ủy ban Quốc tế Đại 
lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc (Thái Lan), 
Ủy ban Đại học và 
Cao đẳng Phật giáo 
Thế giới tại Thái 
Lan, Thành viên Hội 
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Tài Liệu THAM KHảo:
1. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, 
Nhiệm kỳ 2012-2017.
2. Phật giáo Việt Nam góp phần quan trọng trong quá trình 
xây dựng và phát triển đất nước 
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/3259/Phat_
giao_Viet_Nam_gop_phan_quan_trong_trong_qua_trinh_
xay_dung_va_phat_trien_dat_nuoc

3. Đôi nét về đạo Phật và GHPGVN – Tác giả: Minh Nga, Phó 
Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
4. Đóng góp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc
http://phatgiao.org.vn/tham-luan-sach/201501/dong-gop-
cua-Phat-giao-trong-cong-cuoc-xay-dung-va-bao-ve-To-
quoc-16627/

Sakyadhita Thế giới cũng như 
lãnh đạo Hội Phật tử Việt Nam 
tại Pháp và châu Âu... và đang 
liên kết thân hữu với các nước 
Phật giáo: Lào, Campuchia, 
Myanmar, Thái Lan, Triều Tiên, 
Mông Cổ, Sri Lanka, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, 
vùng lãnh thổ Đài Loan - Trung 
Quốc và một số nước châu Âu, 
Tây Âu, Bắc Mỹ...

Giáo hội đã tổ chức đón tiếp 
các phái đoàn Phật giáo quốc 
tế đến thăm viếng và trao đổi 
thông tin tại Văn phòng i chùa 
Quán Sứ, Hà Nội; Văn phòng 
ii Thiền viện Quảng Đức, 
Tp.HCM và tại một số trụ sở 
văn phòng tỉnh/thành hội Phật 
giáo trong cả nước. Qua đó hai 
bên đã trao đổi các vấn đề liên 
quan đến tôn giáo, đời sống, 
văn hóa, xã hội đã để lại nhiều 
ấn tượng tốt đẹp.

Nhằm trao đổi kiến thức và 
giao lưu về mặt học thuật trên 
diễn đàn Phật giáo quốc tế, Giáo 
hội đã cử đoàn tham dự 66 cuộc 
hội nghị và hội thảo quốc tế tại 
các nước như Thái Lan, Lào, 
Campuchia, Myanmar, Triều 
Tiên, Mông Cổ, Sri Lanka, Ấn 
Độ, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Trung 
Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, 
Philippines, indonesia, Tây 
Ban Nha và Singapore... Đoàn 
đại diện GHPGVN đã tham dự 
6 lần Đại lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc tại Thái Lan và 2 lần Đại 
lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại 
New York, Hoa Kỳ; tham dự 

Hội nghị thành lập tổ chức Liên 
minh Phật giáo Toàn cầu tại Ấn 
Độ vào cuối tháng 11/2011 cũng 
như kỷ niệm 2.600 năm ngày 
đức Phật thành đạo dưới cội Bồ 
đề tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc 
tiểu bang Bihar, Ấn Độ và tại Sri 
Lanka. 

Đặc biệt, GHPGVN còn 
đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 
Liên Hiệp Quốc năm 2008 (tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 
Hà Nội) và năm 2014 (tại Bái 
Đính, Ninh Bình) với sự hiện 
diện của gần 100 quốc gia và các 
vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt 
nhiều thành quả tốt đẹp. Có lẽ 
đây là hoạt động nổi bật nhất 
trong sứ mệnh hội nhập Quốc 
tế của GHPGVN.

3. Kết luận
 Sau 36 xây dựng và phát 

triển, ngày nay GHPGVN đã 
đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, đồng hành cùng nhân 
dân cả nước xây dựng và phát 
triển đất nước. Trải qua 7 kỳ 
Đại hội Phật giáo Toàn quốc, 
từ 28 Ban Trị sự Phật giáo và 
06 ban, ngành hoạt động trong 
nhiệm kỳ i đến nay, GHPGVN 
đã thành lập được 63 Ban Trị sự 
trên 63 tỉnh thành phố và 13 ban 
ngành hoạt động chuyên môn. 
Tính đến tháng 06 năm 2017, cả 
nước có 53.941 tăng ni; 18.466 
tự viện với hơn 16 triệu phật tử 
và hàng chục triệu người kính 
ngưỡng đạo Phật.

Bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, các ban, ngành hoạt 
động chuyên môn cần khắc 
phục một số hạn chế về công 
tác tổ chức và có chiến lược đào 
tạo năng lực, trình độ chuyên 
môn cho các tầng lớp nhân sự, 
để GHPGVN ngày càng phát 
triển theo tinh thần “Ổn định – 
Kế thừa – Phát triển”.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 
Đức Đệ tam Pháp chủ kêu gọi: 
“Giáo hội chúng ta cần phải 
phát huy hơn nữa truyền thống 
hộ quốc an dân, đồng hành 
cùng dân tộc. Không ngừng 
tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, đẩy mạnh các 
hoạt động đối ngoại văn hóa tôn 
giáo, chăm lo đời sống văn hóa 
tâm linh của cộng đồng người 
Việt ở trong và ngoài nước, 
thông qua đó giới thiệu tới bạn 
bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về 
lịch sử, văn hóa, đất nước và 
con người Việt Nam góp phần 
tạo môi trường hòa bình, ổn 
định nhằm xây dựng và phát 
triển đất nước, giữ vững chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc”.

Trên các mặt hoạt động,  
GHPGVN đang tích cực phát 
huy tinh thần đồng hành xây 
dựng đất nước, tiếp tục gắn bó 
cùng các cấp chính quyền, cùng 
nhân dân xây dựng xã hội bình 
đẳng và văn minh, xứng đáng là 
một tôn giáo “hộ quốc - an dân” 
đồng hành cùng dân tộc. 
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Phỏng vấn Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam về Đại hội Đại biểu 

Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII

Hỏi: Kính bạch Hòa thượng, Đại hội Đại biểu 
Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra trong bối 
cảnh đất nước đổi mới toàn diện và hội nhập quốc 
tế đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, 
kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đời 
sống nhân dân ngày một tốt đẹp, vậy kính mong 
Hòa thượng cho biết những thành tựu nổi bật 
của GHPGVN đã đạt được trong Nhiệm kỳ qua?

Đáp: Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần 

trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Trị sự, 
13 Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN 
các cấp cùng tăng, ni, phật tử trong và ngoài 
nước tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm 
vụ nên Giáo hội đã đạt được những thành quả tốt 
đẹp trong chương trình hoạt động phật sự của 
Nhiệm kỳ Vii từ xây dựng, củng cố cơ sở Trung 
ương, địa phương cho đến các hoạt động chuyên 
ngành, đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với 
dân tộc, tạo được uy tín, niềm tin đối với tăng ni, 

Nhật Minh

Phỏng vấn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn,
Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội VIII

Ảnh: Minh An
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phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như 
cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội 
nhập và phát triển.

Trong Nhiệm kỳ Vii (2012-2017) Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam đã trải qua một Nhiệm kỳ được 
coi như là Nhiệm kỳ bản lề bởi có 03 Ban được 
thành lập mới, những thành tựu nổi bật phải kể 
đến như:

Một là, không ngừng hoàn thiện hệ thống 
tổ chức Giáo hội, xây dựng và củng cố các cấp 
Giáo hội địa phương như đã thành lập Ban Trị 
sự GHPGVN các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, 
Lai Châu. Tổ chức Giáo hội đã hoạt động tại 63/63 
tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều Ban Trị sự 
địa phương cấp huyện tại các tỉnh được thành 
lập, tăng cường các hoạt động phật sự.

Hai là, phổ biến và hướng dẫn thi hành Hiến 
chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần 
thứ V. Hoàn thành công tác khắc, đổi con dấu 
theo hệ thống chuẩn quy định của quản lý hành 
chính quốc gia cho các Ban, Viện Trung ương; 
Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố và Ban 

Trị sự GHPGVN cấp địa phương quận, huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tự viện, tịnh xá, 
tịnh thất, niệm Phật đường. Tăng cường công 
tác quản lý tăng, ni, tự viện trong cả nước.

Thứ ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động phật 
sự, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công 
tác phật sự của các Ban, Viện Trung ương, nhất 
là các Ban mới thành lập trong nhiệm kỳ Vii.

Thứ tư, tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ 
hội Phật giáo trọng đại với nội dung hoằng pháp: 
Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp 
thiêu thân và Hội thảo khoa học: 50 năm phong 
trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam (1963 - 
2013); Đại lễ Tưởng niệm 705 năm Phật hoàng 
Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; khánh thành, an 
vị Thánh tượng Phật hoàng tại Non thiêng Yên 
Tử và Hội thảo khoa học: Phật giáo Trúc lâm Yên 
Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy 
giá trị khu di tích Yên Tử hiện nay; Hội thảo khoa 
học quốc tế với chủ đề: Phật giáo Châu Á và Việt 
Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc, 
tại Tp.Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 11/2013.

Tiếp đến là tổ chức thành công Đại lễ Vesak 
LHQ diễn ra từ ngày 7 - 11/5/2014 tại chùa Bái 
Đính, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Phật giáo góp 
phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”. Đại lễ Vesak 
LHQ do GHPGVN đăng cai tổ chức lần thứ hai 
đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với sự tham dự 
của gần 1.500 đại biểu khách quốc tế đến từ 95 
quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như chư tôn giáo 
phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, tăng ni, cùng 
hàng vạn tín đồ phật tử trong và ngoài nước, là 
cơ hội để giới thiệu về một đất nước Việt Nam 
hòa bình, hợp tác, hữu nghị và một GHPGVN 
đoàn kết, hòa hợp, phát triển và hội nhập. 

Thứ năm, hoàn thành công trình xây dựng trụ 
sở Trung ương Giáo hội và nhiều công trình chùa 
có ý nghĩa: tại Trụ sở T.Ư Giáo hội chùa Quán 
Sứ đã hoàn thành tòa nhà gồm: hội trường lớn, 
phòng họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, 
Phân viện Nghiên cứu Phật học, tòa soạn Tạp chí 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam; tại Cơ sở Văn 
phòng 2 Trung ương GHPGVN đã hoàn thành và 
đưa vào sử dụng hạng mục C dãy nhà Tây lang.

Khánh thành quần thể chùa tại các đảo thuộc 
quần đảo Trường Sa: các chùa ở đảo Nam Yết, 
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Sơn Ca, Phan Vinh. Tiếp tục cử chư tăng ra trụ trì 
các chùa tại các đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, 
Sinh Tồn; cử nhiều đoàn gồm Chư tôn đức lãnh 
đạo Giáo hội và tăng ni, phật tử ra thăm quân và 
dân ta ở quần đảo Trường Sa; Khánh thành chùa 
Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc 2014, chùa Trúc Lâm 
Tà Lùng 2015, tỉnh Cao Bằng được coi như cột 
mốc tâm linh quốc gia.

Khánh thành công trình chùa Việt Nam Quốc 
tự và cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Lê Minh Xuân; khánh thành giai đoạn 1 cơ sở 
mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; đồng 
thời chính thức khởi công xây dựng Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ là những 
công trình có ý nghĩa trong sự nghiệp phát triển 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ra, Giáo hội còn tổ chức nhiều đoàn đi 
dự các hội nghị, hội thảo quốc tế. Các đoàn đi 
hoằng pháp phục vụ cộng đồng người Việt Nam 

ở nước ngoài. Ngoài các Hội Phật tử Việt Nam 
tại các nước châu Âu đã thành lập, trong nhiệm 
kỳ vừa qua tiếp tục thành lập các Hội Phật tử Việt 
Nam tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, tại các 
nước châu Phi như Angola, Mozambique. Củng 
cố Hội Phật tử tại Lào và Campuchia tiến tới đề 
nghị nước sở tại công nhận. Đã kết nối và mời 
về thăm Việt Nam các chư tăng của hệ phái Phật 
giáo Việt tông đang trụ trì 21 ngôi chùa Việt Nam 
tại Thái Lan.

Hỏi: Phương hướng hoạt động của GHPGVN 
Nhiệm kỳ VIII (2017-2022) như thế nào, xin Hòa 
thượng cho biết?

Đáp: Với chính sách đổi mới, mở rộng giao 
lưu, đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ 
Quốc tế của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ngày càng nhận được sự đồng tình, hợp tác 

Ảnh: Khánh An
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của nhiều tổ chức, hội đoàn, cơ sở Phật giáo tại 
nhiều nước trên thế giới, thu hút được sự ủng hộ 
của đa số tăng, ni, phật tử người Việt Nam ở hải 
ngoại để cùng chung lo cho Đạo pháp và Dân tộc 
trong những thập niên đầu thế kỷ 21, thế kỷ của 
hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập.

Với chủ đề của Đại hội Viii “Trí tuệ - Kỷ cương 
– Hội nhập – Phát triển”, căn cứ tình hình thực tế 
và báo cáo tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ 
Vii (2012 - 2017), những ý kiến, tham luận tại hội 
thảo kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội, hội nghị 
sinh hoạt Giáo hội, những góp ý gửi về Văn phòng 
Trung ương Giáo hội và đăng tải trên các phương 
tiện truyền thông Phật giáo, những ý kiến phát 
biểu tham luận của Chư tôn đức, đồng bào, phật 
tử, chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam nhiệm kỳ Viii (2017 - 2022) được hoạch 
định những điểm chính như sau:

+ Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, 
giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp 
trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh 
trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo 
pháp, Dân tộc.

+ Đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng 
dương chính pháp, trong phương thức hướng 
dẫn phật tử. Định hướng pháp môn tu tập phù 
hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong 
xã hội và xiển dương đạo đức học Phật giáo góp 
phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội.

+ Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào 
tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại 
các cơ sở đào tạo tăng, ni của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam.

+ Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo 
Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền 
thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong 
thời đại hội nhập quốc tế.

+ Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương 
theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao 
nhân dân. Chủ động, tích cực trong quan hệ đối 
ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn 
giáo thế giới. Kết nối chặt chẽ với các Hội phật tử 
Việt Nam ở nước ngoài.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Phật học và 
nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo. Tập 
trung nghiên cứu có định hướng, khẳng định và 
làm nổi bật tinh hoa, bản sắc của Phật giáo Việt 
Nam.

+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các 
hoạt động phật sự, quản lý tự viện, sinh hoạt của 
tăng, ni theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

+ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một 
kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động 
phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị 
từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của 
tăng, ni, phật tử, của tổ chức Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu 
nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

+ Định hướng tự chủ tài chính trong các hoạt 
động phật sự của Giáo hội qua việc xây dựng mô 
hình kinh tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp lý. 
Khuyến khích phát triển kinh tế tự túc của các 
cơ sở tự viện. Kêu gọi tăng, ni, phật tử tích cực 
tham gia công tác từ thiện, hưởng ứng phong 
trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh 
xã hội cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn Hòa thượng!

Ảnh: Ngô Dũng
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Hỏi: Kính bạch Hòa thượng, Đại hội VIII sẽ 
được tổ chức về quy mô, tính chất…như thế nào 
so với kỳ Đại hội trước?

Đáp: Với chủ đề: “Trí tuệ - Kỷ cương – Hội 
nhập – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc lần thứ Viii được tổ chức từ ngày 19 
đến 22 tháng 11 năm 2017 tại Cung Văn hóa Lao 
động Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội để tổng kết 
công tác phật sự nhiệm kỳ Vii (2012 - 2017); thảo 
luận thông qua chương trình hoạt động phật sự 
nhiệm kỳ Viii (2017 -2022) của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam; suy tôn, bổ sung Thành viên Hội đồng 
Chứng minh GHPGVN; suy cử Hội đồng Trị sự 
GHPGVN; thông qua danh sách Tấn phong Giáo 
phẩm và một số công tác khác.

Dự Đại hội có 1111 Đại biểu chính thức từ 63 
tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự. Bên cạnh 
đó, Ban tổ chức cũng mời Lãnh đạo, nguyên 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước các Ban, Bộ ngành 
Trung ương; Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, 
như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, 
Ba Lan, Pháp, Zech, Hungary, ucraina, Nhật 
Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia, indonesia, 
Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Ấn Độ, 
Srilanka, Hàn Quốc, Myanmar, Văn phòng Kinh 
tế Văn hóa Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc) …; 
Đoàn Phật giáo Quốc tế: Lào, Campuchia, Trung 
Quốc, Thái Lan (Việt Tông), Nhật Bản, Myanmar 
…; Hội Phật tử nước ngoài: Pháp, Zech, Ba Lan, 

Phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội VIII:
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Hungary, Đức, ucraina, Nga, Lào, Nhật Bản, 
Hàn Quốc tham dự Đại hội với tư cách là Đại 
biểu khách quý.

Hỏi: Chủ đề của Đại hội lần này là “Trí tuệ - 
Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển” có ý nghĩa 
như thế nào, kính bạch Hòa thương?

Đáp: Tại Hội nghị kỳ 5 khóa Vii, HĐTS 
GHPGVN đã thông qua đề án tổ chức Đại hội 
Đại  biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ Viii: “Trí 
tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”. Đây là 
chủ đề có tầm chiến lược phát triển bền vững 
của GHPGVN trong xu thế toàn cầu hóa và hội 
nhập sâu rộng.

Nhìn lại quá trình hình thành, ổn định và 
phát triển của GHPGVN trong suốt 7 Nhiệm 
kỳ qua, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, vận 
dụng trí tuệ tập thể, chúng ta dễ dàng nhận 
thấy GHPGVN đã thực sự lớn mạnh trên nhiều 
phương diện, đạt được nhiều kết quả khả quan 
trong các lĩnh vực. Có thể nói đây là kỳ Đại hội 

quan trọng, bởi Phật giáo nước nhà đang đứng 
trước yêu cầu phát triển bền vững với nhiều 
thách thức khó khăn, từ hoàn cảnh khách quan 
của thời hội nhập, cũng như những giới hạn do 
chủ quan mang tới. 

Điều cốt lõi của vấn đề là GHPGVN cần phải 
có một chiến lược phát triển lâu dài, bền vững 
và nó phải được thực thi bởi một nguyên lý vận 
hành có cơ sở lý luận, có mục tiêu phấn đấu, 
luôn ở thế chủ động và mang tính khả thi, chứ 
không đơn thuần là đến cuối Nhiệm kỳ thì 
rút kinh nghiệm và đưa một số giải pháp khắc 
phục mang tính tượng trưng, nếu cứ tiếp tục 
phương hướng hoạt động theo đường mòn 
truyền thống bấy lâu nay và luôn ở trong thế 
thụ động, thì mục tiêu phát triển bền vững vẫn 
sẽ dễ mất phương hướng và là một khái niệm 
xa rời thực tế. Do vậy ở Nhiệm kỳ Viii, Giáo hội 
lấy thước đo hoạt động phật sự và những đóng 
góp trong công cuộc xây dựng và phát triển của 
các đơn vị Phật giáo trực thuộc làm tiêu chí 
đánh giá hiệu quả và hoạt động.

Ảnh: Ngô Dũng
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Hỏi: Kính bạch Hòa thượng, Tiểu ban Thông 
tin, Báo chí đã có những kế hoạch cụ thể như thế 
nào để phục vụ công tác thông tin truyền thông 
tại Đại hội VIII?

Đáp: Được sự phân công của Ban Thường trực 
HĐTS, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc lần thứ Viii, Ban Thông tin Truyền 
thông (TTTT) Trung ương đã có kế hoạch cụ thể, 
nội dung chi tiết các hạng mục về truyền thông 
tại Đại hội Viii Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban TTTT T.Ư đã chuẩn bị chu đáo, lập 
phương án chi tiết, cụ thể nhằm truyền thông 
hình ảnh Phật giáo Việt Nam với bề dày hộ quốc 
an dân, đồng hành cùng dân tộc; truyền thông 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kế thừa 
truyền thống lịch sử vẻ vang của Phật giáo Việt 
Nam đã có đóng góp tích cực vào việc xây dựng 
dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh; truyền thông quá trình phát triển của 
GHPGVN trong 36 năm qua, đặc biệt là sự đồng 
hành cùng dân tộc theo tinh thần “Đạo pháp – 
Dân tộc”; truyền thông hình ảnh tốt đẹp về sự 
đoàn kết gắn bó giữa các hệ phái trong Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam; Truyền thông những thành 
tựu trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Giáo hội Phật 
giáo Viêt Nam; truyền thông kết quả Đại hội Phật 
giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 trong cả nước; 
Giới thiệu hoạt động, kết quả nhân sự và những 
nghị quyết quan trọng của Đại hội Viii.

Trong kế hoạch thực hiện công tác truyền 
thông, Ban TTTT T.Ư sẽ bám sát chủ đề của Đại 
hội Viii đó là “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - 
Phát triển”, ghi nhận và truyền tải những ý kiến 
đóng góp của tăng, ni, phật tử về Đại hội và kỳ 
vọng vào sự phát triển của GHPGVN.

Về kế hoạch truyền thông gồm 3 giai đoạn. Giai 
đoạn 1 từ ngày 15/03/2017 đến ngày 18/11/2017, 
Chủ đề truyền thông trong giai đoạn này chủ 
yếu là: Truyền thông kết quả Đại hội Phật giáo 
các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là giai đoạn 
bản lề trước khi công tác truyền thông tại Đại 
hội Phật giáo toàn quốc chính thức diễn ra. 

Ban TTTT T.Ư chỉ đạo các đơn vị phối hợp, tổ 
chức những công việc cụ thể như đối với trang 
tin điện tử Phatgiao.org.vn: Mở chuyên mục chào 
mừng Đại hội Viii; Đăng banner chào mừng 
Đại hội Viii; Viết bài theo chủ đề truyền thông 
Đại hội Viii; Phỏng vấn tăng, ni, cư sĩ phật tử 
về các thành tựu của Phật giáo Việt Nam, những 
đóng góp xây dựng và phát triển của Phật giáo và 
truyền thông kết quả Đại hội Phật giáo cấp tỉnh 
nhiệm kỳ 2017-2022 trong cả nước.

Đối với kênh An Viên: Sản xuất phim tài liệu 
các kỳ Đại hội; Sản xuất trailer chào mừng Đại 
hội Viii; Phát phim tư liệu, tài liệu các kỳ Đại hội 
tại Đại hội Viii và cử phóng viên đưa tin trước, 
trong, sau khi Đại hội Viii diễn ra.

Để chủ động trong công tác thông tin truyền 

Phỏng vấn Hòa thượng Thích Gia Quang,
Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin, Báo chí Đại hội VIII:
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thông, Ban TTTT T.Ư gửi công văn, email đề 
nghị các trang online Phật giáo treo banner 
chào mừng Đại hội Viii: đề nghị các trang 
website Phật giáo dẫn đường link, treo banner 
về chuyên mục chào mừng Đại hội Phật giáo 
các cấp và Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc 
lần thứ Viii.

Ngày 13/11/2017, tại chùa Quán Sứ, BTC tổ 
chức buổi họp báo để thông tin các công tác 
chuẩn bị tổ chức Đại hội tới các cơ quan thông 
tấn báo chí; đề nghị các cơ quan thông tấn báo 
chí hợp tác thông tin và đưa tin kịp thời về Đại 
hội.

Đặc biệt từ ngày 18/11/2017 đến ngày 
22/11/2017.  Đây là giai đoạn diễn ra Đại hội Viii, 
trên trang Phatgiao.org.vn cập nhật tin tức liên 
tục, thường xuyên các ngày diễn ra Đại hội; cử 
phóng viên thường trực đưa tin tức sự kiện tại 
Đại hội; cung cấp cho báo chí các thông tin về 
Đại hội và viết bài theo chủ đề truyền thông Đại 
hội.

Kênh An Viên sẽ thực hiện việc truyền tín 
hiệu phiên khai mạc/bế mạc Đại hội Viii từ Hội 
trường ra Trung tâm báo chí Đại hội. 

Bên cạnh đó, BTC cũng sẽ thành lập Trung 
tâm Báo chí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu 
nghị Việt Xô là nơi cung cấp tài liệu, thông cáo 
báo chí các ngày diễn ra Đại hội Viii; Cung cấp 
thông tin về các hoạt động Đại hội phục vụ hoạt 
động nghiệp vụ của phóng viên; Cung cấp tư 
liệu hình ảnh, video cho các cơ quan báo chí. 
Kết nối phóng viên báo chí phỏng vấn Chư tôn 
đức.

Sau Đại hội, Ban TTTT T.Ư sẽ truyền thông 
kết quả và các nghị quyết quan trọng Đại hội 
Viii.

Trên đây là những điểm chính mà Ban TTTT 
T.Ư và các nhân sự đang thực hiện, thể hiện tư 
thế sẵn sàng, quyết tâm cao độ phục vụ và hoàn 
thành trọng trách được giao phó trong kỳ Đại 
hội lần này.

Ảnh: Ngô Dũng
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Hỏi: Kính bạch Thượng tọa, việc tu chỉnh Hiến 
chương GHPGVN lần này có những điểm gì mới?

Đáp: Phát huy truyền thống yêu nước và tinh 
thần “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, 
với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc”, trong 
những năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 
không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng 
cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, 
thể hiện ý chí hoà hợp, đoàn kết, thống nhất 
trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh 
thần gắn bó với dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh 
của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã làm tốt vai 
trò, khẳng định được vị trí của mình đồng hành 
cùng dân tộc”.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần 
thứ Viii Nhiệm kỳ (2017-2022), một trong những 
điểm đáng chú ý, quan trọng đó là các Đại biểu sẽ 
đóng góp bản tu chỉnh Hiến chương GHPGVN 
lần thứ Vii vẫn gồm 13 Chương và 71 điều. Có 57 
điểm đề nghị sửa đổi, điều chỉnh một số từ sẽ 
được lấy ý kiến các Đại biểu của Đại hội.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là 
sự kế thừa tính ưu việt, truyền thống của các tổ 
chức, Hệ phái thành viên sáng lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, đồng thời là sự tập đại thành tư 
tưởng, trí huệ của chư Tôn đức tiền bối các Tổ 
chức, Hệ phái Phật giáo trong cả nước đã được 
Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo thông 
qua ngày 07/11/1981 và đã được Hội đồng Bộ 
trưởng chuẩn y bằng quyết định số 83/HĐBT 
ngày 29/12/1981, gồm 11 chương, 45 điều. Hiến 
chương Giáo hội đã được tu chỉnh 5 lần:

- Lần thứ nhất: Năm 1987 đã được tu chỉnh 
và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ ii ngày 29/10/1987. Nội dung gồm: 
11 chương, 46 điều

- Lần thứ hai: Năm 1992 đã được tu chỉnh và 
thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ iii ngày 04/11/1992. Nội dung gồm: 
11 chương, 47 điều. 

- Lần thứ ba: Năm 1997 đã được tu chỉnh và 
thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ iV ngày 23/11/1997. Nội dung gồm: 

11 chương, 48 điều. 
- Lần thứ tư: Năm 2007 đã được tu chỉnh và 

thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ Vi ngày 14/12/2007. Nội dung gồm 
12 chương 52 điều. 

- Lần thứ năm: Năm 2012 đã được tu chỉnh 
và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 
quốc lần thứ Vii ngày 24/11/2012. Nội dung gồm 
13 Chương và 71 điều.

Để phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, 
nhất là nhu cầu phật sự của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ngày càng đa dạng và phát triển toàn 
diện trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

Việc điều chỉnh đầu tiên trong Lời nói đầu, 
cụm từ “tổ chức Giáo hội, Hội, Hệ phái Phật 
giáo” được đề nghị đổi thành “tổ chức Giáo 
hội, tổ chức Hội, và các Hệ phái Phật giáo”; 

Phỏng vấn Thượng tọa Thích Đức Thiện,
Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Nội dung Đại hội VIII:
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hoặc cách gọi “tỉnh, thành” được sửa thành: 
“tỉnh, thành phố”… để làm rõ nghĩa hơn trong 
một số trường hợp.

Về danh xưng, thay đổi đầu tiên đó là đối 
với các ban, ngành Trung ương, Ban Giáo dục 
Tăng Ni được đề nghị đổi thành Ban Giáo dục 
Phật giáo, thêm một ban ngành mới là Ủy 
ban Phật giáo châu Á vì Hòa bình Việt Nam. 
Nếu điều này được thông qua tại Đại hội thì số 
lượng các ban, viện Trung ương sẽ tăng lên 
14 (12 Ban, 1 Viện và 1 Ủy ban).

Bên cạnh đó, việc sửa đổi liên quan tới lãnh 
đạo cao cấp của Giáo hội là việc điều chỉnh số 
lượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Trị sự từ 03 vị xuống còn 02 vị tại Điều 22 của 
Chương V. Thành lập thêm Ban Chứng minh ở 
Phật giáo cấp Tỉnh, Thành phố và cấp huyện, thị, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; “Khi được suy tôn 
vào hàng Chứng minh thì không tham gia 
Ban Trị sự” được bổ sung tại Điều 31 Chương 
Vi.

Cũng về danh xưng, Trưởng ban Trị sự cấp 
tỉnh, thành phố và cấp huyện, thị xã thuộc hệ 
thống hành chính của Giáo hội hiện nay được 
đề nghị đổi thành “Chủ tịch Ban Trị sự…”, và các 
cấp Phó Trưởng ban Trị sự được đổi thành: Phó 
Chủ tịch Ban Trị sự…

Ngoài ra, tại Điều 26 Chương V, cấp trực thuộc 
các Ban, Viện trung ương hiện nay được gọi là 
“Phân ban” được đề nghị đổi thành “Vụ”.

Trên đây là gần 60 đề nghị đã được trình bày tại 
các cuộc họp, tuy nhiên, việc sửa đổi trong Hiến 
chương còn phải trình tại Đại hội, xin ý kiến của 
các Đại biểu với tinh thần mà Đại hội Viii chọn 
là chủ đề chính là “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập 
- Phát triển”.

Hỏi: Vậy, Thượng tọa cho biết lý do của việc thay 
đổi một số từ, danh xưng trong Hiến chương?

Đáp: Đối với GHPGVN, việc sửa đổi, tu chỉnh 
Hiến chương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, nhằm chuẩn bị đón đầu những cơ hội và 
thách thức của tương lai, trên cơ sở đó, thay đổi 
để làm rõ thêm bản chất và chức năng của Giáo 
hội, làm chắc thêm cấu trúc và vận hành của Giáo 
hội đi đúng hướng và thêm hiệu quả.

Những đề xuất góp ý tu chỉnh Hiến chương 
GHPGVN trình bày ở đây tập trung vào việc sửa 
đổi một số chi tiết cụ thể, sao cho Hiến chương tu 
chỉnh trở thành một văn bản có tính chất nền tảng 
ngày càng hoàn thiện, để xây dựng một Giáo hội 
mạnh, có tổ chức chặt chẽ, vững chắc, hoạt động 
hiệu quả, thích ứng với những điều kiện mới, 
trong tình hình mới, đáp ứng lòng mong mỏi của 
tăng, ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Những nội dung góp ý tu chỉnh Hiến chương 
phải nhằm vào mục tiêu khắc phục những: 
khuyết điểm, nhược điểm, cũng như những 
điểm không còn phù hợp với tình hình thực tiễn 
của xã hội. Thể hiện các quan điểm mới, trong 
việc tu chỉnh Hiến chương, không có nghĩa là 
xem thường những gì các bậc cao tăng tiền bối 
đã dày công gầy dựng mà chính là để tiếp nối và 
phát huy những giá trị quý báu, hiệu quả trong 
công tác điều hành hệ thống tổ chức Giáo hội, 
không ngừng hoàn thiện, để kiện toàn tổ chức 
Giáo hội đáp ứng các nhu cầu phật sự trong thời 
hội nhập và phát triển đất nước.

Trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo hội và thế 
kỷ tiếp theo, việc tu chỉnh Hiến chương đặc biệt 
chú ý đến việc nâng cao hiệu năng hoạt động 
của bộ máy Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện 
Trung ương, các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và cấp 
cơ sở. Chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm 
trong từng thành viên lãnh đạo Trung ương và 
các Ban ngành, Ban Trị sự địa phương và cấp cơ 
sở. Việc góp ý tu chỉnh Hiến chương lần thứ 6 
được thể hiện trên tinh thần tôn trọng những 
tôn chỉ, mục đích, đường lối cơ bản của các bậc 
Tiền bối đã xây dựng, nhất là mang tính xây dựng 
trên cơ sở tôn trọng và kế thừa những ưu việt về 
nguyên tắc pháp lý, pháp nhân của Hiến chương 
hiện hành. 

Ảnh: Khánh An
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An trú “Ở không” 
là vi diệu đệ nhất

Dẫn nhập: 
Giáo lý của Phật chỉ có mục đích hướng 

thượng giúp cho con người hiểu được bản chất 
cuộc đời đâu là khổ, đâu là cách thức để diệt tận 
khổ, đem lại an trú Không trong cuộc sống an vui, 
hạnh phúc. Thí như thời Phật tại thế, ở thành Xá 
Vệ, lâu đài Lộc Mẫu, đức Phật đã giảng một bài 
pháp mang tên: “Kinh Tiểu Không” giúp cho đệ tử 
Ananda1 hiểu về sự an trú Không, để được bình 
an nhiều hơn.

Giải quyết vấn đề: 
Thế nào là an trú? An nghĩa là yên, trú nghĩa 

là ở, nhiều khi từ “trú” mọi người hay đọc là trụ. 
Theo tôi gọi “trú” hay “trụ” cũng được. Ví dụ như 
“Trụ trì” nghĩa là ở trông nom gìn giữ gì đó. Vậy 
an trú là ở yên, hay nói rộng ra đối với người 
tu tập, cần phải để tâm thức của mình an tĩnh, 
thảnh thơi trong mọi hoàn cảnh, theo thể mọi 
pháp theo lý Duyên sinh vô ngã, dù ở nơi ồn ào 
hay lặng lẽ. 

Tâm là gì? Theo cuốn Từ điển Thông Dụng 
của Trần Ngọc Hưởng, Trần Công Tùng, Lê Túy 
Nga cho rằng: “Tâm là quả tim, tâm là điểm giữa, 
tâm vòng tròn, tâm trái đất, hay tình cảm của con 
người, tâm trạng”2. Theo Phật học Từ điển của 
Đoàn Trung Còn cũng có phần giải thích Tâm 
giống như trên giải thích, tuy nhiên còn giải 
thích: “Tâm là ý, tâm thức, là Bồ Đề, là trí, tâm trí, 
thánh tâm, Phật tâm, chân tâm, là chỗ bí mật”3. 
So sánh và đối chiếu giữa đời với đạo ta thấy: 
“Tâm là muôn hình muôn vẻ, khi thế này khi thế 
kia”, nhiều người hiểu khác nhau. Tuy nhiên ta 
cần hiểu tâm ở đây là tâm thức, là ý biết. 

An trú Không là gì? Nghĩa là mọi sự vật, hiện 
tượng không có tự tính cố định. Vì sao không có 
tự tính cố định, vì mọi sự vật, hiện tượng tồn tại 
được là nhờ sự chi phối bởi quy luật Vô thường 
(thay đổi) nên mọi sự vật, hiện tượng không có 
cái tướng cố định, không có tướng cố định nên 
gọi là Không Tánh hay Không Tính, Tính Không. 
Trong bài viết này ta chỉ dùng từ Tính Không 
cho dễ theo dõi. An trú không là để tâm thức 
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của ta nương theo lời Phật dạy trong trạng thái 
thấy mọi sự như thật, chủ thể nhận thức và đối 
tượng nhận thức (tuy nhiên thấy biết theo lý vô 
thường) ở thể Không. 

An trú rất nhiều nghĩa là sao? Nghĩa là dù ở 
đâu, thời gian, không gian, hoàn cảnh nào, thuận 
lợi hay khó khăn, tâm thức người ấy đều an trú 
như vậy. Người tu đạo, hay người không tu đạo 
nếu gìn giữ được tâm của mình quân bình an ổn 
trong trạng thái Không, vui thấy biết như thực, 
thì không bao giờ có phiền não mà toàn cảnh an 
vui. 

Vi diệu đệ nhất là sự an trú tâm thức có sự 
an lạc giải thoát lâu dài, sự an lạc tâm thức này 
không bị hoàn cảnh, không bị phiền não nào có 
thể chi phối được. 

Như trong Kinh Tiểu Không, Phật dạy Ananda 
rằng: “Này Ananda ta nhờ an trú Không, nên nay 
an trú rất nhiều”4. Qua đó ta thấy chính Phật đã 
thấu rõ chân lý vô thường, tâm tỏa sáng, nên 
không tham, không sân, không si, làm những 
việc thiện không kẹt chấp vào vấn đề gì cả nên 
Phật an trú được dài lâu.

Vẫn trong bài thuyết giảng, Phật dạy Ananda 
cũng như: “Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không 
có voi, bò, ngựa, ngựa cái, không có vàng và 
bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có 
một cái không phải không...nhưng đối với cái 
còn lại, ở đây, vị ấy tuệ tri: 
“cái này có, cái kia có”. Như 
vậy, này Ananda, cái này đối 
với vị ấy là như vậy, thật có, 
không điên đảo, sự thực hiện 
hoàn toàn thanh tịnh, Không 
Tánh”5. Đoạn này, Phật khẳng 
định với đệ tử Ananda, ta 
cũng như chư Phật mười 
phương đã thấy đạo, quán 
chiếu mọi sự vật, hiện tượng 
trên nhân gian này bằng con 
mắt trí tuệ chân thật, sự thấy 
biết như thực thể vốn có của 
chúng, cũng như Phật quán 
chiếu nhìn trong lâu đài Lộc 
Mẫu không bị kẹt vào việc 
thấy không có voi, bò, ngựa, 
ngựa cái, vàng bạc, không có 
đàn bà, đàn ông tụ hội, Phật 
chỉ thẳng, thấy nói thẳng, chỉ 

có một cái là chính nó: “chỉ có một cái không phải 
không”, không phải không tức là có mọi thứ, và 
không thấy mọi thứ như thật, nhưng cái thấy đó 
hải là tuệ tri, biết rõ như thực theo lý duyên sinh 
(Điều kiện cần và đủ), cái này có, cái kia có và 
ngược lại.

Phật xác quyết Ananda là người đệ tử đã tuệ 
tri được lý duyên sinh, nghe nói hành động an 
trú như thật, như kinh văn diễn: “Thật vậy, này 
Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, nghĩ nhớ 
đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thuở xưa và nay, 
này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú 
rất nhiều”6. Có thể nói Ananda đã bao đời kiếp tu 
hành thanh tịnh thân tâm, kính Phật trọng Tăng, 
hiếu hạnh cho mẹ, chăm chỉ học hỏi, khiêm tốn, 
không vì tướng hảo mà kiêu, Ananda đã chú ý 
nghe đúng, nghĩ nhớ đúng, thực hành đúng. 

Có thể nói, nhờ Phật dạy Ananda, giúp cho 
mọi người khác học hỏi tinh tiến tu học, siêng 
hành việc thiện, có lỗi thì nên sám hối, không lỗi 
thì tinh tiến hơn, sao cho tâm được an, quán lý 
Duyên sinh, giác ngộ, giải thoát. 

Trong cuộc sống thường nhật, nếu như chúng 
ta không chịu khó học hỏi, trau dồi tri thức, tu 
tập thiền quán hoàn thiện bản thân thì chúng ta 
sẽ bị lạc vào u lâm, ngu si, giống như người ngu 
nhận lầm đôi tai thỏ là sừng thỏ. Con thỏ vốn 
không có sừng, đôi tai vểnh giống như sừng, nên 
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người nhầm tưởng tai là sừng thỏ. Than ôi, thật 
tội nghiệp cho ai một cuộc đời ngu si lầm lẫn. 
Đó là một ví dụ, trong thế gian này còn vô vàn ví 
dụ khác giản đơn như: một ngôi chùa có nhóm 
phật tử thường hay tu tập, xin thầy trụ trì thành 
lập một đạo tràng nào đó, duy trì tụng kinh niệm 
Phật, tâm tham nổi lên, hong hóng vài cành lộc, 
vài cái oản quả chuối, học tập giáo lý không đến 
nơi đến chốn, cãi nhau, thầy bảo chúng ta hãy 
“im lặng”, quay lại chính niệm, bình tâm để theo 
dõi hơi thở, thở ra cho phiền não tiêu tan, thở 
vào ta cảm giác an lạc, nhưng có ai nghe đâu. 
Không những thế, phật tử còn đi buôn dưa lê 
bán dưa chuột, ăn nói đặt điều, không nói thành 
có, có nói là không, gây nên hiểu lầm, mất đoàn 
kết. Lại có khi có áo dài lễ may mặc nhưng đi lên 
chùa toàn mặc áo cộc, thầy trụ trì nhắc mặc áo 
dài để trang nghiêm khóa lễ, nhưng lại cố tình 
không mặc. Vậy hành xử như thế có đúng là một 
phật tử tại gia không?

 Còn đối với người phật tử xuất gia thì sao? 
Việc trụ trì một ngôi chùa là rất quan trọng, nhiều 
việc như: cầu an, cầu siêu, còn thời gian nghiên 
cứu để thấu hiểu, triển khai pháp ngữ thâm 
huyền của Phật để giúp cho chúng sinh dễ tu giác 
ngộ, giải thoát. Tuy nhiên, trong những thầy trụ 
trì vất vả như thế, chắc không tránh được một 
số nhỏ còn mải chơi, cờ bạn, rượu chè thâu đêm 

suốt sáng, mượn cảnh Phật 
để tu, mượn quyền hành để 
áp đặt, sai thành đúng, đúng 
thành sai, tham tiền mê bạc, 
từ bi chẳng có, sao định 
được tâm, sao thấy Duyên 
sinh, an trú bây giờ. 

Người xuất gia nếu 
không an trú ở Không thì 
nói và hành động dễ dẫn 
đến sai lầm, dễ làm cho mọi 
người đau khổ về việc mình 
gây ra. Ngược lại, người an 
trú ở Không thì thường hay 
nói đi đôi với việc làm, nhất 
ngôn, làm người bình an và 
hạnh phúc như bóng theo 
hình.

Bởi vậy, vấn đề tác ý là rất 
quan trọng, cần phải tác ý 
như thật, không điên đảo, 

nên Phật đã dạy Ananda và tỷ kheo: “Vị ấy tuệ 
tri: “các ưu phiền do duyên dục lậu không có mặt 
ở đây; các ưu phiền do duyên hữu lậu không có 
mặt có ở đây; các ưu phiền do duyên vô minh lậu 
không có mặt ở đây...và cái gì không có mặt ở 
đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với 
cái còn lại, ở đây vị ấy biết: “cái kia có, cái này có”. 
Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, Không Tánh”. Cái ưu phiền là cái buồn khổ 
của cuộc đời, cái buồn khổ không như muốn ấy 
cũng là phiền não, do vô minh đem lại, do không 
thấy lý Duyên sinh, tức là do không giác ngộ. 
Thực chất cái buồn khổ đó chúng không hề có 
tự tính cố định, ta chỉ cần quán sát thật kỹ, theo 
dõi chúng, hình thành xuất hiện từ đâu, do đâu, 
nhân duyên điều kiện thế nào, từ đó ta có thể 
tháo gỡ từ từ, không chấp sẽ được hạnh phúc, 
an lạc dễ dàng. Bởi do, mọi sự vật, hiện tượng 
nương vào nhau mà có mặt, theo kiểu cái này có 
thì cái kia có, cái này không, thì cái kia không, cứ 
thế mà tồn tại, thực tính của nó là Tính Không, 
không cố định. Do vậy, Phật lại cảnh tỉnh bằng 
thông điệp cho chúng ta nữa là, người tu cần biết 
“tuệ tri” về mọi sự vật, hiện tượng như thật có 
của nó, có thì nói là có, không thì nói là không, 
không điên đảo, quan trọng là hiểu gì, làm như 
thế nào để hợp với chân lý nhất có lợi ích an vui 
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cho chúng sinh nhất.
Việc tu học để giúp đời giúp đạo, tri thức, trí 

tuệ và đạo đức là cốt yếu. Đức Phật là người có 
đức và trí tuệ viên mãn nên mọi người mới tôn 
thờ kính ngưỡng. Chúng ta còn nhớ trong lịch sử 
nước ta, Thân Nhân Trung soạn bài văn bia cho 
bia tiến sĩ đầu tiên năm Nhâm Tý (1442) từng nói, 
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí 
thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên 
khí suy thì thế nước yếu…Bởi vậy các vị vua tài 
giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm 
lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm 
nguyên khí” phát triển. Theo lăng kính Phật giáo 
thì, hiền tài và nguyên khí của quốc gia có thể 
được nhìn nhận theo giáo lý an trụ tâm không, 
không cố chấp, quan tâm hơn tới giáo dục thì 
người tài người hiền sẽ nhiều hơn, người hiền 
tài sẽ biết phải làm những gì đem lại lợi ích cho 
nhân dân. Vào tháng 05/1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vì nước vì dân tộc đã phải sang Pháp cứu 
vãn nền hòa bình, đã từng phải giao quyền chủ 
tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và dặn dò, 
tôi có việc nước phải đi xa một thời gian, việc ở 
nhà trăm sự nhờ anh em giúp cho và hãy khéo 
dùng cách “dĩ bất biến, ứng vạn biến”7 (lấy cái 
không đổi ứng với cái thay đổi để có được cái 
không đổi vi diệu). Đây là kinh nghiệm học tập, 
kinh nghiệm mới có. Tôi nghĩ trong câu này đã 
thấm nhuần tinh thần Phật pháp, an trụ Không 
để đất nước thịnh vượng lâu dài.

Kết luận: 
Qua đại ý bài Kinh Phẩm Tính Không, Kinh 

Tiểu Không, Phật đã dạy Ananda nhắc nhở mỗi 
chúng ta luôn luôn tinh tấn học hành, cần phải 
lấy trí tuệ, tuệ tri làm sự nghiệp, dù là người 
nông dân, hay người tri thức, chúng ta cũng phải 
học hỏi để trau dồi kiến thức, quán chiếu mọi 
sự vật hiện tượng theo lý Duyên sinh (điều kiện 
cần và đủ), vô thường, thanh tịnh, nhằm thấy 
bằng được thực thể của chính chúng là Không 
Tính, như Phật đã từng quán chiếu trong Lâu 
Đài Lộc Mẫu không phải không có gì, mà là có 
tất cả như thật. Trong cuộc sống, vấn đề ăn, làm, 
ngủ nghỉ, sống theo tinh thần tư tưởng an trú ở 
dạng Không (Tính Không) như thế mới có thể 
đạt được an lạc giải thoát tự tại trong mọi hoàn 
cảnh. 

Ta có thể mượn câu cuối kinh Phật nhắn nhủ 
với chúng ta qua Ananda. “Này Ananda, phàm có 
những vị Sa Môn8 nào hay Bà La Môn9 nào sau 
quá khứ, tương lai, hiện tại sau khi tu chứng đạt, 
đều an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không 
Tính này”. Người an trú Không là người an trú ở 
mọi lúc mọi nơi tâm không bị phiền não khổ đau 
chi phối, vì họ đã quán chiếu bằng tâm thức xét 
mọi pháp đều do huyễn duyên giả hợp mà thành, 
nên họ không cố chấp nên không hề có đau khổ. 
Nên Phật dạy mọi người cần học để có tâm an 
trú: “Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học 
tập”10. Đó không phải chỉ người tu, sửa tâm sửa 
tính cần an trú Không mới là vi diệu đệ nhất đó 
sao? 
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Nuôi dưỡng Từ bi tâm

Căn nguyên của những khổ đau trong xã hội 
 Xã hội đang quá quan tâm đến sự phát triển cá 
nhân. Sự chú trọng vào cá nhân trở nên ngày một 
mạnh mẽ tới mức con người không còn được 
nuôi dưỡng bởi ý thức tôn trọng, bổn phận và 
trách nhiệm với cộng đồng nữa, mà được nuôi 
dưỡng nhiều hơn bởi ý thức khẳng định “quyền 
lợi của tôi” và làm “những điều cho tôi”.

Ngày nay nhiều nước đang hấp thụ lối sống 
tiêu thụ, hàng hóa đang rất dư thừa nhưng bởi 
vì sự trống rỗng vẫn bên trong tâm mỗi người  
và dù có cố gắng rất nhiều để lấp đầy bằng vô số 
thứ bên ngoài, cảm giác thiếu thốn bên trong vẫn 
còn đó. Tôi không có ý nói rằng, chúng ta không 
nên có truyền hình, xe hơi v.v... Nhưng vấn đề là 
không phải các đối tượng bên ngoài, không phải 
là chúng ta sở hữu chúng nhiều hay ít, mà vấn đề 
đặt ra là liệu những thứ bên ngoài đó có thực sự 
mang lại một niềm an lạc sâu xa.

Mọi người đều cắm cúi vào internet. Mỗi 
người đang đi theo một nhịp sống của riêng 
mình. Họ đang hoàn toàn đóng mình trong thế 
giới của riêng bản thân, chẳng liên quan gì đến 
thế giới bên ngoài cả. Con người ngày càng trở 
nên xa lạ với nhau hơn, ngày càng trở nên đơn 
độc hơn và căn bệnh trầm cảm ngày càng xuất 
hiện nhiều hơn. 

Hãy luôn biết trân quý bản thân
Nguyên nhân nằm ở một cảm giác xa lạ sâu sắc 

đến từ trong tâm, chứ không chỉ từ bên ngoài. 
Con người không vừa lòng với bản thân, không 
hạnh phúc với chính mình. Họ không trân quý 
bản thân. Nếu không biết trân quý bản thân 
mình, sẽ dẫn đến một thực tế là luôn có rắc rối 
với mọi người và môi trường xung quanh.

Hơn 2500 năm trước, đức Phật dạy về việc 
thực hành tâm từ. Chúng ta có thể ban trải tâm 

Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo*

* Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo nữ Quốc tế
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từ rộng khắp muôn phương cho hết thảy chúng 
sinh trong pháp giới. Cũng có thể bắt đầu với 
những người thân yêu, từ các thành viên trong 
gia đình, vợ chồng, con cái và sau đó mở rộng 
đến những đối tượng mà trước đây mình cảm 
thấy xa lạ và sau đó tới những người mình không 
ưa thích, rồi cuối cùng rộng hơn nữa khắp tất cả 
chúng sinh.

Chúng ta có thể ban trải tâm từ, tâm bi tới tất 
cả chúng sinh: con người, động vật, côn trùng, 
cá, chim… cả những chúng sinh hữu hình và vô 
hình, chúng sinh trong cõi cao, chúng sinh trong 
những cõi thấp, chúng sinh khắp tất thảy pháp 
giới. Tất cả chúng sinh là đối tượng của tình 
thương yêu và tâm từ bi của chúng ta. Vì vậy, 
làm thế nào mà lại bỏ qua một chúng sinh đang 
hiện diện ở đây? Một con người đang có một tâm 
từ bi vô lượng như vậy? Nó giống như ta đang 
tỏa rạng vô số ánh sáng nhưng bản thân lại đang 
đứng trong bóng tối vậy.

Thật trớ trêu, trong nhiều xã hội truyền thống 
lại dạy chúng ta phải luôn suy nghĩ về tất cả 
những điều bất thiện mà ta đã phạm và cảm thấy 
một sự hối tiếc và tội lỗi, rất, rất nhiều tội lỗi; bởi 
chúng ta là những tội nhân, nên chúng ta nên 
cảm thấy mình thật tội lỗi. Một quan niệm coi 
tự thân là thấp kém lại được cho là đáng làm. 
Nhưng đây không phải là quan điểm Phật giáo! 
Quan điểm Phật giáo cho rằng, từ khi vô thủy, 
chúng ta đều hoàn toàn thanh tịnh. Tâm bản lai 
của chúng ta như bầu trời rộng lớn vô cùng tận, 
không có trung tâm và không bờ mé. Tâm không 
phải là “tôi” hay “của tôi”. Chính tâm đã kết nối 
chúng ta với tất thảy chúng sinh – đây chính là 
bản chất chân thực của con người.

Nếu có được quan kiến ngay từ đầu rằng, mỗi 
con người vốn thanh tịnh nhưng vì nhiều lý do, 
các phiền não khởi hiện và che lấp bản chất chân 
thật của chúng ta, khi ấy sẽ chẳng bao giờ ta khởi 
niệm về bản thân là người không mang lại lợi 
lạc gì trong cuộc đời này. Tiềm năng luôn luôn 
sẵn có ở đó, nếu chúng ta có thể thấy được. Mỗi 
người trong chúng ta đều sở hữu tiềm năng, 
tiềm năng Phật tính, tiềm năng của sự giác ngộ. 
Vì vậy, tại sao lại cứ quan niệm thế giới này vô 
nghĩa? Một khi chúng ta hiểu rằng tiềm năng bên 
trong luôn là cơ sở và nền tảng, thì ta sẽ hiểu sự 
cần thiết và tầm quan trọng cần có một trái tim 
biết thương yêu. 

Những con đường thực hành tâm từ bi
Sáu Ba-la-mật là con đường đức Thế Tôn đã 

dạy để chứng đạt giác ngộ. Không chỉ bao gồm 
thiền định và trí tuệ, mà bắt đầu với các phẩm 
chất rất cơ bản như bố thí, nhẫn nhục và khoan 
dung, các giới nguyện đạo đức dựa trên tư tưởng 
không làm tổn hại chúng sinh và một sự tinh tiến 
để chuyển hóa đời sống này. Tất cả những phẩm 
chất đó giúp chuyển hóa nội tâm, bởi vì không 
thể thay đổi thế giới bên ngoài trước khi thay 
đổi được tâm mình. Có nhiều phương pháp thực 
hành tâm từ nhưng nếu không cẩn trọng, thiền 
định trở nên rất trừu tượng. Chúng ta ngồi đó 
trên tọa cụ, ban trải từ bi tâm tới muôn phương, 
cho tất cả chúng sinh, toàn bộ pháp giới tràn 
ngập tình thương yêu nhưng khi gặp hoàn cảnh 
trái ý, chúng ta lại rất dễ tức giận và phiền não.

Tâm từ bi phải bắt nguồn từ chính đời sống 
thực mà chúng ta sống. Đầu tiên, hãy bắt đầu với 
chính bản thân. Tiếp đến mới trải rộng tới mọi 
người và môi trường xung quanh. Nếu chúng ta 
không thể, thậm chí khai triển tâm từ và sự hiểu 
biết với bản thân, thì có nghĩa cái nhìn của chúng 
ta về bản thân còn rất tiêu cực. 

Một số người lập luận rằng bởi vì Phật giáo đề 
cao tư tưởng phá vỡ sự nuông chiều bản thân, 
nếu chúng ta cảm thấy thư giãn, trân quý bản 
thân, thì có nghĩa, chúng ta đang làm một việc 
xấu bởi đó là sự bám chấp bản ngã. Một sự hiểu 
lầm rất lớn!

Đức Tịch Thiên (Shantideva), nhà triết học Ấn 
Độ thế kỷ thứ Vii, đã chỉ ra trong bộ luận Nhập Bồ 
tát hạnh rằng, có một sự khác biệt lớn giữa niềm 
tự hào và sự kiêu ngạo – một cảm giác nuông 
chiều, chăm chút cho cái tôi và của tôi với cảm 
giác “tôi thật tuyệt vời”, một sự tự tin, một cảm 
giác thân thuộc, thư giãn và trân quý bản thân. 

Nếu chúng ta có xu hướng để tâm tới những 
lỗi lầm của mình, chúng ta có thể thừa nhận rằng 
mình đã mắc lỗi, tất nhiên, nói chung mọi người 
ít hay nhiều đều mắc lỗi lầm, nhưng đồng thời 
chúng ta cũng phải thừa nhận và khích lệ những 
điều thiện lành trong ta. Bởi nếu bị lãng quên, 
chúng sẽ tàn lụi, giống như cây xanh không nhận 
được ánh sáng mặt trời. Ngay cả những người 
xấu xa nhất vẫn có những phẩm chất tốt đẹp và 
phẩm chất đó cần phải được khuyến khích và 
thừa nhận.
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Đức Phật dạy về những năng lực nơi mỗi 
người. Trước hết, năng lực chữa lành các phẩm 
chất tiêu cực đã phát sinh và những khuynh 
hướng tiêu cực sẽ phát sinh. Thứ hai, nhận ra 
các phẩm chất thiện lành nơi mỗi người và nuôi 
dưỡng chúng phát triển. Vì vậy, cần phải nhận ra 
những phẩm chất thiện lành cũng như những 
tiêu cực trong chúng ta. Đối với những người 
khác cũng vậy, ngay cả những người mà ta không 
ưa thích thì họ vẫn có những phẩm chất thiện 
lành.

Luôn giữ trong tâm mong nguyện mọi người và 
chúng sinh được an lạc

Mọi người đều mong cầu hạnh phúc. Chẳng có 
ai khi thức dậy vào buổi sáng lại nghĩ rằng: “Ngày 
hôm nay tôi sẽ thật sự khổ đau và làm thế nào để 
ngày hôm nay sẽ gây đau khổ nhiều nhất cho mọi 
người?”.  Vì vậy, hàng ngày, với mỗi người mà 
chúng ta gặp gỡ, cho dù đó là một người rất gần 
gũi, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột 
hay đồng nghiệp, hay người lạ trong một cửa 
hàng, hay bất kỳ  ai dù gặp thoáng qua, hãy khởi 
suy nghĩ: “Họ đang mong cầu được hạnh phúc”, 
vậy “làm thế nào, trong lúc này, tôi có thể làm 
điều gì đó mang lại đôi chút niềm hoan hỷ trong 
đời sống của họ?” Với mỗi chúng sinh khi gặp, 
hãy thể hiện thiện chí, có thể nói hoặc giữ trong 
tâm những mong nguyện tốt lành: “Nguyện quý 
vị mạnh khỏe và an lạc”, cho dù người đó có là 
người mà ta ưa thích hay không, người đó có vẻ 
bề ngoài đẹp hay xấu, già hay trẻ, hãy ban trải từ 
tận đáy lòng “Nguyện quý vị có sức khỏe và niềm 
an lạc”. Rất quan trọng giữ trong tâm nguyện lực 
đó trong mọi hoàn cảnh. Nếu quán xét một cách 
tinh tế, phía dưới chiếc mặt nạ mà tất cả mọi 

người đeo, ta sẽ thấy những nỗi đau, sự bất an và 
sợ hãi đang hiện diện. Bởi vậy hãy ban trải tâm 
từ bi rộng lớn tới họ. 

Một trái tim biết yêu thương chân thành thực 
sự dựa trên trí tuệ hiểu biết hoàn cảnh đúng như 
nó đang là; không phải là dạng cảm xúc nhất 
thời. Cũng không phải một loại hưng phấn của 
một thứ tình yêu giả tạo, trốn tránh khổ đau và 
tuyên bố rằng tất cả mọi thứ đều là niềm hoan 
lạc. Không phải như thế! Một trái tim biết yêu 
thương chân thành là một trái tim thực sự rộng 
mở và biết lắng nghe những khổ đau của thế giới, 
và phải đi kèm với trí tuệ. Có một nghịch lý là, 
càng hướng tới sự đau khổ của bản thân, chúng 
ta càng khổ đau nhưng nếu có thể suy nghĩ, thấu 
cảm đau khổ của người khác và mong nguyện 
tìm cách đối trị chúng, chúng ta càng dần đi tới 
một cảm giác hoan hỷ và mãn nguyện nội tâm. 
Ở đây tôi không có ý nói là chúng ta vui mừng 
trước nỗi khổ của người khác, nhưng rõ ràng là 
ta đã mở rộng được tâm mình khi hướng tới nỗi 
đau khổ của mọi người.

Vì vậy, xã hội thường sai lầm khi cho rằng 
hạnh phúc phụ thuộc vào việc đáp ứng những 
nhu cầu và mong muốn của riêng mỗi người. Đó 
là lý do tại sao trong xã hội lại có nhiều khổ đau 
như vậy. Chúng ta là một xã hội bao gồm các cá 
nhân, tất cả luôn bị ám ảnh phải nỗ lực để đạt 
hạnh phúc cho riêng mình. Như thế, chúng ta đã 
cắt bỏ ý tưởng tương tác với mọi người; chúng 
ta cắt bỏ thực tại. Ngay khi trái tim đóng khép 
lại, chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, rồi 
tiêu cực hơn, hạ thấp bản thân, cho mình thật 
thấp kém, xấu xa, si mê và thật vô giá trị, rồi cứ 
dằn vặt với câu hỏi làm sao lại cứ luôn thất bại 
như vậy. Một trái tim khép kín khổ đau như vậy 
đấy!

Không nhầm lẫn từ bi tâm với cảm xúc luyến ái
Từ bi tâm là gì? Chúng ta thường nhầm lẫn 

từ bi tâm với ham muốn, tham ái và sự bám 
chấp. Chúng ta nghĩ rằng từ bi tâm giống như 
thương yêu một đối tượng rồi cho đối tượng 
sở hữu “của tôi”. Bởi tâm bám chấp, chúng ta 
khổ đau rất nhiều. Chúng ta sợ hãi mình sẽ mất 
đi những gì mong muốn và phải chịu đau khổ 
trước những mất mát đó. Hãy quán xét kỹ càng 
về điều này. Chúng ta thường nhầm lẫn sự bám 
chấp là từ bi tâm. Đây là nguyên nhân gốc rễ dẫn 

GI  
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tới khổ đau. Đức Phật dạy về chân lý 
khổ và nhân của khổ. Nhân của khổ 
đau là do tâm tham. Chúng ta bám 
chấp quá chặt mà không biết làm thế 
nào để xả ly.

Nhưng vạn pháp vô thường. 
Chúng ta không thể khư khư bám 
giữ bất cứ thứ gì. Nếu chúng ta cứ 
cố gắng bám giữ chặt, chúng ta sẽ 
đi ngược lại với quy luật tự nhiên. 
Và điều đó mang lại nhiều khổ đau; 
nó gây ra những nỗi sợ hãi trong đời 
sống. Đó không phải từ bi tâm. Từ bi 
tâm là một trái tim bao la, rộng mở. 
Đó là một trái tim luôn biết suy nghĩ: 
“Mong nguyện mọi người được 
khỏe mạnh và an lạc”, chứ không 
phải là: “Mong nguyện mọi người có 
thể mang lại cho tôi khỏe mạnh và an lạc”.

Để nuôi dưỡng một trái tim luôn mong nguyện 
sự an lạc tới cho mọi người, có thể bắt đầu từ gia 
đình của mình. Hãy cởi mở và ban trải niềm an 
lạc tới họ. Nhưng không được luyến ái hay chấp 
thủ – hãy hiện diện ở đó và chỉ cho mọi người 
thấy tình thương yêu, tình cảm chân thành, 
bởi vì họ là những người đầu tiên cần tới tình 
thương yêu. 

Một trái tim nồng ấm không phải là một điều 
gì đó xa vời. Một niềm hoan hỷ khi mang lại an 
lạc cho mọi người, trong suy nghĩ làm thế nào để 
có thể mang lại một chút an vui cho những người 
mà ta gặp gỡ, thông qua một lời nói thương yêu, 
một nụ cười, một món quà hay bất cứ điều gì. 
Không bao giờ được suy nghĩ “Ồ, nhưng họ chưa 
bao giờ cho tôi thứ gì, vậy tại sao tôi phải mang 
lại cho họ chứ?”, hoặc “họ chẳng bao giờ mỉm 
cười với tôi, vậy tội gì tôi phải mỉm cười với họ.” 
Đó là một ví dụ về tâm thức nhỏ hẹp, tràn đầy 
sự ích kỷ. Hãy suy nghĩ về xã hội mà tất cả mọi 
người tốt đẹp với nhau. Đó sẽ là thiên đường, có 
phải vậy không? 

Chuyển hóa dòng tâm
Con người không chỉ sống trong thế giới này 

để hưởng thụ hạnh phúc và niềm vui cá nhân. 
Động vật cũng muốn được thoải mái. Vậy các 
loài động vật muốn gì? Chúng muốn nơi trú ẩn, 
muốn thực phẩm, muốn tình cảm, sự ấm áp và 

thoải mái. Con người cũng vậy. Nhưng nếu đây 
là tất cả những gì chúng ta mong muốn từ cuộc 
sống, thì ta chẳng tốt đẹp gì hơn loài vật. Chúng 
ta là con người và chúng ta có cơ hội để thực sự 
phát triển các phẩm chất nội tâm của mình, trí 
tuệ, các phẩm chất tinh thần làm cho ta là con 
người. Nếu chúng ta sống chỉ cố gắng để hưởng 
thụ, để có một cuộc sống bình an của riêng mình, 
và cố gắng tránh bất cứ điều gì gây đau đớn, chỉ 
đi tìm những thứ mang lại cảm giác dễ chịu, thì 
chắc chắn chúng ta sẽ thất vọng và hơn thế nữa, 
chúng ta cũng sẽ không học hỏi được bất cứ điều 
gì tốt lành trong thế giới này.

Cuộc đời là nơi chúng ta rèn luyện tâm, đây là 
nơi chốn ta học hỏi, phát triển những năng lực, 
phẩm chất của bản thân. Trong cuộc đời mình, 
chúng ta có thể làm cho thế giới này trở nên có ý 
nghĩa. Thậm chí chỉ trong một phạm vi nhỏ, với 
việc giúp đỡ mọi người xung quanh cảm thấy an 
bình hơn, chúng ta cũng đã có một đời sống có ý 
nghĩa. Khi tới cuối đời, chúng ta có thể nhìn lại 
và mỉm cười: “Ồ, ít nhất thì tôi đã làm điều mình 
có thể.” Nhưng chúng ta cũng có thể lãng phí đời 
sống, chúng ta luôn càu nhàu, phàn nàn và đổ lỗi 
cho những người khác, cho một thời tuổi thơ 
bất an, cho cha mẹ, chính phủ hay xã hội. Hạnh 
phúc hay khổ đau phụ thuộc vào mỗi người! 

La Sơn Phúc Cường dịch từ Gatshal News, 
Issue 22, 02, 2009.
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Tinh hoa văn hóa dân 
tộc đất nước Việt Nam 
chính là truyền thống 
đạo đức là nét đẹp tinh 
thần của cha ông ta 

ngày xưa. Nay đã biến dạng quá 
nhiều bởi do thiếu hiểu biết và 
trình độ nhận thức về văn hóa đạo 
đức lành mạnh. Di sản tinh thần 
của một dân tộc thể hiện rõ nhất 
qua các lễ hội văn hóa được thông 
qua các vị anh hùng xen lẫn tín 
ngưỡng dân gian. Các anh hùng 
dân tộc là thuốc thử màu bộc 
lộ tâm lý của một dân tộc. Qua 
cách chọn lựa và tôn vinh các anh 
hùng, các dân tộc tiết lộ những 
giá trị mà mình ôm ấp. Nếu chúng 
ta thay đổi cách nhận định anh hùng dân tộc thì 
đồng thời chúng ta cũng thay đổi các giá trị nền 
tảng của xã hội ta, chúng ta sẽ thay đổi cách suy 
nghĩ và hành động và do đó thay đổi số phận của 
chúng ta ngày càng sống tốt hơn.

Đất nước ta hiện nay còn rất nhiều lễ hội văn 
hóa và tín ngưỡng dân gian pha trộn lẫn với văn 
hóa ngoại lai có tính cách làm tổn hại người và vật 
quá mức.

Hiện tượng nhét tiền, vuốt bụi Phật, Bồ tát và 
các vị thần Thánh ở các chùa, đền mang dáng dấp 
của du lịch tâm linh, của tín ngưỡng dân gian với 
sự chen lấn, rải tiền, xin lộc rồi tranh lộc, phát ấn, 
ném tiền, rải gạo, đánh bài, nói tục, thậm chí xô 
xát cãi vã... những hình ảnh thiếu văn hóa này 
không phải giờ này mới có. Mà nó đã có từ lâu 
trong mấy chục năm qua, nó đã trở thành vấn 
nạn chung của xã hội. Tuy nhiên nó vẫn được duy 
trì bởi một số ban ngành đoàn thể, có chức năng 

điều hành và giám sát, thực thi chưa nghiêm túc 
dẫn đến những hành động văn hóa thiếu ý thức và 
không lành mạnh.

Lễ hội văn hóa là tấm gương phản chiếu thái 
độ sống của một dân tộc. Đất nước thịnh hay suy, 
tiến bộ hay lạc hậu, ta chỉ cần nhìn vào các lễ hội 
thì có thể biết rằng vận mệnh đất nước đó đang 
trên đà phát triển hoặc đang dần bị tha hóa bởi 
những hủ tục… có tính cách hại người vật một 
cách quá mức. Cứ đến ngày Tết và các lễ hội sau 
Tết, nhiều người đổ xô đến các chùa chiền, miếu 
mạo, đền phủ để cầu xin sự phù hộ của Phật, Bồ 
tát và các thánh thần.

Có rất nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ 
nhau trở thành hội đi chùa, tạo ra một mùa hành 
hương. Trong số đó có không ít quan chức nhà 
nước đi miếu, chùa bằng xe biển số xanh, nhất 
là các bà vợ của họ. Họ dâng sớ cầu xin đủ thứ 
trên đời, nào cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình, cầu 

Thách thức về những “biến dạng” 
trong văn hóa tâm linh ở các lễ hội 

Thích Đạt Ma Phổ Giác

T  I  NGHIÊN CỨU
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duyên, cầu tự và cả những thứ “độc địa” khác nữa. 
Hàng triệu con người bỏ thời gian đi tới những 
nơi được coi là linh thiêng với thái độ hối hả, lo 
lắng, sợ sệt, tự ti chen lẫn khoe mẽ. Nhiều tỉ đồng 
tan thành mây khói nuôi dưỡng cho niềm tin mơ 
hồ nhưng rất mãnh liệt.

Lễ hội ở các nơi trên thế giới có thể đông 
nhưng không bát nháo như ở đất nước ta hiện 
nay. Người hoan hỷ khi cướp được lộc thánh, 
người đau khổ vì cầu chưa xong đã mất tài sản, kể 
cả dẫm đạp nhau.

Rất nhiều chuyện trong nền văn hóa Việt Nam 
thời hiện đại như “mua thần, bán thánh”, mê tín 
dị đoan, tranh giành lộc, cướp phết... Vấn đề đây 
có lẽ ở nhiều khía cạnh, cả khía cạnh văn hóa, 
việc thực thi pháp luật chưa nghiêm và những 
người quản lý văn hóa Việt Nam. Cần phải phân 
tích rõ, cái gì tốt thì khen ngợi, những cái gì 
thuộc về hủ tục, không tốt cần phê phán và loại 
trừ. Cần hội thảo và cải cách lại lễ hội nào nên 
giữ, tiếp tục phát huy; lễ hội nào mang nặng sắc 
thái hủ lậu có tính hại người và vật một cách quá 
đáng thì loại bỏ.

Hối hả, giành giật, chen chúc, xô xát, chặt chém, 
lừa lọc, chửi bới, hối hận, cay cú, máu me… là 
trạng thái tâm thần của lễ hội chúng ta. Từ “phụ 
mẫu của dân” đến tất cả con dân của một đất nước 
phải vịn vào thánh thần mà đi tới tương lai thì 
quả thật đất nước đang có vấn đề, vượt ra khỏi 
tâm linh trong sáng mà chuyển sang một trạng 
thái cực đoan khác. Không thể kéo dài tình trạng 
này được nữa, những người có trách nhiệm cần 
phải có nhận thức đúng, phải có thái độ đúng và 
hành xử đúng để giúp mọi người sống có văn hóa 
đạo đức hơn.

Một đất nước mà nghèo nàn lạc hậu là nguyên 
nhân dẫn đến suy đồi đạo đức trầm trọng. Một 
dân tộc mà số đông chỉ dựa dẫm vào thánh thần 
thì sẽ ra sao trong tương lai?

Song, hòa lẫn trong không khí thiêng liêng ấy là 
những thói quen xấu, làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến hình ảnh tôn nghiêm, trang trọng của những 
nét văn hóa đó. Đáng buồn thay, dù đã có những 
bài viết phản ánh vấn đề trên nhưng dường như 
năm nào tình trạng này cũng tái diễn.

Tập tục giết trâu, chém lợn để tế thần vẫn còn 
tồn tại cho đến bây giờ. Khi mà những tập tục này 
vẫn còn tồn tại, là một một trong những nguyên 

nhân dẫn đến suy đồi đạo đức. Kẻ đã quen tay 
giết vật một cách tàn nhẫn như thế, lâu ngày sẽ 
dám giết người. Ngày xưa Điều Ngự Giác Hoàng 
Trần Nhân Tông đã sáng suốt đưa Phật giáo vào áp 
dụng trong toàn dân và phá bỏ các hủ tục tập tục 
có hại đến người và vật. Một người phật tử chân 
chính không sát sinh hại vật thì không bao giờ 
giết người. Hiện nay, nhiều vụ án giết người dã 
man đã xảy ra làm đau lòng nhân thế. Chúng tôi có 
câu danh ngôn để răn nhắc chính mình: “Tiên học 
đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức” 
nếu ai cũng áp dụng được câu này thì nhân loại 
sẽ tránh được cảnh máu đổ thịt rơi. Than ôi, một 
kiếp người quá mong manh, không thở là chuyển 
sang đời khác để làm súc sinh mà trả nghiệp si mê 
của mình.

Đây là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam trên 
4000 văn hiến, hiện nay tệ nạn xã hội tràn lan 
bệnh viện không chỗ chứa, nhà tù phải thả trước 
hạn, vì sao?... 42 năm đất nước đang sống trong 
hòa bình ấy thế mà tình người không còn nữa, 
cha đẻ hiếp dâm con ruột và rất nhiều vụ án giết 
người khác... Phải chăng tư tưởng gia trưởng, 
phong kiến của cái gọi là ban phước giáng họa đã 
dần hủy diệt con người? So với mấy chục năm về 
trước, con người chết vì chiến tranh ít hơn gấp 
mấy chục lần thời nay chết vì thiếu hiểu biết, do 
đạo đức suy thoái trầm trọng. Tôi, kẻ tăng lữ đã 
một thời lầm lỗi vì không tin nhân quả! May nhờ 
quy hướng về Phật pháp, tu theo Phật giáo Lý - 
Trần mà đã từ bỏ rất nhiều thói hư tật xấu. Chính 
vì thế, không thể ngồi yên đành phải có tiếng nói... 
tất nhiên sẽ đụng chạm rất nhiều người không tin 
nhân quả. Cuộc sống không thể làm vừa lòng hết 
mọi người...chỉ mong người cảm thông để cùng 
xây dựng một đất nước văn minh, giàu đẹp có 
văn hóa và đạo đức chân thật. Chút lòng thành 
xin gửi gắm chư huynh đệ pháp lữ gần xa...Chúng 
ta hãy đem yêu thương vào nơi oán thù để mình 
và người cùng vui sống chan hòa mà có sự cảm 
thông và tha thứ cho nhau.

Phải mất vài trăm năm hoặc lâu xa hơn nữa thì 
con vật mới có thể thành con người. Nhưng chỉ 
với vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng không 
khéo con người sẽ trở thành con vật khi còn đang 
sống, vì nghiệp ngu si mê muội của mình.

Những ngày đầu năm, hình ảnh tiền lẻ được rải 
trên tượng Phật dường như đã không còn xa lạ 
với rất nhiều người. Rải tiền cho Phật như một 
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cách mua bán, đổi chác để nhận lại phước lộc cho 
mình. Điều này đi ngược lại với quan điểm của nhà 
Phật. Chúng ta nên nhớ rằng, Phật không nhận 
tiền bạc để gia hộ cho bất cứ ai. Và việc sờ tượng 
Phật, xoa tiền vào chuông đồng cũng không thể 
giúp người ta nhận được may mắn, bình an như 
nhiều người vẫn nghĩ. Việc rải gạo, muối lại càng 
không đem lại lợi ích gì ngoài việc lãng phí nguồn 
thực phẩm và tăng thêm gánh nặng môi trường.

Tin sâu nhân quả và biết áp dụng vào đời sống 
hằng ngày sẽ giúp ta có thêm ý chí và nghị lực phi 
thường để vượt qua nỗi khổ, niềm đau, dám làm 
dám chịu về mọi hành động của bản thân. Mình 
làm lành được hưởng nhiều phước báo, mình 
làm ác chịu nhiều khổ đau mà không than thân 
trách phận, đổ thừa tại-bị-thì-là…, hoặc phó thác 
số phận cho ai đó. Người không tin sâu nhân quả 
sẽ có thái độ thấp hèn, yếu đuối, luôn bi quan, 
chán nản, sống trong lo lắng, sợ hãi vì hay làm 
nhiều việc xấu ác để hại người, hại vật. Từ con 
người cho đến muôn loài, muôn vật luôn chịu sự 
chi phối của nhân quả, không có gì ngẫu nhiên 
khi không mà có và không có sự sắp xếp của đấng 
tối cao nào để buộc con người noi theo giáo điều 
thiển cận mà không có sự trải nghiệm thực tế.

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như mọi 
người thường lầm tưởng, đạo Phật là một triết 
lý sống giúp con người biết được điều hay lẽ phải 
để biết cách tu tập, hành trì, chuyển hoá phiền 
não tham - sân - si thành vô lượng trí tuệ từ bi. 
Đạo Phật có chất liệu tình thương nhờ biết từ - 
bi - hỷ - xả nên rất gần gũi và thực tế trong đời 
sống con người nhờ biết sống yêu thương bằng 
trái tim hiểu biết. Đạo Phật có mặt trong cuộc đời 
nhằm chia vui, sớt khổ để phục vụ lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Đạo Phật luôn nêu cao tinh thần 
nhân quả và khả năng giác ngộ của con người 
do chính mình quyết định. Mình làm lành được 
hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, không 
ai có quyền ban phước giáng họa. Một con người, 
một gia đình, một xã hội luôn có niềm tin sâu sắc 
với nhân quả thì thế gian này sẽ là thiên đường 
hạnh phúc. Nhờ tin sâu nhân quả nên tuổi trẻ biết 
dấn thân phục vụ vì lợi ích tập thể, luôn hòa mình 
vào cộng đồng xã hội để có dịp đóng góp và phục 
vụ nhiều hơn cho sự nghiệp sống còn của nhân 
loại; tin sâu nhân quả và ứng dụng vào đời sống 
hằng ngày, lấy đó làm kim chỉ nam, làm phương 
châm tu hành ngay tại đây và bây giờ để chuyển 

hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc.
Cuộc sống luôn xoay vần bên hai chữ nhân quả. 

Làm thiện tích phước hưởng lộc chân chính, làm 
ác nhận quả khổ đau trong nay mai. Không một 
ai có thể giúp mình ngoại trừ mình. Tham, sân, si 
còn trong những tờ tiền đó, còn trong tâm ta đó 
thì làm sao có thể xây tháp phước lành cho bản 
thân?

Khi con người không tin nhân quả, không tin 
tội phước, không tin có đời sống kế tiếp thì họ sẽ 
làm bất cứ điều gì họ mong muốn. Họ có thể giết 
cha mẹ để đổi lấy quyền lực. Xưa và nay rất nhiều 
hạng người như thế? Các triều đại phong kiến 
trong lịch sử đã để lại những bài học vô cùng quý 
báu, để cho chúng ta thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, 
ít ai quan tâm đến điều này khi họ có quyền cao 
chức trọng, đạo đức suy đồi một phần lớn là do lỗi 
của những người lãnh đạo, người dân chỉ là phần 
phụ thuộc vì ảnh hưởng chính sách có nghiêm 
minh và đạo đức hay không?

Một bằng chứng lịch sử Phật giáo Lý - Trần Việt 
Nam khi vua quan là các phật tử thuần thành, biết 
xem trọng đạo đức, biết quan tâm đến người dân 
đã giúp cho dân chúng sống thương yêu nhau 
bằng trái tim có hiểu biết. Cố Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt đã đề xuất lệnh cấm đốt pháo và cấm triệt 
để, nhờ vậy mỗi năm cứu được vài trăm người 
chết về làm pháo lậu và tiết kiệm được cả 100 tỷ 
đồng hàng năm. Không bị xảy ra nạn cháy nhà vào 
những dịp lễ tết, không tiếp tay cho nạn mua bán 
các vật liệu nổ để làm pháo và còn rất nhiều thiệt 
hại khác liên quan đến làm pháo.

Đất nước Việt Nam đã thống nhất 42 năm, 
nhưng tệ nạn xã hội tràn lan do người phi đạo 
đức quá nhiều. Ô nhiễm môi trường sống trầm 
trọng, ô nhiễm thực phẩm và ô nhiễm đạo đức bởi 
văn hóa mê tín ngoại lai xâm nhập. Khi mà dân 
tộc Việt Nam có trên 80% không tin nhân quả, 
nên ngày hôm nay mới xảy ra nhiều chuyện đau 
buồn đến thế. Phật dạy chỉ có trùng trong thịt sư 
tử mới ăn thịt sư tử. Cũng lại như thế… đất nước 
suy đồi đạo đức trầm trọng không phải do người 
đất nước khác làm lũng đoạn.

Chúng tôi là tu sĩ Phật giáo có nhiệm vụ truyền 
bá đạo đức làm người theo tinh thần Phật giáo 
Lý - Trần với phương châm “tốt đời đẹp đạo” tôn 
trọng luật pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện 
nay chùa, đền, phủ, miếu là biểu tượng cho nền 
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văn hóa dân tộc Việt Nam. Ấy thế mà đại đa số con 
người đến đây chỉ để cầu cúng van xin thậm chí có 
nhiều chỗ tranh giành cướp giật… Chỉ nhìn các lễ 
hội văn hóa Việt Nam là biết con người đang tiến 
bộ hay lạc hậu? Khi viết bài này chúng tôi rất hổ 
thẹn và xấu hổ vô cùng… nhưng lời thật mất lòng! 
Tôi? Một con người đã từng lầm lỡ, đã từng đầu 
trộm đuôi cướp, đã từng làm nhiều người đau 
khổ. Nay nhờ gặp Phật pháp chân chính mới hồi 
đầu phục thiện đã và đang làm những nhiệm vụ 
cao quý, mang thông điệp từ bi trí tuệ của đạo Phật 
để gieo hạt giống lành đến với tất cả mọi người.

Khi con người biết tin nhân quả thì tất nhiên 
sẽ sống tốt hơn, sống có trách nhiệm để làm tròn 
bổn phận đối với gia đình và đóng góp lợi ích 
cho xã hội. Quy luật nhân quả sẽ không chừa bỏ 
một riêng ai, chúng ta có thể qua mặt luật pháp 
dưới nhiều hình thức nhưng không thể dối chính 
mình, mình làm gì mình biết? Thế gian có quá 
nhiều người ác do không tin nhân quả, nên khi có 
quyền hành trong tay họ sẵn sàng tán tận lương 
tâm để vơ vét về cho riêng mình và trù dập người 
khác. Than ôi! Đạo đức ngày càng suy thối trầm 
trọng là do đâu? Không thể do thần linh thượng 
đế, chỉ do con người thiếu hiểu biết mà nên nông 
nỗi này.

Việc thứ hai là sự chen lấn dâng hương và 
tranh giành, cướp lộc trong các lễ hội. Sự chen 
lấn, tranh giành, thậm chí là dùng bạo lực là sự 
thể hiện rõ nhất của tính tham lam trong mỗi con 
người. Người ta tranh nhau chỉ để bản thân mình 
sở hữu được cái may mắn, cái tài lộc. Tâm không 
tịnh, nghĩ sai, làm sai thì chắc chắn rằng, quả ngọt 
sẽ không có trong vườn công đức. Đó là còn chưa 
kể đến những việc làm này còn tạo cơ hội cho kẻ 
gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản cá nhân của mỗi 
người.

Xót xa hơn, những hành động phản cảm như 
vô tư cười nói, chơi bài, viết vẽ lên cây trái trong 
chùa, nói tục, xô xát lại được người ta thản nhiên 
thực hiện. Không chỉ riêng khu vực đền chùa mà 
ngay cả những nơi công cộng, khu vui chơi, địa 
điểm du lịch nói chung thì những hành động trên 
cũng đáng bị lên án. Ứng xử với môi trường, với 
con người xung quanh thiếu văn hóa như vậy thì 
còn đâu một chút tâm thành?

Suy cho cùng, việc lên chùa cầu tài lộc, an 
yên, thậm chí cúng sao giải hạn cũng chỉ là cách 
để người ta cảm thấy an tâm hơn trước cái gọi 

là số mệnh. Tuy nhiên, số mệnh mỗi người là do 
tự thân họ nắm bắt, không có vị thần linh hoặc 
một sức mạnh siêu nhiên nào có thể thay đổi quy 
luật nhân quả. Như đã nói, làm việc thiện ắt có 
quả lành, làm ác sẽ nhận quả đắng. Giữ tâm thanh 
tịnh, nghĩ điều hay, làm việc tốt sẽ có phước báo. 
Thấy người gặp nạn không giúp đỡ, thấy việc tốt 
không làm, nói lời cay độc, làm việc phương hại 
đến người khác,... thì dù có cầu cúng vạn lần cũng 
không thoát khỏi hai chữ nhân quả.

Trong gia đình phải kính trên nhường dưới, 
hiếu kính với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em. 
Với họ hàng, hàng xóm láng giềng nên thường 
hỏi han, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Với mọi 
người xung quanh, sống chân thành và không 
vì lợi mình mà hại người. Sống phải biết yêu 
thương, quý trọng vạn vật quanh mình.

Bên cạnh đó, muốn bỏ đi những cái xấu trong 
thân, khẩu, ý thì bản thân mỗi người phải tự nhận 
thức cái đúng, sai trong từng suy nghĩ, lời nói và 
hành động của mình. Thấy người khác làm sai thì 
nhẹ nhàng nhắc nhở và không bao giờ được làm 
việc đó, dù là những việc nhỏ nhặt. Trẩy hội, lễ 
chùa, chớ thấy người khác chen lấn cướp lộc, rải 
tiền mà làm theo. Tới nơi công cộng không được 
vứt rác bừa bãi. Phàm việc gì cũng nên suy nghĩ, 
cân nhắc trước khi nói và làm, không hùa theo 
đám đông nếu thấy việc đó là sai.

Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước biết bố thí cúng dường,
Trang nghiêm tượng Phật bằng vàng ròng.
Đời nay hưởng phước giàu sang,
Quan quyền thế lực muôn người kính tin.
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Người được làm quan dĩ nhiên không phải 
chuyện đơn giản, người đó phải nhiều đời siêng 
năng, chăm chỉ học hành, có kiến thức sâu rộng, 
khi làm việc luôn giúp dân, giúp nước được cơm 
no áo ấm, lại hay biết tôn kính cúng dường người 
tu hành chân chánh, ủng hộ xây dựng chùa chiền, 
thành lập đạo tràng giúp mọi người tu dưỡng đạo 
đức tâm linh. Làm quan thì ba họ được nhờ, cùng 
nhau biết cách tích lũy thêm phước đức nên càng 
giúp ích cho xã hội, làm giảm bớt tệ nạn xấu ác 
giúp mọi người sống bình yên, hạnh phúc ngay 
tại đây và bây giờ.

Bởi do kiếp trước khéo tu,
Kiếp này con cháu võng dù xênh xang.

Ngày nay, nơi nào lãnh đạo chính quyền các 
cấp biết quan tâm lo lắng cho dân, mở rộng mạng 
lưới giáo dục, phát triển con người tâm linh thì 
đời sống nơi đó khấm khá hơn, con người đối xử 
với nhau tốt đẹp hơn nhờ hiểu biết tin sâu nhân 
quả mà cùng nhau dìu dắt, đùm bọc, thương yêu, 
giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, nơi nào lãnh đạo 
chính quyền các cấp tham nhũng, lãng phí, tham 
ô của công thì nơi đó người dân sẽ sống nghèo 
hèn, thấp kém, tệ nạn xã hội lan tràn mà gây khổ 
đau cho người và vật.

Bố thí cúng dường là con đường dẫn đến giàu 
có và nhiều uy quyền thế lực, giúp chúng ta sung 
mãn, đầy đủ về vật chất trong hiện tại và mai sau. 
Người biết bố thí luôn mở rộng tấm lòng nên 

được phước làm vua quan, càng có cơ hội giúp 
đỡ, sẻ chia nhiều hơn nữa; nhưng nếu thiếu tu 
tập chuyển hóa phiền não tham - sân - si thì dễ 
sinh tâm cống cao, ngã mạn, chấp thân tâm này 
làm ngã là “tôi”, là “của tôi” nên nghĩ mình là trung 
tâm của vũ trụ, do đó lạm dụng quyền hành của 
mình mà bóc lột kẻ dưới.

Khi chúng ta gieo nhân tốt rồi, ta còn phải cố 
gắng duy trì bền bỉ, bảo vệ dài lâu thì sẽ được kết 
quả như ý muốn trong tương lai. Nếu chúng ta 
gieo nhân xấu thì phải đọa vào chỗ khốn cùng, đó 
là một sự thật.

Như vậy, người phật tử chân chính phải biết 
sáng suốt chọn lựa nhân tốt để gieo, tránh không 
làm những việc xấu ác. Đó là chúng ta biết tu theo 
lời Phật dạy. Bước đầu tu theo Phật là Quy y Tam 
Bảo, tức chúng ta tạo ba chính nhân thiện lành, 
tốt đẹp.

Nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để giúp ta 
không bị u mê, tối tăm che mờ; do đó không bị 
đọa vào địa ngục. Nhân thứ hai là nhờ có lòng từ 
bi, thương yêu nhân loại bằng trái tim hiểu biết 
nên không bao giờ bị đọa vào loài quỷ đói. Nhân 
thứ ba là nhờ tư duy, quán chiếu, chiêm nghiệm, 
xem xét, nên ta phát sinh trí tuệ; do đó không bao 
giờ bị đọa vào loài súc sinh.

Ba chính nhân này như cái đỉnh ba chân giúp ta 
vững vàng trên đường tu học, không bị phong ba, 
bão táp làm chướng ngại, nhờ thanh tịnh, sáng 
suốt, từ bi và trí tuệ mà hay chiếu soi muôn loài 
vật.

Muốn không đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sinh thì ta phải giữ giới không giết người, 
hại vật, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói dối, lường gạt; và không uống 
rượu say sưa, hay dùng các chất độc hại 
như là xì ke, ma túy; thì chúng ta tránh 
khỏi bị người thù hằn, oán giận, tránh 
khỏi nhân giết hại lẫn nhau, tránh khỏi 
nhân si mê và tù tội.

Giữ được đầy đủ những giới như vậy 
thì hiện tại chúng ta không bị người thù 
oán, rình rập, giết hại, không phải bị tù 
tội vì vi phạm pháp luật, không bị ai phá 
hoại hạnh phúc gia đình, không bị ai 
lường gạt, hãm hại và không si mê, tối 
tăm để làm các việc xấu ác.

Khi chúng ta biết loại bỏ những tạp 
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niệm, loại bỏ tham sân si, thân tâm ắt sẽ an lạc, 
con người ta sẽ bình thản hơn khi đối mặt với 
cuộc đời này. Tâm bình thì thân an, mọi chuyện 
sẽ thuận lợi hơn nhờ việc bình tâm suy xét, giải 
quyết công việc và sắp xếp, cân bằng các mối quan 
hệ trong cuộc sống. Được như vậy, xuân sẽ vẹn 
tròn, bốn mùa đều sẽ an vui.

Ngày xưa con người ý thức hơn nên mọi thứ 
đều hài hòa. Còn bây giờ tệ nạn xã hội tràn lan, 
đạo đức xuống cấp trầm trọng, tranh cướp giật, ỷ 
lại sống dựa dẫm, cầu khẩn van xin không được 
thì cướp phết. Ngày càng có quá nhiều người 
đánh mất chính mình, thế cho nên các hủ tục hại 
người, tình trạng mê tín trùm khắp trở thành 
một vấn nạn đang được báo động do ảnh hưởng 
của ngành văn hóa giáo dục có quá nhiều khiếm 
khuyết. Cơ hội và thách thức, nếu chúng ta biết 
đưa văn hóa Phật giáo Lý - Trần vào trong đời sống 
hằng ngày như ông cha ta đã thực hiện cách nay 
hơn 1000 năm thì cuộc sống sẽ văn minh tiến bộ 
hơn, dân giàu nước mạnh với tinh thần đạo pháp 
và dân tộc đất nước Việt Nam trên 4000 năm văn 
hiến.

Thay vì đi xin lộc, tranh cướp lộc, xin cúng sao, 
giải hạn thì bạn hãy đến chùa tụng kinh, niệm 
Phật, lễ Phật, tu học Phật, được gần gũi những 
bậc cao tăng, những vị minh sư, nhờ lắng nghe 
và thực tập những lời dạy của đức Phật qua các vị 
Pháp sư vào cuộc sống thì bình an hạnh phúc ngay 
tại đây và bây giờ. Tạo dựng niềm tin cho bản thân 
hướng về đạo đức chân chính không thể dễ dàng 
trong một sớm một chiều mà có được. Nó đòi hỏi 
chúng ta phải kiên trì và bền chí rèn luyện khi đã 
có chiêm nghiệm, quán xét và thực hành có an lạc 
hạnh phúc. Vậy niềm tin của chúng ta là gì?

Tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ của 
bao điều họa phúc, mình làm lành được hưởng 
phúc, mình làm ác chịu khổ đau. Khi gieo nhân 
tốt hoặc xấu, hội đủ duyên sẽ trổ quả, chỉ đến 
sớm hay muộn mà thôi. Chính vì thế, tự tin chính 
mình và sống đời đạo đức rất dễ ảnh hưởng và 
quan trọng hơn cả giáo dục hay tài năng. Khi ta 
có niềm tin vào chính mình, những người khác sẽ 
nhận ra nó và đương nhiên họ tin vào bạn nhiều 
hơn trong một khoảnh khắc nào đó. Hãy vươn lên 
vượt qua chính mình, đừng ỷ lại và dựa dẫm vào 
người khác. Mọi thứ có thể mất mát hết khi quả 
xấu trổ ra, nhưng còn lại trong ta nhân cách sống, 

ý chí nghị lực và niềm tin. Cuộc sống vốn không 
công bằng bởi ý nghĩ, lời nói và hành động của 
mọi người không ai giống ai, do đó quay lại chính 
mình là giải pháp duy nhất giúp ta trưởng thành. 
Gánh nặng cuộc đời luôn làm cho con người đau 
khổ bởi có quá nhiều chuyện đau thương mất 
mát mà không nói nên lời. Con người vì mưu cầu 
hạnh phúc cho riêng mình mà ta đành làm tổn hại 
đến người khác. Hãy bỏ gánh nặng xuống để lòng 
ta thanh thản nhẹ nhàng mà sống trong giây phút 
hiện tại. Chúng ta phải sống như thế nào và xử 
trí ra sao, khi bị nỗi buồn thương, giận ghét đang 
ngự trị trong tâm, làm ta bất an với những ý nghĩ 
oán hận thù mà đánh mất chính mình. Chúng ta 
hãy nhìn lại để thấy rõ bản chất của những nỗi 
buồn là hư ảo, mông lung như làn điện chớp, mơ 
màng như chùm bọt tan, không thật như trăng 
đáy nước, như tấm gương phản chiếu mọi vật 
trong đó? Chúng ta hãy thường xuyên quán chiếu, 
soi sáng lại chính mình để thấy những vọng niệm 
buồn thương giận ghét là do sự phản chiếu của 
tâm mình, nhờ vậy ta không còn bị nỗi khổ niềm 
đau chi phối nữa. Văn hóa trẻ thơ giống như tờ 
giấy trắng, chúng sẽ tiếp thu qua lời thầy cô giáo 
dạy ở nhà trường. Nhân cách sống, đạo đức sống, 
đạo lý làm người trước học lễ nghĩa sau mới học 
chữ, tiếp thu kiến thức vào đời với nền giáo dục 
nhân quả. Rèn luyện kỹ năng sống với tinh thần tự 
lực, không ỷ lại hay dựa dẫm vào bất cứ hình thức 
nào. Trẻ thơ sẽ tự khôn lớn trưởng thành theo 
ngày tháng với những ước mơ và hoài bão phụng 
sự nhân sinh, phụng sự đất nước với tinh thần 
đạo pháp dân tộc đất nước Việt Nam trên 4000 
năm văn hiến.

Thế cho nên, chúng ta đến với đạo Phật nếu biết 
tu thì được hưởng nhân nào quả nấy tốt đẹp, còn 
không biết tu thì phải chuốc lấy khổ đau. Ai muốn 
đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm theo 
những gì Phật dạy. Từ nhân đi đến quả chớ không 
có cái khi không, ngẫu nhiên và cũng không có ai 
ban phước, giáng họa cho ta hết mà chính ta là 
chủ nhân ông của bao điều họa phúc.

Nhân kỷ niệm 42 năm đất nước Việt Nam hoàn 
toàn thống nhất, chúng tôi kẻ tăng lữ xin dâng 
chút lòng thành, nhằm góp phần xây dựng đất 
nước ổn định, kế thừa và phát triển theo tinh thần 
Phật giáo Lý - Trần đã biết mang đạo vào đời. 
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Ajahn Chah

Ajahn Chah (1918-1992) là một bậc 
thầy Phật giáo trứ danh, Thầy đã 
thiết lập nên hai tự viện lớn trong 
truyền thống “Thiền Trong Rừng” 
của Thái Lan. Thầy cũng góp phần 

thiết lập Phật giáo Theravada tại phương Tây. 
Bắt đầu từ năm 1979, với việc thiết lập tự viện 
Chithurst tại Vương quốc Anh, truyền thống 
“Thiền Trong Rừng” đã phát triển rộng khắp tại 
Mỹ và nhiều nước nước phương Tây. Các buổi 
Pháp thoại của Thầy được ghi âm, được chuyển 
dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Dưới đây là những giáo huấn thâm sâu, nhưng 
vô cùng giản dị của Thầy dành cho một đệ tử cao 
tuổi sắp lâm chung.

Hôm nay thầy không mang chút quà vật chất 
nào cho con cả, chỉ có giáo pháp, những lời dạy 
của đức Phật. Con hãy lắng nghe bằng cả tấm lòng.

Con hãy quán chiếu những đồ gia dụng mà 
mình đã dùng trong một thời gian dài, như cốc 
chén, đĩa, bát và .v.v... Khi lần đầu tiên sử dụng, 
bát chén rất sạch sẽ, sáng bóng, nhưng tới giờ 
sau khi sử dụng thời gian dài, chúng bắt đầu bị 
hư. Một số đã bị vỡ, một số đã không còn và số 
khác thì đang bị sứt mẻ; chúng không có hình 
thức vĩnh cửu và bản chất của chúng là vậy. Thân 
của chúng ta cũng không khác. Nó đã biến đổi 
không ngừng ngay từ ngày ta chào đời, qua thời 
thơ ấu, thời tuổi trẻ, cho đến tuổi già. Con hãy 
chấp nhận sự thật này. Đức Phật đã dạy rằng 
những duyên (sankharas), cho dù là duyên bên 
trong, những duyên về thân hay những duyên 
bên ngoài, đều không tồn tại tự thân - bản chất 
của chúng là vô thường. Hãy suy xét chân lý này 
tới tận khi con thấu triệt một cách rõ ràng.
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Giữ cho tâm và thân riêng biệt
Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào thân, 

quán chiếu về thân và thấu hiểu được bản chất 
của nó. Chúng ta phải có năng lực làm an bình 
thân dù cho bất kể trạng thái của thân là như thế 
nào. Đức Phật dạy chúng ta rằng chỉ có thân này 
là đang bị nhốt trong ngục tù, còn tâm thì không 
bị trói buộc cùng với thân như vậy. Bây giờ thân 
của con đang bắt đầu suy thoái theo tuổi tác, 
đừng cưỡng lại tiến trình này, nhưng hãy đừng 
để tâm bị suy thoái theo. Hãy giữ tâm thức tách 
rời. Hãy nhìn vào thân bằng trí tuệ và nhận ra 
bản chất thực sự của nó.

Thậm chí nếu nhà của con bị lụt lội hay bị lửa 
thiêu cháy trụi ngay lúc này, bất cứ sự nguy hiểm 
mà nó đang đe dọa, hãy để nó chỉ liên quan đến 
ngôi nhà thôi. Nếu như có một trận lụt lội, hãy 
đừng để nó cuốn trôi dòng tâm của mình. Nếu 
có một trận hỏa hoạn, hãy đừng để nó thiêu đốt 
dòng tâm. Hãy chỉ để có ảnh hưởng tới ngôi 
nhà thôi, đó là thứ bên ngoài của con. Hãy để 
cho dòng tâm buông bỏ mọi bám chấp. Duyên 
nghiệp đã chín muồi.

Con đã sống một thời gian dài. Đôi mắt của 
con đã thấy rất nhiều những hình tướng, màu sắc 
khác nhau, đôi tai của con đã lắng nghe nhiều âm 
thanh và đã có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc 
đời. Và tất cả chúng chỉ là những trải nghiệm mà 
thôi. Con đã thưởng thức nhiều món ăn ngon và 
tất cả những vị ngon cũng chỉ là những vị ngon 
mà thôi, không hơn kém. Những vị khó chịu 
cũng chỉ là những vị khó chịu mà thôi, tất cả chỉ 
có vậy. Nếu đôi mắt nhìn thấy một hình tướng 
đẹp, đó tất cả cũng chỉ là vậy thôi, chỉ là một hình 
thức bắt mắt mà thôi. Một hình tướng xấu xí, thô 
kệch cũng chỉ là một hình tướng xấu xí thô kệch. 
Tai lắng nghe một âm thanh du hương, hòa điệu 
và nó cũng chỉ là như vậy không hơn kém. Một 
âm thanh nghe tai hay lạc nhịp đơn giản cũng chỉ 
là như vậy mà thôi.

Đức Phật dạy rằng giàu hay nghèo, già hay trẻ, 
con người hoặc động vật, chẳng có chúng sinh 
nào trong thế giới này có thể tự duy trì bản thân 
trong một trạng thái bất kỳ nào mãi mãi cả; tất cả 
mọi trải nghiệm đều thay đổi. Đây là một thực tế 
của đời sống mà chúng ta không thể làm gì khác 
được. Nhưng đức Phật dạy rằng những gì chúng 
ta có thể làm là quán chiếu về thân và tâm để 
thấu đạt tính không của chúng, thấy rằng chúng 

không là “tôi hay của tôi”. Chúng chỉ là những 
thực tại giả tạm. Giống như ngôi nhà này vậy: nó 
chỉ thuộc về con trên danh nghĩa, con chẳng thể 
mang nó đi cùng bất cứ nơi đâu cả.

Tương tự với tài sản, sở hữu và gia đình của 
con vậy - chúng thuộc về con chỉ ở phương diện 
danh nghĩa thôi; chúng không thực sự thuộc về 
con, chúng thuộc về tự nhiên. Chân lý này không 
chỉ đúng với trường hợp của con mà tất cả với 
mọi người.

Đừng mong cầu điều này phải khác đi
Con nhìn thấy những gì? Có thứ gì về bản chất 

là trong sạch? Con có thể thấy bất cứ thứ gì có 
bản chất vĩnh cửu không? Toàn bộ thân này đang 
không ngừng bị hủy hoại và đức Phật dạy chúng 
ta hãy thấy biết rằng nó không thuộc về mình. 
Thân tồn tại như vậy là theo lẽ tự nhiên bởi mọi 
duyên hợp rồi sẽ tan. Con có thể làm gì để thay 
đổi điều này không? Trên thực tế chẳng có gì sai 
khi thân tồn tại theo cách này cả. Không phải 
thân mang lại cho con khổ đau, nhân của khổ 
đau là do những suy nghĩ sai lầm của con. Khi 
nhìn sự vật một cách sai lầm, đó sẽ là ràng buộc 
dẫn tới khổ đau.

Giống như nước trên một dòng sông. Nước 
chảy từ dốc cao xuống phía dưới; nó không thể 
chảy ngược lại được và đây là lẽ tự nhiên.

Dòng sông phải chảy xuống dưới từ dốc cao, 
nó giống như thân của con vậy. Thân này trẻ 
trung, rồi già yếu và bây giờ đang gần với cái chết. 
Đừng mong cầu nó phải tồn tại theo cách khác; 
đây là thứ con phải rèn luyện để có năng lực đối 
trị. Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn vạn pháp 
như chúng đang là và buông bỏ sự bám chấp của 
chúng ta vào chúng. Hãy nương tựa nơi cảm giác 
buông xả này. Hãy thiền định ngay cả khi con cảm 
thấy mệt mỏi và kiệt sức. Hãy để dòng tâm an trú 
trong hơi thở. Hãy hít một vài hơi thở sâu và sau 
đó để dòng tâm an trú vào hơi thở bằng câu chân 
ngôn đức Phật. Thực hành theo cách này để dần 
trở thành thói quen.

Buông xả tất cả ngoại duyên
Con càng thấy suy kiệt, thì sự định tâm cần 

phải vi tế và an định hơn, khi ấy con mới có thể 
đối trị được những cảm giác đau đớn phát sinh.

Khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hãy an định tất 
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cả dòng suy tưởng lại và sau đó quan sát hơi thở. 
Cuối cùng nếu con nhìn hơi thở giống như 

một người thân viếng thăm. Khi người thân rời 
đi, chúng ta đi theo và tiễn người ấy. Chúng ta 
dõi theo tới tận khi người ấy rời khỏi tầm mắt và 
chúng ta quay trở lại vào nhà. Hãy theo dõi hơi 
thở theo cách như vậy. Nếu hơi thở thô, chúng 
ta biết rằng đó là hơi thở thô, nếu hơi thở vi tế, 
chúng ta biết rằng hơi thở vi tế. Mọi thứ sẽ trở 
nên hòa điệu, con hãy tiếp tục dõi theo cách này, 
trong khi ấy đồng thời tâm tỉnh thức sẽ phát 
sinh. Thậm chí hơi thở sẽ biến mất đồng thời 
và tất cả sẽ chỉ còn là một trạng thái tỉnh thức. 
Đây được gọi là sự hạnh ngộ đức Phật. Chúng 
ta có sự thức tỉnh rõ ràng được gọi là Biiddlio, 
phẩm tính toàn tri, sự giác tỉnh. Đây là sự hạnh 
ngộ, an trụ trong trạng thái Phật với sự giác tỉnh. 
Chỉ có đức Phật lịch sử bằng xương thịt đã thể 
nhập Niết Bàn thôi, còn đức Phật hay sự giác 
tỉnh, rực rỡ và quang minh, thì chúng ta có thể 
trải nghiệm, chứng đạt ngay lúc này và ngay khi 
chúng ta thực hành.

Tĩnh tại
Đức Phật dạy chúng ta phải buông xả mọi thứ 

theo cách này, đừng mang bất cứ điều gì theo cả. 
Hãy chỉ biết, thấy biết và buông xả.

Thấu đạt giáo pháp, con đường đến giải thoát 
khỏi vòng sinh và tử là nhiệm vụ mà mỗi chúng 
ta phải tự mình thực hành. Bởi vậy, hãy không 
ngừng buông xả và thấu hiểu giáo pháp. Hãy nỗ 
lực, tinh tiến thiền định. Đừng bị xao nhãng, 
đừng lo lắng về gia đình của con. Ngay lúc này 
gia đình con là gia đình con, nhưng trong tương 
lai họ cũng trong hoàn cảnh như như lúc này. 
Chẳng có ai trên thế giới này có thể trốn thoát 
khỏi cái chết. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông 
xả mọi thứ không có một tự tính cố hữu. Nếu 
biết buông xả, con sẽ thấy được chân lý, và đương 
nhiên là ngược lại. Đó là cách sự vật tồn tại và 
điều này đúng với mọi người trên thế gian này. 
Bởi vậy hãy đừng xao lãng và đừng bám chấp bất 
kỳ đối tượng nào.

Thậm chí nếu thấy mình cứ khởi những dòng 
suy nghĩ, cũng ổn thôi, miễn là con biết suy nghĩ 
một cách trí tuệ. Không được khởi suy nghĩ với 
sự si mê. Nếu suy nghĩ về con cái của mình, hãy 
nghĩ tới chúng bằng trí tuệ. Bất kỳ đối tượng nào 

mà tâm thức hướng tới, hãy suy tư và thấy biết 
chúng bằng trí tuệ, tỉnh thức về bản chất thật 
của chúng. Nếu con thấy biết mọi điều bằng trí 
tuệ, con có thể buông xả chúng, khi ấy sẽ không 
còn khổ đau. Bản chất của tâm là trong sáng, rực 
rỡ, hoan hỷ và an bình, và không bị ngăn ngại 
bởi những phiền não. Ở thời điểm này con có 
thể thực hành để đạt tới trạng thái đó thông qua 
hơi thở.

Đây là công việc của riêng chính con, không 
ai làm thay được. Hãy để những người khác 
làm công việc của chính họ. Con có bổn phận và 
trách nhiệm của riêng mình và con không phải 
đảm nhận thay cho bất kỳ ai trong gia đình cả. 
Đừng trói buộc mình với bất kỳ bổn phận nào 
của người khác. Hãy buông xả. Sự buông xả sẽ 
làm an định dòng tâm con.

Thế giới là trạng thái tinh thần đang không 
ngừng kích động tới con lúc này: “Con người 
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này sẽ làm điều gì? Khi tôi chết, ai sẽ chăm sóc 
chúng? Họ sẽ chăm sóc như thế nào? Đây là tất 
cả những gì là thế giới. Ngay cả một ý niệm khởi 
sinh sợ chết hay sợ đau cũng là thế giới. Hãy ném 
bỏ thế giới đó đi! Thế giới là cách thức nó đang 
tồn tại. Nếu con để cho nó khởi hiện trong dòng 
tâm và chi phối tâm thức, con sẽ không thể nhìn 
thấu được bản chất của nó. Bởi vậy bất kỳ điều 
gì khởi hiện trong tâm, hãy đơn giản nói: “Đây 
không phải là bổn phận của tôi. Nó là vô thường, 
bất mãn và ngã chấp.”

Tìm về ngôi nhà chân thực của mình
Ai cũng có thể làm một ngôi nhà bằng gỗ và 

gạch, nhưng đức Phật dạy rằng rằng loại nhà đó 
không phải là ngôi nhà chân thật của chúng ta; 
ngôi nhà đó chỉ trên danh nghĩa vậy thôi. Đó là 
ngôi nhà thuộc về thế giới và nó tồn tại thuận 
theo cách riêng của thế giới. Ngôi nhà thực sự 

của mỗi người là sự bình an nội tâm. Một ngôi 
nhà bên ngoài bằng vật liệu vật chất cũng có thể 
đẹp, nhưng nó không phải là sự bình an. Rồi thì 
sẽ luôn có những lo lắng này kia xảy tới. Bởi vậy, 
chúng ta nói nó không phải là ngôi nhà thật sự 
của chúng ta, nó ở bên ngoài chúng ta. Sớm hay 
muộn chúng ta cũng sẽ phải từ bỏ. Nó không 
phải là nơi chốn chúng ta có thể sống mãi mãi 
bởi vì nó không thực sự thuộc về chúng ta, trên 
thực tế nó là một phần của thế giới.

Thân chúng ta đều như nhau: chúng ta coi nó 
là bản thân mình, là “tôi” và “thuộc về tôi”, nhưng 
trên thực tế không phải như vậy. Đó là một thế 
giới khác. Thân của con vận hành theo những 
quy luật tự nhiên từ khi sinh ra tới nay, nó già 
cỗi, bệnh tật và con không thể ngăn cản được 
quy luật này. Đó cách thân tồn tại. Sẽ thật là ngốc 
nghếch nếu mong cầu khác đi, chẳng khác nào 
mong một con vịt sẽ trở thành một con gà. Khi 
thấy rằng điều đó là không thể, rằng vịt là vịt, 
gà là gà, thân rồi sẽ phải trở nên già cỗi và chết 
đi, con sẽ tìm được sức mạnh, sự hùng tâm và 
nguồn năng lượng mới. Dù con có muốn thân 
này cứ mãi tươi trẻ và kéo dài mãi nhưng điều 
này là không thể.

Các duyên là vô thường và không bền chắc; 
chúng hợp rồi tan, thành rồi hoại. Dù cho tất cả 
mọi người mong cầu chúng vững bền mãi mãi 
nhưng đó là niềm mong cầu ngây thơ.

Ngay khi chúng ta sinh ra, có nghĩa chúng ta 
tử. Sinh tử chỉ là một. Cũng giống như một cái 
cây: Khi có gốc rễ thì sẽ có lá cành. Khi có lá cành 
thì phải có rễ. Không thể có thứ này mà không 
có thứ kia. Thật là hài ước khi chứng kiến nhiều 
người cận tử lại vô cùng sầu thảm, bất hạnh, sợ 
hãi, dằn vặt và khi sinh ra họ thật hoan hỷ, mừng 
vui. Một sự si mê; dường như chẳng có ai nhìn 
thấu được điều này. Thầy nghĩ nếu con thực sự 
muốn khóc, thì tốt nhất nên khóc khi chứng kiến 
một ai đó lúc chào đời. Bởi vì thực sự sinh chính 
là tử, tử là sinh, rễ cây chính là cành lá, cành là 
chính là gốc rễ. Nếu con muốn khóc, hãy khóc 
khi sinh. Hãy quán chiếu một cách kỹ càng: nếu 
không có sinh, làm sao có tử, con có thấu hiểu lời 
của Thầy không?

Hãy đừng để các dòng suy nghĩ hiện khởi 
nhiều. Hãy chỉ suy nghĩ, “Đây là cách mọi thứ 
tồn tại như chúng đang là”. Công việc, bổn phận 
của con lúc này chỉ có vậy thôi. Lúc này không ai 
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có thể giúp được con cả, chẳng có ai cả, gia đình, 
tài sản, chẳng ai, chẳng thứ gì có thể giúp được 
con cả đâu. Tất cả sự trợ giúp cho con lúc này chỉ 
là chính kiến và sự tỉnh thức mà thôi.

Bởi vậy, hãy buông xả, đừng băn khoăn chi cả. 
Hãy buông bỏ tất thảy.

Thậm chí nếu con không biết buông xả, mọi 
thứ vẫn tan rã theo cách riêng của chúng. Con có 
thể chứng kiến được điều này, những bộ phận 
của cơ thể con đang tan rã? Đôi mắt, tai, mũi, 
lưỡi, tất cả mọi thứ đang dần tan rã bởi vì đây 
không phải là ngôi nhà của chúng. Con không 
thể xây một ngôi nhà vĩnh cửu trên một sankhara; 
con chỉ có thể ở tạm trong một thời gian ngắn và 
sau đó sẽ phải rời đi. Giống như một người thuê 
nhà đang lướt qua nhà nhỏ bé của mình với đôi 
mắt mờ. Răng của anh ta không bền chắc, đôi tai 
không nghe rõ và thân anh ta không mạnh khỏe, 
mọi thứ đang tan rã.

Như thế không có gì phải lo lắng cả bởi đây 
không phải là ngôi nhà thực sự của con. Đó chỉ là 
nơi trú chân tạm thời mà thôi. Con cần suy tư kỹ 
càng về bản chất mọi sự vật, chúng hiện khởi, rồi 
tan biến, hợp rồi tan. Hãy nhìn vào thân con. Có 
thứ gì mãi là chúng như thuở ban đầu không? 
Làn da có mãi là như vậy đâu? Mái tóc? Tất cả 
mọi thứ đang tan rã? Đó là bản chất của sự vật, là 

cách thức sự vật tồn tại như chúng đang là. Khi 
thời gian chín muồi, duyên hợp, rồi lại tan. Thế 
giới bên ngoài chẳng có gì để ta nương tựa - đó 
chỉ là một chuỗi bất tận của phiền não, hỗn loạn, 
của vui thú và khổ đau miên viễn, không có bình 
an thực sự.

Tất cả mọi người, mọi loài rồi sẽ phải ra đi. 
Người giàu, người nghèo, thanh niên, người già, 
tất cả mọi người đều phải trải nghiệm vô thường 
và cái chết. Nếu chúng ta thấu triệt vạn pháp là 
vô thường thì chắc chắn có một sự vĩnh hằng, 
vĩnh hằng theo nghĩa đối trị với sự thay đổi là 
bất biến.

Đây là sự vĩnh hằng mà tất thảy chúng sinh 
đều sở hữu. Một sự biến đổi và chuyển hóa liên 
tục, từ khi chào đời tới lúc trường thành, tới khi 
già yếu, một sự thay đổi, bản chất của sự thay đổi 
là bất biến và vĩnh hằng. Nếu có thể thấu rõ được 
lý nghĩa này, trái tim của con sẽ bình an.

Hãy buông xả, hãy thả lòng và để gia đình chăm 
sóc cho con. Những ai chăm sóc người bệnh sẽ 
dần biết nuôi dưỡng được lòng từ và đức hạnh 
nơi mình. Một người bệnh biết mang lại cho 
người khác cơ hội như vậy sẽ không làm điều 
gì khó khăn cho họ. Nếu có đau đớn hay những 
rắc rối này kia, hãy cho họ biết và giữ tâm thức 
bình an.

Một người đang 
chăm sóc cha mẹ mình 
cũng nên nuôi dưỡng 
trong tâm lòng từ và sự 
ấm áp, đừng bị mắc kẹt 
trong ác cảm. Đây là lúc 
con có thể đáp trả lòng 
tốt của họ đối với con 
trước đây. Từ khi chào 
đời, trưởng thành, con 
được sự nuôi dưỡng, 
giáo dục của cha mẹ. 
Chúng ta hiện diện ở 
đây là do ân đức sinh 
thành, giáo dưỡng của 
cha mẹ. Chúng ta nợ họ 
sự tri ân vô lượng.

Vì vậy, ngày hôm nay, 
tất cả con cái, người 
thân tụ tập nơi đây với 
nhau, con hãy suy xét 
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xem bằng cách nào cha mẹ 
của mình lại có thể trở thành 
con cái của mình đời hiện tại. 
Trong những đời trước con 
là con cái của cha mẹ, bây giờ 
họ trở thành con của con. Trí 
nhớ của họ giảm đi, đôi mắt 
của họ mờ đi. Đôi khi họ cắt 
ngang lời nói của con. Hãy 
đừng để những điều này 
làm lãng xao dòng tâm. Tất 
cả những ai đang chăm sóc 
người bệnh đều phải biết 
buông xả. Đừng bám chấp 
vào mọi thứ; hãy buông xả 
và để cho mọi thứ vận hành 
theo đúng quy luật tự nhiên 
của chúng. Khi một đứa trẻ 
không vâng lời, đôi khi cha 
mẹ để cho nó tự làm theo 
cách riêng của con trẻ, họ chỉ 
giữ im lặng và bình an, làm 
cho nó hạnh phúc. Bây giờ 
cha mẹ của con giống như 
những đứa trẻ vậy. Trí nhớ 
và nhận thức của họ bị rối 
bời. Đôi lúc họ gọi nhầm tên con hay con muốn 
họ đưa cho cái cốc nhưng họ lại đưa cho cái đĩa. 
Điều này là bình thường, đừng bị phiền não bởi 
những việc như vậy.

Hãy để cho người bệnh nhân nhớ nghĩ tới 
lòng tốt của những người đã chăm sóc mình 
và kiên nhẫn chịu đựng cảm giác đớn đau. Hãy 
phát khởi sự dũng mãnh về tinh thần, đừng để 
dòng tâm bị xao nhãng và kích động, đừng làm 
cho mọi thứ trở nên khó khăn cho những người 
đang chăm sóc cho con. Hãy để cho họ làm với 
một tâm từ và đức hạnh tràn đầy. Đừng dễ phản 
ứng trước phần của công việc, để làm sạch chất 
nhầy và đờm hoặc nước tiểu và phân. Tự bản 
thân phải nỗ lực hết nhiều. Mọi người trong gia 
đình đều đang nỗ lực giúp sức.

Đây là những bậc cha mẹ duy nhất của con. 
Họ đã cho con đời sống này; họ đã giáo dưỡng, 
họ là người y tá, bác sĩ chăm sóc con; họ là tất cả 
đối với con, họ đã nuôi dạy con, chia sẻ tài sản 
cho con. Đức Phật dạy các phẩm hạnh katannu 
và katavedi, biết tri ân ân đức và nỗ lực đáp đền 
ân đức. Hai pháp là bổ sung, tương trợ cho 

nhau. Nếu cha mẹ đang có cần giúp đỡ, cha mẹ 
đang không khỏe mạnh hay gặp khó khăn, khi 
ấy chúng ta cần làm những điều tốt nhất có thể 
để trợ giúp. Đây là katannukatavedi- một phẩm 
hạnh thiết yếu để duy trì sự tồn tại của thế giới. 
Nó ngăn chặn sự đổ vỡ của gia đình; nó làm cho 
mỗi người, gia đình, xã hội bình an và hòa hợp.

Hôm nay Thầy đã mang tới con món quà Pháp 
trong lúc con đau yếu. Thầy không có những 
món quà vật chất cho con, dường như trong nhà 
cũng đã sẵn đủ các đồ vật chất. Ta mang cho con 
món quà Pháp, nếu biết sử dụng có thể mang lại 
cho con sự an bình. Con cũng có thể chia sẻ cho 
những người khác nếu con thấy cần và như thế 
giáo pháp sẽ không bao giờ bị cạn kiệt. Đó là bản 
chất của chân lý. Thầy rất hạnh phúc vì đã có thể 
mang lại cho bạn món quà Pháp này và mong 
nguyện Pháp sẽ giúp con khai phát hùng tâm đối 
trị những nỗi khổ đau của con. 

La Sơn Phúc Cường dịch
Nguồn: http://www.lionsroar.com/our-

real-home-death/

Ảnh: St
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Thời gian vừa qua có rất nhiều bức 
ảnh, video thể hiện nội dung các 
nhà sư Phật giáo hát múa, chụp ảnh 
không đoan chính cùng người khác 
giới được đăng trên mạng. Việc này 

gây phản cảm, bức xúc trong cộng đồng mạng xã 
hội, cũng như tín đồ Phật giáo làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến niềm tin của phật tử.

Ví dụ đối với video: “Sư thầy hát bài: Mười 
năm tình cũ .... Quá hay” nguồn https://www.
youtube.com/watch?v=LGMkXdEZAEu nhận 
được rất nhiều bình luận bức xúc, ví dụ: 

Nick Thai Lan: “Thay chua nay an thit cho 
day... hay la thay chua Quoc doanh moi lam nhu 
vay thoi...”

Nick TÔi HiỂu: “nhìn phong cách thằng già 
này o khác bọn linh mục và mục sư, bọn nó giả 
danh làm thầy tu mục đích, bôi nhọ và kiếm tiền 
để đem về xây dựng đạo của bọn chúng, lão già 

này đừng để tôi thấy cái mặt móc của ông ở việt 
nam thì lời tốt đối với ông là o có rồi.”

Hầu hết các video về hiện tượng các tăng, ni 
hát xướng được tung trên mạng đều nhận được 
rất nhiều ý kiến bất bình, trái chiều, phản ánh 
không tốt, gây bức xúc đối với tín đồ Phật giáo 
nói riêng và cộng đồng nhân dân nói chung. Vì 
sao như vậy, vì trong tiềm thức của phật tử nói 
riêng, cũng như nhân dân Việt Nam thì người tu 
hành phải sống một cuộc sống đạm bạc, sống giữ 
được các giới của nhà Phật, làm đúng lời Phật 
dạy.

Theo khẳng định của Hòa thượng Thích Thiện 
Tánh, Trưởng Ban Kiểm soát T.Ư Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Trưởng ban 
Thường trực BTS GHPGVN Tp.HCM thì:

“Giới luật nhà Phật đã có quy định rất rõ cấm 
nghe xem hát múa đờn kèn, thì sao một người 
tu có thể đi thi hát. Hát nhạc Phật giáo đã không 

Trịnh Quang Minh

Hiện tượng “giả sư” ảnh hưởng 
xấu đến hình ảnh Phật giáo
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đúng chứ nói gì hát một bài nhạc đời, dù đó là 
bài có nội dung đạo đức cũng không thể chấp 
nhận.”

Mặc dù tăng, ni không được tham gia ca hát 
nhưng theo các quan sát của chúng tôi trong 
nhiều năm qua đã từng có một số chùa có tổ 
chức các chương trình giao lưu văn nghệ, trong 
đó một số tăng, ni có tham gia ca hát nhưng tất 
cả đều giữ được sự đoan chính. 

Ngược lại phần lớn các hình ảnh, video gây 
bức xúc cộng đồng mạng, làm giảm lòng tin của 
phật tử được tổ chức tại các nơi không có danh 
tính, không có địa điểm, do vậy rất khó có thể 
khẳng định họ là những nhà tu hành Phật giáo. 
Thậm chí có thể đây là những kẻ giả sư, những 
thế lực chống đối muốn phá hoại Phật giáo. Về 
nguyên tắc thì các hoạt động đó không vi phạm 
pháp luật nên rất khó để có cơ quan có chức năng 
điều tra làm rõ, nên các các nhân vật trong các 
bức ảnh, trong các video có phải là của Phật giáo 
hay không thật sự vẫn là một câu hỏi?

Gần đây Zing.vn đưa tin, chương trình Tuyệt 
đỉnh song ca 2017 phát sóng vào ngày 15/09 đã gửi 
thông tin “Hai sư thầy hát Bolero hot nhất Việt 
Nam dự thi Tuyệt đỉnh song ca 2017” rộng rãi đến 
các đơn vị báo chí.

Mặc dù hai sư thầy này hát hay, thu hút được 
hàng triệu lượt xem nhưng điều này là trái với 
quy định trong Phật giáo, đặc biệt là trái với Giới 
hạnh của người tu hành Phật giáo nên gây bức 
xúc trong cộng đồng tín đồ Phật giáo và giảm 

lòng tin của phật tử đối với tăng, ni.
Theo Ban tổ chức, hai thí sinh là Lê Thanh 

Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất 
Nguyên (sinh năm 1991), hiện tu tại chùa Bồng 
Lai (Đức Hòa, Long An). Họ sống trong chùa từ 
nhỏ. Đi cùng hai sư thầy trẻ đến địa điểm thi là 
sư thầy trụ trì của chùa - Hòa thượng Thích Tâm 
Đức.

Nhưng trên trên trang tin điện tử Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đăng ý kiến 
của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Long An - phản hồi về sự việc trên.

Hòa thượng Thích Minh Thiện khẳng định: 
“Hai người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và 
Lê Thanh Nhất Nguyên mà báo chí giới thiệu là 
đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) 
cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng 
Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong”.

“Ba cá nhân này giả dạng nhà tu, đã có những 
việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy 
tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An”, 
Hòa thượng Thích Minh Thiện bức xúc.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Long 
An đã liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN liên huyện 
Đức Hòa, Đức Huệ và cũng được xác nhận rằng 
“hai sư thầy” không có tên trong danh bộ tăng, ni 
huyện Đức Hòa.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện chỉ có 55 cơ sở 
Phật giáo, không có cơ sở nào mang tên “chùa 
Bồng Lai” và cũng không có ai có danh xưng là 
“Hòa thượng Thích Tâm Đức”.

Ban tổ chức chương trình trên cũng đã 
chính thức xác minh lại rằng ba người trên 
là giả nhà sư, vì họ đã ở trong các cơ sở thờ 
tự tự lập. Do vậy ba người trên đã được cả 
Giáo hội Phật giáo Long An và Ban tổ chức 
chương trình xác nhận “thực chất là giả sư”.

Điều đáng chú ý chính vị giả sư này lại đã 
cung cấp các thông tin sai về truyền thuyết 
Hoa Ưu Đàm của Phật giáo. Cụ thể:

Trước đó ngày 25/05/2017 trên các báo: 
Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí 
Minh có bài “Xôn xao hoa 3.000 năm mới 
nở 1 lần ở Long An”. Hay trên trang Đại Kỷ 
Nguyên của Pháp Luân Công cũng có bài 
“Long An: Người dân xôn xao kéo nhau 
đi xem hoa quý 3000 năm mới nở”, ngày 
25/05/2017 trên báo giadinh.net cũng có bài 

Người được cho là “Hòa thượng Thích Tâm Đức” ngồi giữa
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“Bất chấp giông gió, nhiều người đổ xô đi xem 
“thiên cổ kỳ hoa” 3.000 năm mới nở một lần?”. 
Ngoài các báo trên hàng loạt các báo khác cũng 
đăng tin chùa Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An xuất hiện hoa ưu Đàm.

Tham khảo: http://afamily.vn/long-an-bat-
chap-giong-gio-nhieu-nguoi-do-xo-di-xem-
thien-co-ky-hoa-3000-nam-moi-no-mot-
lan-20170524215347618.chn

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm được nhà giả sư 
Thích Tâm Đức chia sẻ như sau:

Tuy nhiên theo tất các các Kinh điển, sách, 
luận của Phật giáo đều khẳng định hình ảnh trên 
không phải là Hoa Ưu Đàm của Phật giáo.

Theo rất nhiều nghiên cứu gần đây thì hình ảnh 
trên được cho là Hoa Ưu Đàm thực chất là do sự 
tung tin và đồn thổi của tổ chức Pháp Luân Công 
nhằm khẳng định ông Lý Hồng Chí giáo chủ, 
người sáng lập giáo phái này là Phật Chủ. Thực 
chất đây là trứng của một loài “Chuồn chuồn cỏ” 
đã được đại học ohio States universerty công bố.

Để làm rõ hơn thông tin chúng tôi xin chia sẻ 
lại bài viết “So sánh hình ảnh Hoa Ưu Đàm của 
Pháp Luân Công và trứng côn trùng công bố bởi 
trường đại học ohio State university” http://
phatgiao.org.vn/van-de-quan-tam/201709/Hoa-
uu-dam-cua-PLC-va-trung-con-trung-cong-bo-
boi-dai-hoc-ohio-State-28310/

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm công bố bởi trang web 

Minhhui.org của Pháp Luân Công
Nguồn: http://en.minghui.org/

html/articles/2016/11/11/159905.
html

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm công 
bố bởi trang web Minhhui.org 
của Pháp Luân Công

Nguồn: http://en.minghui.org/
html/articles/2014/4/4/30.html

Hình ảnh Hoa Ưu Đàm công 
bố bởi trang web clearwisdom.
net của Pháp Luân Công

Nguồn: http://www.
c l e a r w i s d o m . n e t / h t m l /
articles/2010/3/6/115183.html

Hình ảnh trứng côn trùng 
công bố bởi Đại học ohio State 
university. 

 Nguồn: https://ohioline.osu.edu/
factsheet/ent-72

Các kinh điển của Phật giáo khẳng định Hoa 
Ưu Đàm chính là quả sung. Quả sung cũng là hoa 
sung mà hoa sung không bao giờ nở nên kinh 
điển Phật giáo thường ví “đức Phật ra đời rất 
hiếm ví như hoa sung nở” để làm rõ thêm thông 
tin về Hoa Ưu Đàm bạn đọc có thể tham khảo 
trên wiki tiếng Việt bài về Hoa Ưu Đàm. 

Giả sư Thích Tâm Đức đang ngồi với phật tử chia sẻ về 
Hoa Ưu Đàm
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Lý Hồng Chí: 
Chuyển từ đấng “sáng tạo thế giới”
thành “đấng sáng tạo vũ trụ”

Nhiều bài viết của 
các tác giả khác 
đã chứng minh Lý 
Hồng Chí người 
sáng lập Pháp 

Luân Công đã có các hành vi 
lợi dụng thuật ngữ của Phật 
giáo để gây ngộ nhận cho tín đồ 
Phật giáo rằng Pháp Luân Công 
là Phật pháp. Sau khi có nhiều 
tín đồ thì bài xích hạ thấp toàn 
bộ các tôn giáo, giáo chủ các tôn 
giáo khác, tự thần thánh hóa 
bản thân mình, nô lệ hóa tín đồ 
về mọi mặt và che đậy vô cùng 
khéo léo trước ba chữ Chân - 
Thiện - Nhẫn. Các bằng chứng 
hiện nay đã cho thấy Lý Hồng 
Chí, người sáng lập Pháp Luân 
Công từ tham vọng thành một 
vị Phật Chủ (vua của chư Phật) 
chuyển thành Đấng Sáng Tạo ra 
Vũ Trụ (Sáng Thế Chủ) vì sao có 
thể khẳng định được điều này?

Điều này manh nha tại mở 
đầu quyển sách Chuyển Pháp 
Luân phiên bản cũ của Lý Hồng 
Chí viết “Phật pháp tinh thâm 
nhất” khiến cho tín đồ Phật 
giáo đều tin tưởng và ủng hộ 
Pháp Luân Công, với các thủ 
đoạn ngụy biện Lý Hồng Chí 
đã biến Pháp Luân Công từ 
một môn khí công thành một 
khí công Phật Gia, rồi môn tu 

luyện Phật Gia, rồi Pháp môn 
cao nhất của Phật Gia, rồi Pháp 
môn của Phật pháp, vì vậy Pháp 
Luân Công phát triển mạnh mẽ 
trong cộng đồng Phật giáo.

Trong các buổi giảng pháp 
tại Trường Xuân, Diên Cát, 
Trung Quốc, Lý Hồng Chí đã tự 
cho mình sáng tạo ra thế giới 
Pháp Luân cao hơn thế giới Tây 
phương Cực Lạc. Theo quan 
điểm của Phật giáo, thế giới Tây 
phương Cực Lạc là nơi phước 
báo trang nghiêm, thanh tịnh 
an vui nhất. Lý Hồng Chí khẳng 
định Pháp Luân Công không 
liên quan đến Phật giáo rồi 

tự cho thế giới mình sáng lập 
ra cao hơn thế giới của Tây 
Phương Cực lạc là hành vi bài 
xích Phật giáo [1].

Đến nay Lý Hồng Chí đã 
sửa đổi mở đầu quyển Chuyển 
Pháp Luân từ Phật pháp tinh 
thâm nhất thành “Đại Pháp 
(Pháp Luân Công) Trí tuệ của 
Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản 
của khai thiên tịch địa...” nghĩa 
là “Sáng Thế Chủ” đồng nghĩa 
với “Ông” trong quyển sách 
Chuyển Pháp Luân, trong một 
số bài giảng của Lý Hồng Chí 
đã được sửa đổi từ “Sư Phụ”, 
“Pháp thân” thành “Ông”. Điều 

Nguyễn Văn Quang
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đó cũng có nghĩa là Lý Hồng 
Chí đã đang có mục tiêu tự 
xưng bản thân ông ta là “Đấng 
Sáng Tạo” ra vũ trụ.

Bạn đọc cũng cần lưu ý rằng 
“Chuyển Pháp Luân” vốn là tên 
quyển kinh đầu tiên của Phật 
giáo, được Lý Hồng Chí sử 
dụng để đặt cho tên quyển sách 
của mình. Sau đó lại tuyên bố 
đức Phật không Chuyển Pháp 
Luân vì đức Phật biết tương 
lai có người Chuyển Pháp 
Luân. Điều này được Lý Hồng 
Chí khẳng định trong trả lời 
câu hỏi tại buổi giảng pháp tại 
Quảng Châu. Chẳng lẽ Lý Hồng 
Chí lại biết được, đi guốc trong 
đầu đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
căn cứ vào đâu để Lý Hồng Chí 
khẳng định đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni khẳng định như vậy. Rõ 
ràng đây cũng là hành vi xuyên 
tạc hạ thấp vai trò của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và tự đề cao 
mình.

Lý Hồng Chí là người sáng 
tạo ra Pháp Luân Công, Pháp 
Luân Công hay còn gọi là Đại 
Pháp mà Đại Pháp là trí tuệ của 

Sáng Thế Chủ cũng có nghĩa 
bản thân ông ta có trí tuệ của 
Sáng Thế Chủ (Đấng Sáng Tạo) 
bởi vì ông ta là người sáng lập 
ra cái Đại Pháp đó.

Một ví dụ cho thấy Pháp Thân 
của Lý Hồng Chí quản học viên 
“Pháp thân của tôi nhiều không 
tính được; không chỉ là số học 
viên này, dẫu nhiều hơn nữa tôi 
cũng quản được” (Lý Hồng Chí, 
sách Chuyển Pháp Luân, trang 
41)

Thì hiện nay trên trang chủ 
của Pháp Luân Công như trang 
minhhui.org các từ Pháp Thân, 
Sư Phụ đã được dần thay thế 
bởi từ “Ông”.

Trích: “Đệ tử: Trong tình 
huống nào thì Pháp thân tự 
mình đi mất? Sư phụ: Chỉ cần 
chư vị là một người tu luyện 
thì ông sẽ quản chư vị, mãi cho 
tới khi chư vị viên mãn. Trừ 
phi không tu luyện nữa, triệt để 
không tu luyện nữa, ông cũng sẽ 
thất vọng, thấy chư vị quả thật 
không được nữa, vậy thì ông 
cũng không quản chư vị nữa. 
Pháp Luân cũng như vậy, chẳng 

hạn chư vị không tu luyện nữa, 
người thường liệu có thể mang 
một thứ như thế này sao? Chư 
vị muốn nó thì cũng vô dụng, 
bởi vì chư vị không tu luyện thì 
Nó cũng không khởi tác dụng 
đối với chư vị.” (Lý Hồng Chí, 
Trả lời câu hỏi giảng Pháp tại 
Diên Cát)

Nghĩa là trước đây thì Pháp 
Thân (Lý Hồng Chí) quản đệ tử 
chứ không phải “Ông” quản đệ 
tử thì hiện nay đã thay là “Ông”. 
Mà như chúng ta biết theo mở 
đầu Chuyển Pháp Luân đã đồng 
nhất “Sáng thế chủ” bằng “Ông” 
điều đó cho thấy Lý Hồng Chí 
đã có tham vọng trở thành Sáng 
Thế Chủ.

Các bằng chứng cho thấy tín 
đồ Pháp Luân Công đã đồng 
nhất Lý Hồng Chí thành Sáng 
Thế Chủ hay đấng sáng tạo 
như sau: Trích: “Trong tâm tôi 
thầm nghĩ: Mình là đệ tử của 
Sáng thế chủ!” [2]. Rõ ràng đệ 
tử Pháp Luân Công là đệ tử của 
Lý Hồng Chí chứ đâu phải là đệ 
tử của Sáng Thế Chủ. Nếu đệ 
tử của Lý Hồng Chí là đệ tử của 
Sáng Thế Chủ thì có nghĩa Lý 
Hồng Chí đã là Sáng Thế Chủ.

Trong các bài quảng cáo của 
Pháp Luân Công có tiêu đề 
“Cứu Thế Chủ là người sáng 
lập Pháp Luân Công” trên trang 
http://chanhkien.org cũng đã 
thay thế vai trò của Chúa Jesus 
bởi Lý Hồng Chí. Cụ thể như 
sau:

Trích: “Từ xưa đến nay, mỗi 
khi cầm “Thánh Kinh • Khải 
Huyền” lên, các tín đồ Cơ Đốc 
vẫn coi “Vua của các Vua, Chúa 
của các Chúa” là Chúa Jesus, 
thực ra đây là hiểu sai nghiêm 
trọng. Cứu Thế Chủ Thành 
Tín Chân Thật, “Vua của các 
Vua, Chúa của các Chúa” chính 
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là người sáng lập Pháp Luân 
Công, đây mới là khải thị căn 
bản nhất của toàn bộ “Khải 
Huyền”!” [3]

Bài viết “Nhà Phong Thủy nổi 
tiếng Hàn Quốc sau khi xem 
Thần Vận phát biểu: Sáng Thế 
Chủ sẽ hạ thế để cải biến thế 
giới” trên trang tindachieu.com 
cũng đã ám chỉ Lý Hồng Chí là 
“Sáng Thế Chủ”.

Hình ảnh của Lý Hồng Chí 
được tín đồ Pháp Luân Công 
vẽ lại thông qua trả lời câu hỏi 
trong buổi giảng Pháp tại Diên 
Cát, Lý Hồng Chí. Đệ tử: Luyện 
công tới tầng thứ nào thì mới 
có Pháp thân? Sư phụ: Pháp 
thân kia đều là hình tượng của 
Phật. Tóc màu xanh lam, mặc 
áo cà sa màu vàng, tu luyện phải 
đạt tới tầng thứ đó mới có thể 
tu xuất Pháp thân.

Lý Hồng Chí kẻ phỉ báng Phật 
giáo, phỉ báng đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đồng thời trộm áo cà 
sa của Phật giáo.

Trong quan điểm hình thành 
vũ trụ của Pháp Luân Công 
khác căn bản quan điểm hình 
thành vũ trụ của Phật giáo. 
Trong khi Phật giáo chủ thuyết 
không có “Đấng sáng tạo” thì Lý 
Hồng Chí giả danh Phật pháp 
mà ông ta gọi là pháp môn cao 
nhất của Phật Gia, một trong 
tám vạn bốn ngàn pháp môn 
của Phật pháp được đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói đến tuyên 
truyền cái học thuyết “Đại Giác 
Giả”, “Thần” kiến tạo vũ trụ (Đại 
Giác Giả được hiểu là người 
giác ngộ lớn).

Trích: “Khi vũ trụ mới được 
những Đại Giác Giả cực cao 
cực cao kiến tạo lại mới xong 
rồi, trong đó vẫn có [còn tồn 
tại] một số không bị nổ chết. 

Các Đại Giác Giả kiến tạo vũ 
trụ [mới] này là chiểu theo 
đặc tính của bản thân mình, 
[theo] tiêu chuẩn của bản thân 
mình mà kiến tạo vũ trụ ấy; do 
đó [so] với đặc tính vũ trụ của 
thời kỳ trước đó có những chỗ 
bất đồng.” (Lý Hồng Chí, sách 
Chuyển Pháp Luân, trang 90).

Trích: “Lại nói, đệ tử Đại Pháp 
nếu tu thành viên mãn, thành 
Thần, Phật, [khi] họ muốn 
tạo một thế giới cho bản thân 
mình, thì một niệm là thành, 
vì pháp của họ là ‘hiện thành’; 
.... Dẫu huỷ hoại bao nhiêu, làm 
mất mát bao nhiêu thì chỉ là xét 
xem cần hay không cần, nếu 
thấy cần thì đều có thể thành; 
thậm chí khôi phục lại hoàn 
toàn không khác một chút nào 
cũng đều làm được.” (Lý Hồng 
Chí, Giảng Pháp tại Pháp hội 
thành phố Los Angeles 2006).

Đệ tử của Lý Hồng Chí mà 
còn có khả năng hô biến một 
cái tạo ra được một thế giới thì 
rõ ràng là Lý Hồng Chí hoàn 
toàn có thể hô biến một cái ra 
cả vũ trụ.

Không những Lý Hồng Chí 
có hành vi bài xích xuyên tạc 
Phật giáo, hạ thấp Phật Thích 
Ca Mâu Ni, Lý Hồng Chí còn 
xuyên tạc bài xích cả chúa Jesus 
và đức Chúa Cha Giê-hô-va nói 
rằng Thiên Chúa giáo hiện nay 
cũng đã mạt pháp, giáo lý bị sai 
lệch.

Ví dụ: “Đệ tử: Con là giáo đồ 
Ki-tô đã được mục sư làm lễ 
rửa tội?

Sư phụ: Có thể tu Đại Pháp 
như nhau. Luyện Pháp Luân 
Đại Pháp chư vị muốn luyện thì 
cứ luyện không sao cả. Ai cũng 
sẽ không trừng phạt chư vị, đều 
là tu luyện chính Pháp. Chư vị 

muốn ở môn nào là do chư vị 
quyết định, tôi bảo chư vị rằng 
Ki-tô giáo nó cũng là chính 
giáo. Chỉ là đều ở vào thời kỳ 
mạt Pháp rồi, giáo nghĩa đều 
[bị] con người ngày nay lý giải 
sai lệch rồi. Nhưng tôi không 
nhìn thấy trong thiên quốc của 
Giê-su có người phương Đông. 
Giê-su và Giê-hô-va đương 
thời đều không bảo [tôn] giáo 
của Họ truyền về hướng Đông.” 
(Lý Hồng Chí, Trả lời câu hỏi 
trong buổi giảng Pháp tại Diên 
Cát)

Lý Hồng Chí cũng có hành 
vi xuyên tạc quan điểm truyền 
thống của đạo giáo đối với vị 
trí của đức Nguyên Thủy Thiên 
Tôn là vị thần lớn nhất.

Ví dụ: “Đệ tử: Nguyên Thủy 
Thiên Tôn là Giác Giả cao 
nhất trong vũ trụ phải không? 
Sư phụ: Kỳ thực đây toàn là 
phương phức tư tưởng của 
người thường, ngay bản thân 
[nó] có mang theo sự bất kính. 
[Ông có] công cao hơn Như Lai 
một chút, không phải là Thần 
lớn nhất.” (Trích tại bài giảng 
của Lý Hồng Chí, trả lời câu hỏi 
trong buổi giảng pháp tại Diên 
Cát). Đây là nội dung xuyên tạc 
vì đồng một lúc Lý Hồng Chí 
cho rằng Như Lai (đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni) thấp hơn 
Nguyên Thủy Thiên Tôn và vẫn 
chưa phải là cao nhất điều đó là 
trái với quan điểm truyền thống 
của Phật giáo và Đạo giáo.

Không những bài xích các 
tôn giáo, mà Lý Hồng Chí 
còn bài xích hạ bệ luôn cả các 
trường phái trong Phật giáo.

Ví dụ: “Đệ tử: Xin Thầy giải 
thích một chút về những thứ 
như phòng ốc, mộ tổ, phong 
thủy được nói đến trong Thái 
Cực, Bát Quái? Sư phụ: Chư 
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vị hãy mau chóng vứt bỏ hết 
những thứ này đi, đây đều là 
những thứ trong tiểu đạo thế 
gian.” (Trích tại bài giảng của 
Lý Hồng Chí, trả lời câu hỏi 
trong buổi giảng pháp tại Diên 
Cát). Rõ ràng Lý Hồng Chí đã 
bài xích tuyên truyền vứt bỏ 
Bát Quái Phong thủy coi những 
học thuyết này là Tiểu Đạo Thế 
Gian.

Lý Hồng Chí, kẻ phỉ báng 
xúc phạm tôn giáo khác, xúc 
phạm đức chúa trời Giê-hô-va 
và Chúa Jesus nhưng được tín 
đồ Pháp Luân Công vẽ cánh cho 
để giống thiên thần.

Ví dụ: “Đệ tử: Nghiên cứu 
Chu Dịch có thể luyện Pháp 
Luân Đại Pháp không? Sư phụ: 
Tốt nhất là chư vị hãy buông 
bỏ, bên trong đó cũng mang 
theo một số thứ khác. So với 

Đại Pháp thì nó quá nhỏ bé, 
không đáng để người tu Đại 
Pháp nghiên cứu, trừ khi đó là 
công tác bình thường của chư 
vị.” (Trích tại bài giảng của Lý 
Hồng Chí, trả lời câu hỏi trong 
buổi giảng pháp tại Diên Cát).

Rõ ràng dẫn chứng trên 
chứng minh rằng Lý Hồng Chí 
đã bài xích tuyên truyền vứt 
bỏ Chu Dịch, coi Chu Dịch chỉ 
là một thứ quá nhỏ bé không 
đáng so với Pháp Luân Công.

Ví dụ: “Đệ tử: Pháp môn này 
của chúng ta có phải là siêu 
xuất khỏi pháp môn Quan Âm 
và Di Lặc? Sư phụ: Quan Âm 
không có pháp môn, Di Lặc 
cũng không có pháp môn, là do 
ma loạn Pháp mà bịa ra.” (Trích 
tại bài giảng của Lý Hồng Chí, 
trả lời câu hỏi trong buổi giảng 
pháp tại Diên Cát).

Như trên chúng ta thấy khi 
trả lời câu hỏi trong buổi giảng 
pháp tại Diên Cát Lý Hồng Chí 
cho rằng pháp môn của Quan 
Âm, Di Lặc là ma loạn pháp làm 
ra. Thì mười năm sau, bắt đầu 
khoảng năm 2009 cho đến nay 
các trang web quảng cáo của 
Pháp Luân Công lại xuyên tạc 
kinh Phật gán ghép trứng công 
trùng là Hoa Ưu Đàm mượn uy 
tín của kinh Phật để gán ghép 
Lý Hồng Chí là Phật Di Lặc.

Trích: “Tôi không phải Chúa 
Giê-su, tôi cũng không phải 
Phật Thích Ca Mâu Ni; nhưng 
pháp của tôi đã tạo ra hàng triệu 
triệu Chúa Giê-su và Phật Thích 
Ca Mâu Ni, họ là những người 
dám bước đi trên con đường 
chân lý, dám vì chân lý mà hy 
sinh mạng sống, dám vì cứu 
độ chúng sinh mà hiến thân 
(vỗ tay hồi lâu).” (Khẳng định 
trên của Lý Hồng Chí được 
trích ra trong buổi giảng Pháp 
ngày 22 tháng 7 năm 2002 tại 
Washington DC) Rõ ràng điều 
đó là đã hạ thấp giáo chủ của 
Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

Như vậy các chủ đề mà Pháp 
Luân Công tuyên truyền có 
nhiều nội dung mê tín dị đoan, 
thần quyền giáo chủ, bài xích 
hạ thấp tôn giáo khác, tuyên 
truyền xóa bỏ tôn giáo khác, 
điều đó chứng minh Pháp Luân 
Công không phải là môn khí 
công thông thường như đa số 
người dân lầm tưởng. 
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http://phatgiáo.org.vn/y-kien/201709/Ly-Hong-Chi-tu-xung-la-dang-sang-tao-ra-the-gioi-28544/
[2]-http://vn.minghui.org/news/75635-chinh-la-phap-da-cuu-nguoi.html
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Trong quá trình nghiên cứu lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, chúng tôi nhận 
thấy Phật giáo Bắc Ninh có 08 đặc 
điểm nổi bật: 

1. Bắc Ninh là địa phương đầu tiên của Việt Nam 
tiếp nhận văn hóa Phật giáo

Căn cứ những ghi chép của một số thư tịch 
cổ (Hậu Hán thư, kinh Tứ thập nhị chương, Cao 
tăng truyện,...), chúng ta biết trung tâm Phật 
giáo Luy Lâu (nay thuộc huyện Thuận Thành) 
được hình thành từ khoảng giữa thế kỷ thứ ii, có 
trước cả trung tâm Phật giáo Bành Thành và Lạc 
Dương ở Trung Quốc. Sách “Thiền uyển tập anh” 
cho biết, trong một lần đàm đạo với các vị cao 
tăng vào sau ngày rằm tháng 2 năm Hội Phong 
thứ 5 (1096), Linh Nhân hoàng thái hậu hỏi: 
“Đạo Phật đến nước ta từ bao giờ? Việc truyền 
đạo ai trước, ai sau? Mà người niệm tên Phật, đạt 
tâm ấn của tổ chưa rõ là ai”. Sư Thông Biện dẫn 
dẫn lời sư Đàm Thiên (Trung Quốc), nói: “Xứ 
Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc. Khi 
Phật pháp mới đến Giang Đông chưa khắp thì ở 
Luy Lâu đã có tới 20 bảo tháp, độ được hơn 500 
vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi.

Trung tâm Phật giáo Luy Lâu sớm nổi tiếng, 
nhiều người ở vùng lân cận đã đến đây tu học 
đạo Phật và trở thành những danh tăng nổi tiếng 

trong lịch sử Phật giáo. Đó là Mâu Tử, Chi Cương 
Lương Tiếp, Khương Tăng Hội và thu hút nhiều 
vị cao tăng Ấn Độ đến đây hành đạo, như Ma Ha 
Kỳ Vực, Khâu Đà La, Tỳ Ni Đa Lưu Chi,...

Trung tâm Phật giáo Luy Lâu cũng là nơi đầu 
tiên ở nước ta có tín ngưỡng thờ Tứ Pháp (Pháp 
Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) và thờ 
Thạch Quang Phật, tạo nên điểm nhấn về sự hòa 
đồng giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở 
Việt Nam.

 Gần đây, có một số thông tin cho rằng Đồ Sơn 
(Hải Phòng) có Phật giáo từ thời vua A Dục (thế 
kỷ thứ ii TCN) và chùa Tây Thiên (Tam Đảo Vĩnh 
Phúc) có từ thời Hùng Vương. Nhưng vào thời 
đó, rất có thể Phật giáo chưa xuất hiện ở nước ta. 

2. Bắc Ninh có những pho tượng cổ và độc đáo vào 
loại nhất Việt Nam 

Phật giáo Việt Nam, chưa thấy ở đâu có pho 
tượng bằng chất liệu đá xanh nguyên khối có 
niên đại thời Lý (thế kỷ Xi) như ở Bắc Ninh. Đó 
là pho tượng A Di Đà ở chùa Phật Tích (thuộc 
huyện Tiên Du). Thân tượng được tạo bằng chất 
liệu đá xanh nguyên khối. Cả phần thân tượng và 
phần bệ có chiều cao là 4,7m (trong đó phần bệ 
đá hoa sen có chiều dài là 1,7m, chiều rộng 0,8m, 
chiều cao 0,36m. 

Nguyễn Quang Khải

Một số đặc điểm 
của Phật giáo ở Bắc Ninh

Ản
h:

 T
ú 

Li
nh
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Ngoài ra, ở Bắc Ninh còn có bức tượng vào loại 
độc đáo nhất Việt Nam là bức tượng Quan âm 
Thiên thủ Thiên nhãn với kỹ thuật chạm khắc 
tinh xảo ở chùa Bút Tháp (thuộc xã Đình Tổ 
huyện Thuận Thành). Tượng cao 3,7 mét. Quan 
âm Thiên thủ thiên nhãn được thể hiện 11 đầu 
mặt, 994 tay và mắt. Ngoài 42 cánh tay chính gắn 
sát vào thân tượng, còn lại 952 tay được bố trí 
rất khéo xung quanh thân tượng tạo thành lớp 
lớp hào quang hình lá đề. Trong mỗi lòng bàn 
tay hình lá đề được tạo một con mắt. Cho đến 
nay, bức tượng Quan âm Thiên thủ Thiên nhãn 
ở chùa Bút Tháp được các nhà chuyên môn đánh 
giá là cổ kính và tinh xảo nhất Việt Nam.

3. Bắc Ninh là nơi duy nhất có vị cao tăng có công 
kiến tạo vương triều Lý 

Vào thời Đinh và Tiền Lê, một số vị thiền sư 
(như Ngô Chân Lưu, Viên Chiếu) được triều 
đình mời đến để tham dự một số công việc của 
triều đình, nhưng những công việc mà những 
vị thiền sư này được thực hiện cũng chỉ là giúp 
triều đình tiếp sứ giả. Còn đối với Thiền sư Vạn 
Hạnh (người Đình Bảng), ngài có công rất lớn 

trong việc tạo dư luận và thiết kế để cuộc chuyển 
giao quyền lực từ họ Lê sang họ Lý đạt hiệu quả. 

Theo sách Thiền uyển tập anh (sách được biên 
soạn vào đời Trần, bản dịch của Viện nghiên 
cứu Hán- Nôm, NXB KHXH xuất bản năm 1997 
và bản dịch của Lê Mạnh Thát, NXB Tp.Hồ Chí 
Minh năm 1999), sách Đại Việt sử ký toàn thư 
(NXB Khoa học xã hội, H. 1972), Thiền sư Vạn 
Hạnh họ Nguyễn, sinh vào khoảng năm 939- 940.

Năm 21 tuổi, ông xuất gia, cùng với Định Huệ 
thờ vị sư ở chùa Lục Tổ là Thiền Ông làm sư phụ, 
học hành hết sức chuyên cần. Sau khi Thiền Ông 
viên tịch, Vạn Hạnh chuyên tập pháp môn Tổng 
trì ma la địa. Ngay từ bấy giờ, thiền sư đã rất có 
uy tín trong xã hội. Hoàng đế Lê Đại Hành cũng 
hết lòng tôn kính thiền sư.

Năm Thiên Phúc thứ nhất (980), tướng nhà 
Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang cướp nước 
ta, đóng quân tại Cương Giáp, Lãng Sơn (nay là 
Lạng Sơn?), Vua Lê Đại Hành hỏi Vạn Hạnh về 
chuyện thắng bại ra sao. Vạn Hạnh đáp: “Trong 
vòng ba, bảy ngày, giặc phải lui”. Sau, quả nhiên 
như thế. Năm Thiên Phúc thứ 3 (982), khi nhà 
vua muốn đánh Chiêm Thành, nhưng việc bàn 
định chưa dứt khoát, Vạn Hạnh tâu: “Xin mau 
cất binh, nếu không, ắt mất cơ hội”. Sau, quả 
nhiên thắng trận”.

Khi Lý Công uẩn được đưa vào chùa Lục Tổ - 
nơi thiền sư trụ trì - Vạn Hạnh đã khen cậu bé 
này: “Đứa bé này không phải là người thường. 
Sau này lớn lên tất có thể giải quyết được mọi 
việc khó khăn, làm vua giỏi trong thiên hạ”. 

Vạn Hạnh đã chọn thời điểm thích hợp nói 
thẳng ý hướng của mình với Lý Công uẩn:

“Mới rồi tôi thấy lời sấm lạ, biết rằng họ Lý 
cường thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Nay xem 
trong thiên hạ, người họ Lý rất nhiều, nhưng 
không ai bằng ông - một người khoan từ nhân 
thứ, lại được lòng dân chúng mà binh quyền nắm 
ở trong tay. Người đứng đầu muôn dân, chẳng 
phải ông thì còn ai đương nổi nữa! Tôi đã hơn 70 
tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức 
hoá của ông như thế nào, thực là sự may muôn 
năm mới gặp một lần” (ĐVSKTT, sđd, tr. 186). 

Như vậy, kể từ khi nhận thấy sự tàn bạo của 
Lê Ngoạ Triều để từ đấy nảy sinh ý hướng xây 
dựng một vương triều mới, tiến bộ hơn, cho đến 
khi Lý Công uẩn lên ngôi vua, Vạn Hạnh (và Đào 
Cam Mộc) đã dày công định hướng sự ủng hộ 
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Ảnh: Minh Khang
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của nhân dân vào một đấng minh quân, và cuối 
cùng sự nghiệp này đã thành công. Vì vậy, có thể 
nói, Thiền sư Vạn Hạnh là người có công rất lớn 
đối với sự ra đời của vương triều Lý - một vương 
triều tiến bộ nhất trong lịch sử chế độ phong 
kiến Việt Nam. 

Thiền sư Vạn Hạnh mất ngày 15 tháng 5 năm 
1025. 

4. Bắc Ninh là địa phương duy nhất có ngôi chùa 
được dùng làm địa điểm để tổ chức kỳ thi Thái học 
sinh cho cả nước.

Trong lịch sử Phật giáo và lịch sử khoa cử 
Việt Nam, chúng ta thấy duy nhất có một kỳ thi 
Thái học sinh (tương đương với kỳ thi Tiến sĩ 
sau này) được tổ chức tại một ngôi chùa. Đó là 
khoa thi Thái học sinh năm Giáp tý niên hiệu 
Xương Phù năm thứ 8 đời Trần phế đế (1384), 
được tổ chức tại chùa Vạn Phúc (tức chùa Phật 
Tích huyện Tiên Du) theo sắc chỉ của Thượng 
hoàng Trần Nghệ tông. Khoa này lấy đỗ 30 Thái 
học sinh, Đoàn Xuân Lôi, ngưỡi xã Ba Lỗ huyện 
Tân Phúc (nay là thôn Trâu Lỗ xã Mai Đình huyện 
Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang) đỗ đầu.

5. Bắc Ninh là một trong 4 nơi thờ Tứ pháp vào loại 
đẹp nhất Việt Nam

Ở Việt Nam có một số nơi thờ Tứ pháp (Pháp 
Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện), như Hà Tây 
(cũ), Hưng Yên, Hà Nam, nhưng không ở đâu có 
những pho tượng tứ pháp cổ kính và mang nét 
đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam như 
tượng Tứ pháp ở vùng Dâu. Tín ngưỡng thờ Tứ 
pháp là hiện tượng độc đáo của một số 
ngôi chùa ở Việt Nam, trong đó có chùa 
Dâu, chùa Đậu, chùa Dàn, chùa Tướng ở 
Thuận Thành.

6. Bắc Ninh là địa phương có những ngôi 
chùa được các vị hoàng đế thường xuyên 
thăm viếng, có thơ xướng họa 

Trước thời Lý, ở Việt Nam không có vị 
vua nào đến thăm viếng và có thơ xướng 
họa tại các ngôi chùa. Nhưng đến thời 
Lý, một số ngôi chùa ở Bắc Ninh, thường 
xuyên có các vị hoàng đế đến đến thăm 
viếng. Chẳng hạn, năm 1087, vua Lý Nhân 

Tông đến dự yến tại chùa Đại Lãm (tức chùa 
Dạm, thuộc xã nam Sơn TP Bắc Ninh) và tổ chức 
xướng họa thơ với chủ đề “Lãm Sơn dạ yến”, năm 
1383, vua Trần Nhân Tông đến thăm chùa Phật 
Tích và có tập thơ xướng họa “Bảo Hoa dư bút”.

7. Bắc Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước 
có một vị tăng sĩ có học vị Trạng nguyên. 

Đó là Trạng nguyên Lý Đạo Tái. Ông sinh năm 
Giáp Dần (1254), người xã Vạn Ty huyện Gia Bình, 
đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Tuất niên hiệu Bảo Phù 
đời Trần Thánh tông (1274). Sau đó, ông xuất gia với 
pháp hiệu Huyền Quang, từng trụ trì các chùa Vân 
Hoa, Báo Ân, Thanh Mai, Côn Sơn. Ngài được vua 
Trần Anh tông ban cho hiệu “Trúc Lâm đệ tam tổ”. 
Sinh thời, ngài có tập “Ngọc Tiên thi tập”, nhưng 
đã thất lạc từ lâu. Hiện nay còn một bài phú “Vịnh 
chùa Yên Hoa” và 24 bài thơ chữ Hán được người 
đời sau chép trong sách “Việt âm thi lục”, còn sách 
“Trích diếm thi tập” thì chép 19 bài.

8. Bắc Ninh là một trong những địa phương có số 
văn bia bầu hậu gửi giỗ vào loại nhiều nhất nước

 Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì 
trong tổng số 2.293 văn bia có nội dung bầu hậu 
gửi giỗ thì có đến 946 văn bia có nội dung bầu 
hậu Phật và gửi giỗ tại các ngôi chùa, trong đó 
có nhiều vị là hoàng thân quốc thích, hoàng 
hậu công chúa, phi tần,... cúng tiền, ruộng vào 
chùa để được bầu hậu, gửi giỗ. (xin xem Nguyễn 
Quang Khải, “Tìm hiểu tục bầu hậu gửi giỗ ở Bắc 
Ninh qua tư liệu Văn bia”, NXB Hội Nhà văn, H. 
2016, tr.26). 

Ảnh: Minh Khang
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Quán Sứ - ngôi chùa ghi dấu các kỳ Đại hội

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 
khoảng 18,466 ngôi chùa, tự viện, 
tịnh thất, tịnh xá. Trong số đó, đặc 
biệt hơn cả là ngôi chùa Quán Sứ (số 
73 phố Quán Sứ, Hà Nội), nơi đây đã 

gắn bó qua các Kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc.

Ngày 07/11/1981, Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc lần thứ i được tổ chức tại chùa Quán 
Sứ, hội tụ 165 đại biểu của 9 tổ chức, hệ phái (Hội 
Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Cổ 
truyền Việt Nam, Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước 
Tp.Hồ Chí Minh, Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy 
Việt Nam, Hội Sư sãi Yêu nước miền Tây Nam 

Bộ, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, Giáo hội 
Phật giáo Thiên Thai giáo Quán tông, Hội Phật 
học Nam Việt).

Minh Nam
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Sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, trường Trung cấp Phật học Việt 
Nam đầu tiên được thành lập (nay được 
nâng lên thành Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Hà Nội) và đặt tại chùa Quán Sứ. 
Đây là nơi đào tạo các tăng, ni bậc Đại học 
với thời gian học là 4 năm 1 khóa.

Từ Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc 
lần thứ ii đến lần thứ Vii được diễn ra tại 
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 
nhưng chùa Quán Sứ luôn là nơi đón tiếp 
các phái đoàn, tiến hành các khóa lễ trước 
khi diễn ra phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu 
Phật giáo Toàn quốc. 

Theo sách “Chùa Quán Sứ” của tác giả 
Nguyễn Đại Đồng, chùa Quán Sứ khởi dựng vào 
thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVi) chùa chỉ gồm 
ba gian nhà ngói, thờ Phật. Đến thời Lê Mạt do 
loạn kiêu binh năm 1781 chùa bị tàn phá, mất hết 
diện mạo chân thực ban đầu. Sau đó vài ba năm 
chùa được dựng lại, tiền đường thờ Phật, hậu 
đường thờ Lý Triều Quốc Sư.

Cổng Tam quan được xây bằng gạch kiểu 
chồng diêm ba tầng. Dưới tầng mái là gác 
chuông cửa tròn. 

Bước qua cổng Tam quan là phần sân rộng gần 
20 mét, sâu 6 mét, lát gạch, đây là nơi diễn ra các 
khóa lễ ngoài trời, nơi tín đồ phật tử hành lễ. 
Chùa chính được xây trên nền cao hơn mặt sân 
khoảng 1,9 mét, từ sân lên nền chùa với 11 bậc ốp 
bằng đá.

Tiền đường 7 gian cao, rộng rãi, thoáng mát, 
kiến trúc kiểu nhà có mái chồng diêm, hai tầng 
mái, lợp ngói ống.

Nhìn vào Chính điện, ngoài cùng là hương án, 
trên đặt tòa Cửu phẩm đèn mầu lấp lánh. Trong 
Thượng điện có 4 lớp thờ, tính từ trên xuống: 

- Lớp trên cùng là 3 pho tượng Tam thế có kích 
thước và hình dáng giống nhau, đều ngồi trên 
tòa sen. Phía bên trái chếch trên hàng thứ 1 là 
tượng Bồ tát Văn Thù, phía bên phải là tượng Bồ 
tát Phổ Hiền.

- Lớp thứ 2: trước tượng Tam thế là tượng 
Tây phương tam Thánh gồm tượng Phật A Di Đà 
chính giữa, bên phải là tượng Đại Thế Chí Bồ tát, 
bên trái là tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

- Lớp thứ 3: ở giữa là tượng Phật Thích Ca 
Mâu Ni tay cầm hoa sen hay còn được gọi là 

Thích Ca niêm hoa. Bên trái tượng Phật Thích 
Ca là tượng Ngài Ca Diếp, còn bên phải là tượng 
Ngài A Nan Đà.

- Lớp ngoài cùng là tượng Thích Ca Cửu long.
Bên trái phía trong Tiền đường là cung thờ 

tượng Địa Tạng Vương Bồ tát, bên phải là cung 
thờ Quan Âm Chuẩn Đề 18 tay.

Phía sau Chính điện là nhà Tổ ở tầng 2 được 
nối bằng 2 hành lang cầu thang ốp đá, phía dưới 
nhà Tổ tầng 1 là Giảng đường lớn, tầng 3 là nhà 
Triển lãm.

Văn phòng Trung ương Giáo hội, phòng họp 
được đặt trên tầng 2 dãy nhà giải vũ (phía bên 
phải hướng đi từ công Tam quan vào chùa). Phía 
bên trái là nơi đặt trụ sở của 13 ban, viện Trung 
ương trên tầng 2, tầng 1 là phòng thư viện và nhà 
khách tiếp các đoàn khách đến làm việc và viếng 
thăm cảnh chùa.

Chùa Quán Sứ cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt 
động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng như: lễ Phật 
đản, lễ Vu lan, cung rước Xá lợi Phật, đêm hội 
hoa đăng, các ngày Vía chư Phật, Bồ tát…; ngoài 
ra còn có các hoạt động của các đạo tràng, của 
câu lạc bộ thanh niên phật tử và các nghi thức 
hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như 
các hội nghị, hội thảo đều được tổ chức tại Hội 
trường chính.

Chùa Quán Sứ luôn được chọn là trụ sở của 
các tổ chức Phật giáo và lịch sử chùa luôn gắn 
liền với lịch sử phong trào Phật giáo miền Bắc 
trước đây và của cả nước sau ngày thống nhất 
đất nước. 
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Giới luật 
- tìm lại niềm tin nơi phật tử

Kể từ khi đạo Phật 
được du nhập và 
phát triển ở Việt 
Nam đến nay đã 
hơn 2000 năm lịch 

sử. Suốt dòng chảy thời gian ấy, 
Phật giáo luôn thể hiện là tôn 
giáo gắn bó, đồng hành cùng 
dân tộc. Tăng, ni là biểu tượng 
của đạo đức tôn giáo, đồng thời 
là đạo đức xã hội qua nếp sống 
thanh bần. 

Cách đây 36 năm, vào ngày 
07/11/1981, GHPGVN đã được 
thành lập sau Hội nghị thống 
nhất Phật giáo Việt Nam tổ 
chức tại chùa Quán Sứ trong 
sự hoan hỷ của toàn thể tăng, 
ni, phật tử trên khắp cả nước. 
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 

GHPGVN đã trải qua 7 kỳ Đại 
hội và đang chuẩn bị cho sự 
kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo 
toàn quốc lần thứ Viii (nhiệm 
kỳ 2017-2022) sẽ diễn ra vào 
cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. 

Có thể thấy, Phật giáo Việt 
Nam tồn tại và phát triển qua 
hàng ngàn năm lịch sử đó là do 
sự vững tin và cổ vũ của tín đồ 
phật tử đã tiếp thêm sức mạnh 
cho tăng đoàn vượt qua được 
những “đợt sóng ngầm”. Nhưng 
dường như niềm tin kính tăng 
đoàn ngày nay phần nào đang 
bị hao mòn và giảm sút? 

Một thực tế đáng buồn là 
trong thời gian qua, trên các 
trang mạng xã hội xuất hiện 
ngày càng nhiều những thông 

tin “nhạy cảm” (dù xác thực hay 
chưa được xác thực) liên quan 
đến Phật giáo. Một bộ phận thay 
vì lên tiếng bênh vực và bảo vệ 
hình ảnh của Giáo hội thì họ lại 
bày tỏ sự thất vọng, thái độ tiêu 
cực trước những thông tin ấy?! 
Điều này cho thấy sự xói mòn 
đáng kể niềm tin và kỳ vọng mà 
quần chúng đã dành cho đạo 
Phật ở thời kỳ được cho là theo 
quy luật thịnh yếu thì suy tàn. 
Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, để 
khơi dậy sức mạnh chấn hưng 
Phật giáo, thực trạng này cũng 
chính là nhân tố khiến cho đội 
ngũ tăng đoàn ý thức lại trách 
nhiệm đối với mỗi người tăng 
sĩ, phải nghiêm túc gìn giữ giới 
hạnh, trau dồi trí tuệ nhằm kế 

Tuệ Minh 
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thừa xứng đáng di sản vô giá 
mà chư Tổ và những bậc tiền 
bối hữu công đã truyền thừa.

Chúng ta có thể thấy “tòa 
nhà” cổ 25 thế kỷ của Phật giáo 
vẫn tồn tại cùng năm tháng, 
sừng sững như cây cổ thụ giữa 
núi rừng trùng điệp. Điều này 
chứng minh rằng Phật giáo tự 
thân có một sức sống mãnh liệt, 
bắt nguồn từ một giá trị tinh 
thần phong phú; tinh thần ấy 
chính là sự thể hiện giáo pháp 
trong mỗi đời sống con người, 
giáo pháp ấy là những chân lý 
vượt qua cả không gian và thời 
gian, bao gồm ba tạng Kinh, 
Luật, Luận. Trong đó, giới luật 
được xem là bậc thầy cao cả của 
đại chúng.

Trên lộ trình tu tập giải thoát 
thì người xuất gia phải trải qua 
ba môn Vô lậu học: Giới – Định 
– Tuệ. Trong đó, “Giới” là vô lậu 
học đóng vai trò cơ bản nhất 
đối với người xuất gia, vì “Giới” 
chính là nền tảng cho người 
xuất gia, là yếu tố quan trọng 
để sinh “Định” và “Tuệ”. Người 
tăng sĩ trước tiên phải nghiêm 
trì giới luật. 

Có thể thấy, giới luật là điều 
cần thiết nhất đối với người 
xuất gia và hàng tăng sĩ, vì “Giới 
luật là thọ mạng của Phật pháp”:

“Tỳ ni tạng trụ Phật pháp cửu 
trụ

Tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt 
diệt”.

“Giới luật còn thì Phật pháp 
còn”, giới luật chính là giới 
đức, giới đức góp phần thanh 
tịnh hóa tăng đoàn. Do đó, đức 
Phật đã thuyết chế ra thành giới 
pháp, giới tướng để các chúng 
đệ tử Phật thực hành, nghiêm 

trì giới đức nhằm ngăn ngừa 
tất cả tội lỗi và giữ nhân phẩm, 
gìn giữ thân khẩu ý được thanh 
tịnh. Nhờ giữ giới mà được tịnh 
tâm, nhờ tịnh tâm mà phát sinh 
trí tuệ giác ngộ. 

Đặt trong bối cảnh đời sống 
hiện tại, những giáo lý Phật đà 
ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị và 
tính áp dụng vào thực tiễn. Dù 
một vị tăng sĩ có mang danh gì, 
nhập thế hay không nhập thế, 
hoặc một vị giảng sư - thuyết 
pháp (khẩu hành) dù có hay 
thế nào đi chăng nữa thì cũng 
cần có “thân hành”. Thân hành 
đứng hàng đầu vì dù theo bất 
kể tông môn hệ phái nào thì 
tăng đoàn ấy cũng phải có giới 
luật (giới - định - tuệ), nếu 
không có giới luật và giữ được 
giới luật thì vị tu sĩ đó dù có làm 
bao nhiêu việc thiện cũng chỉ là 
vị cư sĩ kêu gọi cộng đồng làm 
thiện mà thôi, vì bản thân vị đó 
không làm ra của cải vật chất.

Như trong Kinh Đại thừa 
Bổn Sanh Tâm Địa Quán, đức 
Phật đã dạy: “Vào biển Phật 

pháp lấy đức tin làm căn bản, 
vượt dòng sinh tử lấy giới luật 
làm thuyền bè. Nếu người xuất 
gia mà không giữ giới cấm, lại 
tham đắm, vướng mắc những 
thú vui thế tục, hủy báng giới 
pháp của chư Phật, hạng tỳ 
kheo như thế không còn được 
gọi là người xuất gia”.

Bởi vật, giới luật chính là 
mạng sống của thân cây Phật 
pháp, là sinh mạng của người 
tu hành, nếu thiếu nó thì Phật 
pháp sẽ tàn lụi. Cũng như bất 
cứ lúc nào và ở đâu, nếu giới 
còn được tôn trọng và hành trì 
nghiêm túc thì Chính pháp mới 
được trường tồn mãi mãi. Một 
khi đã nhận thức rõ điều này thì 
người xuất gia phải có nhiệm vụ 
bảo tồn Chính pháp, tự mình 
tinh nghiêm giới luật, lấy giới 
làm mạng sống tu hành. 

Mỗi tăng sĩ là một nhân tố tạo 
lập ngôi Tam bảo, quyết định sự 
tồn tại của đạo pháp. Bởi nhờ 
có giới luật mà hàng tu sĩ được 
vun bồi phước đức, hun đúc 
đạo đức thâm sâu, thân hành 
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thuần thục, cung cách oai nghi 
tỏ rạng khiến cho mọi người 
khởi tâm kính mộ và từ đó bằng 
thân giáo khiến cho người đời 
kính trọng, xiển dương Phật 
pháp. Cho nên người tăng sĩ 
cần phải giữ tôn nghiêm giới 
luật như vị đạo sư của mình để 
ứng dụng xây dựng đạo pháp 
dân tộc.

Nếu trong sinh hoạt cộng 
đồng tăng lữ không có giới luật 
làm cương lĩnh thống nhiếp thì 
tăng đoàn sẽ tiêu vong. Giới là 
nền tảng, là đạo lộ hướng đến 
phát triển tâm thức, nâng cao 
phẩm chất đạo đức nơi mỗi 
cá nhân để làm chất liệu bồi 
dưỡng cho trí tuệ. Vì bản chất 
của giới luật là phòng hộ, là bờ 
đê ngăn cản những dòng nước 
đục từ bên ngoài các ngõ thân 
và ngữ tràn vào tâm làm cho 
tâm tư vẩn đục. 

Song song đó, giới là suối 
nguồn thanh tịnh, là nấc thang 
đầu tiên để bước đi những 
bước kế tiếp. Ví như một căn 
nhà được xây dựng bằng một 
nền móng vững chắc thì căn 
nhà ấy sẽ tồn tại lâu dài. Cũng 
vậy, nếu hiện tại chúng ta sống 

đúng với giới luật, thì đó là biểu 
tượng cho Chính pháp được 
trường tồn, đồng thời cũng nói 
lên được tinh thần chấn hưng 
Phật giáo một cách rõ rệt.

Do vậy, dù ở góc độ nào, 
người tu chỉ độ được cho đại 
chúng khi đích thị họ là người 
tu giữ được giới luật, nếu 
không thì họ không những 
không độ được cho phật tử mà 
còn góp phần làm suy giảm sự 
trang nghiêm và hình ảnh của 
Phật giáo.

Mạt pháp – can đảm mà nói 
do nó đi từ bên trong, cụ thể là 
từ hành động, cử chỉ, lời nói, ý 
nghĩ của người tu hành. Ngược 
lại Chính pháp cũng thế, giáo 
pháp siêu việt và thực tiễn của 
đức Phật được sáng tỏ, có giá trị 
thiết thực trong cuộc sống hiện 
tại, được phổ cập rộng rãi trong 
xã hội loài người, tất cả đều tùy 
thuộc vào tư cách, từ hình thức 
đến tâm linh của người tu hành. 
Tư cách ấy được biểu hiện bằng 
sự nghiêm trì giới luật, đó là 
vấn đề trọng yếu quyết định vận 
mệnh của Phật pháp trong mọi 
thời đại và mọi nơi chốn. Giới 
hạnh của người tu liên quan 

đến sự thịnh suy của Phật pháp 
một cách mật thiết.

Một khi hành giả có giới 
luật trang nghiêm, đồng nghĩa 
với việc trở thành một nơi an 
ổn cho thế gian nương nhờ 
và cũng là một thành viên tích 
cực khiến cho Phật pháp hưng 
thịnh. Tuy nhiên, nếu giới luật 
không được nghiêm trì thì 
chúng đệ tử của Phật sẽ là một 
cộng đồng thiếu mất sự trang 
nghiêm và không nhận được 
sự kính trọng của cộng đồng. 
Nếu người xuất gia không giữ 
gìn giới luật thì không thể nào 
phân biệt được đâu là người 
xuất gia, đâu là kẻ thế tục. Như 
vậy, chỉ có giới luật mới tạo nên 
đức hạnh của người tu, đồng 
thời cũng góp phần xây dựng 
cho chúng ta thành những 
chiến sĩ trên mặt trận đạo đức, 
tạo nền tảng cho Phật pháp 
hưng thịnh. 

Bên cạnh đó, khi đã chấp 
nhận một người xuất gia là chấp 
nhận thêm một thành viên gia 
nhập vào tăng đoàn, đồng thời 
cũng là chấp nhận một viên 
gạch đã góp phần xây dựng nên 
ngôi nhà Phật pháp. Vì thế, việc 
quản lý tăng, ni của GHPGVN 
cần đặc biệt chú trọng, bởi sự 
tiến bộ hay sa đọa của một cá 
nhân đều ảnh hưởng đến sự 
thịnh suy của Phật giáo. 

Giáo hội cần có sự quản lý 
người tu thật nghiêm túc, tránh 
việc một số cơ sở dễ dàng cho 
người xuất gia, thọ giới trong 
khi họ không thực tu, có lối 
sống, hành xử chưa đúng với 
người xuất gia. Việc chấp nhận 
người tăng sĩ phải được đặt 
hoàn toàn trên nền tảng giới 
luật và mục đích chung của Phật 
giáo nhằm đảm bảo uy tín và sự 
thanh tịnh của tăng đoàn.
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Ánh sáng Phật pháp 
nơi vùng cao biên giới

Tôi có cơ duyên được lên một tỉnh vùng 
cao nơi biên giới để tham dự Đại hội 
Phật giáo tỉnh. Đúng là đi một ngày 
đàng học một sàng khôn. Có đi tới một 
nơi cuộc sống đầy những khó khăn 

mới thấy Phật pháp quan trọng như thế nào với 
người dân nơi đây. Trên chuyến xe khách đang 
vượt đèo lên tỉnh, tôi có hỏi vài người dân: “Nơi 
đây có nhiều chùa không bác?”. Thì mọi người 
đều nói: “Ít lắm, ai may mắn ở gần chùa thì còn 
thường xuyên lui tới. Chứ nếu sống ở nơi vùng 
cao thì chẳng bao giờ biết tới chùa hay Phật là gì?”.

Quả thật, đi cả đoạn đường dài hơn 300km, 
số chùa tôi nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
Càng lên cao cơ hội nhìn thấy bóng cờ Phật giáo 
bay trong gió hay mái chùa cổ kính rêu phong càng 
ít hơn. Những tưởng người dân nơi đây quanh 
năm chỉ biết gió núi mây trời nhưng dường như 

tôi đã nhầm.
Tôi may mắn được ngồi cạnh bà, một phật tử 

thuần thành trong bộ đồ nâu giản dị đã sờn bạc 
và mái tóc vấn gọn gàng. Khi nghe quý thầy đọc 
tên các thành viên trong BTS nhiệm kỳ mới, bà 
ngồi cầm bút nắn nót viết từng chữ. Tên, tuổi, quê 
quán, chức vụ của các thầy đều được bà cẩn thận 
ghi xuống cuốn tài liệu vừa được phát. Bà vừa viết 
vừa nhẩm đọc, có lẽ để học thuộc. Tôi có hỏi bà 
viết lại tên các thầy làm gì thì bà nói: “Thầy chùa 
mình, mình phải nhớ tên để có ai hỏi còn biết trả 
lời, không người ta cười chê”.

Tôi lại hỏi tiếp: “Bà ơi, cuộc sống bà có đổi 
khác không khi là một phật tử?”. Bà nhìn tôi rồi 
nở một nụ cười hiền hậu: “Có chứ cháu. Trước 
đây, bà nóng tính, hay bực tức sân hận. Nhưng 
từ ngày biết đi chùa, được nghe pháp Phật, bà 
mới biết trước giờ mình làm vậy là sai nên sám 

Nguyễn Linh Chi

 Ảnh: St
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hối rồi sửa đổi. Người thân 
ai cũng khen bà thay tâm 
đổi tính nên khuyến khích 
bà đi chùa. Càng tu bà càng 
thấy tin Phật. Vì Phật chỉ dạy 
người ta sống tốt, làm lành”.

Nghe những lời tâm sự 
của bà, không hiểu sao trong 
lòng tôi lại trào dâng một 
nỗi xúc động. Một người để 
có cơ duyên được gặp giáo 
pháp của đức Như Lai đã 
là một điều khó; bởi chúng 
sinh vốn luôn quẩn quanh, 
tham đắm vào ái sắc, danh 
vọng, tiền tài. Đôi khi con 
đường giải thoát khỏi nỗi 
khổ niềm đau ở ngay trước 
mắt, nhưng có người cả đời 
cũng chẳng thể nhìn thấy được, cứ đi một con 
đường vòng không có điểm kết thúc. 

Để đạo Phật tìm đến với những con người sống 
ở nơi núi cao khắc nghiệt này càng là một thử 
thách. Bởi nơi đây vốn mang nặng tín ngưỡng thờ 
thần, họ nào có biết đức Phật là ai? Xưa kia, đức 
Phật Thích Ca khi đi giáo hóa chúng sinh cũng gặp 
biết bao chướng duyên, nghịch cảnh. Có người 
chửi bới, có người dọa giết nhưng cũng không 
làm sao ngăn được bước chân độ sinh của Ngài. 
Bằng tấm lòng từ bi, nhẫn nhục, nơi nào càng khó 
khăn Ngài càng tìm đến. Cốt chỉ để hướng tới một 
mục tiêu duy nhất, đó là giúp chúng sinh xóa bỏ 
tam độc tham, sân, si, biết tìm về con đường giải 
thoát, không còn khổ đau.

Vốn mang nặng những hủ tục mê tín dị đoan, 
tục cúng bái đa thần linh giáo, cúng ma, cúng 
giàng... đạo Phật từ khi được truyền bá tới nơi đây 
tựa hồ như một thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ đang 
dần lan tỏa... xua đi bóng tối vô minh, của đói rét 
tật bệnh. Đạo Phật đã đưa mỗi người quay trở về 
nẻo thiện, sống đúng với chân như bản nguyên 
tốt đẹp vốn có, biết nương tựa vào chính cõi tâm 
của mình chứ không phải tìm cầu chốn thần linh 
hư ảo.

Đọc những bài viết về Đại hội Đại biểu Phật 
giáo tại các tỉnh, thành được tổ chức suốt thời 
gian qua, thật mừng khi đến nay tất cả các tỉnh 
vùng núi phía Bắc nơi đâu cũng có các cơ sở thờ 
tự dưới sự quản lý BTS GHPGVN các tỉnh. Dù 

đời sống vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng 
người dân vẫn luôn lạc quan, đoàn kết đồng lòng 
với nhau cùng phát triển quê nhà. Có lẽ đây là 
thành quả to lớn nhất mà Phật giáo đã đạt được 
khi đã hòa nhập với tín ngưỡng văn hóa của từng 
vùng miền, tùy duyên hóa độ chúng sinh, luôn 
giữ vai trò chuyển hóa đời sống tinh thần, tâm 
linh của đồng bào địa phương các tỉnh miền núi 
phía Bắc. 

Nhìn cách các phật tử nơi đây một niệm chí 
thành với Phật, hai niệm cung kính với Tăng, luôn 
trân trọng từng cuốn kinh lời kệ - đại diện cho 
pháp Phật, chúng ta mới hiểu Tam bảo thật sự đã 
thấm nhuần vào cuộc sống của mọi người. 

“Nước trong biển chỉ có một vị, ấy là vị mặn. 
Cũng vậy, giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị duy 
nhất là vị giải thoát”.

Vẫn nhớ lời dặn của bà ngày hôm ấy: “Thân 
người khó được. Phật pháp khó nghe. Con có 
duyên được học Phật từ khi còn trẻ thế này là phúc 
đức lắm đấy. Gắng tu nghe con không uổng phí 
một kiếp người”.

Xa xa là dãy núi sừng sững, màn sương giăng 
mờ ảo, mây trời lãng đãng. Cảnh vật thật bình 
yên, thấm đượm thiền vị. Phải chăng, ánh sáng 
trí tuệ của đạo Phật đi đến nơi đâu thì những u 
minh, tăm tối của kiếp người sẽ dần xua tan. Trở 
về từ chuyến hành trình dài, trong tôi vẫn còn 
đọng lại biết bao dư vị ngọt ngào và ấm áp của 
tình đạo hữu. 
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Những ngọn lửa mòn...

Do cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều... Đây 
đó, gặp bao mảnh đời lay động hồn 
và có lần tôi viết trong thư gửi chị 
biên tập viên một nhật báo hàng 
đầu trên thành phố, nhắc lại câu đã 

nghe - đọc đâu đó, như tâm niệm “tôi đã khóc khi 
không có giày để mang, nhưng rồi tôi thôi khóc 
khi nhìn thấy những người không còn chân để 
mang giày”.

Có những phận đời không còn chân để mang 
giày, theo nghĩa đen và nhất là theo nghĩa hàm 
ẩn, bóng.

Xứ sở phát triển cao ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật 
Bản, Úc hay Hàn, Tân Tây Lan..., thặng dư kinh 
tế, ngân khố dồi dào, ngân khoản cho phúc lợi 
xã hội cao, người già được chăm sóc tốt cả về 
tinh thần lẫn vật chất, ở mức có thể khiến dân 
trong nước mình khó tin. Thêm nữa, người cao 
tuổi được sống trong môi trường xã hội vững về 
nhiều phương diện, cả sinh thái - an ninh - hạ 
tầng - ý thức cộng đồng...

Tôi biết và thân cụ X, một công dân Thụy 
Điển, thường về sống với thân nhân ở Tắc Vân, 
Cà Mau. Cụ và bạn đời đều già, không còn lao 

động, hưởng trợ cấp của chính phủ, vậy mà đủ 
chi dùng và thậm chí đều đặn bay về Việt Nam 
chia sẻ cuộc sống nhiệt đới ở quê hương - mỗi 
lần 6 tháng! Đời sống của cụ và gia đình hạnh 
phúc, ấm êm theo mọi tiêu chí.

Cụ Y ở gần nhà, phường 1 thị xã Giá Rai, Bạc 
Liêu, định cư bên Mỹ không được như thế dù 
tuổi thấp hơn. Hai ông bà, theo cách nói dân dã 
miệt này, hưu bổng thấp hơn, thỉnh thoảng mới 
về Việt Nam và rất vui san sẻ với bà con, khá an 
lành. Tuổi già các cụ thật khiến người ngoài bớt 
lo. Và, những ví dụ như thế khá nhiều, quỹ an 
sinh cao và chăm sóc y tế, xã hội tốt, do nhà nước 
và cộng đồng cùng góp phần. Đời sống người già 
là một khía cạnh trong các chiến dịch tranh cử 
bên ấy và ưu tiên của chính phủ, nó phản ánh 
trình độ phát triển kinh tế xã hội.

Nước ta còn nghèo, đời sống chung cho dù có 
thay đổi, nhưng cũng không nhiều lắm. Chính 
sách an sinh xã hội còn mỏng manh, ý thức cộng 
đồng, tiềm lực tài chính quốc gia cũng khiêm 
tốn. Những đối tượng dễ tổn thương như người 
thất nghiệp, trẻ em, phụ nữ, người già.... cơ bản 
tự bươn chải duy trì cuộc sống khó khăn, hỗ trợ 

Nguyễn Thành Công
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từ cộng đồng và nhà nước rất tượng trưng, như 
người ta thường nói “tinh thần là chính”. Nói 
riêng, người già ở ta còn rất khổ.

Ở ấp Mỹ Tường i, xã Hưng Phú, Hồng Dân, 
Bạc Liêu, tôi từng biết cụ B (nay đã mất), trải 
qua những năm tháng cuối đời trong lao khổ 
cùng cực dù sống bên con cháu cật ruột. Trên 
một chiếc chõng tre cũ và ẩm thấp, ở mái tranh 
rách như cảnh chị Dậu trong văn học, cụ nằm 
qua tháng ngày le lói, với chồng tiểu thuyết Hồ 
Biểu Chánh trên đầu giường. Con trai là thương 
binh chiến trường K, mất chân; đến bữa cô con 
dâu hay cháu mang đến tô cơm hẩm, khi có, khi 
không! Không thăm viếng, không thuốc thang, 
cụ vướng lao phổi rồi ra đi... Mỗi lần nghe ai nói 
đến nhà văn Hồ Biểu Chánh là tôi nghĩ ngay đến 
cụ.

Trường hợp ấy rơi vào gia cảnh nghèo, đã 
đành. Ngay cạnh nhà tôi, ông C có gia sản lớn, 
con cháu thành đạt vậy mà tuổi già rơi vào hiu 
quạnh, bệnh hoạn lăn lóc một mình trong gian 
nhà khóa cổng im ỉm vì dâu con giáo chức đến 
giờ lại lên xe đến cửa công làm việc. Cứ nhác 
thấy bóng ai ngang qua có vẻ quen quen ông lại 
hét lớn gọi chỉ để nói mấy câu! Trường hợp này 
người già không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình 
dù có điều kiện tốt. Ngoài nguyên nhân do ngân 
sách và chính sách, còn nguyên nhân xã hội và 
đạo đức.

Tương tự trường hợp trên, nhưng là một cụ 
bà T bên kia sông có con cháu là viên chức giáo 
dục có vị trí, nhà kinh doanh tấp nập người, vậy 
mà đơn độc hiu hắt cắm cúi bò lên mố cầu, hay 

vệ đường... làm cỏ cho khuây! Nhác thấy ai quen 
cụ cũng mừng rỡ gọi và nắm níu khôn thôi, tội.

Cũng ở quê tôi, giữa dòng xe cộ ngược xuôi 
ken dày, hình ảnh ông già mài dao cúi mình kéo 
đồ nghề giữa nắng nóng hay mưa rào thật chạnh 
lòng. Cụ không xin ai bao giờ, thi thoảng có việc 
- do người ta mủi lòng là chính vì dao kéo bây 
giờ rất rẻ - mài được cây dao hay búa, kéo, cụ làm 
việc chu đáo tận lực, nghiêm túc. Tôi khâm phục 
ý chí sống và sức mạnh đạo đức nơi người mài 
dao đơn độc này, hình ảnh cổ xúy sự thiện lương 
như một bài ca.

Giống vậy, ở cầu Đức Tắc Vân, Cà Mau không 
ai đi chợ nhà lồng lại không biết cụ bà bán chổi 
ráng có mặt không bỏ bữa nào trước ngõ vào 
chợ. Cụ tự làm chổi bằng ráng, một loại thực vật 
quen thuộc ở miền này. Những bó chổi đẹp, khéo 
theo cách lao động nghiêm cản không khác cách 
ông lão mài dao, được mua nhưng chẳng mấy 
khi hết hàng vì đa phần các chị các bà đi chợ trắc 
ẩn khéo léo mua rồi... tráo lại trả cụ! Đẹp. Cụ bà 
có hạnh phúc mọn cuối đời trong sự san sẻ của 
làng xóm, đồng bào.

Ở ta, số người già hưởng hưu bổng nhà nước 
đủ sống do có đủ tuổi phục vụ nhà nước không 
chiếm số đông, đa phần người già phải dựa vào 
gia đình. Nếp sống, gia đạo, kinh tế hộ... quyết 
định hạnh phúc muộn của các cụ. Trường hợp 
gia đình nghèo hay không ổn về đạo đức, các cụ 
phải dựa vào tình cộng đồng, như đã nói, trợ 
cấp cho người cao tuổi vẫn tượng trưng và đối 
tượng được vào các trung tâm bảo trợ xã hội 
không nhiều và cuộc sống trong ấy cũng không 
hẳn ấm êm. Bài toán tuổi già được giải có khi ở 
các cơ sở tôn giáo hay cơ sở từ thiện do tôn giáo 
quản lý, âu đấy cũng là một lối ra.

Trong khi chờ đợi kinh tế xã hội phát triển cao 
gánh vác an sinh xã hội nói chung và hưu bổng 
cho người già nói riêng như ở các quốc gia phát 
triển, ở ta có lẽ phải cậy đến sức mạnh đạo đức, 
tình luân lý, văn hóa cộng đồng và... may mắn 
với các cụ! Ông cha ta từ rất lâu đã đúc kết “kính 
lão đắc thọ” như một nhắc nhớ đạo đức truyền 
thống!

Bài toán cho người cao tuổi quả là không dễ, 
nhọc nặng, bạn ạ!

Viết mà nặng lòng... 
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Hãy chia sẻ vì một tầm vóc Việt

 “Tôi mong muốn mỗi chúng ta hãy chia sẻ 
và có trái tim trắc ẩn. Ở đó, chúng ta sẽ làm 
nên những điều kỳ diệu vì một tầm vóc Việt” 
– Đây là chia sẽ của bà Thái Hương, Chủ tịch 
Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong 
Chương trình đấu giá tranh gây quỹ tại Ngày 
hội gia đình – Vì hạnh phúc đích thực do Quỹ 
Vì Tầm Vóc Việt tổ chức ngày 22/10/2017, tại Hà 
Nội. Ngày hội được tài trợ bởi Tập đoàn TH, 
Ngân hàng TMCP Bắc Á và Gamuda Land – đơn 
vị tài trợ địa điểm tổ chức.

Với lời kêu gọi đó, cùng với hành động từ 
trái tim người mẹ, bà Thái Hương đã tuyên bố 
trao tặng 500 triệu đồng cho các trẻ em nghèo 
có được những ly Sữa học đường. Hưởng 
ứng nghĩa cử cao đẹp này, hàng loạt các mạnh 
thường quân cùng chung sự sẻ chia và cam kết 
ủng hộ vào Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Con số tổng 
kết sơ bộ cuối sự kiện dựa trên cam kết của các 
nhà tài trợ là hơn 1 tỷ đồng.Toàn bộ số tiền thu 
được sẽ được tài trợ cho Chươngtrình Sữa học 
đường Vì tầm vóc Việt thông qua những ly sữa 
học đường thơm thảo.

Ngày hội đã thu hút khoảng 3.000 lượt 
người tới tham dự. Cùng với mục đích gây quỹ, 
ngày hội cũng góp phần lan tỏa các giá trị YÊu 
THƯƠNG, CHiA SẺ Và SỐNG TRÁCH NHỊÊM 
với bản thân, gia đình và cộng đồng; là dịp gắn 
kết các cá nhân trong gia đình, tôn vinh các giá 
trị thật của cuộc sống, vì hạnh phúc đích thực 
của mọi người. Thông điệp của ngày hội được 
nhấn mạnh là để có được “hạnh phúc đích 

thực”, cần biết “TRÂN QuÝ” những gì mình 
đang có và “CHo Đi” để hạnh phúc nhân lên 
gấp bội.

Đặc biệt, việc tham gia thưởng thức các món 
ngon hay mua sắm các sản phẩm handmade, 
mua các bức tranh với nhiều thông điệp gửi 
gắm yêu thương do chính các trẻ em có nhiều 
quan tâm tới giá trị yêu thương, ngay tại Ngày 
Hội cũng chính là đã đóng góp một phần kinh 
phí tham gia ủng hộ Quỹ.

Phát biểu tuyên bố Khai mạc Ngày hội, bà 
Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm 
Vóc Việt cho biết: “Chúng tôi kì vọng thông 
điệp yêu thương, chia sẻ đến được với nhiều gia 
đình, tạo nguồn lực gây quỹ cho Chươngtrình 
Sữa học đường Vì tầm vóc Việt để các emtiếp 
cận được dinh dưỡng học đường một cách 
khoa học, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực. 
Sự chung tay của hàng ngàn gia đình tham dự 
ngày hội sẽ đem lại niềm vui khôn xiết cho rất 
nhiều em bé khó khăn, những em bé chưa từng 
biết đến một giọt sữa”. 

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (For Vietnammese Stature 
Foundation - VSF) là Quỹ xã hội - từ thiện, hoạt 
động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và 
trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam 
hùng cường. Với sức trẻ và hoài bão lớn, ngoài 
Chương trình Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt, 
Quỹ còn xây dựng và vận hành 2 Chương trình 
lớn gồm: Chương trình Ươm mầm tài năng trẻ 
và Chương trình chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ 
mang thai. Ngoài ra, Quỹ cũng thường xuyên 
thực hiện những hoạt động thiện nguyện – tài 
trợ cho các sự kiện hay hoạt động xã hội giàu 
tính nhân văn.
Để biết thêm thông tin về VSF – Quỹ Vì Tầm 
Vóc Việt, truy cập http://vitamvocviet.
vn/ hoặc https://www.facebook.com/
quyvitamvocviet/
Số tiền đóng góp cho Chương trình Sữa học 
đường được chuyển qua tài khoản sau:
Tên tài khoản: Sữa học đường vì tầm vóc Việt
Số tài khoản:  00300 10 6000 9999
Tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Hội sở Hà Nội

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc 
Việt cùng các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình

bài giỚi thiỆu
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Hội nghị tiến tới Đại hội Đại biểu 
Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII

Chiều ngày 01/10/2017, tại chùa 
Quán Sứ (Hà Nội), Chư tôn đức 
HĐTS GHPGVN đã tổ chức phiên 
họp triển khai công tác tổ chức 
Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần 
thứ Viii, Nhiệm kỳ (2017-2022) 
sẽ diễn ra tại cung Văn hóa Lao 
động Hữu nghị Việt Xô từ ngày 
19-22/11/2017.

Sáng 16/10/2017, tại Hội trường 
Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội (Thiền 
viện Quảng Đức, Tp.HCM), Ban 
Thường trực HĐTS tổ chức Hội 
nghị sinh hoạt Giáo hội triển khai 
công tác Đại hội Đại biểu Phật 
giáo Toàn quốc lần thứ Viii, khu 
vực phía Nam. 

Sáng ngày 31/10/2017, tại Hội 
trường chùa Quán Sứ (Hà Nội), 
diễn ra Hội nghị sinh hoạt Giáo 
hội tiến tới Đại hội Đại biểu Phật 
giáo toàn quốc lần thứ Viii, khu 
vực phía Bắc.

Hội thảo quốc tế tôn giáo, kinh tế 
và cộng đồng ASEAN

Ngày 23/10/2017, Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
phối hợp cùng Trường Đại học 
Luật J. Reuben Clark tổ chức Hội 
thảo quốc tế tôn giáo, kinh tế và 
cộng đồng ASEAN tại Hội trường 
nhà E Đại học KHXH&NV (số 336 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà 
Nội). HT.Thích Gia Quang, Phó 
Chủ tịch HĐTS, đại diện lãnh đạo 
Giáo hội đã góp bài thảo luận xoay 
quanh chủ đề Phật giáo góp phần 
phát triển kinh xã hội đất nước.

Hội thảo về Tổ Khánh Hòa và 
phong trào chấn hưng Phật giáo 
tại Bến Tre 

Sáng ngày 19/10/2017 (30/08/
Đinh Dậu), tại chùa Viên Minh, 

VP BTS PG tỉnh Bến Tre, Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện 
Hàn lâm KHXH Việt Nam, kết 
hợp với Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam tổ chức Hội thảo 
chuyên sâu về Hòa thượng Khánh 
Hòa, người có công khởi xướng 
công cuộc chấn hưng PGVN vào 
thập niên 30 của thế kỷ XX.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, 
Long An: Tổ chức Đại Giới đàn

Ngày 20/08/Đinh Dậu 
(09/10/2017), tại Thiền viện Trúc 
Lâm Trí Đức (xã An Phước, huyện 
Long Thành) đã diễn ra lễ khai 
mạc Đại Giới đàn Pháp Loa, tổ 
chức từ ngày 08-12/10/2017 (19-
23/08/Đinh Dậu). Đại Giới đàn 
Pháp Loa có 2636 giới tử tham dự, 
Sa di: 494 vị, Tỳ kheo: 493 vị, Sa di 
ni: 627 vị, Thức xoa ma na: 516 vị, 
Tỳ kheo ni: 506 vị.

Sáng 10/09/Đinh Dậu 
(29/10/2017), BTS Phật giáo tỉnh 
Tây Ninh tổ chức lễ khai mạc Đại 
Giới đàn Tâm Hòa Viii tại chùa 
Linh Sơn Phước Trung (thuộc hệ 
thống các chùa Núi Bà Tây Ninh, 
P.Ninh Sơn, Tp.Tây Ninh). Có 72 
giới tử thọ giới Tỳ kheo, 83 giới 
tử Sa di, 22 giới tử Tỳ kheo ni, 35 
giới tử thọ Thức xoa và 51 giới tử 
Sa di ni.

Ban Trị sự Phật giáo Tp.Cần 
Thơ tổ chức Đại Giới đàn Chơn 
Đức, từ 22-25/03/2018 (06-09/02/
Mậu Tuất), với 2 điểm truyền giới 
gồm thiền viện Trúc Lâm Phương 
Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, 
H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho 
chư Tăng và chư Ni tại chùa Phước 
Long (P.Lê Bình, Q.Cái Răng).

Ban Trị sự Phật giáo Long An 
sẽ tổ chức Đại giới đàn Hoằng 
Đức từ ngày 26 đến 30/3/2018 (10 
đến 14/2/Mậu Tuất). Đại Giới đàn 
sẽ tiến hành truyền giới tại chùa 
Thiên Châu (số 101 Huỳnh Văn 
Nhứt, P.3, Tp.Tân An - địa điểm 
dành cho giới tử Tăng) và chùa 
Thiên Phước (số 02 Nguyễn Văn 
Cương, khu phố Nhơn Cầu, P.Tân 
Khánh, Tp.Tân An - địa điểm dành 
cho giới tử Ni).

Hà Nội, Tp.HCM, TT.Huế: Hoạt 
động phật sự tại HVPGVN

Học viên Phật giáo Việt Nam tại 
Hà Nội (xã Phù Linh, huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội) ra thông báo tuyển 
sinh 400 tăng, ni sinh hệ Cử nhân 
Phật học khoá Viii (2018 – 2022). 
Thông tin chi tiết liên hệ: Số điện 
thoại Phòng Đào tạo: 0961155072 
- Văn phòng: 0981766899 | Nhân 
viên phát hành hồ sơ: 0984816999; 
0964119892.

Sáng ngày 27/07/Đinh Dậu 
(17/09/2017) tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Tp.HCM, cơ sở 2 đã 
diễn ra lễ phát Bằng tốt nghiệp cử 
nhân khóa X, khoa đào tạo từ xa 
khóa iii và thạc sĩ khóa i, tổng khai 
giảng khóa học Xii (2017- 2020).

Cấp phát văn bằng cho cử nhân 
Phật học cho 386 tăng, ni sinh 
khóa X chính quy và 156 tăng, ni 
sinh hệ đào tạo từ xa khóa iii. Cấp 
văn bằng thạc sĩ cho 19 vị đã bảo vệ 
luận văn thành công.

Sáng ngày 08/10/2017, tại cơ 
sở mới Học viện Phật giáo VN tại 
Huế (thôn Thủy Tây, xã Thủy An, 
P.An Tây, Tp.Huế), Hội đồng Chỉ 
đạo và Hội đồng Điều hành Học 
viện đã tổ chức lễ Tốt nghiệp, phát 
bằng Cử nhân Phật học khóa Vii 
(2013-2017) và tổng Khai giảng 
năm học 2017-2018.

Bình Dương: Tổ chức Đại lễ Cầu 
siêu các nạn nhân tử vong do 
TNGT năm 2017

Sáng ngày 20/10/2017 (01/09/
Đinh Dậu) tại chùa Hội An (P.Hòa 
Phú, Tp.Thủ Dầu Một) đã diễn 
ra cuộc họp của Ủy ban An toàn 
Giao thông Quốc gia, Trung ương 
GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh 
Bình Dương triển khai các công 
tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ cầu 
siêu cho các nạn nhân tử vong do 
tai nạn giao thông năm 2017 vào 
ngày 11/11/2017 tại chùa Hội An. 

Điểm tin Phật giáo trong nước
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Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Đề xuất Thánh tích PG Mrauk U là 
Di sản Văn hóa Thế giới

Sau khi hoàn thành các công 
tác chuẩn bị, dự thảo sẽ được biên 
soạn và nộp cho uNESCo vào 
tháng 9 năm 2018. Sau đó, một 
Ủy ban bao gồm 21 quốc gia tại 
uNESCo sẽ tiến hành điều tra tại 
Mrauk u vào năm 2019 để quyết 
định việc chỉ định đó là di sản văn 
hóa bằng cách bỏ phiếu.

Hoạt động phật sự của Trung ương 
GHPGVN tại Châu Phi, Đức

Được sự chấp thuận của Bộ Tư 
pháp và các vấn đề về Hiến pháp 
và Tôn giáo - Chính phủ Cộng 
hòa Mozambique; sự đồng thuận 
của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt 
Nam, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán 
CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa 
Mozambique, tối ngày 27/10/2017, 
tại Tổ hợp Kaya Kwanga (thủ đô 
Maputo), GHPGVN tổ chức lễ 
công bố - ra mắt Hội Phật giáo Việt 
Nam tại Cộng hòa Mozambique.

Ngày 22/10/2017, diễn ra lễ động 
thổ Thiền viện Chân Tịnh tại 
Tp.Taucha CHLB Đức. Với kiến 
trúc truyền thống gỗ lim thuần 
Việt bởi các nghệ nhân Việt Nam, 
thiền viện có quy mô 400m2 trên 
khuôn viên hơn 4000m2.

Hoạt động phật sự tại Hàn Quốc
Ngày 12/10/2017, theo thông tin 

truyền thông Phật giáo Hàn Quốc 
đã đưa tin, Phật giáo đồ Hàn Quốc 
bỏ phiếu bầu dân chủ, tín nhiệm 
suy tôn Hòa thượng Tuyết Tịnh 
(Soeljeong), Tông chủ Thiền phái 
Tào Khê đời thứ 35, cộng đồng 
Phật giáo ảnh hưởng lớn nhất 
Hàn Quốc.

Ngày 16/10/2017, Cơ quan di 

sản văn hóa cho biết, tượng tam 
thánh (Kim Cương Bồ tát tam 
tôn Phật vị tượng) bằng đồng mạ 
vàng, huyện Yangyang, tỉnh được 
cho là đã chế tác vào thế kỷ thứ 
6, vừa được khai quật từ những 
tàn tích của ngôi chùa ở đông bắc 
Hàn Quốc.

Cùng ngày, tại Tổ đình Hải Ấn 
(Haeinsa) ở Già Da sơn (Gayasa) 
tỉnh Nam Gyeongsang đã phát 
hiện có khoảng 29 bản kinh Phật, 
một bản bằng khổ sách bỏ túi và 
một tập hợp khác gồm 28 bản 
kinh Phật, đều được chép vào 
triều đại Cao Ly (918-1392), chứa 
trong pho tượng Phật khoảng 6 
thế kỷ.

Tổng thống Sri Lanka thành lập 
Quỹ phục hưng Phật giáo 

Ngày 03/10/2017, Quỹ phục 
hưng Phật giáo đã được thành 
lập do cư sĩ Maithripala Sirisena, 
Tổng thống Sri Lanka, nhằm phát 
triển các cơ sở tự viện Phật giáo 
vùng sâu vùng xa.

Ấn Độ: Chuyển địa điểm để bảo 
đảm sự an toàn Kinh điển PG 
Tây Tạng

Liên quan đến sự an toàn của 
gần tám vạn quyển kinh điển Phật 
giáo cổ đại và nhiều đồ tạo tác 
khác, Thư viện Tác phẩm và Lưu 
trữ Tây Tạng, một trong những 
thư viện và cơ quan lưu trữ tác 
phẩm Tây Tạng quan trọng nhất 
thế giới, sẽ đặt Trung tâm Bảo tồn 
đầu tiên của họ tại Bengaluru, thủ 
phủ của bang Karnataka miền 
Nam Ấn Độ.

Phát hiện công trình kỳ quan 
Phật giáo có trước Angkor Wat 
(Campuchia)

Một khám phá khảo cổ lớn 
nhất trong thời gian gần đây đó 
là cuộc thăm dò ngôi già lam 
cổ tự hệ Phật giáo Kim Cương 
thừa (vajrayāna) vào thế kỷ thứ 

6 tại làng Devunigutta thuộc 
quận Jayashankar Bhupalapally, 
bang Telangana (Ấn Độ). Ngôi 
cổ tự Mật tông này có trước công 
trình kỳ quan Phật giáo thế giới 
Angkor Wat (Campuchia) và di 
sản văn hóa thế giới Borobudur 
(indonesia).

Trung tâm Phật giáo lớn sẽ mở cửa 
tại thủ đô Moscow, Nga

Đầu tháng 11/2017, thủ đô 
Moscow, Liên bang Nga sẽ tổ chức 
khai trương Trung tâm Phật giáo 
lớn đầu tiên, với diện tích gần 
1.500m2 gồm 2 tầng được thiết kế 
không chỉ để dành cho việc thực 
hành tu tập, mà còn dành cho nhiều 
người quan tâm đến Phật giáo.

Đề nghị phục dựng ngôi trường đại 
học Phật giáo

Các nhà chức trách Ấn Độ cho 
hay, một trường đại học từng 
được biết đến trong quá khứ như 
là một trung tâm giáo dục Phật 
giáo đang được đề nghị phục hồi 
tại thành phố Gujarat, miền Tây Ấn 
Độ. Nếu tiến trình phục hồi diễn ra 
theo đúng kế hoạch thì Trường 
Đại học Vallabhi sẽ phát triển mở 
rộng như một trung tâm học thuật 
Phật giáo nổi tiếng thế giới.

Thái Lan: Phục chức cho Giám đốc 
văn phòng Phật giáo quốc gia

Thái Lan đã phục hồi vị trí 
người đứng đầu một cơ quan nhà 
nước có trách nhiệm quản lý Phật 
giáo cho một quan chức đã bị cách 
chức vào tháng trước, Thủ tướng 
Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho 
biết vào thứ Ba (26/09/2017). 
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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 2018

Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học
năm 2018

Số 1 Xuân 2018 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2018   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2018     Giá 30.000đ
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2018   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2018     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2018    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2018    Giá 30.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

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

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

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

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

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2017; 2018 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: 024 39423887, 
024 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Điện thoại: 024 - 39423887; 024 - 66846688
Email: tapchincph@gmail.com


